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“ሠላማዊ ” እጀታ የተበጀለት የቀውስ ፈጠራ 

ትግል (1) 
ኢብሳ ነመራ 

 

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (አንድነት) በይፋ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ 

አንድንት መድረክ  (መድረክ) በተሰኘ ውሕደት ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር መቀላቀሉ ከተነገረን 

ከርሟል፡፡ ይሁን እንጂ፣ ተዋሃድኳቸው ከሚላቸው ጋር ውሃና ዘይት ሆኖ መዋሃድ ተስኖት ይሁን 

በሌላ ምክንያት ፣ በተደጋጋሚ በተለያዩ  ጉዳዮች ላይ ተነጥሎ በመውጣት የተለዬ አቋም ሲይዝና 

አቋሙን ለማሳወቅ አለያም ድጋፍ ለማግኘት ጥሪ ሲያስተላልፍ ይደመጣል፡፡  

 

ለነገሩ ገሚሱ “ሶሻል ዲሞክራት ነኝ መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የሕዝብ ሀብት ነው፣ ብሔር ላይ 

የተመሠረተ ፌደራላዊ አወቃቀር ያስፈልጋታል” የሚል አቋም የሚያራምዱ ፓርቲዎች ባሉበት 

ስብስብ  ውስጥ “መሬት የሚቸበቸብ የግል ሀብት መሆን አለበት፣ ኢትዮጵያ ብሔር ላይ 

የተመሠረተ ፌዴራላዊ አወቃቀር አያስፈልጋትም” የሚለው አንድነት ተዋዶ ቢገኝ ነበር አስገራሚ 

የሚሆነው፡፡ ምክንያቱም ሁለቱ አቋሞች  የሚቀላቀሉ አይደሉምና፤ ልክ እንድ ውሃና ዘይት፡፡  

 

ይህን ያነሳሁት ታዋቂ ነን የሚሉት ጥቂት የአገራችን ተቃዋሚዎች ነገር ውል የሌለው ሆኖ 

ስላስገረመኝ እንጂ ልጽፍ የተነሳሳሁት እንኳን አንድነትን በአባልነት ይዤዋለሁ ስለሚለሁ መድረክና 

ተዋሃጅ ፓርቲዎቹ አይደለም፡፡ ፅሀፌ የሚያተኩረው በቅርቡ የመድረክ ብሄራዊ ምክር ቤት 

ባካሄደው ስብሰባ ፣ የም/ቤቱ አባላት “ሰላማዊ ትግሉን እናጋግለው ወይም ባለበት ይቀጥል እና 

ወይም እናፋጥነው ወይም ባለበት ይቀጥል” በሚል አጀንዳ ላይ ተከራከሩ በሚለው ጉዳይ ላይ ነው፡፡  

 

የአንድነት ብሄራዊ ም/ቤት በቅርቡ ባካሄደው ስብሰባ “ሰላማዊ ትግሉን እናጋግለው ወይስ ባለበት 

ይቀጥል” በሚል አጀንዳ ላይ መወያየቱን ሰምተናል፡፡  ይህን የአንድነትን መወያያ አጀንዳ የሰማ 

ማንኛውም ሰው - አባልና ደጋፊያቸውም ጭምር አንድ ጥያቄ እንዲሚያቃጭልበት ግልፅ ነው፡፡ 

ይህም “ሰላማዊ ትግል ምንድነው?” የሚለው ነው፡፡ አንድነት እስክ ዛሬ ሰላማዊ ትግሉን ችላ ብሎ 

አንቀላፍቶ ነበር? ሲል መጠየቁም አይቀርም፡፡  

 

ይህ ጥያቄ ከተነሳ፣ የመድብለ ፓርቲ ስርአት በሕገ መንግስት በተረጋገጠበት አገር ሰላማዊ ትግል 

ከመርሕ አኳያ ምንድነው? የሚለውን መመልከት አስፈላጊ ነው፡፡ የመድብል ፓርቲ ስርአት ባለበት 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ሁሌም ሰላማዊ ትግል አለ፡፡ ሰላማዊ ትግሉ የተለያየ አመለካከት፣ 

