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   “ግባ በለው” እና “መፈደም” የሚጫወቱባት ሃገር 

ስሜነህ 05-12-16 

ሰሞኑን ይፋ የተደረገው የንግድ ሚኒስቴር የዘጠኝ ወራት የኤክስፖርት ዘርፍ ሪፖርት 

ለምንነጋገርበት ጉዳይ መሰረታዊ መነሻችን ነው፡፡ ሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ በተጀመረበት በዚህ በጀት ዓመት፣ አገሪቱ ከኤክስፖርት ዘርፍ ትጠብቀው የነበረው 

ገቢ በእጅጉ ማሽቆልቆሉን ሪፖርቱ ያወሳል፡፡ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከግብርና፣ 

ከኢንዱስትሪና ከማዕድን ዘርፎች አገሪቱ 2.91 ቢሊዮን ዶላር እንደምታገኝ ቢታቀድም፣ 

የተገኘው 2.05 ቢሊዮን ዶላር እንደሆነም ሪፖርቱ ጨምሮ አመልክቷል፡፡ በ2008 በጀት 

ዓመት ከሸቀጣ ሸቀጥ የኤክስፖርት ንግድ ይገኛል ተብሎ የታቀደው ገቢ 5.01 ቢሊዮን 

ዶላር ቢሆንም፣ በዘጠኝ ወራት የተገኘው 2.05 ቢሊዮን ዶላር ብቻ በመሆኑ የበጀት ዓመቱ 

ሊጠናቀቅ ሦስት ወራት እየቀሩ አፈጻጸሙ ከ50 በመቶ በታች ነው፡፡ የታቀደውና 

አፈጻጸሙ ለንፅፅር የሚመች አይመስልም፡፡ 

ከመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መነሻ ጀምሮ በብዙዎቹ መንግሥታዊ 

ተቋማት የ‘ዕቅድ መለጠጥ’ የሚባል ማሳበቢያ እና ማስተባበያ  የተለመደ ሆኗል፡፡ ዕቅድ 

ምክንያታዊና ተግባራዊ ሊደረግ የሚችል መሆን ሲገባው፣ እራሱን የቻለ ማሳበቢያ ሲሆን 

ያሳዝናል፡፡ በዚህ የተለጠጠ የተሳሳተ ግንዛቤ ምክንያት የዕቅዶች አፈጻጸም ሲበላሽ፣ 

ለስህተት የሚዳርጉ ሰበቦች ይደረደራሉ፡፡ ዓለም አቀፉ ገበያም ሌላኛው ማሳበቢያ ወይም 

ማስተባበያ ነው፡፡ ግን ደግሞ በዓለም አቀፍ ገበያ በጥራት፣ በዋጋና በአቅርቦት ፍጥነት 

ተወዳዳሪ መሆን ከተቻለ ዓለም አቀፉ ገበያ አዋጭ ነው፤ ይህም በተግባር የተረጋገጠ 

ነው፡፡ ሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ይፋ ከተደረገ በኋላ አስፈጻሚ 

መሥሪያ ቤቶች አፈጻጸማቸውን ከዕውነታው ጋር ለማቀራረብ ዕቅዳቸውን መከለሳቸው 

ቢሰማም፣ ዕቅዶቻቸው የተለጠጡ አለመሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባቸው የነበረ ቢሆንም 

ጭርሱኑ ሰበብ ማድረጋቸው ያሳዝናል፡፡   

የአገሪቱ ፖሊሲ አውጪዎች እስካሁን ካጋጠሙ ልምዶች መማር አለመቻላቸውን ዋነኛ 

ማሳያ እየሆነ ያለው፤ ከዓመት ወደ ዓመት ግቡን አልመታ ያለው የኤክስፖርት ዘርፍ ገቢ 

ነው፡፡ በየዓመቱ ከፍተኛ የሰው ኃይል፣ የአገር ሀብትና ጊዜ ፈሶባቸው አፈጻጸማቸው 
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የወረደ ዕቅዶችን በአግባቡ ለይቶ መፍትሔ ለማምጣት ከመሞከር ይልቅ፣ ምክንያቶችን 

