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የፓርሊማ አጀንዲ፤ የጥንካሬ ምሌክት 

በመርስኤ ኪዲን 

በአሜሪካን አገር ሇፕሬዚዯንትነት የሚወዲዯሩ እጩዎች ሇቦታው ብቁ መሆናቸውን ሇማሳየት 

በሴኔት ወይም በኮንግረስ አባሌነታቸው ጊዜ ያቀረቧቸውን አጀንዲዎች/ሰነድች (Bills) 

እንዯዋና ማስረጃ ያቀርባለ። ይህ አይነት ውዴዴር በአገራችን ብዙም የተሇመዯ አይዯሇም። 

በአገራችን የተሇመዯው የቅስቀሳ ዘዳ የራስን ጥንካሬ ከማሳየት ይሌቅ ላልችን ማሳጣት፣ 

ማናናቅ፣ ማንጓጠጥ እና መሳዯብ ነው። ህብረተሰቡም ፓርቲዎችን በጥንካሬያቸው ወይም 

በአቋማቸው ከመዯገፍ ይሌቅ በጭፍን ስሜት በመመራት ጯሂና  ጨሇምተኛ ፖሇቲከኞችን በመምረጥ 

ሲያበረታታቸው ቆይቷሌ። ይህ ሁኔታ ባሇበት የሚቀጥሌ አይመስሇኝም። በተሇይም በዯርግ አብዮታዊ ጡጫ 

በመቀጥቀጡ የራስ መተማመኑን ያጣውና በመፈክርና በጩኸት የሚንጋጋው ትውሌዴ እያሇፈ ከመሄደ አንፃር 

የጩኸት ፖሇቲከኞች እየመሸባቸው መሄደን አመሊካች ነው።  

መጪው ትውሌዴ ከጩኸት ይሌቅ አመክንዮ፣ ከመፈክር ይሌቅ ቁምነገር (Substance) የሚገዛው ነው 

የሚሆነው። ስሇሆነም የአገራችን ፓርቲዎች ከወሬ ይሌቅ ስራ፣ ከጩኸት ይሌቅ ምክኒያታዊነት፣ ከፉከራ ይሌቅ 

ተግባር፣ ከወቀሳ ይሌቅ መፍትሄ ሊይ በማተኮር ሇመጪው ጊዜ ራሳቸውን ማዘጋጀት ይኖርባቸዋሌ። በእስካሁኑ 

ትዝብቴ፤  ባለበት መርገጥ የመረጡ አሁንም ወሬ፣ ወቀሳ፣ ጥሊቻና፣ ሃሜት ሊይ የሚያተኩሩ ፓርቲዎች በብዛት 

አለ። በዚያው መጠን ራሳቸውን ሇመጪው የፖሇቲካ ባህሌ በማዘጋጀት ሊይ ያለ ፓርቲዎች አለ።  ታዱያ የዛሬው 

ፅሁፌ መነሻ የሆነው ከነዚሁ ራሳቸውን ሇወዯፊቱ የሰሇጠነ የፖሇቲካ ባህሌ በማዘጋጀት ሊይ ካለ ፓርቲዎች መሀሌ 

ግንባር ቀዯም የሆነው ኢዳፓ ሇተወካዮች ምክርቤት በምክርቤቱ የኢዳፓ ተጠሪ በሆኑት በአቶ አብደራህማን 

አህመዱን በኩሌ ሇማቅረብ ያሰበውን አጀንዲ ሳነብ፤ ያ በናፍቆት ስንጠባበቀው የነበረው ፓርቲዎች እርስበርስ 

ከመነቋቆር ይሌቅ በቁምነገር የሚከራከሩበት፣ ከግሇሰቦች ይሌቅ ሃሳቦች የሚፋጩበት እና ላልችን ሇመጣሌ ወይም 

ሇማጥፋት ከመጣር ይሌቅ ሇማሸነፍ የሚፎካከሩበት የፖሇቲካ ባህሌ እውን የሚሆንበት ጊዜ እየቀረበ እንዯሆነ 

ተስፋ ስሊጫረብኝ ነው።  

በኢዳፓ በኩሌ የቀረበው አጀንዲ “የነዲጅ ዋጋ ተመንና ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየናረ የመጣውን የኑሮ ውዴነትን” 

