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መንግስት፤ ‹‹ችግሩ መዋቅራዊ ወይም ስርዓታዊ ለውጥ በመፍጠር እንጂ በዘመቻ ሥራ ሊወገድ አይችልም›› እያለ ቆይቶ፤ 

የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካ-ኢኮኖሚ ምንጭ የሆኑትን ነገሮች ለማድረቅ እሰራለሁ ሲል ከርሞ፤ ‹‹በዘመቻ ዘላቂ ለውጥ 

ባይመጣም፤ ስርዓቱን የመቀየር ጥረት ከዘመቻው ሥራ ጋር ተቀናጅቶ መሄድ ይኖርበታል›› ከሚል ድምዳሜ ድርሶ ከህዝቡ 

ጋር የተቀናጀ ማዕበል ፈጥሮ ለመፍሰስ ሲጀምር ሁከት መቀስቀሱ፤ እንደ ፖለቲካዊ ትራጀዲ ማየት ይቻላል፡፡  

በኦሮሚያ የታየው ህዝባዊ መነሳሳት፤ ለአንዳንዶቻችን ለያዥ ለገራዥ የሚያስቸግር እንቆቅልሽ ሆኖብን፡፡ የመጀመሪያው 

አስቸጋሪ ሆኖ የታየን፤ ጠያቂ (ህዝቡ) እና ተጠያቂ (መንግስት) አንድ ዓይነት ቃል እየተናገሩ፤ የተለያዩ መስለው 

መታየታቸው ነበር፡፡ እንዲያውም፤ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ተለያየን ሳይሆን ተጣላን ነበር ያሉት፡፡  

በየዋህ እይታ፤ ከሳሽ እና ተከሳሽ ያለ ይመስላል፡፡ ተከሳሹ በከሳሽ ላይ የደረሰውን በደል፤ ከተበዳዩ በላይ አክርሮ ይናገራል፡፡ 

‹‹አዎ ልክ ነህ ተበድለሃል›› ይላል፡፡ ሆኖም ይህን ነገር በዳኝነት የሚመለከት አንድ ፈራጅ ቢኖር፤ በሁለቱም ወገን 

የሚቀርበውን አስተያየት ሰምቶ፤ የክርክሩን ጭብጥ ለማውጣት ይቸገራል፡፡  

ሙግት የጨረባ ድግስ እንዳይሆን፤ የክርክር ጭብጥ ነጥሮ መውጣት ይኖርበታል፡፡ ጭብጥ የሙግት እምብርት ነው፡፡ 

ጭብጥ ተለይቶ መውጣቱ፤ ለግራ - ቀኙ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ ‹‹ሙግት ለማገዶ እንደሚሰበሰብ ፍልጥ ቢታሰብ፤ 

