
በቃ … ላባ  ላባ ይባሌ!  

ወንዴይራዴ ኃብተየስ 05-12-18 

ጠቅሊይ ሚንስትር ድ/ር አብይ አህመዴ የህብረተሰቡን ቅሬታዎች ሇማዴመጥ፣ አገራዊ አንዴነትን ሇማጠናከር፣ ከህዝብ ጋር 

በመነጋገር ሇቅሬታዎች መፍትሄ ሇማፈሊሇግ ወዘተ ሲለ  ከተመረጡ  ጊዜ ጀምሮ በርካታ  ውይይቶችን ከተሇያዩ 

የህብረተሰብ ክፍልች ጋር በማዴረግ ሊይ ናቸው። ከእነዚህ መዴረኮች መካከሌ  ከንግደ ማህበረሰብ ጋር የተዯረገው 

ውይይት  አንደ ነው።  በአገራችን  የሚስተዋለ ችግሮችን ሇመቅረፍ  ሁለም ባሇዴርሻ  አካሊት  ራሱን ወዯውስጥ 

በመመሌከት፣ እኔ ምን ማዴረግ አሇብኝ፣ ምን ማዴረግስ አሌነበረብኝም የሚለ ጥያቄዎችን መመሇስ የሚችሌ ከሆነ 

በእርግጠኝነት የአገራችን ችግሮች ሁለም ባይሆኑ በርካቶቹ  መፍትሄ ያገኛለ የሚሌ ዕምነት አሇኝ።  

አመሌካች ጣታችንን ወዯላሊው ስንጠቁም ቀሪዎቹ አራቱ ጣቶቻችን ወዯራሳችን እንዯሚያመሇክቱ  መገንዘብ  ተገቢ ነው።  

ሰሞኑን ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ከንግደ ዘርፍ አባሊት ጋር ባዯረጉት ውይይት ሊይ  በዘርፉ ሊይ ችግር  መኖሩን  አምነው፤ ነገር 

ግን   የንግደ ማህበረሰብ  ራሱ  የሚጠበቅበትን  ያህሌ  ተሳትፎ እንዲሊዯረገ  ተናግገረዋሌ።  የንግደ ማህበረሰብ 

ከመንግስት ከፍተኛ የስራ ሃሊፊዎች ጋር በተገናኘ ጊዜ ሁለ ስሇህገወጥ ንግዴ፣ ፍትሃዊ ያሌሆነ ግብር አወሳሰን፣ ወዘተ 

ሲያማርር አዴምጠናሌ፣ ተመሌክተናሌም። ይሁንና  በጥሌቅ ተሃዴሶ  ወቅት  የተሇዩ  ችግሮችን ሇማስተካከሌ በተነሳበት 

ወቅት የንግደ ማህበረሰብ መንግስትን ሇመዯገፍ ሇውጥን ሇማስቀጠሌ ያዯረገው ጥረት የሚጠበቀውን ያህሌ አይዯሇም።  

የንግደ ዘርፍ በኪራይ ሰብሳቢዎች ከፍተኛ ጉዲት  የዯረሰበት ዘርፍ እንዯሆነ ሇመረዲት የሚከብዴ አይዯሇም። መንግስት 

በጥሌቅ ተሃዴሶ ወቅት ሇህዝብ የገባቸውን ቃሌኪዲኖች ዯረጃ በዯረጃ በመወጣት ሊይ ነው። የጸረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ትግለ 

