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የመራራ ቆርጦ ቀጥል ፖለቲካ 

ዮናስ 

02-05-16 

መነሻችን በሁለቱም ክፍሎች የተመለከቱት የጆቤ ግማሽ ጎዶሎ እና ግማሽ ሙሉ ብርጭቆ 

ወጐች ቢሆኑም የጆቤን ግማሽ ሙሉ ብርጭቆ እይታና አሠላለፍ የበለጠ የሚያሄስልን 

እውነት በመራራ በኩል ቀርቧልና እርሱን በግርድፉ እና ምርጫ 2007ን የተመለከቱ 

ጉዳዮችን እኛ በማውሣት የኢህአዴግ ምርጫ 2007 ውጤትን መነሻና መድረሻ በሚገባ 

እናጠይቃለን፡፡ 

“የኢትዮጵያ የታሪክ ፈተናዎች እና የሚጋጩ ህልሞች” 

በሚል ዓቢይ ርዕስ እና “የኢህአዴግ ቆርጦ ቀጥል” ፖለቲካ በሚል ንዑስና ተደራቢ ርዕስ 

ለንባብ የበቃው የዶ/ር መራራ ጉዲና መጽሃፍ መግቢያ ላይ እንዲህ የተገለጸው ከጉዳያችን 

ጋር ተያያዥ ነው፡፡ 

“በዚህ መጽሐፍ ውስጥም፣ ከኢሕአዴግ መንግስት ጋር የተያያዙ አምስት መሠረታዊ 

የምላቸውን ማነቆዎችን ወይም ተግዳሮቶችን አስቀምጨ ነበር፡፡ የመጀመሪያው መሠረታዊ 

ችግር ብሔራዊ መግባባትን ሳይፈጥር ኢሕአዴግ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመፍጠር 

የሚያደርገው መኳተን ነው፡፡ ይህም ሊሆን የቻለው ወታደራዊ ድሉን ያገኘው ኢሕአዴግ 

በመሠረታዊ የሀገሪቷ ጉዳዮች ላይ ብሔራዊ መግባባትን ሳይፈጥር፣ እንደወታደራዊ ድሉ፣ 

የፖለቲካ ድሉንም ብቻዬን በቀላሉ አገኛለሁ ብሎ በመንቀሳቀሱ ነው፡፡ 

ዶክተር መራራ የተጣላ በሌለበት ብሄራዊ መግባባትን ሁሌ የወጋቸው ማማሿ ማድረጋቸው 

ሊሰመርበት የሚገባውና ከሁሉ በላይ ግና በመግቢያቸው ቆርጦ ቀጥል መሆናቸው የታየበት 

ነው፡፡ደግሞ እንዲህ ይቀጥላሉ ፡፡ 

 ሀገሪቷን ወደፊት ለመውሰድ ባለፈው ታሪካችን ላይ የጋራ ትንተና ለሌለው ልሂታንና 

ኀብረተሰብ አሁን ሀገሪቷንና ሕዝቦቿን ቀስፈው በያዙ መሠረታዊ ችግሮች ላይ የጋራ 
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ግንዛቤ በሌለው ኀብረተሰብና ልሂቃን መካከል ብሔራዊ መግባባት መፍጠር በጣም ወሳኝ 

ነው፡፡ ኢሕአዴግ ያደረገው ግን የራሱን ሕልሞች፣ የራሱን ምኞቶች፣ የራሱን ፍላጐቶችና 

የራሱን ጥቅሞች በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ በጉልበት መጫንን ነው፡፡ በሀገሪቷ መሠረታዊ 

