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የAንድነት መርህ ይከበር ከሚሉ Aባላት የተሰጠ መግለጫ 
 
የAንድነት መርህ ይከበር የምንል Aባላት የፓርቲያችን ፕሮግራምና ደንብ ተከብሮ ፓርቲው ለተነሳለት 
የIትዮጵያን ህዝብ የስልጣን ምንጭ የማድረግ ዓላማ Eንዲቆም የማድረግ ትግል ከጀመርን ወራትን 
Aስቆጥረናል፡፡ በሀሳብ የተለዩ Aባላትን የማስወገድና የማጥፋት ልክፍት የተጠናወተው የAንድነት ሥራ 
Aስፈፃሚ ቡድን ግን ለውይይት በሩን በመዝጋት ህገወጥ ውሳኔዎችን Eያሳለፈ ይገኛል፡፡ ስለሆነም በሦስት 
ወቅታዊ የፓርቲያችን ጉዳዮች ላይ መግለጫ ለመስጠት ተገደናል፡፡  
    

1. Aንድነት በህግ Aግባብ “መድረክን” Aልተቀላቀለም፡፡  
 

የAንድነት ሥራ Aስፈጻሚ ኮሚቴ ፓርቲውን የመድረክ መጠቀሚያ ለማድረግ ከተቻለም የፓርቲውን 
ህልውና ከነጭራሹ ለማጥፋት የፓርቲውን መርህና ደንቦች Eንዲሁም የሀገሪቱን ሕግ በተለይም የፖለቲካ 
ፓርቲዎች ምዝገባ Aዋጅ ቁጥር 573/2000ን በማንAለብኝነት Eየጣሰ ነው፡፡ ሰኔ 27 ቀን 2001ዓ.ም. 
“የመድረክን መለስተኛ ፕሮግራም" Eና ነሐሴ 30 ቀን 2001ዓ.ም. “የመድረክን መተዳደሪያ ደንብ” 
ሲያጸድቅ፣ በመጨረሻም መስከረም 30 ቀን 2002 ዓ.ም. “ከመድረክ ጋር ተቀላቅሎ” Aዲስ የሥራ 
Aስፈጻሚ ኮሚቴ ሲያቋቁምና ይህንኑም ለህዝብ በይፋ ሲያሳውቅ በተጨባጭ ለAንድነት ኘሮግራምና 
ድርጅታዊ ህልውና መክሰም የተስማማ መሆኑን Aረጋግጧል፡፡ 
 
የAንድነት ፓርቲን ዋነኛ የፖለቲካ Aስተሳሰብና መርህ Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የማሻሻል ወይም የመለወጥ 
ሥልጣን የጠቅላላ ጉባዔው ብቻ ነው፡፡ የስራ Aስፈፃሚውም ሆነ የብ/ም/ቤቱ “በAብላጫ ድምፅ” የመለወጥ 
ስልጣን የላቸውም፡፡ Aንድነት የቅንጅት ፕሮግራም፣ ተስፋና መንፈስ ወራሽ Eንደመሆኑ መጠንና 
የቅንጅትም መንፈስና ተስፋ “መሰልና Aቻ” ባልሆነና ለዚህም የሚመጥን ፕሮግራምና Aመራር በሌለው 
የፖለቲካ ቡድን በቀላሉ ሊወሰድ Aይችልም፡፡ በጎሳ ፖለቲካ ቅንብርና Eይታ የተገነባ የፖለቲካ ቡድን 
የቅንጅትን መንፈስና ተስፋ መተግበር Eንደማይቻለው ለኛ በጣም ግልጽ ነው፡፡ “መድረክም” የመጀመሪያ 
የፖለቲካ ጥረቱ፣ Aውቆም ሆነ ባለማወቅ፣ የAንድነት ፓርቲ መዳከም ወይም ከናካቴው መፈራረስ ከሆነ፣ 
ታሪኩ ሳይጸነስ የጨነገፈ ንቅናቄ ትረካ ነው፡፡ 
 
የካቲት 12 ቀን 2001 ዓ.ም “የመድረክ ለዴሞክራሲያዊ ምክክር በIትዮጵያ” ነው በተባለ መግላጫ ላይ 
“Aንድነት የመድረክን መርሆዎችና መመዘኛዎች ስለሚያሟላ መድረክን ተቀላቅሏል” የሚለው ዜና ስህተት 
ከመሆኑም በላይ Aንድነት የመድረክን መርህ በማሟላት Aባል ለመሆን ደጅ የሚጠናበት ምንም ምክንያት 
የለውም፡፡ ከዚሁ የ”መድረክ” መግለጫ በኋላም የAንድነት የሥራ Aስፈጻሚ “መድረክን ተቀላቀልን” 
በማለት ለብሔራዊ ም/ቤቱ ሲያስታውቅ ሕጋዊ Eውቅና ያለው መድረክ የሚባል የፖለቲካ ድርጅት 
Aልነበረም፡፡ Eስካሁንም በህግ የታወቀ Aካል Aይደለም፡፡ 
 
