
የአንድነት ፓርቲና መድረክ - ግርማ ካሳ 

 
(የአንድነት ፓርቲ አባል አይደለሁም። ከዚህ በታች የተጻፉት፣  እንደ አንድ ተራ ደጋፊ 
ባሰባሰቡኩት መረጃና ፓርቲዉ በተለያዩ ጊዜ በሰጣቸው መግለጫዎች መሰረት ነው) 

የመድረክ ምስረታ እንደሚከተለው ነበር። የተወሰኑ ድርጅቶች እና ሁለት ታዋቂ ግለሰቦች 
(ዶር ነጋሶ ጊዳዳ እና አቶ ስዬ አብርሃ) በሰኔ 2000 ዓ.ም መድረክን ይመሰርታሉ። 
አንድነት የሕግ ሰርተፊኬት ካገኘ በኋላ ፣ በመድረክ ምክክር ዉስጥ መሳተፍ ጀመረ። 
በወቅቱ መድረክ ምንም አይነት የሕግ ህልዉና ያልነበረዉ፣ ምንም አይነት ማመልከቻ 
ለምርጫ ቦርድ ያላስገባ ስብስብ ነበር። የአንድነት ምክር ቤት ዉሳኔም ሆነ ደንብ 
እንዲሁም የምርጫ ቦርድ ሕግ፣ በዚህ አይነት ምክክር ዉስጥ መሳተፉን አያከለክልም። 
በአጭሩ ቡና ቤት ተገናኝቶ እንደ ማዉራት ማለት ነው። 

«ጥቂት የአመራር አባላት ባልታወቀ ምክንያትና ፍጥነት አቋማቸውን ከመቅጽበት ለውጠውና በግል 
ያነሱዋቸውን ጥያቄዎች ሳይቀር እንዳልተነሱ ቆጥረው ምንም ምንም ነገር ሳያስፈልግ አንድነት 
መድረክ መግባት አለበት ብለው ተነሱ፡፡ ምክር ቤቱ ተነጋግራችሁ የውሳኔ ሀሳብ አምጡልኝ ብሎ 
ቢወስንም ምክር ቤቱን ከምንም ባለመቁጠር የካቲት 12/2001 ዓም ከመድረክ አመራሮች ጋር ሆነው 
አንድነት የመድረክን መስፈርቶች አሟልቶ በመገኘቱ ተቀላቀለ የሚል መግለጫ ሰጡ» ሲሉ፣  በወቅቱ 
«ዝም አንልሞች፣ መርህ ይከበሮች« እያሉ በኢትዮ ቻናል ጋዜጣ ላይ፣  በአንድነት 
አመራር አባላት ላይ ያነጣጠረ፣ ባለ ብዙ ገጾችና ባለብዙ ክፍሎች ጽሁፎች ሲያስነበቡን 
የነበሩ ወገኖች መካከል የነበሩት፣ አቶ ታምራት ታረቀኝ፣ የካቲት 5 2006 በወጣው የሪፖተር 
ጋዜጣ እትም ላይ ጽፈዋል። 

አቶ ታምራት ያስቀመጧቸው ነጥቦች ትንሽ በእዉነት ሚዛን ሲቀመጡ ሚዛኑን የሚደፉ አይመስለኝም። 
የካቲት 12 2001  ቀን፣ መድረክ ሕልዉና የነበረ ሕጋዊ ስብስበ አልነበረም። እንዴት አንድነት 
ሕልዉና የሌለው አላል ዉስጥ ሊገባ ይችላል ? የነበረው የምክክር መድረክ ነው።  

የአንድነት ወደ መድረክ ጎዞ ! 

