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መልካም አስተዳደርና የተቃዋሚዎች ፀረ-ዴሞክራሲያዊ እሳቤዎች 

                                   

 ዘአማን በላይ   bzaman@yahoo.com 

 

 “ተሃዊኸን ይደፍእኦ ኾፍ ኢለን ይሓፍስኦ” ይላል የሀገራችን የሰሜኑ ክፍል ትግርኛ ተናጋሪ 
አርሶ አደር። አባባሉን ጠቅለል ወዳለ የአማርኛ ብሂል ስንመልሰው “የእነ ቶሎ ቶሎ ቤት 
ግድግዳው ሰንበሌጥ” የማለት ያህል ነው። ታዲያ ይህ ታታሪና ብልህ አርሶ አደር አባባሉን 
የሚጠቀመው ሰዎች በማህበራዊ መስተጋብሮቻቸው ውስጥ የሚያከናውኗቸውን ማናቸውንም 
ተግባሮች በተረጋጋና በሰከነ ሁኔታ መከወን እንደሚገባቸው ለመምከር ሲፈልግ ነው።  

እርግጥ ይህን ይትብሃል ያነሳሁት ያለ ምክንያት አይደለም። በሀገራችን የፖለቲካል-

ኢኮኖሚ ዕድገት የሚወሰነውንና በየጊዜው መሻሻል እያሳየ የሚገኘውን የመልካም አስተዳደር 

ክንዋኔን በአንድ ጀምበር እንዲጠናቀቅ የሚፈልጉ የሀገራችን ተቃዋሚዎች ከግንዛቤ እጥረት አኳያ 

በየጊዜው የሚያነሷቸው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ እሳቤ ከብሂሉ ጋር ተመሳስለውብኝ እንጂ።  

እናም በዛሬው ፅሑፌ የመልካም አስተዳደርን ምንነት በመተንተን በተቃዋሚዎች በኩል 

ባለማወቅ እንደ “አቡነ ዘበሰማያት” የሚሰነዘረውን “ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል” ዓይነት 

ዲስኩርን ለማረቅ እሞክራለሁ። የመልካም አስተዳደር ትግበራ የሀገራችንን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ዕለታዊ ህይወት በቀጥታ የሚነካ በመሆኑም፤ በአተገባበሩ ዙሪያ ከሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ 

አኳያ መጠነ ሰፊ ተግባራዊ ክንዋኔዎች ተደርገው አበረታች ለውጦች እየተመዘገቡ መጥተዋል። 

ይሁንና አንዳንድ በተቃውሞው ጎራ የተሰለፉ ወገኖች የሀገሪቱ መንግስትና ገዥው ፓርቲ 

ያከናወኑትን ተግባራት ሳይገነዘቡ በደፈና ተቃውሞ እየተመሩ ‘መልካም አስተዳደርን አሁኑኑ 

ውለዱ’ በማለት በየሚዲያው የጥላቻ ዲስኩር ሲያሰሙ ይሰተዋላል። 

እነዚህ ወገኖች በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ መንግስትንና ገዥውን ፓርቲ ለማብጠልጠል 

ሁሉንም አማራጮች አሟጠው ለመጠቀም የሚያደርጉት አግባብነት የሌለው የመከራከሪያ ነጥብ 

‘እዚህ ሀገር አልነበሩም እንዴ?’ የሚያሰኝ ነው። የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ ማንኛውም ሰው የመሰለውን 

