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ሰሞኑን የፌደራል ዋናው ኦዲተር ለሚዲያ ሰራተኞች የምክክር መድረክ አዘጋጅቶ ሰፊ 

ውይይቶች ተካሂዷል፡፡ በዚህ ውስብስብ ትግል ውስጥ ትልቁ ጉልበቱ፣ መልእክቱን 

ለሚሊዮን ሕዝብ የሚያደርስለት፣ ስራውን አንጥሮ የሚያሳይለት ሚዲያው ነውና ዋናው 

ኦዲተር መስሪያ ቤት ትክክለኛ አጋሩን መርጦ ለውይይት መጋበዙ ይደነቃል፡፡   

ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት በገዘፈባቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ጭምር  ደላላው 

ከጀርባ ዋና ስራ አስኪያጅ/ስራ አስፈጻሚ ሆኖ በስውር የመስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ፈላጭ 

ቆራጭ በመሆን በእቃ ግዢው፣ በንብረት ማስወገዱ፣ በአዳዲስ ፕሮጀክቶች ስራ፣ በሚዘጋጁ 

ወርክሾፖች፣ ኮንፈረንሶች ወዘተ ከትላልቅ ሆቴሎች ጋር በመመሳጠር የመንግስትና የሕዝብ 

ገንዘብ እንደጠላት ገንዘብ እየተቆጠረ በእርዳ ተራዳ ተመዝብሮአል፤ እየተመዘበረም ነው፡፡ 

ጉዳዩ ሀገርና ሕዝብ ይቅደም አይደለምና ግለሰቦች ለመክበር በዘረፋ ተሰማርተው 

በሚሊዮኖችና በቢሊዮኖች የሀገር ሀብት ሲዘረፍ ኖሯል፡፡ ሀገርን እያሳበደ ያለው ሙስናና 

ኪራይ ሰብሳቢነት ምን ያህል እንደወረረን ከዋናው ኦዲተር ሪፖርት በላይ ሌላ ገላጭ ነገር 

አይኖርም፡፡ 

ከሪፖርቱ መረዳት እንደተቻለው በየመስሪያ ቤቱ በሕዝብና በመንግስት ሀብት ላይ  

የተፈጸመው የግፍ ግፍ ነው፡፡ ከአንድ የድህ ሀገር ካዝና ይሄ ሁሉ ዘረፋና ምዝበራ ሲካሄድ 

በወቅቱ መንግስት እርምጃ አለመውሰዱ ተገቢ አልነበረም፡፡ እነእከሌ እንዳይነኩ ጉዳዩ 

እነእከሌን ይነካል እየተባለ መተሻሸት ሲበዛ ነው በሙሰኞችና በኪራይ ሰብሳቢዎች 

መንስኤና ጦስ በኦሮሚያና በአማራው ክልል ጭምር የበረታ የሕዝብ ተቃውሞ 

የተቀሰቀሰው፡፡ 

እነ”እከሌ”ም ሰው እንጂ ከሕዝብና ከሀገር በላይ አይደሉም፡፡ ለግለሰቦች ሲባል ሀገርና 

ሕዝብን አሳልፎ መስጠት አይቻልም፡፡ በዚሁ አመት የሕወሐት መስራችና ነባር ታጋይ 

የሆኑት አቦይ ስብሐት ነጋ ኢሕአዴግ ችግር ላይ ያሉ ግለሰቦችን ለማዳን ብሎ የሀገር 



ክህደት አይፈጽምም ሲሉ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ የሰጡት ቃለምልልስ እዚህ ላይ ተጠቃሽ 

