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መግቢያ 
 

I. ሀገራችን ኢትዮጵያ በኢህአዳግ አመራር  በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊ እና በፖሇቲካዊ መስኮች በርካታ 

አዎንታዊ ሇውጦችን አስመዜግባሇች። እነዙህን ማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊ እና ፖሇቲካዊ  ሇውጦች አስጠብቆ 

ማስፊት፣ ስህተቶችን ማረም እና የመጪውን ትውሌዴ ጥቅምና ፌሊጎት በሊቂነት ሇማሟሊት  የዴርጅታችን 

ኢህአዳግ ቅርጽና ይት ወቅቱ ሇሚጠይቀው ትግሌ በሚመጥን መሌኩ መቀየር አሇበት። በኢኮኖሚው 

መስክ ሀገራችን በኢህአዳግ አመራር  ሇተከታታይ ዓመታት ባሇ ሁሇት አሃዜ ኢኮኖሚያዊ እዴገት፣ የዴህነት 

ቅንሳ፣ የመሰረተ ሌማትና ማህበራዊ አገሌግልት መስፊፊት ግሇቱን ጠብቆ ማሰቀጠሌ ያስፇሌጋሌ። 

በፖሇቲካው መስክ የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዜቦች እኩሌነትን ያረጋገጥ ህገ መንግስታዊ ፋዯራሊዊ ስርዓት 

መርጋቱን አጠናክሮ መሄዴን ይጠይቃሌ።  በውጭ ግንኙነት መስክ ሀገራችንን በዓሇም አቀፌ መዴረክ 

የፌትህና የገሇሌተኝነት ተምሳላት መሆኗን አስጠብቆ መዜሇቅ ይጠበቅብናሌ።  

II. አሁን ሀገራችን በዯረሰችበት እዴገት ዯረጃ ከዙህ በፉት በተከተሌነው የሌማት ፊይናንስ ሞዳሌ  በኢኮኖሚና 

ማህበራዊ መስክ ያሰመገብነውን እዴገትና ሌማት በተመሳሳይ መንገዴ አስጠብቆ ማስቀጠሌ ከባዴ ፇተና 

የሆነበት ዯረጃ ሊይ ዯርሰናሌ። በመሆኑንም እዴገቱን አንዴም  አማራጭ የእዴገት ምንጭ በመቀየስ፣ በላሊ 

በኩሌ ዯግሞ በመንግስት ጉዴሇት ምክንያት የሚፇጠረውን የሀገር ሃብት ብክነትና ዜርፉያ በመከሊከሌ  

የሀገራችንን ህዜቦች ፌትሃዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ። በፖሇቲካው መስክ ዏቢይ ማጠንጠኛ 

የሆነው የብሄር ማንነትን እና ሀገራዊ ማንነትን አጣጥሞ በሊቂነት የሚያስኬዴ የሀገርና ዱሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታ ማካሄዴ ያስፇሌጋሌ። ህብረተሰብን በጎራ ከፌል የመንግስት ፖሉሲዎች ሇውስን ማህበራዊ ቡዴን 

ያጋዯለ እንዱሆኑ የሚያዯርገው  የመዯብ ትንተና መስፊትና አካታች ሉዯረግ ይገባሌ። የዳሞክራሲ ስርዓት 

ግንባታ እንቅፊት የሆነውና በእኔ አውቃሇሁ መንፇስ የሚቃኘው ኢኮኖሚያዊ ፌሊጎቶች ከዳሞክራሲያዊ 

ጥያቄዎች የሊቁ ናቸው የሚሇው ምለዕነት የላሇው  ትንተና የፖሇቲካ ፕሮግራም ሀገራዊ ሁሇንተናዊ 

ብሌጽግናን በሚያስቀዴሙ የፖሇቲካ እይታዎች መተካት ይኖርበታሌ። የሀሳብና የተግባር ተቃርኖ የሞሊው 

ኢ-ዳሞክራሲያዊና አፊኝ ስርዓት እንዱረጋ ያዯረገው የውስጠ ዴርጅት ዳሞክራሲ መቀጨጭ  ተገርስሶ 

ግሌጽና ሇሁለም የሀገራችን ህዜቦች የተረጋ የዳሞክራሲ ስርዓት እንዱኖር ማዴረግ ነባራዊው ሀገራዊ ሁኔታ 

ግዴ የሚሇው ጉዲይ ነው።  በዴምሩ ሀገራችን በኢህአዳግ አመራር በቆየችባቸው ዓመታት የነበሩ ፖሇቲካዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ  እና የዱፕልማሲ ጉዴሇቶችን ነቅሶ በማውጣት ያሇማወሊወሌ እንዱታረሙ ማዴርግ 

ያስፇሌጋሌ። ዴርጅታችን ኢህአዳግ በትጥቅ ትግሌ ሇዴሌ ከበቃ በኋሊ ሇ28 ዓመታት ሀገርን በመራበት ታሪኩ 

የተንቀሳቀሰበት ሀገራዊና ዓሇማቀፊዊ ፖሇቲካዊ አውዴ በመሰረቱ የተሇወጠ ሆኗሌ። አሁን ሊይ እንዯፓርቲ 

የፖሇቲካ ቋሚ ማንነት የተከተሌናቸው የርዕዮተ-ዓሇም እሳቤዎች ፖሇቲካዊ አዋጭነታቸው መንምኗሌ። 
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ፓርቲያችን ከመናዊ የፖሇቲካ ጨዋታ ህግጋት ጋር ተናቦ የሚሄዴ የእይታ ሇውጥ በአጭር ግዛ በማካሄዴ 

እየተሇወጠ ካሇው ምህዲር ጋር መዋጀት ካሌቻሇ እንዯዴርጅት ብቻ ሳይሆን እንዯሀገርም ከፌተኛ ጥፊትን 

ሉያስከትሌ የሚችሌ የቆሞ ቀርነት አዘሪት ውስጥ ሌንፇቅ እንዯምንችሌ በሀገራዊ ሇውጡ ዋዛማ ያሳሇፌነው 

ሀገራዊ ሁኔታ ፌንትው አዴርጎ ያሳየው እውነታ ነው። የንቅት ምንጭ የሆኑ ተቸካይ እሳቤዎችን አስወግድ 

ጊዛውን ባገናበ እሳቤ መቀየር በይዯር የማይታሇፌ አንግብጋቢው ዴርጅታዊ ጉዲይ እንዯሆነ መረዲት 

ያስፇሌጋሌ።  

III.  ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገር ተረካቢ መጪውን ትውሌዴ ጥቅምና ፌሊጎት የሚያስከብር አስተማማኝ መሰረት  

ዚሬ ሊይ በመገንባታ ሰሊም፣ ዱሞክራሲ፣ ህብረ ብሄራዊ አንዴነት፣ የዛጎች ክብር፣ ፌትህ እና  የጋራ ብሌጽግና  

የተረጋገጠባት ሀገር መገንባት ይኖርባታሌ። ሆኖም ግን በቀዴሞ ኢህአዳግ ቅርጽና ይት እነዙህን ዴልች 

ጠብቆ ማስፊት፣ስህተቶችን ማረም እና የመጭውን ትውሌዴ ጥቅም የማስከበር አሊማዎችን በተሟሊ መሌኩ 

ማሳካት አይቻሌም። በመሆኑም አካታች የፖሇቲካና ኢኮኖሚ ስርዓት የሚገነባ የብሌጽግና ፓርቲ  የሚሰኝ  

የኢህዳግ አባሌ ዴርጅቶችን እና አጋር በሚሌ ሲጠሩ የነበሩ የፖሇቲካ ዴርጅቶች በማካተት ህብረ ብሄራዊ 

ፓርቲ ማቋቋም አስፇሌጓሌ። 

IV. ፓርቲያችን ከግንባርነት ወዯ የአሊማ ወጥነት ወዲሇው ህብረ ብሄራዊ ፓርቲነት  የሚያዯርግው ጉዝ ሰፉ 

የሀገራችንን ህዜብ የሚያቅፈ ነገር ግን በእይታ ግዴፇት ከሀገራዊ ፖሇቲካዊ ውሳኔ የተገሇለ የኢህአዳግ አጋር 

ፓርቲዎች በእኩሌነት የሚሳተፈበት ዴርጅታዊ አወቃቀርን ማምጣት ያስችሊሌ። በላሊ በኩሌ ህብረ ብሄራዊ 

ፓርቲው  የውክሌና ፖሇቲካን ህዲጣንን አካታችንና አሳታፉ በሆነ መሌኩ እንዱሰፌን ያዯርጋሌ። በእህት 

ዴርጅቶች መካከሌ እየተፇጠሩ ያለ አሊስፇሊጊ መጓተቶችንም ያስቀራሌ። በዙህም መሰረት የውክሌና እና 

ብቃትን መሰረት ያዯረገ ውሳኔ አሰጣጥ ትስስሮሽን በማጠናከር በሃሳብ ሌዕሌና ሊይ የተመሰረተ መናዊ 

የፖሇቲካ ፈክክርና ትብብር መሰረት እንዱይዜ  የሚያስችሌም ነው። ይህም ጠንካራ የመዴበሇ ፓርቲ ፖሇቲካ 

እንዱኖር በማዴረግ በፖሇቲካ ኃይልች መካከሌ ጤናማ ፈክክርና ትብብር እንዱያብብ በማዴረግ ሀገራችን 

የተያያችው ዳሞክራሲያዊ የሇውጥ ሂዯት ቀጣይነት ኖሮት እንዱጠናከር የሚያግዜ መሆኑን እናምናሇን።      

V. የኢህአዳግ እህት ዴርጅቶችና አጋር ዴርጅቶች ሀገርን ባስተዲዴርንበት ባሇፈት ዓመታት በአመዚኙ ተመሳሳይ 

የፖሇቲካ ዓሊማ፣ ፕሮግራም እና መሰረታዊ አቅጣጫ ይን በመሆኑ ጠንካራ ጎኖችን በማስቀጠሌ እና 

ስህተቶችን በማረም ወዯ ሚቀጥሇው የትግሌ ምዕራፌ ሇመሸጋገር አስቻይ አቅም አሇን። በመሆኑም ይህ የጋራ 

ትግሌ ታሪክና የአሊማ አንዴነት ህብረ ብሄራዊ ውህዴ ፓርቲ ሇሆነው ብሌጽግና ፓርቲ ስኬታማነት ከፌተኛ 

አስተዋጾ አሇው። እንዯዴርጅት በወሳኝ ሀገራዊ ፖሇቲካዊ አጀንዲዎች ዘሪያ ግንባር በመፌጠር ቢያንስ ሊሇፈት 

ሶስት አስርት አመታት ታግሇናሌ። የመንግስት ስሌጣን በመጨበጥ የጋራ የፖሇቲካ ፕሮግራሞቻችንን 

ተግብረን ተጨባጭ ሀገራዊ እዴገትን ማስመዜገብ ችሇናሌ። የምናካሂዯው ውህዯት እያንዲንደ የእህት 

ዴርጅት የነበረውን የአሊማና የተግባር ውህዯት በአዱስ መንፇስ ይበሌጥ በማጠናከር የተሻሇ ኃይሌ 
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እንዴናሰባስብ በማዴረግ በቀጣይ ሇሊቀ የአሊማ አንዴነትና ሀገራዊ ዴሌ የሚያበቃ መሌካም አጋጣሚን 

የሚፇጥር ይሆናሌ።     

ክፌሌ አንዴ 

1. የብሌጽግና ፓርቲ አሊማና መሇያ  ዕሴቶች 

 

ፓርቲያችን ሀገራችንን የሚመሇከትበት የዕይታ ማዕቀፌ በጥቅለ የነበረውን ጠንካራ መሰረት በማስጠበቅ እና 

ውስንነቶችን በማረም ሁሇንተናዊ የብሌፅግና ምዕራፌ መክፇት የሚሌ ነው። በመሆኑም በተሇያዩ ቡዴኖች፣ መዯቦች፣ 

ማንነቶች ወተ የሚስተዋለ ዋሌታ ረገጥ አስተሳሰቦች ሚዚን ጠብቀው እንዱሄደ ያዯርጋሌ። በዙህም ምክንያት ከወግ 

አጥባቂ ዜንባላዎችም ሆነ አፌርሰው ከሚገነቡ አስተሳሰቦች ይሌቅ ህዜቡን የሚጠቅሙ መካከሇኛውን መንገዴ 

ተመራጭ ያዯርጋሌ። በሀገራችን የቀኝ እና የግራ አሠሊሇፌ ሌማዴ በመሠረቱ ከመዯባዊ ውግንናና ዜንባላ ባሻገር 

አጠቃሊይ ሀገረ-መንግስቱ ዘሪያ ባለ ዕይታዎች ሊይ የሚያጠንጥን መሆኑን በመረዲት እነዙህን አመሇካከቶች 

የሚያቀራርብ አሠሊሇፌን ይከተሊሌ። ይህ አተያይ ነገሮችን ቋሚ አዴርጎ ከመመሌከት ይሌቅ ነባራዊ እውነታን 

እያነበበ፣ መርህን ተከትል ጉዝን የመፇተሽ እና በጥናት ሊይ እየተመሠረተ የሚቀጥሌ መርህ ተኮር ፕራግማቲክ እሳቤን 

ይከተሊሌ።  በዙህም ምክንያት ሁለንም ኢትዮጵያውያን የሚያሰባስብና የፓርቲው ማኅበራዊ መሠረት ማዴረግ 

የሚያስችሌ አካታች ፖሇቲካዊ ጉዝን ተመራጭ ያዯርጋሌ። ፓርቲያችን ሀገራችን ሇሁሊችንም ትበቃሇች የሚሌ ጽኑ 

ሃሳብ በመያዜና የዕጦት አስተሳሰብን በመሻገር ሇሁለም ዛጎች የምትሆንና ሁለም በኩራትና በምቾት የሚኖርባት 

የበሇጸገች ኢትዮጵያን ሇመፌጠር ትግሌ ያዯርጋሌ። ይህንን ዓሊማ የሚጻረሩ በግራም ሆኑ በቀኝ የተሰሇፈ አፌራሽ 

አስተሳሰቦችንና ተግባሮችን ሁለ ፓርቲያችን በጽኑ ይታገሊሌ።    

1.1 የብሌጽግና ፓርቲ ጥቅሌ አሊማ  

የፓርቲያችን ጥቅሌ አሊማ "የበሇጸገች ኢትዮጵያን እውን ማዴረግ  ነው"። ብሌጽግና ስንሌ ፇርጀ ብዘ ትርጓሜን 

አዜል የኢኮኖሚ፣ ፖሇቲካ እና ማህበራዊ   ገጽታ  ያሇው ነው። የኢኮኖሚ ብሌጽግና፣ የህዜቦች መሰረታዊ ፌሊጎቶች 

በተገቢና በሊቂነት ሇማሟሊት ፇጣን እና ሁሇንተናዊ ዕዴገት በማስመዜገብና ዓሇም አቀፌ ተወዲዲሪነት ያሇው 

ኢኮኖሚ በመገንባት ፌትሃዊ ተጠቃሚነትን ማረጋግጥ፣ የህዜቦችን ዴህነት፣ እርዚት እና ኋሊቀርነት ቀርፍ  ሁለን 

አቀፌ ብሌጽግና በሃገራችን እውን ሆኖ ማየት ነው። የፖሇቲካ ብሌጽግና ስንሌ ሇዳሞክራሲ ባህሌ ማበብ አስፇሊጊ 

የሆኑ ባህሌና ተቋማት በመገንባት፣ የህዜቦች ነፃነትና እኩሌነት ተረጋግጦ፣ ሁለም ኢትዮጵያውያን  ሰብአዊ እና 

ዳሞክራሲያዊ መብቶቻቸው ተከብረውሊቸው፣ ህብረ ብሄራዊ አንዴነቷ የተረጋገጠባት ፋዳራሊዊት ዳሞክራሲያዊት 

ኢትዮጵያ በፅኑ መሰረት ሊይ ማቆም ማሇታችን ነው። ማህበራዊ ብሌጽግና  መሌካም ሀገራዊ ወጎች፣ እሴቶችንና 

ባህልችን በማዲብር በስነ ምግባር የታነፀ ትውሌዴ ማፌራት፣ ሇኑሮ ምቹ የሆኑ አከባቢዎች መፌጠር፣ የማህበረሰባችን 
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ጤና ተጠብቆ፣ ጥራት ያሇው ትምህርት ሇሁለም ተዲርሶ ማየት እና በህዜቦች መካከሌ አዎንታዊ ሰሊም በመፌጠር  

