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“ጡረታው ” ከፖለቲካ ወይስ ከመንግስት ኃላፊነት? 

ዘረአብሩክ አምዴ - አዲስ አበባ 
ግንቦት 11.2010 ዓ.ም 

 

በቅርቡ ያገር ውስጥና የውጭ መገናኛ ብዙኃን ስለዘገቡት የነባር መንግስት ባለስልጣናት በጡረታ መገለል ሁኔታ ስሰማ 

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ  ፖለቲኮኞችና የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ማረፍ ይገባቸዋል ብለው ሲወስኑ እና እንዲፈፀም 

ሲያደርጉ ከአግባብነቱ ባሻገር እንዲያርፉ የተፈለገው ከፖለቲካ ተሳትፎአቸው ነው ወይስ ከመንግስት ኃላፊነታቸው የሚል 

ጥያቄ ስለጫረብኝ የዝምታ አድማጭ ከመሆን ያለኝን ባካፍል ጥቅም ይኖረዋል ከሚል እሳቤ የመነጨ አስተያየትየን 

መሰንዘር ፈለግኩኝ፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ (ፒ.ኤች.ዲ) አገሪቱ በከፍተኛ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ 

በመግባቷ ምክንያት ባለፉት 3 ዓመታት ከዚህ በፊት ባልታየ ሁኔታ ዜጎች በገፍ ተፈናቅለው ሰብአዊ እንግልትና ቁሳዊ 

ውድመት ያስከተሉ ከአብሮነታችን የሚቀዱ የጋራ እሴቶቻችን ተሸርሽረው ታይቶም ምናልባትም ተሰምቶም በማይታወቅ 

ሁኔታ ስጋቶች አስተናግዳ በተለመድው የፍትህና ፀጥታ መዋቅር ህግና ስርአት ማስከበር ተስኗት ለሁለተኛ ጊዜ በአስቸኳይ 

ጊዜ ዓዋጅ ስር ወድቃ ባለችበት ሁኔታ እንዲሁም ገዢው ግንባር ኢህአዴግ  ሶስት ዓመት በማይሞላ ጊዜ ዳግም ጥልቅ 

ተሃድሶ አካይጃሎህ ባለበት ማግስት በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማሪያም ደሳለኝ እግር በብዙዎች ዘንድ ሳይጠበቁ 

የተተኩ መሪ እንደመሆናቸው መጠን አገሪቷና ህዝቦቿ ከተዘፈቁበት ችግር አስወጥቶ ወደማይናወጥ የአንድነት ምህዋር 

ለማስገባት ጥልቅ ስራና ረዢም ራእይ ከዶ.ር አብይና በሊቀመንበርነት ከሚመሩት ኢህአዴግ እንደሚጠበቅ እሙን 

ነው፡፡  

 

በእንደኛው አይነት ቀውስ ውስጥ ከሚገኝ የብዝኃነት አገር ይቅርና መለስተኛ ችግር ባለባቸው አገሮች ጭምር ቢሆንም 

አገር መገንባት ከፍተኛ ትእግስት ፣ ጊዜ እና ጥበብ የሚጠይቅ አድካሚ ስራ ከመሆኑ አንፃር ወደፊት የህዝቡን 

ይሁንታ እያገኙ ለሚያከናውኑዋቸው ተግባራት በጉጉት ከሚጠብቁ ዜጎች አንዱ ነኝ፡፡ እንደአብዛኛው ኢትዮያዊ 

የእስካሁኑ አነቃቂ እና በሳል ንግግሮቻቸው ነገን በተስፋ እንድመለከት ቢያደርገኝም የቅደም ተከተል ስራዎቻቸው 

ከተለመደው ኢህአዴግአዊ አሰራር ብሎም መንግስታዊ አካሄዶች አንፃር ስመለከተው ባንዳንድ ጉዳዮች ላይ ጥያቄዎች 

ቢኖሩኝም ለዛሬ መነሻ የሆነኝ ግን ከባለፉት 50 ዓመታት ወዲህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ዙሪያ ጉልህ ተሳትፎ የነበራቸውና 

