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ì. መግቢያ
ባለንበት ዘመን ሰብAዊ መብት½ የቡድን መብት፣ ነፃ የሃሳብና የመረጃ
ልውውጥ፣ መድብለ ፓርቲያዊ ስርዓት፣ ነፃና ፍትሀዊ ምርጫ፣ ነፃ Eና ገለልተኛ
ዳኝነት½ ወዘተ. የሚባሉት Eሴቶች Aብዛኛው የዓለማችን ሕብረተሰብ የሚያጣጥማቸው
Eና የሚቆምላቸው የመላ የሰው ልጆች Eሴቶች Eየሆኑ ነው፡፡ ድንበር የማይገድባቸው፣
ጉልበት የማይገታቸውና የሁሉም የሰው ልጅ Eሴቶች መሆናቸውን በመገንዘብም፤
Eነዚህ ነፃነቶች Eና Eሴቶች በሁሉም ዘንድ ይከበሩ Eና ጥበቃ ያገኙ ዘንድ ዓለም Aቀፉ
ማሕበረሰብ ዓለም Aቀፍ ስምምነቶች Eና መርሆዎችን ደንግጓል፤ Aጽድቋል፡፡ ተግባራዊ
መሆናቸውን የሚከታተሉ AለምAቀፍ ተቋማትንም Aቋቋሟል፡፡ ሌላ ቀርቶ Eነዚህን
ነፃነቶች የሚጋፉትን ለመፋረድ የሚችል ዓለምAቀፍ ፍርድ ቤት ሰይሟል፡፡
የዘመኑ Aምባገነኖች ከሚፈጽሙት የሰብAዊ Eና ዴሞክራስያዊ መብቶች ጥሰት
በተያያዘ ከAለም Aቀፉ ማሕበረሰብ የሚመጣባቸውን ወቀሳና ትችት ለማጣጣል
Eየተጠቀሙበት ያለ ስልት "በሃገራችን ውስጣዊ ጉዳይ ጣልቃ Aትግቡብን" Eያሉ
ሉAላዊነትን Eንደመደበቅያ ዋሻ መጠቀምን ነው፡፡ ይህን ሲሉ ሊገነዘቡት ያልቻሉ Aንድ
Eውነታ Eንዳለ ግን ልንነግራቸው Eንወዳለን፡፡ የገዛ ሃገሩን ዜጎች ነፃነትን Eንደጦር
የሚፈራና ለገዛ ሃገሩ ዜጎች በራስ ስለራስ የመወሰን መብት የማይቆም መንግስት ለሃገር
ነፃነት Eና ሉAላዊነት የሚታመን ሊሆን የሚቻለው Aይደለም፡፡ ይህንን ለማስረዳት
ምሳሌ ፍለጋ ሩቅ መሄድ Aያስፈልገንም፤ በሰብAዊ መብት ጥሰት ሲከሰስ ሉAላዊነቴ
ተደፈረ የሚለው የIህAዴግ መንግስት የAገራችንን ሉAላዊነት ሲያስከብር Aልታየም፡፡
የIትዮጵያ ሕዝቦች ያጋጠሟቸውን የተለያዩ የመብት ጥሰቶች ለመቀየር ብዙ
መስዋEትነት ያስከፈለ ትግል Aካሂደዋል፡፡ ሌላው ቀርቶ ከሰላሳ Aምስት ዓመት በፊት
ባካሄዱት ትግል ዘውዳዊው Aገዛዝ የተገረሰሰበትን ሁኔታ ቢፈጥሩም የተፈጠረውን ምቹ
ሁኔታ ተጠቅመው ስልጣን የያዙት ወታደራዊ መኮንኖች ለሰብAዊ መብት ጥበቃ፣
ለዴሞክራስያዊ መብቶች መከበር Eና ለብሄር ብሄረሰቦች መብት መከበር የተደረገውን
ትግል በመደፍጠጥ ሕዝቡን ተመልሰው ለከፋ ሥቃይና Aፈና ዳርገውታል፡፡ የፖለቲካ
ልዩነት ወንጀል ሆኖ ለቀይ ሽብር የተዳረገበት፤ የሰው ህይወት ዋጋና ክብር ያጣበት
የደርግ ዘመን ዘግናኝ ታሪካችን Aሁንም ድረስ ከዜጎች ህሊና ያልጠፋ ትዝታ ነው፡፡
ይህም ሆኖ የIትዮጵያ ሕዝቦች በነበረው Aፈናና ወከባ ተደናግጠው ትግላቸውን
Aላቋረጡም¿ ይልቁንስ ትግላቸውን ይበልጥ በማጠናከር የደርግን ሃይል ማንኮታኮት
ችለዋል፡፡ በደርግ ዘመን የተፈጸመው ሌላው የማይረሳው የታሪካችን ገፅታ ደግሞ
በተቃዋሚ ድርጅቶች መካከል መቻቻልና መግባባት ጠፍቶ Eርስ በEረሳቸው ያደረጉት
ሽኩቻና ደም መፋሰስ ነው፡፡
በደርግ Eግር የተተካው IህAዴግ ከደርግ በተለየ ሰብAዊ መብትን፤ የብሄር
ብሄረሰብ መብትን ጨምሮ ሁሉም ዴሞክራስያዊ መብቶች፤ ስልጣን በነጻ ምርጫ Eና
ውድድር ብቻ የሚያዝበት መድብለ ፓርቲያዊ ስርዓት፤ በፌዴራሉ Eና በክልል
መንግስታት መካከል ግልጽ የስልጣን ክፍፍል ያለበት የፌዴራል ስርዓት፤ በሕግ
Aውጪው፣ በሕግ Aስፈፃሚው Eና በሕግ ተርጓሚው Aካላት መካከል Aንዱ ሌላውን
የሚቆጣጠርበት ግልፅ የስልጣን ክፍፍል ያለበት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት፤ ወዘተ Eውን
Aደረጋለሁ ብሎ ለIትዮጵያ ሕዝብ ቃል ቢገባም½ በሕዝብ ልጆች ከፍተኛ
መሥዋEትነት ለስልጣን የበቁት የIህAዴግ መሪዎች ብዙም ሳይቆዩ ላይመለስ
ተቀብሮAል የተባለለትን Aፋኝ Aገዛዝ መልሰው በሕዝቡ ላይ ጭነውበታል፡፡
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IህAዴግ የIትዮጵያ ሕዝቦችን ከደርግ የAንድ ርEዮት Eና የAንድ ፓርቲ
የበላይነት Aላቅቃለሁ Eንዳላለ ይዞት የመጣው «Aብዮታዊ ዴሞክራሲ´ የተሰኘው
መስመር ግን ሌሎች Aማራጭ Aስተሳሰቦችን በጠላትነት የሚፈርጅ፤ በመድብለ ፓርቲ
ስርዓት ፈንታ የAንድን ፓርቲ Aምባገነንነት የሚያነግስ፤ በፌዴራላዊ ሕገ መንግስታዊ
ስርዓት ፈንታ «ሁሉም Aንድ ድምጽ ይስጥ፣ Aንድ ቃል ብቻ ይናገር´ የሚል
ዴሞክራስያዊ ማEከላዊነት በሚባለው መርሕ ዲሞክራሲን ¹ብቦ ማEከልነትን ብቻ
የሚያነግስ ስርዓት Aስፍኗል፡፡
በመሆኑም በሃገራችን ዛሬም Eንደቀድሞው የዜጎች ሰብAዊ Eና ዴሞክራስያዊ
መብቶች Eየተረገጡ ናቸው፣ የሕግ የበላይነት Eና ነፃና ገለልተኛ የፍትህ ስርዓት
የለም፣ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ደብዛው Eየጠፋ ነው፡፡ ሃሳብን በነጻ መግለጽ ከመታቀቡም
ባሻገር የፖለቲካ ፓርቲ Aደራጅቶ መታገል ለከፋ Eንግልት የሚዳርግ ተግባር ሆኗል፡፡
ለዘመናት ሳይፈታ የኖረው የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ጥያቄ ዛሬም መፍትሔ ሳያገኝ
በመቅረቱ ጥያቄው ሃገራችንን የባሰ ውስብስብ ችግር ውስጥ Eንዳይከታት
የሚያሳስብበት ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡ ስለሆነም በAብዛኛው የሃገራችን ክልሎች Aዋሳኝ
Aካባቢዎች በሚኖሩ ሕዝቦቻችን መሃከል
ግጭቶች Eየተከሰቱ፣ በሰው ሕይወትና
ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት Eየደረሰ ይገኛል፡፡ የዜጎች በፈቀዱት Aካባቢ ሠርቶ
የመኖርን½ የልማት ተግባር የማከናወን½ መብት Aለመከበር Eና የስራ ዋስትና
ያለመኖር በህዝቦች መካከል ሊኖር የሚገባውን መቀራረብ Eያደፈረሰው Eና የህዝቡንም
የሃገሩንና የAካባቢውን ባለቤትነት መንፈስ Eያደከመው መሄዱ በራሱ የስጋት ምንጭ
Eየሆነ ይገኛል፡፡ በAጠቃላይ የIህAዴግ Aገዛዝ ሃገራችንን Aስጊ የሆነ ሁኔታ ውስጥ
ከቷት ይገኛል፡፡
Aብዮታዊ ዴሞክራሲ የወለዳቸው የIኮኖሚ ፖሊሲዎች ከAስራ ስምንት
ዓመታት የIህAዴግ Aገዛዝ በኋላም ቢሆን Aገሪቱ ከምትታወቅበት የረሃብ Eና የችጋር
ገጽታ ፈቀቅ ሊያደርጉዋት Aልቻሉም፡፡ «ግብርና መር Iንዲስትርያላይዜሽን´ ተብሎ
የሚጠራው የልማት ስትራተጂ ራሱን ችሎ ለመቆም ያልቻለው ግብርና ሌሎቹን
ሴክተሮች ይመራል ብሎ የተነሳ በመሆኑ ሌሎች ሴክተሮች ችላ Eንዲባሉ ምክንያት
ሆኗል፡፡ ግብርናውን ራሱ ከዝናብ ጥገኛነት ሊያላቅቀው የሚችል የመስኖ ማስፋፋት
ፖሊሲ ድጋፍ ሳይበጅለት በመቅረቱ Eጅግ ተለዋዋጭ ስርጭት ላለው ዝናብ ሙሉ
በሙሉ ጥገኛ Eንደሆነ ቀጥሏል፡፡ በዚህም ምክንያት የሃገራችን ሕዝብ ለረሃብ፤
በዚያውም ለውጭ Eርዳታ ተጋላጭነቱ Eንደቀጠለ ይገኛል፡፡ IህAዴግ Aሁን ድረስ
የIንዱስትሪ ፖሊሲ የሌለው መሆኑ ይህ ሴክተር ምን ያህል Eንደተረሳ ግልፅ
ያደርገዋል፡፡ ስለ ነጻ ገበያና በዚህም ውስጥ ስለ የግል ባለሃብት ድርሻ ብዙ Eየተባለ
ቢሆንም IህAዴግ በስመ ‹‹ልማታዊ መንግስት›› በIኮኖሚው ላይ መንግሥት ያለውን
ፍጹም የበላይነት Aስጠብቆ ለመሄድ Eየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ ከዚህም Aልፎ በፓርቲ
ቁጥጥር ሥር ያሉት ኩባንያዎች ገበያውን ከነጻ የውድድር ስርዓት ውጭ Eንዲቆጣጠሩ
በማድረግ በAገሪቱ Iኮኖሚ ህይወት ውስጥ ከፍተኛ መዛነፍን ፈጥሯል፡፡ በIኮኖሚው
ሥርዓት ተንቀሳቅሶ በረጅም ጊዜ የራስ ጥረት የተፈጠረውን ባለሃብት ‹‹ኪራይ ሰብሳቢ››
ብሎ በመፈረጅ½ በEርሱ ፈንታ የIህAዴግ ፖለቲካዊ መሰረት ሊሆን የሚችል
‹‹ልማታዊ ባለሃብት›› የሚባል ሌላ ሃይል ለመፍጠር የሃገርን ሀብት ከAግባብ ውጭ
Eያፈሰሰ ይገኛል፡፡ በEነዚህ ልማታዊ ባለሀብት በተባሉት ባለሃብቶች Eና በIህAዴግ
ባለስልጣናት Eና ካድሬዎች መሃከል በተፈጠረ የጥቅም ትስስር Eጅጉን የተንሰራፋውን
ሙስና ለመቆጣጠር መሞከር ለIህAዴግ የግራውን Eጅ በቀኙ Eጅ መቁረጥ፤ ሄዶ
ሄዶም የራስን ሕይወት በራስ ማጥፋት Eንዲሆንበት Aድርጎታል፡፡
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የIህAዴግ የተሳሳቱ የIኮኖሚ ፖሊሲዎች ያስገኙት ድምር ውጤት Aሁንም
ረሃብ Eና ችጋር፣ Aስከፊ የኑሮ ውድነት፣ ስራAጥነትና ያፈጠጠ የኑሮ ልዩነት Eና
ድህነት ሲሆኑ½ Eነዚህ ተደማምረው የሕዝቦቻችንን ህልውና በEጅጉ Eየተፈታተኑት
ይገኛሉ፡፡ ይህ ሁኔታ በሁሉም የሕብረተሰብ ክፍሎች በተለይ ደግሞ በወጣቱ ላይ
Eየፈጠረ ያለውን የተስፋ መቁረጥ ሁኔታ Eጅጉን የከፋ Aድርጎታል፡፡ Eውነታው ይህ
ሆኖ Eያለ IህAዴግ Aሁንም «Iኮኖሚያችን በፍጥነት Aድጓል´ Eያለ Aሃዞች
Eየጠቀሰልን ነው፡፡ ይባስ ብሎም «በሚልዮን የሚቆጠሩ ሚልየነር ገበሬዎች
ተፈጥረዋል´ በማለት በሃገራችን Aርሶ Aደር ድህነት፣ ረሃብና ሰቆቃ ላይ ከማሾፍ
ያልተናነሰ የሕዝብ ግንኙነት ስራ Eየሰራ ነው፡፡ Eነዚህ Eውነታዎች የሚያመለክቱት
የIህAዴግ መንግስት የተደቀኑብንን ችግሮች መፍታት ይቅርና በትክክልም ለመገንዘብ
Eንዳይችል ያነገበው የAብዮታዊ ዴሞክራሲ ርEዮት Eጅጉን የገደበው መሆኑን ነው፡፡
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ IህAዴግ ራሱን ከደርግ ጋር በማነጻጸር ከደርግ
Eሻላለሁ የሚል ክርክር ይዟል፡፡ ማነጻጸርያውን ትናንት ማድረጉ IህAዴግ ወደፊት
ለማየት መቸገሩን ከማመልከቱም ባሻገር ደርግ የነበረበት Eና Aሁን IህAዴግ ያለበት
ዘመን የተለያዩ መሆናቸውን የሳተ ነው፡፡ የደርግ ዘመን Aምባገነኖች ከAንዱ ወይም
ከሌላው ርEሰ ሃያል መንግስት ጉያ ተጠልለው ያለጠያቂ በገዛ ሕዝባቸው ላይ ያሻቸውን
የሚያደርጉበት የቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን Eንደነበር፤ የAሁኑ ዘመን ግን መንግስታት
ለመረጣቸው ህዝብ ተጠያቂ የሚሆኑበት፣ Aለያም በዓለም ማሕበረሰብ ፊት ተጠየቁ
የሚባሉበት ዘመን መሆኑን IህAዴግ ስቶታል፡፡ ያ ዘመን የበርሊን Aጥር፣ የመረጃ
Aፈና ¼ጃሚንግ¼፣ የሳንሱር ወዘተ ዘመን መሆኑ፤ የAሁኑ ዘመን ግን ድንበር
የማይገድበው፣ Aጥር የማይከለክለው፣ ሳንሱር የማይደርስበት፣ መጠነ ሰፊ የሃሳብ፣
የመረጃ Eና የEውቀት ዝውውር የሚካሄድበት ዘመን መሆኑ፤ የድሮው ዘመን ላይመለስ
መቀበሩን ማነጻጸሪያው ከAሁኑ ዘመን Eንጂ ካለፈው ጋር Aለመሆኑን IህAዴግ
ሊገነዘብ ይገባዋል፡፡
የIትዮጵያ ሕዝብም ሆነ ዘመኑ Eየጠየቁ ያሉት በAንድ በኩል ሃሳብን በነጻ
የመግለጽ መብት ነው Eያለ በሌላ በኩል ነጻ ፕሬስን የሚገድልና Iንተርኔትን
የሚያፍን፣ ነጻ ምርጫ Eያለ ኮሮጆ የሚገለብጥ፣መድበለ ፓርቲ ሥርዓትን Eቀበላለሁ
Eያለ ተቃዋሚዎችን በጠላትነት ፈርጆ ካለጠፋኋችሁ የሚል ስሙን የቀየረ Aመባገነናዊ
Aገዛዝን ከቶ Aይደለም፡፡ ነጻነት Eኩልነት Eና ዴሞክራሲ የሚጠይቀውን መስዋEትነት
ከመክፈል ወደ “ላ ብሎ የማያውቀውን ታላቁን የIትዮጵያ ህዝብ ለዴሞክራሲ
Aልበቃህምና ዴሞክራሲን የምትጎናጸፈው በሂደት ለዚህ ስትበቃ ነው ብለው
የሚያሾፉበትን ዘመን-Aመጣሽ Aምባገነኖችን Aይደለም፡፡የIትዮጵያ ህዝብ Eድሉ
ከተሰጠው ዴሞክራሲን በAግባቡ ለመጠቀም የሚችል ጨዋና በሳል ህዝብ መሆኑን
በ1997 ዓም ምርጫና ከዚያም በፊት ባደረጋቸው U`Ý−‹“ Eንቅስቃሴዎች
Aስመስክሯል፡፡
Aሁንም የIትዮጵ ሕዝብ Eየጠየቀ ያለው ላለፈው ታላቅ የነፃነት
ተጋድሎው Eና ለዘመኑ የሚመጥን መንግስት ነው፡፡ የIትዮጵያ ህዝብ ይህን መቀዳጀት
የነበረበት ትናንትና ነው፤ IህAዴግ Eንደሚለው ከሁለትና ሶስት Aስርት ዓመታት
በኋላ Aይደለም!!
የሃገራችን Iትዮጵያ መሰረታዊ ችግሮች በIህAዴግ ሪEዮተዓለምና መስመር
Eንዲሁም በIህAዴግ Aቅም ብቻ ሊፈቱ Eንደማይችሉ በመገንዘብ½ ችግሮቹ ሁሉንም
ባለድርሻዎች ባሳተፈ መልኩ Eንዲፈቱ በተደጋጋሚ ቢጠየቅም በስልጣን ላይ ካለው
የIህAዴግ መንግስት ገንቢ ምላሽ ባለመገኘቱ ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየተባባሱ
መሄዳቸው ግልፅ ነው፡፡ ይህ በዚሁ Eንዳለ የሃገራችን መሰረታዊ ችግሮች በሰላማዊ
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የፖለቲካ ውድድር Aሸንፈው በሚወጡ Aማራጮች ለመፍታትና የመቻቻል ፖለቲካዊ
ባህልን ለማዳበር የሚያስችልና የዴሞክራሲ ስርዓትን Eውን ለማድረግ የትግል ትብብር
መፍጠር የወቅቱ የIትዮጵያ Aንገብጋቢ ጥያቄ መሆኑን በመገንዘብ የIትዮጵያ ሕዝብ
የፖለቲካ ድርጅቶችን Eንዲተባበሩ ሲወተውት የቆየበት ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል፡፡
በAሁኑ ወቅት በIትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ላይ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ
ፖለቲካ ድርጅቶች ቢያንስ በመለስተኛ ፕሮግራም ዙሪያ በመሰባሰብ የIትዮጵያን ህዝብ
Aስተባብረው በሰላማዊ መንገድ የሚደረገውን ትግል በተጠናከረ ሁኔታ በመቀጠል፣
በፖለቲካዊው ውድድር Aሸንፎ የሚወጣ Aማራጭ ሆነው ለመቅረብ Eስካሁን ድረስ
ያለመቻላቸውን መፍትሔ የሚሻ ድክመት መሆኑ በቂ ግንዛቤ ያገኘበት ደረጃ ላይ
የደረስን መሆኑን Eናምናለን፡፡
በIትዮጵያ ተንሰራፍተው ያሉትን Iኮኖሚያዊ½ ማሕበራዊና ፖለቲካዊ ችግሮች
ለማስወገድና በተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ዙርያም ያለውን ተባብሮ ለመስራት
ያለመቻል ድክመት ለመቅረፍ፤ መድረክ ለዲሞክራሲያዊ ምክክር በIትዮጵያ/መድረክ/
የተባለውን ስድስት ፖለቲካ ፓርቲዎች Eና ሁለት ታዋቂ የፖለቲካ ሰዎች ሰኔ 2000
ዓ.ም ላይ መጀመራቸው፤ የካቲት 2001ዓ.ም ላይ ደግሞ ሌሎች ሁለት ፓርቲዎች
ተጨምረውበት በጋራ መስራት መጀመራቸው ይታወሳል፡፡
የዚህ መድረክ መጀመር በIትዮጵያውያን/ት ዘንድ ተስፋም ጥርጣሬም
Aጭሯል፡፡ Eስካሁን ድረስ በተቃዋሚ ፓርቲዎች ሰፈር የታየው የመተባበር Eና
የመሰነጣጠቅ ታሪክ Eና ምርጫ 97 ላይ የታየውን ሁኔታ በመገንዘብ የAሁኑ ሙከራ
የተለየ ውጤት ማስገኘቱን የተጠራጠሩ፤ በመድረኩ ጥላ የተሰባሰቡት ድርጅቶች
ብሄራዊ Eና ሕብረ ብሄራዊ Aደረጃጀት ያላቸው በመሆናቸው Eና በEነዚህ ድርጅቶች
መሃከል ያለው የፖለቲካ Eና የAደረጃጀት ልዩነት ተቀራርቦ ለመስራት የሚፈጥረውን
ችግር በማጤን የተጠራጠሩ Eንደነበሩ ሁሉ Eስካሁን ድረስ በተቃዋሚ ፖለቲከኞች
ሰፈር የነበረው Aለመግባባት ያስከተለውን ጉዳት በመገንዘብ፤ ካለፈው የትግል ሂደት
ከተገኘው Aወንታዊ ልምድ በመማር Eና Aሉታዊ ልምዶቹንም በማረም የተሸለ
ውጤትን Eና Aዲሰ የብሄራዊ Eና የሕብረ ብሄራዊ ድርጅቶች መስተጋብር ሊወለድ
ይችላል ብለው ተሰፋ ያደረጉም ነበሩ፡፡
መድረኩ በተወሰኑ የጋራ መርሆዎች የተሰባሰበ ከመሆን ወጥቶ በመለስተኛ
ፕሮግራም ዙርያ የተሰባሰበ Eና ሕጋዊ Eውቅና ያለው Aደረጃጀት ወደ መሆን ይሸጋገር
ዘንድ የካቲት 2001 ላይ ባደረገው ስብሰባ የጋራ መለስተኛ ፕሮግራም Aርቃቂ
ግብረሃይል Aቋ³ሞ ግብረሃይሉ ላለፉት Aራት ወራት ባደረጋቸው ምክክር፣ ውይይት
Eና ድርድር የሁሉም ፓርቲዎች ተወካዮች ተስማምተውበት የመድረኩ መስራቾች
ለሚፈጥሩት ሕጋዊ ጥምረት የጋራ ፕሮግራም ሆኖ Eንዲወጣ ይህንን ሰነድ
Aቅርበዋል፡፡
ፕሮግራሙ የAገራችንን ፖለቲካዊ ስርዓት ከAብዮታዊ ዴሞክራሲ ርEዮት
Eንዲላቀቅ በማድረግ በህግ መንግስቱ የሰፈሩትን የዜጎች ሰብAዊ Eና ዴሞክራስያዊ
መብቶች Eንዲከበሩ፣ Iትዮጵያ Aፅድቃ የተቀበለቻቸው ዓለምAቀፍ ስምምነቶች Eና
መርሆዎች ተግራዊ Eንዲሆኑ፣ ይህንን የሚፃረሩ በስራ ላይ ያሉ ሕጎች Eና Aሰራሮች
Eንዲሻሩ ወይም EንደAስፈላጊነቱ ማሰተከካከያ Eንዲደረግባቸው ያደረጋል፡፡ በብሄር
ብሄረሰብ መብት መከበር Eና በIትዮጵያ Aንድነት ላይ ተቃርኖ Eንደሌለ የጋራ ግንዛቤ
ተወስዷል፣ ሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች ያለምንም ጣልቃ ገብነት ራሳቸውን በራሳቸው
የማስተዳደር መብታቸው Eንደሚጠበቅ በሁሉም ዘንድ ሰምምነት Aለ፣ ሁሉም
መገንጠልን Eንደማይደግፉ Eና ለIትዮጵያ Aንድነት ሉኣላዊነት መከበር በጋራ
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Eንደሚቆሙ በመስራቾቹ መካከል መግባባት ላይ ተደርሶ መለስተኛ ፕሮግራሙ በዚሁ
መንፈስ ተዘጋጅቷል፡፡ በIህAዴግ ዴሞክራስያዊ ማEከልነት መርሕ የተሸበበው
ፌዴራላዊ ስርዓት በትክክል ተግባራዊ Eንዲሆን Eና የሶስቱም የመንግስት Aካላት
የስልጣን ክፍፍል Aንዱ ሌላውን በሚቆጣጠርበት መልኩ ተግባራዊ Aንደሚሆን
ተገልጿል፡፡ ይህንን ማሳካት Eንዲቻል Eስካሁን የታዩትን ጉድለቶች በመገምገም በሕግ
Aውጪው፣ በሕግ ተርጓሚው Eና በሕግ Aስፈፃሚው Aካላት ውስጥ የሚደረጉ
ማስተካከያዎች ተለይተው ተቀምጠዋል፡፡ ከዚህም ውስጥ ምርጫን፤ የመገናኛ
ብዙኃንን፤ የመከላከያ Eና
የጸጥታ ተቋማትን የሚመለከቱ ጉዳዮች ልዩ ትኩረት
ተሰጥቷቸዋል፡፡
የሃገራችን ችግሮች ውስብስብ መሆናቸውን በመገንዘብ መለስተኛ ፕሮግራሙ
IህAዴግን ጨምሮ ሁሉንም ባለድርሻዎች በሚያሳትፍ መልኩ የሚፈቱበትን የብሄራዊ
መግባባት Eና የብሄራዊ Eርቅ መርሆዎችን Aስቀምጧል፡፡
በIኮኖሚ ዘርፍ የIህAዴግን የልማታዊ መንግስት Eና የልማታዊ ባለሃብት
ፈሊጥን በማስወገድ የሃገር ውስጥ ባለሃብቶችን Eንደ Aንድ የሃገር Eሴት በመውሰድ
ከAድልዎ Eና ከሙስና የጸዳ ሁሉን Aቀፍ ድጋፍ Eንዲያገኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፡፡
ግብርና መር Iንዱስትርያላይዜሽን የተባለውን ስትራተጂ የማይሰራ መሆኑን በመገንዘብ
ግብርናን ከዝናብ ጥገኝነት ለማላቀቅ Eንዲቻል ለመስኖ ልማት ልዩ ትኩረት ይሰጣል፡፡
Iንዱስትሪን ጨምሮ ሌሎቹ ሴክተሮች የየራሳቸው ፖሊስ ተነድፎላቸው ራሳቸውን
ችለው Eንዲያድጉ Eርስ በርስ በመደጋገፍም የተስተካከለ ሃገራዊ ልማት የሚያረጋግጥ
የፖሊሲ ማEቀፍ Eንደሚኖር ተመልክቷል፡፡ የውሃ ሃብታችንን ለሁሉን Aቀፍ ልማት
የሚያውል፤ የማEድን ሃብታችን ተጠንቶ Eና ለምቶ ለIንዱስትሪያዊ ልማታችን
Aስፈላጊውን ግብAት ሊያቀርብ የሚችልበት ሁኔታ የሚፈጥር ፖሊሲ ተቀመጧል፡፡
ትምህርት ከገዢው ፓርቲ ፖለቲካዊ Aስተሳሰብ ተቀጥላነት ተላቆ፤ የወደፊት
ትውልዶች Eና የAገራችን Eጣ ፈንታ የሚወስን ትልቅ የEሴት ግንባታ ስራ መሆኑን
የተገነዘበ የፖሊሲ Aቅጣጫ Eንዲሚኖር ረቂቅ ፕሮግራሙ Aመልክቷል፡፡ የከፍተኛ
ትምህርት መርሃ ግብር መስፋፋት የተቋማቱን Aቅም ከመገንባትና በቂ Aስተማሪዎችን
Eና ግብAቶችን ከሟሟላት ጋር ዝርዝር Eቅድ ተዘጋጅቶለት Eንዲከናወን በማድረግ
የሚመረቁት ወጣቶች በቂ Eውቀት Eና ክህሎት ያላቸው ሆነው Eንዲወጡ Eንዲሆን
ይደረጋል፡፡ የግል የትምህርት ተቋማት ጥራቱን የጠበቀ ትምህርት በመስጠት ለAገራችን
የተማረ የሰው ሃይል ግንባታ ተገቢውን AስተዋጽO ማድረግ ይችሉ ዘንድ ተገቢው
ድጋፍም ክትትልም Eንዲያገኙ ይደረጋል፡፡ ጤናን በተመለከተ በሽታን መከላከል
ውጤታማ Eና ዘለቄታዊ ይሆን ዘንድ በሽታን በመከላከል ረገድ ቁልፍ ሚና ያላቸውን
ተቋማት ለመገንባት ልዩ ተኩረት ይሰጣል፡፡ ከዚሁ በተጓዳኝ Eጅጉን ወድቆ ያለውን
በሽታን የማከም Aቅም Eንዲጠናከር ይደረጋል፤ የግል የሕክምና Eና የምርመራ
ማEከላት የሚጠይቁት ክፍያ ከተጠቃሚው የመክፈል Aቅም Eንዲቀራረብ ለማድረግ
የሚያስችሉ በጥናት ላይ የተመሰረቱ ፖሊሲዎች Eንዲወጡ ይደረጋል፡፡ ረቂቅ
ፕሮግራሙ በማሕበራዊው ዘርፍ ከትምህርት Eና ጤና በተጨማሪ Eንደ ስራAጥነት፣
የምሁራን ፍልሰት Eና መሕበራዊ ዋስትና የመሳሰሉ ጉዳዮችንም ዳስሷል፡፡
የAገራችን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና Aስፈጻሚው ሚኒስቴር መስርያ ቤት
Aጠቃላይ የEይታ Eና የAሰራር ለውጥ Eንደሚያስፈልጋቸው መለስተኛ ፕሮግራሙ
በAጽንOት Aመልክቷል፡፡ የAልጀርሱ ስምምነት የIትዮጵያን ጥቅም የማያስጠብቅ
ከመሆኑ ባሻገር በኤርትራ መንግስት የተጣሰ በመሆኑ Iትዮጵያ ከዚህ ስምምነት ራሷን
Aለማግለሏ ስህተት መሆኑን፤ የIትዮጵያን Eና የኤርትራን ግንኙነት በዘለቄታው
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ይስተካከል ዘንድ የባህር በርን ጨምሮ የፖለቲካ፣ የIኮኖሚ፣ የድንበር፣ ወዘተ
የመሳሰሉትን የሁለቱን Aገሮች ግንኙነት የሚመለከቱ ጉዳዮችን ያካተተ ሁሉን Aቀፍ
ድርድር መካሄድ Eንዳለበት በመለስተኛ ፕሮግራሙ ተቀምጧል፡፡ መለስተኛ ፕሮግራሙ
ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን በተመለክተ Iትዮጵያ ልትከተል የሚገባትን ፖሊሲም
Aስቀምጧል፡፡
ከፍ ብሎ Eንደተገለጸው መድረኩ ከAንድ Aመት በፊት ሲጀመር ከተወሰኑ የጋራ
መርሆዎች ያለፈ ይህ ነው የሚባል የጋራ ፕሮግራም Aልነበረውም፡፡ ከAንድ Aመት
የጋራ ጥረት Eና ምክክር በኋላ የምክክር መድረኩ ይህንን የጋራ መለስተኛ ፕሮግራም
ለIትዮጵያ ህዝብ ለማቅረብ በቅቷል፡፡ በዚህ Aጋጣሚ Aስካሁን ድረስ በተስፋ Eና
በትEግስት ለጠበቀን መላው ሕዝባችን ያለንን ታላቅ Aክብሮት ለመግለጽ Eንወዳለን፡፡
መለስተኛ ፕሮግራሙ ያልተሟሉ በርካታ ነገሮች Eንደሚኖሩት Eንገነዘባለን፣
የIትዮጵያ የዴሞክራሲ ግንባታ ስራ የመላ Iትዮጵያውያን ስራ Eንደመሆኑ መጠን
ሁሉም Iትዮጵያዊያን ለዚህ ፕሮግም መጎልበት Eና ተፈጻሚነት የራሳቸውን ድርሻ
Eንዲያበረክትም በAክብሮት Eንጠይቃለን፡፡
መለስተኛ ፕሮግራሙ በስምንት ፓርቲዎችና በሁለት ታዋቂ ግለሰቦች ትብበር
የተዘጋጀ ቢሆንም በAገራችን መቻቻልና መተባበር ይኖር ዘንድ ሌሎች ፓርቲዎችም
¾SÉ[Ÿ< ¯LT ¾T>•[¨<” óÃÇ }SM¡‹G< uÒ^ ¾U”W^uƒ G<’@
”Ç=•` Ø]Á‹”” “k`vK”::
የመድረኩ መስራች ፓርቲዎች Aባላትና ደጋፊዎችም ፓርቲዎቻችሁ ይህንን
መድረክ Eንዲቀላቀሉ Eና Eንዲያጠናክሩ ላደረጋችሁት ትግል Eና ድጋፍ በድጋሚ
Eናመሰግናለን፡፡ Aሁንም የተራመድነው Aንድ በጎ Eርመጃ ብቻ መሆኑን ተገንዝባችሁ፤
ወደፊት ገና ብዙ የጋራ ጥረትና ሥራ Eንደሚጠብቀን ልናሳስባችሁ Eንወዳለን፡፡ በጋራ
ጥረታችሁ ፕሮግራሙ ተግባራዊ Eንደሚሆንም የጸና Eምነታችን ነው፡፡
የIህAዴግ Aባላትና ደጋፊዎችም ከዚህ በፊትም Eንደተናገርነው ሁሉ ዋናው
ትኩረታችን የሃገራችንን ውስብስብ ችግሮች በሕብረት Eና በመግባባት መንፈስ
የሚፈታበትን መንገድ መሻት Eንደሆነ፤ በማንኛውም መልኩ IህAዴግን ለማጥፋት
ይሁን የAባላቱን Eና የደጋፊዎቹን መብት ለመንካት Aላማ Eንዳላደረገ ከዚህ መለስተኛ
ፕሮግራም ይዘት ለመገንዘብ ትችላላችሁ፡፡ በመሆኑም ፓርቲያችሁ ለሃገራችን ችግሮች
መፈታት የበኩሉን ገንቢ AስተዋጽO ያደርግ ዘንድ የበኩላችሁን ገንቢ ሚና
Eንድትጫወቱ Aሁንም ታሪካዊ ጥሪያችንን Eናቀርባለን፡፡
በAገራችን የምትገኙ የውጭ የዲፕሎማሲ ማሕበረሰብም ፍላጎታችን የዜጎች
ዴሞክራሲያዊና ሰብAዊ መብቶች የሚከበሩባት ብሄር ብሄረሰቦች መበቶቻቸው
ተጠብቀው በመከባበር የሚኖሩባት
የተረጋጋች የበለጸገችና ጠንካራ Iትዮጵያ
ለመገንባት መሆኑን ተገነዝባችሁ ይህንን ጥረታችንን ትደግፉ ዘንድ ጥሪያችንን
Eናቀርባለን፡፡
መንግስትም በበኩሉ ይህን ለAገራችን ይበጃል ያልነውን ፕሮግራም ተግባራዊ
Eናደርግ ዘንድ ያለበትን ሐላፊነት Eንዲወጣ Eንጠይቃለን፡፡

