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የሌባ አይነደረቅ ……ፖለቲካ 

ዮናስ 08-30-16 

በመካከለኛውና በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍሎች ከሌሎች ጊዜያት የተለየና ጠንከር ያለ ደም 

አፋሳሽ ግጭት ተከስቷል፡፡ ይህ ደም አፋሳሽ ግጭት ተባብሶ በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት 

ገዢው ፓርቲ ኢሕአዴግ ከተሃድሶ በኋላ ያለፉትን 15 ዓመታት በስራ አስፈጻሚ እና 

በኢህአዴግ ምክር ቤት ደረጃ ገምግሞ መግለጫ አውጥቷል፡፡ በተለይ በምክር ቤት ደረጃ 

ባደረገው ግምገማ ላይ የምክር ቤት አባል ያልሆኑ የቀድሞ አመራሮች ተሳታፊ 

ስለመሆናቸውና ከዚህ በኋላ በተዋረድ የታችኛው የድርጅት መዋቅር ግምገማ 

እንደሚቀመጥ በመግለጫው ተመልክቷል፡፡ ይህንን መግለጫ ተከትሎ ታዲያ የቀድሞ 

የኢህአዴግ ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ አንዳንድ ምሁራኖች  ስለግምገማው ፋይዳና 

ውጤት የሰጧቸው አስተያየቶች የዚህ ጽሁፍ መነሻና የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው። 

ስለሆነም ምክር ቤቱም ሆነ ስራ አስፈጻሚው ከደረሱባቸው ድምዳሜዎች እና ከተሰጡ 

አስተያየቶች ላይ ለዚህ ጽሁፍ መመዘኛ የሚሆኑ ነጥቦችን ብቻ መጀመሪያ አንስተን 

ድምዳሜዎቹን ፋይዳና ተከታይ የሆኑ ሂሶችን አግባብነት እናጠይቃለን። 

ድርጅቱ  በሁለቱም መድረኮቹ ካደረገው ግምገማ በኋላ በሰጠው ትንታኔ፣ ‹‹የመንግሥት 

ሥልጣን የሕዝብን ኑሮ ለማሻሻልና አገራዊ ለውጡን ለማስቀጠል እንዲውል ከማድረግ 

ይልቅ፣ የግል ኑሮን መሠረት አድርጎ የመመልከት በአንዳንዶቹም ዘንድ የግል ጥቅም 

ከማስቀደም ጋር የተያያዘ ነው፤›› በማለት ይገልጻል፡፡ ‹‹በአሁኑ ወቅት በአገራችን የተለያዩ 

አካባቢዎች የሚነሱ ጥያቄዎች ምንጭም ይኼው ያልተገባ ድርጊት የፈጠረው ችግር 

መሆኑም ተመልክቷል፡፡ ከዚህ በመነሳት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ደረጃውና መጠኑ ምንም 

ይሁን ምን የመንግሥት ሥልጣንን ያላግባብ ለግል ኑሮ መሠረት ለማድረግ የሚታየው 

ዝንባሌ መታረምና መገታት እንዳለበት፣ ይህን ለማድረግ የሚያስችሉ ተጨማሪ 

ዕርምጃዎችም መውሰድ እንደሚገባ ተወስኗል፤›› በማለት የፓርቲው መግለጫ 

ያመለክታል፡፡ ‹‹ድርጅታችን በዚህ ችግር ምክንያት የተፈጠረውን አደጋ መሠረታዊ 

መንስዔዎች በሌላ በማንም ሳያሳብብ በመንግሥትና በድርጀት ማዕቀፍ እንደሚያይና 
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ይህንኑ ለማስተካከልም እንቅስቃሴ ተጀምሯል፤›› የሚለውም ነጥብ ስለአጀንዳችን ሊታይ 

