
መለስ ሰዓትን የተናገሩ ወይስ ሰዓትን የሠሩ መሪ? 

በዮሐንስ መዝገበ 

ይህ ጽሑፍ የሚዳስሰው ማናቸውንም ዓይነት ዘላቂ፣ ታላቅና ሰብአዊ የሆኑ ተቋማትን ስለመፍጠር ነው፡፡ ስለ ባለራዕይ ድርጅት ነው፡፡ ነገር ግን 
በዋናነት ማተኮር የፈለግኩት ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አመራርና ስለ ኢሕአዴግ መሥራቾች ነው፡፡ ሰዓት ስለመናገርና ሰዓት 
ስለመሥራት ነው፡፡ ይህንን ሐሳብ ይዤ እንድቀርብ ያደረገኝ ምክንያት ለረዥም ጊዜ በማኅበረሰቡ ውስጥ ያስተዋልኩት፣ በይበልጥ ደግሞ አሁን 
በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሕልፈት ምክንያት ጎልቶ የታየኝና መቀየር አለበት ብዬ ያመንኩት በስፋት እየተስተዋለ ያለው ግለሰባዊ አምልኮን 
በተመለከተ ነው፡፡ 
 
ለመሆኑ “መሪነት” ምንድን ነው? “ታላቅ መሪ” መሆን ማለትስ ምን ማለት ነው? “መሪነት” እና “ታላቁ መሪ” ፍፁም አንድ ወጥ የሆነ ትርጉም 
ስለሌላቸው የተለያዩ ሰዎች ከራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት በተለያየ መንገድ ይተረጉሙዋቸዋል፡፡ እነኚህ የተለያዩ ትርጉሞችም 
እንደምናይበት መነፅር ትክክለኛ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ እኔም “መሪነት” እና “ታላቁ መሪ” ማለት ምን እንደሆነ የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ መሠረት 
አድርጌ ለማስቀመጥ እሞክራለሁ፡፡ ለዚህ ጽሑፌ ዓላማ ይጠቅመኝ ዘንድ “መሪ” የሚለመውን ቃል አልፎ አልፎ “አርክቴክት” በሚል 
እየቀየርኩ እጠቀምበታለሁ፡፡  
 
አንድ አርክቴክት በአሁኑ ጊዜ ያልተፈጠሩ፣ ነገር ግን ወደፊት የሚከሰቱ ነገሮችን የማለም ብቃት ሊኖረው ይገባል፡፡ አንድ መሪም ለምሳሌ 
ከአራት ዓመት በኋላ ተገንብቶ ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቀው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ምን እንደሚመስል ግልጽ የሆነ ሥዕል በአሁኑ ሰዓት 
ሊኖረው ይገባል፡፡ እንዲሁም ደግሞ ከአሥራ አምስት ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ እንድትመደብ 
የሚያስችላት መንገድ (ካርታ) በአሁኑ ሰዓት ሊኖረው ይገባል፡፡ መሪ እንደ አርክቴክት ዓላሚና አርቃቂም ስለሆነ እያንዳንዱ ኩባንያና ድርጅት 
እንዲሁም አገር በርካታ አርክቴክቶች ሊኖሩዋቸው ይገባል፡፡ መሠራት ያለበትን ሥራ ያልማል፤ ይነድፋል፡፡  
 
