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አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ (አንድነት) 
UNITY FOR DEMOCRACY AND JUSTICE PARTY 

(UDJ) 
 
 

በ“አኬሌዲማ” ዴራማ የሕዝብን የዳሞክራሲና የሇውጥ ጥያቄ ማዲፇን አይቻሌም! 
 

አንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፌትህ ፓርቲ የተሠጠ መግሇጫ 
 

የአትዮጵያ ሕዝብ ሊሇፈት አራት አስርት አመታት በሊይ ከፌተኛ መስዋትነት የሚጠይቅ ትግሌ 
ቢያዯርግም ዳሞክራሳዊ ስርዓት መፌጠር አሌተቻሇም፡፡ ዯርግን የተካው ኢህአዳግ ትምህርት ወስድ  
የተሻሇ ስርዓት ይገነባሌ ተብል ቢጠበቅም፣ እሱም የሇየሇት አምባገነንና አፊኝ ስርዓት ሇመሆን በቃ፡፡ 
ጭቆና እንዱወገዴ፣ እኩሌነት እንዱረጋገጥና እውነተኛ ዳሞክራሲያዊ ስርዓት እንዱመሠረት በሚዴረግ 
ጥረት ሁለም የኢትዮጵያ ሌጆች ሇሀገራቸው ሌማትና ብሌፅግና ተሳታፉ እንዱሆኑ ሇማዴረግ 
ከመስራት ይሌቅ ጥሊቻና አምባገነንነት የአገዛዙ የአመራር ዘይቤ ሆኖአሌ፡፡ 
 
ዯርግ ህወሓትን“ወንበዳ”፣ “ፀረ-ሰሊም” እና “አስገንጣይ” የሚሌ ስም ሰጥቶት እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡ 
ህወሓት/ኢህአዳግም በተራው ተቀናቃኞቹን “ፀረ-ሰሊም”፣“ፀረ-ሌማት” እና “አሸባሪ” ሇማሇት ወግ 
ዯርሶታሌ፡፡ አገዛዙ ትሊንት ካሳሇፇው የትግሌ ሌምዴ ሉማር ያሇመቻለን በግሌፅ እንረዲሇን፡፡ የሕዝብን 
ጥያቄ በሰሊይ ጋጋታና በወታዯር ብዛት ማዘግየት እንጂ መጨፌሇቅ እንዯማይቻሌ ከኢህአዳግ በሊይ 
ምሳላ ሉሆን የሚችሌ ዴርጅት ሉኖር አይችሌም፡፡ 
 
ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ዯግሞ አገዛዙ የተቃዋሚ አባሇትናጋዜጠኞች ሊይ ሰፉ የእስርና የአፇና እርምጃ 
አጧጥፍ ቀጥልበታሌ፡፡ የተቃዋሚፖሇቲካ ፓርቲ አባሊትንና የነፃው ሚዴያ አባሊትን ወዯ እስር ቤት 
መወርወርና ማዋከብ የአገዛዙ የቀን ተቀን ስራ ሆኖአሌ፡፡ ባሇፈት ሶስት ወራት ብቻ ብዛት ያሊቸው 
ጋዜጦኞች ሇእስርና ሇስዯት ተዲርገዋሌ፡፡ በቅርቡም የአውራምባ ታይምስ ጋዜጣ ማኔጅግ ኤዱተር ዲዊት 
ከበዯ ከሀገር መሰዯዲቸው ይታወቃሌ፡፡ 
 
