
1 
 

በተወላገደ መስፈሪያ የማይለካ እርምጃ 

ኢብሳ ነመራ 11-08-16 

5ኛው ዙር የመንግስት የሥራ ዘመን በ2ኛው ዓመት በአዲስ መልክ የተዋቀረው ካቢኔ 

ሚኒስትሮች ስራ ጀምረዋል። ሚኒስትር ዲኤታዎችም ገሚሶቹ በነበሩበት ሲቀጥሉ አዲስ 

የተሾሙ መኖራቸውንም እየሰማን ነው። ሚኒስቴር ዴኤታዎች የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

አበላት ሆነው ሳለ ሹመታቸው በይፋ አለመነገሩ ግር ቢያሰኝም፤ የሹመቱ ወሬ ውስጥ 

ውስጡን ተዛምቷል። ሕዝብ የመሪዎቹን ማንነት የማወቅ መብት ስላለው የመሪዎቹ 

ማነነት በስሚ ስሚ ሳይሆን በይፋ ሊነገረው ይገባል። እናም የሚኒስትር ዴኤታዎቹም 

ሹመት ቢነገረን እንወዳለን። 

እንግዲህ በተደጋጋሚ ሲነገር እንደቆየው የመንግስትን ስራ አስፈጻሚ ወይም ካቢኔ በአዲስ 

መልክ ማዋቀር ያስፈለገው፤ ሕዝብ ላነሳቸው የመልካም አስተዳደር፤ የዴሞክራሲና 

የፍትሃዊ የልማት ተጠቃሚነት ጥያቄዎች ተገቢ ምላሽ በመስጠት የሕዝብ እርካታ 

ለመፍጠር ነው። አዲስ የተሾሙት ሚኒስትሮች ዋና መመዘኛ ውጤታማነት፤ የሕዝብ 

ውግንና እና ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት ላይ ያተኮረ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ 

ማሪያም የካቢኔ አባላቱን ሹመት ባስጸደቁበት ስነ ሥርአት ላይ ባደረጉት ንግግር 

አስረድተዋል። ለወደፊትም በነበሩበት የቀጠሉትም ሆኑ አዲስ የተሾሙት የካቢኔ አባላት 

በሚያስመዘግቡት ውጤት እየተመዘኑ ማስተካከያዎች እንደሚደረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 

አመልክተዋል። ሹመቱ ርስት አይደለም እያሉን ነው። 

የአዳዲስ ሚኒስትሮች ምርጫ በአብዛኛው የአገሪቱ የእድገት ደረጃ የሚጠይቀው ዝንባሌ፤ 

እውቀት እና ክህሎት ያላቸው፤ ቀድሞ በሰሩባቸው የከፍተኛ ትምህርት እና የምርምር 

ተቋማት እንዲሁም በሙያቸው፤ በተሰማሩበት መስክ ውጤታማ የነበሩ፤ በመልካም ስነ 

ምግባራቸው፤ በስራ ትጋትና ታታሪነታቸው የሚታወቁትን በማፈላለግ የተፈፀመ መሆኑንም 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ አሰታውቀዋል። 

በመልካም አስተዳደርና በፍትህ መጓደል፤ በፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል አለመኖር፤ በተለይ 

የአመለካካት ብዝሃነትን በአግባቡ ማስተናገድ የሚችል የምርጫ ሥርአት ባለመኖሩ 

የመገፋት ስሜት ያደረባቸው ዜጎች አዲስ ከተሾሙት ሚኒስትሮች ብዙ እንደሚጠብቁ 
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በተለያዩ አጋጣሚዎች አስታውቀዋል። ብሄራዊ ክልላዊ መንግስታትም በተመሳሰይ ሁኔታ 

የመዋቅር ለውጥ ካላከናወኑ በፌደራል መንግስት  ብቻ የተደረገው ለውጥ ፋይዳ ይኖረዋል 

የሚለው ግን በብዙዎች ዘንድ በጥርጣሬ እየታየ ነው። እርግጥ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት 

