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ከጭፍን ጥሊቻ ይጠብቀን   
                                                                                          
ሙፍቲ - ከአዲማ 
 
ከማይጨበጥ ባድ ትንታኔ ተነስተው እንዱህ ነው እንዱያ ነው ብሇው ሇመዯምዯም 

ይቻኮሊለ፡፡ ረጋ ብሇው ሁሇቴና ከዚያ በሊይ አስበው ከመወሰን ይሌቅ በስሜታዊነት 

ቆዝመው ፈረሱን ሇመጋሇብ ይዋከባለ ወይዘሪቷ - ወይዘሮዋ፡፡ 

 

በተሇዩዩ ርዕሰ ጉዲዮች ዙሪያ የሚሰነዝሯቸውን አስተያየቶች ሇማንበብ እዴለን 

አግኝቻሇሁ፡፡ ገሚሱ ውኃ የማይቋጥር፤ የተወሰነው ነጥብ ሚዛን የማይዯፋ ቢሆንም 

ችሊ ብዬ ማሇፉን አሊስቻሇኝምና ሌሞግታቸው ፈቀዴሁ ወይዘሪቷን - ወይዘሮዋን፡፡  

 

ነገሩ እንዱህ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ የሕዝብ እንባ 

ጠባቂ ተቋም ባሇፈው ወር አጋማሽ በአዲማ ከተማ ሇሁሇት ቀናት የቆየ የምክክር 

አውዯ ጥናት አሰናዴቶ ኖሯሌ፡፡  

 

የአዱስ ፕሬስ ጋዜጣ ፀሏፊ ነኝ ያለ ርዕዮተ አሇሙ የዚሁ ምክክር መዴረክ 

ተሳታፊ ነበሩና በአገራችን መሌካም አስተዲዯር ይሰፍን ዘንዴ የዴርሻቸውን ሉወጡ 

መነሳሳታቸውን በሚገሌፅ ሁኔታ ጽሁፍ ማዘጋጀታቸውን ነግረውናሌ - በጀ፡፡ 

 

ሰኔ 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ሇንባብ በበቃው አዱስ ፕሬስ ጋዜጣ ሊይ ፀሀፊዋ 

‹‹የኢህአዳግ ሥርዓትና መሌካም አስተዲዯር ሆዴና ጀርባ›› በሚሌ ርዕስ የፃፉት 

መጣጥፍ ሇመሆኑ እንዳት ይቃኛሌ፣ ምን የተሸረበ ዴብቅ ፖሇቲካዊ አንዯምታስ 

አሇው?  

 

ፀሀፊዋ ራሳቸው ጠያቂ ራሳቸው ምሊሽ ሰጪ፤ ራሳቸው ገምጋሚ ራሳቸው ዯረጃ 

አውጪ ሇመሆን ሲታትሩም ታዝቤያቸዋሇሁ - እስቲ ወዯ ነጥቡ እንግባ፡፡ 
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የምክክር መዴረኩ ዋነኛ መነጋገሪያ ርዕስ ‹‹መሌካም አስተዲዯርን ከማስፈን አንፃር 

የመገናኛ ብዙሀን ሚና›› የሚሌ ነበር፡፡ በቅዴሚያ በጋራ የሚያግባባንን ‹የመሌካም 

አስተዲዯር› ቃሌ ፍቺን ሌጥቀስ፡፡  

 

‹‹መሌካም አስተዲዯር ከወዱሁ ሉተነበይ በሚችሌና በነጠረ ፖሉሲ አወጣጥ የተካነ 

እንዱሁም በሙያዊ ስነ-ምግባር የሚታገዝና በሚወስዲቸው እርምጃዎች ተጠያቂ 

ሉሆን የሚችሌ መንግሥትና በመንግሥታዊ ጉዲዮችም በንቃት የሚሳተፍ 

ኅብረተሰብ ያሇበት ሆኖ፤ ሁለም አካሊት በህግ የበሊይነት የሚያምኑ ሆነው 

የሚንቀሳቀሱበት ሥርዓት ነው›› ይሇናሌ የዓሇም ባንክ ሇቃለ ተገቢውን ፍቺ 

ሲሰጥ፡፡  

 

