
                                                                                    አማኑኤል አለማየሁ (ደጀና) 

ህገመንግስታዊ የስልጣን አርከኖች መጣስ 

በኢትዮጲያ  ያለው  የፖለቲካ ሁኔታ  ከሚታዮት  መሰረታዊ  የአመራር  ድክመት  ምንጮች  ውስጥ፡ -  

1 .  የመሪዎች  አቅም  ውሱንነት   

2 .  ህገመንግስታዊ የስልጣን አርከኖች መጣስ 

3 .  የተጠያቂነት  መላላት   

4 .  የጥቅም  ግጭቶች   

ከብዙዎቹ  ጥቂቶቹ  ናቸው፡፡ 

እነዚህ  ከላይ  የጠቀስኳቸው የአቅም  ወሱንነቶች  በጠንካራ  አደረጃጀትና  በሃላፊነት  የመሰማት  ፖለቲካዊ  

ቁርጠኝት  ታግዘው  ለመፍታት  ከተሞከረ  ሊቀረፍ  የሚችሉ  ብቻ  ሳይሆን  በፖለቲከኞቻችን  እንደ  ኤልኒኖ 

በየተወሰነ  ዘመኑ  እየተመላለሰ  ከሚጎበኛቸው  ፖለቲካዊ  ዝቅጠት  (corupt ion)  ወጥተው  ቀጣይነት  ወዳለው  

የእድገት  መህዋር  ለመግባት የሚያስችል  አቅም  ያገኛሉ  የሚል  እምነት  አለኝ፡፡ 

በኔ  እምነት  ጠንካራ  የድርጅት  አመራር  (ልሂቅ )  ያለው  ድርጅት  ቀጣይነት  ያለው  አስተሳሰብ  የሚያራምድ 

ሲሆንና  ድርጅቱም  እምነቱ  ወይንም  ፖሊሲዎቹ  ብልጭ  ብለው  የሚጠፋ  ድርሰቶች  ሳይሆኑ  ተግባር  ላይ  ውለው  

ተከታታይ  ትውልዶችን  ሂወት  የሚቀይሩና  ትውልዶችም  በየዘመናቸው  እሳቤዎቹን  ጥልቀት  በመስጠት 

አያሳደጉዋቸው  እንዲሄዱ  የሚያደርግ  መሰረት  ማነጠፉ ሲቻል ነው፡፡  የፖለቲካ  አስተሳሰብ  ምንም  ያክል  ብፁእ  

ይሁን  ቅዱስ  በጠንካራ  ምርምር፣  የማስረፅ  እና  የመተግበር  የአደረጃጀት  አቅም  ካልተደገፈ  ተግባራዊነቱ  ከህልም  

እንጀራ  የዘለለ  አይሆንም፡፡  በአለማችን  ብዙ  ሰማያዊ  ( ብፁእ)  የሆኑ  አስተሳሰቦች  ተራምደዋል  እጅግ  ብዙ  

የሰውልጅን  ወደ  ቅዱስነት  እንዲለወጥ  የሚሰብኩ  ዶክትሪኖች  ተፅፈዋል  ነገር  ግን  ወደ  ተግባር  አወራረዳቸው  

በአደረጃጀት  ቅርፃቸው  ምክንያት  አሁን  ያለንባትን  የትርምስ  እና  የስጋት  ዓለምን አንጂ  እንደስብከታቸው  

ምድረገነት  የመፍጠር  አቅማቸው  ውሱን እንደሆነ አይተናል፡፡ 

የሰው  ሂወትን  ማጥፋት  ኃጥያት  እንደሆነና  የሰው  ልጅ ተፋቅሮ  መኖር  እንዳለበት  አጥብቀው  የሚያስተምሩት  

የሃይማኖት  ተቋማት  አደረጃጀታቸው  የተዛባ  ከሆነ  ጦርነትን  ባርከው  የሚጀምሩ  ወይንም  ጦርነት  ናፋቂ  ከሆኑ  

