
7 
 

የስብሰባውየስብሰባውየስብሰባውየስብሰባው    ዓይነት፡ዓይነት፡ዓይነት፡ዓይነት፡    የመስራችየመስራችየመስራችየመስራች    ጉባኤጉባኤጉባኤጉባኤ    የእንኳንየእንኳንየእንኳንየእንኳን    ደህናደህናደህናደህና    መጣችሁመጣችሁመጣችሁመጣችሁ    ንግግርንግግርንግግርንግግር    
ቀን፡ቀን፡ቀን፡ቀን፡    መጋቢትመጋቢትመጋቢትመጋቢት    15 201115 201115 201115 2011    
ቦታ፡ቦታ፡ቦታ፡ቦታ፡    ካፒታልካፒታልካፒታልካፒታል    ሆቴልሆቴልሆቴልሆቴል        
 

የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ 

የተከበራችሁ የፓርቲው አደራጅ ኮሚቴ አባላት፣ 

የተከበራችሁ የፓርቲው መስራች አባላት - ክቡራት እና ክቡራን እንኳን ደህና መጣችሁ!!! 

ነፃነት እና እኩልነት ፓርቲ በሀገራችን ፖለቲካዊ ፍትህ እንዲሰፍን፣ መልካም አስተዳደር እንዲጎለብት፣ የዜጎች 

ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በተሟላ ሁኔታ እንዲከበሩ፣ እንዲሁም በሀገራችን ያለውን የቋንቋ፣ የብሄር እና 

የሀይማኖት ብዝሀነትን ያከበረ ጠንካራ የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ እንዲገነባ የበኩሉን አስተዋፅዖ ለማድረግ 

የተቋቋመ ፓርቲ ነው፡፡   

 ፓርቲው ዛሬ ላይ የደረሰው እጅግ አድካሚ፣ ረጅም እና የብዙሀንን ድካምና ርብርብን የጠየቀ የቅድመ 

ዝግጅት ሂደቶችን በማለፍ ነው፡፡ ፓርቲው የመጀመሪያውን የአደራጅ ኮሚቴ ስብሰባ ካከናወነ በኋላ የፓርቲውን 

ምስረታ እውን ለማድረግ የሚያስችሉ የፊርማ አሰባሳቢ፣ የሰነድ ዝግጅት፣ የሀብት ማሰባሰብ እና የጉባዔ አዘጋጅ 

ኮሚቴዎችን በማዋቀር ስራውን ጀመረ፡፡  

ፊርማ አሰባሳቢ ኮሚቴ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሀገራዊ ፓርቲ ለማቋቋም የሚያስፈልጉትን 

መመዘኛዎች መሰረት በማድረግ፣ ለምስረታው የሚያስፈልጉ ክልል፣ ዞንና ወረዳዎችን በመምረጥ ለእነዚህም ተወካዮችን 

መሰየም ቀዳሚ ተግባሩ ነበር፡፡ በዚህም መሰረት አዲስ አበባ፣ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ደቡብ፣ ሶማሌ፣ አፋር፣ ሐረር እና 

ድሬዳዋ ክልሎች እና የከተማ አስተዳደሮች የመስራች አባል ክልሎች እንዲሆኑ በመወሰን ከሞላ ጎደል ፓርቲው 

ከምስረታው ጀምሮ በአባላት ስብጥር ሀገሪቷን ወካይ እንዲሆን ጥረት ተደርጓል፡፡ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 

መስፈርት ሀገራዊ ፓርቲ ለማቋቋም ከአራት (4) ክልሎች አንድ ሺ አምስት መቶ (1500) ፊርማዎች ማሰባሰብን እንደ 

መስፈርት የሚያስቀምጥ ቢሆንም በፓርቲው የፊርማ አሰባሳቢ ኮሚቴ አባላት በተደረገው ብርቱ ጥረት ከላይ 

ከተጠቀሱት ክልሎች ከሁለት ሺ አምስት መቶ (2500) በላይ ፊርማዎች ማሰባሰብ ተችሏል፡፡ የአባልነት ምልመላ እና 

ምርጫ በሚካሄድበት ወቅት የምርጫ መስፈርቱ አሳታፊ እና ፍትሐዊ እንዲሆን አስፈላጊውን ጥረት በማድረግ የተዘጋጀ 

ሲሆን በዚህም መሰረት ምልመላው የሀገሪቱን የብሔር፣ የሀይማኖት እና የፆታ ብዝሀነትን ያንፀባረቀ እንዲሆን ሙከራ 

ተደርጓል፡፡  

የሰነድ ዝግጅት ኮሚቴው  የፓርቲ መተዳደሪያ ደንብ እና የፓርቲውን ፕሮግራም የሚያዘጋጁ ንዑስ 

ኮሚቴዎችን በማቋቋም ለፓርቲ ምስረታ የሚያስፈልጉ ሰነዶችን ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እንዲዘጋጁ ከፍተኛ ጥረት 

አድርጓል፡፡ በፓርቲ ፕሮግራም ዝግጅት ሂደት የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚያዊ፣ የፖለቲካዊ እና የውጭ ግንኙነት 

