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       አንዳንድ ሃሳቦች ለአዲሱ ካቢኔ ውጤታማነት 

ስሜነህ 11-03-16 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወደ ሥልጣን ከመጡ በኋላ በድጋሚ 

ያቋቋሙትን ካቢኔ ከአንድ ዓመት ጊዜ ቆይታ በኋላ አፍርሰው፣ እንደ አዲስ ያደራጁትን 

አዲስ ካቢኔ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥቅምት 22 ቀን 2009 ዓ.ም ያጸደቀው መሆኑ 

ይታወቃል ፡፡ አዲሱ የካቢኔ አወቃቀር መነሻ የመንግሥት ሥልጣንን ለግል ኑሮ ማመቻቻ 

ሳይሆን ለኅብረተሰብ ለውጥ መሣሪያ አድርገው ለመጠቀም የአመራር ጥራት ማስተካከያ 

ማድረግ አስፈላጊ  በተለያዩ ግምገማዎች ስለተረጋገጠ ነው። 

አሁን የሚፈለገው ጠቅላይ ሚኒስትሩን በአንድ ጉዳይ የሚያማክር ሳይሆን፣ የፖሊሲና 

የስትራቴጂክ ጉዳዮች አፈጻጸምን የሚከታተልና የሚያቀናጅ አደረጃጀት በመሆኑም   

በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የክላስተር አስተባባሪነት ኃላፊቶች ቀርተዋል፡፡  

በአዲሱ ካቢኔ ውስጥ 18 የሚሆኑት የትምህርት ዝግጅታቸው ዶክትሬት ዲግሪ ሲሆን፣ 

በርካቶቹ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራንና ተመራማሪ የነበሩ ከመሆናቸው አንጻር 

ህዝቡ ብዙ ይጠብቃልና አንዳንዶቹን እና ዋነኛ የሆኑትን ማስታወስ ተገቢ ይሆናል፡፡ 

ለተሰጠው ሹመት መመዘኛው ውጤታማነት፣ የሕዝብ ወገንተኝነት፣ እውቀትና ክሂሎት፣ 

ልምድ፣ መልካም ሥነ ምግባር፣ ታታሪነት፣ ወዘተ መሆናቸው በተጠቀሰው መሰረት 

እያንዳንዱ የካቢኔ ሚኒስትር ኃላፊነቱን በውጤታማነት እንዲያከናውን ይጠበቃል፤ 

ተገቢም ነው። 

እነዚህ  ተሿሚዎች በተመደቡባቸው የተለያዩ ዘርፎች ውስጥ ለዓመታት የተጠራቀሙ 

ችግሮች እንዳሉ አውቀው፣ እነዚህ ችግሮች የሚፈቱት ደግሞ በተለመደው የማድበስበስና 

የማለባበስ አካሄድ ሳይሆን በሥር ነቀል ለውጥ ብቻ መሆኑን ይረዳሉ ተብሎ ስለሚታሰብም 

ነው ብዙ መጠበቁ፡፡ 

ከዚህ ቀደም በፍትሕ ሥርዓቱ፣ በንግዱ ዘርፍ፣ በገቢዎችና ጉምሩክ፣ በመሬት አስተዳደር፣ 

በግንባታ፣ በመኖሪያ ቤቶች፣ ወዘተ ይሰሙ የነበሩ ቅሬታዎች አቅጣጫቸውን ቀይረው 

ለሁከት መቀስቀስ፣ ለዜጎች ሕይወት መጥፋት፣ ለአካል መጉደል፣ ለንብረት ውድመት 
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መንስዔ ከመሆናቸውም በላይ ለአገርና ለሕዝብ ህልውና ሥጋት ሆነው መክረማቸውና 

አሁንም ተንፍሰው የሚገኙት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሆኑም ይታወቃል፡፡ ስለሆነም 

ሕዝብ ከመንግሥት የሚፈልጋቸው ብዙ ነገሮች ያሉ ስለመሆናቸው ለአንድ አፍታም 

ቢሆን አዲሱ ካቢኔ ሊዘነጋ አይገባም ፡፡   

አዲሱ ካቢኔ በአዲስ አደረጃጀት ሲዋቀር የሰዎች መለዋወጥ ወይም መሸጋሸግ ብቻ ሳይሆን፣ 

ከዚህ ቀደም ሕዝብን ሲያስመርሩ የነበሩ ብልሹ አሠራሮች በተሻሉ አሠራሮች የመለወጥ 

ጉዳይ ስለመሆኑና ግቡም የሰው ለውጥ ሳይሆን የአሰራርና የውጤታማነት ጉዳይ መሆኑን 

ልብ ማለት ያሻል፡፡ ተሿሚዎች ብቃታቸውን፣ ልምዳቸውን፣ ሥነ ምግባራቸውንና 

ታታሪነታቸውን የሚያሳዩት ውጤታማ ተግባራትን በመፈጸም እንጂ በደረጀውና ለሸክምም 

የሚከብድ በሚመስለው ሲቪያቸው አይደለም ፡፡   

ስለሆነም ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታው እንቅፋት የሆኑ ድርጊቶችን ገትተው የተሻለ 