ሁሇንተናዊ ብሌጽግናን ማረጋገጥ ማሇት ነው።  

1.2 መሇያ እሴቶቻችን 

ዕሴቶቻችን ቅዴሚያ ዋጋ የምንሰጣቸውና የምንታገሌሊቸው ወዯ ብሌጽግና ዓሊማ መዴረሻ መንገዲችን አመሌካቾች 

ናቸው። በምንጓዜበት መንገዴ ሁለ በሚገጥሙን የተሇያዩ አጣብቂኞች ሁለ ቅዴሚያ የምንሰጠው ሇእነዙህ 

ዕሴቶቻችን ይሆናሌ።  

1.2.1 የህዜቦች ክብር 

የህዜቦች ክብር ስንሌ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ሌታስጠብቅሊቸው የሚገቡ ሰብዓዊ ክብርን እና በሀገራቸው 

ሇመመካት የሚያስችሊቸውን ሁኔታ መፌጠርን ይመሇከታሌ። የህዜቦች ክብር  የግሇሰብ ነጻነት፣ የቡዴኖች እኩሌነት 

እና የሀገር ለዓሊዊንት አመሊካትን አቅፍ በግሇሰብ፣ በማህበረሰብ እና በሀገር ዯረጃ የሚታይ ነው። ማህበረሰባዊና 

ሃገራዊ ክብር ህዜቦች በአገራቸውም ሆነ በዓሇም መዴረክ ቀና ብሇው መሄዴ መቻሌ ነው። ይህ  የብዘ ነገሮች ዴምር 

ውጤት ነው። በዋነኝነት የሃገራዊ ሌማት፣ የአካሌ እና የንብረት ፌትህና ብሌጽግና ጥያቄዎችን በመመሇስ ህዜቦች 

በሀገራቸውና በማህበረሰባቸው ክብር እንዱሰማቸው ማዴረግ ያስፇሌጋሌ። በተመሳሳይም ዯግሞ በዓሇም መዴረክ 

ስሟ በበጎ የሚነሳ ሀገር በመገንባት የህዜባችንን ክብር ከፌ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ። በዛግነት ከብር የሀገራችንን ስም ከፌ 

ማዴረግ፤ ከፌ ያሇች ሀገር በመገንባት ዯግሞ የዛግነትን ክብር ወዯ ሊቀ ዯረጃ ማዴረስ ተመጋጋቢነት ያሊቸው ጉዲዮች 

ናቸው። የብሌጽግና ፓርቲ አሊማ ይህንን ከሊይ የተገሇፀውን እውነታ በመገንብ የህብረተሰቡን ሰብዓዊ ክብር 

ሇማስጠበቅ ይሰራሌ። ሰው ክቡር ነው። ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ ሉከበር ይገባሌ። ሃይማኖቱ፣ ሩ፣ ብሄሩ 

ወይም ፆታው ብልም ሀብቱና ዴህነቱ ከግምት ሳይገባ መሰረታዊ ነፃነቱ ሉከበርሇትና፣ በዕኩሌ አይን ሉታይ፣ ፌትህን 

ሉያገኝ ይገባሌ ብሇን እናምናሇን። የዛጎችን ሰብዓዊ ክብር ማስጠበቅ ፓርቲያችን የሚቆምሇት አሊማ ነው። ሀገራችን 

የህግ የበሊይነትን በማስፇን፣ ሃቀኛ የፌትህ ስርዓት በመገንባት፣ መሰረታዊ ሰብዓዊ መብቶችን በማክበር፣ 

የማህበረሰባችንን ሰሊምና ዯህንነት በመጠበቅ፣ ሰዎችን የሚያስቀዴም የኢኮኖሚ ዕዴገትን በማሳሇጥና ሁለን አቀፌ 

ብሌፅግናን በማምጣት ሰብዓዊ፣ማህበረሰባዊ እና ሀገራዊ ክብርን ማስጠበቅ ከእሴታችን አንደ ነው።  

1.2.2 ፌትሕ  

ፌትህ እሴታችን ነው ስንሌ፣ በሀገራችን ማንኛውም ቡዴን ወይም ግሇሰብ ከላልች የተሇየ ተጠቃሚ አሉያ ተጎጂ 

እንዲይሆን መስራት ማሇታችን ነው። በመሆኑም  ፌትህ ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ገጽታ የተሊበሰ ነው። 

ኢትዮጵያውያንን በእኩሌ አይን የሚያይና የሚዲኝ፣ ሁለም ኢትዮጵያዊ በህግ ፉትና በሃገራችን እኩሌ የሚታዩበትና 

በፌትሃዊ መሌኩ ተጠቃሚ የሚሆኑበት፣ የብዘሃን ሆነ የህዲጣን መብትና ነጻነት የሚከበርበት፣ ሰው በሰውነቱ  

በእኩሌ የሚታይበት፣ ከበዯሌና ጭቆና ነጻ የሚሆንበት፣ የማሰብና ህሳብን በነጻነት የመግሇጽ መብት 

የሚከበርብት፣በዋና ዋና የሀገሪቱ ጉዲዮች ሁለም ዛጋ ውሳኔ ሊይ ተሳታፉ የሚሆንበት እንዱሁም  የሀብት፣ የስሌጣንና 
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የመብት ክፌፌለ ርዕታዊና አግባብ፣ ሇህሉና የማይቆረቁር የሆነበት ማህበራዊ ፌትህ የሚያሰፌን የፖሇቲካዊ ኢኮኖሚ 

ስርዓት ሇመፌጠር ፓርቲያችን ይሰራሌ።   

1.2.3 ህብረ-ብሄራዊ አንዴነት 

የፓርቲያችን ዋነኛ ዓሊማ ህብረ-ብሄራዊነቱ የተጠበቀ አንዴ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ማኅበረሰብ መገንባት ነው። ህብረ-

ብሄራዊ ስንሌ የብሔር፣ የኃይማኖት ወይም ላሊ ማንነቶችን ያቀፇና ማንንም ያሊገሇሇ ማኅበረሰብ ማሇታችን ነው። 

የፓርቲያችን ህብረ-ብሄራዊነት በሁለ-አቀፌነት፣ በብዜሃ-ሌሳንነት እና በአሳታፉነት ሉገሇጽ ይገባሌ ብል ፓርቲያችን 

ያምናሌ። ህብረ ብሄራዊ አንዴነት ብዜሃነትን እንዯጸጋ የሚመሇከት ሇሁለም ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዜቦች እውቅና 

የሚሰጥና ካሊቸው የታሪክ ትስስር፣ተመሳሳይ አሁናዊ ሁኔታ፣ የጋራ ጥቅም እና ተስፊ በመነሳት ጠንካራ ህብረትና 

ትብብር ሉኖራቸው ይገባሌ የሚሌ እሴት ነው። ህብረ-ብሔራዊ አንዴነት ማንነታችን እርስ በርሱ የተጋመዯ፣ 

የተሰናሰሇ እና የተዋሃዴ መሆኑን አመሊካች ነው። ሕብረ ብሔራዊ አንዴነት ሇጋራ አሊማና ግብ አብረን መቆም፣ 

አብረን መስራት እንዲሇብን፣ ዕጣ ፇንታችን እጅጉን የተቆራኘ መሆኑን በመገንብ መዯጋገፌ፣ መተጋገዜ እንዯሚገባን 

የሚያስገነዜብ አመሇካከት ነው። ሕብረ ብሔራዊ አንዴነት ታሪካዊና ነባራዊ በዯልችን የማያዴበሰብስ ነገር ግን 

መስተካከሌና መታረም ያሇባቸውን የተዚቡ፣ ኢ-ፌትሃዊ ግኑኝነቶች በማረም ህብረትና ወዲጅነትን የሚያጠናክር 

አካሄዴ ነው። ሕብረ ብሔራዊ አንዴነት ሌዩነቶችን፣ የሚከፊፌለ እና የሚያጣለ ሁኔታዎችን ከማጉሊት ይሌቅ 

የሚያቀራርቡና የሚያስተሳስሩንን እውነታዎች በማጉሊት፣ ከትናንትና ይሌቅ ዚሬና ነገ ሊይ በማተኮር 

እህትማዊ/ወንዴማዊ   ሕብረትን በብሔሮች መሃከሌ ማጠናከርን ይመርጣሌ። ህብረ-ብሔራዊ አንዴነት ብዘ ሆነን 

አንዴ፣ አንዴ ሆነነም ብዘ የምንሆንበት፣ ሇጋራ ግብና አሊማ የምንዯመርበት ቀመር ነው። በብዜሃነታችን ዯምቀን፣ 

በአንዴነታችን በርትተን ወዯፉት የምንራመዴበት የውበትና የጥንካሬያችን ምንጭ ነው። በጥቅለ  ፌትህ ከሰፇነ፣ 

ሰብዓዊ ክብር ከጎሇበተና ብሌፅግና ከመጣ እንዯ ሀገር የመቀጠሌ ተስፊችን ይሇመሌማሌ። ሆኖም ግን ህብረ ብሄራዊ 

አብሮነት እነዙህ ምሰሶዎች ከተሳኩ በኋሊ የሚመጣ ብቻ ሳይሆን ሇአሊማዎች ስኬትም አይነተኛ ዴርሻ የሚወጣ 

አስቻይ አቅም በመሆኑ ፓርቲያችን በህብረት ሆነን እንበሇጽጋሇን፤ በሌጽገንም በህብረት እንኖራሇን በሚሌ መርህ 

ህብረ ብሄራዊ አንዴነት ማረጋገጥ በከፌተኛ ትኩረት የሚሰራበት እሴት ይሆናሌ።   
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ክፌሌ ሁሇት 

2 የፖሇቲካ ፕሮግራም 

2.1 የፖሇቲካ ፕሮግራማ አሊማ:- ጠንካራና ቅቡሌነት ያሇው ሊቂ ሀገረ-መንግስት መገንባት 

 

የብሌጽግና ፓርቲ የፖሇቲካ ፕሮግራም ዋነኛ አሊማ ጠንካራና ቅቡሌነት ያሇው ሀገረ-መንግስት መገንባት ነው። 

ከጠንካራ ሀገረ መንግስት ግንባታ አንጻር የብሌጽግና ፓርቲ  ሀገረ-መንግስት ህዜብን ከቀጥተኛ የህሌውና አዯጋ 

ተጠብቆ የሌማት፣ የእኩሌነት እና የነጻነት ህዜባዊ ፌሊጎቶችን ሇሟሙሊት የሚያስችሌ ነጻ፣ ገሇሌተኛና ብቃትን 

መሰረት ያዯረግ ሀገራዊ ተቋማዊ አዯረጃጀት መገንባት ያስፇሌጋሌ ብል ያምናሌ።  በመሆኑም ሀገረ-መንግስት ግንባታ 

ውጥናችን ተቋማዊ መሠረት ያሇው እንዱሆን የብሌጽግና ፓርቲ ግቡ አዴርጎ ይንቀሳቀሳሌ። ከሀገረ መንግስት 

ቅቡሌነት አንጻር የብሌጽግና ፓርቲ ሇኢትዮጵያ ሀገረ-መንግስት ጥንካሬ በተዯጋጋሚ ፇተና የሚሆነው በሕገ-

መንግስታችን የተቀመጠውን አንዴ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ማኅበረሰብ የመፌጠር ግብ ማሳካት አሇመቻሊችን ነው 

ብል ያምናሌ። በመሆኑም የሀገረ-መንግስቱን ቅቡሌነት የሚጨምሩና ብሔራዊ መግባባትን የሚያመጡ፣ የሕዜቦችን 

ግንኙነት በሚያሳሌጡ እና የዕርቅ መንፇስን በሚያጎሇብቱ ፖሇቲካዊ እርምጃዎች ሊይ ትኩረት አዴርጎ ይንቀሳቀሳሌ። 

ፓርቲያችን የሀገረ-መንግስት ግንባታችን ሕብረ-ማንነታዊነት የተሊበሰና ብዜሃነትን የሚያንጸባርቅ መሆን እንዲሇበት 

በጽኑ ያምናሌ።  

2.2 የፖሇቲካ ፕሮግራም ግቦች 

2.2.1 ህብረ-ብሔራዊ አንዴነትና ዱሞክራሲ ስርዓት ግንባታን በጽኑ መሰረት ሊይ ሇመጣሌ የሚያስችሌ ብሄራዊ 
መግባባት መፌጠር  

 

