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የብአዴንን 34ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ምክንያት 

በማድረግ ከድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ 

 

የተከበራችሁ የአማራ ክልልና የአገራችን ህዝቦች፣ የብአዴን አባላትና የትግሉ ደጋፊዎች!! 

የብሄረ አማራ ዴሞክራሲ ንቅናቄ (ብአዴን) ማዕከላዊ 

ኮሚቴ እንኳን ለድርጅታችን 34ኛ ዓመት የልደት በዓል 

አደረሳችሁ እያለ የተሰማውን ደስታ ይገልጻል፡፡ ብአዴን 

በትግልና በድል ጎዳና እየተራመደ እነሆ ዛሬ 34ኛ 

ዓመቱን በማክበር ላይ ይገኛል፡፡  

ክልላችንም ሆነ አገራችን ቀድመው ስልጣኔ ከጀመሩ 

አገራት ተርታ የሚመደቡ ናቸው። አገራዊ 

ሉዓላዊነታችንን አስጠብቀን የቆየን ህዝቦች ነን። ታታሪ 

ህዝቦችና የብልጽግና መነሻ የሚሆኑ የተፈጥሮ ፀጋ 

ባለቤቶች መሆናችንም ግልጽ ነው። የቋንቋ፣ የኃይማኖትና የባህል ብዝሃነት በሰፈነባት 

አገራችን በመከባበርና በመቻቻል ለሌሎች ምሳሌ የሚሆኑ ምርጥ እሴቶች ባለቤት የሆኑት 

ህዝቦቻችን ለዘመናት በገጠማቸው ፀረ ዴሞክራሲያዊና ፀረ ልማት አገዛዝ ምክንያት 

የጉልበታቸው፣ የመሬታቸው እንዲሁም ያፈሩት ሃብት አዛዥና ባለቤት ሳይሆኑ 

በመቆየታቸው ድህነትና ኋላቀርነት እየተከማመረ ሂዶ የኋላ ኋላ በዓመታት ልዩነት 

በሚከሰት ድርቅ ምክንያት በሚሊዮኖች ላይ ይደርስ የነበረው ሰብዓዊ እልቂት መገለጫችን 

የሆነበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። በመሆኑም የዓለም ማህበረሰብ አገራችንን  በገናና 

ስልጣኔያችን፣ በፀረ ቅኝ ግዛት ተጋድሎ ታሪካችን፣ ከብዝሃነታችን ጋር ተያይዞ ያሉንን 

መልካም እሴቶች ማውሳቱን ትቶ የድህነትና የኋላቀርነት አልፎ ተርፎም የችግርና የመከራ 

ምሳሌ አድርጐ እስኪመስለን የደረስንበት ሁኔታ ተፈጥሮ እንደቆየ ግልፅ ነው፡፡  
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ልማትና ብልፅግና እንደ ሰማይ ርቀው፣ ድህነትና ኋላ ቀርነት እየተከማመሩ የዘለቁበት 

ሁነኛ ምክንያት ደግሞ የገጠሙን ስርዓቶች ለህዝብ ጥቅም ቅድሚያ የሚሰጡ ሳይሆኑ 

ለግል ጥቅማቸው የሚሰሩ፣ ህዝቡ የሚገኝበትን የድህነትና የኋላ ቀርነት ሁኔታ እንደ ብቸኛ 

የስልጣን ማቆያ መንገዳቸው አድርገው የሚመለከቱና ለመሰረታዊ ለውጥ ያልተመቹ 

አገዛዞች የነበሩ መሆናቸው ነው፡፡  

ይህን የተረዱት የአገራችን ህዝቦች በተባበረ ክንድ ለድህነትና ለኋላ ቀርነት ጠበቃ 

የነበሩትን ስርዓቶች አስወግደው በምትኩ ለልማትና ለዴሞክራሲ የቆመ ስርዓት እንዲገነባ  

ለዓመታት ታግለዋል። ይህ የህዝቦች የለውጥ ፍላጎትና ትግል ለድል የሚበቃው 

የተፈጠረውን ነባራዊ የህዝቦች ብሶትና የለውጥ ፍላጐት በአግባቡ ተንትኖ፣ የመፍትሔ 

አቅጣጫዎችን ቀይሶና ህዝቡን አደራጅቶ የሚታገልና የሚያታግል ግንባር ቀደም የፖለቲካ 

ድርጅት መፍጠርና ማሳደግ ሲቻል ነበር፡፡  

በአንድ በኩል ድህነትና ኋላ ቀርነት በነገሰበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይህንኑ እንደምቹ 

