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ይነበብ ይግለጡ  11-04-16 

የተጀመረው ጥልቀታዊው ተሀድሶ ይገሰግስ ዘንድ ግድ ነው፡፡ ጥልቀታዊ ተሀድሶው 

በፖለቲካው፣ ኢኮኖሚውና ማህበራዊ መስኮች ይቀጥላል፡፡ ለውጥ የህብረተሰብ እድገት ህግ 

በመሆኑ በአንድ ቦታ ላይ ታቁሮ አይቆምም፡፡ ለውጥ ለመንግስትም ለህብረተሰብም 

አንቀሳቃሽ ሞተር በመሆኑ ቀድሞ ያልነበሩ፣ ያልታዩ አዳዲስ አሰራሮችን ይዞ ይመጣል፡፡ 

መንግስታዊ አወቃቀርና አደረጃጀቱን በአዲስ መልክ እንደሚያዋቅር ለህዝቡ ቃል ገብቶ 

የነበረው ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት አዳዲስ የካቢኔ አባላትን 

ለፓርላማው አቅርቦ አጸድቆአል፡፡ ይህ ያልነበረ ታሪክ የተጻፈ በመሆኑ ሊበረታታ 

ይገባዋል፡፡ 

በኢህአዴግ ብቻ ሳይሆን በቀድሞ መንግስታት ታሪክ ውስጥም እንዲህ በከፍተኛ ምሁራን 

የተሞላ የሚኒስትሮች ሹመት ታይቶ አይታወቅም፡፡ ለኢትዮጵያ እድገትና ልማት 

ቀጣይነት የተከሰቱ ችግሮችንም ለመፍታት የሚያስችል አወቃቀር በመሆኑ ሊደነቅ 

ይገባል፡፡ ምሁራን የሀገር ታላቅ ሀብት ናቸው፡፡ ትውልድን በእውቀትና በስነምግባር 

ሲያንጹ የኖሩ፣ ተተኪውን ትውልድ ያፈሩ፣ ኮትኩተው ያሳደጉ፣ ለሀገር እድገትና ልማት 

ታላቅ ተስፋና ሀገር ተረካቢ መሆኑን እየነገሩ ያበቁት በመሆናቸው ለትላንቶቹም ሆነ 

ለዛሬዎቹ የላቀ ምስጋና ይገባቸዋል፡፡ 

ሀገራችን ዛሬ ለደረሰችበት እድገት የኢትዮጵያውያን ምሁራን አስተዋጽኦ የላቀና የጎላ 

ነው፡፡ ምሁራን ሊቃውንት ህዝብን፣ ህብረተሰብን ሀገርን ከጨለማ ወደ ብርሀን 

የሚያሸጋግሩ የእውቀት ቀንዲሎች ናቸው፡፡ ኢህአዴግ በታላቅ ሀገራዊ ሀላፊነት የሚኒስቴር 

መስሪያ ቤቶችን በሚኒስትርነት ማእረግ እንዲመሩ የሾማቸው ምሁራን በተለያዩ የሙያ 

መስኮች ከፍተኛው የአካዳሚ ማእረግ ላይ የደረሱ ሀገራቸውንና ህዝባቸውን በተሰማሩበት 

ዘርፍ ያለመታከት ያገለገሉ ሰዎች ናቸው፡፡ 

ወደስራ ሲገቡ በእርግጥ የደለበው ቢሮክራሲ ፈታኝ ሁኖ ሊታገላቸው ቢችልም በጽናትና 

በቁርጠኛ ውሳኔ አዳዲስ አሰራሮችን በመዘርጋት ሊወጡት ይችላሉ፡፡ በየመስሪያ ቤቱ 



የተንሰራፋውን የእከክልኝ ልከክልህ ስብስብ፤ የዘመድና ቤተሰብ ኔትወርክ (መረብ)፤ 

የኪራይ ሰብሳቢውን፣ የሙሰኛውን፣ የደላላውን የተቆላለፈ የጥቅም ትስስር በሀገር፣ 

በመንግስት፣ በህዝብ ሀብት ላይ እንዳሻው ሲያላግጥና ሲመዘብር የተኖረበትን አሰራር ከስረ 

መሰረቱ ለመለወጥ ግዜ ሊጠይቃቸው ይችላል፡፡ 

