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ሁለተኛው ዕትዕ ትኩረት የሰጣቸው ቁልፍ ተግባሮች  
አባ መላኩ 06-27-17 

 

በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር ለማድረግ 

የሚያስችሉ መሠረታዊ ነገሮች የሚከናወኑበት ማለትም የማክሮ ኢኮኖሚ ጉዳዮች በተለይም 

ቁጠባን ማሳደግና ኢንቨስትመንት ማስፋፋት ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶታል።  

 

በሌላ በኩል የወጪ ንግድ ሚዛን ክፍተት መሙላት እንዲቻል በዘርፉ ለተሰማሩ ባለሃብቶች 

ጠንካራ ድጋፍ መስጠት እንዲሁም በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የሚታዩ ችግሮችን በመለየት 

ዘርፉን በመደገፍ ወደ ኢንዱስትሪ የሚደረገውን ሽግግር ማፍጠን ተገቢነቱ አጠያያቂ 

አልሆነም።   

 

በማህበራዊ ልማት ረገድ በተለይም በጤናና ትምህርት ዘርፎች ባለፉት ዓመታት በርካታ 

አንፀባራቂ ድሎች ተመዝግበዋል። ቢሆንም በጥራት ላይ የሚታዩ ችግሮች መኖራቸው እውነታ 

ነው። ኢትዮጵያ በማህበራዊ ዘርፎች ማስፋፋት ያስመዘገበቻቸው ድሎች በዓለም አቀፍ 

ተቋሞች ሳይቀር አድናቆት የተቸረው ጉዳይ ነው። ይሁንና ጥራት ከጊዜ ጋር አብሮ የሚሻሻል 

በመሆኑ አሁንም ብዙ መሥራት ይጠበቃል።  

  

የተጀመረውን ፈጣንና ቀጣይነት ያለውን የምጣኔ ሀብት ዕድገት ለማስቀጠል በመገንባት ላይ 

ያሉትን ሰፋፊ መሠረተ ልማቶች አጠናክሮ መቀጠል ተገቢ ነው። በአገሪቱ በርካታ 

የአስፋልትና የጠጠር መንገዶች፣ የአውሮፕላን ማረፊያ ኤርፖርቶች በመገንባት ረገድ አመርቂ 

ውጤቶች ማስመዝገብ ተችሏል። አሁንም በዚህ ዘርፍ በርካታ ተግባራትን ማከናወን ተገቢ 

ይሆናል። አገሪቱ ባለፉት ዓመታት ባስመዘገበችው የምጣኔ ሀብት ዕድገት የተነሳ ሜጋ 

ፕሮጀክቶችን በውስጥ አቅም መገንባት የሚቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል።  

 

በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች የሚጠናቀቁበትና  

አዳዲሶች የሚጀመሩበት ወቅት ነው። አገሪቱ ባለፉት ዓመታት የባቡር፣ የኃይል ማመንጫ፣ 

የስኳር ወዘተ…ሜጋ ፕሮጀክቶችን ስታቅድ ብዙዎች ለፖለቲካ ፍጆታ እንጂ እውነትም 

የሚፈፀሙ አይደሉም በማለት ሲናገሩ ይደመጡ ነበር።  
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ይሁንና መንግሥት ቁርጠኛ አቋም በመያዙ ለተፈፃሚነታቸው ያልከፈለው መስዋዕትነት 

የለም። የአንዳንዶቹን ፕሮጀክቶች ውጤት ማጣጣም ተችሏል። የተቀሩትም ከፍጻሜ 

የመድረሻቸው ወቅት ሩቅ አይደለም። ይህም ውጤት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ታላቅ  

ስኬት ነው።  

 

በተመሳሳይ ሁኔታ መንግሥት ልዩ ትኩረት የሰጠው ሌላው ጉዳይ በአገሪቱ መልካም 

አስተዳደርን ለማስፈን ጽኑ አቋም እንዳለው ነው። ከዚህ ቀደም መንግሥት ኪራይ 

ሰብሳቢነትን ለመከላከል በርካታ ተግባራትን እየከወነ ይገኛል።  

 

ኪራይ ሰብሳቢነትን ለመከላከል እንዲረዳ ከመደበኛው የወንጀልና የፍትሃብሄር ህግ በተጨማሪ 

መንግሥት ካፀደቃቸው የተለያዩ ደንቦች፣ አዋጆችና መመሪዎች መካከል ለአብነት የሥነ 

ምግባር ማሻሻያና መከታተያ፣ ሀብት ማሳወቂያ፣ የወንጀል ምስክሮችና ጠቋሚዎች ጥበቃ እና 

የፕሬስ አዋጆችን በማውጣት ለተፈጻሚነታቸውም እየተጋ ይገኛል።   

 

በግልጽ እንደሚታወቀው መንግሥት በኪራይ ሰብሳቢዎችና ሙሰኞች ላይ በተለያየ ወቅት 

ከፍተኛ ሹማምንቱን ሳይቀር ርህራሄ የለሽ ርምጃ ሲወስድባቸው ቆይቷል። ዛሬም በዚህ 

አዙሪት ውስጥ በተዘፈቁ ወይም ለመዘፈቅ ዳር…ዳር ለማለት በሚሹት ላይ ምህረት የለሽ 

ርምጃ ከመውሰድ ወደኋላ እንደማይል በህዝብ ዘንድ እምነት የተያዘበት ጉዳይ ነው። እዚህ ላይ 

መረዳት የሚገባን ቁም ነገር ቢኖር የመልካም አስተዳደር ግድፈትና የኪራይ ሰብሳቢነት 

መንፈስ በመንግሥት ጥረት ብቻ የሚወገድ አለመሆኑን ነው። ይልቁንም የመላው ዜጋን 

ጠንካራ ትግል ይጠይቃል።  

  

