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የሙስና በሮችን የመቸንከሩ ተግባር  ይቀጥል  
 

ዘላለም አዲስ  7/25/12 

 

ሙስና የታሰቡ የልማት ውጥኖች እንዲሰናከሉ ያደርጋል፡፡ ህዝቡ በመንግስት የልማት እቅዶች 

ስኬታማነት ላይ እምነት እንዲያጣም ምክንያት ይሆናል፤ የህዝቡን ቀጥተኛ ተሳታፊነትንም በእጅጉ 

ይቀንሳል፡፡ ከሁሉም በላይ ግን ሙስና የመልካም አስተዳደር እጦትንና ብልሹ አሰራሮችን ጭምር 

የሚወልድ በመሆኑ በአጠቃላይ የአገር ልማት፣ ሰላምና ደህንነት ላይም ከባድ የሚባል ፈተናን 

የመፍጠር አቅም እንዳለው በዘርፉ የተካሄዱ የተለያዩ ጥናቶች የሚያመለክቱት ሀቅ ነው፡፡   

 

በኢትዮጵያ ድህነትን በመዋጋት የአገሪቱን ዜጎች ሁለንተናዊ ህይወት ለማሻሻል የሚደረገው ጥረት 

በተሻለ ፍጥነትና ውጤታማነት እንዲቀጥል የሁሉም ፍላጎት ነው፡፡ ይህ እንዲሆን ግን በተለያየ 

መልኩ ሊፈፀሙ የሚችሉ የሙስና ተግባራትን መዋጋት የግድ ነው፡፡ ሙስና በተንሰራፋበት 

የሚፈለገውን ዓይነት ለውጥ ማምጣት አይቻልም፡፡  

 

ተራ ሊመስል ቢችልም ለሙስና የተጋለጡ የልማት ውጥኖች በህብረተሰቡም ሆነ በመንግስት ላይ 

ሊፈጥሩ የሚችሉትን ጫና ማሳየት ይቻል ዘንድ አንድ የልማት እቅድን ለአብነት ላንሳ፡፡  

 

በአገራችን አሉ ከሚባሉት ዋና ዋና ማህበራዊ ችግሮች መካከል አንዱ የመኖሪያ ቤት እጦት ነው፡፡ 

መንግስት የህዝቡን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ እጅግ ሰፊ የቤት ልማት ፕሮጀክት ቀርፆ 

ህዝቡን ተጠቃሚ ማድረግ መጀመሩም ይታወቃል፡፡  

 

ይህ የቤት ልማት ዋና ዓላማ በተለይ በከተሞች በዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ የሚተዳደረውን ህዝብ 

የቤት ባለቤት ማድረግ ከመሆኑም በላይ በመንግስት ድጎማ ጭምር የሚካሄድ ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው የተገነቡትና በመገንባት ላይ የሚገኙት የጋራ ህንፃዎች ለህብረተሰቡ እየተሰጡ 

ያለው በረጅም ጊዜ ክፍያ ነው፡፡ ስፋታቸውንና የወጣባቸውን ወጪ መሰረት አድርጎ የሚሰላው 

የቤቶቹ ዋጋም እንደመረከቢያ ጊዜያቸው ይለያያል፡፡ በዚህ ዓመት ቤቶቹን የሚረከቡ ነዋሪዎች 

የሚጠበቅባቸው የቤት ዋጋ ተመሳሳይ መጠን ያለውን ቤት ባለፈው ዓመት ከተረከቡት ይበልጣል፡፡ 

ይህም የሚሆነው የቤቶቹ የግንባታ ወጪ ከዓምናው የዘንድሮው እየጨመረ ከመምጣቱ ጋር በተያያዘ 

መሆኑን የሚመለከታቸው አካላት ሲገልፁ ይሰማል፡፡ እውነትነትም አለው ብዬ አስባለሁ፡፡  

 

ሆኖም ግን የግንባታው ወጪ በየጊዜው መጨመር እንደተጠበቀ ሆኖ አንዳንዶች ሊፈተሽ የሚገባው 

ሌላ ጉዳይ እንዳለ በየጊዜው ሲናገሩ እሰማለሁ፡፡ እነዚህ አካላት እንደሚሉት የቤት ልማቱ እጅግ 

ሰፊና በቢሊዮኖች የሚቆጠር ብር የሚወጣበት ከመሆኑ አኳያ ከፍተኛ ግዚዎችና የአገልግሎት 
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ክፍያዎች የሚፈፀሙበት ነው፤ ይህ ደግሞ በዛው መጠን ጠንካራ የሆነ ቁጥጥር የማይደረግበት ከሆነ 

