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ከንቱ አታሞ ድለቃ 

                                                    ሰርክ አዲስ 

1-28-15 

ከተመሰረተ ጥቂት ዓመታት የሞላው ሰማያዊ ፓርቲ መሪ ወደ ኋላ ጥቂት ታይቶ የከሰመው የቀስተ ደመና ፓርቲም 

ሰው ነበር፡፡ ቀስተ ደመና ፓርቲ የተመሰረተው በፕሮፌሰር መሥፍን ወልደማርያም እና በዶክተር ብርሀኑ ነጋ ሲሆን 

ብርቱካን ሚደቅሳም በአባልነት ነበረች፡፡  

የቅንጅት መሥራቾች የተበታተኑት የተቃዋሚ ፓርቲዎች ልዩነቶቻቸው እንዳለ ሆኖ ወደ መሰባሰብና የጋራ ድምፅ 

ሆኖ እንዲወጣ ያደረጉት ፕሮፌሰር መሥፍን ወልደማርያምና ዶክተር ብርሀኑ ነጋ ነበሩ፡፡ 

ሕዝባዊ ንቅናቄውን አመጹን በበላይነት ያቀዱት፣ የመሩት፣ ስልቶችን የነደፉት የቀድሞዎቹ ኢሕአፓ ክፍሉ ታደሰና 

አንዳርጋቸው ጽጌ ናቸው፡፡ ሁለቱም በሕቡዕ ሕዝባዊ ትግል የኖሩበት አክራሪ ኮሚኒስቶች ናቸው፡፡  

ከእነዚህ ሰዎች ጋር የነበሩት ፕሮፌሰር መሥፍን ወልደማርያም ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ 

የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲን በመመሥረት ድንገተኛ ፖለቲከኞች ሆነው ወደ መድረኩ የመጡ ሲሆን በሙያቸው አንቱ 

የተባሉ ቢሆኑም የፖለቲካውን ዓለምና የፖለቲካ ትግሉን ውስብስብነት የሚጠይቀውን ክህሎትና ችሎታ ያላቸው 

ሰዎች አልነበሩም፡፡  

ፕሮፌሰር መሥፍን ወልደማርያም ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ በደርግም በኢህአዴግም ሁሉንም ነገር በመቃወምና 

በማጠልሸትና የኢትዮጵያ ተማሪዎችንም ትግል ይቃወሙ የነበሩ ግለሰብ መሆናቸው ይታወቃል፡፡ ብርሀኑ ነጋ 

በኢሕአፓ ምክንያት የተሰደደ አሜሪካን ከገባ በኋላ ትምህርቱን በመከታተል ዘመኑን ሲያሳልፍ በስተ ኋላ ከወደጁ 

ፕሮፌሰር መሥፍን ወልደማርያም ጋር በመሆን ከዘመኑ ዓለም አቀፍ የቀለም አብዮት መሪዎች ጋር በመምከር ቀስተ 

ደመናን ፖርቲ መሰረቱ፡፡ በዚህም ቅንጅትን አቋቋሙ፡፡ 

ቅንጅት ቀድሞውንም ውልና መሠረት የሌለው የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው በሚል የድንገተኛ መቀናጆ በይድረስ 

ይድረስ የተቋቋመና በእኔ እበልጥ እኔ እበልጥ ፉክክር ሲባሉ የተናደ ነው፡፡ ቅንጅቱን ለመምራትና ለመቆጣጠር 

የነበረው ፍትጊያና ሽኩቻ እንዳለ ሆኖ አብሮ ለመቆም የሚያበቃቸውና በዚህም የሚያፀናቸው በቂ ምክንያት 

አልነበረም፡፡  

እያንዳንዱ በተናጠል የራሱን የበላይነት የሚያውጅ ከእኔ በላይ ለኢትዮጵያ አሳቢና ተቆርቋሪ የለም ብሎ በእብሪትና 

በማን አለብኝነት የሚደነፋ፣ አንዱ ሌላውን የሚወነጅል፣ ከእኔ በላይ ለሕዝብና ለሀገር አሳቢ የለም የሚል፣ መቻቻል፣ 

መደማመጥ ብሎ ነገር የሌለበት፣ በተለይም ምሁራን ነን የሚሉት ሰዎች ሌላውን በመናቅ በመርገጥ በመጫን 

መጨፍለቅ የሚሹና የበላይነታቸውን ማወጅ የሚከጅሉ ነበሩ፡፡ ይህ በተደጋጋሚ የተከሰተ መፍትሄ ያጣ ችግር 

በመሆኑ ነው ለውድቀት ያበቃቸው፡፡ 
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40 ዓመታት የዘለቀ ትውልድ የበላ የፈጀ ዛሬም ድረስ ያለ ተነጋግሮ ተደማምጦ ተከባብሮ በጋራ ለሀገር ለመሥራት 

