
የብአዳን ከፍተኛና መካከሇኛ አመራሮች ዴርጅታዊ ኮንፈረንስ ተጠናቀቀ 
 

 

አዱስ አበባ፣ መስከረም 18፣ 2010 (ኤፍ ቢ ሲ) የብሔረ አማራ ዳሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዳን) የከፍተኛና መካከሇኛ 
አመራሮች ዴርጅታዊ ኮንፈረንስ ተጠናቋሌ። 

“እየሠራን እንታዯሣሇን፤ እየታዯሥን እንሠራሇን” በሚሌ መሪ ቃሌ ከመስከረም 15 እስከ 18/2010 ዓ.ም የጥሌቅ ተሃዴሶ 
የአንዴ ዓመት አፈፃፀምን የገመገመው ዴርጅታዊ ኮንፈረንሱ በባህር ዲር ሲካሄዴ ቆይቷሌ። 

በኮንፈረንሱ ዳሞክራሲንና መሌካም አስተዲዯርን በማስፈን፣ ኪራይ ሰብሳቢነትን በመታገሌ እና የህዝብ ጥያቄዎችን በመመሇስ 
ረገዴ የታዩ ውጤቶች መገምገማቸውን የብአዳን ማዕከሊዊ ኮሚቴ ፅህፈት ቤት ያወጣው መግሇጫ ይጠቁማሌ። 

በዴርጅቱ ውስጥ የተፈጠረው የርዕየተ-ዓሇማዊና ፖሇቲካዊ መዲከም፣ የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ተግባር እንዱሁም 
በስሌጣን ሊይ ያሇ የአመሇካከት መዛባት ያስከተሊቸው ችግሮች የህዝቡን ቅሬታ ማባባሳቸው በግምገማው ታይቷሌ። 

በአንዲንዴ የሀገሪቱና የክሌለ አካባቢዎች ግጭት በመከሰቱ በሰው ህይወትና በንብረት ሊይ ጉዲት አስከትል ማሇፉ ነው 
በኮንፈረንሱ የተመሇከተው። 

በመሆኑም ብአዳን ሀገራዊ ሇውጡን ሇማስቀጠሌና የገጠሙ ችግሮችን ሇመቅረፍ ከነሐሴ 2ዏዏ8 ዓ.ም ጀምሮ በጥሌቀት 
የመታዯስ የንቅናቄ መዴረክ ውስጥ እንዯሚገኝ በመዴረኩ ተነስቷሌ። 

የጥሌቅ ተሃዴሶ እንቅስቃሴው ባሇፈው አንዴ ዓመት ስርዓቱን ሇአዯጋ የጣለትን መሰረታዊ ችግሮች በመሇየት የመፍትሄ እርምጃ 
እንዱወሰዴ እና አፋጣኝ ሇውጦች እንዱመዘገቡ ማዴረጉ ተነግሯሌ።  

ኮንፈረንሱ በጥሌቀት የመታዯስ ንቅናቄው የሚገኝበትን ዯረጃ እና የቀጣይ አቅጣጫዎችን በተመሇከተ ተወያይቶ መግባባት 
መፍጠርን ዓሊማው በማዴረግ ተካሂዷሌ ነው የተባሇው። 

ብዝሃነትን በማስተናገዴና ጠንካራ ዳሞክራሲያዊ አንዴነት ሇመገንባት በተዯረገው ርብርብ ሁለም ማንነቶች ዕውቅና ያገኙበት 
እና አንዴ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ ሇመገንባት ርብርብ መዯረጉ ተገምግሟሌ። 

ሆኖም የፌዯራሌ ሥርዓቱን እና የህዝቦችን አንዴነት እንዱሁም ተከባብሮና ተቻችል የመኖር አሴትን የሚፈታተኑ ተግዲሮቶች 
አሁንም መኖራቸው ተረጋግጧሌ ነው የተባሇው። 

ፈጣን፣ ተከታታይና ፍትሃዊ ኢኮኖሚያዊ ዕዴገት ከማረጋገጥ አኳያ የግብርና ምርትና ምርታማነት በማሳዯግ በምግብ ሰብሌ 
ራስን በመቻሌ፣ በኢንደስትሪው ዘርፍ ሇመዋቅራዊ ሽግግር መሠረቶች መጣሊቸው እንዯተገመገመ ተነስቷሌ። 

http://www.fanabc.com/media/k2/items/cache/ee885f520a7b1df73e98ca42a5892f23_XL.jpg?t=-62169984000


