
የኢህአዴግ የመጨረሻ ምሽግ 
አሜን ተፈሪ 12-07-16 

ባለፈው ዓመት መጨረሻ አካባቢ የገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ምክር ቤት ስርዓቱን 

እየተፈታተኑ ባሉ ችግሮች ዙሪያ ውይይት አድርጎ፤ የስርዓት ቀውስ የመፍጠር አቅም 

ያላቸውን ችግሮቹን ለማስወገድ ጥልቅ የተሐድሶ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደሚያስፈልገው 

ገልጾ ወደ ሥራ ገብቷል፡፡ ድርጅቱ በየእርከኑ ግምገማ አድርጎ፤ በችግሮቹ ምንነት ላይ 

የጋራ ግንዝቤ ፈጥሮ፤ የአመራር ሽግሽግ አድርጎ፤ ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት ማድረግ 

ከሚጀምርበት ምዕራፍ ደርሷል፡፡ በአንዳንድ ቦታም ውይይት የጀመረ ይመስለኛል፡፡ 

ሁሉም በተለየ ስሜት የሚጠብቀው የህዝብ መድረኮችን ነው፡፡  

የእስካሁኑ የጥልቅ የተሐድሶ ሂደት በጥርጣሬ የታጀበ ሆኗል፡፡ ጉዳዩ በደንብ ታርሷል 

ለማለት አስቸግሯል፡፡ ኢህአዴግ አምርሮ በትጋት ይዞት ከሆነ፤ በጥልቅ ይታደሳል፡፡ 

አለባብሶ እያረሰ ከሆነ፤ በአረም ይመለሳል፡፡ አንዳንዶች፤ ‹‹የተሐድሶውን ውጤት 

ለመገምገም ጊዜው ገና ነው›› ይላሉ፡፡ ሌሎች፤ ውይይቱ ወደ ህዝቡ እስኪወርድ መጠበቅ 

ያስፈልጋል ይላሉ፡፡ የሆነ ሆኖ፤ ‹‹ተሐድሶው ምን ያህል ጥልቅ ነው?›› የሚል ጥያቄ 

አሁንም አለ፡፡    

ከዚህ በጥልቅ የመታደስ እንቅስቃሴ አንድ ጉልህ ጠንካራ ጎን ማውጣት ይቻላል፡፡ ይህም 

ድርጅቱ ችግሮቹን ውጫዊ አለማድረጉ ነው፡፡ ኢህአዴግ ችግሩን ውጫዊ ሳያደርግ፤ 

ህብረሰተሰቡን ለምሬት የዳረጉ ችግሮችን ነቅሶ ለመፍታት ውሳኔ ማድረጉ ትልቅ ነገር 

ነው፡፡ ገዢው ፓርቲ፤ በድርጅቱ ውስጥ የታዩትን አደገኛ ብልሽቶች ለይቶ፤ ሥር ነቀል 

ለውጥ ለማምጣት ጥልቅ ተሐድሶ እንቅስቃሴ ማድረግ አለብኝ የሚል ውሳኔ ማሳለፉ፤ 

ህዝቡ ከተሐድሶ ንቅናቄው ብዙ እንዲጠብቅ አድርጎታል፡፡ 

የኢህአዴግ ምክር ቤትን ውሳኔ ተከትሎ የገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ አባል ድርጅቶች፤ 

