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ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ በጥልቅ ስለመታደሱ ማረጋገጫ የሚሆኑንን መሰፈርቶች 

(Checklist) ብናስቀምጥለትሰ!! 

ጥቅምት 4 ቀን 2009 ዓ.ም 

ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ በጥልቀት እታደሳለሁኝ ግድየላችሁም ትንሽ ታገሱኝ ለማየት ያብቃችሁ ብሎናል፡፡ እኛም ለአገርም ለፓርቲዉም 
ካለን መቆርቀር ብቻ ለዚሀ ያብቃህ እንጂ እስካሁን ከጠበቅነዉ አይብስብንም ብቻ ተጨባጭ ለዉጥ አሳየን ብለን 
ብንመልሰለትና  ነገር ግን አንተም ጠብቁኝ ስትል እኛም እሺ ስንል ግን አንድ ስምምነት ያስፈልገናል ይሀዉም አንተም 

ልትለዉጠዉ የምትችለዉን እኛም ካንተ የምንጠብቀዉን በዉል የሰፈረ ስምምነት ይኑረን ብንለዉሰ ? አለበለዝያ ካሁን በኃላ 
ለግዜ መሸመቻ የሚሆን የቀለም ቅቢ ታሃድሶ መቀበል ይከብደናል በማለት፡፡ 

እንግዲህ ድርጅቱ በራሱ በኩል ለማድረግ ያሰበዉን በፓርላማዉ መክፈቻ በኢፍዲሪ ፕረዚዳንቱ በዶ/ር ሙላቱ ተሸመ 

አማካኝነት አሰምቶናል፡፡ የኛ ደግሞ (አብዛኛዉ ህዝብ የሚጠብቀዉ) እንዲህ በማለት እንግለፅና ተሃድሶዉን በጠንካራ ዉል 
እንሰረዉ፡፡ 

እኛ (አብዛኛዉ ህዝብ) የምንጠብቀዉና እንዲያረጋገግጥልን የምንፈልገዉ፡- 

1ኛ. የህግ የበላይነት በቅድምያ ባለስልጣናት ራሳቸዉ እንድያከብሩና እንድያስከብሩ፡፡ ይህ ሲባል በህግ የተደነገገዉን 

ያለአንዳች መሸራረፍና የህግ-ወጥነት ደረጃ ሳያወጡ እንድያከብሩና እንድያሰከብሩ፡፡ ህግን ሲፈልጉ ብቻ የሚያከብሩት 
ሳይፈልጉ ሲቀሩ የሚጥሉት ሳይሆን ይህንን ማድረግ የዘወትር ተግባራቸዉ ያደረጉ ህግ ሲጣስና አገር ሲቃጠል በስሜት 
አልባነት ችላ የማይሉና ወቅታዊ ምላሽ የሚሰጡ ፤ ይህንን ተግባራቸዉ በአግባቡ ካልተወጡ ደግሞ ያለአንዳች ምህረት በህግ 

