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    ማገድና ማሰናበት እንባችንን አያብስም 

 

ዮናስ 03-09-16 

ብዙዎቹ የመንግስት ተቋማት፣ በተቋማቱ ውሥጥ ባሉ፣ በከፍተኛም ሆነ በመካከለኛ ደረጃ 

በሚገኙና የመንግሥት ሥራን በአግባቡ መምራት በማይችሉ አመራሮች የተሞሉ 

ስለመሆናቸው ከሰሞኑ በየክልሉ እየተደረጉ ከሚገኙት ግምገማዎች መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

በዕውቀታቸው፣ በሥራ ልምዳቸውና በክሂሎታቸው አንቱ የተባሉ አመራሮችና ሠራተኞች 

ያሉትን ያህል፣ እዚህ ግባ የሚባል ችሎታ የሌላቸው ደግሞ በየቦታው እንደጉድ 

ተሰግስገዋል፡፡ እንዲህ ዓይነቶቹ፣ ሥራን እየወዘፉ ተገልጋዮችን ማበሳጨታቸው ደግሞ 

አስቀድሞም ይጠበቃልና አይገርምም፡፡  

እነዚህ ወገኖች ብቃት ስለሌላቸው መወሰን አይችሉም፡፡ የግል ጥቅማቸውን ሲያባርሩ 

ስለሚውሉ ለመልካም አስተዳደር መጥፋት፣ ለሙስና መስፋፋትና ለፍትሕ መስተጓጎል 

ዋነኛ ምክንያት ስለመሆናቸውም ግምገማውን ተከትሎ የሚወጡት መረጃዎች እያመለከቱ 

ነው፡፡ እነዘህ ሰወች፣ በየተቋማቱ ተሰግስገው የሀቀኛ ሠራተኞችን ሞራል ይገድላሉ፤ 

አድልኦና መድልኦ እንዲነግሥ ተግተው ይሠራሉ፡፡ ለተቋማቱ ውድቀትና ለአገር ክስረት 

መንስዔ ከመሆናቸውም በላይ የሾማቸውን መንግሥት ሳይቀር እንዲህ ለውርደት 

ይጋብዛሉ፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ ማንኛውም ዜጋ የሚጠይቀው፣ መንግሥት ለምን ሕዝቡ በቀጥታ የሚናገረውን 

አያዳምጥም? የሚለውን እንጂ በኔትወርክ ተተብትቦ የሚነገረውን እንዲሰማ አልነበረም  ፡፡ 

ሕዝብና መንግሥት ካልተደማመጡ ሁሌም ችግር ይኖራል፡፡ መንግሥት የሕዝብ 

ተጠያቂነትና ኃላፊነት አለብኝ ማለት ብቻ ሳይሆን፣ ሕዝቡ በትክክል የሚፈልገው 

ምንድነው ብሎ መጠየቅ ያለበት መሆኑም ላይ በየንቅናቄ መድረኮቹ በስፋት የገለጠው 

ነው፡፡ ለዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሽ የሚገኘው በአደረጃጀቶች አማካይነት በሚገኝ ግብረ 

መልስ አይደለም፡፡ የሕዝቡ ትክክለኛ ፍላጎት የሚታወቀው በቀጥታ ከራሱ አንደበት ነው፡፡ 

በካድሬዎች ተቀባብቶ የሚቀርብ ሐሰተኛ ሪፖርትና በአደረጃጀት መድረኮች በሆያ ሆዬ 

የሚቀርቡ ማስመሰያዎች ዋጋ እንደሌላቸው በተግባር እየታየ ስለመሆኑም ሰሞንኛዎቹ 
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የግምገማ ውጤቶች እያረጋገጡ ነው፡፡  ይህን ጉዳይ፣ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የተከሰተውን 

ችግር በአንክሮ የሚከታተል በሚገባ ይረዳዋል፡፡ 

  

የአንድ መንግሥት አገርን በብቃት የመምራት ጥንካሬው የሚለካው በተቋማት 

አደረጃጀትና በአመራር ብቃት በሚያገኘው ውጤት ነው፡፡ ጠንካራ ተቋማትና ብቁ 

አመራር በሌለበት ሁኔታ ውስጥ አገርን መምራት አዳጋች ከመሆኑም በላይ፣ ዙሪያ ገባውን 

የሚደመጠው ችግር ብቻ ነው፡፡ ችግርን ለመፍታት የሚያስችሉ መፍትሔዎችን 

ማመንጨት ያልቻለ መንግሥት፣ የፈለገውን ያህል ላይ ታች ቢልም አይሳካለትም።  

ይህ ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ የምንሰማው ነገር ግራ አጋቢ ነው ፡፡ ዛሬም እርምጃው 