ይህ ሕጋዊነት የሌለው የመድረክ ስብስብ ከተጀመረ ከዘጠኝ ወራት በኋላ ነዉ ፣ በመድረክ 
ምክክር ዉስጥ ተገብቶ ከሌሎች ጋር አብሮ መስራት የሚቻልበት ሁኔታ ለማመቻቸት 
አንድነት ሶስት የሥራ አስፈጻሚ አባላትን የመደበዉ። በርካታ ወራትን ያካተተ 
ዉይይቶች ይደረጋሉ። የመጀመሪያ ዙር የመድረክ መለስተኛ ፕሮግራም ወይም ማኒፌስቶ 
ተዘጋጅቶ መድረክ ዉስጥ ያሉ ደርጅቶች እንዲወያዩበት ይላካል። በወቅቱ የአንድነት 
የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በዉጭ አገር ያሉ የአንድነት ድጋፍ ድርጅቶች እንዲወያዩበት 
ሰነዶቹ ተልከው በነበረ ጊዜ ነው እኔም ያነበብኩት። በዉጭ አገር ሰፊ ዉይይቶች 
ተደርጎባቸዋል። የአንድነት ምክር ቤትም ከሥራ አስፈጻሚዉ ዉጭ ፣ ሌሎች የአመራር 
አባላትን በመመደብ፣ ሰነዱን በአንክሮ የሚያጠና ጊዜያዊ ኮሚቴ አቋቁሞ፣  ኮሚቴው 
ሰነዱን አጥንቶ፣  በምን በምን ነጥቦች ከአንድነት መርህ ጋር እንዲሚጋጭ በግልጽ 
የሚያሳይ ዝርዝር ሪፖርት አቀረበ። ብሄራዊ ምክር ቤቱ፣ የሥራ አስፈጻሚዉ ጉዳዮችን 
ይዞ ወደ መድረክ እንዲሄድ መመሪያ ሰጠ።  



አቶ ታረቀኝ እንዳሉት ጥቂቶች የወሰኑት ሳይሆን፣ ከአንድነት ምክር ቤት አልፎ በዉጭ 
አገር ያሉ የአንድነት ድጋፍ ማህበራት እንኳን እንዲመክሩበትና እንዲወያዩበት 
የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረዉ።  

በመድረክ ዉስጥ ያሉ ደርጅቶች አብዛኞቹ በብሄረሰብ የተደራጁ ድርጅቶች ናቸው። 
በመሆኑም በመድረክ ዉስጥ በተቻለ መጠን ልዩነቶችን ለማጥበብ ተሞከረ። መፍትሄ 
ያልተገኘባቸው ነጥቦች «ወደፊት በሂደት እንፈታለን» በሚል ታለፉ። የሚስማሙባቸውን 
ነጥቦች ባካተተ መልኩ የመለስተኛ ፕሮግራሙ ተዘጋጀ። የአንድነት ብሄራዊ ምክር ቤት 
አጸደቀዉ። ሰኔ 7 ቀን 2001 ዓ.ም ማኒፌስቶዉ ለሕዝብ ይፋ ሆነ።  

አንዳንድ የአንድነት አመራሮችን እና ደጋፊዎች  «እንዴት በጎሳ ከተደራጁ ጋር 
ለመስራት ትሞክራላችሁ» የሚል አቋም ያዙ።  አብዛኛዉ የአንድነት አመራር አባላት 
ግን፣ ኢትዮጵያ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ከግምት በማስገባት፣ በብሄረሰብ የተደራጁ 
ድርጅቶችን ወደ አገር አቀፋዊነት ማምጣቱ የተሻለ ፖለቲካዊ አማራጭ መሆኑን በማመን፣ 
በመድረክ ዉስጥ ዳር እና ዳር ያሉትን ወደ መሃል፣ ወደ አንድነት የማሰባሰቡ ሥራ 
መስራቱ ሊጠቅም እንደሚልችል አሰቡ። ሰጥቶ በመቀበል መርህ በተቻለ መጠን 
ልዩነቶችን ለማጥበብ ሞከሩ። 

ይህ የመድረክ ማኒፌስቶ ብዙ ዉይይት የተደረገበት፣ በምንም መስፈርት ከአንድነት 
ፕሮግራም ጋር የሚቃረን አልነበረም። ነገር ግን ከላይ እንደጠቀስኩት፣ ስምምነት መድረስ 
ያልተቻለባቸው ፣ አንዳንድ መሰረታዊ ነጥቦችን የመድረኩ ማኒፌስቶ ዘሏቸው አልፏል። 
የአንድነት ፓርቲ በወቅቱ፣ ከመድረኩ ማኒፌስቶ ጎን፣ የመድረክ መለስተኛ ፕሮግራም 
ዙሪያ የራሱን ዝርዝር ማብራሪያም አቅርቧል። በማብራሪያዉ ከቀረቡ ነጥቦች መካከል 
ጥቂቶቹና ዋናዎች የሚከተሉት ነበሩ 