ነው፡፡ እውነትም ነው፤ ሀገርና ሕዝብ ይቀድማልና፡፡ 

ሙሰኛውና ኪራይ ሰብሳቢው ያልዘረፈው ያላጋዘው ምንም የቀረው ነገር የለም፡፡ መሬቱን 

ተቀራምቶ ሸጦ ለውጦ በልቶአል፡፡ ድሀውን ገበሬ አፈናቅሎ ትንሽ ብር በመወርወር፤ እሱ 

የሚሊዮኖችና ቢሊዮኖች ባለቤት ለመሆን በቅቶአል፡፡ ሕንጻዎችን፤ ታላላቅ ሆቴሎችን 

ገንብቶአል፡፡ የዘረፈውን ዘርፎ አብዛኛውን ከሀገር አሽሽቶ በውጭ ባንኮች ያስቀመጠ 

መሆኑን ሕዝብ ይናገራል፡፡ 

ሙሰኞችና ኪራይ ሰብሳቢዎች ሙሰኝነትን እንዋጋለን ሲል አንከትክቶ ከማሳቅም አክፎ 

ያንፈራፍራል፡፡ ሕዝብ እያንዳንዱን ነገር ልክ እንደ ጠቅላይ ኦዲተር አንጠርጥሮ 

ያውቃል፡፡ መሰወር፣ መዋሸትና መደበቅ አይቻልም፡፡ እንዴት ተደርጎ? ጭርሱንም ሕጋዊ 

ካርታ ያለውን የግለሰቦችን መሬትና ይዞታ ጭምር ከኃላፊዎችና ከሙሰኞች ጋር 

በመመሳጠር በሕገወጥ መንገድ እያመከነ አዲስ ፎርጅድ ካርታ እያወጣ እየሰጠ 

የመንግስትን ቤት ለግለሰቦች እየዛወረ እየሸጠ ያልተሰራ ያልተፈጸመ ወንጀል እንደሌለ 

ሕዝብ ይናገራል፡፡ መንግስት አሁንም ጠንካራ እርምጃ ካልወሰደ ያለው ሁኔታ አሳሳቢ 

መሆኑን መረዳት አለበት፡፡   

የመንግስት ንብረትና ኃብት ይህን በመሰለ አይን አውጣ ዘረፋ ሲበዘበዝ የመቆጣጠር፣ 

በጀቱን የመመርመር፣ እንደ አስፈላጊቱም ጉዳዩን ለፖሊስና ለአቃቤ ሕግ የመምራት 

ኃላፊነት ያለበት ጠቅላይ ኦዲተር ይህንን በሀገር ላይ የሚፈጸም ከባድ ወንጀል እያየ 

በዝምታ አልተቀመጠም፡፡ 

በተለያየ ግዜያት ደንቡ በሚፈቅድለት መሰረት ለፓርላማው ሪፖርት በማድረግ በፌደራል 

መስሪያ ቤቶች ውስጥ ምን አይነት አስከፊ ምዝበራ እንደተፈጸመና በመፈጸም ላይ 

እንደሚገኝ በማጋለጥ ታላቅ ኃላፊነቱን ተወጥቶአል፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ ዳር እስከዳር 

ለዚህ እውነተኛ የሕዝብ ልጅ ለሆነ የጠቅላይ ኦዲተር መስሪያ ቤት ያለውን ጥልቅ 

አድናቆትና ክብር ደጋግሞ ገልጾአል፡፡ 

መሪው ፓርቲ  ኢሕአዴግ ይህን ሁሉ ጉድ እያየ ሊያልፍ አይችልም፡፡ ሙሰኞችንና 

ኪራይ ሰብሳቢዎችን ተሸክሞና አዝሎ ሀገር አይለማም፡፡ ሀገርና ሕዝብ ለማክበር እንጂ 



ግለሰቦችን ለማክበር አይደለም መንግስት የሚሰራው፡፡ መንግስት ሀገር ለማልማት 

ለማሳደግ ይሰራል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ታምነው ይሰራሉ ተብለው የተቀመጡ ኃላፊዎች 

በእንዲህ አይነት ዘረፋና የምዝበራ ቅሌት ውስጥ ተዘፍቀው ሀገር ያወድማሉ፡፡ 

ይህ ሁሉ በዋናው ኦዲተር ምርመራ የተገኘ የሀገሪትዋ ገንዘብ ጉድለት ስንትና ስንት 

ልማት ግንባታ ማለትም የመንገድ፣ የትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ ወዘተ ሊገነባልን ይችል 

እንደነበር ከሀገር ይልቅ የግለሰቦች መክበሪያ መሆኑ ሲታሰብ እጅግ ያሳዝናል፡፡  

ኢሕአዴግ ቆራጥ አቋም ወስዶ መመንጠር፣ ማራገፍና በሕግ የሚጠየቀው እንዲጠየቅ 

ማድረግ የዘረፉትን ንብረት ለመንግስት የማስመለስ እርምጃ መውሰድ ያለበት ጊዜ ቢኖር 

ዛሬ ነው፡፡ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶቻችን፣ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ወዘተ የሙስናና የኪራይ 

