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ወደሽ ከተደፋሽ…እንዳይሆን  
                                                                                    

ይነበብ ይግለጡ 

03-23-16 

የመልካም አስተዳደር ችግርን ለመቅርፍ በመንግሥት በኩል ብቻ አይደለም እርምጃ 

መወሰድ ያለበት፡፡ ለዚህ ብልሹ አሠራር መስፈንና መንገስ ዋናው ምክንያት በተለይ 

ኃላፊነት ተሰጥቷቸው ይህንኑ የሥራ ድርሻ ለመወጣት ባለመቻላቸው ምክንያት 

ለኅብረተሰቡ ትልቅ ችግር እየፈጠሩበት  ይገኛሉ፡፡ ይህንን መሠረታዊ ችግር ለማስወገድ 

መደረግ ያለበት ዋነኛው ተግባር  መንግሥት ህዝብን በአግባቡ ማዳመጥና መስማት 

ሲችል ብቻ ነው፡፡ 

የመልካም አስተዳደርና የፍትህ ችግር የአገሪቱ ዐቢይ ችግር በመሆኑ ሊፈታ የሚገባውም 

በህዝቡና በመንግሥት የጋራ ተሳትፎና ትብብር ብቻ ነው፡፡ በአንዳንድ መንግሥት 

መሥሪያ ቤቶች ውስጥ ሥር የሰደደደው ይህ ችግር ከህጉና ከሥርዓቱ ውጪ ዘመድ 

አዝማድ የተሰባሰበበት የወንዝ ልጅን ቤተሰብ ጓደኛ አማችና ጋብቻ አብሮ ተዳምሮ  

የመንግሥት መሥሪያ ቤትን የሚወሩበት የመንግሥትና ህዝብ ገንዘብ በአስረሽ ምቺው  

ለኦዲት ምርመራም ዝግ በር የሚሆንበት የሚመዘበርበት በዝግ ችሎት ዝርፊያ 

የሚካሄድበት ሁኔታም አለ፡፡ 

መሪዎቹንና ኃላፊዎቹን የሚጠይቃቸው የለም፡፡ ማነው ወንዱ በእኛ ላይ ነው ቀረርቶው፡፡ 

ያሻኝን ብሰራ ያሻኝን ባደርግ ጠየቂ አለብኝ ወይ የሚሉ ሹማምንቶች በእርግጥም 

በህዝብና በመንግሥት ሐብትና ንብረት ላይ እየፈነጩበት የልባቸውን እያደረጉበት 

ይገኛሉ፡፡ ለምን ብሎ የሚጠይቃቸው የለማ!! ይህ የህግና የሥርዓት ጥሰት ነው፡፡ በአገርና 

በህዝብ ሐብት የመቀለድ ጨዋታና ድራማ ጭምር ነው፡፡ 

እነዚሁ በየመሥሪያ ቤቱ በውል ተለይተው በህዝቡ የሚታወቁ ሰዎች ተመልሰው ስለ ህዝቡ 

ብሶትና ችግር፣ ስለ መልካም አስተዳደር ሲያወሩ መስማት በእጅጉ ያማል፡፡ ያሳፍራልም፡፡ 

ይህ ህዝብ  አያውቅም ከሚል ግምትና ንቀት የመነጨ ነው፡፡ ለመሆኑ የተዘረፈውስ  

ሐብትና ንብረት የት ሄዶ ነው የሚከማቸው የሚለው ጥያቄም የራሱን መልስ  ይፈልጋል፡፡ 
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የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የህዝብ ሐብትና ንብረት ናቸው፡፡ የግለሰቦች መፈንጪያ 

እንዳሻቸው የሚሆኑበት ያሻቸውን የሚሰሩበት የፈለጉትን የሚሾሙበት የሚሽሩበት 

በንብረቱም ከህግና ከሥርዓት ውጪ ለግላቸው ጥቅምና ፍላጎት ሲሉ የሚጫወቱበት መሆን  

የለበትም፡፡ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሚተዳደሩበት  ሥርዓትና ደንብ ለሁሉም ነገር 

