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                     አልገብቶም !!  

                                                          ይነበብ ይግለጡ 

02-11-16 

ገዢው ፓርቲ ኢሕአዴግ ሙስናን፣ ኪራይ ሰብሳቢነትን፣ የመልካም አስተዳደር እና የፍትህ 

ችግርን ለመዋጋትና ለማስወገድ ይፋ የሆነ ትግል መደረግ እንዳለበት ወስኖ በመንቀሳቀስ 

ላይ ይገኛል፡፡ ኢሕአዴግ በአደባባይ ለህዝቡ የገለፀው ወደ ኋላም የማይልበት የሞት 

የሽረት ትግል አደርጋለሁ የህልውናም ጉዳይ ነው ብሎ በማያወላዳ ሁኔታ አቓም የያዘበት 

ነው፡፡ 

ሙስና ኪራይ ሰብሳቢነት የፍትህ ችግሮችና ሌሎችም እኛን በመሰለው ታዳጊ ሀገር ብቻ 

ሳይሆን አድገዋል ሰልጥነዋል የበለፀጉ ሀገራት ናቸው የሚባሉትን የምእራቡን አለም 

ታላላቅ ሀገራትም እያመሰና እያተራመሰ ያለ ሥር የሰደደ ችግር ነው፡፡ 

ኪራይ ሰብሳቢነት በራስ ስራ ለፍቶ ደክሞ የማግኘት ሳይሆን ጥገኛ ተውሳክና ፓራሳይት 

በመሆን ያለድካሙ ያለልፋቱ የሌላውን ኅብረተሰብ የሀገርንም ሆነ የመንግስትን ሀብትና 

ንብረት ቢሮክራሲውን ተገን አድርጎ በመጠጋትና በእሱም ውስጥ በመሸሸግ የሚዘርፍበት 

የሚከብርበት ዘዴና መንገድ ነው፡፡ 

በሥሩም ጉዳዩን የሚያሳኩ የሚያስፈጽሙ በተለያየ ደረጃ በመዋቅሮችና በተቋማት 

በድርጅቶችም ከታችኛው ሰራተኛ እስከ ላይኛው ሹምና ኃላፊ ድረስ አባሪና ተባባሪ 

ሰራዊት አሰልፎ የሚሰራ በየደረጃውም በጥቅም የሚደልል የሚገዛ በዚህ መልኩም በዘረፋ 

በማጭበርበር ወንጀል የሚከብር የሐብትና ንብረት ባለቤት የሚሆን ነው፡፡ 

በውጭው አለም አጠራር ወደ ከፍተኛ ወንጀለኛ ማፍያነትም የሚለወጠው መንግሥትን 

ሠላምና ፀጥታንም እስከመፈታተን የሚደርሰው ይኽው የሙሰኛና የኪራይ ሰብሳቢው ኃይል 

ነው፡፡ መረቡ የግንኙነት ሰንሰለቱ እንደሸረሪት ድር የበዛና ከታችኛው የኅብረተሰብ ክፍል 

ወደላይኛው ጎራ የሚዘልቅ ነው፡፡ 

ይህን ፈርጀ ብዙ ውስብስብ ችግር ለመፍታት ጠ/ሚር ሀይለማርያም ደሳለኝ እንዳሉት 

በአንድ ጀምበር በአንድ መአልት የሚከወን የሚገባደድም ሥራ አይደለም፡፡ ለረዥም ጊዜ 
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ሥር የሰደደውንና የተንሰራፋውን እንደ ባህልም ከጥንት እስከ ዛሬ እየተቆጠረ ሲሾም 

ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል በሚል የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲበረታታ ሲደረግ የኖረን ሀገርና 

