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በሕዝቡ ሚዛናዊና ፌትሏዊ አስተሳሰቦች የመከኑ 

‹‹ጩኸቶች›› 

መሏመዴ ዑመር - ከአውቶቡስ ተራ  

‹‹ዕዴሜህ ስንት ነው?›› አለኝ፡፡ የዘረጋኋቸውን ጋዜጦች አጥፋ ቀና አሌኩ፡፡ ቆሌመም 

ያሇ በትር መሳይ ነገር የተዯገፈና ሊያቸው ሊይ ነጠሊ ጋቢ ጣሌ ያዯረጉ አንዴ አዛውንት 

ፉት ሇፉቴ ቆመዋሌ፡፡ ዕዴሜያቸውን ከ70 በሊይ ገመትኩ፡፡ ጥያቄያቸው ቢገርመኝም 

ነገርኳቸው፡፡ ‹‹ዯግ፤ እንግዱህ አዴምጠኝ፡፡ እሱ ሊይ የተጣፇውን እንዲታምነው›› አለ - 

በከዘራቸው ወዯ ጋዜጦቹ እየጠቆሙ፡፡ ‹‹ሇምን?›› - እኔም በተራዬ ጠየቅኳቸው፡፡ 

ምሊሻቸውም ይህን ይመስሌ ነበር፡፡ … 

‹‹ … ትሰማኛሇህ ሌጄ!? … እዚያ ሊይ የተጣፇው ነገር እውነት ሉመስሌህ ይችሊሌ፡፡ 

እንዱያውም ያንተም ችግር በማሇፉያ አማርኛ ተጥፍ ሌታገኘው ትችሊህ፡፡ ጠሏፉው 

የሚያሌፌ ችግርህን ቢያንበሇብሇው፣ ባሇቤቱም ይህን የያዝከውን ወረቀት ሊንተ ቢሸጠው፣ 

ሁለም ትርፈን እያሰሊ ነው፡፡ ባንተ ሊይ እንዯ መርካቶ ነጋዳ ሸቀሌ ነው የያዘው፡፡ አንተን 

ግን ሌምከርህ፡፡ ሁሌጊዜም መንግሥትህን እመን፡፡ መፌትሄው ያሇው ተሱ እንጂ፤ ተዚያ 

ወረቀት አይዯሇም፡፡ አስተውሌ፤ አመዛዝን፡፡ ስሜት እንዲያቸንፌህ፡፡ ‹አስተውል 

የተራመዯ እንቅፊት አይመታውም› ይባሌ ነበር በኛ ጊዜ …›› ብሇው አጎንብሰው 

መንገዲቸውን ቀጠለ፡፡ … በዓይኔ ተከተሌኳቸው - ዞር አሊለም፡፡ … 

… እጄ ሊይ ያለትን ጋዜጦች ተመሇከትኳቸው - ታሊቁ የህዲሴ ግዴብ ከተሇያዩ ጊዜያዊ 

ችግሮች ጋር ተዲብል ያሌተብጠሇጠሇበትን ጋዜጣ ፇሌጌ አጣሁ፡፡ አንዯኛው ግዴቡን 

ከኑሮው ውዴነቱ ጋር አያይዞ ሲያሟርት፤ ላሊኛው ዯግሞ በርዕሰ አንቀጹ ያስጠነቅቃሌ፡፡ 

‹‹ከአባይ በፉት ምንትስን ገዴቡሌን›› የሚሇውንም ጋዜጣ አየሁት፡፡ … ተናጋሪዎቹን 

ተመሇከትኩ - ተቃዋሚዎች ናቸው፡፡  

ገሚሶቹ ህዝቡ በምርጫ ካርደ አንቅሮ የተፊቸውና በአሁኑ ወቅት የጋዜጣ ሊይ ‹‹አንበሳ›› 

ሆነው አለባሌታን የሚያገሱ ሲሆኑ፤ አንዲንድቹ ዯግሞ ፖሇቲካውን ገና ዲዳ ማሇት 

የጀመሩ መሆናቸውን አጤንኩ፡፡ ላልቹ ዯግሞ በየጋዜጦቹ አምዯኞችና የተቃውሞ መንፇስ 
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በገሃዴ በሚነበብባቸው ‹‹ብዕረኞች›› የተድሇቱ ናቸው፡፡ … እናም የአዛውንቱ ዴንገተኛ 

