
ህዝቡ ምን አጎደለ? 

የሚገርመኝ ሁሉም ወደ መድረክ ሲወጣ በምላሱ የተነቀሳት ይመስል ህዝቡ ይሳተፍ፣ የጥቂቶች 

ጉዳይ አይደለም ወዘተ የሚሉ አባባሎች ያዘወትራል። ድሮውንስ ማን ነው እየታገለ ያለው?  

መንግስት እርምት ውሰድ ብሎ እየታገለ ነው። ህዝቡ መንግስት እርምት መውሰድ አይችልም 

ብሎ ሲደመድም ግን ምን ማድረግ ችንደሚችል በትንሹ የኦሮምያ ክልል የህዝብ አመፅ ማየት 

ነው።  

የመንግስትና የድርጅት አመራሮች እርስ በርስ ተፈራርቶ ሲርመጠመጥ ቀላሉ መንገድ ህዝቡን 

ታገል ማለት ሆኖዋል። ሙሰኛው ማን ሆነና እንደማይታወቅ ህዝብ ሙሰኛውን አውጣ ተብሎ 

የሚጠየቀው?  

ራሱ አመራሩ አይደል እንዴ ሙሰኛና ክራይ ሰብሳቢው። መንግስት ህዝብ ላነሳው ጥያቄ ተገቢ 

እርምት ካልወሰደ አንድ ላይ እንደሚጠራርጋቸው ጥርጥር የለውም። ሙሰኞችም ይህችን 

ይፈልጋሉ፣ ህዝቡ ከመስመር ወጥቶ እርስ በርሱ እንዲናቆርና የዘረፉትን ዘርፈው ያለጠያቂ 

ከዚህ ስርዓት በኃላ ህጋዊ ባለሃብት ሆነው ለመክበር ነው።  

ህዝብ ይህን ሴራ ጠንቅቆ ያቃል። ከህዝብ ጎን የተሰለፋቹህ የለውጥ አመራሮች በሰከነ መንገድ 

ከላይ እስከታች በመገምገም ተገቢ "የአመራር ተሃድሶ" እንዲካሄድ በማድረግ ዳግም ታሪክ 

ለመስራት መተጋገል ይገባቹሃል።  

የተዘረፈው የግል፣ የቡድንና የህዝብ ሃብት ይፋዊ በሆነ መንገድ ለባለቤቱ መመለስ አለበት። 

ከስልጣን ማውረድና ባጠፋው ጥፋት ተጠያቂ ማድረግ በቂ አይደለም። አለበለዝያ “ሲሾም 

ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል” ይሆንና ሁሉም የቻለውን ዘርፎ መታሰርን ይመርጣል። 

ተደጋግሞ የተነገረን የጥፋት "ናዳ" ሩቅ ሳይሆን በቅርብ ርቀት ማየት ሳይሆን በተግባር ኦሮምያ 

ላይ አይተነዋል። ትግሉ ካልተፋፋመ የኦሮምያው እንደተጠበቀ ሆኖ በሁሉም ክልል የተቀባበለ 

እሳት እያየን ነው። እስካሁን የተካሄደው እርምት እንደተጠበቀ ሆኖ የክራይ ሰብሳቢነቱ 

ተዋናዮች ተራ ፖሊስና ትራፊክ ብቻ ነው ወይ? መሬት የዘረፉት፣ በውጭ ንግድ ሂደት 

እየዘረፉ ያሉት፣ በሜጋ ፕሮጀክቶች እየዘረፉ ያሉት፣ በግዢና በኮንስትራክሽን እንዲሁም 

በቅጥርና ዕድገት ሃብት እያከማቹ ያሉት እነዚህ ናቸው ወይ? 

