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ውይይቱ...!! 

(ክፍል አንድ) 

ይነበብ ይግለጡ 04-02-16 

በመልካም አስተዳደርና በፍትህ እጦት ዙሪያ በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች በህዝባዊ ንቅናቄው መሰረት የመንግሥት ከፍተኛ 

የሥራ ኃላፊዎች ከህዝቡ ጋር ውይይት በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡ ህዝብ ብሶቱን፤ ደረሰብኝ የሚለውን የመልካም አስተዳደር 

ችግርና በደሉን፤ አድልዎና መድልዎ ጭምር በግልጽ በአደባባይ ይናገራል፡፡ ሙስናው፤ አስተዳደራዊ በደሉ፤ የመሬት ቅርምቱ፤  

ከመንግስት መስሪያ ቤቶች አገልግሎት ፈልገው በሚሄዱ ዜጎች ላይ ሃላፊዎች የሚፈጽሙት ስነምግባር የጎደለው ተግባር  

በህዝቡ አንደበት በይፋ ሲነገር መስማት የውይይቱን መንፈስ ግልጽነት አስገራሚም አስደማሚም ያደርገዋል፡፡ 

በህዝቡ ላይ “በደልና እንግልት ለምን ይፈጸማል? ለምንስ ይሄ ተደረገ? ወይም ይደረጋል?” ብለው የሚጠይቁ ዜጎች 

አንገታቸውን እንዲደፉ ለማድረግ፤  ስም የመስጠትና የማሸማቀቅ ስራ በሹሞች እንደሚሰራ፤ ማህበረሰቡም የመብት ጥያቄ 

እንዳያነሳ “ጸረ ሰላም፤ ልማት አደናቃፊ” በሚሉ ስያሜዎች በመፈረጅ እንዲሸማቀቅና የስነልቡና ጫና እንዲያድርበት በእነዚህ 

ወገኖች የሚፈጸሙትን ተግባራት ሁሉ ህዝቡ በውይይቱ  አጋልጦአል፡፡  

ሀላፊዎቹ ለህዝቡ የተለያዩ ጥያቄዎቹ ተገቢ መልስ መስጠት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይሁን እንጂ ውይይቱና አወያዮቹ 

ያልተመጣጠኑበት፤ ህዝቡ ቀድሞ የሄደበት፤ ለተጠየቀው ጥያቄ በቂ መልስ ያልተሰጠበት ሁኔታዎችም ታይተዋል፡፡ ለወጣቱ 

የስራ እድል አለመፈጠሩ፤ መዋያ ማጣቱ፤ የተለያዩ የስራ እድሎች ሲኖሩም በሹመኞች ቤተሰቦችና ወዳጆች መያዛቸው 

ለሚቀርቡ ጥያቄዎች በወቅቱ ተገቢ መልስ አለመስጠት ከቀረቡት በውይይት መድረኩ ከተነሱት ህዝባዊ ቅሬታዎች ውስጥ 

ተጠቃሽ ናቸው፡፡ ቀደም ሲል ለህዝቡ የተገቡ የጥርጊያ መንገድ፤ የንጹህ ውሀ አገልግሎት፤ የህክምና መስጫዎች መከፈት፤ 

የድልድይ መሰራት፤ የትምህርት ቤቶች መታደስና የአዳዲሶች መሰራት አለመሟላታቸው፤ የመብራት መቆራረጥና መጥፋት 

የመሳሰሉት ጥያቄዎችም በወቅቱ ተገቢ መልስ አለማግኘታቸው ሌሎችም ዘርፈ ብዙ ጥያቄዎች በየመድረኩ ቀርበዋል፡፡ 

በመልካም አስተዳደር ንቅናቄው ከህዝቡ ጋር እየተደረገ ያለው ቀጥተኛ ውይይት ህዝቡም በግልጽ ችግሮቼ ናቸው ያላቸውን 

መናገሩ በሀገሪቱ የዲሞክራሲ ባህል እየጎለበተ በመሄድ ላይ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ ይህ በቀጣይም በሁሉም ክልሎች፤ በከተማ 

