
ከጎራ መደበላለቁ ለመጽዳት…! 

ዮናስ 08-12-16 

መሬት በማሰባሰብ የታየውን የኪራይ ሰብሳቢነት አዝማሚያ ኃላፊዎችን ሕጋዊ ተጠያቂ 

በማድረግና አዲስ የሊዝ አዋጅ በማውጣት ተገትቶ ከቆየ በኋላ ሁሉም ቀዳዳዎች 

ባለመደፈናቸው ምክንያት እንደገና ሲያገረሽበት መቆየቱን መንግሥት በጸረ ኪራይ 

ሰብሳቢነት ዘመቻው ዋዜማ ይፋ አድርጓል። ስለሆነም ለምን ቀዳዳዎች ሁሉ እዚያው ሳሉ 

ከአዋጁ ጎን ለጎን አልተደፈኑም ብሎ መጠየቅ ደግሞ ተገቢና በምክንያት ከሚሞግት ዜጋ 

ሁሉ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ፤ ጦር ሰብቆ አደባባይ ለማናጋት መነሳት ጸረ 

ዴሞክራሲያዊነት መሆኑን ይህ ትርክት በብዙና መሠረታዊ በሆኑ አግባቦች ያጠይቃል፡፡ 

በመንግሥት ፕሮጀክቶች ዙሪያ የሚታየው ኪራይ ሰብሳቢነት በተለየ አገርና ወገን 

አደይህቶ እያዋረደ ነውና ብንማረር ወደን እንዳልሆነ ከዘመቻው አስቀድሞ አጽንኦት 

ሊሰጠው ይገባል፡፡ ከኮንትራት አሰጣጥ ጀምሮ እስከ መጨረሻው አፈፃፀም ድረስ የሚታየው 

ኪራይ ሰብሳቢነት እንደዋዛ ይታረማል በሚል አግባብ ብቻ የሚታለፍ አይደለም፡፡ 

ምክንያቱም፤ ይህ በአንድ በኩል ጥራት ያለው የፕሮጀክት አፈፃፀም እንዳይኖር 

በማድረግ፤ በሌላ በኩል ደግሞ ይህን ለመሰለው ጥራቱ የተጓደለ የፕሮጀክት አፈፃፀም 

ከልክ በላይ ወጪ በማስከፈል ኪራይ ሰብሳቢነት አገርን በሁለት ስለት የሚገዘግዝ ቢላዋ 

መሆኑን መንግሥትም አምኖ ተቀብሏልና፡፡ ከግዥና ከመሳሰሉ ተግባራት አፈፃፀም ጋር 

ተያይዞ የሚታየውና በአጠቃላይ ደግሞ እነዚህን በጊዜና በጥራት ባለመፍታት እየተከሰተ 

ያለው ችግር በርግጥም በሥርዓቱ ላይ ከባድ ፈተና የደቀነ መሆኑ ተሰምሮበት በቶሎ 

ወደመፍትሄው መምጣትና ፈር ማስያዝ እንጂ፤ በጩኸትና በትርምስ እንደገና ለሕዝብና 

ለመንግስት ተጨማሪ ጫና መሆን መልሶ የሚጎዳው አገርንና ወገንን ነው። ኪራይ 

ሰብሳቢነት እንዲህ እየተንሰራፋ በሄደ ቁጥር ዴሞክራሲያዊነት መዳከሙ እና የጥፋት 

ኃይሎች ሰለባ የሚሆነው ህብረተሰብ እየተበራከተ የሚሄድ ለመሆኑም ከሰሞኑ ሁከቶች 

በስተጀርባ ከነበሩት ማሳያዎች በላይ ዋቢ አያሻንም።  

በአንፃሩ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊነት በተጠናከረ ቁጥር ኪራይ ሰብሳቢነት መዳከሙ 

የታወቀ ነው፡፡ ይህ በእኛ አገር ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም የታየ ክስተት ነው፡፡ በብዙ 



ልማታዊ አገሮች ኪራይ ሰብሳቢነት ከቁጥጥር ውጭ እንዲሄድ ሲፈቀድለት ጅምር 

ልማታዊ ጥረቶችን ሁሉ በማጨናገፍ አገሮች ካሰቡት ሳይደርሱ እንዲቀሩ አድርጓል፡፡ 

በሌላ በኩል የተዋጣለት ፀረ ኪራይ ሰብሳቢ ትግል ያካሄዱ አገሮች ሁሉ በአንድ ወይ በሌላ 

መልክ የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብ ሳይደፍቃቸው ካሰቡበት ደርሰዋል፡፡ በእኛ ሁኔታም 