ìì. Aጠቃላይ መርሆዎችና

Aቋሞች

1. ለIትዮጵያ Aንድነትና ሉAላዊነት በጽናት Eንቆማለን፡፡ በቀድሞ የነበሩትንና በAሁኑ
ጊዚ ያሉትን Iፍትሃዊና AድሎAዊ Aሠራሮች የተወገዱበት በመከባበር ላይ የተመሠረተ
Aንድነት Eንዲጠናከር በጽናት Eንቆማለን በመሆኑም መገንጠልን Aንደግፍም፡፡
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2. የግለሰብ½ የብሔር½ ብሔረሰቦች½ ህዝቦችና የቡድን መብቶች Eኩል Eንዲከበሩ
ሳንታክት Eንሠራለን፡፡
3. ሰብAዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች የሚከበሩባትና ማሕበረ(Iኮኖሚያዊ ፍትሕ
የሰፈነባት½ በብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች Eኩልነት ላይ የተመሠረተች½ የበለጸገች
Iትዮጵያ ለመገንባት ጠንክርን Eንንቀሳቀሳለን፡፡ ለዚህም
3.1 ሰብAዊ መብት በሁለንተናዊ መልኩ Eንዲከበር
3.2 ገለልተኛ የፍትሕ ሥርዓት ተዘርግቶ የሕግ የበላይነት በተግባር Eንዲገለጽ
3.3 ዴሞክራሲያዊ መብቶች ያለገደብ Eንዲከበሩ ማለትም
ሀ. በነጻ የመደራጀትና የመንቀሳቀስ ያልተገደበ መብት
ለ. የመናገር፣ የመጻፍና ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት
ሐ. ነጻና ፍትሓዊ ምርጫ በገለልተኛ የምርጫ Aስፈጻሚዎች በተAማኒነት
ማከናወን Eና
መ. የመድብለ(ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ Eውን የሚሆንበትን
ስርዓት ለመገንባት በቆራጥነት Eንንቀሳቀሳለን፡፡
4 Aንዱ የሌላውን ፖለቲካዊ Aመለካከትና ርEዮተAለም በማስገደድ ለመቀየር ወይም
ለማስቀየር ሳይሆን ሁሉም የየራሱን ፖለቲካዊ Aመለካከት Eና ርEዮተAለም በነጻነት
የማራመድ መብቱ የሚከበርበት የሰለጠነ ፖለቲካ ለማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ
Eንዲሰፍን ለማድረግ Eንንቀሳቀሳለን፡፡
5 በመሰረታዊ ሃገራዊ ጉዳዮች ላይ ብሄራዊ መግባባት መፍጠር ለሃገራችን Eጅግ
Aስፈላጊና Aንገብጋቢ በመሆኑ ለዚህ ዓላማ ተኩረት ሰጥተን Eንራመዳለን
ለተግባራዊነቱም Eንታገላለን፡፡
የብሄራዊ መግባባት ውይይት Eንዲካሄድ ሁኔታዎችን Eናመቻቻለን፤ በዚህም
የብሄራዊ መግባባት ውይይት ላይ Aሁን ሥልጣን ላይ ያለውን ገዢ ፓርቲ ጨምሮ
በሃገር ውስጥ በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱትን፣ በውጭ ሃገር የሚንቀሳቀሱትን Eና
በትጥቅ ትግል ዓላማቸውን የሚያራምዱትን የፖለቲካ ድርጅቶችን፣ ÅÓV ¨Å
WLT© ƒÓK< }SMc¨< uwN?^© SÓvv~ ”Ç=d}ñ “Å`ÒK”:: የተለያዩ
የሕብረተሰብ ክፍሎችን Eና ብሄር ብሄረሰቦችU Eንዲሳተፉ (Eንዲካተቱ) Eንደርጋለን፡፡
ህዝቡ መርጦን ለስልጣን ከበቃንም ሁሉንም የፖለቲካ ሓይሎች የሚያሳትፍ ብሄራዊ
ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ የAንድነት መንግስት Eናsቁማለን፡፡
6 Eርቅና ሰላም በሃገራችን መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ለማስማማት Eና ለብሄራዊ
መግባባት Eንቅስቃሴ ከፍተኛ AስተዋጽO Aለው፡፡ በመሆኑም የሃገራችን ፖለቲካ ከቂም
በቀል Eና ከጥላቻ ስሜት Eንዲሁም ከተለያዩ ቁርሾዎች የሚላቀቅበት ሁኔታ
Eንዲፈጠር Eንታገላለን፡፡
ለEርቅና ሰላም ሲባል ዜጎች የAንድ ፖለቲካ ፓርቲ Aባል ወይም የAንድ
መንግስታዊ ተቋም ባልደረባ በመሆናቸው ብቻ የማይወነጀሉበትና በግለሰብ ደረጃ
የፈጸሙት ወንጀል Eስከሌለ ድረስ መብታቸው በAግባቡ (በሙሉ) የሚከበርበት ሁኔታ
ለመፍጠር Eንሰራለን፡፡
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7 ሕገ መንግስታዊ ስርዓት Eንዲኖር Eና Eንዲጠናከር Eየሰራን ሕገ መንግስቱ
ሁሉንም የፖለቲካ ሃይሎችና ሕዝቡን ባሳተፈ መልኩ ወይይት ተደርጎበት በሕዝበ
ውሳኔ ßU` የሚሻሻልበት ሁኔታ Eንዲፈጠር ተግተን Eንሰራለን፡፡
ÌììÝ ክፍል Aንድ፡- ፖለቲካዊ ጉዳዮች
1. ሰብዓዊ መብቶችን ስለማስከበር
1.1. በሥራ ላይ ያለው ሕገ መንግስት በሃገራችን መሠረታዊ የሆኑ መብቶችና ነፃነቶች፣
ማለትም ሰብAዊና ዴሞክራስያዊ መብቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጩ የማይጣሱና
የማይገፈፉ መሆናቸውን በግልፅ ቢያውጅም፤ ይህንንም በተመለከተ Iትዮጵያ
ያጸደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ ስምምነቶች (ማለትም E.ኤA. 1948 ዓ.ም. የጸደቀው Aለም
Aቀፍ የሰብAዊ መብቶች Aዋጅ (UN Human Rights Declaration)፣ E.ኤ.A 1976 ዓ.ም.
የጸደቀው AለምAቀፍ የዜጎች Eና የፖለቲካ መብቶች ኮንቬንሽን፣ የAፍሪካ የሰብAዊና
የሕዝቦች መብቶች ቻርተር Eና የኮተኑ ስምምነት፣ ወዘተ) የሃገሪቱ ሕግ Aካል
መሆናቸውንና፣ በሕገ መንግስቱ የተዘረዘሩት መሰረታዊ መብቶች Eና ነፃነቶች ከEነዚህ
ሕግጋት፣ ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶችና ዓለም Aቀፍ ሠነዶች መርሆዎች ጋር
በተጣጣመ መንገድ ይተረጎማል ብሎ ቢደነግግም፤ ማንኛውም ዜጋ፣ የመንግስት Aካላት፣
የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ሌሎች ማሕበራት፣ Eንዲሁም ባለስልጣኖቻቸው ሕገ መንግስቱን
የማስከበርና፣ ለሕገ መንግስቱ ተገዢ የመሆን ኃላፊነት Eንዳለባቸው በግልፅ ቢደነግግም፤
IህAዴግ Eና Eርሱ የሚመራው መንግስት Eነዚህን የዜጎች መብቶች Eና ነፃነቶች
ማክበር ያለመቻል ብቻ ሳይሆን ራሱም በብዙ መልኩ Eየጣሰና Eየገፈፈ ቆይቶAል፡፡
በዚህም ምክንያት ዜጎች በግለሰብም ሆነ በቡድን ደረጃ ለከፍተኛ ጉዳትና Eንግልት
ተዳርገዋል፡፡
መድረኩ Eነዚህ መብቶች በሁለንተናዊ መልኩ ይከበሩ ዘንድ በጽናት ይቆማል፡፡
ማንኛውም የመንግስት Aካላት Eንዲያከብሩዋቸው፤ ባያከብሩዋቸው ደግሞ ሁሉም በሕግ
ተጠያቂ የሚሆኑበትን ስርዓት ያመቻቻል፡፡ የሰብAዊ መብት ጥሰቶችን የሚዘገቡበት፤
ምርመራ Eና ማጣራት የሚካሄድበት፤ ግኝቱ ይፋ የሚሆንበት፤በዳዮች ለሕግ
የሚቀርቡበት ተበዳዮችም ለደረሰባቸው በደል የሞራል Eና
የማተርያል ካሳ
የሚያገኙበት ሁኔታ ይመቻቻል፡፡ ለዚህ Aላማ ተብለው የተቋቋሙት መንግስታዊ
ተቋማት ሥራቸውን በብቃት ለማከናወን Eንዲችሉ በሕግም በAደረጃጀትም ተመጣጣኝ
ጉልበት Eንዲኖራቸው ይደረጋል፤ በዚህ ዙርያ የሚንቀሳቀሱ መንግስታዊ ያልሆኑ
ድርጅቶችም ስራቸውን በተገቢው ያከናውኑ ዘንድ Aስፈላጊው የሕግ ማEቀፍ
ይፈጠርላቸዋል፡፡
1.2. ማንኛውም ሰው የማይደፈር Eና የማይገሰስ በሕይወት የመኖር መብት
Aለው፡፡ በሕግ Aስፈጻሚ Aካላት ሕገ ወጥ Eርምጃ ዜጎች ሕይወታቸውን የሚያጡበት
ሁኔታ በማያዳግም ይቆም ዘንድ፤ መታሰራቸው Eየታወቀ ሁኔታቸው ግን ያልታወቀ
ዜጎች Eና የተገደሉ ዜጎች ሁኔታ የሚዘገብበት፤ ምርመራ Eና ማጣራት ተደርጎ
Aጥፊዎቹ የሚለዩበት Eና ለሕግ የሚቀርቡበት ሁኔታ ይደራጃል፡፡ ይፈጠራል፡፡
ማንኛውም ባለስልጣን Eና የሕግ Aስፈፃሚው Aካል ባልደረባ ለሚወስነው Eና
ለሚፈጽመው ሕገ ወጥ ድርጊት ኃላፊ Eና ተጠያቂ ይሆናል፡፡ ባለስልጣናት
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በሚመሩዋቸው ተቋማት Aማካኝነት ለሚፈጸም የሰብAዊ መብት ጥሰት የመጀመርያ
ኃላፊነት ተሸካሚዎች ይሆናሉ፡፡
1.3. ማንኛውም ሰው ንብረት የማፍራት መብት Aለው፡፡ መንግስት ለግል
ንብረት ተገቢውን ጥበቃ ይሰጣል፡፡ ማንኛውም ግለሰብ ካለራሱ ፈቃድ ወይም ከፍርድ
ቤት ውሳኔ ውጪ ሃብቱ Eና ንብረቱ Aይወሰድበትም፡፡ ለሃገር የጋራ ልማት ወይም
ደህንነት የግል ንብረት ለመንግስት Aገልግሎት ማዋል ቢያስፈልግ ባለንብረቱ በወቅቱ
የገበያ ዋጋ ተመጣጣኝ ካሳ ይሰጠዋል፡፡
1.4. መድረኩ ሽብርተኝነትን ይቃወማል፡፡ ይህ Eንደተጠበቀ ሆኖ IህAዴግ
የፖለቲካ ተቃዋሚዎቹን በAሽባሪነት የሚፈርጅበትን መመዘኛ Eና በፀረ-ሽብር ትግል
ሽፋን በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈጽመውን የሰብAዊ መብት ጥሰቶችን Aጥብቆ
ይቃወማል፡፡
1.5. የIትዮጵያ ሰብAዊ መብት ኮሚሽን የሰብAዊ መብት ጥሰቶችን ለመከታተል
በሚያስችለው መልኩ ከAስፈጻሚው Aካል ነፃ ሆኖ Eንዲቋቋም Eና Eንዲደራጅ
ይደረጋል፡፡ ተበዳይ ወገኖች Eና መንግስታዊ ያልሆኑ የሰብAዊ መብት ድርጅቶች
ጨምሮ ከማንኛውም ወገን የሚቀርቡትን የሰብAዊ መብት ጥሰቶችን የሚመለከለቱ
Aቤቱታዎችን Eና ጥቆማዎችን ይቀበላል፤ ይመረምራል፡፡ የሚያስከስስ የሰብAዊ መብት
ጥሰት ተፈጽሞAል ብሎ ሲያምን በበዳዩ ላይ ክስ ይመሰረት ዘንድ ጉዳዩን ለዓቃቤ ሕግ
ይመራል፡፡ ኮሚሽኑ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያቀርበው መደበኛ ሪፖርት
ውሰጥ ይህንንም ያካተተ Eንዲሆን ይደረጋል፡፡
ኮሚሽኑ በሚያከናውነው ስራ ውስጥ የሕግ Aስፈጻሚውም ሆነ የሌላ Aካላት
ማንኛውም ጣልቃ ገብነት Eንዳይኖረው የሚያስችል ሕግ Eንዲወጣ ይደረጋል፡፡ ለስራው
የሚመጥን Aመራር፤ Aደረጃጀት Eና የሙያተኛ ጥንቅር Eንዲኖረው Eና በቂ ባጀት
Eንዲመደብለት ይደረጋል፡፡ ኮሚሽኑ ይሕንን ሲያደርግ ስራው ከሙስና Eና
ከወገንተኝነት በጸዳ መልኩ ያከናውን ዘንድ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Aስፈላጊውን
ስርዓት Eንዲያበጅ ይደረጋል፡፡
1.6. በሕገ መንግስት Eንደተደነገገው ማንኛውም ሰው የግል ሕይወቱ፣ ግላዊነቱ
የመከበር መብት Aለው፡፡ በዚህ መሰረት የደህንነት ተቋማት በዜጎች የግል ሕይወት ላይ
የሚያደርጉት ክትትል፤ በሕብረተሰቡ ውስጥ የፍርሃት ድባብ ለመፍጠር Eየተደረጉ ያሉ
የዛቻ Eና የማስፈራርያ Eንቅስቃሴዎች Eንዲቆሙ ይደረጋሉ፡፡ በሰው የግል መኖርያ
ቤት ይሁን የስራ ቦታ ያለፍርድ ቤት ትEዛዝ በዘፈቀደ ገብቶ ክትትል ይሁን ብርበራ
Eንዳይኖሩ ይደረጋል፡፡
ለሃገር Eና ለሕዝብ ደህንነት ሲባል ይህንን ማድረግ Aስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ
ክትትሉም ሆነ ብርበራው የሚከናወነው በሕግ ስልጣን በተሰጠው Aካል የጽሑፍ
ትEዛዝ ወይም ፈቃድ ከተሰጠ ብቻ ይሆናል፡፡ Aስፈጻሚው Aካል ትEዛዙን
የሚፈጽመው ከማንኛውም ማስፈራራት Eና Eንግልት በጸዳ መልኩ ይሆናል፡፡
1.7. በሕገ መንግስቱ Eንደተደነገገው የዜጎች በሕግ ከተደነገገው ስርዓት ውጪ
ነጻነታቸውን Aያጡም፡፡ በመሆኑም፤
1.7.1. ማንኛውም ሰው በሕግ ከተደነገገው ሥርዓት ውጪ ሊያዝ Eና ክስ
ሳይቀርብበት ወይም ሳይፈረድበት ሊታሰር Aይገባውም፡፡ የተያዙ ሰዎች ምርመራ
በሚደረግበት ጊዜ ድብደባን ጨምሮ ከማንኛውም IሰብAዊ ከሆነ Eና ክብርን
ከሚያያዋርድ ምርመራ የተጠበቁ ይሆናሉ፡፡
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"ማንኛውም ሰው በራሱ ላይ Eንዲመሰክር Aይገደድም" የሚለውን ሕገ
መንግስታዊ ድንጋጌ በመተላለፍ የሚፈጸሙት የማስገደድ Eርምጃዎች Eና ሁኔታዎች
Eንዲወገዱ ይደረጋል፡፡
1.7.2 ማንኛውም ሰው በፖለቲካ Aመለካከቱ ምክንያት Aይታሰርም፡፡
በፖለቲካ Aመለካከታቸው ምክንያት በEሰር የሚገኙ ወገኖችም Eንዲፈቱ ይደረጋል፡፡
1.7.3. የተያዙ ሰዎች ወንጀል መስራታቸው በፍርድ Aስኪረጋገጥ ድረስ ንጹህ
Eንደሆኑ ይቆጠራል፡፡ መንግስት የተያዙትን ሰዎች ጥፋተኛ ለማሰኘት በቀጥታም ሆነ
በተዘዋዋሪ የሚያደርገው የሕዝብ ግንኙነት ስራ የተከለከለ ይሆናል፡፡
1.7.4. የተያዙ ሰዎች በዋስ የመፈታት መብት Aላቸው፡፡ በሕግ በተደነገገው
መሰረት ዋስትና መፍቀድ Aለመፍቀድ የሚወሰነው በፍርድ ቤት ይሆናል፡፡ መንግስት
የተያዙ ሰዎች በዋስ መለቀቅ የለባቸውም ብሎ ካመነ ለፍርድ ቤት የማስረዳት ሽክሙን
ይወጣል Eንጂ ለፍርድ ቤቶች ሚዛናዊ ውሳኔ የተተወውን የዋስ መብት መጠበቅን
ጉዳይ የሚጻረር ማንኛውም Eርምጃ Aይወስድም፡፡
መድረክ IህAዴግ የተያያዘውን መሰረታዊ የሆኑትን ሰብAዊ Eና ዴሞክራስያዊ
መብቶችን የሚፃረሩ ሕጎችን የማውጣት Eንቅስቃሴ Aጥብቆ ይቃወማል፡፡
1.7.5. የተያዙ ሰዎች ወደ ፍርድ ቤት የመቅረባቸው ጉዳይ በፖሊስ ፈቃድ
የሚወሰን መሆኑ ቀርቶ በሕገ መንግስቱ በተደነገገው መሰረት በAርባ ስምንት ሰዓታት
ውስጥ Eንዲፈጸም ይደረጋል፡፡ ፖሊስ ለተጨማሪ ምርመራ ፍርድ ቤትን ተጨማሪ ጊዜ
ሊጠይቅ ፍርድ ቤትም ሊፈቅድ ይችላል፡፡ ይህ Eንደተጠበቀ ሆኖ ለተጨማሪ ምርመራ
የሚሰጠው በጊዜው ርዝማኔ Eና በቀጠሮዎቹ ብዛት የተገደበ Eንዲሆን በማድረግ
ተጨማሪ ጊዜ በመጠየቅ ሽፋን በተያዙ ሰዎች ላይ የሚደረገው መጉላላት Eንዲወገድ
ይደረጋል፡፡
1.7.6. የተያዙ ሰዎች በሕግ በታወቀ Eስር ቤት ብቻ ይቆያሉ፣ በAገራችን በሕግ
ያልታወቀ ድብቅ Eስር ቤት Eንዳይኖሩ ይደረጋል፡፡ በጥበቃ ስር ያሉና በፍርድ የታሰሩ
ሰዎች ሰብAዊ ክብራቸው በሚጠብቁ ሁኔታዎች የመያዝ ሕገ መንግስታዊ መብታቸው
ይጠበቅ ዘንድ Eድሜ፣ ፆታን Eና የጤንነት ሁኔታን ባገናዘበ መልኩ፤ ምግብ፣
ሕክምና፣ በቂ ውሃ፣ መጸዳጃ Eና ንጽሕና መጠበቅያ በተሟላበት ሁኔታ፤ በቂ ብርሃን፣
Aየር፣ መንቀሳቀሻን ጨምሮ ለመኝታ የሚሆን በቂ ስፍራ በተዘጋጀበት Eስር ቤት
Eንዲኖሩ በማድረግ Aሁን በAገሪቱ Eስር ቤቶች ያለውን ዘግናኝ የEስር ቤቶች ሁኔታ
Eንዲሰተካከል ይደረጋል፡፡
1.7.7. የታሰሩ ሰዎች በሕገ መንግስቱ የተደነገገውን ከትዳር ጓደኞቻቸው፣
ከቅርብ ዘመዶቻቸው፣ ከጓደኞቻቸው፣ ከሃይማኖት Aማካሪዎቻቸው፣ ከሐኪሞቻቸው
Eና ከሕግ Aማካሪዎቻቸው ጋር የመገናኝትና Eንዲጎበኟቸው Eድል የማገኘት መብት
Aላቸው፡፡
ማንኛውም የፖሊስ ጣብያ Aዛዥ፣ የማረምያ ቤት Aዛዥ Eና መርማሪ ፖሊስ
ከላይ የተገለጹት የማከበር ኃላፊነቱ የሚረጋገጥበት፤ ሕጉና የሙያው ስነ ምግባር
ከሚፈቅደው ውጪ የሆነ ድርጊት Eንዲያከናውን ከበላይ ኃላፊዎቹ የሚደርስበትን ጫና
ይቋቋም ዘንድ ለራሱም ተገቢውን ጥበቃ የሚያገኝበት ሁኔታ ይመቻቻል፡፡
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2. የEምነት ነፃነት
2.1. ማንኛውም ዜጋ የፈለገውን ሃይማኖት የመከተል መብቱ የተጠበቀ ነው፤
ማንኛውም Iትዮጵያዊ በEምነቱ ምክንያት ለማንኛውም Iትዮጵያዊ የተረጋገጠለትን
መብትና ጥቅም Aይነፈገውም፡፡
ሃይማኖት የግል ሃገር ግን የጋራ መሆናቸው ግንዛቤ Aግኝቶ፤ መንግስት Eና
ሃይማኖት፣ ሃይማኖት Eና ፖለቲካ Eንዲለያዩ፤ መንግስታዊ ሃይማኖት Eንደሌለ ሁሉ
የመንግስትን ስልጣን ለመቆጣጠር የሚንቀሳቀስ ሃይማኖት Aለመኖሩ Eንዲጠበቅ
መድረኩ Aበክሮ ይሰራል፡፡
2.2. ሃይማኖቶች በመንግስት ፊት Eኩል ናቸው፡፡ በመሆኑም መንግስት ሁሉንም
በEኩል ያስተናግዳል፣ Eኩል ጥበቃም ያደርግላቸዋል፡፡
2.3. በሃገራችን Iትዮጵያ በሃይማኖቶች መካከል መቻቻል Eና መከባበር Eንዲኖር
ተግተን Eንሠራለን፡፡ ለተግባራዊነቱም የሃይማኖት ተቋማት፣ ምEመናን፣ መንግስት፣
ፖለቲካ ፓርቲዎች Eና ሲቪክ ማኅበራት በኃላፊነት መንፈስ በጋራ Eንዲሠሩ
Eናደርጋለን፡፡
የEምነት ተቋማት ተቀራርቦ በመወያየት Aንዱ ሃይማኖት በሌላው ሃይማኖት
ጣልቃ መግባትንና የሚያስወግዱበት፤ በሃይማኖታዊ ትምህርትና ስብከት ሽፋን Aንዱ
የሌላውን Eምነት የሚያጣጥልበት ሁኔታ Eንዳይኖር የሚያደርጉበት ከተቻለ ይህንን
ለማረጋገጥ የሚችል የጋራ የስነ ምግባር መርሆዎች ላይ መግባባት የሚደርሱበት
ሁኔታ Eንዲፈጠር መድረኩ የሚቻለውን ሁሉ ያደርጋል፡፡