Aንድነት “መድረክን” ተቀላቅሏል በሚል Eሳቤ መድረክ የወጠናቸውና Eስካሁንም የፈጸማቸው ተግባራት 
በህግና በAንድነት Aባላት ተቀባይነት የላቸውም፡፡ የAንድነት ብሔራዊ ም/ቤት ለሥራ Aስፈጻሚ ኮሚቴው 
የሰጠው መመሪያ ከመድረክ ጋር ሊኖር የሚችለውን ግንኙነት Aጥንተው Aማራጭ የግንኙነት መንገዶች 
ለም/ቤቱ Eንዲያቀርቡ ነው፡፡ ም/ቤቱም በሚቀርቡ Aማራጭ ሃሳቦች ላይ መክሮ የሚስማማበትን Aማራጭ 
ለማጽደቅ ሲሆን ይህም Aማራጭ በተግባር ላይ የሚውለው ም/ቤቱ ለAንድነት ጠቅላላ ጉባዔ ካስታወቀ በኋላ 
ነው፡፡ በዚህም መሰረት Aንድነት Eስከዛሬ ድረስ ከማንም የፖለቲካ ሐይል ጋር Aልተቀላቀለም፤ ለሚዲያ 
ፍጆታና ህዝብን ለማደናገር የተለፈፈውም የAንድነትን መርህ በመጣስ የሚከሰሱት Aመራሮች ጉዳይ ከመሆን 
Aያልፍም፡፡  
  
    2. በህገ ወጥ መንገድ የተጠራ ጠቅላላ ጉባኤ በፓርቲያችን ህልውና ላይ ውሳኔ ማሳለፍ Aይቻልም፡፡  
  
uû`+Á‹” S}Çደ]Á Å”w ›”kê 10.2.4 #uT“†¨<U û`+¨<” uT>SKŸ~ Ñ<ÇÄ‹ LÃ }¨ÁÃ„ 
¨<d’@ ¾SeÖƒ$ YM×” ¾}cÖ¨< ¾û`+¨< ¾SÚ[h¨< ¾YM×” ›ካM ÖpLL Ñ<v¯@ u›G<’< ¨pƒ 
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የSÖ^~ ›eðLጊ’ት ›ÁÖÁÃpU፡፡ K=kS”u^‹” ¨/ƒ w`~Ÿ” T>Åpd u�e` u?ƒ ›”É ዓSƒ 
e�eqÖ` û`+¨< ይህ ’¨< }wKA K=’Ñ` ¾T>‹M �”penc? ÁLÅ[Ñ SJ’<ና ¾›”É’ƒ” ›=ƒÄåÁ© 
ብሔርተኝ’ƒ ¾T>Á[ÒÓÖ< Sc[�© ዓLTዎ‡ }g`i[¨< ¨Å ጎሳ û`+’ƒ �”Ç=ÁiqKlM ¾}Å[Ñ 
SJ’< ለጉባኤው መጠራት በቂ ምክንያቶች ናቸው፡፡ በተጨማሪም የፓ`+ ደንብ ›ÃÑ³”U }wKA ¾þK+Ÿ 
¨<d’@ ueóƒ }Óv^© SJ’<፣ ¾û`+¨< S}ÇÅ]Á Å”w ¾T>Á³†¨< SS]ያዎ‹ �”ÇÃ¨Ö< }Å`Ô 
¾Ømƒ ›ምvÑ’•‹ ¾uLÃ’ƒ ¾cð’uƒ IÑ ¨Ø ›c^` S”Ñc<፣ K›”É ›Sƒ ÁIM Y^ ›eðéT>¨< 
]þ`ƒ vKTp[u< ¾û`+¨< ¾Ñ”²w ›ÖnkU uÓMê ¾TÃ�¨p SJ’<፣ የ2002 ዓ.ም U`Ý 
የተቃረበ መሆኑና U/M ሊቀመንበ`“ ¾¨<Ü Ñ<ÇÃ �Lò¨<” ÚUa u`Ÿ� ¾Y^ ›eðéT>“ 
¾w/U/u?ƒ ›vLƒ Ÿû`+¨< ¾Kkl SJ’< ¾ÖpLL Ñ<vዔውን መጠራት ¨d˜“ ¨p�© ያደርገዋል፡፡ 
 