ከፌደራል መንግስትም አስቀድሞ የመዋቅር ለውጥ ማድረጉ ይታወቃል።  

ሕዝቡ በተለይ በመልካም አስተዳዳር ማጓደልና በኪራይ ሰብሳቢነት በቀጥታ ያማረሩት 

በክፍለ ከተማ፤ በወረዳና በቀበሌ ደረጃ ያሉ የስራ ኃላፊዎችና ባለሞያዎች በመሆናቸው 

የማስተካከያ እርምጃው እስከታች እንዲወርድ ይጠብቃል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን 

ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ጥቅምት 25 ቀነ 2009 ዓ.ም ባወጣው ሳምንታዊ የመንግስት አቋም 

መግለጫው፤ ከላይኛው መዋቅር የጀመረው ለውጥ በሕዝብ ተሳትፎ እየታገዘ ወደታችኞቹ 

መንግስታዊ መዋቅሮችም እንዲወርድ ይደረጋል ብሏል። ስልጣንን ለግል ጥቅም የማዋል 

ዝንባሌን በማስወገድ የሕዝብ አገልጋይ መዋቅር በተደላደለ መሰረትና በሕዝብ 

የባለቤትነት መንፈስ የተሟላ እንዲሆን በየደረጃው የሚካሄደው ትግል እንደሚቀጥልም 

መግለጫው አመልክቷል። ሕዝብ ይህ በተግባር እንዲተረጎም ይፈልጋል።  

በሚንስትሮቹ ሹመት ማግስት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ከአገሪቱ ወቅታዊ 

ሁኔታ ጋር በተያያዘ ኢሕአዴግ እንደ ገዢ ፓርቲና እንደ መንግሥት እያከናወኗቸው ባሉ 

ሥራዎች ዙሪያ በቀረበ ማብራራያ ላይ ውይይት ባደረጉበት ወቅት፤ የጋራ ምክር ቤቱ 

አባላት የሆኑ ፓርቲዎች መንግሥት በፌዴራል ደረጃ የሚያከናውናቸውን ለውጦች 

በአዎንታዊነት አንስተው ለውጠቹ ውጤታማ እንዲሆኑ እስከታችኛው የአስተዳደር እርከን 

መውረድ እንደሚኖርበት አሳስበዋል። 

በአጠቃላይ መንግስት ስልጣንን ለግል ጥቅም የማዋል ዝንባሌን በማስወገድ ሕዝብን 

የሚያገለግል መዋቅር እዘረጋለሁ በሚል ያደረገውን የካቢኔ አወቃቀር ሕዝብ 

በአዎነታዊነት ነው የተመለከተው፤ ውጤቱን ከተግባር እንጠብቃለን በሚል፤  

በሌላ በኩል፤ በውጭና በአገር ውስጥ የሚኖሩ አንዳንድ ተቃዋሚዎች የካቢኔ አባላትን 

አወቃቀር ለማስተካካል የተወሰደውን እርምጃ ዋጋ ለማሳጣት ሞክረዋል። ሁሉም በጉዳዩ 

ላይ የሰጡትን አስተያየት በአንድ ጽሁፍ መመልከት ስለማይቻል በተለይ ሕዝብ አንስቶት 

የነበረውንና ለካቢኔ ሹም ሽር አነሳሽ የሆነውን ጥያቄ ጠልፎ በፌስ ቡክ አዝማችነት ሕገ 
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መንግሥታዊ ሥርዓቱን ወደአደጋ የወሰደ ሁከት መቀስቀሻነት ለመጠቀም የሞከረው ራሱን 

