
ተራራዉን ሳይሆን ጉብታዉን መደርመስ እንዳይሆን… 

ኢህአዴግ በጥልቅ በመታደስ አገራችን የጀመረችዉን የህዳሴ ጉዞ ለማሳካት ከመቼዉም ጊዜ በላይ 

ለመስራት ቁርጠኛ እንደሆነ ካሳወቅን ሳምንታት ተቆጥረዋል፡፡ በዚህ ሂደት ላይ እያለ በኦሮሚያ 

ክልል የጎዳና ላይ ነዉጥ ተነስቶ ክቡር የሆነ የሰዉ ነፍስ ቀጥፏል፤ በድህነት አቅማችን የገነባነዉን 

መሰረተ ልማት አፍርሷል፡፡ የመልካም አስተዳደር እጦት የወለደዉን የህዝብ ጊዜያዊ ኩርፊያ 

ለእኩይ ዓላማቸዉ ለማዋል በሞከሩ የአገራችን ጠላቶች የተፈጠረዉ ይህ ጥፋት የሚያስቆጭና 

አሳዛኝ  ክስተት ከመሆኑም በላይ የህግ የበላይነት ጥያቄ ዉስጥ የወደቀበት እዉነታ በመታየቱ 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታዉጆ ሠላሙ ወዳዱ ህዝብ የሠላም አየር መተንፈስ ጀምሯል፡፡ የአስቸኳይ 

ጊዜ አዋጁ ዓላማቸዉን ያኮላሸባቸዉ የነዉጥ መሪዎች ያሉትን ይበሉ እንጂ አዋጁ መታወጅ 

ከነበረበት ጊዜ ዘገየ ካልተባለ በስተቀር አስፈላጊያችን ስለመሆኑ ፀረ-ነዉጥ ኃይል ህዝባችን የጥፋት 

ተወናይ የነበሩትን እየለቀመ ለህግ እንዲቀርቡ በትጋት እየሰራ መሆኑን ማየቱ ብቻ በቂ ነዉ፡፡ 

ታዲያ ለ6 ወራት ቆይታ የሚኖረዉ ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተፈጠረዉን የሰላም እጦት 

ማስወገዱ አንድ ነገር ሆኖ የገነገነዉ የመልካም አስተዳደር ችግር በየአስተዳደር እርከኑ መፈታት 

እንድችል ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር የታመነበት ነዉ፡፡ በዚህ የጊዜ ማዕቀፍ ዉስጥ የመልካም 

