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ፈጻሚውን የዘነጋ ተሃድሶ ለማያንሰራሩት  

ክስረት ይዳርጋል 

ዮናስ 12-05-16 

 

ኢህአዴግ ባደረጋቸው ግምገማዎችና የህዝብ መድረኮች መገንዘብ የተቻለውና የተረጋገጠው  በድርጅቱም ሆነ እርሱ 

በሚመራው መንግስት ውስጥ ህዝቡንና አገራቸውን በልማታዊ አቅጣጫና በታማኝነት ከሚያገልገሉ አባላትና አመራሮች 

ጎን፣ ከዚህ ህዝባዊ የአገልጋይነት መንፈስና አስተሳሰብ ርቀው መንግስትን የራሳቸው ግላዊ ጥቅም ማካበቻ ለማድረግ 

የሚፈልጉ ሰዎች በደባልነት መኖራቸውን መሆኑ የድርጅት አመራሩን እና የመንግስት ከፍተኛ አስፈጻሚ አካላትን 

ማእከል አድርገው የተደረጉ በጥልቀት የመታደስ ግምገማዎች ስለማረጋገጣቸው መንግስትም ሆነ መሪ ድርጅቱ ይፋ 

ያደረጉት ሃቅ ነው፡፡ 

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ አንዳንድ አካላት ተሃድሶውን እና የተሃድሶውን አቅጣጫ በተለየ መንገድ በመረዳት የተቀረው 

ደግሞ አውቆ የኪራይ ሰብሳቢነት ከርሱን ለመሙላት ይረዳው ዘንድ የጉዳዩን አቅጣጫ በማሳት ስራ ላይ 

መጠመዳቸውም እሙን ነው።   

ያም ሆኖ ግን እጅግ አብዛኛው የመንግስት ሰራተኛ ህዝብን በቅንነትና በታማኝነት በማገልገል ለለውጡ ጉልህ 

አስተዋፅኦ እንዳበረከተው ሁሉ፣  የሰው ህይወትና ንብረት ለወደመባቸው ግጭቶች እና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 

ለማውጣት ምክንያት የሆኑ የኪራይ ሰብሳቢነት አዝማሚያዎችን በጥብቅ በመታገልና በማስተካከል መንግስት የህዝብ 

አገልጋይ እንደሆነ መቀጠሉን ማረጋገጥ የተሃድሶው መነሻና መድረሻ መሆኑን መንግስት በተደጋጋሚ በነቢብም ሆነ 

በተግባር አረጋግጧል ።   በየደረጃው ያሉ ኃላፊዎችና አባላት በተለየ ደግሞ ዛሬም እንደትላንቱ ህዝብን የማገልገል 

ዓላማ አንግበው ሌት ተቀን ለአገራቸው እድገትና ለህዝባቸው ተጠቃሚነት የሚባትሉ ታጋዮች ይህን ኃላፊነት በቅጡ 

መወጣት የሚችሉበትን መደላድል መፍጠርም ሌላኛው የጥልቅ ተሃድሶው ግብ ነው ። 

ከዚህ በመነሳት የተሃድሶው ግብ መንግስትን ከማንኛውም አይነት ድክመት የማፅዳትና ለተልእኮው የማብቃት ጉዳይ 

እንጂ የግለሰቦችን ሂሳብ የማወራረጃ ጉዳይ እንዳልሆነ መገመት አይከብድም፡፡በመሆኑም ተሃድሶ ማለት  በአንድ 

በኩል የመንግስትን ዴሞክራሲያዊና ልማታዊ ባህርያት በከፍተኛ ትኩረት ማጎልበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ በመንግስት 

ደረጃ የሚታዩ የኪራይ ሰብሳቢነት አዝማሚያዎችን በፅናት እየተፋለሙ የማስተካከል ተግባራትን በፅናት መፈፀም እና 

ለመፈጸም የሚያስችል ምህዳር መፍጠር ማለት እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል፡፡  

ተሃድሶ ማለት ሌላ ሳይሆን መንግስት በእስካሁኑ ድሎች ሳይዘናጋ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ባጋጠሙት ፈተናዎች ክብደት 

ሳይደናገጥ በፅናትና ህዝባዊ ወገንተኝነት የተያያዘውን ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ትግል ወደ ሌላ ከፍታ ለማውጣት 

