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የኢህአዳግ ሥርዓትና የመሌካም አስተዲዯር “ሆዴና ሆዴ” ወይም “ጀርባና ጀርባ” 

 

ይህንን ፅሑፌ እንዴፅፌ ያነሳሳኝ በአዱሰ ፕሬስ ጋዜጣ  ሰኔ 26 ቀን 2002 ዓ.ም  
“የኢህአዳግ ሥርዓትና መሌካም አስተዲዯር ሆዴና ጀርባ ” በሚሌ ርዕስ  በጋዜጣው 
አዘጋጅ በርዕዮት አሇሙ  የተጻፇው ጽሑፌ ነው። አዘጋጇ የኢፋዳሪ ህዝብ ዕንባ ጠባቂ 
ተቋም “መሌካም አስተዲዯርን ከማስፇን አንጻር የመገናኛ ብዙሃን ሚና ” ባዘጋጀው አውዯ 
ጥናት ሊይ ተቋሙ ሊስተሊሇፇው ጥሪ አዎንታዊ ምሊሽ ሇመስጠትና ሇዚህ በጎ ተግባር 
ዴርሻዋን ሇመወጣት እንዯፃፇችው ገሌጻሇች። የጸሐፉዋ ሀሳብ ይህ ቢሆን ኖሮ መሌካም 
ነበር።  የፅሑፈ ይዘት፣ የአፃፃፌ ስነ-አመክንዮና ዴምዲሜ ግን ይህ እንዯሆነ የሚያረጋግጥ 
ስሇመሆኑ አንዲችም አሳማኝነት የሇውም። በመሆኑም እኔ ፅሑፈን ስመሇከት የተሰማኝን ሃሳብ 
ከመፃፋ   በፉት ስሇኢህአዳግ ስርዓት ምንነትና የመሌካም አስተዲዯር መርሆችን በማስቀመጥ 
ከጽሑፈ ይዘት፣ የአፃፃፌ ስነ-አመክንዮና ዴምዲሜ ጋር ማነጻጸር የተሟሊና  ሚዛናዊ  እይታ 
ሇመያዝ  ስሇሚረዲ በዚሁ መጀመር መርጫሇሁ።  

በኢህአዳግ ሥርዓት ሇመጀመር የኢህአዳግ ሥርዓት ማሇት ኢህአዳግ የሚመራው መንግስት 
የሚከተሇው ስርዓተ-መንግስት (regime) ነው። ይህ ስርዓት ሲዘረዘር ኢህአዳግ የኢትዮጵያን 
ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችን በእኩሌነትና በመቻቻሌ  ሊይ በተመሰረተ አንዴነት ወዯ ሌማት፣ 
ሰሊምና ዳሞክራሲ ሇማምራት   በቀየሳቸው ፖሇሲዎች የዘረጋው የአስተዲዯር ዘይቤ ነው። ይህ 
የኢህአዳግ ስርዓት በሀገራችን ሇመጀመሪያ ጊዜ ህገ-መንግስታዊ ስርዓትን የዘረጋ፣ የመዴብሇ 
ፓርቲ ስርዓት ያረጋገጠና የአስተሳሰብና የእምነት ነፃነትንና ይህንኑ የመግሇፅ መብት እንዱሁም 
የመዯራጀት፣ ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶችን ያረጋገጠ ስርዓት ነው ማሇት ይቻሊሌ። 
በአስተዲዯራዊ መስክም ያሌተማከሇ ፋዳራሊዊ አስተዲዯርን በኢትዮጵያዊያን ማንነትና የዘመናት 
ጥያቄያቸው መሌስ የሰጠ  ስርዓት እውን ያዯረገ ስርዓት ነው። የኢህአዳግ ስርዓት የመሌካም 
አስተዲዯር  ዋና መርህ በሆነው ያሌተማከሇ አስተዲዯር  ከማረጋገጡ በተጨማሪ በእነዚህ 
የአስተዲዯር እርከኖች የሚፇፀሙ አስተዲዯራዊ በዯልች ቢያጋጥሙ እንኳ ሇማረም እንዱቻሌ  
የህዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋምንና የስነ-ምግባርና ጸረ-ሙስና ኮሚሽንን ማቋቋሙ ስርዓቱ ሇመሌካም 
አስተዲዯር ምን ያህሌ ክብዯት እንዯሰጠ ማየት ይቻሊሌ። ይህ ስርዓት ሇዘመናት ሲበዘበዙና 
ሲረገጡ በኖሩት የብዙሃን ዯሃ  ጭቁን ህዝብ ሌጆች መስዋዕት ውጤት የተመሰረተ በመሆኑ 
የመሌካም አስተዲዯር የመኖርና ያሇመኖር የሞት የሽረት ቁሌፌ ጉዲይ መሆኑንም ያምናሌ። 