የፀረ-ኪራይ ሠብሳቢነት ትግሌ በመጀመር እርምጃም እየተወሰደ መሆኑን ያነሳው መግሇጫው፥ የአመራር ሽግሽግ እና ሥምሪት 
መካሄደን፣ ከፀረ-ዳሞክራሲና መርህ-አሌባ ግንኙነት አኳያም የዴርጅቱን ዴክመቶች ማረም መጀመሩ ነው የተነሳው። 

የቅማንት የራስ አስተዲዯር ጥያቄን ምሊሽ ሇመስጠት ህብረተሰቡን ባሳተፈ፣ ዳሞክራሲያዊና ሠሊማዊ አግባብ ህዝበ-ውሣኔ 
ውይይት ተዯርጎበታሌ። 

በአማራ ጠገዳና በትግራይ ፀግዳ ወረዲዎች መካከሌ የነበረውን የወሰን ጥያቄ ህዝቡን ባሳተፈ ሁኔታ እሌባት መሰጠቱን 
በጥንካሬ ገምግሟሌ። 

በርካታ ስራ አጥ ወጣቶችን ወዯ ስራ የማስገባት ስራው ተጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ የተነገረ ሲሆን፥ ተሳታፊዎች ባሇ ሰባት ነጥብ 
የአቋም መግሇጫ በማውጣት ኮንፍረንሱን አጠናቀዋሌ። 

  

  

የመግሇጫውን ሙለ ቃሌ ያንብቡ 

የብሔረ አማራ ዳሞክራሲያዊ ንቅናቄ/ብአዳን/ የከፍተኛና መካከሇኛ አመራሮች ዴርጅታዊ ኮንፈረንስ የአቋም መግሇጫ 

እኛ የብአዳን/ኢህአዳግ ከፍተኛና መካከሇኛ አመራሮች “እየሠራን እንታዯሣሇን፤ እየታዯሥን እንሠራሇን” በሚሌ መሪ ቃሌ 
ከመስከረም 15-18/2ዏ1ዏ ዓ.ም በክሌሊችን ርዕሰ መዱና በባህር ዲር ከተማ የጥሌቅ ተሃዴሷችን የአንዴ ዓመት አፈፃፀምን 
የገመገመ ዴርጅታዊ ኮንፈረንስ አካሂዯናሌ፡፡  

የጥሌቅ ተሃዴሶው አካሌ የሆነው ዴርጅታዊ ኮንፈረንሳችን ቀዯም ብል የተካሄደትን የኢህአዳግ ምክር ቤትና የብአዳን 
ማዕከሊዊ ኮሚቴ የጥሌቅ ተሃዴሶ የአንዴ ዓመት አፈፃፀም ግምገማና መሠረታዊ አቅጣጫዎች መነሻ በማዴረግ የተካሄዯ ነው፡፡  

ዴርጅታችን ብአዳን/ኢህአዳግ የዛሬ 16 ዓመት ባካሄዯው ተሃዴሶ ያጠራውን ሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ መሥመራችንን ይዘን 
በሌማት፣ በዳሞክራሲና እና በመሌካም አስተዲዯር ተግባሮቻችን ሊይ የሊቀ ስኬት ሇማስመዝገብ በዴርጅታችን ውስጥ 
የሇኮስነው ትግሌ የምሌዓተ ህዝቡን ንቅናቄ ፈጥሮ በአገራችን በሁለም መስክ ተስፋ ሰጪ ውጤቶች ተመዝግበዋሌ፡፡ በሂዯቱም 
በየዯረጃው የህዝብ ተጠቃሚነትን ሇማረጋገጥና ዴህነትን ሇማሸነፍ በተዯረገው ጠንካራ ርብርብ በሁለም መስኮች ሇህዲሴው 
ጉዞ መሠረት የሚሆኑ አንፀባራቂ ዴልችን አስመዝግበናሌ፡፡ 

የተመዘገቡት ስኬቶችም አገራችንን ከዴህነት የማውጣትና የበሇፀገ ህብረተሰብ የመፍጠር ህሌማችን እውን እንዯሚሆን እና 
መጪው ጊዜ ብሩህ እንዯሚሆን በተግባር አረጋግጠናሌ፡፡ 

