
  የኢትዮጵያን ከፍታ በጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት ዘመቻ 

ዮናስ 09-04-17 

የአገራችን ኢኮኖሚ በአማካይ 11 በመቶ እድገት እያስመዘገበ ለ12 አመታት መገስገሱና እየቀጠለ መሆኑ፣ ፈጣን፣ ተከታታይና 

የማያቋርጥ የእድገት ሂደት ውስጥ እንዳለን መገንዘብ የሚያስችል መሆኑ አያጠያይቅም። አህጉራችን በተመሳሳይ ወቅት 

በተከታታይ ባስመዘገበችው ባለነጠላ አሃዝ አማካይ አመታዊ እድገት ጋር ሲነጻጸር ስፋቱንና ጥልቀቱን ከፍ ያደርገዋል። እንዲህ 

አይነት ኢኮኖሚያዊ እድገት ከጠራ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መስመር ብቻ ሊገኝ የሚችል ውጤት መሆኑም በተመሳሳይ 

የማያጠራጥር ነው።   

ይህ ለውጥ የአገራችንን ህዳሴ ማረጋገጥ የምንችለው ልዩነቶቻችን ይዘን የጋራ አገር ለመገንባት የሚያስችለን ልማታዊ 

አስተሳሰብ ላይ የጋራ መግባባት መድረስ  ስንችል መሆኑን የሚያመላክት ነው። ያም ሆኖ የህዳሴያችን ዋንኛ ተግዳሮት 

በተደጋጋሚ እንደተገለፀው የኪራይ ሰብሳቢ ፖለቲካል ኢኮኖሚ በሚገባ አለመደፈቅና ይህን የሚያቀነቅነው ሃይል በየግዜው 

ከውስጥም ከውጪም  አላማውን ለማሳካት በቅብብሎሽ የሚሠራበት መሠረቱ ጨርሶ አለመጥፋቱ ብቻ ሳይሆን ልማታዊና 

ዴሞክራሲያዊ ሃይሉ በሚዳከምበት አካባቢ በአጭር ጊዜና በፍጥነት ራሱን እያራባ የሚመጣበት ሁኔታ መኖሩን መንግስትና 

መሪ ድርጅቱ በተደጋጋሚ ገልጸዋል፤ በመግለጽም ላይ ናቸው። ስለሆነም የኢትዮጵያን ከፍታ ማረጋገጥ የሚቻለው በሁሉም 

ዘርፍ የጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት ዘመቻውን በማጠናከር ብቻ ይሆናል ማለት ነው።  

ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ የተሃድሶ መስመሩ የህዝብ መስመር ሆኖ፣ ይህን መስመር በሚያቀነቅን ፓርቲና መንግስት እየተመራ 

አስገራሚ የሚባል ለውጥ እየተመዘገበ ቢመጣም፣ በመስመሩ ሰነዶች ላይ በግልፅ እንደተመለከተው የመስመሩ ዋንኛ አደጋ 

(ቀደም ሲል እንዳልነው) የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ አለመደፈቁ ነው። ኪራይ ሰብሳቢነት በአጭሩ ያለአግባብ 

የመጠቀም አመለካከትና ተግባር ነው። አስተሳሰቡና ተግባሩ በግለሰብም ይሁን በቡድን የሚንፀባረቅ ነው። ህግና ስርአትን 

ተከትሎ ሰርቶ ከመበልፀግ ይልቅ ህግና ስርአትን በመናድ ጥቅሞችን እያግበሰበሰ፣ የአቋራጭ መንገዶችን በመጠቀም ህገ-

ወጥነትን ያነግሳል። በሂደትም ዜጎች በስርአቱ ላይ እምነት እንዲያጡ ያደርጋል። ከፍትሃዊ ተጠቃሚነት ይልቅ የአንድ ወገን 

ተጠቃሚነትን ያጎለብታል። ይህም  ዜጎች በአገራቸው ጉዳይ ላይ ባይተዋር እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል።   

በተሃድሶ መስመሩ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ልማትንም ሆነ ዴሞክራሲን ማረጋገጥ የፍላጎት ጉዳይ አይደለም፤ የህልውና 

