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ሲጠሩት አቤት ሲልኩተ ወዴት 
አዲስ ቶለቻ 04/04/14 

ባለፈው ሠሞን “ሠማያዊ” የተሰኘው ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ የሚያሳትመው ነገረ 

ኢትዮጵያ ጋዜጣ የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ይልቃል ጌትነትን አስመልክቶ አንድ ዜና 

አሰነብቦናል።  “የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር በአሜሪካ መንግስት ስኬታማ መሪ ተበለው 

ተመረጡ” የሚል ዜና ነበር ያስነበበን። አቶ ይልቃልም ራሳቸው የሚመሩት ፓርቲ 

ለሚያሳትመው “ነገረ ኢትዮጵያ” ጋዜጣ የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት 

ከአፍሪካ መሪዎች ጋር አወዳድሮ አሸናፊ በሚል እንደሸለማቸው ተናግረዋል።  

 

አቶ ይልቃል “አሸነፍኩት” ያሉትን ውድድር አስመልክተው በሰጡት መግለጫ “ . . . 

ወጣት የአፍሪካ መሪ፣ ወደፊትም ለሃገራቸው መሪ ሊሆኑ ለሚችሉ፣ በአስቸጋሪ ሁኔታ 

ውስጥ ጥሩ ስራ ለሰሩ  በውድድር  በአሜሪካ መንግስት ስቴት ዲፓርትመንት በሚደረግ 

ምርጫ መመዘኛዎችን ለሙያሟሉ ሰዎች የሚሰጥ እድል ነው” ብለዋል። አያይዘውም  

“በመመዘኛዎቹ መሰረት በማሸነፌ የአሜሪካ መንግስት ሙሉውን ወጪ ሸፍኖ ለሶስት 

ሳምንት በአሜሪካ የመንግስት አወቃቀርና ዴሞክራሲን ጨምሮ በተግባር የሚሰጡ 

ስልጠናዎችን የማግኘትና የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናት ባሉበት ከተለያዩ ተቋማት ጋር 

ለመገናኘት እድል ይኖረኛል” ብለዋል። 

 

አቶ ይልቃል በዚህ አላበቁም፡፡ “ሌሎች ያሸነፉ ተጨማሪ ሰዎች ይኑሩ አይኑሩ 

አላውቅም፡፡ ይህ የፕሬዝዳንቱም ( የፕሬዝዳንት ኦባማ መሆኑ ነው) ኢኒሼቲቭ 

ይመስለኛል። ለእኔ ግን የተሰጠኝ የአዲስ ትውልድ አመራሮች፣ ለወደፊትም በአገራቸው 

መሪ መሆን የሚችሉ፣ ስትራቴጂካሊ ለሚያስቡ የሚሰጥ ልዩ የጉብኝት እድል ነው። 

በአጠቃላይ ውድድርም ተደርጎ የሚወሰድ ነው ማለት ይቻላል። ሲመርጡኝ ዝርዝር 

መረጃዎችን ወስደዋል። መሰረታዊ የሚባሉት ለምሳሌ፤ የፖለቲካ ቆይታዬ፣ በፖለቲካ 

ውስጥ የነበረኝ ተሳትፎ የመሳሰሉትን መረጃዎች በእጩነት ባቀረብኩበት ወቅት ከእኔ 

ወስደዋል።” ሲሉ ስለራሳቸው ትልቅነት ተናግረዋል። 

 



2 
 

አቶ ይልቃል ጌትነት በፓርቲያቸው ልሳን ላይ ስለራሳቸው የተናገሩትን ያነበቡ በርካቶች 

የጎረምሳ የጉራ ወሬ ስለመሰላቸው እውነቱን ማወቅ ፈልገዋል። የአቶ ይልቃል ወሬ 

ከራሳቸው ስብእና ባሻገር የፓርቲያቸውንም ምንነት ስለሚያሳይ በመጠኑ መመልከቱን 

አስፈላጊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። 

 

እርግጥ ነው አቶ ይልቃል ፓርቲያቸው በሚያሳትመውና የፈለጉትን ያለ ሃይ ባይ 

ሊያወሩበት በሚችሉበት ጋዜጣቸው እንደነገሩን፣ በአሜሪካ መንግስት ወይም የአሜሪካ 

መንግስት በገንዘብ እይደገፈ በሚያንሳቅሳቸው መንግስታዊ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 

አሜሪካን እንዲጎበኙ ግብዣ ተደርጎላቸው ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ የጉብኝት 