በመደርደር እንደ ቀልድ ለማለፍ የሚደረገው መውተርተር  አገሪቱን ዋጋ እያስከፈለ 

ይገኛል፡፡ የኤክስፖርት አፈጻጸም ያሽቆለቆለበት ምክንያት በዓለም ገበያ ዋጋ ማነስ፣ 

በፍላጎት መቀነስ፣ በጥራትም ሆነ በመጠን አለመጨመርና በሌሎች ተጓዳኝ ጉዳዮች  

እየተሳበበ ነው፡፡ 

ከላይ የተመለከቱት ሁሉ ለሁለተኛው ዙር የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ቁልፍ 

ጉዳይ መሆናቸው ሣያንስ መዝረክረከቸውን ለመሸፈን የሚያቀርቧቸው ምክንያቶች ግን 

ተደጋጋሚ ከመሆናቸው የተነሣ የሠለቹን እና ግና ከመከራ የሚዶሉን እንደሆንም ፍንጭ 

የሚሠጡ መሆናቸው ደግሞ ነገሩን ዘግናኝ ያደርገዋል፡፡ የሚመለከታቸው የመንግስት 

የስራ ኃላፊዎች ከላይ በተመለከተው አግባብ ምክንያት ነው ያሉትን የተለመደና ውሃ 

የማያነሣ ዝባዝንኬ ቢደረደሩልንም ጉዳዩ አሁንም ከመልካም አስተዳደር ችግር የሚመነጭ 

መሆኑን ማስመርና በዚሁ ላይ ያልተቋረጠ ትግል ማድረግን ይጠይቃል፡፡ 

የዚህ አመት የመንግስት አጀንዳ መልካም አስተዳደር እንደሆነ ከበሮ ቢመታም እና 

ጥሩንባ ቢነፋም ግና በሶስተኛው ወር ከበሮውም ሲቦቆቡቅ፤ ጥሩንባውም ሲሟሽሽ 

ማየታችን ደግሞ የበለጠ የሚያሣዝነን ሆኗል፡፡ በንግድ በሉት በኢንዱስትሪም ሆነ በወጪ 

ንግድ ዘርፎቹ ይለያዩ ይሆን እንጂ ሁሉም ስለመባከናቸው ከላይ ከተመለከተው የተለየ 

ምክንያት ሲያቀርቡ አይሠማም፡፡ ለምን ቢባል ዘርፎቹ ይለያዩ እንደሆነ እንጂ ሁሉም 

ተያያዥ እና ተደጋጋፊ ናቸውና አመርቂ ውጤት ሲገኝ ልክ እንደሚያቀርቡት 

(በቁርጠኝነት፣ የጋራ ግንዛቤ በመፍጠር፣ ሌት ተቀን በመስራት፣ በእቅዱ ላይ መጀመሪያ 

ከመግባባት ላይ በመድረስ ወዘተ) የሚሉ  ተመሣሣይ ምክንያቶች እንደሚያቀርቡት ሁሉ 

ለጥፋታቸውም የእቅድ መለጠጥ፤ የአለም የገበያ ዋጋ መቀነስ፣ የፍላጐት መቀነስ የጥራትና 

የመጠን አለመጨመር ወዘተ የሚሉ ምክንያቶችን መደርደራቸው የሚጠበቅና የአጥፊዎች 

እና የአቅመ ቢሶች ሁሉ ልዩ መገለጫ ነው፡፡ 

ከላይ በተመለከተው አግባብ ሚንስቴሩ የህዝብ ተወካይ ምክር ቤት ለሆነው ተቋም 

በቀረበው ሪፖርት ስለ ችግሮቹ ከላይ የተመለከቱ ምክንያቶች ቢያቀርብም ባለፈው ሠሞን 

የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማእከል ከፐብሊክ ሠርቪስ ሚንስቴር ጋር በትብብር ባስጠናው 

ጥናት የመለከተው ግን ከዚሁም የላቀና የተለየ ነበር፡፡ 
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ጥናቱን ካስጠኑት መካከል የሚንስቴሩ ዋና  መሪ በወቅቱ የችግሮቹ ሁሉ ምንጭ መልካም 

