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ሰማያዊ ፓርቲና ብሶትን የማራገብ እንጉርጉሮው 
                                               አበበ በላቸው 04/29/14 

መቼም እንዳለመታደል ሆኖ አንዳንድ የሀገራችን ተቃዋሚዎችና የመገናኛ ብዙሃን 

የሚከተሉትን ፖሊሲና ስትራቴጂ ለህዝቡ ከማቅረብ ይልቅ ሊከሰቱ የሚችሉ ነባራዊ 

ጊዜያዊ ችግሮችን በማጎን የብሶት ቋትነት መገለጫቸው ሆኗል፡፡ ሀገራችን እያስመዘገበች 

ባለችው ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት ሳቢያ የተፈጠሩና በሂደት ሊፈቱ የሚችሉ ወቅታዊ 

ችግሮችን እንደ ፖለቲካ ስትራቴጂና ስልት በመከተል የቁራ ጩኸታቸውን እያራገቡ 

ይገኛሉ። በርግጥም በግልፅ የሚታወቅ የፖለቲካ መስመርና ወጥ የሆነ አቋም ስለሌላቸው፤ 

ይህ የብሶታዊነታቸው አባዜ መቼም ቢሆን ይለቃቸዋል ብሎ ማሰብ የዋህነት 

ይመስልኛል፡፡ ምክንያቱም ብሶትን የማራገብ ሞተርነታቸው መነሾና ምንጭ ከግል 

ፍላጎታቸው፣ ከድብቅ ተልዕኮአቸውና ከአጀንዳ አልቦነታቸው የሚቀዳ ስለሆነ ነው። እናም 

አሉባልታዊ ዓላማቸውንና ግባቸውን ሊያሳካ ይችላል ብለው ባመኑበት ጉዳይ ሁሉ የ“በሬ 

ወለደ” ፕሮፖጋንዳቸውን ከማናፈስ ላፍታም ቢሆን የተቆጠቡበት ጊዜ የለም፤ ወደፊትም 

ይኖራል ብሎ ማሰብ አዳጋች ነው፡፡ 

እነዚህ በእውር ድንብሩ የሚመሩ ተቃዋሚዎችና የመገናኛ ብዙሃን “ሐሰት ሲደጋገም 

እውነት ይመስላል” የሚል ያረጀ ይትብሃል ሁሌም የሚሰራ ይመስላቸዋል። ግና ‘ሐሰት 

እውነት ሆኖ አያውቅም፤ ወደፊትም ሊሆን አይችልም’ የሚለው ነባራዊ ሃቅ ብዙዎቻችንን 

የሚያስማማ ይመስለኛል፡፡ ታዲያ ከእነዚህ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ውስጥ የሚጠቀሰው 

ሰማያዊ ፓርቲ ፤ ባለፈው እሁድ ሰላማዊ ሰልፍ መጥራቱን በተመለከተ የተለያዩ መገናኛ 

ብዙሃን ያወጡትን አስገራሚ ዘገባዎችን ለማየት ችያለሁ። እናም የቀለም አብዮተኛውና 

የሀገራችን ጠላት የሆኑት አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች ተላላኪ የሆነው ሰማያዊ ፓርቲ 

በሰላማዊ ሰልፉ ላይ ላነሳቸው ሃሳቦች የበኩሌን ለማለት ብዕሬን እንዲህ አንስቻለሁ። 

እነሆ፡፡…  

እስቲ በቅድሚያ ምርጫ 97ትን ተከትሎ በህግ የታገዱ የጎዳና ላይ ነውጥ አቀጣጣይ 

ጋዜጦችን ሲያገለግሉ የነበሩትና ለተመሳሳይ ተልዕኮ “በአዲስ መልክ አፍሮ ታይምስ 

ጋዜጣ በሚል ስያሜ” መጥተናል በማለት የነገሩን “ጋዜጠኞች” መጋለቢያቸው ላይ 

ካሰፈሩት ዘገባ እንነሳ። ጋዜጣው ሰማያዊ ፓርቲ “የተነጠቁ መብቶቻችንን እናስመልስ” 
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በሚል “መሪ- ቃል” (‘መሪ- ብሶት’ ብለው ሳይሻል አይቀርም) ሰላማዊ ሰልፍ መጥራቱን 

የፓርቲውን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዋቢ በማድረግ ሰልፍ የተጠራበትን ምክንያትም 

ገልጿል። ይኸውም “ከአሁን ቀደም የተለያዩ ጥያቄዎችን በማንሳት ምላሽ እንዲሰጣቸው 

ቢጠየቅም ምላሽ ያልተሰጣቸው ከመሆኑ ባሻገር ጭራሹን እየተባባሱ በመምጣታቸውና 

ህዝብም እየተማረረ በመሆኑ ሰላማዊ ሰልፉን መጥራት አስፈልጓል” የሚል ቃለ-ምልልስ 

ነገርን ሾላ በድፍን በሆነ መልኩ አስነብቦናል፡፡ እርግጥም ሰላማዊ ሰልፉ በተካሄደበት 

ወቅት ያሰሙት መፈክር ይኸው ነበር ማለት ይቻላል። 

እዚህ ላይ አንድ ነገር እውነት ነው፡፡ በተለያዮ ወቅቶችም ይሁን ሚያዚያ 19 ቀን 

ፓርቲው ባካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ እጅግ አነስተኛ ግለሰቦችን በማሰባሰብ ጉዳያቸው በህግ 