ትውልድ ገዳይ ወግ ከሥሩ ነቅሎ ለመጣል ለህብረተሰቡም ለተተኪውም ትውልድ 

በማኅበረሰብ ደረጃም በትምህርት ቤቶችም ከስር ጀምሮ ሰፊ ትምህርት መሰጠት አለበት፡፡ 

አንዱ ፍቱን መከላከያ ዘዴውም ሙስናንና ኪራይ ሰብሳቢነትን የሚጸየፍ የሚያጋልጥ 

ንቁና ለመብቱ የሚሞግት ህብረተሰብን ማፍራት ነው፡፡ ይህን ለማድረግ ሀገሪትዋ በዓላት 

አቅም ሁሉ ተጠቅማ ያላሰለሰና ተከታታይነት ያለው ትምህርት በዘመቻ መልክ መስጠት 

አለባት፡፡ 

ዜጎችም ሆኑ ሹሞች በሚያገኙት ገቢ በልኩና በመጠናቸው መኖር የመንግስትንና የህዝብን 

ሀብትና ንብረት ማክበር ከምዝበራና ከስርቆት መከላከል የሀገሪቱን ሀብትና ንብረት የእኔ 

ነው ብሎ የመጠበቅ የመንከባከብን ባህል በሰፊው ማዳበር መቻል አለባቸው፡፡ 

ዜጎችም ሆኑ ሹሞች በንጹህ ላባቸው ሰርተውና ለፍተው ደክመው ባገኙት በቁጠባ ባህል 

መኖርን ማዳበር ዘራፊዎችንም ያለይሉኝታና ፍርሀት ማጋለጥ ለህግ መከበር መቆምም 

ተቀዳሚ ተግባራቸው መሆን ይገባዋል፡፡ 

የመንግሥትና የህዝብ ሀብት ሲዘረፍ እያዩ አለማጋለጥ እኔን ምን አገባኝ ከሥራ ብባረርስ 

ችግር ላይ ብወድቅስ ወንጅለው ቢያሳስሩኝስ ከእዚህ ሁሉ አይቼ እንዳላየ ባልፍ ምንም 

አይመጣብኝም ጎመን በጠና የሚለው አባባል ነው ሀገርና ህዝብን እየጎዳ እየገደለ ያለው፡፡ 

እዚህ ላይ በእርግጥም ሰዎቹ እውነት የላቸውም አይባልም፡፡እነሱ በሚሉትና በሚገምቱት 

መልኩ ሙስናንና ኪራይ ሰብሳቢዎችን በመዋጋታቸው ከሥራ የታገዱ የተፈናቀሉ ንጹሆቹ 

በወንጀለኞቹ ተወንጅለው ብዙ ፈተናና መከራ ከነቤተሰባቸው የደረሰባቸው ቀርበውም 

ማስረዳት የሚችሉ ቁጥር ስፍር የሌላቸው ዜጎች አሉ፡፡ ይኖራሉም፡፡ 

ያንን የሚያሰቅቅ ፈተናና መከራቸውን እያስታወሱ ምን አግብቶኝ የሚሉም በብዛት አሉ፡፡ 

በተጨባጭና በሚታወቅ መልኩ ማስረጃ ለሚሰጡና ሙሰኞችን ለሚያጋልጡ ዜጎች 

መንግሥት በህግ ከለላና ዋስትና የሚሰጠውም ይህን መሰሉን ችግር ለመከላከልና 

ለመጠበቅ ሲል ነው፡፡ 
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በይሉኝታና በፍርሀት ሁሉም ሰው የሚቆዝም ከሆነ ህገ ወጥነትን ዘረፋን ምዝበራን እያየ 

እንዳላየ የሚያልፍ ከሆነ የሙሰኞቹን አደጋ ያደርሱብኛል የሚል ፍርሀት ካላስወገደ 

የመልካም አስተዳደር የፍትህ እጦት ችግርም ከዚሁ ጋር በጥብቅ የተሳሰረ ስለሆነ ተዋግቶ 

ታግሎ ሊያሸንፈው አይችልም ማለት ነው፡፡ 

ሙስናን ኪራይ ሰብሳቢነትን የመልካም አስተዳደርና የፍትህ እጦትን በግንባር ሊታገለው 

የሚችለው ዋናው ወሳኙ ሀይል ህዝብ ከመንግስት ጎን ሙሉ በሙሉ መቆም ሲችል ብቻ 

ነው፡፡ የተጨባጭ መረጃ ምንጩም ህዝብና ህዝብ ብቻ ነው፡፡መንግስት ይህን ችግር 

ለመፍታት የሚያደርገውን ወሳኝ ትግል በድል አድራጊነት ሊወጣው ከዳርም ለማድረስ 

የሚችለውም እጅግ ከፍተኛ የህዝብ ተሳትፎ ሲኖር ብቻ ነው፡፡ 

ምክንያቱም የችግሩ ተጠቂና ዋናው ሰለባ ተጋላጩም ህዝቡ ስለሆነ ነው፡፡ የህዝቡ 

የተግባር ተሳትፎ መላቅ ማደግ አለበት የሚባለውም መሠረታዊ ምክንያቱ ይኽው ነው፡፡ 

በመሬት ይዞታውም በግንባታ በግብር በትራንስፖርት በጉምሩክ በንግዱም በፍርድ 

ቤቶችም በቀበሌና ክፍለ ከተሞች ባሉ አሠራሮችም ወዘተ በሁሉም መስክ የነበረውና 

ያለውም ሙሰኝነትና የኪራይ ሰብሳቢዎች የደላላዎች የኃላፊዎች መመሳጠር ትናንትም 

ዛሬም እየጎዳውና እያቆሰለው እያስነባው ያለው ህዝቡን ነው፡፡ 

መንግሥት እንደመንግስት መንግሥታዊ ሀላፊነትና ግዴታ ስላለበት ትግሉን በበላይነት 

ይምራው እንጂ የፀረ ሙስና ትግሉ ዋነኛ ባለቤት ህዝቡ ነው፡፡ በባለቤትነት ችግሩን 

ለመፍታት ከመንግሥት ጎን ቆሞ በመሰለፍ ታሪክ እንደሚሰራም ይታመናል፡፡ 

ይጠበቃልም፡፡ 

መንግሥት በህዝቡ ይሁንታና ፈቃድ የተመረጠ እንደመሆኑ ሁሉ ህዝቡ ይህንኑ 

ይሁንታውንና ድጋፉን ሙሉ በሙሉ ሙስናንና ኪራይ ሰብሳቢነትን የመልካም 

አስተዳደርና የፍትህ ችግርን ለመፋለም ለመዋጋት ማዋል አለበት፡፡ ህዝቡ ይህንን 

ለማድረግ ሲነሳ ብቻ ነው ችግሩን ከሥሩ መቅረፍ የሚቻለው፡፡ 

ምሬቱና ብሶቱ ብቻውን ለውጥ አያመጣም፡፡ ለውጥ የሚያመጣው ችግሮቹን በተጨባጭ 

ማስረጃ በማጋለጥ መንግሥት እርምጃ እንዲወስድ መስተካከል ያለበትንም እንዲያስተካከል 

መታረም ያለበትንም እንዲያርም የበለጠም እንዲሰራ ማትጋትና ማንቃት ሲቻል ብቻ 
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ነው፡፡ ለመብቱ ህጉን መሠረት አድርጎ የሚያስጠብቅ የሚከራከር ህብረተሰብ መፍጠር 

