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መልካም አስተዳደርን ማስፈን እውነተኛ ህዝባዊ ንቅናቄን ይሻል 

አዲስ ቶልቻ 

04-13-16 

መልካም አስተዳደር የማስፈን ጉዳይ በተለይ ዘንድሮ የመንግስት ለዩ ተኩረት ሆኗል። 

ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ነሃሴ 2007 ዓ/ም ባካሄደው ዘጠነኛ ድርጅታዊ ጉባኤው 

ከተወያየባቸውና ውሳኔ ካሳለፈባቸው አጀንዳዎች ቀዳሚው መልካም አሰተዳደርን 

የሚመለከት መሆኑም ይታወቃል። በግንቦት ወር በተካሄደው ምርጫ አሸንፎ አምስተኛውን 

ዙር የስልጣን ዘመን የተረከበው መንግስትም ይህንኑ ገዢው ፓርቲ  በመልካም አስተዳደር 

ዙሪያ ያሳለፋቸውን ወሳኔዎች ተግባራዊ ለማድረግ ወስኗል። የፐብሊክ ሰርቪስ ሚኒስቴርና 

የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ተቋም በጋራ በመላ ሃገሪቱ የሚገኘው የመልካም አሰተዳደር 

ጉደለት ምን እንደሚመስል የሚያሳይ ጥናት አካሂደው የጥናቱን ወጤት ለውይይት 

አቅረበዋል። ህዳር 2008 ዓ/ም በዚህ ጥናት ላይ ጠቅላይ ምኒስትር ሃይላርያም ደሳለኝ 

የመሩትና ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች የተሳተፉበት ውይይት መካሄዱም 

የታወሳል። ጉባኤውም መልካም አሰተዳደርን ለማሰፈንና ህዝባዊ ንቅናቄን ለመፈጠር 

ተስማምቶ ወደስራ ተገበቷል። 

በያዝነው ሳምንት መግቢያ ላይ በአዲሰ አበባ ከተማ አስተዳደር የፐበሊክ ሰርቪስና የሰው 

ሃብት ልማት ቢሮ አዘጋጀነት የዘጠኙም ክልሎችና ሁለቱ የከተማ አሰተዳደሮች የፐብሊክ 

ሰርቪስና የሰው ሃብት ልማት ቢሮዎች የተሳተፉበት የ2008 ዓ.ም የዘጠኝ ወራት መልካም 

አስተዳደርን የማስፈን ዕቅድ አፈጻጸም የገመገመ የጋራ መደረክ ተካሂዷል። በዚህ 

መድረክ ላይ በህዳር ወር ህዝባዊ ንቅናቄ ከተጀመረ በኋላ ባለው ግዜ ውስጥ የተከናወነው 

መልካም አሰተዳደርን የማስፈን ጥረት ያስገኘው ፍሬ ተዳስሷል። 

በዚህ የውይይት መድረክ ላይ የተገኙት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ  የሪፎርም 

እና የመልካም አስተዳደር አስተባባሪ እና የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሃብት ሚኒስቴር 

ሚኒስትር ወይዘሮ አስቴር ማሞ ንግግር አድርገዋል።  ወ/ሮ አስቴር ማሞ ባደረጉት 

ንግግር ህዝብን በማሳተፍ የመልካም አስተዳደር ችግርን ለመቅረፍ የተከናወኑ ተግባራት 

የተሻለ ውጤት እንዳስመዘገቡ አስታውቀዋል፤ የአሰራር ግልጽነትን ለመፍጠር በመንግስት 
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የተከናወኑ አበይት ተግባራት ለውጥ ማስመዝገባቸውን፣ ይህ ደግሞ ህዝቡ የአሰራር 

ግልጽነትን ለመፍጠር በመንግስት የተከናወኑ ተግባራት ለውጥ ነቅሶ ከማውጣት ባሻገር 

ለመፍትሄው ከመንግስት ጋር አብሮ መስራቱ ያመጣው ለውጥ መሆኑንም ሚኒስትሯ 

ተናግረዋል።   

በየደረጃው የሚገኙና ህዝቡን የሚወክሉ የምክር ቤት አባላትም፣ የመልካም አስተዳደር 

ችግሮችን በመሰረታዊነት በመለየትና እንዲፈታ በማድረግ ጉልህ ሚና መጫወታቸውንም 

ሚኒስትሯ ጠቅሰዋል። ይህም የአሰራር ስርዓቶች ግልፅ እንዲሆኑና ተጠያቂነት እንዲዳብር 

አድርጓል ብለዋል። በዚህም ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ፌደራል ባለው የአስተዳደር መዋቅር 