1. የሁሉም የመድረክ አባላ ፓርቲዎች አንድነትን ጨምሮ የመንግስት አደረጃጀት 
ፌደራላዊ መሆኑን አንድነት እንደሚቀበል፣ ነገር ግን አድንነት ከሌሎቹ በተለየ 
ሁኔታ ፌደራል አወቃቀሩ፣ አሁን እንዳለው በቋንቋ ላይ ብቻ የተምሰረተ ሳይሆን፣ 
ምልከአ-ምድራዊ አቀማመጥን፣ የሕዝብ አሰፋፈርን፣ አስተዳደራዊና የልማት 
አመችነትን፣ ቋንቋን፣ ባህልን፣ ታሪክንስ እና ሌሎች ማህበራዎኢ ትሥሮችን የተከተ 
መሆን እንዳለበት አስመሯል። 
 

2. የመድረክ ማኒፌስቶ ለብሄረሰብ(ቡድን ሆነ) ለግለሰብ መብት እንደሚቆም፣ ነገር ግን 
አንድነት በተለየ ሁኔታ ሁለቱ መብቶች ከተጋጩ ቅድሚያ ሊሰጠዉ የሚጋባ 
ለግለሰብ መብት እንደሆነ አስቀምጧል። 
 
 

3. በመሬት ፖሊሲ ዙሪያ አንድነት መረት መሸጥ መለወጥ አለበት ሲል ሌሎች ከዚህ 
የተለያ አቋም ያዙ። 

በዚህ ሁኔታ፣ ያሉ ልዩነቶችን በሂደት እንፈታለን በሚል፣ በሕግ መስከረም 30 ቀን 2002 
ዓ.ም መድረኩ በቅንጅትነት ተቋቋመ። እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው፣ አቶ ታምራት ታረቀኝ 
እንዳሉት አንድነት መድረክን  የተቀላቀለው የካቲት 2001 ዓ.ም እንዳልነበረ ነው። 

አንድነት በመድረክ ዉስጥ ! 



አንድነት በሕግ በቅንጅትነት የመድረክ አካል ከሆነ በኋላ በጋራ መድረክ መሰራት 
ተጀመረ። አብዛኞቻችን ለመድረክ ድጋፋችንን ሰጠን። መድረክን በመደገፍ ብዙ ጻፍን።  

መድረኩ ለምርጫ እየተዘጋጀ በነበረበት ወቅት ትልቅ የዉስጥ ፈተና አጋጠመው። እነ 
ዶር በየነ ጴጥሮስ አንድነት በደቡብ ክልል መወዳደር የለበትም ሲሉ፣ እነ ዶር መራራ 
ደግሞ በኦሮሚያ የኦሮሞ ድርጅቶ ናቸዉ ተወዳዳሪ ማሰለፍ ያለባቸው የሚል አቋም ያዙ። 
አንድነት ፓርቲ ከአገር አቀፋዊነት አዉርደው፣ የአማራ ደርጅት አድርገው ለማቅረብ  
ሞከሩ። የዘር ሂሳብን አሰሉ። ትልቅ አለመግባባቶች ተፈጠሩ። መድረክ ሊፈርስ ሆነ። 
በአረና አመራሮች እና በአቶ ስዬ አብርሃ ሸምጋይነት መስማማት ተቻለ። የተወሰኑ 
መቀመጫዎች አንድነት በደቡብ ክልል እና በኦሮሚያ እንዲወዳድር ተፈቀደለት። ይህ 
ለመጀመሪያ ጊዜ በመድረክ ላይ የጥያቄ ምልክት እንድናደርግ አደረገን። 

