
እነዙህ አመራሮች የኢህአዳግ ውጤት 

አይዯለምን? 
 

አባ መሊኩ 04-09-18 

ኢህአዳግ በግሇሰቦች ጥንካሬና ዴክመት ሊይ የተንጠሇጠሇ ፓርቲ እንዲይሆን ተዯርጎ የተዋቀረ ጠንካራ  ህዜባዊ  መሰረት 

ያሇው ፓርቲ ነው። ሇዙህም  ይመስሇኛሌ ዴርጅቱ የገጠሙትን በርካታ ውጣ ውረድች ሁለ በስኬት ማሇፍ የቻሇው። 

ኢህአዳግ በርካታ ጠንካራ አመራሮችና አባሊት ያለት ዴርጅት በመሆኑ  ግሇሰቦች ሲሄደና ሲመጡ በዴርጅቱ ህሌውና ሊይ 

የሚኖራቸው ተጽዕኖ እጅግም የሆነው።  በርካታ አመራሮች በተሇያየ ምክንያት  ከዴርጅቱ  ሲሰናበቱ  ፓርቲው  የስኬት 

ጉዝውን ማስቀጠሌ የቻሇው አንደና ዋንኛው ምክንያት በፓርቲው የቡዴን አሰራር የበሊይነት የነገሰበት በመሆኑ ነው። አቶ 

መሇስ  በአንዴ ወቅት ስሇኢህአዳግ እንዱህ ብሇው ነበር። ሇኢህአዳግ ጥንካሬ ትሌቁ ነገር በዴርጅቱ ውስጥ ያሇው የቡዴን 

አንዴነትና የቡዴን ስራ እንጂ  ዴርጅቱ በግሇሰቦች ጥንካሬ ሊይ  የተንጠሇጠሇ አሇመሆኑ ነው። ኢህአዳግ ሺህ ጠንካራ 

ስብዕና ያሊቸውን አመራሮች  ያፈራ፣ ነገም የሚያፈራ፣ የበርካታ በሇራዕዮች   ፓርቲ ነው። የአንዴ ፓርቲ ጥንካሬ 

ከሚሇካባቸው  ነገሮች መካከሌ  ቀዲሚው  የፓርቲው ህሌውና በጥቂት ግሇሰቦች ስብዕና ወይም ይሁንታ ሊይ  

ያሇመመስረቱ  ነው። ኢህአዳግን በዙህ መሇኪያ ስንመሇከተው  ዴርጅቱ  በቡዴን አሰራር ሊይ መሰረት ያዯረገ  ፓርቲ 

በመሆኑ በግሇሰቦች መሄዴና መምጣት ሳቢያ በዴርጅቱ ሊይ የሚከሰተው ተጽዕኖ እጅግም  ነው።  

 

