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የቢሮክራሲው ቆብ አልባ ምስማሮች 

ሰለሞን ሽፈራው 11-14-16 

እንግዲህ ወቅቱ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግና የኢፌዴሪ መንግስት የነደፉትን በጥልቀት 

የመታደስ አጀንዳ ተግባራዊ ማድረግ የጀመሩበት ነውም አይደል? ስለዚህ እኛስ ከዚሁ 

የዛሬዋ ኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት እንደ ወሳኝ የጋራ ጉዳይ ሊወስዱት ከሚገባ 

ወቅታዊ አጀንዳ ጋር ተያያዥነት ባላቸው አንዳንድ ነጥቦች ዙሪያ የሚያጠነጥን ሀሳብ 

እያነሳን ብንለዋወጥ ምን ይለናል? ኧረ እንዲያውም፤ በጥልቀት የመታደስ 

አለመታደሱ ጉዳይ የየራሳችንን የመፍትሄ ሀሳብ እናዋጣ ዘንድ ግድ የሚል አገራዊ 

አጀንዳ ሆኖ ነው ለኔ የሚሰማኝ፤ 

ምክንያቱም፤ አሁን ላይ ኢትዮጵያ እንደ አገር የምትገኝበት አጠቃላይ ድባብ 

ሲገመገም፤ መላው ሕዝቦቿ እንደአንድ ህብረተሰብ እጅ ለእጅ ተያይዘው የሚያካሂዱት 

ፈርጀ ብዙ የፀረ ድህነት ትግል በተወሰነ መልኩም ቢሆን እየተቀዛቀዘ መምጣቱንና 

በዚያው ልክም የፈጣን ልማት ንቅናቄያችን ድምር ውጤት መገለጫ የሆነው የህዳሴ 

ጉዞ ለቅልበሳ አደጋ ሊጋለጥ እንደሚችል አመልካች አዝማሚያዎች የሚስተዋሉበትን 

ገፅታ ስለመላበሱ ደፍሮ መናገር አይከብድምና ነው፡፡ ስለዚህም ወቅታዊው የአገሪቱ 

ተጨባጭ  እውነታ በእርግጥም ትርጉም ባለው ስፋትና ጥልቀት የሚፈፀም የተሀድሶ 

መርሀ-ግብርን አስፈላጊነት አፍ አውጥቶ የሚናገር ከመሆኑ አኳያ ሲታይ፤ እያንዳንዱ 

ዜጋ በጉዳዩ ዙሪያ የየራሱን ገንቢ አስተዋጽኦ ለማበርከት እንዲችል መሟላት 

የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ምን ያህል ተሟልተዋል? የሚለውን ጥያቄ አንስቶ 

ምላሽ ለመስጠት መሞከር ተገቢ መስሎ ሰለሚሰማኝ ነው እኔም ይህቺን መጣጥፍ  

ለማዘጋጀት የተገፋፋሁት፡፡ 

ከዚህ ኢትዮጵያ እንደ አገር ከምትገኝበት የወቅቱ ተጨባጭ እውነታ በመነሳት እኔ 

እንደግለሰብ በጥልቀት የመታደስ መርሀ-ግብሩን ያለአንዳች ማቅማማት እደግፈዋለሁና 

መርሀ-ግብሩ እስከታችኛው መንግስታዊ መዋቅር ወርዶ ተፈፃሚ ይሆን ዘንድ መሟላት 

ይኖርባቸዋል የምላቸውን አንዳንድ ቅድመ ሁኔታዎች ልጠቁም፤ በዚህ መሰረትም፤ 

ለመሆኑ ኢህአዴግና የኢፌዴሪ መንግስት አሁን ላይ ተግባራዊ ማድረግ የጀመሩትን 
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በጥልቀት የመታደስ ንቅናቄ አስፈላጊነቱ የማያጠያይቅ ወቅታዊ አጀንዳ ነው ስንል 

