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በሕግ ሽፋን የሚፈጸም ሕገወጥ ተግባር 

ሊያበቃ ይገባል !! 

ስሜነህ 04-26-16 

በየትም አገር በሕዝብና በመንግሥት መካከል እንደ ጥሩ መገናኛ ድልድይ የሚያለግለው 

መተማመን መሆኑ ይታወቃል፡፡ ሕዝብ በመንግሥት ላይ ያለው እምነት እየዳበረ 

የሚሄደው መንግሥት በቅርበት ሲያዳምጠው መሆኑም በተመሳሳይ፡፡ ሕዝብን የማያዳምጥ 

መንግሥት ማንም ስለማያዳምጠው፣ ችግሮች ሲፈጠሩ ከቁጥጥር ውጪ ይሆናሉ፡፡ በዚህ 

ዘመን በበርካታ ዴሞክራሲያዊ ማኅበረሰቦች ውስጥ ትልቅ ትኩረት እየተሰጠው ያለው፣ 

መንግሥት በተቻለው መጠን የሕዝብን አመኔታ እንዴት እንደሚያገኝ ነው፡፡ ለዚህም 

ሲባል ማናቸውም ፖሊሲዎች ሆኑ ሕጎች ከመውጣታቸው በፊት የሕዝቡንም ሆነ 

የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት ይሁንታ እንዲያገኙ ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል፡፡ 

ሕዝብን ማዳመጥ የበርካታ መንግሥታት የዘወትር ሥራ ነው፡፡ 

ከህዝብ ተሳትፎ ጋር መልካም አስተዳደርን ለማስፈን ከፍተኛ ንቅናቄ እየተደረገ 

በሚገኝበት በዚህ ሰአት እንኳ ወሮበላውና ተመሳጣሪው እየበረከተ እንጂ እያሽቆለቆለ 

ያለመሆኑ ስለምንነት ግራ የሚያጋባ ነው፡፡ ከዚህ ጋር አያይዘን ከሰሞኑ እያደመጥናቸው 

የሚገኙ የንግድ ማጭበርበሮች የሚያሳዩንም ይህንኑ ነው 

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የሚታዩት የአጭበርባሪነት ተግባራት የጠንካራ ተቆጣጣሪ አካልን 

