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የአንድነት ጭምብል   
                                                                          

ዘለቀ አባይ 

04/09/14  

የጽሑፉ መነሻ የአንድነት ፓርቲ የእሪታ ቀንና መሬት ለሚሊዮኖች የሚለው ንቅናቄ 

ነው፡፡ ”የእሪታ ቀን” በሚል የአንድነት ፓርቲ መጋቢት 28 ቀን 2006 ዓ.ም መሬት 

ለሚሊዮኖች በሚል መሪ ቃል በመዲናዋ ሊያደርገው የነበረው በእነሱ አገላለጽ መሬት 

አንቀጥቅጥ ታላቅ ሕዝባዊ ሠላማዊ ሰልፍ ወደ ሌላ ጊዜ ተሸጋግሯል፡፡  

በፈቃጁ የአዲስ አበባ አስተዳደር ቀኑ ይቀየር ጥያቄ መሠረት ለሚያዝያ 5 ቀን 2006 

ዓ.ም መዛወሩን ከውጭ ማህበራዊ ድረ ገጽ አነበብን፡፡ ደብዳቤዎቹም አብረው 

ተያይዘዋል፡፡ አንዱ ድረ ገጽ እንዲያውም የአዲስ አበባ መስተዳደር እጁን ሰጠ ይለዋል፡፡ 

አስተዳደሩ ለጥያቄው ህጋዊ መልስ መስጠቱ ግዴታው እንጂ እንደተባለው እጅ መስጠት 

እንዴት ሊሆን እንደቻለ አስረጂ የለውም፡፡ የአንድነት ፓርቲ አባላት ኅብረተሰቡን 

በተለያየ አቅጣጫ ሲቀሰቅሱት ከርመዋል፡፡ ሕዝቡ በዚህ ሰልፍ ላይ እንዲገኝ ቀስቅሰው 

ሲያበቁ መሬት አንቀጥቅጠው ሰልፉን ለኢሕአዴግ ለማሳየት የታቀደ ነው፡፡  

በአጭሩ የመልዕክቱ ይዘት ሕዝብ ከጎናችን መሆኑን እናሳየዋለን የሚል ነው፡፡ የእሪታው 

ቀን ንድፈ ሀሳብ የተወሰደው ከኢሕአፓ መሆኑ ነው፤ ያ ወቅት በነበረው የትግል ሥልት 

ለምን እንደዚያ ማድረግ እንዳስፈለገ የነበሩትና በሕይወት ያሉት አባላቱ የተጻፉ አያሌ 

መጽሀፍት ጭምር በዋቢነት ይመሰክራሉ፡፡  

ኢሕአፓ አባላቱን ከግድያና ከአፈና ለማስጣል በየቤቱ አሰሳ ሲደረግ የተደራጀው የሴቶች 

ኮሚቴ ይህን እሪታ በማሰማትና በመቀባበል ልጆቹን ላለማስወሰድ የተጠቀመበት የትግል 

ዘዴ ነው፡፡ ኢሕአፓ በሕቡዕ ይታገል የነበረና በዚያን ዘመን በመንግሥት እውቅና 

ያልተሰጠውና በፍፁም ጠላትነት የተፈረጀ ከመሆኑ አንጻር የነደፈው የእሪታ ጩኸት 

ወቅታዊ ሥልት፣ ተደማጭነትም፣ አዋጭነትም ነበረው፡፡  

በሕጋዊነት ተመዝግቦ ቢሮ ከፍቶ አባላቱን በአደባባይ እየሰበሰበ በመገናኛ ብዙኃንም 

መግለጫ እየሰጠ የሚሰራው አንድነት ፓርቲ የእሪታ ቀን ብሎ መኮረጅ ለምን አስፈለገው? 
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እሪታውን በየሚዲያው እያስነካው አይደል እንዴ ያለው? ወይንስ ሕዝብ በአደባባይ ጠርቼ 

ሴቶቹን ሽርጥ አልብሼ እወጣለሁ፤ እሪታዬንም አቀልጠዋለሁ ነው የሚለው?  

