
 

 
 

ከብአዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ የተሰጠ መግሇጫ 
 

 

የብሄረ አማራ ዳሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዳን) ማእከሊዊ ኮሚቴ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ በመሊ አገራችንና በክሌሊችን 
የተከሰተውን ሁኔታና ዴርጅታችን ኢህአዳግ ያካሄዯውን ግምግማ መነሻ በማዴረግ ሰፋ ያሇ ግምገማ አካሂዶሌ፡፡ በዚህ 
መሰረት ዴርጅታችን፣ የክሌሊችን መንግስት እና ህዝብ የሚገኙበትን ወቅታዊ ሁኔታ በዝርዝር ተመሌክቷሌ፡ 

ከዚህም ባሻገር አገራችን የምትገኝበትን መሰረታዊና ወቅታዊ ሁኔታ እንዱሁም የሚታዩ ጠንካራና ዯካማ ጏኖችን 
በመገምገም መሰረታዊ ሇውጦችን ሇማምጣት የሚያስችለ በዝርዝር በመመሌከት ቀጣይ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ 
ስብሰባውን በስኬት አጠናቋሌ፡፡ 

የተከበራችሁ የክሌሊችንና የአገራችን ህዝቦች 

የተከበራችሁ የብአዳን አባሊትና የትግሊችን ዯጋፊዎች 

ሇማንም ግሌፅ እንዯሚሆነው አገራችን እና ክሌሊችን ሊሇፋት ሃያ ሰባት 
ዓመታት በከፍተኛ የሇውጥ እንቅሰቃሴ ውስጥ አሌፈዋሌ፡፡ ዴርጅታችን 
ብአዳን ሇዳሞክራሲ፣ ሇሌማትና ሇሰሊም የተሇየ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ 
ከጀመረበት ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ በሁለም የህይወት መስኮች ከፍተኛ ሇውጥ 
ተመዝግቧሌ፡፡ የህዝባችንን የዘመናት የሇውጥ ጥማት ሇማርካት በተካሄዯው 
በዚህ እንቅስቃሴ የአገራችንም ሆነ የክሌሊችን ኢኮኖሚ ፈጣን እዴገት 
ተመዝግቦበታሌ፡፡ መዴረኩ የፈቀዯውን ያህሌ የህዝባችንን ኢኮኖሚያዊና 
ማህበራዊ ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥም ተችሎሌ፡፡ ዴርጅታችንና መንግስት 
ከምንም ነገር በፊት እና በሊይ የአርሶ አዯሩን የአመራረት ዘይቤ ዯረጃ በዯረጃ 
ሇማሻሻሌና ሇመቀየር ከፍተኛ እንቀሰቃሴ አካሂዯዋሌ፡፡ በዚህ እንቅስቃሴ 
አገራዊ እዴገታችንን ከመዯገፍ በተጨማሪ የክሌሊችን አርሶ አዯሮች 
ምርታማነታቸውን ሇማሳዯግ እና የምርታቸው ነፃ ተጠቃሚ እንዱሆኑ ሇማዴረግ ተችሎሌ፡፡ 

በከተሞችም ፈጣንና ህዝብን ተጠቃሚ ያዯረገ ሌማት እውን እንዱሆን ከአነስተኛና ጥቃቅን ጀምሮ ኢንደስትሪ እንዱስፋፋና 
የህዝብ ተጠቃሚነት እንዱረጋገጥ ጥረት ተዯርጏ መሌካም ውጤት ተገኝቷሌ፡፡ ብአዳንና ክሌሊዊ መንግስታችን ባካሄደት 
ከፍተኛ ጥረት የክሌሊችን ከተሞች ትንሳኤም ተበስሯሌ፡፡ 

እነዚህና ላልችም መሌካም ጅምሮች እንዯተጠበቁ ሆኖ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ በክሌሊችን የተሇያዩ አካባቢዎች የተነሱት 
ግጭቶችና ሌዩ ሌዩ ችግሮች መፍትሔ የሚሹ ሆነው እንዯሚገኙ ማዕከሊዊ ኮሚቴያችን በግምገማው አይቷሌ፡፡ 

በክሌሊችን በተሇያዩ አካባቢዎች ግጭቶችና ሁከቶች ተፈጥረው ውዴ የሆነውን የሰዎችን ህይወት የቀጠፉና ከፍተኛ የሆነ 
የንብረት ውዴመት ያስከተለ አዯጋዎች መፈጠራቸውን አስመሌክቶ በመንስኤዎቻቸው እና መፍተሄዎቹ ሊይ ማዕከሊዊ 
ኮሚቴያችን በጥሌቀት ተወያይቷሌ፡፡ የብአዳን ማእከሊዊ ኮሚቴ በዚህ አጋጣሚ በተፈጠሩት አዯጋዎች በጠፋው የሰው 
ህይወት ጥሌቅ ሃዘን የተሰማው መሆኑን እየገሇጸ ሇተጎጂ ቤተሰቦችም መጽናናትን ይመኛሌ፡፡ ህብረተሰቡን ባሳተፈ መንገዴ 
ተጎጂዎችን መሌሶ የማቋቋም እና በችግሩ ፈጣሪዎች ሊይ ተገቢውን የእርምት እርምጃ የመውሰዴ ስራ ትኩረት ተሰጥቶት 
መሰራት እንዯሚገባው አቅጣጫ አስቀምጧሌ፡፡ 

