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የውጭ ጥገኝነት ከህዝብ የነጠላቸው ፓርቲዎች 
ክፍል ሶስት  

ኢብሳ ነመራ 

11-21-14 

በዚሁ ርእስ በቀረበ ክፍል ሁለት ፅሁፍ አጠቃላይ የሃገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ውስጥ 

ያለውን ችግር መነሻ በማድረግ በተለይ አሁን ምርጫ በተቃረበበት ወቅት የገቡበትን 

ሹክቻ አንስቼ አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲን የውስጥ ችግር በማሳያነት ጠቅሼ 

ነበር ፅሁፌን የዘጋሁት። በዚህ ፅሁፍ ደግሞ የሌሎቹን ፓርቲዎች ሁኔታ እንመለከታለን። 

እንግዲህ የሰሞኑ  ውዝግብ አንድነት ውስጥ ብቻ የታየ አይደለም። ባለፈው ሳምንት ሌላው 

አንጋፋ ነኝ ባዩ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) ውስጥም ገንፈሎ 

ወጥቷል። መኢአድ ጥቅምት 29 እና 30፣ 2007 ዓ/ም አካሄድኩት ባለው ጠቅላላ ጉባኤው 

ድንገተኛ ሹመ ሽር ማካሄዱ ይታወሳል። በዚህም ከ2005 ሃምሌ አጋማሽ ጀምሮ 

ፓርቲውን በፕሬዝዳንትነት ሲመሩ ነበር የተባሉት አቶ አበባው መሃሪ ከስልጣናቸው 

ተወግደዋል። በምትካቸው ከፓርቲው መስራችና የበላይ ጠባቂ ኢ/ር ሃይሉ ሻውል ጋር 

አይንና ናጫ ሆነው ከፓርቲው ታግደው የቆዩተ አቶ ማሙሸት አማረና ፓርቲው በፍርድ 

ቤት ክስ መስርቶባቸው የእስር ቅጣት ተወስኖባቸው ቅጣታቸውን ጨርሰው የወጡት ዶ/ር 

ታዲዎስ ቦጋለ ፕሬዝዳንትና ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ተሰይመዋል። 

ይህ ሹም ሽር በፓርቲው ውስጥ አለመግባባት አስነሰቷል። በድንገት ከሃላፊነታቸው 

የተወገዱት አቶ አበባው መሃሪ ሁኔታውን “ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ ውጭ የተፈፀመ 

መፈንቅለ ስልጣን” ሲሉ ገልፀውታል። አቶ አበባው ሃመሌ 14፣ 2005 ዓ/ም ፓርቲው 

ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ሆነው መመረጣቸውን አሰታውሰው “የትገሉ መስመር 

በአንዳንድ ብልጣ ብልጦችና የሴራና የአድማ አካሄድን በሚችሉ መጠለፉን 

ተገንዝቤያለሁ” በለዋል። ከስልጣን ያስወገዳቸውን ጉባኤም “የፓርቲውን ህገደንብ የጣሰ 

ነው” በለዋል። ጉዳዩን ወደፍርድ ቤት የመውሰድ ፍላጎት የላቸው መሆኑንም ገልፀዋል። 

ከስልጣን የተወገዱበት ጉባኤ “የፓርቲውን ህገ ደንብ የጣሰ ነው” የሚሉተ አቶ አበባው 

መሃሪ በዚህ ዙሪያ ለመገናኛ በዙሃን ማብራሪያ ሰጥተዋል። አቶ አበባው የሰጡት 
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ማብራሪያ፤ “ጠቅላላ ጉባኤውን ለመጥራት የተዘጋጀሁተ እኔ ነበረኩ። በኋላ የፓርቲው 

