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ቀን፡ቀን፡ቀን፡ቀን፡    የካቲትየካቲትየካቲትየካቲት    17171717፣፣፣፣    2011201120112011    
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የተከበሩየተከበሩየተከበሩየተከበሩ    ዶዶዶዶ////ርርርር    አረጋዊአረጋዊአረጋዊአረጋዊ    በርሄ፣በርሄ፣በርሄ፣በርሄ፣        

የተከበሩየተከበሩየተከበሩየተከበሩ    አቶአቶአቶአቶ    ዩሱፍዩሱፍዩሱፍዩሱፍ    ያሲን፣ያሲን፣ያሲን፣ያሲን፣    የኢትዮጵያየኢትዮጵያየኢትዮጵያየኢትዮጵያ    ፖለቲካፖለቲካፖለቲካፖለቲካ    ተንታኝናተንታኝናተንታኝናተንታኝና    ጸኃፊጸኃፊጸኃፊጸኃፊ    

የተከበሩየተከበሩየተከበሩየተከበሩ    ዶዶዶዶ////ርርርር    አብዱልቃድርአብዱልቃድርአብዱልቃድርአብዱልቃድር    አደምአደምአደምአደም    የየየየ    ነጻነትናነጻነትናነጻነትናነጻነትና    እኩልነትእኩልነትእኩልነትእኩልነት    ፓርቲፓርቲፓርቲፓርቲ    አደራጅአደራጅአደራጅአደራጅ    ኮሚቴኮሚቴኮሚቴኮሚቴ    ሰብሳቢሰብሳቢሰብሳቢሰብሳቢ            

የተከበራችሁየተከበራችሁየተከበራችሁየተከበራችሁ    የነጻነትናየነጻነትናየነጻነትናየነጻነትና    እኩልነትእኩልነትእኩልነትእኩልነት    ፓርቲፓርቲፓርቲፓርቲ    መስራችመስራችመስራችመስራች    አባላትናአባላትናአባላትናአባላትና    ደጋፊዎችደጋፊዎችደጋፊዎችደጋፊዎች    

ጥሪጥሪጥሪጥሪ    የተደረገላችሁየተደረገላችሁየተደረገላችሁየተደረገላችሁ    እንግዶችእንግዶችእንግዶችእንግዶች    

ክቡራትናክቡራትናክቡራትናክቡራትና    ክቡራን፣ክቡራን፣ክቡራን፣ክቡራን፣    

ነጻነነጻነነጻነነጻነትናትናትናትና    እኩልነትእኩልነትእኩልነትእኩልነት    ፓርቲፓርቲፓርቲፓርቲ    ((((ነእፓነእፓነእፓነእፓ)))) ሀገራችንን ለዘመናት አስረው ከያዟት የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 

አለመከበር፣ የመልካም አስተዳደር እጦት፤ የፍትህ መዛባት፤ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አድልዎ፤ ስራ አጥነት፣ የግጭቶች 

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

ለማላቀቅ በሚደረገው ጥረት የበኩሉን አስተዋጾ ለማበርከት ሀገር አቀፍ ደረጃ በመቋቋም ላይ ያለ የፖለቲካ ፓርቲ 

ነው፡፡ አንድአንድአንድአንድ    ጠንካራጠንካራጠንካራጠንካራ    ሀገራዊሀገራዊሀገራዊሀገራዊ    የፖለቲካየፖለቲካየፖለቲካየፖለቲካ    ፓርቲፓርቲፓርቲፓርቲ የመመስረት ውጥን የሀገራችን የትላንት ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ችግሮች 

በሀገራችን ህዝቦች ላይ ያስከተሏቸው ውስብስብ ችግሮች በሚቆጫቸው እንዲሁም የሀገራችንና የህዝባችን የወደፊት 

እጣ ፋንታ በሚያሳስባቸው ሀገር ወዳድ ዜጎች ከበርካታ አመታት በፊት የተጀመረ ቢሆንም ሀገራችን ውስጥ ሰፍኖ 

በቆየው ብልሹ አሰራር ከሀሳብ ወደ ተግባር ሳይሸጋገር ለብዙ ዘመናት ቆይቷል፡፡  

 

ባለፉት ጥቂት ወራት በሀገራችን የተፈጠረውን መልካም የፖለቲካ አጋጣሚ በመጠቀም ከጥቅምት ወር 2011 ጀምሮ 

የሀገራችን የፖለቲካ ፓርቲዎች መመስረቻ ህግ በሚያዘው መሰረት የነጻነትናየነጻነትናየነጻነትናየነጻነትና    እኩልነትእኩልነትእኩልነትእኩልነት    ፓርቲፓርቲፓርቲፓርቲንንንን    የማደየማደየማደየማደራጀትራጀትራጀትራጀት    ስራ በይፋ 

ተጀምሯል፡፡ በዚህም መሰረት የፓርቲው መስራች አባላት የፊርማ ማሰባሰብ ስራ እና የሰነድ ዝግጅት የተጠናቀቀ ሲሆን 

ፓርቲውን ለህዝብ ለማስተዋወቅ ልዩ ልዩ የምክክርና የውይይት መድረኮች ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ሲደረግ 

