
እኔ ምለው፡ አቶ መለስ ኢህአዴግን ፈጠሩ ወይስ ኢህአዴግ አቶ መለስን ፈጠረ ? 

በየትኛውም ስርዓት የፖለቲካ ልዩነት መኖራቸው ባህሪያዊ ነው፡፡ ምክንያቱ በየጊዜው የፖለቲካ ስልጣን የጨበጠ 

ድርጅት ጥብቅና የሚቆሙለት አካል ማለትም ማሕበራዊ መሰረታቸው የተለያየ ስለሚሆን ነው፡፡ ይህ ማሕበራዊ 

ልዩነት ማለት ደግሞ በተለያዩ አካላት የጥቅም ግጭት ማስከተሉ የግድ ነው፡፡ ፖለቲካዊ ስልጣን የጨበጠ ፓርቲ 

ማሕበራዊ መሰረቱ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥለት የልማት ስልት ነድፎ ሲንቀሳቀስ የፖለቲካ ድርጅቱ ማሕበራዊ 

መሰረት ሊሆኑ የማይችሉ አካላት የሀገሪቱ ሃብትና ልማት ውጤት የቻሉትን ያህል ለጥማቸው ለማለዋል በስልጣን 

ላይ ከሚገኝ ፓርቲ/መንግስት እና የስርዓቱ ማሕበራዊ መሰረት ከሆነው የሕብረተሰብ ክፍል ከፍተኛ ትግል 

ያደርጋሉ፡፡ ይህ ትግል ከሚያራምዱበት አንዱ አማራጭ እነሱ የሚወክል/ሉ/ የፖለቲካ ድርጅት/ድርጅቶች/ 

በማደረጃት ጭምር ይሆናል፡፡ ይህ ሂደት ባህሪያዊ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል፡፡       

ኢህአዴግ ማሕበራዊ መሰረቱ በዝቅተኛ እና መካከለኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኝ ሕብረተሰብ መሆኑ የትጥቅ ትግሉ 

ሳይጀመር ገና በንድፈሓሳብ ደረጃ ነበር በይፋ አቋም የያዘው፡፡ ኢህአዴግ ማሕበራዊ መሰረቱ በዝቅተኛ ገቢ 

የሚተዳደር የሕብረተሰብ ክፍል መሆኑ ጥብቅና መቆሙ በእውን የህዝብ ድህነት የሚያመው፣ የአብዝሀ ህዝብ 

የፍትሕ ጥማት የሚቆረቁሮው ኢህአዴግ እና ኢህአዴግን የሚመራ አመራር ምን ያህል በእሳት ተፈትኖ እንደወርቅ 

የሚያንፀባርቅ የኢኮኖሚ ዕድገት እና ዴሞክራሲ ስርዓት እንደሚገነባ ቀድሞም ቢሆን ይገመት የነበረ ነው፡፡ ይህ 

ማለት በሀገራችን ለተመዘገቡ ሁለንተናዊ የግስጋሴ ለውጦች የኢህአዴግ አመራር ወጤት መሆናቸው ማንም 

ሊክደው አይችልም፡፡ 

የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ዕድገት ለተከታታይ 13 ዓመታት ከፍተኛ ዕድገት አስመዝገቧል፡፡ በቅርበት እያሉ የቀደምት 

ስርዓታት በተከተሉት ትምክህተኛ አመለካከት እርስ በራሳቸው የቅርብ እሩቅ ሆነው የነበሩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች 

የፌደራሊዝም ስርዓቱ በአንድ ልብ እንዲያስቡና በአንድ እስትንፋስ እስኪተነፍሱ የሚያስችል ሁኔታ እንዲፈጠር 

አድርጓል፡፡ ይህንን የሚያሳየው የትናንት ኢህአዴግ ምን ያህል ጠንካራ እንደነበረ ነው፡፡ ሀገራችን ፈጣን የኢኮኖሚ 

ዕድገት ታረጋግጥበታለች ተብለው የተዘጋጁ ፖሊሲዎችና ስትረታጂዎች ተገቢውን አመራረ ስለተሰጣቸው ዕድገቱ 

እውን ሆኗል፡፡ የህዝቦች አንድነት፣ መደጋገፍ፣ አብሮ ማደግ እኩልነት የሚያረጋግጠው የፌደራሊዝም ስርዓት 

በጥብቅ ዲሲፕሊን በመተግበሩ ነው በብሔሮችና ብሔረሰቦች የመተማመን መንፈሱ ወደላቀ ደረጃ ተሸጋግሯል፡፡  

በኢኮኖሚ እና ዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ የተመዘገቡ ስኬቶች በአሁን ወቅት ግን ፈተናዎች 

