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ፍየል ከመድረሷ፣ የአነሰማያዊ ፓርቲ ሴራ 

                                                       እጸገነት መክብብ 

11-21-14 

የሰማያዊው ፓርቲ ፕሬዚዳንት  የራሱን ፓርቲ በቅጡ መምራት የተሳነው ሆኖ ሳለ  

ዘጠኝ ፓርቲዎችን ይዞ “በጋራ ለመስራት ተስማምተናል” በሚል ፊርማ  

መፈራረሙነ ሰምተናል፡፡ እነዚህ ፓርቲዎች ገሚሶቹ በብሄር/ብሄረሰበ የተደራጁ 

ሲሆኑ  ከፊሎቹ ደግሞ ሃገር አቀፈ ነን ባዮች ናቸው፡፡ “ለአንዲት ኢትዮጵያ 

እታገላለሁ ከጎጥ ፓርቲዎች ጋር አልሰለፍም፤ በኢትዮጵያ ታሪክ ሕብረት ጥምረት 

ቅንጅት ውህደት ወዘተ 40 ዓመታት ሙሉ አላወጣም ውጤትም የለውም . . .” ሲሉ 

በዚሁ በጥቅምት 2007 መግለጫ የሰጡት የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመነበር ኢ/ር 

ይልቃል እንዴት እንዴት ተንከረባብተው የሰብስቡ ሊቀመንበር እነደሆኑ ለብዙዎች 

እንቆቅልሽ ነው። የቀለም አብዮት የመምራት አሀዱ መሆኑ ነው፡፤ 

ምእራባውያን ገበያ አክራሪ ኒዮሊበራል ምእራባውያን ቡደኖች በህብረት ከቆማችሁ 

ገዢው ፓርቲ ላይ ተፅእኖ ማሳደር ከቻላችሁ ጠቀም ያለ ዶላር  እንሰጣቹለን 

ብለዋቸዋል፡፡ ለዚህ ደግሞ ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ፤ አምንስቲ 

ኢንተርናሽናል፤ሂዩማን ራይትስዋችና ሌሎችም አክራሪ ኒዮሊበራል ባለፀጎች 

የሰማዋያዊ ፓረቲ ሊቀመንበር  ኢንጅነር ይልቃል ጌትነትና ዶ/ር ብርሀኑ ነጋን 

ለመሳሰሉሉ አጉራ ዘለል ቅጥረኞችን  በየሀገሩ እያሰማሩ የቀለም አብዮት 

ለማስነሳት እነደሚሰሩ የታወቃል፡፡  

የገበያ አክራሪ ኒዮሊበራሎቸ ፍላጎት የእነርሱን ጥቅም የሚያስጠብቁ አሻንጉሊት 

መንግስታትን በመመስረት በቅኝ ግዛት ወቅት ሲያደርጉት እንደነበረው የተፈጥሮ 

ሀብትና ንብረት መመዝበር ነው። ለዚህ ስውር አላማቸው ማሳኪያ ዴሞክራሲ፣ 

ሰብኣዊ መብት፣ የፕሬስ ነፃነት አልተከበረም፣ ዜጎች ይታሰራሉ ይሰደዳሉ የሚለው 

ሰበቦችን በመፍጠረ ሕዝብን በመንግስት ላይ ያስነሳሉ፡፡ በዚህ የገበያ አክራሪ ኒዮ 

ሊበራሎች አካሄድ  ዋነኞቹ አጋዞች፣ የሀገርና የሕዝብ ባላጋራዎች የራሳቸውን ሀገር 
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ሰላምና ደህንነት፣ ልማትና እድገት አሳልፈው ለባዕዳን ለመስጠት በገንዘብ 

