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በጣም አስደንጋጭ የጥናት ውጤት 

(ዜጎች ተደማሪዎች ሳይቀር በጠቅላይ ሚኒስተር ዶ/ር አብዪ አሕመድ መንግስት 

እምነት እያጡ ነው) 

ህዳሴ ኢትዮጵያ  

ነሓሴ 1፣ 2011 ዓ.ም. 

ባለፈው ሰኔ 15፣ 2011 ዓ.ም. በባህርዳር እና በአዲስ አበባ የተደረገው የከፍተኛ አመራሮች 

እና የጀነራሎች ግድያ፣ የመፈንቅለመንግስት ሙከራ እንደሆነና በብርጋዴር ጀነራል አሳምነው 

ፅጌ አስተባባሪነት በፅንፈኛው የአሀዳዊ ስርዓት አቀንቃኞች እንደተፈፀመ በስፋት ተዘግቧል፡፡ 

ይህ በእንዲህ እያለ ይህ ድርጊት መፈንቅለ መንግስት ሳይሆን መንግስታዊ ወንጀል እና 

የፌደራል መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት እጅ ያለበት እንደሆነ በማህበራዊ ሚድያ ሲያከራክር 

ታይቷል፡፡ ከድርጊቱ በስተጀርባ ማን እንዳለ ተጠያቂነትን በሚያረጋግጥ መልኩ ተጣርቶ 

እንዲቀርብ ህዝቡ በጉጉት በመጠባበቅ ላይ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ይህ በእንዲህ እያለ 

ከመንግስት የሚወጡ መረጃዎች እና በማህበራዊ ሚድያ የሚሰራጩ መረጃዎችን መሰረት 

በማድረግ ህዝቡ የራሱ ጥርጣሬዎች ያሉት ሲሆን እነዚህ ጥርጣሬዎች ምን ይመስላሉ፣ ህዝቡ 

በዚህ ጉዳይ በመንግስት ያለው እምነት ምን ይመስላል፣ በሚል ህዳሴ ኢትዮጵያ ጥናት 

አካሂዷል፡፡ ጥናቱ ህዝብ በመንግስት ላይ ያለው አመለካከት የሚያሳይ በመሆኑ መንግስትም 

የፖለቲካ ፓርቲዎችም ለበጎ ከተጠቀሙበት በአካሄዳቸው፣ በኣቋመናቸው፣ በሚከተሉት 

ስልትም ለህዝብ በሚጠቅም እና የህዝብን ፍላጎት በማወቅ የህዝብ አመኔታ በሚያረጋግጥ 

መንገድ ማስተካከያ ቢያደርጉ ለአገር አንድነት እና ለህዳሴ ኢትዮጵያ ቀጠቀይነት ይጠቅማል 

በሚል እሳቤ ነው ይህ ጥናት ይፋ የተደረገው፡፡   

ከዚህ በመነሳት ህዳሴ ኢትዮጵያ የፌስቡክ ገፅ በአጀንዳው ዙርያ ለአንድ ወር የዘለቀ መጠይቅ 

ዘርግቶ ነበር፡፡  
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ጥያቄዎቹ ሶስት ሲሆኑ አንዱ በትግርኛ ሁለቱ በአማርኛ ሆነው በተለያዩ ቀናት ወደ ፓብሊክ 

