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ዮናስ 04-15-16 

ለግልጽነትና ለተጠያቂነት አክብሮት የሚሰጥ መንግስትና ሲቪል ሰርቪስ ባለበት ሃገር ላይ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ 

የህልውና ጉዳይ ሲሆን የማይታየው ያለምክንያት አይደለም፤ ከሚገኙ ስኬቶች ባሻገር ለሚደርሱ ጥፋቶችም ዕውቅና በመስጠት 

ኃላፊነትን ስለሚቀበል ነው፡፡   

ተጠያቂነት  በተናጠል ወይም በቡድን ለሚፈጸሙ ጥፋቶች የሚወሰድ ኃላፊነት ሲሆን የመልካም አስተዳደር ዋና መገለጫም 

ነው፡፡ አንድ አገር በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እየተመራ ለመሆኑ ማረጋገጫውም ግልጽነት፣ ኃላፊነትና ተጠያቂነት የሚባሉት 

መሠረታዊ ጉዳዮች መኖራቸው መሆኑ ይታወቃል፡፡ ስለሆነም ነው ግልጽነት፣ ኃላፊነትና ተጠያቂነት በሌሉበት ቦታ መልካም 

አስተዳደር ብሎ ነገር ሊታሰብ አይገባም የምንለው፡፡ የኪራይ ሰብሳቢነት መፈልፈያ ቦታም እዚሁ አካባቢ ነው የሚባለው 

ስለዚህ ነው፡፡ በዚሁ አስባብ በሚመጡ ችግሮች መነሻም የሕግ የበላይነትን ማስከበር፣ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን 

ማስጠበቅ፣ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍልን ማስፈን፣ ብልሹ አሠራሮችን ማስወገድ፣ ብሎም ብሄራዊ መግባባትን መፍጠር ወዘተ 

የመሳሰሉቱ የህልም እንጀራ  ሆነው ይቀራሉ  ፡፡ 

ተጠያቂነት የሌለበት የመንግሥት ባለሥልጣን፣ ፖሊስ፣ ዳኛ፣ ዓቃቤ ሕግ፣  በየደረጃው የሚገኝ አስተዳዳሪ ወዘተ ያገኘውን 

ሥልጣን ወይም የበላይነት እየተጠቀመ ከርሱን ሲሞላ ሌላው የበይ ተመልካች ይሆንና በሃገሩ እና በወገኑ ላይ ተስፋ 

ይቆርጣል፡፡ በኅብረተሰቡ ውስጥም ሆነ በተለያዩ መንግሥታዊ ተቋማትና በፍትሕ ሥርዓቱ ውስጥ ግልጽ የሆነ አሠራር ሲኖር፣ 

በየደረጃው ያሉ ፈጻሚዎችና አስፈጻሚዎችም ተጠያቂነት እንዳለባቸው ስለሚረዱ ከሕገወጥ ተግባራት ስለሚታቀቡ በዚሁ 

አግባብ በሚፈጠር ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል ሃገሩን እና ወገኑን የሚወድ የስራ ተነሳሽነቱ የላቀ ህብረተሰብ ይገነባል ማለት ነው፡፡ 

ግልጽነት በኅብረተሰቡ ውስጥ፣ በመንግሥት መዋቅሮች፣ በሕግ ተርጓሚ አካላት፣ በግል ድርጅቶች፣ በግብረ ሰናይ ድርጅቶች፣ 

በተለያዩ ሕዝባዊ ማኅበራትና በመሳሰሉት ውስጥ ከሌለ ሃገር ኃላፊነትና ተጠያቂነት የማይሰማቸው ጉልበተኞች መፈንጫ 

መሆኗ አይቀሬ ይሆናል፡፡ የሕግ የበላይነት  እየተገፋ ሕገወጥነት ይነግሳል፡፡ 

 

ከመልካም አስተዳደር መጥፋት፣ ከፍትሕ መጓደልና ከሙስና ጋር በተያያዘ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታ ሰዎች ተጠያቂ 

