የህዳሴ ጉዟችን በሙስና አይገታም!

ቢላል 05/17/13
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የሀገር ዕድገት ፀር ከሆነው ኪራይ
ሰብሳቢነት (ሙስና) ጋር መታገል ከጀመረ ሰነባብቷል፡፡ ለዚህ እንደ ዓይነተኛ ማረጋገጫ የሚሆነን
ደግሞ በአዋጅ ከተቋቋመ አስርት ዓመታትን ያስቆጠረው “የስነ ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን”
ነው።
ይሁን እንጂ ያለ አግባብ ለመበልፀግ ሲባል ታስቦበትና በተጠና ሚስጥራዊነት ተቀነባብሮ
የሚፈፀመውን

የሙስና

ተግባር

በቀላሉ

መቆጣጠር

የማይቻል

ከመሆኑ

የተነሳ

የእስከዛሬው

ጥረታችን ብዙም የሚያመረቃ ውጤት እንዳላመጣ የሚካድ አይደለም፡፡

የጉዳዩን አሳሳቢነት አበክረው የተገነዘቡት የቀድሞው ጠ/ሚኒስትራችን ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ
(አፈሩ ይቅለላቸውና) ለመጨረሻ ጊዜ በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ተገኝተው ባደረጉት ንግግር
“መንግስት አንድ እጁን በኪራይ ሰብሳቢዎች ታስሮ በአንድ እጁ ብቻ ነው የፀረ ሙስና ትግሉን
እያካሄደ የሚገኘው፡፡ ከዚህ በሁዋላ ግን ወይ መንግስት ያሸንፋል፣ ወይ ኪራይ ሰብሰቢነት
ያሸንፋል” ሲሉ አጠንክረው መግለፃቸውን የምንዘነጋው አይመስለኝም፡፡ እንዲያውም እንደኔ
እምነት ያ ንግግራቸው ሁለት መሰረታዊ መልዕክቶችን ያስተላላፉበት የትግል ጥሪ ነበር ማለት
ይቻላል፡፡

የመጀመሪያው መልዕክት፣ እንደ ክፉ ስራይ ውስጥ ውስጡን እየገዘገዘን ያለው ኪራይ ሰብሳቢነት
ምን ያህል የተወሳሰበ አገራዊ ችግር ስለመሆኑ ኢትዮጵያውያን እንደህብረተሰብ፣ የጋራ ግንዛቤ
እንድንወስድ የሚያደርግ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ መንግስት ከመቸውም ጊዜ በላይ ሙስናን
ለመታገል ቆርጦ መነሳቱንና እያንዳንዱ የዚች አገር ድህነት የሚያሳስበው ዜጋ የልማት ሂደቱን
እያሽመደመዱ በአቋራጭ የሚከብሩ ሙሰኞችን በመፋረድ ረገድ የዜግነት ግዴታውን መወጣት
እንደሚጠበቅበት የሚያሳስብ ነበር ባይ ነኝ እኔ በግሌ፡፡
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ድንገተኛ ሞት ቀደማቸው እንጂ ታላቁ መሪያችን በእርግጥም “የመንግስት ሌቦች” ላይ አምርረው
ሊዘምቱባቸው መነሳታቸን በመጨረሻው የፓርላማ ውሏቸው ያሳዩትን ቁርጠኝነት አውርሰውን
እንዳለፉ ግን ሰሞኑን ከተወሰደው እርምጃ መረዳት አያዳግትም፡፡ እውነት ለመናገር የክቡር
ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማሪያም ደሳለኝ አመራር ቃሉን እንደማያጥፍ ያመላከተ ቁርጠኛ አቋም ነው
ማለት ይቻላል ይህ የአሁኑ እርምጃ፡፡

በተለይም የኪራይ ሰብሳቢነት አናት ላይ ተቀምጠው “ ከእኛ ወዲያ ዲሞክራት ታጋይ ለአሳር ነው”
እያሉ ኢህአዴግን በስሙ ከሚገድሉት ዋልጌ ባለስልጣናት መጀመሩ ህዝቡ የፀረ ሙስና ትግሉ
መቀጣጠሉን አምኖ እንዲቀበልና ከመንግስት ጎን ተሰልፎም ሃላፊነቱን ለመወጣት እንዲወስን
በማድረግ ረገድ አርአያነቱ ቀላል እንደማይሆን ከወዲሁ መገመት አይከብድም፡፡
ይህን እንድል የሚያደርገኝ ዋነኛው ምክንያት ደግሞ አሁን አሁን ሙስና ማለት በኛ አገር ሁኔታ
የኢኮኖሚ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የሞሳኙ ግለሰብ ብሔርና የፖለቲካ ወገንተኝነት እየተሰላ ህዝብን
ከመንግስት ጋር የሚያቃርን ብሎም ህዝብን ከህዝብ ለማቃቃር ያለመ ትርጉም ጭምር የሚሰጠን
የጭፍን ጥላቻ ምንጭ እየሆነ እንደመጣ መረዳቴ ነው፡፡

