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የቸገረዉ እርጉዝ ያገባል እንዳይሆን ነገሩ? 
ጥቅምት 23 ቀን 2004 ዓ.ም 

ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ በጥልቅ እየታደሰ ስለመሆኑ ከነገረን ጀምሮ ምን ምን እርምጃዎች ይወሰድ 
ይሆን በማለት ህዝቡ በአንክሮ ሲከታተለዉ መቆየቱ ይታወቃል፡፡ በለዉጡ አይነት ላይ 
የጋራ ስምምነት ባይኖርም ለዉጡ እንድያሰገኝለት በሚፈልገዉ ዉጤት ላይ ግን 
የአብዛኛዉ ህዝብ ፍላጎት ተመሳሳይ መሆኑ ግልፅ ነዉ፡፡ ሁሉም አስተማማኝ ሰላም ፤ 
የህግ የበላይነት መረጋገጥ ፤ ሰብዓዊና ዴሞክራስያዊ መብቶች መከበርን ፤ ቀጣይና 
ፍትሓዊ እድገት ፤ ፍትሓዊ ተጠቃሚነትን ፤ ከምንም በላይ ደግሞ ፍትህ ይፈልጋል፡፡ 

ታድያ እነዚህ ተግባራት የምናዉራዉን ያሀል ትግበራቸዉ ቀላል አይደሉም፡፡ ያዉም 
በድህነትና በኃላቀርነት ማህበረሰብ ላይ ሆኖ፡፡ ይህም በመሆኑ ነዉ ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ቀላል 
ለማይባሉ ዓመታት ስለመልካም አስተዳደር እጦት ቢያወራም በተግባር መቀየሩ ግን 
አልቻል ያለዉ፡፡ 

አሁን ደግሞ በጥልቅ ታድሻሎሁኝ ለዚሁ ማሳያዬም ስልጣንን ለህዝብ ጥቅም ሳይሆን 
ለግል የሚታይበትን መንገድ በማስቀረት ለህዝብ አገልግሎት ብቻ እንዲዉል 
አደርገዋሎሁኝ ከአሁን በኃላ ስልጣን በብቃት እንጂ በፖለቲካ ታመኝነትና የብሔር 
ተዋፅኦ ለሟሟላት ሲባል ብቻ የሚሰጥ አይሆንም በማለት እንሆ በትናነትናዉ እለት 
የነበሩት የካቢኔ ሚኒስትሮችን ከፊሎቹ ሙሉ በሙሉ ሲቀይር ከፊሎቹ ወደ ሌላ 
ተዘዋዉረዉ እንዲሰሩ እንዲሁም የተወሰኑት ደግሞ ባሉበት እንዲቀጥሉ አድርገዋል፡፡ 

ከዚህ ሌላ የምርጫ ህጉ እንደሚሻሻል ፤ የሚድያ ተቋማት በሰለጠነ የሰዉ ኃይል 
እንዲመሩና እንዲሰራባቸዉ እንደሚያደረግ ፤ የሲቪል ማህበረሰቡ በነፃ እንዲደራጅ እገዛ 
እንደሚደረግ ወዘተ ነግሮናል፡፡ እነዚህ ሁሉ እሰየዉ በርታ ግፋበት እኛም ከጎንህ ነን 
የሚያስብሉ እንጂ ለምን የሚያስብሉ አይሆኑም፡፡ 

እዚህ ላይ አንድ በተሳሳተ መንገድ እየተንፀበረቀ ያለ ጉዳይ ማብራራቱ ጠቃሚ 
ይመሰለኛል፡፡ የፖለቲካ ታመኝነት የሚባለዉ ነገር፡፡ ምክንያቱም በአብኛዉ ግዜ 
የፖለቲካ ታማኝነትን እንደመጥፎ ነገር እየታየ ስለሆነ፡፡  

በመሰረቱ የፖለቲካ ታማኝነት ማለት ለምታምንበት ዓላማና ሪዮዕተ-አለም እሰከ ሂወት 
መስዋእትነት የሚዘልቅ ዋጋ ለመክፈል ያለህን ቁርጠኝነት የሚገለፅበት እንጂ አሁን 
በተሳሳተ መንገድ እየተገለፀ እንዳለዉ ለበላዮች የማሸርገድና ከፍተኛ ጥፋትና ሰህተት 
እየተሰራ እያዩ ለማደር ሲባል ማጎበደድን አይደለም፡፡ ሰለዚህ እንድን ሰዉ በፖለቲካ 
ታማኝነቱ መሾም በእርግጥም ያ ሰዉ ለፖለቲካዉ ታማኝ ከሆነና ይህንን በተግባር 
ካረጋጋጠ እንዲሁም ብቃቱ ካለዉ መሾሙ ትክክልና መሆን ያለበት እንጂ የሚኮነን 
አይደለም፡፡ ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ፖለቲካዉ ፍትህን ፤ ዴሞክራሲን ፤ ልማትናና ሰብኣዊ 
መብትን ለማክበር እሰከሆነ ድረስ ለነዚህ ዓላማ ታማኝ የሆነና ብቃት ያለዉ ሰዉ መሾም 
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ከምንም በላይ የሚመረጥ ይሆናል፡፡ ቀደም ሲል በኢ.ህ.አ.ዴ.ግ የነበረዉ ለፖለቲካ ታማኝ 
የመሆን ባህል እየተሸረሸረ በመሔዱ እንጂ የፖለቲካ ታመኝነቱ በመግነኑ አይደለም አሁን 
እያየን ያለነዉ ችግር መፈጠር የቻለዉ፡፡ ስለዚህ ይህ አስተሳሳብ በፍፅም መታረም 
ያለበት ነዉ የሚል እምነት አለኝ፡፡ 