አስተዳደር ችግር ለማስወገድ አራቱም የኢህአዴግ ብሔራዊ ድርጅቶች ከማዕከላዊ ኮሚቴ ጀምሮ 

እስከ መካከለኛ አመራር ድረስ ግምገማ በማካሄድ ላይ ናቸዉ፡፡ ከእነዚህ ብሔራዊ ድርጅቶች 

አንዱ የሆነዉ  ደኢህዴን በጥልቅ የመታደስ ሀዲድ ዉስጥ ገብቻለሁ በማለት መግለጫ ማዉጣቱ 

የሚታወስ ነዉ፡፡ በአሁን ሰዓትም የዞንና የወረዳ አመራሮች አካላዊና ግላዊ ግምገማ በማድረግ ላይ 

ናቸዉ፡፡ ነገር ግን እየተካሄደ ያለዉ ግምገማ በጥልቅ የሚያድስ ሳይሆን በግልብ የሚያልፍ 

እንዳይሆን ያሰጋል፡፡  

በአንዳንድ ዞኖች እየተደረገ ያለዉ ግምገማ ለይስሙላ መሆኑ አንድ ነገር ሆኖ በአንፃራዊነት 

ችግራቸዉ ብዙም አይደለም የሚባሉትን አመራሮች ቆርጦ መጣል ላይ ያነጣጠረ እየሆነ ነዉ፡፡ 

አንድ የዞን አመራር በአንድ ወረዳ ዉስጥ መምህር ሆኖ ሲያገለግል ይከፈለዉ ከነበረዉ የወር 

ደመወዝ ቆጥቦ በአጠናና በጭቃ መኖሪያ ቤት በቆርቆሮ ክዳን ቢሰራና በነበረበት ወረዳ ባሳየዉ 

መልካም ስራ አፈፃፀም በሂደት ወደ ዞን አመራርነት ቢሳብ ወረዳ እያለ የሰራዉን መኖሪያ ቤት 

ጥሎ ወደ ዞን ከተማ ሲገባ የሚገጥመዉ አንዱ ችግር የመኖሪያ ቤት ችግር እንደሚሆን ለመገመት 

ጠንቋይ መሆን አይሻም፡፡ በዚህ ሁኔታ ይህ አመራር እንደለመደዉ ከወር ደመወዙ ቆጥቦ በህጋዊ 

መንገድ መሬት አግኝቶ ወረዳ ከተማ የሰራዉን ዓይነት መኖሪያ ቤት ቢሰራ (ልብ በሉ እነዚህ 

ቤቶች የዘርፉ ምሁራን “Housing” የሚሉትን ደረጃ እንኳን የማያሟሉ ናቸዉ) በየትኛዉ ስሌት 

ነዉ ሁለት ቤት ስላለህ አመራር ሆነህ መቀጠል አትችልም የሚባለዉ? የሆነስ ሆነና በፌዴራል 



መንግስት መዋቅርም ሆነ በክልል መንግስት መዋቅር ከሚገኙ አመራሮች አይደለምና በተለያዩ 

ከተሞች 2 እና ከዚያ በላይ ቤት በአንድ ከተማም ጭምር መኖሪያ ቤት ብቻ ሳይሆን የንግድ ህንፃ 

ያላቸዉ አመራሮች የሉም? ነዉ ወይስ እነዚህ አመራሮችም ከአመራርነት ተነስተዋል? ልብ 

አድርጉ እነዚህ የፌደራልና የክልል አመራሮች ያሉአቸዉ ቤቶች ከ1 በላይ መሆኑ ብቻ ሳይሆን  

የዘርፉ ምሁራን “Housing“ የሚሉትን ደረጃ የሚያሟሉ ናቸዉ፡፡ ታዲያ በጥልቀት የመታደስ 

ዘመቻዉ እንዴት እንዴት ነዉ? በዘመነ ደርግ በኢሰፓ መዋቅር የቁጥጥር ኮሚቴ ይባል የነበረዉ 

ክንፍ በህዝብ ገንዘብ አጠቃቀም ላይ ክትትል ያደርግ ነበር አሉ፡፡ ታዲያ ጥቆማዉና ቁጥጥሩ  ወደ 

ታች እንጂ ወደ ላይ በህግ ሳይከለከል የተከለከለ ነበር ይባላል፡፡ በደኢህዴን በጥልቅ የመታደስ 

ሂደት እየታየ ባለዉ ሁኔታ ታሪክ ራሱን እየደገመ ነዉ ልበል? ያነ እንዲህ ተባለ አሉ፡፡ 

      የወር ደመወዙ አምስት መቶ፤ 

      የቀን ወጪዉ ስምንት መቶ፤ 

      ሎተሪ አልወጣለት ወርስ የለዉ፤ 

      ይህንን ሰዉ ማን እንበለዉ….?  

አሁን ማን ይሙት የወር ወጪአቸዉ ከወር ገቢያቸዉ በ300 ብር ብቻ የሚልቅ ሳይሆን በ3000.00 

ብርና ከዚያ በላይ የሆኑ የደኢህዴን አመራሮች የሉም? ከእነዚህ አመራሮች ሁለትና ከዚያ በላይ 

ቤት ያላቸዉ የሉም? ነዉ ወይስ እነሱ አይነኬ ናቸዉ? ከሌሉ ግን እሰየዉ ነዉ፡፡ ለሁሉም ግን 

በጥልቅ መታደሱ እንደወትሮዉ ትኩረቱ ተራራዉን ትቶ ጉብታዉን በመደርመስ ላይ ብቻ ከሆነ 

ፍትሐዊነቱን ጥያቄ ዉስጥ የሚጥል ከመሆኑም በላይ በጥልቅ በመታደስ ይገኛል ተብሎ 

የሚጠበቀዉን ዉጤትም ጭምር አደጋ ላይ እንዳይጥል መጠንቀቅ ይበጃል ብቻ ሳይሆን ወሳኝ 

ጉዳይ ነዉ እላለሁ፡፡  

ታማኝ ይበልጣል-ካፋ ዞን ሺሼእንዴ ከተማ 
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