የጥሌቅ ተሃዴሶው ውጤት አንደ አካሌ ነው።መንግስት የመሌካም አስተዲዯር ችግሮችን ሇመቅረፍ የሚያስችለ አሰራሮችን 

መተግበር እንዲሇበት ሁለ የንግደም ማህበረሰብ የበኩለን ዴጋፍ ማዴረግ ይኖርበታሌ። ሙስና እጅግ የረቀቀና ውስብስብ 

አስተሳሰብና ተግባር በመሆኑ መንግስት ብቻውን የፈሇገውን ያህሌ ቢሮጥ  የሚያመጣው  ሇውጥ እጅግም ነው።  

ጠቅሊይ ሚንስትሩ በተገኙበት የሐዋሳው መዴረክ ሊይ አንዴ አባት የተናገሩት ዛሬም ውስጤ ነው። “… ላባ በቃ ላባ ይባሌ፤ 

የሰረቀን ሙሰኛ፣ ኪራይ ሰብሳቢነት ወዘተ ማሇት የዴርጊቱን ክብዯት አያሳይም፤  ስሇዚህ  ላባ ላባ ይባሌ”። እውነት ነው። 

ዴርጊቱን የፈጸመና ያስፈጸመ ነውረኛ  እያሇ እኛ ላባ ማሇት ሇምን እንጠየፋሇን። ስርቆት በየትኛውም  ኢትዮጵያዊ 

ሃይማኖት  ሆነ ባህሌ የተወገዘና ጸያፍ ዴርጊት ነው። እንግዱህ ከሃይማኖታችንም ሆነ ከባህሊችን በተቃራኒ  የሆነን ዴርጊትን 

በጸያፍ ቃሌ ብንጠራው የሚያንሰው አይመስሇኝም።  

ከሊይ እንዲነሳሁት ላብነት በስውር የሚካሄዴ ኢ-ስነምግባራዊ ተግባር ነው። በመሆኑም መንግስት ብቻውን የፈሇገውን 

ያህሌ  ጥረት ቢያዯርግ  በኪራይ ሰብሳቢነት ሊይ ሇውጥ አያመጣም።  የንግደ ዘርፍ ተፈጥሮው ሁኔታ ከላልች መስኮች 

በከፋ መሌኩ ሇላብነት የተጋሇጠና የተጠቃ ዘርፍ ነው። በመሆኑም መንግስት ይህን ዘርፍ ከላቦች ሇማጽዲት እያዯረገ ያሇው 

ጥረት እንዱሳካ ሁለም ባሇዴርሻ አካሌ የበኩለን ዴርሻ ሉወጣ ይገበሌ። በአገራችን በርካታ የሚያጓጉ ሇውጦች ይኑሩ እንጂ 



ተግዲሮቶቹም በቀሊለ  የሚታዩ አይዯለም። መሌካም ነገሮችን የማስቀጠሌ እንዱሁም  ተግዲሮቶችን  የመቅረፍ  ትግሌ  

የእያንዲንዲችን ግዳታ መሆን መቻሌ ይኖርበታሌ።  በአዱሲቷ ኢትዮጵያ ማንም በህጋዊ መንገዴ ሰርቶ መሇወጥ የሚችሌበት 

ሁኔታዎች ያለ በመሆናቸው ህገወጥ ስራ ውስጥ መዘፈቅ ትርፉ ስጋትና ጭንቀት ነው።ይዋሌ ይዯር እንጂ ሰርቆ የከበረ ከህግ 

አያመሌጥም። ጠቅሊይ ሚንስትሩ እንዲለት “ላቦች ሙለ ሌብስ ወይም ሱፍ ሲገዙ እንኳን አንዴአይነት መሌክ እንዱሆን 

ይመርጣለ፤ ምክንያቱም እጠየቃሇሁ የሚሌ ስጋት ስሇሚያዴርባቸው ነው።  እውነት ነው ላብነት ያሸማቅቃሌ፤ ላብነት 

በራስ መተማመንን ይቀንሳሌ።   

በርካታ  የመንግስት  ሃሊፊዎችና  ፈጻሚዎች ህዝብን በታማኝነት በማገሌገሌ ሊይ በመሆናቸው ክብርና ኩራት ሉሰማቸው 

ይገባሌ። ይሁንና  መንግስትና ህዝብ የሰጣቸውን ኃሊፊነት ተጠቅመው ዯሃን ሲሰርቁና ሲያሰርቁ የነበሩ የስራ ሃሊፊዎችና 

ፈጻሚዎች  ይዋሌ ይዯር እንጂ ከህግ ተጠያቂነትን አያመሌጡም።  ሇመሆኑ  እነዚህ አካልች  የሰረቁት ዯካማ እናታቸውንና 

አባታቸውን መሆኑን ይገነዘቡት ይሆን? እንዯእኔ እንዯኔ በላብነት የተሰማሩ ግሇሰቦች የህግ ተጠያቂነት ከሚያስከትሌባቸው 

ጉዲት ይሌቅ ቤተሰቦቻቸው ሊይ የሚዯርሰው የሞራሌ መሊሸቅ ያስፈራኛሌ።  ወሊጀጆቻቸው በላብነት  የተሰማሩ  ሌጆች   

በጓዯኞቻቸው የተገሇለና የተናቁ እንዯሚሆኑ ጥርጥር የሇውም።  

አሁን ሊይ አዱሲቷ ኢትዮጵያ በመሌካም የዕዴገትና የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጎዲና ሊይ ነች። ከያዝነው የሌማት  መንገዴ  

ሉያዯናቅፈን  የሚችሌ  ማንኛውም ነገር ሌንታገሰው አይገባሌ።  የማይገባን ጥቅም የመፈሇግ አስተሳሰብና ዴርጊት 

ሇአገራችን ቀጣይ ህይወት ጠንቅ ተብል ከተሇዩ ነገሮች መካከሌ ቀዲሚው ነው።  መንግስት የጀመረውን የጸረ-ላብነት 

ትግሌ ከስኬት ሇማዴረስ ሁለም ባሇዴርሻ አካሌ ንቁ ተሳትፎ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ሁሊችንም ይህን ማዴረግ 