ኢህአዳግ የሚመራው ስርዓተ-መንግስት (regime)  በተሇይ በፖሇቲካ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ 
አገሌግልቶች ሇዘመናት ተረስተው የኖሩትን ጭቁን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችን፣  ሰፉውን 
አርሶ አዯር፣ አርብቶ አዯርና ዯሃውን የከተማ ነዋሪ ተጠቃሚ ሇማዴረግ በዘረጋው መሌካም 
አስተዲዯር  ሁለንም መንግስታዊ አገሌግልቶች  አቅም በፇቀዯ መጠን በሁለም አካባቢዎች 
በፌትሃዊነት ሇማዲረስ ጥረት በማዴረግ ሊይ ይገኛሌ። የኢህአዳግ ስርዓት ስሇ መሌካም አስተዲዯር 
መርሆዎች በሥነ-ዜጋና ሥነ-ምግባር ትምህርት ከመጀመሪያ ዯረጃ  እስከ ዩኒቨርሲቲዎች ዴረስ 
በመስጠት መርሆዎቹን በትክክሌ የተገነዘበ ሇተግባራዊነታቸው በፅናት የሚቆም በሚሉዮኖች 
የሚቆጠር ዜጋ በማፌራት ሊይ ያሇመሆኑንና በዩኒቨርሲቲዎች መሌካም አስተዲዯር ትምህርት 
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ራሱን ችል በዱግሪ  መስጠት መጀመሩን ፀሐፉዋ ሇምን እንዲሊየችው ጥያቄ ያስነሳሌ። ስሇ 
ኢህአዳግ ስርዓት ይህንን ያህሌ ካሌኩ ወዯ መሌካም አስተዲዯር መርሆዎች ሊምራ። 

የመሌካም አስተዲዯር መርሆዎች በተሇያዩ የአሇም አቀፌ ተቋማትና ምሁራን በተሇያየ መሌኩ 
ቢገሌፁም  ዋና ዋናዎቹ ፅንሰ ሀሳቦች ተሳትፎአዊነት፣ ግሌፅነት፣ የህግ-የበሊይነት፣ ተጠያቂነት፣ ቶል 
ምሊሽ መስጠት፣ ፌትሐዊነት፣ የጋራ መግባባት፣ ቀሌጣፊነትና ውጤታማነት ናቸው። እነዚህን 
መርሆች ከኢህአዳግ ስርዓት ጋር መፇተሽ ስሇ ፅሑፈ አንዴምታ በቂ ምሊሽ ስሇሚሰጥና እኔም  
መሌካም አስተዲዯር በሀገራችን እንዱሰፌን የበኩላን ዴርሻ  ሇመወጣት ስሇሚረዲኝ 
እንዯሚከተሇው ሇማቅረብ እሞክራሇሁ።  

