
                              ከቃል ወደ ተግባር 
 
ሰሞኑ በሬድዮ ፋና አንድ ዜና አነበብኩ። ዜናውም በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ 
ከምትሰራበት ቤት ውስጥ የዋጋ ግምታቸው ከ45000 ብር በላይ በጥሬ ገንዘብና በንብረት 
ሰርቃ ለመሰወር የሞከረችው ግለሰብ በ7 ዓመት ከ 8 ወር ጽኑ እስራት ተቀጣች የሚል 
ነው። ይህች እህታችን ቀጣሪዎችዋ አምነው ቤቱን ከነንብረቱ ብቻ ሳይሆን ምግብ አብስላ 
የምታቀርብላቸው እስዋ እስከሆነች ድረስ ሒወታቸውም ጭምር አምነው የሰጥዋትን 
አሰሪዎችዋን በመካድ አስነዋሪ ተግባር ፈጽማለች። 
 
እምነትዋን አክብራ ተስማምታ የገባችበትን ወርሃዊ ደመወዝዋ ባግባቡ እየቆጠበች አሁን 
የተፈረደባት ሰባት ዓመት ብትቆይ ኖሮ ምናልባት የተሻለ ደረጃም ትደርስ ነበር። በቤት 
ሰራተኝነት፤ በሊስትሮነትና በሌላ ተመሳሳይ ስራ ጀምረው አሁን አንቱ የተባሉ ሰዎች 
እንዳሉ ይታወቃል። እስዋ ግን የአቋራጭ መንገድ ፈልጋ ገደል መሆኑ ግን ሳታይ ሰተት 
ብላ ስለገባች ይሄውና ወድቃ ለመሰባበር በቃች። ለዚህም ነው ፍርድ ቤቱ ለፈጸመችው 
ጥፋት ተመጣጣኝ ብሎ የገመተው ቅጣት የወሰነባት። ከዚህ ተግባር ብዙዎች 
እንደሚማሩበት እርግጠኛ ነኝ።  
 
ምናልባት ትምህርቱ በተቀጣሪ የቤት ሰራተኛ ብቻ ታጥሮ እንደማይቀር እርግጠኛ ነኝ። 
የጊዜ ጉዳይ እንጂ። 
 
ከዚች የቤት ሰራተኛ የማይተናነስ ማለት ተመሳሳይ ባህሪይ ያለው ብዙ እንደሚኖር 
ይገመታል። በአሁኑ ወቅት በአገራችን እየታየ ያለው አለመረጋጋት የተለያየ የቀለም ቅብ 
ቢሰጠውም ውስጠ ቁምነገሩ አንድ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየገነገነ የመጣው በመንግስት 
ስልጣን ላይ ያሉት ባለስልጣናት የሚካሄደው ዝርፊያ ነው። ይህ የሹመኞች ዝርፊያ 
ያስመረረው ህዝብ በተለያየ ወቅት ምሬቱና ብሶቱ መርጦ ላስቀመጠው መንግስት ሲያሰማ 
ይሄውና አመታት አለፉ። ሁሉም ልክ አለው እንደሚባለው የሚሰማ ጠፍቶ መንግስት 
በህዝብ የተመረጠ መሆኑን ረስቶ ስዩመ እግዚአብሔር ነኝ እስከ ማለት ስለደረሰ ከልክ 
ያለፈውን ገንፍሎ መፍሰስ ጀመረ። ይህ መፍሰስ የጀመረው የአገሪቱን ሰላምና አንድነት 
የማይፈልጉ ምክንያት ሲያነፈንፉ የነበሩ ሁሉ አሰፍስፈው ገንፍሎ የፈሰሰውን 
ወደየአቅማዳቸውን መሰብሰብ ጀመሩ። ለዚህም ነው በየአከባቢው አንድ ወጥ ሳይሆን 
ጉራማይሌ ጥያቄ ማስነሳት የጀመሩት። ዋናውን ህዝቡ ያስመረረው የብልሹ አስተዳደር 
ጥያቄ ወደ ጎን በመተው አንዱ የርስት ጥያቄ ይዞ ሲነሳ ሌለው ያከተመለትና በአሁንዋ 
ኢትዮጵያ ጥቅም እንደሌለው የተረጋገጠለት የመገንጠል ጥያቄውን  ከተሰቀለበት አውርዶ 
አቧራውን አራግፎ ሂወት ሊዘራበት ሲውተረተር ይታያል። የሚገርመው እሳትና ጭድ 
የሆኑት አንድ ግንባር ፈጥረናል ብለው ሲተሻሹ እያየን ነው። በምን ተአምር ነው የኦነግ 
ባንዴራና የምኒልክ ባንዴራ ጎን ለጎን ማየት የሚቻለው። የመጨረሻው ቀን ካልደረሰ 
በስተቀር።  ለዚህም ነው የግለቱ መጠን እየጨመረ ሳይሆን እየቀዘቀዘ ያለው። 
 