ፖለቲከኞች  ጋር  በመሰለፍ  የአህዛብ  እልቂት  እንዲፈፀም የሚፀልዩ  ይሆናሉ  በታሪክም  ስለ  ጦርነትና  እልቂት  

ሰብከው  አሳይተውናል፡፡  የሙሶሎኒ  ፋሺሽት  ጣልያን  ኢትዮጲያ  በሚወርበት  ወቅት  የሮማን  ካቶሊክ  ጳጳሳት 

ኢትዮጲያን  ለመውረር  በጣልያን  የጦር  መርከብ  የታጨቀውን  ወታደር  መስቀል  አንስተው  ባርከው  ሸኝተውታል፡፡  

በቅዱስ  ጦርነት  ወቅት  በሁለት  ጎራ  የተሰለፉት  ሙስሊሞች  እና  ክርስቲያኖች  ለእምነታቸው  ሲሉ  ባገኙት  ጦር 

መሳርያ  ተጨፋጭፈዋል፡፡  ይህ  የሚያሳየን  በፈጣሪ  አምሳያ  የተፈጠረ  ፍጡር  እኩል  ነው  ሰው  መግደል  ሃጢያት  

ነው  ብለው  የሚየስተምሩ፣  ቅድስነትና  ብፁእነት  ከሰው  ልጅ  የሚጠበቅ  ነው  ሰለሆነም  ጠላትነትን  አስወግዱ፤  

ጠላት  የምትሉትን  እንደራሳችሁ  ውደዱት  የሚል  የተቀን ተቀን  አስተምህሮት  የሚሰጡ  ተቋማት  የሚፈፅሙት  

ነው፡፡  ይህ  ቅዱስ  ያልሆነ  ተግባር  እንዲፈፅሙ  የሚያደርጋችው  የአደረጃጀታቸው  ተጣሞ  መብቀል  እንጅ  ቅዱስ 

መፅሃፋቸው  መመሪያዎቻቸው  የአህዛብ  እልቂትን  ስለሚሰብክ  አይመስለኝም፡፡ 



ስለዚህ  አንድ  የፖለቲካ  ፓርቲ  ብፅእ  የሆነ  የፖለቲካ  ፕሮግራም፣  እጅግ  ሰማያዊ  የሆነ  አስተሳሰብ  ቢኖረውም  

የተጣመመ  አደረጃጀት  ከያዘ  መሰረቱ  የተዛባ  አወቃቀር  ከተከተለ  ዓላማውን  ስቶ ወደ  ውድቀት  ማምራቱ  

የማይቀር  ነው፡፡ 

ጠንካራ  አደረጃጀት  በቀና  እና ህዝብ  በሚጠቅም  የፖለቲካ ፕሮግራም  ከተደገፈ  የሰለጠነ  ማህበረሰብ  የመፍጠር  

ዓቅሙም  ፍጥነቱም  ላቅ  ያለ ነው፡፡  ስለሆነም  ከላይ  የጠቀስኳቸው  በኢትዮጲያ  ፖለቲካ የሚስተዋሉ  የአደረጃጀት  

አቅም  ማነሶች  ማስተካከል  አስፈላጊነት  በተለይ  በአሁኑ  ወቅት  በጥልቀት  ሊታዮ  የሚገባቸው  እንደሆነ  ይታዮኛል፡፡ 

ኢህአዲግ  ሃገርን  ከድህነት  ማውጣት፣  የብሄር  ብሄረሰቦችን  መብት  ያስከበረ  ሃገራዊ አንድነት  መፍጠር፣  የዜጎች  

ሰብአዊና  ፖለቲካዊ  መብት መጠበቅ  የሚችል  ስርዓት መንግስት  መፍጠር  የሚሉ  እጅግ  አማላይ  የፖለቲካ 

እሳቤዎች  በፕሮግራሙ  እና  በመንግስት  አጀንዳው  አስፍሮ አነዚህን ቅዱሳን ሃሳቦች ሰርቶ እንደሚያሳየን በተደጋጋሚ  

የነገረን  ስለሆነ  ደግሞ  ማብራራት  የሚያስፈልግ  አይመስለኝም፡፡  ነገር  ግን  እነዚህ  አማላይ  የሆኑ  እሳቤዎች  

መተግበር  የሚያስችል  አደረጃጀት  አለው  ወይ  ብል  መልሴ  አይመስለኝም  ነው፡፡ 

 

