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የስብሰባውየስብሰባውየስብሰባውየስብሰባው    ዓይነት፡ዓይነት፡ዓይነት፡ዓይነት፡    የፓርቲውየፓርቲውየፓርቲውየፓርቲው    አደራጅአደራጅአደራጅአደራጅ    ኮሚቴኮሚቴኮሚቴኮሚቴ    ስብሰባስብሰባስብሰባስብሰባ        
ቀን፡ቀን፡ቀን፡ቀን፡    ጥቅምትጥቅምትጥቅምትጥቅምት    24242424፣፣፣፣    2011201120112011    
ቦታ፡ቦታ፡ቦታ፡ቦታ፡    ኪንግስኪንግስኪንግስኪንግስ    ሆቴልሆቴልሆቴልሆቴል    
    

የተከበራችሁየተከበራችሁየተከበራችሁየተከበራችሁ    ተሳታፊዎችተሳታፊዎችተሳታፊዎችተሳታፊዎች        

ሀገራችንንሀገራችንንሀገራችንንሀገራችንን ለዘመናት አስረው ከያዟት የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች አለመከበር፣ የመልካም አስተዳደር እጦት፤ 

የማህበራዊ አገልግሎቶች መጓደል፤ የፍትህ መዛባት፤ ሙስና፤ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አድልዎ፤ ስራ አጥነት፣ የግጭቶች 

መበራከት፣ የሰላምና መረጋጋት መጥፋት እና ሌሎች ዘርፈ ብዙ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ችግሮች 

ለማላቀቅ በሚደረገው ጥረት የበኩላችንን ድርሻ የማበርከት ታሪካዊና ሀገራዊ ኃላፈነታችንን ለመወጣት እንችል ዘንድ 

አንድ ጠንካራ ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲ ለማቋቋም በተዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ጥሪአችንን አክብራችሁ 

በመገኘታችሁ የተሰማኝ ከፍተኛ ደስታ እገልጻለሁ፡፡     

 
በሀገራችንበሀገራችንበሀገራችንበሀገራችን አስተማማኝ ሰላምና ዘላቂ ልማት እንዲረጋገጥ፣ የህግ የበላይነት እንዲከበር የፖለቲካ ስልጣን ከህዝብና 

ከህዝብ ብቻ የሚመነጭበት የፖለቲካ ባህል እንዲሰርጽ፣ ዜጎች ሀሳባቸውን በነጻነት የመግለጽ ህጋዊና ተፈጥሯዊ  

መብታቸው ያለገደብ እንዲከበር፣ የሚዲያና የሲቪል ማህበራት በሀገር ግንባታ ውስጥ ሰፌ ሚና እንዲኖራቸው 

ለማስቻል ኢትዮጲያውያን በተለያዩ ግዚያት እልህ አስጨራሽ የፖለቲካ ትግል አካሂደዋል፡፡ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች 

መካከል ፍትሀዊ የገቢና የሀብት ክፍፍል እንዲኖር፣ ለሀገራችን እና ለህዝባችን እድገት ““““ነቀርሳነቀርሳነቀርሳነቀርሳ”””” ሆኖ ምጣኔ ሀብታዊና 

ማህበራዊ እድገቷን በማቀጨጭ ላይ የሚገኘው ሙስና እንዲወገድ እንዲሁም ሌሎች ዘርፈ ብዙ እና ውስብስብ ሀጋራዊ 

ችግሮችን መፍትሄ ለመስጠት ቢያንስ ላለፈው ግማሽ ምእተ ዓመት መጠነ ሰፊ የፖለቲካ ትግል የተካሄደ ሲሆን ዜጎች 

ውድ ህይወታቸውን ሳይቀር ገብረዋል፡፡ የብሄረሰቦች ቋንቋና ባህል እንዲከበር፣ የሀይማኖት እና የአምልኮ ነጻነትና 

እኩልነት እንዲረጋገጥ፣ ጾታዊ መድሎ እንዲቆምና በተለይም ሴቶች ትምህርትን ጨምሮ የልዩ ልዩ ማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑና በሀገር ግንባታ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ እንዲችሉ ኢትዮጲያውያን 

