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የመልካም አስተዳደር ችግሮች ቢኖሩም፤ መንግስትና ህዝቡ 

የሚፈቷቸው ናቸው! 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 08-05-16 

መልካም አስተዳደርን ተከትለው በተቃዋሚ ሃይሎች በኩል የሚነሱት ጉዳዩች ሚዛናቸውን የጠበቁ ናቸው ብሎ 

ለመናገር አይቻልም። የተቃዋሚዎቹ አብዛኛዎቹ ትችቶች መንግስት “አሉ” ያላቸውን ችግሮች በመንተራስ ተለጥጠው 

የሚቀርቡ ናቸው። መንግስት እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉትን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን አንድ በአንድ ነቅሶ 

በማውጣት ለመፍትሔውም ከህዝቡ ጋር በመወያየት እየሰራ ነው።  

ሆኖም በተቃዋሚዎች በኩል የሚነሳው ትችት መንግስት ምንም ነገር እንዳልሰራ ለመገምገም የሚሞክር ነው። ይህ 

ግምገማም በአስፈፃሚው አካል ላይ ካላቸው የደፈና ጥላቻ የመነጨ ይመስለኛል። በተለይም በሀገራችን የህግ 

አስፈፃሚ አካላት ላይ የሚያነሷቸው ትችቶች አሉባልታን መሰረት መሰረት ያደረጉ በመሆናቸው ችግሩን ለመቅረፍ 

የመፍትሔው አካል ሲሆኑ አይታዩም። 

ዳሩ ግን የሀገራችን የህግ አስፈፃሚ አካላት ተቃዋሚዎቹ እንደሚያስደምጡን በጥላቻና በአሉባልታ ላይ የተመሰረተ 

ህፀፅ ማውጣት ሳይሆን፤ ይህ አካል በህግና በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ብቻ የሚመራና የሚሰራ ነው። በመሆኑም 

አባሎቻቸው በወንጀል ተጠርጥረው በህግ ጥላ ስር ሲውሉ “የህግ የበላይነት የለም” እያሉ ትችት የሚያቀርቡት 

ተቃዋሚዎች ይህን ሃቅ ሊረዱት የሚገባ ይመስለኛል። ምክንያቱም በህግ ጥላ ሰር የሚገኝ ማንኛውም ታራሚ ህጉ 

የሚፈቅድለትን ነገሮች ሁሉ ከማከናወን የሚያግደው አንዳችም ነገር ስለሌለ ነው። ይህም የመልካም አስተዳደር ቁልፍ 

መርህ የሆነው የህግ የበላይነት ያለምንም መሸራረፍ ገቢራዊ ለማድረግ ታስቦ የሚከናወን መሆኑ ግልፅ ሊሆን ይገባል።  

እናም ተቃዋሚዎች አመራሮቻቸው ወይም አባሎቻቸው በህጉ መሰረት በህግ ጥላ ስር ሲውሉ ዕውነታውን እዚህ ሀገር 

ውስጥ ዕውን መሆን ካለበት ከህግ የበላይነት አኳያ መታየት ይኖርበታል። እናም የተቃውሞው ጎራ አመራሮች የህግ 

የበላይነትን ለማረጋገጥ ሲባል ህግ በቁጥጥሩ ስር ሲያውላቸው ለእነርሱ ተብሎ የሚቀለበስ ወይም እነርሱን ለመጉዳት 

ተብሎ የሚፈፀም የህግ አግባብ አለመኖሩን መገንዘብ ያለባቸው ይመስለኛል።  

እንደሚታወቀው በፍርድ ቤት በተያዘ ጉዳይ አስፈፃሚው አካል በማንኛውም መስፈርት ጣልቃ የሚገባበት ሁኔታ 

የለም፤ ሊኖርም አይችልም። ምናልባትም እንዲህ ዓይነቱ ጣልቃ ገብነት ተቃዋሚዎቹ በሚያራምዱት ፀረ-ዴሞክራሲያዊ 

አስተሳሰብ ውስጥ ገቢራዊ ሊሆን ይችላል። በህግ ልዕልና እና ሁሉንም ጉዳዩች በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ብቻ 

ለሚመለከት አካል ግን ምንም ዓይነት ቦታ ሊኖረው አይገባም። 

እናም አስተሳሰቡን ሀገራችን በተያያዘችው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ዕውን ለማድረግ ቀርቶ ማሰብም የሚቻል 