ህግና ደንብ መመሪያም  አላቸው፡፡ 

ይህንን በመጣስ የሚፈፀም ማንኛውም ድርጊት በህግ ተጠያቂነትን እንደሚያስከትል 

ይታወቃል፡፡ ሆኖም ግን ሹሞቹ ጠያቂ የለንም ባይ ናቸው፡፡ ይህንን ሥርዓት አልበኛነት 

ለመግታት ዋናው መደረግ ያለበት የህዝብንና የመንግሥትን ሐብት ከውድመትና ከዘረፋ 

ለመታደግ በአስቸኳይ ኦዲት አድርጎ በህግ እንዲጠየቁ ማድረግ ነው፡፡  

ይህን አለማድረግ አንድም የወንጀል ድርጊታቸውን ማበረታታት አሊያም ተባባሪ መሆን 

ያህል ነው፡፡ በዚህ መልኩ ሁሉም የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሊፈተሹ፣ ሊገመገሙና 

ሊመረመሩ ይገባል፡፡ 

እየጠፋና እየወደመ ያለው የአገርና ህዝብ ሐብት ነው፡፡ ይህ በዝምታ በይሉኝታ የሚታለፍ 

ድርጊት አይደለም፡፡ እነዚሁ ወገኖች ስለመልካም አስተዳደር ስለሙስና ሲያወሩ መስማት 

እጅግ አሳፋሪ ብቻ ሳይሆን አስደማሚም ጭምር ነው፡፡ አንተም አንቲገን እንደተባለው፡፡ 

የታመኑት ሳይታመኑ ሲቀሩ በክህደት ሲገኙ ሌላ ምን ይባላል - ምንም፡፡ 

ያለአንዳች ሀፍረት በአደባባይ ያውም በህዝብ ፊት ሙሰኞችን ኪራይ ሰብሳቢዎችን 

ደላላዎችንና ተላላኪዎችን ሲያወግዙ መስማት የተለመደ ትዕይንት ሆኖ ቀጥሏል፡፡ "አንቺ 

አገሬ ኧረ አንቺ አገሬ…እኖርብሻለሁ ሞቼም ተቸግሬ"  እንዳለው አንድ ገጣሚ፡፡ ህዝብ 

አያውቅም ህዝብ አያይም ብሎ ማሰብና መገመት ትልቅ ስህተት ነው፡፡ በዚህ መልኩም 

እልፍም ፈቀቅም ማለት አይቻልም፡፡ ህዝብ ሰፊ መስሚያ ጆሮ የቅርቡንና የሩቁን 

የሚያይበት ትላልቅ ዓይኖችም አሉት፡፡ ይኼ ሊታበል የማይችል እውነት ነው፡፡ 

ልባቸው በሐብትና በንዋይ የተደፈኑ ግለሰቦች ግን ይህንን ሊያዩና ሊያስተውሉ 

አይችሉም፡፡ ህሊናቸው በዘረፋ በተገኘ ንዋይና ንብረት ተሸብቧል፡፡ ዓይናቸውም እውነቱን 

ላለማየት ተጋርዷል፡፡ የአገሬ ሰው ሲተርት "ተመለሺ ቢሏት ወዴት ተመልሳ አይታ  

የማታውቀውን የሰው ኩታ ለብሳ" ይላል፡፡  
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ብዙዎች ባልሰሩበት፣ ባልደከሙበት፣ በዝርፊያና በማጭበርበር ከየት ዘነበ ሊባል በማይችል 