ተገዝተው የቆሙ ሹምባሽ ባንዳዎች ናቸው። 

በኢ/ር ግዛቸው የሚመራው አንድነት ፓርቲ “በሕጋዊና ሰላማዊ መንገድ ብቻ 

እንታገላለን፣ የአመጽና ሁከት መንገድ አንከተልም፣ ሕዝቡንም በማይጨበጥ ተስፋ 

አላስፈላጊ መስዋዕትነት አናስከፍልም፣ በውጭ ያለውም ዳያስፖራ ሊያዘን 

አይችልም” በቅጥረኛ ሴረኞች የመፈንቅለ አመራር ተካሂዶባቸዋል፡፡  

በእነሱ እቅድና ሴራ መሰረት አሁን ከህግ አግባብ ውጪ በኢ/ር ግዛቸው ላይ 

ከውጭና ከውስጥ ጫና ተጽዕኖ በማሳደር በፈቃዳቸው እንዲለቁ የተለያየ ውጥረት 

እንዲነሳ በማድረግ ሃላፊነታቸውን እንዲለቁ ያደረገውና ወዲያው የአንድነትን 

አመራር የተቆጣጠረው የፅንፈኛው አክራሪዎች ቡድን ነው። የመፈንቅለ አመራሩ 

በማሳካቱ ቅጥረኞቹ ጮቤ ረግጠዋል፡፡ ጨፍረዋል፡፡  

ሰማያዊ ፓርቲ “መርህ ይከበር” በሚል ከአንድነት ፓርቲ የተገነጠሉ አባላት 

ያቁዋቁዋሙት መሆኑ ይታወቃል፡፡ ሰማያዊ ፓርቲ በፕ/ር መስፍን ወ/ማርያም 

የተቃቋመ ነው። አቶ ይልቃል የሰማያዊ ፓርቲ የፈረስ ስም ሲሆን ‘ቼ’ ባዩ ጋላቢ 

ፕ/ር መስፍን ወ/ማርያም ናቸው፡፡  

ለማንኛውም በአንድነት ወስጥ መፈንቅለ አመራር ያካሄዱት የሰማያዊ ፓርቲና 

የግንቦት ሰባት ሰዎች ናቸው፡፡ ሰማያዊ ፓርቲ ሲፋቅ ከስር የሚገኘው ግንቦት 

ሰባትና ብርሀኑ ነጋ ናቸው፡፡  

ሰማያዊ ፓርቲ “ለዴሞክራሲ የቆምኩ ነኝ” በሎ ይማል ይገዘት እንጂ፣ ማእካለዊ 

አመራርን የሌለበት፣ የሀሳብ ልዩነትን በፍፁም የማያስተናግድ፣ የተለያየ ሀሳብ 

ያላቸውን በጠላትነት የሚፈርጅና የሚወነጅል፣ በአንድ አካባቢ ሰዎች የተያዘ 

የቡድን የበላይነት ያለበት ፓርቲ ነው። የውይይት ባህል የሌላቸው፣ ተነጋግረው 

መስማማት የማይችሉ፣ የተለየ ሀሳብ በሀሳብ የሚመክቱ ሳይሆኑ  በቦክስ በዱላ 

የሚያምኑ ያልሰለጠነና ያልተገራ የፖለቲካ ጨዋነትና ባህል የሌለው ስብስብ ነው፡፡  

ሰማያዊ ፓርቲ፣ መቼም ወግ አይቀርምና “በአመራሩ ላይ የዲሲፒሊን እርምጃ 

ወስዷል” መባሉነ ሰምተናል። አቶ ይልቃል 500 ብር ተቀጥተዋል፣ የህዝብ 
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ግንኙነት ሃላፊውም እንዲሁ ተቀጥቷል። ይሄ ፓርቲው ውስጥ አለ የሚባለውን 

ችግር ለማድበስበስ “በይፋ የእርምት እርምጃ ወስደዋል” በሚል ሕዝቡን ለማደናገር 

የተጫወቱት ጨዋታ ነው፡፤  

የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ትልቁ የመተራረሚያ የማስተካከያ የእርምት ሃይል 