ሃሳብ የመግለፅ ህገ-መንግስታዊ መብት እንዳለው ይገነዘባል። ይሁንና ሃቁን ላለማየት ዓይናቸውን 

በጥቁር መሃረብ ሆን ብለው በመሸፈን ለማጥላላት ተብለው የሚሰነዘሩ አስተያየቶች ነባራዊ 

ዕውነታውን የሚመለከቱ አይደሉምና ተገቢ ምላሽ እንደሚያስፈልጋቸውም ያምናል። እናም ‘ዕውን 

የመልካም አስተዳደር በአንድ ጀምበር ገቢራዊ ይሆናልን?’ የሚል ጥያቄ በማንሳት፤ በሀገራችን 

በመስኩ እየተከናወኑ ያሉትን አተገባበሮችንና የተገኙትን ውጤቶች እየጨለፍን እንመለከታለን። 
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ይህም አንዳችም የነጠረ ፖሊሲና ስትራቴጂ ሳይኖራቸው በጭፍን ተቃዋሚነት የተሰለፉ ተቃዋሚ 

ተብዬዎችን የፀረ-ዴሞክራሲ እሳቤዎችን በገሃድ ለማየት ያስችለናል። 

 እንደሚታወቀው መልካም አስተዳደር የዴሞክራሲ አካልና መሠረት ነው። ስለሆነም 

መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታን በግብነት አስቀምጦ 

መረባረብ ወሳኝ ጉዳይ መሆኑ አያጠያይቅም። ታዲያ ይህን ዕውነታ በውል የተገነዘበው የኢትዮጵያ 

ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስትም፤ ሃሳቡን ወደ ድርጊት ለመለወጥ በጥረት የታገዙ ጠንካራ 

እንቅስቃሴዎችን ከጀመረ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። 

እስቲ በቅድሚያ ስለ መልካም አስተዳደር የሂደት ግንባታ እናውጋ። በዓለም ባንክ ብያኔ 

መሠረት መልካም አስተዳደር ማለት ሊተነበይ የሚችልና በነጠረ ፖሊሲ አወጣጥ የተካነ እንዲሁም 

በሙያው ስነ-ምግባር የሚታገዝና በሚወስዳቸው እርምጃዎች ተጠያቂ ሊሆን የሚችል መንግስትና 

በመንግስታዊ ጉዳዮችም በንቃት የሚሳተፍ ህብረተሰብ ያለበት ሆኖ፤ ሁሉም አካላት በህግ 

የበላይነት አምነው የሚንቀሳቀሱበት ስርዓት ነው። 

እርግጥ በዚህ ትርጓሜ ውስጥ ያሉት አባባሎች ለመልካም አስተዳደር ጠቃሚ መሆናቸው 

አያጠያይቅም። ይሁን እንጂ አባባሎቹ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታቸውን ከዛሬ ሁለት መቶ 

ዓመት በፊት መስርተው በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሰዋል የሚባሉት ምዕራባውያንም 

እንኳን ቢሆኑ ሙሉ ለሙሉ ገቢራዊ አድርገዋቸዋል ብሎ ለመናገር አያስደፍርም። ከእኛ ሀገር 

የሃያ ዓመት ታዳጊ ዴሞክራሲ አኳያም፤ ተግባሩ ተቃዋሚዎች “መንግስት ባለፉት ዓመታት 

መልካም አስተዳደርን አላሰፈነም” እያሉ እንደሚያስወሩት ሳይሆን የራሱን ሂደት ጠብቆ በጊዜ 

ዑደት ውስጥ የሚገነባ ሆኖ እናገኘዋለን። 

እናም ከመልካም አስተዳደር አኳያ በመጀመሪያ መታወቅ ያለበት ጉዳይ፤ ተግባሩ በሂደት 

እንጂ በአንድ ጀምበር የሚመጣ አለመሆኑን ነው። ምዕራባውያንም ቢሆኑ ዛሬ ለደረሱበት 

የመልካም አስተዳደር ተግባር (ለዚያውም ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ባላደረጉበት ሁኔታ) ረጅም ጊዜ 

የወሰደባቸው መሆኑን መገንዘብ ያሻል። በመሆኑም እንደ ኢትዮጵያ ያለ ጀማሪ የዴሞራሲያዊ 

ስርዓት ባህል ግንባታ አራማጅ ሀገር፤ ተግባሩን “በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ካላመጣች” ብሎ በጭፍን 