የተመዘገቡት ዴልችም እጅግ አንፀባራቂ በመሆናቸው በማንኛውም ሃይሌና በየትኛውም ዴክመት ሉዯፈቁ እንዯማይችለ 
ተገንዝበናሌ፡፡ 

ሆኖም ግን በመጀመሪያው ተሃዴሷችን ባስቀመጥናቸው አቅጣጫዎችና በተግባባንበት ሌክ የዴርጅትንና የመንግስትን የመፈፀም 
አቅም በቀጣይነት በማጠናከር አዲጊ የህብረተሰብ ፍሊጏትን የሚያረካ ሇውጥን በማስቀጠሌ፣ ዳሞክራሲንና መሌካም 
አስተዲዯርን በሚፈሇገው ዯረጃ በማስፈን፣ ኪራይ ሰብሳቢነትን ያሇምህረት በመታገሌ እና የሌማታዊነት የበሊይነትን 
በማረጋገጥ፣ አንገብጋቢ የህዝብ ጥያቄዎችን ፈጥኖ ምሊሽ በመስጠት እና በአጠቃሊይ የህዝባችንን እርካታ በማረጋገጥ በኩሌ 
በነበሩብን ዴክመቶች ምክንያት ህዝባችንን ወዯ ቅሬታ ያስገቡ ሁኔታዎች ተፈጥረው እንዯነበረ ይታወሳሌ፡፡ 

ውል አዴሮም በዴርጅታችን ውስጥ የተፈጠረው የርዕየተ-ዓሇማዊና ፖሇቲካዊ መዲከም፤ የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና 
ተግባር እንዱሁም በስሌጣን ሊይ ያሇን አመሇካከት መዛባት ያስከተሊቸው ችግሮች እየተዯማመሩ በመምጣታቸው የህዝቡ 
ቅሬታ ጎሌብቶ በአንዲንዴ የአገራችንና የክሌሊችን አካባቢዎች ወዯ ግጭት በማምራቱ በሰው ህይወትና በንብረት ሊይ ጉዲት 
አስከትል አሌፏሌ፡፡ 

የውስጥ ችግሮቻችንን እና ዴክመቶቻችንን እንዯ መሌካም አጋጣሚ በመጠቀም የሇውጥ አዯናቃፊ ሃይልች የህዝቡን ቅሬታ ወዯ 
አሌሆነ አቅጣጫ በመምራትና ሁኔታውን በማባባስ የክሌሊችንና የአገራችን ሠሊማዊ ሁኔታ እንዱታወክ በማዴረጋቸው 
ያሇፈውን ዓመት አብዛኛውን ጊዜ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ሇማሇፍ ተገዯናሌ፡፡ 

በመሆኑም አገራዊ ሇውጡን ሇማስቀጠሌና የገጠሙንን ችግሮች ሇመቅረፍ ከነሐሴ 2ዏዏ8 ዓ.ም ጀምሮ በጥሌቀት የመታዯስ 
የንቅናቄ መዴረክ ውስጥ እንገኛሇን፡፡ 



የጥሌቅ ተሃዴሶ እንቅስቃሰያችን ባሇፈው አንዴ ዓመት ስርዓታችንን ሇአዯጋ የጣለትን መሰረታዊ ችግሮች በመሇ የት የመፍትሄ 
እርምጃ እንዴንወስዴና አፋጣኝ ሇውጦች እንዴናስመዘግብ ዕዴሌ ሰጥቶናሌ፡፡ ይህ ኮንፈረንስም ባሇፉት ተከታታይ 3 ቀናት 
በጥሌቀት የመታዯስ ንቅናቄያችን የሚገኝበትን ዯረጃ እና ቀጣይ አቅጣጫዎቻችንን በተመሇከተ በሰከነ መንፈስና በብስሇት 
መወያየትና መግባባት መፍጠርን ዓሊማው በማዴረግ ተካሂዷሌ፡፡ 

በዚህ መነሻነት ሇ4 ቀናት ባካሄዴነው ኮንፈረንስ ባሇፋት 26 የሇውጥ ዓመታት በተሇይም ባሇፉት 16 ዓመታት የአገራችንን 
ህዲሴ እውን ሉያዯርጉ የሚችለ ጅምር ስኬቶች መመዝገባቸውን ገምግመናሌ፡፡ 

