"አይጥ በበላ ዳዋ ተመታ"
ማዕከላዊን በመዝጋት በህዝብ ላይ ከደረሰ እልቂት ተጠያቂነት ማምለጥ አይቻልም!!
ከ2007 ዓ.ም አካባቢ ጀምሮ በአገራችን ማንዣበብ የጀመረው አደጋ በቅጡ ያስተዋሉ ጥቂት እሩቅ አሳቢ
የኢህአዴግ አመራሮች “ከእንደዚህ ዓይነቱ አደጋ ለመውጣት ከላይ እስከታች ያለው የድርጅቱ አመራር ሁሉ
ራሱን የሚያይበት ጥልቅ ተሃድሶ መካሄድ አለበት” የሚል ሃሳብ ሲያቀርቡ ቀላል ቁጥር ያልነበረው በየደረጃው
የሚገኝ የድርጅቱ አመራር በአንፃሩ “ምንም ዓይነት ተሃድሶ አያስፈልገንም፣ ልማቱ እየተፋጠነ ነው፣ በትክክለኛ
ጎዳና በመጓዝ ላይ ነን” እያለ ሲሞግት እንደነበረ እናስታውሳለን፡፡
ይሁን እንጂ የ2007ቱ ምርጫ በተጠናቀቀ በጥቂት ወራት ውስጥ ከመልካም አስተዳደር ጥያቄ ጋር ተያይዞ
በመላው ሃገራችን የተቀጣጠለውና ኪራይ ሰብሳቢዎችና ጥገኛ ሀይሎች ያራገቡትና እስከአሁን ድረስም ባላባራው
አመፅና ሁከት ምክንያት የበርካታ ንፁሃን ዜጎቻችንን ህይወትና ንብረት ከመጥፋቱም በላይ ላለፉት 26 ዓመታት
በሃገራችን የተመዘገበው ፈጣን ልማትና የተጀመረው የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት ጥያቄ ውስጥ
እንዲወድቅ፣ በበጎ መልኩ መለወጥ የጀመረው የሃገራችን ገፅታም እንዲበላሽ ማድረጉ የማይካድ ሃቅ ነው፡፡
"ተሃድሶ አያስፈልገንም" በማለት ሲከራከሩ የነበሩ በስርዓቱ ውስጥ የተሰገሰጉ ኪራይ ሰብሳቢና ጥገኛ ሃይሎች
ከለየላቸው የስርዓቱ ጠላቶች ጋር በመቀናጀት ለዘመናት ተጋብተውና ተዋልደው በሰላም ሲኖሩ በነበሩ ህዝቦች
መካከል“የድንበር ጥያቄ” የሚል ሰው ሰራሽ (artificial) ቅራኔ ፈጥረው ባካሄዱት ዘረኛ ቅስቀሳ ምክንያት
የበርካታ ሰዎች ህይወት መጥፋትና በመቶ ሺዎች የሚገመቱ ዜጎቻችን መፈናቀልን አስከትሏል፡፡ ለጥገኛ
ሀይሎችና የስርዓቱ ጠላቶች መደበቂያ ዋሻ በመሆን ሲያገለግል የቆየው "ይህ የድንበር ጥያቄ" በወቅቱ እንዲፈታ
ለኢህዴግ ከፍተኛ አመራር በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲቀርብ የቆየ ቢሆንም ከፍተኛ አመራሩ ይህንን ጥያቄ ተቀብሎ
ለመፍታት ጥረት ባለማድረጉ በክልሎች መካከል ለተፈጠሩ ግጭቶች መንስኤ በመሆን በህዝቦቻችን መካከል
አላስፈላጊ እልቂትና ውድመት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል፡፡ የዚህ እልቂትና ውድመት ቀጥተኛ ተጠያቂዎች
የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት በቡድን በዋናነት ደግሞ የድርጅቱ ሊቀመንበር መሆናቸው
የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም፡፡ በቅርቡ ለ17 ቀናት ያህል የተካሄደው የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ስብሰባ
