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የአንድነት መፈረካከስ  ምክንያትና ውጤቱ  

ከሙስና እስከ ሃገር ክህደት 

ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

አዲስ ቶልቻ 1-15-15 

በዚሁ ርዕስ ባቀረብኩት ክፍል አንድ ፅሁፍ ዘንድሮ የሚካሄደውን 5ኛ ዙር ሃገራዊና ክልላዊ ምርጫ የእስካሁን ሂደት 

እንዲሁም፣ በዚህ ምርጫ ላይ ለመወዳደር ዝግጅት ከማድረግ ይልቅ በአመራሮች መሃከል በተፈጠረ አለመግባባት ጎራ ለይቶ 

እየተወዛገበ የሚገኘውን አንድነት ፓርቲ የእስከዛሬ አኳኋን ተመልክተን ነበር ያቆምነው። 

 

በዚህ ክፍል ሁለት ፅሁፍ ደግሞ ፓርቲውን ለመከፋፈል ያበቃውን ምክንያት የፓርቲውን አመራሮች በዋቤነት በመጥቀስ 

እንዲሁም ፓርቲው የገባበት ውዝግብ አንድምታ ምን እንደሚመስል እንመለከታለን። 

 

በመስከረም ወር ላይ በራሳቸው ጥያቄ ከአንድነት ፓርቲ የተሰናበቱት የሥራ አስፈፃሚዎች ከሥራ አስፈፃሚነት ቢሠናበቱም 

ከፖለቲካው አመራር ብዙም አልራቁም ነበር፡፡ በብሔራዊ ም/ቤት ውስጥ የነበራቸውን ኃላፊነት አልተውም፡፡ እነዚህ የሥራ 

አስፈፃሚዎች የነበሩ ግለሰቦች በፍቃዳቸው ኃላፊነታቸውን እንዲለቁ ያደረጋቸው ምክንያት ከፕሬዝዳንቱ ኢ/ር ግዛቸው 

ሽፈራው ጋር ተግባብተው መሥራት አለመቻላቸው መሆኑን ገልፀዋል፡፡  

ይሁን እንጂ ለአምሥቱ ሥራ አስፈፃሚዎች ስንብት የሰጡት ኢ/ር ግዛቸው፣ ስንብቱን አፅድቀው በምትካቸውም ሰይመው ወር 

እንኳን ሳይቆዩ በፍቃዳቸው ከፕሬዝዳንትነታው ተነሱ፡፡ ኢ/ር ሽፈራው ከኃላፊነታቸው ለመነሳት እንዲወስኑ ያደረጋቸውን 

ምክንያት ገልፀዋል፡፡  

ኢ/ር ግዛቸው በዚህ ዙሪያ ለመገናኛ በዙሃን በሰጡት ማብራሪያ፤ “ ዋናው የለቀኩበት ምክንያቴ በአጠቃላይ መልኩ ከውስጥ 

እና ከውጪ ሀገር በአንድነት ፓርቲ ላይ በተደረገ ኢ-ተቋማዊ፣ ኢ-ደንባዊ እና ቡድናዊ ተፅዕኖ ምክንያት ነው። የአንድነትን ሥራ 

ከተቋም፣ ከደንብ የማስወጣት ሥራ ስላለ ነው። ይህንን ነገር በሁለት ከፍዬዋለሁ። በውጪ ሀገር እና በሀገር ውስጥ በተደረገ 

ቡድናዊ ተፅዕኖ በሚል። 

በውጪ ሀገር ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮያዊያን በአንዳንድ መሪነት የሚቀመጡ ሰዎች ያለውን በጎ ነገር ለመጥፎ ሥራ 

ይጠቀሙበታል። የአንድነት የድጋፍ ሰጪ ማኅበራት በውጪ ሀገር አሉ፤ እነሱ በእኔ ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ አድርገዋል። ኢ-

