
              ሙስናው ...!! 
                                                      ይነበብ ይግለጡ 03-10-16 

የመልካም አስተዳደር እጦት፤ ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት የአንድን ሀገር ሰላምና 

መረጋጋት ያናጋል፡፡ ሰላምን ያደፈርሳል፡፡ በመሪና በተመሪዎች መካካል ከፍተኛ 

ጥርጣሬንና አለመተማመንን ያነግሳል፡፡ በሰራተኛው ላይ የስራ ተነሳሽነትን ይቀንሳል፡፡ 

በአጠቃላይ ሕዝብን ለብሶትና ለምሬት ይዳርጋል፡፡ ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት 

ህብረተሰቡ ለመንግስት ያለውን ቀናና መልካም ስሜት ያደፈርሳል፡፡ በሕዝብ መካከል 

ሀሜትና አሉባልታ እንዲንሰራፋ ያደርጋል፡፡ በግልጽነትና በተጠያቂነት አለመስፈን፤ 

የህዝብን አመኔታና አደራ በታማኝነት በአለመወጣት፤ ለግል ጥቅም መንሰፍሰፍና 

መንገብገብ፤ የመንግስትንና የህዝብን ሀብት በማንአለብኝነት መዝረፍ ዘርፎም መክበር 

በወንጀል በተገኘ ሀብት  ባለሀብት መሆን ነውና እዳውም መዘዙም ብዙ ነው፡፡ 

ህሊና የሌላቸው ነውረኞች በህግና በመንግስት ስም እየነገዱ እንዳሻቸው የመንግስትን 

መሬት ተቀራምተው  እየሸጡ  እጅግ የከፋ ግፍ በድሀው ገበሬ ላይ ፈጽመዋል፡፡ ድሀውን 

ገበሬ ከእርሻ ማሳው አፈናቅለውታል፡፡እንዲሁ፡፡ እነሱ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች ገንብተዋል፡፡  

እነሱም በገነቡት ፎቅ ላይ ያውም እድሉን ካገኘ ዘበኝነት ይቀጠራል፡፡ በአሁኑ ወቅት 

የጥበቃ ስራም ክህሎት የሚጠይቅ በመሆኑ ይሄን እድልም አያገኝም፡፡ ወደ ቀን ስራ 

ይገባል፡፡ ቤተሰቡም ይበተናል፡፡ ልጆችም ለእለት አዳራቸው በተገኘው የቀን ስራ 

ይሰማራሉ፡፡ ሙሰኛውና ኪራይ ሰብሳቢው እጅግ ግፈኛና ርህራሄ የሌለው ነው፡፡ 

በዚህ መልኩ ብዙ ሺዎች ተፈናቅለዋል፡፡ የግለሰቦች ቤትና የእርሻ ቦታ ምንም 

በማያገናኘው መልኩ የግለሰቦችን መክበርና ማግኘት ታሳቢ በማድረግ መንግስት ለልማት 

ይፈልገዋል በሚልም ሰበብ፤ በመንግሰት ስም እጅግ ብዙ ወንጀል ተፈጽሟል፡፡ የመንግስት 

ቤትና ቦታም እንደ ግለሰብ ሀብት እንዲቆጠር በግለሰብ ስም ካርታ እየወጣለት 

ተቸብችቧል፡፡ በዚህ አይን ያወጣ ግፍ ህዝቡ ቢንገፈገፍ ቢመረር እሪ ቢል ምንም 

አይገርምም፡፡ 

አገሬ ብሎ በዜግነቱ ኮርቶ የሚኖርን ህዝብ፤ መንግስት ህግና ስርአት አለ፤ ይከበራል ብሎ 
በሚያምን ህዝብ ላይ በስግብግብነትና በአልጠግብ ባይነት በመንግስት ስም ይህን የመሰለ 
ወንጀል ሲፈጽሙ የኖሩትን ሁሉ ከታች እስከ ላይ አጋልጦ ለህግና ለፍትህ ማቅረብ የግድ 



ይላል፡፡ ይህን ማድረግ አለመቻል አገሪቱን ወደማትወጣውና መመለሻ ወደሌለው 
ህልውናዋንም ወደሚፈታተን ችግር ውስጥ ይከታታል፡፡ በሙሰኞችና በኪራይ ሰብሳቢዎች 
ሰበብ የሚመጣው አደጋ ከወዲሁ ካልተገታ መቋጫ የለውም፡፡ 

አበው ሲተርቱ “አልጠግብ ባይ ሲተፋ ያድራል” ይላሉ ፡፡ ችግር የፈጠረውም ይኸው 
በህገወጥነት ዘርፎ ለመክበር የሚደረገው አይን ያውጣ ድርጊትና እሽቅድምድም ነው፡፡  
መጠንና ስፋቱ ከቦታ ቦታ ይለያይ እንጂ በአገሪትዋ በየትኛውም አካባቢ ከደላሎች ጋር 
በመመሳጠር የሚሰራ ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት፤ በዚያም የህዝብንና የመንግስትን 
ሀብትና ንብረት መዝረፍ ዘርፎም መክበር በእጅጉ ተንሰራፍቶ ቆይቶአል፡፡ 