“አክቲቪስት”  ብሎ የሰየመው ጃዋር ሞሃመድ በሰጠው አስተያየት ላይ አተኩራለሁ። 

ጃዋር አዲሱን የካቢኔ ሹመት አስመልክቶ እንደልሳን በሚጠቀምበት የአሜሪካ ድምጽ 

የአማርኛ ፕሮግራም (ቪኦኤ) በሰጠው መግለጫ፤ የካቢኔውን አወቃቀር ለውጥ ነው ማለት 

አይቻልም። ምንም ለውጥ የለም። ኦሮሞ ተብለው የቀረቡት ዶ/ር ወርቅነህ ገበየሁ ኦሮሞ 

አይደሉም። ብሏል። 

ጃዋር መድረሻው ምን እንደሆነ አይታወቅም። እንዳጋጣሚ ስልጣን መሬት ላይ ወድቆ 

ቢያገኝ እንኳን ለጥፋትም ቢሆን መጠቀም የሚያስችል የተደራጀ ኃይል የለውም። ጃዋር 

ታዋቂነት ያተረፈው በማህበራዊ ሚዲያ ነው። በተለይ በፌስቡክ በመቀባጠር ለጋ የኦሮሞ 

ወጣቶችን በማደናገር ለደህንነታቸው አደገኛ በሆነ አኳኋን ህግ ጥሰው ሁከት ውስጥ 

እንዲገቡ በመቀስቀስ ርካሽ ታዋቂነትን አትርፏል። ጃዋር መንግስት የሕዝብን ተገቢ 

የመልካም አስተዳደርና ፍትሃዊ የሃብት ተጠቃሚነት ጥያቄ ለመመለስ የሚወስደውን 

እርምጃ ምንም ያህል ተጨባጭ ቢሆን ሊደግፍ እንደማይችል ግልጽ ነው። ይሁን እንጂ፤ 

ጃዋር በርካሽ የማህበራዊ ሚዲያ ቅስቀሳው የተወሰኑ ለጋ ወጣቶች ዘንድ ይሁንታን ስላገኘ 

አስተያየቱ የሚያደናግራቸው ሰዎች መኖራቸው ስለማይቀር ዝም ብዬ ላልፈው 

አልወደደኩም። 

ጃዋር የካቢኔውን ሹመት በተለመደ የዘረኝነት በሽታው ነው መቃወም የጀመረው፤ የውጭ 

ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙትን ዶ/ር ወርቅነህ ገበየሁን ኦሮሞ አይደሉም ትግሬ 

ናቸው በማለት፤ በመሰረቱ ዶ/ር ወርቅነህ ብሄራቸው ምን እንደሆነ ከእርሳቸው በላይ 

የሚያውቅ የለም። እርሳቸው ኦሮሞ ነኝ ብለዋል። ኦሮሞ ሳይሆኑ ኦሮሞ ነኝ 

የሚያስብላቸው አንዳችም ምድራዊ ምክንያት የለም። ኦሮሞ መሆን በኢፌዴሪ ሕገ 

መንግሥት የተረጋጋጠውን የእኩልነት መብት ተጠቃሚ ከማድረግ ያለፈ የተለየ ልዩ 

ጥቅም የሚያስገኝበት አንዳችም ሕጋዊ መንገድ ስለሌለ እውነተኛ ማንነታቸውን ክደው 

ኦሮሞ ነኝ ለማለት የሚገፋፋቸው ተጨባጭ ምክንያት የለም። 

ዶ/ር ወርቅነህ ደማቸው ሲቆጠር አንድ ቦታ እርሳቸው የማያውቁት የሌላ ብሄር አባል የዘር 

ሃረግ ቢኖራቸው እንኳን (ይህን የሚያመለክት ምንም መረጃ የለኝም) ይህ ኦሮሞነታቸውን 
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አይቀይረውም። ኦሮሞነት፤ በደም የሚገኝ ብቻ ሳይሆን በኦሮሞ  ባህል፤ ወግ፤ ቋንቋ፤ 