ይህንን ካልኩኝ ወደተነሳሁበት ጉዳይ ልመለስና በመሰረቱ እነዚህ እንዲመጡ 
የምንጠብቃቸዉ  ለዉጦች እንዴት ባለ አመራር ነዉ መምጣት የሚችሉት? ምን ዓይነት 
አሰራሮች መተግበር አለባቸዉ? የከዚህ በፊቱ አመራር ምን ምን ጠንካራ ጎኖች ነበሩት? 
ድክመቶችስ? አዲሱ አመራርስ ምን ይዞ መምጣት ይችላል? ያሁኖቹ አመራሮችም ከዚህ 
በፊት እንደዚህ ያሉ ፖለቲካዊና ማህበረሰባዊ ይዘት ያላቸዉ ዉስብሰብ ያሉ ጉዳዮችን 
በመፈታት ረገድ ምን ልምድና ተሞክሮ ነበራቸዉ? የትምህርት ደረጃ ብቻዉን የቱንም 
ያሀል ቢለጠጥ አመራር ብቃትን ከማገዝ አልፎ መፍጠር ይችላል ወይ? የሚለዉን 
በጥልቀት ስንመረምር ነዉ የአዲሶቹ ተሿሚዎች ጉዳይ አነጋጋሪ የሚሆንብንና ስጋት 
የሚገባን፡፡ 

በመሰረቱ ትምህርት እንደባለሙያዎቹ አገላላፅ በሦስት ዋና ዋና ክፈሎች ይከፈላል፡፡ 

1. መደበኛ (Formal Education) 
2. ከመደበኛ ዉጭ (Non-Formal)  
3. ኢ-መደበኛ (Informal Education) 

መደበኛ (Formal Education) ተብሎ የሚጠቀሰዉ ለሁላችንም ግልፅ እንደሆነዉ ከቅደመ-
መደበኛ ትምህርት እሰከ ከፍተኛ ደረጃ (እሰከ ዶክትሬት ሊሄድ የሚችል) የራሱ ካሪክለምና 
የክፈል ደረጃ ወጥቶለትና ለደረጃዎቹ የሚመጥን ፈተና እተዘጋጀለትና ማለፍ ያለማለፉን  
እየተረጋገጠ ከደረጃ ደረጃ የሚሽጋገርበት ለዚሁ ማረጋገጫም ከሰርተፊከት እሰከ ተላያዩ 
ዲግሪዎች የሚገለፅ ህጋዊ ሰነድ ያለዉ ሲሆን፤- 

ከመደበኛ ዉጭ (Non-Formal) የሚባለዉ ደግሞ ካሪክለም ያለዉና ለየደረጃዉ የሚመጥን 
የትምህረት አሰጣጥ ሆኖ ሆኖም ምንም የማለፍያ ፈተና የማይሰጥበት በተለምዶ ትምህርት 
ስርጭት እያልን በሬድዮ ማንም ሰዉ በማንኛዉም ሰፍራ ሆኖ ሊማረዉ የሚችል ዓይነት 
ግን ደግሞ በትምህርት ቤት ላሉ እና በዛ የክፍል ደረጃ ላሉ ተማሪዎች ይመጥናል ተብሎ 
በመዘጋጀት የሚተላለፍ ትምህርት ሲሆን፡- 

ኢ-መደበኛ (Informal Education) ደግሞ ሰዎች ክንባብ ፡ ከኃሳብ ልዉዉጥ ፡ ከስብሰባ ፡ 
ከእለት እለት የሰዉ ግንኝነት ፡ ከማህበራዊ ኑሮ ፡ ከሂወት ተመከሮ ፡ ከስራ ልምድ ፤ 
ከችግርና ከፈተና ወዘተ የሚማሩበት ትልቁና የማያቋርጥ የእዉቀት ምንጭ ነዉ፡፡ ዋናዉን 
የአመራር ችሎታ ብቃት ምንጭም ይህ ዓይነቱ የትምህርት ዜዴ ነዉ፡፡ 
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እንግድያዉስ ትምህርትን በዚህ መልክ ከዘረዘርነዉና ለአመራር ብቃት በሦስተኛ ደረጃ 
የጠቀሰነዉ የበለጠ አስተዋፅኦ ካለዉ ያሁኖቹ አዲሶቹ ተሿሚዎች በአብዛኛዉ ከከፍተኛ 
የትምህርት ተቋማት የተመለመሉ በመሆናቸዉ በዚህ ረገድ መመዘኑ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 