ጉዳዮች ላይ ምንም ዓይነት ድርድር ሳያደርግ የራሱን የፖለቲካ ስርዓት፣ ሕጐችና ደንቦች 

በሀገሪቱ ሕዝቦች ላይ ጭኗል፡፡ ይህም አዲስ የፖለቲካ ስርዓትን የመገንባቱን ጉዳይ 

የአንድ አምባገነን ፓርቲ ስራ አድርጐታል፡፡ በሌላ ቋንቋ ብዙ ጊዜ እንደምለው 

ዴሞክራሲውን በኢሕአዴግ ቁመት የተስፋ ጥብቆ አድርጐታል”፡፡  

ወደኋላ በምናየው አግባብ ዴሞክራሲን በቁመታችን ልክ የሚለው አስተሳሰብ ከወዴት 

እንደሆነ መካድን የመሰለ ቆርጦ ቀጥል ፖለቲካ ማምጣት ያስቸግራል፡፡ 

“ሁለተኛው፣ ኢሕአዴግ እየለመደበተ የመጣው፣ የምርጫ ውጤትን በቅድሚያ የመወሰን 

ስራ ነው፡፡ .. ኢህአዴግ ምርጫን ያለምንም ነውር ማጭበርበርና አሸነፍኩ ማለት ባህሉ 

እያደረገው መምጣቱ ነው፡፡ ኢሕአዴግ ነፃም፣ ፍትሐዊም ያልሆኑ ምርጫዎችን ማካሄድ 

እንደብልጠት ወስዶታል፡፡ በምርጫ ማጭበርበር ላይ ነውር የሚባል ነገር፤ ሕዝብ ምን 

ይለኛል የሚባል ነገር፤ ይሉኝታ የሚባል ነገር ጠፋ፡፡ ምርጫ ዓለም በተቀበለችው 

መስፈርቶችና ገለልተኛ ዳኞች የሚመራ ሳይሆን፣ ጉልበት ያለው የገዥ ፓርቲ በፈለገው 

መንገድ ዘርፎት የሚሄደው የጫካ ስራ ሆነ፡፡ የሕዝብ ድምጽ እንደሸቀጥ ዕቃ ከመገዛት 

አልፎ፤ እንደቆሻሻ ወረቀት ሽንት ቤት ተጣለ፡፡ በአጭሩ በሰለጠነው ዓለም በጣም ነውር 

ሊያሰኝ በሚችልበት ደረጃ የሕዝብ ድምጽ ከበሬታ አጣ”፡፡  

በመሰረቱ አስቀድሞ በየምርጫው ዋዜማ ላይ ምርጫን ቅርጫ እያለ ወዲህና ወዲያ 

የሚረግጠው አካል እንጂ ማንም ቆርጦ ቀጥል ሊሆን አይችልም፡፡ 

“ሶስተኛው መሠረታዊው ችግር የኢሕአዴግ መሪዎች በተቃዋሚዎች ላይ ያላቸው የተዛባ 

አመለካከት ነው፡፡ የኢሕአዴግ መሪዎች ተቃዋሚዎችን የሚመለከቱት ለፈረንጅ አርዳታ 

ማግኛ ለማሳያነት የሚጠቀሙበት እንጂ፣ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እንደሚያስፈልጉ 

አጋር ኃይሎች አይደለም፡፡ መጥፋት እንዳለባቸው ጠላቶች እንጂ፣ እንደሕጋዊ የስልጣን 

ተፎካካሪዎች አይደለም፡፡ ስልጣን ለመያዝ የተፈጠሩ፣ ፍጡራን ሳየሆኑ ስልጣን ለመያዝ 

የተፈጠሩትን እንዲያጅቡ ነው፡፡ ኢህአዴግ ተቃዋሚዎችን ሲፈልግ “የድሮ ሥርዓት 

ናፋቂዎች፣ ሲፈልግ ጠባቦች” ብሎ መሰየምን ስራዬ ብሎ ተያይዞታል፡፡ በ1997ቱ ምርጫ 
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እንደ ሩዋንዳው ኢንቴርሐየሞይ፣ በ2002 ምርጫ እንደጥፋት ግንባር መሰየሙ ጥሩ 

ምሳሌዎች ናቸው፡፡ በጥቅሉ የተቃውሞ ፖለቲካን እንደወንጀል መቁጠር መቀጠሉ ብቻ 

ሳይሆን በፈለገው ምክንያት ተቃዋሚዎችን እየወነጀለ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩትን 

አስሯል፣ አስር ሺዎችን ከሀገር እንዲሰደዱ፣ በመቶዎች የሚቆጠሩትን እንዲገደሉ 

አድርጓል፡፡ አሁን ደግሞ የፀረ-ሽብር ዘመቻው አዲስ ስልት ሆኖ የተቃዋሚ ፓርቲዎች 

አባላት፣ ጋዜጠኞች፣ የእስልምና ሃይማኖት መሪዎች ወ.ዘ.ተ እየታሠሩበት ነው”፡፡ 

ቆርጦ ቀጥልነት ይህ ነው፡፡በሌሎች መከራና ወንጀል ለመንገስ መሞከር ፡፡  

“አራተኛ የኢሕአዴግ መሪዎች ለዴሞክራሲያዊ ግንባታ ተብሎ እየፈጠሩ ያሉትን ተቋማት 

ያለምንም ጭንቀት ጠባብ የፖለቲካ ጥቅሞቻቸውን ማስጠበቂያ ማድረጋቸው ነው፡፡ 

ለአብነት ፓርላማው፣ በየደረጃው ያሉት የፍትህ ስርዓት አካላት፣ የሰብአዊ መብትና የእንባ 

ጠባቂ ተቋማት፣ በኢሕአዴግ ተተብትበው የተያዙ የአንድ ድርጅት ጉዳይ አስፈጻሚዎች 

እንዲሆኑ ተደርገዋል፡፡ ያለ ዴሞክራሲያዊ ተቋማት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ 

