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የአንድነት መፈረካከስ  ምክንያትና ውጤቱ  

ከሙስና እስከ ሃገር ክህደት 

ክፍል አንድ 

አዲስ ቶልቻ  1-15-15 

 

ዘንድሮ የሚካሄደው አምስተኛው ዙር ሃገራዊ ምርጫ በሂደት ላይ ነው። እስካሁን ባለው ሂደት በሃገር አቀፍና በክልል ደረጃ 

በምርጫው ላይ የሚሳተፉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተለይተዋል። ፓርቲዎቹ በምርጫ ላይ የሚወዳደሩበትን ምልክት ወስደዋል። 

ለክልልና ለፌደራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚያወዳድሯቸውን እጩዎች አስመዝግበዋል።  

 

እርግጥ እስካሁን የትኛው ፓርቲ ምን ያህል ዕጩ እንዳስመዘገበ አይታወቅም። የተለያዩ ፓርቲዎችን ወክለው የሚወዳደሩ 

እጩዎች ከየካቲት ሁለት እስከ ሰባት ባሉት አምስት ቀናት ውስጥ የእጩነት ማረጋገጫ መታወቂያ ካርድ ይወስዳሉ። 

 

በመላው ሃገሪቱ በ45 ሺህ የምርጫ ጣቢያዎች የህዝብ የምርጫ ታዛቢዎች ምርጫ ተካሂዷል። በአጠቃላይ በየምርጫ 

ጣቢያው አምስት አምስት በድምሩ 250 ሺህ ገደማ የህዝብ የምርጫ ታዛቢዎች ናቸው የተመረጡት። አሁን የመራጮች 

ምዝገባ እየተካሄደ ይገኛል። የመራጮች ምዝገባው እስከ የካቲት 12 ይቀጥላል።  

 

በዘንድሮው ምርጫ ላይ እስከ 40 ሚሊዬን ሊደርሱ የሚችሉ መራጮች ይመዘገባሉ ተበሎ ይጠበቃል። ይህን ፅሁፍ 

እስካዘጋጀሁበት ጊዜ ድረስ በተካሄደው የአምስት ቀን ምዝገባ ከስድስት ሚሊየን በላይ መራጮች ተመዝግበዋል። ምዝገባ 

ተጀምሮ ባሉ አምስት ቀናት ውስጥ ይህን ያህል ብዛት ያለው ህዝብ ሲመዘገብ የዘንድሮው የመጀመሪያው ነው።  

 

ይህ ሁኔታ በህዝቡ የስልጣን ምንጭና ባለቤት መሆኑን መገንዘቡን ያሳያል። ይህ የዴሞክራሲ ባህል መጎልበት ውጤት ነው። 

ምርጫው ምን ያህል አሳታፊ ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ መተንበይም ያስችላል። 

 

በቀጣይነት የምርጫው ዋነኛ አካል የሆነው የእጩዎች የምርጫ ውድድር ቅስቀሳ ይካሄዳል። የእጩዎች የምርጫ ቅስቀሳ 

የሚካሄደው ከየካቲት 7 እስከ ግንቦት 13 - ማለትም ምርጫው ሶስት ቀናት እስኪቀሩት ባሉት 66 ቀናት ውስጥ ነው። 

ከምርጫው እንቅስቃሴዎች ውስጥ ትልቅ ግዜ የተሰጠው ለእጩዎች የምርጫ ቅስቀሳ ነው። በዚህ ግዜ ውስጥ በፖለቲካ 

ፓርቲዎች መሃከል የአቋምና የፖሊሲ ክርክሮችም ይካሄዳሉ።  

 

ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በምርጫ ለሚወዳደሩ  የፖለቲካ  ፓርቲዎች መንግሥት የሚሰጠውን የፋይናንስ ድጋፍ ለማከፋፈል 

ከፖሎቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት አካሂዷል። ለበጀት ድልድሉ የወጣው ቀመር ዓለም አቀፍ ልምዶችን ያካተተና ከሃገራዊ  

ሁኔታዎች ጋር የተጣጣመ  መሆኑን የኢትዮጵየ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መግለፁ ይታወሳል።  
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በዚህ የድጋፍ ቀመር መሰረት ሁሉም በምርጫው ላይ የሚሳተፉ ፓርቲዎች 10 ከመቶ ድጋፍ ሲያገኙ፣ 40 በመቶ 