ለሙስና በእጅጉ ይመቻል፤ ይህም የግንባታው ወጪው እንዲንር ምክንያት ሊሆን ይችላል ይላሉ፡፡  

 

የዚህ ዓይነቱ ስጋትና አስተያየት አግባብ ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም የቤት ልማት ፕሮጀክቱ 

ለሙስና የተጋለጠ ከሆነ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ የሆነው ህብረተሰብ አግባብ ላልሆነ የዋጋ ንረት 

ይዳረጋል፤ በዚህም ሳቢያ በልማቱ ደስተኛ ላይሆን ይችላል፡፡ ምናልባትም የሚጠየቀውን ክፍያ 

ማቅረብ ተስኖች የቤት ባለቤት የመሆን እድሉ የሚሰናከልበት የህብረተሰብ ክፍልም ሊፈጠር 

ይችላል፡፡ መንግስት የህዝቡን ችግር ለመቅረፍ በሚያደርገው ጥረት ላይም የሚያሳድረው ጫና 

በቀላሉ የሚታይ አይሆንም፡፡  

 

በጋራ የቤት ልማት ፕሮጀክቱ ውስጥ ይህንን የመሰለ ሙስና እየተፈጸመ ነው እያልኩ አይደለም፡፡ 

ፕሮጀክቱ ለሙስና የተጋለጠ መሆንና አለመሆኑን የሚመለከታቸው አካላት የሚያጣሩት ሊሆን 

ይችላል፡፡ እኔ ግን ነገሩን ያነሳሁት ሙስና የመንግስትን ድካም መና ከማስቀረት ባሻገር እንዴት 

አድርጎ የህብረተሰቡን ጎጆ ሊያንኳኳ የሚችል አደገኛ የልማትና እድገት ፀር መሆኑን ለማሳየት 

ነው፡፡   

 

እስካሁን ድረስ ባለኝ መረጃ መሰረት አገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊጠቀስ የሚችል ግዙፍ የሙስና 

ተግባር የሚፈፀምባት ምድር አይደለችም፡፡ እንዲያም ሆኖ የከፋም ባይሆን በተለያየ መልኩ ሊገለፁ 

የሚችሉ ጥቃቅን የሙስና ተግባራት መኖራቸውን ማንም አይክድም፡፡ በተለያዩ ወቅቶች የተካሄዱ 

የሙስና ምርመራዎችን ተከትሎ በወንጀል ተከሰው የተፈረደባቸውን ባለስልጣናትን ጨምሮ የተለያዩ 

ግለሰቦችን ታሪክ ሰምተናልና፡፡  

 

በተለይም ካለፉት አስር ዓመታት ጀምሮ በአገራችን ጠንካራ የሙስና መከላከል ተግባራትን 

እያስተዋልን ይመስለኛል፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ ሙስናን የሚፀየፍ ትውልድ በመፍጠር 

ተግባሩን የመከላከል ዓላማን የያዘ አንድ ትልቅ ተቋም ማቋቋሙ የሚታወቅ ነው፡፡ የስነ ምግባርና 

ፀረ-ሙስና ኮሚሽን የሚሰኘው ይህ ተቋም ከተመሰረተ አሁን ከ10 ዓመት በላይ እድሜን 

አስቆጥሯል፡፡  

 

ሙስናን መከላከል የሚቻለው በዋናነት ህዝብ ተግባሩን እንዲፀየፈውና እንዲዋጋው በማድረግ 

መሆኑን የብዙ ዓለም አገራት ልምድ ያሳያል፡፡ ይህ ተቋምም ቅድሚያ ትኩረት የሰጠው ለመልካም 

ስነምግባርና ፀረ-ሙስና ትምህርት መሆኑን ከተቋሙ የተገኙ መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡ ተቋሙ 

እንደሚለው ላለፉት አስር ዓመታት በዚህ ዙሪያ የተከናወኑት ተግባራት የአገሪቱ ህዝብ ሙስና 

ለአገር እድገትና ሰላም ከባድ አደጋ መሆኑን በወጉ ተገንዝቦ በግልፅና በሚስጥር እንዲታገለው 

ከማድረግ አኳያ የበኩሉን ሚና እየተጫወተ ይገኛል፡፡   
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ለዚህ አንድ ማሳያ ሆኖ ሊቀርብ የሚችለው ኮሚሽኑ በዘረጋው የሙስና ተግባራት ጥቆማ ማቅረቢያ 

