
1 
 

ቁርጠኛ ውሣኔ ይኑር 

(ክፍል ሁለትና የመጨረሻ) 

ታከለ አለሙ 

02-03-16 

ህዝቡ አምርሮ የጠላቸው ሙሰኞች ተመልሰው በኃላፊነት የተቀመጡበት ቦታም 

አለ፡፡ ህዝቡ እንደሚለው በየክፍለ ከተሞቹ ያሉ የመሬት አስተዳደር ሹሞች በአዲስ 

አበባ አሥሩም ክፍለ ከተማዎች ከሥራ ውጭ የሚገናኙበት ለግል ጥቅማቸው 

በእርዳ ተራዳ የዘረፋ ሴራ የሚያሴሩበት ሥውር መድረክም ነበራቸው፡፡ 

የመንግሥትና የህዝብን መሬት እንዴት አድርገው መመሪያን ተገን በማድረግ 

ድሀውን በማፈናቀል አነስተኛ ካሳ በመክፈል አሰናብተው ሲያሻቸውም ምትክ 

በሚል ጫካና ገደል ውስጥ ይወረውሩታል፡፡ ቢጮህስ አቤት ቢል ሰሚ የለውም፡፡ 

በዚህ መልኩ የተዘረፉ ዜጎችን ቁጥር ቤቱ ይቁጠራቸው፡፡ ህዝቡ ቢማረር ምን ም 

አይገርምም፡፡ 

ጠቀም ያለጉቦ ለሰጠ ደግሞ ቁልፍ ቦታ አስፋልት ዳር እየሰጡ በጋራ ጉባኤና 

በምክር በህዝብ ላይ አስከፊና ጭካኔ ውሣኔ የሚወስኑበት ጉቦው በታላላቆቹ ደላሎች 

አማካይነት ከባለጉዳዩ ተቀብሎ የድርሻውን ወስዶ ለእነሱ በስውር የሚያደርስበት 

መረብ ዘርግተው ሲዘርፉም የኖሩ መሆናቸውን ህዝብ በአደባባይ ይናገራል፡፡ 

ለእኛ የሰጠሀውን ገንዘብ እዚህ ቁልፍ ቦታ ላይ ሁነህ ብትሸጠው ወይም ሰርተህ 

ብታከራየው በትንሽ ቀን ትመልሰዋለህ እስከማለት የደረሱበት በዘረጉት የጥቅም 

መረብና ግንኙነት የአንዱ ክፍለከተማ ከሌላው ጋር ተማክሮ በዜጎች ሀብትና 

ንብረት እንዳሻቸው የሚወስኑበት የሚገፉበት አቤት ቢባልም ሰሚ የሌለበት ሁኔታ 

ሁሉ መፍጠርም የቻሉ ናቸው፡፡፡ 

እነዚህ ሰዎች መንግሥት ደመወዝ እየከፈላቸው ጥቅማ ጥቅማቸውን አስከብሮ 

መኪናም መድቦላቸው የተሟላ ቢሮ አደራጅቶ ለህዝብ ሥሩ ብሎ ቢያስቀምጣቸው 

እነሱ ደግሞ በሙስናና በጉቦ ተለክፈው ህዝቡን ሲያስለቅሱት ሲጫወቱበት ኖሩ፡፡ 
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ኢህአዴግ ጉዳዩ ከጣሪያ በላይ መሄዱን ሲረዳ ነው እርምጃ ለመውሰድ የተነሳው፡፡ 

ይኼም እጅግ ረፍዷል፡፡ አሁንስ ከማውራት አልፎ ምን የተጨበጠ እርምጃ 

ሲወስድ ታየ ማን በማን ላይ እርምጃ ይወስዳል ሲሉ የሚሳለቁም አሉ፡፡ ጠቅላይ 

ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ እንዳሉት አወራን…አወራን ህዝቡም ሰለቸን፤ ወደ 