ታዲጊው ፌዯራሊዊ እና ዳሞክራሲያዊ ሥርዓታችን ብዝሃነትን በማስተናገዴና ጠንካራ ዳሞክራሲያዊ አንዴነት ሇመገንባት 
በተዯረገው ርብርብ ሁለም ማንነቶች ዕውቅና ያገኙበት እና የአገራችን ብሄሮች፤ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በየዯረጃው ባለ የህዝብ 
ምክር ቤቶች የሚወከለበትና የሚዯመጡበት፣ የህዝቦች ለዓሊዊነት መገሇጫ የሆነው ምርጫ በመዴሇ ፓርቲ ሥርዓት ማዕቀፍ 
እንዱፈፀም የተዯረገበት፣ የዳሞክራሲ ተቋማትን ሇማጠናከር እና አንዴ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ ሇመገንባት 
ርብርብ የተዯረገበት መሆኑን ገምግመናሌ፡፡ 

ሆኖም የፌዯራሌ ሥርዓቱን እና የህዝቦችን አንዴነት እንዱሁም ተከባብሮና ተቻችል የመኖር አሴትን የሚፈታተኑ ተግዲሮቶች 
ቀሊሌ በማይባሌ ዯረጃ አሁንም ያለ መሆኑን በግምገማችን አረጋግጠናሌ፡፡ 

ዴርጅታችን ብአዳን/ኢህአዳግ አንግቦት ከተነሳው ፈጣን፣ ተከታታይና ፍትሃዊ ኢኮኖሚያዊ ዕዴገት ከማረጋገጥ አኳያ 
የኢኮኖሚያችን ዋሌታ የሆነውን የግብርና ምርትና ምርታማነት በማሳዯግ በምግብ ሰብሌ ራሳችንን በመቻሌ፣ በኢንደስትሪው 
ዘርፍ ሇመዋቅራዊ ሽግግር መነሻ የሚሆኑ መሠረቶች መጣሊቸውን፣ ከተሞቻችን ወዯ ተነቃቃ ዕዴገት መግባት መጀመራቸውን፣ 
በመሠረተ ሌማት ዘርፍም በመንገዴ፣ በቴላኮሙዩኒኬሽን፣ በኤላክትሪክ ሃይሌ፣ በንፁህ መጠጥ ውሃ አገሌግልትና የባቡር 
ትራንስፖርት ዕዴገት መመዝገቡን ገምግመናሌ፡፡ 

ይሁን እንጂ በመሠረተ ሌማት ተዯራሽነት እና ጥራት በኩሌ ህብረተሰቡን ያረካ አገሌግልት ማቅረብ ያሌቻሌን ከመሆኑም በሊይ 
በተሇይም የመብራት አገሌግልት ከፍተኛ የቅሬታ ምንጭ መሆኑን በጥሌቀት ገምግመናሌ፡፡ 

ከማህበራዊ አገሌግልት አኳያ በትምህርትና በጤና ዘርፎች ፍትሃዊ ተዯራሽነት በማረጋገጥ በኩሌ ሉዯነቅ የሚችሌ ውጤት 
ያስመዘገብን መሆኑን የገመገምን ሲሆን አሁንም በአገሌግልት አሰጣጥ ጥራት ሊይ ትኩረት ማዴረግ የሚገባን መሆኑን 
በግምገማችን ተግባብተናሌ፡፡ 

በክሌሊችን የተመዘገቡት ዘርፈ ብዙ ስኬቶች ምንጭ ዯግሞ ዴርጅታችን ብአዳን አብዮታዊና ዳሞክራሲያዊ ባህሪውን ጠብቆ 
ሊሇፋት 16 ዓመታት ሌማታዊና ዳሞክሲያዊ መስመራችንን ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ብቃት ሇመገንባት በመቻለ፣ 
ጠንካራ ሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ መንግስት ሇመፍጠር በመረባረቡ መሆኑን ገምግመናሌ፡፡ 

ይሁን እንጂ ዴርጅታችን በሂዯት በገጠሙት ጥንካሬውን የሚፈታተኑ የአስተሳሰብና የተግባር ችግሮች ምክንያት ወዯ ጥሌቅ 
ተሃዴሶ መገባቱን በማስታወስ የአንዴ ዓመት የጥሌቅ ተሃዴሶ ጉዟችንን በጥሌቀት ገምግሟሌ፡፡ 

