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“ፓርላማ የሚገኙት አባላቶቻችን በተቻለ መጠን ጠቃሚ ሥራ ሊሠሩ 

በሚችሉበት ሁኔታ ጥረት ማድረግ አለባቸው” ዶ/ር ኃይሉ አርኣያ 

 

አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ የቅንጅት ወራሽ መሆኑን በይፋ ገልፆ፣ ሕጋዊ ፓርቲ በመሆን ተመዝግቦ ሥራ 

መጀመሩ ይታወሳል። በምርጫ 97 በቅንጅት ስም ተመርጠው፣ በፓርላማ ከገቡ 100 የሚሆኑ አባላት 38ቱ የአንድነት 

ፓርቲ፣ ሰሞኑን ለምርጫ ቦርድና ለፓርላማው በፃፈው ደብዳቤ፣ እነዚህ አባላት በአንድነት ስም በፓርላማው ድምፅ 

እንዲኖራቸው ጠይቋል። አንድነት የቅንጅት ወራሽ ከሆነ ቅንጅት ፓርላማ ባለመግባት እንደ ቅድመ ሁኔታ 

ያስቀመጣቸው ስምንት ነጥቦች ለአንድነት ተመልሰውለት ነው የፓርላማ መቀመጫ የጠየቀው? ስትል የእንቢልታ ጋዜጣ 

ዘጋቢ ጽዮን ግርማ የአንድነት ፓርቲ ም/ሊቀመንበርና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊን ዶ/ር ኃይሉ አርኣያን ጠይቃለች።  

 

በቅንጅት ስም የተመረጡና አንድነት ፓርቲን የተቀላቀሉ የፓርላማ አባላት በፓርቲያችሁ ስም ፓርላማ ውስጥ 

እንዲመዘገቡ ጠይቃችኋል፤ ምንድነው ምክንያታችሁ?  

 

ጥያቄውን ያቀረብነው ለፓርላማ አፈ ጉባዔ ጽሕፈት ቤት ብቻ ሳይሆን ለምርጫ ቦርድም ነው። ምርጫ ቦርድ እነዚህ 

36 የሚሆኑ የቀድሞ የቅንጅት አባላት አሁን የአንድነት አባላት መሆናቸውን አረጋግጦ፣ ወደ አፈ ጉባዔ ጽሕፈት ቤት 

እንዲጻፍ ነው የጠየቅነው።  

 

ሁለተኛው ጥያቄ በቀጥታ ለምክር ቤቱ አፈ ጉባዔ ጽሕፈት ቤት ነው የተፃፈው የሚጠይቀውም ከዚህ በፊት የቅንጅት 

አባላት የነበሩ፣ በቅንጅት ስም ፓርላማ የገቡ አሁን ደግሞ የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ መሥራች አባላት የሆኑ 

ናቸው። በፓርላማ የአሠራርና የሥነምግባር ደንብ በኅዳር 3 ቀን 1998 ዓ.ም. በፀደቀው አንቀጽ 181 ንዑስ አንቀጽ 1 

“ከፓርላማው ውስጥ የሚገኙ አባላት የፓርላማ ቡድን አቋቁመው የመንቀሳቀስ መብት አላቸው” ይላል። ስለዚህ ልክ 

እኛ የጠየቅነው በዚያ ድንጋጌ መሠረት 36 የሚሆኑ በአንድነት ለዲሞክራሲና በፍትህ ስም እየተንቀሳቀሱ የድርጅቱን 

አመለካከት፣ አቋምና እምነት እንዲያንፀባርቁ ዕድል እንዲሰጣቸው ለመጠየቅ ነው።  

 

ቅንጅት ከ100 በላይ አባላት ለፓርላማ ተመርጠውለት ነበር፤ በስተመጨረሻ ፓርላማ እንግባ አንግባ የሚለው ጉዳይ 

የፓርቲው ደጋፊ እና የህዝቡ ትልቅ አጀንዳ ሆኖ ነበር፤ ነገር ግን ፓርቲው በመጨረሻ በወሰነው ውሳኔ ስምንት ነጥቦችን 

በቅድመ ሁኔታ አስቀምጦ፣ እነሱ ካልተሟሉ ፓርላማ እንደማይገባ ሲያስታውቅ፤ የተወሰኑት እስር ቤት ሲገቡ ሌሎች 

ደግሞ የፓርቲውን ውሳኔ ወደ ጐን ትተው ፓርላማ ገብተዋል። አሁን አንድነት የቅንጅት ወራሽ ነው ተብሎ ደግሞ 

ቀጥሏል። ወደ 38 የሚጠጉት የፓርላማ አባላት በአንድነት ስም እንዲመዘገቡ ሲጠይቅ ስምንቱ ቅድመ ሁኔታዎች 

ተመልሰውለታል?  

