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                ግለቱ ሳይበርድ..!!   

                                    ይነበብ ይግለጡ 06-30-16 

አገርን ለማልማትና ለማሳደግ በሚደረገው ወሣኝ ትግል ውስጥ ሙስና፣ ኪራይ ሰብሳቢነት፣ 

የፍትህ፣ የመልካም አስተዳደር ችግር ጎልቶ መከሰቱ እንግዳ ጉዳይ አይደለም፡፡ አንድ 

ሥርዓት በውስጡ ጠንካራ ትግል አድርጎ የነዚህን መረብ መበጣጠስ ካልቻለ ህልውናውን 

አደጋ ላይ ይጥለዋል፡፡ በትግሉ መንግሥት መሪነቱን ብቻ ሳይሆን ቁርጠኝነቱን ብርታትና 

ጥንካሬውን ለህዝብ የገባውንም ቃል መጠበቁን ማሳየት ግድ ይለዋል፡፡ የተጀመረው 

ህዝባዊ ንቅናቄም ግለቱ ሳይቀዘቅዝ ብርድ…ብርድ ሳይለው ወደፊት መትመም ይገባዋል፡፡ 

የመሠረተ ልማት ግንባታ፣ የቤቶች ሥራ፣ የመንገዶች መስፋፋት፣ የከተማ ልማትና 

የመሬት ይዞታ የሊዝ ሽያጭ የመንግሥት እቃዎች ግዢና ጨረታ ሌሎችም ብዙ መስኮች 

ለሙስናና ለኪራይ ሰብሳቢነት ተጋላጭ በመሆናቸው የተነሳ ይህ ቀረው የማይባል 

ምዝበራና ዘረፋ ተካሂዷል፡፡ 

ኢሕአዴግ ለአገር ልማትና እድገት ተግቶ ሲሰራ በውስጡ የተሰገሰጉ የተጣለባቸውን 

ህዝባዊ አደራና ኃላፊነት የረሱና የከዱ ለህዝብ ጥቅምና የበላይነት ሳይሆን ለራሳቸው 

ጥቅም ሽንጣቸውን ገትረው የቆሙ ኪራይ ሰብሳቢዎች በዘረፋ ነውረኛ ተግባር ተሰማርተው 

ህዝቡን አስለቅሰዋል፡፡ 

በዓይን አውጣነትና በማን አለብኝነት በተቀመጡበት የመንግሥትና የህዝብ ወንበር 

በኢሕአዴግ ስም ነግደዋል፡፡ ኢሕአዴግ የውስጥ ትግሉን አጠንክሮ በማጎልበት ገዢውን 

ፓርቲና ህዝቡን ለማናቆር ለሊት ከቀን ሲሰሩ የነበሩትን ዘራፊዎች በማጣራት አራግፎ 

ከመጣል ውጪ ሌላ አማራጭ የለውም፡፡ ሊኖረውም አይችልም፡፡ 

በውስጥ ትግል ድርጅታዊ ቁመናን ማጥራት ለህዝብ ሳይሆን በተገኘው የኃላፊነት ወንበር 

በመጠቀም የህዝብን ሐብትና ንብረት በመዝረፍ የከበሩ የድርጅቱንም መሠረታዊ መርህ 

የጣሱትን በፓርቲውም በመንግሥትም ህግ እንዲጠየቁ ማድረግ የነገ ሳይሆን የዛሬ የቤት 

ሥራ መሆን ይገባዋል፡፡ 

አሥረኛው የኢሕአዴግ ጉባዔ በሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት፣ በፍትህና በመልካም 

አስተዳደር ችግሮች ላይ ትግል ማድረግ ለድርጅቱ የሞት የሽረት ወሣኝ ጉዳይ መሆኑን 
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በውሣኔው ለህዝብ ገልጾ በቀጥታ ወደ ህዝባዊ ንቅናቄው በመግባት ከፍተኛ ትግል 

አድርጓል፡፡ ለውጦችም ተመዝግበዋል፡፡ 

በመላው አገሪቱ በተዘጋጁት ሰፋፊ ህዝባዊ መድረኮች ከህዝቡ ጋር ግልጽ ውይይቶች  

ተካሂደዋል፡፡ ችግሮቹ ተነቅሰው ወጥተዋል፡፡ በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር በኦሮሚያ 

ክልል በአማራና ትግራይ ክልላዊ መንግሥታት በሙሰኞች ላይ ሰፊ እርምጃዎች 

ተወስደዋል፡፡ ከኃላፊነታቸው የተነሱ ዝቅ ብለው የተመደቡ ከሥራቸው የተሰናበቱ በህግ 

እንዲጠየቁ የተደረጉ ብዙዎች ናቸው፡፡ 

ይህ ጅምር ሊበረታታና ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባዋል፡፡ ትግሉ በአንድ ጀምበር ተጀምሮ 