እንደማይቻል የኢሕአዴግ መሪዎች እያወቁ የኢትዮጵያ መንግስታዊ ተቋማትን የአንድ 

ፓርቲ የግል ሀብት አድርገዋቸዋል፡፡ 

የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በኢፌድሪ ህገመንግስት አንቀጽ 1ዐ2 መሠረት ነፃና ትክክለኛ 

ምርጫ በገለልተኝነት የሚያካሂድና ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ወገንተኝነት ነፃ ሆኖ 

ምርጫ የሚያስፈጽም የዴሞክራሲ ተቋም እንዲሆን ተደርጓል፡፡ ከኢህአዴግ የተሃድሶ 

እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታና በዴሞክራሲ ተቛማት ሚና ላይ 

ተጨማሪና ዝርዝር አቅጣጫዎች መያዛቸውን ተከትሎ ማሻሻያዎች ተደርገዋል፡፡ ከዚህ 

ውስጥም ምርጫ ቦርድ የሚተዳደርበትን የምርጫ ህግ ማሻሻያ አካቶ እንዲወጣና ተግባራዊ 

እንዲሆንም ተደርጓል፡፡ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በማንኛውም ሁኔታ ልዩነት 

ሳይደረግባቸው በቀጥታና በነፃ በመረጧቸው ተወካዮቻቸው አማካይነት ራሳቸውን 

በራሳቸው የማስተዳደር ስልጣን እንዲኖራቸው፤ የምርጫ እንቅስቃሴ አለማቀፍ የምርጫ 

መርሆዎችን አካቶ በያዘ ህግ እንዲመራ፤ ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ በሁሉም አይነት 

ምርጫ በነፃና በእኩልነት መሳተፋቸውን በገለልተኝነት የሚያረጋግጥና የሚያስፈጽም 

ተቋም ለመፍጠር የተለያየ አመለካከት ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶችም ሆኑ የግል 

ዕጩዎች ዴሞክራሲያዊ፣ ነፃ፣ ፍትሃዊና ሰላማዊ የምርጫ ስርዓት ሊዘረጋላቸው የሚገባ 

መሆኑ ለማሻሻያው በምክንያትነት ይጠቀሳሉ፡፡ የፖለቲካ ድርጅቶችና የግል ዕጩዎች 
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ለነፃ፣ ለሰላማዊ ፍትሃዊ ምርጫ ገንቢ አስተዋፅኦ ማበርከት የሚችሉበትን ሁኔታ 

ማመቻቸትና እንዲያበረክቱና በምርጫ ሂደት የሚከሰቱ አለመግባባቶችና ቅሬታዎች በጋራ 

የምክክር መድረክ የሚታዩበትና ምላሽ የሚያገኙበትን፣ የሚፈቱበትን ቀልጣፋ ስርዓት 

መዘርጋትም እንዲሁ የሚታወቅና የመራራን ቆርጦ ቀጥልነት የሚያረጋግጥ ነው፡፡  

 

“አምስተኛው ፌዴራሊዝምን ለከፋፍለህ ግዛ ሴራ መጠቀም ነው፡፡ የአንድ ሐቀኛ 

ፌዴራሊዝም ተልእኮ፣ በማዕከል የጋር አስተዳደርን (Shared-rule) ማስፈን፣ በአካባቢዎች 

ደግሞ የራስ አስተዳደርን (Self-rule) መፍጠር ነው፡፡ ይህን ለማድረግ ደግሞ ዴሞክራሲ 

በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ የኢሕአዴጉ ፌዴራሊዝም፣ ግን ዴሞክራሲ-አልባ ነው፡፡ ዴሞክራሲ-

