
1 
 

            ጥልቀታዊው  ተሀድሶ !!  

                                              ይነበብ  ይግለጡ 11-18-16 

መንግሥት  ባለፉት ጥቂት ወራት  ራሱን በጥልቀት  ለማደስ  በከፍተኛ ደረጃ 

በሁሉም የአደረጃጀት መዋቅሮች በስፋት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ የመልካም 

አስተዳደር፣ የፍትህ፣ የሙስና፣ና የኪራይ ሰብሳቢነት የመሬት ቅርምት ወዘተ … 

ችግሮች  በኅብረተሰቡ ላይ  የፈጠሩትን ብሶት በማያዳግም  መልኩ  ለመቋጨት 

ጥልቀታዊው ተሀድሶ አማራጭ የሌለው በመሆኑ እንቅስቃሴው እለት ከእለት 

በመካሄድ ላይ ይገኛል፡፡ 

የተጠቀሱት ሥር የሰደዱ ችግሮች ኅብረተሰቡን ለከፍተኛ ምሬት የዳረጉ ሲሆን 

ፈጻሚዎቹ በመንግሥትና በድርጅቶች ወንበር ላይ ተቀምጠው የመንግሥታዊ 

አሠራር ብልሹነት እንዲሰፍን ይህ ቀረው የማይባል ግፍና በደል ፈጽመዋል፡፡ 

ኢህአዴግ ችግሩን ለመፍታት ወስኖ ለመንቀሳቀስ ጥረት ቢያደርግም የተፈለገውን 

ያህል ርቀት መራመድ አልቻለም፡፡ 

የመንግሥት መዋቅር የህዝብ አገልጋይ መሆን ሲገባው መዋቅሩን በመጠቀም ለግል 

ጥቅማቸው ማሳደጃ፣ መክበሪያና መገልገያ አድርገውት  የቆዩት ሙሰኞችና ኪራይ 

ሰብሳቢዎች መንግሥት ህግና ሥርዓቱን ተከትሎ እርምጃ እንዳይወስድ ለማድረግ 

ሠላምና መረጋጋቱን ለማወክ ክብሪት የመጫር፣ ሁከት የማነሳሳት ተግባር ውስጥም 

የተዘፈቁበት ሁኔታ እንደነበር የቅርብ ጊዜያት እውነት ነው፡፡ በኢህአዴግ ላይ 

ህዝቡን አስቀይመውና አስከፍተው ያስነሱት ሌላ ማንም ሳይሆን የራሱ አባላት 

ናቸው፡፡ 

የህዝብ እርካታ የሚረጋገጠው ህዝቡ እንደሚናገረው ሙሰኞችንና ኪራይ 

ሰብሳቢዎችን በመልካም አስተዳደርና በፍትህ ሥርዓቱ ላይ ያላጋጡትን መንግሥት 

ለህግና ፍትህ በቁርጠኝነት ማቅረብ ሲችል ብቻ ነው፡፡ በዚህ ረገድ የተድበሰበሰና 

የመሸፋፈን ሁኔታ እየዋለ እያደር በመከሰት ላይ መሆኑን ህዝቡ ይናገራል፡፡ ይህ 

ጥልቀታዊ ተሀድሶውን ሊያስተጓጉለው ይችላል የሚል ሥጋትም ደቅኗል፡፡ 
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ኢሕአዴግ ከዓመት በፊት የችግሩን አሳሳቢነት ከተናገረ በኋላ ቀድሞ እርምጃ 