መሞገት ለሰሚው ግራ የሚያጋባ ይሆናል።  

ስለሆነም በቅንጭብጫቢ ኒዩ-ሊበራል እሳቤ ከወዲያ ወዲህ የሚላጉት ተቃዋሚ ተብዬዎችም 

አድማጭ እናገኛለን በማለት “መንግስት መልካም አስተዳደርን ማስፈን ተስኖታል” እያሉ 

የሚያላዝኑት የአላዋቂነት ድርሰት ከዚህ አኳያ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ተግባሩን ከሰማይ 

በአንድ ቀን እንሚወርድ መና ቆጥረው ‘የግድ አሁኑኑ መፈፀም አለበት’ ብሎ ማሰብ ከዕውቀት 
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አጠርነት በስተቀር ሌላ ስያሜ የሚያሰጥ አይመስለኝም—“አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል” 

እንዲሉ። 

ታዲያ እዚህ ላይ ውድ አንባቢዎቼ እንዲገነዘቡልኝ የምሻው ጉዳይ አለ። ይኸውም 

መንግስትና ገዥው ፖርቲ መልካም አስተዳደር ጊዜ ስለሚወስድ ተግባሩን ላለማከናወን እጃቸውን 

አጣጥፈው አለመቀመጣቸውን ነው። ይልቁንም ላለፉት 21 ዓመታት መልካም አስተዳደር 

በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታ ውስጥ ስር እንዲሰድ ዘርፈ ብዙ ጥረት አድርገዋል። 

በመሆኑም በተቃዋሚዎቹ ለመቃወም ብቻ የሚሰነዘሩ ሃሳቦች እነዚህን ጥረቶች የሚወክሉ 

አይደሉም። ወይም ጥረቶቹ እየታወቁ “ዓይኔን ግንባር ያድርገው” በሚል የተለመደ የተቃውሞ 

ብሂል ለማጣጣል ተብለው ቀርበው ከሆነም፤ አስተሳሰቦቹ ተገቢ ያልሆኑ ብቻ ሳይሆኑ ዕውነታውን 

የሚያውቀውን ህዝብ በመናቅ ሀገራዊ ሃላፊነት በጎደለው ሁኔታ የተሰነዘሩ ናቸው ለማለት ይቻላል። 

ማንም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚገነዘበው ባለፉት 21 ዓመታት መልካም አስተዳደርን 

ለማስፈን በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል፤ አጥጋቢ ውጤቶችም ተገኝተዋል። የሀገራችን ዴሞክራሲ 

ስር መስደድ ይችል ዘንድ በሁሉም ደረጃዎች የዴሞክራሲ ተቋማት እንዲቋቋሙና እንዲጠናከሩ፣ 

የዳበረ የፍትህ ስርዓት እንዲገነባ፣ የህዝቡ ዴሞክራሲያዊ ባህል እንዲጎለብት፣ በየደረጃው ባሉ 

የመንግስት አካላት ውስጥ የግልፅነት፣ የተጠያቂነትና የህዝብ አገልጋይነት መርህ እንዲሰፍንና 

የተግባር መመሪያ እንዲሆን ብሎም በሁሉም መስኮች የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ…ወዘተ ብርቱ 

ጥረት ተደርጓል። 

ይሁንና የተቃውሞው ጎራ ግን የተከናወኑትን በጎ ተግባሮች ግምት ውሰጥ ሳያስገባ በጭፍን 

የህግ አስፈፃሚውን አካል በደፈናው ለማውገዝ መሯሯጡ ከትዝብት ውጪ የሚያተርፍለት 

አንዳችም ነገር ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም እንዲህ ዓይነቱ አካሄድ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታ ሂደቱን አንድም ስንዝር ፈቅ ሊያደርገው ስለማይችል ነው። ለምን ቢባል፤ ጭፍን ጥላቻ 