አስፈላጊነትን እና በኛ ዘንዳ ግን የቸገረን መሆኑን ያመላክታሉ፡፡ ለዓመታት በመተማመን 

በባህላዊ መንገድ ንግድ በሰላም ይካሄድባት የነበረች አገር በዚያው መንገድ መቀጠል 

የሌለባት ደረጃ ላይ ትገኛለች፡፡ ክፍተቶችንና ድክመቶችን እያነፈነፉ ዜጎችን የሚያራቁቱ 

አደገኛ ማፍያዎች የንግድ ሥራውን እየወረሩት ናቸው፡፡ ንግድ በተፈጥሮው በብልኃትና 

ንቁ በሆነ አዕምሮ የሚከናወን ቢሆንም፣ አሁን ግን ከብልኃትና ከንቁነት በላይ አደገኛ 

የሆኑ ማጭበርበሮች እየተፈበረኩ ነው፡፡ ከሕዝብ ላይ ከተሰበሰበ ገንዘብ በሚከፈል በሚዲያ 

በሚተላለፉ አማላይ ማስታወቂያዎች በመተማመን ገንዘባቸውን የሚዘረፉ ዜጎች ሲበዙ፣ 

መንግሥት የሚመለከተውን አካል ምን እየሠራህ ነው ብሎ መጠየቅ አለበት፡፡ ሕግ ባለበት 



2 
 

አገር ውስጥ ዜጎች እየተዘረፉ ስለ የሕግ የበላይነት መነጋገር አይቻልም፡፡ ዘራፊዎች 

በቡድን ሆነው ሕዝቡን ዘርፈው ከአገር ወጥተው ተይዘው ቢመለሱ እንኳ፣ የዜጎች ህልውና 

ግን ለአደጋ ይዳረጋል፡፡ ያለ የሌለ ቅርሱን ሰጥቶ ሙልጩን የወጣ ዜጋ የመጨረሻው 

መውደቂያው ልመና ብቻ ነው፡፡ 

የመንግስት  አመራሩ የንግዱን ዘርፍ በዕውቀትና ክሂሎት ከመምራት አንፃር ክፍተት 

ያለበት መሆኑን ባለፈው ሰሞን መንግስት ያቀረበው ጥናት ማመላከቱም ስለዚህ ነው፡፡ 

ጥናቱ በተካሄደባቸው በፌዴራል፣ አዲስአበባ፣ ኦሮሚያና በደቡብ ክልሎች  በአብዛኛው 

ለዘርፉ የሚመደበው አመራር የእውቀትና ክሂሎት ደረጃው ለቦታው የማይመጥንና 

በልምድም ያልታገዘ መሆኑን ጥናቱ ያሳያል፡፡ የንግድ ዘርፍ ከሚፈልገው የህግ አተረጓጎም 

ክሂሎት አንፃር ክፍተት መኖሩን በተለይም ወደታችኛው መዋቅር ችግሩ እየሰፋ የሚሄድ 

መሆኑንና በዚህ ረገድ አመራሩ በአግባቡ ዘርፉን ለመምራት የሚቸገርበት ሁኔታም እንዳለ 

ጥናቱ አረጋግጧል፡፡    

በተለያዩ የንግድ ዘርፎች ውስጥ ተሰማርተው በኃላፊነት ግዴታቸውን የሚወጡ ያሉትን 

ያህል፣ የተከበረውን የንግድ ሥራ ከለላ በማድረግ በዜጎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የማጭበርበር 

ድርጊት የሚፈጽሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ በመበራከት ላይ ናቸው፡፡ ዜጎች በሕይወት ዘመናቸው 

ያፈሩትን ቅርስ በመኖሪያ ቤቶች ግንባታ፣ በተሽከርካሪና ማሽነሪዎች አቅርቦት፣ 

በምርቶችና በአገልግሎቶች አቅርቦት፣ በተለያዩ የሥራ ውሎችና በመሳሰሉት የዜጎችን 

አንጡራ ሀብት የሚዘርፉ ማፍያዎች እየተበራከቱ ነው፡፡ መንግሥትና ሕግ ባለበት አገር 

ውስጥ በሚዲያ በሚተላለፉ ማስታወቂያዎችና በአፈ ጮሌ አግባቢዎች ቅስቀሳ በሚሊዮኖች 

የሚቆጠር የሕዝብ ሀብት እየተዘረፈ  የሚገኘውም ተቆጣጣሪ የተባለው አካል የሚገኘው 

ከላይ በተመለከተው ቅኝት ውስጥ በመሆኑ ነው፡፡ 

በዘርፉ በሚፈፀሙ የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባራት ውስጥ አመራሩ በቀጥታም ይሁን 

በተዘዋዋሪ መንገድ እንደሚሳተፍ ጥናቱ በተካሄደባቸው ክልሎችና ከተሞች የተገኘው 

መረጃ ያረጋግጣል፡፡ ለምሳሌ ከጥቅም ትስስር ጋር በተያያዘ  የተቀመጠውን መሥፈርት 

የሚያሟሉ ነጋዴዎች እያሉ ለማያሟሉ ነጋዴዎች ጅምላ ስኳርና ዘይት የማከፋፈል ፈቃድ 

ያለውድድር መስጠት፣ በትውውቅ ንግድ ፍቃድ መስጠት፣ በህገወጥነት የታሸጉ የንግድ 

ድርጅቶችን አመራሩ ጣልቃ በመግባት የማስከፈትና ያሸገው ባለሙያ ላይ እርምጃ 
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የመውሰድና መስፈርቶችን ለማያሟሉ ነጋዴዎች የብቃት ማረጋገጫ መስጠት ወዘተ የታዩ 