በመሆኑም ኪራይ ሰብሳቢነትን በመዋጋቱ ሂደት ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን 

አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ለአብነት መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ኃይማኖታዊ 

ተቋማት፣ ህዝባዊ ማህበራት ከመንግሥት ጎን በመቆም ኪራይ ሰብሳቢነትን መዋጋት ቀዳሚ 

አጀንዳቸው አድርገው መሥራት ይኖርባቸዋል።  
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ኢትዮጵያ የኃይማኖት አገር ናት። ታዲያም የትኛውም ኃይማኖት ሌብነትን በጽኑ ያወግዛል። 

በመሆኑም ኃይማኖታችን በሚያዘን መሠረት የተፈቀደልንን ብቻ በመውሰድ አገራችንንና 

ህዝባችንን በቅንነትና ታማኝነት ማገልገል ይገባናል።  

 

ከዚህ በተጨማሪ በየመሥሪያ ቤቱ ግድግዳዎች ላይ ለእይታ የተለጠፉትን "የሥነ ምግባር 

መርሆዎችን" በታማኝነት ልንተገብራቸው ይገባል። ይህ ካልሆነ አገሪቱ ያቀደቻቸው ሜጋ 

ፕሮጀክቶች ተፈጻሚነታቸው አጠራጣሪ ይሆናል።  

 

አገርንና ወገንን በቅንነትንና ታማኝነት ማገልገል መቻል ኩራት ነው። የነገው ትውልድ ሊኮራ 

የሚችለው አገርና ህዝብን ሰርቆ ገንዘብ ስላቆየ ሳይሆን በቅንነትና ታማኝነት አገልግሎ 

የሚያኮራ ስብዕና ሲያወርስ ነውና።  

 

በየትኛውም የኃላፊነት ደረጃ ላይ የሚገኝ ሹም መንግሥትና ሕዝብ ሊያገኙ የሚገባቸውን 

ጥቅም የሚያስቀርና የሚያሰናክል ተግባራትን የሚከውን ከሆነ በአገርና በሕዝብ ላይ ከሚፈፀም 

ወንጀል ተለይቶ አይታይም፡፡  

 

መንግሥት በኃላፊነት መንበር ላይ ያስቀመጣቸው ባለሥልጣናት ለአገርና ሕዝብ ይበጃሉ 

በሚል እንጂ ከህግ በላይ ሊሆኑ እንደማይችሉ መታወቅ ይገባዋል። ከዚህ ቀደም በእንዲህ ያለ 

አፀያፊ ሥራ ላይ በተሰማሩ ባለሥልጣናቱ ላይ የወሰዳቸውን ርምጃዎች ማስታወሱ በቂ 

ይሆናል።  

 

አሁን…አሁን ህዝብን የሚያማርሩ የመልካም አስተዳዳር ችግሮችን ታግሎ ማስወገድ ጊዜ 

የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። የመልካም አስተዳደር መጓደል ሰበዙ ብዙ ነው። ለበርካታ 

ችግሮች መፈጠር ምክንያትም ነው። የመልካም አስተዳደር መጓደል የኪራይ ሰብሳቢዎች 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ እንዲስፋፋ እድል ይሰጣል፤ በር ይከፍታል።  

 

ዛሬ ላይ ለዓለም ጭምር ሥጋት እየሆነ ለመጣው አክራሪነትና አሸባሪነት መስፋፋት ሰፊ 

ድርሻ አለው። ለትምክህትና ጠባብነት መስፋፋትም ሚናው የላቀ ነው። የመልካም 

አስተዳደር እጦት ለአገራችን የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታም ሆነ እየተመዘገበ ላለው 

የምጣኔ ሀብት ዕድገት እንቅፋት መሆኑም እውነት ነው።  
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በከተሞች የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጮች ሆነው የተለዩትን የመሬት፣ የግብር ኣሰባሰብ 

የመንግሥት ግዥና ኮንትራት አስተዳደር ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን ለማስተካከል ቁርጠኛ 

አቋም መያዝ ይገባል። በእነዚህ ዘርፎች የተገኙ መልካም ተሞክሮዎችን በመቀመር ለበጎ 

አፈጻፀም ልንጠቀምባቸው ይገባል።  

 

የአገራችን ህዳሴ ከታሰበበት ሊደርስ የሚችለው በመንግሥትና በገዢው ፓርቲ ጥረት ብቻ 

ሳይሆን በመላው ኅብረተሰብ ተሳትፎ ነውና ሁሉም ዜጋ ለዚህ ዓላማ መሳካት የበኩሉን 

ድርሻ ማበርከት ይኖርበታል። ሁለተኛው ዕትዕ ትኩረት ለሰጣቸው ቁልፍ ተግባሮች 

ስኬታማነትና ለህዳሴ ጉዟችን ውጤታማነት የጋራ ጥረት ያስፈልጋል የሚባለውም በዚህ 

ምክንያት ነው።!  

 
 

 

 


