
እሹሩሩው ይብቃና መንግስት ሀላፊነቱን ይወጣ 

ዮናስ 07-03-17 

አገራችን የተያያዘችው የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግቦች በተሃድሶ የመጀመሪያ ዓመታት 

በግልፅ እንደተቀመጠው ፈጣንና ህዝብ የሚጠቀምበት ዕድገት ለማምጣት ያስቻላት መሆኑ አይስተባበልም፡፡ በዚህ መሰረት  

የተነደፈው ግብርና መር የኢኮኖሚ ልማት ኢኮኖሚያችንን ላለፉት አስራ አምስት ዓመታት ባለ ሁለት አሃዝ ተከታታይ ዕድገት 

እንዲያስመዘግብ ለማድረግ አስችሎታል፡፡ ባሳለፍነው ዓመት ያጋጠመንና በታሪካችን ታይቶ የማይታወቀውን የድርቅ አደጋ 

ትርጉም ያለው የውጭ እርዳታ ሳናገኝ በራሳችን አቅም ልንቋቋም መቻላችን በአገራችን ምን ያህል የተጠናከረ የኢኮኖሚ ግንባታ 

ሲካሄድ እንደቆየ የሚያመላክት ነው፡፡  

በከተሞች የኢንዱስትሪ ልማት በመስፋፋት ላይ ሲሆን፣ የአገልግሎት ዘርፉም እጅግ ፈጣን ዕድገት አሳይቷል፡፡ መንግስት ፈጣን 

የኢኮኖሚ ዕድገት እንዲመጣ ብቻ ሳይሆን ከዕድገቱ ብዙሃኑ ህዝብ ዋናው ተጠቃሚ መሆን እንዳለበት በማመን የተንቀሳቀሰ 

መሆኑም አያከራክርም፡፡ በገጠር አርሶ አደሩ ከመሬቱ ሳይፈናቀል እንዲለማ በማድረግ፣ በከተሞች ደግሞ ለወጣቱ ተሳትፎና 

ተጠቃሚነት የሚበጅ ሰፊ የአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ልማት በማረጋገጥ ለውጥ ለማምጣት ተረባርቧል፤ በዚሁ ልክም ተስፋ 

ሰጭ ጅምሮች ታይተዋል፡፡ አሁን አጠያያቂ የሆነብን እና ከማከራከርም አልፎ ስርአቱን ጭምር ጠልፎ ወደመጣል ደረጃ 

የደረሰው የመልካም አስተዳደር ጉዳይ ነው። የዚህ ትርክት ጉዳይም ይኸው ነው። 

የዛሬ አመት ግድም ሃገሪቷን ገጥሟት ከነበረው አደጋ በመነሳት የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ባደረገው ግምገማ ልማታዊ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱን ከሚፈታተኑት ችግሮች መካከል አንዱ የመንግስት ስልጣን የህዝብን ኑሮ ለማሻሻልና አገራዊ ለውጡን 

ለማስቀጠል እንዲሆን ከማድረግ ይልቅ የግል ኑሮን መሰረት አድርጎ የመመልከትና በአንዳንዶችም ዘንድ የግል ጥቅም 

ከማስቀደም ጋር የተያያዘ እንደሆነ አረጋግጧል፡፡  

አገራዊ ለውጡ በስኬት ሲጓዝ የቆየው መንግስታዊ ስልጣንን ለህዝብ ጥቅም ማስከበሪያ ማድረግ በመቻሉ የሆነውን ያህል ይህ 

ስልጣን ያለአግባብ ለመጠቀም ለሚሹ ግለሰቦች በመሳሪያነት ማገልገል ሲጀምር የተጀመረው ልማት ይደነቃቀፋል፡፡ መልካም 

አስተዳደርም ይጠፋል፡፡  

ማለቱም ይታወሳል። ከዚህ በመነሳት ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው ደረጃውና መጠኑ ምንም ይሁን ምን የመንግስት ስልጣንን 

