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በህዝባዊ ውይይቶች የሚነሱ ቅሬታዎችና ጥያቄዎች ዛሬም እንደትናንቱ 

በታችኛው ካድሬ የፈጠራ ሪፖርቶች እንዳይመክኑ! 

ስሜነህ 

08-18-16 

ሕዝብ ማንኛውንም ዓይነት ጥያቄ የማቅረብ ሕገ መንግሥታዊ መብት አለው፡፡ 

መንግሥትም ከሕዝብ ለሚነሱ ማናቸውም ጥያቄዎች ጆሮ መስጠትና ምላሽ የመስጠት ህገ 

መንግስታዊ ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ግዴታም አለበት፡፡ ያም ሆኖ ግን ከህዝብ የሚነሱ 

ጥያቄዎች  አቀራረባቸው ሕጋዊ፤ ዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ እስካልሆኑ ድረስ በእምቧ ከረዩ 

መልስ ማግኘት መሻት አስቀድሞ የተሳሳተና ይልቁንም ከጥያቄዎቹ  ጀርባ ሌላና አፍራሽ 

ተልእኮ መኖሩን የሚያመላክት ነው። ስለሆነም ምላሽ አሰጣጡ ከህገ መንግስታዊው መብት 

ውጪ ለሆነ ጥያቄ የሚሰጠውን መሆኑ የሚጠበቅና የማያከራክር ነው። ይህ በሠለጠነ 

ማኅበረሰብ ውስጥ ተግባራዊ የሚደረግ የተለመደ አሠራር ቢሆንም፤ አለመግባባቶቹ 

ከመጠን በላይ ጦዘው የሰው ሕይወት እንዳይቀጥፉ፤ የአካል ጉዳት እንዳያደርሱና የንብረት 

ውድመት እንዳያስከትሉ መንግስት ከፍተኛ ጥንቃቄ  የማድረግ ኃላፊነት ያለበት መሆኑን 

መርሳታችን እንዳልሆነ ሊሰመርበት ይገባል፡፡   

በየአካባቢው የሚነሱት ቅሬታዎች  እና ምሬቶች ዛሬ የተፈበረኩ ሳይሆን፤ በተጨባጭ 

ያሉና የነበሩ፤ ስር ሰድደው የህዝብን ልብ እስኪያወልቁ ድረስ ዝም የተባሉና 

እየተጠራቀሙ ገደባቸውን ማለፍ ሲጀምሩ ልክ ከሰሞኑ እንዳየነው በህግ አግባብ ሊፈቱ 

የሚችሉ እና አስቀድመው የተፈቱ አጀንዳዎችን ለሚያራግቡ ኃይሎች ህዝብ ሰለባ ቢሆን 

የማይደንቀን ከመሆን ባለፈ የመንግስትን መተኛት ያረጋግጣል።ይህን የምንለው ከራሱ 

መንግስትን ከሚመራው ገዢ ፓርቲ  አንደበት በየጊዜው ከሕዝብ ጋር መወያየትና ሕዝብን 

ማዕከል ያደረጉ የፖለቲካ፤ የኢኮኖሚና የማኅበራዊ ጉዳይ አጀንዳዎች መቅረፅ ደግሞ 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ መሠረት ከመጣል ጀምሮ የሕዝብን ዕርካታ ለመፍጠር 

ጠቃሚ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲሰማ ለኖረ ህዝብ ብሶቱ ገንፍሎ እስኪወጣ በሚደርስ 

መልኩ ሰሚ ካላገኘ የመንግስትን መተኛት ካልሆነ ሌላ የሚያጠይቀው ነገር የለም፡፡ይህ 

ባለመደረጉ እና በአብዛኛው ደግሞ ከታች ባሉ ካድሬዎች በሚቀርብ የሃሰት ሪፖርት 
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መንግስት በመዘናጋቱ ለዓመታት የተከማቹ ቅሬታዎች  ከውጭ ተላላኪ ሴራዎች ጋር 

ተዳምረው በመገንፈላቸው የሰው ሕይወት እንደ ዋዛ ሲቀጠፍ አይተናል፡፡ በጸረ ድህነት 

ዘመቻ ላይ የምትገኘው ይህች  ደሃ አገር በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኖባት ሀብቷ 