ተጨባጭ እዉነታዉን መሰረት አድርገን እንነጋገር ከተባለ የአዲስ አበባ ዮንቨርስቲን 
ጨምሮ ሌሎች አዳዲስ ተቋሞቻችንን ያላቸዉ የመልካም አስተዳደር ታሪክ ካየን 
የሚያስደነግጥ እንጂ የሚያስመሰግን ታረክ እንዳልሰማንባቸዉ ግልፅ ነዉ፡፡ በማንኛዉም 
ዉሳንያቸዉ ተማሪዉን የማያሰትፉ፤ ለተማሪ ብሶትና ጥያቄ ምላሽ የማይሰጡ ፤ 
የትምህርት ግዜን በአግባቡ የማያከብሩ ፤ የአንድ ሰሚስተር ትምህርትን በአራትና 
በአምሰት ቀናት ተከታታይ ሌክችር ብቻ በማገባድድ ተማሪን ከመጠን በላይ 
የሚያስጨንቁ ፤ እንዳንዶችም በአምባገነንንት በጥላቻና እየተነሱ እኔ እያለሁ 
እትመረቅም/ቂም እያሉ ስንቱን የሚየስለቅሱ ፤ አንዳንድ ምግባረ-ብለሹ አስተማሪዎችም 
ሴት ተማሪዎች ከቻሉ በዉጤት በማባባል ካልሆነም በማስፈራራት ወሲብ የሚፈፅሙና 
እምቢ ያሉትንም በዉጤት የሚቀጡ ፤ በአስተዳደር የተመደቡትም የተማሪ የቀለብ ባጀት 
ቅርጥፍ አድርገዉ በመብላት ለእንስሳ እንኳ ለመሰጠት የማይደፈር የቆረፈደ ዳቦና 
ጥራቱን ያልጠበቀ የክክ አተር እየገዙ ተማሪ በትምህርት የሚጨነቀዉ ሳያንስ በርሃብ 
የሚያሰቃዩ ፤ አሁን አሁን ደግሞ በቢልዮኖች ከሚቆጠር የህንፃዎች ግንባታ ጋር ተያይዞ 
ሙሱና በእጅጉ የተሰፋፋባቸዉ ስለመሆናዉ በፀረ-ሙሰና መ/ቤት ሳይቀር በትኩረት 
እንዲታዩ የተመረጡ መሆናቸዉ ሲታይ የቱንም ያህል የዲግሪ ቁልል ቢቆለል ቅንነት ፤ 
ታማኝነትና የወገንና የአገር ተቆርቋነት ከሌለ ጠብ የሚል የመልካም አስተዳደር 
እንደማይገኝ እነዚህ በሙሁራን የተሞሉ ተቋሞቻችን በቂ ማሰያዎች ናቸዉ፡፡   

ከዚህ በተጨማሪ እንድን ሰዉ ታለቅ መሪ የሚያደረጉ በጎ ባህርያት ተብለዉ በአንዳንድ 
የሙያዉ ሊቃዉንት ከተቀመጡት 22 አይነት (1. Focus; 2. Confidence; 3. 
Transparency; 4. Integrity; 5. Inspiration; 6. Passion; 7. .Innovation; 8. Patience; 
9. Stoicism; 10. Intuition;  11. Authority; 12. Open-mindedness; 13. Decisiveness; 
14. Personableness; 15. Empowerment; 16. Positivity; 17. Generosity; 18. 
Persistence; 19. Insightfulness; 20. Communication; 21. Accountability;. 22. 
Restlessness) ዉስጥ አስሩ ዋና ዋናዎች ለይተን በጥቀቱ ለማየት እንሞክር፡  

1. Focus (አትኩሮት) - ይህ ነጥብ ሰዎች በእንድ ጉዳይ ላይ በቂ አትኩረት ሰጥተዉና 
የጉዳዩን ክብደትና አጣዳፊነት የመለየት ችሎታቸዉን በይበልጥ የሚታይበት ነዉ፡፡ 
ይህ ለምርምር ሲሆን በዩንቨርሰቲ ያሉ አብዛኞቹን የሚወክል ጠባይ ካየን ራሳቸዉን 
ከንባብና ከምርምር ጋር አጣብቀዉ የማየት ልምድ ስላላቸዉ በቂ ትኩረት የሚሰጡ 
ቢሆኑም ከዛ ዉጭ ላሉ ትኩረት የሚያሻቸዉ ጉዳዮች ግን በቂ ትኩረት አይሰጡም 
ብቻ ሳይሆን ቁብ የላቸዉም ማለቱ ይቀላል፡፡ አመራርነት ደግሞ እንድ ነገር ብቻ 
ሳይሆን ሌሎች በቂ ትኩረት ሊሰጥባቸዉ የሚገቡ ነገሮችንም አዛምዶ በትኩረት ማየትን 
ይጠይቃል፡፡ አለበለዝያ ልክ እንደጋሪ ፈረስ እንድዋን መንገድ ብቻ ማየትን 
ያስከትላል፡፡  
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2. Transparancy (ግልፅነት) - አብዛኛዎች የከፍተኛ ትምህረት መምህራን ግልፅነትን 
ክብርን አሰልፎ ከመሰጠት ጋር የሚያያዙ በመሆናቸዉ ሌላዉ ይቅር የፈተና ዉጤቱን 
ማየት የፈለገ ተማሪ እንኳ ቢያጋጥማቸዉ ማመነጨቅን የሚያስቀድሙና ከድፍረት 
የሚቆጥሩ ስለሆነ የግልፅነት ባህል በእጅጉ የራቃቸዉ ናቸዉ፡፡ ከአመራር በእጅጉ 
የሚፈለገዉ ነገር ደግሞ ግልፅነት መሆኑ እሙን ነዉ፡፡   