በሃገራችን ለተፈጠሩት ችግሮች ተጠያቂዎች እነማን እንደሆኑ በመለየት ስራ አስፈፃሚው በተሰጠው ሃላፊነት ልክ
ካልተጠየቀበት ግምገማውና ጥልቅ ተሃድሶው በሚድያ እንደተነገረን ግቡን መቷል የሚል እምነት የለኝም፡፡
በሃገራችን የተፈጠረው ችግርና የደረሰው ጥፋት በዚህ መልኩ መታየት ሲገባው በቅርቡ የኢህአዴግ ብሔራዊ
ድርጅቶች 4ቱ ሊቃነመናብርት በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የኢህአዴግ ሊቀመንበር አሁንም ሃገራችን
ከገጠማት አሳሳቢ ችግር ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌለውን አጀንዳ በማንሳትና ራሳቸውን ከተጠያቂነት
ለማዳን ሲሉ "አይጥ በበላ ዳዋ ተመታ" እንደሚባለው የማእከላዊ የወንጀል ምርመራ ተቋምን ልክ በባእድ ሃገር
ተከፍቶ ከህግ ውጪ የሆነ የምርመራ ስልቶችን በመጠቀም እስረኞችን ያሰቃያል እንደሚባለው "ጓንታናሞ"
የተባለው ኩባ ምድር ውስጥ የሚገኘው የአሜሪካኖች ማጎርያ ማዕከል እንደሆነ አስመስለው በማቅረብ ማእከሉ
እንዲዘጋ ተወስኗል የሚል መግለጫ መስጠታቸው ከማስገረም አልፎ ለህግ ልእልና መከበር ሌት ተቀን
በመልፋት ላይ የሚገኙ የምርመራ ተቋሙ ሰራተኞችን ኩፉኛ ያሳዘነና ተስፋ ያስቆረጠ ጉዳይ ሆኗል፡፡
የኢህአዴግ ሊቀመንበር ችግር የማእከሉ ስያሜና አሁን የሚገኝበት ቦታ ይሁን የደርግ ስርዓት ከተወገደ በኋላ
የምርመራ ተቋሙ ላለፉት 26 አመታት በተጨባጭ ሲሰራቸው የነበሩ ስራዎች መሆኑ ግልፅ አይደለም፡፡
ችግራቸው ማእከላዊ የምርመራ ተቋሙ ያለፈ ታሪኩ ከሆነ ማዕከሉ እንዲዘጋና ወደ ሌላ ቦታ እንዲዛወር መደረግ
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የነበረበት ዛሬ ሳይሆን የደርግ ስርዓት ተደምስሶ ኢህአዴግ ስልጣን ከተቆጣጠረ ከ26 አመት በፊት ነበር፡፡ በኔ
ግምት የድርጅቱ ሊቀመንበር በግልፅ አውጥተው ባይናገሩትም እንዲዘጋ ተወስኗል ያሉት ማእከላዊ የምርመራ
ተቋም አሁንም ሰብአዊ መብት ይጥሳል በሚል ከውስጥም ከውጪም ከሚካሄድበት የስም ማጥፋት ዘመቻ
ተነስተው እንደሆነ አልጠራጠርም፡፡ እንደዛ አይነት ውስጣዊ እምነት ወይም ተጨባጭ መረጃና ማስረጃ
ከነበራቸው ደግሞ ሊቀመንበሩ በነበራቸውና አሁን ባላቸው ከፍተኛ ሃላፊነት ማዕከላዊ ምርመራ ህገመንግስቱ
በሚፈቅደው መሰረት ሰራውን እንዲያከናውን ማድረግ የነበረባቸው ዛሬ ሳይሆን ትላንት ነበር፡፡ የድርጅቱ
ሊቀመንበር መቼም አሁን በደረስንበት የእድገት ደረጃ ሃገራችን የወንጀል ምርመራ የሚባል ተቋም
አያስፈልጋትም የሚል ግብዝ አቋም ይኖራቸዋል ብዬ ማሰብ ይከብደኛል፡፡
