
 

“ትሁት” ነፍሰ ገዳዮችን መታገስ አይገባም! 

ሰለሞን ሽፈራው 08-15-17 

 እንደ ኢትዮጵያ ስር ከሰደደ ድህነትና ኋላ ቀርነት ለመላቀቅ ያለመ ፈርጀ ብዙ የልማት ጥረት በማድረግ ላይ 

ያለ ታዳጊ ሀገር ውስጥ የሚፈጸም የሙስና ተግባር ከነፍስ ግድያ ወንጀል ይበልጥ እንደሁ እንጂ አይተናነስም ማለት 

ይቻላል፡፡ ምክንያቱም ደግሞ፤ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣት ዜጎቿ የዕለት ጉርስ የዓመት ልብስ ፍለጋ 

ወደየትኛውም ክፍለ ዓለም በሕገ ወጥ መንገድ ሲሰደዱና ለአሰቃቂ ህልፈተ ህይወት ሲዳረጉም ጭምር 

በሚስተዋሉባት ሀገራችን፤ ጥቂት ግለሰቦች የመንግስትን ስልጣን ተተግነው በሚፈጽሙት ኢ-ስነምግባራዊ ድርጊት 

አማካኝነት የህዝቡን አንጡራ ሀብት እየመዘበሩ ያለአግባብ ሲበለጽጉ ማየት በእርግጥም ከነፍሰ ገዳይነት የከፋ 

ወንጀል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላልና ነው፡፡ 

 እንግዲያውስ አንዳንድ የጉዳዩን አስከፊ ገጽታ አበክረው የተገነዘቡ ወገኖች፤ ኪራይ ሰብሳቢዎቹን ኃይሎች 

“ትሁት ነፍሰ ገዳዮች” እያሉ ሲጠሯቸው የሚደመጡትም ያለምክንያት አይደለም፡፡ ይልቅስ የኪራይ ሰብሳቢነትን 

ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ የህልውናቸው መሰረት አድርገው የሚወስዱት ኃይሎች በተጠና መልኩ በሚዘረጉት የሙስና 

ተግባር መፈጸሚያና ማስፈጸሚያ መረብ አማካኝነት፤ ሀገር እንደ ሀገር የጥቂት ህሊና ቢሶችን ገደብ የለሽ የቅንጦት 

ኑሮ ይበልጥ ለማመቻቸት ሲባል እየተገዘገዘች ያለችበት አሳሳቢም፤ አስተዛዛቢም እውነታ ስለሚገባቸው እንጂ፡፡ 

እናም የአስነዋሪውን ድርጊት መሪ ተዋኒያን “ትሁት ነፍሰ ገዳዮች” ሲሉ ቢጠሯቸው ተገቢነቱ የሚያጠራጥር ጉዳይ 

አይሆንም፡፡ 

 ስለዚህ ከኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ችግር አደገኛ ገጽታ በስተጀርባ መመርመርና መበርበር 

ያለባቸው የተወሳሰቡ የነፍስ ግድያ ወንጀሎች ስለመኖራቸው እንብዛም የሚያከራክር ጉዳይ እንዳልሆነ፤ አንኳር 

አንኳር ነጥቦችን ብቻ ለአብነት ያህል እያነሳን መተማመን አያዳግትም ባይ ነኝ ራሴም፡፡ ከዚሁ መሰረተ ሃሳብ አኳያ 

አስተያት ሲሰጡ የሚደመጡ በርካታ ችግሩ የሚያሳስባቸው ኢትዮጵያውያን ዜጎች የሚስማሙበት ቁልፍ ጉዳይ 

ቢኖር “ህዝቡን ክፉኛ እያስመረረው ካለው ሀገር አቀፋዊ የመልካም አስተዳደር እጦት ጀምሮ፤ ከጊዜ ወደ ጊዜ 

እየተፈጠረ ያለውን ማህበራዊ ቀውስ በማስከተል ረገድም ሆነ፤ እንዲሁም ደግሞ የሁከትና ብጥብጥ ተግባር 

እንዲቀሰቀስ ከማድረግ በስተጀርባም ጭምር የኪራይ ሰብሳቢዎቹ ኃይሎች አሉታዊ ተጽእኖ የሚገለጽበት አግባብ 

መኖሩ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው” የሚለውን መከራከሪያ ሆኖ አግኝቸዋለሁ፡፡ 