ተይዞና ወንጀለኛ መሆናቸው ተረጋግጦ ወደ ወህኒ የወረዱ ግለሰቦችን ይፈቱ ብሏል፡፡ 

በሃይማኖት ሽፋን ድብቅ አጀንዳቸውን ለማራመድ ሲሞክሩ እጅ ከፈንጅ የተያዙ 

ተጠርጣሪ አክራሪ ሃይሎችንም እንዲሁ፡፡ ታዲያ ፓርቲው በአንድ መልኩ ‘እኔ ስልጣን 

ብይዝ (አያድርገውና) የህግ የበላይነትን አረጋግጣለሁ፤ ህገ - መንግስቱንም አከብራለሁ’ 

እያለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ‘ወንጀለኞችን ተጠርጣሪዎች ካልተፈቱ የህግ የበላይነት 

አልተረጋገጠም፣ ህገ-መንግስቱም አልተከበረም’ ማለቱ ከቶ ምን የሚሉት ተቃውሞ 

እያካሄደ መሆኑን የሚያውቀው እርሱና ላኪዎቹ ብቻ ናቸው። ምክንያቱም ሲያሸው 

ህጋዊነትን፣ በል ሲለው ደግሞ ህገ-ወጥነትን ማራመድ በየትም ሀገር ውስጥ የሌለ የፖለቲካ 

አካሄድ ስለሆነ ነው።  

በእኔ እምነት እንዲህ ዓይነቱ አካሄድ ዋጋ ሊያስፍል የሚችልና “ሁለት እግር ስላለኝ ሁለት 

ዛፍ እወጣለሁ…” ከመሆን የዘለለ ፋይዳ የለውም፡፡ “ህዝቡ እየተማረረ በመሆኑ…” የሚለው 

አባባልም ቢሆን በጥቂት ግለሰቦችን ፍላጎት የህዝብ እንደሆነ አስመስሎ ማቅረቡ ተገቢ 

አይመስለኝም፡፡ ለምን ቢባል፤ በየትኛውም መስፈርት ከህዝብ የበለጠ ሃይል ያለው 

አንዳችም ሃይል ሊኖር በማይችልበት ሁኔታ መንግስትን ከህዝብ በላይ አድርጎ ማቅረቡ 

“ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ” እንዲሉ በህዝብ ሽፋን የግል ፍላጎትን ለመጫን መሞከር ስለሆነ 

ነው። እርግጥ እዚህ ላይ በፓርቲው የብሶት ፖለቲካ ስልት ተጋኖ እንደቀረበው ሳይሆን 

ይህን መሰሉ በህዝብ ስም የመነገድ ጥረት መቼም ቢሆን ሊሳካ እንደማይችል 

በእርግጠኝነት ልነግራቸው እገደዳለሁ፡፡ ምክንያቱም ህዝቡ የተፈጠሩት ጊዜያዊ ችግሮች 

በመንግስት እንደሚፈቱ በሚገባ ስለሚገነዘብ ነው። 
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ከዚህ በተጨማሪም ሰማያዊ ፓርቲና መሰሎቹ የመንግስትን ስም የማጠልሸት ዘመቻ 

እንግዳ ነገር አለመሆኑን እንዲሁም የእስካሁኑ ሁከት አንጎራጓሪነታቸው ለፍሬ ሊበቃ 

ያልቻለበት ዓይነተኛው ምክንያት ልማታዊውን ሃይልና ብሶት አራጋቢውን ለይቶ 

የሚያውቅ ሚዛናዊ ህዝብ ያለባት ሀገር ስለሆነች ነው፡፡ ለዚህም ለዘመናት የተንሰራፋውን 

የድህነት ቀንብር አሸቀንጥሮ ለመጣል ከፍተኛ ድርሻ ላለው ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ ግንባታ የሰጠውን ምላሽ ማውሳቱ ለእወነታው ትልቅ ማሳያ ይሆናል፡፡ እናም ሊፈቱ 

በሚችሉና እየተፈቱ ባሉ ጊዜያዊ ችግሮችን ካሉበት እየፈለፈሉ በማጋነንና የህዝቡ ዕድገት 

ፀር-የሆኑ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎችን በሚያገለግሉ ባንዳዎች አሉባልታ የሚፈታ ህዝብ 

የለም። ስለሆነም ይህን ሃቅ እፍኝ የማይሞሉት የፖርቲው አካላት ማወቅ ያለባቸው 

ይመስለኛል። እናም ነገርዬው “ልፋ ያለው…” እንዲሉ ሰማያዊ ፓርቲም ሆነ አምሳያዎቹ 

የቀለም አብዮተኞች ህልም ከቅዥትነት አንዳችም ስንዝር ሊራመድ እንደማይችል አፍን 

ሞልቶ መናገር ይቻላል፡፡  

እንደሚታወቀው የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ የአማርኛው ክፍል የሀገራችንን መልካም ሁኔታ 

