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መልካም አስተዳደር የህልውናችን አደጋ መሆኑን 

ያየንበት ወረራና ጥቃት 

ዮናስ 07-06-16 

የመልካም አስተዳደር ጥያቄ መነሳት ከጀመረ ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ በመሆኑም 

መንግስትና ገዥው ፖርቲ በየወቅቱ የተለያዩ ዕቅዶችን በማዘጋጀትና ስልቶችን በመንደፍ 

ምላሽ ለመስጠት ጥረት ስለማድረጋቸው በርካታ ማሳያዎች መጥቀስ የሚቻልና የማይካድ 

ነው፡፡ ይልቁንም የመሪው ፓርቲ 6ኛው ድርጅታዊ ጉባኤውን ዋና ስያሜ ”እመርታ 

በመልካም አስተዳደር” ብሎም በማከናወን እና በ10ኛው ጉባኤውም ለጉዳዩ አጽንኦት 

በመስጠት ንቅናቄ ለመፍጠር ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ መሆኑም የማይዘነጋ እና 

ጨዋታችንም ከነዚህ ጥረቶች ባሻገር ስለመሆኑ ጸሃፊው ከወዲሁ ማስታወስ ይወዳል፡፡  

ወጋችንም ሆነ ሙግታችን በእነዚህ  እና ከላይ በተመለከቱት ጥረቶች የመጡ ከአካባቢ 

አካባቢ የሚለያዩ የተሻሻሉ ጉዳዩች እንደተጠበቁ ሆኖ አሁንም በፌዴራልም ሆነ በክልል 

ተቋማት የሚታየው የመልካም አስተዳደር ችግር ለነገ ሳይባል ሊፈታ የሚገባውና 

ተመጣጣኝ የሆነ የአመራር ትኩረት የሚሻ መሆኑ የተመለከተ እና ይህም በሚታዩ 

አስረጂዎች የተደገፈ ነው፡፡ 

በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ረቂቅ ዕቅድ ላይ በተካሄዱ ውይይቶች ወቅት 

ከሞላ ጐደል በአብዛኛዎቹ መድረኮች የመልካም አስተዳደር ጉዳይ በጣም ያወያየ፣ ለዕቅዱ 

መሳካት እንቅፋት ይሆናል ተብሎ በስጋት መልክም የቀረበ፣ ለመንግስትም እውነት 

ትፈታዋለህ ወይ? የተባለው እና በብዙ መልኩ በሚገለጽ አግባብ ጐልቶ የወጣው ጥያቄ  

ይኸው መልካም አስተዳደርን የተመለከተው መሆኑ የሚታወቅና፤ ይልቁንም የአሰራር 

ስርአት መዘርጋት እንደተጠበቀ ሆኖ ጉዳዩ የህልውና ደረጃ ላይ በመድረሱ ዘመቻም 

ያስፈልገዋል ሲል በከፍተኛ አመራሩ ፊት ሲትከነከን መመልከታችንም የሚታወቅና 

የቅርብ ጊዜ እውነታ ነው ፡፡ 

ስለሆነም በችግሩ መኖር ላይ ምንም የሚያጠያይቅ ነገር የለም፡፡ አመራሩ የችግሩን መኖር 

ያውቀዋል ወይ? ከተባለም ይህ የሚያጠያይቅ ነገር አይደለም፡፡ አመራሩ የችግሩን ስፋት፣ 

ጥልቀት፣ አንገብጋቢነት፣ አደጋውን በደንብ ተገንዝቧል ወይ? ከተባለ ግን ይኸን በዝርዝር 
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ማየት የሚጠይቅ ስለመሆኑ ሰሞንኛ የሆኑ እና አስቀድሞ አመራሩን ባሳተፈ የመሬት 

