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መሌካም አስተዲዯር – ዛሬም ቀዲሚ ትኩረት 

አባ መሊኩ 09-27-17 

 

በኢትዮጵያ ዛሬ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት እየ ገ ሇበተ የ መምጣቱ ሁኔታ እርግጥ ሆኗሌ።  አንዲች እንከን 

የ ሇበትም ማሇት ግን አይዯሇም። ይህንን በተገ ቢው መንገ ዴ የ መገ ንዘብ ችግር አሁን ሊይ መንፀባረቁ 

አሌቀረም፡ ፡  በእርግጥ መሌካም አስተዲዯር የ ህዝቡ ቀጥተኛ ተሳትፍ ካሌታከሇበት በመንግሥት ጥረት ብቻ 

ተግባራዊ ሉሆን አይችሌም። ማንኛውም ጉዲይ ህዝብ ካሌተሳተፇበት ተፇፃ ሚ ሉሆን አይችሌምና።  

 

በመሆኑም በመንግሥት በኩሌ መሌካም አስተዲዯርን እውን ሇማዴረግ እየ ተከናወኑ ያለና በሂዯት የ ሚከናወኑት 

ቁርጠኛ ተግባራት እንዯተጠበቁ ሆነ ው መሊው ህዝብም ዛሬም እንዯ ትናንቱ ሇተግባራዊነ ቱ መረባረብ 

ይኖርበታሌ።  

 

በተሇይም ቁሌፌ የ ዳሞክራሲ ማስፇኛ ተቋማት በሚባለት እንዯ የ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዓይነ ቶችን 

በአግባቡ በመጠቀምና የ ሚፇጠሩ ችግሮችን ተከታትል በማሳወቅ ሇመሌካም አስተዲዯር እመርታ መትጋት 

ከማንኛውም ዜጋ የ ሚጠበቅ ተግባር ነ ው። መንግሥት ምንም እንኳን ግዳታው ቢሆንም ህገ  መንግሥቱ በሚያዘው 

መሠረት ብልም ራሱም ሇዳሞክራሲ ሥር መስዯዴ ካሇው ቀናዒ ፌሊጎ ት በመነ ሳት፤  መሌካም አስተዲዯርን 

ሇማስፇንና የ ዜጎ ች አቤቱታ የ ሚዯመጥበት እንዱሁም ተገ ቢው ምሊሽ የ ሚሰጥበት የ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋምን 

አቋቁሟሌ።  

 

ክንዋኔዎች በአንክሮና በሰከነ  አዕምሮ ከታዩ መንግሥት ሇዳሞክራሲው ግንባታ እውን መሆንና ሊሳየ ው 

የ ማይናወጥ ቁርጠኝነ ት ሉመሰገ ን ይገ ባዋሌ። በስሜት ብቻ እየ ተገ ፊፈ መንግሥት በዘርፈ እያዯረገ  ያሇውን 

ጥረት በፀረ ዳሞክራሲያዊነ ት ታውሮ ሊሇመቀበሌና ሇማጣጣሌ መሞከር በየ ትኛውም መስፇርት ተቀባይነ ት 

የ ሇውም። እንዱህ ዓይነ ት ስንኩሌ አመሇካከት ገ ንቢና ዳሞክራሲያዊ ባሇመሆኑ ይህ ጭፌን እሳቤ 

ሇዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሂዯቱ አሜኬሊ እሾህ መሆኑ አይቀርም።  

መሌካም አስተዲዯር የ ሚታሰበው ሥርዓቱ ተግባሩን ሇማከናወን ካሇው በጎ  ምሌከታ አኳያ መሆኑ እርግጥ 

ነ ው። ታዱያ የ አገ ራችን ፖሇቲካዊ ሥርዓትም መሌካም አስተዲዯርን በሂዯት ሇመፇፀም ቁርጠኝነ ት ያሇው ብቻ 

ሳይሆን፤  መሌካምና የ ተመቻቸ ምህዲር ጭምርም የ ነ ገ ሰበት ነ ው። ሇምን ቢባሌ ህገ  መንግሥታዊ ሥርዓቱ 

ሥሌጣን የ ህዝብና የ ህዝብ ብቻ መሆኑን በግሌፅ በማስቀመጡ ነ ው። ሥሌጣን የ ተገ ሌጋዩ ህዝብ መሆኑ ዯግሞ 

ሇመሌካም አስተዲዯር እመርታ የ ራሱ ጠቀሜታዎች እንዲለት አይካዴምና።  
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እንዯሚታወቀው መሌካም አስተዲዯር የ ተግባር እንጂ የ ንዴፇ ሏሳብ ጉዲይ አይዯሇም። ቀዯም ሲሌ ሇመጥቀስ 

