
ባለውለታ አይደለም  አትበሉኝ! 
 

አባ መላኩ 03-04-18 

ኢህአዴግ የቡድን አሰራር የነገሰበት የረጅም  ጊዜ ልምድ ያለው ጠንካራ ድርጅት ነው። ይሁንና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 

የምንመለከታቸው አንዳንድ  ነገሮች በኢህአዴግ ቤት የቀድሞው መተዛዘንና መደጋገፍ፣ መተቻቸትና መማማር፤ ለጋራ 

ውሳኔ   በጋራ  የሚደረግ  ርብርብ  እየተሸረሸረ  የመጣ አስመስሎታል።  የሃሳብ ልዩነት  በኢህአዴግ ቤት አዲስ ነገር 

አይመስለኝም። ጤነኛ  የሃሳብ  ልዩነት  መልካምና በቀጣይም ሊጎለብት የሚገባው  አካሄድ  ነው። ነገር ግን ዲሞክራሲያዊ 

በሆነ መንገድ በአብላጫ ድምጽ  ውሳኔ ከተላለፈ ብኋላ  ለአፈጻጸሙ ሁሉም  የመትጋት  ሃላፊነት ሊኖርበት ይገባል የሚል 

ጠንካራ እምነት  ነኝ።  

 

እንደእኔ እንደኔ ለኢህአዴግ ከውጫዊ ጠላቱ  ይልቅ ውስጣዊ ችግሩ አሳሳቢና ከባድ በመሆኑ ቅድሚያ  ሊሰጠው  

የሚገባው  ለውስጣዊ  ችግሩ  ነው ባይ ነኝ። በወቅታዊው የአገራችን ሁኔታ በተለይ ዛሬ ስራ የለም የንግድ ቤትህን ዝጋ 

በሚል ትዕዛዝ ምርር ያለው  አንድ ወዳጄ ስለኢህአዴግ እንዲህ ሲል አጫወተኝ። ኢህአዴግ  ታሞ ከተኛበት አልጋ  

አብቅቶለት ወደጉድጓዱ መውረድ  አሊያም  ተመልሶ ወደቀድሞው  ጥንካሬው  በአስቸኳይ መመለስ  ይኖርበታል። አልጋ 

ላይ መሰንበቱ ለራሱም ሆነ  ለአገራችን አልበጃትም። እንደእኔ  አለኝ ወዳጄ፣ ረጋ ብሎ፤  በዚህ ወቅት አገራችን ኢህአዴግን 

ማጣት  አይበጃትም። ኢህአዴግ በዜጎች ህይወት ላይ በተጨባጭ ለተመዘገበው ስኬት እንዲሁም አገራችን በዓለም ደረጃ  

እውቅና ለተቸረው ዕድገት በሌላ በኩል ደግሞ  አሁን ላይ በአንዳንድ አካባቢዎች  ለተከሰተው ሁከትና ለበርካታ ዜጎች 

መጎዳት ምክንያት  ነው የሚል የግል አተያይ አለኝ። ለዚህም ነው በዚህ ወቅት ኢህአዴግ ከምንም በላይ  ለአገራችን 

ያስፈልጋታል ለማለት የደፈርኩት።   

 

በአገራችን ታሪክ ኢህአዴግ በመልካም ስነ-ምግሩ በጥሩ ዓረዓያነቱ በቀዳሚነት የሚፈረጅ ብቸኛ ፓርት ነው ብል 

አብዛኛዎቻችንን የሚያስማማ እውነታ ነው፡፡  የድርጅቱ የውስጥ አሰራር የግለሰቦች ሃሳብ በዴሞክራሲያዊ መንገድ 

የሚንሸራሸርበት ሃሳብ በነፃነት የሚፋጭበት፤ ይሁንና  ውሳኔ ሲተላለፍ የብዙሃኑ ድምጽ የበላይነት የነገሰበት  አሰራርን 

የሚተገብር ፓርቲ  ነው፡፡ ይህ አሰራሩም ይመስለኛል ለጥንካሬው ምንጭ ያተረፈለት እንዲሁም  በርካታ አባላትን  በተለይ 

ምሁራኖችን  ወደ ፓርቲ አባልነት ለመሳብ የበቃው። ይሁንና  ከቅርብ ጊዜ ወዲህ  ኢህአዴግ በዚያ ጥብቅ ዲሲፒሊኑ 

እየተጓዘ ነው የሚል ዕምነት የለኝም።    

  