አይመስለኝም። ምክንያቱም የመንግስት ፖሊሲና አሰራሮች ለጥቂት ግለሰቦች አሊያም ሌላውን ወገን ላለማስከፋት 

ሲባል የሚለወጡ ባለመሆናቸው ነው። 

እርግጥ የመንግስት አካላትና ሃላፊዎች ፖሊሲዎቻቸውን በየቀኑ የሚቀያይሩ ከሆነ ህዝብ የጣለባቸውን አደራ ይወጣሉ 

ብሎ ማሰብ አይቻልም። ለነገ ብለው የሚያቅዱት ነገርም የሚኖር አይመስለኝም። ሆኖም የህግ የበላይነት ሲኖር፤ 

ህጎች በምክር ቤት ውይይት አማካኝነት ፀድቀው ካልሆነ በስተቀር በየቀኑ አይቀያየሩም። ማንኛውም ሰው በእነዚህ 
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ህጎች ስር ሆኖ ስለሚሰራና ህጎቹንም የሚተላለፍ ስለሚቀጣ ከህግ ውጪ እንዳሻው የሚሆን ዜጋ ሆነ አካል ሊኖር 

አይችልም። ይህ ዕውን ሲሆንም የህግ ልዕልና ይረጋገጣል።  

እናም ተቃዋሚዎች በአንድ ወገን “አስፈፃሚው አካል በህግ የበላይነት ውስጥ ጣልቃ መግባት የለበትም” እያሉ፤ 

በሌላ በኩል ደግሞ “መንግስት አባሎቻችንን እያሰረ የህግ የበላይነትን አያከብርም” በማለት እርስ በእርሱ 

የሚጣረስና ፖለቲካን የሚያራምዱት ተቃዋሚዎች ምን እያሉን ይሆን?፣ እናስ እንደምን የህግ የበላይነትን መንግስት 

ሲያሻው ጣልቃ የሚገባበት፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ “አልገባም” የሚልበት ተግባር ሊሆን ይችላል? 

እርግጥ የእነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ከተቃዋሚዎች አኳያ ምን ሊሆን እንደሚችል ባላውቅም፤ ከዴሞክራሲ አሰራር 

