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ቁርጠኛ ውሣኔ ይኑር 

(ክፍል አንድ) 

ታከለ አለሙ 

02-03-16 

በመልካም አስተዳደር በሙስናና በፍትህ ዙሪያ በአጠቃላይ በሀገሪቱ የተከሰቱትን 

ችግሮች ኢህአዴግ በ10ኛው ድርጅተዊ ጉባኤው በግልጽ ተወያይቶበት ሁሉም 

በጋራ ድምጽ አምነው ተቀብለው ችግሩን ለማስወገድ የሞት የሽረት ትግል 

እንደሚያደርጉ በመተማማን ወደ ሥራ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡ 

እርምጃው በተፈለገው ፍጥነት መሄድ ያልቻለበት አቢይ ጉዳይ የጉዳዩ 

ውስብስብነትና የትያትሩ ተሳታፊዎች በዋነኛነት በውስጥ የመኖራቸው ጉዳይ ነው፡፡ 

ኢህአዴግ በውስጡ የሚገኙ የራሱን አባላት ከታችኛው የሀላፊነት ደረጃ እስከ ላይ 

ያሉትንና የሚገኙትን በተለያዩ የሀላፊነት ቦታ የነበሩትንና ያሉትን ደግሞ ደጋግሞ 

ማበጠርና መፈተሽ ይጠበቅበታል፡፡ 

ማጥራትም የግድም ግድ ይለዋል፡፡በአስረኛው ጉባኤ ተሳታፊ የነበሩት ከፍተኛ 

ሀላፊዎች ደግመው ደጋግመው እንደገለጹት ኢህአዴግ ለሀገርና ለህዝብ የሰራቸውን 

ታላላቅ ስራዎች ያየውና የተመለከተው ህዝብ ችግሮች እንዳሉ እያወቀም 

እየተረዳም ዛሬም ከስህተቱ ይታረማል የበለጠም ይሰራል ግዜ ሰጥተን 

እንመልከተው ከሌሎችም እሱው ይሻለናል በሚል ነው ድጋፉቸውን የሰጡት 

ብለዋል፡፡ 

ይሄም የህዝቡን ጨዋነትና ታላቅነት በግልጽ ያሳያል ይህንን የህዝብ ቃልና አደራ 

አክብረን ችግሩን ፈጥነን መፍታት ማስወገድ የሞት የሽረት ትግል ማድረግ ቀዳሚ 

ተግባራችን ነው ብለው ነው ወደ ተግባር የተገባው፡፡ 

ይህንን እውነት መረዳታቸው ማወቃቸው ተገቢና ትክክለኛ በመሆኑ ሊደነቅ 

ይገባዋል፡፡ ወደ ተግባር ሲገባ የተወሰነ እርምጃ ለመውሰድ የተሞከረው በታችኛው 

አካላትና አመራር ላይ ባሉት ላይ ብቻ ነው:: 
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የታችኛው አመራር የላይኛው አመራር ሳያውቀው አይዞህ ባይ የጥቅም ተቀባይና 

ሽፋን ሰጪ ሳይኖረው በተአምር ትላልቅ ሙስና ውስጥ አይገባም፡፡ ብቻውን 

ትንንሽ ነገሮች ላይ አዩኝ አላዩኝ ብሎ ሊዘፈቅ እንደሚችል ይገመታል፡፡  

አሁን የምንናገረው ሀገርና ህዝብ እየበላ ስለኖረውና ህዝብን ስላስመረረው እጅግም 

ስላስቆጣው የመንግስትና የሐገርን ጉዋዳ ስላራቆተው ታላላቅ ሙስና ጉዳይ 

ነው፡፡ይህ አይነቱ ሙስና በታችኛው ሰራተኛ ብቻ ሊፈጸም አይችልም፡፡ 

ትልቅና ዘመናዊ የማፍያ እውቀትን ጥልፍልፍ ቁርኝትን ከከፍተኛ ሃላፊዎች ጋር 

መተሳሰርን የጥቅም ተጋሪነትን የሚጠይቅ መሆኑን አለምአቀፍ መረጃዎች 

ያሳያሉ፡፡ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል የተባለው አለም አቀፍ ጸረሙስና ተቋም 