ግብዣውን ዕድል ያገኙት አቶ ይልቃል እንደነገሩን “ ምርጥ  የአዲስ ትውልድ አመራር፣ 

ለወደፊትም በአገራቸው መሪ መሆን የሚችሉ፣ ስትራቴጂካሊ የሚያስቡ፣ በአስቸጋሪ ሁኔታ 

ውስጥ ጥሩ ስራ የሰሩ  . . .” ስለሆኑ አይደለም። “ለአወዳደሪው አቀረብኩት ባሉት 

የፖለቲካ ቆይታና የፖለቲካ ተሳትፎም” የላቁ ስለሆኑ አይደለም።  

 

እነዚህን በሙሉ የአቶ ይልቃል ፈጠራዎች ወይም ቅዠቶች ናቸው። አቶ ይልቃል 

የሌላቸውን ስብእናና አቅም ለራሳቸው ያሸከሙት ሁሌም እንደሚያደርጉት “ምንም 

አያውቅም” ብለው የሚያስቡትን የኢትዮጵያ ህዝብ በማሞኘት ትልቅ ፖለቲከኛ ሆኖ 

ለመታየት ነው። እርግጥ እንደአብዛኞቹ ገና የሃይስኩልን ደጃፍ የረገጡ ፍንዳታዎች 

አሜሪካ የሁሉ ነገረ መጨረሻና ምሉዕ በኩለሄ አድርጎ የመመልከት ሞኝነት ስላለባቸው 

ሊሆን እነደሚችልም እገምታለሁ። እዚህ ላይ “ለምን ይህን አልክ?” መባሌ ስለማይቀር 

ምክንያቴን እንካችሁ። 

 

አቶ ይልቃልን በወጉ ሁለት ዓመት እንኳን ባለደፈነው የፖለቲካ እድሜያቸው 

እንዳየናቸው፣ የኢትዮጵያን ታሪካዊና አሁን በተጨባጭ ያለ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 

ነባራዊ ሁኔታ አጥንተው፣ ተገንዝበው ለሕዝቡ ዘላቂ ልማትና ሰላም የሚበጅ ስትራቴጂ 

ነድፈው በዚህ ስትራቴጂ ላይ ተመስርተው ፖሊሲ ቀርፀው የሚንቀሳቀሱ አይደሉም። ይህ 

አካሄድ ምን እነደሆነም አያውቁትም።  
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የአቶ ይልቃል አካሄድ እውነት ይሁን ውሸት፣ ለሕዝቡ ዘላቂ ሰላም ይበጅ ይጉዳ፣ የህዝቡ 

ፍላጎት ይሁን አይሁን . . . ምንም ሳያስጨንቃቸው ወይም ፋታ ወስደው ሳያስቡ 

“ታዋቂነት አገኝበታለሁ” በሚል ርካሽ እምነት አደባባይ ወጥቶ መጮህና ማስጮህ ላይ 

የተመሰረተ ነው፡፡ ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር ላይ ለዘላቂ የአገሪቱ ሰላምና የህዝቧ ነፃነት 

እጅግ አደገኛ የሆነውን የአክራሪዎች አጀንዳ አንጠልጥለው አደባባይ ሲወጡ፣ አክራሪነት 

ሊያስከትለው የሚችለው አደጋ ትንሽ እንኳን አላሳሰባቸውም። አክራሪው አደናግሮ 

የፈጠራቸው ጀሌዎቹ አደባባይ ከወጡላቸው ለአቶ ይልቃል በቂ ነበር። ስማቸውን 

ያስጠራላቸዋል፣ የሰሞኑ ዜና ይሆናሉ፣ ይታወቃሉ፤ በቃ። በወቅቱ አቶ ይልቃል አርቀው 

እንደማያስቡ የተረዳው በወቅቱ በግብፅ ስልጣን ላይ የነበረውና አሁን በዛው በግብፅ 

በአሸባሪነት የተፈረጀው ሙስሊም ብራዘርሁድ የተሰኘ ዓለም አቀፍ አክራሪ እንደጠለፋቸው 

ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን መዘገባቸው ይታወሳል። 

 

ሌላው የአቶ ይልቃልን “እወቁኝ ባይነት” የሚያሳየው ከሁለት ወር በፊት “የኢትዮጵያ 

መንግስት ድንበር ቆርሶ ለሱዳን ሰጠ” ብለው በጎንደር ጠረተውት የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ 

