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“ጭስ የለውም እንጂ እሳቱስ አሪፍ ነው” ክፍል3 

ዮናስ 3/10/13 

ምስጋና ለማክሲም ጎርኪይ ይግባውና ዘመን ተሻጋሪ የሆኑት ድርሠቶቹ ሃገር ሳይገድባቸው ቀዬ 

ሳያግዳቸው ሃገሬን እና የፖለቲካ ካባቢውን በሚገባ እንድረዳ  አግዘውኛል፡፡ “ጭስ የለውም እንጂ 

እሣቱስ አሪፍ ነው” በማለት የወቅቱን የሩሲያ ፖለቲካና የተቃዋሚ ፓርቲ አባላቱን አሠላለፍ 

በተመለከተ ያናገረው ገጸ ባህሪ  ደግሞ በጣሙን ተመችቶኛል፡፡ በአለማችን ላይ ከሚገኙና ካለፉ 

ታላላቅ ደራስያን ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ ድርሠቶቻቸውን ያበረከቱልን በጣት የሚቆጠሩት ብቻ 

ናቸው፡፡  

 ልክ እንደ ሃገሬ ፍቅር እስከመቃብርና ከአድማስ ባሻገር እራሣችንን ፈልገን 

የምናገኝባቸው፤ ሃገር ሳይገድባቸው ያለንበትን ወቅታዊና ተጨባጭ ሁኔታ የሚተርኩልን ድርሰቶች 

በጣም ጥቂት ናቸው፡፡ ከጥቂቆቹ ውስጥ ደግሞ የማክሲም ስራዎች ግንባር ቀደም ናቸው፡፡  

   ስለሃገሬ የተቃውሞ ፖለቲካና አሠላለፍ ከዚህ ቀደም ሁለት መጣጥፎች ጀባ ብዬ 

ሦስተኛውን እመለስ ይሆናል ስል በምንአልባት ዘግቼው እንደነበር ታስታውሳላችሁ፡፡ ሆኖም ግን 

እያደር የማየው፤ መሽቶ ሲነጋ የምሠማውና የማነበው ከማክሲም ጎርኪይ ገፀ ባህሪ ጋር ላልላቀቅና 

ምናልባትም እስከመጪው የአካባቢና የአዲስ አበባ ምርጫ ድረስ  ልዘልቅ ቃለ መሃላ 

ፈጽሜአለሁ፡፡   

ስለሆነም ከምድር የተፀናወተው አይቶ ያለማመንና አምኖ ከፊሉን የመካድ፣ የነገር ግን አባዜ 

የተፀናወተውና በስተመጨረሻም እየለበለበው  ያለውን የሲዖሉን እሣት ሣይቀር  “ጭስ የለውም 

እንጂ እሣቱስ አሪፍ ነው” ያለው የጎርኪ ገፀ ባህሪ የሃገሬን ተቃውሞና የተቃውሞ ፖለቲካ ጣት 

በሚያስቆረጥም ደረጃ ፍንትው አድርጎ ያሳየናል፡፡ ዛሬም 3ኛውን ክፍል እነሆ እላለሁ፡፡  

የዛሬው ትርክቴ ማጠንጠኛ እና መነሻ ባሣለፍናቸው 21 ዓመታት ውስጥ በተቃውሞ ፖለቲካ   

ታዋቂ የሆኑትና በብዙ ገፅታቸው የምናውቃቸው፣ በዚህ ሰዓት ደግሞ መድረክ የተባለው ፓርቲ 

ከፍተኛ አመራር የሆኑቱ ዶ/ር መራራ ጉዲና ከኢትዮ ቻናል ጋር ያደረጉት ቃለ ምልልስ እና 

Growth and Trasformation plan annual progress report for F.Y2011/12 በሚል በገንዘብና 

ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የቀረበው የሁለት ዓመታቱን የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ 

አፈጻጸም የተመለከተው የግምገማ ወረቀት ነው፡፡  

ይህ የምዘና ወረቀት በብዙ ርዕዎች ተከፍሎ አንኳር የሆኑትን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ 