ወረራ አመራሩን ጨምሮ የጸጥታ አስከባሪ ሃይሎችን ህይወት እስከመቅጠፍ ያደረሱ 

የችግሩን ስፋትና ጥልቀት ጉዳይም ይልቁንም ችግሩ የህልውና የመሆኑን እውነታ ባሳዩን 

አስረጂዎች ማጠየቅ ይቻላል፡፡  

የዚህ ጽሁፍ መነሻና መድረሻም ጉዳዩ የህልውና ደረጃ ላይ ለመድረሱ በተለይም አመራሩ 

(ሁሉንም ባይወክልምና ከላይ በግንዛቤነት ይያዙልኝ ዘንዳ ያስታወስኳቸው ጥረቶች 

እንደተጠበቁ ሆነው) ያወቃቸውን የገመገማቸውን የመልካም አስተዳደር ችግሮች በብቃት 

እየፈታ እንዳይደለ ይህም ህይወትን እስከማስቀጠፍ በዘለቀ የመሬት ወረራ መገለጹን 

የሚያመላክትና አሁንም ከበረታን እና በአንድነት ስለፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል ከተጋን ጊዜ 

ያለን መሆኑን አስረጂዎች በመጥቀስ የሚያጠይቅ ነው፡፡  

በከተሞች አካባቢ ከመሬት ጋር ተያይዞ  አመራሩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች 

መኖራቸውን አውቆና በሱፐርቪዥንም አረጋግጦ እያለ፣ ህዝቡም በየመድረኩ ነግሮት እያለ 

ከወር ወር፣ ከአመት አመት ችግሮቹ በተሟላ መልኩ የማይፈቱበትን ምክንያት ምንድ 

ነው? የዚህን መንስኤ መጀመሪያ ማወቅ ለመፍትሄው ያቀርባል፡፡   

በሁሉም ክልሎችና በአዲስ አበባ በተደረገው ጥናት ከመሬት ልማት ዘርፍ ጋር ተያይዞ 

ከተነሱ ዋና ዋና ችግሮች መካከል መሬት ነክ የሆነው ኪራይ ሰባሳቢነት አንዱና ግንባር 

ቀደሙ ስለመሆኑ በመንግስት በኩል በተደጋጋሚ የተገለጸ ሲሆን ይህም በየመንደራችን 

በተገኙ መረጃዎች ተረጋግጧል፡፡ ለምሳሌ ስለዚሁ ህልውናችንን ለተፈታተነ ጉዳይ 

መፍትሄ ይገኝ ዘንድ ከትራንስፎርሜሽን እቅዱ ጋር ተያይዞ  በሁሉም መድረኮች 

በተደረጉ ውይይቶች ሙስና ስለመንሰራፋቱ፤ ጉቦ መስጠትና መቀበልም የቀልድ ያህልና 

የማያሸማቅቅ ደረጃ ላይ ስለመገኘቱ፤ ከጉቦ ውጪ የሚሰራ ስራ እንደሌለ፤ እንዲያውም ጉቦ 

መብላት ስራ ሆኗል በሚል መገለጹ ይታወሳል፡፡ የፖሊሲ ጥናት ማእከልም ባዋቀረው 

የጥናት ቡድኑ በተመለከታቸው የተለያዩ የመሬት ጽህፈት ቤቶች የዳሰሳ ሪፖርትም ኪራይ 

ሰብሳቢነት በስፋት እንዳለ ማመላከታቸው ይታወቃል፡፡ ለምሳሌም ያህል በእያንዳንዱ 

የሊዝ ጨረታ አስቀድሞ ለጨረታ የሚወጡ ቁራሽ መሬቶች በችካል ተለይተው ወደ 

ጨረታ እንደማይቀርቡ፤ ለድርድር በሚመች መንገድ በጅምላ ለጨረታ ይቀርቡና ገንዘብ 

ለሚሰጡ የተመቹና የሚመርጧቸው ቦዎታች እንደሚሰጡ፣ በግዥ የተገኘን ቤት ነባር 

ይዞታ እንደነበረ አስመስሎ ሰነድ አመቻችቶ መስጠት፣ የአያት ስም ያልተጻፈበት 
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በዝርዝሩ ሲገኝ ተመሳሳይ ስም ፈልጎ መሙላት፣ ነባር ይዞታ በማጥራት ላይ ቤት 