ከምርጫ 2002 በኋላ ነገሮች ቀዘቀዙ። መድረክ እየተረሳ መጣ። አብዛኞቻችን በመድረክ 
ያሉ የተንጠላጠሉ ልዩነቶች ላይ ስምምነት ተደርጎ፣ መድረክ ተጠናክሮ እንዲወጣ ግፊት 
ማድረጉን ቀጠልን። ነገር ግን ምንም ነገር የለም። ምን ልዩ ነገር እንዳለ አይገባኝም፣ 
መድረኩ ከቅንጅትነት ወደ ግንባርነት ተሸጋገረ ተባልን። የአንድነት የሥራ አስፈጻሚ 
ኮሚቴ ከመድረክ ጋር ስምምነቶች ፈረመ። የመድረክ አባል ድርጅቶች በተናጥል ሥራ 
እንዳይሰሩ፣ ሁሉም ነገር በመድረክ እንዲሰራ፣  የሚያስቀምጥ አይነት፣ አሳሪ ስምምነት።  

በአንድነት ፓርቲ ብሄራዊ ምክር ቤት ዉስጥ ያሉ በርካታ ወጣት መሪዎች ሥራ እንዲሰራ 
ግፊት ማድረግ ጀመሩ። የአንድነት ፓርቲ የሥራ አጀንዳዎችን ለመድረክ ሲያቀርብ፣ 
በመድረክ ቶሎ ዉሳኔ አያገኝም። ነገሮች እየተጓተቱ መድረኩ ለሥራ እንቅፋት እየሆነ 
መጣ። በተለይም በመድረክ ያሉ ፣ ምን ያህል አባል እንዳላቸው የማይታወቁ፣ በዶር 
መራራ ጉዲና እና ዶር በየነ ጴጥሮስ የሚመሩ ድርጅቶች፣ እነርሱ ካልተስማሙ ምንም 
ነገር ማድረግ ስለማይቻል፣ መድረክን አሰሩት። ዶር በየነ ጰጥሮስም ሆነ ዶር መራራ 
ጉዲና ምን ያህል በድርጅታቸው ዉስጥ ዴሞክራሲያዊ አሰራርን እንደሚከተሉ አላውቅም። 
ነገር ግን እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ካልፈቀዱ በስተቀር በመድረክ ዉስጥ ምንም ነገር 
ማድረግ አልተቻለም። 

ይግረም ተብሎ፣ ሌላዉ የመድረክ አመራር አባል፣ አቶ ቡልቻ ደመቅሳ፣ በመድረክ ስም 
አብረዉ ብዙ እንዳልሰሩ፣ በይፋ በአደባባይ፣ አንድነትን  ከሰሱ። «አንድነት የአማራዎች 
እና የአዲስ አበባ ኤሊት ድርጅት ነው» አሉ። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደገፍ እንደሚባለው፣ 
የአቶ ቡልቻ አሳዛኝ አስተያየት  የበለጠ መድረክን አዳከመዉ። 

አንድነት በተለያዩ ከተሞ ሕዝባዊ ቅስቀሳዎችን ለማድረግ እቅዶች አውጥቶ ለመድረክ 
አቀረበ። መድረክ ነገሩን ጎተተዉ። የአንድነት ብሄራዊ ምክር ቤት ይህ አይነቱ አሰራር 
ሊቀጥል እንደማይችል በማስገንዘብ የመድረክ አባል ድርጅቶች፣ ለአመታት ያልፈቷቸውን 
ችግሮች በቶሎ መፍትሄ ፈልገው፣ ወደ ዉህደት እንዲሸጋገሩ ጥሪ አቀረቡ። አንድነት ብቻ 
ሳይሆን አረናም እንደዚሁ። ነገር ግን እነ ዶር መራራ የአንድነትን እና የአረና የዉህደት 
ጥያቄ አጣጣሉት። ለአንድነት ጥያቄ መልስ ሳይሰጡ፣ አንድ ገለባ የሆነ ሌላ ማኒፌስቶ 
አዘጋጅተው አንብቡ አሉን። 

