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ውዥንብር መፍጠርን ያለመው የአንድነት ሠልፍ 

ኢብሳ ነመራ  10/04/13 

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ “የሚሊየኖች ድምፅ ለነፃነት” የተሰኘ ለሦስት ወር የሚቆይ 

ሕዝባዊ እንቅስቃሴ እንደሚያካሂድ ነግሮን ነበር፡፡ የዚህ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ዋንኛ ዓላማ የነበረው 

የጸረ ሽብርተኝነት ሕጉን በሕዝባዊ እንቅስቃሴው አሰርዛለሁ በማለት ሲፎክር የከረመው አንድነት 

በተለያዩ የአገሪቱ ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎችን ማካሄድም  የንቅናቄው አካል እንደሆነ አሳውቆን 

ነበር፡፡  

አንድነት የፀረ ሽብር ሕጉን ለማሰረዝ የአንድ ሚሊዬን ሰዎችን ፊርማ የማሰባሰቡ ነገር 

ስላልተሳካለት ስለዚህ ጉዳይ አሁንም “ፊርማ አሰባስባለሁ” ከማለት ያለፈ ያሳወቀው ነገር 

ባይኖርም፣ የረባ የሰዎች ቁጥር በሠላማዊ ሰልፎች ላይ ባይገኝለትም ሰልፍ  አካሂዷል፡፡ ሰልፍ 

ካካሄደባቸው አካባቢዎች መሃከል ደሴ፣ ጎንደር፣ አርባምንጭ፣ አዳማና አዲስ አበባ ተጠቃሾች 

ናቸው፡፡ 

በእነዚህ ሰልፎች ላይ የፀረ ሽብርተኝነት ሕጉ እንዲሰረዝ ከመጠየቅ ባሻገር፣ በሽብር ወንጀል 

ተጠርጥረው ክስ ተመስርቶባቸው ጥፋተኝነታቸው በማስረጃ ተረጋግጦ ቅጣት የተወሰነባቸውና ገና 

የፍርድ ሂደታቸው በሂደት ላይ ያሉ ግለሰቦች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይፈቱ የሚል አቋም 

ተንፀባርቋል፡፡ 

አንድነት በፀረ ሽብርተኝነት ሕጉ ላይ ሊያነሳ የፈለገውን ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ዓላማ ከመመልከቴ 

በፊት ፓርቲው ይህንኑ ዓላማ ለማሳካት ከላይ በተጠቀሱት አካባቢዎች ያካሄዳቸው የተቃውሞ 

ሰልፎች ምን ይመስሉ እንደነበር እንመልከት፡፡ 

አንድነት የተቃውሞ ሠልፉን ማካሄድ የጀመረው በደሴና በጎንደር ነበር፡፡ በደሴ ያደረገው ሠላማዊ 

ሠልፍ ላይ በንፅፅር ሲታይ በዛ ያለ አጃቢ አግኝቷል፡፡ ይህ የሆነው የእስልምና አክራሪዎችን 

አጀንዳ ስለያዘና ደቡብ ወሎ ከሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎች በተለየ የእስላማዊ አክራሪነት 

እንቅስቃሴ የተስፋፋበት ሥፍራ በመሆኑ ነበር፡፡  

የአፍሪካ የአልቃይዳ ክንፍ የሆነው አልሸባብ አሰልጥኖ የጀሃድ ጦርነት እንዲመራ ወደ አገር ቤት 

የላከው አማን አሰፋ የተባለው የሽብር ወንጀል ተጠርጣሪ፣  ሃረከቱል ሽባብል ፊ ቢላል ሂጀራይተን 

የተባለ የጀሃድ ቡድን አደራጅቶ እንቅስቃሴ ለማካሄድ ወጥኖ የነበረው በዚሁ በደቡብ ወሎ አካባቢ 
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እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ አሸባሪዎች በከሚሴ አካባቢ ለሰዎች ሕይወት መጥፋት ምክንያት 