የሚያስችለውን ስርአት መዘርጋትና ለዚሁ የሚመጥን የሰው ሃይል ማሰማራት ማለት ነው፡፡  

ችግሩና የዚህ ተረክ መነሻ በየደረጃው የሚታዩት የመልካም አስተዳደር ችግሮች ዓይነተኛ ምንጭ ኪራይ ሰብሳቢነት 

ስለመሆኑና  በየአስተዳደር እርከኑና በየሴክተር መስሪያ ቤቱ የሚገኘውን አመራርና ፈፃሚ የአድሎና የመጠቃቀም ተግባር 

ውስጥ የሚያስገባውም ይኸው ኪራይ ሰብሳቢነት እንደሆነ በጥናትም ሆነ በግምገማ ተረጋግጦ ሳለ ተሃድሶው 
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በአስፈጻሚው እና በየደረጃው በሚገኙ የገዢው ፓርቲ አመራሮች እና ካድሬዎች ላይ ተንጠልጥሎ ዋነኞቹ ወደሆኑት 

አስለቃሽ ጥይቶች አለመውረዱ ወይም ደግሞ መዘግየቱ የሚፈጥረው ስጋት ነው፡፡  

በሁሉም የመንግስት ተቋማት የሚገኙ ፈጻሚ ወይም የሲቪል ሰርቪሱ አካል ሕዝብን በቅንነት የማገልገል ተነሳሽነት 

ጉድለት ማመናጨቅና ማዋከብ ውስጥ የሚከተው የሕዝባዊነት ጉድለት ምንጭም ይኸው የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት 

መዳበር መሆኑን አንጥሮ ያወጣው መንግስትና መሪ ድርጅቱ አስፈጻሚው ላይ ተንጠልጥሎ ብቻ ፖሊሲ ፈጻሚው ላይ 

ችላ ባይ ከሆነ ወይም ከዘገየ ተሃድሶው ኪሳራ ይሆናል፡፡ ተሃድሶ ማለት እላይ የተንጠለጠለ የካቢኔ ብወዛ ሳይሆን 

መንግስትና ሕዝብ ተባብረው እንዲህ ያለውን ሕዝባዊነት የጐደለውን የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር የሰፈነበትን  

ፈፃሚ ከየተቋሙና ከየመዋቅሩ ማጥራት   ነው፡፡  

በጥቅሉ ተሃድሶ ማለት በተነሳሳ ሕዝባዊ የለውጥ ሀይል ቀልጣፋ፣ አርኪና አስተማማኝ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል 

ምቹ ሁኔታ በመፍጠር መልካም አስተዳደርን ማረጋገጥ የመሆኑን እውነታ በተግባር ማረጋገጥ እስከሆነ ድረስ ለዚህ ቀራቢ 

መሆኑ የማያከራክረውን ሲቪል ሰርቪስ በቶሎ መቃኘትን ይጠይቃል፡፡   

ይህ የሚያስፈልገው ያለምክንያት ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብን እንዲያገለግል ከፍተኛ አደራ የተጣለበት አዲሱ ካቢኔ፣ 

በመካከለኛና በዝቅተኛ ደረጃ በሚገኙ ብቃት ባላቸው አስፈጻሚዎችና ፈጻሚዎች ካልታገዘ እዚህ ግባ የሚባል 

ውጤት ሊያስመዘግብ በማናቸውም መልክ ስለማይቻለው ነው ፡፡ ከኅብረተሰቡ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው የታችኛው 

መዋቅር በብልሹ አሠራርና በከፋ የሥነ ምግባር ችግር የተጠቃ ሲሆን፣ ከፍተኛ ለሆነ የብቃት ችግርም የሚጋለጥ 

ስለሚሆን ኪሳራው የሰፋ ይሆናል፡፡ በከተሞች ውስጥም ሆነ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በሚገኙ ደካማ መዋቅሮች 

