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ችላ የተባለው የህልውና ጉዳይ 

ስሜነህ 06-23-16 

በፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማዕከል፣ በፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር ስለመልካም አስተዳደር ሲባል ተጠንቶ 

ይፋ የሆነውን ሰነድና ሰነዱን በተመለከተ ከፍተኛ ባለስልጣናቱ ያደረጉት ውይይት በቀላሉ የሚዘነጋ አይደለም። ለውይይት 

የቀረበው ማብራሪያ  በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ያሉ አሳሳቢ ችግሮችን  በጥልቀት ዳስሶ የነበረ መሆኑም በተመሳሳይ 

የማይዘነጋ የቅርብ ታሪክ ነው፡፡ በጥናቱ በቀጥታ የተሳተፉት አስረጂዎች የችግሩን መጠን በሚገባ ያሳዩና በእርግጥም ጉዳዩ 

የህልውና መሆኑን የሚያጠይቁ ናቸው፡፡ ያም ሆኖ ግን የህልውና ጉዳያችን ነው ተብሎ ከበሮ የተደለቀለት ጉዳይ አሁን ችላ 

በመባሉ የሟሸሸ ይመስላል ።   

ጥናቱ በስፋት የተመለከታቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መሬት፣ ኢንቨስትመንት፣ ገቢዎችና ጉምሩክ፣ ፍትሕ፣ የአዲስ አበባ 

ትራንስፖርት፣ የአዲስ አበባ ውኃና ፍሳሽ ባለሥልጣንና የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ናቸው፡፡ በእነዚህ ዘርፎች ውስጥ 

የብቃትና የሥነ ምግባር ችግር፣ ሙስና፣ የአመራሮችና የሠራተኞች የአገልጋይነት መንፈስ ደካማ መሆን፣ የሕዝብ ቅሬታ 

አለመደመጥ፣ የተንዛዛ ስብሰባ፣ የማስፈጸሚያ ደንቦችና መመርያዎች አለመኖር ወይም በአስፈጻሚዎችና በፈጻሚዎች 

አለመታወቅ፣ የአመራሮችና የታችኛው ሠራተኛ አለመናበብ፣ ወዘተ በስፋት ተተንትነዋል፡፡ ችግሩ ከመግዘፉ አንፃር 

በመንግሥት ከፍተኛ አስፈጻሚ አካላት ተገቢው ዕርምጃ እንዲወሰድም ጥሪ ቀርቦ የነበረ ቢሆንም  አሁንም ከላይ የተመለከቱት 

እና የጥናቱ አካል የሆኑት ግኝቶች መጠነኛ መሻሻል እንኳ ሳይታይባቸው በነበረው እንደቀጠሉ ነው፡፡  

ሕገወጥነት በጊዜ ካልተገታ በኋላ አዳጋች እየሆነ መሄዱ አያከራክርም፡፡ በመሬት ላይ የታየው ችግር በራሱ ተነጥሎ እንኳ 

ሲታይ የከፋና የመረረ እንደሆነ በጥናቱ ተጠቁሟል፡፡ መሬት ከመንግሥት ቁጥጥር ውጪ ሆኖ አሁንም ደላላ እንደነገሰበት 

ነው፡፡ በኔትወርክ የተደራጁ ኃይሎች የመሬት አቅርቦትና ፍትሐዊ ሥርጭትን በማዛበት፣ በአብዛኞቹ የአገሪቱ ክልሎች ደላላ 

የሚፈነጭበት ሕገወጥ አሠራር አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከመሬት በተጨማሪ በተለያዩ ዘርፎች ውስጥ ሲገባ የመልካም 

