ጥልቅ ተሐድሶው ሲፈተሽ
ይነበብ ይግለጡ 08-03-17

የጥልቅ ተሀድሶው ጉዞ ከተጀመረ አመት ሞላው፡፡ እያገባደድን ባለነው አመት ጥልቅ ተሀድሶውን መሰረት ያደረጉ በርካታ
ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ የጥልቅ ተሀድሶው መነሻ በሀገር ውስጥ የተገኙትን ሰፊ ለውጦችና እድገቶች መሰረትና መነሻ ያደረገ
ጠያቂና ሞጋች ትውልድ በመፈጠሩ፤ በሕብረተሰቡም ውስጥ ከተነሱት የመልካም አስተዳደርና የፍትሕ ችግሮች፤ የሙሰኞችና
የኪራይ ሰብሳቢዎች አይሎ መንሰራፋት፤ የመሬት ቅርምትና ሕገወጥ ዘረፋ ሕብረተሰቡን በከፋ ሁኔታ ስላስመረረው፤ ችግሩን
በማስወገድ አዲስና ስርነቀል ለውጥ ማምጣት ነው፡፡
ገዢው ፓርቲና አባላቱ

ቆም ብለው ራሳቸውንና ስራቸውን በጥልቀት ለመፈተሸ፤ ገፍተው ለመጡ የሕዝብ የመብት

ጥያቄዎችም መልስ ለመስጠት ወሳኝ መሆኑ ታምኖበት ነው ወደ ጥልቅ ተሀድሶ የተገባው፡፡ በዚህም መሰረት በቀጥታ ከሕዝቡ
ጋር የተለያዩ ሰፋፊ መድረኮች ተከፍተው በተከሰቱት ችግሮች ላይ ሰፊ ውይይቶች ተካሂደዋል፡፡ ሕብረተሰቡ መብቱን ተጠቅሞ
ቅሬታውን ብሶቱን ይህንን የሕዝብ ብሶትና ቅሬታ የፈጠሩትንም ጭምር በስም እያጋለጠ ተናግሮአል፡፡ በቀበሌ፣ በክፍለ
ከተማና በመንግስታዊ ተቋማት ጭምር ሰፊና ጥልቅ ሕዝባዊ ውይይቶች ተካሂደዋል፡፡
የኢሕአዴግ አባል ድርጅቶች በየራሳቸው ውስጥ ከታችኛው አመራር እስከ ላይኛው ድረስ የዘለቀ በሀገሪቱ ደረጃ የተከሰቱትን
ችግሮች ለይቶ በማውጣት ለዚህ የሕዝብ ብሶት ቁልፍ መነሻ የሆኑትን በቀጥታ ከሕዝቡ ጋር የሚገናኙትንና በተለያየ የኃላፊነት
ደረጃ በቢሮክራሲው ውስጥ ቁልፍ ሚና የነበራቸውን በተለይ በመሬት ይዞታ አመራርና አስተዳዳር የነበሩትን በሙስና ሕዝቡ
የከሰሳቸውን የጠቆመባቸውን ሕገወጥ ኃብትና ንብረት ያፈሩትን በሕዝቡም ጥቆማ መሰረት በማስረጃ ነቅሶ በማውጣት
የተለያዩ እርምጃዎችን ወስዶአል፡፡
ጥልቅ ተሀድሶው በሀገር ደረጃ ሲካሄድ የነበረና በመካሄድም ላይ የሚገኝ በመሆኑ በሁሉም ክልሎች ውስጥ ተመሳሳይ የጥልቅ
ተሀድሶ ስራ ተሰርቷል፡፡ በውይይቱና በመገማገሙ ሂደት በተጨባጭ ማስረጃዎች በሕዝብ ላይ በደልና ቅሬታ የፈጸሙ
በሙስናና በኪራይ ሰብሳቢነት በመልካም አስተዳደርና በፍትሕ ማዛባትና ጥሰት ችግር ውስጥ ተዘፍቀው በተገኙ አመራሮችና
ኃላፊዎች ላይ ጠንከር ያሉ እርምጀዎች ተወስደዋል፡፡
ሊታረሙና ሊስተካከሉ፣ ደካማ ጎናቸውን አርመው የበለጠ ሊሰሩ ይችላሉ የተባሉትን በማረም፤ ትምሕርት እንዲያገኙ
በማድረግ ከደረጃቸው ወርደው እንዲሰሩ የተወሰነባቸውንም በማውረድ፤ ወደ ሕግ የሚቀርቡትንም በመለየት ጉዳያቸው
በፍርድ ቤት እንዲታይ የተደረጉ በርካቶች ናቸው፡፡