አገዛዙ በአሸባሪነት ስም እየወሰዯ ያሇው ቅጥ ያጣና ነውረኛ ርምጃ በዜጎች ዓይን ተቀባይና አሳማኝ 
ሉሆን እንዲሌቻሇ ተረዴቷሌ፡፡ አገዛዙ ከህዝብ ያጣውን ተቃባይነትና አመኔታ ርካሽየሆነ ፕሮፓጋንዲ 
በመንዛት ሕዝብን ሇማሳመን አቅድ ተነስቷሌ፡፡እንዯተሇመዯው የኢ.ቲ.ቪ. በተከታታይ ቀናት (ከ16-18/ 
2004 ዓ.ም.) “አኬሌዲማ” በሚሌ ርዕስ የቀረበው በጥሊቻና በሽብር የተሞሊ መርዘኛ የሆነ ፕሮፓጋንዲ 
ግቡ ግሌፅ ነው፡፡ በአንዴ በኩሌ ጠቅሊይ ሚኒሰትሩ በፓርሊማ ተገኝተው በቂ ማሰረጃ ይዘን ነው 
ያሰርነው ሊለትናይህንንም ተከትል በተሇያየ ሁኔታ ሇሚዯርሰው ነቀፋታና ተፅዕኖዴጋፌ ሇመሰጠት፤ 
በላሊ መሌኩ ዯግሞ በኑሮ ውዴነትና በመሌካም አሰተዲዯር ዕጦት የተማረረ ህዝብ በሰሜን አፇሪካና 
በመካከሇኛው ምስራቅ ያሇውን ህዝባዊ እንቅሰቃሴ ፇሇግ ይከተሊሌ በሚሌ ፌርሃት ቀዴሞ 
ሇማሰፇራራትና ወዮሌህ ሇማሇት፤አሌሞ የተነሣ ነው፡፡ 
 
የኢ.ቲ.ቪ. የሶስት ቀናት ፕሮፓጋንዲ እርስ በርስ የሚቃረን፣ በጥሊቻ የታጨቀና ግሌፅ የስም ማጥፊት 
ወንጀሌ የተፇፀመበት የወረዯ ሥራ ነው፡፡ የአንዴነት ፓርቲ አባሊት ያሌሆኑ ግሇሰቦች እንዯ ፓርቲው 
አባሊት አዴርጎ አቅርቦቷሌ፡፡ ሇምሳላ አቶ ሙለነህ እዬኤሌ “የአንዴነት ፓርቲ ማህከሊዊ ኮሚቴ አባሌ 
የነበሩ” ብል በዘገባው የቀረበ ቢሆንም፣ አቶ ሙለነህ እዮኤሌ ግን ፇፅሞ የአንዴነት ፓርቲ አመራርም 
ሆነ አባሌ ሆነው አያውቁም፡፡ አቶ ዯበበ እሸቱም ሆኑ ላልችመርህ ይከበር በሚሌ ሰማቸው 
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የተጠቀሰግሇሰቦች ቀዯም ሲሌ በዱስፕሉን ጉዴሇት ከፓርቲው መሰናበታቸው መንግሰት በሰነዴ 
የሚያውቀው ጉዲይ ነው፡፡ አቶ አንደዓሇም አያላው ከምርጫ 2002 በኋሊ ከፓርቲው የሇቀቁ ናቸው፡፡ 
 
ዘገባው በፓርቲውና በአመራሮቹ ሊይ ከፌተኛ የስም ማጥፊት ወንጀሌፇፅሟሌ፡፡ አንዴነት ፓርቲን 
አሸባሪ በሚሌ ገሌፆታሌ፡፡ ዘገባው “የግንቦት ሰባትን የሽብር ተሌዕኮ ከሚያስፇፅሙት የአንዴነትና 
የመኢዳፓ ፓርቲዎች …” በማሇት ግሌፅ የሆነ የስም ማጥፊት በዯሌ ተፇፅሟሌ፡፡ ከሁለ 
በሊይ“አኬሌዲማ” የተባሇው የኢህአዳግ ፕሮፓጋንዲ በፌርዴ ቤት የተያዘን ጉዲይ በቴላቨዥን ፌርዴ 
የተሰጠበት ተግባር ነው፡፡ ዘገባው በህግ ጥሊ ስር የሚገኙ ዜጎችን፣ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሳይሰጥበት 
“አሸባሪውእከላ” እያለ የስም ማጥፊት ወንጀሌ ተፇፅሟሌ፡፡ አገዛዙ በህግ ሳይሆን በራሱ ሚዛን አሻባሪ 
ብልዜጎችን የሚፇርጅ ከሆነ፣ የፌርዴ ቤት አስፇሊጊነት ምኑ ሊይ ነው? የፌርዴ ቤት ነፃነትስ ከየት 
ይመጣሌ?  
 