ምን ማለታችን ነው? የሚል ጥያቄ  ማስቀደም ጠቃሚ ሆኖ ይሰማኛል፡፡ እናም እንደኔ 

እምነት ከሆነ፤ በጥልቀት የመታደሱን መርሀ-ግብር እጅግ አስፈላጊና በተፋጠነ መልኩ 

ወደታች ወርዶ እስከ ቀበሌ ድረስ  ባለው አስተዳደራዊ የመንግስት መዋቅር ተፈጻሚ 

እንዲሆን ግድ የሚል መሰረታዊ ምክንያት ተደርጎ መወሰድ ያለበት ቁልፍ ጉዳይ 

ቢኖር፤ መላው የአገራችን ሕዝቦች ለዘለቄታዊ የጋራ ዕጣ-ፈንታቸው መቃናት ፅኑ 

መሰረት የጣሉበትን የፀረ ድህነት ትግል ወይም ደግሞ የህዳሴ ጉዞ በውጥኑ መክኖ 

እንዲቀር የሚያደርጉ ተጨባጭ የቅልበሳ አደጋዎች በተደጋጋሚ ሲፈታተኑን 

የሚስተዋሉበትን ችግሮች እንደ ህብረተሰብ መናበብን በሚጠይቅ አግባብ መቅረፍና 

ህልውናችንንም አጠናክሮ ማስቀጠል ስለሚጠበቅብን ነው ማለት ይቻላል፡፡                                                                                                                                                                                                     

ይህን ስል ግን፤ የጉዳዩን አስፈላጊነት በተመለከተ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ እኔ 

በምገነዘበው ልክ መረዳትና መደገፍ ይጠበቅበታል ለማለት እየቃጣኝ እንዳልሆነ ልብ 

ይባልልኝ፡፡ በጥልቀት የመታደሱን መርሀ-ግብር ጠቀሜታ አምኖ መቀበልና 

ለተፈፃሚነቱም ተገቢ ድጋፍ መስጠት የሚቻለው ከእያንዳንዳችን የአስተሳሰብ 

ወገንተኝነት ጋር ጥብቅ ቁርኝት ባለው የግል ምርጫችን ላይ በመመስረት እንደሚሆን 

በሚገባ እገነዘባለሁ፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ከወዲሁ ሊሰመርበት የሚገባ የጋራ 

መግባባትን የሚጠይቅ ቁልፍ ጉዳይ ስለመኖሩ ግን አምናለሁ፡፡ 

ማለትም፤ በጥልቀት የመታደሱን ወቅታዊ መርሀ-ግብር እንደጠቃሚ የጋራ አጀንዳ 

ከመቁጠር በሚመነጭ ቀና አሰተሳሰብ መደገፍና ለተፈፃሚነቱ ጥረት ማድረግ 

አለማድረግ ከእያንዳንዳችን የግል አመለካከት ጋር በተያያዘ ፍላጎት የሚወሰን ጉዳይ 

መሆኑ መዘንጋት የለበትም። በዚህ ረገድ፤ ይህቺን አገር የመምራት ኃላፊነት 

የተሸከመው መንግስት መላው የኢትዮጵያ ሕዝቦች የጣሉበትን ታሪካዊ ሃላፊነት 

በአግባቡ እንዳይወጣ የሚያደርጉትን ዕክሎች ማስወገድ እንዳይችል፤ በአንድ ወይም 

በሌላ መልኩ የሚገለፅ አሉታዊ ተፅእኖ ለማሳደር  ያለመ እንቅፋት እንዲፈጥር ሕግ 

የሚፈቅድለት ዜጋ አልያም ደግሞ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድን ይኖራል ተብሎ 

አይታመንም፡፡ ስለሆነም፤ የኢፌዴሪ መንግስት አሁን የነደፈው በጥልቀት የመታደስ 

መርሀ-ግብር እስከታችኛው የወረዳና የቀበሌ አስተዳደራዊ መዋቅር ድረስ በተዘረጋ 
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ተዋረድ ተፈፃሚ ሆኖ ለምልዓተ ሕዝቡ አንገብጋቢ ጥያቄዎች  ደረጃ በደረጃ ምላሽ 