የመሪዎች  አቅም  ውስንነት፡-  

የመሪዎች  አቅም  ላይ  ያለኝን  ግምገማ  ከማስቀመጤ  በፊት  ጥሩ  መሪ  ማለት  ምን  ማለት  ነው  የሚለውን  

ጥያቄ  አንስቼ  ብመልስ  ተገቢ  ይመስለኛል፡፡ 

እጅግ  ብዙ  ፀሃፊዎች  የጥሩ  መሪ  ትርጓሜ  የሰጡ  ቢሆንም  ከሞላ  ጎደል  ግን  በጀኔራል  ኮሊን  ፓወል  የቀረቡትን  

እና  (አምስት )  የጥሩ  መሪ  ባህሪያትን  እየተጋራሁ  በኢትዮጲያ  ፖለቲካዊና  ባህላዊ  ሁኔታ  የምጨምረው  

ይኖረኛል፡፡ 

ጥሩ  መሪ፡ -   

1 .   መተማመን  የሞላበት  የስራ  መድረክ  ይፈጥራል 

2 .  ትክክለኛ  የስራ  ቡድኖችን  ያዋቅራል 

3 .  ራሱን  ትልቅ  በሆኑ  (ሃገራዊ እይታ )  ላይ  ይጠምዳል  ወደ  ጥቃቅን  ነገሮች  አያወርድም 

4 .  አፈፃፀም  የከታተላል  (ይቆጣጠራል)  ግበርመልስ  ( feedback)  ይሰጣል 

5 .  መማካከርን፣መግባባትን፣(honest  communicat ion) ያዘወትራል 

6 .  ማህራዊ  ዓቅምን  ይጠቀማል  (ባህላዊና  ታሪካዊ  እሴቶችን  ለግጭት  አፈታት  እንዲሁም  ለአብሮነት  

ይጠቀማል)  

7 .  ተገቢውን  ምላሽ  በተገቢው  ወቅት  ይሰጣል  ( they are responsive  and ont i me) 

 

ከላይ የጠቀስኳቸው ብቸኛ የጥሩ መሪ መመዘኛዎች ናቸው ማለቴ እንዳለሆነ አንባቢ እንዲረዳለኝ 

እፈልጋለሁ፡፡  

አብዛኞቹ የኢህአዴግ አመራሮች፤ ከቀበሌ ጀምሮ በትንሹ ከላይ በገለፅኳቸው መመዘዎችን የሚያሟሉ 

አይደሉም፡፡ ከምልመላቸው ጀምሮ አብዛኛዎቹ አባላት ለስራ ማስገኛነት ወይንም ለተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች 



ፓርቲውን የተቀላቀሉ እንጅ በእምነት ወይንም እውቀት ገንብተው የፓረቲውን አላማ ውደ ህዝብ ለማውረድ 

አይደለም፡፡  

በመምራት ብቃት ባልተላበሱ መሪዎች የተዋቀረው ኢህአዴግ እየቆየ ለሚመጣ የመበስበስና የዝቅጠት አደጋ 

መጋለጥ ብሎም አገርን በየጊዜው ወደ መንታ መንገድ እየወሰደ ዜጎች ማሰጨነቁን ሊያቆም የሚያስችል 

አቅም ሊገነባ የሚያሰችል ቁመና ላይ ያለ አይመስለኝም፡፡ 

 

 