የአንድ ታላቅ መሪ መገለጫ ባህርያት ከሆኑት አንዱን ጠቅሼ ወደ ነጥቤ ልግባ፡፡ አንደኛው የአንድ ታላቅ መሪ መገለጫ ባህርይ አንድ መሪ ሞትን 
ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች ከኃላፊነት በሚለቅበት ጊዜ እሱ ይመራው የነበረን ድርጅት ወይም ተቋም በተሻለ ደረጃ ሊመሩ የሚችሉ በርካታ 
ተተኪ መሪዎችን ማፍራት መቻሉ ነው፡፡ በሰዎች ላይ መዋዕለ ንዋይ ካፈሰስን የድርጅታችንና የአገራችን ህልም ሲሳካ እናያለን ብሎ ሲያምን 
ነው፡፡ ይህ ዓለም አቀፋዊ መርህ ነው። ሁለት ሲደመር ሁለት በአፍሪካም በቻይናም አራት ነው፡፡ አንድን ነገር ወደ ሰማይ በምንወረውርበት ጊዜ 
በመሬት ስበት ወደ ምድር መመለስ በማናቸውም አገር ይሠራል፡፡ ከላይ ያስቀመጥኩት መርህ ለኢትዮጵያና ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስና 
ለፓርቲያቸው ይሠራል። አንድ ሰው የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ አመራር አድናቂ ቢሆንና ነገር ግን ከሕልፈታቸው በኋላ በእሳቸው አመራር 
የተጀመሩትን ማናቸውም የልማት ሥራዎች በተተኪ መሪዎቹ በፍጥነትና በጥራት ተፈጻሚ እንደሚሆኑ የሚጠራጠር ከሆነ ከመርሁ ጋር 
ይጣረሳል። 
 
መሪዎች ሊሞቱ ይችላሉ፤ ነገር ግን መሪዎቹን የሚፈጥረው ተቋም ዘላቂ መሆን አለበት፡፡ ዘላቂ የሚሆነው ደግሞ ከዚህ ተቋም የሚፈጠሩ 
መሪዎች ባለራዕይ ሆነው ለተቋሙና ለቆመለት ዓላማ ሲያገለግሉ ነው፡፡  
 
ይህንን ጽሑፍ የምጽፍበት ዋናው ምክንያት ፅኑና ዘላቂ የሆነ ታላቅ ድርጅት ማቋቋም በሚል እሳቤ ሰዎች ይነሳሳሉ በማለት ነው፡፡ ከራሳቸው 
የበለጠና ለዘመናት የሚኖር አንድን ነገር ለመፍጠር ከፍተኛ ተነሳሽነት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ፡፡ በጊዜ በማይገደቡ በአንኳር ዓላማዎች ሥር 
የተተከለ፣ ገንዘብ ከማግኘትና ሥልጣን ከመጨበጥ በላይ ለዓላማ የሚኖርና ራሱን በራሱ በተሃድሶ ፀጋ የጊዜ ፈተናዎችን የሚያልፍ ድርጅት 
ለማቋቋም የሚሹ አንተርፕረነሮች ስላገኘሁ ነው፡፡  
 
እስኪ በዓይነ ህሊናዎ ይህን ያስቡ፤ በማናቸውም ሰዓት ቀንም ይሁን ማታ ፀሐይን ወይም ከዋክብትን ተመልክቶ ትክክለኛ የሆነ ሰዓትና ቀን “ዛሬ 
ጰጉሜ 4 ቀን 2004 ዓ.ም. ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ከ15 ደቂቃ ከ33 ሰከንድ ነው” ብሎ መናገር ከሚችል አስገራሚ ሰው ጋር ቢገናኙ፣ ይህ ሰው 
አስደናቂ ሰዓት ተናጋሪ ነው እንላለን፤ ሰዓትን የመናገር ችሎታን በተመለከተ ይህንን ሰው እናመላክታለን/እንጠቅሳለን፡፡ ነገር ግን ያ ሰው 
የዚያችን ጊዜ ሰዓት ከመናገር ይልቅ እሱም ከሞተ በኋላ ለዘለዓለሙ ጊዜን መግለጽ የሚችል አስተማማኝ የሆነ ሰዓት መሥራት ቢችል የበለጠ 
አስደናቂ አይሆንም? 
 