እንዯተሞከረው የ መሌካም አስተዲዯር ተግባር ከዜጎ ች የ ዕ ሇት ተዕሇት የ ኑሮ ሁኔታ ጋር በእጅጉ የ ተቆራኘ 

በመሆኑ፤  በአተገ ባበሩ ሊይ የ ሥሌጣኑ ባሇቤት የ ሆነ ው ህዝብ ቀጥተኛ ተሳታፉ መሆን አሇበት። ህዝቡ በህገ  

መንግሥቱ የ ተጎ ናፀፇውን ሥሌጣን በአግባቡ እንዱጠቀምበት ዕዴሌ ይፇጥራሌ።  

 

ታዱያ የ አገ ራችን ሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ መንግሥት ይህ ሁኔታ እንዱተገ በር በርካታ ተግባራትን 

አከናውኗሌ። ቀዯም ሲሌ የ ተጠቀሰው የ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም እንዱሁም የ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን 

ችግሮችን እየ ተከተታተለ በማረም ሇመሌካም አስተዲዯር ግንባታ የ በኩሊቸውን ዴርሻ እንዱወጡ ከተቋቋሙት 

ገ ሇሌተኛ አካሊት ውስጥ ሇአብነ ት ያህሌ የ ሚጠቀሱ ናቸው።  

 

ህገ  መንግሥታዊ ሥርዓቱ እነ ዚህ አካሊት እንዱቋቋሙ በአዋጅ ከማፅዯቅ ጀምሮ ተግባራቸውንም የ መሌካም 

አስተዲዯር እመርታን በሚያረጋግጥ አኳኋን እንዱፇፅሙ እስከ ማዴረግ ዴረስ አመቺ የ ሆኑ ሁኔታዎችን 

ፇጥሯሌ።  

 

እነ ዚህ ገ ሇሌተኛ አካሊት ህዝቡ በህገ  መንግሥቱ ሊይ የ ተዯነ ገ ጉትን መሠረታዊ መብቶች ተግባራዊ 

መሆናቸውን ያረጋግጣለ። እስካሁንም ዴረስ በርካታ ህዝባዊ ጉዲዮችን በመመሌከት የ ተጣሇባቸውን ኃሊፉነ ት 

አቅም በፇቀዯ ሁኔታ እየ ተወጡ ነ ው። የ መሌካም አስተዲዯር ሥራ ሂዯት ነ ው። ምለዕ ሉሆን በርካታ 

ዓመታትን ይጠይቃሌ።  ሀገ ራችንም ካሇባት የ ማስፇፀም አቅም ውስንነ ት አኳያ ተያይዞ የ ሚታይ ነ ው።  

እንዱህም ሆኖ በአሁኑ ወቅት ያሇው የ መሌካም አስተተዲዯር ትግበራ አፇፃ ፀም የ አቅም ውስንነ ትን ተሻግሮ 

መሻሻሌ እያሳየ  ነ ው። ይህ ማሇት ግን ፇፅሞ የ መሌካም አስተዲዯር ችግር የ ሇም ማሇት አይዯሇም። 

በአስቸኳይ መፇታት ያሇባቸው ችግሮች በአፊጣኝ መፌትሄ እየ ተሰጣቸው ነ ው። ላልችም እየ ታዩ በሂዯት ምሊሽ 

ያገ ኛለ። የ ጊዜ ጉዲይ እንጂ ማንኛውም የ መሌካም አስተዲዯር ችግር በሂዯት መስተካከለ አይቀሬ ነ ው።   

 

በዛሬይቷ ኢትዮጵያ እውን በሆነ ው ባሌተማከሇው ፋዳራሊዊ ሥርዓት መሠረት፤  ህዝቡ የ ፖሇቲካ መሪዎቹንና 

ተወካዮቹን ከቀበላ እስከ ፋዳራሌ ዯረጃ ዴረስ ይሾማሌ፤  ይሽራሌ። ህዝቡ በምርጫ ካርደ አማካይነ ት 

በቀጥታ የ ሥሌጣን ባሇቤት የ ሆነ በት ይህ አሠራር በሥርዓቱ ውሰጥ ወሣኝ ሚና ቢኖረውም፤  በህዝቡ በቀጥታ 

የ ማይመረጡና ሉመረጡ የ ማይችለ አካሊት መኖራቸው አይቀርም። በዚህ የ አሠራር ማዕቀፌ ውስጥ የ ሚጠቀሱት 

ሥራ አስፇፃ ሚው፣  ሲቪሌ ሰርቪሱና የ ዲኝነ ት አካሊት ናቸው።  

  

እነ ዚህ አካሊት ሇመሌካም አስተዲዯር አተገ ባበር ያሊቸው የ ማይተካ ሚና ስሇሚታወቅም እንዯ ማንኛውም 

ዳሞክራሲያዊ አገ ር በምክር ቤቶች የ ሚሾሙ ወይም ሇምክር ቤቶቹ ተጠሪ ይሆናለ። ሆኖም ግን የ የ ራሳቸው 

ነ ፃ ነ ት ያሊቸው አካሊት መሆናቸውን መዘንጋት አያስፇሌግም። እነ ዚህ አካሊት ህዝቡና የ ህዝቡ ተወካዮች 
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በዳሞክራሲያዊ ሁኔታ መክረው ያፀዯቋቸውን ፖሉሲዎች፣  ስትራቴጂዎችና ህጎ ች በተሟሊ ሁኔታ የ ሚያስፇፅሙ 

