ይህ የእንግውሌ ርግ በረድ ጫፍ ይሆን?
(Is this the tip of the the iceberg?)
በቅዴሚያ ሇዓይጋ ፎረም ያሇኝ አዴናቆት መግሇጽ እፈሌጋሇሁ። ሕዝብ እውነቱን ማወቅ አሇበት በሚሌ አሊማ ትክክሇኛ
መረጃ ሇማስተሊሇፍ የሚያዯርገው ጥረት የብዙዋቻችን ትኩረት ከመሳቡም በሊይ እንዯ ዋነኛው የዜና ምንጫችን
አዴረገነዋሌ። ሇዚህም ነው ይሄንን ፅሑፌንና ሇሚመሇከትው ያሇኝ ጠቃሚ የሆነ መረጃ በዓይጋ ፎረም እንዱተሊሌፍሌኝ
የመረጥኩት።
ሁለም እንዯሚያውቀው ሊንዴ አገር ሕዝብ ከሚያምንበት ፈጣሪ በታች ያሇው (አማኝ ሇሆነው) ያገሩ መሪና አስፈጻሚዎቹ
ናቸው። የአመራሩ ብቃት የሚፈተሸውም ባሇው የማስፈጸም ችልታው እንዯሆነ ሇማንም ግሌጽ ይመስሇኛሌ። በተገቢው ጊዜ
ዉሳኔ ማስተሊሇፍ ከብቃቶቹ አንደ ሲሆን፣ ከዚህ በበሇጠ ዯግሞ የተወሰነውን ዉሳኒ ማስፈጸምና መፈጸሙን መከታተሌ
ዋነኛው የብቃት ማሳያ ነው።
ጉዲዩ አገር አቀፍ ችግር የሆነው የአክሰስ ሪሌ እስቴት ቤት ገዢዋች ሰቆቃ ነው። ሪሌ እስቲቱ የአፓርትመንቶች ፕሊን (off
plan) በኒያሌ ሞተርስ አከባቢመሸጥ የጀመረው ከ8 አመታት በፊት ነው። አከታትልም በተመሳሳይ መንገዴ በተሇያሁ
ቦታዎች ቪሊ ቤቶችና አፓርትመንቶች መቸብቸብ ቀጠሇ። ሪሌ እስቴቱ ፕሊኖቹን ሲሸጥ ቃሌ የገባው ከአንዴ አመት ከስዴስት
ወር እስከ ሁሇት አመት ባሇው ጊዜ ውስጥ ሰርቶ ሇማስረከብ ነበር። ታሪኩ ረጀም ነው ግን ሇማሳጠር ያህሌ፣ ሪሌ እንስቴቱ
እስካሁን ዴረስ የሰራው ነገር ቢኖር በኒያሊ ሞተርስ በከፊሌ የተሰሩ ሕንፃዎችና ምናሌርባትም ባንዲንዴ ቦታዋች መሰርት
ካሌሆነ በቀር እንሆ ከስምንት አመታት በኋሊ አንዴም ቤት ሳያስረክብ የ2500 በሊይ ቤት ገዢዋች የቤት ምኞት የውሃ ሽታ
ሆኖ እንዱቀር አርዴርጎታሌ።
ዴርጅቱ እንዳት መንግስትና ሕግ ባሇበት አገር እንዱህ ያሇ መጠነ ሰፊ የሆነ ጥፋት ወይም ወንጀሌ ሉሰራ ቻሇ የሚሇውን
ጥያቄ መተንተን የዚህ ፅሑፍ ዓሊማ አይዯሇም። የዚህ ፅሑፍ ዋና አትክሮት ሪሌ እስቴቱ ሊይ ሳይሆን መንግስት በወሰነው
ዉሳኒና አፈፃፀሙ ሊይ ነው።
ከብዙ የ5 ዓመታት ዉጣውረድች በኋሊ በ2006 ዓ/ም ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ጣሌቃ በመግባት በምስሌ 1 (image1)
በሚታየው ዯብዲቤ መሰረት ጉዲዩን የሚያጠና አብይ ኮሚቴ እንዱቋቋም አዘው ኮሚቴውም ተቋቋመ። ቀጥልም ቴክኒክ
ኮሚቴ ተቋቋመና ስራዉም በሰፊው ጀመረ። ከሁሇት ዓመት ረጅም የማጣራት ስራ በኋሊ ቴክኒክ ኮሚቴው በምስሌ 2