3. ዴሞክራስያዊ መብቶች በተመለከተ
3.1. ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት
3.1.1. ሕገ መንግስቱ "ለፕሬስ ልዩ ጥበቃ ይደረጋል" ፣ "የመንግስት መገናኛ ብዙሃን
ለሁሉም በEኩል ያገለግላሉ ቢልም፤ ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት
የመሰለውን Aመለካከት ለመያዝ Eንደሚችል፤ ሃሳቡን የመግለጽ ነፃነት Eንዳለው፤ ይህ
ነፃነት በማንኛውም የማሰራጫ ዘዴ ማንኛውንም ዓይነት መረጃና ሃሳብ የመሰብሰብ፣
የመቀበልና የማሰራጨት ነፃነቶችን Eንደሚያካትት ቢደነግግም IህAዴግ በታወጁ
ሕግጋት Eና ባልታወጁ ውስጣዊ መመርያዎች Aማክኝነት Eነዚህን ነፃነቶች Eና
መብቶች Aፍኗል፡፡
ከAስር Aመታት በፊት የወጣው የብሮድካስት Aዋጅ ተግባራዊ ሳይሆን መክኖ
Eንዲቀር Aድርጓል፤ የመንግስት መገናኛ ብዙኃን ነፃ የዜጎች ሃሳብ መንሸራሸርያ
መሆናቸው ቀርቶ የIህAዴግ Aብዮታዊ ዴሞክራሲ ርEዮት ማስረጽ ላይ Eንዲጠመዱ
ተደረጓዋል፡፡ በማተሚያ ቤቶች በሚደረግ ስውር ጫና፣ በሕትመት ወረቀት ላይ
በተጫነው ቀረጥ፣ በAዲሱ የፕሬስ ሕግ በኩል በጋዜጠኞች Eና በAሳታሚዎች ላይ
የተነጣጠረው Aስፈሪ ቅጣት ምክንያቶች የግል ፕሬስ Eንዲዳከም፣ በፍርሃት ራሱን በገዛ
ራሱ ሳንሱር Eንዲያደርግ Eና ለመንግስትና ለIህAዴግ Eንዲያጎበድድ Eየተደረገ
ይገኛል፡፡
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መድረክ ሃሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት በሕገ መንግስቱ በሰፈረው መሰረት
Eና በሱ መሰረት ብቻ ተግባራዊ Eንዲሆን ያደረጋል፤ ለሕገ መንግስቱ Aላማና መንፈስ
ተፃራሪ የሆኑት ሕጎች Eንዲሻሩ Eና በመትካቸው የሕገ-መንግስቱን መንፈስ Eና Aለማ
የሚያነጸባርቁ ሕጎች Eንዲወጡ፡፡ የሚወጣውን ሕግ በትክክል ተግባራዊ የሚያደርጉ
ተቋማት Eንዲቋቋሙ ያደርጋል፡፡ ተቋማቱን ለመምራት የሚሾሙት ሰዎች ለዚሁ
ሃገራዊ ኃላፊነት የሚመጥን ሙያዊ ብቃት ያላቸው Eና ከፖለቲካዊ ወገንተኝነት
ገለልተኛ ሆነው የሚሰሩ ሰዎች Eንዲሆኑ ያደርጋል፡፡
3.1.2. ሕትመት ለሃገር ሰብAዊ ሃብት Eድገት ላይ ያለውን ግዙፍ AስተዋጽO
በመገንዘብ፤ የሕትመት ዋጋ በEውቀትና ሃሳቦች ስርጭት መስፋት Eና መጥበብ ላይ
ያለውን ስፍራ በማጤን፤ ከሕትመት ጋር ተያያዥ የሆኑ ወጪዎች Eንዲቀነሱ ወይም
ተማጣጣኝ Eንዲሆኑ በማድረግ የሕትመት ውጤቶች ለAንባብያን በዋጋ ተደራሽ
Eንዲሆኑ ይደረጋል፡፡
3.1.3. በሕገ መንግስቱ የተረጋገጠውን የዜጎች ሃሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት
የሚያረጋግጡ የፕሬስ Eና የብሮድካስት Aዋጆች Eንዲወጡ Eና ሥራ ላይ Eንዲውሉ
Eናደርጋለን፡፡ በዚህም ከመንግስት በተጓዳኝ በፕሬሱም ሆነ በኤሌክትሮኒክ ሚድያው
ጠንካራ የግሉ ሴክተር ተሳትፎ Eንዲኖር ይደረጋል፡፡
3.1.4. የመንግስት መገናኛ ብዙሃን የገዢው ፓርቲ ፖለቲካ መጥመቅያ ከመሆን
ተላቀው ከፖለቲካ ፓርቲ ወገንተኝነት በጸዳ መልኩ Aገልግሎታቸውን Eንዲሰጡ
ይደረጋል፤ ለፓርቲዎች ያላቸው ተደራሽነትም በEኩልነት Eና በፍትሃዊነት መርሕ ላይ
የተመሰረተ Eንዲሆን ይደረጋል፡፡
Eንደወረዳ ኔት Eና ስኩል ኔት የመሳሰሉት በመንግስት ሃብት የተገነቡት መገናኛ
ዘዴዎች ለገዢው ፓርቲ ፖለቲካ Aላማ ማሰራጫነት መዋላቸው ቀርቶ ለተቋቋሙለት
Aላማና ለሕዝብ መረጃ ማሰራጫ Aገልግሎት Eንዲውሉ ይደረጋል፡፡
3.1.5. በIንተርኔት Eና በቴሌፎን በኩል የሚደረገው ግንኙነት ቴክኖሎጂው
የፈቀደውን ያክል Aሟጦ በመጠቀም ዜጎች የሚያስፈለጋቸውን መረጃ ያለAንዳች ስጋት
የመያገኙበት Eና የሚለዋወጡበት Eንዲሆን ይደረጋል፡፡
መድረክ መረጃን በመከልከል ሳይሆን Eድገት Eና ሰላም የሚረጋገጠው ዜጎች
ይበልጠውኑ ለመረጃ Eና ለEውቀት ቅርብ Eንዲሆኑ በማደረግ ነው ብሎ ያምናል፡፡
ከዚህ በመነሳትም ይህንኑን ቴክኖሎጂ መልሶ ዜጎችን ለመሰለያነት Eና ነጻ የመረጃ Eና
የሃሳብ ልውውጥን ለመገደብ የማዋሉ Aፋኝ Eንቅስቃሴ Eንዲቆም ያደረጋል፡፡ በዚህም
መሰረት Eንደጃሚንግ፤ የIንተርኔት ጣብያዎች Aፈና Eና የስልክ ጠለፋ የመሳሰሉት
ሕገ ወጥ ተግባራት Eንዲቀሩ ያደረጋል፡፡
3.1.6. ሃሳብን የማሰራጨት ነፃነት በስነ-ጽሕፍ፣ በትያትር፣ በሙዚቃና
ዘፈን፣በፊልም Eና በስEል፣ Eንዲሁም በስነ ቅርፅ መልክ የሚደረገውን ስርጭት
ይጨምራል፡፡ Eንደፕሬስ Eና Eሌክትሮኒክ ሚድያ ሁሉ በEነዚህ ዘርፎች የሚደረገው
ስውር ሳንሱር Eና ክልከላ ይወገዳል፡፡
3.1.7. መድረክ፤ ሃሳብ ከመግለጽ ነፃነት ጎን ለጎን የሃገርን ነፃነት Eና ጥቅም
የማስጠበቅ፤ የሕዝብን ባህል Eና ወግ ከማክበር፤ ለራስ ክብር Eና ነፃነት ቀናI የመሆን
ያክል ለሌሎች ወገኖች ነፃነት Eና መልካም ስም ጥበቃ የማድረግ፤ Eንዲሁም ሕገ
መንግስቱንና ሌሎች የሃገሪቱን ሕጎች የማክበር ግዴታዎችም Aብረው Eንደሚኖሩ
ይገነዘባል፡፡ በመሆኑም ከሚመለከታቸው Aካላት ጋር በመመካከር Eነዚህ ግዴታዎች
የሚከበሩበት ሁኔታ Eንዲኖር Aበክሮ ይሰራል፡፡
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3.2. የመደራጀት መብት
3.2.1. ገዢው ፓርቲ ለሕዝብ ነጻ Eንቅስቃሴ Eና ነጻ Aደረጃጀት ካለው ስጋት Eና
ፍርሃት በመነጨ ምክንያት ሁሉን የሕዝብ Aደረጃጀት በቁጥጥሩ ስር የማደረግ፤ ይህንን
ድርጊቱን የማይቀበሉትን የማፍረስ Eና Eምቢ ባለው ላይ ሌላ ተቀናቃኝ ድርጅት
ሲፈጥር ቆይቷል፡፡ ይባስ ብሎ ደግሞ ከሱ ድምጽ ሌላ ድምጽ የሚያሰሙትን፤ ለEርሱ
ድጋፍ ከመስጠት ተቆጥበው ለቆሙለት Aላማ Eና ለAቋቋማቸው Aባል መብት Eና
ጥቅም የሚቆሙትን ድርጅቶች የገቢ ምንጭ Aጥተው Eንዲቀጭጩ የሚያደረጉ
ሕጎችን ማውጣት ስራ ላይ ተጠምዶ ይገኛል፡፡
መድረክ ነጻ Eና ሰፊ የሕዝብ ተሳትፎ ያላቸው፤ ለሰላምና ለገንቢ Aላማ
የሚታገሉ ድርጅቶች በAገሪቱ መገኘት ለዜጎች ነጻነት መከበር Aለኝታ Eንደሆነ Eና
የዜጎች ነጻነት ለመከበሩ ማረጋገጫ Eንደሆነ ያምናል፡፡ በመሆኑም በሕገ መንግስቱ
የተደነገገው የመደራጀት መብት ያለAንዳች መሰናክል Eንዲከበር Eና በመደራጀት መብት
ላይ ሳንካ ለመፍጠር የወጡት ሕጎች Eንዲሻሩ Eና Eንዲሰተካከሉ ይታገላል፡፡
3.2.2. ማንኛውም ግለሰብ ሃሳቡንና ፍላጎቱን ከሌሎች ጋር በሰላማዊ መንገድ
ለመተግበር በሙያ፣ በትምህርት፣ በብዙሃን ማህበር፤ በፖለቲካ የመደራጀት መብቱ
የተጠበቀ ይሆናል፡፡ የመብት Aጠቃቀሙ በግለሰቡና በተደራጀበት ተቋም ፈቃድ Eና
በሕገ መንግስቱ ብቻ ይወሰናል፡፡
ማንኛውም ፖለቲካዊ ያልሆነ Aደረጃጀት በፖለቲካ ጉዳይ Aቋም ለመውሰድ
ሳይገደድ ለቆመለት Aላማ Eና ለAቋቋሙት Aባለት መብት የመቆም Eና የመከራከር
መብት Aለው፡፡
3.2.3. በስራ ላይ ያሉት የፓርቲ፣ የሲቪክ ማሕበረሰብ Eና ሌሎች የሕዝብ Aደረጃጀትን
የሚመለከቱ ሕጎች ለቆሙለት ዓላማ Eና ለAባላቱ ያለባቸውን ግዴታ በሚያስጠብቅ Eና
የመደራጀት መብትን በማይገድብ መልኩ Eንዲከለሱ ይደረጋል፡፡
መንግስት ከፖለቲካ ወገንተኝነት በፀዳ መልኩ የሕዝብ Aደረጃጀቶችን ጥያቄዎች
የማስተናገድ Eና የማስተዳደር ግዴታ ይኖረዋል፡፡ ለEነዚህ ተቋማት ከመንግስት
የሚቀርብ ድጋፍ በሚኖርበት ጊዜ Eና ሁኔታ Aቅርቦቱ ፍተሃዊ በሆነ መንገድ ለሁሉም
ስንዲደርስ ይደረጋል፡፡
3.2.4. የሴቶች½ የወጣቶች½ የገበሬዎችና የንግዱ ማሕበረ(ሰብ ¾S<Á ማሕበራት
ከመንግስት Eና ከገዢው ፓርቲ ጥገኝነትና ተጽEኖ ነፃ ሆነው በሲቪክ ማሕበርነታቸው
ለAባሎቻቸው ፍላጎትና ለሕግ ብቻ ተገዥ በመሆን Eንዲደራጁ Eና Eንዲንቀሳቀሱ
ሁኔታው ይመቻቻል፡፡ ህዋሶችና ሌሎች የፓርቲ መዋቀሮች በነዚህና በሌሎች ሲቪክ
ማሕበራት ውስጥ ማደራጀትም ሕገ ወጥ ይሆናል፡፡ Eነዚህ ነፃ መሕበራት በነፃ
መሕበርነታቸው ከመንግስት የሚያገኙት Aገልግሎት Eንደማንኛውም የIትዮጵያ
ማሕበራት ይሆናል፡፡
በፓርቲ መዋቅሮች የሚደራጁት የሴቶችም ሆኑ የወጣቶች ማሕበራት ግን
የፓርቲያቸው Aካላት ስለሆኑ መላውን ሴቶችን ወይም ወጣቶችን Eንደሚወክሉ
በማስመሰል ገዥው ፓርቲ የመንግስት ሃብት ያለAግባብ Eንዲጠቀሙ የሚያደርግበት
Aሰራር AድሎAዊ Aሰራር በመሆኑ Eንዲቀር ይደረጋል፡፡
3.3. የመሰብሰብና ሰልፍ የማድረግ መብት
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3.3.1. ሕገ መንግስቱ ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን መሣርያ ሳይዝ
በሰላም የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነት Eና Aቤቱታ የማቅረብ መብት
Eንዳለው ቢደነግግም፤ የመንግስት Aካላት ይህንን Aውቀው ለጥበቃ Aስፈላጊውን ቅድም
ዝግጅት ያደርጉ ዘንድ ከሰብሰባ Eና ሰልፍ Aዘጋጆች በኩል የሚጠበቀው ተፈላጊውን
መረጃ መስጠት Eና ማሳወቅ ብቻ መሆኑ በሕግ ቢደነገግም IህAዴግ በተግባር ይህንን
የማሳወቅ ግዴታ ፈቃድ ወደ መጠየቅ ግዴታ Eንዲቀየር Aድርጎታል፡፡ ፈቃድ
መጠየቁንም ለራሱ መሰብሰብያ ቦታ ከማገኘት Eና ከመከራየት፤ መከራየቱንም ራሱ
ተመልሶ ፍቃድ ከማግኘት ጋር Eንዲቆላለፍ በማደረግ በAገሪቱ ስብሰባ ይሁን ሰላማዊ
ሰልፍ ማድረግ የማይቻል ወይም በጣም Aስቸጋሪ Eንዲሆን በማድረግ ዜጎች በዚህ
መብታቸው Eንዳይጠቀሙ ክልከላ Aበጅቶባቸዋል፡፡
መድረክ በሕገ መንግስቱ ውስጥ የሰፈረውን መብት Eና ነፃነት የሰፈረበትን
መንፈስና Aለማ በመገንዘብ ያላንዳች መሸራረፍ ተግባራዊ Eንዲሆን ያደርጋል፡፡
Eንቅፋት የሆኑትን ሕጎችና Aሰራሮች Eንዲሻሩ ያደረጋል፡፡ በዚህ ሕገ መንግስታዊ
መብት ላይ Eንቅፋት የሚፈጥሩ የፌዴራል Eና የክልል መንግስታት ባለስልጣናት
Aስፈላጊው የEርምት Eርምጃ Eንዲወሰድባቸው ይታገላል፡፡
3.3.2. በሕግ ግድ የሚለውን መረጃ Aፙልቶ ሰለማዊ ሰልፍ ወይም የሚደረግ
መሆኑን ለሚመለከተው የመንግስት Aካል ማሳወቅ፣ የEንቅስቃሴው ዓላማና የስልቱ
ሰላማዊ መሆን ለተሳታፊዎቹ ማሳወቅ Eና መቀስቀስ የAዘጋጆቹ የስራ ድርሻ ይሆናል፡፡
ይሕ ተደርጎም በሰልፉ Eና በስብሰባው ሂደት ላይ በሰርጎ ገቦች Eና መሰል Aፍራሽ
Aካላት ምክንያት ሂደቱ ቢታዎክ ፀጥታውን የማስጠበቅ Eና Aጥፊዎችን ለይቶ የመያዝ
ኃላፊነት የመንግስት ፀጥታ ሃይሎች ይሆናል፡፡ ይህንን በመፃርር ሂደቱ ቢታወክ
ሃላፊነቱን ሙሉ በሙሉ በAዘጋጆች Eንዲወድቅ የሚያደረግ Aሰራር ሰዎች በፍርሃት
ምክንያት በመብታቸው Eንዳይጠቀሙ የሚያደረግ Eጅ Aዙር ክልከላ ነው ብሎ መድረክ
ያምናል፡፡
በመሆኑም Aዘጋጆቹም ሆኑ የፀጥታ Aስከባሪ ሃይሎች በተቀመጠው የስራ ድርሻ
መሰረት የሚሰሩበት ሁኔታ በመፍጠር ዜጎች ያለAንዳች መሸማቀቅ የመሰብሰብ፤ ሰልፍ
የማድረግ Eና Aቤቱታ የማቅረብ ሕገ መንግስታዊ መብታቸው ተግባራዊ Aንዲያደረጉ
ይደረጋል፡፡
3.3.3. Aደራሽ የሚያከራዩ ወገኖች ያለAንዳች መሸማቀቅ Aገልግሎታቸውን
ቀድሞ የመጣ ቅድምያ ያገኛል በሚልህ መርህ Eንዲያቀርቡ ይደረጋል፡፡ የመንግስት
ልማት ድርጅቶች Eና የመንግስት መስርያ ቤቶች የሚከራይ መሰብሰብያ Aዳራሽ
Eስካላቸው ድረስ ቀድሞ ለመጣ ቅድምያ ያገኛል በሚል መርህ Eንዲያከራዩ የሚያስችል
ስርAት Eንዲዘጋጅ ይደረጋል፡፡ በመላ ሃገሪቱ ወጥ የሆነ በሕገ መንግስት ድንጋጌዎች
የመፈጸም ልምድ ይኖር ዘንደ ይህ Aሰራር በፌዴራልም ሆነ በክልል መንግስታት
ተፈፃሚ Eንዲሆን ይደረጋል፡፡
3.4. የመምረጥና የመመረጥ መብት
3.4.1. በሃገራችን ተንሰራፍቶ የቆየው በሃይልና በደም መፋሰስ ስልጣን
የሚያዝበትን Eና የሚለቀቅበትን ሁኔታ ማስቀረት Eንዲቻል፤ ያለህዝብ ይሁንታ
ስልጣን የጨበጡት Aገዛዞች ከሕዝቡ በኩል የመጣባቸውን ተቃውሞ ለማረገብ
ሲጠቀሙበት የቆየው የሃይል መልስ በሃገራችን ያስከተለውን ደም መፋሰስ Eና
ጦርነቶች በማስቀረት የሃገራችን ውሱን ሃብት ለልማት ማዋል የሚቻልበትን ሁኔታ
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ለመፍጠር Eንዲቻል፤ Iትዮጵያውያን ተወካዮቻቸውን በቀጥታ በመምረጥ በሚያደርጉት
ዴሞክራስያዊ ተሳትፎ Aማካኝነት የመረጡትን መንግስት Eንደሚቀይሩ፤ ከዚህ ውጭ
በማናቸውም Aከኋን የመንግስት ስልጣን መያዝ Eንደማይቻል በIፌድሪ ሕገ መንግስት
Eንዲደነገግ ሆኗል፡፡
IህAዴግ ይህ Eውን ይሆን ዘንድ Eርሱንና ተፎካካሪዎቹ ፓርቲዎችን
በEኩልነት የሚያስተናግድ የምርጫ ስርዓት የማደራጀት ሕገ
መንግስታዊ ግዴታ
ቢጣልበትም፤ በዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተወዳድሮ ስልጣን Eንደያጣ ካለው ስጋትና
ስልጣንን ሁሌም ለመያዝ ካለው ፍላጎት በመነሳት ይህን ግዴታውን ሊወጣ Aልቻለም፡፡
በዚህ መንገድ ስልጣንን Eንደያዘ ለመቀጠል IህAዴግ ይዞት ያለው Aካሄድ
በሕገ መንግስቱ ከተደነገገው ስልጣን ከሚያዝበት Aኳኋን ውጪ የሆነ Aኳኋን ነው
ብሎ መድረኩ ያምናል፡፡ በሃገራችን Iትዮጵያ ስልጣን በሕገ መንግስቱ በተደነገገው
Aኳኋን ብቻ የሚያዝበት Eና በሕገ መንግስቱ በተደነገገው Aኳኋን ብቻ በስልጣን
ለመቆየት የሚቻልበት ሁኔታ ይፈጠር ዘንድ ሰላማዊ Eና ሕጋዊ ትግሉን ይቀጥላል፡፡
3.4.2. ነፃ፣ፍትሃዊ Eና ርትኣዊ ምርጫ ይደራጅ ዘንድ፤
3.4.2.1. መከናወን ያለበት የመጀመርያ ቁልፍ ተግባር ገለልተኛ የምርጫ ቦርድ
መኖር መሆኑ መድረኩ ያምናል፡፡ Eስካሁን ድረስ በታዩት የምርጫ ሙከራዎች Eና
ምርጫ ነክ Eንቅስቃሴዎች ውስጥ በሃገራችን የIህAዴግን ፍላጎት ከማስፈጸም ያለፈ
ገለልተኛ የምርጫ ቦርድ Aልታየም፡፡
መድረክ በመራጩ ሕዝብ Eና በተቃዋሚ ፓርቲዎች ጭምር Eምነት
የሚጣልበት፤ በሚመለከታቸው ወገኖች ምክክር ተመልምለው ለሹመት የሚበቁ የቦርድ
Aባላት Eንዲኖሩ Aበክሮ ይሰራል፡፡
3.4.2.2. ከቦርዱ ጽሕፈት ቤት ጀምሮ Eስከ ታችኛው Eርከን ድረስ በሚዘረጋው
የምርጫው Aስፈጻሚ መዋቅር ውስጥ የሚሾሙት የስራ ኃላፊዎች Eና የሚቀጠሩት
ሰራተኞች የገዢው ፓርቲ Aባላት Eና ደጋፊዎች ያልሆኑ፤ የተሰጣቸውን ታላቅ የሃገር
ተልEኮ ከAድልዎ በጸዳ መልኩ ማከናወን የሚችሉ ይሆኑ ዘንድ ምልመላቸው በችሎታ
ላይ የተመሰረተ Eና ለማንኛውም Iትዮጵያዊ ግልጽ Eና ክፍት በሆነ መልኩ Eንዲሆን
ይደረጋል፡፡ u²=IU SW[ƒ UMSL“ pØ\ Ñ<Ç¿ ¾T>SKŸ†¨<“ u›"vu=¨<
¾T>”kdkc< ¾þK+" û`+−‹“ K?KA‹ ›"Lƒ uT>d}ñuƒ G<’@ ”Ç=ðìU
ÃÅ[ÒM::
3.4.2.3. ምርጫ ተኣማኒነት ይኖረው ዘንድ የሃገር ውስጥ Eና የውጪ
ታዛቢዎች በስፋት የመሳተፋቸው ጉዳይ ትልቅ ስፍራ ያለው Eንደመሆኑ የሃገር ውስጥ
ታዛቢዎች ገለልተኛ Eንዲሆኑ፣ የሕዝብ ታዛቢዎች በተለይ የተቃዋሚ ፓርቲዎች
ተወካዮች ባሉበት በሕዝቡ ምርጫ የሚከናወን Eንዲሆን Eና በዚሁ መልኩ ተዛቢዎች
በብዛት Eንዲሳተፉ መመቻቸት ይኖርበታል፡፡ ከየት Eና Eነማን Eንደሚሳተፉ ገደብ
በሌለው መልኩ የውጭ ታዛቢዎች በብዛት መጥተው ምርጫውን ይታዘቡ ዘንድ
ሁኔታዎች መመቻቸት Eንዳለባቸው መድረኩ ያምናል፡፡
3.4.2.4. የሃገሪቱ ሃብት Eና Aሴቶች በተለይ ደግሞ በመንግስት ቁጥጥር ስር
ያሉት የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ያለAድልዎ ለሁሉም ተፎካካሪ ወገኖች የሚዳረሱበት
ድልድል Eንዲኖር መደረግ ይኖርበታል፡፡
የገዢው ፓርቲ Aባላት የመንግስት ገንዘብ፣ የመንግስት ተሸከርካሪ፣ ቢሮ Eና
ስልክ Eየተጠቀሙ የሚንቀሳቀሱበት፤ በሌላ በኩል ደግሞ ተቃዋሚዎች ለዚህ የAገር
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ሃብት EንደEንጀራ ልጅ የሚታዩበት ሁኔታ ቀርቶ ሁሉም ወገን ተመጣጣኝ ድርሻ
የሚያገኝበት ሁኔታ መፈጠር Aለበት ብሎ መድረኩ ያምናል፡፡
ተቃዋሚዎችን በመወከል በምርጫ Eንቅስቃሴ ተሳተፊ የነበሩ ዜጎች ተቃዋሚን
ደግፋች“ል ተብሎ ከምርጫ በ“ላ የሚከናወነው ከስራ የማፈናቀል Eና የማሳደድ
ተግባር መቆም ይኖረበታል፡፡ ለምርጫ ተወዳድረው የነበሩ የሲቪል ሰረቪስ Aባላት
ምርጫውን ሳያሸንፉ በቀሩበት ሁኔታ ወደ ነበሩበት ስራ Eንዲመለሱ ወይንም
ተመጣጣኝ ሥራ Eንዲያገኙ ይደረጋል፡፡
3.4.3. በህዝብ Eንደራሴነት ሲያገለግሉ የነበሩ ወገኖች Aገልግሎታቸውን
ባጠናቀቁበት ወቅት ለAገልግሎታቸው ክብር ተሰጥዋቸው ወደ ነበሩበት ስራ Eንዲመለሱ
ወይንም ተመጣጣኝ ሥራ Eንዲያገኙ ይደረጋል፡፡
3.4.4. በምርጫ ውጤት ላይ በሚፈጥሩት Aላስፈላጊ መጓተት Eና ውዝግብ
ለማስወገድ Eንዲቻል Eና የመራጮችን መብት ለማስከበር ሲባል የሚከተሉት ለውጦች
Eና ማስተካከያዎች Eንዲኖሩ መድረኩ ይታገላል፡፡
3.4.3.1. ምርጫው በሕግ የተቀመጠውን ጊዜ ሳያዛንፍ በሁሉም ክልሎች በAንዴ
መካሄድ ይኖርበታል፡፡
3.4.3.2. የምርጫ ውጤት ቢበዛ በሰባ ሁለት ሰዓት ውስጥ ለሕዝብ ይፋ መሆን
ይኖርበታል፡፡
3.4.3.3. የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለመጡበት የምርጫ ክልል ብቻ ይምረጡ
መባሉ ቀርቶ ዩኒቨርሲቲው ባለበት ክልል ወይU ለመጡበት U`Ý ክልል፤ ከሁለቱ
Aንዱ Eንዲመርጡ ውሳኔው ለEነሱ ሊተውላቸው ይገባል፡፡
3.4.3.4. በውጭ Aገር የሚኖሩ Iትዮጵያውያን ባሉበት ሆነው በምርጫ
የመሳተፍ መብታቸው የሚከበርበት ሁኔታ Eንዲመቻች ይደረጋል፡፡
3.4.3.5. የምርጫ ጉዳዮችን የሚዳኙ ልዩ ችሎቶች EንዲssS< ይደረጋል፡፡
3.4.4. Aንድ የሕዝብ ተመራጭ የመራጩ ሕዝብ Aመኔታ ባጣበት ጊዜ በህዝቡ
ጥያቄ የሕዝብ ተወካይነቱን የሚያጣበት ሁኔታ በሕጎች ተደንግጓል፡፡ የሕዝቡን Aመኔታ
ያጣ የሕዝብ ተወካይ በሕጉ መሰረት ከተወካይነቱ መነሳቱ መኖር የለበት ተገቢ ስርዓት
ነው ብሎ መድረክ ያምናል፡፡ ይህ Eንደተጠበቀ ሆኖ Eስካሁን ከታየው ልምድ ገዢው
ፓርቲ ይህንን ስርዓት ሕገ ወጥ በሆነ መንገድ ከውስጡ የሚነሱትን ተቃዋሚዎች Eና
ከተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩል ጠንካራ ትችት የሚሰነዝሩበትን ተወካዮች ማስወገጃ
በመሳርያነት Eየተጠቀመበት ነው፡፡ ይህንን ለማስወገድ የሚከተሉት መርሆዎች ሊከበሩ
Eንደሚገባ መድረኩ ያምናል፤
3.4.4.1. በAንድ የሕዝብ ተወካይ Eና በፓርቲው መሃከል የሃሳብ ልዩነት
በሚከሰትበት ሁኔታ፤ የበላይ የሚሆነው የፓርቲው ውስጣዊ Aሰራር Eና ደንብ ሳይሆን
የምክር ቤቱ Aባላት የመላው ሕዝብ ተወካይ Eንደመሆናቸው፤ ተገዢነታቸውም ለሕገ
መንግስቱ፣ ለሕዝቡ Eና ለሕሊናቸው ብቻ ይሆናል የሚለው ሕገ መንግስታዊ ድንጋጌ
ይሆናል፡፡
3.4.4.2. Aንድ ተመራጭ በፓርቲው ስም ቢወዳደርም የሕዝብ ተወካይ
የሚሰኘው ሕዝብ ከመረጠው በኋላ Eንደመሆኑ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወንበሩን
የሚያጣው የሕዝብ Aመኔታ ሲያጣ Eንጂ የፓርቲው Aመኔታ ሲያጣ Aይሆንም፡፡
በመሆኑም የይነሳልን ጥያቄ በመረጠው ሕዝብ ወይም በEጩነት ባቀረበው ፓርቲ
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በሚነሳበት ወቅት ጉዳዩ የሚወሰነው በምርጫ ክልሉ የመረጠው ሕዝብ በሕጉ መሰረት
በሚሰጠው ድምፅ ይሆናል፡፡
3.4.4.3. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፤ በAንድ የሕዝብ ተወካይ ላይ
ከተወካይነት ወንበሩ ይነሳ የሚል ጥያቄ በተነሳበት ሁኔታ የማንሳቱ ሂደት በሕጉ Eና
በሕጉ ብቻ መከናወኑን የሚከታተልበት የራሱ ስርዓት ሊኖረው ይገባል፡፡
4. የሕግ የበላይነት Eና የዳኝነት ነፃነት
4.1. በIህAዴግ መንግስት ሕግ የሚወጣበት ዓላማና ሕግ የማውጣቱ ስርዓት
Eጅጉን ፈር የለቀቀ ሆኗል፡፡ ሰዎችን ለማጥቃት Eና ለመጉዳት ሆን ተብሎ ሕግ
ይወጣል፣ ሕግ በነጋሪት ጋዜጣ ሳይታተም በፊት ተግባራዊ ይሁን ይባላል፡፡ ይህ
መታረም ይገባዋል፡፡
የዳኞት ምልመላ Eና ሹመት በሕግ Eውቀት፣ ልምድና ሃቀኛነት መመስረቱ
ቀርቶ ለገዢ ፓርቲው ባለ ቅርበት Eና የEርሱን ፍላጎት Eና ተጽEኖ ለመቀበል ባለ
ፈቃደኝነት Eየተመሰረተ በመሄዱ የዳኝነት ስርዓቱ ነጻነት የለም ከሚባልበት ደረጃ ላይ
ደርሷል፡፡ በዚህም ምክንያት ሕብረተሰባችን በዳኝነት ላይ የነበረውን Eምነት Eና
ለዳኝነት ይሰጠው የነበረው Aክብሮት ወርዷል፡፡ በዚህ ላይ ዳኞች በቁጥር Aነስተኛ
በመሆናቸው በቂ ችሎቶች የሉም፤ ባሉት ላይም ከፍተኛ የስራ ጫና ይታያል፤ ለዳኞች
የሚሰጠው ጥቅማ ጥቅም Aነስተኛ በመሆኑ ዳኞች ራስን ዝቅ ለሚያደርግ ስነ ምግባር
የተጋለጡበት ሁኔታም ይታያል፡፡
ነፃ፣ ቀልጣፋ Eና በሃቀኝነት የሚሰራ የፍትህ ስርዓት መኖሩ ለAንድ Aገር
መረጋጋት መሰሶ፤ ዜጎች በፖለቲካ ስርዓቱ ለሚኖራቸው Aመኔታ መሰረት Eንደመሆኑ
Aሁን በዳኝነት ስርዓቱ ያሉት ችግሮች ተወግደው በሃገራችን ተAማኒነት ያለው የዳኝነት
ስርዓት ይኖር ዘንድ መድረኩ Aበክሮ ይሰራል፡፡
4.2. በAገራችን የሕግ የበላይነት ለማስፈን ይቻል ዘንድ የሚከተሉት Eውን
Eንዲሆኑ ይደረጋል፣
4.2.1. በሶስቱም የመንግስት Aካላት (ሕግ Aውጪው፣ ሕግ ተርጓሚው Eና
ሕግ Aስፈፃሚው) መሃከል ግልፅ የስልጣን ክፍፍልና Aንዱ ሌላውን የሚቆጣጠርበት
ስርዓት (check and balance) Eንዲኖር፤ ይህንኑም በጥብቅ ተግባራዊ Eንዲሆን
ይደረጋል፡፡ ሕግ ተርጓሚው Aካል ከሕግ Aስፈፃሚ Aካል ተጽEኖ ይላቀቅ ዘንድ ለዳኞች
ምልመላና Eድገት መመዘኛ የሚሆኑት መለኪያዎች Eና Aፈጻጸማቸው ከፖለቲካ
ወገንተኝነት የጸዳ Eንዲሆን የሚያስችል ስርAት Eንዲተከል ያደረጋል፡፡ የዳኝነት ስርዓቱ
ባጀት፤ የሰው ሃይል ቅጥር Eና የመሳሰሉት ስራዎች ከሕግ Aስፈፃሚው ተፅEኖ
Eንዲላቀቁ ይደረጋል፡፡ ገለልተኛ Eና ጠንካራ ዳኞች ስራቸውን Eንዲለቁ ወይም ለሕግ
Aስፈፃሚው ፍላጎች Eንዲያጎበድዱ የሚደረግባቸውን ቀጥተኛ Eና ቀጥተኛ ያልሆነ ጫና
የሚወገድበት፤ ይልቁንም ጠንካሮቹ በስራቸው ተረጋግተው Aገራቸውን የሚያገለግሉበት
ሁኔታ Eንዲፈጠርላቸው ይደረጋል፡፡
4.2.2. የዳኝነት ስርዓቱ ነፃነት መገፈፍን ጨምሮ በAገራችን በጠቅላላ ሕገ
መንግስቱ የደነገገው የስልጣን ክፍፍል ተግባራዊ Eንዳይሆን ጠንቅ Eየሆነ ያለው ችግር
የፓርቲ ስራ Eና የመንግስት ስራ ተለይቶ Aለመቀመጡ መሆኑን በመገንዘብ መድረኩ
የፓርቲ ስራ Eና የፓርቲ መዋቅር ከመንግስት ስራ Eና መንግስታዊ መዋቅሮች
ተለይተው የሚሰሩበት ይህም በማንኛውም ሕጋዊ ፓርቲ ላይ ተፈጻሚ የሚሆንበት
ስርዓት ይዘረጋል፡፡
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4.2.3. የAቃቤ ሕግ ቢሮ ራሱን ችሎና ŸõƒQ T>’>e‚` ŸK?KA‹U ›eðíT>
›"Lƒ ነፃ ሆኖ Eንዲደራጅ ይደረጋ፡፡ የAቃቤ ሕጎች ተልEኮ ሕግን ማስከበር Eንጂ
የመንግሥትን ፖለቲካዊ ፍላጎት ብቻ ተከትሎ መሄድ Eንዳይሆን፤ ወንጀል ተፈጽሟል
ብለው ባመኑበት ሁኔታ ከፍተኛ የሕግ Aስፈጻሚ Aካል ባለስልጣናትን ጨምሮ
በማንኛውም ወገን ላይ በራሳቸው ተነሳሽነት ክስ የመመስረት ስልጣን Eንዲኖራቸው
ይደረጋል፡፡
4.3. ሕግ ከማመንጨት፤ ከማጽደቅ Eና ተግባራዊ Eንዲሆን ከማድረግ ጋር
በተያያዘ ያለውን ብልሹ ሁኔታ ለመለወጥ የሚከተሉት ተግባራዊ ይደረጋሉ፣
4.3.1. ሕግ ማመንጨት Eና ማውጣት በሕግ የወጣውን መጣስ የሚያስቀጣ
መሆኑን Aስቀድሞ ለዜጎች በማሳወቅ ጥፋትን Eና ወንጅልን Aስቀድሞ በመከላከል
መርህ ላይ የተመሰረተ Eንዲሆን ይደረጋል፡፡ ገዢው ፓርቲ ተቃዋሚዎችን
ለመቆጣጠርና ለማጥቃት Aልሞ የሚያወጣቸው ሕጎች Eንዳይኖሩ ይደረጋል፡፡
4.3.2. ሕጎች ከምክር ቤቱ ራሱ፤ Eንዲሁም ከሕዝብ የሚመነጩበት ሁኔታ
ይመቻቻል፡፡ ምክር ቤቱ ከሕግ Aስፈፃሚው Aካል የሚመጡለትን AጽድቄAለሁ ብሎ
ማሕተም የሚመታ ምክር ቤት መሆኑ ቀርቶ በሚቀርቡለት የሕግ ረቂቆች ላይ ጊዜ
ወስዶ የሚወያይበትና የሚመክርበት ሁኔታ ያመቻቻል፡፡ Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በጉዳዩ
Aስተያየትና Eውቀት ያላቸውን ዜጎች Aቅርቦ የተሸለ ግንዛቤ ይዞ ውሳኔ ላይ
የሚደርስበት ሁኔታ Eንዲኖረው ይደረጋል፡፡
4.3.3. ሕጎች በነጋሪት ጋዜጣ ሳይወጡ በፊት Eና ሕዝቡን በይፋ ሳያሳውቁት
በፊት ተግባራዊ Eንዳይሆኑ ይደረጋል፡፡ ሕጎች EንደAወጣጣቸው ቅደም ተከተል ይፋ
የሚሆኑበት ገዢው ፓርቲ Eንደፈቀደ የሚያዘገያቸው ወይም የሚያጣድፋቸው መሆኑ
ያበቃል፡፡ በነጋሪት ጋዜጣ ከወጡ በኋላ ሕግ Aስፈሚው Aካል ወደደም ጠላም ሁሉም
ሕጎች ተግባራዊ የሚሆኑበት ሁኔታ ይመቻቻል፡፡ ሕግ Aውጪው Aካል ላጸደቃቸው
ሕጎች በወቅቱ ይፋ ስለመሆናቸው Eና ተፈጻሚነት ሰለማግኘታቸው ሃላፊነት ወስዶ
Eንዲከታተል የሚያስችለው ጉልበት Eና Aደረጃጀት Eንዲኖረው ይደረጋል
4. ሕዝብ ቀልጣፋ Eና ሃቀኛ ፍትህ ያገኝ ዘንድ ከላይ በቁ.3. ከተቀመጡት
በተጫማሪ የሚከተሉት ተግባራዊ Eንዲሆኑ ይደረጋል፣
4.1. የሃገራችንን ሕዝብ ብዛት Eና ጂOግራፍያዊ Aሰፋፈር ግምት ውስጥ
በማስገባት የችሎቶች ብዛት ቀመር ተዘጋጅቶ በዚሁ መሰረት ችሎቶች ተሟልተው
Eንዲቋቋሙ ይደረጋል፡፡ የጉዳዮች ውስብሰብነት Eና የሚጠይቁት የውሳኔ ክብደት
ግምት ውስጥ በማስገባት በችሎት የሚሰየሙት ዳኞች ብዛት Eንዲስተካከል ይደረጋል፡፡
ዳኞች ጎደሉ ችሎት Aልተሟላም በሚሉና በመሳሰሉት ምክንያቶች ዳኝነት
Eንዳይስተጓጎል ዳኞች ተጠባባቂዎችን ጨምሮ (ከነሪዘርቡ) Eንዲመደቡ ይደረጋል፡፡
4.2. ለዳኝነት ስርዓቱ የሚመደበው ባጀት የተቋሙ መጠናከር በAገር
መረጋጋትና ዜጎች በመንግስት ላይ ከሚኖራቸው Eምነት ላይ ትልቅ ስፍራ ያለው ጉዳይ
መሆኑን ከመገንዘብ የሚነሳ መሆን ይኖርበታል፡፡
በዚህ መሰረት የዳኝነት ስርዓቱ ተልEኮውን ያሳካ ዘንድ በቂ ሃብት
ይመደብለታል፤ ዳኞች ስራቸውን በሃቀኝነት Eና በታታሪነት ለማከናወን Eንዲችሉ በቂ
ደመወዝ Eና ጥቅማ ጥቅም Eንዲቆረጥላቸው ይደረጋል፡፡ ለAቃቤ ሕጎችም Eንደዘሁ
ይደረግላቸዋል፡፡
መንግስት ለተለያዩ ጉዳዮች ያለAግባብ ብዙ ሃብት በሚያባክንበት ሃገርና ሁኔታ
ለዳኝነት ስርዓቱ በቂ ባጀት Aለመመደቡ ተገቢ Aይደለም፡፡
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4.3. በሃገራችን የቆየው ባህላዊ የፍርድ Aሰጣጥ Eና ግጭት Aፈታት ሽምግልና
የመሳሰሉ በጎ Eሴቶች የሕግ የበላይነትንና የሃገሪቱን ሕጎች Eስካልተጻረሩ ድረስ
ይበረታታሉ፡፡ Aስፈላጊ ሙያዊና ማቴርያላዊ ድጋፍም ይደረግላቸዋል፡፡
4.4. ማኅበራዊ ፍርድ ቤቶች Aሁን IህAዴግ ከሚጠቀምበት የፓርቲ ወገንተኛ
Aሰራር ተላቀው በገለልተኝነት Aገልግሎታቸውን Eንዲሰጡ ይደረጋል፡፡ ሥልጣንና
ሓላፊነታቸው በማሕበራዊ ነክ ጉዳዮች ዙርያ Eንዲወሰን ይደረጋል፡፡ በሕግ
ከሚፈቅድላቸው ውጭ በመደበኛው ፍርድ ቤት መታየት ያለባቸውን ጉዳዮች Eንዳያዩ
ይደረጋል፡፡ ሙያና Eውቀት Eንዲኖራቸው የሚያስችል ሥልጠና Eየተሰጣቸው የዜጎችን
ሰብAዊ መብቶች Eንዳይጥሱ ሆኖ በሕግ መሰረት ስራቸውን Eንዲያከናውኑ ይደረጋል፡፡
5. የIትዮጵያ Aንድነት Eና ሉኣላዊነት በሚመለከት
ለIትዮጵያ ዳር ድንበር፣ ነፃነት፣Aንድነት Eና ሉAላዊነት የተጠበቀ Eና የተከበረ
ይሆን ዘንድ በጋራ Eንቆማለን፡፡ Eያንዳንዱ ብሄር½ ብሄረ(ሰብና ህዝቦች ለIትዮጵያ ዳር
ድንበር፣ ነፃነት፣ Aንድነት፣ ሉAላዊነት፣ የሌሎች ብሄር ብሄረ ሰቦች መብት መከበርን
ጨምሮ የጋራ ለሆኑት ጥቅሞች Eና Eሴቶች Eንዲቆሙ Eንታገላለን፡፡
በIትዮጵያ Aንድነት ላይ ለሚደቀኑ ፈተናዎች መፍትሄው በAንድነት ዙርያ
ሆኖ ዴሞክራሲን ማስፋት Eንጂ መገንጠል Eንዳልሆነ Eናምናለን፡፡ በዚህ መሰረት
ሁላችንም ለIትዮጵያ Aንድነት Eና ለብሄር ብሄረ ሰቦች መብት መከበር በፅናት
Eንቆማለን፡፡
6. የብሄር½ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መብት በሚመለክት
6.1. ሃገራችን Iትዮጵያ ሕብረ-ብሄር ሃገር ነች፡፡ ቀደምት የሃገራችን Aገዛዞች የብሄር
በሄረሰቦችን ህልውናና መብቶች ባለመቀበልና ባለማክበር Aምባገናናዊ Aሃዳዊ Aገዛዝ
በማስፈናቸው Aገዛዞቻቸው ለሃገራችን ሰላም መታጣትና Aለመረጋጋት AስተዋጽO
ሲያደርጉ ቆይተዋል፡፡
Aሁን በስልጣን ላይ ያለው የIህAዴግ Aገዛዝም በAፋኙ Aሃዳዊ Aገዛዝ ፋንታ
መገንጠልን ጨምሮ የብሄር ብሄረሰቦች መብቶች የሚከበሩበት ፌዴራላዊ ዴሞክራስያዊ
ሪፓብሊክ ስርዓት Eውን AድርጌAለሁ ቢልም በተግባር ግልጽ ሆኖ የታየው ግን ስርዓቱ
Eውነተኛ ፌዴራላዊም ዴሞክራስያዊም Aለመሆኑ ነው፡፡ በብሄር ብሄረሰብ መብት
መከበር ሽፋን ተግባራዊ Eየሆነ ያለው ከፋፍሎ መግዛት ነው፤ በዴሞክራሲ ስም
በሃገሪቱ ሰፍኖ ያለውም የዜጎች መብቶች Aፈና ነው፡፡
የቀደምቶቹም ሆኑ የAሁኑ የAፈና Aገዛዞች የብሄር በሄረሰቦች መብት
የተከበረበት ዴሞክራስያዊ ስርዓት በሃገራችን Eንዳይኖር ማድረጋቸው የሃገራችንን
Aንድነት ስጋት ላይ Eንዲወድቅ Aድርገዋል፡፡ በመሆኑም በዚህ መድረክ የተሰባሰብነው
ሃይሎች Eስካሁን ድረስ ከታዩት Aካሄዶች በመማር Eና የታዩትን ሰህተቶች በማረም፤
በሃገራችን የብሄር ብሄረሰቦች Eኩልነትና መከባበር የሰፈነበት ዘላቂ Eንድነት ይረጋገጥ
ዘንድ Eንታገላለን፡፡
6.2. የIትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ማንነታቸው የታወቀና Eኩልነታቸው የተከበረ
ይሆናል፡፡ Eያንዳንዱ የIትዮጵያ በሄር በሄረሰብ ቋንቋውን፣ ባህሉን Eና ታሪኩን
የመጠቀም፣ የመጠበቅና የማዳበር Eንዲሁም የማስተዋወቅ መብት ይኖረዋል፡፡ ሁሉም
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በAካባቢያቸው ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብታቸውም የተከበረ ይሆናል፡፡
የፌዴራልም ሆነ የክልል መንግስታት ለEነዚህ መብቶች መከበር ሓላፊነትና ግዴታ
ይኖራቸዋል፡፡
6.3. ሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች በሃገሪቱ በሚካሄደው ልማት ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ
Eንዲሆኑ ይደረጋል፡፡ የልማት ተጠቃሚነታቸው ለመረጋገጡ የፌደራልም Eና
የሚመለከተው ክልል መንግስታት ተገቢውን ክትትል ያደርጋሉ፡፡
በEድገት ወደ ኋላ በቀሩ Aካባቢዎች ለሚኖሩ ብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች
ልማት ልዩ ተኩረት ይሰጣል፡፡
6.4. በቁጥር ብዙሃን በሆኑ ብሄር ብሄረሰቦች መካከል የሚኖሩ በቁጥር Aናሳ የሆኑ
ብሄር ብሄረሰቦች ሕልውናና ሁለንተናዊ መብታቸው የተጠበቀ ይሆናል፡፡ Eነዚህ
በብዙሃን ብሄር ብሄረ ሰቦች መካከል የሚኖሩ በቁጥር Aናሳ የሆኑ ብሄር ብሄረ ሰቦች
የራሳቸው Aካባቢ መሥርተው በሚኖሩባቸው ሁሉ በቀበሌዎች½ በወረዳዎች ወይንም
በዞኖች በማደራጀት ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መwት ይኖራቸዋል፡፡
u¾Å[Í¨< vK<ƒ ¾uLÃ ›"LƒU ¾S¨ŸM Sw†¨< ¾}Ÿu[ ÃJ“M::
6.5. በAንድ ብሄር ብሄረ ሰብ መስተዳደር በተመሰረተበት ውስጥ የሚኖሩ የሌላ ብሄር
ብሄረ ሰብ ተወላጆች መምረጥ Eና መመረጥን ጨምሮ ሁሉም የዜግነት መብታቸው
የተከበረ ይሆናል፡፡
6.6. ሃገሪቷ የተቀበለቻቸው የግለሰብ Eና የብሄር ብሄረሰብ መብቶችን የመሳሰሉ
Aለማቀፋዊ ሰብAዊ Eና የሲቪል መብቶች Eንዲከበሩ በጋራ Eንታገላለን፡፡
6.7. ከAማርኛ በተጨማሪ በበርካታ የAገሪቱ ህዝብ የሚነገር ሌላ ቋንቋ የፌደራሉ
መንግሥት የሥራ ቋንቋ Eንዲሆን ይደረጋል፡፡
7. የIትዮጵያ መንግስት Aወቃቀር
7.1. ሃገራችን የምትከተለው የመንግስት Aወቃቀር በፌዴራል Eና በክልል መንግስታት
የተመሰረተ ፌዴራላዊ Aወቃቀር Eንደሆነ፤ ሁለቱም ተጠሪነታቸው ለመረጣቸው
ለሃገሪቱ ሕዝብና ለክልሎቹ ሕዝቦች Eንደሆነ፤ ሁለቱም ሕዝብ በነጻነት የመረጣቸው
የየራሳቸው ሕግ Aውጪዎች Eንደሚኖራቸው Eና Aንዱ በሌላው ላይ ጣልቃ ሳይገባ
ሁለቱም በሕገ መንግስቱ በተደነገገው የስልጣን ክፍፍል Eንደሚሰሩ ቢደነገገም
IህAዴግ Aገሪቱን Eየመራ ያለው ግን በፌዴራላዊው ድንጋጌ Eና መርህ ሳይሆን
በAብዮታዊ ዴሞክራሲ ዴሞክራስያዊ ማEከልነት መርህ ነው፡፡
መድረክ በፌዴራል መንግስትና በክልል መንግስታት መካከል የሚኖረው
የስልጣን ከፍፍል Eና ግንኙነት ትክክለኛውን የፌዴራሊዝም መርህ የተከተለና
በትክክልም ስራ ላይ የሚውል Eንዲሆን ያደረጋል፡፡
7.2. የፌዴራል መንግስት የሕግ Aውጪ Aካል ባለሁለት ምክር ቤቶች (Bi-cameral)
ይሆናል፡፡ በዚህም መሰረት የሕግ መምርያ (የሕዝብ ተወካዮች ምክርቤት) Eና የሕግ
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መወሰኛ (የፌዴሬሽን ምክር ቤት) የሚባሉ Aካላት ያሉት ፓርላማ በሕዝቡ ቀጥተኛ
ተሳትፎና በነጻና ፍትሓዊ ምርጫ በተመረጡ የሕዝብ ተወካዮች Eንዲቋቋሙ
ይደረጋሉ፡፡
የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከሚሰራቸው ስራዎች Aንዱ በተወካዮች ምክር ቤት
የሚወጡ ሕጎች ሕግ ሆነው ከመውጣታቸው በፊት በሕገ መንግስቱ መሰረት የወጡ
መሆናቸውን መርምሮ ማጸደቅ ይሆናል፡፡ በዚህም መሰረት በሕግ ማውጣቱ ስራ
የሚሳተፍ Aካል ይሆናል፡፡
ሕገ መንግስቱን የመተርጎም ስራ ከፌዴሬሽን ምክርቤቱ ስልጣን ይወጣል፡፡
በምትኩ ይህንኑ ሥራ የሚሰራ ሕገ መንግስታዊ ፍርድቤት ይደራጃል፡፡
7.3. የAገሪቱ ፕሬዝዳንት ያልተስማማበትን የሕግ ረቂቅ ለፓርላማ የመመለስና Eንደገና
ውይይት Eንዲደረግበት የማድረግ መብት ይኖረዋል፡፡ ፕሬዝደንቱ Eንደገና Eንዲታይ
የመለሰው የሕግ ረቂቅ በተወካዮች ምክር ቤትና በፌደሬሽን ምክር ቤት uZeƒ ›^}—
ድምጽ ከተደገፈ ፕሬዝደንቱ ባይስማማበትም ሕግ ሆኖ ይወጣል፡፡
7.4. በፌዴራል መንግስትም ሆነ በክልል መንግስታት ከነጻና ፍትሃዊ የሕዝብ ምርጫ
ውጪ የሚያዝ ስልጣን Aይኖርም፡፡ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያለሕዝቡ ቀጥተኛ ምርጫ
በብሔር በሔረሰብ ስም ከየክልሉ በመላክ የሚያቀቋቋምበት Aሰራር ቀርቶ የምክር ቤቱ
Aባላት የሃገሪቱ ብሔር ብሔረሰብና ሕዝቦች በነጻና ፍትሓዊ ምርጫ በቀጥታ
የሚመርጡዋቸውና የሚወክሉዋቸው ይሆናሉ፡፡
በዞኖች በወረዳዎች Eና በቀበሌዎች የሚኖሩት Aስፈጻሚ Aካላት የስልጣን
ምንጭ ነጻና ፍትሃዊ የሕዝብ ምርጫ ብቻ ይሆናል፡፡ በAሁኑ ወቅት በAማራ ከልል
ከሚገኙት ጥቂት ዞኖችና በደቡብ ከልል ከሚገኙ ዞኖች በስተቀር የተቀሩት የዞን
ሹማምንት ያለሕዝብ ምርጫ ከዴሞክራስያዊ Aሰራርና ከሕገ መንግስቱም ውጭ
በገዢው ፓርቲ Eየተሾሙ ስልጣን የሚይዙበት Aሰራር Eንዲቀር ይደረጋል፡፡
7.5. በሕግ Aስፈጻሚ Aካል ውስጥ በፖለቲካ ሹመትነት የሚመደቡት ኃላፊነቶች
ተለይተው Eንዲታወቁ ይደረጋል፡፡ ማንኛውም የፌዴራል መንግስት የፖለቲካ ሹመት
በሕዝብ ተወካዮች ምክርቤት፣ ማንኛውም የክልል መንግስታት የፖለቲካዊ ሹመት
ደግሞ በክልሉ ምክር ቤት ብቻ የሚወሰኑ ይሆናሉ፡፡ ሹመቱን የማጽደቁ ስራ
የEያንዳንዱ Eጩ ብቃት በነጠላ በመመርመር ይከናወናል፡፡ ከዚህ ውጪ ያሉት
ኃላፊነቶች Eና የስራ መደቦች በሙያ ብቃት Eና በAገልግሎት የሚሰጡ፣ ከፖለቲካ
ወገንተኝነት በጸዳ መልኩ ለዜጎች ክፍት ይሆናሉ፡፡ በዚህ መልኩ በሲቪል ሰርቪሱ ሰፍኖ
ያለው የፓርቲ Eና የመንግስት መደበላለቅ Eንዲስተካከል ይደረጋል፡፡
የፌዴራል መንግስት Aስፈፃሚ Aካላት ብሄራዊ ተዋፅOንና ሙያዊ ብቃትን
በAካተተ መልኩ ለሁሉም Iትዮጵያውያን ክፍት ይሆናሉ፡፡ የክልል መንግስት
Aስፈጻሚ Aካላትም በክልሉ ለታቀፉ ዜጎች ሁሉ ክፍት ይሆናሉ፡፡
7.6. የሚኒስቴር መስርያ ቤቶች½ ኮሚሽኖሮችና ባለሥል×” SY]Á u?„‹
Lò−‹“ ›UvdÅa‹ ስልጣንና ኃላፊነት በግልጽ ተለይቶ Eንዲቀመጥ Eና በሕግ
Aውጪው Eንዲጸድቅ ይደረጋል፡፡ ሚኒስትሮች Eና ሌሎች ተሹዋሚዎች መብታቸውና
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ግዴታቸው በሕግ የተወሰነና የተጠበቀ ሆኖ ስራዎችን በሕገ መንግስትና በሕግ ላይ
ተመስርተው በኃላፊነት Eና በተጠያቂነት መንፈስ የሚመሩበት ሁኔታ ይመቻቻል፡፡
7.7. uSÉ[Ÿ< ¾Ò^ þK+" ”penc? ¨pƒ የሃገራችን ፖለቲካዊ ስርዓት
ፓርላሜንታሪ መሆኑ Eንደተጠበቀ ሆኖ፤ Aንድ ፓርቲ በተከታታይ Aሸንፎ ስልጣን
የሚይዝበት ሁኔታ ቢፈጠር፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሁለት የፓርላማ ዘመን በላይ
Eንዲመራ የማይፈቀድ ይሆናል፡፡
8. የሃገር መከላከያ ሰራዊትን በሚመለከት
8.1. የሃገር መከላከያ ሰራዊት ለሕገ መንግስት ተገዢ ሆኖ ከፖለቲካዊ ድርጅቶች
ወገናዊነት በፀዳ መልኩ ተግባሩን Eንደሚያከናውን ሕገ መንግስቱ ቢደነግግም
የIህAዴግ መንግስት ግን ይህንን በተገቢው Aላረጋገጠም፡፡ ይህ Aለመሆኑ በሠራዊቱ
Eና በሕዝቡ መካከል ሊኖር የሚገባውን ግንኙነት Eንዳይኖር Aሉታዊ AስተዋፅO
ሲያደርግ ቆይቷል፡፡
የሃገር መከላከያ ሰራዊት መንግስት በተቀያየረ ቁጥር የማይቀየር Eንደተቋም
ቋሚ ሆኖ የመቀጠል ዋስትና ይኖረው ዘንድ ሰራዊቱ ከIህAዴግም ሆነ ከሌላ
ማንኛውም ፖለቲካዊ ፓርቲ ያልወገነ የሃገር Aለኝታ ይሆን ዘንድ መድረኩ ይሰራል፡
8.2. የሃገር መከላከያ ሰራዊት ተልEኮ የሃገርን ሉAላዊነትና ዳር ድንበር ማስጠበቅ
ይሆናል፡፡ ፀጥታን በማስጠበቅ ሸፋን የAገር ውስጥ የፖለቲካ ልዮነቶችን በሃይል
ለማርገብ Aይሰለፍም፡፡ Aስቸኳይ Aዋጅ በተደነገገበት ሁኔታ፤ ሰራዊቱን ከዚሁ ለተያያዘ
ስራ ማሰማራት የግድ Aስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ፤ ለሰራዊት የሚሰጡት ተግባራት
በAዋጁ ውስጥ በግልፅ ተለይተው መቀመጥ ይኖርባቸዋል፡፡
ከዚህ ውጪ ሰራዊት የፖሊስ ስራ Eንዲሰራ የሚደረግበት ሁኔታ Aይኖርም፣
በAስተዳደር ስራ Aይገባም፣ ሰላማዊ ሰዎችን በማሰር Eና Eስርቤቶችን በመጠበቅ ስራ
Aይሰማራም፡፡ የኮንትሮባንድ ስራን በመከላከል ይሁን በማንኛውም ከንግድ ስራ የተያያዘ
ስምሪት ውስጥ Eንዲገባ Aይደረግም፡፡
ይህንን በማረጋገጥ ሰራዊቱ ከግዳጁ ውጪ በሆነ ስራ በማሰማራት ሲፈጠሩ
የቆዩት የሰራዊቱንና የሕብራተሰቡን ግንኙነት በማበላሸት AስተዋጽO የሚያደረጉ
ሁኔታዎች Eንዲወገዱ ይደረጋል፡፡
8.3. የሃገር መከላከያ ሰራዊት የሰው ሃይል Eና Aስተዳደር በሚመለከት የሚከተሉት
ተግባራዊ Eንዲሆኑ ይደረጋል፤
8.3.1. በሁሉም Eርከኖች የIትዮጵያ ብሄር ብሄረ ሰቦች ሚዛናዊ ተዋፅO የጠበቀ
የሰው ሃይል Eንዲኖረው ይደረጋል፡፡ በበላይ የመኮንኖች Eርከን ያለው
ያልተመጣጠነ ሁኔታ ብቃትን በጠበቀ መልኩ ተገቢው መስተካከል ይደረግበት ዘንድ
ልዩ ተኩረት ይሰጠዋል፡፡
8.3.2. የAገር መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀል ለAገር ዳር ድንበር Eና ሉኣላዊነት
ጥበቃ የራስን ሕይወት ለመስዋEት ፈቃደኛ ሆኖ መገኘት ታላቅ Aክብሮት ሊሰጠው
የሚገባ Aገልግሎት Eንደመሆኑ፤ መንግስት ለተቋሙ Aባላት የሚገባውን Eንክብካቤ
Eና የመብት ጥበቃ ያደርጋል፡፡ Aገልግሎቱ ለማንኛውም ብቃቱ ላለው Iትዮጵያዊ
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ክፍት ከማድረግ ባሻገር፤ የAባላቱ የስራ Eና የኑሮ ዋስትና የሚጠበቅበት፤ የEድገት
Eና የሙያ ማሻሻያ Eድል ከAድልዎ በጸዳ መልኩ ለሁሉም ክፍት የሚሆንበት፤
የሰራዊቱ ውስጣዊ መስተዳደር ሙያው የሚጠይቀው ደረጃ ያሟላ Eና ፍትሃዊ
የሚሆንበት ሁኔታ Eውን Eንዲሆን ይደረጋል፡፡
8.3.3. ወታደራዊ ሙያ Aገርን Eያገለገሉ ራስንም ቤተሰብንም የሚመሩበት ቋሚ
የስራ ቅጥር መሆኑ ታውቆ የመለዮ ለባሹ ስራ ዋስትና ያለው መተዳደርያነቱ
Eንዲረጋገጥ ይደረጋል፡፡ በሕግ በተደነገገ ወንጀል ከሚሰናበቱት በስተቀር ማንኛውም
የሰራዊቱ Aባል ከሰራዊቱ የሚሰናበተው በግልጽ በሚታወቅ የብቃት Eና የAካል
መመዘኛ፤ከፖለቲካ ወገንተኝነት Eና Aድልዎ በጸዳ መልኩ ይሆናል፡፡ የሚሰናበቱት
Aባላት ባለውለታነታቸው ታውቆ፤ ከተቋሙ የሚያገኙት ጥቅም Eና ክብር ተጠብቆ፤
የሚዘልቅበት ስርAት ይደራጃል፡፡
8.3.4. በጦር ጉዳተኝነት የሚሰናበቱት የወደፊት ኑሮAቸው የተስተካከለ Eና
ለውርደት የማይዳርግ ይሆን ዘንድ ማጣት የሌለባቸውን ጥቅሞች ተለይቶ
Eንዲቀመጥ Eና Eንዲጠበቅላቸው ይደረጋል፡፡ በግዳጅ የወደቁ የሰራዊት Aባላት
ወራሾች ማግኘት ያለባቸውን ጥቅም Eና ክብር Aየተጠበቀ ክትትል የሚያደርግ
ስርዓት በማደራጀት የAገሪቱ ባለውለታዎች የማይዘነጉበት ሁኔታ Eንዲፈጠር
ይደረጋል፡፡ ”Å²=G<U uU`¢ uÖLƒ Ï ¾¨Ål ¾W^©ƒ ›vLƒ Kcw›©
Sw†¨<“ ÅI”’†¨< u¯KU ›kõ ¢”y?”i”
SW[ƒ SÖun†¨<”
KT[ÒÑØ ›eðLÑ>¨< G<K< ÃÅ[ÒM::
ከላይ የተዘረዘሩትን በማከናወን የመለዮ ለባሹ ክብር Eና ሞራል Eንዲጠበቅ፣ የመላ
Iትዮጵያውያን Aለኝታነቱ Eንዲታወቅ ይደረጋል፡፡
8.4. የAገራችን መከላከያ ሰራዊት የAገሪቱን ስጋቶች፤ የAከባቢያችን ጂO ፖለቲካዊ
ሁኔታዎች Eና የAገሪቱን Aቅም ባገናዘበ መልኩ Aንዲገነባ፤ ሙያዊ ጥራቱ ወቅቱን
የጠበቀ Eንዲሆን ይደረጋል፡፡ ለዚሁም Aስፈላጊው ጦር መሳርያ Eና ድርጅት
Eንዲቀርብለት፤ ጥራት ያላቸው ማሰልጠኛ ተቋማት ኖሮውት በቀጣይነት ለግዳጁ
የሚመጥን ብቃት Eንዲኖረው ይደረጋል፡፡
ለሰራዊቱ የሚያስፈልገውን ጦር መሳርያ Eና ትጥቅ በAገር ውስጥ ለማምረት
ይቻለን ዘንድ የመከላከያ Iንዱስትሪያችን ትኩረት Aግኝቶ Eንዲያድግ ይደረጋል፡፡
የመከላከያ Iንዱስትሪ ግንባታ ፕሮግራሙ የቅርብ ርቅት ስጋቶች ብቻ ሳይሆን የረጅም
ጊዜ ስጋቶችንም ግምት ውስጥ ያስገባ Eና ስጋቶችን የሚመጥን፤ ከማንኛውም ጥቃት
ራስን ለመከላከል የሚያስችል Eና በምርምር የተደገፈ Eንዲሆን፤ ይደረጋል፡፡
8.5. ሕግ Aውጪው ሃገርን መከላከል በሚመለከቱ ጉዳዮች ተገቢው ሚናውን ይጫወት
ዘንድ የሚከተሉት ተግባራዊ Eንዲሆኑ ይደረጋል፤
8.5.1. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህዝብ ወኪልነቱ በሃገር
መከላከልና ሃገር ደህንነት ጉዳዮች ተገቢውን ቁጥጥር Eና ክትትል
ማድረግ ይቻለው ዘንድ Aሁን ያለው የመከላከያ Eና የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ መልሶ
Eንዲቋቋም ያደርጋል፡፡ በቂ ስልጣን Eንዲኖረው Eና ግልጽና በተጨባጭ የሚለካ
ብቃት ያላቸው የAባላት ጥንቅር Eንዲኖረው ያደርጋል፡፡
8.5.2. ሕግ Aውጪው በሕግ Aስፈጻሚው የሚቀርቡለትን የሃገር መከላከያ
Eና ደህንነት ነክ ፖሊሲዎችን መርምሮ በማጽደቅ ብቻ ራሱን ሳይወስን፤
በገዛ ራሱም ለሃገር መከላከል Eና ደህንነት Aስፈላጊ ናቸው ያላቸውን
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ፖሊሲዎች Eና ሕጎች ያመነጫል ያጸድቃል፡፡ የሚወጡት ሕጎች Eና
ፖሊሲዎች Aፈጻጸም ይክታተላል፡፡ Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘውም ምርመራ
ያደርጋል፡፡
8.5.3. የሃገር መከላከያ የግንባታ Eቅዶችን Eና ለዚህ የሚያስፈልገውን በጀት
ያጸድቃል፡፡ የተመደበው ሃብት ከሙስና Eና ከብክነት በጸዳ መልኩ
ለታቀደለት Aላማ Eየዋለ መሆኑን ይከታተላል፡፡ ለመከላከያ Iንዱስተሪ
ግንባታ Eና ለትላልቅ የጦር መሳርያ ግዢ ውሎችን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ
ይከታተላል፡፡
8.5.4. ከIትዮጵያ ውጪ፤ ለሰራዊታችን የሚሰጥ ማንኛውም ግዳጅ ሕግ
Aውጪው Aስፈላጊነቱን መርምሮ ከነማስፈጸምያ መመርያዎች ጋር
Eንዲያጸድቀው ይደረጋል፤ ከዚህ ውጪ የሚደረግ ስምሪት Eንዳይኖር
ይደረጋል፡፡ ከIትጵያ ውጭ ግዳጆች ሲከናወኑ የAገሪቱን ብሄራዊ ጥቅም
ማስጠበቃቸውን ያረጋግጣል፡፡ ለEንደዚህ ዓይነት ግዳጅ የሚሰማራው
የመከላከያ ሃይል Aስፈላጊውን ትጥቅ Eና ድርጅት የቀረበለት መሆኑን Eና
መብትና ጥቅሙ የተጠበቀለት መሆኑን ያረጋግጣል፡፡
8.5.5. ከውጪ መንግስታት ጋር የሚደረጉ ወታደራዊ ስምምነቶች፣ የውጭ
ሃገር ሰራዊት በሃገራችን ውስጥ የሚሰፍርበት Eና የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ
ቢኖር ሕግ Aውጪው Aስቀድሞ ያወቀው Eና ያጸደቀው ብቻ ይሆናል፡፡
8.6. ከሃገር መከላከል Eና ደህንነት ጋር የተያያዙ የሕግ Aስፈጻሚው የAመራር Aካላት
ስልጣን Eና ኃላፊነት በግልጽ ተለይቶ Eንዲቀመጥ በማድረግ ተጠያቂነት በግልጽ
Eንዲለይ ይደረጋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጦር ሃይሎች ጠቅላይ Aዛዥ መሆኑ Eንደተጠበቀ ሆኖ
የሃገሪቱን የመከላከያ Eና ደህንነት ጉዳዮች የሚከታተል Eና Aስፈላጊ የሆኑትን የፖሊሲ
Eርምጃዎች የሚነድፍ የሃገር መከላከያ Eና ድህንነት ምክር ቤት በሕግ Eንዲቋቋም
ይደረጋል፡፡ በዚህ የግድ መሳተፍ ያለባቸው ተቋማት Eና ገለሰቦች ተለይተው
ይቀመጣሉ፡፡ የመከላከያ ሚኒስትሩ ስልጣን Eና ኃላፊነትም Eንደዚሁ ተለይቶ
ይቀመጣል፡፡ ሚኒስተሩ ሲቪል መሆኑ Eንደተጠበቀ ሆኖ ለስራው የሚመጥን Eውቀት
Eና ችሎታ ያለው Eንዲሆን ይደረጋል፡፡
የጠቅላይ ኤታ ማዦር ሹሙ ስልጣን Eና ኃላፊነት ተለይቶ Eንዲቀመጥ
በማድረግ በሲቪል ስልጣናት Eና በወታደራዊ ስልጣናት መሃከል ያለው ድንበር በግልፅ
Eንዲታወቅ ይደረጋል፡፡ የጠቅላይ ኤታ ማዦር ሹመት በሙያ ብቃት፣ ለሃገር Eና
ለሕገ መንግስቱ ባለው ታማኝነት የተመሰረተ Eና የሰራዊቱን የሲኒየሪት ወግ መሰረት
ያደረገ ይሆናል፡፡ ጠቅላይ ኤታ ማዦር የሚሾምበት Eና ከስልጣኑ የሚለቅበት ሁኔታ
በሕግ Eንዲደነገግ ይደረጋል፡፡
9. የIሚግሬሽን Eና ደህንነት ባለስልጣንን በተመለከተ
9.1. የIሚግሬሽን Eና የደህንነት ባለስልጣንም በሕግ Aውጪው Eይታ Eና
ክትትል Eንዲገባ ይደረጋል፡፡ የሃገርንና የዜጎችዋን ደህንነትና ጥቅሞችን በማስጠበቅና
መጠበቅ መርህ ላይ የተመሰረተ፤ ከፖለቲካዊ ወገንተኝነት የጸዳ Eና የሙያ ጥራት
ያለው የደህንነት ተቋም Eንዲኖረን ይደረጋል፡፡ ለተቋሙ ስራ መነሻ የሚሆኑት
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ፖሊሲዎች Eና ማስፈጸሚያው መዋቅር ተመክሮባቸው
Aውጪው ጸድቀው ስራ ላይ Eንዲውሉ የደረጋል፡፡