በተለያዩ ዓመታት ባወጣውና አሁንም እያወጣ ባለው መረጃ መሠረት በሙስና 

ለተዘፈቁ ሀገራት ደረጃ ይሰጣል፡፡ 

በእኛም ሀገር ላይ ጥናቶች ተደርገዋል፡፡የውጭ ኢንቨስተሮችም የሐገር ውስጥ 

አጥኚዎችም ሰፊ ጥናት አድርገዋል፡፡ በመንግስትም ሆነ በግሉ ሴክተር ባሉ 

ተቋማትና ሰራተኞች ዘንድ በተለያየ ደረጃ ሙስና የመልካም አስተዳደር ችግር 

የቀልጣፋ አሰራር የፍትህ እጦት ችግር የተንሰራፋ መሆኑን አስምረውበታል፡፡  

በቅርቡም የእኛ አጥኚዎች ጠቅላ ሚኒስትሩና የመንግስት ፖሊሲ አውጪ ከፍተኛ 

ባለስልጣናት በተገኙበት ባቀረቡት በተወሰኑና በናሙናነት በተመረጡ የተለያዩ 

ተቋማትና ከተሞች አስተዳደሮች ላይ ባደረጉት ጥልቅ ጥናት ሙስና ኪራይ 

ሰብሳቢነትና የፍትህ እጦት ምን ያህል ስር እንደሰደደና እንደተንሰራፋ 

የባለስልጣናት ጣልቃ ገብነት እንዳለም በተጨባጭ በአደባባይ ገልጸዋል፡፡ 

ህዝብም ሰምቶታል፡፡እንዲህ አግጥጦና አፍጥጦ አደባባይ የወጣን ሀገርና ህዝብ 

ያወቀውን ችግር ሸፋፍኖና አለባብሶ ማለፍ ከቶውንም አይታሰብም፡፡ 

አይቻልምም፡፡ የኢህአዴግ ቁርጠኛ አመራር ሊያደርግ የሚችለው ብቸኛውና ወሳኙ 

ተግባር ህዝቡን ሙሉ በሙሉ ከጎኑ አሰልፎ በኪራይ ሰብሳቢዎችና በሙሰኞች ላይ 

መዝመት ነው፡፡  
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ልክ በኦሮሚያ አጀንዳ ፈጥረው በማስተር ፕላኑ ስም እንዳስነሱት ሁከትና ብጥብጥ 