በቅርብ ኦሆዴድ በከፍተኛ አመራር ከወሰደው እርምጃ ውጭ ህወሓት፣ ብአዴን ና ደኢህዴን 

በከፍተኛ አመራር ላይ የወሰዱት እርምጃ የለም። ንፁሃን ስለሆኑ ነው? ዓሳ ከራሱ ይገማል 

የሚለው ሁላችንም ያስማማል። በሺዎች የበታች አመራርና ተራ ሰራተኛ ላይ እርምጃ ሲወሰድ 

በከፍተኛ አመራር ላይ ግን ምንም። በሙሰኛ ከፍተኛ አመራር እርምጃ የማይወሰድ 

ለምንድነው? ከፍተኛ አመራሩ ያካበተው ሃብት ከየት መጣ? አሁንም ህዝቡ ለውጥ ይፈልጋል፣ 



ሃብቱን የዘረፉትና ደም ያነቡት እንዲጠየቁላት ይፈልጋል። ለህዝብ የቆመውና ሙሰኛው 

ይለይ።  

የህዝብ ጥያቄና ብሶት ወደጎን በመተው በከፍተኛው አመራር ያለው የተለመደው የ“እከከኝ 

ልከክህ” ድራማ ይቁም። ከፍተኛው አመራር በሚመራው ድርጅት ሰራተኞች ፊት ቀርቦ 

መገምገም አለበት። አሁን እያየን ያለነው ግን በየድርጅታችን ሙሰኛ መሆኑ የምናቀው  

ከፍተኛ አመራር ተገምጋሚ ሳይሆን ራሱን ከደሙ ንፁህ በማስመሰል የይስሙላና በኔት ወርክ 

ንፁሃንን ሲያጠቃ ነው።   

ህዝቡ መታገል አለበት የሚባለው አባባል ታስቦበት ነው ወይ? ህዝብ ሁሌም ትግል ላይ ነው 

ታሪክም የሚመሰክረው ህዝብ በማያቋርጥ የለውጥ ትግል ላይ መሆኑ ነው። ልዩነቱ በራሱ ላይ 

እርምጃ የማይወስድ ከፍተኛ አመራር ግን ህዝቡን እንዲታገል የማስገንዘብ ድፍረትና ቁመና 

ሊኖረው አይችልም።  

የኔ ስጋት የህዝቡ ትዕግስት ተሙዋጦ ከኢህአዴግ ፊቱን በማዞር በአመራሩ መርመጥመጥ 

ምክንያት እየታየ እንዳለው በጎራ መደባለቅ ምክንያት የሰማእታት አደራ እንዳንበላ ነው። 

ለምሳሌ በአገሪትዋ ያሉት የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች በማን ነው የሚመሩት? በየድርጅቶቹ 

የማእከላዊ ኮሚቴ አባላት አይደል? እነዚህ የዩኒቨርሲቲ ቦርድ ዩኒቨርሲቲዎችን እንደ የወተት 

ላም ያልብዋቸዋል (ይመዘብርዋቸዋል) እንጂ ይመርዋቸዋል እንዴ?  

በነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች የተፈፀመው ዝርፍያ ስንቴ ነው ወደ ተወካዮች ምክርቤት የቀረበው? ምን 