አባታዊ ምክር ከነከነኝ፡፡ ሚዛናዊና ትክክሇኛ አተያየታቸው ውስጤን ነካው፡፡  

የአዛውንቱን ንግግር ተከትዬም ‹እውን ህዝቡ ሇምንዴነው የተቃዋሚዎችንና የአንዲንዴ 

የግሌ ጋዜጦችን የአመፅና የማጥሊት ጥሪዎችን ጆሮ ዲባ ሌበስ ያሊቸው?› የሚሌ ጥያቄ 

ራሴን መጠየቅ ጀመርኩ፡፡ ሇምሊሹም በአዛውንቱ አንዯበት የተገሇፀውን ኢትዮጵያዊ 

ማንነትን አስታወስኩ፡፡  

እርግጥም ህዝቡ አመዛዛኝ፣ አስተዋይ፣ ፌትሃዊና በስሜት የማይጓዝ በመሆኑ፤ የኑሮ 

ውዴነት የሚማርካቸውን ተቃዋሚዎችና በእነርሱ የጥፊት ጎራ የተሰሇፈ አንዲንዴ የግሌ 

ጋዜጦችን አለታዊ እሳቤዎች የማይሰማ መሆኑን ሇመገንዘብ ጊዜ አሌወሰዯብኝም፡፡ ይህ 

ጽሁፌም በዚህ እውነታ ሊይ የሚያጠነጥን ነው፡፡ እናም ሇውዴ አንባቢዎቼ ግንዛቤ ይረዲ 

ዘንዴ ከዚህ አኳያ ያለ ሃቆችን እንዯሚከተሇው ሇማብራራት እሞክራሇሁ፡፡  

በዚህ ጽሁፌ አቅራቢ እምነት፤ ህዝቡ የተቃዋሚዎችንም ይሁን የአንዲንዴ የግሌ ጋዜጦችን 

የአመጽና የጥሊቻ ጥሪዎችን ያሌሰማበት ምክንያቶች ሁሇት ናቸው፡፡ አንዯኛው፤ 

መንግሥት የሚከተሇው ሌማታዊ አቅጣጫ ስሇገባውና ማንኛውንም ጊዜያዊ ችግር ይፇታሌ 

ብል ስሇሚያስብ ነው፡፡  

ሁሇተኛው ዯግሞ፤ የኢትዮጵያ መንግሥት የገባውን ቃሌ የማያጥፌ መሆኑን በተግባር 

ስሇሚያውቀው ነው፡፡ እነዚህን ምክንያቶች በየፇርጃቸው መመሌከቱ ወዯ እውነታው 

እንዴንዯርስ ያስችሇናሌ፡፡   

የኢትዮጵያ ህዝብ ሚዛናዊና ፌትሃዊ አስተሳሰብ ያሇው በመሆኑ፤ ቀዯም ሲሌ በጠቀስኳቸው 

ወገኖች አማካኝነት የሚቀርቡ ‹‹ጎስም ነጋሪት፣ ክተት ሠራዊት›› ዓይነት የአመጽ 

እንዱሁም ፀረ-ሌማት ጥሪዎችን አይቶ እንዲሊየ፤ ሰምቶ እንዲሌሰማ ሆኖ አሌፎቸዋሌ፡፡ 

ታዱያ እዚህ ሊይ ‹‹ሇምን?›› የሚሌ ጥያቄ ማንሳት ያስፇሌጋሌ፡፡ እርግጥም የህዝቡ 

የዝምታ ምሊሽ በመንግሥት ሊይ ካሇው እምነት የመነጨ ሇመሆኑ በእርግጠኝነት መናገር 

ይቻሊሌ፡፡  

ህዝቡ ባሇፈት ሰባትና ስምንት የፇጣን የዕዴገት ዓመታት ውስጥ የመንግሥት ሌማታዊ 

አቅጣጫን በሚገባ ተገንዝቧሌ፡፡ ማንኛውንም ጊዜያዊ ችግር መንግሥት እንዯሚፇታው 
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የሚያምን በመሆኑም፤ ችግሩን በመተው ወዯ ዘሊቂው መፌትሄ በመግባት እየተረባረበ ነው፡

