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ሰማያዊ ባለጩቤዎች 

  ኤርሚያስ አስፋው  

04/01/14 

የዚህ ጽሁፍ መነሻ የሰማያዊ ፓርቲ ልሣን የሆነው ነገረ ኢትዮጵያ ጋዜጣ በቅጽ 1 ቁጥር 

4 እትሙ ‹‹ልብ አድርጉ›› በሚለው አምዱ በበላይ ማናዬ የተጻፈው አምጽ አገርህን 

አስመልስ የሚለው ጽሁፍ ነው፡፡ ፍየል ከመድረሷ ቅጠል መበጠሷ እንዲሉ ሰማያዊ ፓርቲ 

ተመዝግቦ እውቅና ካገኘ ጥቂት ጊዜ ያስቆጠረ ሲሆን በቅንጅትና በአንድነት ውስጥ የነበሩ 

መርህ ይከበር በሚል የወጡ ግለሰቦች ስብስብ ነው፡፡ ይኸው ፓርቲ ከሁሉም ፓርቲዎች 

በላይ ነኝ፤ እኔን የሚስተካከል የለም በሚለው ከጣራ በላይ ጩኸቱና መንጠራራቱ 

ይታወቃል፡፡  

ሰማያዊ ፓርቲ ከአክራሪ ሙስሊሞች ጋር በመመሳጠርና በማሴር፤ ድጋፉን በይፋ 

ለጽንፈኞች የሰጠ ፓርቲ ነው፤ በሀገሪቱ ሕግና ደንብ መሠረት ለሠላማዊ የፖለቲካ ትግል 

የተመዘገበ መሆኑን በመርሳትም ሆነ በመዘንጋት ቀጥተኛ ህዝብን በተለይም ወጣቱን 

ለአመጽ ተነስ አገርህን አስመልስ የሚል ጥሪ በይፋና በአደባባይ እያስተላለፈ ይገኛል፡፡ 

ሠላማዊ የፖለቲካ ምርጫ ውድድር ማለት የፓርቲውን ፕሮግራምና ደንብ ለሕዝብ 

በማስተዋወቅ ከሌሎች ጋር ያለውንም ልዩነት በግልጽ በማሳየት በዚህ መነሻ ድምጻችሁን 

ብትሰጡኝ ብመረጥ የመረጠኝን ሕዝብ ፍላጎትና እምነት ለማሳካት ለማስፈፀም እሰራለሁ 

ማለት ነው፡፡  

ይህም ከሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር በሀሳብ ልዩነት ላይ የሚደረገው ፍጭት ፍጹም 

ሠላማዊ በሆነ የፖለቲካ አየር የሚካሄድ ሆኖ ሕዝብ የራሱን ማንን ልምረጥ የሚለውን 

የሕሊና ዳኝነት በምርጫ ካርዱ ይሰጣል፡፡ ጤናማና ሠላማዊ የፖለቲካ ምርጫ ውድድር 

በዚህ መልኩ ይገለጻል፡፡  

በመጀመሪያ ደረጃ ሁለትና ሦስት ዓመት የሚቆጠር እድሜ ያለው፤ በአንድ ወቅት ሠልፍ 

ተፈቅዶለት ወጥቶ ጥቂት አባላቱንና ደጋፊዎቹን በአብዛኛው አክራሪ ሙስሊሞችን ጠርቶ 

በማሳለፍ በየግል ጋዜጦች ላይ የፓርቲው ስምና የኢንጂነር ይልቃል (ቸኮሉ) ስም ስለወጣ 
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መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቀኛል ብሎ ገምቶ ከሆነ ፓርቲውም አመራሮቹም ፍጹም 