አስተዳደሮችና በፌደራል ተቋማት እንደሚካሄድ የሚጠበቀው ውይይት ከህዝቡ ጋር ከፍተኛ መግባባትን በመፍጠር ችግሮቹን 

ደረጃ በደረጃ ለመቅረፍ የሚያስችል መፍትሄ ያስገኛል ተብሎም ይታመናል፡፡ በየደረጃው እያደጉና እየተንሰራፉ የመጡት ሰፊ 

መሰረት ያላቸው ችግሮች በአንድ ጀምበር የተፈጠሩና በአንድ ቀንም የሚፈቱ ባለመሆናቸው ሰፊ ትግልና ግዜ ይጠይቃሉ፡፡  

በአንድ ወገን ይሄ ሁሉ ህዝብን ያማረረና ያንገፈገፈ ተግባር በኢህአዴግ ስም በተቀመጡ አመራሮች ሲፈጸም መንግስት 

መረጃው እያለው ለምን ዝምታን መረጠ? የሚለው ጥያቄም ህዝቡን እያነጋገረ ይገኛል፡፡ ትላንት የነበረው መንግስት ነው ዛሬም 

በአመራር የቀጠለው፤ እንደ መንግስት የሆነውንም የተደረገውንም ያውቃል፤ እነማን የህዝብና የመንግስትን ሀብት በተሰጣቸው 

የህዝብ ወንበርና ሀላፊነት ሽፋንና ከለላ ተጠቅመው እየመዘበሩ እንደሆነ መረጃ አለው፤ ስለዚህ እራሱ ያስቀመጣቸው ሹመኞች 

በህዝቡ ላይ ሲሰሩት የነበረውን ግፍና በደል መንግስት አያውቅም አይባልም፡፡ 
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በእርግጥ በመንግስትም ሆነ በኢህአዴግ በኩል ጉዳዩን ፈትሾና አንጥሮ በማውጣት ረገድ መዘግየት እንደነበረ ታምኖበት ነው 

ወደ ተግባር የተገባው፤ በዚህ ረገድ በጋራ ስምምነት ቁርጠኛ እርምጃ ለመውሰድ የወሰነው አስረኛው የኢህአዴግ ጉባኤ 

ተጠቃሽ ምሳሌ ነው፡፡   

የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግር ከታች እስከ ላይ መረብ ዘርግቶ ስር ከመስደዱ፤ አፍጥጦና አግጥጦ ከመውጣቱ በፊት 