፡ ሇዚህም በቅርቡ የዕዴገትና የትራንስፍርሜሽን ዕቅደ አካሌ በሆነው የታሊቁ የህዲሴ 

ግዴብ ሊይ በተነሳሽነት እያዯረገ ያሇውን ዴጋፌና ጥረት መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡  

ጊዜያዊ ችግሩን በመርሳት ከዕሇት ጉርሱ በመቀነስ ግዴቡን በሊቡ በመገንባት አሻራውንና 

ፉርማውን በታሪክ ማህዯር ውስጥ ሇማኖር ከጫፌ እስከ ጫፌ እየተንቀሳቀሰ ያሇው፤ 

የሇውጥ ኃይሌ የሆነው ሌማታዊው መንግሥት ሇችግሩ እሌባት እንዯሚሰጠው በጽኑ 

ስሇሚያምን ነው፡፡  

ምንም እንኳን በአሁኑ ወቅት ያሌተገባ ጥቅምን በአቋራጭ ሇማግኘት በሚሹ ነጋዳዎች 

አማካኝነት የተፇጠረ ሰው ሰራሽ የኑሮ ውዴነት ቢኖርበትም፤ ችግሩ በሀገሪቱ በመመዝገብ 

ሊይ የሚገኘው ሌማታዊ ዴሌ ጊዜያዊ እንቅፊት መሆኑን ተረዴቷሌ፡፡  

ከዚህ ባሻገርም፤ የመንግሥትን የሇውጥ ኃይሌነት ስሇሚያውቅ፤ ሁኔታው ከቁጥጥር ውጪ 

እንዯማይወጣና እንዯሚሇወጥም ያሇማንም መካሪና ዘካሪ የሚገነዘብና የሚያስተውሌ 

አመዛዛኝ ነው፡፡ ይህ ማንነቱም የተቃዋሚዎችንና አጫፊሪዎቻቸውን ባድ ‹‹ጩኸቶች›› 

እንዱመክኑ አዴርጓቸዋሌ፡፡  

ታዱያ እዚህ ሊይ ‹ህዝቡ የአመፅ ጥሪዎችን የሚሰማበት ሁኔታ እንዯላሇ እየታወቀ፤ 

ስሇምን ተቃዋሚዎች ትኩረታቸውን አመፅ ሊይ አዯረጉ?› የሚሌ ጥያቄ ሉነሳ ይችሊሌ፡፡ 

እርግጥም ጥያቄው አግባብነት አሇው፡፡ ምሊሹ ግን ግሌፅ ነው፡፡ ይኸውም የሀገራችን 

የተቃውሞ ጎራ የህዝቡን ተጨባጭ ወቅታዊ ሁኔታን የማያገናዘብ ‹‹ማስተዋሌ የተሳናቸው›› 

ግሇሰቦች ስብስብ መሆኑ ነው፡፡  

የአመፅ ዴቤን በየሚዱያው የሚመታውና ጊዜያዊ ችግሮችን በማራገብ ተግባር ሊይ 

የሚራወጠው ይህ ጎራ፤ የሀገሪቱን ሁኔታ እንኳን ማንበብ የማይችሌና በዯመ-ነፌስ 

የሚንቀሳቀስ ኃይሌ ሇመሆኑ በርካታ ምሣላዎችን በአስረጅነት ማቅረብ ይቻሊሌ፡፡  

አንዴ መንግሥት ወይም የፖሇቲካ ዴርጅት በባህሪው ህዝባዊ ከሆነ፤ የሚያከናውናቸው 

ማናቸውም ተግባራት የህዝቡን ተጠቃሚነት ያማከለ መሆናቸው አይቀርም፡፡ የኢትዮጵያ 

መንግሥትም በባህሪው ህዝባዊና ሌማታዊ በመሆኑ፤ ሊሇፈት 20 ዓመታት በሁለም 

መስኮች ህዝቡን በየዯረጃው ተጠቃሚ አዴርጓሌ፡፡  
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ከ20 ዓመት በፉት በማንነቱም ይሁን በኑሮው አንገቱን ዯፌቶ ይሄዴ የነበረ ህዝብ፤ ዛሬ 