ሲወድም ለመመልከት አብቅቶናል፡፡  

በአገሪቱ በተስተዋሉ የተቃውሞ ሠልፎች ግጭት ሞት የበዙት ለዓመታት ሲንከባለሉ 

የነበሩ ጥያቄዎችና አቤቱታዎች የሚያዳምጣቸው በማጣታቸው መሆኑን መካድ 

አይቻልም፡፡ ለዚህ ደግሞ መንግስት በሐሰተኛ የካድሬ ሪፖርቶችና መረጃዎች ላይ 

መንጠላጠሉና የተሳሳቱ ውሳኔዎች እና መደምደሚያዎች ላይ መድረሱ ዋነኛ ምክንያት 

መሆኑንም መጠራጠር ሌላ ዋጋ ያስከፍላል፡፡ ምክንያቱም መንግሥት ከሕዝብ ጋር 

የሚያደርጋቸው ውይይቶች ለአገር ጠቃሚ የሆኑ ግብዓቶች እንዲገኙ ከማድረግ ጎን ለጎን፣ 

ሕዝብ የማይፈልጋቸውንና የማይመቹትን አጓጉል ድርጊቶች ለማስወገድ የሚረዳው 

መሆኑን በተደጋጋሚ ከመግለጽም አልፎ ከእውነተኞቹ የህዝብ መድረኮች ተገቢውን 

ግብአቶች አግኝቶ የተሻለ አፈጻጸም ያሳየባቸው መስኮች በተጨባጭ አሉና።   

ህዝብ ጥያቄ ማቅረብ የሚችልባቸውና መንግስትም ለሕዝብ ጥያቄ  በተገቢው መንገድ እና 

በተገቢው ሰዐት ምላሽ መስጠት የሚያስችል አሰራር በፌደራላዊ ስርአቱ የተገነባና 

መርሁም ያለአንዳች መዝረክረክ መንግስትና ህዝቡ በየደረጃው የሚገናኙበትና ልማትና 

ዴሞክራሲያዊ ስርአትን ለመገንባት የሚያስችል እንደሆነ መሬት ላይም ሆነ በምርምር 

የተረጋገጠ መሆኑ ቢታወቅም፤ ዝምታዎችና ማድበስበሶች በዝተው ወደአመጽ 

ለመቀየራቸው ከውጭ ተላላኪ ኃይሎቹ በላይ ተጠያቂዎቹ ከታች ያሉ አመራሮች 

ህዝባዊነት የማይታይበት አገልግሎትና ህዝባዊነት የተቀባው የፈጠራ ሪፖርታቸው መሆኑን 

አሁንም መጠራጠር ሌላና ምናልባትም ከሰሞኑ የከፋ ዋጋ ማስከፈሉ አያከራክርም፡፡  

ሕግ ባለበት አገር ላይ፤ በግዴታዎች ልክ መብቶችንም መጠየቅ የሚያስችል ህገ 

መንግስታዊ እና እስከታች በመውረድ አሳታፊነቱ እንዳያጠያይቅ ሆኖ የተገነባና የ21 

አመታትን እድሜ በማስቆጠር የደረጀ የፌደራላዊ ስርአት ባለበት አገር ላይ ሕጋዊና 

በሥርዓት መቅረብ የነበረባቸው አቤቱታዎች ድብቅ አጀንዳ ባነገቡ ኃይሎች እየተጠለፉ 

የግጭትና የብጥብጥ ሰበብ የመሆን ደረጃ ላይ የሚደርሱት አትጠራጠሩ በታችኛው ካድሬ 
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ጭቆናና በወርቅ የተለበጠ አመድ ሪፖርቱ መንግስት በመታለሉ ብቻ ነው፡፡ ቅሬታዎችና 