ኢህአዳግ በየጊዛው ሇህዜብ የሚያስቡ አመራሮችን ያፈራ ፓርቲ ነው። እንዯአቶ መሇስ ዛናዊ  ያለ ሁሇመናቸውን ሇህዜብ 

አሳሌፈው የሰጡ በቅርቡ ዯግሞ  እንዯክቡር አቶ ሀይሇማሪያም ዯሳሇኝ  ያሇ በአፍሪካ  ያሌተሇመዯ ውሳኔ  የሚያሳሌፉ 

አመራሮች ማፍራት ችሎሌ። ከቅርብ አመታት ወዱህ በአገራችን ሇተከሰተው ፖሇቲካዊ አሇመረጋጋት የመፍትሄ አካሌ 

ሇመሆን፤ የአገር ክብርና ብሔራዊ ጥቅም በተሻሇ ሁኔታ በአዱስ አመራር ሉጠበቅ ይችሊሌ ብሇው በማሰብ፣ ሇአህጉራችን 

ምሳላ በሆነ መሌኩ ሥሌጣናቸውን በፈቃዲቸው ያሸጋገሩት ክቡር አቶ ሀይሇማርያም ዯሳሇኝ  የዙህ ዴርጅት ውጤት 

ናቸው። አቶ ኃይሇማሪያም በመናዊቷ ኢትዮጵያ የመንግስት ስሌጣን በቃኝ  ከእኔ የተሻሇ ግሇሰብ ቦታውን ይታካ ያለ ቅንና 

ሇህዜብ አሳቢ የሆኑ ግሇሰብ ናቸው። ኢህአዳግ እንዱህ ያለ ህዜባዊ አመራሮችን ማፍራት የቻሇ ፓርቲ ነው።  

አቶ ሃይሇማሪያም  ጠቅሊይ ሚኒስትር   የነበሩበት ወቅት እጅግ ፈታኝ እንዯነበር  ይሰማኛሌ። በእርሳቸው  የአመራር  ጊዛ 

በአገራችንም ይሁን  በኢህአዳግ ውስጥ  በርካታ  የሇውጥ እንቅስቃሴዎች  የታዩበት  የውጭና የውስጥ  ጫናዎች  

የበረቱበት ወቅት በመሆኑ  ኢትዮጵያን ሇመምራት  ፈታኝ  ወቅት እንዯነበር  በርካቶች ሲገሌጹ ይዯመጣለ።  ሇዙህ  ሃሳቤ 

ዴጋፍ የሚሆነኝ የኢህአዳግ እና የህወሓት ማዕከሊዊ ኮሚቴ አባሌ አቶ ጌታቸው ረዲ ሇአዱስ መን ጋዛጣ እንዯተናገሩት፤ 

ከኢህአዳግ መርህ ባፈነገጠ መሌኩ በነበሩ የተሇያዩ ፍሊጎቶች ቀዯም ሲሌ የነበሩት ጠቅሊይ ሚኒስትር ተገቢው እገዚ 

አሌተዯረገሊቸውም፡፡  ተገቢው እገዚ  ያሌተዯረገሊቸው  አቶ ሃይሇማሪያም  በአገሪቱ  የነበሩትን  የተሇያዩ  የህዜብ ጥያቄዎች 

ምሊሽ ሇመስጠት  የሚቻሊቸውን ሁለ አዴርገዋሌ። እኚህ ታሊቅ ሰው ስሌጣን ሳያጓጓቸው ስሌጣናቸውን  በፍቃዲቸው 

ሇመሌቀቅ ጥያቄ አቅርበዋሌ። ይህ ውሳኔ ሇህዜብ አሳቢነትን በተግባር ያረጋገጠ ነው።    



አዱሱ የአገራችን ጠቅሊይ ሚኒስትር  ድ/ር አብይ የኢህአዳግ ውጤት ናቸው። በዙህች አጭር ጊዛ  ስሇድክተር አብይ 

አስተያየት መስጠት ተገቢ ባይሆንም  ስሇአንዯበተ ርዕቱነታቸውና ከሁለ ጋር ተቀራርቦ ሇመስራት ያሊቸውን ፍሊጎት  

በተመሇከተ  መናገር የሚቻሌ ይመስሇኛሌ። ድ/ር አብይ ወቅቱ  የሚጠይቀውን  ስብዕና የተሊበሱ፣ አንዯበተ ርትዑ  አመራር 

ናቸው። እኚህ ግሇሰብ ኢህአዳግ  የሰራቸው የዴርጅቱ ውጤት ናቸው።  በዙህም ኢህአዳግ ሉወዯስ ይገባሌ።   

ኢህአዳግ  የተሇያዩ  አስተሳሰቦች የሚስተናገዴበት የብዘሃን ዴምጽ አሸናፊ የሚሆንበትን አሰራር የሚተገብር ፓርቲ ነው።  

ዴርጅቱ የቡዴን አሰራር የነገሰበት ፓርቲ  በመሆኑ ዴርጅቱ በግሇሰቦች መሄዴና መምጣት የሚያጣው ወይም የሚያገኘው 

ነገር እጅግም  ነው። ሇዙህ ጥሩ ማሳያው አቶ መሇስ ናቸው። አቶ መሇስ  በኢህአዳግ እንዱሁም በኢትዮጵያ  ከዙያም አሌፎ  

በዓሇም ዓቀፍ ዯረጃ  ትሌቅ ስብዕና ያሊቸው ሰው ናቸው። ይሁንና ኢህአዳግ እሳቸውን አጥቶ እንኳን በስኬት መጓዘን 

ቀጥሎሌ። ኢህአዳግ በየርፉና በየወቅቱ ጠነካራ አመራሮችን  ማፍራት የቻሇ ፓርቲ ነው። መሇስም ይሁን ሃይሇማሪያምም 

ወይም  አብይ የኢህአዳግ ውጤቶች፤ የዴርጅቱ  ግርፎች  ናቸው። ኢህአዳግ  ወቅቱን  የሚመጥኑ  አመራሮችን  ማፍራት  

የሚችሌ ፓርቲ መሆን በመቻለ ሉኮራ  ይገባዋሌ ባይ ነኝ።   

 

