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ሰላማዊ መንግድን ምረጡ፤ ከቅዠት ውጡ 
ክፍል ሁለት 

 

ኢብሳ ነመራ 07/24/13 

 

አንድነት በፈለገው ምክንያት የፀረ ሽብረተኝነት ሕጉን ከምር የሚቃወም ከሆነና ህዝብም ይህን 

አቋሜን ይደግፋል የሚል እምነት ካለው “ለምን የምርጫ መፎካከሪያ አላደርገውም? ይህን ትቶ 

በጥቂት ዜጎች ፊርማና ሰላማዊ ሰልፍ ይሰረዝ የሚል ግርግር መፍጠር ፈለገ?” የሚል ነው። 

 

ይህ ጥያቄ ወደ ፅሁፉ መነሻ ይመልስልናል። ፓርቲው ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ለማካሄድ 

ተደራጅቶ ህጋዊ ዕውቅና የተሰጠው ቢሆንም፣ በዚሁ መሰረት ሰላማዊ አካሄድ ላይ ፀንቶ ከመጓዝ 

ይልቅ፣ አመቺ ሁኔታ ያገኘ ሲመስለው ህገወጥ መንገድ የመከተልን አማራጭም ስላስቀመጠ ነው 

ማለት ይቻላል ። ለዚህ አስረጂነት በዚሁ ፅሁፍ መነሻ ላይ አመራሮቹ ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳና አቶ 

ሙላቱ ጣሰው "የፖርቲያችን የትግል አቅጣጫ" በሚል ጥናታዊ ፅሁፎቻቸው ያንፀባረቁትን አቋም 

ልብ በሉ። ፓርቲው አመቺ ሆኖ ሲያገኘው ህጋዊውን ሃዲድ ለቆ ወደ ሕገወጥነት የመሸጋገር 

አማራጭ ያስቀመጠበት ዋነኛው ምክንያት፣ ፓርቲው ከሚከተለው ፖለቲካዊና ኢኪኖሚያዊ ፖሊሲ 

የመነጨ ነው። ለዚህ ፅሁፍ አላማ አንድነት ፓርቲ የአገሪቱ የፖለቲካ አቅጣጫ ወሳኝ ድርሻ 

የነበረውና የህገመንግስቱ ምሰሶ የሆነው የብሄር ብሄረሰብ ጥያቄ ላይ የያዘውን አቋም እንመልከት። 

 

አንድነት ከ80 በላይ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ባሉባት ኢትዮጵያ ብሄራዊ መብትን 

አልቀበልም ብሎ ፊት ለፊት መናገር በአንድ አፍታ የሚያጠፋው መሆኑን ስለሚያውቅ “የብሄር 

ብሄረሰብ መብት መከበርን እደግፋለሁ” ሲል ቢደመጥም፣ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚከተለው ፍልስፍናና 

ፖሊሲ ግን መብቱን የሚጻረር ነው፡፡ 

 

አንድነት "የግለሰብ መብት እንጂ የቡድን መብት የሚባል ነገር የለም" የሚል መርሕ ተከታይ 

ነው፡፡ በዚህ መርህ መሰረት ብሄር፣ ብሄረሰብ ለተሰኘው ግዙፍ የማህበረሰብ ቡድን እውቅና 

አይሰጥም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ፓርቲው “የኢትዮጵያ ፌደራላዊ አወቃቀር ብብሄር ላይ የተመሰረተ 

ሳይሆን በግኡዝ መልከ ዓምድራዊ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ መሆን እለበት” የሚል አቋም ነው 

የሚከተለው፡፡  
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ኢትዮጵያ ተመሳሳይ( homogenous)  ማንነት (identity)  ያለው ማሕበረሰብ አገር አይደለችም፡፡  

ከእያንዳንዱ ዜጋ ሕይወት ጋር ጥብቅ ቁርኝት ያለው የተለያየ ማንነት መገለጫ ያላቸው ብሄሮችና 

ብሄረሰቦች አገር ነች፡፡ በመሆኑም የቡድን መብት የሚባል ነገር የለም በሚል እምነት የዜጎችን 

ብሄራዊ ማንነት እውቅና መንፈግ ዜጎችን በማንነታቸው ያለመቀበል ነው፡፡ 

 