አስተዳደር መሆኑን በመግለጽ ለዘመቻ ስራ ሲሟገቱ እንዳልነበር ከሠሞኑ ደግሞ 

ከእርሣቸው ጀምሮ ጉዳዩን ስለመዘንጋታችን ማመላከታቸው የበለጠው አሣሣቢ ጉዳይ 

ሆኖብናል፡፡ 

እዚህ ሃገር ሲያሻን እናስወግዳለን ስንል ከበሮ መደለቅ የተለመደ መሆኑ ሳያንሠን ከበሮው 

መሆኑን ስንናገር ደግሞ አለማፈራችን የማያስገርም ባህል የሆነም ይመስላል፡፡ ባይሆንማ 

ኖሮ “ከኔ ጀምሮ” ከማለት አስቀድሞ “አልቻልነውም” ብሎ እጅ መስጠትና ለሚቻለው 

መልቀቅ ስለህዝብና ሃገሪቱ የግድ መሆኑ ሳይንሣዊ እና ተጨባጭ እውነታ ነበር፡፡ ችግሩን 

የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማእከል በየዘርፉ ላይ ማቅረቡ ቢታወስም መፍትሄው ግን 

በየዘርፉ ለየብቻ በሚደረግ ርብርብ በሉት ትጋት የሚፈታ ሣይሆን የሁሉንም ዘርፎች 

ተያያዥ መሆን ከመገንዘብ እና ጫፉን ከመያዝ መጀመርን የግድ የሚል መሆኑን ማጤን 

ያስፈልጋል፡፡ 

የንግድ ሚንስቴርን የመዝረክረክ ምክንያቶች መነሻ አድርገን የተመለከትናቸው የየዘርፉ 

ውድቀቶችን በሙሉ ስለሚያስተሳስራቸው እና መቅረብ ከነበረበትም በዋና ምክንያትነት 

መቅረብ ስለነበረበት የትራንስፖርት ዘርፍ ያለ እና ጉዳቱም ከሃገር እስከ አንድ ተራ 

ግለሠብ የሚዘልቀውን አሻጥር በጥቂቱ  ስለ አጀንዳችን እዚህ ጋር እንመልከት፡፡ 

ቆዳና ጨርቃጨርቅ፣ የግብርና ምርቶች ባሉት ወደሃገር የሚገቡ ሊያውም የአስቸኳይ ጊዜ 

የእርዳታ እቃዎችም ሆኑ የምግብ ሠብሎች፤ መድሃኒቶችና ሌሎች የኢንቨስትመንት 

ማሽነሪዎች ስለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የሁለተኛው ዙር እቅዳችን ግብዓት የሚሆኑት 

ሁሉ በጥቅሉ የሚገባውንም ሆነ የሚወጣውን ስናስብ የትራንስፓርቱ ዘርፍ ሚና ቁልፍ 

ጉዳይ እንደሆነ አያጠያይቅም፡፡ የትራንስፖርቱን ዘርፍ ስናስበው ደግሞ ተዋናዩ 

ባለንብረት እና ማህበራት፣ ትራንስፖርት ባለስልጣን እና ትራንዚተር፣ የጉሙሩክ እና 

የጉሙሩክ አስተላላፊዎች (ትራንዚተር) ብቻ ይመስሉን ይሆናል፡፡ በእርግጥ ቢመስሉንም 

በዘርፉ ውስጥ ሚናቸው አስፈላጊ እና በህግ የተመዘገቡ ስለሆኑም ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን 

ከተዋናዮቹ የሚበዛው በህግ የማይታወቅ፣ ሚናውም እሴት የማይጨምር፣ ኋላ ቀርና ትርፍ 

የሌለው፣ በንግድ ሚንስቴር ከጥራትና ከመጠን መጨመር ጋር ተያይዞ ለተነሣው ምክንያት 

ግንባር ቀደም ባለቤት የሆኑ ደመነፍሣዊ በሆነ ስራቸውም ከላይ ለተመለከቱት 

መዝረክረኮች ሁሉ ዋነኛ ባለድርሻ መሆናቸው የማይታወቁት እና ግን ደግሞ ሪፖርት 
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አቅራቢ ከሆነው መ/ቤት እና ባለስልጣን ጋር ትስስር ያላቸው ስለመሆኑ የማያጠራጥሩ 

