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በኪራይ ሰብሳቢነት ላይ ወሳኝ ድል መጎናፀፍ እንዲቻል 

ስሜነህ 07-25-16 

 

የሥርዓቱ ዋነኛ አደጋ ኪራይ ሰብሳቢነት ስለመሆኑ በተደጋጋሚ በመንግሥት ተነግሯል። 

ባይነገርም በተጨባጭ የምናየው የዕለት ተለት ክስተት፤ የየካፌው ጨዋታና የየሰዉ ግንባር 

ቀደም ሽሙጥ ነው፡፡ይልቁንም መንግሥት መስርቶ ላለፉት 25 ዓመታት አገር እየመራ 

የሚገኘው ገዥው ፓርቲ ከአስሩ ድርጅታዊ ጉባዔዎቹ አራቱን በዚሁ ጉዳይ ላይ ሲነታረክ 

እና አቋም ሲይዝ የነበረ መሆኑም የችግሩን ከፍታ የሚያመላክት ነው።  

በማንኛውም ሁኔታና ጊዜ፣ የሕዝቡን ጠያቂነትና ወትዋችነት ማሳደግና የትግሉ አካል 

ማድረግ የመፍትሄው መነሻ ቢሆንም፤ አሁንም ብዙ ተጨባጭነት ያለው ነገር እየታየ 

አይደለም። ይሄ ጉዳይ በተሃድሶ መስመርና ተከታትለው በተካሄዱት የማጥሪያና የማጎልበቻ 

ምዕራፎች ሁሉ በግልፅ የተቀመጠና ይልቁንም በዚህ ዓመት ስለዚሁ ጉዳይ ዘመቻ መወጣት 

እንዳለበት አቋም የተያዘበት ቢሆንም፤ ዘመቻው  ወደከፊል እንኳ የተጠጋ ስኬት ያመጣ 

እንዳልሆነ የሚያሳዩ በርካታ ማሳያዎች መጥቀስ ይቻላል፡፡  

አገሪቱ ከፍተኛ ሀብት እየፈጠረች በሄደች ቁጥር፣ ኪራይ ሰብሳቢነት ስልቱን እየለዋወጠ፤ 

መልኩን እየቀየረና አቅሙን እያሳደገ ፈተና የመሆኑ ዕውነታም በተጨባጭ እየታየ ነው፡፡ 

የዘራፊው ፍላጎትም አቅምም አብሮ ማደጉን ለማጠየቅ የዘመቻው እቅድ በተያዘ ማግስት 

የመልካም አስተዳደር ዋነኛ ባለድርሻ እንደሆኑ የሚታወቁቱ ተቋማት የባሰ ሽባ እየሆኑ 

በመምጣታቸውና ሞጋች የነበሩ አንደበቶች ሁሉ በመለጎማቸው ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ በጠራ 

ሕዝባዊነትና በዓላማ ፅናት ብቻ ንፁህ አገልጋይ መሆን የሚጠበቅበትና የሚገባው የመሪው 

ድርጅት የኢህአዴግ አመራር፣ መስመሩ ሳይሆን ሃብት የሚያማልለው የመሆን አዝማሚያው 

በጨመረ ቁጥር፣ አገርን የሚንድ የኪራይ ሰብሳቢነት አደጋና ስጋት ከፍ ማለቱ አይቀሬ 

መሆኑ ቀድሞም የታወቀ ጉዳይ ነው፡፡ ይህ ችግር በተጨባጭ እያጋጠመ ለመሆኑም ከሰሞኑ 

በተወረሩ መሬቶች ሳቢያ ለተነሳው ግጭት የመስመሩ የታችኛው መዋቅር የኪራይ 

ሰብሳቢነት እጅ ያለበት ከመሆኑ እውነታ መገንዘብ ይቻላል፡፡ በክፍለ ከተሞች የነበሩ በርካታ 

መሃንዲሶች የዘመቻው ሰለባ ስለመሆናቸው ሲቀርቡባቸው ከነበሩ ክሶች መካከል፦ 
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በግዥ የተገኘን ቤት ነባር ይዞታ አስመስሎ ሰነድ አዘጋጅቶ መስጠት፣ የአያት ስም 

