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ኢ.ህ.አ.ዳ.ግ የሚያስፈሌገዉ የሞተር እዴሳት እንጂ ጎማ መቀያየር አይዯሇም !! 

ሐምላ 9 ቀን 2008 ዓ.ም 

ኢ.ህ.አ.ዳ.ግ ሇበርካታ አመታት የመሌካም አስተዲዯር ችግር ዋናኛና የህሌዉና ጥያቄ ነዉ ሲሌ ቆይተዋሌ፡፡ 
ነብሳቸዉን ይማረዉና ታሊቁ መሪ የቀዴመዉ ጠ/ሚ/ር መሇስ ዜናዊ አንዴ ግዜ በፓርሊማ ባዯረጉት ንግግር 
መንግስት አንዴ እጁ ታስሮ ነዉ የሚሰራዉ ስሇዚህም ከምንም ነፃ የሆነዉና ያሌታሰረዉ ህዝቡ ስሇሆነ የህዝቡ 
ሙለ ተሳትፎ ካሌታከሇበት በስተቀር መፍተሔ ማምጣት አይቻሇንም ሲለ በግሌፅ አሰቀምጠዉት ነበር፡፡ 

እኖሆ እንዲለት ከዛ ወዱህ የመሌካም አስተዲዯር ችግር ሲበስበት እንጂ ሲሻሻሌ አሌታየም፡፡ የኪራይ ሰብሳቢነት 
ፖሇቲካ ኢኮኖሚም ሌማታዊ ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚን በዝረራ ጥል ሸምፕዮን ከሀነ ከረመ፡፡ የዚሁም ዋነኛዉ 
ምክንያት ኢ.ህ.አ.ዳ.ግ ሞተሩን ማዯስ ትቶ ጎማዉን አስሬ መቀያየር ስሇተያያዘዉ እንዯሆነ ዛሬ ዛሬ ሇህዝቡ 
ቁሌጭ ብል ታይቶታሌ፡፡ 

በአስረኛዉ የኢ.ህ.አ.ዳግ ጉባኤም ይህንኑ ጉዲይ በስፋት ተመክሮበት የህሌዉና ጉዲይ ነዉ ተብል ይህንን ችግር 
ካሌፈታን እንቅሌፍም አይወሰዴንም ተብል የችግሩ ስፋት የሚያጣና ብደን ተሞ ሰፊ ጥናት በማዴረግ ግኝቱ 
ከፍተኛ ባሇስሌጣናት በተገኙበት በብዙሃን መገናኛ በይፋ ቀርቦ ሰምተናሌ፡፡ ይህ የሰማ ህዝቡም እንዯገና ተሰፋ 
በማዴረግ ዛሬስ አምርሮዋሌ ሇአንዳና ሇመጨረሻ ሇመፍታት ተነስተዋሌ በማሇት ታሊቁ መሪ እንዲለት እጁ 
ያሌታሰረዉ ህዝብ ትግለን ተቀሇቅል በዯሌ ያዯረሱበትንና መፍትሄ ነዉ ያሇዉን ብያቀርብም ምሊሹ ግን ጨርሶ 
ያሌጠበቀዉ ሆነ፡፡ ይህን ያህሌ የቀበላ አመራር  ይህን ያህሌ ትራፊክ ከፍ ሲሌም ይህን ያህሌ የክ/ከተማ 
መሃንዱሶች ቀጣንና ጉዲያቸዉ ወዯ ህግ መርተናሌ ሆነ ቀረ በቃ!!፡፡  

