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ሃገርን አሳልፎ የመስጠት ፍላጎት የተንፀባረቀበት 
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የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመነበረ አቶ ይልቃል በቅርቡ ሃያ ገደማ በኢተዮጵያ ተወካዮች 

ያላቸው የአውሮፓ ህብረት አባል ሃገራት ኢተዮጵያን በተመለከተ ባዘጋጁት የውይይት 

መድረክ ላይ ከሰጡትን አስተያየት መሃከል የተወሰነውን ተመልክተናል። ቀሪዎቹን በዚህ 

በክፍል ሁለት ፅሁፍ እንመለከታለን። 

አቶ ይልቃል ለአወሮፓወያኑ  “ኢህአዴግ በአመራር ብቃት ችግር ውስጥ ያለ ፓርቲ 

ነው።” ብለዋል። እሰኪ ኢህአዴግን እንመለከተው። ኢህአዴግ ሁሉ ነገር በህገመንግስት 

ከተደላደለ በኋላ የተፈጠረ ፓርቲ አይደለም። ኢህአዴገ ኢትዮጵያ የብሄሮቸ እስር ቤት 

በነበረቸበት ወቅት፤ የአመለካከት፣ የመደራጀት መብትና ነፃነት ባልተከበረበት፣ የህግ 

የበላይነት ባልተረጋገጠበት፣ የተለየ አመለካከት የያዙ ብቻ ሳይሆኑ ይዘዋል ተብለው 

የተገመቱ ዜጎች በባለስልጣን ትዕዛዝ እስር ቤት ይወረወሩ፣ ይገረፉ፣ ይገደሉ . . . 

በነበረበት የወታደራዊ ቡድን ፈላጭ ቆራጭ ሥርአት፣ ከዚህ  ፈታኝ ጭቆና ሕዝቡን 

የመላቀቅ ፅኑ ፍላጎት ባደረባቸው ቆራጥ ኢትዮጵያውያን የተመሰረተ ፓርቲ ነው። 

በኃያልነቱ በአፍሪካ ወደር ያልነበረውን የደርግ ወታደራዊ መንግስት ሥርአት ለመጣል 

ሕዝብን አደፈራጅቶና መርቶ፣ ታግሎ ያታገለ፣ በዚሀ ሂደት ውስጥ ራሱን ከህዝቡ ፍላጎትና 

ጥቅም ጋር እያስካከለ የጎለበተ ፓርቲ ነው። 

ኢህአዴግን ጨምሮ በተለያየ አቀጣጫ በብሄራዊ ነፃነት ግንባር ተደራጅተው የነፃነት 

የትጥቅ ትግል ያካሂዱ በነበሩ ኃይሎች ጥቃት የወታደራዊው ደርግ ሥርአት ሲደመሰስ 

አገሪቱ ለመበታተን አደጋ ተጋልጣ እንደነበር እናስታውሳለን፤ በ1983 ዓም ማገባደጃ ላይ። 

የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ይልቃልም ይህን ያወቃሉ ብዬ እገምታለሁ። የህን 
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አደጋ በማስቀረት በመቻቻልና በመከባበር ላይ የተመሰረተ አንድነት ያላት ኢትዮጵያን 

በመመሰረት ረገድ የኢሀአዴገ አመራር ትልቅ ድርሻ ነበረው። 

የሃገሪቱ ሕዝብ የድሀነት ምንጭ በትክክል ተረድቶ ከዚህ መወጣት የሚያስችል፣ ሕዘቡ 

ባለበት ነባራዊ ሁኔታ ልክ የተሰፋ ፖሊሲ ቀረፆ ተግባራዊ ያደረገና ወጤት ያስመዘገበ 

ፓርቲ ነው። በዚህ ፖሊሲ ዓለም በሙሉ የመሰከረለትን ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት 

ለአስርት ተከታታይ አመታት ማሰመዘገብ ችሏል። ድህነትን በጉልሀ ደረጃ መቀነስ የቻለ 

ፓርቲ ነው። ትምህርትና ጤናን የመሳሰሉ ማህበራዊ ልማቶች በሃገሪቱ ታሪክ ታይቶ 

በማይታወቅ ሁኔታ እነዲሳኩ ማደረግ የቻለ ፓርቲ ነው። 

ለሰላም ለእድገትና ልማት ያለውን ወሳኝነት ታሳቢ በማደረግ በሃገሪቱ ሰላም  

እነዲረረጋገጥ አድርጓል። የሃገሪቱ ሰላም መረጋገጥ የሚችለው የአፍሪካ ቀንድ አካባቢና 

በአጠቃላይም የአፍሪካ ሰላም ሲረጋገጥ መሆኑን ከግምት በማሰገባት በአካባቢውና በአህጉር 

ደረጃ ሰላምና መረጋጋት አንዲሰፍን ለማስቻል ኢህአዴግ መራሹ መንግስት ትልቅ 

አስተዋፅኦ አበርክቷል። ይህ ዓለም የመሰከረው እውነት ነው። በቅርቡ የአፍሪካ አሜሪካ 

የልማትና ኢንቨስትመንት ፎረም ላይ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ምኒስትር ጆን ኬሪ 