መስጠት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር የማይፈልጉ ወገኖች መርሃ ግብሩን 

የማኮላሸት ሙከራ ሲያደርጉ የሚስተዋሉበት ደባ ቢያጋጥም እንዴት ባለ ህጋዊ አግባብ 

ነው መከላከልና አደብ ማስገዛት የሚቻለው? የሚል ጥያቄ ከወዲሁ ማንሳት እንዳለብን 

ይሰማኛል፡፡ 

ይልቁንም፤ በጥልቀት የመታደስ መርሀ-ግብሩን እጅግ በጣም አስፈላጊ እንዲሆን 

ከሚያደርጉት የዛሬዋ ኢትዮጵያ አገር አቀፍ ችግሮች መካከል አንዱና ምናልባትም 

ዋነኛው እንደሆነ የሚታመንበት የመልካም አስተዳደር እጦት ጉዳይ ሲነሳ፤ አብሮ 

መነሳቱ የማይቀረው ሲቪል ሰርቪስና ፈርጀ ብዙ ተግዳሮቶቹ ናቸው፡፡ ምክንያቱም፤ 

አብዛኛዎቹ የሲቪል ሰርቪስ ተቋማት፤ በተለይም ሕዝቡ ከሚመራው መንግስት 

ማግኘት የሚገባውን አገልግሎት እንዲሰጡ የሚያስገድድ ተግባርና ሀላፊነትይዘው 

የሚቋቋሙ እንደመሆናቸው መጠን፤ ዘርፉ ይህን  ሕዝባዊ አገልግሎት የመስጠት 

ተልእኮውን በቅጡ ሳይወጣ ቀርቶ ህብረተሰቡ ሲማረር እንዲህ እንደ አሁኑ ሥርዓቱን 

ለቅልበሳ አደጋ የሚያጋልጥ ሁኔታ ሊከሰት ይችላልና ነው፡፡ 

ከዚሁ የአገራችን ነባራዊ እውነታ በመነሳትም፤ የኢፌዴሪ መንግስት ወደ ስልጣን 

ከመጣ ጀምሮ፤ የሲቪል ሰርቪስ ተቋማት ተገልጋዩን ሕዝብ የሚያረካ አገልግሎት 

ለመስጠት በሚያስችል መልኩ የተደራጁ መሆን አለባቸው የሚል ፅኑ እምነት ይዞ 

ዘርፉን ከኋላ ቀር አሰራር ለማላቀቅ ያለመ መዋቅራዊ ለውጥ እንዲያመጣ የማድረግ 

ጥረት ላይ አተኩሮ ሲንቀሳቀስ ቆይቷል፡፡ ለዚህ ደግሞ ከዚህ ቀደም የኢፌዴሪ 

መንግስት ‹‹የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ወይም ሪፎርም፤ እንዲሁም B.P.R.እና ከይዘን 

የተሰኙትን የመዋቅራዊ ለውጥ ፍለጋ ተደጋጋሚ ጥረቶች ያሳየባቸው መርሀ ግብሮች 

በአገር አቀፍ ደረጃ የተከናወኑበት አግባብ እንደነበር ነው፡፡ 

ይሁን እንጂ፤ መንግስት የተወሱትን ልዩ ልዩ የሲቪል ሰርቪስ  ማሻሻያ ፕሮግራሞች 

ጨምሮ ሌሎችም የስልጠናና የአጫጭር የአቅም ግንባታዎችን ባካተተ መልኩ 

የሚገልፅ ተከታታይ ጥረት ከማድረግ የቦዘነበት አጋጣሚ እንዳለመኖሩ፤ ከፕሮግራሞቹ 

አንዳቸውም እንኳን እንብዛም የሚያመረቃ ውጤት አምጥተዋል ማለት እንደማይቻል 
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ነው በጉዳዩ ዙሪያ የተሰሩ ጥናታዊ መረጃዎች የሚያመለከቱት፤ በእርግጥም የከዚህ 