ስነልቦና . . . ውስጥ በማደግ ኦሮሞነት የማንነትን መገለጫ ሲሆንና ባለቤቱ ይህን 

መገለጫዬ ነው ብሎ ሲያምን የሚኮንም ነው። አሁን ኦሮሞ ነን የሚሉና ኦሮሞነት ብቸኛ 

የማንነታቸው መገለጫ ከሆኑ ሰዎች መካከል የዘር ሃረጋቸውን ሽቅብ ቢቆጥሩ አብዛኞቹ 

አንድ ቦታ ላይ ከኦሮሞ የሚወጡ መሆኑ ምንም አያከራክርም። ጃዋር የማያውቀው አንድ 

እውነት ታላቁ የኦሮሞ ሕዝብ የተመሰረተው ሌሎች ብሄሮችን ሰላማዊ በሆነ መንገድ 

ወደራሱ በመቀላቀል መሆኑን ነው። ንጹህ ኦሮሞ ከኔ በላይ ላሳር እያለ በጸያፍ ዘረኝነት 

የሚፎክረው ጃዋር አንድ አራት ዘሩን ቢቆጥር ሶማሌ፣ አማራ . . . ሊሆን እንደሚችል 

ዘንግቶታል።  ቅድመ አያቱ፤ ምንጅላቱ . . . ኦሮሞ አለመሆናቸው ግን ኦሮሞነቱን 

አያስገፍፈውም። ያደገው በኦሮሞ ማንነት ነውና። 

ሌላው ጃዋር የማያውቀው ኦሮሞዎች የሌሎችን ብሄር አባላት በግለሰብና በቡድን በሞጋሳ 

ሥርዓት ኦሮሞነት የማጎናጸፍ ባህል ያላቸው መሆኑን ነው። ኦሮሞዎች በፍቃዳቸው 

በሞጋሳ ኦሮሞነት ያጎናጸፏቸውን ሰዎች ወይም  ቡድኖች እንደባዳ አይመለከቷቸውም። 

ጎሳ ይሰጧቸዋል። ወገን ወይም ለሚ (lammii) ነው የሚሏቸው፤ ጥቃት ሲደርስባቸው 

እንደማንኛውም ኦሮሞ ይዳኛሉ፤ ይካሳሉ። ጥቃት የሚፈጸምባቸው በአጎራባች ባሉ የሌላ 

ጎሳ ወይም ብሄር አባላት ከሆነ በሞጋሳ ለሚ ያደረጓቸውን ከጥቃት ለመከላከል ክተት 

አውጀው ጦርነት እስከመግጠም እርምጃ ይወስዳሉ። ኦሮሞ የዚህ ዓይነት ሕዝብ ነው። 

ኦሮሞ ነኝ የሚለው ጃዋር ግን አንተ አያትህ ቅድም አያትህ ኦሮሞ ስላልሆነ ኦሮሞ ነኝ 

ማለት አትችልም እያለ ኦሮሞዎችን እርስ በርስ በጥርጣሬ እንዲተያዩ ለማድረግ እየሰራ 

ነው። የዘረኘነት በሽታ ማለት ይህ ነው። እንግዲህ የሕዝብን ጥያቄ ለመመለስ የሕዝብ 

እርካታ ለመፍጠር የሚያስችል የሕዝብ አገልጋይነት ሰሜት፤ ብቃት፤ ክህሎት . . . 

አላቸው ተብሎ የተሾሙትን ሚኒስትሮች ጃዋር ሊመዝን የሞከረው የዘር ሃረግ በመምዘዝ 

ነው። ለዚያውም ምንም ባልተረጋገጠ ሁኔታ፤ ይህ የጃዋር ጸያፍ ዘረኝነት አካሄድ አዲስ 

አይደለም። ከአስር ዓመት በፊት አባ ዱላ ገመዳ ኦሮሞ አይደሉም፤ አማራ ናቸው በሚል 

መሰረተ ቢስ ወሬ ሲካሄድ እንደነበረ እናስታውሳለን። አሁን እውነቱ ስለታወቀ የአባዱላን 

ማንነተ ማደናገሪያ ማድረግ አልቻሉም። በኦህዴድና በመንግስት የስልጣን እርከን ውስጥ 

ከፍ እያሉ በመጡት ዶ/ር ወርቅነሀ ገበየሁ ላይ የሚካሄደው ኦሮሞ አይደሉም የሚለው 
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የእነጃዋር ዘመቻ ከአስር ኣመት በፊት በአባዱላ ገመዳ ላይ ሲነዛ ከነበረው መሰረተ ቢስ 