መስራችና ፐሬዝዳንት የነበሩት፣ በኋላም ከፕሬዝዳንትነታቸው ተነስተው የፓርቲወ የበላይ 

ጠባቂ ሆነው የተሰየሙት ኢ/ር ሃይሉ ሻውል ‘ጉባኤውን መጥራት ያለብኝ አኔ ነኝ’ በለው 

እርሳቸው ጠሩ። እኔም የስብሰባውን መጠራት እነጂ ጉዳዩን ካለኝ የሊቀመንበርነት 

ሃላፊነት ጋር አያይዤ ለማየት ሰላልፈለኩ አልተቃወምኩም። 

የፓረቲው መተዳደሪያ ደንብ ጠቅላላ ጉባኤ የሚጠራው በሊቀመነበሩ መሆኑን ቢያዝም፣ 

ኢ/ር ሃይሉ ሻውል በ2005 ዓ/ም ሃምሌ ወር ላይ የተካሄደውና አቶ አበባው መሃሪ 

የፓርቲው ፕሬዝዳንት ሆነው የተሰየሙበት ጠቅላላ ጉባኤ ምልዐተ ጉባኤ ያልተሟላበት 

በመሆኑ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ  ‘በድጋሚ ጠቅላላ ጉባኤ አድርጉ’ በሚል  አቅጣጫ 

አሰቀመጧል። ኢ/ረ ሃይሉ ይህን ክፍተት ተጠቅመው ነው ጠቅላላ ጉባኤ የጠሩት።” የሚል 

ነው። ከዚሁ ጋር አያይዘው ሌላም ጉባኤውን ህገደንቡን የጣሰ ሊያሰኙ የሚችሉ ጉዳዮችነ 

አንሰተዋል። 

ይህ ጉዳይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸው ባፀደቁት ሀገደንብ መሰረት አየታዳደሩ 

መሆናቸውን ለሚከታተለውና ለውሳኔዎቻቸው እውቅና ለሚሰጠው በሄራዊ ምርጫ ቦርድ 

ቀርቦ ገና ውሳኔ ሰላልተሰጠበት “የትኛው ነው ትክክል፣ የትኛው ነው ሀገወጥ” የሚለውን 

ለግዜው እንተወው። ያም ሆነ ይህ  መኢአድ የተሰኘው ፓርቲ ሕዝብን የማገለገል ዓላማ 

ይዞ የሚንቀሳቀስ ሳይሆን በውጭ ሃይሎች የሚዘወር፣ ግለሰቦች በፓርቲው ውስጥ የበላይነት 

ያላቸው መሆኑን ተረድተንበታል። በዚሀ ዙሪያ ሌላ ምስክር ሳያስፈልግ ከሳምንት በፊት 

የፓርቲው ፕሬዝዳንተ የነበሩት አቶ አበባው መሃሪ የተናገሩትን ላስነብባችሁ።  

አቶ አበባው   “እኛ  ለፓርቲያችን እየሰራን ያለነው ለውጥ ይመጣል ከሚል ተስፋ ነው። 

ዴሞክራሲ በሀገራችን ይሰፍናል ከሚል ጠንካራ እምነት እንጂ በአንድ ሰው አምባገነንነት 

ፓርቲ የሚመራ ከሆነ እንኳን ለሕዝባችን ለራሳችንም የሚበቃ ዴሞክራሲ አይኖረንም። 

ፈጽሞ የኢ/ር ሃይሉ ሻውል አምባገነንነት የተንጸባረቀበት ስብሰባ ነበር። ይህ ከሆነ ለምን 

ፓርቲ ውስጥ እንሳተፋለን። ጠቅላላ ጉባኤው እነማሙሸት አማረን በተራ አባልነት 

በፓርቲው ውስጥ ያገልግሉ እያለ በአንድ አምባገነን (በኢ/ረ ሃይሉ ሻውል) ውሳኔ የጠቅላላ 

ጉባኤው ሃሳብ የሚጨፈለቅ ከሆነ ሁሉም ነገር ባዶ ነው የሚሆነው። ከጠቅላላ ጉባኤው 
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ውሳኔ ውጪ የፖለቲካ አመራር እንዲሆኑ ከተፈቀደ የዴሞክራሲ ትርጉሙ ለማንም ሊገባ 