የሆነ ረብሻ ቀስቅሰው እንደነበረም ይታወሳል፡፡  

ታዲያ አንድነት በደሴ በጠራው ሠላማዊ ሠልፍ ላይ የፀረ ሽብርተኝነት ሕጉ እንደማያላውሳቸው 

የሚያውቁትና የዓላማ አጋሮቻቸው በሽብር ወንጀል ጥፋተኛ ተብለው ቅጣት የተወሰነባቸው 

እንዲሁም የፍርድ ሂደታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙ የአክራሪው ጀሌዎች አንድነት “የፀረ 

ሽብርተኝነት ሕጉን አሰርዛለሁ”  ብሎ ሲነሳ የአክራሪው ቡድን ጀሌዎች አለኝታቸው አደረጉት። 

በዚሁ ሕግ ጥፋተኛ ተብለው ቅጣት የተወሰነባቸውና በፍርድ ሂደት ላይ ያሉትን “ያለምንም 

ቅድመ ሁኔታ ይፈቱ” ብሎ ለፍፎ ለተቃውሞ ሲጠራቸው እንደ ዓላማ አጋር ቆጥረውት በሺህዎች 

የሚቆጠሩ የአክራሪው ጀሌዎች አደባባይ ወጡ፡፡ አንድነት በደሴ የጠራውን ሰልፍ በሺህ የሚቆጠሩ 

ሰዎች እንዲገኙበት ያደረገው ይህ ነው፡፡ በዚህ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ የአክራሪውን ቡድን ዓላማ 

አንግቦ የአክራሪውን ቡድን ጀሌዎች ባያሰልፍ ኖሮ ሰልፉ ላይ የሚገኙት ሰዎች በሌሎች አካባቢ 

እንደሆነው መቶ እንኳን የማይሞሉ መሆናቸው አይቀሬ ነበር፡፡  

አንድነት በሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎች ያካሄዳቸው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ የወጣው ሕዝብ ለዚህ 