ነው። አቶ ይልቃል በጣት የሚቆጠሩ አባላት ያለውን፣ ምናልባት አመራር ተብዬዎቹን 

ብቻ በአባልነት ያቀፈውንና  በፈላጭ ቆራጭነት፣ በአዛዥ ናዛዥነት የሚመሩትን ሰማያዊ 

ፓርቲ አንድም ተጨባጭ ማስረጃ ሳይኖራቸው ነበር ወደአደባባይ የነዱት። የራሳቸው 

ፓርቲ ደጋፊዎችና አቶ ይልቃልን እንደፈለጉ ያሾሯቸዋል የሚባልላቸው ፕሮፌሰር 

መስፍን ወልደማርያም ጭምር “ምንም ተጨባጭ ማስረጃ የላችሁም” እያሉ በይፋ 

እየተናገሩ ነበር “ ድንበር ተቆረሶ ለሱዳነ ተሰጠ” የሚል ወሸት የነዙት። አቶ ይልቃል 

“ድንበር ተቆርሶ ተሰጠ” የተባለው እውነት ይሁን ውሸት አያገባቸውም፤ ሰው ያወቃቸው 

ከመሰላቸው ለእርሳቸው ከበቂ በላይ ነው።   

 

አቶ ይልቃል ሰለአሜሪካ መንግስት ምንም የማያውቁ ሊሆኑም ይችላሉ የሚል ግምት 

አለ። የአሜሪካን መንግስት ምንነትና በዓለም አቀፍ ስርአት ውስጥ እዚህም እዛም እጁን 

የሚያስገባበትን ምክንያት የማያውቁ ፣ ምሉዕ በኩለሄ አድርገው የሚቆጥሩ የዋህ ሊሆኑ 

ይችላሉ የሚል አስተያየት የሰጡ ሰዎች አጋጥመውኛል። እውነቱ ግን ከዚህ የአቶ ይልቃል 

እምነት የተለየ ነው። የአሜሪካ መንግስት ምናልባት ለራሱ ዜጎች ጥሩ ነው ሊባል  

ቢችልም እንኳን (ለብዙሃን አሜሪካውያን የቆመ አይደለም የሚል እምነት ስላለኝ ነው 
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“ምናልባት” ያልኩት)  ለሁሉም የአለም አገራት ሰላም፣ ብልፅግናና ደዴሞክራሲ የቆመ 

አይደለም። 

 

እንዲያውም የአሜሪካ መንግስት በራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ፖሊሲና 

ስትራቴጂ ነድፈው ለሕዝባቸው ዘላቂ ጥቅም ይበጃል ባሉት አቅጣጫ የሚጓዙ መንግስታት 

ዓለም ላይ እንዲኖሩ እንደማይፈልግ የእስከዛሬ አካሄዱና የሚከተላቸው ዓለም አቀፍ 

ፖሊሲዎች ያመለክታሉ። የአሜሪካ መንግስት ከሚከተለው የፖለቲካል ኢኮኖሚ የተለየ 

የፖሎቲካል ኢኮኖሚ መርህ የሚከተሉ መንግስታት  ያስፈሩታል። እንደስጋት  

ይመለከታቸዋል። ስለዚህ ተፅእኖ ለማሳደር ችላ ሳይል ይሰራል። 

 

የአሜሪካ መንግስት እንደ ቻይና፣ ኮሪያ ፣ ሕንድ . . . በራሳቸው አቅጣጫ አድገው 

ከተፅእኖው ነፃ የሚሆኑ አገራት እንዳይፈጠሩ ስልት ነድፎ እየሰራ መሆኑን ምናልባት 

ስለፖለቲካ ምንም የማያውቁት አቶ ይልቃል ካልሆኑ ብዙዎች ጠንቅቀው ያውቁታል። 

እናም የአሜሪካ መንግስት ሌት ተቀን የሚሰራው የዓለም አገራት ለጥቂት ፈላጭ ቆራጭ 

ባለፀጋ ዜጎቹ በሚመቹበት መንገድ ለመንዳት ነው። ይህ የአሜሪከ መንግስት አካሄድ  

“ሰላማዊ ተቃውሞ” የሚል ሽፋን በተሰጠው የቀለም አብዮት በህገወጥ መንግድ 

መንግስታትን ከስልጣን እስከማውረድ የሚዘልቅ ነው። ይህን የአሜሪካ አካሄድ የእጅ አዘር 

ቅኝ አገዛዝ ማለት ይቻላል። 

 

የአሜሪካ መንግስት ይህን የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ፖሊሲውን ለማስፈፀም ዓለም አቀፍ 

