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የኢህአዳግ ምክር ቤት ጽ/ቤት እንኳን  ሇአዱሱ ዓመት 

በሰሊም አዯረሳችሁ የመሌካም ምኞት መግሇጫ 

 

የተጠናቀቀው 2003 ዓመት በሀገራችን ታሪክ እጅግ ጉሌህ ስፍራ 

የሚሰጣቸውና የሀገራችን ህዲሴ በአስተማማኝ ሁኔታ እውን የሚያረጋግጡ 

ታሊሊቅ ህዝባዊ ዴርጅታዊ ተግባራት የተከናወኑበት ነው፣ 

ዴርጅታችን የያዘው መስመር ስኬታማነት የህዝቡን ቀጣይነት ያሇው 

ተጠቃሚነት በተጨባጭ እያረጋጠ በመምጣቱ በ2003 በተካሄዯው ሀገራዊ 

ምርጫ ዴርጅቱ የሀገሪቱን በከፍተኛ ፍጥነት ሇማስቀጠሌና የያዘችውን 

ዕቅድች በመከሇስ በሁለም መስክ የህዝቡን የሇውጥ ፍሊጎት የሚመጥን 

ዕቅዴ አዘጋጅቶ የተረባረበበት አመት ነው፣ 

የዚሁ የከፍተኛ ሇውጥ፣ የሀገራችንና የዴርጅቱ መስመር ስኬት 

መገሇጫ  የሆነውና የአምስት አመቱ የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን አካሌ 

የሆነው የህዲሴው ግዴብም በዚሁ ተሳስሮ በሀገራችን ታይቶ የማይታወቅ 

የህዝብ መነቃቃትና ተሳትፎ የተረጋገጠበት ዓመት በመሆኑ ዴርጅታችን 

የተከተሊቸው ሌማትና ዳሞክራሲ አቅጣጫዎች ምን ያህሌ ሀገራችንን 

በሁለም መሌኩ ከፍ ከፍ እያዯረጓት  መሆኑን በዴጋሚ  የተመሰከረበት 

አመት ነው፣ 

ዴርጅቱ የጀመረው  ከትውሌዴ ተሻጋሪ  መስመርና በስኬት  ጎዲና 

ሊይ ያሇውን የሀገራችንን ህዲሴ ቀጣይነት በማረጋገጥ ሊይ የተመሰረተና 

የዴርጅታችንና የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ታሳቢ ያዯረገ  የአመራር  

መተካካት ሥርዓት ተግባራዊ የተዯረገበት አመት በመሆኑም የዴርጅቱ 

አሊማዎች ሳይስተጓጎለ የሚቀጥለበትን ሁኔታ በመፍጠር ከኢህአዳግ 
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በስተቀር በሀገራችን ያሇፉትም ሆነ አሁን ያለት ላልች ፓርቲዎች 

ሉሞክሩት የማይችለት የተሇየ ብስራት የተሞሊበት ጉሌህ ክስተት ነበር፣  

ሀገራችን በዳሞክራሲና በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሌማት እንዱሁም 

እነዚህ ሊይ ተመስርቶ በሚገኘውና የእነዚህ ውጤት በሆነው ሰሊም ዙሪያ 

ዙሪያው በችግር  ውስጥ ያሇ  የአፍሪካ ቀንዴ ውስጥ ሆና በአፍሪካ እና 

በዓሇም ዯረጃ በከፍተኛ ፍጥነት በዕዴገት ጎዲና ውስጥ ከሚገኙ ጥቂት 

ሀገሮች አንዶ በመሆኗ በዓሇም አቀፍ መዴረኮች ያሊት ሚናና ተሳትፎ 

እጅግ እየጨመረ የመጣበት አመት  ነው፣ 

ይህንን ስኬት ይበሌጥ ሇማጎሌበት ዴርጅቱ የራሱን አባሊት 

እንዱሁም የውጤቱ ባሇቤትና የውጤቱ ምንጭ የሆነውን የህዝቡንና 

የመንግስትን አቅም በመገንባት እረገዴ ሰፊ እንቅስቃሴ አዴርጓሌ፣ 

በገጠር በተፈጥሮ ሀብት አጠባበቅ እና የአርሶ አዯሩን ምርታማነት 

ሇማሳዯግ የተዯረገው ርብርብ ዓይነተኛ ማረጋገጫ ነው፣ 

በከተሞችም ሇሌማታዊ  ባሇሀብቱ የተመቸ ሁኔታ ሇመፍጠር፣ 

የንግዴ ስርዓቱ ህጋዊነት የተሊበሰና በውዴዴር ሊይ የተመሰረተ እንዱሆን 

ሇማዴረግ በሂዯቱም እያንዲንደ ሰርቶ ያገኘ ዜጋ ግብር እንዱከፍሌ 

በማዴረግ የጀመርነውን ፈጣን ሌማታችንን ሇማስቀጠሌና ትሊሊቅ የሌማት 

አውታሮችን በራሳችን አቅም በመገንባት የስኬታችንን ወሰን የምንወስነው 

እኛው እራሳችን  የምንወስንበትን አቅም በማጎሌበት በሂዯቱም ሰፊ የስራ 

ዕዴሌ በመፍጠር የሴቶችና የወጣቶችን ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ እየተጋ 

