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ይነበብ ይግለጡ 10-25-16 

ኢህአዴግ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ያካሄደውን ጥልቅ ግምገማ ተከትሎ በማጠቃለያው ከራስ 
በላይ ለህዝብ የሚል ውሳኔ ላይ መድረሱን  ይህንንም በመሪ መፈክርነት በመያዝ 
እንደሚሰራ ለህዝቡ ይፋ አድርጎአል፡፡ ትልቁ  ነጥብ በውስጡ የተከሰተውን የአሰራርና 
የአመራር ብልሹነት በጥልቅ ግምገማው ፈትሾ አምኖ በመቀበል ራሱን በማጥራት የበለጠ 
ህዝባዊ አገልግሎት ለመስጠት እንዲችል ከራስ በላይ ለህዝብ የሚለውን ቁርጠኛ ሀሳብ 
ወደተግባር ለመለወጥ ለህዝቡ ይፋ አድርጎ ወደተግባር መግባቱን መግለጡ ነው፡፡ ይህ 
ተገቢ ነው፤ ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ለማድረግም መፍጠን ይጠበቅበታል፡፡  

በእርግጥ በአንድ ቀንና ለሊት በሳምንት የሚጠበቀው ለውጥ ይመጣል ተብሎ ባይታመንም 
ለውጥ ሂደት መሆኑን፣ ግዜም እንደሚጠይቅ ህዝብ ያውቃል፡፡  ሆኖም ግን ለውጡ 
እንዴትና በምን መልኩ ነው ወደተግባር የሚገባው? ምንስ ከቀድሞዎቹ ግዜያት የተለየ 
መሰረታዊ የተባለ ስርነቀል ለውጥ ያመጣል የሚለው የህዝቡ መነጋገሪያ ርእስ ከሆነ ውሎ 
አድሮአል፡፡ ከራስ በላይ ለህዝብ የሚለው እሳቤና ውሳኔ ይሄንን ጠልቆ ማየት 
ይጠበቅበታል፡፡ 

እንደሚታወቀው በስፋት ህዝቡን የማወያየትና የማነጋገር ስራዎች በአመራር አካላቱ 
አማካኝነት እየተካሄዱ ነው፡፡ በመንግስት መስሪያ ቤቶች በወቅታዊው ተጨባጭ የሀገሪቱ 
ሁኔታ ዙሪያ ሀላፊዎች ሰራተኛውን አወያይተዋል፤ እያወያዩም ይገኛሉ፡፡ በክፍለ ከተሞች 
ስራ አስፈጻሚዎች መሪነት ለሶስት ቀናት ከህዝቡ ጋር ሲካሄድ የነበረው ውይይት ህልቆ 
መሳፍርት ጥያቄዎች በህዝቡ ተነስተው ለአመራሩ ቀርበዋል፡፡ 

በአብዛኛው ጥያቄዎችን በመመዝገብ  ይሄን የክልሉ ከንቲባ መልስ ይሰጡበታል በሚል 
ታልፎ ጥቅምት 12 የመላው አዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች የተመረጡ አመራሮች የልማትና 
የግንባታ ኮሚቴዎች በአዲስ አበባ ሂልተን ሆቴል እንዲገኙ ተደርጎ ከንቲባው ምክትል 
ከንቲባው የግንባታው ሀላፊ በተገኙበትና በመሩት መድረክ፣ ጥያቄና መልሶችን የካተቱ ሰፊ 
ውይይቶች ተካሂደዋል። 