ተግባራዊ እርምጃ መግባት አለብን ያሉትም ከእውነት በላይ እውነት ነው፡፡ 

በመንግሥት ወንበርና ሀላፊነት ላይ ሆነው የተሰጣቸውን ኃላፊነትና አደራ 

ዘንግተውና ረግጠው በሙስናና በኪራይ ሰብሳቢነት ተግባር ላይ ቡደንና መረብ 

በመዘርጋት ሲመዘብሩ የኖሩት ወገኖች ለእውነት ለፓርቲያቸውም ሆነ 

ለመንግሥትም ለህዝብም ተከራካሪ አልነበሩም፡፡ ይህንን ህዝቡ ጠንቅቆ ያውቃል፡፡ 

በሌላ መልኩም ህዝቡን የማማረር ሥውር ተልዕኮም ተሸክመው ሊሆን ይችላል ብሎ 

መጠርጠርም ይቻላል፡፡ በገንዘብ እስከተገዙ ድረስ ሌላም ጽንፈኛ የፖለቲካ ኃይል 

በመሣሪያነት ሊጠቀምባቸው ይችላል፡፡ 

በበርካታ ፈተናዎች ውስጥ ሳይንበረከክ ሁሉንም ችግሮች እንደአመጣጣቸው 

ተጋፍጦ ከራሱም ድክመትና ስህተት እየተማረ ጽናትና ጥንካሬን እያጎለበተ 

ወደፊት በመራመድ ላይ የሚገኘው ፓርቲ ወይንም ድርጅት አባል መሆን 

አይችሉም፡፡ 

ለኢህአዴግም ለህዝቡም የሚበጀውና እፎይታ የሚሰጠው በራሱ ውስጥ የማጥራት 

እርምጃ በመውሰድ በህዝቡ ሲቀልዱ የኖሩትን አደራ በላዎች ማራገፍና መገላገል 

ብቻ ነው፡፡ የሚጠበቀውም ይኽው ብቻ ነው፡፡ 

ይህ አስከፊና እጅግ መሠረታዊ የሆነ ችግር እስካልተፈታና ቁርጠኛ እርምጃ 

እስካልተወሰደበት ጊዜ ድረስ በመተሻሸትና በመለባበስ የሚመጣ ለውጥ የለም፡፡ 

ኢህአዴግ የታገለው ለህዝብ ነጻነት መብት መከበር ዜጎች በህገ መንግሥቱ 

የተቀመጠው ህጋዊ መብታቸው እንዲከበር ከድህነት የተላቀቀችና ወደተሻለ ደረጃና 

እድገት የምትደርስ ሀገር ለመገንባት እንጂ በህዝብ ወንበር ላይ ተቀምጠው ህዝብን 

የሚያስለቅሱ የሚበድሉ የሚመዘብሩ ፍትህን የሚረግጡ ለግል ጥቅማቸው ሲሉ 

መንግሥትና ህዝብን የሚገፉ የሚነጥቁ ሰዎችን ለማፍራት አልነበረም፡፡ 
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ከተለያዩ ሀገራት ልምድና ተሞክሮ ሲታይም ዛሬም ድረስ ይህ ችግር ጎልቶ 

