
‹‹የቄስ ዘመድ እየፈታ ያለቅሳል›› 
አሜን ተፈሪ 03-09-16 

ክፍል አንድ 

የኢትዮጵያ መንግስት እና ገዢው ፓርቲ የስርዓቱ ዋነኛ ተግዳሮቶች አድርገው 

የሚለከቷቸው ነገሮች አሉ፡፡ በየሁለት ዓመት ተኩል በሚካሄደው ድርጅታዊ ጉባዔ ከፍተኛ 

ትኩረት የሚጠጣቸው ጉዳዮች ምን ምን እንደሆኑ በማየት የፓርቲው የትኩረት አቅጣጫ 

ምን እንደሆነ ለመረዳት እንችላለን፡፡ በ1993 ዓ.ም ከተካሄደው ‹‹የተሐድሶ ጉባዔ›› 

(አራተኛው ድርጅታዊ ጉባዔ) ጀምሮ የመልካም አስተዳደር እና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግር 

ሳይነሳ የታለፈበት አጋጣሚ አልነበረም፡፡ በመሆኑም፤ ራሳቸው አቶ መለስ፤ የተሐድሶ 

ትግሉን ለ12 ዓመታት መርተዋል፡፡ በዚህ የተሐድሶ የትግል ጉዞ፤ የኪራይ ሰብሳቢነት 

አመለካከት እና ተግባር ለሥርዓቱ አደጋ መሆኑ ሲገለጽ ቆይቷል፡፡ከእርሳቸው ህልፈት 

በኋላ የመጣው ተተኪ አመራርም ተመሳሳይ ተግዳሮች እንዳሉበት ሲገልጽ ቆይቷል፡፡ 

ከታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ህልፈት በኋላ የተካሄዱ ሁለት ድርጅታዊ ጉባዔዎች ናቸው -