ያልተጻፈበት በዝርዝሩ ሲገኝ ተመሳሳይ ስም ፈልጎ መሙላት፣ ነባር ይዞታ በማጥራት ላይ 

ቤት ያልነበረውን ባዶ መሬት ህንፃ ወይም ግንባታ ያለበት አስመስሎ ካርታ እንዲሰጠው 

ማድረግ፣ ከከተማው ማስተር ፕላን ጋር የሚጋጭ ፕላን ይዘው ለመጡ ባለይዞታዎች 

ማጽደቅ፣ ህንፃ ያላረፈበት ባዶ መሬት ህንፃ እንዳለው አስመስሎ እንዲሸጥ ማድረግ፣ 

ከሽያጭ በኋላ ከሻጭና ከገዥ ጋር በመመሳጠር በዝቅተኛ ዋጋ እንደተሸጠ አድርጎ ውል 

ማጽደቅ፣ ፋይሎችን ሆን ብሎ መደበቅ እና ሳይት ፕላን አዘጋጅቶ ለፕላን ማሰሪያ 

መደራደሪያ ማቅረብ፣ የጨረታው መመሪያ ከሚያዘው ውጭ ሁሉንም መረጃዎች ሳያካትቱ  

ጨረታ ማውጣት፣ ወደ ጨረታ የሚወጣ መሬት ከይገባኛል ነፃ ሳይሆን በችኮላ ጨረታ 

ማውጣት፣ ከጨረታ በኋላ ከህግና ከአሰራር ውጭ ተመሳሳይ ስም ነው በማለት ተለዋጭ 

መሬት መስጠት፤ በዚህም የተነሳ ድሃውን ማጉላላት እና የመሳሰሉቱ በዋናነት 

ይገኙበታል፡፡ በዚሁ  በእነዚሁ ጥፋተኞች እግር ሌሎችን ለመተካት ታስቦ፤ ተተኪዎቹ 

ሃይሎች ስልጠና ወስደው እስኪመደቡ ድረስ በነበሩት ወራት ጉዳያቸው በእንጥልጥል 

የነበሩትን ጨምሮ አዳዲስ ተገልጋዮች መጉላላታቸው ሳያንስ፤ አዲሶቹ ተተኪዎች 

ብሶባቸው መንግስት ምንም አይነት የአገልግሎት ክፍያ ለማይጠይቅበት በካርታ ጀርባ ላይ 

ለሚያርፍ ማህተም ሳይቀር ከፍተኛ እጅ መንሻ እየጠየቁ ስለመሆናችው ችግሩ የደረሰበት 

ባለጉዳይ “ምን ይሻል ይሆን?” ሲል ከሰሞኑ አውግቶኛል። ወር እንኳን ካልሞላቸው ከእኒሁ 

ተተኪዎች አንደኛው ከፍተኛ መጠን ያለው እጅ መንሻ ሲቀበል እጅ ከፍንጅ ቢያዝም፤ 

ለጸጥታ አስከባሪው አካልም ተመሳሳይ እጅ መንሻ ተሰጥቶት ግለሰቡ ነጻ ወጥቶ ሌላውንም 

ሊያጉላላ ወደስራው መመለሱን መስማታችን ደግሞ የበለጠ ያሳምማል። 

ከፍተኛ መጠን ባለው ሃብት ላይ እየወሰነ ያለው አመራር፣ ውሳኔው ንፁህ ሕዝባዊነትና 

አገራዊ ዕድገት ላይ ካልተመሠረተ፣ በኪራይ ሰብሳቢነት አረንቋ ውስጥ ሊዘፈቅ ይችላል 

እየተባለ ሲወተወት የነበረው ስጋት እንዲህ በተጨባጭ ሲከሰት ማየቱ የሚቀጥልና ፈጣን 

መላ ካልመጣለት ደግሞ በገዛ አገር ላይ ባይተዋርነትን ስለሚፈጥር  እርስ በእርስ የሚያናጭ 

እና ብሶተኛው ሁሉ ህገወጥ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እና በተነሱ ግርግሮች ውስጥ ተሳታፊ 

እንዲሆን ያደርጉታል፡፡ይህም ከጥቂት ወራት በፊት በኦሮሚያ ተነስቶ በነበረው ሁከትና 

ሰሞኑን በጎንደሩ በጥቂቶች አጀንዳ ላይ ተሳትፈው በነበሩ ድንጋይ ወርዋሪዎች ተረጋግጧል።  
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እንዲህ ዓይነቱ ከድርጅቱ ውጪ ካለ ኪራይ ሰብሳቢ ጋር አብሮ በመጠቃቀም ሲወስን 

የሚውለው አመራር ቁጥር ከፍ ባለ መጠን አገር ወደመፍረስ አደጋ ውስጥ እየገባች መሆኑ 

ጥርጥር የለውም፡፡ ስለዚህ ይህንን አዝማሚያ በአስቸኳይ ማቆም ግድ ነው፡፡ የቀጣይ 

ሕልውናም ጉዳይ ነው፡፡ 

መንግስት ይህንን ተገንዝቦ ትንቅንቅ ላይ ቢገኝም እና በዚህም የለውጥ ብልጭታዎች በውስን 

ዘርፎች እና አካባቢዎች ላይ እየታየ ቢሆንም ትንቅንቁ ቀላል የሆነለት አይመስልም፡፡ 

ጥቅመኛው ኃይልም በፈጠረው የጥቅም ሰንሰለት የፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ዘመቻውን 

ለማኮላሸት የሚችለውን ሁሉ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው። በተቻለው ሁሉ ከፍተኛ በጀት 

በመመደብ የዘመቻውን የመከላከያ አጥር ሲያጠብቅና ማኮላሻ መንገድ ሲጠርግ  ውሎ 

እያደረ እና በተለይም ለዘመቻው ወሳኝ ከተባሉት ዘርፎች ዋና የሆነውን ሚዲያ 

ስለመቀፍደዱ ትናንት የተናገሩትን በማግስቱ ሲያስተባብሉ ከተመለከትናቸው 

ሚዲያዎቻችን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

ይህ ደግሞ የድርጅትን መዋቅር ጭምር ተጠቅሞ ፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ኃይሉን እና 