በውሳኔው መሠረት የየራሳቸውን ግምገማ አድርገው ችግሮቻቸውን ለይተው፤ የችግሮቹን 

ምንጮች በግምገማ ፈትሸው፤ የህዝብ እርካታ ሊያስገኝ የሚችል ፈጣን የእርምት እርምጃ 

ለመውሰድ ተስማምተው፤ ባለፉት ሁለት ወራት በየደረጃው ያደረጉትን ግምገማ 

በማጠናቀቅ አሁን ከህዝቡ ጋር ውይይት ማድረግ ከሚጀምሩበት ደረጃ ደርሰዋል፡፡  



ከከፍተኛ አመራሩ በመጀመር የተካሄደው የጥልቅ ተሐድሶ መድረክ ወደ መካከለኛ እና 

ዝቅተኛ የፓርቲው መዋቅር ተሸጋግሮ፤ አንዳንዶቹ የግንባሩ አባል ድርጅቶች ከህዝቡ ጋር 

ውይይት ማድረግ ጀምረዋል፡፡ እናም በጥልቅ በመታደስ እንቅስቀሴው ህዝቡን ለምሬት 

የዳረጉ ችግሮች ይወገዳሉ የሚል ትልቅ ተስፋ ይዘን በመጠባበቅ ላይ እንገኛለን፡፡  

ታዲያ ከዚህ ተስፋ ጎን ከህዝቡ የሚደመጡ የሥጋት አስተያየቶች አሉ፡፡ ይህ የህዳሴውን 

ግለት የሚያቀዘቅዝ እና ተስፋን የሚነጥቅ ሥጋት በፍጥነት መወገድ ይኖርበታል፡፡ አሁን 

የሥጋት ስሜት የሚታየው ‹‹ድርጅቱ መታደስ ሳይሆን መለወጥ ይኖርበታል›› የሚል 

አቋም ባላቸው እና ‹‹ድርጅቱ የፖሊሲ ለውጥ ሊያደርግ ይገባል›› ከሚሉ ወገኖች ብቻ 

አይደለም፡፡ የኢህአዴግን ነባር የግምገማ ባህል ከግምት አስገብተው፤ ኢህአዴግ የስርዓት 

ቀውስ ሊያስከትል የሚችል ችግር እየተመለከተ አይቀልድም ብለው ያስቡ በነበሩ ሰዎችም 

ዘንድ ነው፡፡ ድርጅቱ አንዴ በተሳሳተው ነገር ሁለተኛ አይቸገርም የሚል መተማመን 

ባላቸው ደጋፊዎቹ ዘንድ ጭምር የሥጋት ስሜት ይታያል፡፡  

አሁን የሚታየው ነገር የፖሊሲ ለውጥ የሚጠብቁትን ወገኖች ብቻ ሳይሆን፤ ከዚያ በመለስ 

ለውጥ የሚፈልጉ ወገኖችን በተስፋ የሚሞላ ነገር አይደለም፡፡ በዚህ የተነሳ በድርጅቱ 

የተሐድሶ እንቅስቃሴ ላይ ጥርጣሬ አጥልቶበታል፡፡ ይህ ችግር በጊዜ መስተካከል ያለበት 

ነው፡፡ ይህ የጥልቅ ተሐድሶ መድረክ የኢህአዴግ የመጨረሻ ምሽግ ነው፡፡ ከህዝብ ጋር 

ያለውን ግንኙነት ለማደስ የሚያስችለው የመጨረሻው ድልድይ ይህ የጥልቅ ተሐድሶ 

ዕድል ነው፡፡ ፓርቲው ይህን ጉዳይ በውል ሊገነዘበው ይገባል፡፡  

ይህ የጥርጣሬ ስሜት ከምን የመነጨ ነው?  

አንዳንድ ሐሳቦችን ማንሳት ይቻላል፡፡ ቀደም ሲል፤ ለውጥ የሚመጣው በመንግስት 

ሥልጣን ላይ ያሉትን አመራሮች ጠራርጎ በማስወገድ መሆኑን እንድናምን የሚያደርግ 

የነገር አያያዝ ነበር፡፡ ይህ እምነት ጽንቶ እንዲቆም ከተደረገ በኋላ ‹‹ከድርጅቱ ጠራርገን 

ማስወጣት ያለብን የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትን፤ የመንግስት ሥልጣንን ለግል ህይወት 

ለማደላደያ የማድረግ ፍላጎትን እንጂ ሰዎችን አይደለም›› ሲባል፤ ህዝቡ ጥርጣሬ ገባው፡፡ 

የፓርቲው አመራሮች፤ ‹‹የተሐድሶ ንቅናቄው ስኬታማ የሚሆነው፤ የመንግስት 

ባለሥልጣናትን ከመንግስት መዋቅር ጠራርጎ በማስወገድ ሳይሆን፤ ጥፋታቸውን አውቀው 

ለመድረኩ የሚመጥን አመለካከት ፈጥረው፤ የበደሉትን ህዝብ በመካስ መንፈስ ጥረት 



ሲያደርጉ ነው›› ማለት ሲጀምሩ፤ በደጋፊዎች ዘንድ የአቋም መሸርሸር ተፈጥሮ ይሆናል 

የሚል ሥጋት አሳድሯል፡፡  

አስገራሚው ነገር፤ በህዝቡ ዘንድ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ የተደረጉትን ባለሥልጣናት 