በተለያዩ እርከኖች ተፅእኖ ፈጣሪ የነበሩ የኢህአዴግ ፖለቲከኞች እና  ላለፉት 27 ዓመታት በሙያቸው የተቻላቸውን 

ያህል ሰርተው አሁን ላለንበት እድገት እንድንደርስ ሲታትሩ የነበሩ ሰዎች እንዲሁ እንደዋዛ ከእንግዲህ እረፍት 

ይገባቸዋል በሚል ውሳኔ ገለል እንዲሉ ማድረግ ይቻል ይሆናል ወይ? የሚል ጥያቄ በአእምሮየ ሲጉላላ በመሰንበቱ 

ነው፡፡  

 

የማይቻል ነገር የለም የሚል መልስ መልስ ባይሆንም በእረፍት እንዲገለሉ የተፈለገውስ ከኢህዴግአዊ ስሪት አብዮታዊ 

ዴሞክራሲና ልማታዊ ፖለቲካ ርእዮተ ዓለማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው ወይስ ከመንግስት ቴክኒካዊ ስራዎች? ከመንግስት 

ቴክኒካዊ ስራዎች ነው እንዳልል የተሰጠው የሚዲያ ሽፋን ተግባሩን የሚመጥን ሆኖ አላገኘሁትም፡፡ ከፖለቲካ ተሳትፏቸው 

ነው እንዳልል ይህም የሚሆን መስሎ አልታየኝም፡፡ ከሁለቱም ነው እንዳይባልም ስማቸው ሲዘረር በሚዲያ የሰማነው 

ባለስልጣናት በተመሳሳይ የፖለቲካና የሙያ ኃላፊነት ሲያገለግሉ የነበሩ ስላልሆኑ ተመሳሳይ ፍረጃ ማስቀመጥ አልመስል 

ቢለኝም በሁለቱም ምክንያቶች የአግባብነትና የአፈፃፀም አገባብ ግድፈቶች እንዳሉበት ይታየኛል፡፡  
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ምክንያቴን ላብራራ፡፡  መጀመሪያ፡- የአቦይ ስብሓትና ዶ.ር ካሱ ይላላን የተናጠልና የጋራ ድህረ ታሪክ ስንመለከት 

ኢህአዴግ አሁን ያላበት ቅርጽ እንዲይዝ በማድረግ እና የሚከተለው አብዮታዊ ዴሞክራሲ ርእዮተ ዓለም በየብሄራዊ 

ድርጅቶቻቸው ና በኢህአዴግ ውስጥ እንዲሰርፅ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያበረከቱ  ግለሰቦች ብቻ ሳይሆኑ ከግንባሩ ምስረታ 