በአዲስ አሰራርና አመራር የመለወጡ፤ አዳዲስ ውጤታማ አሰራሮችን የመዘርጋቱ፣ የህዝብ 

ቅሬታዎችን መቅረፍና ተደራሽ የሆነ አገልግሎት እንዲያገኝ ማድረጉ፣ ጉቦን ሙስናን፣ 

አድልዎና መድልዎን አጥብቆ መታገሉ ከፍተኛ ቁርጠኝነትን የሚጠይቅ ሀገራዊ ሀላፊነት 

ነው፡፡ ህዝብን በቅንነትና በታማኝነት ማገልገል፣ ችግርና ብሶቱን ማዳመጥ፣ መፍትሄም 

ፈጥኖ መስጠት ቢያንስ ለአመታት የተከመረውን የተጠራቀመ ብሶት ያቀለዋል፡፡ 

የምሁራኑ ሹመት ለሀገራዊ ችግሮች በርካታ መፍትሄዎችን እንደሚያስገኝ ታላቅ ተስፋ 

ተጥሎበታል፡፡ አሁን እኛ ሀገር በታየው አይነት በከፍተኛ ዶክተሮችና ፕሮፊሰሮች 

የተዋቀረ የሚኒስትሮች ካቢኔ በሌላ ሀገር አለ ብሎ ለማለትም ያስቸግራል፡፡ ትልቁ ጉዳይ 

እጅግ ከፍተኛ የሆነ ሀገራዊ ልማት እድገት በተግባር ማምጣት ሲችሉ ነው የበለጠ 

ሀገራዊና ህዝባዊ እርካታ ማግኘት የሚቻለው፡፡፡ 

የአሁኑ ሹመት በታሪካችን ውስጥ የመጀመሪያው ሲሆን ኢህአዴግ በፊት ሲተችበት 

ከነበረው ሁኔታ መውጣቱን፣ ራሱን መለወጡን ለምሁራን ያለውን የላቀ ክብርም የገለጸበት 

በእርግጥም ጥልቀታዊ ተሀድሶ ለማድረግ ጉዞ ስለመጀመሩ ማረጋገጫም ነው፡፡ ሀገር 

የምትለወጠው ጠንክሮና ተጋግዞ ሁሉም የየድርሻውን እየተወጣ  በጠንካራ ሀገራዊ ፍቅርና 

ስሜት ሲሰራ ብቻ ነው፡፡ 

ዳር ሁኖ አቃቂር በማውጣት የተጠመደው አክራሪና ጽንፈኛ ተቃዋሚ የተለመደውን 

አሉባልታ በማውራት ለሀገሩ የሚረባ ነገር ሳይሰራ ግዜውን ፈጀው፡፡ ኢትዮጵያ በታላቅና 

ስርነቀል ለውጥ ላይ ያለች ሀገር ነች፡፡ ለሊትም ቀንም የሚሰራባት ሀገር፡፡ ከእዚህ 

ግስጋሴዋ ሊያደናቅፋዋት ለሚጥሩት ኦነግን ለመሰሉ የግብጽ ተላላኪዎች ህዝቡ እነሱን 

የሚሰማበት ምንም አይነት ግዜ የለውም፡፡ አጀንዳቸውም ሀገር የማፍረስ ስለሆነ ይሄንን 

እኩይ አስተሳሰብ ህዝቡ አይቀበልም፡፡ ያለችን እያደገችና እየተገነባች የምትሄድ ሀገር 

እንጂ በጠላቶችዋ ሴራ የምትፈርስ ሀገር አይደለችም፡፡  



በብዙዎች ዘንድ አዲሱ መንግስታዊ ሹመት ተደበላቅቆ የዘለቀውን የመንግስትና የፓርቲ 

ስራ ወሰንና ድንበር በማበጀት የሲቪል ሰርቪሱ በሙያዊ ብቃትና ሀላፊነት ሀገራዊ 

ግዴታውን እንዲወጣ ያደርገዋል የሚል ጠንካራ እምነትን አሳድሯል፡፡ ተቃውሞው 

ለበረታው የህዝብ ጥያቄ   መፍትሄ እንደሚያስገኝ የህዝቡንም ችግር ደረጃ በደረጃ 

እንደሚፈታ ይጠበቃል፡፡ 

ጠንካራ፣ ታማኝና ለህዝብ አገልግሎት በቅንነት የቆሙ መካከለኛ አመራሮች መኖር 

ጅምሩን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ይረዳል፡፡ ዋናው ጉዳይ ለህዝቡ በታማኝነት የሚሰሩ 

