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የየኢኢሕሕአአዳዳግግ  ምምርርጫጫ  ምምንን  ሉሉሆሆንን  ይይችችሊሊሌሌ??--  አአንንዲዲንንዴዴ  ጥጥሬሬ  ሃሃቆቆችች!!  

የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ሕሕዝዝቦቦችች  አአብብዮዮታታዊዊ  ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ግግንንባባርር  ((ኢኢሕሕአአዳዳግግ))  ፅፅ//ቤቤትት  በበዚዚህህ  ሳሳምምንንትት  

የየኢኢሕሕአአዳዳግግ  ምምክክርር  ቤቤትት  ስስብብሰሰባባ  እእንንዯዯሚሚጀጀመመርር  አአስስታታውውቋቋሌሌ፡፡፡፡  ከከኢኢሕሕአአዳዳግግ  መመታታዯዯስስ  በበሊሊይይ  የየዴዴርርጅጅቱቱ  

ሉሉቀቀመመንንበበርር  ምምርርጫጫናና  የየሃሃገገሪሪቱቱ  ቀቀጣጣይይ  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ማማንን  ይይሆሆናናሌሌ??  የየሚሚሇሇውው  ጉጉዲዲይይ  ከከአአገገርር  ቤቤትት  

እእስስከከ  ፈፈረረንንጆጆቹቹ  ቤቤትት  ዴዴረረስስ  ዋዋናናውው  የየመመነነገገጋጋሪሪያያ  አአጀጀንንዲዲ  መመሆሆንን  ከከጀጀመመረረ  ሰሰነነባባብብቷቷሌሌ፡፡፡፡  

በበዚዚህህ  ጉጉዲዲይይ  ሊሊይይ  ብብዙዙ  ተተብብሎሎሌሌ፣፣  በበርርካካታታ  መመሊሊምምቶቶችችናና  ትትንንቢቢቶቶችችምም  ተተሰሰንንዝዝረረዋዋሌሌ፡፡፡፡  ኢኢሕሕአአዳዳግግ  

ምምርርጫጫውውንን  እእንንዳዳትት  ነነውው  የየሚሚያያካካሄሄዯዯውው??  የየሉሉቀቀመመንንበበሩሩ  ይይሁሁንን  የየጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  ምምርርጫጫ  እእንንዳዳትት  

ይይፈፈፀፀማማሌሌ??  በበሚሚሇሇውው  አአጀጀንንዲዲ  ዙዙርርያያ  ከከራራሱሱ  ከከፓፓርርቲቲውው  እእስስከከአአሁሁንን  ዴዴረረስስ  በበይይፋፋ  የየተተሰሰጠጠ  መመግግሇሇጫጫምም  

ሆሆነነ  የየፓፓርርቲቲውው  ህህገገዯዯንንብብ  ስስሇሇዚዚህህ  ጉጉዲዲይይ  ምምንን  እእንንዯዯሚሚሌሌ  ሕሕጉጉንን  በበመመጥጥቀቀስስ  ማማብብራራሪሪያያ  የየሰሰጠጠ  ሰሰውው  

አአሌሌሰሰማማሁሁምም  ወወይይምም  ተተፅፅፎፎ  አአሊሊነነበበብብሁሁምም፡፡፡፡  በበዚዚሁሁምም  ምምክክንንያያትት  ትትንንበበያያውውናና  መመሊሊምምቱቱ  እእሁሁንንምም  ዴዴረረስስ  

እእንንዯዯቀቀጠጠሇሇ  ነነውው፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  ሰሰሇሇዚዚህህ  ወወቅቅታታዊዊ  የየምምርርጫጫ  ጉጉዲዲይይ  የየፓፓርርቲቲውው  ((ግግንንባባሩሩ))  የየውውስስጥጥ  ሕሕግግ  ምምንን  

ይይሊሊሌሌ??  ምምንንስስ  አአይይሌሌምም??  በበሚሚሇሇውው  አአጀጀንንዲዲ  ዙዙርርያያ  አአንንዲዲንንዴዴ  ጥጥሬሬ  ሏሏቆቆችችንን  ማማስስቀቀመመጥጥ  ወወዯዯዴዴሁሁ፡፡፡፡  

የየፓፓርርቲቲውው  ውውስስጠጠ  ሕሕግግ  ምምንን  ይይሊሊሌሌ??  