ብአዳን ፀረ-ዳሞክራሲያዊውን እና አምባገኑን ስርአት በማስወገዴ ከላልች ዳሞክራሲያዊ ዴርጅቶች ጋር የህዝቦችን ትግሌ 
በመምራት በአገራችን የዳሞክራሲያዊ ስርአት እንዱገነባ የዴርሻውን የተወጣ በባህሪው ዳሞክራሲያዊ ዴርጅት ቢሆንም 
የውስጠ ዴርጅት ትግለ እና የህዝቡን ሁሇንተናዊ ተሳትፎ መሆን በሚገባው ዯረጃ በማሳዯግም ይሁን የነበረውን ማስጠበቅ 
እንዲሌቻሇ አረጋግጧሌ፡፡ ሌዩ ሌዩ የተሳሳቱ ዝንባላዎችን ስርነቀሌ በሆነ መንገዴ ሇማስተካከሌ ባሇመቻለ ምክንያት 
የዴርጅቱ ዳሞክራሲያዊ ህይወት ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየተዲከመ መምጣቱንም ገምግሟሌ፡፡ ብአዳንን የመሰሇ በሃሳብ ብሌጫ 
መምራት የሚገባው ዴርጅት በሃሳቦች ነጻ ዝውውር ሊይ ገዯብ የሚያዯርጉ ዝንባላዎች ታይተውበታሌ፡፡ዴርጅቱና መንግስት 
የነዯፉትን ሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ መስመር አጥብቆ ይዞ ዝንባላዎችን እየገመገሙ የሇውጥ አመራር አሇማረጋገጥና ህዝብን 
የሚያረካ አመራር የመስጠት ጉዴሇትም እንዯታየ ተገምግሟሌ፡፡ 
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በዴርጅታችን ውስጥ ዳሞክራሲያዊ መዴረኩ እየጠበበ መሄደ በዴርጅት ብቻ የማይታጠር ውጤት የነበረው ነው፡፡ ችግሩ 
እየሰፋ በሄዯ ቁጥር በህብረተሰቡ ሊይ ሌዩ ሌዩ ጉዲቶች አስከትሎሌ፡፡ በህገ መንግስታችን መሰረት የተሇያዩ አስተሳሰቦች 
በነፃነት የሚራመደበትን ምቹ ሁኔታ በመፍጠር እና ይህንኑ በመተግበር ረገዴ ጉዴሇት እንዲሇ በዝርዝር ተገምግሟሌ፡፡ 
ከመሌካም አስተዲዯር አኳያ ህብረተሰቡን ያማረሩ የአገሌግልት አሰጣጥ ችግሮች፣ የሠብአዊ መብት አያያዝ ጉዴሇት፣የኑሮ 
ውዴነት ፣ የመሰረታዊ ሸቀጦች አቅርቦት ችግር ፣ ህገ ወጥ ንግዴ እና ኮንተሮባንዴ ፣ህገ ወጥ የመሬት ወረራ፣ የወጣቶች 
የስራ ዕዴሌ ፈጠራ መሆን በሚችሇው ዯረጃ እንዱሆን አሇማዴረግ እና ላልች የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች ህዝቡን 
ባሳተፈ ሁኔታ መፍታት ጊዜ የማይሠጠው ጉዲይ መሆኑን በመገምገም መሠረታዊ ሇውጥ ሇማምጣት የሚያስችለ ዝርዝር 
አቅጣጫዎች ተቀምጠዋሌ፡፡ 

በክሌሊችን ሙስና እና ብሌሹ አሠራር እየሰፋ እንዯመጣ የተገመገመ ሲሆን ባሇፈው ዓመት በተፈጠሩ የህዝብ እና የዴርጅት 
መዴረኮች ሊይ በየዯረጃው በሚገኙ ኃሊፊዎች ሊይ የተነሱ ጥቆማዎችን መሰረት በማዴረግ እርምጃ የተወሰዯ ቢሆንም 
አሁንም የመንግስትን አገሌግልት በእጅ መንሻ ማግኘት ያሌተቀረፈ ችግር በመሆኑ ህብረተሰቡን ያማረረ ችግር መሆኑ 
ተገምግሟሌ፡፡ ሙስናን ሇመታገሌ መሊውን የክሌሊችንን ህዝብ በማሳተፍና የትግለ ባሇቤት በማዴረግ በኩሌ እጥረት ያሇ 
መሆኑንም ተገምግሟሌ፡፡ 

የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን ግቦችን ሇማሳካት በተሰሩ ስራዎች የተሇያዩ ውጤቶች የተመዘገቡ ቢሆንም ቁጥሩ ያሇሆነ ህዝብ 
በዴህነት ውስጥ ይኖሯሌ፡፡ የወጣቱን የራስ ጥረትና ተነሳሽነት በሚያሳዴግ አኳኋን የሰራነው ስራ ከችግሩ ስፋት ጋር 
የሚመጣጠን ባሇመሆኑ ወጣቶቻችን ሇተስፋ መቁረጥ የተዲረጉ መሆኑን ፣ እንዱሁም ሴቶች የህዝባችንን ግማሽ 
ያህለን ቁጥር ይዘው እያሇ በሁለም ዘርፎች እነሱን ከችግር የሚያወጣ በቂ ስራ እንዲሌሰራን በዝርዝር ገምግመናሌ፡፡ 

በመጨረሻም የብአዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ በክሌለም ሆነ ከፌዯራሌ ስርዓቱ ጋር የተያያዙ ጉዲዮችን በመገምገም የሚከተለትን 
አቅጣጫዎችና ውሳኔዎች አስተሊሌፏሌ፡፡ 

1ኛ. ዳሞክራሲን ማስፈን ሇክሌሊችንም ሆነ ሇአገራችን የህሌውና ጉዲይ በመሆኑ በህበረተሰቡ ዯረጃ ብአዳን የሚታገሌሇት 
አንደ መሰረታዊ አሊማ ነው፡፡ በዴርጅቱ ውስጥም ሆነ በህዝቡ የሚታዩ የጸረ ዳሞክራሲ ተግባራትን በጽናት መታገሌ ሌዩ 
ትኩረት እንዯሚሰጠው ማእከሊዊ ኮሚቴው ወስኗሌ፡፡ የዴርጅቱን ህዝባዊነት እና አብዮታዊነት የሚፈታተኑትን የፀረ-
ዳሞክራሲያዊ አስተሳሰቦችና ተግባራት በጽናት መታገሌ የህሌውና ጉዲይ መሆኑን አጽንኦት በመስጠት ችግሮችን ሇማረም 
ቀጣይነት ያሇው ትግሌ መካሄዴ እንዯሚገባው ማእከሊዊ ኮሚቴው ወስኗሌ፡፡ከዚህ አኳያ የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ 
ተቋማት ማሇትም የህዝብ ምክር ቤቶች፣ ሚዱያዎች፣ የሲቪክና የሙያ ማህበራት፣ የእምባ ጠባቂ ፣ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን 
፣ የፍትህ አካሊት፣ ተፎካካሪ ፖርቲዎችና አባልቻቸው ሇዳሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ የሚጠበቅባቸውን ተሌእኮ እንዱወጡ 
በማስቻሌ በኩሌ ያለብን ጉዴሇቶች በዝርዝር ታይተው መሰረታዊ ሇውጥ ማምጣት እንዯሚገባ አቅጣጫ ተቀምጧሌ፡፡ 

2ኛ. የክሌሊችንና የሀገራችን ሰሊም እና የህግ የበሊይነትን የማረጋገጥ ጉዲይ በህዲሴ ጉዟችን ሊይ ያጋጠመውን የህሌውና አዯጋ 
ሇመቀሌበስ ወሳኝ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ከቅርብ አመታት ወዱህ በክሌሊችንም ሆነ በአገር ዯረጃ እያጋጠሙ ያለ ሰሊማችንን 
የሚያዯፈረሱ ችግሮች መሰረታዊ ምንጫቸውን በመፍታት አስተማማኝ ሰሊም ማረጋገጥ የወቅቱ አንገብጋቢ ጉዲይ ሆኗሌ፡፡ 
ምሌአተ ህዝቡን በማሳተፍ ሰሊምን የሚያውኩና የህግ የበሊይነትን የሚጻረሩ ማናቸውም ህገ ወጥ ተግባራት ማስቆም 
የሚያስችሌ ስራ ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶ መስራት እንዯሚገባውም ውሳኔ አስተሊሌፏሌ፡፡ 

3ኛ. ሙስናና ብሌሹ አሠራርን ከስር መሠረቱ ማዴረቅ የሚቻሇው ህብረተሰቡን የትግለ አካሌ በማዴረግ የተጀመረው ትግሌ 
ተጠናክሮ መቀጠሌ እንዯሚገባው ተወስኗሌ፡፡ በዚህም መሰረት ህብረተሰቡን ያማረሩ የአገሌግልት አሰጣጥ ጉዴሇቶች፣ 
የፍትህ መዛባት፣ የመሰረታዊ ሸቀጦች አቅርቦት እና ስርጭት ችግር ፣ ህገ ወጥ ንግዴ እና ኮንትሮባንዴ ፣የመሬት ወረራ እና 
ከግብር ስርዓቱ ጋር የሚታዩ ችግሮችነ ህዝቡን ባሳተፈ ሁኔታ የእርምት እርምጃ ይወሰዲሌ፡፡ 

