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የዯኢህዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ የአቋም መግሇጫ 
 

አዱስ አበባ፣ የካቲት 20፣ 2010(ኤፍ.ቢ.ሲ)የዯኢህዳንማዕከሊዊ ኮሚቴ ሊሇፉት 24 ቀናቶች ስብሰባ ኣካሄዶሌ። 

የማዕከሊዊ ኮሚቴው ስብሰባ የተካሄዯው በአብዮታዊ ዱሞክራሲያዊ ስርዓታችን እና አጠቃሊይ ሃገራዊ ህሌውናችን ከፍተኛ 
አዯጋ ሊይ በወዯቀበትና ይህንኑ መሰረት ያዯረገው የኢህአዳግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው እያጋጠሙን ባለ ፖሇቲካዊና ሃገራዊ 
ችግሮች ዙሪያ ባዯረገው ግምገማ አጠቃሊይ መስማማት በመፍጠር 
ቀጣይ አቅጣጫዎችን ባስቀመጠ ማግስት ነው። 

በመሆኑም ማዕከሊዊ ኮሚቴው ከወትሮው በከፍተኛ ጥሌቀትና 
በተሇየ ሁኔታ ዝርዝርና ፍፁም ነፃ ውይይት በማዴረግ ሃገራዊ 
ህሌውናችንን ማረጋገጥን እንዯግብ አስቀምጦ ወዯ ውይይት 
ገብቷሌ። በውይይቱም ያሇንበትን ዓሇማዊና ሃገራዊ ሁኔታ በተሇይም 
ሃገሪቱ የምትገኝበትን የአፍሪካ ቀንዴ /Geo –Politics/ ሁኔታ 
በዝርዝር ፈትሿሌ። የሃገራችን ስሊምና ህሌውና ሇአፍሪካ ቀንዴ 
ሰሊምና ህሌውና ያሇውን ፋይዲና ትርጉም በዝርዝር ገምግሟሌ። 

በሀገራችን በአጠቃሊይ ያሇንበትን ፖሇቲካዊ ሁኔታም በዝርዝርና 
ሇወትሮው ከነበረን ሁኔታ በመሰረቱ የተሇየና ጥሌቀት ባሇው ሁኔታ 
ሇመወያየትና ሇመነጋገር ተችሎሌ። የክሌሊችንንም ሁኔታ አሁን 
ሃገሪቱ ካሇችበት ሁኔታ አንፃር በዝርዝርና በጥሌቀት ገምግሟሌ።  

ግምገማችን እንዯተሇመዯው ችግርን በመዘርዘር ብቻ ሳይሆን ሇእያንዲንደ ችግር የችግሩን ፈጣሪና ባሇቤት በመሇየት፤ 
ሇተፈጠረው ችግር ተጠያቂነትና ሃሊፊነት በመውሰዴ መንፈስ የተካሄዯ መሆኑ በርግጥም ሌዩና ታሪካዊ ያዯርገዋሌ። በርካታ 
ጉዲዮችን በስፋትና በጥሌቀት የዯኢህዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ ከገመገመ በኋሊ በሚከተለትም ጉዲዮች ዴምዲሜዎች ሊይ 
ዯርሷሌ። 

1. የዴርጅታችን ዯኢህዳን እና ኢህአዳግ ሉቀመንበር የሆነው ጓዴ ሃይሇማርያም ዯሳሇኝ ከዴርጅታችን ዯኢህዳንና 
ኢህአዳግ ሉቀመንበርነትና ከሃገሪቱ ጠቅሊይ ሚኒስትርነት በገዛ ፈቃደ ከአብዮታዊነትና ከህዝባዊነት በመነሳት ስሌጣን 
ሇመሌቀቅ ጥያቄ ማቅረቡ ይታወቃሌ። የስሌጣን መሌቀቅ ጥያቄው በሃገራችን እየተፈጠረ ሊሇው ችግር መንግስት እና 
ዴርጅት እየወሰዯው ሊሇው እርምጃ ውጤታማነትና በቀጣይ ሇሚኖሩን የሀገር ግንባታና የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ 
ትግልች የመፍትሄው አካሌ መሆኑንም አሳውቆናሌ፡፡ ከዯኢህዳን ሉቀመንበርነት ቦታ ሇመሌቀቅ ያቀረበውን ጥያቄ 
ዯኢህዳን በሙለ ዴምፅ ተቀብል ያፀዯቀ ሲሆን ይህም የአብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ ዴሊችንና የመሪያችን ብቃት ያመጣው 
መሆኑን በአግባቡ እንገነዘባሇን። አሁንም ስሌጣንን የሕዝብ አገሌጋይነት መሣሪያ ከመሆን ይሌቅ ሇራስ ጥቅምና ክብር 
መጠቀሚያ የማዴረግ ዝንባላ ገኖ ባሇበት ሃገርና አህጉር ስሌጣንን በራስ ፍሊጎት በመሌቀቅ ሇሃገሪቱም ሆነ ሇአህጉራችን 
አዱስ ታሪክ በማስቀመጡ በመሪያችን በእጅጉ ኮርተናሌ። በአመራር ዘመኑም ሊስመዘገባቸው አመርቂ ዴልችና ውጤቶች 
ተገቢውን ክብር እንሰጣሇን። በየዯረጃው ያለት አመራሮች መሊው ህዝባችንና ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ጭምር ከዚህ 
ከመሪያችን ላጋሲ ተገቢውን ትምህርት ይወስዲለ ብል ዯኢህዳን ያምናሌ። ቀጣይ የሃገራችን የስሌጣን ሽግግር ፍፁም 
ሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ እንዱሆን ዯኢህዳን የበኩለን ሇመወጣት የተዘጋጀ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ያረጋግጣሌ። 