ተቋማዊ፣ ኢ-ደንባዊ በሆነ መንገድ።  

አንድነትን እንደ ኤጀንት የመጠቀም ፍላጎት አላቸው። በገንዘብ ይረዱናል፣ በዚያ ምክንያት የማዘዝ፣ የአንጋሽነት ሚና 

ለመጫወት ይሞክራሉ፤ ይህንን ደግሞ እኔ አልቀበልም። እነሱ የፓርቲው ደጋፊ ናቸው እንጂ የወሳኝነት ቦታውን ይዘው፣ 

‘ግዛቸው ይውጣ፣ እገሌ ይምጣ’ ሊሉ የሚችሉበት ሁኔታ ሊኖር አይችልም። እናም በየሚዲያውና ማኅበራዊ ድረገጾች ከፍተኛ 

ዘመቻ ነው ያካሄዱት።  
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ይህም የሆነበት ምክንያት በእነሱ ትዕዛዝ ባለመመራቴ ነው። እኔ ደግሞ እስካለሁ ድረስ አንድነት የራሱ ተቋም፣ ብሔራዊ 

ም/ቤት አለ፣ ጠቅላላ ጉባዔ አለ፣ ፓርቲውን የሚያንቀሳቅሰው በኢትዮጵያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ነው። እነሱ ደጋፊዎች 

ናቸው፣ እንደ ኢትዮጵያዊ ድምፃቸው ማሰማት፣ ሃሳባቸውን መግለጽ ይችላሉ።  

አሠራሩ መዋቅራዊ መሆን አለበት። ግዛቸውን ካልፈለጉት እኔን የሚያወርደኝ ጠቅላላ ጉባዔ እና ብሔራዊ ምክር ቤቱ ነው። 

ስለዚህ ለእሱ ደብዳቤ መፃፍ ይችላሉ። በራሳችን ድረገጽ ላይ ‘ግዛቸው ይውረድ፣ ፒቲሽን እንፈራረማለን’ የሚለው እጅግ 

አሳፋሪና ኢ-ተቋማዊ፣ ኢ-ደንባዊ፣ ኢ-ዴሞክራሲያዊ አካሄድ ነው። ይህ ሁኔታ ከፍተኛ ልዩነት ፈጥሯል። በዚህ ምክንያት 

የገንዘብ ማዕቀብ አድርገዋል። የሚያሳዝነው የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ የውጪ ሀገር ጥገኛ ነው። የሪሶርስ፣ የገንዘብ ጥገኛ 

ነው። ይህ የሚያሳፍር ነው። በእኛም በኩል ይሄ ነገር እንደ ድክመት መውሰድ አለብን። ይህንን የገንዘብ ግንኙነታችንን መሠረት 

በማድረግ እኛን ማዘዝ ይፈልጋሉ። እኔ ደግሞ ዓላማ አለ፣ መርህ አለ፣ ደንብ አለ፣ ተቋም አለ፤ የአንድነት ኃይል ያለው አዲስ 

አበባ ነው። ከውጪ የሚመጣ ኃይል አይነቀንቀውም የሚል ጽኑ አቋም አለኝ። ገንዘቡን መርዳታቸው ደግሞ የዜግነት 

ግዴታቸው ነው፤ ዕርዳታ አታድርጉት ብዬ ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ።” ብለዋል።  