በአገር አማን በአደባባይ እሪታዬን እያቀለጥኩ በየመንደሩ እዘዋወራለሁ ከሆነ የሚለው 

ይህም የሌላውን ዜጋ መብት የሚጋፉና ጸጥታን የሚያደፈርስ ተግባር ነው የሚሆነው፡፡ 

አንድነትን የሚደግፉት እንዳሉ ሁሉ ከሁሉም ወገን ያልሆነ አብዛኛው ሕዝብም እንዳለ 

የእነዚህንም መብት በእሪታ መረበሽ እንደማይገባ አንድነት ሊያውቀው ይገባል፡፡  

በሠላማዊ ሰልፍና በእሪታ፤ በግርግርና በሁካታ ሳይሆን በሰከነ የመነጋገርና የመግባባት 

መንፈስ ብቻ ነው የፖለቲካ ችግርንና ልዩነትን መፍታት የሚቻለው፡፡ ዳሩ ከገዥው ፓርቲ 

ጋር ያለን ልዩነት በውይይት አይፈታም የሚለውን ውሣኔ በውስጣቸው ይዘዋል፡፡  

በመሬት አንቅጥቅጥ ሠላማዊ ሰልፍና በአመጽ ብቻ ነው ኢሕአዴግን ከሥልጣን 

የምናወርደው የሚል የጋራ ውስጣዊ ስምምነት ከሠማያዊ ፓርቲና ከጀርባቸው ካለው 

ግንቦት 7 ጋር በመምከር ብዙ ርቀት ውስጥ ለውስጥ ለመሄድ እየሞከሩ መሆናቸው 

ይታወቃል፡፡ ለዚህም ነው የግንቦት ሰባቱ ኢሣት ሳተላይት ራዲዮና ቲቪ ከእነሱው 

በሚያገኘው መረጃ መሠረት ሰፊ ሽፋን የሚሰጠው፡፡ 

የሠላማዊ ሰልፍ ፍቅር ከቀለም አብዮት መሪነታቸው አንጻር በውጭ ኃይሎች የተሰጣቸው 

ልዩ ምክርና ሥልጠና ሲሆን ሌላው ከዐረብ ዓለም ትርምስ የቀሰሙት የጥፋት መንገድ 

መሪነት ስለሆነ ሊሞክሩት ይችላሉ፡፡ ከኢትዮጵያ ሕዝብ 85 በመቶ የሚሆነው አርሶ አደሩ 

ነው ወሣኙ ምልዐተ ሕዝብ፤ በከተማው ያለው ሕዝብ ሁሉንም ነገር ይወክላል፤ ለዓለም 

አቀፍ መገናኛ ብዙኃንም ቅርበት አለው፡፡   

በጎረቤት ኬንያ፣ በጆርጂያ፣ በቅርቡ በዩክሬንና በዐረቡ ዓለም በአንድ ወገን የምዕራባውያን 

ሎሌዎች ያደራጁትና የቀለም አብዮት መሪዎች ነን ባይ አሽቃባጮች በተለያየ ፓርቲ ስም 

ተደራጅተው የቀሰቀሱት ሠላማዊ ሰልፍ በሌላ ወገን አክራሪ ሙሥሊም ብራዘር ሁድ 

በበኩሉ በተለያየ ዐረብ አገራት አደራጅቶ ያስነሳው ሕዝባዊ ተቃውሞና ሰልፍ ማሳረጊያው 

ምን እንደሆነ፤ የት እንደደረሱ፤ አሁንስ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ስለሚያውቅ እንዲህ ዓይነት በጠላቶቹ የተደገሰለት ወጥመድ ውስጥ ዘው ብሎ አይገባም፡፡ 

ጠንቅቆም ያውቃቸዋል፡፡ 
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የወጣት ሥራ አጥነት በዛ፤ ፍትህና ሰብዓዊ መብት አይከበርም፤ የፕሬስ ነጻነት የለም፤ 

ዴሞክራሲና ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር እንመሠርታለን በሚል ሽፋን ለለውጥ ተነስተናል 

