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ተሃድሶው የሕዝቡን ጥያቄ ሊመልስ ይገባል!! 

ስሜነህ 01-19-17 

ባለፈው አንድ ዓመት በአገራችን ተከሰቶ የነበረው ሁከት በህዝብ ተሳተፎና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተወግዶ ሰላማችን እና የጸረ 

ድህነት ዘመቻችን ወደነበረበት ተመልሷል። ምንም እንኳን ለሁከቱ መነሻ የነበሩ በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩም በንግግርና 

በውይይት እንዳይፈቱ ሌላ ሴራ ባነገቡ እጆች ተጠልፎ የነበረ መሆኑም ይታወቃል።  በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እና ሰላም ወዳድ 

በሆነው ህዝብ ተሳትፎ ወደነበርንበት የተመለስን ቢሆንም ለሁከቱ መነሻ የሆነው የሕዝብ ጥያቄ ግን አሁንም መኖሩ ሌላ ስጋት 

እየወለደ ነው፡፡ በእርግጥ ገዥው ፓርቲ ኢሕአዴግ እና መንግስት እስከህዝብ በወረደ የጥልቅ ተሃድሶ እንቅስቃሴያቸው 

ለለውጥ የሚረዱ ምልክቶች የታዩ ቢሆንም፤ አሁንም ከዘመኑ አስተሳሰብና ከሕዝቡ ንቃተ ህሊና ጋር የሚመጣጠን ምላሽ 

እንዳልመጣ በርካቶች እየተናገሩ ነው ፡፡ የዚህ ጽሁፍ ግብም የጥልቅ ተሃድሶውን እንቅስቃሴና ሂደት ከህዝቡ ጥያቄና ጥያቄው 

ከሚሻው መልስ አንጻር የሚመዝን ነው። 

የኢሕአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ፣ በጥልቀት የመታደስ ንቅናቄ መድረኮች በተቀመጠላቸው 