በተናጠልና በህብረት ሆነው ድምጻቸውን አሰምተዋል፡፡  

የሀገራችንየሀገራችንየሀገራችንየሀገራችን ህዝቦች ባካሄዷቸው ሰፊ እና ረዥም የፖለቲካ ትግል የማይናቅ ድሎችን ማስመዝገብ ቢችሉም በሀገራችን 

የቆዩት መሰረታዊ የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገሩ ለዚህ ትውልድ 

ደርሰዋል፡፡ በየግዜው የነገሱ አምባገነንና ጸረ-ህዝብ መንግስታት በተከተሏቸው የተሳሳቱ የፖለቲካ አመለካከቶችና 

ፖሊሲዎች ችግሮቹ ከግዜ ወደ ግዜ እየተባባሱ ሄደዋል፡፡ ድህነት፣ እርዛት፣ ማሀይምነት፣ ስደትና መፈናቀል፣ ግጭት 

ወዘተ የሀገራችን መለያዎች እንደሆኑ ዛሬም ድረስ ቀጥሏል፡፡  በተለይም በላፉት 27 አመታት በሀገራችንና በህዝባችን 

ላይ ተጭኖ በቆየው ብልሹ የፖለቲካ ስርአት በሀገራችን ውስጥ ግጭትና አለመረጋጋት እንዲስፋፋ፣ በዜጎች መካከል 

ጥርጣሬና አለመተማመን እንዲነግስ፣ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ብሄርን መሰረት ያደረጉ አድሏዊ አሰራሮች እንዲስፋፋ 

ከፍተኛ አስተዋጾ አድርጓል፡፡ በዚህም መሰረት በጣም ጥቂት የስርአቱ አባላትና ግብረ አበሮቻቸው በሀገራችን ታሪክ 

ተወዳዳሪ በሌለው ሁኔታ በሀብትና በንብረት ሲበለጽጉ ሰፊው የሀገራችን ህዝብ በድህነት፣ ርሀብ፣ ሞት፣ ስደት 

በመማቀቅ ላይ የሚገኝ ሲሆን 1/3 የሚጠጋው የሀገራችን ህዝብ ከድህነት ወለል በታች ይኖራል፡፡ ከሀገራችን ህዝብ 

ግማሽ የሚሆነው ማንበብና መጻፍ የማይችልና በማሀይምነት ጨለማ ውስጥ የሚኖር ነው፡፡  
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የተከበራችሁየተከበራችሁየተከበራችሁየተከበራችሁ    የውይይትየውይይትየውይይትየውይይት    መድረኩመድረኩመድረኩመድረኩ    ተሳታፊዎችተሳታፊዎችተሳታፊዎችተሳታፊዎች        

ስርአቱንስርአቱንስርአቱንስርአቱን    ዴሞክራሲያዊናዴሞክራሲያዊናዴሞክራሲያዊናዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመታገል በተንቀሳቀሱ ዜጎቻችን ላይ ዘግናኝና ኢ-ሰብአዊ 

በሆነ መንገድ ለእስርና ሞት ተዳርገዋል፡፡ ባለፉት ዓመታት በዓለም ዓቀፍ ደረጃ በተካሄዱ ጥናቶች የሀገራችን 

የዴሞካራሲና የሙስና መለኪያ ኢንዴክሶች በአፍሪካ እጅ የከፋ ደረጃ መድረሳችንን ያሳያሉ፡፡ 

በሌላ በኩል የህዝባችንን ፖለቲካዊ እና አስተዳደራዊ ችግሮች ለመፍታት የበኩላቸውን አስተዋጾ ለማበርከት በተለያዩ 

ግዜያት የተቋቋሙ የፖለቲካ ድርጅቶች ገዥ ፓርቲዎችና መንግስታቸው በሚያደርጉባቸው ኢ-ዴሞክራሲያዊ ጫና 

ትርጉም ያለው የፖለቲካ ተሳትፎ እንዳይኖራቸው ያደረገ ሲሆን ይህም የሀገራችንን ፖለቲካ እጅግ አቀጭጮታል፡፡ 

ባለፉት 25 ዓመታት እንኳ በሀገራችን ውስጥ በሀገር ዐቀፍ እና በክልል ደረጃ ከ80 በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