ፌደራላዊ አወቃቀርን በተመለከተም የሕዝቦችን አሰፋፈር፣ቋንቋ፣ባሕልና ሥነልቦናን ትቶ አንድነት 

እንደሚለው በወንዝ፣ በተራራ፣ በሸለቆ፣ ወዘተ ላይ በመመስረት የፌደራል ግዛቶችን መከለል፣ 

አንድን ብሄር ሁለትና ከዚያ በላይ የሆነ ቦታ በመበጣጠስ፣ ሁለትና ከዚያ በላይ ብሄር ብሄረሰቦችን 

በአንድ ላይ በመጨፍለቅ በከፋፍለህ ግዛ ስልት ራሳቸውን በራሳቸው እንዳያስተዳድሩ ያደርጋል፡፡ 

በዚህ በከፋፍለህ ግዛ ስልት ብሄሮችና ብሄረሰቦች በቋንቋቸው መስራት፣ በቋነቋቸው መማር፣ 

ባህላቸውን ማሳደግ፣ ታሪካቸውን ማጉላት አይችሉም. . .፡፡ በሌላ አነጋገር በከፍተኛ መስዋዕትነት 

ያገኙትንና በሕገመንግስታቸው ያረጋገጡዋቸውን ብሄራዊ መብቶችና ነጻነቶች ያጣሉ፡፡  

 

በመሆኑም አንድነት ፓርቲ በዚህ አቋሙ ኢትዮጵያ ውስጥ በሕዝብ ድምፅ የስልጣን ውክልና 

የማግኘቱ ጉዳይ የማይሳካና መቼም ሊሆን የማይችል ነው፡፡ ይህን  መቀየር ያልቻለውና በዚህም 

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲየሰዊ አንድነት መድረክ በሚል ስያሜ ተዋሕዷቸው የነበሩትን 

አምስት ገደማ ፓርቲዎች ጭምር ያለያየው አቋሙ በሕዝብ ውክልና ወደ ስልጣን ሊያመጣው 

እንደማይችል ስለሚያውቅ ምናልባት ስልጣን ሜዳ ላይ እንዲወድቅ ያደርጋል ያለውን ሕዝባዊ 

ንቅናቄ የተሰኘ ኃይል ቀመስ አካሄድ መርጧል፡፡ ይህም ቢሆን ግን የማይሳካ ነው፡፡  

 

አንድነት የፀረሽብረተኝነት ህጉን መነሻ በማድረግ የተከተለው አካሄድና አንደምታዎቹ ላይ ይህን 

ያህል ካልኩ አሁን ደግሞ ሰሞኑን ባካሄዳቸው ሰላማዊ ሰልፎች ላይ ወዳንጸባረቃቸው አቋሞቹ 

ልመለስ። 

 

በቅድሚያ በተለይ በደቡብ ወሎ ደሴ ከተማ አንድነት የጠራውን የተቃውሞ ሰልፍ ያደመቁት፣ 

በሃይማኖት ሽፋን ፖለቲካዊ ዓላማ ማራመድ የሚፈልጉ አክራሪ ቡድን ጀሌዎች ናቸው። ወሎ 

የተለያዩ ሃይማኖቶች፣ ቋንቋዎች፣ ባህሎች ተቻችለው የሚኖሩበት በዚህ በምሳሌነት ስትጠቀስ 

የኖረች የፍቅር አገር ነች። ይህ የመቻቻልና የመከባበር ባህል አክራሪነትን  ይፀየፋል፣ አሽሩሩ 

የሚልበት ጫንቃ የለውም። ስለዚህ የእስልምና ሃይማኖትን ሽፋን ያደረጉ ለራሳቸው አመለካከት 

የበላይነት የሚንቀሳቀሱ አክራሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሃይማኖቶች መቻቻልና መከባበር 

ለማጥፋት ባለፉት ሃያ አመታት ወሎና ሌሎች አንዳንድ የሃገሪቱ አካባቢዎች ላይ ክፉኛ 

ዘምተዋል። 
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በዚህ ዘመቻ የሃይማኖቶች መቻቻልና መከባበር ተምሳሌ የሆኑት የወሎ ሕዝቦች በተለያዩ 

ሃይማኖቶች መሃከል ቀርቶ  በእስልምና ውስጥ አንኳን መቻቻልንና መከባበርን ማስተናገድ 

የማይችሉበትን ፈተና ለመደንቀር አክራሪዎች ሲፍጨረጨሩ ቆይተዋል። ታላላቅ ሼሆች የልጅ 

ልጆቻቸው ሊሆኑ በሚችሉ አፍላ ስሜታዊ ወጣቶች ተደበደቡ፣ በገጀራና በመጥረቢያ ተጨፍጭፈው 

ተገደሉ። ወላጆች ነባሩን የእስልምና አስተምህሮ ትከተላላችሁ፣ ይህን ከምትከተሉ ብትሞቱ 

ይሻላችኋል በሚል ከንቱ ዕምነት በአሳዛኝ ሁኔታ በራሳቸው ወገኖች እጅ ተገደሉ። 

 