በግምገማውም ርዕዮተ- ዓሊማዊና ፖሇቲካዊ ግሌፅነትን ከማሳዯግ አኳያ በግምገማ የተሇዩትን ችግሮች ሉፈቱ የሚችለ ዝርዝር 
ግምገማዎችና የአቅም ግንባታ ሥሌጠናዎች በመካሄዲቸው የሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ሌዕሌናን የሚያሳዴጉ 
የአመሇካከትና የተግባር አንዴነትን ሇመፍጠር የሚያስችለ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች መጀመራቸው፤ የኪራይ ሠብሳቢነት 
አመሇካከትና ተግባራትን ከመዋጋት አኳያ መሊ አባለንና ህዝቡን ባሳተፈ መሌኩ የፀረ-ኪራይ ሠብሳቢነት ትግሌ መጀመሩንና 
እርምጃም እየተወሠዯ መሆኑን፤ ይህንንም መነሻ በማዴረግ የአመራር ሽግሽግ እና ሥምሪት መካሄደን፣ ከፀረ-ዳሞክራሲና 
መርህ-አሌባ ግንኙነት አኳያም የዴርጅታችን ዴክመቶች በውስጠ-ዴርጅት ትግሌ ማረም መጀመሩን በዚህም በአባሊትና 
በህዝቡ ውስጥ ሉኖረን የሚገባው ዳሞክራሲያዊ ግንኙነት እየተሻሻሇ መምጣቱን፣ ህዝብን ያማረሩ ፀረ-ዳሞክራሲያዊ 
ተግባራት በዝርዝር እየተገመገሙበየዯረጃው እርምጃ እየተወሠዯ መሆኑን፣ የህዝቦችን አንዴነት እና አብሮነት የሚያሻክሩ 
የትምክህተኝነት፣ ጠባብነት እና የኃይማኖት አክራሪነት አመሇካከቶችና ተግባራት ሰፊ ትግሌ የተዯረገባቸው እና በሚያስከትለት 
አዯጋ ሊይም መግባባት የተዯረሠ መሆኑን፣ የህዝብን አንገብጋቢ ችግሮች ሇይቶ ከመፍታት አኳያ መዘናጋት ባሇበት ጊዜ ሁለ 
ህዝባዊ ቁጣና ጥፋት እንዯሚያስከትሌ በመገንዘብ ጉዲዩን በዝርዝር ገምግሞ ምርትና ምርታማነትን ከማሳዯግ፣ የመካከሇኛና 
ከፍተኛ ኢንደስትሪዎች በመንግስት፣ በግሌና በውጪ ባሇሃብቶች ተሳትፎ ወዯ ሥራ እንዱገቡ የማግባባት ሥራ የተሠራ 
መሆኑን፣ የሥራ አጥነትን ችግር ከመቅረፍ አኳያ ሌዩ ርብርብ በመዯረጉ በርካታ ሠራ አጥ ወገኖች ወዯ ሥራ 
መሠማራታቸውን፣ የመንግስትን አስተዲዯራዊ አወቃቀር ሇህዝብ ተዯራሽ ማዴረግን ታሳቢ ባዯረገ አኳኋን በአንዲንዴ 
አካባቢዎች ሰፊ ሥራ የተሠራ መሆኑን፣ የቅማንት የራስ አስተዲዯር ጥያቄን ምሊሽ ሇመስጠት ህብረተሰቡን 
ባሳተፈ፣ዳሞክራሲያዊና ሠሊማዊ አግባብ ህዝበ-ውሣኔ የተካሄዯ መሆኑን፣ በአማራ ጠገዳና በትግራይ ፀግዳ ወረዲዎች 
መካከሌ የነበረውን የወሰን ጥያቄ ህዝቡን ባሳተፈና በሠከነ ሁኔታ እሌባት መሰጠቱን በጥንካሬ ገምግመናሌ፡፡  



