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          የፖሇቲካ አመራር ትሌቁ ሃሊፊነት… 
 
ከሃብሮማይ 
ghabrom@yahoo.com 
 
             አሜሪካዊ የፖሇቲካ ተንታኝና እ.ኤ.አ በ 1996 ና በ 2000 ግሪን 

ፓርቲን ወክል፣ በ 2004 ና በ 2008 ዯግሞ በግሌ የአሜሪካ ፕረዚዳንት ሇመሆን  

ተወዲዴሮ የነበረ  ራሌፍ ናዯር  በፃፈው መፅሏፍ “the future of leadership is to 

produce more leaders not more followers” ብሎሌ፡፡ የአመራር ትሌቁ ሃሊፊነት 

ብዙ ተተኪ አመራሮችን መፍጠር እንጂ ብዙ ዯጋፊዎችን መፍጠር አይዯሇም” 

እንዯማሇት ነው፡፡ 

 

             አንዴ መሪ፣ ብቃት ያሇው መሪ የሚባሇው ሇአመራር ብቃት 

ያሊቸውን ተተኪዎች ሲያፈራ እንዯሆነ ብዙ ፀሏፊዎች ይስማማለ፡፡ ይህን 

የማብቃት ስራ ሇመስራት መዯረግ ያሇበት ነገር ምንዴነው ሲባሌ፣ በመጀመርያ 

የተማሩ ወጣቶችና ሴቶች በብዛት ወዯ ፓርቲ ማስገባት የግዴ ይሊሌ፡፡ ምክንያቱም 

አባሊትን ሳታፈራ ብቃት ያሊቸውን አመራሮችን ማፍራት አይቻሌም፡፡ 

 

             ይሁን እንጂ አባሊት በአንዴ ፓርቲ ውስጥ አባሌ ስሇሆኑ ብቻ ተተኪ 

አመራሮች ይሆናለ ማሇት አይዯሇም፡፡አባሊትን በተሇያዩ የዴርጅቱ ስሌጠናዎች 

ማብቃት ይጠይቃሌ፡፡ እነዚህ አባሊት ሇመማር ዝግጁነት ያሊቸውና በብቃት 

ተፈትሸው መወጣት የሚችለ መሆን ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

 

             ውጤታማ ተተኪ አመራሮችን ሇማፍራት አባሊቱ የገቡበትን ዴርጅት 

ፖሉሲና ሰትራተጂ ከመጀመርያም ተረዴተውትና አምነውበት መሆን 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ አባሊቱ በእንዱህ ዓይነት ሁኔታ ዴርጅቱን ከተቀሊቀለ 

በማንኛውም ሁኔታ ሇፖሉሲውና ስትራተጂው ተገዢና በሚሰሩት የስራ መስክ ሊይ 

ፖሉሲውን ሇመፈፀምና ሇማስፈፀም ግንባር ቀዯም ይሆናለ፡፡  
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             Board game about principles of democracy and politics የሚሌ 

ርዕስ ያሇውና በኦርሊንድ ዱ.ጋርሽያ የተፃፈ መፅሏፍ አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ እንዯ 

ፓርቲ ጠንክሮ መስራት የሚችሇው አባሊትን በብዛትና በጥራት በማፍራት መሆኑን 

ይጠቁማሌ፡፡ 

  

              

             አንዴ ፓርቲ ተቋሙ ጠንካራ ነው  ተብል የሚፈረጀው ያለትን አባሊት 

ሇተሇያዩ የአመራር እርከኖች የሚያበቃ ሲሆን ነው፡፡ ከዚያም አሌፎ የጠቅሊሊ 

ፓርቲ መሪ መውጣት ያሇበት ከአባልች መሆን ይኖርበታሌ፡፡ ብዙ አባልች 

ማፍራት ብቻ ግን በቂ አይሆንም ይሊሌ ፀሏፊው፡፡ በጠንካራ ዱሲፕሉን 

መታነፃቸውንም የግዴ እንዯሚሌ በመጠቆም፡፡ 

 