አልባ በመሆኑም የስልጣን ክፍፍል የለውም፡፡ በመንግስትና ፓርቲ መካከል ልዩነት 

የለም፡፡ የመንግስት ተቋማት የሚባሉት የሁሉም ችግሮች እናት በሆነው የአብዮታዊ 

ዴሞክራሲ አስተሳሰብ ተተብትበው ስለተያዙ የአካባቡ አስተዳደሮች ሲያንስ የሞግዚት 

አስተዳደሮች፣ ሲበዛ የከፋፍለህ ግዛ ሴራ መሣሪያዎች ናቸው፡፡ በየክልሎቹ ያሉ 

መሻኮቶች፣ ሹም ሽሮች ቅጥ ያጣ ሙስና፣ ገደብየለሽ እስሮች ወ.ዘ.ተ የዴሞክራሲ አልባ 

ፌዴራሊዝም ውጤቶች ናቸው፡፡ 

ይህን ይዘን ምርጫ 2007ን ወደ ተመለከተው እይታቸው ስንገባም እንዲህ ከግማሽ ሙሉ 

ብርጭቆም የወረደ እና እውነታውን የሻሸ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 

 ምርጫ 2007 በብዙ ነገሮች ምርጫ 97ትን ሳይሆን፣ ምርጫ 2002ትን ይመስላል፡፡ 

ከኦሮሞ ማኅበረሰብ በስተቀር የዲያስፖራው ልብ ወደ ሀገር ውስጥ ተቃዋሚዎች 

አልተመለሰም፡፡ በተለይ ወደ መድረክ አልተመለሰም፡፡ ለዚህ ግልጽ ማሰረጃው የመድረክ 

መሪዎች የምንባለው ፕሮፌሰር በየነ፣ አቶ ገብሩና እኔ ለብዙ ወሮች በተመሳሳይ ጊዜ 

አሜሪካ ቆይተን፣ ከዲያስፖራው ለመድረክ ለማምጣት የቻልነው የገንዘብ ድጋፍ የለም፡፡ 

እላይ ለመግለጽ የሞከርኩትን ይህንኑ ነው፡፡ እንደ 2002 ምርጫ ጊዜ ዲያስፖራው ልቡ 

ተሰቅሎ ያለው በ1997ቱ ምርጫ ላይ ነው፡፡ ኢሕአዴግን በሚገባው ቋንቋ እናናግረዋለን 

የሚሉ እንደ ግንቦት 7 ያሉት ድርጅቶች ከሰላማዊ ትግሉ የተሻለ ተስፋ ለዲያስፖራው 

እንደሰጡም ይታመናል፡፡ 
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የሚብሰው ደግሞ አንድነት ከመድረክ ካልወጣሁ ማለቱ ነበር፡፡ ፖለቲካ እስከገባኝ ድረስና 