ይሁን እንጅ ከፖሇቲካዊና ርዕዮተ-ዓሊማዊ ሥራዎቻችን አኳያ በአመሇካከት በተግባባንበት ሌክ ተግባራዊ እንቅስቃሴ 
በማዴረግ በኩሌ ውሥንነት መኖሩን፣ የኪራይ-ሠብሳቢነት ትግሌ ከጅምር የዘሇሇ አሇመሆኑን፣ ፀረ-ዳሞክራሲና መርህ አሌባ 
ግንኙነትን ከሥረ-መሠረቱ የመቅረፍ ሥራም ተከታታይና የማያቋርጥ ትግሌ የሚጠይቅ መሆኑን፣ ዳሞክራሲያዊ አንዴነትን 
የሚያሊለ የትምክህት፣ የጠባብነት እና የኃይማኖት አክራሪነት አመሇካከቶች ጠንካራ ትግሌ የሚጠይቁ መሆኑን፣ የህዝቡን 
አንገብጋቢ ችግሮች ከመፍታት አኳያ በአንዴ በኩሌ የቆዩ እና የተከማመሩ ችግሮችን መፍታት፣ በላሊ በኩሌ አዲዱስ 
ፍሊጏቶችን ማርካት እንዱሁም ከአገሌግልት አሰጣጥ ቅሌጥፍናና ጥራት አኳያ አሁንም ህዝቡን የሚያማርሩ ችግሮች 
መኖራቸውን እና እነዚህን ችግሮች መፍታት ሇነገ የማይባሌ መሆኑን በመገምገም በያዝነው ዓመት ጥሌቅ የተሃዴሶ 
እንቅስቃሴውን አጠናክረን በመቀጠሌ የሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ ስርዓታችንን ህሌውናና የህዲሴ ጉዟችንን ስኬት ከግብ 
ሇማዴረስ የሚያስችሌ ባሇ 7 ነጥብ የአቋም መግሇጫ አውጥተናሌ፡፡ 

1ኛ. እኛ የብአዳን ከፍተኛና መካከሇኛ አመራሮች በተሃዴሶ መነሻችን ሊይ እንዯተቀመጠው ንቅናቄው የአንዴ ወቅት ተግባር 
ሳይሆን ያሇማቋረጥ የሚካሄዴ ህብረተሰባዊ እንቅስቃሴ በመሆኑ የጀመርነውን የህዲሴ ጉዞ በማያቋርጥ ሁኔታ ሇማስቀጠሌና 
ሇማጠናከር የተጀመረውን የጥሌቅ ተሃዴሷችንን አጠናክሮ ማስቀጠሌ የህሌውና ጉዲይ መሆኑን በመገንዘብ ባሇፈው አንዴ 
ዓመት ያስገኘናቸውን ውጤቶች በማስጠበቅ ተሃዴሶው ወዯ ማይቀሇበስበት ዯረጃ ሇማዴረስ መሊ የክሌሊችንን ህዝቦች 
በማሳተፍ እንረባረባሇን፡፡ 
2ኛ. የጥሌቅ ተሃዴሶው መሪ የሆነው ዴርጅታችን ብአዳን በውስጡ የሇኮሰውን ንቅናቄና የውስጠ-ዴርጅት ትግሌ በማጠናከር 
በሂዯቱ የታዩ የአስተሳሰብ እና የተግባር ዝንፈቶችን ሇማረምና ወቅቱ የሚጠይቀውን የአመራር ብቃት በመጎናፀፍ የህዲሴ 
ጉዟችንን በስኬት ሇማስቀጠሌ ዴርጅታዊ መርሆዎቻችንና እሴቶቻችን ከፍ አዴርገን በማንገብ ትግሊችንን አጠናክረን 
እናስቀጥሊሇን፡፡  

3ኛ. የሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ መንግስታችንን የህዝብ አገሌጋይነት ባህሌ በማሳዯግና የመፈፀም አቅምን በማሻሻሌ ህዝባችንን 
ያማረሩ የአገሌግልት አሰጣጥና የመሌካም አስተዲዯር ችግሮችን ሇመፍታት የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ተግባርን 
በቀጣይነት በመታገሌ ሁለን አቀፍ እምርታዊ ሇውጥ በማምጣት የህዝቡን እርካታ ሇማረጋገጥ ቃሌ እንገባሇን፡፡  