አፈፃፀምን የዳሠሠ ሲሆን (ሌላውን የምመለስበት ሆኖ) በዚህ መጣጥፌ  የምመለከተው ከዶ/ር 
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መራራ ጉዲና ቃለ ምልልሥ ጋር የተያያዘውንና የመልካም አሥተዳደርና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ግንባታውን አፈጻጸም የተመለከተውን ክፍል ነው፡፡ በዚህ መሠረት የዶ/ክተሩን አስተያየት ካለው 

ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አያይዘንና ከጎርኪ ገፀ ባህሪ ንግግር (ትንግርት)  ጋር በአግባቡ መመዘን 

ይቻለን ዘንድ ዶ/ሩ የሠጡትን ቃለ ምልልስ በአጭሩ መመልከቱ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ፡፡ 

ዶ/ር መራራ የፖለቲካ ምህዳርን በተመለከተ ለቀረበባቸው ጥያቄ አስተያየት መስጠት የጀመሩት 

በዴሞክራሲ ጨዋታ ውስጥ ናችሁ እየተባልን የሚወራውና የሚሠራው የተለያየ ነው። ስለሆነም 

ጫወታው የውሸት  ነው የሚሉት ዶ/ር መረራ በአስረጂነትም ወደ ኢኮኖሚ እድገቱ አምርተው  

ዳታውን የሚፈበርከው ኢህአዴግ በመሆኑ እንጂ 11 በመቶ አላደግንም ይሉና ልክ እንደ ጎርኪ ገጸ 

ባህሪ ወዲያው ማልያ ለውጠው አድገን እንኳን ቢሆን ማነው ተጠቃሚው? የሚል ሽሽት ውስጥ 

ይገባሉ፡፡  

 ጋዜጣው ለዶ/ሩ ያቀረበውና ከአጀንዳዬ ጋር የሚያያዝልኝ ሁነኛ ጥያቄ መጪውን 

የአካባቢና የአዲስ አበባ ምርጫ የተመለከተው ነው፡፡ ታዲያ ዶ/ሩ 28 ፓርቲዎች ከምርጫ 

ውድድሩ ስለመውጣታቸው ሲያብራሩ ምርጫ 97ም ምርጫ ሳይሆን ቅርጫ የነበረ መሆኑና 

እስከዚህም ምርጫ ድረስ ቢያንስ “ፈሪሃ ፈረንጅ” የነበረው ኢህአዴግ አሁን አሁን ማንንም 

የማይፈራ ገገማ  እየሆነ በመምጣቱ  በምርጫው መሳተፋችን ህዝቡን ስርቆት ማለማመድ 

ይሆንብናል ያሉ ሲሆን በዴሞክራሲያዊ ስርዓትና መርሆ መሠረት በጠበበው ውስጥም መወዳደር 

ለመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መጎልበት ያለውን አስተዋጽኦ በተመለከተም 

ለቀረበላቸው ጥያቄ አዛዥ ናዛዥ የሆኗቸው ሃይሎች ለኢህአዴግ ሽፋን  ከምትሆኑ ቢቀርባችሁ እና 

ካስፈለገም ትግሉን ብታቆሙ ይሻላል የሚል ትዕዛዝ አከል አስተያየት የሠጧቸው በመሆኑ 

እንደማይሳተፉ ተናግረው ቢያንስ በጠባብም ስነ ምህዳር ውስጥ ሆኖም መሣተፉ ለመድብለ ፓርቲ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ያለውን አሥተዋጽኦ ግን አምነዋል ። 

አምነው ሲያበቁ  ግን ህልውናቸው በፓርቲያቸው ሣይሆን በሌላ ዘዋሪና ከፖለቲካዊ ቅኝት ውጪ 

በሆነ  ሃይል ላይ የተመሠረተ በመሆኑ ምንም ማድረግ እንደማይችሉ ገልጸዋል ፡፡    

ምርጫ 97ን በተመለከተ የአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ውስንነትና  የትም የማያደርስ መሆኑ 

የታየበት ነው  በማለት ኢህአዴግን እንደ ፖለቲካ  ጭራቅ የሚገለጹት ዶ/ር መረራ የወቅቱን 

የተቃዋሚዎች ቡድን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ ለተወሰኑ ጥቃቅን ነገሮች ትርፍ ይገኝበታል 