 

ይህን ጥያቄ በሁለት መልክ ልመልሰው። አንደኛ፦ አንድነት ለምክር ቤቱ ደብዳቤ የፃፈው መጀመሪያውኑ ፓርላማ ለገቡ 

አባላት ነው። የበፊት አቋም ምንም ይሁን ምን እነሱ ገብተዋል። ስለዚህ የቀድሞው ሁኔታ የሚነሳበት አይደለም። 

ስለአገባባቸው ሁኔታ ሌላ ነገር ነው፣ ግን ገብተው እዛ ውስጥ ነው የሚገኙት። አባሎቻችን ራሳቸውን በፓርላማ ቡድን 

አደራጅተው እንዲንቀሳቀሱ መብታቸው ይጠበቅ የሚል ጥያቄ ነው።  
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ሁለተኛው፦ ቀደም ሲል የነበሩ ስምንት ነጥቦች አሁንም ስምንት እንደነበሩ አይደለም። ከስምንቱ አንዱ ጥያቄ በሰኔው 

በተፈጠረው ግርግር ሕይወታቸው ያለፈ ዜጎች ጉዳይ ነበር። በነዚህ በደል ያደረሱት ላይ ማጣራት እንዲደረግና ተገቢው 

የሕግ እርምጃ እንዲወሰድ የሚጠይቅ ነው። ይህን አሁን አንጠይቅም፤ ምክንያቱም የተባለው ኮሚሽን ተቋቁሞ ውሳኔ 

ሰጥቶበታል። ወሳኔውም ለኢትዮጵያና ለዓለም ህዝብ ግልፅ ሆኗል። ስለዚህ እሱን አናነሳውም። ስለዚህ ስምንት ላይሆኑ 

ይችላሉ። የሆነ ሆኖ ያልተመለሱ ነጥቦች እንዳሉ ሆኖ የምናምንባቸውና የመታገያ ነጥቦቻችን ናቸው። እነዚያ ካልተሟሉ 

የምርጫው ሁኔታ ነፃና ፍትሃዊ ይሆናል ብለን አናምንም። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች በሂደት ምርጫው እስከሚከናወንበት 

ጊዜ ይስተካከላሉ ብለን እናምናለን። ይሟላሉ በሚል እምነት ለምርጫ 2002 ዓ.ም. ሙሉ ዝግጅት እያደረግን ነው። ግን 

ወደ ምርጫው እስክንቀርብ አቅማችን በፈቀደ እንሠራለን። ሁኔታዎች እንዲሟሉ እንጥራለን። ወደ ምርጫው ስንቃረብ 

ደግሞ ሁኔታዎችን እንገመግማለን። ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ለማድረግ ተፈጥሯል ለማለት የሚያስችል አሳማኝ ሁኔታ ካለ 

እንገባለን።  

 

እነዚህ የፓርላማ አባላት መጀመሪያውኑ የገቡ ናቸው፣ አሁን የጠየቅነው በአንድነት ስም እውቅና እንዲሰጣቸው ነው 

ብለውኛል። ያኔ ግን ከቅንጅቱ ውሳኔ ተለይተው በግላቸው ወስነው ፓርላማ የገቡ ናቸው። ያኔ በነበረው ውሳኔ 

ለተፈጠረው ጉዳይ ምን ውሳኔ ተሰጥቶበት ነው አባላቱ እውቅና እንዲሰጣቸው ደብዳቤ የተፃፈው?  