የሚገባው እና በቁልፍ አስረጅነት የሚያገለግል ነው፡፡ 

ይህን ውሳኔ ተከትሎ ከሪፖርተር ጋዜጣ ጋር ቃለምልልስ ያደረጉት የቀድሞው አመራር  

አቶ ገብሩ አስራት ‹‹ድርጅቱ በስብሷል፣ በሙስና ተዘፍቋል፣ ዴሞክራሲያዊ ባህሉ 

ተበላሽቷል፤›› ብለው ‹‹የቀረቡት ሐሳቦች እኛን ለመምታት እንጂ ከንግግር ያለፉ 

አይደሉም፤›› በማለት ከላይ የተመለከቱትን የድርጅት ውሳኔዎች ያሄሳሉ፡፡ 

‹‹እነዚህ ችግሮች ዛሬም ተንሰራፍተው የሚገኙ ናቸው፤›› የሚሉት አቶ ገብሩ ጨምረው 

እንደሚያስረዱት ኢሕአዴግ አሁን እያካሄደ ካለው ግምገማም ምንም የሚመጣ ለውጥ 

የለም ሲሉም ምክንያት በማስቀመጥ ይከራከራሉ፡፡ 

‹‹የኢሕአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ግምገማውን እንደጨረሰ የሰጠውን መግለጫ አድምጫለሁ፡፡ 

መግለጫው በኢትዮጵያ ካለው ተጨባጭ እውነታ ጋር ጭራሽ የማይጣጣም ነው፤›› ብለው፣ 

‹‹እየተካሄዱ ያሉ ሠልፎች መሠረታዊ ጥያቄዎች አንስተዋል፡፡ ነገር ግን ሥራ አስፈጻሚው 

ለውጥ እናደርጋለን ሲል አልሰማሁም፡፡ የተለመደውን እብደት ነው የደገመው፤›› ሲሉም 

ለሪፖርተር ተናግረዋል፡፡ ሌሎቹም ከአቶ ገብሩ ብዙም ያልተለዩ ግን ደግሞ ከ“መበስበስ” 

ባሻገር ያሉ ለውጦችን የመሰከሩበትና እነዚህን ለውጦች መደፍጠጥ ዋጋው የበዛ 

እንደሚሆን ጭምር የሚያስጠነቅቁ አስተያየቶችን ሰጥተዋል። በዚሁ መሰረት ሁለቱንም 

ጠርዞች ሊወክሉ የሚችሉ ስለመሆናቸው ይህ ጸሃፊ ያመነባቸውን ከላይ የተመለከቱ 

እይታዎች መሰረት በማድረግ የግምገማዎቹን ፋይዳና ውጤት በምክንያት እናጠይቃለን። 

ኢህአዴግ ባለፉት ሃያ አምስት ዓመታት ከገጠሙት ከባድ ፈተናዎች ሁሉ ዋነኛ የሆነው  

መንግስታዊ ስልጣን በእጁ ከመግባቱ ጋር የተያያዘ ስለመሆኑ አምኖ በመቀበል ፈተናውን 

ማለፍ እንደቻለ ያሳየው ዛሬ ሳይሆን እነገብሩ በነበሩበትም ተሃድሶ ዘመን መሆኑ አንደኛው 

የነገብሩ አስራት እይታ የሚመዘንበት ማጠየቂያ ነው፡፡ በዚያ ዘመን እንደኛ በመሰሉ 

ያልበለፀጉ አገሮች ትክክለኛው የሀብት መፍጠሪያና የብልፅግና መንገድ እጅግ ጠባብ 

በመሆኑ የመንግስት ስልጣንን መያዝ በአቋራጭ ለመክበር እጅግ የተመቸ ሆኖ መገኘቱን 

በግምገማው አንጥሮ ያወጣው ኢህአዴግ በየደረጃው በወሰደው እርምጃ ውጤታማ ሆኖ ዛሬ 

ላይ ለሚታዩት የልማት ስኬቶች መብቃቱን እነ አቶ ገብሩም ነበሩበትና የድርጅታዊ 
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ግምገማ ውጤቶችን በዚህ መልኩ ማቃለል የሚሆነው “የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ 