ተደግነውባቸዋል፡፡ ከ2004/5 በጀት ዓመት ወዲህ የሀገራችን ኢኮኖሚ ሲጓዝበት በነበረ ፍጥነት መቀጠል 

አልቻለም፤ የተወሰነ መቀዛቀዝ አሳይተዋል፡፡ የኢትዮጵያ ህዝቦች እኩልነትን ያከበረ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ቃል ኪዳን ሕገ መንግስት በትምክህት፣ ጠባብነት፣ በዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ የሚተዳደር የሀገራችን ህዝብ 

ማሕበራዊ መሰረታቸው ባልሆነ ኃይል፣ የአድሀሪ ስርዓት በመመለስ የብሔሮች/ብሔረሰቦች እና ሃይማኖቶች 

እኩልነት ለመደፍጠጥ በሚያልም ኃይል ለመሸርሸር ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው፡፡ ባጭሩ የሀይል አሰላለፉ 

ወደ ፊት በሚገሰግስ እና ሀገሪቱ ወደኃላ በሚመልስ አስትሳሰቦች ከፍተኛ ትንቅንቅ ደርሰናል ማለት ይቻላል፡፡ ነገር 



ግን እንዲህ አይነት ፈተናዎች አሁን ብቅ ያሉ ሳይሆን ቀድሞም ቢሆን ነበሩ፡፡ የአሁኑና የትናንቱ ልዩነት የችግሮቹ 

ግዝፈት እና አስከፊነት ደረጃ እንዲሁም የሚቆዩበት የግዜ ርዝማኔ ነው፡፡ እነዚህ ችግሮች እየታዩ ያሉት ደግሞ 

በኢህአዴግ ዘመን መሆኑ ዘንጋት የለበትም፡፡  

ሀገራችን በኢኮኖሚ ዕድገት ረጅም ርቀት መጓዝ፣ የገራችን ብሔሮችና ብሔረሰቦች ልዩነት አንድ ያደረገ ስረዓት 

በመገንባት እንዲሁም ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ሲመጣ ያጋጠሙት ምክንያታዊ ያልሆነ ፖለቲካ ሁኔታ ስራት 

እንዲይዝ በማድረግ፣ ከዚህ ባለፈም ሀገራችን በዓለም የኢኮኖሚና ፖለቲካ መድረኮች ወሳኝ ሚና እንትይዝና 

እንድትጫወት ከማስቻል አልፎ የአፍሪካ እና ሌሎ መሰል ታዳጋ ሀገራት ጠበቃ እስከመሆን መድረሷን ተከትሎ  

አቶ መለስ ኢህአዴግን እንደፈጠሩ እንዲሁም ስለ እሳቸው የአመራር ብቃት የሚያንፀባርቁ አስተያየቶች ሲስተጋቡ 

እና እሳቸውም ስለብቃታቸው ሲጠየቁ የሚሰጡት መልስ ኢህአዴግ እሳቸውን እንደፈጠረ እንጂ እሳቸው 

ኢህአዴግን እንዳልፈጠሩት ነበር፡፡ አቶ በለስ በነበሩበት ጊዜ አንበሳ የነበረ ኢህአዴግ አሁን በትምክህት ኃይሉ፣ 

ኪራይሰብሳቢነት፣ የጥላቻ ፖለቲካ ወዘተ ሲፈተን ችግሮቹን ለመፍታት መንገራገጭ የሚታይበት ኢህአዴግ አቶ 

መለስን ፈጠረ ወይስ አቶ መለስ ነበሩ ኢህአዴግ የፈጠሩት ?  

