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ውይይቱ...!! 

(ክፍል ሁለትና የመጨረሻ) 

ይነበብ ይግለጡ 04-04-16 

መንግሥት አብዛኛው ህዝብ ብዙ ዘመን ከኖረበት፤ ማህበራዊ መስተጋብሩ ከደረጀበት ቦታ አሮጌ ቤት ስለሆነ ወይንም 

መንገድ ስለሚወጣበት ብቻ ልቀቅ ሂድ፤ ምትክና ካሳ ተሰጥቶሀል ከማለት፤ የፈረሰውንም ቦታ ለኢንቨስተሮች ሸጦ 

ገንዘብ ከመሰብሰብ እዚያው ቦታ ላይ ከማህበረሰቡ ጋር ተባብሮ፤ እቅድ አውጥቶ ሰፈሩን ማልማት ይችል ነበር፡፡ይህ 

ዓይነቱ አካሄድ መንግስት ለሀብታሞች እንጂ ለድሆች እንደማያስብና እንደማይጨነቅ በተደጋጋሚ አሳይቶአል የሚል 

ከፍተኛ የህዝብ ቅሬታ ይደመጣል፡፡ 

መንግስት መጨነቅና ማሰብ የነበረበት ህዝቡ በአካባቢው ሆኖ ስለሚመጣው ልማትና እድገት ነው፡፡ ልማትንና 

እድገትን ማንም ባይጠላውም በሥራ ላይ ያለው አካሄድ ግን የህዝቡን ህይወት ያላገናዘበ፤ ኑሮውን አቅሙን ከግምት 

ውስጥ ያላስገባ፤ በውጤቱም ከፍተኛ ህዝባዊ ቅሬታን የፈጠረ ነው፡፡ ድሀው ከከተማ እየተፈናቀለና ለቆ እንዲወጣ 

እየተደረገ በምትኩ ሀብታሞችና ገንዘብ ያላቸው የከተማዋን ቁልፍ ቦታ ተቆጣጥረው እንዲኖሩ ሆን ብሎ የተደረገ 

ህዝብና መንግስትን የሚያጋጭ ያልተጠና ስራ መሆኑን በመገንዘብ መንግስት እርምት ሊወስድበት ይገባል እያለ ህዝብ 

በየአጋጣሚው ይናገራል፡፡ 

ህዝቡ ግዜ ይፈታዋል በሚል ብሂሉ ዝምታን ቢመርጥም ፍጹም ደስተኛ አለመሆኑን በየመድረኩ ይገልጻል፡፡ 

ኮንዶሚኒየም ቤቶቹም ህዝቡ በኖረበት አካባቢ ነበር መሰራት የነበረባቸው፡፡ “አብሮ የኖረውን ህዝብ በልማትና በቤት፤ 

በመንገድ ስም መበታተን ለምን አስፈለገ?” የሚለውን ፖለቲካዊ ትርጉም እንዲይዝ የሚያደርጉ ወገኖችም አሉ፡፡ 

ያለፈው አልፎአል እንበል፡፡ ይህን አይነቱን መሰረታዊ ችግር ቀድሞውንም ቢሆን  ከህዝብ ጋር መክሮና ዘክሮ 

ይሁንታንም አግኝቶ ነበር ወደ ስራ መገባት የነበረበት፡፡ በሹሞችና በባለስልጣናት ውሳኔ ብቻ ባለቤቱ የሆነው ህዝብ 

ሳይመክርበትና ሳይስማማበት ወደ ተግባር መግባት በሌሎች አካባቢዎች ያየናቸውን ችግሮች አንድ ቀን ሊወልዱ 

እንደሚችሉ መረዳት ተገቢ ነው፡፡ 

ሙሰኞች ኪራይ ሰብሳቢዎችና ጥገኛ ሹሞች የድፍረታቸው ድፍረት ከዋናው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ውጪ 