ከመዘገብ ይልቅ ችግሮችን የማባባስ አባዜ የተጠናወተው ነው፡፡ እናም በቅርቡ ሰማያዊ 

ፓርቲ በሀገሪቱ የሚታዩ ችግሮች በመንግስት የተሳሳቱ ፖሊሲዎች ምክንያት የተፈጠሩ 

ናቸው ማለቱንና አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው በመጠየቅ ያ ካልሆነ ደግሞ መንግስት 

ስልጣኑን እንዲለቅ መጠየቁን በዘገባው አስደምጧል—ጉዳዩ “የትግል አጋሩን” የመደገፍ 

ያህል የሚቆጠር ነው። ሬዲዮው ሰማያዊ ፓርቲ ሰጠው ባለው መግለጫ በአሁኑ ጊዜ 

በተለይ የውኃ፣ የኤሌትሪክ ሃይል አቅርቦት፣ የቴሌኮምዩኒኬሽንና የትራንስፖርት 

አገልግሎቶች ህዝቡን እያማረሩ መሆናቸውን የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ይልቃል 

ጌትነትን ጠቅሶ ዘግቧል፡፡  

እዚህ ላይ ልብ ሊባል የሚገባው ነገር ያለ ይመስለኛል፡፡ ይኸውም “ጥቂት ቆሎን ይዞ ወደ 

አሻሮ ጠጋ”  እንዲሉ አቶ ይልቃልም ሆኑ ፓርቲያቸው በአዲስ አበባ ከተማ የሚታየውን 

መለስተኛ ችግር በሀገሪቱ ሁሉ ለማስመሰል መሞከራቸው በእውነትም የብሶት አራጋቢ 

ፖለቲካቸውን እርቃን በግልጽ የሚያመላክት መሆኑን ነው፡፡ በእርግጥ እነዚህ ችግሮች 

መኖራቸው ሃቅ ነው፡፡ መንግስትም ቢሆን ይህን የሚክድ አይመስለኝም። ያም ሆኖ ግን 

ችግሩ የሚስተዋልባት መዲናችን አዲስ አበባ በከፍተኛ ለውጥ ላይ መሆኗ ከማንም 

የተሰወረ አይመስለኝም። ከዚያም አልፎ ችግሮቹ የተከሰቱት በሀገሪቱ ውስጥ እየተስፋፋ 
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ባለው የመሰረተ ልማት እየተቀረፉ የመጡና ወደፊትም የሚፈቱ መሆናቸውን የሚታወቅ 

ነው። ታዲያ ሃቁ ይህ ሆኖ ሳለ መንግስት ስልጣኑን መልቀቅ እንዳለበት ሊነግሩን 

መሞከራቸው አስቂኝ ነው፡፡  

እናም ኢንጂነር ይልቃልም ሆኑ ፓርቲያቸው ሊገነዘቡት የሚገባው ነገር ቢኖር በጊዜያዊ 

ችግር ተሸንፎ የእነርሱ የነውጥ ሃይል ሊሆን የሚችል ዜጋ ሊኖር እንደማይችል ነው፡፡ 

ለምን ቢባል፤ የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት የዘለቀውን ድህነት 

ለመቅረፍ ከምንጊዜውም በላይ ቆርጠው የተነሱበት ጊዜ ስለሆነ ለፀረ ድህነት ትግሉ 

በሚካሄዱ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ሳቢያ የሚከሰት ጊዜያዊ ችግርን ለማራገብ 

የሚደረገው የሰማያዊ ፓርቲና መሰሎች ጥረት የሚሰማበት ጆሮም ሆነ የሚያባክነው ጊዜ 

ፈፅሞ ሊኖር እንደማይችል ጠንቅቀው ሊያውቁ ይገባል፡፡  

ለምን ከተባለ ኢንጂነር ይልቃልና ፓርቲያቸው ምንም እንኳን የችግሮቹን ደረጃ እጅጉን 

አጋነው ሊያቀርቡ ቢሞክሩም በኤሌትሪክም ሆነ በቴሌኮምዩኒኬሽን አገልግሎት ላይ 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የታየው መሻሻልና ለውጥ የማይገነዘብ ዜጋ ይኖራል ብሎ ማሰብ 