የዓለም አቀፉ አሸባሪ ቡድን አልቃይዳ “የአፍሪካ ክንፍ ተጠሪ የነበረው ሳሊህ ነባሂል በ2001 ዓ/ም 

በአሜሪካ ከመገደሉ በፊት በአፍሪካ የጀሃድ ጦርነትን ለማስፋፋት በአንድ ግንባር ከመዋጋት ይልቅ 

የተለያዩ ቡድኖችን በመፍጠር ያልተማከሉ በርካታ የሽብር ግንባሮች ሊኖሩ ይገባል” ብሎ 

ባስቀመጠው እቅድ መሰረት በናይጄሪያ ቦኮሃራም፣ በማሊ አልሳርዲን የተባሉ አክራሪ አሸባሪ 

ቡድኖች እንደተፈጠሩት ሁሉ በኢትዮጵያም "ሃረከቱል ሸባብል ፊ ቢላድ ሂጀራይተን" የተሰኘ 

ቡድን ማቋቋሙ ይታወቃል። ይህ  የአልቃይዳ የሽብር ግንባር እንቅስቃሴውን ሀ ብሎ ለመጀመር 

የወሰነው የመቻቻልና የመከባበር ታሪክ በነበራት ወሎ - በተለይም ደቡብ ወሎ ነበር። 

 

በቅርቡ በደሴ ከተማ ሸዋ በር መስጊድ የሃይማኖት መምህር የነበሩት ሼህ ኑሩ ይማም ላይ 

የተፈፀመው ግድያ፣ ሌሎች የሃይማኖት መሪዎችንና አባቶችን ለመግደል የተቀነባበረው ዕቅድ በዚህ 

አኳኋን በአካባቢው ስር እየሰደደ የመጣው የአክራሪነት በሽታ ነፀብራቅ ነው። እንግዲህ አንድነት 

ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ የፀረሽብርተኝነት ሕጉን ተቃውሞ በደሴ ሰልፍ ሲጠራ የፀረሽብር 

ሕጉ አላላውስ ያላቸው ሽብርተኝነትን እንደትግል ስልት የያዙ አከራሪዎች እንደሚጠብቁት ያውቅ 

ነበር። ባካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ ላይም የተገኙት አነዚሁ አክራሪዎች ነበሩ።  

 

በተቃውሞ ሰልፉ ላይ የኢትዮጵያን ህዝብ በእጅጉ ያሳዘነው የሺህ ኑሩ ኢማም ግድያን አጀንዳቸው 

ያደረጉና ከህዝብ ተጠያቂነት ያተርፈናል ያሉት  "ግድያው ድራማ ነው!” የሚለው የአክራሪው 

ቡድን ጀሌዎች የባዶ ገረወይና ጩኸትና መፈክር የተሰማውም ለዚህ ነው። አንድነት ሰልፉ 

ወደዚህ ሁኔታ እንደሚቀየር አስቀድሞ ያውቅ ነበር፡፡ ሆኖም የራሳቸውን ዓላማ ለማራመድ አመቺ 

ስለሆነ የተቃውሞው ሰልፍ ላይ ወጥተው የአላማ ደጋፊዎቼ ናቸው ብሎ ለማስወራት ስለሚመቸው 

ይፈልጋቸው ነበር። ያም ሆነ ይህ በአጭሩ ሰልፉ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ያልተንፃበረቀበት 

የጽንፈኞች ጩኸት የተስተጋባበት ነበር። 
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አንድነት ከፀረሽብርተኝነት በተጨማሪ ሌሎች መንገስትን የሚቃወምባቸውን ጉዳዮችም አንስቷል። 

ከእነዚህ መሃከል በተለይ በደሴ ከተማ ጎልቶ የተንፀባረቀው ከስራ አጥነትንና ከሰዎች ህገወጥ 

ዝውውር ጋር የተገናኘው ቀዳሚው ነው። የፓርቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ባደረጉት ንግግር፣ “ዜጎች 

በሃገራቸው በነፃነት መኖር ሲያቅታቸው በባህርም ሆነ በየብስ ተገደው ለመሄድ ይወስናሉ፡፡ በዚህም 

መነሻ ለከፍተኛ እንግልትና አሰቃቂ ሞት ይዳረጋሉ። መንግስት ለዚህ ጉዳይ ትክክለኛውን 

መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ፣ ጉዳዩን ህገወጥ ደላሎች በሚል ጊዜና ጉልበት ያባክናል፣” ብለዋል። 

