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የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2009 በጀት ዓመትን የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት በማድመጥና የተለያዩ አዋጆችን 

በማጽደቅ ሰኔ 30/2009 የሥራ ዘመኑን አጠናቋል። የምክር ቤቱን የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረቡት አፈ ጉባኤ 

አቶ አባዱላ ገመዳ "በበጀት ዓመቱ ምክር ቤቱ ያከናወናቸው ተግባራት በሁሉም ዘርፎች የተሻለና ውጤታማ ነበር" 

ማለታቸውንም ሰምተናል። በበጀት ዓመቱ ቅድሚ ተሰጥቶ ከተከናወኑ ተግባራት መካከል የአቅም ግንባታ ዋነኛው 

መሆኑን ጠቁመው፤ በዚህም የእውቀት፣ የክሂሎትና የአመለካክት አቅምን ወደላቀ ደረጃ በማድረስ አመራር አባላቱንና 

አባሉን ወቅቱ ለሚጠይቀው ተልዕኮ ማብቃት መቻሉን መናገራቸውንም በተመሳሳይ። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የዚህ 

ፅሁፍ መነሻ የሆነው ሁለት አነጋጋሪና አደናጋሪ ጉዳዮች በሪፖርቱ መካተታቸው ነው። 

"የተቀናጀ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግም የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የዓመቱ ግቦች ተሳክተዋል፤ 

የህዝብ ተጠቃሚነትም ተረጋግጧል” የሚለው የመጀመሪያው መነሻ ነው። 

በመንግስት አሰራር ግልጽና ተጠያቂነትን እያረጋገጡ የመሄድ ልምዶች እየዳበሩ መምጣታቸውን የገለጹት አፈ 

ጉባኤው፤ "ህዝብ በሚያገኘው መረጃና በተግባር በየዘርፉ ተጠቃሚ በመሆኑ ሥርዓቱ የህዝብ አመኔታ እያጎለበተ 

መሄዱን አረጋግጧል” ማለታቸው ደግሞ ሁለተኛው ነው። በእርግጥም እነዚህ ሁለት መነሻዎች ያደናግራሉ፤ ግራም 

ያጋባሉ።  

በሃገሪቱ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 54 መሠረት የምክር ቤቱ አባላት የመላው የሃገሪቱ ሕዝብ ተወካዮች ናቸው፡፡ 

ተገዥነታቸውም ለሕገ መንግሥቱ፣ ለሕዝቡና ለህሊናቸው እንደሆነ  ተደንግጓል፡፡ ማንኛውም የምክር ቤት አባል 

በምክር ቤቱ ውስጥ በሚሰጠው ድምፅ ወይም አስተያየት ምክንያት እንደማይከሰስ፣ ዕርምጃ እንደማይወሰድበትና 

የመረጠው ሕዝብ አመኔታ ሲያጣበት በሕጉ መሠረት ከምክር ቤት አባልነት እንደሚወገድ ተደንግጓል፡፡ የሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት የሥልጣን ባለቤት የሆነው ሕዝብ በውክልና የሰጠውን የሕግ አውጭነት ሥልጣን ተግባራዊ 

ሲያደርግ፣ አባላቱ ደግሞ የሕዝብን ውክልና መሠረት በማድረግ ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ ማለት ነው፡፡ ይህ ደግሞ 

በዓለም አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ የሚደረግ ቋሚ አሠራር ነው፡፡ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የሕዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት አባላት ወክለነዋል የሚሉትን ሕዝብ እያገለገሉ ነው ወይ? ሕዝቡ ውስጥ የሚብላሉ መሠረታዊ የሚባሉ 

ጉዳዮችን ይዘው በመምጣት በፓርላማ ይከራከራሉ ወይ? ብለን ስንጠይቅ ከላይ ከተመለከቱት መነሻዎች ጋር ተጣራሽ 

የሆኑ መልሶች ላይ እንደርሳለን፡፡ 

ባለፈው ዓመት ለተቀሰቀሰው አመጽ መነሻው ግልጸኝነት እና የተጠያቂነት አሰራር ከመጥፋቱ ጋር ተያይዞ በመጣ 

የመልካም አስተዳደር ችግር መሆኑን እናስታውሳለን። የኢፌዴሪ ፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማዕከልም፣ የመልካም 

አስተዳደርና አቅም ግንባታ ዘርፍ ‹‹መልካም አስተዳደርን ከማስፈን አንፃር የሕዝብ ተሳትፎ ማነቆዎች፣ 

መንስዔዎችና የመፍትሔ ሐሳቦች›› በሚል ርዕስ ለ2ኛ ጊዜ ያካሄደውን ጥናት  በዚሁ ዓመት መጋቢት 16 ቀን 

2009 ዓ.ም የመንግሥት አመራር አካላትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ይፋ ባደረገበት ወቅት ምክር ቤቱ 

ካቀረበው ሪፖርት ተጻራሪ የሆኑ በርካታ ግኝቶችን አውጥቷል። በዚህ የውክልና ተሳትፎ የሕዝብ ተሳትፎ እንዴት 

እየሄደ ነው? አባላቱ እውነት የመረጣቸውን አካላት ያያሉ ወይ? ጉዳዩን ያስቀድማሉ ወይ? ያስወስናሉ ወይ? 