ዋና ዋና የኪራይ ሰብሳቢነት መገለጫዎች መሆናቸውና ህዝብን በጠራራ ጸሃይ እያስበዘበዙ 

የሚገኙ መሆናቸው ለአፍታም ሊዘነጋ አይገባም፡፡ 

በተመሳሳይ  ጥራታቸውን ያልጠበቁና ከስታንዳርድ በታች የሆኑ እቃዎች ወደ ሀገር ውስጥ 

የኮንትሮባንድ ዕቃዎች እንደሚገቡና ለዚህም ለኬላ ጠባቂዎች ገንዘብ እየተከፈለ 

እንዲታለፍ ሲደረግ በየደረጃው ያለው የአመራር እጅ እንዳለበት የሚያመላክት ነው ፡፡   

የንግድ ዘርፍ ለኪራይ ሰብሳቢነት ካለው ተጋላጭነት አንፃር የህግ ተጠያቂነት ስርዓቱ 

ክፍተት ያለበት መሆኑ አያጠያይቅም፡፡   

ከአሰራር ግልፀኝነት ጋር በተያያዘ የህጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በሁሉም ላይ እኩል 

ተፈጻሚ ያለመሆን ሁኔታም አንዱ ለመልካም አስተዳደር መስፈን እንቅፋት መሆኑ 

ሊሰመርበት ይገባል፡፡ በዚህ አግባብ ዘርፉ ለሀገር ኢኮኖሚ ማበርከት የሚችለውን ከፍተኛ 

ድርሻ በአግባቡ እንዳይወጣና የፍትሀዊነትና የተጠያቂነት አሰራር እንዳይሰፍን፣ በዚህም 

ምክንያት ዜጎች በመንግስት ተቋማት ላይ እንዲያማርሩ በር የሚከፍት መሆኑና ከልማቱ 

እኩል ተጠቃሚ እንዳይሆኑ በማድረግ ብልሹ አሰራሮች ይበልጥ እየተስፋፉ እንዲሄዱ 

እያደረገ ነውና በሚገባ ትኩረት አድርጎ መስራትን ይጠይቃል፡፡  

አጭበርባሪዎችንና ዘራፊዎችን መከላከል የሚቻለው በሕግ ብቻ  መሆኑንም ከስሩ ማስመር 

ያስፈልጋል፡፡ ከዜጎች ላይ በተለያዩ ምክንያቶች ገንዘብ ሲሰበሰብ፣ በዚያው ልክ ሰብሳቢው 

ዋስትና ሊኖረው ይገባል፡፡ አንድ በንግድ ሥራ ላይ የተሰማራ ድርጅት አስመጪም ይሁን 

አምራች፣ አገልግሎት ሰጪም ይሁን ሌላ የሕዝብ ገንዘብ ሲበስብ ከኢንሹራንስ ድርጅትም 

ሆነ ዋስትና ከሚሰጥ ተቋም ለወሰደው ገንዘብ የዋስትና ማረጋገጫ ማግኘት አለበት፡፡ 

ዜጎች በሚዲያ በሚቀርቡ ማስታወቂያዎች በመተማመንና በሽያጭ ሠራተኞች ጉትጎታ 

አንጡራ ሀብታቸውን ለዘራፊዎች አስረክበው ባዶአቸውን ሲቀሩ፣ ለምን ብሎ የሚጠይቅ 

አካል መኖር አለበት፡፡ በተለይ የሚመለከተው መንግሥታዊ ተቋም አማላይ የሆኑ 

ማስታወቂያዎች በሚዲያ እየተዥጎደጎዱ ሕዝቡ ለፍቶ ያገኘውን ገንዘብ እንዲከፍል 

ሲጠየቅ፣ እንደ ቀልድ እየተመለከተ ወይም ዓይቶ እንዳላየ ከሆነ የሕዝቡ መተማመኛ 

ምንድነው? ሕገወጦች ሲፈነጩ የሕዝብ ህልውና አደጋ ይጋረጥበታል፡፡ 
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ከባንኮች ባሻገር ውጪ በተለያዩ ጊዜያት የተደራጁ ብዙዎቹ አክሲዮን ማኅበራት ውጤታማ 