በእነ አቶ አንደዓሇም አራጌ ክስ የፌርዴ ሂዯት እንዲስተዋሌነው ስርዓቱ በህግ ጥሊ ስር የዋለ ዜጎችን 
መብት በመጣስ ወዯር የላሇው ነው፡፡ ከታሳሪዎቹ አንደ የሆኑት አቶ ናትናኤሌ መኮንን በማዕከሊዊ 
እስር ቤት መርማሪዎች ከፌተኛ የሆነ የአካሌና የአምሮ ስቃይ ዯርሶቧቸዋሌ፡፡ አቶ ናትናኤሌ 
የዯረሰባቸውን ግፌ ሇፌርዴ ቤቱ ቢያስረደም ወዱያው ሉታይሊቸው አሌቻሇም፡፡ይህንን ክስ ሇሚያየው 
ፌርዴ ቤት “አኬሌዲማ” በሚሌ በኢ.ቲ.ቪ. የቀረበው ዝግጅት ተከሳሾችን ወንጀሇኛ የሚያዯርግ ነው 
በሚሌ አቤቱታ ቢቀርብም፣ ፌርዴ ቤቱ ወዱያው ሉመሇከተው አሌፇቀዯም፡፡ “አኬሌዲማ” በሚሇው 
የኢ.ቲ.ቪ. ትረካ ሊይ የተመሇከትናቸው የፓርቲ አመራሮችና አባሊት ቃሇ-መጠይቅ በታሳሪዎቹ ሙለ 
ፌቃዯኝነትና ያሇምንም ተፅኖ የተዯረገነው ብሇን ሇማመን እንቸገራሇን፡፡ 
 
ከዚህ ቀዯም ብዛት ያሊቸው የኢህአዳግ አባሊትና አመራሮች ወዯ ኦነግ እንዯተቀሊቀለ ይታወቃሌ፡፡ 
የዯንህነትና የመከሊከያ አባሇት የነበሩ ዜጎች በገፌ ወዯ ኦነግና ግንቦት 7 የገቡበት ሁኔታ እንዲሇ 
የአዯባባይ ምስጥር ነው፡፡ በኢ.ቲ.ቪ. እይታና አመክንዮ ከተሄዯ ኢህአዳግም ሆነ መከሊከያ አሸባሪዎች 
ናቸው ማሇት ነው፡፡ አንዴነት ፓርቲ አባሊቱ የሚተዲዯሩበት ግሌፅ ህገ-ዯንብ ያሇው ፓርቲ ነው፡፡ በህገ-
ዯንቡ በግሌፅ እንዯተቀመጠው የአንዴነት ፓርቲ አባሌ ሆኖ የላሊ ፓርቲ አባሌ መሆን የተከሇከሇ ነው፡፡  
 
አንዴነት ፓርቲን በአሸባሪነት ስም ጥሊሸት እየቀቡ ፓርቲውን ከሕዝብ ሇመነጠሌ የሚዯረግ እኩይ 
ተግባር ሉቆም ይገባሌ፡፡ አገዛዙ በእንዱህ ዓይነቱ ርካሽ ፕሮፓጋንዲ ከሕዝብ የማገኘው ጥቅም አሇ ብል 
ካሰበ ተሳስቷሌ፡፡በላሊ በኩሌ ኢ.ቲ.ቪ. ከእንዱህ ዓይነቱ በጥሊቻ የታጨቀአሰነዋሪና የወረዯ ዘገባ 
ማስተሊሇፈ ከፌተኛ የሆነ የዕውቀት፣ የስነ ምግባር፣ የሞራሌ ውዴቀት ሊይ እንዯሚገኝ ማሳያ ነው ብሇን 
እናምናሇን፡፡ 
 