የሚሉ ፓርቲዎችና በሌላም ወገን አክራሪ ሙሥሊም ፓርቲ ተቀናጅቶ መሬት አንቀጥቀጥ 

ሠላማዊ ሰልፍ ለወራት አድርገው አገራቸውን አወደሟት፡፡ ሕዝብ አለቀ፤ ምጣኔ 

ሀብታቸው ተንኮታኩቶ ወደቀ፤ ሠላምና መረጋጋት ጠፋ፤ የተቃዋሚው ልዩነት እየሰፋ 

መግባባት ጠፍቶ እርስ በእርስ መጠፋፋት ነገሰ፡፡ እንኳን ለሥራ አጡ ሥራ ሊፈጥሩና 

ሊሰጡ ቀርቶ አንዱም ያነሱት የፖለቲካና የሰብዓዊ መብት፤ የምጣኔ ሀብት፤ የፍትህ ጥያቄ 

ሳይመለስ ጭርሱንም  መያዣ መጨበጫው የጠፋበት ምስቅልቅል ውስጥ ወድቀው ይገኛሉ 

- ያመጡት ያገኙት መፍትሄ ምንም የለም፡፡ 

የተረጋጋ መንግሥትና አገር መሆን አልቻሉም፡፡ በርካታ ሕዝብ አልቋል፤ ተሰዷል፡፡ 

እየተሰደደም ነው፤ ሥራ አጥነት ከ40 በመቶ በላይ ደርሷል፤ የአገር ውስጥና የውጪ 

እንዲሁም የቱሪስት ገበያቸው ሞቷል፤ ምግብ በራሽን ይታደላል፤ ከተሞች ፈራርሰዋል፤ 

ወድመዋል፡፡  

ለአብነት የግብጽ ምጣኔ ሀብት አምና 1 ነጥብ 9 በመቶ ነበረ፤ ዘንድሮ ወደ አንድ በመቶ 

ወርዷል፡፡ አሁንም ሠላምን መረጋጋት የለም፡፡ በአብዛኛው አገራት ሰርቶ መግባት፣ ወጥቶ 

መመለስ በእጅጉ አስቸጋሪ ሆኗል፡፡ በአገራቱ የከፋ ሥርዓት አልበኝነት ነግሷል፤ በከተሞች 

የፈንጂ ፍንዳታና ግድያም ተበራክቷል፡፡ በፊት አንድ ላይ ሆኖ በጎዳና ሰልፍ አገሩን 

እያጥለቀለቀ ጉሮሮው እስኪሰነጠቅ ሲጮህና መሬት አልበቃው ብሎ በበቀልና በደም 

ጥማት ሲያገሳ የነበረው ሁሉ የገዛ አገሩን አፍርሶና አንኮታኩቶ አወደማት፡፡  

ተቃዋሚው ጭራሹኑም እጅግ የከፋና መመለሻ የሌለው መዓት አምጥቶ አረፈ፡፡ የዓለም 

ሕዝብ በየቴሌቪዥን መስኮት በያለበት ሆኖ ተገርሞ ተከታተላቸው፡፡ እንዲህ ዓይነት 

እጅግ ኃላፊነት የጎደላቸው የአውሬና የደም ጥማት መንፈስ የሰፈነባቸው ጽንፈኛ 

የተቃዋሚ የፖለቲካ መሪ ነን የሚሉ ሥልጣን የተጠሙ መሰሪዎች አገራቸውንም 

ሕዝባቸውንም ይዘውት ጠፉ፡፡  

ዛሬ በእነዚያ አገራት ሠላም እንኳን ቢገኝ ምጣኔ ሀብታቸው ከገባበት ቀውስ ለመውጣት፤ 

የወደመውን ከተማና ሐብታቸውን መልሶ ለመተካት ቢያንስ ሠላሳ እና አርባ ዓመታት 

በድህነትና በችግር ውስጥ መኖር ግድ ይላቸዋል፡፡  
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ታዲያ እነ አንድነት፣ ሠማያዊ ፓርቲ እና ግንቦት 7 በአመጽና በመሬት አንቀጥቅጥ 

ሠላማዊ ሰልፍ ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ የሚመኙለት ይህንን ነውን? በእርግጥ እነዚህ ሰዎች 

ኢትዮጵያዊያን ናቸውን? ለዚህች አገርና ለሕዝቡስ ያስባሉን? ወይንስ እንደተመኙት ደም 

አፋሰው ሥልጣን ቢይዙ አሁን ያለውን የሥራ አጥነት ችግር በአንድ ጀንበር በመፍታት 

ድፍን የኢትዮጵያን ወጣት ሥራ እንሰጠዋለን ብለው ይገምታሉ? የዴሞክራሲ፤ የመልካም 

አስተዳደር፤ የሰብዓዊ መብት፤ የፕሬስ ነጻነት ችግርንም በአንድ ጀንበር ይፈታሉ? 

