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መልካም አስተዳደር በትግራይ 

ዘስላሰ ግደይ ከመቐለ 01-11-16 

የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለመፍታት በፌደራልና በክልል መንግስታት እንዲሁም 

በመሪ ድርጅቶቻቸው አማካኝነት ትኩረት ከተሰጠው ሰነባብቷል፡፡ በዛሬው እለት 

ከያንዳንዱ ቀበሌ በህዝብ ውክልና ስርአት የተመረጡ 1500 ተወካዮች የተሳተፉበት 

ክልላዊ ኮንፈረንስ በትግራይ በመቐለ ከተማ በሰማእታት ሃውልት አዳራሽ ተጀምራል፡፡   

ከዚህ ኮንፈረንስ ምን ይጠበቅ ይሆን ?  

ይህን መሰረታዊ ጥያቄ ለማየት በቅድምያ የህዝባዊ ኮንፈረንሱ አደረጃጀት አግባብና 

እየተካሄደ ያለው አጠቃላይ የመልካም አስተዳደር ድባብ መግለፁ አስፈላጊ ነው፡፡ ትግራይ 

ውስጥ የመልካም አስተዳደር ንቅናቄው የተጀመረው ህዝቡ በምርጫ ወቅት ለህወሓት 

ኢህአዴግ ቆጥሮ የሰጠውን የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሚዛን በሚደፋ መልኩ 

በድርጅቱ በሚገባ ተተንትነው ተይዘዋል ወይ? የሚለው ቀዳሚው ጉዳይ ነበር፡፡ በዚህም 

መሰረት ህወሓት  እንደተመረጠ ያደረገው ነገር ቢኖር የምርጫ ማግስት እነዚህን ችግሮች 

በዝርዝር ለማወቅ የሚያስችል ሁለት ህዝብን የማዳመጥ አግባቦችን በፍጥነት ተግባራዊ 

አድርጓል፡፡ ቀዳሚው ተጨማሪ ጥናቶችን ማካሄድና የመፍትሄ አቅጣጫዎች መለየት 

ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የተንጠባጠቡ ጉዳዮች እንዳይኖሩና በተሳሳተ መንገድ ቀለል 

ተደርገው የታዩ ጥያቄዎች እንዳይኖሩ ለማጥናት በርእሰ መስተዳድሩ የሚመራ ከፍተኛ 

የመንግስት ባለስልጣናት ቡድን በተለያዩ ከተሞችና የገጠር አከባቢዎች እየተዘዋወረ 

ህዝብን የማደማጥ ስራ ተሰርቷል። 

በመጀመሪያው የህዝብ የመልካም አስተዳደር ችግሮች መሰረት ተደርጎ ድርጅቱ  

በየደረጃው ያሉ አመራሮቹ ራሳቸውን እንዲፈትሹ አድርጓል፡፡ የተተነተነና የመልካም 

አስተዳደር ችግሮች በጊዜ የለንም አስተሳሰብ በፍጥነት፣ በተቀናጀና ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ 

መፈታት እንዳለበት በማመን ወደ ስራ ገብቷል፡፡ በዚህም መሰረት ተጨማሪ ጥናቶችንም 

መሰረት ያደረገ የአመራር የማጥራት ስራ ሲያከናውን ቆይቶ በቀበሌ ደረጃ ሚገኙ የተለያዩ 

የህዝብ አደረጃጀቶች የተሳተፉበት መድረኮች በማካሄድ በአሁኑ ደረጃ በመጠቃለል ላይ 

ይገኛል፡፡ በዚህ ረገድ በዛሬው እለት የትግራይ ክልል ርእሰ መስተዳደር አቶ አባይ ወልዱ 
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ክልላዊ የመልካም አስተዳደር ኮንፈረንስ ሲከፍቱ እንደተናገሩት ‘’ በመልካም አስተዳደር 

ከፍ ያለ ችግር ሲፈጥሩ የቆዩት እንዲወገዱ ተደርጓል፡፡ ይህም ሆኖ ጉዳዮችን በጥልቀት 

እየመረመረ በህግ አግባብ መፈታት ያለባቸውን ለመፍታት የሚያስችል አካል ተቋቁሞ 

በመስራት ላይ ስለሆነ ሂደቱ ቀጥላል ብለዋል።፡፡  

ይህ በእንዲህ እናደለ ከየቀበሌው የተወከሉ 1500 ተሳታፊዎች የተገኙበት ክልላዊ ህዝባዊ 

ኮንፈረንስ ዛሬ ተጀምራል፡፡ በዚህ ኮንፈረንስ ውስጥ 30 በመቶ ወጣቶች እንዲሳተፉ ታቅዶ 

ቁጥሩ ከዛም በላይ ሆኗል፤ ሴቶች 40 በመቶ ለማሳተፍ ታቅዶ ተቀራራቢ ቁጥር ያላቸው 

መገኘት ችለዋል፡፡ ለእነዚህ አካላት ልዩ ትኩረት የሰጠው የመልካም አስተዳደር ህዝባዊ 

ኮንፈረንስ በተጨማሪም አርሶ አደሮች፣ የከተማ ነዋሪዎች ፤ የአንስተኛና ጥቃቅን ተቋማት 

አንቀሳቃሾች፣ ነጋዴዎች፣ የተለያዩ ተቋማት ባለሙያዎችና አመራሮች ማሳተፍም ችላል፡፡ 

በዚህ ኮንፈረንስ ከሚጠበቁት ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል የድርጅትና የመንግስት አመራሩ 

