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ì. መግቢያ
ባሇንበት ዘመን ሰብአዊ መብት½ የቡዴን መብት፣ ነፃ የሃሳብና የመረጃ
ሌውውጥ፣ መዴብሇ ፓርቲያዊ ስርዓት፣ ነፃና ፌትሀዊ ምርጫ፣ ነፃ እና ገሇሌተኛ
ዲኝነት½ ወዘተ. የሚባለት እሴቶች አብዛኛው የዓሇማችን ሕብረተሰብ የሚያጣጥማቸው
እና የሚቆምሊቸው የመሊ የሰው ሌጆች እሴቶች እየሆኑ ነው፡፡ ዴንበር የማይገዴባቸው፣
ጉሌበት የማይገታቸውና የሁለም የሰው ሌጅ እሴቶች መሆናቸውን በመገንዘብም፤
እነዚህ ነፃነቶች እና እሴቶች በሁለም ዘንዴ ይከበሩ እና ጥበቃ ያገኙ ዘንዴ ዓሇም አቀፈ
ማሕበረሰብ ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች እና መርሆዎችን ዯንግጓሌ፤ አጽዴቋሌ፡፡ ተግባራዊ
መሆናቸውን የሚከታተለ አሇምአቀፌ ተቋማትንም አቋቋሟሌ፡፡ ላሊ ቀርቶ እነዚህን
ነፃነቶች የሚጋፈትን ሇመፊረዴ የሚችሌ ዓሇምአቀፌ ፌርዴ ቤት ሰይሟሌ፡፡
የዘመኑ አምባገነኖች ከሚፇጽሙት የሰብአዊ እና ዳሞክራስያዊ መብቶች ጥሰት
በተያያዘ ከአሇም አቀፈ ማሕበረሰብ የሚመጣባቸውን ወቀሳና ትችት ሇማጣጣሌ
እየተጠቀሙበት ያሇ ስሌት "በሃገራችን ውስጣዊ ጉዲይ ጣሌቃ አትግቡብን" እያለ
ለአሊዊነትን እንዯመዯበቅያ ዋሻ መጠቀምን ነው፡፡ ይህን ሲለ ሉገነዘቡት ያሌቻለ አንዴ
እውነታ እንዲሇ ግን ሌንነግራቸው እንወዲሇን፡፡ የገዛ ሃገሩን ዜጎች ነፃነትን እንዯጦር
የሚፇራና ሇገዛ ሃገሩ ዜጎች በራስ ስሇራስ የመወሰን መብት የማይቆም መንግስት ሇሃገር
ነፃነት እና ለአሊዊነት የሚታመን ሉሆን የሚቻሇው አይዯሇም፡፡ ይህንን ሇማስረዲት
ምሳላ ፌሇጋ ሩቅ መሄዴ አያስፇሌገንም፤ በሰብአዊ መብት ጥሰት ሲከሰስ ለአሊዊነቴ
ተዯፇረ የሚሇው የኢህአዳግ መንግስት የአገራችንን ለአሊዊነት ሲያስከብር አሌታየም፡፡
የኢትዮጵያ ሕዝቦች ያጋጠሟቸውን የተሇያዩ የመብት ጥሰቶች ሇመቀየር ብዙ
መስዋእትነት ያስከፇሇ ትግሌ አካሂዯዋሌ፡፡ ላሊው ቀርቶ ከሰሊሳ አምስት ዓመት በፉት
ባካሄደት ትግሌ ዘውዲዊው አገዛዝ የተገረሰሰበትን ሁኔታ ቢፇጥሩም የተፇጠረውን ምቹ
ሁኔታ ተጠቅመው ስሌጣን የያዙት ወታዯራዊ መኮንኖች ሇሰብአዊ መብት ጥበቃ፣
ሇዳሞክራስያዊ መብቶች መከበር እና ሇብሄር ብሄረሰቦች መብት መከበር የተዯረገውን
ትግሌ በመዯፌጠጥ ሕዝቡን ተመሌሰው ሇከፊ ሥቃይና አፇና ዲርገውታሌ፡፡ የፖሇቲካ
ሌዩነት ወንጀሌ ሆኖ ሇቀይ ሽብር የተዲረገበት፤ የሰው ህይወት ዋጋና ክብር ያጣበት
የዯርግ ዘመን ዘግናኝ ታሪካችን አሁንም ዴረስ ከዜጎች ህሉና ያሌጠፊ ትዝታ ነው፡፡
ይህም ሆኖ የኢትዮጵያ ሕዝቦች በነበረው አፇናና ወከባ ተዯናግጠው ትግሊቸውን
አሊቋረጡም¿ ይሌቁንስ ትግሊቸውን ይበሌጥ በማጠናከር የዯርግን ሃይሌ ማንኮታኮት
ችሇዋሌ፡፡ በዯርግ ዘመን የተፇጸመው ላሊው የማይረሳው የታሪካችን ገፅታ ዯግሞ
በተቃዋሚ ዴርጅቶች መካከሌ መቻቻሌና መግባባት ጠፌቶ እርስ በእረሳቸው ያዯረጉት
ሽኩቻና ዯም መፊሰስ ነው፡፡
በዯርግ እግር የተተካው ኢህአዳግ ከዯርግ በተሇየ ሰብአዊ መብትን፤ የብሄር
ብሄረሰብ መብትን ጨምሮ ሁለም ዳሞክራስያዊ መብቶች፤ ስሌጣን በነጻ ምርጫ እና
ውዴዴር ብቻ የሚያዝበት መዴብሇ ፓርቲያዊ ስርዓት፤ በፋዳራለ እና በክሌሌ
መንግስታት መካከሌ ግሌጽ የስሌጣን ክፌፌሌ ያሇበት የፋዳራሌ ስርዓት፤ በሕግ
አውጪው፣ በሕግ አስፇፃሚው እና በሕግ ተርጓሚው አካሊት መካከሌ አንደ ላሊውን
የሚቆጣጠርበት ግሌፅ የስሌጣን ክፌፌሌ ያሇበት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት፤ ወዘተ እውን
አዯረጋሇሁ ብል ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ቃሌ ቢገባም½ በሕዝብ ሌጆች ከፌተኛ
መሥዋዕትነት ሇስሌጣን የበቁት የኢህአዳግ መሪዎች ብዙም ሳይቆዩ ሊይመሇስ
ተቀብሮአሌ የተባሇሇትን አፊኝ አገዛዝ መሌሰው በሕዝቡ ሊይ ጭነውበታሌ፡፡
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ኢህአዳግ የኢትዮጵያ ሕዝቦችን ከዯርግ የአንዴ ርእዮት እና የአንዴ ፓርቲ
የበሊይነት አሊቅቃሇሁ እንዲሊሇ ይዞት የመጣው «አብዮታዊ ዳሞክራሲ´ የተሰኘው
መስመር ግን ላልች አማራጭ አስተሳሰቦችን በጠሊትነት የሚፇርጅ፤ በመዴብሇ ፓርቲ
ስርዓት ፇንታ የአንዴን ፓርቲ አምባገነንነት የሚያነግስ፤ በፋዳራሊዊ ሕገ መንግስታዊ
ስርዓት ፇንታ «ሁለም አንዴ ዴምጽ ይስጥ፣ አንዴ ቃሌ ብቻ ይናገር´ የሚሌ
ዳሞክራስያዊ ማእከሊዊነት በሚባሇው መርሕ ዱሞክራሲን ¹ብቦ ማእከሌነትን ብቻ
የሚያነግስ ስርዓት አስፌኗሌ፡፡
በመሆኑም በሃገራችን ዛሬም እንዯቀዴሞው የዜጎች ሰብአዊ እና ዳሞክራስያዊ
መብቶች እየተረገጡ ናቸው፣ የሕግ የበሊይነት እና ነፃና ገሇሌተኛ የፌትህ ስርዓት
የሇም፣ ነፃና ፌትሃዊ ምርጫ ዯብዛው እየጠፊ ነው፡፡ ሃሳብን በነጻ መግሇጽ ከመታቀቡም
ባሻገር የፖሇቲካ ፓርቲ አዯራጅቶ መታገሌ ሇከፊ እንግሌት የሚዲርግ ተግባር ሆኗሌ፡፡
ሇዘመናት ሳይፇታ የኖረው የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ጥያቄ ዛሬም መፌትሔ ሳያገኝ
በመቅረቱ ጥያቄው ሃገራችንን የባሰ ውስብስብ ችግር ውስጥ እንዲይከታት
የሚያሳስብበት ዯረጃ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ ስሇሆነም በአብዛኛው የሃገራችን ክሌልች አዋሳኝ
አካባቢዎች በሚኖሩ ሕዝቦቻችን መሃከሌ
ግጭቶች እየተከሰቱ፣ በሰው ሕይወትና
ንብረት ሊይ ከፌተኛ ጉዲት እየዯረሰ ይገኛሌ፡፡ የዜጎች በፇቀደት አካባቢ ሠርቶ
የመኖርን½ የሌማት ተግባር የማከናወን½ መብት አሇመከበር እና የስራ ዋስትና
ያሇመኖር በህዝቦች መካከሌ ሉኖር የሚገባውን መቀራረብ እያዯፇረሰው እና የህዝቡንም
የሃገሩንና የአካባቢውን ባሇቤትነት መንፇስ እያዯከመው መሄደ በራሱ የስጋት ምንጭ
እየሆነ ይገኛሌ፡፡ በአጠቃሊይ የኢህአዳግ አገዛዝ ሃገራችንን አስጊ የሆነ ሁኔታ ውስጥ
ከቷት ይገኛሌ፡፡
አብዮታዊ ዳሞክራሲ የወሇዲቸው የኢኮኖሚ ፖሉሲዎች ከአስራ ስምንት
ዓመታት የኢህአዳግ አገዛዝ በኋሊም ቢሆን አገሪቱ ከምትታወቅበት የረሃብ እና የችጋር
ገጽታ ፇቀቅ ሉያዯርጉዋት አሌቻለም፡፡ «ግብርና መር ኢንዱስትርያሊይዜሽን´ ተብል
የሚጠራው የሌማት ስትራተጂ ራሱን ችል ሇመቆም ያሌቻሇው ግብርና ላልቹን
ሴክተሮች ይመራሌ ብል የተነሳ በመሆኑ ላልች ሴክተሮች ችሊ እንዱባለ ምክንያት
ሆኗሌ፡፡ ግብርናውን ራሱ ከዝናብ ጥገኛነት ሉያሊቅቀው የሚችሌ የመስኖ ማስፊፊት
ፖሉሲ ዴጋፌ ሳይበጅሇት በመቅረቱ እጅግ ተሇዋዋጭ ስርጭት ሊሇው ዝናብ ሙለ
በሙለ ጥገኛ እንዯሆነ ቀጥሎሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የሃገራችን ሕዝብ ሇረሃብ፤
በዚያውም ሇውጭ እርዲታ ተጋሊጭነቱ እንዯቀጠሇ ይገኛሌ፡፡ ኢህአዳግ አሁን ዴረስ
የኢንደስትሪ ፖሉሲ የላሇው መሆኑ ይህ ሴክተር ምን ያህሌ እንዯተረሳ ግሌፅ
ያዯርገዋሌ፡፡ ስሇ ነጻ ገበያና በዚህም ውስጥ ስሇ የግሌ ባሇሃብት ዴርሻ ብዙ እየተባሇ
ቢሆንም ኢህአዳግ በስመ ‹‹ሌማታዊ መንግስት›› በኢኮኖሚው ሊይ መንግሥት ያሇውን
ፌጹም የበሊይነት አስጠብቆ ሇመሄዴ እየተንቀሳቀሰ ይገኛሌ፡፡ ከዚህም አሌፍ በፓርቲ
ቁጥጥር ሥር ያለት ኩባንያዎች ገበያውን ከነጻ የውዴዴር ስርዓት ውጭ እንዱቆጣጠሩ
በማዴረግ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ህይወት ውስጥ ከፌተኛ መዛነፌን ፇጥሯሌ፡፡ በኢኮኖሚው
ሥርዓት ተንቀሳቅሶ በረጅም ጊዜ የራስ ጥረት የተፇጠረውን ባሇሃብት ‹‹ኪራይ ሰብሳቢ››
ብል በመፇረጅ½ በእርሱ ፇንታ የኢህአዳግ ፖሇቲካዊ መሰረት ሉሆን የሚችሌ
‹‹ሌማታዊ ባሇሃብት›› የሚባሌ ላሊ ሃይሌ ሇመፌጠር የሃገርን ሀብት ከአግባብ ውጭ
እያፇሰሰ ይገኛሌ፡፡ በእነዚህ ሌማታዊ ባሇሀብት በተባለት ባሇሃብቶች እና በኢህአዳግ
ባሇስሌጣናት እና ካዴሬዎች መሃከሌ በተፇጠረ የጥቅም ትስስር እጅጉን የተንሰራፊውን
ሙስና ሇመቆጣጠር መሞከር ሇኢህአዳግ የግራውን እጅ በቀኙ እጅ መቁረጥ፤ ሄድ
ሄድም የራስን ሕይወት በራስ ማጥፊት እንዱሆንበት አዴርጎታሌ፡፡
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የኢህአዳግ የተሳሳቱ የኢኮኖሚ ፖሉሲዎች ያስገኙት ዴምር ውጤት አሁንም
ረሃብ እና ችጋር፣ አስከፉ የኑሮ ውዴነት፣ ስራአጥነትና ያፇጠጠ የኑሮ ሌዩነት እና
ዴህነት ሲሆኑ½ እነዚህ ተዯማምረው የሕዝቦቻችንን ህሌውና በእጅጉ እየተፇታተኑት
ይገኛለ፡፡ ይህ ሁኔታ በሁለም የሕብረተሰብ ክፌልች በተሇይ ዯግሞ በወጣቱ ሊይ
እየፇጠረ ያሇውን የተስፊ መቁረጥ ሁኔታ እጅጉን የከፊ አዴርጎታሌ፡፡ እውነታው ይህ
ሆኖ እያሇ ኢህአዳግ አሁንም «ኢኮኖሚያችን በፌጥነት አዴጓሌ´ እያሇ አሃዞች
እየጠቀሰሌን ነው፡፡ ይባስ ብልም «በሚሌዮን የሚቆጠሩ ሚሌየነር ገበሬዎች
ተፇጥረዋሌ´ በማሇት በሃገራችን አርሶ አዯር ዴህነት፣ ረሃብና ሰቆቃ ሊይ ከማሾፌ
ያሌተናነሰ የሕዝብ ግንኙነት ስራ እየሰራ ነው፡፡ እነዚህ እውነታዎች የሚያመሇክቱት
የኢህአዳግ መንግስት የተዯቀኑብንን ችግሮች መፌታት ይቅርና በትክክሌም ሇመገንዘብ
እንዲይችሌ ያነገበው የአብዮታዊ ዳሞክራሲ ርእዮት እጅጉን የገዯበው መሆኑን ነው፡፡
ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ዯግሞ ኢህአዳግ ራሱን ከዯርግ ጋር በማነጻጸር ከዯርግ
እሻሊሇሁ የሚሌ ክርክር ይዟሌ፡፡ ማነጻጸርያውን ትናንት ማዴረጉ ኢህአዳግ ወዯፉት
ሇማየት መቸገሩን ከማመሌከቱም ባሻገር ዯርግ የነበረበት እና አሁን ኢህአዳግ ያሇበት
ዘመን የተሇያዩ መሆናቸውን የሳተ ነው፡፡ የዯርግ ዘመን አምባገነኖች ከአንደ ወይም
ከላሊው ርእሰ ሃያሌ መንግስት ጉያ ተጠሌሇው ያሇጠያቂ በገዛ ሕዝባቸው ሊይ ያሻቸውን
የሚያዯርጉበት የቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን እንዯነበር፤ የአሁኑ ዘመን ግን መንግስታት
ሇመረጣቸው ህዝብ ተጠያቂ የሚሆኑበት፣ አሇያም በዓሇም ማሕበረሰብ ፉት ተጠየቁ
የሚባለበት ዘመን መሆኑን ኢህአዳግ ስቶታሌ፡፡ ያ ዘመን የበርሉን አጥር፣ የመረጃ
አፇና ¼ጃሚንግ¼፣ የሳንሱር ወዘተ ዘመን መሆኑ፤ የአሁኑ ዘመን ግን ዴንበር
የማይገዴበው፣ አጥር የማይከሇክሇው፣ ሳንሱር የማይዯርስበት፣ መጠነ ሰፉ የሃሳብ፣
የመረጃ እና የእውቀት ዝውውር የሚካሄዴበት ዘመን መሆኑ፤ የዴሮው ዘመን ሊይመሇስ
መቀበሩን ማነጻጸሪያው ከአሁኑ ዘመን እንጂ ካሇፇው ጋር አሇመሆኑን ኢህአዳግ
ሉገነዘብ ይገባዋሌ፡፡
የኢትዮጵያ ሕዝብም ሆነ ዘመኑ እየጠየቁ ያለት በአንዴ በኩሌ ሃሳብን በነጻ
የመግሇጽ መብት ነው እያሇ በላሊ በኩሌ ነጻ ፕሬስን የሚገዴሌና ኢንተርኔትን
የሚያፌን፣ ነጻ ምርጫ እያሇ ኮሮጆ የሚገሇብጥ፣መዴበሇ ፓርቲ ሥርዓትን እቀበሊሇሁ
እያሇ ተቃዋሚዎችን በጠሊትነት ፇርጆ ካሇጠፊኋችሁ የሚሌ ስሙን የቀየረ አመባገነናዊ
አገዛዝን ከቶ አይዯሇም፡፡ ነጻነት እኩሌነት እና ዳሞክራሲ የሚጠይቀውን መስዋእትነት
ከመክፇሌ ወዯ “ሊ ብል የማያውቀውን ታሊቁን የኢትዮጵያ ህዝብ ሇዳሞክራሲ
አሌበቃህምና ዳሞክራሲን የምትጎናጸፇው በሂዯት ሇዚህ ስትበቃ ነው ብሇው
የሚያሾፈበትን ዘመን-አመጣሽ አምባገነኖችን አይዯሇም፡፡የኢትዮጵያ ህዝብ ዕዴለ
ከተሰጠው ዳሞክራሲን በአግባቡ ሇመጠቀም የሚችሌ ጨዋና በሳሌ ህዝብ መሆኑን
በ1997 ዓም ምርጫና ከዚያም በፉት ባዯረጋቸው U`Ý‹“ እንቅስቃሴዎች
አስመስክሯሌ፡፡
አሁንም የኢትዮጵ ሕዝብ እየጠየቀ ያሇው ሊሇፇው ታሊቅ የነፃነት
ተጋዴልው እና ሇዘመኑ የሚመጥን መንግስት ነው፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን መቀዲጀት
የነበረበት ትናንትና ነው፤ ኢህአዳግ እንዯሚሇው ከሁሇትና ሶስት አስርት ዓመታት
በኋሊ አይዯሇም!!
የሃገራችን ኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግሮች በኢህአዳግ ሪዕዮተዓሇምና መስመር
እንዱሁም በኢህአዳግ ዏቅም ብቻ ሉፇቱ እንዯማይችለ በመገንዘብ½ ችግሮቹ ሁለንም
ባሇዴርሻዎች ባሳተፇ መሌኩ እንዱፇቱ በተዯጋጋሚ ቢጠየቅም በስሌጣን ሊይ ካሇው
የኢህአዳግ መንግስት ገንቢ ምሊሽ ባሇመገኘቱ ችግሮች ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየተባባሱ
መሄዲቸው ግሌፅ ነው፡፡ ይህ በዚሁ እንዲሇ የሃገራችን መሰረታዊ ችግሮች በሰሊማዊ
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የፖሇቲካ ውዴዴር አሸንፇው በሚወጡ አማራጮች ሇመፌታትና የመቻቻሌ ፖሇቲካዊ
ባህሌን ሇማዲበር የሚያስችሌና የዳሞክራሲ ስርዓትን እውን ሇማዴረግ የትግሌ ትብብር
መፌጠር የወቅቱ የኢትዮጵያ አንገብጋቢ ጥያቄ መሆኑን በመገንዘብ የኢትዮጵያ ሕዝብ
የፖሇቲካ ዴርጅቶችን እንዱተባበሩ ሲወተውት የቆየበት ጉዲይ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡
በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የፖሇቲካ መዴረክ ሊይ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ
ፖሇቲካ ዴርጅቶች ቢያንስ በመሇስተኛ ፕሮግራም ዙሪያ በመሰባሰብ የኢትዮጵያን ህዝብ
አስተባብረው በሰሊማዊ መንገዴ የሚዯረገውን ትግሌ በተጠናከረ ሁኔታ በመቀጠሌ፣
በፖሇቲካዊው ውዴዴር አሸንፍ የሚወጣ አማራጭ ሆነው ሇመቅረብ እስካሁን ዴረስ
ያሇመቻሊቸውን መፌትሔ የሚሻ ዴክመት መሆኑ በቂ ግንዛቤ ያገኘበት ዯረጃ ሊይ
የዯረስን መሆኑን እናምናሇን፡፡
በኢትዮጵያ ተንሰራፌተው ያለትን ኢኮኖሚያዊ½ ማሕበራዊና ፖሇቲካዊ ችግሮች
ሇማስወገዴና በተቃዋሚ ፖሇቲካ ዴርጅቶች ዙርያም ያሇውን ተባብሮ ሇመስራት
ያሇመቻሌ ዴክመት ሇመቅረፌ፤ መዴረክ ሇዱሞክራሲያዊ ምክክር በኢትዮጵያ/መዴረክ/
የተባሇውን ስዴስት ፖሇቲካ ፓርቲዎች እና ሁሇት ታዋቂ የፖሇቲካ ሰዎች ሰኔ 2000
ዓ.ም ሊይ መጀመራቸው፤ የካቲት 2001ዓ.ም ሊይ ዯግሞ ላልች ሁሇት ፓርቲዎች
ተጨምረውበት በጋራ መስራት መጀመራቸው ይታወሳሌ፡፡
የዚህ መዴረክ መጀመር በኢትዮጵያውያን/ት ዘንዴ ተስፊም ጥርጣሬም
አጭሯሌ፡፡ እስካሁን ዴረስ በተቃዋሚ ፓርቲዎች ሰፇር የታየው የመተባበር እና
የመሰነጣጠቅ ታሪክ እና ምርጫ 97 ሊይ የታየውን ሁኔታ በመገንዘብ የአሁኑ ሙከራ
የተሇየ ውጤት ማስገኘቱን የተጠራጠሩ፤ በመዴረኩ ጥሊ የተሰባሰቡት ዴርጅቶች
ብሄራዊ እና ሕብረ ብሄራዊ አዯረጃጀት ያሊቸው በመሆናቸው እና በእነዚህ ዴርጅቶች
መሃከሌ ያሇው የፖሇቲካ እና የአዯረጃጀት ሌዩነት ተቀራርቦ ሇመስራት የሚፇጥረውን
ችግር በማጤን የተጠራጠሩ እንዯነበሩ ሁለ እስካሁን ዴረስ በተቃዋሚ ፖሇቲከኞች
ሰፇር የነበረው አሇመግባባት ያስከተሇውን ጉዲት በመገንዘብ፤ ካሇፇው የትግሌ ሂዯት
ከተገኘው አወንታዊ ሌምዴ በመማር እና አለታዊ ሌምድቹንም በማረም የተሸሇ
ውጤትን እና አዱሰ የብሄራዊ እና የሕብረ ብሄራዊ ዴርጅቶች መስተጋብር ሉወሇዴ
ይችሊሌ ብሇው ተሰፊ ያዯረጉም ነበሩ፡፡
መዴረኩ በተወሰኑ የጋራ መርሆዎች የተሰባሰበ ከመሆን ወጥቶ በመሇስተኛ
ፕሮግራም ዙርያ የተሰባሰበ እና ሕጋዊ እውቅና ያሇው አዯረጃጀት ወዯ መሆን ይሸጋገር
ዘንዴ የካቲት 2001 ሊይ ባዯረገው ስብሰባ የጋራ መሇስተኛ ፕሮግራም አርቃቂ
ግብረሃይሌ አቋ³ሞ ግብረሃይለ ሊሇፈት አራት ወራት ባዯረጋቸው ምክክር፣ ውይይት
እና ዴርዴር የሁለም ፓርቲዎች ተወካዮች ተስማምተውበት የመዴረኩ መስራቾች
ሇሚፇጥሩት ሕጋዊ ጥምረት የጋራ ፕሮግራም ሆኖ እንዱወጣ ይህንን ሰነዴ
አቅርበዋሌ፡፡
ፕሮግራሙ የአገራችንን ፖሇቲካዊ ስርዓት ከአብዮታዊ ዳሞክራሲ ርእዮት
እንዱሊቀቅ በማዴረግ በህግ መንግስቱ የሰፇሩትን የዜጎች ሰብአዊ እና ዳሞክራስያዊ
መብቶች እንዱከበሩ፣ ኢትዮጵያ አፅዴቃ የተቀበሇቻቸው ዓሇምአቀፌ ስምምነቶች እና
መርሆዎች ተግራዊ እንዱሆኑ፣ ይህንን የሚፃረሩ በስራ ሊይ ያለ ሕጎች እና አሰራሮች
እንዱሻሩ ወይም እንዯአስፇሊጊነቱ ማሰተከካከያ እንዱዯረግባቸው ያዯረጋሌ፡፡ በብሄር
ብሄረሰብ መብት መከበር እና በኢትዮጵያ አንዴነት ሊይ ተቃርኖ እንዯላሇ የጋራ ግንዛቤ
ተወስዶሌ፣ ሁለም ብሄር ብሄረሰቦች ያሇምንም ጣሌቃ ገብነት ራሳቸውን በራሳቸው
የማስተዲዯር መብታቸው እንዯሚጠበቅ በሁለም ዘንዴ ሰምምነት አሇ፣ ሁለም
መገንጠሌን እንዯማይዯግፈ እና ሇኢትዮጵያ አንዴነት ለኣሊዊነት መከበር በጋራ
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እንዯሚቆሙ በመስራቾቹ መካከሌ መግባባት ሊይ ተዯርሶ መሇስተኛ ፕሮግራሙ በዚሁ
መንፇስ ተዘጋጅቷሌ፡፡ በኢህአዳግ ዳሞክራስያዊ ማእከሌነት መርሕ የተሸበበው
ፋዳራሊዊ ስርዓት በትክክሌ ተግባራዊ እንዱሆን እና የሶስቱም የመንግስት አካሊት
የስሌጣን ክፌፌሌ አንደ ላሊውን በሚቆጣጠርበት መሌኩ ተግባራዊ አንዯሚሆን
ተገሌጿሌ፡፡ ይህንን ማሳካት እንዱቻሌ እስካሁን የታዩትን ጉዴሇቶች በመገምገም በሕግ
አውጪው፣ በሕግ ተርጓሚው እና በሕግ አስፇፃሚው አካሊት ውስጥ የሚዯረጉ
ማስተካከያዎች ተሇይተው ተቀምጠዋሌ፡፡ ከዚህም ውስጥ ምርጫን፤ የመገናኛ
ብዙኃንን፤ የመከሊከያ እና
የጸጥታ ተቋማትን የሚመሇከቱ ጉዲዮች ሌዩ ትኩረት
ተሰጥቷቸዋሌ፡፡
የሃገራችን ችግሮች ውስብስብ መሆናቸውን በመገንዘብ መሇስተኛ ፕሮግራሙ
ኢህአዳግን ጨምሮ ሁለንም ባሇዴርሻዎች በሚያሳትፌ መሌኩ የሚፇቱበትን የብሄራዊ
መግባባት እና የብሄራዊ እርቅ መርሆዎችን አስቀምጧሌ፡፡
በኢኮኖሚ ዘርፌ የኢህአዳግን የሌማታዊ መንግስት እና የሌማታዊ ባሇሃብት
ፇሉጥን በማስወገዴ የሃገር ውስጥ ባሇሃብቶችን እንዯ አንዴ የሃገር እሴት በመውሰዴ
ከአዴሌዎ እና ከሙስና የጸዲ ሁለን አቀፌ ዴጋፌ እንዱያገኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፡፡
ግብርና መር ኢንደስትርያሊይዜሽን የተባሇውን ስትራተጂ የማይሰራ መሆኑን በመገንዘብ
ግብርናን ከዝናብ ጥገኝነት ሇማሊቀቅ እንዱቻሌ ሇመስኖ ሌማት ሌዩ ትኩረት ይሰጣሌ፡፡
ኢንደስትሪን ጨምሮ ላልቹ ሴክተሮች የየራሳቸው ፖሉስ ተነዴፍሊቸው ራሳቸውን
ችሇው እንዱያዴጉ እርስ በርስ በመዯጋገፌም የተስተካከሇ ሃገራዊ ሌማት የሚያረጋግጥ
የፖሉሲ ማእቀፌ እንዯሚኖር ተመሌክቷሌ፡፡ የውሃ ሃብታችንን ሇሁለን አቀፌ ሌማት
የሚያውሌ፤ የማእዴን ሃብታችን ተጠንቶ እና ሇምቶ ሇኢንደስትሪያዊ ሌማታችን
አስፇሊጊውን ግብአት ሉያቀርብ የሚችሌበት ሁኔታ የሚፇጥር ፖሉሲ ተቀመጧሌ፡፡
ትምህርት ከገዢው ፓርቲ ፖሇቲካዊ አስተሳሰብ ተቀጥሊነት ተሊቆ፤ የወዯፉት
ትውሌድች እና የአገራችን እጣ ፇንታ የሚወስን ትሌቅ የእሴት ግንባታ ስራ መሆኑን
የተገነዘበ የፖሉሲ አቅጣጫ እንዱሚኖር ረቂቅ ፕሮግራሙ አመሌክቷሌ፡፡ የከፌተኛ
ትምህርት መርሃ ግብር መስፊፊት የተቋማቱን አቅም ከመገንባትና በቂ አስተማሪዎችን
እና ግብአቶችን ከሟሟሊት ጋር ዝርዝር እቅዴ ተዘጋጅቶሇት እንዱከናወን በማዴረግ
የሚመረቁት ወጣቶች በቂ እውቀት እና ክህልት ያሊቸው ሆነው እንዱወጡ እንዱሆን
ይዯረጋሌ፡፡ የግሌ የትምህርት ተቋማት ጥራቱን የጠበቀ ትምህርት በመስጠት ሇአገራችን
የተማረ የሰው ሃይሌ ግንባታ ተገቢውን አስተዋጽኦ ማዴረግ ይችለ ዘንዴ ተገቢው
ዴጋፌም ክትትሌም እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡ ጤናን በተመሇከተ በሽታን መከሊከሌ
ውጤታማ እና ዘሇቄታዊ ይሆን ዘንዴ በሽታን በመከሊከሌ ረገዴ ቁሌፌ ሚና ያሊቸውን
ተቋማት ሇመገንባት ሌዩ ተኩረት ይሰጣሌ፡፡ ከዚሁ በተጓዲኝ እጅጉን ወዴቆ ያሇውን
በሽታን የማከም አቅም እንዱጠናከር ይዯረጋሌ፤ የግሌ የሕክምና እና የምርመራ
ማእከሊት የሚጠይቁት ክፌያ ከተጠቃሚው የመክፇሌ አቅም እንዱቀራረብ ሇማዴረግ
የሚያስችለ በጥናት ሊይ የተመሰረቱ ፖሉሲዎች እንዱወጡ ይዯረጋሌ፡፡ ረቂቅ
ፕሮግራሙ በማሕበራዊው ዘርፌ ከትምህርት እና ጤና በተጨማሪ እንዯ ስራአጥነት፣
የምሁራን ፌሌሰት እና መሕበራዊ ዋስትና የመሳሰለ ጉዲዮችንም ዲስሷሌ፡፡
የአገራችን የውጭ ጉዲይ ፖሉሲና አስፇጻሚው ሚኒስቴር መስርያ ቤት
አጠቃሊይ የእይታ እና የአሰራር ሇውጥ እንዯሚያስፇሌጋቸው መሇስተኛ ፕሮግራሙ
በአጽንኦት አመሌክቷሌ፡፡ የአሌጀርሱ ስምምነት የኢትዮጵያን ጥቅም የማያስጠብቅ
ከመሆኑ ባሻገር በኤርትራ መንግስት የተጣሰ በመሆኑ ኢትዮጵያ ከዚህ ስምምነት ራሷን
አሇማግሇሎ ስህተት መሆኑን፤ የኢትዮጵያን እና የኤርትራን ግንኙነት በዘሇቄታው
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ይስተካከሌ ዘንዴ የባህር በርን ጨምሮ የፖሇቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የዴንበር፣ ወዘተ
የመሳሰለትን የሁሇቱን አገሮች ግንኙነት የሚመሇከቱ ጉዲዮችን ያካተተ ሁለን አቀፌ
ዴርዴር መካሄዴ እንዲሇበት በመሇስተኛ ፕሮግራሙ ተቀምጧሌ፡፡ መሇስተኛ ፕሮግራሙ
ዴንበር ተሻጋሪ ወንዞችን በተመሇክተ ኢትዮጵያ ሌትከተሌ የሚገባትን ፖሉሲም
አስቀምጧሌ፡፡
ከፌ ብል እንዯተገሇጸው መዴረኩ ከአንዴ አመት በፉት ሲጀመር ከተወሰኑ የጋራ
መርሆዎች ያሇፇ ይህ ነው የሚባሌ የጋራ ፕሮግራም አሌነበረውም፡፡ ከአንዴ አመት
የጋራ ጥረት እና ምክክር በኋሊ የምክክር መዴረኩ ይህንን የጋራ መሇስተኛ ፕሮግራም
ሇኢትዮጵያ ህዝብ ሇማቅረብ በቅቷሌ፡፡ በዚህ አጋጣሚ አስካሁን ዴረስ በተስፊ እና
በትዕግስት ሇጠበቀን መሊው ሕዝባችን ያሇንን ታሊቅ አክብሮት ሇመግሇጽ እንወዲሇን፡፡
መሇስተኛ ፕሮግራሙ ያሌተሟለ በርካታ ነገሮች እንዯሚኖሩት እንገነዘባሇን፣
የኢትዮጵያ የዳሞክራሲ ግንባታ ስራ የመሊ ኢትዮጵያውያን ስራ እንዯመሆኑ መጠን
ሁለም ኢትዮጵያዊያን ሇዚህ ፕሮግም መጎሌበት እና ተፇጻሚነት የራሳቸውን ዴርሻ
እንዱያበረክትም በአክብሮት እንጠይቃሇን፡፡
መሇስተኛ ፕሮግራሙ በስምንት ፓርቲዎችና በሁሇት ታዋቂ ግሇሰቦች ትብበር
የተዘጋጀ ቢሆንም በአገራችን መቻቻሌና መተባበር ይኖር ዘንዴ ላልች ፓርቲዎችም
¾SÉ[Ÿ< ¯LT ¾T>„[¨<” óÃÇ }SM¡‹G< uÒ^ ¾U”W^u G<’@
•”Ç=„` Ø]Á‹”” “k`vK”::
የመዴረኩ መስራች ፓርቲዎች አባሊትና ዯጋፉዎችም ፓርቲዎቻችሁ ይህንን
መዴረክ እንዱቀሊቀለ እና እንዱያጠናክሩ ሊዯረጋችሁት ትግሌ እና ዴጋፌ በዴጋሚ
እናመሰግናሇን፡፡ አሁንም የተራመዴነው አንዴ በጎ እርመጃ ብቻ መሆኑን ተገንዝባችሁ፤
ወዯፉት ገና ብዙ የጋራ ጥረትና ሥራ እንዯሚጠብቀን ሌናሳስባችሁ እንወዲሇን፡፡ በጋራ
ጥረታችሁ ፕሮግራሙ ተግባራዊ እንዯሚሆንም የጸና እምነታችን ነው፡፡
የኢህአዳግ አባሊትና ዯጋፉዎችም ከዚህ በፉትም እንዯተናገርነው ሁለ ዋናው
ትኩረታችን የሃገራችንን ውስብስብ ችግሮች በሕብረት እና በመግባባት መንፇስ
የሚፇታበትን መንገዴ መሻት እንዯሆነ፤ በማንኛውም መሌኩ ኢህአዳግን ሇማጥፊት
ይሁን የአባሊቱን እና የዯጋፉዎቹን መብት ሇመንካት አሊማ እንዲሊዯረገ ከዚህ መሇስተኛ
ፕሮግራም ይዘት ሇመገንዘብ ትችሊሊችሁ፡፡ በመሆኑም ፓርቲያችሁ ሇሃገራችን ችግሮች
መፇታት የበኩለን ገንቢ አስተዋጽኦ ያዯርግ ዘንዴ የበኩሊችሁን ገንቢ ሚና
እንዴትጫወቱ አሁንም ታሪካዊ ጥሪያችንን እናቀርባሇን፡፡
በአገራችን የምትገኙ የውጭ የዱፕልማሲ ማሕበረሰብም ፌሊጎታችን የዜጎች
ዳሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች የሚከበሩባት ብሄር ብሄረሰቦች መበቶቻቸው
ተጠብቀው በመከባበር የሚኖሩባት
የተረጋጋች የበሇጸገችና ጠንካራ ኢትዮጵያ
ሇመገንባት መሆኑን ተገነዝባችሁ ይህንን ጥረታችንን ትዯግፈ ዘንዴ ጥሪያችንን
እናቀርባሇን፡፡
መንግስትም በበኩለ ይህን ሇአገራችን ይበጃሌ ያሌነውን ፕሮግራም ተግባራዊ
እናዯርግ ዘንዴ ያሇበትን ሏሊፉነት እንዱወጣ እንጠይቃሇን፡፡