ፕሮግራሞችን የሚያዘጋጅ ንዑሳን ኮሚቴዎችን በማቋቋም የሀገሪቱን ነባር ፖሊሲዎች ግምገማ እና ፓርቲው ሀገሪቷ 

ብትከተለው አዋጭ ይሆናል ብሎ ከሚያስበው ርዕዮተ ዓለም አንፃር ጥልቅ ፍተሻ በማድረግ አማራጭ የፖሊሲ 

አቅጣጫዎቹን ለመንደፍ ሙከራ ተደርጓል፡፡ ለዚህም ዝግጅት ይረዳ ዘንድ በየሙያ ዘርፉ ላይ ጥልቅ እውቀት እና ከፍ 

ያለ ተሞክሮ ባላቸው ባለሙያዎች የሰነድ ዝግጅት ኮሚቴ አባላቱን ያሳተፈ በርዕዩተ ዓለም ጉዳዮች፣ በመሬት ስሪት 

አማራጮች፣ በፌደራሊዝም፣ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ፣ በጤናና በውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎች እና ጥያቄዎች ላይ ተከታታይ 
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ሴሞናሮች ተካሂደዋል፡፡ ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ አንፃርም የሌሎች አቻ ፓረቲዎች ተሞክሮና  የፓርቲውን 

አደረጃጀት ልዩ ባህሪያት ከግምት ውስጥ በማስገባት ተሰናድቶ እነሆ በአባላት ለማፀደቅ ዛሬ በእጃችሁ ላይ  ባለበት 

ደረጃ ላይ ሊደርስ ችሏል፡፡  

ፓርቲው ዛሬ ላይ የደረሰበትን የምስረታ ጉባዔ እውን ለማድረግ የሀብት ማሰባሰብ ኮሚቴው የማይተካ ሚና 

ተጫውቷል፡፡ ኮሚቴው ከቅድመ ምስረታ ጀምሮ ፓርቲው ተመስርቶ ወደ ተግባር በሚገባበት ጊዜ ሊያስፈልገው 

የሚችለውን የገንዘብ መጠን በእቅድ በማስቀመጥ የተለያዩ አማራጮችን በመንደፍ ሀብት የማሰባሰብ ጥረቶችን 

አድርጓል፡፡ በዚህም መሰረት የተለያዩ ባለሀብቶችን እና ታዋቂ ግለሰቦች የተሳተፉበት የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም 

ያከናወነ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ለተለያዩ ባለሀብቶች ስለ ስለፓርቲው ዓላማና ግብ በግል ገለፃ በማድረግ 

ለአላማዎቹ ማስፈፀሚያ የገንዘብ ልገሳ እንዲያደርጉ ሙከራ ተደርጓል፡፡ በዚህም ሂደት ለፓርቲው  የእለት ተዕለት 

ወጪዎች እና ለምስረታ ጉባዔው የሚያስፈልጉ ወጪዎችን ለመሸፈን ተችሏል፡፡ በዚሁ አጋጣሚ የፓርቲው አደራጅ 

ኮሚቴ አስተዋፅዖ ላደረጉ ድርጅቶች እና ግለሰቦች የላቀ ምስጋናውን ያቀርባል፡፡  

የጉባዔው አዘጋጅ ኮሚቴም በጉባዔው ላይ ከሚሳተፉ እንግዶች መረጣና ግብዣ ጀምሮ ለጉባዔው 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች እና ሎጂስቲክስ እንዲሟላ ጥረት በማድረግ እንዲህ በአማረ ሁኔታ ጉባዔው እንዲካሄድ ሰፊ ስራ 

አከናውኗል፡፡  

ፓርቲው በምስረታ ሂደት ላይ እያለ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሚካሄዱ  ጉባዔዎች ላይ በመሳተፍ ከሌሎች 

አቻ ሀገራዊ እና ክልላዊ ፓርቲዎች ጋር መልካም የሚባል ግንኙነቶችን እና ሰፊ የሆነ የልምድ ልውውጥ መድረኮችን 

መፍጠር የቻለ ሲሆን በቀጣይም ለሚደረጉ  የትብብር፣ ቅንጅት እና ውህደት አማራጮች አስፈላጊውን መደላደል 

ፈጥሯል፡፡  

በመጨረሻም የዛሬው እለት እውን እንዲሆን በርካታ ድርጅቶች እና ግለሰቦች   ሰፊ አስተዋፅዖ አድርገዋል፡፡ 

በተለይም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተለያዩ የትብብር ደብዳቤውችን ለሚመለከታቸው አካላት በመጻፍ እና 

በፓርቲው ሰነዶች ላይ ጠቃሚ ግብረ መልሶችን በመስጠት ላደረገልን ቀና ትብብር ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን፡፡  

ፓርቲው ለዛሬው እለት እንዲበቃ ጊዜያቸውን እና እውቀታቸውን ሳይሰስቱ አስተዋፅዖ ላደረጉ ግለሰቦች 

በሙሉ የላቀ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን፡፡  

ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይጠብቅ!!!             

   

 

 

 

   

 




