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         ኢህአዴግ የቡድን አሰራር የነገሰበት… 
 

ወንድይራድ ኃብተየስ 08-18-16 

ታላቁ መሪ ከተለየን አራት አመት ሊሞላን ቀናት ቀርተውታል። አቶ መለስ 

በአንድ ወቅት በሰጡት ቃለመጠይቅ ላይ እንዳሉት በቡድን ውስጥ የግለሰቦች 

አስተዋፅዖ የማይናቅ ቢሆንም ለስኬት ትልቅ ሚና ያለው የቡድን ጥንካሬ እንደሆነ 

ተናግረዋል። ታላቁ መሪ እንደመሰከሩት ለኢህአዴግ ጥንካሬ ትልቁ ነገር በድርጅቱ 

ውስጥ ያለው የቡድን አንድነትና ጥንካሬ እንጂ ኢህአዴግ በግለሰብ ላይ 

የተንጠለጠለ ድርጅት አይደለም ብለው ነበር።   

 

ኢህአዴግ በግለሰብ ላይ የተንጠለጠለ ድርጅት  ቢሆን ኖሮ በታላቁ መሪ ህልፈት 

ወቅት ድርጅቱ ይዳከም ነበር። ይሁንና ኢህአዴግ በድል ላይ ሌላ ድሎችን 

ማስመዝገቡን ቀጥሎበታል። ታላቁ መሪ በኢህአዴግ ምስረታና ስኬት የአንበሳውን 

ድርሻ እንዳበረከቱ ሁሉ ፓርቲው በግለሰቦች ጥንካሬ ላይ እንዳይንጠላጠል 

አድርገውታል። በድርጅቱ ውስጥ  የቡድን አሰራር እንዲነግስ በመደረጉ ፓርቲው 

በግለሰቦች መሄድና መምጣት የሚያጣው ወይም የሚያገኘው ነገር ኢምንት ነው።    

 

ኢትዮጵያ ማስመዝገብ የቻለቻቸው ድንቅ ስኬቶች ሁሉ ላይ የቀድሞው ጠቅላይ 

ሚኒስትር የአቶ መለስ ዜናዊ አሻራዎች በጉልህ አርፈውባቸዋል። አቶ መለስ 

አገራችን የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን በመከተል ዴሞክራሲያዊ እንድትሆን 

የበኩላቸውን አስተዋጽዖ  አበርክተዋል፤ አገራችን የፌዴራላዊ እንድትሆን በማድረግ  

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩና ህዝቦች 

በመረጧቸው ተወካዮቻቸው እንዲተዳደሩ፣ ባህላቸውንና ቋንቋቸውን እንድያጎለብቱ 

የበኩላቸውን አስተዋጽዖ  አበርክተዋል። 

 

 

በድህነትና ጦርነት ትታወቅ የነበረችን አገር በአለም ፈጣን የኤኮኖሚ እድገት 

የምታስመዘግብ አገር እንድትሆን የበኩላቸውን አስተዋጽዖ  አበርክተዋል። በስንዴ 
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ልመና  ትታወቅ የነበረች አገር ዛሬ ላይ በምግብ ሰብል ራሷን እንድትችል 

የበኩላቸውን አስተዋጽዖ  አበርክተዋል። አገራችን በምትከተለው የውጭ ግንኙነት 

ፖሊሲዋ  የዲፕሎማሲ የበላይነት እንዲኖራት በማድረግ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን 

በአለም አቀፍ  መድርኮች ተሰሚነት እንዲኖራት የበኩላቸውን አስተዋጽዖ  

አበርክተዋል። አገራችን የአረንጓዴ ልማት አራማጅ  እንድትሆን  የበኩላቸውን 

አስተዋጽዖ  አበርክተዋል። እኛ ኢትዮጵያዊያኖች   የእኚህ   ታላቅ  ሰው  

ትልቅና  የማይረሳ ውለታ አለብን። እኚህ ታላቅ ሰው ከተለዩን አራተኛ አመት 

ዛሬም እናስባቸዋለን።  

 

የቀድሞው  ጠቅላይ ሚኒስትር  መለስ ዜናዊ አለም ያደነቃቸው ታላቅ መሪ ነበሩ። 

የአለም ታላላቅ መሪዎች፣ ፖለቲከኞች፣ ኢኮኖሚስቶች፣ የጥበብ ሰዎች፣  ወዘተ 

ሳይቀሩ አድናቆታቸውን ቸረዋቸዋል።  እኚህ ታላቅ ሰው  በሞት ሲለዩ  

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ እንዲሁም የአለም ህዝብ  በጥልቅ የሃዘን 

ስሜት እንዲዋጥ አድርገዋል፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከወጣትነት 

እድሜያቸው  ጀምረው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ለአገራቸውና ለህዝባቸው ሰርተዋል። 

ስራቸውም ውጤታማ ሆኖ አለም ስለ አገራችን  መልካም መልካሙን መመስከር 

ችሏል። 

 

ኢትዮጵያ ማስመዝገብ የቻለቻቸው  ስኬቶች መሃንዲስ የሆኑት የቀድሞ ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ  ድንገት ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩን ከህጻን እስከ አዛውንት 

በጥልቀት አዝኗል። ሁሉም ያዘነው ከኚህ ታላቅ ሰው ተጠቃሚ ስለነበር ነው።  

በወቅቱ አንዳንዶች በተለይ ጽንፈኛው የዳያስፖራ ፖለቲከኞች ህዝቡ ሃዘኑን 

ሲገልጽ ተገዶ እንደሆነ  በማስመሰል ሲገልጹ ነበር።   

 