በአንድ ጀምበር የሚጠናቀቅ ሳይሆን ውስብስብና ረዥም ጊዜ የሚጠይቅ በመሆኑ 

ያለማሰለስ ሊቀጥል ይገባዋል፡፡ በቢሮክራሲውና በፓርቲዎቹ መዋቅሮች ውስጥ ተሰግስጎና 

አድፍጦ የሚገኘው ሙሰኛና ኪራይ ሰብሳቢ ኃይል በእጁ ያለውን ኃላፊነትና መድረክ 

በመጠቀም ሂደቱን ለማምከን ሰፊ ትግል እያደረገ እንደሚገኝ ይታወቃል፡፡ 

በኢሕአዴግ ውስጥ ያለው ቁርጠኛ የህዝብ አገልጋይና የለውጥ መሪ የሆነው ወገን ይህን 

ችግር ተጋፍጦ በመታገል በድል አድራጊነት እንደሚወጣ ምንም ጥርጥር የለውም፡፡ ብዙ 

የተደከመበትን፣ የተለፋበትን፣ አገርና ትውልድን የቀየረውን ታላላቅ ሥራዎች ጥላሸት 

የሚቀባ ጭርሱንም ድሎቹን ሊያስነጥቅ ያሰፈሰፈውን ጥገኛና ሙሰኛ የኪራይ ሰብሳቢ 

ኃይል በህዝባዊ ትግል ማንበርከክ የህዝባዊ ንቅናቄው ቀዳሚና የመጀመሪያ ሥራ ሆኖ 

ይቀጥላል፡፡  

ኢሕአዴግ በቀዳሚነት በኅብረተሰቡ ውስጥ ሥር ሰዶ የኖረውን ከነዚህ ጉዳዮች ጋር 

ተያያዥነት ያላቸውን እንደ ባህል የተወሰዱ አስተሳሰቦችና እምነቶችን ከሥሩ ለመለወጥ 

አዲስ አስተሳሰብን አዲስ አመለካከትን ለማስፈን በሰፊው መሥራት ይጠበቅበታል፡፡ 

ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል የሚል አስተሳሰብ ሙስናና ዘረፋን በኃላፊነት ተቀምጦ 

በአገርና በመንግሥት ሐብት ዘርፎ መክበርን የሚያበረታቱ በመሆናቸው ለዛሬውም 

ለቀጣዩም ትውልድ እንቅፋትና አደጋ መሆናቸው በግልጽ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ 

በመንግሥት በኩል ዋናውና በሰፊው ህዝብን በማሳወቅና በማስገንዘብ ተተኪውንም 

ትውልድ በአዲስ የአስተሳሰብ መሠረት ላይ በማነጽ ረገድ ሊሰራበት የሚገባውም ሥራ 

ይኸው ነው፡፡ 
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መጠነኛ የሚባሉ ጥረቶች ቢኖሩም በዋናነት በትምህርት ቤቶች ደረጃ ተተኪውንና አገር 

ተረካቢውን ትውልድ ስለሙስናና ስለኪራይ ሰብሳቢነት አገራዊ አደጋ ስለመሆኑ፤ 

ስለፍትህና ስለመልካም አስተዳደር አስፈላጊነት በአግባቡ ተምሮ ተቀርጾ እንዲወጣ 

ማድረግ ካልተቻለ የወደፊቱም አደጋ ከሚታሰበው በላይ የከፋ ነው የሚሆነው፡፡ 

ዛሬ ላይ በአገር ደረጃ በእጅጉ አሳሳቢ ሆኖ የተከሰተው ሙስና ኪራይ ሰብሳቢነት የፍትህና 

መልካም አስተዳደር ችግር በብዙ የዓለማችን አገሮች ተከስቶ አልፏል፡፡ እየተከሰተም ያለ 

ችግር ነው፡፡ በአፍሪካ ውስጥ ባሉ ብዙ አገራት ባለሥልጣናት በሙስናና በኪራይ 

ሰብሳቢነት፣ በፍትህ መርገጥ፣ በመልካም አስተዳደር እጦት ህዝቡን ሲያስመርሩት 

ከሥልጣን እንዲወርዱ በህግ እንዲጠየቁ የተደረጉበት በርካታ አጋጣሚዎች ታይተዋል፡፡ 

የእኛን የተለየ የሚያደርገው ገዢው ፓርቲ በራሱ ጉባዔ ላይ ባደረገው ሰፊ ግምገማ 

ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነትን የመልካም አስተዳደርና የፍትህ ችግርን በህዝባዊ ንቅናቄ 

