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አምና ሲወራ የነበረ፤ ዘንድሮ እየተወራ ያለ፤ ከርሞም የሚወራ አሰልቺ ወሬ 

ሆኖ እንዳይቀር 

ኢብሳ ነመራ 

03-16-16 

ስለመልካም አስተዳደር ብዙ ይወራል። ይህ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ በአመዛኙ በፖለቲከኞች ነው የሚወራው። 

ውስብስብ ከሆነው የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ጋር እየተጣቀሰ፣ በቢሮክራሲ ቃላት ታጅሎ ስለሚወራ 

አብዛኛው ህዝበ መልካም አስተዳደር የሚባለው ጉዳይ የእለት ተእለት ከመንግሥት ጋር ባለው ግንኙነት ውስጥ 

የሚያጋጥመው መሆኑን ስቶ ሌላ የተለየ ጉዳይ አድርጎ የወሰደበት ሁኔታ ይስተዋላል። ይህ ማለት ግን ከመንግሥት 

ጋር ባለው ግንኙነት ተመችቶታል ማለት አይደለም። እንዳይመቸው ያደረገው መንግሥት ሊያስተካክለው የሚችለውና 

የሚገባው የመልካም አስተዳደር መጓደል መሆኑንና ይህንንም ማስተካከል የእርሱም ድርሻ መሆኑን አያስተውልም። 

ግን ሥርዓቱን ያማርራል።  

ይህን የሚያማርረውን ሥርዓት በፈጠራ ውንጀላም ቢሆን የሚያጥላሉትና የሚያንኳስሱት አንጀቱን ያርሱለታል። 

መንግሥት ስለመልካም አስተዳደር መስፈን፣ ስለልማትና ህዝብ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሊኖረው ስለሚገባው ተሳትፎ 

ከሚናገርባቸው ሚዲያዎች ይልቅ በውሸትም ይሁን በእውነት የመንግሥትን ቆሻሻነት የሚሰብኩ፣ መንግሥትን 

የሚያበሻቅጡ ሚዲያዎችን ማዳመጥ ይመቸዋል።   

በመሠረቱ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ ብዙም ውስብስብ ግንዛቤ አይደለም። መንግሥት በሚሰጣቸው አገልግሎቶች 

የህዝብን ፍላጎት ማርካትና ጥቅሙን ማስጠበቅ ይጠበቅበታል። በየደረጃው ያሉ የመንግሥት ኃላፊዎችና ሌሎች 

አስፈፃሚዎች ዜጎች ማግኘት የሚገባቸውን አገልግሎቶችና ጥቅሞች ማግኘት እንዳይችሉ ካደረጉ ወይም ካጓደሉ፤ 

በሌላ በኩል የተወሰኑ ዜጎች የማይገባቸውን እንዲያገኙ ካደረጉ መልካም አስተዳደር ተጓድሏል። ይህ ሁኔታ ፍትህ 

ያጓድላል። የገበያ ፉክክርን በማዛባት ተገቢ ያልሆነ የንግድ ሥርዓት ያሰፍናል። የመንግሥትና የህዝብ ሃብት ያለቦታው 

ሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤ ያባክናል። አሁን ህዝብን በሚገባው ቋንቋ እነዚህ ጉዳዮች ላይ የታዘበውን 

