በግለሰብ መተማመን ወይንስ በአሰራር?
አንዱዓለም ተፈራ
ረቡዕ፣ ሐምሌ ፳፭ ቀን ፳፻፲ ዓመተ ምህረት ( 8/1/2018 )

ሁላችንም ደስ በሚል ሁኔታ ላይ ነን። በዚህ ሰዓት፤ “ጠንቀቅ እንበል”! ማለቱ የሚያስበረግጋቸው
ይኖራሉ። ነገር ግን፤ ዘለቄታ መፍትሔ የሚገኘው፤ ለመፍትሔው አምድና መሠረት የሆነ አሰራር፤ በቦታው
ሲኖር ስለሆነ፤ የግድ ጠንቀቅ እንበል። ሰዎች ይመጣሉ፤ ሰዎች ይሄዳሉ። ዛሬ የወደድነውን ግለሰብ፤
የወደድንበት ምክንያት የሚለወጥበት ሁኔታ ሲገኝ፤ ነገ መልሰን ከወዳጅ መዝገባችን እናወጣዋለን። ይህ
የኅብረተሰብ ሀቅ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ፤ “በግለሰብ መተማመኑ ነው ወይንስ በአሰራር የተቀመጠ
መፍትሔ፤ ዘላቂነት ያለው?” ለሚለው ጥያቄ፤ ምን መልስ እንሠጣለን? ይህ ነው የዚህ ጽሑፍ
ማሽከርከሪያ።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ የያዙት አቅጣጫ በጣም ደስ ይላል። በአሜሪካ ያደረጉት ጉዞም የተሳካ
ነበር። ይህ ስኬት፤ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ የግል ስኬት፣ ወይንም የለማ ቡድን የግል ስኬት
ሳይሆን፤ የመላ ኢትዮጵያዊያን ስኬት ነው። ሁላችን የምንፈልገው፤ ይህ ስኬት፤ ዛሬ ሆነ ነገ፣ በሀገር ውስጥ
ሆነ ከሀገር ውጪ፤ ዘለቄታነት እንዲያገኝ ነው። ዘለቄታ የሚኖረው ደግሞ፤ ጉዳዩን ለአንድ ግለሰብ
ወይንም ቡድን ፈቃደኝነት በመተው ሳይሆን፤ መደረግ ያለበትን ሁላችን ባንድነት ስናዜመው ነው። ይህ
ዜማችን አሰራርን ይወልዳል። አሰራር ደግሞ ለዘለቄታነት መንገድ ይጠርጋል።
ሀገራችን አሁን ላለችበት ሁኔታ፤ ቀጥተኛ ተጠያቂው ኢሕአደግ እና ኢሕአደግ በቦታው ያስቀመጠው
የፖለቲካ ፍልስፍናና የአስተዳደር መመሪያው ነው። ኢሕደግ ቆስሏል። ኢሕደግ ግን አልፈረሰም። ሕይወቱ
ብቻ ሳይሆን፤ ፍልስፍናው፣ አስተዳደሩ፣ በሂደቱ ያስቀመጠው ሙስንና የዘር አድልዖ አሰራር፤ በቦታው
እንዳለ ነው። የሀገሪቱ ደንበርና ያላግባብ ከሕዝብ የተነጠቀው ለም መሬት፣ በሕዝቡ መካከል የተፈጠረው
አለመተማመንና መበላላት፣ የተገደሉ ወገኖቻችን፣ የተፈናቀሉና የተሰደዱ ወገንቾ፣ ተሟጦ የተወሰደው
የሕዝብ ንብረት፣ ወዘተ. ብዙ ኢሕአዴግ የሚጠየቅባቸው ጉዳዮች አሉ። በኢሕአደግ ላይ ሕዝቡ ያለው
እምነት ራሱ ለጥያቄ የሚቀርብ ነው። ይህ ካልተመለሰ ደግሞ፤ መልካም አስተዳደርና መልካም ተስተዳዳሪ
ማሰቡ ያዳግታል። ከሁላችሁም ጋር እስማማለሁ! አሁን ለዚህ ሁሉ መልስ የምንሠጥበት ጊዜ አይደለም።
ይህ ጊዜ ይፈጃል። መልካም! ነገር ግን አሁን ካላንበት ወደፊት ለመሄድ፤ መንገዳችን በየት በኩል ነው?
ይህ መመለስ አለበት። አቅጣጫና ጉዞው መጀመር ያለበት፤ አስራሩ ዛሬ በትክክል በቦታው ሲቀመጥ ነው።
እዚህ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቅንነትና በጎ እምነት አይደለም እየተጠየቀ ያለው!