አቅጣጫ መሠረት መቀጠላቸውን ማረጋገጡን ማስታወቁ ይታወሳል፡፡ ሒደቱ እንዳለ ሆኖ ግን የፍጥነቱ እና በየመድረኩ ላይ 

የሚቀርቡት የተሃድሶ አጀንዳዎች ለጥልቅ ተሃድሶው ምክንያት ከሆኑት ጉዳዮች ጋር ተያያዥነት የሌላቸው መሆኑን ቢያንስ 

“በካድሬነታቸው እና በደጋፊነታቸው ተመርጠው ነው” የተባሉት እንኳ ሳይቀር እየተናገሩ ነው። ምን ይህ ብቻ ኢህአዴግ 

መንግስት ከሆነ በኋላ በ90ዎቹ መጀመሪያ አድርጎት ከነበረው ተሃድሶ አንጻር እንኳ ሲሰላ እጅጉን ደካማና ማስመሰል 

የተንሰራፋበት እንደሆነም እየተነገረ ነው። ጉዳዩን በዝርዝር እና በጥልቀት እንመልከት። 

ገዥው ፓርቲ ኢሕአዴግን እንደገና በጥልቀት የመታደስ እንቅስቃሴ ውስጥ ካስገቡት  መሠረታዊ ጉዳዮች መካከል አንዱና 

ዋነኛው፣ የመንግሥት ሥልጣንን የግል ጥቅም ማስከበሪያና የኑሮ መሠረት የማድረግ ዝንባሌ በመንሰራፋት ላይ ስለመሆኑ 

ገዢው ፓርቲም ሆነ መንግስት በተደጋጋሚ የገለጹት እና በየደረጃው የሚገኙ የጥልቅ ተሃድሶ መድረኮች ማሟሻ አጀንዳ ነው፡፡ 

የመንግሥት ሥልጣንን ለበጎ ዓላማ መጠቀም እየቀረ፣ በዝርፊያ ራስን ለመጥቀም ሲውል የድርጅቱንም ሆነ የሚመራውን 

መንግሥት ህልውና አደገኛ ሁኔታ ውስጥ መክተቱን ኢሕአዴግ መገምገሙን እና የተሃድሶውም መነሻ ይኸው እንደሆነ 

አስታውቋል፡፡ መንግሥት ራሱን ከሙስና የመጠበቅና ነፃ የማድረግ ግዴታውን መወጣት ላይ ባሳየው ቸልተኝነት፣ 

በመንግሥት ውስጥም ሆነ ከመንግሥት ውጪ ባሉ ኃይሎች ሙስና ከልክ በላይ የገዘፈና ሥርዓቱን የሚፈታተን አደጋ እየሆነ 

እንዲሄድ በር የከፈተ መሆኑም ተያያዥ የሆነው የጥልቅ ተሃድሶው ምክንያት ነው፡፡ መንግሥት ሰፋፊና ግዙፍ ፕሮጀክቶችን 

የሚመራ በመሆኑም በኮንትራት አስተዳደር፣ በግዥ፣ በግብር አሰባሰብና በመሬት ዕደላና አጠቃቀም ለከፋ ሙስና መጋለጡ 

በስፋት የታየና በተግባርም የፖሊሲ ጥናት ማእከል ባደረገው ጥናት አረጋግጦ ይፋ ያደረገው መረጃ መሆኑም የሚታወቅና 

ተፈጥሮ ለነበረው ሁከትና ይህንኑ ተከትሎ ውሳኔ ላገኘው ጥልቅ ተሃድሶ መነሻ ምክንያት ነው፡፡ ይህንን የመሰለ ጥልቅ እና 

መሬት የነካ አደጋ  ባለበት ሁኔታ የሕጋዊ ዕርምጃዎች መዘግየትን ጨምሮ ከላይ ከላይ ለተመለከቱት ብልሽቶች ምክንያት 

ናቸው የተባሉት የመንግስትን ስልጣን የያዙ ግለሰቦች ከስልጣን ከመውረድ ባሻገር የደረሰባችው አንዳች አይነት ተጠያቂነት 

አለመታየቱ የሕዝቡ መነጋገሪያ እና ተጨማሪ ስጋት እየወለደ መሆኑ እየተነገረ ነው፡፡  



2 
 

የሃገሪቱን ከፍተኛ ቁጥር የያዘው ወጣት ኃይል ከዘመኑ ጋር በማይመጥን የአመራርና የአስተሳሰብ ዘይቤ መመራት አለመፈለጉም 

ለሁከቱም ሆነ ለጥልቅ ተሃድሶው ምክንያት እንደሆነ ተነግሯል፡፡ የዘመኑ ሰው በዘመኑ አስተሳሰብ መመራት አለብኝ ሲል ንቃተ 

ህሊናው ጎልብቷል ማለት ነው፡፡ ሰላሳ ሚሊዮን ያህል ዜጎች በትምህርት ገበታ ላይ በሚገኙበት፣ ከገጠር ወደ ከተማ 

የሚደረገው ፍልሰት በጣም እየጨመረ ባለበት፣ የዜጎች ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ፍላጎቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደጉ በመጡበት፣ 

የአኗኗር ዘይቤዎች በጣም እየተለወጡ ባሉበት፣ ወዘተ መንግስት በነበረው አስተሳሰብ ሲያንጎላጅ መሰንበቱም ሌላኛውና 

ተያያዥ የሆነው ምክንያት እንደሆነም ተነግሯል ። ይህንን በከፍተኛ ደረጃ እያደገ የመጣ የለውጥ ፍላጎት ማርካት የሚቻለው 

ከዘመኑ ጋር በሚመጥን አስተሳሰብና ተግባር እንጂ፣ ከሁለት አሥርት ዓመታት በፊት በነበረ የርዕዮተ ዓለም ወይም የችግር 

መፍቻ ዘዴ እንዳልሆነ አምኖ ወደተሃድሶ የገባው መንግስት ዛሬም እነዚህኑ አድርባዮች እንጂ ወጣቶችን በጥልቅ ተሃድሶ 

መድረኮቹ አለማሳተፉን ብዙዎች እየተናገሩ ነው፡፡   

የዚህ ጽሁፍ አቅራቢ በሚመራው አንድ የውይይትና የክርክር የቀጥታ ስልክ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ በብዛት የተሰጠው 