ስህተት ተሳስተዋል፡፡ እነሱ ራሳቸውን ይወቁ እንጂ ሕዝቡ ጭርሱንም አያውቃቸውም፡፡  

ሌላው ሰማያዊ ፓርቲ ማነው፤ የፓርቲው ዓላማና ግብ ምንድነው፤ መተዳደሪያውና ሕገ 

ደንቡስ ተብሎ ቢጠየቅ ከስሙ ውጭ ያየውና የሚያውቀው ሰው ስለመኖሩ በእጅጉ 

አጠራጣሪ ነው፡፡ ማንነቱን፣ መሠረቱንና ግቡን፤ መልካምም ይሁን አይሁን ለመደገፍም 

ለመንቀፍም መጀመሪያ ቀድሞ ሕዝብ ሲያውቀው እኮ ነው አፍ ሞልቶ ለመናገር ይችል 

የነበረው፡፡  

ጥቂት ወጣቶች ሰብስቦ ስለጮኸ፤ አቧራ ለማስነሳት ስለሞከረ፤ ኢንጂነሩ በየኤምባሲው 

እየተጠራ ስለሚሄድ፤ የቀጣዩን የቀለም አብዮት እመራለሁ ብሎ ስለሚያቅራራ እነሱም 

ከሌሎች ጋር ሆኖ እንዲመራ ኃላፊነት ስለሰጡት፤ በኢትዮጵያ ጉዳይ አሜሪካ ሴኔት ቀርቦ 

እንዲናገር በቅርቡ ስለተጋበዘ ብቻ ሌሎቹንም ተቃዋሚዎች በመናቅ ሊያጣጥላቸው 

አይገባም ነበር፡፡ እንዴት በአጭር ጊዜ ለኤምባሲዎቹ ታማኝ ሎሌ ለመሆን በቃ የሚለው 

ገና ብዙ ያነጋግራል፡፡ 

ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ብዙ ጊዜ የገጠማትና የሚገጥማት ፈተና ለውጭ ኃይሎች 

በመንበርከክና በዓላማቸው አስፈጻሚነት በመሰማራት በሀገራቸው ላይ ክህደት የሚፈጽሙ 

ግለሰቦችና ስብስቦች ናቸው፡፡ የቀለም አብዮቶች ሁሉ በምዕራባውያን የመረጃ ተቋማት 

እየተቀነባበሩ በየሀገራቱ እንደሚመሩ አለም ያውቃል፡፡ የምዕራባውያኑ የድሮዎቹ 

የመፈንቅለ መንግሥት ሴራዎች በዛሬው አለም የቀለም አብዮቶችን በየሀገራቱ 

በማቀጣጠል ተተክቷል፡፡ መነገጃቸው የፕሬስ ነጻነት የለም፤ ሰብዓዊ መብት ይጣሳል፤ 

ተቃዋሚ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች ታስረዋል ይፈቱ የሚሉት ናቸው - ሀገር ከሀገር 

የሚነሱት መቆስቆሻቸው፤ እኛም ጋ እንዲሁ፡፡ 

የሰማያዊ ፓርቲ የፖለቲካ ፍልስፍና ምንድነው፤ ሊበራል ወይንስ ኒዩ ሊበራል፤ ሶሻል 

ዴሞክራት፤ ዴሞክራቲክ፤ አርስቶክራት፤ ቀኝ ዘመም ወይንስ ግራ ዘመም፤ ምንም 

የሚታወቅ ነገር የለም፡፡ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀ መንበር በቴሌቪዥን ተጋብዘው ሀሳብ 

ሲሰጡ አይተናል፡፡ በየጋዜጦቹም ራሳቸውን ለማስተዋወቅ ሲወጡ አንብበናል፡፡ ግን ይህ 

ሰማያዊ ፓርቲ የኃይማኖት ፓርቲስ ቢሆን፤ ስለሰማይ ነው ወይንስ በሰማይ ላይ 
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ስለሚታየው ሰማያዊ ቀለም ነው የሚያወራን፤ ይህ ከሆነ መጀመሪያ እነ ፕሮፌሰር 

መሥፍን፣ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ፣ ብርቱካን ሚደቅሣ ከመሠረቱት ቀስተ ደመና ፓርቲ በምን 