እንዲጠየቁ እንደሚያደረግ ያረጋግጥልን፡፡ (ይህም ከትንሽዋ የትራፊክ ቁጥጥር ጀምሮ እሰከከፍተኛዉ ህገ-ወጥ ንግድ ፤ ህገ-

ወጥ ግንባታ ፤ ህገ-ወጥ የሰዎችና የገንዘብ ዝዉዉር ፡ ህገ-ወጥ ድለላን ወዘተ ያካተተ መሆኑን ማረጋጥ ያስፈልጋል)፡፡ 

2ኛ. በህገ-መንግሰቱ እንደተቀመጠዉ የህግ አዉጭዉ፤ የህግ ተርጓሚዉና የህግ አስፈፃሚዉ ስለጣንና ኃላፊነት በግልፅ ተለይቶ 

ሁሉም የተሰጣቸዉን ኃላፊነትና ተግባር አንዱ በአንዱ ላይ ጣልቃ ሳይገባ መተግበር እንዲችሉ ማድረግ፡፡ በህገ-መንግሰቱ 
እንደተቀመጠዉ ሥራ አሰፈፃሚዉ መስራት ያለበትን ለክቶና ሰፍሮ በሀግ የሚሰጥና ይህንን መተገበሩ በጥብቅ የሚቆጣጠርና 
ሳይደረግ ሲቀር የሚቆነጥጥ ጥርሰ ያለዉ ፤ ዉክልናዉ ለፓርቲዉ ሳይሆን ከፓርቲዉ ዉጭ ላለዉ ጭምር በአጠቃላይ 
ለተወከለበት ህዝብ መሆኑን በዉል የሚያወቅ እዉነተኛ ፓርላማ እንዲኖርና ሁሉም ዜጎች ባልስልጣናትም ጨምሮ በህግ ፊት 
እኩል የሚያይና ላጠፉት ጥፋት ተገቢዉን ዉሳኔ የሚሰጥ ድፍረት ያለዉ የህግ ተርጓሚ መፈጠሩን እንዲሁም የተሰጠዉን 
ስልጣንና ኃላፊነት በትክክል ተቀብሎ በህግና በህግ ብቻ የሚሰራ በዜጎች የሚጠየቁ መብቶችና አገልግሎቶች ያለአንዳች 
ዉጣዉረድ በወቅቱ ምላሽ የሚሰጥ ስራ አሰፋፃሚ መኖሩን ያረጋግጥልን፡፡ 

3ኛ. ፓርቲዉና መንግስት ያዉና ያዉ ሆኖዉ ፓርቲዉ ችግር ዉስጥ ሲወድቅ አብሮዉ ችግር ዉስጥ የሚወደቁ ተቋማትና 

ህጎችን እንዳይኖሩ ምርጫ በመጣ ቁጥር መንግሰት የሌለ ይመሰል አገር የሚታመስበትና ሁሉም ህገ-ወጥ ተግባራት በይፋ 
የሚሰሩበት አካሄድ ማስቀረትን ፤ የፓርቲ ጉባኤና ስብሰባ ባጋጠመ ቁጥር የመንግሰትና የህዝብ አገልግሎት የሚቋረጥበትን 

አሰራር ለማስቅረት ሳይዉል ሳያድር ፓርቲዉና መንግሰትን በተግባር መለያየታቸዉን ያረጋግጥልን፡- 

4ኛ. ወደ ስልጣን የሚመጡት አባላትም ይሁን ከአባላት ዉጭ ያሉት ባለስልጣኖች የኃላ ታሪካቸዉ ፤ የስራ ልምዳቸዉ ፤ ከዚህ 

በፊት ያሳዩት የአመራርና የስራ ብቃት ፤ ስነምግባር ፤ ለዓላማቸዉ ያለቸዉ ፅናትና ቁርጠኝነት ፤ በራስ የመተማመንና ለህዝብ 

ያለቸዉ ከቤሬታ እየታየ መመልመል፡፡ በስልጣን ላይ ከመሾማቸዉ በፊት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ህ/ቡ ሰለነሱ ያለዉ 
አስተያየትና መረጃ የሚሰጥበት መንገድ ማመቻቸት ፤ ስራቸዉን ያለጭንቀትና ለጥቅም ሳያጎበድዱ ለመተግበር የሚያስችላቸዉ 
በቂ ደመወዝ ና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች ማስጠበቅ ወዘተ ለወደፊቱ የሚከተለዉ አሰራር መሆኑን ያረጋግጥልን፡፡ 
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5ኛ. የዜጎች ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ከሚያረጋግጡት ተግባራት አንዱና ዋነኛዉ ሁሉም ሰዉ ከተሰማራበት ስራ ከሚያገኘዉ ገቢ 
ተገቢዉን ግብር ሲከፍልና ግዴታዉን ሲወጣ ስለሆነ ይህንን በመገንዘብ አንድም ሰዉ ከግብር ስርዓቱ ዉጭ በማንኛዉም 
እንቅስቃሤ እንዳይሳተፍ መከልክልና ተሰማርቶ ቢገኝ ያለአንዳች ማወላወል ተገቢዉን የህግ ቅጣት ማሳረፍ መቻሉን 
ያረጋግጥልን፡፡ 

6ኛ. ስለከተማ አስተዳደር በቂ እዉቀትና ልምድ ያለዉ ፤ ከተሞችን በፕላንና በስርዓት ፤ፅዱና አረንጓዴ በማደረግ ፤ 

መኖርያቤቶችን ከቡናቤቶች ፤ የኃይማኖት ስፍራዎችን ከንግድና መኖርያቤቶች ፤ የትምህርት ተቋማትን ከጫትና ሺሻ ቤቶች 
የማይቀላቅል ፡ በቂ የትራንስፖርትና የፓርኪንግ አገልግሎቶች መቅረባቸዉን ለማረጋገጥ ሁሌም የሚተጋ ፤ለአሰፋልቶች ፤ 
ለፍሳሽና ለፅዳት አገልግሎቶች በቂ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ ማዘጋጃ ቤት ያደራጀ የከተማ አመራር መኖሩን ያረጋግጥልን፡፡  