የሚለውን ጉዳይ በደንብ እንደመረመረ የገለጸው ይህ ማእከል ከህዝብ ተጠቃሚነት አኳያ የምክር ቤቱን ብዙ 

ቀርነቶች ጠቁሟል። አስፈጻሚውን ጨምሮ ምክር ቤቱም በግኝቶቹ ላይ ልዩነት እንደሌለው በጥናቱ መመልከቱም 

ይታወሳል። 

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕዝብ ወክሎ፣ የሕዝብና የአካባቢውን ጉዳይ ለሚመለከተው አካል የሚያቀርቡና 

የሚወስዱ ግለሰቦች ስብስብ ነው፡፡ ከጀርባቸው ብዙ አካላት ይኖራሉ፡፡ የእነዚህን ሐሳብ ነው ይዘው የሚሄዱት፡፡ 

ቀደም ሲል እንዳልነው፤ ይኼ ምን ይመስላል ብለን ስናይ ከላይ ከተመለከቱት የሪፖርቱ መሰረታዊ ጉዳዮች ጋር 

ተጻራሪ የሆኑ መልሶች ይገኛሉ።   

በዚህ ጥናት አሥራ ሁለት ችግሮች ናቸው ነጥረው የወጡት፡፡ የመጀመሪያው ነጥሮ የወጣው ችግር ለሕዝብ ሊሰጥ 

የሚገባውን ያህል ትኩረት ያለመስጠት ነው፡፡ የሕዝብን ኃይል፣ የሕዝብን ጉልበት፣ የሕዝብን አቅም በሚገባው ደረጃ 

አለመረዳት ነው፡፡ ለዚህም  ችግር ጥናቱ መገለጫዎችን አስቀምጧል። የመጀመሪያው የአመለካከትና የግንዛቤ ችግር 

ነው፡፡ የአመለካከትና የግንዛቤ ችግር ሲባል በአንድ በኩል ራሱ ሕዝብን እንደ ሕዝብ፣ ሕዝብን እንደ ጉልበት፣ 

ሕዝብን እንደ ኃይል ቆጥሮ  ሊሳተፍ በሚገባው ነገር ላይ አለማሳተፍ ሲሆን፣ በአብዛኛው ይኼ ችግር የሚንፀባረቀው 

ደግሞ አስፈጻሚው ዘንድ ነው፡፡ አስፈጻሚው ሲባልም በሁሉም ደረጃ የሚገኘው ማለት ነው፡፡ አስፈጻሚው አካል 

ምክር ቤት ያሉ ሰዎች ከተጠናከሩ እኮ ይሞግቱኛል፣ ይጠይቁኛል ብሎ በተሳሳተ መንገድ የመረዳት ችግር ያለበት 

መሆኑን ጥናቱ ባመላከተበት አግባብ በተቀናጀ ክትትልና ቁጥጥር የህዝብ ተጠቃሚነት ተረጋግጧል ብሎ ነገር 

አይመችም፡፡  

አስፈጻሚው ምክር ቤቶችን አንዳንድ ጊዜ አሳንሶ የማየት ችግር እንዳለበት በጥናቱ ተመላክቶ ሳለ የተጠያቂነት 

አሰራር በመስፈኑ ብሎ ነገር አሁንም ወደሌላ ተሃድሶ እንዳያመራን ያሰጋል፡፡ የምክር ቤት አባላት ምንም አይሠሩም፣ 

ዝም ብለው ነው የሚሄዱት ዓይነት ሐሳቦች የሚንጸባረቁ መሆኑም በጥናቱ ተመልክቶ ሳለ እንዲህ 98 በመቶ 

ፈጽመናል ብሎ ነገር ተሞኝቶ ለማሞኘት መሞከር ነው፡፡   

ጥናቱ እንዳመለከተው የሕዝብን ተሳትፎ ለማሳደግ ትልቅ ሚና ያላቸው አካላት የሚፈለገውን ያህል አቅማቸው 

አልተገነባም፡፡ አንደኛ እነዚህ አካላት ላይ አስፈጻሚው አካል ተፅዕኖ ያሳድርባቸዋል፡፡ ሁለተኛ ብቃታቸው ያልተገነባና 

መብታቸውን በማስከበር ሊሠሩ የሚገባቸውን ያህል ደፍረው እየሠሩ አይደለም፡፡  

ሌላም ከላይ የተመለከተው አፈጻጸም ከየት እንደመጣ ለመጠየቅ የሚያስችል ነገር በጥናቱ ተመልክቷል። የምክር ቤት 

አባላቱ የምሰጠው አስተያየት ይወሰድልኛል ብለው ማመን ሲገባቸው ይኼንን ጉዳይ የሚቀበል አስፈጻሚ አካል አለ 

ብሎ የማመን ችግር አለባቸው፡፡ ሌላው ጉዳይ በተፅዕኖ ሥር መውደቅ ነው፡፡  ሰዎች ለመናገር የሚፈልጉትን 

አይገልጹም፡፡ ተደማጭ አለመሆን ሌላው ችግር ነው፡፡ ጥናቱ እንዳመለከተው እነዚህ ችግሮች  እንዳሉ ሕዝብም 

ይስማማሉ፡፡ ከሕዝብ ምክር ቤቶች ጋር ተያይዞ ሕዝብ የወከለኝ ነኝ፣ ከጀርባዬ ብዙ ሕዝብ አለ፣ ስለዚህ የእነሱን 

