
‹‹የዘመድ ቄስ እየፈታ ያለቅሳል›› 
አሜን ተፈሪ 03-09-16 

ክፍል ሁለት 

የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን (ባለፉት ሃያ ዓመታት)፤ ዜጎች በፖለቲካ መሪዎች እና 

በተቋማት ላይ የሚኖራቸውን መተማመን የሚሸረሽሩ ክስተቶችን፤ በደንብ ሰልቀው 

ለማጥናት ሞክረዋል፡፡ በእርስ በእርስ ያለመተማመን ስሜት የነኮተ ህብረተሰብን 

ከሚፈጥሩ ችግሮች መካከል አንዱ ሙስና ነው፡፡ ይህ ያለመተማመን መንፈስ፤ እንደ ነገሩ 

ሁኔታ የብሔር/ብሔረሰብ መልክ የመያዝ ዕድል ይኖረዋል፡፡ በእኛም ሐገር የሥርዓቱ 

ቀንደኛ ጠላቶች (ብረት ያነሱት የሻአቢያ ቡችሎች) እና ፖለቲካዊ ነውር የማያውቁ 

ኪራይ ሰብሳቢ (ጠባብ) ኃይሎች፤ እንዲሁም ስርዓቱን የማፍረስ ግብ ያላቸው ወገኖች 

(ትምክህተኞች)፤ በየጊዜው የታዩ ችግሮችን የብሔር ቀለም ለመቀባት ሲሞክሩ 

አይተናል፡፡ እናም ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል የታየውን የሁከት እንቅስቃሴ በዚሁ መንገድ 

ሊተረጉሙት ሞክረዋል፡፡ ችግሮችን የብሔር/ብሔረሰብ መልክ በመስጠት፤ ቀውሱን 

‹‹የአውሬ መፈንጫ ይሆናል እንጂ›› በሚል ዓይነት ፉከራ ሊመሩት ጥረት አድርገዋል፡፡ 

የህዝቡ አስተዋይነት እና ሥር የሰደደ የዘመናት ትስስር በር ዘግቶ እንዳሰቡት እንዳይሄዱ 

አገዳቸው እንጂ የሚችሉትን ነገር ሁሉ አድርገዋል፡፡  

ታዲያ ይህ ሁኔታ ሊቀየር የሚችለው፤ ህዝቡ በእርሱ ስም የሚሰራውን ፖለቲካ 

ለመቆጣጠር እና የስልጣን አጠቃምን ህጋዊ፣ ህገ መንግስታዊ ወይም ሌላ (ባህላዊ) 