ሰብሳቢዎች መናሀሪያ ከሆኑ ውለው አድረዋል፡፡ ከተራው ሰራተኛ እስከ ምሁሩ 

የተዘፈቁበት፣ ሀገር ወገን የሚል አሳቢነት የጠፋበት አስከፊ ሁኔታ ላይ ደርሰናል፡፡ በዚህ 

መልኩ መቀጠል ደሞ አይቻልም፡፡ 

አንዳንድ የፓርላማ አባላት እንደገለጹት በቀድሞ አመታትም ፓርላማው በየአመቱ 

የጠቅላይ ኦዲተር ሀገራዊ ሪፖርት ሲቀርብለት ሰምቶ ከማለፍ ባለፈ ቁርጥ ያለ ውሳኔ 

አላሳለፈም፡፡ አስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰድ አላደረገም፡፡ መተሻሸቱ፤ መለባበሱ፤ 

መፈራራቱ፤ ከየት መጣ? የተቀመጡት ሕዝብን ወክለው የሕዝብንና የሀገርን ጥቅም 

እንዲያስከብሩ አይደለምን? ወይንስ ለግለሰቦች ሲባል ሀገር ሲወድም ሲጠፋ መመልከት 

ከፓርላማውስ ይጠበቃል? ወይ የሚለው ጥያቄ አነጋጋሪ ሁኖ እስካሁን ዘልቆአል፡፡ 

በየሀገሩ የጠቅላይ ኦዲተር መስሪያ ቤት በሀገራዊ በጀትና ፋይናንስ አጠቃቀም ረገድ  

አንድ መንግሰት ጤነኛ አሰራር ስለመከተሉና ስለአለመከተሉ፤ በሙስና ስለመዘፈቁና 

አለመዘፈቁ ማረጋገጫ የሚሰጥ ነው፡፡ መንግስት ከሰዎች ስብስብ ውስጥ የሚወጣ እንጂ 

ራሱን ችሎ የተለየ ነገር ማለት አይደለምና በራሱ መስተዋት መልሶ ራሱን እንዲያይ 

የሚያደርግ አሰራር ነው፡፡  

የአሁኑ የጠቅላይ ኦዲተር መስሪያ ቤት ሪፖርት የሚያሳየን እውነት በሀገራችን ባሉት 

መስሪያ ቤቶቻችን ውስጥ ያሉና የነበሩ አመራሮች በአብዛኛው በሕግ ከተቀመጠው ደንብና 

የመንግስት መመሪያ ውጭ የሚሰሩ፤ የመንግስትን ሀብትና ንብረት የሚያባክኑ፤ ስራ ላይ 



በሌለ ሰራተኛ ስም ለአመታት የመንግስት ደመወዝ የሚከፍሉ፤ ፕሮጀክቶችን በግዜው 

ለመፈጸም የማይችሉ፤ ፕሮጀክቶችን በማራዘም ሀገራዊ ሀብትን ለውድመትና ለብክነት 

የሚዳርጉ ናቸው፡፡ እንደሀገር እንደ ሕዝብ ሲታይ ያሳፍራል፡፡ 

ኢሕአዴግን ከሕዝብ ጋር ያናከሱት ያጋጩት እንዲህ አይነት ስነምግባር የሌላቸው 

በድርጅቱ ስም ሲነግዱ የኖሩ ነውረኞች ናቸው፡፡ በእስከዛሬው ታሪካችን ለሌለ ሰራተኛ 

ከደንብ ውጭ የሚከፍሉ፣ በሙስና ውስጥ የተዘፈቁ፣ የመንግስትን ሀብትና ንብረት በውሎ 

አበልና ልዩ ክፍያ ስም የሚሞጨልፉ ጉዶች ስለመኖራቸው በሀገሪቱ ታሪክ ውስጥ 

ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም፡፡ ለዚህ ሁሉ መንስኤው የጠበቀ ቁጥጥር አለመደረጉ፤ 

እርምጃም አለመወሰዱ ነው፡፡ 

አንድ ሰሞን አንድ ፈሊጥ መጥቶ ነበር፡፡ መቼም የእኛ ነገር ማለቂያ የለውም አይደል? 