             ስሇሆነም በነዚህ ፀሃፊዎች እይታ አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ 

በስራው ግንባር ቀዯም መሆን እንዲሇበት፣ በአከባቢው ይሁን በሚሰራበት መስሪያ 

ቤት በጥሩ ዱሲፕሉን የሚታወቅ መሆን እንዲሇበት ነው የሚያስረደን፡፡ይህ ማሇት 

አባልቹ የዴርጅታቸውን ስም በመሌካም እንዱጠራ በመሌካም ስነ-ምግባራቸውና 

በአርአያነታቸው በህብረተሰቡ ሉመሰገኑ ይገባሌ፡፡ 

 

             ፓርቲዎች ሇቆሙሇት ዓሊማና የህብረተሰብ ክፍሌ በዳሞክራሲያዊ 

አኳሃን በመታገሌ ከሚያበረክቱት አስተፅኦ ባሻገር አሊማቸውን ማራመዴ የሚችለት 

የዳሞክራሲ ስርዓት ሲገነባ መሆኑን በመገንዘብ የዳሞክራሲ ባህሌ እንዱያብብ፣ 

የዳሞክራሲ ተቋማት እንዱፈጠሩና እንዱጠናከሩ በማዴረግ ረገዴ ከፍተኛ ዴርሻ 

እንዲሊቸው የሚያጠያይቅ አይመስሇኝም፡፡ 

 

             በመሆኑም ፓርቲዎች ዳሞክራሲያዊ የሆነ ባህሪይ ሉኖራቸው 

ይገባሌ፡፡ እነዚሁ ፓርቲዎች አንዴ የፖሇቲካ ዓሊማን ሇማራመዴ፣ በዚህ የፖሇቲካ 

ዓሊማ ሇመሰባሰብ የሚፈሌጉ ዜጎችን በሙለ ሇማሰባሰብ የሚጥሩና መነሻ 

መዴረሻቸው ዓሊማቸው ሉሆን ይገባሌ፡፡ ዓሊማዎቻቸውን ሇማራመዴ ዯግሞ 

በመጀመርያ እራሳቸው  ዓሊማዎቻቸውን ጠንቅቀው ማወቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ከዚህም 
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ባሻገር ዓሊማቸውን ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያስችለ አማራጮችን በመተንተንና 

በማቀናበር ሇህዝብ የማቅረብ ዓቅም ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ እንዯዚህ ዓይነቱን 

የፖሇቲካ አመራር ሇመስጠት የማይችሌ ፓርቲ አንዴም የፖሇቲካ ፓርቲ 

አይዯሇም፣ አሇበሇዚያም ተሌዕኮውን በአግባቡ ሉወጣ የሚችሌ  አይዯሇም፡፡ 

 

             ወዯ አገራችን እንመሇስና ሰሞኑን የኢህአዳግ ምክር ቤት ባካሄዯው 

መዯበኛ ስብሰባ በዴርጅትና በመንግስት ከፍተኛ የስሌጣን ሃሊፊነት ያለ ነባር 

አመራሮቹን በአዱሱ ትውሌዴ የሚተካበት ስርዓት ሊይ ውሳኔ እንዲሳሇፈ 

ሰምተናሌ፡፡ ጠቅሊይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ላልች ከፍተኛ አመራሮች ያቀረቡትን 

ስሌጣን የመሌቀቅ ጥያቄም ተቀብሎሌ፡፡ በመንግስት ስሌጣን ሊይ ያለ አመራሮቹን 

የመተካት ጉዲይንም በተመሇከተ፣ ዴርጅቱ መጪውን ምርጫ ካሸነፈና ስሌጣን 

ከተረከበ በኋሊ የሚከናወን መሆኑንም ይፋ አዴርጓሌ፡፡ 

 

             ኢህአዳግ አንጋፋውን አመራር ሉተኩ የሚችለ አባሊት አፍርቷሌ ? 