ውስጥ የተሰገሰገው ሲቪል ሰርቪስ ፀድቶ፣ በብቃታቸውና በሥነ ምግባራቸው ምሥጉን በሆኑ ዜጎች በፍጥነት 

እስካልተተካ ድረስ ተሃድሶው ኢላማውን ይስትና የአጸፋ ምላሹን የከፋ ያደርገዋል፡፡   

በፌዴራል ደረጃ እና ከነውስንነቱም ቢሆን በክልሎች እንደተደረገው ሁሉ በዞኖች፣ በወረዳዎችና በከተማ አስተዳደሮች 

ውስጥ በፖለቲካ ፓርቲ አባልነትና ታማኝነት መሥፈርት ተደላድሎ የተቀመጠው  ኪራይ ሰብሳቢና ብቃት አልባ ሲቪል 

ሰርቪስና አስፈጻሚ ለመልካም አስተዳደር መጥፋት፣ ለፍትሕ መጓደል፣ ለሕገወጥ ተግባራት መበራከትና በአጠቃላይ 

ለዜጎች ምሬት ዋነኛው ምክንያት መሆኑ እስከተረጋገጠ ድረስ ችላ ባይነቱ ለከፋ ኪሳራ የሚያጋልጠን እንደሆነ መዘንጋት 

አይገባም ፡፡  

ግብር ከፋዩ ሕዝብ ቀልጣፋ አገልግሎት እንዳያገኝ በማድረግ፣ የወጣቶች ፍትሐዊ ተጠቃሚነት እንዳይኖር መሰናክል 

በመፍጠር፣ ብልሹ አሠራሮችን በማስፋፋት፣ ሐሰተኛ ሪፖርቶች በመፈብረክ የተሳሳቱ መረጃዎች በማቅረብ፣ 

ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶችን በመጣስ፣ የሕግ የበላይነትን በመጋፋት፣ ኢ ህዝባዊ ተግባሩ የሚታወቅ ሲቪል ሰርቪስ  

አስቸኳይ በሆነ ጥልቅ ተሃድሶ ከቢሮክራሲው ውስጥ እስካልተመነጠረ ድረስ ኪሳራው ለተሃድሶው ምክንያት ከሆኑን 

ችግሮችም በላይ የሚከፋ እንደሆነ መዘንጋትም አይገባም፡፡   

በታችኛው መዋቅር ውስጥ ባሉ አመራሮችና ፈጻሚዎች ምክንያት የመልካም አስተዳደር ዕጦት መስፋፋቱን፣ ያላግባብ 

መበልፀግ መበራከቱን፣ ፍትሕ መጓደሉን፣ የሕዝብና የመንግሥት ግንኙነት ችግር ውስጥ መውደቁንና ሕገወጥ ተግባራት 

መበራከታቸውን ስለማረጋገጡ ከሚናገር መንግስት መዘናጋት ፈጽሞ ሊታሰብ የማይገባና ተሞኝቶ ሌላውንም በማሞኘት 

ወደመቀመቅ መውረድን እንደሚያመጣም ማሰብ ያስፈልጋል፡፡  አገሪቱ ለስድስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 

ሥራ ላይ ለማዋል የተገደደችው በዋናነት ይህ ሃይል ያስመረረው ዜጋ የጽንፈኛ ሃይሎች ሰለባ በመሆን ለበርካታ ዜጎች መሞት፣ 
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ለአካል ጉዳት፣ ለአገር ሀብት ውድመት መንስዔ የሆነ ሁከት በመቀስቀሱ ነው፡፡ የሕዝብ ሰላም በመናጋቱና የአገር 

ህልውናም አደጋ ውስጥ  በመግባቱ በሆነበት አግባብ አስለቃሽ የሆኑትን ጥይቶች ማምከን ለነገ የማይባልና ይደር 

የማያስፈልገው ነው።  ምክንያቱም ሕዝቡ ላቀረባቸው መሠረታዊ ጥያቄዎች መንግሥት መልስ መስጠት የሚጀምረው 

ከታች ከወረዳ ጀምሮ ስለሆነ በታችኛው መዋቅር ውስጥ በትምህርት ዝግጅታቸው፣ በሥራ ልምዳቸው፣ በሥነ 

ምግባራቸው፣ በአገር ወዳድነታቸውና በመሳሰሉት የተመሰከረላቸው ዜጎች እስካልተመደቡ ድረስ አጸፋው የከፋ መሆኑ 

ስለማያጠያይቅ፡፡ 

ስለሆነም በላይኛው የሥልጣን እርከኖች ላይ ከተወሰደው ዕርምጃ በተጨማሪ በታችኛው መዋቅር ውስጥ ተቀምጠው 

ሕዝቡን በቀጥታ የሚያገኙት ሹማምንትን ብቻ ሳይሆን ፈጻሚ የሆነውን ሲቪል ሰርቪስ ጥልቀት  ባለው ተሃድሶ ማጥራትና 

ማጽዳት ወቅቱ የሚጠይቀው የሃገራችን ሁኔታ ነው ። 


