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“ቀድሞ ባልዘፈንሽ፤ ከዘፈንሽም ...” እንዳይሆን! 

ይነበብ ይግለጡ 06-03-16 
አገርን ለማልማትና ለማሳደግ በሚደረገው ወሳኝ ትግል ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት 
የመልካም አስተዳደርና የፍትህ ችግር ጎልቶ መከሰቱ እንግዳ ጉዳይ አይደለም፡፡አንድ 
ስርአት በውስጡ ጠንካራ ትግል አድርጎ የነዚህን መረብ መበጣጠስ ካልቻለ ህልውናውን 
አደጋ ላይ ይጥለዋል፡፡ 

የመሰረተ ልማት፤ የግንባታ ስራዎች፤ የቤቶች ስራ፤ የመንገዶች መስፋፋት፤ የከተማ 
ልማትና የመሬት ይዞታ የሊዝ ሽያጭ፤ የመንግስት እቃዎች ግዢና ጨረታ እጅግ ብዙ 
መስኮች ለሙስናና ለኪራይ ሰብሳቢነት ተጋላጭ በመሆናቸው የተነሳ ይህ ቀረው የማይባል 
ምዝበራና ዘረፋ ተካሂዷል፡፡ 

ኢህአዴግ ለሀገር ልማትና እድገት ተግቶ ሲሰራ በውስጡ የተሰገሰጉና የተጣለባቸውን 
ህዝባዊ አደራና ሀላፊነት የረሱና የከዱ ለህዝብ ጥቅምና የበላይነት ሳይሆን ለራሳቸው 
ጥቅም ሽንጣቸውን ገትረው የቆሙ ኪራይ ሰብሳቢዎች ደግሞ በዘረፋ ነውረኛ ተግባር 
ተሰማርተው ህዝቡን አስለቅሰዋል፡፡ 

በዐይን አውጣነት፤ በማንአለብኝነት በተቀመጡበት የመንግስትና የህዝብ ወንበር 
በኢህአዴግ ስም ነግደዋል፡፡ ኢህአዴግ የውስጥ ትግሉን በማጎልበት ገዢውን ፓርቲና 
ህዝቡን ለማናቆር ጠንክረው ሲሰሩ የነበሩትን ወገኖች በማጣራት አራግፎ ከመጣል ውጪ 
ሌላ አማራጭ የለውም፡፡ ሊኖረውም አይችልም፡፡ 

ብዙ የተደከመባቸውን አገርና ትውልድን የቀየሩ ታላላቅ ስራዎች ጥላሸት የሚቀባ፤ 
ጭርሱንም ድሎቹን ሊያስነጥቅ ያሰፈሰፈውን ጥገኛና ሙሰኛ የኪራይ ሰብሳቢ ሀይል 
በህዝባዊ ትግሉ የማንበርከክ ስራ ሁሉ የመጀመሪያ ተግባር ሆኖ መቀጠል አለበት፡፡  

መልካም አስተዳደርና የፍትህ አሰራሩን ሙሉ በሙሉ ፍትሀዊ የማድረግ ስራ በአንድ 
ጀምበር የሚከወን አይደለም፡፡ረዥም ግዜና ትግልን የሚጠይቅ ሰፊ የቤት ስራ ነው፡፡ 
ኢህአዴግ በረዥሙ ዘመን የትግል ተሞክሮው በብዙ ፈተናና ውጣ ውረድ ውስጥ ያለፈ፤ 
ሰፊ ተሞክሮም ያለው እንደመሆኑ መጠን ይሀን ከፊት ለፊቱ የተጋረጠ ችግር በድል 
አድራጊነት እንደሚወጣው ይታመናል፡፡ 