ለመውሰድ ባለመቻሉ ነው በስተኋላ የተከሰቱት ችግሮች የተወለዱት፡፡ 

ጥልቀታዊውን ህዳሴ ለማሳካት የሚቻለው በአንድ ወገን በህግ የሚጠየቁትን ተጠያቂ 

በማድረግ በሌላ በኩል የተሻለ ሥራዎችን ለመሥራት ምደባዎችን በብቃትና 

በውጤታማነት ተመሥርቶ በማካሄድ፣ ኪራይ ሰብሳቢዎችና ሙሰኞችን በማጋለጥ 

ከጥገኞች የተላቀቀ መዋቅርን መፍጠርና መገንባት ሲቻል ብቻ ነው፡፡ 

አዲሱ ካቢኔ የጥልቅ ተሃድሶውን መሠረታዊ ዓላማ ጨብጦ ግቡን ለማሳካት  ደረጃ 

በደረጃ የተለያዩ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ ተሿሚዎቹ በእውቀታቸው 

አገሪቱን የሚያገለግሉበት ሰፊ መድረክ ማግኘታቸው  የበለጠ ለመሥራት 

ህዝባቸውንና አገራቸውን ተጠቃሚ ለማድረግ በትጋት እንዲሰሩ የሚያደርግ ነው፡፡ 

ኢሕአዴግ አመርቂና ዘመን ተሻጋሪ የመሠረተ ልማት እድገት ውጤቶች 

በአገራችን እንዲታይና እንዲመዘገብ ያደረገ ቢሆንም የዚያኑም ያህል በአገራችን 

ላይ የተጋረጡ የሥጋት ዳመናዎችም አሉ፡፡ የችግሩ አስኳል መነሻዎች በገዥው 

ግንባር አባላት ውስጥ በአጭሩ ሳይቀጩ ቆይተው እየተንሰራፉና ሥር እየሰደዱ 

የሄዱትና በህዝብ ውስጥ ከፍተኛ ቅሬታ የፈጠሩት የመልካም አስተዳደር፣ የፍትህ 

እጦት፣ የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮች ናቸው፡፡ አደጋዎች እያደር 

እያበጡና እየገዘፉ መሄዳቸው ቀውስ የፈጠረው፡፡ አፍርጦ ማከም ግድ ያለበት ደረጃ 

ላይ በመደረሱ ነው ተሀድሶው ያስፈለገው፡፡ 

በብልሹ አሠራር የተጠመዱ ሰዎች በኢሕአዴግ ስም ተቀምጠው ህዝብንም 

አገርንም መምራትና ማስተዳደር አይችሉም፡፡ ህዝብን መናቅ ህዝብን መድፈር ነው 

የሚሆነው፡፡ ለዚህ ነው በጥልቅ ተሀድሶው እነዚህን ዓይነት ሹሞችን እየፈለፈሉ 

በማውጣት ማራገፍ የተሀድሶው ቀዳሚ ግብ የሆነው፡፡ ተሸክሞ መራመድም 

አይቻልም፡፡ ሁሉም አንድ ዓይነት ነው ማለትም አይደለም፡፡ 

ችግሩን መፍታት የሚቻለው በመደባበስና በመሸፋፈን አይደለም፡፡ ቁርጠኛ የሆነ 

የፖለቲካ ውሣኔ ብቻ ነው የሚያስፈልገው፡፡ ውስጥን ማጥራት ተሸካክሞ ማለፍ 

ሊሆን አይችልም፡፡ 
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አመራሩ ስለተለወጠ ብቻ መሠረታዊ ለውጥ ይመጣል ብሎ መጠበቅም 

አይቻልም፡፡ ህዝብ አያውቅም የሚሉ ካሉ ተሳስተዋል፡፡ ህዝብ የማያውቀው ምንም 

ጉዳይ የለም፡፡ መንግሥትን ከህዝብ ጋር ሆድና ጀርባ እያደረገው የሄደውን ክፍል 

ለይቶ ህግና ሥርዓት ባለበት አገር ላይ ለህግ ማቅረብ የተገባ ነው፡፡ ዋነኛው 

ጥልቀታዊ ተሀድሶ ከዚህ ይጀምራል፡፡ 

ጥልቀታዊው ተሀድሶ በእኛ አገር ብቻ አልተጀመረም፡፡ የብዙ አገራት ፓርቲዎች 

ተመሳሳይ ችግር ውስጥ በወደቁበት ወቅት ራሳቸውን ፈትሸው ጥልቅ የማጥራት 

እርምጃዎችን ሲወስዱ ኖረዋል፡፡ በሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት የተበከሉ ከላይ እስከ 