አስተዳደር ጠንቅ የሆኑ አሠራሮችና የከፉ ሙስናዎች እየተፈጸሙ ነው፡፡  

የሕዝብ ቅሬታዎችና ስሞታዎች አድማጭ በማጣታቸውና በአገልጋይነት መንፈስ ለአገራቸው የሚሠሩ ንፁኃን ዜጎች 

በመገፋታቸው፣ በጥቅማ ጥቅምና በብሔር ግንኙነት የተደራጁ ኃይሎች  አሁንም በጥፋት ዘመቻቸው እንደገፉበት ነው፡፡ 

በውይይቱ ወቅት ከአጥኚዎቹ ቡድን ተወካይ እንደተሰማው፣ በመጀመሪያ ደረጃ መንግሥታዊ ተቋማት ከታች ከወረዳ ጀምሮ 

እስከ ፌዴራል ድረስ ተብጠርጥረው ይፈተሹ ተብሎ የነበረ ቢሆንም ፍተሻው እዚህ ግባ የማይባል ሆኖ ነበርና እነሱ’ቴ 

እየነጩት ነው፡፡ በየደረጃው ባሉ ተቋማት ውስጥ ጥፋት በመፈጸም ላይ የሚገኙ አመራሮችና ሠራተኞች ላይ ተገቢው ሕጋዊ 

ዕርምጃ ስለምን ሳይወሰድ ተወርቶ መቅረቱ ያሳዝናል፡፡ ይህ ጉዳይ ሕዝቡ በአገሩ ጉዳይ ሰፊ ተሳትፎ እንዳያደርግ እድል 

የሚፈጥር ስለሆነ ያሳስባል፡፡ አገር ያሰለቸውና የተንዛዛው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ስብሰባ ዛሬም በነበረበት መቀጠሉ 

ጥናቱን  እና አጥኒዎቹን አመድ አፋሽ ያሰኛቸዋል፡፡ ካልገባችሁልን (የ“በጅ ካላላችሁን” ሌላው ስሙ ነው) መብራቱ እስከ 20 

ቀናት ላይመጣ ይችላል እየተባልን ዛሬም አለን።  ስብሰባና ሥልጠና ላይ ናቸው እየተባለ በሕዝብ ላይ መቀለዳቸውንም 

የገፉበት አመራሮችና ፈጻሚዎች ቁጥራቸው የትየለሌ ነው። 
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በውይይቱ ላይ እንደተነሳው፣ እንደ ሰደድ እሳት በመቀጣጠል ላይ ያለውን አደገኛ አዝማሚያ ለማስቆም በጊዜያዊነት በዘመቻ 

መረባረብ አስፈልጎ የነበረ ቢሆንም አሁንም መጽሃፉም ዝም ቄሱም ዝም ሆኗል ነገሩ። አሁኑንም እኮ በአገሪቱ ውስጥ ራሳቸውን 

ከሕግ በላይ ያደረጉና ለሕግ የማይገዙ፣ ግልጽነትና ተጠያቂነት የሚባለው መርህ የማይገባቸው፣ በአገር ሀብት እንደፈለጉ 

መፈንጨት መብታቸው የሚመስላቸው፣ የዜጎችን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች የሚጨፈልቁ፣ ከአገር ይልቅ የራሳቸውንና 

የቢጤዎቻቸውን ጥቅም የሚያስቀድሙ፣ ከዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ይልቅ አምባገነናዊ ሥርዓት ለመፍጠር 