ከአመለካከት የመነጨ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ፖሊሲዎች ያላቸውና ይህን ልዩ 

የሚያደርጋቸውን ጉዳይ መሰረት አድርገው የተደራጁ ፓርቲዎች፣ ለሕዝብና ለሀገር የተሻለ ይበጃል 
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ብለው ያመኑበትን ፖሊሲ ለሕዝብ እያስተዋወቁ፣ በሕዝብ ይሁንታ ወደ ሥልጣን ለመውጣት 

የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው፡፡ ቀድሞውኑም ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ለማድረግ ፓርቲዎች 

ሲደራጁ፣ አካሄዳቸውና መድረሻቸው ይህ ብቻ ነው፡፡ 

 

ሰላማዊ ትግል በአጭሩ ይህ ከሆነ አሁን ከተመሠረተ ዓመታትን ያስቆጠረው አንድነትፓርቲ ድንገት 

ተነስቶ “ሰላማዊ ትግሉን ላጋጋግል ወይንስ አላጋግል” በሚል አጀንዳ ላይ መከራከሩ እርግጥ ተገቢ 

የሆነውን ሰላማዊ ትግል የማካሄድ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን፣ ከዚህ ቀደም ከነበረው ላጠናክረው 

ወይ? የሚል ጉዳይ ማንሳቱን ጥርጣሬ ውስጥ ይጥለዋል፡፡ በተለይ ትግሉን ከማጋጋሉ ጋር አያይዞ “ 

የረሃብ አድማ፣ ምንትስ ቅብጥርስ …” የሚሉ ጉዳዮች መነሳታቸው ጥርጣሬውን ያጠናክረዋል፡፡እዚህ 

ላይ ፓርቲው የሚያወራው ስለ ትክክለኛና ተገቢ ሰላማዊ ትግል ካልሆነ ምን እያለ ይሆን? መባሉ 

አይቀርም፡፡  

 

አንድነት እንደ ፓርቲ ተደራጅቶ መንቀሳቀስ ከጀመረ በኋላ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ 

አንድነት መድረክ በሚል ጥምረት ከሌሎች ጋር በተመሳሳይ የምርጫ ምልክት ምርጫ 2002 ላይ 

መወዳደሩን እናስታውሳለን፡፡ ይሁን እንጂ፣ ከዚህ ምርጫ ቀደም ባሉት ጊዜያትም ይሁን ከዚያ 

ወዲህ በኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የሚከተለውን ግልጽ ፖሊሲ “ፍኖተ ነፃነት” 

በተሰኘው ልሳኑ አማካኝነትና በሌሎችም መንገዶች ህዝብ ውስጥ እንዲሰርጉ በማድረግ ወደሥልጣን 

ለመምጣት ወይም ሥልጣን ለመጋራት የሚያስችለውን የሕዝብ ድምፅ ለማፍራት ከመሥራት ይልቅ 

ቀውስ (Crise) መፍጠር፣ በተለያዩ አጋጣሚዎች የተፈጠሩ ጥቃቅን ቀውሶችን ያለወጉ በማራገብ 

በሥልጣን ላይ ያለውን ፓርቲ የማጥላላት ዘመቻ ላይ ሳያሰልስ ጠንክሮ በመሥራት ዘመቻ ተጠምዶ 

ነው የቆየው፡፡ 

 

በሕዝብና በሀገር ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ የሚያስከትሉና ሊያስከትሉ የሚችሉ ቀውሶች ይፋ ወጥተው 

