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በመፍታትና የወጣቶቻችን ችግሮች በመለየት እንዲፈቱ
ለማድረግ ተንቀሳቅሰናል፡፡

I.መግቢያ፡አራተኛው የሊጋችን ጉባኤ “ በወጣቶች የተጠናከረ
ትግል የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥ ወደፊት!! ” በሚል
መሪ ቃል የአገራችን ወጣቶች ተደቅኖባቸው ከነበረው
የተስፋ መቁረጥ አደጋ ወጥተው ያካሄዱት እልህ
አስጨራሽ ትግል የለውጥ ፍሬ ማሳየት
በጀመረበትና
ይህን መታየት የጀመረ ተስፋ ሰጭ ለውጥ ከመቸውም
ጊዜ በላይ አጠናክሮና ተንከባክቦ ማስቀጠል አስፈላጊ
በሆነበት፣ በእናት ድርጅታችን ኢህአዴግ በተደረጉ ውስን
እንቅስቃሴዎች ለተመዘገቡ አብረቅራቂ ውጤቶች እውቅና
በመስጠት ወይንም ሻምፒዮን በማድረግ ለበለጠ ውጤት
መነሳሳት እጅግ አስፈላጊ በሆነበት ወቅት ይካሄዳል፡፡
ስለሆነም አራተኛ መደበኛ ጉባኤያችን የሚያካሂዳቸው
ግምገማዎችና የሚወስናቸው ውሳኔዎች ለወጣቶቻችን ንቁ
ተሳትፎና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት መረጋገጥ፣ ሰብአዊ መብት
መከበርና ቀጣይነት ላለው ለውጥ እውን መሆን ከፍተኛ
የሆነ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡
አራተኛው መደበኛ ጉባኤያችን የአገራችን ወጣቶች
ሲሞግቱባቸው የነበሩ የተሳትፎ፣ የተጠቃሚነትና የሰብአዊ
መብት አያያዝ እና ጥያቄዎች ሰሚ በማጣታቸው ምክንያት
ሙግታቸው ወደ አመፅ ተቀይሮ በከፈሉት የህይዎት፣ የአካል
መጉደል ፣ የገንዘብ፣ የጊዜና የእውቀት መስዋእትነት ለውጥ
መታየት በጀመረበት ወቅት የሚካሄድ ጉባኤ ነው፡፡
የአገራችን ወጣቶችና ህዝቡ በቀሰቀሱት ቁጣና ግጭት
ተገፋፍቶ ወደ ጥልቅ ተሃድሶ ከገባው እናት ድርጅታችን
ኢህአዴግ ጋር በጋራ እና በራሳችን በሊግ መዋቅራችን
ወደ ንቅናቄ የገባን ሲሆን በአመራራችን የነበሩ ችግሮችን
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በተለይም በወጣቶቻችን የሚነሱ የተሳትፎ ጥያቄዎች
እንዲመለሱ ለማድረግ የተለያዩ የስብዕና መገንቢያ ስልቶችን
በመንደፍ እንቅስቃሴ ለማድረግ ሞክረናል:: ምክንያታዊ
የክርክር መድረኮችን በማዘጋጀትና ኩነት ተኮር የግንዛቤ
ማሳደጊያ መድረኮችን በመፍጠር እርብርብ አድርገናል፡፡
በየደረጃው እናት ድርጅታችን በሚፈጥራቸው መድረኮች
በመሳተፍ ልምዳችን እያሳደግን የመጣን ሲሆን በወጣቶቻችን
የሚታዩ የተሳትፎ ችግሮችን እየለዩ ለመታገል ተሞክሯል፡፡
የወጣቶቻችን የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጥያቄዎች እንዲመለሱ
ለማድረግ የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎችን ከመፍጠር ባለፈ
አመርቂ ስራ መስራት ያልተቻለ ቢሆንም በሁሉም ዘንድ
የተጠቃሚነት ጉዳይ አጀንዳ እንዲሆን ጥረት ተደርጎበታል::
እናት ድርጅታችን ኢህአዴግ የአመራር ለውጥ ካደረገ
በኋላ ባለፉት ሶስት ዓመታት ችግር ፀንቶባቸው የነበሩ
አካባቢዎችን ቅድሚያ በመስጠት የመመልከት ከህዝቡ
በተለይም ከወጣቶች ልብ ውስጥ ተመናምኖ የነበረው ተስፋ
መልሶ እንዲያቆጠቁጥ ለማድረግ ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል።
ዴሞክራሲን ለማስፋት በተወሰዱ እርምጃዎች የወጣቶቻችን
ተስፋ በእጅጉ ለምልሟል፡፡ የጥላቻን ግንብ ለማፍረስና
የፍቅርን ድልድይ ለመገንባት በተደረጉ እንቅስቃሴዎች
ወጣቶቻችን ለውጥ ፈላጊዎች ብቻ ሳይሆን የለውጡ ግንባር
ቀደም ተዋናኝ እንዲሆኑ አነሳስቷቸዋል:: የተጀመረው ለውጥ
በአገራችን ወጣቶች ዘንድ ብቻ ሳይሆን በአህጉራዊና አለም
አቀፋዊ መድረኮች ከፍተኛ አድናቆትንና ተቀባይነትን ያገኘ
ነው፡፡ ለውጡ ለአገራችን ወጣቶች መልካም እድሎችን
የፈጠረ ቢሆንም ተግዳሮቶችም ይታዩበታል፡፡ የተገኘውን
ነጻነትና ዴሞክራሲ ከህግ የበላይነት ጋር ተጣጥሞ ለነበሩብን
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ቁልፍ ችግሮች መፍቻ እንዲሆን መስራት ይጠይቃል፡፡
ስለሆነም ጉባኤው ለወጣቶቻችን የተፈጠረውን መልካም
እድል አሟጦ ለመጠቀም ፣ ተግዳሮቶችን አምርሮ
በመታገል ለማስወገድ፣ የተጀመረው ተስፋ ሰጭ ለውጥ
ባለቤቶች ድርጅታችን፣ ሊጋችንና መላው ህዝባችን
መሆናቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችል ሁኔታ የሚፈጥር
መሆን ይኖርበታል፡፡
የኢህአዴግ ወጣቶች ሊግ 4ኛ መደበኛ ጉባኤ የሊግ
አደረጃጀታችን ማጠናከር ከመቸውም ጊዜ በላይ አስፈላጊ
በሆነበት ወቅት ይካሄዳል፡፡ እንደሚታወቀው
ከላይ
እስከታች ያለው የሊግ መዋቅራችን ተልዕኮውን በውል
ተገንዝቦ በመንቀሳቀስና ውጤት በማስመዝገብ ውስብስብ
ችግር ያለበት ነው፡፡ የሚመራውን የህብረተሰብ ክፍል
መብት በማስከበርና ጥያቄዎቹ እንዲመለሱለት በመስራት
ጅምር እንቅስቃሴዎች እንደተጠበቁ ሆኖ በርካታ
ጉድለቶች ያሉበት ነው፡፡ የአገራችን ወጣቶች ቀልብ
የሚስብ አደረጃጀት ሆኖ በመንቀሳቀስ በኩል ውስንነት
የሚታይበት ነው፡፡ ከድርጅቱ የተሰጠውን አንጻራዊ ነጻነት
ተጠቅሞ ለሚመራው የህብረተሰብ ክፍል ተሳትፎና ፍትሃዊ
ተጠቃሚነት መረጋገጥ በሚያደርገው ትግል
ለእናት
ድርጅቱ መጠናከር አስተዋጽኦ ማድረግ ሲገባው
እናት
ድርጅቱ ሲፋዘዝ አብሮ የሚፋዘዝና መጠናከር ሲጀምር
የሚያንሰራራ መዋቅር ነው፡፡ ለእነዚህ መሰረታዊ ችግሮች
ዋነኛ ምንጮች የእናት ድርጅታችን የቅኝት ችግር
እንደተጠበቀ ሆኖ በመዋቅራችን ውስጥ የጠባቂነት፣ የስንፍ፣
የአድርባይነት እና የመሪነት ጥበብ እጥረት ችግሮች ስር
የሰደዱ በመሆናቸው ነው፡፡
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በአገራችን ወጣቶች ዘንድ የተጫረው ከፍተኛ የለውጥ ተስፋ
ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚችለው ሊጋችን ይህን መልካም
አጋጣሚ ተጠቅሞ ተጠናክሮ የወጣቶቻችን ቀልብ መሳብ
የሚችል አደረጃጀት ሲሆን እንደሆነ መገንዘብ ይኖርብናል፡፡
ሥለሆነም የሊጋችን የውስጠ ድርጅት ስራዎች የማጠናከር፣
አደረጃጀቶቻችን በውል ፈትሾ ማስተካከል፣ በመዋቅራችን
ስንፍናን እና ጠባቂነትን እንዲሁም አድርባይነትን ማስወገድ፣
የሊግ አመራራችን ከወቅቱ የወጣቶች ችግርና ፍላጎት ጋር
ሊመጣጠን የሚችል አመራር ለመስጠት በሚያስችለው
ሁኔታ ማዘጋጀት ይጠበቅብናል፡፡ ጉባኤው እነዚህን ጉዳዮች
መሰረት ያደረገ አቅጣጫዎችን እንደሚያስቀምጥ ታሳቢ
ይደረጋል፡፡
ስለሆነም 4ኛው የኢህአዴግ ወጣቶች ሊግ ጉባኤ ሪፖርት
የ3ኛው የሊጋችን ጉባኤ ውሳኔዎችና አቅጣጫዎች አፈጻጸም
እና የ4ኛው መደበኛ ጉባኤ አቅጣጫዎችን በማካተት
እንደሚከተለው ተዘጋጅቶ ቀርቧል፡፡
ክፍል አንድ
II. የ3ኛው የሊጋችን ጉባኤ
ውሳኔዎች አፈጻጸም