ብሇን መጠየቁ ትክክሌና ተገቢ ይመስሇኛሌ፡፡ እንዯሚታወቀው የኢህአዳግ አባሌ 

መሆን የሚፈሌግ ሰው በመጀመርያ ዯረጃ የፓርቲው ፖሉሲና ስትራተጂ ያመነበት፣ 

የብሄር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት እስከመገንጠሌ በማያሻማ አኳሃን የሚቀበሌና 

መሬት  በመንግስት ስር መሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ተጠቃሚ እንዯሚሆን ያመነ 

መሆን ይኖርበታሌ፡፡ በላሊም አባሌ ሲመሇመሌ የተማሩ ወጣቶችና ሴቶች፣ 

በተሰማሩበት ስራዎች ሁለ  ግንባር ቀዯም የሆኑ ሰዎችን ቅዴሚያ ሰጥቶ 

እንዯሚመሇምሌ ከሰማን ሰነባበተናሌ፡፡  

 

             ይህ የሚያሳየው ኢህአዳግ አባሊቱን ሲመሇምሌ የራሱ ፖሉሲና 

ስትራተጂ  በግሌፅ አሳውቆ፣ ግሇሰቡም የፓረቲውም ህገ-ዯምብ ጠንቅቆ ሲያወቅና 

ከተፅዕኖ ነፃ በሆነበት ሁኔታ ነው፡፡ አምነውበት እንዯተቀበለት ነው፡፡ እሱ ብቻ 

አይዯሇም ከመሇመሊቸው አባሊት በስራ ተፈትነው ግንባር ቀዯም የሆኑትን በብዛት 

ወዯ ስሌጠና በማስገባት አቅማቸው እንዱያጎሇብት አዴርጓሌ፡፡ የተሇያዩ የአመራር 

ስሌጠናዎችም ሰጥቷሌ፡፡በዚህ ሂዯትም ከተራ አባሌ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ አመራር 

ዯረጃ የበቁ ብዛት ያሊቸው ተተኪ አመራሮችን አፍርቷሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ሇዚህም 
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ነው ታዋቂው የፖሇቲካ ተኝታኝ አሜሪካዊው ራሌፍ ናዯር “የአመራር ትሌቁ 

ሃሊፊነት ብዙ ተተኪ አመራሮችን መፍጠር እንጂ ብዙ ዯጋፊዎችን መፍጠር 

አይዯሇም” ያሇው፡፡ 

 

             ይህ ማሇት ግን ብዙ ዯጋፊዎች አያስፈሌጉም ማሇት እንዲሌሆነ 

መገንዘብ ያስፈሌጋሌ፡፡ ብዙ ዯጋፊዎች ባፈራህ ቁጥር ከብዙ ውስጥ ብቃት 

ያሊቸውን ተተኪ አመራሮች መውጣት እንዯሚችለ አያጠያይቅም፡፡ ነገር ግን ብዙ 

አባሊቶች አፍርተህ  በብዛት ሇአመራር የማታበቃ ከሆነ ፋይዲ አይኖረውም ሇማሇት 

ነው፡፡ 

 

             የገዢው ፓርቲ በዚህ ሊብቃና ወዯ ተቃዋሚ ፓርቲዎቻችን ዯግሞ 

እንሇፍ፡፡ እንዯሚታወቀው  የአገራችን ተቃዋሚዎች ግሌፅ የሆነ ፖሉሲና ስትራተጂ 

አሊቸው? ብሇን ብንጠይቅ ከሞሊ ጎዯሌ የሁሊችንም መሌስ የሊቸውም በሚሌ 

የምንስማማ ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

             ታዴያ! እነዚህ ፓርቲዎች ግሌፅ የሆነ ፖሉሲና ስትራተጂ ከላሊቸው 

እንዳት አባሊትን ማፍራት ይችሊለ? በዚህም በዚያም የሚያፈሯቸው አባሊትስ ሇነገ 

ተተኪ መሆን የሚችለ ናቸው ወይ? አብዛኛዎቹ ተቃዋሚዎች አባሊቸውን 

የሚመሇምለ በጠራ ፖሉሲና ስትራተጂ ሳይሆን በአዯገኛ የኮምዩኒኬሽንና 

የፕሮፓጋንዲ  ስሌት በመጠቀም ነው፡፡ እንዲየነውና እንዯሰማነው በተቃዋሚው ጎራ 

የአባሊት ማፍሪያ ዘዳ ጥቅማ ጥቅም፣ ትውውቅና ዝምዴና ወዘተ እንዯሆኑ 

ይታወቃሌ፡፡ ይህ መንገዴ ዯግሞ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጠንካራ አባሊት 