በተመሇከተ ነው። ኢዳፓ እንዱህ ያለ አጀንዲዎችን ሲያቀርብ የመጀመሪያው አይዯሇም። ከዚህ ቀዯም ኢዳፓ 

ካቀረባቸው አጀንዲዎች የተወሰኑትን እነሆ 

“የኑሮ ውዴነትን በተመሇከተ” በአቶ ሌዯቱ አያላው በፓርሊማ 

“ሇፓርቲዎች የሚሰጥ የፋይናንስ ዴጋፍን በተመሇከተ” በአቶ ሙሼ ሰሙ በፓርሊማ 

“የህዝብ ብዛት ቁጥጥርን በተመሇከተ” በአቶ ሌዯቱ አያላው በፓርሊማ 

“በሶማሉያ የሚገኘው የመከሊከያ ሰራዊት በፍጥነት የሚወጣበትን ሁኔታ በተመሇከተ” በአቶ ሌዯቱ 

አያላው ሇጠቅሊይ ሚኒስቴር መሇስ ዜናዊ የተፃፈ ዯብዲቤ 

“የነዲጅ ዋጋ ተመንና ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየናረ የመጣውን የኑሮ ውዴነትን በተመሇከተ” አቶ አብደራህማን 

አህመዱን በፓርሊማ 
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ኢዳፓ እነዚህንና ላልችንም አጀንዲዎች በማንሳት በአገሪቱ ሇውጥ የሚመጣበትን መንገዴ በማፈሊሇግ መፍትሄ 

ሉሰጥ የሚችሌ ፓርቲ መሆኑን በተግባር አሳይቷሌ። ይህ የሚያመሊክተው ኢዳፓ በቂ ዴምፅ አግኝቶ ስሌጣን 

መያዝ ቢችሌ ላሊው ቢቀር ከሊይ የተዘረዘሩትን የህዝብ አጀንዲዎች ሇማስፈፀም ተነሳሽነቱም ዝግጁነቱም እንዲሇው 

ነው። መራጩ ህዝብ እንዯሰሇጠኑት ሀገራት ህዝቦች ተወዲዲሪዎችን ከዚህ በፊት ምን ሰራችሁ? ምን አቀረባችሁ? 

ምን ዯገፋችሁ? ምን ተቃወማችሁ?  እያሇ በስራቸውና በጨመሩት እሴት መመዘን ይኖርበታሌ። የእስካሁን 

ባህሊችን ፓርቲዎችን የምንመዝነው በጮሁት ጩኸት መጠን እንጂ በጩኸቱ ይዘት አይዯሇም፣ ባቀረቡት የችግርና 

የወቀሳ መጠን እንጂ ባቀረቡት መፍትሄ አይዯሇም፣ በአለባሌታ ተነዴተን እንጂ እውነታን ተሞርኩዘን አይዯሇም 

ይህ ባህሌ በቀሰስተኝነት ቢሆንም በመቀየር ሊይ ይገኛሌ። በመጪው ምርጫ ይህን ጠንቀኛ ባህሌ ትተን በሰሇጠነ 

መንገዴ ፓርቲዎችን ከመዘንናቸው “የወዯፊቱ ፓርቲ” ፍንትው ብል ጎሌቶ ይታየናሌ። 

በመጨረሻም ኢዳፓ በዚህ መሌኩ የጀመረውን የህዝብ አጀንዲዎችን በማንሳት የመፍትሄ አቅጣጫ የመጠቆም 

ባህሌን የበሇጠ በማጠናከር ጥሌቅ ጥናቶችን ማካሄዴና ከእስካሁኖቹ በበሇጠ ሁኔታ ፍቱን መፍትሄዎችን በጥናት 

በተዯገፈ ማስረጃ በማቅረብ በምርጫ አሸንፎ አገር መምራት የሚችሌ ዴርጅት መሆኑን በተግባር ማሳየት 

ይኖርበታሌ። መራጩ ህዝብም  ፓርቲዎችን በጮሁት ጩኸት ሳይሆን በጨመሩት እሴት እየመዘነ እንዱመርጥ 

ጥሪዬን አቀርባሇሁ። 

በአቶ አብደራህማን አህመዱን የቀረበውን አጀንዲ ሇማንበብ ከዚህ በታች ያሇውን አስፈንጣሪ (Link) ይጫኑ። 

http://ethiopiandemocraticparty-

edp.org/images/stories/2009/pdf/EDPAgendatoParliament2002.pdf 

መርስኤ ኪዲን 

ከሜኔሶታ USA 

አስተያየትዎን በ mersea.kidan@gmail.com ይሊኩሌኝ። 

 

ላልች በኢዳፓ የቀረቡ አጀንዲዎችን ሇማንበብ ከዚህ በታች ያለትን አስፈንጣሪዎች (links) ይጫኑ። 

http://ethiopiandemocraticparty-edp.org/images/stories/2008/pdf/Letter_to_PriMinister_Office1.pdf 

http://ethiopiandemocraticparty-edp.org/images/stories/2009/pdf/LetterElectionBoard.pdf 

http://ethiopiandemocraticparty-edp.org/index.php/20090619142/Other-

News/edpinparliament.html 

http://ethiopiandemocraticparty-edp.org/index.php/20090418106/Other-News/agenda-

proposed.html 
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