ይለያል፤ ቀስተ ደመናም ያለው የሚታየው በሰማይ ላይ ነው፤ ወይንስ ሰማያዊ የሚለው 

ስም የሚወክለው የቀለም አብዮት እናደራጃለን፤ እንመራለን የሚለውን ለመግለጽ ይሆን፡፡  

በዓለማችን ላይ በተለያዩ ሀገራት ተሞክረው ከጀርባም በምዕራባውያን እየታገዙና 

እየተደገፉ ሕዝብን ለአመጽ በማስነሳት ሕገ ወጥ የመፈንቅለ መንግሥት በማድረግ 

በሕዝብ ስም ወደ ሥልጣን የመጡት ሁሉ በደም መፋሰስና በእልቂት ታጅበው 

መጨረሻቸውም ተንኮታኩቶ መውደቅ መሆኑን እይተናል፤ እያየንም ነው፡፡  

የቅርቡን የምዕራባውያን ተላላኪና አሻንጉሊት መንግሥት በዩክሬን ለማስቀመጥ በቅንብር 

የተመራውና ደም ያፈሰሰው የቀለም አብዮት ሕጋዊውን ፕሬዚዳንት በኃይል ሥልጣን 

በመንጠቅና ፓርቲያቸውን በማገድ፤ አክራሪና ጽንፈኛ  ኃይሎች እንዴት ወደ አመራር 

እንደመጡ፤ ዩክሬን እንዴት ያልታሰበ የመገንጠል አደጋ አጋጥሟት ክሬምያ በሪፈረንደም 

ህዝበ ውሣኔ ወደ ሩሲያ እንደተቀላቀለች ከሰሞኑ አይተናል፡፡ የቀድሞው ፕሬዚዳንት 

ዩክሬን ወደ አውሮፓ ህብረት ትቀላቀል ሲባል ሩሲያ ትቀርበናለች በማለታቸው ነው 

አውሮፓውያኑ በቀለም አብዮት እንዲወገዱ የወሰኑት፡፡ ይህም የብሄራዊ ጥቅማቸው ጉዳይ 

ስለሆነ ነበር ያደረጉት፡፡ ሌሎቹም በሂደት ይከተላሉ፡፡ 

አይተናል እንዲህ ዓይነቱ ሕሊና ያጣ ለአመጽና ለሁከት መስገብገብና የሥልጣን ፍቅር 

ጥም ሀገርን እስከማጣት ግዛትንም ሕዝቡንም ለእልቂትና ለመበታተን ያደርሳል፡፡ 

የሚሆነው እውነት ይህ ነው፡፡ በሕይወት ልምድና ተሞክሮ ያልሰከኑ፤ የሀገራቸውን 

ሕዝብና ታሪክ ጠንቅቀው የማያውቁ፤ አስተዋይነትና እርጋታ የጎደላቸው፤ እኔ ብቻ ነኝ 

የማውቀው ከእኔ በላይ ከእኛ በላይ ማንም የለም፣ አይኖርም በሚል እብሪትና ትምክህት 

የታበዩና የተወጠሩ ፖለቲከኞች ለሀገርና ለሕዝቡ የፈየዱትም የሚያመጡትም አንዳችም 

ምንም ለውጥ የለም፡፡ አየናቸው አየናቸው ሕዝቡም አምኗቸው ተሰለፈ፡፡ ዋጋም 

አስከፈሉት፡፡ ጥለውትም መከረኛ አሜሪካናቸውና አውሮፓቸው ፈርጥጠው ሸሹ፡፡  

እዚያም መሽገው እዚህ ባሉ ወኪሎቻቸውና ቀላጤዎቻቸው አማካይነት ዛሬም ወጣቱንና 

ሕዝቡን ለአመጽ ተነስ፤ ጊዜው አሁን ነው፤ ሀገርህን አስመልስ፤ እነዚህ ሰዎች (ኢሕአዴግ) 
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በሞት ካልሆነ ሥልጣን አይለቁም፤ ሀገርህ በቻይና ተወራለች፤ በገዛ ሀገርህ መብትህ 