2. ዯኢህዳን በሃገራችን ሊሇፉት 26 ዓመታት ባጠቃሊይ እና በተሇይም ከተሃዴሶ በኋሊ ባሇፉት 15 ዓመታት በተከታታይ 
ሇተመዘገበው ፈጣን ሌማትና በሃገራችን የዱሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና ዘሊቂ ሰሊም ሇማስፈን በተዯረገው ርብርብን 
ሇተገኘው ሇውጥ የበኩለን ዴርሻ መወጣቱን በፅናት ያምናሌ። በሃገራችን አንዴ ሃገራዊ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማሕበረሰብ 
ከመገንባት አንፃር ዯኢህዳን የክሌለን ህዝቦች እንዱሁም የመሊው ሀገራችን ህዝቦች ትስስር ከማጎሌበት አንፃር እየጎሇበተ 
የመጣ መሻሻሌ እንዱመዘገብ የበኩለን አበርክቱዋሌ። ይህም ሆኖ አሁንም በርካታ ጉዴሇቶች እንዲለና ሇነዚህ ጉዴሇቶች 
የራሱ ዴርሻ እንዲሇው ገምግሟሌ። ባንዴ በኩሌ ማሳካት የሚገባንና በሊቀ ዯረጃ ያሊሳካናቸው በርካታ ችግሮች መኖራቸውን 
እንዱሁም ስኬቶቹ በራሳቸው የፈጠሩትንና የሚፈጥሩትን ተጨማሪ የማሕበረሰብ ፍሊጎቶች ተከታትል ትርጉም ባሇው ዯረጃ 
መመሇስ ባሇመቻሊችን የተፈጠረውን ቅሬታም ዯኢህዳን በአግባቡ ይገነዘባሌ። 

3. ዴርጅታችን ዯኢህዳን የሚመራው ክሌሌ ተመሳሳይ ብሄራዊና መዯባዊ ጭቆና ሲፈራረቅባቸው የኖሩ 56 ብሄር 
ብሄረሰቦች በዴርጅታችን ፖሇቲካዊ አመራርና በሰፊው ህዝባችን መሌካም ፈቃዴ የፈጠሩት አንዴነት ሊሇንበት ጠንካራ 
ትስስር አዴርሶናሌ፡፡ በክሌሊችን የሚገኙ ብሄር፤ ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን ሲመሩ የነበሩትን 21 ዴርጅቶችን በራሳችን ፈቃዴና 
ይሁንታ በማዋሀዴ አንዴ የፖሇቲካ ዴርጅት በመፍጠራችን በክሌለ ዳሞክራሲያዊ አንዴነት እንዱያብብ በማዴረግ ረገዴ 
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ሁነኛ ታሪካዊ ዴሌ መሆኑን እንገነዘባሇን፡፡ ይህ ታሪካዊ ክንውንና ያስገኛቸው ውጤቶችም በሀገር ዯረጃ ተምሳላት 
እንዯሚሆንና ሇኢህአዳግ የአንዴ ፓርቲነት ውጥኖችና ሀገራዊ አንዴነት ሌምዴና እርምጃ እንዯሆነ እናምናሇን፡፡ 
በዳሞክራሲያዊ አንዴነታችንም በርካታ ብዝሃነትና ትስስር ያሊቸውን ብሄር/ብሄረሰቦችና ህዝቦችን በአንዴ ዴርጅትና በአንዴ 
ክሌሊዊ መንግስት ስር አዯራጅቶ ሊሇፉት 25 ዓመታት በማታገሌ በርካታ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ዴልች አስመዝግበናሌ፡፡ 
በነዚህ ዴልች ዛሬም ዯኢህዳን ኩራት ይሰማዋሌ፡፡ ሆኖም ይህ ብዝሃነትን ማዕከሌ ያዯረገው አንዴነት ያሇምንም ችግር 
አሌጋ ባሌጋ ሆኖ የተፈጠረና ሇወዯፊቱም ከተግዲሮት የፀዲ እንዱሆን ይበሌጥ ጠንክሮ መስራት እንዲሇበት ዯኢህዳን 
ያምናሌ፡፡ በተሇያዩ ወቅቶች የክሌሊችንን አንዴነት የሚፈታትኑ ችግሮች ያጋጠሙንና እያጋጠሙን ያለ ቢሆንም ዋናው ችግር 
ግን የኪራይ ሰብሳቢነት ሽፋን የሆነው ጠባብነት ነው፡፡ በመሆኑም ይህን አዯናቃፊ አመሇካከትና ተግባር ዛሬም እንዯከዚህ 
ቀዯሙ ሁለ በፅናት በመታገሌ በሂዯት የጀመርነውንና ዲር ያሊዯረስነውን ዳሞክራሲያዊ አንዴነትን ማጠናከርና የክሌለን 
አንዴነት በማጎሌበት ወዯ ሊቀ ዯረጃ ማዴረስ እንዲሇብን ተገንዝበናሌ። በርግጥም የክሌሊችን ብሄር ብሄረሰቦች እና ሕዝቦች 
ትስስርና አንዴነት ጠንካራ እንዱሆን ሉሰሩ የሚገባቸው በርካታ ጉዲዮች እንዲለም ሇይተናሌ። ዘሊቂና ፅኑ መሰረት ያሇውን 
የህብረተሰባችንን አንዴነት በመፍጠር ሇሃገራችን አንዴነት አብነታዊ ሚናችንን መጫወታችንን አጠናክረን መቀጠሌ 
እንዲሇብን ተማምነናሌ።  