ተጠያቂው ወገን መተቸት የለበትም የሚል እምነት የለኝም፡፡ ትክክለኛና ሚዛናዊ ትችቶችን 

ማቅረብ ተገቢና አስፈላጊ ነው፡፡ የሚቀርቡት ትችቶች ግን ሕዝብን ብዥታ ውስጥ በመክተት 

በብዥታ የተደናገረ ደጋፊ ለማፍራት፣ ከስርአት ውጪ ለሆነ ተቃውሞ ለማዘጋጀት መሆን 

የለበትም፡፡ ይህ ውስጠ ወይራ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ነው፡፡ ትችቶች ሰላሚዊ እንዲሆኑ፣ የሕዝብን 

ዘላቂ ጥቅም ታሳቢ ባደረገ የተቺው ሃሳብና አቋም ደጋፊ ለማፍራት  በተጨባጭ ማስረጃ፣ 

በሕገመንስግቱና በሌሎች በሥራ ላይ ባሉ ሕጎች እንዲሁም በመርሕ የተደገፉና ተግባራዊ ሊሆን 

የሚችል አማራጮችን ያየዙ መሆን ይገባቸዋል፡፡  

 

አንድነት እንደፓርቲ እንዲሁም አመራሮቹ ከዚህ ቀደም፣ በተዛባ መንገድ በመተርጎም  ሕዝብን 

ውዥንብር ውስጥ በመክተት፣ አማራጭ አቋማቸውን በመደገፍ ሳይሆን የሌላውን ወገን ጥንካሬ 

በተሳሳተ መልኩ ትርጉም በመስጠት ከማየት የመነጨ ደጋፊ ለማግኘት በዘመቻ መልክ 

ያናፈሷቸውን ቀውሶች እንመልከት፡፡  
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አንድነትና ጥቂት መሰሎቹ ፓርቲዎች ከዚህ ቀደም የወጡ አዋጆችን፣ በሕግ ላይ በመመስረት 

የተወሰዱ እርምጃዎችን፣ ለሰው ልጅ አቅም ፈታኝ የሆነውን የድርቅን ተፈጥሯዊ ክስተት ጭምር 

ሌሎችንም መሰል ጉዳዮች ትልቅ ቀውስ የተፈጠረ በማስመሰል ለተቃውሞ መቀስቀሻነት ለመጠቀም 

ሞክሯል፡፡ ከአነዚህ መሃከል በለፈው ዓመት ተፈጥሮ የነበረው ድርቅ ያስከተለው የምግብ እጥረት፣ 

በሽብርተኝነት ወንጀል ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸው ግለሰቦች፣ የከተማ ቦታን በሊዝ ስለመያዝ 

የወጣው አዋጅ፣ በቅርቡ በደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ቤንች ማጂ ዞን 

ጉረ-ፈረዳ ወረዳ በአማራ ብሄር ተወላጆች ላይ ተፈፀመ በሚል ያራገቡት ወሬ ተጠቃሾቹ ናቸው፡፡  

 

ባለፈው አመት ተከስቶ በነበረው ድርቅ በአንዳንድ የአገሪቱ አካባቢዎች ተፈጥሮ የነበረው የምግብ 

እጥረት አንድነትና ሌሎችም ፓርቲዎች የሕዝብ እልቂት ያስከተለው ቸነፈር አድርገው በማቅረብ 

በጉዳዩ ላይ  መንግስትን ለመወንጀል አቅማቸው የፈቀደውን ሁሉ ለማድረግ ሞክረዋል፡፡  በድርቁ 

ምክንያት ሰዎች የሚበሉት አጥተው የህይወት ሥርዓታቸው እንደማያስችላቸው እየታወቀ ሣርና 

አረም እየበሉ ለመኖር /ይህ በመሰረቱ የሰው ልጅ ሕይዎትን ለማስቀጠል ፈጽሞ እንደማያስችል 

እየታወቀ/ ተዳርገዋል ብለው ይህን እውነት ለማስመሰል ከአንድ የውጭ የመገናኛ ብዙሃን ጋር 

የድራማ ዘገባ አቅረበው እንደነበረም እናስታውሳለን፡፡ ይሁን እንጂ ምዕራባውያን ለጋሽ 

መንግስታትና ድርጅቶች ሣይቀር ድርቁ የምግብ እጥረት ከማስከተል ያለፈ የሰዎችን ሕይወት 

ወደሚቀጥፍ ቸነፈርነት እንዳልተለወጠ አረጋግጠው ምሥክርነታቸውን በወቅቱ ሠጥተዋል፡፡  

 