የሐብት ማማ ላይ ለወጡ የዘመኑ ቅንጡዎች ተው ቢባሉም አይሰሙም፡፡ መስሚያ ጆሮም  

የላቸውም፡፡ ሊኖራቸውም አይችልም፡፡ ተደፍኗል፡፡ 

በመንግሥት ሠራተኛ ቅጥር ዙሪያ የሚወጣው መወዳደሪያ መሥፈርት ህጉንና ሥርዓቱን 

የጠበቀ ሳይሆን ሙሰኞች ላዘጋጇቸው የራሳቸው ሰዎች በሚመች መልኩ ብቻ ይሆናል፡፡ 

በዚህ መልኩ ሌላው ዜጋ እንደ ዜጋ ሊያገኝ የሚገባው መብት ተጥሶና ተረግጦ ሙሰኛ  

ሹሞች የራሳቸውን ሰዎች ስብስበው መሥሪያ ቤቱ እንዲሞላ ያደርጋሉ፡፡ በዚህ መልኩ 

እስከ ምን ድረስ መጓዝ ይቻላል? እንዴትስ ይገታል? ቢባል የመንግሥትን ቁርጠኛ ውሣኔ 

የሚጠይቅ ተግባር ነው፡፡ 

ይህ እውነት የአንድ ወይም የሁለት መሥሪያ ቤት ጉዳይ ብቻ አይደለም፡፡ በጥቅም 

ትስስር የተፈጠረው የቁርኝት ሰንሰለት ሸለቆ ብዙ የተጠላለፈ ብቻ ሳይሆን ብዙዎችንም 

ያሰመጠ ነው፡፡ በዚህ መልኩ ሠራተኞች  ተቋሞችን በየቀኑ እየለቀቁ ይሄዳሉ፡፡ ወይንም 

ይሰደዳሉ - ደሞ ሌላ መሥሪያ ቤት ለመሞከር እድልን እንጀራን፡፡ 

መሥሪያ ቤቶች የአንድ አካባቢ ሰዎችን ብቻ የያዘ ነው ሲባል መስማት በእጅጉ አሳፋሪ 

ተግባርና ድርጊት ነው፡፡ ለምን ቢባል መልስ የላቸውም፡፡ ይህ የሙሰኞችና የኪራይ 

ሰብሳቢዎች ድርጊት በህዝቡ ውስጥ ሊፈጥረው የሚችለው ተጽዕኖና መጥፎ ስሜት ከወዲሁ 

ሊታረም ካልቻለ አደጋው የከፋ ነው፡፡ 

በየመሥሪያ ቤቱ የመንግሥት መኪናና ንብረት ሐብትም በዋልጌና ይሉኝታ በሌላቸው 

ሹሞች አማካይነት እንዳሻቸው እየፈነጩበት ይገኛሉ፡፡ በመንግሥት መኪና የግል ሾፌር 

ተቀጥሮ ለሚስትና ለቁባቶች ማመላለሻ፣ ገበያ ወጥቶ ሽንኩርትና ሽሮ መግዣ ሲሆን 

የሾፌሩም የወር ደመወዝ ከመንግሥት የመሥሪያ ቤቱ በጀት ሲከፈል፤ መኪናውም 

በተበላሸ ወይም እድሳት ሲያስፈልገው እነሱ በመረጡት የግል ጋራዥ በግል የሂሳብ 

ስምምነት ከመንግሥት በጀት ወጥቶ እንዲከፈል ሲደረግ ከዚህ የከፋ ሙስናና በህዝብ 

መቀለድ ከየትም ሊመጣ  አይችልም፡፡  

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶቹም መኪኖች በተቀመጠው የመንግሥት ደንብ መሠረት 

አይደለም የሚመደቡት፡፡ የጽህፈት ቤት ኃላፊ የሥራ አስኪያጅ ፀሐፊ ጭምር እንዲይዙ 

እየተደረገ ያለበት ቦታ ብዙ ነው፡፡ መሥሪያ ቤቶች ለስብሰባና የእንግዶች መስተንግዶን 
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በተመለከተ በመንግሥት መመሪያና ደንብ ሳይሆን እነሱን እንዳመቻቸውና በመረጡት 

