ማ ባይሆን?
አሸናፊ አንዴዋሇም 03-09-18
ከመሪነት ብቃት ጋር ተያይዞ፣ ባህርይ ወይም ስብእና እንዯ ቀዲሚ መመዘኛ ይጠቀሳሌ። የሰው ባህርይ የሚታወቀው ከዉልውና
ከቃሊቱ ነው። የተቀረው ዯግሞ ከባዴ ፈተና ወይም ወሳኝ ዴሌና ውዴቀት ባጋጠመ ወቅት በሚወሰደ የውሳኔ ምርጫዎች ከሚታይ
ብቃትና ጥበብ ይሆናሌ።
ተወዲጁ የአሜሪካ ፕረዚዲንት አብርሃም ሉንከን፡ “የሰው ትክክሇኛ ባህርይ ሇማወቅ ስሌጣን ሊይ አስቀምጠህ ታዘበው” ሲሌ
ተናግሯሌ። ግን ዯግሞ አንዳ ስሌጣን ሊይ የወጣ ሰው ስብእናው ሊይ አንዲች ችግር እንዲሇበት ብታውቅ ታዝበህ ምን ታመጣሇህ! የአቶ
ኢሳያስ አፈወርቂ ነርሲስቲክ ዝንባላ ከታወቀ ዉል አዴሯሌ። ነርሲስት ማሇት ራስ-ብርቁ-ሰው-ጤፉ ዓይነት ሰው ነው። ታዱያ አንዴ
ኤርትራዊ ይህን የኢሳያስ ባህርይ ስሇተገሇጸሇት ብቻ ምን ማዴረግ ይቻሇዋሌ? የመንግስቱ አስመሳይና ገዲይ ባህርይ ዘግይቶ
የተገሇጸሊቸው ኢትዮጵያውያን ምን ማዴረግ ይችለ ነበር?
ስሇዚህ መጥፎ ጸባይ የተጠናወተው ሰው ካሇ ስሌጣን ሊይ ሳይወጣ የሚቻሇውን መሞከር ነው እንጂ ስሌጣን ሰጥቶ መታዘብ ሇኛ
ሁኔታ እሚያዋጣ መስል አይታይም። እናም ሉንከንን ይቅርታ ጠይቀን በራሳችን መንገዴ እንሄዲሇን።
ሰሙኑን የኢህአዳግ ምክር ቤት እንዯሚሰብሰብ ስምተናሌ። የፓርቲውና መንግስት ከፍተኛ ስሌጣን ሹመት እሚመነጨው ከዚሁ አካሌ
ነው። እሁዴ ዕሇት ይጀመራሌ በተባሇውም ስብሰባ የሚኖሩት አጀንዲዎች ይፋ ሆነዋሌ። ፖሇቲካዊ፤ አገራዊና ዴርጅታዊ ሁኔታዎችን
ገምግሞ ዉሳኔ ሇመስጠት፣ በዚያውም ሲጠበቅ የነበረው የአቶ ኃይሇማርያምን የስንብት ጥያቄ ተቀብል ኢህአዳግን በሉቀመንበርነት፣
መንግስትን በጠቅሊይ ሚንስትርነት እሚመራ አንዴ ተተኪ ሰው ከራሱ መዞ ያስቀምጣሌ።
በፓርቲው አሰራር መሰረት የግንባሩ ሉቀመንበር መሆን እሚችሇው ከአራቱ እህት ዴርጅቶች ሉቀመናብርት ዉስጥ ነው። ወዯ ጠቅሊይ
ሚኒስትርነት ቦታም እሚመጣው ይህ ሰው ይሆናሌ ማሇት ነው። ሲጀመር፣ ሇዚህ ዓይነት ሃሊፊነት አንዴ ብቁ ሰው ሇመምዘዝ የእህት
ዴርጅቶቹ ሉቀመናብርት ብቻ እጩዎች ሆነው መቅረብ፣ ምርጫው ከጠባብ ሳጥን እንዱሆን ያዯርገዋሌ። ሁሇተኛ ብቃት ያሊቸው
የአጋር ክሌልች ፖሇቲከኞች በእጩነት እንዲይታዩ የሚያዯርግ አግሊይ አሰራር ነው። እሚጎደት ክሌልቹ ብቻ ሳይሆኑ አገሪቷም ነው።
ኢህአዳግ ይህንን አሰራር በፍጥነት ማስተካከሌ አሇበት።
ሇአሁኑ፣ አሁን በእጩነት የሚቀርቡትን አራት መሪዎችን የህወሓቱ ድ/ር ዯብረጽዮንን፣ የዯህዳኑ አቶ ሺፈራውን፣ የኦህዳደ ድ/ር