ሁኔታ የሚጠቀም ፀረ ዴሞክራሲና የአፈና ሥርዓት በሰፈነበት የጨለማ ዘመን፣ ከጨለማው 

ባሻገር ብርሃን የታያቸው የህዝብ የቁርጥ ቀን ልጆችና የመሰረታዊ ለውጥ ታጋዮች 

ጨለማውን ለመግፈፍና የለውጥ ብርሃን ለማብራት ውድ ህይወታቸውን ጭምር ለመክፈል፣ 

በፅናት የሚሰለፉና ለመስዋዕትነት ዝግጁ የሆኑ ግንባር ቀደሞች መኖር ይጠይቅ ነበርና 

የያኔው ኢህዴን የአሁኑ ብአዴን 1973 ዓ.ም የተመሰረተው በእንዲህ አይነት ነባራዊና 

ህሊናዊ ሁኔታ ውስጥ ነበር፡፡  

የተከበራችሁ የአማራ ክልል ህዝቦች፣ የብአዴን አባላትና የትግሉ ደጋፊዎች!  

የክልላችንም ሆነ የአገራችን ችግሮች ጥልቅና መሰረታዊ የነበሩ እንደመሆናቸው፣ 

የመፍትሔ ቀመሩም  የዛኑ ያክል መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጣ መሆን መቻል ነበረበት፡፡ 

በመሆኑም የትግሉ የመጀመሪያው ምዕራፍ ተደርጐ የሚወሰደው የመሰረታዊ ለውጥ፣ 

የእድገትና ብልፅግና እንቅፋት የሆነውን ፀረ-ዴሞክራሲና ፀረ-ልማት ስርዓት ከስር መሰረቱ 

መገርሰስ ሲሆን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ በቀጣይነትና በዴሞክራሲያዊ አግባብ የህዝብን 

ይሁንታ እያገኘ የሚዘልቅ ህዝባዊ መንግሥት መመስረትና የዚሁ ስርአት መሠረት የሆነ 

ህዝባዊ ህገ መንግሥት ማፅደቅ ወሳኝ ቅድመ ሁኔታዎች ናቸው፡፡ ህዝባዊ መንግሥቱ 

መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጣና ለውጡን የሚያፋጥኑ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ፣ የዴሞክራሲና 
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የመልካም አስተዳደር ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን በመቀየስና በዚሁ አጀንዳ ዙሪያ 

ህዝብን በማነቃነቅ ቀጣይነት ያለው የለውጥ፣ የእድገትና የብልፅግና ምህዋር ውስጥ 

ማስገባት የሚሉትን ዓላማና ግቦች ብአዴን ከምስረታው ጀምሮ ለ34 ዓመታት በተጓዘባቸው 

የትግልና የአንፀባራቂ ድል ሂደቶች፣ በትግል ፕሮግራሙ አስፍሮ መስዋዕት 

ከፍሎባቸዋል፡፡  

ከጨለማው ባሻገር የለውጥ ብርሃን የታያቸው የብአዴን ታጋይ የህዝብ ልጆች፣ በሁለት 

ምዕራፎች የተከፈሉና ግን ደግሞ የተሳሰሩ ዓላማዎችን አስቀምጠው የትግሉና የድሉ ዋነኛ 

ባለቤት የሆነውን ህዝብ በማንቃትና በማደራጀት የአጠቃላይ መሰረታዊ ለውጥ ጉዞው፣ 

የመጀመሪያ ምዕራፍ የሆነውን ፀረ ዴሞክራሲ አገዛዝ ለማስወገድ ከባድ የትጥቅ ትግል 

አካሄዱ፡፡ ተመሳሳይ ዓላማ አንግቦ ይታገል ከነበረው ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ጋር 

የዓላማና የትግል አጋርነቱን በማጠናከር፣ በሂደት ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ 