በህግና በስርአት ያልተደገፈ ተቀባይነት የሌለው ህዝብን ለቁጣ የሚያነሳሳ ተግባርም ፈጽመዋል፡፡ የራሳቸውን ካርታና 

ፕላን እያወጡ አካባቢው ለልማት ይፈርሳል ተነሺ ነው ምትክና ካሳ ይሰጣል የሚለውን የመንግስት ህግ ተንተርሰው 

በዚህ ሽፋን እጅግ ብዙ ግፍና በደል በህዝቡ ላይ ፈጽመዋል፡፡  

የላይኞቹ ከፍተኛ አመራሮች ተሸሞንሙኖ ከሚቀርብላቸው ሪፖርት ውጪ ከስር ያሉት ሹሞችና አስፈጻሚዎች በህዝብ 

ላይ ስለሚፈጽሙት ወንጀል፤ መሬት ላይ ስላለውእውነታና ስለሚሰራው ግፍ፤ በደልና ዘረፋ ጭምር በበቂ ሁኔታ 

አያውቁም ሲል ህዝብ ይናገራል፡፡ ማስረጃም አለው፡፡ 

ሕዝቡ እንደሚለው የመሬት ይዞታ ሹሞችና የየክፍለ ከተማው መሀንዲሶች በጋራ  ተማክረው የሚሰሩ 

እንደመሆናቸው መጠን በልማት ስም እጅግ ቁጥራቸው በበዙ ዜጎች ላይ ግፍ ፈጽመዋል፡፡ በብዙዎች ቤትና ንብረት 

ላይ አዛዥ፤ ፈላጭ ቆራጭ ሆነው ለሌብነት ባዘጋጁት እቅድ እየተመሩ መንግስት ካወጣው ደንብና ህግ ውጪ 
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የየራሳቸውን ንግድ በካሳና በምትክ ስም ነባር ነዋሪዎችን ያፈናቅላሉ፤ ቦታውንም ለሀብታም ገዢዎች በማመቻቸት 

በብዙ መቶሺዎች በመደራደርና በመቀበል ይከብሩበታል፡፡ 

ይህ ሁሉ ወንጀል የሚፈጸመው የመንግስትን መመሪያ በማስፈጸም ስም ነው፡፡ የሚነገደውም፤ የሚዘረፈውም 

በፈረደበት መንግስት ስም ነው፡፡ ሙስናንና ጉቦን ህጋዊ አሰራር አድርገው ሲሰሩበት የኖሩትና የከበሩበት የመሬት 

ይዞታ ሹማምንትና መሀንዲሶች አዛውንት አባቶችንና እናቶችን፤ በአጠቃላይ ህዝቡን ደም እንባ አስለቅሰውታል፡፡ 

ህዝብንና መንግስትን ሲያናክሱም “እኛ ምን እናድርግ ይህ መንግስት በቅርቡ ያወጣው አዲስ መመሪያ ነው” ይላሉ፡፡ 

ህዝቡም “መንግስት ይህን መመሪያ ያወጣው ህዝቡ እንዲጎዳ እንዲማረር እንዲያለቅስ ነውን?” በማለት ይጠይቃል፡፡ 

ሹሞቹ ለዚህ መልስ የላቸውም፡፡ የሚገርመው የትላንት ጨረቃ ቤቶች ዛሬ ህጋዊነት አግኝተው ካርታ ሲወስዱ 

ዘመናትን ያስቆጠሩ ነባር ይዞታዎችን ካርታ በመከልከል በተነሺነት መድበው ወደካሳና ምትክ መርተነዋል በሚል የግፍ 

ግፍ ይፈጽማሉ፡፡ 

ዛሬም ስለሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት፤ ስለመልካም አስተዳደርና ፍትህ እጦት፤ መንግስት በአደባባይ እየተናገረና 