አንድነት እና ከአረና ዉጭ ያሉ የመድረክ አንዳንድ አባል ድርጅቶች፣ በዚሁ አይነት 
ፍጥጫ ዉስጥ እያሉ፣ የሰማያዊ ፓርቲ በስኔ ወር 2005 ዓ.ም ሰላማዊ ሰልፍ ጠራ። 
«የአንድነት ፓርቲ የት ሄዶ ነው ? »በሚል አንድነት ከደጋፊዎቹ ከፍተኛ ትችት 



ገጠመው። «ከመድረክ ጋር እየተጓተትን ነው ሥራ መስራት ያልቻልነው» በሚል 
የአንድነት ብሄራዊ ምክር «የሚሊዮኖች ድምጽ ለነጻነት» በሚል መርህ  ሥር፣ ከመድረክ 
ጋር ሊሰራው አስቦትና ተዘጋጅቶበት የነበረዉን እንቅስቃሴ፣ በአንድነት ስም ፣ ሰማያዊ 
የመጀመሪያዉን ሰልፍ ባደረገ በሁለት ሳምንቱ ዉስጥ፣  ይፋ አደረገ።  

የአንድነት ፓርቲ፣ የዶር መራራ ጉዲና ኦፌኮ ያላደረገዉን በኦሮምያ ባሉ ከተሞች (ፍቼ፣ 
አዳማ፣ ባሌ ሮቢ) ሕዝቡን ለሰላማዊ ሰልፎችን ቀሰቀሰ። እነ ዶር በየነ ያላደረጉትን 
በደቡብ ክልል በጂንክ፣ በአርባ ምንጭ፣ በወላያታ ሶዶ ከፍተኛ እንቅስቃሴዎችን አደረገ። 
የገንዘብ አቅም ስላልነበረ እንጂ በወሊሶ፣ በአሰላ፣ በአዋሳ በመሳሰሉትም እንቅስቃሴዎች 
ለማድረግ እቅዶች ነበሩ። አንድነት በኦሮሚያና በደቡብ ክልል ለምን ያለ እኛ ፍቃድ 
ተንቀሳቀስ በሚል የመድረክ አንዳንድ አመራሮች ደስተኛ አልሆኑም። 

እርግጥ ነዉ፣  እነ ዶር ነጋሶ የተሰማሙበት፣ አንድነት ከመድረክ ዉጭ መስራት 
እንደሌለበት የተቀመጠዉን ስምምነት አፍርሰው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አፍርሰውም 
ከሆነ እሰየው ነው የሚባለው። ለምን ባያፈርሱት ኖሮ፣ ላለፉት ስድስት ወራት ያየናቸውን 
እንቅስቃሴዎች አናይም ነበር። 

ማጠቃለያ 

እንግዲህ እዉነታው ይሄ ነዉ። የአንድነት ፓርቲ በብሄረሰብ ድርጅቶች ጋር አብሮ 
መስራቱ ችግር ሆኖበት አያውቅም። ሊኖረዉም አይገባም። የአንድነት ፓርቲ አሃዳዊ 
ስርዓት እንዲኖር አይፈልግም። ፌዴራሊዝምን ተቀብሎ፣  ፌዴራል አወቃቀሩ ይለወጥ 
ይላል እንጂ። የአንድነት ፓርቲ የብሄረሰቦች መብት መከበር አለበት ብሎ ያምናል። 
ከግለሰብ መብት ጋር ከተጋጨ ግን  የግልሰብ መብት መቅደም አለበት ይላል እንጂ። 
በመድረክ ዉስጥ በመሆን ልዩነቶች ጠበዉ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዘር ሳይከፋፈል፣ 
በአንድነት እንዲሰራ ፍላጎት አለው። መድረክ በዚህ ረገድ ልዩነቶቹን፣  አቻችሎ ወደ 
ዉህደት እንዲመጣ ፣ አንድነት ብዙ ደክሟል። 