ኢህአዳግ በ1995 አምስተኛው ዴርጅታዊ ጉባኤው ሊይ መሌካም አስተዲዯርን በሚመሇከት ውሳኔ  
አስተሊሌፎሌ። እንዱሁም በ1997 ዓ.ም በተካሄዯው ስዴስተኛው ዴርጀታዊ ጉባኤ መሌካም 
አስተዲዯር በሚመሇከት በ5ኛው ዴርጅታዊ ጉባኤ የተሊሇፇውን ውሳኔ አፇፃፀም በመገምገም 
በመሌካም አስተዲዯር ስር ነቀሌ ሇውጥ እንዱመጣ ዲግም ውሳኔ አስተሊሌፎሌ። ይህንን ተከትል  
ከሊይ የተጠቀሱትን የመሌካም አስተዲዯር መርሆችና ዴርጅታዊ ውሳኔዎችን ተግባራዊ ሇማዴረግ 
በ1999 ዓ.ም የመሌካም አስተዲዯር ፓኬጅ ተቀርፆ ተግባራዊ እየተዯረገ ይገኛሌ። ይህ ፓኬጅ 
በገጠር ወረዲና ቀበላ የመሌካም አስተዲዯር ጥያቄ የሚሌና በተጠቀሱት የአስተዲዯር እርከኖች 
የመሌካም አስተዲዯር መፌትሔዎችን የያዘ ሰነዴም በ1999 ዓ.ም በአቅም ግንባታ ሚኒስቴር 
ታትሞ በተግባር ሊይ እየዋሇ ይገኛሌ። እነዚህ ተግባራት ከመሰረታዊ የአሰራር ሇውጥ ጋር 
ተጣምረው አበረታች ውጤት እያስመዘገቡ  ቢሆንም አሁንም ያሌተቀረፈ ችግሮችን ስር ነቀሌ 
በሆነ ሁኔታ ሇመፌታት በየዯረጃው ሰፉ ስራ  እየተሰራ ነው።  

በመሰረቱ አንዴን ፖሉሲ ሇማስፇፀም ስተራቴጂ ከማውጣት ቀጥል ትግበራውን ተግባራዊና 
ተጨባጭ ሇማዴረግ ፓኬጅ ቁሌፌ መሳሪያ መሆኑ ይታወቃሌ። ከዚህ በመነሳት ኢህአዳግ 
በመሌካም አስተዲዯር ሇማስፇን ስር ነቀሌ ሇውጥ  በተጨባጭ ሇማምጣት   ምን ያህሌ ትኩረት 
እንዯሰጠ  መገንዘብ ይቻሊሌ። 

የኢህአዳግን ስርዓትና የመሌካም አስተዲዯር መርሆዎችን በተመሇከተ  ከሊይ የተጠቀሱትን 
ሇመንዯርዯሪያ ያክሌ ካስቀመጠኩኝ በኋሊ ወዯ ፅሑፈ መሌስ ሇመግባት እሞክራሇሁ። 