Eንዲወጡ

Eና

በሕግ

9.2. የባለስልጣኑ ስልጣን Eና ኃላፊነት በግልጽ በሕግ Eንዲደነገግ ይደረጋል፡፡
የባለስልጣኑ ኃላፊ ሹመት በታወቀ መመዘኛ ላይ የሚመሰረት Eና ሕግ Aውጪው
የሚያጸድቀው ይሆናል፡፡ የጠቅላይ ሚኒስትሩ Aመራር Eንደተጠበቀ ሆኖ፤ ተቋሙ በሕገ
መንግስቱ Eና በተሰጠው ስልጣን ክልል የመስራቱ ኃላፊነት Eና ተጠያቂነት የኃላፊው
Eንደሚሆን ይደረጋል፡፡ የስራው Aፈጻጸም ሪፖርት ለሕግ Aውጪውም የሚቀርብበት
ሁኔታ Eንዲኖር ይደረጋል፡፡
9.3. ለሃገር Eና ለሕዝብ ደህንነት ተብሎ የሚደረግ መረጃን የመሰብሰብ Eና
ተጠርጣሪዎችን የመከታተል ስራ መኖሩ Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ ይህ ስራ በሰበብ Aስባቡ
በዜጎች ግላዊ ነጻነት Eና ግላዊ ሕይወት ውስጥ ጣልቃ መግባትን በማያስከትል፣
ፍርሃትን Eና ሽብር በማይፈጥር መልኩ ይከናወን ዘንድ በሕግ የማይፈቀዱ ክትትሎች
ተለይተው ይቀመጣሉ፡፡ በልዩ ሁኔታ የሚፈቀዱት ደግሞ ደረጃቸው Eና ይህንኑ
የሚፈቅደው Aካል ማንነት በግልፅ በተደነገገበት መልኩ Eንዲከናወን ይደረጋል፡፡
9.4. በባለስልጣኑ የሚደረግ ቅጥር፣ Eድገት Eና ተያያዥ ጉዳዮች ከፖለቲካ
ወገንተንነት የጸዳ Eና ሙያንና ለሃገር ደህንነት ተማኝነትን መሰረት ያደረገ Eንዲሆን
ይደረጋል፡፡
10. ፖሊስን በተመለከተ
10.1. ከAገር ውስጥ መስተዳደር Eና ጥበቃ ስራ የተያያዙ ወንጀልን የመከላከልና
ወንጀለኛን የመያዝ ስራዎች በሙሉ በፖሊስ ስራ ውስጥ Eንዲወድቁ Eና ከEነዚህ
ስራዎች በተያያዘ የሃገር መከላከያ ስራዊት ተሳታፊ Eንዳይሆን ይደረጋል፡፡ Eንደ
ፌደራል ፖሊስና የፌዴፋል ማረምያ ቤቶች ፖሊስ ሁሉ EንደAስፈላጊነቱ የድንበር
ጥበቃ ፖሊስ፣ የIኮኖሚ (ፊናንሰ) ፖሊስ፣ Eንዲቋቋሙ ያደረጋል፡፡ ሁሉም ለስራው
የሚያስፈልገውን Eውቀት Eና ክህሎት ኖሯቸው የተሰጣቸውን ግዴታ መፈጸም
Eንዲችሉ ይደረጋል፡፡ ማንኛውም የፖሊስ Aካል ከፖለቲካ ወገንተኝነት በጸዳ ሙያን
መሰረት ያደረገ Aሰራር Eንዲኖረው ይደረጋል፡፡
10.2.የፌዴራል ፖሊስ ተልEኮ የዜጎችን ሰብAዊ Eና ዴሞክራስያዊ መብቶች ሕጉ
በሚደነግገው መሰረት መተግበራቸውን ማረጋገጥ Eንጂ ዜጎች በEነዚህ መብቶች
መጠቀማቸውን መከልከል Eንዳልሆነ መሰረት ያደረገ ስራ Eንዲሰራ ይደረጋል፡፡
ወንጀልን ለመከላከል Eና ወንጀለኞችን ተከታትሎ ለመያዝ የሚያስችለው የሙያ ጥራት
ያለው ሆኖ ተመጣጣኝ ብሄራዊ ተዋጽO Eንዲኖሮውም ይደረጋል፡፡ Eንዲሁም ለዚሁ
የሚያስፈልገውን ትጥቅና ድርጅት Eንዲኖረው ይደረጋል፡፡ ሕግ Aውጪው በጸጥታ
ተቋማት በኩል በዜጎች ላይ የሚፈጸሙ የሰብAዊና ዴሞክራስያዊ መብቶች ጥሰቶችን
የሚከታተልበት ስርዓት Eንዲኖረው ይደረጋል፡፡ Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው መርማሪ Aካል
በማቋቋም ማጣራት ያደርጋል፡፡
በክልሎችም የፖሊስ ተቋማት ከሚጠበቅባቸው ሕገ መንግስታዊ ኃላፊነት ውጪ
የሆነ ድርጊት ላይ Eንዳይሰማሩ፤ ይህ ለመሆኑም የክልል ምክር ቤቶች ክትትል
Eንዲኖር ይደረጋል፡፡
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10.3. ሚልሽያም
ይደረጋል፡፡