ቅንነትና ህዝባዊ ወገናዊነት ያላቸውን ህዝብን አክባሪ አገልጋዮችን በስፋት ማፍራት ነው፡፡ 

መንግስታዊ ሀላፊነት የትላንቱም የዛሬውም ትውልድ ታላቅ ሀገራዊና ህዝባዊ አደራ ሲሆን 

አደራው እንቅልፍ የማያስተኛ፣ እረፍት የሚነሳ፣ የከበደም ነው፡፡ 

በከፍተኛው መንግስታዊ ወንበር ላይ ሁነው ሲሰሩ ለተመረጡበት ቦታ ብቁ ሆኖ መገኘት፤ 

ሀገርንና ህዝብን በታማኝነት ማገልገል፤ ከአድልዎና መድልዎ መጽዳት፤ ሁሉንም 

ያለልዩነት በእኩልነት ማየትና መዳኘት፤ የሀገርን ክብርና ምስጢር ሀብትና ንብረት 

መጠበቅ፤ ከፍተኛ የሞራል ብቃትና የህዝብንም አመኔታና ፍቅር ማግኘትን ይጠይቃል፡፡ 

ሀገሬ ምን አደረገችልኝ ሳይሆን እኔ ለሀገሬ ምን ላድርግላት የሚል ትውልድ መሪም ሆነ 

ተመሪ ሀገሩን ለታላቅ ስኬት ያበቃል፡፡ ሀገሪቱ ካለችበት ወሳኝ የታሪክ ምእራፍ አንጻር 

ከአዲሶቹ ተሿሚዎች እጅግ ብዙ ይጠበቃል፡፡ የምሁራኑ አቅምና ብቃትም የሚመዘንበት 

ነው፡፡  

መቃወምና መተቸት፣ መንቀፍ፣ አቃቂር ማውጣት የሚወደው አክራሪው ተቃዋሚ ይህንን 

በአብላጫው ምሁራን ለከፍተኛ መንግሰታዊ ስልጣን መሾማቸውን በተለመደው ባህርይው 

ሊያጣጥለው ሞክሮአል፡፡ በቀደምት አመታት ምሁራን ይምሩ፤ መንግስታዊ ሀላፊነት ላይ 

ይቀመጡ አልነበረም እንዴ ሲያነሱት የነበረው ጥያቄ? የእኛ ነገር ለሰውም ለፈጣሪም 

የቸገረ ነው፡፡ ፍጥረታችን አይነታችን ግጥም የለውም፡፡ ጥሩውንም መጥፎውንም ሁሉንም 

መቃወም፤ መቃወም፤ መቃወም፡፡ ምን ይሉት እውቀት፣ ምን ይሉትስ ስልጣኔ እንደሆነ 

ይደንቃል፤ ይገርማልም፡፡ ተቃውሞ ብቻውን ሀገር አያለማም፤ አይገነባም፡፡ 

ኢህአዴግ ሀላፊነቱን ለምሁራኑ መስጠቱ በእጅጉ የሚደነቅ ተግባር ነው፡፡ በሂደት ብዙ 

ነገሮች ሊሻሻሉ ይችላሉ፤ ብዙ ለውጦች ይመጣሉ፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት 