ኢህአዳግ ግሇሰቦች ስብዕና ሊይ የተንጠሇጠሇ ፓርቲ አይዯሇም ስሌ  ግሇሰቦች  በዴርጅቱ ስኬት ወይም ዴክመት  ሊይ 

ምንም አስተዋጽዖ የሊቸውም ማሇቴ እንዲሌሆነ  ሉሰመርበት የሚገባ  ጉዲይ ነው። ምክንያቱም ዴርጅቱ  በጋራ አሰራር 

ያምናሌ፣ የብዘሃን ዴምጽ የበሊይነት የሚያገኝበት አሰራር ይተገብራሌ ማሇቴ እንጂ ግሇሰቦች ሇዴርጅቱ ስኬት ምንም ፋይዲ 

የሊቸውም ማሇት አይዯሇም። አንዲንድች የአቶ መሇስ ህሌፈትን ተከትል ካሇመሇስ ኢህአዳግ እስትንፋስ የሇውም፣ ኢህአዳግ  

አበቃሇት፣ ኢትዮጵያም አዯጋ ሊይ መውዯቋ አይቀርም ወተ ቢለም እውነታው  ፍጹም ከዙህ የተሇየ ሆኗሌ።  ከሊይ 

እንዲሌኩት  ኢህአዳግ በግሇሰብ ሊይ የተንጠሇጠሇ ዴርጅት  ቢሆን ኖሮ በርካታ የዴርጅቱ መስራች የሆኑ አባሊት በተሇያየ 

ምክንያት ዴርጅቱን ሲሰናበቱ ፓርቲው በተዲከመና በፈረሰ  ነበር። ይሁንና ኢህአዳግ ማንም ሄዯ ማንም መጣ እርሱ ግን 

በዴሌ ሊይ ላሊ ዴልችን ማስመዜገቡን ቀጥልበታሌ።  

 

ከቅርብ ጊዛያት ወዱህ በአገራችን የተፈጠረው ሁኔታ ዓሇም በአንዴ በኩሌ በአዴናቆት በላሊ በኩሌ ዯግሞ በስጋት 

እየተመሇከተው ያሇ አገራዊ ሇውጥ ሊይ ትገኛሇች። አዱሱ አመራር ስኬቶቻችንን የሚያስቀጥሌበትንና ተግዲሮቶችን 

የሚያስወግዴበትን  አሰራር ሉተሌም ይገባሌ።  ባሇፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያን በስኬት  ጎዲና  እንዴትጓዜ ኢህአዳግ 

ትሌቅ አስተዋጽዖ አበርክቷሌ። አገራችን በቀጠናው ጠንካራ መንግስት መስርቷሌ፤ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዜቦች 

ነጻነትታቸውን እንዱጎናጸፉ ከትጥቅ ትግሌ ጀምሮ በፖሇቲካው መዴረክ ታግሎሌ፣ ህዜቦች መብትና ግዳታቸውን 

እንዱያውቁ እንዱሁም  ከዳሞክራሲያዊ ስርዓት እንዱገነባ ኢህአዳግ የበኩለን ጥረት አዴርጓሌ። በተከታታይ ሇ15 ዓመታት  

ባሇሁሇት አሃዜ ፈጣን ኢኮኖሚያዊ  ዕዴገት በማስመዜገብ  ሁለም  በየዯረጃው ፍትሃዊ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ 

ተፈጥሯሌ፤ በአገራችን ዴህነትን ከግማሽ በሊይ መቀነስ ተችሎሌ፤  በስኬታማ የዱፕልማሲ ስራዎች የአገራችን ተሰሚነት 

በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓሇም ዓቀፍ ዯረጃ  እጅጉን አዴጓሌ፤ አገራችን በፖሇቲካ ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚም በአፍሪካ 

ትኩረት የምትስብ  አገር በመሆን ሊይ ነች። ኢህአዳግ ሇአገራችን ስኬቶች ሁለ  የአንበሳውን ዴርሻ  አበርክቷሌ፤ 

በማበርከትም ሊይ ይገኛሌ። ኢህአዳግ   በየጊዛው ችግሮቹን በመሇየት ሇማስተካከሌ የሚጥር  ተማሪ  ፓርቲ ነው።    

 