የመልካም አስተዳደር ችግር ይስተዋልባቸዋል የተባሉ ተቋማትና የስራ ሃላፊዎችን 

በመለየት እርምጃ መውሰዱን ያስታወሱት ወ/ሮ አስቴር፣ በተጀመረው ሃገራዊ የመልካም 

አስተዳደር ንቅናቄ መድረክም፣ ህብረተሰቡ ችግር የሚስተዋልባቸውን የመንግስት አካላት 

በመለየት የጎላ ተሳትፎ ማደረጉን አብራርተዋል። 

በዚህ መደረክ ላይ በየክልሎቹና የከተማ አስተዳደሮቹ ጉልህ የመልካም አስተዳደር 

መጓደል ችግር የታየባቸው የስራ ዘርፎች ተነስተዋል። ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል 

የአገልግሎት አሰጣጥ፣ የከተማ መሬት፣ የገቢዎችና ጉምሩክ፣ የንግድ ፍቃድ አሰጣጥ 

እንዲሁም የተጀመሩ ፕሮጀክቶች መጓተት ቀዳሚ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሆነው 

መለየታቸው ተነስቷል። በአማራ ክልልም በዋናነት በመሬትና በይዞታ ማረጋገጫ፣ በንግድ 

ስርዓቱና በተለያዩ ዘርፎች የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንደሆኑ ተለይቷል። በደቡብ 

ክልል ደግሞ በፍትህ ስርዓት፣ በገጠር የወል መሬትና በከተማ የይዞታ ማረጋገጫና 

ለልማት የሚወጣ ገንዘብ መመዝበር  የመልካም አስተዳደር ችግሮች ከታየባቸው መሃከል 

ተጠቃሾቹ መሆናቸው ተወስቷል። 

በዚህ ዓመት የመልካም አስተዳደር የለውጥ ፓኬጆችን በመተግበር አበረታች ውጤቶች 

መታየታቸውን የገለፁት ወ/ሮ አስቴር ማሞ ይሁን እንጂ የተገኘው ውጤት ከታሰበው ግብ 

አንጻር ገና መሆኑንና ከፍተኛ ርብርብ እንደሚጠይቅም አስታውቀዋል። ለዚህ ስኬት 

በየደረጃው ያሉ አመራሮች ህዝባዊ ወገንተኝነታቸውንና ቁርጠኝነታቸውን ማረጋገጥ፣ 

የፐብሊክ ሰርቪሱ ኃይልም የአገልጋይነት ባህሪ መላበስ እንደሚጠበቅባቸው፣ የጉዳዩ ዋነኛ 
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ባለቤት የሆነው ሕዝብም በተደራጀና በተቀናጀ ሁኔታ የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ 

አበክረው አሳሰበዋል። 

መልካም አስተዳደርን የማስፈን እንቅስቃሴው አበረታች፣ ጅምሩም ጥሩ ቢሆንም አሁንም 

ብዙ እንደሚቀረው ነው የተገለፀው፤ መሬት ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታም የሚያመለክት 

ይህንኑ ነው። መልካም አስተዳደርን የማስፈኑ ተግባር በዋናነት የህዝብን ተሳትፎ 

የሚጠይቅ በመሆኑ ህዝብ የንቅናቄው ተሳታፊ እንዲሆን በጉዳዩ ላይ ያለውን ግንዛቤ 

ማስፋትና የሚሳተፍበትን መድረክ ማመቻቸት ወሳኝ ነው። እስካሁን ባለው ሂደት በዚህ 

ዙሪያ ችገሮች መኖራቸው ነው እየተነገረ ያለው፤ በመንግስት በኩል መልካም አስተዳደርን 

ለማሰፈን ህዝባዊ ንቅናቄ ተፈጥሯል ይባል እንጂ ህዝቡ አሁንም ያለብንን የመልካም 

አሰተዳደር ችግር የምናስረዳበት መደረክ አላገኘንም የሚል ቅሬታ እያሰማ። 

እስካሁን በመልካም አስተዳደር ዙሪያ የሚደረጉት ውይይቶች የነዋሪዎች ፎረም፣ የሴቶችና 

የወጣቶች ፎረም፣ የሞያ ማህበራትንና መሰል ተደራጀተው ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን 