ይከሰታል፡፡ ወሣኙ ጉዳይ ለችግሩ የሚሰጠው አፋጣኝ መፍትሄ ብቻ ይሆናል፡፡ 

እነዚህን በተጨባጭ ማስረጃ ለህግና ፍትህ ማቅረብ በፈፀሙትም ወንጀል ተጠያቂ 

እንዲሆኑ ማድረግ ግድ ነው፡፡ 

ጉዳዩ ይወል ይደር የማይባል ፈጣንና አስቸኳይ መፍትሄ እንደሚያስፈልገውም 

የቀረበው ጥናት በገሀድ አሳይቷል፡፡ ይህ ጅምር ሰፊ የህዝብ አስያየቶችን ከተለያዩ 

የህዝብ ክፍሎች ለማግኘትም ስለሚረዳ ሊበረታታ ይገባዋል፡፡ ተጠናክሮ 

መቀጠልም አለበት፡፡ 

ኢህአዴግ እንደ ድርጅት ፈታኝና ወሣኝ በሆኑ ብሄራዊ ጉዳዮች በግልጽ መክሮ 

ውሣኔ አሳልፏል፡፡ የሚጠበቀው ቃል ከተግባር ተገናኝቶ ማየት ብቻ ነው፡፡ 

ውስጣቸውን አገላብጠው ለማየት የሄዱበት መንገድ እንደየድርጅቶቹ የተለያየ 

ቢሆንም ፍተሻውና ማጥራቱ መቀጠል ይገባዋል፡፡ 

ሙሰኝነት ኪራይ ሰብሳቢነት የመልካም አስተዳደርና የፍትህ እጦት በመንግሥታዊ 

መዋቅሩ ቢሮክራሲውና አመራሩ ገኖ የሰፈነ የመሆኑን ያህል የሚመለከተው 

የታችኛውን አመራር ብቻ ሳይሆን በከፍተኛ አመራርና አስተዳደር ላይ የነበሩትንም  

ስለሆነ የኢህአዴግ ወሣኝ እርምጃ የሚፈተነውም የሚፈተንበት ታሪካዊ ወቅትም 

ነው፡፡ 

በአባል ድርጅቶቹ ሁሉ ኪራይ ሰብሳቢነትና ሙስናን አንበርክኮ ለመጣል በጋራ 

የተደረሰበት ውሳኔ ይደገፋል፡፡ ከወረቀት ነብርነት ወደ ተግባር አንበሣነት 

መሸጋገርም አለበት፡፡ ተግባራዊ አለማድረግ ለመሪ ድርጅቱ ፈተናውን የመረረ 

ያደርገዋል፡፡ 

ሥር የሰደደውንናና ህዝቡን ያቆሰለ ሙሰኝነትን ኪራይ ሰባሳቢነትን የመልካም 

አስተዳደር ችግርና የፍትህ እጦትን በመረባረብ ማስወገድ ተጠያቂዎቹንም ለፍትህ 

ማቅረብና ማሳየት ካልተቻለ የህዝቡ አመኔታ በከፋ ሁኔታ ሊሸረሸር ይችላል፡፡ 

ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ አለበለዚያ ድንጋይ ነው ብለው ይወረውሩሀል ነው 

ነገሩ፡፡ 
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ትናንት  የነበረው መንግሥት ነው አሁንም የቀጠለው፡፡ ችግሮቹ ምን ያህል ሥር 

የሰደዱና ህዝቡን ያንገፈገፉ መሆናቸውን ያውቃል፡፡ ለምን በወቅቱ እርምጃ 

አልወሰደም የሚል ሰፊ የህዝብ አስተያየትም ይደመጣል፡፡ 

በአንዳንድ አካባቢዎች በሙስና ኪራይ ሰብሳቢነትና ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ህዝቡን 

አስመርረዋል ባላቸው የመንግሥት ሠራተኞች ላይ እርምጃ መወሰዱ በምትካቸውም 

አዳዲስ ሹመኞች ማስቀመጡ እንደ በጎ የለውጥ እርምጃ ይታያል፡፡ 

ያተኮረው የበታች ሠራተኞች ላይ ብቻ ነው ዋነኞቹ አልተነኩም የሚለው የህዝብ 

አስተያየት በቀላሉ የሚታለፍ አይደለም፡፡ ህዝብ አያውቅም አይባልምና ደጋግሞ 

መፈተሹ ተገቢነት አለው፡፡ 

በመሬት አስተዳደር ውስጥ ተሰግስገው ህዝቡን በአቀባባይ ደላላዎቻቸው አማካይነት 

ሲዘርፉት የነበሩት ሹሞች በወንበሮቻቸው ላይ ተደላድለው ተቀምጠዋል የሚለው 

የህዝብ አስተያቶችም በስፋት ይጠቁማሉ፡፡ 

በተለይም በመሬት ይዞታ ዘርፍ ዓይን ያወጣ ጉቦ በመጠየቅ ህጋዊ ካርታን 

በማምከን የመንግሥትን ቤት ማስረጃ በማጥፋት የግለሰብ አስመስለው ሲሸጡ 

ሲለውጡ የኖሩትን ሹሞች አቅፎ ይዞ ድሀውን ሠራተኛ ማባረር ትርጉም የለውም፡፡ 

ህጋዊ ይዞታዎችን ምክንያት በመፍጠር ጉቦ ካልተሰጠን በሚል ካርታ ሲከለክሉ 

ዜጎችን ሲያጉላሉ የከረሙትን ህሊናና ማስተዋል ብሎ ነገር ያልፈጠረባቸውን የቀን 

ጅቦች ያውም ህዝብ ለይቶ የሚያውቃቸውን መልካም ሥራ እንደሰሩ አድርጎ  

ማስቀጠል  ነውር ነው፡፡ 

ህዝቡን አያውቅም የማለት ያህል ድፍረት ከመሆኑም በላይ ኢህአዴግን ከፍተኛ 

ህዝባዊ ትዝብት ላይ ይጥለዋል፡፡ ህዝብ ያውቃል አያውቅም አይባልም፡፡ ሙስናና 

ኪራይ ሰብሳቢነት የመልካም አስተዳደር ችግር አለ ብሎ በቀላል አገላለጽ ከመናገር 

ይልቅ ለመሆኑ እነዚህ የሌሉበት ቦታ የት ነው ብሎ መጠየቁ ይቀላል፡፡ 

የግንባታና የኮንስትራክሽን ዘርፉ የኮንዶሚኒም ግንባታው ይዞታው የመሬት 

ጉምሩኩ ትምህርት ተቋማት የመንገድ ግንባታው መብራት ኃይሉ የግድብና የባቡር 

ዝርጋታው ፍርድ ቤቶች ዐቃቤ ህግ ፖሊስ ፎርጅድ ዶክመንት አምራቾች ወዘተ 
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የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢዎች መናኽሪያ በመሆናቸው የመንግሥትን ልዩ ትኩረት 

