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   ስራችንን ከአለፉት በጎ አፈጻጸሞች እንጀምር !! 

ስሜነህ 11-25-16 

ባሳለፍነው ዓመት መጨረሻ አካባቢ በአገራችን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የተከሰተውን ሁከትና ግርግር መነሻ አድርጎ 

የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ባደረገው ግምገማ   ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱን ከሚፈታተኑት ችግሮች 

መካከል አንዱ የመንግስት ስልጣን የሕዝብን ኑሮ ለማሻሻልና አገራዊ ለውጡን ለማስቀጠል እንዲሆን ከማድረግ 

ይልቅ፤ የግል ኑሮ መሰረት አድርጎ የመመልከትና በአንዳንዶችም ዘንድ የግል ጥቅም ከማስቀደም ጋር የተያያዘ 

እንደሆነ ማረጋገጡን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል፡፡ አገራዊ ለውጡ በስኬት ሲጓዝ የቆየው መንግስታዊ ስልጣንን ለሕዝብ 

ጥቅም ማስከበሪያ ማድረግ በመቻሉ የሆነውን ያህል፤ ይህንን ስልጣን ግለሰቦች ያለአግባብ ለራሳቸው ለመጠቀም 

ሲጀምሩ የተጀመረው ልማት መደነቃቀፉንና ይህንኑ ተከትሎም መልካም አስተዳደር መጥፋቱን በተመሳሳይ ገልጿል።  

ስለሆነም ስራ አስፈፃሚው ኮሚቴ ሕዝብን በማስመረር ላይ ያለውን እንዲህ አይነት የመንግስትን ስልጣን ያለአግባብ 

ለግል ኑሮ መሰረት ለማድረግ የሚታየው ዝንባሌና ስህተት ደረጃው ምንም ይሁን ምን መታረምና መገታት 

ስለሚኖርበት እርምጃ መውሰድ እንዳለበት በመወሰኑ ከሰሞኑ የፌደራሉን መንግስት ጨምሮ ቢያንስ በአማራና በኦሮሚያ 

ክልሎች አዳዲስ የአመራር ሽግሽጎች አድርጓል፡፡ እርምጃው ምንም እንኳ እንደስራ አስፈጻሚው ዛቻ እንኳን ባይሆንም፤ 

የተደረገውንም ለውጥ ቢሆን ማሄስና ያልተገባ ትርጓሜ ተይዞ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ ሃሳብ መስጠት ተገቢ ይሆናል። 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንደ አዲስ ላደራጁት ካቢኔ ውጤታማነት፤ የሕዝብ ወገንተኝነት፤ 

እውቀት፤ ክህሎት፤ ልምድ፤ መልካም ሥነ ምግባር፤ ታታሪነት፤ በመመዘኛነት የታዩ ስለመሆናቸው ጠቅሰዋል፡፡ በዚሁ 

መሰረት፤ አንዳንዶች ከዚህ ካቢኔ ሥር ነቀል ለውጥ እየጠበቁና ሌላውም እንዲጠብቅ በመወትወት በአንድ በኩል አዲሱ 

ካቢኔ ላይ ጫና እየፈጠሩ፤ በሌላ በኩል ደግሞ የቀድሞው ካቢኔ ምንም እንዳልሰራ እንዲቆጠር እያደረጉ ነው። ይህ ደግሞ 

ፍጹም ስህተት መሆኑን ተቀብሎ፤ አዲሱም ምሉእ በኩለሄ እንደማይሆን እና አሮጌውም ውጤት አልባ እንዳልነበረ ምክንያቶች 

መሰረት ያደረገ ጥበቃ ተገቢ ይሆናል። 

አገራችን ላለፉት አስራ አምስት ዓመታት በሁሉም መስኮች ከፍተኛ ለውጥ እያመጣች ተጉዛ ከዚህ የበቃችው 

ያለቀድሞዎቹ አመራሮች ተሳትፎ እና ድርሻ አይደለም፡፡  

ለማንም ግልፅ እንደሚሆነው በአገራችን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሕገ መንግሥታዊ ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ሥርዓት 

ግንባታ በመካሄድ ላይ ነው፡፡ በዚህ የዴሞክራሲያዊ  ስርዓት ግንባታ ሂደት የዜጎችና የልዩ ልዩ ማህበረሰቦች የፖለቲካ 

መብቶች ህጋዊ እውቅናና ዋስትና አግኝተው ተከብረዋል፡፡ የብሄር ብሄረሰቦችን ማንነት ያስከበረ አዲስ ዓይነት 

ፌደራላዊ ሥርዓት ተመስርቷል፡፡ የሃይማኖት እኩልነት ተከብሮ መንግስትና ሃይማኖት ተነጣጥለዋል፡፡ የዜጎች ሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ ቅድሚያ ሰጥቶ የተጀመረው የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሕዝብ የሚጠቀምበት 

ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስርዓት በመገንባት ረገድ ቀላል የማይባል ርቀት ተጉዟል፡፡ ይህ ጉዞም በየደረጃው በነበሩት 