ይህን ግዜ ህዝቡ ግራ ገብቶት ሇመሆኑ እነዚህን የበታች አመራር ማን ነበር ካሊይ ሆኖ ሲመራቸዉ የነበረዉ? 
ሇመሆኑ የማንኛዉም የመንግሰትም ይሁን የግሌ ተም ብሌሽት መነሻዉ የዋናዉ አመራር ዴክመት መሆኑ 
ኢትዮጵያ ሊይ ሲሆን ህጉ ይቀየራሌ እንዳ? ማን አዝዋቸዉ ነበርስ የሚሰሩት? ያሌታዘዙት ሲሰሩ ከነበረስ የበሊየቹ 
ምን ሲሰሩ ነበር? ኃሊፊነታቸዉ በብቃት ማነሰ ይሁን በጥቅም አሇያም በግዳሇሽነት ያሌሰሩ ኃሊፊዎች ምንም 
ሳይነኩ ተቀምጠዉና ሲያሌፍም ሇበሇጠ ሹመት ታጭቶዉ ሲሄደ የቀሩትም ጭራሽ ቀጪዎች ሆነዉ 
ከፍሊጎታቸዉ ዉጭ “የተባሌከዉን አርፈህ ተሰራ እንዯሆነ ስራ አሇበሇዝያ ዋ!” እያለ ሲያሌፍም በጥቅም ትስሰር 
መረባቸዉ ዉስጥ አሰገብተዉ ከሚያመጡት ህገ-ወጥ ማማሇጃ ትንሽዬ ዴርሻ ሲያካፉሌዋቸዉ ሇነበሩ የበታች 
አመራሮች የፈሪ ደሊ ሲያወርዴባቸዉ ያየ ህዝብ ከእንግዱህ በቃን እንዴያዉ እርስ በእርሳችን ሌያናክሱን ካሌሆነ 
በስተቀር ዴሮዉስ ሞተሩ በብሌሽት ዝጎ የቆመ መኪና የትም ያሀሌ ምርጥ ጎማ ቢቀይርሇት እንዳት ብል 
ይንቀሳቀሳሌ ዯግሞስ ከሊይ ያሇ አመራር ሳይሰተካከሌ ከስር ያሇ የትኑም ያህሌ ቢበወዝ ወይ ፍንክች ያባቢሊዋ ሌጅ 
መሆኑ መች ይቀራሌ በማሇት መሌሶ ወዯተሇመዯዉ ምሬቱ ገብተዋሌ፡፡  

እንግዱህ ይህ ተሰፋ የመቁረጥ ሁኔታና ከላልች ዉጫዊ ሁኔታዎች ጋር ተዲምረዉ ነዉ ዛሬ ዛሬ ህዝቡ 
እንዯትናንትናዉ ሇመንግስት የነበረዉ ከበሬታ ጠፍቶ ከቀን ወዯ ቀን እየተሸርሽረ ሄድ በሆነዉ ባሌሆነዉ ከህግ 
አሰከባሪዎች ጋር በቀሊለ ግጭት ዉስጥ እየገባ ከዚህ በፊት ያሌተሇመዯ በሰዉና በንብረት ሊይ ጉዲት እየዯረሰ 
ያሇዉ፡፡ ይህ የሕዝቡ የበሊይ አካሊት አሇመነካት እያነሳ በተዯጋጋሚ የሰሙ አንዲንዴ ስጋቱ የገባቸዉ ችግር 
ያሇባቸዉ ባሇስሌጣናት ይህቺ ባቄሊ ካዯረች እትቆረጠምም በሚሌ ፈሉጥ ራሳቸዉ በፍትህና በመሌካም አስተዲዯር 
እጦት ያቆሰለትን ህዝብ ተገሌብጠዉ በላሊ አካሌ በዯሌ እንዯዯረሰበትና እነሱ ግን ከእርሱ ወገን ሰሇወጡ ብቻ ሌዩ 
ተቆርሪ በመምሰሌ ሇሁለም የኢትዮጵያ ህዝቦች እኩሌ ሇማገሌገሌ የገቡትን ቃሌ አጥፈዉ የአንዴ ወገን ወኪሌ 
መሆን አምሮዋቸዉ ህዝቡን የላሇ አጀንዲና ከፋፋይ አርእሰት እየፈጠሩ እርስ በእርሱ እያጋጩ የነሱ ወንጀሌና 
በዯሌ እንዱረሳና እነሱ ወዯአጠመደሇት ወጥመዴ እንዱገባ እያዯረጉ ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በተሇይም የፌዯራሌ 
ስርዓቱን ጥያቄ ዉስጥ እንዱወዴቅ እየሰሩ ይገኛለ፡፡ እዚህና እዝያ እየታዩ ያለ ክሰተቶችም የዚሁ አዱሱ 
መዯበቀያ ምሽግ ፍሇጋ ዉጤት መሆኑ ማንም ሉስተዉ አይገባም፡፡ ሻዕብያና ብችልቹን ጨምሮ ላልች የዉጭ 
ኃይልች ነገሩን የማባበስ እንጂ የመፍጠር ያን ያህሌ የጎሊ ሚና የሊቸዉም፡፡ እነሱ ይህን ሇማዴረግ ቢሞኩሩ 
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እንን ያን ያህሌ የሚገርም አይሆንም፡፡ ህዝቡን እየገርመዉ ያሇዉ የራሳቸዉን አካሌ ቅርጥፍ አዴርጎዉ እየበለ 
ስሊለት አንዲንደ አመራሮች እንጂ ቀዴመዉንም ጠሊትነታቸዉ ስሊወጁት ፀረ-ህዝብ ኃይሊት አይዯሇም፡፡ ሇዚህም 
ነዉ ኢ.ህ.አ.ዳግ መራር ቢሆንም ራሱን ያሇምህረት ዉስጡን ይፈትሽ ሲፈትሽም ጎማዉን ሳይሆን ዋናዉ ሞተሩ 
ሊይ ያሇዉን ብሌሽት ሊይ ይሁን የምሇዉ፡፡ 