ተብሎ የዚያን ጊዜ የሁለት የተቃዋሚዎች ቡድን መፈጠሩ በኋላ ለተከተለው በአንድ አቅጣጫ 

ያለማሰብ ችግር ዳርጎናል በማለት የጎርኪይን ገፀ ባህሪ  በሚገባ እንደሚወክሉ እቅጩን በመናገር 

የእምነት ክህደት ቃላቸውን ሠጥተዋል፡፡ (የተሠመረበትን ያስተውሉ፤ ወደኋላ ከምዘረዝረውና 

ከጭስ የለውም እንጂ እሣቱን አሪፍ ነው ጋር ያለውን ተዛምዶ ከምተርክበት ቦታ እናነጽረዋለንና)  
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ደግሞ አሁንም ዶክተሩ ስለምርጫ 97 ወጋቸውን መጠረቁን ቀጥለዋል፤ ስለኢትዮጵያና ፖለቲካዊ 

ሥርዓቷ የዶ/ሩ ትርክት አሁንም እንደቀጠለ ነው፡፡ ስጋት አለኝ በማለት ለጋዜጣው የሚደሰኩሩት 

ዶ/ር መረራ ዩጎዝላቪያ የፈረሠችው ነፍሷን ይማረውና የቀድሞዋ ሦቪየት ህብረት የፈረሠችው 

በሁለት ነገር ነው “የውሸት ምርጫ” እና “የውሸት ፌዴራሊዝም” ነው ሁለቱንም  ያፈረሣቸው፡፡ 

ኢትዮጵያ በውሸት ምርጫና በውሸት ፌዴራሊዝም እንዳትፈርስ ሥጋት አለኝ ይላሉ፡፡  

“የውሸት ፌዴራሊዝም” እና “የውሸት ምርጫ” መታየት ያለባቸው ነጥቦቼ ናቸው፡፡ ጎርኪንም እዚህ 

ጋር በምሥክርነት አቆማለሁ፡፡ የሶቪየት ህብረት የመፈራረስ ዋነኛ ምክንያትንም ምስክሬን ይዤ 

እሞግታለሁ፡፡ ግን ወደ በኋላ ላይ ነው፡፡ አሁንም የዶ/ሩን ትርክት አልጨረስንምና፡፡  

 ተቃዋሚዎቹ መንደር ስላለው ተጨባጭ ሁኔታ አሁንም ዶ/ሩ የእምነት ክህደት ቃላቸውን 

በመስጠት ላይ ናቸው፡፡ ከፊውዳል  ኢትዮጵያ የወረሱት የፖለቲካ ተጠራጣሪነትና ግንባር ፈጥረው 

ላለመንቀሳቀስ ምክንያት እንደሆነባቸው የሚተርኩልን ዶ/ር መራራ በሁለት ጫፎች ላይ የሚገኙ 

ስለመሆኑና ከፖለቲካዊ ጥቅም ይልቅ የግለሰቦችን ጥቅም መሠረት ባደረጉ ሁለት መስመሮች ላይ 

የመሠለፋቸው ጉዳይ ቁልፍ ችግራቸው እንደሆነ በሠሜን አሜሪካ ተገኝተው ካደረጉት ጉብኝት 

የገጠማቸውን የኦሮሞ ልሂቃን ሂሣብ የማወራረድ ፖለቲካ በማስታወስ አብራርተዋል፡፡ 

 ይህን ልዩነት በሚገባ የሚያብራሩት ዶ/ር መረራ ግን ልዩነቱ ከባድ ችግር እንዳልሆነና 

የሚብሠው ችግር ኢህአዴግ በውስጣችን ገብቶ የሚከፋፍለን እና ከጨዋታ ውጪ የሚያደርገን 

አካሄድ ነው ሲሉ ቆፍጠን ያለ አስተያየት ይሰጣሉ፡፡ ስለሆነም እንደ ፓርቲ ውስጣዊ ችግሩን 

ያልፈታ ድርጅት ዋነኛ ችግሩን ውጫዊ ማድረግ እንዴትስ ይቻለዋል? ብለን በመጠየቅ  

የተቃዋሚውን አመል ቀደም ብዬ በጠቀስኩት የምዘና መስፈሪያ  መሠረት መፈተሸ ይገባናል፡፡  

ከዚህ አጀንዳ ጋር የተያያዘና የእነ ዶ/ር መራራን አሠላለፍ በግልጽ የሚያሳይልኝ ትርክት ደግሞ 

የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ተመልሷል ይባላል፤ በርካታ በኦሮሞ ብሔር ላይ የተመሠረቱ ድርጅቶች ግን 

አሉ፡፡ አሁንም እነዚህ በኦሮሞ ስም የሚንቀሳቀሱ በርካታ ድርጅቶችን የሚያስታርቀው የትኛው 

አመለካከት ነው ብለው  ያምናሉ ?በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ የሠጡት ምላሽ ነው፡፡  

የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ሙሉ ለሙሉ ተመልሷል ፤ጥሩ ሥራ እየተሠራ ነው፤ ለኦሮሞ ህዝብ ወርቅ 

እየተነጠፈ ነው የሚሉና ኢትዮጵያና የጋራ አጀንዳ የሚል ነገር አታንሡብን፤ ስለ ኦሮሞ ሪፐብሊክ 

ብቻ እናስብ የሚሉ፤ በሌላ በኩል ደግሞ ሁላችንንም በእኩልነት የምታስተናግድ ዴሞክራቲክ 

ኢትዮጵያን መፍጠር የሚሹ ሦስት መስመሮች መኖራቸው ቢያንስ ሁለቱ እንኳ ወደ አንድ 

መምጣት አለመቻላቸው የተፈለገውን ውጤት እንዳናመጣ አድርጎናል በማለት በተጨባጭ ግን 

ሠርተናል የሚለው ኦህዴድ የህወሃት አሽከር እንጂ የሠራው አንዳች ነገር የለም ሢሉ ያትታሉ፡፡  
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በአጠቃላይ የምርጫ ጉዳይን ቅርጫ ሲሉ የሚተነትኑት ዶ/ር መረራ የአሠፋ ብሩን ዘመን ወርቃማ 

ነው ሲሉ ተናግረው አሁን ያለችው ኢትዮጵያና ሥርዓቱ አፋኝ፣ ለህግ የበላይነት የማይጨነቅ 

፤ህዝብን በአፈሙዝ የሚገዛ፣ የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር በሮች ሁሉ እንደተዘጉና ጉዟችን 

የኋሊት መሆኑን በመግለጽ ፓርላማውን የትያትር መድረክ አድርገው አሁን ያለውን አመራርም 

ሚናውን የማያውቅ፤ ሥራ የማይሠራ ሲሉ በማውገዝ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊን በተመለከተ የቀረበላቸው ጥያቄ ላይ ተሣልቀዋል፡፡  

ይህ የዶክተሩ አስተያየት ከብዙ በጥቂቱ የተወሠደና ከሙግቴ ጋር የተያያዘውን ብቻ የተመለከተ 

ሲሆን ሰፊውንና ሙሉ ቃለ ምልልሡን ከኢትዮ ቻናል 5ኛ ዓመት ቁጥር 388 የካቲት 23/2005 

እትም ማንበብ የምትችሉ መሆኑን እየጠቆምኩ የኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ 

በተመለከተ ስለ ፌዴራላዊ ሥርዓቱም ሆነ ስለ ህግ የበላይነት ስለመልካም አስተዳደርና የምርጫ 

ሥርዓት በተለይ ደግሞ ጉዞው የኋሊት ነው ሲሉ ከገለጹት የመልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ግንባታ ጋር የተያያዘውን መጀመሪያ ወደኋላ 1983 አካባቢ ተመልሼ እመለከትና  

