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የሰማያዊ ፓርቲ ነገር…፪ 

ዘአማን በላይ 04-08-16 

“እጅግም ስለት ይቀዳል አፎት” እንዲሉ የሰማያዊ ፓርቲ እሰጥ-አገባ ያበጠውን ውስጠ-ግለሰብ ንትርክ ሊያፈነዳው የደረሰ 

ይመስላል። ፓርቲው ውስጥ አንዱ የወሰነውን ሌላው ይሽራል። አንዱ የሻረውን ሌላው ያፀድቃል። ታዲያ የተሻረውን 

በማፅደቅና የፀደቀውን በመሻር ማዕበል እየተንገላታ ያለው ፓርቲው ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር ይዞ ብቅ ብሏል። ‘የሰማያዊ ፓርቲ 

ነገር…’ በሚለው ፅሑፌ ላይ እንደጠቀስኩት ሊቀመንበሩን ኢንጂነር ይልቃን ጌትነትን ጨምሮ አምስት አባላቱን ማባረሩንና 

ማገዱን የፓርቲው የስነ-ስርዓት ኮሚቴ ባስታወቀ ማግስት፣ በጣት የሚቆጠሩ ቀናትን እንኳን ሳያስቆጥር የፓርቲው የኦዲትና 

ኢንስፔክሽን ኮሚሽን በስነ-ስርዓት ኮሚቴው የተሰጠውን ውሳኔ ማገዱን ነግሮናል።  

ታዲያ ኮሚሽኑ ለእግዱ የሰጠው ምክንያት ‘ሰዎች ይግባኝ ማለታቸውና መስመሩን የለቀቀ እንዲሁም ሥነ ሥርዓትን ያልተከተለ 

ነገር አለ ብለን ስለገመትን ነው። የመጨረሻውን ውሳኔም 15 ቀናት በኋላ እናሳውቃለን’ የሚል ነው። ያም ሆነ ይህ በቅድሚያ 

በስነ ስርዓት ኮሚቴው የተሰጠው የማባረርና የእግድ ውሳኔ ፣ ኋላ ላይ ደግሞ በሚሽኑ የተላለፈው ‘የአጋጅ አጋጅ’ ድራማ 

የሚያሳየን ነገር አለ። ይኸውም ፓርቲው ውስጥ የለየለት ሽኩቻ መኖሩን ነው። በግለሰቦች ሳቢያ በፓርቲው ውስጥ ያለውን 

ኑፋቄ የበላይነት የሚያሳይም ጭምር።  

እርግጥ የኮሚሽኑ ውሳኔ ምንም ይሁን ምንም የዚህ ፅሑፍ ዓላማ ውሳኔውን መተቸት አይደለም። ፓርቲው “ራሴን አፍርሻለሁ” 

ቢልም መብቱ ነው። ዴሞክራሲያዊ አካሄድ የማምን እንደመሆኔ መጠን አካሄዱን ቅቡል አደርጋለሁ፤ የሚጓዝበት መንገድ 

ዴሞክራሲያዊ እስከሆነ ድረስ።  

እናም የፅሑፌ ዓላማ በሰማያዊ ፓርቲ መነሻነት የተቃውሞውን ጎራ ‘ውስጠ-አብሮነትን’ በመቃኘት ለጥቄ ደግሞ የእስካሁኑን 

ድርጊታቸውን በመመልከት የጎራው ስብስብ በተላላኪነትና ግለሰባዊ የኪራይ መሰብሰቢያ ኮሮጆን ከመሙላት በስተቀር 

አንዳችም ህዝባዊ መንፈስም ሆነ ዓላማ የሌለው መሆኑን በማሳየት ውድ አንባቢያን ሃቁን እንዲረዱት ማድረግ ነው።  

አዎ! የሰማያዊ ፓርቲ ሰሞነኛው ውስጣዊ ንትርክ የተቃውሞ ጎራው ማንነታዊ መገለጫ ነው። በፓርቲ ስም ለጥቅም ተቧድነው 

ብዙም ሳይቆዩ የሚላተሙ ስብስቦች መሆናቸውንም የሚያሳይ ነው። እርግጥም 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 
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ግባቸውን ሊያሳካ ይችላል ብለው ባመኑበት ጉዳይ ሁሉ የ“በሬ ወለደ” ፕሮፖጋንዳቸውን ከማናፈስ ላፍታም ቢሆን 