ከማገድ እና ማሰናበት እልፍ አላለም፡፡ ይህ ደግሞ በንቅናቄው ላይ ንቁ ተሳታፊ 

መሆናቸው የማይተባበለውን ሰዎች ተስፋ እንዳያስቆርጥ ያሰጋል፡፡ በተለይ በኦሮሚያ 

እየሆነ ያለው በጣሙን ያሳስባል፡፡ 

በአዲስ አበባ ከተማ ከየካቲት 23 ቀን 2008  ዓ.ም. ጀምሮ በቀጠለው ግምገማ ከፍተኛ 

አመራሮች የጥፋተኝነት መረጃ እየቀረበባቸው ራሳቸውን እንዲከላከሉ ዕድል የተሰጣቸው 

ቢሆንም መከላከል አለመቻላቸውና ክፉኛ የመጋለጣቸው እውነታም የዚሁ ገፅ አንዱ ማሳያ 

ነው፡፡  በአንዳንድ የሃገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃኖች እንደተመለከተው ከዚህ ግምገማ በኋላ 

የሚሰናበቱ በርካታ ባለሥልጣናት ይኖራሉ መባሉን ልብ ይሏል ፡፡   

በግምገማው ሒደት በቅርቡ በመሬት ዘርፍ አመራሮችና በሠራተኞች ላይ የተወሰደው 

ዕርምጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ ከዚህ በተጨማሪም በንግድ ቢሮ፣ በመንገድና ትራንስፖርት 

ቢሮ፣ በንግድ ውድድርና በሸማቾች ጥበቃ ባለሥልጣን፣ በደንብ ማስከበር ጽሕፈት ቤት፣ 

በውኃና ፍሳሽ ባለሥልጣን ላይ ዕርምጃ እንዲወሰድ አቅጣጫ መሰጠቱን  ዘገባዎቹ 

ማመልከታቸውንም በተመሳሳይ፡፡ 

ያም ሆኖ ግን እንዲህ አይነቱ በእግድና መሰናበት ብቻ የታጠረ እርምጃ የመልካም 

አስተዳደር ችግርና የሙስና መስፋፋትን በተመለከተ ሲያነባ የነበረን የአዲስ አበባ ከተማ 

ነዋሪዎች እንባ አያብስም፡፡   
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ከዚህ ቀደም ራሳቸውን መከላከል ባልቻሉ ባለሥልጣናት ላይ ሲወሰድ የቆየው ዕርምጃ፣ 

ከቦታ በማንሳት ወደ ሌላ መቀየር ነው፡፡ በዚህ ዓይነቱ ዕርምጃ ኅብረተሰቡ ቅሬታውን 

በሰፊው ሲያቀርብ በመቆየቱ ጠበቅ ያለና አስተማሪና ዕርምጃ  መውሰድን ይጠይቃል ፡፡ 

እንዲሁም በታችኛው መዋቅር ላይ ብቻ ተንጠልጥሎም የሚቀር ከሆነ ያሳማል፤ 

ያሳምማልም፡፡ ለዚህ የበለጠ ማሳያ የሚሆነው ደግሞ ለሰው ህይወት መጥፋት፤ ለበርካታ 

ንብረት መውደም፤ መጠነ ሰፊ ለሆነ ምዝበራ ተጋልጠዋል በተባሉት አመራሮቹ ላይ 

የወሰደው የተውሸለሸለ እርምጃ ነው፡፡ 

የኦሕዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ መቋጫ ባልተገኘለት የኦሮሚያ ክልል የፀጥታ መደፍረስ 