ያለአግባብ ለግል ኑሮ መሰረት ለማድረግ የሚታየው ዝንባሌና ስህተት መታረምና መገታት እንዳለበት፣ ይህን ለማድረግ 

የሚያስችል ተጨማሪ እርምጃም መውሰድ እንዳለበት ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት በድርጅቱ ውስጥም ሆነ በመንግስት ደረጃ 

በየደረጃው መልካም አስተዳደርን ማረጋገጥ የሚያስችል ጥልቅ ተሃድሶ አድርጓል፡፡ ያም ሆኖ ግን አሁንም ለመልካም 

አስተዳደር መረጋገጥ መነሻ በሚሆነው የአመለካከት ጉዳይ አንዳች ለውጥ እየታየ አይደለም። ዛሬም ህዝቡ በዚሁ የመልካም 

አስተዳደር እጦት የለመለመ ተስፋው ለአደጋ ሊጋለጥ እንደሚችል ስጋቱን እየገለጸ ነው፡፡  

የተጀመረው አገራዊ የለውጥ እንቅስቃሴና እንደገና የመታደስ ጥረት ለላቀ ፍሬ እንዳይበቃ ዛሬም እየተጉ የሚገኙ ሃይሎች 

በድርጅቱም ውስጥ ሆነ በመንግስት መዋቅሮች ተደላድለው የተቀመጡ ስለመሆኑ የሚያመላክቱ በርካታ ማሳያዎች 



እየተስተዋሉ ነው። ይህ ደግሞ መልካም አስተዳደርን በማሳጣት ብቻ የሚያቆም አይደለም። በዚህ አጋጣሚ ለውጭም ሆነ 

ለውስጥ ፅንፈኛ ፀረ ሰላምና ፀረ ልማት ኃይሎች መንገድ ሁሉ ጨርቅ ይሆንላቸዋል። ህዝቡ በሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ትግሉ 

የገነባውን ስርዓት በቀጣይነት ለማሻሻል የሚያደርገውን እንቅስቃሴ መጠጊያ አድርገው ሁከትና ትርምስን ለማስፋፋት 

ለሚያደርጉትም ጥረት ነገር ሁሉ አልጋ በአልጋ ይሆንላቸዋል።  

የአገሪቱ የሥልጣን ባለቤት ነው የሚባለው ሕዝብ የነዚህ እና በመንግሥት  ውስጥ ሆነው የሚቦረቡሩ ሃይሎች ቀጣሪ ነው። 

የአገሪቱ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ የተለያዩ ሕጎች፣ ደንቦችና መመርያዎች ተግባራዊ የሚደረጉት በአስፈጻሚው አካል ወይም 

በነዚህ በመንግሥት መዋቅር ውስጥ በሚገኙ ሃይሎች ነው፡፡ እነዚህና በየደረጃው የሚገኙ ሃይሎች በአስተዳደራዊ ጉዳዮች፣ 

ሕግ በማስከበር፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በግብርና፣ በንግድ፣ በኢንቨስትመንት፣ በዲፕሎማሲ፣ በመሠረተ ልማቶች ግንባታ፣ 

በመሬት አስተዳደርና ልማት ወዘተ የሚያከናውኗቸው እና የሚሰጧቸው ውሳኔዎችና የሚወስዷቸው ዕርምጃዎች ደግሞ 

ከሕዝብ ፍላጎትና ከተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር መጣጣም እንዲኖርባቸው ጥልቅ ተሃድሶ ቢደረግም አሁንም የእነርሱን ፍላጎት 

