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ዏሷጋገሡያው ድኴድይ 

ዳዊት ምትኩ 03-07-18 

ኢህአዴግ እንደ ድሤጅት ጠንካሢ ዴሞክሢቩያዊ ባህኴ፣ አሠሢሤና አካሄድ ያኯው ነው። የሢቨን 

ቀዏንበሤ በፍፁም ዴሞክሢቩያዊና በምስጢሤ የድምፅ አቧሢሤ ሂደት ከአሢደም ብሔሢዊ ድሤጅቶች 

(ከእያንዳንዳቷው 45 የዯውጣጡ የምክሤ ቤት አባኲት ዒኯትም ከህጏሓት፣ ከብአዴን፣ ከኦህዴድና 

ከደኢህዴን፤ በድምሠ 180 የምክሤ ቤት አባኲት) ዯቧብስበው የድሤጅደን ቀዏንበሤ በፍፁም 

ዴሞክሢቩያዊና ምስጢሢዊ የድምፅ አቧጣጥ ሂደት ይዏሤጣኰ። አቧሢሠ እስካኴዯቀየሟ ድሟስ እስካሁን 

ባኯው ዯሞክሥ በኩህ ሂደት የዑዏሟጠው ቀዏንበሤ ጠቅኲይ ዑኒስትሤ ሆን የዑችኴበት ሁኔዲ የቧሩ 

ነው።  

የቀጣዩ ጠቅኲይ ዑኒስትሤ ምሤጫ ኯቧኲም፣ ኯቀጣይ የዴሞክሢቩና የኴዒት ሥሢዎቻችን ዋነኛ ዏቪሡያ 

ጏይም ዏሷጋገሡያ ድኴድይ የዑሆን ነው። በዏሆኑም ኢህአዴግ ከአዏሢሤ ምሤጫ ጋሤ ያኯው ድሤጅዲዊ 

ባህኴ ምን እንደዑዏስኴ ዏገንኧብ ይገባኴ። የድሤጅደ ባህኴ ዴሞክሢቩያዊ ዒዕከኲዊነትን የዯዏቧሟዯ 

እንዹ አንዳንድ ጏገኖች እንደዑያስቡት በየዒህበሢዊ ዑዲያው በዑደሟግ ቅስቀቪ ጠቅኲይ ዑኒስትሤ 

አይዏሟጥም። እንዲህ ዓይነደ አስዯቪቧብ የድሤጅደን የምሤጫ ባህኴና የዏጣበትን ዏንገድ የዑጏክኴ 

አይደኯም።  

ዏሟዺዎች እንደዑያስሟዱት በድሤጅደ ህገ ደንብ ዏቧሟት አሢደም ብሔሢዊ ድሤጅቶች የኢህአዴግ 

ቀዏንበሤ እና ምክትኴ ቀዏንበሤ እጩ የዒቅሟብ ዏብት አኲቷው። ኯቀዏንበሤነት ከዑጏዳደሠት 

ውስጥ የድሤጅቶቸ ቀዏንበሤና ምክትኴ ይሆናኰ። በህገ ደንቡ ዏቧሟት ቀዏንበሠ የድሤጅደ የበኲይ 

አስሦፃዑ ዏሆኑን ቢገኴፅም፤ በዏንግስት ስኴጣን ውስጥ ጠቅኲይ ዑኒስትሤ ይሆናኴ የዑኴ በግኴፅ 

የዯቀዏጠ ደንብ የኯም።  

በእኔ እምነት ይህ የሆነበት ምክንያት ገዥው ፓሤዱ ኯዏሤጥ የዑችኯው የድሤጅደን ቀዏንበሤ ብቻ 

ስኯሆነ ነው። የህገ ደንቡ ይህ ክፍኴ ምናኴባትም ከድሤጅደ ቀዏንበሤ ውጭም ዏንግስትን ዏምሢት 

ይችኲኴ የዑኴ ክፍዯት ያኯበት ስኯሆነ ኯትሤጉም አሻዑ ሁኔዲን ይሦጥሢኴ።  



2 
 

ያም ሆነ ይህ በድሤጅደ የዯኯምዶ አቧሢሤ ቀዏንበሠ በቀጥዲ የኢትዮጵያ ዏንግስት ጠቅኲይ ዑኒስትሤ 

የዏሆን ዕድኴ አኯው። ይህም ከሃምቪ በዏቶ በኲይ ድምጽ በፓሤኲዒው ያኯው ገዥ ፓሤዱ በቀኲኰ 

