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የመልካም አስተዳደር ችግር፤ ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት ስር የሰደደና የተንሰራፋ በመሆኑ 

በአንድ ጀምበር እና በአንድ ሌሊት ለማስወገድ ከቶውንም አይታሰብም፡፡ መገመትና 

ማመን ከሚቻለው በላይ ተለጥጦ የሰፋ፤ በየደረጃው የነበሩና ያሉ ሹሞችን ከላይ እስከታች 

ያነካካ፤ በጥቅም ያስተሳስረ፤ ወዳጅነትንና ቤተሰብነትን የፈጠረ፤ ከዚያም አልፎ ራሱን 

የቻለ ኢምፓየር ወደ መሆን የደረሰበት ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ 

ከወረዳ እስከ ክፍለከተማ፤ ከመስተዳድር እስከ ክልል መንግስታት፤ በደረጃውም እስካሉ 

አስተዳደሮች ድረስ ችግሩ በመስፋቱና በመንሰራፋቱ ህዝብን ሲያስለቅስ ሲያማርር ከቆየ 

በርካታ ዓመታት አስቆጥሯል፡፡ ችግሩ እንደ አሁኑ በመንግሥትና በኢህአዴግ ደረጃ ቁርጥ 

ያለ ውሳኔ ተሰጥቶበት ወሳኝ ትግል ለማድረግ እንቅስቃሴ በይፋ እስከተጀመረበት ጊዜ 

ድረስ በከፍተኛ ደረጃ አሳሳቢ ሆኖ ቆይቶአል፡፡ 

አስረኛው የኢህአዴግ ጉባኤ የችግሩን አሳሳቢነትና ግዝፈት በጥልቀት መርምሮ በሙስናና 

በመልካም አስተዳደር፤ እንዲሁም በፍትህ ችግሮች ላይ የሞትና የሽረት ትግል ማካሄድን 

መሪ አጀንዳው አድርጎ በመነሳት በህዝባዊ ንቅናቄ እንዲደገፍለት ታሪካዊ ውሳኔ አሳልፎ 

ወደተግባር ገብቷል፡፡ 

በሲቪል ሰርቪስ ባለሙያዎች ረዥም ጊዜ ተወስዶበት በናሙናነት የተመረጡ 

አስተዳደሮች ላይ በማተኮር የተጠናውና ጠቅላይ ሚኒስትሩና የመንግስት ከፍተኛ 

ባለስልጣኖች በተገኙበት ይፋ የሆነው ባለ 800 ገጽ ሪፖርት፤ በተለያየ ደረጃ ያለውን የከፋ 

የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግር ያሳየና ያገለጠ ነበር፡፡ ይኸ ሪፖረት በቀረበበት ሰሞን 