 ይህ ማለትም በዛሬዋ ኢትዮጵያ የሚስተዋሉ ማህበራዊ፤ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ሁሉ፤ በአንድም 

ሆነ በሌላ መልኩ የሚገለጽ የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባርና አስተሳሰብ ያስከተላቸው ተደርገው ሊወሰዱ እንደሚችሉ 

የሚያመለክት አስተያት ነው ሊባል የሚችል ይመስለኛል፡፡ በእርግጥም ደግሞ ሰሞኑን የፌደራል ጸረ ሙስና ኮሚሽንና 

ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ተቀናጅተው በወሰዱት እርምጃ የተያዙ ከሃምሳ በላይ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና እንዲሁም 

የሙስና ተግባር ተባባሪዎቻቸው፤ ከዚች ምስኪን ሀገር ህዝብ የዕለት ጉርስ ላይ እንደመቀማት ሊቆጠር በሚችል 

ሕጋዊ ውንብድና እየዘረፉ ለእነርሱ ቡድናዊ ጥቅም አውለውታል የተባለውን የትየሌለ ገንዘብ ብቻ እንኳን እናስላው 



 

ብንል፤ ጉዳዩ የግለሰብ ህይወት ከማጥፋት ነፍሰ ጉዳይነትም በእጅጉ የከፋ ወንጀል መፈጸም ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል 

አደገኛ ገጽታ እንዳለው መገንዘብ የሚያዳግት አይሆንም፡፡ 

 ከቶውንም በሕግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ከተደረጉት የአራት መንግስታዊ ተቋማት የሥራ ኃላፊዎች መካከል 

የአንዳንዶቹ መኖሪያ ቤት ሲፈተሽ፤ በሚሊዮኖች የሚቆጠር የኢትዮጵያ ብርና አልፎ ተርፎም ለስሌት የሚያስቸግር 

የተለያዩ ሀገራት ገንዘብ ጭምር ሊገኝ እንደቻለ የተገለጸበት የፖለስ የክስ መዝገብ፤ ኪራይ ሰብሳቢዎቹ ኃይሎች እቺ 

ሀገር በሕግ የበላይነት ስር የምትመራ መሆኗን ሳይዘነጉት እንዳልቀሩ የሚያሳይ ይመስለኛል፡፡ በአንድ ሌላ ተጠርጣሪ 

የዘረፋ ቡድኑ አባል ስም ተከማችቶ የተገኘው ብዙ ሚሊዮን ብር ከውጪ አገር ወደ ኢትዮጵያ ባንኮች ገቢ 

የተደረገለት ሆኖ የመገኘቱ ጉዳይም፤ ከግለሰቡ ኪራይ ሰብሳቢነት በስተጀርባ፤ ምናልባትም የሽብርተኝነት ተግባር 

ሳይኖርበት አይቀርም ብለን እንድንጠራጠር የሚያደርግ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

 ደግሞስ የእርሱ ቢጤዎቹ የኢህአዴግን “ማሊያ” ለብሰው እንዲጫወቱ ጽንፈኛ ዲያስፖራ ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ኃይሎች የመለመሏቸው መሰሪ የመንግስት አካላት ስልጣናቸውን ተጠቅመው እዚህ ሀገር ውስጥ የአመጽ 

ተግባር ለመቀስቀስ ያለመ ዕኩይ ተልዕኮ የመፈጸምና የማስፈጸም ሙከራ ሲያደርጉ ለሚስተዋሉት የጥፋት ቡድኖች 

ሽፋን ባይሰጡ ኖሮ፤ ከ2008 ዓ.ም መጀመሪያ እስከ 2009 ዓ.ም መጀመሪያ ድረስ በስርዓቱ ላይ የተቃጣውን 

የቅልበሳ አደጋ ማን አቀነባበረው ማለት ይቻላል? እንደኔ እምነት ከሆነ ግን ሰሞኑን በሕግ ቁጥጥር ስር የዋሉት 

የመዲናችን ኪራይ ሰብሳቢ ኃይሎች እንደመዘበሩት የተነገረለትን በቢሊዮን ብሮች የሚቆጠር የህዝብና የመንግስት 

ገንዘብ፤ የቀለም አብዮት ናፋቂዎቹ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች፤ እቺን ሀገር በአመጽ ተግባር ለማተረማመስ ያለመ 