ኢህአዳግ በነፌጥ ትግለ ወቅት “ጭቆና ካሇ፣ ትግሌ ይኖራሌ” የሚሇውን መፇክር ማስተጋባት 
የሚስተካከሇው አሌነበረም፡፡ ህወሓት በረሃ በነበረበት ዘመን ባንክ ይዘርፌ እንዯነበር በየአዯባባዩ በኩራት 
የሚያወራው ጉዲይ ነው፡፡ እንዱህም ሆነ አንዴነት ዘረፊና ግዴያ ሇፖሇቲካ ዓሊማ ማሳኪያ ተገቢ 
መንገዴ ነው ብል ሰሇማያምን በኢትዮጵያ የሠሊማዊና ሕጋዊ የትግሌ ስሌት የተሻሇ አማራጭ ነው 
የሚሇው፡፡  
 
አንዴነት ፓርቲን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከሻብያ ጋር ሇማገናኘት መሞከር ከርካሽ የማጥሊሊት 
ፕሮፓጋንዲነት አያሌፌም፡፡ የሕዝቡንም የማገናዘብ ችልታ የናቀ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ካሳሇፇችው ረጅም 
የታሪክ ዘመን አንፃር ሲታይየሀገር ጥቅምንበሚመሇከት እንዯኢህአዳግ የታማኝነት ክፌተትና የሕዝብ 
ቅሬታ ያሇበት ፓርቲ የሇም፡፡ የኢህአዳግ አሰኳሌ የሆነው ህወሓት ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን 
በኤርትራ ጉዲይ ሊይ እያራመዯው ያሇው አቋም ሀገራችንን ትሌቅ ዋጋ አስከፌሎታሌ፡፡ ሀገራችንን ወዯብ 
አሌባ እንዴትሆን ያዯረገው፣ ስሌጣንን እንጂ የሀገርን ጥቅም ማዕከሌ አዴርጎ ያሇመሄዴ በሽታ ነው፡፡ 
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ይህ አሌበቃ ብል ሻብያ የሀገራችንን ለዓሊዊነት በእብሪት ጥሶ በወረረበት ወቅት፣ በስሌጣን ሊይ ያሇው 
አገዛዛ የኢትዮጵያን ዘሊቂ ጥቅም አስጠብቆ የሻብያን አጀንዲ ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ መዝጋት 
እንዲይቻሌ አዴርጎአሌ፡፡ በወቅቱ አገዛዙ ተጠሪነቱ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ሳይሆን ሇምዕራብ አገሮች አሇቆቹ 
መሆኑን ያስመሰከረበት ወቅት ነበር፡፡ በውጤቱም አገዛዙ ሇሻብያ መሪዎች በስሌጣን ሊይ መሰንበት 
ከፌተኛ ሚና ተጫውቷሌ፡፡ ሇሀገራችን ለዓሊዊነት የተሰዉ ጀግኖቻችን ዯም ዯመ-ከሌብ አዴርጎታሌ፡፡ 
በዚህ ሚዛን ኢህአዳግ ሇሀገር አንዴነትና ለዓሊዊነት በቁርጠኝነት የሚታገሇውን አንዴነት ፓርቲን 
ከሻቢያና ከሸብርተኝነት ጋራ ሇማገናኘት መሞከር ታሊቅ ሰህተት ከመሆንም አሌፍ ይህን ክስ ሇመሰንዘር 
የሞራሌ ብቃት የሇውም፡፡ ይህን ሀቅ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠንቅቆ ያውቀዋሌ፡፡ 
 