2.2.1.1 የብሌጽግና ፓርቲ የቆመሊቸው የፖሇቲካ አሊማዎች እንዱሳኩ ፓርቲው ትኩረት ሰጥቶ ከሚሰራባቸው 

ነገሮች አንደ የብሄራዊ መግባባት ጉዲይ ነው። ህብረ-ብሔራዊ አንዴነታችንን ሇማጠናከር፣ ሇዱሞክራሲ 

ስርዓቱም ምቹ መዯሊዴሌ እንዯሚኖር ሇማረጋገጥ፣ የሀገረ-መንግስቱን ቅቡሌነትም ከፌ ሇማዴረግ 

የብሌጽግና ፓርቲ ብሔራዊ መግባባትን ሇማዲበር በፅኑ ይሰራሌ።  

2.2.1.2 የብሌጽግና ፓርቲ በሀገሪቱ የፓሇቲካ ሌሂቃን መካከሌ የሚታየው ዋሌታ ረገጥነት እና እጅግ መሰረታዊ 

በሆኑ ጉዲዮች ሳይቀር ያሇው የከረረ ቅራኔ እና አሇመተማመን ጤናማ እንዲሌሆነ ይገነባሌ። ፓርቲው 

የሀሳብ ሌዩነቶች፣ የጥቅምና የፌሊጎት አሇመጣጣሞች ተፇጥሯዊ መሆናቸውን ይረዲሌ። እንዯዙህ ያለ 

ሌዩነቶች አይቀሬና በዱሞክራሲ አግባብ ሉስተናገደ ቢችለ ጠቃሚና ገንቢ ናቸው ብልም ያምናሌ። 



 

9 
 

ነገር ግን ሀገራዊ ህሌውናን እና ህብረ-ብሄራዊ አንዴነታችንን አጠያያቂ የሚያዯርጉ፣ የአገረ-መንግስቱን 

ቅቡሌና የሚሸረሽሩ የከረሩ አሇመግባባቶች ግን አለታዊ ተጽኖአቸው ከፌ ያሇ እንዯሆነ ይገነባሌ። 

በመሆኑም የብሌጽግና ፓርቲ እጅግ መሰረታዊ በሆኑ እና ሇሀገረ መንግስቱ ቅቡሌነት ወሳኝ በሆኑ 

ጉዲዮች ሊይ ሰፉና ጠንካራ ብሄራዊ መግባባት እንዱዲብር ይሰራሌ። 

2.2.1.3 ፓርቲያችን ብሄራዊ መግባባትን ሇማዲበር በሚያዯርገው እንቅስቃሴ ቅዴሚያ ሰጥቶ ከሚሰራቸው 

ተግባራት አንደ በሀገራችን የቂምና የጥሊቻ ታሪክ ምዕራፌ እንዱጋ ማዴረግ ነው። ይህን ሇማሳካት 

ባህሊዊና መናዊ የእርቀ ሰሊም ግንባታ አማራጮችን በመጠቀም እርቀ ሰሊምን ሇማምጣት በቁርጠኝነት 

ይታገሊሌ። ሇቀጣዩ ትውሌዴ ቂምና ቁርሾ ሳይሆን ሰሊምና ወንዴማማችነትን ሇማውረስ የእርቀ ሰሊም 

አማራጮችን ሁለ አሟጦ ይጠቀማሌ። 

2.2.1.4 የሀሳብ ሌዩነቶች ሇማጥበብ እና ቅራኔዎችን ሇማስወገዴ ፓርቲያችን በጥናት ሊይ የተመሰረተ ውይይትን 

ወይም ተዋስዖን የሚያስቀዴሙ ዴርዴሮችን በተከታታይና በቀጣይነት እንዱካሄደ በማዴረግ  የብሄራዊ 

መግባባትን ሇማዲበር ይሰራሌ። 

2.2.1.5 የብሌጽግና ፓርቲ በአገራችን የምንፇጥረው የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ማኅበረሰብ ህብረ ብሄራዊ አንዴነትን 

የጠበቀና የሁለም ማንነቶች ነጸብራቅ የሆነ የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዜቦች ባህሌና ማንነት የጠበቀ 

መሆን እንዲሇበት በጽኑ ያምናሌ። ስሇሆነም የምንገነባው ማኅበረሠብ ህብረ-ብሔራዊና በአጠቃሊይም 

ህብረ-ማንነታዊ እንዱሆን፣ ዛጎችም ብዜሃነትን የተረደና የሚያከብሩ እንዱሆኑ አበክሮ ይሠራሌ። 

 

2.2.2 በተቋማዊና ህዜባዊ ባህሌ ሊይ የቆመ አካታች የዱሞክራሲ ስርዓት መገንባት  
 

2.2.2.1 የብሌፅግና ፓርቲ የበሇፀገችና ህብረ ብሔራዊ አንዴነቷ የተረጋገጠ ኢትዮጵያን ያሇ ዳሞክራሲ እውን 

ማዴረግ አይቻሌም ብል ያምናሌ። የህዜቦች ዴምር የሌማት፣እኩሌነትና ነጻነት ፌሊጎት የሚያሟሊ 

ሁሇገብ የሆነ ብሌፅግና እንዱመጣ የዳሞክራሲ አጀንዲ አንገብጋቢ ጉዲይ ነው።   የብሌፅግና ፓርቲ 

የህዜብ ለአሊዊነት ተከብሮ የመንግስት ስሌጣን በህዜብ ይሁንታና ውክሌና በዳሞክራሲያዊ ምርጫ 

ብቻ ሉገኝ ይገባሌ ብል ያምናሌ። ፓርቲያችን ዳሞክራሲ የህዜብ ወኪልች ከሚመረጡበት የምርጫ 

ሂዯት አሌፍ በይቱና ውጤቱም የህዜቦች እኩሌነት፣ ነፃነትና ውክሌና የሚጎሇብትበት እንዱሆን 

ይታገሊሌ።  የብሌጽግና ፓርቲ ዱሞክራሲ በትምህርት፣ በጤና፣ በመሠረተ ሌማት ግንባታ በመታጀብ 

አሰሊሳይ፣ ሞጋችና ፇጣሪ ኅብረተሰብ በመገንባት ረገዴ አስተዋፅዖ ሉኖረው ይገባሌ ብል ያምናሌ። 

በመሆኑም የምንገነባው ዱሞክራሲ ተቋማዊ መሠረቱ ጽኑ እንዱሆንና ዱሞክራሲያዊ እሴቶች ተቋማዊ 

እንዱሆኑ ወዯ ባሕሌነት ዯረጃ እንዱያዴጉ ፓርቲያችን ይሰራሌ። በሀገራችን አስተማማኝና ሊቂ 

ዱሞክራሲያዊ ሥርዓት ተመሥርቷሌ ሌንሌ የምንችሇው የፖሇቲካ እንቅስቃሴዎች በአስተማማኝና 
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ጠንካራ ተቋማዊ እና ዱሞክራሲያዊ ባህሌ መሠረት ሊይ ሲታነጽ እና ሥርዓቱ ራሱን እያጠነከረ መዯበኛ 

ሂዯት ውስጥ በመግባት የማይቀሇበስበት ዯረጃ ሊይ ሲዯርስ ነው። ይህ የማይቀሇበስ የዱሞክራሲ ጉዝ 

ብዘ አመታትን ሉፇጅ የሚችሌና በመሰናክልችም የታጀበ ውጣ ውረዴ ያሇው መሆኑን በመገንብ 

ፓርቲያችን ጽኑ ትግሌ ያዯርጋሌ። 

2.2.2.2 የምንገነባው የዱሞክራሲ ሥርዓት የግሇሰብ መብቶችንና የቡዴን መብቶችን ሳያበሊሌጥ የሚያስከብርና 

ሁሇቱንም የመብት ዓይነቶች ሇማስከበር በየባሕሪያቸው ሌክ የተቀየሰ አቅጣጫን ይከተሊሌ። 

ፓርቲያችን በንዴፇ-ሃሳብ ዯረጃ በሁሇቱም መካከሌ ውጥረት ሉኖር እንዯሚችሌ ግንዚቤ ውስጥ 

የሚያስገባ ቢሆንም፤ በአተገባበር ረገዴ ግን አንደ ላሊውን ሇማዲከም ወይም ሇማሳነስ መዋሌ 

የሇባቸውም ብል ያምናሌ። ይሌቁንም መብቶቹ ተነጣጥሇው ሉሄደ እንዯማይችለ፣ የግሇሰብ መብትን 

በተሟሊ መሌክ ሇማክበር ሇቡዴን መብቶችም እኩሌ እውቅና እና ትኩረት መስጠት እንዯሚገባ፣ 

እንዱሁም የቡዴን መብቶች በተሟሊ ሁኔታ እንዱከበሩ ሇማዴረግ የግሇሰብ መብቶችን የማክበር 

አስፇሊጊነትን የሚያጎሊ እንዯሆነ ፓርቲያችን ያምናሌ። ይህን እውን ሇማዴረግም ፓርቲያችን እውነተኛ፣ 

ዱሞክራሲያዊ ፋዯራሊዊ ስርዓት ሇማጠናከር በጽኑ ይታገሊሌ። ፓርቲያችን የፋዯራሌ ሥርዓቱ ዋና 

ምሰሶ ብዜሃነትን ማስተናገዴ መቻለ ነው ብል ያምናሌ። በመሆኑም ፓርቲያችን ሇብሔር፣ 

ብሔረሰቦችና ህዜቦች ዕውቅና የሰጠ ፋዯራሊዊ ሥርዓት በመገንባት ኢትዮጵያ የብሔር፣ ብሔረሰቦችና 

ህዜቦች መብት የተከበረባት እውነተኛ ህብረ-ብሔራዊት አገር እንዴትሆን ይሠራሌ። በአንጻሩም 

የግሇሰብ መብቶችን በተመሳሳይ በሕገ-መንግስት ማዕቀፌ ሥር ማስከበር ይቻሊሌ ብል ያምናሌ። 

 

2.2.2.3 እንዯ ኢትዮጵያ ብዜሃነት የሚንፀባረቅባቸው ሀገራት በፈክክር ሊይ ብቻ የተመሰረተ ሳይሆን 

ትብብርንም የሚያካትት የዳሞክራሲ ስርዓት ተግባራዊ መሆን እንዲሇበት ፓርቲያችን ያምናሌ። ስሇዙህ 

ፓርቲያችን በትብብር ሊይ የተመሰረተ፣ አካታች ዱሞክራሲያዊ ስርዓት እንዱገነባ ይሰራሌ።  

 

2.2.2.4 ዱሞክራሲ ያሇ ነጻ፣ ገሇሌተኛ እና ሙያዊ ብቃት ያሊዲበሩ ተቋማት እውን ሉሆን እንዯማይችሌ 

ፓርቲያችን በፅኑ ያምናሌ። ስሇሆነም የዱሞክራሲ ግንባታ ሥራዎቻችን ሇተቋማት ግንባታና አሠራር 

ቅዴሚያ የሚሠጡና በዙያ ዘሪያ የሚያተኩሩ ይሆናለ። ስሇዙህም ፓርቲያችን የህዜብ አስተዲዯር፣ 

የዱሞክራሲ፣ የሰሊም እና የዯህንነት እንዱሁም የህግ አስከባሪና የፌትህ ተቋማትን ሇማጠናከር በትጋት 

ይሰራሌ። ፓርቲያችን የመከሊከያ፣ የዯህንነት እና የፖሉስ ተቋማት በዱሞክራሲያዊ መሰረት ሊይ የታነጹ 

ነፃ፣ ገሇሌተኛ እና ሇአገር እና ሇህዜብ ጥቅም የቆሙ ወገንተኝነታቸው ሇአገር ብቻ የሆኑ ተቋማት 

የማዴረግ የሪፍርም ስራ በትኩረት ይሰራሌ። በዙህም ረገዴ በየተቋማቱ ያሇውን የሙያ ብቃት እና 

ክህልት፣ እንዱሁም አዯረጃጀት ከአካባቢው ሁኔታ እና ከመናችን የቴክኖልጂ እዴገት ጋር አቆራኝቶ 

ተቋማቱን ሇማጠናከር በትኩረት ይሰራሌ። እነዙህ ተቋማት የተጣሇባቸውን ህዜባዊ አዯራ እና ሀሊፉነት 
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በአግባቡ እንዱወጡ የየተቋማቱን ባህሪ እና ተሌዕኮ ማዕከሌ ያዯረገ፣ በእውቀት የሚመራ፣ሇየርፈ ሌዩ 

ባህሪ ትኩረት የሚሰጥ ፣ሇአመራር ብቃት ሌዩ ትኩረት የሚሰጥ ያሌተማከሇ የተቋማት ሪፍርም 

እንቅስቃሴ ተግባራዊ ያዯርጋሌ።  

2.2.2.5 ፓርቲያችን ማንኛውም ፖሇቲካዊ፣ ርዕዮተ-ዓሇማዊ፣ ህጋዊ ወይም ላልች እንቅስቃሴዎች ሁለ ህገ-

መንግስትን የተከተለ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ። የህግ አውጭው፣ የሕግ አስፇጻሚው እና የሕግ ተርጓሚው 

የስሌጣን ከፌፌሌ በአግባቡ ተፇጻሚ እንዱሆንና የእርስ በርስ ቁጥጥርና ሚዚን እንዱጠናከር፣ 

የመንግስት አካሊት ተጠያቂነትን እንዱረጋገጥ፣ ሕግ አውጭውን የሚያጠናክሩና የዲኝነት አስተዲዯሩን 

የሚያጎሇብቱ አሰራሮች ይረጋሌ። ፓርቲያችን ህገ መንግስቱ መሻሻሌ ያሇበት በህገ መንግስታዊ መንግዴ 

ብቻ ነው ብል ያምናሌ።  
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ክፌሌ ሦስት 

3. የኢኮኖሚ ፕሮግራም 

 
3.1 የኢኮኖሚ ፕሮግራም አሊማ፡  ሌማትና ፌትሃዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ አካታች የኢኮኖሚ 

ስርዓት መገንባት 

 