በነበረኝ መረጃ መሠረት ኢንጂነር ግዛቸው አንድነት ከመድረክ እንዳይወጣ እንዲያደርግ 

አጥብቄ መክሬው ነበር፡፡ እሱም ሰላማዊ ግልግል ያስፈልገናል” ይል ነበር፡፡ ባለኝ መረጃ 

እሱ “ልጆቼ” ከሚላቸው አካባቢ የምንጠራጠራቸው ነገሮች ቢኖሩኝም፣ አንድነት ዕድሉን 

እንዲሞክር ከማድረግ ውጭ መድረክ አማራጭ አልነበረውም፡፡ ለአንድነት ሆዴ መቁረጥ 

የጀመረው በ2005 ክረምት የድጋፍ ማሰባሰቢያ ስብሰባዎችን በአሜሪካ ለማካሄድ 

ተስማምተን ከሄድ በኋላ እነግርማ ሰይፉ ሙሉ፣ በሙሉ ባለገባኝ ምክንያት የጋራ 

እንቅስቃሴ እንዳናደርግ ባደረጉ ጊዜ ነበር፡፡ በጊዜው የአንድነት መሪ ለነበረው ዶ/ር ነጋሶ 

ምሬቴን ገልጬ ነበር፡፡ ምሬቴ ለዶ/ር ነጋሶም የገባው ይመሰለኛል፡፡ ለማረም ግን 

አልቻለም፡፡ እሱም በግፊት ይሁን፣ በፍላጐት የአንድነት ሊቀመንበርነትን መልቀቅ ብቻ 

ሳይሆን፤ ከሀገሪቱ ፖለቲካ ይሁን፤ ከፓርቲ ፖለቲካ ጡረታ ወጥተዋል፡፡ የአንድነት 

ከመድረክ መውጣትን በሚመለከት ስሙን መቅጠስ የማልፈልገው የአንድነት ባለስልጣን 

አንድ ቀን፤ ለምን ከመድረክ ካልወጣን ትላላችሁ ብሎ ለጠየኩት ጥየቄ የሰጠኝ መልስ 

እስከዛሬም ይከነክነኛል፡፡ ይህ የአንድነት አመራር አባል፤ “ዶ/ር መረራ አንድነት ውስጥ 

እኮ 4ዐ ለ 6ዐ ብንሆን ጥሩ ነው” አለኝ፡፡ 4ዐ ለ 6ዐ የሚባለው የኢሕአዴግ መንግስት 

ፖሊሲ፣ አንድ ሰው ቤት ለመስራት አርባ በመሆ መቆጠብ ከቻለ፣ መንግስት ደግሞ 

ቀሪውን 6ዐ በመቶ ብድር ይሰጠዋል ማለት ነው፡፡ የአንድነት አመራር አባሉ፣የአንድነት 

ቤት እየተገነባ ያለው እንዴት እንደሆነና የኢሕአዴግን የወረራ ደረጃ ለማመልከት መናገሩ 

ግልጽ ነበር፡፡ በሌላ ቋንቋ ከሐቀኞቹ የአንድነት አባላት፣ የኢሕአዴግ ሰዎች ሊበልጡ 

ይችላሉ የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ እንደፈለገም ግልጽ ነበር፡፡ 

በኛ መረጃ አንድነት በተወሰነ ደረጃ ቤቱን ለሰርጐገቦች ክፍት አድርጐ ነበር፡፡ ዓላማው 

ትልቅ ፓርቲ መሆንን እንጂ ክፍት በተለቀቀ ቤት ውስጥ ማንም ሊገባበት እንደሚችል 

መሪዎቹ ያጤኑት አይመስልም፡፡ ምናልባትም ሳያውቁት ከቁጥጥራቸው ወጥቶ ሊሆንም 

እንዳይለወጥ ተገቢ ጥንቃቄ እንዳልተደረገ ግን ውጤቱ ያሳያል፡፡ ለምሳሌ፣ በ2002ቱ 

ምርጫ ጊዜ የኛ ተወዳዳሪዎች የነበሩና የሕዝብን ድምጽ የሸጡ ግለሰቦች አንድነት ውስጥ 

ገብተዋል፡፡ ይህንኑን ለዶ/ር ነጋሶም፤ ለኢንጂነር ግዛቸውም ነግሬ እንዳነበር 

አስተውሳለሁ፡፡ እርምጃ ይውሰድ፤ አይውሰዱ ግን አላውቅም፡፡ 
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ወጣት አመራር ያስፈልጋል የሚሉ ድምፆች ከፍ ብለው የተሰሙትም አንድነት አካባቢ 