3. Patience (ትእግሰት) - አብዛኞቹ የከፍተኛ ት/ት አስተማሪዎች በራሳቸዉ ዓለም ዉስጥ 
የሚኖሩና ከሌለዉ ሰዉ ጋር ያላቸዉ ግንኙነት ዉስን በመሆኑ ምክንያት የሌላዉን 
ችግርም ሆነ ኃሳብ ለማድመጥ ጨርሶ ትዕግሰት አይታይባቸዉም፡፡ 
 

4. Open-mindedness (ክፍት የሆነ አእምሮ) - በመሰረቱ ያለመታደል ሆኖ አብዛኛዎቹ 
የአገራችን የዩንቭረሰቲ ምሁራን ራሳቸዉን ብፅእ አድርገዉ የመቁጠርና የተማሪ 
ጥያቄና አስተያየት እንኳ በበጎ መልኩ የማይቀበሉ እኔ ያልኩህን ብቻ ስማ የማለት 
አመል ያለባቸዉ ናቸዉ፡፡ በእንግሊዝኛዉ አባባል (Arrogants) የሚባሉ ዓይነቶች 
ናቸዉ፡፡ ስለሆነም አእምሮአቸዉን ክፍት አደርገዉ የመወያየትና የሌላዉን ሰዉ 
ጠቃሚ ኃሳብ ወሰደዉ የመጠቀም ባህላቸዉ በእጅጉ ደካማ ነዉ፡፡ ለዚህም ነዉ 
በፖለቲካ አለም ዉስጥ ሲገቡ እርስበራሳቸዉ ተደማመጥዉና ተከባብረዉ ማለፍ 
እያቃታቸዉ ለመናቆር ግዜ የማይወስድባቸዉ፡፡ ይህም በአገራችን ፖለቲካ ታሪክ 
ከኢህአፓና ከመኤሶን በላይ ዋቢ የሚሆነንን የለም፡፡ ምክንያቱም በወቅቱ ከነበሩ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች በመሁራን ሰብሰብ በጣም የተሻሉ ስለነበሩ፡፡ ሆኖም እነሱ 
እርስበራሳቸዉ ሲባሉና ሲፋጁ ብዙም መሁር ያልነበረዉ ግን ደግሞ የፀና የፖለቲካ 
አቋም ይዞ ለዚህ ዓላማም በሺዎች መስዋእት የከፈለዉ ህወሓት በኃላም ኢህአዴግ 
ግዘፉን የደረግ ኃይል ደምስሶ ህዝቡን ነፃ ያወጣዉ፡፡ ዛሬም በዶክቶሮችና በፕሮፌሰሮች 
እየተመሩ ያሉት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምንም የረባ ነገር ሳያመጡ ሲመሰረቱና ሲፈርሱ 
የሚታዩትና ሌላዉን ማዳመጥ ሳይችሉ ከዉድቀት ወደ ዉድቀት በመሸጋገር ላይ 
የሚገኙት፡፡ 

 
5. Intuition (የደመ-ነብስ አወቀት) - ይህ ችሎታ ከሰዉ ሰዉ ልዩነት ያለዉ ቢሆንም በዚህ 
እዉቀት የተሸለ የሚሆኑት በትምህርት ከገፉት ይልቅ በማህበራሰብ ግንኝነታቸዉና 
በስራ ልምዳቸዉ የላቁ ሰዎች እንዲሁም በተላያዩ ርእሶች ላይ የተፃፉ መፃህፍት 
ያነበቡና በተላያዩ እንቅስቃሴዎች ራሳቸዉን ተሳታፊ የሚያደርጉ ናቸዉ፡፡ ከላይ 
እንደገለፅኩት ደግሞ አባዛኛዎቹ ምሀሮቻቸን በራሳቸዉ አለም የሚኖሩና ራሳቸዉን 
በዉሰን ቦታ ገደበዉ ያሰቀመጡ ስያነቡም ከትምህርት ነክ ዉጭ ያሉትን መፅሃፍቶች 
ትኩረት ስለማይሰጡና ከብዙ ማህበራዊ ግንኙነት የታቀቡ ስለሆኑ እንዲህ ያለዉን 
የደመ-ነብስ አዉቀታቸዉ እጅጉን ዉስን ነዉ፡፡ ይህ አይነት እዉቀት ደግሞ 
በአመራርነትና በዉሳኔ ሰጪነት እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ ችሎታቸዉን ይገድብባቸዋል፡፡ 
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6. Decisiveness (ዉሳኔ ሰጪነት) - ብዙ ሙሁራን በአንዱ ጉዳይ ላይ ለመወሰን 
የሚቸገሩና ስጋትን አጥብቀዉ የሚፈሩ ስለሆነ ነገሮች ላይ የመወሰን ብቃታቸዉ ደካማ 
ነዉ፡፡ ሁሌም ዉሳኔዉ በመዘግየቱ የሚመጣዉን ችግር ሳይሆን ትኩረት የሚሰጡት 
ቢወሰን ሊያስከትል የሚችለዉን አደጋ እጅግ አግዝፈዉ ስለሚመለከቱ የመወሰን ወኔ 
በእጅጉ ያጥራቸዋል፡፡ መሪነት ደግሞ በእበዛኛዉ አፋጣኝና የማያሻማ ዉሳኔ ወሰዶ 
የስጋቱን ኃላፊነት መወሰድ የሚጠይቅ ነዉ፡፡   