ያለመቻል ችግር፡፡ አምባጓሮ፣ ጥላቻ፣ ዱላና ድብድብን፣ ስም ማጥፋትና መወነጃጀልን በጠላትነት መተያየትን 

የሙጥኝ ብሎ የያዘ እልፍ ያላለና የማይል የተቃዋሚ ፖለቲከኞቻችን ልዩ መታወቂያ ባህርይ፡፡ 

በቅነጅቱ መፍረስ አንድነት ፖርቲን የተቀላቀሉት ፕሮፌሰር መሥፍን ወልደማርያም እዚያም ውስጥ መርህ ይከበር 

በሚል ሌላ አንጃ ፈጥረው ለሽምግልናም እምቢ ብለው አባላቱም እስከ መደባደብ ደርሰው ፖሊስ ጣልቃ ገብቶ 

ከአንድነት ተለያይተው ሲያበቁ ከኋላ በመምራት በዛሬው ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት አማካይነት ከቀስተ ደመና 

ሰማያዊ ፖርቲ የሚባለውን መሠረቱ፡፡ 

ይህ በሴራ ንድፈ ሀሳብ የተመሠረተና በፕሮፌሰር መሥፍን ወልደማርያምና በውጭም በፊት አንድ ፖርቲ መስርተው 

በነበሩትና በኋላም ግንቦት ሰባትን በመሠረተው ዶክተር ብርሀኑ ነጋ ከጀርባ የሚመራው ሰማያዊ ፖርቲ ከምሥረታው 

ጀምሮ ግብ አድርገው የተንቀሳቀሱት ወጣቱን ነው፡፡ 

ወጣቱን በጥላቻና በስሜታዊነት ፖለቲካ በመመረዝ አልፎ ተርፎም የአመፅ አቀጣጣይና ክብሪት ቤንዚንም ሆኖ ዳር 

ከዳር ሁከትና አመጽ በመላው ሀገሪቱ እንዲስፋፋና እንዲቀጣጠል ብዙ ርቀት ሄደው ለመሥራት ሞክረዋል፡፡  

አንዱ የኢሕአፓ ታሪካዊ መሠረታዊ ስህተት ወጣቱ የአብዮቱ ግንባር ቀደም መሪ ነው የሚል የተዛባ አስተሳሰብ 

ማራመዱ ነው፤ ሀገርንና ትውልድን ታላቅ ዋጋ አስከፍሎ አልፏል፡፡ ምንም የሌለውን ወጣት መሠረት በሌለው ባዶ 

ፕሮፓጋንዳ እየቀሰቀሱ የከተማ ትጥቅ ትግል ለማካሄድ ይቻላል በሚል እኩይ እምነት ድንጋይና ሞልቶቭ አልፎ 

አልፎም ሽጉጥ እያስያዙ ከታጠቀ ሠራዊት ጋር እንዲጋፈጥ ለዓላማ ፅናት በሚል ደረቅና ግትር አካሄድ በጥይት 

እንዲረግፍ አድርጓል፡፡ 

አንድ ታላቅ ሀገራዊ አስተዋፅኦ ሊያደርግ የሚችል ትውልድ ተገቢ ባልሆነ የትግል ሥልት ቀያሾች መንስዔነት 

አልፏል፡፡ ያ ቁስል ያ ታላቅ ሀገራዊ ጥፋትና ውድመት ዛሬም ድረስ አልሻረም፡፡ የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ 

ሐዘንሽ ቅጥ አጣ ከቤትም አልወጣ የሚባለው ዓይነት መሆኑ ነው፡፡ 

ወንድም ወንድሙን፣ ልጅ አባቱን፣ ወንድም እህቱን የተለያየ የፖለቲካ አስተሳሰብና እምነት በመያዛቸው 

የተጠፋፉበት እጅግ ዘግናኝና ሰቅጣጭ ታሪክ አለፈ፡፡ ተደመደመ፡፡ ያ ሐዘን፣ ያ ለቅሶ፣ ያ ዋይታ ዛሬ በሕይወት ባሉ 

በሚሊዮኖች ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ አለ፡፡  

ዛሬ ደግሞ ፕሮፌሰር መሥፍን ወልደማርያም፣ ብርሀኑ ነጋና ተላላኪያቸው ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት በዚያን ዘመን 