ከህዝቡ ጋር እየተወያየ፤ እርምጃም እየወሰደ ባለበት ሰአት የታሰረውም ታስሮ ተንጠባጥበው የቀሩት በዚሁ ነውረኛ 

ስራቸው ገፍተውበታል፡፡ ለናሙና በጉለሌ ክፍለ ከተማ የመሬት ይዞታ በርካታ የክፍሉ የቀድሞ ሰራተኞችና ሀላፊዎች 

ከስራ ተነስተዋል፡፡ የታሰረው ታስሮአል፡፡ ከሶስት ወራት በፊት አዲስ ከተቀጠሩት ውስጥም  ከዚሁ ክፍል ውስጥ 28 

ያህሉ ከሶስት ሳምንት በፊት ከስራ ታግደው ከፊሉ ወደሌላ ክፍል እንዲዛወር ሌሎች ደግሞ በህግ እንዲጠየቁ 

መወሰኑን ሰሌዳ ላይ ተለጥፎ ይነበባል፡፡  

በሌ በኩል የህዝቡን ቅሬታ በማዳመጥ አስቸኳይ መፍትሄ የሚሰጡትን፤ ስራውን በቅርብ እየተከታተሉ የሚመሩትን 

የሰነድ አልባ ይዞታዎች ሀላፊን ደግሞ ህዝቡ በአክብሮትና በአድናቆት እያመሰገነ ይገኛል፡፡ በአንጻሩ በፊት የነበሩት 

የጉለሌ መሬት ይዞታ ሀላፊና የጽ/ቤት ሀላፊው ከፍተኛ የህዝብ ቅሬታ የነበረባቸው በመሆኑ ከሃላፊነታቸው 

ተነስተዋል፡፡ ሌሎችም ታስረዋል፡፡በህግ እንደሚጠየቁም ይጠበቃል፡፡ 

የመንግስት መሰረቱ፤ የመረጠውም የሚመርጠውም ህዝብ እንደመሆኑ ሁሉ መንግስት ከተማዋን ለማልማት ሲል 

የድሀውን መሬት እየነጠቀ ለሀብታሞች የሚሸጥበት ኑሮው አነስተኛ የሆነው ህዝብ ከይዞታው እየተፈናቀለ ከከተማ 

እንዲወጣ የሚያደረግበት ምክንያትስ ምንድነው በሚል ህዝብ የሚያነሳው ጥያቄ ሊመለስ ይገባዋል፡፡ 

መንግስት ከተሞችን በማልማት ሰፊ ለውጥ ማምጣቱ የሚደነቅና የሚበረታታ ሆኖ እያለ፤ የግል ይዞታና ንብረት በህገ 

መንግስቱ ጥበቃና ዋስትና ያለው መሆኑም እየታወቀ፤ የክፍለ ከተማ የመሬት ይዞታ ሹሞች ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ 

በሚያወጡት በአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ያልተደገፈ ደንብና መመሪያ ካርታ እየነደፉ ዜጎችን ሲያፈናቅሉ፤ 

በመንግስት ትዕዛዝ ስም ትንሽ ካሳ ብቻ ሰጥተው ዜጎችን ከከተማ ውጪ ወርውረው እነርሱ መሬቱን እየተደራደሩ 

ሲቸበችቡት ከደላላና ከአቀባባይ ሙሰኞች ከሹመኞች ጋር እየተመሳጠሩ ሲከብሩበት በአይኑ እያየ ህዝብ በመንግስት 

ላይ ቢያማርር ቢያዝን ቢከፋ ምንም አይደንቅም፡፡ 

የሀገር ዋናው ምሰሶ ዋልታና ማገሩ ህዝብ ነው፡፡ ህዝብ እንዲከፋ እንዲያለቅስ በመንግስት ላይ ጥላቻ እንዲያሳድር 

ያደረጉት ራሱ መንግስት ቦታና ክብር ሰጥቶ ያስቀመጣቸው የተጣለባቸውን አደራ ረግጠውና ጥለው በዝርፊያና 

በነጠቃ ተግባር ላይ የተሰማሩ፤ በመንግስትም ስም ሲያስፈራሩ የኖሩ ሰዎች ናቸው፡፡ እነዚህን ሙሰኞች ኪራይ 
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ሰብሳቢዎች ለማጥራት የተጀመረው እርምጃ በበጎ ጎኑ የሚታይ ቢሆንም፤ ያተኮረው ግን በታችኞቹ ላይ ብቻ በመሆኑ 

