
          ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዲሰፍን ከባዶ ሮሮ ባሻገር በተግባር የሚገለጽ ተሳትፎ ያሻናል!!

 ስሜነህ 08-02-16

እያንዳንዱ ዜጋ ከአገሩ ሀብት ፍትሐዊ የሆነ ድርሻ፣ ተመጣጣኝ የሆኑ የሥራ ዕድሎችና ተጠቃሚነት ሲኖሩት በአገሪቱ

ማኅበራዊ ፍትሕ       መረጋገጡ ይታወቃል፡፡ አገራችን የምትከተለው ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ዜጎች በሀብት ክፍፍል፣

በሥራ፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በመኖሪያ ቤትና በመሳሰሉት    ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች በጥረታቸው መጠን ተጠቃሚ

መሆን  እንደሚገባቸው ያምናል፡፡ይህ  የመስመሩ እምነት የሚለካው ደግሞ የመንግሥት አሠራር ግልጽና አሳታፊ ሲሆን ብቻ

ነው፡፡ በዜጎች መካከል ልዩነት የሚፈጠረውና ተመጣጣኝ ያልሆነ የኑሮ ደረጃ የሚስተዋለው፣ ግልጽነትና ተጠያቂነት

የሌለበት ሥርዓት ሲሰፍን ብቻ ነው፡፡ ይህን ዓይነቱን የተዛባ አሠራር ማስወገድ የሚቻለው  ደግሞ ማኅበራዊ ፍትሕ

በማንገሥ ብቻ ነው፡፡  ማሀበራዊ ፍትህ   ይሰፍን ዘንደ ደግሞ ዴሞክራሲና የሕግ የበላይነት ትልቅ ሚና  አላቸው፡፡ ስለፍትሃዊ

             የሃብት ክፍፍል ስናወሳ ዋና ማጠየቂያ የሚሆኑን ነጥቦች፤ ዜጎች ሁሉ እንደየስራቸው መክፈል ያለባቸውን የግብር ግዴታ

           የሚወጡበት፤ አገርም ገቢ የምታገኝበት የግብር አሰባሰብ ሥርዓት፤ በተጨባጭ ያለውና ልዩነት የሚስተዋልበት የንግዱ

      ማህበረሰብ እና አስፈጻሚ የሆኑት የመንግስት መዋቅሮች ናቸው።

  በንግዱ ዘርፍ           በሚፈፀሙ የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባራት ውስጥ በየደረጃው የሚገኙ አንዳንድ የመንግሥት አስፈጻሚ

           መዋቅሮችና የበላይ ኃላፊዎች በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ እንደሚሳተፉ መንግሥት ራሱ በደረጋቸው ጥናቶች

            ተረጋግጧል ፡፡ ለምሳሌ፤ ከጥቅም ትስስር ጋር በተያያዘ አመራሩ የተቀመጠውን መሥፈርት የሚያሟሉ ነጋዴዎች እያሉ

            ለማያሟሉ ነጋዴዎች ጅምላ ስኳርና ዘይት የማከፋፈል ፈቃድ ያለውድድር መስጠት፣ በሕጉ ላየ ከተቀመጠው ውጭ

            በትውውቅ የንግድ ፍቃድ መስጠት፣ በህገ ወጥ ተግባራቸው የታሸጉ የንግድ ድርጅቶችን አመራሩ ጣልቃ በመግባት

   ማስከፈትና ርመጃውን በወሰደው አካል/      ባለሙያ ላይ እርምጃ መውሰድ፤ እንዲሁም    መስፈርት ለማያሟሉ ነጋዴዎች የብቃት
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           ማረጋገጫ መስጠት ዋና ዋና የኪራይ ሰብሳቢነት መገለጫዎች ስለመሆናቸው በነዚህ የመንግሥት ጥናቶች ውስጥ