በሌላ አነጋገር ጥቂት ምግባረቢሶች ህዝብ የሰጣቸውን የመንግስት ስልጣን ተተግነው እምነት
ሲያጎድሉና ያለ አግባብ ሲበለፅጉ ስለታዩ እያንዳንዱ ወይም ሁሉም የመንግስት ባስልጣን
ከተመሳሳይ

የስነ

ምግባር

ችግር

የፀዳ

እንዳልሆነ

አድርጎ

የመቁጠር

አዝማሚያ

ጎልቶ

የሚስተዋልበት ሁኔታ መኖሩን እታዘባለሁ እያልኩኝ መሆኔን ልብ በሉልኝ፡፡
ይህ ዓይነቱን ከጥገኝነት እሳቤ የሚመነጭ የጅምላ ፍረጃ አመለካከት እንደወረርሽን በማዛመት
ረገድም የኩርፊያ ፖለቲካን እንደሰላማዊ የትግል ስልት የሚቆጥሩት ፅንፈኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች
ግንባር ቀደም ድርሻ አላቸው ቢባል ማጋነን አይሆንም፡፡

እነሱ ይህን የሚያደርጉት በአቋራጭ ለመክበር የግድ ፖለቲካዊ ስልጣን መጨበጥ ያስፈልጋል
የሚል ፅኑ አምነት ስላላቸው ሲሆን፣ ፖለቲካዊ ስልጣኑን ከኢህአዴግ ላይ ለመቀማት ይችሉ
ዘንድም፣ ስርዓቱ እንዲነቅዝላቸውና የኢትዮጵያ ህዳሴ ጉዞ እንዲሽመደመድ ማድረግን እንደሁነኛ
የትግል ስልት እየተጠቀሙበት እንደሚገኙ ብዙ አብነቶችን መጥቀስ ይቻላል፡፡

2

እነዚሁ ፅንፈኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ኢሀአዴግን ከህዝብ ለመነጠል ሲሉ በስፋት የሚያናፍሱትን
የማጥላላት ዘመቻ ተአማኒነት እንዲያገኝ በማድረግ ረገድም ለኪራይ ሰብሳቢነት አደጋ የተጋለጡ
ከፍተኛ የመንግስት ተሿሚዎች የሚያበረክቱት አሉታዊ አስተዋፅኦ ቀላል ግምት የሚሰጠው
አይደለም፡፡

እንግዲህ
ኃ/ማሪያም

ከዚህ

አጠቃላይ

ደሳላኝ

የፖለቲካዊ

አመራር

ኢኮኖሚ

የወሰደውን

ትርጉሙ

ወቅታዊ

እርምጃ

በመነሳት
እኔ

ከሰሞኑ

በበኩሌ

የጠ/ሚኒስትር

ስመዘነው

ስርዓቱን

እንደስርዓት ጥገኛ ሃይሎች ከጋረጡበት የውድቀት አደጋ ለመታደግ ሚያስችለን የፀረ ሙስና
ትግሉ ይበልጥ እየተጠናከረና መሰረቱን እያሰፋ መምጣቱንና ከዚህም ጋር መንግሥት ያለውን
ቁርጠኝነት የሚያረጋግጥ ተግባር ሆኖ ነው የሚሰማኝ፡፡
አሁን በእርግጥም ለኢትዮጵያ ህዳሴ ዕውን መሆን የቆሙ እውነተኛ ታጋዮች የኢህአዴግነትን ካባ
ለብሰው ለርካሽ የግል ጥቅማቸው ካሸመቁ "አብዮታዊ" ነቀዞች በውል የሚለዩበት ወሳኝ የታሪክ
ምዕራፍ ተከፍቷል ቢባል ሁኔታውን በተሻለ መልኩ የሚገልፀው ይመስለኛል፡፡
እውነቱን

ለመናገር

በገዥው

ፓርቲ

አመራር

ውስጥ

ሁለት

ዓይነት

የፖለቲካ

ስብዕናዎች

ይስተዋላሉ፡፡ አንዱና ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዘው የግንባሩ መገለጫ “እኛ የተፈጠርነው ለዚች
ምስኪን አገር፣ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ዕጣ ፋንታ የሚበጅ ዘላቂ መንገድ ጠርገን
ለማለፍ ነው እንጂ የየራሳችንን የግል ህይወት እያደላደልን ለመኖር አይደለም” የሚል ፅኑ አቋም
ያላቸው ትክክለኛ ኢህአዴጎች የሚመደቡበት ረድፍ ሲሆን፣ ሁለተኛው ረድፍ ውስጥ የበግ ለምድ
ለብሰው ያሸመቁት ተኩላዎች ደግሞ፣ ኢህአዴግነትን ለእነሱ የዕለት ጉርስ የዓመት ልብስ ማሟያ
ብቻ አድርገው እንደጭንብል ያጠለቁትና የትግሉ ሰማዕታት ለወደቁለት ክቡር ዓላማ መታመንን
እንደ አጉል ወግ አጥባቂነት (እንደ አለመሰልጠን) የሚቆጥሩ የአድርባይነት ሰለባዎች ናቸው፡፡