ወሬ የተለየ አይደለም። 

ከካቢኔው ሹመት ጋር በተገናኘ ጃዋር ያቀረበው ሌላው አሰተያያት “የሕዝብ ጥያቄ የካቢኔ 

ለውጥ ሳይሆን የመንግስት ለውጥ ነው። በሕዝቡ ከተመረጠ አዲስ መንግስት ጋር አዲስ  

ኮንትራት መፈራረም ነው።” የሚል ነው። 

ጃዋር የመንግስት ለውጥ ሲል የሥርዓት ለውጥ እያለ መሆኑ ግልጽ ነው። ጃዋር በህልሙ 

ያፈረሰውን የኢፌዴሪ ሥርዓት ለመተካት እያዘጋጀ ያለው የኦሮሚያ ቻርተር ለዚህ 

አስረጂነት ሊጠቀስ ነው። ስለዚህ ጃዋር ጋር ምርጫ የሚባለው ነገር ዝም ብሎ እንደዘበት 

የሚወራ እንጂ የፖለቲካ ስልቱ ውስጥ የሌለ ነው። ሌላው የጃዋር ውሸት ምናልባት 

በዘረኝነት ጥላቻ ያበደው ቀልቡ የሚነግረው የተዛባ እውነት የኢትዮጵያ ሕዝብ የሥርዓት 

ለውጥ ይፈልጋል የሚለው ነው። መሬት ላይ ያለው እውነት የኢትዮጵያ ሕዝብ 

(የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች) አሁን የሥርዓት ለውጥ ጥያቄ 

አለማንሳታቸውን ነው የሚነግረን፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ 

መፍረስ የሕዝቦችን አንድነት በማናጋት አገሪቱን ለመፈራራስ አደጋ እንደሚያጋልጥ 

ጠንቅቆ ያውቃል። በተለይ በጃዋርና በመሰሎቹ የሚመራው ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን 

የማፍረስ አካሄድ አገሪቱን ከማፍረስና የማያባራ የእርስ በርስ ደም መፋሰስ ከማስከተል 

ያለፈ ውጤት እንደሌለው ጠንቅቆ ያውቃል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአንድ ዓመት በፊት 

ፍጹም ሰላማዊ ምርጫ ማካሄዱ የኃይል የሥርዓት ለውጥ እንደማይፈልግ በአስረጂነት 

ሊጠቀስ ይችላል። 

ከአንድ ዓመት በፊት ለተካሄደው 5ኛ ዙር ምርጫ 38 ሚሊዮን ገደማ ሕዝብ ለመራጭነት 

መመዝገቡ ይታወቃል። ለመራጭነት ከተመዘገበው ሕዝብ ከ95 በመቶ በላይ ድምጹን 

ሰጥቷል። የምርጫው ሂደት፤ የድምጽ አሰጣጡና ድህረ ምርጫ የነበረው ሁኔታ ፍጹም 

ሰላማዊ ነበር። ምርጫው በዚህ አኳኋን የተካሄደው ጃዋርን የመሳሰሉ በጥላቻ ያበዱ ጠባብ 

ብሄረተኞችና ትምክህተኞች ሕዝቡ ምርጫው ላይ እንዳይሳተፍ፤ ውጤቱን እንዳይቀበልና 

አገር እንዲያውክ ሲቀሰቅሱ በነበረበት ሁኔታ ነው። ይህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍላጎት፤  

መብትና ነጻነቱን፤ ጥቅምና ፍላጎቱን የሚያስጠብቅለትን ወገን በምርጫ የስልጣን ውክልና 
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በመሰጠት ሰላማዊ የመንግስት ስልጣን ሽግግር እንዲኖር እንጂ በኃይል የሥርዓት ለውጥ 

ማምጣት አለመሆኑን በግልጽ ያሳያል። 

ኢህአዴግ በተወዳደረባቸው አራት ክልሎች (ኦሮሚያ፤ አማራ፤ የደቡብ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች) አብዛኛው ሕዝብ በየክልሉ የሚወዳደሩትን የኢህአዴግ ብሄራዊ 

ፓርቲዎች፤ ህብረ ብሄራዊ በሆኑ አዲስ አበባን የመሳሰሉ አካባቢዎች ደግሞ የብሄራዊ 

ፓርቲዎቹ የጋራ ግንባር የሆነውን ኢህአዴግ ያቀረባቸውን እጩዎች የመረጠው ኢህአዴግ 

ምሉዕ በኩለሄ ነው በሚል እምነት አይደለም። ከዚህ ይልቅ፤ ቀደም ሲል በነበሩት 

ዓመታት ባከናወናቸው ስኬታማ የልማት፤ ሰላምን የማረጋገጥ፤ የቡድንና የግለሰብ 

መብቶችን የማስከበር ተግባራት ስለሚያውቁትና ይህን ያስቀጥላል ብለው ስላመኑ፤  

በንጽጽር ከሌሎቹ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች የተሻለ ሆኖ ስለተገኘ ብቻ ነው። የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ኢህአዴግ ችግሮች እንዳሉበት ከእነጃዋር በላይ ያውቃል። ኢህአዴግን የተሻለ ነው 