ፀረ-ዴሞክራሲያዊነትን እንጂ ዴሞክራሲያዊነትን ሊወልድ ስለማይችል ነው። 

የሀገራችን የህግ አስፈፃሚ አካል ተቃዋሚዎቹ እንደሚያስደምጡን የጥላቻ አሉባልታ 

ዲስኩር ሳይሆን፤ በህግና በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ብቻ የሚመራና የሚሰራ ነው። በመሆኑም 

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

የሚያላዝኑት ተቃዋሚዎች ይህን ሃቅ ሊረዱት ይገባል። 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 መሆኑን ግንዛቤ መያዘ ያሻል ። በመሆኑም 
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ተቃዋሚዎቹ ለአንድ ወይም ለሁለት አባሎቻቸው ተብሎ የሚቀለበስ የህግ የበላይነት ሊኖር 

እንደማይችል ማወቅ ያለባቸው ይመሰለኛል።  

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። 

ሀገራችን በተያያዘችው ደዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ግን እንኳንስ ሃሳቡን ገቢራዊ ማድረግ ቀርቶ 

ማሰብም አይቻልም። 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 የዋህነት ነው። ለነገ ብለው የሚያቅዱት ነገርም 

አይኖርም። ዳሩ ግን የህግ የበላይነት ሲኖር፤ ህጎች በምክር ቤት ውይይት አማካኝነት ፀድቀው 

ካልሆነ በስተቀር በየቀኑ አይቀያየሩም። ማንኛውም ሰው በእነዚህ ህጎች ስር ሆኖ ስለሚሰራና 

ህጎቹንም የሚተላለፍ ስለሚቀጣ ከህግ ውጪ እንዳሻው የሚሆን ዜጋ ሊኖር አይችልም። በመሆኑም 

የህግ ልዕልና ይረጋገጣል ማለት ነው። 

ታዲያ በአንድ ወገን “አስፈፃሚው አካል በህግ የበላይነት ውስጥ ጣልቃ መግባት የለበትም” 

እያሉ፤ በሌላ በኩል ደግሞ “መንግስት አባሎቻችንን እያሰረ የህግ የበላይነትን አያከብርም” በማለት 

እርስ በእርሱ የሚጣረስና ግራ የገባው ፖለቲካን የሚያራምዱት ተቃዋሚዎች ምን እያሉን ይሆን?፣ 

እንዲህ ዓይነቱ እርስ በእርሱ የሚጋጭ እሳቤስ በተቃዋሚኛ ከቶ ምን ማለት ይሆን?፣ ለመሆኑስ 

በተቃዋሚኛ የህግ የበላይነት ማለት መንግስት ሲያሻው ጣልቃ የሚገባበት፤ በል ሲለው ደግሞ 

“አልገባም” የሚልበት ተግባር ነውን? 

እርግጥ የእነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ከተቃዋሚዎች አኳያ ምን እንደሆነ ባላውቅም፤ 

ከዴሞክራሲ አሰራር አንፃር ግን ምላሹ “አይደለም” የሚል ነው። በመሆኑም የህግ የበላይነት 

በታወቀ የህግ ማዕቀፍ ውስጥ የሚሰራበት መሰረታዊ የዴሞክራሲ መርህ መሆኑን ግንዛቤ መያዝ 

ያሻል። ምክንያቱም የህግ የበላይነት በየጊዜው በመንግስት ወይም በግለሰቦች የሚጣስ ከሆነ፤ 

ጅምር ዴሞክራሲያችን አደጋ ላይ መውደቁ ስለማይቀር ነው።  ዳሩ ግን ከተቃዋሚዎቹ በስተቀር 

ህዝቡም ሆነ መንግሰት ታዳጊው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲደናቀፍ አይፈልጉም። እናም 

ዴሞክራሲያዊ አሰራርን የኢ-ዴሞክራሲያዊ ካባ ደርበው የሚንቀሳቀሱት ተቃዋሚዎች ይህ በህዝቡ 

የማይደገፍ እኩይ ሴራቸው “ላም አለኝ በሰማይ ወተቷንም አላይ” እንዲሉት ዓይነት መሆኑን 

መገንዘብ ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም ህዝብን እንደ ህዝብ የሚንቅ ማንኛውም አካል የመጨረሻ 