ምሬቶች የሚሰሙበትን መድረክ የነፈገ ካድሬ ደግሞ በስሜታዊነት የታጀቡ የተቃውሞ 

ሠልፎችን ሊቆጣጠር እንደማይችልና ቢሞክርም ምላሹ የከበደ ስለመሆኑና ዜናው ሁሉ 

የሞትና የውድመት፤ ሜዳውም ሌላ ተልእኮ ባላቸው ሚዲያዎችና የውጭ ተላላኪ ኃይሎች 

የሚወረር ስለመሆኑ ከሰሞነኞቹ አመጾች በላይ ዋቢ መጥቀስ አያስፈልገንም፡፡   

በልጽገዋል፤ የዴሞክራሲያዊ ስርአት አርክቴክቶች ናቸው በሚባሉት አገራትም ያሉ 

ህዝቦች እንኳን ብሶት እንደማያጣቸው በሚታወቅበት ዓለም፤ የአገራችን ሕዝብ የራሱ 

ብሶት እና ብሶቱን የመግለጽ መብት የሌለው ይመስል የውጭ ኃይሎችና ፀረ ሰላም 

የሚባሉት ኃይሎች ሰሞንኛ ለነበሩት እና ውድመት ላተረፉት እንቅስቃሴዎች ዋነኛ 

ባለቤት ሆነው መመልከታችንም ስለዚሁ እና አትጠራጠሩ ያልኳችሁ የታችኞቹ ካድሬዎች 

ጸረ ህዝባዊና ጸረ ዴሞክራሲያዊ አሰራሮች ስር በመስደዳቸው ነው፡፡   

ሕዝብ የመልካም አስተዳደር ዕጦት እንደሚያሰቃየው የታወቀ ነው፡፡ በፍትሕ መጓደል 

ምሬቱ ጣሪያ መንካቱ በአደባባይ የተነገረ ነው፡፡ ሙስና እንደ ሰደድ እሳት መዛመቱን 

ማንም አይክደውም፡፡ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍልን በተመለከተ ከፍተኛ ቅሬታዎች አሉ፡፡ 

ጥቂቶች እሴት ሳይጨምሩ እየበለፀጉ ብዙኃኑ በድህነት እንደሚማቅቁ ከማንም የተሰወረ 

አይደለም፡፡ በሕገ መንግሥቱ የሕዝብና የመንግሥት መሆኑ የተረጋገጠው መሬት 

የወራሪዎችና የደላሎች መፈንጫ መሆኑ አገር አውርቶ የጨረሰው ጉዳይ ነው፡፡ ብቃት 

በሌላቸውና ግድ የለሽ ሹማምንት ምክንያት በየቦታው የሚደርሰው በደል ብዙ መሆኑም 

በተመሳሳይ የሚታወቅ ቢሆንም ደረጃው ግን በታችኛው ካድሬ ሪፖርቶች ተሸፍኗል፡፡ 

እነዚህንና መሰል ብሶቶች የተሸከመ ሕዝብ ማንነትን በተመለከተ የሚነሱ ጥያቄዎችን ከለላ 

አድርጎ ቢነሳና የተላላኪዎችን አሉባልታ እየሰማ እና እያመነ አደባባይ ቢወጣ ሊደንቅ 

አይገባም፡፡ የሚደንቀው ይህንን በታችኛው ካድሬ የልቦለድ ሪፖርት ላይ  የተመሰረተ 

አሰራርን ለመቀየር አለመዘጋጀት ነው። ስለሆነም መንግሥት በግልጽ ከሚታዩ ችግሮች 

ተምሮ፤ ሕዝብን ቀርቦ በነፃነት ግብአቱን ለመሰብሰብ ከዚህ በላይ መዘግየት ሌላ ዋጋ 

እንደሚያስከፍል ተረድቶ በቶሎ ከሰሞኑ የተጀመሩትን እና በቀጠሮ ያሉትን ህዝባዊ 

ውይይቶች በዚህ መንገድ ሊቃኛቸው ይገባል።   



4 

 

የሕዝብ ጥያቄ በሰላማዊና በዴሞክራሲያዊ መንገድ ቀርቦ ምላሽ ማግኘት ሲገባው፣ 

የአመፅን መንገድ የመረጡ ኃይሎችም ጠልፈው ለራሳቸው ዓላማ የተጠቀሙበት የህዝባዊ 

መድረኮች መርሆ ከትክክለኛው ቅኝት ስለወጣ ነው፡፡ ቅኝቱ ካልተስተካከለ ደግሞ  ጸረ 

ሰላም የሆነው አካሄድ መለመዱ ይጠበቃልና ውጤቱ የእርስ በርስ ጦርነት ይልቁንም  

ለውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ምቹ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡  

  

 