የተዘረጉ ነበሩ፡፡ መጠይቆቹም የሚከተሉት ናቸው፡-  

1. በጀነራሎች /ጀነራል ሰዓረ እና ሜ/ጀ ገዛኢ/ በተደረገው ግድያ የጠ/ሚ ዶ/ር አብዪ 

አሕመድ እጅ አለበት ወይስ የለውም - ይህ በትግርኛ ነበር የቀረበው 

2. በእርሶ አመለካከት፣ ከዚህ የሰኔ 15፣ 2011 ዓ.ም. አሳዛኝ እና አስነዋሪ ድርጊት 

በስተጀርባ የጠ/ሚ ዶ/ር አብዪ አሕመድ እጅ አለበት ወይስ የለበትም ብለው 

ይጠረጥራሉ - ይህ በአማርኛ ነበር የቀረበው፣ 

3. አዴፓ የሚሰጠው መግለጫ እና ማድበስበስ መነሻ በማድረግ ከዚህ አስነዋሪ ተግባር 

በስተጀርባ የአዴፓ ሊቀመንበር አቶ ደመቀ መኮንን እጅ አለበት የለበትም የሚል 

ጥርጣሬ ሲወራጭ ይታያል የእርስዎ አስተያየት ምን ይመስላል ይህም በአማርኛ ነበር 

የቀረበው፡፡ 

ለሶስቱም መጠይቆች ሁለት ሁለት አማራጮች የተሰጡ ሲሆን እነሱም አንዱ አማራጭ መልስ 

አዎ አለበት ብየ እጠረጥራለሁ የሚል ሲሆን ሁለተኛው አማራጭ መልስ እረ በፍፁም 

/የለበትም/ የሚሉ ናቸው 

ውጤቱ አሁን ደርሷል፡፡ ተጠቃልሎ ሲታይ እንደሚከተለው ይመስላል፡፡ 

የመጀመሪያው መጠይቅ 

የመጀመሪያው መጠይቅ በትግርኛ ቋንቋ የተዘጋጀና በፌስቡክ ለአንድ ሳምንት ለፓብሊክ ግልፅ 

የተደረገ ሲሆን መጠይቁ ለ 5170 ሰዎች የደረሰ ሲሆን 787 ሰዎች በደንብ አይተው የራሳቸው 

አስተያየት ያስቀመጡ ቢሆንም 552 ሰዎች ብቻ ውሳኔያቸው ለፓብሊክ ግልፅ ኣድርጓል፡፡ 

ይህ ማለት በትግርኛ ተናጋሪዎች መጠይቁ ከደረሳቸው ሰዎች 15% ብቻ ድምፅ የሰጡ ሲሆን 

85% ግን ድምፅ ሳይሰጡ አልፏል፡፡ ከዚህ መረዳት የሚቻለው ድምፅ ከሰጡት 787 ሰዎች 

ውስጥ 70% ወይም 552 ሰዎች ብቻ ድምፃቸው እንዲታወቅ ሲያደርጉ 30% ወይም 235 
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ሰዎች ደግሞ ድምፃቸው እንዲደበቅ አድርጓል፡፡ ድምፃቸው እንዲታወቅ ካደረጉት 552 

ሰዎች ውስጥ 476 ሰዎች ከ86% በላይ መላሾች ከሰኔ 15፣ 2011 ዓ.ም. አሳዛኝ እና አስነዋሪ 

ድርጊት በስተጀርባ ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ አሕመድ እጅ እንዳለበት እንደሚጠረጥሩ ሲገልፁ 76 

ሰዎች ወይም 14% የማይሞሉ ግን ከትምክህት ሀይሎች ውጭ የጠ/ሚ እጅ የለበትም 

ብለዋል፡፡  

 