ሲቻል ብቻ ነው፡፡ 

የዜጎች መብትና ነጻነት በህገ መንግሥቱ በግልጽ በተከበረባት ሀገር ላይ ከህግ ውጭ 

እንስራ እናድርግ የሚሉትን መንግሥትና ህዝብን የሚያናቁሩትን ለራሳቸው የግል ጥቅም 

ማግኚያ ሲሉ ህግና ሥርዓትን በመርገጥና በማስፈራራት የሚሰሩትን ግለሰቦች በተጨባጭ 

ማጋለጥ ለህግና ለፍትህ ማቅረብ የመንግሥት ብቻ ሳይሆን የህዝቡም ተቀዳሚ ሥራና 

ተግባር መሆን አለበት፡፡ የሀገሪቱ ባለቤቶችም ህዝቦቿ ናቸውና፡፡ 

ሌላ ሌላውን ቢወራ ቢነገር ቢጻፍ የማያልቀውን ብዙ ጉድና ጉዳጉድ ለግዜው ገታ 

አድርግን ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በመንግስት መስሪያ ቤቶች የተለመደ አሰራር ሁኖ 

እንደመልካም ተሞክሮ እየተወሰደ ያለ ቢሮና የግለሰቦች ህንጻ መከራየትን ለአብነት 

እንውሰድ፡፡ 

ለመንግሥትና ለህዝብ የሚጠቅም ወይስ ለግለሰቦች መክበሪያ ላሰሩት ህንጻ ገቢ ማሰገኛና 

ማዳበሪያ እንዲሆን የታለመ ነው የሚል የህዝብ አስተያየትም ይደመጣል፡፡ ችግሩን ቀለል 

ባለስሌት የሚያዩት ካሉ ተሳስተዋል፡፡ 

የመንግሥት ገንዘብ ብለን በተለምዶ የምንጠራው በተለያዩ መንገዶች ከህዝብ የሚሰበሰበው 

ገንዘብ መሆኑንም አንርሳ፡፡ የማደግና የመልማት ጉዞን የጀመረች ገና ከድህነት ያልወጣች 

ለመውጣትም ታላቅ ትግል በማድረግ ላይ ያለች ሀገር መሆንዋንም ልብ እንበል፡፡  

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የመንግሥት ናቸውና ቦታ ከጠበባቸው ባላቸው በጀት 

የሚመጥናቸውን ፎቅ ዋና ቢሮ እንዲሰሩ ቦታ መስጠት የመንግሥት ግዴታ ነው፡፡ 

የመንግሥትም የህዝብም ናቸውና፡፡ ቢሮ ሊጠብ ይችላል፡፡ 

ዛሬ ላይ እንደፋሽን የተያዘው ብዙ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ቦታ ጠበበን በሚል 

የግለሰብ ፎቆችን በወር ብዙ ሚሊዮን ብር ከፍለው በመከራየት እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ የድሀ 

ሀገር ኢኮኖሚ ያለን መሆኑም የተረሳ ይመስላል፡፡  
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ለግለሰብ ባለሀብቶች መክበሪያ ለመንግሥትና ለህዝብ ገንዘብ ደግሞ ኪሳራና ማራቆቻ 

ነው፡፡ አንዳንዱም ሲታይ ሆን ተብሎ ባለቤቶቹ ስለሚታወቁ ሆን ተብሎ ተከራዩአቸው 

ተብሎ ሙሰኛ ሹሞች እጃቸው ያለበትም ይመስላል፡፡ 

ይህን ዓይነቱን በህዝብና በመንግስት ገንዘብ በሥራና በቤት እጥረት ስም እየተካሄደ ያለ 

ዓይን ያወጣ ታላቅ ብክነት ያስተዋለም ችግሩን ለመፍታት እርምጃ የወሰደም የለም፡፡ 

አሳዛኝም አሳፋሪም ተግባር ነው፡፡ 

ተከራይ መሥሪያ ቤቶቹ ያለምንም ጥርጥር ያንን ሁሉ ለሌላ ሀገራዊ ልማት ሊውል 

የሚችል በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ከማባከን በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ሁሉም 

ተከራይ መሥሪያ ቤቶች የየራሳቸውን ህንጻ በተሰጣቸው ቦታ ገንብተው መግባት 

ይችላሉ፡፡ የመንግሥትም ገንዘብ ከአላስፈላጊ ብክነት ይድናል፡፡ 

ዛሬ ላይ አብዛኛዎቹ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሥራቸውን እየሰሩ ያሉት ቀደም ሲል 