ስትራቲጂና እቅድ ነድፎ፣ “መንንግስታዊ ያልሆኑ” የሚል ሽፋን የተሰጣቸው ተቋማት 

አደራጅቶ፣ ባለሙያና ባጀት መድቦ ነው የሚንቀሳቀሰው። ታዲየ ይህን የጅአዙር ቅኝ 

አገዛዝ ፖሊሲ ለማስፈፀመ ወደአገራት ከሚሰርግበት መንገድ አንዱ፣ የራሳቸውን ሃገር 

ሕዝብ ጥቅምና ፍላጎት ከምንም ሳይቆጥሩ የአሜሪካን ባለፀጎች ጥቅም የማስጥበቅ 

አገልግሎት ለመስጠት የተዘጋጁ ምንም የማያውቁ “ሲጠሯቸው አቤት፣ ሲልኳቸው ወዴት” 

የሚሉ አሻንጉሊቶችን ወደስልጣን ማስጠጋት ነው፤ ከተቻለ ስልጣን እንዲያገኙ ማድረግ።  

 

የአሜሪካ መንግስት ይህን አካሄድ በተከተለባቸው ያለፉ አራት አስርት አመታት ገደማ 

ብዙም ተሳክቶለታል ማለት ባይቻልም፣ በየአገሩ በጭፍን ጥላቻ ተነሳስተው በተቃዋሚነት 
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ቆመው የሚንቀዠቀዡ፣ ስለሃገራቸው ምንም ደንታ የሌላቸው ስልጣን ናፋቂዎችን 

መልምሎ፣ የረብሻ ስልት በማስታጠቅ፣ አንዳችም ነገር ሳይሰሩ በመሸለምና በማሞካሸት 

አገራትን ሲያምስ መቆየቱ ይታወቃል። 

 
አቶ ይልቃል ዓለም ላይ ካሉ ፖለቲከኞች ጋር ተወዳድረው ምርጥ ሆነው በመገኘታቸው  

ያገኙት የመሰላቸውን አሜሪካን የመጎበኘት እድል ባለፉ ሁለት አስርት አመታት በርካታ 

ኢትዮጵያውያን አግኝተውታል። አንዳንዶቹ በሰበቡ ያገኙትን አሜሪካ የመኖር እድል 

ተጠቅመው የውሃ ሽታ ሆነው ሲቀሩ፣  የአሜሪካ መንግስትን የብልጣብልጥነት አካሄድ 

ተረድተው ሊነዱ በተፈለገበት አቅጣጫ ለመንጎደ ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተው ወደ ሀገራቸው 

ተመልሰዋል። በዚህ ፅሁፍ ላይ ስማቸውን መጥቀስ አስፈላጊ ባይሆንም አቶ ይልቃል 

እነዚህን ኢትዮጵያውያን  አፈላልገው ተመልምለው የነበሩበትን ምክንያት እንዲጠይቁ 

እመክራቸዋለሁ። ይሄኔ የተመለመሉት “ምንም የማያውቁ እንደ ውሃ በቦይ ይነዳሉ’’ 

ተብለው ታስበው እንደሆነ ይገነዘቡታል። 

 

እርግጥ አቶ ይልቃል ፓርቲያቸው በመሰረታዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ 

የያዘው አቋም፣ የፓርቲያቸው አወቃቀርና ጥንካሬ መቼም በሕዝብ ውክልና ስልጣን 

ለመያዝ እንደማያስችላቸው ስለተረዱ “የአሜሪካ መንግስት ስልጣን ከሕዝብ ውክልና ውጭ 

ስልጣን መንትፎ ይሰጠኛል”  ብለው ተስፋ አድርገው አሻንጉሊት ለመሆን ተዘጋጅተው 

ሊሆን እንደሚችልም እገምታለሁ። 

 

ለቅኝ ገዢ ምዕራባውያን ቀጥታ ወረራ ተበግሮ በቅኝ ግዛት ስር ያልወደቀው፣ 

በምዕራባውያን ሚሺነሪዎች ሴራ ያልተሸወደው፣ ለእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝም እጁን 

ያልሰጠው የኢትዮጵያ ሕዝብ የአቶ ይልቃል ስልጣን ፍለጋ የወለደው ተንበርካኪነትን 

እንደሚጠየፈውና እንደማይቀበለው ግን ማስታወስ አለባቸው። እርግጥ ጥቂቶች በዚህ የአቶ 

ይልቃል አካሄድ ሊሸወዱ ይችሉ ይሆናል። ስርዓቱ ላይ በግል ባላቸው መሰረተ ቢስ ጥላቻ 

“አበጀህ’’ እያሉ የሚያጨበጭቡላቸው ጥቂቶች ሊኖሩ እንደሚችሉም ይገመታል። 

 