በጥልቅ ተሀድሶው ውስጥ ሀገራዊ ከፍተኛ አመራሩንም የመለወጥና በአዳዲስ ሰዎች የመተካት ለአዲስ ለውጥ የማትጋት ስራ
ተሰርቶአል፡፡ በርካታ ምሁራን በሚኒስትርነት ማእረግ ተሹመው ሀገራቸውንና ሕዝባቸውን እንዲያገለግሉ፣ አዳዲስ የለውጥ
ሀሳብ እንዲያመነጩ፣ የተበላሸውን አሰራር እንዲያስተካክሉ፣ ለሕብረተሰቡ ወሳኝ ጥያቄዎችም መልስ እንዲያስገኙ በመንግስት
መዋቅር ውስጥ የመሳተፍና የመስራት እድሉን አግኝተዋል፡፡
ጥልቅ ተሀድሶው በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች በመካሄዱ በኢሕአዴግ አባላት ውስጥም ሆነ በአባልነታቸው በመንግስታዊ
መዋቅር ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ላይ የነበሩ አመራሮች ተጠያቂ የሆኑበት፣ ከኃላፊነት የተነሱበት፣ በሌሎች ሕዝብን በንጽህና
ለማገልገል ተብሎ እምነት በተጣለባቸው ሰዎች የተተኩበት ሁኔታም ተፈጥሮአል፡፡ ጥልቅ ተሀድሶው የተጀመረውን ሀገራዊ
ለውጥ ልማትና እድገት ሳይቋረጥ የማስቀጠል፣ የሕብረተሰቡን ጥያቄ የመፍታት፣ ወደተሻለ ሀገራዊ እድገት የመስፈንጠር
አላማን የያዘ በመሆኑ ይህን ግብ ከማሳካት አንጻር ሰፊ ስራዎች በሁሉም መስክ የተሰሩበት አመት ነው፡፡
በአመቱ ውስጥ ብቁ የሕዝብ አገልጋዮችን ለመፍጠር አቅም የፈቀደውን ያህል ለመስራት እንቅስቃሴ

ተደርጎአል፡፡

በአድርባይነት፣ በጥቅም ፈላጊነት ሕሊናው ከታጠረውና የሕዝብ እምነት በማጉደል ስልጣንን የግል መጠቀሚያ በማድረግ
በተሰጣቸው መንግስታዊ የኃላፊነት ወንበር ተጠቅመው በመንግስትና በሕዝብ ሀብት ዘረፋ ላይ የተሰማሩትንና የከበሩትን
የመመንጠርና የማጥራቱ ስራ ተጀመረ እንጂ አልተቋጨም፡፡
በጥልቅ ተሀድሶው ሂደት ከሙስና ጋር የተያያዙትን ወንጀሎች በብቸኝነት የሚከታተልና ለህሕግ የሚያቀርብ ልዩ የመርማሪ
ቢሮ እንዲቋቋም ተደርጎአል፡፡ አቃቤ ሕግም በአዲስ መልኩ ተመስርቶ ስራ ጀምሮአል፡፡ ጥልቅ ተሀድሶው የግድ መመለስ
ያለባቸው የሕዝብን የመብት ጥያቄዎች መሰረት ባደረገ መልኩ ኢሕአዴግ በስፋት ወደ ውስጡ እንዲመለከት ሁነኛና ወሳኝ
ለውጦችን ለማምጣት ተግቶ እንዲሰራ የማንቂያ ደውል ሆኖታል፡፡ ለውጦችም ታይተዋል፡፡
በእርግጥም ከጉዳዩ ውስብስብነትና ግዜ ጠያቂነት የተነሳ ሁሉም የሕዘብ ጥያቄዎች ተመልሰዋል ለማለት ባይቻልም ለመመለስ
ግን እየተሰራ መሆኑን መግለጽ ይቻላል፡፡ የተሐድሶው ዓላማ በአገሪቱ የተጀመረውን ለውጥ አጎልብቶ ማስቀጠል ነው፡፡
የጥልቅ ተሀድሶው አንዱ አላማ ለሕዝቡ ተገቢና ከበሬታ የተሞላበት አገልግሎት መስጠት የሚችል፤ ሕዝብ አገልጋይ የሆነ
የመንግስት ሠራተኛ መፍጠር ነው፡፡ በዚህ መልኩ እስከአሁን በተሰሩት ስራዎች የሕዝቡ ጥያቄ ደረጃ በደረጃ በመመለስ ላይ
ይገኛል፡፡
ጥልቅ ተሀድሶው በሁሉም መስክ በጥልቀት መታደስ፣ ሰፊ የአመለካከትና የአስተሳሰብ፣