በነበሩት መንግሥታት በተገነቡና በታነጹ ቢሮዎች ነው፡፡ የሀገርና የህዝብ ሀብት 

በመሆናቸው የራስም ስለሆኑ ኪራይ አይከፈልባቸውም፡፡ 

ዛሬ ያሉት የተለያዩ አዳዲስ መስሪያቤቶችም ለኪራይ የሚከፍሉትን በድሀ ሀገር ካዝና 

የማይታሰብ በወር ሚሊዮኖች ብሮችን በአመት አስልተው ሰፋ ብሎ ሊያሰራ የሚችል 

መሬት በመንግስት ትእዛዝ ወስደው ዘመናዊ ህንጻ መገንባት ይችላሉ፡፡ ለቀጣዩም 

ትውልድ ቃሚ መሰረት ጣሉለት ማለት ነው፡፡ 

ኃላፊዎቹ ወይም በቦታው ላይ ያሉት ሹሞች ይህንን ማሰብና ማድረግ አለመቻላቸው 

አንድም አርቆ የመመልከት ችግር በሌላም ወገን ሆን ተብሎ የመንግስትን ካዝና 

ለማራቆት ግለሰቦችን ለማክበር እየተሰራ ያለ ሽፍን ሴራ አለ ብሎ ለመጠርጠር 

ያስችላል፡፡ 

አይደለም በእኛ ሀገር እጅግ በለፀጉ በሚባሉት ሀገሮች አስፈላጊ ሲሆን የመንግሥት አዳዲስ 

ቢሮዎች ለመክፈት ሲያቅዱ በቅድሚያ ቦታ ወስደው ቢሮው እንዲገነባ ያደርጋሉ፡፡ 

በተረፈ የሚጠቀሙት ቀድሞ የነበሩትን ቢሮዎች ታሪካዊነታቸው ሳይነካ አድሰው ወይንም 

አዲስ ሰርተው ነው፡፡ 
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ከሥርዓት ውጪ የመንግሥት ገንዘብ እንዲባክን ለግለሰቦች መክበሪያ እንዲውል 

አያደርጉም፡፡ ለሀገር ለህዝብ ለመንግሥት ሀብትና ንብረት መቆርቆር ተገቢ የዜግነት 

ግዴታ መሆኑን ጠንቅቀው ያውቃሉ፡፡ 

የሚባክነው መንግስታዊ በጀት ለሀገርና ለህዝብ የሚበጅ ብዙ ቀዳዳ እንደሚሸፍን 

ይገነዘባሉ፡፡ በአንድ ሰፊ አካባቢ በፕላን ተለይቶ ብዙ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችን 

ቢሮዎችን ማነጽና መገንባትም ይቻላል፡፡ ይህም የሚከብድ ጉዳይ ሆኖ አይደለም፡፡ 

ስንትና ስንት የልማት ፕሮጀክቶችን እየቀየሰ በተግባር የሰራ ስንትና ስንት ሺህ 

ኮንዶሚኒየሞችን የገነባ መንግሥት ለራሱ መንግስታዊ ተቋማት መሥሪያ የሚሆን ቤት 

አጥቶ ከግለሰቦች ህንጻ ተከራይቶ በወር ሚሊዮኖች እየከፈለ ይሰራል ሲባል ምጸት ነው 

የሚሆነው፡፡ 

ይሄ ችግር የተወሳሰበ መልክም ሊኖረው ይችላል፡፡ መፈተሸም ውሣኔ ሊሰጥበትም 

የሚገባው ነው፡፡ በዚህ መሐል ሙሰኛውና ደላላው ኪራይ ሰብሳቢው በኮሚሽን የሚሰበስበው 

ግብር የማይከፈልበት የዝርፊያ ገንዘብ እንዳለ እንደሚኖርም መገንዘብ የተገባ ነው፡፡ 

በቀላሉ አንድ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ከአንድ ሀብታም ባለፎቅ ለቢሮዎች ሁለትና 

ሶስት የፎቁን ሙሉ ክፍሎች ሲከራይ እንደቦታው ሁኔታ ከአንድ እስከ ሁለት ሚሊዮን ብር 

በወር ይከፍላል፡፡ በዓመት ሲሰላ ባለአንድ ሚሊዮኑ ኪራይ በዓመት 12 ሚሊዮን ብር 

ባለሁለት ሚሊዮኑ ደግሞ በዓመት 24 ሚሊዮን ብር ይከፍላል ማለት ነው፡፡ 

በዚህ መልኩ ያ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሶስትና አራት አመት ከዚህም በላይ በኪራይ 

ፎቅ ሲኖርና ሲሰራ በሶስት አመት በአንድ ሚሊዮን ሂሳብ ለግለሰብ ኪራይ 36 ሚሊዮን 

በሁለት ሚሊዮን ኪራይ ሂሳብ በሶስት አመት 72 ሚሊዮን የመንግሥትና የህዝብ ገንዘብ 

ችግሩን በራስ አቅም መፍታትና መቅረፍ እየተቻለ ያለአግባብ ይባክናል ማለት ነው፡፡ 

በአንድ ዓመቱ ኪራይ 12 ሚሊዮን ብር መንግሥት ቦታ ሰጥቶት ይሀው በኪራይ የሚኖር 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት የራሱን ሰፊና የተንጣለለ ለትውልድም የሚተላለፍ ቋሚ 

ዘመናዊ ህንጻና ፎቅ መገንባት ይችላል፡፡ በዓመት 24 ሚሊዮን ለኪራይ የሚከፍሉትም 

እንዲሁ፡፡ 
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አመራሮቹ ሀላፊዎቹ ይህንን ጉዳይ ትኩረት ሰጥተው ችግሩን ለአንዴና ለመጨረሻ ግዜ 