ያልነበረውንና ያልተፈጠረውን ወጣት ስለኢትዮጵያ ታሪክ የፖለቲካው ውስብስብነት ስለምሁራኑም ደባና ሴራ ምን 

ያህል የቀደመውን ወጣት ትውልድ ባዶ ፖለቲካ እየጋቱ፣ እያጀገኑ፣ በስሜታዊነት እየነዱ ልክ እንደ ቀድሞው 

ሊያስመቱት አሰፍስፈው እየተክለፈለፉ ይገኛሉ፡፡  

ያለቀው አልቆ ዋነኞቹም ሸሽተው አሜሪካና አውሮፓ እንደተሰደዱ ጠንቅቆ ታሪካቸውን የማያውቀውን ወጣት ጅብ 

የማያውቁት ሀገር ሄዶ ቁርበት አንጥፉልኝ ይላል እንዲሉ ማንነታቸውን በማያውቀው አዲስ ትውልድ መሀል 

ተገኝተው ያንኑ ሀገርና ትውልድ አጥፊ መርዘኛ ፖለቲካቸውን እየጋቱ በጥላቻ እያጠመቁ በስሜታዊነት ተነሳስቶ ሀገር 
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ምድሩን እንዲያነድና እንዲያጋይ እየወተወቱት ሁለተኛውን ዙር የሀገርና የትውልድ ጥፋት እንዲጀመር ፊሽካ እየነፉ 

ይገኛሉ፡፡ እጅግ በጣም አሳዛኝ አስተዛዛቢም ነው፡፡ የበቀል ፖለቲካቸው ማብቂያውስ የት ድረስ እንደሆነም 

ያስገርማል፡፡  

ትውልዱ ከትናንቱ ጥፋትና ውድመት የእርስ በእርስ ግጭትና መጠፋፋት ትምህርት ወስዶ የሰለጠነ ፖለቲካን 

እንዲከተል በውይይትና በመደማመጥ በመግባባት ሀገራዊ ችግሮችን እንዲፈታ ጥላቻና ስሜታዊነትን እንዲያስወግድ 

ከጎሳና የጎጥ ፖለቲካ በመውጣት በሁሉም መብት መከበርና መተሳሰብ ላይ የተገነባ አንድነት ፀንቶ እንዲቀጥል 

አይደለም ምሁራኑ በአዛውንት እድሜያቸው እያስተማሩት ያሉት፡፡ 

ሩዋንዳ በኢትዮጵያ ይደገማል ብለው በአደባባይ በፋክት መጽሄት ላይ ሲጽፉ የነበሩ ናቸው ፕሮፌሰር መሥፍን 

ወልደማርያም፡፡ እንዲህ ዓይነቱን ሰውና ሰዎች ነጋ ጠባ ለሀገር ጥፋት መተላለቅን የሚደግሱ ጉዶችን ህዝብ 

ሊያያቸውም፣ ሊሰማቸውም፣ ሊመርጣቸውም አይፈልግም፡፡ ሞትና እልቂት እየደገሱ ያሉት የእነሱን ልጆችና 

ቤተሰቦች ባህር ማዶ አሻግረው በድሀው ልጅ መስዋዕትነት፣ መጋፈጥ፣ ሞትና መከራ ተቀባይነት የፖለቲካ ሥልጣን 

እንይዛለን ብለው የሚያልሙና የሚከጅሉ የፖለቲካ ቁማርተኞች ናቸው፡፡ 

ይህ መንገዳቸው ተቀባይነት እንዳጣ በትክክል ሲገባቸው ደግሞ ህዝብን ሆዳም፣ የማይረባ፣ ወጣቱንም በሱስ 

የተጠመደ ትውልድ ብለው መሳደቡንም ፕሮፌሰር መሥፍን ወልደማርያም ተያይዘውታል፡፡ ስለሠላምና ሠላማዊ 

ምርጫና ፉክክር የህዝብን ድምጽ ውሣኔ ስለማክበር ቢያስቡ ነበር የተሻለ የሚሆነው፡፡ 

ዛሬ በየመን፣ በሶሪያ፣ በሊቢያና በግብጽ ተቃዋሚው ባስነሳው አመፅ በህዝቡና በሀገራቱ ላይ የወረደውን ውድመትና 

መቅሰፍት እልቂት ጠዋት ማታ በመገናኛ ብዙሀን የሚከታተለው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲህ ዓይነቱ ጥፋት በገዛ ሀገሩ 

