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ኢህአዴግ ጥልቀታዊ ተሀድሶ እንደሚያደርግ በገለጸው መሰረት ከዚህ ቀደም ባልታየ 

መልኩ ምናልባትም በመንግስትነት ዘመኑ አዲስ የሆነ የካቢኔ ሹመቶችን በጠቅላይ 

ሚኒስትሩ አማካኝነት ለፓርላማ አቅርቦ አጸድቆአል፤ አብዛኛዎቹም ከፍተኛ የአካዳሚክ 

ማእረግ ያላቸው ናቸው፡፡ በትምህርትና በምርምር ዘርፍ ብዙ የሰሩ፣ ለሀገሪትዋም ቀድሞ 

ከነበራቸው መልካም ስነምግባርና አስተዋጽኦ በበለጠ ብዙ ይሰራሉ ተብለው 

የታመነባቸውና የሚጠበቁ ናቸው፡፡ አዲሱ የጥልቀታዊው ተሀድሶ ጉዞ የመጀመሩ 

ማብሰሪያም ነው - ሹመቱ፡፡  

ተሿሚዎች የተጣለባቸውን መንግስታዊና ህዝባዊ አደራ ለመወጣትም በፓርላማው ፊት 

ቃለመሀላ ፈጽመዋል፡፡ አዲሱ ሹመት ምሁራኑ በሙያ ብቃትና በእውቀት ባካበቱትም ሰፊ 

ልምድ በመታገዝ በህዝቡ ውስጥ የተከሰተውንና ህዝቡን ያስመረረውን የመልካም 

አስተዳደር የፍትህ የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢነትን ችግር በሚመሩት መንግስታዊ ተቋምም 

ሆነ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ደረጃ ሊፈቱ ይችላሉ ወይንም ለመፍታት የሚያስችል መፍትሄ 

ያመነጫሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

በእርግጥ ይህ ስር የሰደደ ችግር በአንድ ግዜ ይቃለላል ተብሎ ባይጠበቅም በሂደትና 

በየደረጃው ቀስ በቀስ ለውጥ ለማምጣት እንደሚቻል ይታመናል፡፡ ለአመታት 

ተንሰራፍቶና ስር ሰዶ፣ የራሱን መሰረት ጥሎ በጥቅም ቁርኝት ተሳስሮ፣ በራሱ 

በመንግስትና በኢህአዴግ ጉያ ውስጥ ሆኖ መንግስትን ሲገዘግዝ የነበረውን ሙስናና 

የኪራይ ሰብሳቢነት ክምችት መንቀል የሚቻለው ህዝብ፣ መንግስትና ገዢው ፓርቲም 

በአንድነት ቆመው ሲታገሉት ብቻ ነው፡፡ 

በተለያዩ ሀገራት የታየው ልምድ እንደሚያሳየው ቢሮክራሲው ውስጥ ተመሳስሎ የመሸገው 

በመንግስት ወንበር ሁኖ ህዝብን ሲበድልና ሲያስከፋ ሲያስለቅስ የቆየውንና የኖረውን 

ሀይል ሙሉ በሙሉ ከመዋቅሩ ውጭ ማድረግ ካልተቻለ በግዜ ሂደት ተመልሶ 



ወደቀድሞው እኩይ ስራው እንደሚሰማራ ጥፋትም እንደሚያደርስ በተደጋጋሚ 

ታይቶአል፡፡  

በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ባለስልጣናት በተቀመጡበት መንግስታዊ ወንበርና ሀላፊነት ላይ 