በህዝቡም በኩል ቅሬታ አስነስቶአል፡፡ ለዚህም ሕዝብ  መልስ ይሻል፡፡ 

ዋናው የመንግስት ትኩረት መሆን ያለበት ስርአቱ በዚህ ደረጃ ተጋላጭ እንዲሆን ባደረጉት፤ ህዝብ አመኔታ 

እንዲያጣና አስተዳደሩንም እንዲጠላ የማድረግ ስራ በመስራት ህዝብና መንግስትን ሲያናቁሩ በኖሩት፤ ያለይሉኝታም 

ከዘራፊዎች ጋር አባሪና ተባባሪ በመሆን ሲሰሩ ሽፋን ሲሰጡ በቆዩት የተጣለባቸውን ህዝባዊ አደራ በመብላት ወንጀል 

በፈጸሙ አመራሮች ላይ ነው፡፡ 

ሹሞች በመንግስት ቤት በአነስተኛ ክፍያ ይኖራሉ፡፡ ኮንዶሚኒየም ቤት ተመዝግበው ይወስዳሉ፡፡ ያከራያሉ፡፡ ባዶ መሬት 

ከመንግስት ተረክበው ካርታ ይዘው ይሸጡታል፡፡ እንደገና ከአዲስ አበባ ውጪ በኦሮሚያ፤ በአማራ፤ በጋምቤላ 

በቤኒሻንጉል ወዘተ. ክልሎች በስማቸው ቦታ ተመርተው፤ ቤት ሰርተው ያከራያሉ፡፡ ከህዝብ የተደበቀ ምንም ምስጢር 

የለም፡፡ ሕዝብ ይህንን ጠንቅቆ ያውቃል፡፡ ማን ምን እንዳለውም ይናገራል፡፡ ሌላው ቀርቶ በእህት፤ በወንድም በአጎት 

ልጅ፤ በሚስት፤ በሩቅ ዘመድ፤ በጓደኛ ስም ወዘተ. የተዘረፈውን የመንግስትና የህዝብ ሀብት እንዳይታወቅ እንዳይገኝ 

ለመደበቅ ከንቱ ጥረት ቢደረግም ህዝብ ያውቃል፡፡ በዚህ መልኩ ተሸፋፍኖ የትም አይደረስም፡፡ ህዝቡ ጥቆማውን 

በማስረጃ አስደግፎ ይሰጣል፡፡ ለማጋለጥም ዝግጁ መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡ 

ዛሬም በህዝባዊ ንቅናቄ በሙሰኞች በኪራይ ሰብሳቢዎች በደላሎች በሃላፊዎች ላይ  የማጋለጥ ስራ እየተሰራ በህግ 

የሚጠየቁት እየተለዩ ባሉበትም ሰአት በታሰሩት ምትክ አዲስ የተመደቡትም 3 ወር ሳይሞላቸው ሙስና ውስጥ 

ተዘፍቀው የታገዱም አሉ፡፡ እዚያው ቦታ ቀድመው ቆይተው የነበሩ መሀንዲሶችም ከቀድሞዎቹ ጋር ባላቸው 

ምስጢራዊ ትስስርና ንክኪ ከበፊቱ ማእበል አልፈናል እኛን የሚነካን የለም በሚል በአዲስ መልክ፤ እንዲያውም 

በበቀል ስሜት የታሰሩ ጓዶቻቸውን ስራ ቀጥለዋል፡፡ አሁንም መፍትሄና ፍትህ የሚፈልገውን፤ መልካም አስተዳደር 

እንዲሰፍን የሚጠብቀውን ህዝብ ዳግም እንዲቆስል እያደረጉት ይገኛሉ፡፡  

እነዚህን አይነት ሰዎች ተሸክሞ አዝሎ በአካባቢም ሆነ በሀገር ደረጃ ምንም አይነት ለውጥ ማምጣት አይቻልም፡፡ 

ጊዜ ሊሰጣቸውም አይገባም፡፡ ሙሉ በሙሉ መቀየር ማንሳት በህግ የሚጠየቀውን መጠየቅ አሰራሩን መለወጥ 

መሰረታዊ ጉዳይ ነው፡፡ ሌቦች ሲታሰሩ በህግ ሲጠየቁ እያዩ አዲስ በስራው ላይ እንዲቀመጡ የሚደረጉትም በዚሁ 

ቀለበት ውስጥ በፍጥነት ገብተው ሙስናን መደበኛ ስራቸው አድርገው የሚቀጥሉና ሁሉም በልተን እንታሰር በሚል 

እምነት የሚራመድ ከሆነ ይሄ እንደ ሀገርም፤ እንደ መንግስትም፤ እንደ ህዝብም እጅግ በጣም ያሳስባል፡፡ ወዴት 

እየሄድን ነው ያስብላል፡፡  

መፍትሄው ችግሩን ለመፍታት የማያዳግም ውሳኔ መስጠት ብቻ ነው፡፡ ህዝብን ማዳመጥ እርምጃ መውሰድም ግድ 

ይላል፡፡ ውይይቱ ግልጽና ግልጽ ነበረ፡፡ ይህ የግልጽነት መንፈስ ሳይበረዝና ሳይደበዝዝ እንደተገላለጠ መቀጠል አለበት፡፡ 

ህዝባዊ ውይይይቱ ጉልበት አግኝቶ መራመድ መገስገስ ይጠበቅበታል፡፡ 

 