አይችልም። በመኢአድ (በእኛ) ጠቅላላ ጉባኤ ውስጥ የሆነው ይህ ነው።” ነበር ያሉት። 

የአራት ፓርቲዎች ውህደት የሆነው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት 

መድረክም (መድረክ) በምርጫ ሰሞን ከአንድ የፖለቲካ ፓርቲ የሚጠበቀው ጤናማነት 

አይታይበትም።  

አንድነትና የመድረክ ፓርቲዎች የዓላማና የፕሮግራም መመሳሰል ባይኖራቸውም 

በተቃዋሚዎች ዘንድ በተለይ ምርጫ ሲቃረብ እንደተለመደው፣ አንድነት ምርጫ 2002 

ላይ መድረክን ተቀላቅሎ እንደነበረ የታወሳል። ይሁን እንጂ ዓላማቸው ውሃና ዘይት ሆኖ 

በብሄር ከተደራጁት የመድረክ ፓርቲዎች ጋር መዋደድ ያቃተው አንድነት ከመደረክ ጋር 

አሰጥ አገባ ውስጥ ገብቷል። በዚህም መድረከ አንድነትን ከጥምረቱ አገዶታል። ሰሞኑን 

ደግሞ አንድነት ዓመሉን ማሳመር ሰላልቻለ እግዱን አራዝሜያለሁ በሏል። በሌላ በኩል  

አንድነት መድረክን እነደማይፈልግና ራሱን ከጥምረቱ ማፋታቱን ይፋ አድረጋጓል።  

የፓረቲዎቹን ፕሮግራም ለሚያውቅ፣ የመድረክና የአንድነት አለመግባባት ምንም 

የሚያስገርም አይደለም። አንድነት የገበያ አክራሪ ሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚ መርህ 

ተከታይ እንደሆነ ነው የሚናገረው። ከዚህ በመነሳት መሬት የሚሸጥ የሚለወጥ የግል 

ንብረት መሆን አለበት ባይ ነው። እነደውም ዘንድሮ በዚሀ አጀንዳ “ሕዝባዊ ንቅናቄ 

እፈጥራለሁ” እያለ እየፎከረ ይገኛል።  

አንድነት የቡድን መብትንም አይቀበልም። ከዚህ በመነሳት የኢትዮጵያ ፖለቲካ መሰረት 

የሆነው የበሄሮች፣ ብሄረሰቦቸና ሕዝቦች የብሄራዊ መብትና ነፃነት መላሽ ያገኘበትን በብሄር 

ላይ የተመሰረተ ፌደራላዊ አወቃቀር አይቀበልም። አወቃቀሩ መልከዓምድራዊ መሆን 

አለበት ባይ ነው። እንደ አንድነት ፓርቲ እምነት ብሄር መብትና ነፃነት ያለው  አንድ 

አካል (entity) ሊሆን አይችልም። 

በሌላ በኩል የመደረከ ፓርቲዎች ሶሻል ዴሞከራቶች ናቸው። መሬት የማይሸጥ 

የማይለወጥ የህዝብ ሃብት መሆን አለበት ባዮች ናቸው። በብሄር ላይ የተመሰረተውን 

ፌደራላዊ መዋቅርም ይደግፋሉ። በዚሀ ሁኔታ መድረክና አንድነት ሰሞኑን እነዳየነው 

መፋታታቸው ሳይሆን ጋብቻቸው ነው የሚገርመው። 
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የመድረክና የአንድነት ጉዳይ ግን በጋብቻ መፋታት የበቃ አይመስልም። መድረክ ሰሞኑን 

ባካሄደው ጉባኤ ላይ በቀረበ አመታዊ ሪፖርት ፓርቲው የገንዘብ ችግር እንዳለበት 

ተገልጿል። ታዲያ የዚህ የገነዘበ እጥረት መንስኤን በተመለከተ ጣቱን ወደአንድነት ፓርቲ 

ላይ ነው የጠቆመው። መድረክ በሪፖርቱ “መድረክ በፋይናንስና በሰው ሃይል ተጠናክሮ 

ከተገኘ የኢትዮጰያ ህዝብ የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት ለመሆን የተሻለ አማራጭ ሆኖ 