ኢህአዴግ መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት ለአፍሪካ ሰላምና መረጋጋት ሰላበረከተው 

አስተዋፅኦ መስክረዋል። 

ጆን ኬሪ በሰጡት ምስክርነት “ በደቡብ ሱዳን ያለውን ሂደት ስለማንቀሳቀስ ጉዳይም 

ተወያይተናል። ኢትዮጵያ በተለይም ሀገሮችን በማቀራረብ ተግባር፣ ተኩስ እንዲቆም 

በማድረግና ተቀናቃኝ ወገኖች ወደ ድርድር እንዲያመሩ በማግባባት ረገድ የመሪነት ቦታ 

ይዛ ቆይታለች። ሶማልያ ውስጥ በተካሄደው የሽግግር ጉዳይም ኢትዮጵያ ለኛ ቁልፍ ሚና 

ነው ያላት። ለዚህ ተግባርዋም እጅግ እናመሰግናለን። በእውነቱ የክልሉ መሪ ናት።” ነበር 

ያሉት። እነዚህ ሁሉ ኢህአዴግ ራሱን እንደ ድርጅት፣ እንደ ገዢ ፓርቲ ደግሞ ሃገሪቱን 

የመመራት በቃቱ ውጤቶች ናቸው። እናም የኢህአዴግ የአመራር ብቃት ለጥያቄ ሊቀርብ 

የማይችል ምሉዕ ነው። 

አቶ ይልቃል የሚመሩትን ሰማያዊ ፓርቲ ደግሞ እንመልከት። ሠማያዊ ፓርቲ 

ሊቀመንበሩ አቶ ይልቃል በተለያየ አጋጠሚ ከሚናገሩት ያለፈ በወጉ የተዘጋጀ ፕሮግራም 

የለውም። በአንድ ወቅት ከኢህአዴግ ይልቅ ለሰማያዊ ፓርቲ የቅርብ ወዳጅ የሆነው ፋክት 
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ጋዜጣ በዚህ ላይ ምስክርነቱን ሰጥቷል። መፅሄቱ አቶ ይልቃል የፓርቲያቸውን ፕሮግራም 