4. ዳሞክራሲ ሇሃገራችን የህሌውና ጉዲይ መሆኑን ከመነሻው አምነን የገባንበት ጉዲይ ቢሆንም በዚህ በኩሌ የሄዴንበት 
ርቀት በራሳችን መሇኪያም ቢሆን መሆን በሚገባው ዯረጃ አሇመዴረሱን ዯኢህዳን በፅናት ያምናሌ። የዳሞክራሲያዊ ስርዓት 
ግንባታ ከመሊ ዜጎች ነፃና የነቃ ተሳትፎ ውጪ ሉታሰብ የሚቻሌ አይዯሇም። በዚህ በኩሌ የዜጎችን የነቃ ተሳትፎ የሚገዴቡ 
በርካታ ችግሮች እንዲለ ዯኢህዳን አይቷሌ፡፡ የዳሞክራሲ ተቋማት ማሇትም በየዯረጃው ያለ ምክር ቤቶች የብዙሃን 
ማህበራትም ሆነ የብዙሃን መገናኛዎች ህገ-መንግስታዊ ሃሊፊነታቸውን እንዱወጡ ከማብቃትና ከማበረታታት ይሌቅ በብዙ 
መሌኩ የሚታዩ አዯናቃፊ ሁኔታዎች ያሊስወገዴን መሆኑን በአግባቡ ተረዴተናሌ፡፡ በመሆኑም ይህን ሁኔታ በመሰረቱ 
የሚቀይር አቅጣጫ ይዘን የዜጎችን ነፃና የነቃ ተሳትፎ ሇማረጋገጥ ከወትሮው የተሇየ ትግሌ ሇማዴረግ ዯኢህዳን 
ተዘጋጅቷሌ።  

5. ዴህነትና ኋሊቀርነት በሚያንገሊታው ሃገር ውስጥ ያሇ ፖርቲ ይህን ችግር ከመፍታት በሊይ የሆነ አጀንዲ ሉኖረው 
አይችሌም፡፡ ዯኢህዳን የክሌለን ሆነ የአገሪቱን ዴህነትና ኋሊቀርነት ማስወገዴ የዘወትር ስራው አዴርጎ ሲሰራ ቆይቷሌ፡፡ 
በሂዯቱም እስካሁን በርካታ ዴልች ቢኖሩም ዛሬም ይህ ጠሊት ከሕብረተሰባችን ጫንቃ ጨርሶ ያሌወረዯ መሆኑን በአግባቡ 
ይረዲሌ፡፡ በሀገር ዯረጃም ሆነ በክሌሊችን የሌማት ስራዎች ጋር ተያይዞ አሁንም የሚነሱ በርካታ የፍትሃዊ ተጠቃሚነት 
ጥያቄዎች መኖራቸውንም ዴርጅታችን ይገነዘባሌ፡፡ የሀገራችንን ብልም የክሌሊችንን ህዝብ ህይወት የሚቀይሩ 
የትራንስፎርሜiን ስራዎች ያስገኘናቸው ዴልች እንዯተጠበቁ ሆነው አሁንም የተንጠባጠቡ ስራዎች መኖራቸውን 
ገምግመናሌ፡፡ ስኬቶቹን በማስፋትና ጉዴሇቶቹን በየዯረጃውና በቀጣይ በመፈታት ሃገራዊ የሌማት ስራችንም ሆነ ክሌሊዊ 
ሌማታችን በተሇይም ወጣቶችንና ሴቶችን ጨምሮ ሁለንም ብሄር ብሄረሰቦች ፍትሃዊ ተጠቃሚ ያዯረገ እንዱሆን ዯኢህዳን 
በፅናት ይታገሊሌ፡፡ በሁለም መስክ ተዯማሪ ሇውጥ ብቻ ሳይሆን ትራንስፎርሜሽን በማረጋገጥ ሂዯት ምሌአተ ህዝቡን 
ተጠቃሚ ሇማዴረግ ዯኢህዳን ከመቼውም ጊዜ በሊይ ቁርጠኛ መሆኑን ያረጋግጣሌ። 

