
 

  

             የመተካካቱ እንዴምታ! 
ከሃብሮማይ 

ghabrom@yahoo.com 

 

             ሰሞኑን ገዢው ፓርቲ ባካሄዯው ስብሰባ አንጋፋውን አመራር 

በወጣት አመራር የሚተካበትን ውሳኔ እንዲስተሊሇፈ ሰምተናሌ፡፡የተሇያዩ የህትመት 

ሚዴያዎች የተሇያዩ አስተያየቶች እየሰነዘሩ ናቸው፡፡ይህን ሳነብ ታዴያ እኔም 

በውሳኔው ሊይ ያሇኝን አስተያየት ጀባ ሌሊችሁ ፈሇግሁ፡፡ 

 

             የአመራር መተካካት ሂዯት በኢህአዳግ ውስጥ ሇረጅም ጊዜ 

ሲሰራበት የነበረ ነው፡፡ በተሇያዩ ጊዜያት በተሇያዩ የስሌጣን እርከን ሊይ የነበሩ 

የዴርጅቱ አመራሮችም ታዴያ በዚሁ መንገዴ እየተተካኩ ዛሬ ሊይ የዯረሱ ናቸው፡፡ 

 

             በኢህአዳግ ሁሇት ዓይነት የአመራር መተካካት እንዲሇ በትጥቅ 

ትግለ የተሳተፉ ታጋዮች አጫውተውኛሌ፡፡ አንዯኛው በሁሇት ዓመት አንዳ 

በሚዯረገው የዴርጅቱ ጉባዔ ሊይ የሚካሄዯው አመራርን የመተካት ሂዯት ሲሆን፣ 

ይህ የሚሆነው ዴርጅቱ በሚታወቅበትና እስካሁን ዴረስ ጠንካራ ዴርጅት ሆኖ 

እንዱቀጥሌ እንዯ ትሌቅ መሳርያ የሚጠቀምበትን ግምገማ በማካሄዴ ነው፡፡ 

በአመራር ዯረጃ ያለት ግሇሰቦች ሃሊፊነታቸው በትክክሌ መወጣታቸውንና 

አሇመወጣታቸውን  ተገምግመው፣ የአቅም፣ የስነምግባርና ላልች ችግሮች ያለባቸው 

አመራሮች በላልች ጠንካራ አመራሮች እንዱተኩ ይዯረጋሌ፡፡ ሂዯቱም በዚህ 

መሌኩ ይቀጥሊሌ፡፡ 

 

             ሁሇተኛው ዯግሞ በምርጫ በሚካሄዴ  የዳሞክራሲያዊ አሰራር 

መራጩ አመኔታ ያሳዯረባቸውን አመራሮች የሚያስቀምጥበት የአመራር መተካካት 

ስርዓት ነው፡፡ ዋናው የአመራር መተካካት ስርዓት የሚባሇውም ይኸው ነው፡፡ 

mailto:ghabrom@yahoo.com


በፓርቲውም ውስጥ ሆነ ከፓርቲው ውጭ ኢህአዳግ በየሁሇት ዓመቱ 

የሚያካሂዲቸው የዴርጅት ጉባዔዎች እንዲለት ይታወቃሌ፡፡ አመኔታ ያጣባቸውን፣ 

የአቅም ማነስ ችግር ያሇባቸውንና እንዱሁም የስነምግባር ጉዴሇት ያሇባቸው 

አመራር ካለም ከሃሊፊነት ያነሳቸዋሌ፡፡ ይኼ የተሇመዯ አሰራር ነው፡፡ በአገር 

አቀፍ ዯረጃ ስናየው ዯግሞ በየአምስት ዓመቱ በሚካሄዴ ምርጫ የኢትዮጵያ ህዝብ 

የሚፈሌገውን ፓርቲ የሚመርጥበት ስርዓት አሇ፡፡  

 

             በዳሞክራሲያዊ ስርዓት ህብረተሰቡ አመኔታ ያጣበትን ፓርቲ 

አስወግድ አመኔታ ያሳዯረበትን ፓርቲ የሚመርጥበት አካሄዴ አሇ፡፡ ይሄ የህዝቡ 

ለዓሊዊነት የሚገሇፅበት ዋናው ዳሞክራሲያዊ የአመራር መተካካት ስርዓት 

ነው፡፡እነዚህ ሁሇት የአመራር መተካካት ስርዓቶች እንዲለ ሆኖ እንዯየሁኔታው 

የመተካኪያ  ስርዓቶች ሉያስፈሌጉ ይችሊለ፡፡ 

 

