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ዋጋው ከውድም በላይ ነው!! 

ዮናስ 07-21-17 

በሃገራችን ልማትንም ሆነ ዴሞክራሲን ማረጋገጥ የፍላጎት ጉዳይ ብቻ  ሳይሆን የህልውናም ጉዳይ ጭምር መሆኑ ላይ 

የሃገሪቷ ህዝብም ሆነ መንግስት የተስማሙበት ነው።  በልማት ረገድ ብዙ ርቀት ስለመጓዛችን አለምም እየመሰከረልን 

ነው። ይህ ርቀት ግን በዴሞክራሲና በመልካም አስተዳደር ያልታጀበ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙ ጥያቄዎች እያስነሳ 

እና ለዚህም ከልማቱ እኩል ተጠቃሚ መሆን ያልተቻለ እንደሆነ እንደዋና ማሳያነት እየቀረበ ነው። ተወደደም ተጠላ 

የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ይህች የጋራችን የሆነችው ሃአገር ቀጣይነት የሚኖራት እነዚህን ሁለት የህልውናዋ 

መሠረቶች ጠብቃ መቆየት ስትችል ብቻ ነው። ያም ሆኖ ግን አሁንም ከጥልቁ ተሃድሶ ማግስት ኪራይ ሰብሳቢው 

ሃይል እነዚህን የህልውና መሠረቶች እንዳይረጋገጡ ተግቶ በመስራት ላይ ይገኛል። ይህ ሃይል ተሰግስጎባቸው በህዝቦች 

ጥቅሞችና ፍላጎቶች ላይ  እየተረማመደ  ወደ ትርምስ ለማምራት ከሚጠቀምባቸው ስልቶች አንዱ የመልካም 

አስተዳደር ጉድለቶች እንዲፈጠሩ ማድረግ፣ በተፈጠሩት ላይ ደግሞ የማባባስን ስልት መከተል መሆኑም አሁንም 

እየተስተዋለ ነው።  

በዓመቱ መጀመሪያ ላይ መንግሥት ካስቀመጠው ዓመታዊ ዕቅድ አንጻር ከላይ ስለተመለከቱት የህልውናችን መሰረቶች 

በየደረጃው የሚገኙ ኪራይ ሰብሳቢ ሃይሎች ላይ እርምጃ በመውሰድ ሳያበቃ የአመራር ሽግሽግ ያደረገ ቢሆንም ከዚህ 

በኋላ ምን ተሰራ? የሚለው ጥያቄ ሲመጣ በልማቱ ረገድ የተገኘውንም ውጤት የመልካም አስተዳደሩ አፈጻጸም 

ይዞት ወርዷል።  አዲስ አበባ ከተማን ጨምሮ በመላው ሃገራችን የተሰራው የግብር አጣጣል፣ በነጋዴው ላይ ከፍተኛ  

ስጋት የፈጠረ  መሆኑ እየተሰማ ነው። ይህ ደግሞ በንግዱ ማህበረሰብ እና በገቢ ሰብሳቢው መካከል ልዩነት መኖሩን 

የሚያጠይቅ ነው። የመልካም አስተዳደር ሁነኛ መገለጫ የሆነው ተሳትፎ ያልነበረ መሆኑንም የሚያጠይቅ ጫጫታ 

ነው እየተደመጠ ያለው። የቅሬታ አፈታት ዘዴውም ላይ ግንዛቤ የሌለ መሆኑን የሚያጠይቀው ጫጫታ ዞሮ ዞሮ 

የመልካም አስተዳደሩ ቀርነት ያመጣው ውጤት ነው። ፍትህንና የተጠያቂነትን አሰራር ከማስፈን አንጻር የጠቅላይ 

ኦዲተሩ ሪፖርት ወደፍትህ አካላት ይላካል ተብሎ እስካሁን የተሰማ ነገር የሌለ መሆኑም የጸረ ድህነት ዘመቻውን 

የሚያንገራግጭ ውጤት ይዞ እንዳይመጣ ያሰጋል። በጥልቅ ተሃድሶ ወቅት በፐብሊክ ሰርቪሱ ዘንድ ያሉት ችግሮች 

ከተለዩ በኋላ ምን እርምጃ እንደተወሰደ በጥልቀት ለህዝብ ይፋ የሆነ ነገር የለም። የተወሰዱ እርምጃዎችን በጥቅል 

ሳይሆን በዝርዝር የልማቱም ሆነ የውድቀቱ ባለቤት ለሆነው ህዝብ አለመግለጥ የመልካም አስተዳደር ችግር ነው።   

የመልካም አስተዳደር ጉደለት የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ስርአቱ ፈተና ሆኖ የተደቀነው አንድም መንግስታዊ 