ከቻይና በታች ነው፤ አትፍራ የአመጽህ የመጀመሪያ ዒላማዎች ሌቦቹ ናቸው፤ ፍራፍሬ 

ለቃሚዎቹ፤ ስለዚህ ሥልጣን መረከቢያህ ነገ ሳይሆን ዛሬ ነው፤ ለአምጽ ተነስ ይላል 

የሰማያዊ ፓርቲ ቀስቃሽ በላይ ማናዬ ይፎክራል፤ያቅራራል፤ ጃሎ ይላል፡፡  

አያ እንዴት ዓይነቱ ወንድነት ይሆን የበላይ ማናዩ ሱሪ፡፡ ታዲያ በመጀመሪያ አንተ 

ቀድመህ ነው ተከተሉኝ ማለት፤ እንደሱ ነው የሚያምር እንጂ ጋን ሥርና ኩሽና ተከልሎ 

አይደለም ሰው ለመማገድ መቆስቆስ፡፡  

በላይ ማናዩ ደም የናፈቀው ወኔውን ደም እየጠራው፤ የዘንዶውንና ስለት የያዘውን አንድ 

ወጣት ትግል ለመጪው የቀለም አብዮት ትንቅንቅ እንዲያመች ስሎ ሲያቀርበው ወጣቱ 

ዘንዶው ላይ ተጠምጥሞ በኋላም ካራውን (ጬቤውን) አውጥቶ ዘንጥሎ ጣለው አሸነፈው 

ይለናል፡፡ ዘንዶው ኢሕአዴግ ጩቤ የያዘው ወጣት ሰማያዊ ፓርቲ መሆኑ ነው፡፡  

የአገር አስመልሱ ጥሪና መልዕክት በዚህ መሠረት ሰማያዊ ፓርቲ ለቀጣዩ ጥሪ እያደረገበት 

ላለው ሕዝቡን የማስነሳት አመጽ ወጣቱን የሚያስታጥቀው ብዛት ያለው ጩቤ ወይንም 

ቆንጨራ ከግብፅና ከሻዕቢያ መንግሥት እንዲሁም ከአክራሪ ኃይሎች ባገኙትና በቅርቡም 

ሰማያዊ ፓርቲ አውሮፓ  ሄዶ በሰበሰበው ከፍተኛ ዶላር ገዝተዋል ወይንም እንዲሰራ 

ትዕዛዝ ሰጥተዋል ማለት ነው፡፡ ወይንም በሥውር ከሶማሊያ፤ ከኬንያ፤ ከሱዳን ወይንም 

ከኤርትራ አስገብተዋል ብሎ ለመጠራጠርም ለመገመትም ይቻላል፡፡  

ሰማያዊ ፓርቲ ሀገሪቷ ሁከትና ብጥብጥ ውስጥ እንድትገባ በይፋ በጋዜጣው ለአመጽ 

እየቀሰቀሰ የሠላሙ መንገድ እያለ በሰላም መወዳደርና ውጤቱን ማየት ሲቻል ካልሞቱ 

ሥልጣን አይለቁም፤ አትፍራ፤ ተነስ ግደልና ሙት እያለ በገሀድ እያወጀ ያለው ግብጾች 

የኢትዮጵያን ተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች በፋይናንስ እያገዝን ሁከትና ብጥብጥ 

በማስነሳት የዓባይ ግድብ ግንባታ እንዲቆም፤ ልማቶች እንዲሰናከሉ፤ ኢትዮጵያም 

ያልተረጋጋችና በአመጽ የምትናጥ ሀገር እንድትሆን እናደርጋታለን ያሉትን በገሀድና 

በአደባባይ ሰማያዊ ፓርቲ አረጋግጦልናል፡፡  

በኢትዮጵያዊነት ስም፤ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም፤ ለሠላምና ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ግንባታ ለሠላማዊ ውድድር እሰራለሁ ሲል የነበረው ሰማያዊ ፓርቲ እንዲህ የጀርባ 
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ተልዕኮውና የጀርባ ማንነቱ አፍጥጦና አግጥጦ ወጣ፡፡ ጩቤ ለወጣቱ በብዛት አዘጋጅቶ 

በዜጎች መሀል የእርስ በርስ መተላለቅ እንዲከሰት መዘጋጀቱን አላወቅንም ነበር፡፡ ምላሹን 

ግን ይችሉት ይሆን!     