እንዲሰጡት ጠይቆ መከልከላቸውንና፣ የፓርቲ ፕሮግራም የሚሉት ከአምስትና ስድስት 

ባልበለጠ ገፆች ላይ የሰፈረ ብጥስጣሽ ሃሳበ መሆኑን ዘግቦ ነበር። 

ሰማያዊ ፓርቲ ፕሮግራም ስለሌለው ወዴት እንደሚሄድ አያውቅም። በመሆኑም በዓላማ 

ሳይሆን በወቅታዊ ትኩሳት ማዕበል ነው የሚነዳው። ለአብነት ያህል የአክራሪ መስሊሞች 

እንቅስቃሴ ሞቅ ሲል፣ የአክራሪነትን አጀንዳ ቀዳሚ አጀንዳው አድርጎ አበሮ ሲቀነዘነዝ 

እንደነበር እናስታውሳለን። አሃዳዊ ሥርአት ናፋቂው ሰማያዊ ፓርቲ የሃይማኖት 

አብዝሃነትንም እንደማይቀበል ግን ሳይታለም የተፈታ እውነት ነው። 

በሌላ ግዜ ሳዑዲ አረቢያ “በህገ ወጥ መንገድ ወደሃገሬ ገበተዋል” ያለቻቸውን 

ኢትዮጵያውያን ከሃገሯ ማሰወጣት ስትጀምር የተፈፀሙ ተገቢ ያልሆኑ ድረጊቶችን መነሻ 

በማደረግ፣ ይህን የህዝብን ሰሜት ለመኮርኮር እንደመልካም አጋጣሚ በመጠቀም 

በአጠቃላይ ፀረ አረብ አቋም የተንፀባረቀበተ ሐገወጥ የተቃውሞ ሰልፍ ጠርቶ አደባባይ 

ወጠቶ እንደነበርም እናስታውሳለን። ይህ ሰማያዊ ፓርቲ በዜጎች ላይ የፈጠረው ፀረ አረብ 

አመለካከት፣ ኢትዮጵያ የምትከተለውን በመጠቃቀም ላይ የተመሰረተ ዓለምአቀፍ ግነኙነት 

መልኩን እንዲቀይር ሊያደርግ የሚችል ነበር። ሰማያዊ ፓርቲ ዛሬ ደጋፊ ያጨበጨበለት 

ከመሰለው ስለዘላቂ የሃገር ጥቅም ምንም ደንታ የለውም። 

የፖለቲካ ፓርቲዎቸ ዋነኛ ተግባር የህዝብን ጥቅምና ፍላጎት የሚያስጠብቅ በነባራዊ ሁኔታ 

ላይ የተመሰረተ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ በህዝብ ውክልና ወደ 

ስልጣን ለመምጣት መንቀሳቀሰ ነው። ሰማያዊ ፓርቲ ይህን ዋጋ ሳይሰጥ ብዙዎችን 

ባስገረመ አኳኋን እንደፈላጭ ቆራጭ ነገስታት የምትደዳሩበትን ህገመንግስት 

አዘጋጅቼላቹሃለሁ ብሎናል።ይህ ሁሉ የሰማያዊ ፓርቲ የተምታታ አካሄደ ስለሃገሪቱና 

ሰለሕዝቡ ካለማወቅ የመነጨ ነው። ይህ አለማወቅ በፓርቲ አመራር ብቃት እጦት 

ይገለፃል። እንገዲያው የአመራር ብቃት ችግር ያለበት ማነው? ሰማያዊ ፓርቲ ወይንስ 

ኢሀአዴገ?  

እውነቱን ለመናገር በሰማያዊ ፓርቲና በኢህአዴግ መሃከል ያለወ የአመራር ብቃት ልዩነት 

እጅግ ሰፊ በመሆኑ ለመለካት እነኳን የማይቻል ነው። የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበረ አቶ 
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ይልቃል አየነ ውሃው ያልጣማቸውን መንግስት የማስወገድመብት  ያላቸው ለሚመስሏቸው 

የአውሮፓ መንግስታት ተወካዮዮች ከላይ የተገለፀውን ሁሉ ከቀባጠሩ በኋላ፣ ወደሌላ 

መቀባጠር ተሸጋግረዋል። ይህም “ኢህአዴግ በዚህ ችግሩ (የርዕዮተ አለም መደበላለቅና 

የአመራር ብቃት እጦት) ምክንያት ምርጫን ክፍት ማድረግ _ ዴሞክራሲን መፍቀደ ዋጋ 

እንደሚያስከፈለው አወቋል፤ በሌላ በኩል ደግሞ ምርጫን ማጭበርበር ጣጣ 

እንደሚያመጣበት ተረደቷል። ከዚህ አጣብቂኝ ለመውጣት ከወዲሁ አፈናን መረጧል።” 

ብለዋል። 

ይህ የአቶ ይልቃል አባባል “ኢሀአዴግ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ የሚካሄድ ከሆነ መሸነፉ 

አይቀሬ ነው።” የሚል ነው። “ምርጫውን ማጭበርበርም ሕዝብን እንደሚያስቆጣ 

ስለሚያውቅ አይሞክረውም” ባይ ናቸው። ሰለዚህ “ፓርቲዎችን ለማዳከም ወደ አፈና 

ተሸጋግሯል” ነው የሚሉን። እንግዲህ ምርጫ የተለያየ አማራጭ ፖሊሲ ያላቸው የፖለቲካ 

ፓርቲዎቸና ግለሰቦቸ ይህን አማራጫቸውን በመላው ኢትዮጵያ ለሚገኙ ሕዝቦች፤ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች አቅርበው ሕዝብ “መብትና ነፃነቴን ያስከብርልኛል፣ 

ጥቅምና ፍላጎቴን ያስጠብቅልኛል. . .” በሎ ላመነበት ሥልጣን በውክልና የሚሰጥበት 

ሥርአት ነው።  

በአሁኑ ግዜ በኢትዮጵያ ከስልሳ በላይ በፌደራልና በክልል ደረጃ ለስልጣን ውክልና 

የሚፎካከሩ የፖለቲካ ፓረቲዎች አሉ። ከእነዚሀ መሃከል ግልፅ ፕሮግራም የዘው በህዝብ 

ውስጥ የመንቀሳቀስ ድርጅታዊ ብቃት ያላቸውና ፕሮግራማቸውን ለመላው ህዝብ 

ያስተዋወቁት ፓርቲዎች በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። በአጠቃላይ በአሁኑ ግዜ በፖሊሲና 