ሁነው የመንግስትን የህዝብን ሀብት እንደሚዘርፉ፣ የሀገር ቤቱ አልበቃቸው ብሎም 

የዘረፉትን ሀብት ባህር ማዶ እንደሚያሻግሩ፣ በውጭ ባንኮች እንደሚያስቀምጡ፣ ቤትና 

የተለያየ ድርጅቶች እንደሚገዙ ወዘተ በብዙ የውጭ መገናኛ ብዙህን ሲዘገብ የኖረ ነው፡፡ 

አንዱም ህዝቡን የሚያስቆጣው፣ ለከረረ ተቃውሞ የሚጋብዘው፣ ፈንቅሎ እንዲወጣ 

የሚያደርገው በመንግስት ሀላፊነትና አመራር ላይ የነበሩ ሰዎች የሚፈጽሙት ዝርፊያ 

ነው፡፡ በህዝቡ ላይ የሚያደርሱት የመልካም አስተዳደር በደልና ግፍ በፍትህ ስርአቱ ላይ 

የሚፈጽሙት አድልኦና መድልዎ ፍትህን ማዛባትና መርገጥ ሙስናና ጉቦ እንዲስፋፋ 

ማድረጋቸው ነው፡፡  ግዜው ይርዘም እንጂ ህዝብ ይህን አይነቱን ህግ የጣሰና አይን ያወጣ 

ድርጊት ሊሸከመው አለመቻሉ በተጨባጭ ታይቶአል፡፡ 

ህዝብ ሀገሩንም ሆነ መንግስትን አምርሮ እንዲጠላ የሚያደርገው በተለያየ ደረጃ ህዝባዊ 

ሀላፊነትና አደራ የማይሰማቸው የተሰጣቸውን ስልጣን ለግል ሀብት መሰብሰቢያ 

መክበሪያና ማካበቻ ሲጠቀሙበት ሲጠቃቀሙበት የኖሩ ግለሰቦች ናቸው፡፡ ህዝቡን ክፉኛ 

እንዲቆጣ ያበቃው ከውጭ የመጣ ሀይል ሳይሆን በራሱ በመንግስት በየደረጃው የተሾሙት 

ሰዎች ከታች እስከ ላይ በፈጸሙት ብልሹ ተግባር ነው፡፡ 

ሰዎች በየግዜው ቢቀያየሩም አዲሶቹም ተመልሰው እየተነከሩበት ጉዳዩ ውሀ ቅዳ ውሀ 

መልስ ሲሆን ቆይቶአል፡፡ አዲሶቹ ተሿሚዎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት 

ከመሆናቸው አንጻር ይሄንን በቅርብ የሚያውቁትን የህዝባቸውን ችግር ለመፍታት ምላሽ 

ለመስጠት የተጣለባቸው አደራ ከፍተኛ መሆኑ ቢታመንም ከስር ያለው መረብ ተበጣጥሶ 

እስካልወደቀ ድረስ አሁንም ለስራቸው ትልቁ እንቅፋት እንደሚሆን ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

በእነሱ ደረጃ ሊያደርጉ የሚችሉት ፖሊሲውን ማስፈጸምና አመራር መስጠት እንዲሁም 

የቅርብ ቁጥጥር ማድረግ ሲሆን ዋነኛውና ግዙፉ ሀይል ፈጻሚውና አስፈጻሚው የሚገኘው 

ከስር ነው፡፡ በቀጥታ ከህዝቡ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች እለት በእለት የሚገናኘውም ይሀው 