እንዲናገር ቢጠየቅ አውርቶ አያባራም። 

ህዝቡ መልካም አስተዳደርን በተመለከተ በሚገባው አኳኋን በቅርብ አመቺ መድረክ ተመቻችቶለት የሚሳተፍበት 

እድል ካልተፈጠረ፣ ህዝቡን ያሳተፈ መልካም አስተዳደር ለማስፈን የተጀመረው ንቅናቄ የታሰበውን ያህል ሊሳካ 

አይችልም። አደረጃጀቶችን ማለትም የወጣቶች፣ የሴቶች፣ የነዋሪዎች ፎረሞችን ብቻ በመጠቀም የህዝቡን የተሟላ 

ተሳትፎ ማረጋገጥ አይቻልም። እንዲያውም ህዝብ እነዚህን አካላት “አማረውኛል” የሚለው የመንግሥት አካላት 

አድርጎ የሚወስድበት ሁኔታ ይስተዋላል።   

በመልካም አስተዳደር መጓደል ዙሪያ ያለውን ተጨባጭ እውነታ ምን እንደሚመስል በይፋ የማይነገረውን ህዝቡን 

ቀረብ ብሎ ላዳመጠ ግን ምሬት የሚሰማባቸውን እውነተኛ አጋጣሚዎችን አንስቼ ለማሳየት እሞክራለሁ። አዲሰ አበባ 

ከተማ ከቆሼ ጀርባ ወይም ቆሬ በመባል የሚታወቀው ሰፈር ውስጥ አንድ ነገር አጋጠመኝ። አዛውንት ሴት ናቸው 

በሰሞኑ ዝናብ የጨቀየው የሰፈራቸው መንገድ አድጦ እንዳይጥላቸው ተጠንቅቀው እየተራመዱ “ወይ ከገንዘባችን 

አልሆን ወይ ከመንገዳችን አልሆን” ብለው ምርር ብለው ተናገሩ።  
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“ምን ማለትዎ ነው?” አልኳቸው። “ይኸው ይህ መንገድ ከተሰራ አንድ ዓመት አልሞላውም” አሉኝ። እውነትም 

በጭቃ የላቆጠው መንገድ በኮብል ድንጋይ የተሰራ እንደነበረ የመንገዱ ጠርዝ ላይ ምልክት ይታያል። “ይህ መንገድ 

ሲሰራ በቤተሰብ ሦስት ሺህ ብር አዋጥተናል። የጎደለውን ገንዘብ ደግሞ መንግሥት እንደደጎመ ተነገሮናል። ታዲያ 

በዚህ ሁሉ ገንዘብ ጥሩ ተደርጎ በተሰራው መንገድ አንድ ክረምት ነው የተጠቀምንበት። አንድ ክረምት እንኳን 

አልወጣንበትም።  ድንጋዩን ፈነቃቅለው መሃል ለመሃል ቆፈሩት። የቆፈሩትን አፈር አውጥተው መንገዱ ላይ ደፉት። 

በመጨረሻም የቆፈሩትን እንደነገሩ በአፈር ለበስ ለበስ አድርገው የፈነቀሉትን ድንጋይ እንደነበረ ሳይመልሱ ትተው 

ሄዱ። ይኽው አሁንም አልፎ አልፎ እየመጡ እየቆፈሩ የሚያወጡት አፈር ተጨምሮ መንገዱ ጠፋ። ‘ወይ 

ከገንዘባችን ወይ ከመንገዱ አልሆንንም’   ያልኩት ለዚህ ነው” አሉኝ። 

ጉዳዩን ለበላይ አቤት ብለው እንደሆን ስጠየቃቸው “መንግሥት ነው የሚያስቆፍረው” አሉን እኛም ተውነው። 

“ቀበሌው ሲሰራ ያውቅ የለ፤ መንግሥት ያውቃል ማለት ነው። አውቆ የሚያጠፋውን ለማን አቤት እንላለን” አሉኝ። 

ልብ በሉ። እኚሀ አዛውንት ሴት በመንግሥት ድጋፍ በተሰራው የመንገድ ልማት ደስተኛ ነበሩ፤ ረክተዋል። ከሴትዬዋ 

ሁኔታ እንደተረዳሁት የወር ገቢያቸው ለመንገዱ ያዋጡትን ያህል አይሆንም። ይኼም አልከፋቸውም። መንገዱ 

እንዲሰራ መንግሥት ያደረገውም ድጎማ አስደስቷቸዋል። ራሱ ያሰራውን መንገድ አንድ ዓመት እንኳን ሳይቆይ 

ማፍረሱ ግን ስህተት መሆኑን ያወቃሉ። ልክ ናቸው።  

ልብ በሉ፤ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ወይም ወረዳው የጠቀስኩት መንደር ውስጥ በኮብል ድንጋይ ከመሰራቱ 