ዘጠነኛው እና አስረኛው፡፡ መጋቢት 2005 ዓ.ም በባህር ዳር ከተማ የተካሄደው ዘጠነኛው 

የኢህአዴግ ድርጅታዊ ጉባኤ፤ “በመለስ አስተምህሮዎች፣ ጠንካራ ድርጅት እና የልማት 

ኃይሎች ንቅናቄ ለህዳሴያችን” በሚል መሪ ሐሳብ የተካሄደ ሲሆን፤በዚሁ ድርጅታዊ ጉባዔ 

ዋዜማ ከዋልታ ጋር ቃለ ምልልስ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ፤ 

በብዙ የአፍሪካ ሐገራት እንደታየው፤ ከአቶ መለስ መስዋዕት መሆን በኋላ ችግር ሳይፈጠር 

ስርዓቱን ማስቀጠል የተቻለው፤ ኪራይ ሰብሳቢነትን በተወሰነ ደረጃ መድፈቅ በመቻሉ 

ነው›› ብለው ነበር፡፡አክለው፤ ‹‹መሠረታዊ ጥያቄው የተለመሰ ቢሆንም፤ በየጊዜው 

ፈተናዎች እና ተግዳሮቶች ስለሚያጋጥሙን፤ ለነዚህ ተግዳሮቶች የተተነተነ ምላሽ 

መስጠት ያስፈልጋል›› ብለው ነበር፡፡  

አቶ ኃይለ ማርያም እንዳሉት፤ ስርዓቱ በጽኑ መሠረት ላይ የቆመ ሆኖ ሳለ፤ አዲሱ 

የድርጅቱ አመራር በየጊዜው የሚያጋጥሙትን ዓለማዊ እና ሐገራዊ ፈተናዎች በደንብ 

ተንትኖ በመረዳት ከሁኔታዎች ጋር የተጣጣመ ታክቲካዊ ውሳኔዎችን እያሳለፈ መሄድ 



ይጠበቅበታል፡፡ ይህምከባድ የቤት ሥራ መሆኑን አቶ ኃይለማርያም ገልፀዋል፡፡ የኪራይ 

ሰብሳቢነት አደጋ የሚሸነፈው ልማታዊ የፖለቲካ-ኢኮኖሚ በመፍጠር እንደሆና ትግሉም 

ዓመታትን የሚጠይቅ ትግል እንደሆነ ተናግረው ነበር፡፡  

‹‹በገጠር የተወሰነ ርቀት ለመሄድ ችለናል፡፡ በከተሞችም መሻሻል ፈጥረናል›› ቢባልም፤ 

ልማታዊ ፖለቲካ-አኮኖሚ የበላይነት ያገኘበት ሁኔታ እንዳልተፈጠረያመለከቱት አቶ 

ኃይለማርያም፤ተተኪው አመራር የኪራይ ሰብሳቢ ፖለቲካ -ኢኮኖሚ የበላይነት ባገኘበት 

ሁኔታ ትግል የሚያደርግ አመራር በመሆኑ፤ በፈታኝ መድረክ እንደሚገኝ አብራርተው 

ነበር፡፡ ስለዚህ የኪራይ ሰብሳቢነት የፖለቲካ -ኢኮኖሚ የበላይነት ባገኘበት ሁኔታ 

ኃላፊነቱን የሚወጣው አዲሱ አመራር ከባድ ኃላፊነት የተሸከመ አመራር ነው፡፡ ባለፉት 

ሦስት ወራት በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች የታየው ችግር፤ አመራሩ ለሚያጋጥሙ 

ተግዳሮቶች የተተነተነ ምላሽ የመስጠት ብቃቱ የሚፈተንበት አጋጣሚ ይሆናል፡፡ 

የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ኃይለማርያም በወቅቱ እንደተናገሩት፤አዲሱ አመራር ከባድ 

ኃላፊነት እንደ ተሸከመ ተረድተውታል፡፡  ‹‹ሐገራዊ እና ዓለማዊ ሁኔታዎችን አገናዝቦ 

አመራር የሚሰጥ ብቁ አመራር መፍጠር ይገባናል›› ሲሉ ተናግረው ነበር፡፡ እናም ‹‹…. 

ይህን ኃላፊነት ለመወጣት፤ ሙስናን፣ አድሏዊ አሰራርን፣ ያልተገባ ጥቅም ፈላጊነትን፣ 

የጥቅም ሰንሰለትን በየጊዜው እየበጣጠስን መጓዝ ይጠበቅብናል፡፡ …በድርጅታችን ውስጥ 

ያሉ ተግዳሮቶችን በአግባቡ ተንትኖ መረዳት እና በታጋይነት መንፈስ ትግል ማድረግ 

ያስፈልገናል›› ሲሉ ተናግረው ነበር፡፡ ሆኖም ትግሉም ሊሸነፍየሚችል ትግል እንደሆነ 

ጠቅሰው ነበር፡፡ 

በአጠቃላይ፤ የድርጅቱ እና የመንግስት ዋናው ፈተና ኪራይ ሰብሳቢነት እና የማስፈፀም 

አቅም (ክህሎት)ችግር መሆኑን የጠቀሱት አቶ ኃይለማርያም፤ የአመራር ክህሎትን 

ለማሳደግ ብርቱ ትግል ማድረግ እንደሚገባገልፀው፤ በታጋይነት መንፈስ የታጀበ እና 

ከአድርባይነት የፀዳ ትግል ማድረግ ከተቻለ፤ ትግሉን በድል ማጠናቀቅ እንደሚቻል 

ያላቸውንም እምነት ገልፀው ነበር -በዘጠነኛው ድርጅታዊ ጉባዔ ዋዜማ፡፡ 

በተመሳሳይ፤ በአምስትኛው ዙር አገር አቀፍ ምርጫ ማግስት፤ ከነሃሴ 22 እስከ 25፣ 2007 

ዓ/ም በተካሄደው 10ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ፤ የመጀመሪያውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

እቅድ አፈፃፀም ገምግሞ፤ 2ኛውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድን በመተግበር ሂደት 



እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉት የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካ- ኢኮኖሚ እና የመልካም 

አስተዳደር ችግሮች መሆናቸው ተጠቅሶ ነበር፡፡ ጉባዔው በተጠቀሱት ችግሮች ዙሪያ ጥልቅ 

ውይይት አካሂዶም ነበር። ‹‹ህዝባዊ አደራን በላቀ እድገትና ትራንስፎርሜሽን›› በሚል 

መሪ ቃል በመቀሌ ከተማ በተካሄደው በዚህ ጉባኤ በርካታ ውሳኔዎችንም አሳልፏል፡፡ 

ድርጅቱ በጉባኤው ማጠቃለያ ባወጣው ባለ 9 ነጥብ የአቋም መግለጫ፤  

‹‹በድርጅታችን ኢህአዴግ ተሃድሶ ጠርቶ በወጣው የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ 

መሰመራችን በግልፅ እንደተቀመጠው፣ የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ በልማታዊ 