አስቀድመው ከህዝብ ተቆጥረው በተሰጡት ችግሮች ዙርያ ራሱን ፈትሾ ለማረም የሄደበት 

ርቀትና የታዩ ክፍተቶች ይገመግማል፣ በአጠቃላይ በልማትና በመልከም አስተዳደር 

ችግሮች ዙርያ የተገኙ ለውጦችና ያልተፈተሹ የሚልዋቸውን ይገመግማሉ፡፡ በዚህ ሂደት 

በተለይም በህዝቡ ባሉት ነፃ አደረጃጀቶች ማለትም የወጣቶች፣ የሴቶች፣ የአርሶ አደሮች 

ወዘተ የነበራቸው ሚናም የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች ይፈትሻሉ፡፡ ህዝብ በውክልና 

ያቋቋመው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም እንዲሁ በመልካም አስተዳደር የነበረው ድርሻ 

ይታያል፡፡ የሚዲያ ሚናም እንደሚባለው የአራተኛ መንግስትነት ምኞቱ በአለም አቀፍ 

ደረጃም የተረጋገጠ ባይሆንም ወደዚህ የሚጠጋ የህዝብ ሃላፊነት መወጣቱና አለመወጣቱ 

ይታያሉ፡፡ 

በመጨረሻም በመልካም አስተዳደር መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት መወሰድ ባለባቸው 

ጉዳይች ላይ ውሳኔዎችን ያስተላልፋል፡፡ ይህ ዴሞክራሲያዊ የህዝብ ተሳትፎ ባረጋገጠ 

አካሄድ ተመርጦ የመጣው አካል በየደረጃው ማለትም በዞን፣ በወረዳና በቀበሌ ተመሳሳይ 

የህዝባዊ ኮንፈረንሶች ይካሄዳሉ፡፡ በዚም መሰረት መሰረታዊ ለውጥ ሊመዘግብባቸው 

በሚገቡ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ምንጮች በሆኑ የሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ትርጉም 

ባለው መልኩ በህዝብ፣ መንግስትና መሪው ድርጅት የተደራጀ ንቅናቄ ይፈታሉ ተብሎ 

ይጠበቃል፡፡  
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 የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባር ትርጉው ወደሌለው ደረጃ ማውረድ 

 ችግሮችን ተከታትሎ በመፍታት ረገድ በክትትልና ድጋፍ በየደረጃው ያለው 

አመራር የነበረበትን መላላት ችግር ትርጉም በሚሰጥ መልኩ ይፈታል 

 ለመልካም አስተዳደር ችግሮች መንስኤ ይሆኑ የነበሩ የአስራር ክፍተቶች በተሟላ 

መንገድ ወጥተው ተግበራዊ መሆን ይጀምራሉ 

 ባዳተኝነትና ባለመወሰን ችግር ምክንያት ህዝብ የሚያማርርባቸ የመንግስት 

አገልግሎት ዘርፎች እንዳይኖሩ፣ ሲከሰቱም ፈጣን የተጥጠያቂነትና ሃላፊነት 

የሚያስከትሉ ይሆናሉ፣ በዚህ ረገድ በወጡ አሰራሮች መሰረት ጉዳይን መጨረሻ 

ያለማድረስ በስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ጭምር የሚያስጠይቅ አሰራር ሆኖ ወጥቷል፤ 

ተግባራዊም ይደረጋል፡፡ 

 በአቅም ችግር ምክንያት ክፍተት እንዳያጋጥም ቀጣይነትና ውጤታማ የሆነ የአቅም 

ግንባታ ስራዎች መስራት  

 ከሁሉም በላይ ደግሞ ሃላፊነትና ተጠያቂነት የችግሮቹ ምሰሶ ሆኖ እንዲከናወን 

በማድረግ በመልካም አስተዳደር የሚያጋጥም ችግር መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት 

የሚያችሉ ውሳኔዎች ተሳተፊዎች ያስተላልፋሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

እንደ ፀሃፊው እምነት ሂደቱ ትክክለኛ ጎዳና የያዘ ነው፡፡ የሚያስፈልገው ሁሉም ባለድርሻ 

አካላት የገቡትን ቃል ማክበር፤ መተግበር፤ መቀናጀትና ክፍተት ሲያጋጥም የሃላፊነትና 

የተጠያቂነት ወሰን ባስቀመጠ መልኩ ህግ መንግስቱና እሱን መሰረት አድርገው በወጡት 

ህጎች መሰረት እርምጃ እየወሰዱ ማቃናት ይጠበቃል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ይህን ጥረት 

ከማገዝ ይልቅ በእናውቅልሃለን ትዕቢት የተወጠሩ ሃይሎች በተለያዩ የመረጃ መረብ 

የሚያካሂዱት የፖለቲካ እርጥባን ወጣቱ አጥብቆ በመታገል የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ 

ወደላቀ ደረጃ የሚያሽጋግረው ሁለተኛው ዙር የአምስት አመት የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅድ ተግባራዊነት ሊረባረብ ይገባል፡፡ ሰላም፡፡ 

ዘልአለማዊ ክብርና ሞገስ በጀግንነት ለተሰዉ ታጋይ ሰማእታት‼ 

 