ጉልበቱ ከድክመቱም ተምሮ ራሱን አሻሽሎና አስተካክሎ የበለጠ ብቃትና ድል 

ለመቀዳጀት የሚያስችለው መሳሪያው ሂስና ግለሂስ ነው፡፡ ለመታረም ሶስት እድል 

አለው፡፡ አንድ የፓርቲ አባል ከስህቱ አልታረም ካለ የመጨረሻው የፓርቲ ውሳኔ 

ከአባልነት ማገድና ማሰናበት ነው። የፖለቲካ ፓርቲ ያጠፉ አባላቱነ እነደእድር 

በገንዘብ አይቀጣም። 

የአቶ ይልቃል ፓርቲ  “የፖለቲካ ፓርቲ” ተብሎ ቢመሰረትም በእውር ድንብሩ 

የሚመራ ቅጥአምባሩ የጠፋው፤ ፓርቲ ማለት እንኳን ምን ማለት እንደሆነ 

የማያውቅ የእነ “አያ ሆሆ!!” ስብስብ ነው፡፡ “በቡሄ ያበደ ሰው ሁሌም ሆያ ሆዬ ሲል 

ይኖራል” እንዲሉ አቶ ይልቃል ጌተነት፣ ፕ/ር መስፍን፣ ዶ/ር ብርሀኑ ሆያ ሆዬ 

እየጨፈሩ ነው፡፡  

ከሳምንት በፊት 9 ፓርቲ ተብዬዎች ሰብስበው አፈራርመው የስብስቡ ሊቀመነበር 

የሆኑት  አቶ ይልቃል በሳምንቱ በነዚሁ ስብስቦች ስም “መንግስት መምራት 

አቅቶታል፣ ሕዝቡ መሮታል፣ ሁሉም ነገር ከአቅሙ በላይ ነው፣ ሕዝቡም ከጎናችን 

እንዲሰለፍ፣ ውጭ ያለውም እንዲረዳን” የሚል መግለጫ አውጥተዋል፡፡ “ፍየል 

ከመድረሷ ቅጠል መበጠስዋ” እነዲሉ፡፡ አነ ሰማያዊ ፓረቲ ያለተረዱት ህዝብ 

እየታዘባቸውና አንቅሮ እየተፋቸው መሆኑን ነው፡፡ ሕዝብ ደገሞ ሃያል ነው።  

አነ አቶ ይልቃል የሚያቅበዘብዛቸው ሰሞኑን የአውሮፓ ለጋሽ ሀገራት በአዲሰ አበባ 

ለሚዲያ ዝግ በሆነ ሁኔታ የሲቪል ሶሳይቲ ተወካዮችን ሰብስበው ስለዘንድሮ ምርጫ 

ሲወያዩ “ተቃዋሚው ደካማ ስለሆነ የሚታይ ለውጥ ማምጣት እስካልቻለ ድረስ 

በሀገር ውስጥ በውጭም ላለው አንረዳም፣ እርስ በእርስ የሚጣላ የጠራ ሀገራዊ 

ዓላማና ግብ የሌለው፣ በቡድን የተከፋፈለ፣ የሰለጠነ የፖለቲካ ባህል የሌለው አጉራ 

ዘለል ነው” ባጋ ያሳጣቸው መሆኑ ነው።  
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የእነ ሰማያዊ ፓርቲ የቀመሩት ሕዝባዊ አመጽና መነሳሳት ከመስከረም 2007 

ጀምሮ የታቀደ  ቢሆንም ከሽፏል፡፡ በአብዛኛው ድሩ ተበጣጥሷል፡፡ ሕዝቡ ውስጥ 

የነዙት መርዝ መከፋፈል የብጥብጥ ስሜት የዘረኝነት ልክፍት በሽታ በዋግምት 

ወጥቶ ተተፍቷል፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ለሻዕቢያና ለግብፅ በሎሌነት ላደሩ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች የከረረ የመረረ ጥላቻ እንጂ ፍቅር የለውም፡፡የእነሱን ጩኸት ሊጮህም 

ለእነሱም ሲል ሊሞት አይነሳም፡፡  

የአንድነት አዲሰ አመራሮቸና ሰማያዊ ፓርቲ እንዲሁም አሁን ህብረት መሰረትን 

የሚሉት ዘጠኝ ፓርቲ ነን ባዮች በየስርቻው ሲርመሰመሱ ኖረው ያለአንዳች ሀፍረት 

“ምርጫ ደረሰ” ሲባል የውጭ የእርዳታ ገንዘብና ምጽዋት ሊቀራመቱ የሚሰበሰቡ 

ስራፈቶች ይህን ማደሪያ አድርገው በሆይሆይታ ግዜያቸውን መግፋት የሚመኙ 

አቃልጤዎች ናቸው፡፡  

የኩዌትና የግብጽ ገንዘብ በሻዕቢያ በኩል ለግንቦት ሰባት እየተሰጠ ነው፡፡ ግንቦት 

ሰባት ደግሞ ከሻአቢያ የተቀበለውን ገነዘብ ለአዲሱ የአንድነት አመራር፣ ለሰማያዊ 

ፓርቲ፣ አሁን ለተቋቋመው በአቶ ይልቃል ለሚመራው  “የዘጠኝ ፓርቲ ህብረት” 

ለሆኑ ፓረቲዎች ያድላል። በዚህ መልኩ ቅጥረኛ ምሁራንና ጀሌዎቻቸው በገንዘብ 

ተገዝተው ኢትዮጵያን ለማመስና ለማተራመስ እንደ ቀትር ጅብ ተሰብስበው 

ሲያስካኩ ከቶውንም በዝምታ መመልከት አይገባም፡፡  

በሀገር መጥፋትና መውደም፣ በሕዝብ ልቅሶና እንባ፣ በሕፃናት እሪታና ዋይታ 

በሰላም ማጣትና መደፍረስ በደም መፋሰስና መተላለቅ “ያሰብነውን ግብ እንይዛለን” 

ብለው የወጠኑት ቡደኖች ለኢትዮጵያ አይበጅዋትም፡፡ እያሰቡ ያሉት ለሀገራቸውና 

ለሕዝባቸው ሰላምና እድገት ሳይሆን ጥፋት ነው፡፡ 

የጠነሰሱትን የመርዝ ድፍድፍ ሀገር ውስጥም ሆነ ውጭ ያሉት ራሳቸው ይጋቱታል፡ 

ሕዝብ አያልቅም፡፡ ልጆቹም አይሞቱም፡፡ሰላሙም አይናጋም፡፡የተጀመረው ታላቅና 

ስር ነቀል ሀገራዊ ልማትና እድገትም ለአንዲት ሰከንድ አይቋረጥም፡፡ ከእንግዲህ 

ኢትዮጵያ የዓለም መዳረሻ እንጂ በባዕዳን ጥቅም የተገዙ ቅጥረኞች በሚቀሰቅሱት 

ሁከት የዋይታና የሰቆቃ ምድር አትሆንም፡፡  
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ኢትዮጵያ በሕግና በስነስርዓት የምትተዳደር ሀገር ስለሆነች የትኛውም ዓይነት 

ስርዓት አልበኝነትና ሕገ ወጥ እንቅስቃሴ በሕግ ትዳኛለች፡፡ ስርአተአልበኝነትን 

በቸልታ አታይም፡፡  