ድርጅትንና የሌሎች ህዝቦች ትግል ጥምረት በፈጠረው የጋራ ግንባር የድህነትና 

የኋላቀርነት ወኪልና የህዝባዊ አንድነት እንቅፋት የነበረው አገዛዝ ዳግም ላይመለስ 

ተወግዷል፡፡  

በታጋይ የህዝብ ልጆች አኩሪ መስዋዕትነትና በህዝቦች የተደራጀ ንቅናቄ የመጀመሪያው 

የትግል ምዕራፍ ከ17 ዓመታት አስከፊ ወታደራዊ አገዛዝና ሁኔታውን ለመቀየር 

ከተካሄደው ክቡር መስዋዕትነት በኋላ፣ በ1983 ዓ.ም ስርዓቱንና የስርዓቱ መሰረት የነበረውን 

የፊውዳልና የቅሪት ፊውዳል እንዲሁም የህዝብን ስልጣን በጉልበት ቀምቶ የያዘውን 

አምባገነን ሥርዓት ጠራርጐ ያስወገደ የመሰረታዊ ለውጥ የመጀመሪያው ምዕራፍ ተግባር 

ነበር፡፡ 

ይህ ድል ከጨለማው ባሻገር የለውጥ ብርሃን የታያቸው፣ የይቻላል መንፈስ ያነገቡ፣ 

ያለቻቸውን አንድ አንጡራ ሃብት ውድ ህይወት ለህዝብ ዓላማ ገብረው ህዝብን ለዘመናት 

ከተጫኑት የብዝበዛና የጭቆና ቀንበር አውጥቶ ወደ እድገትና ብልፅግና ለመምራት የወሰኑ 

ቆራጥ የህዝብ ልጆች አኩሪ መስዋዕትነት ውጤት ነው፡፡ ለዚህ ክቡር ህዝባዊ ዓላማ 

መስዋዕት የሆኑ ጀግኖች የከፈሉት ህይወት ከንቱ ሳይቀር አሁን የምንመለከተውን 

የለውጥና የእድገት ፍሬ አስገኝቷልና ለትግሉ ሰማዕታት ክብርና ሞገስ ይድረሳቸው!!  

የተከበራችሁ የአማራ ክልል ህዝቦች፣ የብአዴን አባላትና የትግሉ ደጋፊዎች! 
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ብአዴን የመጀመሪያውን የትግል ምዕራፍ ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን በድል 

ካጠናቀቀ በኋላ፣ በወቅቱ ትግሉ የፈጠረላቸውን የተሟሟቀ ሁኔታ ተጠቅመው የተቀላቀሉ 

አዳዲስ ግንባር ቀደም ኃይሎችን እያበራከተ ወደ ሁለተኛው የትግል ምዕራፍ 

በአስተማማኝ ሁኔታ ተረባርቧል፡፡ ለውጡ በአስተማማኝ መሰረት እንዲዘልቅ ሁሉም 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የእኔ ብለው የሚቀበሉት የህጐች ሁሉ የበላይ ህግ የሆነ 

ህገ መንግሥት በህዝቦቹ የነቃ ተሳፎ የማርቀቅና ማስፀደቅ ተግባር ተከናውኗል፤ በዚህ 

ሂደት ውስጥም ብአዴን የበኩሉን አኩሪ ተግባር አከናውኗል፡፡ በመሆኑም የአገራችን ህገ 

መንግሥት በአዲስ አስተሳሰብ ወደ ዘላቂው የእድገትና ጎዳና ለማምራት የሚያስችል 

መድረክ ፈጥሯል፡፡  

ከሁለተኛው የትግል ምዕራፍ ውስጥ የሚመደቡት የሽግግር መንግስት ምስረታና የህገ 

መንግስት ማርቀቅና ማፅደቅ ተግባራት በስኬት ከተከናወኑ በኋላ፣ የህዝብን ይሁንታ 

ባገኘው ድርጅታችንና መንግስታችን አማካኝነት ጉዞው ወደ ልማትና ዴሞክራሲ ግንባታ 

ሆነ፡፡ በመሆኑም ከሽግግሩ ዘመን ጀምሮ ማንሰራራት የጀመሩት የኢኮኖሚና የማህበራዊ 

ልማት መስኮች መስፋፋታቸውን ቢቀጥሉም መሰረታዊ ለውጡን የሚያፋጥኑ፣ የክልላችንም 

ሆነ የአገራችንን ህዳሴ ፍኖተ ካርታ ሆነው ይህንኑ አቅጣጫ የሚመግቡ ዝርዝር 

ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጅዎች፣ የማስፈፀሚያ መርሃ ግብሮችና የለውጥ የማሻሻያ ፕሮግራሞች 

