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መልካም አስተዳደርን ለማስፈን፤ ሙስናንና ኪራይ ሰብሳቢነትን በህዝባዊ ንቅናቄ 

ለመታገልና መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት የተጀመሩት ሀገራዊ እንቅስቃሴዎች በህዝባዊ 

ውይይቶች በመታገዝ በመልካም አቅጣጭ እየተራመዱ ይገኛሉ፡፡ በዚህም መሰረት በአዲስ 

አበባ አስተዳደር፤ በመንግስታዊ መስሪያ ቤቶችና በክልል መንግስታትም ጭምር እጅግ 

ከፍተኛ ህዝባዊ ንቅናቄዎች በመደረግ ላይ ናቸው፡፡ ህዝቡም ቀጥተኛ ተሳተፊ በመሆን 

የተሰማውን ቅሬታና ደረሰብኝ የሚለውን በደል ጉዳዩ የሚመለከታቸው ኃላፊዎችና  

አመራሮች በተገኙበት እያነሳ በግልጽ ውይይትም እያደረገ በጋራ መተማመን መፍትሄ 

እያበጁለት ቅሬታን ያስወገደ መግባባትም እየተፈጠረ ይገኛል፡፡ 

ይህ የሚሳየን የህዝብ ተመራጮችም ሆኑ በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የመንግስት ሀላፊዎች 

ግልጽነትና ተጠያቂነት ባለበት መልኩ የመስራት ሀላፊነትና ግዴታ እንዳለባቸው የበለጠ 

እንዲያውቁት ለማድረግ ያስቻለ ስብሰባና ውይይት  ነበር ማለት ይቻላል፡፡ በህዝብና 

በመንግስት የተሰጠን አደራ በህጉና በስርአቱ መሰረት አለመወጣት ከዚያ ይልቅ በህገ ወጥ  

መንገድ በመንግስትና በህዝብና ሀብትና ንብረት ላይ የሚፈጸም ዘረፋ ከህግ ተጠያቂነት 

እንደማያድን ህዝባዊ ንቅናቄው በቂ ትምህርት እየሰጠ ይገኛል፡፡ 

በዚህ ረገድ መልካም አስተዳደርን ለማስፈን በሚደረገው የመንግስትና ህዝብ የጋራ ንቅናቄ 

ብዙ ርቀት መሄድ የተገባ መሆኑ እንዳለ ሆኖ፤ አሁን እየታየ ያለው እንቅስቃሴ ግለቱ 

ካልበረደ የተሻለ ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል ተስፋ ተጥሎበታል፡ የተጀመረው ህዝባዊ 