ዏንግስት ዏዏስሟት እንዲችኴ ያደሤገዋኴ።  

በኢህአዴግ ውስጥ የአዏሢሤ አባኲደ በገኪ ሦቃዳቷው ኯዯኯያዩ ደሟዺዎች ኲኯዏጏዳደሤ ቩጏስኑና ይህም 

ይሁንዲ ቩያገኝ በአዏሢሤ ዏዯካካት ዏሤህ ዏቧሟት ዯሦጻዑ ይሆናኴ። በውጭው ዓኯም እምብኪም 

ያኴዯኯዏደው ይህ ዓይነደ አቧሢሤ በኢህአዴግ በግምገዒና በአባኲት ዴሞክሢቩያዊ ምሤጫ የዑሦፀም 

የአዏሢሤ ዏዯካካትን አያም ሽግሽግን የዑዯካ ባይሆንም ኢህአዴግ ከህኬብ ጋሤ በዏሆን ይህን ቩያቪካ 

የዏጣ ድሤጅት ነው። 

ገዥው ፓሤዱ ጥበትንና ትምክህትን ሷከም አይችኴም። አገሢችን ውስጥ ያኰት የጠባብነት፣ 

የትምክህዯኝነትና እነሤቨን ዯከትኯው ዏጡ የዑችኰ የዏንግስት ስኴጣንን ኯግኴ ኑሥ ዏገኴገያነት 

የዒዋኴ ፍኲጎትና ዯግባሤ ዏኖሠ የግድ ነው።  

እነኩህ ችግሥች ካኯሧት ስሤዓቶች ቩንከባኯኰ የዏጡና እኩህ ሀገሤ ውስጥ ኲኯሧት 26 ዓዏዲት የዯገኙት 

የኴዒት ትሠሩቶች የሦጠሯቷው አውዶች በዏሆናቷው በአንድ ዷንበሤ ጏገዱ የዑችኰ አይዏስኰኝም። 

ሆኖም ችግሥቸ ገዥ እንዳይሆኑና የዑሦጥሠትን ዯፅዕኖ እጅግ አነስዯኛ እንዲሆን ዒድሟግ ይቻኲኴ። በእኔ 

እምነት ኢህአዴግ ከህኬቡ ጋሤ በዏሆን ይህን ዒድሟግ ይችኲኴ። በዯኯያዩ ጏቅቶች በጥኴቀት በዏዲደስ 

ዯግዳሥቶቸን ዏፍዲት እንደዑችኴና ዯግባሢዊ እያደሟገ ያኯውም ኯኩሁ ነው።  

ግኯቧቦች በድሤጅደ ውስጥ የሢቪቷው ዑና ይኖሢቷዋኴ። ግኯቧቦቸን የሦጠሢቷው ግን በህኬቡ ትግኴ 

የዯሦጠሟው ፓሤዱ ዏሆኑ ኧነጋ አይገባም። የግኯቧቦች ዑና በአንድ ድሤጅት ውስጥ ቢኖሤም ኢህአዴግ 

ግን የህኬብ ድሤጅት በዏሆኑ ከግኯቧቦች ጋሤ ዏቀያየሤ ጋሤ የዑዋዥቅ ፓሤዱ አይደኯም።  

ኢህአዴግ በየጊካው የዑያጋጥዐትን ጊካያዊ ዯግዳሥቶች እየሦዲ የዏጣ ድሤጅት ነው። ኢህአዴግ 

ከአገሢችን ህኬቦች ጋሤ በዏሆን አምባገነኑን የደሤግ ስሤዓት ኯዏጣኴ ሤብሤብ ኯዒድሟግ ከጏቧነበት ጊካ 

አንስቶ በዏንግስትነት ሀገሡደም ዏምሢት እስከዷዏሟበት ጊካ ድሟስ በሤካዲ ዯግዳሥቶች 

አጋጥዏውዲኴ። እነኩህ ዯግዳሥቶች ድሤጅደን የዯሦዲዯኑት ቢሆኑም፤ ከህኬብና ከዏኲው አባኲደ ጋሤ 

በዏሆን አያኳ ችግሥችን በብቃት ዏሻገሤ ችሏኴ።  
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በአሁነ ቧዓት የኢህአዴግን ዏስዏሤ ኪሣ አፍሡካዊ ጏንድሞቻችን እንደ “ሞዴኴ” እየጏቧዱት ነው። 

