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ሹመቱ - ከክሂሎት፣ ብቃትና ውጤታማነት  አንፃር 

ዮናስ 11-2-16 

የገዥው ፓርቲ ኢሕአዴግ ማዕከላዊ ኮሚቴ በነሐሴ ወር ላይ ተሰብስቦ ባወጣው መግለጫ 

“ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱን ከሚፈታተኑት ችግሮች መካከል አንዱ የመንግሥትን 

ሥልጣን የሕዝብን ኑሮ ለማሻሻልና አገራዊ ለውጡን ለማስቀጠል ከማዋል ይልቅ፣ የግል 

ኑሮን መሠረት አድርጐ የመመልከትና በአንዳንዶችም ዘንድ የግል ጥቅምን ማስቀደም 

ይታያል” የሚለው ዋነኛ የነበረ መሆኑ ይታወሳል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም የሕዝብ ፍላጎትና የሥራ አጥነት ችግርን በፍጥነት አለመፍታት፣ 

እንዲሁም የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለተንሰራፋው የሕዝብ ተቃውሞ ምክንያቶች 

መሆናቸውንም  ስለመገምገሙ ባወጣው መግለጫ ማስታወቁም በተመሳሳይ ይታወሳል። 

ስለሆነም በመንግሥት መዋቅር አስፈጻሚዎች ላይ ሹም ሽርና የሽግሽግ ለውጥ ማድረግ 

የጥልቅ ተሃድሶው አካል እንደሚሆን በወቅቱ ብዙዎች መገመታቸው ትክክል የነበረ 

መሆኑን ያረጋገጠ የካቢኔ አወቃቀር ተደርጓል ።   

ደካማ የሕዝብ አገልግሎት፣ መልስ የማይሰጥ የተኛ ቢሮክራሲ፣ በአግባቡ የማይሠሩ ፍርድ 

ቤቶች፣ የባለሥልጣናት ሙሰኛ መሆን፣ ያልተመጣጠነ የካሳ ክፍያና በመናር ላይ የሚገኝ 

የኑሮ ዋጋ (ግሽበት) ሕዝቡን በከፍተኛ ደረጃ ያማረሩት ከመሆኑ እውነታ ስንነሳ ሙያን 

ታሳቢ ያደረገ ፤ ብቃትን እና ተመጣጣኝ የትምህርት ዝግጅትን መሰረት ያደረገ የስራ 

አስፈጻሚ ማምጣት ለዚህች ሃገር ቁልፍ ጉዳይ የነበረ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ 

የተኛውን ቢሮክራሲ በፕሮፌሽናሎች ማንቃት የአገልግሎት አሰጣጥና አስተዳደር ላይ 

ያሉትን ችግሮች ለማሻሻል ምክንያት ከመሆኑም በላይ ህዝቡ ያማረረባቸውን ጉዳዮች 

ከመመለስ አንጻር በተለይም የሥራ ዕድል ፈጠራ ላይ አፋጣኝ መልስ ለመስጠት 

ያስችላል።  

ወንበሮቹ ሁሉ በሚሰሩ ሙያተኞች ሲወጠሩ ነፃ ፍርድ ቤቶች ፣ ጤነኛ ፓርላማ፣ በቅጡ 

የሚሠሩ ኮሚሽኖች ይኖሩናል።   
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ይህ የካቢኔ ሹም ሽርና ሽግሽግ ወቅታዊ የፖለቲካ ቀውሱን ለመፍታት ገዥው ፓርቲና 