አቅጣጫዎችና

1. የፖለቲካና ድርጅት ስራዎች አቅጣጫዎችና
ውሳኔዎች አፈጻጸም
ድርጅታችን ኢህአዴግ በ10ኛ ድርጅታዊ ጉባኤዉ የሊጋችን
የአሰራርና አደረጃጀት መመሪያ እንዲከበር እና ከእናት
ፓርቲ ጋር የሚኖረዉ ግንኙነት እንዲጠናከር ያስቀመጠዉን
አቅጣጫ በሁሉም የእናት ድርጅት ደረጃዎች ተግባራዊ
እንዲሆን በተጠናከረ መልኩ እንሰራለን በሚል አቅጣጫ
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ተቀምጦ ነበር::
ስለሆነም የሊጋችንን አደረጃጀት በየደረጃዉ በሪፖርትና
ግብረ መልስ፣ በሪፖርትና እቅድ ግምገማና ኦረንቴሽን፣
በሚካሄዱ የሱፐርቪዥን ስራዎች የሊጉን ከፍተኛ
አመራሮች በማሳተፍ፣ የወጣት ሊግ አመራሮች ልዩ
ስልጠና እንዲሰጣቸው በማድረግ፣ እንደ እናት ድርጅት
ስልጠና ሲዘጋጅ የሊግ አመራሮችን በማሰልጠን፣ የሊጉ
ተቋማዊ አቅም እንዲጠናከር በማድረግ፣ በተለይ ሊጉ
በሰዉ ሃይል ለማጠናከር እና የሊጉን የሰው ሃይል ራሱን
ችሎ እንዲያሰማራ በመደገፍ ያደረጉት ጅምር እንቅስቃሴ
የሚበረታታ ነዉ።
የእናት ድርጅት ከፍተኛ አመራር ሊጋችን እንዲጠናከርና
የዳበረ ልምድ ካለው አመራር ተሞክሮዎችን እንዲቀስም
ካለው ፍላጐት በመነሳት በእናት ድርጅቱ የምክር ቤትና
የማዕከላዊ ኮሚቴ መድረክ ያለ ድምፅ እንዲሳተፍ ፣
በድርጅት ስራ አመራር ኮሚቴ ተደራጅቶ የእናት
ፖርቲውን ተግባራት እየገመገመና ልምድ እየቀሰመ
የሊግ ተግባራትንም ለስራ አመራር ኮሚቴው በማቅረብ
እያስገመገመ እንዲሄድ፣ ከድርጅትና ፖለቲካ ዘርፎች ጋር
በጋራ እየገመገመ እንዲመራ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋፅኦ
እያደረገ ይገኛል፡፡
በእናት ድርጅታችን አመራሮች የሚሰጥ ድጋፍ እየተሻሻለ
የመጣ ቢሆንም የሊግ መዋቅራችን ከጥገኝነት ተላቆ
ለሚወክለው የህብረተሰብ ክፍል ጥቅም መረጋገጥ
እንዲታገልና በሚያደርገው ትግል ለእናት ድርጀታችን
መጠናከር አስተዋጽኦ እንዲኖረው አድርጎ በመቃኘት እና
በማጠናከር በኩል የሚታየው ጉድለት ሰፊ ነው፡፡ በአገር
አቀፍ ደረጃ በሚኒስቴር መ/ቤቶች፣ በክልል ደረጃ በሚገኙ
ቢሮዎች እና ወደታች ያሉ የመንግስት መዋቅሮች ሊጋችን
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በባለቤትነት በማሳተፍ በመደገፍና ተቀናጅቶ በመስራት
ጉድለት ያለ መሆኑ፣ ሊጉ የሚያቀርበውን የተለያዩ
ጥያቄዎች በሃሳብ የተጀመሩ ጉዳዮች ቢኖርም በተጨባጭ
ችግሩ የመጨረሻ እልባት ያለመስጠት፣ ከፍተኛ አመራሩ
ባለው ስሜትና ፍላጐት ልክ ወደ ታች ያለው የእናት
ድርጅት አመራር ግለቱን ጠብቆ እንዲቀጥል አለማድረግ፣
የሊጋችን የአሰራር መመሪያ ለማክበር ፈቃደኛ አለመሆን
በተለይም በወረዳ ደረጃ የሊግ አመራርን እንደ ተጨማሪ
የሠው ሃይል በማየት ተቆጥሮ ከተሠጠው ስራ ውጭ
የማሠማራት፣ የሊግን ተግባር ባጠናከረና ውጤታማ ባደረገ
ቁጥር የእናት ድርጅቱን ስራ እንዳጠናከረ አድርጐ
ያለማየት፣ በመካከለኛና በዝቅተኛ አመራሮች ዘንድ
የሚታየው በተለይም በመካከለኛ አመራሮች ለሊጉ ፅ/
ቤት ሳያሳውቁ አመራሩን ለረዥም ጊዜ ስራዉን በሚጎዳ
መልኩ መስክ የመመደብ፣ በወረዳ ደረጃ አመራሩ ወደ
ቀበሌ ሲወርድ የሊግን ስራ ትኩረት ሰጥቶ አለመደገፍ፣
አዲስ በተቋቋሙ ዞኖችና በወረዳ/ከተማ/ አስተዳደሮች
አካባቢ ያሉ የግብዓት ማነቆዎች በወቅቱ አለመፍታት
ዋና ዋናዎቹ ትኩረት የሚጠይቁ እጥረቶች ናቸዉ።
ሊጋችን ባለፉት ዓመታት በተከናዉኑ ተግባራት አባላትን
በስፋት ለመመልመል ተንቀሳቅሷል፡፡ ይሁን እንጂ በአገራችን
ካሉት ወጣቶች ብዛት አኳያ ተወስዶ ሲታይ የተመለመለዉ
አነስተኛ በመሆኑ በቀጣይ በገጠር እና በከተማ ግንባር ቀደም
ወጣቶችን የመመልመል እና አደረጃጀቱን የማጠናከር ስራ
እንሰራለን፣ በተለይ በቂ አባላት ባላፈራንባቸዉ የጥቃቅንና
አነስተኛ፣ተማሪ፣መንግስት ሰራተኞች እና ተፅዕኖ ፈጣሪ
የሆኑ ምሁራን ወጣቶች በስፋት እንዲቀላቀሉ እንሰራለን
በሚል በ3ኛ ጉባኤያችን አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር፡፡
ስለሆነም የተቀመጠውን አቅጣጫ ተግባራዊ ለማድረግ
ርብርብ የተደረገ ሲሆን የአባላት ማፍራት ስራችንን
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በተመለከተ በየዓመቱ በተከናወኑ የንቅናቄ ስራዎች ጋር
አስተሳስረን በሚካሄዱ የልማት፣ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ
እና መልካም አስተዳደርን የማስፈን ተግባራት በሁሉም
ዘርፎች አዳዲስ አባላትን ለመመልመል ተንቀሳቅሰናል::
በዚህ መሰረት በሦስት አመቱ ለመመልመል በዕቅድ
ከተያዘዉ 2157628 ውስጥ1181579
(54.7 በመቶ )
አዳዲስ አባላትን ብቻ መመልመል ተችሏል፡፡ ግን
ደግሞ በአገራችን በገጠመው ወቅታዊ ችግርና በሊጋችን
በአናጻራዊነት ራሱን ችሎ ተግባራትን ያለመፈጸም ችግር
ምክንያት በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የተፈለገውን ያክል
ውጤት ማስመዝገብ አልተቻለም፡፡ በአጠቃላይ ተወስዶ
ሲታይ የአዳዲስ አባላት ምልመላ ስራችን የአፈጻጸም ደረጃ
ከዕቅዳችን አኳያ በመጠንም ሆነ በጥራት ችግር ያለበት
በመሆኑ አዳዲስና ግንባር ቀደም ወጣቶችን በህገ-ደንባችን
መሰረት በመመልመልና በሊጉ ምንነት፣ በህገ-ደንባችንና
በፕሮግራማችን ዙሪያ ግንዛቤያቸውን እያሳደጉ ወደ ሊጉ
አደረጃጀት በማቀላቀል የሊግ አደረጃጀታችን መሰረቱ
የሰፋ የትግል መድረክ ሆኖ የማገልገል ሚናዉን በአግባቡ
እንዲወጣ ማድረግ ይጠበቅብናል፡፡
280733 የሊጋችን አባላት በእድሜ ከሊግ አባልነት
በክብር የተሰናበቱ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ባለፉት
ሦስት አመታት በሊጋችን ከገጠሙን ወቅታዊ ችግሮች
እና ሌሎች ምክንያቶች ጋር ተያይዞ ሰፊ የሆነ አባላትን
የማጥራት ተግባር የተከናወነበት ወቅት በመሆኑ 633595
አባላት ከአባልነት ተሰናብተዋል፡፡
የአባላት መዋጮ የማሰባሰብ ስራችን ትኩረት ሰጥተን
በመስራት ሊጋችን በፋይናንስ ማጠናከር እንደሚገባን
ያስቀመጥነውን አቅጣጫ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ
ያደረግን ሲሆን የተሻለ ውጤትም ተመዝግቦበታል፡፡
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በዚህም በሦስት አመቱ መሰብሰብ ከታቀደው 18243251
ብር 14892948 ብር ( 81.6 በመቶ ) መሰብሰብ ተችሏል፡፡
ይሁን እንጅ ስራ አጥ የሆኑ የሊጋችን አባላት መዋጮውን
በወቅቱ ለመክፈል የሚቸገሩ መሆኑና ተደጋጋሚ ክፍያዎችን
እንዲከፍሉ መጠየቃቸው ተጽዕኖ እየፈጠረባቸው መሆኑን
አባላት በቅሬታ የሚያነሷቸው ናቸው፡፡
እናት ድርጅታችን ኢህአዴግ በ10ኛዉ ድርጅታዊ ጉባኤዉ
ሊጋችን ተኪ አመራር የሚፈጠርበት እንዲሆን ከፍተኛ
ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ አቅጣጫ አስቀምጧል፡፡
በዚህ መሰረት 10ኛዉ ድርጅታዊ ጉባኤ ያስቀመጠዉን
ተኪ ሆኖ የመቀጠል አቅጣጫ ተግባራዊ እንዲሆን እና
ሊጋችን ተልዕኮዉን እንዲወጣ መዋቅሩን ማጠናከር ወሳኝ
ጉዳይ በመሆኑ የሊጉ የተቋም አቅም ግንባታ የተለየ
ትኩረት ይሰጠዋል፡፡ ዋናው የትኩረት አቅጣጫችን
ህዋሳትና መሰረታዊ ድርጅቶች ተግባርን መሰረት ያደረገ
የአቅም ግንባታ አቅጣጫ ይሆናል፡፡ ተቋማዊ አሰራራችን
ከመቼዉም ጊዜ በላይ እንዲጠናከርና በተልዕኮአቸዉ
ግልፀኝነት እንዲፈጠር የሚደረግ ይሆናል በሚል አቅጣጫ
ተቀምጦ ነበር፡፡
ስለሆነም ከጉባኤያችን ወዲህ የወጣቶችን ፖለቲካዊ
ተሳትፎ እና ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ አኳያ የድርጅታችን
የወጣት ሊግ አቅም የመገንባት፣ ነፃ የወጣት አደረጃጀቶችን
የመደገፍ፣ ወጣቶች በአካቢያቸውና በአገራዊና ክልላዊ
ጉዳዮች ያላቸውን ተሳትፎ የማጐልበት፣
በአመራር
ያላቸውን ተሳትፎ የማጠናከርና የመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ
ትኩረት በማድረግ ሲያከናውን ቆይቷል፡፡
በዚሁ መሰረት ከ10ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ማግስት የሊጋችን
3ኛ መደበኛ ጉባኤ በድምቀት እንዲካሄድና በወጣቶች
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ጉዳይ ላይ መክሮ አቅጣጫዎችን እንዲያስቀምጥ ሃብት
ከመመደብ ጀምሮ ነፃነታችን በማይጋፋ መንገድ ድጋፍ
ተደርጓል፡፡
ሊጋችን የወጣቶችን ሁለንተናዊ ብቃት ለማረጋገጥም በራሱ
ሊጉ ከወጣቶች አኳያ በሚቀርጻቸው አጀንዳዎችና በእናት
ድርጅቱ የሚወርዱ ተግባራትን መሰረት አድርጎ ከሚሰራው
የወጣቶችን አመለካከት የመቃኘት ስራ በተጨማሪ በህዋስና
በመሰረታዊ ድርጅት ተደራጅተው የዕለት ተዕለት አቅም
ግንባታና ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ የማይናቅ ሚና
እየተጫወተ ይገኛል፡፡ ድርጅታችን ከገጠመው ወቅታዊ
ችግር ለመውጣት የወሰነውን በጥልቀት የመታደስ ንቅናቄ
እንደ ምቹ አጋጣሚ በመውሰድ የሊጋችን አመራርና አባላት
የድርጅታችን መስመር በጥልቀት እንዲረዱና ከገባንበት
ብልሽት ለመውጣት ራሳቸው እንዲፈትሹ እንዲሁም
የራሳቸው መዋቅር የማጥራትና መልሶ የማደራጀት ስራ
ተሰርቷል፡፡
ሊጋችን በተግባር ልምድ ልውውጥ፤ በዕለት ተዕለት
ግንባታና በስልጠናዎችም እንዲጠናከር እየተሰራ ያለው
ስራ የሊጋችን አቅም ከመገንባት አልፎ ለእናት ድርጅቱ
ተኪ አመራር ከመፍጠር አንጻርም ከፍተኛ ፋይዳ ያለው
ነው:: ይሁን እንጅ የሊጋችን ህዋሳትና መሰረታዊ ድረጅቶች
ተልዕኮዎቻቸውን መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴ ከማድረግ
እና የአባላት የአቅም መገንቢያ ማዕከል ሆኖ ከማገልገል
አኳያ ሰፊ ችግር የሚታይባቸው ናቸው፡፡ አልፎ አልፎም
አይደለም አቅደውና በየጊዜው እየተገናኙ ተግባራትን
ሊመሩ ህልውና የሌላቸው፣ አባል እንጅ አደረጃጀት የሌላቸው
የመሆን አደጋ የገጠማቸው መሆኑ በመስክ ምልከታም
ጭምር ተረጋግጧል፡፡ 4ኛ የሊጋችን ጉባኤም ቸግሩን
በውል መክሮበት ቀጣይ አቅጣጫ እንደሚያስቀምጥበት
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ይጠበቃል፡፡
የምልአተ ወጣቱን ጥቅም ለማስከበር የተሰለፉትን
ዴሞክራሲያዊ የወጣት አደረጃጀቶች የጋራ ዕቅድ በማዉጣት
የሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በተደራጀ
መንገድ እንዲሰራና ተገቢ ትኩረት እንዲሰጠዉ ይደረጋል
በሚል አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር፡፡
ሆኖም ግን ባለፉት ሦስት አመታት ገጥሞን በነበረው
ወቅታዊ አገራዊ ችግር ምክንያት ከዚህ ግባ የሚባል
ውጤት ያልተመዘገበበት ሲሆን በየደረጃዉ የሚገኙ
የወጣቶች ማህበርና ፌዴሬሽኖችን በማጠናከር ከዝግጅት