ዘመቻውን ለማደናቀፍ እየተረባረበ መሆኑን የሚጠቁም ነው፡፡ ኪራይ ሰብሳቢው ኃይል 

በከፍተኛ ደረጃ ሃብት ያካበተ እንደመሆኑ፣ በገንዘቡ በመደለል እየመጣበት ያለውን ዘመቻ 

ለማምከን ከሚሰራው በላይ ጤናማው ዜጋ በንቅናቄው መስመር እስካልተጋ ድረስ ዘመቻውን 

ማክሸፍ የተቻለው ሃይል የአሰራር ስርአት ቢዘረጋም መረቡን ለመበጣጠስ ጉልበት 

የሚያንሰው አይሆንም፡፡  ምክንያቱም የኪራይ ሰብሳቢነት መረቡን ከውስጥ እስከ ውጭ 

በመዘርጋት የፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ዘመቻውን የሚያደናቅፉ፣ ትኩረትን የሚሻሙ ሃይልን 

የሚቀንሱ ተግባራትን በዚህም በዚያም በመፈጸም የተካነ መሆኑን የዘመቻው ፊሽካ ከተነፋ 

ማግስት ጀምሮ በሚገባ እያሳየን ነውና፡፡ይህ ብቻ አይደለም፤ ዋናው ጐሬው ወደ ሆነው 

የጠባብነትና የትምክህተኝት ጎሬ ውስጥ እየገባ የመደበቅ ሌላኛው ባህሪውንም ይኸው 

በዘመቻው ማግስት በኦሮሚያና ጎንደር ገልጧልና፡፡  የተዘጋ አጀንዳ እየከፈተ፤ የሌለ አጀንዳ 

እየፈጠረ ሕዝብን ለትርምስና ለሁከት ለመጋበዝ የሚጣጣረውም እሱ ነው፡፡ በጸረ ኪራይ 

ሰብሳቢነት ዘመቻው እኩል የጥበትና የትምክህተኝነት ሰደዶችን እንደገና በመለኮስና 

በማራገብ ስራ ስለመጠመዱም ከእነዚህ እና ከላይ ከተመለከቱት ሁከቶች በስተጀርባ 

ማረጋገጥ ተችሎናልና፡፡ 
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በመሆኑም የዚህን ኃይል እንቅስቃሴ በሁሉም አቅጣጫ መገደብና በሁሉም አማራጭ 

መዝጋት የጊዜው ቁልፍ ጥያቄ ነው፡፡ በዚህ ረገድ የመጀመሪያውና ቀዳሚው ተግባር፤ 

መንግሥትና ሕዝብ ተባብረው የኪራይ ሰብሳቢውን ኃይል ራስን የመከላከል ስልቶችና 

ማምታቻ መንገዶች አውቀው እነሱን መገደብ ነው። ራሱን ለመከላከል ሲል ሊፈጥረው 

የሚሞክረውን ትርምስ ምክንያት ተገንዝበው ዓላማውን ማክሸፍ ነው፡፡ ቀጥሎም በተመሳሳይ 

ትብብር ይህን ኃይልና መረቡን የማጋለጥ በተከታታይና በማያባራ ዘመቻም ይህንን 

የግንኙነት መረብ መበጣጠስ ነው፡፡ ከሕዝብ የሚደበቅ ነገር የለምና፡፡ በመሆኑም ሕዝብ 

ሁሉንም ገልጦና ገላልጦ ማሳየት አለበት፡፡ በየስርቻው ሀብት ያካበተውን፤ በዘመድ አዝማድ 

ስም ያከማቸውን፤ በመጠቃቀምና በጎሰኝነት የተከለለውን ከየጎሬው እያወጣ ማጋለጥ ከሕዝቡ 

የሚጠበቅ ኃላፊነትና ግዴታ ነው፡፡ ይህንን ንቅናቄ መንግሥት ያለአንዳች መዘናጋት 

መምራት አለበት፡፡ መሪው ድርጅትም ከሕዝብ በሚያገኘው መረጃ እና በራሱም የተለያዩ 

መንግሥታዊ መዋቅሮች በሚያገኛቸው መረጃዎች ላይ ተመስርቶ ውስጠ ድርጅት ትግሉን 

የበለጠ አፋፍሞ ለሕዝብ ጥያቄ ተግባራዊ ምላሽ የሚሰጥ እርምጃ ውስጥ መግባት 

ይጠበቅበታል፡፡ ንቅናቄው በዚህ መልኩ ከተመራ ማንም አያቆመውም፡፡ ራሱን እያጠናከረ 

መሄድ ይችላል፡፡ በሂደትም በኪራይ ሰብሳቢነት ላይ ወሳኝ ድል መጎናፀፍ ይቻላል፡፡  

  

 