ስርዓት መሰረት በመላው ህዝብ እየቀረበ የሚገኘው የሙስና ተግባራት ጥቆማ ነው፡፡ ይህ የጥቆማ 

አቅራቢውን ደህነነት በምንም መልኩ ለአደጋ በማይዳርግ መልኩ የተዘረጋው አሰራር በሙስና ትግሉ 

ውስጥ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከዓመት ወደዓመት እንዲጨምር ከማድረግ ባሻገር ጉዳት ሊያደርሱ 

የሚችሉ ሙስናዎችን ከወዲሁ ለመቅጨትና በተግባሩ ተገኝተዋል የተባሉትንም ግለሰቦች በህጋዊ 

መንገድ መቅጣት ማስቻሉን ከኮሚሽኑ የተገኙ አንዳንድ ሰነዶች ያመለክታሉ፡፡  

 

ከኮሚሽኑ የተገኘ አንድ ሪፖርት እንደሚገልፀው ባለፈው ዓመት ብቻ ከ3ሺህ 200 በላይ የህዝብ 

ጥቆማዎችንና ቅሬታዎችን ኮሚሽኑ ተቀብሎ አስተናግዷል፡፡ ከእነዚህ የሙስናና ሌሎች የአሰራር 

ቅሬታ ጥቆማዎች መካከል ኮሚሽኑ ከተቋቋመበት አዋጅና ዓላማ ጋር በቀጥታ የሚገናኙትን 

በመምረጥ ምርመራ አካሂዷል፤ የማይመለከቱትን ደግሞ በቀጥታ ለሚመለከታቸው የመንግስት 

አካላት አስተላልፏል፡፡  

 

በዚህም መሰረት ባለፈው ዓመት ኮሚሽኑ የሙስና ወንጀል ተፈፅሞባቸዋል ባላቸው 182 ጉዳዮች ላይ 

ምርመራ በማካሄድ ከሷል፤ 150ዎቹ ጉዳዮችም የሙስና ወንጀል መሆናቸው በመረጋገጡ 

እንዲፈረድባቸው አድርጓል፡፡ ባለፉት ዓመታትም ተመሳሳይ ህጋዊ እርምጃዎችን በመውሰድ 

የህዝብና የአገር ኃብትን ማስመለስ ተችሏል፤ የመንግስት ባለስልጣናትን ጨምሮ የተለያዩ ግለሰቦች 

መቀጣታቸውን አይተናልም ሰምተናልም፡፡   

 

ሙስና በአገራችንም ይሁን በሌሎች ዓለም አቀፍ ህጎች ወንጀል እንደመሆኑ ፈጻሚዎቹን በህግ 

መቅጣት እንደተጠበቀ ሆኖ ተግባሩን በእንጭጩ ለመቅጨት በሚያስችሉ የመከላከል ስልት ላይ 

ማተኮር ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባ በብዙዎች ዘንድ ይታመናል፡፡ ሙስናን ለመከላከል 

የተቋቋመው የአገራችን ተቋምም ስራውን የሚያከናውነው መዚህ አግባብ መሆኑን ከላይ ከጠቀስኩት 

የኮሚሽኑ ሰነድ ለመረዳት ችያለሁ፡፡  

 

ኮሚሽኑ ሙስናን የሚዋጋ ዜጋን ለመፍጠር ከሚያካሄደው የትምህርትና ግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ 

ግብር ተግባራቱ ጎን ለጎን ለሙስና በር ሊከፍቱ ይችላሉ በሚባሉ አሰራሮችና የስራ ሂደቶች ላይ 

ጥናቶችን በማካሄድ ሙስናን በእንጭጩ የመቅጨት ስልትን በመተግባር ላይ ይገኛል፡፡  

 

በዚህ ረገድ ባለፈው ዓመት ብቻ በ49 የመንግስት የልማት ተቋማትና መስሪያ ቤቶች ላይ ጥናት 

አካሂዷል፡፡ ጥናታቸው በተጠናቀቁት ላይም ሙስናን መከላከልና መቆጣጠር የሚያስችሉ 

አሰራሮችን በመዘርጋት የቅርብ ድጋፍና ክትትል እያደረገ መሆኑን ከዚሁ ሰነድ ያገኘሁት መረጃ 

ያመለክታል፡፡  
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ከዚህም በተጨማሪ ሁሉም የመንግስት ተቋማት ሊከተሉት የሚገባውን አሰራር የሚዘረጉበትን 

መንገድ የሚያመቻች የአሰራር ደንብ አጥንቶ በማዘጋጀት ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ጥቅም 