በተሃድሷችን አስተሳሰብ በአይነት ተዘጋጅተው የልማትና የዴሞክራሲ እንዲሁም የመልካም 

አስተዳደር ማፋጠኛ መሣሪያ ሆነው በሥራ ላይ የዋሉበት ሁኔታ ተፈጠረ፡፡  

የተጠቀሱትን መሰረታዊ የለውጥ ሃሳቦች የሰመሩ ያደረጋቸው ድርጅታችን በኢህአዴግ 

ደረጃና በራሱ በብአዴን ደረጃ ከ1983 እስከ 1993 አስር ዓመታት የመጡባቸውን የለውጥ 

ጉዞ  አፈፃፀሞች በጥልቀት በመገምገም ሳይወሰኑ፣ የቀጣይ አቅጣጫ የለውጥ ፍኖተ ካርታ 

በታላቁ መሪያችን በታጋይ መለስ ዜናዊ ሃሳብ አመንጭነት ቀርቦ በአመራሩና በአባላት 

እንዲሁም የለውጡ ዋነኛ ባለቤትና ተጠቃሚ በሆነው ህዝብ ሰፊ ውይይት ተደርጐበትና 

ዳብሮ የተግባር መመሪያ መሆኑ ከድርጅታችን ተሀድሶ በኋል ባሉት ዓመታት 

ለተመዘገበው እድገት ሁነኛ ምክንያት ነው፡፡  

የክልላችንም ሆነ የአገራችን የህዳሴ ጉዞ ማዕከላዊ ነጥቦች ፈጣን ልማት፣ ከዚህ ፈጣን 

ልማት ህዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበት፣ በዚሁ ትይዩ ተረጅነትንና ጠባቂነትን 

ማስወገድና የዳበረ የነፃ ገበያ የኢኮኖሚ ስርዓትን መገንባት ናቸው፡፡ የእነዚህ ዓላማዎች፣ 
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ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና የማስፈፀሚያ መርሃ ግብሮች ከድርጅቱ አመራሮችና አባላት 

አንስቶ ወደ ሁሉም የገጠርና የከተማ ህዝቦች ተዳረሱ። መላ የክልላችን ህዝቦችም የለውጥ 

አስተሳሰቡን ተቀብለው ላለፉት 13 ዓመታት ወጣት፣ አዋቂ፣ ሴት፣ ወንድ፣ ከተማ፣ ገጠር፣ 

የተማሩና ያልተማሩ ሳይሉ ሁሉም በነቂስ የሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ መርሃ 

ግብሮቹን ለመፈፀምና ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ በአደረጉት ጥረት አንጸባራቂ 

ድሎችን ተጎናጽፈዋል፡፡ 

የተከበራችሁ የአማራ ክልል ህዝቦች፣ የብአዴን አባላትና የትግሉ ደጋፊዎች!  