የብሌጽግና ፓርቲ በኢኮኖሚ ፕሮግራሙ የህዜባችን ሰፉ ክፌሌ የሆነውን ወጣት፣ አርሶ አዯር፣ አርብቶ አዯር 

እንዱሁም የከተማ ዯሀ ህብረተሰብ ክፌሌን ማዕከሌ ያዯረገ አካታች የኢኮኖሚ ስርዓት በመገንባት የህዜባችንን የጋራ 

ኢኮኖሚያዊ ብሌጽግናን የማረጋገጥ አሊማ ይኖረዋሌ። ፓርቲያችን በሀገራችን ምርታማነትን እና ፌትሃዊ 

ተጠቃሚነትን ሇማረጋገጥ መንግስት ወሳኝ አቅምና መሳሪያ ነው ብል ያምናሌ። በመሆኑም የመንግስት በኢኮኖሚው 

ስርዓት ውስጥ ያሇው ተሳትፍ የገበያ መርህን በመከተሌ ስትራቴጂካዊ በሆነ ሁኔታ ሃብት የሚፇጥር፣ በተረጋጋ 

የማክሮ ኢኮኖሚ አስተዲዯር ማዕቀፌ ውስጥ የግለን ርፌና ላልች የኢኮኖሚ ተዋኛኖች ተሳትፍ በማጎሌበት 

ምርታማነትን በሊቀ ዯረጃና ቀጣይነት ባሇው መሌኩ የሚያሳዴግ እንዱሆን ያዯርጋሌ። በዙህም መሰረት  ፓርቲያችን 

ጥራት ያሇው እና ፇጣን ዕዴገትን እንዱሁም ፌትሃዊ ተጠቃሚነትን ያረጋገጠ ኢኮኖሚ በመገንባት ሀገራችንን ወዯ 

ብሌፅግና ጎዲና ሇማሸጋገር ያሌማሌ።  

3.1.1 የኢኮኖሚ ፕሮግራም ግቦች  

3.1.1.1 የብዜሃ ርፌ ኢኮኖሚ መዋቅር መገንባት 

      3.1.1.1.1 በአንዴ ክፌሇ ኢኮኖሚ ርፌ ሊይ የተመሰረተ የኢኮኖሚ መዋቅር ሊቂ እዴገትንም ሆነ ፌትሃዊ 

ተጠቃሚነትን እንዯማያረጋግጥ ፓርቲያችን ያምናሌ። ስሇሆነም ሀገራችን አንጻራዊ እምቅ 

አቅሞችን ታሳቢ በማዴርግ  በግብርናው ርፌ ሊይ ጥገኛ የሆነውን የሀገራችን ኢኮኖሚ ወዯ  

ኢንደስትሪ እና ላልች ተዚማጅ  ርፍች ዯረጃ በዯረጃ እንዱሻገር በማዴረግ ኢኮኖሚያችን 

በብዜሃ ርፌ የተዋቀረና ሊቂ እዴገት ያሇው እንዱሆን ይሰራሌ። ይህን ሇማሳካት ፓርቲያችን 

ሀገራችን እምቅ ጸጋ የታዯሇችባቸው ክፌሇ ኢኮኖሚዎችን ሙለ አቅም አሟጦ ወዯ ሌማት 

የማስገባት የኢኮኖሚ አቅጣጫን ይከተሊሌ።  

3.1.1.1.2 ፓርቲያችን ሀገራችን ሇግብርና ርፌ ያሊትን የስነ ምህዲር ተስማማኒት፣ የመሬት እና ሰፉ 

የሰው ሀብት በሙለ አቅም ሥራ ሊይ እንዱውሌ በማዴረግ ሌማትን ሇማምጣት፣ የምግብ 

ዋስትና ሇማረጋገጥ፣ የወጭ ንግዴ ተወዲዲሪነት ሇማረጋገጥ በትጋት ይሰራሌ። ይህም እንዱሆን 

ሇማዴረግ የግብርና ርፈ በግብዓት አቅርቦት፣አመራረትና የገበያ ትስስር መሰረት ያዯረገ 

ግብርናን የማመን ስራ ይሰራሌ። ግብርናችን የአየር ንብረት ተጽእኖን የሚቋቋም እንዱሆን  
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የተፇጥሮ ሀብት ጥበቃ ማጠናከርን ያካተተ አመራረት እንዱከተሌ ያዯርጋሌ። የአርብቶ አዯሩን 

ፌትሃዊ ተጠቃሚነት ሇማረጋግጥ የተቀናጀና መናዊ  የአርብቶ አዯሮች አከባቢ ሌማት 

ይረጋሌ።   

3.1.1.1.3 ኢንደስትሪ የጠንካራና መናዊ ኢኮኖሚ መሰረት እንዯመሆኑ ርፈ በሀገራችን ኢኮኖሚ 

የሚሸፌነው ዴርሻ እንዱሰፊ ፓርቲያችን በቁርጠኝነት ይሰራሌ። የኢንደስትሪ ሌማታችን ዋነኛ መርህ 

ኤክስፖረት መር ይሆናሌ። ሆኖም ግን ፓርቲያችን ሀገራችን የምታስገባቸውን የውጭ ሸቀጦች በሀገር 

ውስጥ ምርት የመተካት ፖሉሲን የውጭ ንግዲችንን ከማሳዯግ ጋር አስተሳስሮ ይተገብራሌ። ይህም 

እንዱሆን ርፈ ከላልች ርፍች ጋር ጠንካራ የኋሌዮሽና የፉትዮሽ ትሰስር እንዱኖረው የሚያዯርግ፣ 

ተወዲዲሪነትን እና ምርታማነትን የሚያሳዯግ አቅጣጫን ይከተሊሌ። የኢኮኖሚ ሽግግርን ሇማፊጠን 

የግብርና እና ኢንደስትሪ ርፈን ትስስር የሚያጠናክርና ሀገራችንን በአምራች ኢንደስትሪው ርፌ 

ቀዲሚ ማዕከሌ እንዴትሆን የሚያስችሌ ስራዎችን በስፊት ይሰራሌ። ስሇሆነም ርፈን ሇውጭ እና 

ሇሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮች ሳቢ፣ ትርፊማና አዲጊ ሉያዯርጉ የሚችለ ፕሮግራሞችን በመቅረጽ፣ 

ምቹ የኢንቨስትመንትና ንግዴ ከባቢን በመፌጠር እና የኢንደስትሪ ሰሊም በማስፇን ጠንካራ 

የኢንደስትሪ ክፌሇ ኢኮኖሚ ሇመገንባት ፓርቲያችን ይሰራሌ።  

3.1.1.1.4 ሀገራችን ያሊትን የማዕዴን ሀብት በሌክ እና ቀጣዩን ትውሌዴ በማያራቁት መሌኩ ሇመጠቀም 

የማዕዴን ጥናት፣ ፌሇጋ እና ማውጣት እንዱሁም ሇገበያ ማቅረብ ሊይ ባሇሀብቶች በተሇይም የሀገር 

ውስጥ ባሇሀብቶች በተናጥሌም ይሁን ከመንግስት ጋር በመተባበር እንዱሳተፈ ፓርቲያችን 

ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ። የማዕዴን ፌሇጋ እና የማውጣት ስራ የአካባቢው ማህበረሰብ ሊይ የዯህንነት 

ስጋት የማይጥሌ እንዱሁም ተጠቃሚነቱንም የሚያረጋግጥ እንዱሆን ፓርቲያችን በሊቂነት ይሰራሌ። 

በመሆኑም በግሇሰቦችም እና በማህበራት የሚዯረግ በባሕሊዊ መንገዴ ማዕዴን የማውጣት እና ሇገበያ 

የማቅረብ ስራ መናዊነትን እንዱሊበስ በማዴረግ የኢኮኖሚ አበርክቶቱ ከፌ እንዱሌ ይሰራሌ። 

3.1.1.1.5 የአገሌግልት ርፌ በባህሪው በአንዴ በኩሌ በራሱ እንዯ ኢኮኖሚ ርፌ የስራ እዴሌና ሀብት 

የሚፇጥር ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሇላልች የኢኮኖሚ ርፍች ከፌተኛ የሆነ የአስቻይነት ሚና 

ይጫወታሌ። በመሆኑም ፓርቲያችን ሀገራችን ከአገሌግልት ርፈ መንትያ የኢኮኖሚ ጥቅም 

ተጠቃሚ እንዴትሆን ይሰራሌ።  በዙህም ረገዴ የቱሪዜም ርፈን በማሌማት እና በማመን እንዱሁም 

የቱሪዜም አማራጮችን በማስፊት ሀገራችን በአፌሪካ ካለ ዋና ዋና የቱሪስት መዲራሻዎች አንዶ 

እንዴትሆን ፓርቲያችን ጠንክሮ ይሰራሌ። ይህንንም ሇማዴረግ የሀገራችንን ተፇጥሯዊ፣ ታሪካዊና ሰው 

ሰራሽ መስህቦችን የማስተዋወቅ እንዱሁም ሇቱሪስት ፌሰትና ቆይታ ወሳኝ የሆኑ አገሇግልቶችን 

የሚያሳዴጉ እና ሇቱሪስት ምቹ የሚያዯርጉ   የቱሪዜሙን ርፌ የሚያምኑ ሥራዎችን ነዴፍ 

ይንቀሳቀሳሌ። በመሆኑም በርፈ ተወዲዲሪነትን እና ቅሌጥፌናን ከፌ ሇማዴረግ እንዱሁም 

አማራጮችን ሇማስፊት የግለን ርፌ ተሳትፍ ሇማበረታታ ምቹ ሁኔታዎችን ይፇጥራሌ። የቱሪዜም 
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መስህቦች ባለባቸው አከባቢዎች የሚኖሩ ማህበረሰቦችን ከርፈ የሚጠቀሙበትን ሁኔታ ሇማረጋገጥ 

ፓርቲያችን ይሰራሌ።  

 

3.1.1.1.6 ፓርቲያችን የኢኮኖሚ ሴክተሮችን ውጤታማነትና ቅሌጥፌና ሇማሳዯግ የልጅስቲክስ መሰረተ 

ሌማት እና ቁሶች አቅርቦትን  በማሟሊት ፇጣን እና በውዴዴር የሚመራ የልጅስቲክስ አገሌግልት 

ስርዓት ሇመርጋት ይሰራሌ። ይህም የልጅስቲክስ ስርዓቱ በቴክኖልጂ የተዯገፇ እና በሰሇጠነ የሰው 

ሀይሌ የሚመራ እንዱሆን ያዯረጋሌ። የልጀስቲክ ስርዓቱ ቀሌጣፊ እና ውጤታማ እንዱሆን 

በሚዯረገው ጥረት ውስጥ ሀገራችን የባህር በር አሌባ በመሆኗ የሚያጋጥሙ የወዯብ አገሌግልት ችግር 

ሇመፌታት እንዱቻሌ ከጎረቤት ሀገራት ጋር በጋራ ሇመስራት የሚያስችለ ስምምነቶች እና ወጥ የሆኑ 

ስርዓቶች እንዱተገበሩ ከማዴረግ በተጨማሪ የባህር ወዯብ በጋራ የማሌማት እና አገሌግልት 

የመስጠት ኢንቨስትመንቶች ሊይ ተሳትፍ በማዯርግ የሀገራችንን ጥቅም ሇማስከበር ይሰራሌ። 

3.1.2 ጥራት ያሇው  የኢኮኖሚ ሌማት እና ምርታማነትን መሰረት ያዯረገ ማህበራዊ ፌትህ ማረጋገጥ  

3.1.2.1  ሌማትን የሚያሳሌጥና በየዯረጃው ሇሕዜቡ ፌትሐዊ በሆነ መንገዴ ተዯራሽ የሚሆን የኢኮኖሚና 

ማህበራዊ መሰረተ ሌማት መኖር ሇአገራችን በእጅጉ አስፇሊጊ መሆኑን ፓርቲያችን በጥብቅ 

ያምናሌ፡፡ መዙህም መሰረት በመንግስት፣ በመንግስትና በግሌ በሇሃብት ትብብር እና በግሌ 

ባሇሃብት መዋዕሇ ነዋይ ጥራት ያሊቸው መሠረተ ሌማቶች እንዱገነቡና በሁለም የአገሪቱ 

አከባቢዎች ፌትሐዊ በሆነ መንገዴ ሕዜቡ ተጠቃሚ እንዱሆን ፓርቲያችን በጥብቅ ይሠራሌ፡፡  

3.1.2.2  ፓርቲያችን በፋዯራሌ ስርዓቱ ማእቀፌ የበጀት ዴሌዴሌ፣ የመሰረተ ሌማትና የማህበራዊ ሌማት 

ግንባታና ዴሌዴሌ እንዱሁም ማንኛውም የሃብት አጠቃቀም የሁለንም ህዜቦች ፌትሃዊ 

ተጠቃሚነት ባረጋገጠ ሁኔታ እንዱፇጸምና የነበሩ ፌትሃዊነት የጎዯሊቸውን አሰራሮችና አፇጻጸሞች 

ሇማረምና ሇማስተካከሌ ይሰራሌ። 

3.1.2.3  ፓርቲያችን የቀዯሙ የእዴገት ስኬቶችን ጠብቆ በማስፊት፣ አዴገቱ ጥራት ያሇው እንዱሆን የነበሩ 

የአካታችነት እና የሊቂነት ችግሮችን በማስተካከሌ ምርታማነትን በማረጋገጥ፣ የግለ ርፌ 

በኢኮኖሚው ያሇው ሚና የሊቀ እንዱሆን በማዴረግ፣ ከከፌተኛ የዕዲ ጫና የተሊቀቀ እና ጤናማ 

የፊይናንስ ሂዯትን የተከተሇ ኢኮኖሚያዊ ስርዓትን ይገነባሌ። መንግስት መር ሆኖ የቆየውን እዴገት 

ሊቂነቱን ሇማረጋገጥ የግለ ክፌሇ ኢኮኖሚ የሚኖረው ሚና አሁን ከሚገኝበት አነስተኛ ተሳትፍ 

ወዯ ሊቀ ዯረጃ ከፌ እንዱሌ ያዯረጋሌ። የመንግስትና የግሌ ርፌ ሚና ሚዚኑን ጠብቆ ማስኬዴ 

የሚያስችሌ የኢኮኖሚ ፖሉሲ ማሻሻያዎች በስፊት ተግባራዊ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ። የግለ ክፌሇ 

ኢኮኖሚ ምርታማነቱን ሇማሳዯግ የሚያስችለ የማክሮ-ኢኮኖሚ መረጋጋትን የሚያመጡ እና 

የቢዜነስ አመቺነትን የሚፇጥሩ ሰፉ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን ተግባራዊ ያዯረጋሌ። በተጨማሪም  
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የአርሶና አርብቶ አዯር ህዜባችን ከኢኮኖሚ እዴገቱ ፌትሃዊ ተጠቃሚ እንዱሆን በተጨባጭ 

የሚያስችለ ፖሉሲዎችን ይተገብራሌ።  

3.1.2.4 ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ከአካባቢ ጋር የተስማሙና የብዜሃ-ህይወት ሚዚንን የጠበቁ እንዱሆኑ 

የሚያስችሌ የአረንጓዳ ሌማት ስትራቴጂ ተግባራዊ ያዯርጋሌ።  በዙህም በተፇጥሮ ሀብት 

የታዯሇችው ሀገራችን በሌዩ ሁኔታ ተጠቃሚ እንዴትሆን የሚያዯርጋትን የዜቅተኛ ካርቦን ሌቀት እና 

የታዲሽ ሀይሌ ሌማት ሊይ የግለ ርፌ ተሳትፍ እንዱያዴግ በማዴረግ በሀገራችን የአረንጓዳ 

ኢኮኖሚ እንዱያብብ እንሰራሇን።  

3.1.2.5 የምናስመግበው የኢኮኖሚ እዴገት ጠቅሊሊ ሀገራዊ ምርትን ከማሳዯግ ባሻገር የህዜቦችን ሰብዓዊ 

ሌማት የሚያመጣ መሆን እንዲሇበት ፓርቲያችን ያምናሌ። በመሆኑም ኢኮኖሚያችን ሇሁለም 

የኢኮኖሚ ተዋንያን ፌትሃዊ እና በሁለም የሃገሪቱ አከባቢዎች ተመጣጣኝ የእዴገት እዴሌን 

የሚፇጥር፣ የእዴገት ምጣኔው እየሰፊና ግሇቱን ጠብቆ የሚሌቅ፣ ጥራቱን የጠበቀና በቀጣይ 

ትውሌዴ ኪሳራ ሊይ የማይገነባ መሰረተ-ፅኑ የኢኮኖሚ እዴገት ሇማስመዜገብ ፓርቲያችን ይሰራሌ።  

3.1.2.6 ፓርቲያችን በተሇያዩ ሀገራትና ዓሇም ክፌልች ከሚፇጠሩ የኢኮኖሚ ቀውሶች የሚመጡ ጫናዎችን 

የሚቋቋም የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ ያሇው ብሔራዊ ኢኮኖሚ መገንባትን ያሌማሌ። ይህንንም 