ፀሀፊዋ በዚህ ሰፊና ጥሌቅ ትርጓሜን ከሚይዝ ፅንሰ ሀሳብ ጥቂት አቃቂሮችን ነቅሶ 

በማውጣት አገራችን የምትገኝበት ሁኔታ ይህ ነው በማሇት በዴፍረት ሇመዯምዯም 

ይነሳሳለ፡፡  

 

በዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሂዯታቸው ረዥም ዓመታትን አሳሌፈዋሌ 

የሚባለቱ ምዕራባዊያን እንኳን መሌካም አስተዲዯር የሚነካካቸውን ጉዲዮች 

አንዴም ሳያስቀሩ በፍፁማዊነት አሳክተናሌ ብሇው አፋቸውን ሞሌተው ሇመናገር 

አይዯፍሩም፡፡ ካሌሆነማ ያሇአዋቂ ዯፋር መሆንን ይጠይቃሌ፡፡ 

 

የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታን ከጀመረች ገና ሁሇት አሥርት ዓመታትን 

ያሌዯፈነችውን ኢትዮጵያ ሇመሌካም አስተዲዯር አሌታዯሇችም ብል መፈረጅን 

ምን አመጣው? 

 

‹‹ንጉስ አይከሰስ፤ ሰማይ አይታረስ›› የሚሇውን ዘመን ያሇፈበትን አባባሌ ሇፅሁፉ 

ማጠናከሪያነት ሲባሌ መጠቀሙስ ሇምን አስፈሌጐ ይሆን? በአንዴ ላት 

ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ተገንብቶ፤ በአንዴ ላት ሰብዓዊ ሌማት  
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የሚነካካቸው መብትና ጥቅሞች ተሟሌተው ይገኙ ይመስሌ የኢህአዳግ ሥርዓት 

ከመሌካም አስተዲዯር ጋር ሆዴና ጀርባ ሆኗሌ ብል በጭፍን መዯምዯም ከጥሊቻ 

ውጪ ላሊ ምንም ትርጓሜ ሉያሰጥ የሚችሌ ሆኖ አሊገኘሁትም፡፡  

 

ኢህአዳግ ባሇፉት ዓመታት በኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ተገንብቶ የሰብአዊ 

ሌማት ጥያቄዎች ዯረጃ በዯረጃ እየተፈቱ ምሊሽ የሚሰጥባት አገር እንዴትሆን 

የከወነው አንዲች በጐ ነገር የሇም ብል ወገብን ይዞ መከራከር የጤና ሆኖ 

አሊገኘሁትም፡፡  

 

 

በእነዚህ ዓመታት አጠቃሊይ የሕዝቡን ኑሮ ሇማሻሻሌ፣ መሌካም አስተዲዯርን 

ሇማስፈን፣ የፍትህ ሥርዓቱን ሇማጐሌበት፣ የሕዝቦችን የመዯራጀት፣ ሃሳብን በነፃነት 

የመግሇፅ መብቶች እንዱረጋገጡ ሇማስቻሌ አያላ መሌካም ጥረቶች ተከውነው ሳሇ 

ምነው ይህን አያሞካሹ?  

 

ዛሬ በኢትዮጵያ ከዚህ ቀዯም አይሞከሬ የነበረው በትረ ሥሌጣንን ከሕዝብ በሚገኝ 

ዴምፅ የመቆናጠጥ ሂዯት እውን እየሆነ ስሇመምጣቱ ጉዲይ  እውነታ ሊሇመቀበሌ 

‹‹ዓይኔን ግንባር ያዴርገው›› ብል መሞገት ጤነኝነት ሆኖ አሊገኘሁትም፡፡  

 

ላሊው ቢቀር ዛሬ ሕዝቦች ራሳቸውን ማስተዲዯር፣ በቋንቋቸው መማር፣ ባህሌና 

ወጋቸውን ሳይሸማቀቁ ማጐሌበት የቻለባት ኢትዮጵያ መፈጠሯን ፀሀፊዋ 

ይክደታሌ ብዬ ሇመቀበሌ ይከብዯኛሌ፡፡ ምንም እንኳን ፀሀፊዋ ይዘውት የተነሱት 

‹የሻገተ አስተሳሰብ› ቢሆንም አመሇካከታቸውን በነፃነት መግሇፅ የቻለት በዛሬዋ 

ኢትዮጵያ ስሇመሆኑ ሇመናገር ምነው ዴፍረቱን አጡ? 