ንቅናቄ እንዲገታ ካልተደረገ በስተቀር በሁሉም የሀላፊነት ደረጃ ለሚገኙትም ሆነ 

ለታችኛው እርከን ሰራተኛ ጥገኛ ታላቅ ትምህርት የሰጠና በመስጠትም ላይ የሚገኝ ነው፡፡ 

በእርግጥ ሙሰኛውና ኪራይ ሰብሳቢው ምንም ተባለ ምን፤ ምንም እርምጃ ይወሰድ፤ 

ወደፊትም ስልቱንና አቀራረቡን ቀይሮ የዘረፋ ስራውን በረቀቀ መንገድ ከመቀጠል ወደኋላ 

እንደማይል የታወቀ ነው፡፡ በሌሎች አገራት የታየውም ልምድ የሚመሰክረው ይህንኑ 



ነው፡፡ ምክንያቱም ለዘረፋ ሲል የማይገባበትና የማይሰማራበት መስክ የለምና ነው፡፡ 

በዚህም በተለያየ የመንግስት መስሪያ ቤቶች፤ በፍርድ ቤት፤ በፖሊስ ጽ/ቤት ያሉ 

ባለስልጣናትን እያደነ በወዳጅነት ይቀርባል፡፡ የፈለገውን ጉዳይ ለማስፈጸምም 

ይጠቀምባቸዋል፡፡ ስጦታዎችን በተለያየ መልኩ ያበረክታል፡፡ ሀላፊዎችን ይሉኝታ 

እስኪይዛቸው ክፉኛ ይፈታተናቸዋል፡፡ ይህንን ጥሶ ለማለፍ ቁርጠኛ የህዝብ ልጅና 

ለተሰጠው አደራ ታማኝ ሆኖ መገኘትን ይጠይቃል፡፡ 

የሀገርና የወገን ፍቅር በምንም የማይለወጥ በምንም የማይተካ ነው፡፡ ይህን ዘመን 

የማይሽረው እውነት ተቀበሎ ህዝብን በታማኝነት በቅንነት የሚያገለግሉ የተሰጣቸውን 

ህዝባዊ አደራ ጠብቀው የሚሰሩ ለራሳቸው ሳይሆን ለአገር የቆሙ መሪዎች ናቸው ህዝብን 

ተጠቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉት፡፡ የአገርንና የህዝብን አደራ በመቀበል 90 ሚሊዮን ህዝብን 

ማስተዳደር መምራት በምድር ላይ ከሁሉም የከበደው ሀላፊነት ነው፡፡ ህዝብን ከጎን 

አሰልፎ ግን ችግሮችን ሁሉ መወጣት ይቻላል፡፡ የህዝባዊ ንቅናቄው መንገድም ይኸው 

ነው፡፡ 

አሁን እየተወሰደ ካለው እርምጃ መረዳት የሚቻለው ብዙዎቹ የተነሱበትን ለህዝብ 

የመስራት አላማ አራግፈው ጥለዋል፡፡ ህዝብን ሳይሆን እራሳቸውን ማገልገል መርጠዋል፡፡ 

ተጠያቂነት ሲመጣ ደግሞ መውጫም፤ ማምለጫም አለማግኘታቸውን ነው፡፡ 

ይሄንን እውነት በመቀሌው አስረኛው የኢህአዴግ ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ አንስቶ 

መክሮበታል፡፡ ጉባኤው ከተካሄደ ዓመት ሊሞላው አምስት ወር ብቻ ቀረው፡፡ ከጉባኤው 

በኋላ ምን ታየ? ምን ተከሰተ? ለምንስ ተከሰተ? በህዝባዊው ንቅናቄ ሳንቀደም እንቅደም 

ብለው የተነሱትስ እነማናቸው? መሰረታዊ ምክንያቱ ምንድነው? ታዲያ አሁንም ችግሩን 

ለመፍታት የተወሰደው አቋም የሚደገፍና የሚታገዝ ሆኖ እያለ፤ በሁከትም እልባት 

ማስገኘት እንደማይቻል እየታወቀ ለሀገርም ለህዝብም ሰላም እንደማይጠቅም እየታመነ 

ለምን ይሄ መንገድ ተመረጠ? የሚለው ጥያቄ በአግባቡ መፈተሽ አለበት፡፡ 

ከመንግስት አስቀድሞ በሙሰኛና በኪራይ ሰብሳቢ ሹማምንት ላይ ምሬቱን ሲያሰማ 

የነበረው ህዝቡ ነው፡፡ ምክንያቱም ችግሩ የገረፈው እሳቱ የለበለበው ህዝቡ ነው ነውና፡፡ 

አሁንም በውይይቱና በንቅናቄው ውስጥ የመፍትሄው ባለቤት ህዝቡ እራሱ ነው፡፡ 

ሃላፊነትህን በአግባቡ አልተወጣህም፤ ለህዝብ ያለህን ወገንተኝነት አላሳየህም ባዩ፤  



ኢህአዴግ ለአገር ታላላቅ የሚባሉ፤ ዘመን የማያደበዝዛቸው ልማትና ግንባታዎች መስራቱ 

ለውይይት አይቀርብም፡፡ በጎ ስራዎቹ አይሻሩም፡፡ ለህዝብ ሸክምና እዳ፤ የፈተናም ፈተና 

የሆኑት ዛሬም በኢህአዴግ ስም በጀርባው ታዝለው የሚነግዱት ክፍሎች ናቸው፡፡ ይህንን 

ችግር “ውስጤን እመለከታለሁ፤ እራሴን አጠራለሁ” አለ እንጂ ወደሌላ አልወሰደውም፡፡ 

ይሄ የሚደገፍ ሀሳብ ነው፡፡ በተጀመረው ሙስናንና ኪራይ ሰብሳቢነትን የማስወገድ ጉዞ 

ምርጫዎቹ በወሳኝነት ተቀምጠዋል፡፡ መላውን ህዝብ አቅፎ ከጎኑ ማሰለፍ፤ እነዲሁም 

ህዝባዊ ወገንተኝነትህን በቁርጠኝነት ማሳየት፡፡ ታዲያ እስከአሁን ያሉት ጅምሮቹ 

መልካም ቢሆኑም እንዳይደናቀፉ ፈጥኖ ነቅቶ መጠበቅ ያስፈልጋል፡፡  

ኢትዮጵያን ዛሬ የገጠሟት የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢነት፤ በስልጣን ያለአግባብ የመጠቀም 