ምዕራፍ ጀምሮ ከተከናወኑ ወጣቶችን ተሳታፊና ተጠቃሚ
በሚያደርጉ አጀንዳዎች ዙሪያ በመቀናጀት ለመስራት
ተሞክሯል፡፡ ከአቻ ዴሞክራሲያዊ አደረጃጀቶች ጋር
ተደጋግፎ በመስራት በሚጠበቀው ደረጃ ተሂዶበታል ለማለት
የማያስችል ቢሆንም አልፎ አልፎ በተፈጠሩ አጀንዳዎች
ዙሪያ አብሮ ለመስራት ሙከራዎች ተደርገዋል፡፡ 2,115,645
የሊጋችን አባለት በወጣቶች ማህበርና በሌሎች አደረጃጀቶች
አባል ሆነው እንዲንቀሳቀሱና ለአደረጃጀቶች መጠናከር
የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ተደርጓል ፡፡ ይሁን
እንጂ ከላይ እስከ ታች ያለዉ ኮሚቴ ተቀናጅቶ በመስራት
ጅምር እንቅስቃሴ የሚታይበት ቢሆንም የሊጋችን አባላት
የአደረጃጀቶቹ አባል ሆነው እንዲመዘገቡ ከማድረግ ባለፈ
ወጥ በሆነ መንገድ የወጣቶች የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊና
የፖለቲካ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ችግሮች እንዲፈቱ ግንባር
ቀደም ሆኖ ተግባራትን በመፈጸም ዉስንነት ያለበት ስለሆነ
በቀጣይ በትኩረት መስራት የሚጠይቅ ይሆናል፡፡
የዓቅም ግንባታ ስልጠና ከተጨባጭ የተግባር እንቅስቃሴ
ጋር በማስተሳሰር እንዲመራ ይደረጋል፡፡ የዓቅም ግንባታ
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ስልጠናዉ አጫጭርና ወቅታዊ አገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች
መሰረት በማድረግ በሊጉ መዋቅር እና በእናት ድርጅት
በጋራ ሰነድ በማዘጋጀት በጋራ እንዲሰራ እናደርጋለን
የሚል አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር፡፡
በመሆኑም ከእናት ድርጅት አመራሩ ጋር እየተሰጠ ካለው
ስልጠና በተጨማሪ የሊግ መዋቅራችን እንዲጠናከርና
የመድረኩን ተልዕኮ ተገንዝቦ ለተፈፃሚነቱ እንዲረባረብ
እንዲሁም የሚወክለዉን የህብረተሰብ ክፍል ተሳትፎና
ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንዲታገል ለማድረግ በሊጋችን
ተልዕኮ፣ የአሰራርና የአደረጃጀት መመሪያ፣ በአገራችን
ወጣቶች የእድገት ፓኬጅና ማስፈፀሚያ ስትራቴጅው፣
በፌድራሊዝም ስርዓታችንና የሃገራችን ዘላቂ ሰላም፣
በማሕበራዊ ጠንቆችን በማስወገድ ረገድ የወጣት አመራር
ሚና፣ እንዲሁም በአብዮታዊ ዲሞክራሲ የአመራር ጥያቄ
ዙሪያ ለ 4187 የሊግ አመራሮች ለተከታታይ 29 ቀናት
በመለስ ዜናዊ የአመራር አካዳሚ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡
ስልጠናውን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በመከታተል በሊጋችን
የነበረው ተነሳሽነት መልካም ስለሆነ ተጠናክሮ መቀጠል
ይኖርበታል፡፡ በሌላ በኩል የስልጠናውን ጭብጦች አሟልቶ
አለመጨበጥና የተሰጠውን ስልጠና መሬት ያለማስነካት
ችግሮች የታዩ ስለሆነ ወደፊት ማስተካከል ይጠበቅብናል፡፡
የህዝብ ግንኙነት እና ኢንዶክትሪኔሽን ስራችን በተጠናከረ
መንገድ
የሚሰራ
ይሆናል፡፡
የአገራችን
ወጣቶች
በአብዬታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር የሚሰለፍበት የፀረኪራይ ሰብሳቢነት ትግል በማጠናከር የልማታዊ ፖለቲካል
ኢኮኖሚ እንዲጎለብት ለማድረግ የህዝብ ግንኙነት ስራ
በማጠናከር እንሰራለን በሚል አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር፡፡
ስለሆነም የተቀመጠውን አቅጣጫ ተግባራዊ ለማድረግ
በመዋቅራችን የተከናወኑ የፖለቲካና ድርጅት እንዲሁም
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የልማትና መልካም አስተዳደር ተግባራት በህዝብ ግንኙነት
ስራዎች መታጀብ እንዳለባቸዉ በእቅዳችን አካተን
ተንቀሳቅሰናል፡፡ በዕቅዳችን መሰረት በቂ እንቅስቃሴ
አድርገናል ለማለት የማያስደፍር ቢሆንም በሊጉ የተከናወኑ
ተግባራትን ለወጣቱና ለአጠቃላይ ህዝብ እንዲደርስ
የማድረግ ጅምር ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ ባለፉት ሦስት
አመታት በአገራችን ወጣቶች የተካሄዱ ትግሎችንና
የገጠሟቸውን ፈተናዎች በህዝብ ግንኙነት ስራዎች በማጀብ
ለህዝቡ በተለይም ለወጣቶቻችን አይንና ጆሮ በማድረስ
በኩል የነበረው ውስንነት ሰፊ ነው፡፡ የዚህ ምክንያቱ
ተግባሩ ያለውን ፋይዳ ተረድቶና ልዩ ልዩ የህዝብ ግንኙነት
ስልቶችን ተጠቅሞ ለመፈፀም የሚያስችል የአመራር ብቃት፣
የታታሪነትና የልምድ መሰረታዊ ችግሮች በመዋቅራችን
በመኖራቸው ነው፡፡
ባለፉት ሁለት አመት ተኩል የተጀመረዉን የማህበራዊ
ሚዲያ(social media) ስራችን ተጠናክሮ እንዲቀጥል
ይደረጋል፣ የሊጋችን አባላት በማደራጀት ሰፊ የሀሳብ ትግል
የሚካሄድበት፣ የድርጅታችን የልማትና የዴሞክራሲ ስርዓት
ግንባታ ሂደት ትክክለኛ መረጃ በማሰራጨት እና ሰላም
እንዳይሰፍንና ዲሞክራሲ እንዳይሰፋ የሚፈልጉ ኃይሎች
የሀሰት ፕሮፖጋንዳ በዴሞክራሲያዊ የሀሳብ ትግል መርህ
ተከትለን እንሰራለን በሚል አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር፡፡
ስለሆነም ከማዕከል ጀምሮ የተከፈቱ ፔጆችን የማነቃቃት
ስራ የተሰራ ሲሆን ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም ሊጋችን
በየክልሉ የተሰሩ ስራዎችን ለወጣቱ የማስገንዘብ እንዲሁም
የአገራችን አንድነት የማይፈልጉ ሃይሎች ሰፊዉ ወጣት
የሚጠቀምበት ማህበራዊ ሚዲያን ተጠቅሞ የአገራችንን
አንድነት ለመናድ የሚያደርጉትን ጥረት ለማጋለጥ ውስን
እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል፡፡ በዚህም 81 ከዘርፉ ጋር
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ቅርበት ያለቸውን የሊጋችን አመራሮችና አባላት መልምለን
በኢህአዴግ ደረጃ 10 ቀናት የወሰደ የአሰልጣኝነት ስልጠና
ተሰጥቷል፡፡ የተሰጠውን ስልጠና እንደ መልካም አጋጣሚ
በመጠቀም የሰለጠነውን የሰው ሃይል ተከታትሎ ወደ ተግባር
እንዲገባ በማድረግ በኩል የነበረው ውስንነት ሰፊ ነው::
ከማዕከል እስከ ወረዳ እና ከተማ አስተዳደር የተከፈቱት
ፔጆች እንቅስቃሴ እንዲጀምሩ የተደረገ ቢሆንም በተከፈቱ
ፔጆች ወቅታዊ፣ ተጨባጭነት ያላቸው፣ የሚያስተምሩና
የተመረጡ መረጃዎችን እያስተላለፉ ወጣቶቻችን ለተሳሳተ
አላማ ሰለባ እንዳይሆኑ ከመታደግ አንፃር ተወስዶ ሲታይ
የተደረገው እንቅስቃሴ ከዚህ ግባ የሚባል አይደለም፡፡
በአጠቃላይ በየክልሉ ባሉ የተለያዩ ሚዲያዎች አማካኝነት
በሊጉ የተከናወኑ ተግባራትን ለወጣቱ እንዲደርሱ በማድረግ
በኩልም ያለው ውስንነት ሰፊ ነው፡፡ ወጣቶች ከወቅታዊ
አገራዊና አለማቀፋዊ ሁኔታዎች ጋር እንዲገናኙና
ሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የሚያስችላቸው
ስራ አልተሰራም፡፡
ስለሆነም በዚህ ዘርፍ ውጤታማ እንቅስቃሴ ማድረግ
ለወጣቶች ስብዕና ግንባታ፣ ምክኒያታዊነትን ለማሳደግ፣
ዲሞክራሲን ለማስፋት፣ የተጀመረውን ዙሪያ መለስ የለውጥ
እንቅስቃሴ አጠናክሮ ለማስቀጠል፣ የወጣቶችን ተሳትፎና
ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማሻሻል እና የአገራችን እድገት
መረጋገጥ የማይፈልጉ ኃይሎችን እኩይ ተግባር በየጊዜው
ለማጋለጥ ያለው ፋይዳ ትልቅ በመሆኑ የተለየ ትኩረት
ሰጥተን ልንረባረብበት ይገባል፡፡
ከላይ እስከ ታች ጠንካራ የክትትልና ድጋፍ ስርዓት በመዘርጋት
በክልሎች መካከል ያለዉን የአፈፃፀም ልዩነት የማጥበብ ስራ
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ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል፡፡ በየአከባቢዉ የሚገኙ
መልካም ተሞክሮዎችን በመለየት፣በማደራጀት፣በመቀመር
እና በመተንተን
የማስፋት ስትራቴጂ በታቀደ መልኩ
ተግባራዊ ለማድረግ እንሰራለን በሚል በጉባኤያችን
አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር፡፡
ስለሆነም ባሳለፍነዉ የጉባኤ ዘመን ተከታታይነት ያላቸው
የተግባር መከታተያ ቼክ ሊስቶችን በማውረድ፣የጽሁፍ
ግብረመልስ በመስጠት፣ በጽ/ቤት ደረጃ መድረኮችን
እያዘጋጀን
የተግባራቱን
አፈጻጸም
በመገምገምና
አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ ለመከታተልና ለመደገፍ ጥረት
ተደርጓል፡፡
በግብረ-መልሶችና በመድረኮች ከሚደረጉ የልምድ ልውውጥ
ስራዎች በተጨማሪ ከደኢህዴን ወጣቶች ሊግ በወጣቶች
የክርክር መድረክና ስራ አጥነት መቀነስ /zero job less
mobilization/ ዙሪያ የተገኙ ተሞክሮዎች ተቀምረው ወደ
ሁሉም አካባቢዎች እንዲሰፉ በማድረግ ጅምር ስራዎች
ተሰርተዋል ከእናት ድርጅት ጽ/ቤት የሱፐርቪዥን
መምሪያ ጋር በመቀናጀት በገጠርና በከተማ የወጣቶች
ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ተሳትፎ እና ፍትሃዊ
ተጠቃሚነት ያለበትን ደረጃ ለማረጋገጥና ለሚመለከታቸው
አካላት ግብዓት ለመስጠት የሱፐርቭዥን ስራ ተሰርቷል::
የሱፐርቪዥኑን ግኝት መሰረት በማድረግም በየደረጃው
ግብረ-መልስ እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡ ይሁን እንጅ ከላይ
የተጠቃቀሱ ጅምር ስራዎች እንደተጠበቁ ሆነዉ ተግባራትን
በተቀመጠዉ አቅጣጫ መሰረት ያለመፈፀም እና ውጤት
ያለማምጣት ጉድለቶች ስፋት ያላቸው በመሆኑ በትግል
ማረም ይኖርብናል፡፡ ጥብቅ የሆነ የክትትልና ድጋፍ ስርዓት
የመዘርጋት ጉዳይ በጉባኤያችን አቅጣጫ ተቀምጦበት
ሊሰራበት ይገባል፡፡
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በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ትልቅ
ትኩረት ከተሰጣቸዉ ስራዎች አንዱና ዋናው የወጣቶች
ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ጉዳይ ነዉ፤ በዚህም የገጠር
ግብርና ትራንስፎርሜሽን በከተማ የጥቃቅንና አነስተኛ
ተቋማት ልማት ለማረጋገጥ በሚደረገዉ ጥረት ወጣቶች
የበኩላቸዉ ሚና እንዲጫወቱ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ይደረጋል፣
የሰብል ምርታማነት ለማሳደግ፣ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ
እና የመስኖ ልማት ስራ ለማስፋፋት የተያዘዉን ዕቅድ
የወጣቶችን የነቃ ተሳትፎ እና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት
በሚያረጋግጥ መልኩ ተግባራዊ እንዲሆን ከፍተኛ ርብርብ
እናደርጋለን በሚል አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር፡፡