የቁጥጥር ስልቶችን በመጠቀም አደብ ያለው የፖለቲካ እንቅስቃሴ መፍጠር ሲቻል ነው፡፡  

መንግስት፤ ህዝቡ በቀጥተኛ የፖለቲካ ተሳትፎ ስልጣንን የመቆጣጠር ዕድል እንዲያገኝ 

የተለያዩ ጥረቶችን አድርጓል፡፡  የህዝቡን ድምጽ ለመስማት ይሞክራል፡፡ በቅርቡ፤ 

በኦሮሚያ ክልል የተከሰተውን ችግር በቅንነት ለመፍታት እና የህዝቡንም ድምጽ 

ለመስማት ሞክሯል፡፡ ከዚህ ችግር ጋር በተያያዘ የነበሩበትን ድክመቶች ተቀብሎ፤ 

‹‹እሰዬው፤ እንኳንም ህዝቡ በመረጠው መንግስት ላይ ያለውን ተቃውሞ ገለፀ›› በማለት፤ 

ከህዝቡ ጎን መቆሙን አረጋግጧል፡፡  



‹‹ለህዝቡ ቅሬታ መንስዔ የሆነው፤ እኔ የፈፀምኩት ስህተት ነው፡፡ ጥያቄውም ተገቢ ነው›› 

ከማለት ተሻግሮ፤ ‹‹እንኳንም እንዲህ ያለ የሚጠይቅ ህብረተሰብ ተፈጠረ፡፡ እንዲህ ያለ 

ህብረተሰብ እንዲፈጠር እፈልጋለሁ›› ብሎ፤ የህዝቡን ጥያቄ ሲቀበል፤ አንዳንዶች 

‹‹መንግስት ፈራ፤ ተንበረከከ›› በማለት ሊንኳስሱት ሞክረዋል፡፡  

ወትሮም ‹‹የምንፈራው ዋናው አለቃችን ህዝቡ ነው›› የሚለው ኢህአዴግ፤ ለዚህ አስተያት 

የሰጠው ምላሽ፤ ‹‹እንኳንም ተንበረከኩ፤ እንኳንም ህዝቤን ፈራሁ፡፡ በዚህች ሀገር ህዝብን 

የሚፈራ መንግስት ከተፈጠረ እንደ ትልቅ ድል እወስደዋለሁ›› የሚል ነበር፡፡ ‹‹ህዝብን 

የሚፈራ እና የህዝብ አገልጋይ መሆኑን የተቀበለ መንግስት መፍጠር አለብን›› እያለ 

ለሚደክመው ኢህአዴግ፤ ውርደት እና ወንጀል ህዝብን ማንበርከክን እንጂ ለህዝብ 

መንበርከክን አይደለም፡፡  

ከረቂቅ ማስተር ፕላኑ ጋር በተያያዘ፤ ‹‹ድርጅታችን ሰፊ ጊዜ ወስዶ ጥናት አድርጎ 

ያቀረበውን የልማት ዕቅድ፤ ከህዝብ ጋር ተወያይቶ ሳያሳምን ወይም እንዲቀበለው 

ሳያደርግ ወደ ትግበራ ገብቶ አያውቅም›› ያሉት፤ የኢፌዴሪ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ 