ከዚህ የተለየ ሊሆን እንደማይችል አምኖ መቀበልና ስለዚህም መትጋት አገሬን እወዳለሁ 

ከሚል ዜጋ ሁሉ ይጠበቃል፡፡ 

በአገራችን የተጀመረውን ፀረ ኪራይ ሰብሳቢነት ትግል ከመንግሥት ጎን ተሰልፈን 

ማጠናከርና ከዳር ማድረስ ከቻልን ባለፉት ዓመታት ያስመዘገብናቸው ውጤቶች 

ተጠብቀው ይበልጥ በአዳዲስ ድሎች ይጎለብታሉ፡፡ ኢኮኖሚያችንም ፈጣንና ሕዝብ 

የሚጠቀምበት እድገት እያመጣ ሊጓዝ ይችላል፡፡ አለበለዚያ ግን ችግሮችን ሁሉ በሁካታ 

ለመፍታት ከሞከርን ምናልባትም ከኢያሪኮ ቀጥለን መጨረሻ መድረሻችን መፍረስና 

መፈራረስ ብቻ ይሆናል፤ እንጂ አንዳች ትርፍ አናመጣም። 

አገራችን ገና ያልተነካ ድልብ የልማት አቅም ያላት አገር ነች፡፡ የሕዝብ ብዛቷ፤ መሬቷ፤ 

የውኃ ሀብቷ፤ ኢነርጂ የማምረት አቅሟ፤ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶችን የማስፋፋትና 

በእነዚህ ሁሉ መስኮች ተወዳዳሪ የመሆን ብቃቷ እጅግ የሚያስጎመጅ እንሆናለን። 

በተነፃፃሪ ጠንካራ ትግል ወደ ውጤትነት ሊቀየር የሚችል መሆኑን መጠራጠር ከጀመርን 

እዚያው ሳለን ተሰብረናልና የጥፋት ኃይሎች ሰለባ ብንሆን አይገርመንም፡፡ ኪራይ 

ሰብሳቢነት ከቁጥጥር ውጭ እንዲወጣ ከፈቀድንለት ደግሞ ውጤቱ መጀመሪያ ላይ 

የእድገት መገታት፣ በሂደት ደግሞ እንደማንኛውም በጥገኝነት አቅሙ የተሰለበ አገር 

ይፈጠርና በማሽቆልቆል ጉዞ ውስጥ ሊያስገባን ይችላል፡፡ ከዚህም አልፎ በቅርቡ 

በአንዳንድ የአገራችን አካባቢዎች እንደተከሰተው ዓይነት ግጭትና አለመረጋጋት 

የሚያስከትል የመልካም አስተዳደር እጦትና ኩርፊያ ሊያስከትል ይችላል፡፡  

ኪራይ ሰብሳቢነት በባህርይው የአይጦች የሩጫ እሽቅድድም በሚባለው መልክ 

የሚታወቀውን ውድድር የሚቀሰቅስ ነው፡፡ ይህ የሩጫ እሽቅድድም አንዱ በሌላው አናት 

ላይ ተረማምዶ ለማምለጥ የሚሞክርበት ነው፡፡ ይህ አንዱ ሌላውን እየደፈቀ ወደላይ 

ለመውጣት የሚደረግ ማንኛውም የኪራይ ሰብሳቢነት እንቅስቃሴ የጀመርነውን መልካም 

ነገር በማደናቀፍ ሳይወሰን፤ አገራችንን ወደጥፋትና ቀውስ ሊመራ ይችላል፡፡ ይህን ከልብ 



በመገንዘብና አደጋውን ተደብቆ ለማምለጥ ከመሞከር ይልቅ በብስለትና ፊት ለፊት 

በመጋፈጥ ማሸነፍ የሚቻል መሆኑን ማመንና ለዚህም መትጋት እንጂ ለተላላኪዎች እጅ 

መስጠት ሁለተኛ ውድቀት ነው፡፡  

ኪራይ ሰብሳቢነትን በስኬታማ መንገድ በመታገልና ባለመታገል፤ ውጤት በማምጣትና 

ባለማምጣት ረገድ ቁልፍ ሚና ከሚጫወቱ አካላት አንዱ መንግሥት መሆኑ ላይ ልዩነት 

አይኖርም። መንግሥት በአንድ በኩል የኪራይ ሰብሳቢነትን አረንቋ በማድረቅ፤ በሌላ 

በኩል ደግሞ ለልማታዊ ኃይሎች ምቹ ሁኔታ በመፍጠር መሠረታዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚ 