አገልግሎትን ለሁሉም ወገን በፍትሃዊነት፣ በጥራትና በብቃት ለማዳረስ የሚደረገው ጥረት፤ የአቅም፣ የክሂሎትና 

የህዝባዊ ውግንና ጉድለቶች በፈፃሚው አካል ላይ ጎልቶ መንፀባረቁ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ መልካም አስተዳደርን 

ለማስፈን የሚያስችሉ በተሃድሶ መስመሩ አማካይነት የተነደፉ የአገልግሎት አሰጣጥ ሪፎርሞች፣ አሠራሮችና 

አደረጃጀቶችን በቁርጠኝነትና በብቃት መፈፀም የሚችል የአመራር ሃይል በበቂ ባለመፈጠሩ መሆኑን መንግስት 

በተደጋጋሚ ገልጧል። 

ይህን አውቆና ገልጦ ሲያበቃ ወደ ተሃድሶ ገብቶ ማጥራቱን ይፋ ቢያደርግም ዛሬም አዲስ አበባን ጨምሮ በየክልሎቹ 

በመሬት አቅርቦትና አሰጣጥ፣ በንግድ ፍቃድ አሰጣጥ፣ በግብር አሰባሰብና በማዘጋጀ ቤታዊ የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ 

የሚታየው አድሏዊ አሠራር፣ ንቅዘትና ዝቅጠት የመልካም አስተዳደር ጉዳይ ያልተቋጨ፤ ይልቁንም የጦዘ አጀንዳ 



መሆኑን የየክልሎቹን ሚዲያዎች የለት ተለት ዘገባዎች በመመልከት ማረጋገጥ ይቻላል። በመሆኑም የተሃድሶ መስመሩ 

የህልውና ጉዳይ ሆኗል። 

በተለያዩ የመንግስትም ሆነ የመሪ ድርጅቱ ሰነዶች ላይ እንደተመለከተው መልካም አስተዳደርን ማስፈን የመስመሩን 

ቀጣይነት ከማረጋገጥ ባለፈ በዜጎች ውስጥ የባይተዋርነት መንፈስ እንዳይፈጠር፣ ዜጎች በአገራቸው እጣ ፋንታ ላይ 

የመወሰን አቅማቸው እንዳይነጠቅ እና በማያቋርጥ የእድገት ጉዞ ውስጥ እየተመመች ያለች አገር ግስጋሴ 

እንዳይስተጓጎል ማድረግ  ነው። 

በከተሞች ገዝፎ የሚታየው የመልካም አስተዳደር ችግር ከቅርብ ጌዜ ወዲህ ደግሞ በገጠሩም ተመሳሳይ ዝንባሌዎችና 

ተግባሮች እየጎለበቱ መታየት ጀምረዋል። ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶች እና አስቻይ ፕሮግራሞችና አሠራሮች ቢዘረጉም 