ህገመንግስታዊ የስልጣን አርከኖች መጣስ 

የኢትዮጲያ  ፌዲራላዊ  መንግስት በህገመንግስቱ መሰረት መዋቀር ያለበት  ከታች  ከቀበሌ/ወረዳ፣  ዞን  እና  ክልል  

እስከ ፌዴራል ድረስ ባልተማከለ መንገድ የተዘረጋና የእያነዳነዱ አደረጃጀት ነፃነት በጠበቀ መንገድ ነው፡፡  በዚህም  

መሰረት  የቀበሌ /ወረዳ  ምክርቤት  እና  ስራ  አስፈፃሚ፣  የክልል  ምክርቤት  እና  ስራ  አስፈፃሚዎች  አዋቅሮ  

በፊዴራል  ደረጃም  በተመሳሳይ  የፌዴራል  ምክር  ቤት  እና የስራ  አስፈፃሚ  አሉት፡፡  በጥልቀትና  በዝርዝር  ሲታይ  

ይህ  ዓይነት  አደረጃጀት  በብዙ  አገራት  አገልግሎት  ላይ  የዋለ  ስለሆነ  ብዙም  የሚያስከፋ  ነገር  ያለው  

አይመስለኝም፡፡ 

ነገር  ግን  በሁሉም  ደረጃ  ማለት  በሚቻልበት  ሁኔታ  በየደረጃው  ያሉት  የህዝብ  ተወካይ  ምክርቤቶች  የአባላት  

የግለሰብ  አቅምም  ይሁን  ተቋማዊ  ዓቅም  እንዳይኖራቸው  ተደርገው  ስለተያዙ  ከህዝቡ  የሚጠበቅባቸውን  

ኃላፊነት  መወጣት  አልቻሉም፡፡ 

እያንዳንዱ  በየደረጃው  ያለ የህዝብ  እደራሴ  ተጠሪነቱ  ለተወከለበት  የምርጫ ክልል ህዝብ  (electoral 

constituency) እንደሆነና  ይህ  ውክልናው  ህገመንግስታዊ በመሆኑ  ምክንያት  ከማንም  በደረጃው  ካለው  ቀበሌ  

አስተዳዳሪ  (አስፈፃሚ )  በላይ  ቀጥተኛ  የህዝብ  ይሁንታ እና  ስልጣን  ባለቤት  መሆኑን  በድፍረት  የሚያምን  

አይመስለኝም፡፡ 

በመሆኑም ስራአስፈፃሚው ሃላፊነቱን ሳይወጣ በሚቀርበት ወቅት በድፍረት አስፈፃሚውን አካል ጠርቶ ሲያሰናብት 

ቢያነስ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ አይታይም፡፡ ይባስ ብሎም እንደተቋም ምክርቤቱም ሆነ አባላቱ በስራ አስፈፃሚው የገቢ 