በኢህአዴግ ቤት የቡድን አሰራር  መሰረት ያለውና  የድርጅቱ  የቆየ ባህሉ እንደሆነ  የቀድሞው  መሪ   በአንድ ወቅት 

በሰጡት ቃለመጠይቅ ላይ እንዲህ  ብለው ነበር።  ለኢህአዴግ ስኬት የግለሰቦች አስተዋፅዖ የማይናቅ ቢሆንም  ለድርጅቱ 

ለስኬቱ  ትልቅ ሚና የተጫወተው ግን የቡድን ጥንካሬው እንደሆነ  ምስክርነታቸውን  ሰጥተዋል። በሌላ አነጋገር 

የኢህአዴግ ጥንካሬ  መሰረት  የሚያደርገው በድርጅቱ ውስጥ ያለው የቡድን አንድነትና ጥንካሬ እንጂ ድርጅቱ  በግለሰብ 

ጥንካሬ ላይ የተንጠለጠለ አለመሆኑን ነው። ለዚህ አባባል ጥሩ ማሳያው  አቶ መለስ  ህልፈተ ህይወትን ተከትሎ በርካታ  

አስተያየት ሰጪዎች መለስን ካጣ አህአዴግ አበቃለት፣ ድርጅቱ ይፈርሳል ቢሉም፤  ድርጅቱ ግን ከመለስ ብኋላም 

የቀድሞው ስኬቱ እንደቀጠለ ነው። በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ ስልጣን በቃኝ ባሉበት  ወቅት  



አንዳንድ ግለሰቦች  በአገራችን ስርዓት አልበኝነት ይነግሳል በሚል ፍራቻ  አድሮባቸው ነበር። ይሁንና በአገራችን የታየ 

አንድም አዲስ ነገር የለም። ይህ የሚያመላክተው በአገራችን  መንግስትና ስርዓት  የተለያዩ  መሆናቸውን በዜጎች  መካከል  

ግንዛቤ  እየተጨበጠ መምጣቱን ነው። ህገመንግስታዊነት ማለት ይህ ነው።   

 

ከላይ እንዳነሳሁት ኢህአዴግን  ኢህአዴግ ካስባሉት  ነገሮች መካከል በቅድሚያ  የሚነሳው  የድርጅቱ  የቡድን ስራ ነው። 

ኢህአዴግ በግለሰብ ላይ የተንጠለጠለ ድርጅት  ቢሆን ኖሮ በታላቁ መሪ ህልፈት ወቅት ድርጅቱ ይፈርስ አሊያም   ይዳከም  

ነበር። ይሁንና ኢህአዴግ በድል ላይ ሌላ ድሎችን ማስመዝገቡን ቀጥሎበታል። ታላቁ መሪ በኢህአዴግ ምስረታና ስኬት 

የአንበሳውን ድርሻ እንዳበረከቱ ሁሉ ፓርቲው በግለሰቦች ጥንካሬ ላይ እንዳይንጠላጠል የበኩላቸውን  ጥረት አድርገዋል። 

ኢህአዴግ  ከአመሰራረቱ ጀምሮ  የቡድን ውሳኔ   የበላይነት  እንዲነግስበት በመደረጉ ፓርቲው በግለሰቦች መሄድና 

መምጣት የሚያጣው ወይም የሚያገኘው ነገር ኢምንት እንደሆነም በተግባር ተረጋግጧልው።   በኢህአዴግ ቤት እጅግ 

በርካታ  ግለሰቦች  ጠንካራ ስብዕና ያላቸው ቢሆንም ድርጅታዊ ውሳኔ የሚተላለፈው ዴሞክራሲያዊ  በሆነ መንገድ 

በአብላጫ ድምጽ መሆኑ እንዲሁም ለጋራ ውሳኔዎች  ለአፈጻጸሙም በጋራ ርብርብ  የሚደረግ  መሆኑ  ይመስለኛል  

ኢህአዴግን ጠንካራና  የመርህ ድርጅት ያደረገው። 

 

አቶ መለስ  በኢህአዴግ ቤት የጎላ  ሚና እንደነበራቸው የማይካድሃቅ  ቢሆንም የድርጅቱ ህልውና በእሳቸው ላይ ብቻ 

የተመሰረተ አልነበረም። አሁንም  በርካቶች  ኢህአዴግን  ቢቀላቀሉም ቢሆን በተለያየ ምክንያት ድርጅቱን ቢለቁ ኢህአዴግ 

ላይ የሚመጣ አንዳችም ነገር አይኖርም። ኢህአዴግ አገራችን  ማስመዝገብ ከቻለቻቸው ድንቅ ስኬቶች ላይ ሁሉ  ጉልህ 

አሻራውን አሳርፏል።  ለአብነት ኢህአዴግ  አምባገነኑን የደርግ ስርዓት ለማስወገድ ከማንም በላይ  ታግሏል፣ አታግሏል፤  

ከነእጥረቱም ቢሆን ኢትዮጵያን ከዴሞክራሲያዊ ስርዓት አስተዋውቋል፤ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት በአገራችን  መሰረት 

