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ዮናስ 04-10-18 

 

የኢህአዴግ ምክር ቤት ከመጋቢት 11 ቀን እስከ መጋቢት18 ቀን 2010 ዓ.ም ድረስ መደበኛ ስብሰባውን 

አካሂዷል፡፡ በዚህ ስብሰባ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው ባቀረባቸው ሁለት ሪፖርቶችና ከድርጅታችን ሊቀ መንበር 

የስራ መልቀቂያ ጋር በተያያዘ የመተካካት አጀንዳ ላይ ሰፊ ውይይት አካሂዶ ስብሰባውን በመግባባትና 

በአንድነት መንፈስ ማጠናቀቁንም ይፋ አድርጓል፡፡ 

 

ምክር ቤቱ ይፋ ባደረገው መረጃ በቅድሚያ የመከረበት አጀንዳ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው በታህሳስ ወር 

ያካሄደውን ግምገማ መነሻ በማድረግና በየብሄራዊ ድርጅቱ የተካሄደውን ራስን ፈትሾ የማስተካከል እንቅስቃሴ 

ባካተተው ሪፖርት ላይ ነው፡፡ ኢህአዴግ በየምርጫው የህዝብ ድምፅ አግኝቶ አገር የመምራት ኃላፊነቱን 

ከተረከበበት ጊዜ ጀምሮ በተካሄዱ ጥረቶች ለማንም ግልፅ እንደሚሆነው በሁሉም የህይወት መስኮች አገራዊ 

ተስፋችንን ያለመለሙ ለውጦች ተመዝግበዋል፡፡ ይህ ለውጥ ከምንም ነገር በፊት የጀመረው አገራዊ 

የዴሞክራሲ ትንሳኤን ያበሰረ ዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ባለቤቶች በመሆናችንና አቅም በፈቀደ መጠን 

ይህንኑ ተግባራዊ በማድረግ የዜጎችና የህዝቦች መብትና ተሳትፎ የተከበረበት ሁኔታ በመፈጠሩ ነው፡፡  

 

አገራችን የሁሉንም ህዝቦች ተሳትፎ ባረጋገጠ አኳኋን ባፀደቀችው ህገ መንግስት የዜጎችና የህዝብ ሰብአዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች የተሟላ እውቅና ተሰጥቷቸዋል፡፡ በብዝሃነት በተዋቀረችው አገራችን ውስጥ የዘመናት 

የህዝቦች ጥያቄ ሆነው የቆዩት የእኩልነት መብቶች ተከብረዋል፡፡ የብሄሮች፣ የኃይማኖቶች፣ የፆታና መሰል 

የእኩልነት መብቶች ህገ መንግስታዊ እውቅናና ዋስትና ተሰጥቷቸዋል፡፡ አገራችን የብዙ ፍላጎቶችና ጥቅሞች 

መናሃሪያ መሆኗን በመቀበል የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገነባ ተደርጓል፡፡ የፖለቲካ 



ስልጣንም ህዝቡ በምርጫ ከሚሰጠው ድምፅ ብቻ የሚፈልቅ የህዝብ ሉአላዊነት ማረጋገጫ እንዲሆን 

ተደርጓል፡፡ የአገራችን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሉአላዊ የስልጣን ባለቤቶች ሆነው ራሳቸውን በራሳቸው 

የሚያስተዳድሩበት ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ተገንብቷል፡፡ መንግስት በህግ አውጭ፣ ህግ አስፈፃሚና 

የዳኝነት አካላት ተዋቅሮ ሁሉም ተወስኖ በተሰጣቸው ስልጣን ክልል የሚንቀሳቀሱበት ህገ መንግስታዊ ማዕቀፍ 

ተበጅቷል፡፡  

 

