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ጆፌ አሞራዎቹ 
አዲስ ቶልቻ  12/03/13 

ከራሳቸው ምንም ማመንጨት የማይችሉ፣ እንደ ጥንብ አንሳ ጆፌ አሞራ የወዳደቀና ጥቅም 

አለ ብለው ያሰቡት ነገር ባለበት ቦታ ሁሉ ድንገት ከተፍ የሚሉ ተቃዋሚዎች የሀገራችን 

የተቃውሞ ፖለቲካ ጎራ የተለመዱ ክስተቶች ሆነዋል፡፡ ከእነዚህ የተቃዋሚ ፖለቲካ 

ፓርቲዎቸ መካከል አንድ…ሁለቱ ሰሞኑን በሕገ-ወጥ መንግድ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ገብተው 

ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን እንዲወጡ መደረጉን ተከትሎ ከህገ-ወጥ ስደት ጋር የተገናኘ 

ጉዳይ ለሀገራችን አዲስ ክስተት የሆነ ይመስል ድንገት ከእንቅልፋቸው ባንነው “አለን!” 

ብለዋል፡፡ ድንገት ከተኙበት ያባነናቸው ጉዳይም ትርፍ ያለውና የሚቃረም ነገር 

ስለሸተታቸው ነው፡፡ ከዜጎቻችን ስቃይ የፖለቲካ ትርፍ ፍለጋ፡፡ ከእነዚህ የተቃዋሚው ጎራ 

ጆፌ አሞራዎች መካከል ሀገር ቤት ውስጥ ባሉት ላይ ላተኩር— በሰማያዊ ፓርቲና 

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ (መድረክ) ላይ። 

 

ሰማያዊ ፓርቲ ከተመሰረተ ጥቂት ጊዜ አንሰቶ እንደ ጆፌ አሞራ የፖለቲካ ትርፍ 

ያስገኛል ብሎ ያሰበውን ነገር ቀድሞ ደርሶ ለመቃረም የሚወዳደረው አልተገኘም። 

ፓርቲው እስካሁን ድረስ ይህ ነው የሚባል ፕሮግራም የለውም። በዚህ ላይ ያከናወነው 

ሀገራዊ ተግባር የለም፡፡ ይህ ሁኔታም ፓርቲው ለሕዝብና ለሀገር የሚጠቅም የተሻለ 

አማራጭ አቅርቦ በሕዝብ ውክልና ስልጣን የመያዝ ዓላማም ሆነ አቅም የሌለው መሆኑን 

ያመለክታል። ፓርቲውን ቃራሚ ጆፌ አሞራ ያደረገውም ይሄው ነው፡፡ እርግጥ “ሰማያዊ 

ፓርቲ ፕሮግራም የለውም” የምለው ከመሬት ተነስቼ አይደለም— የፓርቲው ሊቀመንበር 

ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት በአንደበታቸው የተናገሩትን ሰምቼ እንጂ፡፡  

 

በወርሃ ግንቦት 2005 ዓ/ም ላይ ከዋሃቢ/ሰለፊ አክራሪ ቡድን ጀሌዎች ጋር “እከክልኝ 

ልከክልህ” ተባብለውና ተደጋግፈው መንግስትን ለመቃወም ሰልፍ ወጥተው እንደነበር 

ብዙዎች አይዘነጉትም ብዬ አስባለሁ፡፡ ታዲያ በዚህ የሰማያዊ ፓርቲና የአክራሪው 

ወሃቢ/ሰለፊ ቡድን ጋብቻ በወለደው ሰልፍ ላይ ሰማያዊ ፓርቲ በተወሰነ ደረጃ የመገናኛ 

ብዙሃንን ትኩረት ለመሳበ በቅቶ ነበር፡፡  
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እናም በወቅቱ ፒተር ሃይመን የተባለ የቪኦኤ የእንግሊዝኛ ፕሮግራም ጋዜጠኛ፣ የሰማያዊ 