ለውጥ የሚያመጣውን ትግል የሚመራ አንድ ቁልፍ ኃይል መሆን እንዳለበት ተሰምሮበት 

ያደረ ነው፡፡ ይህን መስመር በመከተልም ሲገነባ የቆየ ነው፡፡ ይህ መሠረታዊ ጉዳይ 

እንደተጠበቀ ሆኖ፤ መንግሥት በማያቋርጥ የኪራይ ሰብሳቢነትና የኒዮ ሊበራል ኃይሎች 

ጥቃት ስር ለማለፍ የሚገደድ ተቋም መሆኑንም መገንዘብ የአይጦቹ ሩጫ ሰለባ ላለመሆን 

ጠቃሚ ነው፡፡  

ሰሞኑን እንደታየው እነዚህ ኃይሎች ከቻሉ ከውጭ በሚያካሂዱት ጥቃት  መንግሥትን 

ለማዳከምና ለማሽመድመድ ይሞክራሉ፡፡ በዚህ ብቻ ሳይወሰኑ ከውስጥም ጭምር ሰርገው 

በመግባት ሊያዳክሙት ይሞክራሉ፡፡ “ማንኛውንም የተቀናቃኝ ምሽግ ለመያዝ ቀላሉ 

መንገድ ከውስጥ ነው” እንደሚባለው በውስጣችን የራሳቸውን ወኪሎች በመመልመል ወይም 

በሙስና ሊማረኩ የሚችሉትን በመማረክ መንግሥት አገራዊ ተልእኮውን እንዳይፈፅም 

እስከማደናቀፍ የሚደርሱ መሆኑንም በተመሳሳይ ማስላት ያስፈልጋል። “የጎራ መደበላለቅ” 

ብሎ መሪው ድርጅት የሚገለጽበት እንደሆነ ያሰመረበትም ችግር በዋነኛነት በመንግሥት 

ውስጥ፤ ሕዝቡንና አገራቸውን በልማታዊ አቅጣጫና በታማኝነት ከሚያገልገሉ የመሪው 

ድርጅት አባላትና አመራሮች ጎን፤ ከዚህ የተቀደሰ ሕዝባዊ የአገልጋይነት መንፈስና 

አስተሳሰብ ርቀው መንግሥትን የራሳቸው ግላዊ ጥቅም ማካበቻ ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች 

በደባልነት መኖራቸውን በመገንዘቡ መሆኑንም ማስላት ተስፋችን ብሩህ እንደሆነ 

የሚያመላክት እንጂ ለአደባባይ ሁከት የሚያበቃ አይደለም፡፡ 

መንግሥት ይህን ከመሰለው የጎራ መደበላለቅ ለመፅዳት ዛሬውኑ መነሳት ይገባዋል፡፡ 

እጅግ አብዛኛው የመንግሥት ሠራተኛ ሕዝብን በቅንነትና በታማኝነት በማገልገል 

ለለውጡ ጉልህ አስተዋፅኦ እንዳበረከተው ሁሉ፤ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚታዩትን የኪራይ 



ሰብሳቢነት አዝማሚያዎች በጥብቅ በመታገልና በማስተካከል መንግሥት የሕዝብ አገልጋይ 

እንደሆነ መቀጠሉን ማረጋገጥ ቁልፍ እና ወቅታዊ አጀንዳው ሊሆን ይገባል፡፡ በዚህ 

መሠረት በየደረጃው ያሉ ኃላፊዎችና አባላት በተለይ ደግሞ ዛሬም እንደትላንቱ ሕዝብን 

የማገልገል ዓላማ አንግበው ሌት ተቀን ለአገራቸው እድገትና ለሕዝባቸው ተጠቃሚነት 

የሚባትሉ ታጋዮች ይህን ኃላፊነት በቅጡ መወጣት ይገባቸዋል፡፡ መንግሥት ልማታዊ 

ባህሪውን ጠብቆ ተልዕኮውን እያሳካ እንዲጓዝ የማድረግ ጉዳይ  በቅንነት ከሚታገሉ 

የመሪው ድርጅት አባላትና የአመራር አካላት ትግልና ቁርጠኝነት ውጭ ሊሳካ የሚችል 

አይደለም፡፡ ራሳቸው በኪራይ ሰብሳቢነት አዝማሚያ የተበከሉ አባላት ደግሞ፤ ይህን 

አደገኛ የጥፋት መንገድ ትተው ወደቀና አቅጣጫ ማምራት ይገባቸዋል፡፡ የኪራይ 

ሰብሳቢነት አስተሳሰብና ተግባር ውሎ አድሮ ወደ ከባድ ተጠያቂነት ማምራቱ አይቀርምና! 

ከፍ ሲልም የትርምስ አጀንዳ መሆኑ አይቀሬ ነውና! በመሆኑም፤ መንግሥት ልማታዊ 

ዴሞክራሲያዊ ተልእኮውን በብቃት እንዳይፈፅም የሚያደርጉትን እነዚህና እነዚህን 

የመሳሰሉ ችግሮች ለይቶ በመፍታት አገራችንን ወደታሰበው የብልፅግና ደረጃ ማሸጋገር 

እንዲችል ሁለንተናዊ በሆነ መልክ በተሳትፏችን እና ትእግስታችን ልናግዘውና 

ልንደግፈው ይገባል፡፡ 

 

  

 