7ኛ. ኢ.ህ.አ.ደ.ግ ህዘብን መምራትን እንጂ ህዝብን የመተካት አካሄዱን በመተዉ ዜጎች ጥቅሞቻቸዉን በመያስጠብቁላቸዉ 
የሲቪል ማህበራት በነፃና ያለምንም መሸማቀቅ በመደራጀት መብቶቻቸቸዉን እንድያሰጠብቁ ፤ ለሙያቸዉ ክብርና ልዕልና 
እንዲሰሩ ፤ የሙያቸዉ ስነምግባር ራሳቸዉ እንዲያሰጠብቁና ይህንን በማያደረጉ የሙያ ማህበር አባሎቻቸዉ ላይ ተፅዕኖ 
እንዲፈጥሩ ፤ በአገራቸዉ የፖለቲካ ፤ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ተሳትፎ የላቀ አስተዋፅኦ እንድያደረጉ እነሱ በሚያቀርቡት የድጋፍ 
ጥያቄ ልክና ዓይነት ብቻ ተመርክዞ ከጣልቃገብነት ነፃ የሆነ ድጋፍ መስጠት ብቻ ሊተገብር መዘጋጀቱን ፤ እንዲሁም በሰላማዊ 
መንገድ ለመንቀሳቀስ የመረጡትን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ካለምንም ተፅእኖ እንዲንቀሳሱ ማሰቻሉን በተግባር ያረጋግጥልን፡፡ 

8ኛ. ለግል ጥቅማቸዉ ሲሉ ያለአግባብ የህዝብ ኃብት የመዘበሩ ባለስልጣናትም ሆነ ተባብርዉ የአገር ኃብት የዘረፉትን የግል 

ህገ-ወጥ ነጋዴዎች በመለየት በድፍረት ለፍርድ በማቅረብ በይፋ ለህዝብ መግለፅ፡፡ ከገቢያቸዉ በላይ ሺ እጥፍ ሃብት ያፈሩትን 

፤ ምንም የሰራ ፈቃድ ሳይኖራቸዉና የገቢ ምንጩ የማይታወቅ (በህገ-ወጥ የሰዎች ዝዉዉር፡ የገንዘብ ዝዉዉር ፤ ኮንትሮባንድ 

ወዘተ) የተገኘን ሃብት ያከማቹትን በመለየት ለፍርድ በማቅረብ የአገር ኃብት ለባለቤቱ እንደሚያስመልስ ያረጋግጥልን፡፡ 

9ኛ. ለኪራይ መሰብሰብያነት አመቺ መንገድ የሆኑትንና ያለምንም በቂ ጥናትና ቁጥጥር  በማበረታቻ ስም የሚሰጡ የቀረጥ 

መብቶችን ፤ በሊዝ ሰም ያለምንም ልማታዊ ፕሮጀክት ፍፁም በተጋነነ ወጋ መሬት እየገዙ የሚቸበችቡትን ፤ ለድሃዉና 

መካከለኛ ገቢ ላላቸዉ ተብለዉ በከፍተኛ ድጎማ የተሰሩትን በርካታ ኮንዶሚንዮሞችን በህገ-ወጥ መንገድ በእጃቸዉ ያስገቡትን 
፤ ያለዉድድርና ያለአንዳች ኢኮኖምያዉ ምክንያት እቃ በመደበቅ እና በአድማ ዋጋ በመተመን የሚከብሩበትን መንገድ ዛሬ ነገ 
ሳይባል ማስቆሙንና የከዚህ በፊቶቹ ደግሞ በህግ የሚጠይቃቸዉ መሆኑን  ያረጋግጥልን፡፡ 