እና የተለያዩ አበል ጥቅማ ጥቅሞች ጥገኛ ነው፡፡ 

በዋናነት አሳሳቢ ሆኖ ያገኘሁት ግን ምክርቤቱንና የምክረቤት አባላቱን በተለያዩ ስልጠናዎች የሌላ አገር ምክርቤቶች 

የስራ አፈፃፀም ልምዶች በተደገፍ የውሳኔና የቁጥጥር አቅም የሚሰጡ ከአገራችን ተጨበጭ ሁኔታ ጋር የሚሄዱ 

የአቅም ግንባታ ስራዎች የመይሰሩበት ጠቋም ነው፡፡ እንደተቋምም ሆነ እነደ ግለስብ እያነዳነዱ የህዝብ ተወካይ 

ከአስፈፃሚው በላይ ህገመንግስታዊ ስልጣን እንዳለው መታመን አለበት፡፡ አገር ሲበጠበጥ ስብሰባ ላይ የሚዘፈቀውን 

አስፈፃሚ አካል እንዲያስተካክል ከማስጠንቀቅ ጀምሮ አስከ መበትንና እነደ አዲስ እነዲዋቀር የማድረግ ሙሉ 

ስልጣኑን ሊጠቀምበት ይገባል፡፡ 

የህዝብ  ተወካይ  ምክርቤቶች  ከታች  ከቀበሌ  ጀምሮ  እስከ  ፌዴራል  ደረጃ  በተናጠል  ከተሰጣቸው  ቀጥተኛ  

የህዝብ  ውክልና  በተጨማሪ በተቋም  ደረጃ  የተሰጣቸው ህገመንግስታዊ  ስልጣን  እጅግ  ከፍተኛ  ነው፡፡ 



የሃገራችን  ህገመንግስት  አንቀፅ  9  የአገራችን  የህጎች  ሁሉ  የበላይ  ህግ  ህገመንግስቱ እንደሆነ ይደነግጋል፡፡ በዚህ  

ህገ  መንግስት  መሰረት  የመጨረሻው  ከፍተኛ  ስልጣን  ያለው  አደረጃጀት  በአንቀፅ  50 ቁጥር  3  መሰረት  የህዝብ  

ተወካዮች  ምክርቤት  ነው፡፡  የስራ  አስፈፃሚው  በቀጥታ  ተጠሪነቱ  ለህዝብ  ተወካዮች  ምክርቤት  እንጅ  የአብላጫ  

ወንበር  ለያዙ  ወይም  ለያዘ የፖለቲካ  ፓርቲ  አደረጃጀቶች  አይደለም፡፡  ስለሆነም  በሃገሪቱ  አስተዳደር  ችግር  

በሚያጋጥምበት  ወቅት  የስራ  አስገፃሚው  (የሚኒስትሮች  ምክር  ቤት )  ያጋጠሙትን  ችግች  ለመፍታት  

እንዲሁም  ሃገር  ለማረጋጋት  ወደ  ገዥው  ፓርቲ  ምክርቤት ወይንም  ስራ  አስፈፃሚ  ሄዶ ውሳኔ አስወስኖ መተግበር  

የሀገሪቱን  ህገመንግስት  መጣስ  ነው፡፡ 

በሃገሪቱ  ህገ  መንግስት  መሰረት  አሁን  አጋጥሞን  ያለውን  ችግር  የመፍታት  የመጨረሻ  ኃላፊነት  ወዳለው  ወደ  

የህዝብ  ተወካዮች  ምክርቤት በመሄድ  ህግ  እንዲከበር  ማስወሰን  እና  የገዥው  ፓረቲ  ያለበትን  ችግር  የመፍቻ  

መተንፈሻ  ጊዜ  እንኳን  እንዲያገኝ  ምክር  ቤቱን  ይጠይቃል  እንጂ  ፓርቲው በስልጣኑ  ውሳኔዎች እያስተላለፈ 

በህገመንግስቱ  ትልቁን  ስልጣን  የተሰጠውን ምክርቤት ስላጣን መጋፋት  አይገባውም፡፡ 

አሁን  በኔ  ግምገማ  የህዝብ ተወካዮች  ምክርቤት  በህገመንግስት  ተሰጠውን  ከፍተኛ  ስልጣኑን  በአስፈፃሚው  

(execut ive  body)  እንዲሁም  በገዥው  ፓርቲ  የበላይ  ስራ  አስፈፃሚ  ተነጥቋል፡፡  አሁን  እያየን  ያለነው 

ተግባር  የሚኒስትሮች  ምክርቤት  የመበተን  እንዲሁም  ጠቅላይ  ሚኒስትሩንና  ካቢኒያቸውን  የመጠየቅ  ሙሉ  