በመገኘቱ ይህን የተገነዘቡ ሃይሎች በተለይ በውጭ የሚኖሩ ሃይሎች መደረክ የጎሳ 

ድርጅቶች ስብስብ ስለሆነ መረዳት የለበትም የሚል ዘመቻ በመክፈታቸውና ወዥንብር 

በመፍጠራቸው መድረክ የፋይናንስ ችግር ገጥሞታል።” ይላል። 

እንግዲህ “መድረክ የጎሳ ድርጅቶቸ ስብስብ ነው” የሚለው ማጥላያ የተለጠፈበት በገዢው 

ፓርቲና በደጋፊዎቹ እንዳልሆነ ግልፅ ነው። ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግንም “የጎሳ ፓርቲ 

ነው”፣ የኢፌዴሪ መንግስትንም “የጎሳ ስርአት ነው” የሚል ከንቱ አስተያየት ሲሰጥ መስማት 

የተለመደ መሆኑን አስታውሱ። ይህን አስተያየት የሚሰጡት የአንድ ብሄር የበላይነት ላይ 

የተመሰረተ አሃዳዊ መንግስትን የሚናፈቁ ግለሰቦችና ቡድኖች ናቸው። አንድነት ፓርቲና 

ደጋፊዎቹ ከዚህ ጎራ ናቸው። ስለዚህ ይህ የመድረክ ትችት አንድነትና መሰል 

ፓርቲዎችንና  ደጋፊዎቻቸውን የሚመለከት መሆኑ ግልፅ ነው። 

አንድ ሰሞን ምንም የሚያወዳጀ ነገር ሳይኖራቸው እነዲያው በባዶ ሜዳ ፍቅራቸው ፀንቶ 

“በአንድ ምላስ እናውራ፣ በአንድ ጉሮ እንጉረስ” ሲባባሉ የነበሩ ፓርቲዎች መሃከል 

የተፈጠረው አለመግባባት አሁንም ከድርጅታዊ ደካማነት፣ በውጭ ለጋሾች ላይ ካለ 

ጥገኝነት የመነጨ ነው።  

 “የኢትዮጵያ ህዝብ የስልጣን ውክልና ያሰጠኛል” የሚለው መድረክ ያለአንዳች ሃፍረት 

በውጭ የሚኖሩ ተቃዋሚ ግለሰቦችንና ቡደኖችን ድጋፍ ካላገኘ ህልውናው አደጋ ላይ 

እንደሚወድቅ እየነገረን ነው። ይህን ሲል ሕዝባዊ መሰረት እንደሌለው እየነገረን ነው። 

“ህዝብ ይመርጠኛል” የሚለውም የፈጠራ ወሬ መሆኑን ልብ በሉ። መድረክ ሕዝባዊ 

መሰረት ያጣው ሁሉን ነገር ከመቃወም ያለፈ ህዝቡን በተጨማጭ ተጠቃሚ ሊያደርግ 

የሚችል ፕሮግራም ቀረፆ መንቀሳቀስ ያልቻለ በትርፍ ሰአት ፖሊከኞች የሚመራ በመሆኑ 

ነው። በዚሀ ምክንያት አባላት ማፍራት አልቻለም። የራሱ የገንዘብ ምንጭ መፍጠርም 

አልቻለም።  
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ይህ ሁኔታ ፓርቲው የራሳቸው ዓላማ ባላቸው የውጭ ቡደኖች ላይ ጥገኛ እነዲሆን 