ቀና ብል በሀገሪቱ በመመዝገብ ሊይ ከሚገኘው ፇጣንና ተከታታይ ዕዴገት በኢኮኖሚው 

ሊይ ባበረከተው አስተዋጽኦ መጠን በየዯረጃው ተጠቃሚ ሆኖ ወዯ አዱስ ምዕራፌ እየገሰገሰ 

ነው፡፡ የሊቀ ተጠቃሚ ሇመሆንም ቁርጠኛ አቋም ይዞ በመረባረብ ሊይም ይገኛሌ፡፡  

ከዴህነት ጋር ፌሌሚያ ገጥሞ ተጠቃሚ እየሆነ ያሇው ህዝብ፤ በምንም ዓይነት ምክንያት 

ሁሇንተናዊ የጥቅም ተጋሪነቱ የኋሉት ተጎትቶ እንዱሸረሸርበት አይፇሌግም፡፡ ነገ ትሌቅ 

የዕዴገት ባሇቤት ሇመሆን ያሇመው ዜጋ፤ ትኩረቱን ያዯረገው የትናንት እሱነቱን በስራ 

ሇመቀየር ዯፊ ቀና በማሇት እንጂ፤ አመጽን በማዲመጥ አይዯሇም፡፡  

በመሆኑም ይህን የህዝቡንና የሀገሪቱንና ነባራዊ ሁኔታ የማይገነዘቡ ተቃዋሚዎችን የአመጽ 

ጥሪዎችን መስማት አይፇሌግም፡፡ እርግጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ስሇተቃዋሚ ኃይልች ባድ 

አጀንዲ አራማጅነትና ስሇ መንግሥት ትክክሇኛነት የሌማት አቅጣጫዎች የማያውቀው 

ነገር አሇ ሇማሇት አይቻሌም።  

ዛሬ የሀገሪቱን አጀንዲ የሚቀርፀው መንግሥት እንጂ፤ የተቃውሞው ጎራ አሇመሆኑን 

በሚገባ ይገነዘባሌ፡፡ አዎ! የጨረታ ህግን በመሻር አንደ ባቀረበው ዋጋ ሊይ ተንተርሶ 

የራሱን ዋጋ እንዯሚያቀርብ ነጋዳ፤ አለባሌተኛ ጎራው መንግሥት በፇጠረው አጀንዲ ሊይ 

እየተንተራሰ አለታዊ ነገር የመጨመር ተግባርን ስራዬ ብል ተያይዞታሌ፡፡  

መንግሥት የታሊቁን የህዲሴ ግዴብ ሇመገንባት የሚያስችሇውን አጀንዲ ቀርፆ ህዝቡን 

ሇተግባራዊነቱ ሲያንቀሳቅስ፤ ወትሮም ከተሇቃቀሙ ቅንጭብጫቢ ሃሳቦች ውጪ ወጥ 

አጀንዲ የላሊቸው ተቃዋሚዎች የህዝቡን ብሶት በማራገብ የኑሮ ውዴነትን እንዯ 

መከራከሪያ ካርዴ በማንሳት ሇቅስቀሳ ይጠቀሙበታሌ፡፡  

ይሁንና መንግሥት የሀገሪቱ መሪ እንዯመሆኑ መጠን፤ ከእነርሱ አስቀዴሞ የኑሮ ውዴነቱን 

ችግር ስሇሚገነዘብ፤ ሸማቹን ያሌተገባ ጥቅም ከሚሹ ነጋዳዎች በመከሊከሌ የዋጋ ንረቱን 

ሇማረጋጋት ጣሌቃ ሲገባ፣ እነዚያ ኃይልች ዯግሞ ተመሌሰው ‹‹ባሇሃብቱን ሇማሽመዴመዴ 

በገበያው ሊይ ጣሌቃ ገባ›› በማሇት ላሊ የማዯናገሪያ ሃሳብ ያቀርባለ፡፡ ህዝቡ ግን ይህን 

አለባሌታቸውን በሚገባ ያውቃሌ፡፡ ጣሌቃ መግባቱ ኅብረተሰቡን በአቋራጭ የመበሌፀግ 

ፌሊጎት ካሊቸው ነጋዳዎች ሇመከሊከሌ መሆኑን ይረዲሌ፡፡  
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እርግጥ በመንግሥት አጀንዲዎች ሊይ ከአለታዊ አስተሳሰቦች ውጪ ምንም ዓይነት በጎ 