በከፍተኛ ደረጃ የህዝቡ የእለት ከእለት የመወያያ አጀንዳ ሆኖ ነበር፡፡ እስከዛሬም 

ቀጥሏል፡፡  

ይህ ሁሉ ገደብና ልክ የሌለው ስግብግብነትና አልጠግብ ባይነት በህዝብና በመንግስት 

ንብረት ላይ ሲፈጸም ህዝቡ “ኢህአዴግ ምን ነካው? ምንስ ሆነ?” እያለ ነበር፡፡ እናም 

ኢሕአዴግ ከሚጠበቁበት ተከታታይ ተግባራት መካከል፤ በህዝቡ ጥቆማና በራሱም 



በመንግስት ክትትል በዘረፋ ተግባር ላይ ተሰማርተው የከበሩትን ሙሰኞችና ኪራይ 

ሰብሳቢዎች፤ መልካም አስተዳደር እንዲዛባ ያደረጉትን የፍትህ ስርአቱን አባለትም በህግ 

እንዲጠየቁ ማድረግ የመጀመሪያው ቀዳሚ ተግባር ነው፡፡ 

ህዝብና መንግስት ይሰራሉ፤ አገራቸውንና ህዝባቸውን በታማኝነት ያገለግላሉ፤ ሰርተውም 

ያሰራሉ ብሎ ያመነባቸውና በሀላፊነት ያስቀመጣቸው ግለሰቦች ናቸው በህዝብና 

በመንግስት ሀብት ዘረፋ ተግባር ላይ የተሰማሩት፡፡ 

ከህገ መንግስቱ ውጪ ለራሳቸው የሚጠቅም ደንብና መመሪያ በማውጣትና በማጽደቅ፤ 

የመንግስት መመሪያ ነው በማለት ስንቱን ዜጋ በህገወጥነት ከግል ንብረቱና ቤቱ 

እያፈናቀሉ ይዞታው ወደካሳና ምትክ ተመርቶአል እያሉ ከጀርባም ቦታውን ከሚገዛ 

ባለሀብት ጋር እየተነጋገሩ ሸጠው እንደለወጡት ህዝብ ያውቃል፡፡ ይህን ሁሉ የሚያደርጉት 

በኢህአዴግ አባልነትና በመንግስት ስም ህዝቡን እያስፈራሩና ሲያሻቸውም ለምን ብለው 

የተከራከሩትን በፖሊስ ሀይል በማስገደድ ነው፡፡ 

መንግስት የህዝብን በተለይም የታችኛውን ህብረተሰብ የቤት ችግር ለመፍታት ሲል 

የሚሰራውን ኮንዶሚኒየም ቤት በእጅ አዙር ተመሳጥረው በመያዝ የሚሸጡ እጣው 

የደረሳቸው ቤቱን በከፍተኛ ዋጋ እንዲሸጡ በማግባባት ድፍን ሙሉ ኮንዶሚኒየም ቤቶች 

አንድ ብቻም ሳይሆን ብዙ ከመንግስት አላማና ፍላጎት ውጪ በጥቂት ሀብታሞች ተገዝቶ 

እጥፍ ድርብ የኪራይ ገቢ እያገኙበት መሆኑንም ህዝቡ ይናገራል፡፡ 

ይህ አካሄድ የረቀቀና በደባ የተሞላ ሴራ ያለበት ሲሆን መንግስት ተጠቃሚ እንዲሆን 

ያሰበውን የታችኛውንና የመካከለኛውን የህብረተሰብ ክፍል የተሰጠውን ቤት በከፍተኛ 

ገንዘብ እየገዙ የግል በማድረግ ተመልሶ መኖሪያና መግቢያ እንዲያጣ፤ ወይንም ከተማውን 

ለቆ እንዲወጣ ከነቤተሰቡ ችግር ላይ እንዲወድቅ የሚያደርግ፤ በምትኩም ከተማዋ ሙሉ 

በሙሉ በሀብታሞች ቁጥጥር ስር እንድትወድቅ የሚያደርግ አካሄድ ነው፡፡ 

እጣው የደረሳቸውን ግለሰቦች ለምን ሸጣችሁ ማለት እንደማይቻል ሁሉ የሚገዙትንም 

ሀብታሞች ለምን ገዛችሁ ብሎ መጠየቅ የሚያስችል ህግ የለም፡፡ ምክንያቱም ያለንበት 

የነጻ ኢኮኖሚ ስርአት ነውና፡፡ ነገር ግን መንግስት ሰፊውን ህብረተሰብ፤ በተለይም በቤት 

እጦት የሚንገላታውን ተጠቃሚ ለማድረግ የነደፈውና አብዛኛውንም ህብረተሰብ ተጠቃሚ 



ያደረገው የኮንዶሚኒየም የጋራ መኖሪያ ቤቶች ፕሮጀክት ህዝቡን ሳይሆን ተጠቃሚ 

እያደረገ ያለው በእጅ አዙር ሀብታሞችን መሆኑን መንግስት ሊያውቀው ይገባል፡፡ 

የዜጎችን የቤት ችግር ለመቅረፍ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ የሰራቸውን የጋራ ኮንዶሚኒየም 

ቤቶች እጣው ደርሶአቸው ቤቱን ያገኙ ሰዎች የራሳቸው ቢሆንም መሸጥ መለወጥ ከፈለጉ 

በቅድሚያ መንግስት እንደሚገዛው፤ ለሌላ ወገን አሳልፈው መሸጥ እንደማይችሉ፤ በሀግ 

ሰፍሮ መቀመጥ አለበት፡፡ ምክንያቱም መንግስት ገዝቶ ካስቀረው ለሌላ ቤት ፈላጊ ዜጋ 

በማስተላለፍ ያለውን የቤት ችግር ለመቅረፍ ያስችለዋል፡፡ 

መንግስት ህዝብ እንዲጠቀም በሰራው ቤት ህዝቡ ሊኖርበት ሲገባ ድህነቱን መነሻ 

በማድረግ ሀብታሞች እየገዙት ዜጋው ተመልሶ ለመንግስትም ለህብረተሰቡም ችግር 

የሚሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው፡፡ ችግሩ የግድ መፈታት አለበት፡፡አላማውን 

የሳተ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ወድቆአል፡፡ሙሰኞችና ኪራይ ሰብሳቢዎች ደላላዎች ገንዘብ 