ኢ/ር ግዛቸው ከኃላፊነታቸው እንዲለቁ ያደረጉት ራሳቸውን ከሥራ አስፈፃሚነት ያሰናበቱ ሰዎች መሆናቸውንም ሲገልፁ 

“ከስልጣን እንድወርድ ያደረጉት ራሳቸውን ከስራ አስፈፃሚነት ያሰናበቱ ሰዎች ናቸው። በውጪ ሀገር ካሉት ጋር ግንኙነት 

አላቸው። በውጪ ያሉትም የሚፈልጉት ይህ ቡድን ወደ ሥልጣን እንዲመጣ ነው።” ብለው ነበር።    

ሌሎች  የፓርቲው አመራሮችም በኢንጂነር ግዛቸው ሃሳብ ይስማማሉ፡፡ እነዚህ የሥራ አስፈፃሚ አባላት የነበሩ ግለሰቦች ውጭ 

ካለው የአንድነት ድጋፍ አስተባባሪ የሚባል ቡድን ጋር ግንኙነት እንዳላቸው፣ ለፓርቲው የሚላከው ገንዘብ በእነዚህ ግለሰቦች 

የግል የባንክ ሂሳብ እንደሚላክ ነው አመራሮቹ የሚናገሩት፡፡  

እነዚህ ሰዎች ከውጭ የሚመጣውን ገንዘብ ቆንጥረው ለፓርቲው ሰጥተው የተቀረውን ለግል ጥቅማቸው እንደሚያውሉም 

ይናገራሉ፡፡ በዚህ ገንዘብ ቤት የሠሩ መኪና የገዙ መኖራቸውን በአሥረጅነት ይጠቅሳሉ፡፡  

ኢ/ር ግዛቸው የአምስቱን ሥራ አስፈፃሚዎች መሠናበት ተከትሎ ባዋቀሩት ሥራ አስፈፃሚ ውስጥ ተቀዳሚ ም/ሊቀመንበር 

ሆነው የተሰየሙት ኢ/ር ዘለቀ ረዲ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል፤ ከሶስት ወራት በፊት፡፡ ሁኔታውን 

ለማገናዘብ ይረዳል ብዬ ስለገመትኩ የኢ/ር ዘለቀ ረዲን አስተያየት እጠቅሰዋለሁ፡፡  

ኢ/ር ዘለቀ በሰጡት አስተያየት፤ “አንድነት ውስጥ ለተፈጠረው ውስጣዊ የፖለቲካ ቀውስ መሰረታዊ መነሻው፣ በሃሳብ 

ልዕልናና በፍርፋሪ ለቃሚዎች መካከል የተፈጠረ ቀውስ ነው። ይህም ሲባል፣ ፖለቲካን ኑሮ ማድረግ የሚፈልጉ አካሎች አሉ። 

ፖለቲካውን መሰረት ያደረገ መኗኗሪያ በአንድነት ፓርቲ ውስጥ ስር ሰዷል።  

ከተፈጠረው አንጃ ውስጥ ከሁለት የማይበልጡ ናቸው የራሳቸው ስራ ያላቸው። አብዛኞቹ የፓርቲው ጥገኛ ናቸው። ፓርቲው 

ላይ የተለጠፉ ፓራሳይት ናቸው። ፓርቲው ከሚያገኘው ገቢ ላይ እየተቀራመቱ ደሞዝተኛ መሆን ነው ዓላማቸው። ከዚህ 
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አንፃር ስንመለከተው፣ ትግሉ በፖለቲካ አስተሳብ እና በፖለቲካ ላይ መሰረት በተደረገ ኑሮ መካከል የተፈጠረ መሆኑን 

ለመገንዘብ አስቸጋሪ አይደለም። 

የራበው ሰው ደግሞ ማንኛውንም ነገር ከመንጠቅ ወደኋላ አይልም። ለዚህ ማሳያ የሚሆነው፣ ኢንጅነር ግዛቸው የተሠጠውን 

ኃላፊነት አልተወጣም የሚል ወገን ካለ በፓርቲው ደንብ መገምገም ይችላል። ማገድ ይችላሉ። ከስልጣን ማንሳትም ይቻላል። 

ይህን ሁሉ አልፎ ሕገወጥ አደረጃጀት መፍጠር ለምን አስፈለገ? ሕጋዊ ስልጣንን በሕገወጥ መንገድ መውሰድ ምን አመጣው? 