ችግሩን መሻገር ያልተቻለ መሆኑን አርሶአደሩ በግልጽ እየተናገረ ነው።  

ለነዚህ ሮሮዎች አሁንም መንግስት ከተሃድሶው አስቀድሞ እና ለተሃድሶው መነሻ የነበሩ   ምክንያቶችን እያቀረበ 

መሆኑ ደግሞ ያሳስባል። የመጀመሪያው በየደረጃው የሚገኘው አመራር ቁርጠኝነት መጓደል፣ ከህዝባዊ ውግንና 

መንሸራተትና ከህዝብ ጥቅም በፊት የራስን ጥቅም ማስቀደም ባህል እየሆነ መምጣቱ ለተሃድሶው መነሻ ከነበረ ዛሬም 

ከተሃድሶው ማግስት ቢያንስ እንደምክንያት መቅረብ አልነበረበትም ።   

ከእኔ ጥቅም በፊት የህዝባችን ጥቅሞችና መብቶች መቅደም  አለበት ብሎ ለዚህ መታገልና ማንኛውንም 

መስዋእትነት ለመክፈል ካልተዘጋጀው አመራር ጋር መደራደር አይገባም። ለዚህ ዝግጁ የሆነ አመራር ከታች እስከ 

ላይ በተፈጠረ ቁጥር የመልካም አስተዳደር ችግር በአጭር ጊዜ ውስጥ ይፈታል ብሎ መውሰድ እንደሚቻል ሀገራዊ 

ተመክሯችን እያመላከተ ሳለ ዛሬም የአመራር ቁርጠኝነት በምክንያትነት ሊቀርብ አይገባም። እንዲህ አይነቶቹን 

ያለአንዳች ቅድመ ሁኔታ ማስወገድ ሳይቻል መልካም አስተዳደርን  ማነብነብ ፋይዳ ቢስነት ይሆናል።  

በእርግጥ ባለፉት ሃያ ስድስት አመታት የተፈጠረው የአመራር አቅም ትልቅና ገና ብዙ ርቀት ሊወስደን የሚችል 

አቅም ነው። የአመራሩ ስብጥር ደግሞ ሁለቱንም ትውልዶች ያስተሳሰረና ቅብብሎሽን በአግባቡ እንዲመራ ያደረገ 

በመሆኑ የህዳሴ ጉዞ በታቀደለት ልክና መጠን መጓዙ የማይቀር ቢሆንም የውግንና ጉዳይ ግን ቀጠሮ ሊሰጠው 

የማይገባና ለድርድር መቅረብ የሌለበት ጉዳይ ነው። ይህ የህዝብ ውግንናን አሽቀንጥሮ የጣለ ሃይል ዛሬም  የጥልቅ 

ተሃድሶን መስመር ታምር ፈጣሪነት እየሰበከ፣ የህዝብ መሬት የሚዘርፍ፣ አርሶ-አደሩን በልማት ስም ከመሬቱ  

እያፈናቀለ ከኪራይ ሰብሳቢው ሃይል ጋር እየዘመረ መሆኑን ለሰከንድም መዘንጋት ወደጥልቁ ጉድጓድ ይጥለናል። ይህ 

ሃይል ልማታዊ ባለሃብቱን እየደቆሰ ጥገኛውን የሚያጀግን፣ ኪራይ ሰብሳቢውን ሃይል የሚታገል አመራርንም ሆነ 

ፈፃሚ ሃይል እንዲሁም የህበረተሰብ ክፍል ነጥሎ እየመታ ትግሉን የሚያቀዘቅዝ እና ሰልፉን ከጥገኛው ሃይል ጋር 

አስማምቶ ስርአቱን ከውስጥ እየቦረቦረው መሆኑንም መዘንጋት፤ ያለምንም ጥርጥር፣ ውድቀትን ማፋጠን ነው። 

እዚህ ሰልፍ ውስጥ የገባን አመራር ማጥራትና ማስወገድ፣  ይልቁንም ይህን ሊፈታ በሚችል መንገድ ተመጣጣኝ 

ርምጃ መውሰድ፤ ይህንንም ባለቤት ለሆነው ህዝብ ይፋ ማድረግ  ወደድንም ጠላንም ግድ የሚለን ሰዓት ላይ ነን። 

ምክንያቱም እዚህም እዚያም ቅሬታዎች በበዙና መፍትሄዎች የሌሉ በመሰሉ ቁጥር ቅሬታ የሚይዘው ሃይል እየበዛ 

መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ወደለየለት ሁከትና ብጥብጥ መሄዱ እንደማይቀር ፍንጮች እያየን ስለሆነ። ሌላው ቀርቶ 

የተሃድሶ መስመሩ መሠረት የሆነው አርሶ-አደር በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ እንደታየው አመራሩና መዋቅሩ 