አስቀድሞ  በወራት ውስጥ እንደሚፈርስ መረጃው ነበረው። ህዝቡ ግን እንኳን መንገዱ በወራት ውስጥ 

እንደሚፈርስ ለምን እንደተቆፈረ አያውቅም፤ የነገረው፣ ያወያየውም የለም። ግማሹ የፍሳሽ ማስወገጃ ነው ይላል፤ 

ግማሹ ደግሞ የሰፈሩን የመፀዳጃ ቤት ፍሳሾች ለባዮ ጋዝ ለመጠቀመ ነው ይላል፤ ምን እንደሆነ ግን የሚያውቅ 

የለም።  

መንገዱን ህዝቡ ለማያውቀው ዓላማ መንገዱ መቆፈሩ ድንገት የተወለደ አይደለም። ቀደም ተበሎ ታቅዶ በጀት 

ተጠይቆበት፣ በጀቱ እስኪፀድቅ ተጠብቆ ነው ወደሥራ የተገባው። እናም ከወራት በኋላ ለሌላ የልማት ሥራ ቆፍሮ 

መንገዱን እንደሚያበላሸው ያውቅ ነበር። ይህን እያወቀ ነው እያንዳንዱ ደሃ የመንደሩ ነዋሪ ከልጆቹ ጉሮሮ ነጥቆ 

ለመንገዱ ልማት ያዋጣውን ሦስት ሺህ ብር የተቀበለው። ሊያፈርሰው እቅድ ለያዘለት ገንዘብ ማስገንቢያ ከፍተኛ 

ገንዘብ መደጎሙንም ልብ በሉ።  

መንግሥት ወይም የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ወይም ወረዳው እንደሚያፈርሰው አስቀድሞ የሚያወቀው መንገድ ላይ 

የህዝቡንና የመንግሥትን ገንዘብ ከማፈሰሱ በፊት የመንገዱን ግንባታ ለወራት ማዘግየት ይገባው ነበር፤ ይህን 

ማድረግም ይችል ነበር፤ እቅዱና ማስፈፀሚያ በጀቱ በእጁ ስለነበረ።  

አሁን ህዝቡ በዚህ ድርጊት አንጀቱ አርሮ ለማን አቤት እንደሚል ግራ ገብቶት መንግሥትን እያማረረ ይገኛል። 

የመንግሥት ኃላፊዎች በትኩረት ሥራቸውን ባለማከናወናቸው ወይም በብቃት ማነስ ወይም በኪራይ ሰብሳቢነት 

የህዝቡን ፍላጎት ማርካት ሳይችል ቀርቷል። ገንዘቡን በከንቱ አባክኖበታል። ይህ የሆነው ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት 

ከሆነም ይህን በይፋ ማሳወቅ ነበረበት፤ ቢቻል ህዝቡን ማወያየት ነበረበት። ይህን አላደረገም።  ይህ በጠቀስኩት ቆሬ 

በተባለ የአዲስ አበባ መንደር ብቻ ሳይሆን በበርካታ የከተማዋ አካባቢዎች ያጋጠመና ህዝቡን ያማረረ መሆኑን 

መረጃ አግኝቼያለሁ። ይህ የመልካም አስተዳደር መጓደል ውጤት ነው። 

ሌላ አንድ አብነት ልጨምርላቸሁ። በህዝቡ ዘንድ የሚወራ በይፋ ግን ያልወጣ። በዚሁ በአዲስ አበባ በልደታ ክፍለ 

ከተማ ከተክለኃይማኖት እስከ ሰንጋተራ ለመልሶ ማልማት እየፈረሰ ባለ መንደር ውስጥ ያጋጠመ ነው። በዚህ መንደር 
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ቤታቸው ለልማት የሚፈርስባቸው በቀበሌ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ቤተሰቦች የኮንዶሚኒየም ምትክ ቤት ይሰጣቸዋል፤ 