ጭብጥ እንደማሰሪያው ልጥ ነው፡፡›› ወትሮም፤ ‹‹ለሺህ ፍልጥ ማሰሪያው ልጥ›› ነው የተባለ፡፡ ማሰሪያ የሌለው ፍልጥ 

ተበታትኖ ለአያያዝ እንደሚያስቸግር፤ በጭብጥ ያልተያዘ ሙግትም ወደ ጭፍጫፊ ነጥቦች እየተሰነጣጠረ እና እየተሰበጣጠረ 

ስለሚሄድ መያዣ መጨበጫ የሌለው ይሆናል፡፡  

ጭብጥ የሙግትን ዳር ድንበር እና ይዘት ጭምር ይወስናል፡፡ ግራ - ቀኙ የተለያዩበትን ሥረ ነገር እና ህጋዊ መሠረቱን 

አጥርቶ ያመልክታል፡፡ ተከራካሪዎቹ ጭብጣቸውን እንዲያስረዱ፤ ደግሞም በጭብጣቸው እንዲረጉ፤ ፈራጅም በጭብጡ 

ተወስኖ የቀረበለትን ማስረጃ መዝኖ፤ ክርክሩን አዳምጦ፤ ሕጉን አገላብጦ፤ ሙግትን እንዲቆርጥ ውሳኔ እንዲሰጥ 

ያስችለዋል፡፡ አሁን በሚያነጋግረን ፖለቲካ ይዘት ያለው ውዝግብ፤ ትልቁ ዳኛ ህዝብ ነው፡፡  

በኦሮሚያ ክልል በታየው ህዝባዊ መነሳሳት ከሳሽ እና ተከሳሽ መስለው የቆሙ ወገኖችን የተመለከተው ህዝብ፤ መጀመሪያ 

ዳኝነት ለመስጠት ተቸግሮ ነበር፡፡ ምክንያቱም፤ የክርክሩ ጭብጥ አልተመሰረተም፡፡ ሾላ በድፍን የሆነ ሙግት ተፈጥሮ 

ተቸገረ፡፡ ሾላ በድፍ የሆነ ክርክር አስቸጋሪ ነው፡፡ ሾላ በድፍ የሆነ ሙግት የዕድሜ ልክ መንገድ ነው፡፡ መድረሻ የሌለው 



ጅረት ነው፡፡ መንግስት ጭብጦቹ ፈጥጠው እንዲወጡ ለማድረግ ቢጣጣርም፤ ብዙ አፍራሽ ኃይሎች ተረባርበው 

እንዲድበሰበስ ለማድረግ ብዙ ድንጋይ ፈንቅለዋል፡፡ ታዲያ በዚህ ረገድ ሊወቀስ የሚገባው፤ የሐገር ቤቱ ሚዲያው፤ 

በተለይም የመንግስት ሚዲያው ነው፡፡ ስለዚህ ወገን ከጠላት የተደበላለቀበት ሁኔታ ተፈጥሮ፤ ብዙ ጉዳት ደረሰ፡፡ ፈራጁ 

ዳኛ የነገሩ ውል ጠፍቶበት ተደነባበረ፡፡ ይህም ለአፍራሽ ኃይሎች ምቹ ሁኔታን ፈጠረ፡፡  

መንግስት፤ የሐገሪቱ ሰላም በህገ ወጥ እንቅስቃሴ ሲበጠበጥ እያየ፤ ‹‹በህዝቡ የተነሳው ጥያቄ ተገቢ ነው›› ማለቱን 

አልተወም፡፡ ይህን የመንግስት የነገር አያያዝ፤ ሁከቱን የቀሰቀሱት እና ያደመቁት ወገኖች ተጠቀሙበት፡፡ አድራጎታቸው 

ህጋዊ መሆኑን ለማሳየት ተጠቀሙበት፡፡ ለፀረ ሰላም ኃይሎች የልብ ልብ ተሰማቸው፡፡ ችግሩን ለማባባስ መሹለክለኪያ 

ቀዳዳ አደረጉት፡፡ ሁከት እና ህጋዊነት ተሳከሩ፡፡  

በእኔ እምነት፤ ይህን የጎራ መደበላለቅ የማጥራት ሚና መጫወት የሚገባው ሚዲያ ነበር፡፡ ሆኖም፤ በመንግስት በሚዘጋጁ 

መድረኮች እየተገኘ ዘገባ በማቅረብ ሰለተወነ፤ የገለልተኝነት ባህርይ ይዞ፤ ጭብጡ ነጥሮ እንዲወጣ በማድረግ ለመስራት 

አልደፈረም፡፡ በእኔ አስተያየት፤ ሚዲያው ይህን ቢያደርግ ኖሮ፤ የመንግስት እና የህዝብን ሰላም የማስፈን ጥረት በእጅጉ 

ሊያግዝ ይችል ነበር፡፡ ሆኖም፤ የሚዲያው ላይ ያለኝ ወቀሳ ሁከቱ ከተፈጠረ በኋላ በታየው ደካማ እንቅስቃሴ ብቻ 

የሚወሰን አይደለም፡፡ ከሁሉ አስቀድሞ በፀረ - ኪራይ ሰብሳቢነት እና በፀረ - ሙስና ትግሉ አርኪ ጥረት ቢያደርግና 

የህዝቡን ብሶት አደባባይ ቢያቀጣ ኖሮ፤ ሁከት የመፈጠሩን ዕድል ሊያጠበው ይችል ነበር፡፡ 

ስለዚህ መንግስት፤ በአንድ በኩል በኃይል የታጀበውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ እያወገዘ፤ በሌላ በኩል፣ ህዝቡ ተገቢ ጥያቄ 