ነገር ከማይታያቸው ተቃዋሚ ተብዬዎች በስተቀር፤ የትኛውም የኀብረተሰብ ክፌሌ 

መንግሥት በገበያው ሊይ ጣሌቃ መግባቱን ‹‹ትክክሇኛ አይዯሇም›› የሚሌ አቋም የሇውም፡

፡ ምክንያቱም በማንኛውም ሀገር እንዯሚዯረገው መንግሥት ህገ-ወጥና ሥርዓት የላሇውን 

የንግዴ አሰራርን የማስተካከሌ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን ስሇሚገነዘብ ነው፡፡  

እንዱህ ዓይነቱ የመንግሥት ጣሌቃ ገብነት እንኳንስ በማዯግ ሊይ በምንገኘው በእኛ ሀገር 

ቀርቶ፣ አሜሪካን በመሳሰለ የዲበረ ኢኮኖሚ ባሊቸው ሀገራትም ገቢራዊ ይሆናሌ፡፡ 

የዋሽንግተን አስተዲዯር በዓሇም የገንዘብ ቀውስ ወቅት፤ በባንክ አሰራሩ ሊይ ጣሌቃ ገብቶ 

ያከናወነው ተግባር ሁነኛ ሇዚህ አባባሌ በአስረጅነት ሉቀርብ የሚችሌ ነው፡፡  

ሁኔታውን ከእኛ ሀገር አኳያ ስንመሇከተው፤ ሌማታዊው መንግሥት በግለ ባሇሃብት አቅም 

መከናወን በማይችለ ዘርፍች ውስጥ በተመረጠ አኳኋን ጣሌቃ እንዯሚገባ ይታወቃሌ፡፡ 

ሆኖም ከዚህ እምነቱ ውጪ በእንዱህ ዓይነቱ የዕሇታዊ የፌጆታ ዕቃዎች የአሰራር ቁጥጥር 

ውስጥ የገባው ሳይወዴ በግደ ነው፡፡ ሇዚህም ዯግሞ አሳማኝ ምክንያት አሇው፡፡ ይኸውም 

መንግሥት በጉዲዩ ሊይ ጣሌቃ ካሌገባና ሁኔታው በነበረው ህገ-ወጥነትና ሥርዓት አሌባነት 

ከቀጠሇ እንዯ ሶማሉያ ሌንበታተን እንዯምንችሌ ስሇሚገነዘብ ነው፡፡  

እንዯሚታወቀው በቀዴሞው የሶማሉያ ፕሬዚዲንት ዚያዴ ባሬ የሥሌጣን ዘመን ወቅት 

በሞቃዱሾ አስተዲዯር ውስጥ ይካሄዴ የነበረው ይህን መሰለ የንግዴ አሰራር ዜጎቿን 

እንዱበታተኑ አዴርጓሌ፡፡  

በመሆኑም ያኔ ነጋዳ የነበረ የዚያች ሀገር ዜጋ፤ ዛሬ የጦር አበጋዝ አሉያም በስዯት በባዕዴ 

ሀገር የሚገኝ እንዯሆነ የአዯባባይ ምስጢር ነው፡፡ እናም መንግሥት ጣሌቃ መግባቱ 

እንዱህ ዓይነቱ ሁኔታ በሀገራችን ውስጥ እንዲይፇጠር ካሇው ጽኑ አቋም በመነጨ የወሰዯው 

እርምጃ መሆኑን መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡  

ከዚህ በመነሳትም፤ በአሁኑ ወቅት የገበያውን እጥረቶች የማስተካከሌ ሂዯትን እየተከተሇ 

ነው፡፡ የህዝቡን ጊዜያዊ ችግር ሇመቅረፌም አቅርቦትን በከፌተኛ ዯረጃ በመጨመር 

እጥረት የሚታይባቸውን የፌጆታ እቃዎች በማከፊፇሌ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ይህም የሰው ሰራሽ 

እጥረቱ ፇጣሪ የሆኑ ነጋዳዎችን ሇመቆጣጠርና ገበያው እስኪረጋጋ ዴረስ የማያቋርጥና 

ተከታታይነት ያሇው ዘመቻ ይሆናሌ፡፡  
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እርምጃውም አከፊፊዮችና ቸርቻሪዎች ‹‹እጥረት ይኖራሌ›› በሚሌ የሚጠብቁትን ክምችት 