የሞተከዳና የመንግስት ሰራተኛ መሬቶችን ለወጣቱ እየሰጡ
ተጠቃሚ ማድረግ የሚሉ አቅጣጫዎች በተሻሻለው ፓኬጅ
በጉልህ የተቀመጡ በመሆናቸው ይሄንኑ መሰረት በማድረግ
ለመንቀሳቀስ ተሞክሯል፡፡ አቅጣጫዎችን ለመተግበርም
የተሻሻለውን ፓኬጅና በአዲስ የተዘጋጀውን የወጣቶች
የልማት ስትራቴጅ ዋና ዋና ጉዳዮች ማስጨበጥ አስፈላጊ
ሆኖ በመገኘቱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት
ጥረት ተደርጓል፡፡ የሊግ አመራሩ በእውቀት ላይ የተመሰረተ
አመራር እንዲሰጥ ለማድረግ በመለስ የአመራር አካዳሚ
ለ4187 አመራሮች ስልጠና ተሰጥቶበታል፡ በየደረጃው
በተዘጋጁ የሊጋችን የውይይት መድረኮችና ከወጣቶችና
ስፖርት ተቋማት ጋር በመቀናጀት ግንዛቤውን ለማሳደግ
ተሞክሯል፡፡ በየአመቱ በመንግስት ታቅደው በሚተገበሩ
ትላልቅ ፕሮጀክቶች፣ እያደገ በመጣው የአገር ውስጥና
የውጭ ኢንቨስትመንት በአምራችና አገልግሎት ዘርፍ
በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች፣ በግብርና ልማት
ስራዎች በመደራጀት ወ.ዘ.ተ. በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ
ወጣቶች የስራ እድል ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡

የወጣቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ጉዳይ
የህዳሴ ጉዞውን የማስቀጠል ርብርብ አካል በመሆኑ ከአገራችን
እድገት ጋር እየሰፋና እየጎለበተ የሚሄድ ቁልፍ ተግባር
ነው፡፡ ስለሆነም በገጠርም ሆነ ከተማ የሚኖሩ ወጣቶች
ያላቸውን ሰፊ ጉልበት ተጠቅመው በየአካባቢያቸው ባሉ
አማራጮች ወደ ስራ እንዲገቡና ምርትና ምርታማነትን
በማሳደግ ከሂደቱም ፍትሃዊ ተጠቃሚነታቸውን ለማሳደግ
እንዲችሉ ጥረቶች ተደርገዋል፡፡ በተለይም በገጠር
በኢኮኖሚው መስክ ወጣቶች በቤተሰቦቻቸው መሬት ላይ
ዘመናዊ ቴክኖሎጅ ተጠቅመው ገበያ ተኮር የሆኑና አዋጭነት
ያላቸውን ምርቶች ማምረት አለባቸው በሚለው ስትራቴጅ
መሰረት የውሃ ገብና ተራራማ መሬቶችን ማልማት፤

ይሁን እንጂ የአገራችን ወጣቶች ቁጥርና ፍላጎት
እየጨመረ መምጣት፣ በየአመቱ ከከፍተኛ ትምህርት
ተቋማት እየተመረቀ የሚወጣው ኃይል በሽዎች የሚቆጠር
መሆን፣የመንግስት አስፈጻሚ አካላት ቅንጅት አናሳ መሆን፣
የማምረቻና መሸጫ አቅርቦት ውስንነት፣ የብድር አቅርቦትና
ስርጭት ውስንነት፣ የስራ እድል ፈጠራ ስራውን በብቃት
ለመምራት የሚያስችል ወጥ የሆነ ተቋማዊ አደረጃጀትና
አሰራር በበቂ ሁኔታ አለመዘርጋትና ከእንቅርት ላይ ጆሮ
ደግፍ እንዲሉ የወጣቶቻችን የስራ ባህል ደካማ መሆንና
ሁሉንም ከመንግስት የመጠበቅ አመለካከት እንዲሁም ቀላል
ስራ የመምረጥና ተደራጅቶ ለመስራት አለመፈለግ ችግሮች
በመኖራቸው በዘርፉ ምንም ያልተሰራበት በሚያስመስል

