ሤምጃ ሏንድ
ብ. ነጋሽ 02-01-18
መብዴና ነጻነደን ያጏቀና የኖሟበዴ እንዲሁም ዴሞክሢቩንና ልማዴን የቀመቧ ህዝብ ከድም ጏደ ኋላ
ሏይመኯቬም። እነዚህን በእጁ የቇቡ እቫድች ሏያቬነካም። ሏኯማቬነካዴ ብቻ ሏይደኯም፤ ሁሌም ዯጨማሡ
ይሦልጋል። ፍጹም ዴሞክሢቩን፣ በማያቋሤጥ የኯውጥ ሂደዴ ላይ ያኯንና በዯሻኯ ህይጏዴ የሚቇኯጽ
ልማዴን ይጠይቃል። እዚህ ደሟጃ ላይ የደሟቧን ህዝብ መጨቆን ሏይቻልም። እንኳን ጨቋኝ መንግቬዴ
ቀሤፋፋ መንግቬዴም እዚህ ደሟጃ ላይ የደሟቧን ህዝብን ሏይመጥንም። በማያቋሤጥ ኯውጥ ላይ ያኯውን
የህዝብን የዴሞክሢቩና የልማዴ ጥያቄ መመኯቬ የሚችል ንቁና ሦጣን መንግቬዴ ነው የሚመጥነው።
መንግቬደ ከዯንቀሢሦሦበዴ ህዝቡ ውክልናውን ማንቪደ ሏይቀሣ ይሆናል።
ሏሁን የኢዴዮጵያ ህዝብ መብዴና ነጻነደን የሢቨ ሏድሤጓል። በዴሞክሢቩ ውቬጥ ሏልፏል። ልማዴን
ቀምሷል። እነዚህን ሏያቬነካም። ካሁን በኋላ የኢዴዮጵያ ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህዝቦች በሚኖሠበዴ መሣዴ
ላይ ሢቪዶውን በሢቪዶው የማቬዯዳደሤ - በዯጏካዮቻቻው የመዯዳደሤ፣ በቋንቋዶው የመቬሢዴ፣ ባህላዶውን
የማቪደግ፣