7. Empowerment (ሌለዉን ማብቃት) - ከላይ በተገለፀዉ ሌላዉን የማዳመጥና የማቅረብ 
ችግር ላይ የምሁሩ መደባዉ ባህሪ (ንዑስ-ከበርቴነት) ተጨምሮበት ሌለዉን ማብቃት 
ራስን አሳልፎ እንደመሰጠትና የራስን ዋጋ እንደማሳናስ ሰለሚቆጥረዉ ሌለዉን 
ለማብቃትና ተጋግዞና ሌላዉን እንደደጋፊ ቆጥሮ ስልጣንን የማለማመድ ባህሪ 
እምብዛም የለዉም፡፡ አንድ መሪ ደግሞ ታለቅ መሪ የሚባለዉ የበታቹን ሲያበቃና 
የማይነጥፍ ሁለንተናዉ አመራርና ከሱ የተሻለ ችሎታ ያለዉ ሰዉ የመፍጠር ችሎታ 
ሲኖረዉ ነዉ፡፡  
 

8. Insightfulness (ዉስብሰብ ነገሮችን የማየት ብቃት) - ብዙ ግዜ በአካዳሚ ላይ የቆዩ 
ሰዎች በአንድ የትምህርት ዲስፕሊን ላይ የማተኮር እንጂ የተወሳሳቡ ነገሮች የማየት 
ልምዱ የላቸዉም፡፡ እንዲህ አይነት ነገሮች ለማየት የሚያስችል ማህበራዊ ተሳትፎና 
ልምድ ሰላላዳበሩ ዉስብሰብ ነገሮች የማየት ብቃታቸዉ የዛን ያህል ዉስን ነዉ፡፡ ይህ 
በቀላሉ ለመረዳት አብዛኞቹ የህዋሃትም ሆነ የኢህአዴግ አመራሮች ወደ ትግል ሲወጡ 
ያን ያህል የአካዳሚ ትምህረት ያልነበራቸዉና በእድሜም ትናንሾች የነበሩ ሲሆኑ 
በትግሉ ቆይታቸዉ ወቅት ግን ከብዙ የህ/ሰብ ችግሮችና የችግሮች አፈታት ባሀሎች 
ጋር የመገናኘት እድሉ ስላገኙ ብቻ ዉስብሰብ የኢኮኖሚ ፤ የጦርነት ፤ የድርቅና 
የአስተዳደር ወዘተ ችግሮችን በሚገርም ሆኔታ በማለፍ ለድል ያበቁና ከድል በኃላም 
ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ፍጥነት ልማትን ማረጋገጥ የቻሉ ሲሆን ከግዜ በኃላ 
ያቋረጡት ትምህረት ቀጥለዉ እንዳንዶቹ የፒኤችዴ ደረጃ በደረሱበት ወቅት ግን ብዙ 
ችግሮች መፍታት እያቃታቸዉ ስር ሰደዉ ወደ ህዉከት ደረጃ መድረሳቸዉ ሲታይ 
ይህ ችሎታ በአካዳሚ ትምህርት ብቻ የማይገኝ ይልቁንም ከላይ በተገለፀዉ ሂወትና 
የሰራ ላይ ተሞክሮ የሚገኝ ስለመሆኑና ራስን ለዚሁ ተግባር መስዋእት ከማድረግ ዉጭ 
የማይገኝ መሆኑ በግልፅ ያሳየናል፡፡ ሰለሆነም ትምህርት የራሱ ሚና ቢኖረዉም እንዲህ 
ያሉ ዉስበስብ ነገሮች ለማየት ግን በየቀኑ ከህ/ሰቡ ተጠግቶ መኖርንና ከችግሮቹ ጋር 
በቀጥታ መጋፈጥን ከሚያስገኘዉ ትምህርት በላይ ያለመሆኑ ያሳያል፡፡ 

 
 