ሲያስከፋውና መፍትሄ ሲነፍገው በትግሉና በጥረቱ ያረጋገጣቸው መብቶቹና ጥቅሞቹ ላይ ከመዝመት እንደማይመለስ 

ጭምር ፍንጮች ታይተዋል። ይህ ደግሞ ሄዶ ሄዶ ውጤቱ የከፋ ነው የሚሆነው። ። 



ኪራይ ሰብሳቢው ሃይል ከህዝባዊ ውግንናው የተነሸራተተው የአመራር ሃይልን አጥብቆ በመያዝ፣ እሱ ላይም 

ተከታታይ ስራ በመስራት፣ ከመስመሩ እየራቀ እንዲሄድና በመጨረሻም መስመሩን ለመግታት ከሚሰሩ ሃይሎች ጋር 

እንዲሰለፍ የማደረግ አቅጣጫ እያስያዘው መሆኑንም እያየን፤ እየሰማን ነው። አልፎ አልፎ ከመልካም አስተዳደር 

ጋር በቀጥታም ይሁን ቀጥታ ያልሆነ ግኑኝነት ያላቸው ጥያቄዎች ሲነሱ ጥያቄዎችን የማራገብ ወይም ሆን ብሎ 

የማዳፈንና ሁከትና አመጽ ሆኖ እንዲወለድ ከማድረግ ስራ ውስጥ እጁን ያላወጣ አመራር ዛሬም ከዚህችው የቀን 

ገቢ ግምት ጋር ተያይዞ እየተስተዋለ መሆኑን ማጤን እና ወደ ሳይቃጠል በቅጠል በአፋጣኝ ማምራት ያስፈልጋል። 

የአመራር ሌላው ችግር ከመልካም አስተዳደር አንፃር የአቅም፣ የልምድና የክሂሎት ችግር ነው። በዚህም ምክንያት 

የሚፈጠረው ጉድለትም ቀላል አይደለም። በርግጥ ዋንኛ መሠረቱ ህዝባዊ ውግንና ቢሆንም መድረኩና ወቅቱ 

ለሚጠይቀው ብቃት ተቀራራቢ ሆኖ መገኘት ግድ ይላል። ይህ ባንድ በኩል ከየዕለት ተግባር እየተማሩ በመሄድ 

አቅምን ማጎልበት የሚቻል ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ በየጊዜው ከወቅቱ ጋር የሚጣጣም የአጫጭር ጊዜ ስልጠናዎችን 

በመስጠት አመራሩን ብቁ ማድረግ ይገባል። ይህ የመፍትሄ አቅጣጫ በመስመሩ ላይ በግልጽ አቅጣጫ የተቀመጠለት 

ሆኖ ሳለ እየተሰራበት አለመሆኑ ያሳስባል ። 

ከመልካም አስተዳደር አንፃር ዛሬም የገዘፈ ችግር በአስተሳሰብም ሆነ በተግባር የሚታየው ስቪል ሰርቪሱ ውስጥ 

ነው። በስቪል ሰርቪሱ ውስጥ ሁሉም ባይሆኑም በርካታ ፈፃሚ ሃይል ህዝቡ ሲጠቀም እኔም እጠቀማለው፣ ህዝቡ 

ሲያልፍለት እኔም ያልፍልኛል፣ ሀገሬም ያልፍላታል የሚል አስተሳሰብ ባለቤት ሆኗል ለማለት አያስደፍርም። በተለየም 

የአገልግሎት ዘርፎች ላይ የተሰማራው ፈፃሚ ሃይል ከአገልጋይነት ይልቅ ከተገልጋይነት አስተሳሰብ ዛሬም በጥልቅ 

ተሃድሶው ማግስት ተላቆ አለመታየቱ ያሳስባል።  

ስለሆነም ህዝቡ ከቀበሌ ጀምሮ ባሉ የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ ሰፊ የሆነ ቅሬታ በተደጋጋሚ ያቀርባል። 

አመራሩም ፈፃሚውን ሃይል በአመለካከትም ሆነ በአስተሳሰብ ቀርፆ ልማታዊ ማድረግ የሚጠበቅበት ቢሆንም 

ሲመቸው በስብሰባ የመገሰጥ፣ የማይመቸው ሲሆን በደብዳቤ ከማስጠንቀቅ ባለፈ የረባ ርምጃ አይወስድም። አንዳንዴ 

ከፈፃሚው ሃይል ጋር ትሰስር ፈጥሮ ህዝብን ወደ ከፋ ጫፍና ብሶት የሚመራ አመራርም ዛሬም እየተስተዋለ ነውና 

በጥልቀት ታይቶ አስቸኳይ መፍትሄ ሊያገኝ ይገባል። 

በስቪል ሰርቪስ ውስጥ በተግባር እየገነገነ የመጣውን የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ መድፈቅና መልካም 

አስተዳደርን ማረጋገጥ የህልውና ጉዳይ መሆኑ ላይ መተማመን ከተቻለ፤ ህዝባዊ እርካታን እየፈጠሩ እያንዳንዷ 

ተግባር ከህዝብ አይንና ጆሮ ሳትሰውር እየፈፀሙ መሄድ ለነገ የምንተወው ሳይሆን ዛሬውኑ ልንፈጽመው ግድ የሚለን 

ጉዳይ ይሆናል።  

  

 