ከፅሑፈ የይዘት መከራከሪያ ሇመነሳት ፀሐፉዋ የመከራከሪያ መንዯርዯሪያዎች 1ኛ. የኢፋዳሪ 
የህዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም የቀዴሞ ኃሊፉ ከተቋሙ ጋዜጣ ጋር የተቋሙን የአመሰራረት 
አስፇሊጊነት በተመሇከተ ያዯረጉት ቃሇ ምሌሌስ፣ 2ኛ. የህዝብ ዕምባ ጠባቂ ተቋም “መሌካም 
አስተዲዯርን ከማስፇን አንፃር የመገናኛ ብዙሃን ሚና” በሚሌ ተዘጋጀ በተባሇው የምክክር አውዯ 
ጥናት ሊይ በአቶ አህመዴ ዑመር የቀረበ ጥናታዊ ፅሑፌ ከአሇም ባንክ በመዋስ  ሇመሌካም 
አስተዲዯር የሰጠው ፌች፣ 3ኛ የህዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ያሰራጨው ፅሑፌ ሊይ የመሌካም 
አስተዲዯር ትርጉም ተብሇው የተጠቀሱት ናቸው በዋናነት ፀሐፉዋን የኢህአዳግ ስርዓትና መሌካም 
አስተዲዯር ሆዴና ጀርባ የሚያስበሌ  መዯምዯሚያ ሊይ እንዴትዯርስ  ያዯረጉት። እንዱሁም ይህን 
መንዯርዯሪያና መዯሚዯሚያ ይዛ ነው ፀሐፉዋ ሇመሌካም አስተዲዯር መስፇን የበኩለን ሇመወጣት 
የተነሳው ማሇት ነው። ፅሑፈ ስሇ ኢህአዳግ ስርዓትና ስሇ መሌካም አስተዲዯር መርሆዎች አንዲች 
መንዯርዯሪያ አሊነሳም። እነዚህን መሰረታዊ ነገሮችን ሳያነሳ ሆዴና ጀርባ መሆናቸውን እንዳት 
እንዲረጋገጠ የሚያውቀው እሱ ብቻ ነው።  
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በመሰረቱ የዚህ ፅሑፈ የይዘት መንዯርዯሪያና ዴምዲሜ በመሰረቱ የኢህአዳግ ስርዓት ምን 
እንዯሆነና ምን ውጤት በአዎንታና በአለታ ያመጣውን አንዯምታ አንዴም ሳይጠቅስ  ግሌብ 
ዴምዲሜ ሊይ በመዴረሱ የተሳሳተ ብቻም ሳይሆን የኢህአዳግ ስርዓት በዘረጋው አስተዲዯርና 
በቀረፀው የመሌካም አስተዲዯር ፓኬጅ ውጭ ምናሌባት ሉፇፀሙ የሚችለት አስተዲዯራዊ በዯልች 
ሇማረምና እርምጃ ሇመውሰዴ ስርዓቱ በፇጠረው ተቋም መስፇርት የኢህአዳግን ስርዓት መሌሶ 
መሇካት በምንም ስነ-አመክንዮ ተቀባይነት የሇውም። ስሇሆነም የፅሑፈ መንዯርዯሪያ የሾቀ ንፅፅር 
(weak analogy) መዯሚዯሚያው ዯግሞ ግሌብ (Hasty generalization) በመሆኑ በምንም ስነ-
አመክንዮ (logic) ወዯ እውነትና አሳማኝነት አያመራም። በመሰረቱ የዚህ ፅሑፌ ሀሳብ በ2002 
ዓ.ም ምርጫ ወቅት ያሌተማከሇ  አስተዲዯር በሚመሇከት በፓርቲዎች መካከሌ በቀረበው ክርክር 
ሊይ ተቃዋሚዎች ያቀረቡት ሀሳብና በህዝብ ዴምፅ የተሸነፇ ሃሳብ ነው። በተጨማሪም የኢህአዳግን 
ስርዓት በመሌካም አስተዲዯር ሇመሇካት ፀሐፉዋ የተነሳችበት መንዯረዯሪያ ቁንፅሌ፣  የተጠቀመው 
ማሳያ ምሳላዎች ያሇአግባብና በተገቢው የህግ መነፅር ያሇተቀኙና ያስቀመጠችው መዯምዯሚያ 
ፇፅሞ የኢህአዳግን ስርዓት የማያሳይ ሆኖ ጉዲዩን በዝርዝር ማየት ብዙም ባያስፇሌግም የፅሑፈም 
የይዘት መከራከሪያ ዝርዝር ማየቱ ስሇ መሌካም አስተዲዯር የተስተካከሇ ግንዛቤ እንዴንይዝ 
ስሇሚረዲና ከዚህ አንፃር መሰረተ ቢስነቱንም ስሇሚያረጋግጥ አንዴ በአንዴ እንዯሚከተሇው 
እንመሌከት። 

 አንዯኛ “ሇሚወስዲቸው እርምጃዎች ተጠያቂ የሚሆን መንግስት” ከሚሇው ሀረግ (አቶ አህመዴ 
ዑመር)  እንዯምንረዲው መሌካም አስተዲዯር ያሇው መንግስት ቢያጠፊ ሉጠየቅ የሚችሌ መሆኑን 
ፀሐፉዋ ጠቅሳ ኢትዮጵያ ሇዚህ እንዲሌታዯሇችና “ ንጉስ አይከሰስም ሰማይ አይታረስም “ የሚሇው 
አባባሌ ዛሬም በተግባር ሊይ እንዲሇ በፅሑፈ ተቀምጧሌ ። ሇዚህ መንግስት ተጠያቂ አሇመሆኑን 
ሇማሳየት የተጠቀመው ማሳያ በ1997ቱ ምርጫን ውጤትን በተመሇከተ ምርጫ ቦርዴ ያወጣውን 
መግሇጫ ተከትል “ዴምፃችን  ተነጥቋሌ” በማሇት በወቅቱ አዯባባይ የወጡ ሰሊማዊ ሰሌፇኞች ሊይ 
የመንግስት እርምጃ ይገኝበታሌ በማሇት ፀሐፉዋ አስቀምጣሇች።   