ጉባዔ አቶ አባዱላ ገመዳ፤ ከሁለት ዓመታት (?) በፊት ምክር ቤቱ ባዘጋጀው አንድ 

የውይይት መድርክ የተናገሩት ነገር እዚህ ሊጠቀስ የሚገባው ነው፡፡  

በዚሁ መድረክ ተሳታፊ የነበሩ የእንባ ጠባቂ ኮሚሽን ኮሚሽነር፤ አንዳንድ የሥራ 

ኃላፊዎች በሚፈጥሩት ችግር የተነሳ መስሪያ ቤታቸው ኃላፊነቱን ለመወጣት መቸገሩን 

በምሬት ከተናገሩ በኋላ፤ በዜጎች ከፍተኛ ቁጥር ያለው አቤቱታ የሚቀርብበት በአዲስ አበባ 

መስተዳድር መሆኑን ሲገልፁ፤ (በኢቴቪ እንደ ተመለከትኩት)፤ የመስተዳድሩ አንድ 

የሥራ ኃላፊ፤ ‹‹አንዳንድ ሰዎች የረባ ያልረባውን ችግር ወደ ኮሚሽኑ ይዘውት ይሄዳሉ፡፡ 

ይህን ይዞ፤ ‹‹የአዲስ አበባ አስተዳደር ከፍተኛ ቅሬታ ይቀርብበታል ብሎ መናገር ተገቢ 

አይደለም›› የሚል ምላሽ ሰጡ፡፡  

በዚህ ጊዜ አቶ አባዱላ በሰሙት አስተያየት ተቆጡ፡፡ እንዲህም አሉ፤ ‹‹በመጀመሪያ፤ 

የረባ - ያልረባ የሚባል የዜጎች አቤቱታ የለም፡፡ አቤቱታው የረባ መሆን አለመሆኑ 

የሚታወቀውም ለሚመለከተው አካል ቀርቦ ከታየ በኋላ ነው፡፡ ስለዚህ ዜጎች የመሰላቸውን 

(የረባም ሆነ ያልረባ) ጥያቄ ወይም አቤቱታ የማቅረብ መብት እንዳላቸው፤ እኛም 



አቤቱታቸውን የማዳመጥ ግዴታ እንዳለብን መረዳት ይኖርብናል›› በማለት ጠንከር ያለ 

ምላሽ ሰጡ፡፡ 

ኢህአዴግ ጠቃሚ መሆኑን ያመነበትን የልማት ዕቅድ ነድፎ ዝም ብሎ ወደ መተግበር 

አይገባም፡፡ ያቀረበውን ዕቅድ ህዝቡ ካልተቀበለው፤ አምኖ እስኪቀበለው ድረስ ወደ 

ትግበራ አይሄድም፡፡ ስለዚህ፤ በረቂቅ የማስተር ፕላኑ ላይ ጥያቄ ሲነሳ ‹‹አይተገበርም›› 

አለ፡፡ ሆኖም አንዳንዶች ይህን እንደ ሽንፈት ቆጠሩት፡፡ ለኢህአዴግ ደግሞ ሽንፈት ከዚህ 

ተቃራኒ በሆነ መንገድ መጓዝ ነው፡፡  

ይህን ሁኔታ በተሳሳተ መንገድ የተመለከቱት ኃይሎች፤ ‹‹አንድ ሐሙስ የቀረው 

መንግስት›› መሆኑን አመኑ፡፡ ስለዚህ ሁከቱ እንዲቀጣጠል ጥሪ ማድረግ ጀመሩ፡፡ 

‹‹መንግስት ደካማ ነው፤ ሊወድቅ እየተንገዳገደ ነው›› ከማለት አልፈው፤ ስለሽግግር 

መንግስት መወያየትም ጀመሩ፡፡ በግርግር ለማትረፍ የሚፈልጉ ኃይሎች፤ በህዝቡ 

ፍትሐዊ ጥያቄ ላይ እንደ ጥገኛ ህዋስ ተጣብቀው የፖለቲካ ትርፍ ለማትረፍ ብዙ ጥረት 

አደረጉ፡፡  

መንግስት፤ የመልካም አስተዳደር ችግር መኖሩን ከተገነዘበ ቆይቷል፡፡ ችግሩንም 

ለማስወገድ ጥረት ለማድረግ የወሰነው፤ አሁን የሚያነጋግረን ችግር (ሁከት) ከመከሰቱ 

አስቀድሞ ነው፡፡ በቅርቡም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት፤ ‹‹ችግር አለ እያልን 

በመፎከር መዝለቅ የለብንም፡፡ ችግሩን ለመፍታ ተጨባጭ እርምጃ መውሰድና ለፀረ - 

ኪራይ ሰብሳቢነት ትግሉ ቁርጠኛ መሆናችን ማሳየት ይኖርብናል፡፡ ብዙ በማውራት 

እየተሸረሸረ የመጣውን የህዝብ አመኔታ መልሰን ለማግኘት ተጨባጭ እርምጃ መውሰድ 

ይኖርብናል›› በማለት ቃል ከገቡ በኋላ፤ የመልካም አስተዳደር ንቅናቄ መድረክ በመክፈት 

በፀረ ኪራይ ሰብሳቢነት ላይ ጦርነት አወጁ፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ፤ ዋናው ነገር የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካ-ኢኮኖሚ ምንጭን ማድረቅ 

የሚያስችል ስርዓት መፍጠር ቢሆንም፤ በዘመቻ መልክ የሚሰራ ሥራ መኖር አለበት 

ከሚል ውሳኔ ላይ ተደርሶ እንቅስቃሴ ሲጀመር፤ አሳሳቢው ሁከት ተቀሰቀሰ፡፡  

ህዝቡ ብዙ ችግር ተሸክሞ ቆየ ነው፡፡ ገዢው ፓርቲ በይፋ እንደ ገለፀው፤ ህዝቡ ችግር 

እንዳለበት አውቆ እንደመረጠው ያውቃል፡፡ እርካታ የሚያስገኝ አስተዳደራዊ አገልግሎት 



ባይሰጠውም፤ መልካም አስተዳደር ባያሰፍንለትም፤ ‹‹መክሬ -ዘክሬ እንዲሻሻል 

አደርገዋለሁ›› በሚል ተስፋ ህዝቡ እንደ መረጠውም ገልጧል፡፡  

ሆደ ሰፊው፣ ታገሽ እና አስተዋዩ ህዝብ፤ ‹‹ኢህአዴግ አላረካኝም›› በሚል ቁጣ ተገፍቶ 

በስሜት ተነድቶ ድምፁን ለተቃዋሚዎች አልሰጠም፡፡ ገዢው ፓርቲም ይህን አስተዋይ 

ህዝብ ለመካስ፤ ህዝቡን ሲያማርሩት የቆዩትን ችግሮች ለመፍታት ተነሳ፡፡እናም በቅርቡ 

በይፋ ወደ ሥራ ገባ፡፡ በዚህ ጊዜ ህዝቡ ‹‹ጥሩ ዘመን መጣ›› ብሎ ትግሉን ለማቀጣጠል 

ይነሳል እንጂ በተቃራኒ ጎራ ተሰልፎ፤ የጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት ትግሉን የሚጎዳ መንገድን 