ባቀረቡዋቸው እጩዎች ብዛት፣ 15 በመቶ ባቀረቧቸው የሴት እጩዎች ብዛት እንዲሁም 35 በመቶ በምክር ቤት ባላቸው 

መቀመጫ መጠን የሚከፋፈል ይሆናል። ከባለፈው ምርጫ ከነበረው የድጋፍ ቀመር ጋር ሲነፃፃር በምክር ቤት መቀመጫ ብዛት 

ከ40 በመቶ ወደ 35 በመቶ ዝቅ ሲል፣ የሴት እጩዎች ብዛት ከ10 በመቶ ወደ 15 በመቶ ከፍ ብሏል።  

ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ሰጥቷል። ቦርዱ ፓርቲዎች በማንኛውም ቦታ ችግሮች 

ሲያጋጥሟቸው ችግሮቹን ለመቅረፍ ተቀራርቦ እየሰራ እንደሆነም በምርጫ ላይ የሚወዳደሩ ፓርቲዎች ገልፀዋል። ብሄራዊ 

ምርጫ ቦርድ በቀጣይነት ፓርቲዎችና እጩዎች በህዝብ የመገናኛ ብዙሃን - ሬድዮ፣ ቴሌቪዥንና ጋዜጦች ፕሮግራማቸውን 

እንዲያስተዋውቁና የምረጡኝ ቅስቀሳ እንዲያካሂዱ የአየር ሰአትና የጋዜጣ አምድ ድልድል ያደርጋል። 

በሌላ በኩል ገዥውን ፓርቲ ኢህአዴግ ጨምሮ አብዛኞቹ በሃገር አቀፍ ደረጃ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በአባልነት 

ያቀፈው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰሞኑን ባካሄደው ስብሰባ የፓርቲዎች መከራከሪያ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ 

አጀንዳዎችን ወስኗል። በውይይቱ ላይ 40 ያህል አጀንዳዎች ቀርበው ተመሳሳይነት ያላቸውን በአንድ ላይ በማካተት በመጨረሻ 

10 ያህል አጀንዳዎች ፀድቀዋል።  

ከእነዚህ መሃከል የኢኮኖሚ፣ የመሬት፣ የማህበራዊና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎች፣ ህገመንግስት፣ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብቶች፣ የበጎ አድራጎት ማህበራትና የጸረ ሽብር አዋጅ፣ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ርዕዮተ ዓለም አማራጮችና ፌደራሊዝም 

የሚሉት ይገኙበታል። 

በአጠቃላይ በምርጫው ላይ በሚሳተፉ ፓርቲዎች እና በመራጩ ህዝብ እንዲሁም ምርጫውን በበላይነት የሚመራው ብሄራዊ 

ምርጫ ቦርድ ዘንድ፤ ሰላማዊ፣ ፍትሃዊ፣ ዴሞክራሲያዊና አሳታፊ የሆነ ምርጫ ለማካሄድ ሰፊ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል፤ 

በምርጫው ላይ የሚወዳደሩ ፓርቲዎችም የዚህ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ  ምርጫ እንዲካሄድ ያላቸውን ፍላጎት እየገለፁና 

ተግባረዊ እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ። 

ይሁን እንጂ በምርጫው ላይ ለመወዳደር መዘጋጀታቸውን ከገለፁት ፓርቲዎች መሃከል አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ 

(አንድነት) እና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) ሙሉ ገዜያቸውንና አቅማቸውን ለምርጫ ዝግጅት ከማዋል 

ይልቅ በአመራሮቹ መሃከል በተነሳ ውዝግብ ግዜና አቅማቸውን ተገቢ ባልሆነ አኳኋን እያባከኑ ይገኛሉ። 

በሁለቱ ፓርቲዎች ውስጥ የተነሳው የአመራሮች ውዝግብ  ፓርቲዎቹ በጠቅላላ ጉባኤ አፅድቀው እንገዛበታለን ብለው ለምርጫ 

ቦርድ ያስገቡትን መተዳደሪያ ደንብ አክብረው ባለመንቀሳቀሳቸው ምክንያት የተፈጠረ ነው። ፓርቲዎቹ በተለይ 

የሊቀመንበር/ፕሬዚዳንት አመራረጥ ሂደትን በተመለከተ በህገ ደንባቸው ላይ ያስቀመጡትን በመጣስ ምርጫ በማካሄዳቸው፣ 

በዚህ ደንቡን ጥሰው በተመረጡትና ደንቡ መጣሱን በሚቃወሙት መሃከል የተፈጠረ አለመግባባት ነው።  
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የፓርቲዎቹን አመራር በሁለት ጎራ ከፍሎ እያወዛገበ ያለው ሁኔታ የፓርቲዎቹን ሕጋዊ ቁመና አደጋ ላይ ጥሎታል። በመሆኑም 