በተመለከተም የጋራ ሐሳብ ወይም አቋም የለም፡፡ በሄዱትም ሆነ በመጡት ባለሥልጣናት 

ጉዳይ ይነጋገራል፡፡ ይከራከራል፡፡ የሥራ ኃላፊነት ለውጥ በማድረግ የቀጠሉት የመንግስት 

ባለሥልጣናት ጉዳይም አነጋጋሪ ሆኗል፡፡ እርጥብ ከደረቅ ሳይለይ እንዲሁ በተወሰደው 

እርምጃ አልተደሰተም፡፡ ብዙዎች ‹‹ጥልቅ ተሐድሶው ውጤታማ የሚሆነው፤ ጥፋተኞችን 

ለይቶ ችግራቸውን በግልጽ ለህዝብ በማቅረብ እና ወንጀሎኞች ተለይተው በህግ 

እንዲጠየቁ በማድረግ ብቻ ነው›› የሚል ጠንካራ እምነት በህዝቡ ዘንድ አለ፡፡  

የድርጅቱ አመራሮችም የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባር ውስጥ የዘፈቀ የሥራ ኃላፊ ሲገኝ፤ 

እንደ ነገሩ ሁኔታ ፖለቲካዊ፣ አስተዳደራዊ እና ህጋዊ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል›› ይላሉ፡፡ 

ሆኖም ይህን ሁኔታ የሚያሳይ እንቅስቃሴ በጉልህ አይታይም፡፡ የድርጅቱ አባላት 

ከግምገማ አዳራሽ ወጥተው ከጋዜጠኞች ጋር ሲነጋገሩ፤ ‹‹ህዝቡን በድለናል፤ የበደልነውን 

ህዝብ ለመካስ ጠንክረን ለመሥራት የሚያስችለን የቁርጠኝነት መንፈስ ከግምገማ መድረኩ 

አግኝተናል›› ይላሉ፡፡ ሆኖም፤ ህዝቡ ወደ መንግስት መሥሪያ ቤት ሄዶ እንዲህ ያለ ለውጥ 

መኖሩን የሚያመለክት ነገር እንደገጠመው ሲናገር አይሰማም፡፡ የሚሰማው ነባሩ ችግር 

አሁንም እንዳለ መቀጠሉን ነው፡፡ ጉቦ እና እጅ መንሻ ካላገኙ አይንቀሳቀሱም ወደሚባሉ 

መሥሪያ ቤቶች ሄዶ በሚገጥመው ነገር አሁንም ሲማረር እንሰማለን፡፡    

አሁን ነገሩ የተወሳሰበ መልክ ይዟል፡፡ የዚህ ሁከት መነሻ ሙስና፣ የመልካም አስተዳደር 

ችግሮች፣ የኪራይ ሰብሳቢነት እና የመንግስት ሥልጣን የህዝብ ማገልገያ መሣሪያ መሆኑን 

በመዘንጋት፤ የግል ህይወትን ለማደላደል የሚያስችል አጋጣሚ ተደርጎ የሚታይበት ሁኔታ 

በመፈጠሩ መሆኑን ከተገለጸ በኋላ፤ የሚወሰደው እርምጃ ይህን ችግር የሚመጥን እንዲሆን 

ያስፈልጋል፡፡  

የመንግስት ባለሥልጣናት በፈጠሩት ችግር በተቀሰቀሰው ሁከት ተሳታፊ በመሆን ወንጀል 

የተጠረጠሩ ከ11ሺህ በላይ ዜጎች በቁጥጥር ሥር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ ይገኛል፡፡ 