ተመላክተዋል።

ጥራታቸውን ያልጠበቁና ከደረጃ በታች የሆኑ ዕቃዎች ወደ አገር ውስጥ በኮንትሮባንድ መልክ እንዲገቡ ለኬላ ጠባቂዎች

ገንዘብ እየተከፈለ እንዲታለፍ ሲደረግ በየደረጃው ያለው የአመራር እጅ እንደሚኖርበት አያጠራጥርም።   ለዚህ ደግሞ የንግዱ

              ዘርፍ ለኪራይ ሰብሳቢነት ካለው ተጋላጭነት አንፃር የህግ ስርዓቱም ተጠያቂነት ከማስፈን አኳያ ክፍተት ያለበት መሆኑ

          የመጀመሪያው ምክንያት እንደሚሆን በተመሳሳይ አያጠራጥርም፡፡ ለዚህ መገለጫ ከሚሆኑ ነጥቦች መካከል አመራሩ አጥፍቶ

           ሲገኝ ተጠያቂ የሚሆንበት አሰራር ጠንካራና ግልጽ አለመሆኑ የመጀመሪያው ነው፡፡ እስካሁን የሚደረገው  አመራሩ አጥፍቶ

             ሲገኝ በአብዛኛው ወደሌላ ቦታ አዛውሮ የማሰራት፣ የሥራ መደብ መቀየር፣ የተቋም ለውጥ ማድረግ፣ በጥቂቱም ቢሆን

      በኔትወርክ የተሻለ ሥልጣን ወይም ሹመት መስጠት፣ (         አንዳንድ ጊዜም ወደ ዞን እና ክልል ድረስ በኃላፊነትም ጭምር

የመመደብ)           እንጂ፤ ግለሰቡ በአጠፋው ልክ እንዲጠየቅ የሚደረግበት ስርዓት ብዙም ተግባራዊ እንደማይደረግ በተደጋጋሚ

     መስተዋሉ ስለጉዳያችን ሁነኛ ምሳሌ ነው፡፡

ከአሰራር ግልፀኝነት ጋር በተያያዘ የሕጎች የደንቦችና የመመሪያዎች በሁሉም አካላት ላይ እኩል ተፈጻሚ ያለመሆን ጉዳይም

አንዱ ለመልካም አስተዳደር መስፈን እንቅፋት እንደሆነ በመንግስት ጥናቶች መለየቱ በተደጋጋሚ ተገልጿል፡፡ ለምሳሌ፤-

በ              ተመሳሳይ የንግድ ዘርፍና ቦታ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች የተወሰኑት ፈቃድ እንዲያወጡ ሲገደዱ ሌሎች ግን ይታለፋሉ፤

             እንዲሁም ቋሚ አድራሻ ለሌለው የንግድ ፈቃድ የማይሰጥ ቢሆንም በቀበሌ ደረጃ መደብ ተሰጥቷቸው ያለንግድ ፈቃድ

             የሚነግዱ መኖራቸው የአደባባይ ሃቅ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ማደሻ ጊዜው ያለፈበትን ንግድ ፈቃድ ያለቅጣት የማደስ

           አሰራሮች እንዳሉም በነዚሁ ጥናቶቸ ታውቋል፡፡ ከላይ በተገለፁት የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከቶችና ድርጊቶች ምክንያት

           ዘርፉ ለአገር ኢኮኖሚ ማበርከት የሚችለውን ከፍተኛ ድርሻ በአግባቡ እንዳይወጣ፤ የፍትሀዊነትና የተጠያቂነት አሰራር

           እንዳይሰፍን፣ ዜጎች ከልማቱ እኩል ተጠቃሚ እንዳይሆኑ፤ በዚህም ምክንያት በመንግሥት ተቋማት ላይ እንዲያማርሩ

        የሚያደርጉ ብልሹ አሰራሮች ይበልጥ እየተስፋፉ እንዲሄዱ እያደረገ ነው፡
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ብዙኃኑ  የመንግሥት ሠራተኛ እና የንግዱ ማኅበረሰብ የሚፈለግበትን  ግብርና ቀረጥ በአግባቡ  እየከፈለ የዜግነት ግዴታውን

ሲወጣ፣ ከግብር ሥርዓቱ ተሸሽገው ለማመን የሚከብድ መጠን ያለው   ገንዘብ የሚሰበስቡና የአገር ሀብት የሚዘርፉ

         መኖራቸው በሚታወቅበት አገር ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል አለ ብሎ ለመናገር ይከብዳል፡፡ ግብር በመሰወር፣ ቀረጥ