የኢትዮጵያ ሕዝብ በታሪኩም በሕይወቱም ብዙ መከራን፣ ችግርን፣ ጦርነትን፣ የእርስ 

በእርስ ግጭትን ያየ ያሳለፈ፤ በእዚህም ጠላቶቹ ከጀርባ ሁነው እያባሉት፤ እያናከሱት፤ 

የተፈጥሮ ሀብቱን እንዳይጠቀም፤ ሰርቶ ሀገሩን እንዳያለማ፤ በድህነት እንዲማቅቅ፤ 

ተመጽዋችና ተረጂ ሆኖ እንዲኖር ተገዶ ብዙ ዘመን አሳልፏል፡፡ ያንን የፀፀትና የመከራ 

ዘመን ተመልሶ ማየት አይፈቅድም፡፡ አይመኝምም፡፡ ችግሮች ቢኖሩም በሠላማዊ 

ውይይትና ምክክር እየፈታ እድገቱንና ሠላሙን ሀገሩን ጠብቆ ወደፊት ይራመዳል እንጂ 

ለሰማያዊ ፓርቲና ለበላይ ማናዬ፣ ለነተመስገን ደሳለኝና ግንቦት ሰባት፤ ለአንድነት 

ፓርቲና ለሌሎችም የሥልጣን ጥማት ሲል የደም ግብር አይከፍልም፡፡ ልጆቹንም 

አይገብርም፡፡  

ኢትዮጵያ እንደ ሊቢያ፤ ሶሪያ፤ ግብፅ፤ ዩክሬን በተዓምር አትሆንም፡፡ ይህንን መሰሪ ደባና 

ተንኮል፤ ሀገር ማመስና ማበጣበጥ፤ ደም መፋሰስ ከጀርባ ሆነው በአይዞህ  ባይነት 

ለራሳቸው ጥቅም መከበር ሲሉ እነማን እንደሚመሩት ዛሬ ሳይሆን ቀድሞም የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ያውቃል፡፡  

በዚህች ምድር ላይ እንዲህ ዓይነት ጥፋት እንዲመጣና እንዲከሰት፣ የምርጫና 

የሠላማዊነትን ስም ካባ ደርበው በሕዝቡ ውስጥ የተኩላ ሥራ እየሰሩና መርዝ እየረጩ 

ያሉት ፀረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ዋነኛ ግብ ሀገሪቷን መበታተንና የግብጽን ዝንተ ዓለማዊ 

አጀንዳ ማሳካት ነው፡፡ ይህ የሰማያዊ ፓርቲ፤ የበላይ ማናዬና የተመስገን ደሳለኝ ዓይነቶቹ 

ከንቱ ደባና ሴራ በትውልድም በታሪክም ከተጠያቂነት አያድናቸውም፡፡  

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሠላማዊ ምርጫ፤ ሠላማዊ ውድድር፤ በሕዝብ የተመረጠውም በሠላም 

የፓርላማና የአመራር ወንበሩን ይዞ እንዲመራ፤ የተጀመሩትና ከዚህ በፊት ያልታዩት 

ታላላቅ የልማትና የእድገት ሥራዎች ሳይስተጋጎሉ ከዳር እንዲደርሱ፤ የሀገር ግንባታው 

ተወራራሽ  ሆኖ እንዲቀጥል እንጂ አንድም ግርግር፣ አመጽ፣ ረብሻና ሁከትን 

አይቀበልም፡፡ አያስተናግድምም፡፡ የበላይ ማናዬ በድንቁርናና በጨለማ፤ በከፋ ጥላቻ 
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የተመረዘው አስተሳሰብ በሀገርና በሕዝብ ሠላም ላይ የተሰነዘረ የተቃጣ ወንጀል ነው፡፡ 

ጩኸቱ ለራሱና ለቢጤዎቹ ብቻ የሚሰማ የቁራ ጩኸት ብቻ ሆኖ ይቀራል፡፡  

ማንም በእዚህ ጥሪ የሚኮረኮር፣ የሚነሳም፣ የሚያምጽም የለም፡፡ እጅግ አስተዋይነትና 

ብስለት የጎደለው የኢትዮጵያን ሕዝብ ባህልና አብሮነት ያላጤነ፤ ታሪክንም የማያውቅ፤ 

ልቅና ያልተገራ አስተሳሰብ ያለው ግለሰብና ተከታዮቹ ለሕዝብ አሳቢ መስለው በሕዝብ 

ስም እንዲቀልዱ ሕዝብ አይፈቅድላቸውም፡፡  

ቻይናውያን ሀገር አሳደጉ፤ እውቀታቸውን አካፈሉ፤ የሥራ ባህላቸውን አወረሱ እንጂ 

በኢትዮጵያ መሬት ከኢትዮጵያውን በላይ መብት ሊያገኙ አይችሉም፡፡ ሕጉም 

አይፈቅድም፡፡ እስቲ በላይ ማናዬ እውቀቱ ካለው ከጥንት ጀምሮ እነ አሜሪካ፤ እንግሊዝ 

ሌሎችም ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት የነበራቸው የትኛውን መንገድ፤ የትኛውን ፋብሪካ፤ 