2. የልማትና መልካም አስተዳደር የ4ኛ
ጉባኤያችን አቅጣጫዎች አፈጻጸም
2.1. የወጣቶች ኢኮኖሚያዊ ተሳታፊነትና
ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ ረገድ ያለ አፈጻጸም
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ሁኔታ ችግሩ ጎልቶ ይገኛል፡፡ በተቀመጠው አቅጣጫ
ልክም ሆነ በተደረገው ጥረት መጠን ውጤት ማስመዘገብ
አልተቻለም፡፡ ውጤት ላለመምጣቱ ምክኒያት ተደርገው
ከሚወሰዱት መካከል በአገራችን ገጥሞን የነበረው የፖለቲካ
አለመረጋጋት ችግር ዋነኛው ሲሆን ተከስቶ የነበረው የአየር
ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የመጣው ድርቅም በቀላሉ
የሚታይ አይደለም፡፡
በመንግስት በኩል የወጣቶች የስራ እድል ጥያቄ
ባይመለስ ሊያመጣ የሚችለዉን አደጋ በዉል ተገንዝቦ
ለተግባራዊነቱ በመንቀሳቀስ በኩል ውስንነት ያለ በመሆኑ
የጠራ የወጣቶችን መረጃ በመያዝ፣ ሥራ የሌላቸዉን
ወጣቶች በጥንቃቄ በመለየት ፣ ለተለዩት ወጣቶች ከልብ
ግንዛቤ በማስጨበጥ፣የወጣቶችን ፍላጎት መሰረት አድርጎ
ለስራ በማደራጀትና፣አስተማማኝ በሆነ መንገድ ወደ ስራ
በማሰማራት አሁንም ችግር እንደሆነ ቀጥሏል፡፡ በየደረጃው
ያለው የሊጋችን አመራር አሁንም የችግሩን አንገብጋቢነት
ተረድቶ ለዚህ የሚመጥን ስራ የመስራት ጉድለቱ ሰፊ
ነው::አሁንም ከተለመደው የቁጥር ጨዋታ ያልወጣንባቸው
አካባቢዎች አሉ፡፡ የምንወክለውን ማህበረሰብ ጥያቄዎች
ይዞ የመሞገት እጥረቱም ሰፊ ነው፡፡ በየአካባቢው ባሉ የስራ
ዕድል ግብረ ኃይል ተሳትፎ የሰላ ትግል በማካሄድ የባለድርሻ
አካላትም ሚናቸውን እንዲወጡ ከማድረግ ይልቅ ከነጭራሹ
የማይሳተፉ የሊግ አመራሮች መኖራቸው የሚጠበቅብንን
ያህል ማበርከት እንዳንችል አድርጎናል፡፡ በመዋቅራችን
ውስጥ ያሉ ስራ ፈላጊዎችን ሙሉ በሙሉ አሟጦ በመለየት
በኩልም ያለብን ጉድለትም ሰፊ ነው፡፡ በጥቅሉ የወጣቶችን
ተጠቃሚት ለማረጋገጥ ያለን መዋቅራዊ ቁመና ለወቅቱ
የሚመጥን ጥንካሬ ሊላበስ ይገባዋል፡፡ ባለፉት ሦስት
አመታት የስራ እድል ያልተፈጠረላቸው ተብለው ከተለዩት
1735148 የሊጋችን አባላት ውስጥ በተለያየ የስራ ዘርፎች
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1008121 /58 በመቶ/ ብቻ የስራ እድል ተፈጠሯል፡፡
ስለሆነም እናት ድርጅታችንና መንግስታችን ስራ አጥነትን
ለመቀነስ የሰጡትን ትኩረት እንደ መልካም አጋጣሚ
በመጠቀም የሊጋችን አባላት ግንባር ቀደም ሆነው መላውን
የአገራችን ወጣቶች ተሳትፎና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት
ለማረጋገጥ የሞት የሽረት ስራ አድርጎ መረባረብ የግድ
ይሆናል፡፡ መላውን የአገራችን ወጣቶች ለማነቃነቅ
የሚያስችሉ ስልቶችን በመንደፍ የተለያዩ የወጣቶች
አደረጃጀቶችን በማጠናከር የሚናቁ የወጣቶች ጥያቄዎች
በማይኖሩበት ሁኔታ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት
ጋር በቅርበት በመስራት ችግሩን ለማቃለል መረባረብ
ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ ተግባር ይሆናል፡፡ ጉባኤውም
የችግሩን አሳሳቢነት ሊመጥን በሚችል መልኩ አቅጣጫ
ሊያስቀምጥበት ይገባል፡፡
የወጣቱን የቁጠባ ባህል ማሳደግ በቀጥታ ከስራ ዕድል
ፈጠራ ጋር የሚያያዝ ተግባር ነዉ፡፡ የወጣቱን የሥራ
አጥነት ችግር የሚንፈታዉ የቁጠባ ባህሉን ማሳደግ ሲቻል
ነዉ፡፡ ስለሆነም የተለያዩ መድረኮች እየተፈጠሩ የግንዛቤ
ማስጨበጫ ስራዎች በመስራት የወጣቶቻችን የቁጠባ ባህል
ለማሳደግ እንሰራለን በሚል አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር፡፡
ስለሆነም ቁጠባን ባህል ለማድረግ እና በወጣቱ ዘንድ
ተግባራዊ እንዲሆን በአገራችን ከወረዳ እስከ ቀበሌ
በወጣቶችና በሊጋችን መድረክ ሁሉ እንደ አንድ አጀንዳ
እየያዝን ውይይት እንዲደረግበት ጥረት በማድረግ በኩል
መልካም የሚባል እንቅስቃሴ ተደርጓል፡፡ መግባባት
ይፈጠር እንጂ አሁንም ተግባሩን ለሪፖርት ፍጆታ
ከመፈለግ የዘለለ ዉጤት ማምጣት የሚችል ስራ መስራት
እንዳልተቻለ ተመላክቷል፡፡ ባለፉት ሦስት አመታት
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ትልቅ ውጤት የማስመዝገብ እድል የነበረን ቢሆንም 2.9
ሚሊዮን የሊጋችን አባላትን 3.7 ቢሊዮን ብር ለማስቆጠብ
አቅደን 1.89 ሚሊዮን የሊጋችን አባላት 1.1 ቢሊዮን ብር
የማስቆጠብ ስራ ተሰርቷል፡፡ ስለሆነም ለወጣቶቻችን ዋና
ችግር የሆነዉን ስራ አጥነት ለመፍታት ዋነኛዉ መንገድ
መሆኑን በመገንዘብ ትኩረት ሰጥተን ልንመራዉ ይገባል፡፡
ከቁጠባ ስራችን ደረጃ ያለዉ ጅምር እንቅስቃሴ እንደተጠበቀ
ሆኖ የቁጠባ ባህል ማሳደግ ለራሱ ለወጣቱ ያለዉን ዘርፈ
ብዙ ጠቀሜታ በመገንዘብ ተግባሩን ዉጤታማ በሆነ መንገድ
ማስፈፀም ይጠበቅብናል፡፡ የሊጋችን ጉባኤም ልዩ ትኩረት
በመስጠት አቅጣጫ ሊያስቀምጥበት የሚገባ ይሆናል፡፡
ታላቁ የህዳሴ ግድባችን በድህነታችን ተራራ ሆድ ላይ
እየተጠመደ ያለ የልማት ድማሚት ነው፡፡ ሁሉም
ኢትዮጵያዊ ዜጋ ፍፃሜውን በተስፋ የሚጠብቀው ሀብቱ
ነው፡፡ ይህ ለወጣቱ ያለው ፋይዳ ደግሞ ከታላላቆቹም በላይ
ነው፡፡ ስለሆነም ይህን ግድብ ከፍፃሜ ለማድረስ በሚደረገው
እንቅስቃሴ የአገራችን ወጣቶች ባለቤት ሆነው የበኩላቸውን
አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ለማድረግ እንሰራለን በሚል
አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር፡፡
ይኸውም የሚጠበቅብንን መዋቅራዊ ሚና በላቀ ደረጃ
ለመወጣት የሚያስችሉ ተከታታይነት ያላቸውን ተግባራት
የመፈፀም ጉድለት ያለብን ቢሆንም ባካሄድናቸው መጠነኛ
ጥረቶች በሦስት አመቱ በ747491 የሊግ አባል የሆኑ ወጣቶች
የ18173180 ብር ቦንድ ግዥ እንዲፈጽሙ ተደርጓል፡፡
በሌላ በኩል ግንባታውን በገንዘብ ከማገዝ ባለፈ የግድቡን
ጤንነት ለመጠበቅ እየተሰራ ባለው የተፈጥሮ ሀብት ልማት
ጥበቃ ስራ ላይ ወጣቶች በስፋት ተሳትፈዋል፡፡
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በአጠቃላይ ተወስዶ ሲታይ የህዳሴ ግድብ ግንባታዉን ከዳር
ለማድረስ የሊግ መዋቅራችንም ሆነ አጠቃላይ ወጣቶችን
በማነቃነቅ የሚጠበቀዉን ያክል ዉጤት እያስመዘገብን
አይደለንም፡፡ ስለሆነም የተለያዩ ስልቶችን በመዘርጋት
የወጣቶችን ግንዛቤ ማሳደግና ለበለጠ ዉጤት ማነሳሳት
ይጠበቅብናል፡፡ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የተፈጠሩ
ስርቆትና የተበላሹ አሰራሮችን የማጋለጥ ስራዎችን
በመስራትና የባከነው ንብረት እንዲመለስ በመታገል
የተሸረሸረው እምነት ተመልሶ እንዲገነባ ማድረግ ትኩረት
ሊሰጠው ይገባል፡፡
2.2. የወጣቶችን ማህበራዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት
ከማረጋገጥ አኳያ የጉባኤ አቅጣጫዎች አፈጻጸም
2.2.1. በትምህርት ልማት የጉባኤ
አቅጣጫዎች አፈጻጸም
የትምህርት ጥራት የማረጋገጥ ስራ ዋናዉ ትኩረታችን
በትምህርት ቤት ያለዉን አባላችን በማንቀሳቀስ እንዲፈፀም
ይደረጋል፡፡ በዚህ ስራም በ1ለ5 አደረጃጀት የሊጋችን
አባላት ግንባር ቀደም ሚና እንዲጫወቱ እንሰራለን፡፡
በገጠርም ሆነ በከተማ ትምህርት የሚያቋርጡ ወጣቶችና
ህፃናት መጠን ለመቀነስ የሚደረገዉን ስራ የጋራ እቅድ
በመዉጣት ለመቀነስ ከሚመለከታቸዉ አካላት ጋር
በቅንጅት እንሰራለን በሚል በ3ኛ መደበኛ ጉባኤያችን
አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር፡፡
በመሆኑም ሁሉም ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሰ ህጻናት
አንድም ከትምህርት ገበታ ዉጭ እንዳይሆን በሚል መርህ
መሠረት ከክረምት በጎ ፍቃድ ስራ ጋር በማስተሳሰር
የተማሪ ምዝገባ ስራዎችን ለመስራት ጥረት ተደርጓል::
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በዚህም የመጀመሪያ ደረጃ ጥቅል ተሳትፎ እና ንጥር
ተሳትፎን ለማሳደግ በተሰራው ስራ የበኩላችን አስተዋጽኦ
አበርክተናል፡፡ በተደረገው ጥረት ልክ ውጤት ያላስመዘገበ
ቢሆንም የተማሪዎች መጠነ ማቋረጥን ለመከላከል
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅቶ ለመስራት
ተሞክሯል፡፡ የሊግ አባላትን በማስተባበር የተግባር ተኮር
ጎልማሶች ትምህርት እንዲስፋፋ ከምዝገባ ጀምሮ ትምህርት
ጣቢያዎችን እስከመገንባት እንቅስቃሴ ተደርጓል፡፡
ይሁን እንጂ ዘርፉ በርካታ ወጣቶች የሚገኙበትና የነገ ሀገር
ተረካቢ ዜጋ የሚፈልቅበት እንደመሆኑ መጠን ትኩረት
ሰጥተን አጥጋቢ ስራዎች ስርተናል ለማለት አያስደፍርም፡
፡አሁንም ወደ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
የሚሸጋገረው ተማሪ በሚፈለገው ደረጃ ላይ አልደረሰም፣
ሽፋኑ የተቀመጠውን ግብ አላሳካም፣ አካል ጉዳተኛ እና ልዩ
ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች ተሳትፎ መሰረታዊ ችግር ውስጥ
ያለ ነው፣ የተማሪዎች የመጠነ ማቋረጥ ችግርም ከፍተኛ
ነው፡፡ የአገራችን የጎልማሶች ተግባር ተኮር ትምህርትም
ገና ውስብስብ ችግር ውስጥ እንደተቀረቀረ ነው፡፡ ስለሆነም
የትምህርት ልማት ዘርፉ አገራዊ እድገቱም ሆነ ለራሳቸው
ለወጣቶቻችን ያለው ተጽዕኖ ፈጣሪነት ትልቅ በመሆኑ
በጉባኤያችን አቅጣጫ አጉልተን በማስቀመጥ ርብርብ
ልናደርግበት ይገባናል፡፡
2.2.2. በጤና ልማት ስራዎች የጉባኤ
አቅጣጫዎች አፈጻጸም
በገጠር እና በከተማ የጤና ልማት ሰራዊት በመገንባት
የጤና ኤክስቴንሽን ስራዉ ዉጤታማ ለማድረግ በእናት
ድርጅታችን የሚደረገዉን ጥረት በዋናነት ወጣቱን
ስለሚጠቅም በስፋት እንሰራለን፡፡ ወጣቶች ራሳቸዉን
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ከኤች አይ ቪ ኤድስ መከላከል እንዲችሉ፣ የስነ ተዋልዶ
እና የጤና ትምህርት እንዲያገኙ ከሚመለከታቸዉ አካላት
በቅንጅት መስራት እንዳለብንና በተለያዩ ደባል ሱሶች
ተጠምደዉ ለገንዘብ ብክነት፣ለጤና ጉዳት፣ አኩሪ ባህላችን
መሸርሸር የተጋለጡ ወጣቶችን ለመታደግና ጉዳቱ እየሰፋ
እንዳይሄድ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመናበብ
መስራት እንደሚገባ ጉባኤያችን አቅጣጫ አስቀምጦ ነበር::
ስለሆነም ጤናዉ የተጠበቀ ወጣት በመፍጠር ሀገራችን
የጀመረችዉን የህዳሴ ጉዞ ስኬታማ በሆነ መልኩ ማስቀጠል
እንደሚገባ በመገንዘብ በየአመቱ በሚከናወኑ የወጣቶች
የበጎ ፈቃድ ማህበራዊ አገልግሎት ተግባራት የጤና
ስራዎች ትኩረት ተሰጥቷቸው እንዲከናወኑ የማስተባበር
ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ በዚህም በሊጋችን አባላት በየአመቱ
ወባ እና ውሃ ወለድ በሽታዎችን ለመከላከል ውሃ ያቆሩ
ቦታዎችን የማፋሰስ ስራ ተሰርቷል፡፡ የእናቶችንና
የህጻናትን ጤና ለማሻሻልም የእናቶች የቤተሰብ ዕቅድ፣
የቅድመ ወሊድ፣ ወሊድና ድህረ ወሊድ አገልግሎቱ የተሳካ
እንዲሆን በሚሰራው ስራ የነፍሰ ጡርና የህጻናት ምዝገባ
ስራ ላይ በመሳተፍ ጥረት ተደርጓል፡፡ ወጣቱ በስነ ተዋልዶ
ጤና በቂ እውቀት ኖሮት ራሱን የሚጠብቅ በአባላዘር
በሽታዎችና በHIV ላይ በቂ ግንዛቤ ያለው እንዲሆን ልምድ
ያላቸውን የጤና ሙያተኞች በመጋበዝ ግንዛቤ የማስጨበጥ
ስራ ለመስራት ጥረት ተደርጓል፡፡ የመውለጃ ጊዜያቸው
የደረሱ እናቶችን ባሃላዊ አምቡላንስን ተጠቅሞ እስከ
መኪና መንገድ እና እስከ ጤና ጣቢያ በማድረስ አንድም
እናት በወሊድ ምክኒያት እንዳትሞት እየተሰራ ባለው ስራ
አስተዋጽኦ ተደርጓል፡፡ ወጣቶችን በማሳተፍ የህገ ወጥ
መድሀኒት ሥርጭት ማስወገድ የግልና የአካባቢ ንፅህና
መጠበቅ እንዲሁም በአልሚ ምግብ እጥረት በህጻናት ላይ
የሚደርሰውን የአካላዊና የአስተሳሰብ ችግር ለመቅረፍ
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ከሚመለካታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ጅምር
እንቅስቃሴ ተደርጓል፡፡
ይሁን እንጂ ጅምር ስራዎች እንደተጠበቁ ሆኖ የጤና
ፓኬጆችን አሟልቶ በመጠቀምና ሌሎች እንዲጠቀሙ
በማድረግ፣ የጤና መድን አገልግሎት በሁሉም አካባቢዎች
ተግባራዊ እንዲደረግ በመስራትና የወጣቶችን የአደንዛዥ እጽ
ተጋላጭነት በመቀነስ ረገድ ያለዉን ዉስንነት ማስተካከል
ይጠበቅብናል፡፡ ጉባኤያችንም የጉዳዩን ተጽእኖ ፈጣሪነት
በሚመጥን ደረጃ ገምግሞ አቅጣጫ እንደሚያስቀምጥበት
ይጠበቃል፡፡
ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝዉዉርን ለማስቀረት የተቀመጠውን
አቅጣጫ ተግባራዊ ለማድረግ ከሚመለከታቸው አካላት
በመቀናጀት እንቅስቃሴ የተደረገ ሲሆን በሀገር ውስጥና
እና ከሀገር ውጪ የሚደረግ ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር
በሚመለከት የሚያደርሰውን ማህበራዊ ቀውስ በተጨባጭ
ለወጣቱና ለማህበረሰቡ ግንዛቤ ለማስጨበጥ እንቅስቃሴ
ተደርጓል፡፡ በተለይ የህገ ወጥ ስደት ችግር ጎልቶ
የሚታይባቸው አካባቢዎች በሀገር ውስጥ ሠርቶ መለወጥ
የሚቻል መሆኑን ተሞክሮዎች እየተዘጋጁ አመለካከት
ለመቃኘት ሙከራዎች ተደርገዋል፡፡ ከስደት ተመላሽ
ወገኖችን አቀባበል በማድረግ በሰላም ወደየቤተሰቦቻቸው
እንዲቀላቀሉም የበኩላችን አስተዋጽኦ አበርክተናል፡፡
ህገ ወጥ ስደት ለአገራችን ህዝቦች በተለይም ለወጣቶቻችን
የሚያመጣው ጠንቅ ከባድ በመሆኑ በአግባቡ ተመክሮበት
አቅጣጫ ሊቀመጥበት ይገባል፡፡
2.2.3. የበጉ ፈቃድ ማህበራዊ አገልግሎት
ስራችን የጉባኤ አቅጣጫ አፈጻጸም
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የበጎ ፍቃድ ማህበራዊ አገልግሎት ወጣቱ የሚገነባበት
እንዲሆን በማድረግ የተጀመረዉን ስራ የሊጋችን እና
በሌሎች አደረጃጀቶች ወጣቶች በስፋት እንዲንቀሳቀሱ
እንሰራለን፡፡ ይህ በጎ ተግባር በተከታታይ አመት ሙሉ
የሚከናወን እንዲሆን ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል
በሚል አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር፡፡
ስለሆነም በጎ ፍቃደኝነት በአገራችን ባህል እንዲሆን ባለፉት
አመታት ከወጣት አደረጃጀቶች እና ከወጣትና ስፖርት
ተቋማት ጋር በተሰራዉ ስራ በርካታ ዉጤቶች ተመዝግበዋል::
በክረምት ወቅት ወጣቶች ጊዜያቸዉን፣እዉቀታቸዉንና
ጉልበታቸዉን በየአከባቢዎቻቸዉ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት
እንዲሰጡ ለማስቻል በየአመቱ ስኬታማ ስራዎችን
ለመስራት የሚያስችል እቅድ በማቀድ ወደ ተግባር
ተገብቷል፡፡ ወጣቶች በየአካባቢያቸው የሚሰጡት የበጎ
ፈቃድ ማህበራዊ አገልግሎት በተጨማሪ በአገራችን
ወጣቶች መካከል ትስስርና አንድነት ለመፍጠር፣ የአንዱን
አካባቢ ልምድ ወግና ባህል ሌላኛው እንዲያውቅና እርስ
በርሱ እንዲከባበር ለማድረግ ወሰን የለሽ የበጎ ፈቃድ
አገልግሎት ለየት ባለ ሁኔታ የድርጅታችን ሊቀመንበርና
የአገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ጓድ ዶክተር አብይ አህመድ
ጭምር አስተባብረውት እንዲጀመር ተደርጓል፡፡ በየደረጃዉ
መድረኮች እንዲከፈቱ በማድረግና ከበጎ ፍቃደኛ ወጣቶች
ጋር ተግባቦት በመፍጠር በበጎ ፍቃዳቸውና በፍላጎታቸው
በየአከባቢው
እና
ወሰን
ተሻግረው
በመንቀሳቀስ
ያጋጠሙት ችግሮች ለመፍታት በችግኝ ተከላ እና
እንክብካቤ፣ በክረምት የማጠናከሪያ ትምህርት፣ በእርከን
ስራና ጥገና፤ በደም መለገስ፣ አረጋዊያንን በመንከባከብ
እና በለሎች የመሳሰሉት በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል፡፡
እነኚህ ወጣቶች በበጎ ፍቃዳቸው ፣ በነፃ ጉልበታቸውና
እውቀታቸው ለህብረተሰባቸው እያገለገሉ በየአካባቢያቸው
25