ይህ የሆነበት ዋናው ነገር ሰውዬውን በስራ ለመገምገም ስለማይችሉ ነው። ስራ እየሰሩ መሆኑን አንጃውም ያውቃል፣ ሌላውም 

ያውቃል። በስራው የሚገመገም ከሆነ በፖለቲካው ላይ ኑራቸውን የመሰረቱ አደጋ ውስጥ ሊወድቁ ሆነ። ስለዚህም 

በማንኛውም ዋጋ ስልጣን ነጠቁ።  

ኢንጅነር ግዛቸውን በእነዚህ ኃይሎች ጥርስ ውስጥ ያስገባቸው ዋናው ጉዳይ፣ ከዲያስፖራ የሚሰበሰበው ገንዘብ በሕጋዊ 

የአንድነት የሂሳብ ቋት ውስጥ በቀጥታ እንዲገባ መጠየቃቸው ነው።  

ይህ የኢንጅነሩ አካሄድ ተቋማዊና ተጠያቂነት ያለው አሰራር ስለሚያሰፍን፣ ፍርፋሪ የሚለቃቅመው አንጃ አደጋውን ቀድሞ 

የተረዳ በመሆኑ ወደ ሕገወጥ አደረጃጀት ፓርቲውን በማዳን ስም ተንቀሳቀሰ። የሚገርመው እንደጅራፍ እራሳቸው ገርፈው 

በማሕበራዊ ድረ ገጽ እራሳቸው እየጮሁ ይገኛሉ። ቁጭ ብለው መከራከር አይችሉም። ጥያቄያቸው የዳቦ የደመወዝ ጥያቄ 

በመሆኑ ነው።” ነበር ያሉት። 

ከእንግዲህ ከአንድነት አመራሮች አንደበት እንደሰማነው፣ ከሥራ አስፈፃሚነት ተሰናበትን ብለው የፓርቲው ብቸኛ የገንዘብ 

ምንጭና የህልውናው መሠረት ከሆነው የውጭ የድጋፍ አሰባሳቢ ቡድን ጋር ተመሳጥረው ፓርቲውን አሽመድምደው ኢ/ር 

ግዛቸው ሣይወዱ በግድ እንዲሰናበቱ ያደረጉ ግለሰቦች፣ ኢ/ር ግዛቸው እንዲወረዱ ወደ ስልጣን መጡ፡፡ ወደ ሥልጣን 

የመጡት የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ በሚያዘው መሠረት ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባስገቡት የፓርቲው ሕገ-ደንብ 

መሠረት አይደለም፡፡ 

 

ሕጋዊ እውቅና ያለው የፓርቲው ሕገ ደንብ የፓርቲው ፕሬዝዳንት የሚመረጠው ጠቅላላ ጉባኤ አባላት ከሚቀርቡ ዕጩዎች 

መሀከል በምሥጢራዊ ሥርዓት ደምፅ ሰጥተው አብላጫ ድምፅ ያገኘው መሆኑን የሚደነግግ ሆኖ ሳለ፣ ኢ/ር ግቸውን ያበረሩት 

ሰዎች ግን ፕሬዝዳንት እንዳመረጥ ያደረጉት በፓርቲው ብሔራዊ ምክር ቤቱ ነው፡፡  

 

በብሔራዊ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንቱን ያስመረጡበትን ምክንያት አስመልክተው ሲናገሩ፣ “ፓርቲው ባሻሻለው የመተዳደሪያ 

ደንብ ብሔራዊ ም/ቤቱ ፕሬዝዳንት መምረጥ ይችላል፡፡ ፕሬዝዳንቱን መርጦ ለጠቅላላ ጉባኤ አቅርቦ የማስፀደቅ ሥልጣን 

አለው” የሚል ነው፡፡ 
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ይህ “ተሻሻለ” የተባለ መተዳደሪያ ደንብ ግን የፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ በሚያዘው መሠረት ለምርጫ ቦርድ አልቀረበም፡፡ 

መተዳደሪያ ደንብ ለምርጫ ቦርድ ቀርቦ ከህገ መንግስቱና ከሌሎች የሀገሪቱ ህጎች ጋር የሚጣጣም መሆኑ ተመርምሮ እውቅና 

እስኪያገኝ ድረስ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡  

 