ማእከላዊ የምርመራ ተቋም ከደርግ ውድቀት በኋላ በአዲስ መልክ ተደራጅቶ በህገመንግስቱ የተቀመጡ ሰብአዊና
ዴሞክራሲያዊ መብቶችን አክብሮ መስራት ከጀመረ ወዲህ ሽብርተኝነትን በመዋጋት፣ ሙሰኞችን ተከታትሎ ወደ
ፍርድ በማቅረብና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ በማድረግ በኩል አኩሪ ስራ የመስራቱን ያህል በዚያው ልክም
ህገመንግስታዊ ስርዓቱ እንዲናድ የሚፈልጉ የውስጥና የውጪ ደመኛ ጠላቶችም እንዳሉት የሚያጠያይቅ
አይደለም፡፡
ምናልባትም ማዕከላዊ የምርመራ ተቋም የሰብአዊ መብት ጥሰት ይፈፅማል እንኳን ቢባል አሰራሩንና አደረጃጀቱን
በማስተካከል እንዲሁም ለሰራተኞቹ ሙያዊ ስልጠና በመስጠት እንጂ ማእከሉን በመዝጋት ወይም ወደሌላ ቦታ
እንዲዛወር በማድረግ ችግሩን መፍታት እንደማይቻል የታወቀ ነው፡፡ ይህንንም ቢሆን መወሰን የሚችለው
መንግስት እንጂ ድርጅት ወይም የድርጅቱ ሊቀመንበር ሊሆኑ አይችሉም። ምክንያቱም ምንም እንኳን በህዝብ
የተመረጠ የፖለቲካ ድርጅት መንግሰትን ይመራል ቢባልም አንድ የፖለቲካ ድርጅት ህገመንግስቱንና የሃገሪቱን
ህጎች ተከትሎ የመስራት ግዴታ ያለበት መሆኑ ብቻ ሳይሆን ሁለቱ ለየቅል በመሆናቸው የሊቀመንበሩ ውሳኔ
ህጋዊ ተቀባይነት የለውም።
ከዚህም በላይ በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰቱ ያሉ ውዝግቦች ዋናው ምንጭ የህግ የበላይነት
ማረጋገጥ ባለመቻሉ መሆኑን በመገምገም ድምዳሜ ላይ ደርሻለሁ በማለት መግለጫ ያወጣው የኢህአዴግ የስራ
አስፈፃሚ ኮሚቴ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የተቋቋመና በእስካሁኑ ጉዞው ለህግ ልእልና መከበር የበኩልን
አስተዋፅኦ ሲያበረክት የቆየውን የማዕከላዊ ምርመራ ተቋምን “ይዘጋል” ብሎ በድርጅቱ ሊቀመንበር አንደበት
መግለጫ መስጠት በራሱ ፀረ ተቋም የሆነ አመለካከት ነው።
የድርጅቱ ሊቀመንበር በዚሁ መግለጫቸው ባስተላለፉት መልዕክት “የራሳቸውን ኪስ ለማደለብና የፖለቲካ

ትርፍ ለማግኘት ሲሉ ጤነኛ ሳይሆኑ ጤነኛ ነን እያሉ ወንድም የኢትዮጵያ ህዝብን እርስ በርሱ እንዲገዳደል
አመራር ሲሰጡ የነበሩ ሹማምንቶች እና ህገ-መንግስቱ በሰጠን ስልጣን ልክ ሃላፊነታችን ያልተወጣን አመራሮች
እንጠየቃለን” በማለት ከሰጡት መግለጫ በተፃራሪ በግምገማው ወቅት ከተነሱ አጀንዳዎች ጋር ምንም አይነት
ግንኙነት የሌለው ስለማዕከላዊ ምርመራ መዘጋት በማብራሪያቸው ውስጥ በመሰንቀር የሰጡት መግለጫ አሁንም
ቢሆን ምንጩ ከየትም ይሁን ከየት የህዝበኝነት አጀንዳ (populist agenda) በማቀንቀን ከተጠያቂነት ለማምለጥ
የሚደረግ ከንቱ ጥረት ከመሆን የዘለለ ፋይዳ የለውም፡፡
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