በመንግስትና ድርጅት እየተሰሩ ያሉ የልማትና መልካም
መስተዳደር ስራዎች እንዲጎበኙና እንዲወያዩ እንዲሁም
አስተያየታቸው እንዲሰጡና የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ
ተደርጓል:: በዚህም የሊግ አመራራችንና አባላችን በጎ
ፍቃደኛ ወጣቶችን በመለየት፣በተግባር ግንባር ቀደም
በመሆን ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
መልካም ጅምሮች ተጠናክረው መቀጠል ያለባቸው
ሆኖ የተግባሩ ዋነኛ ባለቤት ሆኖ በግንባር ቀደምትነት
በመንቀሳቀስና
በማስተባበር፣
ከሌሎች
አደረጃጀቶች
ጋር ተቀናጅቶና ተናቦ በመስራት፣ በክረምት ወቅት
የተፈጠረውን ግለት በበጋው ወራቶች አጠናክሮ በማስቀጠል፣
በአንዱ አካባቢ የሚታዩ መልካም ልምዶችን ወደ ሌሎች
በማስፋትና መላውን ወጣት በንቅናቄ በማሳተፍ የሚታዩ
ውስንነቶች ሊታሰብባቸው ይገባል፡፡ ባለፉት ሁለት አመታት
የተጀመረው ወሰንየለሽ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት
ተጠናክሮ እንዲቀጥል መረባረብ ያስፈልጋል፡፡
3. መልካም አስተዳደርን በማስፈን የጉባኤ
አቅጣጫዎች አፈጻጸም
በተደጋጋሚ እንደተነገረዉ የድርጅታችን ስኬት የሚለካዉ
የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ በማዳከም በልማታዊ
ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሲተካ ነዉ፡፡ በዚህ መሰረት በሁለተኛ
ዕድገትና ትራንስፊርሜሽን እቅድ ኪራይ ሰብሳቢነት
ለመድፈቅ የሚያስችሉ አቅጣጫዎች ተቀምጠዋል፡፡ እንደ
ኢህአዴግ ወጣቶች ሊግ ደግሞ በገጠርም ሆነ በከተማ
በሚታዩ ብልሹ አሰራሮች እና ያለአግባብ ተጠቃሚነት
ችግሮችን ለመቅረፍ በሚደረገዉን ትግል በመደገፍና
ከወጣቶቻችን አኳያ ያሉ አንገብጋቢ የብልሹ አስተዳደር
ችግሮች እንዲፈቱ ለማድረግ ርብርብ እናደርጋለን በሚል
26

አቅጣጫ አስቀምጠን ነበር፡፡
በመሰረታዊነት
የወጣቶችን
የተሳትፎና
የፍትሃዊ
ተጠቃሚነት ጥያቄዎች ሲመለሱ በወጣቶቻችን ዙሪያ
የሚስተዋሉ የመጥፎ አስተዳደር ችግሮች የሚፈቱ እንደሆነ
ታውቆ ያደረ ጉዳይ ነው፡፡ ባሳለፍናቸው አመታት በመሪው
ድርጅታችንና በመንግስት የወጣቶችን ተሳትፎና ፍትሃዊ
ተጠቃሚነት ጥያቄ ለመመለስ በተሰራው ስራ የተመዘገቡ
ውጤቶች እንደተጠበቁ ሆነው ከጊዜ ወደ ጊዜ መፍትሄ
የመስጠት ብቃታቸው እየተሰለበ የመጣ በመሆኑ የእርካታ
ደረጃው በዚያው መጠን እየወረደ የመጣ ነው፡፡
ለተገልጋይ (ለወጣቶቻችን) እርካታ ተገቢ ትኩረት
መስጠት እየቀረ በመጣበትና አገልግሎት አሰጣጡ ከገንዘብ
ጋር በተያያዘበት፣ የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሩን ጥልቀትና
አሳሳቢነት ከመለየት ባለፈ በሁሉም ተቋማት ያለውን ችግር
ማቃለል ባልተቻለበት፣ ኪራይ ሰብሳቢነትን ለመታገል ሙሉ
ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች መኖራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ
እቅድ ከማዘጋጀትና አሰራር ከማበጀት ባለፈ በቁርጠኝነት
ትግል ለማድረግ በየደረጃው ባለ አመራር ችግር በሆነበት፣
ሁሉም በሚባል ደረጃ የሪፎርም ስራዎች መሰረታዊ የሚባል
ለውጥ ባላመጡበት፣የልማታዊ መንግስት ተልዕኮን ሊወጣ
የሚችል የሲቪል ሰርቪስ ባልተገነባበት፣ የሲቪል ሰርቫንቱ
የስራ ባህል ደካማ በሆነበትና የውጤታማነት አስተሳሰቡ
ዝቅተኛ በሆነበት፣የህግ የበላይነትን ማስከበር የተሳነው፣
አስከፊ የሆነ የሰብአዊ መብት አያያዝን ማስቀረት ያልቻለ፣
የወንጀል መከላከል ስራው ደካማ የሆነና ግጭትን የመምራት
አቅሙ ዝቅተኛ የሆነ የፍትህ ስርአት ባለበት መልካም
አስተዳደርን አስከብራለሁ ብሎ ለመንቀሳቀስ መሞከር
ከሞኝነትም በላይ ጅልነት ነው፡፡
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ስለሆነም ያለው ችግር ውስብስብ እና አሳሳቢ በመሆኑ
በዋነኛነት እናት ድርጅታችንና መንግስታችን ከላይ
የተዘረዘሩ ችግሮችን እንዲፈቱ መታገል ሆኖ በሂደቱ
በሚደረገው ትግል የበኩላችንና የሚመለከትን አስተዋጽኦ
በማበርከት በወጣቶቻችን እየደረሱ ያሉ የብልሹ አስተዳደር
ችግሮችን መፍታት ይኖርብናል፡፡
ክፍል ሁለት
III. የኢህአዴግ ወጣቶች ሊግ 4ኛ መደበኛ
ጉባኤ አቅጣጫዎች
አራተኛው የኢህአዴግ ወጣቶች ሊግ ጉባኤ አቅጣጫዎች
በሃገራችንና መታየት የጀመረውን ተስፋ ሰጭ ለውጥ
ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ እና የአገራችን ወጣቶች
የነቃ ተሳታፊነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ሊያሻሽሉ
የሚያስችሉ መሰረታዊ አቅጣጫዎች የተቀመጡበት ሲሆን
ዝርዝር የአፈጻጸም እቅዶቹ በየደረጃው ባሉ የሊጋችን
አደረጃጀቶች እንደሚዘጋጁ ታሳቢ ያደረገ ነው፡፡ ስለሆነም
የፖለቲካና ድርጅት ስራዎች፣ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ
ስራዎች፣የልማት ስራዎችና የመልካም አስተዳደር ስራዎች
በሚል ውሳኔዎችና አቅጣጫዎች ተመላከተዋል፡፡ የቀጣዩ
ሁለት ተኩል አመታት የተግባር መመሪያ አድርገን
ልንጠቀምባቸው ይገባል፡፡
1. የሊጉ የፖለቲካና ድርጅት ስራዎች አቅጣጫዎች
1.1.የኢህአዴግ ወጣቶች ሊግ የእናት ድርጅቱን አላማ
በሚያሳካ ሁኔታ ተቃኝቶና ተጠናክሮ እንዲወጣ
የሚያስችለው አሰራር በጥናት ላይ ተመስርቶ
ይዘረጋል:: በሚመራው የህብረተሰብ ክፍል ተቀባይነትን
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ያገኘ አደረጃጀት እንዲሆን ይሰራል፡፡ በአገራችንና
የተጀመረው ተስፋ ሰጭ ለውጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል
የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡
1.2.እናት ድርጅቱ ኢህአዴግና ሊጉ ለቆሙለት ዓላማ
ታማኝ የሆኑና መሰዋትነት ለመክፈል የተዘጋጁ
ኣባላትን የማስፋትና የጽናት ችግር ያለባቸውንና
አድርባይ አባላትን የማጥራት ስራ ይሰራል፡፡ በሊጉ
ህገ ደንብ መሰረት ከመቸውም ጊዜ በተሸለ መልኩ
አባላትን በጥራት የመመልመልና የመገንባት ስራ
ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል፡፡ በተለይም ምሁራንና ሴት
ወጣቶችን በስፋት የማቀላቀልና የመገንባት እንዲሁም
አመራሩን የማብቃት ስራ ትኩረት የሚሰጠው ይሆናል::
1.3.ከከኢግአዴግ ወጣቶች ሊግ ጉባኤ ጀምሮ ያሉ የሊጉ
ተቋማት ( ጉባኤ፣ ምክር ቤት፣ ስራ አስፈጻሚ፣ ጽ/ቤት፣
መሰረታዊ ድርጅትና የጥናት ህዋሳት ) ከመቸውም
ጊዜ በተሸለ ሁኔታ እንዲጠናከሩና ሙሉ በሙሉ ወደ
ስራ እንዲገቡ ይደረጋል፡፡ ከላይ እስከ ታች ያለ የሊግ
መዋቅር በተልዕኮው ላይ ግልጽ እንዲሆን የማድረግ
እና ለተልዕኮዎቹ ተግባራዊነት እንዲረባረብ የማድረግ
ስራ ይሰራል፡፡