አስረጂነት ሊጠቀስ ይችላል፡፡ ከደሴው የተቃውሞ ሰልፍ ጋር በተመሣሣይ ቀን በተካሄደው የጎንደሩ 

ሰልፍ ላይ የወጣው ህዝብ ከመቶ በታች ነበር፡፡ በአርባ ምንጭ ሰልፍም ላይ የወጣው ህዝብ 

እንዲሁ ከመቶ በታች ነበር፡፡ በባሌ ሮቤ በአሥራዎች የሚቆጠር ሕዝብ ሲወጣ መቶ ሺህሆች 

ይሰለፉበታል በተባለለት የአዳማ ሰልፍ ላይ 250 ያህል ሰው ነበር የተገኘው፡፡ ግማሽ ሚሊዮን 

ሕዝብ ይሰለፍበታል የተባለውና የሕዝባዊ ንቅናቄው መዝጊያ እንደሆነ በተነገረለት የአዲስ አበባው 

ሰልፍ ላይ  1 ሸህ 500 ያህል ሰው ተገኝቷል፡፡  

ከእነዚህ በአዲስ አበባው ሰልፍ ላይ ከተገኙት መካከል አብዛኞቹ ከወር በፊት በየሣምንቱ በአንዋር 

መስጊድ የዓርብ የፀሎት ሥነ ስርዓት ላይ ሰላማዊ የፀሎት ሥርዓት ሲያውኩ የነበሩና በኋላም 

በሕዝብ ቁጣ አፋቸውን የዘጉ “ድምፃችን ይሠማ” የተሰኘው የአክራሪ ቡድን ጀሌዎች ናቸው፡፡ 

አንድነት በተለይ በአዲስ አበባ ካካሄደው ሰልፍ ጋር በተገናኘ የሰልፉ ፋይዳ ላይ ከማተኮር ይልቅ 

ለዜና ፍጆታነት የሚውል ግርግር ለመፍጠር የሚያስችሉ ወሬዎችን ሲያናፍስ ነበር፡፡ ይህን ወሬ 

የጀመረው ሰልፉ ከመካሄዱ ሣምንት ያህል ቀደም ብሎ ነበር፡፡ ቀዳሚው “በጠራሁት የተቃውሞ 

ሰልፍ ላይ ከግማሽ ሚሊዬን ሕዝብ በላይ ይገኛል” የሚለው መሠረተ ቢስ ግምት ነበር፡፡ የዚህ 

መሠረተ ቢስ ወሬ ዓላማ በኋላ ሰው ያልወጣው የመንግሥትን ወከባ ፈርቶ ነው ለማስባል 

እንዲመች ነው፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሰልፍ እንዲያደርጉ የተፈቀደላቸው በጃንሜዳ ሆኖ ሳለ ይህን 

አሻፈረኝ ብለው በመስቀል አደባባይ እናካሂዳለን እያሉ ሲገልፁ ቆዩ፡፡ ይህም ልክ ሰማያዊ ፓርቲ 
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እንዳደረገው ሰልፍ ማድረግ ተከለከልን ብለው ለማስወራት እንዲያመቻቸው በማሰብ የተደረገ 

ነው፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ በተሽከርካሪ ቅስቀሳ ማድረግ ተከለከልን፣ ለቅስቀሳ የወጡ አባሎቻችንና 

አመራሮቻችን ታሰሩ የሚሉ ወሬዎችን በመንዛት ሣምንቱን ሙሉ ሲያደናግሩ ሰንብተዋል፡፡ ይህን 

ጉዳይ ጠለቅ ብለን ስንመለከት አንድነት ወዥንብር ለመፍጠር ሆን ብሎ ያደረገው መሆኑን 

እንረዳለን፡፡ እንደሚታወቀው አንድ ፓርቲ ወይም ሌላ ማህበራዊ ተቋም ሰላማዊ ሰልፍ ለማካሄድ 

ፍቃድ ጠይቆ ከተፈቀደለት በኋላ፣ የሰልፍ ውጡልኝ ቅስቀሳ ሲያካሂድ አስተባባሪዎቹ ቅስቀሳው 

በትክክል በተፈቀደለት አካል እየተካሄደ መሆኑን ለማረጋገጥ የሰላማዊ ሰልፉ ፍቃድ የተሰጠበትን 

ደብዳቤ መያዝ፣ ሲጠየቁም ይህን ማሳየት ይጠበቅባቸዋል፡፡ አንድነት ይህን ቀላልና መፈፀም 

የሚገባውን ሕጋዊ ሥርዓት ማክበር አልፈቀደም፡፡ ይህ ሁኔታ በአንዳንድ አካባቢዎች የሰልፍ 

ቀስቃሾቹን ከፖሊስ ጋር እንዳይግባቡ ምክንያት ሆኗል፡፡ 

ፖሊሶች “ድርጊቱ ተገቢ ስላልሆነ አቁሙ” በሚል አንድነት ያሰማራቸውን ወጣቶች ለጥያቄ ወደ 

ፖሊስ ጣቢያ ይወስዳል፡፡ ይኼኔ ጥሩ የፊት ገፅ ዜና መፍጠራቸውን ያወቁት የፓርቲው 

ሊቀመንበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ፈጥነው ፖሊስ ጣቢያ ይሄዱና “እኔን እሰሩኝ” ብለው ከፖሊስ ጋር 

አተካሮ ይገጥማሉ፡፡ በዚህ አተካሮ ፖሊስ ጣቢያ ግቢ ውስጥ ለሦስት ሰዓት ያህል ይቆያሉ፡፡ 

በማግስቱ “ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ለሦስት ሰዓታት ታስረው ተለቀቁ” ተብሎ የተወራው ይህ ነው፡፡  