ፓርቲን ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት አነጋግሯቸው ነበር፡፡ እናም ጋዜጠኛው 

“ከዚህ ቀደም ብዙዎች የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች በሌሎች የፖለቲካ መድረክ ውስጥ ባሉ 

ፓርቲዎች ነበር የሚካሄዱት፡፡ አሁን ግን ሰማያዊ ፓርቲ ግንባር ቀደምትነቱን እየያዘ 

ይመስላል፡፡ ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ?” የሚል ጥያቄ ያቀርብላቸዋል፡፡ 

 

ኢንጂነር ይልቃል ለዚህ ጥያቄ የሰጡት ምላሽ እንዲህ የሚል ነበር።… “ይህ እንግዲህ 

የአዲሱ ትውልድ የአመራር ውጤት ነው፡፡ ከገዥውም ይሁን ከተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩል 

ላለፉት 21 ዓመታት አመራሩ በግራ ቀደም ተከታዮች የተያዘ ነበር፡፡ አሁን ግን ይህ 

ፓርቲ ለዚህ ደረጃ የደረሰው ወጣቱ ትውልድ በአዲስ መንፍስ፣ በተለይም ዓለም አቀፍ 

ደረጃ ብቃት ያለው አካሄድ በማሳየቱ ይመሰለኛል፡፡ እናም በአጭሩ አዲሱ ትውልድ 

ቦታውን እየተረከበ መጥቷል፡፡ አዲሱ ትውልድ የቀደሙት አመራሮች የነበራቸውን ደካማ 

ጎን በአዲስ መንፈስ ቀይሮታል” ብለዋል፡፡  

 

የቪኦኤው ጋዜጠኛ “ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የአመራር ደረጃ ብቃት” በሚለው የኢንጂነር 

ይልቃል አነጋገር ግራ ተጋበቶ ይመስለኛል “ አዲሱ ትውልድ ፓርቲያችሁ ላይ ያየው 

ምንድነው? የፓርቲያችሁ ፍልስፍናስ ምንድነው? እስኪ ከሌሎች በምን እንደምትለዩ 

ይንገሩኝ” የሚል ጥያቄ ያነሳል፡፡ 

 

ይህን የጋዜጠኛውን ጥያቄ የሰማ ማንኛውም ሰው፤ ኢንጂነር ይልቃል የፓርቲያቸውን 

የፍልስፍና መርህና ፖሊሲ ያሰረዳሉ ብሎ መጠበቁ አይቀሬ ነው፡፡ የሰማያዊ ፓርቲ 

ሊቀመንበር ግን ይህን አላደረጉም፡፡ “ የኢትዮጵያን ህዝብ ስንመለከት 70 በመቶ ያህሉ 

እድሜው ከ35 ዓመት በታች ነው፡፡ ይህም አዲስ ትውልድ ነው፡፡ አዲስ ሃሳብ ይፈልጋል” 

ብለው ሲያበቁ ተፈላጊ ያሉትን አዲስ ሃሳብ ከመናገር ይልቅ፤ “ እኛ አናከርም፣ ፖለቲካ 

ደግሞ ተለዋዋጭና ዕድገት የሚያሳይ ሂደት ነው፡፡ የአንድ ግዜ ስራ ሳይሆን፣ በየግዜው 

እየተለዋወጠና እየተቀየረ፣ ችግሮቹም የተለየ ቅርጽ እየያዙ የሚሄዱ ናቸው፡፡ ስለዚህ 

ተራማጅ አስተሳሰብና ለውጥ የሚፈልግ አካሄድ ነው ማለት ነው፡፡” ብለው ምንም ዓይነት 

መርህና ፕሮግራም እንደሌላቸው በራሳቸው አንደበት መሰከሩ፡፡  
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ይህ የፍልስፍና መርህ አልቦነት ፓርቲው የፖለቲካ ትርፍ ያስገኛል ያለው ጉዳይ ላይ 