ያልነበረውን ባዶ መሬት ህንፃ ወይም ግንባታ ያለበት አስመስሎ ካርታ እንዲሰጠው 

ማድረግ፣ በመመሪያ የታገደን ነገር በመጣስ ትርፍ መሬት ማካተት፤ ከከተማው ማስተር 

ፕላን ጋር የሚጋጭ ፕላን ይዘው ለመጡ ማጽደቅ፣ ህንፃ ያላረፈበት ባዶ መሬት ህንፃ 

እንዳለው አስመስሎ እንዲሸጥ ማድረግ፣ ከሻጭና ከገዥ ጋር በመመሳጠር በዝቅተኛ ዋጋ 

እንደተሸጠ አድርጎ ውል ማጽደቅ፣ ፋይሎችን ሆን ብሎ መደበቅ እና ሳይት ፕላን 

አዘጋጅቶ ለፕላን ማሰሪያ እና መደራደሪያ ማቅረብ፣ የጨረታው መመሪያ በሚያዘው 

መሰረት ሁሉንም መረጃዎች ሳያካትቱ  ጨረታ ማውጣት፣ ወደ ጨረታ የሚወጣ መሬት 

ከይገባኛል ነፃ ሳይሆን በችኮላ ማውጣት፣ ከጨረታ በኋላ ከህግና አሰራር ውጭ ተመሳሳይ 

ስም በማለት ተለዋጭ መሬት መስጠት በዚህም የተነሳ ድሃው እየተጉላላ ስለመሆኑና ተስፋ 

ወደመቁረጥ መሄዱን የተመለከቱ እና ለነዚህም ችግሮች ግንባር ቀደም ተዋናዩ አመራሩ 

ስለመሆኑ በተደጋጋሚ ቢገለጽም እስከ አሁን ድረስ ጠብ የሚል አንዳችም ለውጥ 

አለመታየቱ ያሳስባል፡፡  

በሁሉም ከተሞች እንደተነሳው በመጀመሪያ ለባለሙያውና ለአመራሩ በቤተሰብ፣ በአገር 

ልጅነትና በጓደኝነት አግባብ ያልሆነ ትስስር በመፍጠር  መሬት እንደ ዳቦ ይቆራረሳል ፣ 

በዚህም ያለ ገንዘብ /ጉቦ/ የሚፈፀም ነገር የለም ብሎ የመደምደምና፣ በባለሃብቶቹ በኩል 

ደግሞ አለማልማትና መሬት አጥሮ ማስቀመጥ አንዲሁም በስታንዳርዶች በትክክል 

ስለማይሰሩ በጉቦ እንዲፈጸምላቸው ወይም እንዳይጠየቁ ሲሉ ጉቦ የመስጠት ሁኔታ 

እንደሚታይ እና ይህ ዝንባሌ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበረታ መምጣቱም በተጨባጭ እየታየ 

መገኘቱ ቢታወቅም በታወቀውና በችግሩ ግዝፈት ልክ የመጣ ለውጥ አለመኖሩ ነው 

አሳሳቢውና ወደኋላ በአስረጂነት የምንጠቅሳቸውን ህይወትን ያሳጡ፣ አሳዛኝ ክስተቶችን 

የፈጠረው፡፡   

በዚሁና ህይወት በታጣበት አዲስ አበባ ላይ ከመሬት ጋር ተያይዞ የፖሊሲ ማእከሉ 

ያደረገው ጥናት እንደሚያመለክተውም አመራሩ የቁርጠኝነት ችግር እንዳለበትና በኪራይ 

ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር የተዘፈቀ እንደሆነ፤ ይልቁንም የመሬት ወረራና ሕገ-ወጥ 