አሁንም አጀንዳ ፈጥረው በሀገር ውስጥና በውጭ ካለው ጸረ ሰላምና አክራሪ አሸባሪ 

ሀይል ጋር ተመሳጥረው ሌላ ትርምስና ሁከት ለመፍጠር ከመንቀሳቀሳቸው በፊት 

በጥልቀት ማሰብ ግድ ይላል፡፡ 

ኪራይ ሰብሳቢውና ሙሰኛው የደላላው ሀይል በመንግስት ውስጥ ተሸፍኖ ካለው 

ሀይል ጋር በመመሳጠር (በተለያየ የሃላፊነት ደረጃ ከሚገኘው ጋር) በመሆን 

ሊገመት ከሚችል በላይ የገንዘብ አቅም ስላለውም ይህንኑ በመርጨትና በመበተን 

ሰላም የማናጋትና የማደፍረስ ተግባርን ከመፈጸም በምንም መንገድ አይታቀብም፡፡  

የዘረፈውንም አቅሙ በፈቀደው መጠን ከማሸሽ ወደኃላ አይልም፡፡በፍርሀት 

ርዶአል፡፡ተንቀጥቅጦአል፡፡ ለፍርድና ለፍትህ እንደሚቀርብም ያውቃል፡፡ 

የተዘረፈው የመንግስትና የህዝብ ሀብትም እንደሚወረስ ከእጁ እንደሚወጣ 

ይገነዘባል፡፡ 

ስለዚህም አቅሙ በፈቀደ መጠን ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር በህግ 

እንዳይጠየቅም ለማድረግ ይደግፈው ከነበረው መንግስት በተቃራኒ ቆሞ 

ከማንኛውም አይነት ተቃዋሚ ጎን ሆኖ ለመንቀሳቀስ ይጥራል፡፡ ዘረፋና ምዝበራው 

ሲጋለጥበት የሚያነሳው ካርድ መሆኑ ነው፡፡ 

በአንድ ጀምበር ስለዲሞክራሲና ሰብአዊ መብት ጥሰት ተካራካሪ ሆኖ ሊያወራ 

እንደሚችልም ይጠበቃል፡፡ በህግ መጠየቅ ሲመጣ ሰብአዊ መብቴ ተጣሰ ሊል 

ነው፡፡ በሌላውም አለም የሆነውና የተደረገውም ይህን ነው የሚያሳየን፡፡ 

ሀገርንና ህዝብን ለመታደግ ወሳኝ እርምጃዎች በመውሰድ ሙሰኞችንና ኪራይ 

ሰብሳቢዎችን ደላላዎችን በመልካም አስተዳደርና በፍትህ ላይ ህብረተሰቡን 

ሲያስመርሩት የኖሩትን ለህግና ለፍትህ ፈጥኖ ማቅረብ ይገባል፡፡ 

ይህም ልዩ ስራና ተግባርና ሀላፊነት የጸረ ሙስና ኮሚሽን ብቻ ሳይሆን በተለይ 

የሚመለከተው እንደ ሌሎች ሀገሮች ሁሉ የፌደራል መንግስቱን ጠቅላይ አቃቤ ህግ 

ነው የሚሆነው፡፡ 
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የአደጉት ሀገራት ተሞክሮም የሚያሳየን ይህንኑ ነው፡፡ለህግና ለፍትህ መከበር 

ጠንክሮ የቆመ የመንግስትንና የህዝብን ጥቅም የሚያስከብር ጠቅላይ አቃቤ ህግ 

ባለበት ሀገር ህግና ሥርዓት ይከበራል፡፡ 

በተወሰነ ደረጃ በተለያዩ ተቋማት ከሙስና ኪራይ ሰብሳቢነትና መልካም አስተዳደር 

ችግሮች ከፍትህ እጦትና ከህዝቡ መመረር ጋር በተያያዘ ለመውሰድ ተሞከረው 

እርምጃ መልካም ጅምር ቢሆንም ያነጣጠረው በበታች አካሎች ላይ ብቻ ነው፡፡ 

ይህ እርምጃ የሚያሣየው ከህዝቡ ጋር በቀጥታ ስራ ስለሚያገናኛቸው ያስመረሩትን 

ወገኖች ለይቶ በአቅም በትምህርትማነስ የተለዩትን ሊማሩ የሚችሉትን ወደ 

ትምህርት ቤት ሌሎችን በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅተው ሥራ እንዲሰሩ በህግ 