አይቻልም፡፡ ከዚህም ባሻገርም የትራንስፖርት  ችግሩ እየተስተዋለባት የምትገኘው አዲስ 

አበባ ነዋሪም ቢሆን፤ መንግስት እያካሄደ ባለው የከተማ ባቡር ሃዲድ ዝርጋታ ሥራ 

መፋጠን የሚደሰት፣ የነገን ብሩህነት የሚገነዘብና ጊዜያዊ ችግርን ተቋቁሞ ከመንግስት ጎን 

የቆመ እንጂ የሚማረር ህዝብ ያለመሆኑን መረዳት በጄ ነው፡፡  

እናም የነገ ብሩህነትን የሰነቀ እንዲሁም ችግሩ በሂደት የሚፈታ መሆኑን የሚያውቅ 

ሚዛናዊና አስተዋይ ህዝብን፣ ከመሬት ተነስቶ አማራሪና ተስፋ ቆራጭ ማስመሰሉ ህዝብን 

እንደመሳደብ የሚቆጠር ስለሆነ ልብ ሊባል የሚገባው ይመስለኛል፡፡ በእርግጥ ከሰማያዊ 

ፓርቲ አንደበት እውነትን መጠበቅ ግመልን በመርፌ ቀዳዳ የማሾለክ ያህል ነው። 

ምክንያቱም በዓይናችን የምናየውንና በጆሯችን የምንሰማውን እውነት ‘ሃሰት ነው’ ከማለት 

የተቆጠበበት ጊዜ የለምና፡፡  

አንድ አብነት ላንሳ። አዎ! የፓርቲው ሊቀመንበር ‘ሀገራችን በከፍተኛ ውድቀት ላይ ናት፣ 

ኢህአዴግም ተስፋ ቢስ ነው የሆነው በቃ፤ ይህንን በሙሉ ልብ ነው የምናገረው’ 

ማለታቸውን ያስደመጠው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮው ዘገባ የኢንጂነር ይልቃልን ዓይን 

አውጣነት አረጋግጦልናል፡፡ እርግጥ በሌላ መልኩም “ሌባ ላመሉ ዳቦ ይልሳል” እንዲሉ፤ 
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ኢንጂነሩ “ኢህአዴግ የህዝብ ይሁንታ አጥቷል፤ ስለዚህ የተለየ አማራጭ መንገድ መፈለግ 

አለበት፣ ይህንን እንዲያደርግ ደግሞ ህገ - መንግስቱ ያዘዋል ሲሉ ተደምጠዋል፡፡  

ዳሩ ግን በእኔ እምነት ይህን የኢንጂነሩን የውሸት ሰባካ በቀላሉ እርቃኑን ለማስቀረት 

ጥቂት ጥያቄዎችን አንስቶ ምላሽ መስጠት የሚያስፈልግ ይመስለኛል— ‘የህዝብን ይሁንታ 

ያገኘው ኢህአዴግ ነው ወይስ ሰማያዊ ፓርቲ?፣ ሀገሪቱን የፈጣን ልማትና ዕድገት ባለቤት 

ያደረገውና ህዝቡን በየደረጃው ተጠቃሚ ማድረግ የቻለውስ ማነው?’ የሚሉ ማንፀሪያዎችን 

በማንሳት። እርግጥ ንፅፅሩ ሁለት በምንም የማይገናኙ ነገሮችን የማወዳደር ያህል 

ቢሆንብኝም፤ ከተመሰረተ አንድ ዓመት ከመንፈቅ ያስቆጠረው ሰማያዊ ፓርቲ ግን ልኩን 

ማወቅ ስላለበትና አደናጋሪነቱን ውድ አንባቢዎቼ እንዲገነዘቡት ጥያቄዎቹን ለማንሳት 

ተገድጃለሁ።   

እንደሚታወቀው በሀገራችን እየተመዘገበ የሚገኘውን ፈጣን ልማትና ዕድገት በመመስከር 

ላይ የሚገኘው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲሁም በርካታ በምጣኔ ሀብት ዙሪያ 

የሚንቀሳቀሱ ተቋማት ናቸው፡፡ በሀገሪቱ እየታየ ባለው ፈጣን ለውጥ ተስበውና ተጠቃሚ 

እንደሚሆኑ አምነው አንጡራ ሀብታቸውን ለማፍሰስ ወደ ሀገራችን በመጉረፍ ላይ የሚገኙ 

ባለሀብቶች ሁኔታም የሚያሳየን ይህንኑ እውነታ ነው፡፡ ከዚህም ባሻገርም ሀገራችን 

በተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ስብሰባዎችና ኮንፈረሶች ተሞክሮዋን እንድታካፍል በመጋበዝ ላይ 

የምትገኝበት ምስጢር የመንግስት ፖሊሲ ውጤት ስለመሆኑ የፖርቲው ሊቀመንበር 

የመዘንጋታቸው ጉዳይ በእርግጥም የብሶት አራጋቢ ፖለቲከኛነታቸውን የሚያረጋግጥ 

ስለሆነ፤ የግል ፍላጎታቸውን የማሳካት ህልማቸው መቼም ቢሆን ይሳካል ብሎ ማሰብ 

የዋህነት መሆኑን ማወቅ አለባቸው፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት ነገር ቢኖር፤ በህዝብ የተመረጠን መንግስት በነውጥ 

ከስልጣን ለማስወገድ የመፈለግ አዝማሚያ የማይቻል መሆኑን ነው፡፡ በእርግጥ መፈለግ 

ማሳካት እንዳልሆነ ሁሉም የሚገነዘበው ሃቅ ነው፡፡ ሆኖም በሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ 