4ኛ. ሀገራችን የምትከተሇው የፌዯራሌ ስርዓት ህዝቦች እኩሌ የመሌማትና የመጠቀም እዴሌ እንዱረጋገጥሊቸው ህገ-
መንግስታዊ እውቅና ያገኘ መሆኑና በዚህ ረገዴ ብዙ የተጓዝን መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በዚህም መሠረት ብአዳን እንዯላልቹ 
የሀገራችን ህዝቦች ሁለ የአማራ ክሌሌ ህዝቦችም ፍትሀዊ ተጠቃሚነታቸው መረጋጋጥ እንዲሇበት እና ከዚህ ያፈነገጡ እና 
ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን የሚያጓዴለ ማናቸውም ተግባራት አገራዊ አንዴነታችንን እንዯሚጏደ ያምናሌ፡፡ 

የብአዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ በግምገማው የፌዯራሌ ስርዓታችንን አዯጋ ሊይ የሚጥለ እና የህዝባችንን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት 
የሚጏደ ማናቸውንም ዝንባላዎችና ተግባራት ያሇምንም ማመንታት መታገሌ እንዯሚገባ አፅንኦት ሠጥቶ ተወያይቷሌ፡፡ 
በፌዯራሌ ስርዓታችን ውስጥ የፍትሃዊነት መጓዯሌ የሚታይባቸውን ማናቸውም ዘርፎች የማስተካከሌ ስራ እንዱሠራና 
ሇወዯፊቱም ጥርጣሬ የሚያነግሱ መሰሌ ተግባራት እንዱታረሙ ተገቢ ትግሌ እንዱዯረግ ስምምነት ሊይ ዯርሷሌ፡፡ 

የፌዯራሌ ተቋማት የሰው ሃይሌ አዯረጃጀት ብቃትንና ብሄራዊ ተዋጽኦን ማእከሌ በማዴረግ እንዱዯራጅ እና የሚታዩ 
ክፍተቶችን ሇማረም ተቋማቱን ሪፎርም የማዴረግ ስራ እንዱሰራም የበኩለን ሚና መጫወት እንዯሚገባው ስምምነት ሊይ 
ተዯርሷሌ፡፡ 



 

የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች በመፈቃቀርና በመከባበር የሚኖሩበት ክሌሌ ሲሆን ብሔር 
ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው የፌዯራሌ ስርዓታችን መሰረት በቋንቋቸው የመማር፣ የመዲኘትና ባህሌና 
ወጋቸውን የማሣዯግ መብታቸው ተከብሮ የሚኖሩበት ክሌሌ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ግጭቶች 
በሚከሰቱበት ጊዜ ይህንን አኩሪ እሴቱን የሚያጏዴፉ ማንነትን፣ ከባቢያዊነትንና ፖሇቲካዊ አቋምን እንዱሁም ላልች 
ጉዲዮችን መሰረት ያዯረጉ ስህተቶች የሚከሰቱበት ሁኔታ ተስተውሎሌ፡፡ ይህንን ስህተት ዴርጅታችንና መሊው የክሌሊችን 
ህዝቦች የሚያወግዙት ተግባር እንዯሆነ በመገንዘብ ከዚህ አኳያ አብሮነትንና መቻቻሌን የሚያጎሇብቱ ስራዎችን በተከታታይ 
መስራት እንዯሚገባ እና ክሌሊችን የጀመረውን የህዝብ ሇህዝብ ግንኙነት በሁለም ክሌልች በማስፋት ጠንካራ ብሔራዊ 
አንዴነት ሇመገንባት በቁርጠኝነት እንዯሚሰራ አቅጣጫ አስቀምጧሌ፡፡ 