ከዕጣ ውጭ። ታዲያ በዚህ መንደር ውስጥ ከ1971 ዓ/ም ጀምሮ በቀበሌ ቤት ውስጥ የኖረ በአካባቢው የታወቀ 

አንድ አባወራ መኖሪያ ቤቱ ‘ሀ’ እና ‘ለ’ ተብሎ ተከፍሎ ደባል ይኖርበታል ተብሎ ደባል የተባለው ሰው ካለ 

ዕጣ ኮንዶሚኒየም ቤት እንዲያገኝ መደረጉን ነገሩኝ። በዚህ ሁለት ክፍል ያለው ቤት ውስጥ ላለፉት 37 ዓመታት 

ደባል ኖሮ ወይም ቤቱ ለሁለት ተከፍሎ የሁለት ሰው መኖሪያ ቤት ሆኖ አያውቅም። 

“ይህ ለምን ሆነ?” ብዬ የአካባቢውን ሰዎች ስጠይቅ፣ ወረዳ ያሉ ሰዎች ገንዘብ እየተቀበሉ ኮንዶሚኒየም ቤት 

ለመሸጥ የሚያደርጉት መሆኑን ሰማሁ። ይህ የአካባቢው ነዋሪዎች በይፋ የሚያወሩት ነው። እንዲህ ከሆነ ለተነሺዎች 

የተዘጋጀው የኮንዶሚኒየም ቤት አያንስም ወይ? ብዬ ስጠይቅ፣ ለሰፈሩ የተያዘው የኮንዶሚኒየም ቤት አንሶ ገሚሱ 

ተጨማሪ ቤት እንደወሰደ ከአካባቢው ሰው ሰምቻለሁ። ይህ ማንም ሊያጣራው የሚችለው ጉዳይ ነው። ይህን ጉዳይ 

የሚያውቁ ሰዎችን ለምን ችግሩን አታመለክቱም ሲባሉ፣ መንግሥት እያወቀ የሚያደርገውን ምን ብለን ነው 

የምናመለክተው የሚል ምላሽ ነበር ያገኘሁት። ይህ ህዝብ  በመንግሥት ላይ እምነት ማጣቱን ያመለክታል። 

እነዚህ ለአብነት ያህል ያነሳኋቸው ናቸው። ከዚህም የከፉ የመልካም አስተዳደር መጓደሎች በአዲስ አበባና 

በሌሎችም የአገሪቱ አካባቢዎች የተለመዱ ናቸው። ህዝቡ በደንብ ያውቃቸዋል። ልክ መንግሥት በአዋጅ እንደፈቀደው 

ጥፋት ቆጥረው መንግሥት ላይ ጥላቻ አድሮባቸው የተሻለ እስኪመጣ እየተጠባበቁ ነው። እርግጥ ብዙዎቹ አሁን 

ሥልጣን ላይ ያለውን ኢሕአዴግ መምረጣቸው አይካድም። ኢሕአዴግን የመረጡት ግን አማራጭ ስላጡ እንጂ ጥሩ 

ነው ብለው ስላመኑ ብቻ አይደለም። ህዝብን የሚያዳምጥ ይህን መረዳት ይችላል። 

በዚሀ ፅሁፍ ላይ የጠቀስኳቸው ሁለት ናሙናዎች እንደአጋጣሚ ከልማት ሥራዎች ጋር የተገናኙ ቢሆኑም ፍርድ 

ቤቶችን ጨምሮ በሁሉም የመንግሥት አገልግሎት ተቋማት ውስጥ በርካታ የመልካም አስተዳደር መጓደሎችና የኪራይ 

ሰብሳቢነት ተግባራት ተፈፅሟል፤ አሁንም  መኖሩ መታወቅ አለበት። 

እንግዲህ የመልካም አስተዳደር መጓደል ጎልቶ የሚታይ ቢሆንም፣ ህዝቡ መልካም አስተዳደርን ለማሰፈን በሚካሄደው 

ንቅናቄ ውስጥ ያለው ተሳትፎ አሁንም መሆን የሚገባውን ያህል አይደለም። መንግሥትም እንደሚለው ካለህዝቡ 

ተሳተፎ መልካም አስተዳደርን ማስፈን ስለማይቻል፣ በችግሩ ዙሪያ ህዝቡ ያለውን ግንዛቤ ማስፋት፣ የመልካም 

አስተዳደር መጓደል የታየባቸውን ቦታዎች በማመልከት በቀላሉ ሊሳተፍባቸው የሚችልባቸውን መድረኮች ማመቻቸትና 

ማደፋፈር፣ በዚህ ተሳትፎው ሊደርስበት ከሚችል ጥቃት የሚከለልበት ሥርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል። ህዝብ በበቂ 