ማነሳቱን ሳያድበሰብስ እየገለፀ፤ ሁከቱን ለማብረድ ተጣጣረ፡፡ እንዲያውም በሁከቱ መነሳት ተገርሞ፤ ‹‹ይህ ሁከትን የሚጋዝ 

ጥያቄ አይደለም›› እያለ፤ በአንድ ዓይኑ ከህዝቡ ጋር እያለቀሰ፤ በአንድ ዓይኑ ችግሩን ለመፍታት ዙሪያውን እያማተረ፤ ሰላም 

እና መረጋጋትን የማስፈን ኃላፊነቱን ለመወጣት ጥረት አደረገ፡፡  

ጉዳዩ አስቸጋሪ ነበር፡፡ ሁከቱን አለመቀበሉን ሲገልጽ፤ ጥያቄውን ያለመቀበል አዝማሚያ ተደርጎ እንዳይወሰድበት እጅጉ 

ይጠነቀቅ ነበር፡፡ ይህ ሁኔታ አፍራሽ አዝማሚያ ለሚከተሉት ኃይሎች መሹለኪያ ቀዳዳ ሰጣቸው፡፡ ሁከት ማባባሱን 

ቀጠሉበት፡፡ መንግስት፤ ጉዳዩ አሳሳቢ ሆኖ ቢታየውም ችግሩን በትዕግስት ለመያዝ ሞከረ፡፡ አንዳንዶች፤ ‹‹ከልክ ያለፈ 

ትዕግስት እያሳየ ነው፡፡ ችግሩ ከቁጥጥር ውጭ እንዲወጣ እያደረገ ነው›› በማለት እስኪተቹት ድረስ መታገስን መረጠ፡፡  

የባለሃብቶች ንብረት ሲቃጠል፤ የግለሰቦች ንብረት በእሣት ሲጋይ፤ መንገዶች እየተዘጉ ዝርፊያ ሲጧጧፍ፤ በማህበራዊ 

አቋማት ላይ ጥቃት ሲፈጽም፤ ችግሩ ከዚህም አልፎ የተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የፈረጃቸውን ህገ ወጥ ድርጅቶች 

አርማ የሚያውለበልቡ ህጻናት እና ወጣቶች ሁከቱን ሲቀላቀሉ፤ የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች ሲገድሉ እየተመለከተ፤ መንግስት 

ከሁከቱ ይልቅ የጥያቄውን ተገቢነት አጉልቶ ማሳየትን እና ሆደ ሰፊነትን መርጦ ነበር፡፡ በአንዳንዶች ህሊና ‹‹መንግስት 

ተዳክሟል›› የሚል የተሳሳተ እምነት የተፈጠረውም በዚህ የተነሳ ነበር፡፡  

ሆኖም፤ ይህ ሁኔታ ገደብ በሌለው ሁኔታ ሊቀጥል አይችልም፡፡ ሁከት መፍጠር የሚሹ ኃይሎች፤ በህዝቡ ፍትሃዊ ጥያቄ 

ተሸፍነው ስርዓታዊ ቀውስ ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ እያየ፤ መንግስት ዝም ብሎ ሊቀመጥ አይችልም፡፡ በመሆኑም፤ በኦሮሚያ 

ክልል መንግስት ጥያቄ እና በፌዴራል መንግስት ትዕዛዝ መሠረት፤ የፌዴራል የጸጥታ አስከባሪዎች ሁከቱን ለመቆጣጠር 



ተሰማሩ፡፡ ከዚህ በኋላ፤ ጥያቄው መንግስት በተቀበላቸው የመልካም አስተዳደር ችግሮች ዙሪያ ማጠንጠኑን ትቶ፤ ሁከቱን 

ለማርገብ በወስዳቸው እርምጃዎች ተገቢነት ዙሪያ መሽከርከር ጀመረ፡፡ 

መንግስት፤ የህዝቡን ሰላማዊ እና ፍትሐዊ ጥያቄ በዴሞክራሲያዊ መንገድ የማስተናገድ ግዴታ እንደተጣለበት ሁሉ፤ የዜጎችን 

የህይወት፣ የአካል እና የንብረት ደህንነት የማስከበር ኃላፊነትም አለበት፡፡ እነዚህን ሁለት ፍላጎቶች ሚዛን ጠብቆ ማስተናገድ 

ይኖርበታል፡፡ አንዱ በሌላኛው ኪሳራ ሊስተናገድ አይችልም፡፡ የሰላም እና መረጋጋት ጉዳይ የውስጥ ችግርን ከመፍታት 

አንጻር ብቻ ሳይሆን ለውጭ ጥቃትም ተጋላጭ ከማድረግ አንፃር የሚታይ በመሆኑ ለመንግስት አሳሳቢ ነው፡፡  

በመሆኑም፤ መንግስት ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል፡፡ ታዲያ ይህን ኃላፊነቱን ለመወጣት እንቅስቃሴ ሲያደርግ፤ 