ይህ ሀሳብ መንግስት እንዯማይጠየቅ ሇማሳየት የቀረበ  ሀሳብ ነው።  ይህ ሀሳብ በመሰረቱ 
ከመሌካም አስተዲዯር መርሆዎች ውሰጥ የህግ የበሊይነትን የሚፃረርና የመንግስትን የህግና ስርዓት 
የማስከበር ኋሊፉነት (ተጠያቂነትን) የማይቀበሌ ነው። በተጨማሪም ሀሳቡ ህግና ስርዓት ሇመሌካም 
አስተዲዯር አሌፊ- ኦሜጋው መሆኑንም የሚክዴ በመሆኑ ህግ-መንግስታዊ ስርዓትን በአመፅና 
በነውጥ ሇመናዴ 15 ሺ ሕይወት ከፌሇን ቤተ መንግስት እንገባሇን ተብል የተጠራውን ህገወጥ 
ሰሌፌ “ሰሊማዊ ሰሌፌ” ብል ማስቀመጡ ፅሑፈ በእውቀት ሊይ ያሌተመሰረተ  መሆኑን በግሌፅ 
ያሳያሌ።  

ሁሇተኛው ሀሳብ “ሁለም አካሊት በህግ የበሊይነት የሚያምኑ የሚንቀሳቀሱበት ስርዓት” የሚሇው 
ሀረግ (አቶ አህመዴ ዑመር) ስንወስዴ በተመሳሳይ ሁኔታ በሀገራችን በስራ ሊይ ያሌዋሇ መሆኑን 
እንገነዘባሇን በማሇት ፀሐፉዋ ታስቀምጣሇች። ሇማሳያነት ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ከምርጫው በፉት 
መጋቢት 9 ቀን ባዯረጉት ንግግር በተቃዋሚዎች ሊይ መረጃ እየሰበሰቡ እንዯሆነና ከምርጫው 
በኋሊ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ወዯ ፌርዴ ቤት እንዯሚያመሩ ገሌፀው ነበር ይሌና፤ ምርጫው ካሇፇ 
ግንቦት 17 ቀን ዯግሞ “መንግስት ሇህዝብ ዴምፅ ክብር ሇመስጠት ያሇፇውን እንዲሇፇ ቆጥሮ 
ወንጀሇኞችን ከማሳዯዴ ይቆጠባሌ” ማሇታቸውን  ፀሐፉዋ  ወስዲ “ሰውዬው የሀገሪቷን ህግ  
አተገባበር ኢ-ተጨባጫዊ እንዱሆን አዴርገዋሌ” ብሊ አስቀምጣ በመሌካም አስተዲዯር ፌችና 
ከሀገሪቷ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ያሇው ተቃርኖ ግሌፅ ይሆንሌናሌ በማሇት ሀሳቧን ትዯመዴማሇች። 
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በተጨማሪ ፀሐፉዋ የሰዎችን የመከሰስና አሇመከሰስ የሚወስኑት የኢህአዳግ ሉቀ መንበር ናቸው 
ወይ ብሊ ትጠይቃሇች። 

ሇዚህ የሀሳብ መከራከሪያ ምሊሸ ሇመስጠት ፅሑፈ በጥያቄ መሌክ ያስቀመጠውና የዯረሰበት  
መዯምዯሚያ የጠቅሊይ ሚኒስተሩን መንግስታዊ ስሌጣን የማይቀበሌ ከመሆኑም ላሊ 
ንግግራቸውንም አሇአግባብና ያሇቦታው የዯነቀረ ነው። ይህም የሚያሳየው የጠቅሊይ ሚኒስትሩ 
የመጋቢት 7 ቀን ንግግራቸው “አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ “  የምትሇዋን ሀረግና የቀሇም አብዮተኞችን 
የአጣብቅኝ ስሌት አካሄዴና የመንግስትን ህግና ስርዓት የማስከበር ስሌጣን ያሊገናዘበ ነው። ሇዚህ 
ተጨባጭ ማሳያ ዯግሞ “ሰውዬው የሀገሪቷን ህግ አተገባበር ኢተጨባጫዊ እንዱሆን ማዴረጋቸው --
----” የሚሇው ሀረግ መንግስታዊ ስሌጣናቸውን በመግፇፌ “ ሰውዬው” ብል ህግ አይገዛቸውም 
ሇማሇት ፀሐፉዋ ያሇአግባብ የጠቅሊይ ሚኒስትሩን ስሌጣናዊ ቃሌ በመካዴ ምንም መንግስታዊ 
ስሌጣን የላሇው ሰው በማስመሰሌ ሇሾቀ ንፅፅር (weak analogy) መጠቀሟን ያሳያሌ። 