ያግኙበት እንጅ ምንም የማይሰሩት ወንጀል የለም፡፡ አገርና ህዝብን በአስከፊ 

ስነምግባራቸው በክለዋል፡፡  

በዚህ ነውረኛ ተግባር ከተራው ዜጋ እስከ ከፍተኛው ምሁር ድረስ ባልተጠበቀና ለማመን 

በሚያዳግት ሁኔታ ተሳታፊ ናቸው፡፡ እውቀቱና ትምህርቱ ሳይኖራቸው፤ ትንሽ እንኳን 

ቋንቋ ሳይችሉ፤ ገንዘብ ብቻ ከፍለው እቤታቸው ድረስ ዲግሪውና ማስትሬቱ የሚመጣላቸው 

ዜጎች በርካቶች ናቸው፡፡ 

ኢትዮጵያ አፋቸውን ሞልተው “ገንዘቤን ይጭነቀው እንጂ ገዝቼ ምንስ ብይዝ ማን ምን 

አገባው!” የሚባልባት አገር ሆናለች፡፡ እውቀቱ ሳይኖር ፎርጅድ መሀንዲሶች፤ ፎርጅድ 

ሀኪሞችና ነርሶች፤  የህግ ሰዎች፤ አስተዳዳሪዎች ወዘተ. የሆኑት ብዙዎች ናቸው፡፡ እዚህ 

ላይ ቆም ብሎ፤  “ለመሆኑ እንደ ህዝብ እንደ አገር ወደየት እየሄድን ነው?” ብሎ መጠየቅ 

ግድ ይላል፡፡ 

እንዲህ ዓይነቱ ነውረኛ ተግባር የእውነተኛ ተማሪዎችን፤ የእውቀት ሰዎችን ሞራል 

ይፈታተናል፡፡ አብዛኛው በግል ተቋማትም ሆነ በመንግስት ኮሌጆች የተማረውና ጨረሰ 

የተባለ ማስረጃውና የሙያው ብቃቱ ዳግም ቢፈተሽ፤ ለፈተናም ቢቀርብ ማስረጃውና በእጁ 

ያለው ዲግሪ ወይም ማስትሬት ሙሉ በሙሉ ውድቅ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም፡፡ 



የዚያኑ ያህል በሚገባ እውቀት ቀስመው፤ ብቁና ተወዳዳሪ ሆነው የሚወጡ፤ 

በእውቀታቸውም ህዝብንና አገርን የሚያኮሩ ብዙ ሺህ ወጣቶችም አሉ፡፡ ይህን ሁሉ 

ሀሰተኛ ማስረጃ መፈብረክንና መሸጥን መኖሪያውና መተዳደሪያው ያደረገው ጥገኛው 

ኪራይ ሰብሳቢ ትውልድን እየገደለ መሆኑም መታወቅ አለበት፡፡ 

በህገወጥ የሰዎች ዝውውርና ሽያጭ ውስጥም ተሰማርቶ ታላላቅ ወንጀሎችን የሚፈጽመው 

ይኸው የደላሎች የኪራይ ሰብሳቢዎች መረብና የግንኙነት ሰንሰለት ነው፡፡ እነዚህ ሰዎች 

በመላው ሀገሪቱ ባለው እንዳንዱ እንቅስቃሴ ውስጥ በየደረጃው ካሉ ሹሞችና ሀላፊዎች ጋር 

በመመሳጠርና በመሞዳሞድ የማይፈጽሙት ወንጀል የለም፡፡ የከተማና ቦታና የገጠር 

መሬት ሽያጭና ቅርምት ውስጥ ህዝቡን በማስከፋትና በማስመረር ትልቁን ሚና 

የተጫወቱት እነዚሁ ወገኖች ናቸው፡፡ በመሆኑም ላይ መንግስትና ህዝብ በጋራ 

ተቀናጅተው በጀመሩት ህዝባዊ ንቅናቄ ወሳኝ የሆኑ እርምጃዎችን በመውሰድ እነዚህ 

ወገኖች መመንጠር ካልተቻለ ሁኔታው አሳሳቢ ይሆናል፡፡ 

በአማራ ክልል ከሙሰኝነትና ከኪራይ ሰብሳቢነት ጋር በተያያዘ በተፈጠረው የሕዝብ 

መድረክና ቀጥተኛ ውይይት 1250 በተለያየ የሃላፊነት ደረጃ የነበሩ ግለሰቦች 

ከሃላፊነታቸው እንዲነሱ ተደርጓል፡፡ ከመካከላቸው በህግ የሚጠየቁም አሉ፡፡ ከሰሞኑ 

በኦሮሚያም 925 በተለያየ ሀላፊነት ላይ የነበሩ ሰዎች ተነስተዋል፡፡ በህግ የሚጠየቁት  

እንዲጠየቁ፤ ሌሎች ዝቅ ብለው እንዲሰሩ የተወሰነባቸውና ከስራና ከደመወዝ የታገዱም 

እንዳሉ ተገልጿል፡፡  

ህዝቡ ባቀረበው ጥቆማ መሰረት በመብራት ሀይልም፤ መብራት እንዲቆራረጥ ሲያደርጉ 

የነበሩና ሃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት ያልቻሉ አመራሮች ከሀላፊነታቸው እንዲታገዱ 

መደረጉ ተገልጿል፡፡ በሌሎችም መስሪያ ቤቶችም ይኸው ሙሰኞችንና ኪራይ 

ሰብሳቢዎችን፤ እንዲሁም ጥገኛና ተባባሪ ሀላፊዎችን የማጣራቱ፤ በሕግ ተጠያቂ የማድረጉ 

የህዝባዊ ንቅናቄ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት፡፡ እስከአሁን የታዩት ጅምሮችም 

እውቅና ሊሰጣቸውና ሊበረታቱ ይገባል፡፡ 

 