ሆነ

ተጠባባቂ

ጦር

ከፓርቲዎች

ፖለቲካ

ገለልተኛ

Eንዲሆኑ

11. የውጭ ግንኙነት Eና የAከባቢያዊ ሰላምን በተመለከተ
11.1. የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ Eና Aጠቃላይ ግንኙነታችንን በሚመለከት መድረኩ
የሚከተሉት መመርያዎች ይኖሩታል፤
11.1.1. የAገራችን የውጭ ግንኙነት የAገርን ጥቅም ማEከል ያላደረገ Eና የረጅም
ጊዜ ራEይ የሌለው ሆኖ ቆይቷል፡፡ ሚኒስቴር መስርያ ቤቱ ለሚጠበቅበት ድርሻ
የሚመጥን የሙያተኛ ጥንቅር ሊያካብት Aልቻለም፡፡ በሚኒስቴር መስርያ ቤቱ ያለው
ሹመት የሚሰጥበት ስርኣት ለAገራዊ ጥቅም ያለ ታማኝነት፤ ሙያ Eና ልምድ
ያደረገ ሳይሆን ለፓርቲ Eና የበላይ ባለስልጣናት ባለ ታማኝነት ላይ የተመሰረተ
በመሆኑ በAገር ውስጥም ሆነ ከAገር ውጪ ያለውን የመስሪያ ቤቱ ተAማኒነት Eና
Aጠቃላይ ገጽታው የተበላሸ Eንዲሆን Aድርጎታል፡፡
u²=I SMŸ< ¾}uLg¨< ¾›Ñ]~ ¾¨<ß Ó”–<’ƒ þK=c= }Ñu=¨< ¾ThhÁ
K¨<Ø ÃÅ[ÓuM:: ¾¨<ß Ñ<ÇÃ T>’>e‚` SY]Á u?ƒ Ÿõ}— g<TU”ƒ
Eና የAምባሳደሮች ሹመት በAለምAቀፍ መድረኮች የIትዮጵያን ጥቅም በብቃት
ሊያስጠብቁ፣ ሊወክሉ Eና ሊያንጸባርቁ የሚችሉ Eንዲሆኑ ይደረጋል፡፡
11.1.2. የሃገራችን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በAካባቢያችን Eየተደቀኑብን ያሉትን
ስጋቶች በሚገባ የተገነዘበ፤ ከዚሁ Aንጻርም የAገራችንን ጥቅም በሚገባ ለማስጠበቅ
የሚያስችል Eንዲሆን ይደረጋል፡፡
11.1.3. ሃገራችን Iትዮጵያ የAፍሪካ Aንድነት ግምባር ቀደም መስራች፤
Aፍሪቃውያን ለነጻነት ያደረጉትን ተጋድሎ ተምሳሌት መሆኗ ይታወቃል፡፡ በዚሁ
ስሟ Eና ታሪኳ ምክንያትም የAፍሪካ ሕብረት Eና የAፍሪካ Iኮኖሚክ ኮሚሽን
መቀመጫ ለመሆን መብቃትዋ ይታወቃል፡፡
Eንደድሮው ሁሉ በAሁኑ ዘመንም Iትዮጵያ የጥሩ Aፍሪካዊነት ተምሳሌት ሆና
መገኘት ይኖርባታል፡፡ በመሆኑም ሃገራችን Iትዮጵያ ሰብAዊ Eና ዴሞክራስያዊ
መብቶች የተከበሩባት፤ ስልጣን በነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ብቻ የሚያዝባት፤ የሕግ
የበላይነት የሰፈነባት፣ ነጻነት የተላበሰ ሰላም Eና ውስጣዊ መረጋጋት የሰፈነባት Aገር
Eንድትሆን Eንሰራለን፡፡
11.1.4. Aገራችን Iትዮጵያ በAለም ከታወቁት Eጅግ ድሃ ሃገሮች Aንዷ Eንደሆነች
Eና ከዚሁ ለመውጣት ከፍተኛ የውጭ Eርዳታ Eንደሚያስፈልጋት ይታወቃል፡፡ ይህ
ሊሆን ከቻለባቸው ዋና ዋና ምክንያቶች Aንዱ የውስጥ ፖለቲካዊ ችግሮችዋን
በሰላም Eና በዴሞክራሲ ለመፍታት ባለመቻልዋ ነው፡፡ Aገራችን ከድህነት Eና
ከውጪ Eርዳታ ጠባቂነት ትወጣ ዘንድ ዋና መፍትሄው Iትዮጵያውያን
Eውቀታቸውን፤ ሃብታቸውን Eና መላ ቀልባቸውን ለሃገራቸው ልማት Aንዲያውሉ
የሚያደረግ የተመቻቸ የፖለቲካ Eና የፖሊሲ ሁኔታ መፍጠር Eንደሆነ መድረኩ
ያምናል፡፡
ይህ Eንደተጠቀ ሆኖ ሃገራችን የAለም Aቀፉ ማህበረ ሰብ Aካል መሆንዋን Eና
Aለማቀፋዊ ሁኔታውን ያጤነ፤ ከዚሁ ተጠቃሚ Eንድትሆን የሚያደርግ፣ Aቅሟ
የፈቀደውን ያክል በጎ AስተዋጽOዋን ለማበርከት የሚያስችላት፤ የውጪ ግንኙነት
Eንዲኖራት ይደረጋል፡፡
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11.1.5. ከሌሎች Aገሮች Eና መንግስታት ጋር የምታደርገው ገንኙነት በጋራ
ጥቅም፣ በEኩልነት፣ በመከባበር Eና በEርስ በርስ የውስጥ ጉዳዮች ጣልቃ
ባለመግባት መርሆች ላይ የተመሰረተ ይሆናል፡፡
11.2. ከጎረቤት ሃገሮች ጋር ያሉትን የድንበር ጉዳዮች በሚመለከት
11.2.1. Iትዮጵያ ከጎረቤቶችዋ ጋር ያላትን ድንበሮች ሁሉ በሚገባ ለመለየት
ከሁሉም ከሚመለከተው ጎረቤት ሃገሮች ጋር በAጠቃላይ ድርድር Eናካሄዳለን
11.2.2. የAልጀርስ ስምምነት የIትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የማያስከብር ስለሆነ
ስምምነቶቹን Eንቃወማለን፡፡ የኤርትራ መንግስት በፈጠረው Aስቸጋሪ ሁኔታ
የተባበሩት መንግስታት የሰላም Aስከባሪ ሃይል Eንዲወጣ በተደረገበት፤ይብሱኑ
ደግሞ የኤርትራ ሰራዊት የሰላም ቀጠናውን በተቆጣጠረበት Eና የኤርትራ መንግስት
በIትየጵያ ላይ የሚያደረገውን የጠብ Aጫሪነት ተግባር ባላቆመበት ሁኔታ
የIህAዴግ መንግስት ስምምነቱ በኤርትራ በኩል መፍረሱን Eና ራሱን ከዚሁ
ስምምነት ለማግለል Aለመወሰኑ Aሁንም ባለፈው ከፈጸማቸው ስህተቶች ለመማር
Eና ለማረም ዝግጁ Aለመሆኑኑ ያመለክታል፡፡ መድረኩ ስምምነቱ ስህተት በመሆኑ
Eና በኤርትራ Eንደተጣሰ በመገንዘብ ከኤርትራ ጋራ EንደAዲስ በመደራደር ሌላ
Eና የሁለቱን Aገሮች ጥቅሞች Eና ስጋቶች ግምት ውስጥ ያስገባ ሁሉን Aቀፍ
ስምምነት ላይ ለመድረስ Aስፈላጊ መሆኑን በማመን ለዚሁ Eውን መሆን Aጥብቆ
ይሰራል፡፡
11.2.3. የIትዮጵያና የሱዳንን የቀድሞ መንግስታት ስምምነቶች Eና የሁለቱ
ሃገሮች ሕዝቦች በAካባቢው የነበራቸውን ይዞታዎች በተክክል ያገናዘበ ዘላቂ መፍትሄ
Eንዲያገኝ ድርድር ማድረግና ይህም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ታውቆና
ይሁንታ Aግኝቶ ሊሰራበት Eንደሚገባ Eናምናለን፡፡
11.3. የባህር በርን በተመለከት
11.3.1. ከዓለም Aቀፍ ሕግጋትና ከታሪክ Aንጻር Aገራችን ራስዋ ባለቤት ሆና
የምታስተዳድረው የባህር በር Eና መተላለፍያ (ኮሪዶር) የማግኘት መብት Eንዳላት
መድረኩ ይገነዘባል፡፡ ከAካባብያችን Eና ከሃገራችን ልዩ ሁኔታ Aንጻር ሲታይ ደግሞ
ይህን መብት የማሰከበር ጉዳይ የIኮኖሚ Eድገት ብቻ ሳይሆን የሃገር ደህንነት Eና
የሃገር ህልውና ጉዳይ መሆኑን ይገነዘባል፡፡ ሆኖም የIህAዴግ መንግስት ይህን
Iትዮጵያ በAሰብ ወደብ ላይ ያላትን ከታሪክ፣ከAለምAቀፍ ሕግጋት Eና ከፍትሃዊነት
Aንጻር የባለቤትነት መብቷን ሳያስከብር ቀርቷል፡፡ ይህም በመሆኑ ሃገራችን ወደብ
Aልባ በመሆንዋ ምክንያት በAስጊ Iኮኖምያዊና የጽጥታ ችግሮች ውስጥ Eንድትገባ
Aድረጓል፡፡
11.3.2. ሃገራችን በAሁኑ ጊዜ የወደብ ባለቤትነት ባለመሆና በወደብ Aገልግሎች
Aጠቃቀም ዙርያ Eያጋጠምዋት ያሉትን ችግሮችም በውል ይገነዘባል፡፡
በመሆኑም
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1.1.3.3. መድረኩ የAሰብ ወደብ ለIትዮጵያ የምትገባ የባህር በር መሆኗን
በመገንዘብ ሰለማዊና ሕጋዊ በሆነ Aግባብ ዲፕሎማሲያዊ ትግሉን ያካሂዳል፡፡ በዚሁ
ጉዳይ ከኤርትራ ጋር የጋራ ጥቅምንና ዓለም ዓቀፍ ሕግጋትን መሰረት ያደረገ
ሰላማዊና ሕጋዊ ድርድሮች ማካሄድና ዘላቂ ስምምነት ላይ መድረስ Eንደሚገባም
በጽኑ ያምናል፡፡ ለዚህ ስኬትም Iትዮጵያውያን በዲፕሎማሲያዊውና ሰላማዊው
ትግል በጽናት Eንዲቆሙ ያለመታከት ይሰራል፡፡ ኤርትራውያን ከዚህ ጋር በተያያዘ
ሊኖራቸው የሚችለውን ስጋት ለመቅረፍ Eና ሁለቱም ወገኖች ተጠቃሚ ሆኖው
የሚወጣበትን የመፍትሄ Aማራጮችን ያፈላልጋል፡
1.1.3.4. ከAጭር ጊዜ Aንጻርም የምንጠቀምባቸውን የወደብ Aገልግሎት
Aማራጮች Eንዲሰፉ ለማድረግ ወደብ ካላቸው ሁሉም ጎረቤት ሃገሮች ጋር ያለንን
ግንኙነት ማሻሻልና ድርድሮችን Aካሂዶ ስምምነቶች ላይ መድረስ Aንገብጋቢ
መሆኑን ያምናል፡፡
11.4 የወሰን ተሻጋሪ ወንዞችን በሚመለከት
11.4.1. በAባይ ወንዝ ላይ፤ በተለያዩ የጎረቤት መንግስታት Eና በIትዮጵያ
መንግስታት መካከል፤ የIትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም በAግባቡ የሚያስጠብቁ
ስምምነቶች Aለመኖራቸውን በመገንዘብ፤ ለሃገራችን ሆነ ለጎረቤቶቻችን ፍትሃዊ
የውሃ ሃብት Aጠቃቀም የሚያረጋግጡ ድርድሮች በጥልቀት Eንዲካሄዱና ፍትሃዊ
ስምምነቶች Eንዲፈረሙ ተግተን Eንሰራለን፡፡
በሌሎች ወሰን ተሻጋሪ ወንዞች ላይም EንደAባይ ሁሉ ተገቢ ትኩረት
ሰጥቶ መደራደር የሚገባ መሆኑን Eናምናለን¿ ለዚህ ተግባራዊነትም ተግተን
Eንሰራለን፡፡
11.4.2. Iትዮጵያ ወንዞቹ የሚፈልቁባት Aገር Eንደመሆንዋ መጠን Iትዮጵያም
Eንደነርሱ የሚገባት ያህል ድርሻ የመጠቀም ተፈጥሮAዊ መብት ያላት ስለሆነ
በድህነትዋ በማሳበብ ሆነ በሃይል በማስፈራራት የተጠቃሚነት መብትዋን የሚጻረር
Aካሄድ ለሁሉም Eንደማይበጅ Eናምናለን፡፡ ሰለዚህም Iትዮጵያ ወንዞችዋን
መጠቀም ለቅራኔዎች ሳይሆን ለትብብርና ለጋራ ልማት Eንቅስቃሴዎች መሰረት
Eንዲሆን የበኩላችንን ጥረት Eናደርጋለን፡፡
11.4.3. ወንዞቹ በሁሉም Aቅጣጫ ወደAሉት ጎረቤቶቻችን ስለሚፈሱና ከግንዛቤ
ማጣትም ሆነ የራስን ጥቅም ብቻ ከማራመድ የሚነሱ Aለመግባባቶች ግጭቶች
Eንዳይከሰቱ Eየተከላከልን፤ መሰረታዊ የሕዝባችንን ጥቅም Aሳልፈን ሳንሰጥ Eና
ወንዞቹን Aቅማችን በፈቀደ ደረጃ Eየተጠቀምን፤ ከሚመለከታቸው ወገኖች ጋር
መደራደሩንና
በሁኔታዎች
ላይ
ትክክለኛ
ግንዛቤ
ማስጨበጡን
በሰፊው
Eንገፋበታልን፡፡

ÌvÝ ክፍል ሁለትÝ

የIኮኖሚ ፖሊሲዎች

12. Aጠቃላይ የIኮኖሚ ፖሊሲዎችን በተመለከተ
12.1 የተመጣጠነ (balanced) የIኮኖሚ ልማት ፖሊሲን መከተል½
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ላለፉት

(

18

ዓመታት

Aገራችን

ስትመራበት

የቆየው

ግብርና

መር

Iንዱስትሪያዊ ልማት ፖሊሲ በAጠቃላይ ሲታይ ሀገራችንን ከምግብ Eጥረት Eንኳ
ያላላቀቃትና ከፍተኛ መጠን ያለው የምግብ ሰብል ከውጭ Eንድታስገባ ያስገደዳት
በመሆኑ½
( ፖሊሲው በሚልዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎቻችንን ለከፋ ረሃብና ችግር ያጋለጠና
ለEልቂት የዳረገ በመሆኑ½
( ፖሊሲው በከተማ ብቻ ሳይሆን በገጠርም ከፍተኛ ሥራ Aጥነትንና የኑሮ
መመሰቃቀልን ማስከተሉ½
( ግብርናው የIንዱስትሪውን ልማት ሊመራ ቀርቶ በከፍተኛ መጠን Eየጨመረ
ያለውን ያገሪቱን ህዝብ Eንኳ ለመመገብ ያለመቻሉ½
(ግብርናው ከፍተኛ ተረፈ ሀብትን ማመንጨት ቀርቶ ራሱም ከፍተኛ Eግዳት
(Stagnation) ውስጥ ዘቅጦ መገኘቱ½
( Aሁን Aገራችን ባለችበት ዝቅተኛ የEድገት ደረጃ ቀርቶ በAደጉትና ዘመናዊ
ቴክኖሎጂ በሚጠቀሙ Aገሮች Eንኳ ግብርና ከሌሎች የIኮኖሚ ዘርፎች በሚገኝ ገቢ
Eየተደጎመ ባለበት ሁኔታ Iንዱስትሪውን ይመራል የሚል Aቅጣጫ የተሳሳተ መሆኑ½
Aማራጭ

የፖሊሲ

Aቅጣጫ

Eንድንከተል

የግድ

ይላልÝÝ

ስለሆነም

ይህን

የተሳሳተ የIኮኖሚ ልማትና የEድገት Aቅጣጫ በመተካት የተመጣጠነ (balanced)
የIኮኖሚ ልማትና Eድገት ፖሊሲን ተግባራዊ EናደርጋለንÝÝ በዚህ መሠረትም½
12.1.1 የAገራችን ግብርና Aሁን ከገባበት ከፍተኛ ቀውስ ተላቆ ምርታማነቱ
Eንዲጨምር በማድረግ Aስተማማኝና ዘላቂ Eድገት የሚያሳይበትን ሁኔታ ለመፍጠር
EንሠራለንÝÝ ይህን Eውን ለማድረግም ግብርናውን Aሁን ከሚጠቀምበት “ላ ቀር
ቴክኖሎጂ Aላቅቀን ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ተጠቃሚ EናደርገዋለንÝÝ ለግብርናው ግብAት
የሚሆኑ Eንደ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ያሉትን ተወዳዳሪ በሆነ ዋጋ በAገር ውስጥ
የሚመረቱበትን ሁኔታ EንፈጥራለንÝÝ ግብርናው ከዝናብ ጥገኝነት ተላቆ የመስኖ ልማት
በከፍተኛ ደረጃ የሚስፋፋበትን ሁኔታ EናመቻቻለንÝÝ በቁጥር ላይ ያተኮረ ሳይሆን
ከፍተኛ የEንስሳት ተዋጽO ምርቶችን ሊያስገኙ የሚችሉ የEንስሳት ሀብት ልማት
ተግባራዊ EናደርጋለንÝÝ
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12.1.2 በIንዱስትሪው ዘርፍም ከግብርና ክፍለ Iኮኖሚው ጋር የግብAት Aቅርቦት
ጥብቅ ቁርኝት ያለው ማለትም ከግብርና ግብAቶችን የሚቀበል ብቻ ሳይሆን ለግብርና
ግብAቶችን የሚያቀርብ Iንዱስትሪ በAገራችን በማስፋፋት Eርስ በEርሱ የሚደጋገፍ
Iኮኖሚ

የመግንባት

Aዋጭነታቸው

ፖሊሲን

Eየታየ

የብረታ

EንከተላለንÝÝ
ብረትና

ከAግሮ(ፕሮስሲንግ

የኬሚካል

የመሳሰሉት

በተጨማሪ

Iንዱስትረዎች

Eንዲስፋፉ EናደርጋልንÝÝ በማEድን ጥናትና ልማት ሥራዎች ላይም ትኩረት ሰጥተን
EንሠራለንÝÝ በልማት ሂደት ከፍተኛ ሚና የሚጫወተውና ለበርካታ ወገኖች የሥራ
Eድል የሚከፍተው የኮንስትራክሽን ዘርፍም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት Eንዲስፋፋ
ይደረጋልÝÝ
12.1.3

ከግብርናና Iንዱስትሪ በተጓዳኝ ለበርካታ ዜጎች ሥራ በሚያስገኙና ልማቱን

በሚያፋጥኑ የAግልግሎት ዘርፎች ትኩረት ሰጥተን EንንቀሳቀሳለንÝÝ በዚህ መሠረትም Eንደ
ቱሪዝም½ ፋይናንስ½ መገናኛ½ መጓጓÏና ንግድ የመሳሰሉ Aገልግሎቶች ላይ ልዩ ትኩረት
ሰጥተን EንሠራለንÝÝ የAገልግሎት ዘርፉ በተቀናጀ መንግድ የግብርናውንና የIንዱስትሪውን
ልማት Eንዲረዳ በማድረግ ይቀየሳልÝÝ Eንዲሁም ግብርናና Iንዱስትሪ የAገልግሎት ዘርፉን
የሚያጠናክሩበት Aቅጣጫ ተግባራዊ ይደረጋልÝÝ
12.2 መንግሥት በልማት የሚኖረውን ሚና በተመለከተ
( Aሁን መንግሥት Eያራመደ ያለው ልማታዊ መንግሥት የሚለው ንድፈ
ሐሳብና ፖሊሲ ገዥው ፓርቲ Iኮኖሚውን ለመቆጣጠርና በዚሁም ~ብረተሰቡን
ለመቆጣጠር

የተቀየሰ

ስልት

ሰለሆነ

ዘላቂ

Eድገትና

ልማት

ያረጋግጠል

ብለን

ስለማናምን
( የልማታዊ መንግሥት ፖሊሲ ገዥው ፓርቲ የሥልጣኑ መሠረት ይሆናሉ
የሚላቸውን ወገኖች በተለየ የሚያጠናክርብት Aቅጣጫ በመሆኑ
( ፖሊሲው ዜጎችን በዜግነታቸው ተመልክቶ በልማት የሚያሳትፍ ሳይሆን
ደጋፊዎችን ልማታዊ በማለት የሚቃወሙትን ደግሞ ጥገኛና ኪራይ ሰብሳቢ ብሎ
በመፈረጅ በመካከላቸው ልዩነቶችን የሚፈጥር በመሆኑ
(

ገዥው

ፓርቲ

በሕጋዊ

መንገድ

የዜግነት

መብታቸውን

ተጠቅመው

ለሚንቀሳቀሱ የሀገር ውስጥ ባሀብቶች Aድሎ በማድረግ ከፓርቲው ጋር የተለየ ቁርኝት
ያላቸውንና Aባላቱን በተለየ ሁኔታ የሚጠቅም ሲሆን ገዥውን ፓርቲ Aይደግፉም ብሎ
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የሚጠረጥራቸውን

ግን

በቁጥጥሩ

ሥር

ያለውን

መሬትና

የብድር

Aገልግሎት

በመከልከል በAገር ውስጥ ባለሀብቶች ተሳትፎ ላይ Aሉታዊ ተፅኖ በማሳደር ላይ
መሆኑና ይህ AድሎAዊ Aያያዝ በፍጥነት መስተካከል የሚገባው መሆኑን በማመን½
( በልማታዊ መንግሥት ፖሊሲ መሠረት ገዥው ፓርቲ የራሱን የንግድ
ተቋማት

የተለያዩ

ሰሞች

Eየሰጠ

በሕገ

ወጥ

መንገድ

በIኮኖሚው

Eንቅስቃሴ

የሚያደርግው AድሎO የተሞላበት Aካሄድ መሆኑን በመገንዘብ½
Aሁን መንግሥት Eየተጫወተ ያለውን ሚና በመለወጥ Aማራጩን Eንደሚከተለው
Eንዲሆን EናደርጋለንÝÝ
12.2.1 መንግሥት ዜጎች በልማት መስክ ንቁ ተሳትፎ Eንዲኖራቸው የተለያዩ
ስልቶችን ቀይሶ ያበረታታልÝÝ ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ከAድሎ ነፃ የሆነ ድጋፍ
Eንዲደረግ ይሠራል ÝÝ በተለይ ባለሀብቶችንና Aነስተኛ ተቋማትን በመርዳት ረገድ
ሃለፊነቱን መወጣት ይኖርበታል ብሎ ያምናል ÝÝ የAገራችን ባለ ሀብቶች ከሌላው ዓለም
ባለሀበት ጋር ተወዳዳሪ ሆነው የሚወጡበትንና የልማት ተነሳሽነታቸው የሚጎለብትበትን
ስልት በመቀየስ ድጋፍ ይሰጣል ÝÝ
12.2.2 የውጭ Aገር ባለሀብቶች የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ሊሸፍኗቸው በማይችሉ
ከፍተኛ የልማት ፕሮግራሞች Eንዲሳተፉ የሚያበረታታ ይሆናልÝÝ ይህም የAገራችንን
ብሄራዊ ጥቅም በሚያስጠብቅና በማይጎዳ መልኩ Eንዲሰፋፋ መበረታታት ይገባዋል
ብሎ መድረኩ ያምናልÝÝ
12.2.3 መንግሥት ለዘላቂ ልማታችን ስትራተጂያዊ ጠቀሜታ ባላቸውና የግል ባለ
ሀብቶች ደፍረው በማይገቡባቸው ከባድ Iንዱስትሪዎችና ሌሎች የመሠረት ልማት
Aውታሮች ልማቶች ላይ መሳተፍ የሚገባው መሆኑን መድረኩ በጽኑ ያምናል¿ ሆኖም
የግል ባለ ሀብቶች መሳተፍ ሲጀምሩ ዘርፉ ለነEርሱ በማስተላለፍ የሚከናወን ይሆናልÝÝ
12.2.4 ገዥው ፓርቲ ራሱ Iንደውመንትና ሌሎች የተለያዩ ሰሞችን Eየሰጠ
ከሚያንቀሳቅሳቸው የIኮኖሚ ተቋማት Eጁን Eንዲያስወጣ EናደርጋለንÝÝ ማንኛውም
ፓርቲም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሀብት ማፍሪያ ተቛም ባለቤት Eንዳይሆን
ይደረጋልÝÝ
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12.3 የIኮኖሚው ቀውስና መፍትሔዎቹ በተመለከተ
መንግሥት Aገራችን በከፍተኛ የEድገትና ልማት ሂደት ላይ ትገኛለች
ቢልም በተጨባጭ በAገራችን ከፍተኛ የIኮኖሚ ቀውስ ሰፍኖ ይገኛልÝÝ ለዚህ ማስረጃ
የሚሆነውም½
( ሥራ Aጥነት በከፍተኛ ደረጃ በከተሞች መንሰራፋቱ ብቻ ሳይሆን በገጠሩ
የግብርና ክፍለ Iኮኖሚ ውስጥም የEርሻ ቦታ በማጣት ከፍተኛ ሥራ Aጥነት
መፈጠሩና የሥራ Aጡ ቁጥር ከEለት ወደ Eለት Eተበራከተ መሆኑ
( በAገሪቱ የተፈጠረው ከፍተኛ የዋጋ ንረት ከተሜውን በቻ ሳይሆን ገጠሩንም
ጭምር ከፍተኛ ችግር ውስጥ የከተተው መሆኑ
( የወጪና የገቢ ንግዳችን ሚዛን በከፍተኛ ደረጃ መዛባቱና ይህን ተከትሎም
የውጭ ምንዛሪ Eጥረት ተከስቶ Aገራችን ከውጭ በምታሰገባቸው ጥሬ Eቃዎች½
መሠረታዊ የፍጆታ Eቃዎችና የማምረቻ መሠሪያዎች ላይ ከፍተኛ ተጽኖ በማሳደሩ
Iኮኖሚው ለከፍተኛ የዋጋ ንረትና ለጥቁር ገበያ መጋለጡ
( የሀገራችን ገንዘብ የመግዛት ዓቅም በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን
ከጎረቤቶቻችን የAፍሪቃ Aገሮች ገንዘቦች ጋር የነበረው የምንዛሬ ምጣኔ ዓቅም ጭምር
በጣም የወረደበት ሁኔታ ውስጥ የከተተን ሰለሆነና በዋጋ ንረቱና በሀብት ይዞታ ላይ
ተጽኖ Aያሳደረ መሆኑ
(

Iኮኖሚው

በAግባቡ

Aለመሥራቱና

ሥርዓቱ

በከፍተኛ

Aስተዳደራዊ

ብልሹነትና በሙሰና በመዘፈቁ በIኮኖሚው ቀውስ ላይ የበኩሉን ከፍተኛ ተጽኖ ማሳደሩ
( ምርታማነት ባለመታየቱና Iኮኖሚው በAግባቡ ባለማደጉ ምክንያት ለዋጋ
ንረትና የIኮኖሚ ቀውስ መባባስ ከፍተኛ AስተዋጽO ማድረጉ
( የተፈጠረው የIኮኖሚ ቀውስ በመንተራስ በጣት ሚቆጠሩ Eጅግ Eየበለጸጉና
የሀገሪቱን ሀብት Eየጠቀለሉ ሲሄዱ ብዙሀኑ የገጠር ይሁን የከተማ ኗሪ ግን ቀውሱን
ተቋቁሞ ህይወቱን ለማቆየት Eንኳ Aሰቸጋ ሁኔታ ተፈጥሮ በሥቃይ ላይ መሆኑ
የተከሰተውን ቀውስ ለመግታት የተሻለ ፖሊሲ መቀየስ ለAገራችን ዘለቄታዊ
የIኮኖሚ Eድገትና ልማት ወሳኝ መሆኑ AምነንበታልÝÝ በዚህ መሠረትም
12.3.1

በAገራችን

የሚያቀርባቸው

ስላለው

ምክንያቶች

የዋጋ

ንረትና

ከEውነታው

የIኮኖሚው

የራቁና

መፍትሔ

ቀውስ

ገዥው

ሊያስገኙ

ፓርቲ

የማይችሉ
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በመሆናቸው የAገራችንን ማክሮ Iኮኖሚያዊና Aጠቃላይ Iኮኖሚውን በሚገባ በማጤን
ነጻ በሆኑ ምሁራን Aማካይነት በሚደረጉ ጥናቶች ላይ የተመሠረቱና የተቀናጁ የፖሊሲ
Eርምጃዎች EንወስዳልንÝÝ
12.3.2 የEርሻ ክፍለ Iኮኖሚውን ከማሳደግ ባሻገር የተለያዩ ገቢ የሚያስገኙና ሰፊ
የሰው

`ይል

የሚያሳትፉትን

የIንዱስትሪና

የAገልግሎት

ዘርፎችን

EናስፋፋለንÝÝ

የከተማ ልማትና የሥራ Aጦችን ችግሮች በከተማ ውስጥ ለመቀነስ ገዥው ፓርቲ
ቀጣይነት በሌላቸውና ለAጭር ጊዜ ፖለቲካዊ ጠቀሜታ ብቻ ብሎ የሚያካሂዳቸውን
Eንቅስቃሴዎች ዓይነት ሳይሆን የገጠርን ትናንሽ ከተሞች½ የወረዳ½ የዞንና የክልል
ከተሞች ልማት በማፋጠን ቀጣይነት ያላቸው የIንዱስትሪና የAገልግሎት ማEከላት
Eንዲሆኑ ለማድረግ EንሠራለንÝÝ
12.3.3 ልማቱ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያሉትን ዜጎች ሕይወተ በማሻሻል ትኩረት
የሚሰጥ

Eንጂ

Aሁን

Eንደሚታየው

ከኑራቸው

የሚያፈናቅላቸውና

ተገቢ

ጥበቃ

የማያደርግላቸው Eንዳይሆን ትኩረት ሰጥተን EንሠራለንÝÝ
12.3.4 የከተሞች መሠረተ ልማት በተለይ የው`½ የኤሌክትሪክና የመንገድ መሠረተ
ልማቶች በAንሰተኛ ወጪና ረጅም Aገልግሎት ሊሰጡ በሚችሉ የመንገድ ሥራዎችና
ሌሎችም የመሠረተ ልማት ሥራዎች ማሰፋፋት½ ከገጠር የEርሻ ውጤቶችና ጥሬ
Eቃዎችን ወደ ከተሞች ለማምጣትና የIንዱስትሪ ውጤቶችም ወደ ገጠር መንደሮች
ለማዳረስ የሚችሉ መገናኛ መንገዶችን ለማስፋፋት Eንሠራለን ÝÝ በዚህም መሰረት
Aሁን ከመሬት ጥበትና በህዝብ ቁጥር መጨመር ምክንያት ወደ ትላልቅ ከተሞች
የሚፈልሰው የሰው `ይል በAካባቢው ከተሞች የሥራ መስኮችን በመፍጠር ላይ ያተኮረ
የልማት ስትራተጂ ሥራ ላይ Eንዲውል EናደረጋልንÝÝ የከተሞች ልማትም በፕላን
የተመሠረት Eንዲሆን EናደርጋለንÝÝ
12.3.5 በAገራችን ለልማት ፀር የሆነውን ሙሰና በቁርጠኝነት በመዋጋት በIህAዴግ
መንግሥት

ብልሹ

Aስተዳደር

ምክንያት

በተለይም

በኮንስትራክሽን

ሥራዎች½

በማEድን ኮንሰሽኖች½ በጨረታ ውሎች½ በመሬት Aጠቃቀም½ በጉምርክ Aገልግሎት½
ወዘተ.