በአመለካከትም ይሁን በድርጅታዊ ብቃት ጠንካራ ተፎካካሪ ሆኖ የወጣ ፓርቲ የለም። 

ይህ የሆነው በሀግ ችግር፣ ወይም ከመንግስት ጣልቃ ገብነት ሳይሆን ከራሳቸው ከፓርቲዎቹ 

ድክመት ነው።  

ከዚሀ ቀደም አይነ ግቡ ነን የሚሉት አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ (አንድነት) 

እንዲሁም የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) ውስጥ እርስ በርስ በዱላና 

በድንጋይ እስከመከታከትና መካሰስ የደረሰ ችግር የዚህ ማሳያ ነው። ልዩነትን 

ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንግድ መፍታት አለመቻል የፈጠረው አስፀያፊ ሁኔታ ነው። 

በቅርቡ ‘አንድነት ከመኢአድ ጋር ሊዋሃድ ነው’ በተባለ ማግስት አምስት የአንድነት ሥራ 
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አስፈፃሚ አባላት በፍቃዳቸው ከኃላፊነታቸው መነሳታቸውም እንዲሁ የድክመት መገለጫ 

ነው። እርግጥ በተለይ በክልሎች በተወሰነ ደረጃ ስልጣን የመጋራት እድል ያላቸው ብሄራዊ 

ፓርቲዎች ይኖራሉ። የእነሱም ጥንካሬ ቢሆን ስልጣን ለመረከብ የሚያበቃ አይደለም። 

እንግዲህ ‘አለን፣ አለን’ የሚሉትና ፕሮግራምን መለያ አድርጎ ከመታወቅ ይልቅ ወቅታዊ 

ትኩሳቶችን ተከትለው የተቃውሞ ሰልፍ በመውጣት የሚታወቁት አንድነት ለዴሞክራሲና 

ለፍትሕ (አንድነት)፣ ሰማያዊ ፓርቲ . . . እንኳን ኢህአዴግን ሊፎካከሩ በክልል ደረጃ 

የሚንቀሳቀሱ ብዙም የማይታወቁ በሄራዊ ፓርቲዎችን የመወዳደር አቅም የላቸውም። 

በተለይ የአቶ ይልቃል ጌትነት ሰማያዊ ፓርቲና መሰሎቹ የኢትዮጵያን ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መትና ነፃነት፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥቅሞችና ፈላጎቶች 

የሚወክሉ ፓርቲዎቸ አይደሉም። የኢትዮጵያ ብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችንና ሕዝቦችን 

የመወከል ፍላጎትም የላቸውም። በዚህ ምክንያት ‘የምርጫ ፓርቲዎች’ ናቸው ብሎ 

መውሰድ አይቻልም። 

‘ይህን ለምን አልክ?’ መባሌ ስለማይቀር ለአብነት ያህል ሰማያዊ ፓርቲን ወስድን 

እንመልከት። ሠማያዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን 

በራሳቸው እያስተዳደሩ በመከባበርና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነት የሚኖሩበትን 

ፌደራላዊ ሥርአት አይቀበልም። ለሰማያዊ ፓርቲ የየራሳቸው ቋንቋ፣ ባህልና ታሪክ 

ያላቸው  ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የሉም። ከዚህ ይልቅ ኢትዮጵያ የሚባል ወሰን 

ያለው መሬትና  ባለአንድ ብሄራዊ ማንነት ሕዝብ ነው ያለው። 

ከዚህ በመነሳት በመንግስት አወቃቀር ላይ የያዘው አቋም፣ ‘ፌደራላዊ አወቃቀሩ በብሄራዊ 

ማንነት ሳይሆን በተራራ፣ በሸለቆና በገደል የተሸነሸነ መሆነ አለበት።’ የሚል ነው። የሃገሪቱ 

ፌደራላዊ መዋቅር ፍላጎት፣ ጥቅም፣ መብትና ነፃነት በሌለው ግኡዝ ተራራ፣ ገደል . . . 

መሸንሸኑ አንድን ብሄር ሁለትና ከዚያ በላይ ቦታ ይቆራርጠዋል። ሁለትና ከዚያ በላይ 

ብሄሮች ደግሞ በአንድ አስተዳደራዊ መዋቅር ውስጥ እንዲወደቁ ያደርጋል። 

ይህ ዘውዳዊውና ወታደራዊው የመንግስት ሥርአቶች ይከተሉት የነበረ የከፋፍለህ 

አዳክመህ ግዛ ስልት ነው። በተራራና በገደል የተከፋፈሉ፣ በሌላ በኩል በአንድ መዋቅር 

የተጨፈለቁ የተለያዩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የአንዱ ማንነት በሌላወ ተውጦ በቋንቋ 
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የመስራት አቅማቸው መዳከሙ አይቀሬ ነው። ቋነቋቸው እያደረ እየደበዘዘ መምጣቱ፤ 