መንግስት ደረጃ በደረጃ እርምጃ መውሰድ ነበረበት፡፡ይሄ እውነት ነው፡፡ ከባከነው ግዜ አንጻር ሲታይ በግዜ ክፍተቱም 

በሙሰኞችና በኪራይ ሰብሳቢዎች የተመዘበረው ሀብት፤ የተሸጠው መሬት ከሀገር እንዲወጣ የተደረገውም ገንዘብ ሲታይ 

መንግስት እንደ መንግስት ተገቢ ሀላፊነቱን አልተወጣም የሚሉ ሰፊ የህዝብ አስተያየቶች መደመጣቸው ትክክል ነው፡፡ 

እጅግ ብዙ ጥፋት ከጠፋና ከረፈደም በኋላ ቢሆን የእርምት እርምጃ ለመውሰድ ኢህአዴግ መወሰኑ ደግሞ ትክክለኛ እርምጃ 

ነው ያሰኛል፡፡ ከራሱ ከመንግስት ሹመኞች ጋር በመሞዳሞድ ኪራይ ሰብሳቢዎችና ደላሎች በሁሉም መስክ ከፈጸሙት ዐይን 

ያወጣ የዝርፊያ  ተግባራቸውም በላይ መልካም አስተዳደር እጦትና በፍትህ መዛባት ህዝቡ የከፋ ምሬት ላይ እንዲወድቅ፤ 

መንግስትንም እንዲያማርር አድርገውታል፡፡ ይሄን በምንም መልኩ ማስተባበል አይቻልም፡፡ 

በዚህ ጉዳይ ውስጥ ተዘፍቀው በተገኙ አመራሮች ላይ በአዲስ አበባ መስተዳድር፤ በአማራ፤ በትግራይና በኦሮሚያ ክልሎች 

የተወሰዱትና በመወሰድ ያሉት እርምጃዎች ጅምሮች ቢሆኑም ሊደነቁና ሊበረታቱ ይገባቸዋል፡፡ ኢህአዴግ ለሀገራዊ ለውጥ 

ልማትና እድገት የሚበጁ የሚደነቁ ታላላቅ ትውልድና ዘመን ተሻጋሪ ስራዎች መስራቱን ሁሉም ወገን ይስማማበታል፡፡ ከዚህ 

ውጭ የጎሉ ችግሮችም አሉበት፡፡ 

ኢህአዴግ በህዝቡ ውስጥ ያለው ተቀባይነት እንዲሸረሽር ያደረጉት ሌላ ማንም ሳይሆን ከታች እስከ ላይ ከህዝብ ጋር 

በሚያገናኙ ቁልፍ ስራዎች የመደባቸው በጊዜ ሂደት የህዝብ አገልጋይነታቸውን ረስተው በማንአለብኝነት ራሳቸውን ወደ 

አምባገነንነት የለወጡ፤ የተሰጣቸውን ሀላፊነት በመጠቀም ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት ውስጥ የተሰማሩ የራሱ አባላት ናቸው፡፡ 

ይህንንም ራሱ ድርጅቱም ያውቃል፤ ህዝቡም  ይናገራል፡፡ 

በኦሮሚያ ክልል ገበሬውን በማታለል በትንሽ ብር ከእርሻው እያፈናቀሉ፤ እነርሱ በመሬቱ የተንጣለለ ፎቅና ቪላ፤ ንግድ ቤት 

ሰርተውበታል፡፡ የየከተሞቹ አስተዳዳሪዎች፤ ስራ አስፈጻሚዎች፤ የገበሬ ማህበር ተመራጮች በመሬት መሸጥና መለወጥ 

ቅርምቱ ውስጥ ሰጪና ተቀባይ፤ አሻሻጭ፤ ካርታ አውጪና ህጋዊ አድራጊ ሆነው የህዝቡ ምሬትና  መከፋት እንዲባባስ፤ብሶቱ 

እሪታው ጣሪያ እንዲነካ አድርገዋል፡፡ 

ትላንት ምንም ያልነበራቸውና ህብረተሰቡ በውል የሚያውቃቸው ግለሰቦች በዚሁ የህዝብንና የመንግስትን መሬትና ቤት 

በመቸብቸብ የዘመናዊ መኪኖች ባለቤቶች፤ አስመጪና ላኪዎች፤ በትላልቅ ባንኮችና ድርጅቶች የአክሲዮን ባለቤቶች፤ የከባድ 

መኪናዎች ባለንብረቶችና የታላላቅ እርሻ ባለቤቶች ደረጃቸውን የጠበቁ የሚባሉ ባለምናምን ደረጃ የተንጣለሉ ፎቆችና 

ሆቴሎች ባለንብረቶች ለመሆን በቅተዋል፡፡ ይህንን ህዝቡ ይናገራል፡፡ መንግስትም ባደረገው ሰፊ ጥናትና ክትትል እውነቱ 

መሆኑንን ደርሶበታል፡፡ 

ለህዝብ መቆም ማለት ይሄ ነወይ?  ለህዝብስ ማገልገል ህዝብን መጠቀሚያ ማድረግ ማለት ነወይ? ወይስ በህዝብና በመንግስት 

ስም መነገድና ዘርፎ መክበር ነው እስኪባል ድረስ ግለሰብ የድርጅት አባሎች ይሉኝታ ቢስና አይን ያወጣ ዘራፊነት ኢህአዴግን 
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ግምት ውስጥ እንዲወድቅ አድርጎታል፡፡ ህዝብ ግን እነርሱን በድምጹ ሲመርጥና ይሰሩልኛል ብሎ ሀላፊነት ሲሰጥ በላዩ ላይ 