ግንባታን እንዳላወቀ ማለፍ፤ በጥቅም ትስስር ምክንያት በህዝቡ የሚነሱ እሮሮዎችን ቸል 

ማለት፤ ሕዝብን ማስለቀስ፤ ማመናጭቅ፤ ማሸማቀቅ፤ ከሰራተኞች ጋር ተግባብቶ 

አለመስራት፤ አድሎአዊነት (የአንዱን የህገ-ወጥ ግንባታ አፍርሶ የሌላውን መተው) በሰፊው 
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እንደሚስተዋል የጥናት ውይይት ተሳታፊዎች በምሬት መናገራቸውን ነው፡፡ እንዲያውም 

ባለጉዳይን “በእጅህ ካልመጣህ አገልገሎት አታገኝም” ብለው ቁርጡን የሚናገሩም እንዳሉ 

በጥናቱ ተጠቀሷል፡፡ በተለይ በስም ዝውውር ላይ በፈጻሚዎች ደረጃ፤ መሃንዲሶች ደግሞ 

የወሰን ችካል ሲሰሩ፣ ኢንቬንቶሪ ሲወስዱ፣ የግንባታ ፍቃድ ሲሰጡና የስም ዝውውር ሲሰሩ 

ትልቅ የኪራይ ሰብሳቢነት ድርጊት ይፈጸማል፤ በተጨማሪም መሃንዲሶች የራሳቸውን የግል 

ስራ በመንግስት ስራ ሰዓት እና በመንግስት ማቴሪያል በመጠቀም እንደሚሰሩና በተለይ 

የፕላን ስምምነት ሥራን በተመለከተ ትልቅ የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጭ ስለሆነ ባለጉዳይ 

ይዞ የሚመጣውን ፕላን መሃንዲሶቹ ከሚያቋውቸው ሰዎች ውጪ ተሰርቶ ከመጣ ሰበብና 

እንከን በማፈላለግ እንደማያጸድቁላቸውና እንደሚያንገላቷቸው አመራሩም እያወቀ እርምጃ 

እንደማይወሰድ ተገልጿል፡፡ 

ከዚህ ሌላ በአዲስ አበባ ሕገ-ወጥ ግንባታ ሲካሄድ አይቶ እንዳላየ ማለፍ፤ በሕይወት የሌሉ 

ሰዎች ጭምር በሕይወት እንዳሉ ተደርጎ የሚቀርብበት ሁኔታ መኖሩንና ድርጊቱም ከተራ 

ፈፃሚ እስከ ኃላፊዎች ድረስ ሰንሰለት ያለው መሆኑ ጥናቱ ያሳያል፡፡ ስለሆነም ይህን 

አጃኢብ ያሰኘ ህገወጥነት ስንታገስ ግና ይህና ከሰሞኑ ህይወትን እስከማጣት ያደረሰው 

ወንጀል አይቀሬ የነበረ መሆኑን መገመት አይከብድም። ጉዳዩ መነሻና መድረሻችን ነውና 

ከላይ በተመለከቱት ግኝቶች ሰሞንኛ የነበረውን ቀውስ ሂሳብ እናወራርድ። 

 

የአዲስአበባ ከተማ አስተዳደር ምክርቤት ሰሞኑን ባደረገው መደበኛ ስብሰባው ዋነኛ 

አጀንዳ የነበረውም ይኸው የጉዳዩን የህልውና ደረጃ ላይ ስለመድረስ በሚገባ ያጠየቀው 

ወረራና ጥቃት ነው። በአዲስ አበባ ሕገወጥ የመሬት ወረራ ተንሰራፍቷል፡፡ የከተማው 

አስተዳደር ከፊሉን ሕጋዊ ያደርጋል፡፡ ከፊሉን ደግሞ በዘመቻ ያፈርሳል፡፡ ይህ አድሎአዊ 

አሠራር አይደለምን? የሚል ይዘት ያላቸው እና  በማፍረስ ሒደቱ የጠፋውን የሰው 

ሕይወት የተመለከቱት ነጥቦች ዋነኛ የጉባኤው አጀንዳ የነበሩ መሆናቸው የችግሩን 

ጥልቀትና በእርግጥም የህልውና ደረጃ ላይ መድረስ በሚገባ የሚያጠይቁ  ናቸው፡፡ 

 