ታሪካቸውና ባህላቸውም መዋጡም አይቀሬ ነው። በመጨረሻ በአጠቃላይ ብሄራዊ 

ማነነታቸው የሚጠፋ መሆኑም እውነት ነው። 

እንግዲሀ ሰማያዊ ፓርቲ ይህን የኢትዮጵያ በሄሮችን፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን የማይወክል 

የፖለቲካ ፖሊሲ አማራጭ ይዞ ነው ወደምርጫ የሚገባው። ኦሮሚያ፣ የኢትዮጵያ ሦማሌ፣ 

አፋር፣ ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ … ክልሎች ሄዶ፣ “በወንዝ፣ በሸለቆ፣ በተራራና በገደል 

ሸንሽኜ በታትኜ፣ ራሳችሁን በራሳችሁ ማስተዳደር እንዳትችሉ - በቋነቋቸሁ እንዳትሰሩ፣ 

ልጆቻችሁን እንዳታስተምሩ፣ ባህላችሁን እንዳታጎለብቱ፣ ታሪካችሁን እንዳትንከባከቡ 

አድርጌ ላስተዳድራችሁ ነው፤ ምረጡኝ” እያለ ነው የምረጡኝ ቅስቀሳ የሚደረገው። 

እንግዲያው ማን ይሆን የሚመርጠው? 

የሰማያዊ ፓርቲና የመሰሎቹ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፖሊሲዎችም በተመሳሳይ የህዝቡን 

ከድህነት የመውጣት ፍላጎትና ዘላቂ ጥቅም ማስጠበቅ የሚችሉ አይደሉም። ከአገሪቱ 

ተጨባጭ ሁኔታ የመነጩ ሳይሆኑ ‘ገበያ አክራሪ የምእራብ አውሮፓ ሃገራትን በማስደሰት 

ወደ ስልጣን መውጣት የሚያስችል ድጋፍ አገኛለሁ’ በሚል ተስፋ የተያዘ ነው። “መሬት 

የሚሸጥ የሚለወጥ የግል ንብረት ይሁን፣ ኢኮኖሚው ዛሬውኑ ኢንደስትሪ መር የሁን . . .” 

የሚሉትን ለአብነት ያህል መጥቀስ ይቻላል። እነዚህ ጉዳዮች ራሳቸውን የቻለ ሰፊ ፅሁፍ 

ስለሚጠይቁ በተመሳሳይ አጀንዳ ላይ በማቀርበው ሌላ ፅሁፍ ላነሳቸሁ ወደ ሌላ ጉዳይ 

ልሸጋገር።  

ሰማያዊና መሰል ፓርቲዎቸ ከላይ በተገለፁትና ተመሳሳይ የፖሊሲ ችግሮች ምክንያት 

ወቅታዊ ጉዳዮችን ያለወጉ እያጦዙ በሚፈጥሩት ውዥንብር ከተማ አካባቢ ባፈሩት ጥቂት 

ጯሂ ደጋፊ ምክንያት ግዙፍ መስለው ቢታዩም በመላው አገሪቱ የድጋፍ መሰረት 

የላቸውም። እናም ኢህአዴግን ለመፎካከር የሚያስችል አቅም የላቸውም። እስካሁን ባለው 

ተጨባጭ ሁኔታ ምርጫው ነፃና ዴሞክራሲያዊ በመሆኑ ኢህአዴግ እንደከዚህ ቀደም 

ምርጫዎች ሁሉ በሰፊ ልዩነት ማሸነፉን ጥያቄ ውስጥ የሚከተው አንዳችም ነገር የለም። 

ይህን የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል። የኢህአዴግ መመረጥ አሁን የተጀመረውን ፈጣን 

እድገት ማስቀጠል እንደሚያስችል፣ የአገሪቱን ሰላምና መረጋጋትም አሰተማማኝ እንዲሆን 
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የሚያደርግ መሆኑንም ህዝቡ ያውቃል። እናም ይመርጠዋል። በመሆኑም ምርጫን 