እንዯሚታወቀው አሳሪና አሰፇሪ የሆነው የፀረ-ሽብርተኝነት ህግ የሀገሪቷ ህግ ሆኖ ፀዴቋሌ፡፡ ይሁን 
እንጂ ህጉ ሀገራችን ውስጥ መፇጠር አሇበት ብሇን ሇምናምነው የመቻቻሌና የእርቅ መንገዴ ትሌቅ 
እንቅፊት ነው ብሇን እናምናሇን፡፡ ከሁለ በሊይ ህጉ በህገ-መንግስቱ ውስጥ የሰፇሩትን መሠረታዊ 
የመዯራጀትና ሃሳብን በነፃነት የመግሇፅ መብትን ይሸራርፊሌ ብሇን እናምናሇን፡፡ ስሇሆነም በህጋዊ 
መንገዴ ህጉ እንዱቀየርና እንዱሻሻሌ አንዴነት ፓርቲ በፅናት ይታገሊሌ፡፡ 
 
እንዲሇመታዯሌ ሆኖ አሁንም በሀገራችን በሰሇጠነ መንገዴ የተሇያዩ ሃሳቦችን ሇማስተናገዴ የሚችሌ 
ስርዓት መገንባት አሌተቻሇም፡፡ ህዝብ የተሻሇውን የሚመርጥበት ስርዓት አሌተመሠረተም፡፡ አሁንም 
አንደ አንደን በዯመኝነት፣ በእሌህ፣ በጥሊቻና በጠሊትነት ፇርጆ ሇማጥፊት ቀን ከሇሉት የሚሰራበት 
ሁኔታ ውስጥ ነን፡፡ በዚህ የመጠፊፊት ፖሇቲካ ሀገር፣ ሕዝብና ፓርቲዎች ተጠቃሚ ሉሆኑ 
አይችለም፡፡  
 
አንዴነት ፓርቲ አሁንም በስሌጣን ኮርቻ ሊይ ሇተፇናጠጠው ኢህአዳግ የሚያቀርበው ጥሪ በስሇሊና 
በመከሊካያ መዋቅር ከመተማመን ይሌቅ፣ ጊዜው ሳይረፌዴ በዚች ሀገር እውነተኛ ዳሞክራሲዊ ስርዓትና 
የህግ የበሊይነት የሚከረበት ሁኔታ እንዱሰፌን ጠንክሮ እነዱሰራ ነው፡፡ አገዛዙ የሕዝብን የሇውጥ ፌሊጎት 
በሰሇሊና በጦር ኃይሌእጨፇሌቃሇሁየሚሌ አምባገነናዊ አካሄዴ የቁሌቁሌ ጉዞ ነው፡፡ የጊዜ ጉዲይ ካሌሆነ 
በቀር ተሸናፉ መስመር ነው፡፡የኢህአዳግ አባሊትም አመራሩ እየተንዯረዯረ እየሄዯበት ካሇው የመቀመቅ 
ጉዞ፣ ሀገርንም ፓርቲውንም አይጠቅምምና ተመሇስ ሉለት ይገባሌ፡፡  
 
የአገዛዙ ሟርተኛ ፕሮፓጋንዲ ሕዝብን የሚያሸብርና ወዯ ዯም መቃባት የሚወሰዴ የእሌህ ጉዞ ነው፡፡ 
የገዥው ፓርቲና የሀገር ጥቅም አንዴ አንዲሌሆነ ሉገባው ይገባሌ፡፡ መሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀገራችን 
ካሇችበት የፖሇቲካ አዙሪት አንዴትወጣ ከፌርሃት ራሳችንን አውጥተን እጅ ሇእጅ ተያይዘን 
ሇዳሞክራሲና ሇህግ የበሊይነት የሚዯረገውን ትግሌ ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ አንዴነት ፓርቲ እንዯ 
ሁሌጊዜው ጥሪውን ያስተሊሌፊሌ፡፡ 
 

አንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፌትህ ፓርቲ (አንዴነት) 
ህዲር 20 ቀን 2004 ዓ.ም. 

አዱስ አበባ 


