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በአገራችን ታሪክ ኢህአዴግ በመልካም ስነ-ምግሩ በጥሩ አረአያነቱ በቀዳሚነት የሚፈረጅ ብቸኛ ፓርት ነው ብል
አብዛኛዎቻችንን የሚያስማማ እውነታ ነው፡፡ የድርጅቱ የውስጥ አሰራር የግለሰቦች ሃሳብ በዴሞክራሲያዊ መንገድ
የሚንሸራሸርበት ሃሳብ በነፃነት የሚፋጭበት፤ ሁሌም የብዙሃኑ ድምጽ የበላይነት የነገሰበት ድርጅት ነው፡፡ ይህ አሰራሩም
ብዙሃኑን ያማከለ፣ ከአንባገነናዊነት የፀዳና በግልፅነት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ያደረገው ይመስለኛል፡፡ ለዚህ መልካም
የድርጅት ስብዕና መሰረቱ ጠንካራ የግምገማ ስርዓት በድረጅቱ መኖር መቻሉ ነው።
በድርጅቱ የውስጥ አሰራር ግምገማ ትልቅና የቆየ ባህል ነው፡፡ ይህ የግምገማ ባህሉ ድርጅቱን ጥሩ የስነ ምግባር ምንጭ
እንዲሆን፣ አባላት ተጠያቂነትን እንዲያውቁና የተጣለባቸው ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ ካደረጋቸው ምክንያቶች
ቀዳሚውና ዋንኛው ጉዳይ ነው፡፡ ግምገማ ከኢህአዴግን ጋር አብሮ የኖረ ባህል በመሆኑ ዕድሜው ምን አልባት የአንድ
ጐልማሳ እንደሚሆን እገምታለሁ፡፡ ይህ ሂደት ኢህአዴግን ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ እስከ አገርና ህዝብ መምራት ደረጃ
ውጤታማ እንዲሆን ካደረጉት አበይት ምክንያቶች ውስጥ አንዱና ቀዳሚው ነው፡፡
አንድ ድርጅት ወይም ፓርቲ ታማኝና ጠንካራ ከሚያደርገው ባህሪያት ቀዳሚው አባላቱ ለግል ስብእናና ጥቅም ከመሯሯጥ
ይልቅ ለድርጅቱ ወይም ለፓርቲው አላማና መርሆ ተገዥ መሆን መቻላቸው ነው፡፡ “ወርቅ በእሳት እንደሚፈተን" ሁሉ
ኢህአዴግም ህዝባዊ ወገንተኝነቱን በረጅምና መራራ የትጥቅ ትግል ተፈትኖ እዚህ የደረሰ፣ በቁርጠኛ የህዝብ ልጆች
የተገነባና ለብዙሃኑ ጥቅም የሚታገል ድርጅት መሆኑን በተግባር አሳይቷል፡፡
ኢህአዴግ ያለው ጠንካራ የግምገማ ስርዓት አባላቶቹ ለድርጅቱ መርሆዎች ተገዥ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። የድርጅቱ
ቀደምት መስራች የነበሩ ግለሰቦች ጥቂቱ እስካሁን ያሉ ቢሆንም ከፊሉ ግን በትጥቅ ትግሉ ወቅት ውድ ህይወታቸው ወይም
አካላቸውን እንዲሰዉ አድርጓቸዋል፡፡ ዛሬ ላይ የምናያቸው የአንዳንድ የተቋዋሚ ፓርቲ መሪዎች እንኳን ህይመትና
አካላቸውን ለህዝብ ጥቅም መሰዋት ማድረገ ይቅርና የግል ጥቅማቸው እንዳይነካባቸው በየአደባባዩ ሲነታረኩ አለፍ ሲልም
በግል ጥቅም ፍለጋ ሳቢያ ሲናረቱ ማየት የተለመደ ነገር ሆኗል። ከመራራው የትጥቅ ትግል ህይወታቸው የተረፈው ቁርጠኛ
የኢህአዴግ አመራሮች ግን ተራ ጥቅምና ገናና ስም ሳያምራቸው የድርጅቱን ህዝባዊ አላማ ዛሬ ላይ አድርሰውታል፡፡