ጀምሮ እና ከዛም እጅግ ቀደም ባሉ ጊዚያት ያደረጉት ተጋድሎ ሲለካ  ሙሉ ጊዚያቸው ፣ ህይወታቸውና እውቀታቸው 

ያለመሰሰት በመገበር ነው፡፡ የነሱና በህይወት ያሉም የሌሉም ጓደኞቻቸው ጥረት የሚዳሰስ ውጤት አስመዝግቦ አገራችን 

አሁን ወዳለችበት ስፍራ እንድትደርስ ከማስቻላቸውም በላይ ለአሁኑ የስልጣን እርካብ መፈናጠጥ ፈር ቀዳጅ 

ስለመሆናቸው (ከዚህ ፅሁፍ ዓላማ አርቆ እንዳይሄድ በማለት ለጊዜው አቆየዋለሁ እንጂ በመተካካት ሂደት የነበራቸው 

ተሳትፎ አስፈላጊ ከሆነ ሌላ ጊዜ እመለስበታለሁ)  እና በአመራር ኃላፊነታቸው ዘመን የተገኘ ስለመሆኑ መዘንጋት 

የሚኖርበት አይመስለኝም፡፡  "እውቀት ታላላቆቿን ታከብራለች" እንደሚባለው ሁሉ ነባር ተቋማዊ እውቀትና ልምዶች 

ግምት ውስጥ አስገብቶ ከወቅቱ ጋር የሚሄዱ አዳዲስ አሰራሮችና ስልቶች መቀየስ ብልህነት እንጂ አላዋቂነት አይደለም፡፡ 

የነኚህ ቱባ ፖለቲከኞች ስብእና ስንመለከትም ከኢህአዴግ ርእዮተዓለም እጅጉን የተቆራኘ በመሆኑ በጤናና በፍላጎት 

መሸርሸር ካልሆነ በስተቀር ከፖለቲካ ተሳትፎ የሚያግዳቸው አንዳች ነገር ሊኖር የሚችል አይመስለኝም - የተሳትፎ 

ደረጃ አሁን ባለበት ወይም ባነሰ መጠን ይሁን ካልተባለ በስተቀር፡፡  

 

እኔ እንደሚገባኝ ሁለቱ ፖለቲከኞች በኢህአዴግና እናት ድርጅቶቻቸው ውስጥ የነበራቸው ኃላፊነት በተለያዩ ጊዚያት 

ለተተኪዎቻቸው ያስረከቡ በመሆናቸው ምክንያት ስራ ላይ እንዳሉት ዓይነት የፓርቲ ፖለቲካ ኃላፊዎች የእለት ተእለት 

ስራዎች የሚከውኑና ውሳኔዎች የሚያስተላልፉ አይደሉም፡፡ እንደአብዛኛዎቹ የቀድሞ ኃላፊዎች በሚደረጉ ስብሰባዎች 

ንቁ ተሳትፎ የሚያደርጉና የተሰጣቸው የመንግስት ጥናትና ምርምር ስራዎች የሚመሩ ሰዎች ስለነበሩ የነበራቸው የፖለቲካ 

ኃላፊነት (ማ/ኮሚቴ ወይም ስራ አስፈፃሚ) አስረክበው በፓርቲ አባልነት ታጥረው የፖለቲካ ተሳትፎ ሲያደርጉ 

እንደነበር ለማንም ግልፅ ነው፡፡ ከፖለቲካ ተሳትፎ ማረፍ አለባቸው የሚል አሳማኝ ምክንያት እንኳ ቢኖር (ለጊዜው 

የለም የሚል እምነት አለኝ) አሁን ያለው የኢህአዴግ ቁመና ለተመለከተ ሰው የየብሄራዊ ድርጅቶቻቸው ጉዳይ እንጂ 

የግንባሩ ሊቀመንበር ትእዛዝ ወይም ውሳኔ ሊሆን ኣይችልም እንደሚል እገምታለሁ፡፡  

 

የድርጅቱ የአመራር መተካካት ሂደት እንዳለ ሆኖ ከፖለቲካ በጡረታ ማረፍ ግን እምባዛም ያልተለመደ ተግባር ነው 

ብቻ ሳይሆን በእድሜ ልክ ያካባቱት የዳበረ ልምድ ለተተኪው የኢህአዴግ መዋቅር የቀራቸውን ኃይል ተጠቅመው 

እንዴት ማሸጋገር እንዳለባቸው በእቅድ የተመራ ሳይንሳዊ አቅጣጫ ይቀመጥለታል እንጂ እንዲሁ በቃ የሚባልበት ጉዳይ 

አይደለም፡፡ በኛ ሁኔታ በተደራጀ መልክ እውን ሆኖ ባናየውም የበርካታ አገሮች ልምድ የሚያሳየን ሀቅ የነበረህን 

ማንጠባጠብ ሳይሆን የትውልድ ርእዮተዓለም ቅብብሎሽ ታልሞና ታቅዶ ነው የሚተገበረው፡፡ ተተኪው በነበረው ላይ 

እየገነባ የራሱን አሻራ እንዲያሳርፍ ሁኔታዎች ይመቻችለታል ፤ የተተኩትም የማሸጋገሪያ ስርዓት ተበጅቶላቸው 

የበኩላቸውን እንዲወጡ ይደረጋል ፤ በዚህም ቀጣይነት ያለው የፖለቲካ ስርዓት ለመገንባት ያግዛል፡፡ 

 