መንግስትና ኢህአዴግ አመሻሹ ላይ ብዙ የሚያሰከፍል ቢሆንም ችግሩ እኔ ነኝ፤ ከማንም 
በላይ ውስጤ ተግማምተዋል፤ መጀመሪያ ራሴን ማጽዳትና የምይሆነውን ቆርጨ መጣል 
አለብኝ በማለት ቢያንስ ቃል ገብተዋል። ይህ ቃል ተግባራዊ ሲሆን ለማየት ወዳጅም 
ጠላትም በትኩረት እየተከታተለው እንዳለ ግልጽ ነው። ወዳጅ ይህ አሁን እየታየ ያለው 
አለመረጋጋት በሃይል ሳይሆን በመግባባትና በመተማመን እንዲቋጭ ይፈልጋል። የአገራችን 
አንድነትና እድገት የማይጥማቸው ለግል ጥቅማቸው ብቻ የሚንደፋደፉት ደግሞ አሁን 
እየታየ ያለው አለመረጋጋት እንዲቀጥል ይፈልጋሉ። የነሱ ምኞት የኢህአዴግ መውደቅ 
እንጂ ከኢህአዴግ ውድቀት በሗላ አፍጥጦ እየመጣ ያለው አደጋ ጉዳያቸው አይደለም። 



አሁን ኳስዋ ያለችው በኢህአዴግ ሜዳ ላይ ነው። ግብዋ ላይ ልትገባ ወይም አጥር ጥሳ 
ልትሄድ ወሳኙ ኢህአዴግ ነው። በቃሉ መሰረት ጥልቀት ያለው ተሃድሶ ይፈለጋል። ይህ 
ጥልቀት ያለው ተሃድሶ እንዲሁ በቴለቪዥን መስኮትና በሬድዮ በሚደረገው ቅስቀሳ ብቻ 
መታጠር የለበትን። እስከአሁን የተደረገው በቂ ነው ባይባልም ከአሁን በሗላ በተግባር 
የተደገፈ ቅስቀሳ መሆን አለበት። ህዝቡ በያንዳንድዋ ቀን ለውጥ ይፈልጋል። ይህ ለውጥ 
ደግሞ ከሚያውቀውና ለኣመታት ካንገሸገሸው አሰራርና ሹመኛ ጭምር መሆን አለበት። 
 
እዚህ ላይ የኔ ብቻ ሳይሆን የብዙዎቻችን ስጋት አለ። እውን በኢህአዴግ ውስጥ ያለው 
ያለመደፋፈር፤ መፈራራት፡ የራስህን ኔት ዎርክ ማጠናከር ከስሩ መንቀል ይቆይና 
ተነቃንቀዋል ወይ ነው። በየደረጃው ማለት የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ፤ የኢህአዴግ ምክር 
ቤት ቀጥሎ ደግሞ የየድርጅቱ ማእከላይ ኮሚቴ ግምገማ እያካሄደ ነው። እስከአሁን ድረስ 
ግን በግለሰብ ደረጃ ተጠያቂ ሆኖ እርምጃ የተወሰደበት አንድም ግለሰብ የለም። እስካሁን 
በተገማገሙት እውን አንድ እንኳን በተቀመጠው መነሻ የመገምገሚያ ነጥብ ተጠያቂ 
የሚሆን ታጥቶ ነው ወይስ እንደተለመደው በቀረርቶና በፉከራ ሊያልፍ ነው። 
 
በአገራችን አንድ አሰራር እየተለመደ ነው። ይሄውም በአቅም ማነስ ይሁን በብልሹነት 
የተገመገመ ሰው ተመጣጣኝ እርምጃ እንደመውሰድ ብድግ ተደርጎ በሚኒስተር መአርግ 
የጠቅላይ ሚኒስተሩ አማካሪ ተብሎ ይቀመጣል። እርምጃው የዘገየው ምንልባት ለተጨማሪ 
አማካሪዎች አዲስ ህንጻ እስኪሰራ ይሆን ወይ? አለበለዚያ ህዝብን ያንገሸገሹ ሹመኞች 
ቦታቸው ጠቅላይ ሚኒስተሩ ቢሮ ሳይሆን ቃሊቲ ወይም ቂሊንጦ ነው። ቦታ የለም 
እንዳይባል ለዘመን መለወጫ የተፈቱት የህግ ታራሚዎች ክፍት ቦታ እንዳለ አያውቁትም 
ባልልም እግረ መንገዴ ጠቆም አድርጌ ልለፍ። 
 
ስለዚህ አሁን ጋብ ያለ የሚመስለው የህዝብ ንቅናቄ እንዳያዘናጋን የበለጠ ወደ ድሮ ቦታው 
እንዲመለስ አስቸኳይ ምላሽ የሚያስፈልጋቸው አስቸኳይ መልስ መስጠት ጊዜ 
የሚያሰፈልገው የተግባር ጊዜ ሰሌዳ ወጥቶለት በልግጽ ለህዝብ ይፋ ይደረግ። 
 
አሰሪዎችዋን በዘረፈችው በቤት ሰራተኛዋ ተግባራዊ የሆነው ፍርድ የህዝብን አደራ 
ዘንግተው የህዝብን ሃብት ለግላቸው ያዋሉም ለፍርድ ቀርበው ተመጣጣኝ እርምጃ 
ካልተወሰደ ተዳፍኖ ያለውን ረመጥ እንደገና ነበልባል ሆኖ ሁላችንም እንዳያቃጥለን 
መንግስት ካሁኑ ይትጋ። 
 
“ከሁሉም በላይ ሰላም” 
 
አበበ ሃይሌ 
መስከረም 4/2009 