ዴሞክራሲ ፖለቲካል ኢኮኖሚ የመቀየር ጉዳይ የህዳሴ ጉዟችን ዋነኛ አቅጣጫ በማድረግ፣ 

ባለፉ ዓመታት በተካሄደ ርብርብ በገጠር የልማታዊነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ የበላይነት 

እየያዘ የመጣ ቢሆንም፣ በከተሞች አሁንም የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት የበላይነት 

አየያዘ እነደሚገኝ ጉባኤያችን ገምግሟል።  

‹‹የበዙዎች ችግሮቻቸን መንስኤና ምንጭ ከኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር ጋር 

የተያያዘ መሆኑን የተመለከተው ጉባዔያችን፣ በቀጣይ ዓመታት የኪራይ ሰብሳቢነት 

ምንጮች ሆነው የተለዩትን የመሬት፣ የግብር አሰባሰብ፣ የመንግስት ግዢና ኮንትራት 

አስተዳደር ላይ የሚታዩ ችግሮችን ስር ነቀል በሆነ ሁኔታ ለመፍታት ከፍተኛ ርብርበ 

መደረግ እንዳለበት አስምሮበታል። በመሆኑም፣ እኛ የ10ኛ ድጅታዊ ጉባኤ ተሳታፊዎች 

ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ተግባራት እንዲጎለበቱ የፀረኪራይ ሰብሳቢነት ትግሉ የበለጠ 

ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከምን ጊዜውም በበለጠ ሁኔታ ለመረባረብ ቃል እንገባለን››ብሎ 

ነበር። 

በዚህ መሠረት፤በፖሊሲ ጥናት እና ምርምር ማዕከል፤ እንዲሁምበፐብሊክ ሰርቪስ እና 

የሰው ሐብት ልማት ሚኒስቴር ትብብር ሰፊ ጥናት ተካሂዶ፤ጥናቱ በጠቅላይ ሚኒስትር 

ጽ/ቤት በተዘጋጀ መድረክ ውይይት ተደርጎበት፤ ውይይቱምበቴሌቭዥን ተላልፎ ነበር፡፡ 

ያ ውይይት፤ መንግስት የመልካም አስተዳደር እና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግርን ለመፍታት 

ቁርጠኛ መሆኑን ህዝቡ እንዲገነዘብ ያደረገ ውይይት ነበር፡፡ ይህ ውይይት የኪራይ 

ሰብሳቢነት እና የመልካም አስተዳደር ጉድለትን ለመፍታት የሚያስችል የታጋይነት 

መንፈስ ለመፍጠር የሚያግዝ ውይይት ነበር፡፡ ያ ውይይት፤ ትግሉ በወሬ የሚቆም 

አለመሆኑን የሚያመለክት፤ በህዝቡ ዘንድ ተስፋን፤ በኪራይ ሰብሳቢዎች እና ሙሰኞች 

ዘንድ ደግሞ ተስፋ መቁረጥንያነገሰ ውይይት ነበር፡፡ መንግስት የሞት የሽረት ትግል 



ሲጀምር፤ ኪራይ ሰብሳቢዎች እና ሙሰኞች በአጠገባቸው ካገኙት ‹‹ምሽግ›› ዘለው እየገቡ 

ራቸውን ለመከላከል መሞከራቸው የማይቀር ነው፡፡ እንዲህ የተፋፋመ ጦርነት በተጀመረ 

ማግስት፤ የኦሮሚያው ሁከት ተከሰተ፡፡ አፍራሽ ኃይሎች በአጠቃላይ ፊታቸውን ወደዚህ 

ምሽግ አዞሩ፤ ራሳቸውን ለማዳን እየተገፈታተሩ እና እየተረጋገጡ ዘለው መግባት ጀመሩ፡፡ 

የተለያየ የፖለቲካ መዝሙር ያላቸው እናበፖለቲካ እምነታቸው  ‹‹እሣት እና ጭድ›› 

ሊባሉ የሚችሉ ኃይሎች ሁሉ ከአንድ ምሽግ ገቡ፡፡ በኦሮሚያ ክልል የተከሰተው ችግር 

በየጊዜው መልኩን የሚቀያይረው ለዚህ ነው፡፡  

በኦሮሚያ የተከሰተው ችግር መንስዔ ግልጽ ነው፡፡ መንግስት በተደጋጋሚ እንደሚገልፀው 

ችግሩመልካም አስተዳደር እጦት ነው፡፡ የችግሩ መንስዔ ስለታወቀ፤ መንግስት ችግሩ 

ሲከሰት ግራ አልተጋባም፡፡እንዲያውም፤ ከሁከቱ አስቀድሞ መንግስትን ግራ አጋብቶት 

የቆየው፤ ‹‹ህዝቡ ከፍተኛ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ተሸክሞ በተለያየ መንገድ 