መታሰር ማለት ጉዳይ አለኝ ብሎ ለአቤቱታ ፖሊስ ጣቢያ ቅጥር ግቢ ገብቶ መቆየት ማለት 

አይደለም፡፡ አንድ ሰው በፖሊስ ታሰረ እንዲባል በዕለታዊ መዝገብ ላይ ተመዝግቦ በእጁ ያለውን 

ንብረት አስረክቦ የተጠርጣሪዎች ማረፊያ ክፍል መግባት ይኖርበታል፡፡ ይህ አልሆነም፡፡ እንኳን 

ለአቤቱታ የሄዱት ዶክተር ነጋሶ፣ በቅስቀሳ ላይ የነበሩትም ወጣቶች አልታሰሩም፡፡ ወደፖሊስ 

ጣቢያ የሄዱት ደንብ/ሕግ በመተላለፋቸው ለጥያቄ ነው፡፡ ይህ ሁሉ ውጣ ውረድ የተፈጠረው 

አንድነት ከተቃውሞ ሰልፉ ይልቅ “መንግሥት በደል ፈፅሞብኛል” የሚል ወሬ ትኩረት 

ያስገኝልኛል ብሎ ስላመነ ነው፡፡ 

በዚህ አኳኋን በውዥንብር ሊንጠን ሲዋከብ የሰነበተው አንድነት የሰልፉ ቀን እሁድ መስከረም 19 

ቀን 2006 ዓ.ም ደረሰና ደጋፊዎቹን ቀበና አካባቢ በሚገኘው ፅህፈት ቤቱ አሰባሰበ፡፡ ከዚያ ወደ 

ጃንሜዳ መንቀሳቀስ ሲኖረበት ወዳልተፈቀደበት መስቀል አደባባይ ካልሄድኩ የሚል ክርክር 

አስነሳ፡፡ ይኼኔ በአካባቢው የተገኙት የፀጥታ አስከባሪዎች ይህ እንደማይቻል ያሳውቃሉ፡፡ ከዚህ 

በኋላ አንድነት በቦታው ላይ የሚገኘውን አደባባይ በመዞር ሰልፉን አካሂዶ ተበተነ፡፡ 



4 
 

እዚህ ላይ የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ሰልፉን ወደተፈቀደላችሁ ጃንሜዳ በመሄድ 

ለምን አላካሄዳችሁም ተብለው ሲጠየቁ፣ “ጃንሜዳ አቅራቢያ ወታደራዊ ካምፖች ስላሉና 

በወታደራዊ ካምፕ 500 ሜትር ርቀት ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ስለማይቻል ነው” ብለዋል፡፡ 

ይሁን እንጂ አንድነት በተሰለፈበት ቀበና አካባቢ አቅራቢያ ድሮ “ጥይት ቤት” ይባል የነበረው 

አሁንም ድረስ የመከላከያ ካምፕ ሆኖ የሚያገለግለው ተቋም ስለመኖሩ እንዴት ዘንግተው ይሆን? 

ይልቁን ጃንሜዳ በከተማዋ ውስጥ ከሚገኙት ክፍት ሥፍራዎች ሁሉ ሰፊው በመሆኑ በአካባቢው 

አሉ ከተባሉት ካምፖች በ500 ሜትር ርቆ ሰልፍ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ በመኖሩ የዶክተር 

ነጋሶ ማስተባበያ መሠረተ ቢስ ነው፡፡  

ይህ የዶክተር ነጋሶ ወሬ ሕገ ወጥነትን ለማምለጥ ድንገት የተፈጠረ ነው፣ ሰውዬውንም ትዝብት 

ላይ ጥሏቸዋል፡፡ ያም ሆነ ይህ አንድነት በሕገ መንግስቱ የተፈቀደለትን ሰላማዊ ሰልፍ 

አካሂዷል፡፡ ከሰልፉ ይልቅ ደማቅ የነበረው ግን “ታሰርን ተፈታን፣ ተከለከልን” የሚለው የፈጠራ 

ወሬ ነበር፡፡ 

በአንድነት ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የህግ የበላይነትን የሚፃረር አቋምም ተንፀባርቋል፡፡ ይህም 

