
ከመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት የኢትዮጵያ ከተሞች ሳምንትን 

አስመልክቶ የተስጠ መግለጫ 

 

የኢፌዴሪ መንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ፅ/ቤት 

 

ትግራይ ኦንላይን ህዳር 12 ቀን 2007 ዓ.ም 

 

በአገራችን ባለፉት 23 አመታት ተግባራዊ የሆነው ፌዴራላዊና ዴሞክራሲያዊ ስርአት በመላ አገሪቱ ሰላም ፣ልማትና 

ዴሞክራሲን እውን እንዲሆን አድርጓል። የፌዴራል ስርአቱ ካስገኛቸው በርካታ ድሎች መካከል ህዝቦች በየአካበቢያቸው 

በመረጧቸው ተወካዮቻቸው እንዲተዳደሩ ማድረጉ ፣በቋንቋቸው መጠቀም፣ መማርና መዳኘትን የመሳሰሉትን ጨምሮ 

ባህላቸውን በማሳደግ በማንነታቸው እንዲኮሩ አስችሏል።  

 

በአገራችን እውን በሆነው ያልተማከለ አስተዳደር ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በየአካባቢያቸው ያለውን ኢኮኖሚያዊ 

እንቅስቃሴ ከባህላቸው ከአኗኗራቸውና ከልዩ ሁኔታቸው ጋር በተጣጣመ አኳኋን የራሳቸውን አስተዳደር በመምራት ላይ 

ይገኛሉ።  ይህም ዜጎች መንግስታዊ አገልግሎትን በበቂ ሁኔታ እንዲያገኙ በራሳቸው ተሳትፎና ባለቤትነት ችግሮቻቸውን 

እንዲፈቱ ያስቻለ ከመሆኑም በላይ መልካም አስተዳደርን በማስፈን የዜጎችን የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት እንዲረጋገጥ 

አድርጓል።   

 

አገራችን የተከተለችው ያልተማከለ አስተዳደር በፈጠረው ምቹ ሁኔታም በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ በመላው ህዝብ ተሳትፎ 

ላለፉት አስራ አንድ አመታት በላይ ፈጣንና ተከታታይነት ያለው የህዝቡ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የተረጋገጠበት ባለ ሁለት 

አሀዝ ኢኮኖሚያዊ እድገት ማስመዝገብ ተችሏል።   

 

መንግስት በገጠርና በከተማ ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል እንዲኖር በቀረፃቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች በሁሉም አካባቢ 

የዜጎች የኑሮ ሁኔታ ደረጃ በደረጃ እንዲቀየር አስችሏል። 

 

በከተሞች ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚነት ለማሳደግ በርካታ የስራ እድል እንዲፈጠርና የቤት 

ባለቤት እንዲሆኑ ለማድረግ ተከታታይ እርምጃዎች ተወስደዋል። ይህም ከተሞች ለኑሮ ምቹና የተሻሉ እንዲሆኑ ከማድረጉ 

ባሻገር አለም ዓቀፍ ልምዶችን ታሳቢ በማድረግ ደረጃቸውን ከጊዜው ጋር እንዲያሻሽሉ ለማድረግ በርካታ ስራዎች 

ተሰርተዋል።  

 

ይህንኑ ይበልጥ ለማሳደግ የከተሞች ሳምንት ተፈጥሮ ከተሞች በጋራ የሚያከብሩበት ሁኔታም ተመቻችቷል።  

 

በዚሁ መሰረት የኢትዮጵያ ከተሞች ሳምንት ዘንድሮ ለስድስተኛ ጊዜ ‹‹ከተሞቻችን የኢንተርፕራይዞች ልማት ማዕከላት 

በመሆን የኢትዮጵያን ህዳሴ ያሳካሉ!›› በሚል መሪ ቃል በኢትዮጵያ የከተሞች የትብብር መድረክና በባለ ድርሻ አካላት 

ተሳትፎ ከህዳር 6- 13/ 2007 በድሬዳዋ ከተማ በደማቅ ዝግጅቶች እየተከበረ ይገኛል፡፡  



 

ይኸው ዝግጅት በከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ዘርፍ የከተማ ነዋሪዎችን፣ ባለሃብቶችንና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን 

