
ኢህአዳግ ይተካካሌ፤                                                                            

የመንግስት ባሇስሌጣኖችስ? 

 

                                         ያፌት ዓምዯ(yaf_et@yahoo.com) 

ኢህአዳግ ባካሄዯው መዯበኛ ስብሰባ የቀዴመው አመራር በአዱስ ትውሌዴ ሇመተካት 

በወሰነው መሰረት በሶስት ዙር በአጠቃሊይ አመራሩ(በተሇይ ከትጥቅ ትግሌ ጀምሮ የነበረ) 

ስሌጣን እንዯሚሇቅ ተስማምተዋሌ። ይህንን ጉዲይ የምስማማበትና ተገቢም ነው። ከዚህ 

ጋር ተያያዥነት ያሇውና ትኩረት ሌያገኝ ይገባዋሌ የምሊቸው ነገሮች ከዚህ በታች 

አስቀምጣሇው። 

መንግስት ማሇት ገዢው ፓርቲ መሆኑን ሁሊችን የምናውቀው ነገር ነው። ገዢው ፓርቲ 

የስሌጣን ሹምና ሽር አዯረገ ማሇት መንግስት የስሌጣን ሹምና ሽር አዯረገ ማሇት ነው  

ምን እያሌክ ነው ሌትለኝ ትችለ ይሆናሌ።  ገዢው ፓርቲ ሙለውን የመንግስት ስሌጣን 

ይይዛሌ ማሇት ግን አይቻሌም። 

የመንግስት ስሌጣን ስሌ በማነኛዉም የመንግስት መስሪያ ቤት (የሌማት ዴርጅትም ሆኑ 

በሲቪሌ ሰርቪስ የሚተዲዯሩት)ማሇቴ ነው። እኔ የተገነዘብኩዋቸው አሰራሮች ጠቅሇሌ  ባሇ 

መንገዴ ሊስቀምጥ። 

በኢትዮጵያ ያሇው የመንግስት ሰራተኛ ዋናው ስራው በስሌጣን ሊይ ያሇው መንግስት 

(ፓርቲ) የሚያወጣቸው ፖሉሲዎችና ስትራተጂዎች ተግባራዊ ማዴረግ ነው፤ምንም ያህሌ 

የፖሇቲካ ሌዩነቶች ቢኖሩትም። አብዛኛው  ሰራተኛ ይህንን ተቀብል ተግባራዊ 

ቢያዯርግም ቁጥራቸው አነስተኛ የማይባለ ሰራተኞች(ይህ አስተያየት እነዚህን 

ይመሇከታሌ) ከዚህ ዓሊማ በተፃራሪ ሲንቀሳቀሱ ይስተዋሊለ። 

የዚህ መገሇጫዎች በማኔጅመንት የሚገኙ የመንግስት ሹመኞች የራሳቸው ቡደን 

በመፍጠር ላልች ሰዎች እዴለን እንዲያገኙ በመዝጋት የሚቀርቡትን ማሻሻያ ሃሳቦችና 

አዲዱስ አሰራሮች በዴምፅ ብሌጫ እየሻሩ ሇበሊይ የመንግስት አካሊት በሚያንሸባርቅ 



ቃሊቶች (ውስጣቸው ባድ ቢሆንም)  በሚያቀርቡዋቸው ሪፖርቶች እየሸወደ፤ 

በመስራቤታቸው ያለት የስሌጣን ቦታዎች በሙለ ከአንዴ አካባቢ ብቻ የመጡ ሰዎች 

የተቆጣጠሩት መስራቤቶች ቁጥራቸው ቀሊሌ አይዯሇም። 

ከአንዴ አካባቢ የመጡ ሰዎች ስሌጣኑ ብይዙት ምን ችግር አሇው ሉባሌ ይችሊሌ። 

በመጀመሪያ ሰዎቹ ወዯ ስሌጣን የመጡባቸው መስፈርቶች ምንዴናቸው ብሇን መጠየቅ 

ያስፈሌገናሌ። እነዚህ መስራያ ቤቶች ተጠቀመንባቸው የሚሎቸው መስፈርቶች ሰራተኛው 

የማያምንባቸው እና ቅሬታውም በግሌፅ የሚገሌፅባቸው ናቸው። (ይህንን በጣም አከራካሪ 

ጉዲይ ስሇሆነ በዚህ ርእሰ ጉዲይ ብቻ ላሊ ግዜ ሀሳቤን እገሌፃሇው )      

አሁን የሚታየኝ ነገር እነዚህ አሁን ሊሇው የመንግስት የበሊይ ሃሊፊዎች ራስ ምታት 

የሆኑባቸው (በኔ ግምት) ይተካለ የሚባለት አዲዱስ አመራሮች እንዳት አዯረገው 

ሉያሻሽሎቸው እንዯሚችለ ነው። የመንግስት መስሪያ ቤቶች በመሌካም አስተዲዯር 

መስፈን ወሳኝ ዴርሻ እንዲሊቸው ግሌፅ ነው። በዚህም ምክንያት መንግስት ትሌቅ ትኩረት 

በመስጠት መሰረታዊ የአሰራር ሂዯት (Business process re-engineering) ወዯ ተግባር 

እየቀየረ ይገኛሌ። ግን የአሰራር ሇውጥ ብቻ የተፈሇገው ዓሊማ መምታት ይቻሌ ይሆን? 

የአስፈፃሚዎቹስ ነገር? 

በዚህ መነሻነት ነው መንግስት ከፍተኛ የስሌጣን ቦታዎችና ከፍተኛ የመንግስት ስሌጣን 

ቦታ የያዙት ቦታ በመሌቀቅ ብቻ ኢትዮጵያ በአዱሱ ትውሌዴ እየተዲዯረች ነው ሇማሇት 

ይቻሊሌ ወይ የምሇው? በዯቡብ ክሌሌ፣ በአማራ ክሌሌ፣ በኦሮምያ ክሌሌና በትግራይ ክሌሌ 

አዲዱስ አመራሮች ወዯ መንግስታዊ መዋቅር ሇማስገባት የሚዯረገው ጥረት ከነዴክመቱ 

ሉበረታታ ይገባሌ እሊሇው።በፌዳራሌ የመንግስት መዋቅሮች ግን የሚታየኝ ነገር የሇም። 

በተሇይ ዯግሞ በመንግስት የሌማት ዴርጅቶች (ባንኮች፣ መዴን፣ መብራት ኀይሌ እና 

ላልች)። 

ስሇዚህ ኢህአዳግ ሉያዯርግ ያቀዯው ሇአዱሱ ትውሌዴ የስሌጣን ማስረከብ ስሌት 

ተግባራዊና አጥጋቢ የሚሆነው የ20+ ሚኒስትሮችና ጠቅሊይ ሚኒስትሩ መተካት ሳይሆን 

ሇኢህአዳግ ትሌቅ ተግታሮች (Obstacles) የሆኑትን እነዚህን ህዝብን ከማገሌገሌና 

የመንግስትን ፖሉሲና ስትራተጂ ከማስፈፀም ይሌቅ፤ የራሳቸው ኑሮ ሇማሞቅ እና 

መንግስትን መጥፎ ገፅታ ሇማሊበስ ሲሯሯጡ የነበሩት ራሱ የሾማቸው እና እርስ በርሳቸው 



ሲሿሿሙ የነበሩት ሰዎችም ቀዴሞ ማንጓሇሌ ይጠበቅበታሌ አሇበሇዚያ ግማሽ ፍሬ ግማሽ 

ብቅሌ ይሆናሌ። 

 

                                                    ኢትዮጵያ ሇዘሌአሇም ትኑር!! 