የሚጠየቁትን በህግ እንዲጠየቁ ጉዳያቸው ወደ ፍርድቤት እንዲሄድ መደረጉ 

ይታወቃል፡፡ 

ህዝብን በታማኝነትና በቅንነት ለማገልገል ዲግሪ ማስትሬትና ዶክትሬት ብቻ 

አይጠይቅም፡፡ እውቀትና ትምህርት ወሳኝ ግብአት መሆኑ ቢታመንም ዋናው ነጥብ 

ህዝብ ለሰጠው ሀላፊነትና አደራ ታማኝ ሆኖ መገኘት ቁልፉ ነጥብ ነው፡፡ 

ምክንያቱም ዛሬ በውስብስብና ረቂቅ ሙስና ላይ ተሰማርተው የሚገኙት የተማሩት 

በተለያየ ሙያ የተለያየ ዲግሪ ያላቸው ምሁራን መሆናቸው ሲታሰብ የህዝቡን ሀዘን 

የበረታ ያደርገዋል፡፡ 

ትላልቅ ሙስናዎችን በትላልቅ ፕሮጀክቶች ደረጃ ለመስራትና ለማቀናበር 

የታችኛው ሰራተኛ አስፈጻሚ ተላላኪና ያሉትን ፈጻሚ ከመሆን የዘለለ ድርሻ 

የለውም፡፡ ሊኖረውም አይችልም፡፡ 

ከቢሮ ሰራተኛው ከመዝገብ ቤቱ ጀምሮ ተባባሪ ሊሆኑ ቢችሉም ችግሩ ከስረ 

መሰረቱ ያለው በበላይ አመራሮችና ሀላፊዎች ዘንድ ነው፡፡ ሃላፊዎችና መሪዎች 

ሳይተባበሩ ሳያውቁት የሚፈፀም ሙስና በየትም ሀገር ላይ የለም፡፡ በትንሽም ደረጃ 

ይሁን በትልቅ ደረጃ ሙስና ሙስና ነው፡፡ለሀገርም ለህዝብም ጠንቅ ነው፡፡ 

የሀገርና የህዝብን የመንግስትን ሀብትና ንብረት ስልጣናቸውን መከታ በማድረግ 

ማንም ምንም አያመጣብንም በሚል ንቀት ዘርፈው የደለቡትን በኢህአዴግ ስም 
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የሚነግዱትን ስሙንም እንዲጠፋ ያደረጉትን በሙሉ መንጥሮ ማውጣት ማበጠር 

የማንም ሳይሆን የራሱ የኢህአዴግ ሀላፊነት ነው፡፡ ይህንንም ሀላፊነት ዛሬም ቢሆን 

ኢህአዴግ ይወጣዋል ብሎ ህዝቡ ያምናል፡፡ 

ይህንን በቁርጠኝነት ፈጥኖ ማድረግ ካልቻለ በመልካም አስተዳደር በፍትህ በሙስና 

ዙሪያ ያሉት ህዝብን ያስለቀሱና ያስከፉ ችግሮችን በማያዳግም መልኩ መፍታት 

ከተሳነው ችግሩ ሌላ ችግር እንዳይወልድ መጠንቀቅ ተገቢ ነው፡፡ 

በኦሮሚያ የተከሰተው ችግር ዋናው መንስኤ የመሬት ዘረፋና ንጥቂያ ገበሬውን 

ማፈናቀል የተለያዩ ክልሎች ባለሀብቶች ከሃላፊዎች ጋር በመመሳጠር የፈጸሙት 

ግፍና ወንጀል ህግና ስርአት መተላለፍ የፈጠረው ምሬት ከሌላው ችግርና ብሶት 

ጋር ተዳምረው ያስከተሉት ውጠት ነው፡፡ 

ይህም የመልካም አስተዳደር የፍትህ እጦት የሙስና ከጣሪያ በላይ መንሰራፋትና 

መግዘፍ ተደማምረው ያስከተሉት ሲሆን ጉዳዩ በማስተር ፕላኑ መነሻነት 

እንዲቆሰቆስ ያደረጉትም በዋነኛነት ኪራይ ሰብሳቢው ሙሰኛውና ደላላው 

ከሌሎችም ጸረ ሰላም ሀይሎች ጋር በመቀናጀት ነው፡፡ 

ይህም ኢህአዴግ በሙሰኝነትና በኪራይ ሰብሳቢነት ላይ ዘመቻ ስለከፈተ 

ሳይቀድመን ግርግር ፈጥረን አቅጣጫውን እናስቀይር የሚል አካሄድ ነበር፡፡ 

ስለሙስና እያወሩና በአደባባም እያወገዙ በሙስና የተነከሩና የከበሩ የህዝብን አደራ 

የበሉና የረገጡ ሰዎችን ተሸክሞ ስለሀገር ልማትና እድገት ስለህዳሴም ማውራትና 

መናገር በእጅገ ይከብዳል፡፡ 

ህዝብ አያውቅም አይባልም፡፡ ከህዝብ የተሰወረም የተደበቀም ሊደበቅም የሚችል  

አንድም ምንም ጉዳይ የለም፡፡ ቀድሞ የነበረው የኢህአዴግ ብርታትና ጥንካሬ የት 

ገባ የት ደረሰ እስኪባል ድረስ እየታዩ ያሉት ፈርጀ ብዙ ድክመቶች የድርጅቱን 

አቅም መሳሳትና የቁልፍ ሰዎች እጦት እያሳየ ነው የሚሉም ወገኖች 

ተበራክተዋል፡፡  

አሁንም ብርቱና ጠንካራ የመርህ ሰዎች ቢኖሩትም ተውጠዋል ወይንም 

ተሸፍነዋል፡፡ እንዳይሰሩም ተደርገዋል፡፡ በሀላፊነት የተቀመጡትም የቀድሞዎቹን 
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ብስለትና ጥንካሬ ብቃት የተላበሱ አይደሉም የሚለውም ሰፊ አስተያየት ከህዝቡ 