ሊከተል አይችልም፡፡  

ከነችግሩ አቅፎ - ደግፎ ይዞት የቆየውን፤ ከወራት በፊት በሙሉ ድምጽ የመረጠውን 

የፖለቲካ ደርጅት ‹‹አይመራኝም፤ ከሥልጣን ይውረድ›› ሊል አይችልም፡፡  ገዢው ፓርቲ 

‹‹በደልህ ተሰምቶኛል፡፡ ችግርህን እፈታለሁ›› ብሎ፤ ለፀረ- ኪራይ ሰብሳቢነት ትግል 

ሲነሳ፤ ከጎኑ ሆኖ ለማገዝ ይሰለፋል እንጂ ሁከት ፈጥሮ እንቅፋት ሊሆን አይችልም፡፡  

የመልካም አስተዳደር ችግር አሳሳቢ ሆኖ የቆየ ችግር ነው፡፡ በመሆኑም፤ የመልካም 

አስተዳደር ንቅናቄ በይፋ ከመጀመሩ አስቀድሞ እንደ አሁኑ ያለ ችግር ቢከሰት አስገራሚ 

ሊሆን አይችልም፡፡ ከንቀቅናቄው አስቀድሞ ከአሁኑም የባሰ ችግር ቢከሰት የሚደንቅ 

አይሆንም፡፡ ሊደንቀን የሚገባው፤ እስከ ዛሬ በዝምታ መኖሩ ነው፡፡ የፖሊሲ ጥናት እና 

ምርምር ማዕከል በጥናቱ ይህን ጥያቄ አንስቷል፡፡   

በሌላ በኩል ደግሞ፤ መንግስት የመልካም አስተዳደር ችግሩን ለመፍታት ቁርጠኛ እርምጃ 

ለመውስድ ይህን ያህል መዘግየቱ አስገራሚ ነው፡፡ የህዝብን አመኔታ የሚያተርፍ ንቅናቄ 

ለመጀመር እስከ ዛሬ መቆየቱ ያስገርማል፡፡ ገዢው ፓርቲ (ቢያንስ ለአለፉት አስር 

ዓመታት)፤ የመልካም አስተዳደር እና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮች የስርዓቱ አደጋ መሆኑን 

ይናገር ነበር፡፡ ግን ከፍተኛ ዳተኝነት የተጠናወተው ሆኖ ዘልቋል፡፡ ችግሩን በውል 

ተገንዝቦ እርምጃ ለመውሰድ ሲያደባ ብዙ ጊዜ ወስዷል፡፡  

ታዲያ አንጀት አርስ እርምጃ አይውሰድ እንጂ ጨርሶ ግን አልተኛም፡፡ የፀረ ሙስና እና 

የሥነ ምግባር ኮሚሽን አቋቋሟል፡፡ የኮሚሽኑን ሥራ በዜጎች ተሳትፎ እንዲጠናከር 

ለማድረግ ጥረት አድርጓል፡፡ የመንግስት ባለስልጣናት ንብረት ምዝገባ ሥራ እንዲከናወን 



አድርጓል፡፡ ኮሚሽኑ እግሩን እየጎተተ መዝገቡን ለህዝብ ተደራሽ ባያደርገውም ምዝገባውን 

አከናውኗል፡፡ ከዚህ ሌላ፤ የዜጎች ቻርተር እንዲዘጋጅ አድርጓል፡፡  

ታዲያ ግራ አጋቢው ነገር፤ ‹‹መንግስት ችግሩን ለመፍታት ተነስቻለሁ›› ብሎ ቁርጥ ውሳኔ 

ማድረጉን በገለፀ ማግስት ይህ ችግር ለምን ተፈጠረ የሚለው ጉዳይ ነው፡፡ እስከ ዛሬ 

በትዕግስት የቆየው ህዝብ፤ መንግስት ችግሩን ለመፍታት ሲነሳ ሆድ ብሶት ለሁከት 

እንዲነሳ ያደረገው ምንድነው?  