             ስሇሆነም ኢህአዳግ እንዯ ገዢ ፓርቲነቱ በአገሪቱ በመካሄዴ ሊይ 

ያሇውን  ሰሊም፤ ሌማትና ዳሞክራሲ ቀጣይነት ሇማረጋገጥ ተጨማሪ የመተካካት 

አሰራር ያስፈሌጋሌ ማሇቱ፣ ዴርጅቱ  ወዯ ሊቀ የዘመናዊ አሰራር ዯረጃ እየተሸጋገረ 

መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ 

 

             ገዢው ፓርቲ የአመራር መተካካትን ተግባራዊ ሇማዴረግ ሲነሳ፣ 

ቀዲሚ ታሳቢ ያዯረገው ከትጥቅ ትግለ ጊዜ ጀምሮ ሇረጅም ጊዜ በስሌጣን ሊይ 

የቆየው  ነባሩ አመራር፣ ሇረጅም ጊዜ የህዝብ አመኔታ በማግኘት፣በተከታታይ 

በፓርቲ አመራር ቦታ ሊይ የቆየ መሆኑን ነው፡፡ ይኸውም አመራር አባሊቱና 

ዯጋፊዎቹ አመኔታ እስኪያጡበት ዴረስ በስሌጣን ሊይ ተቀምጦ አመኔታ ሲያጡበት 

የሚሇቅ ከሆነ፣ ሇአገሪቷ የዳሞክራሲ ስርዓት ሂዯት ቀጠይነት የሚፈይዯው ነገር 

አይኖርም፡፡ እየተመዘገበ ያሇውን ተከታታይ ሌማት የሚያዯናቅፍ ክፍተት ሉፈጠር 

ይችሊሌ፡፡ ምክንያቱም አንጋፋው አመራር በሚሇቅበት ጊዜ ላሊ ተተኪ አመራር 

ካሊዘጋጀ፣ ክፍተቱ ምን ዓይነት ውዴቀት ሉያመጣ እንዯሚችሌ በቀሊለ መገመት 

ስሇሚቻሌ! 

 



             ያ ከመሆኑ በፊት በቅብብልሽ መሌኩ አንደ ላሊውን እያሊመዯ 

የመተካካቱን ሁኔታ ማፋጠን ከተቻሇ ግን፣ የአባሊቱ አመኔታም ስሇማይነካ  

መተካካቱ ሇፓርቲው መጠናከር  ትሌቅ ፋይዲ ይኖረዋሌ፡፡ ገዢው ፓርቲ 

መጪውን አገራዊ ምርጫ ካሸነፈም በአገሪቱ እየተመዘገበ ያሇው ፈጣንና ተከታታይ 

ሌማት ቀጣይነት እንዱኖረው ትሌቅ ዴርሻ ይኖረዋሌ፡፡ 

 

             በነገራችን ሊይ ይህ የስሌጣን መተካካት ስርዓት አንዲንዴ 

ሰዎች ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ስሌጣን የመሌቀቅ ጥያቄ ካነሱ በኋሊ እንዯ ትሌቅ 

አጀንዲ እንዯተያዘ አዴርገው ያስባለ፡፡ ሆኖም ሐቁ ግን ይህ አይዯሇም፡፡ 

በኢህአዳግ ውስጥ የአመራር የመተካካት ጥያቄ እንዯ አንዴ አጀንዲ ተዯርጎ 

የተወሰዯው ከ1997 ዓ.ም በኋሊ ነው፡፡. 