ጥፋተኝነታቸው በማስረጃ ተረጋግጦ የቅጣት ውሣኔ የተላለፈባቸውን አሸባሪዎችና በሽብር ወንጀል 

ተጠርጥረው ጉዳያቸው በመታየት ላይ ያሉ ግለሰቦች “ይፈቱ” በሚል የቀረበው መፈክር ነው፡፡ 

የአንድነት አመራሮች አሸባሪዎቹን “ተሸላሚዎች” በሚል ሲያሞካሿቸውም ተደምጠዋል፡፡ ይህ 

የፍርድ ቤት ውሣኔን በማክበርና ከፍርድ ውሣኔ በፊት ዳኝነት ባለመስጠት የሚገለፀውን የህግ 

የበላይነትን የሚፃረር አካሄድ ነው፡፡ አሸባሪዎችን የማበረታታት ቃናም አለው፡፡ 

ለነገሩ አንድነት ሕግና ሥርዓት አክብሮ በምርጫ ወደ መንግሥት ሥልጣን የመምጣትን አካሄድ 

እንደ አንድ አማራጭ እንጂ እንደ ብቸኛ አማራጭ ያልተቀበለ ፓርቲ ነው፡፡ ይህ በፓርቲው 

አመራሮች ሲገለፅ ቆይቷል፡፡ በመሆኑም ፓርቲው ሕገ ወጥ ባህሪ ማሳየቱ በርካታ 

ኢትዮጵያውያንን ብዙም አላስገረመም፡፡  

አንድነት ከዚህ ቀደምም በሕዝባዊ ንቅናቄ ሕገ ወጥ የመንግሥት ለውጥ የማምጣት አቋም 

እንዳለው በይፋ መግለፁ ይታወቃል፡፡ አንድነት ባለፈው ዓመት ህዳር 16 ቀን 2005 ዓ.ም 

ባካሄደው ስብሰባ ላይ ሊቀመንበሩ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ “ጥናታዊ” በሚል ባቀረቡት ፅሁፍ ይህንኑ 

አረጋግጠዋል፡፡  

ዶክተር ነጋሶ በፅሁፋቸው “ገዥውን ፓርቲ በተመለከተ” በሚል ንዑስ ርዕስ ሥር “የትኛውም ገዥ 

‘መደብ’ ተገድዶ እንጂ በልመና፣ በመለማመጥ በፍቃደኝነት ሕዝብ የሚፈልገውን ለውጥ 

አያመጣም፣ ገዢውን ፓርቲ ለለውጥ የሚያስገድደው ሰፊ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ብቻ ነው፣ ስለሆነም 
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ገዥውን ፓርቲ ለማስወገድ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ የሚፈጠርበትን መንገዶች መቀየስና በእነርሱ ላይ 

መመስረት የወደፊት  የትግል አቅጣጫችን ነው” ብለው ነበር፡፡ ሕጋዊነትንና ሕገ ወጥነትን 

ቀላቅሎ መንቀሳቀስ ማለት ይህ ነው፡፡ ፓርቲው ሕጋዊ ሆኖ ነው የሚንቀሳቀሰው፡፡ ሕገ ወጥነትን 

ግን ሁሌም እንደጎመዠው ይኖራል፡፡  

አንድነት “አንድ ሚሊዮን ሰዎችን ፊርማ በማሰባሰብ የፀረ ሽብር ሕጉን አስሸራለሁ” በሚል 

ወደያዘው አቋም እንመለስ፡፡ ይህ የአንድነት የህዝባዊ ንቅናቄ አካል የሆነ የፀረ ሽብርተኝነት ሕጉን 

የማሻር አጀንዳ ምናልባት ከጥቂት የአክራሪው ቡድን ጀሌዎች ያለፈ ደጋፊ ያገኘ አይመስለኝም፡፡  

አንድነት በዚህ ጉዳይ ላይ ስለደረሰበት ደረጃ አንዳችም ነገር ከመናገር የተቆጠበው ለዚሁ 

ይመስለኛል፡፡ በአጠቃላይ ለሦስት ወራት ተካሂዶ ሕግ ያስቀይራል የተባለለት የአንድነት ሕዝባዊ 

ንቅናቄ ጥቂቶችን አንጫጭቶ ከሽፏል ማለት ይቻላል፡፡  

አንድነት ሕዝባዊ ንቅናቄ እፈጥራለሁ ብሎ ስለጠራው ሠላማዊ ሰልፍ ይህን ያህል ካልኩ በዋነኝነት 

ሕዝባዊ ንቅናቄውን ሊቀሰቅስበት የሚሞክርበት የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ ላይ የያዘውን አቋምና 