ሇማዴረግ ፓርቲያችን ሀገራዊ ፌሊጎት እና አቅርቦትን ሇማጣጣም ትኩረት ሰጥቶ ይሰራሌ። ይህም 

ጥቅሌ የሐገር ውስጥ ምርትን ማሳዯግ፣ ሇኢኮኖሚ እዴገት የሚረዲ ሰፉ የገበያ ፌሊጎትን መፌጠር 

ብልም የኑሮ ውዴነትን መቆጣጠር ሊይ ያተኮረ ሆኖ ውጤታማ የማክሮ ኢኮኖሚ ትንበያ፣ ፖሉሲ 

ቀረጻ እና ማስፇጸም ሊይ የሚያጠነጥን አቅም ግንባታ ሊይ አተኩሮ ይሰራሌ። በዙህም መሰረት 

ተቀባይነት ያሇው እና የተረጋጋ የዋጋ ግሽበት፣ የተረጋጋ የወሇዴ ምጣኔ፣ ዜቅተኛ የእዲ ጫና፣ አነስተኛ 

የበጀት ጉዴሇት፣ በቂ የውጭ ምንዚሪ ክምችት እንዱሁም የተረጋጋ የመገበያያ ገንብ ተመን እንዱኖር 

ይሰራሌ። 

3.1.2.7 የፊይናንስ ርፈ በቆጣቢ እና በኢንቨስተር የኢኮኖሚ አሃድች መካከሌ የሚኖርን የገንብ መጠን 

ፌሊጎት በማስታረቅ ሇኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ወሳኝ ሚና ያሇው መሆኑን ፓርቲያችን በጽኑ ያምናሌ። 

ስሇዙህም መናዊ አሰራርና ተወዲዲሪነት የሰፇነበት መሠረታዊ አቅጣጫዎች ሊይ ያተኮረ የፊይናንስ 

ርፌ ሪፍርም ያዯርጋሌ። ይህም ሲሆን በሁለም የኢኮኖሚ ዯረጃ ሊይ ያለ የህብረተሰብ ክፌልችን 

አካታች የሆነ የፊይናንስ አገሌግልት በማስፊፊት እና ተዯራሽ እንዱሆን በማዴረግ የዛጎችን የኢኮኖሚ 

አቅም ማጎሌበት ሊይ ትኩረት በማዴረግ ይሰራሌ። 

 

3.1.3 ሀብት ፇጠራን የሚያሳዴግ እውቀት መር ኢኮኖሚ  መገንባት  

3.1.3.1 ሊቂ እና አስተማኝ ብሌጽግና የሚረጋገጠው ኢኮኖሚው እውቀትን እንዯ ግብዓትም ሆነ 

እንዯምርት የሚጠቀም ሆኖ ሲገነባ እንዯሆነ ፓርቲያችን ይገነባሌ። በመሆኑም በቴክኖልጂ 
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እዴገት፣ በኢኖቬሽ እና በሰው ሀይሌ ሌማት ሊይ ያተኮረ የእዴገትና የሌማት አቅጣጫ ከረጅምና 

መካከሇኛ ጊዛ አኳያ መፇፀም ዋነኛ አሊማው አዴርጎ ይንቀሳቀሳሌ።  

3.1.3.2  በሀገራችን ቀጣይነት ሊሇው ምርታማነትን እና የህዜብ ኑሮ ዯረጀ ሇማሻሻሌ ቁሌፌ የሆነው 

እውቅት እና ሳይንሳዊ ምርምር ዜቅተኛ ዯረጃ በመሆኑ እንዯሆነ ይገነባሌ። በመሆኑም 

ፓርቲያችን እውቀትን መሰረት ያዯረግ ቴክኖልጂ፣ ቢዜነስ ፇጠራ እንዱሁም መናዊ 

የአመራርነት ክህልቶች እና ተቋማት ግንባታ ሊይ ትኩረት የሚያዯርግ ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያ 

ያዯርጋሌ።  

3.1.3.3 ፓርቲያችን እውቀት መር ኢኮኖሚ የሚገነባው ሇሰው ኃይሌ ሌማት ከፌተኛ ትኩረት 

በመስጠት ነው ብል ያምናሌ። በመሆኑም ተወዲዲሪ፣ ምርታማና፣ ጤናማ የሰዉ ሃይሌ 

ሌማት ሊይ ትኩረት ያዯርጋሌ። የኢኮኖሚዉን ነባራዊ ሁኔታ ያገናበና ገበያን መሰረት 

ያዯረገ የሰዉ ኃይሌ ሌማት ስትራቴጂ ተግባራዊ በማዴረግ ብቁ እና ውጤታማ የሰው ሀይሌ 

በማሌማት በእውቀት የሚመራ ኢኮኖሚ ሇመፌጠር ፓርቲያችን ይሰራሌ።  

3.1.4. ምቹ፣ ጽደ እና አረንጓዳ ከተሞችን እውን ማዴረግ 

3.1.4.1 የተቀናጀ የከተማ ሌማትን ሇማፊጠን የተቀናጀ የከተሞች መሠረተ ሌማቶችን አቅርቦት እና  

ሙያዊ ብቃትን መሠረት ያዯረገ ጠንካራ የከተማ አስተዲዯር እንዱኖር ፓርቲያችን 

ይሰራሌ። ከተሞች ብቃት ያሇው የፊይናንስ ሥርዓት እንዱኖራቸው በማስቻሌ መሠረታዊ 

የሆኑ የማጋጃ ቤት አገሌግልቶች ማሇትም የመንገዴ፣ የቆሻሻ ማስወገጃ፣ የውሃ፣ 

የመብራትና ላልች አገሌግልቶችን በጥራት ሇህብረተሰቡ ማቅረብ እንዱችለ ያዯርጋሌ። 

ከተሞች ሇኑሮ ምቹ እንዱሆኑ ጽደ እና አረንጓዳ ሇማዴረግ ፓርቲያችን ህብረተሰቡን 

ያስተሳሰረ ከተሞችን ጽደ እና አረንጓዳ የማዴረግ ስራ ይሰራሌ። 

3.1.4.2 ሁለን አቀፌ የካዲስተር ሥርዓት ተግባራዊ በማዴረግ የከተማ ቦታ ምዜገባን ማመን፣ 

መናዊና የከተሞችን የዕዴገት ሁኔታ ያገናበ የመሬት ሌማትና አስተዲዯር የመረጃ ሥርዓት 

በመርጋት የከተማ መሬት አቅርቦትንና አጠቃቀም ግሌጽ፣ ሌማትን የሚዯግፌ እና ቀሌጣፊ 

እንዱሆን ይዯርጋሌ።  

3.1.4.3 ህብረተሰቡን ባሳተፇ መሌኩ በከተሞች የሥራ ዕዴሌ ፇጠራና የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ፤ 

በግሌ ርፌ ሰፉ ተሳትፍ የከተማ ቤት ሌማትና አስተዲዯር ሥራዎችን ማጠናከርና የተቀናጀ 

የከተሞች መሠረተ ሌማቶችን ያቀርባሌ። 

3.1.4.4 ፓርቲያችን የገጠር ሌማትንና የከተማ ሌማትን በማቀናጀትና በማስተሳሰር ዛጎች በያለበት 

በአገራዊ ሌማቱ የነቃ ተሳትፍ እንዱኖራቸውና ፌትሃዊ ተጠቃሚነታቸው እንዱረጋገጥና 

እንዱሁም ከግብርና  ሌማት ወዯ ኢንደሰትሪ ሌማት የሚዯረገው መዋቅራዊ ሽግግር 

እንዱፊጠን በትኩረት ይሰራሌ። 
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3.1.4.5 ፓርቲያችን ከተሞችን ከ ከተሞች፣ ክሌልችን ከክሌልች እንዱሁም  ሀገራችንን ከጎረቤት 

ሀገራት ጋር በሚያዋስኑን ስፌራዎች በጥናት ሊይ የተመሰረቱ  የሌማት፣ ኢኮኖሚ ትሥሥር 

እና የከተሜንት ኮሪዯሮች በመሇየና በማሌማት አንዴ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ሇመፌጠር 

ይሰራሌ:: 
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ክፌሌ አራት 

4. ማኅበራዊ ፕሮግራም 

 

4.1 የማህበራዊ ፕሮግራም አሊማ፡ ሁሇንተናዊ ብሌጽግናን የሚያረጋግጥ አካታች ማህበራዊ ሌማት   

ሀገራችን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዕዴገት መነሻዋ ዜቅተኛ ዯረጃ በመሆኑ ሁሇንተናዊ ማህበራዊ ብሌጽግና 

የማረጋገጥ ጉዲይ የፓርቲያችን ማህበራዊ ፕሮግራም ማጠንጠኛ እምብርት ይሆናሌ። በመሆኑም የማኅበራዊ 

ሌማት ስራዎቻችን የእዴገትና ፌትሃዊ ተጠቃሚነት መንትያ ግቦችን የማሳካት ጉዲይ ይሆናሌ። የማህበራዊ 

ሌማት ሥራዎቻችን ከችሮታና ከነባሩ የማህበራዊ ዯህንነት ትኩረት ወጥቶ ችግሩን ከመብት አንጻር 

የሚመሇከተው ይሆናሌ። ማህበራዊ ብሌጽግናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገው ጥረት ተዯራሽነትና አካታችነትን 

ባሇው መሌኩ የማህበረሰብን ጤና፣ ዯህንነት እና ምቾት የሚያስጠብቅ መሆን ይኖርበታሌ። የማህበራዊ 

ፕሮግራማችን ዛጎችን የሚስተሳሰረን፣ ከችግርና መከራ የሚታዯጋቸው፣  የሀገርን አሇኝታነት የሚያሰርጽ እና 

በሀገራችን አወንታዊ ሰሊምን የሚያረጋግጥ ይሆናሌ።  የማኅበራዊ ሌማት ፕሮግራማችን ህብረ ብሄራዊ 

ማንነትን መሰረት ያዯረገ ሀገራዊ አንዴነትን የሚያጎሇብቱ እንዱሆኑ ዒሊማ አዴርጎ መንቀሳቀስ የፓርቲያችን 

ማህበራዊ ፕሮግራማ አሊማ መገሇጫ ይሆናሌ።  

4.2 ጥራት፣ ፌትሐዊነትና አግባብነት ያሇው የትምህርት ስርዓት መርጋት  

4.2.1 ፓርቲያችን በዋናነት የትምህርት ተዯራሽነትን አስጠብቆ፤ በሁለም የትምህርት ዯረጃዎች የትምህርት 

ጥራትን ማሳዯግ የትምህርት ፕሮግራሙ ዋነኛ አሊማ አዴርጎ ሇውጤቱ ይተጋሌ። ተዯራሽነቱን 

ሇማስፊት እና መሃይምነትን ሇማጥፇት፣ ፌትሀዊነት እና አግባብነትንም ሇማረጋገጥ በትኩረት 

ይሰራሌ። 

4.2.2 ፓርቲያችን ሁለም የትምህርት ተቋማት የአካዲሚ ነጻነትን ከሚያቀጭጩ እና በዕሇት ተዕሇት 

የመማር ማስተማር፣ የአስተዲዯርና የምርምር ስራ ከፖሇቲካዊም ሆነ ከአስተዲዯራዊ ጣሌቃ ገብነቶች 

ነጻ እንዱሆኑ በማዴረግ ሁለም እይታዎች በእኩሌ መዴረክ አግኝተው በነጻነት የሚንሸራሸሩባቸው 

እንዱሆኑ ይሰራሌ።  

4.2.3 መምህራን በተሻሇ ችልታና ስነ ምግባር የታነፁ ሆነው ትውሌዴን በእውቀት እና በስነ-ምግባር 

ቀራጮች እንዱሆኑ ፓርቲያችን ይሰራሌ። ከዙህም ጋር ተያይዝ መምህራን የሚገባቸውን ክብርና 

ጥቅም እንዱያገኙ የኑሮ ዯረጃቸውም እንዱሻሻሌ የሚያስችለ ፕሮግራሞች ተግባራዊ ያዯርጋሌ። 

4.2.4 የስነ-ምግባርና ስነ-ዛጋ ትምህርት አብሮነትን በማሳዯግና ግብረ ገባዊ እሴቶችን በማስፊትና በማስረፅ 

በመሌካም ስነ-ምግባር የታነፀ ሀገር ወዲዴ ትውሌዴ በማፌራት ረገዴ የሚጫወተው ሚና እጅግ የሊቀ 
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እንዯሆነ ፓርቲያችን ይረዲሌ። ስሇዙህ የስነ-ምግባርና ስነ-ዛጋ ትምህርት ሀገራዊ አብሮነትን እና ህብረ 