ከዚህም በተጨማሪ ፕሬዝዳንት የመምረጥ ሥልጣን የሌለው ብሔራዊ ምክር ቤት ኢ/ር ግዛቸው ሥልጣን ለመልቀቅ 

ያቀረቡት ጥያቄ ላይ ሳይመክር በጥድፊያ አሰናብቶ ፣ ተሰናብተው ከነበሩት ሥራ አስፈፃሚ አባላት መሃከል አንዱ የነበሩትን አቶ 

በላይ ፍቃዱን ፕሬዚዳንት አድርጎ ሲሰይም ይህን የተቃወሙ የፓርቲው አባላት ነበሩ፡፡ 

 

በዚህ ጉዳይ ላይ የፓርቲው ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር የነበሩት ኢ/ር ዘለቀ በሰጡት አስተያየት “ህገ ወጥ አካሄዱን 

የተቃወሙ የፓርቲው አባላት አዲስ ከተፈጠው አንጃ ጋር ሕብረት የለንም ሲሉ መገንጠላቸውን ይፋ አደረጉ፡፡ ኢ/ር ግዛቸው 

በጓሮ በሮ ሥልጣን እንዲለቁ መደረጋቸው ለፓርቲው መከፋፈል የመጀመሪያ መጨረሻ ሁኔታዎችን ፈጠረ” ብለዋል፡፡ 

 

ይህ ሁኔታ አዲስ የተሰየመውን የአንድነት አመራር ሕጋዊነት መነሻ በማድረግ በፓርቲው ውስጥ መከፋፈል መፈጠሩን 

ያረጋግጣል፡፡ ከፓርቲው ሕገ ደንብ ውጭ ወደ አመራርነት የመጡትን የሚቃወሙት እስካሁን በአቋማቸው እንደፀኑ ይገኛሉ፡፡  

 

እንግዲህ በውዝግብ የተጠመደው አንድነት ፓርቲ በመጪው ምርጫ ላይ ለመሳተፍ የመወዳደሪያ ምልክት ለማሳወቅ ሲቀርብ 

ምርጫ ቦርድ ፓርቲው በውስጡ ያለውን የአመራር ውዝግብ በቅድሚያ መፍታታ እንደለበት ያሳስባል፡፡  

 

በዚህ ማሳሰቢያ መሠረት አንዱ ሌላውን “አንጃ” የሚሉት የአመራር ጎራዎች መግባባት አልቻሉም፡፡ ቦርዱ በመጨሻ ሁለቱንም 

ወገኖች አንድ ላይ አገናኝቶ በማወያየት ወደመግባባት እንዲመጡ ለማድረግ ይሞክራል፡፡ ይሁን እንጂ ከፓርቲው ህገደንብ 

ውጭ የፓርቲውን አመራር የተቆጣጠረው ቡድን አሻፈረኝ በማለቱ ሁለቱን ወገኖች ለማወያየት የተደረገው ሙከራ ሳይሳካ 

ይቀራል፡፡  

ይኼኔ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ሁለቱ የአመራር ጎራዎች ተስማምተው እንደመጡ ይህ ካልሆነ ግን ወደህጋጋዊ እርምጃ 

እንደሚሄድ ቦርዱ እስከ ጥር 4፣ 2007 ዓ/ም ቀን ቆርጦ ጠበቅ ያለ ማሳሰቢያ ይሰጣቸዋል፡፡  

 