1.4.ለሊግ አመራራችን እናት ድርጅቱ እያዘጋጀ ከሚሰጣቸው
መደበኛ የርዕዮተ-ዓለም ትምህርቶችና አጫጭር
ስልጠናዎች በተጨማሪ ከሊጉ ባህሪ በሚመነጩ ርዕሰ
ጉዳዮች ዙሪያ ስልጠናዎች እንዲሰጡ ይደረጋል፡፡
የወጣት አመራሩን አቅም ለማጠናከር ከእናት ድርጅቱ
ጋር በመተባበር ራሱን ችሎ የረዥም ጊዜ ስልጠና
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ስርዓት እንዲዘረጋ ይደረጋል፡፡
1.5.የወጣቶችን ስብዕና የመገንባት ስራ ትኩረት ተሰጥቶት
የሚሰራ ይሆናል፡፡ በዚህም በዋነኛነት በመሰረታዊ
ድርጅትና በህዋስ ደረጃ የሚካሄደው የአባላት የዕለት
ተዕለት የአቅም ግንባታ ስራ ሲሆን በከተሞች
በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች የክርክር መድረኮችን/Reasonable youth dialogue/ በማዘጋጀትና ኩነቶችን መሰረት
ያደረገ ሆኖ የሚፈጸም ይሆናል፡፡ ለዚህም ለውይይት
የሚረዱ አጀንዳዎች በየጊዜውና በተከታታይ እየተዘጋጁ
የሚወርዱ ይሆናል፡፡
1.6.የህዝብ ግንኙነት እና ኢንዶክትሪኔሽን /የማሳመን/
ስራችን በተጠናከረ መንገድ የሚሰራ ይሆናል፡፡
የሃገራችን ወጣቶች በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር
የሚሰለፍበት፣ በብልሹ አሰራርና ያለአግባብ ተጠቃሚነት
ትግልን የሚያጠናክርበት እና የልማታዊ ፖለቲካል
ኢኮኖሚ እንዲጎለብት የሚያጎለብበት እንዲሆን የህዝብ
ግንኙነት ስራውን ትኩረት በመስጠት እንሰራለን፡፡
1.7.የተጀመረዉን የማህበራዊ ሚዲያ(socialmedia) ስራችን
ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል:: የሊጋችን አባላት
በማደራጀት ሰፊ የሀሳብ ትግል የሚካሄድበት፣በድርጅታችን
እና በሊጋችን በሚካሄዱ የልማትና የዴሞክራሲ ስርዓት
ግንባታ ስረዎች ትክክለኛ መረጃ በማሰራጨት የሀሰት
ፕሮፖጋንዳ የሚረጩ ሃይሎች በዴሞክራሲያዊ የሀሳብ
ትግል መርህ ላይ በመመስረት ለሃገራችን ወጣቶችና
ለህዝባችን የማጋለጥ ስራ እንሰራለን፡፡
1.8.ከላይ እስከ ታች ጠንካራ የክትትልና ድጋፍ ስርዓት
በመዘርጋት በክልሎች መካከል ያለዉን የአፈፃፀም
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ልዩነት የማጥበብ ስራ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ
ይሰራል፣በየአከባቢዉ የሚገኙ መልካም ተሞክሮዎችን
በመለየት፣በማደራጀት፣በመቀመርና በመተንተን ወደ
ሌሎች አካባቢዎች የማስፋት ስራ ትኩረት ሰጥተን
እንሰራለን፡፡
1.9.የመረጃ አያያዝ ስርዓታችን እንዲሻሻል ይደረጋል::
በማዕከል ደረጃ ዘመናዊ በሆነ መልኩ መረጃዎችን
ለመያዝና ለማስተላለፍ ከኢህአዴግ ጽ/ቤት የ አይሲቲ
መምሪያ ጋር በመተባበር የፖርታል/ የመረጃ ቋት /
ዝግጅት ስራ ይሰራል:: የሁሉም አባሎቻችን ስም
ዝርዝር እና ጥሬ ሃቅ በሃርድና በሶፍት ኮፒ እንዲያዝ
ይደረጋል፡፡
1.10. የሊግ መዋቅሩን በሰው ሃይል የማሟላትና
የአሰራርና አደረጃጀት መመሪያው ሙሉ በሙሉ
ወደ ተግባር እንዲቀየር የማድረግ ስራ ይሰራል፡፡
1.11.የሊጋችን የፋይናንስ አቅም ለማጠናከር ትኩረት
ተሰጥቶ ይሰራል፡፡ ሁሉም የሊጉ አባላት ዝቅተኛ
መሰዋዕትነት የሆችውን የአባልነት ክፍያ በፈቃደኝነት
ላይ ተመስርቶ እንዲከፍል ይደረጋል፡፡ በሊጋችን
አባላት ቅሬታ እያስነሱ ያሉ ተደጋጋሚ ክፍያዎችን
ችግር ለመፍታት ከሚመለከታቸው ጋር በመመካከር
የሚሰራ ይሆናል፡፡
1.12. በሃገራችን ወጣቶች ተሳትፎና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት
መረጋገጥ ዙሪያ ለመስራት ከተደራጁ የወጣት
አደረጃጀቶች ጋር ከመቸውም ጊዜ በላይ ተቀናጅተን
እንሰራለን፡፡
1.13. አሁን

በስራ

ላይ

ያለውን

የሊጋችን

ህገ

ደንብ
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የማሻሻልና ከእናት ድርጅታችን ጋር ያለንን ግንኙነት
ከመቸውም ጊዜ በላይ የማጠናከር ስራ እንሰራለን፡፡
1.14. ከአባል ሊጎች ጋር የተናበበ ስራ በመስራት በሊግ
መዋቅራችን የተለዩ ችግሮችን በብቃትና በእውቀት
መምራት የሚችሉ፣ የሊጋችን ተልዕኮዎች በውል
ተገንዝበው ለተግባራዊነታቸው በታታሪነት ሊሰሩ
የሚችሉ አባላትን በመለየት ጠንካራ የሆነ የምክር ቤት
አባላት፣ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እና ሊቀመናብርት
እንዲኖረን የእናት ድርጅታችን ተሞክሮ መሰረት
በማድረግ የምንሰራ ይሆናል:: ከመቸውም ጊዜ በተሻለ
የሴቶችን ተሳትፎ ያረጋገጠ እንዲሆን ይደረጋል::
1.15. ሊጋችን የዴሞክራሲ እና የትግል ትምህርት ቤት
ሆኖ እንዲያገለግል ለማድረግ እናት ድርጅታችን
ኢህአዴግ የሚያደርገውን ድጋፍ በአግባቡ በመጠቀም
ለተግባራዊነቱ ያለሰለሰ ጥረት እናደርጋለን፡፡
1.16. የሊጋችን የኦዲትና ቁጥጥር ኮሚሽን ተልዕኮውን
መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴ እንዲያደርግና ከመቸውም
ጊዜ በላይ ተጠናክሮ እንዲወጣ አስፈላጊውን ሁሉ
ድጋፍ የምናደርግ ይሆናል፡፡

1.17. ከአጋር ድርጅት ሊጎች ጋር ያለን ግንኙነት ይበልጥ
የሚጠናከር ሲሆን እናት ድርጅታችን በሚያካሂደው
የጥናት ውጤት ተመስርተን በጋራ የምንሰራ ይሆናል::
1.18. የአርብቶ አድር ወጣቶች ተሳትፎና ፍትሃዊ
ተጠቃሚነት
እንዲረጋገጥ
ትኩረት
በመስጠት
32

የማስተባበር ሚናችን የምንወጣ ይሆናል፡፡
2. የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ስራችን
ከማጠናከር አኳያ
2.1.እናት ድርጅታችን የጀመረው ዴሞክራሲን የማስፋት
መልካም ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሊግ መዋቅራችን
ግንባር ቀደም ተዋናኝ ሆኖ የሚንቀሳቀስ ይሆናል፡፡ በዚህ
ሂደት መላው የአገራችን ወጣቶች ተሳትፎ እንዲረጋገጥ
ርብርብ የምናድርግ ይሆናል፡፡ ከዚህ አንጻር ከፊታችን
የሚመጣው ማሟያና አገር አቀፍ ምርጫ ነጻ፣ ፍትሃዊና
ተአማኒነት ያለው እና እውነተኛ ፉክክር የሚደረግበት
ሆኖ እንዲከናወን የበኩላችን ድርሻ የምንወጣ ይሆናል፡
፡
2.2.የሊግ መዋቅራችን የዲሞክራሲ ልምምድ የሚደረግበት
ተቋም እንዲሆን እንሰራለን፡፡ የህግ የበላይነትን
በማክበርም ሆነ በማስከበር ስራው የሚጠበቅብንን ጉልህ
ድርሻ ለመወጣት የሚያስችል ጥረት እናደርጋለን ፡፡
2.3.በማህበራዊ ሚዲያ ልዩ ትኩረት ሰጥተን በመንቀሳቀስ
የሃገራችን ወጣቶች ወቅታዊና ተጨባጭ መረጃዎች
እንዲደርሷቸውና ምክኒያታዊነት እንዲሰፋ የበኩላችን
አስተዋጽኦ እናደርጋለን፡፡ በእውቀት ላይ ተመስርቶ
ተግባሩን ለመምራት እንዲያስችል በማዕከል ደረጃ
የአሰልጣኝነት ስልጠናዎችን የምንሰጥ ሲሆን ወደታች
እንዲወርዱና ወደ ተግባር እንዲቀየሩ ክትትል
ይደረጋል፡፡ ከእናት ድርጅታችን ኢህአዴግ የማህበራዊ
ሚዲያ መምሪያ ጋር ተናበን በመስራት ትልቅ አቅም
ሆነን አንቀሳቀሳለን፡፡
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2.4.ባሳለፍናቸው አመታት በወጣቶቻችን ላይ ይደርስ
የነበረውን አሰቃቂ የሰብአዊ መብት አያያዝ መሰረታዊ
ችግር እንዳይደገም፣ የህግ የበላይነት እንዲከበር እና
ብልሹ አሰራርና ስርቆት እንዲጋለጡ ከመቸውም ጊዜ
በላይ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን
/ እንታገላለን/
2.5.የዴሞክራሲ
እሴቶቻችን
የሆኑትን
በምክኒያት
የማመንና የመቃወም፣ የህግ የበላይነትና ጥቅሞችን
የማቻቻልና የመሳሰሉ እሴቶች ላይ የወጣቶቻችን
ግንዛቤ እንዲጨምር እና በአገር ደረጃ የተቀረጸውን
የሰብአዊ መብት የድርጊት መርሃ ግብር ተግባራዊ
እንዲደረግ የበኩላችን አስተዋጽኦ ለማበርከት የምንሰራ
ይሆናል፡፡
2.6.ከቀበሌ እስከ ሃገር ባሉ የህዝብ ምክር ቤቶች የወጣቶቻችን
ተሳትፎ እንዲረጋገጥ አበክረን እንሰራለን፡፡
2.7.በአጠቃላይ እናት ድርጅታችን ኢህአዴግ ዴሞክራሲን
ለማስፋት በ11ኛ ድርጅታዊ ጉባኤው ያስቀመጣቸው
አቅጣጫዎች ወደ ውጤት እንዲቀየሩ ከመዋቅራችንና
ከምንመራው የህብረተሰብ ክፍል አኳያ የሚጠበቅብንን
ሁሉ አስተዋጽኦ ለማበርከት የምንሰራ ይሆናል፡፡