ትልቅ ሐሳብ አፍላቂና ሰዎችን በእጅጉ መማረክ የሚችል ባለራዕይ መሪ መሆን ማለት “ሰዓት ተናጋሪ” እንደማለት ነው፡፡ ከማንኛውም መሪ 
ከሆነ አንድ ግለሰብ ህልውናና ከሥራ ውጤቶቹ ባሻገር የፀና ድርጅት መገንባት ግን “ሰዓት መሥራት” እንደማለት ነው፡፡  
 
የዚህ ጽሑፌ ዋና ዓላማ የአንድ ባለራዕይ ድርጅት ፈጣሪዎች ወይም አርክቴክቶች ሰዓት ተናጋሪዎች ሳይሆኑ እንዴት ሰዓት ሠሪዎች እንደሆኑ 
ለማሳየት ነው፡፡ በዋናነት የሚያተኩሩት ድርጅትን በመገንባት ላይ ነው፡፡ አንድ አስገራሚ የፈጠራ ውጤት ሠርቶ ገበያውን ከመቆጣጠር ይልቅ 
በሰዓቱ መደብ ያለው ዙሪያ በየሰከንዱ እንዲሠራ ማድረጉ የበለጠ አስፈላጊ መሆኑን ያምናሉ፡፡ የአንድን ባለራዕይ ግለሰብ መሪ የግል መገለጫ 
ባህርይ ለማጐናፀፍ ከማተኮር ይልቅ አርክቴክታዊ መንገድን በመጠቀም የአንድ ባለራዕይ ድርጅት ድርጅታዊ ባህርይ መገንባት ላይ በዋናነት 
ያተኩራሉ፡፡ የጥረታቸው ዋነኛው ውጤት የአንድን ታላቅ ሐሳብ ትግበራ ምስክርነት መስጠት ሳይሆን፣ ያጠራቀሙት የግል ሀብት ሳይሆን፣ 
ሰዎችን ለመማረክ ያላቸውን ከፍተኛ ሰብዕና ማሳየት ወይም ራሳቸው ለራሳችው በሚሰጡት ከፍተኛ አመለካከት መርካት ሳይሆን፣ የእነሱ 
የመጨረሻ ትልቁ የፈጠራ ውጤታቸው ድርጅቱ ራሱና የቆመለት ዓላማ ነው፡፡  
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አንዳንድ ሰዎችን የሚከተለውን ጥያቄ ጠየቅኩ፤ “የአንድ ባለራዕይ ድርጅት ስኬት ታላቁ ምክንያት ምንድነው?” በርካቶች የሰጡኝ መልስ 
“ጠንካራ መሪዎች” የሚል ነው፡፡ ለኢሕአዴግስ ስኬት ምክንያት? የብዙዎች መልስ ሰዎችን መማረክ የሚችሉ፣ አንደበተ ርቱዕና ባለራዕይ መሪ 
የሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ስለመሩት ነው ይላሉ፡፡ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ አመራር ውጭ በአገር ውስጥ የተጀመሩት ታላላቅ 
የልማት ሥራዎች፣ እንዲሁም አገሪቱ በአፍሪካና በዓለም አቀፍ መድረኮች የነበራት ሚና በተጠናከረ መልኩ መቀጠሉን የሚጠራጠሩ ሰዎች 
እንዳሉ አስተዋልኩ፡፡  
 
ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ አመራር ብቃት ሌሎች ሲናገሩ ደግሞ እኚህ ታላቅ መሪ አስቸጋሪ መሰናክሎችን አልፈዋል፤ በከፍተኛ ደረጃ 
ቆራጥነት አሳይተዋል፤ ግባቸውን ለማሳካት በኅብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ፈጥረዋል፤ እንዲሁም ድርጅታቸው በታሪኩ ወሳኝ በተባለለት 
ወቅት አቅጣጫና አመራር በመስጠት ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል፤ ሕይወታቸውን ለድርጅቱ አሳልፈው ሰጥተዋል ብለው ያብራራሉ፡፡ 
 