ìì. አጠቃሊይ መርሆዎችና አቋሞች
1. ሇኢትዮጵያ አንዴነትና ለአሊዊነት በጽናት እንቆማሇን፡፡ በቀዴሞ የነበሩትንና በአሁኑ
ጊዚ ያለትን ኢፌትሃዊና አዴልአዊ አሠራሮች የተወገደበት በመከባበር ሊይ የተመሠረተ
አንዴነት እንዱጠናከር በጽናት እንቆማሇን በመሆኑም መገንጠሌን አንዯግፌም፡፡
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2. የግሇሰብ½ የብሔር½ ብሔረሰቦች½ ህዝቦችና የቡዴን መብቶች እኩሌ እንዱከበሩ
ሳንታክት እንሠራሇን፡፡
3. ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች የሚከበሩባትና ማሕበረ(ኢኮኖሚያዊ ፌትሕ
የሰፇነባት½ በብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እኩሌነት ሊይ የተመሠረተች½ የበሇጸገች
ኢትዮጵያ ሇመገንባት ጠንክርን እንንቀሳቀሳሇን፡፡ ሇዚህም
3.1 ሰብአዊ መብት በሁሇንተናዊ መሌኩ እንዱከበር
3.2 ገሇሌተኛ የፌትሕ ሥርዓት ተዘርግቶ የሕግ የበሊይነት በተግባር እንዱገሇጽ
3.3 ዳሞክራሲያዊ መብቶች ያሇገዯብ እንዱከበሩ ማሇትም
ሀ. በነጻ የመዯራጀትና የመንቀሳቀስ ያሌተገዯበ መብት
ሇ. የመናገር፣ የመጻፌና ሀሳብን በነጻነት የመግሇጽ መብት
ሏ. ነጻና ፌትሓዊ ምርጫ በገሇሌተኛ የምርጫ አስፇጻሚዎች በተአማኒነት
ማከናወን እና
መ. የመዴብሇ(ፓርቲ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ እውን የሚሆንበትን
ስርዓት ሇመገንባት በቆራጥነት እንንቀሳቀሳሇን፡፡
4 አንደ የላሊውን ፖሇቲካዊ አመሇካከትና ርእዮተአሇም በማስገዯዴ ሇመቀየር ወይም
ሇማስቀየር ሳይሆን ሁለም የየራሱን ፖሇቲካዊ አመሇካከት እና ርእዮተአሇም በነጻነት
የማራመዴ መብቱ የሚከበርበት የሰሇጠነ ፖሇቲካ ሇማካሄዴ የሚያስችሌ ሁኔታ
እንዱሰፌን ሇማዴረግ እንንቀሳቀሳሇን፡፡
5 በመሰረታዊ ሃገራዊ ጉዲዮች ሊይ ብሄራዊ መግባባት መፌጠር ሇሃገራችን እጅግ
አስፇሊጊና አንገብጋቢ በመሆኑ ሇዚህ ዓሊማ ተኩረት ሰጥተን እንራመዲሇን
ሇተግባራዊነቱም እንታገሊሇን፡፡
የብሄራዊ መግባባት ውይይት እንዱካሄዴ ሁኔታዎችን እናመቻቻሇን፤ በዚህም
የብሄራዊ መግባባት ውይይት ሊይ አሁን ሥሌጣን ሊይ ያሇውን ገዢ ፓርቲ ጨምሮ
በሃገር ውስጥ በሰሊማዊ መንገዴ የሚንቀሳቀሱትን፣ በውጭ ሃገር የሚንቀሳቀሱትን እና
በትጥቅ ትግሌ ዓሊማቸውን የሚያራምደትን የፖሇቲካ ዴርጅቶችን፣ ÅÓV ¨Å
WLT© ÓK< }SMc¨< uwN?^© SÓvv~ ”Ç=d}ñ “Å`ÒK”:: የተሇያዩ
የሕብረተሰብ ክፌልችን እና ብሄር ብሄረሰቦችU እንዱሳተፈ (እንዱካተቱ) እንዯርጋሇን፡፡
ህዝቡ መርጦን ሇስሌጣን ከበቃንም ሁለንም የፖሇቲካ ሓይልች የሚያሳትፌ ብሄራዊ
ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ የአንዴነት መንግስት እናsቁማሇን፡፡
6 ዕርቅና ሰሊም በሃገራችን መሰረታዊ ጉዲዮች ሊይ ሇማስማማት እና ሇብሄራዊ
መግባባት እንቅስቃሴ ከፌተኛ አስተዋጽኦ አሇው፡፡ በመሆኑም የሃገራችን ፖሇቲካ ከቂም
በቀሌ እና ከጥሊቻ ስሜት እንዱሁም ከተሇያዩ ቁርሾዎች የሚሊቀቅበት ሁኔታ
እንዱፇጠር እንታገሊሇን፡፡
ሇዕርቅና ሰሊም ሲባሌ ዜጎች የአንዴ ፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ ወይም የአንዴ
መንግስታዊ ተቋም ባሌዯረባ በመሆናቸው ብቻ የማይወነጀለበትና በግሇሰብ ዯረጃ
የፇጸሙት ወንጀሌ እስከላሇ ዴረስ መብታቸው በአግባቡ (በሙለ) የሚከበርበት ሁኔታ
ሇመፌጠር እንሰራሇን፡፡
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7 ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እንዱኖር እና እንዱጠናከር እየሰራን ሕገ መንግስቱ
ሁለንም የፖሇቲካ ሃይልችና ሕዝቡን ባሳተፇ መሌኩ ወይይት ተዯርጎበት በሕዝበ
ውሳኔ ßU` የሚሻሻሌበት ሁኔታ እንዱፇጠር ተግተን እንሰራሇን፡፡
ÌììÝ ክፌሌ አንዴ፡- ፖሇቲካዊ ጉዲዮች
1. ሰብዓዊ መብቶችን ስሇማስከበር
1.1. በሥራ ሊይ ያሇው ሕገ መንግስት በሃገራችን መሠረታዊ የሆኑ መብቶችና ነፃነቶች፣
ማሇትም ሰብአዊና ዳሞክራስያዊ መብቶች ከሰው ሌጅ ተፇጥሮ የሚመነጩ የማይጣሱና
የማይገፇፈ መሆናቸውን በግሌፅ ቢያውጅም፤ ይህንንም በተመሇከተ ኢትዮጵያ
ያጸዯቀቻቸው ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች (ማሇትም እ.ኤአ. 1948 ዓ.ም. የጸዯቀው አሇም
አቀፌ የሰብአዊ መብቶች አዋጅ (UN Human Rights Declaration)፣ እ.ኤ.አ 1976 ዓ.ም.
የጸዯቀው አሇምአቀፌ የዜጎች እና የፖሇቲካ መብቶች ኮንቬንሽን፣ የአፌሪካ የሰብአዊና
የሕዝቦች መብቶች ቻርተር እና የኮተኑ ስምምነት፣ ወዘተ) የሃገሪቱ ሕግ አካሌ
መሆናቸውንና፣ በሕገ መንግስቱ የተዘረዘሩት መሰረታዊ መብቶች እና ነፃነቶች ከእነዚህ
ሕግጋት፣ ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶችና ዓሇም አቀፌ ሠነድች መርሆዎች ጋር
በተጣጣመ መንገዴ ይተረጎማሌ ብል ቢዯነግግም፤ ማንኛውም ዜጋ፣ የመንግስት አካሊት፣
የፖሇቲካ ዴርጅቶች፣ ላልች ማሕበራት፣ እንዱሁም ባሇስሌጣኖቻቸው ሕገ መንግስቱን
የማስከበርና፣ ሇሕገ መንግስቱ ተገዢ የመሆን ኃሊፉነት እንዲሇባቸው በግሌፅ ቢዯነግግም፤
ኢህአዳግ እና እርሱ የሚመራው መንግስት እነዚህን የዜጎች መብቶች እና ነፃነቶች
ማክበር ያሇመቻሌ ብቻ ሳይሆን ራሱም በብዙ መሌኩ እየጣሰና እየገፇፇ ቆይቶአሌ፡፡
በዚህም ምክንያት ዜጎች በግሇሰብም ሆነ በቡዴን ዯረጃ ሇከፌተኛ ጉዲትና እንግሌት
ተዲርገዋሌ፡፡
መዴረኩ እነዚህ መብቶች በሁሇንተናዊ መሌኩ ይከበሩ ዘንዴ በጽናት ይቆማሌ፡፡
ማንኛውም የመንግስት አካሊት እንዱያከብሩዋቸው፤ ባያከብሩዋቸው ዯግሞ ሁለም በሕግ
ተጠያቂ የሚሆኑበትን ስርዓት ያመቻቻሌ፡፡ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚዘገቡበት፤
ምርመራ እና ማጣራት የሚካሄዴበት፤ ግኝቱ ይፊ የሚሆንበት፤በዲዮች ሇሕግ
የሚቀርቡበት ተበዲዮችም ሇዯረሰባቸው በዯሌ የሞራሌ እና
የማተርያሌ ካሳ
የሚያገኙበት ሁኔታ ይመቻቻሌ፡፡ ሇዚህ አሊማ ተብሇው የተቋቋሙት መንግስታዊ
ተቋማት ሥራቸውን በብቃት ሇማከናወን እንዱችለ በሕግም በአዯረጃጀትም ተመጣጣኝ
ጉሌበት እንዱኖራቸው ይዯረጋሌ፤ በዚህ ዙርያ የሚንቀሳቀሱ መንግስታዊ ያሌሆኑ
ዴርጅቶችም ስራቸውን በተገቢው ያከናውኑ ዘንዴ አስፇሊጊው የሕግ ማዕቀፌ
ይፇጠርሊቸዋሌ፡፡
1.2. ማንኛውም ሰው የማይዯፇር እና የማይገሰስ በሕይወት የመኖር መብት
አሇው፡፡ በሕግ አስፇጻሚ አካሊት ሕገ ወጥ እርምጃ ዜጎች ሕይወታቸውን የሚያጡበት
ሁኔታ በማያዲግም ይቆም ዘንዴ፤ መታሰራቸው እየታወቀ ሁኔታቸው ግን ያሌታወቀ
ዜጎች እና የተገዯለ ዜጎች ሁኔታ የሚዘገብበት፤ ምርመራ እና ማጣራት ተዯርጎ
አጥፉዎቹ የሚሇዩበት እና ሇሕግ የሚቀርቡበት ሁኔታ ይዯራጃሌ፡፡ ይፇጠራሌ፡፡
ማንኛውም ባሇስሌጣን እና የሕግ አስፇፃሚው አካሌ ባሌዯረባ ሇሚወስነው እና
ሇሚፇጽመው ሕገ ወጥ ዴርጊት ኃሊፉ እና ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ ባሇስሌጣናት
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በሚመሩዋቸው ተቋማት አማካኝነት ሇሚፇጸም የሰብአዊ መብት ጥሰት የመጀመርያ
ኃሊፉነት ተሸካሚዎች ይሆናለ፡፡
1.3. ማንኛውም ሰው ንብረት የማፌራት መብት አሇው፡፡ መንግስት ሇግሌ
ንብረት ተገቢውን ጥበቃ ይሰጣሌ፡፡ ማንኛውም ግሇሰብ ካሇራሱ ፇቃዴ ወይም ከፌርዴ
ቤት ውሳኔ ውጪ ሃብቱ እና ንብረቱ አይወሰዴበትም፡፡ ሇሃገር የጋራ ሌማት ወይም
ዯህንነት የግሌ ንብረት ሇመንግስት አገሌግልት ማዋሌ ቢያስፇሌግ ባሇንብረቱ በወቅቱ
የገበያ ዋጋ ተመጣጣኝ ካሳ ይሰጠዋሌ፡፡
1.4. መዴረኩ ሽብርተኝነትን ይቃወማሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ ኢህአዳግ
የፖሇቲካ ተቃዋሚዎቹን በአሽባሪነት የሚፇርጅበትን መመዘኛ እና በፀረ-ሽብር ትግሌ
ሽፊን በሰሊማዊ ዜጎች ሊይ የሚፇጽመውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን አጥብቆ
ይቃወማሌ፡፡
1.5. የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ሇመከታተሌ
በሚያስችሇው መሌኩ ከአስፇጻሚው አካሌ ነፃ ሆኖ እንዱቋቋም እና እንዱዯራጅ
ይዯረጋሌ፡፡ ተበዲይ ወገኖች እና መንግስታዊ ያሌሆኑ የሰብአዊ መብት ዴርጅቶች
ጨምሮ ከማንኛውም ወገን የሚቀርቡትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚመሇከሇቱ
አቤቱታዎችን እና ጥቆማዎችን ይቀበሊሌ፤ ይመረምራሌ፡፡ የሚያስከስስ የሰብአዊ መብት
ጥሰት ተፇጽሞአሌ ብል ሲያምን በበዲዩ ሊይ ክስ ይመሰረት ዘንዴ ጉዲዩን ሇዓቃቤ ሕግ
ይመራሌ፡፡ ኮሚሽኑ ሇሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያቀርበው መዯበኛ ሪፖርት
ውሰጥ ይህንንም ያካተተ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡
ኮሚሽኑ በሚያከናውነው ስራ ውስጥ የሕግ አስፇጻሚውም ሆነ የላሊ አካሊት
ማንኛውም ጣሌቃ ገብነት እንዲይኖረው የሚያስችሌ ሕግ እንዱወጣ ይዯረጋሌ፡፡ ሇስራው
የሚመጥን አመራር፤ አዯረጃጀት እና የሙያተኛ ጥንቅር እንዱኖረው እና በቂ ባጀት
እንዱመዯብሇት ይዯረጋሌ፡፡ ኮሚሽኑ ይሕንን ሲያዯርግ ስራው ከሙስና እና
ከወገንተኝነት በጸዲ መሌኩ ያከናውን ዘንዴ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስፇሊጊውን
ስርዓት እንዱያበጅ ይዯረጋሌ፡፡
1.6. በሕገ መንግስት እንዯተዯነገገው ማንኛውም ሰው የግሌ ሕይወቱ፣ ግሊዊነቱ
የመከበር መብት አሇው፡፡ በዚህ መሰረት የዯህንነት ተቋማት በዜጎች የግሌ ሕይወት ሊይ
የሚያዯርጉት ክትትሌ፤ በሕብረተሰቡ ውስጥ የፌርሃት ዴባብ ሇመፌጠር እየተዯረጉ ያለ
የዛቻ እና የማስፇራርያ እንቅስቃሴዎች እንዱቆሙ ይዯረጋለ፡፡ በሰው የግሌ መኖርያ
ቤት ይሁን የስራ ቦታ ያሇፌርዴ ቤት ትእዛዝ በዘፇቀዯ ገብቶ ክትትሌ ይሁን ብርበራ
እንዲይኖሩ ይዯረጋሌ፡፡
ሇሃገር እና ሇሕዝብ ዯህንነት ሲባሌ ይህንን ማዴረግ አስፇሊጊ በሚሆንበት ጊዜ
ክትትለም ሆነ ብርበራው የሚከናወነው በሕግ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ የጽሐፌ
ትእዛዝ ወይም ፇቃዴ ከተሰጠ ብቻ ይሆናሌ፡፡ አስፇጻሚው አካሌ ትእዛዙን
የሚፇጽመው ከማንኛውም ማስፇራራት እና እንግሌት በጸዲ መሌኩ ይሆናሌ፡፡
1.7. በሕገ መንግስቱ እንዯተዯነገገው የዜጎች በሕግ ከተዯነገገው ስርዓት ውጪ
ነጻነታቸውን አያጡም፡፡ በመሆኑም፤
1.7.1. ማንኛውም ሰው በሕግ ከተዯነገገው ሥርዓት ውጪ ሉያዝ እና ክስ
ሳይቀርብበት ወይም ሳይፇረዴበት ሉታሰር አይገባውም፡፡ የተያዙ ሰዎች ምርመራ
በሚዯረግበት ጊዜ ዴብዯባን ጨምሮ ከማንኛውም ኢሰብአዊ ከሆነ እና ክብርን
ከሚያያዋርዴ ምርመራ የተጠበቁ ይሆናለ፡፡
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"ማንኛውም ሰው በራሱ ሊይ እንዱመሰክር አይገዯዴም" የሚሇውን ሕገ
መንግስታዊ ዴንጋጌ በመተሊሇፌ የሚፇጸሙት የማስገዯዴ እርምጃዎች እና ሁኔታዎች
እንዱወገደ ይዯረጋሌ፡፡
1.7.2 ማንኛውም ሰው በፖሇቲካ አመሇካከቱ ምክንያት አይታሰርም፡፡
በፖሇቲካ አመሇካከታቸው ምክንያት በእሰር የሚገኙ ወገኖችም እንዱፇቱ ይዯረጋሌ፡፡
1.7.3. የተያዙ ሰዎች ወንጀሌ መስራታቸው በፌርዴ አስኪረጋገጥ ዴረስ ንጹህ
እንዯሆኑ ይቆጠራሌ፡፡ መንግስት የተያዙትን ሰዎች ጥፊተኛ ሇማሰኘት በቀጥታም ሆነ
በተዘዋዋሪ የሚያዯርገው የሕዝብ ግንኙነት ስራ የተከሇከሇ ይሆናሌ፡፡
1.7.4. የተያዙ ሰዎች በዋስ የመፇታት መብት አሊቸው፡፡ በሕግ በተዯነገገው
መሰረት ዋስትና መፌቀዴ አሇመፌቀዴ የሚወሰነው በፌርዴ ቤት ይሆናሌ፡፡ መንግስት
የተያዙ ሰዎች በዋስ መሇቀቅ የሇባቸውም ብል ካመነ ሇፌርዴ ቤት የማስረዲት ሽክሙን
ይወጣሌ እንጂ ሇፌርዴ ቤቶች ሚዛናዊ ውሳኔ የተተወውን የዋስ መብት መጠበቅን
ጉዲይ የሚጻረር ማንኛውም እርምጃ አይወስዴም፡፡
መዴረክ ኢህአዳግ የተያያዘውን መሰረታዊ የሆኑትን ሰብአዊ እና ዳሞክራስያዊ
መብቶችን የሚፃረሩ ሕጎችን የማውጣት እንቅስቃሴ አጥብቆ ይቃወማሌ፡፡
1.7.5. የተያዙ ሰዎች ወዯ ፌርዴ ቤት የመቅረባቸው ጉዲይ በፖሉስ ፇቃዴ
የሚወሰን መሆኑ ቀርቶ በሕገ መንግስቱ በተዯነገገው መሰረት በአርባ ስምንት ሰዓታት
ውስጥ እንዱፇጸም ይዯረጋሌ፡፡ ፖሉስ ሇተጨማሪ ምርመራ ፌርዴ ቤትን ተጨማሪ ጊዜ
ሉጠይቅ ፌርዴ ቤትም ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇተጨማሪ ምርመራ
የሚሰጠው በጊዜው ርዝማኔ እና በቀጠሮዎቹ ብዛት የተገዯበ እንዱሆን በማዴረግ
ተጨማሪ ጊዜ በመጠየቅ ሽፊን በተያዙ ሰዎች ሊይ የሚዯረገው መጉሊሊት እንዱወገዴ
ይዯረጋሌ፡፡
1.7.6. የተያዙ ሰዎች በሕግ በታወቀ እስር ቤት ብቻ ይቆያለ፣ በአገራችን በሕግ
ያሌታወቀ ዴብቅ እስር ቤት እንዲይኖሩ ይዯረጋሌ፡፡ በጥበቃ ስር ያለና በፌርዴ የታሰሩ
ሰዎች ሰብአዊ ክብራቸው በሚጠብቁ ሁኔታዎች የመያዝ ሕገ መንግስታዊ መብታቸው
ይጠበቅ ዘንዴ እዴሜ፣ ፆታን እና የጤንነት ሁኔታን ባገናዘበ መሌኩ፤ ምግብ፣
ሕክምና፣ በቂ ውሃ፣ መጸዲጃ እና ንጽሕና መጠበቅያ በተሟሊበት ሁኔታ፤ በቂ ብርሃን፣
አየር፣ መንቀሳቀሻን ጨምሮ ሇመኝታ የሚሆን በቂ ስፌራ በተዘጋጀበት እስር ቤት
እንዱኖሩ በማዴረግ አሁን በአገሪቱ እስር ቤቶች ያሇውን ዘግናኝ የእስር ቤቶች ሁኔታ
እንዱሰተካከሌ ይዯረጋሌ፡፡
1.7.7. የታሰሩ ሰዎች በሕገ መንግስቱ የተዯነገገውን ከትዲር ጓዯኞቻቸው፣
ከቅርብ ዘመድቻቸው፣ ከጓዯኞቻቸው፣ ከሃይማኖት አማካሪዎቻቸው፣ ከሏኪሞቻቸው
እና ከሕግ አማካሪዎቻቸው ጋር የመገናኝትና እንዱጎበኟቸው ዕዴሌ የማገኘት መብት
አሊቸው፡፡
ማንኛውም የፖሉስ ጣብያ አዛዥ፣ የማረምያ ቤት አዛዥ እና መርማሪ ፖሉስ
ከሊይ የተገሇጹት የማከበር ኃሊፉነቱ የሚረጋገጥበት፤ ሕጉና የሙያው ስነ ምግባር
ከሚፇቅዯው ውጪ የሆነ ዴርጊት እንዱያከናውን ከበሊይ ኃሊፉዎቹ የሚዯርስበትን ጫና
ይቋቋም ዘንዴ ሇራሱም ተገቢውን ጥበቃ የሚያገኝበት ሁኔታ ይመቻቻሌ፡፡
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2. የእምነት ነፃነት
2.1. ማንኛውም ዜጋ የፇሇገውን ሃይማኖት የመከተሌ መብቱ የተጠበቀ ነው፤
ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በእምነቱ ምክንያት ሇማንኛውም ኢትዮጵያዊ የተረጋገጠሇትን
መብትና ጥቅም አይነፇገውም፡፡
ሃይማኖት የግሌ ሃገር ግን የጋራ መሆናቸው ግንዛቤ አግኝቶ፤ መንግስት እና
ሃይማኖት፣ ሃይማኖት እና ፖሇቲካ እንዱሇያዩ፤ መንግስታዊ ሃይማኖት እንዯላሇ ሁለ
የመንግስትን ስሌጣን ሇመቆጣጠር የሚንቀሳቀስ ሃይማኖት አሇመኖሩ እንዱጠበቅ
መዴረኩ አበክሮ ይሰራሌ፡፡
2.2. ሃይማኖቶች በመንግስት ፉት እኩሌ ናቸው፡፡ በመሆኑም መንግስት ሁለንም
በእኩሌ ያስተናግዲሌ፣ እኩሌ ጥበቃም ያዯርግሊቸዋሌ፡፡
2.3. በሃገራችን ኢትዮጵያ በሃይማኖቶች መካከሌ መቻቻሌ እና መከባበር እንዱኖር
ተግተን እንሠራሇን፡፡ ሇተግባራዊነቱም የሃይማኖት ተቋማት፣ ምእመናን፣ መንግስት፣
ፖሇቲካ ፓርቲዎች እና ሲቪክ ማኅበራት በኃሊፉነት መንፇስ በጋራ እንዱሠሩ
እናዯርጋሇን፡፡
የእምነት ተቋማት ተቀራርቦ በመወያየት አንደ ሃይማኖት በላሊው ሃይማኖት
ጣሌቃ መግባትንና የሚያስወግደበት፤ በሃይማኖታዊ ትምህርትና ስብከት ሽፊን አንደ
የላሊውን እምነት የሚያጣጥሌበት ሁኔታ እንዲይኖር የሚያዯርጉበት ከተቻሇ ይህንን
ሇማረጋገጥ የሚችሌ የጋራ የስነ ምግባር መርሆዎች ሊይ መግባባት የሚዯርሱበት
ሁኔታ እንዱፇጠር መዴረኩ የሚቻሇውን ሁለ ያዯርጋሌ፡፡