10ኛ. ለወጣቶች ሊደረግ የታሰበዉ የገንዘብም ይሁን የቴክኒክ እንዲሁም ሌሎች ድጋፎች በመጀመርያ ወጣቶቹ ለስራ ያለቸዉ 
ተነሳሽነትና የፈጠራ ችሎታ መሰረት ያደረገ ስልጠና ከተሰጠ በኃላና በዚህ በኩል አልፈዉ ተሰፋ ላሰዩት ብቻ የሚደገፉበት 
እንጂ ከዚህ በፊት እንደነበረዉ ይህን ያህል ወጣት አደራጀን ለማለት ብቻ በየቀበሌዉ ከተኛበት እየቀሰቀሱ ምንም የሰራ 
ፍላጎትና ተነሰሽነት ለሌለዉ ወጣት ብሩን በማደል ስርቶና ለፍቶ ማደግን ሳይሆን በአቋራጭ ማደግ የሚፈልግ ጥገኛና ተሰፋኛ 
ወጣት በማበራከት የተሰጠዉን ቦታ አሰልፎ የሚሸጥና የተበደረዉን ብድር ሳይመልስ አድራሻዉን ያጠፋ ወጣት በመፍጠር 
የህዝብ ገንዘብ የትም ሲባክን በሌላ በኩል ጥሩ የሰራ ፈጠራ ችሎታ እያለዉና ማደግ እየፈለገ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ምንም 
ፈቀቅ ሳይል እንዲቀጭጭ የሚያደረግን አካሄድ የሚያስቀር መሆኑን ያረጋግጥልን፡፡ 

11ኛ. ዜጎች ሃሳባቸዉንና በደላቸዉን ያለምንም ፍረሃት የሚገልፁበትን የኔ ነዉ ብለዉ የሚተማኑበትን ፤ ስልጣናቸዉ ተገን 

አድርገዉ የህዝብ ኃበት የሚዘርፉትንና በህዝቦች ላይ የፍትህ በደል የሚያደርሱትን ባለስልጣናት ፡ የግል ተቋማትን በድፈርት 
በማጋለጥ ለህዘብ ይፋ የሚያደረጉበትን ፤ የመንግሰት ጠንካራ ተቋማትና አመራሮች በይፋ የሚሞጎሱበትን ፡ ከዘሁ በተፃራራ 
የሆኑ ደካማ ተቋማትና አመራሮች የሚተቹበትን ፤ የመንግስት ፖለሲና እስትራቴጂዎችን ፡ አሰራሮችን፡ በመሬት ላይ ያሉ 

ትላልቅ ኢንቨስትመንቶችን ፤ በህ/ሰቡ የተለያዩ ክፈሎች የሚሰሩ በጎ ተግባራትን አጉልተዉና ማራኪ በሆነ አቀራረብ ማቅረብ 
የሚችሉና በሙያቸዉ የበቁና ፤ ሰነምግባራቸዉ የጠበቁ ፤ ለሙያቸዉ መስዋእት የሚሆኑ አባለት ያቀፈ ነፃ ሚድያ መፈጠሩን 
ያረጋግጥልን፡፡ 
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12ኛ. በከፍተኛ ትምህርት ላይ ያለዉን የመማር ማስተማር ችግርና የትምህርት ጥራት ችግር ፤ የመምህራን አቅም ማነስ ፤ 

የመምህራን የስነመግባር ማጣት (የሱስ ሰለባ የመሆን  ሴቶች ላይ የሚደረገዉን ተፅእኖ ማለትም የትምህረት ዉጤትን ከወሲብ 

ፋለጎት ጋር ማዳበል ፤ በትምህርት ሰዓት በስራ ያለመገኘትና በማለቅያ ሰዓት መጥቶ ተማሪዎችን ማጨናነቅ ፤ ትመህርትን  

የግል ፖለቲካ አቋም መስበክያ ማድረግን ወዘተ) በጥብቅ በመከታተልና የማያዳግም እርምጃ በመወሰድ ማስተካከሉን 
ያረጋግጥልን፡፡ 

እንግዲህ ከላይ የተዘረዘሩት ተግባራት በተግባር ለመተረጎም ከባድ ቢሆኑም ቁርጠኝነቱ ካለና በቂና ነፃ የህዝብ ተሳትፎ 
ማረጋገጥ ከተቻለ ግን ሊተገበሩ የሚችሉ ናቸዉ የሚል እምነት አለኝ፡፡ 

ለዛሬ በዚህ አበቃሁኝ፡፡ ቸር ይግጠመን፡፡ 

ኖህ ሙሴ 10-14-16 

  

 