በመንግስት ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ያልተንቀሳቀሰው ለምን ነው?›› የሚለው ጥያቄ ነበር፡፡ 

በፖሊሲ ጥናት እና ምርምር ማዕከል፤ እንዲሁም በፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሐብት 

ልማት ሚኒስቴር ትብብር የተዘጋጀው የዳሰሳ ጥናት ሲቀርብ፤ ‹‹ህዝቡ በየጊዜው ምሬቱን 

ሲገልጽ የሚሰማው ለምንድነው? ከማማር ወጥቶ ወደ መቆጣጠር፣ መሳተፍ እና ውጤታማ 

የሆነ ተጽዕኖ ወይም ጫና በመንግስት ላይ ወደማሳረፍ ያልተንቀሳቀሰው ለምንድነው? 

ይህን እንዳያደርግ ምን ያዘው? ምን ከለከለው?›› የሚል ጥያቄ በጥናቱ መነሳቱን 

የምናስታውሰው ጉዳይ ነው፡፡  

በመሆኑም፤ በኦሮሚያ የተነሳው የተቃውሞ ድምጽ፤ መንግስት ብዙ ዓመታት ፎክሮ 

ለተነሳበት የመልካም አስተዳደር ትግል አጋዢ እንጂ በስርዐቱ ላይ እንደ መጣ መዓት 

ሊመለከተው አይችልም፡፡ ችግሩ እንዳለ ስለሚታወቅ፤ ተቃውሞው ፍፁም ያልተጠበቀ 

ነገር ሆኖ መንግስትን ሊስደነግጠው አይችልም፡፡ የፀረ-ኪራይሰብሳቢነት ትግሉን 

የመጀመሪያ ፊሽካ የነፋውም መንግስት ነው፡፡ ስለዚህ፤ መንግስት ራሱን ከችግር አጽድቶ 

የህዝቡን እንባ ለማበስ መነሳቱን አውጆ ተጨባጭ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ በጀመረ 