ብሄራዊነትን የሚያጠናክር፣ የሀገር ፌቅርን የሚያፀና እና ግብረ-ገብነት የተሊበሰ ትውሌዴን መፌጠሪያ 

ተዯርጎ እንዱቀረፅ ያዯርጋሌ። 

4.2.5 ፓርቲያችን የቅዯመ-መዯበኛና መዯበኛ ትምህርት በሀገራችን ሙለ ሇሙለ እንዱዲረስ ትኩረት ሰጥቶ 

የሚሰራ ቢሆንም ትኩረት ሳይሰጠው የቀረውን የቅዴመ መዯበኛ ትምህርትን ሇማሳዯግ የተሇየ 

ትኩረት ሰጥቶ ይሰራሌ። 

4.2.6 ፓርቲያችን ትምህርቶች የተግባር ተኮር ትምህርትና የመስክ ሌምምዴ ፕሮግራሞች በትምህርት 

ፕሮግራም ውስጥ እንዱያካትቱ ከማዴረግ ባሻገር ተግባራዊ እንዱሆኑ ይከታተሊሌ። ይህ እንዱሆን 

በማዴረግም የሀገራችን ከፌተኛ ትምህርት ከኢንደስትሪው የሰው ሀይሌና የምርምር ፌሊጎት ጋር 

ያሇውን ትስስር ከፌ እንዱሌ የሚያዯረጉ አቅጣጫዎችን ይተገብራሌ። የከፌተኛ ትምህርት ቅበሊ 

ስርዓቱ የተማሪዎችን ፌሊጎትና ዜግጁነት ግምት ውስጥ ያስገባና የኢኮኖሚውን ፌሊጎትና አቅም 

ባገናበ መሌኩ እንዱቀረፅ ያዯርጋሌ። 

4.2.7 ዩኒቨርሲቲዎች የዛጎችን ህይወት መሻሻሌን የሚሰብኩ የእውቀትና ጥበብ መናሃሪያዎች፣ ብዜሃነትን 

የሚያጎሇብቱና እርስ በእርስ መቀራረብን የሚፇጥሩ የአሇማቀፊዊ እሴቶችና አስተሳሰቦች ማዕከሊት 

እንዱሆኑ ፓርቲያችን አበክሮ ይሰራሌ።  

4.2.8 በመጀመሪያ እርከን የትምህርት ቋንቋ ብዜሃ ሌሳን እንዱሆን የሚያዯርግ ሲሆን ብዜሃ ሌሳንነቱ 

የምንገነባውን ህብረ ብሄራዊ አንዴነትን ታሳቢ ባዯረገ መሌኩ በሁለም ክሌልች ከክሌልች ነባራዊ 

ሁኔታ ጋር በሚጣጣም መሌኩ ተግባራዊ እንዱሆን ያዯርጋሌ። 

4.2.9 የትምህርት ስርዓቱ ከቴክኖልጂ ጋር የተዋወቀ ቴክኖልጂንም የሚያስተዋውቅ እንዱሆን ይዯረጋሌ። 

በዙህም ትምህርት ቤቶች በቴክኖልጅ የታገዘ እንዱሆኑ ከማዴረግ ባሻገር ማህበረሰባችን ውስጥ 

የሳይንስ እና የቴክኖልጂ እውቀት እንዱፇጠር እና እንዱስፊፊ ሇማዴረግ ይተጋሌ። 

4.2.10 የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ተቋማት፣ አቅማቸው እንዱጎሇብት ተዯርጎ ሇኢንደስትሪው 

የጀርባ አጥንት የሆነ ብቃት ያሇው የሰው ኃይሌ እንዱያመርቱ ከማዴረግ ባሻገር ሇቴክኖልጂ ሽግግር 

ሚናው ከፌ ያሇ እንዱሆን ያዯርጋሌ። 
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4.3 መከሊከሌን መሰረት ያዯረገ የጤና ስርዓት መርጋት 

4.3.1 በሽታን መከሊከሌ ሊይ የተመሰረተው የጤና ፖሉሲ ተጠናክሮ ይቀጥሊሌ። ጎን ሇጎን አክሞ የማዲን 

ርፈን ሇማጠናከር በሙያቸውና በስነ-ምግባራቸው የሊቁ ባሇሙያዎችን ማፌራት ሊይ ፓርቲያችን 

ቅዴሚያ ይሰጣሌ። 

4.3.2 የህክምና ባሇሙያዎች ፌሌሰትን ሇመከሊከሌ ሇባሇሙያዎች ሌዩ ማበረታቻ እና ጥቅማጥቅም የሚሰጥ 

አሰራር ያጋጃሌ። በተሇይም ከገጠረ ወዯ ከተማ የሚዯረግ የባሇሙያዎችን ፌሌሰት ሇመቀነስ በገጠር 

የሚሰሩ ባሇሙያዎችን ሌዩ ጥቅምን ይሰጣሌ። 

4.3.3 የህክምና ቁሳቁስ እጥረትን ሇመቀነስ ትኩረት ሰጥቶ ይሠራሌ። የህክምና ቁሳቁሶች በሀገር ውስጥ 

እንዱመረቱ የሚዯረግበት አቅም እንዱፇጠር ፓርቲያችን ይሰራሌ። 

4.3.4 የባህሌ ህክምና እንዱምን ሌዩ ትኩረት ሰጥቶ ከመናዊ ህክምና ጋር እንዱዯጋገፌና በጥናትና 

ምርምር እንዱሌቅ ያዯረጋሌ። 

4.3.5 በዜቅተኛ የኑሮ ሁኔታ ያለ ዛጎችንና የሀገር ባሇውሇታዎችን ታሳቢ ያዯረገ የነጻ ህክምና አገሌግልት 

የሚሰጥበት አሰራር እንዱረጋ ያዯረጋሌ። ከዙህም በተጨማሪ የጤና መዴህን ሽፊን በመሊ ሀገራችን 

እንዱዲረስ አሰራርን በማመን ሁለም ኢትዮጵያዊ ዯረጃውን የጠበቀ የጤና መዴህን ሽፊን ተጠቃሚ 

እንዱሆን ያዯረጋሌ። 

4.3.6 የኤች.አይ.ቪ ኤዴስ ስርጭት ሇመግታት አዱስ ስትራቴጅ ነዴፍ ይሠራሌ። የአዕምሮ ህክምና ሊይ ሌዩ 

ትኩረት በመስጠት የሕክምናና የማገገሚያ ማዕከሊት እንዱስፊፈ ያዯረጋሌ። 

4.3.7 ተሊሊፉ ያሌሆኑ በሽታዎች ሇመግታት ከሚዯረጉ የቅዴመ-መከሊከሌ  ስራዎች በተጨማሪ በሽታዎችን 

አክሞ ሇማዲን የሚያስችለ የሕክምና አገሌግልቶች እንዱስፊፈ ያዯረጋሌ።  

4.3.8 ወረርሽኞችን በሊቂ ሁኔታ ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ ሌዩ የወረርሽኝ መከሊከሌ ሥርዓት ይረጋሌ። 

4.3.9 ሀገራችን በጤና ርፌ ወዯ ኋሊ የቀረችባቸዉን ርፍች አንደ የሆነው የሕፃናት መቀንጨር ሊይ በሌዩ 

ትኩረት በመስራት የህፃናት መቀንጨር ዛሮ እንዱሆን ያዯርጋሌ።  

4.4 የሞኖሪያ ቦታ የማግኘት መብትን የሚያሟሊ የቤቶች ሌማት 

4.4.1 ፓርቲያችን የዛጎች መሰረታዊ ፌሊጎት የሆነዉን የመጠሇያ ጥያቄ ሇማሟሊት የመሬትና የፊይናንስ 

አቅርቦቶችን ሇማመቻቸት ይሰራሌ። 

4.4.2 ፓርቲያችን ቤት ፇሊጊዉ በማህበር ተዯራጅቶ አቅሙን በማስተባበር ፌሊጎቱን የሚያሟሊበትን ሁኔታ 

የሚያመቻች አሰራርን ከመተግበር በተጨማሪ የሀገር ውስጥ ባሇሀብቶች እና የውጭ ሀገር የሪሌ ስቴት 

አሌሚዎች የርፈ ተሳትፍ እንዱጎሇብት አሰራር ይረጋሌ። 
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4.4.3 የቤቶች ሌማት ስርዓታችን የመነ እንዱሆን ዱጂታይዜዴ የሆነ አሰራርን እውን ከማዴርግ በተጨማሪ 

የፕሮጀክት ማኔጅመንት ስራዎች በእውቀት እና በስነ-ምግባር ሊይ የተመሰረቱ በማዴረግ በቤቶች 

ሌማት ሊይ ያሇው የፕሮጀክት አስተዲዯር ክፌተት በሊቂነት እንዱቀረፌ ያዯረጋሌ። 

4.4.4 በየጊዛው እየናረ የሚገኘውን የቤት ኪራይ ዋጋ የተከራዩን የመክፇሌ አቅም ያገናበ እንዱሁም 

የአከራዩን ጥቅም በተመጣጣኝ ሁኔታ ያስጠበቀ በአጠቃሊይ ፌትሃዊ እንዱሆን የሚያዯርጉ ስራዎችን 

ይተገብራሌ። 

4.4.5 በከተሞች በተሇይም በጥናት በሚሇዩ ዋና ዋና ከተሞች ሇመንግስት ሰራተኞች፤ ዜቅተኛ ገቢ ሊሊቸው 

ዛጎች በአጭር ጊዛ ውስጥ ቤት የሚያገኙበት አሰራር ተግባራዊ ያዯረጋሌ። 

4.5 የሀገራችንን ኢኮኖሚ ያገናበ የማኅበራዊ ጥበቃ ሥርዓት 

4.5.1 የማኅበራዊ ዋስትና ስርዓታችን ህዜባችንን ከአስከፉ ችግርና ከጉስቁሌና ኑሮ በመጠበቅ ጤናማ 

ማህበረሰባዊ መስተጋብር እንዱኖር ትኩረት አዴርጎ እንዱሰራ ያዯረጋሌ። የሀገራችን ኢኮኖሚያዊ 

ዕዴገትና አቅም ያገናቡ እና አካታች የሆኑ ሌዩ ሌዩ ጥራታቸውን የጠበቁ የማኅበራዊ ዋስትና 

ሥርዓቶችን ፓርቲያችን ይረጋሌ። 

4.5.2 ሇችግር ተጋሊጭ የህብረተሰብ ክፌልችን (ወሊጅ አሌባ ህፃናት፣ በሌመና ተግባር የሚተዲዯሩ፣ የጎዲና 

ተዲዲሪዎች፣ በወሲብ ንግዴ የሚተዲዯሩ፣ ስራ አጦች፣ ጧሪ የላሊችው አዚውንቶች፣ ወተ) ሇመዯገፌ 

የሀገራችን ኢኮኖሚ ያገናቡ የማኅበራዊ ዋስትና ስርዓቶች ፓርቲያችን እንዱተገበሩ ያዯርጋሌ። 

4.5.3 የማኅበራዊ ዋስትና ሥርዓታችን በአዯረጃጀቱና በአገሌግልት አሰጣጡ እንዱምን፣ እንዱሰፊ እና 

ሁለ-አቀፌ እንዱሆን ያዯረጋሌ። ይህንንም ሇማዴረግ በቴክኖልጂ የታገ ዱጅታሊይዜዴ የሆነ አሰራር 

ይረጋሌ። 

4.5.4 ሇሀገር ውሇታ የዋለ ነገር ግን ችግር ሊይ ያለ ግሇሰቦችንና ቤተሰቦቻቸውን በሊቂነትና በተዯራጀ 

መሌኩ የሚረደበትና የሚቋቋሙበት ስርዓት ተግባራዊ ያዯርጋሌ። 

4.5.5 የአካሌ ጉዲተኞችን ሁሇንተናዊ መብት፣ ክብርና ዯህንነት ሇማስጠበቅ እንዱሁም በሁለም የህይወት 

ርፍች ተሳትፎቸውንና ተጠቃሚነታቸውን ሇማረጋገጥ በሙለ ቁርጠኝነት ይሰራሌ። የአካሌ 

ጉዲተኞችን ጉዲይ በተሻሇ ሁኔታ በመምራት አካሌ ጉዲተኞች እንዯ ማንኛውም ዛጋ በሀገራቸው 

ሁሇንተናዊ እንቅስቃሴ እኩሌ ተሳታፉና ተጠቃሚ እንዱሆኑ  ይሰራሌ። 

4.5.6 ሌማታዊ ሴፌቲኔትን በሰፉው ተዯራሽ ሇማዴረግና የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ አዲዱስ 

ስትራቴጅዎችን ይተገብራሌ። 
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4.6 የሠራተኞችን መብት ማስከበርና የሥራ ሥነ ምግባር ማሳዯግ 

4.6.1 አሰሪና ሰራተኛ በስራ ቦታ ጤናማ ማኅበራዊ ግንኙነት እንዱኖራቸውና የኢንደስትሪ ሰሊም እንዱሰፌን 

ሇማዴረግ ፓርቲያችን ይሰራሌ። 

4.6.2 ሰራተኛው ከኢንደስትሪው ምርታማነት ፌትሐዊ ተጠቃሚ እንዱሆንና በነፃነት ተዯራጅቶ 

የመንቀሳቀስ መብቱ ሙለ ሇሙለ እንዱከበርሇት ከማዴረግ በተጨማሪ አሰሪውም ተገቢ ጥበቃ 

እንዱያገኝ ያዯርጋሌ። 

4.6.3 የሥራ ቦታዎች ምቹና ጤናማ እንዱሆኑ የሚያዯርጉ እንዱሁም አዯጋን የሚቀንሱ መሠረታዊ 

ሁኔታዎች እንዱሟለ የሚያስችሌ የቁጥጥር ሥርዓትን በማመን እና በመተግበር የሠራተኞችን 

ዯህንነት የማስጠበቅ ሥራ ይሰራሌ። 

4.7 የሴቶችን ተሳትፍና ተጠቃሚነት ማጎሌበት 

4.7.1 የሴቶች ችግር እየተወሳሰበ እንዱመጣ እያዯረጉ ያለ ዴብቅ ጾታዊ ጥቃትን ሇመታገሌ ሴቶች 

ሇመብታቸው እንዱታገለ የሚያስችለና የመዯራዯር አቅማቸውን የሚያሳዴጉ ስትራቴጅዎች ነዴፍ 

ይተገብራሌ። 

4.7.2 የሴቶች ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት አሁንም በሚፇሇገው ሌክ አሇመሆኑ ፓርቲያችን ይረዲሌ። 

ፓርቲያችን ይህን ሇማስተካከሌ በሁለም የኢኮኖሚ ትግበራዎቻችን ሊይ የሴቶችን ተጠቃሚነት 

ባስጠበቀ መሌኩ እንዱተገበር ያዯርጋሌ። በዋነኛነትም የሴቶች የስራ እዴሌ፤ የብዴር አቅርቦት፣ 

የመሬት ባሇቤትነት፣ የመኖሪያ ቤት ተጠቃሚነት ሊይ ሰፉ ስራ ይሰራሌ። 

4.7.3 የሴቶችን የፓሇቲካ ተሳትፍ እና ውሳኔ ሰጪነት ሇማሳዯግ ከከፌተኛ አመራር እስከ ታችኛው የአመራር 

እርከን ዴረስ የሴቶችን ተሳትፍ እንዱጎሇብት ይሰራሌ። 

4.7.4 የሴቶችን ጤና ከመጠበቅ አንጻር ከቅዴመ ወሉዴ እስከ ዴህረ ወሉዴ ዴረስ በአቅራቢያቸው በጤና 

ኬሊ አገሌግልት እንዱያገኙ ያዯረጋሌ። የሴት ሌጅ ግርዚትን ሇማስቀረት በቁርጠኝነት ይሰራሌ። 

ከሴቶች የስነ ተዋሌድ ጤና ችግር ሇመቅረፌ አካታች የሆኑ ሌዩ ሌዩ ስራዎች ይተገብራለ። 

4.7.5 በኑሮ አስገዲጅነት በወሲብ ንግዴ ሊይ የተሰማሩ ሴቶች ዯህንነታቸው እንዱጠበቅና ላሊ አማራጭ 

የስራ ርፌ ሊይ እንዱሰማሩ የሕግ፣ ተቋማዊ እና አስተዲዯራዊ ስራዎች ተግባራዊ ያዯርጋሌ። 

4.8 የወጣቶችን ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ተሳትፍ እና ተጠቃሚነት ማስፊት 