ለመፍታት የመንግስትና የህዝብንም ከፍተኛ የገንዘብ ወጪ ለማስቀረት ለመታደግ 

አላሰቡበትም አሊያም በቢሮ ጠበበን ሰበብና የግለሰብ ህንጻን በመከራየት ዙሪያ ሌላ 

ጨዋታ አለ ማለት ነው፡፡ በዚህ መልኩ እስከ መቼ እንደሚኬድ እንደሚዘለቅ 

አይታወቅም፡፡ 

ከመነሻውም ቢሆን የመንግስት ቢሮዎች የሚሰሩበት ቦታ ካነሰ ከጠበበ ራሳቸውን ችለው 

የሚሰሩበትን ቦታ መንግሥት ሊሰጣቸውና በአላቸውም የመንግስታዊ በጀት አቅም ሰርተው 

ሊጠቀሙ ይገባል እንጂ የኪራይ ህንጻ ላይ በየወሩና በዓመቱ በዓመታትም ሲሰላ ያ ሁሉ 

አላስፈላጊ ወጪና ብክነት ውስጥ መገባት አልነበረበትም፡፡ ይኼ ለሀገርም ለህዝብም 

ማሰብም አይደለም፡፡ 

የመሥሪያ ቦታ ጥበትና ችግሩ ሊኖር ይችላል፡፡ለግዜው መከራየት ሊያስፈልግ ይችላል፡፡ 

ለዓመታት ግን የሚዘለቅበት ምስጢር ተቀባይነት የለውም፡፡ ብዙ የመንግሥት መሥሪያ 

ቤቶች በቢሮ ደረጃ ለራሳቸው የሚሆን አጥተው መሥራትም ሳይችሉ ቀርተው የግለሰቦች 

ህንጻ ተከራይ ሆነው መኖራቸው ይዘለቃል ወይ ብሎ መጠየቅም እንደ ዜጋ ተገቢ ነው፡፡ 

አልገብቶንም እንዳለው ሆነ፡፡ 

መንግስት ቦታና ቤት አጥቶ ወይንስ በመንግስትና ህዝብ ገንዘብ ግለሰቦችን ለማክበር 

ታስቦ ነው የሚል ጥያቄም ያስነሳል፡፡ ይህንን ችግር የሚያይ መፍትሄ የሚሰጥ አካል 

አለመታየቱም አስደማሚ ነው፡፡ አልገብቶንም ይላል አሁንም የሀገራችን ሰው፡፡ መፍትሄ 

ሊበጅለት ይገባል፡፡ 

በመንግስታዊ መስሪያቤቶች ዘርፈ ብዙ ከሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት ጋር የተያያዙ 

ችግሮች መኖራቸውን መካድ አይቻልም፡፡ በተለይ በአግልግሎት ሰጪ ዘርፉ፡፡ ህዝብን 

በአግባቡ አለማስተናገድ በሥነ ሥርዓት አለመቀበል ማመናጨቅ በቀጠሮ ማጉላላት እጅ 

መንሻ መጠየቅ ፋይል መደበቅ ማስረጃዎችን ማጥፋት ወዘተ ወዘተ ህዝቡን ካስመረሩት 

ችግሮች ውስጥ በዋናነት ተጠቃሽ ናቸው፡፡ 

ይህ ነውረኛ ተግባር ከተላላኪዎች ከጸሀፊዎች ከመዝገብ ቤቶች ጀምሮ በየደረጃው እስካሉ 

መንግስት ይሰራሉ ህዝብን በቅንነት ያገለግላሉ ብሎ እስካስቀመጣቸው ኃላፊዎች ድረስ 
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ይዘልቃል፡፡ አንዳንዶች ጭርሱንም የተቀመጡበት ወንበር ህዝብን ለማገልገልና ለህዝብ 

