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የሰማያዊ ፓርቲ ነገር… 

ዘአማን በላይ 03-31-16 

ለዚህ ፅሑፍ መነሻ የሆነኝ የሰማያዊ ፓርቲ ሰሞነኛ ውጥንቅጥ ነው። ባለፉት ጥቂት የምስረታ ዓመታቶቹ በተለያዩ ፀሐፍት 

ዘንድ በአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች ምንደኝነት ሲጠቀስ የነበረው ምድራዊውና ሰማያዊው “ሰማያዊ” ፓርቲ፣ አመራሮች እርስ 

በርሳቸው እየተፋለሙ ፓርቲውን “የፖለቲካ ቡጢ” መለማመጃ ቦታ ሲያደርጉት እንደነበር ማድመጣችን የሚዘነጋ አይደለም።  

“ባለቀለሙ” ፓርቲ በዚህ ብቻ አላበቃም—አሁን ደግሞ በፓርቲው ውስጥ የጥቅመኝነትና በፓርቲው ገንዘብ በአቋራጭ 

የመበልፀግ ሁኔታዎች እየታዩ ነው። በተለይም በተለያዩ ጊዜያት እንደ ‘NED’ (National Endowment for 

Democracy) እንዲሁም ‘IRI’ (International Republican Institute) ከመሳሰሉት የቀለም አብዮት አቀጣጣይ 

ድርጅቶች ጋር ተገናኝተው መነጋገራቸውን ብሎም እዚህ ሀገር ውስጥ በውጭ ሃይሎች አስገዳጅነት የሚዘወር ዴሞክራሲ ያለ 

ይመስል “እገሌ በሚባል ኤምባሲ እና በአውሮፓ ህብረት ተጋብዤ በመገኘት የገዥውን ፓርቲ ችግሮች አፍረጥርጨ 

ተናግሬያለሁ” በማለት  ሲደሰኩሩ የነበሩት የፓርቲው ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ከመወንጀል አልፈው በአስቂኝ 

ሁኔታ ከፓርቲው ጭርስኑ መባረራቸውን ሪፖርቶች እያመለከቱ ነው።  

የፓርቲው የስነ ስርዓት ኮሚቴ ሰሞኑን በአምስት አመራሮች ላይ የማባረርና የእገዳ ውሳኔን ማሳለፉን ገልጿል። ከእነዚህ ውስጥ 

ፕሬዚዳንቱ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነትና የሒሳብ ክፍል ኃላፊው አቶ ወረታው ዋሴ ከፓርቲው እንዲባረሩ ተወስኖባቸዋል። 

ሌላኛዎቹ የፓርቲው የቀድሞ ምክትል ሊቀመንበርና በአሁኑ ወቅት የፓርቲው ምክር ቤት አባል የነበሩት አቶ ስለሺ ፈይሳ 

እንዲሁም የፓርቲው የምክር ቤት አባል ወይዘሪት ወይንሸት ሞላ ለሁለት ዓመታት ከማንኛውም የኃላፊነት ቦታ እንዲታገዱ 

ብሎም አቶ ጌታነህ ባልቻ የተባሉት ለሦስት ወራት በምክር ቤቱ በድምፅ እንዳይሳተፉ እገዳ ተጥሎባቸዋል። 

ኢንጂነር ይልቃል የፓርቲውን ገንዘብና ሃብት በተደጋጋሚ ለራስ ጥቅም በማዋል፣ በፓርቲውን ሰነድ የማጥፋት እንዲሁም 

የፓርቲውን ስልጣን እና ኃላፊነት በመጠቀም በቀጥታና በተዘዋዋሪ አግባብ ያልሆነ ጥቅም ለማግኘት (እዚህ ላይ የፓርቲው 

የስነ ስርዓት ሚቴ ለማለት የፈለገው ለበርካታ ጊዜያት ፓርቲው እየተከተለ ከነበረው የፅንፈኝነትና በህግ አልገዛም ባይነት አኳያ 

የአክራሪ ኒዩ-ሊበራሎችና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ ከተሰለፉ ኃይሎች ጋር ግንኙነት ፈጥሯል ተብሎ 

ሲጠረጠር የነበረውን ጉዳይ ይሆን እንዴ?) በፈፀሙት ወንጀል ከፓርቲው እንዲባረሩ ተደርገዋል። 

እንዲህ ዓይነቱ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የውስጥ ችግር አዲስ ነገር አይደለም። ትናንት የነበረ፣ ዛሬም ያለና ወደፊትም 