ይደመጣል፡፡ 

ዛሬም እየፈነጨ ያለውን ሙስና ህዝብ እያየም እየታዘበም ነው፡፡ በእከክልኝ 

ልከክልህ በወረደና በተንከባለለ በሃያኛው ክፍለ ዘመን የማይጠበቅ የትውልድ 

መንደርተኝነት የዘርና የጎሳ ቁርኝት የወንዝ ልጅነት የአብሮ አደግነትና በቡድን 

የመሰባሰብ ጥቅምም የመቆራኘት እሳቤን መርህ አድርገው የወሰዱ ካሉ በእጅጉ 

ተሳስተዋል፡፡ ይህችን ታላቅ ሀገርና ህዝቡዋን ታሪኩዋንም አያውቁትም ማለት 

ነው፡፡  

በጥቅም ሰንሰለት የተሳሰሩ ወገኖች ይሄንን ታላቅ ህዝብና ሀገር እንዳሻን 

እንፈነጭበታለን የሚል ንቀት ውስጥ ገብተው ማን ምን ያመጣል በሚል እብሪትና 

የተዛባ እሳቤ የሚዳክሩ ወገኖች የህዝብን አቅምና ወሳኝነት አልተረዱትም 

አላወቁትም ማለት ነው፡፡ 

ሀገርንና ህዝብን በዚህ መልክ መምራት ከቶውንም የማይቻል መሆኑን ሊረዱት 

ይገባል፡፡ ኢህአዴግ እነዚህን ከህዝብ ጋር የሚያጋጩትን ህዝብን ያስመረሩ 

ሀይሎችን ስለሀገርና ስለህዝብ ሲል ሊያራግፋቸው ግድ ይለዋል፡፡ ለሀገር የሚበጀው 

ከጠባብነት ከትምክህት የራቀና የመጠቀ አስተሳሰብ ብቻ ነው፡፡ 

በህብረተሰቡና በተቁዋማት ውስጥ በተከሰቱ ጉልህ የሙስና የኪራይ ሰባሳቢነት 

የመልካም አስተዳደርና የፍትህ እጦት ችግሮች ዙሪያ ጥናት አድርገው የሀገሪቱ 

ከፍተኛ አመራሮች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በተገኙበት ያቀረቡት የሲቪል 

ሰርቪስ ከፍተኛ ባለሙያዎች እውነቱን ለአደባባይ በማብቃታቸው እጅግ ሊመሰገኑ 

ይገባቸዋል፡፡ 

ጥናቱ በናሙናነት ሁሉንም ክልሎችና አስተዳደር አካባቢዎችን በሚያማክል መልኩ 

የተካሄደ ሲሆን 800 ገጽ ያህል ሪፖርቶችን የያዘ መሆኑም የችግሩን ግዝፈትና 

አሳሳቢነት ቁልጭ አድርጎ ያሳያል፡፡ አንድም ስህተት የለውም፡፡ 

እንዲያው በአዲስ አበባና በክልሎች በስፋት ቢሄዱበት ኖሮ እጅግ አስደንጋጭ 

ተጨባጭ ጉዶች ይጋለጡ ነበር፡፡ የአንድን ከተማ መሬት ህግና መንግስት የሌለ 
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ህዝብም የማያውቅና የማያይ ይመስል ለሹማምንት ቤተሰብ ወዳጅና ዘመድ ያደሉ 