እነቻይና፣ እነአሜሪካና ሌሎችም ሀገራት በሙሰኛና ኪራይ ሰብሳቢዎች ላይ የሚወስዱት 

እርምጃ አያዳግምም፡፡ ሌላው እንዲጠነቀቅ እንዲሰበሰብ የሚያደርግ ነው፡፡ እኛ ጋ ደግሞ 

ማሰር መፍትሔ አይሆንም፤ የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት ነው መሰራት ያለበት ተባለ፡፡ 

ይሁን ይሄም ጥሩ ነው፡፡ በእርግጥም የአመለካከት ለውጥ ማምጣት ነው መሰረታዊ ለውጥ 

የሚያመጣው፡፡ ግን ግን የዘረፉትን በመንግስትና በሕዝብ ሀብት የተጫወቱትን ሲቀልዱ 

የኖሩትን በሕግ እንዲጠየቁ ማድረግ ነበር ወሳኝ ለውጥ የሚያመጣው፤ የችግሩም ፍቱን 

መፍትሔ ሊሆን ይችል የነበረው፡፡ ሌላው ሊማር ሊሰበሰብ የሚችለው ጠበቅ ያለ የሕግ 

እርምጃ ሲወሰድ ነው፡፡ 

በየትኛውም መልኩ ከሌቦች ጋር መደራደር አይቻልም፡፡ እነዚህ ሰዎች የግለሰብ ቤት 

ሰርሳሪዎች አይደሉም፡፡ የመንግስትና የሕዝብ ሀብትን በጠራራ ጸሐይ የሚዘርፉ የተደራጀ 

አቅም በኔትወርክ በመደራጀት የፈጠሩ ናቸው፡፡ የጠቅላይ ኦዲተሩ ሪፖርት ይፋ 

እንዳደረገው የመንግስት ተቋማት በሙሉ በሚቻል መልኩ በከፋ የሀብት ብክነት ውስጥ 

ተዘፍቀዋል፡፡ ይህም በውጭ ተመልካቾች አይን በሙስና ውስጥ የተዘፈቀ መንግስት 

ሊያስብለው ይችላል፡፡ 

ለሀገር ልማትና ግንባታ በውጭ ብድር የሚገኘውን ገንዘብ ጭምር አጭልገው በመዝረፍ 

የተካኑ ቢሮክራቶችን ቴክኖክራቶችን የእነሱ አጫፋሪና አጋፋሪ የሆነውን ደላላውን 



ሙሰኛውን መንግስት ከእንግዲህ ሊሸከም የሚችልበት ጫንቃ ሊኖረው አይገባም፡፡ ከዛ 

በፊት ግን ከትከሻው ሊያወርዳቸው፣ አሽቀንጥሮ ሊጥላቸው ይገባል፡፡ ጤነኛዎቹን ይዞ 

መዝለቅ ነው የሚበጀው፡፡ ከድሀ ሀገር ካዝና የሚዘርፉ ወሮበሎችን አባብሎ መያዝ 

ያብቃ፡፡ ሕዝብንም ያስመረረው ይሄው ነው፡፡ 

በየትኛውም አለም ሕግ ሕዝብና መንግስትን የሚዘርፉ ለሕግና ለፍርድ ቀርበው 

ይቀጣሉ፡፡ ይቅርታና ምሕረት የሚባል በዚህ ጉዳይ የለም፡፡ በሕዝብ ፊት በፍርድ 

አደባባይ መጠየቅ፤ መቀጣት አለባቸው፡፡ ይህን ማድረግ ካልተቻለ ሀገሪትዋ በፍጹም 

ብልሹነት ውስጥ ትወድቃለች፡፡ ተሀድሶው መፍጠንና መትጋት ያለበት ከዚህም አንጻር 

ነው፡፡ በአንድ በኩል ተግተው እረፍት አጥተው ለሀገርና ለሕዝብ የሚሰሩ፤ የእኔ የሚሉት 