ነገር ግን የመድረክ አንዳንድ ድርጅቶች መሪዎች፣ ለግል ስልጣናቸዉ ሲሉ ወደ ዉህደት 
መምጣትን  የሚፈልጉ አይመስልም።  በመድረክ ያሉ ደርጅቶች ከተዋሃዱ፣ የአመራር 
አባላት እንደገና ዴሞክራቲካሊ ነው የሚመረጡት። እነ ዶር በየነ ፣ ዶር መራራ እንደ 
ሌሎች መመረጥ አለባቸው። ከተመረጡ ደግሞ የተዋሃደዉን መድረክ እንደ ግል 
ንብረታቸው ሊያሽከረክሩት አይችሉም። በሥራ አስፈጸማዊ ዉስጥ አንድ ድምጽ ነው 
የሚኖራቸው። ያንን ደግም አይፈልጉትም።  እነርሱ የሚፈልጉት፣ እንደ ግል ንብረታቸው 
የሆነዉን ድርጅትን ይዘው፣ ሕብረት፣ ግንባር እያሉ፣ ቪቶ ፓወር ይዞ፣ የፖለቲካ 
ጅምላስቲክ እየሰሩ መቀመጥ ነዉ። 

ሌላው የመድረክ አንዳንድ ድርጅቶች በምንም መልኩ አሁን ያለው ፌዴራል አወቃቀር 
እንዲቀየር አይፈልጉም።  ከብሄረሰብ መብት ይልቅ ለግለሰብ መብት ቅድሚያ 
አይሰጡም። በነዚህ ጉዳዮች ከአንድነት ፓርቲ ይልቅ የሚቀርቡት ለኢሕአዴግ ነው። 
ለአምስት አመታት ነገሮች ለማጥበብ ቢሞከረም አልተቻለም። አከረሩ።  

እነ ዶር መራራ እና ዶር በየነ፣ በዚህ መልኩ ከአንድነት ጋር ያላቸው ልዩነት እየሰፋ 
በመሄዱ፣ አይናቸዉን በጨው አጥበው፣ በአገሪቷ ትልቅ እንቅስቃሴ እያደረገ ያለውን 
የአንድነት ፓርቲ አግደናል የሚል፣ ጸረ-ዴሞክራሲያዊ መግለጫም አዉጥተው ሰውን 



አስገረሙ። አንድ የዘነጉት ጉዳይ ቢኖር ግን፣ በአብዛኛዉ የአንድነት ሆነ የቀድሞ 
የመድረክም ደጋፊዎች ዘንድ፣  መድረኩ ከሞተ መቆየቱን  ነው።  

አብዛኞቻችን የመድረክን ራዮችን እንደግፍ ነበር። የተለያዩ የፖለቲካ አመለካከቶችን 
ማቀራረብ ተችሎ ፣ ኢትዮጵያዉያንን የማገናኘት ራእይ በጣም ትልቅ ራእይ ነው ብለን 
እናምን ነበር። ነገር ግን መድረኩ በአመራር አባላቱ ድክመት የታሰበለት ደረጃ ሊሄድ 
አልቻለም። የመድረክ አንዳንድ አባል ድርጅቶ አክራሪ ብሄረተኞች ሆኑ። ጭራሹኑ 
በመድረክ ስም አባል ድርጅቶች እየተጎዶና እየተዳከሙ መጡ። መድረክ ትግሉን ወደፊት 
እንዲያስኬድ ይረዳል ተብሎ የተገመተ መሳሪያ ነበር። ነገር ግን ትግሉን እየጎዳ መጣ።  
የያዝነው መሳሪያ ካልሰራ፣ መታደስ አለበት። መታደስ ካልቻለ ደግሞ መጣል ነዉ 
የሚኖርበት። 

ከመድረክ እንዲለያዩ ጥያቄ ቢቀርብላቸውም፣ የአንድነት አመራር አባላት አሁንም 
በመድረክ ዉስጥ በመስራት ወደ ዉህደት መኬድ የሚቻልበት ሁኔታ መፈለግ አለበት 
እያሉ ነዉ። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ  ሕዝብ እንወክላለን እያሉ ምንም የማይሰሩ የጥቂት 
ግለሰቦች ክለብ የሆኑትን፣ እስከመቼ እንደሚታገሱ አላዉቅም።  

  

 