መኖራቸው በጥናቱ ተደርሶበታል፡፡ 

የአክስትና የአጎት ልጅ የዘመድ ዘመድ የቅርብ ሰው እየተፈለገ ሲቀራመቱት 

ወንበሩ ላይ ለመቀመጥ ምክንያት በሆናቸው ኢህአዴግ ስም ሲነግዱ መልሰውም 

እየሸጡ ሲከብሩበት ኢንቨስተርም ሲሆኑ እጅግ ወራዳ ተግባር ሲፈጽሙ ተው ባይ 

አልተገኘም ነበር፡፡ 

መፈራራትም መሸፋፈንም ሰፍኖ ነበር፡፡ ህዝብ ቢቆጣ ምንም አይገርምም፡፡ ህዝብ 

የመረጣቸው ለህዝቡ እንዲያገለግሉ እንጂ እንዲዘርፉ በሌብነት እንዲከብሩ የሀገር 

የመንግስትና የህዝብን ሀብት በማንአለብኝነት እንዲቀራመቱት አይን ያወጣ ዘረፋ 

ላይ እንዲሰማሩ አልነበረም፡፡ ይሉኝታም ፈሪሀ አምላክም ህዝብስ ምን ይለናል 

የሚል ጥቂት እንኩዋን ሥጋት የላቸውም፡፡ ህዝቡ ደግሞ ጠንቅቆ ያውቃቸዋል፡፡ 

ይሀው ስር የሰደደ የሀገርና ትውልድ ነቀርሳ የሆነ ችግር እንደ ሰደድ እሳት 

የተዛመተ ከአነስተኛ ክፍሎች ቢሮዎች እስከ ከፍተኛ መዋቅሮች ድረስ የተስፋፋ 

በውስብስብ መረብ የተገናኘ (ኔት ወርክ) ነው፡፡ ሁሉም የየራሳቸው ቡድን 

አላቸው፡፡ ማን ይነካናል ባይ ናቸው፡፡ዛሬም ነገም ከህዝቡ ጋር እንደሚኖሩ 

ጭርሱንም ረስተውታል፡፡ 

ተላላኪዎች  ጉዳይ ከማስፈጸም አልፈው ራሳቸው ወሳኝ የሆኑበት ስልክ ደውለውም 

ባለስልጣናትን ጭምር ትእዛዝ እንዲሰጡ ጣልቃ እንዲገቡ የሚያደርጉበት እጅግ 

አሳፋሪና አሳዛኝ ድርጊቶች ሁሉ በማስረጃ ተመዝግበው የተያዙበት ሁኔታም 

ለሚሰማው ዜጋ ሁሉ አስደንጋጭ ነው፡፡ 

ኢህአዴግ በአስረኛው ጉባኤው ላይ ያሳለፋቸው ሙስናን ኪራይ ሰብሳቢነትን  

መልካም አስተዳደርን የፍትህ ችግርን ሙሉ በሙሉ ለመፍታት መንቀሳቀስ የሞት 

የሽረት ትግል መሆኑን አስምሮበታል፡፡ ትግሉ ውስብስብ አስቸጋሪና በፈተና 

የተሞላ መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ አሁንም የኢህአዴግን ወሳኝነትና ቁርጠኝነት 

ይጠይቃል፡፡  
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ለድርጅቱም ትልቅ ፈተና ሲሆን ሊወጣው የሚእለው ህዝቡን ከጎኑ በማሰለፍ ብቻ 

ነው፡፡ ምክንያቱም የጥቅም ቁርኝቱና ሰንሰለቱ ከላይ እስከ ታች ድረስ በመረብ 

የተገናኘና የተሳሰረ በመሆኑ ነው፡፡ 

ይሉሽን ባልሰማሽ ገበያ ባልወጣሽ እንዲሉ ዘርፈውም ነግደውም ገንዘብና ሀብት 

በተለያዩ ግለሰቦችና ስሞች አድርገው አከማችተውም በውል የሚታወቁ ሰዎች 

ሙስናን እንዋጋለን ብለው በአደባባይ ሲናገሩ ሲሰማ ህዝቡ ይደመማል፡፡ 

ይደነቃል፡፡ እየቀለዱበት መሆኑንም ይረዳል፡፡ህዝብ የማያውቀው አንዲትም ምንም 

ነገር የለም፡፡ ሳል ይዞ ሥርቆት ዓይነት መሆኑ ነው፡፡ 

ፈርጀ ብዙውና ውስብስቡ የሙስና የመልካም አስተዳደር የፍትህ ችግር ገዝፎ 

ሊያድግ የቻለበት ዋናው ምክንያት የተመቻቸ መደላድል ያገኘው መንግስትና 

ፓርቲው ለህዝብ ይሰራሉ ብሎ አምኖ ባስቀመጣቸው በተለያየ ደረጃ በሚገኙ 

አመራሮች አማካኝነት ነው፡፡ ካለነሱ አጋዥነትና ተባባሪነት የትም እንደማይደርስ 

ይታወቃል፡፡ 

በዚህ መነሻነት ሲታይ ሰሞኑን ከፍተኛ ባለስልጣናት ሲገልጹት እንደነበረው 

የመጀመሪያው የመቆራረጥ መተጋገልና የማጥራት የማራገፍ ትግል መካሄድ ያለበት 

በየድርጅቶቹ ውስጥ ነው መሆን ያለበት፡፡ 

አድርባይነትን ወላዋይነትን መሀል ሰፋሪነትን ተሸክመው ለህዝብ አገልግሎት ለሀገር 

እድገት ለልማት በቁርጠኝነት ሊቆሙም አይችሉም፡፡ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ 