ነበር፡፡ ባለራዕይ ወጣቶችም ከኢሕአዴግ ተለይተው መርመስመስ ጀመሩት አንድነት 

አካባቢ ነበር፡፡ የአንድነት አመራር እነሱን ለማስተናገድ ጥንቃቄ ማድረጉን እርግጠኛ 

አይደለሁም፡፡ ወደ አንድነት የተጠጉ ወጣቶች የአንድነትን ጋዜጣ ተቆጣጥረው እንደፈለጉ 

በማንም ላይ ፕሮፓጋንዳ መርጨት ጀምረው ነበር፡፡ የኔም ስም በአሉታዊ መልኩ 

በተደጋጋሚ ተነስቶ ነበር፡፡ እንዲህ ዓይነቱ አካሄድ ጤናማ እንዳልነበር በጊዜው ለአንድነት 

መሪዎች በተደጋጋሚ መንገሬንም አስታውሳለሁ፡፡ በኛ ድርጅት ላይ አሉታዊ ፕሮፓጋንዳ 

እየተካሄደ፤ የራሳቸው የኤዲቶሪያል ፖሊሲ አላቸው እየተባለ የአንድነት መሪዎች ማስቆም 

ስላልቻሉ፣ አብረን እየሠራን ቢሆንም፣ ለአንድነት ጋዜጣ ቃለ-ምልልስ ላለመስጠት ወስኜ 

እንደነበርም አስታውሳለሁ፡፡ ይህን መጽሐፍ ስጽፍ፣ ከኛ ድርጅት፣ ከአረናና ከኢሕአዴግ 

ጭምር ተሰብስበው አንድነትን የከበቡ ወጣቶች ዛሬ የት እንዳሉ አላውቅም፡፡ በሐቅ 

ለትግል ወደ አንድነት የገቡት ድርጅታቸው ላይ በደረሰው ሊከፉና ሊቆጬ እንደሚችሉ፣ 

አንድነትን ለማፍረስ የተንቀሳቀሱ ደግሞ ለተልእኳቸው መሳካት በሹመትና በሽልማት 

ሊንበሸበሹ እንደሚችሉ መገመት አያስቸግርም፡፡ 

እዚህ ላይ አንባቢ አባባሎቼን በአግባቡ እንዲተረጉመው አንድ ነጥብ ልጨምር፡፡ 

ኢሕአዴግ ፖለቲካን የደራ ንግድ ባደረገበት ሀገር ሌሎች ድርጅቶችም ነፃ ናቸው ለማለት 

አይደለም፡፡ በኛም ድርጅት ውስጥ በተደጋጋሚ ሲከሰት ነበር፡፡ እስከዛሬ ያደረግነው ወሬ 

ለቅመው ከማስተላለፍ አልፎ የድርጅታችንን ፖሊሲ ለማስቀየር እንዳይችሉ መከላከል 

ብቻ ነው፡፡ በዚህ አሠራራችን ምክንያት ከ1997 ምርጫ በኋላ በነቶሎሳ የተሞከረው 

ሙከራ እንኳ ስማችንን እንጂ ድርጅታችንን ይዞ መሄድ አልቻለም፡፡ ዛሬ የሕዝባችን 

የመብት ትግል በደረሰበት ደረጃ ከነቶሎሳ ቡድን ያለፈ ስራ የሚሠራ ቡድን በድርጅታችን 

ውስጥ የሚፈጠር አይመስለኝም፡፡ የድርጅታችን ሐቀኛ ታጋዮችም በዚህ ዓይነት ጨዋታ 

በቀላሉ እንዳይታለሉ ሁሌም ከመምከር የቦንዞኩበት ግዜ የለም፡፡ ያም ሆነ ይህ፣ እንደገና 

ለሚደራጅ አንድነትም ሆነ ለሌሎች ድርጅቶች የምንመክረው፣ አባላት ለማብዛት 

የምትሠሩትን ያክል (ሕልም ተፈርቶ፤ ሳይተኛ ስለማይታደር) የኢሕአዴግን አምስተኛ 

ረድፈኞችንም ለመከላከል መስራተ እንዳለባቸው ነው፡፡ የአንድነት ትልቁ ችግር ከሀገር 

ውጭ ያሉ ደጋፊዎቹ የኢሕአዴግን አምስተኛ ረድፈኞችን ለይተው ሳያውቁ በሀገር ውስጡ 

የፓርቲ ስራ ውስጥ እጃቸውን ማስገባታቸው ይመስለኛል፡፡ 



7 

 

እንዲህ እንዲህ እያለ የመራራ ቆርጦ ቀጥል ጭልጥ ባለ አሉባልታ ይጠመዳል፡፡ 

 ቆርጦ ቀጥል የተባው ግንባርም በሆነ ጉዳዩን በተመለከተ ያለው እውነት ከላይ ካመራራ 

እይታ ጋር ተንሠላስሎና ሸውራራውን እያበራ የተመለከተው ጨምሮ ይህ ነው፡፡ 

ይህ ከሆነ ዘንዳ ዶ/ር መራራ በመጽሃፋቸው (ሌላውን ሌላ ጊዜ የምናየው ሆኖ) 

የተመለከቱት ምርጫ 2007 የመድረክን ቆርጦ ቀጥልነት እንጂ የገዢ ፓርቲውን ቆርጦ 

ቀጥልነት የሚያመላክት ሲሆን የመራራ ቆርጦ ቀጥልነት ከመድረኩ እና አባል ፓርቲዎቹ 

አኳያ ይልቁንም የአንድነቱ አቶ ግርማ ሠይፉ አስረጅ በመጥቀስ ከቀረቡት እና 

ኢህአዴግም ተጠያቂ ሆኖ ከቀረበባቸው ክልሶች ባሻገር የሃገሪቱን ፌዴራሊዝም የሚፃረር 

ጠባብ ብሄርተኛነት መሆኑን የሚያረጋግጥ እና የመጽሃፉ ቆርጦ ቀጥል ሃሣቦችን 

ለመደርደር ጽንፈኛ ብሄረተኛነት ማራገብ  ዋነኛ ግቡና አጀንዳው መሆኑን የሚያረጋግጥ 

ነው፡፡ መራራ የኦሮሞ ሊሂቃን እያሉ ከውስጥ እስከደጅ  የሚያነሷቸውንም ሆነ ውጭ ሃገር 

ሄደው የገጠማቸውን ችግር በነአቶ ግርማና አንድነት ለማላከክ ቢሞክሩም እርሳቸውም ሆኑ 

መሠሎቻቸው ከነአቶ ግርማም ሆነ ሌሎቹ ጋር ያላግባባቸው እና ከገዢ ፓርቲውና ህገ 

መንግስታዊ ስርዓቱ ጋርም ለመላተም ያበቃቸው ይኸው በቆርጦ ቀጥልነታቸው 

የተላወሠው የጽንፈኛ ብሄርተኛነታቸው ጉዳይና ጉዳይ ብቻ ነው፡፡ለዚህም ከሠሞኑ ለንባብ 

የበቃው  ከአሜን ባሻገር መጽሃፍ መግቢያ ላይ የሠፈረው ትርክት ሁነኛ ማሣያችን 

የአመራር ጉዳና የቆርጦ ቀጥል ፖለቲካ ግባቸውን የሚያረጋግጥልን ይሆናል፡፡ 

አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ የእለት ጉርስ ያመት ልብስ ለማግኘት ሲነሣ ሲወድቅ 