ዕጣ ፈንታው “ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ…” ተብሎ መወርወሩ አይቀርምና። 
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ታዲያ እዚህ ላይ አንድ ዕወነታን ማንሳት ወደድኩ። ይኸውም መልካም አስተዳደር የህዝቡ 

ቀጥተኛ ተሳትፎ ካልታከለበት በመንግስት ጥረት ብቻ ተግባራዊ ሊሆን የማይችል መሆኑ ነው—

ማንኛውም ህዝብ ያልተሳተፈበት ጉዳይ ተፈፃሚ ሊሆን አይችልምና። በመሆኑም በመንግስት በኩል 

መልካም አስተዳደርን ዕውን ለማድረግ እየተከናወኑ ያሉና በሂደት የሚከናወኑት ቁርጠኛ ተግባራት 

እንደተጠበቁ ሆነው፤ መላው ህዝብም ዛሬም እንደ ትላንቱ ለተግባራዊነቱ መረባረብ ይኖርበታል። 

በተለይም ቁልፍ የዴሞክራሲ ማስፈኛ ተቋማት በሚባሉት እንደ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም 

ዓይነቶችን በአግባቡ በመጠቀምና የሚፈጠሩ ችግሮችን ተከታትሎ በማሳወቅ ለመልካም አስተዳደር 

እመርታ መትጋት ከማንኛውም ዜጋ የሚጠበቅ ተግባር ነው። 

መንግስት ምንም እንኳን ግዴታው ቢሆንም ህገ-መንግስቱ በሚያዘው መሰረት ብሎም 

ራሱም ለዴሞክራሲ ስር መስደድ ካለው ቀናዒ ፍላጎት በመነሳት፤ መልካም አስተዳደርን 

ለማስፈንና የዜጎች አቤቱታ የሚደመጥበት እንዲሁም ተገቢው ምላሽ የሚሰጥበት የእንባ ጠባቂ 

ተቋምን አቋቁሟል። እናም ለዴሞክራሲው ግንባታ እውን መሆንና ላሳየው የማይናወጥ ቁርጠኝነት 

“አበጀህ” ሊባል ይገባል እንጂ፤ ያለ አንዳች ማስረጃ በመንግስትና በተቋሙ ላይ በደፈና ጥላቻ 

እየታገዙ የውርጅብኝ መዓት ማውረድ ተገቢ አይመስለኝም። ክንዋኔዎችን በአንክሮና በሰከነ 

አዕምሮ ከሚያይ ፓርቲ የሚጠበቅም አይደለም። 

የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የዜጎችን አስተዳደራዊ በደል ተገቢው ምላሽ እንዲያገኝ በርካታ 

ስራዎቸን በማከናወን ውጤት እያስመዘገበ መሆኑ እየታወቀ፤ በስሜት ብቻ እየተገፋፉ የተቋሙን 

ስም ለማጥፋት መሯሯጥ እንዲሁም የመንግስት በዘርፉ እያደረገ ያለውን ጥረት በፀረ-

ዴሞክራሲያዊነት ታፍኖ ላለመቀበልና ለማጣጣል መሞከር “ዓይናችሁን ጨፍኑና ላሞኛችሁ” 

ዓይነት በመሆኑ በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት የለውም። ራሱ ተቃዋሚ ነኝ ባዩ አካልም 

ቢሆን አመለካከቱ ገንቢና ዴሞክራሲያዊ ባለመሆኑ በእንዲህ ዓይነቱ ጭፍን እሳቤ ጉዞው 

ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደቱ አሜኬላ እሾህ መሆኑ አይቀርም።  

መልካም አስተዳደር የሚታሰበው ስርዓቱ ተግባሩን ለማከናወን ካለው በጎ ምልከታ አኳያ 

መሆኑ እርግጥ ነው። ታዲያ የሀገራችን ፖለቲካዊ ስርዓትም መልካም አስተዳደርን በሂደት 

ለመፈፀም ቁርጠኝነት ያለው ብቻ ሳይሆን፤ መልካምና የተመቻቸ ምህዳር ጭምርም የነገሰበት 

ነው። ለምን ቢባል፤ ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ ስልጣን የህዝብና የህዝብ ብቻ መሆኑን በግልፅ 

