የበሬ ግንባር የምታክሌ ቢሮ መምራት ያቃተው የመ.ኢ.አ.ዴ አመራር ኢትዮጵያን ሉመራ

አይችሌም !
‹‹ እግዚአብሔርን የሚፈራ ታሪክ ሇመስራት የተዘጋጀ ራዕይ ያሇው ትውሌዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ሇምን አይፈጠርም ?››

የመ.ኢ.አ.ዴን አመራር ጠቅሊሊ ስህተትና አምባ ገነናዊ አስተሳሰብ
የምንቃወምና እንዱስተካከሌ የምንጥር የፓርቲው የሊዕሊይ ምክርቤት
አባሊት የተሰጠ መግሇጫ
የመሊው ኢትዮጵያ አንዴነት ዴርጅት ( መ.ኢ.አ.ዴ) በሀገር አቀፍ ዯረጃ የተቋቋመ ህግዊ እውቅና ያሇው
ፓርቲ ነው፡፡ ፓርቲያችን መ.ኢ.አ.ዴ በአዯረጃጀቱም ሆነ ባመሰራረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሌዩ ሌዩ
ብሔረሰቦችን በማቀፍ በሁለም የሀገሪቱ ክፍልች የሚንቀሳቀስ ህብረብሔራዊ ፓርቲ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡
ሆኖም ግን ፓርቲውን የሚመሩት አመራሮች ከፓርቲው አሊማና ግብ በተቃራኒው እየፈፀሙት ያሇው
ዴርጊት ዛሬ ሊይ ይህንን ዓይነት የተቃውሞ አቋም እንዴንይዝ አስገዴድናሌ፡፡ ፍትህ አሌበኝነትና ህገወጥነት
ሇመ.ኢ.አ.ዴ አመራሮች የዕሇት ተዕሇት ተግባራቸው ሆኖ ቀጥሎሌ፡፡ ፓርቲው ጥቂት በሆኑ ግሇሰቦች እጅ ስር
የወዯቀ ‹‹ የተሇበሇበ ግንዴ›› በመሆኑና እነዚህ አመራሮች በወንዘኝነት የተጣመሩ በመሆናቸው ሁኔታውን
ውስብስብ አዴርጎታሌ፡፡ ፓርቲው ከሚያራምዯው ዓሊማ ውጪ በመንቀሳቀስ ሊይ የሚገኙት እነኚህ ቡዴኖች
ከፓርቲው ዓሊማ በተጻረረ መሌኩ እየተጓዙበት ያሇው አካሄዴ ፓርቲያችንን የሚጎዲ በመሆኑና እየከወኑት
ያሇው አንዲንዴ እንቅስቃሴ ከግሌ ጥቅማቸውና ምኞታቸው አንጻር የመነጨ በመሆኑ ይህንን ህገወጥ
አካሄዲቸውን መስመርና ስርዓት ሇማስያዝ ህሉናችንና ሀገር ወዲዴነቻን አስገዴድናሌ ፡፡
መ.ኢ.አ.ዴ ንጹህ ኢትዮጵያዊ አባሊትን የያዘ ፓርቲ ከመሆኑም ባሻገር የዱሞክራሲያዊ ስርዓት መስፈን፣
ሇፍትህና ሇእኩሌንት መረጋገጥ ቀን ከላሉት ዯከምኝ ሰሇቸኝ ሳይለ ሇኢትዮጵያ አንዴነት የሚታገለ አባሊት
በገጠር በከተማ እንዱሁም በውጪ ሀገር የተሰበሰቡበትና ተስፋ የተጣ
ሇበት ፓርቲ ነበር፡፡ የፓርቲው አመራሮች ግን ፍጹም በሆነ አምባ ገነናዊ ኮረቻ ሊይ ተፈናጠው በጎጠኝነት ፣
በሙሰኝነት ፣በኢ-ዱሞክራሲያዊና ፍትሃዊነት ፈረስ ሊይ ሽምጥ እየጋሇቡ ይገኛለ ፡፡
ነገር ግን እንዯአሇመታዯሌ ሆኖ በሰሊማዊ መንገዴ ሇዱሞክራሲያዊ ስርዓት መስፈን የሚታገለ ንጹህ
የፓርቲው አባሊት ዛሬም እንዯትናንቱ ዱሞክራት የሆነ ከፊውዲሌ ስርዓት የተሊቀቀ ከጎጠኝነት አስተሳሰብ የጸዲ
ሇህዝብ የሚያስብ ፍትሀዊ የሆነ ከሙስና የራቀ መሪ አሊገኙም፡፡
የመ.ኢ.አ.ዴ አመራሮች ከዚህ ፍሊጎት በተቃራኒ ፍጹም አምባገነኖች የፊውዲሌ ስርዓት አስተሳሰብ ጥምቀት
የተጠመቁ እንዱሰገዴሊቸው ብቻ የሚፈሌጉ የጌታና የልላ ስርዓት አራማጆች መሆናቸው ነው፡፡ እነዚህ
አመራሮች የፓርቲውን ህብረ ብሔራዊነት ፍጹም በሚጻረር መሌኩ በዘረኝነት በጎጠኝንት የተተበተቡ
በመሆናቸው የሚፈጽሙት እያንዲንደ ዴርጊት ቆምንሇት ከሚለት የዱሞክራሲያዊ ስርዓት ውጪ እንዯሆኑ
ያጋሌጣቸዋሌ፡፡ በሙስናና በምዝበራ የተጨማሇቀው ስብዕናቸው ዯግሞ በሕዝብ ፊት ዱሞክራት ሆኖ
ሇመቅረብ ፈጽሞ የሞራሌ ብቃት ያሳጣቸዋሌ፡፡ እነዚህ አመራሮች በሰሊማዊ ትግሌ ሽፋን በንጹሁ የመ.ኢ.አ.ዴ
አባሊት ስም የስሌጣን ጥማታቸውን ሇማርካት የቆረጡ የስሌጣን ጥመኞች መሆናቸውን ያረጋገጠ ነው፡፡