በኢህአዴግ የውስጥ ያለ ጠንካራ የህዝባዊነት ስሜት ዛሬም ወደፊትም የሚቀጥል ነገር ነው፡፡
እነዚህ አንጋፋ የድርጅቱ የበላይ አመራሮች መራራና እጅግ ፈታኝ የሆነውን ረጅም የትጥቅ ትግል የግል ጥቅምና ምቾት
መደላደል ሳያምራቸው በባዶ እግር፣ በባዶ ሆድ፣ በዱር በገደሉ፣ በጫካ በቆንጥሩ ታግለው ያታገሉ የነገን የአገራቸውንና
የህዝባቸውን ነፃነት ተስፋ በማድረግ ውድ የትግል ጓዶቻቸውን መስዋእት አድርገው የመጡ የህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆች
ናቸው፡፡

እነዚህ የአገሪቱና የህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆች የትጥቅ ትግሉን ድል አድርገው አገሪቱን የማስተዳደር ኃላፊነት ሲረከቡም የግል
ጥቅምና ምቾት የሥልጣን ጥም ያነወዛቸው ባለመሆናቸው የተነሱበትን አላማ ሳይረሱ የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት
አረጋግጠዋል፡፡ የመፈቃቀድና የመቻቻል ፖለቲካን አስተምረውናል፤ ልማትና እድገትን በተግባር አሳይተዋል፤ ህዝቦች
በመረጧቸው እንዲተዳደሩ፣ አመኔታም ሲያጡ የሾሟቸውን እንዲሽሩ፣ በባህላቸው እንዲኮሩ፣ በቋንቋቸው እንዲማሩና
እንዲዳኙ አድርገዋል፡፡ በአጭሩ የዴሞክራሲ ባህል በአገራችን እንዲሰርጽ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል፡፡
አገራችን በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በአለምም ተሰሚነት እንዲኖራት ጥረት በማድረግ ብቃታቸውን አስመስክረዋል፡፡ ይህ
እውነታ ማንም ጤነኛ አስተሳሰብ ያለውን ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን በቅርብ የሚያውቃት ሊመሰክረው
የሚችል ሃቅ ነው፡፡
በምጣኔ ሀብትና በማህበራዊው ዘርፍም ብንመለከት ኢህአዴግ አገሪቱን ማስተዳደር በጀመረ ጊዜ የአገሪቱ የኤኮኖሚ ከዜሮ
በታች የነበረውን አመታዊ የኢኮኖሚ እድገት ለተከታታይ አመታት ከ1ዐ ፐርሰንት በላይ በማሳደግ የአብዛኛውን ኢትዮጵያዊ
የኑሮ ሁኔታ ወደ ተሻለ ደረጃ አሳድገውታል፡፡ ይህ አሌ የማይባል ሃቅ ነው፡፡ በተመዘገበው ወይም በተገኘው የምጣኔ ሃብት
እድገት ሁሉም በየደረጃው ተጠቃሚ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው። ለምሳሌ፣ በከተማ የአነስተኛና የመካከለኛ
ገቢ ያላቸውን ህብረተሰብ ገቢ ያገናዘበ የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ፣ የጥቃቅንና አነስተኛ ዜጎችን በማደራጀት የስራ እድል
እንዲፈጠር ብድርና የሙያ ስልጠና እየተሰጡ መሆኑ ጥሩ ማሳያዎች ናቸው፡፡
ከዚህ በተጨማሪም በማህበራዊ ዘርፍም በትምህርት፣ በጤናው በመንገድ በመብራት በስልክ ወዘተ የተገኘው ውጤትም