በመጀመሪያ በህብረተሰቡ ውስጥ ስር ሰዶ የኖረውንና ከነዚህ ጉዳዮች ጋር ተያያዥነት 
ያለውን እንደ ባህል የተወሰደ አስተሳሰብና እምነት ከስሩ መለወጥ፤ አዲስ አስተሳሰብና 
አዲስ አመለካከት ማስፈንን ይጠይቃል፡፡ “ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል” የሚል 
አስተሳሰብ ሙስናና ዘረፋን፤ በሀላፊነት ተቀምጦ የአገርንና የመንግስትን ሀብት ዘርፎ 
መክበርን የሚያበረታታ በመሆኑ ለዛሬውም ሆነ ለቀጣዩ ትውልድ እንቅፋትና አደጋ ነው፡፡ 
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በመንግስት በኩል አንዱ መሰራት ያለበት ጠንካራ ስራ ለዚህ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ 
ነው፡፡ እንከአሁን መጠነኛ የሚባሉ ጥረቶች ቢኖሩም፤ በዋናነት በትምህርት ቤቶች ደረጃ 
ተተኪውና አገር ተረካቢው ትውልድ ስለሙስናና ስለኪራይ ሰብሳቢነት አገራዊ አደጋነት 
ተረድቶ፤ ስለፍትህና ስለመልካም አስተዳደር አስፈላጊነት በአግባቡ ተምሮ በመልካም ሥነ 
ምግባር ተቀርጾ እንዲወጣ ማድረግ ካልተቻለ አደጋው ከሚታሰበውም በላይ የከፋ ነው 
የሚሆነው፡፡ 

በተለያዩ የአፍሪካ አገራት ባለስልጣናት በሙስናና በኪራይ ሰብሳቢነት፤ ፍትህን በመርገጥ  
ህዝቡን በማስመረራቸው ከስልጣን እንዲወርዱና በህግ እንዲጠየቁ  የተደረጉበት በርካታ 
አጋጣሚዎች ታይተዋል፡፡ ሲከፋም እስከ ስርአቱ መውደቅ ያመሩበት ሁኔታም ታይቷል፡፡ 

የእኛን የተለየ የሚያደርገው ግን ገዢው ፓርቲ በራሱ ጉባኤ ላይ ባደረገው ሰፊ ግምገማ 
ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት የመልካም አስተዳደርና የፍትህ ችግር በህዝባዊ ንቅናቄ  
መወገድ ያለበት ለስርአቱ የሞት የሽረት ትግል ነው ሲል ሕዝባዊ ንቅናቄ በይፋ አውጆ 
መንቀሳቀሱ ነው፡፡ 

ሕዝባዊ ንቅናቄውን መሰረት ባደረገ መልኩ ከህዝቡም ጋር በተዘጋጁ ሰፊ የውይይት 
መድረኮች የህብረተሰቡን ሀሳብና ተጨባጭ ማስረጃዎች በመቀበል በከፍተኛ፤ በመካከለኛና 
በዝቅተኛ የሃላፊነት ደረጃ ላይ በነበሩ ግለሰቦች ላይ ከሀላፈነታቸው የማንሳት፤ በህግ 
ተጠያቂ የማድረግ፤ ከደረጃቸው ዝቅ እድርጎ የመመደብና የማጥራት እርምጃዎች 
ተካሂደዋል፡፡ አስከአሁን ጅምሩ መልካም የሚባል ቢሆንም ጉዳዩ የመቀዛቀዝና የመደብዘዝ 
ምልክት እያሳየ ስለመምጣቱ መከራከር አይቻልም፡፡ በአብዛኛው ማጥራቱም ሆነ 
ከሥልጣን የማንሳት እርምጃው ያነጣጠረው የታችኛው አካል ላይ ብቻ ሲሆን በላይኛው 
ደረጃ ግን ሚዛን የሚደፋ ወይም ትርጉም ያለው እርምጃ ሲወሰድ አልታየም፡፡ ህዝብ 
ያያል፡፡ ያዳምጣል፡፡ ሚዛናዊ ፍርድም ይሰጣል፡፡ 