የመ.ኢ.አ.ዴ አምባገነንና ጎጠኛ መሪዎች የሚፈጽሙትን ኢ-ፍትሀዊ ዴርጊት ሇሕዝብ ይፋ ሇማዴረግ
ሲታሰብ ከጥሊቻ የመነጨ ሳይሆን ከስራቸውና ከተግባራቸው በመነሳት በዱሞክራሲ ስም ካጠሇቁት ጭምብሌ
ስር ያሇ እውነተኛ ማንነታቸውን ጠንቅቆ ሇመራዲት ሊይ የተመሰረተና ማስረጃ ያሇው ነው፡፡
1. የነዚህን አመራሮች ብሌሹነትና ፍትህ አሌበኝነት ሇህዝብ ማሳወቅ ሇነዚህ አስመሳዮችና የስሌጣን

ጥመኞች ህዝብ ዲግመኛ እንዲይታሇሌ በአንክሮ ሇማሳሰብ ነው፡፡
2. የፓርቲው የሊእሊይ ምክርቤት አባሊት ይህ አመራር የሚፈጽመውን ዘርፈ ብዙና ሁሇንተናዊ ስህተት
በመረዲት ዱሞክራሲያዊና ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ ብቻ እነዚህን አካሊት በማስገዯዴ ተሰብስቦ
ፓርቲያቸውን የማስተካከሌ ኃሊፊነት እንዲሇባቻው ሇማስገንዘብ ነው፡፡
3. ዓባሊትና ዯጋፊዎች በፓርቲ ውስጥ የፓርቲ ውስጠ ዱሞክራሲ አግባብና ስርኣት ባሇው በንገዴ ህግን
መሰረት ያዯረገ ትክክሇኛና ፍትሀዊ መዋቅራዊ አሰራር እንዱኖርና እንዱሰፍን የበኩሊቸውን
እንዱያዯርጉ እነዚህ አምባገነን መሪዎች ከእንግዱህ በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ ዲግመኛ የሚቀሌደበት
እዴሌ እንዲይኖራቸው ሇማስገንዘብና ጥሪ ሇማቅረብ ጭምር ነው፡፡
በጥቅለ የመ.ኢ.አ.ዴ አመራር ዘርፈ ብዙ ችግር ተገሌጾ የማያሌቅ ቢሆንም ሇአብነት ያህሌ ግን
ዓባሊት ሇእነሱ ካሌሰገደ የእነሱ ጉዲይ አስፈጻሚ ካሌሆኑ እነሱ የሚሎቸውን ብቻ ካሊሟሊችሁ
ተብሇው በአጠቃሊይ በእኛ ሳንባ ካሌተነፈሳችሁ እየተባለ ያሇምንም ማስረጃ ከፓርቲው ታግዯዋሌ፡፡
አንዲንድቹም በጥበቃ ተገፍትረው እንዱወጡ ተዯርገዋሌ፡፡ ከነዚህም ውስጥ የሥራ አስፈጻሚና
የሊዕሊይ ምክርቤት አባሊት የቀጠና አስተባባሪና ከፍተኛ አዯራጆች የዞንና የወረዲ ኮሚቴ አመራር
አባሊት ይገኙበታሌ፡፡ በዚህ አመራር ይህ አምባገነናዊ አስተሳሰብ ተግባራዊ ሲሆን አቤት የሚባሌበት