ለመስራት መሆኑንም ፈጽሞ ይረሱታል፡፡ ባለጉዳይን በተያዘው ቀጠሮ ለማነጋገርም 

ለማየትም የማይፈልጉም አሉ፡፡ 

ሌላው ደግሞ የተቀመጡበትን መንግስታዊ ወንበር በመጠቀም ከመንግስትም ከህዝብም 

ሀብትና ንብረት በመዝረፍ ያልደከሙበትንና ያልለፉበትን በየአጋጣሚው በማግበስበስ 

በአጭር ጊዜ የመክበር ህልምና ጉጉት ያመጣው ስግብግብነት ነው ግለሰቦችን ገብተው 

የማይወጡበት ወንጀል ውስጥ እያንደረደረ የሚከታቸው፡፡ 

ሙሰኛውና ኪራይ ሰብሳቢው ማስተዋል ህሊና የሰው ይቅርና እንደአደግንበት እንደ 

ባህላችን እንኳን ፈሪሀ አምላክ የሚባል ነገር ጭርሱንም የላቸውም፡፡ የሀሰት ማስረጃ የሀሰት 

ምስክርነት በሐሰት መወንጀል መክሰስ አባሪና ተባባሪዎቻቸውን በሁሉም መንግሥታዊ 

ተቋማት ውስጥ ማበራከት ኃላፊዎችን በገንዘብ መደለልና መያዝ ለፈለጉትም ጉዳይ 

በፈጻሚነት እንዲሰማሩ ማድረግና ጉዳያቸውን ማሳካት እጅግ የተካኑበት ተግባራቸው 

ነው፡፡ 

ኅብረተሰቡና መንግሥት ይህን እኩይ ተግባራቸውን ቢያወግዘውም እነሱ ደግሞ ስራችን 

እንጀራችን ነው ብለው የሚያምኑበትና ምንም ተባሉ ምን ከማድረግ ወደኃላ ስለማይሉ 

አሁንም ትግሉና ፈተናው እጅግ የከበደ መሆኑን ያሳየናል፡፡ ግባቸው ዘርፎም ሆነ 

አጭበርብሮ መክበር ነው፡፡ በዘረፋ በውንብድና በተገኘ የመንግስትና የህዝብ ሀብት 

ኢንቨስተር ባለሀብት መባል ነው ምኞታቸው፡፡ 

በንጹህ ሰርተው ቢያገኙ ቢከብሩ ኢንቨስተር ቢባሉ ባልከፋ ነበር፡፡ መንግስትም ህዝብም 

ያበረታታል፡፡የከፋው ባልደከሙበት ባልለፉበት በዘረፋ ለመክበር የሚያደርጉት ፈጣን 

ሩጫ ነው፡፡ወንጀል ውስጥ የሚከታቸውም ይሀው ነው፡፡ 

ህግና ስርአትን አክባሪ ለምን የሚሉ በገንዘብ የማይደለሉ የማይደራደሩ ሀላፊዎች ሲገኙ 

ደግሞ ያልሰለጠነ ባላገር ወይ አይበላ ወይ አያስበላ ከማለትም አልፈው ስም ከማጥፋት 

እስከ ማስፈራራትም ይራመዳሉ፡፡ 
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ሙሰኛውና ኪራይ ሰብሳቢው ደላላውም ጭምር ሀላፊዎችን ለማጥመድ የማይዘረጉት 

መረብ የለም፤ አይኖርምም፡፡ አልፎ ተርፎ ሚስቶችን እስከማጥመድ ባሎቻቸው ላይ 

ተጽእኖ እንዲያሳድሩ እስከ ማድረግ ድረስ ይሄዳሉ፡፡ እናም በሚስት በኩልም በእህትም 

በወንድምም በአባትም በእናትም በዘመድም አዝማድም በጉዋደኛም በሴት ወዳጅም በኩል 

አቆራርጠው ሽምግልና ይልካሉ፡፡ 

ሀላፊው ወይም ቁልፍ የተባለው እነሱ እንዲፈጸምላቸው የሚፈልጉትን ጉዳይ የያዘው ሹም 

በብዙ አቅጣጫ እሺ እንዲል ተጽእኖ ያሳርፉበታል፡፡ ይህን ፈተና ጥሶ ለማለፍ የግለሰቡን 

የመርህ ሰውነት ለቆመለት ህዝባዊ አላማ ታማኝ የመሆን ከአለት የጠጠረ ጽናትና 

ቁርጠኝነትን ይጠይቃል፡፡ 

ዛሬ ላይ በቁጥር ጥቂት ናቸው ተብሎ ቢታመንም ለጥቅም ያልተሸነፉ ለንዋይ 

ያልተንበረከኩ የመነሻ ህዝብን በታማኝነት ለማገልገል የገቡትን ቃለመሀላ ያላጠፉ 

ምቾትና ድሎት የትናንትን ፈተናና መከራ ያላስረሳቸው እንዳሉ እንደሚኖሩም እርግጥ 

ነው፡፡  

ሙሰኞቹና ኪራይ ሰብሳቢዎቹ በሚስቶች ተጠልለው ለባሎቻቸው ፈተና ሁነውም 

ይቀርባሉ፡፡ አንተ ምን ነካህ እኔን ልጆችህን አታይም የተቀመጥክበት ወንበር ዘለአለማዊ 

መሰለህ እንዴ ነገ ከስራ ብትባረር የምንቀምሰው የለንም፡፡ ቤት የለን ገንዘብ የለን ይልቅ 

አትጃጃል እሺ በልና የሰጡህን ተቀበል ያስብላሉ፡፡  

ለፈለጉት ዓላማ ማሳኪያ የሚበጅ ነው የሚሉትን ኃላፊ አሳደው ለመማረክ በገንዘብ 

ለማንበርከክ ፈጥነውም ለአመታት እንደሚተዋወቅ ወዳጅ  ቤተሰብነትን በመመስረት 

ለሚቸግርህ ነገር ሁሉ አለን ማለት ልዩና የተካኑት ፈጣን ባህርያቸው ነው፡፡ በዚህ ዘዴና 

ሞላጫ ባህርያቸው ነው ተለሳልሰው ገብተው ሹሞችን የሚያንበረክኩት፡፡ ይኼ በሰፊ ጥናት 

የታገዘና የተረጋገጠ እውነት ነው፡፡ 

ይኼንን ለመከላከል ኢሕአዴግ ልዩ ከጉዳዩ ጋር የተያየያዘ የስነ ምግባር መመሪያ 

በየደረጃው ላሉ ኃላፊዎች አውጥቶ ተግባራዊ ማድረግ ካልቻለ አሁንም ችግሩ ውሀ ቅዳ 

ውሀ መልስ ከመሆን አይዘልም፡፡ በሥራ ላይ ያለው የሥነ ምግባር ደምብ እንከን አልባ 
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ቢሆንም ተለዋዋጭ የሆነውን የሙሰኞችና የአማሳኞች የኪራይ ሰብሳቢዎችን የረቀቀ 