የሚኖር ነው፡፡ ባንጻሩ በብሔረሰባቸው ላይ ራሳቸውን የጎበዝ አለቃ አድርገው የሾሙ 

ሰዎች በመከረኛው ሕዝብ ስም ቂም ሲያጠራቅሙ፤ ሲያሳድሙ እንዲሁም በማኀበራዊ 

ገጾች ላይ ተሰላልፈው ሲፋለሙ ይውላሉ፡፡ “ሕዝቤ፣ ብሔረሰቤ፣ ማንነቴ፣ መስዋእትነቴ” 

የሚሉ ቃላትን ሲያመነዥኩ ስታያቸው ለህዝባቸው ለብሔረሰባቸው የሚቆረቆሩ 

ይመስልሃል፡፡ ግን ጭንብላቸውን ገልበህ ስታይ መሰሪ ራስ ወዳድነታቸውን 

ትደርስበታለህ፡፡ 

በራስ ወዳድነትና በመሰሪ ራስ ወዳድነት መካከል ልዩነት አለ፡፡ እኔ ራሴን እወዳለሁ፡፡ 

ራሴን ስለምወድ የግል ሐሳቤን ለርዕዮተ ዓለም፣ ለስጋ ዝምድና፣ ለፓርቲ ፍቅር ስል 

አልሰዋም፡፡ እንዲሁም ለራሴ ያለኝን ፍቅር የሕዝብ ፍቅር፣ የድርጅት ፍቅር የሚል መሰሪ 
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ካባ አላለብሰውም፡፡ ለምሳሌ በዚች መጽሐፍ ውስጥ ያሉትን ሐሳቦች የማንም ቡድንና 