ብሎ ሲመርጥ እነዚህን ችግሮቹን ሊያስተካክል ይችላል በሚል ተስፋም ጭምር ነው።  

ኢህአዴግም ሕዝቡ ምሉዕ በኩለሄ ነህ ብሎ ሳይሆን ችግሮቹን ያስተካከላል በሚል ተስፋ 

ከነችግሩ እንደመረጠው ያውቃል። ችግሮቹን ካላስተካከለ ቀጣዩ ምርጫ ሳይደርስ 

ውክልናውን በማንሳት በድንገተኛ ምርጫ ሊያሽቀነጥረው እንደሚችል፤ ድንገት ገንፍሎ 

ተቃውሞውን በቁጣ ሊገልጽ እንደሚችል ጭምር ያውቅ ነበር። አስከፊና አሳሳቢ ደረጃ ላይ 

የደረሰ የመልካም አስተዳዳር መጓደል፣ ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍልን ያዛባ የኪራይ ሰብሳቢነት 

ችግር ስላለብኝ ይህ ችግር የሚፈጥረው ናዳ ሳያጠፋን እናስስተካክል የሚል አቋም የያዘው 

ለዚህ ነው። 5ኛውን ዙር አገራዊ ምርጫ ማሸነፉን ባረጋገጠ ማግስት ባካሄደው 10ኛ 

ድርጅታዊ ጉባኤው ላይ የተነሳውን ዋና አጀንዳና የውሳኔ ሃሳብ የሚያስታውስ ይህን 

መረዳት አይገደውም። 

ይሁን እንጂ፤ በሕዝብ ውክልና ስልጣን የተረከበው ኢህአዴግ ገና ራሱን ለማረም ሕዝባዊ 

ንቅናቄ ሲጀምር ባልተጠበቀ አጋጣሚ የተከማቸው የሕዝብ ቅሬታ ከሚታገሰው በላይ ሆኖ 

ጥያቄውን በአደባባይ ተቃውሞ እንዲያቀርብ ያደረገ ሁኔታ አስከተለ። በተለይ በኦሮሚያ 

አካባቢ ተቀስቅሶ በነበረውና በወጣቶች በተካሄደው የአደባባይ ተቃውሞ ላይ የተነሳው 

ጥያቄ የሥርዓት ለውጥ ሳይሆን፤ የስራ እድል ይፈጠር የሚል የልማት ጥያቄ፤ ለልማት 

የሚነሱ አርሶ አደሮች ህይወታቸውን ለዘለቄታ መምራት የሚያስችላቸው ካሳ ይከፈላቸው 
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የሚል የፍትሃዊ የሃብት ተጠቃሚነት ጥያቄ፤ እንዲሁም በአዲስ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ 

ልዩ ዞን የጋራ ማስተር ፕላን ረቂቅ በሕገ መንግሥት የተረጋገጠውን ራሳችንን በራሳችን 

የማስተዳደር መብት ይጥሳል የሚል ጥርጣሬ ስላለን ረቂቅ ማስተር ፕላኑ ይሰረዝ የሚል 

ተገቢ ሕገ መንግሥታዊ የመብት ጥያቄ  ነው። 

እርግጥ ጃዋርና ኢትዮጵያን ለማጥፋት የሚፈልጉ ቡድኖች ቅጥረኛ የሆነው የዳዉድ ኢብሳ 

ኦነግ፤ እንዲሁም የኦሮሞዎች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት መረጋገጡ አገሪቱን 

ያፈርሳል በሚል የሚቃወሙ የትምክህተሻ ቡድኖች ጭምር ተገቢውን የኦሮሞ ሕዝብ 

በተለይ የኦሮሞ ወጣቶች ጥያቄ በመጥለፍ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ዓላማቸው ሊጠቀሙበት 