አሁን ያለው አዲሲቱን ኢትዮጵያ የመሰረተው የአመራር ትውልድ ከኢትዮጵያ ህዝብ 

ጥቅምና ፍላጎት ውጭ ለማንም የማይንበረከክ ጠንካራ መሆኑን ሕዝቡ ጠንቅቆ ያውቃል። 
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ምዕራባውያን ምሁራን ሳይቀሩ “የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ‘ዝለሉ’ ሲባሉ ‘የት ድረስ 

እንዝለል?’ ብለው ነው የሚጠይቁት፣ ኢትዮጵያውያኑ ግን  ‘ለምንድነው የምንዘለው?’ 

ብለው ነው የሚጠይቁት” ብለው በራሳቸው የሚተማመኑ፣ ማንም ለራሱ መጠቀሚያነት 

በቀላሉ የማያሾራቸው ጠንካራዎች መሆናቸውን የመሰከሩላቸው መሆኑን ማስታወስም 

ተገቢ ይመስለኛል። በተለይ አቶ ይልቃል የዚህ አይነቱ የአቋም ጥንካሬ ምንጭ ምን 

እንደሆነ ቢመረምሩ ለወደፊት ምናልባት ጠንካራ ፖለቲከኛ እንዲሆኑ ሊያግዛቸው የሚችል 

ይመስለኛል። 

 

አቶ ይልቃል “አሸነፍኩበት” ባሉት ለማሸነፋቸው የፕሬዝዳንት ኦባማ ድጋፍም እንዳለበት 

ጠቆም ላደረጉበት  አሜሪካን የመጎብኘት እድል ያስመረጣቸው “በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ 

ጥሩ ስራ መስራታቸው” መሆኑን ነግረውናል። 

 

አቶ ይልቃል ከየት እንደመጡ እንኳን ሳይታወቅ፣ ድንገት ብቅ ብለው ፓርቲ 

መመሰረታቸው እርግጥ ነው። ፓርቲያቸውም ያለ አንድ ውጣ ውረድ እውቅና አግኝቷል። 

በዚህ ምንም አስቸጋሪ ሁኔታ አልገጠማቸውም። ፓርቲው ተመስረቶ አፍታም ሳይቆይ፣  

ደጋፊ ቀርቶ ገና አባል እንኳን ሳያፈራ “ሕገወጥ አካሄድን መከተል ያሳውቀኛል” በሚል 

ስሌት አሸባሪነትንና አክራሪነትን ደግፈው፣ ሌላ ግዜ ደግሞ ፈፅሞ ያልተደረገ ነገር 

ከኪሳቸው አውጥተው “ድንበር ተቆረሰ ምንትስ ቅብጥርሰ” ብለው በአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ 

ሲያደርጉ ማንም አልከለከላቸውም። ሰማያዊ ፓርቲ ሕጋዊ እውቅና ባገኘባቸው ያለፉ 

ሁለት አመታት ሶስት ሰላማዊ ሰልፎችን አካሂዷል። ሁለት በአዲስ አበባ አንድ በጎንደር። 

እና የት ጋር ይሆን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሲሰራ የቆየው? 

 

እርግጥ ምዕራባውያን ተላላኪያቸው ሊያደርጉ የፈለጉትን ፖለቲከኛና ጋዜጠኛ “በአስቸጋሪ 

ሁኔታ የሰራ” ብለው ማሞካሸታቸውና መሸለማቸው አዲስ አይደለም። እዚህ ጎረቤታችን 

ኤርትራ እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ተቃውሟቸውን የሚያሰሙ፣ ሃሳባቸውን 

የሚገልፅና የደረሱበት እንኳን በማይታወቅ ሁኔታ ደብዛቸው የጠፉ በርካታ ፖለቲከኞችና 

ጋዜጠኞች እያሉ፣ ምዕራባውያን ባቋቋሟቸው “መንግስታዊ ያልሆኑ የሰብአዊ መብት 

ተቆርቋሪ ድርጅቶች” ተብዬዎች አማካኝነት “በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚሰሩ’’ ብለው 
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የሚሸልሙት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሻቸው የሚፈነጩና ሕገወጥ ድርጊት ጭምር 