 

የቅንጅት ወራሾች ነን ስንል በጎም ሆነ ደካማ ጎን ለወደፊት ሂደታችን ጥንካሬ ሲባል የታሪካችን አካል አድርገን ነው 

የምንወስደው። ነገር ግን መግባትና አለመግባት በሚለው ቅንጅት የወሰደው አቋም በሚመለከት ፓርቲያችን የራሱን 

ያለፈ ታሪኩንና ሂደቱን በሚገመገምበት ጊዜ ቁጭ ብሎ የሚወያይበትና የሚያነሳው ነው የሚሆነው። በዚህ ብቻ ሳይሆን 

በሌሎችም ጉዳዮች ላይ እንወያይባቸዋለን።  

 

የኔ ጥያቄ አልገመገማችሁትም ገምግማችሁታል ሳይሆን እንዲህ ዓይነት ውሳኔ ስትወስኑ ሊሆን የሚችለው ተወያይታችሁ 

ነው?  

 

አዎ!  

 

ቀደም ሲል በፓርላማ መግባትና አለመግባት ክርክር በነበረ ጊዜ፣ ፓርላማ ባለመግባት ሲወሰን ስምንት ነጥቦች በቅድመ 

ሁኔታ አስቀምጣችኋል፤ በውይይታችሁ ግዜ እነዚህ በቅድመ ሁኔታ የተነሱ ጥያቄዎች ስህተት ነበሩ ብላችሁ ነው ወይስ?  

 

ለምን ይኼ ጉዳይ ይነሳል ከፍ ብዬ ተናገርኩ እኮ፤ እነዚህ አባላት በትክክልም ይሁን በስህተት ገብተዋል። አሁንም 

ፓርላማ ውስጥ ይገኛሉ። እዚያ ውስጥ ባሉበት ጊዜ ለፓርቲያችንም ለሀገሪቱም ጠቃሚ የሆነ ነገር እንዲሠሩ በተቻለ 

መጠን ራሳቸው መደራጀት አለባቸው። በትክክል ነው የገቡት ወይም በስህተት ወደፊት የምንወያይበት ነው። ነገር ግን 

እዚያ ውስጥ ስለገቡ አናነጋግራቸውም ልንል ነው? የድርጅታችን አካል ሆነው አንድነትን አጠናክረው እየተንቀሳቀሱ 

ነው። አንድነትን ወክለው ፓርላማ ውስጥ ከተቀመጡ ደግሞ ለአንድነትም፣ ለህዝቡም፣ ለዓላማውም የሚጠቅም ሥራ 

እንዲሠሩ ማድረግ ፋይዳ አለው።  

 

አባላቱ ለአንድነት፣ ለህዝቡም ለፓርላማውም የሚጠቅም ሥራ ይሠራሉ ብለውኛል፤ ፓርላማ ውስጥ ሆነው ለአንድነት 

ምን የሚጠቅም ሥራ ይሠራሉ?  
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በፓርላማው ውስጥ ያለው ዕድል ጠባብ ቢሆንም ባገኙት ዕድል ሁሉ የአንድነትን አቋም ያንፀባርቃሉ። ጥያቄዎች 

ይጠይቃሉ፣ አስተሳሰባቸውንም ይገልፃሉ። በተዘዋዋሪ ህዝብ ይከታተላል ይሰማል። በየፓርላማው ቋሚ ኮሚቴዎች 

እየገቡም ይሳተፋሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ፋይዳ ይኖረዋል አይኖረውም? ድምፃቸው በገዢው ፓርቲ ይደመጣል 

አይደመጥም? የለውጥና የመሻሻል ምክንያት ይሆናል አይሆንም? የሚለውን በሂደት የምናየው ይሆናል።  

 

ስለዚህ የቅንጅት አባላትም ፓርላማ ገብተው ቢሆን ኖሮ ለውጥ ይመጣ ነበር ማለት ነው?  

 

አሁንም ቢሆን በፓርላማ ተገብቶ ትርጉም ያለውን ለውጥ የሚያመጣ ጠቃሚ ሥራ መሥራት ይቻላል የሚል እምነት 

የለንም። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች እዚያ ውስጥ ናቸው። እንዲሁ ዝም ብለው ቁጭ ይበሉ? ወይስ ባለው በመጠቀም 

ሃሳባቸውን ያንፀባርቃሉ? ይህ ማለት ግን በፊትም ቢሆን በዚህ አስተሳሰብ የምታምኑ ከሆነ መጀመሪያውኑ ፓርላማ 

መግባት ነበረባችሁ ወደሚለው አያመጣንም። በዚያ ግዜ የነበረው ሁኔታ ደግሞ ከሁሉ የተለየ ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ 

አባላቶቻችን ፓርላማ ይገኛሉ፤ በተቻለ መጠን ጠቃሚ ሥራ ሊሠሩ በሚችሉበት ሁኔታ ጥረት ማድረግ አለባቸው።  

 

የፓርላማ አባላቱ በአንድነት ስም ባይመዘገቡ ኖሮ በፓርላማ ቡድን ወይም ደግሞ በግላቸው መሳተፍ አይችሉም ነበር 

ወይ?  