(image2 a, b and C) በሚታየው ዯብዲቤ ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ሪፖርት አያይዞ ሊከ። በሪፖርቱ (በከፊሌ)
እንዯሚታየው ኮሚቴው የመፍትሔ ሓሳቦች አመሊክቶ መንትግስት ውሳኔ እንዱሰጥበት ጠየቀ። ከተጠቀሱት የመፍትሔ
ሓሳቦች ዋነኛው፣ ቤት ገዢዋች በሌዩ ሁኔታ እንዱዯራጁና ሕጋዊ ማሕበር እንዱኖራቸው ነው።
በመፍትሔ ሓሰቡ መሰረት የኢፌዴሪ የንግዴ ሚኒስቴር ሇአዱስ አባባ ከተማ መስተዲዴር የከንቲባ ጽ/ቤት፣ የከንቲባው
ጽ/ቤትም ወዯ ንግዴ ቢሮ ቤት ገዢዎች በሌዩ ሁኔታ በማሕበር እንዱዯራጁ አምነውና ወስነው የመሩበት ዯብዲቤዎች
በምስሌ 3 እና 4 (image3 እና image4) በግሌፅ እንዯሚታየው ነው። ይሁን እንጂ ቴክኒክ ኮሚቴው ረፖርቱ ካቀረበ
ከአንዴ አመት በኋሊ በተሰጠው የመፍትሔ ሓስቡ ሉፈጸም ስሊሌቻሇ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በመፍትሔ ሓሳቡ መሰረት
እንዱፈጸም ማሳሰቢያ ሇአዱስ አበባ ከንቲባ ጽ/ቤት የሊኩት ዯብዲቤ በምስሌ 5 (image5) ይታያሌ።
ውሳኔ እንዱሁም ትእዛዝ ማስተሊሌፍ አንዴ ትሌቅ አዎንታዊ እርምጃ ሆኖ ሳሇ፣ የጠቅሊይ ሚኒስትሩ ማሳሰቢያ ዯብዲቤ
ከአንዴ አመት አምስት ወር በሊይ በኋሊ እስካሁን ዴረስ ፈፃሚው አካሌ ይህንን ትእዛዝ አክብሮ መፈፀም ባሇመቻለ ወይም
ባሇመፈሇጉ ግን ችግሩ የእንግውሌ ርግበረድ ጫፍ ይሆን?
ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ይሀንን ትእዛዝ የሰጡት ቴክኒክ ኮሚቴው ሁሇት አመት ሇፍቶ ያቀረበሊችው የመፍትሔ ሓሳብ መሰረት
በማዴረግ ነው። ታዱያ ይህ ውሳኔ ሇምን ያሇ ቢሮክራሲ ተፈፃሚኔት አይነሮዉም? ላልች የአገር ጉዲዮች ጠቅሊይ ሚኒስትር
በሚያክሌ ከፍተኛ የስሌጣን እንርከን ውሳኔ ሲሰጣቸው የእንዯዚህ አይነት ችግር ሰሇባ ይሆኑ? በዚህ ጊዜ በአንዲንዴ የአገሪቱ
ክፍልች የምናያቸው አሇመረጋጋት መንሲኤዎቻቸው እንዯነዚህ አይነቱ የፍትህ ጥያቄዋች ሳይዯመጡ ወይም ውሳኒዋቻቸው
ምዴር ሊይ ሳይፈፀሙ በምቅረታቸው እንዯሆነ ሇመገንዘብ የሮኬት ሳይንቲስት መሆን አይሻም።
መንግስትነቱን የያዘው የኢሕአዳግ ፓርቲ ጥሌቅ ተሓዴሶ ሊይ እንዯሆነ እየትገሇፀ ነው። ታዴሻሇሁ ብል ሲወጣ መታዯሱን
የሚያረጋግጥሌን ግን በማስፈፀም ብቃቱ ነውና ሇዚህ ከ2500 በሊይ ቤት ገዢዋችንና በተሰቦቻቸዉን ያቀፈ የሕዝብ አካሌ

የተሰጠውን ውሳኔ ያሇ ምንም ቢሮክራሲና ሇገምተኝነት በማስፈፀም ሕዝባዊነቱን እንዯገና ያንሰራፈዋሌ ብሇን በእጅጉ
እንጠብቃሇን።
ከተጎደት ቤት ገዢዎች አንደ ነኝ
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