ሆቴል ነው መስተንግዶ የሚደረገው፡፡ 

በአንዲት ድሀ አገር የኢኮኖሚ አቅም ከአቅም በላይ የመንግሥትና የህዝብን ገንዘብ ሆን 

ተብሎ እንዲባክን የሚደረገው በሙሰኞችና አማሣኞች አማካይነት መሆኑ በቂ ግንዛቤ 

ሊያዝበት ይገባል፡፡ ይህ ሁሉ ብክነት ብቻ ሳይሆን ከህግና ከሥርዓት ውጪ የመንግሥትና 

የህዝብ ገንዘብ እንደ ጠላት ገንዘብ እየታየ ሆን ተብሎ ለማውድም የሚሰራ ሥራ ነው፡፡ 

በአብዛኛው ሹማምንቱ በዚሁ ሥራ የተጠመዱ ስለሆነ ለምን ብሎ የሚጠይቅ ዜጋ ሲነሳ 

አንገቱን እንዲቀብር በተለያየ ዘዴና መንገድ ያሸማቅቁታል፡፡ በዚህ መልኩ የአገርና 

የህዝብ ሐብት ይባክናል፡፡ የግለሰቦችና ቡድኖች ማላገጫና መጫወቻ ይሆናል፡፡ 

እንዲያውም የመንግሥት ታርጋ ባላቸው መኪኖች ንግድም ይሰራል፡፡ ነዳጁም ተገልብጦ 

ይሸጣል፡፡ ደግሞ አለቀ ተብሎ ወዲያው ይሞላል፡፡ ነገም ከነገ ወዲም ወደፊትም በዚህ 

መልኩ  ይቀጥላል፡፡ ኧረ አገሬ፤ ኧረ አገሬ እንዲሉ፡፡ 

ማን ሀይ ብሎ ማንስ ነክቷቸው እነ ሁሉ በጄን እነ ሁሉ በደጄን፡፡ ምርጥ ምርጥ ውድ 

የመንግሥት መኪኖችም ቆነጃጅትን ይዘው በየሣምንቱ መጨረሻ ከከተማ ውጪ 

ይከንፋሉ፡፡ እንደ ንፋስ  ይበራሉ፡፡ ሶደሬ፣ ላንጋኖ፣ አዋሣ የተለያዩ ሪዞርቶች ሄደው 

ውለው አድረው ነፍሳቸውን አስደስተው ይመለሳሉ፡፡ ገነት ለመግባት የምድሩም ሲኦል 

ለማለፍ ይሆን? 