ያድርቅ” በዚህም መንግሥታዊ ሥልጣንን የብዙኀኑን የበይ ተመልካችነት ማረጋገጫ 

አደርጎ ለመጠቀም የሚደረግ ማንኛውም ሙከራ የድህነትን አዙሪት በማባባስ አገሮችን ወደ 

ቀውስ እንደሚያመራ የተሟላ ግንዛቤ ያዳበረ ድርጅት መሆኑና በዚህ ግንዛቤ ላይ 

በመመስረት የመንግስት ስልጣን ሀብት የመቀራመቻ ሳይሆን የብዙኀኑን ሀብት 

የመፍጠርና የመጠቀም ብቃት የመገንቢያ መሳሪያ እንዲሆን ለማድረግ ያደረጋቸውን 

ከፍተኛ ጥረቶች ማስታወስም የሰሞንኞቹን ግምገማዎች ፋይዳ ለመገንዘብ ያስችላል፡፡  

 

ድርጅቱ ባለፉት ሃያ አምስት ዓመታት የመንግስትን ስልጣን ይዞ የቆየ ከመሆኑ ጋር 

ተያይዞ እና ባደረጋቸው በርካታ ጥረቶች የተገነባውን ኢኮኖሚያዊ አቅም የያዙትን ስልጣን 

መከታ አድርገው ራሳቸውን ለመጥቀም የሚሽቀዳደሙ ሰዎች መበራከታቸው 

ባያጠራጥርም፤ ድርጅቱ እና በእርሱ የሚመራው መንግስት የህዝቡን ልማታዊ አቅም 

ለማሳደግ አስቻይ ሁኔታ የመፍጠር ቅኝት ያላቸው ሰዎችን ለመፍጠርና ለማበራከት 

መረባረቡና በዚህም በርካታ ውጤቶች መመዝገባቸውን ከትችቱ አስቀድሞ ማስላት 

በተገባም ነበር፡፡ መንግስት የተፈጠረን ሀብት ከማከፋፈል ይልቅ፣ ሁሌም ቢሆን ብዙኀኑ 

አዲስ ሀብት እየፈጠሩ በብልፅግና ጎዳና እንዲረማመዱ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት 

አድርጓል፡፡ መንግስት መላ ትኩረቱን በኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ላይ እንዲሆን 

ያደረገው፣ ይህም ቀሰስተኛ ሳይሆን ፈጣንና ህዝብ የሚጠቀምበት እድገት የሞላበት 

መሆኑን ያረጋገጠው፣ እያንዳንዷ የመንግስት በጀት የህዝብን ሰፊ ጉልበት ለማንቀሳቀስ 

እርሾ ሆና በትክክለኛ ቦታዋ ላይ እንድትውል ያደረገው፣ ከላይ በተመለከተው አግባብ 

በነአቶ ገብሩ ሂስ የተሰነዘረበት መሪ ድርጅትም ከራስ ወዳድነት ፀድተው በየገጠሩ 

አድካሚውን የማስተማርና የመደገፍ ሚና የሚጫወቱ ካድሬና ሙያተኞችን የፈጠረው 

በሌላ በምንም ምክንያት ሳይሆን የመንግስት ስልጣንን አገር መለወጫ መሳሪያ ለማድረግ 

በመፈለጉና ለዚህም በመረባረቡ መሆኑን ማስላትም የሰሞንኞቹን ግምገማዎች ፋይዳ 

ወይም ፋይዳቢስነት ለመመዘን ያግዛል፡፡  
 

በእርግጥ ይህ ጥረት እንከን የማይወጣለት አልነበረም፡፡ በየደረጃው ጥቂት የማይባሉ ሰዎች 

ህዝባዊና አገራዊ ሃላፊነታቸውን በመዘንጋት፣ በያዙት ስልጣን የራሳቸውን ጥቅም 

ሲያስቀድሙ ታይተዋል፤ አሁንም እየታዩ መሆኑን የግምገማው ውጤት በሚገባ 

አመልክቷል፡፡ ይህም ሆኖ ሂደቱ በዋነኛነት የመንግስት ስልጣንን የህዝብና የአገር 
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መለወጫ መሳሪያ የማድረግ ስለነበር አገራችን ላለፉት ሃያ አምስት ዓመታት በከፍተኛ 