በከፍተኛ

ደረጃ ተንሰራፍቶ

የሚገኘነውን

ሙስና ለመቆጣጠር ጠንክረን

Eንሠራለን ÝÝ
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12.4 የባህር በር ባለቤት ባለመሆናችን በIኮኖሚያዊ ልማታችን ላይ የሚያደርሰውን
ተጽኖ መቋቋምን በተመለከተ
የባህር በር ባለቤት ባለመሆናችን በIኮኖሚ Eድገታችን ላይ ከፍተኛ ተጽኖ
Eየደረሰ

ይገኛልÝÝ

በተደጋጋሚ

በሚደረጉ

የታሪፍ

ጭማሪዎች

የተነሣ

ከውጭ

የምናስገባቸው ሸቀጦች ዋጋ ከፍ ከማለቱ ባሻገር ዋስትናውም Aስተማማኝ ሊሆን
AልቻለምÝÝ በሀገር ውስጥ ተመርተው ወደ ውጭ የሚላኩት Eቃዎችም ተወዳዳሪ
Eንዳይሆኑ Eያደረጋቸው ይገኛልÝÝ ይህን የAገራችንን Aስቸጋሪ ሁኔታ በማገናዘብ
የሚከተለው ፖሊሲ ተግባራዊ ማድረግ ተገቢ መሆኑን መድረኩ ያምናልÝÝ
የሀገር ውስጥና የAካባቢያዊ Iኮኖሚ ትስስሮችን በማስፋፋት ረገድ የመንገድ ሥራ
ብቻ ሳይሆን የክልል ከተሞችን Eርስ በEርስ የሚያገናኙና የAገር ውስጥ ንግድን
የሚያጠናክሩ የባቡር ሀዲደ መገናኛ መሥመሮችን የመገንባትና የኤሌክትሪክ `ይል
የሚጠቀሙ ባቡሮችን ቶሎ Aገልግሎት ላይ ማዋል ÝÝ
Eነዚህም መገናኛዎች በወደብ Aገልግሎት ብቻ ሳይሆን በመሬት ከምናዋስናቸው
ጎረቤት Aገሮች ጋር በምናደርግው የንግድ ግኑኝነትም ከፍተኛ AስተዋጽO Eንዲያደርጉ
ማድርግ ÝÝ በዚህም የውጭ ንግዳችን በርቀት ባሉ Aገሮች ጥገኝነት Eንዳይወሰንና
የሀገር ውስጥና የAካባቢያዊ ራስን መቻል መርህ Eንዲስፋፋ ማድረግ Eንደሚገባ
በመገንዘብ Eንሠራለን ÝÝ

12.5 የበረሃነት መሰፋፋት½ የተፈጥሮ ሃብት መከላትና የAካባቢ ብከላን መከላከል
በተመለከተ
የበረሃማነት መስፋፋትና የተፈጥሮ ሀብት መከላት በልማታችን ላይ ከፍተኛ
Aሉታዊ ተጽኖ Eያሳደረ ይገኛልÝÝ ደኖች በከፍተኛ ደረጃ Eየተራቆቱና መሬት በከፍተኛ
ደረጃ Eየተሸረሸረ በመሄዱ ለEርሻ Aመችነት የነበራቸው Aካባቢዎች ወደ በረሃማነት
Eየተለወጡ በመሄድ ላይ ናቸውÝÝ ምንጮች Eየደረቁ ለሰውና ለEንስሳት የሚሆን ው`
Eያጠረ በመሄድ ላይ ነውÝÝ የAካባቢ ጥበቃን በተመለከተም ብቁ ክትትልና ቁጥጥር
ስለማይደረግበት ለም መሬቶችና ምንጮች በኬሚካሎች Eየተበከሉ ከጥቅም ውጭ
Eየሆኑ ይገኛሉ ÝÝ
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ይህን Aሳሰቢ ክስተት ለመግታትና በተቻለም ለመለውጥ በስፋትና በተቀናጀ
መንገድ መሥራት ተገቢ Eንደሆነ EናምናለንÝÝ በመሆኑም
[

12.5.1 የበረሃማነትን

መስፋፋት

ለመግታትና የተፈጥሮ

ሀብትን

ከውድመት

ለመከላከል በተለይ Eጅግ Eየባከነ የሚገኘውን የAፈርና የውሃ ሀብት በቀጣይነት
ለመንከባከብና ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችሉ Eርምጃዎች ህዝቡን በሚያሳትፍና
በተጨባጭም ከልማቱ ከፍተኛ ተጠቃሚ በሚሆንበት መልኩ የደን ልማትና የAፈርና
ውሃ ጥበቃ ስትራተጂ ተቀይሶ ሥራ ላይ Eንዲውል ይደረጋል ÝÝ
ገበሬው በው` ተሸርሽረው በተጎዱ የEርሻ መሬቶች ላይ የመሬት ባለቤት ሆኖ
የEርከንና የደን ልማት ሥራዎች Eንዲያካሂድና ራሱም ቀጥተኛ ተጠቃሚ Eንዲሆን
ተገቢውን Eገዛና ማበረታቻ ይደረጋልÝÝ
12.5.2 ለEርዳታ የሚሰጠውን ሀብት ለAካባቢ ጥበቃና ለዘላቂ ጥቅሞች በማዋል
ፋንታ

ለጊዚያዊ

የፖለቲካ

ጠቀሜታ

ደጋፊዎችን

ለማሰባሰብ

ብቻ

በመጠቀም

የሚፈፅመውን የሀብት መባከን በማስወገድ የሴፍቲኔትና የEርዳታ ሀብት ለተፈጥሮ
ሀብት Eንክብካቤና ለEሴት መፍጠሪያ Eንዲውል ትኩረት ሰጥተን Eንሠራለን ÝÝ
12.5.3 በገጠርም ሆነ በከተማ የደን ሀብት ለማገዶና ለከሰል በብዛት ጥቅም ላይ
Eንዲውል በመደረጉ በደን ሀብታችን ላይ Eየደረሰ ካለው ጉዳት ለመታደግ Eንደ ንፋስና
የጽሐይ

ብርሃን

የመሳሰሉ

Aማረጭ

የ`ይል

ምንጮች

በAገራችን

ውስጥ

የሚመረቱብትንና በተመጣጣኝ ዋጋ ለህዝብ Eንዲቀርቡ የሚደረግበትን ስልት ቀይሶ
ሥራ ላይ ማዋል ስለሚገባ ይህን በተጠናከረ መንገድ EንገፋበታልንÝÝ ሥርዓት ባጣ
መንገድ ደኖችን በማውደም ከሰል በማክሰል ሥራ የተሰማሩት ወገኖችን በAግባቡ
መቆጣጠር የሚቻልበትን Eርምጃ በመውሰድ ውድመቱን ለመቀነስ EንሠራለንÝÝ Aሁን
ያሉት የተፈጥሮ ደኖች Eንዳይጠፉ ተገቢውን ትኩረት ሰጥተን EንሠራለንÝÝ በደን ተክል
ላይ በስፋት መሰማራት ብቻ ሳይሆን ከተተከሉም በ“ላ በቂ Eንክብካቤ በማድረግ
የሚያድጉበት ሁኔታ ይመቻቻልÝÝ
12.5.4 የAካባቢ ብክለትን ለመከላከል ተገቢ ትኩረት ስላልተሰጠ Aሁን ያሉት
ትንንሽ Iንዱስትሪዎች Eንኳ ከፍተኛ ጉዳት Eያደረሱ ሰለሆነ የAካባቢ ብክለትን
ለመከላከል የሚያስችል በቂ ሥራ የሚሠራና ተገቢውን ቀጥጥር የሚደረግ ይሆናል ÝÝ
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12.5.5 የዓለም Aቀፍ (ግሎባል) የAየር ሙቀት መጨመርና መዛባት ሁሉንም
Aገሮች የሚጎዳ ቢሆንም Eንደ Iትዮጵያ ባሉ Aገሮች የሚያመጣውን መጠነ ሰፊ ጉዳት
ለመቛቛም

ብቃት

ስለማይኖረው

የሚከሰቱትን

Aደገኛ

ሁኔታዎች

Eንደ

ጎርፍ፣

የበሽታዎች ቀጽበታዊ መስፋፋት፣ ወዘተ.. ለማስቀረት የሚያስችል ብሄራዊና ክልላዊ
Aቅም Eንዲገነባ ይደረጋልÝÝ
13. የመሬት ጥያቄን በተመለከተ
መሬት በAገራችን ለልማት Eጅግ ወሳኝ ከሆኑት የተፈጥሮ ሀብቶች Aንዱ ነው
ÝÝ በገጠር ለግብርናና ለከብት ርቢ Eንዲሁም ለደን ልማት ሲውል በከተማም ለተለያዩ
የልማት ሥራዎች ይውላልÝÝ መሬት በልማት ረገድ ያለው ፋይዳ ከፍተኛ ቢሆንም
በAገራችን በተገቢው መንገድ ጥቅም ላይ AልዋለምÝÝ
(መንግሥት

መሬትን

Eንደ

ግል

ንብረቱ

በመቁጠር

በቂ

ባልሆኑ

የተለያዩ

ምክንያቶች Aርሶ Aደሮችንና Aርብቶ Aደሮችን Eንዲሁም በርካታ የከተማ ኗሪዎችን
ከመሬታቸው Eንዲፈናቀሉ በማደረግ ለድህነትና ለችግር Eየዳረጋቸው ይገኛልÝÝ
(መሬት

ህዝቡ

የሚቆጣጠረውና

የሚያዝበት

ሳይሆን

ካድሬዎችና

ሹማምንት

Eየቸረቸሩ ሀብት የሚያካቡትበት ሆኗልÝÝ ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት ከሕገ
መንግሥቱ ውጭ በልዩ ውሳኔ የሚቀራመቱት ሁብትም ሆኗልÝÝ ይህን Aሳሳቢ ሁኔታ
የተገነዘቡ የተለያዩ ፓርቲዎች በመሬት Aጠቃቀምና ይዞታ ላይ ከፍተኛ ክርክሮች
ሲያካሂዱ ቆይተዋልÝÝ Eኛም በዚህ ዙርያ ሰፊ ውይይት ካካሄድን በ“ላ የሚከተሉትን
Aቅጣጫዎች ተግባራዊ ለማደረግ ተስማምተናል ÝÝ
13.1 ባለፉት የደርግና በAሁኑ የIህAዴግ መንግሥታት መሬት የመንግሥት
ነው ተብሎ ለፖለቲካ መሣርያነት በመጠቀም ሥራ ላይ የቆየው ፖሊሲ መቀየር
የሚገባው መሆኑንና ይህም Aርሶ Aደሩ የሚጠቀምባቸው መሬቶች በራሱ በAርሶ Aደሩ
በግል

ባለቤትነት

የሚያዝና

Aርሶ

Aደሩ

ከመሬት

የማይፈናቀልበትን

ሁኔታ

የሚያረጋግጥ ይሆናልÝÝ
13.2 በAርሶ Aደሮች የግል ይዞታ ሥር ያልሆኑትና ~ብረተ ሰቡ በጋራ ለከብት
Eርባታም ሆነ ለሌሎች Aገልግሎቶች የሚጠቀምባቸው መሬቶች Eንዲሁም የAርብቶ
Aደሩ መሬቶች የAካባቢው ~ብረተ ሰብ የጋራ ሀብት ሆነው በAካባቢው ህዝብ ስምምነት
መሠረት በጥቅም ላይ Eንዲውሉ ይደረጋል ÝÝ
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13.3 ከAርሶ Aደሮችና Aርብቶ Aደሮች የግልና የጋራ ይዞታ ውጭ የሆኑና
መንግሥት

ለ~ብረተ

ሰብ

Aገልግሎት

የሚጠቀምባቸው

መሬቶች

የመንግሥት

Eንዲሆኑና የግል Iንቨስተመንት ከAርሶ Aደሩ Aርብቶ Aደሩና ከ~ብረተሰቡ ውጭ ሆኖ
በመንግሥት የተከለለ ወይም Iንቨስተሮች ከAርሶ Aደሮች በግል ከያዙት በመከራየት
የሚያለሙት Eንዲሆን ሊደረግ ይገባልÝÝ
13.4 የግል ይዞታ ያላቸው Aርሶ Aደሮች መሬታቸውን በዋስትና Aስይዘው
ከባንክ ብድር ሊያገኙ የሚችሉበትንና Aበዳሪዎችም ዋስትና የሚያገኙበት ሁኔታዎች
ይመቻቻሉ ÝÝ
14. በውጭ Aገር ስለሚኖሩ ዜጎቻችን የልማት ተሳትፎ
-

የIሕAዴግ መንግስት በፓለቲካ Aመለካከታቸው ከEሱ የተለዩ ዜጐችን በተለያዩ
መንገዶች፣ በማሠር፣ በማስፈራራት፣ ከሥራ በማፈናቀል ከሀገር Eንዲወጡ
Aድርጓል፡፡

-

በሀገሪቷ የሥራ መስክ ለሥርዓቱ ደጋፊ በማድላት የሚሰጥ በመሆኑና በቂ
የሥራ Eድል ባለመፈጠሩ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጐች ለሥራ ፍለጋ ወደተለያዩ
ሀገራት በመስደድ ለከፍተኛ Aደጋ በመደረግ ላይ ይገኛሉ፡፡

-

IሕAዴግ

በውጭ

የሚኖሩ

Iትዮጵያውያንን

የሚፈልጋቸውን

ወደ

ሀገር

መጥተው Iንቬስት Eንዲያደርጉ ወይም የውጭ ምንዛሪ Eንዲልኩ Eንጂ
በዜግነታቸው መብታቸው Eንዲከበር ያለው ፍላጐት Aናሳ መሆኑን፡በመገንዘብ፡14.1

ዜጐች በፖለቲካ Aመለካከታቸው ተገፍተው ከሀገራቸው Eንዳይወጡ በሀገሪቷ

የዴሞክራሲ ሥርዓት Eንዲከበር በማድረግ በውጭ ያሉትም ወደ ሀገራቸው ገብተው
በፓለቲካውና በIኮኖሚ ልማቱ Eንዲሳተፉ ይደረጋል፡፡
14.2

በተለያዩ ሀገሮች የሚኖሩ Iትዮጵያውያን ሰብAዊ መብታቸው ተከብሮ ሠርተው

በሕይወት መኖር Eንዲችሉ በኃላፊነት የሚከታተል Aካል Eንዲኖር ይደረጋል፡፡
14.3

ዜጐች በሀገራቸው ሠርተው መኖር ሲችሉ በስደት ለAደጋ የሚጋለጡበት ሁኔታ
Eንዲቃለል የሥራ Eድል ያለ Aድልዎ Eንዲደረስ Eንደዚሁም Aዳዲስ የሥራ

መስኮች Eንዲፈጠሩ ልዩ ትኩረት ይሰጠዋል፡፡
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vÝ የሴክተር ፖሊሲዎች
15. የግብርና ልማት
15.1 Aጠቃላይ የግብርና ልማት
- በሀገሪቱ ለመስኖ ልማት Aመቺ የሆኑ Aካባቢዎች ያሉ ቢሆንም ለዚሁ ጉዳይ
IሕAዴግ የሰጠው ትኩረት Eጅግ Aናሳ መሆኑና

ቀጣይነት ያለው ሥራ ባለመሥራቱ

የሀገራችን ግብርና ከዝናብ ጥገኝነት ሊላቀቅ Aልቻለም፡፡
- ለግብርና ምርት Eድገት ከፍተኛ AስተዋጽO ማድረግ የሚችሉት Eንደማደበሪያና ፀረ
ተባይ ያሉ ግብAቶች በገዥው ፓርቲ በስመ Iንደውመንት በሚንቀሳቀሱ የንግድ
ድርጅቶች በምኖፓል በመያዛቸው

የዋጋ ውድድር Eንዳይኖር ተደርጐ ዋጋውም ከጊዜ

ወደ ጊዜ Eየጨመረ የተወሰኑ ገበሬዎች በውድ ዋጋ Eንዲገዙ ከመገደዳቸው በላይ
ብዙሃኑ ገበሬ ለመግዛት ባለመቻሉ በቂ ምርት ለማምረት Aልተቻለም፡፡
- የገበሬውን ነባር የEህል ዘሮች በተለያዩ ዘዴዎች ምርታማነታቸው Eንዲያድግ
ማድረግ ሲቻል ገበሬው Aቆይቶ ሊጠቀምባቸው በማይችሉ ዲቃላ ዘሮች በመተካታቸው
ገበሬውም በምርጥ ዘር ላይ ሙሉ በሙሉ ጥገኛ ሆኖ Eንዲቀር ከመገደዱ በላይ ይህም
ቢሆን በበቂ መጠን Aለመገኘቱ
- ገበሬው Eነዚህን ግብዓቶች ከመንግስት በብድር የሚወስዳቸው በመሆኑ በሰው
ሠራሽም ሆነ በተፈጥሮ Aደጋ ምርቱ ከጠፋ የEዳ ቅነሳ ሳይደረግ የEርሻ በሬውን ሽጦ
Eዳ Eንዲከፍል መደረጉ፡-

በበለፀጉ

ሀገሮች

Eንዳይደርስበት

Eንኳን

መንግስት

ገበሬው

ተመጣጣኝ

ትርፍ
ዋጋ

ምርት

በመክፈል

Aምርቶ
ምርቱን

የዋጋ
በመረከብ

መውደቅ
ድጐማ

ያደርጋል፡፡ IሕAዴግ ግን ዜጐችን ለመመገብ ለማይችል ግብርና የድጐማ ሥርዓት
መከልከሉ፡፡
- IሕAዴግ ገበሬው ዘመናዊና Aዳዲስ የEርሻ ቴክኖሎጂዎችን ቢጠቀም ሥራ ይፈታል
በማለት ዘመናዊና Aዳዲሰ ቴክኖሎጂዎችን Eንዳይጠቀም ማድረጉ፡፡
-

የግብርና

ልማት

ሠራተኞች በስለጠኑበት

ሙያ

ለገበሬው

የምክር Aገልግሎት

ከመስጠት ፋንታ ለገዥው ፓርቲ በካድሬነት Eንዲያገለግሉ በመደረጋቸው ከገበሬው ጋር
ቅራኔ ውስጥ Eንዲገቡ ማድረጉን፡-
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በመገንዘብ በመድረኩ የሚከተሉት የመፍትሔ ሀሳቦች ተግባራዊ Eንዲሆኑ ይደረጋል፡፡
15.1.1 የግብርናው ምርት ከዝናብ ጥገኝነት ተላቆ በቂ ምርት ለማምረት Eንዲቻል
ለመስኖ ልማት በቂ በጀት በመመደብ የመስኖ Eርሻ በከፍተኛ ደረጃ Eንዲስፋፋ
ይደረጋል፡፡ የግል ባለሀብቶችም በመስኖ ሊለሙ በሚችሉ Aካባቢዎች በስፋት
ተሠማርተው Eንዲያመርቱ Aስፈላጊው የማበረታቻና Aስተማማኝ ዋስትና Eንዲኖር
ይደረጋል፡፡
15.1.2 ለግብርና ምርት Eድገት ወሳኝ የሆኑ ግብAቶች Eንደ የAፈር ማዳበሪያ
ያሉት Aሁን በገዥው ፓርቲ የንግድ ድርጅቶች በምኖፓል የተያዙትን በማስቀረት
ሕጋዊ የሆኑ የግል ባለሀብቶች በዘርፉ ሥራ የሚሳተፉበት Aሠራር Eንዲኖርና
ገበሬው በተመጣጣኝ ዋጋና በወቅቱ የሚያገኝበት ሁኔታ ይመቻቻል፡፡
15.1.3 ምርጥ ዘርንም በተመለከተ ገበሬው የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም
ነባሩን የራሱን የEህል ዘር ተጠቅሞ ምርቱን Eንዲያሳድግና ሙሉ በሙሉ በምርጥ
ዘር (Hybrid seed) ላይ ተወስኖ Eንዳይቀር ይደረጋል፡፡
15.1.4 ገበሬው በብድር በሚወሰዳቸው ምርጥ ዘርች ችግርና በተፈጥሮ Aደጋ
ምርቱን በሚያጠበት ጊዜ ገበሬው ያለውን ንብረት ሽጦ የብድር Eዳ የሚከፍልበት
Aሠራር Eንዲቀር የEዳ ሥረዛ ሥርዓት ይዘረጋል፡፡
15.5.5 ለዘመናት በባህላዊ ማረሻ በመታረሱ ለምነቱ ተሟጦ ያለቀው መሬት
ለምርት መቀነስ Aንዱ ምክንያት በመሆኑ ገበሬው መሬቱን በጥልቀት በወቅቱ Aርሶ
ለተክሉ ምቹ የAፈር ዝግጅት Eንዲያደርግ ትራክተሮችን በኪራይ የሚያገኝበት
ሁኔታ ይመቻቻል፡፡ Eንደዚሁም የምርት ብክነትን በመቀነስ ገበሬው ተጠቃሚ
Eንዲሆን ለማጨጃ የኮምባይነሮች ሥምሪት Aመቺ በሆኑባቸው Aካባቢዎች ገበሬው
በኪራይ Aግኝቶ

ምርቱን በወቅቱ ሰብስቦ

Eንዲያሳገባ Aስፈላጊው ይደረጋል፡፡

15.1.6 በሀገር ሀብት Eንዲሰለጥኑ የተደረጉት የልማት ሠራተኞች ገበሬው ምርቱን
Eንዲያሳድግ

ምክርና

Eገዛ

Eንዲያደርጉ

ተብሎ

ስለሆነ

IሕAዴግ

የልማት

ሠራተኞቹን በፓለቲካ ካድሬነት በመቀጠም በቡድንና በጐጥ ያደራጃቸውን ገበሬዎች
Eንዲቆጣጠሩለት Eያደረገ ያለውን Aሠራር በመለወጥ ሠራተኞቹ በሠለጠኑበት
ሙያ ብቻ ነፃ ሆነው ለገበሬው Aገልግሎት Eንዲሰጡ ይደረጋል፡፡
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15.1.7 ሀገሪቷ በምግብ Eህል Eራሷን ችላ ከተመፅዋችነት Aዙሪት Eንድትላቀቅ
ለማስቻል መንግስት ከዓለም Aበዳሪ ድርጅቶች የEዳ ቅነሳ ድጐማ Eንደሚያገኝ ሁሉ
ለገበሬውም የግብርና ሥራ ድጐማ ይደረጋል፡፡
15.2 Aርበቶ Aደሮችን በሚመለከት
በሚልዮኖች የሚቆጠር የAገራችን ህዝብ በከብት Aርቢነት የሚተዳደር መሆኑን
በመገንዛብ
የAርበቶ Aደሩም ኑሮ ልክ Eንደ Aርሶ Aደሩ Eጅግ ዝቅተኛና ለካፋ ችገሮች
የተጋለጠ መሆኑን በማስተዋል
የAርብ Aደሩን የኑሮ ደረጃ የሚያሻሽሉ ፈጣን Eርምጃዎች ካልተወሰዱ ኑሮው
Aሁን ካለበት የከፋ ሊሆን Eንደሚችል በማሰብ
15.2.1. መድረኩ የAርብቶ Aደሩ የIኮኖሚ መሠረት የሆነውን የEንስሳት ሃብት
ልማት ለማፋጠን የመኖ፣ የውሃና የጤና ችግሮችን ለመፍታት በበቂ ጥናትና
በሕብረተሰቡ ፍላጎትና ተሳትፎ ላይ የተመሰረቱ Eርምጃዎችን ተግባራዊ ያደርጋል፡፡
15.2.2 Aርብቶ Aደሩ በሚኖርባቸው Aካባቢዎች የሚገኙትን Eንደ ውሃና መዓድን
የመሳሰሉትን የተፈጥሮ ሀብቶች በመጠቀም የህዝቡን ኑሮ ለማሻሻል ጥረት ያደረጋል፡፡
15.2.3 Aርብቶ Aደሮችን ያላሳተፈና ተጠቃሚ ያላደረገ የልማት ፕሮጀክት ተገባራዊ
Eንዳይሆን ጥረት ያደረጋል፡፡
15.3 ዘመናዊ Eርሻዎችን ማሰፋፋት
(

በAገራችን

ዘመናዊ

የሚባሉ

Eርሻዎች

በዘፈቀደ

Eየተስፋፉ

መሆናቸው

የሚያሳስበን በመሆኑ
( Eነዚህ Eርሻዎች ካAገራችን የምግብ ፍላጎት ጋር ያልተቆራኙ መሆናቸው
( Eርሻዎቹ በAካባቢያዊ ስነምህዳር ላይ Aሉታዊ ተጽEኖ Eያሳደሩና መሆናቸው
( በEርሻዎቹ ላይ ተቀጥረው በሚሠሩ ወገኖች ላይም የጤንነት ችግር Eያስከተሉ
መሆናቸው
( Eነዚሀ Eርሻዎች በሚስፋፉበት ወቅት በርካታ Aርሶ Aደሮች ከኑሯቸው
Eየተፈናቀሉ ለችግር Eየተጋለጡ መሆናቸውን ግንዛቤ በመውሰድ
15.3.1

የAገራችንን

የምግብ

ፍጆታ

በAስተማማኝ

ለማቅረብ

የሚያስችሉና

ለIንዱስትሪ ጥሬ Eቃዎችን የሚያቀርቡ ዘመናዊ Eርሻዎች Eንዲስፋፉ ልዩ ትኩረት
ይደረጋል፡፡
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15.3.2 ለውጭ ባለሀብቶች የሚሠጡ ሰፋፊ Eርሻዎች ለAገራችን Aዲስ ቴክኖሎጂን
የሚያስተዋውቁ½

ሥራ

Aጥነትን

ለመቅረፍ

የሚያስችሉና

የAካባቢ

ብክለትን

የማያስከትሉ መሆናቸውን Eንዲረጋገጥ ይደረጋል፡፡
15.3.3 የAገር ውስጥ ባለ ሀብቶች ከመንግሥት ድጋፍ Eንዲያገኙ በማድረግ
በሰፋፊና ዘመናዊ Eርሻዎች ልማት Eንዲሳተፉ Eናበረታታለን፡፡
15.3.4 በሰፋፊ Eርሻዎች የተሰማሩ ሠራተኞች ጤንነታቸው የተጠበቀ ይሆን ዘንድ
Aስፈላጊው ቁጥጥርና ክትትል ይደረጋል፡፡
15.3.5 መንግሥት ትላልቅ ግድቦችን በመሥራት ባለሀብቶችና ገበሬዎች የውሃ ዋጋ
Eየከፈሉ በመጠቀም ዘመናዊ Eርሻ Eንዲያስፋፉ ይደረጋል፡፡
15.3.6 ከAገራችን ልማትና Eድገት ጋር ጠንካራ ቁርኝት የሌላቸውና ለውጭ
ምንዛሪ ግኝት ብቻ ተብለው የሚመረቱ ምርቶች ለምግብ ምርት የምንጠቀምባቸውን
ማሳዎች Eየተሻሙ ስለሆነ የEንቅስቃሴ Aቅጣጫቸው Eንዲስተካከል ይደረጋል፡፡
15.4 የደን ሀብት ልማት
( የደን ሀብታችን በከፍተኛ ደረጃ Eየተመናመነና Eየተሟጠጠ በመሄድ ላይ
በመሆኑ
( ቀሪው የደን ሀብታችንም Aግባብ ባለው መንገድ ጥቅም ላይ Eየዋለ ባለመሆኑ
( ደኖቻችን የነበራቸው ከፍተኛ የበዝሀ ህይወት ሀብትም Eየጠፋና Eየተመናመነ
በመሄድ ላይ መሆኑ
(

የደን

ባለሙያዎቻችን

የተበታተኑና

ሙያዊ

ዓቅማቸውን

ሥራ

ላይ

የሚያወሉበት የተመቻቸ ሁኔታ የሌለ በመሆኑ½ በመፍትሔነት የሚከተሉትን
Aቅጫዎችን ተግባራዊ Eናደርጋለን፡፡
15.4.1 Eየተመናመነ በመሄድ ላይ ያለውን የደን ሀብታችን ጨርሶ ከመውደም
የምንከላከልበትን
15.4.2

የደን

ስተራተጂ በመቀየስ የተቀናጁ Eንቅስቃሴዎችን Eናደርጋለን፡፡
ሀብታችን

የሚጠቀሙ

የተለያዩ

Iንዱስትሪዎች

Eንዲስፋፉ

Eናደርጋለን፡፡ በተለይ ቀርቀሃን የመሳሰሉ የደን ሀብቶቻችን በመጠቀም የግንባታና
የቤት

ቁሳቁሶችን

የሚያመርቱ

የማምረቻ

ተቋማት

Eንዲስፋፉ

ብርቱ

ጥረት
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Eናደርጋለን፡፡ ከዚህ ሌላ የደን ውጤቶቻችንን የሚጠቀሙ የተላያዩ መድሃኒቶች
Eንዲመረቱ Eናበረታታለን፡፡
15.4.3 የደን ሀብታችን በመንግስት½ በህብረተሰብና በግለ ሰብ ባለቤትነት ሥር
የሚሆን

ሆነው

የተቀናጁ

ፕሮግራሞችና

ፕሮጀክቶች

Eየተቀረጹ

Eንዲለሙ

ይደረጋል፡፡
15.4.4 የደን ባለሙያዎቻችን በምናደርጋቸው የደነ ሀብታችን መልሶ የማዳንና
የማልማት Eንቅስቃሴዎች ተሳታፊ ሆነው የድርሻቸውን Eንዲያበረክቱ ልዩ ትኩረት
Eንሰጣለን፡፡
16. Iንዱስትሪ
-

ገጠርን ማEከል ያደረገ የልማት ፓሊስ Eከተላለሁ የሚለው IህAዴግ የEንዱስትሪ
ፓሊስ የሌለው መሆኑ፡-

- ከውጭ የሚመጡ የከባድ Eንዱስትሪ ውጤቶችን የሚተኩ ምርቶች በሀገር ውስጥ
የሚመረቱበት ሁኔታ Aለመመቻቸት፡( በቀላሉ Aገር ውስጥ ሊመረቱ ይችሉ በነበሩ ርካሽ የውጭ Eንዱስትሪ ምርቶች
የሀገሪቷን Iኮኖሚ Eንዲጎዳ Eያደረገ መሆኑ፡፡
- መንግስት የነፃ ገበያ Iኮኖሚ Aራምዳለሁ ቢልም ያሉትን Iንዱስትሪዎች ወደግል
ባለማዞሩ መርሁን የሚቃረን Aሠራር Eየተከተለ መሆኑ
- በመንግስት Eጅ የሚገኙ ነባር Eንዱስትሪዎችም በጠንካራ ማነጅሜንት ተደራጅተው
Eንዳይሠሩ በመድረጉ ጥራት ያለው ምርት ለማምረት ካለመቻላቸውም በላይ በጥሬ
Eቃ Aቅርቦት Eጥረትና ኃላቀር ቴክኖሎጂ ከAቅማቸው በታች Eንዲሠሩ Eየተደረገ
መሆኑ
- ባሉት Eንዱስትሪዎች Aካባቢ የሚኖረው ሕዝብ ጥቅም የሚያገኝበት Aሠራር
ካለመዘርጋቱም በላይ Aካባቢያቸውን በመበከል ለጉዳት Eየዳረጓቸው መሆኑ፡16.1 በሀገሪቷ Iንዱስትሪ Eንዲሰፋፋ ለማድረግ የሚያስችሉ ፓሊስዎችን በመንደፍ
ተግባራዊ ይደረጋል፡፡
16.2 ከውጭ የምናስመጣቸውን የከባድ Iንዱስትሪ ውጤቶችን የሚተኩ ምርቶች
Aዋጭነታቸው Eየተጠና በሀገር ውስጥ Eንዲመረቱ ይቻለ ዘንድ የከባድ Iንዱስትሪዎች
ግንባታ Eንዲካሄድ ይደረጋል፡፡
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16.3 በAሁኑ ጊዜ Aስተማማኝና ዘላቂ Eድገት የሚገኘው በEውቀት ላይ የተመሠረተ
የIኮኖሚና ማሕበራዊ ልማት በማካሄድ ብቻ ስለሆነ ለAጠቃላይ ሳይንስና ትክኖሎጂ
ሥራዎች በተለይ ደግሞ ለIንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ (ICT) ልዩ ትኩረት
ይሰጣል፡፡
16.4

በመንግስት

Eጅ

የሚገኙ

Iንዱስትሪዎች

ወደ

ግል

ባለሀብቶች

በAፋጣኝ

ተዛውረው በAዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ተጠናክረው በሀገሪቷ Iኮኖሚ Eድገት ተገቢውን
ድርሻ Eንዲወጡ ይደረጋል፡፡ በተለያየ ምክንያት ወደ ግል ሊዛወሩ ያልቻሉትም ብቃት
ያለው ማኔጅመንት Aግኝተው ትርፋማና ውጤታማ ሆነው Eንዲቀጥሉ ይደረጋል፡፡
16.5 ከIንዱስትሪዎች የሚወጡ ቆሻሻዎች በAካባቢ ሕዝብ ላይ ጉዳት Eንዳያደርስና
የAካባቢ ብክለት ለመከላከል Aስፈላጊው የቁጥጥር Aሠራር ይዘረጋል፡፡ የAካባቢው
ሕዝብም

ጥቅም

የሚያኝበት

Aሠራር

Eንዲኖር

ይደረጋል፡፡

ካሁን

በፊት

ጉዳት

የደረሰባቸውም ካሣ የሚያገኙበት ሁኔታ Eንዲኖር ይደረጋል፡፡
17. ንግድን በተመለከተ
17.1 የንግዱ ክፍለ Iከኖሚ ለበርካታ Iትዮያውያን ሰፊ የሥራ Eድልና ገቢ
Eየፈጠረ በመሆኑና የወደፊት የልማት xStêAOው ከፍተኛ ስለሚሆን ሁሉንም
ዜጎችና ድርጅቶች በEኩልነት Eንዲያሳትፉበት ልዩ ትኩረት EንሰጣለንÝÝ yNGÇ
¥?br(sBM yk#l#N xStêAO Eንዲያደርግ ተገቢውን ሕጋዊ ድጋፍ ይደረግለታልÝÝ
17.2 የንግድ ፈቃድ ማግኘት የሁሉም ዜጋ መብት መሆኑ በመገንዘብ ያለምንም
Aድልዎ የሚገኘበትን ሁኔታ Eንፈጥራለን¿ የግብርና ቀረጥ ከፍያም ፍትሐዊና ከፓርቲ
ግንኙነት የoዳ Eንዲሆን EናደርጋለንÝÝ
17.3 yNGÇ(¥?brsB Ãl#bTN CGéC XNÄ!f¬Â bxg¶t$ :DgTÂ L¥T
y§q xStêAO ያደርግ ዘነድ በነÚ Eንዲደራጅ EናደርጋለንÝÝ
17.4 የንግዱ ማሕበረ( ሰብ Eንቅስቃሴዎች የሚያዳክሙ የመንግሥትና የፓርቲ
Aላስፈላጊ ጣልቃ ገብነቶችን በማሰወገድ ነÚ XNQS”s@ãC XNÄ!¯lBt$ xbKrN
XN\‰lNÝÝ