ይህም ተወዛጋቢዎቹን ወደ መስማማት አላመጣም፡፡ እንዲያውም ሁለቱም ወገኖች የየራሳቸውን ጠቅላላ ጉባኤ ወደ መጥራት 

ነበር የሄዱት፡፡  የፓርቲው ፕሬዝዳንት ነኝ የሚሉት አቶ በላይ ፍቃዱ የሚመሩት አንድነት አሁደ ጥር 3፣ 2007 ዓ/ም 205 

አባላት የተገኙበት ጠቅላላ ጉባኤ ጠርተው ፕሬዝዳንት ሆነው መመጣቸውን አሳውቀዋል፡፡  

በሌላ በኩል “መርህ ይከበር” የሚለው የአንድነት ቡድን በተመሳሳይ ዕለት በዲ-አፍሪክ ሆቴል 150 አባላት የተገኙበት ጠቅላላ 

ጉባኤ ጠርቶ አቶ ትዕግስቱ አዋሎን የፓርቲው ፕሬዝዳንት አድርጎ መርጧል፡፡ 

ይህን ተከትሎ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ አንድነት ፓርቲ አሁንም የፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ እና የውስጥ ህገ ደንቡን አ ባለማክበሩ 

የውስጥ ችግሩን እንዲፈታ ለመጨረሻ ጊዜ የሁለት ሳምንት ጊዜ መስጠቱን አስታውቋል።  
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በእነዚህ ሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ አመራሮቹ ፓርቲው የገባበትን ችግር በማጤን የውስጥ ጉዳዩን አንድ ላይ በመሆን 

በጠቅላላ ጉባኤ በማስወሰን የጠቅላላ ጉባኤውን ውጤት ሪፖርት ለቦርዱ በማቅረብ ወደ ምርጫው እንቅስቃሴ እንዲገባ 

አሳስቧል። 

ከፓርቲው ሀገደንብ ውጭ ወደስልጣን የመጣውን የአነ አቶ በላይ ፍቃዱ አመራር የሚቃወመው በአቶ አየለ ስሜነህ 

የሚመራው የአንድነት አመራር ጎራ እንደሚገልፀው፣ እነ አቶ በላይ ፍቃዱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው የመንግስት ስልጣን 

ብቸኛ ምንጭና ባለቤት የሆነው ድምፅ ሰጪ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት ዋነኛ ጉዳያቸው አይደለም።  

 

ከዚህ ይልቅ ድምፅ ሰጪ ያልሆነውና በኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈጠር በሚችል በጎ ነገር ወይም ከፉ አጋጣሚ በቀጥታ የማይነካውና 

የማይመለከተው በውጭ የሚኖሩ ቡድኖች ናቸው የሚያሾሩት።  

 

የቀድሞውን ፕሬዚዳንት ኢ/ር ግዛቸው ሽፈራውን ጨምሮ እንደ አንድነት አመራሮች እምነት አሁን የፓርቲው ፕሬዚዳንት ነኝ 

የሚሉት  አቶ በላይ ፍቃዱ የሚመሩትን ቡድን ለውጭ ጥገኝነት የዳረገው ገነዘብ ነው። በሌላ አነጋገር በውጭ የሚኖሩ የተለያየ 

ፍላጎት ያላቸው በኢትዮጵያ የሚከናወነው ነገር የማይበርዳቸው፣ የማይሞቃቸውም ቡደኖችን ፍላጎት ለማስፈፀም በገንዘብ 

የተገዙ ቅጥረኞች ናቸው። 

 

ይህ ሁኔታ አንድነት  የኢትዮጵያን ህዝብ  ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጥቅሞችና ፍላጎቶች፣ መብትና ነፃነት 

ማስጠበቅን ዓላማው አለማድረጉን በግልፅ ያሳያል። ሁኔታው የህዝቡን ጥቅምና ፍላጎተ፣ መብትና ነፃነት የሚያረጋግጡ 

የፖሊሲ አማራጮችን ይዞ መቀረብ እንደማይችልም ያመለክታል።  ፓርቲው ገነዘብ በሚሰጡት ቡደኖች የሚመራ ከራሱ 

ምንም የሌለው ቀፎ ሆኗል ማለት ነው። 

 