ስልጣን  ያለው  የህዝብ  ተወካዮች  ምክርቤት  ኢህገመንግስዊ  በሆነ  መንገድ  ስልጣኑ ተነጥቆ  ራሱ  የሾመውን  

አስፈፃሚ  አካል  ፈርቶ  እርምጃ  በማይስድበት  ደረጃ  ላይ  ይገናል፡፡  በአንድ  ወቅት ስለ   በሃገሪቱ  እየተፈጠረ 

ያለውን  ሁኔታና መደናቀፍ  አቶ  አባይ  ፀሃየ ሲገልፁ አስፈፃሚው አካል  የለውጥ  እና  የመልካም  አሰተዳደር  እንቅፋት  

መሆኑን  አስረግጠው  አስተያየት  ሰጥተው  ነበር፡፡ 

በእኔ  እይታ  ግን  የሃገሪቱ  ትልቁ  ህገመንግስታዊ  መዋቅር የህዝብ  ተወካዮች  ምክርቤት  ላይ  የስርዓት  መንግስት  

ግልበጣ  (የስልጣን  ነጠቃ )  ተካሄዶበታል  የሚል  እምነት አለኝ፡፡  ከሶስቱ  የመንግስት አካላት  ውስጥ  በተለይ  

ትልቁ  የህዝብ  ተወካዮች  ምክርቤት  በንፅፅር  ዝቅተኛ  ስልጣን  ባለው  የአስፈፃሚው  የመንግስት  ክንፍ  

የተወሰደበት  ሁኔታ  ነው ያለው፡፡ 

ጠቅላይ  ሚኒስትሩ  የህዝብ ተወካዮች  ምክር  ቤት  በአገሪቱ  ወቅታዊ  ሁኔታ  ጉዳይ  ማብራሪያ  እንደሰጡ  

በጠየቀበት  ወቅት  በፓርቲ ጉዳይ  መጠመዳቸውን  በመጠቆም  ከአንድም  ሁለቴ ማብራርያ  ባለመስጠት  

የጠየቃቸውን  ምክርቤት  ጥያቄ  ውድቅ  አድርገዋል፡፡ 

በተጨማሪም  የህዝብ  ተወካዮች  ምክቤት  አፈ  ጉባኤነት  በምክርቤቱ  የተሰጠ  ስልጣን ሆኖ  እያለ  የምክረ  ቤቱ  

አፈ  ጉባኤ  የስራ  መልቀቂያቸውን  ለጠቅላይ  ሚኒስትሩ  አስገብተዋል፡፡  ይህ  ተግባር  በቀጥታ  የሚያሳየው  ከላይ  

እደገለፅኩት  የህዝብ  ተወካዮች  ምክር  ቤቱ  ህገመንግስታዊ  ስልጣኑ  በመንግስት  ስራ አስፈፃሚውና  በፓርቲው  

ስራ  አስፈፃሚ  (ምክት  ቤት)  የተነጠቀ  መሆኑን  ነው፡፡   

ስለዚህ  በዚህ  በደረሰበት  የስልጣን  ነጠቃ  ምክንያት  የህዝብ  ተወካዮች  ምክር  ቤት  ተቋማዊ  አቅሙን  በማጣቱ  

ምክንያት  የማስፈፀም  አቅሙ  ደካማ  እንዲሆን  ተደርጓል፡፡  ስራ  ቆጥሮ  የሰጣቸውን ሚኒስትሮች  አፈፃፀማቸው  

ከ10% ሆነ  ከ40% በማይበልጥ አፈፃፀም ሲነከላወስ  ገምግሞ  በአስፈላጊው መጠን ሊቀጣቸው  የሚያስችል  

አቅሙን  አጥቷል፡፡  በአለመስራት  ሚኒስቴር በምክር ቤቱ  የተጠየቀ  ወይንም  በነበረው ደካማ  አፈፃፀም  የወረደ  

ሚኒስቴር  ባለፉት  27  ዓመታት  አይተን  አናውቅም፡፡  ይልቁን  ጠቅላይ  ሚኒስትሩ ወይንም  የኢህአዲግ  ስራ  



አስፈፃሚ  በሚወስኑት ውሳኔ ሲወርዱና  ሲወጡ  ግን  በብዛት  አይተናል፡፡  መሆን  የነበረበት  በህገመንግስቱ  በግልፅ  

እንደተቀመተው  እያንዳንዱ  የሚኒስትሮች  ምክርቤትም  የሁን  የጠቅላይ  ሚኒስትሩ  የአፈፃፀም  ውጤት  በማየት  

የሚኒስትሮች  ምክርቤትን  እስከ  መበተን  ሙሉ  ስልጣን ያለው ምክርቤት ስልጣኑን በአግባቡ ተጠቅሞ አገሪቱን 

ከተርምስና ስርዓት አልበኝነትነ እንዲሁም የከፋ ሙስና ሊታደጋት ይገባል፡፡ 

 