የምጣኔ ሀብታዊ እድገት  ወደፊት ልትረማመድ መቻሏም እውነት ስለሆነ መግለጫው 

ማውሳቱ ተገቢ ነው፡፡ በኢትዮጵያና ከማሽቆልቆል ጉዞ ባልተላቀቁ አገሮች መካከል ያለው 

አንድ መሰረታዊ ልዩነት ይኸው የመንግስት ስልጣንን አገር የመገንቢያ መሳሪያ 

የማድረግና ያለማድረግ፣ በዚህ መሳሪያ ጥቂቶችን ወይም ብዙኀንን ተጠቃሚ የማድረግ 

ፍላጎትና ቁርጠኝነት የመኖር ወይም ያለመኖር አቅጣጫዎች ያስከተሉት ልዩነት መሆኑን 

እንደ አቶ ገብሩ አይነት በፖለቲካ ከፍተኛ አመራር ደረጃ ለነበሩ ሰዎች መንገር ለቀባሪው 

እንደማርዳት ይሆናል፡፡ በዚህም ድርጅቱ ግዙፉን የመንግስት ሃይል በተለምዶ 

ከሚታወቅበት የዘራፊነት ባህሪው በማላቀቅ ወደ ልማት ሃይልነት መቀየር በመጀመሩ 

ያለፉትን ሃያ አምስት ዓመታት ሂደትና የተገኘውን መልካም ውጤት የወሰነ ሌላ ቁልፍ 

ጉዳይ መሆኑንም ማውሳት በተመሳሳይ ለቀባሪው ማርዳት ይሆናል፡፡  

የ15 አመታቱን ጉዞ በጥልቀት የፈተሹት ሁለቱም የግምገማ መድረኮች ድርጅቱ ላለፉት 

ሃያ አምስት ዓመታትም ሆነ ከዚያ በፊት በነበሩት ዓመታት ህዝባዊ ትግሉን እየመራ ለላቀ 

ውጤት ያበቃና አገራችንን በትክክለኛ አቅጣጫ መርቶ ለከፍተኛ ድል የበቃውም ሆነ  

የተሳካለት ድርጅት ሊሆን የቻለው ስህተት ያልሰራና የማይሰራ ድርጅት ስለነበረ 

እንዳልሆነ በሚገባ ማስመራቸው ከሂስ በፊት ሊሰላ የሚገባው ነጥብ ነው ፡፡   

አቶ ገብሩም አብረው የመሰረቱት የገነቡትና የነበሩበት ድርጅት ባህሪና ተጨባጭ መገለጫ 

ትንንሽ ስህተቶችም ቢሆኑ ከተደጋገሙ ጉዳታቸው ተበራክቶ ከባድ ዋጋ ያስከፍላል ብሎ 

በማመን ስህተቶች እንዳይደጋገሙ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ የሚታወቅ ነው፡፡ የግምገማና 

የሂስ/ግለሂስ ባህሉም ይህንኑ ለማረጋገጥ ያለመ ነው፡፡ ግምገማና ሂስ/ግለሂስ ከእያንዳንዱ 

ሂደት ተገቢውን ትምህርት በመውሰድ ስህተቶችን እንዳይደጋገሙ የተከላከለበት ፍቱን 

የትግል መሳሪያው የሆነውም ለዚህ ነው፡፡ ይህ ብቻ አይደለም፣ የተፈፀሙ ስህተቶችን 

በፍጥነት የማረምና ወደ ትክክለኛው መንገድ የመመለስ መርህ የሚከተል መሆኑንም 

ጠንቅቀው ያውቁታል፡፡ በእነዚህ ምክንያቶች ራስን በራስ የማረም ጠንካራ ባህል አዳብሮ 

የመጣ ድርጅት በስራ አስፈጻሚ እና በምክር ቤት ደረጃ ያደረጋቸውን ግምገማዎች ፋይዳ 

መገመት አይከብድም ፡፡ 
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ያም ሆኖ ግን አንድ ድርጅት የገነባውን እንደዚህ አይነት ራስን በራስ የማረም ባህል 