4ኛ. የአማራ ክሌሌ ህዝቦች ተጠቃሚነት ቀጣይነት የሚኖረው እና ወዯ ሊቀ ዯረጃ የሚሸጋገረው የፌዳራሌ ሥርዓቱ ሲጠናከርና 
ዳሞክራሲያዊ እንዴነታችንን የሚፈታተኑ ችግሮች ሲቀረፉ መሆኑን በማመን ከመሊው የአገራችን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 
ህዝቦች እንዱሁም አጋርና እህት ዴርጅቶቻችን ጋር በመተባበር ሇህገ-መንግስታዊ ሥርዓቱ መጠናከር በተሇመዯው 
የዴርጅታችን በህዝባዊ ወገነተኝነትና የዓሊማ ፅናት መንፈስ እንሠራሇን፡፡  

5ኛ. የተጀመውን የ2ኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ግቦች በሁለም ዘርፍ ሇማሳካት በመረባረብ ፈጣን፣ ተከታታይና 
ፍትሃዊ ኢኮኖሚያዊ ዕዴገት ዕውን በማዴረግ መዋቅራዊ ሽግግሩን ሇማፋጠን ያመሇጡንን ዕዴልች በሚያካክስ ሁኔታ 
እንረባረባሇን፡፡  

6ኛ. በህዝብ አንገብጋቢ ችግርነት የሇየናቸውን የስራ አጥነትና የኑሮ ውዴነት ችግሮች ሇማቃሇሌ፣ ምርትና ምርታማነትን 
ሇማሳዯግ፣ የአገሌግልት አሰጣጥና የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች እና የመሣሠለትን ሌዩ ትኩረት በመስጠት በመፍታት 
የህዝባችንን እርካታ ሇማረጋገጥ ተግተን እንሠራሇን፡፡  

7ኛ. በ2ዏዏ8 ዓ.ም በክሌሊችንና በአገራችን አንዲንዴ አካባቢዎች በተፈጠረው አሇመረጋጋት ምክንያት ገጥሞን የነበረው የሰሊም 
እጦት በሁለም መስክ ጏዴቶን ያሇፈ ቢሆንም ሠሊም ወዲደ ህዝባችን፣ መንግስትና ዴርጅታችን ባዯረጉት ያሇሰሇሰ ጥረት 
ክሌሊችን ወዯ ነበረበት ሠሊማዊ ሁኔታ ተመሌሷሌ፡፡ በመሆኑም ይህንኑ ሠሊማዊ ሁኔታ አጠናክሮ በማስቀጠሌ የክሌሊችን 
ህዝቦች ያሇምንም ሥጋት የሚኖሩበት፣ ኢንቨስትመንትና ቱሪዝም ተጠናክሮ የሚቀጥሌበት እና በዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን 
ዕቅዲችን ያስቀመጥናቸው ግቦች ሙለ በሙለ የሚሳኩበት ይሆን ዘንዴ ክሌሊዊ ሰሊማችን ሇማጠናከር እንረባረባሇን፡፡  
በመጨረሻም ያጋጠሙንን ፈተናዎች እንዴንወጣና የጀመርነውን የጥሌቅ ተሃዴሶ እንቅስቃሴ ከግብ ሇማዴረስ ከጎናችን ሁናችሁ 
ሇተረባረባችሁ የዴርጅታችን አባሊትና ዯጋፊዎች፣ የክሌሊችን አርሶ አዯሮች፣ የከተማ ነዋሪዎች፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ 
ወጣቶች፣ ተማሪዎችና ምሁራን፣ የፀጥታ አካሊት በአጠቃሊይ ሇመሊው የክሌሊችን ብልም የአገራችን ህዝቦች ያሇንን ከፍተኛ 
አክብሮት እየገሇፅን ጥሌቅ ተሃዴሷችን ባሇፈው አንዴ ዓመት ያስመዘገባቸው ውጤቶች ገና ጅምር እና ሰፊ ትግሌ የሚጠይቁ 
በመሆናቸው ትግሊችን ወዯ ሊቀ ዯረጃ እንዱሸጋገር በምናዯረግው ርብርብ ከጏናችን በመሰሇፍ የበኩሊችሁን አስተዋጽኦ 
እንዯታዯርጉ ጥሪያችንን እናቀርብሊችኋሊን፡፡ 

“እየሠራን እንታዯሣሇን፤ እየታዯሥን እንሠራሇን” 

ክብርና ሞገስ ሇትግለ ሰማዕታት! 



መስከረም 18/2ዏ1ዏ ዓ.ም 

ባህር ዲር 