መንግስት አሁን በሙሰኞችና በኪራይ ሰብሳቢዎች እንዲሁም ፍትህና መልካም 
አስተዳደርን በሚያዛቡና በሚረግጡ ወንጀለኞች ላይ የጀመረውን በህዝባዊ ንቅናቄ 
የተደገፈ ዘመቻ ከዳር ሊያደርሰው የሚችለው የህዝቡ ሙሉ ድጋፍና ትብብር ሲኖር ብቻ 
ነው፡፡  

በተለይ በአዲስ አበባ መስተዳድርና በአማራ ክልል በሙሰኞችና በኪራይ ሰብሳቢዎች፤ 
ፍትህን ባዛቡና መልካም አስተዳደርን ባጎደሉ፤ በተለያየ የሀላፊነት ደረጃ ላይ በነበሩት 
ባለስልጣናት ላይ እየተወሰደ ከሀላፊነት ማንሳት አንስቶ በህግ እንዲጠየቁ እስከማድረግ 
ያለው እርምጃ  ሊበረታታ ይገባዋል፡፡ ለወደፊቱም ተጠናክሮ መቀጠልም አለበት፡፡ 
ቀጣዮቹና ተተኪዎቹ አመራሮችም ወደዚህ አይነቱ አስነዋሪ ድርጊት እንዳይገቡ፤ 
የተጣለባቸውን የህዝብና የመንግስትን አደራ እንዲጠብቁ፤ በአቅማቸውና በልካቸው 
እንዲኖሩ ህዝቡንም በቅንነትና በታማኝነት እንዲያገለግሉ ተደርገው መቀረጽ 
ይኖርባቸዋል፡፡ 

በሌላ በኩል ህዝቡን አገልግሉ ሲባሉ በህዝቡ ላይ በአምባገነንነት የሚፈነጩ፤ ህዝብን 
በቀጠሮ የሚያጉላሉ፤ የሚያስመርሩ፤ ጉቦ የሚጠይቁ፤ እንደገናም ስልጣናቸውን መከታ 
በማድረግ ሌላ ወንጀል የሚሰሩትን ከበቀል በጸዳ መንገድ ህዝቡ እንዲያጋልጥ በማድረግ 
እርምጃ መውሰድ ችግሩ ስር ሳይሰድ እንዲፈታ ለማድረግ ይበጃል፤ ለወደፊቱም መማሪያ 
ይሆናል፡፡ በተጨማሪም በየክልሉም ሆነ በአዲሰ አበባ ባሉ ክፍለ ከተማዎች ጉዳዩን 
የሚከታተሉ ገለልተኛና በህዝቡ የተመረጡ ዜጎችን የያዘ፤ ከየሀይማኖቱም  ጭምር 
የተመረጡ አባቶች ያሉበት አንድ ሕዝባዊ ኃይል ማቋቋም ለጸረ ሙስና ትግሉ ተጨማሪ 
ጉልበት ሊሆን ይችላል፡፡ 

ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነትን መዋጋት በዋነኛነት ቁርጠኛ የፖለቲካ  ውሳኔ ይጠይቃል፡፡ 
ሙሰኝነትንና ኪራይ ሰብሳቢነትን የፍትህ እጦትን የመልካም አስተዳደር ችግርን በአንድ 
ጀምበር መፍታት አይቻልም፡፡ ከጸረ ሙስና ትግሉ ጎን ለጎን ህብረተሰቡን ማሳወቅና 
ማስተማር፤ ተተኪውንም ትውልድ በስነምግባር የማነጽና የመገንባት ስራ መስራት 
ለተኮርበት ይገባል፤ በዘላቂነትም መቀጠል ይኖርበታል፡፡ ሙስና ጉቦ አድልዎና መድልዎ 
በስልጣን መጠቀምና መገልገል እንደመልካም ባህል በሚቆጠርበትና “ ሲሾም ያልበላ 



ሲሻር ይቆጨዋል “ የሚል የተሳሳተ አባባል ሰፍኖና ነግሶ ገኖም በኖረበት ህብረተሰብ 
ውስጥ ይህንን አጉል አስተሳሰብ ነቅሎ ለመጣል ሰፊ የማስተማር ስራን ይጠይቃል፡፡ 

ሌብነት፤ በዘረፋ መክበር፤ በስልጣን ያለአግባብ መጠቀም፤ ነውረኛ የተወገዘ የወንጀል 
ድርጊት መሆኑን ሁሉም ቢያውቅም የሀላፊነት አጋጣሚውን ሲያገኝ በፍጥነት የሚያሰላው 
ዘርፎ ለግሉ ለመክበርና ከድህነት ለመውጣት ነውና ትግሉ ቀላል አይሆንም፡፡ 

በአሁኒቷ ኢትዮጵያ የሙስናንና የኪራይ ሰብሳቢነትን ችግር በዘላቂነት መፍታት እንዴት 
ይቻላል? የሚለው ጥያቄ በእጅጉ አሳሳቢ አገራዊ ጉዳይ ነው፡፡ ለመንግስትም ትልቅ ፈተና 
ነው፡፡ ሙስና ሀገርና ትውልድ ገዳይ ታላቅ በሽታ ነው፡፡አጥፊነቱም የገዘፈ ስለሆነ 
ከመከላከል ባለፈ ነቅሎ ማስወገድ ይገባል፡፡ 