ወይንም ይግባኝ የሚጠየቅበት አሰራር በመ.ኢ.አ.ዴ ውስጥ ፈጽሞ አሇመኖሩ ዯግሞ ዴርጊቱን ሁለ
አስገራሚ አዴርጎታሌ፡፡ በመሆኑም በመ.ኢ.አ.ዴ ውስጥ የመንዯርተኛው ቡዴን አባሊት፡1. ሻሇቃ ጌታቸው መንግስቴ
2. አቶ ገ/ጻዱቅ ገ/ማርያም
3. አቶ ማሙሸት አማረ ወዘተ… ሇሚባለ የአንዴ አካባቢ ሰዎች ግዴ አቤት ወዳት

ማሇት ይገባሌ
በነዚህ ሰዎች ምክንያት በፓርቲ ውስጥ ባሇው ብሌሹ አሰራር አመራሮቹ አምባገነናዊ እንቅስቃሴ በመቃወም
ከእነዚህ አመራሮች ጋር ሊሇመቀጠሌ አቋም የወሰደ የፓርቲው አመራርና አባሊት ሇመጥቀስ ያህሌ
1. ወ/ሮ አሇማየሁ ሞገዴ የመ.ኢ.አ.ዴ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሌና የሴቶች ጉዲይ ኃሊፊ
2. ወ/ሪት ሞሰበወርቅ ቅጣው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሌና የህዝብ ጉኝነት ኃሊፊ
3. ሻሇቃ አርጋው ካብታሙ የስራ እፈጻሚ ኮሚቴ አባሌ
4. አቶ ጌታቸው አበባ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሌ
5. አቶ ከበዯ ታዬ የሊዕሊይ ምክርቤት አባሌ ፣ ከፍተኛ አዯራጅና የምዕራብ ቀጠና አስተባባሪ
6. አቶ ጌታነህ አሇም የሊዕሊይ ምክርቤት አባሌ ክፍተኛ አዯራጅ እና የሰሜን ቀጠና አስተባባሪ
7. አቶ ነብዩ ክንፈ የሊዕሊይ ምክርቤት አባሌ የአንዴነት ጋዜጣ ምክትሌ አዘጋጅ
8. አቶ ቸርነት እሸቱ የሊዕሊይ ምክርቤት አባሌና የአዱስ አበባ ወጣቶች ምክርቤት አባሌ
9. አቶ ስሇሺ ገዛኸኝ የሊዕሊይ ምክርቤት አባሌ እና የአራዲ ክፍሇ ከተማ ዋና ጸሀፊ
10. አቶ አሸናፊ አንተነህ የአዱስ አበባ ወጣቶች ምክርቤት አባሌ
11. አቶ ከበዯ ገብሬ የፓርቲው አባሌና የአንዴት ጋዜጣ ከፍተኛ አዘጋጅ
12. አቶ አሸናፊ አስናቀው የፓርቲው አባሌና የቦላ ክፍሇከተማ ዋና ጸሀፊ ሲሆኑ ይኸው አመራር