በእርግጥ ኢህአዴግ አቶ መለስንና መሰል ብርቂዬ የኢህአዴግ አመራር የፈጠረ ቢሆን አጠቃላይ ቆመናው በምንም 

ደካማ ምክንያት የማይፈተን ድርጅት መሆን ይጠበቅበት ነበር፡፡ አቶ መለስ ሲያራምዱት የነበሩ እና ሌሎች ጥቂት 

ብርቂዬ የኢህአዴግ አመራሮች የሚያራምዱት ራዕይ የኢህአዴገ ራዕይ ቢሆን ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት ወይም 

ሌላ ፖለቲካ አመለካካት የሚያራምድ አካል ከሚያነሰው ውዥንብር ትተን እውን ህዝቡን ያማረረ ሰፊ የመልካም 

አስተዳደር ችግሩ የሚመጥን ማስተካከያ ማድረግ ማየት በቻልን፡፡ የተለያዩ ፀሓፊዎች ኢህአዴግ "የድርጅቱ 

ህልውና ማለትም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁለንተናዊ (ኢኮኖሚያዊ ዕድገት፣ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት፣ የፖሊሲ እና 

ፖለቲካ ነፃነት፣ የብሔሮችና ብሔረሰቦች እኩልነት፣ የተረጋጋ ፖለቲካ) ህልውና ከማስቀደም ይልቅ ለግለሰቦች 

ቅድሚያ እየሰጠ ነው" በሚል የሚሰነዘረው ትችት የሚያጎላ አካሄድ ባላየን ነበር፡፡        

ስለዚህ ኢህአዴግ በእውን አቶ መለስንና ሌሎች ጥቂት ብርቅዬ መሪዎቻችን የፈጠረ መሆኑ ማረጋገጫ መስጠት 

የሚችልበት መልካም ዕድል እጁ ላይ አለ እላለሁኝ፡፡ ኢህአዴግን ኢህአዴግ እንዲሆን ያደረጉት አቶ መለስና 

ሌሎች ጥቂቶቹ መሪዎቻችን እንደሆነ ደግሞ አቶ መለስ ባለ መኖራቸውና ጥቂቶቹ የህዝብ አለኝተታዎች ቀጥታ 

አመራር እና ውሳኔ ለመስጠት በማያስችላቸው ቦታ መመደባቸው ህዝቡ ከሁለት ዓመት በላይ ያጣጣመው 

የመልካም አስተዳደር ችግር እና የትምክህት ኃይሉ መለምለም ቀጣይ ይሆናሉ፡፡ አለፍ ካለም ኪራይ ሰብሳቢነቱ፣ 

የመልካም አስተዳደር ችግሩ፣ የትምክህት ኃይሉ በፍጥነት አድገውና ተመንድገው መተንፈስ የጀመርነው የሰላም፣ 

የመተማመን፣ አብሮ የማደግ፣ የመደጋገፍ፣ የመተሳሰብ አየር ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደማንነጠቅ ዋስትና የለም፡፡  

በቅርቡ የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ እና የኢህአዴግ ምክር ቤት በገራችን እየታዩ የሚገኙ ፈታዎች 