ከመዴፇቅ ባሻገር፤ የዯበቁትን መሌሰው ወዯገበያው እንዱያወጡ የሚያዯርግ የአቅርቦት 

ኃይሌ እስኪፇጠርና የግብይት መስተካከሌ እስኪኖር ዴረስ የሚቀጥሌ ነው፡፡  

ከዚህ አንፃር መንግሥት የሸማቹን ጥቅም ሇማጠበቅ፤ በስኳርና በዘይት አቅርቦቶች ሊይ 

እየወሰዯ ያሇውን ተጨባጭ እርምጃ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ የጅምሊ ንግዴ አከፊፊይ 

ዴርጅት /ጅንአዴ/ በአዱስ አበባ ቅርንጫፍቹ ብቻ ባሇፇው ሣምንት ከ20 ሺህ ኩንታሌ 

የማያንስ ስኳር ሇተጠቃሚዎችና ሇንግዴ ዴርጅቶች /እስከ ጠጅ ቤቶች ዴረስ/ አከፊፌሎሌ፡

፡  

የኅብረተሰቡን ተጠቃሚነት ይበሌጥ ሇማረጋገጥ በ180 የሸማቾች ማህበራትና በ23 ሺህ 

ቸርቻሪ መዯብሮች አማካኝነትም፤ ከግንቦት 13 እስከ ግንቦት 17 ቀን 2000 ዓ.ም ዴረስ 

ሇአዱስ አበባ 41 ሺህ ኩንታሌ የሚጠጋ እንዱሁም ሇክሌልች 27 ሺህ ኩንታሌ የሚሆን 

ስኳር በዚሁ ጊዜ ውስጥ ተከፊፌሎሌ፡፡  

በመሆኑም እያንዲንደ ባሇ ሱቅ በአምስት ቀናት ውስጥ ብቻ ሦስት ኩንታሌ ስኳር 

እንዱዯርሰው ተዯርጓሌ፡፡ 

ዘይትንም የተመሇከትን እንዯሆነ፤ በዋጋና በጥራት ተመዝነው በተመረጡና በፓሌም ዘይት 

አቅራቢነታቸው በከፌተኛ ዯረጃ ከሚታወቁት ሀገራት አስገብቶ በማከፊፇሌ ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

በዚህም መሠረት እስከ ባሇፇው ሣምንት ዴረስ 55 ሺህ ቶን ባሇ አንዴ፣ አምስት፣ 10፣ 20 

እና 25 ሉትር የዘይት ክምችት ጅንአዴ ውስጥ አሇ፡፡ 124 ኮንቴይነር ዘይትም ከጅቡቲ 

ወዯብ ወዯ ሀገር ውስጥ እየተጓጓዘ ነው፡፡  

ቀዯም ሲሌ ሇመጥቀስ እንዯሞከርኩት እንዱህ ዓይነቶቹ በመንግሥት በኩሌ ህዝቡን ከህገ-

ወጥ ነጋዳዎች የመከሊከሌ ጥረቶች፤ ምንም ዓይነት ህዝባዊ ቅሬታዎችን በማይፇጥር 

አኳኋን ገበያው ውስጥ አስተማኝ መረጋጋት አስኪፇጠር ዴረስ ተጠናክረው የሚቀጥለ 

ናቸው፡፡  

ይህም አሰራሩ ኅብረተሰቡ ‹አሁን አቅርቦቱ ተሟሌቶሌኛሌ› እስኪሌ የሚቀጥሌ እንጂ፤ 

ተጀምረው የሚቋረጡ አሇመሆኑን የሚያመሊክት ነው፡፡ ስሇሆነም ህዝቡ ‹ምናሌባት 
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አሁንም እጥረቱ ሉፇጠር ይችሊሌ› የሚለ የአዯናጋሪዎችን ‹የይሆናሌ› ወሬ እንዯወትሮው 

ከቁብ ሳይቆጥረው የተረጋጋ ህይወቱን መቀጠሌ ይኖርበታሌ፡፡  

በመንግሥት በኩሌ ገበያውን ሇማረጋጋት እየተወሰዯ ያሇው እርምጃ ተቃዋሚዎች ‹‹የግለን 

ባሇሃብት ሇማቀጨጭ ነው›› በማሇት የሚያናፌሱትን አለባሌታ ህዝቡ ከተግባር ተሞክሮው 

በመነሳት የማይቀበሇው መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ ምክንያቱም እርምጃው እጥረቱን የማስተካከሌ 