በየምዕራፎችና በየንዑስ ምዕራፎች ጥልቅ የሁኔታ ግምገማ እያካሄደ ትምህርት ለመቅሰም 

የሚተጋው ድርጅታችን ብአዴን-ኢህአዴግ፤ ከድርጅታችን ተሃድሶና የክልላችንም ሆነ 

የአገራችን የህዳሴ አቅጣጫ ከተበሰረ በኋላ የመጣንባቸውን የ13 ዓመታት የትግልና የድል 

ጉዞ በጥልቀት በቅርቡ ገምግሟል፡፡ በግምገማችን ግልፅ እንደሆነው በለውጥ ፍኖተ 

ካርታችንና በፖሊሲ አቅጣጫዎቻችን መሰረት ረጃጅም ጉዞዎችን መጥተናል፣ ትልልቅና 

ዘርፈ ብዙ አንፀባራቂ ድሎችንም አስመዝግበናል። በዚሁ ትይዩ የህዝባችን ተጠቃሚነት 

እየተረጋገጠ መጥቷል። ድሎቻችንም ከሁሉም በላይ የእድገት መስመራችንን ትክክለኛነት 

ያረጋግጡ ሆነዋል፡፡ 

ለአለፉት 12 ዓመታት በአገር ደረጃ ባለ ሁለት አሀዝ እድገት የተመዘገበ ሲሆን ብአዴንና 

የአማራ ክልል ህዝቦች ለተመዘገበው እድገት የበኩላቸውን አወንታዊ ድርሻ አበርክተዋል፡፡    

ልማትን ለማፋጠን  በተካሄደው የተደራጀ ንቅናቄ በግብርናው መስክ በሰብል ምርት እንደ 

አገር በምግብ እህል ራሳችንን እንደቻልን ይፋ ተደርጓል፡፡ በአገር ደረጃ ከተመረተው 

ውስጥ 81 ሚሊዮን ኩንታል የሚደርሰው የክልላችን ድርሻ ሲሆን፤ ምርቱ ለክልሉ ህዝብ  

የነፍስ ወከፍ አማካኝ ድርሻ ከ4 ኩንታል በላይ እንዲደርስ አስችሏል፡፡ ይህ ውጤት 

የሚያሳየው የክልሉ የሰብል ምርት እድገት ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ አገራዊ ድርሻውም 

እያደገ መሆኑን ነው፡፡ ለሰብል ልማት ከሚኖረው አስተዋፅኦ ባሻገር የራሱ ኢኮኖሚያዊ 

ፋይዳ ያለው የተፋሰስ ልማት መሠረታዊ ለውጥ የታየበት ሆኗል፡፡ የግብርና ልማታችን 

በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲቀጥልና በጋ ከክረምት ሳይል ዓመቱን ሙሉ ሊከናወን 

በሚችልበት አግባብ የመስኖ ልማቱ እየተስፋፋ ነው፡፡ ከሌሎች የግብርና መስኮች ልማት 

ጋር ተያይዞ በእንስሳት ሀብት ልማት ረገድም ለቀጣይ የዘርፉ ልማት መነሻ የሚሆኑ 

መሰረቶች ተጥለዋል፡፡ ከእነዚህ ለውጦች ጋር ተያይዞ ሰፊ ቁጥር ያለው የክልላችን አርሶ 
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አደር ገቢውና ኑሮው በመሻሻል ላይ ነው፡፡ በገጠር የሚኖሩ ወጣቶች በታቀደ መልኩ 

በዘመናዊ ግብርና እና ተጓዳኝ መስኮች ተሰማርተው የስራ አጥነት ችግር እንዲወገድ፣ 

ኑሯቸው እንዲሻሻልና ለክልሉ ልማት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጥረት 

በመደረግ ላይ ነው። በግብርናው መስክ እየተመዘገበ ያለው ዘርፈ ብዙ ለውጥና እድገት 

ለኢንዱስትሪ ልማታችን መሰረታዊ ቅድመ ሁኔታ እየተሟላ መሆኑን የሚያመለክት ድልም 

ነው፡፡   

በከተሞች በጥቃቅንና አነስተኛ ልማት መስክ ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ለማድረግ ጥረት 

ተደርጓል፣ ዘርፉ የስራ እድል መፍጠሪያ፣ የቀጣይ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች 

መነሻ መሰረትና የእውቀትና የቴክኖሎጂ ማስፋፊያ ማዕከል እንዲሆን አምራች ኢንዱስትሪ 

ዘርፎችን  ማዕከል በማድረግ ለዘርፉ ቀጣይ ልማት የሚሆኑ ተግባራት ተከናውነዋል፡፡ 

መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎችን ለማስፋት የተጀመሩ ተግባራት ከመኖራቸው ባሻገር 

የተመቸ ሁኔታ በመደራጀት ላይ ነው፡፡ በከተሞች መሰረተ ልማት፣የመንገድ፣የመብራት 

የውሃ፣ አገልግሎቶችን ለማዳረስና በፕላን ለመመራት የተደረጉ ጥረቶችና የተገኙ 

ተሞክሮዎች ለቀጣይ አቅም የሚሆኑ ናቸው፡፡ ከተሞችን ማእከል በማድረግ በተከናወኑ 

ተግባራት ወጣቶችን አደራጅቶ ወደ ስራ ለማስገባትና ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ ለማድረግ 