ተዛማጅ ጉዳዮችን እንመልከት፡፡  

አንድነት የፀረ ሽብርተኝነት አዋጁን የሚቃወምባቸውን ምክንያቶች በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲገለፅ 

ቆይቷል፡፡ ቀዳሚው መቃወሚያ በፀረ ሽብርተኝነት ሕጉ ላይ አሸባሪ ድርጅቶችን አሸባሪ ብሎ 

የመፈረጅ ሥልጣን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መሰጠቱን ነው፡፡ እኔም በዚሁ ላይ 

አተኩራለሁ፡፡ አንድነት “አሸባሪዎችን የመፈረጅ ሥልጣን ለፍርድ ቤት መሰጠት አለበት” ባይ 

ነው፡፡  

ይህን የአንድነት አቋም ስንመለከት አሸባሪ ድርጅቶችን ስለመፈረጅ ሁሉም አገራት የተስማሙበት 

ወጥ መርህ ያለመኖሩ ሊታወቅ ይገባል፡፡ አገራት አሸባሪዎችን “አሸባሪ” ብለው እንዲፈርጁ 

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት ጥሪ ያስተላለፈ ቢሆንም፣ የመፈረጁን 

ሥልጣን ግን ለየአገራቱ ነው የተወው፡፡  

አገራቱም ከራሳቸው ታሪካዊና ፖለቲካዊ ነባራዊ ሁኔታ ተነስተው የሚፈርጀውን አካል ወስነዋል፡፡ 

ለምሣሌ በእንግሊዝ አሸባሪዎችን የመሰየም ሥልጣን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው፡፡ በሕንድ ይህ 

ሥልጣን የፌዴራል መንግሥቱ ሲሆን በካናዳ አሸባሪን የሚይሰመው ካቢኔው ነው፡፡ ሌሎችም 

አገራት እንዲሁ የየራሳቸው ሰያሚ አካል አላቸው፡፡ በእነዚህ አገራት አሸባሪዎችን የመፈረጅ 

ሥልጣን ለምን ለፍርድ ቤት አልተሰጠም የሚል አንዳችም ተቃውሞ ተሰምቶ አያውቅም፡፡  
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ኢትዮጵያ አሸባሪዎችን የመፈረጅ ሥልጣን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው የሰጠችው፡፡ ይህ 

የተደረገው በዘፈቀደ አይደለም፡፡ በመርህ ደረጃ አሸባሪዎችን የመፈረጅ ጉዳይ ፖለቲካዊ ውሣኔ 

ስለሆነ ነው፡፡ ማለትም ፍረጃው የፖለቲካ መስመርና አካሄድን የመወሰን ጉዳይ በመሆኑ ነው፡፡ 

በመሆኑም ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በመወሰን ረገድ ከሥራ አስፈፃሚው በተሻለ ሁኔታ የሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት በመሆኑ፤ ሥልጣኑ ለዚህ አካል እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡ ይህ አካል 

የእያንዳንዱ ዜጋ ተወካይ ያለበት በመሆኑ ደግሞ ለውሣኔው የበለጠ ዋስትናን ይሰጣል፡፡  

የፍርድ ቤት ሥልጣን በሁለት ወገኖች መካከል የሚነሱ ክርክሮችንና ሙግቶችን ተመልክቶ 

የመጨረሻ ውሣኔ መስጠት ላይ ያተኮረ ነው፡፡ ፍርድ ቤት የፖሊሲና የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ውሣኔ 