ክፍል ነው፡፡ ለነበሩ መሰረታዊ ቅሬታዎች ብሶቶችም መነሻው ከዚሁ አካል ጋር በስፋት 

የተያያዘ መሆኑ ይታወቃል፡፡ 



ጥልቀታዊው ተሀድሶ በምን መጠንና ደረጃ ይሄንን ችግር ሊቀርፈው ይችላል? ምንስ ለዚህ 

ሲባል የተዘጋጀ የክትትልና የቁጥጥር ዘዴዎች መንገዶች አሉ? የሚለው በጥልቀት 

መታየት ያለበትና መፈተሸ የሚገባው ነጥብ ነው፡፡ 

የአዲሶቹ ተሿሚዎች ምሁራዊ ብቃት፣ እውቀትና ልምድ አከራካሪ ባይሆንም ምን ያህል 

በቢሮክራሲው ውስጥ ሰርተው አልፈዋል? ያለውን ሸፍጥ፣ ተንኮልና ደባስ ምን ያህል 

ያውቁታል? እንዴትስ የቁጥጥርና የክትትል ስርአት በመዘርጋት ችግሩን ሊጋፈጡትና 

ሊቀርፉት ይችላሉ? የሚለው ነጥብ ነው ወሳኝ የሚሆነው፡፡ በእርግጥ ቅንነት፣ ታማኝነት፣ 

ህዝባዊ አገልጋይነት፣ ሀገራዊና  ህዝባዊ ፍቅር መሰረታዊ እሴቶች መሆናቸው 

ይታወቃል፡፡ በተለምዶ የእኛ ህዝብ አክባሪውን ወረድ ብሎ የሚያዳምጠውን የሚሰማውን 

መፍትሄም ፈጥኖ የሚሰጠውን ችግሩን የሚካፈለውን ይወዳል፤ ያከብራል፡፡ ስልጣን አለኝ 

ብሎ የሚኮፈስበትን የሚኩራራውን የሚያጉላላውን ክብሩን የሚነካና የሚያመናጭቀውን 

ፈፅሞ አይወድም፡፡ አምርሮም ይጠላል፡፡ አዛውንትና አሮጊቶችን ምናልባትም አያቶቻቸው 

ሊሆኑ የሚችሉትን እንኳን በስነስርአት የማያነጋግሩ፣ ለህዝብ ትህትናና ከበሬታ የሌላቸውን 

በተለይ በታችኛው ደረጃ የነበሩ እልፍ ሹሞችን ህዝቡ አይቶአል፡፡ 

ዛሬም ስለሙስና እየተነገረ ባለበት ሰአት ጉዳይ ለማስፈጸም በብዙ ሺህ ብሮች 

የሚጠየቅበት ማን ምን ያመጣል የሚሉ ጉዶች በተለያዩ መንግስታዊ ድርጅቶችና መስሪያ 

ቤቶች በህግ አስከባሪዎችም ውስጥ ምንም ሳይነኩ ተሰግስገው እንደሚገኙ ህዝቡ ያውቃል፤ 

ይናገራልም፡፡ ለመንግስትም ትልቅ ፈተና ነው፡፡ ህዝቡ ለራሱ መብት መከበር ሲል 

ተገቢና ተጨባጭ ማስረጃዎችን እየያዘ ጉዳዩን በማጋለጥ መተባበር መብቱም ግዴታውም 

መሆኑን ጠንቅቆ ማወቅ አለበት፡፡ ይሄን ባደርግ ያጠቁኛል የሚለውን ፍርሀት አውልቆ 

መጣል ይጠበቅበታል፡፡ ጥልቀታዊው ተሀድሶ ፈርጀ ብዙና ገጽታውም የህዝብን ፍትሀዊ 

ተጠቃሚነት በሁሉም መስክ ማረጋገጥ በመሆኑ ለዚህ ተግባራዊነት የግድ የህዝቡ ተሳትፎ 

ወሳኝ ነው፡፡ 

አዲሶቹ ተሿሚዎች የተሳካ የህዝብን ስሜትና ፍላጎት ያረካ ስራ መስራት የሚችሉት ሰፊ 

የህዝብ ድጋፍና ትብብር አብሮአቸው መቆም ሲችል ነው፡፡ ጅምሩ የሚደገፍና የሚበረታታ 

ሲሆን ውጤታማ ስራ እንዲሰሩ ለህዝብ ተደራሽ በመሆን አዳዲስ ለውጥ ለማስመዝገብ 

እንዲችሉ ማገዝ ይገባል፡፡ የተጀመረውን ሀገራዊ የልማትና የእድገት ለውጥ ወደላቀ ደረጃ 

ለማሸጋገር የሀገሪቱ የውጭና የውስጥ ጠላቶች በመቀናጀት እየሸረቡት ያለውን ሀገር 



የማፈራረስና የመበታተን ሴራ ሙሉ በሙሉ በማምከን የተረጋጋ ሰላማችንን ይዘን መዝለቅ 

እንድንችል ዋናውና ወሳኙ ሀይል ህዝቡ ስለሆነ ለራሱ፣ ለቤተሰቡ፣ ለሀገሩ ህልውናና ሰላም 

ሲል ነቅቶ መጠበቅ ይገባዋል፡፡ 

ጉዳዩ የመንግስት መለወጥ አለመለወጥ አይደለም፡፡ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጥንትም 

ዛሬም ሀገሪቱን ለማጥፋት ህዝቡን እርስ በእርሱ ለማባላት የተገኘውን ቀዳዳ ሁሉ 

ከመጠቀም ወደኋላ እንደማይሉ በታሪካችን ውስጥ በተደጋጋሚ ታይቶአል፡፡ ግብጽ 

በዋነኛነት ኢትዮጵያን ለማዳከም ከተሳካላትም ለመበታተን በድህነት ውስጥ እንድትኖር  

የእርስ በእርስ ጦርነትና የብጥብጥ ማእከል ሰላምና መረጋጋት የሌላት ሀገር እንድትሆን 

ለማድረግ ከብዙ ሺኅ ዘመናት ጀምሮ ስትጥር ኖራለች፡፡ ጦርነትም ከፍታ ከአንዴም 

ሁለት ግዜ በጀግኖች አባቶቻችን ተደምስሳ የተመለሰች ዛሬም ያልተኛችልን ሀገር ነች፡፡ 

ዛሬ ደግሞ ኦነግን፣ ግንቦት ሰባትን፣ ኦብነግን የሲዳማ ንቅናቄን ወዘተ ከሻእቢያ ጋር 

ተቀናጅታ በመርዳትና በማገዝ በማንኛውም መንገድም ሆነ ዘዴ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ 