የሚኖር ይመስለኛል። ፓርቲዎቹ ‘ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው የቆምነው’ በማለት ባለ ዓላማ ሆነው ተጣምረውና ተቆራኝተው 

ሳያበቁ፣ ወዲያውኑ በጥቅም ግጭት ምክንያት ተመልሰው ለመለያየትና እርስ በርስ ለመወነጃጀል ይሯሯጣሉ።  

የቅርብ ጊዜውን ብናስታውስ እንኳን ይህን ዕውነታ በምርጫ 2007 ወቅት የቀድሞው “አንድነት” ፓርቲ እንዲሁም እንደ ገና 

ዳቦ ሲቆራረስ ከነበረው መኢአድ የርስ በርስ የጥቅም የውንጀላ እሰጥ-አገባ ድርሳናት ለመገንዘብ የሚከብድ አይመስለኝም። 

ምክንያቱም “አገሌ የፓርቲውን ገንዘብ ለግል ጥቅሙ አዋለ፣ የፓርቲው የገቢ ምንጭ ከየት እንደሆነ አይታወቅም፣ ከውጭ 
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የሚላክ ገንዘብ በቀጥታ የሚገባው ወደ ግለሰቦች አካውንት ነው…ወዘተረፈ.’ የሚሉ ውስጣዊ መጠላለፎችንና ዕውነታዎችን 

ስንሰማ መኖራችን የሚታበይ አይደለምና።  

“መድረከ” የተሰኘው የማይተማመኑ ባልንጀሮች ስብስብም ቢሆን ጊዜውን ያሳለፈው ያለ አንዳች የነጠረ ፖሊሲና ስትራቴጂ 

በውስጣዊ መጓተቶች ነው። በአንድ ወቅት የመድረክ ተጣማሪ ፓርቲዎች አንዱ በሌላው ላይ ጣቱን ሲቀስር እንደነበር 

አስታውሳለሁ። አመራሮቹም ቢሆኑ እንዲያው ለስሙ ያህል “ግንባር ፈጥረናል” ለማለት ያህል ካልሆነ በስተቀር በርዕዩተ 

ዓለም ምልከታቸው ሳይቀር እርስ በራሳቸው የማይስማሙ ናቸው። ስብስቡ “የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” በሚል እሳቤ 

የተቧደነ ነው። በዚህም ሳቢያ አንዱ ከሌላው ጋር እየተናቆረ እየተተረማመሰ ዛሬ ላይ ደርሷል።     

ይሁንና በእኔ እምነት ይህ የተቃውሞው ጎራ የመተረማመስ መንገድ የሚያሳየን ዋነኛ ነገር ቢኖር፣ እዚህ ሀገር ውሰጥ ለአቅመ-

ተቃዋሚነት የደረሰ አካል አለመኖሩን ነው። በአንዳንድ የተቃውሞው ጎራ ባለሟሎች ዘንድ ተቃዋሚነት ማለትም በተገኘው 

አጋጣሚ ሁሉ ገዥውን ፓርቲ በማብጠልጠል የኪራይ ሰብሳቢነት ፍላጎትን ዕውን ለማድረግ መሯሯጥ ይመስለኛል።  

ታዲያ ይህን ፍላጎት ለማሳካት ‘ሁሉም አማራጮች’ ስራ ላይ ይውላሉ። ‘በሰላማዊ መንገድ ህገ-መንግስቱን አክብረን 

እንንቀሳቀሳለን’ ከሚል ውስጠ-ወይራዊ ትረካ ‘መንገዶች ሁሉ ወደ አመፅ ያመራሉ’ እስከሚል የተሳሳተ ግንዛቤ ይዘልቃል፤ 

የፓርቲዎቹ ጉዞ። ይህ ደግሞ ‘ሁለት እግር ስላለኝ ሁለት ዛፍ ላይ እወጣለሁ’ ወደሚል ፅንፍ የሚወስድ ነው። ሆኖም ይህ 

በሁለት ቢላዋ ለመብላት የመሞከር አካሄድ አንድም ዛፉ ላይ የሚወጣን አካል ያለመጠን የተንፈረከከን እግር ሁለት ቦታ 

ሰንጥቆ ሁለት ሰው ያደርጋል አሊያም ውሉ የጠፋ የስብራት አደጋን ያስከትላል።   

ሁለቱም አደጋዎች ጥሩ አይደሉም። በፓርቲዎቹ ህጋዊና ህገ-ወጥ አካሄዶችን አደባልቆ በማናቸውም መንገድ የስልጣን እርካብ 

ላይ ለመውጣት የሚደረግ ኢ-ዴሞክራሲያዊ አካሄድ ለእንዲህ ዓይነቱ አስከፊ አደጋ ማጋለጡ እና በህዝቡ ውስጥም 

በመዘባበቻነት ትዝብት ላይ መጣሉ አይቀርም። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ሰማያዊ ፓርቲና መሪው ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት 