እንዲይሰበስቡ አዴርጓቸዋሌ፡፡ ፡፡ የዚህም ውጤት የሚያመጣው ያሇውን ጣጣ 

ዯግሞ በተቃዋሚዎች ጎራ ጎሌቶ እየታየ ነው፡፡ 

 

             አብዛኛዎቹ የተቃዋሚ መሪዎች እርስ በርሳቸው ሲሰዲዯቡና አንደ 

የአንደን ክብርና ሰብእና ሲያጎዴፉ ነው የሚታዩት፡፡ ይህ የሚያሳየን ዯግሞ የጠራ 

ፖሉሲና ስትራተጂ ባሇመኖሩ መሪዎቹ ራሳቸው በመርህ ሉገዙ አሇመቻሊቸው ነው 
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በግሌፅ የሚያሳየው፡፡ስነ-ምግባር የጎዯሇው የፓርቲ መሪ በየትኛው ስላት ነው ጥሩ 

አባሊትን ሉያሰባስብ የሚችሇው? 

 

             “የመሪ እንጂ የተመሪ ሰነፍ የሇም “ እንዯሚባሇው የተቃዋሚ 

መሪዎቹ የጠራ ፖሉሲ ባሇመያዛቸውና የሚያሰባስቧቸው አባሊትም ምክንያታዊ 

በሆነ አካሄዴ ባሇመሆኑ የመሪዎቹ ስንፍና ጎሌቶ እንዱወጣ ያዯርገዋሌ፡፡  

 

            ያሰባሰቧቸውንም አባሊት በተሇያዩ ስሌጠናዎች አቅማቸውን ማጠናከር 

ሲገባቸውና ሇነገ ተተኪ የሚሆኑ መሪዎችን ሇማፍራት ጥረት ሇማዴረግ ማቀደ 

በአብዛኛዎቹ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የማይታሰብ ነው፡፡ ከሊይ የጠቀስኩትን ፀሏፊ 

እንዯሚያትተው “አንዴ ፓርቲ ጠንካራ ነው  ተብል የሚፈረጀው ያለትን አባሊት 

ሇተሇያዩ የአመራር እርከኖች የሚያበቃ ሲሆን ነው”፡፡ አብዛኛዎቹ የኛ አገር 

ተቃዋሚዎች ግን የግሇሰብ የበሊይነት የሚታዩባቸውና “እኔ ከሞትኮ ሰርድ 

አይብቅሌ” ዓይነት አካሄዴን የሚከተለ በመሆናቸው ፓርቲያቸውን ተቋማዊ ይዘት 

እንዲይኖረው አዴርገዋሌ፡፡  

 

             ባሇፈው የስሌጣን መተካካትን አስመሌክቶ በኢህአዳግ በኩሌ 

የተሊሇፈውን ውሳኔ ምክንያት በማዴረግ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ኢህአዳግ 

በመተካካቱ ሊይ ያስተሊሇፈውን ውሳኔ ሲተቹት ተስተውሎሌ፡፡ የገዢው ፓርቲ 

ጠንካራ ጎን ምንዴነው? እኛስ ከዚህ ምን ዓይነት ትምህርት እንወስዲሇን ብሇው 

ጠንካራ ተቋም ከመፍጠር ይሌቅ፣ የራሳቸውን ጓዲ ሳይሸፍኑ የሚያስተምር እርምጃ 

የወሰዯውን ፓርቲ ወዯ መተቸት መሯሯጣቸው ሇትዝብት እንዱጋሇጡ 

አዴርጓቸዋሌ፡፡ 

 

             የቀዴሞ ቅንጅትና አሁን የመኢአዴ ሉቀመንበር ኢንጅነር ሃይለ 

ሻውሌ፣ የኢህአዳግ የመተካካት ስራ “አርቲፊሻሌ” በማሇት ሲተቹት ሰምተናሌ፡፡ 

የፓርቲው መሪ ከሊይ እንዯተገሇፀው ያሎቸውን አባልች ወዯ መሪነት ሉያበቋቸው 

ባሇመቻሊቸው እኔ ያሊዯረግኩት እንዳት ላልች ፓርቲዎች ሉያዯርጉት ይችሊለ 
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በሚሌ ከሌክ ያሇፈ የትምክህተኝነት ስሜት የኢህአዳግን የአመራር የመተካካት 