ባህርይ የሚመክተው ሆኖ አልተገኘም፡፡ 

ችግሩ ውስብስብና ፈታኝ የተቆላለፈና የተነካካ ቢሆንም ሥርዓት ባለው መንገድ ተገቢ 

ውሳኔ በመስጠት ሊፈታ ይገባዋል፡፡ ህግና ሥርዓትን ማስከበር የመንግሥትም የህዝብም 

የወል ግዴታ ይሆናል፡፡ መንግሥት ብቻውን አይወጣውም፡፡ ምልዓተ ህዝቡን በህዝባዊ 

ንቅናቄ ከጎኑ አሰልፎ ሊዘምትበት የሚገባ አሳሳቢ ሀገራዊ ጉዳይ ነው፡፡ ሙስናና ኪራይ 

ሰብሳቢነት ፈጥኖ ካልተቀጨ  ሀገራዊ አደጋም ያስከትላል፡፡መንግስትንም እስከመፈታተን 

አቅም ያገኛል፡፡ ይኼ በበርካታ ሀገራት ተሞክሮም የታየ ነው፡፡ 

አድርባይነትን ወላዋይነትን መሀል ሰፋሪነት የሀገርንና የህዝብን ጥቅም አሳልፎ ለግል 

ጥቅም ማዋል የመንግሥትን ሀብትና ንብረት መዝረፍ በዚህም የተነሳ መክበር በየትኛውም 

ሀገር ህግ ቢሆን ወንጀል ነው፤ የወንጀልም ወንጀል ነው፡፡ 

የተመቻቸ ለፍቶ ሰርቶ ለማደግና ለመክበር የሚያበቃ ሥራን ሳይንቅ ለሚሰራ ሁሉ ሰርቶ 

ለመለወጥ የሚያስችል የራስንም ስራና ያለን አቅም ተጠቅሞ ከሌሎችም ጋር በመደራጀት 

መስራት ማደግ መለወጥ የሚቻልበትን ሁኔታ መንግሥት መፍጠሩ አይካድም፡፡ 

በአዲስ አበባም በክልሎችም በኩል እጅግ ብዙ ተስፋ ሰጪ ለውጦች እየታዩ ባሉበት በዚህ 

ወቅት ጥገኛ ተውሳኮች የሆኑት በሌላው ድካምና ልፋት በመዝረፍ መክበር የሚፈልጉት 

ሙሰኞች ኪራይ ሰብሳቢዎችና ደላላዎች ደግሞ ተቀምጠው ከሹሞች ጋር በመሞዳሞድ 

በዘርፈ ብዙ መስክ በመሰማራት በብልጣብልጥነት በህገ ወጥ መንገድ መክበርን 

ማደሪያቸው አድርገውታል፡፡ 

ያልተገባ ጥቅምን ለማግኘት በማሰብ የሚፈጸም ማንኛውም ተግባር በሀገርና በህዝብ ላይ 

የሚፈጸም ወንጀል ነው፡፡ መነሻ በሌለው ሁኔታ የመንግስትና ህዝብን ሀብት በመዝረፍ 

የራስ አድርጎ መቁጠር ይህንንም መሠረት አድርጎ ባለሀብት መሆን መቻል እውነቱ 

አፍጥጦ ሲወጣ በህግ ከመጠየቅ አያድንም፡፡ 
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የሕዝብ አይን እንደ ንሥር አሞራ ዓይን ጠልቆና ሰርስሮ የማየት አቅም ያለው ነው፡፡ 

መሸፈንም ሰርቆ መሸገግም ከቶውንም አይታሰብም፡፡ ግመል ሰርቆ አጎንብሶ እንደመሄድ 

ያህል ማለት ነው፡፡ 

የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግር መገለጫውና መልኩ እጅግ ብዙ ነው፡፡ የሌለበት 

