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ከተገኘ ይታሸጋል 

 

ዶ/ር የአብ ገብረዮሃንስ 03-08-17 

 

ህግ-በማያከብሩ ሰዎች እርምጃ መወሰድ የመታደሳችን ምልክት ነውና ይቀጥል::ዋስትናችን 

ህገ-መንግስታችን ነው ከተባለ ለችግሮች መፍትሄ ማበጀት ፍቱን መድሃኒት ህጋዊ እርምጃ 

መስጠት ነው፡፡ይሁን እንጂ ሕግ የማስከበርና የማክበር ሃላፊነት ለመንግስት ብቻ አሳልፎ 

በመስጠት ሊፈታ አይችልም፡፡ስለሆነም አንዳንድ መቀመጫቸው በትግራይ ክልል ያደረጉ 

የነፍጠኛው ስርዓት ቀሚስ ለባሾች የሚያወሩት አሉባልታ ይበልጥ ተጠሊነታቸው 

ለማገርሸሽ መሞከራቸው ብያስደንቅም ከአውነት የራቀ የማስመሰል ስራቸው ግን ለምን 

እንደሆነም ሳይገባን አላለፈም፡፡(አላ…ለፈም!) 

በነገራችን ላይ በትግራይ ክልል በተካሄደው የመታደስ ሂደት ተበጣጥሶ መንገድ ላይ 

አንዳይቀርና ያለፉት ችግሮች አፈር ለሰው እንዳይነሱ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን በግልፅ 

ይታያል፡፡ክቡር የክልሉ ርእሰ መስተዳድር የሚመሩት የተሃድሶ ውጤትና መልሶ የማፅዳት 

ፕሮግራም ቡዱን በየ ዞኖቹና ወረዳዎች በመውረድ ተንጠባጥበው የቀሩ ችግሮች 

በማፅዳትና ያልታዩ አዳዲስ ችግሮች የመልሶ-መፍታት ስራ በማከናወን የሚገኝ ቡዱን 

ነው፡፡ 

በአሁን ሰዓት የተከበሩ የትግራይ ክልል ርእሰ-መስተዳድር ከነ ስራ አስፈፃሚዎቻቸው 

በመሆን ችግሮች ባፋጣኝ እንዲፈቱና የችግሮች መፍቻና መዝግያ ቁልፍ የማስቀረፅ ስራ 

እየተከናወነ ይገኛል፡፡እስካሁን ድረስ በ6 ዞኖች ከ27 ወረዳዎች ከ56 ቀበሌዎች ህዝብ ጋ 

ተገኛኝተው በመረጣቸው ህዝብ ፊት ቁመው የችግሮች መፍትሄ ለማስቀመጥ 

ችለዋል፡፡አሁንምን ችግር አይፈጠሩም ባይባልም ከተቻለ ችግር ከመፈጠሩ በፊት 

የመከላከል መስራት ካልተቻለም ችግር በተፈጠረበት ቅፅበት ላይ አስቾካይ መፍትሄ 

ማስቀመጥና ችግር ፈጣሪዎች ወደ ህግ የማቅረብ ስራ ለመስራት መትጋት አለብን 

የሚለው የርእሰ-መስተዳድሩ መሪ ቃል ነው፡፡ 



ታድያ አሁን ምን ተፈጠረ የሚያስብሉ ተውኔቶች መተወን አስፈለገ? ሕግ በማያከብሩ 

ህገ-ወጥ ድርጅቶች፤ ግለ-ሰዎች እርምጃ መውሰድ የመታደሳችን ውጤት ተደርጎ መወሰድ 

ሲቻል ለምን ለማያዘልቅ ፖለቲካዊ ግብግብ አስፈለገ?  

 

 