የአሰራርና የአመራር ለውጥ

ማምጣትን ይጠይቃል፡፡ የተቸከለና ትላንት ላይ ሙጥኝ ብሎ አልላቀቅ ያለ አስተሳሰብና አመለካከትን ተሸክሞ ዛሬ
የተፈጠረውን ሞጋችና ጠያቂ ትውልድ ለመምራት አይቻልም፡፡ የሞኝ ዘፈን ሁልግዜ አበባዬ እንደሚባለው በትላንት ተረቶችና
መሳጭ ያለፉ ዘመናት ክስተቶች ወግ እየጠረቁ አሁን ላይ ዘመኑ የሚጠይቀውን ውስብስብ ፈተና ለማለፍ አይከጀልም፡፡
ግዜውንና ዘመኑን የሚመጥን አመራርና አስተሳሰብ መፍጠርን ግድ ይላል፡፡

በጥልቀት መታደስ ታላቅ አቅምን በመገንባት ፈጣን ልማቱን ማስቀጠያ አቅም መሆኑም ሊሰመርበት ይገባል፡፡ በጥልቀት
መታደስ ማለት የአስተሳሰብ ለውጥን በማምጣት መልካም አስተዳደርና ፍትሕን ማስፈን፣ ሙሰኝነትንና ኪራይ ሰብሳቢነትን፣
ጎታችና ጨለምተኛ አስተሳሰቦችን መዋጋት፣ የጥበትና የትምክህት ጎራን መናድ ማለት ነው፡፡ ለረዥም ግዜ ተንሰራፍተውና ስር
ሰደው የቆዩትን እነዚህን አስተሳሰቦች ለማምከን የተጀመረውን ትግል ሰፊ ሕዝባዊ መሰረት ማስያዝን ይጠይቃል፡፡ ይህ ሲሆን
ብቻ ነው ሊሳካ የሚችለው።
በያዝነው አመት በመላው ሀገሪቱ ከሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በቁጥጥር ስር
ውለዋል፡፡ ከሰሞኑም የመንግስትና የሕዝብ ሀብትን በሙስና በመመዝበር ወንጀል የተጠረጠሩ 42 ከፍተኛ የመንግስት
ባለስልጣናት፣ ባለሀብቶችና ደላሎች በቁጥጥር ስር ውለዋል፡፡ እርምጃው ቀጣይነት ያለው ሲሆን ተጠያቂነትን ከማስፈን አኳያ
በመንግስት በኩል ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል፡፡ ሕብረተሰቡም ከመንግስት ጎን በመቆም፣ መረጃ በመስጠትና በሙስና ተግባር
የተሳተፉትን በማጋለጥ እያካሄደ ያለውን ትብብር አጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል፡፡ ለአብነት በደቡብ ክልል በፍትሕ ዘርፍ
በተካሄደ የጥልቅ ተሀድሶ ግምገማ 26 የዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቶች እና ሌሎች በርካታ ዳኞችና ኦፊሰሮች ከሥራ
መባረራቸውን የሌሎችም በርካታ ዳኞች ጉዳይ በመታየት ላይ መሆኑ የጥልቅ ተሀድሶው ውጤት ነው፡፡
ባጠቃላይ የጥልቅ ተሀድሶው የእስከዛሬ ጉዞ ሲፈተሽ በርካታ ስራዎች የተሰሩበት ሁኔታ መኖሩን መገንዘብ ይቻላል። በሕዝቡ
ውስጥ የነበሩ ቅሬታዎች ደረጃ በደረጃ በመፈታት ላይ ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ ጥልቅ ተሀድሶን ከማራመድ አንጻር በርካታ የቤት
ስራዎች ይጠብቁናል፡፡ ለዚህ ደግሞ ዋነኛው መሪና አንቀሳቃሹ ሕዝብ በመሆኑ ተሳትፎውን አጎልብቶ ሊቀጥል ይገባዋል፡፡