ሁሌም ጠብቆ ማቆየትና ማዳበር ሲገባው ካላደረገ አደጋው ከባድ መሆኑ አያጠያይቅም፤ 

ስለሆነም ነው ኢህአዴግ በመዘናጋቱ ሰሞንኛዎቹ ሁከቶች የገጠሙት ብሎ መከራከር 

ተገቢነት ያለውና ለነ አቶ ገብሩም እንዲያዩት የምተወው። ራስን በራስ የማረም ባህል 

እንደጡንቻ ነው፡፡ ከተንከባከብነው ይዳብራል፡፡ ችላ ካልነውና ለልዩ ልዩ አይነት ጥቃቶች 

ካጋለጥነው እየሟሸሸ  ይሄዳል፡፡ በተለይ ኪራይ ሰብሳቢነት እንዲፈነጭ ከተፈቀደለት፣ ይህ 

አደገኛ አዝማሚያ ከምንም ነገር በላይ የሚያዳክመው ራስን በራስ የማረም ችሎታና 

ብቃትን መሆኑ አይቀርም፡፡ ይህ የዚህ ጸሃፊም ኢህአዴግ ለገጠሙት ሰሞንኛ ፈተናዎች 

ቁልፍ መነሻ እንደሆነ የታመነበት ምልከታ ነው። ምክንያቱም ይህ ችሎታ እስካለና 

እስከተገነባ ድረስ ደግሞ ኪራይ ሰብሳቢነትን መመከቱ አይቀሬ የመሆኑ አመክንዮ በቂ 

አስረጅ ስለሚሆን፡፡ ከዚህ በመነሳት በአገራችን ሲንሰራፋ የቆየው ኪራይ ሰብሳቢነት 

ከውስጥም ከውጭም በዚህ ወርቃማ ባህል ላይ የሚሰነዝረውን ጥቃት በብቃት መከላከልና 

የድርጅቱ የቆየ ራስን በራስ የማረም ባህል እንደገና ለመገንባት በልዩ ትኩረት 

መረባረባረብ የሚያሻ መሆኑ ላይ ከተስማማን፤ የመረባረቢያው መጀመሪያም እንዲህ 

አይነቶቹ ግምገማዎች በመሆናቸው ላይ እና የግምገማዎቹ ፋይዳ ላይ ልዩነት መፍጠር 

የሚሆነው ያው የተለመደው የሌባ አይነ ደረቅነት ነው። 

ከዚህ በመነሳት የግምገማዎቹን ፋይዳዎች በፌስ ቡክ የማጣጣል ዘመቻ የሚያሳንሱትን 

ጨምሮ እነአቶ ገብሩም ለሚሰነዝሩት እና ለሰነዘሯቸው ሂሶች  ድርጅቱ  እንደማንኛውም 

ሌላ ድርጅት ችግሮች ያጋጠሙት ቢሆንም ችግሮችን በብስለትና በፅናት የመፍታት የራሱ 

መለያ ባህሪ የነበረውና ያለው ድርጅት መሆኑን ከግምት ማስገባት ምክንያታዊ 

ያደርጋቸዋል፡፡ ብዙዎች እጃቸውን በሰጡበት ዓለም ባለመንበርከክና በፅናት ተፋልሞ 

ግቡን የማሳካት ባህልና ልምድ ያለው ድርጅት መሆኑም ሌላኛው ከግምት ውስጥ ሊገባ 

የሚገባው ነጥብ ነው፡፡ በእርግጥም ድርጅቱ በብስለት፣ በፅናትና በፍፁም ህዝባዊ 

ወገንተኝነት አቋም ችግሮችን የመፍታት ብቃት የነበረው እና ያለው መሆኑንም ቢያንስ 

የነበሩበት እነ አቶ ገብሩ ግምት ውስጥ ካላስገቡ ግምት ላይ የሚወድቁት እራሳቸው 

ይሆናሉ፡፡ ይህን ብቃት በማንኛውም ምክንያት አሳንሶ መመልከት አይገባም ስንል 

በወቅታዊነት የተጋረጡ ችግሮች በበዙበትም ሁኔታ ቢሆን ድርጅቱ ለድርድር 
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የማያቀርባቸው ህዝባዊና አገራዊ ጥቅሞች ያሉት እንደሆነ ከእርሳቸው በላይ የሚያውቀው 

የለምና ነው፡፡  
   

 