ሁኔታ የሚሳተፍበት በመድረክ ከሌለ፣ መልካም አስተዳደርን የማስፈኑ ጉዳይ የአንድ ወገን፣ ማለትም  ግማሸ ጎኑ 

የዚሁ የመልካም አስተዳደር መጓደል ምክንያት የሆነው መንግሥት ነው የሚሆነው። በዚህ ሁኔታ ደግሞ መልካም 

አስተዳደርን ማስፈን፣ ኪራይ ሰብሳቢነትን መከላከል አይቻልም። ወሬ ሆኖ ነው የሚቀረው። አምና ሲወራ የነበረ፤ 

ዘንድሮ እየተወራ ያለ፤ ከርሞም የሚወራ አሰልቺ ወሬ። 

ገዢው ፓርቲ ኢሕአዴግ በ5ኛው ዙር ምርጫ አሸንፎ ሥልጣን ሲረከብ ህዝብ የሥልጣን ውክልናውን የሰጠው 

ከማስጠንቀቂያ ጋር እንደሆነ አሳውቋል። “የመልካም አስተዳደር መጓደልና ሙስናን ማስተካከል ካልቻልክ፣ ዳግም 

ድምፄን አታገኝም” በሚል ነው የመረጠው። ህዝቡን ጠለቅ ብለን ስነመረምር ግን ኢህአዴግን የመረጠው ሌላ 

የሚመረጠው ስላጣ በቻ ነው። ኢህአዴግ የተመረጠው በሌሎቹ እጅግ ደካማ መሆን ነው። “ዋርካ በሌለበት 

ሰንበሌጥ አድባር ይሆናል” እንደሚባለው መሆኑ ነው። 

ገዢው ፓርቲ ኢሕአዴግ ይህ የህዝብ ስሜት ገብቶታል። ለዚህም ነው የ5ኛውን ዙር የሥልጣን ዘመን ከመጀመሩ 

በፊት ባካሄደው 10ኛ ጠቅላላ ጉባዔው፣ “መልካም አስተዳደርን የማስፈንና ኪራይ ሰብሳቢነትን የመዋጋት ጉዳይ 
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የህልውና ጉዳይ ነው” ሲል የገለፀው። ኢሕአዴግ በድርጅታዊ ጉባዔው ያሳለፈው ባለ ዘጠኝ ነጥብ የአቋም መግለጫ 