ሽፋን የስልጣን ጥምን ለማርካት የህዝቦችን ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነትን በአቋራጭ 

ለመንጠቅ በመካሄድ ላይ የሚገኘው ኢ-ዴሞክራሲያዊው የሰማያዊ ፓርቲ እንጉርጉሮ 

ተገቢ ያልሆነ ብቻ ሳይሆን ብስለትም የሚጎድለው አካሄድም ጭምር ነው፡፡ ምንም እንኳን 

የሰማያዊ ፓርቲን የነውጥ ፍላጎትን ሊሸከም የሚችል ሁኔታና ሊያስተናግድ የሚችል ህዝብ 

ሊኖር እንደማይችል አፍን ሞልቶ መናገር የሚቻል ቢሆንም፤ በስተጀርባ ያሉ ኒዮሊበራል 
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ሃይሎች “ጅብ በቀደደው” እንደሚባለው ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚፈጥሩትን ሁከትና 

አምባጓሮ ለማክሸፍ ከወዲሁ ጥንቃቄ ማድረጉ ተገቢነቱ አጠያያቂ አይመስለኝም፡፡ 

ምክንያቱ ደግሞ የሀገራችንን ልማትና ዕድገት ለማደናቀፍ ላይ ታች የሚሉ እንደ እነ 

አርቲክል 19፣ ሂዮማን ራይትስ ዎች፣ ሲፒጄ እና አምንስቲ ኢንተርናሽናልን የመሳሰሉ 

መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ስም ሽፋን የተቋቋሙ የፖለቲካ ነጋዴዎች አሰልቺ ጥረትን 

በተደጋጋሚ ለመመልከት የበቃንበት ሁኔታ ስላለ ነው።  

መቼም የእኛ ሀገር የግል መገናኛ ብዙሃን በተለይም መፅሔቶች አንድ ፅንፍ በመያዝ 

የኪራይ መሰብሰቢያ ኮሮጆዎች ከሆኑ ሰነባብተዋል። መንግስትን በአግባቡና በትክክለኛ 

መረጃ ላይ ተመርኩዞ መተቸት የሚገባው ሎሚ መፅሔትም በተለመደው አጋር 

አንጎራጓሪነቱ ስለ ሰማያዊ ፓርቲ “የተነጠቁ መብቶቻችንን እናስመልስ” ትርክት ዘግቧል፡፡ 

ፓርቲው የትኛውን መብት እንደተነጠቀ ለማንም ግልጽ ባይሆንም፤ ነገሩ የሚጠበቅና 

የዘወትር ተግባሩ እንዲሁም ህዝብን ለማደነጋገር የሚያካሂደው የጥረቱ አንድ አካል 

መሆኑን ግን ለመናገር አዳጋች አይደለም፡፡  

እንደሚታወቀው ለበርካታ ዓመታት የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባካሄዱት 

መራር ትግል መላው ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸውን ማስከበር ችለዋል፡፡ በዚህም 

በቋንቋቸው የመናገር፣ የመዳኘት እንዲሁም ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ብሎም 

ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነታቸውን አረጋግጠዋል። ከዚህ በተጨማሪም የመደራጀት፣ 

የመሰብሰብ ሃሳብንና አመለካከትን በነጻ የመግለጽና ሌሎች የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብቶቻቸውን ማጣጣም ከጀመሩ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ተቆጥረዋል፡፡  

ታዲያ ይህ የዘመናት ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጥያቄ ምላሽ ያገኘው መላው 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከመሪው ድርጅታቸው ኢህአዴግ ጋር በጋራ 

ባካሄዱት ትግል መሆኑን ማንም የሚዘነጋው አይመስለኝም፡፡ ዳሩ ግን እዚህ ላይ ማንሳት 

ግድ የሚለኝ ቁም ነገር ቢኖር፤ ሰማያዊ ፓርቲ የሚያካሂደው ተግባር በአምባገነኑ የደርግ 

አገዛዝ ወቅት ይራመድ የነበረውን  መርህ ከሆነ፣ በእርግጥም መብቱ ተነጥቋል ማለት 

ይቻል ይሆናል፡፡ ምክንያቱም ከፓርቲው ባህሪና ተደጋጋሚ የውሸት ድርሳናት በመነሳት 

ትናንትን የሚናፍቅ መሆኑን መገንዘብ ስለሚቻል ነው። ሆኖም በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ውስጥ 

የደርግ “የእናውቅልሃለን” አጀንዳ የተቀበረ መሆኑን ማወቅ እሰየው ነው። ያም ሆኖ ግን 
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ፓርቲው ከጠቀመው የደርግን መርህ ከመቃብሩ ውስጥ በማውጣት አዋራውን አራግፎ 

ሊጠቀምበት ይችላል—ሀገሪቱ እየተከተለች ያለችው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ነውና።  