ዲሡካዶውን

የመንከባከብ፣

በፌደሢል

መንግቬዴ

ውቬጥ

ውክልና

የማቇኗዴ

መብዴና

ነጻነዲዶውን ሏያቬነኩም።
ይህ ብቻ ሏይደኯም። የኢዴዮጵያ ህዝብ ሏሁን ዯጨማሡ ልማዴና ዴሞክሢቩ የሚሦልቇበዴ ደሟጃ ላይ
ነው። የመንቇድ፣ የኤሌዴሡክ፣ የዳሌኮሚዩኒኬሽን ጏዘዯ መቧሟዯ ልማዴ ይሦልጋል። ቬሢ ሏጥነዴን
ዯሸክሞ መዝኯቅ ሏይሦልግም። የዯሟላ የጤናና የዴምህሤዴ ሏቇልግሎዴ ይሻል። በሏጠቃላይ ሏምጣ!
የሚል ህዝብ ዯሦጥሯል።
ዲዲያ፣ የኢፌዴሡ መንግቬዴ፣ የየክልኰን መንግቬዲዴ ጨምሥ ባኯሧዴ ሃያ ዓመዲዴ በሃቇሡደ ዲሡክ
ያልነበሟ ዴሞክሢቩን ማቬሦንና ልማዴን ማምጣዴ መቻላዶው እውነዴ ቢሆንም፣ የህዝቡን የፍላጎዴ
እድቇዴ ዯከዯኯው እሤካዲ መፍጠሤ ላይ ግን መንቀሢሦፍ ዲይድባዶዋል። ሏሁን የኢዴዮጵያ ህዝብ
ዴምህሤዴ ቤዴና የጤና ዯቋም ቪይኖሟው መኖሤ ሏይሦቅድም። ሏንደኛ ደሟጃ ዴምህሤዴ ቤዴ ቩኖሟው፣
ሁኯዯኛ ደሟጃ ይሦልጋል፤ ሁኯዯኛ ደሟጃ ቩኖሟው ኮሌጅና ዩኒቨሤቩዱ ይሦልጋል። ጤና ጣቢያ ቩኖሟው
ሆቬፒዲል ይጠይቃል። የጠጠሤ መንቇድ ቩኖሟው መንቇዱ ሏቬፋልዴ እንዲሆንኯዴ ይሦልጋል። የኤሌዴሡክ
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ሃይል ቩያቇኝ፣ ከመብሢዴ ሏልፎ ከፍዯኛ ቈልበዴ ያኯው ሃይል እንዲኖሟው ይሦልጋል። የዳሌፎን
ሏቇልግሎዴ ቩያቇኝ፣ የኢንዯሤኔዴ ሏቇልግሎዴ ይጠይቃል። የልማዴ ፍላጎደ ሏይቋሟጥም። የዚህ ሏይነዴ
ህዝብ የዯሦጠሟው በኢፌዴሡ መንግቬዴና ቇዢው ፓሤዱ ኢህሏዴግ ቢሆኑም፣ ሢቪዶው በሦጠሠዴ የህዝብ
ፍላጎዴ እድቇዴ ፍጥነዴ ልክ መጓዝ ግን ሏልቻኰም።
የ ህዝቡን የ ማያቋርጥ የ ሌማት ፍሊጎ ት ማሟሊት የ ሚያስችሌ አመራር መስጠት ካሇመቻሌ በተጨማሪ ኪራይ ሰብሳቢነ ት
ገ ብቷቸው ከህዝብ ጋር የ ተፋጠጡበት ዯረጃ ሊይ ዯርሰዋሌ። በሁሇት ዓመት ይጠናቀቃሌ ተብሇው የ ሚጀመሩ የ መሰረተ
ሊምት ግንባታዎች፣ የ ኢኮኖሚና የ ማህበራዊ ሌማት ፕሮጀክቶች በሁሇተኛው ዓመት ሊይ የ ተመዯበሊቸውን ባጀት ቅርጥፈው
ጨርሰው በጅምር የ ሚቀሩበት ሁኔ ታ የ ተሇመዯ እየ ሆነ ሆኗሌ። ተገ ንብተው የ ተጠናቀቁ ፕሮጀከቶች በተጠናቀቁ ማግስት
ፈራረሰው አገ ሌግልት መስጠት የ ማይችለበት ሁኔ ታን መመሌከት የ ተሇመዯ ነ ው። ከዚህ ጎ ን ሇጎ ን የ መሌካም አስተዲዯሩና
የ ፍትህ እጦቱ፣ የ መሬት ወረራው፣ የ ተበዲይ አቤቱታ ሰሚ መጥፋቱት ወዘተ ህዝብ መንግስት ሊይ አመኔ ታ እንዱያጣ
አዴርጓሌ።
ሌማትና ዳሞክራሲ የ ቀመሰን ህዝብ በዚህ ሁኔ ታ ማስተዲዯር ስሇማይቻሌ፣ ህዝብ መንግስት ሊይ ያሇውን ቅሬታ በተቃውሞ
አሳውቋሌ። መንግስትና ገ ዢው ፓርቲ አስቀዴመውም ይህን አዝማሚያ አውቀውት ነ በር። የ ችግሩ ምንጭ ውስጣዊ መሆኑን፣
ይህ ውስጣዊ ችግር ስርአቱንና ሃ ገ ሪቱን ሇውጫዊ ጥቃት ማጋሇጡ አይቀሬ መሆኑን ተረዴተው የ ህዝብን ብሶት አዲምጠው
ፈጣን ምሊሽ ሇመስጠት በጥሌቀት የ መታዯስ እንቅስቃሴ ጀምረዋሌ።
በዚህ መሰረት በፌዯራሌና በክሌሌ መንግስታ አዱስ ካቢኔ እንዱዋቀር ተዯርጓሌ። የ ፖሇቲካ ምህዲሩን ወቅቱ በሚጠይቀው
ሌክ ሇማስፋት ከተቃዋሚ የ ፖሇቲካ ፓርቲዎች ጋር በተሇያዩ ሃ ገ ራዊ ጉዲዮች ሊይ እንዱሁም በስራ ሊይ ያለ አዋጆችን
ሇማስተካከሌ ዴርዴር ተጀምሯሌ። ይሁን እንጂ ቀዴሞ የ ነ በሩት ስር የ ሰዯደ የ ገ ዢው ፓርቲ ኢህአዳግና የ መንግስት