አሰገደዶታል። ከተኛበት ሲባንን ድንገት ያገኘውን ነገር በሙሉ እንዲቃወም የሚያደርገው 

ይህ ነው፤ የውጭ የገንዘብ ደጋፊዎቹን በማስደሰት ህልውናውን ለማስጠበቅ። ይህ 

ቅጥረኝነት ነው። የመደረክ ሊቀመንበር የነበሩት ዶ/ር መረራ ጉዲና  ከአንድ ዓመት 

በፊት በአዲሰ አበባ ስታዲየም የናይጄሪያና የኢትዮጵያ ብሄራዊ የእግረ ኳሰ ቡድኖች 

በተጫወቱበት አለት የሽብር ጥቃት ሊፈፅሙ ሞክረው ሳይሳካላቸው ቀረቶ የታጠቁት 

ፈንጂ በላያቸው ላይ የፈነዳባቸውን የአልሸባብ አሸባሪዎቸ ጉዳይ መንግስት ይፋ ሲያደርግ 

“ድራማ ነው” ብለው በቧልት ተቃውመውት እንደነበረ አሰታውሱ። ይህ ሁሉን የመቃወም 

አባዜ ከጥገኘነት የመነጨ ነው። የገንዘብ ለጋሾቻቸውን ለማስደሰት የሚደረግ መሰረተ ቢስ 

ተቃውሞ ነው። 

እንግዲሀ 5ኛው ዙር ሃገራዊ ምርጫ ስድስት ወራት ብቻ ነው የቀሩት። “አለን” ሲሉ 

የከረሙት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቀደም ሲል እንደተመለከተው፣ በህገወጥ የፖለቲካ 

እንቅስቀሴ አራማጅ የስደት ፖለቲከኞች ላይ ተለጠፈው በጥቅም ፈለጋ አየተተራመሱ 

ነው። ፓርቲዎቹ ቀደሞውኑም የኢትዮጵያን ሕዝብ መብትና ነፃነት፣ ኢኮኖሚያዊና 

ማሕበራዊ ጥቅምና ፈላጎት ማስከበርና ማስጠበቅ ሳይሆን በጭፍን ጥላቻ ላይ ተመስርተው 

የተደራጁ ናቸው። ይህ ዓላማ ቢሰነት በስደት ከሚኖሩ ሀገወጥ የፖለቲካ እንቅሰቃሴ 

ናፋቂዎች ከሚለገስ ገንዘብ ጋር ተያይዞ እንደፖለቲካ ፓርቲ የሚጠበቅባቸውን በምርጫ 

ሰሞን አማራጭ ይዞ ወደሕዝብ የመሄድ ጉዳይ ትተውት እርስ በርስ እየተሻኮቱ ነው። 

ይህ ሁኔታ ፓርቲዎቹ በመጪው ምርጫ ላይ የመፎካከረ አቅማቸውን በዜሮ አባዝቶታል። 

በተለይ ሰፊ ሕዝባዊ መሰረት ካለውና በሚከተለው ልማታዊ ፖሊሲ መክንያት በገጠርም 

ሆነ በከተሞች ከእያንዳንዱ ዜጋ ጋር የቤተሰብ ያህል የተቀራረበ ግንኙነት መስረቶ 

ከሚሰራው ኢህአዴግ ጋር ሲነፃፀሩ ሊለካ በማይችል ሰፊ ርቀት ወደኋላ ቀርተዋል። ቀድም 

ሲል በክፍል አንድና ሁለት ፅሁፍ እንደተመለከትነው ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ መፎካከረ 

የማይችሉት የፖለቲካ ምህዳሩ ስለጠበበ አይደለም። የፖለቲካ ምህዳሩ በኢትዮጵያ ደረጃ 

ባለ የዴሞክራሲ እድገት ደረጃ ሊኖር ከሚገባው የሰፋ እንጂ የጠበበ አይደለም።  
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የሁን እንጂ ተፎካካሪ ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ በዚህ ሰፊ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ የህዝብን 