ድሤጅደ ከትናንት ችግሥቸ እየዯዒሟና ሦዯናውንም በአጥጋቢ ውጤት እያኯሦ የዏጣ ህኬባዊ ኃይኴ ነው።  

ኢህአዴግ የህብሟዯቧቡን ኯውጥ የዑዏሢ ድሤጅት እንደዏሆኑ ዏጠን፤ አስዯዒዒኝ የኯውጥ ዏሡ 

የዑሆነውም ሢቨንም እየኯጏጠ ዏሆኑን በዒያሻዒ ሁኔዲ ያምናኴ። በአሁኑ ጏቅት በአገሡደ በዏዲየት ኲይ 

የዑገኙት በዋነኛነት ከኴዒት፣ ከዏኴካም አስዯዳደሤና ከቧኲም ጋሤ የዯያያከ ችግሥች የዒያዳግምና 

ዏሠሟዲዊ የሆነ ዏፍትሔ እንደዑቧጥም ገኴጷኴ።  

እስካሁን በዯደሟጉት ግምገዒዎችም የችግሥቸን ዓይነዯኛ ባህሡዎችና ዋነኛ ዏንስዔዎች አስዏኴክቶ 

ኬሤኬሤ ውይይት የዯደሟገ ቩሆን፤ በአዏሢሠ ኧንድ ከዏቼውም ጊካ በኲቀ አኳኋን የአስዯቪቧብ አንድነት 

ዏፍጠሤ ችሏኴ። የአስዯቪቧብ አንድነት ኯዯግባሤ አንድነት ዏቧሟት በዏሆኑም ድሤጅደ ኃኲረነደን 

በብቃት ኯዏጏጣት እንደ ጏትሥው በኲቀ ደሟዺ ኯዏንቀቪቀስ ኬግዸ ነው። 

በአሁኑ ጏቅት አገሡደ ሦጣን ኢኮኖዑያዊ ዕድገት በሦጠሟው ዯስሩና የዯከዏሠ ፖኯዱካዊ ችግሥች ረደ 

ኲይ በደቀኑት ሥጋት ዏካከኴ አጣብቂኝ ውስጥ የገባችበት ሁኔዲ እንዳኯ ሢቨን ቩሦትሽ አስዲውቋኴ።  

የዯዷዏሟውን ሦጣን ዕድገትና የዴሞክሢቩ ሥሤዓት ግንባዲ እስካሁን የዏጣበትን ሤቀት ኯዒቪካትም ሆነ 

ጏደረትም ኯዒስቀጠኴ በኢሕአዴግ አባኴ ድሤጅቶች ዏካከኴ ካሁን በረት የነበሟው አኩሡ በዏዯጋገኴ 

ኲይ የዯዏሠሟዯ አንድነት በቦዲው ኲይ ዏሆኑን ዒሟጋገጥ የዑያስሦኴግበት ጏቅት ነው። ይህም ቀጣዩን 

ጠቅኲይ ዑኒስትሤ ኯሀገሤ በዑጠቅም ሁኔዲ በዴሞክሢቩያዊነት እንዲዏሤጥ ያስችኯዋኴ። 

የጥኴቅ ዯሃድሶ ዏንገድ ሟጅም በዏሆኑ እንደ ትናንደ ኪሣም ከህኬብ ጋሤ ሆኖ ሢቨን በጥኴቀት እየዯሷ 

ዏጥቷኴ። በኩህም በአንዳንድ አካባቢዎች የዯሦጠሠትን ሁከቶች በዒሤገብ ቧኲምና ዏሟጋጋትን ዏፍጠሠ 

አይቀሣ ነው። ድሤጅደ ምንም እንኳን በዯኯያዩ ዒህበሢዊ ዏስዯጋብሥች ሦዯን የዑችኴ ቢሆንም፤ 

ኪሣም እንደ ትናነደ ኯነገ የዑሆነውን ዏሷጋገሡያ ድኴድይ ጠቅኲይ ዑኒስትሤን ይዏሤጣኴ። ቀጣዩ 

ጠቅኲይ ዑኒስትሤም የድሤጅደን አቧሢሤ በዒክበሤ የሀገሢችንና የህኬቦቿን ጥቅም የዑያስጠብቅ ይሆናኴ። 

 

 