ይጠይቃል፡፡ 

በታላቅ ሀገራዊ ተስፋ ከሚጠበቀው ምሁር እስከታችኛው ሰሠራተኛና ደላላ ድረስ 

በቡድን ተዋቅሮ ሰንሰለት ሰርቶ ከከፍተኛ ሹማምንት ጋርም ግንኙነት እንዳለው 

ስም ጠቅሶ እየተናገረ ማስመሰያም ማስፈራሪያም ሊሆን ይችላል ዘርፎ ለመክበር 

በመሮጥ ተሳክቶለታል፡፡ ባለሀብት መሆን ችሏል፡፡ 

መረብ ውስጥ ካልገባ ካልታቀፈ መክበር አይቻልም ሽፋን የሚሰጥ የለም ብትታሰር 

የሚያወጣህ የለም ብለው በአደባባይ እስከማውራት የደረሱ ናቸው፡፡ ይህን ሀገርና 

ህዝብ መንግሥት የሚዘርፍ የሌቦች ክምር መንጥሮ ለማውጣት ኢህአዴግ ትልቅና 

ከባድ ፈተና ይጠብቀዋል፡፡ 

የሀገርና የህዝብን ሀብት ያለ ይሉኝታ የሚዘረፍበት በአጭር ጊዜ የሚከበርበት 

ድራማ ነው የተንሰራፋው፡፡ ደላላውን ኪራይ ሰብሳቢውን ሙሰኞችን ከጎኑ ያሰለፈው 

ቢሮክራሲው በወንጀልና በሙስና የሚገኝ ጥቅም ተካፋይ ሥልት ቀያሽ እቅድ 

አውጪ የሆኑበት ደረጃ ላይ ተደርሷል፡፡ 

የደረጀው የማፍያ መረብ /ኔት ወርክ/ ያጋልጡኛል የሚላቸውን በተለያየ መንገድ 

የመተናኮል የማጥፋትም አቅም አለው፡፡ ለመንግሥትም አደጋና ፈተና ሲሆን 

ሳይቃጠል በቅጠል እንዲሉ ከወዲሁ መንግሥት ቁርጠኛ እርምጃ ከወሰደ ሊገታውና 

ድሩን ሊበጣጥሰው ይችላል፡፡ የማያወላዳ የፖለቲካ ውሣኔን ይጠይቃል፡፡ 

ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት ከኃላው የሚያሰልፈው እንደ ሸረሪት ድር የተዘረጋ 

የተቆላለፈ የግንኙነት መረብ በሀገርና በህዝብም ላይ በማይታይ መልኩ አደጋ 

የመፍጠር አቅም አካብቶል፡፡ ሥውር እጆቹ ተወናጭፈው ከታሰበው ቦታ የመድረስ 

አቅም አላቸው፡፡  

በመንግሥትና በህዝብ ሀብት ላይ እጅግ የከፋ ዘረፋና ውንብድና የሚፈጽም 

በሸረሪት ድር መልኩ የተዘረጋ ሁሉንም የሚያዳርስ የሚያቃምስ የሚያነካካ ሙስና 

ዘረፋ ጉቦ ዓይን ያወጣ ዝርፊያ ገዝፎ ተንሰራፍቷል፡፡ ለመልካም አስተዳደር 

ለፍትህ እጦትና ችግር  ለህዝቡም ምሬትና ብሶት ዐቢይ ምክንያቱ ይኽው ነው፡፡ 
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ዙሪያ ገባውን የተንሰራፋውን ጥምጥም የዘረፋ ቀለበት በጣጥሶ ለመጣል ብቸኛው 