መላውን ህዝብ በየደረጃው ተጠቃሚ ያደረገ፣ ልማት የሰፈነበት፣ በዴሞክራሲያዊ መንገድ 

ምርጫ የሚካሄድበትና ህዝቦች በይሁንታቸው ወደ ስልጣን ባመጡት ፓርቲ መተዳደር 

በቻሉበት እንዲሁም የማይፈልጉትን ፓርቲ በምርጫ ካርዳቸው በሚቀጡበት በአሁኑ 

ወቅት፤ ፓርቲው መብታቸው የተነጠቀ በማስመሰል ለሁከትና ብጥብጥ የሚዳርጉ 

መግለጫዎችን በሚደጉማቸው መገናኛ ብዙሃን አማካኝነት እንዲሰራጩ ማድረጉ ብሎም 

በአደባባይ ማንበልበሉ ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ማፈንገጥ መሆኑን መገንዘብ ያለበት 

ይመስለኛል።  

በእኔ እምነት ሰማያዊ ፓርቲ ራሱ የመደራጀት መብቱ ተከብሮ ፖለቲካዊ አመለካከቱን 

በማራመድ ላይ የሚገኘው በሀገራችን ዴሞክራሲያዊ መብት በመከበሩ ስለሆነ ሊከደው 

የሚችለው ሃቅ አይደለም፡፡ ምክንያቱም ኢንጂነር ይልቃልም ሆኑ የፓርቲያቸው አባላት 

ከዛሬ ሃያ ዓመታት በፊት የነበሩና የአምባገነኑን የደርግ መንግስትና በወቅቱ የነበረውን 

አስከፊ የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች አፈና ሂደት ጠንቅቀው የሚያውቁ ስለሆኑ 

ነው፡፡ እናም ነገርዬው “አለባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመለሱ” እንዲል ይትብሃሉ 

እንዳይሆን፣ የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚያካሂዱት 

የብሶት አራጋቢነት ፖለቲካ ይህን ዕውነታ የደፈጠጠ ነው። እናም የተሰጣቸው እንጂ  

የተነጠቀባቸው መብቶች የሌሉ መሆናቸውን ማወቅ አለባቸው። ስለሆነም ከአክራሪ ኒዮ-

ሊበራል ሃይሎች ዳረጎት እየተቀበሉ ሁከትን ፈጥረው ኪራይ ሰብሳቢ ኮሮጆአቸውን 

ለመሙላት የሚያደርጉት የተላላኪነት ተግባር መቆም ይኖርበታል ባይ ነኝ።   

በአሁኑ ወቅት የአክራሪ ኒዮ- ሊበራል ሃይሎች ተላላኪ ሆነው በህዝባቸው ላይ በሚፈጥሩት 

ውዥንብር ሳቢያ ለከፍተኛ ቀውስ የተዳረጉ የተለያዩ ሀገር ዜጎችን መከራ በዓይናችን 

እያየን በምንገኝበት የባንዳዎችን አሳፋሪ ምግባር መከላከሉ ተገቢም ትክክለኛም ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው የሰማያዊ ፓርቲ በፖለቲካው ዓለም ከተቀላቀለ አጭር ዕድሜ ያስቆጠረ 

ቢሆንም፤ በተደጋጋሚ የጎዳና ላይ ሁከትና ብጥብጥን በማንገስ ስልጣንን ከህዝብ ይሁኝታ 

ውጪ ለመያዝ ያልጣረበት ጊዜ የለም፡፡ አንዴ በሃይማኖት ሽፋን፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ 

የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጭምብልን በማጥለቅ ወንጀለኞችንና ተጠርጣሪዎችን 
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ክእስር እንዲፈቱ ከመጠየቅ፤ እስከ ሀገራዊ ሠላምን የማደፍረስ ብሎም የህዝቡን የፈጣን 

ልማት ጉዞን ለማደናቀፍ ሙከራዎችን አካሂዷል— ሊሳካለት አልቻለም እንጂ፡፡  

እርግጥ ተከታዮቼ ባላቸውና ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማችንን በአደባባይ ሲያቃጥሉ በተስተዋሉ 

ፀረ - ኢትዮጵያ ሃይሎች ድርጊት የተበሳጨው ሀገር ወዳዱ ህዝባችን የተቀሰቀሰው ቁጣን 

ማውሳቱ፤ በህዝብ የተጠላውና ተቀባይነት ያጣው ማን እንደሆነ ሁሉም የሚያውቀው ሃቅ 

ነው። እናም ህዝቡ በኢህአዴግ ላይ እምነት እንደሌለው አስመስሎ ማቅረቡ ነገሩ 

“የአብዬን ወደ እምዬ “ እንደሚባለው ከመሆን የዘለ አይደለም፡፡ ለነገሩ የሰማያዊ ፓርቲ 

ሁከትና ብጥብጥ ከመፍጠርና የትናንት ናፋቂነቱን ከማንጸባረቅ የቦዘነበት ጊዜ ባለመኖሩ፣ 

‘የቴሌኮምዩኒኬሽን አገልግሎት የለም’ ባለበት አፉ፤ በኢንተርኔት ለመምህራን ያሰራጨውን 

የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪን በጨረፍታ እንመልከት፡፡ እንዲህም ይላል፦  