ሕዝብ ተወካይ ሆኜ አልጻፍኳቸውም፡፡ በሐሳቤ ምክንያት የማመጣውን መዐት ለብቻዬ 

ራሴን ችዬ ልጋፈጠው ዝግጁ ነኝ፡፡ የብሔረሰብ የጎበዝ አለቆች ራሳቸውን ችለው ቆመው 

እንደማይመለከቱ አውቃለሁ፡፡ ራሳቸውን የሕዝብ አደራ ተረክበው የሚታገሉ አድርገው 

የሚያስተዋውቁትን ያክል ጠላታቸውን የሌላ ሕዝብ ድርጅት ወኪል አድርገው ሊያቀርቡት 

ይመክራሉ፡፡ በዘመናችን መሁራዊ ውይይት ነጥፎ አድማና ሴራ የንሠራራበት ምክንያት 

ይህ ነው፡፡ 

እነ አጅሬ ትግላቸው ህዝባቸውን ሳይሆን ኪሳቸውን ነጻ ለማውጣት ነው፡፡ አንባቢ ሆይ 

የብሔረሰብ ፖለቲካ ወፍራም እንጀራ መሆኑን ካላወቅህ ተሸውደሃል፡፡.....  ራሱን ችሎ 

መቆም የማይችል፤ ዝናብ እንደመታው ፍየል ጥግ ላይ አንገት ላንገት ተቆላልፎ ካልቆመ 

በስተቀር የኖረ የማይመሰለው የኀብረተሰብ ክፍል በየትኛውም ሀገር በየትኛውም ዘመን 

አለ፡፡ ገንዘቡን ብቻ ሳይሆን፣ ምቾቱንና እድሜውን በቡድን ስም ለሚያጭበረብሩት 

አስማተኞች ለመገበር ዝግጁ የሆነ ዜጋ ሞልቷል፡፡ 

በዘመናችን ብሔርተኝነት ማለት ሳይደክሙ የሌሎችን የድካም ውጤት መቀማት መሆኑን 

አውቃለሁ፡፡ አንድ ሰው በግሉ ስኬት መቀዳጀት ሲያቅተው በጥረታቸው ብልጫ 

ያስመዘገቡ ግለሰቦችን ስኬት ወደ ብሔር ስኬት ለውጦ ባዶነቱን ለመሙላት ይሞክራል፡፡ 

ሌላው፣ እልም ያለ ፊሪ ሆኖ ሳለ “የበላይ ዘር” እያለ ይፎክራል፡፡ ብብቱ ውስጥ ገብተው 

ካልደገፉት በቀር አልጋ ላይ መውጣት የማይችለው ሰውዬ አበበ ቢቂላ በተነሣ ቁጥር 

“አበበ ኬኛ” እያለ ይኩራራል፡፡ በላይና አበበ ያስመዘገቡት ድል በላብና በደም የተገኘ 

የግለሰብ ጥረት ውጤት ነው፡፡ ድል በዘር አይተላለፍም፡፡ የአባቶች ታላቅነት በዘር ወደ 

ልጆች የሚተላለፍ ቢሆን ኖሮ ግሪኮች በዛሬይቱ የአውሮፓ እግር ስር እንደጉድፍ ወድቀው 

ባልተገኙ ነበር፡፡ ብሔርተኝነት የግለሰብ ጥረትን ሰርቆ የራስን ድክመት ለመሙላት 

የሚደረግ መሰሪ እንቅስቃሴ ነው፡፡ 

ከውስጥ ዐዋቂ የሰማሁት አንድ ገጠመኝ ምስክር ይሁነኝ፡፡ የአንድ የብሔር ጎበዝ አለቃ 

የሆነ ሽማግሌ በኢትዮጵያ ባንዱ ክፍል ይኖራል፡፡ ሁለት አርብቶ አደር ብሐሮች በግጦሽ 

ሳር ወይም በውሃ ምክንያት ይጣላሉ፡፡ ይኸኔ ይህ ሽማግሌ በዘመናዊ ላንድ ክሩዘር ወደ 

አዲስ አበባ ተጠርቶ ይመጣና ግጭቱን እንዲያስቆም ትዛዝ ይተላለፍለታል፡፡ ለግጭት 

መቆጣጠሪያም ተብሎ ዳጎስ ያለ ብር በሰፊው ኪሱ ውስጥ ሻጥ ይደረግለታል፡፡ ሽማግሌው 
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ወደ ግጭቱ ቦታ ተመልሶ ከተቃራኒው ወገን የተሰለፉትን አቻ የጎሳ መሪዎች ይጠራና 

ከተመደበለት ጉርሻ ያካፍላቸዋል፡፡ እነሱም በራሳቸው መንገድ የተቀሰቀሰውን ግጭት 

ያበርዱታል፡፡ 

የጎሳ መሪ ሽማግሌዎች ገንዘባቸው ሲያልቅ እንደገና በእጅ አዙር ግጭቱን ይቀሰቅሱታል፡፡ 

ጎበዛዝት ይዘነጣጠላሉ፡፡ ጎጆዎች ይቃጠላሉ፡፡ ያዲስ አበባው መንግስት ባለስልጣናት 

ሽማግሌውን እንደገና ጠርተው ይለማመጡታል፡፡ የደም ገንዘብ የለመዱ ሰላምን አርቀው 

ይቀብሯታል፡፡ 

የዘመናችን የብሔረሰብ የጎበዝ አለቆች በተወለዱበት ከተማ ውስጥ ሆስፒታል ለመስራት 

አምስት ሳንቲም አያወጡም፡፡ ይሁን እንጂ የጀርመን ተራድኦ ድርጅት ሆስፒታል 

ቢያቆም በየትኛው ቋንቋ የተጻፈው ስሙ ይቅደም የትኛው ይከተል በሚለው ዙርያ ዱላ 

ቀረሽ ክርክር ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ 

ባብዛኛው በንፍገት ችግር የሚሰቃዩ ናቸው፡፡ ንፍገትን ፖለቲካዊ ካባ ስላለበስከው 

ንፍገትነቱን አይለውጥም፡፡ አሜሪካ ወይም አውሮፖ ቤት ሠርቶ ዜገች የሚያገኙትን 

መብት አግኝቶ እየኖረ፣ “ከክልላችን ውጡልን” የሚል መፈክር የሚያስተጋባ ሰው 

ከስስታምነት በቀር ምን ይገልጸዋል? ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚኖሩ ብሔረሰቦች ውስጥ እንደ 

ሰርዶ ከመሬት በቅሎ የተገኘ አንድ እንኳ የለም፡፡ ሁሉም በቅምያ የተገኘ መሬት ወርሶ 

የሚኖር ነው፡፡ አባቶቻችን በቅምያ ያገኙትን ሀገር በጋራ በእኩልነት ከመጠቀም ውጭ 

ማንም ተነስቶ በተጎራባች ህዝቦች ማኸል የቻይና ግንብ የማቆም መብት የለውም፡፡ 

የመራራም ቆርጦ ቀጥል በሰላም ሀገር እየኖሩ፣ ወንድማማች ህዝቦችን ወደ ፍጅት የሚገፉ 

ሰዎችን ይመስላል፡፡  

 