እርምጃ ተወሰደባቸው? ታዲያ ህዝቡ ምንአድርግ ነው የሚባለው? እስካሁን ድረስ ግለሰቦች 

ባካሄዱት ጥናትና በየመድረኩ በሚካሄዱ የሰራተኛና የተማሪ ግምገማዎች በዩኒቨርሲቲዎች 

እየተዘረፈ ያለው የህዝብ ሃብት ከሚመደበው በጀት ውስጥ 1/4 እንደሚሆን ይታመናል።  

ማንኛውም ግዢ በኔትዎርክ ነው፣ ዋጋ ተማኙ ተጫራቹ አጫራቹ አፅዳቂው አማካሪው የተለያዩ 

አካላት ሲሆኑ አንድ አምሳል ናቸው። ለሚከፈለው ገንዘብ ጥራት ያለው አገልግሎት የለም፣ 

ላልተሰራ ግንባታ ክፍያ ይፈፀማል፣ ገቢ ላልሆነ ዳቦ አትክልት ዘይት ስካር ጤፍ ስጋ የፅህፈት 

መሳርያ ይከፈላል፣ ለደረቅ ቆሻሻና የፍሳሽ ቆሻሻ ያልተገባ ክፍያ ይፈፀማል፣ ላልተጠና ጥናት 

ክፍያ ይፈፀማል፣ ወዘተ። ቅንጅት ፈጥሮ የወረቀት ስራ ይሰራል እንጂ መሬት ላይ ያለው 

እውነት ሌላ ነው።  

ኢህአዴግ ለስርዓቱ የሚቆሙትን ህዝቦች፣ አባላቱና ሰራተኞች እያስጠቃ ነው። በየቦታው 

ሙሰኞችን የሚታገል አባልና ሰራተኛ ከስራ ሲባረር፣ አለአግባብ ሲቀጣ፣ … አቤቱታ ሲያቀርብ 

እንኳን ሰሚ የለውም። መጨረሻው ምን ይሆን? ተስፋ የቆረጠ ህዝብ የሚወስደው ግብታዊ 

እርምጃ ምን ሊሆን እንደሚችል በቅርቡ በኦሮምያ ክልል የተፈፀመውን ማየት ይቻላል። 

ልማታዊው አመራር ራሱን ለመስዋእት አዘጋጅቶ ወደ ህዝብና ሰራተኛው ወርዶ ማታገል 

አለበት። በተለይ የኢህአዴግ የፕሮፖጋንዳ ክንፍ ብቃትና ዝግጁነት ይፈተሽ። 



በኢህአዴግ መስፈርት አይደለም ለማእከላዊ ኮሚቴ ለበታች አመራር የማይበቁትን ማእከላዊ 

ኮሚቴና ሚኒስትሮች እንዲሁም የክልል ቢሮ ሃላፊዎች እየሆኑ ነው። ህዝቡ ይህን ያቃል 

እያየና እየታዘበ ነው። የዚህ ዋና ምክንያት ደግሞ በከፍተኛ አመራር ላይ የተንሰራፋው 

አደርባይነትና የኔትዎርክ አሰራር ምክንያት የተጠቆመ ሁሉ ያለ ተቃውሞ እጩ በመደረጉ 

ነው። የየድርጅቱ ከፍተኛ አመራር ቀድሞ ለይቶ ያበቃቸውና ክትትል ያደረገባቸው እጩዎች 

ስለሌሉት ስለእያንዳንዱ ጥንካሬና ድክመት የሚያሳይ መረጃ የለም።  

ስለዚህ ከፍተኛ አመራሮች ህዝቡን ታገል ለማለት ድፍረት የላቹሁም፣ ህዝቡ ታጋሽ ነው፣ 

የህዝቡን ትዕግስት ከደካማነት ከተወሰደ ወደ ጥፋት እየተገባ ነው። ስለዚህ አባሉና ህዝቡ 

እየታገሉ እኛ አልታገልንምና እንታገል ማለት አለባቹህ። ጠ/ሚ ሃይለማርያም ደሳለኝ ከፍተኛ 

አመራሮች በሰበሰቡበት ጊዜ በአደባባይ የተነገረው "ከዚህ አዳራሽ እንደወጣን የየራሳችን 

ኔትዎርክና የዘር ሃረግ እንዳይነካብን ልንከላከል ነው። መታገል ከሆነ መታገል ነው። ህዝቡ 

የሚቻለውን ያህል እየታገለ ነው ህዝቡ ከሚገባው በላይ ታግሶናል፣ በራሳችን ላይ ቆርጠን 

እንታገል፣ አለበለዚያ መሪነቱ ምኑ ላይ ነው" ያሉት። ታዲያ አሁን ህዝቡ እየታገለ አይደለም 

የሚያስብል ምን ተገኘ? ሳጠቃልል “ሳይቃጠል በቅጠል” ይሁን ባይ ነኝ። 

 

ዓብለሎም መንክር  

መጋቢት 1/2008 ዓ.ም  