ነው፣ 

ይህንን ሌማትና ዕዴገት ሇማስቀጠሌ የህዝቡን ተሳትፎ ከማጎሌበት 

ባሻገር በየህ/ሰቡ ውስጥ የሊቀ ሚና ያሊቸው ግንባር ቀዯም አባሊትን  ቁጥር 

በመጨመር በተጠናቀቀው አመት የዴርጅቱ አባሊት ቁጥር 5.9 ሚሉዮን 

የዯረሰ ሲሆን እነዚሁ አባሊቱ በተጨባጭ የራሳቸውን ስራ የሚሰሩና 
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በዙሪያቸው ያሇውን ህዝብ የሚያንቀሳቅሱ ግንባር ቀዯሞች እንዱሆኑ 

ሇማዴረግ የአቅም ግንባታ እና  የማጥራት ስራው ተጠናክሮ የቀጠሇበት 

አመት ነው፣ 

ሀገራችን እያስመዘገበች ያሇውን ስኬት ተከትል በዓሇም አቀፍ 

መዴረኮች እንዯ ህዝብና መንግስት እጨመረ ከመጣው ተሳትፏችን 

በተጨማሪ እንዯገዢ ፓርቲ ከአፍሪካ፣ ከኤስያ፣ ከሊቲን አሜሪካና የአውሮፓ 

ተራማጅ ፓርቲዎች ጋር ሰፋ ያሇ የሌምዴ ሌውውጥና የወዲጅነት 

ግንኙነቶች ተጠናክረው ቀጥሇዋሌ፣ 

ዴርጅታችን ከላልች ሀገራቸውን በአጭር ጊዜ ከሇወጡ ፓርቲዎች 

ሌምዴ እንዯሚቀስመው ሁለ በሀገራችንም ብዝሃነታችንን በፌዯራሌ 

ስርኣትና ባሌተማከሇ አስተዲዯር አዋዯን ከኒዮ-ሉበራሉዝም በተሇየ 

አቅጣጫ በተከተሌነው  የሌማት መስመር ሀገራችን ከነበረችበት ዴህነት 

አረንቋ በፍጥነት እንዴትወጣ በማዴረግ ሊይ ካሇው የዴርጅታችን 

የሌማትና የዳሞክራሲ መስመሮች ስኬት እና የአመራር ጥበብ ሌምዴ 

ሇመቅሰም የሚመጡና ፍሊጎታቸውን የሚያሳዩ ፓርቲዎች ቁጥር እየጨመረ 

መጥቷሌ፣ 

ኢህአዳግ እንዯ ከዚህ ቀዯሙ ሁለ የህዝቡን ተሳትፎ የህሌውናው 

መሰረት አዴርጎ ይረባረባሌ፣ ሇዚህም ከተሇያዩ የህዝብ አዯረጃጀቶች ጋር 

በአጋርነት ሇመስራት ከመቼውም ጊዜ በሊይ ተዘጋጅቷሌ፣ 

በሀገራችን ህገ-መንግስቱን አክብሮ ሇመንቀሳቀስ ፍሊጎቱ ካሊቸውና 

በተግባርም ጥረት ከሚያዯርጉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር በሚያሇያዩን 

ጉዲዮች እንዯተሇያየን በጋራ ጉዲዮቻችን በገንቢ ትችት ሊይ ተመስርተን 

ሀገራችንን በጋራ መገንባት እንችሌ ዘንዴ የተጀመረውን የመመካከርና 

የተሳትፎ ዕዴሌ ሇማስፋት የጀመረውን ትረት አጠናክሮ ይቀጥሊሌ፣ 
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መሊው የኢትዮጵያ ህዝቦች የጋራ ተጠቃሚነታችንን በማረጋገጥ 

የኢትዮጵያን  ህዲሴ እውን ሇማዴረግ ዴርጅታችን የተከተሊቸውን 

የሇውጥና  የእዴገት መስመሮች ተቀብሊችሁ ባዯረጋችሁት ጥረት 

ሀገራችንን በህዲሴ ጎዲና ማስገባት በመቻሊችን ዴርጅታችን የተሰማውን 

ዯስታና ምስጋና እየገሇፅን በቀጣይም ኢህአዳግ ከስህተቶቹ እየተማረ 

ጥንካሬዎቹን እያስፋፋ የህዝቡን ተግሳፅና ምክር እንዯግብአት እየወሰዯ 

የሀገራችንን  ህዲሴ ሇማስቀጠሌ ያሇውን ቁርጠኝነት ይገሌፃሌ፡፡ 

ዴርጅቱ የተከተሇው መስመር በህዝቡ ተሳትፎ የሚተገበርና ሁለም 

በጥረቱ ሌክ በየዯረጃው በሊቀ ዯረጃ የሚጠቀምበት ነው!  

የእስከዛሬው ስኬታችን በዴርጅታችን በሰሊም አርማ በህዝቡ የሊቀ 

ተሳትፎ እንዯመጣው ሁለ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ህዲሴ ጉዟችን በህዝቡ የሊቀ 

ተሳትፎና ተጠቃሚነት እና በዴርጅታችን ቀጣይነት ያሇው የመሇወጥና 

የመማር ትጋትና አመራር ይረጋገጣሌ! 

ከኢህአዳግ ምክር ቤት ፅ/ቤት ጳጉሜ 5 ቀን 2003 ዓ.ም 

 

 