የቀድሞ አመራሮች ግንባር ቀደም ተዋናይነት መምጣቱን መዘንጋት የአዲሱን አመራር ስነ ልቦና ቀድመ መስለብ ነው። ወይም 

ደግሞ፤ በሌለ ነገር ላይ እንዲሰራ የመጠበቅ ዓይነት ጫና ውስጥ መክተት ነው። 
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ግብርና መሩ የኢኮኖሚ ልማት አቅጣጫ ላለፉት አስራ ሶስት ዓመታት ባለ ሁለት አሃዝ ተከታታይ ዕድገት 

እንዲያስመዘግብ ለማድረግ የቻለው በራሱ በአቅጣጫው ብቻ እንዳልሆነ እና አቅጣጫውን እስከብልሽቱም ቢሆን መሬት ላይ 

ማውረድ በቻለው የቀድሞ አመራር መሆኑን መዘንጋት አይገባም። አሊያ፤ የሚጎዳው አመድ አፋሽ ለማድረግ ዘመቻ 

የተወጣበት የቀደመው አመራር ብቻ ሳይሆን አዲሱ አመራር አና ከአዲሱ አመራር ብዙ የሚጠብቀው ሕዝብ ጭምር ነው። 

ባሳለፍነው ዓመት ያጋጠመንና በታሪካችን ታይቶ የማይታወቀውን የድርቅ አደጋ ትርጉም ያለው የውጭ እርዳታ ሳናገኝ 

በራሳችን አቅም ልንቋቋም መቻላችን በአገራችን ምን ያህል የተጠናከረ የኢኮኖሚ ግንባታ ሲካሄድ እንደቆየ 

የሚያመላክት መሆኑ ካልተባበለ ስተቀር ከዚህ ጀርባ የነበረው የቀድሞው አመራር መሆኑን መዘንጋት አዲሱን አመራር የበለጠ 

ጫና ውስጥ መክተት እና ወደሌላ አዙሪት ማምራት ነው የሚሆነው፤  

የአዲሱ ካቢኔ ሚና በከተሞች በመስፋፋት ላይ ያለውን የኢንዱስትሪ ልማት ያለአንዳች መበላሸት እና ኪራይ ሰብሳቢነት 

ማስቀጠል እንጂ፤ አዲስ ነገር መጠበቅ እራስን ማሞኘት ነው። ፈጣን ዕድገት እያሳየ ከሚገኘው የአገልግሎት ዘርፍም 

የሕዝብን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ነው። መንግስት ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት እንዲመጣ ብቻ ሳይሆን ከዕድገቱ ብዙሃኑ 

ሕዝብ ዋናው ተጠቃሚ መሆን እንዳለበት ካደረገው እና በየደረጃው በማድረግ ላይ ከሚገኘው ተሃድሶ አረጋግጧልና 

ከአዲሱ ካቢኔ የሚጠበቀውም ይህ ነው። በገጠር አርሶ አደሩ ከመሬቱ ሳይፈናቀል እንዲለማ በማድረግ፤ በከተሞች ደግሞ 

ለወጣቱ ተሳትፎና ተጠቃሚነት የሚበጅ ሰፊ የአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ልማት በማረጋገጥ ለውጥ ለማምጣት 