በጥሊቻ በቂም በቀሌ አሰራር ዘወትር እየተነዲ ከፈጸመው አምባገነናዊ ዴርጊት መካከሌ

አንዯኛውና ዋናው የአዱስ አበባ ወጣቶች ምክርቤት ስራ አስፈጻሚ ኮምቴ አባሊትን ያሇበቂ
ምክንያት አግዶሌ፡፡
ከታገደት አባሊት መካከሌ የሚከተለት ይገኙበታሌ
1. ወጣት ኃ/ገብርኤሌ ታምራት ሉቀመንበር
2. ወጣት ዮሀንስ ዘውዳ ምክትሌ ሉቀመንበር
3. ወጣት ሀብታሙ ጉላ ዋና ጸሀፊ
4. ወጣት አሸናፊ ግርማ የማህበራዊ ጉዲይ ኃሊፊ
5. ወጣት ታዬ መዝገቡ የጥናትና ምርምር ኃሊፊ ናቸው፡፡

ይህ ብቻ አይዯሇም በሚገርም መንገዴ በአንዴ ግሇሰብ በአቶ ማሙሸት አማረ 180 አባሊት ያለትን የአዱስ
አበባ ወጣቶች ምክርቤት ሙለ በሙለ ምክንያቱ ሳይገሇጽና ሳይታወቅ እንዱፈርስ ተዯርጓሌ፡፡ ይህ ሇምን
እንዯተዯረገ ከሥራ አስፈጻሚ ጀምሮ ጥያቄ ያቀረበ አካሌ መጥፋቱ ዯግሞ የመኢአዴ አመራር ሰሜን ሸዋ ውስጥ
የተገኙ ያንዴ መንዯር ስብስቦች ፓርቲውን እንዯግሌ ንብረት በባሇቤትነት እንዯያዙት አስረግጦ የሚያስረዲ
ነው፡፡ እነዚህ አመራሮች እንዯዚህ አይነቱን አሳፋሪ ስራ ሲሰሩ የሚጠቀሙባቸወ በመረጃ ያሌተገዯፉ እርካሽ
ሉባለ የሚችለ ስሌቶች አሎቸው፡፡ እነሱም እገላ ኢህፓ ነው ፣ እገላዯግሞ የኢዱፓ ወኪሌ ነው በእነሱ
አጠራር እገላ ወያኔ ነው ፣ከአንዴት የተሊከ ሰሊይ ነው ወዘተ በማሇት የዲቦ ስም ይወጣሇታሌ ፡፡
እነዚህ አመራሮች ፓርቲው በተሇያየ መንገዴ ከዚህ በሊይ እንዱያዴግ የማይፈሌጉ ናቸው፡፡ ምክንያቱ ዯግሞ
ከዚህ በሊይ ፓርቲው ካዯገ የተሻሇ ሰው መጥቶ ኃሊፊነቱን ስሇሚረከባቸውና ላሊ ስራ ሰርተው ሇመኖር ብቃትና
ችልታ ስሇላሊቸው ነው ፡፡
በላሊ በኩሌ ዯግሞ ፓርቲው እንዱጠፋ አይፈሌጉም፡፡ ሇእነሱ ብቸኛ መጦሪያቸው ስሇሆነ እስከ ምጽአት ዴረስ
እነሱብቻ እንዱመሩት ይፈሌጋለ፡፡ በነዚህ ምክንያቶች እነዚህ ግሇሰቦች በፓርቲው ውስጥ የያዙትን ኃሊፊነት
እንመሌከት ሇምሳላ ሻሇቃ ጌታቸው መንግስቴ የስራ አስፈጻሚ ኮምቴ አባሌ ምክትሌ ፕሪዘዯንት የምስራቅ
ቀጠና ኃሊፊ፣ የዴርጅት ጉዲይ ኃሊፊ ፣ የሕዝብ ግንኙነት ኃሊፊ ፣የምርጫ ጉዲዮች ኃሊፊ ፣ የአንዴነት ጋዜጣ ዋና
አዘጋጅና ኢዱቶሪያሌ ቦርዴ ሰብሳቢ ሆኖ ይሰራሌ፡፡
አቶ ማሙሸት አማረ ዯግሞ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሌ የመ.ኢአ.ዴ ወጣቶች ጉዲይ ኃሊፊ የመ.ኢ.አ.ዴ ዋና
ጸሀፊ ፣ የመኢአዴ ወጣቶች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ በመሆን ይሰራሌ ፡፡
ታዱያ እነዚህ ሰዎች ይህንን ሁለ ኃሊፊነት ሰብስበው ይዘው በፓርቲው ሲቀሌደ ዝምብሇን እንመሌከታቸው ?
ወይስ ላሊ የሚሰራ ሰው ጠፍቶ ነው ? ትዝብቱን ሇመኢአዴ የምክርቤት አባሊት እና በሀገር ውስጥና በውጪ
ሇምትገኙ አባሇትና ዯጋፊዎች እንተወዋሇን፡፡
ሇመሆኑ እነዚህ ሰዎች ስሌጣን የሚያጋሩት መቼ ነው ? ወይስ መኢአዴ ሇእነሱ ብቻ የታዯሇ ሰማያዊ መናነው?
ይህ በእንዱህ እንዲሇ በቅርቡ ፓርቲው ከመንግስት ጋር ያዯረገው የምርጫ ስነምግባር ዯንብ ውይይት ከሊይ
ከተጠቀሱትና በተጨማሪ ላልች ጥቂት ግሇሰቦች ውሳኔና ፍሊጎት ብቻ ነው ፡፡
በርግጥ በዱሞክራሲ ሂዯት ውስጥ እስካሇን ዴረስ መወያየትና መነጋገር ዘወትር ሉኖሩ የሚገባቸው ቁሌፍ
ነገሮች ቢሆኑም በብዙሃን ውሳኔና ፍሊጎት መሆን አሇበት፡፡