አሇበሇዝያ በእንግሉዝኛ (insanity) እንዯሚባሇዉ አንዴን ጉዲይ በተመሳሳይ መንገዴ መሌሶ መሊሌሶ እየሞከሩ 
የተሇየ ዉጤት መጠበቅ በእንግሉዝኛዉ እንዯተገሇፀዉ የከፋ ዴንቁርና ይሆናሌ፡፡ ስሇዚህም ሇራሱም ይሁን 
ሇህዝቡና ሇአገሪቱ የሚጠቅመዉ ከበፊቱ የተሇየ አካሄዴና ችግሩን ከምንጩ ሇማዴረቅ መስራትና እዉነተኛ 
ግሌፅነትና ተጠያቂነት ማሰፈን የሚያስችሌ አሰራር መከተሌ ብቻ ነዉ፡፡ 

በእርግጥ ክፍተኛ ባሌስሌጣናትን በማንሳት ብቻ ችግሩ ከመሰረቱ ይፈታሌ ማሇት አይዯሇም፡፡ እኔም እንዱህ ያሇ 
ጎዯል ግንዛቤ የሇኝም፡፡ ከዚህ በተዲኝ ማነቆ አሰራሮችን መፈተሸ ፤ ስራን በተጨባጭ መስፈርትና በህዝብ 
እርካታን መሇካት  ከምንም በሊይ ካሇምንም ማወሊወሌ የህግ የበሊይነትን ማክበርና ማስከበር  ኃሊፊነትን 
በአመራር ብቃትና ችልታ  በዓሊማ ፅናት  ሇስራና ሇአገር እንዱሁም ሇህዝብ ባሇዉ ፍቅር እንጂ በሰመ 
የዴርጅት አባሌነትና የብሔር ተዋፅኦ ኮታ ብቻ መመዴብ ማቆም (የብሄር ተዋፅኦዉ እነዚህ መሰፈርቶች ሲማለ 
ብቻ ማዴረግ ተገቢ ሆኖ)  እንዱሁም በየግዜዉ በተጨባጭ መስፈርቶችና የተገሌጋዩ ህብረተሰብ እርካታና 
የተሙ ግቦች ከማሳካት አያ እያንዲንደ ኃሊፊ በተጨባጭ ያዯረገዉን አስተዋፅኦ በሚሰፈር መሌኩ እየገመገሙ 
መሄዴ ሲቻሌ ነዉ፡፡  

እዚህ ሊይ መስተካከሌ ያሇበት ግንዛቤ አንዴ ሰዉ ካሇዉ ስሌጣን እና ኃሊፊነት የሚነሳዉ የግዴ በሙስና ስሇተዘፈቀ 
ወይም ላሊ ወንጀሌ ስሇሰራ ብቻ ተዯርጎ መታሰቡ ነዉ፡፡ ከዚሁ ባሌተናነሰ መንገዴ የሚመራዉን ተም ሽባ 
ያዯረገና የተሰጠዉን ኃሊፊነት በአግባቡ ያሌተወጣ በዚህም የተነሳ ህዝቡና መንግሰት ማግኘት ያሇባቸወን 
አገሌግልት ካሳጣ ግቦ በሌቶ ስራን ከሚያቀሊጠፈዉ ባሇስሌጣን በሊይ በህዝብና በአገር ሊይ ጉዲት የሚያስከትሌ 
በመሆኑ እንዱህ ያሇ ሰዉ በኃሊፊነት ማስቀጠለ በህዝብ ሊይ በዯሌ እንዱቀጥሌ መፍቀዴ ይሆናሌ፡፡ ይህ እየቀጠሇ 
በመሄደ ነዉ ህዝቡ ዋናዉ ጠሊት አዴረጎ የሚያየዉ ያሇቦታዉ የተቀመጠዉ ባሇስሌጣን ሳይሆን እሱን በማይገባዉ 
ቦታ ሊይ ባስቀመጠዉ ዴርጅት መሆን የጀመረዉ፡፡ ይህም ማሰቡ ትክክሌ ነዉ፡፡ ያን በሊዩ ሊይ የሾመበት አካሌ 
እሱ በመሆኑ፡፡ 