አስመልክቶ ዝርዝር ግምገማ እያካሄደ መሆኑ መግለጫዎች ሰጥቷል፡፡ ግምገማው ያለፈውን 15 ዓመታት ጉዞ 

የሚያይ እንዲሁም የታዩት ችግሮች ለመፍታት የሚመጥን ማተካከያ ለማድረግ ማሰቡም በመግለጫው 



አመላክቷል፡፡ እንቅስቃሴው እጅግ የዘገ ቢሆን እንኳ ዕድሉ ተሟጦ ሳያልቅ መታሰቡም መልካም ነው፡፡ ነገር ግን 

ኢህአዴግ አቶ መለስንና ሌሎች ጠንካራ መሪዎቻችን የፈጠረ ከሆነ ለድርጅቱ አደራ የሚለው አምስት ጉዳዮች 

አሉኝ 

1) ለእያንዳንዱ ችግር ባለቤት ማበጀት፡ የዛሬ አንድ ዓመት ገደማ 10 የኢህአዴግ ድረጅታዊ ጉባኤ ሲካሄድ 

በሀገሪቱ ለተፈጠሩ ችግሮች ባለቤታቸው ከማእከላይ ኮሚቴው ጀምሮ ከፍተኛ አመራሩ መሆኑ መግባባት 

ቢደረስም ጉኤው ያሳለፋቸው ውሳኔዎች ግን በኣግባቡ ሲተገበሩ አላየንም፡፡ ችግሮቹን የሚመጥን 

ማስተካከያ እንዳልተወሰዱ ከህዝቡ እና ሌሎ የሕብረተሰብ ክፍሎች የሚሰጠው መልስ ችግሮቹ ባለቤት 

እንዳልተገኘላቸው ነው፡፡ ይኼ በጣም አስገራሚ ነው፡፡ እንደ ድርጅት ችግሩ እስከተቀበለ ድረስ ችግሮቹ 

ከእያንዳንዱ አመራር ለማገናኘት የማይችልበት ምክንያት ተቀባይነት የለውም፡፡ እንዲህ አይነት ምላሽ 

ህፃናትን ማሞኘት ነው የሚሆነው፡፡ ችግሩ ተቀብሎ ባለቤት አላገኘሁበትም ማለት በሌላ በኩል ኢህአዴግ 

እሴቶቹ በቃል እንጂ በተግባር አይመለከቱትም የሚል ትርጉም ሊያሰጠው ይችላል፡፡ አሁንም ቢሆን 

እያንዳንዱ ትላልቅ ውድቀቶችና ችግሮች ባለቤት ሊበጅላቸው ይገባል እንጂ እንደ ድርጅት ድምር ድክመት 

ተብሎ መሸፈን እንዲቀር እጠብቃለሁኝ፡፡     

2) ትልልቆቹ ምስሎች እንጂ ትናንሾቹን እንዳያሳድድ፡ እየፈተኑን ያሉት ጉዳዮች ትናንሽ ኣይደሉም፡፡ ኪራይ 

ሰብሳቢነቱ ከመስሪያቤት እስክርቢቶና ወረቀት መስረቅ ወይም ያልተገባ ውሎ አባል መውሰድ ሳይሆን 

አባይን መገደብ የሚችል ዝርፍያዎች፤ በሰራተኛው የሚስተዋሉ የአገልጋይነት መንፈስና ስነ ምግባር መጓደል 

ሳይሆን የሀገሪቱ ሁብት ለህዝብ አገልግሎት እንዲውል መምራትያለ መቻል እና የህዝብና የመንግስት ሀብት 

ህዝብን ለማስመረር የፖለቲካ መሳሪያ አድርጎ መጠቀም፤ በግለ አመራር የሚታዩ የዓቅም ውስንነት ሳይሆን 

መርህ ያልተከተለ በትውውቅ፣ ዝምድና፣ ሌላ መጠቃቀም ሹመት ማደል፣ ባህሪያዊ የሆነ የመንግስት ዓቅም 

ማስፈፀም ውስንነት ሳይሆን ካለይ የሚመራ የመጠቃቃት ሰንሰለት፣ የማሕበራዊ መሰረት ውግንና መጓደል 

እና ሀገሪቱ በድህነት ምክንያት ውርደት ያለመቆርቆር፤ ፖለቲካዊ ስልጣን ለህዝብ መኖር ሳይሆን የመኖሪያ 

ኬረየር አድርጎ መያዝ እና የመሳሰሉ ናቸው፡፡ ስለዚህ የኢህአዴግ ድክመት ባህሪያዊ የሆነ የመንግስት 

የማፈፀም ዓቅም ውስነነት፣ የሲቪል ሰርቫንቱ የአጀንዳው ማእከል እንዳይሆኑ አደራ እላለሁኝ፡፡     

3) መድረኩ የተወሰኑ ግለሰዎች ወይም ብሔራዊ ድርጅቶች በመምታት ሽፋን ማግኘት ሳይሆን እውን 

የሀገራችን ችግር የሚፈቱ እርምጃዎች እንዲወሰድ፡ በግንባር ደረጃ የሚመሩ አደረጃጀቶችና የመንግስት 

መዋቅሮች አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች በጥምረት እንደሚመሩት ሁሉ የተፈጠሩት ችግሮችም አራቱም 