ታች የነበሩ የፓርቲም ሆነ የመንግሥት አመራሮችን ተጠያቂ ማድረግ ይህንንም 

በይፋ ለህዝብ ማሳወቅ ኢሕአዴግ የተቸገረበት ምክንያት አሁንም ግልጽ 

አለመሆኑን ህዝቡ ይናገራል፡፡ ለምን ሲልም ጥያቄውን ያነሳል፡፡ 

ተሀድሶው ሰዎችን በሰዎች መተካት ከሆነ ሥር ነቀል ለውጥ ሊሆን አይችልም 

ጥገናዊ ነው በማለት የሚከራከሩ አሉ፡፡ መሠረታዊ መዋቅራዊ ለውጦች በአሠራርና 

በአደረጃጀት በሰው ኃይል አመዳደብም ጭምር በተግባር መታየት አለበት፡፡ 

በየደረጃው ያሉ ዜጎች ተሳታፊ የሚሆኑበትን  ሰፊ መድረኮች በማዘጋጀት የህዝቡን 

ሀሳብ ለማግኘት ጅምሩ ይረዳል፡፡ ችግሩን መፍታት አፋጣኝ የኢሕአዴግ የቤት 

ሥራ ነው፡፡ ተደጋጋሚ ተግባራዊ ተሞክሮዎችም አሉት፡፡ አለባብሶ መሄዱ ሌላ 

ችግር ከመውለድ አይዘልም የሚል ሰፊ የህዝብ አስተያየት አለ፡፡ 

ኢትዮጵያ በገዘፈ የልማትና የእድገት ፈጣን ግስጋሴ ላይ የምትገኝ ኢኮኖሚያዊ 

እመርታዎችን ያስመዘገበች አገር ነች፡፡ በውስጥ የተከሰቱ የተለያዩ ችግሮች 

የሚፈቱት በግልጽነትና በሠላም በመነጋገር ብቻ መሆን አለበት፡፡ አገራችንን 

ለጠላቶቿ ገፀ በረከት አድርጎ በመስጠት አይደለም፡፡ 

የዘመኑን እውቀት አገኘ የሚባለው ትውልድ ከጥላቻ ፖለቲካ መውጣት ይገባዋል፡፡ 

ጥላቻ ፍቅርንና አብሮነትን ያፈርሳል፡፡ ለአገርም ለህዝብም አይበጅም፡፡ የመጣው 

ይምጣ በሚል ማስተዋል የጎደለው መንፈስ እርስ በእርስ በመናቆር አገሪቱን 

ለታሪካዊ ጠላቶቿ አሳልፎ ሊሰጥ ቀዳዳም ሊከፍት አይገባውም፡፡ አስጎምጂ ታላላቅ 

ተስፋዎችን ሰንቃ እየተራመደች ያለች አገር መሆኗ መዘንጋት የለበትም፡፡ 
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ኪራይ ሰብሳቢውና ሙሰኛው ኃይል በመንግሥት ጉያ ውስጥ ተሸጉጦ በኢሕአዴግ 