ስፍራና ቦታ የለም፡፡ አባሪና ተባባሪ አበጅቶ ሥልትና ዘዴ ቀይሶ ፕሮጀክት ነድፎ 

ፈጻሚና አስፈጻሚ መድቦ ጥበቃና አጃቢም አሰማርቶ በእርዳ ተራዳ ብላ እንብላ ዝረፍ 

እንዝረፍ መርህ የመንግሥትን ካዝና ሲያራቁቱ የህዝብንም መሬትና ንብረት በህገ ወጥነት 

እየዘረፉ እያስፈራሩም በመቸብቸብ ከባዶ ተነስተው የከበሩ ባለብዙ ሚሊዮኖች ለመሆን 

የበቁ ተዋናዮች አሉ፡፡ 

ህዝቡ እያጉተመተመም እየተናገረም እንዴት ሳይባሉ የቆዩም ትንሽ እርምጃ ተወስዶባቸው 

የወጡም አሉ፡፡ ህዝቡ ያውቃቸዋል፡፡ ሰማይ ላይ ሳይሆን የሚኖሩት የተወለዱትም 

ያደጉትም የተማሩትም ለኃላፊነት የበቁትም በዚሁ ትናንትም በነበረው ዛሬም ባለው ህዝብ 

ውስጥ ነው፡፡ ማን እንደነበሩ ህይወታቸውን የቤተሰባቸውን የኢኮኖሚ አቅምና ኑሮ በትንሽ 

ጊዜ የከበሩበትንም ምስጢር ጠንቅቆ ያውቃል፡፡ 

መሰኞችና ኪራይ ሰብሳቢዎች ማንንም መዋሸት እኮ ጭርሱንም አይችሉም፡፡ ተረት… 

ተረት በማውራት የገና አባት በድንገት መጥተው ይህን ሁሉ ሀብት መኪናና ንብረት ፎቅ 

ቤትና ህንጻ መደብር የእርሻ መሬት ይህችን የምሄድባትን ቪ8 ወይንም ፕራዶ የግል 

መኪና ባለኮከብ ሆቴል ፋብሪካ ወዘተ ሰጡኝ ብሎ ለማሞኘት የሚሞከር ህዝብም 

አይደለም፡፡ 

ህዝቡ ሁሉንም ከጅምር እስከ ጭርስ ድረስ አይቷል፡፡ እያየም ነው፡፡መንግስት 

የሚለውንም የሚወስደውንም እርምጃ እየጠበቀ ነው፡፡በእርግጥም ጨዋና ሥርዓት ያለው 

ታላቅ ህዝብ ነው፡፡ 

የመሬት ዝርፊያና ቅርምቱ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ያከበራቸው ሙሰኞችና ኪራይ 

ሰብሳቢዎች ሆዳቸው የተንገፈጠጠ ደላሎች እልፍ ናቸው፡፡ የሆዳቸው የደረሰች እርጉዝ 

መምሰል ያለገደብ ብዙ የመብላታቸው ምልክት እንደሆነ በጋራ ያስማማናል፡፡  
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ከዝርፊያውም ባሻገር ብዙዎቹ መጠንና ልክን የማያውቁ ያለገደብ የሚበሉና የሚጠጡ 

ናቸው፡፡ ሁሌም ልክ ዛሬ የምግብና የመጠጥ የመጨረሻው ቀን ነው ተብሎ የተነገራቸው 

ነው የሚመስሉት፡፡ ነገም ያው ነው፤ ከነገ ወዲያም እንዲሁ፡፡ 

በዘረፋ የሚገኘው የት እንጣለው የሚባለው ገንዘብ እስካለ ድረስ ምንም ችግር 

የለባቸውም፡፡ ባለሽንጣም ኮብራ ባለፕራዶ ባለቪ8 ወዘተ እጅግ ዘመናዊ መኪና ባለቤቶች 

ለመሆን የበቁ ናቸው፡ ባለ ፎቅ ባለ ህንጻ ባለብዙ ምናምን ናቸው፡፡ 

በየገቡበት ሁሉንም ያሰግዳሉ፡፡ በቆነጃጅት ይከበባሉ፡፡ ረገጥ ያለ ብርም ይሰጣሉ፡፡ ቢራና 

ድራፍት አይታሰብም ለእነሱ ክብረ ነክ ነው፡፡ ባለሰባት ሺህ ብር አንድ ጠርሙስ ውስኪ 

ያዛሉ፡፡ ይደገማል፡፡ ኧረ ይደጋገማል፡፡ ሁካታው አስረሽ ምቺው ይቀልጣል፡፡ 

ነገም ያው ነው፡፡ ከድሀ ሀገርና ህዝብ ከመንግሥት በተዘረፈ ገንዘብ ይህን ያህል 

ይንደላቀቃሉ፡፡ ህዝብ ያያል፡፡ ብሩን መጣያ አጥተውለታል፡፡ እንኳን ህዝብና መንግሥት 

በአጠገባቸው ሆኖ የሚያያቸው የሰማየ ሰማያቱ አምላክም ተቀይሟቸዋል ማለት ይቻላል፡፡ 

አትስረቁ አትዝረፉ በላባችሁ ኑሩ፤ አታመንዝሩ በልካችሁ ኑሩ፤ እያሰባችሁኝም ኑሩ፤ መቼ 

እንደምመጣ አታውቁም የሚለውን አምላካዊ ቃሉን በእጅጉ ተላልፈውታልና፡፡ መቼም 

ሥራቸውን ህዝብም ያውቃልና ልማታዊ ባለሀብት ነን እንደማይሉ ተስፋ እናድርግ፡፡ 

ከህዝብም ከመንግሥትም ዘርፎ መክበር የህሊናም እዳና የማይሻር ቁስል ነው፡፡  

ዓይኔን ሰው ናፈቀው ኧረ የሰው ያለህ እንዲሉ ሆነና ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ በህይወት 

ቢኖሩ ኖሮ መተዛዘልም መሸካከምም በሌለበት ግልጽ አነጋገር ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት 

የገነባነውን ሥርዓት በብዙ መልኩ አደጋ ላይ ጥለውታል መራገፍ ያለበትን በተጨባጭ 

ማስረጃ እናራግፋለን ይሉ እንደነበር ጥርጥር የለውም፡፡  

በመጨረሻም አልገብቶንም ህዝቡ እንዲገባው እንዲያውቅ ማድረግ ተገቢ ነው፡፡ የበለጠ 

ግልጽነት ይኑር፡፡ ህዝብን ያከበረ የተከበረም ነውና፡፡ 