3. ዳሞክራስያዊ መብቶች በተመሇከተ
3.1. ሃሳብን በነፃነት የመግሇፅ መብት
3.1.1. ሕገ መንግስቱ "ሇፕሬስ ሌዩ ጥበቃ ይዯረጋሌ" ፣ "የመንግስት መገናኛ ብዙሃን
ሇሁለም በእኩሌ ያገሇግሊለ ቢሌም፤ ማንኛውም ሰው ያሇማንም ጣሌቃ ገብነት
የመሰሇውን አመሇካከት ሇመያዝ እንዯሚችሌ፤ ሃሳቡን የመግሇጽ ነፃነት እንዲሇው፤ ይህ
ነፃነት በማንኛውም የማሰራጫ ዘዳ ማንኛውንም ዓይነት መረጃና ሃሳብ የመሰብሰብ፣
የመቀበሌና የማሰራጨት ነፃነቶችን እንዯሚያካትት ቢዯነግግም ኢህአዳግ በታወጁ
ሕግጋት እና ባሌታወጁ ውስጣዊ መመርያዎች አማክኝነት እነዚህን ነፃነቶች እና
መብቶች አፌኗሌ፡፡
ከአስር አመታት በፉት የወጣው የብሮዴካስት አዋጅ ተግባራዊ ሳይሆን መክኖ
እንዱቀር አዴርጓሌ፤ የመንግስት መገናኛ ብዙኃን ነፃ የዜጎች ሃሳብ መንሸራሸርያ
መሆናቸው ቀርቶ የኢህአዳግ አብዮታዊ ዳሞክራሲ ርእዮት ማስረጽ ሊይ እንዱጠመደ
ተዯረጓዋሌ፡፡ በማተሚያ ቤቶች በሚዯረግ ስውር ጫና፣ በሕትመት ወረቀት ሊይ
በተጫነው ቀረጥ፣ በአዱሱ የፕሬስ ሕግ በኩሌ በጋዜጠኞች እና በአሳታሚዎች ሊይ
የተነጣጠረው አስፇሪ ቅጣት ምክንያቶች የግሌ ፕሬስ እንዱዲከም፣ በፌርሃት ራሱን በገዛ
ራሱ ሳንሱር እንዱያዯርግ እና ሇመንግስትና ሇኢህአዳግ እንዱያጎበዴዴ እየተዯረገ
ይገኛሌ፡፡
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መዴረክ ሃሳብን በነፃነት የመግሇጽ መብት በሕገ መንግስቱ በሰፇረው መሰረት
እና በሱ መሰረት ብቻ ተግባራዊ እንዱሆን ያዯረጋሌ፤ ሇሕገ መንግስቱ አሊማና መንፇስ
ተፃራሪ የሆኑት ሕጎች እንዱሻሩ እና በመትካቸው የሕገ-መንግስቱን መንፇስ እና አሇማ
የሚያነጸባርቁ ሕጎች እንዱወጡ፡፡ የሚወጣውን ሕግ በትክክሌ ተግባራዊ የሚያዯርጉ
ተቋማት እንዱቋቋሙ ያዯርጋሌ፡፡ ተቋማቱን ሇመምራት የሚሾሙት ሰዎች ሇዚሁ
ሃገራዊ ኃሊፉነት የሚመጥን ሙያዊ ብቃት ያሊቸው እና ከፖሇቲካዊ ወገንተኝነት
ገሇሌተኛ ሆነው የሚሰሩ ሰዎች እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፡፡
3.1.2. ሕትመት ሇሃገር ሰብአዊ ሃብት እዴገት ሊይ ያሇውን ግዙፌ አስተዋጽኦ
በመገንዘብ፤ የሕትመት ዋጋ በእውቀትና ሃሳቦች ስርጭት መስፊት እና መጥበብ ሊይ
ያሇውን ስፌራ በማጤን፤ ከሕትመት ጋር ተያያዥ የሆኑ ወጪዎች እንዱቀነሱ ወይም
ተማጣጣኝ እንዱሆኑ በማዴረግ የሕትመት ውጤቶች ሇአንባብያን በዋጋ ተዯራሽ
እንዱሆኑ ይዯረጋሌ፡፡
3.1.3. በሕገ መንግስቱ የተረጋገጠውን የዜጎች ሃሳብን በነፃነት የመግሇጽ መብት
የሚያረጋግጡ የፕሬስ እና የብሮዴካስት አዋጆች እንዱወጡ እና ሥራ ሊይ እንዱውለ
እናዯርጋሇን፡፡ በዚህም ከመንግስት በተጓዲኝ በፕሬሱም ሆነ በኤላክትሮኒክ ሚዴያው
ጠንካራ የግለ ሴክተር ተሳትፍ እንዱኖር ይዯረጋሌ፡፡
3.1.4. የመንግስት መገናኛ ብዙሃን የገዢው ፓርቲ ፖሇቲካ መጥመቅያ ከመሆን
ተሊቀው ከፖሇቲካ ፓርቲ ወገንተኝነት በጸዲ መሌኩ አገሌግልታቸውን እንዱሰጡ
ይዯረጋሌ፤ ሇፓርቲዎች ያሊቸው ተዯራሽነትም በእኩሌነት እና በፌትሃዊነት መርሕ ሊይ
የተመሰረተ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡
እንዯወረዲ ኔት እና ስኩሌ ኔት የመሳሰለት በመንግስት ሃብት የተገነቡት መገናኛ
ዘዳዎች ሇገዢው ፓርቲ ፖሇቲካ አሊማ ማሰራጫነት መዋሊቸው ቀርቶ ሇተቋቋሙሇት
አሊማና ሇሕዝብ መረጃ ማሰራጫ አገሌግልት እንዱውለ ይዯረጋሌ፡፡
3.1.5. በኢንተርኔት እና በቴላፍን በኩሌ የሚዯረገው ግንኙነት ቴክኖልጂው
የፇቀዯውን ያክሌ አሟጦ በመጠቀም ዜጎች የሚያስፇሇጋቸውን መረጃ ያሇአንዲች ስጋት
የመያገኙበት እና የሚሇዋወጡበት እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡
መዴረክ መረጃን በመከሌከሌ ሳይሆን እዴገት እና ሰሊም የሚረጋገጠው ዜጎች
ይበሌጠውኑ ሇመረጃ እና ሇእውቀት ቅርብ እንዱሆኑ በማዯረግ ነው ብል ያምናሌ፡፡
ከዚህ በመነሳትም ይህንኑን ቴክኖልጂ መሌሶ ዜጎችን ሇመሰሇያነት እና ነጻ የመረጃ እና
የሃሳብ ሌውውጥን ሇመገዯብ የማዋለ አፊኝ እንቅስቃሴ እንዱቆም ያዯረጋሌ፡፡ በዚህም
መሰረት እንዯጃሚንግ፤ የኢንተርኔት ጣብያዎች አፇና እና የስሌክ ጠሇፊ የመሳሰለት
ሕገ ወጥ ተግባራት እንዱቀሩ ያዯረጋሌ፡፡
3.1.6. ሃሳብን የማሰራጨት ነፃነት በስነ-ጽሕፌ፣ በትያትር፣ በሙዚቃና
ዘፇን፣በፉሌም እና በስዕሌ፣ እንዱሁም በስነ ቅርፅ መሌክ የሚዯረገውን ስርጭት
ይጨምራሌ፡፡ እንዯፕሬስ እና እላክትሮኒክ ሚዴያ ሁለ በእነዚህ ዘርፍች የሚዯረገው
ስውር ሳንሱር እና ክሌከሊ ይወገዲሌ፡፡
3.1.7. መዴረክ፤ ሃሳብ ከመግሇጽ ነፃነት ጎን ሇጎን የሃገርን ነፃነት እና ጥቅም
የማስጠበቅ፤ የሕዝብን ባህሌ እና ወግ ከማክበር፤ ሇራስ ክብር እና ነፃነት ቀናኢ የመሆን
ያክሌ ሇላልች ወገኖች ነፃነት እና መሌካም ስም ጥበቃ የማዴረግ፤ እንዱሁም ሕገ
መንግስቱንና ላልች የሃገሪቱን ሕጎች የማክበር ግዳታዎችም አብረው እንዯሚኖሩ
ይገነዘባሌ፡፡ በመሆኑም ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመመካከር እነዚህ ግዳታዎች
የሚከበሩበት ሁኔታ እንዱኖር አበክሮ ይሰራሌ፡፡
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3.2. የመዯራጀት መብት
3.2.1. ገዢው ፓርቲ ሇሕዝብ ነጻ እንቅስቃሴ እና ነጻ አዯረጃጀት ካሇው ስጋት እና
ፌርሃት በመነጨ ምክንያት ሁለን የሕዝብ አዯረጃጀት በቁጥጥሩ ስር የማዯረግ፤ ይህንን
ዴርጊቱን የማይቀበለትን የማፌረስ እና እምቢ ባሇው ሊይ ላሊ ተቀናቃኝ ዴርጅት
ሲፇጥር ቆይቷሌ፡፡ ይባስ ብል ዯግሞ ከሱ ዴምጽ ላሊ ዴምጽ የሚያሰሙትን፤ ሇእርሱ
ዴጋፌ ከመስጠት ተቆጥበው ሇቆሙሇት አሊማ እና ሇአቋቋማቸው አባሌ መብት እና
ጥቅም የሚቆሙትን ዴርጅቶች የገቢ ምንጭ አጥተው እንዱቀጭጩ የሚያዯረጉ
ሕጎችን ማውጣት ስራ ሊይ ተጠምድ ይገኛሌ፡፡
መዴረክ ነጻ እና ሰፉ የሕዝብ ተሳትፍ ያሊቸው፤ ሇሰሊምና ሇገንቢ አሊማ
የሚታገለ ዴርጅቶች በአገሪቱ መገኘት ሇዜጎች ነጻነት መከበር አሇኝታ እንዯሆነ እና
የዜጎች ነጻነት ሇመከበሩ ማረጋገጫ እንዯሆነ ያምናሌ፡፡ በመሆኑም በሕገ መንግስቱ
የተዯነገገው የመዯራጀት መብት ያሇአንዲች መሰናክሌ እንዱከበር እና በመዯራጀት መብት
ሊይ ሳንካ ሇመፌጠር የወጡት ሕጎች እንዱሻሩ እና እንዱሰተካከለ ይታገሊሌ፡፡
3.2.2. ማንኛውም ግሇሰብ ሃሳቡንና ፌሊጎቱን ከላልች ጋር በሰሊማዊ መንገዴ
ሇመተግበር በሙያ፣ በትምህርት፣ በብዙሃን ማህበር፤ በፖሇቲካ የመዯራጀት መብቱ
የተጠበቀ ይሆናሌ፡፡ የመብት አጠቃቀሙ በግሇሰቡና በተዯራጀበት ተቋም ፇቃዴ እና
በሕገ መንግስቱ ብቻ ይወሰናሌ፡፡
ማንኛውም ፖሇቲካዊ ያሌሆነ አዯረጃጀት በፖሇቲካ ጉዲይ አቋም ሇመውሰዴ
ሳይገዯዴ ሇቆመሇት አሊማ እና ሇአቋቋሙት አባሇት መብት የመቆም እና የመከራከር
መብት አሇው፡፡
3.2.3. በስራ ሊይ ያለት የፓርቲ፣ የሲቪክ ማሕበረሰብ እና ላልች የሕዝብ አዯረጃጀትን
የሚመሇከቱ ሕጎች ሇቆሙሇት ዓሊማ እና ሇአባሊቱ ያሇባቸውን ግዳታ በሚያስጠብቅ እና
የመዯራጀት መብትን በማይገዴብ መሌኩ እንዱከሇሱ ይዯረጋሌ፡፡
መንግስት ከፖሇቲካ ወገንተኝነት በፀዲ መሌኩ የሕዝብ አዯረጃጀቶችን ጥያቄዎች
የማስተናገዴ እና የማስተዲዯር ግዳታ ይኖረዋሌ፡፡ ሇእነዚህ ተቋማት ከመንግስት
የሚቀርብ ዴጋፌ በሚኖርበት ጊዜ እና ሁኔታ አቅርቦቱ ፌተሃዊ በሆነ መንገዴ ሇሁለም
ስንዱዯርስ ይዯረጋሌ፡፡
3.2.4. የሴቶች½ የወጣቶች½ የገበሬዎችና የንግደ ማሕበረ(ሰብ ¾S<Á ማሕበራት
ከመንግስት እና ከገዢው ፓርቲ ጥገኝነትና ተጽእኖ ነፃ ሆነው በሲቪክ ማሕበርነታቸው
ሇአባልቻቸው ፌሊጎትና ሇሕግ ብቻ ተገዥ በመሆን እንዱዯራጁ እና እንዱንቀሳቀሱ
ሁኔታው ይመቻቻሌ፡፡ ህዋሶችና ላልች የፓርቲ መዋቀሮች በነዚህና በላልች ሲቪክ
ማሕበራት ውስጥ ማዯራጀትም ሕገ ወጥ ይሆናሌ፡፡ እነዚህ ነፃ መሕበራት በነፃ
መሕበርነታቸው ከመንግስት የሚያገኙት አገሌግልት እንዯማንኛውም የኢትዮጵያ
ማሕበራት ይሆናሌ፡፡
በፓርቲ መዋቅሮች የሚዯራጁት የሴቶችም ሆኑ የወጣቶች ማሕበራት ግን
የፓርቲያቸው አካሊት ስሇሆኑ መሊውን ሴቶችን ወይም ወጣቶችን እንዯሚወክለ
በማስመሰሌ ገዥው ፓርቲ የመንግስት ሃብት ያሇአግባብ እንዱጠቀሙ የሚያዯርግበት
አሰራር አዴልአዊ አሰራር በመሆኑ እንዱቀር ይዯረጋሌ፡፡
3.3. የመሰብሰብና ሰሌፌ የማዴረግ መብት
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3.3.1. ሕገ መንግስቱ ማንኛውም ሰው ከላልች ጋር በመሆን መሣርያ ሳይዝ
በሰሊም የመሰብሰብ፣ ሰሊማዊ ሰሌፌ የማዴረግ ነፃነት እና አቤቱታ የማቅረብ መብት
እንዲሇው ቢዯነግግም፤ የመንግስት አካሊት ይህንን አውቀው ሇጥበቃ አስፇሊጊውን ቅዴም
ዝግጅት ያዯርጉ ዘንዴ ከሰብሰባ እና ሰሌፌ አዘጋጆች በኩሌ የሚጠበቀው ተፇሊጊውን
መረጃ መስጠት እና ማሳወቅ ብቻ መሆኑ በሕግ ቢዯነገግም ኢህአዳግ በተግባር ይህንን
የማሳወቅ ግዳታ ፇቃዴ ወዯ መጠየቅ ግዳታ እንዱቀየር አዴርጎታሌ፡፡ ፇቃዴ
መጠየቁንም ሇራሱ መሰብሰብያ ቦታ ከማገኘት እና ከመከራየት፤ መከራየቱንም ራሱ
ተመሌሶ ፌቃዴ ከማግኘት ጋር እንዱቆሊሇፌ በማዯረግ በአገሪቱ ስብሰባ ይሁን ሰሊማዊ
ሰሌፌ ማዴረግ የማይቻሌ ወይም በጣም አስቸጋሪ እንዱሆን በማዴረግ ዜጎች በዚህ
መብታቸው እንዲይጠቀሙ ክሌከሊ አበጅቶባቸዋሌ፡፡
መዴረክ በሕገ መንግስቱ ውስጥ የሰፇረውን መብት እና ነፃነት የሰፇረበትን
መንፇስና አሇማ በመገንዘብ ያሊንዲች መሸራረፌ ተግባራዊ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡
እንቅፊት የሆኑትን ሕጎችና አሰራሮች እንዱሻሩ ያዯረጋሌ፡፡ በዚህ ሕገ መንግስታዊ
መብት ሊይ እንቅፊት የሚፇጥሩ የፋዳራሌ እና የክሌሌ መንግስታት ባሇስሌጣናት
አስፇሊጊው የእርምት እርምጃ እንዱወሰዴባቸው ይታገሊሌ፡፡
3.3.2. በሕግ ግዴ የሚሇውን መረጃ አፙሌቶ ሰሇማዊ ሰሌፌ ወይም የሚዯረግ
መሆኑን ሇሚመሇከተው የመንግስት አካሌ ማሳወቅ፣ የእንቅስቃሴው ዓሊማና የስሌቱ
ሰሊማዊ መሆን ሇተሳታፉዎቹ ማሳወቅ እና መቀስቀስ የአዘጋጆቹ የስራ ዴርሻ ይሆናሌ፡፡
ይሕ ተዯርጎም በሰሌፈ እና በስብሰባው ሂዯት ሊይ በሰርጎ ገቦች እና መሰሌ አፌራሽ
አካሊት ምክንያት ሂዯቱ ቢታዎክ ፀጥታውን የማስጠበቅ እና አጥፉዎችን ሇይቶ የመያዝ
ኃሊፉነት የመንግስት ፀጥታ ሃይልች ይሆናሌ፡፡ ይህንን በመፃርር ሂዯቱ ቢታወክ
ሃሊፉነቱን ሙለ በሙለ በአዘጋጆች እንዱወዴቅ የሚያዯረግ አሰራር ሰዎች በፌርሃት
ምክንያት በመብታቸው እንዲይጠቀሙ የሚያዯረግ እጅ አዙር ክሌከሊ ነው ብል መዴረክ
ያምናሌ፡፡
በመሆኑም አዘጋጆቹም ሆኑ የፀጥታ አስከባሪ ሃይልች በተቀመጠው የስራ ዴርሻ
መሰረት የሚሰሩበት ሁኔታ በመፌጠር ዜጎች ያሇአንዲች መሸማቀቅ የመሰብሰብ፤ ሰሌፌ
የማዴረግ እና አቤቱታ የማቅረብ ሕገ መንግስታዊ መብታቸው ተግባራዊ አንዱያዯረጉ
ይዯረጋሌ፡፡
3.3.3. አዯራሽ የሚያከራዩ ወገኖች ያሇአንዲች መሸማቀቅ አገሌግልታቸውን
ቀዴሞ የመጣ ቅዴምያ ያገኛሌ በሚሌህ መርህ እንዱያቀርቡ ይዯረጋሌ፡፡ የመንግስት
ሌማት ዴርጅቶች እና የመንግስት መስርያ ቤቶች የሚከራይ መሰብሰብያ አዲራሽ
እስካሊቸው ዴረስ ቀዴሞ ሇመጣ ቅዴምያ ያገኛሌ በሚሌ መርህ እንዱያከራዩ የሚያስችሌ
ስርአት እንዱዘጋጅ ይዯረጋሌ፡፡ በመሊ ሃገሪቱ ወጥ የሆነ በሕገ መንግስት ዴንጋጌዎች
የመፇጸም ሌምዴ ይኖር ዘንዯ ይህ አሰራር በፋዳራሌም ሆነ በክሌሌ መንግስታት
ተፇፃሚ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡
3.4. የመምረጥና የመመረጥ መብት
3.4.1. በሃገራችን ተንሰራፌቶ የቆየው በሃይሌና በዯም መፊሰስ ስሌጣን
የሚያዝበትን እና የሚሇቀቅበትን ሁኔታ ማስቀረት እንዱቻሌ፤ ያሇህዝብ ይሁንታ
ስሌጣን የጨበጡት አገዛዞች ከሕዝቡ በኩሌ የመጣባቸውን ተቃውሞ ሇማረገብ
ሲጠቀሙበት የቆየው የሃይሌ መሌስ በሃገራችን ያስከተሇውን ዯም መፊሰስ እና
ጦርነቶች በማስቀረት የሃገራችን ውሱን ሃብት ሇሌማት ማዋሌ የሚቻሌበትን ሁኔታ
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ሇመፌጠር እንዱቻሌ፤ ኢትዮጵያውያን ተወካዮቻቸውን በቀጥታ በመምረጥ በሚያዯርጉት
ዳሞክራስያዊ ተሳትፍ አማካኝነት የመረጡትን መንግስት እንዯሚቀይሩ፤ ከዚህ ውጭ
በማናቸውም አከኋን የመንግስት ስሌጣን መያዝ እንዯማይቻሌ በኢፋዴሪ ሕገ መንግስት
እንዱዯነገግ ሆኗሌ፡፡
ኢህአዳግ ይህ እውን ይሆን ዘንዴ እርሱንና ተፍካካሪዎቹ ፓርቲዎችን
በእኩሌነት የሚያስተናግዴ የምርጫ ስርዓት የማዯራጀት ሕገ
መንግስታዊ ግዳታ
ቢጣሌበትም፤ በዳሞክራሲያዊ ምርጫ ተወዲዴሮ ስሌጣን እንዯያጣ ካሇው ስጋትና
ስሌጣንን ሁላም ሇመያዝ ካሇው ፌሊጎት በመነሳት ይህን ግዳታውን ሉወጣ አሌቻሇም፡፡
በዚህ መንገዴ ስሌጣንን እንዯያዘ ሇመቀጠሌ ኢህአዳግ ይዞት ያሇው አካሄዴ
በሕገ መንግስቱ ከተዯነገገው ስሌጣን ከሚያዝበት አኳኋን ውጪ የሆነ አኳኋን ነው
ብል መዴረኩ ያምናሌ፡፡ በሃገራችን ኢትዮጵያ ስሌጣን በሕገ መንግስቱ በተዯነገገው
አኳኋን ብቻ የሚያዝበት እና በሕገ መንግስቱ በተዯነገገው አኳኋን ብቻ በስሌጣን
ሇመቆየት የሚቻሌበት ሁኔታ ይፇጠር ዘንዴ ሰሊማዊ እና ሕጋዊ ትግለን ይቀጥሊሌ፡፡
3.4.2. ነፃ፣ፌትሃዊ እና ርትኣዊ ምርጫ ይዯራጅ ዘንዴ፤
3.4.2.1. መከናወን ያሇበት የመጀመርያ ቁሌፌ ተግባር ገሇሌተኛ የምርጫ ቦርዴ
መኖር መሆኑ መዴረኩ ያምናሌ፡፡ እስካሁን ዴረስ በታዩት የምርጫ ሙከራዎች እና
ምርጫ ነክ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በሃገራችን የኢህአዳግን ፌሊጎት ከማስፇጸም ያሇፇ
ገሇሌተኛ የምርጫ ቦርዴ አሌታየም፡፡
መዴረክ በመራጩ ሕዝብ እና በተቃዋሚ ፓርቲዎች ጭምር እምነት
የሚጣሌበት፤ በሚመሇከታቸው ወገኖች ምክክር ተመሌምሇው ሇሹመት የሚበቁ የቦርዴ
አባሊት እንዱኖሩ አበክሮ ይሰራሌ፡፡
3.4.2.2. ከቦርደ ጽሕፇት ቤት ጀምሮ እስከ ታችኛው እርከን ዴረስ በሚዘረጋው
የምርጫው አስፇጻሚ መዋቅር ውስጥ የሚሾሙት የስራ ኃሊፉዎች እና የሚቀጠሩት
ሰራተኞች የገዢው ፓርቲ አባሊት እና ዯጋፉዎች ያሌሆኑ፤ የተሰጣቸውን ታሊቅ የሃገር
ተሌእኮ ከአዴሌዎ በጸዲ መሌኩ ማከናወን የሚችለ ይሆኑ ዘንዴ ምሌመሊቸው በችልታ
ሊይ የተመሰረተ እና ሇማንኛውም ኢትዮጵያዊ ግሌጽ እና ክፌት በሆነ መሌኩ እንዱሆን
ይዯረጋሌ፡፡ u²=IU SW[ UMSL“ pØ\ Ñ<Ç¿ ¾T>SKŸ¨<“ u›"vu=¨<
¾T>”kdkc< ¾þK+" û`+‹“ K?KA‹ ›"L uT>d}ñu G<’@ ”Ç=ðìU
ÃÅ[ÒM::
3.4.2.3. ምርጫ ተኣማኒነት ይኖረው ዘንዴ የሃገር ውስጥ እና የውጪ
ታዛቢዎች በስፊት የመሳተፊቸው ጉዲይ ትሌቅ ስፌራ ያሇው እንዯመሆኑ የሃገር ውስጥ
ታዛቢዎች ገሇሌተኛ እንዱሆኑ፣ የሕዝብ ታዛቢዎች በተሇይ የተቃዋሚ ፓርቲዎች
ተወካዮች ባለበት በሕዝቡ ምርጫ የሚከናወን እንዱሆን እና በዚሁ መሌኩ ተዛቢዎች
በብዛት እንዱሳተፈ መመቻቸት ይኖርበታሌ፡፡ ከየት እና እነማን እንዯሚሳተፈ ገዯብ
በላሇው መሌኩ የውጭ ታዛቢዎች በብዛት መጥተው ምርጫውን ይታዘቡ ዘንዴ
ሁኔታዎች መመቻቸት እንዲሇባቸው መዴረኩ ያምናሌ፡፡
3.4.2.4. የሃገሪቱ ሃብት እና አሴቶች በተሇይ ዯግሞ በመንግስት ቁጥጥር ስር
ያለት የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ያሇአዴሌዎ ሇሁለም ተፍካካሪ ወገኖች የሚዲረሱበት
ዴሌዴሌ እንዱኖር መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡
የገዢው ፓርቲ አባሊት የመንግስት ገንዘብ፣ የመንግስት ተሸከርካሪ፣ ቢሮ እና
ስሌክ እየተጠቀሙ የሚንቀሳቀሱበት፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተቃዋሚዎች ሇዚህ የአገር
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ሃብት እንዯእንጀራ ሌጅ የሚታዩበት ሁኔታ ቀርቶ ሁለም ወገን ተመጣጣኝ ዴርሻ
የሚያገኝበት ሁኔታ መፇጠር አሇበት ብል መዴረኩ ያምናሌ፡፡
ተቃዋሚዎችን በመወከሌ በምርጫ እንቅስቃሴ ተሳተፉ የነበሩ ዜጎች ተቃዋሚን
ዯግፊች“ሌ ተብል ከምርጫ በ“ሊ የሚከናወነው ከስራ የማፇናቀሌ እና የማሳዯዴ
ተግባር መቆም ይኖረበታሌ፡፡ ሇምርጫ ተወዲዴረው የነበሩ የሲቪሌ ሰረቪስ አባሊት
ምርጫውን ሳያሸንፈ በቀሩበት ሁኔታ ወዯ ነበሩበት ስራ እንዱመሇሱ ወይንም
ተመጣጣኝ ሥራ እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡
3.4.3. በህዝብ እንዯራሴነት ሲያገሇግለ የነበሩ ወገኖች አገሌግልታቸውን
ባጠናቀቁበት ወቅት ሇአገሌግልታቸው ክብር ተሰጥዋቸው ወዯ ነበሩበት ስራ እንዱመሇሱ
ወይንም ተመጣጣኝ ሥራ እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡
3.4.4. በምርጫ ውጤት ሊይ በሚፇጥሩት አሊስፇሊጊ መጓተት እና ውዝግብ
ሇማስወገዴ እንዱቻሌ እና የመራጮችን መብት ሇማስከበር ሲባሌ የሚከተለት ሇውጦች
እና ማስተካከያዎች እንዱኖሩ መዴረኩ ይታገሊሌ፡፡
3.4.3.1. ምርጫው በሕግ የተቀመጠውን ጊዜ ሳያዛንፌ በሁለም ክሌልች በአንዳ
መካሄዴ ይኖርበታሌ፡፡
3.4.3.2. የምርጫ ውጤት ቢበዛ በሰባ ሁሇት ሰዓት ውስጥ ሇሕዝብ ይፊ መሆን
ይኖርበታሌ፡፡
3.4.3.3. የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሇመጡበት የምርጫ ክሌሌ ብቻ ይምረጡ
መባለ ቀርቶ ዩኒቨርሲቲው ባሇበት ክሌሌ ወይU ሇመጡበት U`Ý ክሌሌ፤ ከሁሇቱ
አንደ እንዱመርጡ ውሳኔው ሇእነሱ ሉተውሊቸው ይገባሌ፡፡
3.4.3.4. በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ባለበት ሆነው በምርጫ
የመሳተፌ መብታቸው የሚከበርበት ሁኔታ እንዱመቻች ይዯረጋሌ፡፡
3.4.3.5. የምርጫ ጉዲዮችን የሚዲኙ ሌዩ ችልቶች እንዱssS< ይዯረጋሌ፡፡
3.4.4. አንዴ የሕዝብ ተመራጭ የመራጩ ሕዝብ አመኔታ ባጣበት ጊዜ በህዝቡ
ጥያቄ የሕዝብ ተወካይነቱን የሚያጣበት ሁኔታ በሕጎች ተዯንግጓሌ፡፡ የሕዝቡን አመኔታ
ያጣ የሕዝብ ተወካይ በሕጉ መሰረት ከተወካይነቱ መነሳቱ መኖር የሇበት ተገቢ ስርዓት
ነው ብል መዴረክ ያምናሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ እስካሁን ከታየው ሌምዴ ገዢው
ፓርቲ ይህንን ስርዓት ሕገ ወጥ በሆነ መንገዴ ከውስጡ የሚነሱትን ተቃዋሚዎች እና
ከተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩሌ ጠንካራ ትችት የሚሰነዝሩበትን ተወካዮች ማስወገጃ
በመሳርያነት እየተጠቀመበት ነው፡፡ ይህንን ሇማስወገዴ የሚከተለት መርሆዎች ሉከበሩ
እንዯሚገባ መዴረኩ ያምናሌ፤
3.4.4.1. በአንዴ የሕዝብ ተወካይ እና በፓርቲው መሃከሌ የሃሳብ ሌዩነት
በሚከሰትበት ሁኔታ፤ የበሊይ የሚሆነው የፓርቲው ውስጣዊ አሰራር እና ዯንብ ሳይሆን
የምክር ቤቱ አባሊት የመሊው ሕዝብ ተወካይ እንዯመሆናቸው፤ ተገዢነታቸውም ሇሕገ
መንግስቱ፣ ሇሕዝቡ እና ሇሕሉናቸው ብቻ ይሆናሌ የሚሇው ሕገ መንግስታዊ ዴንጋጌ
ይሆናሌ፡፡
3.4.4.2. አንዴ ተመራጭ በፓርቲው ስም ቢወዲዯርም የሕዝብ ተወካይ
የሚሰኘው ሕዝብ ከመረጠው በኋሊ እንዯመሆኑ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወንበሩን
የሚያጣው የሕዝብ አመኔታ ሲያጣ እንጂ የፓርቲው አመኔታ ሲያጣ አይሆንም፡፡
በመሆኑም የይነሳሌን ጥያቄ በመረጠው ሕዝብ ወይም በዕጩነት ባቀረበው ፓርቲ
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በሚነሳበት ወቅት ጉዲዩ የሚወሰነው በምርጫ ክሌለ የመረጠው ሕዝብ በሕጉ መሰረት
በሚሰጠው ዴምፅ ይሆናሌ፡፡
3.4.4.3. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፤ በአንዴ የሕዝብ ተወካይ ሊይ
ከተወካይነት ወንበሩ ይነሳ የሚሌ ጥያቄ በተነሳበት ሁኔታ የማንሳቱ ሂዯት በሕጉ እና
በሕጉ ብቻ መከናወኑን የሚከታተሌበት የራሱ ስርዓት ሉኖረው ይገባሌ፡፡
4. የሕግ የበሊይነት እና የዲኝነት ነፃነት
4.1. በኢህአዳግ መንግስት ሕግ የሚወጣበት ዓሊማና ሕግ የማውጣቱ ስርዓት
እጅጉን ፇር የሇቀቀ ሆኗሌ፡፡ ሰዎችን ሇማጥቃት እና ሇመጉዲት ሆን ተብል ሕግ
ይወጣሌ፣ ሕግ በነጋሪት ጋዜጣ ሳይታተም በፉት ተግባራዊ ይሁን ይባሊሌ፡፡ ይህ
መታረም ይገባዋሌ፡፡
የዲኞት ምሌመሊ እና ሹመት በሕግ እውቀት፣ ሌምዴና ሃቀኛነት መመስረቱ
ቀርቶ ሇገዢ ፓርቲው ባሇ ቅርበት እና የእርሱን ፌሊጎት እና ተጽእኖ ሇመቀበሌ ባሇ
ፇቃዯኝነት እየተመሰረተ በመሄደ የዲኝነት ስርዓቱ ነጻነት የሇም ከሚባሌበት ዯረጃ ሊይ
ዯርሷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ሕብረተሰባችን በዲኝነት ሊይ የነበረውን እምነት እና
ሇዲኝነት ይሰጠው የነበረው አክብሮት ወርዶሌ፡፡ በዚህ ሊይ ዲኞች በቁጥር አነስተኛ
በመሆናቸው በቂ ችልቶች የለም፤ ባለት ሊይም ከፌተኛ የስራ ጫና ይታያሌ፤ ሇዲኞች
የሚሰጠው ጥቅማ ጥቅም አነስተኛ በመሆኑ ዲኞች ራስን ዝቅ ሇሚያዯርግ ስነ ምግባር
የተጋሇጡበት ሁኔታም ይታያሌ፡፡
ነፃ፣ ቀሌጣፊ እና በሃቀኝነት የሚሰራ የፌትህ ስርዓት መኖሩ ሇአንዴ አገር
መረጋጋት መሰሶ፤ ዜጎች በፖሇቲካ ስርዓቱ ሇሚኖራቸው አመኔታ መሰረት እንዯመሆኑ
አሁን በዲኝነት ስርዓቱ ያለት ችግሮች ተወግዯው በሃገራችን ተአማኒነት ያሇው የዲኝነት
ስርዓት ይኖር ዘንዴ መዴረኩ አበክሮ ይሰራሌ፡፡
4.2. በአገራችን የሕግ የበሊይነት ሇማስፇን ይቻሌ ዘንዴ የሚከተለት እውን
እንዱሆኑ ይዯረጋሌ፣
4.2.1. በሶስቱም የመንግስት አካሊት (ሕግ አውጪው፣ ሕግ ተርጓሚው እና
ሕግ አስፇፃሚው) መሃከሌ ግሌፅ የስሌጣን ክፌፌሌና አንደ ላሊውን የሚቆጣጠርበት
ስርዓት (check and balance) እንዱኖር፤ ይህንኑም በጥብቅ ተግባራዊ እንዱሆን
ይዯረጋሌ፡፡ ሕግ ተርጓሚው አካሌ ከሕግ አስፇፃሚ አካሌ ተጽእኖ ይሊቀቅ ዘንዴ ሇዲኞች
ምሌመሊና እዴገት መመዘኛ የሚሆኑት መሇኪያዎች እና አፇጻጸማቸው ከፖሇቲካ
ወገንተኝነት የጸዲ እንዱሆን የሚያስችሌ ስርአት እንዱተከሌ ያዯረጋሌ፡፡ የዲኝነት ስርዓቱ
ባጀት፤ የሰው ሃይሌ ቅጥር እና የመሳሰለት ስራዎች ከሕግ አስፇፃሚው ተፅእኖ
እንዱሊቀቁ ይዯረጋሌ፡፡ ገሇሌተኛ እና ጠንካራ ዲኞች ስራቸውን እንዱሇቁ ወይም ሇሕግ
አስፇፃሚው ፌሊጎች እንዱያጎበዴደ የሚዯረግባቸውን ቀጥተኛ እና ቀጥተኛ ያሌሆነ ጫና
የሚወገዴበት፤ ይሌቁንም ጠንካሮቹ በስራቸው ተረጋግተው አገራቸውን የሚያገሇግለበት
ሁኔታ እንዱፇጠርሊቸው ይዯረጋሌ፡፡
4.2.2. የዲኝነት ስርዓቱ ነፃነት መገፇፌን ጨምሮ በአገራችን በጠቅሊሊ ሕገ
መንግስቱ የዯነገገው የስሌጣን ክፌፌሌ ተግባራዊ እንዲይሆን ጠንቅ እየሆነ ያሇው ችግር
የፓርቲ ስራ እና የመንግስት ስራ ተሇይቶ አሇመቀመጡ መሆኑን በመገንዘብ መዴረኩ
የፓርቲ ስራ እና የፓርቲ መዋቅር ከመንግስት ስራ እና መንግስታዊ መዋቅሮች
ተሇይተው የሚሰሩበት ይህም በማንኛውም ሕጋዊ ፓርቲ ሊይ ተፇጻሚ የሚሆንበት
ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡
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4.2.3. የአቃቤ ሕግ ቢሮ ራሱን ችልና ŸõQ T>’>e` ŸK?KA‹U ›eðíT>
›"L ነፃ ሆኖ እንዱዯራጅ ይዯረጋ፡፡ የአቃቤ ሕጎች ተሌእኮ ሕግን ማስከበር እንጂ
የመንግሥትን ፖሇቲካዊ ፌሊጎት ብቻ ተከትል መሄዴ እንዲይሆን፤ ወንጀሌ ተፇጽሟሌ
ብሇው ባመኑበት ሁኔታ ከፌተኛ የሕግ አስፇጻሚ አካሌ ባሇስሌጣናትን ጨምሮ
በማንኛውም ወገን ሊይ በራሳቸው ተነሳሽነት ክስ የመመስረት ስሌጣን እንዱኖራቸው
ይዯረጋሌ፡፡
4.3. ሕግ ከማመንጨት፤ ከማጽዯቅ እና ተግባራዊ እንዱሆን ከማዴረግ ጋር
በተያያዘ ያሇውን ብሌሹ ሁኔታ ሇመሇወጥ የሚከተለት ተግባራዊ ይዯረጋለ፣
4.3.1. ሕግ ማመንጨት እና ማውጣት በሕግ የወጣውን መጣስ የሚያስቀጣ
መሆኑን አስቀዴሞ ሇዜጎች በማሳወቅ ጥፊትን እና ወንጅሌን አስቀዴሞ በመከሊከሌ
መርህ ሊይ የተመሰረተ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡ ገዢው ፓርቲ ተቃዋሚዎችን
ሇመቆጣጠርና ሇማጥቃት አሌሞ የሚያወጣቸው ሕጎች እንዲይኖሩ ይዯረጋሌ፡፡
4.3.2. ሕጎች ከምክር ቤቱ ራሱ፤ እንዱሁም ከሕዝብ የሚመነጩበት ሁኔታ
ይመቻቻሌ፡፡ ምክር ቤቱ ከሕግ አስፇፃሚው አካሌ የሚመጡሇትን አጽዴቄአሇሁ ብል
ማሕተም የሚመታ ምክር ቤት መሆኑ ቀርቶ በሚቀርቡሇት የሕግ ረቂቆች ሊይ ጊዜ
ወስድ የሚወያይበትና የሚመክርበት ሁኔታ ያመቻቻሌ፡፡ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በጉዲዩ
አስተያየትና እውቀት ያሊቸውን ዜጎች አቅርቦ የተሸሇ ግንዛቤ ይዞ ውሳኔ ሊይ
የሚዯርስበት ሁኔታ እንዱኖረው ይዯረጋሌ፡፡
4.3.3. ሕጎች በነጋሪት ጋዜጣ ሳይወጡ በፉት እና ሕዝቡን በይፊ ሳያሳውቁት
በፉት ተግባራዊ እንዲይሆኑ ይዯረጋሌ፡፡ ሕጎች እንዯአወጣጣቸው ቅዯም ተከተሌ ይፊ
የሚሆኑበት ገዢው ፓርቲ እንዯፇቀዯ የሚያዘገያቸው ወይም የሚያጣዴፊቸው መሆኑ
ያበቃሌ፡፡ በነጋሪት ጋዜጣ ከወጡ በኋሊ ሕግ አስፇሚው አካሌ ወዯዯም ጠሊም ሁለም
ሕጎች ተግባራዊ የሚሆኑበት ሁኔታ ይመቻቻሌ፡፡ ሕግ አውጪው አካሌ ሊጸዯቃቸው
ሕጎች በወቅቱ ይፊ ስሇመሆናቸው እና ተፇጻሚነት ሰሇማግኘታቸው ሃሊፉነት ወስድ
እንዱከታተሌ የሚያስችሇው ጉሌበት እና አዯረጃጀት እንዱኖረው ይዯረጋሌ
4. ሕዝብ ቀሌጣፊ እና ሃቀኛ ፌትህ ያገኝ ዘንዴ ከሊይ በቁ.3. ከተቀመጡት
በተጫማሪ የሚከተለት ተግባራዊ እንዱሆኑ ይዯረጋሌ፣
4.1. የሃገራችንን ሕዝብ ብዛት እና ጂኦግራፌያዊ አሰፊፇር ግምት ውስጥ
በማስገባት የችልቶች ብዛት ቀመር ተዘጋጅቶ በዚሁ መሰረት ችልቶች ተሟሌተው
እንዱቋቋሙ ይዯረጋሌ፡፡ የጉዲዮች ውስብሰብነት እና የሚጠይቁት የውሳኔ ክብዯት
ግምት ውስጥ በማስገባት በችልት የሚሰየሙት ዲኞች ብዛት እንዱስተካከሌ ይዯረጋሌ፡፡
ዲኞች ጎዯለ ችልት አሌተሟሊም በሚለና በመሳሰለት ምክንያቶች ዲኝነት
እንዲይስተጓጎሌ ዲኞች ተጠባባቂዎችን ጨምሮ (ከነሪዘርቡ) እንዱመዯቡ ይዯረጋሌ፡፡
4.2. ሇዲኝነት ስርዓቱ የሚመዯበው ባጀት የተቋሙ መጠናከር በአገር
መረጋጋትና ዜጎች በመንግስት ሊይ ከሚኖራቸው እምነት ሊይ ትሌቅ ስፌራ ያሇው ጉዲይ
መሆኑን ከመገንዘብ የሚነሳ መሆን ይኖርበታሌ፡፡
በዚህ መሰረት የዲኝነት ስርዓቱ ተሌእኮውን ያሳካ ዘንዴ በቂ ሃብት
ይመዯብሇታሌ፤ ዲኞች ስራቸውን በሃቀኝነት እና በታታሪነት ሇማከናወን እንዱችለ በቂ
ዯመወዝ እና ጥቅማ ጥቅም እንዱቆረጥሊቸው ይዯረጋሌ፡፡ ሇአቃቤ ሕጎችም እንዯዘሁ
ይዯረግሊቸዋሌ፡፡
መንግስት ሇተሇያዩ ጉዲዮች ያሇአግባብ ብዙ ሃብት በሚያባክንበት ሃገርና ሁኔታ
ሇዲኝነት ስርዓቱ በቂ ባጀት አሇመመዯቡ ተገቢ አይዯሇም፡፡
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4.3. በሃገራችን የቆየው ባህሊዊ የፌርዴ አሰጣጥ እና ግጭት አፇታት ሽምግሌና
የመሳሰለ በጎ እሴቶች የሕግ የበሊይነትንና የሃገሪቱን ሕጎች እስካሌተጻረሩ ዴረስ
ይበረታታለ፡፡ አስፇሊጊ ሙያዊና ማቴርያሊዊ ዴጋፌም ይዯረግሊቸዋሌ፡፡
4.4. ማኅበራዊ ፌርዴ ቤቶች አሁን ኢህአዳግ ከሚጠቀምበት የፓርቲ ወገንተኛ
አሰራር ተሊቀው በገሇሌተኝነት አገሌግልታቸውን እንዱሰጡ ይዯረጋሌ፡፡ ሥሌጣንና
ሓሊፉነታቸው በማሕበራዊ ነክ ጉዲዮች ዙርያ እንዱወሰን ይዯረጋሌ፡፡ በሕግ
ከሚፇቅዴሊቸው ውጭ በመዯበኛው ፌርዴ ቤት መታየት ያሇባቸውን ጉዲዮች እንዲያዩ
ይዯረጋሌ፡፡ ሙያና እውቀት እንዱኖራቸው የሚያስችሌ ሥሌጠና እየተሰጣቸው የዜጎችን
ሰብአዊ መብቶች እንዲይጥሱ ሆኖ በሕግ መሰረት ስራቸውን እንዱያከናውኑ ይዯረጋሌ፡፡
5. የኢትዮጵያ አንዴነት እና ለኣሊዊነት በሚመሇከት
ሇኢትዮጵያ ዲር ዴንበር፣ ነፃነት፣አንዴነት እና ለአሊዊነት የተጠበቀ እና የተከበረ
ይሆን ዘንዴ በጋራ እንቆማሇን፡፡ እያንዲንደ ብሄር½ ብሄረ(ሰብና ህዝቦች ሇኢትዮጵያ ዲር
ዴንበር፣ ነፃነት፣ አንዴነት፣ ለአሊዊነት፣ የላልች ብሄር ብሄረ ሰቦች መብት መከበርን
ጨምሮ የጋራ ሇሆኑት ጥቅሞች እና እሴቶች እንዱቆሙ እንታገሊሇን፡፡
በኢትዮጵያ አንዴነት ሊይ ሇሚዯቀኑ ፇተናዎች መፌትሄው በአንዴነት ዙርያ
ሆኖ ዳሞክራሲን ማስፊት እንጂ መገንጠሌ እንዲሌሆነ እናምናሇን፡፡ በዚህ መሰረት
ሁሊችንም ሇኢትዮጵያ አንዴነት እና ሇብሄር ብሄረ ሰቦች መብት መከበር በፅናት
እንቆማሇን፡፡
6. የብሄር½ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መብት በሚመሇክት
6.1. ሃገራችን ኢትዮጵያ ሕብረ-ብሄር ሃገር ነች፡፡ ቀዯምት የሃገራችን አገዛዞች የብሄር
በሄረሰቦችን ህሌውናና መብቶች ባሇመቀበሌና ባሇማክበር አምባገናናዊ አሃዲዊ አገዛዝ
በማስፇናቸው አገዛዞቻቸው ሇሃገራችን ሰሊም መታጣትና አሇመረጋጋት አስተዋጽኦ
ሲያዯርጉ ቆይተዋሌ፡፡
አሁን በስሌጣን ሊይ ያሇው የኢህአዳግ አገዛዝም በአፊኙ አሃዲዊ አገዛዝ ፊንታ
መገንጠሌን ጨምሮ የብሄር ብሄረሰቦች መብቶች የሚከበሩበት ፋዳራሊዊ ዳሞክራስያዊ
ሪፓብሉክ ስርዓት እውን አዴርጌአሇሁ ቢሌም በተግባር ግሌጽ ሆኖ የታየው ግን ስርዓቱ
እውነተኛ ፋዳራሊዊም ዳሞክራስያዊም አሇመሆኑ ነው፡፡ በብሄር ብሄረሰብ መብት
መከበር ሽፊን ተግባራዊ እየሆነ ያሇው ከፊፌል መግዛት ነው፤ በዳሞክራሲ ስም
በሃገሪቱ ሰፌኖ ያሇውም የዜጎች መብቶች አፇና ነው፡፡
የቀዯምቶቹም ሆኑ የአሁኑ የአፇና አገዛዞች የብሄር በሄረሰቦች መብት
የተከበረበት ዳሞክራስያዊ ስርዓት በሃገራችን እንዲይኖር ማዴረጋቸው የሃገራችንን
አንዴነት ስጋት ሊይ እንዱወዴቅ አዴርገዋሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ መዴረክ የተሰባሰብነው
ሃይልች እስካሁን ዴረስ ከታዩት አካሄድች በመማር እና የታዩትን ሰህተቶች በማረም፤
በሃገራችን የብሄር ብሄረሰቦች እኩሌነትና መከባበር የሰፇነበት ዘሊቂ እንዴነት ይረጋገጥ
ዘንዴ እንታገሊሇን፡፡
6.2. የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ማንነታቸው የታወቀና እኩሌነታቸው የተከበረ
ይሆናሌ፡፡ እያንዲንደ የኢትዮጵያ በሄር በሄረሰብ ቋንቋውን፣ ባህለን እና ታሪኩን
የመጠቀም፣ የመጠበቅና የማዲበር እንዱሁም የማስተዋወቅ መብት ይኖረዋሌ፡፡ ሁለም
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በአካባቢያቸው ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዲዯር መብታቸውም የተከበረ ይሆናሌ፡፡
የፋዳራሌም ሆነ የክሌሌ መንግስታት ሇእነዚህ መብቶች መከበር ሓሊፉነትና ግዳታ
ይኖራቸዋሌ፡፡
6.3. ሁለም ብሄር ብሄረሰቦች በሃገሪቱ በሚካሄዯው ሌማት ተሳታፉ እና ተጠቃሚ
እንዱሆኑ ይዯረጋሌ፡፡ የሌማት ተጠቃሚነታቸው ሇመረጋገጡ የፋዯራሌም እና
የሚመሇከተው ክሌሌ መንግስታት ተገቢውን ክትትሌ ያዯርጋለ፡፡
በእዴገት ወዯ ኋሊ በቀሩ አካባቢዎች ሇሚኖሩ ብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች
ሌማት ሌዩ ተኩረት ይሰጣሌ፡፡
6.4. በቁጥር ብዙሃን በሆኑ ብሄር ብሄረሰቦች መካከሌ የሚኖሩ በቁጥር አናሳ የሆኑ
ብሄር ብሄረሰቦች ሕሌውናና ሁሇንተናዊ መብታቸው የተጠበቀ ይሆናሌ፡፡ እነዚህ
በብዙሃን ብሄር ብሄረ ሰቦች መካከሌ የሚኖሩ በቁጥር አናሳ የሆኑ ብሄር ብሄረ ሰቦች
የራሳቸው አካባቢ መሥርተው በሚኖሩባቸው ሁለ በቀበላዎች½ በወረዲዎች ወይንም
በዞኖች በማዯራጀት ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዲዯር መwት ይኖራቸዋሌ፡፡
u¾Å[Í¨< vK< ¾uLÃ ›"LU ¾S¨ŸM Sw¨< ¾}Ÿu[ ÃJ“M::
6.5. በአንዴ ብሄር ብሄረ ሰብ መስተዲዯር በተመሰረተበት ውስጥ የሚኖሩ የላሊ ብሄር
ብሄረ ሰብ ተወሊጆች መምረጥ እና መመረጥን ጨምሮ ሁለም የዜግነት መብታቸው
የተከበረ ይሆናሌ፡፡
6.6. ሃገሪቷ የተቀበሇቻቸው የግሇሰብ እና የብሄር ብሄረሰብ መብቶችን የመሳሰለ
አሇማቀፊዊ ሰብአዊ እና የሲቪሌ መብቶች እንዱከበሩ በጋራ እንታገሊሇን፡፡
6.7. ከአማርኛ በተጨማሪ በበርካታ የአገሪቱ ህዝብ የሚነገር ላሊ ቋንቋ የፋዯራለ
መንግሥት የሥራ ቋንቋ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡
7. የኢትዮጵያ መንግስት አወቃቀር
7.1. ሃገራችን የምትከተሇው የመንግስት አወቃቀር በፋዳራሌ እና በክሌሌ መንግስታት
የተመሰረተ ፋዳራሊዊ አወቃቀር እንዯሆነ፤ ሁሇቱም ተጠሪነታቸው ሇመረጣቸው
ሇሃገሪቱ ሕዝብና ሇክሌልቹ ሕዝቦች እንዯሆነ፤ ሁሇቱም ሕዝብ በነጻነት የመረጣቸው
የየራሳቸው ሕግ አውጪዎች እንዯሚኖራቸው እና አንደ በላሊው ሊይ ጣሌቃ ሳይገባ
ሁሇቱም በሕገ መንግስቱ በተዯነገገው የስሌጣን ክፌፌሌ እንዯሚሰሩ ቢዯነገገም
ኢህአዳግ አገሪቱን እየመራ ያሇው ግን በፋዳራሊዊው ዴንጋጌ እና መርህ ሳይሆን
በአብዮታዊ ዳሞክራሲ ዳሞክራስያዊ ማእከሌነት መርህ ነው፡፡
መዴረክ በፋዳራሌ መንግስትና በክሌሌ መንግስታት መካከሌ የሚኖረው
የስሌጣን ከፌፌሌ እና ግንኙነት ትክክሇኛውን የፋዳራሉዝም መርህ የተከተሇና
በትክክሌም ስራ ሊይ የሚውሌ እንዱሆን ያዯረጋሌ፡፡
7.2. የፋዳራሌ መንግስት የሕግ አውጪ አካሌ ባሇሁሇት ምክር ቤቶች (Bi-cameral)
ይሆናሌ፡፡ በዚህም መሰረት የሕግ መምርያ (የሕዝብ ተወካዮች ምክርቤት) እና የሕግ
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መወሰኛ (የፋዳሬሽን ምክር ቤት) የሚባለ አካሊት ያለት ፓርሊማ በሕዝቡ ቀጥተኛ
ተሳትፍና በነጻና ፌትሓዊ ምርጫ በተመረጡ የሕዝብ ተወካዮች እንዱቋቋሙ
ይዯረጋለ፡፡
የፋዳሬሽን ምክር ቤት ከሚሰራቸው ስራዎች አንደ በተወካዮች ምክር ቤት
የሚወጡ ሕጎች ሕግ ሆነው ከመውጣታቸው በፉት በሕገ መንግስቱ መሰረት የወጡ
መሆናቸውን መርምሮ ማጸዯቅ ይሆናሌ፡፡ በዚህም መሰረት በሕግ ማውጣቱ ስራ
የሚሳተፌ አካሌ ይሆናሌ፡፡
ሕገ መንግስቱን የመተርጎም ስራ ከፋዳሬሽን ምክርቤቱ ስሌጣን ይወጣሌ፡፡
በምትኩ ይህንኑ ሥራ የሚሰራ ሕገ መንግስታዊ ፌርዴቤት ይዯራጃሌ፡፡
7.3. የአገሪቱ ፕሬዝዲንት ያሌተስማማበትን የሕግ ረቂቅ ሇፓርሊማ የመመሇስና እንዯገና
ውይይት እንዱዯረግበት የማዴረግ መብት ይኖረዋሌ፡፡ ፕሬዝዯንቱ እንዯገና እንዱታይ
የመሇሰው የሕግ ረቂቅ በተወካዮች ምክር ቤትና በፋዯሬሽን ምክር ቤት uZe ›^}†
ዴምጽ ከተዯገፇ ፕሬዝዯንቱ ባይስማማበትም ሕግ ሆኖ ይወጣሌ፡፡
7.4. በፋዳራሌ መንግስትም ሆነ በክሌሌ መንግስታት ከነጻና ፌትሃዊ የሕዝብ ምርጫ
ውጪ የሚያዝ ስሌጣን አይኖርም፡፡ የፋዳሬሽን ምክር ቤት ያሇሕዝቡ ቀጥተኛ ምርጫ
በብሔር በሔረሰብ ስም ከየክሌለ በመሊክ የሚያቀቋቋምበት አሰራር ቀርቶ የምክር ቤቱ
አባሊት የሃገሪቱ ብሔር ብሔረሰብና ሕዝቦች በነጻና ፌትሓዊ ምርጫ በቀጥታ
የሚመርጡዋቸውና የሚወክለዋቸው ይሆናለ፡፡
በዞኖች በወረዲዎች እና በቀበላዎች የሚኖሩት አስፇጻሚ አካሊት የስሌጣን
ምንጭ ነጻና ፌትሃዊ የሕዝብ ምርጫ ብቻ ይሆናሌ፡፡ በአሁኑ ወቅት በአማራ ከሌሌ
ከሚገኙት ጥቂት ዞኖችና በዯቡብ ከሌሌ ከሚገኙ ዞኖች በስተቀር የተቀሩት የዞን
ሹማምንት ያሇሕዝብ ምርጫ ከዳሞክራስያዊ አሰራርና ከሕገ መንግስቱም ውጭ
በገዢው ፓርቲ እየተሾሙ ስሌጣን የሚይዙበት አሰራር እንዱቀር ይዯረጋሌ፡፡
7.5. በሕግ አስፇጻሚ አካሌ ውስጥ በፖሇቲካ ሹመትነት የሚመዯቡት ኃሊፉነቶች
ተሇይተው እንዱታወቁ ይዯረጋሌ፡፡ ማንኛውም የፋዳራሌ መንግስት የፖሇቲካ ሹመት
በሕዝብ ተወካዮች ምክርቤት፣ ማንኛውም የክሌሌ መንግስታት የፖሇቲካዊ ሹመት
ዯግሞ በክሌለ ምክር ቤት ብቻ የሚወሰኑ ይሆናለ፡፡ ሹመቱን የማጽዯቁ ስራ
የእያንዲንደ እጩ ብቃት በነጠሊ በመመርመር ይከናወናሌ፡፡ ከዚህ ውጪ ያለት
ኃሊፉነቶች እና የስራ መዯቦች በሙያ ብቃት እና በአገሌግልት የሚሰጡ፣ ከፖሇቲካ
ወገንተኝነት በጸዲ መሌኩ ሇዜጎች ክፌት ይሆናለ፡፡ በዚህ መሌኩ በሲቪሌ ሰርቪሱ ሰፌኖ
ያሇው የፓርቲ እና የመንግስት መዯበሊሇቅ እንዱስተካከሌ ይዯረጋሌ፡፡
የፋዳራሌ መንግስት አስፇፃሚ አካሊት ብሄራዊ ተዋፅኦንና ሙያዊ ብቃትን
በአካተተ መሌኩ ሇሁለም ኢትዮጵያውያን ክፌት ይሆናለ፡፡ የክሌሌ መንግስት
አስፇጻሚ አካሊትም በክሌለ ሇታቀፈ ዜጎች ሁለ ክፌት ይሆናለ፡፡
7.6. የሚኒስቴር መስርያ ቤቶች½ ኮሚሽኖሮችና ባሇሥሌ×” SY]Á u?‹
•Lò‹“ ›UvdÅa‹ ስሌጣንና ኃሊፉነት በግሌጽ ተሇይቶ እንዱቀመጥ እና በሕግ
አውጪው እንዱጸዴቅ ይዯረጋሌ፡፡ ሚኒስትሮች እና ላልች ተሹዋሚዎች መብታቸውና
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ግዳታቸው በሕግ የተወሰነና የተጠበቀ ሆኖ ስራዎችን በሕገ መንግስትና በሕግ ሊይ
ተመስርተው በኃሊፉነት እና በተጠያቂነት መንፇስ የሚመሩበት ሁኔታ ይመቻቻሌ፡፡
7.7. uSÉ[Ÿ< ¾Ò^ þK+" ”penc? ¨p የሃገራችን ፖሇቲካዊ ስርዓት
ፓርሊሜንታሪ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ አንዴ ፓርቲ በተከታታይ አሸንፍ ስሌጣን
የሚይዝበት ሁኔታ ቢፇጠር፤ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ከሁሇት የፓርሊማ ዘመን በሊይ
እንዱመራ የማይፇቀዴ ይሆናሌ፡፡
8. የሃገር መከሊከያ ሰራዊትን በሚመሇከት
8.1. የሃገር መከሊከያ ሰራዊት ሇሕገ መንግስት ተገዢ ሆኖ ከፖሇቲካዊ ዴርጅቶች
ወገናዊነት በፀዲ መሌኩ ተግባሩን እንዯሚያከናውን ሕገ መንግስቱ ቢዯነግግም
የኢህአዳግ መንግስት ግን ይህንን በተገቢው አሊረጋገጠም፡፡ ይህ አሇመሆኑ በሠራዊቱ
እና በሕዝቡ መካከሌ ሉኖር የሚገባውን ግንኙነት እንዲይኖር አለታዊ አስተዋፅኦ
ሲያዯርግ ቆይቷሌ፡፡
የሃገር መከሊከያ ሰራዊት መንግስት በተቀያየረ ቁጥር የማይቀየር እንዯተቋም
ቋሚ ሆኖ የመቀጠሌ ዋስትና ይኖረው ዘንዴ ሰራዊቱ ከኢህአዳግም ሆነ ከላሊ
ማንኛውም ፖሇቲካዊ ፓርቲ ያሌወገነ የሃገር አሇኝታ ይሆን ዘንዴ መዴረኩ ይሰራሌ፡
8.2. የሃገር መከሊከያ ሰራዊት ተሌእኮ የሃገርን ለአሊዊነትና ዲር ዴንበር ማስጠበቅ
ይሆናሌ፡፡ ፀጥታን በማስጠበቅ ሸፊን የአገር ውስጥ የፖሇቲካ ሌዮነቶችን በሃይሌ
ሇማርገብ አይሰሇፌም፡፡ አስቸኳይ አዋጅ በተዯነገገበት ሁኔታ፤ ሰራዊቱን ከዚሁ ሇተያያዘ
ስራ ማሰማራት የግዴ አስፇሊጊ በሚሆንበት ጊዜ፤ ሇሰራዊት የሚሰጡት ተግባራት
በአዋጁ ውስጥ በግሌፅ ተሇይተው መቀመጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡
ከዚህ ውጪ ሰራዊት የፖሉስ ስራ እንዱሰራ የሚዯረግበት ሁኔታ አይኖርም፣
በአስተዲዯር ስራ አይገባም፣ ሰሊማዊ ሰዎችን በማሰር እና እስርቤቶችን በመጠበቅ ስራ
አይሰማራም፡፡ የኮንትሮባንዴ ስራን በመከሊከሌ ይሁን በማንኛውም ከንግዴ ስራ የተያያዘ
ስምሪት ውስጥ እንዱገባ አይዯረግም፡፡
ይህንን በማረጋገጥ ሰራዊቱ ከግዲጁ ውጪ በሆነ ስራ በማሰማራት ሲፇጠሩ
የቆዩት የሰራዊቱንና የሕብራተሰቡን ግንኙነት በማበሊሸት አስተዋጽኦ የሚያዯረጉ
ሁኔታዎች እንዱወገደ ይዯረጋሌ፡፡
8.3. የሃገር መከሊከያ ሰራዊት የሰው ሃይሌ እና አስተዲዯር በሚመሇከት የሚከተለት
ተግባራዊ እንዱሆኑ ይዯረጋሌ፤
8.3.1. በሁለም እርከኖች የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረ ሰቦች ሚዛናዊ ተዋፅኦ የጠበቀ
የሰው ሃይሌ እንዱኖረው ይዯረጋሌ፡፡ በበሊይ የመኮንኖች እርከን ያሇው
ያሌተመጣጠነ ሁኔታ ብቃትን በጠበቀ መሌኩ ተገቢው መስተካከሌ ይዯረግበት ዘንዴ
ሌዩ ተኩረት ይሰጠዋሌ፡፡
8.3.2. የአገር መከሊከያ ሰራዊትን በመቀሊቀሌ ሇአገር ዲር ዴንበር እና ለኣሊዊነት
ጥበቃ የራስን ሕይወት ሇመስዋእት ፇቃዯኛ ሆኖ መገኘት ታሊቅ አክብሮት ሉሰጠው
የሚገባ አገሌግልት እንዯመሆኑ፤ መንግስት ሇተቋሙ አባሊት የሚገባውን እንክብካቤ
እና የመብት ጥበቃ ያዯርጋሌ፡፡ አገሌግልቱ ሇማንኛውም ብቃቱ ሊሇው ኢትዮጵያዊ
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ክፌት ከማዴረግ ባሻገር፤ የአባሊቱ የስራ እና የኑሮ ዋስትና የሚጠበቅበት፤ የእዴገት
እና የሙያ ማሻሻያ እዴሌ ከአዴሌዎ በጸዲ መሌኩ ሇሁለም ክፌት የሚሆንበት፤
የሰራዊቱ ውስጣዊ መስተዲዯር ሙያው የሚጠይቀው ዯረጃ ያሟሊ እና ፌትሃዊ
የሚሆንበት ሁኔታ እውን እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡
8.3.3. ወታዯራዊ ሙያ አገርን እያገሇገለ ራስንም ቤተሰብንም የሚመሩበት ቋሚ
የስራ ቅጥር መሆኑ ታውቆ የመሇዮ ሇባሹ ስራ ዋስትና ያሇው መተዲዯርያነቱ
እንዱረጋገጥ ይዯረጋሌ፡፡ በሕግ በተዯነገገ ወንጀሌ ከሚሰናበቱት በስተቀር ማንኛውም
የሰራዊቱ አባሌ ከሰራዊቱ የሚሰናበተው በግሌጽ በሚታወቅ የብቃት እና የአካሌ
መመዘኛ፤ከፖሇቲካ ወገንተኝነት እና አዴሌዎ በጸዲ መሌኩ ይሆናሌ፡፡ የሚሰናበቱት
አባሊት ባሇውሇታነታቸው ታውቆ፤ ከተቋሙ የሚያገኙት ጥቅም እና ክብር ተጠብቆ፤
የሚዘሌቅበት ስርአት ይዯራጃሌ፡፡
8.3.4. በጦር ጉዲተኝነት የሚሰናበቱት የወዯፉት ኑሮአቸው የተስተካከሇ እና
ሇውርዯት የማይዲርግ ይሆን ዘንዴ ማጣት የላሇባቸውን ጥቅሞች ተሇይቶ
እንዱቀመጥ እና እንዱጠበቅሊቸው ይዯረጋሌ፡፡ በግዲጅ የወዯቁ የሰራዊት አባሊት
ወራሾች ማግኘት ያሇባቸውን ጥቅም እና ክብር አየተጠበቀ ክትትሌ የሚያዯርግ
ስርዓት በማዯራጀት የአገሪቱ ባሇውሇታዎች የማይዘነጉበት ሁኔታ እንዱፇጠር
ይዯረጋሌ፡፡ •”Å²=G<U uU`¢ uÖL •Ï ¾¨Ål ¾W^© ›vL Kcw›©
Sw¨<“ ÅI”’¨< u¯KU ›kõ ¢”y?”i”
SW[ SÖun¨<”
KT[ÒÑØ ›eðLÑ>¨< G<K< ÃÅ[ÒM::
ከሊይ የተዘረዘሩትን በማከናወን የመሇዮ ሇባሹ ክብር እና ሞራሌ እንዱጠበቅ፣ የመሊ
ኢትዮጵያውያን አሇኝታነቱ እንዱታወቅ ይዯረጋሌ፡፡
8.4. የአገራችን መከሊከያ ሰራዊት የአገሪቱን ስጋቶች፤ የአከባቢያችን ጂኦ ፖሇቲካዊ
ሁኔታዎች እና የአገሪቱን አቅም ባገናዘበ መሌኩ አንዱገነባ፤ ሙያዊ ጥራቱ ወቅቱን
የጠበቀ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡ ሇዚሁም አስፇሊጊው ጦር መሳርያ እና ዴርጅት
እንዱቀርብሇት፤ ጥራት ያሊቸው ማሰሌጠኛ ተቋማት ኖሮውት በቀጣይነት ሇግዲጁ
የሚመጥን ብቃት እንዱኖረው ይዯረጋሌ፡፡
ሇሰራዊቱ የሚያስፇሌገውን ጦር መሳርያ እና ትጥቅ በአገር ውስጥ ሇማምረት
ይቻሇን ዘንዴ የመከሊከያ ኢንደስትሪያችን ትኩረት አግኝቶ እንዱያዴግ ይዯረጋሌ፡፡
የመከሊከያ ኢንደስትሪ ግንባታ ፕሮግራሙ የቅርብ ርቅት ስጋቶች ብቻ ሳይሆን የረጅም
ጊዜ ስጋቶችንም ግምት ውስጥ ያስገባ እና ስጋቶችን የሚመጥን፤ ከማንኛውም ጥቃት
ራስን ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ እና በምርምር የተዯገፇ እንዱሆን፤ ይዯረጋሌ፡፡
8.5. ሕግ አውጪው ሃገርን መከሊከሌ በሚመሇከቱ ጉዲዮች ተገቢው ሚናውን ይጫወት
ዘንዴ የሚከተለት ተግባራዊ እንዱሆኑ ይዯረጋሌ፤
8.5.1. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህዝብ ወኪሌነቱ በሃገር
መከሊከሌና ሃገር ዯህንነት ጉዲዮች ተገቢውን ቁጥጥር እና ክትትሌ
ማዴረግ ይቻሇው ዘንዴ አሁን ያሇው የመከሊከያ እና የውጭ ጉዲይ ኮሚቴ መሌሶ
እንዱቋቋም ያዯርጋሌ፡፡ በቂ ስሌጣን እንዱኖረው እና ግሌጽና በተጨባጭ የሚሇካ
ብቃት ያሊቸው የአባሊት ጥንቅር እንዱኖረው ያዯርጋሌ፡፡
8.5.2. ሕግ አውጪው በሕግ አስፇጻሚው የሚቀርቡሇትን የሃገር መከሊከያ
እና ዯህንነት ነክ ፖሉሲዎችን መርምሮ በማጽዯቅ ብቻ ራሱን ሳይወስን፤
በገዛ ራሱም ሇሃገር መከሊከሌ እና ዯህንነት አስፇሊጊ ናቸው ያሊቸውን
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ፖሉሲዎች እና ሕጎች ያመነጫሌ ያጸዴቃሌ፡፡ የሚወጡት ሕጎች እና
ፖሉሲዎች አፇጻጸም ይክታተሊሌ፡፡ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘውም ምርመራ
ያዯርጋሌ፡፡
8.5.3. የሃገር መከሊከያ የግንባታ እቅድችን እና ሇዚህ የሚያስፇሌገውን በጀት
ያጸዴቃሌ፡፡ የተመዯበው ሃብት ከሙስና እና ከብክነት በጸዲ መሌኩ
ሇታቀዯሇት አሊማ እየዋሇ መሆኑን ይከታተሊሌ፡፡ ሇመከሊከያ ኢንደስተሪ
ግንባታ እና ሇትሊሌቅ የጦር መሳርያ ግዢ ውልችን ሌዩ ትኩረት ሰጥቶ
ይከታተሊሌ፡፡
8.5.4. ከኢትዮጵያ ውጪ፤ ሇሰራዊታችን የሚሰጥ ማንኛውም ግዲጅ ሕግ
አውጪው አስፇሊጊነቱን መርምሮ ከነማስፇጸምያ መመርያዎች ጋር
እንዱያጸዴቀው ይዯረጋሌ፤ ከዚህ ውጪ የሚዯረግ ስምሪት እንዲይኖር
ይዯረጋሌ፡፡ ከኢትጵያ ውጭ ግዲጆች ሲከናወኑ የአገሪቱን ብሄራዊ ጥቅም
ማስጠበቃቸውን ያረጋግጣሌ፡፡ ሇእንዯዚህ ዓይነት ግዲጅ የሚሰማራው
የመከሊከያ ሃይሌ አስፇሊጊውን ትጥቅ እና ዴርጅት የቀረበሇት መሆኑን እና
መብትና ጥቅሙ የተጠበቀሇት መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡
8.5.5. ከውጪ መንግስታት ጋር የሚዯረጉ ወታዯራዊ ስምምነቶች፣ የውጭ
ሃገር ሰራዊት በሃገራችን ውስጥ የሚሰፌርበት እና የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ
ቢኖር ሕግ አውጪው አስቀዴሞ ያወቀው እና ያጸዯቀው ብቻ ይሆናሌ፡፡
8.6. ከሃገር መከሊከሌ እና ዯህንነት ጋር የተያያዙ የሕግ አስፇጻሚው የአመራር አካሊት
ስሌጣን እና ኃሊፉነት በግሌጽ ተሇይቶ እንዱቀመጥ በማዴረግ ተጠያቂነት በግሌጽ
እንዱሇይ ይዯረጋሌ፡፡
ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የጦር ሃይልች ጠቅሊይ አዛዥ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ
የሃገሪቱን የመከሊከያ እና ዯህንነት ጉዲዮች የሚከታተሌ እና አስፇሊጊ የሆኑትን የፖሉሲ
እርምጃዎች የሚነዴፌ የሃገር መከሊከያ እና ዴህንነት ምክር ቤት በሕግ እንዱቋቋም
ይዯረጋሌ፡፡ በዚህ የግዴ መሳተፌ ያሇባቸው ተቋማት እና ገሇሰቦች ተሇይተው
ይቀመጣለ፡፡ የመከሊከያ ሚኒስትሩ ስሌጣን እና ኃሊፉነትም እንዯዚሁ ተሇይቶ
ይቀመጣሌ፡፡ ሚኒስተሩ ሲቪሌ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇስራው የሚመጥን እውቀት
እና ችልታ ያሇው እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡
የጠቅሊይ ኤታ ማዦር ሹሙ ስሌጣን እና ኃሊፉነት ተሇይቶ እንዱቀመጥ
በማዴረግ በሲቪሌ ስሌጣናት እና በወታዯራዊ ስሌጣናት መሃከሌ ያሇው ዴንበር በግሌፅ
እንዱታወቅ ይዯረጋሌ፡፡ የጠቅሊይ ኤታ ማዦር ሹመት በሙያ ብቃት፣ ሇሃገር እና
ሇሕገ መንግስቱ ባሇው ታማኝነት የተመሰረተ እና የሰራዊቱን የሲኒየሪት ወግ መሰረት
ያዯረገ ይሆናሌ፡፡ ጠቅሊይ ኤታ ማዦር የሚሾምበት እና ከስሌጣኑ የሚሇቅበት ሁኔታ
በሕግ እንዱዯነገግ ይዯረጋሌ፡፡
9. የኢሚግሬሽን እና ዯህንነት ባሇስሌጣንን በተመሇከተ
9.1. የኢሚግሬሽን እና የዯህንነት ባሇስሌጣንም በሕግ አውጪው እይታ እና
ክትትሌ እንዱገባ ይዯረጋሌ፡፡ የሃገርንና የዜጎችዋን ዯህንነትና ጥቅሞችን በማስጠበቅና
መጠበቅ መርህ ሊይ የተመሰረተ፤ ከፖሇቲካዊ ወገንተኝነት የጸዲ እና የሙያ ጥራት
ያሇው የዯህንነት ተቋም እንዱኖረን ይዯረጋሌ፡፡ ሇተቋሙ ስራ መነሻ የሚሆኑት
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ፖሉሲዎች እና ማስፇጸሚያው መዋቅር ተመክሮባቸው
አውጪው ጸዴቀው ስራ ሊይ እንዱውለ የዯረጋሌ፡፡