የማፍረስ ዘመቻው የተጀመረው  በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ወረገኑ አካባቢ መሆኑ 

ይታወሳል፡፡ እዚህ ግን የመሬት ወረራውን ለመግታት በተካሄደው የቤቶቹን የማፍረስ 

ሒደት የሰው ሕይወት አልጠፋም፡፡ ግን ደግሞ ይህ ዘመቻ ሲካሄድ ከበድ ያለ ግፊት 
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የነበረ መሆኑን መካድ አይቻልም፤ ከፖሊስ ጋር ግጭት ነበር። እነዚህ ቤቶች በአብዛኛው 

በወረራ ከሦስት ዓመት ወዲህ የተገነቡ ስለመሆናቸው ምክር ቤቱ በጉባኤው በከንቲባው 

በኩል ገልጿል። ወረገኑ አካባቢ ይኼ ሁሉ ቤት ሲሠራና ይኼ ሁሉ ሰው ሲሰፍር የወረዳው 

መዋቅር የት ነበር? የሚለው የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኖ የከረመ መሆኑን የተመለከተው 

አስተዳደር ጉዳዩ በዝርዝር እንደሚታይ ይፋ ቢያደርግም ከላይ የተመለከቱ ተጨባጭ 

አስረጂዎች ጎልተው በወጡ ጊዜ ቀድሞ መከላከል ይቻል ነበርና አጠያያቂ ነው፡፡ በጨሪ 

አካባቢ ደግሞ በርካቶች ቆስለዋል፤ የጸጥታ አስከባሪዎችን ጨምሮ ህግ አስፈጻሚም 

ሞተዋል፡፡ ሁለትና ሦስት ቤቶች ሲሠሩ ማስቆም ይቻል የነበረ መሆኑን ማሞኘት 

አይቻልም፡፡ ስለሆነም ይህ የመሬት ሥርዓት ውስጥ ያለውን ችግር የሚያሳይ ነው፡፡ 

በየአካባቢው ፖሊስ አለ፣ ደንብ ማስከበር አለ፡፡ ሰፋ ያለ ቁጥር ያለው የአስተዳደሩ 

መዋቅር ያለ መሆኑንም በመጥቀስ ከንቲባው በመግለጫቸው በፍጹም በዚህ ደረጃ 

ሕገወጥነት ሊስፋፋ አይገባም ነበር ማለታቸውም ይህንኑ የአመራሩን ኪራይ ሰብሳቢነት 

መንሰራፋት የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ይህን ብቻ ብለው ዝም ያላሉት ከንቲባ ውስጥ ገብተን 

ስናይ ከፀጥታ መዋቅራችንም በሕገወጥ ተግባሩ ላይ ተከፋይ የሆኑ አሉ፡፡ ማለታቸውንም 

ማስታወስ የአጀንዳችንን ከህልውናም በላይ እያለፈ መምጣት ለማጤን የሚያበቃ ነው። 

ልክ ነው ኪራይ ሰብሳቢው አመራር ከኋላ ሆኖ እያስገነባ ነበር፡፡ መሬት በመዝረፍ 

በአቋራጭ ለመክበር የሚፈልግ ኃይል መሆኑን ቀጥሎበታልና አሁንም አሁንም ያለአንዳች 

መዘናጋት መስራትና ትግል ከአስተዳደሩና ልማታዊ ከሆነው ህብረተሰብ ሁሉ የሚጠበቅ 

ነው ፡፡ 

  

 

 