አይሰጥም፡፡ ኢትዮጵያ ይህን መርህ መነሻ በማድረግ ነው የፍረጃውን ሥልጣን ለፍርድ ቤት 

ያልሰጠችው፡፡  

በመሆኑም አሸባሪዎችን የመፈረጅ ሥልጣን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መሰጠቱን ትልቅ 

የህግና የመርህ ስህተት እንደተፈፀመ በማድረግ አንድነት ያቀረበው ሃሣብ ውኃ የማይቋጥር ነው 

የሚባለውም ለዚሁ ነው፡፡                          

እዚህ ላይ አንድነት ከላይ በተጠቀሰው አኳኋን “ታላቅ ሕዝባዊ ንቅናቄ እፈጥራለሁ” የሚለውን 

አካሄድ ለምን ፈለገው? ይህ እቅዱስ የትም ሳይደርስ ለምን ከሸፈ? የሚል ጥያቄ መነሳቱ 

አይቀርም፡፡ ለዚህ የተለያዩ ምክንያቶችን ማንሳት ይቻላል፡፡ የመጀመሪያው አንድነት የሚከተለው 

ፖለቲካዊ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የሕዝቡን ፍላጎት የማይወክል ከመሆኑ የመነጨ 

ነው፡፡ ሌላው አንድነት ውስጥ ከሚታየው ድርጅታዊ ችግር የሚነሳ ነው፡፡  

እነዚህን ሁለት ጉዳዮች ዘርዘር አድርገን እንመልከት፡፡ አንድነት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ 

ውስጥ ወሣኝ ድርሻ ባለው የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ጉዳይ ላይ የያዘው አቋም፣ ፓርቲው 

ለይስሙላ ያህል የዜጎች መብት እንዲከበር አደርጋለሁ ቢልም፣ ይህን የቡድን መብት ለማስከበር 

ብቸኛ መንገድ የሆነውን በብሔር ላይ የተመሰረተ ፌዴራላዊ አወቃቀርን ይቃወማል፡፡ አንድነት 

ፌዴራላዊ አወቃቀሩ በብሔር ላይ ሳይሆን በመልክዓ ምድር ላይ መሆን አለበት የሚል አማራጭ 

እንዳለው ነው የሚናገረው፡፡  

ይህ ሕዝብን ትቶ ግዑዝ መልክዓ ምድራዊ ገፅታን፤ ተራራን፣ ወንዝንና ሸለቆን  መሠረት ያደረገ 

የአንድነት የፌዴራላዊ አወቃቀር አማራጭ ተግባራዊ መሆን፤ ብሄሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

ራሳቸውን በራሳቸው በማስተዳደር ብሔራዊ መብትና ነፃነታቸውን የሚያስከብሩበትን እድል 

ይዘጋል፡፡  
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ፌዴራላዊ አወቃቀሩ ብሔራዊ ማንነትን ትቶ ተራራና ወንዝን የሚከተል ከሆነ አንድ ብሔር 

ወይም ብሔረሰብ ሁለትና ከዚያም በላይ በሆነ ቦታ ሊበጣጠስ ይችላል፡፡ በዚህም ሁለትና ከዚያም 

በላይ በሆነ ሥፍራ የተለያዩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በአንድ አስተዳደር መዋቅር ውስጥ 