ለማጭበርበር የሚያነሳሳው አንዳችም ምክንያት የለም። 

በሌላ በኩል ድሮ ሞቶ የተቀበረው የአሃዳዊ ሥርአት አመለካከት ላይ ተቸንክረው የቀሩት 

ሰማያዊና መሰል ፓርቲዎች በህዝብ ውክልና ወደስልጣን መምጣት እንደማይችሉ 

ያውቁታል። እናም ከምርጫ ምንም አይጠብቁም። አሁን ባለው ሁኔታ ምርጫ ላይ 

መሳተፋቸውን እንኳን እርግጠኛ አይደሉም። ቢወዳደሩም አነሰም በዛም ደጋፊ ሊኖራቸው 

የሚችለው የውዥንብራቸው ሰለባዎች ባሉበት በአዲስ አበባና አንድ ሁለት ትላልቅ 

የሃገሪቱ ከተማዎች ውስጥ ነው። በእነዚህ አካባቢዎች ያላቸውም ደጋፊ ቢሆን አብላጫ 

ድምፅ ኖሮት ለስልጣን የሚያበቃቸው ስላልሆነ ምርጫ የማጭበርበር ስጋት ካለ 

የሚያጭበረብሩት ሰማያዊና መሰል ፓርቲዎች ናቸው። አንደሚያሸንፍ የሚያውቀው 

ኢህአዴግ ምርጫው እንዳይጭበረበር ከመጠበቅ ውጭ ወደማጭበርበር የሚገባበት 

አንዳችም ምድራዊ ምክንያት የለም።  

እነሰማያዊ ፓርቲ በዚህ ምክንያት ወደስልጣን ለመውጣት ትንሽ ጭላንጭል የሚታያቸው 

ውዥንብር በመንዛት አመፅ ቀስቅሰው ሕገመንግስታዊውን ሥርአት በሃይል በመናድ ነው። 

እናም እነሰማያዊ ፓርቲ በይፋ ሰላማዊ ፓርቲ ነን ቢሉም፣ ‘ሕዝባዊ ንቅናቄ መፍጠር’ 

በሚል ዘመቻና፣ በተወሰኑ አመራሮቻቸው ውጭ ሃገር ካሉ በአሸባሪነት ከተፈረጁ ቡደኖች 

ጋር ግንኙነት በመመሰረት የአመፅ ዝግጅት የሚያደርጉበት ሁኔታ ይስተዋላል። 

ይህ ህገመንግስታዊውን ሥርአት በኃይል በመናድ የህዝብን ሥልጣን የመመንተፍ አካሄደ 

ኢ-ዴሞክራሲያዊና በሕግ የሚያስጠይቅ ወንጀል ነው። በመሆኑም በፖለቲካ ፓርቲ 

አባልነት ሽፋን፣ የህዝብን ብቸኛ የሥልጣን ምንጭነትና ባለቤትነት መብትን የሚፃረረውን 

የስልጣን ምንተፋ ለማካሄድ ውስጥ ውስጡን የሚሽሎኮሎኩ ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ 

ተገቢ ነው። 

አቶ ይልቃል ይህን የህዝብን የስልጣን ምንጭነትና ባለቤትነት መብት ለመታደግ 

የተወሰደውን ሕግና ሥርአት የማስከበር እርምጃ ነው “ ኢህአዴግ ምርጫውን ማሸነፍ 

ስለማይችል፤ ማጭበርበርም ሥለማይሆንለት በፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች ላይ አፈና 

አየፈፀመ ነው።” ሲሉ ለአውሮፓ ሃገራት ተወካዮቸ የንሿከኩት። እውነታው ግን ከላይ 
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እንደተብራራው ምርጫ ላይ ማሸነፍ የሚያስችል ምንም ሕዝባዊ መሰረትና ድጋፍ 

የሌላቸው ፓርቲዎች ወደስልጣን ለመመጣት ያስችል ይሆናል ብለው የገመቱት ብቸኛ 

መንገድ ስልጣን መቀማት በመሆኑ ወደ አመፅ የመሄድ አዝማሚያ እያሳዩ መሆኑ ነው። 

አቶ ይልቃል የአውሮፓ ሃገራት ለኢትዮጵያ የሚያደርጉትን የልማት ድጋፍም 

ተቃውመዋል። ድጋፋችሁ ለኢህአዴግ እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም በማለት ነበር 

የተቃወሙት። 

የአውሮፓ ሃገራት ለኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት የሚያደረጉት ድጋፍ በትክክል ሥራ ላይ 

አየዋለ ለመሆኑ ድጋፍ በሚደረግባቸው ዘረፎች ላይ ያለው እድገትና የህዝብ የኑሮ 

መሻሻል ተጨባጭ አስረጂ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንደ አቶ ይልቃል ያሉ የተቃዋሚ 

አመራሮች ከዚሀ ቀደም ለኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት የሚደረገው ድጋፍ “ለገዢው ፓርቲ 

የፖለቲካ ዓላማ ይውላል”  የሚል ክስ አቅረበው የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ ሌሎች 