ችግሮች ሊይ በየ አካባቢው የ ተፈጠሩ የ እርስ በርስ ግጭቶችና ላልች ውጪያዊ ሁኔ ታዎች ታክሇው በታሰበው ሌክ በተጨባጭ
የ ሚታይ ሇውጥ ማምጣት ያሌተቻሇበት ሁኔ ታ ተፈጥሯሌ። ገ ዢው ፓርቲ አሁንም ሇህዝብ ጥያቄ ተገ ቢውን ምሊሽ ሇመስጠት
ራሱን ሇማስተካከሌ ወስኖ ግምገ ማ አካሂዷሌ።
በቅርቡ የ ተካሄዯውና በርካታ ውሳኔ ዎች የ ተሊሇፉበት የ ኢህአዳግ ስራ እስፈጻሚ ኮሚቴ ግምገ ማ የ ዚህ ማሳያ ነ ው።
ግምገ ማው እንዲበቃ የ ኢህአዳግ አራት እህትማማች ዴርጅቶች አመራሮች በጋራ የ ግምገ ማውን ሂዯት፣ የ ዯረሱበትን
መግባባትና ውሳኔ ዎቻቸውን የ ተመሇከተ መግሇጫ ሰጥተዋሌ። ከተሊሇፉ ውሳኔ ዎች መሃ ከሌ ሃ ገ ራዊ መግባባት መፍጠርና
ሃ ገ ራዊ አንዴነ ትን መገ ንባት የ ሚያስችለት በቀዲሚነ ት የ ሚጠቀሱ ናቸው።
ከእነ ዚህ መሃ ከሌ አንደ በወንጀሌ ተጠርጥረው ክስ የ ተመሰረተባቸውና በጥፋተኝነ ት የ ተፈረዯባቸውን የ ፖሇቲካ ፓርቲ
አመራሮችና ላልች ግሇሰቦች ክስ በማቋረጥና በይቅርታ ነ ጻ እንዱወጡ ማዯረግ ነ ው። ይህ እርምጃ በወንጀሌ
የ ተጠረጠሩትና በጥፋተኝነ ት የ ተፈረዯባቸው ፖሇቲከኞች የ ሚመሯቸው ፓርቲዎች ዯጋፊዎች በመንግስትና በገ ዢው ፓርቲ ሊይ
ያዯረባቸውን ጥርጣሬ የ መግፈፍ አቅም አሇው። ፓርቲዎቹ ከመንግስት ጋር በሚያዯርጉት ውይይትና ዴርዴር የ ተሳትፎ
አቅማቸውንም የ ሚያዲብርበት ሁኔ ታም አሇ።
ይህ ዯግሞ በተሇያዩ አመሇካካት ተከታይ ዜጎ ችና ቡዴኖች መሃ ከሌ እንዱሁም በመንግስትና በህዝብ መሃ ከሌ መተማመንና
ሃ ገ ራዊ መግበባት መፍጠር ያስችሊሌ ተብል ይታመናሌ። በዚህ መሰረት የ ፌዯራሌ መንግስት፤ የ ዯቡብ ብሄሮች፣
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ብሄረሰቦችና ህዝቦች፤ የ ኦሮሚያና የ አማራ ክሌልች በክስ ሂዯት ሊይ የ ነ በሩና ፍርዯኛ እስረኞችን ነ ጻ አሰናብተዋሌ።
በፌዯራሌ መንግስት በኩሌ እስካሁን የ ተሇቀቁት በፍርዴ ሂዯት ሊይ ያለ ሲሆኑ፣ ፍርዯኞቹ ህግ በሚፈቅዯው መሰረት
እየ ተጣራ እንዯሚሇቀቁ ጠቅሊይ አቃቤ ህግ አስታውቋሌ።
ይህ እርምጃ የ መጀመሪያውና መንግስት ውሳኔ ዎቹን ተግባራዊ ሇማዯረግ ያሇውን ቁርጠኘነ ት የ ሚያሳይ ነ ው። በቀጣይ
የ ኢህአዳግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያሳሇፋቸው ላልች ውሳኔ ዎችም ተግባራዊ ይዯረጋለ ተብል ይጠበቃሌ።
ከበርካቶቹ የ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ ዎች መሃ ከሌ በመዴብሇ ፓርቲ ስርዓት ግንባታ ሊይ የ ሚታዩ ጉዴሇቶችን ከሁለም
ተቃዋሚ ዴርጅቶችና ከህዝቡ ጋር በመሆን ሇማቃሇሌ ያግዛለ በሚሌ ያሳሇፋቸው ውሳኔ ዎች ትሌቅ ስፍራ የ ሚሰጣቸው
ናቸው። በዚህ ውሳኔ መሰረት ምሁራንና የ ሲቪክ ማህበራት ሇዳሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታና የ ዳሞክራሲ ምህዲሩን
ሇማስፋት ተገ ቢ ሚናቸውን የ ሚጫወቱበት ምቹ ሁኔ ታ መፍጠር የ ሚያስችሌ እርምጃ ይወሰዲሌ።
በተጨማሪም፤ የ ኢህአዳግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሃ ገ ራዊ አንዴነ ትን ሇማጠናከር የ ሚያስችለ ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴዎችን
ከህዝብና ከመንግሥት ጋር በመሆን ማከናወን እንዯሚገ ባ አቅጣጫ አስቀምጧሌ። የ ኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና
ህዝቦች ባጸዯቁት ህገ መንግስት መሰረት ራሳቸውን በራሳቸው የ ሚያስተዲዴሩበት መንግስታዊ መዋቅር ካዯራጁ 23 ዓመታት
ተቆጥረዋሌ። ይህ የ ዘመናት የ ህዝብ ትግሌ ውጤት የ ሆነ ታሪካዊ ዴሌ ነ ው። ይሁን እንጂ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና
ህዝቦች ሃ ገ ራዊ አንዴነ ታቸውን ማጠናከር የ ሚችለበትን ተግባር ማከናወን ሊይ ክፈተት ታይቷሌ። በዚህ ምክንያት
ሌዩነ ቶች እየ ሰፉ፣ ሌዩነ ቶች በሰፋበት ሌክ ሃ ገ ራዊ አንዴነ ት እየ ሊሊ የ መጣበት አዝማሚያ ታይቷሌ። ሃ ገ ራዊ
አንዴነ ትን የ ማጠናከር እርምጃ መውሰዴ የ ሚያስችሌ አቅጣጫ ማስቀመጥ ያስፈሇገ ው ሇዚህ ነ ው። በዚህ ረገ ዴ ጅምር
ስራዎች ቢኖሩም በቀጣይነ ት አጥጋቢና ሁለን አቀፍ በሆነ መሌክ ይተገ በራሌ ተብል ይጠበቃሌ።
በጽሁፉ መግቢያ ሊይ እንዯተመሇከተው፣ የ ፌዯራሌም ሆነ ይክሌሌ መንግስታት የ ሲቪሌ ሰርቪስ ተቋማት የ ህዝቡን
የ ሌማት፣ የ ፍትህና የ ዳሞክራሲ ፍሊጎ ትና ጥያቄ ማርካት አሌቻለም። ይህ የ ሆነ ው መንግስታቱ ከህዝቡ ፍሊጎ ት ጋር ጋር
በፍጥነ ት እየ ተራመደ የ ማያቋርጠውን ፍሊጎ ቱን የ ማሟሊት አቅም በማጣታቸው፣ የ ህዝብ አገ ሌጋይነ ት መንፈስ በማጣት
ስሌጣንን ሇግሌ ኑሮ ማዯሊዯያ በማዴረጋቸውና በኪራይ ሰብሳቢነ ት ምክንያት ነ ው። የ ኢህአዳግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ
በፌዯራሌም በክሌሌም ያሇው ሲቪሌ ሰርቪስ ከመቼውም ጊዜ በበሇጠ የ አገ ሌጋይነ ት መንፈስ የ ሕዝቡን ጥያቄዎች ሇመመሇስ
እንዱረባረብ ማዴረግ የ ሚያስችሌ ሁኔ ታን ሇመፍጠር ቃሌ ገ ብቷሌ። ይህ እስካሁን ያሇውን የ ህዝብ ቅሬታ በሙለ
በማቃሇሌ ተስፋ የ ሚፈጥር፣ በመንግስትና በህዝብ መሃ ከሌ መተማመን መገ ንባት የ ሚያስችሌ ርምጃ ነ ው።
በአጠቃሊይ፤ የ ኢህአዳግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ካሳሇፋቸው በርካታ ውሳኔ ዎች መሃ ከሌ የ ፖሇቲካ አመራሮችን የ መፈታቱ
ተግባራዊ እየ ተዯረገ ነ ው። ይህ ላልቹም ውሳኔ ዎች ተግባራዊ እንዯሚዯረጉ ያመሇክታሌ። ከሊይ የ ተጠቀሱትና ላልቹም
የ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ያሳሇፋቸው ውሳኔ ዎች ተግባራዊ ይሆናለ ተብል የ ጠበቃሌ። ውሳኔ ዎቹን ተግባራዊ ማዯረግ
የ ምርጫ ጉዲይ አይዯሇም። ተግባራዊ አሇማዴረግ የ ህዝብን ቁጣና ተቃውሞ በማባባስ ሰሊማዊ የ ስሌጣን ሽግግር ሂዯትን
በማዯናቀፍ የ ሃ ገ ሪቱን ህሌውናም አዯጋ ሊይ እስከመጣሌ ሉዯርስ ይችሊሌ። እናም እስረኞችን በመፍታት የ ተጀመረው
ርምጃ በፍጥነ ትና ተጨባጭ ሇውጥ ሉያመጣ በሚችሌበት ሁኔ ታ መቀጠሌ አሇበት። እስረኞቹን የ መፈታቱን ተግባር፣ ርምጃ
አንዴ እንበሇው። ርምጃ ሁሇት፣ ሶስት . . . ይቀሩናሌ።
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