 

ገሇሌተኛ የምርጫ ቦርዴ፣ በራሱ የሚተማመን ሕግ አውጪ፣ ሇሕግ ተገዥ የሆነ ሕግ 

አስፈፃሚ፣ ነፃ የዲኝነት አካሌ፣ ጠንካራ ተቃዋሚ ፓርቲ፣ እውነተኛና ኃሊፊነት 

የሚሰማው ነፃ ፕሬስ፣ ንቁና የኀብረተሰቡን ተጨባጭ ችግር የሚያስተጋባ ሲቪሌ 

ማኅበረሰብ መሌካም አስተዲዯር እውን የሚሆኑበት ተቋማዊ ዘዳዎችና አሰራሮችን 
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ያቀፈ ስሇመሆኑ የእንባ ጠባቂ ተቋሙ ያሰራጨው ጽሁፍ ያስረዲሌ፡፡ እናስ ፀሀፊዋ 

በዚህ ዙሪያ ዯግሞ ምን ሉነግሩን ምን ሉለን ይሆን? አብረን እንመሌከት፡፡ 

 

‹የመሌካም አስተዲዯር መገሇጫዎች የሆኑት እነዚህ ሁኔታዎች ባሌተሟለበት 

አግባብ በኢትዮጵያ መሌካም አስተዲዯር አሇ ሇማሇት አይቻሌም› ብሇው ፀሀፊዋ 

በዴፍረት ይዯመዴማለ፡፡ 

 

ስሇምርጫ ቦርዴ የገሇሌተኝነት ጥያቄ፣ ሲቪሌ ማኅበራት ተሌዕኳቸውን እንዲይወጡ 

ገዥው ፓርቲ በፖሇቲካ መሣሪያነት እየተጠቀመባቸው ነው በማሇት አስረጂ ናቸው 

ያሎቸውን አውራምባ ታይምስ እና ጐግሌ ጋዜጦችን በዋቢነት ይጠቅሳለ ፀሀፊዋ - 

እጅጉን ይገርማለ፡፡  

 

ገዢው ፓርቲ በነፃው ፕሬስ ሊይ ባሳረፈበት ተዯጋጋሚና ጠንካራ  ጡጫ 

መዲከሙን የሚገሌፁት እኚሁ ፀሀፊ ዋቢ የሚያዯርጓቸው እነማንን ይሆን? ራሳቸው 

ግራ ተጋብተው አንባቢን መሌሰው ግራ ያጋባለ፡፡ አስረጂዎችዎ እነማን ይሆን 

ተብሇው ሲጠየቁ በዋቢነት የሚጠቅሷቸው ተዲክመው ጠፍተዋሌ ብሇው የሚሎቸውን 

የግለን ፕሬስ ውጤቶችን ነው፡፡ ጥቂት እውነታን እንኳን ሇመቀበሌ ከራሳቸው ጋር 

የሚሞግቱ ፀሀፊ፡፡ 

 

ፀሀፊዋ በዚህም ብቻ አያበቁ፡፡ አንዳ ታዝቤያቸው የሇ! እናም ላሊ ነጥብ ሊክሌ፡፡ 

በእሥር  ሊይ በሚገኙት ወይዘሪት ብርቱኳን ሚዯቅሳ የሕግ ጥሰት ተፈፅሞባቸዋሌና 

መንግሥት ጣሌቃ ይግባ ዓይነት ተማዕፅኖ አይለት ከሕግ ሌዕሌና ጋር መጋፋት - 

ቅጡ ያሌታወቀ ጉዲይ፡፡  

 