የምርጫ ህጉንም ሆነ ህገመንግስቱንም እስከ ማሻሻል ደረጃ በደረጃ ሊኬድ ይችላል፡፡ 

የዘመኑን እድገት መሰረት አድርጎ ለውጥ ማምጣት፣ ማሻሻል፣ ማረም፣ ማስተካከል 

ትልቅነት ነው፡፡ ለመለወጥ የማይቻል ነገር በዚህች ምድር ላይ ምንም የለም፤ የማይለወጥ 

ግኡዝ ነገር ብቻ ነው፡፡ የማይለወጡ፣ የማይሻሩ፣ የማይሻሻሉ፣ የማይነኩ ቢኖሩ መጽኀፍ 

ቅዱስና ቅዱስ ቁርአን ብቻ ናቸው፡፡ ሌላው በሙሉ የሰው ልጅ በሚያግባባው፣ 

በሚያስማማው፣ የጋራ በሚያደርገው፣ ጉዳይ ላይ ተመስርቶ የተስማማበትና ያጸደቀውን 

በሌላ ወቅት ግዜ በሚፈጥረው እድገት ወይንም ሌላ ተጨማሪ ፍላጎት የተነሳ ሊሰርዘው፣ 

ሊያርመው፣ ሊያሻሽለው ይችላል፡፡ ወሳኙ የህዝብ ይሁንታና ድምጽ ብቻ ነው፡፡  

ኢህአዴግ እያሳየ ያለው በስር ነቀል ለውጥ የማመን በጋራ ሀገር ሁሉም የድርሻውን 

መወጣት አለበት የሚለው የሁሉንም ተሳትፎ የሚጠይቅ አካሄድ ሊበረታታ የሚገባው 

ነው፡፡ አንድ ፓርቲ ወይንም የፖለቲካ ድርጅት ዘመኑ ከሚጠይቀው እድገትና ግስጋሴ 

ጋር ራሱን አስተካክሎና ብቁ ሁኖ ካልተራመደ ህብረተሰቡ ቀድሞት ከሄደ ወደኋላ ከቀረ 

መሪ ሁኖ መቀጠል አይችልም፡፡ ለዚህም ነው ሁል ግዜም ጥልቀታዊ ተሀድሶ አስፈላጊ 

የሚሆነው፡፡ 

የቀደሙ ታሪኮችን በጎም ይሁኑ መጥፎዎች ጥንካሬና ደካማ ጎናቸውን የሚፈትሸው 

ተተኪው ትውልድ ነው፡፡ ታሪክ በታሪክነቱ ይቀመጣል፡፡ የድሮ ዘፈኖች ለታሪክና 

ለትውስታ ይረዳሉ፡፡ የዛን ዘመን ትውልድ አሻራዎችም ቅርሶችም ናቸው፡፡ የዛሬው 

ትውልድ ደግሞ የራሱ አለው፡፡ የወቅቱን እድገት ተከትሎ የመጣ፡፡ ለዛሬው ሀገራዊ፣ 

አህጉራዊና አለም አቀፋዊ  ሁኔታዎች የሚመጥኑ የዘመኑን ዱካና አሻራ ተከትለው 

የሚራመዱ፣ እውቀትና ልምድን የሰነቁ የህብረተሰቡን የለውጥና የእድገት ፍላጎት በየወቅቱ 

የሚያጤኑ መንግስታዊ አመራሮች የግድ መኖር መፈጠር አለባቸው፡፡ ዛሬ ብቻ ሳይሆን 

ወደፊትም፡፡ 

አሁን ኢህአዴግ የተከተለው መንገድ በእጅጉ የተመረጠ ነው፡፡ የዛሬ 25 አመት የነበረችው 

ኢትዮጵያና የዛሬዋ ኢትዮጵያ እጅግ የሰፋ ልዩነት አላቸው፡፡ ኢህአዴግ ስልጣን ሲይዝ 

የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር 50ሚሊዮን አካባቢ ነበር፡፡ ዛሬ 103 ሚሊዮን ደርሰናል የሚሉ 