ሙሰኞችና ኪራይ ሰብሳቢዎች ገና ከችግር ባልወጣው የድሀ አገር መንግሥትና ህዝብ 

ሐብትና ንብረት ይምነሸነሻሉ፡፡ ረሀቡና ድርቁ ብዙ ወገኖቻችንን ፈጥርቆ ይዞ አላላውስ 

ባለበት በዚህ ወሣኝ ወቅት አስረሽ ምቺው መንደቅደቅ ህሊና ካለው ሰው የሚጠበቅ 

አይደለም፡፡ ያውም በመንግሥት፣ በህዝብ ገንዘብና ሀብት፡፡ አንቺ አገሬ አንቺ አገሬ ኧረ 

አንቺ  አገሬ…ጉድሽ በዛሳ ዛሬ…መሄጃ የለኝም ኖሬም ተቀብሬ? አለ እንዳለ ገጣሚው፡፡ 

የመልካም አስተዳደር ችግር እንዲህ በቀላሉ የሚፈታ ችግር  አይደለም፡፡ ከውስብስብነቱም 

ባሻገር ማነካካቱ ይበዛል፡፡ ያልተነካካ አለ ብሎ ለመናገር የሚያስደፍር ሁኔታም የለም፡፡ 

ለዚህ ነው  ደፍሮ እርምጃ ውስጥ መግባት ያልተቻለው ብለው የሚናገሩም ብዙ ናቸው፡፡ 

በከፍተኛ ደረጃ ያሉና የነበሩ አገሩን ሲያምሱና ሲያተራምሱ የነበሩ የተከበሩ ክቡራን 

ደላሎችም ሰው ከማነካካታቸው በፊት የዘረፉትን ዘርፈው የያዙትን ይዘው ምስጢራቸውን 
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በሆዳቸው ሻንጣቸውን በጀርባቸው አዝለው በህግ ከመጠየቃቸው በፊት ከአገር ወጥተዋል 

ወይም እንዲወጡ ተደርገዋል የሚለውም ጉዳይ የህዝብ መነጋገሪና የመወያያ ርዕስ ከሆነ 

ውሎ አድሯል፡፡ ትላልቆቹን የሚያነካካ ማስረጃ ለማጥፋት ብሎ  ይቀልዳል ከተሜው፡፡ 

ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም እንዲሉ፡፡ እነሱ ምን ቸገራቸው ቢባል ምንም። 

አውሮፓም ሄዱ እስያ አፍሪካም ሆነ ላቲን አሜሪካ በደህና ቀን በተሻገረ ወደ ዶላር 

በተለወጠ ገንዘብ ዘንጠው ይኖራሉ፡፡ በዶላር እየከፈሉ፤ በዶላር እየተዝናኑ፤ ስንት  

ቢሊዮን ዶላር ነበር ከኢትዮጵያ በህገ ወጥ መንገድ ወጥቷል ሲል አንድ ዓለም አቀፍ 

የፋይናንስ ተቋም ከዓመታት በፊት የዘገበው። ከአንድ ድሀ አገር ላይ በአማሳኞች የተዘረፈ 

የተጋዘ፡፤ 

በአንድ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት እነዚህ ዳላሎች ብለን የምንጠራቸው ትልቅ 

ሰዎች ናቸው ብለው ፓርላማውን እንዳስፈገጉት ይታወሳል፡፡ የእኛም ሆኑ የውጭዎቹ 

ደላላሎች ገንዘብ የሚያስገኝላቸው እስከሆነ ድረስ ድፍን አገርን ከመሸጥ አይመለሱም፡፡ 

ሰውን ያህል ክቡር ፍጥረት እንደ ባሪያ ንግድ ዘመን መሸጥና መለወጥ የቻሉ ናቸው፡፡ ህገ 

ወጥ  የሰዎች ዝውውር የሚመራውም በእነሱው ነው፡፡ 

ደላሎቹ መሬትና ቤት ብቻ አይደለም ሰውም ይሸጣሉ፡፡ ቆነጃጅትንም እንደ ሸቀጥ 

ተደራድረው በምስጢር ያቀርባሉ፡፡ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ተቀብለው ይሸጣሉ፡፡ ባህር ማዶም 

ያሻግራሉ፡፡ አጋጣሚው ከፈቀደላቸው ሌላም ያደርጋሉ። በአፍቅሮተ ንዋይ የተመረዘ 

ስብዕና እንጂ ማስተዋልና ህሊና ብሎ ነገር አልፈጠረባቸውም፡፡ 

የመልካም አስተዳደርና ፍትህ እጦትን የሚፈጥሩት ህዝብን ደም እንባ እንዲያለቅስ 

የሚያደርጉት ሙሰኝነትን ኪራይ ሰብሳቢነትን የሚያስፋፉት የተከበሩ ባለሥልጣናትን በህገ 

ወጥ ጥቅም እያልከሰከሱ እያላሱ አውርደው የሚጥሏቸው እነሱው ናቸው፡፡ "ወደሽ 

ከተደፋሽ…እጅግም አይክፋሽ" እንዲሉ ሆነና፡፤ 

  

 

 