ተደጋጋሚ ሙከራ ሲያደርጉ ከሚስተዋሉበት የህቡዕ እንቅስቃሴ መረብ ጋር የሚያቆራኘው አግባብ አይኖርም ብሎ 

ማሰብ ተራ የዋህነት ይመስለኛል፡፡ 

 ይህን ለማለት የሚያስገድደኝ ዋነኛ ምክንያትም ደግሞ ከላይ በጽሑፌ መግቢያ እንደተጠቆመው ሁሉ፤ 

ከእያንዳንዱ የሀገራችን ወቅታዊ ችግሮች በስተጀርባ የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ተግባርና አስተሳሰብ 

የሚገለጽበት አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚኖር ይታመናልና ነው፡፡ በሌላ አነጋገር የዚህን ያህል መጠነ ግዙፍ የሙስና 

ተግባር ውስጥ ገብተው ሚሊኒየር እስከ መሆን የደረሱ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፤ የፈጸሙትን ያለአግባብ 

የመበልጸግ ወንጀል ልቦናቸው አሳምሮ ስለሚያውቀውና ከዕለታት አንድ ቀን ተነቅቶብን በሕግ አንጠየቅ ይናል የሚል 

ስጋት ስለሚሰማቸው፤ ፖለቲካው እንዳይረጋጋና ከተቻለም የስርዓት ለውጥ እንዲከሰት ከመሻት የሚመነጭ አፍራሽ 

እንቅስቃሴ ውስጥ እጃቸውን ማስገባታቸው አይቀርም ብለን ብናምን ስህተት አይሆንም ባይ ነኝ እኔ፡፡ 

 ስለሆነም፤ የኪራይ ሰብሳቢነትን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ የህልውናቸው መሰረት አድርገው እስከመውሰድ 

የሚደርሱ ጥገኛ ኃይሎች እየተበራከቱ በሔዱ ቁጥር፤ ለሕግ የመገዛት አስፈላጊነት እንብዛም ቦታ እንዳይኖረውና 

ይልቁንም ስርዓት አልበኝነትን የሚያበረታታ ስነ ልቦናዊ ቀውስ እንዲሰፍን ለማድረግ ከመሞከር እንደማይቦዝኑ 

ይጠበቃል፡፡ ከዚህ የተነሳም ነው የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባርና አስተሳሰብ የበላይነት እንዳይዝ፤ ሙስናን አምርሮ 

መታገል ይገባል የሚባለውም፡፡ አለበለዚያ ግን፤ ከፊት ለፊት ለሚያያቸው ሰው፤ ለሀገር ለወገን መብትና ጥቅም 

መረጋገጥ ሲሉ ራሳቸውን አሳልፈው እስከ መስጠት የሚደርሱ ዴሞክራት ታጋዮች የሚመስሉና በተግባር ግን 



 

የተራውን ጥሮ አትራፊ ህዝብ ተስፋ የሚያጨልም ድርጊት እንዲፈጽሙ የተፈቀደላቸው ያህል ሲዘቅጡ የሚስተዋሉ 

የሥራ ኃላፊዎች እንዳሉ ነው ከነባራዊ እውነታው መረዳት የሚቻለው፡፡ ይህ ማለት ግን አንዳንድ ወገኖች 

“በሚኒስቴር ደረጃ የመንግስት ስልጣን ላይ የተቀመጡ ሰዎች ካልታሰሩማ ምኑን የጸረ ሙስና ትግል ተካሄደ?!” 