በአብዛኛው ቀደም ብሎ ለሶስት ቀናት በተካሄደው ውይይት ከህዝቡ ለቀረቡት ጥያቄዎች 
መልስ በመስጠት ላይ ትኩረት ሰጥተዋል፡፡ አጠቃላይ በሀገሪቱ በተከሰተው ወቅታዊ 
ሁኔታ፤ በተፈጠረው አለመረጋጋት፤ በውስጥ የድንበር አከራካሪ ጉዳዮች፤ በኦሮሚያና 
በአማራው ክልል ስለተከሰተው ችግርና ግጭት፤ ስለአዲስ አበባ ማስተር ፕላን፤ ስለከተማዋ 
መልሶ ማልማትና ግንባታ ጉዳይ ሀላፊዎቹ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ ከተለመደው 
ከሚታወቀው  መልሶ መላልሶ ከተነገረው ለአመታትም ሲሰማ ከቆየው መልስ ውጭ 
ተሳታፊው ሲጠብቀው የነበረው አዲስ አቀራረብ አዲስ አይነት የችግር አፈታትና 
ጥልቀታዊውን ተሀድሶ ገላጭ የሆኑ ጉዳዮችን መስማት አልቻለም፡፡ 



በመሰረቱ ህዝብ የሀገሩን መልማት ከልቡ ይደግፋል፡፡ ከድህነትና ከኳላቀርነት መውጣት 
የመላቀቅ  ህልሙ የገዘፈ ነው፡፡ ህዝብ ለዚህ የመንግስት ስራ ደጋፊም ተባባሪም ነው፡፡ 
በዚህ ረገድ ኢህአዴግ ለሀገር አልሰራም ሀገር አላለማም የሚል መከራከሪያ የሚያቀርብ 
ማንም የለም፡፡ ከዚህ ቀድም በሀገሪትዋ ታሪክ ታይተው ተሰምተው የማያውቁ  ታላላቅ 
የመሰረተ ልማት ማስፋፋት የእድገትና የግንባታ ስራዎችን  በተግባር ሰርቶ አሳይቶአል፡፡ 
እየሰራም ነው። ድርጅቱም ሆነ አመራሩ በዚህ ረገድ አይታማም፡፡  

ለሀገርና ለህዝብ የሰራቸው በጎና ታላላቅ ስራዎች የጠንካራና ብርቱ ጎኑ መገለጫዎች 
ናቸው፡፡ ከዚህ ጎን ለጎን በእነዚሁ ረዥም አመታት ውስጥ ታቅደው ከተሰሩት የመሰረተ 
ልማት፤ የግንባታ ስራዎች ግድቦች፤ የባቡር መስመር መዘርጋት፤ የአዳዲስ ግድቦች 
መገንባት፤ የከተማና የገጠር መንገዶች መስፋፋትና ደረጃቸውን የጠበቁ መሆን፤ የቀለበት 
መንገዱ መሰራት ህዝብን ተጠቃሚ ያደረጉ የጋራ ኮንዶሚኒየም ቤቶች መሰራት ወዘተ 
ከብዙው በዋናነት ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ 

እንዲያውም ኢህአዴግ የሚተቸው የሰራውን ግዙፍ ስራ በማስተዋወቅ ረገድ የህዝብ 
ግንኝነት ስራዎቹ ደካማዎች ናቸው በሚል ነው፡፡ የተሰራውን ያህል የማስተዋወቅ ብቃትና 
ችሎታ ያላቸው ፈጣን የህዝብ ግንኙነት ሰዎች የሉትም፡፡ ወይም፣ እያሉት የሉትም፡፡ 
ፈጥረው ለመስራት ለመራመድ የተሳናቸው ትእዛዝና መመሪያ የሚጠብቁ ካልታዘዙ 
የማይሰሩ በመሆናቸው ድርጅቱን በእጥፍ ጎድቶታል የሚለው የህዝብ አስተያየት ያይላል፡፡ 

ይህን በዚህ እናቆየውና በተለይ በአዲስ አበባ ከተማና በክልሎችም ህዝቡን ከኢህአዴግ 
ጋር ያቃቃሩት ራሱ በየደረጃው ይሰራሉ፣ ህዝብን በቅንነትና በታማኝነት ያገለግላሉ ብሎ 
የሾማቸው፣ ያመናቸው ሀላፊዎች ከመሬት፣ ከፍትህ፣ ከመልካም አስተዳደር፣ ከሙስና ጋር 
በተያያዘ የፈጸሙት ከህግና ከስርአት ውጪ የሆነ ዝርፊያ ማጭበርበርና ነጠቃ ነው ህዝቡን 
በከፍተኛ ደረጃ ያስመረረው፤ ሞገድ እንደመታው የባሀር ማእበል ያናወጠው፡፡ 