ላይ እንዲያውሉት በማበረታታት ላይ መሆኑንም ተገንዝቤያለሁ፡፡  

 

መንግስት ለሙስና ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ይህንን ተቋም ማቋቋሙ ሙስና የአገርና ህዝብ እድገት ፀር 

መሆኑንና መላው ዜጋም ተግባሩን እንዲዋጋው ከማነሳሳት አኳያ ትልቅ ሚና እየተጫወተ መሆኑ 

የሚያከራክር አይደለም፡፡ ከዚህም ሌላ ተቋሙ በሚያካሄዳቸው የሙስና ወንጀል ምርመራዎች 

በሙሰኞች የተዘረፉ የአገር ኃብትና ንብረትን ማስመለሱም፤ ለሌሎች መቀጣጫ ይሆን ዘንድም 

ወንጀለኞቹን በእስር መቅጣቱ ትግሉን ለማጠናከር ያስችላል የሚል እምነትም አለኝ፡፡  

 

በእኔ አመለካከት ግን ለሙስና ተግባራት በር የሚከፍቱ አሰራሮችን መዝጋት አሁንም ቅድሚያ 

ሊሰጠው ይገባል፡፡ መንግስት ከቀረጥ አሰባሰብ ጋር በተያያዘ በቅርቡ የዘረጋውን ስኬታማ አሰራር 

ማንሳቱ ተገቢ ነው፡፡   

 

ከንግዱ ማህበረሰብም ሆነ ከተለያዩ አገልግሎቶች የሚሰበሰበው ቀረጥ መንግስት ለሚያከናውናቸው 

የልማት ስራዎች ዋነኛው የገቢ ምንጭ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ያም ሆኖ ግን ባለፉት ዓመታት በግብር 

ከፋዩና ግብሩን እንዲሰበስብ ኃላፊነት በተጣለበት ባለሙያ ወይም የስራ ኃላፊ መካከል በሚካሄድ 

የሙስና ውል ሳቢያ አገሪቱ ማግኘት የሚገባትን ከፍተኛ ገቢ ስታጣ ቆይታለች፡፡ ሆኖም ከቅርብ 

ዓመታት ወዲህ ማንኛውም በንግድና የተያያዙ የስራ መስኮች የተሰማራ ኩባንያም ይሁን ግለሰብ 

የሚፈፅመውን እያንዳንዱን ሽያጭ በሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን (Cash Register Machine) 

አማካኝነት እንዲያከናውን የሚያስገድድ አሰራር ተዘርግቷል፡፡    

 

አዲሱ አሰራር ማንኛውም ከንግድና ተያያዣ በሆኑ የስራ መስኮች ላይ የተሰማራ ኩባንያ ወይም 

ግለሰብ የተጨማሪ እሴት ታክስን ጨምሮ ለመንግስት ማስገባት የሚጠበቅበትን የተለያዩ የገቢ 

ግብሮችን በትክክል ገቢ እንዲያደርግ፣ በዚህ ሂደት ይፈፀም የነበረውን የሙስና ተግባር ከመቀነስና 

በዚህም የመንግስትን የገቢ አቅም ከማጠናከርና አኳያ የበኩሉን ሚና ሊጫወት ስለሚችል እንደ 

አንድ አብይ ስኬት እቆጥረዋለው፡፡  

 

ሌሎችም እንደየየስራ ተፈጥሯቸው የዚህ ዓይነቱ የሙስና በሮችን የመቸርከም አሰራር እንዲዘረጉ 

ዘውትር መስራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ በዚህ ረገድ ከህዝብ ለሚቀርቡት ጥቆማዎችና አቤቱታዎች 

የበለጠ ጆሮ መስጠት ይገባል፡፡  

 

አገሪቱ የጀመረችው የአምስት ዓመቱ የእድገትና ለውጥ ብሄራዊ የልማት እቅድ ትልቅ ግምት 

የተሰጠው፣ ከፍተኛ የአገር ኃብት የሚፈስበትና እጅግ ግዙፍ የሚባሉ የልማት ፕሮጀክቶችን የያዘ 

ከመሆኑ አኳያ እቅዱ በሚፈለገው ጥራትና ፍጥነት ግቡን ይመታ ዘንድ ከሚያስፈልጉት ቅድመ 
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ሁኔታዎች መካከል አንዱ ለሙስና የሚያጋልጡ አሰራሮችን በተቻለ መጠን መግታት ነው የሚል 

አቋም አለኝ፡፡   

 