 

እንግዲህ አቶ ግርማ “የሰዎች በህገወጥ መንገድ ከአገር የመሰደድ ብቸኛው ምክንያት ስራ አጥነት 

ነው፣ ለዚህ መንግስት ነው ተጠያቂው፣ ሀገወጥ ደላሎቹን ለማስቆም መሞከር ተገቢ ያልሆነ ከንቱ 

ድካም ነው” ባይ ናቸው። እዚህ ላይ አንድ ብዙዎች የምንስማማበት ነገር አለ። ይህም ኢትዮጵያ  

አስከፊ ድህነት ዋነኛ የአገሪቱ መገለጫዎች ከነበሩባቸው ያለፉ ስርአቶች የተሸጋገረ የድህነት 

ውርዴ የተሸከመች፣ የዚህ መገለጫ የሆነው የስራ አጥነት ችግር የሚታይባት አገር የነበረች መሆኗ 

ነው። 

 

ባለፉት አስር አመታት ግን ከዚህ ድህነት ለመውጣት ታይቶ የማይታወቅ እንቅስቃሴ ተደርጓል፣ 

በአገሪቱ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ የኢኮኖሚ ዕድገትም ተመዝግቧል። እንግዲህ ስራ አጥነት 

ብቻውን ተነጠሎ ያለ ነገር ሳይሆን ከኢኮኖሚ እድገት ጋር የተገናኘ በመሆኑ፣ የስራ አጡም ቁጥር 

የዛኑ ያህል ቀንሷል። አሁን የተጀመረው የኢኮኖሚ ዕድገት በተያዘለት ዕቅድ መሰረት የሚቀጥል 

ከሆነ ስራ አጥነትን ከማስወገድ አልፎ የሰው ኃይል እጥረት ሊፈጠር የሚችልበት ሁኔታ ሁሉ 

ሊኖር ይችላል ብለው የሚገምቱ አሉ። እውነቱን እንነጋገር ከተባለማ ኢትዮጵያ ለወጣቶችና 

ሴቶችን ተጠቃሚ ያደረገ ሰፊ  የሥራ እድል በመፍጠርና ድህነትን በመቀነስ ረገድ አንቱ 

የሚያሰኛትን ስኬት እንዳገኘችና ይህንንም አጠናክራ እንድትቀጥል ተገቢው ድጋፍ 

እንደሚደረግላት በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሳይቀር ምስክርነት የተሰጣት ሃገር ናት። 

ይህንን ደግሞ አንድነትና መሰሎቻቸው ጭምር እየተናነቃቸውም ቢሆን በሚገባ የሚያውቁት ሃቅ 

ነው። ዳሩ ግን "አውቆ የተኛን ቢጠሩት አይሰማ" ነውና ነገሩ እነዚህ ኃይሎች ይህን ክደው 

መዘላበዳቸው እምብዛም የሚገርም አይሆንም።  

 

አቶ ግርማ ራሳቸው በቅርቡ በአዲስ አበባ  ከተማ  ሊገነቡ የታሰቡትን የጋራ የመኖሪያ ቤቶች 

አስመልከተው፣ ፕሮጀክቱ ተግባራዊ እንደማይሆን ለማመልከት “በቤቶቹ ግንባታ ላይ ሊሳተፍ 

የሚችል በቂ  የሰው ኃይል አቅርቦት የለም” ብለው ነበር። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ድሮ ትምህርት 

የሚባል ነገር በወሬ እንኳን በማይታወቅባቸወ የአገሪቱ የገጠር አካባቢዎች ጭምር ትምህርት 

ተስፋፍቷል። የአገሪቱ የአንደኛ ደረጃ የትምህርት ቅበላ መቶ በመቶ ሊባል በሚችል ደረጃ ላይ 
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ለመድረስ የሚቀረው ጉዞ እጅግ አጭር ነው። ይህ ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታና ከዚህ ጋር 

ተያያዥ የሆነው የስራ ዕድል ተስፋ እያለ በህገወጥ መንገድ ከአገር ለሚወጡ ዜጎች ዋነኛው 

መንስኤ የስራ አጥነት ችግር ነው ማለት ስህተትነቱ ያይላል። 

 