መንስዔና የአመራሩ ሚና ላይ፣ እንዲሁም በክልሉ በሚታየው የመልካም አስተዳደርና 

የሙስና መንሰራፋት ላይ የተመሠረተ ግምገማ ተካሂዷል፡፡ 

በዚህ የግምገማ  ውጤት መሰረትም  ከላይ ለተመለከተው ችግር ግንባር ቀደም ተጠያቂ 

ናቸው በተባሉቱ ላይ  የተወሰደው እርምጃ  ከቦታቸው  ከመነሳት ያልዘለለ መሆኑ ነው 

አሳሳቢውና አብሻቂው፡፡ 

የሰው ንብረት መዝረፍም ሆነ ማስዘረፍም ይልቁንም ህይወት መቅጠፍና እንዲቀጠፍ 

ምክንያት መሆን ዋጋ ሊያስከፍል ሲገባ እንዲህ በቀልድ የሚታለፍ ከሆነ ያሳስባል፡፡   

ይዋል ይደር እንጂ የህዝብ ዐይን ማንንም ከተደበቀበትም ይሁን ከተኮፈሰበት ሥፍራ 

መንጥሮ የሚያወጣ መሆኑን አስቀድሞ ማሰብ ብልህነት ነበር፤ ከሆነ በኋላ ለኢንዲህ 

አይነቶቹ መውሸልሸል ተጨማሪ ጥፋት ነው፡፡  አለቃም ሆነ ምንዝር እኩል ተጠያቂነት 

ሊዳስሰው ይገባል እንጂ እንደየደረጃቸው ሊሰፈርላቸው አይገባም፡፡  

በሀገራችን በተደጋጋሚ ከታዩት ችግሮች አንዱ ሰሞነኛነት ነው፡፡ ለአንድ ሰሞን ዘመቻ 
ማጧጧፍ! ለአንድ ሰሞን ዘራፍ ማለት! ቆይቶ ሁሉንም መርሳት! ወንጀል ይሥሩም 
አይሥሩም የፊተኞቹ ብቻ “ሰለባ” ሆነው ይቀራሉ፡፡ ይህን አባዜ መገላገል አለብን፡፡ ፍትህ 
ዘላቂ ጎዳና ላይ መውጣት አለበት፡፡ እንደ ውሃ ማቆርም የአንድ ሰሞን ዜና መሆን 
የለበትም፡፡ የአገር ጉዳይ “ፉርሽ ባትሉኝ!” የሚባልበት የልጆች ጨዋታ አይደለም፡፡ 
የሚወሰዱ እርምጃዎች አመርቂ መሆን አለባቸው፡፡ ለውጥ መምጣት ካለበት በአገም 
ጠቀም አይሆንም፡፡ 
  
ሲል አዲስ አድማስ ጋዜጣ እንዳሰፈረው መሆን ያለበት፡፡ “ሲሾም ያልበላ ሲሻር 

ይቆጨዋል” የሚሉ ከመልካም አስተዳደር ሩቅ ናቸው፡፡ በጥበትም ይፈረጁ በትምክህት 
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ቀናነት የሌላቸው መልካም አስተዳደግ የጎደላቸው፣ በግምገማው እንደተገለጠውም ውነትም 

ዛሬ መሬት መንከባለያ ሆኗል፡፡ የመሬት አስተዳደር ዓይነተኛ መጠያየቂያ ፈተና፤ ዋና 

ጉዳይ ሆኗል፡፡ በመሬት ዙሪያ የሚፈፀመው ሙስና ደሀውን ያስለቀሰ፣ ጌታውን ያለቅጥ 

ያስፈነጠዘ፣ የምዝበራዎች ሁሉ ጉልላት ነው፡፡ በሀገራችን የመሬት ኢ-ፍትሐዊ ብዝበዛ 

ጉዳይ ዛሬ ሳይሆን ትላንት ከትናንት በስቲያ ፈጦ ብቻ ሳይሆን ናጦ ወጥቷል” “በሕግ 

አምላክ!”፣ “የመንግስት ያለህ!” እያልን ስንጮህበት የነበረ ነው፡፡ በርካታ ሹሞች ከሥልጣን 

ወደ ሌላ ሥልጣን እየተዛወሩ ሽፋን ያገኙበት ነው፡፡ እውነታው ላጠፉት ይጠየቃሉ ሲባል 

ሌላ ሹመት የወረሱበት ነው፡፡ አሁን እየተወሰደ ያለው እርምጃ  ከዚህ የተለየ ሊሆን 

ይገባዋል፤ ቁስላችንን የሚያሽር፣ እንባችንን የሚያብስ፡፡ 

 