እንዱሁም ሇሁለም ዜጋ ያሇ አዴሌኦ ፇጣን አገ ሌግልት የ ሚሰጡ መሆናቸውን ማወቅ ተገ ቢ ይሆናሌ። እነ ዚህ 

አካሊት ይህን በማዴረጋቸው የ ህዝቡ ለዓሊዊነ ት መሣሪያዎች፣  አገ ሌጋዮችና የ መሌካም አስተዲዯር ፇፃ ሚዎች 

ከሆኑ በርካታ ዓመታትን አስቆጥረዋሌ።  

  

የ ሲቪሌ ሰርቪስ ሥርዓቱ የ ተጠቃሚው መብትና ጥቅም እንዲይሸራረፌ እንዱሁም ግሌፅ ነ ትና ተጠያቂነ ት 

እንዱሰፌን በርካታ ተግባባራትን አከናውኗሌ። ይህ ተግባርም መንግሥት በሲቪሌ ሰርቪሱ ውስጥ መሌካም 

አስተዲዯርን ሇማስፇን መተኪያ የ ላሇው ዴርጊት መሆኑን እንዯሚያምንና በቁርጠኝነ ት ሇመተግበርም 

በኃሊፉነ ት ስሜት መንቀሳቀሱን የ ሚያመሊክት ነ ው። ከዲኝነ ት ሥርዓቱ ጋር በተያያዘም ህዝቡ በተወካዮቹ 

አማካይነ ት ያፀዯቀውን ህገ  መንግሥትና ይወክለኛሌ ባሊቸው አካሊት በኩሌ የ ሚወጡ ህጎ ችን በትክክሌ 

መተርጎሙ በዚህ መሠረትም አቅም በፇቀዯ መጠን ሇባሇ ጉዲዩ ፇጣንና ትክክሇኛ ፌትህ ያሇ አንዲች አዴሌኦ 

መስጠቱ ሥር እየ ሰዯዯ ነ ው።  

 

ታዱያ እዚህ ሊይ ከአገ ራችን ሇጋ የ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሂዯት አኳያ ሲቪሌ ሰርቪሱም ይሁን 

የ ዲኝነ ት ሥርዓቱ ፌፁማዊ ዯረጃ ሊይ ዯርሰዋሌ ማሇት አዲጋች ነ ው። ዳሞክራሲው ገ ና ጅምር በመሆኑ ብልም 

ካሇፈት ሥርዓቶች የ ወረስናቸው የ ተሇያዩ አመሇካከቶች እንቅፊት መፌጠራቸው አይቀሬ ነ ው። ይሁንና 

መንግሥት ይህን ሁኔታ ሇመቅረፌ ችግሮቹን በአፊጣኝ ሇመፌታት በርካታ ርምጃዎችን እየ ወሰዯ ይገ ኛሌ።   

 

የ ሰሇጠነ  የ ሰው ኃይሌን በመፌጠርና ሥርዓቱ የ ሚፇሌገ ውን የ ሥራ አስፇፃ ሚና የ ህግ ተርጓሚ አካሊትን እውን 

ሇማዴረግ የ ማስፇፀም አቅምን በመገ ንባት ረገ ዴ የ ወሰዲቸው ወሣኝ ርምጃዎች ተጠቃሽ ናቸው። የ ሰው ኃይሌን 

በተግባር ሂዯት የ ማብቃት፣  አሠራርና አዯረጃጀትን ሇማሻሻሌ የ ሚያስችሌ የ ሲቪሌ ሰርቪስና የ ፌትህ 

አስተዲዯር ማሻሻያ ተቀርፆም ወዯ ተግባር በመግባት ከፌተኛ ውጤት ተገ ኝቶበታሌ። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት 

ሉያሰራ የ ሚችሌና ወዯፉት የ ሚጎ ሇብት የ ማስፇፀም አቅምን በሲቪሌ ሰርቪሱና በዲኝነ ት ሥርዓቱ ውስጥ 

ሇመገ ንባት ተችሎሌ። 

 

በጥቅለ ከሊይ የ ተጠቀሱትና ላልች የ መሌካም አስተዲዯር ተግባራት ተከናውነ ው ውጤት ተገ ኝቶባቸዋሌ። ይህን 

እውን ሇማዴረግም መንግሥት በየ ዯረጃው ተጨባጭ ርምጃዎችን ወስዷሌ። በርካታና የ ተወሳሰቡ የ ዳሞክራሲና 

የ መሌካም አስተዲዯር ችግሮች ካሇፈት ሥርዓቶች ቢረከብም በየ ዯረጃው ተገ ቢ ናቸው ተብል በታመነ ባቸው ሊይ 

ርምጃዎች ተወስዷሌ፤  በመውሰዴ ሊይም ይገ ኛሌ። መሌካም አስተዲዯር – ዛሬም ቀዲሚ ትኩረት ተሰጥቶታሌና! 
 

 