እነዚህ ጽንፈኛ አካላትም ቢሆኑ የፖለቲካ ትርፍ ያስገኝልናል ብለው እንጂ 

እውነታውን አጥተውት አልነበረም። ካፈርኩ አይመልሰኝ በሚል የተሳሳተ አካሄድ 

እውነታውን መሸምጠጥ የትም አያደርስም።  ህዝብን አስገድደህ አደባባይ ማሰባሰብ 

ይቻል ይሆናል። ይሁንና በምንም ተዓምር በእንባ ልታራጨው ግን ከቶ 

አይቻልም። ለሕዝብ አሳቢ፣ ብልህና ቆራጥ የሆኑት የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 
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ዜናዊ ሕልፈተ ህይወት የኢትዮጵያዊያን ብቻ ሀዘን አልነበረም፡፡ ሕዝብን ከድህነት 

ማላቀቂያ ራዕያቸውን የተጋሩ፣ አስተዋይ አዕመሯቸው ባፈለቀው ሃሳብ ተጠቃሚ 

የሆኑ አፍሪካዊያንም ጥልቅ ሃዘናቸውን ሲገልጹ ተስትውለዋል። በቀጠጣዩ ሳምንት 

የእኚህን ታላቅ ሰው ሶስተኛ ሙት አመት እናከብራለን።   

 

የዛሬ አራት ዓመት የእኚህን  ታላቅ የኢትዮጵያ መሪ  ህልፈተ ህይወት ሲሰማ 

አለም ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የለውን አክብሮት የገለጸው እጅግ በተለየ 

መልኩ ነበር። በተመሳሳይ ታላላቅ  ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃኖችም  ስለ 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ  ዘግበዋል፡፡ 

 

እንግዲህ እነዚህ ሁሉ የአገር መሪዎች፣ ታላላቅ ሰዎችና የህትመት ሚዲያዎች 

ለቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዲህ ያለ አስደማሚ አድናቆታቸውን የቸሩት 

እንደው ዝም ብለው እንዳልሆነ መገንዘብ ተገቢ ነው። እንደኔ እንደኔ  ባከናወኗቸው 

መልካም ስራዎችና  በግል ብቃታቸው እንደ አቶ መለስ  አድናቆት የተቸረው 

አንድም የአገር መሪ  አላየሁም።   

 

አቶ መለስ እጅግ አንደበተ ርቱ ስለነበሩ በተካፈሉባቸው መድረኮች ሁሉ 

አድማጭን ማስደመም የሚችሉ ንግግራቸው ሁሉ ለዛ ያለው የአድማጩ  የእውቀት   

ደረጃ ታሳቢ አድርገው የሚናገሩ ሰው ናቸው። እውነት እውነቱን እንነጋገር ከተባለ 

እንኳን በመድረክ ይቅርና በየቤታችን  ቴሌቭዠን መስኮት አቶ መለስ ሲናገሩ 

በጉጉት የማይከታተል ሰው ነበረን? አዎ አቶ መለስ  በሁሉም ደረጃ በሚባል 

መልኩ ጥልቅ እውቀት ያላቸው በመሆኑ የሚሰጧቸው አስተያየቶች ሁሉ እጅግ 

በሳልና ገንቢ  ነበሩ። በተመሳሳይ የሚያከናውኗቸው ስራዎች  ሁሉ በእውቀት ላይ 

ተመስርተው በመሆኑ ውጤታማ እንዲሆኑ አስቸሏቸዋል። 

 

ኢህአዴግ በግለሰብ ላይ የተንጠለጠለ ድርጅት  ቢሆን ኖሮ በታላቁ መሪ ህልፈት 

ወቅት ድርጅቱ ይዳከም ነበር። ይሁንና ኢህአዴግ በድል ላይ ሌላ ድሎችን 

ማስመዝገቡን ቀጥሎበታል። ታላቁ መሪ በኢህአዴግ ምስረታና ስኬት የአንበሳውን 

ድርሻ እንዳበረከቱ ሁሉ ፓርቲው በግለሰቦች ጥንካሬ ላይ እንዳይንጠላጠል 



4 

 

አድርገውታል። በድርጅቱ ውስጥ  የቡድን አሰራር እንዲነግስ በመደረጉ ፓርቲው 

በግለሰቦች መሄድና መምጣት የሚያጣው ወይም የሚያገኘው ነገር ኢምንት ነው። 

በኢህአዴግ ቤት የቡድን አሰራር ልምድ የዳበረበት  በመሆኑ ውሳኔዎች ተመክሮ 

ተዘከሮ የሚተላለፉ በመሆናቸው ከስሜታዊነት የጸዱ ናቸው።     

 

አቶ መለስ  እስካሁን አገራችን ማስመዘገብ ለቻለችው ውጤት የአንበሳውን ድርሻ 

ተወጥተዋል። ይህ ብቻ አይደለም ነገም አገራችን የተሻለ እድገት ማስመዝገብ 

የምትችልበትን መንገድ አመላክተውናል። በመሆኑም አገራችን የጀመረችውን 

የህዳሴ ጉዞ ማስቀጠል የእኛ የቀሪዎቹ ተግባር ይሆናል።  

  

 

 