የመንግስትና የህዝብ መሬት ለዛውም ቁልፍ ቦታ ላይ የሚገኙት ከባለሀብቶች ጋር ከጀርባ 
ሀላፊዎች በሚያደርጉት ሙስናና ድርድር ህብረተሰቡ ያለበቂ ማካካሻ እንዲነሳ እየተደረገ 
ምትክ ሰጥተናል ለማለት ያህል ብቻ የተነሺዎች ህገመንግስታዊ መብትና ነጻነት ሳይጠበቅ 
ምርጫም ሳይሰጣቸው ሹሞች በፈለጉበት የራቀ ቦታ እየወረወሩአቸው ከይዞታቸው ያነሰ 
ቦታ እየተሰጣቸው ካሳ የሚባለውም እንኩዋን ቤት ሊሰራ በዘመኑ ገበያ ለምንም የማይሆን 
መሆኑን የህዝቡን ተቃውሞ ካከረሩት ውስጥ ተጠቃሽ ነው፡፡ 

በተለያየ መድረክ ለበርካታ ግዜ በተደጋጋሚ የቀረበው መፍትሄ ያጣ ቃል ብቻ የሚገባበት 
ችግር መሆኑን ክቡር  ከንቲባውም ከፍተኛው አመራርም ከአመታት በፊትም ያውቁታል፡፡ 
ይሄ ሁሉ ሲደረግ ሲፈጸም እነሱም እኮ ስልጣን ላይ ነበሩ፡፡ አዎ በግምገማ የተወሰኑ ሰዎች 
በህግ ተጠያቂ አድርገዋል፤ ከስራ አሰናብተዋል፤ ከፊሉን በአቅም ማነስ በሚል ለትምህርት 
ልከዋል፡፡ መንግስት ለሰራተኞች ሰፊ የትምህርት እድል በመስጠት ብዙዎቹን አባላት 
የዲግሪ፣ የማስትሬትና ዶክትሬትም ባለቤት ባደረገበት ሁኔታ ችግሩ ለሀገርና ለህዝብ 
ያለመታመን በሙስና መዘፈቅ እንጂ መቼም አቅም ማነስ አለ ብሎ ለመናገር ይከብዳል፡፡ 



በእርግጥም ብዙዎቹ ማስረጃውን ቢይዙም በእውቀት ድህነት ውሰጥ እንደሚገኙ በበርካታ 
አጋጣሚ ህዝብ መታዘብ ችሎአል፡፡  

ትልቁ ህዝብን ያስለቀሰ ወንጀል የተሰራውም በመሬት ይዞታ ላይ ተመድበው ይሰሩ በነበሩ 
ሰዎች መሆኑን ከንቲባውም ምክትሉም ያውቃሉ፡፡ ፎርጅድ ካርታ እየወጣ የመንግስት 
መሬት (የመንግስት ኪራይ ቤቶች) ሳይቀሩ ለግለሰቦች መሸጣቸውን ህዝቡ ይናገራል፡፡  

ግለሰብ ሹሞች በክፍለተማ ደረጃ ከማስተር ፕላኑ ውጪ የየራሳቸውን ፕላን እያወጡ 
ከባለሀብቶች ጋር ከጀርባ እየተደራደሩ ቦታ ጭምር እያስመረጡ ይሄንን ቁልፍ ቦታ እጄ 
ካስገባህ ውለታህን እከፍላለሁ እየተባባሉ ፈራሽ ነው በሚል በህገወጥነት ያለአግባብ 
መንግስት ለልማት ይፈልገዋል በሚል ስም ስንትና ስንት የከተማዋ ቁልፍ ቦታዎች 
እንዲፈርሱ ተደርገው ድሀውን በማፈናቀል ለሀብታሞች እንደተሸጡ ህዝቡ ያውቃል፡፡ 
አሮጌ ከተማ አይልማ፣ አይታደስ አይደለም የህዝቡ ጥያቄ፤ በልማት ስም የሚሰራውን 
የረቀቀ ወንጀልና ግፍ ነው ያወገዘው፤ አምርሮ የሚቃወመውም፡፡ 