ቀልብ ስበው የመንቀሳቀሰ አቅመ አልፈጠሩም። በአመለካከትና ፖሊሲ፣ በአደረጃጀት፣ 

በገንዘብ . . . እጅግ ደካሞችና ህገወጥ እንቅስቃሴ በሚናፍቁ የውጭ ፖለቲከኞች ላይ 

ጥገኞች ናቸው። በዚህ ሁኔታ ህዝብን ወክለው ሀገር ለማስተዳደር ገና ብዙ የቀራቸዋል። 

በመጪው ምርጫ ላይ የሚኖረው ያልተመጣጠነ ሊሆን እነደሚችል ከወዲሁ መገመት 

የሚቻለው ፉክክር ከዚህ አኳያ መታየት አለበት። የመፎካከር አቅም ሳየኖራቸው 

በሚገቡበት ምርጫ ውስጥ በሰፊ ልዩነት ቢሸነፉ፣ ይህ የሆነው ከምርጫው ፍትሃዊነት 

መጓደል ሳይሆን፣ ሰላማዊ እንቅስቃሴ በሚደረግበት የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ የመንቀሳቀስ 

አቅም ስለሌላቸው መሆኑን ህዝቡ ከወዲሁ ልብ ሊለው ይገባል። 

በአጠቃላይ የሃገሪቱ የመድብለ ፓርቲ ስርአት ጎልበቶ ምርጫ የተለያዩ አማራጮች 

ለህዝብ የሚቀርቡበት የሰላማዊ ፖለቲካ ፉክክር መደረከ የሆን ዘንድ የሃገሪቱ ተቀዋሚ 

ፓርቲዎች አሁን እሰከፀጉራቸው ከተነከሩበት መልከ ብዙ ችግር መውጣት አለባቸው። 

ከዚህ ችግር ለመውጣት የሚደረግ ጥረት ቀዳሚ ሃላፊነት የፓረቲዎቹ ቢሆንም፣ መንግስት 

ይህን የማገዝ ሃላፊነት ሊኖረው ይገባል የሚል እመነት አለኝ። 

የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ስድስት ወራት ብቻ ለቀሩት 5ኛው ዙር ሃገራዊ ምርጫ 

ላይ ካሁን በኋላ በቀረው ግዜ ራሳቸውን ብቁ ተፎካካሪ አድርገው ማቅረብ ይችላሉ ተበሎ 

ባይገመትም፣ በቀጣይነት ግን በሩቅ አሳቢነት፣ በቸኛው የሚያዘልቅ መንገድ የህዝብ 

ፍላጎትና ጥቅም ላይ ብቻ  የተመሰረተ ፕሮግራም ቀረፆ ሳላማዊ የፖለቲካ ትግል ማካሄድ 

መሆኑነ ሊገነዘቡ የገባል። ይህን መንገድ ተከተሎ መዘለቅ የሚችል የአባቱ ልጅ ያልሆነ 

ተተኪ አፍረተው ብቁ ተፎካካሪ በመሆን የሃገሪቱን የዴሞከራሲ ባህል የማጎለበት የሞራል 

ግዴታ አለባቸው።  

የመንግስት ስልጣን ምንጭና ባለቤት ብሄራዊ መብታቸውና ነፃነታቸው ተከብሮ በእኩልነት 

ላይ የተመሰረተ የህዝብ አንድነት መስርተው የተሻለ ህይወት የመኖር ፍላጎት ያላቸው 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ናቸው እንጂ በግል ጥላቻና የቂም በቀል ስሜት 

በመነሳሳት የሚቅነዘነዙ የሌላ ሃገር ዜግነት ያላቸው በውጭ የሚኖሩ ጥቂት ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን አይደሉም። ይህን መሰረታዊ እወነት በበማስታወሰ በሰፊው የፖለቲካ 
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ምህዳር ውስጥ መንቀሳቀስ የሚያስችል አቅም ማዳበርን ዋናኛ ተግባራቸው ሊያደረጉ 

የገባል። የፖለቲካ ምህዳር የመፎካከረ አቅም ያለው ፓርቲ ይሻልና። 

 