ስም ያሻውን እየሰራ አይነኬ ነኝ እስከሚል ድረስ ህግና ሥርዓትን በመተላለፍ 

በፍጹም ዓይን አውጣነት ሲፈጽም የኖረው ወንጀለኛ ድርጊት ህዝብን ያቆሰለ ያደማ 

አስመርሮም ለተቃውሞ ያስነሳ መሠረታዊ ምክንያት ሆኗል፡፡ ይኼንን መካድ 

መሸፈጥም አይቻልም፡፡ ሊተኮርበት የሚገባው እንዴት እናርመው ዳግም 

እንዳይከሰት እናድርግ የሚለው ነጥብ ነው፡፡ 

የተሀድሶ ጥልቀቱ በየደረጃው እየሰፋና መሠረቱን ወደታች እያወረደ በሄደ ቁጥር  

ሥር ነቀል እርምጃዎችን መውሰድ ከቻለ ችግሩን ሊፈታው ይችላል፡፡ ግብ ማድረግ 

ያለበት ግለሰቦችን ከቦታ ማንሳትና መለዋወጥ በእከሌ ምትክ እከሌን መሾም 

አይደለም፡፡ መንግሥታዊ የሥራ ኃላፊነቶች አንዱ ሲነሳ ሌላው መተካቱ ግድ 

መሆኑ ይታወቃል፡፡ መሠረታው ሥር ነቀል የአደረጃጀትና የአሠራር ለውጥ 

በማድረግ ለህዝቡ በተጨባጭ ማሳየት የተሸረሸረውን እምነት ለመመለስ ያስችላል፡፡ 

እየተካሄደ ያለው ጥገናዊ ለውጥ ነው፤ የኢሕአዴግ አባላት ተነስተው ሌሎች 

አባላቱን ሾመ፤ በየቦታው አስቀመጠ፤ የዛሬዎቹም የትናንቶቹም ከአንድ ምንጭ 

የተቀዱ በመሆኑ ጊዜ ለመግዛት ካልሆነ በስተቀር ምንም ዓይነት በመርህ ደረጃ 

የሚመጣ የሚጠበቅም ለውጥ የለም የሚለው አስተያየት ኃላፊነት የጎደለው ነው፡፡ 

የሚመጣውን ለውጥ ጊዜ ሰጥቶ ማየቱ ለመደገፍም ለመውቀስም ያስችላልና፡፡  

መንግሥትና ገዥው ፓርቲ በራሴ በኩል ፈትሼ ሙስና፣ ኪራይ ሰብሳቢነት፣ 

የፍትህና የመልካም አስተዳደር ችግሮች የመንግሥትን ሥልጣን ለግል ጥቅም 

የማዋል ብልሹ አሠራር በስፋት መፈጠሩን ደርሼበታለሁ ብሎ ለህዝብ በይፋ 

ካሳወቀ ሁለተኛ ዓመቱን ሊይዝ ነው፡፡ መንግሥት ራሱ አምኖ በተቀበለው የችግሩ 

ስፋት ደረጃና መጠን ይህንን በፈጠሩት አካላት ላይ የወሰደው አንድም ምንም 

ለህዝብ የተገለፀ እርምጃ የለም፡፡ ይኼ ጥልቀታዊው ተሀድሶ እስከምን ድረስ 

ይጠልቃል የሚሉ ጥያቄዎችን በህዝቡ ውስጥ እያስነሳ ይገኛል፡፡ 

ብሄራዊ የሆነ የጋራ መግባባትን ከመያዝ ይልቅ በየድርጅቱ ተለያይቶ አንዱ 

በሌላው ጣልቃ አይገባም በሚል የሚኬድበት አካሄድ ውሎ አድሮ ሌላ ትልቅ 

ፈተናና ችግር ይዞ እንደሚመጣ ህዝቡ ይናገራል፡፡ ጥፋተኞች ህዝብን የበደሉ 
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ሕዝብን የዘረፉ ለምን በህግ አይጠየቁም? መንግሥት ማስረጃው አለው አይደለም 

ወይ? ሳይኖረው እንዴት ደርሼበታለሁ አለ? ለምንስ በአደባባይ ለህዝቡ 

አያሳውቅም? ምስጢር አድርጎ መያዙ ለምን አስፈለገ? የሚሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ፡፡ 

መሸፋፈንና መተዛዘሉ እስከየት ይዘልቃል ወይንስ ህዝቡን አሁንም አልተረዱትም? 

የሚሉ ሰፊ አስተያየቶች ይደመጣሉ፡፡ በሌሎች አገሮች ፓርቲዎች ልምድና 

ተሞክሮ በውስጥ ግምገማቸው ከፍተኛ አመራሩም ሆነ በተለያየ ደረጃና እርከን 

የሚገኙት ኃላፊዎች ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት ውስጥ ገብተው በተጨባጭ ከተገኙ 

በህዝቡ ፊት ከኃላፊነት ያነሳቸዋል፡፡ ከአባልነት ያባርራል፡፡ በህግ እንዲጠየቁ 

ያደርጋል፡፡ ይኼ ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው አሠራር ነው፡፡ 

ኢሕአዴግ በአራት ብሄራዊ ድርጅቶች የተፈጠረ ግንባር ስለሆነ የራሳቸው ወጥነትና 

ነጻነት በራሳቸውም የመወሰን መብት ስላላቸው የአንዱን አባል ሌላው ሊነካው፣ 

ሊከሰውና ሊወቅሰው አይችልም፡፡ በጋራ ግንባሩ ላይ ካልሆነ በስተቀር፡፡ በዚህ 

መልኩ ወጥ በሆነ ደረጃ ሁሉም እኩል መራመድ መወሰን ተግባራዊ ማድረግም 

አይችሉም፡፡ ህዝቡ የተመረረበትን ግዙፍ ችግር በተፈለገ መጠን ለመፍታትም 

አያስችለውም የሚለው የህዝብ አስተያየት በስፋት ይደመጣል፡፡ ልዩ ትኩረት ልዩ 

እሳቤንም ይጠይቃል፡፡ 

 