በህዝብ ህይወት እንደተጫወቱ ህዝብ እንዳለቀሰ እንዳነባ ሀገር አለኝ ወይ መንግስትስ 
አለወይ ወዴት ሄጄ አቤት ልበል? እስኪል ድረስ ኪራይ ሰብሳቢዎች ከደላላውና 
ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ከኋላ በመደራደር በህዝቡ መብትና ህይወት ላይ ያደረሱት 
በደልና ቁስል ባልጠገገበት፡ መፍትሄ ባላገኘበት ሁኔታ የከንቲባውም የምክትሉም መልስ፣ 
እንደአምናው እንደካቻአምናው ሁሉ፣ ውሀ ቅዳ ውሀ መልስ ሁኖ አረፈው፡፡  

የህዝቡ ተቃውሞ በልማትና በእድገት ስምና ሽፋን ለአመታት በመደበኛነት ደረጃ ሲሰራ 
ከኖረው ሙስና ዘረፋና ኪራይ ሰብሳቢነት ጋር የተያያዘ  ነው፡፡ በመንግስትና በኢህአዴግ 
ስም ልማትን ሽፋን በማድረግ ሲሰራበት የኖረው በመሬት ላይ የተፈጸመው ህዝብን 
ያስመረረ፣ አይን ያወጣ፣ ይሉኝታና ፈሪሀ አምላክ የሌላቸው ነውረኞች የፈጸሙት ግፍና 
በደል በህግ ፊት ምላሽ ሳያገኝ  ከንቲባው የሰጡት ማብራሪያ ድሮም ሲሉ የነበሩትን 
ከመድገም ውጭ ምንም አዲስ ነገር የለውም ሲሉ ተሳታፊዎች ይናገራሉ፤ ይሄ ያስፈራል፡፡ 

አብዛኞቹም ተሳታፊዎች አባላት ናቸው፡፡ ከትላንት ስህተት አለመማር ማለት ይሄው 
ነው፡፡ በጉዳዩ የመከረበት ህዝብ ሳይሆን መመሪያውን አስፈጻሚ አካላቱና በየሰፈሩ ያሉ 
የልማት ኮሚቴዎች ናቸው፡፡ የልማት ኮሚቴዎቹ በዚህ ጉዳይ ከህዝብ ጋር አልመከሩም፡፡ 
እነሱን የመረጣቸው ህዝብ እንጅ የከተማው አስተዳደር ሹሞች አይደሉም፡፡ 
ተጠሪነታቸውም ለህዝቡ ነው፡፡ እንግዲህ ትሻል ሲሉአት ትባስ የሚባለው ጉዳይ እዚህ ላይ 
ተጠቃሽ ነው፡፡ 

ከንቲባውም አመራሩም ታች ወርደው መምከር የነበረባቸው ከህዝቡ ጋር መሆን ነበረበት፡፡ 
ያደረጉት  ከየክፍለ ከተሞቹ የተውጣጡትን ሰብስቦ ከህዝቡ ተነሱ ለተባሉት ጥያቄዎች 
መልስ መስጠት ነው፡፡ አንዱም መሰረታዊና ማረም ያልተቻለው ቁልፍ ችግር ይሄው 
ነው፡፡ የህዝብን የልብ ትርታ ያለማዳመጥ ችግር፡፡ ሹሞች ከህዝብ ሳይመክሩ እኛ 
እናውቅልሀለን በሚል የሚወስኑት ውሳኔ በህዝቡ ውስጥ ያመጣውን  ችግር በጋራ 