ማግስት፤በኦሮሚያ ተቃውሞ መነሳቱ፤ለመንግስት በረከት እንጂ መርገምት ባልሆነ ነበር፡፡ 

ሆኖም፤ የትግሉን መጀመር የሚያበስረው የፊሽካ ድምጽ ሲሰማ፤ ድምፁ መርዶ ሆኖ 

ያስደነግጣቸው ቡድኖች እና የስርዐቱ ባላንጣዎች የህዝቡን አጀንዳ ነጥቀው የጥያቄውን 



ውል አጠፉት፡፡ አጀንዳው ከሰላማዊ የተቃውሞ ሂደት ወጥቶ የፀጥታ ሥጋት የሚፈጥር 

ሁከት ወደ መሆን ተሸጋገረ፡፡ አፍራሽ ኃይሎች ይህን ለማድረግ እንቅልፍ አጥተው 

ተረባረቡ፡፡  

የሐይማኖት፣ የፍርድ ቤት፣ የፖሊስ፣ የህክምና፣ የኢንቨስትመንትወዘተ ተቋማት እና 

የግለሰብ ንብረቶች በእሣት መጋየት ሲጀመሩ፤ እንዲሁም ብሔር እና 

ሐይማኖትንየተንተራሰ ጥቃት መታየት ሲጀምር፤ተቃውሞው የንፁሐን ዜጎች 

ህይወትንየሚያጠፋ አውዳሚ ጎዳና መያዝ ሲጀምር አሳሳቢ ችግር ከመሆን ደረጃ ደረሰ፡፡ 

ያም ሆኖ ገዢው ፓርቲ ‹‹የዘመድ ቄስ እየፈታ ያለቅሳል›› እንዲሉ፤ ከህዝቡ ጋር እያለቀሰ 

ችግሩን ለመፍታት ሙከራ አደረገ፡፡ ከትክክለኛ የመብት ጥያቄ ጋር ተዳብለው የመጡትን 

ህገ ወጥ ድርጊቶች የመግታት እና የህዝቡን ጥያቄ ለመፍታት ብርቱ ጥረት አደረገ፡፡ 

መንግስት፤መስተካከል የሚገባውን ነገር ለማስተካካል ጥረት እያደረገ ከህዝብ ጋር መምከር 

ሲጀምር፤የተለያዩ ኃይሎች አጀንዳውን ሰርቀው በየአቅጣጫውይጎትቱት ጀመር፡፡ 

ከመነሻው የመልካም አስተዳደር ችግር አንድ መገለጫ ሆኖ የተከሰተው ‹‹የተቀናጀ 

ማስተር ፕላን››እንዲቆም ቢደረግም፤ ሁከቱ በየጊዜው ማገርሸቱን ቀጠለ፡፡ በዚያው መጠን 

የችግሩ ምንጭ ምንድነው? የሚለው ጥያቄ አነጋጋሪ መሆን ያዘ፡፡  

አንዳንዶች፤ ችግሩንከፌደራል ስርዓቱ ጋር ማያያዝ ጀመሩ-በሁለት መልክ፡፡ በአንድ 

በኩል፤ብሔረሰባዊ ቅርጽ ያለው የፌደራል አወቃቀር ያመጣው መዐትተደርጎ ቀረበ፡፡ በሌላ 

በኩል፤ ህገ መንግስታዊ የሆነው የፌደራል ስርዓት በአግባቡ ባለመተግበሩ የተፈጠረ ችግር 

ነው ተባለ፡፡ ‹‹ብሔረሰባዊ ፌደራሊዝም ፈጥረህ የእጅህን አገኘህ›› ባይ ትምክህተኞች እና 

‹‹የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ አልተከበረለትም›› ባይ ጠባቦች ሁከቱን 

ለማባባስ ግር ብለው ሲነሱ፤ በህዝብ ብሶት ግሎ የተጀመረው የፀረ ኪራይ ሰብሳቢነት 

ትግል እንደ ደራሽ ጎርፍ ጠራርጎ ሊወስዳቸው መሆኑን የተረዱት የኢህአዴግን መዝሙር 

አቀንቃኝ ኪራይ ሰብሳቢዎች እና ሌሎች ሙሰኞች፤ ሁከቱ ከአደጋ የማምለጥ ዕድል 

እንደሚያመቻችላቸው አስበው እሣት ማንደዱን ተያያዙት፡፡ የኢህአዴግን ፍቅር እየሸጠ 

ለመጠቀም የሚሞክረው እና የኢህአዴግን ጥላቻ እየቸረቸረለመኖር የሚፈልገው ኃይል 

በአንድነት ተሰለፈ፡፡   



ሆኖም መንግስት፤ ተቃውሞው የፌደራል ስርዓቱን በመጠበቅ እንጂበማጥቃት ፍላጎት 

የሚመራ አለመሆኑን ገለፀ፡፡ ለህዝቡ አሳሳቢ ሆኖ በታየውና ለቅሬታ መነሻ በሆነው ጉዳይ 

ላይ ትክክለኛ እና ወቅታዊ መረጃ ቀርቦ ወይም ከህዝቡ ጋር ሰፊ ውይይት ተደርጎ ቢሆን 

ኖሮ ሊከሰት የማይችል ተቃውሞ መሆኑን አስረግጦ እየተናገረ ትግሉን ቀጠለ፡፡ 

መንግስት የሁከቱ ምንጭ በሐገር ቤት እንዳልሆነ ሲገልጽ ቆይቷል፡፡ አሁን የወጡት 

መረጃዎች የሚያመለክቱትም ይህንኑ ሐቅ ነው፡፡ ጁሐር መሐመድ በከፈተው ድረ - ገጽ 

የተሳሳተ መረጃ በማቅረብ ተሳታፊ ከሆኑት ሰዎች ውስጥ በ83 በመቶው በውጭ ሐገር 

የሚኖሩ ሰዎች መሆናቸው ታውቋል፡፡ የሐገር ቤት ተሳታፊዎች 17 በመቶ ብቻ ናቸው፡፡ 

ከተቃውሞ ገፁ ጎብኝዎች(ተሳታፊዎች)፤ 41 በመቶ የሚሆኑት ከአሜሪካ፣ 20 በመቶው 

ከአውሮፓ፣ 9 በመቶው ከካናዳ፣ 6 በመቶውከኬንያ እና 6 ከመቶውከኖርዌ መሆናቸውን 

ዓለም አቀፍ የመረጃ ተንታኝ ተቋማት ገልፀዋል፡፡ ይህ ሁከት የኪራይ ሰብሳቢዎች፣ በውጭ 

ሐገር በሚገኙ የስልጣን ተስፈኞች እና የሐገር ቤት አጋሮቻቸው የእጅ ሥራ ነው፡፡ 