እዚህ ላይ እጅግ ጠቃሚ ነጥብ ላንሳ፤ ኢሕአዴግ ሲመሠረት ተፎካካሪ የነበሩ ድርጅቶች አመራሮችም ይህንኑ አድርገውታል፡፡ እነዚህ ሰዎች 
ለዓላማቸው ቆራጥነት አሳይተዋል፤ መከራን አልፈዋል፤ ሰዎችን መልምለዋል፤ በሰዎች ላይ ተፅዕኖ ፈጥረዋል፤ ለድርጅታቸው አቅጣጫና 
አመራር ሰጥተዋል፡፡ የአንድ መሪ ታላቅነት ብቻውን እንደ ምክንያት ከተጠቀምን እነኚህ አሁን አገር ማስተዳደር ያልቻሉ ድርጅቶች 
በድርጅታቸው ምሥረታ ዓመታት ጠንካራ መሪዎች ነበሯቸው፡፡ በአጭሩ “ታላቅ መሪ” ብቻውን ለአንድ ባለራዕይ ድርጅት የግንባታ ሒደት 
ወሳኝ አይደለም፡፡ በተለያዩ ምክንያቶች ከድርጅቱ ጋር አሁን የሌሉትን ጨምሮ የኢሕአዴግን ረዥሙን የትግል ሒደት የተጓዙ በርካታ የድርጅቱ 
መሥራች አባላትን ታሪክ ስንቶቻችን እናውቃለን? የእነዚህን ሰዎች የአመራር ዘይቤ መግለጽ እንችላለን? ስለ እያንዳንዳቸው የምናውቀው ጥቂት 
ነው ወይም ምንም አናውቅም፡፡ 
 
ያልተነገረላቸው ነገር ግን ድርጅታቸውን ውጤታማ ያደረጉ በርካታ ሰዎች አሉ፡፡ ግምቴ እንደዚያ መሆንን የፈለገ ይመስለኛል፡፡ እነዚህ ሰዎች 
ጎልቶ የሚታይ የላቀ የመሪነት ዘይቤ ላይኖራቸው ይችላል፡፡ ወይም አንዳንድ ሰዎች እንደሚገልጿቸው ለስላሳ፣ ለዘብተኛ፣ አድማጭ፣ ትሁትና 
ዝምተኛ ይሏቸዋል፡፡ የላቀ የመሪነት ዘይቤ ባይኖርህስ? ጎልተህ የወጣህ በከፍተኛ ደረጃ ሰዎችን መማረክ የምትችል መሪ ብትሆን መልካም፤ 
ካልሆንክ ይኼም መልካም ነው፡፡ ድርጅትህን አብረውህ የገነቡ ጠንካራ ሰዎች አጠገብህ አሉና፡፡ እዚህ ላይ አንባቢዎቼ እንድትረዱልኝ 
የምፈልገው ነጥብ ይህንን ባለራዕይ ድርጅት የፈጠሩ አርክቴክቶች ደካማ መሪዎች ናቸው ማለቴ አይደለም፡፡ እያልኩ ያለሁት ከፍተኛ ደረጃ 
ያለው ዝና፣ ሰዎችን በከፍተኛ ደረጃ የመማረክ ዘይቤ ያለው አመራር አንድን ባለራዕይ ድርጅት ለመፍጠር የግድ ወሳኝ አይደለም ነው፡፡  
 
ይህ ጽሑፍ የፖለቲካ ጽሑፍ አይደለም፡፡ ይህ ጽሑፍ ማናቸውንም ዓይነት አስተሳሰብ፣ ታላቅና ሰብዓዊ የሆኑ ተቋማትን ስለመፍጠር ነው 
የሚያወሳው፡፡ ስለ ባለራዕይ ድርጅት ነው፡፡ ሰዓት ስለመናገርና ሰዓት ስለመሥራት ነው፡፡ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ አድናቆትን ያተረፈና 
ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደ ነገር ግን ፓን አፍሪካዊ ዜግነት ያለውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደ ምሳሌ መጠቀም እንችላለን፡፡  
 
የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ አድናቆትን ያተረፈው ሰዓት ተናጋሪ ወይም ታላቅ የሆነና በከፍተኛ ደረጃ የሚመለክ መሪ 
ስላለው አይደለም፡፡ ይልቁንስ ድርጅቱ ሰዓት ሠሪዎች የሆኑ አርክቴክቶች ስለነበሩትና ስላሉት ነው፡፡ የድርጅቱ መሪዎች ኮሎኔል ስምረት 
መድኃኔ፣ ጄኔራል ታፈሰ አያሌው፣ ካፒቴን መሐመድ አህመድ፣ ካፒቴን ዘለቀ ደምሴ፣ ዶክተር አህመድ ቀሎው፣ አቶ ብሥራት ንጋቱ፣ አቶ ግርማ 
ዋቄ፣ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት የሰጡት በየሰከንዱ፣ በየደቂቃው፣ በየሰአቱና በየቀኑ አስተማማኝ በሆነ መንገድ 
አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም መገንባትና ለተቋቋመበት ዓላማ ራሳቸውን አሳልፈው የሚሰጡ ሠራተኞች በማፍራቱ ነው፡፡ ለዚህም ነው የድርጅቱ 
ዋና ሥራ አስፈጻሚዎች ቢቀያየሩም ድርጅቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ክብርና ዝና ዘላቂ የሆነው፡፡ ድርጅቱ ከስምንት ዓመት በፊት በአቶ 
ግርማ ዋቄ አመራር ራዕይ ነበረው፡፡ በቅርቡ በአቶ ተወልደ ገብረ ማርያም አመራር የመጣው ድሪምላይነር አውሮፕላን ዋናው ምክንያት 
ባለራዕይና በመርህ የሚመራ ድርጅት ስለሆነ ነው፡፡ 
 
ሌላም ምሳሌ ልጨምር፤ በአፍሪካ ኅብረትና በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በከፍተኛ ደረጃ እምነት ተጥሎበት የአገራችንን ሰላም፣ ፀጥታና 
ሉዓላዊነት አስከብሮ እንዲሁም በተለያዩ አገሮች በመዝመት ሰላምና ፀጥታን በማስከበር ዓለም አቀፍ ዝና የተቀዳጀው የመከላከያ ሠራዊት ተቋም 
ነው፡፡ የዚህ ተቋም ክብርና ዝና ምክንያት እያንዳንዱ የሠራዊቱ አባል አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀይ የሆነ ደም ኖሮት ለሕገ መንግሥቱ ተገዢ በመሆን 
የአገሪቱን ሉዓላዊነት ለማስከበር ሕይወታቸውን ለመሰዋት የተዘጋጁ ቆራጥ የሠራዊት አመራሮች በአርክቴክቶቹ ስለተፈጠሩ ነው፡፡ 
 
የማልክደው ሀቅ አለ፡፡ በአንድ ባለ ራዕይ ድርጅት ውስጥ በታሪኩ ወሳኝ ጊዜ በእጅጉ የላቁ ግለሰቦች በአመራር ደረጃ የነበሩበት ሁኔታ ይኖራል፡፡ 
እንዲሁም አንድ ድርጅት ሰዎችን እንደነገሩ በአመራር ይዞ በዘላቂነት ባለ ራዕይ ሆኖ መቀጠል አይችልም ብዬ አስባለሁ፡፡ ነገር ግን ጠቅላይ 
ሚኒስትር መለስ የሚታወቁባቸው ታላላቅ ሐሳቦችን ማፍለቅ፣ ባለራዕይ መሪ መሆን፣ በኢትዮጵያ፣ በአፍሪካና በዓለም አቀፍ መድረኮች እጅግ 
የተከበሩ መሪ መሆናቸው የድርጅታቸውን ታላቅነት አያረጋግጥም፡፡  
 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የኢሕአዴግ ውጤት ናቸው። እሳቸው አሁን ድንገት በሞት ተለይተውናል። ስማቸው ግን ከመጠን በለይ ገዝፎ 
በኅብረተሰቡ ውስጥ ተፅዕኖ እየፈጠረ ነው። ከእሳቸው ስምና ዝና በበለጠ ድርጅቱ ቢታወቅ፣ ከእሳቸው ሞት በኋላም ድርጅቱ በየሰከንዱ፣ 
በየደቂቃው፣ በየሰዓቱና በየቀኑ አቅጣጫና አመራርን በመስጠት በብቃት የሚመራ ተተኪ መሪ ሲኖረው ነው፣ ከሰዓት ተናጋሪ ይልቅ ሰዓት ሠሪ 
መሆናቸውን የሚያረጋግጡት።  
 