 “…የኢትዮጵያ መምህራን ስለ ራሳችሁ መብት እንኳ ጮኽ ብላችሁ ስትከራከሩ፣ 

ስታስተምሩ አይታይም፡፡ ከስርዓቱ አፋኝነት አንጻር ለእናንተ የሚከራከሩ ማህበራትም 

የሉም፡፡ በጣም የሚያሳዝነው በ1960ዎቹ እነዚህ ማህበራት ለአባላቶቻቸው ከመቆም 

አልፈው ለአገራቸው ህዝብ ድምጽ እንደነበሩ ስናስብ ነው፡፡ በዛ ዘመን ከየትኛውም 

ተቀጣሪ በላይ ሲከበርና ሲከፈለው የነበረው መምህር ‘እኔ ተጠቃሚ ነኝ!’ ብሎ የህዝቡን 

ችግር ጀሮ ዳባ ልበስ ብሎ አላለፈም፡፡ በአሁኑ ወቅት እናንተም ችግር ውስጥ ወድቃችሁ፣ 

አገራችንም በሚያሳዝን ምስቅልቅል ላይ ሆና ድምጻችሁ አይሰማም፡፡ መብታችሁ ሲነጠቅ፣ 

ህዝብ መብቱን ሲቀማ፣ ከቀዬው ሲፈናቀል፣ አገራችን ስትዋረድ....በርካታ በደልና ግፍ 

ሲደርስ ማስተማር፣ መተቸት፣ ጮህ ብሎ መናገር የነበረበት መምህር የጋን መብራት ሆኗል 

ማለት ይቀላል፡፡…” 

እንግዲህ ልብ እንበል! ይህ መልዕክት ፓርቲው መምህራኖች ተማሪዎቻቸውን ይዘው 

በትምህርት ቤት ውስጥ ሁከትና ብጥብጥ እንዲያነሱ በቀጥታ የሚጠይቅ ነው። እንዲህ 

ዓይነቱ አካሄድ ደግሞ የተከለከለ መሆኑን ፓርቲው ያሳሰበው አይመስልም። ዋናው ሃሳቡ 

ይህን በማድረጉ ከአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች የሚሰጠው ዳረጎት ብቻ ነው። ይህም 

ፓርቲው ምንም ዓይነት ብስለት የሌለው ብቻ ሳይሆን፣ ስለ ዜጎች አንዳችም የመቆርቆር 

ስሜት የሌለው መሆኑን ነው። እንደሚታወቀው የሀገራችን መምህራን ሁሉም ነገር 

የተሟላላቸው ናቸው ባይባሉም የድሀ ሀገር አስተማሪዎች መሆናቸውን በሚገባ ያውቃሉ። 

እናም መንግስት በተለያዮ ወቅቶች የመምህራኑን ችግር ለመቅረብ የደመወዝ 
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ማስተካከያዎችን ሲያደርግ ቆይቷል። ወደፊትም በዕድገቱ መጠንና አቅም በፈቀደ መጠን  

የመምህራኑን ችግር ማቃለሉ የሚቀር አይመስለኝም። ምክንያቱም የትናንቱ የመንግስት 

ጥረት ነገን ሊያመላክት የሚችል በመሆኑ ነው። ምንም እንኳን የሀገራችን መምህራን 

ነባራዊ ችግር ከህብረተሰቡ ተነጥሎ የሚታይ ባይሆንም፤ እንደማንኛውም ዜጋ መምህራኑ 

በሰከነ አካሄድ ችግሮቻቸውን የሚፈቱ እንጂ በአሉባልታ ሆ! ብለው የሚነሱ አይደሉም—ምን 

እንደሚያደርጉ መካሪና ዘካሪ የሚያስፈልጋቸው አይደሉምና።  

እዚህ ላይ አሉባልተኛው ፓርቲ ያልተገነዘበው ነገር ቢኖር፤ የኃይለስላሴን አገዛዝ 

ለመገርሰስ የተካሄደው ትግል መነሻ ዩኒቨርሲቲዎችና ትምህርት ቤቶች ቢሆኑም ቅሉ፤ 

በመምህራኑ ላይ ይደርስ የነበረውን ሰብዓዊና ድሞክራሲያዊ መብቶች ረገጣ ነው፡፡ እናም 

በኃይለስላሴ ዘመነ መንግስት የነበረው ጭቆናና አገዛዝ አንገሽግሾት ህዝባዊ ትግልን 

አቀጣጥሎ አገዛዙን ለገረሰሰው መላው ኢትዮጵያዊ፤ ትናንት ይሻል ነበር ማለቱ ምን 

ማለት ይሆን?...አይ የብሶት አራጋቢነት ፖለቲካ?!...ያም ሆነ ይህ ግን በእኔ እምነት ይህ 

አባባል ህዝቡን ‘ያካሄድከው መራር ህዝባዊ ትግል የተጎናጸፍከው ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብት ሰለማይጠቅምህ ወደ ትናንቱ የፊውዳላዊና እምባገነናዊ አገዛዝ መመለስ አለብህ’ 