እየተደረጉ ነው፡፡ ከሥራ ማሰናበት፣ ክስ መመሥረትና ለእስር  ማብቃትም ተጀምሯል፡፡ ያም ሆኖ ግን ይህ የዘመቻ እርምጃ 

በራሱ የኪራይ ሰብሳቢዎች ሰለባ ስለመሆኑ በየቦታው እየተወራ ነውና የሚመለከተው አካል ነገሩን በጥሞና ሊያየው ይገባል፡፡  

በሥነ ምግባርም ሆነ በአስተዳደራዊ ብልሽት ሰዎች ተጠያቂ ሲሆኑ፣ የዚያኑ ያህል በተቋምም ሆነ በአመራር ደረጃ መጠየቅ 

ያለባቸው የነበረ መሆኑ የተጠያቂነት መርህ ነው፡፡  ከሰሞኑ የታየው አይነት እርምጃዎች ደግሞ ሰለባ መሆናቸው ትክክል ሆኖ 

ከተገኘ ተጠያቂነትን በሌሎች ላይ በማሳበብ ሥልጣናቸውን ያላግባብ የሚገለገሉ እየበዙ እና ግልጽነት ጠፍቶ ተጠያቂነት  

መደፍጠጡን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ደግሞም ግምገማው ሰለባ መሆኑን የሚያመላክቱ ፍንጮች በርክተዋል እና ነው በጥሞና 

ቢታይ ማለታችን፡፡ ይህ ፀሀፊ በሚኖርበት ክፍለ ከተማ ላይ የሚገኙ የሲቪል ሰርቪሱ አካላት እንደሚሉት ከሆነ በመሬትና 



በተለያዩ አስተዳደራዊ ብልሽቶች ሳቢያ ተጠያቂ ከሆኑት ሠራተኞች በተጨማሪ፣ የበላይ አመራሮች ለምን አልተካተቱም ተብሎ 

ጥያቄ ቢቀርብ አሳማኝ መልስ የሚሰጥ መጥፋቱ አንዱ ማሳያ ነው፡፡ 

ተጠያቂነትን ከራስ ለመጀመር አዳጋች መሆኑ ቢታወቅ እንኳ፣ እነ እከሌም እኮ እጃቸው አለበት በማለት ሕጋዊ ዕርምጃ 

የሚወስድ የሌለ መሆኑም በተመሳሳይ፡፡ ተጠያቂነትን ከራስ ወደ ሌሎች በማሸጋገር ጊዜያዊ የጥገና ለውጥ ማምጣት ቢቻልም፣ 

ሥር ነቀል ለውጥ እስካልተደረገ ደግሞ ችግሩ ተባብሶ መቀጠሉ እና የምንናፍቀው መልካም አስተዳደር ቅዥት ሆነው ይቀራሉ 

፡፡ 

ስለመልካም አስተዳደር ስናስብ ከሁሉ አስቀድሞ ስለግልጸኝነትና ተጠያቂነት ማንሰላሰልና በጠልቀት ማሰተዋል ግድ 

ይለናል፡፡ለምን ቢባል ብልሹ አሠራሮች በዝተው ሕዝብ በየቦታው የሚያለቅሰው ተጠያቂነት በመጥፋቱ ስለሆነ፡፡ ፍትሕ 

በገንዘብ  የሚቸረቸረው ተጠያቂነት ከሌለ ብቻ ስለሆነ፡፡ ሙስናም እንዲሁ ከጫንቃችን አልራገፍ ያለው ተጠያቂነት ስለሌለ 

ነው፡፡ ብዙኃኑ ሕዝብ የድህነት ማጥ ውስጥ ሆኖ ጥቂቶች እሴት ሳይጨምሩ የሚከብሩት ተጠያቂነትን ዞር ብሎ የሚያያት 

ባለመኖሩ  ነው፡፡ የሕግ የበላይነት እየተገፋ ሕገወጥነት የሚስፋፋው ተጠያቂነት በመረሳቱ ነው፡፡   

በሀገራችን በአንዳንድ አከባቢዎች የተከሰቱ አለመረጋጋቶችን በጥልቀት ስንመረምር የምናገኘው ውጤትም ከተጠያቂነት 

መጥፋት ጋር በተያያዙና በሌላ በኩልም የበርካታ ዓመታት ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ ፍጻሜዎች የሰነቁት ተስፋ በአዳዲስ 