በሙሉ ግራ ቀኙን እንዲሁም ኋላና ፊቱን ሳያሰተውል እንደ ጆፌ አሞራ ያገኘውን ነገር 

አፈፍ አድርጎ እንዲይዝ አድርጎታል፡፡ ጆፌ አሞራ ጥንብ አንሳ የሆነው ማደን ስለማይችል 

ነው፡፡ ከአዳኝ የተንጠባጠበና የሚበላ ነገር ሊኖር ይችላል ብሎ ያሰበበት ቦታዎች ላይ  

ሁሉ ግን አለ፡፡ ሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ቀልብ ሊስብ ይችላል የሚለውን ነገር ሁሉ ለቀም 

እያደረገ ተካልቦ ሌሎችንም እንዲያካልብ ያደረገው ይኸው የራሱ የሆነ ነገር መፍጠር 

አለመቻል ያሰከተለው ጆፌ አሞራነቱ ነው፡፡ 

 

እንግዲህ ሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ትኩረት ሊያሰገኝ ይችላል ያለውን ጉዳይ መቃረም 

የጀመረው በተወለደ ማግስት “በኢጣልያ ሀገር ለግራዚያኒ ሃውልትና መናፈሻ መሰራቱን 

እቃወማለሁ” በሚል ነበር፡፡ እናም ፓርቲው ገና ስሙ እንኳን ባልታወቀበት ወቅት 

በኢጣልያ ኤምባሲ አካባቢ ያልተፈቀደ ሰልፍ ለማድረግ መቶ የማይሞሉ ጀሌዎቹን 

ወይም ጆፌዎን ይዞ ወጣ።  

 

እርግጥ ነው ግራዚያኒ የፋሺዝም መርህ አስፈፃሚ የነበረውና በኢትዮጵያ የጣልያን 

መንግስት ገዢ ሆኖ ተሹሞ በኢትዮጵያወያን ላይ ታሪክ ለዘለአለም ሲያስታውሰው የሚኖር 

ዘግናኝ ጭፍጨፋ እንዲፈፀም ውሳኔ ያሳለፈ ሰው ነው። በመሆኑም ለዚህ አስከፊ ተግባር 

ለፈፀመ ፀያፍ ሰው መታሰቢያ መሰራቱ ተገቢ አይደለም። ፋሺዝም በኢትዮጵያ ላይ ብቻ 

ሳይሆን በሁለተኛው የአለም ጦርነት ወቅት በበርካታ አገራት ሕዝቦች ላይ ዘግናኝ ጥፋት 

እንዲፈፀም መነሻ ምክንያት የሆነ አመለካከት በመሆኑ፤ ለግራዚያኒ የተሰራው መታሰቢያ 

የዓለምን ሕዝብ በሙሉ አንቋሾ ከመመልከት የተለየ አይደለም። 

 

ይሁንና ይህን ወደ ኋላ ካለ ታሪክ የሚጎተትን ሁነት መነሻ በማድረግ የተቃውሞ ሰልፍ 

ለማድረግ የወጡ ደንቦችንና ስርአቶችን በመተላለፍ ድንገተኛ ሰልፍ ማካሄድ ሕገ-ወጥ 

ድርጊት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በዚህ ጉዳይ ላይ ያለን ተቃውሞ ፋይዳ ባለው አኳኋን 

ለማሰኬድ የሰከነና ተፅዕኖ ፈጣሪ ዲፕሎሚሲያዊ አካሄድን ይጠይቃል፡፡ እናም ይህን 

ባላገናዘበ ሁኔታ የፖለቲካ ትርፍ ለማገኘት ብቻ ሲባል መግለበለብ ተገቢ አይደለም።  
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ይህን ጉዳይ በተመለከተ የሩዋንዳ የነፃነት ቀን በተከበረበት ወቅት በሥነ-ስርዓቱ ላይ 

በክብር እንግድነት የተገኙት የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ 

አድሃኖም ባደረጉት ንግግር፤ በሩዋንዳ ተፈጥሮ የነበረውን አሰከፊ የዘር ማጥፋት ወንጀል 

መነሻ በማደረግ ከሰባ ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ በፋሽስቱ የኢትዮጵያ ገዢ 