ዓቢይንና የብአዳኑ አቶ ዯመቀን እንዯሆኑ ግሌጽ ነው። ላሊ ምርጫ ቢኖረኝ ከአራቱ እጩዎች እምመርጠው አይኖርም። የግዴ
ከአንዲቸው ሊይ መውዯቅ ካሇብኝ ግን ከከፋው እጩ ዘንዴ እንዲሌወዴቅ “ማ ባይሆን” የሚሌ ሃሳቤን ሊካፍሌ። ዋና መመዘኛዬም
ባህርይ ወይም ስብእና፣ በፈረንጆቹ character እሚባሇው ይሆናሌ። ቀጥል የማረጋጋትና የመምራት፣ ኢትዮጵያውያንን የማስተባበርና
የአገር ህሌውናና ጥቅም የማስጠበቅ ፖሇቲካዊ ቁመና፣ ሌማትና ህዲሴ የማስቀጠሌ ብቃት እያሌኩ እሄዲሇሁ። መመዘኛዎቹ ፋይዲቸው
ካንደ አንደ ቢሇያዩም በክዋኔያቸው እሚዯጋገፉም ናቸው። ሇምሳላ ብቁ ስብእና የላሇው ሰው ላልቹ ሊይም ዯካማ እንዯሚሆን
ይገመታሌ። ነገር ግን ብቁ ስብእና ሇመሪነት የግዴ ነው። ካለት የተሻሇ ሇማሇት እንጂ ሙለ-በኩሇሄ አይገኝም፣ አንጥበቅም።
ድ/ር አቢይ አህመዴ እስከቅርብ ጊዜ ወዱህ ሇዚህ ኃሊፊነት የተሻለ ሰው ናቸው ብዬ ሳስብ ነበር። ብዙ ክርክሮች ሊይም የኢህአዳግ
አመራሮች ሇኝህ ሰው መንገደን ሉያመቻቹሊቸው ይገባሌ ስሌ ተከራክሬ አውቃሇሁ። በዚህ አቋሜ ምክንያት የተቀራረበኝ አንዴ ሰው
እጅግ መሳጭ ቁም ነገር አዘሌ ንግግሮቻቸውን እንዴመሇከት ጋብዞኝ በተሇይም በዓሇማዊ እና በጂኦፖሇቲካዊ ጉዲዮች ሊይ ያሊቸውን
የጠሇቀ እውቀት ሇመገንዘብ ጥሩ ምሳላ ነው ያሇውን ይህን ቪዴዮ እንዴመሇከት አጥብቆ ይጋብዘኛሌ። “የድ/ር አቢይን የእንግሉዝኛ
ችልታም እግረ መንገዴህን ታዯንቃሇህ” ሲሌ አከሇሌኝ። እኔም ትንሽ ፋታ ወስጄ አየሁት።
ባየሁት ነገር ክው ነው ያሌኩት።
መጀመርያ ጥያቄዎቹ ሇብቻቸው በላሊ የሴት ዴምጽ ተነበው እዛው እንዯተዯረገ በማስመሰሌ እንዱካተቱ የተዯረጉ ናቸው። የጥያቄዎቹ
ይዘትም ሇሳቸው መሌስ አሰጣጥ እንዱመቹ የተመረጡ ናቸው። ዓሇም አቀፍ ጉዲዮች፣ አህጉራዊ ጉዲዮች፣ የአየር ንብረት ሇውጥ‹
የዓሇም ሃብት በጥቂት ሰዎች እጅ ሥሇመውዯቁ ወዘተ በምን መመዘኛ ሇኦህዳዴ ጽ/ቤት ኃሊፊ ሉቀርቡ የሚገቡ አንገብጋቢ ጥያቄዎች
ተዯርገው እንዯተወሰደ ግራ ያጋባሌ። “እርስዎ ፍቅርና ጥሌቅ ስሜት ሇአንዱት አገር መረጋጋት ወሳኝ ነው የሚሌ ጠንካራ እምነት
አሇዎትና እስቲ እዚህ ያሇዎትን አመሇካከት ያጋሩን” ይሊሌ አንደ ጥያቄ። ላሊኛው ዯግሞ “በዓሇም ሊይ ያሇው መከራና የኑሮ መራራቅ
በተመሇከተ ያሇዎትን ሃሳብ ያካፍለን ይሊሌ” ላሊው ጥያቄ። ኦሮሚያ በህውከት እየተናጠችና እሳት ሊይ እየተጣዯች ባሇችበት ወቅት
ሇአንዴ ከፍተኛ የክሌለ አመራር መቅረብ ያሇባቸው ጥያቄዎች እነዚህ ናቸውን? እየየም ሲዯሊ ነው!