ጥያቄዎች መንግስትን ወጥሮ የሚይዝና የማያስተኛ ህብረተሰብ  በመፈጠሩ ምክንያት ነው ። 

ህዝቡ በሚጠብቀው ልክ መሪው ሃይል ራሱን በማስተካከል ቀድሞ ሊመልሳቸው የሚገቡ ጥያቄዎችን የማይመልስ በሚሆንበት 

ጊዜ ሞጋች ህብረተሰብ እስከተፈጠረ ድረስ ችግሩ መፈጠሩ ነባራዊ መሆኑ የሚካድ አይደለም ። 

ተጠያቂነት በተዘነጋበት ቦታ ሁሉ የህዝቡ  ተገቢ ጥያቄዎችና የወጣቶችን ፍላጎት አቅጣጫ ለማሳት ለሚሹ ሃይሎች ነገር ሁሉ 

የተመቻቸ ይሆናል። የጸረ ሰላም ሃይሎችና ጥገኛ የጠባብነትና የትምክህት መረቦች ሴሎቻቸውን በማንቀሳቀስ በሰው ህይወትና 

ንብረት እንዲሁም ለዘመናት አብረው የነበሩት  ብሄረሰቦችን ለማጋጨት ባደረጉት ጥረት ጉዳቶች የተከሰቱትም ስለዚህና 

የተጠያቂነት አሰራርን በመዘንጋታችን እና በአግባቡ መሬት ላይ ባለማውረዳችን ነው ። 

መንግስት በህዝቡ የነቃ ተሳትፎ የጀመረውን የመልካም አሰተዳደር ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል እና በአገራችን በበርካታ 

ዓመታት ስራ የለመለመው ተስፋ ሳይጨናገፍ እንዲቀጥል ለማድረግ ቆርጦ የተነሳ መሆኑን በተደጋጋሚ ቢያስገነዝብም አሁንም 

ወረድ ብለን የወረዳዎችንና ክፍለ ከተሞችን ደጃፍ ብናጤን ተጠያቂነትን የማያውቋት አመራሮችና ፈጻሚዎች በህዝብ ላይ 

እየፈነጩበት መሆኑን እናጠይቃለን። 

ውስጣቸውን በማጥራት ለህዝቡ ተገቢ ጥያቄ ብቁ መልስ መስጠትና በርግጥም ከመንግስት ዓቅም በላይ የሆኑ ጥያቄዎችንም 

ሆነ በጊዜ ሂደት ኢኮኖሚያችን እየበለጸገ ሲሄድ የሚፈቱትን በጥልቀት በማስረዳት መግባባት ለመፍጠርና መተማመንን 

ለመፍጠር የሚያስችል ቁርጠኝነት ያለው መሪና ፈጻሚ  ወረድ ባልን ቁጥር  በምን ያህል ጥልቀት መመናመኑን እናያለንና 

ውረድ እንውረድን ነው እንግዲህ ለመንግስት ልንናገር የምንሻው ። 



ስትወርድና ስንወርድ ቅርንጫፍ ግንድ ሳይባል በችግሩ የተሳተፉ አካላትን በሙሉ  መሰረታዊ ለውጥ ሊያመጣ በሚችል ደረጃ 

የህዝቡን እርካታ ለማረጋገጥ በሚችል መንገድ በህዝቡ ተሳትፎ ጭምር ተክተን ለመመለስ እንጂ አሞኝተውን ለመመለስ 

አይደለም። መረጃዎቹ የሚገኙት  ከህዝብ እንደመሆኑ መጠን ህዝቡ የሚሰጠንን መረጃ ወስደን የሚስተካከለውን ሁሉ 

አስተካክለን ለመመለስ ነው ።  

  

  

 