5ኛ. የትራንስፎርሜሽን አጀንዲዎችን እና የጸረ ዴህነት ትግለን በተመሇከተ በክሌሊችን የተመዘገቡት ዘርፈ ብዙ ሇውጦች 
ሇዘመናት ስር ሰድ የቆየውን አስከፊ ዴህነትና ኋሊቀርነት በመቀየር ረገዴ ተጨባጭ የእዴገትና የሇውጥ ጉዞ ውስጥ 
መሆናችንን ያሳያለ፡፡ በእስካሁን ጉዟችን የተመዘገቡ ውጤቶች በህዝባችን ዘንዴ ያጫሩት ተስፋ እንዲይጨሌም ይበሌጥ 
ሇመስራትና ሇመታገሌ ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት ሉያሊብሱ የሚችለና የሚያጓጉ ሆነው ይገኛለ፡፡ በላሊ በኩሌ የተጀመረውን 
የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን ስራዎቻችንን የሚፈታተኑ ችግሮች እያገጠሙን መሆኑ ተገምግሟሌ፡፡ ስሇሆነም የተጀመረውን 
የጸረ ዴህነት ትግሌና ፈጣን ሌማት አጠናክሮ በማስቀጠሌ የህዝቡን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የማረገገጥ ጉዲይ ከምንጊዜውም 
በሊይ የሞት ሽረት ርብርብ እንዯሚዯረግበት አቅጣጫ ተቀምጧሌ፡፡ በተሇይም የወጣቶችንና የሴቶችን ተጠቃሚነት 
በማረጋገጥ መሰረታዊ ሇውጥ ሇማምጣት ርብርብ እንዯሚዯረግ ተወስኗሌ፡፡ ወጣቶችን በሌዩ ሁኔታ ተጠቃሚ የሚያዯርግ 
ዘርፈ ብዙ ስራዎችን መስራት እንዯሚያስፈሌግና ሌዩ የወጣቶች ፈንዴ በማቅረብ ጭምር ርብርብ መዯረግ እንዯሚገባው 
አቅጣጫዎች ተቀምጠዋሌ፡፡ 

የተከበራችሁ የክሌሊችን ህዝቦች፣ 

ባሇፉት አመታት በብአዳን አመራር ሁሇንተናዊ የሇውጥ ፍሊጎታችሁ እንዱረጋገጥሊችሁ ያሳዯራችሁት ተስፋና ዴርጅታችን 
ከዴክመቶች እንዱወጣ የነበራችሁ ተሳትፎ ከፍተኛ እንዯነበር ማዕከሊዊ ኮሚቴያችን ይገነዘባሌ፡፡ አሁንም ብአዳን የክሌሊችን 
ህዝቦች የሚጠብቁትን ሇውጥ ሇማምጣት በተሇይም በክሌለ ኢንደስትሪ የሚመራው ኢኮኖሚ ከመገንባት አኳይ ጠቃሚ 
ሚና በመጫወት ረገዴ የነበሩበትን ጉዴሇቶች ገምግሞ በአዱስ የሇውጥ መንፈስ ሇመታገሌ ሌዩ ሌዩ አቅጣጫዎችንና 
የመፍትሄ ሀሳቦችን አስቀምጧሌ፡፡ በመሆኑም የክሌሊችን ህዝቦች የብአዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሠረት 
ተሳትፏችሁን ይበሌጥ በማጠናከር ተጠቃሚነታችሁ እንዱረጋግጥ ከብአዳን ጎን እንዴትሰሇፉ የብአዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ 
ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 

የተከበራችሁ የአገራችን ህዝቦች፣ 

የአማራ ህዝብ በክሌለ ውስጥና ከክሌለ ውጪ በአስቸጋሪ ወቅቶች ሳይቀር ከላልች ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ጋር 
በመከባበርና በአንዴነት የመኖር አኩሪ ባህሌ ያዲበረ ህዝብ ነው፡፡ የአማራ ህዝብ በቀዯሙት ጊዜያት እንዯ ላልቹ የሀገራችን 
ህዝቦች ሁለ አስከፊ ዴህነት ያጎሳቆሇው ሲሆን ባሇፉት የሇውጥ አመታት ከዴህነት ሇመውጣት ርብርብ እያዯረገ ይገኛሌ፡፡ 
በአገራችንና በክሌሊችን ሇተረጋገጡ ሇውጦች በብአዳን የሚመራው የአማራ ክሌሌ መንግስት እና ህዝብ የበኩሊችንን ዴርሻ 
ያበረከትን መሆኑን እናምናሇን፡፡ አሁንም በጋራ ሇምንገነባት ኢትዮጵያ ሀገራችን ብአዳንና የአማራ ክሌሌ ህዝቦች 
የሚጠበቅብንን ሁለ ሇመወጣት ያሇንን ዝግጁነት እየገሇፅን አብሮነታችንን እንዴናጠናክር እና አንዴነታችንን የሚያሊለ 
ማናቸውንም ተግባራት እጅ ሇእጅ ተያይዘን በጋራ እንዴንታገሌ የብአዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 

የተከበራችሁ የብአዳን አባሊት፣ 

ዴርጅታችን ብአዳን አንግቦ የተነሳውን ህዝባዊና አብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ አሊማ ሉያሳካ የሚችሇው ምሌአተ ህዝቡን 
በማሳተፍ የዴርጅቱ አባሊት ግንባር ቀዯም ሚናቸውን ሲወጡ እንዯሆነ ግሌጽ ነው፡፡ አሁን የምንገኝበት መዴረክ 
የዴርጅታችን አባሊት ፅናት፣ ቁርጠኝነት እና ህዝባዊ ወገንኝነት በእጅጉ የሚፈሇግበት ነው፡፡ በመሆኑም በግምገማው 
በተቀመጡ አቅጣጫዎች መሠረት የህዝባችንን አንገብጋቢ ችግሮች በመፍታት የሇውጡን ቀጣይነት ሇማረጋገጥ በሚዯረገው 
ዘርፈ ብዙ ትግሌ ግንባር ቀዯም ሚናችሁን እንዴትጫወቱ ማዕከሊዊ ኮሚቴው ጥሪውን ሲያቀርብ በሙለ እምነት እና 
ከታሊቅ አዯራ ጋር ነው፡፡ 