የኢትዮጵያ የልማት አጋሮችን የያዘ ቡድን ‘ድርጊቱ ተፈፅሟል’ በተባለባቸው አካባቢዎች 

ማጣራት አካሂዶ ውንጀላው ሃሰተኛ መሆኑን አረጋግጧል። እንግዲህ አቶ ይልቃል 

እንዲቋረጥ የጠየቁት ይህን ተጨባጭ ለውጥ እንዲታይ ያደረገውን የልማት ድጋፍ ነው። 

ይህ ድጋፍና እርዳታ ይቋረጥ የሚል ጥያቄ ከዚህ ቀደምም በተደጋጋሚ ሲጠየቅ የነበረና 

ከጥያቄ አልፎ ምንም ውጤት ማምጣት ያልቻለ መሆኑ ይታወቃል። 

እንግዲህ ከላይ የተገለፀውን መሰረተ ቢስ አቋም መነሻ አድርገው ለአውሮፓ ህብረት አባል 

ሃገራት የባጥ የቆጡን የቀባጠሩት አቶ ይልቃል፣ በመጨረሻ “ ምን አድርጉ ነው 

የምትለን?” የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው እንደነበረ ሰምተናል፤ ከህብረቱ አባል ሃገራት 

ተወካዮች። አቶ ይልቃልም የአውሮፓ ህብረት አባል አገራት ኢትዮጵያ ላይ መውሰድ 

ስላለባቸው እርምጃ ጥቆማ መስጠታቸውንም እንዲሁ ሰምተናል። “ምን ማድረግ 

እንዳለባችሁ እናንተም ታውቃላችሁ። ሙጋቤ (ዚመቧቤ) ላይ ከወሰዳችሁት እርምጃ 

መሃከል ትንሹን እንኳን ኢህአዴግ ላይ ብታደርጉ ለውጥ ማምጣት ትችሉ ነበር።” የሚል 

ጥቆማ ነው የሰጡት፤ አቶ ይልቃል። 

ይህ የአቶ ይልቃል አቋም ሰወየው ከፍተኛ የፖለቲካ ግንዛቤ እጥረት ያለባቸወ መሆኑን 

ያመለክታል። በሌላ በኩል በአውሮፓውያን ቅኝ ገዢዎች መሬታቸውንና የተፈጥሮ 
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ሃብታቸውን የተነጠቁ አፍሪካውያንን በሙሉ የሚያሳዝን አቋመ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። 

አውሮፓውያኑ በዚመቧቤ ላይ የኢኮኖሚ ማእቀብ ያደረጉት በአገሪቱ ሰላምና ዴክራሲ 

እንዲሰፍን አስበው አይደለም። አ ኤ አ እስከ 1980 ዓ/ም ዚምቧቤ ሮዴሺያ በሚል 

ሥያሜ በአውሮፓ ቅኝ ግዛት ሥር በነበረችበት ወቅት በነጮች የተያዘውንና ከነፃነት 

በኋላም በይዞታቸው የፀናውን እጅክ ከፍተኛ መጠን ያለው የአገሪቱን መሬት ለሃገራቸው 

ነፃነት ለተዋጉና መሬት አልባ ለሆኑ ዚመቧቤያዊ አርሶ አደሮች እንዲሰጥ መደረጉን 

በመቃወም ነው ማአቀብ የጣሉት። አቶ ይልቃል ‘በኢትዮጵያም ላይ ተመሳሳይ እርምጃ 

ይወሰድ’ ሲሉ የዚምቧቤ መሬት በነጭ ባለርሥቶች ተይዞ ባለአገሩ አርሶ አደር መሬት 

አልባ ሆኖ እንዲኖር ይፈልጋሉ ማለት ነው።  

ይህ ከአንድ አፍሪካዊ ፖለቲከኛ የማይጠበቅ አሳፋሪ አቋም ነው። ሥልጣን ላይ 

ለመውጣት የሃገራቸውን ጥቅም ለባዕድ አሳልፈው ከመስጠት የማይመለሱ መሆኑንም 

ያሳያል። አቶ ይልቃል የኢትዮጵያን መንግስት በአውሮፓውያን ማዕቀብ ካንበረከኩ በኋላ 

አያቶቻቸው በወረራ ያቃታቸውን ቅኝ ገዢነት በአቋራጭ ሊሰጣቸው ማሰባቸውንም 

ያመለክታል። አቶ ይልቃል ሌላው ማሰብ የነበረባቸው ሙጋቤ በአገራቸው ላይ በተደረገው 

ማዕቀብ አለመንበርከካቸውን ነው። 

አቶ ይልቃል አውሮፓውያኖቹ ስለኢትዮጵያና ሥለአፍሪካ ቀንድ ምንም መረጃና ግንዛቤ 

የሌላቸው አድርገው መውሰዳቸውንም ተረድቻለሁ። አቶ ይልቃል “ኢትዮጵያ የአፍሪካ 

ሕብረት መቀመጫ ነች፣ ለቀይ ባህር ባላት ቅርበት ለዓለም ደህንነት ከዚምባቤ በላይ 

ጠቃሚ ሃገር ነች። ቀውስ ውስጥ ከገባች እናንተም ጭምር ችግር ውስጥ ትገባላችሁ።” 