የሌላቸው የኢሕአዴግ አመራሮችና አባላት እንዳሉ ሕዝብ ያውቃል፡፡ በሌላ ወገን 

ለሙሰኛውና ለኪራይ ሰብሳቢው ሽፋን አጋርና ተባባሪ ሁነው በአሳፋሪ ተግባር ተጠምደው 

የነበሩትን ዛሬም በተሀድሶው ሽፋን ተመሳስለው ያለፉትን መመልከት ይቻላል፡፡ ተሀድሶው 

ይጥለቅ ሲባል ጠልቆ በውስጡ ያሉትን ይፈትሽ ይመርምር ማለት ነው፡፡  

በእርግጥ ተሀድሶው የሚታዩና የሚጨበጡ ለውጦችን ቀስ በቀስ እያሳየ ነው፡፡ ዘራፊዎችን 

በሕግ ቁጥጥር ስር ማዋል፤ ንብረታቸውን በፍርድቤት ማገድ በስፋት ተጀምሮአል፡፡ 

የታገዱና የተመለሱ ቤቶችን ተሸከርካሪዎችን በተመለከተ አሽጎ ማስቀመጡ ለብልሽት 

ለዝገት የሚዳርግ ውሎ አድሮም ጥቅም እንዳይሰጡ የሚያደርግ መሆኑ በበርካታ 

ተሞክሮዎችና ልምዶች የታዩ በመሆኑ ንብረቶቹ ሳይበላሹ ጥቅም ላይ ውለው 

እየተሰራባቸው የፍርድ ቤትን ውሳኔ መጠበቁ ለችግሩ አዋጪ መፍትሔ ነው፡፡ 

ስንትና ስንት ንብረቶች ታግደው ለአመታት ዝናብና ጸሀይ ሲፈራረቅባቸው ቆይተው 

እንደተበላሹ ብዙ ቦታዎች ላይ ማየት ይቻላል፡፡ አራት ኪሎ አደባባይ ያለምንም ስራ 

ተገትሮ የቀረውን የ”አይ ኤም ኤፍ” ሕንጻ ማየቱ ይበቃል፡፡ በመንግስት ተሰርቶ ተጨርሶ 

ቢያከራየው አንድ ትልቅ ገቢ ያመጣል፡፡ ፍርድ ቤቱ ለባለቤቶቹ መልሱ ካለም መመለስ 

ነው፡፡ መኪኖችም እንዲሁ፡፡ ስንት ሊሰሩ ሊያገለግሉ፣ የሚችሉ በፍርድ ቤት ታግደው 

ቆመው በዝናብና በጸሀይ ከጥቅም ውጭ እንደሆኑ በየቦታው ማየት ይቻላል፡፡ 



ዋናው ኦዲተር በፍልሚያው ውስጥ ትክክለኛ አጋሩን መርጦአል፤ ሚዲያውን፡፡ ከሚዲያው 

ጋር ያለውን ትስስር ማጥበቅ ይገባዋል፡፡ ሙሰኛውንና ብልሹ አሰራርን ከማጋለጥ አንጻር  

ወሳኝ ሚና መጫወት የሚችለው ሚዲያው ነው፡፡ በየዓመቱ የሚቀርቡ የተቋማትን ሪፖርት 

መሰረት በማድረግ የመገናኛ ብዙሀን በርካታ ተከታታይ ዘገባዎችን በመስራት ለመልካም 

አስተዳደር መስፈን የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የፌደራል ዋናው ኦዲተር 

ያስታወቀውም ከዚሁ አንፃር ነው፡፡ 

የፌደራሉ ዋና ኦዲተር ለሚዲያ ባለሙያዎች ባዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ የተገኙት 