ቀደም ሲል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብሳቢነት የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት 
በሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት ዙሪያ የቀረበውን ጥናታዊ ሪፖርትና የተደረገውን ከፍተኛ 
ውይይት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት የተከታተለው በአገር ውስጥና በውጭ 
የሚኖረው ሕዝብ ሰንቆ የነበረው ተስፋ መንግስት በቁርጠኝነት እርምጃ በመውሰድ ችግሩን 
ያጠራዋል የሚል ነበር፡፡ አሁን በሚታየውም ሂደት ትግሉ የመቀዛቀዝ ሁኔታዎችን እያሳየ 
ነው፡፡ ይባስ ብሎም እርምጃው የቀረ በሚመስል መልኩ ድርጊቱ ተቃራኒ ሆኗል፡፡ ሕዝብ 
የሚያውቃቸውና ጸሀይ የሞቃቸው ሙሰኞችና ኪራይ ሰብሳቢዎች በየመድረኩ ያለምንም 
ሀፍረት  ስለጸረ ሙስና ትግሉ ዲስኩር ሲያሰሙ ማየት መስማት ተጀመረ፡፡ ይኼ መቼም 
እንደ አገርም እንደ ህዝብም ያማል፡፡ ያሳፍራልም፡፡ ይህንንም ህዝቡ ጠንቅቆ ያውቃል፡፡ 
ኢህአዴግ ህዝቡን መሰረት ያደረገ እስከሆነ ድረስ መስማትም ማዳመጥም ያለበት ህዝቡን 
ነው፡፡ 

በሙስናና በኪራይ ሰብሳቢነት ላይ የተጀመረው ትግል ገና አልተነካም፡፡ እስከአሁን 
የታዩት /የታየ ካለ ነው/ ጅምሮች እንጂ ብዙ ተሰርቷል ማለት አይቻልም፡፡ በየመንግስት 
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መስሪያ ቤቱ በየድርጅቱ የተዘረፈውን የመንግስትና የህዝብ ሀብት መንግስት ቁርጠኛ ሁኖ 
ካልገፋበትና እርምጃ በመውሰድ ማስመለስ ካልቻለ በአድርባይነትና በመሸፋፈን 
በመፈራራት የሚኬድበት አካሄድ ለአገርና ለሕዝብ፤ ለእራሱ ለመንግስትም  አይበጅም፡፡ 

ሕዝብ ያውቃል፡፡ ሕዝብ አያውቅም አይባልም፡፡ በዚህ ዙሪያ ሚዲያውም የበለጠ እንዲሰራ 
መበረታታት አለበት፡፡ በእርግጥም ይሕ አጀንዳ እንዲደበዝዝ በሂደትም እንዲከስም 
የሚፈልገው በራሱ በመንግስት ውስጥ የሚገኘው ሙሰኛና ኪራይ ሰብሳቢው ሀይል ነው፡፡ 
ይህ ሀይል ጉዳዩ ከአጀንዳነት እንዲወጣና ከህዝብ እየራቀ እንዲሄድ ይፈልጋል፡፡ 
እንዲረሳለትም ይሻል፡፡ አሊያ ደግሞ ግርግርና ትርምስ ተነስቶ ማምለጥና መሰወር 
ይፈልጋል፡፡ ሙሰኛውና ኪራይ ሰብሳቢው የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ ወደሌላ ጉዳይ 
እንዲዞር ብርቱ  ፍላጎቱ ነው፡፡ ለዚህም ይሰራል፡፡ 

የሙሰኛውና የኪራይ ሰብሳቢው ሀይል አመዝኖአል የሚለው የህዝብ ቁጥር ቀላል 
አይደለም፡፡ በእርግጥ በየትኛውም መንግስት ውስጥ ይህን የመሰሉ የሙስናና የኪራይ 
ሰብሳቢዎች ችግሮች ይከሰታሉ፡፡ትልቁ ጉዳይ ችግሩን ለማስወገድ ተጨባጩን ሀገራዊ 
ሁኔታ ምርኩዝ አድርጎ መንግስት የሚከተለው ስትራቴጂና ታክቲክ ነው፡፡ 

ሙሰኞችንና ኪራይ ሰብሳቢዎችን ፈርቶ ወይም አቅፎና አሽሞንሙኖ ትልቅ ህዝባዊና 
አገራዊ የልማት አጀንዳ ማራመድም ሆነ ከዳር ማድረስ አይታሰብም፡፡ ሙሰኞችና ኪራይ 
ስብሳቢዎች የመልካም አስተዳደርና የፍትህ መዛባት ዋነኛ ተዋናይ ከመሆን ባለፈ 
ለስርአቱም ጠንቅና ጸር ናቸው፡፡ መንግስትንና ህዝብን የሚያናቁሩት፤ በመሀል ክፍተት 
እንዲፈጠር የሚያደርጉት እነሱው ናቸው፡፡ እናም መንግስት ችግሮችን ለመፍታት 
ትኩረት አድርጎ መስራት ያለበትም በዚሁ ዙሪያ ነው፡፡ 