ሞክረዋል። ይሄኔ የሥርዓት ለውጥ ገጽታ ያለው ተቃውሞ በጨረፍታ ታይቷል። ይህ ግን 

የሕዝቡ ዋነኛ ጥያቄ አልነበረም። እናም የሥርዓት ለውጥ ጥያቄው ያለው በኢትዮጵያ 

ሕዝብ ዘንድ ሳይሆን፤ ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚፈልጉ አክቲቪስት ተብዬ ግለሰቦች፤ 

የኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ጠላቶች ቅጥረኛ ጠባብ ብሄረተኞችና ትምክህተኞች ዘንድ ነው።  

ሰሞኑን የተካሄደው የካቢኔ ሹመት መነሻ ለሕዝብ ጥያቄዎች ተገቢና አፋጣኝ ምላሽ 

በመስጠት የሕዝብ እርካታ መፍጠር ነው። የሕዝቡም ጥያቄ ይህ ስለነበረ ጥያቄውን 

የመመለስ አንድ እርምጃ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ኢህአዴግ የሕዝብን ጥያቄ መመለስ 

ካቃተውና ሕዝብ ጥያቄዬን መመለስ አቅቶታል ብሎ ካመነ በቀጣዩ ምርጫ ውክልናውን 

አንስቶ ለሌላ የተሻለ ጥያቄዬን ይመልስልኛል ብሎ ላመነበት ፓርቲ የሚሰጥበት ሥርዓት 

አለ። ሕዝቡ ይህ አቅም በእጁ መሆኑን ያውቃል። እናም በኃይል የሥርዓት ለውጥ 

ማምጣት አያስፈልገውም። ይህን አድርጎም አያውቅም። በኃይል የሥርዓት ለውጥ 

ለማምጣት ቢሞክር የሚያስከትለውን አደጋም ያውቃል። እናም ጃዋር አዲሱን የካቢኔ 

አወቃቀር አስመልክቶ ያወራው ምንም ተጨባጭነት የሌለው መሰረተ ቢስ ወሬ ነው። 

በአጠቃላይ ሰሞኑን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀድሞዎቹንም ያካተተ አዲስ የካቢኔ 

አወቃቀር እንዲጸድቅ የተደረገው በድንገት ሳይሆን ታስቦበት ነው። አዲስ ካቢኔ ማዋቀር 

ያስፈለገው ደግሞ ከፍተኛ ቅሬታ ያሳደሩ የሕዝብ የልማት፤ የመልካም አስተዳደር፤ 

የፍትህና የዴሞከራሲ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ለማድረግ ታልሞ ነው። በካቢኔ ውስጥ 

የተካተቱት ሚኒስትሮች የተመረጡትም ይህንኑ የሕዝብ ጥያቄ መመለስን መሰረት 

በማድረግ በብቃት፤ በክህሎትና በውጤታማነት መስፈርት ነው። ተሿሚዎቹ 
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በኃላፊነታቸው የሚዘልቁት ውጤታማ እስከሆኑ ድረስ ብቻ ነው። ስልጣን የሕዝብ 

ማገልገያ መሳሪያ እንጂ የግል ፍላጎት ማሳኪያ ስላልሆነ ደካማ የስራ ኃላፊ ስልጣኑን 

እንደርስት ይዞ አይቆይም። የካቢኔው መዋቀር የሕዝብን የልማት፤ የመልካም አስተዳደር፤ 

የፍትህና የዴሞክራሲ ጥያቄ ምላሽ ይሰጣል ተበሎ ይጠበቃል። ሽዝብ የሥርዓት ለውጥ 

ስላልጠየቀ የካቢኔውን መዋቀር በአዎንታ ተቀብሎታል። እናም አዲሱ የካቢኔ አወቃቀር 

በጃዋር የዘረኝነት ጥላቻ የተወላገደ መስፈሪያ ሊለካ የማይችል ሕዝብና የሕዝብን እርካታ 

ብቻ መድረሻ ያደረገ እርምጃ ነው። 

 

 