የሚጠበቅብን ሇራሳችን ብሇን መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናሌ።  በመሆኑም  የተጀመረውን የጸረ-ላብነት ትግሌን በምንችሇው 

ነገር ሁለ መዯገፍና ከዲር ማዴረስ  ተገቢ ነው። ይህን ትግሌ  አሌሰማሁም፣ አሊየሁም  ማሇት አይቻሌም። አሌሰማሁም፣ 

አሊየሁም  ማሇት በራሱ ተጠያቂ ያዯርጋሌ። 

የፅረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ትግሌ የታሰበሇትን ዓሊማ የሚመታው የመንግስት አገሌግልት አሰጣጥን ግሌፅኝነትን በማስፈንና 

ተጠያቂነትን በማንገስ እንጂ ግሇሰቦችን በማሳዯዴ ብቻ ሉሆን አይችሌም። ይህ ሲባሌ ግሇሰቦች ሇሰሩት ጥፋት ተጠያቂ 

አይሆኑም ማሇት አይዯሌም። የህግ የበሊይንት መቼም ቢሆን በአዱሲቷ ኢትዮጵያ ከዴርዴር የሚቀርብ ጉዲይ  መሆን 

የሇበትም። አሁንም የፅረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ትግሌ ስር ነቀሌ ሇውጥ እንዱያመጣ የተሇያየ አሰራሮችን ከመዘርጋት ጎን ሇጎን 

ላቦችን ወዯ ህግ ሇማቅረብ ጥረት በማዴረግ ሊይ ነው። ይህን  የመንግስት ጥረት ሁሊችንም  ሌንዯግፈው ይገባሌ። የንግደ 

ማህበረሰብም  የዚህ ወሳኝና  ታሪካዊ የትግሌ  አካሌ ሉሆን ይጋባሌ። አንዲንዴ ነጋዳዎች ከጥቅመኛ የመንግስት የሥራ 

ኃሊፊዎች ጋር በመቀራረብ የማይገባቸውን ጥቅም ሲያሳዴደ ታይተዋሌ። በዚህም ዴርጊታቸው ፍትሐዊ የንግዴ ውዴዴር 

እንዯይኖር በማዴረግ የህዝብንና የመንግስትን ጥቅም ጎዴተዋሌ። ህጋዊና አገር ወዲዴ የሆነውን ግብር ከፋይ  ነጋዳም 

ከመስመር እንዱወጣ አዴርገዋሌ። በመሆኑም ሌማታችንን ጎትተዋሌ።  

አሁን ሊይ መንግስት በጥሌቅ ተሃዴሶ ወቅት ሇህዝብ የገባውን ነገሮች  ዯረጃ በዯረጃ እያከናወነ ይገኛሌ። መንግስት 

ሇህብረተሰቡ የሚያቀርባቸውን አገሌግልቶች ማሻሻሌ የሚያስችለ የተሇያዩ አሰራሮችን በመዘርጋት ሊይ ነው። ከሊይኛው 

የአመራር እርከን ጀምሮ በርካታ የመንግስት የስራ ሃሊፊዎች ተቀይረዋሌ። በርካቶቹ ከሃሊፊነታቸው ተነስተዋሌ፣ ቀሊሌ 

የማይባለትም ሊጠፉት ጥፋት ወዯ ህግ እየቀረቡ ናቸው። ይሁንና ግሇሰቦችን ተጠያቂ በማዴረግ ብቻ   የተፈሇገው  ሇውጥ 



ይመጣሌ ማሇት  አይቻሌም። ህብረተሰቡም በተሃዴሶው ወቅት  ሇመሌካም አስተዲዯር መስፈን የበኩለን ዴርሻ 

እንዯሚወጣ ቃሌ ገብቶ ነበር። ላብነትን በዘሊቂነት መከሊከሌ የሚቻሇው ጠንካራና አስተማማኝ የአገሌግልት አሰጣጥ 

ስርዓት መዘርጋት ሲቻሌ ብቻ ሳይሆን  ህብረተሰቡም  መብትና ግዳታውን  በአግባብ መወጣት ሲችሌ ነው። አገር 

ስትሇወጥ እጠቀማሇሁ የሚሌ ቅን አስተሳሰብ በሁሊችንም ሉዲብር  ይገባሌ።  በቃ ላባን ላባ በማሇት ሌናሸማቅቀው 

ሌናገሇው ይገባሌ።  እርሱ  ሲሰርቅ ያሊፈረውን እኛ ሇምን ላባ ሇማሇት እንፈራሇን።   

 

 

 


