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የመንታ እናት ተንጋላ ሞተች 

ዮናስ 03-24-16 

በሀገራችን የመልካም አሰተዳደርን የማስፈን ጉዳይ የተጀመረውን የልማታዊና 

ዴሞክራሲያዊ የህዳሴ ጉዞ በማፋጠንና የሀገራችን ዜጎች እኩል ዕድል እንዲያገኙ ፍትሃዊ 

ተጠቃሚም እንዲሆኑ በማድረግ ረገድ ወሳኝ ነው።   

ስለሆነም የኢሕአዴግ ጠቅላላ ጉባዔ የመልካም አስተዳደር ችግር ህልውናውን 

እየተፈታተነው መሆኑን ከተስማማ በኋላ፣ የችግሩን መጠን ለማወቅ በፖሊሲ ጥናትና 

ምርምር ማዕከልና በፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር በአራት ክልሎችና 

በአዲስ አበባ በተካሄደው ጥናት የችግሩ መጠንና ስፋት አስደንጋጭ ደረጃ ላይ መደረሱ 

ተረጋግጧል። ሕጋዊ ጨረታዎች፣ ታክስ፣ ኢንቨስትመንትና መሬት አቅርቦት የመሳሰሉ 

የአገልግሎት ዓይነቶች የሚመሩ ደላሎች፣ ባለሀብቶችና የተቋማት አመራሮች በፈጠሩት 

ኔትወርክ መሆኑ በጥናቱ ላይ ተመልክቷል፡፡ 

ይህን መነሻ በማደረግ በተወሰደው መልካም አስተዳደርን የማሰፈንና ብልሹ አሰራርን 

የመንቀስ ዘመቻ  በአማራ ክልል 2,500 መካከለኛ ደረጃ አመራሮች ከሥራቸው 

ተሰናብተዋል፡፡ በትግራይ 1,500 እንዲሁም በአዲስ አበባ ከ600 በላይ መካከለኛ 

አመራሮች ከሥራቸው ተሰናብተዋል፡፡ አንዳንዶቹም በሕግ እንዲጠየቁ እየተደረገ ነው፡፡ 

ከዚሀ በተጨማሪ መንግስት በሁሉም የገጠር አካባቢዎች፣ በከተሞች በተለይም በአዲስ 

አበባና በፌዴራል በተለያዩ አካላት እንዲሁም በክልል ቢሮዎችና በዋና ዋና ከተሞች 

በፍትህና ፍርድ አሰጣጥ ስርዓቱ ውስጥ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን 

ለመቅረፍ የሚያስችሉ ስራዎች ተጀምሯል፡፡ የመልካም አስተዳደር መርሆዎች አንዱ 

በሆነው የመንግስትን አሠራር ግልጽ የማድረግ መርህ ላይ በመመስረት በጉዳዩ ላይ 

ግልጽነት እንዲሰፍንና ችግሩ ከህዝቡ የተደራጀና የነቃ ተሳትፎ ውጭ በጭራሽ 

እንደማይፈታ በማመን የህዝብን ሁለንተናዊ ተሳትፎ ለማረጋገጥ የአሳታፊነት መርህን 

ተከትሎ መስራት ተጀምሯል፡፡ አገር አቀፍ ንቅናቄም እንዲፈጠር ችቦ ተለኩሷል፡፡ 

እስካሁን በተከናወኑ አገራዊ ንቅናቄም ተስፋ ሰጪ ጅምሮች እየታዩ ይገኛል፡፡ 
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የመልካም አሰተዳደር ችግር እንዲባባስና ሕዝቡ ከመንግስት የሚያገኘው አገልግሎት 

ከብልሽትና ጉቦ እንዳይፀዳ ሲያደርጉ በነበሩ አካላት ላይ በየደረጃው የተጠያቂነትን መርህ 

ተከትሎ ተጠያቂ ማድረግም ተጀምሯል፡፡ ህዝቡ የተነቃቃ በመሆኑም የመልካም 

አሰተዳደር ችግር ፈጣሪ በሆኑ አካላት አንድም በቀጥታ መድረኮች በማጋለጥ ሌላም 

በተለያዩ መንገዶች ያጋጠመውን ችግር በመጠቆምና በማጋለጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ 

ማድረግ ጀምሯል፡፡ 

ይህም ሆኖ ከችግሩ ስፋትና ውስብስብነት አኳያ አሁን የተጀመረው ስራ ሁኔታውን 

ለመለወጥ መስራት እንደሚቻል ከመጠቆም አልፎ መሠረታዊ ለውጥ በማምጣት ዙሪያ 

በጥልቀት መሠራት ያለበት በመሆኑ ግለቱ ሳይቀዘቅዝ ስራውን መቀጠልና ማስፋት 

ይጠይቀናል፡፡ 

ይህ ሂደት ተጠናክሮ መቀጠሉ ከውስጣችንም ሆነ ከውጭ የጥቅም መረቦች በተለያዩ 

ቦታዎች እንደሚታየው መወራጨትን ማስከተሉ የማይቀር በመሆኑ በምንም መልኩ 

ሳይቀለበስ እንዲቀጥል ማድረግ ይገባል፡፡   

በጥቅም ትስስር ታውረው ለህዝቡ ከሚቀርቡ ምርቶች ውስጥ ከደረጃ በታች የሆኑ 

ምርቶችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ፍትሀዊ የንግድ ውድድሩን የሚያዛቡና የሸማቹን 