ምናልባት የተሻለ ክፍያ ፍለጋ ወደውጭ መውጣት የሚፈልጉ ዜጎች አሉ ሊባል ይችል ይሆናል። 

ይህም ቢሆን በህገመንግስቱ በተረጋገጠው የዜጎች የመንቀሳቀስ መብት በመጠቀም፣ ዜጎች በህጋዊ 

መንገድ ከአገር የሚወጡበት ዕድል ስላለ ለህገወጥ የሰዎች ዝውውር መንስኤው ስራ አጥነት ብቻ 

ነው ለማለት አያሰደፍርም። 

 

ዜጎች በህገወጥ መንገድ ከአገር እንዲወጡና ለመስማት ለሚዘገንን ኢሰብአዊ ለሆነ የመብት ጥሰት 

እንዲጋለጡ ያዳረጋቸው ዋነኛው ምክንያት፣ ሊገኝ የማይችል ሃሰተኛ ተስፋ እየሰጡ በማባበል፣ 

ዜጎችን በህገወጥ መንገድ ወደውጭ በመላክ፣ ሞቅ ያለ ጥቅም የሚያገኙ ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ 

ደላሎች ናቸው። በህገወጥ መንገድ ወደውጭ አገር ሄደው አስከፊ እንግልት ደርሶባቸው እንደ 

እድል ተርፈው ወደአገር ቤት የተመለሱ ዜጎች የሰጡትም ምስክርነት ይህንኑ ነው የሚያሳየን። 

አብዛኞቹ አገር ውስጥ ያለውን ሰርቶ የመኖር ዕድል አሟጠው ሳይጠቀሙ ብድግ ብለው በህገወጥ 

መንገድ ከሃገር የወጡት የሰው አዘዋዋሪ ደላሎች በነገሩዋቸው ሃሰተኛ ተስፋ ተታለው መሆኑን ነው 

እየገለፁ ያሉት። 

 

አቶ ግርማ ፓርቲያቸው በደሴ በጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ፣ በአካባቢው ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን 

በማስፋፋት በዜጎች መስዋዕትነት ተገቢ ያልሆነ ሀብት ያካበቱ ደላሎችን ከደሙ ንፁህ አድርገው 

ማቅረባቸው እጅግ የሚያሳዝን ነው። ሰውየው ጊዜያዊ ጭብጨባ የሚያገኙ ከሆነ እያሰቡ 

እንደማይናገሩ፣ በተጨባጭ ዕውነት ላይ የተመሰረተ ዘላቂ እይታ የሌላቸው መሆኑንም 

ያመለክታል። 

 

በአጠቃላይ ከላይ በአንድ አጭር ፅሁፍ ማስተናገድ የሚቻለውን ያህል የተመለከትነው የአንድነት 

ፓርቲ አካሄድ በምርጫ ለስልጣን ውክልና የሚያበቃ ድምፅ እንደማያገኝ ከማወቅ የመነጨ የቀቢፀ 

ተስፋ አካሄድ ነው። ይህ ባይሆንማ ኖሮ ከአገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ተነስቶ፣ ለዘለቄታው የአገሪቱን 

ሰላምና ደህንነት በማረጋገጥ ህዝቡ በኢኮኖሚ ዕድገት ወደተሻለ የኑሮ ደረጃ ሊሸጋገርበት ይችላል 

ያላቸውን ግልፅና ተጨባጭ የፖሊሲ አማራጮች ለማዘጋጀት ይደክም ነበር።  

 

ይህን ወደጎን ትቶ በህዝባዊ እንቅስቃሴ ስልጣን ላይ እወጣለሁ በሚል ቀሽም ተስፋ በሰላማዊ 

ሰልፍና ፊርማ በማሰባሰብ ጊዜውን እያባከነ ነው። አንድነት በዚህ በማይጨበጥ ህልሙ ውስጥ 
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ሲዳክር ምርጫ እየመጣ ምርጫ እየሄደ ነው። አንድነት እርግጥ ለህዝቡ መልካም መፃኢ እጣ 

ፈንታ የሚያስብ ከሆነ ከቅዠት ወጥቶ ሰላማዊ የፖለቲካ ስራ ላይ ጠንክሮ መስራት ይኖርበታል። 

ከስህተት ተምሮ ወደ ትክክለኛው መስመር መመለስ ታላቅነት እንጂ ፈጽሞ የመሸነፍ ምልክት 

አይደለምና እሰኪ እባካችሁ ከቀን የቅዠት ዓለም በመውጣት ለሕሊናችሁ አድራችሁ እውነታውን 

ለመቀበል አሁን እንኳ ድፍረት አግኙ እላለሁ። 

 