በእርግጥ ድርቁ በሌሎች የአካባቢው አገሮች እንደተከሰተው የበርካታ ዜጎቻችንን ሕይወት ሊቀጥፍ 

በሚችልበት ደረጃ ጉዳት ሊያስከትል ይችል እንደነበር ይታወቃል፡፡ ይህ ሳይሆን ቀርቶ የድርቁን 

ተጠቂዎች መታደግ የተቻለው፣ መንግስት የችግሩን መጠን አስቀድሞ ተገንዝቦ የእርዳታ ጥሪ 

በማቅረቡ፣ እርዳታው እስኪደርስም እጁን አጣጥፎ ከመጠባበቅ ይልቅ ከመ0ባበቂያ የእህል ክምችት 

አውጥቶ የምግብ እርዳታ ለተረጂዎች በማዳረሱ ነው፡፡ ዕውነታው ይህ ሆኖ ሳለ፣ ድርቅ መከሰቱ ብቻ 

ተነጥሎ ወጥቶ “የተረጂዎቹ ቁጥር ተደብቋል፣ ዘጎች በረሃብ እያለቁ ነው’’ የሚል ሃሰተኛ ውንጀላ 

እየተፈበረከ እንዲናፈስ ተደረገ፡፡ ይሁን እንጂ አንዳንድ ተቃዋሚ ኃይሎች ትልቅ የፖለቲካ ቀውስ 

የተፈጠረ አስመስለው የነዙት ይህ ወሬ ውጤት ሣያገኝ በወሬነት ከሥሞ ቀርቷል፡፡ 

 

በተመሣሣይ በቅርቡ ከሽብርተኝነት ወንጀል ጋር በተያያዘ በተወሰኑ ግለሰቦች ላይ የተመሠረተውን 

ክሥም የፖለቲካ ቀውስ ለመፍጠር ዓላማ ለማዋል ተሞክሯል፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት 

ግለሰቦቹን ለመክሰስ የሚያስችል ማስረጃ አግኝቼባቸዋለሁ ብሎ በተጠርጣሪነት በቁጥጥር ሥር 

ማዋሉን ይፋ ማድረጉን ተከትሎ፣ በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ ላይ አቋም መያዝ ሕገወጥ እንደሆነ 

እየታወቀ “ሰዎቹ ንፁሃን ናቸው፣ እሥሩ የፖለቲካ አፈና ነው” የሚሉ መግለጫዎችን ደጋግመው 

አሠራጭተዋል፡፡ በተከሣሾቹ ላይ ተገኘ የተባለውን ማስረጃ የተገኘበትንም መንገድ ከሕገ-መንግስቱ 

ውስጥ ለማምታት ያመቻል ያሉትን አንቀፅ በቁንፅል ጎምደው  በመጥቀስ ሕገመንግስቱን ይፃረራል 
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የሚል መግለጫ እስከማውጣት ደርሰው እንደነበረም ይታወቃል፡፡ ማስረጃው የተገኘበት መንገድ ግን 

ሕገ-መንግስታዊ ነበር፡፡ 

  