በቅሎ በሰው እጅ ያምር ሲይዙት ያደናግር ይላል የድሮ ሰው፡፡ ማውራትና መሥራት 

በጭራሽ አያገናኙም፡፡ እንዲያውም የከፋ ሥራ አጥነት፤ የከፋ የሰብዓዊ መብት፤ 

የዴሞክራሲ፤ የመልካም አስተዳደር፤ የፍትህ ጥሰትና እጦት እንደሚከሰት፤ አገሪቱ አሁን 

ካለችበት ሠላምና መረጋጋት፤ ልማትና የእድገት መስመር ሙሉ በሙሉ ወጥታ አስከፊ 

ጨለማና ውድቀት ውስጥ እንደምትገባ ለአፍታ መጠራጠር አይቻልም፡፡  

አይሳካላቸውም እንጂ ቢሳካላቸው የከፋ አምባገነኖች እንደሚሆኑ በእብሪትና በማን 

አለብኝነት፤ በጥላቻና በጎጠኝነት በተመረዘ የበቀል ሥሜት ኢትዮጵያን ታላቅ ውድቀትና 

ድህነት ውስጥ እንደሚከቷት ድርጊቶቻቸውና ባህሪያቸው በተግባር ይመሰክራል፡፡  

በአሉባልታ፣ በከፋና ወሰን በሌለው ጥላቻ ውስጥ የተዘፈቀና የበቀል አጋጣሚን በናፍቆት 

የሚጠብቅና ለዚህም የተሰባሰበ ኃይል አገርንና ሕዝብን አቻችሎ በሠላም ይመራል ብሎ 

ማሰብ ከቶ አይጠበቅብም፡፡  

በአሜሪካን ሰኔት ተገኝተው ስለኢትዮጵያ ንግግር በማድረግ እናንተ ለሥልጣን አብቁን 

እንጂ በምሥራቅ አፍሪካ የእናንተን ጥቅም ለማስከበር እንሰራለን የሚሉ የአገራቸውን 

ጥቅም አሳልፈው ለመስጠት የተዘጋጁ አሽከሮች ይህንን ኩሩና ታላቅ ሕዝብ ለመምራት 

የሞራል ብቃቱ የላቸውም፡፡  

እነዚህ ናቸው በአገር ውስጥና በውጭ በተቃዋሚ ፓርቲ ስም ተሰልፈው የቀለም አብዮት 

በመምራት ሕዝብን ፈተናና መከራ ውስጥ ለመክተት፤ ለእነሱም ፍላጎት መጠቀሚያ 

ሊያደርጉት አመጽ ለመቀስቀስ በግሉ ፕሬስ እየተረዱና እየተዘጋጁ ያሉት፡፡ ተቃዋሚውና 

ጽንፈኛው አመጽና ደም መፋሰስን የሚያመልከው ኃይል ውጤቱ ወዴት ያመራል? አገሪቱ 

ወዴት ትሄዳለች? ብለው ለማሰብ ያልቻሉና በፖለቲካ ዳፍንት ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡  
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ሌላውና አስገራሚው የአንድነት ፓርቲ አሳፋሪና ማንነቱን የሚያጋልጠው መሬት ይሸጥ 

ይለወጥ የሚል የፖለቲካ አቋም ይዞ መሬት ለሚሊዮኖች ብሎ በሕዝብ ማሾፍና መቀለዱ 

ነው፡፡ ይህ የቢሮክራቶች፣ የቴክኖክራቶችና የከፍተኛው ንዑስ ከበርቴ፣ የፊውዳላዊ 

እብሪትና ማን ያህለኛል ሥሜት የተጠናወተው ስብስብ የኢትዮጵያ ተማሪዎችና ትውልድ 

ታላቅ መስዋዕትነት የከፈለበትን የመሬት ላራሹን ጥያቄ አፈር አስገብቶታል፡፡ 

ደርግ ያወጀው መሬት ላራሹ በዚህም መንግሥት ፀንቶ ቀጥሏል፡፡ የኢትዮጵያ ጭቁን 

ገበሬዎችና አፈር ገፊዎች የዘመናት የነጻነት ጥያቄም ነበር፡፡ ዛሬ የመሬታቸው ባለቤቶች 

ናቸው፡፡ መሬት በመንግሥትና በሕዝብ እጅ ሆኖ ይተዳደራል፡፡  

በታላላቅ የልማት ግንባታዎች አካባቢ ለመላው የአገሪቱ ሕዝብ ለሚጠቅሙ ሥራዎች 

መሬቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ዜጎች እንዲነሱና ምትክ ቦታ እንዲሰጣቸው ይደረጋል፡፡ 