እንደገና ደግሞ ሩቅ ሳልሄድ ባሣለፍናቸው 2 ዓመታት ውስጥ የተገኙ ውጤቶችን ጥናት መሠረት 

አድርጌ   እሞግታቸዋለሁ፡፡   

ዜጎች መብታቸው ተከብሮላቸው የሚፈልጉትን መንግስት በዴሞክራሲያዊ ምርጫቸው እየሾሙና 

እየሻሩ መብትና ጥቅማቸውን የሚያስከብሩበት ስርአት መቼም ቢሆን ከሌላ ከማንኛውም የፖለቲካ 

ስርአት ተመራጭና የዜጎችን ፍላጎት የሚያረካ እንደሆነ ይታወቃል ። 

እነ ዶክተር መራራ ዛሬ ሊነግሩን ቢሞክሩም ዴሞክራሲያዊ አገዛዝ ከሌላው ስርአት ሁሉ የላቀ 

እንደሆነ የዘመናት የህዝቦች ታሪክ ያረጋገጠው ሃቅ ነው ።ባለንበት ዘመን ይህ እውነታ በማያሻማ 

አኳኋን የተረጋገጠበት ብቻ ሳይሆን በጉዳዩ ላይ መላው የአለም ህዝቦች ሰፊ የጋራ ግንዛቤ 

የጨበጡበት ዘመን ነው ማለት ይቻላል ።እናም ዘመኑ የዴሞክራሲ ዘመን ስለመሆኑ ነጋሪ 

የሚያሻን አይመስለኝም ። ዳሩ ግን መቀበልና ማመን ያለመደባቸው የጭስ የለውም እንጂ እሳቱስ 

አሪፍ ነው አመለኞች እንደ አዲስ ስለዴሞክራሲ ይወተውቱናል። 

የኢትዮጵያ ህዝቦች የዴሞክራሲ ስርአትን አስፈላጊነት ተገንዝበው ለዴሞክራሲ እውን መሆን 

የታገሉት እነ ዶክተር መራራ ወደ ትግል ሳይገቡ ነው። እነ ዶክተር መራራ ወደ ፖለቲካው 

መስመር ሊገቡ የቻሉትም ትግሉ ባስገኘው ውጤትና ውጤት ብቻ መሆኑንም እናውቃለን። 

እነ ዶክተር መራራ ዛሬ እንደሚጠርቁት ሳይሆን ይልቁንም በአገራችን ጠንካራ ማእከላዊ መንግስት 

ከተመሰረተበት የ19ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ጀምሮ የኢትዮጵያ ህዝቦች ለዴሞክራሲና 

ለዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ስልጣን በተለያየ ደረጃና በተለያየ አኳኋን ታግለዋል። 
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የፌዴራላዊ ስርአታችን መነሻና መድረሻም ዶክተር መራራ እነደገለጹልን ሃገር የሚበታትን 

ሳይሆን በአገራችን የዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ስልጣን ጥያቄ ከብሄሮች መብትና እኩልነት፤ 

ከኢኮኖሚያዊ እኩልነት በተለይም ከመሬት ጥያቄ ጋር ሊነጣጠል በማይችል አኳኋን ተሳስሮ 

ለዘመናት በመኖሩ ነው ። 

ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዝቦች የዴሞክራሲ ትግል ከህዝቦች ዴሞክራሲያዊ አንድነት ከብሄር 

ብሄረሰቦች እኩልነት ጥያቄ፤ ከመሬትና ኢኮኖሚያዊ እኩልነት ጥያቄ ጋር ተዳብሎ ምላሽ ካገኘ 

አመታት ተቆጥረዋል። 

ይህ ትግል እጅግ በጣም በተወሳሰበና በጠመዝማዛ ሂደት ውስጥ ካለፈ በኋላ  ከደርግ ስርአት 

ውድቀት ወዲህ እውን በሆነው አዲሱ ዴሞክራሲያዊ ስርአት ግቡን ሊመታና ዴሞክራሲ በአገራችን 

እውን መሆኑም ጸሃይ የሞቀው ሃገር ያወቀው ሃቅ ከሆነ ሰነባብተል። 

ባለፉት 21 ዓመታት በአገራችን ዴሞክራሲን ዴሞክራሲያዊ አንድነትንና ኢኮኖሚያዊ እኩልነትን 

እውን ለማድረግ የተከናወነውና በመከናወን ላይ የሚገኘው ትግል ለአገራችን የአዲስ ታሪክና 

ምእራፍ በር ከፋች ቢሆንም በፍጹም ሊቀለበስ የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ሊባል የሚችል 