እንዱወጡ

እና

በሕግ

9.2. የባሇስሌጣኑ ስሌጣን እና ኃሊፉነት በግሌጽ በሕግ እንዱዯነገግ ይዯረጋሌ፡፡
የባሇስሌጣኑ ኃሊፉ ሹመት በታወቀ መመዘኛ ሊይ የሚመሰረት እና ሕግ አውጪው
የሚያጸዴቀው ይሆናሌ፡፡ የጠቅሊይ ሚኒስትሩ አመራር እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ ተቋሙ በሕገ
መንግስቱ እና በተሰጠው ስሌጣን ክሌሌ የመስራቱ ኃሊፉነት እና ተጠያቂነት የኃሊፉው
እንዯሚሆን ይዯረጋሌ፡፡ የስራው አፇጻጸም ሪፖርት ሇሕግ አውጪውም የሚቀርብበት
ሁኔታ እንዱኖር ይዯረጋሌ፡፡
9.3. ሇሃገር እና ሇሕዝብ ዯህንነት ተብል የሚዯረግ መረጃን የመሰብሰብ እና
ተጠርጣሪዎችን የመከታተሌ ስራ መኖሩ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ይህ ስራ በሰበብ አስባቡ
በዜጎች ግሊዊ ነጻነት እና ግሊዊ ሕይወት ውስጥ ጣሌቃ መግባትን በማያስከትሌ፣
ፌርሃትን እና ሽብር በማይፇጥር መሌኩ ይከናወን ዘንዴ በሕግ የማይፇቀደ ክትትልች
ተሇይተው ይቀመጣለ፡፡ በሌዩ ሁኔታ የሚፇቀደት ዯግሞ ዯረጃቸው እና ይህንኑ
የሚፇቅዯው አካሌ ማንነት በግሌፅ በተዯነገገበት መሌኩ እንዱከናወን ይዯረጋሌ፡፡
9.4. በባሇስሌጣኑ የሚዯረግ ቅጥር፣ እዴገት እና ተያያዥ ጉዲዮች ከፖሇቲካ
ወገንተንነት የጸዲ እና ሙያንና ሇሃገር ዯህንነት ተማኝነትን መሰረት ያዯረገ እንዱሆን
ይዯረጋሌ፡፡
10. ፖሉስን በተመሇከተ
10.1. ከአገር ውስጥ መስተዲዯር እና ጥበቃ ስራ የተያያዙ ወንጀሌን የመከሊከሌና
ወንጀሇኛን የመያዝ ስራዎች በሙለ በፖሉስ ስራ ውስጥ እንዱወዴቁ እና ከእነዚህ
ስራዎች በተያያዘ የሃገር መከሊከያ ስራዊት ተሳታፉ እንዲይሆን ይዯረጋሌ፡፡ እንዯ
ፋዯራሌ ፖሉስና የፋዳፊሌ ማረምያ ቤቶች ፖሉስ ሁለ እንዯአስፇሊጊነቱ የዴንበር
ጥበቃ ፖሉስ፣ የኢኮኖሚ (ፉናንሰ) ፖሉስ፣ እንዱቋቋሙ ያዯረጋሌ፡፡ ሁለም ሇስራው
የሚያስፇሌገውን እውቀት እና ክህልት ኖሯቸው የተሰጣቸውን ግዳታ መፇጸም
እንዱችለ ይዯረጋሌ፡፡ ማንኛውም የፖሉስ አካሌ ከፖሇቲካ ወገንተኝነት በጸዲ ሙያን
መሰረት ያዯረገ አሰራር እንዱኖረው ይዯረጋሌ፡፡
10.2.የፋዳራሌ ፖሉስ ተሌእኮ የዜጎችን ሰብአዊ እና ዳሞክራስያዊ መብቶች ሕጉ
በሚዯነግገው መሰረት መተግበራቸውን ማረጋገጥ እንጂ ዜጎች በእነዚህ መብቶች
መጠቀማቸውን መከሌከሌ እንዲሌሆነ መሰረት ያዯረገ ስራ እንዱሰራ ይዯረጋሌ፡፡
ወንጀሌን ሇመከሊከሌ እና ወንጀሇኞችን ተከታትል ሇመያዝ የሚያስችሇው የሙያ ጥራት
ያሇው ሆኖ ተመጣጣኝ ብሄራዊ ተዋጽኦ እንዱኖሮውም ይዯረጋሌ፡፡ እንዱሁም ሇዚሁ
የሚያስፇሌገውን ትጥቅና ዴርጅት እንዱኖረው ይዯረጋሌ፡፡ ሕግ አውጪው በጸጥታ
ተቋማት በኩሌ በዜጎች ሊይ የሚፇጸሙ የሰብአዊና ዳሞክራስያዊ መብቶች ጥሰቶችን
የሚከታተሌበት ስርዓት እንዱኖረው ይዯረጋሌ፡፡ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው መርማሪ አካሌ
በማቋቋም ማጣራት ያዯርጋሌ፡፡
በክሌልችም የፖሉስ ተቋማት ከሚጠበቅባቸው ሕገ መንግስታዊ ኃሊፉነት ውጪ
የሆነ ዴርጊት ሊይ እንዲይሰማሩ፤ ይህ ሇመሆኑም የክሌሌ ምክር ቤቶች ክትትሌ
እንዱኖር ይዯረጋሌ፡፡
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10.3. ሚሌሽያም
ይዯረጋሌ፡፡