ላይ ተደግሞ ማየትም መስማትም በጭራሽ አይፈልግም፡፡ ይህንን ዓይነቱን ውድቀትና ጥፋት የሚደግሱለት ጠላቶቹ 

እንጂ ወዳጆቹ እንዳልሆኑም ያውቃል፡፡ 

እነዚህ ሰዎች በእርግጥ ኢትዮጵያውያን ናቸው? የኢትዮጵያን ታሪክስ ጠንቅቀው ያውቁታል? ወይንስ መቼም ሆነ 

መቼ ትውልድ እየተላለቀ፣ እየተባላ፣ እየተጫረሰ ዝንተ ዓለም በድህነት፣ በረሀብ፣ በጦርነት ውስጥ እንድትኖር 

የሀገሪቱንና የህዝቡን መጥፋትና መውደም ነው የሚሹት? ይህ በውል ሊታይና ሊፈተሸ የሚገባው ዐቢይ ጉዳይ ነው፡፡  

መቼ ነው የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ስለ ትልቋ ሀገርና ስለ ደግ፣ ኩሩና ጀግና ሕዝቧ ኢትዮጵያዊያን ጥፋትን፣ 

አመጽና ረብሻን ሁሌም ከመደገስ ሕዝብን ዋጋ ከማስከፈል ወጥተው በእርጋታና በአስተዋይነት በጥሞና በመቻቻል 

በልዩነት ተከባብረው ለጋራ ሀገር በጋራ ለመስራት የሚያስቡት? ወደ ሠላማዊ አስተሳሰብስ የሚመለሱት መቼስ ነው? 

ከአውሬና ደም የጠማው የፖለቲካ አስተሳሰብ የሚላቀቁት? የሚለው ጉዳይ ሁሌም አሳሳቢ ነው፡፡ 

ጥላቻን እየዘሩና እየሰበኩ እርስ በእርስ መባላትን ኃይልንና ጉልበትን በመጠቀም እንደገና ዳግም ሀገሪቷን ወደ ጨለማ 

ወደ ኋላ ቀርነት እየጎተቱ መጫወት የሚፈልጉትስ የዘቀጠ ፖለቲካቸው ማብቂያው መቼ እንደሆነም ይናፍቃል፡፡ 

ከመቼስ ወዲህ ነው ከትናንት እስከ ዛሬ ለኢትዮጵያ ጥፋትና ውድቀት መበታተን ሲሰራና ሲደግስ የኖረው ሻዕቢያ 

ለኢትዮጵያ አሳቢና ተቆርቋሪ ሆኖ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ሻዕቢያን ጌታቸው አድርገው በሎሌነት በማደር 
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በመሣሪያና በድርጅት በኩዌት፣ በኳታርና በግብፅ ከጀርባ እየተረዱ ኢትዮጵያን ነጻ እናወጣታለን እያሉ 

የሚያደነቁሩን? ማንስ ነው ከማን ነጻ የሚወጣው?  