አማራጭ ኢህአዴግ ህዝቡን ሙሉ በሙሉ ከጎኑ አሰልፎ በተጠናከረ ዘመቻ 

የሙሰኛውንና የኪራይ ሰብሳቢውን ጎራ ሊንደውና ሊያስወግደው ካልቻለ 

ለመንግሥትም ለሀገሪቱ ህልውናም እጅግ አሳሳቢ አደጋ ነው፡፡ 

የጨዋታው ዋና መሪዎች እንዳሻቸውም ሲፈነጩ የኖሩት የመንግሥትን ህጋዊ 

ወንበርና ሥልጣን እንዲሁም ህጋዊ ማህተም በያዙ ሁሉን ማድረግ እንችላለን  

ብለው በሚያምኑ አልተደረሰብንም ወይንም ተሸፋፍነን እናልፋለን ሁሉም በእጃችን 

ነው የሚጠይቀንም የሚነካንም የለም ለትግሉ መስዋዕትነትን ከፍለናል ብለው 

አሳፋሪ ወንጀለኛ አስተሳሰብ ባደበሩ ሹመኞች ነው፡፡ 

ለሀገርና ለህዝብ ነጻነት በተደረገው ትግል መስዋዕትነት የከፈሉት ለፍትህና 

ለመልካም አስተዳደር መስፈን እንጂ ተመልሰው ህዝቡን እንዲገፉት 

እንዲመዘብሩት መብቱን እንዲረግጡት አምባገነን ሆነው እንዲፈነጩበት 

አይደለም፡፡ የተረገጠውና የተንገፈገፈው ህዝብ ደግሞ እንዲህ ከመንገዳቸው ሲወጡ 

የተነሱበትን ዓላማ ሲስቱ እንዳሻቸው እንቦርቅ ሲሉ አይቀበለም፡፡ 

ኢህአዴግ ይህን እኩይ አስተሳሰብ አዳብረው ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነትን እንደልዩ 

መብታቸው የሚቆጥሩትን ነውረኞች ከመታገልም አልፎ ትምህርት ሊሰጣቸው 

ይገባል፡፡ በተሰጣቸው የህዝብ ወንበርና በመንግሥት ሥልጣን ላይ ተቀምጠው 

ህዝብንም መንግሥትን በመረብና በኔትወርክ ተደራጅተው የሚዘርፉትን ቀማኞች 

ለህግና ለፍትህ አቅርቦ ቁርጠኛ ውሣኔ መስጠት አለበት፡፡ እየተዛዘሉ እየተሸፋፈኑ 

መሄዱ የትም አያደርስም፡፡ 

የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢው ሀይል ተሳታፊዎችና ተዋናዮች በመረቡና በኔት ወርኩ 

ውስጥ ሽፋን አለን ማንም አይነካንም በሚል ከስርአት ውጪ ሲፈነጩ ውለው 

ያድራሉ፡፡ ህዝቡን ያስመረሩትም ደም እንባ ያስለቀሱትም በፈረደበት ኢህአዴግ 

ስም ነው፡፡ 

ኢህአዴግ ለሀገርና ለህዝብ ታላላቅ ሥራዎችን ዘመን ተሻጋሪ ትውልድና ሀገርን 

መቼም ሆነ መቼ የሚያኮራ ተግባራትን ያከናወነ በመሥራትም ላይ ያለ ነው፡፡ 
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ስሙን የበከሉት ከህዝብ ጋርም የሚያጋጩት ህዝቡንም የሚያስመርሩት እነዚሁ 