18. የከተማ ልማትን በተመለከተ
ከተሞቻችን በቂ ትኩረት ተሰጧተችው በፕላን ተመርተው Eያደጉ Eንዳልሆኑና
ችግሮቻቸው

መሠረታዊ

መፍትሔዎች

ማግኘት

Eንዳለባቸው

ቀድም

ሲል
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ከገለጽናቸው በተጨማሪ የሚከተሉት ከተማ ነክ ጉዳዮች ልዩ ትኩረት የሚሹ
ይሆናሉÝÝ ስለሆነም፣
(

የከተማ

መሬት

Aስተዳደር

ግልጽነትና

ተጠያቂነት

የተጓደለበት

በመሆኑ

ለሙስና ከመዳረጉ ባሻገር የልማት ማነቆ ሆኖ መገኘቱ በEጀጉ የሚያሳስበን መሆኑ፣
( የመኖሪያ ቤት ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየተባባሰ በመሄድ ላይ መሆኑና በተለይ
መንግሥትና

የቀበሌ

ስላልተበጀላቸው

በከተማ

መስተዳድሮች
ልማትና

የያዟቸው

በነዋሪው

ላይ

የተወረሱ
ከፍተኛ

ቤቶች
ችግር

መቋጫ
Eያስከተሉ

መሆናቸው፣
( በከተሞች በሚካሄዱ ግንባታዎችና በሚደረጉት የከተማ መስፋፋቶች ምክንያት
የከተማ ኗሪዎችና

የገጠር ገበሬዎች Eየተፈናቀሉ ኑሯቸው ዋስትና ያጣበት ሁኔታ

መፈጠሩ ፣
( የመኖሪያ ቤቶች Aቅርቦት Eንዲስፋፋ የሚያገለግሉ ባንኮች (mortgage banks)
ያልተደራጁና ያልተጠናከሩ መሆናቸው ከፍተኛ የቤቶች ግንባታ Eንዳይካሄድና
ዓቅመ ያለው የሕብረተሰቡ ክፍል

በብዛት የቤት ባለቤት Eንዳይሆን Eያስከተለ

ያለው ችግር በመገንዘብ፣
የሚከተሉ መፍትሔዎችን ተግባራዊ EናደርጋለንÝÝ
18.1 የከተማ መሬት ግልጽና ተጠያቂነት በተላበሰ መንገድ የሚተዳደርበት ሁኔታ
Eንዲኖር Eናመቻቻለን ÝÝ
18.2 በከተማ ከሊዝ ውጭ ነባር ይዞታ ተብሎ የሚታወቀው መሬት የባለይዞታዎች
መሆኑን

Eውቅና

የማይፈናቀሉበትንና

EንሰጣለንÝÝ
ቢፈናቀሉም

በመሆኑም
ለኑራቸው

በቂ

ባለይዞታዎች
የሆነ

ካሳ

ያለበቂ

ምክንያት

የሚከፈሉበት

ሁኔታ

Eንዲኖር EናደርጋለንÝÝ የሚከፈላቸው ካሳ ቢያነስ ከመሬቱ የሚገኘውን የሊዝ ዋጋ ያነሰ
Eንዳይሆን ይደረጋልÝÝ ከገጠር የሚፈናቀሉትም ቀጣየ ኑራቸው ዋስትና Eንዲያገኝና
በከተማ ውስጥ በቂ መሬት Eንዲያገኙ ጭምር ይደረጋልÝÝ
18.3 በከተሞች የቤቶች ልማት Eንዲስፋፋ ይረዳ ዘንድ ዓቅም ያለቸው ዜጎች ተበድርው
ቤት የሚሠሩበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የሞርጌጅ ባንኮች Eንዲስፋፉ EናደርጋለንÝÝ
ዓቅም የሌላቸው ወገኖች ደግሞ የመንግሥት ድጎማ Eየተሰጣቸው በAካባቢው ማዘጋጃ
ቤቶች Eየተሠሩ የሚከራዩና የሚሸጡ ቤቶች Eንዲስፋፉ EናደርጋለንÝÝ
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18.4 በየከተማው ያሉት የመንግሥትና የቀበሌ ቤቶች Eያስከተሉ ያሉትን ችግር
መፍትሔ

ለመስጠት

የባለቤትነታቸው

ጥያቄ

በተመለከተ

መቋጫ

Eንዲያገኝ

EናደርጋለንÝÝ Eስከዛው ድረስም በመንግሥትና በቀበሌዎች Aስተዳድር ሥር ያሉት
ቤቶች በተለያዩ ምክንያቶች Eንዲፈርሱ ሲደረግ Aበል ሲያገኙ የነበሩት የድሮ ባለቤቶች
Aበላቸው Eንዲቀጥል ይደረጋል¿ ተከራዮችም ተለዋጭ መጠለያ Eንዲያገኙ ይደረጋልÝÝ

19. የው` ልማት
( Aገራችን በበርካታ ወንዞች½ ሐይቆችና የከርሰ(ምድር ው` የታደለች ብትሆንም
Eሁንም በተደጋጋሚ ድርቅ Eየተመታች ለረሀብ የምትጋለጥ በመሆኗ
( ከAገራችን የው` ህብት ለመስኖ½ ለIንዱስትሪ½ ለመጠጥና ለEለት ተEለት
Aገልግሎት የዋለው መጠን Eጅግ Aነስተኛ በመሆኑ
( የEድገት ደረጃችን Eጅግ ዝቅተኛ ቢሆንም ያሉን ወንዞች Aየተበከሉና ሀይቆችም
በደለል Eየተሞሉ ስለሆነ Aሳሰቢ ሁኔታ ላይ መሆናቸው
(የው` ሃብታችን በAግባቡ Eንድንጠቀምና Eንድንንከባከብ የሚያስችሉን ጠንካራ
ተቋሞች Aለመገንባታችን
(የው` ሀብታችን በመጠቀም ረገድ ከፍተኛ Eስተዋጽ ሊኖረው የሚያስችል ጠንካራ
Aገራዊ የባለሙያዎች ዓቅም ባለመፍጠራችን½ ለከፍተኛ ችግር ተጋላጭ ሆነናል፡፡
በመሆኑም ይህን ችግር ለመቅረፍ
19.1 የAገራችንን የው` ሀብት በተቀናጀና በተጠና መንገድ በከፍተኛ ደረጃ ጥቅም
ላይ Eንዲውል Eናደርጋለን
19.2 በተለይ ካለንብት ረሀብ ለመላቀቅና ራሳችንን ለመመገብ ንችል ዘንድ ወንዞችን
በመገደብና የከርሰ ምድር ውሃን በመጠቀም ልማት ላይ Eንዲውሉ Eናደርጋለን፡፡
19.3 EስካAሁን ድረስ ንፁሕ የመጠጥ ውሃ ያልደረሳቸውን በብዙ ሚልዮን
የሚቆጠሩ ወገኖች Eንዲዳርሳቸው Eናደርጋለን፡፡
19.4 ወንዞቻችንና ሃይቆቻችን ከብከላ Eንዲጸዱና በደለል Eንዳይሞሉ Aስፈላጊውን
የመከላከልና የመቆጣጠር Eንቅስቃሴ Eናደርጋለን፡፡
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19.5 የውሃ ሀብታችንን ለማጥናትና በAግባቡ ለመጠቀም የሚያስችል ጠንካራ
ተቋም Eንዲቋቋም Eናደርጋለን፡፡
19.6

የዘርፉ

ባለሙያዎች

ዓቅማቸውን

የሚያጎለብቱበትንና

ተደራጅተው

የሚሠሩበትን ሁኔታ Eንፈጥራለን፡፡ በከፍተኛ ደረጃ የሚሠለጥኑበትንና ልምድ
የሚቀስሙበትን ሁኔታም Eናመቻቻለን፡፡
20 Iነርጂ፡( Aማራጭ የIነርጂ ምንጮችን የማስፋፋት ሥራ ትኩረት ባለማግኘቱ ቀሪው የሀገሪቷ
የደን ሀብት ለIነርጂ ፍጆታ Eየዋለ

በAሳሰቢ ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡

( Aገራችን ብዙ የIነርጂ Aማራጮች ቢኖሯትም ጥቅም ላይ የዋለው Eጅግ የተወሰነው
ብቻ በመሆኑ በየጊዜው የIነርጂ Aቅርቦት ቀውስ ውስጥ ገብታ ትገኛለች፡፡ በመሆኑ
20.1 ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም Aማራጭ የIነርጂ ምንጮች ከጋዝ
¼ካሉብና ሌሎች¼½ ከነፋስ፣ ከፀሐይ፣ ከባዮ ጋዝና ከሌሎችም የሚገኝበት ሁኔታ ልዩ
ትኩረት ይሰጠዋል፡፡
20.2

ዜጎችን

የዘመናዊ

Iነርጂ

ተጠቃሚ

ለማድረግና

Eያደገ

የሚሄደውን

የIንዱስትሪና የሌሎች ዘርፎች የIነርጂ ጥያቄ ዘላቂነትና ቀጣይነት ባላው መንገድ
ለሟሟላት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ተግባራዊ Eንዲሆን ይደረጋል፡፡
20.3. የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ግድቦች ግንባታ የመስኖ ልማትን ግምት ባስገባ መልኩ
በስፋት ይቀጥላል፡፡ የግድቦች ግንባታ ከሙስና በፀዳ Eና በቂ ጥናት ላይ በመመረኮስ
Eንዲከናወን ይደረጋል፡፡ በዚህ መስክ በሂደት የራስ ዓቅም ለመገንባት ትልቅ
ትኩረት ይሰጠዋል፡፡
21. ማEድን፡- የIሕAዴግ መንግስት ለማEድን ልማት የሰጠው ትኩረት ዝቅተኛ በመሆኑ ሀገሪቷ
ያላትን የማEድን ሀብት ለይቶ ለማወቅ Eንኳ Aልተቻለም፡፡
- ለመንግሥት ጥቅም የሚያስገኙ የማEድናት ልማት በሚካሄድባቸው Aካባቢዎች
የሚኖረው

ሕብረተሰብ

ጥቅም

የሚያገኝበት

Aሠራር

Aለመዘረጋቱና

በAካባቢው

የተፈጥሮ ሀብት ላይ ጉዳትና ብክለት ማስከተሉ ታሳቢ በማድረግ፡-
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21.1 የሀገሪቷ የማEድን ሀብት Eንዲታወቅና ለሀገር Iኮኖሚ Eድገት Eንዲውል በቂ
በጀት በመመደብ ጥናት በማካሄድ የተሟላ የጂOሎጂካል ካርታ Eንዲሠራ ይደርጋል፡፡
Eስካሁን የታወቁትም በሀገር ውስጥና በውጭ ባለሀብቶች ተሳትፎ Eንዲለሙና በጥቅም
ላይ Eንዲውሉ Aስፈላጊው የማEድን ልማት ፓሊስ Eንዲኖር ይደረጋል፡፡
21.2 ለሀገሪቷ ከፍተኛ ጠቀሜታ የሚሰጡ ከፍተኛ የማEድን ሀብት Eንደ ወርቅ፣
ነዳጅና

የመሳሰሉት

በሚገኙባቸው

Aካባቢዎች

ለሚኖር

ሕብረተሰብ

ልዩ

ጥቅም

(የሮያልቲ መብት) Eንዲያገኙና በተፈጥሮ ሀብት ላይ የሚደርሰው ጉዳት ለመታደግ
ቁጥጥር ይደረጋል፡፡

22. Aገልግሎት ስጭ ስክተሮችን በሚመለከት፡22.1 ቴሌኮሙኒከሽን፡-

የIትዮጵያ

ቴለኮሙኒኬሽን

Aገልግሎት

የIሕAዴግ

መንግሥት

ከፍተኛ

ገቢ

ከሚሰበስብባቸው ተቋሟት ዋነው በመሆኑ የግል ባለሀብቶችን ለማሳተፍ Aለመፈለጉ፡-

ዘመናዊ

መገናኛ

ቴክኖሎጂዎች

ባለመስፋፋታቸው

የቴሌኮሙኒኬሽንና

ተያያዥ

Aገልግሎቶች ችግሮች መኖራቸው፡፡
- የቴለኮሙኒከሽን Aገልግሎትና የቴክኖሎጂ ጥራቱ ዝቅተኛ ከመሆኑም ባሻገር ከስክተሩ
የሚሰበሰበው ገቢ በተገቢው ሁኔታ ለልማትና ለAገልግሎት ጥራት ማሻሻያ Aለመዋሉ፡Eነዚህን ሁኔታዎች ለመለወጥ፡22.1.1 የቴለኮሙኒኬሽን Aገልግሎቶች ከመንግስት ሞኖፓል ተላቀው Aብዛኛው Eጅ
በመንግስት ሥር የሚቆዩ ሆነው የግል ባለሀብቶች ባለAክስዮን Eንዲሆኑ ይደረጋል፡፡
22.1.2 የቴለኮሚኒኬሽን Aገልግሎት ጥራትን ለማሻሻል ከዘርፉ የሚሰበሰበው ገቢ
ለሀገር ልማትና ጥራት ማሻሻያ Eንዲውል Aስተዳደሩና Aሠራሩ ቀልጣፋ Eንዲሆንና
ሥራውም ከሙስና ነፃ ሆኖ ቀልጣፋ Aግልግሎት Eንዲሰጥ ይደረጋል፡፡
22.1.3 ተገቢ ቴክኖሎጂዎችና ተያያዥ Aገልግሎቶች Eንዲሰፋፉና ሀገራችን የዘመናዊ
ቴክኖሎጂዎች ተጠቃሚ Eንድትሆን በዚህም ዋጋው ለህዝቡ ተደራሽ Eንዲሆን ልዩ
ትኩረት ይሰጣል፡፡
22.2 የፖስታ Aገልግሎት
የፖስታ

Aገልግሎት

በበቂ

ሁኔታና

ጥራት

Aለመስፋፋት

መልEክቶች

Aስተማማኝ ዋስትና ኖራቸው ልማቱን የሚያግዙ ባለመሆናቸው½
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የፖስታ Aገልግሎት ጥራት ባለው መልኩ በሀገሪቱ Eንዲስፋፋና መልEክቶችም
Aስተማማኝ

ዋስትና

Eንዲኖራቸው

በማድረግ

የተቀላጠፈ

Aገልግሎት

Eንዲሰጥ

ይደረጋል፡፡
22.3 የትራንስፓርት Aገልግሎት፡- የትራንስፓርት Aገልግሎት ሰዎችንና Eቃዎችን በብዛትና በፍጥነት በማጓጓዝ ለAንድ
ሀገር Eድገት ወሳኝ ቢሆንም ለዘርፉ የተሰጠው ትኩረት Aናሳ ነው፡፡ ለዚህ ይረዳ ዘንድ
የባቡር ትራንስፖርት ማስፋፋቱ ተገቢ ቢሆንም Aዲስ ሊዘረጋ ቀርቶ የነበረውም ባለቤት
ባጣ መልኩ Eየተዳከመ Eንዲሄድ ተደርጓል፡፡
( ዛሬ በAዲስ Aበባ ከተማ ዜጐች ተንቀሳቅሰው ለመሥራት የትንስፓርት Aገልግሎት
በማጣት

ውድ የሥራ ጊዜAቸው Eየባከነ ይገኛል፡፡

- u›G<’< ¨pƒ ÁK<ƒ የAይሮፕላን ማረፊያዎች um "KSJ“†¨<U በላይ ባሉት ላይ
ለመጠቀምም ለግል ባለሀብቶች የAይሮፕላን የመቀመጫ ብዛት በመወሰኑ በዘርፉ
Eንዳይሳተፉ Eንቅፋት

Eንዲፈጠር ተደርጓል፡፡

በመሆኑም የትራንስፖርት Aገልግሎት ችግሮችን ለማስወገድ፡22.3.1 የባቡር ትራንስፓርት መሥመር በሀገሪቷ የትራንስፖርት Aገልግሎት ችግሮችን
ለማስወገድ በተለያዩ ክልሎች የሚዘረጋበት Aሠራር ተግባር ላይ Eንዲውል ይደረጋል፡፡
22.3.2 ሕብረተሰቡ Eንደልቡ ተንቀሳቅሶ Eንዲሠራ በAዲስ Aበባና በሌሎች ትላልቅ
ከተሞች ህዝብን በAጭር ጊዜ በብዛት የሚያጓጉዙ (mass transport) ዘመናዊ የሆኑ
የትራንስፓርት

Aገልግሎቶች

Eንዲኖሩ

ይደረጋል፡፡

የግል

ባለሀብቶች

በሰፊው

Eንዲሳተፉበት በማድረግም ሕብረተሰቡ የተለያዩ Aማራጮችን ለመጠቀም Eንዲችል
ትኩረት ይሰጠዋል፡፡
22.3.3 የግል የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በAየር ትንራስፓርት Eንዲሳተፉ Aሁን ያለው
የግሉ ባለሀብት የሚያንቀሳቅሳቸው Aውሮፕላኖች መቀመጫ ገደብ Eንዲቀር ይደረጋል፡፡
22.4 የፋይናንስ Aገልግሎት፡( የፋይናንስ Aገልግሎት ለማስፋፋት የሚያሰችሉ የባንክ Aክሰዮን የመግዛት ዓቅም
Eንዲዳብር Aለመደረጉ፡፡
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-

በIትዮጵያ ንግድ ባንክና በመሳሰሉ ከፍተኛ የመንግሥት የፋይናስ ተቋማት
የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በAክስዮን Eንዲሳተፉ Aለመደረጉ፡፡

-

ከፍተኛ

የልማት

ሥራዎችን

ለማከናወን

የሚያስችል

የረጅም

ጊዜ

ብድር

የሚሰጡ የልማት ባንኮች Aለመስፋፋታቸው
-

መንግስት የሚሰበሰባቸው Eንደ VAT ያሉ ገቢዎችም የኅብረተሰቡን Aቅም
ያላገናዘበ ከመሆኑም በላይ ግልፅነት የሚጐድለውና በኅብረተሰቡ ላይም የኑሮ
ውድነቱ Eንዲባባስ Eያደረገ መሆኑ፡፡

( በሕጋዊ ነጋዴዎች ላይ የግብርና የታክስ ጫና Eያረፈባቸው የተወሰኑት ደግሞ
ተመሳሳይ

ግብርና

ታክስ

ሳይከፍሉ

በAቋራጭ

የሚከብሩበት

Aሠራር

ሕጋዊ

ነጋዴዎችን ከሥራ ውጭ Eያደረገ መሆኑ፡ችግሮችን ለመፍታት የሚከተሉትን የፋይናንስ መፍትሔዎች Eናቀርባለን፡22.4.1

የAገር

ውስጥ

ባለሀብቶችና

ባንኮች

በሀገሪቷ

ባሉ

የመንግሥት

ባንኮች

ባለAክሲዮን ሆነው የሀገሪቷ የፋይናንስ Aቅም የሚጐለብትበት ሁኔታ ይፈጠራል፡፡
22.4.2 የረጅም ጊዜ የልማት ሥራ ለሚያከናውኑ ባለሀብቶችና Aልሚዎች የረጅም ጊዜ
ብድር የሚያቀርቡ የልማት ባንኮች Eንዲሰፋፉና Eንዲጠናከሩ ይደረጋል፡፡
22.4.2 Aሁን በሥራ ላይ ያለው የብድር Aሰጣጥ Aሠራር በተወሰነ ደረጃ ለቀቅ
የሚደረግበትና ዜጐች በቀላሉ ብድር በማግኘት የIኮኖሚው Eንቅስቃሴ የሚስፋፋበት
መንገድ ይመቻቻል፡፡
22.4.3

መንግስት

የሚሰበሰባቸው

Eንደ

VAT

ያሉ

ገቢዎች

የሕብረተሰቡን

ገቢ

ያገናዘቡና ግልፅነት ያላቸው Eንዲሆን ይደረጋል፡፡ ሕጋዊ ነጋዴዎችን Eየጐዳ ያለው
በAቋራጭ የመክበር ሁኔታ Eንዲገታና ሁሉም ነጋዴ በተመሳሳይ መልኩ የሚፈለግበትን
ግብርና ታክስ ከፍሎ Eንዲሠራ ይደረጋል፡፡
22.4.4. የAለም Aቀፍ የፋይናንስ ተቋማት በIትዮጵያ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ለAገሪቱ
ልማት ከሚሰጡት ጥቅም Eና ጉዳት Aንፃር ታይቶ የሚወሰን ይሆናል፡፡ በዚህ ጉዳይ
ላይ ውሳኔ ለመድረስ የሚያስችል ጥናት Eንዲካሄድ ይደረጋል፡፡
23. ሠፈራ፡-

የIሕAዴግ መንግስት የገጠሩን ነዋሪ ሕዝብ ባሉበት Eራሳቸውን Eንዲችሉ
በማድረግ ፋንታ በበቂ ጥናት ላይ ባልተመሠረተ ሁኔታ የዜጐች ሠፈራ
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ሲያካሄድና Aሁንም Eያካሄደ ይገኛል፡፡ ይህ Aሠራር Eጅግ ተመናሞኖ በማለቅ
ላይ ያለውን የደን ሀብት በመመንጠር የAካባቢ የAየር መዛባትን ከማስከተሉም
በላይ በሠፋሪውና በነባረ ሕዝቦች መካከል ቅራኔ Eንዲፈጠር Aድርጓል፡፡
በመሆኑም፡•

የሕዝቡን ችግር ለመፍታት ባለበት ቦታ ሆኖ Eራሱን የሚችልበት የተለያዩ
የሥራ መስኮችን በመፍጠር ተግባራዊ ይደረጋል፡፡ ሕዝቡን ባለበት Eራሱን
Eንዲችል ለማድረግ የማይቻልበት ሁኔታ ቢኖር በግብታዊነት ሳይሆን ዘላቂ
ልማትን ሊያመጣ በሚችል መልኩና በAካባቢው ላይ ተጽEኖ በማያመጣ ሁኔታ
በበቂ ጥናት ላይ ተመሥርቶ ይከናውናል፡፡

vììÝ ክፍል ሦስት½

TIu^© Ñ<ÇÄ‹

24. Y^ ›Ø’ƒ'
u¨p~ uGÑ^‹” ŸSÖ” uLÃ ¾}cóó LK¨< ¾Y^ ›Ø’ƒ ‹Ó` ¾›=Q›ÈÓ
S”ÓYƒ ¾}Ÿ}K ÁK¨< TIu^©“ ›=¢•T>© þK=c=‹ ‹Ó\” ²Lm’ƒ vK¨< SMŸ<
¾T>k`õ“ /¾T>q×Ö`/ ›ÃÅKU& ¾J’ ÁK¨< Ó” Y^ ›Ø’ƒ u²?ÑA‹ QÃ¨ƒ LÃ
¾T>ðØ[¨<” ¨<Ø[ƒ uSÖkU' Y^ ¾TÓ–ƒ °ÉM” Kû`+ ›vM’ƒ“ ÅÒò’ƒ
¾SSMSÁ SX]Á’ƒ ›=Q›ÈÓ ¾}ÖkSuƒ SJ’< ’¨<:: ÃIU G<’@ uY^ LÃ
}cT`„ ÁK¨<”U ²?Ò ¾þKቲ" SeS_” ›M}kuL‹G<U (›MÅÑó‹G<U) uTKƒ“
¾#û`+Â” þK=c=‹ንና eƒ^‚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 SõƒH@‰‹” ¾T>Ÿ}K<ƒ ÃJ“K<::
24.1 uÓM c?¡}\“ uS”ÓYƒ ¾T>S\ ¾Y^ °ÉM ¾T>ðØ\ ›’e}— ”Æeƒ]‹”“
¾°Å Øuw Y^ ²`ö‹” uSL¨< GÑ]~ Ÿ}T‹“ uÑÖ\U ueóƒ S²`Òƒ“ ÃI””U
uS<Á eMÖ“ “ uTÃ¡a óÃ“”e uSÅÑõ ¾Y^ Se¢‹” Teóóƒ“ ”Ç=G<U'
¾}KÁ¿ ›ÑMÓKAƒ cß (¾”ÓÉ' ¾~]´U'¾ƒ^”eþ`ƒ ¨²}) ²`ö‹” u¾Ÿ}T‡“
uÑÖ\ ueóƒ ”Ç=eóñ TÉ[Ó' uÓKcx‹“ u<É•‹ uY^ ðÖ^ }Óv` LÃ
”Ç=cT\ G<KÑw Ñ³“ ÉÒõ SeÖƒ::
24.2 uÑÖ\ ›Óa ”Æeƒ]” uTeóóƒ ›`f ›Å\ um ¾Ów`“ Ów¯„‹” ÁÑ–
u²S“© ¾Ów`“ eM„‹U uÑAMTf‹ ScMÖ— S`H Ów` ›T"Ã’ƒ eMÖ“ ÁÑ–
uUÓw IM ¾^c<”“ ¾Ÿ}T¨<” gT‹ õLÑAƒ ŸT`"ƒ ›Mö K›=”Æeƒ]¨< Ów¯ƒ
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¾T>J’< U`„‹” uTU[ƒ' ¾ÑÖ\” ’<a KThhM um Ñu= ¾T>ÁeÑ˜ cò ¾Y^ °ÉM
¾T>ðÖ`uƒ G<’@ ”Ç=Çw` eMƒ kÃf SY^ƒ ::
24.3 .uc=y=M c`y=c<“ uK?KA‹U uS”ÓYƒ lØØ` Y` vK<ƒ }sTƒ ¨<eØ ÁK<
¾Y^ °ÉKA‹” K²?ÑA‹ ÁK›ÉM±' Y^“ W^}—” uTÑ“–ƒ“ uS<Á¨< `Ÿ•‹
¨<eØ ¾Å[Í °ÉÑƒ” uT[ÒÑØ S`I (career structure)

}Se`„ ¾Y^”

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

25 ÉI’ƒ p’d'
KÉI’ƒ 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›vLƒ“

ÅÒò‹

SSMSÁ’ƒ

¾}ÖkSuƒ

SÑ–~'

u}KÃU U`Ý‹ uT>"H@Æv†¨< ¨p„‹ ÑAM„ ¾T>Ã ’¨<:: ”Å²=G<U'
Q´u<” uc?õ+’@ƒ }dƒö“ u›’e}— wÉ` ¨²} }ÖnT> uTÉ[Ó ÉI’ƒ ”k`óK”
¾}vK Ÿ¯KU ›kõ TIu[cw SÖ’ cò °`Ç ¾T>Ñ˜ u=J”U' vK¨< ›ÉKA›©
›W^` U¡”Áƒ G<K<U ÉH ²?Ò ¾°ÉK< }ÖnT> SJ” ÁKS‰K< uÑGÉ ¾T>Ã ’¨<::
u}ÚT]U uY`¯~ ¨<eØ }”c^õ„ vK¨< S<e“ U¡”Áƒ u°`Ç Ñ”²w LÃ
Ÿõ}— w¡’ƒ ¾Å[c ŸSJ’<U uLÃ u›e}ÇÅ\ wnƒ T’e U¡”Áƒ ¾ÉI’ƒ Sk’h
eM„‹ }wK¨< °`Ç ¾}Ñ–v†¨< °pÊ‹ }Óv^© K=J’< ÁKS‰M ŸGÑ^‹” ÉI’ƒ”
Sk’e ¾TÃ‰Muƒ” G<’@ ðØa ÃÑ—M::
eKJ’U ¾Q´v‹”” ›T"Ã ¾’õe ¨Ÿõ Ñu= ›G<” "Kuƒ u¯KU›kõ SS²— ŸÉI’ƒ
¨KM u‹ ŸJ’uƒ KT¨<×ƒ ¾T>Ÿ}K<ƒ `UÍ‹ uY` ’kM SMŸ< Ã¨cÇK<::
25.1. Ÿ¨<ß uT>Ñ–¨< `Ç LÃ w‰ ØÑ— vKSJ”' ÉI’ƒ” Sk’h eM„‹”
KTeóóƒ M¿ uËƒ (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” Te‰M::

Ÿ¯KU

›kõ TIu[cw ¾T>Ñ–¨<”U °`Ç ŸþK+" ¨Ñ”}˜’ƒ“ ŸS<e“ ’í uJ’ SMŸ< ÁK
›ÉM± uõƒH©’ƒ }Óv` LÃ uTªM Gwƒ ¾Tõ^ƒ“ ¾TÉKw ”penc?‹” uÑÖ\“
uŸ}T‡ G<K< TóÖ”:: ÉI”ƒ” KSp[õ Ÿ¯KU ›kõ TIu[cw ¾T>cÖ¨< ¾°`Ç“
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¾wÉ` Ñ”²w KkÅKƒ ¯LT SªK<” ¾T>Á[ÒÓØ G<K<U vKÉ`h‹ ¾T>¨ŸK<uƒ
¾lØØ`“ ¡ƒƒM e`¯ƒ u¾¨[Ç¨< ”Ç=ssU TÉ[Ó::
25.2. ›`f ›Å\ ¾}KÁ¿ ¾Ów`“ Ów¯„‹” uwÉ` SM¡ ¾¨cÅ uSÖkU ŸÉI’ƒ
KS¨<×ƒ ¾T>ÁÅ`Ñ¨< Ø[ƒ uvKS<Á ¾Ñ² K¨<Ö?ƒ ”Ç=Áun¨< TÉ[Ó:: ›`f
›Å\” Ÿv”¡ uSuÅ` ŸÑ>²? ¨Å Ñ>²? uT>ÁÒØS<ƒ ¾}ðØa ¾›¾` ”w[ƒ S³vƒ
¾}’d

KŸ=d^

¾Ç[Ñ¨<

wÉ\”

SSKe

¾ÁKS‰M

G<’@

¾}Ÿc}

”Å²=G<U

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

26. ¾c¨< GÃM õMcƒ“ eÅƒ
¾c¨< GÃM õMcƒ”“ eÅƒ” uT>SKŸƒ ÁK¨< ‹Ó` u›S³–< ue`¯~ ›UvÑ’“©”’ƒ“
T”›IKA˜’ƒ& ”Å²=G<U ¾}dd} ¾›=¢•T> þK=c= ¾}vvc ¾S× ’¨<:: ÃIU G<’@
uþK+"

LÃ

v}¢[

›ÉKA›©

¾›=Q›ÈÓ

›e}ÇÅ`

U¡”Áƒ

²?ÑA‹

uGÑ^†¨<

Sw†¨< }Ÿwa“ ØpT†¨< }Öwq W`}¨< KS•` }eó uT×ƒ ¾T>cÅÆuƒ“
¨Å K?L GÑ` H@Å¨< Y^ ¾T>ðMÑ<uƒ” }”dóò ¾J’ ›e}dcw Ã²¨< ”Ç=q¿“
›Ò×T>¨<” c=ÁÑ–< ¨Å eÅƒ ”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¡”Áƒ uS<Á†¨< ÅI”’ƒ }cU…†¨< K=W\ ÁKS‰L†¨<'
KT>Áu[¡~ƒU ›ÑMÓKAƒ ¾T>ŸðL†¨< ¡õÁ }S××˜ S<Á "L†¨< ¾¨<ß ²?ÑA‹ Ò`
}S××˜ ÁKSJ’<“ ¾T>c\v†¨<U }sTƒ¿’>y`e+‹' ¢K?Ð‹' ¾Ö?“ }sTƒ'
¾U`U` }sTƒ ¨²} ›S^`“ ¾›e}ÇÅ` G<’@ ¾S<Á ’í’†¨< LÃ }î°•
¾T>ÁÅ`Ó SJ’<' ²?ÑA‹” KeÅƒ ¾Ç[Ñ ÃÑ—M::

Ÿ²=I u}ÚT] uÑ<Mu†¨< W`}¨< uGÑ^†¨< K=•\“ KGÑ^†¨< MTƒU É`h†¨<”
K=Áu[¡~ ¾T>‹K< ¨×ƒ'c?„‹“ ¨”Ê‹' ”Ç=G<U ÑAMTf‹ ßU` ŸU” Ñ>²?¨<U
uLÃ KeÅƒ ¾}Ç[Ñ< ÃÑ—K<:: ’²=IU ¨Ñ•‹ u¾}cÅÆv†¨< GÑ^ƒU KŸõ}—
¾V^M ¨<Ékƒ“ wN?^© Gõ[ƒ }Ç`Ñ¨< ”ÅT>•\“ }cÅ¨< K?L GÑ` eŸ=Å`c<
É[eU u¾S”ÑÆ ›cnm ‹Óa‹ ¾Å[c<v†¨< QÃ¨†¨<” eŸT×ƒ É[e K›ÅÒ
¾}ÒKÖ< SJ“†¨<' ¾›=ƒÄåÁ© ²?Ó’ƒ” Áª[Å ÁK Ñ<ÇÃ ’¨<::
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uÑÖ` ¾T>•[¨< Q´v‹”U uQ´w w³ƒ U¡”Áƒ uT>Ÿc}¨< ¾S_ƒ Øuƒ' %EL k`
¾›S^[ƒ

eMƒ“

u}ÅÒÒT>

¾T>ÁÒØU

¾}ðØa

›¾`

T>³”

S³vƒ

¾}’d

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

`UÍ‹

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

Q´x‹

u°Ÿ<M’ƒ ¾T>Áe}ÇÉ` e`¯ƒ uS²`Òƒ'u}KÃ ¨Å ¨<ß GÑ^ƒ ¾T>ðMc¨<”“
¾T>cÅÅ¨<”

uŸõ}—

Å[Í

¾WKÖ’

²?Ò uGÑ\

W`„

uS•`

K°ÉÑ…“

MT…

›e}ªê± ”Ç=ÁÅ`Ó Te‰M:: u}KÃU uŸõ}— Å[Í ¾WKÖ’< UG<^”” GŸ=V‹'
dÃ”ƒe„‹'¾‚¡’>¡ c‹ ¨²} uGÑ]~ ¨d˜ þK=c= k[í“ ƒÓu^‹ LÃ ŸþK+" }î°•
¨<ß Td}õ& K›ÑMÓKA†¨<U ŸK?KA‹ Ÿ¨<ß GÑ` }k×] ¾S<Á vMÅ[x‰†¨< Ò`
¾T>S×Ö” ¡õÁ uSeÖƒ' K’<b†¨< U‡ G<’@ SõÖ`::
26.2 uGÑ]~ u}KÁ¿ ¾›=¢•T> ²`ö‹ ¾Y^ °ÉKA‹” uTeóóƒ ²?ÑA‹ uÑ<Mu†¨<
W`}¨< K’<b†¨< S}ÇÅ]Á ¾T>ÁÑ–<uƒ” G<’@‹ uSõÖ` K›eŸò“ ›ª^Ï eÅƒ
”ÇÃÇ[Ñ< SŸLŸM “ ueÅƒ LÃ J’¨< SŸ^ ¾Å[cv†¨<” ²?ÑA‹”U Swƒ“ ¡w`
u¯KU ›kõ ¾eÅ}™‹ ¢”y?”g=” SW[ƒ TeŸu`::
26.3 uÑÖ\ ¾S_ƒ Øuƒ“ uK?KA‹ ¾›=¢•T> k¨<f‹ U¡”Áƒ ¨Å Ÿ}T ¾T>ðMc¨<”
¨Ñ” በተለይ ወጣቱን u¾ÑÖ\ cóò ¾`h MT„‹” uvKGw„‹ ›T"Ã’ƒ“ ”Å²=G<U
u¾Ÿ}T¨< (Ÿ¨[Ç¨< ›”e„ vK<ƒ G<K<) ¾MTƒ }sTƒ” uS²`Òƒ ¾Y^ °ÉM ðØa
›U^‹ ²?Ò ¾T>J”uƒ” G<’@ SõÖ`::

27.