ጥናቶች ብቅ ብቅ እያሉ ነው፡፡ 50 ሚሊዮኑ ያህል ወጣት የትላንትናዋን ኢትዮጵያ 

ከታሪክ በቀር የማያውቃት የኢህአዴግ ትውልድ ነው፡፡ ይህ አዲስ ትውልድ በእውቀት 

በልጽጎአል፡፡ ጠያቂና ሞጋች ትውልድ ነው፡፡  



ዛሬ ቴክኒዮሎጂ ባደገበት ሞባይል በነፍስ ወከፍ በተያዘበት ኢንተርኔትና ማህበራዊ ሚዲያ 

በተስፋፋበት ዘመን እየኖረ ያለ ትውልድ ነው የተፈጠረው፡፡ ድሮ ይሄ ሁሉ አልነበረም፡፡ 

በሀገሪቱ ደረጃ የገዘፉ የመሰረተ ልማት እድገትና ለውጦች ተካሂደዋል፡፡ እየተካሄዱም 

ነው፡፡ አዲስና የዘመነች ሀገር በመገንባት ላይ ትገኛለች፡፡ እድገታችን ፈጣን ከመሆኑ 

አንጻር የዛኑም ያህል ፈታኝ ፈተናዎች ተጋርጠዋል፡፡ እድገቱ ያመጣቸው ፈተናዎች 

ናቸው፡፡ 

የህብረተሰብ ጥያቄ አዳጊና ቀጣይ እንጂ የሚገታ አይደለም፡፡ በሀገራችን የተከሰተውን 

የመልካም አስተዳደር፣ የፍትህ፣ የሙስና፣ የኪራይ ሰብሳቢነት፣ በመንግስት ስልጣን 

አለአግባብ የመገልገል ብልሹ አሰራርን በጥልቀታዊው ተሀድሶ እያስወገድን የተሻለ 

አመራር እንዲሰፍን መስራት፣ መታገል ያደገች ሀገር ለመገንባት ይረዳል፡፡ 

ሀገራችንን ከውጭ ጠላቶች ሴራና በውስጥ ከሚገኙ ተላላኪዎች እኩይ የጥፋት ድርጊት 

መጠበቅ ሀገሬን እወዳለሁ፤ ወገኔን አፈቅራለሁ የሚል ዜጋ ሁሉ የጋራ ሀላፊነት ነው፡፡ 

ሀገር በቅብብሎሽ የምትገነባ ከትውልድ ትውልድ እየተሸጋገረች፣ ትውልድም እየተረከባት 

ጠብቆአት የምትሄድ እንጂ የተገነባውን እያፈረስን እንደገና ከባዶ ሜዳ የምንነሳ መሆን 

የለብንም፡፡ አዲሱ ካቢኔ የተጀመረውን የሀገር ግንባታ ልማትና እድገት በበለጠ ብቃት 

የሚያሳድግ፣ የሚያጎለብት በርካታ ችግሮችንም የሚፈታ እንደሚሆን ተስፋ ተጥሎበታል፡፡ 

የእኛ ተቃዋሚዎች ሁሉንም መቃወም ማለት ተቃዋሚነት ነው ብለው የሚያምኑ ናቸው፡፡ 

መልካሙንና ጥሩውን ስራ ማድነቅ፣ መደገፍ፣ ማበረታታት፣ ስህተት የሆነውን ደግሞ 

በተጨባጭ ማስረጃ መተቸት፣ መውቀስ፣ እንዲታረምም ከነመፍትሄው ማቅረብ፣ የተሻለ 

ይጠቅማል የሚሉትን ማሳየት፣ አማራጩን መጠቆም አይሆንላቸውም፡፡ በደምሳሳው 

ሁሉንም የመቃወም አባዜና ልክፍት የተጠናወታቸው ናቸው፡፡ 

በኢህአዴግ ዘመን የተሰሩ ስንትና ስንት ለህዝብ፣ ለሀገር፣ ለቀጣዩ ትውልድ የሚበጁ፣ 

በተጨባጭ የሚታዩ፣ አለም የመሰከረላቸው ስራዎች አሉ፡፡ 

ባጠቃላይ፣  ኢህአዴግ በኢትዮጵያ ታላቅ ልማትና እድገት ለማምጣት ተግቶ የሰራ 

ውጤትም ያስመዘገበ የፖለቲካ ድርጅት ነው፡፡ በስራ ሂደት ውስጥ ህዝብን ያስከፉ 

ያስመረሩ፣ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ተፈጥረዋል፡፡ አዎ ይሄንንም አምኖ፣ ተቀብሎ፣ ገምግሞ 



ወደጥልቀታዊ ተሀድሶ ገብቶአል፡፡ ይሄም ታላቅነት ነው፡፡ እያደረገ ባለው እርምትም 

የበለጠ እንዲሰራ ከጎኑ ልንቆምና ልናግዘው ነው የሚገባን፡፡ 