4.8.1 ፓርቲያችን ወጣቶች ሇሀገራችን የዱሞክራሲ ሂዯት ተመሌካች ሳይሆኑ ተዋንያን እንዱሆኑ 

በቁርጠኝነት ይሰራሌ። በዙህም የአመራርነት ክህልታቸውን በየጊዛው እያሳዯገ ከከፌተኛ አመራር 

ውሳኔ ሰጪነት እስከ ታችኛው የአመራር እርከን ዴረስ ሰፉ ዴርሻ እንዱኖራቸው ያዯርጋሌ። ወጣቶች 

በነጻነት ተዯራጅታቸው ሇመብታቸው እንዱታገለ አበክሮ ይሰራሌ።  
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4.8.2 አጠቃሊይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎቻችን ወጣቱን ማዕከሌ ያዯረጉ እንዱሆኑ ይሰራሌ። የወጣቶችን 

የስራ እዴሌ በተመሇከተ ወጣቶች በተማሩት የትምህርት ዯረጃ፣ ባሊቸው እውቀት፣ እንዱሁም በጥናት 

አዋጪ በሆኑ ርፍች ሊይ እንዱሰማሩና ውጤታማ እንዱሆኑ ሰፊፉ የስራ አማራጮች ያቀርባሌ። 

4.8.3 የወጣቶችን የሱስ ተጠቂነትን ሇመግታት ሱስ አምጭ እጾችን በጥናት ሊይ ተመርኩዝ በህግ 

ሇመቆጣጠር ከመስራት በሻገር የሱስ ማገገሚያ ማዕከሊት እንዱስፊፈ ይሰራሌ። የስፖርት 

ማውተሪያዎችና የመዜናኛ ሥፌራዎችን በጥራትና በብዚት በማሳዯግ ወጣቶች ንቁና ገብረ-ገብነትን 

የተሊበሱ እንዱሆኑ ይሠራሌ። 

4.8.4 ወጣቶች የሚሇያዩ ማንነት ቢኖራቸውም አንዴ በሚያዯርጋቸው ኢትዮጵያዊነት ሊይ መግባባት 

እንዱፇጥሩ የወጣቶች የዛግነት አገሌግልት በህግ፣ ተቋማዊ እና አስተዲዯራዊ እርምጃዎች ተዯግፍ 

በመሊ ሀገራችን ተግባራዊ እንዱሆን ያዯረጋሌ። 

4.8.5 ፓርቲያችን ሇወጣቶች የበሇጸገች ኢትዮጲያን ሇማስረከብና ወጣቱ ሀገር ወዲዴ ዛጋ እንዱሆን 

ኢትዮጲያ በብዜሀነት የተሞሊችና ይህም ብዜሀነታችን የጥንካሬያችን እና የእዴገታችን መሰረት እንጂ 

የመሇያየት እና የጥሊቻ ምክንያት እንዲይሆን አበክሮ የሚታገሌሇት ግብ ሲሆን ወጣቶችን የትግለ 

መሰረት አዴርጎ ይሰራሌ።   

4.9 ውጤታማና ተጨባጭ የስነ-ህዜብ ሥርዓት መርጋት 

4.9.1 ፓርቲያችን ሇማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ብሌጽግና የስነ ህዜብ ፓሉሲ መሰረት ነው ብል ያምናሌ። 

ስሇሆነም ሇስነ ህዜብ ጉዲይ ከፌተኛ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራሌ። ፓርቲያችን የህዜብ ቁጥሩ ከማኅበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ እዴገታችን ጋር ተመጣጥኖ እንዱሄዴ የሚያዯርጉ ስትራቴጂዎችን ይተገብራሌ። 

4.9.2 ጤናማ የሆነ ህብረተሰብ መፌጠር የሚያስችሌ የቤተሰብ ምጣኔ እና የወሉዴ ቁጥጥር ፕሮግራሞች 

በተጠናከረ መሌኩ ተግባራዊ ያዯርጋሌ።   

4.9.3 የኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊና ማህበራዊ እቅድቻችን ውጤታማ በሆነ መሌኩ ሇመተግበር ያስችሌ ንዴ 

የመነ የህዜብ ቆጠራና የህዜብ ቁጥር ትንበያ ስራዎች ሊይ የተሇየ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራሌ። 

4.10 ብዜሀነታችንን ማዕከሌ ያዯረገ የቋንቋ ፖሉሲ 

4.10.1 የፓርቲያችን የስራ ቋንቋ ክሌልች በህገ መንግስታቸው የስራ ቋንቋ ይሆናሌ ብሇው ያጸዯቋቸው 

ቋንቋዎች ይሆናለ። 

4.10.2 የሁለም ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዜቦች ቋንቋዎች እንዱያዴጉና እንዱጎሇብቱ የሕግ፣ ተቋማዊ እና 

አስተዲዯራዊ ስራዎች ተገባራዊ ያዯርጋሌ። 

4.10.3 ሕብረ-ብሔራዊ ሀገር የመፌጠር ትሌምን እውን ሇማዴረግ ይረዲ ንዴ የኢትዮጵያን ብሃነትን 

በሚገሌፅ መሌኩ ተጨማሪ የፋዯራሌ መንግስት የሥራ ቋንቋዎች ስራ ሊይ እንዱውለ ይሰራሌ። 
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4.11 ሀገራዊ ክብርን እና ሀገራዊ መቀራረብን የሚያመጣ የስፓርት ሌማት 

4.11.1 ፓርቲያችን ሀገራችን ከአሇም አቀፌ ውዴዴሮች ተገቢውን ዯረጃና ውጤት እንዴታገኝ እና በስፖርቱ 

መስክ የሀገራችን ክብር ከምንጊዛውም በሊይ በዓሇም መዴረክ ከፌ እንዱሌ የሚያስችሌ ሁለ-አቀፌ 

ስራዎችን ይተገብራሌ። ፓርቲያችን ስፓርትን የብሄራዊ ክብር ማሳያና ማስጠበቂያ ሇማዴረግ 

በሚያዯርገው ጥረት በስፖርቱ ሀገራዊ ክብራችን የሚያጠሇሹ ችግሮችን ሇመፌታት እና ሇመግታት 

ይሰራሌ። 

4.11.2 ፓርቲያችን ስፓርት ሇሁለም መርህን በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ እጅግ አስፇሊጊ መሆኑን በመረዲት 

ሀገራዊ አንዴነትና የህዜቦች ወንዴማማችነትን ሇማጠንከር ይሰራበታሌ።  

4.11.3 ፓርቲያችን ስፓርቱ ከመንግስት ጥገኝነት ማሊቀቅና ህዜባዊነትን እንዱይዜ ማዴረግ ወሳኝ መሆኑን 

በማመን ስፓርቱን ተቋማዊ እና በባሇሙያው የሚመራ በማዴረግ ህዜባዊ መሰረት እንዱይዜ 

ያዯርጋሌ። 

4.12 ህጋዊነትን በማረጋገጥ ህገ-ወጥ ስዯት እና የሰዎች ዜውውርን መቆጣጠር 

4.12.1  ፓርቲያችን በህገወጥ ዯሊልች የሚከናወን የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት እንቅስቃሴ ሊይ በህግ እና 

በተቋም የመከሊከሌ ስራ በትኩረት ይሰራሌ። ይህንንም ሇማዴረግ የውጭ ስራ ፌሇጋን ተከትል 

የሚስተዋሇውን ህገ-ወጥ ስዯትን ሇመቀነስ፤ ህጋዊ በሆነ መንገዴ ስራና ሰራተኛን የማገናኘት አሰራር 

እንዯረጋ ያዯርጋሌ።  

4.12.2  በውጭ ስራ የተሰማሩ ዛጎች ክብራቸው ተጠብቆና ሇተገቢ አገሌግልት ተገቢ ክፌያ እንዱሰጣቸው 

ተገቢውን ክትትሌ እና ዴርዴር በማዴረግ የዛጎች ዯህንነት እና ክብር እንዱጠበቅ ይዯረጋሌ። 

4.13 የተፇጥሮና ሰው ሰራሽ ሀብቶችን መንን እንዱሻገሩ የሚዯርግ ጥበቃ 

4.13.1 ፓርቲያችን የኢትዮጵያዊ የጋራ እሴቶችና ወረቶች እንዱጠናከሩና እንዱጎሇበቱ ይሰራሌ። የኢትጵያ 

የመን አቆጣጠር፣ ታሪካዊ ቅርሶች፣ ፉዯሊት አገሪቱ የሰው ር መገኛ መሆኗ፣ የጥቁር ህዜቦች ነጻነት 

መገሇጫ መሆኗና እና መሰሌ ወረቶች ተገቢው ክብርና ትኩረት ተሰጥቷቸው ሇሀገር ግንባታ መሳሪያ 

ሆነው እንዱያገሇግለ እና ሇመጪው ትውሌዴ እንዱተሊሇፈ በትኩረት ይሰራሌ። 

4.13.2 የተፇጥሮ እና ሰውሰራሽ ሀብቶቻችን ከጊዛ ወዯ ጊዛ የሚፇጠርባቸውን የመጥፊት አዯጋ ሇመካሊከሌ 

የሚያስችሌ ስራዎች ተግባራዊ ይዯረጋለ። የመፇራረስ፣ የመጥፊት፣ የመበስበስና የመቃጠሌ አዯጋ 

የተጋረጡባቸውን ታሪካዊ ቅርሶቻችን፣ ቁሳዊም ሆነ ቁስ ሇሌ የሆኑ ባህሊዊና ትውፉታዊ ቅርሶቻችንን 

ከጥፊት ሇመታዯግ አስፇሊጊውን እንክብካቤ ያዯርጋሌ። 
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ክፌሌ አምስት 

5. የውጭ ግንኙነት ፕሮግራም 

5.1 የውጭ ግንኙነት ዋና አሊማ፡ ሀገራዊ ክብርን ማዕከሌ ያዯረገ የውጭ ግንኙነት 

ፓርቲያችን የውጭ ጉዲይን ከሀገር ውስጥ ጉዲይ የተነጠሇ አዴርጎ አይመሇከትም። ይሌቁንም የሀገር ውስጥ ጉዲያችን ፖሇቲካዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሇውጦች ነፀብራቅ ሆኖ ዓሇም አቀፌ ሁኔታዎችን ያሌነጋ ነው። የውጭ ግንኙነታችንም 

የዱሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ግንባታን የሚያረጋግጥ፤ የሀገር አንዴነትን በማስጠበቅ ብሔራዊ ክብርን የሚያስመሌስ፤ ብሔራዊ 

ክብርን በማስመሇስ ሀገራዊ አንዴነትን የሚያጠናክር ይሆናሌ። ብሔራዊ ክብር የላሇው ሀገር ብሔራዊ ጥቅሙን ሉያስጠብቅ 

እንዯማይችሌ ፓርቲያችን በጥብቅ ይገነባሌ። በመሆኑም የኢትዮጵያን ታሪክ እና አንዴነት አንዱሁም የዛጎቿን ክብርና 

ተስፊዋን የሚያንፀባርቅ የጋራ ስምምነት ያሇው ብሔራዊ ክብርን እና ብሔራዊ ጥቅማችንን የሚያስጠብቅ የተቀናጀና የተማከሇ 

የውጭ ግንኙነት ፖሉሲና ትግበራን እውን ያዯርጋሌ። ብሔራዊ ክብራችንን ሇማረጋገጥ እና ጥቅሞቻችንን ሇማስከበር፣ 

አስቀዴሞ ግንኙነትን በማዯስና በማጠናከር ሊይ ያተኮሩ ሥራዎችን መሥራት ሊይ ትኩረት በማዴረግ በግንኙነት ብሌሽት 

ምክንያት የምናጣቸውን ብሔራዊ ጥቅሞቻችንን ሇማስከበር አመች ሁኔታ ይፇጥራሌ፡፡ በውጭ ግንኙነት መስክ ሀገራችን 

መሌካም የሚባሌ ውጤት ያስመገበች ሀገር ብትሆንም የውጭ ግንኙነታችን ከጉዴሇት እና ከግዴፇት የፀዲ አይዯሇም። ስሇዙህ 

ግዴፌቶቹን እና ጉዴሇቶችን መሇየት፣ ማስተካከሌ እና መሙሊት እንዱሁም የነበሩ ጠንካራ ጎኖችን ማስቀጠሌ የፓርቲያችን 

የውጭ ግንኙነት መሰረቶች ናቸው።  

5.2 የውጭ ግንኙነት ግቦች 

5.2.1 ብሔራዊ ክብርን የሚያረጋግጥ የውጭ ግንኙነት  

5.2.1.1 ፓርቲያችን የዛጎቻችን ክብር የብሄራዊ ክብራችን ዏይነተኛ መገሇጫ እንዯሆነ  ይገነባሌ። 

በመሆኑም ዛጎቻችን በየትኛውም የዓሇም ክፌሌ ቢሆኑ ክብራቸውን የሚያስከብር የውጭ 

ግንኙነት ስራ የፓርቲያችን የውጭ ግንኙነት መርሀ ግብር ቁሌፌ መዲረሻ ነው፡፡ ፓርቲያችን 

የዛጎችን ክብር መሰረት ያዯረገ ሀገራዊ ክብርን ሇማስጠበቅ ዛጎችን መሰረት ያዯረገና የዛጎችን 

መብት በየትኛውም የዓሇም ክፌሌ ሉያስጠብቅ የሚችሌ የውጭ ግንኙነት ስራዎችን ይተገብራሌ።  

5.2.1.2 ብዚት ያሊቸው ኢትዮጵያውያን ወዯ ተሇያዩ የዓሇም ክፌሊት ስራ ፌሇጋ ይሰዯዲለ። በሚሌዮኖች 

የሚቆጠሩ ሇስራ የወጡ ዛጎቻችንን ዯህንነት፣ ክብር እና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ታሳቢ ያሊዯረገ 