እንደሆነ እንጂ የህዝቡን ፍላጎት አሽቀንጥረው የጣሉት ለመሆኑ በነዚሁ መስሪያቤቶች ደጃፍ የደቂቃ ቆይታ በማድረግ ብቻ 

ማረጋገጥ ይቻላል፡፡   

ከዚህ ቀደም ሕዝብና መንግሥትን ያቀያየሙና ለግጭት የዳረጉ ጉዳዮች በዝርዝር ሲታዩ በዋናነትና ወሳኝ በሆነ መልክ 

በመልካም አስተዳደር ዕጦት፣ በፍትሕ መጓደልና በሙስና ምክንያት መሆኑ ግልጽ በሆነበት እና ይህንኑ ለማስወገድ የሚያስችል 

ጥልቅ ተሃድሶ በተደረገበት አግባብ ዛሬም የሃገሪቱ ዋነኛ ችግሮች እነዚሁ መሆናቸው ያሳስባል፡፡ የሕዝብን ፍትሐዊ 

ተጠቃሚነት የሚያሰናክሉ አጓጉል ድርጊቶች፣ በሕዝብ መሀል ጥርጣሬ የሚፈጥሩ ውሳኔዎች ዛሬም በነዚሁ ሃይሎች 

እየተፈጸሙና እየተሰጡ ነው። በተለይ ለተገልጋዩ ህዝብ ቅርብ የሆኑት የታችኛው መዋቅሮች ወንበሮች ዛሬም የአቅምና የሥነ 

ምግባር ችግር ባለባቸው ተሿሚዎች የተጥለቀለቀ ለመሆኑ የመኖሪያ መታወቂያ ካርድ ለመውሰድ ሄደው ከሚደርስቦት ተገቢ 

ያልሆኑ ጥያቄዎችና ከሚፈጁት ሰዓት በላይ አስረጅ መጥቀስ አያስፈልግም። የሕገወጥነት መስፋፋት፣ የሕግ የበላይነትን 

መጋፋትና የመሳሰሉ መሠረታዊ ችግሮች ዛሬም ከመፈታት ይልቅ ብሶባቸዋል፡፡ እነዚህን ችግሮች በፍጥነት በማረም የማያዳግም 

ዕርምጃ መውሰድ ሲቻል፣ በስህተቶች ላይ ስህተቶች እየተደመሩ ህዝብን እያስመረሩ ነው፡፡   

ስለሆነም የስድስት ወራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለሁለተኛ ጊዜ ለአራት ወራት ተራዝሟል፡፡ አዋጁ አንፃራዊ ሰላም ለማስፈንና 

መረጋጋት ለመፍጠር ቢጠቅምም፣ ለአገሪቱ ዘለቄታዊ ህልውና ሲባል ግን መሠረታዊ ለውጦች ያስፈልጋሉ፡፡ መንግሥት 

ሕዝብን ከልቤ አገለግላለሁ ሲል ሕዝቡ የሚያምንባቸውና የሚተማመንባቸው ሹማምንት ሊኖሩ ይገባል፡፡ ራሳቸውን 

በትምህርት፣ በሥራ ልምድና በሥነ ምግባር የበለፀጉና የአገር ፍቅር ያላቸውን ዜጎች መሾም ተገቢ ነው። በበርካታ ችግሮች 

ምክንያት ተጠያቂነት ያለባቸው መቼ ነው ከኃላፊነታቸው የተነሱት? በታችኛው እርከን ላይ የተወሰደው መጠነኛ ዕርምጃ ወደ 

ላይ መሄድ ለምን አቃተው? ሕዝብ በደንብ ይመለከታል፡፡ 

መንግሥት የሕዝብን የልብ ትርታ ማዳመጥ የሚያቅተው በውስጡ ችግር ሲኖር ነው፡፡ ውስጡ ገብተው የሚቦጠቡጡትና 

የግልና የቡድን ጥቅም ላይ ብቻ በማሰፍሰፍ ሕገወጥነትን የሚያበረታቱ አካሎች ዛሬም በተደላደለው ወንበራቸው ተቀምጠው 

የሕግ የበላይነትን እየተጻረሩ ነው፡፡ ይህ ጉዳይ ለረዘመ ሳይሆን ለተወሰኑ ጊዜያት እንኳ እንዲቀጥል ከተፈቀደለት የግለሰቦች 



ፍላጎት ከሕዝብ ፍላጎት ይልቅና እንኳን ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ሊገነባ አገር የሚበትን ችግር የሚፈጠር ለመሆኑ ካሳለፍነው 