እንጂ፣ ባሇሃብቱን ሇመጉዲት ተብል የሚከናወን አሇመሆኑን ስሇሚያውቅ ነው፡፡ ከዚህ 

እውነታ ተነስቶም ነው ሇተቃዋሚዎቹ አለታዊ የጩኸት ጥሪዎች ጆሮውን የማይሰጠው፡፡  

እርግጥም ይህ ሚዛናዊ ህዝብ መንግሥት የሚከተሇውን ሌማታዊ አቅጣጫ ማመኑ 

ትክክሇኛ ነው፡፡ ሇምን ቢባሌ፤ የሇውጥ ኃይሌ የሆነው የሀገሪቱ መሪ ጊዜያዊ ችግሩን 

በተጨባጭ እየፇታሇት መሆኑን ከወዱሁ በስኳር፣ በዘይትና በላልች አቅርቦቶች እያሳየው 

ነውና፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም፤ በዓሇም አቀፌ ዯረጃ እየጨመረ የመጣውን የምግብ ዋጋ ህዝቡ 

መቋቋም እንዱችሌ፣ በአነስተኛና ጥቃቅን ኢንደስትሪዎች ዯረጃ ገቢውን ሇማሻሻሌ 

መንግሥት ዕቅዴ መያዙንም ይገነዘባሌ፡፡  

ላሊው የተቃዋሚዎቹ አለታዊ ‹‹ጩኸቶች›› ሰሚ አሌባ የሆኑበት ላሊኛው ምክንያት፤ 

ህዝቡ መንግሥት የገባውን ቃሌ የማያጥፌ መሆኑን ማወቁ ነው፡፡ የኢትዮጵያ መንግሥት 

‹‹አሳካዋሇሁ፣ እፇፅመዋሇሁ›› ብል ገቢራዊ ያሊዯረገው ምንም ዓይነት ነገር የሇም፡፡  

ቀዯም ባለት ጊዜያት በሀገሪቱ ውስጥ ዴህነትን በመቀነስ ህዝቡን በየዯረጃው ተጠቃሚ 

እንዯሚዯርግ፤ ትምህርትን፣ ጤናን፣ የመሠረተ-ሌማት አውታሮችን እንዯሚያስፊፊ፤ 

እንዱሁም ዳሞክራሲያዊ ሥርዓቱ ስር እንዱሰዴ አዯርጋሇሁ በማሇት የገባቸውን የተስፊ 

ቃሊት ተፇፃሚ አዴርጓቸዋሌ፡፡ አስተማማኝ ሠሊም በማረጋገጥ ረገዴም የገባውን ቃሌ 

አሊጠፇም፡፡ እነዚህን እውነታዎች ህዝቡ አሳምሮ ያውቃቸዋሌ፡፡  

ይህ ብቻ አይዯሇም፡፡ በምርጫ 2002 ማግስትም፤ ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ ሇህዝቡ 

‹‹የመሌካም አስተዲዯር ችግሮችን እናስተካክሊሇን፣ በሌማቱ ሊይ የህዝቡን ተሳትፍ 

እናረጋግጣሇን …›› በማሇት የገቡትን ቃሌ ተፇፃሚ እንዯሚያዯርጉ ጽኑ እምነት አሇው፡፡  
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መንግሥት በዚህ መሌኩ የገባውን ቃሌ ተመርኩዞም፤ በቅርቡ ከመሬት ወረራ ጋር 