S}ÇÅ]Á Å”ባችን u›”kê 11.5 “¾ÖpLL Ñ<v¯@¨<” M¿“ ›e†ኳÃ ewcvዎ‹ ÃÖ^M ¾Ñ<v¯@ ›²ÒÏ 
¢T>ቴ” ÁslTM፣ u›”kê 27.1 ÅÓV #wN?^© U¡` u?~ uT>¨e’¨< Ñ>²?“ x� ÃŸH@ÇM$ uTKƒ 
¾ÖpKLL Ñ<v¯@ Ø]” YM×” ¾cÖ¨< KwH@^© U¡` u?~ ’¨<:: ’Ñ` Ó” ÃI ¾wH@^© U¡` u?~ 
YM×” }Øf ¾ÖpLL Ñ<v¯@¨< }d�òዎ‹ w³ƒ“ T”’ƒ �”Ç=G<U Ñ>²?“ x�¨< ¾}¨c’¨<“ Ø]¨< 
¾}ካH@Å¨< uIÓ Øcƒ uT>Ÿcc¨< Y^ ›eðéT> ¢T>ቴ ’¨<:: ÃIU Ñ<v¯@¨< ¾›”É’ƒ” IM¨<“ 
ለመታደግና Aንድነት ያጋጠሙትን ችግሮች ለማስወገድ ሳይሆን KIÑ ¨Ø }Óv^ƒ IÒ© ió” KTLue 
¾}Ö^ ጉባዔ ያደርገዋል:: 
 
Ñ<v¯@¨<” ÁK YM×’< ¾Ö^¨< Y^ ›eðéT> ¢T>ቴ #¾ÖpLL Ñ<v¯@¨< ›vLƒ ¾Y^ ²S” feƒ 
›Sƒ ÃJ“M$ ¾T>K¨<” ¾S}ÇÅ]Á Å”u<” ›”kê 10.1.8 ¨Å Ô” uTKƒ መጠራት የሚገባቸውን 
¾ÖpLL Ñ<v¯@¨< ›vLƒ” dÃÖ^ በተቃራኒው ¾T>ðMÑ¨<” ¨<d’@ K=ÁdMñKƒ ¾T>‹K< ¾Ñ<v¯@ ›vM 
ÁMJ’< cዎ‹” Ö`…M:: u›vM’ƒ ¾TÃ�¨l cዎ‹” u›S^`’ƒ KTeS[Ø u°Û’ƒ ›²ÒÏ…M:: 
›S^\” ueM×” wMÓ““ uIÑ ¨Ø’ƒ ¾T>Ÿc<ƒ ¾wH@^© U¡` u?ƒ፣ ¾*Ç=ƒ“ lØØ` ¢T>i”“ 
¾ሥ^ ›eðéT> ¢T>ቴ ›vLƒ �”Ç=G<U ¾Y^ ›eðéT>¨<” IÑ ¨ጥ’ƒ ¾}Ñ’²u< ¾ÖpLL Ñ<v›?¨< 
›vLƒ }d�ò �”ÇÃJ’< }ደ`ÕM:: 
 
በጠቅላላ ጉባዔው ለመሳተፍ ህጋዊ መብት ያለን Aባላት በጉባዔው ተገኝተን ¾û`+Á‹”” IM¨<“ KS�ÅÓ 
በEለቱ ለሚገኙት የÖpLL Ñ<v¯@ Aባላት ÁK¨<” }Úvß �¨<’ƒ ¾Te[Çƒ �Lò’ƒ ›Kw”:: ይህን 
ለማድረግ ¾e^ ›eóéT>¨< ðnÅ˜’ƒ Aያስፈልገንም:: ተሳታፊው የG<Kƒ ¨Ñ” S[Í �”Ç=•[¨< 
¾TÉ[Ó �Lò’‹”” KS¨×ƒ e”Ñ˜ Aለመግባባት u=ðÖ` �Lò’~ ¾û`+ S}ÇÅ]Á Å”w �¾×c 
uþK+Ÿ ¨<d’@ SÕ´ ¾S[Ö¨< ¨Ñ” SJ’<” Eየገለፅን ይህ �”ÇÃðÖ` ¾›”É’ƒ ÖpLL Ñ<v¯@: 
¾wH@^© U¡` u?ƒ �“ ¾*Ç=ƒ“ lØØ` ¢T>i” ›vLƒ ›e†ኳÃ SõƒH@ �”Ç=ðMÑ< ከወዲሁ 
›Øwk” �”ÖÃnK”:: ÃI dÃJ” k`„ u}Éucuc Ñ<v¯@ ¾û`+Á‹”” IM¨<“ KT¡}U ¾}ËS[¨< 
Ø[ƒ ŸkÖK ¾Ñ<v¯@¨< ¨<d’@ U”U ÃG<” U” ተቀባይነት Aይኖረውም፡፡ 
 