ኢኮኖሚያችን ለተከታታይ 16 አመታት ከፍተኛ የእድገት ምጣኔ እያስመዘገበ ተጉዟል፡፡ መነሻው ገጠርና 

ግብርና የሆነው ይህ እድገት ሁሉንም የአገራችን አካባቢዎች ደረጃ በደረጃ እያዳረሰ የተጓዘ ነው፡፡ የአገራችን 

አርሶ አደሮችንና አርብቶ አደሮችን ምርታማነት ለማሳደግ በተካሄደው ከፍተኛ ጥረት በምርታማነታችን እድገት 

ላይ የነበረው ገደብ ተነስቶ ተስፋ ሰጭ የግብርና ምርት እድገት ተመዝግቧል፡፡ በዚህም አብዛኛው የገጠር 

ነዋሪ ተጠቃሚ መሆን ጀምሯል፡፡ በከተሞችም ከአነስተኛና ጥቃቅን እስከ ቀላልና ከባድ ኢንዱስትሪ በልዩ 

ልዩ የአገልግሎት መስኮች ልማት ተስፋፍቶ ዜጎች ከአገሪቱ እድገት ጋር ደረጃ በደረጃ ተጠቃሚ መሆን 

ጀምረዋል፡፡ ትምህርትና ጤና ተስፋፍቶ በአገራችን ለልማት መፋጠን ተፈላጊው ቅድመ ሁኔታ እየተፈጠረ 

የህዝቡ ተጠቃሚነትም እየጨመረ ሲሄድ ቆይቷል፡፡  

 

ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን  ከቅርብ አመታት ወዲህ የመልካም አስተዳደር ችግር እየተባባሰ ልዩ ልዩ 

የህብረተሰብ ክፍሎችን ያስመረረና በስርዓቱ ላይ ያላቸው አመኔታ እንዲሸረሸር ምክንያት ሆኗል፡፡ ሙስና 

እየተበራከተና የህዝብን ልማታዊ ጥረትና ተጠቃሚነት በእጅጉ እየጎዳም ሲሄድ ቆይቷል፡፡ ሙስና ህዝብ 

ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዳያገኝ፣ የህግ የበላይነት እንዳይረጋገጥና ግልፅነት፣ ተጠያቂነትና ዴሞክራሲ 

እንዲዳከም ከፍተኛ እንቅፋት እስከመሆን ደርሷል፡፡ ይህ ችግር በጊዜና በአግባቡ ባለመቀረፉ የተነሳ 

በመልካም ሁኔታ የተጀመረውን አገራዊ የለውጥ ጉዞ ለከፍተኛ አደጋ ከማጋለጥ አልፎ ለልዩ ልዩ ቅሬታዎች 

መበራከትና አገራዊ ህልውናችንን የመፈታተን ጠንቅ እስከ መሆን ደርሷል፡፡ ይህንንም ኢህአዴግም ሆነ 



በእርሱ የሚመራው መንግስት ያለአንዳች ማወላዳት መቀበላቸውን በተደጋጋሚ ገልጸዋል። በተለይ ደግሞ 

ቁጥሩ እየሰፋ የመጣውንና አስተማማኝ የስራና የገቢ እድል ሊፈጠርለት የሚገባውን ወጣት ክፉኛ ተፅዕኖ 

የፈጠረበት ሆኗል፡፡ በአገር ግንባታ ሂደት ብቁና ገንቢ ሚና መጫወት ያለባቸው ወጣት ወንዶችና ሴቶች 

ያጋጠሟቸው ችግሮች አስተማማኝ መፍትሄ እንዳያገኙም ጠንቅ ሆኗል፡፡   

 