ምክትል ዋና ኦዲተር መሰረት ዳምጤ  የሕዝብ ሀብቶች በአግባቡ ስራ ላይ እንዲውሉ 

በማድረጉ በኩል ሚዲያው  የተፈለገውን ያህል እየሰራ አይደለም፤ በሪፖርቱ በጉድለት 

የሚቀርቡ ሰነዶችን ይዞ የት እንደደረሱና ለምን ጥቅም እንደዋሉ ተከታትሎ የዘገባ ስራ 

ሊሰራ እንደሚገባው፤ የሚታየውን ክፍተት መስሪያ ቤታቸው በማረም ከሚዲያ ተቋማቱ 

ጋር በቅንጅት ለመስራት መዘጋጀቱን አረጋግጠዋል፡፡ ዋናው ኦዲተር የተቋቋመበት አንዱ 

ዓላማ  ለዜጎች የሚከናወኑ የልማት ስራዎች  በግልጽነት ለሕዝብ ጥቅም መዋል 

አለመዋላቸውን ለማሳየት መሆኑንም ገልፀዋል፡፡ ጠቅላይ ኦዲተር በሪፖርቱ የ174 

ተቋማትን የስራ እንቅስቃሴ በመገምገም የተያዘላቸውን ወጪ በአግባቡና ለታለመለት 

ዓላማ ስለማዋል/አለማዋላቸው በግልጽ በመተንተን በየዓመቱ ይፋዊ ሪፖርት ለምክር ቤቱ 

ያቀርባል፡፡ 

በምክክር መድረኩ ላይ የተገኙት ጋዜጠኞች በበኩላቸው ዋናው ኦዲተር በቅንጅት 

ለመስራት መዘጋጀቱን አድንቀው  በሪፖርት አቀራረቡ ወቅት ሙያዊ ቃላትን በመጠቀም 

የተዛባ ዘገባ እንዳይለቀቅ ሪፖርቱ ግልፅ በሆነና ሁሉም ሕብረተሰብ በሚረዳው መልኩ 

ማቅረብ እንደሚኖርበት፤ ጋዜጠኞች ሪፖርቱን ተንተርሰው ለሚያከናውኑት ስራ ዋናው 

ኦዲተር መስሪያ ቤት የመረጃ ድጋፍ በመስጠት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጠይቀዋል፡፡ 

ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ባለው ሁኔታ በሕገ ወጥ የመሬት ወረራ፤ ባልተገባ የግዥ ስርዓትና 

ሕገ ወጥ ንግድ ወንጀል የተጠረጠሩ 152 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ 

መጀመሩን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በዚሁ ሳምንት አስታውቆአል፡፡ በኮሚሽኑ የኮሚሽነር 

ጀኔራል ጽህፈት ቤት ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር የማነ ገሰሰ  በቁጥጥር ስር ከዋሉት ውስጥ 

የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ስድስት ዋና ዋና ቡና ላኪዎች ይገኙበታል ሲሉ ገልጸዋል፡፡ 



እንደ ረዳት ኮሚሽነር የማነ ገሰሰ  ማብራሪያ በምርመራው ሂደት የቡና ላኪዎቹ 14 

መኖሪያ ቤቶች እና ድርጅቶች እንዲሁም 20 የግንባታ ማሽነሪዎችን ጨምሮ በርካታ 

ተሽከርካሪዎች እንዲታገዱ ተደርጓል፡፡ በአዲስ አበባ ውስጥ በሕገ-ወጥ መንገድ ተይዞ 

የነበረና ግምቱ 200 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ 5ሺህ 592 ካሬ ሜትር መሬት ለከተማ 

አስተዳደሩ መመለሱም ታውቋል፡፡ 

ኮሚሽኑ በመንግስት እና በሕዝብ የተጀመረውን የጥልቅ ተሀድሶ እንቅስቃሴ በማስቀጠል 

የፀረሙስና ትግሉ እየተጠናከረ መሆኑን፤ ከሕዝብ የሚመጡ ጥቆማዎችን እና 

ማስረጃዎችን በመጠቀም ወንጀሎችን የመከላከልና የመመርመር ኃላፊነቱን እየተወጣ 

እንደሚገኝ ለመገናኛ ብዙሀን ገልጸዋል፡፡ ጅምሩ ጥሩ ነው፤ ስራው ግን ገና አልተነካም፡፡ 

ሁላችንም ከፍተኛ ሀገራዊ ርብርብ ማድረግ ይጠበቅብናል፡፡ ፖሊስም ሆነ አቃቤ ሕግ 

ብቻቸውን የሚወጡት ጉዳይ አይደለም፤ ሰፊ የሕዝብ ተሳትፎን ይፈልጋል፡፡  

ባጭሩ፣ ሚዲያው ከሚመለከታቸው፤ በተለይም ከዋናው ኦዲተር መስሪያ ቤት ጋር 

በተሳለጠ ሁኔታ በጋራ በመስራት፤ አገርንና ህዝብን ከዚህ አይነቱ ንቅዘት ማዳን ቀዳሚ 

ተግባሩ ሊሆን ይገባል። 