ውስጥ አንዱ መልካም አስተዳደርንና ኪራይ ሰብሳቢነትነ የሚመለከት ነው። ይህም፤  

ጉባዔያችን በመልካም አስተዳደር ዘርፍ እየታዩ ባሉ መጠነኛ ለውጦችና ሰፊ ትግል በሚጠይቁ ትግሎች ዙሪያ ጥልቀት 
ያለው ግምገማ አካሂዷል። የመልካም አስተዳደር ጉዳይ ከልማታችን ጋር በእጅጉ የተሳሰረና የህልውና ጉዳይ 
በመሆኑ፣ የህዝቡን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ያረጋገጠ ፈጣን ልማት እየተመዘገበ መሆኑና የመንግሥትን አሠራር 
ግልፅነትና ተጠያቂነት በማረጋገጥ ረገድ ከጊዜ ወደጊዜ አዳጊ ለውጦች እየተመዘገቡ መሆኑን ገምግመናል። ይሁን 
እንጂ የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ በሚፈለገው ደረጃ እየተዳከመ ባለመሄዱ ምክንያት በአገልግሎት 
አሰጣጣችን የሚፈለገውን ለውጥና ህዝባዊ እርካታ ለማረጋገጥ እንዳልተቻለ፤ ህዝባችንን ቅሬታ ውስጥ የሚያስገቡና 
የልማት ሥራችን እንቅፋት የሆኑ አድሏዊ አሠራሮችና የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባራት እንዲሁም ሙስናን የመሳሰሉ 
ብልሹ አሠራሮች እንዳሉ ጉባዔያችን በአፅንኦት አይቷል። በመሆኑም፣ የ10ኛው ድርጅታዊ ጉባዔ ተሳታፊዎች 
የድርጅታችን ህዝባዊ መርሆዎችና አሠራሮች እንዲከበሩና የህዝቡ ተሳትፎና ባለቤትነት እንዲሁም ፍትሃዊ 
ተጠቃሚነቱን የሚያረጋግጡ አቅጣጫዎችን መያዝና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መፍታት የሞት የሽረት ጉዳይ 
መሆኑን በመገንዘብ በምርጫው ያከበረንን፣ ችግሮቻችንን እኛው እንደምንፈታው በማመንና ግልፅ መልዕክት 
በማስተላለፍ በድጋሚ እንድንመራው ፍቃድ የሰጠንን የአገራችንን አስተዋይና አርቆ አሳቢ ህዝብ በጠንካራ የተቋማት 
ግንባታ፣ በግልፅነትና ተጠያቂነት ሥርዓት ለማገልገል በድርጅታችን ፀንቶ የቆየውን የውስጠ ድርጅት ትግል 
በማቀጣጠልና ህዝቡን በተደራጀ አግባብ በማሳተፍ በመልካም አስተዳደር ሥር ነቀል ለውጥ ለማምጣት ቃል 
እነገባለን። የሚል ነው። 

እርግጥ በዚህ ረገድ ህዝብን በሚፈለገው መጠን አሳትፏል ማለት ባያስደፍርም፣ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው። 

ሰሞኑን ከወደ አማራና የደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግሥታት እንዲሁም አዲስ አበባ ከተማ 

አስተዳደር የሚሰማው መልካም አስተዳደርን በማጓደል ህዝብን ለምሬት የዳረጉ፣ በኪራይ ሰብሳቢነት ድርጊት 

የተጠረጠሩ፣ የብቃት ችግር ያለባቸው የሥራ ኃላፊዎችንና ባለሙያዎች ላይ ከኃላፊነትና ከሥራ ከማሰናበት እስከ 

የፍርድ ቤት ክስ የደረሰ እርምጃ የሚያበረታታ ነው። ይሁን እንጂ የሥራ ኃላፊዎችንና ባለሞያዎችን ማንሳትና 

መክሰስ ብቻ በዘላቂነት የመልካም አስተዳደርን ለማስፈን እንደማያግዝ መታወቅ አለበት። 

መልካም አስተዳደር በመሠረታዊነት ሊሰፍን የሚችለው ጥፋት የሚፈፅሙ ግለሰቦችን በመከታተልና ከኃላፊነታቸውና 

ከሥራቸው በማንሳት ብቻ ሳይሆን ሥርዓት በመዘርጋት ነው፤ ግልፅነትና ተጠያቂነት ያለበት የአስተዳደር ሥርዓት። 

ህዝብና ሚዲያ ምን እየተሰራ እንደሆነ የሚያውቁበትና የሚያሳውቅበት፣ እያንዳንዱ የሥራ ኃላፊ ለሚፈፅመው 

ድርጊት ኃላፊነት የሚወስድበትና የሚጠየቅበት እንዲሁም በሥራ ኃላፊዎችና በሠራተኞች ውስጥ የሰረፀ የአገልጋይነት 

ስሜት እንዲኖር ማድረግ የሚያስችል ሥርዓት መገንባት ይፈልጋል። ይህ ካልሆነ መልካም አስተዳደርን የማስፈን 

ጉዳይ አምና ሲወራ የነበረ፤ ዘንድሮ በመወራት ላይ ያለ፤ ከረሞም የሚወራ ሆኖ ነው የሚቀረው።  