አይደለም። 

ለዚህም ትልቁ ማሳያ እነ ዶክተር መራራ አሁን ድረስ በሚዘምሩለት በ3ኛው አገራዊና ክልላዊ 

ምርጫ ሂደት የታየው የብሄሮች ብሄረሰቦችን መብቶች የሚጻረሩ ሃይሎችና እና በመሰረታዊ 

ባህሪያቸው ከእነዚህ የማይለዩቱ ጠባብ ሃይሎች ከፍተኛ ግምት  የሚሰጠው ድምጽ ማግኘታቸውና 

እነዚሁ ሃይሎች በምርጫ 2002 ያሳዩት የአቋራጭ ስልጣን ፍልጋቸው፤ በአናቱ ደግሞ በመጪው 

የአካባቢና የአዲስ አበባ ምርጫ ላይ እየሰጡ ያለው ጸረ ዴሞክራሲያዊ አስተያየትና አካሄድ ነው። 

ኢትዮጵያን በአንድ በኩል ትምክህተኝነት በሌላ በኩል ጠባብነት ቀስፈው ይዘዋት በዚያ ላይ 

ድህነቱ ተጨምሮ ከዩጎዝላቪያ የባሰ እልቂትና መበታተን ያጋጥማታል ሲባል የነበረው ትንበያ 

ተግባራዊ ሳይሆን 21 ዓመታት አስቆጥረን ሳለ ዶክተር መራራ ግን አሁንም አገሪቱ  

እንዳንበታተን እሰጋለሁ ሲሉ ለመሞገት ይሻሉ ። ዳሩ ግን ከዚህ የእልቂትነና የመበታተን አደጋ 

እንድንድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የዳረገን ቁልፍ መሳሪያ ዶክተሩ የሚያንጓጥጡት የአብዮታዊ 

ዴሞክራሲያዊ መስመርና በዚህ ዙሪያ የተፈጠረው አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ነው። 

በደርግ መንግስት ውድቀት ማግስት አገራችንን ሲንጡ   የነበሩትን ቅራኔዎች በዴሞክራሲያዊ 

አኳኋን መፍታት ላስቻለው የአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር የመጀመሪያውና ታላቁ ፈተና 

ህዝቡ ከነበረበት የአስከፊ ጦርነት አዙሪት ወጥቶ ሰላምና ፋታ እንዲያገኝ ማድረግ እንደነበር 
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ይታወቃል።ከዚህ አንጻር ጎልተው የታዩት ጉዳዮች የኤርትራ ጉዳይ፤ የታጠቁ የብሄር ብሄረሰብ 

ድርጅቶች ጉዳይ እና የደርግ የአፈና መዋቅር ጉዳዮች ነበሩ። 

እነዚህን ተጨባጭ ቅራኔዎች አፋጣኝና በመርህ ላይ የተመሰረተ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ መፍትሄ 

እንዲያገኙ ለማድረግ የሚያስችል ፖሊሲና መስመር መቀየስም በራሱ ትልቅ ፈተና እንደነበር 

አንዘነጋም ። በአንድ በኩል የተሸነፈው ግን በዚያው መጠን በቁጭትና ቁጣ የዘመተው የትምክህት 

ሃይል እነዚህን ፖሊሲዎችና መስመሮች ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ አምርሮ የተቃወማቸውና 

የታገለላቸው ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ጠባብነት የተጠናወታቸው እንደነዶክተር መራራ አይነቶቹ 

የብሄረሰብ ድርጅቶች ጥገኛ አጀንዳቸውን ለማራመድ መስመሩን ከውስጥ ለመበርበር ከመሞከር 

ጀምሮ በትጥቅ እስከመፋለም ድረስ የሚሄድ ተቃውሞ እንዲያጋጥመው አድርገው ነበር።ስለሆነም 

መስመሩ ብቸኛና ፍቱን ስለነበር ራሱን መከላከል የሚያስችለውን ሰፊ የህዝብ ሃይል በዙሪያው 

ማሰባሰብ ነበረበትና አደረገው ። 

በዚሁ መሰረት ህወሃት ብአዴንና ኦህዴድን ይዞ ደርግን ለደመሰሰው አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ 