ሇመሆኑ በፍርዴ ቤት በተያዘ ጉዲይ ሊይ አስፈፃሚው የመንግሥት አካሌ ጣሌቃ 

እንዱገባ መሞገት ‹እንዱህ አሌኩኝ› ሇማሇት ካሌሆነ በቀር ምን ሇመፈየዴ፣ 

ጤነኝነትስ ይሆን? የህግ የበሊይነት በሚከበርባት አገር እንዱህ ዓይነቱ የሌጅ 

ጨዋታ የሚሰራ መስል አይሰማኝም፡፡  
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አንደን ወገን ሇማስዯሰት ላሊውን ወገን ቅር ሇማሰኘት እንዯ አየሩ ሁኔታ እየታየ 

የሚሇዋወጥ ሕግ በዛሬዋ ኢትዮጵያ ሥፍራ እንዯላሊቸው መገንዘቡ ተገቢ 

ይመስሇኛሌ፡፡ ከሁለም በሊይ ዯግሞ ‹ዜጐች በሕግ ፊት እኩሌ ናቸው› የሚሇውን 

ብናሰምርበት ፈቃዳ ነው፡፡  

 

ኢትዮጵያ ሇተያያዘችው የመሌካም አስተዲዯር ግንባታ ቁሌፍ ሚና ይጫወታለ 

ተብሇው ከሚገመቱት ገሇሌተኛ አካሊት አንደ የሆነው የእንባ ጠባቂ ተቋም 

‹ኢትዮጵያን እንባዋን የሚያብስሊት ሳይሆን የሚያሊቅሳት ነው› ይለናሌ ፀሀፊዋ - 

ሟርት፡፡ ላሊው… ላሊው ቢቀር የተቋሙን መቋቋም በራሱ በበጐ ተግባርነቱ 

ሇመጥቀስ ምነው ዴፍረቱን አጡ?  

 

ፀሀፊዋ ተረትና ምሣላዎችን አብዝተው ይጠቀማለና እኔም ተጋብቶብኝ ነው መሰሌ 

‹‹መርፌ ሲሇግም ቅቤ አይወጋም›› ላሊ ሊክሌ ‹‹አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት 

አይሰማም›› የሚሇውን ሌመርጥሊቸው ወዯዴኩ፡፡  

 

ፀሀፊዋ መሌካም መሌካሙ አይታያቸውም አሉያም ሉያዩ አይፈቅደም፡፡ ይሌቁን 

ስሇ መዓት መምጣትን ማውራት፤ ስሇቸነፈር፤ ስሇውኃ መጥሇቅሇቅ፤ ስሇመሬት 

መንቀጥቀጥ ዓይነት ማሊዘንን ምርጫቸው ያዯረጉ ይመስሇኛሌ፡፡  

 

ምነዋ ስሇ እውነት ሇመናገር አንዯበታቸው ይያያዛሌ? ምነዋ ስሇ ሀቅ ሇመዘገብ 

ብዕራቸው ይድመዴማሌ? ምነዋ እውነቱን ከሀሰት፣ ሜዲውን ከገዯሌ፣ ብርሀኑን 

ከጨሇማ፣ ባህሩን ከምንጭ ሇመሇየት ይሳናቸዋሌ? አምሊክ ሌቦናቸውን 

ይከፍትሊቸው ዘንዴ ቢፀሇይሊቸው መረጥኩ፡፡ 

 

ክፉ አመሌ ሆኖብን እንዱያው ጥልብን ምነዋ ዯግ ዯጉ፤ መሌካም መሌካሙ 

አሌታየን አሇሳ? በሸጋ ተግባራት ሊይ ጥሊሸት መቀባት፤ መሌካም ሥራዎችን 

ማጥሊሊት ስሇምን?  ጥሩ ሥራዎችን እያሞካሸን፣ ዴክመቶች እንዱታረሙ 

እየጠቋቆምን ከዴህነት ሇመውጣት ሇምትታትረው አገራችን ሂዯቱ እንዱጐሇብት 
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አንዴ ብልኬት ብናቀብሌ እንዳት ሸጋ በሆነ፡፡ ይህን ማዴረጉ ቢሳነን እንኳ 

ከጭፍን ጥሊቻ አምሊክ ቢጠብቀን ፀልቴ ነው፡፡ መሌካም፡፡ 

 

 

 