ህብረተሰብ ደህንነትና ጤንነት ለአደጋ የሚያጋልጡ እንዲሁም  መንግስት በድጎማ  

የሚያስገባቸውን የፍጆታ ዕቃዎች በኮንትሮባንድ የሚያስተላልፉ መረቦች ላይ የተጀመረው 

ርምጃ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ያልታዩ ዘርፎችንም ማየት ተገቢ ነው። ለምሳሌ 

ነዳጅ መቀነሱ እየታወቀና ንባቡም ይህንኑ እያመላከተ መኪኖች ፉል ለማድረግ ሲሞሉ 

ገንዘቡ ከቀድሞው ጋር ተመሳሳይ መሆኑ ቆጣሪ አንባቢው ላይ አሻጥር መኖሩን ያሳየናልና 

ይህ ሊጤን ይገባል፡፡ 

በቅርቡ በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች የተከሰቱ አለመረጋጋቶች በጥልቀት ሲመረመሩ፣ 

በአንድ በኩል የበርካታ ዓመታት ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ ፍፃሜዎች የሰነቁት ተስፋ 

በአዳዲስ ጥያቄዎች መንግስትን ወጥሮ የሚይዝና የማያስተኛ ህብረተሰብ መፈጠሩ  ሲሆን 

በሌላ በኩል ህዝቡ በሚጠብቀው የመንግስት አመራር ለህዝቡ ጥያቄዎች ጆሮ በመስጠት 

ፈጣን ምላሽ የሚሰጥና ቀድሞ የሚገኝ መሆን ሲጓደልበት በተፈጠረ ቅራኔ የተቀሰቀሰ 

ነው፡፡ ይህ ክስተት መሪው ኃይል ራሱን በማስተካከል ቀድሞ ሊመልሳቸው የሚገባቸውን 
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ጥያቄዎች በፍጥነት የማይመልስ በሚሆንበት ጊዜ ሞጋች ህብረተሰብ እሰከተፈጠረ ድረስ 

መፈጠሩ ነባራዊ መሆኑ አሁንም መቀጠሉ አይቀሬ ነው፡፡ 

ከዚህም ተነስተን በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎችም ሆነ በአማራ ሰሜን ጐንደር ዞን 

እንዲሁም በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው ግጭትና አለመረጋጋት ሌላ ተጨማሪ 

ምክንያት ሳናቀርብ በመልካም አስተዳደር እጦት ምክንያት ህዝቡ ምሬት ስላለው እና 

በአብዛኛው አካባቢ ስራ በአግባቡ ያልተፈጠረለትና አድልዎና ብልሹ አሠራሮችን 

የሚጠየፍ የወጣት ኃይል በስፋት በመሳተፉ የተፈጠረ ችግር መሆኑን መገመት 

አይከብድም፡፡   

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የህዝቡን ተገቢ ጥያቄዎችና የወጣቱን ፍላጐቶች አቅጣጫ ለማሳት 

የፀረ-ሰላም ሃይሎችና ጥገኛ የጠባብነትና የትምክህት መረቦች ሴሎቻቸውን በማንቀሳቀስ 

በሰው ህይወት፣ በህዝብና መንግስት ንብረት እንዲሁም ለዘመናት አብረው የኖሩ 

ብሔረሰቦችን ለማጋጨት ባደረጉት ጥረት ጉዳቶች መከሰታቸውም የማይካድ ነው፡፡ ሆኖም 

ህዝቡ የነዚህን ሀይሎች እኩይ አላማ በአግባቡ በመረዳቱና ሂደቱን ለማስቆም በመነሳሳቱ 

ሁኔታውን ለማረጋጋት የተቻለ ሞኑም በተመሳሳይ፡፡  

አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የመልካም አስተዳደር ችግር ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ  

ተጠንቶ   የጋራ መግባባት ላይ ተደርሷል፡፡ አገሪቱን የሚያጠፋ ችግር መሆኑ ህዝብና 

መንግስት   መተማመን ላይ መድረስ ችለዋል፡፡ ምክንያቱም የመልካም አስተዳደር ችግር 

አለ በሚለው ሰው ሁሉ ይስማማል፡፡ በየዘርፉ ያሉ ችግሮችንና መፍትሔዎችም 

በመንግስት በኩል ተቀምጠዋል፡፡ አንደኛው በቂ ተጠያቂነት ያለመረጋገጥ ችግር የሚለው 

ነው፡፡ የችግሮቹ ዋነኛው ምክንያት ኪራይ ሰብሳቢነት ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ  አንድ 

ያጠፋ ሰው ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ተነስቶ ተወስዶ ይሾማል የሚል ነው፡፡ ዋናው ጉዳይ 

ብቃትን መሠረት ያደረገ ምደባ አይደረግም የሚል ነው፡፡ ሰው በትስስር፣ በዝምድና 

በመጠቃቀም ይመደባል፡፡ ስለዚህ የተመደበበትን ሥራ በትክክል አያውቀውም፡፡ በዚህ 

ምክንያት አገልግሎት አይሰጥም፡፡  ሦስተኛው ግኝት በቂ የሕዝብ ተሳትፎ የለም የሚል 

ነው፡፡ ለተሳትፎ ተብሎ በየቦታው የሚሰበሰበው ሕዝብ ለይምሰል ነበር፡፡ የሚቆጣጠረው 

አይደለም፡፡ ሰብሳቢውም የመንታ እናት ነገር ሆኖበት ነው የከረመው ፡፡ ጊዜው ደረሰና 

ለመንጋለል በቃ እንጂ ግና አልሞተም ፡፡ስለሆነም ይሞት ዘንዳ የምንሻ ከሆነ ተሳትፎው 

ሊጠናከር ይገባል፡፡    