ምርጫ ቦርድ የትኛው የአመራር ጎራ ፓርቲዎቹን እንደሚወክል ቁርጥ ያለ ውሳኔ ላይ መድረስ ተስኖታል። ብሄራዊ ምርጫ 

ቦርድ በተደጋጋሚ “የአመራር ውዝግባችሁን ፈትታችሁ ቅረቡ” የሚል ጠበቅ ያለ ማሳሰቢያ  ሰጥቷል። አንድነትና መኢአድ 

ውስጥ ችግሮችን በውይይት ዴሞክራሲያዊ በሆነ ስርአት መፍታት አለመቻል፤  ብጥብጥና መወነጃጀል የተለመደና የፓርቲዎቹ 

ማንነት መገለጫ ለመሆን የበቃ ቢሆንም፣ የአሁኑ አመራሮቹ የገቡበት ውዝግብ  ምርጫ አፋፍ ላይ የተፈጠረ መሆኑ ልዩ 

ያደርገዋል።  

ይህ ሁኔታ መራጩ ህዝብ እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንቅስቃሴ የመከታተልና የመቆጣጠር፣ ምርጫን የመምራት 

ህገመንግስታዊ ሃላፊነት የተጣለበት ምርጫ ቦርድ ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት እንዲሰጡ ምክንያት ሆኗል። የሰሞኑ የመንግስትና የግል 

የመገናኛ ብዙሃንን ትኩረት የሳበውና ሰፊ የዘገባ ሽፋን ያገኘውም በዚህ ምክንያት ነው። 

በፓርቲዎቹ በኩል በተለይ “ሕገ ደንቡን ጥሶ ወደስልጣን መጥቷል” በሚባለው የአመራር ጎራ በኩል በመስማማት መፍትሄ 

ለማበጀት ከመጣር ይልቅ ችግሩን ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ እና ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የፈጠሩት አስመስሎ በማቅረብ ከምርጫ 

ይልቅ ለሁከት የሚመች የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ውዥንብር የመንዛት አካሄድ ይስተዋላል።  

በተለይ ውጭ የሚገኙት በሕገመንግስታዊ ስርአቱና በገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ላይ ከዘረኝነት አመለካከት የመነጨ መሰረተ 

ቢስ ጭፍን ጥላቻ (prejudice) የተቆራኛቸው፣ ስርአቱን በማንኛውም መንገድ - በሽብርተኝነት ጭምር የማስወገድ ፍላጎት 

ያላቸው ወገኖች “አንድነት ምርጫ ውስጥ እንዳይሳተፍ ሊከለከል” ነው የሚል የፈጠራ ወሬ በማስወራት ለሃይል የትግል 

አማራጫቸው አመቺ ሁኔታን ለመፍጠር ውዥንብር መንዛቱን ተያይዘውታል።  

ያም ሆነ የአንድነትና የመኢአድ ውስጥ የተፈጠረውን  አመራሮቻቸውን በሁለት ጎራ ከፈሎ ያወዛገበ ችግር ባልሆነ መንገድ 

ለህገወጥ የፖሎቲካ እንቅስቀሴ ፍጆታነት እየዋለ በመሆኑ፤ ሁኔታውን በግልፅ ለመረዳት ያግዝ ዘንድ ከፓርቲዎቹ ያለፉ 

እንቅስቃሴዎች ጀመሮ እስከሰሞኑ ውዝግብ ያለውን ሁኔታ የፓርቲውን አመራሮች በዋቢነት በመጥቀስ መመልከት አስፈላጊ 

ሆኖ አግኝቼዋለሁ። በዚህ ፅሁፍ ላይ የአንድነት ፓርቲ ላይ አተኩራለሁ። ችግሩ ሳይፈታ ከዘለቀ  የመኢአድንም ጉዳይ በሌላ 

ፅሁፍ እመለስበታለሁ።  

አንድነት በ2000 ዓ/ም የተመሰረተ በሃገር አቀፍ ደረጃ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ፓርቲ ነው። አንድነት ፓርቲ በሃገራችን 

የተቃውሞ ፖለቲካ አንጋፋ የሚባሉትን ፕ/ር መስፍን ወ/ማርያም፣ ዶ/ር ያዕቆብ ሃ/ማርያም፣ ኢ/ር ግዛቸው ሽፈራው፣ አቶ 

ተመስገን ዘውዴ . . . የመሳሰሉ ግለሰቦች የመሰረቱት ፓርቲ ነው።  

ፓርቲው ከተመሰረተ በኋላ የቀድሞውን የኢህአዴግ ከፍተኛ አመራርና የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ እንዲሁም 