ሃይሎች ናቸው፡፡ 

ከጅቡቲ ወደብ የገቢ ንግድ እቃ ሊጭን የሚሄድ ድንበር ተሻጋሪ ከባድ መኪና፣ ከሃገር 

ውስጥም የወጪ ንግድ ንብረት ተሸክሞ በሚሄድ ተመሣሣይ ተሽከርካሪ መሃል በጭነቱ፣ 

በአስጫኙ እና ጫኙ መካከል ካሉት ደላሎች ቢያንስ ህጋዊ የሆኑት ሁለቱ ብቻ 

ስለመሆናቸው ይወቁ፤ እነርሱም ጉሙሩክ እና የጉሙሩክ አስተላላፊዎች ናቸው፡፡ ከዚያ 

ውጭ የጭነት አስመጪውም ሆነ የጭነቱ ባለቤት፣ እንዲሁም ጭነቱን በሚጭነው 

ባለንብረት መካከል ለሚኖረው ግንኙነት አንድም ህጋዊና ደረሠኝ ቆርጦ ሃላፊነት ወስዶ 

በመሃል ለሚኖሩ ችግሮችም ሆነ ጉዳቶች ተጠያቂ ሊሆን የሚችል አካል የለም፡፡ 

ለሚገባም ሆነ ለሚወጣ እቃ ከዚያ “ግባ በለው” የሚባል ተቀባይና አቀባባይ አለ፡፡ ከዚያ 

ከአምስት ያላነሠ ደላላ ዋጋ በማውጣትና በማውረድ ባለቤት ይሆናል፡፡ ግብር ከፋይ 

የሆነው ባለንብረት ህልውናው የሚመሠረተው በገበያው ሣይሆን  በነዚሁ ደላሎች 

በመሆኑም ገቢው  በስራው ልክ  ሣይሆን ይቀርና እንኳንስ ለሠራተኞቹ  ለገዛ መኪናው 

የነዳጅ፣ የአሽከርካሪ እና ረዳት አበል ወዘተ በጥቅሉ (“መውጫ” ይሉታል እነርሱ) በማጣት 

ለመቆም ሲገደድ መመልከት የተለመደ ነው፡፡ 

ይህን ሁሉ ውጣ ውረድ አልፎ ጭነት የጫነ መኪና ከጉሙሩክ ሲደርስ ደግሞ በዚሁ እና 

ለነዚሁ ደላሎች ሲባል በእነርሱ ቋንቋ “በተያዘ አየር” ጭነቱ ሣይራገፍ ስለሚቀር 

እስመጪው በተራገፈ ቀን ጭነት የመጣበትን ኮንቴይነር አመላላሽ ከሆነ ንግድ ፈቃዱ ሌላ 

ስራ ከሆነ ጋር ይዋዋላል፡፡ ጭነቱን ያመጣው ተሽከርካሪ የተደላደለ የጉሙሩክ ፍተሻና 

ማራገፊያ ቢጠብቀው፣ አራግፎ ኮንተይነሩንም በገበያው ዋጋ ለመመለስ የሚችል ቢሆንም፣ 

አስቀድሞ በተያዘ አየር የመጋዘን ችግር፣ ማራገፊያ ቦታ፣ በሚል ሰበብ አስባብ ኮንቴይነሩን 

እስከነ ንብረቱ አራግፎ እንዲሄድ ህገወጥ ወይም ኢሣይንሳዊ አሠራር ተዘርግቶበታልና 

አውርዶ ይሄዳል፡፡ 

ከዚያም አስመጪው ኮንቴይነር አስመላሽ በተባለው ህገወጥ ድርጅት አንድ ባዶ ኮንቴይነር 

መመለሻ በ14 ሺህ ብር ውል ይገባል፤ ውል ተቀባይ ህገወጥ ደግሞ በ8 ሺህ ብር ገበያውን 

በራሱና በተቃራማቾቹ ወስኖታልና በ8 ሺህ ብር ክፍያ አስጭኖ ተመላሽ ያደርጋል፤ 
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የቀሪው 6 ሺህ ባለቤት ህገወጡ አስመላሽ ነውና ህገወጥነቱን ከፈቀዱት ወይም 