መታገል ለሥርዓቱ የሞት የሽረት ትግል ነው ሲል በይፋ አውጆ ለተግባራዊነቱ 

በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኝ መሆኑ ነው፡፡ 

በሙስና ኪራይ ሰብሳቢነት፣ በመልካም አስተዳደርና በፍትህ ችግር ዙሪያ ገዝፎ 

የተንሰራፋውን መጠነ ሰፊ ችግር ለማስወገድ ትግሉን በበላይነት የሚመራው ገዢው ፓርቲ 

አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከህዝቡ ጋር በፈጠረው መድረክ ሰፊ ግምገማዎችን 

በማድረግ ህዝባዊው ንቅናቄው ጎልብቶ እንዲራመድ ከፍተኛ ትግል አድርጓል፡፡ ንቅናቄው 

ሞቅና በረድ እያለ ግለቱ ጭራሹንም የመቀዛቀዝ ባህርይ የተላበሰበት ሁኔታም እየተከሰተ 

ይገኛል፡፡ የመንግሥትን ትኩረት ለማስቀየስ ከአጀንዳው እንዲርቅ የሚደረጉ 

ሁኔታዎችንም ህዝብ እያስተዋለ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ ለመንግሥት አይጠቅመውም፡፡ 

እስካሁን ጅምሩ መልካም የነበረ ቢሆንም ጉዳዩ የመቀዛቀዝና የመደብዘዝ ምልክት እያሳየ 

መሆኑ ያሳስባል፡፡ በአብዛኛው ማጥራቱም ሆነ የማንሳት እርምጃው ያነጣጠረው በታችኛው 

አካል ላይ ብቻ የመሆኑም ጉዳይ እያከራከረ ነው የሚገኘው፡፡ ሚዛን የሚደፋ ትርጉም 

ያለው እርምጃ በመንግሥት ደረጃ ሲወሰድ አልታየም የሚለው የህዝብ አስተያየትም ምላሽ 

ይጠብቃል፡፡ 

ህዝብ ያያል፤ ያዳምጣል፤ ሚዛናዊ ፍርድም ይሰጣል፡፡ ቀደም ሲል በጠቅላይ ሚኒስትሩ 

ሰብሳቢነት የመንግሥት ከፍተኛ ባለሥልጣናት በተገኙበት በሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት 
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ዙሪያ የቀረበውን ጥናታዊ ሪፖርትና የተደረገውን ከፍተኛ ውይይት በኢትዮጵያ 

ቴሌቪዥን በቀጥታ ሥርጭት የተከታተለው በአገር ውስጥና በውጭ የሚኖረው ህዝብ ሰንቆ 

የነበረው ተስፋ መንግሥት በቁርጠኝነት እርምጃ በመውሰድ ችግሩን ያጠራዋል የሚል 

ነበር፡፡ በእርግጥ በርካታ ሥራዎች ተከናውነዋል። ቢሆንም ህዝብ የጠበቀውን ያህል ሊሆን 

አልቻለም፡፡ ለምን የሚለው ጉዳይ አከራካሪና የህዝብ አጀንዳ እየሆነ ነው፡፡ 

በተለያዩ ከፍተኛ የመንግሥት ኃላፊዎች የተሰጠው አስተያየት ይህንኑ መነሻ ሀሳብ 

መሠረት ያደረገና የሚያጠናክር ነበር፡፡ መተጋገሉና ማጥራቱ መቀጠል አለበት የሚል፡፡ 

በዚህም በሰፊ መድረኮች በአዲስ አበባም በክልሎችም ህዝቡ ያለአንዳች ማመንታት 

የተሰማውን በደል ቅሬታ የተፈፀመበትን ግፍ ወዘተ…በፊት ለፊት በአደባባይ ኃላፊዎቹን 

አስቀምጦ ተችቷል፤ ወቅሷል፤ አጋልጧል፤ ለመናገር  አንዲትም ወደ ኋላ አላለም፡፡ 

ሙስና፣ ኪራይ ሰብሳቢነት፣ የፍትህ እጦት፣ ጉቦ አድልዎ፣ መድልዎ፣ ህገ ወጥ የመሬት 

ዘረፋና ሽያጭ በዚህም የተነሳ አለአግባብ መክበር፣ በሥልጣን ያለአግባብ መጠቀም፣ 

ህግንና ህዝብን ያለማክበርና ያለመፍራት፣ ማን አለብኝነት፣ እብሪትና አምባገነንነት ራስን 

ለአገርና ለህዝብ ብቸኛ ተቆርቋሪ አድርጎ መውሰድና በተቃራኒውም በምዝበራና በዘረፋ 

ላይ ተሰማርቶ መገኘት የሙሰኞቹ ልዩ ባህርይ መሆኑን ህዝብ ይናገራል፡፡ በየመድረኩም 

ገልጾታል፡፡ 

ኢሕአዴግ ህዝቡን መሠረት ያደረገ እስከሆነ ድረስ መስማትም ማዳመጥም ያለበት 

ህዝቡን ነው፡፡ ከዚህ አንጻር የትግሉ ጅምሮቹ መታየታቸው በበጎ ጎን የሚወሰድ ሆኖ ሳለ  

በሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት ላይ የተጀመረው ፍልሚያ ገና አልተነካም፡፡ የሚጠበቀውን 