እዚህ ላይ የማራቶን ሩጫን እንደ ምሳሌ እንውሰድ፤ አንድ ሰው የማራቶን ወድድርን የመጨረሻዋን ሰላሳ ሰከንድ ብቻ አይቶ የወርቅ ሜዳሊያ 
ተሸላሚ ማን እንደሆነ ማወቅ ይችላል፡፡ ነገር ግን ለምን ያ ሯጭ እንዳሸነፈ አይረዳውም፡፡ የሩጫውን ውጤት በሙሉ ለመረዳት ውድድሩን 
በሙሉ ማየት አለበት፡፡ ውድድሩን ብቻም ሳይሆን ከውድድሩ በፊት የነበሩ ዝግጅቶችን በሙሉ መከታተል ይኖርበታል፡፡ ስለዚህ የጠቅላይ 
ሚኒስትር መለስን ታላቅነትን ለመረዳት የትግሉን ሒደት ከመጀመሪያው መረዳት ያስፈልጋል፡፡ እሳቸው የድርጅቱ ውጤት ናቸውና። 



 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ከኢሕአዴግ የተፈጠሩት ድርጅቱ ድንቅ ስለሆነ ነው እንጂ፣ ድርጅቱ የተፈጠረው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ድንቅ መሪ 
ስለነበሩ አይደለም፡፡ ከኢሕአዴግ የወጡ በርካታ ባለራዕይ መሪዎች ሞተዋል፤ ኢሕአዴግ እንደ መንግሥት የሚሠራቸው በርካታ ሥራዎችም 
(እየተሠራ ያለው “ታላቁ የመለስ ዜናዊ ግድብም”፤ የባቡር ሐዲድና በርካታ የልማት ሥራዎችም ቢሆኑ) ጊዜያቸውን ጠብቀው ይሞታሉ፡፡ ነገር 
ግን ባለራዕይ ድርጅት ግን መሞት የለበትም፡፡ መሞት የማይችለው ግን እያንዳንዱ የድርጅቱ አባልና መሪ ወደተሻለ ደረጃ ማድረስ የሚያስችል 
ድርጅታዊ ጥንካሬ እስካለው ድረስና ድርጅቱ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገርበት ራዕይ ኖሮት መቀጠል እስከቻለ ድረስ ብቻ ነው፡፡  
 
በእኔ እምነት የአንድ ባለራዕይ ድርጅት መሥራቾች ከተፎካካሪ ድርጅቶች መሥራቾች የሚለዩበት ታላቅ መሪ ስላለና ስለሌለ ሳይሆን በድርጅቱ 
አወቀቀር ነው፡፡ የባለራዕዩ ድርጅት ዋናው አርክቴክቶች ድርጅቱን በሚፈጥሩበት ወቅት ከተፎካካሪዎቻቸው የሚለዩበት ምክንያት በግለሰብ 
አመራር ብቃት ሳይሆን፣ ከተፎካካሪዎቻቸው በተሻለ ጠንካራ የሆነ ድርጅታዊ ግንዛቤ ስለነበራቸው ነው፡፡  
 