እና የመሳሰሉት ችግሮች በብዙ የዓለማችን አገሮች ቀደም ባሉት ጊዜያትም ይሁን አሁን 

ተከስተዋል፡፡ የትም ይሁን የት ግን እንዲህ ያሉት ችግሮች የሚፈቱት በቁርጠኛ የፖለቲካ 

ውሳኔ ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም በመተሻሸትና በመተዛዘል፤ እከክልኝ ልከክልህ በመባባል 

እየተሸፋፈኑ፤ ትንንሹን ብቻ እየኮረኮሙ፤ ፍርድ ቤት እያቀረቡ፤ ከፍ ሲልም እያሰሩ ብቻ 

ወሳኝ ሀገራዊ  ለውጥ አመጣለሁ ማለት አይቻልም፡፡ ይልቁንም ግልጽነትንና ተጠያቂነትን 

ማስፈን፤ የአሰራር ስርአቱንም መለወጥ ግድ ይላል፡፡ 

የህዝብን ብሶት መፍታት የሚቻለው መሰረታዊ የአሰራር ለውጥ በማምጣት፤ የችግሩን 

ሰንኮፍ ነቅሎ በማስወገድና ለህዝብ ጥያቄ ተግባራዊ ምላሽ በመስጠት ብቻ ነው፡፡ 

ተበድያለሁ መብቴ ተረግጦአል ሰሚና አድማጭ አጣሁ ሲል የኖረው ህዝብ ጉዳዩን ዛሬም 

ነቅቶ እየተከታተለው ይገኛል፡፡  

በተለያዩ መድረኮች ከህዝቡ ጋር የተደረጉት ውይይቶች በህዝቡ ውስጥ ያለውን እሮሮ 

በአደባባይ ያወጡ ናቸው፡፡ ኢህአዴግ ችግሮችን መስማትና ማዳመጥ ብቻ ሳይሆን  

ተጨባጭ ምላሽም መስጠት ይጠበቅበታል፡፡ ሕዝቡ “አንተ ያልከውን በተደጋጋሚ ጊዜ 

ሰምቼሀለሁ፡፡ አንተም የህዝቡን ብሶትና ችግር በአግባቡ ስማ፤ መስማትህንም የሚያረጋግጥ 

ተግባራዊ ምላሽ ስጥ” ይላል በአስተያየቱ፤ 

አዎን! ኢህአዴግ በአመራር ዘመንህ  በግብርናው በቴክኖሎጂው፤ በመስኖው፤ በእርሻው፤ 

በጤናው፤ በትምህርቱ መስክ፤ በመንገድ በግድብና በባቡር መስመር ዝርጋታው፤ 

በኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታው ወዘተ. ሰፊና ውጠታማ ሥራ ሰርተሀል፤ ውጤትም 