ከማይከለከሉት ጋር ይቀራመታታል፡፡ 

አስቀድሞ በእቅድ እና በመርህ የወጪ ንግድ ቢወጣና ቢገባ ቦታውም በቂ ይሆናል፤ 

መጠንና ጥራት ላይ የሚኖረው ስጋት ይወገዳል፡፡ ለሚፈጠር ችግር ባለቤት ይኖራል፤ 

ባለቤት ባለበት ደግሞ ቅሸባና ስጋት ይወገዳል፤ አስመጪውም ሳይጐዳ፣ ጫኝ 

ባለንብረትም ሳይከስም መሃል ላይ ለተመላሽ 1ዐ ሺህ ቢዋዋሉ እንኳን ቢያንስ ግብር 

ከፋይ ናቸውና እነርሱም ተጠቅመው ሃገር በጠቀሙ በነበር፡፡ 

የባለንብረቱን ችግር የሚያብሠው ደግሞ ለጫነበት ጭነት ክፍያ የሚፈጸምለት ከወራት 

በኋላ መሆኑ ነው፡፡ በተመሣሣይ ዘርፍ የንግድ ፈቃድ የሚንቀሣቀሱ እና የኮንስትራክሽን 

ማሽኖችን የሚጭኑ ሎቤድ የተባሉ ከባድ መኪኖች ግን ሲጀመር የሚጭኑት ቀብድ 

ተቀብለው ሲሆን ሙሉ ክፍያው ሣይፈጸም የጫኑትን ማሽን ያለማውረድ መብትም 

ከደላሎች ተጐናጽፈዋል፡፡ 

ዘርፉን የሚመራው አንድ የትራንስፖርት ባለስልጣን ሆኖ እንዲህ አይነት የተለያየ 

አሠራር የሚኖርበት ምክንያት ነው የኪራይ ሰብሳቢነትን በር የሚያሰፋው፡፡ 

በዚህ ጊዜ አሽከርካሪው ተገቢውን አበልና የደመወዝ ክፍያ በወቅቱና በሠዓቱ የማያገኝ 

ከመሆኑ የተነሣ ለቅሸባ ተባባሪ ይሆናል፡፡ ከአቅም በላይ በመጫን (ለጠፍ ይሉታል) ገቢም 

ሆነ ወጪ የሆነውን እና በአለም አቀፍ የገበያ ሚዛን በሚሰላው ንብረትና ቁስ ላይ አደጋ 

ያስከትላል፡፡ በዚሁም ፍላጐት ቢቀንስ፣ የአለም ገበያ ዋጋ ቢወርድ የሚጠበቅና 

የማይገርም ይሆናል፡፡ አንዳንዴም ጭራሽ የሚመጣውም ሆነ የሚገባው ቢሠወር 

ተጠያቂው አካል ግራ ገቢ ይሆናል፡፡ ከዚሁም አልፎ አሽከርካሪዎችን ለተቀጠሩበት ስራ 

ሣይሆን የኮንትሮባንዲስቶች ባርያ እንዲሆኑ ያደርጋል፡፡ 

አንዱ ነው አሉ አሽከርካሪነቱን በመጠቀም የኮምሽን ስራን በሚገባ ካጠና በኋላ ንግድ 

ፈቃድ አወጣና በህግና በተጠና ይልቁንም ሃላፊነት ባለው እና ምንም አይነት አሻጥር 

የሌለበት የድለላ ስራ ይጀምራል፡፡ ይህን ጊዜ ታዲያ ህገወጡ የደላላ ስብስብ ብቻ 

እንዳይመስላችሁ ዘመቻ የወጣበት፡፡ ከህገወጡ ስብስብ ጋር “አየር” እየያዙ ድርሻቸውን 

የሚያጡ እንደሆነ የገባቸው የጉሙሩክ ባልደረቦች እና ሌሎችም የ“ግባ በለው” ዋና 

መሃንዲሶችንም ዘመቻው ይጨምራል፡፡ እናም እሣት የላሠ ነው የተባለው ያ የሠፈራችን 
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ደላላ የሚያስጭነውም አጣ፤ ቢያገኝም የጉሙሩክ ሠነዶች በአግባቡ እና በገባው የውል 