ቀደሞቹ የሲቪል ሰርቪስ ተቋማትን ሰራተኞች ሁለንተናዊ ብቃት ለማሳደግ ሲባል 

ተግባራዊ የተደረጉ የመዋቅር ማሻሻያ ፕግራሞች የታለመላቸውን ግብ ቢመቱ ኖሮ፤ 

ዛሬ ላይ እንደአገር አንገብጋቢ መፍትሔ የሚያሻው የጋራ ችግራችን ስለመሆኑ 

የተስማማንበት የመልካም መስተዳደር እጦት ጉዳይ፤ ከመቃለል ይልቅ ይበልጥ 

እየተባባሰ አይመጣም ነበር፡፡ 

በግልጽ አነጋገር፤ ከዚህ ቀደም የኢፌዲሬ መንግስት የሰቪል ሰርቪሱን ኋላቀርነት 

የተጠናወተው ብልሹ አሰራር ደረጃ በደረጃ ለማስቀረትና ዘርፉን ህዝባዊ እርካታ 

የሚያስገኝ ፈጣን አገልግሎት መስጠት የሚችል ለማድረግ የሞከረባቸው ተደጋጋሚ 

ጥረቶች፤ የተፈለገውን ያህል አመርቂው ውጠት ሳያመጡ የቀሩበትን ትክክለኛ 

ምክንያት መርምሮ መረዳት ሳይቻል፤ የአሁኑን በጥልቀት  የመታደስ መርሐ ግብር 

ንቅናቄም ተመሳሳይ ችግር እንደማይገጥመው እርገጠኛ መሆን ይከብዳል ማለቴ ነው፡፡ 

ስለዚህም ከከፍተኛው የፌደራሉ መንግስት የሥልጣን እርከን ጀምሮ እስከ መጨረሻው 

ተሐታይ መዋቅር ወይም እስከ ወረዳና ቀበሌ ድረስ ባለው የመንግስት መስሪያ ቤት 

ቢሮክራሲ ውስጥ ለመንቀል በማያመች መልኩ የተሰገሰጉ ቆብ አልባ ምስማሮች 

ከመኖራቸው የተነሳ ዛሬም በጥልቀት የመታደሱን አገር አቀፍ ጥረት ለማሽመድመድ 

ያልለመ ደባ መፈጸማቸው እንደማይቀር ግንዛቤ  ይወሰድበት ዘንድ ተገቢ መስሎ 

ይሰማኛል፡፡ 

አንድን መጀመሪያ ላይ በቆብ አልባ ምስማሮች የተሰራ ጠረጴዛ ከጊዜ በውኃላ እርጅና 

ሲጫጫነው አይተን ለማደስ ብንነሳ ምንኛ የማይታሰብ ጉዳይ ሆኖ እንደምናገኘው 

መገመት የሚቻለውን ያህል፤ በተለይም የአገራችን ሲቢል ሰርቪስ ከትናንት እስከዛሬ 

የሚታወቅበትን እጅግ የተወሳሰበ ቢሮክራሲያዊ ሰንሰለት መልክ ለማሲያዝ የሚደረግ 

ጥረት ሁሉ፤ የተለየ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ፈተና ይኖርበታልና ይህንን አለመዘናጋት 

ይመረጣል፡፡  ስለዚህ፤ በጥልቀት የመታደሱን ወቅታዊ አጀንዳ ለማሳካት የሚደረገው 

ጥረት የቢሮክራሲውን ቆብ አልባ ምስማሮች ነቅሎ በሚጣልበት ብልሀት ላይ 

በተመሰረተ ጥንቃቄ መቃኘት ይኖርበታል እላለሁ፡፡ መዓ ሰላማት! 
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