በመሆኑም ይህ የፀሐፉዋ ማሳያም ከሊይ እንዯ ተጠቀሰው ሁለ መሰረተ ቢስ መንዯርዯሪያና 
ያሇአግባብ  የተቀመጠ መዯምዯሚያ ከመሆኑም ላሊ ስሇ መሌካም አስተዲዯር ማስፇን ሳይሆን 
መሌካም አስተዲዯርን የማንኳሰስ ተሌዕኮ ያሇው ሀሳብ ነው።። 

በሶስተኛነትና አራተኛነት ፀሐፉው የምርጫ ቦርዴ ገሇሌተኛነትና የሲቪሌ ማህበራት ተሳትፍ 
የመሌካም አስተዲዯር መገሇጫዎች መሆናቸውን አቅርቦ  የቦርደ ገሇሌተኝነት በጥያቄ ውስጥ 
እንዯሆነና የሲቪሌ ማህበራትም ሇኢህአዳግ የፖሇቲካ መጠቀሚያነት እንዯሚውለ ያትታሌ።  
ፅሑፈ በመሰረቱ በ1997 ዓ.ም የተካሄዯውንም ምርጫ ውጤት በሚመሇከት ምርጫ ቦርዴ የሰጠውን 
መግሇጫ በመቃወም ህግና ስርዓትን በአመፅና በነውጥ ሇመናዴ የወጡትን ህገ ወጥ ሰሌፇኞችን 
“ሰሊማዊ ሰሌፇኞች ” በማሇት ማስቀመጡ  ህጋዊ ስርዓትን የሚፃረር በመሆኑ ስሇ መሌካም 
አስተዲዯርና ሰሇምርጫ ቦርዴ ገሇሌተኝነት የማስረዲት የሞራሌ ብቃት የሇውም። ስሇሆነም ሀሳቡ 
ሊይ ጊዜ ማጥፊት አያስፇሌግም። 

ሲቪሌ ማህበራትንም በሚመሇከት ኢህአዳግ የሚመራው መንግስት የሚከተሇው መርህ ተቋማቱ 
የሀገሪቷን ህግና ስርዓት መሰረት የሀገሪቷን ጥቅም በማይጎዲና በመሌካም አስተዲዯር መርህ 
እንዱንቀሳቀሱ ነው። ይህ ማሇት በተጠያቂነትና በግሌፅነት እንዱንቀሳቀሱ ማዴረግ ነው። በውስጡ 
በግሌፅነትና በተጠያቂነት ተንቀሳቅሶ መሌካም አስተዲዯርን ያሊሰፇነ ሲቪሌ ማህበር የመሌካም 
አስተዲዯር ተዋናይ ሉሆን አይችሌም። መንግስት ዯግሞ በኢትዮጵያዊያን ህዝብ ስም የተሰበሰበው 
እርዲታ በግሌፅነት ሇታሇመሇት ዓሊማ መዋለን የማረጋገጥ ኃሊፉነት አሇበት። 

በዋናነት ፅሑፈ በዚህ ሀሳቡ መንግስትንና ኢህአዳግን ሇያይቶ ያሇማየት ችግር ወዯ ትክክሇኛ 
መዯምዯሚያ እንዲይዯርስ ያዯረገው ይመስሊሌ። 

በመቀጠሌ ፅሑፈ “ሇህግ ተገዥ የሆነ አስፇፃሚ ሳይሆን በሀገራችን ያሇው የተገሊቢጦሽ ነው” 
በማሇት ይዯመዴምና ሇማሳያ የወ/ሪት ብርቱካንን የመጎብኘት መብት ፌ/ቤት ቢያስተሊሌፌም 
ማረሚያ ቤቱ በእምቢታው እንዯፀና ነው በማሇት ፀሐፉዋ የአስፇፃሚው አካሌ ሇህግ ተገዥ 
አሇመሆን ሇማሳየት ተጠቅማበታሇች። 