ለፖለቲካ ፓርቲዎች ከውጭ የሚመጣ ገንዘብ በቻውን እንደማይመጣ ይታወቃል። በአንድ ወቅት የመደረክ ሊቀመነበር ፕ/ረ 

በየነ ጴጥሮስ “ዳያስፖራው ሃምሳ ዶላር አዋጥቶ መንግስት እንድትገለብጥ ይጠይቃል” ሲሉ እንደገለፁት፣ አሁን የአንድነት 

አመራሮች ጥቅም አሳውሯቸው፣ የተለየ ዓላማ ኖሯቸውም ሊሆን ይችላል ከውጭ ከሚቀበሉት ገንዘብ ጋር የፖለቲካ 

እንቅስቃሴ እቅድ አበረው እነደሚልኩላቸው ሳይታለም የተፈታ ነው። የሚመጣው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ዕቅድ ሰላማዊ ሊሆን 

እንደማይችልም ግልፅ ነው። 

 

እኛ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር ዜጎች በውጭ ሃገር የሚኖሩ በዘረኝነት  አመለካከት የታወሩ፣ ከዚህ የዘረኝነት አመለካከት 

የመነጨ ጭፍን ጥላቻ የተቆራኛቸው፣ በምክንያት የማያስቡና ይህን የማድረግ ፍላጎት የሌላቸው ትውልደ ኢትዮጵያውያን 

መኖራቸውን እናወቃለን። በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የምናያቸው ፀያፍ የዘረኝነት አመለካከቶች ምንጫቸው ከዚያ መሆኑንም 

እናውቃለን።  

 

እነዚህ ወገኖች በሃገሪቱ ላይ የሚያስከትለው ዘላቂ ውጤት ምንም ሳያሳስባቸው፣ ሕገመንግስታዊ ስርአቱ በሃይል እንዲለወጥ 

እንደሚፈለጉም ይታወቃል። እናም “ይህን አሳካለሁ” ብሎ ለተነሳ ለማንኛውም ቡድን ዓላማው ምንም ይሁን ምን በውጨ 
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የሚኖሩ የዋህ ዜጎችን እያወጫበሩ ገንዘብ እየሰበሰቡ እነደሚለኩ ይታወቃል። እርግጥ በዚህ ሁኔታ የሚሰበሰበውን ገነዘብ 

አየጨረቡ የሚኖሩ ጭረባውን መተዳደሪያቸው ያደረጉ ቁጭበሉዎች እንዳሉም ይታወቃል። 

 

ከዚህ በተጨማሪ ለቁሳዊ ጥቅምም ይሁን በጭፍን መሰረተ ቢሰ ጥላቻ አነሳሽነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁከትና ብጥብጥ ለማንሳት፣ 

ሃገሪቱን ለማተራመስ የወጠነ ቡድነ ከተገኘ፣ ኢትዮጵያን ዳግም ሃገር መሆን በማትችልበት ሁኔታ የማተራመሰ ስትራቴጂ ነደፎ 

የሚባዝነው ሻአቢያ ላዩ ላይ እንደሚሰፍር ይታወቃል።  

 

እናም በቀጥታ እነኳን ባይሆን ለኢትዮጵያ ተቆርቋሪ ነን በሚሉ የበግ ለምደ የለበሱ ተኩላዎች አማካኝነት ሃገርን ከማተራመሰ 

እቅድ ጋር ገንዘብ እንደሚልክለት ይታወቃል። እናም አመራሮቹ በጥቅም የታወሩት አንድነት የሻአቢያ ማደሪያ ለመሆን 

መጋለጡም ይሰማናል። 

 

እንግዲህ ከመስራቾቹና ከአመራሮቹ አንደበት እንደሰማነው አንድነት የአባላቱንና የአመራሮቹን የተለየ አመለካከት ማስተናገር 

የማይችል፣ አለመግባባቶችን ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መፍታት የማይችል፣  እጅግ ጠባብ የዴሞክራሲ ምህዳር ያለው 

ፓርቲ ነው።  

 

ከዚህ ጋር ተያይዞ ፓርቲው የኢትዮጵያን ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት፣ መብትና ነፃነት መሰረት ያደረገ የፖለቲካ አቋም የሌለው 