ያህል አልተሰራም፡፡ 

በየመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በድርጅቱ የተዘረፈውን የመንግሥትና የህዝብ ሐብት 

ለማስመለስ መንግሥት ቁርጠኛ ሆኖ ካልገፋበት በስተቀር በአድርባይነትና በመሸፋፈን 

በመፈራራት የሚኬድበት አካሄድ ለአገርም ለመንግሥትም ለህዝብም አይበጅም፡፡ 

ሚዲያው በበለጠ መልኩ እንዲሰራ መበረታታትና መታገዝ አለበት፡፡ አጀንዳው 

እንዲደበዝዝ በሂደትም እንዲከስም የሚፈልገው በራሱ በመንግሥት ውስጥ የሚገኘው 

ኃይል ሚዛኑ ከፍተኛ መሆኑን ህዝቡ ቢገልጽም ትርጉም ያለው እርምጃ አልታየም፡፡ 
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የሙሰኛውና የኪራይ ሰብሳቢው ኃይል አመዝኗል ማለት ነው የሚለው የህዝብ አስተያየት 

በቀላሉ የሚታይ አይሆንም፡፡ 

በመንግሥት ውስጥ ይህን የመሰሉ የሙስናና የኪራይ ሰብሳቢዎች ችግሮች ይከሰታሉ፡፡ 

ትልቁ ጉዳይ አገራዊ ሁኔታን ምርኩዝ በማድረግ ችግሩን ለመቅረፍ የሚነደፈው አቅጣጫ 

ወሣኝነት አለው፡፡ ሙሰኞችንና ኪራይ ሰብሳቢዎችን ከጎን አሰልፎ አገራዊ የእድገት 

ትልምን እውን ለማድረግ አይቻልም፡፡ ሙሰኛውና ኪራይ ስብሳቢው ራሱን የቻለ አገራዊ 

አደጋ ነው፡፡  

መንግሥትና ህዝብን የሚያናክሱት፣ በጥላቻ የጎሪጥ እንዲተያይ እምነት እንዲናድ ቁልፉን 

ሚና የሚጫወቱት እነዚሁ ወገኖች ናቸው፡፡ መንግሥት በህዝብ አመኔታ እንዲያጣ 

የሚያደርገውን ሥራም ይከውናሉ፡፡ መሰራት ያለበትም እዚህ ላይ ነው፡፡ 

የኢሕአዴግ 10ኛ ጉባዔ ከተካሄደ ዓመት ሊሞላው ሦስት ወራት ብቻ ይቀሩታል፡፡ ባለፉት 

ዘጠኝ ወራት የተካሄደው አጠቃላይ የፀረ ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት መልካም አስተዳደርና 

ፍትህ የማስፈኑ ትግል ሲታይ ምን ላይ ደርሷል በሚል መፈተሽ አለበት፡፡ ቀጣይ 

ስትራቴጂዎች መነደፍ ይገባቸዋል፡፡ ተለዋዋጩ ሁኔታ ይህን ለማድረግ ግድ ይላል፡፡ 

መንግሥት በሌሎች አጀንዳና ትኩረቶች በወቅታዊ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች እንዲወጠር    

ሙሰኛውና ኪራይ ሰብሳቢው ኃይል ባልተጠበቀ ሁኔታ የቤት ሥራ እየሰጡት ዋነኛ 

ትኩረቱን ከእነሱ ላይ እንዲያነሳ ማስገደድ አንዱ ሥሌታቸው ነው፡፡ ትግሉን ወደፊት 

መግፋት ለምን አልተቻለም ለሚለው ጥያቄ መልስ መስጠት ከመንግሥት ይጠበቃል፡፡ 

በዚህ ትግል ውስጥ ጣትን ወደ ውጭ ለመቀሰር የሚያስችል አንድም ምንም ምክንያት 

የለም፡፡ ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነትን ታግሎ ማንበርከክ የሚቻለው ሙሉ የህዝብ 

ተሳትፎና ንቅናቄ ለመፍጠር ሲቻል ብቻ ነው፡፡ ንቅናቄው ተፈጥሯል፡፡ ግለቱ ሳይቀዘቅዝ 

ብርድ…ብርድ ሳይለው ወደፊት ሊገፋበት ይገባል፤ ይጠበቃልም፡፡ 