ያልተመጣጠነ የኃይል እርምጃ ተወስዶ ከሆነ፤ ችግሩ በገለልተኛ አካላት እንዲጣራ ማድረግ ያቻላል፡፡ ስለዚህ መንግስት 

ሁኔታዎች ሰላማዊ ጎዳና እንዲይዙ ለማድረግ ሞከረ፡፡ ይሁንና ችግሩ ጋብ በማለት ፋንታ የመባባስ አዝማሚያ መያዙን 

ቀጠለ፡፡  

ታዲያ ከዚህ አስቀያሚ ክስተት የምንማረው አንድ ቁም ነገር፤ የፀረ - ኪራይ ሰብሳቢነት እና የፀረ - ሙስና ትግል ምን ያህል 

ውስብስብ እና አስቸጋሪ እንደሆነ ነው፡፡ ነፍሳቸውን ይማርና የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ፤ በአዲሱ የሊዝ 

አዋጅ ሰበብ የተፈጥሮ የነበረውን ጩኸት እና ውዥንብር በተመለከተ ምክር ቤት ቀርበው ሲያስረዱ፤ ‹‹…በዚህ ጉዳይ 

የራሳችን የመንግስት ኃላፊዎች የአቀራረብ ችግር ነበር፡፡ በአዋጁ ጥቅማቸው የሚነካባቸው የመሰላቸው በውስጣችን ያሉ 

የሥራ ኃላፊዎችም የችግሩ አካል የሆኑበት ሁኔታ ታይቷል፡፡ ከሁሉም በላይ ‹‹የመርካቶ ሰዎች›› አዋጁን አጣምሞ ውዥንብር 

በመፍጠር ረገድ ያሳዩት የላቀ ብቃት አስገራሚ ነበር›› (ቃል በቃል የተጠቀሰ አይደለም) በማለት፤ መንግስት የፀረ-ኪራይ 

ሰብሳቢነት ትግሉን የሞት ሽረት ትግል አድርጎ እንደሚይዘው ተናግረው ነበር፡፡ ‹‹ወይ ኪራይ ሰብሳቢነት ወይ ልማታዊነት 

ያሸንፋል›› ሲሉ በምሬት ተናግረው ነበር፡፡    

አቶ መለስ፤ ‹‹መንግስት አንድ እጁን ታስሮ ነው የሚታገለው፡፡ በመዋቅራችን ውስጥ በተሰገሰጉት ኪራይ ሰብሳቢዎች እና 

ሙሰኞች አንድ እጃችን ታስሮ ነው የምንታገለው፡፡ በዚህ ትግል እጁ ያልታሰረው ህዝቡ ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም፤ በጸረ 

ሙስና ትግሉ ወሳኝ ድርሻ መጫወት ያለበት ህዝቡ ነው›› ብለው ነበር፡፡ ህዝቡ የትግሉ ዋነኛ ባለቤት እና ግንባር ቀደም 

ተዋናይ እንዲሆን ጥሪ አስተላልፈውም ነበር፡፡  

እርሳቸው ብቻ አይደሉም፡፡ የመንግስት እና የገዢው ፓርቲ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ሁሉ ስለዚሁ ችግር ዘወትር አበክረው 