የትኛውን ድልድይ ሰርተው አስረከቡን፤ ምንም አላየንም፡፡  

ድህነታችንን እያወቁት እነሱም ድሀ ነበሩና ሰርተው ነው ያደጉት፡፡ አብረውን ሌሊት 

ከቀን እየሰሩ ኢትዮጵያን ለወጧት እንጂ ሌላ ምንም አላደረጉ፡፡ ብዙ ኢንቨስትመንት 

ስላፈሰሱ፤ ገጠር ከከተማ ስለሰሩ፤ ዓይናችን እያየ ፍጹም የተለወጠች ከተማ ስላደረጓት፤ 

ታዲያ የአንተ ኢንጅነርና አንተ ሌሎችም የእናንተው ብጤ ሰተቴዎች የአሉባልታ ሊቆች፤ 

ሀገር ለማመስ ወሬ ስትነዙ፣ ስታሞቁና ስታፋጩ፤ ሕዝብ ለማባላት ስታሴሩ ውላችሁ 

ታድራላችሁ እንጂ እስቲ ለዚህች ሀገር ምን ሰራን ትሉ ይሆን!  

ኧረ እየተስተዋለ፤ እየተለወጠችና እያደገች፤ ምዕራባውያኑም እየመሰረኩላት ያለችው እኮ 

የእናንተም ሀገር ነች፡፡ አይሆንም እንጂ ነገ ለኃላፊነት ብትበቁ የተሰራውን ልትክዱና 

ልታፈርሱት ነው፤ ሀገር እኮ በትውልድ ቅብብሎሽ የሚገነባ እንጂ ቋሚና ዘላለማዊ 

መንግሥት የለም፡፡ ሁሉም በጊዜው ያልፋል፡፡ ሀገርና ሕዝብ ግን አያልፍም፡፡ የተሰራውን 

መልካም ሥራና የተገኘውን እድገት ጠብቀን ይዘን በጎደለው እየጨመርንበት ስንሄድ፤ 

አዲሱ ተረካቢ ከትናንቱ የተሻለ ሲሰራ፤ ሲያሳይ እንጂ አገር የሚያድገው ሁሌም በደም 

መፋሰስና በመተላለቅ፣ በመበላላት ፖለቲካ አይደለም፡፡  

ከሀገር መውደም፤ ከሕዝብ ደም መፍሰስና መፋሰስ፤ እልቂት፤ መፈናቀል፤ መሠረተ 

ልማት መውደም፤ እንደገና የኋሊት 100 እና 200 ዓመት ወደ ኋላ መሄድን ነው የዓረቡ 
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ዓለምም ሆነ የቀለም አብዮቶች ያመጡት ውጤት፡፡ የሰለጠነ ባሕል ያለው ሕዝብ የሀሳብ 

ልዩነትን ያከብራል፤ ተቻችሎ ተደማምጦ ተከባብሮ ይሰራል፤ ይኖራል፤ ስሜታዊና 

ግብታዊ አይደለም፡፡ በስሜታዊነትና በጥላቻ ባበዱና በሰከሩ የሥልጣን ጥም ባናወዛቸው 

ፖለቲከኞች እየተነዳ ሀገሩን አያወድምም፤ ሠላምን አያደፈርስም፡፡ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ 

ኃይል እጅግ ብዙ ብስለት ይቀረዋል፡፡ ከሕዝብ መማርም አለበት፡፡ አሁን ባለው ተጨባጭ 

ሁኔታ ይህን ታላቅ ሀገራዊና ሕዝባዊ አደራና ኃላፊነት የመሸከም ብቃት የለውም፡፡        