ወገኖች  ናቸው፡፡ 

የሙስናም የኪራይ ሰብሳቢነትም የፍትህ እጦትም ዋነኛ ምክንያቶች በከፍተኛ 

አመራር ላይ ያሉት የተለያዩ ኃላፊዎች በሚሰጡት ሽፋን መነሻነት የሚካሄድ 

መሆኑን መካድ አይቻልም፡፡ 

በመንግሥት ተቋማት ከፍተኛ አመራሮች ቢሮዎች ኃላፊዎች ሠራተኞች የጥቅም 

ተጋሪነትና ተካፋይነት ቁርኝትና ትስስር የሚካሄድ መሆኑን ህዝቡ ያውቃል፡፡ 

የህዝብ ጥቆማዎችን በሰፊው መቀበል ማጣራት ከበቀል የፀዳ መሆኑንም ማረጋገጥ 

ተገቢ ነው፡፡  

አንድም ከህዝብ የተደበቀ የትም ሆነ የት ምንም ነገር አይኖርም፡፡ በሌላው በኩል 

ሰርቆ አጎንብሶ መሄድም አይቻልም ማለት ነው፡፡ ግመል ሰርቆ አጎንብሶ 

እንደሚባለው ነው፡፡ አይሆንም፡፡ ሊሆንም አይችልም፡፡ 

ከዓመታት በፊት ምንም ያልነበራቸው ጎበዞች በኅብረተሰቡ ዘንድ በውል ተለይተው 

የሚታወቁ ከተለያዩ ከቀበሌና ከወረዳ ጀምሮ ክፍለ ከተማና ክልል ድረስ በአመራር 

ኃላፊነት ላይ ከነበሩና ካሉ ሰዎች ጋር ባላቸው የጥቅም አቀባይነትና አስተላላፊነት 

የደላላነት ቁርኝት በህዝብ ህይወት እየፈረዱና እየቆመሩ እያስፈራሩ መቀጠል 

አይችሉም፡፡ 

ከመንግሥትና ከህግ እውቅና ውጪ የተቃወሟቸውን ግለሰቦች በፈጠራ ወንጀል 

እያሳሰሩ ሲያንገላቱ ይህን የታችኞቹን አካላት ከሙሰኞችና ከኪራይ ሰብሳቢዎች 

ጋር በመመሳጠር በህዝብና በልጆቹ ላይ የሚሰራን ግፍና ወንጀል ትልቁ መንግሥት 

ላያውቀው ይችላል፡፡ በመልካም አስተዳደርና በፍትህ ችግሮች ዙሪያ የተደረገው 

ጥናት እጅግ ብዙ ግፍና በደል እየተፈፀመ እንደሚገኝ ያሳያል፡፡ 

ህዝቡ አቤት ብሎ የፍትህ ያለህ የመንግሥት ያለህ ብሎ ቢሄድ ተበዳዩ 

እንደወንጀለኛ እየተፈረደበት ፍትህና ዳኝነት በገንዘብና በሀብታሞች በወንጀለኞች 

እየታጠፈ ይህም ሆኖ አንድ ቀን መንግሥት ጉዳዩን ይደርስበታል ፍትህም ይገኛል 

ብሎ እያነባ የፈጣሪውንም ዳኝነት እየጠየቀ በትዕግሥት የቆየ ህዝብ ነው፡፡ 
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በሀሰት ምስክሮች በሀሰት ዳኝነት ከህጋዊ ይዞታውና ንብረቱ የተፈናቀለ የተባረረ 

በምትኩም ወንጀለኞች ህጋዊ ሆነው ከእናት ከአባቱ ህጋዊ ወራሽነት ይዞታው 

አባረውት የሰውም ንብረት ወርሰው ህጋዊ ሆነው የተቀመጡበት እልፍ ቁጥር 

ያላቸው ድራማዎች ሲሰሩ ኢህአዴግ ሆይ ወደየት ነህ እያለ ሲጠይቅ ኖሯል፡፡  

የግለሰቦች አንጡራ ሀብት ንብረት ቤት መሬት ሌላም በሙሰኞችና ማፍያ ግብረ 

አበሮቻቸው ምስጢራዊ ሴራና ደባ እንደተሸጠ ፎርጅድ ካርታ እየተሰራ 

እንደተቸበቸበ ስንትና ስንት የመንግሥት ቤት ቦታ ንብረት በሙሰኞችና ተባባሪ 

በሆኑ ሹሞች እንደተሸጠ ህዝብ ያውቃል፡፡ ማስረጃውንም ይሰጣል፡፡ 

ዓይን ያወጡት አደባባይ ያወቃቸውና ፀሀይ የሞቃቸው ሙሰኞች ያለአንዳች ሀፍረት 

ሙስናን ኪራይ ሰብሳቢነትን የመልካም አስተዳደርና የፍትህ እጦትን በመቃወም 

ሲናገሩ መሰማታቸው ያስደንቃል፡፡ የሌባ ዓይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያደርቅ ማለት 