 

             በመሆኑም ፓርቲው በመጀመሪያ የተማሩ ዜጎችን፣ በዩኒቨርስቲ 

የሚማሩ በርካታ ወጣቶች ወዯ ዴርጅቱ እንዱቀሊቀለ አዯረገ፡፡ ከዚህ በኋሊ 

የአመራር ብቃታቸውን ሇማሳዯግ የተሇያዩ ስሌጠናዎች ሰጠ፡፡ ብቃታቸው፣ 

ዕውቀታቸውና ክህልታቸው እንዱያዲብሩ ሰፊ ስራም ሰራ፡፡ በወረዲ ዯረጃ ያለት 

አመራሮች አብዛኛዎቹ የዚህ አመራር የመተካካት ዕቅዴ ውጤት ናቸው፡፡  

 

             በአሁኑ ወቅት እነዚህ ተተኪ ወጣት አመራሮች በክሌሌ፣ በዞን፣ 

በወረዲ ተሰማርተው የአገራችንን ኢኮኖሚ በተከታታይ ዕዴገት እንዱያስመዘግብ 

አመራር በመስጠት እያንቀሳቀሱ ይገኛለ፡፡ 

 

             አንጋፋው አመራር በሂዯት ሇተተኪው ወጣት አመራር ስሌጣኑን 

የሚያስረክብበት አቅጣጫ መቀየሱ ሇአገራችን የዳሞክራሲ ሂዯት ስር እንዱሰዴና 

ወዯኋሊ እንዲይቀሇበስ  የሚያዯርግና የተጀመረው ሌማትም በአስተማማኝ ዯረጃ 

እንዱቀጥሌ የሚያዯርግ ነው፡፡ 

 

             እዚህ ሊይ ማየት ያሇብን ነገር አንጋፋውን አመራር በአምስት 

ዓመታት ውስጥ በወጣት ተተኪ አመራር የመተካት ውሳኔ ያሇውን እንዯምታ ነው፡፡ 



በመጀመርያ ዯረጃ በሃገራችን ሰሊማዊ የስሌጣን ሽግግር ባሌነበረበት ወቅት “ስሌጣን 

በቃኝ” ሇተተኪው ሊስረክብ፣ የሚሌ ባሇስሌጣን ማግኘት በማይቻሌበት ሆነ 

በማይታሰብበት አህጉር፣ እንዱህ ዓይነት የመተካካት አቅጣጫ በዕቅዴ ዯረጃ 

መቀመጡ፣ በአገራችን ያሇውን የዳሞክራሲ ሂዯት የዯረሰበትን ዯረጃ የሚያሳይ 

ነው፡፡ ሇአህጉራችንም ትሌቅ ትምህርት የሚሆን ነው፡፡ 

 

             በአገራችን የመተካካት ሂዯት በዕቅዴ ተይዞ ሉተኩ የሚችለትን 

አመራሮች የተሇያዩ ስሌጠናዎችን እየተሰጡ በተግባር እየተፈተኑ ወዯዚህ መስመር 

ማስገባት  በታሪካችን ውስጥ እንዯ ትሌቅ እመርታ መወሰዴ ያሇበት ጉዲይ 

ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

             የንጉሱ አገዛዝ ዘመን ብሔር፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች  የፊውዲሌ 

ቀንበር ተጭኖባቸው ሇንጉስ እየገበሩ፣ሇንጉስ እየሰሩ ብሔረሰባዊ ብዙህነትን እንዯ 

ዴክመት በመቁጠር በገዢዎች ተምሳላት የተቀረጸ አንዴ ወጥ ኢትዮጵያዊነት 

ሇማስፈን የተቀናጀ ጥረት ይዯረግበት ነበር፡፡ በዚህ ወቅት የፓርሊማ ወንበር 

ሇመያዝ የዘር ሐረግ ቆጥሮ፣ የንጉሱን የዘር ግንዴ መዴረስ የግዴ ይሌ ነበር፡፡ 

 

             በዯርግ ጊዜም የብሄር ብሄረሰቦች መብት በማፈን፣ አንዴ ወጥ የሆነ 

ኢትዮጵያዊነት በሃይሌ ሇመገንባት ከመሞከር በተጨማሪ፣ ዜጎች ዳሞክራሲያዊና 

ሰብአዊ መብታቸውን ተነፍገው ቆይተዋሌ፡፡ አገዛዙ በሃይሌ የስሌጣን ዘመኑን 

ሇማራዘም ያሊዯረገው ጥረት እንዲሇነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው፡፡ በአገራችን 

ስሌጣን ሇተተኪም ሆነ ሇቀጣይ ትውሌዴ ማስረከብ የሚባሌ ነገር ሉታሰብም ቀርቶ 

ሉታሇም የማይችሌበት ዯረጃ ሊይ እንዯነበርን ፀሐይ የሞቀው ሐቅ ነው፡፡ 

 