መሆን ያልቻሉት፣ ጠንካራ ተቆጣጣሪ ተቋምና ማስፈጸሚያ ሕጎች ባለመኖራቸው ነው፡፡  

የረባ የተከፈለ ካፒታል ሳይኖራቸው የንግድ ፈቃድ ብቻ በመያዛቸው፣ ከሕዝብ ላይ 

ሚሊዮኖችን የሚዘርፉ  ወንበዴዎች መበራከታቸው ስለምንተጋለት መልካም አስተዳደር 

እንቅፋት ነው፡፡ እነዚህ አካላት  በመንደር የውል ስምምነቶች በአደባባይ ሕዝብን 

እየዘረፉና እያስለቀሱ መሆኑም ሊሰመርበት ይገባል፡፡  

ምንም የማያጠያይቀውና ልንተማመንበት የሚገባው  እነዚህ አካላት  በግልጽ ወጥተው 

ዜጎችን እያሳሳቱ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ሲሰበስቡ ከበስተጀርባቸው የተማመኑበት 

ኃይል  ያላቸው መሆኑ ነው፡፡ ባይሆንማ ኖሮ በሕግ ሽፋን ሕገወጥ ተግባር ሲያከናውኑ 

ለምን ብሎ የሚጠይቅ አካል አይጠፋም ነበራ፡፡  በአገሪቱ የተለያዩ ክልሎች እየተዟዟሩ 

ከዜጎች ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ሲሰበስቡ የንግድ ፈቃዳቸውን፣ የካፒታል 

መጠናቸውን፣ ከዚህ ቀደም የነበራቸውን የሥራ ልምድና ተዓማኒነት፣ ለሚሰበስቡት ገንዘብ 

ዋስትና፣ ወዘተ የሚጠይቃቸው አካል ይኖርም ነበራ፡፡ አሁን የምንሻው የጥቅም ተጋሪ 

በመሆን ከለላ የሚሰጡ አካላት እንዲወገዱልን ነው፡፡ እኒህ ከተወገዱልን እነዚያማ እጀ 

ሰባራዎች ናቸው፡፡ ይህን የሚለው ህዝቡ ነው። 

ከዚህ ባሻገር ለምንሻው መልካም አስተዳደርና ኪራይ ሰብሳቢነት ደፈቃ መንግስት 

ከተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎች ጋር  የሚያደርገውን ውይይት አጠናክሮ መቀጠል 

ይኖርበታል፡፡ ይህ ደግሞ  ለሚወጡ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ግብዓት ለማግኘት 

ከመርዳቱም በላይ፣ የሕዝብን ሁለንተናዊ ተሳትፎ ያረጋግጣል፡፡ በነፃነትና በፈቃደኝነት 

ላይ የተመሠረተ የመንግሥትና የሕዝብ ግንኙነት ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ 

መሠረት ከመሆኑም በተጨማሪ፣ ዜጎች በገዛ አገራቸው ጉዳይ የባለቤትነት መንፈሳቸው 

እንዲነቃቃ ያደርግና የሚፈለገው ግብ ላይ በአጭሩ ለመድረስ የሚያስችሉ ምቹ ሁንታዎች 

ይፈጠራሉ፡፡ በአሁኑ ጊዜ በመላ አገሪቱ የሕዝብ ራስ ምታት የሆኑት የመልካም አስተዳደር 

ጉድለቶች፣ የፍትሕ መዛባቶችና መጠነ ሰፊ ሙስናዎች ከቁጥጥር ውጪ የሆኑት፣ ሕዝብን 

ማዕከል ያደረጉ ግልጽና አሳታፊ ሥራዎች ስለሌሉ መሆኑን መንግስት ማረጋገጡም ስለዚህ 

ነው፡፡ ኃላፊነትና ተጠያቂነት በመጥፋቱ ሕዝብን ለአመፅና የሕይወት መስዋዕትነት 

ለሚያስከፍሉ ብጥብጦች መፈጠር ምክንያት መሆናቸውም በተመሳሳይ፡፡ የሕግ የበላይነት 

የሰፈነበት ኅብረተሰብ ውስጥ ሁሉም ሰው በሕግ ፊት እኩል ነው፡፡ ይህ በተግባር ሲረጋገጥ 
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ደግሞ ምሁርም ሆነ ነጋዴ፣ አርሶ አደርም ሆነ ወዛደር፣ ከተሜም ሆነ ገጠሬ፣ ወጣትም ሆነ 

አዛውንት፣ ወዘተ በአገራቸው ጉዳይ እኩል ይሆናሉ፤ እናም በህግ ሽፋን የሚቆምር ህገወጥ 

አይኖርም፡፡   

 

 