የኢህአዴግ ምክር ቤት ድርጅታችን ይህን የመሰለውን ችግር በጊዜ እንዳያስተካከል ያደረጉት በርካታ 

ምክንያቶች እንዳሉ የገመገመ መሆኑን ባረጋገጠበት መግለጫው በዋነኛነት ምክንያት ሆኖ ያገኘው በድርጅቱ 

ውስጥ የህዝብ አገልጋይነት መንፈስ እየተዳከመ ስልጣንን የግል ጥቅም ማሳደጃ መሳሪያ አድርጎ የመመልከትና 

የመጠቀም ዝንባሌ ሲስፋፋ መቆየቱ መሆኑን ነው፡፡ ለ27 አመታት የተመዘገበው ሁሉን አቀፍ ለውጦች 

በድርጅቱ ጠንካራ የህዝብ አገልጋይነት መንፈስና ቅኝት ምክንያት የመጡ መሆናቸው ተዘንግቶ ስልጣን የግል 

ክብርና ጥቅም ማሟያ ተደርጎ መወሰድ በመጀመሩ መልካሙን ጅምር ሂደት የሚጎዳ በርካታ ስህተቶች 

ተፈፅመዋል፡፡ ፀረ ዴሞክራሲያዊ ዝንባሌ እየተስፋፋ ህገ መንግስታዊ ዴሞከራሲያችን ሳይቀር ለአደጋ 

ሲያጋልጠው ቆይቷል፡፡ በስልጣን ፍላጎት የተነሳ ለጥቅም ቡድኖች መፈጠርና መሻኮት የተመቸ ሁኔታ 

ተፈጥሯል፡፡ በአመራሩ ውስጥ የሚንፀባረቁ የትምክህትና ጠባብነት አመለካከቶች መግነን የድርጅቱንና 

የሀገራችን ህልውና እስከመፈታተን ደርሷል፡፡ ድርጅቱ በአስተሳሰብ ጥራት የሚመራበትን የቆየ ብቃት ቀስ 

በቀስ እያጣ ግብታዊነት የበዛበት ሂደት ሲስፋፋ ቆይቷል፡፡   

 

እነዚህ ችግሮች ከምንም ነገር በላይ የከፍተኛ አመራሩ ድክመቶች መሆናቸው በምክር ቤቱ ግምገማ የተረጋገጡ 

ሲሆን ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው ለተከሰተው ችግርም ሆነ ለታየው ውድቀት ኃላፊነቱን እንደሚወስድ 

አረጋግጧል፡፡ በየደረጃው የተወሰዱ ተጠያቂነትን የማረጋገጥ እርምጃዎችም ተገቢና ትክክል በመሆናቸው 

በተመሳሳይ እርምጃዎች እንዲጎለብቱ መደረግ እንዳለበት ምክር ቤቱ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት አዲስ ጠቅላይ 

ሚንስትር የሰየመ ሲሆን ፤ ከላይ የተመለከተው ችግር አሁንም በሌላ መልክ የመጣ ይመስላል፡፡ ይኸውም 



አዲሱን ጠቅላይ ሚንስትር በጥበት ምልከታ ውስጥ ያስቀመጠ ሰፊ ሃይል የመኖሩን ያህል በትምክህት ማእቀፍ 

ውስጥ ሆኖ እያያቸው ያለውም ህዝብ ቀላል አይደለም። ከኢህአዴግ ባሻገር ልክ እንደፕሬዘዳንታዊ ምርጫ 

ያያቸውም ቁጥሩ ቀላል አይደለም። ኢህአዴግ ያፈራቸውና ለዚህ ያበቃቸው መሆኑን ከመዘንጋትና ኢህአዴግ 

መሆናቸውንም ከመርሳት የሚነሱ በርካታ ጥያቄዎችና የውሳኔ አስተያየቶችንም እያጎረፈላቸው የሚገኘው ሃይል 

ቀላል አይደለም። 

 

ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ከተመረጡ እና እሳቸውም ለፓርላማው እና 

ለመላው ህዝብ ንግግር ካደረጉ በኋላ በአብዛኛው ህዝብ ዘንድ የተፈጠረው ስሜት በአጠቃላይ ሲታይ አዎንታዊ 

ነበር ማለት የሚቻል ቢሆንም፤ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች፣ ሚዲያዎች እና በውጭ አገራት ያሉ ፅንፈኛ 

ኃይሎች አንዳንድ አደገኛ ፕሮፓጋንዳዎችን እየቀላቀሉ የህብረተሰቡን አመለካከት ለማዛባት እየሞከሩ መሆኑ 

ነው ከምክር ቤቱ ግምገማና ውሳኔ ጋር የተገላቢጦች ችግር ውስጥ እየገባን ነው ለማለት የሚያስደፍረን።  

 

ከእነዚህ አደገኛ አዝማሚያዎች መካከል ዶክተር አብይ በመመረጣቸው “የህዋሓት የበላይነት አለቀለት!“፣ 

“ዶክተሩን እንዲመረጡ ያስቻላቸው የኦሮሞና የአማራ አንድነት መፍጠር ነው”፣ ትምክህተኛው በበኩሉ፣ 

የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በኢትዮጵያ ላይ ማተኮሩን እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ የብሄር ብሄረሰቦች 

ራስን በራስ ማስተዳደር የአገሪቱን አንድነት እንደሚጎዳ አድርጎ እያራገበ ነው። በሌላ በኩልም አዲሱ ጠቅላይ 

ሚኒስትር ብዙ ህዝብ ያቀፈውን ብሄር ሰለሚወክሉ እንደተመረጡ፣ በአገሪቱ በግላቸው ብዙ ለውጦችን 

እንደሚያመጡ፣ ለለውጥ ዝግጁ ቢሆኑም ግን መከላከያን እና ደህንነቱን የሚመሩት አካላት እንንደማያሰሯቸው፣ 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአስቸኳይ ማንሳት አለባቸው ወዘተ የሚሉ አስተያየቶችን በስፋት በማስተናገድ 