ሆነ

ተጠባባቂ

ጦር

ከፓርቲዎች

ፖሇቲካ

ገሇሌተኛ

እንዱሆኑ

11. የውጭ ግንኙነት እና የአከባቢያዊ ሰሊምን በተመሇከተ
11.1. የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ እና አጠቃሊይ ግንኙነታችንን በሚመሇከት መዴረኩ
የሚከተለት መመርያዎች ይኖሩታሌ፤
11.1.1. የአገራችን የውጭ ግንኙነት የአገርን ጥቅም ማእከሌ ያሊዯረገ እና የረጅም
ጊዜ ራዕይ የላሇው ሆኖ ቆይቷሌ፡፡ ሚኒስቴር መስርያ ቤቱ ሇሚጠበቅበት ዴርሻ
የሚመጥን የሙያተኛ ጥንቅር ሉያካብት አሌቻሇም፡፡ በሚኒስቴር መስርያ ቤቱ ያሇው
ሹመት የሚሰጥበት ስርኣት ሇአገራዊ ጥቅም ያሇ ታማኝነት፤ ሙያ እና ሌምዴ
ያዯረገ ሳይሆን ሇፓርቲ እና የበሊይ ባሇስሌጣናት ባሇ ታማኝነት ሊይ የተመሰረተ
በመሆኑ በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጪ ያሇውን የመስሪያ ቤቱ ተአማኒነት እና
አጠቃሊይ ገጽታው የተበሊሸ እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡
u²=I SMŸ< ¾}uLg¨< ¾›Ñ]~ ¾¨<ß Ó”‟<’ þK=c= }Ñu=¨< ¾ThhÁ
K¨<Ø ÃÅ[Óu•M:: ¾¨<ß Ñ<ÇÃ T>’>e` SY]Á u? Ÿõ}† g<TU”
እና የአምባሳዯሮች ሹመት በአሇምአቀፌ መዴረኮች የኢትዮጵያን ጥቅም በብቃት
ሉያስጠብቁ፣ ሉወክለ እና ሉያንጸባርቁ የሚችለ እንዱሆኑ ይዯረጋሌ፡፡
11.1.2. የሃገራችን የውጭ ግንኙነት ፖሉሲ በአካባቢያችን እየተዯቀኑብን ያለትን
ስጋቶች በሚገባ የተገነዘበ፤ ከዚሁ አንጻርም የአገራችንን ጥቅም በሚገባ ሇማስጠበቅ
የሚያስችሌ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡
11.1.3. ሃገራችን ኢትዮጵያ የአፌሪካ አንዴነት ግምባር ቀዯም መስራች፤
አፌሪቃውያን ሇነጻነት ያዯረጉትን ተጋዴል ተምሳላት መሆኗ ይታወቃሌ፡፡ በዚሁ
ስሟ እና ታሪኳ ምክንያትም የአፌሪካ ሕብረት እና የአፌሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን
መቀመጫ ሇመሆን መብቃትዋ ይታወቃሌ፡፡
እንዯዴሮው ሁለ በአሁኑ ዘመንም ኢትዮጵያ የጥሩ አፌሪካዊነት ተምሳላት ሆና
መገኘት ይኖርባታሌ፡፡ በመሆኑም ሃገራችን ኢትዮጵያ ሰብአዊ እና ዳሞክራስያዊ
መብቶች የተከበሩባት፤ ስሌጣን በነጻና ፌትሃዊ ምርጫ ብቻ የሚያዝባት፤ የሕግ
የበሊይነት የሰፇነባት፣ ነጻነት የተሊበሰ ሰሊም እና ውስጣዊ መረጋጋት የሰፇነባት አገር
እንዴትሆን እንሰራሇን፡፡
11.1.4. አገራችን ኢትዮጵያ በአሇም ከታወቁት እጅግ ዴሃ ሃገሮች አንዶ እንዯሆነች
እና ከዚሁ ሇመውጣት ከፌተኛ የውጭ እርዲታ እንዯሚያስፇሌጋት ይታወቃሌ፡፡ ይህ
ሉሆን ከቻሇባቸው ዋና ዋና ምክንያቶች አንደ የውስጥ ፖሇቲካዊ ችግሮችዋን
በሰሊም እና በዳሞክራሲ ሇመፌታት ባሇመቻሌዋ ነው፡፡ አገራችን ከዴህነት እና
ከውጪ እርዲታ ጠባቂነት ትወጣ ዘንዴ ዋና መፌትሄው ኢትዮጵያውያን
እውቀታቸውን፤ ሃብታቸውን እና መሊ ቀሌባቸውን ሇሃገራቸው ሌማት አንዱያውለ
የሚያዯረግ የተመቻቸ የፖሇቲካ እና የፖሉሲ ሁኔታ መፌጠር እንዯሆነ መዴረኩ
ያምናሌ፡፡
ይህ እንዯተጠቀ ሆኖ ሃገራችን የአሇም አቀፈ ማህበረ ሰብ አካሌ መሆንዋን እና
አሇማቀፊዊ ሁኔታውን ያጤነ፤ ከዚሁ ተጠቃሚ እንዴትሆን የሚያዯርግ፣ አቅሟ
የፇቀዯውን ያክሌ በጎ አስተዋጽኦዋን ሇማበርከት የሚያስችሊት፤ የውጪ ግንኙነት
እንዱኖራት ይዯረጋሌ፡፡
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11.1.5. ከላልች አገሮች እና መንግስታት ጋር የምታዯርገው ገንኙነት በጋራ
ጥቅም፣ በእኩሌነት፣ በመከባበር እና በእርስ በርስ የውስጥ ጉዲዮች ጣሌቃ
ባሇመግባት መርሆች ሊይ የተመሰረተ ይሆናሌ፡፡
11.2. ከጎረቤት ሃገሮች ጋር ያለትን የዴንበር ጉዲዮች በሚመሇከት
11.2.1. ኢትዮጵያ ከጎረቤቶችዋ ጋር ያሊትን ዴንበሮች ሁለ በሚገባ ሇመሇየት
ከሁለም ከሚመሇከተው ጎረቤት ሃገሮች ጋር በአጠቃሊይ ዴርዴር እናካሄዲሇን
11.2.2. የአሌጀርስ ስምምነት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የማያስከብር ስሇሆነ
ስምምነቶቹን እንቃወማሇን፡፡ የኤርትራ መንግስት በፇጠረው አስቸጋሪ ሁኔታ
የተባበሩት መንግስታት የሰሊም አስከባሪ ሃይሌ እንዱወጣ በተዯረገበት፤ይብሱኑ
ዯግሞ የኤርትራ ሰራዊት የሰሊም ቀጠናውን በተቆጣጠረበት እና የኤርትራ መንግስት
በኢትየጵያ ሊይ የሚያዯረገውን የጠብ አጫሪነት ተግባር ባሊቆመበት ሁኔታ
የኢህአዳግ መንግስት ስምምነቱ በኤርትራ በኩሌ መፌረሱን እና ራሱን ከዚሁ
ስምምነት ሇማግሇሌ አሇመወሰኑ አሁንም ባሇፇው ከፇጸማቸው ስህተቶች ሇመማር
እና ሇማረም ዝግጁ አሇመሆኑኑ ያመሇክታሌ፡፡ መዴረኩ ስምምነቱ ስህተት በመሆኑ
እና በኤርትራ እንዯተጣሰ በመገንዘብ ከኤርትራ ጋራ እንዯአዱስ በመዯራዯር ላሊ
እና የሁሇቱን አገሮች ጥቅሞች እና ስጋቶች ግምት ውስጥ ያስገባ ሁለን አቀፌ
ስምምነት ሊይ ሇመዴረስ አስፇሊጊ መሆኑን በማመን ሇዚሁ እውን መሆን አጥብቆ
ይሰራሌ፡፡
11.2.3. የኢትዮጵያና የሱዲንን የቀዴሞ መንግስታት ስምምነቶች እና የሁሇቱ
ሃገሮች ሕዝቦች በአካባቢው የነበራቸውን ይዞታዎች በተክክሌ ያገናዘበ ዘሊቂ መፌትሄ
እንዱያገኝ ዴርዴር ማዴረግና ይህም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ታውቆና
ይሁንታ አግኝቶ ሉሰራበት እንዯሚገባ እናምናሇን፡፡
11.3. የባህር በርን በተመሇከት
11.3.1. ከዓሇም አቀፌ ሕግጋትና ከታሪክ አንጻር አገራችን ራስዋ ባሇቤት ሆና
የምታስተዲዴረው የባህር በር እና መተሊሇፌያ (ኮሪድር) የማግኘት መብት እንዲሊት
መዴረኩ ይገነዘባሌ፡፡ ከአካባብያችን እና ከሃገራችን ሌዩ ሁኔታ አንጻር ሲታይ ዯግሞ
ይህን መብት የማሰከበር ጉዲይ የኢኮኖሚ እዴገት ብቻ ሳይሆን የሃገር ዯህንነት እና
የሃገር ህሌውና ጉዲይ መሆኑን ይገነዘባሌ፡፡ ሆኖም የኢህአዳግ መንግስት ይህን
ኢትዮጵያ በአሰብ ወዯብ ሊይ ያሊትን ከታሪክ፣ከአሇምአቀፌ ሕግጋት እና ከፌትሃዊነት
አንጻር የባሇቤትነት መብቷን ሳያስከብር ቀርቷሌ፡፡ ይህም በመሆኑ ሃገራችን ወዯብ
አሌባ በመሆንዋ ምክንያት በአስጊ ኢኮኖምያዊና የጽጥታ ችግሮች ውስጥ እንዴትገባ
አዴረጓሌ፡፡
11.3.2. ሃገራችን በአሁኑ ጊዜ የወዯብ ባሇቤትነት ባሇመሆና በወዯብ አገሌግልች
አጠቃቀም ዙርያ እያጋጠምዋት ያለትን ችግሮችም በውሌ ይገነዘባሌ፡፡
በመሆኑም
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1.1.3.3. መዴረኩ የአሰብ ወዯብ ሇኢትዮጵያ የምትገባ የባህር በር መሆኗን
በመገንዘብ ሰሇማዊና ሕጋዊ በሆነ አግባብ ዱፕልማሲያዊ ትግለን ያካሂዲሌ፡፡ በዚሁ
ጉዲይ ከኤርትራ ጋር የጋራ ጥቅምንና ዓሇም ዓቀፌ ሕግጋትን መሰረት ያዯረገ
ሰሊማዊና ሕጋዊ ዴርዴሮች ማካሄዴና ዘሊቂ ስምምነት ሊይ መዴረስ እንዯሚገባም
በጽኑ ያምናሌ፡፡ ሇዚህ ስኬትም ኢትዮጵያውያን በዱፕልማሲያዊውና ሰሊማዊው
ትግሌ በጽናት እንዱቆሙ ያሇመታከት ይሰራሌ፡፡ ኤርትራውያን ከዚህ ጋር በተያያዘ
ሉኖራቸው የሚችሇውን ስጋት ሇመቅረፌ እና ሁሇቱም ወገኖች ተጠቃሚ ሆኖው
የሚወጣበትን የመፌትሄ አማራጮችን ያፇሊሌጋሌ፡
1.1.3.4. ከአጭር ጊዜ አንጻርም የምንጠቀምባቸውን የወዯብ አገሌግልት
አማራጮች እንዱሰፈ ሇማዴረግ ወዯብ ካሊቸው ሁለም ጎረቤት ሃገሮች ጋር ያሇንን
ግንኙነት ማሻሻሌና ዴርዴሮችን አካሂድ ስምምነቶች ሊይ መዴረስ አንገብጋቢ
መሆኑን ያምናሌ፡፡
11.4 የወሰን ተሻጋሪ ወንዞችን በሚመሇከት
11.4.1. በአባይ ወንዝ ሊይ፤ በተሇያዩ የጎረቤት መንግስታት እና በኢትዮጵያ
መንግስታት መካከሌ፤ የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም በአግባቡ የሚያስጠብቁ
ስምምነቶች አሇመኖራቸውን በመገንዘብ፤ ሇሃገራችን ሆነ ሇጎረቤቶቻችን ፌትሃዊ
የውሃ ሃብት አጠቃቀም የሚያረጋግጡ ዴርዴሮች በጥሌቀት እንዱካሄደና ፌትሃዊ
ስምምነቶች እንዱፇረሙ ተግተን እንሰራሇን፡፡
በላልች ወሰን ተሻጋሪ ወንዞች ሊይም እንዯአባይ ሁለ ተገቢ ትኩረት
ሰጥቶ መዯራዯር የሚገባ መሆኑን እናምናሇን¿ ሇዚህ ተግባራዊነትም ተግተን
እንሰራሇን፡፡
11.4.2. ኢትዮጵያ ወንዞቹ የሚፇሌቁባት አገር እንዯመሆንዋ መጠን ኢትዮጵያም
እንዯነርሱ የሚገባት ያህሌ ዴርሻ የመጠቀም ተፇጥሮአዊ መብት ያሊት ስሇሆነ
በዴህነትዋ በማሳበብ ሆነ በሃይሌ በማስፇራራት የተጠቃሚነት መብትዋን የሚጻረር
አካሄዴ ሇሁለም እንዯማይበጅ እናምናሇን፡፡ ሰሇዚህም ኢትዮጵያ ወንዞችዋን
መጠቀም ሇቅራኔዎች ሳይሆን ሇትብብርና ሇጋራ ሌማት እንቅስቃሴዎች መሰረት
እንዱሆን የበኩሊችንን ጥረት እናዯርጋሇን፡፡
11.4.3. ወንዞቹ በሁለም አቅጣጫ ወዯአለት ጎረቤቶቻችን ስሇሚፇሱና ከግንዛቤ
ማጣትም ሆነ የራስን ጥቅም ብቻ ከማራመዴ የሚነሱ አሇመግባባቶች ግጭቶች
እንዲይከሰቱ እየተከሊከሌን፤ መሰረታዊ የሕዝባችንን ጥቅም አሳሌፇን ሳንሰጥ እና
ወንዞቹን አቅማችን በፇቀዯ ዯረጃ እየተጠቀምን፤ ከሚመሇከታቸው ወገኖች ጋር
መዯራዯሩንና
በሁኔታዎች
ሊይ
ትክክሇኛ
ግንዛቤ
ማስጨበጡን
በሰፉው
እንገፊበታሌን፡፡

ÌvÝ ክፌሌ ሁሇትÝ

የኢኮኖሚ ፖሉሲዎች

12. አጠቃሊይ የኢኮኖሚ ፖሉሲዎችን በተመሇከተ
12.1 የተመጣጠነ (balanced) የኢኮኖሚ ሌማት ፖሉሲን መከተሌ½
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ሊሇፈት

(

18

ዓመታት

አገራችን

ስትመራበት

የቆየው

ግብርና

መር

ኢንደስትሪያዊ ሌማት ፖሉሲ በአጠቃሊይ ሲታይ ሀገራችንን ከምግብ እጥረት እንኳ
ያሊሊቀቃትና ከፌተኛ መጠን ያሇው የምግብ ሰብሌ ከውጭ እንዴታስገባ ያስገዯዲት
በመሆኑ½
( ፖሉሲው በሚሌዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎቻችንን ሇከፊ ረሃብና ችግር ያጋሇጠና
ሇእሌቂት የዲረገ በመሆኑ½
( ፖሉሲው በከተማ ብቻ ሳይሆን በገጠርም ከፌተኛ ሥራ አጥነትንና የኑሮ
መመሰቃቀሌን ማስከተለ½
( ግብርናው የኢንደስትሪውን ሌማት ሉመራ ቀርቶ በከፌተኛ መጠን እየጨመረ
ያሇውን

ያገሪቱን ህዝብ እንኳ ሇመመገብ ያሇመቻለ½
(ግብርናው ከፌተኛ ተረፇ ሀብትን ማመንጨት ቀርቶ ራሱም ከፌተኛ ዕግዲት

(Stagnation) ውስጥ ዘቅጦ መገኘቱ½
( አሁን አገራችን ባሇችበት ዝቅተኛ የዕዴገት ዯረጃ ቀርቶ በአዯጉትና ዘመናዊ
ቴክኖልጂ በሚጠቀሙ አገሮች እንኳ ግብርና ከላልች የኢኮኖሚ ዘርፍች በሚገኝ ገቢ
እየተዯጎመ ባሇበት ሁኔታ ኢንደስትሪውን ይመራሌ የሚሌ አቅጣጫ የተሳሳተ መሆኑ½
አማራጭ

የፖሉሲ

አቅጣጫ

እንዴንከተሌ

የግዴ

ይሊሌÝÝ

ስሇሆነም

ይህን

የተሳሳተ የኢኮኖሚ ሌማትና የዕዴገት አቅጣጫ በመተካት የተመጣጠነ (balanced)
የኢኮኖሚ ሌማትና ዕዴገት ፖሉሲን ተግባራዊ እናዯርጋሇንÝÝ በዚህ መሠረትም½
12.1.1 የአገራችን ግብርና አሁን ከገባበት ከፌተኛ ቀውስ ተሊቆ ምርታማነቱ
እንዱጨምር በማዴረግ አስተማማኝና ዘሊቂ ዕዴገት የሚያሳይበትን ሁኔታ ሇመፌጠር
እንሠራሇንÝÝ ይህን እውን ሇማዴረግም ግብርናውን አሁን ከሚጠቀምበት “ሊ ቀር
ቴክኖልጂ አሊቅቀን ዘመናዊ ቴክኖልጂን ተጠቃሚ እናዯርገዋሇንÝÝ ሇግብርናው ግብአት
የሚሆኑ እንዯ ማዲበሪያና ምርጥ ዘር ያለትን ተወዲዲሪ በሆነ ዋጋ በአገር ውስጥ
የሚመረቱበትን ሁኔታ እንፇጥራሇንÝÝ ግብርናው ከዝናብ ጥገኝነት ተሊቆ የመስኖ ሌማት
በከፌተኛ ዯረጃ የሚስፊፊበትን ሁኔታ እናመቻቻሇንÝÝ በቁጥር ሊይ ያተኮረ ሳይሆን
ከፌተኛ የእንስሳት ተዋጽኦ ምርቶችን ሉያስገኙ የሚችለ የእንስሳት ሀብት ሌማት
ተግባራዊ እናዯርጋሇንÝÝ
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12.1.2 በኢንደስትሪው ዘርፌም ከግብርና ክፌሇ ኢኮኖሚው ጋር የግብአት አቅርቦት
ጥብቅ ቁርኝት ያሇው ማሇትም ከግብርና ግብአቶችን የሚቀበሌ ብቻ ሳይሆን ሇግብርና
ግብአቶችን የሚያቀርብ ኢንደስትሪ በአገራችን በማስፊፊት እርስ በእርሱ የሚዯጋገፌ
ኢኮኖሚ

የመግንባት

አዋጭነታቸው

ፖሉሲን

እየታየ

የብረታ

እንከተሊሇንÝÝ
ብረትና

ከአግሮ(ፕሮስሲንግ

የኬሚካሌ

የመሳሰለት

በተጨማሪ

ኢንደስትረዎች

እንዱስፊፈ እናዯርጋሌንÝÝ በማዕዴን ጥናትና ሌማት ሥራዎች ሊይም ትኩረት ሰጥተን
እንሠራሇንÝÝ በሌማት ሂዯት ከፌተኛ ሚና የሚጫወተውና ሇበርካታ ወገኖች የሥራ
ዕዴሌ የሚከፌተው የኮንስትራክሽን ዘርፌም ከፌተኛ ትኩረት ተሰጥቶት እንዱስፊፊ
ይዯረጋሌÝÝ
12.1.3

ከግብርናና ኢንደስትሪ በተጓዲኝ ሇበርካታ ዜጎች ሥራ በሚያስገኙና ሌማቱን

በሚያፊጥኑ የአግሌግልት ዘርፍች ትኩረት ሰጥተን እንንቀሳቀሳሇንÝÝ በዚህ መሠረትም እንዯ
ቱሪዝም½ ፊይናንስ½ መገናኛ½ መጓጓÏና ንግዴ የመሳሰለ አገሌግልቶች ሊይ ሌዩ ትኩረት
ሰጥተን እንሠራሇንÝÝ የአገሌግልት ዘርፈ በተቀናጀ መንግዴ የግብርናውንና የኢንደስትሪውን
ሌማት እንዱረዲ በማዴረግ ይቀየሳሌÝÝ እንዱሁም ግብርናና ኢንደስትሪ የአገሌግልት ዘርፈን
የሚያጠናክሩበት አቅጣጫ ተግባራዊ ይዯረጋሌÝÝ
12.2 መንግሥት በሌማት የሚኖረውን ሚና በተመሇከተ
( አሁን መንግሥት እያራመዯ ያሇው ሌማታዊ መንግሥት የሚሇው ንዴፇ
ሏሳብና ፖሉሲ ገዥው ፓርቲ ኢኮኖሚውን ሇመቆጣጠርና በዚሁም
ሇመቆጣጠር

የተቀየሰ

ስሌት

ሰሇሆነ

ዘሊቂ

ዕዴገትና

ሌማት

~ብረተሰቡን

ያረጋግጠሌ

ብሇን

ስሇማናምን
( የሌማታዊ መንግሥት ፖሉሲ ገዥው ፓርቲ የሥሌጣኑ መሠረት ይሆናለ
የሚሊቸውን ወገኖች በተሇየ የሚያጠናክርብት አቅጣጫ በመሆኑ
( ፖሉሲው ዜጎችን በዜግነታቸው ተመሌክቶ በሌማት የሚያሳትፌ ሳይሆን
ዯጋፉዎችን ሌማታዊ በማሇት የሚቃወሙትን ዯግሞ ጥገኛና ኪራይ ሰብሳቢ ብል
በመፇረጅ በመካከሊቸው ሌዩነቶችን የሚፇጥር በመሆኑ
(

ገዥው

ፓርቲ በሕጋዊ

መንገዴ

የዜግነት

መብታቸውን

ተጠቅመው

ሇሚንቀሳቀሱ የሀገር ውስጥ ባሀብቶች አዴል በማዴረግ ከፓርቲው ጋር የተሇየ ቁርኝት
ያሊቸውንና አባሊቱን በተሇየ ሁኔታ የሚጠቅም ሲሆን ገዥውን ፓርቲ አይዯግፈም ብል
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የሚጠረጥራቸውን

ግን

በቁጥጥሩ

ሥር

ያሇውን

መሬትና

የብዴር

አገሌግልት

በመከሌከሌ በአገር ውስጥ ባሇሀብቶች ተሳትፍ ሊይ አለታዊ ተፅኖ በማሳዯር ሊይ
መሆኑና ይህ አዴልአዊ አያያዝ በፌጥነት መስተካከሌ የሚገባው መሆኑን በማመን½
( በሌማታዊ መንግሥት ፖሉሲ መሠረት ገዥው ፓርቲ የራሱን የንግዴ
ተቋማት

የተሇያዩ

ሰሞች

እየሰጠ

በሕገ

ወጥ

መንገዴ

በኢኮኖሚው

እንቅስቃሴ

የሚያዯርግው አዴልኦ የተሞሊበት አካሄዴ መሆኑን በመገንዘብ½
አሁን መንግሥት እየተጫወተ ያሇውን ሚና በመሇወጥ አማራጩን እንዯሚከተሇው
እንዱሆን እናዯርጋሇንÝÝ
12.2.1 መንግሥት ዜጎች በሌማት መስክ ንቁ ተሳትፍ እንዱኖራቸው የተሇያዩ
ስሌቶችን ቀይሶ ያበረታታሌÝÝ ሇሀገር ውስጥ ባሇሀብቶች ከአዴል ነፃ የሆነ ዴጋፌ
እንዱዯረግ ይሠራሌ ÝÝ በተሇይ ባሇሀብቶችንና አነስተኛ ተቋማትን በመርዲት ረገዴ
ሃሇፉነቱን መወጣት ይኖርበታሌ ብል ያምናሌ ÝÝ የአገራችን ባሇ ሀብቶች ከላሊው ዓሇም
ባሇሀበት ጋር ተወዲዲሪ ሆነው የሚወጡበትንና የሌማት ተነሳሽነታቸው የሚጎሇብትበትን
ስሌት በመቀየስ ዴጋፌ ይሰጣሌ ÝÝ
12.2.2 የውጭ አገር ባሇሀብቶች የሀገር ውስጥ ባሇሀብቶች ሉሸፌኗቸው በማይችለ
ከፌተኛ የሌማት ፕሮግራሞች እንዱሳተፈ የሚያበረታታ ይሆናሌÝÝ ይህም የአገራችንን
ብሄራዊ ጥቅም በሚያስጠብቅና በማይጎዲ መሌኩ እንዱሰፊፊ መበረታታት ይገባዋሌ
ብል መዴረኩ ያምናሌÝÝ
12.2.3 መንግሥት ሇዘሊቂ ሌማታችን ስትራተጂያዊ ጠቀሜታ ባሊቸውና የግሌ ባሇ
ሀብቶች ዯፌረው በማይገቡባቸው ከባዴ ኢንደስትሪዎችና ላልች የመሠረት ሌማት
አውታሮች ሌማቶች ሊይ መሳተፌ የሚገባው መሆኑን መዴረኩ በጽኑ ያምናሌ¿ ሆኖም
የግሌ ባሇ ሀብቶች መሳተፌ ሲጀምሩ ዘርፈ ሇነእርሱ በማስተሊሇፌ የሚከናወን ይሆናሌÝÝ
12.2.4 ገዥው ፓርቲ ራሱ ኢንዯውመንትና ላልች የተሇያዩ ሰሞችን እየሰጠ
ከሚያንቀሳቅሳቸው የኢኮኖሚ ተቋማት እጁን እንዱያስወጣ እናዯርጋሇንÝÝ ማንኛውም
ፓርቲም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ የሀብት ማፌሪያ ተቛም ባሇቤት እንዲይሆን
ይዯረጋሌÝÝ
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12.3 የኢኮኖሚው ቀውስና መፌትሔዎቹ በተመሇከተ
መንግሥት አገራችን በከፌተኛ የዕዴገትና ሌማት ሂዯት ሊይ ትገኛሇች
ቢሌም በተጨባጭ በአገራችን ከፌተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ሰፌኖ ይገኛሌÝÝ ሇዚህ ማስረጃ
የሚሆነውም½
( ሥራ አጥነት በከፌተኛ ዯረጃ በከተሞች መንሰራፊቱ ብቻ ሳይሆን በገጠሩ
የግብርና ክፌሇ ኢኮኖሚ ውስጥም የእርሻ ቦታ በማጣት ከፌተኛ ሥራ አጥነት
መፇጠሩና የሥራ አጡ ቁጥር ከዕሇት ወዯ ዕሇት እተበራከተ መሆኑ
( በአገሪቱ የተፇጠረው ከፌተኛ የዋጋ ንረት ከተሜውን በቻ ሳይሆን ገጠሩንም
ጭምር ከፌተኛ ችግር ውስጥ የከተተው መሆኑ
( የወጪና የገቢ ንግዲችን ሚዛን በከፌተኛ ዯረጃ መዛባቱና ይህን ተከትልም
የውጭ ምንዛሪ እጥረት ተከስቶ አገራችን ከውጭ በምታሰገባቸው ጥሬ ዕቃዎች½
መሠረታዊ የፌጆታ ዕቃዎችና የማምረቻ መሠሪያዎች ሊይ ከፌተኛ ተጽኖ በማሳዯሩ
ኢኮኖሚው ሇከፌተኛ የዋጋ ንረትና ሇጥቁር ገበያ መጋሇጡ
( የሀገራችን ገንዘብ የመግዛት ዓቅም በዓሇም ዓቀፌ ዯረጃ ብቻ ሳይሆን
ከጎረቤቶቻችን የአፌሪቃ አገሮች ገንዘቦች ጋር የነበረው የምንዛሬ ምጣኔ ዓቅም ጭምር
በጣም የወረዯበት ሁኔታ ውስጥ የከተተን ሰሇሆነና በዋጋ ንረቱና በሀብት ይዞታ ሊይ
ተጽኖ አያሳዯረ መሆኑ
(

ኢኮኖሚው

በአግባቡ

አሇመሥራቱና

ሥርዓቱ

በከፌተኛ

አስተዲዯራዊ

ብሌሹነትና በሙሰና በመዘፇቁ በኢኮኖሚው ቀውስ ሊይ የበኩለን ከፌተኛ ተጽኖ ማሳዯሩ
( ምርታማነት ባሇመታየቱና ኢኮኖሚው በአግባቡ ባሇማዯጉ ምክንያት ሇዋጋ
ንረትና የኢኮኖሚ ቀውስ መባባስ ከፌተኛ አስተዋጽኦ ማዴረጉ
( የተፇጠረው የኢኮኖሚ ቀውስ በመንተራስ በጣት ሚቆጠሩ እጅግ እየበሇጸጉና
የሀገሪቱን ሀብት እየጠቀሇለ ሲሄደ ብዙሀኑ የገጠር ይሁን የከተማ ኗሪ ግን ቀውሱን
ተቋቁሞ ህይወቱን ሇማቆየት እንኳ አሰቸጋ ሁኔታ ተፇጥሮ በሥቃይ ሊይ መሆኑ
የተከሰተውን ቀውስ ሇመግታት የተሻሇ ፖሉሲ መቀየስ ሇአገራችን ዘሇቄታዊ
የኢኮኖሚ ዕዴገትና ሌማት ወሳኝ መሆኑ አምነንበታሌÝÝ በዚህ መሠረትም
12.3.1

በአገራችን

የሚያቀርባቸው

ስሊሇው

ምክንያቶች

የዋጋ

ንረትና

ከእውነታው

የኢኮኖሚው

የራቁና

መፌትሔ

ቀውስ

ገዥው

ሉያስገኙ

ፓርቲ

የማይችለ
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በመሆናቸው የአገራችንን ማክሮ ኢኮኖሚያዊና አጠቃሊይ ኢኮኖሚውን በሚገባ በማጤን
ነጻ በሆኑ ምሁራን አማካይነት በሚዯረጉ ጥናቶች ሊይ የተመሠረቱና የተቀናጁ የፖሉሲ
እርምጃዎች እንወስዲሌንÝÝ
12.3.2 የእርሻ ክፌሇ ኢኮኖሚውን ከማሳዯግ ባሻገር የተሇያዩ ገቢ የሚያስገኙና ሰፉ
የሰው

`ይሌ

የሚያሳትፈትን

የኢንደስትሪና

የአገሌግልት

ዘርፍችን

እናስፊፊሇንÝÝ

የከተማ ሌማትና የሥራ አጦችን ችግሮች በከተማ ውስጥ ሇመቀነስ ገዥው ፓርቲ
ቀጣይነት በላሊቸውና ሇአጭር ጊዜ ፖሇቲካዊ ጠቀሜታ ብቻ ብል የሚያካሂዲቸውን
እንቅስቃሴዎች ዓይነት ሳይሆን የገጠርን ትናንሽ ከተሞች½ የወረዲ½ የዞንና የክሌሌ
ከተሞች ሌማት በማፊጠን ቀጣይነት ያሊቸው የኢንደስትሪና የአገሌግልት ማዕከሊት
እንዱሆኑ ሇማዴረግ እንሠራሇንÝÝ
12.3.3 ሌማቱ በዝቅተኛ የኑሮ ዯረጃ ያለትን ዜጎች ሕይወተ በማሻሻሌ ትኩረት
የሚሰጥ

እንጂ

አሁን እንዯሚታየው

ከኑራቸው

የሚያፇናቅሊቸውና

ተገቢ

ጥበቃ

የማያዯርግሊቸው እንዲይሆን ትኩረት ሰጥተን እንሠራሇንÝÝ
12.3.4 የከተሞች መሠረተ ሌማት በተሇይ የው`½ የኤላክትሪክና የመንገዴ መሠረተ
ሌማቶች በአንሰተኛ ወጪና ረጅም አገሌግልት ሉሰጡ በሚችለ የመንገዴ ሥራዎችና
ላልችም የመሠረተ ሌማት ሥራዎች ማሰፊፊት½ ከገጠር የእርሻ ውጤቶችና ጥሬ
ዕቃዎችን ወዯ ከተሞች ሇማምጣትና የኢንደስትሪ ውጤቶችም ወዯ ገጠር መንዯሮች
ሇማዲረስ የሚችለ መገናኛ መንገድችን ሇማስፊፊት እንሠራሇን ÝÝ በዚህም መሰረት
አሁን ከመሬት ጥበትና በህዝብ ቁጥር መጨመር ምክንያት ወዯ ትሊሌቅ ከተሞች
የሚፇሌሰው የሰው `ይሌ በአካባቢው ከተሞች የሥራ መስኮችን በመፌጠር ሊይ ያተኮረ
የሌማት ስትራተጂ ሥራ ሊይ እንዱውሌ እናዯረጋሌንÝÝ የከተሞች ሌማትም በፕሊን
የተመሠረት እንዱሆን እናዯርጋሇንÝÝ
12.3.5 በአገራችን ሇሌማት ፀር የሆነውን ሙሰና በቁርጠኝነት በመዋጋት በኢህአዳግ
መንግሥት

ብሌሹ

አስተዲዯር

ምክንያት

በተሇይም

በኮንስትራክሽን

ሥራዎች½

በማዕዴን ኮንሰሽኖች½ በጨረታ ውልች½ በመሬት አጠቃቀም½ በጉምርክ አገሌግልት½
ወዘተ.

በከፌተኛ

ዯረጃ ተንሰራፌቶ

የሚገኘነውን ሙስና

ሇመቆጣጠር

ጠንክረን

እንሠራሇን ÝÝ
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12.4 የባህር በር ባሇቤት ባሇመሆናችን በኢኮኖሚያዊ ሌማታችን ሊይ የሚያዯርሰውን
ተጽኖ መቋቋምን በተመሇከተ
የባህር በር ባሇቤት ባሇመሆናችን በኢኮኖሚ ዕዴገታችን ሊይ ከፌተኛ ተጽኖ
እየዯረሰ

ይገኛሌÝÝ

በተዯጋጋሚ

በሚዯረጉ

የታሪፌ

ጭማሪዎች

የተነሣ

ከውጭ

የምናስገባቸው ሸቀጦች ዋጋ ከፌ ከማሇቱ ባሻገር ዋስትናውም አስተማማኝ ሉሆን
አሌቻሇምÝÝ በሀገር ውስጥ ተመርተው ወዯ ውጭ የሚሊኩት ዕቃዎችም ተወዲዲሪ
እንዲይሆኑ እያዯረጋቸው ይገኛሌÝÝ ይህን የአገራችንን አስቸጋሪ ሁኔታ በማገናዘብ
የሚከተሇው ፖሉሲ ተግባራዊ ማዴረግ ተገቢ መሆኑን መዴረኩ ያምናሌÝÝ
የሀገር ውስጥና የአካባቢያዊ ኢኮኖሚ ትስስሮችን በማስፊፊት ረገዴ የመንገዴ ሥራ
ብቻ ሳይሆን የክሌሌ ከተሞችን እርስ በእርስ የሚያገናኙና የአገር ውስጥ ንግዴን
የሚያጠናክሩ የባቡር ሀዱዯ መገናኛ መሥመሮችን የመገንባትና የኤላክትሪክ `ይሌ
የሚጠቀሙ ባቡሮችን ቶል አገሌግልት ሊይ ማዋሌ ÝÝ
እነዚህም መገናኛዎች በወዯብ አገሌግልት ብቻ ሳይሆን በመሬት ከምናዋስናቸው
ጎረቤት አገሮች ጋር በምናዯርግው የንግዴ ግኑኝነትም ከፌተኛ አስተዋጽኦ እንዱያዯርጉ
ማዴርግ ÝÝ በዚህም የውጭ ንግዲችን በርቀት ባለ አገሮች ጥገኝነት እንዲይወሰንና
የሀገር ውስጥና የአካባቢያዊ ራስን መቻሌ መርህ እንዱስፊፊ ማዴረግ እንዯሚገባ
በመገንዘብ እንሠራሇን ÝÝ

12.5 የበረሃነት መሰፊፊት½ የተፇጥሮ ሃብት መከሊትና የአካባቢ ብከሊን መከሊከሌ
በተመሇከተ
የበረሃማነት መስፊፊትና የተፇጥሮ ሀብት መከሊት በሌማታችን ሊይ ከፌተኛ
አለታዊ ተጽኖ እያሳዯረ ይገኛሌÝÝ ዯኖች በከፌተኛ ዯረጃ እየተራቆቱና መሬት በከፌተኛ
ዯረጃ እየተሸረሸረ በመሄደ ሇእርሻ አመችነት የነበራቸው አካባቢዎች ወዯ በረሃማነት
እየተሇወጡ በመሄዴ ሊይ ናቸውÝÝ ምንጮች እየዯረቁ ሇሰውና ሇእንስሳት የሚሆን ው`
እያጠረ በመሄዴ ሊይ ነውÝÝ የአካባቢ ጥበቃን በተመሇከተም ብቁ ክትትሌና ቁጥጥር
ስሇማይዯረግበት ሇም መሬቶችና ምንጮች በኬሚካልች እየተበከለ ከጥቅም ውጭ
እየሆኑ ይገኛለ ÝÝ
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ይህን አሳሰቢ ክስተት ሇመግታትና በተቻሇም ሇመሇውጥ በስፊትና በተቀናጀ
መንገዴ መሥራት ተገቢ እንዯሆነ እናምናሇንÝÝ በመሆኑም
[

12.5.1 የበረሃማነትን

መስፊፊት

ሇመግታትና

የተፇጥሮ

ሀብትን

ከውዴመት

ሇመከሊከሌ በተሇይ እጅግ እየባከነ የሚገኘውን የአፇርና የውሃ ሀብት በቀጣይነት
ሇመንከባከብና ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ የሚያስችለ እርምጃዎች ህዝቡን በሚያሳትፌና
በተጨባጭም ከሌማቱ ከፌተኛ ተጠቃሚ በሚሆንበት መሌኩ የዯን ሌማትና የአፇርና
ውሃ ጥበቃ ስትራተጂ ተቀይሶ ሥራ ሊይ እንዱውሌ ይዯረጋሌ ÝÝ
ገበሬው በው` ተሸርሽረው በተጎደ የእርሻ መሬቶች ሊይ የመሬት ባሇቤት ሆኖ
የእርከንና የዯን ሌማት ሥራዎች እንዱያካሂዴና ራሱም ቀጥተኛ ተጠቃሚ እንዱሆን
ተገቢውን እገዛና ማበረታቻ ይዯረጋሌÝÝ
12.5.2 ሇዕርዲታ የሚሰጠውን ሀብት ሇአካባቢ ጥበቃና ሇዘሊቂ ጥቅሞች በማዋሌ
ፊንታ