የህዋሃት መስራች፣ የኢህአዴግ ከፍተኛ አመራርና የሽግግር መንግስቱ የመከላከያ ምኒስትር የነበሩት አቶ ስዬ አብርሃ 

በአባልነትና በአመራርነት ፓርቲውን ተቀላቅለውት እንደነበረም ይታወሳል። 
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ይሁን እንጂ ፓርቲው እንደመስራቾቹና እንደአመራሮቹ ስመገናናነት ትልቅ ፓርቲ ሆኖ መበቀል  አልቻለም። ፓርቲው 

የተመሰረተበት ዓላማ በተለይ በብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መብትና ነፃነት ጥያቄ ላይ ያለው አቋም ከኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ፍላጎት ጋር የማይጣጣም መሆኑ ከማደግ ይልቅ እንዲቀነጭር ያደረገው ዋነኛው ምክንያት መሆኑ 

እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በወጉ በተወሰኑ የኢትዮጵያ አካባቢዎችም ተቀባይነት ያለው ሚጢጢ ፓርቲ ሆኖ መቀጠልም አልቻለም። 

አንድነት ተመስርቶ ብዙም ሳይቆይ ነበር ውዝግብ ውስጥ የተዘፈቀው። በ2001 ዓ/ም መስራች አመራሮቹ የነበሩትን ፕ/ር 

መስፍን ወልደማርያምና ተከታያቸው ናቸው ያላቸውን  አመራሮችና አባላት ከፓርቲው ያግዳል። በዚህ ወቅት ከፓርቲው 

የታገደው የእነ ፕ/ር መስፍን ቡድን ራሱን “መርህ ይከበር” በሚል አደራጅቶ፣ በስልጣን ላይ የቆየውን የአመራር ቡድን ክፉኛ 

መገዳደር ጀምሮ እንደነበረ እናስታውሳለን።  

በዚህ “መርህ ይከበር” በሚለው ቡድንና አመራሩን በተረከበው ቡድን መሃከል የነበረው አተካራ በሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ 

አግባብ እልባት ማግኘት አቅጦት ተጋግሎ በሁለቱ ጎራ መሃከል በድንጋይና በዱላ ያፈናከተ አሳፋሪ ፀብ እስከመቅስቀስ ደርሶ 

እንደነበረም ይታወሳል። አሁን አሁን “መርህ ይከበር”  የተሰኘው ቡድን አየከሰመ መጥቶ ድምፁ ጠፍቷል። ሰሞኑን ደግሞ 

አዲሰ የ “መርህ ይከበር” ቡድን እንቅስቃሴ ጀምሯል። 

ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት የኢህአዴግ ከፍተኛ አመራር የነበሩት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳና አቶ ስዬ አብርሃ አንድነትን ተቀላቅለው 

ከፍተኛ አመራር ለመሆን በቅተው ነበር። አቶ ስዬ አብርሃ ለትምህርት ወደ ውጭ ሃገር ሄደው ግርግር ሳያበዙ በዛው ፓርቲውን 

ተሰናብተዋል። ፓርቲውም ከፍተኛ አመራሩ የነበሩት የአቶ ስዬ ድንገት የውሃ ሽታ ሆኖ መቅረት ላይ ምንም አስተያየት 

አልሰጠም። 

በሌላ በኩለ ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ የፓርቲው ሕገደንብ በሚያዘው መሰረት በጠቅላላ ጉባኤ ተመርጠው እስከቅርብ ግዜ ድረስ 

ፓርቲውን በፕሬዝዳንትነት ሲመሩ መቆየታቸው ይታወቃል። ከወራት በፊት ፓርቲውን ከነአካቴው ተሰናብተው ወጥተዋል። 

ከፓርቲው ሙልጭ በለው ለመውጣታቸው ያቀረቡት ምክንያት “አንድነት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 

መብትና ነፃነት መከበር መሰረት የሆነውን የኢፌዴሪ ሕገመንግስት አንቀፅ 39 አይቀበልም፣  ይህ ፓርቲውን የትም 

አያደርሰውም” የሚል እንደነበር እናስታውሳለን። 

አንድነት በብሄር ላይ ተመስርተው የተደራጁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያዋቀሩት የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት 

መድረክ (መድረክ) የተሰኘውን የፓርቲዎች ስብስብ ተቀላቅሎ እንደነበርም ይታወሳል።  

አንድነት በብሄር ላይ የተመሰረተውን ፌደራሊዝም የማይቀበል፤ በሌላ አነጋገር የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችን የራስን እድል በራስ 