የሚፈፅሙ ፖለቲከኞችንና ጋዜጠኞችን ነው።  

 

ይህ ሁኔታ የምዕራባውያኑ ጭንቀት፣ በአገራት ሊኖር የሚገባው ነፃ የፖለቲካ ስርአትና 

ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት ሳይሆን የራሳቸውን ጥቅም ሊያስጠብቅ የሚችል ቂል ፍለጋ 

መሆኑን ያመላክታል። እናም አቶ ይልቃል አሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እውቅና 

የሰጣቸው፣ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ስለሰሩ አለመሆኑን እንደምናውቅ ማወቅ 

ይኖርባቸዋል። 

 

“ጥሩ ስራ ስለሰራሁ ነው’’ የተሸለምኩት ብለዋል። የትኛው ጥሩ ስራ እንደሆነ ግን 

አይታወቅም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቃቸው፣ ሆን ብለው ይሁን ተሸውደው ግልፅ ባልሆነ 

ሁኔታ አሁን በአገሩ በግብጽ መንግስት በአሸባሪነት በተፈረጀው ኢስላሚክ ብራዘርሁድ 

ተጠልፈው አከራሪነትንና ሽብርተኝነትን የሚያበረታታ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸውን ነው። 

ይህ በምን መመዘኛ ነው “ጥሩ ስራ’’ ሊባል የሚችለው? 

 

አቶ ይልቃል “ለሸልማት አሸናፊነት’’ የበቁት “በፖለቲካ ውስጥ በነበረኝ ተሳትፎና 

በፖለቲካ ቆይታዬ…’’ ነው ብለዋል። እውነት ይህ መመዘኛ ቢሆን ኖሮ የፖለቲካውን ጎራ 

ከሁለት አመት በፊት የተቀላቀሉትና አንድም ሊጠቀስ የሚችሉት የፖለቲካ እንቅስቃሴ 

ያላደረጉት፣ በአንድ ምርጫ ላይ እንኳን ያልተሳተፉት አቶ ይልቃል በአሜሪካ የመመረጥ 

እድል አያገኙም ነበር። ጥሩም ይሁን መጥፎ በተቃዋሚው ጎራ ከእርሳቸው የበለጠ 

የፖለቲካ ቆይታ ያላቸው፣ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነት እስከመመረጥ  የዘለቀ 

የፖለቲካ ተሳትፎ የነበራቸው በሳል ሊባሉ የሚችሉ ወጣት ተቃዋሚ ፖለቲከኞች 

መኖራቸውን አቶ ይልቃል ማስታወስ አለባቸው።  

 

እዚህ ላይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲያስታውሰው የምፈልገው አንድ እውነት፣ የአሜሪካ 

መንግስት በሌላ አገር ያለ የፖለቲካ ነፃነት፣ ሰላምና  ዴሞክራሲ  አንዴም አስጨንቋት 

የማያውቅ መሆኑን ነው። የአሜሪካ ጭንቀት ሌሎች አገራትን፣ የስልጣኑ ምንጩና  መሪው  

ለሆኑ ባለፀጋዎቹ በሚመች መንገድ መጠቀም ብቻ ነው። አሜሪካ ለዴሞክራሲ 

የምትጨነቅ ቢሆን ኖሩ፣ በዓለማችን ምርጫ የሚባል ነገር እንኳን ሊካሄድ ስሙ 
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ተጠርቶባት ከማያውቀው፣ አንድም ነፃ ጋዜጣ ካልተፈጠረባት፣ ከነአካቴው ሕገ መንግስት 

ከሌላት ሳዑዲ አረቢያ ጋር ወዳጅ ባልሆነ ነበረ። የአሜሪካ መንግስትና ያቋቋማቸው 

መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተብዬዎች ስለሳዑዲ አረቢያ ዴሞክራሲ ተንፍሰው 

አታውቁም። ይህ የሆነው ለአሜሪካ ለባለፀጋዎች የተመቸች አገር በመሆኗ ነው። እናም 

የሰማያዊ ፓረቲ ሊቀመንበር አቶ ይልቃል የአሜሪካ መንግስት ወደ አገሩ የጠራቸው፣ 

ጎበዝ ፖለቲከኛ ስለሆኑ ሳይሆን   “ ‘ስጠራው አቤት፣ ስልከው ወዴት’ የሚል ቂል ነው” 

በሚል ስሌት መሆኑን ይወቁ፤ እኛ ይህን እናውቃለን።  

 