ጉዲዩን በሚመሇከት ወ/ሪት ብርቱካን በዘመድቿ እየተጎበኘች እንዯሆነ የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን 
በተዯገጋጋሚ ሲገሌፅ መቆየቱ ይታወቃሌ። በፅሑፈ አስፇፃሚው አካሌ የህግ የበሊይ መሆኑን 
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ሇማሳየትም ሆነ አካለም ማን እንዯሆነ በትክክሌ ሇመግሇፅ የተቀመጠ አንዲች ጭብጥ 
የማይታይበት በመሆኑ አሳማኝነት የሇውም። ከዚህ ይሌቅ የወ/ሪት ብርቱካንን እስራት ሇጥሊቻ 
ፖሇቲካ ፌጆታ ሇመጠቀም ሲራገብ የነበረውን አዝማሚያ  ፀሐፉዋ እውነትን በማውገርገርና 
በማፊሇስ ሇመጠቀም መፇሇጓን ነው የሚያሳየው። 

ፀሐፉዋ “እውነተኛና ኃሊፉነት የሚሰማው ነፃ ፕሬስ” በሚሌ በተጠቀሰው ፅሑፌ የተቀመጠውን 
የመሌካም አስተዲዯር ፌች በሚመሇከት መንግስት ኃሊፉነት በማይሰማቸው ፕሬሶች ሊይ  
የወሰዯውን እርምጃ ኢህአዳግ ወሰዯ በማሇት ሁሇቱን አንዴ አዴርጋ የማየት ችግሯን አሁንም 
ከመዴገሟም ላሊ ሇምን እርምጃ ተወሰዯባቸው የሚሇውን አትመሌስም።  

ፅሐፈ ከተነሳበት ዓሊማ አንፃር ማሇትም “መሌካም አስተዲዯርን ከማስፇን የመገናኛ ብዙሃን ሚና” 
በሚመሇከት እውነተኛና ኃሊፉነት በሚሰማው ነፃ ፕሬስ ሊይ ማተኮር ሲገባው በዚህ ጉዲይ ሊይ 
አንዲችም ጭብጥ ሳያስቀምጥ ማሇፈ የተነሳበትን ዓሊማ መሳቱን ፕሬስን በሚመሇከት የተቀመጠው 
የይዘት ስፊትና አግባብ ራሱ ምስክር ነው። 

የእንባ ጠባቂ ተቋምን ተአማኒነት ጥያቄ ውስጥ እንዯሆነ ፀሐፉው ይጠቅስና ሇዚህ ምክንያት ብል 
አስተያየት ሰጪዎች የኢህአዳግ በሁለም ቦታ ሇመገኘት የመፇሇግ አካሄዴ አንፃር ተቋሙን 
እንዯገሇሌተኛ መውሰዴ እንዯሞኝነት ይቆጥሩታሌ ይሊሌ። የተቋሙ የትምህርትና ስሌጠና ቡዴን 
መሪ ጉዲዩን በሚመሇከት በተጠቀሰው አውዯ ጥናት ሊይ ተቋማቸው ተጠሪነቱ የብዙ አባሊት 
ስብስብ ሇሆነው ሇህዝብ ተወካዮች ም/ቤት በመሆኑ ነፃ ሇመባሌ የሚያበቃ መሆኑን ማስረዲታቸውን 
ትንታኔ እውነት አዴርገን ወስዯን   አሁን ምርጫ ቦርዴ በተገሇፀው ውጤት መሰረት ኢህአዳግ 
99.6% የፓርሊማ ወንበሮችን በማሸነፈ የተቋሙ ጥያቄ ምሌክት ውስጥ መግባቱን ያሰቀምጣሌ 
ፅሑፈ። ፅሑፈ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ኢህአዳግ የሚመራው መንግስት መሌካም አስተዲዯርን 
በተሟሊ መሌኩ ሇመፇፀም ያቋቀመው ተቋም መሆኑንም በግሌፅ ይክዲሌ ብቻም ሳይሆን ማንኛውም 
ተቋም ህዝብ የመረጠውና በፓርሊማ አብሊጫ ዴምፅ ባገኘው ፓርቲ ከሚመሰረተው መንግስት 
ቁጥጥር ውጭ ካሌሆነ ገሇሌተኛ አይዯሇም ይሊሌ። ይህንን ያሇበት ምክንያት በምን ስነ-አመክንዮ 
እንዯሆነ እንቆቅሌሽ ብቻም ሳይሆን የመሌካም አስተዲዯር መርሆች ውስጥ በህዝብ የተመረጠ 
መንግስት ተጠያቂነትንና የመንግስትን ስሌጣን ያሊገናዘበ ነው። 