9. Persistence (የፈለገ ችግር ቢያጋጥም በያዙት አቋም ፀንቶ መቀጠል) - እንግዲህ ይህ 
ባህሪ በፖለቲካ አመራርነት ላይ በጣም ወሳኝ የሆነ ባህሪ ከመሆኑም በላይ ትንሽ ችግር 
ባገጠመ ቁጥር መሰረታዊ ዓላማዉን ለድርድር ከማቅረብ የሚታደግ ቁልፍ ባህሪም 
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ነዉ፡፡ የቀድሞዉ የኢህአዴግ አመራር በዚህ በኩል በጣም የተዋጣለት የነበረ ቢሆንም 
ዛሬ ዛሬ ግን ይህንን ብቃቱ በመሸርሸሩ ምክንያት መቀጠል አልቻለም፡፤ ለዚህ ዋቢ 
የሚሆነን የቅርቡን ብናይ የአ/አ እና የኦሮማያ ፊንፍኔ ዞን ይጠቅማል የተባለዉን 
ማስተር ፕላን ሆን ተብሎ ይህንን እንደሽፋን በመጠቀም በአንዳንድ ኪራይ 
ሰብሳቢዎች በዋነኝነት የተቀሰቀሰዉን አመፅ ለማብረድ ሲል ብቻ ይህንን በጎ ዓለማ 
ለድርድር ማቅረቡና አሁንም ወጣቶች የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸዉ ለማረጋጥና 
በፖለቲካዉ ቀጥተኛ ተሰትፎ ይኑረን ብለዉ ላነሱት አመፅ በመፍትሄነት የወሰደዉ 
የፖለቲካ ዉሳኔ የሚሰጥን ካቢኔ ለምርምር ማዕከል በሚመጥን የጆርናል ብዛት 
ወደመለካት እርምጃ መገባቱ ነዉ፡፡ እንግዲህ ይህ የአመራርነት ተፈላጊ ባህሪ ባጋጠሙ 
ግዝያዊ ችገሮች ምክንያት ተረብሾ የተሳሳተ እርምጃ ከመዉሰድ የሚያድን ከሆነ በዚህ 
ረገድ እነዚህ ከከፍተኛ ተቋማት የመጡት አዳዳሲ ተሿሚዎች ከዚህ በፊት እንዲህ ያለ 
ችግር የመቋቋም ልምድ የሌላቸዉ ከመሆናቸዉም በላይ የመደብ ባህርያቸዉም በቀላሉ 
እንዲወላዉሉ የሚያደርጋቸዉ ስለሆነ በዚህ በኩል የተዋጣላቸዉ የሚሆኑ 
አይመሰለኝም፡፡ ሌላዉ እዚህ ላይ መታየት ያለበት በብዙ ተቋሞች ያሉ ሙሁራን 
የኒዮሊብራል ዓላማን መራመድ እንደሙሁርነት መገለጫ አድርገዉ የመወሰድና 
አአሁን ኢህአዴግ እየራመደዉ ያለወ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሳብ በእጅጉ 
የሚቃወሙ ሰዎች የበዙበት ከመሆኑ እንፃር ሲታይና ይህ ደግሞ አሁን አገሪትዋን 
ለመበታተን ከዉስጥም ከዉጭም ያሉ ጠላቶች አሰፍስፈዉ በሚጠባበቁበት ሁኔታ 
መከሰቱ ሲታይ ስጋታችን እንዲጎላ ያደርገዋል፡፡ 
 

10. Integrity (ለሞራልም ሆነ ለሙያ መርሆዎች በፅናት መቆም) - ይህ ባህሪም 
ለአመራረርነት ከሚያስፈልጉት በጣም ጠቃሚዉ ባህሪ ነዉ፡፡ እዉነተኝነትን ፡ ለሞራል 
ተገዥነትን ፡ ያለማወላወልን፤ ታማኝነትን ያካተተ ነዉ፡፡ በእርግጥ ይህ ባህሪ ከግልሰብ 
ወደ ግለሰብ የሚለያይና በራስ ከመተማመን ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ቢሆንም ከአንዱ 
የህ/ሰብ ክፍል ወደ ሌላዉ የህ/ሰብ ክፍልም ልዩነት አለዉ ፡፡ ስለሆነም የምሁሩ 
አብዛኛዉ ክፍል በነዚህ መርሆዎች ከመፅናት ይልቅ Flexibility and Modernaizaiton 
በሚል ፈሊጥ አስሬ  ባህሪዉን የመቀያየርና ለነዚህ የሞራልና የሙያ መርሆዎች 
መገዛትን የማይመርጥ ነዉ፡፡ 