ድ/ር አቢይ ከካሜራው በቀር ማንም ሳይኖር አጠገባቸው ቁጭ ብል እሚጠይቃቸው ጋዜጠኛ ያሇ ያህሌ፣ ከቴላፕሮምፕተር እያነበቡ
እንዯሚመሌሱ ግሌጽ ሆኖ ሳሇ ሌክ በቃሊቸው እንዯሚመሌሱ ሇማስመሰሌ የሚረደ የመስሎቸውን ያሌተሳኩ ቅሊጼዎች በመጠቀም፣
በቀጥታ ከቴሇፕሮምፕተር እያነበቡ እያሇ አቀማመጣቸው የቃሇመጠይቅ እንዱመስሌ ላሊ ካሜራ በጎንዮሽ አንግሌ እንዱያነሳቸው
በማዴረግ፣ ወዘተ ወጥነት የላሇውና ጥያቄዎቹን እንኳን በአጥጋቢ መንገዴ ሇመመሇስ የማይመጥን መነባነባዊ መሌስ ሲሰጡ ይታያሌ።
ሇምን ይህ ሁለ የታይታ ዴራማ መስራት አስፈሇጋቸው?
“ሇጠቅሊይ ሚኒስትርነት ከቋንቋ ጀምሮ እስከ አጀንዲዎቹ ማወቅ ዴረስ እሚዘሌቅ እማያሳፍር ብቃት አሇኝ” የሚሌ ቀሽም ማሻሻጫ
መሆኑ የገባኝ ቆይቶ ነው። አንዴ ሰው ወዯ መሪነት ሇመምጣት ራስ-ተኮር ማቆናጃ ሇማበጀት ይህን ያህሌ ሲንቀሳቀስ አንዴምታው
ምንዴን ነው? እዚህ በጣም በተናጠቅ ዓሇምና ጂኦፖሇቲካዊ ቀጠና ሆነን የዚህ ዓይነት ራስን በማቆንጀት (self-romanticizing) ዘመቻ
ሊይ የተጠመዯ ሰው የራስ መተማመን የላሇው ነውና ችሊ እሚባሌ ችግር አይሆንም።
እኝህ ፖሇቲከኛ ከሶስት ዓመት በፊት የኢትዮጵያ ቴላቪዥን ዴርጅት የቦርዴ አመራር በነበሩበት ጊዜ ሰራተኞቹን ሰብስበው
አወያይተው ነበር። እና ያኔ ስብሰባው ሊይ የነበሩ ጋዜጠኞች የወዯፊት ህሌማቸው ምን እንዯሆነ ይጠይቋቸዋሌ። ድ/ር አቢይም
ሳያሇባብሱ እቅጩን ተነገሩ፣ ፊት ሇፊት እና በመዴረክ፤ “ዕቅዳ የኢትዮጵያ ጠቅሊይ ሚኒስትር መሆን ነው!” ያኔ ሲናገሩት የሩቅ ዘመን
ዕቅዴ መስልን ያን ያህሌ ትኩረት አሌሰጠነውም ነበር። እሳቸው ግን በዓሇም ሊይ ያለት ምርጥ አባባልቹን ሲስበስቡ፣ ጥቅሶችን
ሲያዴኑ፣ እና ሇዚህ የስሌጣን ጉዞ እሚያገሇግሊቸውን መስመር ሲያበጃጁ ከራርመው ይኸው ዛሬ ዯጃፉን እያንኳኩ ነው።
ጠቅሊይ ሚንስትር እሚኮነው ግን እንዳት ነው?