አስተያየት ይህ ነው ። ሕዝብ የመታደሱ እንቅስቃሴ ላይ ተስፋ የሚያደርገው ከዚህ በፊት ይፈጸሙ የነበሩ አስከፊ ተግባራት 

ሲወገዱ እና በተለይ በየመድረኮቹ በሚኖሩ ተሳትፎዎች ላይ ልዩነት የመፍጠርና በኔትወርክ ተሞዳሙዶ መድረኩን ላልተገባ 

አላማ ማዋል ፈጽሞ ሲወገድ መሆኑ ከተሰጡት አስተያየቶች ሁሉ የላቀው ነው፡፡ የመታደሱ እንቅስቃሴ አካል የሆኑት 

የባለሥልጣናት ሹም ሽርና ጥፋተኞችን በሕግ የመጠየቅ ዕርምጃዎች እንደ በጎ ሲወሰዱ፣ ሕዝብ በሌላ በኩል ያነሳቸው 

ጥያቄዎችና የተፈጠሩበት ቅሬታዎች በአስቸኳይ እንዲፈቱለት እየጠበቀ መሆኑን የማይመጥን እርምጃ ነው የሚለውም ከላኛው 

በማይተናነስ ደረጃ በርካቶች የሰጡት አስተያየት ነው፡፡ እነዚህ ጉዳዮች ላይ ጠንክሮ መሥራት ካልተቻለና ውጤት ካልተገኘ 

ብጥብጦችና ሁከቶች ገጽታቸውን ቀይረው ሊመጡ የሚችሉ መሆኑን የተመለከቱ ስጋቶች፤ ሰዎችን ከኃላፊነት ቦታ ማንሳትና 

አዳዲስ ፊቶችን ማሳየት መልካም ሆኖ ሳለ፣ በዚያኑ ልክ በሙስና ውስጥ እስከ አንገታቸው የተዘፈቁትንና ሕዝብ ሲያስመርሩ 

የነበሩትን፣ በሕገወጥ መንገድ ፍትሕ ሲያዛቡና ምሬት የፈጠሩትን ዋነኛ ተዋናዮች ዝም ማለት ትክክል እንዳልሆነ እና 

ፍትሐዊም አይደለም የሚሉትን ጨምሮ መሰል አስተያየቶችና ትችቶች ከሞላ ጎደል በዚህ ፕሮግራም ላይ ከተሰጡ አስተያየቶች 

መካከል ይገኙበታል።   

ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ቆይታ፣ በሙስናና በኪራይ ሰብሳቢነት ላይ 

በተሳተፉ አመራሮች ላይ መንግሥታቸው እየወሰደ ያለውን ዕርምጃ አጠንክሮ ይቀጥላል ብለው መናገራቸው ላይ ተስፋ 

ያላቸው የመኖራቸውን ያህል፤ ማስረጃና መረጃን የተመለከተው ንግግራቸው ግን ተስፋ አስቆራጭ መሆኑንም በቀጥታ የስልክ 

ውይይት ፕሮግራሙ ላይ የተናገሩ መኖራቸው ነው አጀንዳውን እናነሳ ዘንዳ ግድ የሚለን፡፡ በዚህ እንቅስቃሴ የሙስና ችግር 

አለባቸው ተብለው ጥቆማ በሚቀርብባቸው አመራሮች ላይ የተጠናከረ ምርመራ እንደሚካሄድ፣ ማስረጃ እስከቀረበ ድረስም 

መንግሥት ምሕረት እንደሌለው ገልጸዋል፡፡ በከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት ላይ ለምን ዕርምጃ አይወሰድም ሲባሉ፣ 