የሚፍጨረጨሩ፣ ሃይሎች በየጥጋ ጥጉ ሳይሆን በየአደባባዩ ሞልተዋል፡፡ የእነሱ ጋሻ ጃግሬ የሆኑ አድርባዮችና አስመሳዮች 

በየተቋማቱ ተሰግስገው አገር የሚያጠፋ ደባቸውን እያጠናከሩ ነው፡፡   

በሕዝቡ ውስጥ እምነት የሚፈጥር እንቅስቃሴ መጀመር የሚቻለው በብሔር፣ በዝምድና፣ በጥቅማ ጥቅምና በመሳሰሉት 

በኔትወርክ የተሳሰሩ ኃይሎችን ሴራ መበጣጠስ ሲቻል እንጂ በችላ ባይነት አይደለም፡፡   

በአዲሲቱ ኢትዮጵያ ልማትንም ሆነ ዴሞክራሲን ማረጋገጥ የፍላጎት ወይም የምርጫ ጉዳይ አይደለም፤ የህልውና  ነው ከተባለ 

የሚረጋገጠው ልማት ከዴሞክራሲ ውጪ ትርጉም የለውም። ዴሞክራሲውንም ለብቻው ማረጋገጥ ከልማት ውጪ 

የማይሞከር ነው። አዲስቷ የጋራ አገር ቀጣይነት የሚኖራት እነዚህን ሁለቱን የህልውናውን መሠረቶች ጠብቃ መቆየት ስትችል 

ብቻ ነው። በአንፃሩ ኪራይ ሰብሳቢው ሃይል እነዚህን የህልውና መሠረቶች እንዳይረጋገጡ ተግቶ መስራቱን መቀጠሉ እየታየ 

ባለበት ሁኔታ  ችላ ባይነቱ ነገሩን ሁሉ የኋልዮሽ ያደርገዋል። ይህ ሃይል ተሰግስጎባቸው በህዝቦች ጥቅሞችና ፍላጎቶች ላይ  

እየተረማመደ  ወደ ትርምስ ለማምራት ከሚጠቀምባቸው ስልቶች አንዱ የመልካም አስተዳደር ጉድለቶች እንዲፈጠሩ 

ማድረግ፣ በተፈጠሩት ላይ ደግሞ የማባባስን ስልት መከተል መሆኑን በተጨባጭ እያሳየን ነው። 

ቀደም ብሎ በተለያዩ ሰነዶች ላይ እንደተመለከተው መልካም አስተዳደርን ማስፈን የመስመሩን ቀጣይነት ከማረጋገጥ ባለፈ 

በዜጎች ውስጥ የባይተዋርነት መንፈስ እንዳይፈጠር፣ ዜጎች በአገራቸው እጣ ፋንታ ላይ የመወሰን አቅማቸው እንዳይነጠቅ እና 

በማያቋርጥ የእድገት ጉዞ ውስጥ እየተመመች ያለች አገር ግስጋሴ እንዳይስተጓጎል ማድረግ  ነው። 

በከተሞች ገዝፎ የሚታየው የመልካም አስተዳደር ችግር /ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በገጠሩም ተመሳሳይ ዝንባሌዎችና 

ተግባሮች እየጎለበቱ መታየት ጀምረዋል/ ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶች፣ አስቻይ ፕሮግራሞችና አሠራሮች ቢዘረጉም ችግሩን 

መሻገር አልተቻለም፤ በሚፈለገው ደረጃ። ለዚህ የተለያዩ ምክንያቶችን ማንሳት እንችላለን። የመጀመሪያው በየደረጃው 

የሚገኘው አመራር ቁርጠኝነት መጓደል፣ ከህዝባዊ ውግንና መንሸራተትና ከህዝብ ጥቅም በፊት የራስን ጥቅም ማስቀደም ባህል 

እየሆነ መምጣቱ ነው። በተወሰነው የአመራር ክፍል በኩል የሚታየው ዳተኝነት፣ ከችግሮቹ ተቆራርጦ አለመገኘትና 

በአድርባይነት አዙሪት ውስጥ መዳከር ተጠቃሾች ናቸው ነው። 

ከመልካም አስተዳደር አንፃር የአመራሩ ሌላው ችግር  የአቅም፣ የልምድና የክሂሎት ችግር ነው። በዚህም ምክንያት 

የሚፈጠረው ጉድለትም ቀላል አይደለም። በርግጥ ዋንኛ መሠረቱ ህዝባዊ ውግንና ቢሆንም መድረኩና ወቅቱ ለሚጠይቀው 

ብቃት ተቀራራቢ ሆኖ መገኘት የሚገባው መሆኑ ግን ስል ህልውና ጉዳያችን ችላ ሊባል አይገባም። ይህ ባንድ በኩል ከየዕለት 

ተግባር እየተማሩ በመሄድ አቅምን ማጎልበት የሚቻል ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ በየጊዜው  ከወቅቱ ጋር የሚጣጣም የአጫጭር 

ጊዜ ስልጠናዎችን በመስጠት አመራሩን ብቁ ማድረግ ይገባል። 
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