መንግስት፤ ትግሉ በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ እና የትግሉ ዋነኛ ባለቤትም ህዝቡ 

እንዲሆን ይፈልጋል፡፡ በመሆኑም፤ ህዝቡ የመልካም አስተዳደር ችግሩን ለማስወገድ ግፊት 

ማድረጉን የሚወደው እንጂ የሚጠላው አይደለም፡፡ ህዝቡም ተሸክሞት የቆየው ቀንበር 

ከጫንቃው እንዲወርድለት ይፈልጋል፡፡ እናም እነኚህ ሁለት ፍላጎቶች ተቀናጅተውና 

ተጠናክረው እንዲሄዱ እውነተኛ ፍላጎት ያለው መንግስት ከህዝቡ ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ 

ለመጓዝ ወደ ህዝቡ ሲንደረደር ሳለ ሁከት ሰልፉን ረበሸው፡፡ ሁለቱ ወሳኝ አጋሮች 

ተፋጥጠው እንዲቆሙ የሚያደርግ አሳሳች ደላላ በመሐል ገባ፡፡  

መንግስት ህዝቡ ጥያቄውን እንዲያነሳ ይፈልጋል፡፡ በህዝቡ የተነሱትን ጥያቄዎችም ተገቢ 

እና ትክክለኛ መሆናቸውን አምኖ ተቀብሏል፡፡ እንዲያውም ሁከት በመፈጠሩ ተገርሞ፤ 

የተነሳው ጥያቄ እንዲህ ዓይነት ችግር ለመፍጠር የሚያበቃ ችግር አልነበረም›› በማለት 

በነገሩ ግራ መጋባቱን ገልጧል፡፡ የተቃውሞ እንቅስቃሴውንም አልጠላውም፡፡ ጥያቄ 

መነሳቱም አላስደነገጠውም፡፡ ይልቅስ ይህን ተገቢ የሚለውን ጥያቄ፤ ህዝቡን በሚያረካ 

መንገድ ምላሽ ሰጥቶ ለማስተናገድ ይፈልጋል፡፡ የመልካም አስተዳደር ንቅናቄውን 

የሚጎዳና ስርዓታዊ ቀውስ የሚፈጥር ሁከት መፈጠሩ ከሚያሳስበው በቀር፤ በጥያቄው 

ተገቢነት ላይ አንዳች ጥርጣሬ የለውም፡፡   

እንዲያውም የሕዝቡን ግፊት፤ የፀረ ኪራይ ሰብሳቢነት ትግሉን የሚያጠናክር ህዝባዊ 

ኃይል አድርጎ በመውሰድ፤ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ሊወስደው ይችል ነበር፡፡ በመንግስት እና 