በተደጋጋሚ አመታት የማጥራትና የማራገፍ ትግሎችን በማድረግ ሀገርንና ህዝብን 

ለመታደግ ሲል በከፍተኛ ደረጃ በነበሩ በሙስና ተዘፍቀው በተገኙ አመራሮች ላይ 

እርምጃዎችን ወስዷል፡፡ 

ሙሰኞች ኪራይ ሰብሳቢዎች ፍትህን የሚያዛቡና መልካም አስተዳደርን የሚረግጡ 

ግለሰቦች የህዝብ አገልጋይና መሪ ለመሆን ብቃቱም ሞራሉም የላቸውም፡፡ዋናውን 

ቁልፍ መርህ ጥሰውታልና ነው፡፡ 

ህዝብን በታማኝነትና በቅንነት ማገልገል የህዝብና የመንግስትን ሀብትና ንብረት 

መጠበቅ ሙሰኞችን ኪራይ ሰብሳቢዎችን መልካም አስተዳደርና ፍትህን 
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የሚያዛቡትን ፀንቶ መዋጋት መታገል ማጋለጥ ለፍትህ ማቅረብ የሚሉትን 

የድርጅቱን የማእዘን ድንጋይ ተደርገው የሚወሰዱ እሳቤዎችን ንደውታል ማለት 

ነው፡፡ ይኽ ከድርጅቱ ህልውና ጋርም በጥብቅ የተቆራኘ እሴት ነውና፡፡ 

ዜጎች እንስራ ገንዘባችንን እውቀታችንን ለሀገራችን እናውል ብለው ከውጭ ሀገራት 

ወደ ሀገራቸው ለመስራት ሲመጡ በቢሮክራሲው ውጣ ውረድ እንዲማረሩና 

እንዲንገፈገፉ ይደረጋል፡፡ ከጀርባ ይህን ያህል ጉቦ ካልሰጣችሁ አይሰራላችሁም 

የሚሉ ደላሎች ተሰልፈው ዓይን ያወጣ ያፈጠጠና ያገጠጠ ነውረኛ ተግባር 

በአደባባይ ይፈጽማሉ፡፡ 

ሙስና ጉቦ አድልዎና መድልዎ በህግ የተፈቀደ እስኪመስልም ድረስ ህዝቡ 

በመንግስት ሲያማርር ቆይቷል፡፡ እነዚህን አይነቶች ለሀገርና ለህዝብ ሸክም የሆኑ 

ጥገኛ ፓራሳይቶችን ተሸክሞ ሀገርን ማልማትና ማሳደግ ከቶውንም አይታሰብም፡፡ 

ሙሰኞችና ኪራይ ሰብሳቢዎች ከሁሉም አስገራሚው ድርጊታቸው ለኢህአዴግ 

ፍጹም ታማኝና ተቆርቋሪ ሁነው ሊታዩ መሞከራቸው ነው፡፡ ማጫወቻ ካርዳቸው 

ማስፈራሪያቸው በስሙ የሚነግዱት በኢህአዴግ በመሆኑ ነው፡፡ 

ችግሩ ስር ከሰደደ ዓመታት ቢቆጠሩም በተለያዩ ጉባኤዎቹ ይህን ችግር እፈታለሁ 

ቢልም ቁርጠኛ ወደሆነ ተግባር ሳይገባ ቆይቷል፡፡ ምክንያቱም ቢሮክራሲው 

በጥቅመኞች ተተብትቦ እጅና እግሩ ታስሮ በመያዙ ነው፡፡ 

ዋናውን ሀላፊነት የሚሸከመው የአመራሩ አድርባይነት ነው የሚባለውም ለዚሁ 

ነው፡፡ አይቶና ሰምቶ ማለፍ፡፡ በግልጽም በስውርም ተባባሪ መሆን፡፡ጣልቃ 

መግባት፡፡ ለሙሰኞችና ለኪራይ ሰብሳቢዎች ጥብቅና መቆምና መከላከል፡፡ የበላን 