የኢህአዴግ 10ኛ ጉባኤ ከተካሄደ አንድ ዓመት ሊሞላው የቀሩት ሶስት ወራት ብቻ 
ናቸው፡፡ በነዚህ ጊዜያትም ሕዝባዊው ንቅናቄ በተጀመረበት ግለት እየተጓዘ አይደለም፤ 
መንግስት በሌሎች አጀንዳዎችና በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ብቻ እንዲያተኩር ሙሰኛውና 
ኪራይ ሰብሳቢው ሀይል ባልተጠበቀ ሁኔታ የቤት ስራ እየሰጡት፤ ዋነኛ ትኩረቱን 
እንዲያነሳ እያደረጉት ነው የሚል የህዝብ አስተያየት አለ፡፡ 

ትግሉን ወደፊት መግፋት የሚቻለው ህዝብና መንግስት እጅ ለእጅ ተያይዘው እንደመሆኑ 
መጠን በመሀል የሚፈጠሩት እነዚህ የመቀዛቀዝና የመደብዘዝ ሁኔታዎች ህዝባዊ አመኔታን 
በትልቁ ይሸረሽራሉ፡፡ ከሰሞኑ የፌደራሉ ጠቅላይ ኦዲተር ለፓርላማው ባቀረቡት ሪፖርት 
ከ2 ቢሊዮን በላይ የመንግስት ገንዘብ በአግባቡ ያለመወራረዱን የት እንደገባ 
እንደማይታወቅ ጠቁመው፤ በተለያዩ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶች ውስጥ የመንግስት 
ንብረት ብክነትና የገንዘብ አያያዝ ከቀድሞዎቹ ጊዜያት በበለጠ እየከፋ መምጣቱን 
ገልጸዋል፡፡ ጠቅላይ ኦዲተሩ ሊብሬያቸው እያለ የጠፉ የመንግስት መኪኖች 
መኖራቸውንም  አንስተዋል፡፡ ከዚህ የከበደ ጉዳይ የለም፡፡ በእጅጉ አሳሳቢም ነው፡፡ 
ኃላፊው ጨምረውም ይህንን ገንዘብ ተከታትሎ ለመንግስት ገቢ ማድረግ ካልተቻለ 
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የመንግስትና የህዝብ ሀብት መሆኑ ቀርቶ የግለሰቦች ሲሳይ ሆኖ እንደሚቀር አጽንኦት 
ሰጥተው ተናግረዋል፡፡  

ጉዳዩ ለራሱ ለመንግስትም የፈተና ፈተና ነው፡፡ እናም በሙሰኞችና በኪራይ ሰብሳቢዎች 
ላይ የሚያደርገውን ትግል አጠናክሮ ከመግፋት ውጪ ሌላ አማራጭ እንደሌለው በገሀድ 
የሚያሳይ ነው፡፡ ትግሉንም በወሳኝነት ማካሄድ ያለበትበራሱ ውስጥ ነው፡፡ ጣትን ወደ 
ውጭ መቀሰር የሚያስችል አንድም ምክንያት የለም፡፡ ለዚህም ትግል ኢህአዴግ  ህዝቡን 
ሙሉ በሙሉ ከጎኑ ማሰለፍ አለበት፡፡ “ተሸካክሞና ተዛዝሎ እስከየት ድረስ መሄድ 
ይቻላል?” የሚለውም የሕዝብ ጥያቄ በቅጡ መመለስ ይገባዋል፡፡ “ቀድሞውን ባልዘፈንሽ፤ 
ከዘፈንሽም ባላፈርሽ” እንዳይሆን መጠንቀቁ ተገቢም፤ አስፈላጊም ነው፡፡ 