በገዢው ፓርቲ መዋቅር ተሰግስገው የሚገኙትን፤ እንዳይንቀሳቀስ እጁን አስረው የያዙትን 

የሙስና ገመዶች ቆርጦ ለመጣል ጉልበት ይሰጠዋል፡፡ የኢህአዴግን ፍቅር እየቸረቸሩ 

የሚኖሩትን›› ጥገኞች ከትከሻው አውርዶ አሽቀንጥሮ ለመጣል ጥሩ ዕድል ይፈጥርለታል፡፡ 

ስለዚህ የህዝቡን ጫና ይፈልገዋል፡፡ 



የኢህአዴግን ፍቅር እየቸረቸሩ ሐብት ለማካበት የሚሹ ጥገኛ ኃይሎችን አደብ ለማስገዛት 

ያግዘዋል፡፡ የኪራይ ሰብሳቢዎች መደበቂያ ጫካዎችን ለመመንጠር ጥሩ መሣሪያ አድርጎ 

ሊጠቀምበት ይችላል፡፡ ስለዚህ የህዝቡ ተቃውሞ በረክት እንጂ መርገምት ባልሆነ ነበር፡፡  

ሆኖም ከውስጥ እና ከውጭ ያሉ የኪራይ ሰብሳቢ ዕድር አባላት በፍጥነት ተንቀሳቀሰው 

በረክቱን መርገምት አደረጉት፡፡ ኪራይ ሰብሳቢዎች እና ሙሰኞች፤ የመንግስት እና 

የህዝብ ኃይል እንደ ገባር ወንዝ በአንድ ፈለግ ወንዝ ወርደው ኃያል ማዕበል በመፍጠር 

ሊያጠፏቸው መሆናቸውን ሲመለከቱ ተሯሩጠው ሥራቸውን ሰሩ፡፡ መንግስት እና ህዝብ 

በተፃራሪነት እንዲቆሙ ለማድረግ ተጣጣሩ፡፡ የሞት ሽረት ትግል እንደገጠማቸው 

አውቀውታል፡፡ ስለዚህ መንግስት እና ህዝብ ተፃራሪ ግብ እና ፍላጎት ያላቸው ለማስመሰል 

የቻሉትን ድንጋይ ቆፈሩ፡፡ በአስገራሚ ፍጥነት ሽብልቅ ገብተው ማዕበሉን ለማቆም 

ተንቀሳቀሱ፡፡  

‹‹ሙቅ አነቀኝ›› የሚያሰኝ የተምነሸነሸ ኑሮአቸውን የሚረብሽ ማዕበል መምጣቱን 

የተመለከቱት ኪራይ ሰብሳቢዎች፤ የማይበሉትን ሐብት ሲያከማቹ የቆዩ ጥገኞች፤ የዕድር 

አባሎቻቸውን በመቀስቀስ አጀንዳውን መከለስ፣ መበረዝ እና መደለዝ ጀመሩ፡፡ ልማታዊ 

መንግስቱን በጠላትነት የፈረጁ ኃይሎች ከያሉበት ተጠራርተው፤ ከተፈጠረው ቀውስ 

ለማትረፍ የሚያስችል ጥረት አደረጉ፡፡ 

በህዝብ የተነሱ ዋና ዋና ጥያቄዎች ምላሽ ካገኙ በኋላ ሁከቱ አለመብረዱን የተመለከቱ 

አንዳንዶች፤ ‹‹ለመሆኑ የሚነሳው ጥያቄ ምንድነው?›› በማለት ግራ ተጋብተው መጠየቅ 

ጀመሩ፡፡ አዎ፤ ኪራይ ሰብሳቢው ኃይል የህዝብን ብሶት መከታ አድርጎ ለመደበቅ 

እየሞከረ ነው፡፡ መንግስትን ባልተመለሱ የህዝብ ጥያቄዎች አኮርባጅ ገርፎ ትግሉን ጨርሶ 

እንዲተው ለማድረግ እየተጣጣረ ነው፡፡ የመዘበረውን ሐብት ቦታ-ቦታ ለማስያዝ 

የሚያስችል ጊዜ ለመሸመት ስለፈለገ፤ ‹‹የሚጮኸው ማነው?›› ብሎ ሳይጠይቅ፤ ሁከት 

ወዳየበት እየሄደ በመቀላቀል ሰልፉን ማድመቅ ይዟል፡፡ ሁከቱ እንዳይረግብ የሞት ሽረት 

ትግል እያደረገ ይገኛል፡፡  

ሆኖም ይህ የመልካም አስተዳደር ማዕበል፤ የማይቀለበስ መሆኑን ሲረዱ ፊታቸውን ወደ 

ሌላ አቅጣጫ አዙረው፤ የሚታገሏቸውን ሐቀኛ ታጋዮች ስም ለማጥፋት መፍጨርጨራቸው 

አይቀርም፡፡ ከዚህም የከፋ ሌላ አደገኛ የመደበቂያ ዋሻ ለመቆፈርም ጥረት በማድረግ ላይ 



ይገኛሉ፡፡ ፍተሻው ሲበራታ፤ አድርባይ ያልሆኑ ሐቀኛ ታጋዮችን ለማጥቃት ጠቋሚዎችን 

ለማደራጀት እየሞከሩ ነው፡፡ ሌላም የሚችሉትን ነገር ሁሉ ያደርጋሉ፡፡ ሆኖም ትግሉ 

ይቀጥላል፡፡ ሰፊው ህዝብም ያሸንፋል፡፡ 