እንግዲህ እሰከአሁን ዋና ዋና ባህርያት ያልናቸዉ ጉዳች ኣዳደሶቹ ተሿሚዎች 
ከመጡባቸዉ የመሁራን ሰፈር ጋር በማስተያየት ለመግለፅ ሞክርያለሁኝ፡፡ ሰለዚህም 
አንባቢዉ ከዚህ በመነሳት የራሱ የተለየ አረዳድ ካለዉም የመሰለዉን ማለት ይጠበቅበታል 
በዚህ በኩልም አይጋፎረም ይህንን አነጋጋሪ አጀንዳ ለህዝብ ቀጥታ አስተያየት ክፍት 
ቢየደረገዉና ሁሉም የመሰለዉን አሰተያያት ከነምክንያቱ ቢሰጥበት መልካም ነዉ፡፡ ይህ 
በኢቢሲ እንደምንያዉ እንዳንድ ነዋሪዎች እየተባለ የሚሰጥ አሰተያየት የተለመደና የዛሬ 
አመት ለተሾሙትም ተመሳሳይ ነገር የተባለለት ስለሆነ ብዙም የተለየ ነገር የለዉም፡፤ 
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ሌላዉ ማንሳት የምፈልገዉ ነጥብ ክቡር ጠ/ሚ/ሩ ሹመቱን ወደ ፓርላማዉ ሲያቀርቡ 
የህዝብ ተዋካዮች ም/ቤት አባላቱን በከፍተኛ ደረጃ ያከራክራል ብዬ ጠብቄ ነበር፡፡ ሆኖም 
የሆኖዉ በሚገርም መልኩ ከደ/ር እድሃና እንድ የፖሊሲ ጉዳይ ድጋፍ አሰጣጥ ጥያቄ 
በስተቀር ያለምንም ክርክር ማለፉ ኢህአዴግ እዉነትም የለም ለማለት አስደፍሮኛል፡፡ 
ምክንያቱም ይህ ሹመት የፖለተካ ዉሳኔ መሰጠት ያለበትን አካል Think Thank ያደረገ  
Think Thank መሆን ያለበትን መሁር ደግሞ በግለባጩ የፖለቲካ ዉሳኔ ሰጪ ያደረገ 
በመሆኑ ነበር፡፡ ለመሆኑ አሜሪካን ጨምሮ ሌሎቹ የዓለማችን ኃያላን አገራት ዶክተርና 
ፕሮፌሰር ስላጡ ነዉ የአገር መሪዎችና ሚኒስትሮች የማየደረጉት ብለን ብንጠይቅ 
መልሱን እዛዉ እናገኘዋለን፡፡ እያንዳንዱ የፖለቲካ ዉሳኔ ወደደንም ጠላንም የራሱ 
ወገንተኝነት አለዉ፡፡ ለዚህ ነዉ የነአሜሪካ ስረዓት ለብዙሃኑ ሳይሆን ለ 1 % ቱ ሃብታም 
ስለሆነ ለሃብታሞቹ የታክሰ ቅናሽ ማድረግን እንደዋና የምርጫ ዘመቻ መሳርያ 
የሚጠቀምበትና በተግባርም ለብዙሃኑ የሚጠቅመዉን እንደ Obama Care ተብሎ 
የሚጠራዉ የጤና መድን ሽፋን አምርረዉ የሚቃወሙትና ለመቀየር የሚሰሩት፡፡ የኛም 
ሁኔታ ከዚሁ የተለየ አካሄድ የለዉም ፖለቲካዉ የራሱ ዉግንና አለዉ፡፡ ለጢቂቶች 
ሳይሆን ብዙኃኑን ተጠቃሚ ማድረግ የሚችል ፡፡ ስለዚህ ይህ የሙያ ብቃት ብቻ መሰረት 
ያደረገና ፖለቲካ ዉግንና ያለዉ ካቢኔ መመሰረት ሄዶ ሄዶ በኃላ ላይ የጥቅም ግጭት 
መፍጠሩ አይቀረም፡፡ ከዛ በኃላ ደግሞ ሌላ ካቢኔ ማዋቀር ሊያስፈልግን ነዉ ማለት ነዉ፡፡ 
ይህም በየግዜዉ በሚቀያር አወቃቀርና ሹመት ስራን በአግባቡ ሳይሰራ ሁለተኛዉ 
የእድገትና ትራንስፎርመሽን እቅድ መገባደዱ ነዉ ማለት ነዉ፡፡ ሰለዚህ እንደኔ እንደኔ 
የአሁኑ አካሄድ ልክ በ1997 ዓ.ም ከምርጫዉ በኃላ ኢ.ህ.አ.ደ.ግ በሁኔታዉ ተደንግጦ 
ሁሉንም አግበስብሶ አባል እንደደረገዉ ዛረ ደግሞ በተፈጠረዉ ህዉከት ተረብሾ ያለበቂ 
ጥናት ያደረገዉ ይመስለኛል፡፡  

ሌላዉ መነሳት ያለበት ጉዳይ የወጣቱ ዋናዉ ጥያቄ ዛሬ በዋነኛነት የኔ የሆነችዉን አገር 
የመምራት እድል ሲመቻችልኝ ብቻ ነዉ የኢኮኖሚም ይሁን ፡ የፖለቲካና ማህበራዊ 
ጥቅሞቼ በተሟላ ሁኔታ ማሰጠበቅ የምችለዉ አንጂ በናነተ ቸርነትና መልካም ፈቃድ ብቻ 
እየተቆነጠረ በሚሰጠኝ የጥቅም ዳረጎት አይደለም እያለ መሆኑ ከምንም በላይ ግምት 
ሊሰጠዉ ይገባ ነበር፡፡ ተሿሚ ፈለጋ ከመዋተቱም በላይ የሚል እምነት አለኝ፡፡ ለዚህም 
ነዉ ርእሴን የቸገረዉ እርጉዝ ያገባል እንዳይሆን ነገሩ? ያልኩት፡፡  