ይኽው ነው፡፡ ህዝብን ማሞኘትም ሆነ ማታለል አይቻልም፡፡ 

በህዝብና በመንግሥት ላይ የሚቀልዱ ጉዶችን ተሸክሞ መራመድ መጓዝ 

ለመንግሥትም ታላቅ ፈተና ነው፡፡ ቢሆንም ሊያጠራው ሊያራግፈው ይገባል፡፡ 

የመንግሥትን የህዝብን የሀገርን ሀብትና ንብረት የመዝረፍና የመክበር ትያትርና 

ድራማ ሲከወን ከፍተኛው አመራር በአድርባይነት ተውጦ ቁርጠኝነትም አጥቶ 

እርምጃም መውሰድ ተስኖት እጅ እግሩም ታስሮ በተመልካችነት ለምን መቆምን 

መረጠ የሚለውም ጥያቄ ሌላ ጥያቄ ያስነሳል፡፡ 

ኢህአዴግ ታላላቅ ሀገራዊና ትውልዳዊ ጠቀሜታና ተሻጋሪነት ያላቸውን ሀገርን 

ህዝብን የለወጡ ሥራዎችን የሰራ ድርጅት መሆኑ ለክርክርም ለውይይትም 

አይቀርብም፡፡ ታላቅ የልማትና የእድገት ለውጦችን ያመጣ ሰርቶ ያሳየ የህዝብንም 

የሀገርንም ህይወትና ታሪክ የለወጠ የለውጥ ፓርቲ ነው፡፡ 

ይህንን መሥራትና መለወጥ ሰርቶ ማሳየት የቻለ ፓርቲ ሙስናና ኪራይ 

ሰብሳቢነትን የመልካም አስተዳደርና የፍትህ እጦትን ሥር የሰደደና ህዝብን ያቆሰለ 

ያደማ ያማረረ ለዚያውም በራሱ ሰዎች የሚፈፀምን አስነዋሪ ተግባር እንደምን 

ሊታገስ ቻለ ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው፡፡ ኢህአዴግ የቀድሞውን የአመራር ብቃትና 

ቁርጠኝነት አጥቷል የሚሉት ወገኖች መነሻ ነጥባቸው ይኽው ነው፡፡ 
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ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት ሙሰኞችንና ኪራይ ሰብሳቢዎችን 

አስመልክተው እንደገለጹት የምንሰራው አንድ እጃችን ተይዞ በአንድ እጃችን ነው 

ያሉት ታላቅ አባባል ዛሬ ላይ ያለውን እውነት ያሳያል፡፡ 

የእሳቸው አባባል በገሀድ እንደሚናገረው በውስጣችንም ሌቦች አሉ እንዳንሰራ 

በቢሮክራሲ ደባቸው በውስብስብ ሴራቸው በማፍያ ሰንሰለታቸውና በምስጢራዊ 

ሥራቸው አላላውስ ብለውናል የሚለውን ለመግለጽ ነው፡፡ መለስ ችግሩን ከመሠረቱ 

እስከምንፈታ ድረስ በአንድ እጃችን ብቻ እንጂ በሁለቱም እጆቻችን አይደለም 

እየሰራን ያለነው ማለታቸው ተጠቃሽ ነው፡፡ 

የችግሩን ጥልቀትና አሳሳቢነት አደጋውንም አስቀድመው ተረድተውት ነበር፡፡ 

ችግሩ ጊዜውን ጠብቆ በአደባባይ በገዘፈ ሁኔታ ተከሰተ፡፡ ለዚህ ነው አሥረኛው 

የኢህአዴግ ጉባኤ የመረረ ትግል መካሄድ እንዳለበት የገለፀው፡፡  

የሙሰኞችና የኪራይ ሰብሳቢዎች ሴራና ደባ መንግሥትና ኢህአዴግ 

የሚደክሙለትን ሀገር የማልማትና የማሳደግ ከድህነትና ከኋላ ቀርነት የማላቀቅ 

ያደገች ሀገር የመገንባትን ታላቅ ራዕይ ከዳር ለማድረስ ታላቅ ፈተናና መሰናክል 

ነው፡፡  

በህግ የተሰጣቸውን የመንግሥትና የህዝብ አደራ ተላልፈው ጉዳይ ፈጻሚና 

አስፈጻሚ ተላላኪ ሁነው በህገ ወጥነትና በወንጀል ሲከብሩ ህዝብ እያየ እያወቀም 

ሰርተውና ለፍተው እንዳላገኙትም ግልጽ ሆኖ እያለ እነዚህን ለምን ብሎ 

አለመጠየቅ ወይንም ሸፍኖ ማለፍ ለሥርዓቱ ታላቅ አደጋ ነው፡፡ 

ከህግና ከሥርዓት ውጪ ህዝቡን ለማስለቀስ ለመበደልና ለማማረር ሀብቱንም 

ለመዝረፍ አይደለም ከህግ ተጠያቂነትም ውጪ ልትሆኑ አትችሉም በሚል ለህግ 

ማቅረቡ ከመንግሥትም ከኢህአዴግም ይጠበቃል፡፡ 

አመራር ላይ ያሉትን ተጠያቂ አለማድረግ ከሥር ያሉ ሠራተኞች ላይ ብቻ 

እርምጃ ትርጉም የለውም፡፡ እርምጃው በተጨባጭ ማስረጃዎች ተደግፎ ከታቻ እስከ 

ላይ ያሉትን በየደረጃው ተጠያቂ ማድረግ አለበት፡፡ 
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ኢህአዴግ ራሱ እንዳመነበት በአመራሩ ዘንድ አድርባይነት ነግሷል፡፡ ቁርጠኝነት 