ጊዜ አንፃር ማጠናቀቅ እና ለደንበኞች ማስረከብ የሚያስችለው በር ሁሉ ስለተዘጋበት 

ንግባእኬ ሃበ ጥንተ ነገር  ብሎ ወደ ቀደመው የአሽከርካሪነት ስራው ለመመለስ ተገደደ፡፡  

የትኛውም ተሸከርካሪ ስሪት ለሚጭነው ጭነት ልክ አለው፡፡ ከልኬቱ በላይ ከሆነ ለአደጋ 

ተጋላጭነቱ የከፋ ከመሆኑም በላይ የንብረቱም ዕድሜ በዝያው ልክ ያጠረ ይሆናል፡፡ 

ከላይ በተመለከቱት እና ወደ ኋላም በምንዘረዝራቸው ምክንያቶች ባለንብረቱ ኪሱ 

የተመናመነ መሆኑ አይቀሬ ነውና ከልክ በላይ መጫንን ለአሽከርካሪው ይፈቅዳል፡፡ ከልክ 

በላይ ለተጫነ ጭነት ደግሞ የ“ግባ በለው” ዋጋ እጥፍ ሲሆን ከላይ የተመለከቱ ችግሮችን 

ሁሉ ስለመከላከል የተቋቋመው የሚዛን አገልግሎት ድርጅት ስለሰጠው የሚዛን አገልግሎት 

ለመንግስት የሚገባውን ገቢ ከማሳጣት አልፎ ጭነቱን ለአደጋ በሚያጋልጥ መልክ 50 

ይጎርስና ይለፍን ይፈቅዳል፡፡ “50”ዋ ደግሞ ተደማምራ በቀን ትባዛ እና የሚዛን ድርጅቱ 

ሀላፊዎችና እስከበታች ያሉ ሰራተኞች የሚቀራመቱት እንደሆነ ከአሽከርካሮዎቹ ዘንዳ 

ማድመጥ የተለመደ ነው፡፡  ይህ ሲሆን የገቢና ወጪ ንግድ ስራ በመጠኑም ሆነ በጥራቱ 

እንዲሁም በጊዜው መቅረብ እና መድረስ ስለማይችል፤ ከላይ የተመለከቱት ሽፋን 

ተሰጥቷቸው “አልተሳካም” እየተባልን አመታት እያስቆጠርን ነው፡፡ ነዳጅ ጠፋ ተብሎ 

ከተማ ሲናኮር፣ የስራ መግቢያና ወደ እቤት መመለሻ ሰዓት ሲዛነፍ የሚመለከተው አካል 

“የአለም ገበያ መዋዠቅ” ይለናል፡፡ በእርግጥ አንዳንዴ ይህ ችግር የሚገጥም መሆኑ 

ባይካድም የሁልጊዜው ጣጣና ምክንያት ግን የነዳጅ ቦቴ አሽከርካሪዎቹ በደመናና በዝናብ 

ማራገፍን ስለማይሹ ነው፡፡  ለምን ቢሉ ደግሞ፤ መንገድ ላይ ቀንሰው የሚቀሽቡትን 

ፀሐይ አስመትተው እና አፍልተው በማራገፍ ለማካካስ ሲሉ መሆኑን አራጋፊዎቹም ሆኑ 

ባለማደያዎቹ የሚያቁት ሀቅ ነው፡፡ ይህን የማይከላከሉቱ እና ዋና ተዋናይ የሆኑቱ 

አሽከርካሪዎች ኪስ በሌላ እጅ አዙር በተፈተሸ ወቅት ደግሞ ዋነኛ ጯሂዎቹ እነሱ ሲሆኑ 

መመልከት አገሪቱ ወዴት እያመራች እንደሆነ (ተስፋ እያስቆረጠም ቢሆን) ያሳስባል፡፡ 

ይህም የአለም የነዳጅ ዋጋ ሲቀንስ የአገር ውስጥ የነዳጅ ዋጋ የሚቀንስ መሆኑ ግልጽ 

ነው፡፡ የተሸከርካሪው ባለንብረት ደግሞ የነዳጅ ዋጋ ለአሸከርካሪው የሚሰጠው በቀነሰው ዋጋ 

አስልቶ መሆኑ ግድ እና የሚጠበቅ ነው፡፡  ለምሳሌ የ1 ሊትር ዋጋ በ2 ብር ቀንሶ ሳለ 

አሸከርካሪዎቹ ታንከራቸውን ለመሙላት የሚያወጡት ወጪ በፊት ወይም ነዳጅ ሳይነቀንስ 

ከነበረው ጋር እኩል መሆኑን ሲያወጉ ሰማሁና ስለምን ስል? ጠየኩ፡፡  ይህን ጊዜ ታድያ 
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የነዳጅ መቅጃ ማሽኑ ንባብ በቀነሰው ዋጋ ልክ የሚያነብ ቢሆንም በማፍጠን እና 