በማሰቀመጡ ነው። ስልጣን የተገልጋዩ ህዝብ መሆኑ ደግሞ፤ ለመልካም አስተዳደር እመርታ የራሱ 

ጠቀሜታዎች እንዳሉት የሚካድ አይደለም። 

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እንደሚገነዘበው፤ መልካም አስተዳደር የተግባር እንጂ 

የንድፈ-ሐሳብ ጉዳይ አይደለም። ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ተግባሩ ከዜጎች የዕለት 
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ተዕለት የኑሮ ሁኔታ ጋር በእጅጉ የተቆራኘ በመሆኑ፤ በአተገባበሩ ላይ የስልጣኑ ባለቤት የሆነው 

ህዝብ ቀጥተኛ ተሳታፊ መሆን አለበት። ይህም ህዝቡ በህገ-መንግሰቱ የተጎናፀፈውን ስልጣን 

በአግባቡ እንዲጠቀምበት ዕድል ይፈጥራል።  

ታዲያ የሀገራችን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ይህ ሁኔታ እንዲተገበር በርካታ 

ተግባራትን አከናውኗል። ቀደም ሲል የጠቀስኩት የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም እንዲሁም የሰብዓዊ 

መብት ኮሚሽን ችግሮችን እየተከተታተሉ በማረም ለመልካም አስተዳደር ግንባታው የበኩላቸውን 

ድርሻ እንዲወጡ ከተቋቋሙት ገለልተኛ አካላት ውስጥ ለአብነት ያህል የሚጠቀሱ ናቸው።ህገ-

መንግስታዊ ስርዓቱ እነዚህ አካላት እንዲቋቋሙ በአዋጅ ከማፅደቅ ጀምሮ፤ ተግባራቸውንም 

የመልካም አስተዳደር ዕመርታን በሚያረጋግጥ አኳኋን እንዲፈፅሙ እስከ ማድረግ ድረስ አመቺ 

የሆኑ ሁኔታዎችን ፈጥሯል። 

እነዚህ ገለልተኛ አካላት ህዝቡ በህገ-መንግስቱ ላይ የተቀመጡለት መሰረታዊ መብቶቹ 

ተግባራዊ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ። እስካሁንም ድረስ በርካታ ህዝባዊ ጉዳዮችን በመመልከት 

የተጣለባቸውን ሃላፊነት በብቃት እየተወጡ ነው—አቅም በፈቀደ መጠን። የመልካም አስተዳደር ስራ 

በርካታ ዓመታትን የሚጠየቅ ከመሆኑም በላይ፤ሀገራችን ካለባት የማስፈፀም አቅም ውስንነት 

አኳያም ተያይዞ የሚታይ ነው። ይሁንና በአሁኑ ወቅት ያለው የመልካም አስተተዳደር ትግበራ 

አፈፃፀም  የአቅም ውስንነትን ተሻግሮ መሻሻል እያሳየ ነው።  

ይህ ማለት ግን ፈፅሞ የመልካም አስተዳደር ችግር የለም ማለት አይደለም። በአስቸኳይ 

መፈታት ያለባቸው ችግሮች በአፋጣኝ መፍትሔ እየተሰጣቸው ነው። ሌሎችም እየታዩ በሂደት 

ምላሽ ያገኛሉ። የጊዜ ጉዳይ እንጂ ማንኛውም የመልካም አስተዳደር ችግር በሂደት የሚስተካከል 

ነው። ሆኖም እንደ ተቃዋሚዎቹ ሁሉንም ነገር የመደፍጠጥ አባዜ ‘ምንም አልተሰራም’ የሚል 

ዲስኩር ተቀባይነት የለውም። ምክንያቱም በተጨባጭ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ህያው አብነቶች 