እዚህ ላይ የዚህ ሹመት አሰጣጥ ሦሰት አዎንታዊ ነገሮችን ማንሳት እፈልጋለሆኝ፡፡ 

1ኛ. ሰልጣንን የግል ርሰት አድርገዉ ወጣቱን በነፃ አደራጅተዉ የአመራር ብቃቱ 
እንድያሳደግና በተግባር እንዲሳተፍ አድርገዉ ብቁ ተተኪ አመራር ከመፍጠር ይልቅ 
ሙጥኝ ብለዉ እሰከዛሬ የቆዩት ሰዎች ለሁሉም ግዜ እንዳለዉ በተግባር የሚያሳይ እርምጃ 
በመሆኑና ከእንግዲህም ቢሆን ማንም በስልጣን ላይ የሚቆየዉ ተገቢዉን ስራ እከሰራ ብቻ 
መሆኑ በሚገባ ስላስገነዘበልን ሲሆን፡-  
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2ኛ. ይህ በር መከፈቱ አይተዉ ከኢህአዴግ ዉጭ ያሉ ነገር ግን ኢህአዴግ ይዞት 
የመጣዉን መሰረታዉ ዓላማ ከአባሉ በላይ የሚያምኑበትና በተላያየ መንገድ እድሉ 
የተነፈጋቸዉ ሰዎች ተነቃቅተዉ ወደአመራር የሚመጡበትን እድል በመክፈቱ፡- 
በመጨረሻም- 

3ኛ. እነዚህ ከየተቋማቱ የመጡት ሰዎች ምንም ቢሆን ወደዚህ ስልጣን በመምጣታቸዉ 
የሚያጡት የኢኮኖሚ ጥቅም እንጂ የተሻለ ነገር እንደማይኖር አዉቀዉ በመያቸዉ አገርና 
ህዝብን ለማገልግል መሆኑና በተወሰነም ቢሆን መስዋእት እየከፈሉ መሆኑ ሲታይ 
ስልጣንን ለመዝረፍያ ብለዉ የሚመኙትን ሰዎች ቅስም የሚሰብርና በየቦታዉ ያለዉ 
ሙሁርም ዝም ብሎ ከማማትና የማይጠቅም ትችት ከመሰንዘር ወጥቶ በአገሩ ጉዳይ ላይ 
ቀጥተኛ ተሳትፎ እንድያደርግ እነዚህ ተሿሚዎች በተግባር አርአያ በመሆናቸዉ ነዉ፡፡ 

ማጠቃለያ 

እሰከአሁን ከኢህአዴግ ጥልቅ ተሃድሶ ህዝቡ ምን እንደሚጠብቅ ፡ ኢህአዴግም የገባዉ 
ቃል ምን እንደነበር ፡ ስለአዲሶቹ ተሃድሶ የመጡበት ቦታ ከአመራር ቁልፍ ባህርያት ጋር 
በማስተሳሰር ምን እንደሚመሰል ፡ የተወሰደዉ እርምገገ,ጃ በጎና መጥፎ ገፅተዎቹ ለማሳየት 
ሞክርያሎሁኝ፡፡ በዚህ ኃሳብ የሚስማሙ የመኖራቸዉ ያሀል የማይስማሙም በርካታ ሰዎች 
ሊኖሩ እንደሚችሉም እገምታለሁን፡፡ ስለሆነም ይህንን አንገብጋቢ የአገር ጉዳይ ከላይ 
እንደገለፅኩት አይጋፎረምም የመወያያ ርእስ ቢያደረገዉ ስል እጠይቃለሁኝ፡፡ 

ሌላዉ ከማጠቃላሌ በፊት አበክሬ ማስገንዘብ የምፈልገዉ በዚሁ ፅሁፌ የሰጠሁት 
አስተያየት በአጠቃላይ ሂደቱ የሚመለከት እንጂ የተሿሚዎቹ ብቃትና ችሎታ አሳንሼ 
በማየት እንዳልሆነ የነሱ ችሎታና ብቃት በደፈናዉ ሳይሆን ወደፊት በተግባር የምኛያዉና 
ያኔ የምንፈረድበት እንጂ ከወደሁ ለምን መጠቡን የሚል እንዳልሆነ ግልፅ ማድረግ 
አፈልጋለሁኝ፡፡  

ይሁንና እነዚህ ግለሰቦችም ስለተማሩ ብቻ ተዓምር ይፈጥራሉ ብለን በመጠበቅ ግዜ 
ሳንሰጣቸዉ ለመተቸትና ጥረታቸዉን ለማንኳሰስ መቸኮልም የለብንም፡፡ መንግሰትም 
ወደስልጣን ካመጣቸዉ ዘንድ ህግን መሰረት አድረገዉ ከማንም ተፅዕኖ ነፃ ሆነዉ 
የሚሰሩበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይጠበቅበታል እያልኩኝ መልካም የስራ ግዜ 
እመኝላቸዋለሁኝ፡፡  

ቸር ይግጠመን 

ኖህ ሙሴ 11-03-16 