ሁለተኛው መጠይቅ 

ሁለተኛው መጠይቅ በአማርኛ ቋንቋ 

የተዘጋጀና በፌስቡክ ለአንድ ወር 

ለፓብሊክ ግልፅ የተደረገ ሲሆን 

መጠይቁ ለ 22336 ሰዎች የደረሰ 

ሲሆን 2106 ሰዎች በደንብ አይተው 

የራሳቸው አስተያየት ያስቀመጡ 

ቢሆንም 1758 ሰዎች ብቻ 

ውሳኔያቸው ለፓብሊክ ግልፅ 

ኣድርጓል፡፡ ይህ ማለት ይህ መጠይቁ 

ከደረሳቸው ሰዎች 9% ብቻ ድምፅ 

የሰጡ ሲሆን 91% ግን ድምፅ ሳይሰጡ አልፏል፡፡ ይህ ከመጀመሪያው መጠይቅ ሲነፃፀር 

ትግርኛ ተናጋሪዎች የበለጠ መልስ የመስጠት ተሳትፎ ያላቸው መሆኑ ያሳያል፡፡  

ድምፅ ከሰጡት 2106 ሰዎች ውስጥ 83% ወይም 1758 ሰዎች ብቻ ድምፃቸው እንዲታወቅ 

ሲያደርጉ 17% ወይም 348 ሰዎች ደግሞ ድምፃቸው እንዲደበቅ አድርጓል፡፡ ይህ 
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ከመጀመሪያው መጠይቅ ሲነፃፀር ምንም እንኳ 9% ብቻ ድምፅ የሰጡ ቢሆኑም ከድምፅ 

ሰጪዎች ውስጥ በርካታዎቹ ድምፃቸውን እንዲታወቅ ያደረጉ መሆናቸውን ያሳያል፡፡  

ድምፃቸው እንዲታወቅ ካደረጉት 1758 ሰዎች ውስጥ 1361 ሰዎች ወይም ከ77% በላይ 

መላሾች ከሰኔ 15፣ 2011 ዓ.ም. አሳዛኝ እና አስነዋሪ ድርጊት በስተጀርባ የጠ/ሚ ዶ/ር 

አብይ አሕመድ እጅ እንዳለበት እንደሚጠረጥሩ ሲገልፁ 397 ሰዎች ወይም ከ23% 

የማይበልጡ ግን ከዚህ አስነዋሪ ድርጊት በስተጀርባ የጠ/ሚ ዶ/ር አብዪ አሕመድ እጅ 

በፍፁም የለበትም ብለዋል፡፡  

 

ሶስተኛው መጠይቅ 

ሶስተኛው መጠይቅ በአማርኛ ቋንቋ 

የተዘጋጀና በፌስቡክ ለአንድ ሳምንት 

ለፓብሊክ ግልፅ የተደረገ ሲሆን 

መጠይቁ ለ 13141 ሰዎች የደረሰ 

ሲሆን 1846 ሰዎች በደንብ አይተው 

የራሳቸው አስተያየት ያስቀመጡ 

ቢሆንም 777 ሰዎች ብቻ ድምፃቸው 

ለፓብሊክ ግልፅ ኣድርጓል፡፡ ይህ 

ማለት ይህ መጠይቁ ከደረሳቸው 

ሰዎች 14% ብቻ ድምፅ የሰጡ ሲሆን 86% ግን ድምፅ ሳይሰጡ አልፏል፡፡ ይህ ከሁለተኛው 

መጠይቅ የተሻለ መልስ የመስጠት ተሳትፎ እንዳለ ያሳያል፡፡  

ድምፅ ከሰጡት 1846 ሰዎች ውስጥ 42% ወይም 777 ሰዎች ብቻ ድምፃቸው እንዲታወቅ 

ሲያደርጉ 58% ወይም 1069 ሰዎች ደግሞ ድምፃቸው እንዲደበቅ አድርጓል፡፡ ከዚህ 
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መረዳት የሚቻለው ከሁሉም መጠይቆች በዚህ መጠይቅ ድምፃቸው ከሰጡት በርካታ ወደ 

ሁለት ሶስተኛ የሚጠጉ ሰዎች የሰጡትን መልስ እንዳይታወቅ ያደረጉ መሆናቸውን ያሳያል፡፡  

ድምፃቸው እንዲታወቅ ካደረጉት 777 ሰዎች ውስጥ 593 ሰዎች ወይም ከ76% በላይ መላሾች 

ከሰኔ 15፣ 2011 ዓ.ም. አሳዛኝ እና አስነዋሪ ድርጊት በስተጀርባ የምክትል ጠ/ሚ አቶ ደመቀ 

መኮነን እጅ እንዳለበት እንደሚጠረጥሩ ሲገልፁ 184 ሰዎች ወይም ከ23% የማይበልጡ ግን 

ከዚህ አስነዋሪ ድርጊት በስተጀርባ የምክትል ጠ/ሚ አቶ ደመቀ መኮነን እጅ በፍፁም 

የለበትም ብለዋል፡፡  

ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ የተሰሩ ስራዎች ለምሳሌ በኢህአዴግ ምክር ቤት የተደረጉ 