6. የመዴበሇ ፓርቲ ዳሞክራሲ ስርዓት ካሇ ዳሞክራሲያዊ የተወዲዲሪ ፓርቲዎች ተሣትፎ ሉረጋገጥ እንዯማይቻሌ በፅንስ-
ሃሳብ ዯረጃ በዯኢህዳን አስቀዴሞ በቂ ግንዛቤና እውቀት የተያዘበት ጉዲይ ነው፡፡ ባሇፉት አመታት ባካሄዴነው ትግሌ 
አንፃራዊ ሌምዴና መሻሻልች እንዲለ የማይካዴ ነው። ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ በተግባራዊ እንቅስቃሴአችን ግን በርካታ 
እጥረቶች እንዲለብን ዯኢህዳን በዝርዝር ገምግሟሌ፡፡ በቀጣይ ህገ መንግስታዊ ስርአቱን ተቀብሇው በሰሊማዊ መንገዴ 
እየተንቀሳቀሱ ካለ በሀገርና በክሌሌ ዯረጃ ከሚገኙ ተቃዋሚ /ተፎካካሪ/ ፓርቲዎች በክሌሊችን ያሇምንም ተፅእኖና እንቅፋት 
እንዱንቀሳቀሱ ሃሊፊነታችን ከመወጣትም በሊይ ሌዩነታችን እንዯተጠበቁ ሆነው በሚያግባቡን የጋራ ክሌሊዊና ሃገራዊ 
ጉዲዮች ተዯጋግፎ ሇመስራት ዯኢህዳን ያሇውን ዝግጁነት በዚህ አጋጣሚ መግሇፅ ይፈሌጋሌ። 

7. ፌዳራሊዊ ስርአታችን በአጠቃሊይና ህገ መንግስታችን በተሇይ የሃገራችን ዜጎች በሃገራችው ተዘዋውረው የመኖርና 
የመስራት ነፃነት እንዲሊቸው በግሌፅ ይቀበሊሌ፤ ይዯነግጋሌ፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዯህ በተሇይ በጎሊ ሁኔታ በተሇያዩ የሃገራችን 
ክፍልች እየተከሰተ ያሇው ብሄርን መሰረት ያዯረገ ጥቃት፣ እንግሌትና ስዯት ዯኢህዳን አምርሮ ይቃወማሌ። በሂዯቱም 
ህይወታቸውን ሊጡ ወገኖች ህይወት መጥፋትና እንግሌት የተሰማንን መሪር ሃዘንና ቁጭት እንገሌፃሇን፡፡ የተፈናቀለ ወገኖች 
በፍጥነት እንዱቋቋሙ የተጀመረውን ጥረት ሇመዯገፍ ያሇንን ዝግጁነትም እንገሌፃሇን። ዴርጅታችን በሃገራችን በአጠቃሊይ 
ሆነ በክሌሊችን በተሇይ ይህ አስነዋሪ ዴሪጊት በፍፁም እንዲይከሰት በፅናት ይታገሊሌ። 

የተከበራችሁ የክሌሊችን ህዝቦች  

ባሇፉት ዘመናት በሃገራችን ተንሰራፍተው በነበሩት ጭቆናዎች የክሌሊችን አርሶ አዯሮችና አርብቶ አዯሮች እንዱሁም 
የከተሞች ነዋሪዎች እንዯሁሇተኛ ዜጋ ተቆጥረው ባይተዋር ከነበሩበት የግፍ አገዛዝ ከላልች የሀገራችን ህዝቦች ጋር በመሆን 
ተፋሌመው በማስወገዴ የራሳችንን ጉዲዮች በራሳችን እየወሰንን በአዱስቱ ኢትዮጵያ ግንባታ ሂዯት እኩሌ ተዋናይ በመሆን 
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ሩብ ምዕተ አመታት ዘሌቀናሌ። የሃገሪቱን ሰባ በመቶ ብዝሀነት በያዘው ክሌሊችን ስር በመሰባሰባችን አንፃራዊ እጥረቶቻችንን 
በአንፃራዊ ጥንካሬያችን በማካካስ ፈጣን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እዴገት በጋራ ተሳትፏችን በማረጋገጥ ፍትሏዊ 
ተጠቃሚነታችን አሣዴገናሌ፡፡ የተመዘገቡት አወንታዊ ሇውጦች እንዯተጠበቁ ሆነው በበቂ ዯረጃ መጠቀም ያሌጀመሩ 
የክሌሊችን የህብረተሰብ ክፍልች መኖራቸውን የዯኢህዳን ማእከሊዊ ኮሚቴ በዝርዝር ባዯረገው ግምገማ ተገንዝቧሌ። 
ዴርጅታችን ዯኢህዳን በሚመራው የክሌለ መንግስት በተሇያዩ ዯረጃ የታዩት ዴክመቶች የክሌሊችንን እምቅ አቅም አሟጠን 
በመጠቀም የክሌሊችንን አርሶ አዯሮችንና አርብቶ አዯሮችን እንዱሁም የከተሞች ነዋሪዎችን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ረገዴ 
አለታዊ ሚና እንዯነበራቸውም በቁጭት ገምግመናሌ፡፡ በመሆኑም እስከ አሁን ዴረስ የተገኙትን ስኬቶች ወዯሊቀ ዯረጃ 
ሇማዴረስ በአዱስ መንፈስና ቁርጠኝነት ሇመንቀሳቀስ ወስነናሌ፡፡ የዴርጅቱ ጥረት የሚሇካው በመሊው የክሌሊችን አርሶ 
አዯሮችንና አርብቶ አዯሮች እንዱሁም የከተሞች ነዋሪዎች ያሌተቆጠበ ጥረትና የነቃ ተሳትፎ ብቻ በመሆኑ እንዯወትሮው 
ሁለ ከጎናችን እንዴትቆሙ በአክብሮት ጥሪያችንን እናቀርባሇን፡፡ 