መሪው ድርጅት ያስመዘገበውን ድል ለማጠልሸት እየተሟሟቱ ይገኛሉ።ለማናቸውም ግን ከነዚህ አስተያየቶች 

የሚበዙት የህዝብን አመለካከት ለማዛበት ሆን ተብሎ ታስቦበት የሚለቀቁ መሆናቸውን አለመዘንጋት ነው። 

 



ዶክተር አብይን ለዚህ ያበቃቸው ድርጅትና ምክር ቤት በስብሰባው ላይ ከመከረባቸው ጉዳዮች መካከል 

በአገራችን ህዝቦች መካከል ያለውን ግንኙነት የተመለከተ ስለመሆኑ በመግለጫው ተመልክቷል። በአገራችን 

ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በድርጅቱ መሪነት ከታሪክ የተወረሱ 

የተዛቡ ግንኙነቶችን ለማስተካከል ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል፡፡ በዚህም በመላ አገራችን ህዝቦች መካከል እጅግ 

መልካም ግንኙነት ተፈጥሮ ህዝባዊ አንድታችን እየተጠናከረ ሲሄድ ቆይቷል፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ከቅርብ 

ጊዜ ወዲህ በተወሰነ ደረጃ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን የሚያሻክሩ ዝንባሌዎችና ግጭቶች እየተስፋፉ ሲመጡ 

ቆይተዋል፡፡ አልፎ አልፎ የተከሰቱት እነዚህ ግጭቶችም በህዝብ ላይ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት አስከትለዋል፡፡ 

በግጭቶቹ የተነሳ ከየብሄረሰቡ ዜጎች ለሞትና አካል ጉዳት እንዲሁም ለተለያዩ ማህበራዊ ምስቅልቅሎች 

እንድንጋለጥ አድርጎናል፡፡ የኢህአዴግ ምክር ቤት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተስፋፉ የመጡ የእርስ በርስ 

መጠራጠሮችና አንድን ማህበረሰብ ነጥሎ በማጥላላት ላይ የተመሰረተ አካሄድ ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ 

ይህን በፅናት የማስተካከል እንቅስቃሴ እንዲካሄድ ቢወስንም የአዲሱን ጠቅላይ ሚንስትር ምርጫ ተከትሎ 

እየተሰጡ ያሉ አስተያየቶች መልሰው እዚሁ አጀንዳ ውስጥ የሚቀረቅሩን ስለመሆናቸው መጠራጠር 

አይገባም፡፡አስተያየቶቹ በጥላቻ እና በብሽሽቅ ፖለቲካ የታጀሉ ስለመሆናቸው አያከራክርምና። ለሁለቱም 

እድል የሰጠውን ህገ መንግስት ልዩነት ላይ ብቻ ትኩረት ያደረገው አካሄድ ለዚህ እንዳበቃን የተቀበለው ህዝብ 

አሁን ደግሞ አንድነት ላይ ብቻ ቢንጠለጠል የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር ተመሳሳይ አደጋ ውስጥ መግባታችን 

አይቀሬ ይሆናል። መፍትሄው በአንቀጽ 39 እና 88 መካከል መቆም ነው።  

 

በአገራችን የብሄሮች እኩልነት ተረጋግጧል፤ የጋራ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችል መሰረት ተጥሏል፡፡ 

በተግባርም ትልቅ ትርጉም ያለው አዎንታዊ ውጤት ተመዝግቧል፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ከእድገት 

ደረጃችን ጋር ያልተጣጣሙ የአሰራር ክፍተቶች መኖራቸውንም ምክር ቤቱ በግምገማው ተግባብቶበታል፡፡ 

እነዚህ ክፍተቶች በአግባቡና በጊዜ አለመደፈናቸው የቅሬታ ምንጭ በመሆን ግጭቶችንም አስከትሏል፤ 

ተቀባይነት የሌላቸው መጠቃቃቶችም ተፈጥረዋል፡፡ በአገራችን የጭቆና ስርአት የለም፡፡ የአሰራር ክፍተት 



አለ፡፡ ይህም ሆኖ የተካሄደው መጠቃቃት ፈፅሞ ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ በአፋጣኝ ማስተካከል የጠቅላይ 