ልሣኖቻቸውና በልሣን አከልነት የሚያገለግሏቸው አንዳንድ ነፃ ጋዜጦች አሁንም ከዚህ ድርጊታቸው 

አልታቀቡም፡፡ ገና የፍርድ ውሳኔ ባልተሰጠበት የተከሳሾቹ ጉዳይ ላይ የሕዝብን ሚዛናዊ  ዕይታ 

ለማዛባት “ተከሣሾቹ ላኩልን” የሚሉትን ደብዳቤዎች በመጥቀስ አለያም በመንተራስ በፍርድ ሂደት 

ላይ ባለ ጉዳይ አሁንም ድረስ በቀጥታና በተዘዋዋሪ ትንትኔ መስጠታቸውን እንደቀጠሉ ነው፡፡ 

ይህም የቀውስ ፈጠራው አንዱ አካል ነው፡፡ 

 

በቅርቡ የትም እንደማያደርስ ተረድተው የተውት ቢሆንም የከተማ ቦታን በሊዝ ስለመያዝ የወጣውን  

አዋጅም አዛብተው በማቅረብ የአንድ ሰሞን የቀውስ መፍጠሪያ አጀንዳ ሊያደርጉት መሞከራቸውም 

ይታወቃል፡፡  

 

አንድነት መሬትን በተመለከተ  አለኝ የሚለው ፖሊሲ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ዜጐች እስከነቦታው 

ኢትዮጵያ ውስጥ መቼም የትም የመኖሪያ ጓዳቸውን የሚያሣርፉበት መሬት የሚያሣጣቸው “መሬት 

የሚሸጥ የሚለወጥ የግል ሐብት መሆን ይገባዋል”  የሚል መሆኑ ይታወቃል፡፡ይሁን እንጂ ዝቅተኛ 

ገቢ ያላቸው ዜጐች በኮንዶሚኒየም ቤቶችና  በቅርቡ በተዘጋጀው የቤቶች ልማት ፕሮጀክት 

እንዲሁም ከባንክ ጋር በሚደረግ የ4ዐ/60 ብድርና ቁጠባ ስምምነት የመኖሪያ ቤት ለመስራት 

ለሚፈልጉ ዜጎች ቦታ በምደባ ማግኘት የሚያስችላቸውን የሊዝ አዋጅ “ደሃ ዜጐችን መሬት አልባ 

አድርጎ የሚያስቀር” በማለት አዛብተው በማቅረብ ሕዝብን ሲቀሰቅሱበት ቆይቷል፡፡   

 

በሊዝ አዋጁ መነሻነት ባካሄዱት የቀውስ ፈጠራ ዘመቻ፣ አዋጁ ደርግ አውጥቶት ከነበረው የከተማ 

ቦታና ትርፍ ቤት አዋጅም የከፋ እንደሆነ አስመስለው ሃሰተኛ መረጃ እስከማሰራጨት የዘለቀም 

ነበር፡፡ “የደርግ የከተማ ቦታና ትርፍ ቤት አዋጅ መሬት መሸጥ መለወጥ የሚያስችል ነበር፣ የሊዝ 

አዋጁ ይህን መብትህን አሳጥቶሃል” እያሉ ሃሠተኛ መረጃ አቅርበው እንደነበር አስታወሱ፡፡ ደርግ  

መሬትን በርስትነት የሰጠ አስመስለውም በማቅረብ፡፡  

 

እውነቱ ግን ከዚህ የተለየ ነበር፡፡ የደርግ አዋጅ መሬትን ለዜጎች የሚሠጠው በማንኛውም ግዜ 

በመንግስት ውሣኔ በሚቋረጥ የኪራይ ሥርዓት እንጂ በርስትነት አልነበረም፡፡ አዋጁ መሬት 

የማይሸጥ የማይለወጥ የመንግሥት ንብረት መሆኑንም የሚደነግግ ነው፡፡ ይህ የአንድነት የቀውስ 

ፈጠራ ሩጫ ነጭ ውሸት እስከማሰራጨት የዘለቀ እንደነበር ለማረጋገጫነት ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

 

ከዚህ ጋር የተያያዙ ሌሎች ቀጣይ ምልከታዎችን በክፍል ሁለት እመለስበታለሁ፡፡                                    

 