ባለመክፈል፣ ኮንትሮባንድ በመነገድና በመሳሰሉት ሕገወጥ ተግባራት በቢሊዮን  ብር የሚገመት የአገር ሀብት የሚዘርፉ

አልጠግብ ባዮች ባሉበት አገር ውስጥ፣ የተለያዩ ጫናዎችንና የዋጋ ግሽበትን መቋቋም ተስኗቸው የሚደቆሱ ሞልተዋል፡፡

ዕድሜ ልክ ተለፍቶ    ማግኘት አይቻልም የሚባል መጠን  ያላቸውን ንብረቶች በጥቂት ወራት ውስጥ ማከማቸት የሚችሉ

ዘመነኞች በሚፈለፈሉበት አገር ውስጥ እንዴት ስለእኩልነት መነጋገር ይቻላል?  እናም ምንጩ በማይታወቅ ገንዘብ እጅግ

በጣም ዘመናዊና ውድ ተሽከርካዎችን፣ ቪላዎችን፣ የንግድ ተቋማትን፣ ወዘተ.    የሚያካብቱት መጠየቅ ካለባቸው ጊዜው

   አሁን፤ የበለጠ ወደ 11    ኛው ሰአት ሳንቀርብ ነው።  

በተለያዩ መንግሥታዊ ተቋማት በሕጉ መሠረት ለጨረታ መቅረብ የሚገባቸው ፕሮጀክቶች በአቋራጭ በሙስና ሲጠለፉ፣

ግንባታቸው ከሚያወጣው ዋጋ በላይ በእጥፍ  ሲጠየቅባቸውና ሲከፈልባቸው፣ በተፈለገው ጊዜ ሳይጠናቀቁ ሲቀሩና የትም

ሲባክኑ በስፋት ይታያል፡፡   እናም ጥቂት የተደራጁ  ኃይሎች በጥቅም ሸሪክነትና በመሳሰሉት  መንገዶች የአገርን ሀብት

እየሰበሰቡ ያላግባብ ሲበለፅጉ    ስለፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል  እንዴት መነጋገር ይቻላል?  በመንግሥት በጀት የሚገነቡ

ሆስፒታሎች፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ መንገዶች፣ የአገልግሎት መስጫ ተቋማት፣ የመስተዳድር ሕንፃዎች፣ ወዘተ. ጨረታዎች

በሙሰኞች  ተጠልፈው ከፍተኛ የአገር ሀብት        ወደግለሰቦች ኪስ ሲገባ የሀብት መጠን መዘበራረቁ መጨረሻው ትርምስ

  እንደሚሆን መገመት አይከብድም፡፡  

‹ጉዳይ ገዳይ›  ተብለው በሚታወቁ ደላሎች አማካይነት ሕገወጥ ተግባራት በመስፋፋታቸው ግዥዎችንና ጨረታዎችን

በሕጋዊ መንገድ ተወዳድሮ ማግኘት ፈተና የሆነባቸው ዜጎች ብሶትና ምሬት ጣሪያ    መንካቱንም ላፋታ እንኳን መዘንጋት

    የሚያስከፍለው ዋጋ ውድ ነው የሚሆነው፤   የመንግስት የፖሊሲ አቅጣጫ  የዜጎችን እኩል ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ

አሠራር  ማስፈን ቢሆንም፣ ሕገወጥነት የበላይነት ይዞ የጥቂቶች መፈንጠዣ ሆኗል፡፡ በዚህ ዓይነቱ ዓይን ያወጣ አሠራር
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ምክንያት ብዙኃኑ እየተገፉ፣ ጥቂቶቹ  ብቻ በአቋራጭ ባገኙት ሲሳይ ይከብራሉ፡፡    እናም አሁን አሁን አሠራሮች ግልጽነትና

ተጠያቂነት ስለሌላቸው በሕጋዊ መንገድ መንቀሳቀስ የሞኝነት፣ ሕገወጡን ጎዳና መያዝ  ደግሞ የብልጥነት መለያዎች

ሆነዋል፡፡ ብልጥነቱ ግን አገርን እየገዘገዘ ሕዝብን እያስለቀሰ ነው፡፡ የኢትዮጵያዊነትን አኩሪ እሴት እየሸረሸረ በዜጎች

መካከልም ደረጃ እያወጣ ነው፡፡ 

             በፌዴራሉ የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ከጉምሩክ ሥርዓቱ ጋር ተያይዞ በወደብ፣ በደረቅ ወደብና በአውሮፕላን ማረፊያ

    አካባቢ ሙስና፣ የሥራ መጓተትና ኢ-          ፍትሃዊ ትመና በስፋት እንደሚታይ፤ እንዲሁም ከገቢ ግብር ትመና ጋር በተያያዘ

              ዝቅተኛ የንግድ እንቅስቃሴ ባለው ነጋዴ ላይ ከፍተኛ የግብር ግምት መጣል፤ በተቃራኒው ደግሞ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ

              ባለው ነጋዴ አነስተኛ የግብር ግምት የሚጣልበት ሁኔታ በስፋት መኖሩ፤ ተመሳሳይ ጥፋት ያጠፉትን በአንድ ዐይን ባለማየት

            የተለያየ ውሳኔና ቅጣት መስጠት ዓይነት ኪራይ ሰብሳቢነት በግልጽ እየተፈጸመ ነው፡፡ በጉምሩክ ሥርዓቱ ባለጉዳይን

  በማስተናገድ ረገድ ኢ-           ፍትሃዊነት ስር ሰድዷል። ከእነዚህም መካከል ሠነድ በፍጥነት አለመበተን፣ ታሪፍ እያሳሳቱ ያልሆነ

            ቀረጥና ታክስ መጠየቅ፣ ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት ሰነድ መደበቅና መደራደር፤ ከጉምሩክ አስተላላፊዎች ጋር ተመሣጥሮ

          መስራት የሚጠቀሱና አብዛኛውን ግብር ከፋይ እያስነቡ የሚገኙ ሕገወጥ ተግባራት ናቸው፡፡
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              በግብር አስተዳደር በተለይ በቁርጥ ግብር ውሳኔ፣ በግብር ከፋይ ደረጃ ሽግግር፣ ለተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋይነት ምዝገባ

          እና የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ መጠቀም ያለባቸውን እንዲጠቀሙ ከማድረግ አኳያ በአመራሩና በባለሙያው

         አድልኦ የሚፈጸም ስለመሆኑ በርካታ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት በምሬት ይገልጻሉ፡፡

ብዙኃኑ ሕዝብ የሚፈለግበትን ግብር በአግባቡ ሲከፍል፣ ጥቂቶች በቢሊዮኖች የሚቆጠር ሀብት ሲሰውሩ ማኅበራዊ ፍትሕ

ስለሚጠፋ    ሁከት መንገሱ አይቀሬ ይሆናል፡፡ ጥቂቶች የአገሪቱን መሬት ወርረው እየቸበቸቡ ሲከብሩና

ቢጤዎቻቸውን ሲያበለፅጉ፣ ብዙኃኑ      የአንገቱ ማስገቢያ ጎጆ መቀለስ አቅቶት አንጀቱ ሲያርር አገር ሰላም

አይሆንም፡፡  

ማኅበራዊ ፍትሕ የዜጎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲ መብቶቻቸው የሚከበሩበት፣ በሁሉም መስኮች ጥቅሞቻቸው በአግባቡ

የሚስተናበሩበት፣ በጥረታቸው መጠን የሚያገኙበት፣ በሕግ ፊት እኩል የሚሆኑበት፣ ሐሳባቸውን በነፃነት የሚገልጹበት፣

የመንግሥት ጥበቃ የሚያገኙበት፣ በሕጉና  በሕጉ መሠረት ብቻ     የሚዳኙበት የአሰራር ሥርዓት ተዘርግቷል፡፡ይሁን እንጂ፤

           ይህ ባለበት ሁኔታ ከላይ የተመለከቱት ስቃዮች በሙሉ ያለመጥፋታቸው ወይም ያለመክሰማቸው ምክንያት በዋናነት

             የመንግሥት ቢሆንም፤ አሁን እያሳየ ካለው ጥረት፤ እንዲሁም የጥረቱን ያህል እንኳ ባይሆን በአንዳንድ ዘርፎች ላይ

             ካስመዘገባቸው አመርቂ ውጤቶች አኳያ ሲሰላ በሕዝብ ተሳትፎ ረገድ ዘርፈ ብዙ ቀርነቶች የተስተዋሉ መሆኑን ማንሳት

  ተገቢ ነው።            ስለሆነም በየመድረኩና በየቃለ መጠይቁ ከሚደረግ ጩኸትና ምሬት ባሻገር በተግባር የሚገለጽ የጸረ ኪራይ

             ሰብሳቢነት ዘመቻ ተሳትፎ ከመላ ህብረተሰቡ፤ በተለይ ደግሞ የጉዳዩ ባለቤትና የሕገወጥ ድርጊቶች ሰለባ ከሆነው የንግዱ

 ማህበረሰብ ይጠበቃል።
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