ብቻ ያሳተፈ ነው የሚል ቅሬታ ከህዝቡ ይሰማል። እነዚህ ወገኖች ደግሞ በአንድ ወይም 

በሌላ መልኩ በየደረጃው ካሉ የመንግስት መዋቅሮች - ቀበሌ፣ ወረዳ፣ ክፈለ ከተማ ወዘተ 

ጋር ግንኙነት ስላላቸው፤ ትንሿን በጎ ጎን ማጋነንና ግዙፉን ችግር አሳንሶ የማቅረብ 

አካሄድ የሚስተዋልባቸው ስለሆነ ውጤታማ የሆነ ህዝባዊ ንቅናቄ ተፈጥሯል ማለት 

የሚያስችል አይደለም የሚል ቅሬታ በስፋት የሰማል። ከዚህ ከህዝቡ ከሚሰማው ቅሬታ 

አኳያ ሲታይ አካሄዱ አሁንም አሳሳቢና ብዙ የሚቀረው ነው።  

መልካም አስተዳደርን የማስፈኑ ጉዳይ ችግር የታየባቸውን አመራሮች በማንሳትና 

በአንዳንዶቹም ላይ ክስ በመመሰረት ከድንጋጤ የመነጨ የአንድ ሰሞን ገዜያዊ አፎይታ 

ከመፈጠር ያለፈ ሆኖ እንዳይቀር በህዘቡ ዘንድ ስጋት አለ። ህዝቡ የመልካም አሰተዳደር 

ችግሮች ተባብሰው ይፋ ሲወጡ “ይህ ሁሉ ሲሆን የት ነው ያሉት?” ሲል እንደ ነበር 

ይታወቃል፤ የተወሰዱ ርምጃዎችንም እያደነቀ “እስካሁን የት ነበሩ?” ሲልም ወቅሷል። 

ለምሳሌ ከአራት ዓመት በፊት በኦሮሚያ በተለይ በፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ከመሬት 

አስተዳደር ጋር በተገናኘ መጠነ ሰፊ እርምጃ ተወስዶ ነበር። በልዩ ዞኑ ውስጥ ያሉ ሁሉም 

ከተሞች ከንቲባዎች፣ መሃንዲሶችና ሌሎች እስከቀበሌ ያሉ አመራሮች በቁጥጥር ስር 
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ውለው ክስ ተመስርቶባቸው እንደነበረ ይታወሳል። አብዛኞቹ አሁንም ፍርድ ቤት 

ያሳለፈባቸውን ቅጣት እየፈፀሙ እንደሚገኙ ይታወቃል። 

እነዚህ በተለያየ የአመራር ደረጃ ላይ በሚገኙ ግለሰቦች ላይ የተወሰደው እርምጃ ህዝቡን 

እፎይ ያሰኘና መንግስትንም አበጀህ አስብሎ የነበረ ቢሆንም ዘላቂ መፍትሄ ግን 

እንዳላመጣ ይታወቃል። ተተኪዎቹ አመራሮችና ባለሞያዎች ለአንድ ሰሞን ህግና ስርአት 

አክበረው ስራቸውን ቢሰሩም፣ ከርመው ግን ያለፈውን ዘንገተው መልካም አስተዳደርን 

አጓድለዋል። ይህም ባለፈው ዓመት በፐብሊክ ሰርቪስ ሚኒስቴር እና በፖሊሲ ጥናትና 

ምርምር ተቋም በተሰራው ጥናት ተረጋግጧል።  

እናም፣ በሃገሪቱ ያለውን የመልካም አስተዳደር ችግር ሙሉ በሙሉ ይፋ በማወጣት 

ወደመፍትሄ ለመሄድ በቅድሚያ ከምንም ልዩነት ውጭ ከፖለቲካ አመለካከት፣ 

ከትምህርትና ከኑሮ ደረጃ፣ ወዘተ ልዩነት ውጭ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል አስተያየቱን 

መስጠት የሚችልባቸውን መደረኮች በየቀበሌው ማዘጋጀት የግድ አስፈላጊ ነው። ይህ 

ሳይሆን ህዝባዊ ንቅናቄ ተፈጥሯል ማለት የማይመስል ነገር ነው። ይህ አለመሆኑ ህዝብ 

መንግስት መልካም አስተዳደር ለማስፈን ያለውን ቁርጠኝነት በጥርጣሬ እንዲመለከት 

ያደርገዋል። በተጨማሪም መልካም አስተዳደርን በዘላቂነት ማስፈን የሚቻለው አጥፊዎችን 

በማሰርና ከስራ በማሰናበት ብቻ ሳይሆን ስርአት በመዘርጋት መሆኑ ሊታሰብ ይገባል። 

መንግስት አሁን ህዝባዊ ንቅናቄ ፈጥሬበታለሁ ያለውና ብዙ የተወራለት መልካም 

እስተዳደርን የማስፈን ጉዳይ ሳይሳካ ቢቀር፣ በከፊል እንኳን ቢሳካ የህዝብን አመኔታ 

እንደሚያሳጣው ከወዲሁ ማወቅ አለበት። በመሆኑም፣ መንግስት በተለይ መልካም 

አስተዳደር የማስፈኑን ጥረት በጉልህ የሚያግዘውን ህዝባዊ ንቅናቄ የመፍጠር ተግባር 

ሁሉንም ዜጋ የሚያሳትፍ እንዲሆን የሚያስችል ሁኔታን በማመቻቸት ንቅናቄውን 

እውነተኛ ማድረግ ይጠበቅበታል።  

 

 

 