አይተናል፡፡ ያሰብነውን የፈለግነውን እንፈጽማለን የሚለው አካሄድ  የስህተት ተግባር 
መጀመሪያና መንደርደሪያው ነው፡፡ ኢህአዴግ በአዲስ መንፈስና አቀራረብ ጥልቀታዊ 
ተሀድሶ ያመጣል ብለን ስንጠብቅ እዛው ላይ ተቸክሎ የድሮ ወሬውን እያወራ ነው የሚል 
አግራሞት  በተሳታፊዎቹ  ውስጥ ፈጥሮአል፡፡ 

የየትኛውም ሀገር ፖሊሲ በሰው ልጆች ነው የሚሰራው፡፡ ሊለወጥ ሊታረም ሊሻሻል 
ሊቀየርም ይችላል፡፡ በአንድ ወቅት አዋጪና ጠቃሚ ሁኖ በሰዎች የተቀረጸው ፖሊሲ 
በሌላ ወቅት ላይሰራ፣ ሊለወጥና ሊቀየርም ይችላል፡፡ የመጽኀፍ ቅዱስ ወይንም የቁርአን 
ቃል አይደለም፡፡ ዝንተ አለምም አይኖርም፡፡ አመራሮቹ ይሄንን ለመረዳት አቅም 
አንሶአቸው ታይተዋል፡፡ እነሱ የሚያነበንቡት ቀድሞ ይሉት የነበረውን አንድም ቃል 
ሳይጨመርና ሳይቀነስ ነው፡፡ ይህ ደግሞ አለመለወጣቸውን ለውጥም ለማምጣት ዝግጁ 
አለመሆናቸውን ያሳያል ሲሉ ተሳታፊዎች ተችተዋል፡፡ 

ህዝብን እያፈናቀሉ መሬቱን ለሀብታም መስጠት መሸጥ ለህዝብ ወገንተኛ ነኝ ከሚል 
የፖለቲካ ድርጅት የሚጠበቅ አይደለም በማለት ህዝቡ በምሬት ይናገራል፤ በተለይ ጉዳዩ 
የሚመለከታቸውና የጥቃቱ ሰለባ የሆኑቱ ሀዘናቸው ከባድ ነው፡፡ የህዝብ ልማት ይቀድማል 
ወይንስ የሐብታሞች ልማት? ለምንስ ህዝቡ ባለበት ሁኖ አካባቢው እንዲለማ አይደረግም? 
ሲሉ ይጠይቃሉ፡፡ ችግሮችን በወቅቱ አለመፍታት እንዲጠራቀሙ ማድረግ ምን ያህል ዋጋ 
እንዳስከፈለ ሁሉም በጋራ ያየው ነው፡፡ አሁንም ቢሆን፣ ይህ ህዝብን ያለማዳመጥ ጉዳይ 
ችግሩን ያገዝፈው እንደሁ አንጂ አይፈታውም፡፡ ለዚህም ኢህአዴግ ፈጣን እርምት 
መውሰድ መቻል አለበት፡፡ እኔ ያልኩት ብቻ ነው ትክክል፤ ሌላውን አልሰማም፤ 
አልቀበለም የሚለው የአንዳንድ ግትርና ተቸካይ አመራሮች አካሄድ ለውጥ ሊያመጣ 
የማይችል ከመሆኑም ሌላ ውሀ ቢወቅጡት እምቦጭ አይነት መሆኑን ህዝብ ይናገራል፡፡ 
ለእርምቱም ለለውጡም መፍጠን ያስፈልጋል፤ መፍጠን፡፡ ካልተሳፈሩበት ቶሎ  
ተሸቀዳድሞ / ግዜ  ታክሲ  አይደለም የሚጠብቅ ቆሞ  እንዲሉ ፍጥነት የግድ ይላል፡፡ 

 