አመት ሁከት በላይ ማሳያ መጥቀስ አይጠበቅብንም ፡፡   

በሕግ የበላይነት ሥር ለሕዝብ ታዛዥ የሆነ መንግሥት የሚኖርበት ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዲፈጠር ከጥልቅ ተሃድሶው  

በላይም የሆነ ትጋት ያስፈልጋል፡፡ እነዚህን ጸረ ህዝብ ሹማምንቶችና አስፈጻሚ ሰራተኞች ያለአንዳች መወሻከት እና መሞዳሞድ 

ማጥራት ከተቻለ በበቂና በበዙ የመታረም ልምዶች የተካነው ስርአት ራሱን በራሱ እየተቆጣጠረና አገርን ወግ ማዕረግ እያሳየ 

ኅብረ ብሔራዊ አንድነትን ለማጠናከር አይቸገርም። ፍትሐዊ የሀብትና የሥልጣን ክፍፍል ለማስፈን፣ ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ 

መብቶችን አክብሮ ለማስከበር፣ የዜጎችን ሁለንተናዊ ተሳትፎ ለማረጋገጥ፣ ግልጽነትንና ተጠያቂነትን የአገር ባህል እንዲሆኑ 

ለማድረግ ከበዛና ከሚፈትን ውጣውረድ ይድናል ፡፡ በዚህ መሠረት የዳበረ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መሠረቱ ሲጣል ድንጋይ 

ወርዋሪ ሳይሆን ጠያቂና ሞጋች ትውልድ ለማፍራት ይረዳል፡፡ ሕዝብ የሚፈልገው ይህንን ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው አገራችንን ጨምሮ በበርካታ አገሮች በሕዝብና በመንግሥት መካከል መቃቃር የሚፈጠረው፣ ሕዝብ 

በመንግሥት ላይ ያለው አመኔታ ሲነጥፍና የመንግሥት የአገልጋይነት ሚና ሲኮላሽ ነው፡፡ መንግሥት ሰፋፊ የልማት ዕቅዶችን 

ዘርግቶ የፈለገውን ያህል ቢማስን የሕዝብ ተሳትፎ ካልታከለበት ፋይዳ የለውም፡፡ መንግሥት በሕዝብ የተመረጠ አካል መሆኑ 

ማረጋገጫው፣ የሥልጣኑ ባለቤት ነው ለሚባለው ሕዝብ በሚኖረው ታዛዥነት መጠን ነው፡፡ እስካሁን የተመጣባቸው 

መንገዶች ችግር ፈጣሪ፣ የአገርንና የሕዝብን ሰላምና ህልውና የሚፈታተኑ መሆናቸው ከተረጋገጠና ወደ ጥልቅ ተሃድሶ ከተገባ 

በኋላ በፍፁም ወደኋላ ማለት በአገሪቱ ውስጥ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰቦች በግልጽና በነፃነት እንዲሰሙና የሕግ 

የበላይነት እንዲከበር ማንኛውም ዓይነት መስዕዋትነት መከፈል አለበት፡፡  የእሹሩሩ ዘመን መድረሻው ምን እንደሆን 

አይተናል። ለሃገሪቱና ለህዝብ ይልቁንም የዚህ ሃላፊነት ያለባቸው ከፍተኛ የሃገሪቱ አስፈጻሚ አካላት አጥፊዎችን ከማባበልና 

እሹሩሩ ወጥተው ከላይ ለተመለከቱት ትሩፋቶችና ስጋቶች ሲሉ ወደትክክለኛው አቅጣጫ ሊገቡ ይገባል። 

  

 