አንድን ባለራዕይ ድርጅት ለመገንባት መወሰድ ያለበት አንዱና ዋናው ዕርምጃ ብዬ የማምነው ተግባር (Action) ሳይሆን ነገሮችን በትክክለኛ 
ገጽታ ማየት (Shift in perspective) ነው፡፡ የአንድ ባለራዕይ ድርጅት ስኬት የሚገኘው ታላቅ ሐሳብ በሚያፈልቅ ወይም ሁሉንም 
በሚያውቅ፣ ውሳኔዎችን በሚሰጥና በሥልጣን ከሚመራ መሪ ይልቅ፣ በድርጅቱ ውስጥ የተገነቡ ከሥር ያሉ ሒደቶችንና መሠረታዊ የድርጅቱን 
እንቅስቃሴና ኃይል ለማጥናት ትኩረት በሚሰጥ መሪ ሲመራ ነው፡፡ በርካታ ሰዎች መሠረታዊ የሆነ የአስተሳሰብ ለውጥ ለማምጣት 
የሚፈተኑበትንና ለሕይወታቸው አስጊ የሆነ ወቅት ሲጋፈጡ፣ በድንገት አዲስ ሚና መጫወት ወደሚያስችላቸው ደረጃ ይገባሉ፡፡ ለምሳሌ አባት 
ወይም እናት መሆን ሲጀምሩ፤ መሪ ወይም አስተዳዳሪ ሲሆኑ ነው፡፡  
 
ለምሳሌ የኢፌዲሪ ሕገ መንግሥትን ያረቀቁ አርክቴኮች ሕገ መንግሥቱን ሲያረቁ የተጠቀሙበትን መንገድ እንይ፡፡ በወቅቱ ወሳኝ የነበረው ጥያቄ 
“የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ማን ይሁን? ጠቅላይ ሚኒስትርስ ማን ይሁን? ማን ይምራን? ከመካከላችን አዋቂው ማነው?” የሚል አልነበረም፡፡ 
ይልቁንም የሕገ መንግሥቱ አርቃቂዎች ያተኮሩት፣ “እኛ ከሞትንም በኋላ ለዘመናት ጥሩ መሪዎች ማግኘት የሚያስችለን ምን ዓይነት ሒደት 
ብንፈጥር ነው? እንዴት ዓይነት የፀናች አገር ነው መገንባት የምንፈልገው? በምን መርሆች ተመሥርተን? መርሆቹስ እንዴት ይሥሩ? በዓይነ 
ህሊናችን የምናስባት አገር ትኖረን ዘንድ ምን ዓይነት መመርያና አሠራር በሕጉ መሠረት እንሳል?” የመሳሰሉት ነበሩ። 
 
እነዚህ የሕገ መንግሥቱ አርክቴክቶች እኔ ነኝ መሪ መሆን ያለብኝ በሚል አባዜ ውስጥ አላተኮሩም፡፡ ድርጅታዊ ባለራዕዮች ነበሩ፤ የወደፊቱ 
ሁሉም መሪዎች የሚገዙበትን ሕገ መንግሥት ፈጠሩ፤ አገር መገንባት ላይ አተኮሩ፤ ሰዓት ሠሪዎች ነበሩ፤ የሠሩት ሰዓት ለእይታ የተቀመጠ ሥዕል 
ሳይሆን ይልቁንም በሰዎች ከፍተኛ ተነሳሽነት ስሜት የተሠራ፣ የሰዎችን እሳቤና ምኞት የሚስማማና የማኅበረሰቡን ጥቅም መሠረት ያደረገ ነፍስ 
ያለው ሰዓት ነው፡፡  
 