3.የመልካም አስተዳደር ስራዎችን በተመለከተ
3.1.ከወጣቶች አኳያ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር
ችግሮችን በመለየት ለመፍትሄዎቻቸው ያላሰለሰ
ትግል እናደርጋለን፡፡ በዚህም የሃገራችን ወጣቶች
የተሳታፊነትና የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጥያቄዎች ምላሽ
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እንዲያገኙ ልዩ ትኩረት በመስጠት እንታገላለን፡፡
3.2.የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ እንዲዳከምና
የልማታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ እንዲጎለብት በሚካሄደው
ትግል ሁሉ ግንባር ቀደም ሆኖ በመንቀሳቀስና
በማስተባበር
የበኩላችን
አስተዋጽኦ
ለማበርከት
እንሰራለን፡፡
4. የልማት ስራዎቻችን በተመለከተ
4.1.የገጠር ግብርና ትራንስፎርሜሽን ለማረጋገጥ በሚደረገዉ
ጥረት ወጣቶች የበኩላቸዉ ሚና እንዲጫወቱ ከፍተኛ
እንቅስቃሴ ይደረጋል፡፡ የሰብል ምርታማነት ለማሳደግ፣
የኤክስፖርት ሴክተር ለማሳደግ፣ በተፈጥሮ ሀብት ልማት
ጥበቃ እና በመስኖ ልማት ስራ በማስፋፋት የተያዘዉን
ዕቅድ በዋናነት ወጣቱ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስለሆነ
ከፍተኛ ርብርብ እናደርጋለን፡፡
4.2.የገጠርም ሆነ የከተማ ወጣቶች ያላቸዉን ጉልበት
በመጠቀም በአከባቢያቸዉ ባሉት የስራ ዕድል
አማራጮች በመግባት ምርትና ምርታማነት በማሳደግ
ተጠቃሚነታቸዉ ማሳደግ እንዲችሉ የጠባቂነት
አመለካከታቸዉ ከመቀየር ጀምሮ ወደ ስራ ለማስገባት
እና ወደ ተግባር ከገቡ በኋላ በቅርበት በመደገፍ
ከሁሉም ወጣት አደረጃጀቶች እና ሌሎች ባለድርሻ
አካላት በተቀናጀ መልኩ እንሰራለን፡፡
4.3.በገጠር ዋናዉ የትኩረት አቅጣጫ ያለንን ዉስን መሬት
ምርታማነቱ የሚያሳድጉ ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም
ለወጣቱ ሰፊ የስራ ዕድል እንዲፈጠር መስራት ነዉ፡፡
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የቴክኖሎጂ ዉጤቶች በመጠቀም ምርትን መጨመር
በተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ በመስኖ ከእርሻ ያሉትን
አማራጮች በመጠቀም ወጣቶች በስፋት እንዲሳተፉ
እናደርጋለን፡፡
4.4.የከተማ ልማት እና የኢንዱስትሪ ልማት ዋና ማዕከል
የሆነዉን የጥቃቂንና አነስተኛ ተቋማት ልማት እንዲሆን
ይደረጋል፡፡
በወጣቶቻችን የሚታዩትን የጠባቂነት
አመለካከትና ተግባር እንዲስተካከል ሰፊ የግንባታ
ስራ በመስራት ለአገራችን ኢንዱስትሪ መሰረት የሆኑ
ተቋማት እንዲሆኑ እንሰራለን፡፡ የስራ አጥነት ችግር
ለመፍታት በዋናነት የከተማ ወጣቶች የዕድገትና
የልማት ፓኬጅ በመተግበር በመሆኑ በዚህ አፈፃፀም
የሚገኙ መልካም ልምዶች በማስፋፋት ወጣቱ በስፋት
እንዲቀሳቀስ እንሰራለን::
4.5.ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስታችን የተፈጥሮ
ሃብት ስራን በማጠናከር የአከባቢ መራቆትና የድርቅ
መስፋፋትን ለመከላከል በሌላ በኩል ደግሞ የመሬት
ለምነትና የዉሃ አቅርቦት በማሻሻል ለመስኖ ስራ ምቹ
ሁኔታ ለመፍጠር እየሰራ ባለዉ ተግባር የሊጋችን
አባላት በተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ስራ በመሳተፍና
በለሙ አከባቢዎች በእንስሳት ሀብት ልማት በማሰማራት
ከልማቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንሰራለን፡፡
4.6.የትምህርት ጥራት የማረጋገጥ ስራ ዋናዉ ትኩረታችን
በትምህርት ቤት ያለዉን አባላችን በማንቀሳቀስ
እንዲፈፀም ይደረጋል፡፡ በዚህም በ1ለ5 አደረጃጀት
የሊጋችን አባላት ግንባር ቀደም ሚና እንዲጫወቱ
እና በገጠርም ሆነ በከተማ ትምህርት የሚያቋርጡ
ወጣቶችና ህፃናት መጠን ለመቀነስ የሚደረገዉን ስራ
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የጋራ እቅድ በመዉጣት ለመቀነስ ከሚመለከታቸዉ
አካላት ጋር በቅንጅት እንሰራለን፡፡
4.7.በገጠር እና በከተማ የጤና ልማት ሰራዊት በመገንባት
የጤና ፓኬጅ ኤክስቴንሽን ሰራዉ ዉጤታማ ለማድረግ
በእናት ድርጅታችን የሚደረገዉን ጥረት በዋናነት
ወጣቱን ስለሚጠቅም በስፋት እንሰራለን፡፡ ወጣቶች
ራሳቸዉን ከኤች አይ ቪ ኤድስ መከላከል እንድችሉ፣
የስነ ተዋልዶ እና የጤና ትምህርት እንዲያገኙ
ከሚመለከታቸዉ አካላት በቅንጅት እንሰራለን፡፡
4.8.በአሁኑ ወቅት በከተሞች ወጣቶች በተለያዩ ደባል
ሱሶች ተጠምደዉ ይገኛሉ፡፡ በዚህ መስራት ወጣቶች
ለገንዘብ ብክነት፣ለጤና ጉዳት፣አኩሪ ባህላችን ጉዳት
እያስከተለ በመሆኑ የተለያዩ ፀረ-ጎጂ ሱሶች አደረጃጀት
በመፍጠርና የግንዛቤ ስራ በማጠናከር ወጣቶች
ከማንኛዉም ሱሶች እና ከባህላችን ዉጭ የሆኑ አስነዋሪ
ስራዎች የሚላቀቁበት ሁኔታ እንሰራለን፡፡
4.9.ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝዉዉር አሁንም የሃገራችን ወጣቶች
ስጋት ሆኖ በመቀጠሉ መላዉ የሊጋችን አደረጃጀት
በተጠናከረ መልኩ የሚሰራበት ይሆናል፡፡ ወጣቱ ለሕገወጥ ስደት የሚዳርጉ የተሳሳቱ አመለካከቶች በመታገል
እና የግንዛቤ ስራ በመስራት በአገሩ ሰርቶ የሚለወጥበት
አማራጮችም ለማስፋት ከሚመለከታቸዉ አካላት ጋር
ቅንጅት በመፍጠር ይሰራል፤ መዉጣት ግዴታ ከሆነ
ደግሞ የተለያዩ ስልጠናዎች እንዲሰጣቸዉ በማድረግ
በሕጋዊ መንገድ የሚሄዱበትን ስርዓት እንዲኖር
የበኩላችን
አስተዋጽኦ
ለማበርከት
የምንቀሳቀስ
ይሆናል::
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4.10. የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ወጣቱ የሚገነባበት
እንዲሆን በማድረግ የተጀመረዉን ስራ የሊጋችን እና
ሌሎች ከአደረጃጀታችን ዉጭ ያሉትን
ወጣቶች
በስፋት እንዲንቀሳቀሱ እንሰራለን፡፡ ይህ በጎ ተግባር
በተከታታይ
አመት ሙሉ የሚከናወን እንዲሆን
ተጠናክሮ እንድቀጥል ይደረጋል፡፡ የወሰን የለሽ በጎ
ፈቃድ ማህበራዊ አገልግሎት ተጠናክሮ የሚቀጥል
ይሆናል፡፡
4.11. አካል
ጉዳተኛ
ወጣቶች
የሚያጋጥሙአቸዉን
ማህበራዊ ችግሮች ለመፍታት የህ/ሰቡ እና የወጣቶች
የመተጋገዝ ባህል በማሳደግ እና የበጎ ፍቃድ አገልግሎት
ስራ በማጠናከር ድጋፍ እንዲደረግላቸዉ ከላይ እስከ
ታች ያለዉን የሊጋችን አመራር እና አባል የበኩሉ
ሚና እንዲጫወት በቅንጅት እንዲሰራ ይደረጋል፡፡
በወጣቶች የተጠናከረ ትግል የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥ
ወደፊት !!
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መሪ ቃል
በወጣቶች የተጠናከረ ትግል የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥ ወደፊት !!

ደጋፊ መሪ ቃል
- የተጠናከረ የወጣቶች ትግል ለሀገራዊ አንድነት
- የወጣቶች ጠንካራ አደረጃጀት ለሀገራዊ አንድነትና ብልጽግና!!
- አንድነታችንን በማጠናከር የተጀመረዉን ሀገራዊ
ለዉጥ እናስቀጥል!!
- የወጣቶች የነቃ ተሳትፎና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለሀገራዊ
ለውጥ ቀጣይነት !!
- አንድነታችን በማጠናከር የወጣቶቻችን ሁለንተናዊ
ተሳትፎና ተጠቃሚነት እናጎልብት!!
- የወጣቶች ታታሪነትና ያለሰለሰ ጥረት የአገራዊ ለውጥ መሰረት
- በተጠናከረ የወጣቶች ትግል ሀገራዊ ለዉጡን ወደፊት!!
- ወጣትነት ለሁለንተናዊ ለውጥ መሰረት
- በወጣቶች ጥረት የተስፋ ዘመን ተግባራዊነት
- አገራዊ አንድነት ቀጣይነት ላለው ለውጥ
- የህግ የበላይነትን በማስከበር የሀገራችን ወጣቶች
ተስፋ እናለምልም
- በወጣቶች ታሳትፎና ተጠቃሚነት የተቃኘ ለውጥ
ለአገራዊ አንድነት
- ተደምረን በመትመም ኢትዮጲያዊነትን ከፍ እናድርግ!!
- በወጣቶች የተደራጀ ትግል ክስተት የሆነች
ኢትዮጲያን እንፈጥራለን!!
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