የመወሰን መብት የማይቀበል ሆኖ ሳለ፣ ለዚህ መብት ከሚታገሉ የመድረክ ፓርቲዎች ጋር በአንድ ምልክት 4ኛው ዙር ሃገራዊ 

ምርጫ ላይ ተሳትፎ እንደነበረም ይታወሳል።  
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በርካታ የአንድነት ደጋፊዎች ይህ የአንድነት መርህ ላይ ያልተመሰረተ አካሄድ ግራ አጋብቷቸው እንደነበረም ይታወሳል። ድሮም 

ከማይገጥሙት ጋር የገጠመው አንድነት በመጨረሻ ሰበብ ፈጥሮ ከመድረኩ ጋር ውዝግብ ቢጤ ፈጠረና በዛው ራሱን አገለለ። 

እርግጥ መድረክም አንድነት አካሄዱን እስኪያስተካክል ማሳሰቢያ ሰጥቶ ለተወሰነ ጊዜ ከፓርቲው ታግዷል የሚል መግለጫ 

አውጥቶበት እንደነበር ይታወሳል።  

በመጨረሻ አንድነት ራሱን ከመድረክ አግልሎ በራሱ እየተንቀሳቀሰ ባለበት ሁኔታ መድረክ አንድነትን ከነአካቴው ከጥምረቱ 

ውጭ ማድረጉን በይፋ አሳወቀ። የአንድነት የባለፉ ሰባት ዓመታት እድሜው ማንነቱ በአጭሩ ይህን ይመስላል። ታዲያ አንድነት 

ከወራት በፊት ከፓርቲው ፕሬዝዳንትነት፣ አመራርነትና አባልነት በተሰናበቱት ዶ/ር ነጋሶ ምትክ አዲስ ፕሬዝዳንት መርጦ 

ነበር።  

ዶ/ር ነጋሶን ለመተካት በተካሄደው የፓርቲው ፕሬዝዳንት ምርጫ ላይ የፓርላማ አባሉ የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉና የቀድሞው 

የፓርቲው ፕሬዝዳንት የነበሩት ኢ/ር ግዛቸው ሽፈራው በእጩነት ቀረቡ።  

በፓርቲው ህገደንብ መሰረት የጠቅላላ ጉባኤ አባላቱ በምስጢራዊ የድምፅ አሰጣጥ ስርአት በሰጡት ድምፅ ኢ/ር ግዛቸው 

ሽፈራው እጅግ ከፍተኛ በሆነ አብላጫ ድምፅ አሸንፈው የፓርቲው ፕሬዚዳንት ሆነው ተመረጡ።  

እንግዲህ የአንድነት የሰሞኑ ውዝግብ የተፀነው ኢ/ር ግዛቸው በከፍተኛ ድምፅ አሸንፈው ፓርቲውን የመምራት ሃላፊነት 

ከተረከቡ በኋላ ነው። ኢ/ር ግዛቸው ስልጣን ተረከበው ጥቂት ወራት እንደተቆጠሩ የፓርቲው አመራር መናጋት ጀመረ።  

በያዝነው ዓመት መስከረም ወር መጀመሪያ ላይ በድንገት አምስት የስራ አስፈጫሚ አባላት በገዛ ፍቃዳቸው ከሃላፊነታቸው 

ለመነሳት ለፕሬዝዳነቱ ኢ/ር ግዛቸው ሽፈራው በደብዳቤ ጥያቄ አቀረቡ። 

ከሃላፊነታቸው ለመነሳት ጥያቄ ያቀረቡት የስራ አስፈፃሚ አባላት ም/ፕሬዝዳንቱ አቶ በላይ ፍቃዱ፣ ተቀዳሚ ም/ፕሬዚዳንት  

አቶ ተክሌ በቀለ፣ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ዳንኤል ተፈራ፣ የፖለቲካ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ሠለሞን ስዩም እንዲሁም የኢኮኖሚ 

ጉዳዮች ኃላፊ  አቶ ዳዊት አሥራደ ነበሩ፡፡ 

ኢ/ር ግዛቸው የሥራ አሥፈፃሚ አባላቱ ያቀረቡትን የመልቀቂያ ጥያቄ ተቀብለው ካሰናበቷቸው በኋላ በምትካቸው ሌሎች 

እንዲሰየሙ ያደርጋሉ፡፡ በምትካቸው የተሰየሙት አቶ ብሩ ብርመጂ፣ ኢ/ር ዘለቀ ረዲ፣ አቶ ዘካርያስ የማነብርሃን፣ አቶ እንዳለ 

ወልደ ፃዲቅ፣ አቶ ትንሣይ የተባሉ አመራሮች ነበሩ፡፡ 

 

ይቀጥላል  

 