በዚህም የተነሳ እርስ በእርስ ባሇመነካካት ሉመጣ ከሚችሌ ችግር ሇመሊቀቅ አሰቦ በዝምታ በማሇፍ ከችግር 
ሇማምሇጥ ያሰበዉ አካሌ በባሰ መንገዴ አብሮ ሇመወቀጥ እየተቃረበ ነዉ፡፡ እናም ይህ አካሌ ይህን አዯገኛ ሁኔታ 
ሌብ ብል ሇራሱም ሇአገርና ሇህዝቡ የሚበጀዉን ሳይረፈዴ የራሰን የተበሊሸ አካሌ በካበዴ ቀድ ጥገናም ቢሆን 
ማስወገዴ ይኖርበታሌ፡፡ ከምንም በሊይ ዯግሞ አሰር ሺዎች መስዋእት የሆኑበትና መቶ ሺዎች አካሊቸዉ ያጡበትን 
ዓሊማ ሇማስቀጠሌ ሲባሌ የቀረዉ ብቻኛ አማራጭ ይህዉ ብቻ አዴርጎ መዉሰዴ ይኖርበታሌ፡፡ ይህም መሆን 
ካሇበት ሳይረፍዴ ዛሬዉን እንጂ በይዯር የሚቆይ አይዯሇም፡፡ ዴርግም እኮ በኤርትራና በትግራይ የነበረዉ ችግር 
በጦርነት ካሌሆነ በላሊ መንገዴ ሇመፍታት ከምሞክር ሞቴን እመርጣልሁኝ ሲሌ ቆይቶ ባሇቀ ሰዓት አንዳ ራስ 
ገዝ ላሊ ግዜ ሌዩ ራስ ገዝ እንዱሁም በመጨረሻዉ ሳዓት ቅይጥ ኢኮኖሚ እያሇ ቢያዉጅም ከቁብ የሚቆጥረዉ 
አጥቶ ከነዉርዯቱ ሞተዋሌ፡፡ ስሇዚህ ኢ.ህ.አ.ዯ.ግ የትናንቱን ህዝባዊ ዓሊማና ይህን ሇማሰካት ማንኛዉም 
መስዋዕትነት ሇመክፈሌ የነበረዉ ዝግጁነት መሌሶ በመሊበስ በግዜ ካሌቆረጠ በቀር ከዚህ የተሇየ እዴሌ እምብዛም 
አይኖረዉም፡፡ ህዝቡም በዴርጅቱ ሊይ የቀረዉን ትንሽዬ እንጥፍጣፊ እምነት ይበሌጥ እንዴታብብና ቀስ በቀስ 
ወዯነበረበት እንዱሚሇስ ማዯረግ የሚችሇዉ እርስበርስ መፈራራቱን ትቶ ቅዴምያ ሇዓሊማዉና ሇህዝቡ ጥቅም ሲሌ 
ከባዴ ጠባሳ የሚጥሌበት ቢሆንም የተበሊሸዉን አካለን በግዜ ቆርጦ በመጣሌ መዲኑን በግዜ ሇህዝቡ ማረጋገጥ 
ሲችሌ ብቻ ነዉ፡፡ ይህን ማዯረግ የሚችሇዉ ዯግሞ ማተሩን በማዯስ እንጂ የተሊያየ አዲዱስ ጎማዎችን በመቀያየር 
አይዯሇምና ሳይረፍዴበት ይንቃ፡፡ ሇዛሬ በዚሁ አበቃሁኝ፡፡ 

ኖህ ሙሴ          
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