የሚያስችሉ ተሞክሮዎችና አበረታች ውጤቶች ተገኝተዋል፡፡  

በማህበራዊ ልማት መስኮችም የክልላችንን የትምህርት ተሳትፎ ለማሳደግ የተደረገው 

ርብርብ ከአራት ነጥብ አምስት ሚለዮን በላይ ህፃናትና ታዳጊዎች የትምህርት ገበታ ላይ 

እንዲገኙ ያስቻለ ሲሆን፣ ጥራቱን ለማሻሻል የሚደረገው ጥረትም ተጠናክሮ ቀጥሏል፤ 

በጤና ልማት መስክም መከላከልን ማዕከል ያደረገውን መሰረታዊ የጤና አገልግሎት 

ለማስፋፋት የተደረገው ጥረት ተላላፊ በሽታዎችን ለመቀነስ ያስቻለ ሲሆን የህብረተሰቡን  

የመሰረተ ጤና ግንዛቤ በማሳደግ የእናቶችንና የህጻናትን ሞት ለመቀነስም አበረታች 

ተግባራት ተከናውነዋል፡፡  

ከመልካም አስተዳደር አንፃር ፍትሃዊ ልማትን ለማዳረስና የአገልግሎት ጥያቄዎችን 

ለመመለስ ህብረተሰቡን ለማሳተፍ የተደረገው ጥረትም አበረታች ነበር፡፡ እኒህ ዙሪያ 

መለስ ውጤቶች የተመዘገቡት በህዝባዊ ወገንተኝትና በዓላማ ጽናት መንፈስ  

ለመስዋዕትነት በተዘጋጁት የብአዴን አባላት ግንባር ቀደም መሪነትና በህዝባችን የላቀ 

ርብርብ እንደሆነ ድርጅታችን ያምናል።  
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ከላይ የተዘረዘሩት አንጸባራቂ ድሎች ቢመዘገቡም አሁንም ተግዳሮቶች ከእኛ ጋር 

ናቸው፡፡ ይኸውም ከጥረቱና ከአስተዋጽኦው በላይ የመጠቀም ህገ ወጥ አስተሳሰብና ተግባር 

በሚፈለገው ደረጃ አልተናደም። የጉልበት እና የመሬት ምርታማነትም ማደግ በሚገባው 

ደረጃ እንዲያድግ ገና ብዙ ስራ ይጠይቃል። የሰብል ልማት የምርታማነት ደረጃም እንዲሁ 

ቀጣይ ብዙ ጥረት ይጠበቃል፡፡ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራችንም የላቀ ኢኮኖሚያዊ 