ብላ የቆመች ሀገር ነች፡፡ እኛም ይሄንን ማንነትዋን አሳምረን እናውቃለን፡፡ 

ክፍተትና ቀዳዳ ሳንፈጥር ችግሮቻችንን በሰላማዊ ውይይት እየፈታን ሁከትና ብጥብጥ 

ትርምስ ውስጥ ሳንገባ ሀገራችንን መጠበቅ ማሳደግ የማንም ሳይሆን የራሳችን ግዴታና 

ሀላፊነት መሆኑን በውል ልንገነዘብ ይገባል፡፡ አዲሶቹ ተሿሚዎች ለሀገርና ለህዝብ ቀናኢ 

በመሆን የበለጠ ስራ ሰርተው ውጤት እንደሚያስመዘግቡ ይጠበቃል፡፡ የህዝብ ድጋፍና 

ሰፊ ትብብር ለበለጠ ውጤት እንደሚያበቃቸውም ይታመናል፡፡ የህዝቡን ሰፊ የሆኑና 

ፈርጀ ብዙ  ለአመታት የተከማቹና ተቆልለው የጋራ ያህል የተከመሩ ችግሮች በአንድ 

ቀን፣ በአንድ ጀምበር ለመፍታት አይቻልም፡፡ ቀላሉ መንገድ ህዝቡ ራሱ ንቁ ተሳታፊ 

በመሆን ችግሮቹን ለመፍታት የመፍትሄውም አካል በመሆን ከመንግስት ጎን ተሰልፎ ተኪ 

የሌለውን ሀላፊነቱን መወጣት ሲችል ብቻ ነው፡፡ 

ምን ግዜም የህዝብ የነቃ ተሳትፎ ነውና ውጤት የሚያመጣው ሙሰኞችን ኪራይ 

ሰብሳቢዎችን፣ የፍትህ በደል ፈጻሚዎችን፣ ጉቦ በመብላት አድልዎና የተዛባ ፍርድ 

የሚሰጡትን፣ በህገወጥ የመንግስትና የህዝብ ሀብት ዘረፋ የተሰማሩትን፣ ህዝብን 

የሚያስመርሩና የሚያስከፉትን ራሱ ህዝቡ ለህግ አሳልፎ መስጠት አለበት፡፡  በየትኛውም 

ስራና ዘርፍ ላይ ያሉና የሚገኙ ግለሰቦችም ቢሆኑ በተጨባጭ ማስረጃ ከተቻለም እጅ 

ከፈንጅ እየያዘ ለህግና ለፍትህ ማቅረብ ይጠበቅበታል፡፡ ይሄንን ለመከላከል የሚሞክሩ 



ሹሞችንም እያጋለጠ ሲሰጥ ለሌላውም ትምህርት መሆን ስለሚችል ችግሩን ይቀርፋል፡፡ 

በተረፈ ሁሉን ሸክም በመንግስት ላይ በመጣል ማማረሩ ምንም የተለየ ለውጥ 

አያመጣም፡፡ 

ባጠቃላይ፣ መንግስት በሰዎች የተመሰረተ በሰዎችም የተዋቀረ ነው፡፡ ከሌላ አለም የመጣና 

የተቀመጠ አይደለም፡፡ የቁጥጥር ስርአቱን ማጎልበት ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለው 

አሰራርና ስርአት እንዲሰፍን ማድረግ የግሉም ሆነ የመንግስት ሚዲያው ተገቢ ሙያዊ 

ሀላፊነቱን እንዲወጣ ነጻነቱን መስጠት፤  ሲቪክ ማህበራትን ማገዝና መርዳት ተጠያቂነት 

ያለው አሰራር እንዲሰፍን የበኩሉን ትልቅ ድርሻ ይወጣል፡፡ ከህግና ከስርአት ውጪ 

በየቦታው እያቆጠቆጡ በህዝቡ ላይ በደል የሚፈጽሙትን ወገኖች ለማጋለጥ ተጠያቂ 

እንዲሆኑ ለማድረግም ቁልፍ ሚና ይጫወታል፡፡ ጥልቅ ተሀድሶውም ሆነ አዲሱ ጉዟችን 

ውጤት የሚያመጣው በዚህ መልኩ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 