መንግሥት ቃል ከገቡት መሠረታዊ ከሚባሉት መፍትሔዎች መካከል ዋነኛው ነውና 

መንግስት ቃሉን ስላከበረልን ሊመሰገን ይገባዋል፡፡ ይህ ሹም ሽርና ሽግሽግ በብቃት ላይ 

የተመሠረተ እንጂ የኢሕአዴግ አባልነት ላይ ያላተኮረ መሆኑ ሃገርን ይጠቅማል፡፡ 

በዚሁም ላይ ጠቅላይ ሚንስትሩ ባደረጉት ማብራሪያ መሠረታዊ የፖለቲካና የሕግ 

ማሻሻያዎች አብረው ሲደረጉ ሁሉም ነገር በልኩ እንደሚሆን ይጠበቃል።   

በፓርላማው የመክፈቻ ስነስርአት ላይ ንግግራቸውን ያደረጉት የሃገሪቱ ርእሰ ብሄር 

ትኩረትም በፍትሕ ሥርዓቱ ላይ መሠረታዊ ለውጥ መፍጠርን የተመለከተው ፣ ፍትሐዊ 

የሀብት ክፍፍል የሚረጋገጥበትን እና ከወጣቶች የስራ እድል ፈጠራና ስነምግባር ግንባታ 

ጋር የተያያዘው ፣ ሕግና አቅምም ከፓርቲ አሠራር በላይ የሚሆንበትን አሰራር 

የተመለከተው ፣ በጥቅሉ ከፖለቲካዊ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ጋር የተያያዙ 

መሠረታዊ ማሻሻያዎችን የተመለከቱት  ሁሉ ተግባራዊ ስለመሆናቸው ትናንት በቀረበው 

የሞሽን ማብራሪያ ላይ ተገልጾ መጽደቁም ቀጣዩ ጉዞ ብሩህ እንደሆነ የሚያመላክት ነው።   

ከባለፈው ዓመት ጀምሮ በአገራችን በተለያዩ ቦታዎች የተነሱትን ተቃውሞና ዓመጾችን 

ተከትሎ፣ በመፍትሔ መልክ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የካቢኔ 

(የሚኒስትሮች) ሹም ሽር እንደሚያደርጉ ቃል ገብተው የነበረ መሆኑ ይታወሳል፤ትናንት 

ያደረጉትም ይህንኑ ነው ፡፡ ቀደምት የኢሕአዴግ ታጋዮችና ባለሥልጣናት የሆኑት አቶ 

ዓባይ ፀሐዬ፣ አቶ በረከት ስምኦን፣ ዶ/ር ካሱ ኢላላና አቶ አባ ዱላ ገመዳ፣ በኢትዮጵያ 

ብሮድካቲንግ ኮርፖሬሽን ቀርበው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አስተያየት በሰጡበት ወቅትም፣ 

ፓርላማው ሥራውን ሲጀምር የተለያዩ ማስተካከያዎች ሊደረጉ እንደሚችሉ ተናግረው 

የነበረ መሆኑም ይታወሳል፡፡በተለይ  አቶ በረከት የሚኒስትርነት ዋና መሥፈርቱ ብቃት 

እንደሚሆን መግለጻቸውና ዶ/ር ካሱ ደግሞ የብሔር ተዋጽኦም ከግምት እንደሚገባ 

ተናግረው የነበረ መሆኑ ይታወሳል፤ትናንት የሆነውም ይኸው ነው ፡፡   

ሚኒስትሮችም ይሁኑ ሌሎች ተሿሚዎች፣ ውክልናቸው በቀጥታ በሕዝቡ ባይሆንም ውክልና 

ግን አላቸው፡፡ በፌዴራል መንግሥት በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዝብ ተዋካዮች 

ምክር ቤት አጽዳቂነት ስለሚፈጸም በተዘዋዋሪ ወኪሎች ሆኑ ማለት ነው፡፡ ብሔሮች 
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ከፍተኛ ባለሥልጣናትን መምረጥ ባይችሉም፣ በተለያዩ የሹመት እርከኖች ላይ ፍትሐዊ 

በሆነ ስልት ተወክለው ማየትን ግን ይፈልጋሉ፡፡ በተለይም ለፌዴራሉ መንግሥት 

ተለይተው የተሰጡት ሥልጣኖች ለሁሉም የጋራ ስለሆኑ ሁሉም የራሱ ወኪል እንዲኖረው 

ይፈልጋል፤ መፈለጉም ትክክል ነው፡፡ትናንት በፓርላማ አባላቱ ቀርበው ከነበሩ ጥያቄዎች 

መካከልም አንዱ ይህ የሆነው ስለዚህ ነው።ያም ሆኖ ለብሄር ተዋጽኦ በተቻለ ሁሉ ጥንቃቄ 

ቢደረግም የትናንቱ ሹመት ለብቃት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የነበረ መሆኑ አያጠያይቅም። 