የውጭ ግንኙነት የኢትዮጵያን ክብር ሉያስጠብቅ ስሇማይችሌ ፓርቲያችን በውጭ ግንኙነት 

አነዙህን ዛጎቻችንን ታሳቢ ያዯረገ ስራን ይሰራሌ። የሀገራችን ዛጎች ከውጭ የስራ ቅጥር የተሻሇ 

ተጠቃሚ የሚሆኑበት እና መብቶቻቸውና ክብራቸው የሚጠበቅበት ሁኔታ ከቀጣሪ መንግስታት 

ጋር ስምምነትን በመፌጠር እንዱመቻች ያዯረጋሌ።  

5.2.1.3 የሀገራችንን መሌካም ገጽታና የወዯፉት ብሩህ ተስፊ ሇውጭው ዓሇም የሚያስተዋውቁ የውጭ 

ግንኙነት ሥራዎች ይሰራለ።  



 

26 
 

5.2.1.4 የፓን-አፌሪካኒዜም መሰረት የሆነችው ሀገራችን መሊው ጥቁር ህዜቦች የሚያከብሩትና የሚያምኑትን 

ያህሌ ፓን-አፌሪካኒዜምን የሚያጠናክር የውጭ ግንኙነት ስራዎችን መተግበር ይኖርባታሌ። 

ፓርቲያችን ይህን በመረዲት የፓን-አፌሪካኒዜም መሰረትነታችንን የሚያጎለ ስራዎች እንዱተገበሩ 

ያዯርጋሌ። 

5.2.2 ሇትብብርና ሇጋራ ተጠቃሚነት ትኩረት በመስጠት አጋሮቻችንን ማስፊት 

5.2.2.1 ፓርቲያችን የተሻሇው መንገዴ በትብብርና ፈክክር መሃሌ ሚዚን መጠበቅ እንጅ ያሌተገባ ፈክክር 

ተገቢ እንዲሌሆነ በማመን የውጭ ግንኙነታችን ፖሉሲና ትግበራ ትብብርን፣ የጋራ ጥቅምን እና 

ለአሊዊነትን በማስከበር እና በማክበር ሊይ የተመሰረተ መሆን እንዲሇበት ያምናሌ፡፡ ችግሮችን 

ሇመፌታትም ሆነ ብሔራዊ ጥቅምን ሇማስከበር ቀዲሚው ነገር ግንኙነትን ማዯስ እንዯሆነ 

ያምናሌ። በመሆኑም በፈክክር እና በመቀናቀን ከሚመጣ አንጻራዊ ጥቅም ይሌቅ ፌጹማዊ ጥቅምን 

የሚያስቀዯም ውጭ ግንኙነት በመከተሌ አጋሮቻችን ሇማስፊት ግንኙነትን ሇማጠንከር አበክሮ 

ይሰራሌ፡፡  

5.2.2.2 የምንኖርበት ዓሇም ባሇ ብዘ ዋሌታ እንዯመሆኑ ከየትኛውም ዋሌታ ዱፕልማሲያዊ ጥግ ሳንይዜ 

በዋሌታዎች መካከሌ ዱፕልማሲያዊ ሚዚንን በመጠበቅ ብሔራዊ ጥቅማችንን ሇማስከበር 

ይሰራሌ። ዱፕልማሲያዊ ሚዚንን በመጠበቅ ከነባር አጋሮች ጋር የነበረ ግንኙነት እንዱጠናከር 

ከመስራት ባሻገር ከአዲዱስ አጋሮች ጋር ዱፕልማሲያዊ ግንኙነቶች ያዯረጋሌ፡፡ 

5.2.3 የብዘዮሽ ትብብር ተቋማት ተሰሚነትን መጨመር እና ፓሉሲያዊ ነፃነትን ማስከበር 

5.2.3.1 የብዘዮሽ ዱፕልማሲን በመጠቀም አሇም አቀፌ ተሰሚነታችንን ማሳዯግ እና ከአሇም አቀፌ 

ተቋማት ጋር ለዏሊዊነታችንን የጠበቀ መሌካም ግንኙነትን መፌጠር ሊይ ፓርቲያችን ይሰራሌ፡፡ 

የፖሉሲ ነፃነታችንንና ለዏሊዊነታችንን ባስጠበቀ መሌኩ ከዓሇም-አቀፌ ተቋማት ጋር የባሇ ብዘዮሽ 

ትብብርን ሇማጠናከር የሚያስችለ ሥራዎች ይሰራሌ። ሀገራችን በብዘዮሽ ዱፕልማሲ የአፌሪካ 

ዴምጽ በመሆን የተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባሌ እንዴትሆን ያሊሰሇሰ 

ጥረት ያዯረጋሌ። 

5.2.4 ሇጎረቤት ሀገራት ትኩረት በመስጠት ርፇ ብዘ የጋራ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ  

5.2.4.1 ሀገራችን ከጎረቤት ሀገራት ጋር በመተባበርና በጋራ ጥቅም ሊይ የተመሰረተ ግንኙነት በመፌጠር 

አካባቢያዊ ሰሊም እንዱረጋገጥ ፓርቲያችን በትኩረት ይሰራሌ። የአካባቢያዊ ሰሊም ችግር የሆኑ 

ሽብርተኝነትና ላልችም የሰሊም ጠንቅ የሆኑ ጉዲዮችን ሇመግታት ከጎረቤት ሀገራት ጋር በመሆን 

በቅንጅት ይሰራሌ። በተጨማሪም ሇአካባቢያዊ ሰሊም መዯፌረስ ምክንያት ሉሆኑ የሚችለ 

በጎረቤት ሀገራት መካከሌ ያለ መሌካም ያሌሆነ ግንኙነቶች እንዱሁም በጎረቤት ሀገራት ውስጥ ያለ 

አሇመግባባቶች ቀጠናዊ ችግሮችን ከመፌጠራቸው በፉት በሰሊማዊ መሌኩ መግባባት 

እንዱፇጠርባቸው የማግባባት ስራዎች ይሰራሌ፡፡  
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5.2.4.2 በቀጠናው ካለ ሀገሮች ጋር የጋራ ጥቅሞቻችንን መሠረት ያዯረገ አካባቢያዊ የሌማት፣ የኢኮኖሚ 

እና የሰሊም ትሥሥር እንዱፇጠር በትብብር ይሰራሌ። ይህም ቀስበቀስ እያዯገ የሚሄዴ ቀጠናዊ 

የኢኮኖሚ ትስስር እንዱሆን አስፇሊጊውን ጥረት ያዯርጋሌ። ይህንንም ሇማዴረግ በቀጠናችን ያለ 

ነባር አካባቢያዊ ዴርጅቶች እንዱጠናከሩ ሇማዴረግ እንዱሁም ዴርጅቶቹ ሇቀጠናዊ ትስስር 

መፇጠር መሰረት እንዱጥለ በትኩረት ይሰራሌ፡፡ በተጨማሪም እነዙህ አካባቢያዊ ዴርጅቶች 

የቀጠናው የተበታተኑ ዴምፆች ወዯ አንዴ መሰባሰቢያ በማዴረግ የቀጣናው ሀገራት የመዯራዯሪያ 

አቅም እንዱሆኑ ጥረት ያዯርጋሌ፡፡  

5.2.4.3 ከጎረቤቶቻችን ጋር በሚያገናኙን የተፇጥሮ ሃብቶች ሊይ በጋራና ፌትሃዊ ተጠቃሚነት መርህ 

የሃገራችንን ጥቅም ሇማስከበር ፓርቲው ይሰራሌ። ዴንበር ተሻጋሪ ወንዝቻችንን የመጠቀም 

መብታችንን ባከበረ፣ ዓሇም-አቀፌ የዴንበር ተሻገሪ ወንዝች መርሆዎችን በተንተራሰ መሌኩ 

ሇጥቅም እንዱውለ ዯረጋሌ። እንዱሁም በአጠቃቀም ምክንያት የሚመጡ አሇመግባባቶችም 

በዓሇም-አቀፌ መርሆዎችና በዱፕልማሲያዊ መንገድች እንዱፇቱ በሊቂነትም በወንዝቹ ሊይ ሁለን 

አቀፌ የሆነ ስምምነት እንዱዯረስ ያዯረጋሌ። በተመሳሳይ ሀገራችን በአካባቢያችን ካለ ባሇ ወዯብ 

አገሮች የተሻሇ የወዯብ ተጠቃሚነት መብት በሚያረጋግጥ መሌኩ አካባቢያዊ ትብብሮች ሊይ 

ትኩረት በመስጠት እንዱሰራ ያዯረጋሌ።  

5.2.5 የኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ-ኢትዮጵያውያን ተሳትፍ ማሳዯግ 

5.2.5.1 ከሀገራቸው ጋር የተሇየ ቁርኝት ያሊቸው በውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውሌዯ-

ኢትዮጵያውያን ከሀገራቸው ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ ሁኔታዎች የተነጠለ 

እንዲይሆኑና ተጠቃሚ እንዱሆኑ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ። በዙህ ጉዲይ ኤምባሲዎቻችን ከምንም 

ጊዛ በሊይ በውጪ ሊለ ዛጎች እና ትውሌዯ-ኢትዮጵያውያን ክፌትና ቅርብ ይሆናለ። 

ሇመብቶቻቸው ቀዴሞ ዯራሽና ጠበቃ፣ ሇዯህንነታቸው ቀዲሚ ዋስትና እንዱሆኑ ያዯረጋሌ።  

5.2.5.2 በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያንና ትውሌዯ- ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ጉዲይ ሊይ ባሇቤት እንዱሆኑ 

ከሚዯረገው ጥረት ባሻገር በየሚኖሩበት ሀገር የኢትዮጵያ አምባሳዯሮች እንዱሆኑ ማበረታታት ሊይ 

በትኩረት ይሰራሌ። 

5.2.6 ብሔራዊ ክብርን እና ብሔራዊ ጥቅምን የሚያስጠብቅ የውጭ ግንኙነት የመፇፀም 

አቅም መገንባት 

5.2.6.1 ፓርቲያችን የኢትዮጵያን ታሪክ እና አንዴነት አንዱሁም የዛጎቿን ክብር እና ተስፊዋን የሚያንፀባርቅ 

የጋራ ስምምነት ያሇው ብሔራዊ ክብራችንን እና ብሔራዊ ጥቅማችንን የሚያስጠብቅ የተቃናጀ እና 

የተማከሇ የውጭ ግንኙነት ፖሉሲና ትግበራ እውን ይዯረጋሌ፡፡ የውጭ ግንኙነት ተቋሞቻችን 

ውጭ ግንኙነትን የማስፇጸም አቅማቸው የሊቀ እንዱሆን የመምራት አቅም ባሊቸው አመራሮችና 

የመፇጸም ብቃት ባሊቸው ባሇሞያዎች እንዱዋቀሩ ያዯረጋሌ። አምባሳዯሮቻችን የሀገራችንን ስምና 

ክብር እና የኢትዮጵያን አንዴነት የሚያንጸባርቁ መሆናቸውን ፓርቲያችን ያምናሌ፡፡ በመሆኑም 
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አምባሳዯሮች ሀገራችንን እና ታሪኳን ጠንቅቅው የሚያውቁ እና ብሔራዊ ክበራችንን የሚያስጠብቁ 

ከፌተኛ የዱፕልማሲ እውቀት ያሊቸው እንዱሆኑ ይዯረጋሌ፡፡ በተጨማሪም የውጭ ግንኙነት 

ርፈና ተቋማት ወቅቱን ባገናበ ሀገራዊ ሁኔታዎች እና አሇምአቀፌ እዴገቶች በተቃኘ መሌኩ 

አንዱያዴጉ እና እየተሇወጡ እንዱመጡ ይሰራሌ፡፡ 

5.2.6.2 የውጭ ግንኙነት ማስፇጸሚያ ብሔራዊ አቅማችን በአገር ሃይሌ አቅማችን ሊይ እንዱመሰረት ሰፉ 

ጥረት ያዯረጋሌ። ይህም ካሇን ወረት በተጨማሪ በቀጣይ በሚከናወኑ የመሌካም ገጽታና አዎንታዊ 

ተጽዕኖ መፌጠሪያ ተግባራት በመነሳት እየተገነባ የሚሄዴና በጎረቤቶቻችንም ሆነ ላልች ሃገራት 

ጋር በምንፇጥረው መተማመን ሊይ የተመሰረተ ግንኙነት እየዲበረ የሚሄዴ ይሆናሌ። ሇዙህም 

የህዜብ ሇህዜብ ግንኙነትና ዱፕልማሲ ሊይ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራሌ። 

5.2.6.3 የሀገራዊ ለዓሊዊነት ማስጠበቅ ጉዲይ በአገር ኃይልች አቅም ብቻ የሚመሇስ ባሇመሆኑ ሃገራዊ 

ክብራችንን ሳይዯፇር የመግታት አቅም ያሇው ጠንካራ፣ መናዊና ሁለን-አቀፌ ወታዯራዊ ኃይሌ 

መገንባት ይገባሌ ብል ፓርቲያችን ያምናሌ። በመሆኑም የመከሊከያ አቅማችን የመኑን ዏውዯ-

ውጊያ የዋጀ፣ በዋናነት ጥቃትን ከወዱሁ የማስቀርት አቅምን መሠረት የሚያዯርግ፣ በማንኛውም 

መስክ (በምዴር፣ በአየር፣ በሳይበር እና በባህር) የሚቃጡትን ትንኮሳዎችን መመከት የሚችሌ፣ 

ሇዛጎቻችን ኩራት በሚሆንና ብሔራዊ ጥቅማችንን በሚያስጠብቅ መሌኩ እንዱዯራጅ ያዯርጋሌ።  

5.2.6.4 ብሔራዊ ክብራችንን እና ብሔራዊ ጥቅማችንን ሉያስከብር የሚችሌ ርፇ-ብዘ ዱፕልማሲን 

የመተግበር አቅማችንን ማሳዯግ እና መተግበር ሊይ ትኩረት ያዯርጋሌ፡፡ ሁለን አቀፌ ዱፕልማሲን 

በመተግበር የትብብር ርፍችን ማስፊት ፓርቲያችን ቅዴሚያ ሰጥቶ ይሰራሌ፡፡ በዙህም የሰሊም፣ 

የኢኮኖሚ፣ ዛጋ-ተኮር እና ፏብሉክ ዱፕልማሲ የውጭ ጉዲይ ፓሉሲ ዋነኛ መተግበሪያ ስትራቴጂ 

ሆነው እንዱሰራባቸው ትኩረት ይሰጣሌ። በላሊ በኩሌም ሇመገንባት ሇምንጥረው አውቀት መር 

ኢኮኖሚ እና በሳይንስና ቴክኖልጂ የሚፇሇገው የእዴገት ዯረጃ ሊይ ሇመዴረስና ከቀዯሙት ሀገራት 

ሌምዴን ሇመቅሰምና እውቀት ሽግግር ሇማዴረግ የሳይንስ ዱፕልማሲን የሚያጠናክሩ ሥራዎች 

ይሰራሌ።  

 

 

 