ባደጉና በበለፀጉ አገራት ትናንትም ዛሬም እየተደረገ ያለው ይኸው ነው፡፡  

አንድነት ፓርቲ መሬት ይሸጥ፤ ይለወጥ ሲል የኒዮ ሊበራሉን ፖለቲካ አራማጆችን 

መሠረታዊ የፖለቲካ አቋም ደግፎ ነው፡፡ ነገ አየር መንገድ፣ መብራት ኃይል፣ ቴሌኮም፣ 

ሌላም ሌላም ለአገር ውስጥና ለውጪ ኢንቨስተሮች ይሸጥ እንደሚል መጠራጠር 

አይቻልም፡፡  

ታዲያ በምን መሥፈርት ነው መሬት ለሚሊዮኖች የሚል ሕዝብን መደለያና ማታለያ 

ካርድ ማንሳት የፈለገው? መሬት የሚሊዮኖች የኢትዮጵያ ገበሬዎች ሐብትና ንብረት ከሆነ 

በርካታ አሥርት ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡  

ሕዝብ ተመልሶ የከበርቴዎች አገልጋይና ጭሰኛ አሽከር ዳግም አይሆንም፡፡ አንድነት 

ፓርቲ ለማታለያነት የነጠቀው የቀድሞው ትውልድ መፈክር ከእሱ መደባዊ ባህርይ ጋር 

ስለማይሄድ ባይጠቀምበት የዚያን ትውልድም በደም የተጻፈ ወርቃማ ታሪክ ጥላሸት 

ባይቀባው ይመረጣል፡፡ 

ያ ትውልድ የታገለውና የሞተው የመራው ሕዝባዊ አብዮትም በምዕራባውያን ቱጃሮች 

የተፈበረከውን አሽከሮቻቸውንና ጥቅም አስጠባቂዎቻቸውን ለሥልጣን ለማብቃት ሲሉ 

የፈጠሩትን የአገርንና የሕዝብን ጥቅምና ክብር እንዲሁም ሉዓላዊነት አሳልፎ ለባርነት 
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የሚዳርገውን የቀለም አብዮት ሳይሆን ሕዝብን እውነተኛ የሐብቱና የሥልጣኑ ባለቤት 

ለማድረግ ነበር፡፡  

ያ ትውልድ ለካፒታሊስቶች፣ ለኢምፔሪያሊስቶችም አላጎበደደም፡፡ አልተንበረከከም፡፡ 

ደግፉኝና ለሥልጣን አብቁኝ ሲልም እግራቸው ሥር አልተንከባለለም፡፡ የኒዮ ሊበራሎች 

አገልጋይ፣ ተላላኪና ጉዳይ አስፈጻሚ በመሆንም አልተሰለፈም፡፡ ራሱን ሆኖ፣ በሕዝብ 

አምኖና ተማምኖ ነበር የተነሳው፡፡ ወቅት አልፈቀደለትም፡፡ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ 

ባህሉን፣ ክብሩንና ታሪኩን ጠባቂ የአባቶቹ ልጅ ነበር፡፡ 

 ያ ትውልድ ኢትዮጵያን ዛሬ ቻይናና ሩሲያ የደረሱበት ታላቅ  የኢኮኖሚና የቴክኖሎጂ 

ምጥቀትና ብቃት እንድትደርስ በሌሎች ሳይሆን በራስዋ ብቻ የምትተማመንና ለሌሎች 

የምትተርፍ ሀገር እንድትሆን ነበር ህልምና ምኞቱ፡፡ አሁንም ሀገሪቱ የተሻለውንና 

የሚበጀውን የእድገት መስመር ለመያዝዋ ዘመኑ ይመሰክራል፡፡ስለዚህም የእዛ ትውልድ 

ህልም በተግባር እየታየ እውንም እየሆነ ነው፡፡  

ያ ትውልድ የመራው እውነተኛ ሕዝባዊ አብዮትን እንጂ በምዕራባውያን ድጋፍና እገዛ  

የሚደረግለትን የቀለም አብዮት አልነበረም፤ ሊሆንም አይችልም፡፡ የዘመኑ የቀለም 

አብዮቶች ሁሉ የተመሩትና የሚመሩት ለምዕራባውያን ጥቅም መከበር ባጎበደዱ 

የየአገራቱ ቅጥረኛ ምሁራንና ጀሌዎቻቸው ነው፡፡ 

አንድነትና ሠማያዊ ፓርቲ እንዲሁም ግንቦት ሰባት የደረባችሁትን ካባ አውልቃችሁ 

ለሕዝባችሁ እውነተኛ ሠላም፣ ልማትና እድገት መቆም እስካልቻላችሁ ድረስ ከንቱ 

ሕልማችሁና ሕዝብን የደም ግብር ለማስከፈል የምታደርጉት ሩጫ ይመክናል፡፡  

በምዕራባውያን ተላላኪነትና አጀንዳ አስፈጻሚነት ተሰልፎ እንዲያም ሲል በግብጽና 

በሻዕቢያ ገንዘብ እየተረዱ ቅጥረኛ የግል ፕሬሶችንም በገንዘብ ገዝቶ በማሰማራት 

የኢትዮጵያን ሕዝብ ሠላሙን፣ አገሩን፣ አንድነቱንና እድገቱን አታደፍርሱት - ቁጣውን 

አትችሉትምና፡፡         