ያብላላዋል እንዲሉ፡፡ 

በፍርድ ቤት በተያዘ ጉዳይ ጣልቃ መግባት፡፡ የተከፈተ ፋይል ማዘጋት፡፡ 

ሥልጣንን መከታ በማድረግ ለህገወጥ ተግባር ማዋል ለወንጀለኞች ተባባሪ መሆን 

ወዘተ ተነግሮ ተዘርዝሮ አያበቃም፡፡ ጉዳዩ ሰፊና በእጅጉም አስገራሚ ነው፡፡ 
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በተለያየ የመንግሥት ኃላፊነት ከታች እስከ ላይ ተቀምጠው የነበሩና አሁንም 

ለውጥ ለማድረግ ተሞክሯል ቢባልም ሳይነኩ የታለፉና በድርጅት አባልነት ሽፋን 

ተጠልለው ያሉ ግለሰቦች ከቦታቸው ተነስተው ወደሌላ ቦታ እየተዛወሩ አንድም 

እርምጃ ሳይወሰድ በወንበራቸው እንዲቀጥሉ የተደረጉ መኖራቸውን ህዝቡ 

ይናገራል፡፡ 

ከዚህም በመነሳት ህዝቡ ምንያህል ታዛቢ መሆኑን የሚገልጸው ለውጡ ከአንገት 

እንጂ ከአንጀት አይደለም እያለ ነው፡፡ ሥር ነቀል እርምጃን ለማየት ስላልቻለ ነው 

ይህን ያለው፡፡ ጥገናዊ ለውጥ ለስርአቱ አደጋ ከመሆን በዘለለ የሚያመጣው ፋይዳ 

የለም፡፡ 

ህዝብን በህገ ወጥ መንገድ እያጉላሉ እያንገላቱ እየገፈፉ ሲያሻቸውም በመንግስት 

መመሪያ ስም እያጭበረበሩ ሲላቸውም ባለሙያ ነን በሚል ፌዝ የጠሉትን 

ለመበቀል የወደዱትን ለመጥቀም የሚያስችል ከዋናው ማስተር ፕላን ጋር ጨርሶ 

የማይገናኝ አዲስ ፕላንና ካርታ መመሪያም ጭምር እያወጡ ይሰሩም ነበር፡፡ 

የኢህአዴግን የልማት ፖሊሲ አስፈጻሚ ግንባር ቀደምና ታማኞቹ እኛ ስለሆን 

ያሻንን ብንሰራ ምንም አይመጣብንም ባዮችም ነበሩ፡፡  

ለመብቱና ለህጋዊነት የሚከራከሩ ይኼ እንዴት ይሆናል የሚሉ ሰዎች 

ሲያጋጥማቸው ፀረ ልማትና ፀረ እድገት ነው ብለው ታርጋ እከመለጠፍና እስከ 

መወንጀልም ድረስ ይደርሱ ነበር፡፡ በዚህ መልኩ ነው ኢህአዴግን ከህዝብ ጋር 

ሲያላትሙት ሲያጋጩት የነበሩትና የኖሩት፡፡ 

በቅርቡም አዲስ ምደባና ለውጥ ሲጠበቅ በአብዛኛው እንዲቀነስ ወይም እንዲነሳ 

የተደረገውነ በአነስተኛ ደመወዝና ኑሮ ውስጥ ያለውና በብቃትና በእውቀት ማነስ 

በሥነ ምግባር ጉድለት የተገመገመው ሲሆን ዋነኞቹ የሚባሉት ሙሰኞችና ኪራይ 

ሰብሳቢዎች ከነደላላዎቻቸው ጭምር አልተነኩም፡፡ እርምጃም አልተወሰደባቸውም፡፡ 

ህዝቡ ማስረጃ ከተጠየቀ ለማቅረብ ዝግጁ መሆኑ እንዳለ ሆኖ፡፡ 

 

 