 ተጠያቂነት  የጎደለው  መንግስታዊ  መዋቅር፡ -  

ከታች  ከቀበሌ  ጀምሮ  እስከ  ክልል  ፕሬዚዳንት  ድረስ  ብሎም  ከፌዴራ  መስርቤቱ  ጥበቃ  ጀምሮ  እስከ  ጠቀላይ  

ሚኒስትሩ  ድረስ  ለሚፈፀሙት  የህግ  ጥሰቶች  ሰዎች  ከመጠየቃቸው  ይልቅ  ከቦታ  ቦታ  እንዲዘዋወሩና  ስልጣን  

ወይ  ሲጨመርላቸው  ወይንም  ስልጣናቸው  ሲፀድቅላቸው  እንጂ  በሰሩት  ወንጀል  ሲጠየቁ  አላየን፡፡  በተጨማሪም 

እነዚህ  የፌዲራልም  የክልል ባለስልጣናት  ለክልል  ባለስልጣኑ  (ፕሬዚዳንቱ )  ወይንም  በየደረጃው  ላለው  

ባለስልጣን  ለጠቅላይ  ሚኒስትሩም  ጭምር  ባላች  ታዛዥነት  እና  ፍቅር  ወይን  ታማኝነት  እጂ  ለህግ  እና  ለስርዓት  

ባለባቸው  ተገዥነት  አይደለም፡፡  ህግ  ሲጣስ  ከመቆጣት  ይልቅ  ደጋፊዎቻቸው  ሲነሱ  የሚቆጡ  የክልል  

ፕሬዚዳቶችና  ጠቅላይ  ሚኒስትሮች  ናቸው  ሲያጋጥሙን  የነበሩትና ያሉት፡፡ 

በተጨማሪም  እያዳንዱ  የመንግስት  ተቀጣሪ  የሚጠየቅበት  መዋቅር  በጠራራ  ፀሃይ  ተጥሶ  ባለስልጣኑ  የወደደው  

እየማረ  ተጠያቂ  እንዳይሆን እያደረገ  የጠላውን  በሙስና  ሰበብ  እያሳሰረ  የሚንከላወስ  መንግስታዊ  መዋቅር  

ነው  የተፈጠረው  ፡፡   

አንድ  ተገልጋይ  ዜጋ  መብቱ ተጥሶ  ሊያገኝ  የሚገባውን አገልግሎት  ተነፈኩ  ብሎ  ለመብቱ  ወደ  ኃላፊ  ቢሄድ  

መልሶ  ወደ በደለው  ቢሮክራት  በመመለስ  የባሰ  እንዲጉላላ  ያደርገዋል፡፡ 

ስልጣን  የፈለጉት  በተገልጋይ  ላይ  የሚጭኑትን  መሳርያ  እጂ  ታክስ  ከፋይ  አገልጋዮን  የሚያገለግሉበት  አለመሆኑን  

በኃላፊው  በግልፅ  ይነገረናል፡፡ ማንም  ባለስልጣን  የጠላው ወይን  የአይኑ  ቀለም  ያልተመቸውን  ተገልጋይ  መበደል  

መብቱ  ነው፡፡  አለማስተናገድ  መብቱ  ነው  ይባስ  ብሎም  ሰነድህ  ከመዝገብ  ቤት ጠፍቷል ተብሎ  መጉላላት  

የተለመደ  እየሆነ  ነው፡፡  የፈለገው  ያክል  መጉላላት  ቢደርስብን  ተጠያቂ  የለም፡፡  አለመስራት  አያሰጠይቅም፣  

ዜጋን  መበደል  አያስጠይቅም፡፡   

ነገር ግን ተጠያቂነት  የሰፈነበት  መንግስት  የተረጋገና  ሰላም  መፍጠር  የሚችል  መንግስት  ነው፡፡ የሀገራችን 

መንግስት ተጠያቂነት የሰፈነበት መንግስታዊ መዋቅርና የአፈፃፀም አደረጃጀት ሊያሳየን ይገባል፡፡ 

 

የጥቅም  ግጭቶች  የሚታይበት  መንግስት 

ከላይ  ከጠቀስኳቸው  ነጥቦች አንፃር  ሳየው  የኢትዮጲያ  በፌዲራል  ደረጃ  እና  በክልል  ደረጃ  ተዋቀረው  መዋቅር  

በጥቀም  ግጭቶች  ያሉበት  ነው፡፡   

አንድ  ሚኒስቴር  የተወካዮች  ምር  ቤት  አባ  ሲሆን  (የህግ  አውጭም  የህግ  አስፈፃሚም ሲሆን)  የጥቅም  ግጭት  

(conf l ic t  o f  in terest )  መኖሩን  ያሳያል፡፡ 



1.  በሚወጣው  ህግ  ላይ  በህዝብ  ተወካዮች  አባላነቱ  ጫና  የሚያሰድር  ሲሆን   

2 .  በሚኒሰቴርነቱ  ደግሞ  ጫና  ፈጥሮ  እና  ድምፅ  ሰጥቶ  ያፀደቀውን  ህግ  ይጥሰዋል፡፡ 

አንድ  ግለሰብ  ራሱ  ህግ  አውጭም  አስፈፃሚም  ከሆነ  ተጠያቂነቱ  የላላ  ከመሆኑም  ባሻገር  የስልጣን  መጠቅለል  

(power  concentrat ion in  hands of  few)  ይፈጥራል፡፡ 

በኔ  እምነት  አንድ  ግለሰብ ሚኒስቴር  በሚሆንመበት  ወቅት  የህዝብ  ተወካዮች  ምክር  ቤት  ወንሩን  መልቀቅ  

አለበት፡፡  በህዝብ  ተወካዮች  ምክርቤት  ያሉ  አባላትም  ያለ  ምንም  መሸማቀቅ  ሚኒስትሩን  እንዲገመግሙ  እድል  

ስለሚሰጥ  ሚኒስቴር  ሲኮን  ወንበሩን  መልቀቅ  ያስፈልጋል ባይ  ነኝ፡፡    

        

 

 