በአጠቃላይ ትግራይ ክልል … 

1. 34 ክሊኒኮችና ፋርማሲዎች  

2. 12 የኮንስትራክሽን እቃ አቅራቢዎች  

3. 102 ደረጃ አንድ ሱቆች 

4. 39 ዳቦ ቤቶች 

5. 72 ምግብ-ቤቶችና ቡና ቤቶች  

6. 26 ትራንስፖርት አገለግሎት ሰጪዎች… 

7. 7 አፀደ-ህፃናትና የግል ትምህርት ተቋማት 

8. 18 የአሰሪና ሰራተኞች አገናኝ ደርጅቶችና ደላላዎቸ…እናም በሌሎች ድርጅቶች 

እርምጃ መወሰዱን ሁላችን ደብዳቤ ደርሶናል# 

ህገ-ወጥ ስራ በመስራታቸውና ተገቢው ግብር በተሰጠው ግዜ ገደብ ባለመክፈላቸው ሊታሸጉ 

ችለዋል፡፡አሁን ለምን ታሸገ መባሉን የማይቀር ከሆነ ምንስ አደረጉ የሚለው ጥያቄ 

መቅደም ያለበት ይመስለኛል፡፡ከላይ መጀመር ይቻላል፡፡ክሊኒኮችና ፋርማሲዎች 

የታሸጉባት ዋነኛው መክንያት አንዱና ትልቁ ድርጅቶቹ ከሚሰጡት አገልግሎት የተለየ 

ንግድ እየሰሩ መገኘታቸው ነው፡፡ፍቃድ ለማግኘት ከሚያስፈልጉ መስፈርቶች የተለየ እቃ 

ከዝነው በመገኘታቸው፤ አገለግሎት ሰጪዎቹ ሕግ ከሚፈቅደው በታች የትምህርት ደረጃ 

ያላቸው ሰዎች በባለሞያነት ተቀጥረው እንዲሰሩ መደረጋቸው፡፡በልምድ ያገኙት ሞያ ነው 

እየተባለ የሚቀጠር ሰው ለታካሚዎች አስፈላጊ ዋስትና ለመስጠት የሚያችል ነው ተብሎ 

ስለማይታሰብ ማስጠንቀቅያ እንዲደርሳቸውና ብቁ የሆነ የተማረ ባለሞያ እንዲቀጥሩ 

ማሳሰብያ የተላካቸው ናቸው፡፡ 

በተለይም ፋርማሲዎች የቤተሰብ ሞያ ተደርገው በመሰራት በሕብረተሰቡ ችግር ሊፈጥሩ 

የሚችሉ መድሃኒቶች ሲሰራጩ በመገኘታቸውና ግዜ ያለፈባቸው መድሃኒቶች፤ አገር 



ውስጥ እንዲገቡ ያልተፈቀደላቸው መድሃኒቶች ይዘው በመገኘታቸው የተሰጣቸው ቅጣት 

መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡እነዚህ ድርጅቶች በተደጋጋሚ ማስጠንቀቅያ ሲሰጣቸውና 

ማስተካከያ እንዲያደርጉ ሞያዊ ስልጠና ከመስጠት ባለፈ ፋይናንሻል ድጋፍም ለማድረግ 

ተመክረዋል፡፡ እናም ለማስተካከል ዝግጁ ባለመሆናቸው የተወሰደ የአንድ አመት ቅጣት 

ነው፡፡ 

በመጨረሻ በአንድ አገር ውስጥ የሚገኝ አትራፊ ድርጅት እኩል ነው ሲባል ሁሉም 

ለትርፍ የሚሰራ አስከሆነ መወዳደር መብለጥና መበላለጥ እስካለ ድረስ ህግ አክባሪነት 

የሚረጋገጥበት አካሄድ መከተልም አስፈላጊ ነው፡፡በኦሮምያ ክልል ወይም በሌሎች 

ክልሎች የሚገኝ ክሊኒክ ህገ-ወጥ ስራ በመሰራቱ ታሽገዋል ሲባል ደረት ነፍቶ ማንጓለሉና 

በተመሳሳይ ስራ በክልልህ ታሽገዋል ሲባል ለይስሙላ አንገት ደፍቶ ማልቀሱ ምን 

የሚሉት ፖለቲካ ነው?በኦሮሞ ክልል የሚወሰድ እርምጃ እስካለ ድረስ ሕግ በጣሱ 

ግለሰዎች ሕግ እንዲያከብሩና እንዲያስከብሩ የሚያደርግ መቅጫ ሕግ በትግራይም እንዳለ 

ማወቁ በቂ ነው በአንድ ሕገ-መንግስት ጥላ ስር እስከምንመራ ድረስ፡፡ይቅርና የአንድ 

ተቀናቃኝ ፖለቲካ ፓርቲ አባል በሰራው ህገ ወጥ ስራ መቀጣቱ ፖለቲካ ፓርቲው 

የሚሰራውና በህዝብ መሃል የሚተገብራቸው ተግባራት ህገ ወጥ ከሆኑ ፓርቲዉም ዋስትና 

የለዉም ይታሸጋል:: ምክንያቱም ሰላምና ልማት ዴሞክራሲና መልካም አስተዳድር 

እንዲሰፍን ከተፈለገ ህገ-ወጥ ስራዎች በማስወገድና ህገ-ወጥ ሰዎች አስፈላጊው እርምጃ እንድያገኙ 

በማድረግ ነው፡፡ከሕግ-መንግስት በላይ የሚሆን የሚሆን አካል እስከሌለ ድረስ የሚገኝ ፖለቲካዊ ትርፍ 

ባይኖርም በተለይም ያልተፈቀደና ለጤና ጠንቅ የሆኑት መድሃኒቶች እየሰጡ የህብረተሰብ ሃብት ላይ 

መዝረፍ የለመዱ ክሊኒኮች ላይ እርምጃው ሊቀጥል ይገባል# ሰላም 

 