ሇጊዚያዊ

የፖሇቲካ

ጠቀሜታ

ዯጋፉዎችን

ሇማሰባሰብ

ብቻ

በመጠቀም

የሚፇፅመውን የሀብት መባከን በማስወገዴ የሴፌቲኔትና የዕርዲታ ሀብት ሇተፇጥሮ
ሀብት እንክብካቤና ሇእሴት መፌጠሪያ እንዱውሌ ትኩረት ሰጥተን እንሠራሇን ÝÝ
12.5.3 በገጠርም ሆነ በከተማ የዯን ሀብት ሇማገድና ሇከሰሌ በብዛት ጥቅም ሊይ
እንዱውሌ በመዯረጉ በዯን ሀብታችን ሊይ እየዯረሰ ካሇው ጉዲት ሇመታዯግ እንዯ ንፊስና
የጽሏይ

ብርሃን

የመሳሰለ

አማረጭ

የ`ይሌ

ምንጮች

በአገራችን

ውስጥ

የሚመረቱብትንና በተመጣጣኝ ዋጋ ሇህዝብ እንዱቀርቡ የሚዯረግበትን ስሌት ቀይሶ
ሥራ ሊይ ማዋሌ ስሇሚገባ ይህን በተጠናከረ መንገዴ እንገፊበታሌንÝÝ ሥርዓት ባጣ
መንገዴ ዯኖችን በማውዯም ከሰሌ በማክሰሌ ሥራ የተሰማሩት ወገኖችን በአግባቡ
መቆጣጠር የሚቻሌበትን እርምጃ በመውሰዴ ውዴመቱን ሇመቀነስ እንሠራሇንÝÝ አሁን
ያለት የተፇጥሮ ዯኖች እንዲይጠፈ ተገቢውን ትኩረት ሰጥተን እንሠራሇንÝÝ በዯን ተክሌ
ሊይ በስፊት መሰማራት ብቻ ሳይሆን ከተተከለም በ“ሊ በቂ እንክብካቤ በማዴረግ
የሚያዴጉበት ሁኔታ ይመቻቻሌÝÝ
12.5.4 የአካባቢ ብክሇትን ሇመከሊከሌ ተገቢ ትኩረት ስሊሌተሰጠ አሁን ያለት
ትንንሽ ኢንደስትሪዎች እንኳ ከፌተኛ ጉዲት እያዯረሱ ሰሇሆነ የአካባቢ ብክሇትን
ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ በቂ ሥራ የሚሠራና ተገቢውን ቀጥጥር የሚዯረግ ይሆናሌ ÝÝ
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12.5.5 የዓሇም አቀፌ (ግልባሌ) የአየር ሙቀት መጨመርና መዛባት ሁለንም
አገሮች የሚጎዲ ቢሆንም እንዯ ኢትዮጵያ ባለ አገሮች የሚያመጣውን መጠነ ሰፉ ጉዲት
ሇመቛቛም

ብቃት

ስሇማይኖረው

የሚከሰቱትን

አዯገኛ

ሁኔታዎች

እንዯ

ጎርፌ፣

የበሽታዎች ቀጽበታዊ መስፊፊት፣ ወዘተ.. ሇማስቀረት የሚያስችሌ ብሄራዊና ክሌሊዊ
አቅም እንዱገነባ ይዯረጋሌÝÝ
13. የመሬት ጥያቄን በተመሇከተ
መሬት በአገራችን ሇሌማት እጅግ ወሳኝ ከሆኑት የተፇጥሮ ሀብቶች አንደ ነው
ÝÝ በገጠር ሇግብርናና ሇከብት ርቢ እንዱሁም ሇዯን ሌማት ሲውሌ በከተማም ሇተሇያዩ
የሌማት ሥራዎች ይውሊሌÝÝ መሬት በሌማት ረገዴ ያሇው ፊይዲ ከፌተኛ ቢሆንም
በአገራችን በተገቢው መንገዴ ጥቅም ሊይ አሌዋሇምÝÝ
(መንግሥት

መሬትን

እንዯ

ግሌ

ንብረቱ

በመቁጠር

በቂ

ባሌሆኑ

የተሇያዩ

ምክንያቶች አርሶ አዯሮችንና አርብቶ አዯሮችን እንዱሁም በርካታ የከተማ ኗሪዎችን
ከመሬታቸው እንዱፇናቀለ በማዯረግ ሇዴህነትና ሇችግር እየዲረጋቸው ይገኛሌÝÝ
(መሬት

ህዝቡ

የሚቆጣጠረውና

የሚያዝበት

ሳይሆን

ካዴሬዎችና

ሹማምንት

እየቸረቸሩ ሀብት የሚያካቡትበት ሆኗሌÝÝ ከፌተኛ የመንግሥት ባሇሥሌጣናት ከሕገ
መንግሥቱ ውጭ በሌዩ ውሳኔ የሚቀራመቱት ሁብትም ሆኗሌÝÝ ይህን አሳሳቢ ሁኔታ
የተገነዘቡ የተሇያዩ ፓርቲዎች በመሬት አጠቃቀምና ይዞታ ሊይ ከፌተኛ ክርክሮች
ሲያካሂደ ቆይተዋሌÝÝ እኛም በዚህ ዙርያ ሰፉ ውይይት ካካሄዴን በ“ሊ የሚከተለትን
አቅጣጫዎች ተግባራዊ ሇማዯረግ ተስማምተናሌ ÝÝ
13.1 ባሇፈት የዯርግና በአሁኑ የኢህአዳግ መንግሥታት መሬት የመንግሥት
ነው ተብል ሇፖሇቲካ መሣርያነት በመጠቀም ሥራ ሊይ የቆየው ፖሉሲ መቀየር
የሚገባው መሆኑንና ይህም አርሶ አዯሩ የሚጠቀምባቸው መሬቶች በራሱ በአርሶ አዯሩ
በግሌ

ባሇቤትነት

የሚያዝና

አርሶ

አዯሩ

ከመሬት

የማይፇናቀሌበትን

ሁኔታ

የሚያረጋግጥ ይሆናሌÝÝ
13.2 በአርሶ አዯሮች የግሌ ይዞታ ሥር ያሌሆኑትና ~ብረተ ሰቡ በጋራ ሇከብት
እርባታም ሆነ ሇላልች አገሌግልቶች የሚጠቀምባቸው መሬቶች እንዱሁም የአርብቶ
አዯሩ መሬቶች የአካባቢው ~ብረተ ሰብ የጋራ ሀብት ሆነው በአካባቢው ህዝብ ስምምነት
መሠረት በጥቅም ሊይ እንዱውለ ይዯረጋሌ ÝÝ
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13.3 ከአርሶ አዯሮችና አርብቶ አዯሮች የግሌና የጋራ ይዞታ ውጭ የሆኑና
መንግሥት

ሇ~ብረተ

ሰብ

አገሌግልት

የሚጠቀምባቸው

መሬቶች

የመንግሥት

እንዱሆኑና የግሌ ኢንቨስተመንት ከአርሶ አዯሩ አርብቶ አዯሩና ከ~ብረተሰቡ ውጭ ሆኖ
በመንግሥት የተከሇሇ ወይም ኢንቨስተሮች ከአርሶ አዯሮች በግሌ ከያዙት በመከራየት
የሚያሇሙት እንዱሆን ሉዯረግ ይገባሌÝÝ
13.4 የግሌ ይዞታ ያሊቸው አርሶ አዯሮች መሬታቸውን በዋስትና አስይዘው
ከባንክ ብዴር ሉያገኙ የሚችለበትንና አበዲሪዎችም ዋስትና የሚያገኙበት ሁኔታዎች
ይመቻቻለ ÝÝ
14. በውጭ አገር ስሇሚኖሩ ዜጎቻችን የሌማት ተሳትፍ
-

የኢሕአዳግ መንግስት በፓሇቲካ አመሇካከታቸው ከእሱ የተሇዩ ዜጏችን በተሇያዩ
መንገድች፣ በማሠር፣ በማስፇራራት፣ ከሥራ በማፇናቀሌ ከሀገር እንዱወጡ
አዴርጓሌ፡፡

-

በሀገሪቷ የሥራ መስክ ሇሥርዓቱ ዯጋፉ በማዴሊት የሚሰጥ በመሆኑና በቂ
የሥራ ዕዴሌ ባሇመፇጠሩ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጏች ሇሥራ ፌሇጋ ወዯተሇያዩ
ሀገራት በመስዯዴ ሇከፌተኛ አዯጋ በመዯረግ ሊይ ይገኛለ፡፡

-

ኢሕአዳግ

በውጭ

የሚኖሩ

ኢትዮጵያውያንን

የሚፇሌጋቸውን

ወዯ

ሀገር

መጥተው ኢንቬስት እንዱያዯርጉ ወይም የውጭ ምንዛሪ እንዱሌኩ እንጂ
በዜግነታቸው መብታቸው እንዱከበር ያሇው ፌሊጏት አናሳ መሆኑን፡በመገንዘብ፡14.1

ዜጏች በፖሇቲካ አመሇካከታቸው ተገፌተው ከሀገራቸው እንዲይወጡ በሀገሪቷ

የዳሞክራሲ ሥርዓት እንዱከበር በማዴረግ በውጭ ያለትም ወዯ ሀገራቸው ገብተው
በፓሇቲካውና በኢኮኖሚ ሌማቱ እንዱሳተፈ ይዯረጋሌ፡፡
14.2

በተሇያዩ ሀገሮች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሰብአዊ መብታቸው ተከብሮ ሠርተው

በሕይወት መኖር እንዱችለ በኃሊፉነት የሚከታተሌ
14.3

አካሌ እንዱኖር ይዯረጋሌ፡፡

ዜጏች በሀገራቸው ሠርተው መኖር ሲችለ በስዯት ሇአዯጋ የሚጋሇጡበት ሁኔታ
እንዱቃሇሌ የሥራ ዕዴሌ ያሇ አዴሌዎ እንዱዯረስ እንዯዚሁም አዲዱስ የሥራ

መስኮች እንዱፇጠሩ ሌዩ ትኩረት ይሰጠዋሌ፡፡
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vÝ የሴክተር ፖሉሲዎች
15. የግብርና ሌማት
15.1 አጠቃሊይ የግብርና ሌማት
- በሀገሪቱ ሇመስኖ ሌማት አመቺ የሆኑ አካባቢዎች ያለ ቢሆንም ሇዚሁ ጉዲይ
ኢሕአዳግ የሰጠው ትኩረት እጅግ አናሳ መሆኑና

ቀጣይነት ያሇው ሥራ ባሇመሥራቱ

የሀገራችን ግብርና ከዝናብ ጥገኝነት ሉሊቀቅ አሌቻሇም፡፡
- ሇግብርና ምርት እዴገት ከፌተኛ አስተዋጽኦ ማዴረግ የሚችለት እንዯማዯበሪያና ፀረ
ተባይ ያለ ግብአቶች በገዥው ፓርቲ በስመ ኢንዯውመንት በሚንቀሳቀሱ የንግዴ
ዴርጅቶች በምኖፓሌ በመያዛቸው

የዋጋ ውዴዴር እንዲይኖር ተዯርጏ ዋጋውም ከጊዜ

ወዯ ጊዜ እየጨመረ የተወሰኑ ገበሬዎች በውዴ ዋጋ እንዱገዙ ከመገዯዲቸው በሊይ
ብዙሃኑ ገበሬ ሇመግዛት ባሇመቻለ በቂ ምርት ሇማምረት አሌተቻሇም፡፡
- የገበሬውን ነባር የእህሌ ዘሮች በተሇያዩ ዘዳዎች ምርታማነታቸው እንዱያዴግ
ማዴረግ ሲቻሌ ገበሬው አቆይቶ ሉጠቀምባቸው በማይችለ ዱቃሊ ዘሮች በመተካታቸው
ገበሬውም በምርጥ ዘር ሊይ ሙለ በሙለ ጥገኛ ሆኖ እንዱቀር ከመገዯደ በሊይ ይህም
ቢሆን በበቂ መጠን አሇመገኘቱ
- ገበሬው እነዚህን ግብዓቶች ከመንግስት በብዴር የሚወስዲቸው በመሆኑ በሰው
ሠራሽም ሆነ በተፇጥሮ አዯጋ ምርቱ ከጠፊ የዕዲ ቅነሳ ሳይዯረግ የእርሻ በሬውን ሽጦ
ዕዲ እንዱከፌሌ መዯረጉ፡-

በበሇፀጉ

ሀገሮች

እንዲይዯርስበት

እንኳን

መንግስት

ገበሬው

ተመጣጣኝ

ትርፌ
ዋጋ

ምርት

በመክፇሌ

አምርቶ
ምርቱን

የዋጋ

መውዯቅ

በመረከብ

ዴጏማ

ያዯርጋሌ፡፡ ኢሕአዳግ ግን ዜጏችን ሇመመገብ ሇማይችሌ ግብርና የዴጏማ ሥርዓት
መከሌከለ፡፡
- ኢሕአዳግ ገበሬው ዘመናዊና አዲዱስ የእርሻ ቴክኖልጂዎችን ቢጠቀም ሥራ ይፇታሌ
በማሇት ዘመናዊና አዲዱሰ ቴክኖልጂዎችን እንዲይጠቀም ማዴረጉ፡፡
- የግብርና

ሌማት ሠራተኞች በስሇጠኑበት ሙያ

ሇገበሬው የምክር

አገሌግልት

ከመስጠት ፊንታ ሇገዥው ፓርቲ በካዴሬነት እንዱያገሇግለ በመዯረጋቸው ከገበሬው ጋር
ቅራኔ ውስጥ እንዱገቡ ማዴረጉን፡-
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በመገንዘብ በመዴረኩ የሚከተለት የመፌትሔ ሀሳቦች ተግባራዊ እንዱሆኑ ይዯረጋሌ፡፡
15.1.1 የግብርናው ምርት ከዝናብ ጥገኝነት ተሊቆ በቂ ምርት ሇማምረት እንዱቻሌ
ሇመስኖ ሌማት በቂ በጀት በመመዯብ የመስኖ እርሻ በከፌተኛ ዯረጃ እንዱስፊፊ
ይዯረጋሌ፡፡ የግሌ ባሇሀብቶችም በመስኖ ሉሇሙ በሚችለ አካባቢዎች በስፊት
ተሠማርተው እንዱያመርቱ አስፇሊጊው የማበረታቻና አስተማማኝ ዋስትና እንዱኖር
ይዯረጋሌ፡፡
15.1.2 ሇግብርና ምርት እዴገት ወሳኝ የሆኑ ግብአቶች እንዯ የአፇር ማዲበሪያ
ያለት አሁን በገዥው ፓርቲ የንግዴ ዴርጅቶች በምኖፓሌ የተያዙትን በማስቀረት
ሕጋዊ የሆኑ የግሌ ባሇሀብቶች በዘርፈ ሥራ የሚሳተፈበት አሠራር እንዱኖርና
ገበሬው በተመጣጣኝ ዋጋና በወቅቱ የሚያገኝበት ሁኔታ ይመቻቻሌ፡፡
15.1.3 ምርጥ ዘርንም በተመሇከተ ገበሬው የተሇያዩ ቴክኖልጂዎችን በመጠቀም
ነባሩን የራሱን የእህሌ ዘር ተጠቅሞ ምርቱን እንዱያሳዴግና ሙለ በሙለ በምርጥ
ዘር (Hybrid seed) ሊይ ተወስኖ እንዲይቀር ይዯረጋሌ፡፡
15.1.4 ገበሬው በብዴር በሚወሰዲቸው ምርጥ ዘርች ችግርና በተፇጥሮ አዯጋ
ምርቱን በሚያጠበት ጊዜ ገበሬው ያሇውን ንብረት ሽጦ የብዴር ዕዲ የሚከፌሌበት
አሠራር እንዱቀር የዕዲ ሥረዛ ሥርዓት ይዘረጋሌ፡፡
15.5.5 ሇዘመናት በባህሊዊ ማረሻ በመታረሱ ሇምነቱ ተሟጦ ያሇቀው መሬት
ሇምርት መቀነስ አንደ ምክንያት በመሆኑ ገበሬው መሬቱን በጥሌቀት በወቅቱ አርሶ
ሇተክለ ምቹ የአፇር ዝግጅት እንዱያዯርግ ትራክተሮችን በኪራይ የሚያገኝበት
ሁኔታ ይመቻቻሌ፡፡ እንዯዚሁም የምርት ብክነትን በመቀነስ ገበሬው ተጠቃሚ
እንዱሆን ሇማጨጃ የኮምባይነሮች ሥምሪት አመቺ በሆኑባቸው አካባቢዎች ገበሬው
በኪራይ አግኝቶ

ምርቱን በወቅቱ ሰብስቦ እንዱያሳገባ አስፇሊጊው ይዯረጋሌ፡፡

15.1.6 በሀገር ሀብት እንዱሰሇጥኑ የተዯረጉት የሌማት ሠራተኞች ገበሬው ምርቱን
እንዱያሳዴግ

ምክርና

እገዛ

እንዱያዯርጉ

ተብል

ስሇሆነ

ኢሕአዳግ

የሌማት

ሠራተኞቹን በፓሇቲካ ካዴሬነት በመቀጠም በቡዴንና በጏጥ ያዯራጃቸውን ገበሬዎች
እንዱቆጣጠሩሇት እያዯረገ ያሇውን አሠራር በመሇወጥ ሠራተኞቹ በሠሇጠኑበት
ሙያ ብቻ ነፃ ሆነው ሇገበሬው አገሌግልት እንዱሰጡ ይዯረጋሌ፡፡
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15.1.7 ሀገሪቷ በምግብ እህሌ እራሷን ችሊ ከተመፅዋችነት አዙሪት እንዴትሊቀቅ
ሇማስቻሌ መንግስት ከዓሇም አበዲሪ ዴርጅቶች የዕዲ ቅነሳ ዴጏማ እንዯሚያገኝ ሁለ
ሇገበሬውም የግብርና ሥራ ዴጏማ ይዯረጋሌ፡፡
15.2 አርበቶ አዯሮችን በሚመሇከት
በሚሌዮኖች የሚቆጠር የአገራችን ህዝብ በከብት አርቢነት የሚተዲዯር መሆኑን
በመገንዛብ
የአርበቶ አዯሩም ኑሮ ሌክ እንዯ አርሶ አዯሩ እጅግ ዝቅተኛና ሇካፊ ችገሮች
የተጋሇጠ መሆኑን በማስተዋሌ
የአርብ አዯሩን የኑሮ ዯረጃ የሚያሻሽለ ፇጣን እርምጃዎች ካሌተወሰደ ኑሮው
አሁን ካሇበት የከፊ ሉሆን እንዯሚችሌ በማሰብ
15.2.1. መዴረኩ የአርብቶ አዯሩ የኢኮኖሚ መሠረት የሆነውን የእንስሳት ሃብት
ሌማት ሇማፊጠን የመኖ፣ የውሃና የጤና ችግሮችን ሇመፌታት በበቂ ጥናትና
በሕብረተሰቡ ፌሊጎትና ተሳትፍ ሊይ የተመሰረቱ እርምጃዎችን ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡
15.2.2 አርብቶ አዯሩ በሚኖርባቸው አካባቢዎች የሚገኙትን እንዯ ውሃና መዓዴን
የመሳሰለትን የተፇጥሮ ሀብቶች በመጠቀም የህዝቡን ኑሮ ሇማሻሻሌ ጥረት ያዯረጋሌ፡፡
15.2.3 አርብቶ አዯሮችን ያሊሳተፇና ተጠቃሚ ያሊዯረገ የሌማት ፕሮጀክት ተገባራዊ
እንዲይሆን ጥረት ያዯረጋሌ፡፡
15.3 ዘመናዊ እርሻዎችን ማሰፊፊት
(

በአገራችን

ዘመናዊ

የሚባለ

እርሻዎች

በዘፇቀዯ

እየተስፊፈ

መሆናቸው

የሚያሳስበን በመሆኑ
( እነዚህ እርሻዎች ካአገራችን የምግብ ፌሊጎት ጋር ያሌተቆራኙ መሆናቸው
( እርሻዎቹ በአካባቢያዊ ስነምህዲር ሊይ አለታዊ ተጽእኖ እያሳዯሩና መሆናቸው
( በእርሻዎቹ ሊይ ተቀጥረው በሚሠሩ ወገኖች ሊይም የጤንነት ችግር እያስከተለ
መሆናቸው
( እነዚሀ እርሻዎች በሚስፊፈበት ወቅት በርካታ አርሶ አዯሮች ከኑሯቸው
እየተፇናቀለ ሇችግር እየተጋሇጡ መሆናቸውን ግንዛቤ በመውሰዴ
15.3.1

የአገራችንን

የምግብ

ፌጆታ

በአስተማማኝ

ሇማቅረብ

የሚያስችለና

ሇኢንደስትሪ ጥሬ ዕቃዎችን የሚያቀርቡ ዘመናዊ እርሻዎች እንዱስፊፈ ሌዩ ትኩረት
ይዯረጋሌ፡፡
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15.3.2 ሇውጭ ባሇሀብቶች የሚሠጡ ሰፊፉ እርሻዎች ሇአገራችን አዱስ ቴክኖልጂን
የሚያስተዋውቁ½

ሥራ

አጥነትን

ሇመቅረፌ

የሚያስችለና

የአካባቢ

ብክሇትን

የማያስከትለ መሆናቸውን እንዱረጋገጥ ይዯረጋሌ፡፡
15.3.3 የአገር ውስጥ ባሇ ሀብቶች ከመንግሥት ዴጋፌ እንዱያገኙ በማዴረግ
በሰፊፉና ዘመናዊ እርሻዎች ሌማት እንዱሳተፈ እናበረታታሇን፡፡
15.3.4 በሰፊፉ እርሻዎች የተሰማሩ ሠራተኞች ጤንነታቸው የተጠበቀ ይሆን ዘንዴ
አስፇሊጊው ቁጥጥርና ክትትሌ ይዯረጋሌ፡፡
15.3.5 መንግሥት ትሊሌቅ ግዴቦችን በመሥራት ባሇሀብቶችና ገበሬዎች የውሃ ዋጋ
እየከፇለ በመጠቀም ዘመናዊ እርሻ እንዱያስፊፈ ይዯረጋሌ፡፡
15.3.6 ከአገራችን ሌማትና ዕዴገት ጋር ጠንካራ ቁርኝት የላሊቸውና ሇውጭ
ምንዛሪ ግኝት ብቻ ተብሇው የሚመረቱ ምርቶች ሇምግብ ምርት የምንጠቀምባቸውን
ማሳዎች እየተሻሙ ስሇሆነ የእንቅስቃሴ አቅጣጫቸው እንዱስተካከሌ ይዯረጋሌ፡፡
15.4 የዯን ሀብት ሌማት
( የዯን ሀብታችን በከፌተኛ ዯረጃ እየተመናመነና እየተሟጠጠ በመሄዴ ሊይ
በመሆኑ
( ቀሪው የዯን ሀብታችንም አግባብ ባሇው መንገዴ ጥቅም ሊይ እየዋሇ ባሇመሆኑ
( ዯኖቻችን የነበራቸው ከፌተኛ የበዝሀ ህይወት ሀብትም እየጠፊና እየተመናመነ
በመሄዴ ሊይ መሆኑ
(

የዯን

ባሇሙያዎቻችን

የተበታተኑና

ሙያዊ

ዓቅማቸውን

ሥራ

ሊይ

የሚያወለበት የተመቻቸ ሁኔታ የላሇ በመሆኑ½ በመፌትሔነት የሚከተለትን
አቅጫዎችን ተግባራዊ እናዯርጋሇን፡፡
15.4.1 እየተመናመነ በመሄዴ ሊይ ያሇውን የዯን ሀብታችን ጨርሶ ከመውዯም
የምንከሊከሌበትን ስተራተጂ በመቀየስ የተቀናጁ እንቅስቃሴዎችን እናዯርጋሇን፡፡
15.4.2

የዯን

ሀብታችን

የሚጠቀሙ

የተሇያዩ

ኢንደስትሪዎች

እንዱስፊፈ

እናዯርጋሇን፡፡ በተሇይ ቀርቀሃን የመሳሰለ የዯን ሀብቶቻችን በመጠቀም የግንባታና
የቤት

ቁሳቁሶችን

የሚያመርቱ

የማምረቻ

ተቋማት

እንዱስፊፈ

ብርቱ

ጥረት
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እናዯርጋሇን፡፡ ከዚህ ላሊ የዯን ውጤቶቻችንን የሚጠቀሙ የተሊያዩ መዴሃኒቶች
እንዱመረቱ እናበረታታሇን፡፡
15.4.3 የዯን ሀብታችን በመንግስት½ በህብረተሰብና በግሇ ሰብ ባሇቤትነት ሥር
የሚሆን

ሆነው

የተቀናጁ

ፕሮግራሞችና

ፕሮጀክቶች

እየተቀረጹ

እንዱሇሙ

ይዯረጋሌ፡፡
15.4.4 የዯን ባሇሙያዎቻችን በምናዯርጋቸው የዯነ ሀብታችን መሌሶ የማዲንና
የማሌማት እንቅስቃሴዎች ተሳታፉ ሆነው የዴርሻቸውን እንዱያበረክቱ ሌዩ ትኩረት
እንሰጣሇን፡፡
16. ኢንደስትሪ
- ገጠርን ማዕከሌ ያዯረገ የሌማት ፓሉስ እከተሊሇሁ የሚሇው ኢህአዳግ

የእንደስትሪ

ፓሉስ የላሇው መሆኑ፡- ከውጭ የሚመጡ የከባዴ እንደስትሪ ውጤቶችን የሚተኩ ምርቶች በሀገር ውስጥ
የሚመረቱበት ሁኔታ አሇመመቻቸት፡( በቀሊለ አገር ውስጥ ሉመረቱ ይችለ በነበሩ ርካሽ የውጭ እንደስትሪ ምርቶች
የሀገሪቷን ኢኮኖሚ እንዱጎዲ እያዯረገ መሆኑ፡፡
- መንግስት የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ አራምዲሇሁ ቢሌም ያለትን ኢንደስትሪዎች ወዯግሌ
ባሇማዞሩ መርሁን የሚቃረን አሠራር እየተከተሇ መሆኑ
- በመንግስት እጅ የሚገኙ ነባር እንደስትሪዎችም በጠንካራ ማነጅሜንት ተዯራጅተው
እንዲይሠሩ በመዴረጉ ጥራት ያሇው ምርት ሇማምረት ካሇመቻሊቸውም በሊይ በጥሬ
ዕቃ አቅርቦት እጥረትና ኃሊቀር ቴክኖልጂ ከአቅማቸው በታች እንዱሠሩ እየተዯረገ
መሆኑ
- ባለት እንደስትሪዎች አካባቢ የሚኖረው ሕዝብ ጥቅም የሚያገኝበት አሠራር
ካሇመዘርጋቱም በሊይ አካባቢያቸውን በመበከሌ ሇጉዲት እየዲረጓቸው መሆኑ፡16.1 በሀገሪቷ ኢንደስትሪ እንዱሰፊፊ ሇማዴረግ የሚያስችለ ፓሉስዎችን በመንዯፌ
ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡
16.2 ከውጭ የምናስመጣቸውን የከባዴ ኢንደስትሪ ውጤቶችን የሚተኩ ምርቶች
አዋጭነታቸው እየተጠና በሀገር ውስጥ እንዱመረቱ ይቻሇ ዘንዴ የከባዴ ኢንደስትሪዎች
ግንባታ እንዱካሄዴ ይዯረጋሌ፡፡
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16.3 በአሁኑ ጊዜ አስተማማኝና ዘሊቂ ዕዴገት የሚገኘው በዕውቀት ሊይ የተመሠረተ
የኢኮኖሚና ማሕበራዊ ሌማት በማካሄዴ ብቻ ስሇሆነ ሇአጠቃሊይ ሳይንስና ትክኖልጂ
ሥራዎች በተሇይ ዯግሞ ሇኢንፍርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ (ICT) ሌዩ ትኩረት
ይሰጣሌ፡፡
16.4

በመንግስት

እጅ

የሚገኙ

ኢንደስትሪዎች

ወዯ

ግሌ

ባሇሀብቶች

በአፊጣኝ

ተዛውረው በአዲዱስ ቴክኖልጂዎች ተጠናክረው በሀገሪቷ ኢኮኖሚ ዕዴገት ተገቢውን
ዴርሻ እንዱወጡ ይዯረጋሌ፡፡ በተሇያየ ምክንያት ወዯ ግሌ ሉዛወሩ ያሌቻለትም ብቃት
ያሇው ማኔጅመንት አግኝተው ትርፊማና ውጤታማ ሆነው እንዱቀጥለ ይዯረጋሌ፡፡
16.5 ከኢንደስትሪዎች የሚወጡ ቆሻሻዎች በአካባቢ ሕዝብ ሊይ ጉዲት እንዲያዯርስና
የአካባቢ ብክሇት ሇመከሊከሌ አስፇሊጊው የቁጥጥር አሠራር ይዘረጋሌ፡፡ የአካባቢው
ሕዝብም

ጥቅም

የሚያኝበት

አሠራር

እንዱኖር

ይዯረጋሌ፡፡

ካሁን

በፉት

ጉዲት

የዯረሰባቸውም ካሣ የሚያገኙበት ሁኔታ እንዱኖር ይዯረጋሌ፡፡
17. ንግዴን በተመሇከተ
17.1 የንግደ ክፌሇ ኢከኖሚ ሇበርካታ ኢትዮያውያን ሰፉ የሥራ ዕዴሌና ገቢ
እየፇጠረ በመሆኑና የወዯፉት የሌማት xStêAኦው ከፌተኛ ስሇሚሆን ሁለንም
ዜጎችና ዴርጅቶች በእኩሌነት እንዱያሳትፈበት ሌዩ ትኩረት እንሰጣሇንÝÝ yNGÇ
¥?br(sBM yk#l#N xStêAኦ እንዱያዯርግ ተገቢውን ሕጋዊ ዴጋፌ ይዯረግሇታሌÝÝ
17.2 የንግዴ ፇቃዴ ማግኘት የሁለም ዜጋ መብት መሆኑ በመገንዘብ ያሇምንም
አዴሌዎ የሚገኘበትን ሁኔታ እንፇጥራሇን¿ የግብርና ቀረጥ ከፌያም ፌትሏዊና ከፓርቲ
ግንኙነት የoዲ እንዱሆን እናዯርጋሇንÝÝ
17.3 yNGÇ(¥?brsB Ãl#bTN CGéC XNÄ!f¬Â bxg¶t$ :DgTÂ L¥T
y§q xStêAኦ ያዯርግ ዘነዴ በነÚ እንዱዯራጅ እናዯርጋሇንÝÝ
17.4 የንግደ ማሕበረ( ሰብ እንቅስቃሴዎች የሚያዲክሙ የመንግሥትና የፓርቲ
አሊስፇሊጊ ጣሌቃ ገብነቶችን በማሰወገዴ ነÚ XNQS”s@ãC XNÄ!¯lBt$ xbKrN
XN\‰lNÝÝ

18. የከተማ ሌማትን በተመሇከተ
ከተሞቻችን በቂ ትኩረት ተሰጧተችው በፕሊን ተመርተው እያዯጉ እንዲሌሆኑና
ችግሮቻቸው

መሠረታዊ

መፌትሔዎች

ማግኘት

እንዲሇባቸው

ቀዴም

ሲሌ
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ከገሇጽናቸው በተጨማሪ የሚከተለት ከተማ ነክ ጉዲዮች ሌዩ ትኩረት የሚሹ
ይሆናለÝÝ ስሇሆነም፣
(

የከተማ

መሬት

አስተዲዯር

ግሌጽነትና

ተጠያቂነት

የተጓዯሇበት

በመሆኑ

ሇሙስና ከመዲረጉ ባሻገር የሌማት ማነቆ ሆኖ መገኘቱ በእጀጉ የሚያሳስበን መሆኑ፣
( የመኖሪያ ቤት ችግር ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየተባባሰ በመሄዴ ሊይ መሆኑና በተሇይ
መንግሥትና

የቀበላ

ስሊሌተበጀሊቸው

በከተማ

መስተዲዴሮች
ሌማትና

የያዟቸው

በነዋሪው

ሊይ

የተወረሱ
ከፌተኛ

ቤቶች
ችግር

መቋጫ
እያስከተለ

መሆናቸው፣
( በከተሞች በሚካሄደ ግንባታዎችና በሚዯረጉት የከተማ መስፊፊቶች ምክንያት
የከተማ ኗሪዎችና

የገጠር ገበሬዎች እየተፇናቀለ ኑሯቸው ዋስትና ያጣበት ሁኔታ

መፇጠሩ ፣
( የመኖሪያ ቤቶች አቅርቦት እንዱስፊፊ የሚያገሇግለ ባንኮች (mortgage banks)
ያሌተዯራጁና ያሌተጠናከሩ መሆናቸው ከፌተኛ የቤቶች ግንባታ እንዲይካሄዴና
ዓቅመ ያሇው የሕብረተሰቡ ክፌሌ

በብዛት የቤት ባሇቤት እንዲይሆን እያስከተሇ

ያሇው ችግር በመገንዘብ፣
የሚከተለ መፌትሔዎችን ተግባራዊ እናዯርጋሇንÝÝ
18.1 የከተማ መሬት ግሌጽና ተጠያቂነት በተሊበሰ መንገዴ የሚተዲዯርበት ሁኔታ
እንዱኖር እናመቻቻሇን ÝÝ
18.2 በከተማ ከሉዝ ውጭ ነባር ይዞታ ተብል የሚታወቀው መሬት የባሇይዞታዎች
መሆኑን

ዕውቅና

የማይፇናቀለበትንና

እንሰጣሇንÝÝ
ቢፇናቀለም

በመሆኑም
ሇኑራቸው

በቂ

ባሇይዞታዎች
የሆነ

ካሳ

ያሇበቂ

ምክንያት

የሚከፇለበት

ሁኔታ

እንዱኖር እናዯርጋሇንÝÝ የሚከፇሊቸው ካሳ ቢያነስ ከመሬቱ የሚገኘውን የሉዝ ዋጋ ያነሰ
እንዲይሆን ይዯረጋሌÝÝ ከገጠር የሚፇናቀለትም ቀጣየ ኑራቸው ዋስትና እንዱያገኝና
በከተማ ውስጥ በቂ መሬት እንዱያገኙ ጭምር ይዯረጋሌÝÝ
18.3 በከተሞች የቤቶች ሌማት እንዱስፊፊ ይረዲ ዘንዴ ዓቅም ያሇቸው ዜጎች ተበዴርው
ቤት የሚሠሩበትን ሁኔታ ሇማመቻቸት የሞርጌጅ ባንኮች እንዱስፊፈ እናዯርጋሇንÝÝ
ዓቅም የላሊቸው ወገኖች ዯግሞ የመንግሥት ዴጎማ እየተሰጣቸው በአካባቢው ማዘጋጃ
ቤቶች እየተሠሩ የሚከራዩና የሚሸጡ ቤቶች እንዱስፊፈ እናዯርጋሇንÝÝ
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18.4 በየከተማው ያለት የመንግሥትና የቀበላ ቤቶች እያስከተለ ያለትን ችግር
መፌትሔ

ሇመስጠት

የባሇቤትነታቸው

ጥያቄ

በተመሇከተ

መቋጫ

እንዱያገኝ

እናዯርጋሇንÝÝ እስከዛው ዴረስም በመንግሥትና በቀበላዎች አስተዲዴር ሥር ያለት
ቤቶች በተሇያዩ ምክንያቶች እንዱፇርሱ ሲዯረግ አበሌ ሲያገኙ የነበሩት የዴሮ ባሇቤቶች
አበሊቸው እንዱቀጥሌ ይዯረጋሌ¿ ተከራዮችም ተሇዋጭ መጠሇያ እንዱያገኙ ይዯረጋሌÝÝ