ሃይል በደቡብም ተመሳሳይ ሃይል ተፈጥሮ መስመሩን እንዲቀላቀል የማድረግና ከሁሉም በላይ 

ደግሞ በህዝቦች መካከል በዴሞክራሲ በመፈቃቀድና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ህዝባዊ 

አንድነትን የሚቀበል አመለካከት በህዝቡ ውስጥ እንዲሰፍን ፍጹም ጊዜ ሳይሰጠው የተከናወነ 

ተግባር ነው። 

እንደ ዶክተር መራራ ሟርት መገነጣጠል ማንንም ሊጠቅም እንደማይችል በወቅቱ ማሳመን ቀላል 

ያልነበረ ቢሆንም ለአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር እንኳንስ አሁንና ያኔም ዋነኛ ችግር ግን 

አልነበረም።በሰላም እንለያይ ቢባል እንኳ በህዝቡ የተሰባጠረ አሰፋፈር ምክንያት ችግሮች 

እየመረቀዙ እልቂት ሊከተል እንደሚችል በተጨባጭ ማሳየት እንኳን አሁንና ያኔም ቀላል 

ስለነበር። 

በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነት ከጥቅም በስተቀር አንዳችም ጉዳት ሊኖረው እንደማይችል 

መገንዘብ ለእነ ዶክተር መራራ አውቆ አበዶች ካልከበዳቸው በስተቀር ቀላል ነው። 

ዶክተር መራራ የአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር የቆመው ገና ሲጀመር ነው ቢሉም መስመሩ 

ግን በወቅቱ ያደረገው ችግሮችን መለየት ነው።ከነዚህ ችግሮችም አስቸጋሪ የነበረው ይህ በንድፈ 

ሃሳብ ደረጃ በቀላሉ ሊታመንበት የሚችለው ጉዳይ በመተማመን እንዲፈጸም የማድረግ ጉዳይ 

ነው።በሂደት ችግር የተፈጠረስ እንደሆን ምን ዋስትና ይኖረናል የሚለውም ጉዳይ ሌላውና 

መስመሩን የፈተነ ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል። 
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ስለሆነም በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነት እንደሚጠቅመው እያንዳንዱ ህዝብ ከተቀበለ ቀጥሎ 

የሚመጣው ጉዳይ ይህንን አማራጭ ማን ያረጋግጥልኛል የሚለው ጉዳይ መሆኑን አብዮታዊ 

ዴሞክራሲያዊ መስመር አስቀመጠ፤ቀጠለናም በአንድነት መኖር የፈለገ ህዝብ ብቻውን 

የዴሞክራሲያዊ አንድነት ዋስትና ሊሆን እንደማይችል ለየ። 

ይህንን ማድረግ የሚችሉት የሁሉም ብሄሮች አርሶ አደሮች ላብ አደሮቸ በአጠቃላይ የዴሞክራሲ 

ሃይሎች በትክክለኛ የዴሞክራሲ መስመር ላይ የተሰባሰቡ እንደሆነ ብቻ መሆኑንም አሰመረ። 

በዚሁ መሰረት አብዮታዊ ዴሞክራሲ እንደዚህ አይነቱን የሃይል ስብስብ ፈጥሮ ነው ዋነኛ የሆነውን 

የልማት የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ስራዎቹን በተጨባጭ የጀመረው። 

አማራው አርሶ አደር በዴሞክራሲ ዙሪያ እንዲሰባሰብ ብአዴን በግንባር ቀደምትነት ተሰልፎ 

ሲያንቀሳቅሰው ዶክተር መራራ አሽከር ነው የሚሉት ኦህዴድም የኦሮሞን አርሶአደር በዚሁ አላማ 

ዙሪያ ማሰባሰብ የጀመረው ያኔ ኦብኮ ሳይጠነሰስ ነው።የደቡብና የትግራይ አርሶአደርንም ደኢህዴን 

እና ህወሃት በተመሳሳይ መልኩ። 

ስለሆነም ዶክተር መራራ ለ21 ዓመታት ጸረ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ነው ሲሉ የሚተርኩለት 