እንጂ። የሚረጋገጠው ልማት ከዴሞክራሲ ውጪ ትርጉም የለውም። ዴሞክራሲውንም ለብቻው ማረጋገጥ ከልማት ውጪ 

የማይሞከር ነው። አዲስቷና የጋራ አገራችን ቀጣይነት የሚኖራት እነዚህን ሁለቱን የህልውናውን መሠረቶች ጠብቃ መቆየት 

ስትችል ብቻ ነው። በአንፃሩ ኪራይ ሰብሳቢው ሃይል እነዚህን የህልውና መሠረቶች እንዳይረጋገጡ ተግቶ እየሰራ ነው። ይህ 

ሃይል ተሰግስጎባቸው በህዝቦች ጥቅሞችና ፍላጎቶች ላይ  እየተረማመደ  ወደ ትርምስ ለማምራት ከሚጠቀምባቸው ስልቶች 

አንዱ የመልካም አስተዳደር ጉድለቶቸ እንዲፈጠሩ ማድረግ፣ በተፈጠሩት ላይ ደግሞ የማባባስን ስልት መከተል ነው። 

ስለሆነም መጪው ዘመን እንደተባለው የኢትዮጵያ ከፍታ ይሆን ዘንድ ከነዚህ ሃይሎች ጋር በየአውደ ግንባሩ መፋለም 

ያስፈልጋል ማለት ነው። 



የመልካም አስተዳደር ጉደለት የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ስርአቱ ፈተና ሆኖ የተደቀነው አንድም መንግስታዊ አገልግሎትን 

ለሁሉም ወገን በፍትሃዊነት፣ በጥራትና በብቃት ለማዳረስ የሚደረገው ጥረት የአቅም፣ የክሂሎትና የህዝባዊ ውግንና ጉድለቶች 

በፈፃሚው አካል ላይ ጎልቶ መንፀባረቁ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የሚያስችሉ በተሃድሶ መስመሩ 

አማካይነት የተነደፉ የአገልግሎት አሰጣጥ ሪፎርሞች፣ አሠራሮችና አደረጃጀቶችን በቁርጠኝነትና በብቃት መፈፀም የሚችል 

የአመራር ሃይል በበቂ ባለመፈጠሩ ነው። በመሬት አቅርቦትና አሰጣጥ፣ በንግድ ፍቃድ አሰጣጥ፣ በግብር አሰባሰብና በማዘጋጀ 

ቤታዊ የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚታየው አድሏዊ አሠራር፣ ንቅዘትና ዝቅጠት የመልካም አስተዳደርን ጉዳይ የጦዘ አጀንዳ 

እንዲሆን አድርጎታል። ስለሆነም ስለሃገራችን ከፍታ ስናወራ ይህንን አጀንዳ ለመመከት የሚያስችል በቂ ስንቅና ትጥቅ ይዘን 

ለመሆኑ አረጋግጠን እንጂ በዳንኪራ እና በባዶ የፕሮፖጋንዳ ምሽት ሊሆን አይገባም። 

ቀደም ብሎ በተለያዩ ሰነዶች ላይ እንደተመለከተው መልካም አስተዳደርን ማስፈን የመስመሩን ቀጣይነት ከማረጋገጥ ባለፈ 

በዜጎች ውስጥ የባይተዋርነት መንፈስ እንዳይፈጠር፣ ዜጎች በአገራቸው እጣ ፋንታ ላይ የመወሰን አቅማቸው እንዳይነጠቅ እና 

በማያቋርጥ የእድገት ጉዞ ውስጥ እየተመመች ያለች አገር ግስጋሴ እንዳይስተጓጎል ማድረግ  ነው። 

በከተሞች ገዝፎ የሚታየውን የመልካም አስተዳደር ችግር ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶች እና አስቻይ ፕሮግራሞችና አሠራሮች 