በየዯረጃው የምትገኙ የአመራር አካሊትና የዴርጅታችን አባሊት 

ዴርጅታችሁ ዯኢህዳን በክሌሊችን ዴህነትና ኋሊቀርነት ተወግዯው ብሌፅግናና የዳሞክራሲያዊ ባህሌ እውን እንዱሆን 
በሚታገሌበትና ህዝባችንን በሚያስተባብርበት ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መስመራችን እየተመራን ያገኘናቸውን ዴልች 
ሇማስቀጠሌና በየዯረጃው የሚገጥሙትን ተግዲሮቶችን መሻገር የሚቻሇው እያንዲንደ አባሌ በቅዴሚያ ራሱን በመሇወጥና 
በቀጣይነት በመማር የሚጫወተውን ሚና በማጠናከር ነው፡፡  

ባሇፉት አመታት በክሌሊችን ብልም በሃገራችን ሇተገኙት ስኬቶች የመሊው አባልቻችን ዴርሻ የማይተካ የመሆኑን ያህሌ 
ሇገጠሙን ፈተናዎችም በጋራና በተናጠሌ የምንወሰዯው ኃሊፊነት እንዲሇብን የዯኢህዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ ይገነዘባሌ። 
በመሆኑም ጉዴሇታችንን በፍጥነት እያረምን የህዝባችንን ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ የጀመርነው ጥረት ከዲር እንዱዯርስ 
ከመቼውም ጊዜ የበሇጠ ቁርጠኝነት በመሊበስ በአዱስ መንፈስ እንዴንትቀሳቀሱ ዴርጅታችሁ ዯኢህዳን ጥሪውን 
ያቀርብሊችኋሌ። 

የተከበራችሁ የክሌሊችን ሴቶችና ወጣቶች  

የክሌሊችን ህብረተሰብ ግማሽ አካሌና የዴርጅታችን ማህበራዊ መሰረት የሆኑት ሴቶች እንዱሁም የአሁን ተዋናዮችና የነገ 
ሀገር ተረካቢ ወጣቶች በሃገራችን በምንገነባው ዳሞክራሲና በተጀመረው ሌማት ሂዯት ብቻ ሳይሆኑ በአሁኑ ወቅትም ሁነኛ 
ተዋናዮችና ተጠቃሚዎች እንዯሆኑ ያምናሌ፡፡ በክሌሊችን በተጀመረው ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ሌማት እንዱሁም 
የዳሞክራሲ ስርዓታችን ግንባታ ሂዯት ሊሳያችሁት ብስሇትና ተሳትፎ ዯኢህዳን ትሌቅ ግምት ይሰጣሌ፡፡ በዚህ መንፈስ 
ተሳትፎአችሁንና ተጠቃሚነታችሁን ሇማሣዯግና ሇማስቀጠሌ ያሇሰሇሰ ጥረት ሲዯረግ ቆይቷሌ፡፡ባሇፉት አመታት የተዯረጉት 
ጥረቶችና ምቹ ሁኔታዎች እንዱሁም የተገኙ ውጤቶች እንዯተጠበቁ ሆኖ የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ነíነት ሇማረጋገጥ፤ 
የመዝናኛና የሰብዕና መገንበያ አስቻይ ሁኔታዎች አቅርቦት ችግር በበቂ ሇመቅረፍ አሇመቀረፉንና የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ 
ሌማት ተጠቃሚነታችሁን በራሳችሁ ተሳትፎ ሇማረጋገጥ የተኬዯው ርቀት የናንተን ፍሊጎትና አቅም የሚመጥን እንዲሌሆነ 
ዯኢህዳን በቁጭት ገምግሟሌ፡፡ በመሆኑም ዕቅድቻችንንና አሠራሮቻችንን እንዱሁም አዯረጃጀቶቻችንን በመፈተሽ 
የተጀመሩትን ጥረቶችንና የተገኙትን ስኬቶች በማስፋት በራሳችሁ የነቃ ተሳትፎ ተጠቃሚነታችሁን ሇማረጋገጥ ከመቼውም 
ጊዜ የሊቀ ጥረት ሇማዴረግ ማዕከሊዊ ኮሚቴው ወስኗሌ፡፡ የክሌሊችን ሴቶች እስካሁን ዴረስ ሇዴርጅታችን ሊሳያችሁተ ፅኑ 
ዴጋፍ አክብሮታችንን እየገሇፅን እንዯከዚህ ቀዯሙ ከጎናችን በተሇመዯው ፅናታችሁ እንዴትቆሙ ጥሪ እናቀርባሇን፡፡ 
የክሌሊችን ወጣቶችም እስከአሁን ዴረስ ሊሳያችሁት ምክንያታዊነት ጨዋነት፤ ታጋሽነትና ተሳትፎ ዴርጅታችን ያሇውን ትሌቅ 
አክብሮት እየገሇፀ አሁንም ከዴርጅታችን ዯኢህዳን ጎን በመቆም ጉዴሇታችንን አርመን ዴልቻችንን እንዴናሰፋ ጥሪያችንን 
እናቀርባሇን። 