እጅግ በጣም የሚያበረታታ ነው፡፡ ከእነዚህ አንፃር ስንቃኘው የኢህአዴግ አንጋፋ የህዝብ ልጆች ሰንቀው የተነሱትን አላማ
ከዳር አድርሰዋል ባንልም አገራችንን ወደ ተሻለና ቀና ጐዳና እንዲታመራ አድርገዋታል ማለት ግን በእርግጠኝነት ይቻላል፡፡
በኢህአዴግ ቤት ማንም በመንግስትም ሆነ በፓርቲው በሃላፊነት ወይም በስልጣን ሊቆይ የሚችለው የህዝብ አደራን
ከመወጣትና የድርጅቱን ቀጣይነት ከማረጋገጥ አኳያ እንጂ በተቋዋሚው ጎራ እንዳሉ የፓርቲ አመራሮች ስልጣን ፍላጎት
ለማርካት አይደለም። ይህ አሰራር በኢህአዴግ ቤት ሊተገበር ቀርቶ ሊታሰብ አይችልም፡፡ ይህ አሰራር በድርጅቱ ሰፍኖ
ባይሆንማ ኖሮ አንጋፉ የድርጅቱ መሪዎች ነገ የሚተካቸውን ብቃት ያለውን አመራር በዙሪያቸው ባላሰባሰቡ ነበር፡፡
ድርጅቱ ያፈራቸው እጅግ ብዙ ብቃት ያላቸውን ምሁራንን በውስጡ እንዲያቅፍ እነዚህ የአመራር ጓዶች ጠንክረው
ሰርተዋል፡፡
የኢህአዴግ ጠንካራ የግምገማ ስርዓት የድርጅቱን ቀጣይነት ጠንካራና አስተማማኝ በማድረጉ አገሪቱ የተሻለ እድገት፣
አስተማማኝ ሰላም እንዲኖራት አስችሏል። የኢህዴግ አመራሮች በጠንካራ የድርጅት ስብዕና የተቀረጹ በመሆናቸው ትላንት
እልህ አስጨራሹን የትጥቅ ትግል በድል እንዲወጡ ዛሬ ደግሞ ህዝብ የጣለባቸውን አገርን የመምራት ኃላፊነት በብቃት
እንዲወጡ አስችሏቸዋል። እኛም ነገ ተተኪ የሆነው ወጣቶች የነዚህን አንጋፋ መሪዎቻችንን አርአያ ተከትለን አገራችንን ወደ
ተሻለ ደረጃ ማድረስ የጠበቅብናል፡፡

በኢህአዴግ ቤት የአንድ ሰው የመምራት ብቃት የሚለካው በድርጅትም ሆነ በመንግስት ስራ ላይ ብቃት ያላቸውን
ተተኪዎች ማፍራት ሲቻል በመሆኑ ዛሬ ላይ ኢህአዴግ በርካታ ምሁራንን ማቀፍ ችሏል፡፡ እነዚህ አንጋፋ መሪዎችም
ብቃታቸው የታየው እስካሁን ህዝብንና አገርን ለማሳደግ ባደረጉት አስተዋጽኦ ብቻ ሳይሆን በድርጅቱ ውስጥ ባፈራቸው
ችሎታ ባላቸው ነገ አገርንና ህዝብን ቢመሩ የተሻለ ውጤት ሊያስመዘግቡ በሚችሉ ተካታዮችን በድርጅቱ ውስጥ መተካት
ችለዋል፡፡
ኢህአዴግ ራዕይ ያለው ድርጅት ነው፡፡ የግለሰቦች መሄድና መምጣት በኢህአዴግ ኢመንት ጉዳይ ነው፡፡ በርግጥ ግለሰቦች
ሚና እንዳላቸው ቅቡል ሃቅ ነው፡፡ ነገር ግን ኢህአዴግ በውስጥ አሰራሩ ዴሞክራሲያዊ እና ብዙሃኑን ያማከለ በመሆኑ
የግለሰቦች መሄድና መምጣት ለውጥ አያመጣም፡፡ በግለሰቦች መሄድና መምጣት ኢህአዴግ ለህዝብና ለሀገር ሰንቆ
የተነሳውን ፖሊሲና ስትራቴጂ አይለውጥም፡፡ ኢህአዴግ ትላንት የህዝብ አለኝታነቱን አስመስክሯል፤ ዛሬም እያስመሰከረ
ነው፤ ነገም ይህ የህዝብ አለኝታነቱን አጠናክሮ ይቀጥልበታል፡፡ “የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ያስታውቃል”
እንደሚባለው፡፡ ኢህአዴግ የህዝብን አደራ በተግባር በመወጣት አጋርነቱን ያስመሰከረ ፓርቲ ነው።
ቸር እንሰንብት!!!