 

በግለሰብነታቸው ሊሳተፉ ይችላሉ፤ ነገር ግን በቡድን ቢደራጁ የበለጠ ጊዜና ድምፅ ይሰጣቸዋል።  

 

ተጨማሪ ጥያቄዎችን ላንሳና ሰሞኑን ወደ አውሮፓ የሚጓዝ ቡድን አላችሁ፤ ምን ለመሥራት ነው የሚሄደው?  

 

ወደ አውሮፓ የሚኼዱት ሁለት ሰዎች ናቸው። የፓርቲው ሊቀመንበር ወ/ት ብርቱካንና ሚዴቅሳ እና የውጭ ጉዳይ 

ቋሚ ኮሚቴ አባል የሆኑ አቶ ይልማ ይፍሩ ናቸው። የሚሄዱትም የድርጅቱን ዓላማ ለደጋፊዎቻችን ለማብራራትና ግልፅ 

ለማድረግ፣ ፓርቲው የሚሠራቸውን ሥራዎች ለማስተዋወቅ ሲሆን፤ የሀገር ውስጥ ድጋፍ እንዳለን ሁሉ ከውጭ 

ተመሳሳይ ድጋፍ ማግኘት አስፈላጊ ስለሆነ ለድርጅቱ እንቅስቃሴ የፋይናንስ፣ የዲፕሎማሲ፣ የሞራል ወይም በእውቀት 

ላይ የተመሠረተ ምክር ሊሆን ይችላል፤ እነዚህን ለማሰባሰብ ነው። ሌላው ምናልባት በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ የፓለቲካ 

ቡድኖች ስላሉ የእኛን ደጋፊዎች በአደረጃጀትም ሆነ በዓላማ የሚያደርጉት ድጋፍና እንቅስቃሴ የተቀናጀ እንዲሆን 

ለማስቻል ነው። በተጨማሪ ታላቋ ብሪታኒያ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ቤልጀየም፣ ኔዘርላንድ፣ … እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። 

የነዚህ ሀገሮች ባለሥልጣናትንም በማነጋገር፣ የድርጅታችንን ዓላማ ለማስረዳትና በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲን 

ለማስፈን ለምናደርገው ጥረት አጋዥ ኃይል እንዲሆኑ ጥረት ያደርጋሉ።  

 

በሀገር ውስጥ የፓርቲውን ደጋፊዎችና አባላት ለማስፋትና፣ ቀደም ሲል ከነበሩ የቅንጅት ደጋፊዎች ጋር ጠንካራና ደካማ 

ጎኖችን በመነጋገር በሀገር ውስጥ ምን ሠርታችኋል? ምንስ ለመሥራት አቅዳችኋል?  

 

ከዚህ በፊት በተስፋ እውቅና ካገኘንበት ጊዜ ጀምሮ የተሠሩትን ነገሮች በሚገባ ይፋ አድርገናል። ዋናውና ትልቁ ቋሚ 

ኮሚቴዎችን ማደራጀት፣ የፓርቲውን ፕሮግራምና ደንብ መልክ ማስያዝ፣ በ2001 ዓ.ም. የምናከናውናቸው ተግባራት 

ዕቅድ ማውጣት፣ ለዕቅዱ የሚያስፈልገውን በጀት ማሰባሰብና ማጠናከር ነው። ያንን ለማድረግ ከጥቅምት ስምንት 
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ጀምሮ ወደ ክፍለ ሀገር ተንቀሳቅሰን ቢሮዎች መክፈትና አባላትን መመዝገብ፣ ማደራጀትና የአባላትን አቅም መገንባት፣ 

ህዝብን የመሰብሰብ፣ የማወያየት ደጋፊን የማበረታታት ሥራዎች ይጀመራሉ።  

 

ፓርቲያችሁ ቀደም ሲል አሜሪካን ሀገር ሄዶ ከደጋፊዎቻችሁ ጋር ተወያይቷል፤ አሁን ደግሞ አውሮፓ ሊሄድ ነው። 

ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከተቋቋሙ በኋላ ሀገር ውስጥ ያሉትን አባላት አደራጅቶና አጠናክሮ 

ከመንቀሳቀስ ይልቅ በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ቅድሚያ ይሰጣሉ በሚል ይወቀሳሉ። አንድነትስ ሀገር ውስጥ 

ውይይት ሳያደርግ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ውጭ ሄዶ ውይይት ሊያደርግ ነው?  