በማዘግየት ከበፊቱ ዋጋ ጋር እንዲስተካከል በነዳጅ አሰራጮቹ ወይም ማደያዎቹ አሻጥር 

የሚሰራ መሆኑን አወሱኝ፡፡ ይህ ጫና ደግሞ መልሶ የሚያርፈው በአሸከርካሪው ላይ እንጂ 

ባለንብረት ላይ አይሆንም፡፡ ባለንብረት መኪናው በኪሎ ሜትር በሚሄድበት ልክ እና 

በወቅታዊው ዋጋ መውጫ ይሰጣል፤ ባለማደያ በተራው ከላይ በተመለከተው መልኩ 

ይቀሽባል፤ አሸከርካሪው በመሀል ለተጨማሪ ዕዳ መዳረጉ ይጠበቃልና በቀጥታ ወደ ለጠፍ፣ 

ቅሸባ እና ኮንትሮባንድ ያመራል፡፡  የስራ ተነሳሽነቱ ስለሚወድቅ የወጪ ንግድ በሉት 

የገቢ፣ የማኑፋክቸሪንግ ማሽኖችም በሉት የግንባታ ዕቃዎች፣  በሙሉ  የጥራቱና የጊዜው 

ነገር እንኳን ቀርቶብን የተፈለገው ቦታ ላይ በሰላም መድረሳቸውም አሳሳቢ ይሆናል፡፡  

 

በኮንስትራክሽን ዘርፎች ላይ በርካታ ውስልትናዎች መኖራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ 