ስለዚህም መላው የሀገራችን ህዝቦች ከጭፍን ስሜታዊነት በፀዳ መንፈስ እውነታውን አስተውሎ
መረዳትና የጋራ ልዕልናችን ለሚረጋገጥበት፣ የኢትዮጵያ ህዳሴ ጉዞ መሳካት፣ በፍፁም ልባቸው
ታምነው ከሚታገሉት መሪዎቻቸው ጎን ተሰልፈው የመንግስት ስልጣን ተተግነው ኪራይ የሚሰበስቡ
ዋልጌ ሹማምንትንና ከእነሱ ጋር በምስጢር እየተሻረኩ፣ ጥሮ አትራፊው ህብረተሰብ የሚከፍለውን
ግብር መዝብረው ባቋራጭ የሚከብሩ ሕገ-ወጥ ዜጎችን አምርረው መታገል ይጠበቅባቸዋል፡፡
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መንግስታችንም

ሰሞኑን

በፌደራል

ገቢዎች

እና

ጉምሩክ

ባለስልጣን

የስራ

መሪዎች

ላይ

የተወሰደው እርምጃ የፈጠረው የህዝብ ቁጭትና ከመንግሥት ጎን የመቆም ቁርጠኝነትና ሙሉ
ተባባሪነት

ይበልጥ

ተጋግሎ

እንዲቀጥል

የማድረግ

ታሪካዊ

ሃላፊነቱን

ከመወጣት

ወደዋላ

እንደማይል የብዙዎች እምነት ነው።፤
ይህ በሚኒስቴር ደረጃ የተጀመረው የፀረ ኪራይ ሰብሳቢነት ዘመቻ በሌሎች የፈዴራል- መንግስት
ተቋማት ሊተገበር እንደሚገባውና እንዲሁም ወደ ሁሉም ክልላዊ መንግስታት መስተዳድሮች
አድማሱን ማስፋት እንደሚኖርበትም ህብረተሰቡ እየጠየቀ ነው።
ሌላው ሳልጠቅሰው ማለፍ የሌለብኝ ጠቃሚ ጉዳይ ሆኖ ያገኘሁት ደግሞ የስነ ምግባርና የፀረሙስና
ኮሚሽን በተለይም ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ጋር የተቀናጀ እንቅስቃሴ መጀመሩን ነው፡፡
የኪራይ ሰብሳቢነትን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ የህልውናቸው መሰረት አድርገው ከሚቆጥሩት ጥገኛ
ሃይሎች ጋር የሚደረገው ትግል በባህሪው እጅግ የተወሳሰበና ሊያስከትል የሚችለው አደጋም
የዚያኑ ያህል የከፋ ከመሆኑ አኳያ ይህን ጉዳይ እንዲመራ ሕጋዊ ሃላፊነት የተሰጠው ኮሚሽን
ብቻውን ተንቀሳቅሶ አመርቂ ውጤት ያመጣል ብሎ ማመን ያስቸግራል፡፡
የኪራይ

ሰብሳቢነት

አመለካከትና

ተግባሩ

በፖለቲካዊ፣

አኮኖሚያዊና

ማህበራዊ

ዘርፎች

የሚያስከትለውን ሀገራዊ ቀውስ አበክረው የተረዱት ቻይናውያን እስከዛሬ ባካሄዱት የፀረ ሙስና
ትግል ለሌላው ዓለም አርአያ እንዲሆኑ ያደረጋቸውን ድል የተቀዳጁት እያንዳንዱ መንግስታዊ
ተቋም የሚሳተፍበት መጠነ ሰፊ የህዝብ ንቅናቄ መፍጠር በመቻላቸው እንደሆነ ይታወቃል፡፡
ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያንም በፈርጀ ብዙ የህዳሴ ጉዞ ላይ ያለችውን እናት ሀገራችንን ጥቂት
ህሊና ቢስና ስግብግብ ግለሰቦች በአቋራጭ ለመክበር ሲሉ ከሚዘሩባት ማህበራዊ ቀውስ እንታደጋት
ዘንድ እነሆ የፀረ ሙስና ትግሉ ወሳኝ ምዕራፍ ተከፍቷልና ከፌዴራል እስከ ክልል፣ ከክልል እስከ
ወረዳ ድረስ ዘልቆ በሚሄድ መንግስታዊ መዋቅር ተቀናጅተን መንቀሳቀስ የማንችልበት ምክንያት
አይኖርም እላለሁ፣ እርስዎስ?
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