የተከበራችሁ የክሌሊችን አርሶ አዯሮች 

በዴርጅታችሁ ብአዳን እና በክሌለ መከንግስት መሪነት እና ዴጋፍ ባሇፉት አመታት ምርት እና ምርታመነታችሁን በማሳዯግ 
ክሌሊችንን እና አገራችንን ከዴህነት ሇማውጣት ባዯረጋችሁት ርብርብ ዴህነትን መረታት እንዯሚቻሌ አስምክራችኋሌ፡፡ 
ይህን እንጂ ዴህነት አሁንም አሁንም ዋናው ጠሊታችን በመሆኑ ብአዳን ምርት እና ምርታመነታችሁን በማሳዯግ የጀመርነው 



 

የሇውጥ ጉዞ እውን እንዱሆን ከአሁን ቀዯሙም በሊይ ጠንካራ አመራር ሇመስጠት ተዘጋጀ መሆኑን እያረጋጋጠ 
የተሇመዯውን ታታሪነታችሁ እንዴትቀጥለ ብአዳን ጥሪውን ያስተሊሌፍሊችኋሌ፡፡ 

የተከበራችሁ የክሌሊችን የመንግስት ሠራተኞች እና ምሁራን 

በብአዳንና በሌማታዊ መንግስታችን አመራር የክሌሊችን ህዝቦች የሌማት፣ የሰሊምና የዳሞክራሲ ተሳታፊና ተጠቃሚነት 
ሇማረጋገጥ የመንግስት ሰራተኞች እና የምሁራን ሚና ከፍተኛ ነው፡፡ በክሌሊችን ሇተመዘገቡ ሇውጦች የበኩሊችሁን ዴርሻ 
የተወጣችሁ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ በመንግስት ተቋሞቻችን ህዝቡን የሚያማርሩ የአገሌግልት አሰጣጥ ችግሮች እንዲለ 
በግምገማችን አረጋግጠናሌ፡፡ ያሇንበት ወቅት በጥናትና ምርምር ሊይ የተመሠረተ አቅም የሚጠይቅ በመሆኑ በክሌሊችንና 
በአገራችን ሁሇንተናዊ የሇውጥ አጀንዲ ሊይ የምሁራን ተሳትፎ ወሳኝ ቢሆንም የክሌሊችንን ምሁራን ተሳትፎ በማረጋገጥ 
ረገዴ የሰራነው ሥራ አጥጋቢ እንዲሌሆነ እንገነዘባሇን፡፡ ከዚህ አኳያ የክሌሊችንን ህዝቦች የሚያስመርሩ ችግሮችን በመቅረፍ 
ተጠቃሚነታቸውን ሇማረጋገጥ በሚዯረገው ዘርፈ ብዙ ጥረት ሚናችሁን እንዴትወጡ የብአዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ ጥሪውን 
ያቀርባሌ፡፡ 
የተከበራችሁ የአገራችን እና የክሌሊችን የፀጥታ አካሊት፣ 

ባሇፉት አመታት መንግስትና ህዝብ የጣሇባችሁን የክሌለን ሠሊም የማስከበር ተሌዕኮ ሇመወጣት ያዯረጋችሁትን ጥረትና 
በአስቸጋሪ ወቅቶችም የህይወትና የአካሌ መስዋዕትነት በመክፈሌ ጭምር በክሌሊችን ሠሊም እንዱከበርና የህግ የበሊይነት 
እንዱረጋገጥ ሇተጫወታችሁት አኩሪ ሚና ዴርጅታችን ከፍተኛ አክብሮት እና አዴናቆት አሇው፡፡በመሆኑም በክሌሊችንና 
በአገራችን የተጀመረውን የሇውጥ ጉዞ አጠናክሮ ሇማስቀጠሌ ህዝቡን አክብራችሁ ሇህዝቡ ሰሊምና ዯህንነት 
የሚጠብቅባችሁን ሙያዊ ግዳታ እንዴትወጡ እና ወቅቱ የሚጠይቀውን መስዋእትነት ሇመክፈሌ ህዝባዊ ወገንተኛነታችሁና 
ዝግጁነታችሁን በዴጋሜ እንዴታረጋግጡ የብአዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 