የተቆጠቡበት ጊዜ የለም፤ ወደፊትም ይኖራል ብሎ ማሰብ አዳጋች ነው፡፡ 

 አሁን ደግሞ ወደተቃውሞው ጎራ ግብረ-ማንነት ላቅና። እነዚህ ወገኖች ለዚህች ሀገር ልማት በሃሳብ ደረጃም እንኳን ቢሆን 

አንድ ጠጠር ሳያቀብሉ የመንግስትንና የህዝብን የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ትሩፋቶች በፈጠራ ወሬ ያጣጥላሉ፤ በውሸት 

ያቦካሉ፤ ጭቃም ይቀባሉ፤ ያጠለሻሉ።  

በምስክርነትም ከውጭ ሆነው ቀጭን ትዕዛዝ የሚሰጧቸውን እነ ሂዩማን ራይትስ ዎችን፣ አምኒስቲ ኢንተርናሽናልን፣ 

ኢንተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕን፣ ኢንተርናሽናል ዋተርን…ወዘተርፈ የመሳሰሉ አክራሪ ኒዮ-ሊበራሎችን በመጥቀስ በየግል 

ሚዲያው ቋያ እሳት ላይ እንደሚቆላ ተልባ ይንጣጣሉ።… ሰማያዊ ፓርቲና ሊቀመንበሩ ኢንጂነር ይልቃል ኢሳት በተሰኘው 

የሽብር ጣቢያ ሰይቀር በየጊዜው የሚያንተከትኩትን የአሉባልታ ዲስኩርን ያስታውሷል! 