ቢዘረጉም ችግሩን መሻገር አልተቻለም። ለዚህ የተለያዩ ምክንያቶችን ማንሳት እንችላለን። የመጀመሪያው በየደረጃው 

የሚገኘው አመራር ቁርጠኝነት መጓደል፣ ከህዝባዊ ውግንና መንሸራተትና ከህዝብ ጥቅም በፊት የራስን ጥቅም ማስቀደም ባህል 

እየሆነ መምጣቱ ነው። በተወሰነው የአመራር ክፍል በኩል የሚታየው ዳተኝነት፣ ከችግሮቹ ተቆራርጦ አለመገኘትና 

በአድርባይነት አዙሪት ውስጥ መዳከር ተጠቃሽ ናቸው። ስለሆነም ስለኢትዮጵያ ከፍታ ስናወራ ከእኔ ጥቅም በፊት የህዝብ 

ጥቅሞችና መብቶች መቅደም  አለበት ብሎ ለዚህ መታገልና ማንኛውንም መስዋእትነት ለመክፈል ከመዘጋጀት ጋር ሊሆን 

ይገባል።   

ከህዝብ ያልወገነ አመራር ዛሬም የጥልቅ ተሃድሶን ታምር ፈጣሪነት እየሰበከ፣ የህዝብን መሬት የሚዘርፍ፣ አርሶ-አደሩን በልማት 

ስም ከመሬቱ  እያፈናቀለ ከኪራይ ሰብሳቢው ሃይል ጋር የሚዘምር፣ ልማታዊ ባለሃብቱን እየደቆሰ ጥገኛውን የሚያጀግን፣ 

ኪራይ ሰብሳቢውን ሃይል የሚታገል አመራርንም ሆነ ፈፃሚ ሃይል እንዲሁም የህበረተሰብ ክፍል ነጥሎ እየመታ ትግሉን 

የሚያቀዘቅዝ እና ሰልፉን ከጥገኛው ሃይል ጋር አስማምቶ ስርአቱን ከውስጥ የሚንድ ሃይል መሆኑ በይፋ እየታየ በሚገኝበት 

ሰዓት ላይ አዲሱን አመት ለጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት ዘመቻ በስጦታነት ማበርከት ይገባል። 

በአዲሱ አመት የሚያስፈልገን እዚህ ሰልፍ ውስጥ የገባን አመራር ማጥራትና ማስወገድ፣ የጥልቅ ተሃድሶው ማነቆ መሆኑንና 

ይህን ሊፈታ በሚችል መንገድ ተመጣጣኝ ርምጃ መውሰድ ብቻ ነው። ምክንያቱም እዚህም እዚያም ቅሬታዎች በበዙና 

መፍትሄዎች የሌሉ በመሰሉ ቁጥር ቅሬታ የሚይዘው ሃይል እየበዛ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ወደለየለት ሁከትና ብጥብጥ መሄዱ 

ስለማይቀር። ኪራይ ሰብሳቢው ሃይል ከህዝባዊ ውግንናው የተነሸራተተው የአመራር ሃይልን አጥብቆ በመያዝ፣ እሱ ላይም 

ተከታታይ ስራ በመስራት፣ ከመስመሩ እየራቀ እንዲሄድና በመጨረሻም መስመሩን ለመግታት ከሚሰሩ ሃይሎች ጋር እንዲሰለፍ 

የማደረግ አቅጣጫ እያስያዘው መሆኑም በተጨባጭ እየታየ ነውና በአዲሱ አመት የሚያስፈልገን የጸረኪራይ ሰብሳቢነት ቀን፤ 

የመልካም አስተዳደር ቀን ወዘተ እንጂ ሌላው ሁሉ ምናልባትም የዚሁ የጠለፋው አካል እንዳይሆን የሚያስጠረጥር ነው። 

ከመልካም አስተዳደር ጋር በቀጥታም ይሁን በቀጥታ ያልሆነ ግኑኝነት ያላቸው ጥያቄዎች  ሲነሱ ጥያቄዎችን የማራገብ ወይም 

ሆን ብሎ የማዳፈንና ሁከትና አመጽ ሆኖ እንዲወለድ የማድረግ ስራ ውስጥ እጁን ያስገባ አመራር እዚህም እዚያም ስለመታየቱ 



ዘወትር የሚናገር መንግስት፤ ከጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት ዘመቻ ባሻገር የሆነ የአዲስ አመት ዋዜማ አከባበር በአልን ሊጠረጥር 

ይገባል። የአዲሱ አመት ዋዜማ በኪራይ ሰብሳቢ አርቲስቶች ጉያ ውስጥ የተሸጎጠውን ኪራይ ሰብሳቢ አመራር የምናጠራበት 

እንጂ ስለዚሁ አጀንዳቸው በፈጠሩት የጎራ መደበላለቅ አብረን ጮቤ በመርገጥ ሊሆን አይገባም። መልካም አዲስ አመት!!! 

  

 