የተከበራችሁ የክሌሊችን ወጣቶች 

ብአዳን የነገ አገር ተረካቢና የሇውጡ ዋና ሀይሌ መሆናችሁን ያምናሌ፡፡ ብአዳንና እሱ የሚመራው የክሌሊችን መንግስት 
ባሇፋት አመታት የወጣቶች ሁሇንተናዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት እንዱረጋገጥ የተሇያዩ ተግባራትን ያከናወነ ቢሆንም 
ተፈሊጊው ሇውጥ እንዲሌመጣ ይታወቃሌ፡፡ ከዚህ አኳያ የተጀመሩ የሌማት ውጤቶችን በመጠበቅ፣ ተገቢ ጥያቄዎቹ 
በህጋዊና ሠሊማዊ መንገዴ ብቻ በመጠየቅ፣ ዴርጅትና መንግስት ያስቀምጧቸው የችግር መፍቻ አቅጣጫዎች ተግባራዊ 
እንዱሆኑ በግንባር ቀዯምነት በመሳተፍ ጥቅማችሁ እንዱረጋገጥ ግንባር ቀዯም ሚናችሁን እንዴትጫወቱ የብአዳን ማዕከሊዊ 
ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 

የተከበራችሁ በየዯረጃው የምትገኙ የዳሞክራሲያዊ ተቋማትና የህዝብ ማህበራት፣ 

ዴርጅታችን ብአዳን በክሌሊችን እና በአገራችን ዳሞክራሲያዊ ስርዓት እንዱጎሇብት ሇዳሞክራሲ ተቋማት እና የህዝብ 
ማህበራት አስፈሊጊውን ዴጋፍ ሇማዴረግ አቅጣጫ ያስቀመጠ ሲሆን ተቋማዊ ነፃነታችሁን በመጠበቅ በክሌሊችንና በአገራችን 
የዳሞክራሲ ባህሌ እንዱጎሇብት ፣የህዝባችን ዱሞክራሲያዊ አንዴነት በማጠናከርና አስተማማኝ ሠሊም እንዱሰፍን እንዱሁም 
ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት ፈጣን ሌማት እንዱረጋገጥ፣ የክሌሊችን ህዝብ የጣሇባችሁን አዯራ በመወጣት የሚጠበቅባችሁን 
ሚና እንዴትጫወቱ የብአዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 

የተከበራችሁ ከክሌሊችን ውጭ የምትኖሩ የአማራ ብሔር ተወሊጆች፣ 

በአገራችን ከክሌሊችን ውጭ በሚሉዮኖች የሚቆጠሩ የአማራ ብሔር ተወሊጆች እንዯሚገኙ ይታወቃሌ፡፡ ከዚህ አኳያ 
ባሇፉት አመታት ብአዳን ህገ-መንግስታዊ የፌዯራሌ ሥርአቱ በፈጠረሌን መሌካም ዕዴሌ በመጠቀም አገራዊ አንዴነት 
እንዱጠናከርና ከእህትና አጋር ዴርጅቶችና ከክሌሊዊ መንግስታት ጋር በመተባበር በተዯራጀም ሆነ ባሌተዯራጀ መንገዴ ሌዩ 
ሌዩ የመዯጋገፍ ተግባራትን አከናውኗሌ፡፡ ከክሌሊችን ውጭ የሚገኙ የአማራ ብሔር ተወሊጆች ጥቅም በዋናነት 
የሚረጋገጠው ክሌልቹን በሚመሩ እህትና አጋር ዴርጅቶችና ክሌሊዊ መንግስታት መሆኑን ብአዳን በጥብቅ ያምናሌ፡፡ሇዚህ 
ጥቅም መረጋገጥም ብአዳን የአማራ ብሔር ተወሊጆች ከሚኖሩባቸው ክሌልች እና እህትና አጋር ዴርጅቶች እንዱሁም 
ከክሌሊዊ መንግስታት ጋር በመተባበር የሰራው ሥራ በቂ ነው ብል አያምንም፡፡ ጠንካራ መዯጋገፍ መፍጠርና የዜጎች 
መሠረታዊ ህገ-መንግስታዊ መብቶች እንዱረጋገጡ በተሻሇ ሁኔታ መስራት እንዲሇበትም ተገንዝቧሌ፡፡ በዚህ መሠረት 
በመዯጋገፍ ሊይ በመመስረት ከክሌሊችን ውጭ የሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወሊጆች ተሳትፎና ተጠቃሚነት እንዱረጋገጥ 
ጠንክሮ መስራት እንዲሇበት አቅጣጫ አስቀምጧሌ፡፡ በመሆኑም ከክሌሊችን ውጭ የምትኖሩ የአማራ ብሔር ተወሊጆች 
ከምትኖሩባቸው ክሌልች ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በዳሞክራሲያዊ አንዴነት መንፈስ በመተባበር የጋራ 
ጥቅሞቻችሁ እንዱከበሩ እና ፀንቶ የኖረው አንዴነታችሁ እንዱጎሇብት የሚጠበቅባችሁን ሚና እንዴትጫወቱ የብአዳን 
ማዕከሊዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 



 