  3. የAንድነት ፕሮግራምና ደንብ Aይሸራረፍም፣ የAንድነት መርህ ይከበር የሚሉ Aባላት ቁጥር ከመቶ  

በላይ ሆኗል፡፡ 
 

በAንድነት ፓርቲ ውስጥ በስራ Aስፈፃሚውና መርህ ይከበር በሚሉ 22 Aባላት መካከል የተፈጠረውን 
የሃሳብ ልዩነት በሰለጠነ መንገድ በውይይት ብቻ ይፈታ የሚለውን የAብዛኛውን Aባላትና ደጋፊዎች ጥያቄ 
በተደራጀ መልኩ በማስተባበር ጥያቄውን ለሚመለከታቸው ሁለቱም ወገኖች ለማቅረብና ውይይቱ 
Eንዲጀመር ለማድረግ ይቻል ዘንድ በፓርቲው Aባላት ተደጋጋሚ ጥረት ተደርጓል፡፡ Aላማውም በፓርቲው 
ውስጥ በሃሳብ የተለያዩ ወገኖችን ወደ ውይይት በማምጣት ችግሩ Eንዲፈታ ለማድረግ ሲሆን፣ ይህ ሊሳካ 
ባይችል ግን ያልቻልበትን ምክንያት Eንዲሁም የትኛው ወገን ውይይቱ Eንዳይሳካ መሰናክል Eንደሆነ 
በማሳወቅ Aባላትና ደጋፊዎች የራሳቸውን Aቋም Eንዲይዙ ለማስቻል ነው፡፡ ለዚሁ ተግባርም ከፍተኛ 
የጊዜ የገንዘብና የጉልበት መስዋEትነት ተከፍሏል፡፡  
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የፓርቲው Aባላት ራሳቸውን በሸምጋይነት በማቅረብ በመጀመሪያ በቁጥር 14 Aባላት ያሉት Aስተባባሪ 
ኮሚቴ ተቋቁሟል፡፡ Aስተባባሪ ኮሚቴው ከነሓሴ 2001 ዓ.ም Aጋማሽ ጀምሮ በመጀመሪያ ዙር 141 
በሁለተኛ ዙር ደግሞ 18 በድምሩ የ159 Aባላት ፊርማን ለማሰባሰብ ችሏል፡፡ የተሰበሰበውን የ141 Aባላት 
ፊርማ በAባሪነት በማያያዝ በ15 ቀን ውስጥ ውይይት Eንዲጀምሩ መስከረም 9 ቀን 2002 ዓ.ም 
ለሁለቱንም ወገኖች በደብዳቤ ጠይቋል፡፡ ይህንኑ ሂደት ሊያጠናክር ይችላል በሚል Eሳቤ የመድረክ Aባል 
ናቸው የተባሉ ፓርቲዎችንና በውስጡ ያሉ ታዋቂ ግለሰቦችን ችግሩ በውይይት ይፈታ ዘንድ የበኩላቸውን 
ጥረት Eንዲያደርጉ የሚጠይቅ  ደብዳቤ መስከረም 27 ቀን 2002 ዓ.ም በAድራሻቸው ተሰጥቷል፡፡ 
“ከመድረኩ Aመራሮች” የተሰጠው ምላሽ ግን በመጀመሪያ ምንም Eንዳልተፈጠረ ዝም ብሎ ማለፍ ሲሆን 
ቀጥሎም መስከረም 30 ቀን 2002 ዓ.ም. በፓርቲያችን ጽ/ቤት ያደረግነውን ሰላማዊ ተቃውሞ “ድግስ 
ማበላሸት” ብለው Aባላትን Eስከመዝለፍ ደርሰዋል፡፡ ይህን የተናገሩት የAንድነትን የህብረብሔራዊ ዓላማ 
ትቶ ከነሱጋር መቀላቀል Eንደሰርግ ቆጥረውት ከሆነ የፓርቲ መርህ በመጣስና የAባላትን ድምፅ በማፈን 
የሚጓዙት ጓደኞቻቸው “ቅልቅል” ብቻ Eንደሆነ ሊያውቁት ይገባል፡፡  
  