የተቋቋሙ ቢሆንም ግዢው ፖርቲ በወሰደው ህገወጥ እርምጃዎች የተወሰኑት እንዲዘጉ፣ ቀሪዎቹ ስራቸውን በአግባቡ 

እንዳየሰሩ ተደርገዋል፡፡ የተቃዋሚው ጎራ ገዥው ፓርቲ ከሚያደርገው ጫና በተጨማሪ ባለባቸው ልዩ ልዩ ውስጣዊ 

ችግሮች አማራጭ እና ጠንካራ የፖለቲካ ፕሮግራም ይዘው መቅረብ አልቻሉም፡፡ በዚህም ምክንያት ሰፊው የሀገራችን 

ህዝብ ዘመን ተሻጋሪ የፖለቲካ  ጥያቄዎቹን ሊመልስለት የሚችል የፖለቲካ ሀይል ሳያገኝ ቆይቷል፡፡ 

        

ባለፉትባለፉትባለፉትባለፉት    4 4 4 4 ዓመታትዓመታትዓመታትዓመታት መላው የሀገራችን ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ባደረገው ከፍተኛ ትግልና በከፈለው መስዋእትነት 

በሀገራችን ተስፋ ሰጭ የለውጥ አየር ማየት ተችሏል፡፡ በርካታ ሀገር ወዳድና ሰላማዊ ዜጎቻችን ውድ ህይወታቸውን 

የሰውለት ትግል በገዥ ፓርቲው ላይ ባሳደረው ጫና ካለፉት ስድስት ወራት ጀምሮ በገዥ ፓርቲው ውስጥ ከፍተኛ 

ሊባል የሚችል የሀይል አሰላለፍ ለውጥን ያስከተለ ሲሆን አንጻራዊ የፖለቲካ መረጋጋትና ሰላም እንዲፈጠር አስችሏል፡፡   

ለውጡ አዲስ አደረጃጀት እንዲፈጠር እና ነባር የገዥው ፓርቲ አመራር በአዲስ እንዲለወጡ ያስገደደ ሲሆን መጠነኛ 

የመዋቅር ለውጦችን በመፍጠር ላይ ይገኛል፡፡ ይሁን እንጂ በተለያዩ ግዜ፣ ቦታና አጋጣሚ የሚነሱ ግጭቶች እና የጸጥታ 

መደፍረስ ምክንያት የለውጡን አቅጣጫና ውጤቱን ለመገመት አስቸጋሪ አድርጎታል፡፡ 

በመሆኑም ሀገራችንና ህዝባችን ከገቡበት የፖለቲካ አጣብቂኝ ለማውጣት እና በሀገራችን ለዘመናት የቆዩ ማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ችግሮችን በአዲስ የፖለቲካ አስተሳሰብ፣ ፖሊሲዎችና ፕሮገራሞች ለመቅረፍ ይቻል ዘንድ 

አንድ ሀገራዊ የፖለቲካ ድርጅት ማቋቋም አስፈላጊ ሆነ ተገኝቷል፡፡ ይህንኑ እውን ለማድረግ ይቻል ዘንድ በፓርቲው 

ርእዮተዓለም፣ ራእይ፣ ዓላማዎችና ስልቶች ወዘተ ዙሪያ ለመወያየት ይህ የውይይት መድረክ ተዘጋጅቷል፡፡የውይይት 

መድረኩ የሚቋቋመውን ፓርቲ በጠንካራ መሰረት ላይ ለማቆም በተከታታይ ለማካሄድ ከታሰቡ መድረኮች 

የመጀመሪው ሲሆን በቀጣይ እንደ አስፈላጊነቱ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ልዩ ልዩ መድረኮች እንደሚዘጋጁ 

ይጠበቃል፡፡  

የተከበራችሁየተከበራችሁየተከበራችሁየተከበራችሁ    የውይትየውይትየውይትየውይት    መድረኩመድረኩመድረኩመድረኩ    ተሳታፊዎችተሳታፊዎችተሳታፊዎችተሳታፊዎች    የሚቋቋመውየሚቋቋመውየሚቋቋመውየሚቋቋመው    ፓርቲ፤ፓርቲ፤ፓርቲ፤ፓርቲ፤            