የተከበራችሁ የመንግስት ሰራተኞችና ምሁራን  

በክሌሊችን ባሇፉት አመታት ሊስመዘገብናቸው ውጤቶች የመንግስት ሰራተኞችና ምሁራን ሚና የማይተካ እንዯሆነ ዯኢህዳን 
ይገነዘባሌ። የክሌሊችንን ሌማት በማፋጠን የህዝባችንን ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥና ሇሃገራችን ዕዴገት አስተውፅኦ ሇማበርከት 
እያንዲንደ ሰራተኛ ያሇ አዴል በቅንነትና በቅሌጥፍና እንዱሁም በውጤታማነት የሚሰጠው አገሌግልት የህዝባችንን 
ምርታማነት በማሳዯግ ሌማታችን በማፍጠን ረገዴ የሚጫወተው ሚና ጉሌህ ነው። በመሆኑም ሊበረከታችሁት አስተዋፅኦ 
ዯኢህዳን ያሇውን አክብሮት ይገሌፃሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ አሁንም ችግሮች እንዲለ ግሌፅ ነው። በዚህ ረገዴ 
የአገሌግልት አሰጣጡን ሇማዘመንና ሇማሻሻሌ ተከታታይ ጥረቶች የተዯረጉ ቢሆንም ህዝባችንን ሇምሬት የዲረጉ 
ሌማታችንንም የሚጎቱቱ መንግስታዊ የአገሌግልት አሰጣጥ ችግሮች በርካታ መሆናቸውን የዯኢህዳን ማእከሊዊ ኮሚቴ 
በቁጭት ገምግሙዋሌ፡፡ የእያንዲንዲችሁ ጥረት የሁሊችንንም ውጤትና ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ ወሳኝ በመሆኑ በእያንዲንደ 
ዕሇት የምትሰጡት የተሳሇጠ አገሌግልት በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ ሇራሳችሁና ሇሌጅ ሌጆቻችሁ የምትሠጡት አገሌግልት 
መሆኑን በመገንዘብ በአዱስ መንፈስ እና ቁርጠኝነት እንዴትተጉ ዯኢህዳን ጥሪውን ያቀርባሊችዋሌ፡፡  
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የተከበራችሁ በየዯረጃው የምትገኙ የህዝብና የሙያ አዯረጃጀቶችና ማህበራት  

በሃገራችን ባሇፉት ሩብ ምዕተ አመታት በጀመርነው የዳሞክራሲያዊ ስርዓተ ግንባታ ሂዯት የመዯራጀትና ሃሳብን በነፃ 
የመግሇፅ መብቶች ሕገመንግስታዊ ዋስትና አግኝተዋሌ፡፡ በርካታ አዯረጃጀቶች ተፈጥረው የአባልቻቸውን መብቶች 
ሇማስከበር በሚያዯርጉት እንቅስቃሴ የዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂዯት ሇማጎሌበት የተግባር አውድች ሆነው የማይናቅ 
ዴርሻ መጫወታቸውን ማ/ኮሚቴው ገምግሟሌ። ህገመንግስታዊ መሰረት መጣለና ጅምር እንቅስቃሴው እየጎሇበተ የመጣ 
መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ከዳሞክራሲ ባህሊችን አሇመዲበር የመነጩ በርካታ ማነቆዎች እንዲለም እንገነዘባሇን። 
የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ያሇህዝባዊና የሙያ አዯረጃጀቶች የነቃ ተሳትፎ የማይታሰብ ነው። በመሆኑም በዚህ ረገዴ 
የሚታዩቱን ክፍተቶች በዝርዝርና በየዯረጃው በመፈተሸ በናንተው የነቃ ተሳትፎ እየቀረፍን ሇመሄዴ ማእከሊዊ ኮሚቴ 
አፅንኦት ሰጥቶ በመወያየት ውሳኔ አሳሌፏሌ። በመሆኑም መሊው የክሌሊችን የሙያና ህዝባዊ አዯረጃጀቶችና ማህበራት የጋራ 
ክሌሊችንን በጋራ ጥረታችን ሇመገንባት፤ የዳሞክራሲ ስርዓታችንን በማጠናከር ሇመጪው ትውሌዴ የተሻሇች ክሌሌና ሃገር 
ሇማቆየት በምናዯርገው ርብርብ ከጎናችን እንዴትቆሙ ጥሪያችን እናቀርባሇን። 