ሲናገሩ ይሰማሉ፡፡ የመንግስት ከፍተኛ ባለሥልጣናት እና ነባር የፓርቲው አመራሮች፤ በተለያየ ጊዜ ችግሩን ያነሱ ነበር፡፡ ገና 

ከማለዳው (በ1992 ዓ.ም) ጀምሮ ችግሩን እያነሱ ይብሰከሰኩ ነበር፡፡  

ለምሣሌ፤ በ1991 ዓ.ም (?) የህወሓት የምሥረታ በዓል በመቐለ በተከበረ ጊዜ አቶ አባይ ፀሐይ የተናገሩትን አስታውሳለሁ፡፡ 

ያ መድረክ ለየት ያለ ድባብ እና ነፃ የውይይት መንፈስ  የተንጸባረቀበት መድረክ ነበር፡፡ የተለያዩ ምሁራን ጥናት ለማቅረብ 

የተጋበዙበት መድረክ እንደነበርም አስታውሳለሁ፡፡ በዚህ መድረክ ጉባዔ ሲመሩ የነበሩት አቶ አባይ ፀሐይ፤ እንግዳ ለሆነ 

ሰው በሚያስደነግጥ አኳኋን እና በጋለ ስሜት የተናገሩትን ቃል ዛሬም አስታውሰዋለሁ፡፡  

‹‹ያን ጊዜ [በትጥቅ ትግሉ ወቅት]፤ በዕየለቱ በእሣት ትፈተናለህ፡፡ በየዕለቱ በህዝብ ትፈተናለህ ….. ይህ የድርጅቱን መስመር 

ጠብቆ ለመጓዝ ያግዘን ነበር፡፡ አዲስ አበባ ከገባን በኋላ ግን ሁኔታው ተለወጠ፡፡ የታጋዮች ጽናትን የሚፈታተን ችግር ውስጥ 



ገባን፡፡ የትግል ጽናትን የሚሸረሽር ችግር ገጠመን›› በማለት፤ በድል ማግስት ፓርቲያቸው ያልተጠበቀ እና ከባድ ችግር እንደ 

ገጠመው ተናገርው ነበር፡፡  

ታዲያ ነገሩ አያዋዊ በሆነ መንገድ መጓዝ ቀጠለ፡፡  

‹‹የፈሩት ይደርሳል የጠሉት ይወርሳል›› እንዲሉ፤ ችግሩ በየጊዜው እየተባባሰ መጣ፡፡ እንዲህ ያለ አመራር ያለው መንግስት፤ 

ጓዳዊ ስሜት ሳይጫነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ‹‹ስኳር ልሰሃል›› ብሎ ዘብጥያ የመጣል ቆራጥነት የነበረው መንግስት፤ 

ይፈራው በነበረ ችግር ውስጥ እንደተዘፈቀ ለዓመታት መዝለቁ ያስገርማል፡፡ ይህን መንግስት፤ እንዲህ በመልካም አስተዳደር 

ችግር ተጠላልፎ ማየት፤ የትራጀዲያዊ ተውኔት ስሜትን ያነግሳል፡፡    

የትራጀዲ ተውኔት ገፀ ባህርያት በብዙ ረገድ እንከን የለሽ ታላቅ ሰብዕና ያላቸው ናቸው፡፡ አስተዋይነት፣ ጀግንነት እና 

ሁሉንም ሰው የሚያስቀና ባህርይ ያላቸው ያላቸው እነዚህ ገፀ ባህርያት፤ ከታላቅ ሰብዕናቸው ውስጥ የተወሸቀ አንድ 

የባህርይ እንከን ይኖራቸዋል፡፡ ይህም የባህርይ እንከን ወደ ውድቀት ይመራቸዋል፡፡  

ገዢው ፓርቲ፤ ኢትዮጵያን ከሐገራዊ ሞት የታደገ ነው፡፡ በዓለም ተጠቃሽ የሆነ ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ልማት እና ዕድገትን 

ማረጋገጥ የቻለ ነው፡፡ ህዝቡን በህዳሴ ጎዳና መምራት የቻለ ነው፡፡ ጠንካራ እና ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ባህል ያለው 

ድርጅት ነው፡፡ የፖሊሲ ነፃነቱን የማስከበር እና የህዝቡን ጥቅም ለማረጋገጥ የመታገል ብቃት ያለው መሆኑን በተግባር 

ያረጋገጠ ነው፡፡ የምስራቅ አፍሪካ የሰላም ካስማ የሆነ ህዝባዊ ሠራዊት ለመገንባት የቻለ ድርጅት ነው፡፡ ነገር ግን፤ አሳምሮ 

የሚያውቀውን እና ለብዙ ዓመታት እንደ ክፉ አደጋ ሲመለከተው የቆየውን ችግር በቶሎ መፍታት ተስኖት ስንመለከት፤ 

የትራጀዲ ተውኔት የምንመለከት ይመስላል፡፡ የነገሩን ትራጀዲያዊ ባህርይ ይበልጥ አጉልቶ ለማሳየት ያሰበ ማለፊያ ደራሲ 

የተለመው ታሪክ ይመስል፤ ችግሩን ለመፍታት ታጥቆ ሲነሳ፤ አሁን ያየነው ዓይነት ሁከት ተከሰተ፡፡  

አንድ ስሙን የዘነጋሁት የፖለቲካ ምሁር፤ ርዕሱን በማላስታውሰው የጥናት ሥራው፤ ‹‹ኢህአዴግ ፈጣን ተማሪ አይደለም፡፡ 

ሆኖም አዝገሞ በተማረው ነገር ሁለተኛ ሲሳሳት አይገኝም›› ማለቱን አስታውሳለሁ፡፡ ታዲያ በአሁኑ ሁከት ኢህአዴግ ምን 

ተማረ? ምንስ ሊማር ይችላል?  

  