ተገኝቷል፡፡ ይህንን ህዝብም ታሪክም ይመሰክራል፡፡ በቀጣዩ ተረካቢ ትውልድም ዘንድ 

ሞገስ ያለው ተግባር ነው፡፡ ይህንን በአግባቡ ጠብቆ ለመራመድ ደግሞ በወሳኝነት 

የህዝብን መሰረታዊ ችግሮች ማዳመጥ እና መፍታት የገባል፡፡ ከመስማት በላይ ተግባራዊ 

ምላሽ ያሻል፡፡  

አገራችንን ከድህነት ማጥ የሚያወጡ፤ የጎደፈውን ታሪክ የሚያድሱ፤ ዓለምን ያስደመሙ 

ሕልቆ መሳፍርት የሌላቸው ስራዎች ተከናውነዋል፡፡ ግን ደግሞ የዛኑ ያህል ሙስና፤  

ኪራይ ሰብሳቢነትና የፍትህ እጦት ዳር እስከዳር ነግሷል፡፡  

የአዲስ አበባ ጂቡቲን ባቡር መስመር በተመለከተ አይሻ ደወሌ ላይ ከተሰራ በኋላ ለምን  

እንዲፈርስ ተደረገ? ምክንያቱስ ምንድነው? ለምንስ የመንግስት የአገር ሀብት እንዲባክን 

ይደረጋል ሲል ህዝብ ይጠይቃል፡፡ መልሱ የሚጠበቀው ከአንተ ነው፡፡ 

የህዝብ የተባሉት ሚዲያዎቻችን መንግስትና ህዝብ የሚያውቀውን እውነት እንኳን 

ለመናገር የሚደፍሩ አይደሉም፡፡ ሌሎቹ የተለመደውን ተረት ተረት እያወሩ፤ በተፈለገው 

የህዝብ ተደራሽነት መንፈስ ሳይንቀሳቀሱ በምን አገባኝነት ስሜት ወሩን ጠብቀው 

የሚያገኙትን አግኝተው ይኖራሉ፡፡ “ታዲያ የህዝብ ሚዲያነታቸው ምኑ ላይ ነው?” 

ይልሀል ህዝቡ፡፡ ህዝብም መንግስትም የሚጠብቀው የጋዜጠኝነት ድርሻና ተልእኮ ግን 

የበዛና የገዘፈ ነው፡፡ ችግሮችን አበጥሮ ማውጣት መፍትሄውንም መጠቆም፤  የሃሳብ 

ልዩነቶችን በማጥበብ ወደ ጋራ መግባባት እንዲደረስ ጥረት ማድረግ፡፡  

እናም ኢህአዴግ እንደ መሪ ድርጅትነትህ አቅጣጫህን አስተካክለህ 

መምራትይጠበቅብሀል፡፡  ከድክመቶችህ በመማር ለአዲስ ስራ የመነሳት ባህል ያዳበርክ 

በመሆኑ ፈተናዎቹን ትወጣቸዋለህ የሚል እምነትና ተስፋም አለ፡፡ ተስፋው እንዳይጨልም 

መትጋት ግዴታህ ነው፡፡ 

አገር የህዝብ ነው፡፡ ስልጣንም ከህዝብ ድጋፍና ምርጫ ይመነጫል፡፡ ህዝብ ያላመነበትና 

ያልደገፈው የትኛውም አስተሳሰብ ዳር አይደርስም፡፡ ህዝብን ማማከርና ማወያየት፤ ሀሳቡን 

መውሰድ፤ አዳብሮም ይሁንታውን ያገኘ ስራ መስራት ታላቅ ህዝባዊ ድጋፍ ይኖረዋል፡፡ 

ከዚህ ውጪ ያሉት መንገዶች ብዙም የማያራምዱ መሆናቸውን በተግባር ታውቀዋለህ፡፡ 



የባለስልጣናቱ ችግር ከእውነቱ ውጪ በህዝብና በብዙሀኑ ስም የመነገድ ችግር ነው፡፡ 

ይህንን በማረምና በማስተካከል ትክክለኛውን መንገድ እንዲይዙ ማድረግ ካልቻልክ 

በተፈለገው መጠን መራመድ አይቻልም፡፡ መልካሞቹ ተስፋዎች እንዳይጨነግፉ፤ 

የተጀመሩት አገራዊ ልማቶችና እድገቶች በውጥን እንዳይቀሩ፤ በሕዝቡ ውስጥ 

የተፈጠሩትን ቅሬታዎች ለመፍታት ፍጠን፡፡ “አለባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመለሱ” 

እንዳይሆን የበዛ ማስተዋል ይጠበቅብሀል፡፡ 

የሕዝባዊ ንቅናቄው ግብና አላማ ግልጽ ነው፡፡ ሙስናን ኪራይ ሰብሳቢነትን የፍትህ 

መዛባትንና የመልካም አስተዳደር ችግርን በጫንቃው የማይሸከም ህብረተሰብና 

መንግስታዊ አሰራር እንዲሰፍን መታገል ነው፡፡ ለዚህ ስኬት ዛሬም ሕዝቡን መቅረቡና 

ማወያየቱ የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል፡፡ 

 