አኳያ ግን ምላሹ “አይደለም” የሚል ነው። በመሆኑም የህግ የበላይነት በታወቀ የህግ ማዕቀፍ ውስጥ የሚሰራበት 

መሰረታዊ የዴሞክራሲ መርህ መሆኑን አስረግጦ መሞገት ተገቢ ይመስለኛል። ምክንያቱም የህግ የበላይነት በየጊዜው 

በመንግስት ወይም በግለሰቦች አሊያም በተቃዋሚዎች የሚጣስ ከሆነ፤ ጅምር ዴሞክራሲያችን አደጋ ላይ መውደቁ 

አይቀርም። ይህ እንዲሆን ደግሞ የትኛውም ወገን የሚፈልገው አይመስለኝም።  

እናም በተቃውሞው ጎራ የተሰለፉ ተቃዋሚዎች አንዳንዴም እንኳን ቢሆን የተከናወኑ ተግባራትን ዓይናቸውን ገልጠው 

ቢመለከቱ መልካም ይመስለኛል። የተቃዋሚነት ወግና ማዕረግ ይኸው ነው፤ ማንኛውንም ጉዳይ በልኩ መተቸትና 

የሚታረሙ ጉዳዩችን ከስሜት ነፃ ሆኖ መጠቆም። በእኔ እምነት ተቃዋሚዎች የመልካም አስተዳደር ተጠቃሚ 

የሆነውና የስልጣን ባለቤትነቱን በተጨባጭ ያረጋገጠው ህዝብ፤ ሁሉንም ነገር የማድረግ ስልጣኑ በእርሱ እጅ መሆኑን 

ዛሬም ሆነ ነገ አምነው መቀበል ይኖርባቸዋል።  

እዚህ ሀገር ውስጥ የሚፈፀሙት ተግባራትም የእርሱን ፈቃድና ፍላጎት ተከትለው ዕውን የሚሆኑ ናቸው። በተለይም 

ተቃዋሚዎች ከመልካም አስተዳደር አኳያ በተለይም በሲቪል ሰርቪሱ አወቃቀርና አሰራር እንዲሁም የዳኝነት ስርዓቱ 

አካባቢ በአስፈፃሚዎች ላይ  የሚያነሷቸው ችግሮች በልኬታቸው የሚሰነዘሩ ሆነው አላገኘኋቸውም። በእኔ እምነት 

አበው “ከመጠምጠም መማር ይቅደም” እንደሚሉት በእነዚህ ዘርፎች አንጻር የሚነሱ ችግሮች በበቂ ግንዛቤ ላይ 

መመርኮዝ ያለባቸው ይመስለኛል። ዘርፎቹ ‘አሁን ያሉበትስ ደረጃስ ምንድው?’ ብሎ መጠየቅም ተገቢነቱ 

አያጠያይቅም። እስቲ ወደዚያው ላምራ።… 

እንደሚታወቀው በእኛ ሀገር ዕውን በሆነው ባልተማከለው ፌዴራላዊ ስርዓት መሰረት፤ ህዝቡ የፖለቲካ መሪዎቹንና 

ተወካዩቹን ከቀበሌ እስከ ፌዴራል ደረጃ ድረስ ይሾማል፤ይሽራል። ህዝቡ በምርጫ ካርዱ አማኝነት በቀጥታ የስልጣን 

ባለቤት የሆነበት ይህ አሰራር በስርዓቱ ውሰጥ ወሳኝ ሚና ቢኖረውም፤ በህዝቡ በቀጥታ የማይመረጡና ሊመረጡ 

የማይችሉ አካላት ግን መኖራቸው አይቀርም። በዚህ የአሰራር ማዕቀፍ ውስጥ የሚጠቀሱት ስራ አስፈፃሚው ሲቪል 

ሰርቪሱና የዳኝነት አካላት ናቸው። 

እነዚህ አካላት ለመልካም አስተዳደር አተገባበር ያላቸው የማይተካ ሚና ስለሚታወቅም፤ እንደ ማንኛውም 

ዴሞክራሲያዊ ሀገር በምክር ቤቶች የሚሾሙ ወይም ለምክር ቤቶቹ ተጠሪ ይሆናሉ። ሆኖም ግን የየራሳቸው ነፃነት 

ያላቸው አካላት መሆናቸውን መረዳት ይገባል። በመሆኑም ተቃዋሚዎቹ ስራ አስፈፃሚውና ሲቪል ሰርቪሱ ማንም 

እንዳሻው የሚዘውራቸው አካላት አለመሆናቸውን ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል። ይህ ደግሞ የአንድን አካል ፍላጎት 

ለማሟላት ተብሎ የሚደረግ ሳይሆን፤ የዴሞክራሲ ባህል ግንባታው አሁን ካለበት ጅምር መንገድ እየተጠናከረና ስር 

እንዲሰድ ካለ መሰረታዊ ፍላጎት የሚመነጭ ነው።  
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እናም ህዝቡና የህዝቡ ተወካዩች በዴሞክራሲያዊ ሁኔታ መክረው ያፀደቋቸውን ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ህጎች 

በተሟላ ሁኔታ የሚያስፈፅሙ እንዲሁም ለሁሉም ዜጋ ያለ አድልኦ ፈጣን አገልግሎት የሚሰጡ መሆናቸውን 

ተቃዋሚዎች ነገሮችን በሰከነ መንገድ በማየት መቀበል ያለባቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም እነዚህ አካላት ይህን 