የተከበራችሁ በመሊው አሇም የምትኖሩ የክሌሊችን ተወሊጆች 

በየሄዲችሁበትና በምትኖሩበት አከባቢ ሁለ የሚገጥሙዋችሁን ፈተናዎች በመቋቋም ራሳችሁን ሇመሇወጥ ባዯረጋችሁት 
ጥረት ጥሪት እየቋጠራችሁ ሌምዴና እውቀት እያካበታችሁ ቤቴሰቦቻችሁን ከመርዲት ባሻገር ባሇፉት አመታት በተሇያየ 
ዯረጃ በጅምር ዯረጃም ቢሆን እንዯየአቅማችሁ በክሌሊችንና በሃገራችን ሌማት በመሳተፍ የበኩሊችሁን ጠጠር በመጣሌ 
ሊበረከታችሁት አስታዋፅኦ ዯኢህዳን ያሇውን አክብሮት ይገሌፃሌ። ሇወዯፊቱም ይህንን ጥረታችሁን በማሳዯግ 
በኢንቨስትመንት፣ በማማከር ወይም በማስተማርና በቴክኖልጂ ሽግግር የሊቀ አስተዋፅኦ እንዴታበረክቱ ዯኢሀዳን ጥሪውን 
ያቀርብሊችሁዋሌ። በዚህ ረገዴ የሚገጥሟችሁን እንቅፋቶች ሇመቅረፍም ዯኢሀዳን ቁርጠኛ አቋም መውሰደን 
እናረጋግጥሊቹዋሇን። 

የተከበራችሁ እህት እና አጋር ዴርጅቶች 

ባሇፉት ሩብ ምዕተ አመታት የሃገራችንን የቁሌቁሇት ጉዞን በመግታት አንፃራዊ ሰሊም ሌማትና ዳሞክራሲ ሇመገንባት በጋራ 
ተንቀሳቅሰናሌ። እየጎሇበተ የመጣ ስኬትም አስመዝግበናሌ። ከተመዘገቡት ስኬቶች ባሻገርም ነባርና በተገቢው ዯረጃ 
ያሌተቀረፉ ችግሮች እንዱሁም ከስኬታችን ጋር የተያያዙ አዲዱስ ፈተናዎችም እያጋጠሙን መጥተናሌ። በየጊዜው 
የገጠሙንን ፈተናዎች እየተቋቋምን አንፃራዊ አቅማችንን በማጠናከር ተከታታይ ውጤቶችን እያስመዘገብን እንዯመጣነው 
ሁለ በቀጣይም የሊቀ ጥረት በማዴረግ እጥረቶቻችንን እየቀረፍን፣ የህዝቦቻችንን ተሳትፎ እያጎሇበትን ሌማታችንና 
ዳሞክራሲያችንን እያሰፋን የጀመርነውን ሁሇንተናዊ ሇውጥ ከዲር ሇማዴረስና የጀመርነው ትግሌ ይበሌጥ ፍሬ እንዱያፈራ 
በጋራ መንቀሳቀስ እናዲሇብን እናምናሇን። ዴህነትና የዳሞክራሲ አሇመዲበር ሰሊማችንን እንዯሚፈታተነው ሁለ የሰሊማችን 
መዯፍረስን የተጀመሩትን ሇውጦች የሚቀሇብስና በሁሊችንም ኪሳራና አገራዊ ጥፋት እንዱጠናቀቅ የሚያዯርግ ፈተና ነው። 
የጎዯሇው ይሞሊ ዘንዴ በንቁ ተሳትፎና ትጋት ጥያቄዎችን እያቀረቡ ተጠያቂነትን ማረጋገጥና ሇመፍትሄው በሃሊፊነትና በሰከነ 
መንገዴ መንቀሳቀስ የግዴ ይሊሌ። በመሆኑም ዴርጅታችን በሁሊችንም ዘንዴ የሚታየውን ዴክመቶቻችንን እያረምን 
የህዝቦቻችንን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ሇማጎሌበትና ሰሊም፣ ሌማትና ዳሞክራሲ የሰፈነባት አገር ሇመገንባት በሚዯረውገው 
ጥረት እንዯወትሮ ሁለ በጋራ በፅናት እንዴንቆም የዯኢህዳን ማእከሊዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርብሊችሁዋሌ፡፡ 

የተከበራችሁ የሃገራችን ህዝቦች  

በብዝሀነት ሊይ የተመሰረተው ዳሞክራሲያዊ ስርአታችን የየራሳችንን ጉዲይ በራሳችን በነፃነት እየወሰንን ሀገራዊ ትስስራችንን 
ይበሌጥ እንዴናጠናክር ዕዴሌ የፈጠረ ነው። ብዝሃነታችንን መቀበሌና ማክበር የአንዴነታችን መሰረት እንጂ የመሇያየት 
ምንጭና ሰበብ እንዲሌሆነ በፅኑ እናምናሇን። ይህንንም ባሇፉት ሩብ ምዕተ አመታት በክሌሊችን በተግባር አረጋግጠናሌ። 