ጠቀሜታ ባላቸው የልማት መስኮች በሚፈለገው ደረጃ አልተሟላም፡፡ መሰረታዊ የሆነው 

የተፈጥሮ ሀብት ልማት ተግባርም ገና ሁሉም አካባቢዎች ላይ በሚፈለገው መጠን 

መስፋፋት ይጎለዋል፡፡ የመስኖ ልማት ተጠቃሚ ያልሆኑ አርሶ አደሮች ከመኖራቸውም 

በላይ ልማቱ ውስጥ የገቡትንም ምርታማነት በሚፈለገው ደረጃ ለማሳደግ ቀጣይ ርብርብ 

ይጠይቃል፡፡ የገበያ ትስስሩም ማደግና መጠናከር ያለበት ነው። የእንስሳት ሀብት 

ልማታችንም ለኢንዱስትሪ ልማት አስተማማኝ ግብአት በሚሆንበት ደረጃ አቅዶ 

መንቀሳቀስ ይጠይቃል፡፡ በኢንዱስትሪ ልማታችን እስካሁን የተጣሉት መሰረቶች 

መነሻዎች እንጂ መሠረታዊ ተግባሩ ገና በቀጣይ  ተጠናክሮ ሊከናወን የሚገባው ነው፡፡ 

የመሰረተ ልማት የጥራትና የተደራሽነት አፈፃፀማችንም ብዙ ርብርብ የሚጠይቅ ነው፡፡  

የትምህርት ተሳትፎንና ጥራትን ለማረጋገጥ የተጓዝንባቸው መንገዶች ትልልቅ ውጤቶችን 

የሚያሳዩ ቢሆኑም ከጠቅላላ የሰው ኃይል ልማት እድገታችን አንጻር ሲታይ ገና ብዙ ሥራ 

ይጠብቀናል፡፡  

በመልካም አስተዳደር ረገድ ፍትሃዊ ተጠቃሚነትንና የአገልግሎት ጥራትን ለማረጋገጥ 

የሄድንባቸው እርቀቶች እርካታንና ደስታን የፈጠሩትን ያክል ለዓመታት የተከማቹ 

ችግሮች በመኖራቸው፣ አዳዲስ ፍላጎቶች እየተፈጠሩ በመምጣታቸው እንዲህም ፈጣንና 

ቀልጣፋ አገልግሎት ከማቅረብ ጋር የተያያዙ ችግሮች በብቃት ያልተፈቱ በመሆናቸው 

ህዝባችን የሚጠብቀው እርካታ እንዳልመጣ ድርጅታችን ገምግሟል። በብዝሃነት፣ 

በመቻቻልና በመከባበር ላይ ለተመሰረተ አንድነት እንቅፋት የሆኑት ትምክህት፣ ጠባብነት፣ 

አክራሪነት አሁንም ወደ ዳር ያልተገፉ የለውጥ ጉዟችን ተግዳሮቶች ናቸው፡፡ የክልላችንና 

የአገራችን እድገት የሚያስደስታቸው፣ መንፈሳዊ ቅናት አድሮባቸው ከኛ ለመማር የሚተጉ 

የመኖራቸውን ያክል የክልላችንንም ሆነ የአገራችንን የለውጥ ግስጋሴ ለማደናቀፍ 

የሚንቀሳቀሱ የአገር ውስጥ ውኪሎችና ቅጥረኞች እንዲሁም የውጭ ጣልቃ ገቦች ጥምረት 

መኖሩ አሁንም ተግዳሮት ነው፡፡ 
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የተከበራችሁ የአማራ ክልል ህዝቦች፣ የብአዴን አባላትና የትግሉ ደጋፊዎች! 

የምንገኝበት ሁኔታ በአንድ በኩል አንፀባራቂ ድሎች ደምቀው ከሩቅ የሚታዩበትና 

ህዝባችን ያረጋገጠውን ተጠቃሚነት ከወደፊት ተስፋ ጋር እየደመረ በለውጥ ማዕበል ወደ 

ፊት የሚገሰግስበት፣ በአንፃሩ እድገቱ የፈጠራቸው ተግዳሮቶችና የቆዩ ችግሮች 

ያልተፈቱበት፣ አሁንም ስኬቶችና ተግዳሮቶች ጎን ለጎን ያሉበት መሆኑን ከድርጅት 

አመራር እስከ አባላት፣ ከአርሶ አደር እስከ ከተማ ነዋሪ፣ ከምሁራን እስከ ተማሪዎች፣ 

ከአንቀሳቃሾች እስከ  ወጣቶችና ሴቶች መክረውባቸዋል፡፡ የተመዘገቡ ድሎችን በማድነቅ 

በአንፃሩ ችግሮቹ የሚፈቱበትን መፍትሄም አስቀምጠዋል፡፡  

34ኛው ዓመት ላይ ሆነን የድርጅታችንን የልደት በዓል የምናከብርበት ወቅት በኮንፍረንስ 

በመድረኮቻችን አባላትና ህዝባችን እንዲስተካከሉ የጠየቋቸውን የልማትና የመልካም 

አስተዳደር ጉዳዮች በህዝባችን ንቁ ተሳትፎ ለመፍታት ጥረት የምናደርግበት፣ 

አምስተኛውን ዓመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ለማሳካት የተለጠጡ የእቅድ 

ግቦችን አስቀምጠን የምንረባርብበት፣ ሠላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና በህዝብ ዘንድ 

ተዓማኒንነትን ያተረፈ ምርጫ ለማካሔድ የተዘጋጀንበት፣ ለቀጣዩ የእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዝግጅት የምናደርግበት፣ በአጠቃላይ ድርብ ድርብርብ ተልዕኮ 

ይዘን ዙሪያ መለስ ጥረት የምናካሂድበት ዓመት ነው።  

የተከበራችሁ የብአዴን አመራርና አባላት!!  