በአገራችን ታሪክ ኢህአዳግ በመሌካም ስነ-ምግሩ በጥሩ ዓረዓያነቱ በቀዲሚነት የሚፈረጅ ብቸኛ ፓርት ነው ብሌ 

አብዚኛዎቻችንን የሚያስማማ እውነታ ነው፡፡ የዴርጅቱ የውስጥ አሰራር የግሇሰቦች ሃሳብ በዳሞክራሲያዊ መንገዴ 

የሚንሸራሸርበት ሃሳብ በነፃነት የሚፋጭበት፤ ሁላም የብዘሃኑ ዴምጽ የበሊይነት የነገሰበት ፓርቲ  ነው፡፡ ይህ አሰራሩም 

ብዘሃኑን ያማከሇ፣ ከአንባገነናዊነት የፀዲና በግሌፅነት ሊይ የተመሰረተ አሰራርን የሚተገብር በመሆኑ በርካታዎችን 

ወዯፓርቲው  አባሌነት እንዱሳቡ ያዯረገ ነገር ይመስሇኛሌ፡፡ ከቅርብ ጊዛ ወዱህ በዴርጅቱ ውስጥ  የሚስተዋለት ነገሮች 

ዴርጅቱን ብቻ ሳይሆን አገራችንንም ከፉኛ ፈትኗታሌ። ኢህአዳግ ሁኔታዎችን በአግባብ ፈትሾ በርካታ እርምጃዎችን 

ወስዶሌ። አዱስ የዴርጅትና  የአገር አመራር መርጧሌ። እኚህ ግሇሰብ በበርካቶች ንዴ ከፍተኛ ዴጋፍ አገኝኘተዋሌ። 

በአጭር ጊዛ  የበርካቶችን ቀሌብ መግዚት የቻለት ድ/ር አብይ  ኢህአዳግ ያበቃው  ኢህአዳግ  ኮትኩቶ ያሳዯገው ወጣት 

አመራር ነው።  ድ/ር አብይ ወቅቱ  የሚጠይቀውን  ስብዕና የተሊበሱ፣ አንዯበተ ርትዑ  አመራር ናቸው። በቅርቡ 

በተወካዮች ምክር ቤት ባዯረጉት ንግግር ሊይ  “ማንነታችንን እንዲይሇያይ ሆኖ የተሰናሰሇ፣ እንዲትነጣጠሌ ሆኖ የተገመዯ፣ 

የተዋዯዯ እና የተዋሀዯ ነው፤ አማራው በካራ-ማራ ሇሀገሩ ለዓሊዊነት ተሰውቶ የካራ-ማራ አፈር ሆኖ ቀርቷሌ። ትግራዋይ 

በመተማ ከሀገሬ በፊት አንገቴን ውሰደ ብል የመተማ አፈር ሆኗሌ። ኦሮሞው በአዴዋ ተራሮች ሊይ ስሇሀገሩ ዯረቱን ሰጥቶ 

የሀገሩን ለዓሊዊነት ሇማስጠበቅ ከአዴዋ አፈር ተቀሊቅሎሌ። ሱማላው፣ ሲዲማው፣ ቤንሻንጉሌ፣ ወሊይታ፣ ጋምቤሊው፣ 

ጉራጌው፣ አፋሩ፣ ስሌጤው፣ ከምባታው፣ ሀዱያው እና ላልቹም የኢትዮጵያ ህዜቦች ሁለ በባዴመ ከሀገሬ በፊት እኔን 

ብሇው እንዯወዯቁ ከባዴመ አፈር ጋር ተዋህዯዋሌ። …!” ሲለ  የኢትዮጵያን ህዜቦች አንዴነት የገሇጹበት አንቀጽ  የበርካታ 

ዛጎችን ቀሌብ የገዚ ንግግር ነው። አዱሱ ጠቅሊያችን ስኬታማ ሉሆኑ የሚችለት የዴርጅቱንም ሆነ የህዜቡን ዴጋፍ ሲያገኙ 

ነውና ማንኛውም ኢትዮጵያዊም ይሁን ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ በአገር ውስጥ  የሚኖር ይሁን  በውጭ  ዴጋፉን  

ሉያዯርግሊቸው  ይገባሌ።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