የሚወድቁበት ሁኔታንም ሊያስከትል ይችላል፡፡ በዚህ አወቃቀር አንዳንድ ብሄሮችና ብሄረሰቦች 

በሌሎች ውስጥ ተውጠው ማንነታቸውን የሚያጡበት ሁኔታም አለ፡፡ ለምሣሌ በቀደሙት 

የመንግሥት ሥርዓቶች አፋር የተባለው ትልቅ ብሔረሰብ ሁለትና ሦስት ቦታ ተበጣጥሶ 

ስለመኖሩም የሚናገር ምልክት እንዲጠፋ ተደርጎ ነበር፡፡   

ይህ አንድነት የሚያቀርብልን የፌዴራላዊ ሥርዓት አወቃቀር አንድ ብሔር ወይም ብሔረሰብ 

ራሱን በራሱ እያስተዳደረ በቋንቋው የሚሰራበትን፣ ቋንቋውን ለትምህርት መስጫነት 

የሚጠቀምበትን፣ ባህሉንና ታሪኩን የሚያሳድግበትንና የሚያጎለብትበትን እድል ያጠፋል፡፡ 

ለግጭት መንስዔም ይሆናል፡፡  

እንግዲህ አንድነት ኦሮሚያ ውስጥ የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ውስጥ 

“አብራችሁኝ መንግሥትን ተቃወሙ” ብሎ ሰልፍ ሲጠራ ሕዝቡ ፓርቲው በብሄራዊ መብትና 

ነፃነቱ ላይ ያለውን አቋም ስለሚያውቅ የእኔ ብሎ ሊከተለው አይችልም፡፡ እርግጥ በእነዚህ 

ክልሎችም ውስጥ ቢሆን ከቀድሞው አሃዳዊ የመንግሥት ሥርዓት አመለካከት ያልፀዱ ጥቂት 

ዜጐች መኖራቸው አይቀሬ ስለሆነ በአርባ ምንጭ 50 እና 60፣ በባሌ ሮቤ አሥር፣ በአዳማ 250 

አጃቢዎችን ማግኘት ችሏል፡፡  

አንድነት በአምስት ዓመት እድሜው በውስጡ አንዴም ሠላም ኖር የማያውቅ መሆኑ ሌላው 

ድርጅቱን ሕዝብ እንዳያምነው የሚያደርግ ምክንያት ነው፡፡ ከሦስት ዓመት በፊት በውስጡ 

መከፋፈል ተፈጥሮ ይህንን በሠላም መፍታት ተስኖት አመራሮቹ እንደ ወሮበላ በዱላና በድንጋይ 

ተደብድበው ተፈናክተዋል፡፡ ከዚያም በኋላ ሲወዛገቡ ነው የቆዩት፡፡ በቅርቡ ብርሃን ከተባለ ፓርቲ 

ጋር ፍቅራቸው በርትቶ ውህደት መመሥረታቸውን ነግረውን የውህደቱ ወሬ ትኩሳት ሳይበርድ 

ፍቅራቸው በርዶ እሰጥ አገባ መግጠማቸው በኋላም መፋታታቸውን ሰምተናል፡፡  

ከወራት በፊት ደግሞ ‘‘ጥምረት መሠረትን፣ ጥምረታችንን ወደ ግንባርነት ልናሳድግ ነው’’ ሲባባሉ 

ከነበሩ የመድረክ ፓርቲዎች ጋር አብሮ መዝለቅ ተስኖት ተገንጥሎ ወጥቷል፡፡  

ይህ ፓርቲውን እርስ በርስና ከሌሎችም ጋር የሚያናጨው ባህሪው ፖርቲው አገርን ማስተዳደር 

የሚያህል ትልቅ ኃላፊነት የመወጣት ብቃት እንደሌለው ያመላክታል፡፡ በመሆኑም ሕዝብ ፓርቲው 

ቁም ነገር ሊሰራ ይችላል የሚል እምነት ሊጥልበት አልቻለም፡፡  
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በአጠቃላይ አንድነት የተቃውሞ ሰልፍ ሲጠራ የፀረ ሽብርተኝነት ሕጉን ለማሰረዝ ፊርማ 

አሰባስባለሁ ሲል በይፋ እንደሚነግረን በሚሊዬን የሚቆጠር ሰው እንደማይሰለፍለትና ፊርማውን 

እንደማይሰጠው ያውቃል፡፡ ሰልፉን የጠራው አሁን እያደረገ እንዳለው “ተፈለጥኩ፣ ተቆረጥኩ፣ 

ተሰነጠኩ …” እያለ ውዥንብር ለመፍጠር ካልሆነ በቀር፡፡ 

        