በማስረጃ እስካልተረጋገጠ ድረስ ምንም ማድረግ እንደማይቻል፣ ነገር ግን ማስረጃ ከመጣ መንግሥት አይምርም ማለታቸው 

ከላይ ከተመለከቱት እና መንግስትም አምኖባቸው ለጥልቅ ተሃድሶው ምክንያት ከሆኑት ጉዳዮች ጋር የሚጋጭ መሆኑን 

የተመለከቱትን  አስተያየቶች የዚህ ጽሁፍ አቅራቢም ይጋራል፡፡ 

አሁን ወቅቱ የተግባር ነው፡፡ ዓለም በፍጥነት እየተለወጠች ነው፡፡ በአገሪቱ ሥር ነቀል ለውጥ ለማምጣት በማንኛውም መስክ 

የሚታዩ ድክመቶችን ማረም፣ የተበላሹትን ማስተካከል፣ ለሕዝብ ፍላጎት መገዛት፣ የሕዝብ ተሳትፎን በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ፣ 
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ከሕዝብ ጋር በግልጽ መነጋገር፣ በአገሪቱ በሰላም ተቻችሎ ለመኖር የሚረዱ የፖሊሲና የስትራቴጂ ለውጦችን ማከናወን፣ 

የሕዝብን የልብ ትርታ እያዳመጡ ለለውጥ የሚረዱ ማናቸውንም ዕርምጃዎች ለመውሰድ መዘጋጀት፣ ለወጣቶች የአገር ፍቅር 

መንፈሳቸውን የሚያሳድጉ ሥራዎችን ማከናወን፣ ማሳተፍና የመሳሰሉት ጠቃሚ ሐሳቦች ከጥልቅ ተሃድሶው የሚጠበቁ 

ውጤቶች ናቸው፡፡ ያለንበት ዘመን ጊዜ ባለፈባቸው አስተሳሰቦች እንደማይመራ የዓለም በርካታ ክስተቶች እያሳዩ ከመሆኑም 

በላይ ባለፈው አመት በተግባር በዚሁ በሃገራችን የተመለከትነውና ለጥልቅ ተሃድሶውም መነሻ ምክንያት የነበረ መሆኑን 

መዘንጋት አይገባም ፡፡  

የተሃድሶው ዓላማ በአገሪቱ የተጀመረውን ለውጥ ማስቀጠል ሊሆን ይገባዋል። ተሃድሶው የህዝቡን ጥያቄ የሚመልስ መሆንም 

አለበት። ይህ ይሆን ዘንድ ደግሞ የተሃድሶው እንቅስቃሴ ባለቤት ብዙሃኑ ህዝብ ሊሆን ይገባዋል እንጂ ባረጀ አስተሳሰብ 

የሚያንጎላጁት የቀድሞ ካድሬዎች ሊሆኑ አይገባም። ከላይ የተመለከቱት የጥልቁ ተሃድሶ መነሻ ምክንያቶችም የሚያረጋግጡት 

ይህንኑ ነው። ስለሆነም መንግስት የገባውን ቃል ሊያከብር ይገባል። በጥልቀት መታደስ የዴሞክራሲ እሴቶችና ባህል ግንባታ 

አካል ነው። በጥልቀት መታደስ ልማትን የሚያስቀጥል አቅም መገንባት እንጂ በተንሸዋረሩ ሪፖርቶች እና በኔትዎርክ 

በተተበተቡ መድረኮች የሚሸውዱት ጉዳይ አይደለም። በጥልቀት መታደስ ማለት የአስተሳሰብ ለውጥን በማምጣት መልካም 

አስተዳደርን ማስፈን ማለት ነው። 

ይህንን ችግር በጥልቀት አውቆ ያለፉ 15 ዓመታት ጉዞውን በጥልቅ ተሃድሶ እገመግማለሁ ያለ ድርጅት የሚመራው 

መንግሥትም አተያዩ ተመሳሳይ እና ከላይ የተመለከተው ሊሆን ይገባል፡፡ ችግሮቹን አጥርቶ ማወቁን በአንድ በኩል እየተናገረ፣ 