ተሳትፎና ትብብር በማጠናከር የተገኙ መልካም ተሞክሮዎችን ለማስፋት፣ እንዲሁም የከተሞችን እሴቶችን በማስተዋወቅና 

በማጎልበት ጠንካራ መሠረት ያለው  የህዝብ ንቅናቄ በመፍጠር ከተሞች ለነዋሪዎቻቸው ምቹና ተስማሚ እንዲሆኑና 

ህዳሴያቸውን እንዲያረጋግጡ አስተዋፅኦ የማበርከት አላማን  ያነገበ ነው፡፡ 

 

የከተሞች ሳምንት ዝግጅት በከተሞች መካከል ዉድድሮች በማካሄድ የተሻለ አፈጻጸም ያስመዘገቡትን በማበረታታት 

የአንዱን ከተማ መልካም ልምድና ተሞክሮ ለሌሎች በአርአያነት በማስተላለፍ በመማር በአገራችን ከተሞች ፈጣን ለውጥ 

ለማረጋገጥ ያለው ፋይዳ ጉልህ ነው፡፡  

 

የኢትዮጵያ ከተሞች ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶችን የጠበቁና ለነዋሪዎቻቸው ምቹ እንዲሆኑ ለማድረግ እየተደረገ ያለውን 

ጥረት ለማሳደግ ከአገራችን ውጭ የተሻለ የከተማ ልማትና ልምድ ካላቸው ከተሞች ተሞክሮ በመቅሰም ከኢትዮጵያ ነባራዊ 

ሁኔታ ጋር በማጣጣም ተግባራዊ ለማድረግ የከተሞች ሳምንት ጠቃሚ መድረክ ሆኖ በማገልገል ላይ ይገኛል፡፡ 

 

በዘንድሮው የኢትዮጵያ ከተሞች ሳምንት ከተሞቻችን ከዚህ በፊት የነበራቸውን ልምዶች በመጠቀም በተሻለ መልኩ ዝግጅት 

አድርገው የቀረቡበት፣አዳዲስ የፈጠራ ሥራዎች የተስተናገዱበት፣ባህላዊና ተፈጥሯዊ የቱሪዝም መስህቦች በስፋት 

የተዋወቁበት፣ምርጥ ተሞክሮዎች የተስፋፉበት በመሆኑ ተጨማሪ እድገት የታየበት ነበር፡፡ 

 

ይሀው ዝግጅት ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስታችን በከተሞቻችን የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን 

ለመቅረፍ ከመቼውም ጊዜ በላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ በመሆኑ እንደዚህ አይነት የጋራ መድረኮች እርስ በእርስ በመመማር 

የተሻለ ግንዛቤ በመፍጠር በመንግስት ፣ በህዝቡና በግሉ ዘርፍ የተቀናጀ ጥረት ከማድረግ አንፃር አዎንታዊ መግባባት 

እየተፈጠረበት ያለ ጠቃሚ መድረክ ነው ። 

 

በከተሞች መልካም አስተዳደርን የማረጋገጥ ተግባር በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን በተቀመጠው መርሃ 

ግብር መሰረት ለማሳካት የሚደረገው ጥረት ከማጎልበት ባሻገር ከዚሁ የሚገኘውን ልምድ በመቀመር በሁለተኛው የእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዘመን ለተሻለ ውጤት ይበልጥ ለመትጋት አመቺ ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡ 

 

አገራችን የተያያዘችውን ፈጣንና ፍትሃዊ እድገት በማስቀጠል የነዋሪዎቻቸውን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የፖለቲካ አመራሩ፣

ሲቪል ሰርቪስ ሠራተኛው፣ልማታዊ ባለሃብቱና ሰፊው የከተማ ህዝባችን በጋራና በቅንጅት መስራት አማራጭ የለውም። 

የሁሉም የጋራ ርብርብ መተኪያ የሌለው በመሆኑ ለተግባራዊነቱ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል ፡፡ 

 

                            የኢፌዴሪ መንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ፅ/ቤት 

                                                ህዳር 12 ቀን 2007 ዓ.ም 

                                                             አዲስ አበባ 