ግራዚያኒ ተመሳሳይ የዘር ማጥፋት ተፈፅሞ እንደነበረ ማስታወሳቸውን መግለፅ ይቻላል፡፡ 

በዚህ የዓለም ሚዲያ በሙሉ በሚከታተለው መድረክ ላይ ይህን አሰከፊ የዘር ማጥፋት 

ወንጀል በኢትዮጵያ ላይ ለፈፀመው ፋሽስቱ ግራዚያኒ መታሰቢያ ሃውልት መሰራቱን 

አስታውሰው በማውገዝ፤ እንዲወገዝም አድርገዋል፡፡ የዲፕሎማሲ ስራ የሀገርንና የሕዝብን 

ዘላቂ ጥቅም ታሳቢ በማድረግ የሚከናወን እንጂ፤ እንደ መሸታ ቤት አጀንዳ ድንገት ማንም 

ተነሰቶ የሚያቦካው አለመሆኑን የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች ቢያውቁት መልካም 

ይመስለኛል። 

 

ይህን በኢጣሊያ ሀገር የተሰራውን የግራዚያኒ ሃውልትና መናፈሻ ለፖለቲካ ትርፍ 

ለመጠቀም መቅነዝነዝ የጀመረው ሰማያዊ ፓርቲ፤ ከወራት በኋላ መሰረቱን ውጭ ሀገር 

ያደረገው የዋሃቢ/ሰለፊ የአክራሪነት እንቅስቃሴ የፈጠረውን ጉዳይ አንዴ “የሙስሊሞች 

ተወካይ” ሌላ ጊዜ ደግሞ “ድምፃችን ይሰማ” እያለ ኢስላማዊ መንግስት የመመስረት 

ስትራቴጂ ወሽቆ ስውር የፖለቲካ አጀንዳ የሚያራምደው ቡድን የቅዠት ዓለም ውስጥ 

ሊያርፍ ችላል። 

 

በዚህም ከ2004 ዓ/ም ጀምሮ ለአንድ ዓመት ያህል የትም ሳይደርስ ቀርቶ ወደ መክሰሙ 

ተቃርቦ ለነበረው የአክራሪነት እንቅስቃሴ ብርታት የሰጠ ሰላማዊ ሰልፍ አካሄደ፤ በአዲስ 

አበባ ከተማ። በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የተገኙት 10 ሺህ ያህል ሰዎች በሙሉ ከታህሳስ 

አጋማሽ ጀምረው በመጀመሪያ በአወሊያ መስጊድ፣ ኋላ ላይም በአንዋር መስጊድ ሰላማዊ 

የአርብ የፀሎት ስርዓትን ሲያውኩ የነበሩ በስሜት የሚነዱ የወሃቢ/ሰለፊ የአክራሪ ቡድን 

አጫፋሪዎች ነበሩ። 

 

ሰማያዊ ፓርቲ ይህ ጉዳይ በሕዝባዊ ንቅናቄ ከተደፈቀና ተተፍቶ ከተጣለ በኋላም 

አላረፈም፡፡ እናም ብዙዎችን ባስገረመና ፓርቲውን ትዝብት ላይ በጣለ ሁኔታ፤ አንዴ 

ሕገ-መንግስት ማንም በየስርቻው ቁጭ ብሎ የሚያዘጋጀው ሰነድ ይመስል “ስልጣን ላይ 
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ስወጣ ሀገሪቱን የማስተዳድርበትን ሕገ-መንግስት አዘጋጅቻለሁ” ሲል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ 

“ሰልፍ ማድረግ ተከለከልኩ፣ ታፈንኩ፣ ተፈለጥኩ፣ ተቆረጠኩ . . .” እያለ ሲቅነዘነዝ 

ከርሟል፡፡  

 