በዋሺንግተን ከተደረገው ስብሰባ፤ ጎደለ የምለው ቢኖር፤ በምሁራን እና በጠቅላይ ሚንስትር አቢይ
አሕመድ መካከል የተደረገ ውይይት፤ የሀገራችንን የወደፊት አቅጣጫ የሚያመለክት አለመሆኑ ነው።
በርግጥ በዝርዝር ይሄ ይሆናል፤ እንዲህ ይደረጋል የሚል ባልጠብቅም፤ ምን ዓይነት መንግሥት ይቀጥላል?
ከምርጫው በፊት፤ የተወዳዳሪዎች ምዝገባና አዘጋጆቹ፣ ይህ የሚካሄድበትን የሚመራው ክፍልና መቼ
የሚሉት ጥያቄዎች አለመነሳታቸው ገርሞኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሩህ ተስፋ አላቸው። መልካም!
ታዲያ አግዙኝ ሊሉ እኮ በተገባ ነበር። ምሁራኑ ደግሞ፤ ምን ዓይነት መንግሥት ይዘው ሊገፉ ነው? ብሎ
መጠይቅ ነበረበት። ያ አልሆነም። በጄ! እንለፈው። ተስፋ የማደርገው፤ ቢያንስ በጽሑፍ ደረጃ፤ ምሁራኑ
ለሳቸው፤ መልካም ትንታኔና መንግሥታዊ ሂደቱን በተመለከተ መደረግ ያለባቸውን የሚጠቁም፤ በተለይ
ደግሞ በየሙያ መስካቸው፤ ምን ምን መደረግ እንዳለባቸውና ሀገራችንን የሚያሳድጋትን ሰነድና አቅጣጫ

ሠጪ ሰነድ አቅርበውላቸዋል የሚል ነው። አሁን ደግሞ፤ ዛሬ ምን ዓይነት መንግሥት ይዘው ሊቀጥሉ
ነው? ይህ የኔ ጥያቄ ነው።
በርግጥ፤ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ፤ አሁን የሚፈልጉትን እየመረጡ፤ ሀገራችንን እየመሩ ናቸው።
እሳቸው፣ ኢንጅነር ስመኘው በቀለ እና ሌሎች ቅን የሕዝብ አገልጋዮች በሙሉ ከባድ ፈተና ላይ ናቸው።
ኢንጅነር ስመኘው በቀለ በሕይወታቸው ከፈሉ። ጠቅላይ ሚንስትር አብይም ተቃጥቶባቸው ነበር። እኒህ ሁሉ
ከለውጡ ጋር በተያያዘ ምክንያት ለመሆናቸው ምስክር ጠያቂ አይኖርም። እናውቀዋለን። ታዲያ ይሄኮ የሁላችን
ኃላፊነት ነው። የሳቸው የግል ዕዳ አይደለም። እናም ጊዜው፤ ሰፋ ያለና ሕዝቡን ያካተተ የሽግግር መንግሥት የግድ
ይላል። ከላይ እስከታች ሕዝቡ የኔ ብሎ የሚጠብቀው መንግሥት ያስፈልጋል። ይህ ደግሞ የሚሆነው፤ ሰፋ ካለው
ኅብረተሰብ፤ በተለይም ከተደራጀው ክፍል ውክልናን ሲያገኝ ነው። የሽግግር መንግሥት ማለት፤ አሁን ካለንበት
ወደምንፈልገው ለመድረስ መጓጓዣችን ነው። የሚቀጥለውን ምርጫም አካሂያጁ ይሄው ክፍል መሆን አለበት።
ኢሕአዴግ መራጭና አስመራጭ የሚሆንበት ሂደት አጓጉል ነው። ይሄ አቸናፊነቴን ከወዲሁ ተቀበሉ ማለት ነው።
በርግጥ ኢሕአዴግ የማቸነፍ ዕድሉ ከማንም በላይ ነው። ነገር ግን እኔው ላዘጋጀው፤ ወይንም እኔ አውቅላችኋላሁና
እመድባለሁ ማለቱ አያስኬድም።
ብዙዎች ለዚህ ችግር አይኖርባቸውም። በተለይም እስካሁን ከነበረው ጋር በማነጻጸር፤ ይሄ የተሻለ በመሆኑ፤ በዚህ
ብቻ በመርካት፤ የለም አታደፍርስብን! ባዮች አሉ። መልካም! ነገና ከተነገ ወዲያ በተወሰኑ ሰዎች ቅንነት ሀገርን
ትመራ ማለት፤ ኃላፊንት የጎደለው ሂደት ነው። ከፋም በጄም አብረን ያደረግነው ጉዳይ፤ ሁላችንን ተጠያቂ
ስለሚያደርገን፤ ባለቤትነቱ ሁላችንንም የግድ የተስተካከለ ሥራ እንድንሠራ ያስገድደናል። ሌሎች እንዲሠሩት
መተው ግን፤ በኋላ “እነሱ!” እያሉ ጣት ለመጠቆም መዘጋጀት ነው።
እናም የሽግግር መንግሥት መቋቋሙ የግድ አስፈላጊ ነው።