ምርጫዎች፣ የፌደራል መንግስት በክልሎች በተለይ በሶማሌና በደቡብ እያደረገው ያለ ጣልቃ 

ገብነቶች እና የአመራር ለውጦች፣ በትግራይ እና በአፋር የተደረጉ የጣልቃ ገብነት 

ሙከራዎች፣ ከኤርትራ ጋር እያደረገው ያለ ግልፅነት የሌለው ስምምነቶች፣ በተፈናቃይ ቁጥር 

እና በመፈንቅለ መንግስት ዙርያ የሚሰጡ የተምታቱ የመንግስት ባለስልጣናት መረጃዎች 

ተደማምረው በህዝቡ 

ዘንድ አሉታዊ 

አመለካከት በመንግስት 

እንዲኖር አድርጎዋል፡፡  

 

ሲጠቃለል 

ሶስቱም ሲጠቃለሉ 

በተለያዩ ቀናት 

የተሰራጩ ከመሆናቸው 

ጋር ተያይዞ በጠቅላላ 
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ወደ 40647 ሰዎች የደረሰ ሲሆን  4739 ሰዎች በደንብ አይተው የራሳቸው አስተያየት 

ያስቀመጡ ቢሆንም 3087 ሰዎች ብቻ ድምፃቸው ለፓብሊክ ግልፅ ኣድርጓል፡፡ ይህ ማለት 

ይህ መጠይቁ ከደረሳቸው ሰዎች 12% ብቻ ድምፅ የሰጡ ሲሆን 88% ግን ድምፅ ሳይሰጡ 

አልፏል፡፡ ይህ ማለት በፌስቡክ ከሚሳተፉት ሰዎች ውስጥ 12% ብቻ አክቲቭ ተሳታፊ 

ሲሆን 88% ግን የታዛቢነት ተሳትፎ እንዳለ ያሳያል፡፡  

ድምፅ ከሰጡት 4739 ሰዎች ውስጥ 65% ወይም 3087 ሰዎች ብቻ ድምፃቸው እንዲታወቅ 

ሲያደርጉ 35% ወይም 1652 ሰዎች ደግሞ ድምፃቸው እንዲደበቅ አድርጓል፡፡ ከዚህ 

መረዳት የሚቻለው ከአክቲቭ ተሳታፊዎች ውስጥ 35% የሰጡትን መልስ እንዳይታወቅ 

የሚያደርጉ ሲሆኑ 65% ግን ያለስጋት ድምፃቸው እንደሚገልፁ ያሳያል  

ድምፃቸው እንዲታወቅ ካደረጉት 3087 ሰዎች ውስጥ 2430 ሰዎች ወይም እስከ 79% 

የሚደርሱ መላሾች ከሰኔ 15፣ 2011 ዓ.ም. አሳዛኝ እና አስነዋሪ ድርጊት በስተጀርባ 

የመንግስት ወይም በሌላ አነጋገር የጠ/ሚ ዶ/ር አብዪ አሕመድ እና የምክትል ጠ/ሚ አቶ 

ደመቀ መኮነን እጅ እንዳለበት እንደሚጠረጥሩ ሲገልፁ 657 ሰዎች ወይም ከ21%  ሰው ግን 

ከዚህ አስነዋሪ ድርጊት በስተጀርባ የመንግስት ወይም የጠ/ሚ ዶ/ር አብዪ አሕመድ እና 

የምክትል ጠ/ሚ አቶ ደመቀ መኮነን እጅ በፍፁም የለበትም ብለዋል፡፡  

የህዳሴ ኢትዮጵያ ፔጅ ተከታዮች ፕሮፋይል ሲታይ 13% ሴቶች ሲሆኑ 87% ወንዶች 

ናቸው፡፡ የሚገኙበት አገር ሲታይ 85.9% ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆኑ 14.1% ውጭ አገር 