የተረባረበው የቀድሞው አመራር የመረባረቡን ያህል ስኬታማ ያልሆነባቸውን ቀዳዳዎች መድፈንም ከአዲሱ መጠበቅ ተገቢ 

ነው፡፡  

በነገራችን ላይ፤ የወጣቶች ነገር ከተነሳ ሊሰመርበት የሚገባ አንድ ነጥብ አለ። ባለፉት ሃያ አምስት ዓመታት የአገራችን 

ሕዝብ ቁጥር በእጥፍ ከመጨመሩና ሰፊ የወጣት ኃይል ከመፈጠሩ ጋር ተያይዞ ለውጡ ሁሉንም በሚያረካና 

ተጠቃሚነቱን በሚያረጋግጥ ደረጃ ሄዷል አይባልም። ያም ሆኖ ግን ከማንኛውም መሰል አገር በተሻለ ደረጃ የሕዝብ 

ተጠቃሚነት እየሰፋ የሚሄድበትን ሁኔታ የቀድሞው ካቢኔ መፍጠር ችሏል፡፡  

በማህበራዊ ልማት መስክ በተለይ ትምህርትን በማስፋፋት ረገድ አገራችን የተጓዘችበት ሂደትና ርቀትም እጅግ 

የሚያስመካ ነው ተብሎ ሲነገር የቀድሞው አመራር ከፊት የነበረ መሆኑን በመዘንጋት ሊሆን አይገባም፡፡ እውቅናን መቸርና 

መንፈግ በአንድ አገር እድገት ላይ ያለውን ፋይዳ መቼም ቢሆን መዘንጋት አይገባም። ዛሬ ከአገራችን ሕዝብ 30 በመቶ 

ያህሉ በትምህርት ገበታ ላይ ይገኛል፡፡ ትምህርት የለውጥ መሳሪያ ብቻ ሳይሆን የፍትሃዊ ዕድገት ማረጋገጫ እንደሆነ 

በማመን ይህን ያህል ብዛት ያለው ዜጋ በማስተማር ላይ መሆናችን በርግጥም በአገራችን እየተገነባ የመጣው ሥርዓት 

ሊስተካከል ከሚችለው ብልሽትም ጋራ ሆኖ ሕዝብን ያማከለ እንደሆነ የሚያረጋግጥ ነው፡፡  

በጤናው መስክ በተከተልነው መከላከልን መሰረት ያደረገ የጤና ፖሊሲ በአገራችን ከፍተኛ ለውጥ  ተመዝግቧል። 

በዚህም በ1983 ዓ.ም. አርባ አምስት ዓመት ብቻ የነበረው የዜጎች አማካይ ዕድሜ በአሁኑ ጊዜ ወደ 64 ከፍ 

ሲል የቀደመው ካቢኔ ተኝቶ እንደማይሆን መገመት አይከብድም፡፡ መንግስት የኢኮኖሚና የማህበራዊ ልማት የሚደግፉ 

የመሰረተ ልማት አውታሮችን ለማስፋፋት ባደረገው ከፍተኛ ጥረት አገራችን ከቀን ወደ ቀን ተወዳዳሪ የሆነ የመሰረተ 

ልማት አቅርቦት በማሟላት ላይ መገኘት መቻሏም ተተኝቶ እንዳልመጣ ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡ ሙግታችን ሊሆን የሚገባው 

ከዚህ በላይ መሆን አንችልም ነበር ወይ? ነው። አማካይ የእድሜ ጣሪያችንም 70 መድረስ ሲገባው በእውቀት ልምድና 

የትምህርት ዝግጅት 64ን ረግጦ ስለከረመብን መሻታችን 70 የሚያደርስልን እንጂ አፍርሶ የሚገነባልን እንዳልሆነም ማመን 
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ያስፈልጋል። መዘንጋት የሌለብን የምንመራባቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ያሉ መሆኑ ነው። ስለሆነም መሻታችን እነዚህን 

ፖሊሲዎች ከመሬት ላይ ያለአንዳች እንከን የሚያወርድልንን እንጂ፤ አፍርሶ የሚገነባልንን መሆን የለበትም። 

ይህ ማለት ግን፤ ከአዳዲሶቹ እና በየደረጃው ከሚገኙ የመንግሥት ከፍተኛ ተሿሚዎች የነጠሩ እና ሕዝብ የሚጠብቃቸው 

ወሳኝ ጉዳዮች የሉም ማለት አይደለም። በተመደቡባቸው የተለያዩ ዘርፎች ውስጥ ለዓመታት የተጠራቀሙ ችግሮች እንዳሉ 

አውቀው፤ እነዚህን ችግሮች ያለአንዳች ማድበስበስና ማለባበስ ሊፈቱ ይገባል፡፡ 

ከዚህ ቀደም በፍትሕ ሥርዓቱ፤ በንግዱ ዘርፍ፤ በገቢዎችና ጉምሩክ፤ በመሬት አስተዳደር፤ በግንባታ፤ በመኖሪያ 

ቤቶች ግንባታ፤ ወዘተ. ይሰሙ የነበሩ ቅሬታዎች አቅጣጫቸውን ቀይረው ለሁከት መቀስቀስ፤ ለዜጎች ሕይወት 

መጥፋትና አካል መጉደል፤ ለንብረት ውድመት መንስዔ ከመሆናቸውም በላይ ለአገርና ለሕዝብ ህልውና ሥጋት 

እስከመሆን የደረሱበትን ምክንያት መርምሮና ፈትሾ የጎበጠውን ማቅናትና የሙስና ተራራውን መናድም ከአዲሱ ካቢኔ 

የምንጠብቀው የነጠረ አጀንዳ ነው ።   

አዲሱ ካቢኔ በአዲስ አደረጃጀት ሲዋቀር የሰዎች መለዋወጥ ወይም መሸጋሸግ ብቻ ሳይሆን፤ ከዚህ ቀደም ሕዝብን 

ሲያስመርሩ የነበሩ ብልሹ አሠራሮችን በተሻሉ አሠራሮች የመለወጥ አቅምና ልምድ አለው ተብሎ ታሳቢ መደረጉን 

ጠቅላይ ሚንስትሩ ከላይ በተመለከተው መልኩ ነግረውናልና ዘመናዊ፤ ስልጡንና አሳታፊ የሆኑ አዳዲስ አሰራሮች ከአዳዲሶቹ 

የካቢኔ አባላት ብንጠብቅ ተገቢና ምክንያታዊ ያደርገናል፡፡ አዳዲሱን አመራር የምንለካውም ወደስልጣን በመጣበት መመዘኛ 

ብቻ ነው። አዳዲሶቹ ተሿሚዎች ብቃታቸው፤ ልምዳቸው፤ ሥነ ምግባራቸውና ታታሪነታቸው የሚለካው በተግባራቸው እንጂ 

ባላቸውና በተወራላቸው ሲቪ ብቻ  ሲሆን መልሶ ጫና ውስጥ በመክተት እንደገና የመደናቆር አዙሪት  ውስጥ እንዳንገባ 

ጥንቃቄ ያሻል፡፡  

 

 