እንዲሰሩበት እንዲፈነጩበት አልነበረም፡፡ 

እነዚህ ክፍሎች  ህገ መንግስቱን ጥሰውታል፤ ህጉንም ረግጠውታል፡፡ ለራሳቸው በሚያመች መልኩ እየተረጎሙ የግላቸው 

መጠቀሚያ አድርገውታል ሲል ህዝቡ በምሬት ይናገራል፡፡  

መንግስት በህዝብ ምርጫና ድጋፍ የተመረጠ እንደመሆኑ መጠን ሰፈሮችንና መንደሮችን እያፈረሰ ምትክና ካሳ በሚል ወደሌላ 

የተለያየ አካባቢ ህዝቡን ከመውሰድ፤ ቦታውንም ለሀብታሞች ከመሸጥ ይልቅ ህዝቡ በያለበት ሆኖ ቤቶቹ በዘመናዊ መልክ 

እንዲለሙ ቢያደርግ ለህዝብ አሳቢነቱን ሊያሳይለት ይችል ነበር የሚለውም የህዝብ አስተያየት አሁን አሁን ከፍ ብሎ 

ይሰማል፡፡ ከዚህ አንጻር የተከተለው መንገድ ፍጹም የተሳሳተና አብዛኛውን ያሳዘነ መሆኑን ህዝቡ ይናገራል፡፡ ምክንያቱም 

ሰፈሮች ፈርሰው ህዝቡም የስደት ያህል ከቀየው ተፈናቅሎ ካበቃ በኋላ መሬቶቹ ታርሰውና ተደልድለው ለእነማን እንደሚሰጡ 

በብዙ አካባቢዎች ታይቷል፡፡ ይህ ዓይነቱ አሰራር በህዝቡ ውስጥ የፈጠረው ከፍተኛ ቅሬታ እስከአሁንም ሰሚ በማጠቱና 

አካሄዱም ጤናማ ባለመሆኑ መንግስት ፈጥኖ ሊያርመው ይገባል፡፡ ከተማን ውብ ለማድረግ ለልማት ይፈለጋልና ተነሱ፤ 

ምትክና ካሳ ወስዳችሁ ለቃችሁ ሂዱ ከሚለው አሰራር በስተጀርባ፤ በዜጎች ሀብትና ንብረት በግል ይዞታቸውም ላይ 

ህገመንግስቱ ያከበረላቸውን መብት በመጣስ የሚሰሩ አይን አውጣ ወንጀሎች ስላሉ እነዚህን እያዩ ንቆ ከመተው መፍትሄ 

መሻቱ ብልህነት ነው፡፡  

የአገሪቷ ባለቤትና ወሳኙ ሀይል ህዝብ ነው፡፡ በሀላፊነት የተቀመጡት ሰዎች በህጉና በስርአቱ ህዝብን አክብረው የሚሄዱ 

ካልሆኑ፤ በዘረፋና በንጥቂያ ተግባር ውስጥ ተሰማርተው ህዝብን ካስመረሩ፤ የዘረፉትን ሀብት እንዲመልሱ፤ በአስነዋሪ 

ስነምግባርም ተነውረው ከሀላፊነታቸው እንዲወርዱ፤ ብሎም ህግ ፊት እንዲቀርቡና ተገቢ ቅጣት እንዲያገኙ ማድረግ 

የመንግስትም የህዝብም የጋራ ሀላፊነትና ግዴታ ይሆናል፡፡(ይቀጥላል) 