ሚንስትሩ ስራ ብቻ ሳይሆን የመስመሩ እና የመላው ህዝብ ነው፡፡ በነገራችን ላይ በፓርላመንታዊ ስርአት 

ያለው ሰው ሳይሆን ፓርቲ ነው። መሪው ፓርቲ ነው የግለሰቦች ድርሻ ሃላፊነታቸው ይለያይ ካልሆነ የስራ 

ስምሪት ነው።  

 

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየትኛውም የአገሪቱ ክፍል ሰርቶ የመኖር መብቱ እንዲከበርና ይህም በፅናት 

እንዲተገበር የወሰኑት ኢህአዴግና ህገመንግስቱ እንጂ ዶክተር አቢይ አይደሉም፡፡ አሁን ያጋጠመንን ጊዜያዊ 

ችግሮች በመንተራስ አገራችንን ማተራመስ የሚፈልጉ ሁሉ ልዩ የስርዓት ማፍረስ ስልቶችን ቀይሰው 

እድላቸውን እየሞከሩ ነው፡፡ የህግ የበላይነትን ደግሞ ደጋግሞ በመጣስ፣ በሶሻል ሚዲያ መሳሪያነት አመፅን 

የለት ተዕለት የትግል ስልት አድርጎ በማቀጣጠል፣ በመንግስትና በድርጅት ላይ አመኔታ እንዲታጣ በማድረግ፣ 

ህዝብን ከህዝብ የማጋጨት ተግባር እንደነበረ ሁሉ ከአዲሱ ጠቅላይ ሚንስትር ምርጫ በስተጀርባ እየተራገበ 

ያለው መልሶ የሚያናቁር እና ተመሳሳይ አጀንዳ ነው። ስለሆነም ድርጅቱ ካወጣው መግለጫ መካከል 

ለወጣቶች የተላለፈውን ጥሪ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ተገቢ ነው። 

 

የተከበራችሁ የሃገራችን ወጣቶች፤ 

 

ሃገራችን ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ለዜጐች በተለይ ለወጣቶች የተመቸች ሃገር እንድትሆን አፋኝና ፀረ- 

ዴሞክራሲያዊውን ስርዓት ገርስሶ በመጣል የትናንት ወጣቶች የከፈሉት ታላቅ መስዋዕትነት በፀረ- ድህነት 

ትግሉም እያበረከታችሁ የመጣችሁትን ሚና ድርጅታችን በአግባቡ ይገነዘባል፡፡ ወጣቶችን ጨምሮ ለዜጐቿ 

የተመቸች ሃገር የመገንባት ጉዳይ የነገ ሳይሆን የዛሬ ነው፡፡ ስለሆነም በሃገር ግንባታ ሂደት የሃገራችን ወጣቶች 

ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ጉዳይ ዋነኛ ስትራቴጅያዊ ሃይል ወጣቶች ራሳችሁ በመሆናችሁ 

በተደራጀ መንገድ በመንቀሳቀስ የበኩላችሁን የማይተካ ሚና እንድትጫወቱ፣ መሪ ድርጅታችንና ልማታዊ 



ዴሞከራሲያዊ መንግስታችን ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር የጋራ አቅማችንን አስተሳስረን እንድንረባረብ፣ 

በመንግስት በኩል መፈጠር ያለባቸውን ምቹ ሁኔታዎች ያላችሁን እምቅ አቅምና ችሎታ ጥቅም ላይ ለማዋል 

በሚያስችል መንገድ እንዲመራ እንደምናደርግ ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን፡፡ 

 

ከዚህ መልእክት አንጻር ወጣቱ ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊወስዳቸው የሚገቡ መሰረታዊና አቢይ ቁም 

ነገሮች አሉ።  

 

እኒህም አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከልጅነት ዕድሜያቸው ጀምሮ በኢህአዴግ ውስጥ ያሳለፉ፣ በውትድርናው 

ዓለም እና በተለያዩ ኃላፊነት ቦታዎች መስራታቸው እና በቀለም ትምህርት ራሳቸውን እያበቁ ለከፍተኛ 

ትምህርት ደረጃ መብቃታቸው በወጣቶች ዘንድ በአርአያነት ሊወሰድ የሚገባቸው መሆኑን ነው። በማይጠቅሙ 

አጀንዳዎች የመጠመድ መጨረሻን ከወጣቱ በላይ የሚያውቀው ደግሞ የለም። 

 

  

 