ምን ይህ ብቻ! የተቃውሞው ጎራ አመራሮች ምድጃ ላይ እንደተጣደ ጀበናም ይገነፍላሉ፤ ይንተከተካሉ።…ተንተክትከው 

ሳይሰክኑም ነገርን በወሬ ቁጢት እየቀጠሉ በማውራት የያዙኝ ልቀቁኝ ጩኸታቸውን ያስነኩታል፡፡ በአክራሪ (‘አራሪ’ ቢባሉ 

ሳይሻል አይቀርም) ኒዮ-ሊበራል ኃይሎቹ ታዘውም ይሁን ሳይታዘዙ እነርሱን ለማስደሰት ሲሉ የሚያወጧቸው ውስጠ-ባዶ 

መግለጫ ተብዬ ጋጋታዎች አያድርስ ነው።…እናንተዬ አቤት የመግለጫዎቻቸው ብዛት!…የሰብዓዊ መብት፣ የሰፈራ፣ 

የሃይማኖት፣…የምንትስ መግለጫዎች። 

እነዚህ ወገኖች ለስሙ ‘በህገ-መንግስታዊው ማዕቀፍ ውስጥ ሆነን ዓላማችንን በማራመድ ስልጣን እንይዛለን’ ይበሉ እንጂ፤ 

በውስጣዊና በትክክለኛ አመለካከታቸው ግን እጣንና ከርቤ እያጨሱ ‘የውጭ ኃይሎች ሆይ! በእናንተው መጀን ይዘናችኋል 

ለስልጣን ታበቁን ዘንድ እንለማመናለን፣ አሜን!’ እያሉ የሚፀልዩ ናቸው፡፡  

ከዚህ መለማመናቸው ባሻገር፤ ስልጣን ላይ የሚወጡበትን ጊዜ በውጭ ኃይሎቹ አማካኝነት ለማሳጠር፤ በቅጡ የማያውቁትንና 

በልካቸው ያልተሰፋውን የኒዮ-ሊበራሊዝም አስተሳሰብ ካባን ደርበው ይደሰኩራሉ፡፡  

የውጭ ኃይሎች ለራሳቸው ፖለቲካዊ ፍላጎት ሲሉ በሚጠሯቸው ስብሰባዎች ላይ ሳይቀር እየተገኙ በሌለ ማንነታቸው “አሸሸ 

ገዳሜ” ማለትም የሚቀናቸው አስገራሚዎች ናቸው። ኧረ እንዲያውም የውጭ ኃይሎች ከራሳቸው እሳቤ በመነሳት ስማቸውን 

ሲጠሯቸው አሁኑኑ አራት ኪሎ ቤተ-መንግስት የገቡ ያህል “እልል በቅምጤ” በማለት ራሳቸው በፈጠሩት ዓለም ውስጥ 

በቀቢፀ-ተስፋ የሚዋኙ ናቸው።  

ታዲያ ይህ ተቃውሞአዊ ማንነት በመድብለ-ፓርቲ ስርዓቱ ውሰጥ ዘለግ ላለ ጊዜ ያለ አንዳች ፖሊሲና ስትራቴጂ ሲንጠራወዙ 

እንዲሁም አንድ እግራቸውን ለይስሙላም ቢሆን ዴሞክራሲያዊነት ላይ አድርገው፣ ሌላኛውን ደግሞ የትክክለኛ ማንነታቸው 

መገለጫ በሆነው ኢ-ዴሞክራሲያዊነት ላይ በማድረግ እግራቸውን አንፈራጥጠው ተቀምጠው ዛሬ ላይ የደረሱት ነባር 

የፖለቲካ ተቃዋሚዎችም ይሁኑ፣ ከተመሰረቱ ብዙ ዓመታትን ያላስቆጠሩ እንደ ሰማያዊ ፓርቲ ዓይነት የተቃውሞ አታሞ 

ደላቂዎች ያው ነው—“የማን ዘር ጎመን ዘር” እንዲል የሀገራችን አርሶ አደር። አይቀየርም። 
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በህዝብ ስም ተሰልፈው ህዝብን ያጥላላሉ። በል ሲላቸውም የጥፋት ተልዕኳቸውን አልገነዘብም ያለን ህዝብ እስከ መሳደብ 

ድረስ ይደርሳሉ። ይህ አልሆንም ካላቸውም በልማት ቦታዎች ላይ ተገኝተን ሰልፍ ካለደረግን ይላሉ። ሌላው ቀርቶ ከተመሰረተ 

ጥቂት ዓመታትን ያስቆጠረው ሰማያዊ ፓርቲ በተለያዩ የልማት አውታሮች ላይ ተገኝቼ “ኡኡ” ካላልኩ መቼ እገኛለሁ ማለቱን 

የምንዘነጋው አይደለም። በመሰረቱ የህዝብን ልማት መፃረር ህዝብን ማውገዝ ማለት ነው።  

ግና እነ ሰማያዊ ፓርቲ ‘ህዝብ-ለምኔ’ ባይ በመሆናቸው ተግባራቸው ራሳቸውን ቅሌት ውስጥ የሚከታቸው አይመስላቸውም። 

ከመሰንበቻው በፓርቲው ውስጥ የተፈጠረው ‘የአጋጅ ታጋጅ’ ድራማም ህዝቡ የሚታዘባቸው አይመስላቸውም። እርግጥ 

አንዱ ያገደውን ሌላው የሚመልስበትና እርስ በርስ የመበላላት ያህል የሚናቆሩት እነ ሰማያዊ ፓርቲ የኦዲትና ኢንስፔክሽን 

ውሳኔያቸው ምንም ይሁን ምን፣ ማጠንጠኛው የግለሰቦች የጥቅም ትስስር እንጂ ከህዝቡ ተጠቃሚነት ጋር አንዳችም ግንኙነት 

የሌለው መሆኑን ቀደም ሲል ያነሳኋቸው የተቃውሞው ጎራ የወል ባህሪያት አመላካች ይመስሉኛል። ያም ሆነ ይህ ግን በፖለቲካ 

ቋንቋ ‘ብረት ድስት ውስጥ ተቀቅሎ መብሰል አለበት’ የሚባለው ሰማያዊ ፓርቲ ውስጠ-ጡዘቱ የት ያደርሰው ይሆን?—የዚህን 

ጥያቄ ምላሽ ጊዜ ብዙም ሳይርቅ እንደሚያሳየን እርግጠኛ ነኝ። 

         