ናቸውና። 

ተቃዋሚ ተብዬዎች በተለያዩ ህጋዊ አግባቦች አለመሟላት ምክንያት ምላሽ ያልተሰጠውን 

አንድ ነጠላ ጉዳይ በመምዘዝ እንዲሁም “የአይጥ ምስክር ድንቢጥ” እንዲሉ እነ ሂዩማን ራይትስ 

ዎችን የመሳሰሉ በክቡሩ የሰው ልጅ ስም የሚነግዱ አክራሪ ኒዩ-ሊበራሌችን በመጥቀስ የተቋማቱን 

መልካም የስራ ውጤት ገደል ለመክተት ይጥራሉ። ይህ ደግሞ ዕውነታውን ለሚያውቀው ህዝብ 

አሁንም ቢሆን እነዚህ ወገኖች ካለፈው ድርጊታቸው አለመማራቸውን የሚያረጋግጥ ሃቅ ነው። 

በተቃውሞው ጎራ የተሰለፉ ተቃዋሚዎች አንዳንዴም እንኳን ቢሆን የተከናወኑ ተግባራትን 

ዓይናቸውን ገልጠው ቢመለከቱ መልካም ይመስለኛል። የተቃዋሚነት ወግና ባህል ይኸው ነውና። 
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በመሆኑም የመልካም አስተዳደር ተጠቃሚ የሆነውና የስልጣን ባለቤትነቱን ያረጋገጠው ህዘብ፤ 

ስልጣኑ በእርሱ እጅ መሆኑን ዛሬም ቢሆን ነገ አምነው መቀበል ይኖርባቸዋል። 

እነዚህ ወገኖች የመልካም አስተዳደር አስፈፃሚ የሆኑትን የሲቪል ሰርቪሱን አወቃቀርና 

አሰራር እንዲሁም የዳኝነት ስርዓቱን ለመኮነንም ተወዳዳሪ አልተገኘላቸውም፤ ያለ አንዳች የነጠረ 

ፖሊሲና ስትራቴጂ። ግና በመጀመሪያ ስለ እነዚህ ጉዳዩች በቂ ግንዛቤ መያዝ ያስፈልጋል። ‘አሁን 

ያሉበትስ ደረጃ ምንድው?’ ብሎ መጠየቅም ያባት ነው። በመያውቁት ጉዳይ ውስጥ ገብቶ 

መፈትፈት ግምት ላይ የሚጥል አስነዋሪ ተግባር ነውና። 

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 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 መዘንጋት አያስፈልግም። 

በመሆኑም ተቃዋሚዎቹ ስራ አስፈፃሚውና ሲቪል ሰርቪሱ ማንም እንዳሻው የሚፈነጭባቸው 

አካላት አለመሆናቸውን ማወቅ ይኖርባቸዋል። ከዚህ ይልቅ ህዝቡና የህዝቡ ተወካዩች 

በዴሞክራሲያዊ ሁኔታ መክረው ያፀደቋቸውን ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ህጎች በተሟላ ሁኔታ 

የሚያስፈፅሙ እንዲሁም ለሁሉም ዜጋ ያለ አድልኦ ፈጣን አገልግሎት የሚሰጡ መሆናቸውን 

ተቃዋሚዎቹ እየመረራቸውም ቢሆን መቀበል አለባቸው። ምክንያቱም እነዚህ አካላት ይህን 

በማድረጋቸው የህዝቡ ሉዓላዊነት መሳሪያዎች፣ አገልጋዩችና የመልካም አስተዳደር ፈፃሚዎች 

ከሆኑ በርካታ ዓመታትን በማስቆጠራቸው ነው። 

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 ነው። ከዳኝነት ስርዓቱ 

ጋር በተያያዘም፤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 ስር በመስደድ ላይ ነው። 
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ታዲያ እዚህ ላይ ከሀገራችን ለጋ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት አኳያ ሲቪል 