11..  የየኢኢሕሕአአዳዳግግ  ምም//ቤቤትት  አአባባሌሌ  የየሆሆነነ  ማማንንኛኛውውምም  ሰሰውው  ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  ሉሉቀቀመመንንበበርርነነትት  እእጩጩ  ሆሆኖኖ  መመቅቅረረብብ  

ይይችችሊሊሌሌ፡፡፡፡  ይይህህምም  ማማሇሇትት  በበንንዴዴፈፈ  ሃሃሳሳብብ  ዯዯረረጃጃ  118800  የየምምክክርር  ቤቤቱቱ  አአባባሊሊትት  ሁሁለለምም  እእጩጩ  መመሆሆንን  

ይይችችሊሊለለ  ማማሇሇትት  ነነውው፣፣  ሁሁለለምም  የየምምክክርር  ቤቤቱቱ  አአባባሊሊትት  መመራራጭጭምም  ተተመመራራጭጭምም  የየመመሆሆንን  እእኩኩሌሌ  መመብብትት  
አአሊሊቸቸውው፣፣  

  

22..  እእያያንንዲዲንንደደ  የየምምክክርር  ቤቤቱቱ  አአባባሌሌ  በበተተናናጠጠሌሌ  ኢኢሕሕአአዳዳግግንን  በበሉሉቀቀመመንንበበርርነነትት  የየሚሚመመራራ  እእጩጩ  አአባባሌሌ  

የየማማቅቅረረብብ  መመብብትት  አአሇሇውው፡፡፡፡  የየኢኢህህአአዳዳግግ  ግግንንባባርር  አአባባሌሌ  የየሆሆኑኑትት  አአራራቱቱ  ፓፓርርቲቲዎዎችች  የየኔኔ  ነነውው  የየሚሚለለትትንን  
እእጩጩ  አአባባሌሌ  ማማቅቅረረብብ  አአይይችችለለምም፣፣  ይይህህንን  ማማዴዴረረግግ  የየራራሴሴ  የየሚሚለለትትንን  ሰሰውው  ሇሇማማስስመመረረጥጥ  ተተዯዯራራጅጅቶቶ  እእናና  
ጨጨርርሶሶ  እእንንዯዯመመምምጣጣትት  ስስሇሇሚሚቆቆጠጠርር  አአይይፈፈቀቀዴዴምም፣፣  

  

33..  አአንንዴዴ  የየምም//ቤቤቱቱ  አአባባሌሌ  የየመመጣጣበበትትንን  ወወይይምም  አአባባሌሌ  የየሆሆነነበበትትንን  ብብሔሔራራዊዊ  ፓፓርርቲቲ  ተተሻሻግግሮሮ  ከከላላልልችች  

የየግግንንባባሩሩ  አአባባሌሌ  የየሆሆኑኑ  ብብሔሔራራዊዊ  ፓፓርርቲቲዎዎችች  የየፈፈሇሇገገውውንን  ሰሰውው  በበእእጩጩነነትት  ማማቅቅረረብብ  ይይችችሊሊሌሌ፣፣  ይይህህምም  
ማማሇሇትት  አአንንዴዴ  የየብብአአዳዳንን  አአባባሌሌ  የየሆሆነነ  የየምምክክርርቤቤትት  አአባባሌሌ  ከከህህወወሃሃትት  የየምምክክርር  ቤቤትት  አአባባሌሌ  የየሆሆነነንን  ሰሰውው  
በበእእጩጩነነትት  ሉሉያያቀቀርርብብ  ይይችችሊሊሌሌ  ማማሇሇትት  ነነውው፣፣  
  

44..  የየኢኢሕሕአአዳዳግግ  ሉሉቀቀመመንንበበርር  ሇሇመመሆሆንን  ቁቁሌሌፍፍ  መመመመዘዘኛኛውው  ሇሇኢኢሕሕአአዳዳግግ  ፕፕሮሮግግራራሞሞችችናና  ሇሇህህገገመመንንግግስስቱቱ  

የየማማይይናናወወጥጥ  አአቋቋምም  ያያሇሇውው  ሰሰውው  መመሆሆንንናና  ብብቃቃትትናና  ብብቃቃትት  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  ብብቃቃትት  ሲሲባባሌሌ  ከከሁሁለለምም  በበሊሊይይ  
በበተተግግባባርር  የየመመምምራራትት  ችችልልታታውው  የየተተረረጋጋገገጠጠ፣፣  የየህህዝዝብብ  ወወገገንንተተኝኝነነትትናና  የየህህዝዝብብንን  ችችግግርር  የየመመፍፍታታትት  
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አአቅቅምም፣፣  አአገገርር  አአቀቀፍፍ  እእይይታታናና  ተተቀቀባባይይነነትት፣፣  እእንንዱዱሁሁምም  በበአአሁሁኑኑ  ወወቅቅትት  ሃሃገገሪሪቱቱ  ከከገገጠጠማማትት  ቀቀውውስስ  
መመንንጥጥቆቆ  ሇሇማማውውጣጣትት  የየሚሚያያስስችችሌሌ  ቁቁርርጠጠኝኝነነቱቱ  ያያሇሇውው  አአመመራራርር  መመሆሆንንንን  ያያመመሇሇክክታታሌሌ፣፣  

  

55..  እእጩጩ  ሆሆነነውው  ሇሇውውዴዴዴዴርር  የየሚሚቀቀርርቡቡ  የየምምክክርር  ቤቤትት  አአባባሊሊትት  ከከተተወወሰሰኑኑ  በበኋኋሊሊ  ምምርርጫጫውው  በበምምስስጢጢርርናና  

በበአአስስመመራራጭጭ  ኮኮሚሚቴቴ  አአማማካካይይነነትት  ይይፈፈፀፀማማሌሌ፣፣  

የየፓፓርርቲቲውው  ውውስስጠጠ  ሕሕግግ  ምምንን  አአይይሌሌምም??  