እንደማለት የሚቃጣውን ኢ-አመክንዮአዊ መከራከሪያ ሲያነሱ የሚደመጡበትን አግባብ እጋራለሁ እያልኩኝ 

እንዳልሆነ ልብ ይባልልኝ፡፡ እኔ ለማለት የፈለግኩት በተለይም ከፍተኛውን የመንግስት አመራር አካል ከብዙሃኑ 

የህብረተሰብ ክፍል ጋር እንዲገናኝና እንዳይገናኝ የማድረግ ቁልፍ ሚና ለመጫወት በሚያስችላቸው የስልጣን እርከን 

ላይ የሚቀመጡት “ኤክስፐርቶች” ምን ያህል በትግሉ ሰማዕታት የህዝብ ልጆች መስዋዕትነት ሲያላግጡ 

የሚስተዋሉበት ቡድናዊ የሙስና መረብ እንዳላቸው የጋራ ግንዛቤ ይወስድበት ነው እንጂ ስርዓቱ እንደስርዓት ነቅዟል 

የሚል እምነት የለኝም፡፡  

 ምንም እንኳን ለመሰል ስነ ምግባራዊ ዝቅተት ሊጋለጥ የሚችል ሚኒስቴርና ሚኒስር ዲኤታ አይኖርም ብሎ 

መደምደም ተገቢ ባይሆንም፤ ስርዓቱን የህዝብ አመኔታ ለሚያሳጣ የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ አደጋ 

የሚያጋልጥ የሙስና መረብ ዘርግተው በመንቀሳቀስ የሚታወቁት ግን፤ አሁን ላይ በቁጥጥር ስር እየዋሉ ያሉትን 

ዓይነቶቹ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች (ኤክስፐርቶች) ናቸው ተብሎ ይታመናል፡፡ ለዚህ ዓይነቱ ችግር እንደዋነኛ 

መንስኤ ተደርጎ የሚቆጠረው ምክንያታዊ የመከራከሪያ ሃሳብም፤ ኤክስፐርቶቹ የሚቀመጡበት የሥራ ኃላፊነት ቦታ፤ 

እንደ ከፍተኛው የመንግስት አመራር አካል ለቁጥጥርና ለክትትል የሚጋብዝ ካለመሆኑም ባሻገር፤ ትኩረት ሳይስቡ 

ያሻቸውን አሉታዊ ሚና ለመጫወት እንዲችሉ የሚፈቅድ ቁልፍ የስልጣን እርከን ላይ ስለሚገኙም ጭምር እንደሆነ 

ያመለክታል፡፡ እንዲያውም እንደ አንዳንድ ታዛቢዎች አስተያየት ከሆነማ፤ አነዚሁ በመካከለኛው የመንግስት አመራር 

እርከን ላይ የሚቀመጡና ግን ደግሞ ለስርዓቱ ህልውና ስለመቀጠል-አለመቀጠል ጉዳይ ቅንጣት ያህል ደንታ 

የሌላቸው ብልጣ ብልጥ የመንግስት አካላት፤ ለቀለም አብዮት ናፋቂዎቹ ጽንፈኛ የፖለቲካ ቡድኖች ህቡዕ እንቅስቃሴ 

ሕጋዊ ሽፋን ለመስጠት ሲሞክሩ የሚስተዋሉበት አግባብ መኖሩንም ነው የሚያስረዱት፡፡ ይህን መሰሉ የመሀል 

ሰፋሪነት ተግባር የሚፈጸምበት አግባብ፤ ከፌደራሉ መንግስት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እስከ የክልል መስተዳደሮች 

መዋቅር በሚዘልቅ ህቡዕ የግንኙነት መረብ የሚተሳሰርበት ስፋትና ጥልቀት እንዳለው ነው ውስጥ አዋቂዎቹ 

ምንጮች አክለው የሚገልጹት፡፡        

 ስለዚህም ለህዝብ መብትና ጥቅም መረጋገጥ የሚሰሩ መስለው ራሱን ብዙኃኑን ህብረተሰብ በመልካም 

አስተዳደር እጦት ከማስመረርም አልፈው፤ ከዕለት ጉርሱ ላይ እየቀሙና እንዲሁም ደግሞ የመንግስትን ካዝና 

እየገለበጡ በሚዘርፉት ገንዘብ አማካኝነት ሰላማችንን የሚያደፈርስ፤ ልማታችንን የሚያፈርስ የነውጠኝነት 

እንቅስቃሴን ለሚጋብዝ የኩርፊያ ፖለቲካ ምቹ ሁኔታ መፍጠርን እንደ ሙያ ሲቆጥሩት የሚታዩ ሙሰኞችን መታገስ 

እንደማይገባ ነው የሚሰማኝ፡፡ ይህን ስልም ደግሞ አንዳንድ ታዛቢዎች “ትሁት ነፍሰ ገዳዮች” እያሉ የሚጠሯቸው 

የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ተግባርና አስተሳሰብ መሪ ተዋንያን ኃይሎችን በቸልታ ማለፍ የኋላ ኋላ እንደ 