እንዲህ…እንዲህ እያለ ሰሞኑን የተከሰተው በሳዑዲ አረቢያ በህገ-ወጥ መንገድ ገብተው 

የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ከሀገር እንዲወጡ የተወሰደውን ርምጃ አገኘ። ጆፌ አሞራው 

ሰማያዊ ፓርቲ ይህን ጉዳይ እንደሰማ “ድርጊቱን አወግዛለሁ’’ የሚል መግለጫ አላወጣም። 

ከዚህ ይልቅ ወደ ሰላማዊ ሰልፍ ነው የሮጠው።  

 

እናም ይህ ሰማያዊ ፓርቲ “ሰልፍ ላደርግ ነው” የሚል ደብዳቤ የአዲስ አበባ አስተዳደር 

ጽህፈት ቤት ወርውሮ፣ ምላሽ ሳያገኝ ዕውቅና ያልተሰጠው ሕገ-ወጥ ሰልፍ ጠራ። ሳዑዲ 

አረቢያ ኤምባሲ ጽህፈት ቤት የሚደረግ ሰላማዊ ሰልፍ።  

 

እርግጥ የሳዑዲ አረቢያ መንግስት በሕገወጥ መንገድ ወደ ሀገሩ የገቡ ኢትዮጵያውያንን 

የማስወጣት መብት ቢኖረውም፤ ከሀገር የሚያስወጣበት መንገድ ሰብአዊ መብታቸውንና 

ክብራቸውን በሚጥስ አኳኋን መሆኑ፣ አካሄዱ ተገቢ ስላልሆነ መወገዝ እንዳለበት ሁሉም 

ይስማማል። የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደ ተቋም በዜጎች ላይ የተፈፀመውን 

የመብት ጥሰት አውግዟል። ሚኒስትሩ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በድርጊቱ 

ማዘናቸውን፣ ከማዘንም አልፈው መቆጣታቸውን በይፋ ገልፀዋል። 

 

መንግስት ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የዜጎቹን ሰብአዊ መብት ባስከበረ አኳኋን ወደ 

አገራቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ስራ ቅደሚያ ሰጥቷል፡፡ ለዚህም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 

የሚመራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ሄዷል። ለዚሁ ዓላማ በጀትም 

ተመድቧል። ዜጎቻችንን ወደ አገራቸው ከመመለስ በተጨማሪ ከክልል መንግስታት ጋር 

በመተባበር ለዘለቄታው የሚቋቋሙበት ሁኔታ ላይ እየሰራ ይገኛል። በሁለቱ ሀገራት 

መካከል ያለውንና በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ዘላቂ ግንኙነትን ታሳቢ ያደረገ 

የዲፕሎማሲ ስራም እያከናወነ ነው። 
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ሰማያዊ ፓርቲ “በዜጎች የሰብአዊ መብት ጥሰት የፖለቲካ ትርፍ ሊገኝ ይችላል” ብሎ ዘሎ 

የገባውም ይህ እውነታ ባለበት ሁኔታ ነው። በኢትዮጵያውያን ላይ የተፈፀመውን የመብት 

ጥሰት እንደ ጭንብል አጥልቆ ዓለም አቀፍ ሕግና ስርዓትን የሚጥስና ዘረኝነት 

የተንፀባረቀበት አጀንዳ አስታጥቆ በመቶዎች የሚቆጠሩ ደጋፊዎቹን ወደ ሳዑዲ አረቢያ 

ኤምባሲ እንዲሄዱ አደረገ። 

 

የሰማያዊ ፓርቲ ሰልፈኞች ይዘውት የነበረው አጀንዳ “ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሳዑዲ 

አረቢያ ኩባንያዎችና ዜጎች ይውጡ” የሚል ነው። ሰልፈኞቹ ዓለም አቀፍ ሕግን በሚፃረር 

አኳኋን ወደ ኤምባሲው ውስጥ ዘልቀው የመግባት ሙከራም አድርገዋል። ከፖሊስ ጋር 

ግጭት የተፈጠረውም ደጋፊዎቹ የኤምባሲውን ጽህፈት ቤት ገንጥለው ለመግባት ሙከራ 

ለማድረግ ሲንቀሳቀሱ ነው። 

 