የሚኖሩ ወገኖች ናቸው፡፡ እነዚህም 2.3% ኣፍሪካ ውስጥ፣ 10.4% አረብ እና እስራኤል 

ሲሆኑ 1.4% አሜሪካ የሚኖሩ ናቸው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩር በከተሞች ሲታይ አዲስ 

አበባ እና ኦሮሚያ 75% ፣ ትግራይ ክልል 17% ፣ አማራ ክልል 5% ሲሆኑ ደቡብ ህዝቦች 

3% ናቸው  
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ስለዚህ 79% ድምፅ ሰጪዎች ከግድያው በስተጀርባ የመንግስት እጅ አለበት የሚል እምነት 

መያዙ የጠ/ሚ ዶ/ር አብዪ አሕመድ መንግስት በአገር ውስጥ የሚኖሩ ይሁን በውጭ አገር 

የሚኖሩ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ዘንድ የማይታመኑ እንደሆኑ ያመላክታል፡፡ ጠ/ሚ 

የከፈቱት የትረስት ፈንድ የሚገባውን ያህል መሰብሰብ ያለመቻሉ በራሱ ዳያስፖራው ምን 

ያክል በመንግስት እምነት ማጣቱ አመላካች ነው፡፡ በአገር ውስጥ የሚኖሮ ዜጎችም ቢሆኑ 

በድምፅ ሰጪዎች ፕሮፋይል ሲታይ በኦሮሚያ፣ በአዲስ አበባ፣ በትግራይ፣ በአማራ፣ በደቡብ 

ክልሎች የሚኖሩም ያለ ልዩነት 79% በመንግስት እምነት እንደሌላቸው ያሳያል፡፡ ይህ 

ማለትም ባለፈው ዓመት በጠ/ሚ ዶ/ር አብዪ አሕመድ ተስፋ አድርገው ተደምረው የነበሩ 

ሁሉ በአንድ ዓመት ውስጥ መቀነሳቸው እና ጠ/ሚንስትሩን መቃወም መጀመራቸው 

ያሳያል፡፡  

ስለዚህ የአገር ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም የህዝብ አመኔታ ወደ ቦታው ለመመለስ፣ 

ተጀምሮው የተቋረጡትን የልማት ስራዎች ለማስቀጠል፣ እንዲሁም በከፍተኛው አመራር 

ድክመት ምክንያት በህዝቦች እና በክልሎች መካከል የተፈጠረው መጠራጠር ተወግዶ 

መተሳሰብ፣ መቻቻል እና የአንድነት ስሜት ወደ ቦታው ለመመለስ ጠ/ሚ ዶ/ር አብዪ 

አሕመድ መጀመሪያ ካመጣጣቸው ጀምሮ የነበሩ ሴራዎች ለህዝብ ግልፅ በማድረግ 

ከውስጣቸው ሂስ/ንሰሀ በማድረግ የኢህአዴግ ከፍተኛ የአመራር ቦታ ተቆጣጥሮ ያለው 

ፅንፈኛው ሀይል በማስወገድ ልማታዊ ዴሞክራሲ ወደ ቦታው መመለስ ብቸኛው መፍትሄ 

ነው፡፡ አለበለዚያ ጠ/ሚ እየተጓዙበት ያለ መንገድ የጥፋት ቁልቁለት መንገድ መሆኑ ሊገነዘቡ 

ይገባል፡፡ በዚህ የቁልቁለት መንገድ ረጅም ተጉዞ ለመመለስ በጣም በጣም ያስቸግራል፡፡ 

ስለዚ የህዝቡን ትዕግስት ጨርሶ ከማለቁ በፊት ወደ ትክክለኛውና የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ 

በመመለስ ታሪካዊ ሓላፊነታቸው ሊወጡ ይገባል፡፡  

ህዳሴ ኢትዮጵያ  

ነሓሴ 1፣ 2011 ዓ.ም. 
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