ብሔራዊ ድርጅቶች ድርሻ እነደሚኖራቸው አያከራክርም፡፡ በዚህ ሂደት በብሔራዊ ድርጅት ወይም አመራር 

ቲፎዞ አማካኝነት መሰረታዊ ችግሮቹን ለማፍታት የማያስችል እርምጃ እንዳይወሰድ ጥንቃቄ ይደረግበት፡፡ 

የዋና ችግሮቹ ባለቤቶች ተጠያቂ ማድረግ እንጂ የሚዲያ ሽፋን በማግኘት የችግሩ ዋና ምክንያት ያልሆነ 

አመራር ወይም ብሔራዊ ድርጅት ላይ የተሳሳተ እርምጃ እንዳይወሰድ እላለሁኝ፡፡         



4) በብሔራዊ ድርጅት ደረጃ የሚከናወን የማፅዳት ስራ እራሱን ብቻ እንዲያይ፡ በተለያዩ ወቅቶች የታዩ መሰል 

ማስተካከያዎች ብሔራዊ ድርጅቶች እራሳቸው እና የሚመሩት ህዝብ ችግር ከማየት ይልቅ ሌላኛው 

ብሔራዊ ድርጅት ምን ዓይነት እርምጃ እንደወሰደ የማጤን ክስተት ይስተዋላል፡፡ ለምሳሌ በዘንድሮው 

የአዲስ አበባ ከተማ ተሞክሮ ማየት በቂ ነው፡፡ ስለዚህ ኢህአዴግ እንደ ግንባር የሚጠራው አንዱ ብሔራዊ 

ድርጅት ስለጠራ ብቻ ሳይሆን አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶችን እኩል ሲጠሩ እና ሲራመዱ ነው፡፡ የልማት 

ሰራዊቱ ለመገንባት ችግር የሆነውም ሁሉንም ብሔራዊ ድርጅቶች እኩል ባለመራመዳቸው መሆኑ ፍጥጥ 

ብሎ የሚታይ እውነታ ነው፡፡ ስለዚህ ብሔረዊ ድርጅቶች ሌላውን በማዶ ከማየት እራሱን በልበ ሙሉነት 

ማፅዳት ይጠበቅበታል፡፡ እራሱን ካፀዳም ሌላው ብሔራዊ ድርጅት በሚገባ እንዲጠራ መታገል አለበት 

እንጂ በማዶ መተያየት አግባብነት አይኖረውም፡፡ እራስ ከማፅዳት ይልቅ ሌላኛውን መመልከት ብሔራዊ 

ድርጅቱ ህዝባዊ ውግንናው እንደጣለ ማረጋገጫ ነው፡፡   

5) የአፈፃፀም ችግር መሸፈኛ ሆኖ ሊያልፍ አይገባም፡ ለሚፈጠሩት ችግሮች የማስፈፀም ዓቅም ውስንነት 

መሆናቸው እንደ ማምለጫ መንገድ መጠቀም ባህል ሆኖ ቆይቷል፡፡ በእርግጥ የማስፈፀም ዓቅም ውስንነት 

ያልወለዳቸው ችግሮችም የማስፈፀም ዓቅም ውስንነት ውጤት ተደርገው ይቀርባሉ፡፡ ስለዚህ እውን 

የማስፈፀም ዓቅም ችግር የሆኑትና ያልሆኑት ተገቢውን ትንታኔ ሊሰጣቸው ይገባል፡፡ ዋናው ጉዳይ ግን 

የማስፈፀም ዓቅም ውስንነት የፖሊሲዎችና ስትራተጂዎች ኃያልነት እንዳይታይ የሚያደርግ ስለሆነ 

የማስፈፀም ዓቅም ውስንነቱ በቸልታ እንዳይታለፍ አደራ እላለሁኝ፡፡ እነዚህ የአፈፃፀም ዓቅም ችግሮች 

ናቸው ፕሮጀክቶች ለ9 ዓመታት የሚያጓትቱ፣ የሀገሪቱ ውሱን የመንግስትና የህዝብ ሃብት የሚያባክኑ፣ 

ኢንቨስትመንት የሚገቱ፣ የዜጎች ዕድገት የሚገቱ፡፡    

 

 

መኳንንት ሁነኛው  

23 ነሓሴ 2008 

አዲስ አበባ 