ያጋጠማቸው እንዲህ ዓይነቱ ሃፍረት ይመስለኛል። 

ታዲያ እዚህ ላይ እጅግ የሚያስገርመኝ ጉዳይ በተለያዩ ሚዲያዎች ኢንጂነር ይልቃል የሸሹበት የአንድ ወቅት የሰማያዊ ፓርቲ 

“የቡጢ ድራማ” እንዲሁም ሰሞነኛው የፓርቲው አመራሮች በግል ጥቅመኝነት ሳቢያ የፈጠሩት አምባጓሮ ሲገለፅ ‘የችግሩ 

ፈጣሪ ኢህአዴግ ነው’ የሚለው እሰቂኝ ቧልት ነው።  

እርግጥ የሀገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሁሌም የራሳቸውን የውስጥ ችግር ከመፈተሽ ይልቅ አንድ ጉዳይ በተፈጠረ ቁጥር 

ጣታቸውን ገዥው ፓርቲ ላይ መቀሰራቸው የተለመደ ጉዳይ ነው። የተቃውሞው ጎራ ሁሌም ቢሆን ለውድቀቱ መንስዔነት ሌላ 

አካልን ማድረጉ በተለይም ‘ገዥው ፓርቲ ያጣላናል’ ማለትን እንደ አንድ ‘የፖለቲካ ስልት’ የሚይዘው ይመስለኛል። 

እኔ እንደሚመስለኝ ግን “የእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ” የሚል ሰንካላ ምክንያት ለፓርቲዎቹ የሚፈይደው ነገር የለም—ህዝቡ 

ተቃዋሚዎቹ እስከዛሬ ድረስ የመጡበትን የንትርክና አረስ በስር በቡጢ የመነታረክ ታሪክን ጠንቅቆ ያውቀዋልና። ግን እኔ 

የምለው ገዥው ፓርቲ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን የሚያጣላቸው እነርሱ ማንም እየመጣ ተቧቀሱ ባላቸው ቁጥር “ሪንግ” ውስጥ 

የሚገቡ ቂላቂሎች ናቸው እንዴ?... ነገሩን ሳስበው የብስለት ደረጃቸው ምን ያህል ያሽቆለቆለ መሆኑን የሚያሳይ ነው።  
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ለነገሩ ገዥው ፓርቲ እነርሱን የማጣላት “ክህሎት” ካለው በዚህም ተበልጠዋል ማለት ነው። እኔ እንደ ተራ ዜጋ እንኳን 

እንደምረዳው ከሆነ እነ አንጂነር ይልቃል “ሪስሊንጉን” ሸሽተው እግሬ አውጭኝ ካሉ ምኑን ፓርቲና አመራር ሆኑ?... እርግጥ 

ኢህአዴግን የማሸነፊያ ዘዴያቸው ሊሆን የሚገባው አለመጣላትና አንድነት እንጂ ፊሽካ በተነፋላቸው ቁጥር (ገዥው ፓርቲ 

በራሱ የመስመር ጥራት ስለሚተማመን እነርሱ እንደሚሉት እንዲህ የሚያደርግ አይመስለኝም) የሚናረቱ ከሆነ እነዚህ ወገኖች 

ለህዝቡ አንዳችም አጀንዳ ሳኖራቸው እንዲሁ የተሰባሰቡ የእንቧይ ካብ መሆናቸውን እየነገሩት መሆኑን አለማወቃቸው ነው። 

ብቻ ያም ሆነ ይህ እንዲህ ዓይነቱን የማንነት መለኪያ ጉዳይን በአደባባይ ይዞ መቅረብ አሳፋሪ ነው— የሚያስገምትም ጭምር! 

የሰማያዊ ፓርቲ ነገርም ይኼው ነው። ሁሌም ከአንድ አሳፋሪ ትዕይንት ወደ ሌላው የሚጓዝ ህዝብ ያላቀፈው ተቃውሟዊ 

መንገድ።…  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