በምክር እና በትምህርት መታለፍ የሚችሉት አንዳንዶች ተጠርጣሪዎች፤ ምክር እና 

የተሐድሶ ትምህርት እየተሰጣቸው ከእስር ወጥተው ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ 



መደረጉን ሰምተናል፡፡ ሆኖም በከፋ የወንጀል ድርጊት ተሳታፊ የነበሩ እና ሁከቱን 

በተለያየ ደረጃ ሲመሩ የነበሩ ተጠርጣሪዎች ጉዳያቸው በፍርድ ቤት የሚታይ በመሆኑ 

በቁጥጥር ሥር እንደሚቆዩ ተነግሯል፡፡ በተቃራኒው፤ ለዚህ ሁከት መነሻ የሆነ ችግር 

የፈጠሩት የመንግስት ባለሥልጣናት በዝምታ ታልፈዋል፡፡ ይህ ትልቅ መዛነፍ ነው፡፡  

ነገሩ ሁሉም ሰዎች በህግ ፊት እኩል መሆናቸውን በሚያረጋግጥ አግባብ መያዝ 

ይኖርበታል፡፡  

አሁን የሚታየው ችግር ሁለት ገጽታ ያለው ነው፡፡ በአንድ በኩል፤ የመንግስት 

ባለሥልጣናትን ‹‹እርጥብ ከደረቅ ሳይለይ›› ዝም ብሎ የማንሳት እርምጃ ተወስዷል፡፡ 

በተወሰድው እርምጃ ከኃላፊነት እንዲነሱ የተደረጉት ባለስልጣናት፤ ጉዳያቸው በዝርዝር 

ታይቶ፤ የጥፋት ደረጃቸው ተመዝኖ፤ ስርዓቱን ለቀውስ የሚዳርግ ችግር የፈጠሩ፤ በሙስና 

የተዘፈቁ፤ የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት እና ተግባር የተጠናወታቸው፤ ህዝብን 

በመልካም አስተዳደር ችግር ያስለቀሱ አመራሮች በትክክል ተለይተው እርምጃ በመውሰድ 

ፋንታ ነገሩ በሽፍንፍን መታለፉ፤ የጥልቅ ተሐድሶ እንቅስቃሴን አያመለከትም፡፡ በሌላ 

በኩል፤ የጅምላ እርምጃው ፍትሐዊነት ይጎድለዋል፡፡ አንዱን ችግር በሌላ ችግር 

ለማስተካከል መሞከር ታጥቦ ጭቃ የሚያደርግ መዘዝ ያለው ከመሆኑ ባሻገር፤ ጥፋተኞች 

በንጹሐን ከላላ ከተጠያቂነት ለመዳን የሚችሉበትን ሁኔታ ይፈጥራል፡፡ ‹‹ከኃላፊነት 

ያልተነሱት ባለሥልጣነት፤ ከተነሱት የሚለዩት በምንድን ነው?›› የሚል ጥያቄም 

ያስነሳል፡፡  

እንዲሁ፤ የህዝቡን ብሶት ለማስታገስ የተወሰደ እርምጃ ከሆነ፤ መንግስቱን ከችግሩ የጸዳ 

አይሆንም፡፡ መንግስት የተሐድሶ እንቅስቃሴውን በትክክለኛ ጎዳና መምራት እንደተሳነው 

ያሳያል፡፡ አሁንም መንግስት በኪራይ ሰብሳቢው ኃይል ተጽዕኖ ሥር መውደቁን 

ይጠቁማል፡፡ ችግሩን የፈጠሩት ሰዎች በውል ተለይተው እርምጃ ሲወሰድባቸው 

አለመታየቱ፤ ለሁከቱ መንስዔ የሆነ ችግር ያለባቸው ባለስልጣናት አሁን በመንግስት 

መዋቅር መኖራቸውን እንድንጠረጥር ያደርጋል፡፡ አጥፊዎች በጥፋታቸው ልክ ተገቢውን 

ቅጣት አለማግኘታቸው ብቻ ሳይሆን፤ ወደፊትም በደላቸውን አጠናክረው ለመቀጠል 

የሚችሉበት ዕድል መኖሩን የሚያመለክት ይሆናል፡፡  

ቢያንስ ቢያንስ፤ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም፤ ‹‹የግል እስር ቤት ያላቸው ሰዎች 