እንዲይዝ ጥረት አድርጓል፤  የፌዴራላዊ ስርዓትን እንድትከተል በማድረግ  ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን 

በራሳቸው እንዲያስተዳድሩና ህዝቦች በመረጧቸው ተወካዮቻቸው እንዲተዳደሩ፣ ባህላቸውንና ቋንቋቸውን እንድያጎለብቱ 

በማንነታቸው እንዲኮሩ የማይተካ   አስተዋጽዖ  አበርክቷል፤  የሚሊዮን  አርሶና አርብቶ አደሮች ህይወት እንዲቀየር 

ኢህአዴግ  የማይተካ  ሚና  ተጫውቷል። 

 

አገራችን በዓለም ዓቀፍ ደረጃ የተመሰከረለት ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ለተከታታይ ለ15 ዓመታት በማስመዝገብ የዜጎች 

ህይወት መለወጥ እንዲችል  ኢህአዴግ ከፍተኛ ጥረት በማድረጉ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት  ድህነትን ከግማሽ በላይ  

ቀንሷል። በጦርነት ትታወቅ የነበረች አገር  ዛሬ አስተማማኝ ሰላም ማረጋገጥ በመቻሏ  የኢንቨስትመንት መዳረሻ  ለመሆን 

በቅታለች፤ በስንዴ ልመና  ትታወቅ የነበረች አገር ዛሬ ላይ በምግብ ሰብል ራሷን  ችላለች ከዚህም አልፋ እጅግ ከባድ 

የተባለውን 2008 ጀምሮ ተጽዕኖው እስካሁን ያልተላቀቀንን  ድርቅ በአመዛኙ  በራሷ  አቅም መወጣት   ችላለች። አገራችን 

በምትከተለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋ  የዲፕሎማሲ የበላይነት እንዲኖራት በማድረግ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም 

ዓቀፍ  መድርኮች ተሰሚነት እንዲኖራት ኢህአዴግ ስኬታማ የዲፕሎማሲ ስራዎችን  አከናውኗል። ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ 

በአካባቢያዊም ሆነ አህጉራዊ  እንዲሁም በዓለም ዓቀፋዊ  መድረኮች ያላት ተሰሚነት እጅጉን አድጓል። በዓለም ፈጣን 

የኤኮኖሚ ዕድገት እንድትታወ አዲስ ገጽታ  እንድትላበስ  ኢህአዴግ የአንበሳውን ድርሻ  አበርክቷል። በማበርከትም ላይ 



ነው።  እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ስኬቶች የኢህአዴግ አይደሉምን? ይህን ሁሉ ያበረከተ  ፓርቲ  ባለውለታ ቢባል ይበዛበት 

ይሆን? 

 

ከላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት  ኢትዮጵያ ማስመዝገብ ለቻለቻቸው  ስኬቶች መሃንዲስ ኢህአዴግ ነው። ዛሬ በኢህአዴግ 

ቤት መደማመጥ እየደበዘዘ፤ ሁሉም በየራሱ መትመም ጀምሯል።  ድርጅት በዚህ  አካሄድ  አይጠነክርም፤ የህዝብ 

ተጠቃሚነት አይረጋገጥም፤ ህዝበኝነት የህዝብን ስሜት  በመኮርኮር  የህዝቦችን አብሮነት ይሸረሽራል፤ አገርን ይበትናል።  

በመሆኑም  ኢህአዴግ  ውስጣዊ  ችግሩን ለመቅረፍ፣  ቆም ብሎ ማሳብን ይጠበቅበታል። በእልህ  አሊያም  የማይገባ  

ትርፍን  ለማግኘት   የኢህአዴግን  የቆየና  ጠንካራ  ባህሉን መጣስ  ተገቢ  አካሄድ አይደለም።   የኢህአዴግ  አመራሮች  

ሆይ  ለራሳችሁም  ይሁን  ለአገራችን  ስትሉ  ቆም ብላችሁ  ሁኔታዎችን አማትሩ።  

 