ኢትዮጵያን የሚመራትና የሚያስተዳድራት በህዝብ ይሁንታ የተመረጠው ኢትዮጵያዊ መንግሥት እንጂ የውጭ 

ኃይል አይደለም፡፡ ይልቁንስ አሳፋሪው ተቃዋሚ ራሱን ከሻዕቢያ ባርነትና ሎሌነት በቅድሚያ ራሱን ነጻ ያውጣ፡፡ 

ምነው ትናንት ወደብ ያሳጣን ኤርትራን ያስገነጠለው ሻዕቢያ ነው ስትሉ ነበረ፡፡ ዛሬ ይሄ ሁሉ እፍ ክንፍ ፍቅር 

ከሻዕቢያ ጋር የያዛችሁ በዋለበት አውድማ የዋላችሁትና አሽከርነት ያደራችሁት በሻዕቢያ እየተረዳን ወደ ኢትዮጵያ 

እንገባለን በሚለው ስሌታችሁ ሲሆን በየትኛውም መስፈርት የማያዋጣ የማይሰራ መሆኑን መገንዘቡ ይበጃችኋል፡፡ 

ኢትዮጵያን ለማዳከምና ለማጥፋት በአራቱም አቅጣጫ ሴራና ወጥመድ የሚሸርበውና የሚያሰማራው የሻዕቢያ 

መንግሥት መሆኑን መላው የኢትዮጵያ ህዝብም መንግሥትም ጠንቅቆ ያውቃል፡፡  

በአፋር አርዱፍን፣ በሶማሊያ አልሻባብን፣ በኦጋዴን ኦብነግን ኦነግን፣ በደቡብ ሱዳንም በኩል የጋምቤላ ሠላም 

የሚነሱ ቡድኖችን፣ በሰሜንም ግንቦት ሰባትና ሌሎችንም በወታደራዊ ሥልጠና እየረዳ መሣሪያ እያስታጠቀ ደመኛ 

ጠላትነቱን በማሳየት ላይ መሆኑ ይታወቃል፡፡ በኢትዮጵያ ልማትና እድገት ክፉኛ ተበሳጭቷል፤ ቀንቷል፡፡ ለዚህም 

ነው እንቅልፍ አጥቶ የሚወራጨው፡፡ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ዳር እስከ ዳር ለሻዕቢያ ምን ዓይነት አመለካከት እንዳለው ተቃዋሚው አይጠፋውም፡፡ ታላቁ 

የውድቀታቸው መነሻም ከዚሁ ይጀምራል፡፡ አሥመራንም ሆነ ድፍን ኤርትራን እያንዳንዱን ቦታ ኢትዮጵያውያን 

ያውቁታል፡፡ እነሱም ይኼን ያውቃሉ፡፡ ከተለያዩ የአረብ ሀገራት እየተላከ ለኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች በሻዕቢያ በኩል 

የሚሰጠው ገንዘብ ኢትዮጵያን ለማመስና ለማተራመስ ሠላሟን ለመንሳት ልማቷን ለማደናቀፍ እንደሆነ ሁሉም 

ኢትዮጵያዊ ዜጋ ይገነዘባል፡፡ 

በትግራይ በኩል እንንቀሳቀሳለን የሚሉ አማጽያንን በመርዳት ኢትዮጵያን ለሊት ከቀን እንዲወጉ ብትንትኗ እንዲወጣ 

በቀል አግቶ ይረዳል ያስታጥቃል፤ ያሰማራል፡፡  

በዚህ ሁሉ አቅጣጫ ኢትዮጵያን ከሚወጋው ሻዕቢያ ጋር ቀለበት ያሰሩና የተሰለፉ በሙሉ ፍፁም ፀረ ኢትዮጵያ 

ቡድኖች መሆናቸውን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አንድነቷን ጠብቃ ፀንታ እንዳትኖር የተሰለፉ መሆናቸውን የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ያውቃል፡፡   

የኢትዮጵያን ህልውና ሀገራዊ አንድነት ልማትና እድገት ለማስቀጠል  ሲል ጠላትነቱ አላባራ ያለውን ሻዕቢያ አምርሮ 

የሚዋጋው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው፡፡ በዚህ መልኩ ሴራ እያሸረበና ጠላት እያመረተ ኢትዮጵያን ክፉኛ የሚፈታተናት 

ሻዕቢያ ሲሆን አጠቃላይ እንቅስቃሴና ድርጊቱ የሚታወቅ ስለሆነ ችግሩ ወቅትና ጊዜ የሚፈታው ይሆናል፡፡  

በምንም መልኩ ግን ይህ ኢትዮጵያን በመረባረብ ለመበታተንና ለማጥፋት ከትናንት እስከ ዛሬ የቀጠለውን ጊዜ 

የማይሽረውን ጠላትነት እያዩ እንዳላዩ ማለፍ አይታሰብም፡፡ የሀገሩን ጥፋት የሚፈቅድ ሕዝብ ትናንትም 

አልተፈጠረም፤ ዛሬም የለም፡፡  
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ለሻዕቢያ አሽከርነትና ሎሌነት በማደር በኢትዮጵያ ላይ ዘገር የነቀነቁትም ሎሌዎች የሕዝብና የታሪክ ፍርድ 

ይጠብቃቸዋል፡፡ እነሱም ጌታቸውም በጣምራ የሚያደርጉት ፀረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ያሰቡትን ውጤትና ድል 

አያስገኝላቸውም፡፡ የቆፈሩትን ጥልቀት ያለው ጉድጓድ ማየት ከቻሉ አስተዋይነት ነው፡፡ 

አርቀህ አትቆፍረው ማን እንደሚገባበት አይታወቅም የሚለውም ሀገርኛ አባባል ለዚህ ዋቢ የሚሆን ጥሩ አስረጂ 

ነው፡፡ እነሱም መወራጫታቸውን ይቀጥሉ፡፡ ኢትዮጵያም የራሷን ሕልውና ለማስጠበቅ መራመድ ያለባትን እርምጃ 

ትራመዳለች፡፡    