በሀገራችንበሀገራችንበሀገራችንበሀገራችን    የፖለቲካየፖለቲካየፖለቲካየፖለቲካ    ስርአትንስርአትንስርአትንስርአትን    ውስጥ፡ውስጥ፡ውስጥ፡ውስጥ፡        

አዲስ የፖለቲካ ፍልስፍና፤ አዲሰ ተዋናዮችና፤ አዲስ የፖለቲካ ባህል  እንዲፈጠር፣ በሀገራችን የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ 

ስርአት እንዲያብብ፣ የፖለቲካ ብዝሀነትና መቻቻል እንዲሰርጽ፣ የዜጎች የመደራጀትና መብት እንዲከበር፣ ነጻ ሚዲያ 

እንዲያብብ እና ዜጎች ሀሳባቸውን በነጻ የመግለጽና የመጻፍና መብቶቻቸው ሳይሸራረፉ ተግባር ላይ እንዲውል፣ ጭፍን 
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ተከታይነትና ጭፍን የፖለቲካ ጥላቻ ባህል እንዲጠፋ፣ በሀገራችን ነጻ ፖለቲካ ምርጫ እንዲኖርና የፖለቲካ ስልጣን 

ከህዝብ የሚመነጭበት አሰራር እንዲከበር፣    

    

የሀገራችንንየሀገራችንንየሀገራችንንየሀገራችንን    የኢኮኖሚየኢኮኖሚየኢኮኖሚየኢኮኖሚ    ስርአትስርአትስርአትስርአት    ጋርጋርጋርጋር    በተያያዘ፤በተያያዘ፤በተያያዘ፤በተያያዘ፤        

ድህነት እንዲጠፋና ዜጎች ተመጣጣኝ የስራ እድልና ገቢ እንዲኖራቸው፣ በሀገራችን ልማት ውስጥ ሁሉም ዜጎች እኩል 

ተሳታፊና እኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑ፣ ያልተመጣጠነ የሀብት ክፍፍልና መድሎ እንዲዎገድ፣ በክልሎች መካከል 

የተፈጠረው ከፍተኛ የእድገት ደረጃ ልዩነት ተወግዶ ሁሉም የሀገራችን ክሎችና አካባቢዎች ተመጣጣኝ እድገት 

እንዲኖራቸው፣ በተለይም ታዳጊ ክልሎች በመባል የሚታወቁት የአፋር፣ የሶማሌ፣ የቤንሻንጉልና የጋምቤላ ክልሎች ልዩ 

ድጋፍ እንዲያገኙና ልማታቸው እንዲፋጠን፣ ሳያለሰልስ ይሰራል፡፡ 

    

በማህበራዊበማህበራዊበማህበራዊበማህበራዊ    መስክ፤መስክ፤መስክ፤መስክ፤        

ዜጎች ጥራት ያለው የትምህርትና የጤና አግልግሎት ማግኘት እንዲችሉ፣ የእምንት ነጻነት እንዲከበርና መንግስት በዜጎች 

ሀይማኖታዊ ጉዳዮች ጣልቃ መግባት እንዲያቆም፣ ጥበብ የሚጎለብትባት፣ ሙያና ባለሙያ የሚከበሩባት  ሀገር 

ለመፍጠር ወዘተ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል፡፡  

 

ይህ ከፍተኛ ሀገራዊ ራእይ እውን ይሆን ዘንድ የሚጠበቅብንን የዜግነት ግዴታ ለመወጣት አንድ ጠንካራ የፖለቲካ 

ድርጅት መመስረት ይደር የማይባል ጉዳይ ነው፡፡ በመሆኑም ውድ የመድረኩ ተሳታፊዎች ለምናቋቁመው የፖለቲካ 

ፓርቲ ግብአት ይሆን ዘንድ በውይይቱ ላይ ንቁ ተሳትፎ በማድረግና ግንቢ ሀሳቦችን እንድታበረክቱ በአክብሮት 

እየጠየቅኩ ስብሰባችን የተሳካ እንዲሆን እመኛለሁ፡፡ በመጨረሻም በፓርቲያችንን በማደራጀት ሂደት እስካሁን ለተሰሩ 

ስራዎች በገንዘብ፣ በቁሳቁስና በሀሳብ ለረዱ ዜጎች ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ፡፡ 

 

አመሰግናለሁ፡፡   

 

  