ጠፍቷል፡፡ ላለመነካካት ላለማስቀየም ተሸፋፍኖ ተዛዝሎ ለማለፍ የሚደረገው ጥረት 

ተያይዞ መውደቅን ብቻ ነው የሚያመጣው፡፡ 

የህዝቡን ምሬትና ብሶት ማስወገድ በምትኩም ህዝባዊ ወገንተኝነታቸው 

የተመሰከረላቸውን አመራሮች ለኃላፊነት ማብቃት ከህዝቡ ጋር ተቀራርቦ 

በመነጋገር የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢነት ሰንኮፍ መንቀል አዳዲስ የአሠራር 

ሥልቶችን መቀየስ ለነገ የሚባል ሳይሆን የዛሬ ግንባር ቀደምና ዐቢይ ሥራ ነው፡፡ 

ሙሰኝነትንና ኪራይ ሰብሳቢነትን አቅም በፈቀደ ታግሎ ማስወገድ ለዴሞክራሲውም 

ለልማቱም ቀጣይነት እጅግ ቁልፍና ወሣኝ ተግባር ነው፡፡ ከውሣኔና ከንግግር 

ባሻገር የኪራይ ሰብሳቢነትን ፖለቲካል ኢኮኖሚ ቆርጦ መጣል የኢህአዴግን እጅግ 

ጠንካራ የፖለቲካ ቁርጠኝነትና ውሣኔ ይጠይቃል፡፡ 

የችግሩ ምጥቀት የሀገሪቱንም ሕልውና የተፈታተነበት የተገዳደረበት ደረጃ ላይ 

ደርሷል፡፡ ከሥሩ ካልተፈታ የሚያስከትለው አደጋና መዘዝ የት የለሌ ነው፡፡ ለውጭ 

ኃይሎችም መግቢያ ቀዳዳ ሊከፍት ይችላል፡፡ 

ኪራይ ሰብሳቢነትና ሙስና ተወልዶ ተኮትኩቶ የሚያድገው የተሰጣቸውን የሕዝብና 

የመንግሥት የፓርቲ ኃላፊነት አደራ አሽቀንጥረው ጥለው ለግል ጥቅማቸው ሲሉ 

ሸጠው በሚለውጡት ግለሰቦች አማካይነት ነው፡፡ ለመልካም አስተዳደር 

አለመስፈንና አለመኖር ወይም መታጣት በዋነኛነት ታላቁን ሚና የሚጫወተው 

ኪራይ ሰብሳቢነትና ሙስና ነው፡፡ 

አማሳኞች አቀባባይ ነጋዴዎች መንግሥታዊ መዋቅሮችንና ሹሞችን ተገን 

አድርገው በጥቅም እያማለሉ ህገወጥ ተግባሮችን በመፈፀም የወንጀል ሥራ 

ይሰራሉ፡፡ ፍትህን በገንዘብና በጉቦ ያዛባሉ፡፡ የህዝብን መብት በመድፈቅ ምሬትንና 

ዋይታን ይቀሰቅሳሉ፡፡ ለዚህ ነው የማያወላዳ ውሣኔ የሚያስፈልገው፡፡ 

የዘራፊዎች ምስጢራዊ የግንኙነት ሰንሰለት ከታች እስከ ላይ የተቆላለፈ በመሆኑ 

ተበጣጥሶ እስኪወድቅ ድረስ ትግሉ በታላቅ ቆራጥነት መግፋት መቻል አለበት፡፡ 

ኢህአዴግ ራሱን በማጥራት ግንባር ቀደም የመሪነት ሚናውን መጫወት አለበት፡፡ 
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ኪራይ ሰብሳቢው ሙሰኛውና ደላላው የመንግሥት ሹሞችን ተጠግቶ በተባባሪነትም 

አሰልፎ በሀገርና በህዝብ ላይ ሲቀልድና ሲጫወት መመልከት የሚያስከትለው መዘዝ 

መመለሻ የለውም፡፡ ኢህአዴግ ቁርጠኛነቱን ለህዝብ ማረጋገጥ አለበት፡፡ 

 

 