አሉ›› ብለውናል፡፡ ‹‹ከፍተኛ የመንግስት ባለሥልጣናትን የሚያስፈራሩ ደላሎች 



ተፈጥረዋል፡፡ ጉዳይ በስልክ የሚያስፈጽሙ፤ ከሚኒስትሮች በላይ ሆነው ጉዳይ የሚተኩሱ 

ደላሎች አሉ›› በማለት በምሬት ሲናገሩ ሰምተናል፡፡ በእነዚህ ጉዳዮች ተጠያቂ የሚሆኑት 

ሰዎች እነማን ናቸው? እስር ቤቱ አሁንም አለ? እነዚህ ወሳኝ ጥያቄዎች ሳይመለሱ፤ 

ጥልቅ ተሐድሶ ሊኖር አይችልም፡፡ መንግስት እንዲህ ያሉ ጉዳዮችን በማጥራት ለጥልቅ 

ተሐድሶው ጥልቀት ሊሰጠው ይገባል፡፡ 

ቀደም ሲል የመንግስት ባለሥልጣናት በተለያየ ፀያፍ የትስስር መረብ ተያይዘው፤ የግል 

ጥቅማቸውን ሲያራምዱ መቆየታቸውን፤ በጠባብነት አመለካከት ታስረው ህዝብን 

ሲያስለቅሱ የቆዩ ኃላፊዎች መኖራቸው፤ መንግስት በተለያዩ ደላሎች ተጽዕኖ ሥር 

መውደቁን፤ የግል እስር ቤት ያላቸው ግለሰቦች መፈጠራቸውን ከተነገረ በኋላ፤ እነዚህ 

ደላሎች የከፍተኛ ባለሥልጣነትን ሥም እየጠሩ፤ ከፍተኛ ኃላፊነት የያዙ ሹመኞችን 

ጭምር የማስፈራራት ተግባር ሲያከናውኑ የቆዩ መሆናቸው ከተገለጸ በኋላ፤ በመንግስት 

ውስጥ መንግስት የመሆን ዝንባሌ ይዘው ይንቀሳቀሱ የነበሩ ደላሎች ተለቅመው መያዛቸው 

ሳይነገረን፤ በሐገር ልጅነት፣ በአብሮ አደግነት፣ በትምህርት ቤት ጓደኝነት ተሳሰስረው፤ 

ያልተገባ ጥቅም ለመግኘት ሲጥሩ የነበሩ ቡድኖች ተለይተው ሳይወጡ፤ እንዲያው 

በደፈናው ‹‹በጥፋታችን ተጸጽተናል፤ የበደልነውን ህዝብ ለመካስ ዝግጁ ሆነናል›› የሚሉ 

የበታች መዋቅር ኃላፊዎች፤ ምናልባትም ችግሩ በቀጥታ የማይመለከታቸው የድርጅቱ 

አባላት፤ በሚያቀርቡት ንስሐ ተከልሎ ማለፍ ተገቢ አይደለም፡፡ ችግሩን የፈጠረው ኃይል 

አሁንም በቦታው እንደተቀመጠ አለ የሚል ግምት እና ጥርጣሬም ያሳድራል፡፡ 

‹‹የበደልነውን ህዝብ ለመካስ ቆርጠን ተነስተናል›› የሚለው የስም የለሽ አባላት እና 

አመራሮች ጸጸት እና ንስሃ ተስፋን የሚያሳድር ሳይሆን፤ የደርጅቱን በጥልቅ የመታደስ 

ፍላጎት ጥርጣሬ ላይ የሚጥል ነው፡፡ በተወሰኑ የድርጅቱ አመራሮች አካባቢ የመታደስ 

ብርቱ ፍላጎት መኖሩን መጠራጠር ባይቻልም፤ የእነዚህ ወገኖች የትግል አቅም ችግሩን 

ከሥሩ ለመንቀል የሚያስችል አለመሆኑን ሊጠቁም ይችላል፡፡ 