             ኢህአዳግ ወዯ ስሌጣን ከመጣ በኋሊ ዳሞክራሲያዊና ሰብአዊ 

መብቶች በሕገመንግስቱ በማያሻማ መሌኩ የተከበሩበት፣ የአገራችንን ሌማት 

ሇተከታታይ ስዴስት ዓመታት በሁሇት አሃዞች ያዯገበት፣ የህዝብን ኑሮ መሻሻሌ 

ያሳየበት፣  ቁጥራቸው ቀሊሌ የማይባሌ አርሶ አዯሮች ሚሉየነሮች የሆኑበትና ሁለም 

ዜጎች እኩሌ ዕዴሌ ተሰጧቸው በሰሩት ስራ መጠን ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ስርዓት 



እውን ሆኗሌ፡፡ይህንን ሌማት ተጠናክሮ መቀጠሌ እንዲሇበት የሚያጠያይቅ 

አይመስሇኝም፡፡ 

 

             ስሇሆነም የአመራር መተካካት ጥያቄ የስርዓት ማስቀጠሌ ጥያቄ 

ነው፡፡ ገዢው ፓርቲ ምርጫውን ካሸነፈ ይህን ተጀምሮ ያሇውን የሌማት፣ 

የዳሞክራሲና የመሌካም አስተዲዯር አቅጣጫ ወዯ ሊቀ ዯረጃ ሇማዴረስ ተተኪ 

አመራሮችን ያስፈሌጉታሌ፡፡ይሄን የአመራር ሇውጥ የግሇሰቦች ሇውጥ አይዯሇም፡፡ 

ዴርጅቱ ከግሇሰቦች በሊይና ባሻገር የቆመ ዳሞክራሲያዊ አካሄዴ ያሇውና ተቋማዊ 

በሆነ አሰራር የሚመራ መሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

 

           ኢህአዳግ ሰሞኑን በአምስት ዓመት ውስጥ በሶስት ዯረጃዎች የሚካሄዴ 

የአመራር መተካካት መጠናቀቅ እንዲሇበት ወስኗሌ፡፡ ውሳኔው ሊይ ከሊይ 

እንዯገሇፅኩት ዴርጅቱ ከአህጉራችን ባሻገር ነጥቆ የሄዯበትና ሇአህጉሪቷ ትሌቅ 

ትምርት የሚሆን ውሳኔ ነው እሊሇሁ፡፡ ከዛ በሊይ ትኩረቴ የሳበውና አዴናቆቴን 

የቸርኩት ነገር ካሇ በመረካከብ ሂዯቱ ሊይ በተወሰነ በሳሌ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ 

 

             የተወሰኑ አመራሮች በመጀመርያው ጉባዔ ማሇት በመጪው ዓመት 

መስከረም መጀመርያ ሊይ ያስረክባለ፣ አዱሶቹ የተወሰነ ክፍተት ካሳዩ እዛ ባለ 

አመራሮች እየታገዙ በስራ ውስጥ ይበቃለ፡፡ በሁሇተኛ ዯረጃ የሚተኩ አመራሮች 

ዯግሞ ሲተኩ እዛ የቀረው አንጋፋው አመራርና በመጀመርያ ዙር ወዯ ስራ የገባውን 

አዱሱ አመራር ያግዛቸዋሌ፡፡ በመጨረሻ የሚተካ አመራር ዯግሞ መጀመርያ የገባ 

አመራር ክህልቱ፣ ብቃቱና ዕውቀቱ ስሇሚዲብር ፣ በሁሇተኛ ዙር የገባ ዯግሞ 

ስራውን በሚገባ ስሇሚሇምዴ በመጨረሻ ዙር ሇሚገባ አመራር ዴጋፍ በማዴረግ 

ክፍተት እንዲይኖር ተዯርጎ መወሰኑ ያለንን አመራሮች እንዳት ብስሇት ባሇበት 

አኳሃን ውሳኔውን እንዯወሰኑት መገንዘብ ችያሇሁ፡፡ ይህ ዯግሞ በአመራር መተካካት 

ሊይ ክፍተት እንዲይኖር የሊቀ ሚና አሇው፡፡ሰሊም! 

 

 

 



  

             

    