በማድረጋቸው የህዝቡ ሉዓላዊነት መሳሪያዎች፣ አገልጋዩችና የመልካም አስተዳደር ፈፃሚዎች በመሆን ለዴሞክራሲው 

መጎልበት የነኩላቸውን ሚና መወጣት ስላለባቸው ነው። 

እንደሚታወቀው የሲቪል ሰርቪስ ስርዓቱ የተጠቃሚው መብትና ጥቅም እንዳየሸራረፍ እንዲሁም ግልፅነትና ተጠያቂነት 

እንዲሰፍን በርካታ ተግባባራትን አከናውኗል። ይህ ተግባርም መንግስት በሲቪል ሰርቪሱ ውስጥ መልካም አስተዳደርን 

ለማስፈን መተኪያ የሌለው ድርጊት መሆኑን እንደሚያምንና በቁርጠኝነት ለመተግበርም በሃላፊነት ስሜት መንቀሳቀሱን 

የሚያመላክት ይመስለኛል።  

የዳኝነት ስርዓቱም ቢሆን ከዚህ በተለየ መንገድ የሚታይ አይመስለኝም። ህዝቡ በተወካዩቹ አማካኝነት ያፀደቀውን 

ህገ-መንግስትና ይወክሉኛል ባላቸው አካላት አማካኝነት የሚወጡ ህጎችን በትክክል መተርጎሙ፣ በዚህ መሰረትም 

አቅም በፈቀደ መጠን ለባለ ጉዳዩ ፈጣንና ትክክለኛ ፍትህን ያለ አንዳች አድልኦ ማስፈፀሙ ለዴሞክራሲው 

መጠናከር የበኩሉን አስተዋፅኦ ተጫውቷል፤ በመጫወት ላይም ይገኛል። እርግጥ እዚህ ላይ ከሀገራችን ለጋ 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታ ሂደት አኳያ ሲቪል ሰርቪሱም ይሁን የዳኝነት ስርዓቱ ፍፁማዊ ደረጃ ላይ 

ደርሰዋል እያልኩ አይደለም። ሁለት ምክንያቶችን ማንሳት እችላለሁ። አንደኛው ዴሞክራሲው ገና ጅምር በመሆኑ 

ካለፉት ስርዓቶች የወረስናቸው የተለያዩ አመለካከቶች እንቅፋት መፍጠራቸው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በአስፈፃሚው 

አካል ውስጥ የሚስተዋሉት ብልሹ አሰራሮች ናቸው።  

እነዚህን ሃቆች የተገነዘበው መንግስት ይህን ሁኔታ ለመቅረፍና ችግሮቹንም በአፋጣኝ ለመፍታት ህዝቡን በማሳተፍ 

በርካታ እርምጃዎችን ወስዷል፤ ውጤትም እያገኘባቸው ነው። ከዚህ ቀደም በመንግስት ደረጃ በተካሄዱ ጥናቶች 

የመልካም አስተዳደር ችግር ያለባቸው ቦታዎች ተለይተው ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃዎች ከተወሰዱ በኋላ አሁንም 

ሊሰራባቸው የሚገባ ጉዳዩች ቢኖሩም መሻሻሎች ግን እየታዩ ነው። ይህን ዕውነታ ተገልጋዩ ህብረተሰብ ራሱ 

እየሰመሰከረው ይገኛል—የመንግስት ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት እየጠየቀም ጭምር።  

እርግጥ የችግሩን አሳሳቢነት በመገንዘብ የተከናወኑት ጉዳዩች አስተዳደራዊና ህጋዊ ጉዳዩች ብቻ አይደሉም። መንግስት 

የሰለጠነ የሰው ሃይልን በመፍጠርና ስርዓቱ የሚፈልገውን የስራ አስፈፃሚና የህግ ተርጓሚ አካላትን ዕውን ለማድረግ 

የማስፈፀም አቅምን በመገንባት ረገድ የወሰዳቸው ወሳኝ እርምጃዎች ሊጠቀሱ የሚገባቸው ይመስለኛል። የሰው ሃይልን 

በተግባር ሂደት የማብቃት፣ አሰራርና አደረጃጀትን ለማሻሻል የሚያስችል የሲቪል ሰርቪስና የፍትህ አስተዳደር ማሻሻያ 

ተቀርፆም ወደ ተግባር በመግባት ውጤት እየተገኘበት ነው። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ሊያሰራ የሚችልና ወደፊት 

የሚጎለብት የማስፈፀም አቅምን በሲቪል ሰርቪሱና በዳኝነት ስርዓቱ ውስጥ የመገንባት ጥረቱ ተጠናክሯል፤ ወደፊትም 

ይቀጥላል። 

በአጠቃላይ የመልካም አስተዳደር ተግባራት በራሳቸው ችግሮች ቢኖርባቸውም፤ መንግስትና ህዝቡ በጋራ እያከናወኑ 

ባሉት ጥምር ስራዎች ችግሮቹን እየፈቷቸው ነው። የመልካም አስተዳደር ተግባር ምንም እንኳን ጊዜንና ጥረትን 

የሚጠይቅ ቢሆንም፣ መንግስትና ህዝቡ ችግሮቹን ለማስወገድ በየደረጃው ተገቢ ናቸው ብሎ ያመኑባቸውን ርምጃዎች 

ወስደዋል፤ በመውሰድ ላይም ይገኛሉ። በዚህም የህዝቡን ችግሮች ለመፍታት ተሞክሯል። እርግጥ ጉዳዩ ብርቱ ጥረትን 

ይጠይቃል። ይህ ጥረትም ከህዝቡ ጋር በመሆን ከተሰራ መወጣት የማይቻል ችግር አለመኖሩን የሚያሳይ ይመስለኛል።  
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