ሀገር ሊያስከፍለን የሚችለው ዋጋ ምንኛ ከባድ ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ መገመት አያዳግትም ማለቴ ነው፡፡ 

 እነዚህ ህሊናቸውን ሽጠው የበሉ ምግባረ ብልሹ የመንግስት ስራ ኃላፊዎችና ተባባሪዎቻቸው የሚዘርፉት 

በቢሊዮን ብር የሚቆጠር ገንዘብ እኮ እኛ ኢትዮጵያውያን ህዝቦች ለዘላቂ የጋራ ዕጣ ፈንታችን መቃናት ስንል፤ 



 

ከየዕለት ጉርሳችን ላይ እየቀነስን በማዋጣት የምንከፍለው ታክስና ግብርን ጨምሮ፤ እቺ ሀገር የጀመረችውን ፈርጀ 

ብዙ የልማት ንቅናቄ ለማስቀጠል ስትል፤ በስማችን ተበድራ የምታመጣው እንጂ የሌላ የማንም ሀብት አይደለም፡፡ 

ስለዚህ እንደኔ እንደኔ ከሆነ ከመቸውም ጊዜ ይልቅ በኪራይ ሰብሳቢዎቹ ሙሰኞች ላይ እያንዳንዱ ዜጋ አምርረን 

ልንነሳና ትሁት ነፍሰ ገዳዮችን የምንታገስበት ምክንያት እንደማይኖር ልናረጋግጥላቸው ይገባል የሚል ጽኑ እምነት 

ነው ያለኝ፡፡ እንግዲህ ነባራዊ አውነታውን በጥሞና ለተከታተለ ሰው በዕርግጥም ያን ከማድረግ የተሻለ ሌላ አማራጭ 

መፍትሄ የሚኖር አይመስልምና መንግስታችን አሁን ላይ የጀመረውን የጸረ ኪራይ ሰብሳነት ትግል ይበልጥ ለማፋፋም 

ህዝባችን በባለቤትነት መንፈስ ሊረባረብ ይገባል፡፡ በአጭሩ ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን የተያያዘቸውን የህዳሴ ጉዞ 

ሂደት በኪራይ ሰብሳቢዎቹ ሙሰኞች “ትሁት ነፍሰ ገዳይነት” ምክንያት እንዲቀለበስ መፍቀድ ማለት ታሪክ ይቅር 

የማይለውን ስህተት እንደመፈጸም ይቆጠራል፡፡ ስለሆነም በዚህ ቁልፍ ነጥብ ዙሪያ የማያሻማ ሀገራዊ የጋራ መግባባት 

ላይ የመድረስ ጉዳይ ለነገ የሚባል አይደለም እያልኩኝ ዛሬውን ሐተታዬን እንዲህ አጠቃልላሁ፡፡ መዓሰላማት! 

 

የጽሑፉ ርዕስ፤ “ትሁት” ነፍሰ ገዳዮችን መታገስ አይገባም! 

የጽሑፉ ይዘት፤ ከተጀመረ ጥቂት ሳምንታትን ያስቆጠረው በሙስና የተጠረጠሩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችንና ሌሎች 

በጉዳዩ እጃቸው እንዳለበት የተደረሰባቸው ባለሀብቶችን ጭምር በቁጥጥር ስር የማዋል 

እርምጃ ተገቢነት ያለው ብቻም ሳይሆን ተጠናክሮ መቀጠል የሚኖርበት ወቅታዊ አጀንዳ 

እንደሆነ ጸሐፊው በአጽንኦት ያስገነዘበበት መሰረተ ሃሳብ ተነስቶበታል፡፡ ከዚህ የተነሳም 

ከፈርጀ ብዙ ድህነትና ኃላቀርነት ጋር የሞት ሽረት ትግል ገጥማ በምትገኘው ኢትዮጵያ 

የሙስና ወንጀል ፈጽሞ መገኘት ከለየለት ነፍሰ ገዳይነት የከፋ እንጂ የሚተናነስ ወንጀል 

ተደርጎ ሊወሰድ እንደማይገባው ጸሐፊው ያለውን እምነት ገልጾበታል፡፡  

 