በተያያዘ በሙሰኞች ሊይ የወሰዯውንና በመውሰዴ ሊይ የሚገኘውን እርምጃ እንዱሁም 

ሰሞኑን ከታክሲዎች የቀጣና ሥምሪት አንፃር የኅብረተሰቡን ጥቅም ሇማስጠበቅ 

ከአሊስፇሊጊ ጥቅም አጋባሾች ጋር የሚያዯርገውን ትንቅንቅ ህዝቡ በማያሻማ ሁኔታ 

ይረዲሌ፡፡  

ከእነዚህ ተጨባጭና የማይታጠፈ ቃልቹ በመነሳትም፤ በህገ-ወጥ ነጋዳዎች የተፇጠረውን 

ጊዜያዊ ችግር መንግሥት መስመር ያሲዘዋሌ ብል ያምናሌ፡፡ ላሊው ቀርቶ የአባይ 

ግዴብን ሇመገንባት ከሚበሊው ቀንሶ በመስጠት ሊይ የሚገኘውና ከዲር እስከ ዲር ተነቃንቆ 

ሇተፇፃሚነቱ የመረባረቡ ምስጢርም የዚሁ እምነቱ መገሇጫ ነው፡፡  

ባሇፈት ጊዜያት መንግሥትና ሥርዓቱ የሇውጥ አዯራጅና ቀያሽ መሆናቸውን በሚገባ 

ስሇተገነዘበ፤ ሇግዴቡ እውን መሆን አይጠራጠርም፡፡ ምንም እንኳን በተቃዋሚው ጎራ 

ውስጥ የሚገኙ ኃይልችና አንዲንዴ የግሌ ጋዜጦች በተቀናጀ ሁኔታ የህዝቡን ብሶቶች 

ከኑሮ ውዴነት ጋር አያይዘው ቢያራግቡም፤ እንዱሁም በግዴቡ ግንባታ ሊይ እርስ  

በርሳቸው የሚቃረኑና የሚምታቱ ፀረ-ሌማት ሃሳቦችን እያቀረቡ ሉያሳስቡት ቢሞክሩም 

ጆሮውን ያሌሰጣቸው ሇዚሁ ነው፡፡  

መንግሥት የአዲዱስ ሌማታዊ ሃሳቦችና አሰራሮች አመንጪ መሆኑን ብቻ ሳይሆን፣ 

በተግባር የሚተረጉም ኃይሌ እንዯሆነም የሚያምነው ይህ ህዝብ፤ በአንፃሩ የተቃዋዎችንና 

የከሰረ ሃሳብ አራማጅነትንና የአንዲንዴ የግለን ፕሬስ የማሳሳት አለታዊ ተግባሮችን ወዯ 

ጎን ማሇቱ የማንነቱ መገሇጫ ነው፡፡  

ይኸውም ህዝቡ በተጨባጭ የሚከናወኑ ተግባሮች እንጂ የአለባሌተኞች ጊዜያዊ 

‹‹ጫጫታ›› የማይስበው ስሜታዊ አሇመሆኑን ያመሊክታሌ፡፡ ከዚህ ባሻገርም፤ ሚዛናዊና 

ፌትሏዊ በመሆኑ ማናቸውንም እንቅስቃሴዎቹን የሚሇካው ከተግባር ተሞክሮው በመነሳት 

ብቻ ነው፡፡  

ይህ አስተዋይ አስተሳሰቡም የጥፊት ኃይልችን አለታዊ ‹‹ጩኸቶች›› እንዱመክኑ 

አዴርጓቸዋሌ፡፡ እናም ‹‹የጩኸቶቹ›› ባሇቤቶች ይህን የህዝቡን ስሜት በመረዲት፤ 

ከአዯናቃፉ ተግባራቸው በመታቀብ ከህዝቡ የሌማት ጎዲና ሊይ ገሇሌ የሚለበት ጊዜ አሁን 
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ይመስሇኛሌ፡፡ ምክንያቱም በዛሬዋ ኢትዮጵያ ሚዛናዊና ፌትሃዊ አስተሳሰብን በመከተሌ 

የሚያስተውሌ እንጂ፤ በእነርሱ የበረሃ ሊይ ማዯናቆሪያ ጩኸት የሚጓዝ ህዝብ የሇምና፡፡  

እኔም የዚህ ጽሁፌ አቅራቢ ቀዯም ሲሌ በመግቢያዬ ሊይ የጠቀስኳቸውን አዛውንት 

አሰብኳቸው፡፡ ንግግራቸውንም እንዱሁ፡፡ በእርሳቸው አንዯበት የተነገረው ምክር እርግጥም 

የህዝቡ ማንነትና እምነት ማሳያ ነው ማሇት ይቻሊሌ — ‹‹አስተውል የተራመዯ እንቅፊት 

አይመታውም›› እንዱለ፡፡  