19. የው` ሌማት
( አገራችን በበርካታ ወንዞች½ ሏይቆችና የከርሰ(ምዴር ው` የታዯሇች ብትሆንም
እሁንም በተዯጋጋሚ ዴርቅ እየተመታች ሇረሀብ የምትጋሇጥ በመሆኗ
( ከአገራችን የው` ህብት ሇመስኖ½ ሇኢንደስትሪ½ ሇመጠጥና ሇእሇት ተእሇት
አገሌግልት የዋሇው መጠን እጅግ አነስተኛ በመሆኑ
( የዕዴገት ዯረጃችን እጅግ ዝቅተኛ ቢሆንም ያለን ወንዞች አየተበከለና ሀይቆችም
በዯሇሌ እየተሞለ ስሇሆነ አሳሰቢ ሁኔታ ሊይ መሆናቸው
(የው` ሃብታችን በአግባቡ እንዴንጠቀምና እንዴንንከባከብ የሚያስችለን ጠንካራ
ተቋሞች አሇመገንባታችን
(የው` ሀብታችን በመጠቀም ረገዴ ከፌተኛ እስተዋጽ ሉኖረው የሚያስችሌ ጠንካራ
አገራዊ የባሇሙያዎች ዓቅም ባሇመፌጠራችን½ ሇከፌተኛ ችግር ተጋሊጭ ሆነናሌ፡፡
በመሆኑም ይህን ችግር ሇመቅረፌ
19.1 የአገራችንን የው` ሀብት በተቀናጀና በተጠና መንገዴ በከፌተኛ ዯረጃ ጥቅም
ሊይ እንዱውሌ እናዯርጋሇን
19.2 በተሇይ ካሇንብት ረሀብ ሇመሊቀቅና ራሳችንን ሇመመገብ ንችሌ ዘንዴ ወንዞችን
በመገዯብና የከርሰ ምዴር ውሃን በመጠቀም ሌማት ሊይ እንዱውለ እናዯርጋሇን፡፡
19.3 እስካአሁን ዴረስ ንፁሕ የመጠጥ ውሃ ያሌዯረሳቸውን በብዙ ሚሌዮን
የሚቆጠሩ ወገኖች እንዱዲርሳቸው እናዯርጋሇን፡፡
19.4 ወንዞቻችንና ሃይቆቻችን ከብከሊ እንዱጸደና በዯሇሌ እንዲይሞለ አስፇሊጊውን
የመከሊከሌና የመቆጣጠር እንቅስቃሴ እናዯርጋሇን፡፡
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19.5 የውሃ ሀብታችንን ሇማጥናትና በአግባቡ ሇመጠቀም የሚያስችሌ ጠንካራ
ተቋም እንዱቋቋም እናዯርጋሇን፡፡
19.6

የዘርፈ

ባሇሙያዎች

ዓቅማቸውን

የሚያጎሇብቱበትንና

ተዯራጅተው

የሚሠሩበትን ሁኔታ እንፇጥራሇን፡፡ በከፌተኛ ዯረጃ የሚሠሇጥኑበትንና ሌምዴ
የሚቀስሙበትን ሁኔታም እናመቻቻሇን፡፡
20 ኢነርጂ፡( አማራጭ የኢነርጂ ምንጮችን የማስፊፊት ሥራ ትኩረት ባሇማግኘቱ ቀሪው የሀገሪቷ
የዯን ሀብት ሇኢነርጂ ፌጆታ እየዋሇ

በአሳሰቢ ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ፡፡

( አገራችን ብዙ የኢነርጂ አማራጮች ቢኖሯትም ጥቅም ሊይ የዋሇው እጅግ የተወሰነው
ብቻ በመሆኑ በየጊዜው የኢነርጂ አቅርቦት ቀውስ ውስጥ ገብታ ትገኛሇች፡፡ በመሆኑ
20.1 ዘመናዊ ቴክኖልጂዎችን በመጠቀም አማራጭ የኢነርጂ ምንጮች ከጋዝ
¼ካለብና ላልች¼½ ከነፊስ፣ ከፀሏይ፣ ከባዮ ጋዝና ከላልችም የሚገኝበት ሁኔታ ሌዩ
ትኩረት ይሰጠዋሌ፡፡
20.2

ዜጎችን

የዘመናዊ

ኢነርጂ

ተጠቃሚ

ሇማዴረግና

እያዯገ

የሚሄዯውን

የኢንደስትሪና የላልች ዘርፍች የኢነርጂ ጥያቄ ዘሊቂነትና ቀጣይነት ባሊው መንገዴ
ሇሟሟሊት ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶት ተግባራዊ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡
20.3. የሃይዴሮ ኤላክትሪክ ግዴቦች ግንባታ የመስኖ ሌማትን ግምት ባስገባ መሌኩ
በስፊት ይቀጥሊሌ፡፡ የግዴቦች ግንባታ ከሙስና በፀዲ እና በቂ ጥናት ሊይ በመመረኮስ
እንዱከናወን ይዯረጋሌ፡፡ በዚህ መስክ በሂዯት የራስ ዓቅም ሇመገንባት ትሌቅ
ትኩረት ይሰጠዋሌ፡፡
21. ማዕዴን፡- የኢሕአዳግ መንግስት ሇማዕዴን ሌማት የሰጠው ትኩረት ዝቅተኛ በመሆኑ ሀገሪቷ
ያሊትን የማዕዴን ሀብት ሇይቶ ሇማወቅ እንኳ አሌተቻሇም፡፡
- ሇመንግሥት ጥቅም የሚያስገኙ የማዕዴናት ሌማት በሚካሄዴባቸው አካባቢዎች
የሚኖረው

ሕብረተሰብ

ጥቅም

የሚያገኝበት

አሠራር

አሇመዘረጋቱና

በአካባቢው

የተፇጥሮ ሀብት ሊይ ጉዲትና ብክሇት ማስከተለ ታሳቢ በማዴረግ፡-
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21.1 የሀገሪቷ የማዕዴን ሀብት እንዱታወቅና ሇሀገር ኢኮኖሚ ዕዴገት እንዱውሌ በቂ
በጀት በመመዯብ ጥናት በማካሄዴ የተሟሊ የጂኦልጂካሌ ካርታ እንዱሠራ ይዯርጋሌ፡፡
እስካሁን የታወቁትም በሀገር ውስጥና በውጭ ባሇሀብቶች ተሳትፍ እንዱሇሙና በጥቅም
ሊይ እንዱውለ አስፇሊጊው የማዕዴን ሌማት ፓሉስ እንዱኖር ይዯረጋሌ፡፡
21.2 ሇሀገሪቷ ከፌተኛ ጠቀሜታ የሚሰጡ ከፌተኛ የማዕዴን ሀብት እንዯ ወርቅ፣
ነዲጅና

የመሳሰለት

በሚገኙባቸው

አካባቢዎች

ሇሚኖር

ሕብረተሰብ

ሌዩ

ጥቅም

(የሮያሌቲ መብት) እንዱያገኙና በተፇጥሮ ሀብት ሊይ የሚዯርሰው ጉዲት ሇመታዯግ
ቁጥጥር ይዯረጋሌ፡፡

22. አገሌግልት ስጭ ስክተሮችን በሚመሇከት፡22.1 ቴላኮሙኒከሽን፡-

የኢትዮጵያ

ቴሇኮሙኒኬሽን

አገሌግልት

የኢሕአዳግ

መንግሥት

ከፌተኛ

ገቢ

ከሚሰበስብባቸው ተቋሟት ዋነው በመሆኑ የግሌ ባሇሀብቶችን ሇማሳተፌ አሇመፇሇጉ፡-

ዘመናዊ

መገናኛ

ቴክኖልጂዎች

ባሇመስፊፊታቸው

የቴላኮሙኒኬሽንና

ተያያዥ

አገሌግልቶች ችግሮች መኖራቸው፡፡
- የቴሇኮሙኒከሽን አገሌግልትና የቴክኖልጂ ጥራቱ ዝቅተኛ ከመሆኑም ባሻገር ከስክተሩ
የሚሰበሰበው ገቢ በተገቢው ሁኔታ ሇሌማትና ሇአገሌግልት ጥራት ማሻሻያ አሇመዋለ፡እነዚህን ሁኔታዎች ሇመሇወጥ፡22.1.1 የቴሇኮሙኒኬሽን አገሌግልቶች ከመንግስት ሞኖፓሌ ተሊቀው አብዛኛው እጅ
በመንግስት ሥር የሚቆዩ ሆነው የግሌ ባሇሀብቶች ባሇአክስዮን እንዱሆኑ ይዯረጋሌ፡፡
22.1.2 የቴሇኮሚኒኬሽን አገሌግልት ጥራትን ሇማሻሻሌ ከዘርፈ የሚሰበሰበው ገቢ
ሇሀገር ሌማትና ጥራት ማሻሻያ እንዱውሌ አስተዲዯሩና አሠራሩ ቀሌጣፊ እንዱሆንና
ሥራውም ከሙስና ነፃ ሆኖ ቀሌጣፊ አግሌግልት እንዱሰጥ ይዯረጋሌ፡፡
22.1.3 ተገቢ ቴክኖልጂዎችና ተያያዥ አገሌግልቶች እንዱሰፊፈና ሀገራችን የዘመናዊ
ቴክኖልጂዎች ተጠቃሚ እንዴትሆን በዚህም ዋጋው ሇህዝቡ ተዯራሽ እንዱሆን ሌዩ
ትኩረት ይሰጣሌ፡፡
22.2 የፖስታ አገሌግልት
የፖስታ

አገሌግልት

በበቂ

ሁኔታና

ጥራት

አሇመስፊፊት

መሌእክቶች

አስተማማኝ ዋስትና ኖራቸው ሌማቱን የሚያግዙ ባሇመሆናቸው½
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የፖስታ አገሌግልት ጥራት ባሇው መሌኩ በሀገሪቱ እንዱስፊፊና መሌእክቶችም
አስተማማኝ

ዋስትና

እንዱኖራቸው

በማዴረግ

የተቀሊጠፇ

አገሌግልት

እንዱሰጥ

ይዯረጋሌ፡፡
22.3 የትራንስፓርት አገሌግልት፡- የትራንስፓርት አገሌግልት ሰዎችንና ዕቃዎችን በብዛትና በፌጥነት በማጓጓዝ ሇአንዴ
ሀገር ዕዴገት ወሳኝ ቢሆንም ሇዘርፈ የተሰጠው ትኩረት አናሳ ነው፡፡ ሇዚህ ይረዲ ዘንዴ
የባቡር ትራንስፖርት ማስፊፊቱ ተገቢ ቢሆንም አዱስ ሉዘረጋ ቀርቶ የነበረውም ባሇቤት
ባጣ መሌኩ እየተዲከመ እንዱሄዴ ተዯርጓሌ፡፡
( ዛሬ በአዱስ አበባ ከተማ ዜጏች ተንቀሳቅሰው ሇመሥራት የትንስፓርት አገሌግልት
በማጣት

ውዴ የሥራ ጊዜአቸው እየባከነ ይገኛሌ፡፡

- u›G<’< ¨p ÁK< የአይሮፕሊን ማረፉያዎች um "KSJ“¨<U በሊይ ባለት ሊይ
ሇመጠቀምም ሇግሌ ባሇሀብቶች የአይሮፕሊን የመቀመጫ ብዛት በመወሰኑ በዘርፈ
እንዲይሳተፈ እንቅፊት

እንዱፇጠር ተዯርጓሌ፡፡

በመሆኑም የትራንስፖርት አገሌግልት ችግሮችን ሇማስወገዴ፡22.3.1 የባቡር ትራንስፓርት መሥመር በሀገሪቷ የትራንስፖርት አገሌግልት ችግሮችን
ሇማስወገዴ በተሇያዩ ክሌልች የሚዘረጋበት አሠራር ተግባር ሊይ እንዱውሌ ይዯረጋሌ፡፡
22.3.2 ሕብረተሰቡ እንዯሌቡ ተንቀሳቅሶ እንዱሠራ በአዱስ አበባና በላልች ትሊሌቅ
ከተሞች ህዝብን በአጭር ጊዜ በብዛት የሚያጓጉዙ (mass transport) ዘመናዊ የሆኑ
የትራንስፓርት

አገሌግልቶች

እንዱኖሩ

ይዯረጋሌ፡፡

የግሌ

ባሇሀብቶች

በሰፉው

እንዱሳተፈበት በማዴረግም ሕብረተሰቡ የተሇያዩ አማራጮችን ሇመጠቀም እንዱችሌ
ትኩረት ይሰጠዋሌ፡፡
22.3.3 የግሌ የሀገር ውስጥ ባሇሀብቶች በአየር ትንራስፓርት እንዱሳተፈ አሁን ያሇው
የግለ ባሇሀብት የሚያንቀሳቅሳቸው አውሮፕሊኖች መቀመጫ ገዯብ እንዱቀር ይዯረጋሌ፡፡
22.4 የፊይናንስ አገሌግልት፡( የፊይናንስ አገሌግልት ሇማስፊፊት የሚያሰችለ የባንክ አክሰዮን የመግዛት ዓቅም
እንዱዲብር አሇመዯረጉ፡፡
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-

በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክና በመሳሰለ ከፌተኛ የመንግሥት የፊይናስ ተቋማት
የሀገር ውስጥ ባሇሀብቶች በአክስዮን እንዱሳተፈ አሇመዯረጉ፡፡

-

ከፌተኛ

የሌማት

ሥራዎችን

ሇማከናወን

የሚያስችሌ

የረጅም

ጊዜ

ብዴር

የሚሰጡ የሌማት ባንኮች አሇመስፊፊታቸው
-

መንግስት የሚሰበሰባቸው እንዯ VAT ያለ ገቢዎችም የኅብረተሰቡን አቅም
ያሊገናዘበ ከመሆኑም በሊይ ግሌፅነት የሚጏዴሇውና በኅብረተሰቡ ሊይም የኑሮ
ውዴነቱ እንዱባባስ እያዯረገ መሆኑ፡፡

( በሕጋዊ ነጋዳዎች ሊይ የግብርና የታክስ ጫና እያረፇባቸው የተወሰኑት ዯግሞ
ተመሳሳይ

ግብርና

ታክስ

ሳይከፌለ

በአቋራጭ

የሚከብሩበት

አሠራር

ሕጋዊ

ነጋዳዎችን ከሥራ ውጭ እያዯረገ መሆኑ፡ችግሮችን ሇመፌታት የሚከተለትን የፊይናንስ መፌትሔዎች እናቀርባሇን፡22.4.1

የአገር

ውስጥ

ባሇሀብቶችና

ባንኮች

በሀገሪቷ

ባለ

የመንግሥት

ባንኮች

ባሇአክሲዮን ሆነው የሀገሪቷ የፊይናንስ አቅም የሚጏሇብትበት ሁኔታ ይፇጠራሌ፡፡
22.4.2 የረጅም ጊዜ የሌማት ሥራ ሇሚያከናውኑ ባሇሀብቶችና አሌሚዎች የረጅም ጊዜ
ብዴር የሚያቀርቡ የሌማት ባንኮች እንዱሰፊፈና እንዱጠናከሩ ይዯረጋሌ፡፡
22.4.2 አሁን በሥራ ሊይ ያሇው የብዴር አሰጣጥ አሠራር በተወሰነ ዯረጃ ሇቀቅ
የሚዯረግበትና ዜጏች በቀሊለ ብዴር በማግኘት የኢኮኖሚው እንቅስቃሴ የሚስፊፊበት
መንገዴ ይመቻቻሌ፡፡
22.4.3

መንግስት

የሚሰበሰባቸው

እንዯ

VAT

ያለ

ገቢዎች

የሕብረተሰቡን

ገቢ

ያገናዘቡና ግሌፅነት ያሊቸው እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡ ሕጋዊ ነጋዳዎችን እየጏዲ ያሇው
በአቋራጭ የመክበር ሁኔታ እንዱገታና ሁለም ነጋዳ በተመሳሳይ መሌኩ የሚፇሇግበትን
ግብርና ታክስ ከፌል እንዱሠራ ይዯረጋሌ፡፡
22.4.4. የአሇም አቀፌ የፊይናንስ ተቋማት በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ሇአገሪቱ
ሌማት ከሚሰጡት ጥቅም እና ጉዲት አንፃር ታይቶ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ
ሊይ ውሳኔ ሇመዴረስ የሚያስችሌ ጥናት እንዱካሄዴ ይዯረጋሌ፡፡
23. ሠፇራ፡-

የኢሕአዳግ መንግስት የገጠሩን ነዋሪ ሕዝብ ባለበት እራሳቸውን እንዱችለ
በማዴረግ ፊንታ በበቂ ጥናት ሊይ ባሌተመሠረተ ሁኔታ የዜጏች ሠፇራ
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ሲያካሄዴና አሁንም እያካሄዯ ይገኛሌ፡፡ ይህ አሠራር እጅግ ተመናሞኖ በማሇቅ
ሊይ ያሇውን የዯን ሀብት በመመንጠር የአካባቢ የአየር መዛባትን ከማስከተለም
በሊይ በሠፊሪውና በነባረ ሕዝቦች መካከሌ ቅራኔ እንዱፇጠር አዴርጓሌ፡፡
በመሆኑም፡የሕዝቡን ችግር ሇመፌታት ባሇበት ቦታ ሆኖ እራሱን የሚችሌበት የተሇያዩ
የሥራ መስኮችን በመፌጠር ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡ ሕዝቡን ባሇበት እራሱን
እንዱችሌ ሇማዴረግ የማይቻሌበት ሁኔታ ቢኖር በግብታዊነት ሳይሆን ዘሊቂ
ሌማትን ሉያመጣ በሚችሌ መሌኩና በአካባቢው ሊይ ተጽእኖ በማያመጣ ሁኔታ
በበቂ ጥናት ሊይ ተመሥርቶ ይከናውናሌ፡፡

vììÝ ክፍል ሦስት½

TIu^© Ñ<ÇÄ‹

24. Y^ ›Ø’'
u¨p~ uGÑ^‹” ŸSÖ” uLÃ ¾}cóó LK¨< ¾Y^ ›Ø’ ‹Ó` ¾›=Q›ÈÓ
S”ÓY ¾}Ÿ}K ÁK¨< TIu^©“ ›=¢„T>© þK=c=‹ ‹Ó\” ²Lm’ vK¨< SMŸ<
¾T>k`õ“ /¾T>q×Ö`/ ›ÃÅKU& ¾J’ ÁK¨< Ó” Y^ ›Ø’ u²?ÑA‹ QÃ¨ LÃ
¾T>ðØ[¨<” ¨<Ø[ uSÖkU' Y^ ¾TÓ‟ °ÉM” Kû`+ ›vM’“ ÅÒò’
¾SSMSÁ SX]Á’ ›=Q›ÈÓ ¾}ÖkSu SJ’< ’¨<:: ÃIU G<’@ uY^ LÃ
}cT` ÁK¨<”U ²?Ò ¾þKቲ" SeS_” ›M}kuL‹G<U (›MÅÑó‹G<U) uTK“
¾#û`+Â” þK=c=‹ንና e^Í=‹ን ›MðìT‹G<U/›LeðçT‹G<U$ uT>M ¨<”ËL“
u›e}ÇÅ` Sªp` ThhÁ (BPR) cuw ŸY^ SÅv¨< Áð“kK ¾Y^ ›Ö<” lØ`
Ácó¨< uSJ’< G<’@¨< ¡ñ† •¾}vvc ÃÑ†M:: ÃI”” ›eŸò G<’@• KSq×Ö`
›T^ß SõH@‹” ¾T>Ÿ}K< ÃJ“K<::
24.1 uÓM c?¡}\“ uS”ÓY ¾T>S\ ¾Y^ °ÉM ¾T>ðØ\ ›’e}† ”Æe]‹”“
¾°Å Øuw Y^ ²`ö‹” uSL¨< GÑ]~ Ÿ}T‹“ uÑÖ\U ueó S²`Ò“ ÃI””U
uS<Á eMÖ“ “ uTÃ¡a óÃ“”e uSÅÑõ ¾Y^ Se¢‹” Teóó“ ”Ç=G<U'
¾}KÁ¿ ›ÑMÓKA cß (¾”ÓÉ' ¾~]´U'¾^”eþ` ¨²}) ²`ö‹” u¾Ÿ}T“
uÑÖ\ ueó ”Ç=eóñ TÉ[Ó' uÓKcx‹“ u<É„‹ uY^ ðÖ^ }Óv` LÃ
”Ç=cT\ G<KÑw Ñ³“ ÉÒõ SeÖ::
24.2 uÑÖ\ ›Óa ”Æe]” uTeóó ›`f ›Å\ um ¾Ów`“ Ów¯‹” •ÁÑ‟
u²S“© ¾Ów`“ eM‹U uÑAMTf‹ ScMÖ† S`H Ów` ›T"Ã’ eMÖ“ •ÁÑ‟
uUÓw IM ¾^c<”“ ¾Ÿ}T¨<” gT‹ õLÑA ŸT`" ›Mö K›=”Æe]¨< Ów¯
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¾T>J’< U`‹” uTU[' ¾ÑÖ\” ’<a KThhM um Ñu= ¾T>ÁeÑ‡ cò ¾Y^ °ÉM
¾T>ðÖ`u G<’@ ”Ç=Çw` eM kÃf SY^ ::
24.3 .uc=y=M c`y=c<“ uK?KA‹U uS”ÓY lØØ` Y` vK< }sT ¨<eØ ÁK<
¾Y^ °ÉKA‹” K²?ÑA‹ ÁK›ÉM±' Y^“ W^}†” uTÑ“‟“ uS<Á¨< `Ÿ„‹
¨<eØ ¾Å[Í °ÉÑ” uT[ÒÑØ S`I (career structure)

}Se` ¾Y^”

°ÉM uõH©’ KTÇ[e ¾T>Áe‹M TIu^©/›=¢„T>Á© þK=c=” Sk¾e“ v›ó×‡
Y^ LÃ TªM::

25 ÉI’ p’d'
KÉI’ p’d Ÿ¯KU ›kõ TIu[cw KGÑ^‹” ¾T>Å[Ñ¨< MÑd SÖ’< u×U Ÿõ ÁK
SJ’< ¾T>¨p c=J”' Ñ»¨< û`+ ÃI”’< ÉÒõ Ÿ^c< ”ÅS× ›É`ÑA uTp[w
”Å

¾Y^

°ÉK<

G<K<

K›vL“

ÅÒò‹

SSMSÁ’

¾}ÖkSu

SÑ‟~'

u}KÃU U`Ý‹ uT>"H@Æv¨< ¨p‹ ÑAM ¾T>Ã ’¨<:: ”Å²=G<U'
Q´u<” uc?õ+’@ }dö“ u›’e}† wÉ` ¨²} }ÖnT> uTÉ[Ó ÉI’ ”k`óK”
¾}vK Ÿ¯KU ›kõ TIu[cw SÖ’ cò °`Ç ¾T>Ñ‡ u=J”U' vK¨< ›ÉKA›©
›W^` U¡”Á G<K<U ÉH ²?Ò ¾°ÉK< }ÖnT> SJ” ÁKSK< uÑGÉ ¾T>Ã ’¨<::
u}ÚT]U uY`¯~ ¨<eØ }”c^õ vK¨< S<e“ U¡”Á u°`Ç Ñ”²w LÃ
Ÿõ}† w¡’ ¾Å[c ŸSJ’<U uLÃ u›e}ÇÅ\ wn T’e U¡”Á ¾ÉI’ Sk’h
eM‹ }wK¨< °`Ç• ¾}Ñ‟v¨< °pÊ‹ }Óv^© K=J’< ÁKSM ŸGÑ^‹” ÉI’”
Sk’e ¾TÃMu” G<’@• ðØa ÃÑ†M::
eKJ’U ¾Q´v‹”” ›T"Ã ¾’õe ¨Ÿõ Ñu= ›G<” "Ku u¯KU›kõ SS²† ŸÉI’
¨KM u‹ ŸJ’u KT¨<× ¾T>Ÿ}K< `UÍ‹ uY` ’kM SMŸ< Ã¨cÇK<::
25.1. Ÿ¨<ß uT>Ñ‟¨< `Ç LÃ w ØÑ† vKSJ”' ÉI’” Sk’h eM‹”
KTeóó M¿ uË (ð”É) SÉx uÑÖ`U J’ uŸ}T Q´v‹” ØpU uT>ÁeÑ‟<
¾}KÁ¿ ¾Y^ ²`ö‹ ”Ç=cT^ cò °ÉKA‹” SõÖ`:: K²=IU ¾^e ›Ñ´ TIua‹”
uTssU ¾TÃ¡a óÃ“”e“ ¾K?KA‹U ›ÑMÓKA‹ }ÖnT> ”Ç=J” TeM::

Ÿ¯KU

›kõ TIu[cw ¾T>Ñ‟¨<”U °`Ç ŸþK+" ¨Ñ”}‡’“ ŸS<e“ ’í uJ’ SMŸ< ÁK
›ÉM± uõH©’ }Óv` LÃ uTªM Gw ¾Tõ^“ ¾TÉKw ”penc?‹” uÑÖ\“
uŸ}T G<K< TóÖ”:: ÉI”” KSp[õ Ÿ¯KU ›kõ TIu[cw ¾T>cÖ¨< ¾°`Ç“
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¾wÉ` Ñ”²w K•kÅK ¯LT SªK<” ¾T>Á[ÒÓØ G<K<U vKÉ`h‹ ¾T>¨ŸK<u
¾lØØ`“ ¡M e`¯ u¾¨[Ç¨< ”Ç=ssU TÉ[Ó::
25.2. ›`f ›Å\ ¾}KÁ¿ ¾Ów`“ Ów¯‹” uwÉ` SM¡ ¾¨cÅ uSÖkU ŸÉI’
KS¨<× ¾T>ÁÅ`Ñ¨< Ø[ uvKS<Á ¾Ñ² K¨<Ö? ”Ç=Áun¨< TÉ[Ó:: ›`f
›Å\” Ÿv”¡ uSuÅ` ŸÑ>²? ¨Å Ñ>²? uT>ÁÒØS< ¾}ðØa ¾›¾` ”w[ S³v
¾}’d

KŸ=d^

•¾Ç[Ñ¨<

wÉ\”

SSKe

¾ÁKSM

G<’@

¾}Ÿc}

”Å²=G<U

u¾Ÿ}T¨< u}KÁ¿ ¾Y^ ²`ö‹ }cT`}¨< Y^ KSõÖ` ¾T>Ø\ ²?ÑA‹U በተፈጥሮ
አደጋ ምክንያት ችግር እየደረሰባቸው KŸ=d^ ¾}Ç[Ñ< SJ“¨< ÉI’” Ácó¨< eKJ’' ÃI
‹Ó` KT>ÁÒØT¨< G<K< ¾°Ç e[³ ÃÅ[ÓLªM:: u²=I ›W^`U u¯KU ›kõ ›uÇ]
GÑa‹“ ¾óÃ“”e }sT KGÑ^‹” ¾}cÖ¨< ¾°Ç e[³ }ÖnT>’ °ÉM' K›`f
›Å\“ u´p}† ¾’<a Å[Í LK¨< ¾Ÿ}T ’ª]¨<U ØpU ”Ç=¨<M ÃÅ[ÒM::

26. ¾c¨< GÃM õMc“ eÅ
¾c¨< GÃM õMc”“ eÅ” uT>SKŸ ÁK¨< ‹Ó` u›S³‟< ue`¯~ ›UvÑ’“©”’“
T”›IKA‡’& ”Å²=G<U ¾}dd} ¾›=¢„T> þK=c= ¾}vvc ¾S× ’¨<:: ÃIU G<’@•
uþK+"

LÃ

v}¢[

›ÉKA›©

¾›=Q›ÈÓ

›e}ÇÅ`

U¡”Á

²?ÑA‹

uGÑ^¨<

Sw¨< }Ÿwa“ ØpT¨< }Öwq W`}¨< KS„` }eó uT× ¾T>cÅÆu“
¨Å K?L GÑ` H@Å¨< Y^ ¾T>ðMÑ<u” }”dóò ¾J’ ›e}dcw Ã²¨< ”Ç=q¿“
›Ò×T>¨<” c=ÁÑ‟< ¨Å eÅ ”Ç=ÁS\ •ÁÅ[Ñ ÃÑ†M::
”Å²=G<U uŸõ}† Å[Í ¾WKÖ’< UG<^”” S<Á© ›e}Á¾‹“/H>f‹ vKSkuM
›=Q›ÈÓ uT>ðêS¨< ¾TÓKM }Óv` ¨ÃU ¾þK+"¨< ›ÑMÒÃ w ”Ç=J’<
uT>ÁÅ`Ñ¨< }î°„ U¡”Á uS<Á¨< ÅI”’ }cU¨< K=W\ ÁKSL¨<'
KT>Áu[¡~U ›ÑMÓKA ¾T>ŸðL¨< ¡õÁ }S××‡ S<Á "L¨< ¾¨<ß ²?ÑA‹ Ò`
}S××‡ ÁKSJ’<“ ¾T>c\v¨<U }sT¿’>y`e+‹' ¢K?Ð‹' ¾Ö?“ }sT'
¾U`U` }sT ¨²} ›S^`“ ¾›e}ÇÅ` G<’@ ¾S<Á ’í’¨< LÃ }î°„
¾T>ÁÅ`Ó SJ’<' ²?ÑA‹” KeÅ •¾Ç[Ñ ÃÑ†M::

Ÿ²=I u}ÚT] uÑ<Mu¨< W`}¨< uGÑ^¨< K=„\“ KGÑ^¨< MTU É`h¨<”
K=Áu[¡~ ¾T>‹K< ¨×'c?‹“ ¨”Ê‹' ”Ç=G<U ÑAMTf‹ ßU` ŸU” Ñ>²?¨<U
uLÃ KeÅ •¾}Ç[Ñ< ÃÑ†K<:: ’²=IU ¨Ñ„‹ u¾}cÅÆv¨< GÑ^U KŸõ}†
¾V^M ¨<Ék“ wN?^© Gõ[ }Ç`Ñ¨< ”ÅT>„\“ }cÅ¨< K?L GÑ` eŸ=Å`c<
É[eU u¾S”ÑÆ ›cnm ‹Óa‹ ¾Å[c<v¨< QÃ¨¨<” eŸT× É[e K›ÅÒ
¾}ÒKÖ< SJ“¨<' ¾›=ÄåÁ© ²?Ó’” Áª[Å ÁK Ñ<ÇÃ ’¨<::
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uÑÖ` ¾T>„[¨< Q´v‹”U uQ´w w³ U¡”Á uT>Ÿc}¨< ¾S_ Øu' %EL k`
¾›S^[

eM“

u}ÅÒÒT>

¾T>ÁÒØU

¾}ðØa

›¾`

T>³”

S³v

¾}’d

uT>Ÿc}¨< u’<a ‹Ó` U¡”Á ¨Å Ÿ}T‹ ¾}cÅÅ uY^ ›Ø’ ¾T>ÑAdqMu
¾GÑ` ¨<eØ õMc G<’@•U •¾ÚS[ SH@Æ w²<‹” KÑ<elM“ ’<a ¾Ç[Ñ u¾Ÿ}T¨<
Ií“ ›´KA MS“ ßU` ¾có ”Ç=H@É ÁÅ[Ñ ÃÑ†M::
eKJ’U ¾c¨< GÃM õMc”“ eÅ” KSk’e ¾T>Ÿ}K< ¾SõN?

•`UÍ‹

Ã¨cÇK<'
26.1 ÈV¡^c=Á© Y`¯ LÃ ¾}SW[} G<K<”U ²?ÑA‹' wN?`/wN?[cx‹“

Q´x‹

u°Ÿ<M’ ¾T>Áe}ÇÉ` e`¯ uS²`Ò'u}KÃ ¨Å ¨<ß GÑ^ ¾T>ðMc¨<”“
¾T>cÅÅ¨<” uŸõ}† Å[Í ¾WKÖ’ ²?Ò uGÑ\ W` uS„` K°ÉÑ“ MT
›e}ªê± ”Ç=ÁÅ`Ó TeM:: u}KÃU uŸõ}† Å[Í ¾WKÖ’< UG<^”” GŸ=V‹'
dÃ”e‹'¾¡’>¡ c‹ ¨²} uGÑ]~ ¨d‡ þK=c= k[í“ Óu^‹ LÃ ŸþK+" }î°„
¨<ß Td}õ& K›ÑMÓKA¨<U ŸK?KA‹ Ÿ¨<ß GÑ` }k×] ¾S<Á vMÅ[x¨< Ò`
¾T>S×Ö” ¡õÁ uSeÖ' K’<b¨< U G<’@• SõÖ`::
26.2 uGÑ]~ u}KÁ¿ ¾›=¢„T> ²`ö‹ ¾Y^ °ÉKA‹” uTeóó ²?ÑA‹ uÑ<Mu¨<
W`}¨< K’<b¨< S}ÇÅ]Á ¾T>ÁÑ‟<u” G<’@•‹ uSõÖ` K›eŸò“ ›ª^Ï eÅ
”ÇÃÇ[Ñ< SŸLŸM “ ueÅ LÃ J’¨< SŸ^ ¾Å[cv¨<” ²?ÑA‹”U Sw“ ¡w`
u¯KU ›kõ ¾eÅ}•‹ ¢”y?”g=” SW[ TeŸu`::
26.3 uÑÖ\ ¾S_ Øu“ uK?KA‹ ¾›=¢„T> k¨<f‹ U¡”Á ¨Å Ÿ}T ¾T>ðMc¨<”
¨Ñ” በተለይ ወጣቱን u¾ÑÖ\ cóò ¾`h MT‹” uvKGw‹ ›T"Ã’“ ”Å²=G<U
u¾Ÿ}T¨< (Ÿ¨[Ç¨< ›”e vK< G<K<) ¾MT }sT” uS²`Ò ¾Y^ °ÉM ðØa
›U^‹ ²?Ò ¾T>J”u” G<’@• SõÖ`::

27.