ስለ ሚኒስትሮች ሹመት፣ ሕገ መንግሥታችን ካስቀመጣቸው ነጥቦች መካከልም ብቃት 

ዋነኛው በመሆኑ የትናንቱ ሹመት ትክክለኛና ተገቢነት ያለው ነው ብሎ መውሰድ 

ይቻላል።ህገ መንግስታችን ካሰፈራቸው ነጥቦች መካከል አንቀጽ 74(2) ላይ የተቀመጠው 

‹‹ብቃት›› ነው፡፡ ሁለተኛው በቀጥታ ሚኒስትርነትን የሚመለከት ባይሆንም እንኳን፣ 

አንቀጽ 39(3) የተገለጸው የብሔሮች በፌዴራል ተቋማት ‹‹በሚዛናዊነት የመወከል 

መብት›› የሚለው ነው፡፡  ስለሆነም ከህገመንግስቱ ከላይ የተመለከተ ድንጋጌ አንጻር 

ጉዳዩን ዘርዘር አድርገን ስንመለከተው፦ 

ሚኒስትሮች በተናጠልም ይሁን በጋራ በርካታ ኃላፊነትና ግዴታዎች ያሉባቸውና በዋናነት 

ሕግ አስፈጻሚ መሆናቸውን መሰረት ያደረገ ድንጋጌ ነው፡፡ ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን 

መጠበቅ፣ ፓርላማው የሚያወጣቸውን ሕጎች ሥራ ላይ ማዋል፣ ረቂቅ ሕጎች ማዘጋጀት፣ 

ፖሊሲዎች መንደፍ፣ ደንብና መመሪያ ማውጣት፣ የእያንዳንዱን ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት 

መምራትና በዚያ ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማማከርና ሌሎች በርካታ ተግባራትን 

የማከናወን ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑንም በተመሳሳይ ከግምት ያስገባ ነው፡፡ እነዚህን 

ተግባራት ለመወጣት አቅምና ብቃት ያላቸው የሕዝብ ተወካዮች ወይንም የፌዴሬሽን 

ምክር ቤት አባላት የሆኑ፣ ወይንም ደግሞ ሌላ ማንኛውንም ሰው ሚኒስትር ሊሆን ይችላል 

የሚለውን ድንጋጌ መሰረት አድርገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቃት ላይ የተመሰረተ ሹመት 

መስጠታቸው ተገቢ ነው። 

ሕገ መንግሥቱ ላይ ቢቀመጥም ባይቀመጥም ከላይ የተገለጹትን ኃላፊነት ለመወጣት 

በትምህርትና በልምድ የታገዘ አቅምና ብቃት መኖር ግድ የሚል መሆኑ አያከራክርም፡፡ 

በተለይ ደግሞ ልማታዊ መንግሥትን እንደ ፖሊሲ የሚከተል አገር ብቃት ያለው 

ሚኒስትር መሾም መለያ ባሕርይው ነው፡፡ የግሉን ዘርፍ መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማትን 
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እንቅስቃሴም ጭምር የልማት ተሳትፎና አቅጣጫቸውን ያስቀምጣል፡፡ መንግሥት 

ብዙውን ነገር ስለሚመራና ስለሚደግፍ፣ እያንዳንዱ ሚኒስትር በበርካታ ገንዘብ ላይ ውሳኔ 

ስለሚሰጥ፣ ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት ተግዳሮት መሆናቸው አይቀሬ ነው፡፡ ብቃትና 

አቅም የሌለው ሚኒስትር ራሱ ሙስና ውስጥ ባይገባ እንኳን ሥርዓት መዘርጋት 

ስለማይችል፣ ሕግና ፖሊሲን የመገንዘብና ተንትኖ መተግበር ስለሚያዳግተው፣ አዳዲስ 

ሐሳብና ቴክኖሎጂ ማመንጨት ስለሚሳነው ሚኒስትራዊ ሥራውን በአግባቡ መወጣት 

አይችልም ማለት ነው፡፡ ስለሆነም ሚንስትርነት የስራ ቦታና በብቃት የሚመሩት መሆኑን 

ሁሌም ማስመር ያስፈልጋል። ከዚህ አንፃር፣ የሰሞኑን ሽመት ከክሂሎት፣ ብቃትና 

ውጤታማነት  (ውጤታማነታቸው ወደፊት የሚታይ ሆኖ ማለት ነው) አንፃር ማየትና 

ከዚሁ አኳያ መረዳት ተገቢ ነው። 

  

 