ስለመጓተታቸው በዋነኛ ምክንያትነት ከሚጠቀሱት ግብአቶች መካከል የአሸዋና ጠጠር 

ጭነቶችም በተመሳሳይ የትራንስፖርት ችግር ሰለባ መሆናቸው ነው የሚለው ይገኝበታል፡፡  

ኮንትራክተር አሸዋ እንዲጭን ውል የገባው መኪና ወይም የራሱን በሰዓቱ ጭኖ 

በተፈለገበት ቦታ የማይደርሰው “መፈደም” የሚባል ውስልትና ስላለ መሆኑን እወቁት፡፡  

ከመኪናው ክብደት እና ከጭነት ልክ በላይ የሚጫነው አሸዋ እና ጠጠር ለሚዛን 

አገልግሎት “ግባ በለው” ይሰጥና ያልፋል፡፡ እስከ ጭነቱ መዳረሻ ሳይት ባለው መንገድ 

ገቢያውን በሚያመሳቅሉ ደላሎች በኩልም ለቤት ወለል እና የግቢ ንጣፍ አገልግሎት 

ለሚፈልጉ ግለሰቦች ይሸጥና የአሸከርካሪ እና ደላሎች ኪስ ይገባል፡፡ አሁን አሁን ደግሞ 

ያለቀለት እና የተቦካ አርማታ በተለይ በመንገድ ስራዎች አከባባቢ ከመንገድ ስራው ላይ 

እየተቀሸበ በጭለማ ሲቸበቸብ ማየት የዘውትር ሆኗል፡፡ በዚህ መሀል ኮንትራት የወሰደው 

ስራ ተቋራጭ የስራ መዘግየት ሀላፊነት የራሱ መሆኑ ይታወቃል፡፡ በዘገየው ግንባታ 

አሰሪው የሚጉላላ መሆኑ ይጠበቃል፡፡ ጭነቱን የጫነው ተሸከርካሪ ባለንብረት ንብረቱ 

ይጎዳል፡፡ በዘገየው ምልልስም ብኩን እና ስራው ሁሉ ከእጅ ወደ አፍ ይሆናል፡፡ ስለሆነም 

ኮንትራክተሩ፣ ዋናም እንኳን ባይሆን ይህን መዘግየት በሌላ  ውስልትና  ለማካካስ 

ይሄዳል፡፡  ለማካካስ ደግሞ የግንባታ ተቆጣጣሪውን ተቋም እና የአሰሪውን ሀላፊዎች ኪስ 

ይደፍራል፡፡ እንዲህ አይነት በርከት ያሉ ከትራንስፖርት ጋር የተያያዙ ውስልትናዎችን 

የሚመለከተው ባለስልጣንም ዞሮ ለማየት ባልፈለገበት፣ ወይም ባልቻለበት፣ የፖሊሲ 

ምርምር ማዕከሉ ጥናት ላይ ጉዳዩ አንዳች ቦታ እንኳ ባልተገለጠበት አግባብ የወጪ 
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ንግድ፣ ኮንስትራክሽን፣ መሰረተ-ልማት፣ ትራንስፎርሜሽን ወዘተ የሚባሉት ሁሉ 

አስቀድመው የተበሉ እቁብ ሆነው አብረውን እየዘለቁ በመገኘታቸው አንዳች ነገር 

እስካልተደረገ  እዳው ሁሉ እንደ ወሬውና ፉከራው ገብስ አይሆንም፡፡ 

 

አንዱ በራሱ ላይ ሲደርስ ጯሂ፣ በኛ ላይ ሲያደርስ አሪፍ እየሆነ የምንቀጥልበት ሀገር 

ይዘን ትራንስፎርሜሽን ብለን ብንዘምር ጠብ የሚል አንዳች ነገር የለም፡፡ አንዱ ቢያሳካ 

በሌላው የሚጣፋ ስለሚሆን ሁሌም አድሮ ቃሪያ እና ከርሞ ጥጃ ሀገር ተሸክመን 

መዝለቃችን አያጠራጥርም፡፡ “ከእኔ ጀምሮ” የተባለውን ዝንጋኤ ጨምሮ ከኛ ጀምሮ ሁሉም 

የሌላውን ኪስ እየቧጠጠ፤ በራሱ ኪስ ሲደርስ ኡኡ!! ማለት የትም አያደርስም፡፡ እና 

መጀመሪያ እያንዳንዱ ስለራሱ ያስብ፡፡ ሲቀጥል የደላሎች ጠበቃ የሆኑ የመንግስት 

አካላትን አደብ ይገዙ ዘንድ አስተማሪ እርምጃ ይወሰድ፡፡ ባለንብረቶችም በማህበራቸው 

በኩል የተጠናከረ ትግል ማድረግ እንጂ ሀሜት ዞሮ ዞሮ የሚያራቁተው የተመናመነ 

ኪሳቸውን ነውና ስለጋራ አላማ በጋራ መሰለፍ ተገቢ ይሆናል፡፡ አልያ ሰበብ እየፈበረኩ 

ሪፖርት በማቅርብ  ሀገር እንኳንስ ሊገነባ የሚደንቅ የሚሆነው አለመፍረሱ ነው፡፡ 

 

ባየ በሰማ ተብሎ ክፍያ በሚጠየቅበት ሀገር ላይ ተቀምጠን ስለትራንስፎርሜሽን እና 

መልካም አስተዳደር መዝሙር መስማት ይቀፋል፡፡ በር ያንኳኳን እንግዳ እና ባለጉዳይ 

ግባ በለው፣ ቤት ለምቦሳ፣ ደንበኛ ንጉስ ነው ብለን ስንቀበል እና ሲቀበሉን በኖርንበት 

ሀገራችን “ግባ በለው” “ኪሱን ቅደድ” እና “ደላላ ንጉስ ነው” የሚል ትርጓሜ  የያዘበት 

ዘመን፤ የግንባታው መዋቅር እንዳይዋዥቅ ሲሚንቶውን ከአሸዋ፤ ድንጋዩን ከጠጠር 

አዋህደህ ጠቅጥቀው (ፈድም) ስንል በኖርንበት ሀገር “ፈድም” ወደ’ኔም ኪስ፣ አምጣው እና 

ግንባታውን አናጋው የሆነበት ጊዜ ላይ መሆናችን በሚገባ ታውቆ እንደቀድሞው ግባ በለው 

ብንባባል እና ኖር ብለን ስለጋራ ሀገራችን በጋራ እንተጋ ዘንዳ ግድ ይለናል፡፡           

 

 