ƒUI`ƒ

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

• ”Å²=G<U }Ñu=¨< eMÖ“ ÁL†¨< um SUI^” uK?K<uƒ “ KST` Te}T\
H>Åƒ }ðLÑ> ld©“ ’v^© G<’@‹ vM}S‰‡uƒ' ¢K?Ð‹”“ ¿’>y?`c=+‹” KþK+"
ÖkT@ c=vM "K°pÉ uTeóóƒ LÃ w‰ uT}¢`' Ÿ}sT~ Ã²¨< ¾T>¨Ö<ƒ”
Ç=ýKATU J’ Ç=Ó] Å[Í ¾TÃSØ” ¡IKAƒ Ã²¨< ¨Å Y^¨< ¯KU ”Ç=Ñu<
¾}Å[Ñ SJ’< GÑ]~” uÏÑ< ¾ÑAÇƒ SJ’<”“ Ÿ’²=IU SHŸM u¾ƒUI`ƒ `Ÿ’<
u›e}T]’ƒ ¾T>cT\ SUI^” SJ“†¨<& ”Å²=G<U uƒUI`ƒ ›c×Ö< H>Åƒ
u›Ò»’ƒ TÑMÑM ÁKv†¨< ›”Å ýL´T +y= ÁK< ‚¡•KAÍ=‹ SUI\” ”Ç=}"
¾}Å[Ñ ÁK¨< ›W^`“ uK?KA‹U ÓÉð„‹ U¡”Áƒ GÑ]~” KSÑ”vƒ wnƒ ÁK¨<
ƒ¨<MÉ KTõ^ƒ uTÁe‹M Å[Í ¾ƒUI[ƒ Ø^~ ¾¨[Ç SJ’< ÏÓ ›ddu= Ñ<ÇÃ
J“EM::
• u}ÚT]U uGÑ` ¨<eØ uS”ÓYƒ ¾T>cØU J’ u¯KU ›kõ °`Ç cÜ‹
¾T>cÖ< ’í ¾ƒUI`ƒ °ÉKA‹” }ÖnT> ¾Ñ»¨< û`+ ›vLƒ“ ÅÒò‹ ”Ç=J’<
¾}Å[Ñ SJ’< '¾ƒUI`ƒ °ÉM }ÖnT>’ƒU Kû`+ ›vLƒ SSMSÁ SX]Á’ƒ
SªK<' uƒUI`~ e`¯ƒ ¨<eØU ›ÉKA›©’ƒ Y` SeÅÆ” ÁdÁM::

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

”Å

›”É

ƒUI`ƒ

uS”ÓYƒ“

uÓM

ƒ/u?„‹

u}SddÃ

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

SM¡

¾}S×Ö’

ƒUI`ƒ uSŸ}M [ÑÉU Ÿõ}— }î• ÁdÅ[ ÃÑ—M::
• ¾ÑAMTf‹ ƒUI`ƒ }Ñu=¨< ƒŸ<[ƒ }cØ„ƒ ¾}"H@Å ÁKSJ’<'SGÃU’ƒ”
ŸGÑ]~ KTØóƒ“ ¾S<Á ¡IKAƒ Kcò¨< ›`f ›Å\“ W^}—¨< KTÇ[e `UÍ
¾}¨cÅ ÁKSJ’<' u²=I [ÑÉ GÑ^‹”” w²< `UÍ‹ ¨Å%EL ¾SKdƒ ÃÑ—M::
• ¾ƒUI`ƒ ¨Ü” uT>SKŸƒ ¾¿’>y`e+ ƒUI`ƒ uS”ÓYƒ“ u}T]‹ ªÒ”
uSÒ^ƒ ¾}Ÿ“¨’ SJ’<' U\n’< Y^ ¾TÓ–ƒ °ÉL†¨< uÖuuƒ u›G<’< G<’@
°Ç¨<” KS¡ðM ÁKS‰L†¨< KK?KA‹ °ÉKA‹ u` ¾}²Òv†¨< SJ’<' ŸŸõ}—
ƒUI`ƒ }sTƒ KT>S[l ¨×„‹ ƒMp ¾’<a k¨<e ¾ðÖ[v†¨< SJ’< ›ddu=
J“EM::
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• ¾ÓM ¾Ÿõ}— Å[Í ƒUI`ƒ }sTƒ ÁKum lØØ`“ ¡ƒƒM ¾}eóñ Å[Í¨<”
¾Öuk

¾}T]‹

puL

(admission)

Seð`„‹

¨Ø’ƒ

vKSŸ}M

¾T>cÖ<uƒ G<’@ cõ• SÑ–~' uGÑ]~ ¾}T[ c¨< GÃM Ø^ƒ LÃ

ƒUI`ƒ

›õ^i }î°KA

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

• uSL¨< ¾GÑ]~ ¾ƒUI`ƒ Y`¯ƒ ¨<eØ uc=y=¡e ›T"˜„ ¾Ñ»¨<” û`+ ¾þK+"
›ÃÇ=*KAÍ= ¾Teóó~ }Óv`' ƒ/u?„‹” ’í ¾°¨<kƒ TeóõÁ T°ŸLƒ ”ÇÃJ’<
ÁÅ[Ò†¨< ŸSJ’< u}ÚT] u¾ƒUI`ƒ }sT~ ’í ¾}T]‹“ ¾SUI^” TIu^ƒ
”ÇÃ”kdkc< }î°• SÅ[Ñ<“ ¾›"ÇT>¡ ’í’ƒ ”ÇÃ•` ¾Ñ»¨< û`+ ×Mn Ñw’ƒ
ÑAM„ S¾ƒ' ’í ¾ST` Te}T` e`¯~ ”ÇÃÑAKwƒ (”ÇÃÇw`) uTÉ[Ó
G<’@¨<” uÏÑ< ¾Ÿó ›É`ÑAM::
eKJ’U ¾ƒUI`ƒ” Y`¯ƒ KThhM ¾T>Ÿ}K<ƒ ¾SõƒN? `UÍ‹ Ã¨cÇK<'

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

ማዛባት ተገቢ Aይደለም¿ ሕገ ወጥም ነው:: በተለይ ለማስተርስና ዶክተሬት ዲግሪዎች
የሚመለመሉ ሰዎች በውጤታቸው መሆን ይገባዋል:: ለፓርቲ Aባላት የሚደረግ የተለየ
የመግቢያ ነጥብም ሆነ Aስተያየት Eንዲቀር ይደረጋል:: uŸõ}— ƒUI`ƒ }sTƒ“
Ÿ²=ÁU ¨<ß U`U`“ Ø“ƒ u}KÁ¿ ¾GÑ]~ ‹Óa‹ LÃ ”Ç="H@Æ um ÉÒõ
SeÖƒ::
27.3 የሕብረተሰቡና የተማሪው ፈላጎት በውል ሳይጤንና Aሰፈላጊው ቅድመ ዝግጅት ሳይደረግ
ወደ ዩኒቨርስቲ የሚገቡ ተማሪዎች 70 ከመቶ በተፈጥሮ ሳይንስ 30 ከመቶው ደግሞ
በማሕበራዊ ሳይንስ Eንዲደለደሉ የሚያደርገው ፖሊሲ ቀርቶ የሕብረተሰቡንና የተማሪውን
ፍላጎት መሰረት ያደረገ ድልድል Eንዲኖር ይደረጋል::
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27.4. Aስፈላጊ ቅድመ-ሁንታዎች ባልተመቻቹበት ሁኔታ በAንደኛ ደረጃ መጀመሪያ ሳይከል
Eየተሰጠ ያለው Aሃዳዊ የትምህርት Aሰጣጥ (self-contained class) በትምህርት ጥራት ላይ
ከፍተኛ Aሉታዊ ተጽEኖ Eያሳደረ በመሆኑ Eንዲቀር ይደረጋል::
27.5 ¾›”Å— Å[Í ¾SËS]Á ²<` ¾ƒUI`ƒ s”s ›ÖnkU þK=c=” uSL¨< GÑ`
¨Ø’ƒ ”Ç=•[¨< TÉ[Ó:: ¾›T`—“ K?LU uôÈ^M ¾Y^ s”s’ƒ ”Ç=ÁÑKÓM
¾T>S[Ø s”s በመንገሥት ትምህርት ቤቶች Eንዲሰጡ መንግሥት Aሰፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል¿
ተማሪዎች ከነዚህ የሥራ s”sዎች የመረጡትን ¨ÃU G<K~”U ይወስዳሉ:: Eነዚህ s”sዎች
የ”ግK=ዝኛ” ƒUI`ƒ ጨምሮ uS”ÓYƒ“ uÓM ƒ/u?„‹ uSL¨< GÑ]~ u›”É ›Ã’ƒ
u¨Ø’ƒ ”Ç=cÖ< TÉ[Ó::: K?KA‹” ¾¾wN?`' wN?[cx‹“ Q´x‹ s”s‹ s”s¨<
uT>’Ñ`v†¨< u¾›e}ÇÅ` °`Ÿ’< uƒUI`ƒ’ƒ ¾T>cÖ<uƒ” G<’@ TS‰†ƒ& s”s‡”U uƒUI`ƒ SeÝ’ƒ“ KY^ SÖkU KT>ðK[Ñ< ›e}ÇÅa‹U }Ñu=¨<” ÉÒõ
SeÖƒ::
27.6 ŸGÑ` SHÃU’ƒ” KTØóƒ“ }Óv^© ¾S<Á ¡IKAƒ” ucò¨< ›`f ›Å\“
W^}—¨< ¨<eØ KTeóóƒ SÖ’ cò ¾J’ GÑ` ›kõ ¾ÑAMTf‹ TWMÖ— ƒUI`ƒ
S`H Ów` ’Éö }Óv^© TÉ[Ó::
27.7 eŸ 12— ¡õM ¾T>cÖ¨< ƒUI[ƒ (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+ ƒUI`ƒ ¨ß uS”ÓYƒ“ u}T]¨< u¨ß SÒ^ƒ eMƒ ¾T>"H@É J•
U\n’< Y^ Ã²¨< ¾ƒUI[ƒ 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 ƒUI`ƒ }sTƒ (SÅu—“ Ÿõ}—) ¾ƒUI`ƒ Ø^†¨< Å[Í” ¾Öuk
”Ç=J” ›eðLÑ>¨<” ÉÒõ“ ¡ƒƒM uTÉ[Ó }sT~ ƒ¨<MÉ” u°¨<kƒ ¾T’ê
HLò’ƒ” ”Ç=¨Ö< TÑ´::
26.9 ¾c=y=¡e ƒUI`ƒ ¾S<Á wnƒ vL†¨< SUI^” ŸþK+" ’í uJ’ ›Óvw
”Ç=cØ TÉ[Ó:: ”Å²=G<U ¾}T]“ ¾SUI^” TIu^ƒ u¾}sT~U J’ uGÑ`
›kõ Å[Í u’í’ƒ }slS¨< ”Ç=”kdkc< G<’@‹” TS‰†ƒ' u¾ƒUI`ƒ }sT~U
¾›"ÇT>¡ ’í’ƒ SŸu\” T[ÒÑØ::

28. ¾Ö?“ ›ÑMÓKAƒ
¾GÑ^‹” ¾Ö?“ ›ÑMÓKAƒ ÁKuƒ

‹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‹

›ÑMÓKA„‹

LÃ

w‰

eKTÃcÖ<

ŸS¨<cÉ

cò¨<

Q´w

›Mö

uk×Ã’ƒ

KŸõ}—

¾Ö?“

wnƒ“
Ñ<ÉKƒ

Ø^ƒ
}Ç`ÑA

ÁL†¨<
ÃÑ—M::

”Å²=G<U ui” ŸSŸLŸM eM„‹ u}ÚT] ›¡V KTÇ” (clinical care)
›ÑMÓKAƒU }Ñu=¨< ƒŸ<[ƒ SeÖƒ c=Ñv¨< um ¾S<Á wnƒ 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<Çƒ

Q´u<”

ÁÒKÖ¨< ÃÑ—M::

uŸ}T‡ ¾}eóñ ÁK<ƒ ¾ÓM Q¡U“ SeÝ ›ÑMÓKA„‹ wnƒ“ Ø^†¨< um
¡ƒƒM“ lØØ` "KSÅ[Ñ<U uLÃ ¾›ÑMÓKA„‡ ¡õÁ Ÿ²?ÑA‹ ¾S¡ðM ®pU Ò`
¾TÃS×Ö”uƒ 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‰†ƒ

¾}’d ¾Ö?“ vKS<Á‹

õMcƒ ¾có SH@Æ ÏÓ ¾Ÿó ÁÅ[Ñ¨< ÃÑ—M:: u}ÚT]U ¾²S“© I¡U“
KWò¨< Q´w }Å^i’ƒ G<’@ Ÿõ}— ‹Ó` LÃ ¨Éq uT>Ñ˜uƒ u›G<’< ¨pƒ
uGÑ^‹” w³ƒ ÁK¨< Q´w ¾T>ÖkUv†¨< vIL© SÉH’>„‹“ ¾I¡U“ ²È‹ uum
U`U`“ Ø“ƒ ¾}ÅÑñ ØpU LÃ ÁKSªL†¨<' ¾Ö?“ ›ÑMÓKA„‹ Y`¯~ ›”Æ
Ñ<ÉKƒ ’¨<:: Ÿ²=IU u}ÚT] uÖ?“ ›ÑMÓKAƒ ›c×Ø ²<]Á }”c^õ„ ¾T>Ñ–¨<”
¾Y’-UÓv`

Ñ<ÉKƒ

KTek[ƒ

ÑAM„

¾T>Ã

`UÍ

uS”ÓYƒ

¾}¨cÅ

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

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

TŸ“¨”“

Ÿ²=G<

Ò`

u}ÕÇ˜’ƒ

K›¡V

¾TÇ”

(clinical

care)

›ÑMÓKAƒ um ƒŸ<[ƒ uSeÖƒ uS”ÓYƒ Ãμ Y` ÁK<ƒ” ¾Ö?“ }sTƒ wnƒ
vK¨<' ¾vKS<Á' ¾Ö?“ SÑMÑÁ SX]Á‹“ SÉH’>ƒ ›p`xƒ TÅ^Ëƒ:: ›"vu=”
Ö?“” ÑAÍ= ŸJ’< w¡K„‹ SÖup& ¾›"vu=¨< ”îI“” uGÑ]~ uŸ}TU J’ uÑÖ\
Teóóƒ& ”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<ƒ” ›¡V ¾TÇ” (clinical care) ¾ÓM }sTƒ”
wnƒ' Ø^ƒ“ ¾›ÑMÓKAƒ ¡õÁ‡U uQ´u< ¾S¡ðM ›pU ¡MM ¨<eØ ”Ç=J”
¡ƒƒM' lØØ`“ ÉÒõ ŸSeÖƒ u}ÚT] KSÉH’>ƒ ªÒ M¿ ÉÑAT ŸS”ÓYƒ
ÉÒõ

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

¾T>SØ” ¡õÁ‹” SeÖƒ“ KY^†¨< ›Sˆ G<’@‹” SõÖ`::

28.3 በኤች Aይ ቪ/ኤይድስ የሚደርሰው ማሕበራዊና Iኮኖሚያዊ ችግር Aገሪቱ
ካሉባት ችግሮች መካከል Aንዱ ነው¿ በመሆኑም ይህን በሽታ ለመግታት ተገቢ
የትምህርትና የመከላከያ Eርምጃዎች ይወሰዳሉ:: Eንዲሁም በከፍተኛ ደረጃ ሞትን
በሚያስከተሉ Eንደ ወባና የሳንባ ነቀርሳ በመሳሰሉ ተላላፊ በሽታዎች ላይ ሰፊ
የመከላከል ሥራዎች Eናካሂዳለን::
28.4 ueóƒ uT>ÖkUv†¨< vIL© SÉH’>„‹“ ¾I¡U“ ²È‹ LÃ Ø“ƒ“
S`U` uTÉ[Ó ¾›ÖnkS<” Å[Í ¾ThhM `UÍ‹” uS¨<cÉ ›ÖnL¿”
¾Ö?“ ›ÑMÓKAƒ G<’@ Kcò¨< Q´w u}gK G<’@ }Å^i TÉ[Ó::
28.5 ¾Ö?“ ›ÑMÓKA„‹ ¾S<Á¨< e’ UÓv` uT>Á²¨< SW[ƒ eKSŸ“¨“†¨<
¾T[ÒÑÝ

`UÍ‹

S¨<cÉ“

¾e’

UÓv`

Øc„‹

c=Ÿc~U

QÒ©

}ÖÁm’ƒ

¾T>•`uƒ” e`¯ƒ S²`Òƒ::

29. TIu^© ªeƒ“
• TIu^© ªeƒ“” KQ´v‹” uT[ÒÑØ [ÑÉ ¾K¨< ‹Ó` ue`¯~ ¾}dd} þK=c=“
›e}ÇÅ^© É¡U’ƒ U¡”Áƒ 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”ÓYƒ ¾TIu^© ªeƒ“
‹Óa‹”

KT`Ñw

KT>Áe‹K<

¾þK=c=“

¾›ðéçU

`UÍ‹

ƒŸ<[ƒ

dÃc×†¨<

Sp[ƒ“' 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?ƒ uTssU' u}KÃU
uS”ÓYƒ W^}—¨< LÃ ¾²S} SJ’<“ ŸY^ "c“u}U u%EL ¾TIu^© ªeƒ“¨<
›"M ¾J’<ƒ” ¡õÁ‹ (Ö<[“ ¾›ÑMÓKAƒ "X) u¨p~ ¾TÃðçS< SJ“†¨< ’¨<::
ÃI”” ¾²?ÑA‹” QÑ-S”ÓY© Sw„‹ ¾×c `UÍ Q´u< ”ÇÃŸLŸM ’í ¾W^}—
TIu^ƒ“ ¾c=y=¡ TIu[cw É`Ï„‹ u’í’ƒ }Å^Ï}¨< ”ÇÃ”kdkc< °kv ÁÅ[Ñ
›Uv Ñ’“© Y`¯ƒ Seð’< TIu^© ªeƒ“” KT[ÒÑØ Lp Å”n^ J• ÃÑ—M::

• uc?}— ›Ç]’ƒ“ uMS“ ¾}cT\ ²?ÑA‹ u}Å^Ë SM¡ ¾T>[Æuƒ“

¾T>ssS<uƒ

›W^` ›KS²`Ò~“ ¾›"M Ñ<Ç}™‹ ¾T>[Æuƒ' uVƒ“ uV`¢ ¾T>K¿ ¾GÑ`
መከላከያ W^©ƒ ›vLƒ u?}cx‹ u²Lm’ƒ ¾T>ÅÑ<S<uƒ' ¾TIu^© ªeƒ“ Y`¯ƒ
ÁKS•`' K?L¨< ÑAM„ ¾T>Ã ²?ÑA‹ ¾}ÒKÖ<uƒ ‹Ó` ’¨<::
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eKJ’U

¾TIu^©

ªeƒ“

‹Óa‹”

KSq×Ö`“

KT`Ñw

¾T>Ÿ}K<ƒ `UÍ‹

Ã¨cÇK<'
29.1 uGÑ^‹” vK¨< %ELk` ›?¢•T>Á© ’v^© G<’@ TIu^© ªeƒ“” KT[ÒÑØ
¾T>‰K¨<' Ñ<Ç¿ uIw[}cw“ uS”ÓYƒ }Ñu=¨<” ƒŸ<[ƒ ›Ó˜„' G<K<U ¾GÑ]~
²?ÑA‹ GÑ]~ "Lƒ Gwƒ 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<ƒ

›ÑMÓKA„‹

Ò`

¾T>S×Ö”

¡õÁ

(¾Ö<['

¾›ÑMÓKAƒ "X) ¨Ç=Á¨<’< ”Ç=ÁÑ–< ÃÅ[ÒM::
29.3 በተፈጥሮU J’ uK?KA‹ ›ÅÒ‹ ¾›"M Ñ<Ç}˜’ƒ KÅ[cv†¨< ¨Ñ•‹ u›U^‹
²?Ó’ƒ ^d†¨<” ¾T>Áe}ÇÉ\uƒ G<’@‹” TS‰†ƒ“ K’<b†¨< um ¾J’ ÉÑAT‹”
uG<K”}“© SMŸ< SYÖƒ::
29.4 ለጡረተኞች የሚከፈለው Aበል በየወቅቱ የሚከሰተውን የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነት
በማገናዘብ Eንዲስተካከል ይደረጋል::
29.5 ¾}ðØa“ c¨< c^i ›ÅÒ‹” KSŸLŸM“ Ñ<Çƒ ¾Å[cv†¨<” }ÑAÍ=‹ KS`Çƒ
ŸGÑ` ¨<eØU J’ Ÿ¨<ß °`Ç‹” KTe}vu` ¾T>‹M }sU HLò’ƒ }cØ„ƒ
”Ç=W^ TÉ[Ó::
29.6 W^}—¨< Sw~”“ ØpV‡” ¾T>ÁeŸw`v†¨< ’í SIu^ƒ ”Ç=•\ TÉ[Ó&
”Å²=G<U c=y=¡ TIu[cx‹“ K?KA‹ S”ÓY© ÁMJ’< É`Ï„‹ u’í’ƒ }Å^Ï}¨<
”Ç=”kdkc< G<’@‹” TS‰†ƒ::

30. ሴቶችን በተመለከተ
-ሴቶች በረጅም የታሪክ ሂዴት በደረሳቸው ጭቆናና AድሎO የተነሣ በሁሉም
የሕብረተሰብ መስኮች Eኩል ተሳታፊና ተጠቀሚ ያልሆኑ መሆናቸውን በመገንዘብ
-ይህን ሁኔታቸውን ባገናዘበ መልኩ ለችግሮቻቸው መፍትሄ በመስጠት ፈንታ
ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ከፍላጎታቸው ውጭ በማሕበራት Eንዲደራጁና በካባድ ሥራዎች
Eንዲጠመዱ ጫና በማድረግ በኑራቸውና በAጠቃላይ Eደገታቸው ተጽኖ Eየደረሰባቸው
መሆኑ በማመን፣ የሚከተሉትን የመፍትሄ ሐሳቦች ተግባራዊ EናደረጋለንÝÝ
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30.1 ሴቶች ከወንዶች Eኩል
የመውረስ መብት ይኖራቸዋልÝÝ

ሀብትን

የማፍራት½

30.2 ሴቶች ከወንዶች Eኩል ሥራ የማግኘት
በፆታቸው ምክንያት ልዩነት AይደረግምÝÝ

የንብረት

Eድል

ባለቤት

መሆንንና

Eንዲኖራቸው

ይደረጋል¿

30.3 ሴት ሠራተኞች በEርግዝናና በወሊድ ወቅት መብታቸው ተጠብቆ በቂ Eረፍት
የሚያገኙበት ሁኔታ ይመቻቻልÝÝ
29.4 ብቸኛ Eናቶች (single mothers) የሚያጋጥሟቸውን ችግር ለማቃለል ይቻል ዘንድ
ልዩ ድጋፍ ይደረጋልÝÝ
30.5 የሴቶች Eኩልነትና መብት በማጎልበት ረገድ ጠቃሚ የሆኑ Eንደ ትምህርት
ሥልጠናና በሥፋት በመሰጠት ዓቅም የሚገነቡበትን ሁኔታ ልዩ ትኩረት ይሰጠዋልÝÝ
30.6 በተለያዩ Eምነቶችና ባህሎች በሴቶች ላይ የሚደርሱባቸውን ስነልቦናዊና Aካላዊ
ጉዳቶች ለማስወገድ ይቻል ዘንድ Aስፈላጊውን ሁሉ ይደረጋል¿ በተለይ በAጉል
ባህሎችና Eምነቶች የተነሳ በሴት ልጆች ላይ የሚደርሱትን ያለEድሜ ጋብቻና ግርዛትን
የመሳሰሉ Eጥባቀን EንቃወማለንÝÝ
30.7 የሴቶች ማሕበራትንና ድርጅቶችን በገዥው ፓርቲ ወይንም በመንግስት ቁጥጥር
ሥር ለማሰገባት የሚደረገው ጥረት ፈርጀ ብዙ ትግላቸውን የሚያኮላሽና
ተነሳሽነታቸውን የሚገድል ሰለሆነ ሴቶች ችግሮቻቸውን ይፈቱ ዘንድ ከመንግስትና
ከፖለቲካ ድርጅቶች ጣልቃ ገብነት ነፃ ሆነው Eንዲደራጁ ይደረጋልÝÝ
30.8 ሴቶች በሁሉም ሕብረተሰባዊ Eንቅስቃሴዎች የሚኖራቸው ተሳትፎ ይጣናከር
ዘንድ በፖለቲካው መስክ የቁጥርና የይስሙላ ብቻ ሳይሆን Eውነተኛ የመወሰን ሥልጣን
Eንዲኖራቸው ይደረጋልÝÝ
31. ወጣቶችን በተመለከ
(የAገራችን ወጣቶች ከቀን ወደ ቀን Eየተባባሰ የመጣውን ሥራ(Aጥነት፣ Aጉል
ሱሶችና የኑሮ ችግር ሰለባ Eየሆኑ መሆናቸውን በማስተዋል
( ወጣቶች የሥራ Eድል የሚያገኙት በትምህርት ውጤታቸው፣ በሙያቸውና
በEውቀታቸው ሳይሆን በገዥው ፓርቲና ገዠው ፓርቲ በሚያደራጃቸው ማሕበራት
ሲደራጁ ብቻ መሆኑ I(ፍትሃዊና Aግባብነት የሌለው መሆኑን በመገነዘብ
( ወጣቶች በነጻ ተደራጅተው ችግሮቻቸውን Eንዳይፈቱ ገደብና ጫና
Eየተደረግባቸው መሆኑን በማስተዋል
31.1 በAሁኑ ጊዜ ወጣቶችን የሚያጋጥሟቸው ከፍተኛ የሥራ Aጥነት ችግሮች
ለመቋቋም ዘርፈ ብዙ መርሀ ግብሮችንና ፕሮጀክቶችን በመቅረፅ መፍትሔ Eንዲያገኙ
EንጥራለንÝÝ
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31.2 ወጣቶች የመንግሥት ሥራን የሚያገኙት በትምህርት ውጤታቸው½ በሙያዊ
ብቃታቸውና በክህሎታቸው ተወዳዳሪ ሆነው ሲገኙ ብቻ Eንጂ በፓርቲ ወይም
በማሕበር Aባልነታቸው Eንደማይሆን ይደረጋልÝÝ
31.3 ወጣቶች የገዥው ፓርቲ ወይም ከገዥው ፓርቲ ጋር ቁርኝት ያላቸው ማሕበራት
Aባላት ባለመሆናቸው ብቻ የሚደርስባቸው የሥራና የAገልግሎት Aድሎን EናስቀራለንÝÝ
31.4 ወጣቶች የተለያዩ Aጓጉል ሱሶች ሰላባ Eንዳይሆኑ ብርቱ ጥረት ይደረጋል¿
ለዚህ ሲባልም ወጣቶችን በAEምሮና በAካል Eንዲዳብሩ የሚያገለግሉ የመዝናኛ½
የሰፖርትና Eውቀት ማEከላት Eንዲሰፋፉ ይደረጋልÝÝ
31.5 መላ ወጣቶችን በገዥው ፓርቲ ቁጥጥር ሥር ለማዋል የሚደረጉትን
Aደረጃጀቶችን በመቃወም ወጣቶች በፍፁም ነፃነት ተደራጅተው የጋራ ችግሮቻቸውን
የሚፈቱበትንና በAገራቸው ጉዳይ ተዋንያን የሚሆኑበትን ሁኔታ EንፈጥራለንÝÝ
32.Aካል ጉዳተኞችን በተመለከት
(በAገራችን በተፈጥሮና ሰው ሠራሽ በሆኑ የጦርነት Aደጋዎች ምክንያት
በሚልዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ለAካል ጉዳተኝነት የተዳረጉ መሆናቸውን በማጤን
(Eነዚህ ወገኖቻችን ላሉባቸው የተለዩ ችግሮች የተለዩ መፍትሄዎች Eንደሚሹ
በማመን
32.1 Aካል ጉዳተኞች በAካል ጉዳተኝነታቸው ምክንያት የሥራ Eድል በማግኘት ረገድ
ልዩነት Aይደረግባቸውም¿ ዓቀማቸው በፈቀደው መጠን ከሌላው ዜጋ Eኩል ሠርተው
የሚኖሩበት ሁኔታ Eንዲመቻች ይደረጋልÝÝ
32.2 የመኖሪያ Aካባቢዎች½ የሥራ ቦታዎች½ መንገዶች½ Aደባባዮችና ማጓጓዣዎች
በሚቀየሱበትና በሚሠሩበት ወቅት የAካል ጉዳቶኞችን ችግሮች ባገናዘቡ መልኮች
Eንዲሆኑ ይደረጋልÝÝ
32.3 Aካል ጉዳተኞች ችግሮቻቸውን ያገናዘቡ የተለያዩ ልዩ የትምህርትና የሙያ
ሥልጣናዎች Eንዲያገኙ ይደረጋልÝÝ
32.4 በትምህርት በሚሰማሩበት ወቅት የሚያጋጥሟችውን የተለያዩ የቁሳቁስና ልዩ
የትምህርት መሳሪያዎች Eጦቶች Eንዲቃለሉ ጥረት ይደረጋልÝÝ
33. Aረጋውያንና ህጻናትን በተመለከተ
33.1 ጧሪ ያጡ Aረጋዊያን በመንግስትና በተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
Aማካኝነት Eንክብካቤ Eንዲደረግላቸው ትኩረት ይሰጠዋል ÝÝ
33.2 Aረጋዊያን ጊዚያቸውን የሚሳሉፉባቸው ማEከላት Eንዲስፋፉ ይደረጋል ÝÝ
33.3 Aረጋውያን
ይመቻቻል ÝÝ

ለተተኪው

ተውልደ

ልምዳቸውን

የሚያሰተላልፉበት

ሁኔታ

33.4 የAገሪቱ የወደፊት ተስፋ የሆኑት ህጻናት ስነ( ምግባራቸውና ጤንነታቸው
ተጠብቆ ያድጉ ዘንድ ልዩ ትኩረት ሰጥተን Eንሠራለን ÝÝ
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33.5 ወላጅ Aለባ የሆኑ ህጻናት በEንክብካቤ ያድጉ ዘንድ ልዩ ልዩ ስልቶችን ነድፈን
Eንንቀሳቀሳለን ÝÝ
34. ስነ ሕዝብን በተመለከተ
ስነ ሕዝብ ለAንድ Aገር የማሕበራዊና Iኮኖሚዊ Eድገትና Eንቅስቃሴ ትላቅ ቦታ
ያለው ነው የIኮኖሚ Eድገትና የሕዝብ Eድገት መመጣጠን ይገባዋል ÝÝ በመሆኑም
የEናቶች የቤተሰብ ምጣኔና የወሊድ መቆጣጠርያ Aገልግሎት ፕሮግራም ተጠናክሮ
ሥራ ላይ Eንዲውል ይደረጋል ÝÝ
35. ቅርሶችና ብሄራዊ ፓርኮችን በተመለከተ
Aገራችን የበርካታ ጥንታዊ ቅርሶችና መስህቦች ባለቤት ናትÝÝ Eንዲሁም የበርካታ
ብርቀየ Eንስሳት መጠለያ የሆኑ ፓርኮች ባለቤት ናት ÝÝ ሆኖም Eነዚህ ሀብቶቻችን
ተንከባካቢ በማጣት ለዝርፍያ½ ለብክነትና ለውድመት ታጋልጠው ይገኛሉ ÝÝ
መድረክ Eነዚህን መተኪያ የሌላቸው ብሄራዊ ሀብቶቻችን ተገቢ Eንክብካቤ½ ጥበቃና
ትኩረት Eንዲያገኙ በከፍተኛ ደረጃ ይንቀሳቀሳልÝÝ
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