ሐሳብና ጥያቄ ይዤ መሄድ አለብኝ ብሎ ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት የማሳየት ችግር የሚታይ መሆኑንም ጥናቱ መጋቢት 

ላይ አስታውቆ ሰኔ ላይ 98 በመቶ አፈጻጸምና የህዝብ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ኢተአማኒ ነው፡፡  

በዓመት ሁለቴ ለእረፍት የሚበተነው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በዚሁ የእረፍት ጊዜ ከሕዝብ ጋር 

ተገናኝተው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩ ይጠበቃል፡፡ በዓመቱ አጋማሽና መጨረሻ ላይ ወደ መረጣቸው 

ሕዝብ ሲሄዱና ሲወያዩ አይተን አናውቅም፡፡ በክልሎች አካባቢ አልፎ አልፎ የተወሰኑ ሙከራዎች ቢታዩም በአዲስ 

አበባ ጭራሹኑ የተመረጠውና መራጩ የሚተዋወቁ አይመስልም።   



የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የወከላቸው ሕዝብ ዘንድ ወርደው ምን እንደሚፈልግ በአፅንኦት መጠየቅ 

ሲገባቸው ይህንን ሲያደርጉ አይተን አናውቅም፡፡ ሕዝቡ ዘንድ በጥልቀት ገብተው ተነጋግረው ቢሆን ኖሮ በምክር ቤት 

ጠንከር ያሉ ሃሳቦችን ይዘው ሲቀርቡና ሲሞግቱ ባየን ነብር፡፡ ከከተማ ነዋሪዎች፣ ከነጋዴዎች፣ ከመንግሥትና የግል 

ድርጅት ሠራተኞች፣ ከተማሪዎች፣ ከመምህራን፣ ከአርሶ አደሮችና ከአርብቶ አደሮች፣ ወዘተ ጋር በተለያዩ አገራዊ 

ጉዳዮች ላይ ቢወያዩ ሕግ በማውጣት ሒደትም ሆነ በተለያዩ ውሳኔዎች ላይ ጠቃሚ ግብዓቶችን ያገኛሉ፡፡ ይህ 

ባለመሆኑ የራሳቸውም ተሳትፎ ተገድቦ ባለበት ሁኔታ በተጠናከረ ክትትል ብሎ ነገር አያስኬድም፡፡   

መጋቢት ላይ ይፋ የሆነውን ጥናት ተከትሎ የኢትዮጵያ የሕዝብ ምክር ቤቶች መንግሥትን በመቆጣጠር ረገድ 

ያላቸውን ሚና ለመፈተሽ ሚያዝያ 20 ቀን 2009 ዓ.ም በተደረገ ውይይት፣ የማእከሉ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዓባይ 

‹‹አስፈጻሚው ለዚህ ምክር ቤት ተጠያቂ መሆኑ በተግባር መታየት አለበት፡፡ ተጨማሪ ርቀቶችን መሄድ መቻል 

አለብን፤›› ብለዋል፡፡ አቶ ዓባይ ይህንን ሐሳብ ያቀረቡት ፓርላማው መንግሥትን በመቆጣጠር ረገድ ጉልህ ሚና 

መጫወት አቅቶታል ከሚል ሐሳብ በመነሳት መሆኑን ልብ ይሏል፡፡ 

‹‹አገር ያናወጠ ሁኔታ በኢትዮጵያ ሲፈጠር የክልል ምክር ቤቶችም፣ የፌዴራል ምክር ቤቶችም ፀጥ ነበር ያሉት፡፡ 

ገዥው ፓርቲ በራሱ መንገድ ይሂድ፡፡ የሚኒስትሮች ምክር ቤትና ሌሎች የመንግሥት አካላትም የራሳቸውን መንገድ 

ይሂዱ፡፡ ፓርላማው ግን ዝም ማለት አልነበረበትም፡፡ የሚመለከታቸውን ኃላፊዎች ጠርቶ መጠየቅ፣ በራሱም ማጣራትና 

ቁጥጥሩን ማድረግ ነበረበት፤›› ማለታቸውና ኃላፊቱን በመወጣት ረገድ ቸልተኝነት መኖሩን በመግለጽ አስተያየታቸውን 

ማቅረባቸው ምክር ቤቱ ተግባርና ሃላፊነቱን በመወጣት ረገድ ብዙ የሚቀረው እንደሆነ እንጂ በተጠናከረ ክትትል 

የህዝብ ጥቅምን ማስከበሩን አይደለም።  

 