የማለት ያህል ነው፡፡  

እናም ዛሬ በትግልህ የተጎናጸፍካቸውን መብቶችህን አሳልፈህ ለመስጠት ከጎኔ መሰለፍ 

አለብህ ለሚል የቀለም አብዮተኛ ጆሮ የሚሰጥ ዜጋ ይኖራል ብሎ መገመት አዳጋች 

ቢሆንም፤ ጥቅማቸው የተነካባቸውና በሰማያዊ ፓርቲ ርካሽ የማደናገሪያ ቅስቀሳ የሚሳሳቱና 

ተታለው ለአጀንዳቸው ማስፈጸሚያነት የሚሰለፉ ጥቂት ወገኖች ሊኖሩ እንደሚችሉ 

ለመገመት ግን አይከብድም፡፡ ይሁንና በአሁኑ ወቅት አጀንዳ አልቦው ፓርቲ ያነሳቸው 

የብሶት ማራገቢያ ጥያቄዎች መንግስት ምላሽ የሰጠባቸው ቢሆንም፤ እነዚህ ጥቂት ወገኖች 

ሃቁን ሲያውቁ ወደራሳቸው መመለሳቸው የሚቀር አይመስለኝም፡፡  

ፓርቲው ሁከት ለመፍጠር የተሳሰራቸውና “ዞን 9” እየተባሉ የሚጠሩ ሶስት ጋዜጠኞችና 

ስድስት ጦማሪዎች ሀገርን በማተራመስ ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ሲውሉም፤ 

ማጣፊያው አጥሮበት ነውጠኞቹ ሚዲያዎች የእነርሱን ተግባር እንዲወጡ ተመሳሳይ 

የተማፅኖ ጥሪ ማቅረቡንም ሰሞኑን ከሚዲያዎች ተመልክቻለሁ። ግና ጥቂት የኒዮ-ሊበራል 

የጥቅም ተጋሪ ሸሪኮቹ ካልሆኑ በስተቀር፣ የሁከት ቦይን ተከትለው የሚፈሱ ሚዲያዎች ያሉ 
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አይመስለኝም። ምክንያቱም ማንኛውም ሚዲያ በሙያው ስነ-ምግባርና በሀገሪቱ ህጎች 

ስለሚመራ ነው።  

እንግዲህ ከላይ ለመግለፅ እንደሞከርኩት ሰማያዊ ፓርቲ ብሶት የማራገብ ፖለቲካ አራማጅ 

ስለመሆኑ የሚያጠራጥር ጉዳይ አይደለም፡፡ ምንም እንኳን እውነታውን በቀልድ ሊያዋዛ 

ቢሞክርም የቀለም አብዮት አራማጅነቱንም ከተግባሩ በመነሳት ድምዳሜ ላይ መድረሱ 

አዳጋች አይሆንም፡፡ በመሆኑም ለመላው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

የዘመናት የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብት ጥያቄ ምላሽ የሰጠው ህገ - መንግስትንና ህገ - 

መንግስታዊ ሥርዓቱን ለመናድ ሰማያዊ ፓርቲም ሆነ በመሰሎቹ በመካሄድ ላይ የሚገኘው 

የብሶት አራጋቢ እንጉርጉሮ ሊጤን የሚገባው ይመስለኛል፡፡ 

እናም ሰማያዊ ፓርቲ ለግል ፍላጎቱ ማሳኪያነት ሊጠቀምባቸው የሞከራቸው ችግሮች 

የሉም ባይባሉም፤ ችግሮቹን ለመቅረፍ በመንግስት በኩል እስከ አሁን የተወሰዱ 

እርምጃዎችና ውጤታቸውን ሊዘነጉ አይገባም፡፡ ከዚህም ባሻገር ለነገዋ ኢትዮጵያ ደማቅ 

ጮራ ፈንጣቂነት እንዲሁም ለትውልድ የምትመች ሀገርን ለመፍጠር የሚካሄደው 

ሁለንተናዊ ጥረት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ድርሻ ስለሆነ የአሉባልተኞችን የብሶት 

እንጉርጎሮ ወግድ ማለት ያስፈልጋል። ለተላላኪ የቀለም አብዮተኞች የሚሆን ምቹ ምህዳር 

ስለሌለም፤ እንደ ሰማያዊ ፓርቲ ዓይነት የራሳቸው ወጥ ፖሊሲና አጀንዳ ሳይኖራቸው  

የመንግስትን ስራዎች ብቻ እየተከታተሉ ሊከሰቱ የሚችሉና በሂደት የሚፈቱ ነባራዊ 

ችግሮችን በመንቀስ ብሶትን የሚዘምሩ ሃይሎችን “እዛው በጠበላችሁ!” ልንል ይገባል ባይ 

ነኝ። አበቃሁ።  

      

   

 