በሕገ-ወጥ ሰልፉ ላይ የወጡት ሰዎች የያዙትን የሰማያዊ ፓርቲ አቋም እንመልከት። 

የፓርቲው ጀሌዎች “ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የሳዑዲ አረቢያ ኩባንያዎችና ዜጎች 

ይውጡ” ባዮች ናቸው። ለምንድነው የሚወጡት? ለሚለው ጥያቄ ግን ምላሽ የላቸውም።  

 

ሳዑዲ አረቢያ ከሀገርዋ ያስወጣቻቸው ኢትዮጵያን በሕገ-ወጥ መንገድ ወደ ሀገሯ የገቡ 

ናቸው። ምናልባትም በአፈፃፀም ላይ የተፈጠረ ስህተት ካልሆነ በስተቀር፤ በሕጋዊ መንገድ 

የገቡትን በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን አላስወጣችም። ኢትዮጵያም በሀገርዋ 

የሚኖሩ የውጭ ዜጎችን ስታስወጣ ይህንኑ ህጋዊ መንገድ መከተል አለባት። ይሁንና 

በሕጋዊ መንገድ ለመስራትና ለኢንቨስትመንት ስራ የገቡትን የሳዑዲ አረቢያ ዜጎችና 

ኩባንያዎች ከሀገር እንድናስወጣ አስገዳጅ የሆነ ሁኔታ በሁለቱ ሀገራት መካከል 

አልተፈጠረም።  

 

እናም በሰላም ምድር በሰላማዊና ሕጋዊ መንገድ ወደ ሀገራችን የመጡ የሳዑዲ አረቢያ 

ዜጎች እንዲወጡ ማስገደድ ወይም የሰማያዊ ፓርቲ አጫፋሪዎች ሲሉ እንደነበረው አረቦች 

በሙሉ እንዲወጡ መጠየቅ በዓለም አቀፍ ሕግ ከመጠየቅ አያድንም፡፡ የኢትዮጵያን ዓለም 

አቀፍ ግንኙነትም ማበላሸቱም እንዲሁ። እሳቤው ሕገ-ወጥ ከመሆኑም በተጨማሪ  

በዘመናችን በዓለም ላይ ወግዝ የሆነውን የዘረኝነት ሰሜት የሚያሳይ ነው። 



7 
 

 

ሰማያዊ ፓርቲ ይህን አቋም የያዘው ለዜጎቻችን ወይም ለኢትዮጵያ ዘላቂ ጥቅም 

ከመቆርቆር የመነጨ አይደለም፡፡ የሳዑዲ መንግስት በህገ-ወጥ መንገድ ወደ ሀገሩ የገቡ 

ዜጎችን በማስወጣቱ ሂደት የፈፀመው ተገቢ ያልሆነ የሰብዓዊ መብት አያያዝ ያሳዘናቸውና 

ያስቆጣቸው ኢትዮጵያውያን አዛኝ መስሎ የወከባ ፖለቲካው ጀሌዎች ለማድረግ የታሰበ 

ነው። በአጭሩ ከጆፌ አሞራነት ባህሪው የመነጨ ነው፡፡ 

 

“አንጋፋ” የተባሉ ፖለቲከኞችን ያካተተው የአራት ፓርቲዎች ጥምረት እንደሆነ 

የሚናገረው የመድረክ አካሄድም እንደ ሰማያዊ ፓርቲው ይፋ አይወጣ እንጂ፤ መድረሻው 

በዜጎቻችን እንግልትና ስቃይ የፖለቲካ ትርፍ ማግኘት ነው። ይህን የመድረክን ጉዳይና 

አጠቃላይ ከሳዑዲ አረቢያ ተመላሾች ጋር ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮችን በሌላ ፅሁፌ 

የምመለስበት ይሆናል፡፡ 

 