 

ይኼ ሃሳብ የሚሰነዘረው የድርጅታችንን የውስጥ አሠራር በሚገባ ካለመገንዘብ የመነጨ ሊሆን ይችላል። እኛ ለአንዱ 

ቅድሚያ ሰጥተን ሌላውን ችላ የማለት ነገር አላደረግንም። የምንሠራውን ሥራ ለመግለጽ ሞክሬያለሁ። በሀገር ውስጥ 

የምናደርገውን እንቅስቃሴ በጣም በተጠናከረ ሁኔታ እያካሄድን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በአውሮፓ ግብዣ ተጋብዘን 

ነው። ከፍ ሲል የዘረዘርኳቸውን ነገሮች ለመወያየት፣ እዛ ያለውን ደጋፊ ለማደራጀትና ለማበረታታት ብትመጡ የሚል 

ጥሪ ስለደረሰን ነው።  

 

ሌላው ደግሞ የተዘረዘሩትን እንቅስቃሴዎች በሚገባ ለማከናወን የገንዘብ አቅም ይጠይቃል። ይኼንን የገንዘብ አቅም 

አሁን ገና አባላት እየመለመልን ባለበት ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ከሀገር ውስጥ ልናገኝ አንችልም። ምክንያቱም የበጀታችን 

ዋናው መሠረት የአባላት መዋጮ ነው። ስለዚህ መዋጮውን ለማግኘት አባላትን መመዝገብ አለብን። ያንን እየመዘገብን 

ነው። መዝግበን የአባላቱ መዋጮ ወደ ፓርቲው ፈሰስ እስኪመጣ ድረስ ጊዜ ይጠይቃል። ስለዚህ ለእንቅስቃሴያችን 

በምናደርገው ድጋፍ ቶሎ በተፋጠነ ሁኔታ ለማካሄድ ይረዳናል። የሀገር ውስጡም የውጭውም የተደጋገፉ ናቸው። 

ስለዚህ ከውጭ ድጋፍ ባናገኝ ኖሮ ገና አባላትን በምንመዘግብበት ግዜ ምንም መንቀሳቀሻ ገንዘብ አናገኝም።  

 

የመጨረሻ ጥያቄ ላቅርብ፤ አሁን ባለው የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታና መንግሥት ራሱ ካመነው ቁጥር ብንነሳ 6.4 ሚሊዮን 

ህዝብ አስቸኳይ የምግብ ዕርዳታ ይፈልጋል፣ የከተማው ህዝብ በኑሮ ውድነት እየተሰቃየ ነው፤ ሰሞኑን ደግሞ 

እንደሚያዩት የነዳጅ አለመኖር የከተማውን ህዝብ እንቅስቃሴ እየጎዳው ነው። አንድነት ፓርቲ ምንም እንኳን ሕጋዊ 

እውቅና ካገኘ ጥቂት ጊዜያት ቢሆኑትም እንዲህ ላሉ የህዝብ ችግሮች በጥናት ላይ የተደገፈ የመፍትሔ ሃሳብ ማቅረብም 

ሆነ የችግሩን መነሻ ለማሳየት ለመሥራት ያሰበው ነገር አለ?  

 

የታሰበ ነገር አለ በርግጥ በይፋ ለመናገር አልችልም፤ ምክንያቱም በይፋ ለመናገር በጥናት ላይ የተደገፈ ማስረጃ መያዝ 

ይኖርበታል። ነገር ግን በጥናት ላይ የተደገፈ መረጃ ለማቅረብ ደግሞ የጥናትና ምርምር ቋሚ ኮሚቴያችን ሥራውን 

እየሠራ ነው። ስለዚህ ጥናቶቹ ሲጠናቀቁ በጥናቶቹ ላይ ተመሥርቶ አንድነት አቋሙን ይወስዳል።  

 

 

http://ethiopiazare.com/