ሰርቪሱም ይሁን የዳኝነት ስርዓቱ ፍፁማዊ ደረጃ ላይ ደርሰዋል እያልኩ አለመሆኔን ውድ 

አንባቢዎቼ እንዲገነዘቡልኝ እፈልጋለሁ። ዴሞክራሲው ገና ጅምር በመሆኑ ካለፉት ስርዓቶች 

የወረስናቸው የተለያዩ አመለካከቶች እንቅፋት መፍጠራቸው አይቀሬ ነው። ይሁንና መንግስት 

ይህን ሁኔታ ለመቅረፍ ችግሮቹን በአፋጣኝ ለመፍታት በርካታ እርምጃዎችን ወስዷል።  

የሰለጠነ የሰው ሃይልን በመፍጠርና ስርዓቱ የሚፈልገውን የስራ አስፈፃሚና የህግ ተርጓሚ 

አካላትን ዕውን ለማድረግ የማስፈፀም አቅምን በመገንባት ረገድ የወሰዳቸው ወሳኝ እርምጃዎች 

ተጠቃሽ ናቸው። የሰው ሃይልን በተግባር ሂደት የማብቃት፣ አሰራርና አደረጃጀትን ለማሻሻል 

የሚያስችል የሲቪል ሰርቪስና የፍትህ አስተዳደር ማሻሻያ ተቀርፆም ወደ ተግባር በመግባት 

ከፍተኛ ውጤት ተገኝቶበታል። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ሊያሰራ የሚችልና ወደፊት የሚጎለብት 

የማስፈፀም አቅምን በሲቪል ሰርቪሱና በዳኝነት ስርዓቱ ውስጥ ለመገንባት ተችሏል። 

በጥቅሉ ላይ የጠቀስኳቸውና ሌሎች የመልካም አስተዳደር ተግባራት ተከናውነው ውጤት 

ተገኝቶባቸዋል።ይህን ዕውን ለማድረግም መንግስት በየደረጃው ተጨባጭ እርምጃዎችን ወስዷል። 

እጅግ በርካታና የተወሳሰቡ የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ካለፉት ስርዓቶች 

የተረከበ ቢሆንም፣ ተግባሩ ምንም እንኳን ጊዜንና ጥረትን ቢጠይቅም፣  ችግሮቹን ለማስወገድ 

በየደረጃው ተገቢ ናቸው ብሎ ያነባቸውን እርምጃዎ ወስዷል፤ በመውሰድ ላይም ይገኛል። የኪራይ 

ሰብሳቢነት ፖሊቲካዊ-ኢኮኖሞሚ አስተሳሰብን በልማታዊነት ለመተካት እያደረገ ያለው ጥረትም 

ከወዲሁ ተስፋ ሰጪ የሆኑ ውጤቶችን ማስመዝገብ ጀምሯል፤ ወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል። 

ታዲያ እነዚህ ዕውነታዎች መልካም አስተዳደር በሂደት ስር የሚሰድ እንዲሁም እያበበ 

የሚጎመራ መሆኑን የሚያላክቱ እንጂ፤ በተቃውሞው ጎራ የተሳሳተው “የሱሪ ባንገት” ፀረ-

ዴሞክራሲያዊ ብሂል ገቢራዊ ሊሆን እንደማይችል የሚያረጋግጡ ናቸው። ዳሩ ግን ተቃዋሚዎች 

ያሻቸውን ቢሉም፤ በሀገራችን እየተገነባ ያለው የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ስርዓት በጊዜ 

ዑደት ውሰጥ አሁን ካለው ዕመርታ በላይ እየገመራ መሄዱ አይቀሬ ነው—ተግባር በመሆኑ ዛሬ 

ተወርቶ ነገ ሊፈፀም አይችልምና። አበቃሁ! 
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