በጥቅም ፍላጎት በታወሩ አመራሮች መዳፍ ስር ወደቋል። እነዚህ የድርጅቱን አመራር የተረከቡ ግለሰቦች በውጭ ሃገር ከሚኖሩ 

የዳያስፖራ ገንዘብ አሰባሳቢ ከተባሉ ግለሰቦች ጋር የጥቅም ግንኙነት መስርተው ከየዋህ ትውልደ ኢትዮጵያውያን 

የሚሰበሰበውን ገንዘብ ለግል ጥቅማቸው ለማዋል እየመዘበሩ ይገኛሉ።  

 

ይህ አንድነት ገና በፓርቲ ደረጃ ሳለ በሙስና አረም የተዋጠ የኢትዮጰያ ህዝብ አምርሮ በሚታገለው የሙስና አረንቋ ውስጥ 

እሰከአገጩ የሰጠመ መሆኑን ያመለክታል። አንድነት እስከአገጩ የሰመጠበት ሙስና መዘዙ በፓርቲው ውስጥ ተገድቦ የሚቀር 

አለመሆኑ መታወቅ አለበት።  

 

በቅድሚያ አንድነት አመራሮቹን ሊያበለፅጉ የሚችሉ ባለገንዘቦችን ፍላጎት እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት ዋጋ 

እንዳይሰጥ ያደርገዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በጥቅም የታወሩት አመራሮቹ  ሻዕቢያን ጨምሮ ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ 

ጠላት፣ አሸባሪዎች፣ . . . በገንዘብ አማካኘነት እጃቸውን ወደኢትዮጵያ ማስረግ የሚችሉበትን ክፍተት ይፈጥራል። ይህ ደግሞ 

የሃገርን ጥቅም በገንዘብ የመለወጥ ተግባር ነው። የሃገር ክህደትም ነው።  

 

ከላይ ከተገለፀው አኳያ ሲታይ አሳሳቢው ነገር አንድነት እንደ ፓርቲ የኢትዮጵያን ሕዝብ ጥቅምና ፍላጎት ማስጠበቅ የማይችል 

ጠነካራ ፓርቲ ሆኖ መውጣት አለመቻሉ ብቻ ሳይሆን፣ ሕዝቡን ውዥንብር ውስጥ በመከተት ኢትዮጰያን ለማተራመሰ 

ለሚፈልጉ ታሪካዊ ጠላቶችና አሸባሪዎች የትርምስ ስትራቴጂ ማስፈፀሚያ መሳሪያነት የተጋለጠ መሆኑ ነው። 

 



7 
 

እናም አንድነት እርግጥ የኢትዮጰያ ዘላቂ ሰላምና ልማት የሚያሳስባቸው አመራሮች ካሉት፣ በቅደሚያ በፓርቲው ውስጥ 

የውጭ ጥገኝነት ባህል እንዲሆን ያደረገውን የህዝባዊ መሰረት እጦት ችግር ማሰወገድ ይኖርባቸዋል። 

 

ይህ ደግሞ በተጨባጭ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የመብትና ነፃነት ጥያቄ፣ ጥቅምና ፍላጎት ያገናዘበ ፖሊሲ ቀርፆ ይህን 

በሰላማዊ መንገድ በህዝቡ ውስጥ ማስረፅ ላይ አተኩሮ መስራትን ይሻል።  

 

እውነት ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚቆረቆሩ አመራሮች ካሉት ፓርቲው አሁን ከተጋለጠበት የውጭ ሃይሎች የትርምስ አላማ 

አሰፈፃሚነት አደጋ አውጥተው በሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስስቃሴ በህዝበ ውክልና ወደስልጣን ለመውጣት፣ ስልጣን ለመጋራት 

የሚሰራ ፓርቲ እነዲሆን የማድረግ የሞራል ሃላፊነት አለባቸው። የአንድነት መፈረካከሰ ምነጩ ሙስና መሆኑ ይህ ሙስና 

ደግሞ ፓርቲው የሃገር ክህደት ለመፈፀምያጋለጠው መሆኑን ልብ በሉ።  

 