ኢህአዴግ አንዱ በሌላው ላይ ሳይጫን ለጋራ ጥቅምና አላማ የሚሰባሰቡበት መድረክ ነው።አንዱ 

የሌላውን መብት አክብሮ በአጋርነት የሚሰለፍበት እንጂ ዶክተር መራራ እንዳሉት እንደነዶክተር 

መራራ ስብስቦች የሚጠላለፉበትና በጥርጣሬ የሚተያዩበት መድረክ አይደለም ኢህአዴግ። 

የኦሮሞ ጠባብ ከነቀኛዝማች ጋር ሲሰለፍ ዶክተሩ የህወሃት አሽከር ነው የሚሉት ኦህዴድ ግን 

ከነፍጠኛው ጋር ምንም ትስስር የሌለውን የአማራ አርሶአደር ከሚወክለውና ከሚያንቀሳቅሰው 

ብአዴን ጋር መሰለፉን ዶክተር መራራና የዜሮ ድምሩ ስብስብ በሙሉ ጠንቅቆ 

ያውቀዋል።በመላው አውሮፓና አሜሪካም ይህ የገጠማቸው መሆኑን እራሳቸው በቃለ ምልልሳቸው 

ላይ መመስከራቸውን  መግቢያዬ አካባቢ መግለጼ ይታወስልኝ። 

በተመሳሳይ የደቡብ ጥገኛ የደቡብን ህዝብ ከሚሰድበው ቅንጅት ጋር ሲሰለፍ ፤ የደቡብ አብዮታዊ 

ዴሞክራቲክ ሃይል ግን የደቡብን አርሶ አደር መብትና ጥቅም ከሚያስከብረው ደኢህዴን ጋር 

መሰለፉንም ዶክተሩና ስብስቦቻቸው ጠንቅቀው ያውቋታል። 

በዚሁ መሰረት ዶክተር መራራ አሰይጥነው የሚነግሩን ኢህአዴግ የሁሉም ብሄሮች የዴሞክራሲ 

ሃይሎችን በዴሞክራሲያዊ አላማ ዙሪያ በማሰባሰብ አንዱ የሌላው አጋርና ዋስትና በመሆን አንዱ 

በሌላው ላይ ተማምኖ በጋራ በእኩልነት ሊራመዱ የሚችሉበት ሁኔታን በመፍጠር የሰላምና 

የዴሞክራሲ ጎዳና ዋስትና እንዲያገኝ ፤የመበታተን እና የእልቂት መንገድ እንዲወገድና እንዲዘጋ 
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ያደረገ ድርጅት መሆኑን እንደ ጎርኪ ገጸባህሪ አይነት አመል ካልተጸናወትዎ በስተቀር ለማመን 

የሚቸገሩ አይመስለኝም።  

የጀመራችሁት የጥፋት መንገድ እውን ሳይሆን የቀረው ኢህአዴግ ትክክለኛውን የአብዮታዊ 

ዴሞክራሲያዊ መስመር በመቀየሱ ብቻ ሳይሆን የሰላምና የዴሞክራሲ ሃይሎችን በአንድ የጋራ 

ግንባር መሰብሰብ በመቻሉም ጭምር እንደሆነ በጋራ ጉዳይ ላይ በአንድ ግንባር መሰባሰብ 

የተሳናቸው የዜሮ ድምሩ ስብስቦች ጠንቅቃችሁ ታውቃላችሁ፤ ማመን ስለማትፈልጉ እንጂ ።አሁን 

ፋታ  እንወስድና በክፍል 4 ትርክቴ ስንገናኝ የዴሞክራሲን እና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮችን 

የተመለከተውን የሁለት አመታት የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸም  ከዶክተር 

መራራ ቃለ ምልልስ ጋር አያይዘን እንመለከታለን።     

 

                  