ሂዯት ሉዯረግ የማይችሌ እንዯሆነ ሉያስረደን ሞክረዋሌ፡፡ 

 

             በላሊም ድክተር ነጋሶ ጊዲዲ ስሇ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ከስሌጣን 

የመሌቀቅ ውሳኔ  አስተያየት ሲሰጡ “በህቡዕ ስሌጣናቸውን ይዘው ይቆያለ” 

ብሇውናሌ፡፡ እንግዱህ የአገራችን የተቃዋሚ መሪዎች ምክንያታዊ ባሌሆነ አነጋገርና 

ህዝቡስ ምን ይሇናሌ ሳይለ በስሜት መነዲትን ቀጥሇዋሌ፡፡ ይሄ ዯግሞ ሇአገራችን 

ብልም ሇመሊው ህዝባችን መጪው ተስፋ ካሇማሰብ የመነጨና ግሇሰባዊ 

አመሇካከታቸውን የሚያጎሊ መሆኑን ሳይገነዘቡ ያሌፋለ ብዬ አሌገምትም፡፡ ሇነገሩ 

“አውቆ የተኛ ቢቀሰቅሱት እይሰማም” ይባሌ የሇ! 

 

             ሲጠቃሇሌ አንዴ አገር የዳሞክራሲያዊ ብዙህነትን ስታሰተናግዴ ከሱ 

ጋር ተያይዞ የተሇያዩ ተቋማትና የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ማስተናገዶ የግዴ ነው፡፡ 

ዳሞክራሲ ስር እንዱሰዴ ዯግሞ ፓርቲዎቹ ተቋማዊ የሆነ ይዘት ሉኖራቸው 

እንዯሚገባ የሚያጠያይቅ አይመስሇኝም፡፡ አንዴ ፓርቲ ተቋሟዊ ይዘት አሇው 

ሉባሌ የሚችሇው ዯግሞ ያሇውን ራእይ ብስሇት ባሇውና በጠራ ፖሉሲ ሊይ የሚጓዝ 

ከሆነና ያሇውን አባሌም የጠራ አስተሳሰብ ማስያዝ የሚችሌ ከሆነ ነው፡፡ አሇበሇዚያ 

በቀሊለ የሚተን (volatile) ነው የሚሆነው፡፡ 

 

             የአገራችን ተቃዋሚዎችም ተቋሟዊ  ይዘት እንዱኖራቸውና 

ተጨባጭ የሆነ መርህ ይዘው የሚያፈሩትን አባሌ የነገ አመራር ሉሆን ስሇሚችሌ  

ብቃትና ክህልት የሚያስጨብጥ ስሌጠና መስጠት ይኖርባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ 

አካሄዲቸው ግን ተቋማዊ ይዘት የላሇውና አባሊትን በጥቅማጥቅም በማሰባሰብ ሊይ 

ያተኮረ ስሇሆነ በቀሊለ ሉተኑበት የሚችለ አጋጣሚዎች አለ፡፡ 

 

             ሇነገሩ የአገራችን ተቃዋሚዎች በተሇይ ከምርጫ`97 በኋሊ አንዳ 

ይሰባሰቡና እንዯገና ይበታተናለ፣ አንዲንዳማ መቼ እንዯተሰባሰቡ ሳንሰማ 

እንዯተበታተኑ (እንዯተነኑ) የምንሰማበት አጋጣሚ አሇ፡፡ ይህ ዯግሞ ሇአገራችንም 
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ሇህዝባችንም ጥሩ የሆነ አካሄዴ ስሊሌሆነ አካሄዲቸውን ሉያስተካክለ ይገባሌ 

እሊሇሁ፡፡ 

 

             ገዢው ፓርቲ በመተካካቱ ሊይ ያሳሇፈውን ውሳኔና ቀዴሞ አባልችን 

በማብቃት ዙርያ ሊይ ያዯረገውን ዝግጅት ሉመሰገን የሚገባና ከኛም አሌፎ 

ሇአህጉራችንም ትሌቅ ትምህርት ይሆናሌ ብየ አስባሇሁ፡፡ሰሊም! 

  

  
  
 
  
 
 
  
 
 
 