UI`

„ UI`” uT>SKŸ ÁK¨< ‹Ó` SÖ’ cò J„' }Ñu=’~U ßU` ØÁo Áe’d
ÃÑ†M:: Ÿ’²=IU ¨<eØ ›”Å†¨< uum Ø“ LÃ ÁM}Sc[~ ýaÓ^V‹” Y^ LÃ
uTªM eŸ 12† ¡õM c=cØ ¾’u[¨< ¾2† Å[Í UI` ¨Å ›Y[† ¡õM ´p
SÅ[Ñ<“ ¾¢K?Ï UI` KSËS] Ç=Ó] uZe ¯S ”Ç=Ö“kp SÅ[Ñ< uUI`
Ø^ LÃ w²< ‹Óa‹” uTeŸ}M LÃ SJ’< ’¨<:: K?L¨<' ¾UI` ›e}ÇÅ`
uS<Á“ uwn LÃ }Se` dÃJ” ug<S uT>c¾S< vw³†¨< ¾Ñ»¨< û`+ T‡
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"É_‹ ”Ç=S^ SÅ[Ñ< uUI` Ø^ LÃ ›K<© }Ø°„ uTÉ[Ó LÃ SJ’<'
’¨<::

„ ”Å²=G<U }Ñu=¨< eMÖ“ ÁL¨< um SUI^” uK?K<u “ KST` Te}T\
H>Å }ðLÑ> ld©“ ’v^© G<’@•‹ vM}Su' ¢K?Ð‹”“ ¿’>y?`c=+‹” KþK+"
ÖkT@ c=vM "K°pÉ uTeóó LÃ w uT}¢`' Ÿ}sT~ Ã²¨< ¾T>¨Ö<”
Ç=ýKATU J’ Ç=Ó] Å[Í ¾TÃSØ” ¡IKA Ã²¨< ¨Å Y^¨< ¯KU ”Ç=Ñu<
¾}Å[Ñ SJ’< GÑ]~” uÏÑ< ¾ÑAÇ SJ’<”“ Ÿ’²=IU SHŸM u¾UI` `Ÿ’<
u›e}T]’ ¾T>cT\ SUI^” SJ“¨<& ”Å²=G<U uUI` ›c×Ö< H>Å
u›Ò»’ TÑMÑM ÁKv¨< ›”Å ýL´T +y= ÁK< ¡„KAÍ=‹ SUI\” ”Ç=}"
¾}Å[Ñ ÁK¨< ›W^`“ uK?KA‹U ÓÉð‹ U¡”Á GÑ]~” KSÑ”v wn ÁK¨<
¨<MÉ KTõ^ uTÁe‹M Å[Í ¾UI[ Ø^~ ¾¨[Ç SJ’< ÏÓ ›ddu= Ñ<ÇÃ
J“EM::
„ u}ÚT]U uGÑ` ¨<eØ uS”ÓY ¾T>cØU J’ u¯KU ›kõ °`Ç• cÜ‹
¾T>cÖ< ’í ¾UI` °ÉKA‹” }ÖnT> ¾Ñ»¨< û`+ ›vL“ ÅÒò‹ ”Ç=J’<
¾}Å[Ñ SJ’< '¾UI` °ÉM }ÖnT>’U Kû`+ ›vL SSMSÁ SX]Á’
SªK<' uUI`~ e`¯ ¨<eØU ›ÉKA›©’ Y` SeÅÆ” ÁdÁM::

„ ¾SËS]Á Å[Í ¾›”Å† ²<` UI` u¾wN?` wN?[cu< ¾›õ Sõ s”s ”Ç=cØ
¾¨×¨< ¾UI` s”s þK=c= u¨Ø’ }Óv` LÃ ÁKSªK<' ”Å²=G<U ôÈ^L©
S”ÓY ¾Y^ s”s ¾J’¨< ›T`†U J’ u¯KU ›kõ s”s’ Y^ LÃ ÁK¨<
”Ñ>K=²†

”Å

›”É

UI`

uS”ÓY“

uÓM

/u?‹

u}SddÃ

ÁKScÖ¨<& uGÑ` Å[Í ¾Ò^ SÓvu=Á s”s Ád×“ uŸõ}† Å[Í

SM¡

¾}S×Ö’

UI` uSŸ}M [ÑÉU Ÿõ}† }î„ ÁdÅ[ ÃÑ†M::
„ ¾ÑAMTf‹ UI` }Ñu=¨< Ÿ<[ }cØ ¾}"H@Å ÁKSJ’<'SGÃU’”
ŸGÑ]~ KTØó“ ¾S<Á ¡IKA Kcò¨< ›`f ›Å\“ W^}†¨< KTÇ[e •`UÍ
¾}¨cÅ ÁKSJ’<' u²=I [ÑÉ GÑ^‹”” w²< `UÍ‹ ¨Å%EL ¾SKd ÃÑ†M::
„ ¾UI` ¨Ü” uT>SKŸ ¾¿’>y`e+ UI` uS”ÓY“ u}T]‹ ªÒ”
uSÒ^ ¾}Ÿ“¨’ SJ’<' U\n’< Y^ ¾TÓ‟ °ÉL¨< uÖuu u›G<’< G<’@•
°Ç¨<” KS¡ðM ÁKSL¨< KK?KA‹ °ÉKA‹ u` ¾}²Òv¨< SJ’<' ŸŸõ}†
UI` }sT KT>S[l ¨×‹ Mp ¾’<a k¨<e ¾ðÖ[v¨< SJ’< ›ddu=
J“EM::
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„ ¾ÓM ¾Ÿõ}† Å[Í UI` }sT ÁKum lØØ`“ ¡M ¾}eóñ Å[Í¨<”
¾Öuk

¾}T]‹

puL

(admission)

Seð`‹

¨Ø’

vKSŸ}M

¾T>cÖ<u G<’@ cõ„ SÑ‟~' uGÑ]~ ¾}T[ c¨< GÃM Ø^ LÃ

UI`

›õ^i }î°KA

¾T>ÁdÉ` ŸSJ’<U uLÃ ¾}ÖnT>¨<” ²?ÑA‹ ØpU ¾T>ÑAÇ J„ ÃÑ†M::

„ uSL¨< ¾GÑ]~ ¾UI` Y`¯ ¨<eØ uc=y=¡e ›T"‡ ¾Ñ»¨<” û`+ ¾þK+"
›ÃÇ=*KAÍ= ¾Teóó~ }Óv`' /u?‹” ’í ¾°¨<k TeóõÁ T°ŸL ”ÇÃJ’<
ÁÅ[Ò¨< ŸSJ’< u}ÚT] u¾UI` }sT~ ’í ¾}T]‹“ ¾SUI^” TIu^
”ÇÃ”kdkc< }î°„ SÅ[Ñ<“ ¾›"ÇT>¡ ’í’ ”ÇÃ„` ¾Ñ»¨< û`+ ×Mn Ñw’
ÑAM S¾' ’í ¾ST` Te}T` e`¯~ ”ÇÃÑAKw (”ÇÃÇw`) uTÉ[Ó
G<’@¨<” uÏÑ< ¾Ÿó ›É`ÑAM::
eKJ’U ¾UI`” Y`¯ KThhM ¾T>Ÿ}K< ¾SõN? •`UÍ‹ Ã¨cÇK<'

27.1 ¾2† Å[Í UI` TÖ“kmÁ” eŸ 12† ¡õM É[e Ÿõ TÉ[Ó“ ¾SËS]Á
Ç=Ó] ¾¿’>y?`e+ UI` u=Á”e u4 ¯S ”Ç=Ö“kp TÉ[Ó“ ¾UI` ›e}ÇÅ`
HLò’ ¾T>Á²¨<U ¾S<Á wn“ ¾Y^ MUÉ” vÑ“²u SMŸ< }¨ÇÉa uTg’õ
”Ç=J” TÉ[Ó::
27.2 ¾Ÿõ}† ¾UI` }sT” Ÿ‹†¨< eŸ LÃ†¨< °`Ÿ” É[e Å[Í uÅ[Í
ÁÅ^Ì“ ¾c¨< GÃK<”U uTcMÖ” wn“ MUÉ ”Ç=ÁÑ‡ Ñ>²? uSeÖ' ¾eMÖ“
S`H Ówa‹”U Å[Í uÅ[Í •ÁdÅÑ< uSH@É' ¯KU ›kõ Å[Í” ¾Öuk eMÖ“ “
¡IKA ¾T>cÖ< }sT ”Ç=J’< ŸSÑ”v u}ÚT]' ¾GÑ` ¨<eØU J’ ¾¨<ß
Ÿõ}† Å[Í UI`“ eMÖ“ °ÉKA‹” uÓMê ¨<ÉÉ`' ŸþK+" ’í uJ’ SMŸ<
K²?ÑA‹ ¡õ ”Ç=J’< TÉ[Ó:: የፓርቲ አባላትን ለመጥቀም ተብሎ የመግቢያ ነጥብ አወሳሰን

ማዛባት ተገቢ አይዯሇም¿ ሕገ ወጥም ነው:: በተሇይ ሇማስተርስና ድክተሬት ዱግሪዎች
የሚመሇመለ ሰዎች በውጤታቸው መሆን ይገባዋሌ:: ሇፓርቲ አባሊት የሚዯረግ የተሇየ
የመግቢያ ነጥብም ሆነ አስተያየት እንዱቀር ይዯረጋሌ:: uŸõ}† UI` }sT“
Ÿ²=ÁU ¨<ß U`U`“ Ø“ u}KÁ¿ ¾GÑ]~ ‹Óa‹ LÃ ”Ç="H@Æ um ÉÒõ
SeÖ::
27.3 የሕብረተሰቡና የተማሪው ፇሊጎት በውሌ ሳይጤንና አሰፇሊጊው ቅዴመ ዝግጅት ሳይዯረግ
ወዯ ዩኒቨርስቲ የሚገቡ ተማሪዎች 70 ከመቶ በተፇጥሮ ሳይንስ 30 ከመቶው ዯግሞ
በማሕበራዊ ሳይንስ እንዱዯሇዯለ የሚያዯርገው ፖሉሲ ቀርቶ የሕብረተሰቡንና የተማሪውን
ፌሊጎት መሰረት ያዯረገ ዴሌዴሌ እንዱኖር ይዯረጋሌ::

58

27.4. አስፇሊጊ ቅዴመ-ሁንታዎች ባሌተመቻቹበት ሁኔታ በአንዯኛ ዯረጃ መጀመሪያ ሳይከሌ
እየተሰጠ ያሇው አሃዲዊ የትምህርት አሰጣጥ (self-contained class) በትምህርት ጥራት ሊይ
ከፌተኛ አለታዊ ተጽእኖ እያሳዯረ በመሆኑ እንዱቀር ይዯረጋሌ::
27.5 ¾›”Å† Å[Í ¾SËS]Á ²<` ¾UI` s”s ›ÖnkU þK=c=” uSL¨< GÑ`
¨Ø’ ”Ç=„[¨< TÉ[Ó:: ¾›T`†“ K?LU uôÈ^M ¾Y^ s”s’ ”Ç=ÁÑKÓM
¾T>S[Ø s”s በመንገሥት ትምህርት ቤቶች እንዲሰጡ መንግሥት አሰፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል¿
ተማሪዎች ከነዚህ የሥራ s”sዎች የመረጡትን ¨ÃU G<K~”U ይወስዳሉ:: እነዚህ s”sዎች
የ”ግK=ዝኛ” UI` ጨምሮ uS”ÓY“ uÓM /u?‹ uSL¨< GÑ]~ u›”É ›Ã’
u¨Ø’ ”Ç=cÖ< TÉ[Ó::: K?KA‹” ¾¾wN?`' wN?[cx‹“ Q´x‹ s”s‹ s”s¨<
uT>’Ñ`v¨< u¾›e}ÇÅ` °`Ÿ’< uUI`’ ¾T>cÖ<u” G<’@• TS& s”s”U uUI` SeÝ’“ KY^ SÖkU KT>ðK[Ñ< ›e}ÇÅa‹U }Ñu=¨<” ÉÒõ
SeÖ::
27.6 ŸGÑ` SHÃU’” KTØó“ }Óv^© ¾S<Á ¡IKA” ucò¨< ›`f ›Å\“
W^}†¨< ¨<eØ KTeóó SÖ’ cò ¾J’ GÑ` ›kõ ¾ÑAMTf‹ TWMÖ† UI`
S`H Ów` ’Éö }Óv^© TÉ[Ó::
27.7 eŸ 12† ¡õM ¾T>cÖ¨< UI[ (SÅu†“ ¾S<Á) ’í J„ ¾SkÖM G<’@•
”Å}Öuk J„' Ÿ12† ¡õM uLÃ ¾T>cÖ< ¾¡’>¡“ S<Á eMÖ“‹U ’í ÃJ“K<::
¾¿’>y`e+ UI` ¨ß uS”ÓY“ u}T]¨< u¨ß SÒ^ eM ¾T>"H@É J„
U\n’< Y^ Ã²¨< ¾UI[ wÉ\” KS¡ðM G<’@¨< e"Lun¨< É[e Ó” wÉ\”
ÁKS¡ðL¨< Kk×Ã ¾YMÖ“ “ K?KA‹ ÉKA‹ u` ”ÇÃ²Òv¨< TÉ[Ó::

27.8 ¾ÓM UI` }sT (SÅu†“ Ÿõ}†) ¾UI` Ø^¨< Å[Í” ¾Öuk
”Ç=J” ›eðLÑ>¨<” ÉÒõ“ ¡M uTÉ[Ó }sT~ ¨<MÉ” u°¨<k ¾T’ê
HLò’” ”Ç=¨Ö< TÑ´::
26.9 ¾c=y=¡e UI` ¾S<Á wn vL¨< SUI^” ŸþK+" ’í uJ’ ›Óvw
”Ç=cØ TÉ[Ó:: ”Å²=G<U ¾}T]“ ¾SUI^” TIu^ u¾}sT~U J’ uGÑ`
›kõ Å[Í u’í’ }slS¨< ”Ç=”kdkc< G<’@‹” TS' u¾UI` }sT~U
¾›"ÇT>¡ ’í’ SŸu\” T[ÒÑØ::

28. ¾Ö?“ ›ÑMÓKA
¾GÑ^‹” ¾Ö?“ ›ÑMÓKA ÁKu

‹Ó` ð`Ë w²< ’¨<:: ŸÑ<ÉK ª’†¨< ui”

uSŸLŸM S`I LÃ ¾}SW[}¨< ¾GÑ]~ ¾Ö?“ þK=c= uGÑ` ›kõ Å[Í u}Å^Ë“
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G<K<”

¡MKA‹

ugð’

SM¡

uT>vMv¨< ¡MKA‹U u=J”

¾}Ÿ“¨’

ÁKSJ’<

c=J”'

¡”¨<„

Ã"H@ÇK<

KpÆ TeðçT>Á SÖ’<U Ÿõ}† ¾J’ Ÿ¨<ß KÒi

›Ña‹“ É`Ï‹ ¾T>Ñ‟¨<”' ¾Ñ”²w `Ç uSÖkU ¾}¨c’< ¾SŸLŸM `UÍ‹”
u}¨c’< ui•‹ LÃ
›ÑMÓKA‹

w

eKTÃcÖ<

ŸS¨<cÉ ›Mö uk×Ã’ wn“

cò¨<

Q´w

KŸõ}†

¾Ö?“

Ñ<ÉK

Ø^ ÁL¨<
}Ç`ÑA

ÃÑ†M::

”Å²=G<U ui” ŸSŸLŸM eM‹ u}ÚT] ›¡V KTÇ” (clinical care)
›ÑMÓKAU }Ñu=¨< Ÿ<[ SeÖ c=Ñv¨< um ¾S<Á wn uK?L¨< W^}•‹“
um ¾I¡U“ SÑMÑÁ‹ uK?L¨< JeúKA‹' ¾Ö?“ ×u=Á‹“ ¾Ö?“ Ÿ?L‹ Å[Í¨<”
ሳይጠብቅ

Q´u<

”Ç=ÑKÑMv¨< ¾}Á²¨< °pÉ KŸõ}† ¾Ö?“ Ñ<Ç Q´u<”

•ÁÒKÖ¨< ÃÑ†M::

uŸ}T ¾}eóñ ÁK< ¾ÓM Q¡U“ SeÝ ›ÑMÓKA‹ wn“ Ø^¨< um
¡M“ lØØ` "KSÅ[Ñ<U uLÃ ¾›ÑMÓKA ¡õÁ Ÿ²?ÑA‹ ¾S¡ðM ®pU Ò`
¾TÃS×Ö”u Å[Í LÃ SÉ[c<“ u}KÃU ¾SÉH’‹ ªÒ ÏÓ ¾“[ SJ’<
cò¨<” Q´w ²S“© I¡U“ ÖnT> ¾SJ’<” °ÉM •Á^k¨< ÃÑ†M:: ÃI””U G<’@•
ŸT>ŸðL¨< ÅS¨´ T’e“ ¾Y^ ›"vu= ÁKSS

¾}’d ¾Ö?“ vKS<Á‹

õMc ¾có SH@Æ ÏÓ ¾Ÿó ÁÅ[Ñ¨< ÃÑ†M:: u}ÚT]U ¾²S“© I¡U“
KWò¨< Q´w }Å^i’ G<’@ Ÿõ}† ‹Ó` LÃ ¨Éq uT>Ñ‡u u›G<’< ¨p
uGÑ^‹” w³ ÁK¨< Q´w ¾T>ÖkUv¨< vIL© SÉH’>‹“ ¾I¡U“ ²È‹ uum
U`U`“ Ø“ ¾}ÅÑñ ØpU LÃ ÁKSªL¨<' ¾Ö?“ ›ÑMÓKA‹ Y`¯~ ›”Æ
Ñ<ÉK ’¨<:: Ÿ²=IU u}ÚT] uÖ?“ ›ÑMÓKA ›c×Ø ²<]Á }”c^õ ¾T>Ñ‟¨<”
¾Y’-UÓv`

Ñ<ÉK

KTek[

ÑAM

¾T>Ã

`UÍ

uS”ÓY

¾}¨cÅ

ÁKSJ’<U ÏÓ ›ddu=“ ¾²?‹” cw¯© Sw“ ¡w` ¾ÑAÇ ÁK ›dó] Ñ<ÇÃ ’¨<::
eKJ’U Ÿõ wK¨< ¾}Ökc<”“ K?KA‹ }³TÏ ¾Ö?“ ›ÑMÓKA‹ Ñ<ÉK‹ KThhM
¾T>Ÿ}K<” •`UÍ‹ ”¨eÇK”'

28.1 }ŸÃ’ ÁL¨< ui” ¾SŸLŸM“ ¾lØØ` }Óv^” uG<K<U ¾GÑ]~
¡MKA‹

TŸ“¨”“

Ÿ²=G<

Ò`

u}ÕÇ‡’

K›¡V

¾TÇ”

(clinical

care)

›ÑMÓKA um Ÿ<[ uSeÖ uS”ÓY Ãµ Y` ÁK<” ¾Ö?“ }sT wn
vK¨<' ¾vKS<Á' ¾Ö?“ SÑMÑÁ SX]Á‹“ SÉH’> ›p`x TÅ^Ë:: ›"vu=”
Ö?“” ÑAÍ= ŸJ’< w¡K‹ SÖup& ¾›"vu=¨< ”îI“” uGÑ]~ uŸ}TU J’ uÑÖ\
Teóó& ”ì<I ¾SÖØ ¨<H” KSL¨< Q´w KTÇ[e pÉT>Á cØ S”kdke“
¾¨<H ¨KÉ ui•‹” SŸLŸM::
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28.2 u¾Ÿ}T¨< •¾}eóó ÁK<” ›¡V ¾TÇ” (clinical care) ¾ÓM }sT”
wn' Ø^“ ¾›ÑMÓKA ¡õÁU uQ´u< ¾S¡ðM ›pU ¡MM ¨<eØ ”Ç=J”
¡M' lØØ`“ ÉÒõ ŸSeÖ u}ÚT] KSÉH’> ªÒ M¿ ÉÑAT ŸS”ÓY
ÉÒõ

TÉ[Ó :: ”Ç=G<U GŸ=V‹“ K?KA‹ ¾Ö?“ vKS<Á‹ KT>Áu[¡~ ›ÑMÓKA

¾T>SØ” ¡õÁ‹” SeÖ“ KY^¨< ›S

G<’@•‹” SõÖ`::

28.3 በኤች አይ ቪ/ኤይዴስ የሚዯርሰው ማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር አገሪቱ
ካለባት ችግሮች መካከሌ አንደ ነው¿ በመሆኑም ይህን በሽታ ሇመግታት ተገቢ
የትምህርትና የመከሊከያ እርምጃዎች ይወሰዲለ:: እንዱሁም በከፌተኛ ዯረጃ ሞትን
በሚያስከተለ እንዯ ወባና የሳንባ ነቀርሳ በመሳሰለ ተሊሊፉ በሽታዎች ሊይ ሰፉ
የመከሊከሌ ሥራዎች እናካሂዲሇን::
28.4 ueó uT>ÖkUv¨< vIL© SÉH’>‹“ ¾I¡U“ ²È‹ LÃ Ø““
S`U` uTÉ[Ó ¾›ÖnkS<” Å[Í ¾ThhM •`UÍ‹” uS¨<cÉ ›ÖnL¿”
¾Ö?“ ›ÑMÓKA G<’@ Kcò¨< Q´w u}gK G<’@ }Å^i TÉ[Ó::
28.5 ¾Ö?“ ›ÑMÓKA‹ ¾S<Á¨< e’ UÓv` uT>Á²¨< SW[ eKSŸ“¨“¨<
¾T[ÒÑÝ •`UÍ‹ S¨<cÉ“

¾e’ UÓv` Øc‹ c=Ÿc~U

QÒ© }ÖÁm’

¾T>„`u” e`¯ S²`Ò::

29. TIu^© ªe“
„ TIu^© ªe“” KQ´v‹” uT[ÒÑØ [ÑÉ ¾K¨< ‹Ó` ue`¯~ ¾}dd} þK=c=“
›e}ÇÅ^© É¡U’ U¡”Á ŸÑ>²? ¨Å Ñ>²? ¾Ÿó uSH@É LÃ ÃÑ†M:: K²=IU
U¡” ð`Ë w²< u=J’<U'ª’†¨< Ó” eM×” LÃ ÁK¨< S”ÓY ¾TIu^© ªe“
‹Óa‹”

KT`Ñw

KT>Áe‹K<

¾þK=c=“

¾›ðéçU

•`UÍ‹

Ÿ<[

dÃc×¨<

Sp[“' Ãve wKAU ^c< ¾‹Ó\ ð×]“ ›¨ddu= SJ’< ’¨<:: u²=IU [ÑÉ }Öni
¾T>J’¨< u¾SY]Á u?~ ¾}kÖ\ W^}•‹” ŸY^ ¾Sk’e“ QÑ-¨Ø uJ’ S”ÑÉ
ŸY^ ¾Tv[` H>Å‹” Y^Â wKA ›”É T>’>e` SY]Á u? uTssU' u}KÃU
uS”ÓY W^}†¨< LÃ ¾²S} SJ’<“ ŸY^ "c“u}U u%EL ¾TIu^© ªe“¨<
›"M ¾J’<” ¡õÁ‹ (Ö<[“ ¾›ÑMÓKA "X) u¨p~ ¾TÃðçS< SJ“¨< ’¨<::
ÃI”” ¾²?ÑA‹” QÑ-S”ÓY© Sw‹ ¾×c •`UÍ Q´u< ”ÇÃŸLŸM ’í ¾W^}†
TIu^“ ¾c=y=¡ TIu[cw É`Ï‹ u’í’ }Å^Ï}¨< ”ÇÃ”kdkc< °kv ÁÅ[Ñ
›Uv Ñ’“© Y`¯ Seð’< TIu^© ªe“” KT[ÒÑØ Lp Å”n^ J„ ÃÑ†M::

„ uc?}† ›Ç]’“ uMS“ ¾}cT\ ²?ÑA‹ u}Å^Ë SM¡ ¾T>[Æu“ ¾T>ssS<u
›W^` ›KS²`Ò~“ ¾›"M Ñ<Ç}•‹ ¾T>[Æu' uV“ uV`¢ ¾T>K¿ ¾GÑ`
መከሊከያ W^© ›vL u?}cx‹ u²Lm’ ¾T>ÅÑ<S<u' ¾TIu^© ªe“ Y`¯
ÁKS„`' K?L¨< ÑAM ¾T>Ã ²?ÑA‹ ¾}ÒKÖ<u ‹Ó` ’¨<::
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eKJ’U

¾TIu^©

ªe“

‹Óa‹”

KSq×Ö`“

KT`Ñw

¾T>Ÿ}K< •`UÍ‹

Ã¨cÇK<'
29.1 uGÑ^‹” vK¨< %ELk` ›?¢„T>Á© ’v^© G<’@ TIu^© ªe“” KT[ÒÑØ
¾T>K¨<' Ñ<Ç¿ uIw[}cw“ uS”ÓY }Ñu=¨<” Ÿ<[ ›Ó‡' G<K<U ¾GÑ]~
²?ÑA‹ GÑ]~ "L Gw SW[•© KJ’< ¾UÓw' ¾SÖKÁ' ¾Mwe' ¾Ö?“ ¨²}
›ÑMÓKA‹ ¾T>J’< ÉÒö‹ ”Ç=ÁÑ‟<ÃÅ[ÒM::

29.2 ŸY^¨< ¾T>ð“kK<U J’ °ÉT@Á¨< KÖ<[• dÃÅ`e u}KÁ¿ U¡”Á‹
ŸY^

¾T>c“u~

²?ÑA‹

ŸcÖ<

›ÑMÓKA‹

Ò`

¾T>S×Ö”

¡õÁ

(¾Ö<[•'

¾›ÑMÓKA "X) ¨Ç=Á¨<’< ”Ç=ÁÑ‟< ÃÅ[ÒM::
29.3 በተፇጥሮU J’ uK?KA‹ ›ÅÒ‹ ¾›"M Ñ<Ç}‡’ KÅ[cv¨< ¨Ñ„‹ u›U^‹
²?Ó’ ^d¨<” ¾T>Áe}ÇÉ\u G<’@•‹” TS“ K’<b¨< um ¾J’ ÉÑAT‹”
uG<K”}“© SMŸ< SYÖ::
29.4 ሇጡረተኞች የሚከፇሇው አበሌ በየወቅቱ የሚከሰተውን የዋጋ ንረትና የኑሮ ውዴነት
በማገናዘብ እንዱስተካከሌ ይዯረጋሌ::
29.5 ¾}ðØa“ c¨< c^i ›ÅÒ‹” KSŸLŸM“ Ñ<Ç ¾Å[cv¨<” }ÑAÍ=‹ KS`Ç
ŸGÑ` ¨<eØU J’ Ÿ¨<ß °`Ç•‹” KTe}vu` ¾T>‹M }sU HLò’ }cØ
”Ç=W^ TÉ[Ó::
29.6 W^}†¨< Sw~”“ ØpV” ¾T>ÁeŸw`v¨< ’í SIu^ ”Ç=„\ TÉ[Ó&
”Å²=G<U c=y=¡ TIu[cx‹“ K?KA‹ S”ÓY© ÁMJ’< É`Ï‹ u’í’ }Å^Ï}¨<
”Ç=”kdkc< G<’@‹” TS::

30. ሴቶችን በተመሇከተ
-ሴቶች በረጅም የታሪክ ሂዳት በዯረሳቸው ጭቆናና አዴልኦ የተነሣ በሁለም
የሕብረተሰብ መስኮች እኩሌ ተሳታፉና ተጠቀሚ ያሌሆኑ መሆናቸውን በመገንዘብ
-ይህን ሁኔታቸውን ባገናዘበ መሌኩ ሇችግሮቻቸው መፌትሄ በመስጠት ፇንታ
ሇፖሇቲካ ፌጆታ ሲባሌ ከፌሊጎታቸው ውጭ በማሕበራት እንዱዯራጁና በካባዴ ሥራዎች
እንዱጠመደ ጫና በማዴረግ በኑራቸውና በአጠቃሊይ ዕዯገታቸው ተጽኖ እየዯረሰባቸው
መሆኑ በማመን፣ የሚከተለትን የመፌትሄ ሏሳቦች ተግባራዊ እናዯረጋሇንÝÝ
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30.1 ሴቶች ከወንድች እኩሌ
የመውረስ መብት ይኖራቸዋሌÝÝ

ሀብትን

የማፌራት½

30.2 ሴቶች ከወንድች እኩሌ ሥራ የማግኘት
በፆታቸው ምክንያት ሌዩነት አይዯረግምÝÝ

የንብረት

ዕዴሌ

ባሇቤት

መሆንንና

እንዱኖራቸው

ይዯረጋሌ¿

30.3 ሴት ሠራተኞች በእርግዝናና በወሉዴ ወቅት መብታቸው ተጠብቆ በቂ ዕረፌት
የሚያገኙበት ሁኔታ ይመቻቻሌÝÝ
29.4 ብቸኛ እናቶች (single mothers) የሚያጋጥሟቸውን ችግር ሇማቃሇሌ ይቻሌ ዘንዴ
ሌዩ ዴጋፌ ይዯረጋሌÝÝ
30.5 የሴቶች እኩሌነትና መብት በማጎሌበት ረገዴ ጠቃሚ የሆኑ እንዯ ትምህርት
ሥሌጠናና በሥፊት በመሰጠት ዓቅም የሚገነቡበትን ሁኔታ ሌዩ ትኩረት ይሰጠዋሌÝÝ
30.6 በተሇያዩ እምነቶችና ባህልች በሴቶች ሊይ የሚዯርሱባቸውን ስነሌቦናዊና አካሊዊ
ጉዲቶች ሇማስወገዴ ይቻሌ ዘንዴ አስፇሊጊውን ሁለ ይዯረጋሌ¿ በተሇይ በአጉሌ
ባህልችና እምነቶች የተነሳ በሴት ሌጆች ሊይ የሚዯርሱትን ያሇዕዴሜ ጋብቻና ግርዛትን
የመሳሰለ እጥባቀን እንቃወማሇንÝÝ
30.7 የሴቶች ማሕበራትንና ዴርጅቶችን በገዥው ፓርቲ ወይንም በመንግስት ቁጥጥር
ሥር ሇማሰገባት የሚዯረገው ጥረት ፇርጀ ብዙ ትግሊቸውን የሚያኮሊሽና
ተነሳሽነታቸውን የሚገዴሌ ሰሇሆነ ሴቶች ችግሮቻቸውን ይፇቱ ዘንዴ ከመንግስትና
ከፖሇቲካ ዴርጅቶች ጣሌቃ ገብነት ነፃ ሆነው እንዱዯራጁ ይዯረጋሌÝÝ
30.8 ሴቶች በሁለም ሕብረተሰባዊ እንቅስቃሴዎች የሚኖራቸው ተሳትፍ ይጣናከር
ዘንዴ በፖሇቲካው መስክ የቁጥርና የይስሙሊ ብቻ ሳይሆን እውነተኛ የመወሰን ሥሌጣን
እንዱኖራቸው ይዯረጋሌÝÝ
31. ወጣቶችን በተመሇከ
(የአገራችን ወጣቶች ከቀን ወዯ ቀን እየተባባሰ የመጣውን ሥራ(አጥነት፣ አጉሌ
ሱሶችና የኑሮ ችግር ሰሇባ እየሆኑ መሆናቸውን በማስተዋሌ
( ወጣቶች የሥራ ዕዴሌ የሚያገኙት በትምህርት ውጤታቸው፣ በሙያቸውና
በዕውቀታቸው ሳይሆን በገዥው ፓርቲና ገዠው ፓርቲ በሚያዯራጃቸው ማሕበራት
ሲዯራጁ ብቻ መሆኑ ኢ(ፌትሃዊና አግባብነት የላሇው መሆኑን በመገነዘብ
( ወጣቶች በነጻ ተዯራጅተው ችግሮቻቸውን እንዲይፇቱ ገዯብና ጫና
እየተዯረግባቸው መሆኑን በማስተዋሌ
31.1 በአሁኑ ጊዜ ወጣቶችን የሚያጋጥሟቸው ከፌተኛ የሥራ አጥነት ችግሮች
ሇመቋቋም ዘርፇ ብዙ መርሀ ግብሮችንና ፕሮጀክቶችን በመቅረፅ መፌትሔ እንዱያገኙ
እንጥራሇንÝÝ
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31.2 ወጣቶች የመንግሥት ሥራን የሚያገኙት በትምህርት ውጤታቸው½ በሙያዊ
ብቃታቸውና በክህልታቸው ተወዲዲሪ ሆነው ሲገኙ ብቻ እንጂ በፓርቲ ወይም
በማሕበር አባሌነታቸው እንዯማይሆን ይዯረጋሌÝÝ
31.3 ወጣቶች የገዥው ፓርቲ ወይም ከገዥው ፓርቲ ጋር ቁርኝት ያሊቸው ማሕበራት
አባሊት ባሇመሆናቸው ብቻ የሚዯርስባቸው የሥራና የአገሌግልት አዴልን እናስቀራሇንÝÝ
31.4 ወጣቶች የተሇያዩ አጓጉሌ ሱሶች ሰሊባ እንዲይሆኑ ብርቱ ጥረት ይዯረጋሌ¿
ሇዚህ ሲባሌም ወጣቶችን በአእምሮና በአካሌ እንዱዲብሩ የሚያገሇግለ የመዝናኛ½
የሰፖርትና ዕውቀት ማእከሊት እንዱሰፊፈ ይዯረጋሌÝÝ
31.5 መሊ ወጣቶችን በገዥው ፓርቲ ቁጥጥር ሥር ሇማዋሌ የሚዯረጉትን
አዯረጃጀቶችን በመቃወም ወጣቶች በፌፁም ነፃነት ተዯራጅተው የጋራ ችግሮቻቸውን
የሚፇቱበትንና በአገራቸው ጉዲይ ተዋንያን የሚሆኑበትን ሁኔታ እንፇጥራሇንÝÝ
32.አካሌ ጉዲተኞችን በተመሇከት
(በአገራችን በተፇጥሮና ሰው ሠራሽ በሆኑ የጦርነት አዯጋዎች ምክንያት
በሚሌዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ሇአካሌ ጉዲተኝነት የተዲረጉ መሆናቸውን በማጤን
(እነዚህ ወገኖቻችን ሊለባቸው የተሇዩ ችግሮች የተሇዩ መፌትሄዎች እንዯሚሹ
በማመን
32.1 አካሌ ጉዲተኞች በአካሌ ጉዲተኝነታቸው ምክንያት የሥራ ዕዴሌ በማግኘት ረገዴ
ሌዩነት አይዯረግባቸውም¿ ዓቀማቸው በፇቀዯው መጠን ከላሊው ዜጋ እኩሌ ሠርተው
የሚኖሩበት ሁኔታ እንዱመቻች ይዯረጋሌÝÝ
32.2 የመኖሪያ አካባቢዎች½ የሥራ ቦታዎች½ መንገድች½ አዯባባዮችና ማጓጓዣዎች
በሚቀየሱበትና በሚሠሩበት ወቅት የአካሌ ጉዲቶኞችን ችግሮች ባገናዘቡ መሌኮች
እንዱሆኑ ይዯረጋሌÝÝ
32.3 አካሌ ጉዲተኞች ችግሮቻቸውን ያገናዘቡ የተሇያዩ ሌዩ የትምህርትና የሙያ
ሥሌጣናዎች እንዱያገኙ ይዯረጋሌÝÝ
32.4 በትምህርት በሚሰማሩበት ወቅት የሚያጋጥሟችውን የተሇያዩ የቁሳቁስና ሌዩ
የትምህርት መሳሪያዎች እጦቶች እንዱቃሇለ ጥረት ይዯረጋሌÝÝ
33. አረጋውያንና ህጻናትን በተመሇከተ
33.1 ጧሪ ያጡ አረጋዊያን በመንግስትና በተሇያዩ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች
አማካኝነት እንክብካቤ እንዱዯረግሊቸው ትኩረት ይሰጠዋሌ ÝÝ
33.2 አረጋዊያን ጊዚያቸውን የሚሳለፈባቸው ማእከሊት እንዱስፊፈ ይዯረጋሌ ÝÝ
33.3 አረጋውያን
ይመቻቻሌ ÝÝ

ሇተተኪው

ተውሌዯ

ሌምዲቸውን

የሚያሰተሊሌፈበት

ሁኔታ

33.4 የአገሪቱ የወዯፉት ተስፊ የሆኑት ህጻናት ስነ( ምግባራቸውና ጤንነታቸው
ተጠብቆ ያዴጉ ዘንዴ ሌዩ ትኩረት ሰጥተን እንሠራሇን ÝÝ
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33.5 ወሊጅ አሇባ የሆኑ ህጻናት በእንክብካቤ ያዴጉ ዘንዴ ሌዩ ሌዩ ስሌቶችን ነዴፇን
እንንቀሳቀሳሇን ÝÝ
34. ስነ ሕዝብን በተመሇከተ
ስነ ሕዝብ ሇአንዴ አገር የማሕበራዊና ኢኮኖሚዊ ዕዴገትና እንቅስቃሴ ትሊቅ ቦታ
ያሇው ነው የኢኮኖሚ ዕዴገትና የሕዝብ ዕዴገት መመጣጠን ይገባዋሌ ÝÝ በመሆኑም
የእናቶች የቤተሰብ ምጣኔና የወሉዴ መቆጣጠርያ አገሌግልት ፕሮግራም ተጠናክሮ
ሥራ ሊይ እንዱውሌ ይዯረጋሌ ÝÝ
35. ቅርሶችና ብሄራዊ ፓርኮችን በተመሇከተ
አገራችን የበርካታ ጥንታዊ ቅርሶችና መስህቦች ባሇቤት ናትÝÝ እንዱሁም የበርካታ
ብርቀየ እንስሳት መጠሇያ የሆኑ ፓርኮች ባሇቤት ናት ÝÝ ሆኖም እነዚህ ሀብቶቻችን
ተንከባካቢ በማጣት ሇዝርፌያ½ ሇብክነትና ሇውዴመት ታጋሌጠው ይገኛለ ÝÝ
መዴረክ እነዚህን መተኪያ የላሊቸው ብሄራዊ ሀብቶቻችን ተገቢ እንክብካቤ½ ጥበቃና
ትኩረት እንዱያገኙ በከፌተኛ ዯረጃ ይንቀሳቀሳሌÝÝ
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