ሥርዓት ይፈጥሩልን ዘንዳ እንሻለን፡፡ ሰብዓዊ መብቶች የሚከበሩትና የሕግ የበላይነት 

የሚረጋገጥበት ዓውድንም ከመቼውም ጊዜ በተሻለ እንዲፈጥሩ እንጠብቃለን እና ነገርዬው 

ቀላል እንዳልሆነ ከወዲሁ እንዲያስቡበት ለማስታወስ እንሻለን።   

የመንግሥትን ትልቅ ኃላፊነት መሸከም ከክሂሎትና ብቃት ባለፈ ከፍ ያለ ስብዕናን 

ይጠይቃል፡፡ ኃላፊነትን በአግባቡ መወጣት፣ ለግልጽነትና ለተጠያቂነት መርህ መገዛት፣ 

ከአድሎአዊና ከቡድንተኝነት አስተሳሰብ ራስን ማራቅ፣ ሙስናን በቃል ብቻ ሳይሆን 

በተግባር መፀየፍ፣ አስመሳይነትንና አድርባይነትን መዋጋት፣ በማንኛውም አስቸጋሪ ሁኔታ 

ውስጥ እንኳን ቢሆን በራስ መወሰንን፣  አገርና ሕዝብን የማገልገል ክብር መጎናፀፍ፣ ከፀረ 

ዴሞክራሲ ተግባራት መታቀብ፣ ተቋማትን ጠንካራና ዘለቄታዊ እንዲሆኑ ማድረግ፣ ሥራን 

ከባለሙያ ጋር ማገናኘት፣ በአርዓያነት የሚጠቀስ አመራር መስጠት፣ ከአልባሌ ድርጊቶችና 

ሥፍራዎች ራስን ማራቅና የመሳሰሉት ዋነኞቹ እና ከአዲሱ የካቢኔ አባላት ሲቪ በላይ 

ህዝብ የሚፈልጋቸውና የሚጠብቃቸው ስብእናዎች መሆናቸውንም ተሿሚዎቹ 

እንዲያጤኑልን እንሻለን፡፡ ቀደም ሲል የነበረው በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ 

በክላስተር የማስፈጸም፣ እንዲሁም አማካሪ የሚባሉ ቦታዎች ሙሉ በሙሉ መቅረታቸው 

ለአዲሱ ካቢኔ ምንም አይነት ማመሃኛ የሌለና ስራው ላይ ጣልቃ የሚገባበትም 
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እንደማይኖር የሚያመላክት ነውና ብዙ መጠበቁ ተገቢነት ይኖረዋል፡፡ ከዚህም ባሻገር ይህ 

ዓይነቱ አሿሿም እንዲበቃ መደረጉ  የተንዛዙ አሠራሮችን ያስቀራል፡፡  

  

የካቢኔ አባላቱ ሹመታቸውን ያፀደቀላቸው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም አዲሱ ካቢኔ 

ውጤታማ እንዲሆን ብዙ ይጠበቅበታል። የካቢኔ አባላቱ   ለምክር ቤቱ የሚያቀርቡት 

ሪፖርት ከሃሰት የፀዳ፣ ተጠያቂነት ያለበትና የምክር ቤቱንም ክብር የሚጠብቅ እንዲሆን 

የቅርብ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ የመጀመሪያው ከምክር ቤት አባላቱ የሚጠበቅ ነው።   

በተለይ ቋሚ ኮሚቴዎች ምክር ቤቱ ጥርስ ያለው አንበሳ እንዲሆን መርዳት እና ጠንክረው 

መንቀሳቀስ አለባቸው፡፡ 

 የአዲሱ ካቢኔ አባላትም ራሳቸውን ለሕግ የበላይነት በማስገዛት የምክር ቤቱን ክብር 

ከመጠበቃቸውም በተጨማሪ፣ ለሕዝብና ለህሊናቸው ታማኝ በመሆን ኃላፊነታቸውን 

ሊወጡ ይገባል፡፡ ሁለቱም አካላት ከላይ የተመለከቱ እና የግጭት መንስኤ የነበሩ 

ጉዳዮችን ሁሉ የሚፈታ ካቢኔ እንደሚሆን ህዝብ ተስፋ ያደረገ መሆኑን በማመን፣ 

ራሳቸውን ለትልቅ የሕዝብና የአገር አደራ ማዘጋጀት ያለባቸው መሆኑን ለአፍታም ሊዘነጉ 

አይገባም፡፡   

ሃገራችን ሰላም የምትሆነው ከተደራጀ ሲቪም በላይ በምግባሩ አንቱ ተብሎ የተመሰከረለት  

አመራር ሲኖራት ነው፡፡ ሕዝብ እርካታ የሚያገኘው በአግባቡ ሲመራና የጠየቀው 

ሲመለስለት ነው፡፡ ዴሞክራሲ ሥርዓት ሆኖ መገንባት የሚቻለው በብሔራዊ ወሳኝ ጉዳዮች 

ላይ መግባባት ሲቻል ነው። እድገት የሚገኘው ኢኮኖሚው ብቃት ባላቸው ዜጎች አመራር 

ሰጪነት ሲከናወን የመሆኑ እውነታ በአዲሱ ካቢኔ ውጤታማ ተግባራት ሊረጋገጥ ይገባል፡፡ 

በምርጫ ሥርዓቱም ሆነ በፌዴራል ሥርዓቱ አወቃቀር ላይ የጋራ መግባባት እንዲፈጠር 

ከአዲሱ ካቢኔ ብዙ ይጠበቃል። ፍትሐዊ የሀብትና የሥልጣን ክፍፍል አዲሱ አመራር       

ኃላፊነቱን በአግባቡ ሊወጣ ይገባል፡፡ የአገር ህልውና አስተማማኝ  እንዲሆን የሕዝብ 

ፍላጎት በሚፈለገው መጠን እንዲሟላ፣ አዲሱ ካቢኔ  ከፍተኛ የሆነ ትኩረት  ሊያደርግ 

ይገባል ፡፡   