ከላይ የተዘረዘሩትን አንፀባራቂ ድሎች ለማስመዝገብ የአካባቢ ማነቆዎችን ለይቶ ማቀድ፣ 

ለተግባራዊነቱ ከህዝባችን ጋር መተማመን፣ እንዲሁም በተደራጀ ንቅናቄ አማካኝነት ማሳ 

ለማሳ፣ በአንቀሳቃሾች እንዲሁም በተቋማትና በየደረጃው ጠንካራ ክትትልና ድጋፍ የተገኙ 

ውጤቶች ናቸው፡፡ እነዚህ ስኬታማ ተግባራት ደግሞ የሚጠይቁት ውጣ ውረድና መስዋዕት 

ከባድ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ያለ ህዝባዊ ወገንተኝነትና የዓላማ ጽናት መንፈስ ሊፈፀሙ 

የሚችሉ አልነበሩም፡፡ በመሆኑም ድርጅታችን ብአዴን በፈፀማችሁት አኩሪ የታታሪነት 

ተግባር ይኮራባችኋል፤ ያመሰግናችኋል፡፡ እንዲሁም ይኸው ለጥረታችሁ ምክንያት የሆነው 

ህዝባዊ ወገንተኝነትና የዓላማ ጽናታችሁ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በዚሁ አጋጣሚ ብአዴን 

ጥሪውን ያቀርባል፡፡ 

የተከበራችሁ የክልላችን ህዝቦች፣ ምሁራንና ልማታዊ ባለሀብቶች!! 
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 ከድርጅታችን ጎን ተሰልፋችሁ ባካሄዳችሁት ዘርፈ ብዙ ተሳትፎና የታታሪነት እንቅስቃሴ 

አሁን የደረስንበትን የለውጥና የእድገት ደረጃ ተቀዳጅተናል፡፡ ድርጅታችን ብአዴን 

ለእስካሁኑ ጥረታችሁ አድናቆቱን እየገለፀ፣ ከፊት ለፊታችን የተደቀኑ የልማትና 

የዴሞክራሲ ተግባራት ከሂደቶቻቸውም ሆነ ከውጤቶቻቸው የምንረካውን ያህል የሚጠይቁን 

መስዕዋትነት ከፍተኛ እንደሆነ ብአዴን ያምናል፡፡ ይሁን እንጂ ያስመዘገብናቸው ድሎችና 

የወደፊት ተስፋዎቻችን አቅም ይሆኑናልና ለቀጣዮ የላቀ ለውጥና ስኬት እንድንረባረብ 

ብአዴን ጥሪውን ያቀርብላችኋል፡፡  

የተከበራችሁ የኢህአዴግ ግንባር አባል ድርጅቶች አመራርና አባላት!! 

በጋራ ጥረታችን የህዳሴ ጉዞ ንዑስ ምዕራፍ ተግባራትን በስኬታማነት ለመምራትና 

ለመፈጸም ባካሄድነው አኩሪ ተጋድሎ አንጸባራቂ ድሎችን ተጎናጽፈናል፡፡ የጀመርነውን 

የለውጥ ግስጋሴ አጠናክረን እንድንቀጥል ብአዴን 34ኛ የምስረታ በዓሉን ምክንያት 

በማድረግ ጥሪውን ያቀርብላችኋል፡፡  

የተከበራችሁ አጋር የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራርና አባላት!!  

የአገራችንን ህዳሴ የሚያፋጥኑ የልማትና ዴሞክራሲ  ዘርፈ ብዙ ተግባራት በመከናወን 

ላይ ናቸው፡፡ የተጀመሩት የለውጥ እንቅስቃሴዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ድርጅታችን 

የአጋርነት ጥሪውን ያቀርብላችኋል፡፡  

የተከበራችሁ የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች አመራርና አባላት!!  

ምርጫ የዴሞክራሲ ስርዓት አንድ ዋነኛ መገለጫ ነው፡፡ በምርጫ የሚገለፅ ዴሞክራሲ 

እውን እንዲሆን ህዝቦቻችን ለዘመናት የታገሉለት ክቡር ዓላማ ነው፡፡ በመሆኑም ህገ-

መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትሎ የተዘጋጁ የምርጫ ህጎችን በማክበር፣ 

መጭው ምርጫ ሠላማዊና ዴሞክራሲያዊ እንዲሁም ህዝቡ በንቃት የሚሳተፍበት እንዲሆን 

ተባብረን እንድንሰራና የህዝባችንን የዴምክራሲና የልማት ፍላጎቶች ለማሟላት የጋራ 

ጥረት እንድናደርግ ብአዴን ጥሪውን ያቀረብላችኋል፡፡ 

 

የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱን በማሳካት የህዳሴ ጉዟችንን እናፋጥናለን !! 

ድልና ድምቀት ለህዳር 11፣ 34ኛው የብአዴን የምስረታ በዓል!! 
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ዘለዓለማዊ ክብር ለትግሉ ሰማዕማታት !! 