የተከበራችሁ በውጪ አገራት የምትኖሩ የአማራ ክሌሌ ተወሊጆች፣ 

በውጭ አገር ያካበታችሁትን እውቀትና ሌምዴ እዱሁም ያፈራችሁትን ሀብት በመጠቀም በቻሊችሁት ሁለ የራሳችሁንና 
የክሌሊችሁን ህዝቦች ጥቅም የሚያረጋግጥ ተሳትፎ እንዴታዯርጉ ብአዳን ከምንጊዜውም የተሻሇ ዴጋፍ ሇማዴረግ አቅጣጫ 
አስቀምጧሌ፡፡ ስሇሆነም ወዯ ክሌሊችሁና አገራችሁ መጥታችሁ የአገራችንን እና የህዝባችንን ጥቅም ማዕከሌ በማዴረግ 
በቻሊችሁት ሁለ እንዴትሳተፉ የብአዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 

የተከበራችሁ እህትና አጋር ዴርጅቶች፣ 

በአገራችን በሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መንገዴ አንዴ የፖሇቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ሇመገንባትና የፌዯራሌ ሥርአቱን ወዯ 
ሊቀ ዯረጃ ሇማሸጋገር በተዯረገው ጥረት ብአዳን የበኩለን ሚና እንዱጫወት ሇነበረን የትግሌ አንዴነትና መዯጋገፍ 
ምስጋናችን የሊቀ ነው፡፡ አሁንም ዴርጅታችን እና አገራችን የገጠማቸውን ችግር ፈትተን የህዝቦቻችንን ተጠቃሚነት 
የሚያረጋግጡና ሇህዲሴ ጉዟችን መሠረት የሚጥለ ሇውጦችን ሇማረጋገጥ በሚያዯርገው ርብርብ እንዯ ወትሮው ሁለ 
የትግሌ አንዴነታችሁን በማጠናከር ከጎናችን እንዴትሰሇፉ እና ሇአገራችን ህዲሴ ስኬት በጋራ እንዴንረባረብ የብአዳን 
ማዕከሊዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 

የተከበራችሁ የተፎካካሪ ፓርቲዎች አመራሮች እና አባሊት፣ 

ብአዳን በክሌሊችንና በአገራችን የዲበረ ዳሞክራሲያዊ ሥርአት እንዱገነባ የመዴብሇ ፖርቲ ዳሞክራሲያዊ ሥርአት ፍቱን 
መዴሀኒት እንዯሆነ ያምናሌ፡፡ ስሇሆነም የአመሇካከት ሌዩነታችን ሳይገዴበን ዘሇቄታ ያሇው ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ሇመገንባት 
በሚያግባቡን ጉዲዮች ሊይ በትብብር ሇመሥራት ዝግጁነቱን ያረጋግጣሌ፡፡በመሆኑም ከብአዳንና ከክሌሊችን መንግስት ጋር 
ተባብራችሁ ሇክሌሊችን እና ሇሀገራችን ህዝቦች ሇውጥ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ማዕከሌ በማዴረግ አብራችሁን እንዴትሰሩ 
የብአዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 

የተከበራችሁ የክሌሊችንና የአገራችን ህዝቦች 

ከመሊ ህዝባችን ጋር በመሆን ሇዳሞክራሲ ፣ሇሌማት እና የህዝብ ተጠቃሚነት ባካሄዴነው ትግሌ ሀገራችን ከማሽቆሌቆሌ 
ሂዯት ተሊቃ ከሩብ ምዕተ ዓመት በሊይ በእዴገት ጎዲና ተራምዲሇች፡፡በዴርጅታችን ኢህአዳግ መሪነት መሊ የአገራችን 
ህዝቦች ባካሄደት ትግሌ ኢትዮጲያ እጅግ በሚያስጎመጅ የሇውጥ ሂዯት ውስጥ ትገኛሇች፡፡ 

ይህንን ተከትል ማንኛውም በሇውጥ ሊይ ያሇ ህብረተሰብ እንዯሚያጋጥመው ሁለ አዲዱስ ፈተናዎች 
አጋጥመዋታሌ፡፡ዴርጅታችን ብአዳን ባካሄዯው ግምገማ የመዴረኩን ፈተናዎች የተገነዘበ እና ሇመፍታትም የተዘጋጀ በመሆኑ 
ሁላም እንዯምታዯርጉት በፅናት እና በትዕግስት የሇውጥ ትግሊችሁን አጠናክራችሁ እንዴትቀጥለ ጥሪያችንን ስናቀርብ 
አገራችን ከማንኛውም አዯጋ ተጠብቃ ውጤት እንዯምታመጣ በመተማመን ነው፡፡ 

ከህዝባችን ጋር ሆነን የማነፈታው ችግር የሇም !!!!! 
የብአዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ 

የካቲት 16 ቀን 2010 ዓ.ም 

ባህር ዲር 

 