የተገለፁት ጥረቶችን Aባላትና ደጋፊዎች Aውቀዋቸው ጥረቶቹ ፍሬ Eንዲያፈሩ የድርሻቸውን ማድረግ 
Eንዲችሉ በማሰብ በተለያዩ የግል ጋዜጦች መግለጫዎች ተሰጥተዋል፡፡ በAጠቃላይ ከላይ የተገለፁት 
በውይይት Aመቻች ኮሚቴው በኩል የተደረጉ በጎ ጥረቶችን ውጤት በተመለከተ፤ በመጀመሪያ “መርህ 
ይከበር” ከሚሉ Aባላት በኩል ለቀረበው የውይይት ጥያቄ ፈቃደኝነታቸውን ጥያቄው በደረሳቸው በሁለት 
ቀን ውስጥ መስከረም 11 ቀን 2002 ዓ.ም በላኩት የፅሁፍ መልስ በማናቸውም ጊዜና ቦታ ያለምንም 
ቅድመ ሁኔታ Aባላት በታዛቢነት በሚገኙበት ለመወያየት ዝግጁ መሆናቸውን በመግለፅ Aስታውቀዋል፡፡ 
ከዚህ በተቃራኒው ግን የፓርቲው ሥራ Aስፈፃሚ መስከረም 9 ቀን 2002 ዓ.ም በፓርቲው ም/ሊቀመንበር 
I/ር ግዛቸው ሽፈራው በኩል ተወያዩ የሚለውን ጥያቄ በAክብሮት ተቀብለው በቃል በAጭር ቀን መልስ 
Eንደሚሰጡ ቃል ገብተው የነበረ ቢሆንም በተግባር ግን በIሜልና በጋዜጦች የስም ማጥፋት ዘመቻ 
በመክፈት “ችግራችሁን በውይይት ፍቱ” ከሚለው ግልፅና ቀጥተኛ ጥያቄ ጋር የማይዛመድ መልስ 
በመስጠት Eርሳቸው የሚመሩት ቡድን በፓርቲው ውስጥ ለተፈጠረው ችግር ዋናው ተዋናይ Eንደሆነና 
የAንድነት Aባላት Eውነቱ የት Eንዳለ Eንዲታወቅ Aድርገዋል፡፡ 
 
በመሆኑም በውይይት Aመቻች ኮሚቴውና በAባላት ድጋፍ የተደረገው ጥረት ሁሉ ለመወያየት ዝግጁ 
ባልሆነውና የፓርቲውን Aባላት ሥም በሃሰት በመወንጀል በተጠመደው የሥራ Aስፈፃሚው ቡድን 
ምክንያት ሳይሳካ ቀርቷል፡፡ ኮሚቴውም የሽምግልናው ሂደት ያለውጤት የተጠናቀቀ መሆኑንና 
የኮሚቴውም ህልውና ያከተመ መሆኑን የፓርቲው Aባላትና ደጋፊዎች Eንዲያውቁት መግለጫ 
በማውጣት ተጠናቋል፡፡ ሂደቱ ግን የችግሩን ምንጭና Aሳሳቢነት በሚገባ Aሳይቶናል፡፡ ከዚህ በኋላ ፊርማ 
በማሰባሰብ በሽምግልናው Aካል የነበሩ የAንድነት የብሄራዊ ም/ቤት፣ የOዲትና ቁጥጥር ኮሚሽን፣ 
Eንዲሁም በዞንና በወረዳ በተለያዩ የፓርቲው የAመራር ደረጃ የሚንቀሳቀሱ Aባላትን ጨምሮ በርካታ 
መስራች Aባላት የፓርቲያችንን መርህ ለማስከበር በመወሰናችንና በAንድ ላይ ለመስራት በመስማማታችን 
መርህ ይከበር የምንል Aባላት ቁጥር 102 ደርሷል፡፡ ወደፊትም Aባላት የችግሩን Aሳሳቢነት በመረዳት 
ከጎናችን Eንዲቆሙና የፓርቲያችንን ህልውና ተባብረን Eንድናስከብር ጥሪያችንን Eያስተላለፍን፣ Eኛም 
የፓርቲያችን መርህ መከበር Eስኪረጋገጥ ትግልችን ይቀጥላል፡፡                           
 

የAንድነት መርህ ይከበር ከሚሉ Aባላት  
ህዳር 12 ቀን 2002 ዓ.ም. 