በሌላ በኩል ትልልቆቹን ባለሥልጣናት በሚመለከት ማስረጃ ስለመሰብሰብ መንግስት ሲናገር መደናገር መፈጠሩ አይቀሬ 

ነው፡፡ በአነስተኛና በመካከለኛ ደረጃ ባሉ ሹማምንት ላይ ዕርምጃ መውሰዱን በአደባባይ የሚሰማ ሕዝብ፣ የላይኞቹ ጉዳይ 

ሲድበሰበስበት ከመገረም በላይ ጥያቄ ያነሳል፡፡ ምን ይህ ብቻ አነስተም ሆኑ መካከለኞቹ በስም ይፋ አለመሆናቸውም 

ሌላኛውና ተወስዷል የተባለውን እርምጃ እውነታነት ህዝቡን ለማመን ስለማስቸገሩም እየተነገረ መሆኑን መንግስት ልዩ 

ትርጉም ሰጥቶ ሊያጤነው ይገባል። ህዝቡን በላይኛው ዕርከን ከሥልጣን የተነሱ ባለሥልጣናት አዳዲስ የሥራ መደቦች 

እየተፈለጉላቸው ከነጥቅማ ጥቅሞቻቸው ሲሾሙ፣ ከሥልጣናቸው ተነስተው ወደራሳቸው ጉዳይ የገቡ በነፃነት ሲንቀሳቀሱና 

የመሳሰሉት ትዕይንቶች ሲያጋጥሙ ሕዝቡ ምን እየተከናወነ ነው? ማለቱ የሚጠበቅና ዜግነቱ ያጎናጸፈው መብት ነው፡፡ ገዥው 

ፓርቲ ለራሱም ለሥርዓቱም አደጋ የሆነውን ጉዳይ በስፋት ሲተነትን፣ መንግሥት ደግሞ በአግባቡ ችግሮች ያሉባቸውን ሰዎችና 

ቦታዎች ለይቶ ሕጋዊ ዕርምጃ መውሰድ እንጂ ማስረጃ ፍለጋ ላይ ነኝ የማለቱ ተገቢነት ውሃ አያነሳም፡፡   

በኢሕአዴግም ሆነ በመንግስት መዋቅሮች የጥልቅ ተሃድሶ መድረኮች ላይ ከተነሱ መሠረታዊ ችግሮች መካከል በከፍተኛ 

የመንግሥት ባለሥልጣናት ሳይቀር ባለጉዳዮችን በአግባቡ ያለማስተናገድ፣ በቀጠሮ ማንከራተት፣ በመንግሥት ወጪ የውጭ 

ጉዞዎችን ማብዛት፣ በሥራ ቦታ አለመገኘት፣ የመንግሥት ሥልጣንን ያላግባብ በመገልገል የአገር ሀብት መዝረፍና የመሳሰሉት 

ይጠቀሳሉ፡፡ የመንግሥት ባለሥልጣናት ከነቤተሰቦቻቸው ትልልቅ የንግድ ድርጅቶች ውስጥ ይሳተፋሉ፣ ራሳቸውን ከግብር 

እየሰወሩ የአገር ሀብት ይዘርፋሉ፣ ከመንግሥት ትልልቅ ግዢዎች በሚሊዮኖች ይቀበላሉ፣ በርካታ መሬቶች ይዘው ሕንፃዎችን 

ይገነባሉ፣ ይሸጣሉ፣ ይለውጣሉ፣ ወዘተ ወዘተ ከብዙ በጥቂቱ በፖሊሲ ጥናት ማእከሉ በቀረበ ጥናት ተረጋግጠው ሳለ ማስረጃ 

ፍለጋው ግራ አጋቢ ነው፡፡ እነዚህ እውነት ይሁኑ ሐሰት ጥርት ብለው ሊታወቁ ይገባል፡፡ ሥልጣንን ለግል ጥቅም ማስከበሪያ 
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መደረጉ በኢሕአዴግ በግልጽ ከታመነ፣ በመንግሥት በኩል ደግሞ አጥፊዎችን ለሕግ አለማቅረብ ከተሃድሶው አላማ ይልቁንም 

የህዝብን ጥያቄ መመለስ የሚለውን መሰረታዊ ጉዳይ ጥያቄ ላይ ይጥላል። 