የዯቡብ ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ተወሊጆች በመሊው ሃገራችን ተሰራጭተው የሁለም የሃገራችንን ህዝቦች 
እንዯ ህዝባቸው ክሌልችንም እንዯቤታቸው በመቁጠር ከጉሌበት እስከ አዕምሮ ስራ ዴረስ ተሰማርተው በታታሪነት 
በመሰማራት በስራቸውም ራሳቸውንና የሚኖሩባቸውን ክሌልች ሌማትና ተጠቃሚነት በማሳሇጥ ረገዴ አወንታዊ ሚና 
ሲጫወቱ ኖረዋሌ። የክሌሊችን ተወሊጆች በመሊው ሃገራችን ክሌልች የመሰማራቸውን ያህሌ ክሌሊችንም የመሊው ሃገራችን 
ህዝቦች ተወሊጆች በነፃነት እንዯቤታቸው የሚኖሩበትና ሇመኖር የሚመርጡት ክሌሌ ነው። ይኸው የመቻቻሌ ባህሌ አንዴ 
የኢኮኖሚያዊና የፖሇቲካዊ ማህበረሰብን ሇመገንባት በተያያዝነው በብዝሀነት ሊይ ሇተመሰረተው የአዱሲቷ ኢትዮጵያ 
ግንባታን ሇሃገራዊ አንዴነታችን ጉሌህ አብነት እንዯሆነ ዯኢህዳን ይገነዘባሌ፡፡ በሀገራችን በተገቢው ዯረጃ ካሌተቀረፉት 
የኪራይ ሰብሳቢነትና ሙስና ችግሮች ጋር ተጣብቀው በአሁኑ ወቅት ብቅ ብቅ የሚለት ጠባብነትና ትምክህት አብሮነታቸንን 
መፈታተናቸውን አሊቆሙም። በመሆኑም እነዚህ ችግሮች ሇዘመናት ያቆያችሁትን አንዴነታችሁንና መተሳሰራችሁን 
እንዲይሸረሽሩት ዴርጅታችን ዯኢህዳን አጥብቆ በመታገሌ የበኩለን ዴርሻ መወጣቱን እንዯሚቀጥሌ ሌናረጋግጥሊችሁ 
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እንወዲሇን። መሊው የሀገራችን ህዝቦችም የቆየውንና አሇም የመሰከረሇትን አንዴነታችሁንና ትስስራችሁን በማጠናከር አንዱት 
ኢትዮጵያን ሇመገንባት የጀመራችሁትን ጥረት አጠናክራችሁ እንዴትቀጥለ ዯኢህዳን ጥሪውን ያቀርብሊችሁዋሌ፡፡ 

የተከበራችሁ ተፎካካሪ ፓርቲዎች  

ካሇፉት ሩብ ምእተ አመታት ጀምሮ በሃገራችን በተጀመረው የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የዜጎች ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ 
መብቶች መከበር ጋር ተያይዞ የመዴበሇ ፓርቲ ስርዓት ሇማዲበር እየወዯቅን እየተነሳን መጥተናሌ። በሂዯቱም የራሱ 
አወንታዊ ፋይዲ ያሇው ሌምዴ እየቀሰምን አንፃራዊ አቅም ፈጥረናሌ። በሂዯቱ የተገኘውን ሌምዴ እጥረትና ስኬት እየፈተሽን 
አሰራሮቻችንን ሇማሻሻሌም ጥረቶች ተዯርገዋሌ። ጥረቶቻችን እንዯተጠበቁ ሆነው በዴርጅታችንም ሆነ ዴርጅታችን 
በሚመራው መንግስት እንዱሁም በተፎካካሪ ፓርቲዎች ዘንዴ መሻሻሌ የሚገባቸው ከዳሞክራሲ ባህሌ አሇመዲበር ጋር 
የተሳሰሩ ቀሊሌ የማይባለ ጉዴሇቶች መኖራቸውን ማእከሊዊ ኮሚቴያችን ይገነዘባሌ። በመሆኑም በሚያሇያዩን ጉዲዮች ዙርያ 
ሌዩነቶቻችንን በማንጠር በሰሇጠነ መንገዴ ሇመተጋገሌ፣ በሚያግባቡን ክሌሊዊና ሃገራዊ ጉዲዮች ዙሪያ እየተመካከርንና 
እየተባበርን በመንቀሳቀስ በምክንያት የሚቃወምና በምክንያት የሚዯግፍ ትውሌዴ በማነፅ በሃገራችን የዲበረ የዳሞክራሲ 
ባህሌ እንዱገነባ ዯኢህዳን ዝርዝር ግምገማ በማዴረግ ውሳኔዎችን አሳሌፏሌ። ተፎካካሪ ፓርቲዎችም በሰሇጠነ መንገዴ 
ሇመተባበርና ሇመተጋገሌ በሃሊፊነት መንፈስ በመንቀሳቀስ የዴርሻቸሁን እንዴትወጡ ዴርጅታችን ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 

ጉዴሇታችን በጋራ ጥረታችን ይሞሊሌ !! 

ህዲሴያችን በጋራ ተሳትፏችን ይሰምራሌ!! 

የዯኢህዳን ማእከሊዊ ኮሚቴ 

የካቲት 19/2010 ዓ.ም 

 