11..  በበፓፓርርቲቲውው  ሕሕገገ  ዯዯንንብብ  የየትትኛኛውውምም  ቦቦታታ  ሊሊይይ  ከከየየትትኛኛውውምም  ብብሔሔራራዊዊ  ፓፓርርቲቲ  እእጩጩ  ተተወወዲዲዲዲሪሪ  በበወወረረፋፋ  

መመቅቅረረብብ  አአሇሇበበትት  የየሚሚሌሌ  ይይዘዘትት  ያያሇሇውው  አአንንቀቀፅፅ  የየሇሇምም፣፣  ባባሇሇፈፈውው  ጊጊዜዜ  የየዚዚህህኛኛውው  ፓፓርርቲቲ  የየግግንንባባሩሩ  
ሉሉቀቀመመንንበበርር  ነነበበርር፣፣  አአሁሁንን  ዯዯግግሞሞ  የየዚዚያያኛኛውው  ፓፓርርቲቲ  ተተራራ  ነነውው  የየሚሚባባሌሌ  ነነገገርር  የየሇሇምም፣፣  

  

22..  ብብሔሔራራዊዊ  ፓፓርርቲቲዎዎችች  የየየየራራሳሳቸቸውውንን  እእጩጩ  ተተወወዲዲዲዲሪሪ  ይይዘዘውው  ይይቀቀርርባባለለ  የየሚሚሌሌ  በበፓፓርርቲቲውው  ውውስስጠጠ  ህህግግ  

ውውስስጥጥ  የየሇሇምም፣፣  አአሰሰራራሩሩ  እእንንዯዯዛዛ  ከከሆሆነነ  እእያያንንዲዲንንደደ  ብብሔሔራራዊዊ  ፓፓርርቲቲ  የየየየራራሱሱንን  ዴዴምምፅፅ  ሇሇራራሱሱ  እእጩጩ  
ተተወወዲዲዲዲሪሪ  ከከሰሰጠጠ  በበኋኋሊሊ  ውውጤጤቱቱ  እእኩኩሌሌ  ዴዴምምፅፅ  ይይሆሆንንናና  በበግግንንባባርር  ዯዯረረጃጃ  ምምርርጫጫ  የየሚሚባባሌሌ  ነነገገርር  ሉሉኖኖርር  

ስስሇሇማማይይችችሌሌ  ነነውው፣፣  ምምክክንንያያቱቱምም  የየሚሚመመረረጠጠውው  ሰሰውው  44ቱቱምም  ብብሔሔራራዊዊ  ፓፓርርቲቲዎዎችች  ያያቀቀፈፈውው  ግግንንባባርር  

ሉሉቀቀመመንንበበርር  እእንንጂጂ  የየአአንንዴዴ  ፓፓርርቲቲ  መመሪሪ  ስስሊሊሌሌሆሆነነ፣፣  
  

33..  ከከምምርርጫጫ  በበፊፊትት  እእከከላላንን  ምምርርጡጡ  የየሚሚሌሌ  አአይይነነትት  ይይዘዘትት  ያያሇሇውው  በበግግሌሌፅፅምም  ይይሁሁንን  በበህህቡቡእእ  የየምምርርጫጫ  

ቅቅስስቀቀሳሳ  ማማካካሄሄዴዴ  አአይይፈፈቀቀዴዴምም፣፣  በበዴዴርርጅጅቱቱ  ባባህህሌሌናና  ሌሌማማዲዲዊዊ  ወወግግምም  እእንንዯዯ  ነነውውርር  ከከሚሚቆቆጠጠሩሩ  
የየስስነነምምግግባባሮሮችች  ጉጉዴዴሇሇቶቶችች  መመካካከከሌሌ  አአንንደደናና  ዋዋናናውው  ነነውው፣፣  

  

44..  በበፓፓርርቲቲ  ውውስስጥጥምም  ሆሆነነ  ከከፓፓርርቲቲውው  ውውጪጪ  አአባባሊሊትት  ባባሌሌሆሆኑኑ  ወወገገኖኖችች  ወወይይምም  በበህህዝዝብብ  ስስምም  የየሚሚካካሄሄዴዴ  

ምምርርጫጫ  የየሇሇምም፣፣  ምምርርጫጫውው  የየፓፓርርቲቲውው  የየውውስስጥጥ  ምምርርጫጫናና  በበፓፓርርቲቲውው  ((ግግንንባባሩሩ))  ውውስስጠጠ  ሕሕገገ  መመሰሰረረትት  

የየሚሚካካሄሄዴዴ  ነነውው፡፡፡፡  

  

መመጋጋቢቢትት  1122  ቀቀንን  22001100        
  

ማማህህላላትት  አአዲዲሙሙ  
ከከአአዱዱስስ  አአበበባባ  ዩዩኒኒቨቨርርሲሲቲቲ  