በሚል ኢትዮጵያ ላይ ማእቀብ ከመጣል እንዳያመነቱ ያቀረቡት  ማስፈራሪያ አዘል 

አስተያየት ይህን በግልፅ ያሳያል። 

አንደኛ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩተ አወሮፓውያኖቹ ዚምቧቤ ላይ ማዕቀብ የጣሉት 

ለዚምቧቤም ሆነ ለአፍሪካ ሰላም ሰጋት ስለሆነች አልነበረም። ዜጎቻቸው  በዚመቧቤ 

ያላቸውን የመሬት ባለርስትነት ለማስጠበቅ እንጂ። ስለዚሀ ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ 

እንዲጥሉ ዚምቧቤን በማነፃፀሪያነት ማቅረባቸው ቂልነታቸውን አጋልጧል። 
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ከዚሀ በተጨማሪ በአሁኑ ግዜ ኢትዮጵያ ቀውስ ውስጥ አይደለችም፤ የቀውስ ስጋትም 

የለባትም። እርግጥ ግንቦት 7ን የመሰሉ አሸባሪዎች እና በምርጫ ወደ ስልጣን መምጣት 

የሚያስችል የህዝብ ድምፅ ማግኘት እንደማይችሉ የሚያውቁና ህጋዊነትና ህገወጥነትን 

አያጣቀሱ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች አገሪቱ ቀውስ ውስጥ እንድትገባ ይመኛሉ። 

ከቀነደኛው የኢትዮጵያ ጠላት ሸአቢያ ጋር በመሆንም ይህን የቀውስ ምኞታቸውን 

ለማሳካት እየተነቀሳቀሱ የገኛሉ።  ይህ ግን በአገሪቱ ቀውስ ሊፈጠረ ወደሚችልበት ደረጃ 

አላደገም። አድጎ ቢሆን እንኳነ “እረፈ” መባል ያለበት ኢህአዴግና መንግስት ሳይሆኑ 

ቀውስ ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱት ወገኖች ናቸው፤ ሰማያዊ ፓርቲን ጨምሮ።  

ኢትዮጵያ አቶ ይልቃል አወሮፓወያኑ ይሞኙልኛል ብለው እንዳወሩት ቀውስ ውስጥ 

ሳትሆን፣ ለአፈሪካ ቀንድና በአጠቃላይም ለአፍሪካ ቀውስ መድሃኒት ነች። ይህ ዓለም 

የመሰከረወ እውነት ነው። ለዚህ አስረጂነት ሩቅ ሳልሄድ በክፍል አንድ “ሁፍ የጠቀሰኩትን 

የአሜሪካው የውጨ ጉዳይ ምኒስትር ጆን ኬሪ በቅርቡ የሰጡትን ምስክርነት ለማስታወስ 

ያህል እጠቅሰዋለሁ። እደግመዋለሁ፤ ኬሪ በዚህ ጉዳይ ላይ “በደቡብ ሱዳን ያለውን ሂደት 

ስለማንቀሳቀስ ጉዳይም ተወያይተናል። ኢትዮጵያ በተለይም ሀገሮችን በማቀራረብ ተግባር፣ 

ተኩስ እንዲቆም በማድረግና ተቀናቃኝ ወገኖች ወደ ድርድር እንዲያመሩ በማግባባት 

ረገድ የመሪነት ቦታ ይዛ ቆይታለች። ሶማልያ ውስጥ በተካሄደው የሽግግር ጉዳይም 

ኢትዮጵያ ለኛ ቁልፍ ሚና ነው ያላት። ለዚህ ተግባርዋም እጅግ እናመሰግናለን። በእውነቱ 

የክልሉ መሪ ናት።”   ነበር ያሉት። 

በአጠቃላይ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ይልቃል ጌትነት ሃያ ያህል የአውሮፓ 

ህብረት አባል ሃገራት ተወካዮቸ ሰለኢትዮጵያ ለመምከር አዘጋጁት በተባለው መድረክ ላይ 

የሰነዘሩት አስተያየት፣ ውሸት፣ ቀሽም ፖለቲከኛ መሆናቸውን ያጋለጠ እና በኢትዮጵያ 

ታሪክ ባልተለመደ ሁበኔታ ‘ስልጣን አገኝ ይሆናል’ በሚል ተስፋ ሃገርን ለባዕድ አሳልፎ 

የመስጠት ፈላጎት የተንፀባረቀበት ነው። 

 