ሁለተኛ፡-  የዚህ ፅሁፍ ዓላማ ሰዎች ለምን በጡረታ ይገለላሉ የሚል መከራከያ አጀንዳ ለመፍጠር ሳይሆን በመንግስት 

የነበራቸው የአገልግሎት ጊዜ ሲያበቃ ስርዓት ባለው አኳኃን ለሌሎችም ቢሆን ግልፅ በሚሆን መንገድ ቢፈፀም ይመረጣል 
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የሚል እሳቤ ስላለኝ ነው፡፡ ከሁለቱ ፖለቲከኞች በማይተናነስ ሁኔታ በኤኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ ሪፎርሞች እና በንግድና 

ኢንቨስትመንት መስፋፋት በሃገሪቱ በተካሄዱ ስራዎች የራሳቸውን የማይተካ አስተዋፅኦ አድርገዋል ብየ የማምንባቸው 

አቶ መኮነን ማንያዘዋል፣ አቶ ታደሰ ኃይሌ ና አቶ በለጠ ታፈረ እንዲሁ ከመንግስት ኃላፊነት በጡረታ የመገለል 

አስፈላጊነት ከታመነበት የማይሆንበት ምክንያት አይታየኝም፡፡ ይልቁንስ እዚህ ላይ አስፈላጊነቱ አልታይህ ያለኝ ጉዳይ 

ቢኖር ያን ያክል የፖለቲካ ኃላፊነት ያልነበራቸው ሰዎች የመሰናበታቸው ዜና በሚዲያ ዓዋጅ ማስነገር የሚያስገኘው 

ጥቅም ምኑ ላይ እንደሆነ አልገለፅልህ ስላለኝ ብቻ ነው፡፡ ሿሚ ባስፈለገው ጊዜ የሰጠውን ሓላፊነት መልሶ የመውሰድ 

ሙሉ ስልጣን ያለው መሆኑ በሁሉም ሰው ግንዛቤ ስላለ እንደዚህ ዓይነት ተግባር ለወደፊቱም ባይደገም ይመረጣል 

ባይ ነኝ፡፡  

 

እዚህ ላይ የእያንዳንዱ ጡረተኛ ስታተስ ማወጅ የሚያስከትለው ጉዳትስ ምንድ ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችል ይሆናል፡፡ 

ሆኖም ግን ጥቅሙም ሊገልፅልኝ የሚችል ሰው ያለም አይመስለኝም፡፡ ስለዚህ ጥቅም ለሌለው ዓዋጅ የህዝብ መገናኛ 

ብዙኃን የአየር ሰዓት ማጣበብ እንደጉዳት የሚታሰብ በመሆኑ ሁሉም የመንግስት ስራዎችና የኃላፊነት አሰጣጥ ብሎም 

መሻር ስራዎች የሿሚውና የግለሰቡ ጉዳይ ስለሆኑ ብዙ የሚነገር ሃገራዊ አጀንዳዎች ባላት አገር እየኖርን በዚህ 

ጊዚያችን ባናጠፋ ይሻላል ባይ ነኝ፡፡  

 

ሲጠቃለል ስለ ቱባ ፖለቲከኞችና የመንግስት ስራ ኃላፊዎች በጣምራ በጡረታ ማሰናበት ዜና የተሰማኝን አስተያየት 

ለማካፈል ፈልጌ የፃፍኩት ፅሁፍ በመሆኑ የተለየ ሃሳብ ያላችሁም እይታችሁ ለመገንዘብና አስተያየታቹህ ለመቀበል 

ዝግጁ ነኝ፡፡ 

 

አመሰግናለሁ! 

 

 