እንዯገና ወዯ ቃሇ መጠይቋ ሌውሰዲቹህ። እኔ ቅር ያሰኘኝ “እንዳት አንዴ ሰው ራሱን በዚህ መሌክ ተፈሊጊ ሇማዴረግ የማቆናጃ ዴራማ
ይሰራሌ፤ ያውም ቅሽም ያሇ” በሚሌ ነበር። ሇካ ነገሩ የባሰ ነገር አሇው። ጭራሽ ድ/ር አቢይ እንዯራሳቸው ሃሳብ እሚያነበንቡት
ከሉልች ሰዎች ጽሁፎችና ንግግሮች ቃሌ በቃሌ እንዲሇ የተኮረጀ ነው። ድ/ር አቢይ የተናገሯቸው ከብዙ ሰዎች ቃሇመጠይቆች የተወሰደ
ነበሩና ነው። ይህን አስገራሚ ቅላት ቀጥል ካለት ቪዴዮዎች ትመሇከታሊቹህ። ከየት ከየት እንዯተወሰደ ብሩክ ሚቸሌ የተባሇ ብልገር
በመሌክ በመሌክ ፈርጆ አስቀምጦታሌ። አብዛኞቹ የተወሰደት ግን ከኪሲንጀር ቃሇመጠይቅ ነው። በተማሪ ቤት ከትምህርት የሚያባርር
ወንጀሌ እንዯሆነ ይታወቃሌ። በድ/ር አቢይ ዯረጃ ግን የስብእና ጥያቄ ነው እሚያስነሳባቸው።
ሰው እንዳት የራሱ ያሌሆነን ሃሳብ እንዯራሱ አዴርጎ ያቀርባሌ? በተሇይም ከፍተኛ የፖሇቲካ አመራር ሊይ ያሇ ሰው፣ በተሇይም
በተሇይም የጠቅሊይ ሚንስትርነት ኃሊፊነት ሇመረከብ እሚያሌም ሰው?
ድ/ር አቢይም ሆኑ ክቡር አቶ ሇማ መገርሳ ብቃታቸውን ሉያሳዩበት እሚችለ በቂ ስሌጣንና መዴረክ ነበራቸው። ኦሮሚያ የተረጋጋች
ክሌሌ አሌሆነችም። ብቃታቸውም እሚሇካው ኦሮሚያ ዉስጥ በሚሰሩት ስራና ኦህዳዴ ሊይ በሚያሳዩት አመራር ነው። ያኔ እነዚህ
ሰዎች በአገር ዯረጃም ብዙ ማሻሻሌ ይችሊለ እሚሌ ስሜት ከዲር እስከዲር ይስተጋባሌ። ኦሮሚያ እዚህና እዛ እሳትና ውጥረት
እየሇበሇባት፣ የሰውና የንብረት ዯህንነት የአዯጋ ዯመና እያንዣበበት ባሇበት ወቅት የመፍትሄ አመራር ያሌሰጠ ሰው ተጨማሪ ኃሊፊነት
ቢፈሌግ ኦሮሚያ ዉስጥ ያሇውን ቀውስ በአገር ዯረጃ እንዱሰፋ የመፈሇግ ያህሌ ነው።
የኢህአዳግ ም/ቤት አባሊት ሇራሳቸውና ሇፓርቲያቸው የፖሇቲካ ህይወትም ሲለ በውናቸው ድ/ር አቢይን ጠቅሊይ ሚኒስትር አዴርገው
አይመርጡም ብሇን ተስፋ እናዴርግ። ግን ድ/ር አቢይ አሁን ያለብትም ቦታ ፈጽሞ የሚገባቸው አይዯሇም። ኦህዳዴ ትሌቅ ዴርጅት
ነው። ኦሮሚያ ከብዙ የዓሇም አገሮች የምትሰፋና ውስብስብ ችግሮች ያለባት ክሌሌ ናት። ኦህዳዴንና ኦሮሚያን መምራት፣
ኢህአዳግንና ኢትዮጵያን ከመምራት ጋር የሚቀራረብ ትሌቅ ኃሊፊነት ነው። ታዱያ ድ/ር አቢይ እዚህ አሁን ያለበት ሊይስ ቢሆን
እንዳት ዯረሱ? እነ አሇማዮህ ቱምሳን የመሳሰለ ትንታግ ታጋዮች ያሌበረከቱባት ኦሮሚያ እሚመጥኗት መሪዎች ሇመውሇዴ ገና ብዙ
ምጥ እንዯሚጠብቃት ከወዱሁ ይታያሌ።
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