ድርጅቱን የምርቱና የውጤቱ ተሸከርካሪ አድርጐ ከማየት ይልቅ ምርቶቹንና አገልግሎቶቹን ለድርጅቱ ተሸከርካሪ አድርጐ ማየት ነው 
የሚገባው፡፡ ሰዓትን በመናገርና ሰዓትን በመሥራት መካከል ያለውን ልዩነት መረዳት ወሳኝ ነው፡፡ የአንድ ድርጅት አርክቴክቶች አስተሳሰብ 
“ግለሰቦችን ፈጣሪና ተመራማሪ ለማድረግ የሚያስችል ከባቢ እንዴት እንፍጠር?” ከሆነ ይህን ከባቢ ለመፍጠር ይቻል ዘንድ ለድርጅት 
አወቃቀር ከፍተኛ ትኩረት መስጠት ያሻል፡፡  
 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለ21 ዓመታት የመሩት ድርጅት በርካታ ውጤቶችን (በጤና፣ በድህነት ቅነሳ፣ በትምህርት፣ በብሔር ብሔረሰብ 
መብት) አስገኝቷል፡፡ ነገር ግን እነኚህ ውጤቶች የድርጅቱ የመጨረሻ ውጤቶች መሆን የለባቸውም፡፡ የመጨረሻው ስኬቱ ድርጅቱንና 
የቆመለትን ዓላማ በጠንካራነት መገንባቱን በቀጣይነት ማስመስከር መቻሉ ነው፡፡  
 
እርግጥ ነው የድርጅቱ ባለቤቶች ምርታቸውና አገልግሎታቸው ለማኅበረሰቡ የተሻለ ሕይወት አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ያምናሉ፡፡ እውነት ነው 
ድርጅቱ ድርጅት ሆኖ ለመፈጠር ብቻ አይደለም የተፈጠረው፡፡ የተፈጠረው ለኅብረተሰቡ ጠቃሚ ነገር ለመሥራት ነው፡፡ የእኔ ሙግት ግን 
ከዚህ ባለራዕይ ድርጅት በዘላቂነት የሚወጡት እነኚህ ታላላቅ ምርቶችና አገልግሎቶች የሚፈልቁበት ምክንያት ድርጅቱ ድንቅ ድርጅት ስለሆነ 
ነው እንጂ በተቃራኒው ስለሆነ አይደለም፡፡ 
 
ያስታውሱ፤ እነኚህ ሁሉ ምርቶች፣ አገልግሎቶችና ታላላቅ ሐሳቦች የፈለገው ዓይነት ራዕይ ያላቸው ቢሆኑም በመጨረሻ ይሞታሉ፡፡ ነገር ግን 
ባለራዕይ ድርጅት በተወሰነች ጊዜ ከሚገደብ የምርት ሒደት ባሻገር ድርጅቱን በቀጣይነት ለመለወጥና ለማሳደግ የሚያስችል ድርጅታዊ ችሎታ 
እስካለው ድረስ አይሞትም፡፡ 
 
ለዚህች ተለዋዋጭ የሆነች ዓለም ተገቢው መልስ “እንዴት እንለወጥ” ሳይሆን “ለምን ዓላማ ነው የቆምነው? ለምንስ ነው የምንኖረው?” ብሎ 
መጠየቅ ነው፡፡ ይህ ፈጽሞ መቀየር የለበትም፤ ከዚያ ውጭ ሁሉንም መለወጥ ይቻላል፡፡ ለአንድ ታላቅ ድርጅት ፅናት አንደኛው ሚስጥር 
ቀጣይነትና ለውጥን የማስተዳደር ችሎታ ነው፡፡ በየጊዜው መተግበር ያለበት ዲሲፕሊን፡፡ የኢሕአዴግ የሥራ ውጤት መፍለቅ ያለበት አስደናቂ 
ከሆነው ከሥር ካለው የለውጥ ሒደት የአሠራር ዘዴ መሆን አለበት! እኔ እንደሚመስለኝ ኢሕአዴግን የፈጠሩት አርክቴክቶች ኢሕአዴግን 
በዲዛይን፣ መለስን በዕድል ፈጥረዋል፡ 

 