ቆይቷል፡፡ ሴቶች፣ ወጣቶች፣ ነጋዴዎች፣ ምሁራን ፓርቲው ባዘጋጃቸው የውይይት መድረኮች በመገኘት የፓርቲውን 

ፕሮግራም ለማዳበርና ድርጅታዊ አቅሙን በተለያየ መንገድ ለመገንባት ተሳትፎ ሲያደርጉ ቆይተዋል፡፡ የፓርቲው 

አደራጅ ኮሚቴ ባስቀመጠው የድርጊት መርሀ ግብር መሰረት በዛሬው እለት የተዘጋጀው የውይይት መድረክ ፓርቲውን 

ለመላው የሀገራችን ህዝቦች ለማስተዋወቅ የሚደረገው ጥረት አንድ አካል ነው፡፡    

 
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 ሰፊ 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 
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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፡፡ ሀገራችን ከገባችበት የፖለቲካ 

አጣብቂኝ ለማውጣት እና በሀገራችን ለዘመናት የቆዩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ችግሮችን በአዲስ የፖለቲካ 

አስተሳሰብ፣ የፖለቲካ ባህል፣ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ለመተካት የነጻነትናየነጻነትናየነጻነትናየነጻነትና    እኩልነትእኩልነትእኩልነትእኩልነት    ፓርቲፓርቲፓርቲፓርቲንንንን    ማቋቋም አስፈላጊ ሆኑ 

ተገኝቷል፡፡      

    

የተከበራችሁየተከበራችሁየተከበራችሁየተከበራችሁ    የውይየውይየውይየውይይይይይትትትት    መድረኩመድረኩመድረኩመድረኩ    ተሳታፊዎችተሳታፊዎችተሳታፊዎችተሳታፊዎች        

ነጻነትናነጻነትናነጻነትናነጻነትና    እኩልነትእኩልነትእኩልነትእኩልነት    ፓርቲፓርቲፓርቲፓርቲ    ፤፤፤፤            

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 የመጻፍ መብቶቻቸው ሳይሸራረፉ ተግባር ላይ እንዲውል፣ ጭፍን 

የፖለቲካ 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 እድል እና 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 ክልሎችና አካባቢዎች ተመጣጣኝ እድገት 

እንዲኖራቸው ሳያለሰልስ ይሰራል፡፡ 

    

    



6 
 

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 ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል፡፡  

 

በውጭበውጭበውጭበውጭ    ግንኑነትግንኑነትግንኑነትግንኑነት    መስክመስክመስክመስክ    

አገራችን ያለችበትን ጂኦ-ፖለቲካዊና ጂኦ-ስትራቴጂያዊ እውነታዎችን ታሳቢ በማድረግና በአፍሪካ ቀንድ፣ በሌሎች 

የአፍሪካ ሀገሮች፣ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በአውሮፓና በአሜሪካ ተለዋዋጭ የዲፕሎማሲ እና የውጭ ግንኙነት 

ሁነቶችን ከግንዛቤ በማስገባት ሀገራዊ ጥቅማችንን በተሻለ ሁኔታ ለማሳካት የሚያስችል የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እና 

ፕሮግራሞችን ተግባራዊ ይደረጋል፡፡ በአፍሪካ ቀንድ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካና የባህል ትስስርን ማበረታታትና መደገፍ፣ 

በክልሉ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን አስተዋጾ ማድረግ፣ ኢትዮጵያ በአፍሪካና በአለም ዓቀፍ መድረኮች 

ተሰሚነትና የማይተካ ሚና እንዲኖራት ማስቻል ብሎም የኢትዮጵያን የውጭ ገጽታ ለማሻሻል  ነእፓ በትጋት ይሰራል፡፡ 

  

ውድውድውድውድ    የመድረኩየመድረኩየመድረኩየመድረኩ    ተሳታፊዎችተሳታፊዎችተሳታፊዎችተሳታፊዎች        

ክቡራትናክቡራትናክቡራትናክቡራትና    ክቡራንክቡራንክቡራንክቡራን    

በምስረታ ላይ የሚገኘው ነጻነትናነጻነትናነጻነትናነጻነትና    እኩልነትእኩልነትእኩልነትእኩልነት    ፓርቲፓርቲፓርቲፓርቲ በጠንካራ መሰረት ላይ ተቋቁሞ ራእዩንና ዓላማዎቹን በተሳካ ሁኔታ 

እውን ማድረግ የሚችል ፓርቲ ይሆን ዘንድ በዛሬው የውይይት መድረክም ሆነ ወደ ፊት ፓርቲው በሚያዘጋጃቸው 

መድረኮች በንቃት በመሳተፍ ሀገራችን ከተደቀኑባ ዘመን ተሻጋሪ ችግሮች እንድትላቀቅና ዜጎች በነጻነት፣ በእኩልነት፣ 

በፍትህ፣ በሰላምና በወንድማማችነት እንዲኖሩ የዜግነት ግዴታችንን በጋራ እንድንወጣ በፓርቲያችን አደራጅ ኮሚቴ 

ስም ጥሪየን አስተላልፋለሁ፡፡  

 

በመጨረሻም በፓርቲያችንን በማደራጀት ሂደት እስካሁን ለተሰሩ ስራዎች በገንዘብ፣ በቁሳቁስና በሀሳብ ለረዱ ዜጎች 

ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ፡፡  

 

ነጻነትናነጻነትናነጻነትናነጻነትና    እኩልነትእኩልነትእኩልነትእኩልነት    ለመላውለመላውለመላውለመላው    የሀገራችንየሀገራችንየሀገራችንየሀገራችን    ህዝቦችህዝቦችህዝቦችህዝቦች!!!!!!!!    

አመሰግናለሁ፡፡አመሰግናለሁ፡፡አመሰግናለሁ፡፡አመሰግናለሁ፡፡         

  