  
ሇማጠቃሇሌ የፅሑፈ  መንዯርዯሪያ በቁንፅሌ ሃሳብ ሊይ የተመሰረተ፣ የቀረቡት ማሳያዎች 
ያሇአግባብ የቀረቡ፣ የመሌካም አስተዲዯርን መርሆች ያሊገናዘቡና ህገ-መንግስታዊ ስርዓትን 
በሚፃረር መሌኩ የቀረቡና መዯምዯሚያው ዯግሞ በእውቀት ሊይ ያሌተመሰረተና እርስ በርሱ 
የሚጣረስ  በመሆኑ የኢህአዳግ ስርዓትንና መሌካም አስተዲዯርን ሆዴና ጀርባ መሆናቸውን ፇፅሞ 
አያሳይም። ፅሑፈ  ስሇ ሁሇቱ ጉዲዮች አንዲች የእውቀት ጭብጥ የላሇውና  ተጨባጭ ሁኔታዎችን 
ያሇቦታቸው በመሰንቀር ከአግባብ ውጭ በማውገርገር፣ በማፊሇስና በመካዴ የተፃፇ  ነው። 
እውነታው የአህአዳግ ስርዓት በሀገራችን መሌካም አስተዲዯርን ስር ነቀሌ በሆነ ሁኔታ ሇማስፇን 
ሰፉ ጥረት በማዴረግ ሊይ መሆኑ ነው። 
የሀገራችን ህዝቦችም በዘንዯሮው ምርጫ ኢህአዳግን በከፌተኛ ዴምፅ የመረጡት ኢህአዳግ 
መሌካም አስተዲዯርን ሇማስፇን ያዯረገውን ከፌተኛ ትግሌ በመዯገፌ ነው። በሌማቱ መስክም 
ኢህአዳግ ከፌተኛ ሇውጥ ማምጣቱን ፀሐፉዋ አይከደትም።ሌማት ዯግሞ ያሇ መሌካም አስተዲዯር 
አይታሰብም። 
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በመሆኑም የፃፉዋን የመተቸት መብት ባከብርም ኢህአዳግ ሇመሌካም አስተዲዯር መስፇን 
ያዯረገውን ርብርብ ከአጠቃሊይ መይቀፌ ውጭ የሚገመግም በመሆኑ የአገራችን ተቋሚዎች  
የተከተለት የውዴቀት አቅጣጫ የተከተሇ ነው። 

አዱስ ፕሬስ ጋዜጣም እንዱህ ዓይነቱን ጭፌን ነቀፋታ ያዘሇ ፅሑፌ ማስተናገደም በአገራችን 
መሌካም አስተዲዯርን ሇማስፇን የሚካሄዯውን ርብርብ እንዯብዙዎቹ የግሌ ጋዜጦች በተንሸዋረረ 
ዓይን የሚመሇከተው መሆኑን የሚያሳይ ነው። 

ሇማንኛውም የኢህአዳግ ስርዓትና መሌካም አስተዲዯር ግንኙነት በተመሇከተ የፀሐፉዋን ቃሊት 
በመጠቀም ሆዴና ጀርባ ሳይሆን “ሆዴና ሆዴ” ወይም “ጀርባና ጀርባ “ ነው ማሇት ከእውነታው 
ብዙም የሚርቅ አይመሰሇኝም። 

ቸር እንሰንብት ሁለም ዜጋ መሌካም አስተዲዯርን ስር ነቀሌ በሆነ ሇማስፇን በሚዯረግው 
ትግሌ የየሚናቻችንን እንወጣ መሌዕክቴ !ባይ! ባይ ! 

ቃሌቤሳ ዲምቅሳ (የኢህአዳግ አባሌ) ነኝ ከመሃሌ ኢትዮጵያ አዱሰ አበባ 

 

 
 