የመኢአዴ አመራሮች ግን ወዯ ውይይት ሲገቡ የምክርቤት አባሊትን እንኳን ማወያየትና ማሳወቅ
አሌፈሇጉም፡፡ እራሳቸው አቦኩት እራሳቸው ጋገሩት፡፡
አሁን ዯግሞ ተስማምተናሌ ብሇው በፊርማቸውም ጭምር አጽዴቀው ሲያበቁ ዯንብ ተጣሰብን ህግ
ፈረሰብን በማሇት አዯስ ዴራማ በመጀመር፣ ሲጀምሩ ያሊማከሩትን አባሌ አሁን የቁራ ጩኸት መጮሕ
ጀምረውሇታሌ፡፡ ‹‹ ድሮን ሲያታሌሎት በመጫኛ ጣሎት›› ይሎሌ ይህ አይዯሌ፡፡
ስሇዚህ በመኢአዴ እንዯ ሀገር አቀፍ ዴርጅት ሉኖር የሚገባው የፓርቲ ዱሞክርሲ የሇውም ፡፡ ፓርቲው
የሚዘወረው ጥቂት በሆኑ በጎጠኝነትና በጥቅም በተሳሰሩ ሰዎች በመሆኑ በፓርቲው ውስጥ ሰፍኖ የሚታየው
የፓርቲ ዱሞከራሲ ሳይሆን የጥቂት ግሇሰቦች አምባገነንነት ነው ፡፡ ፈሊጭ ቆራጭነቱ በአንባ ገነኖች እጅ ሊይ
ብቻ በመሆኑ አባሊት ሁኑ የሚባለትን ከመሆን ውጪ የፓርቲ ዱሞክራሲያዊ መብታቸውን በመጠቀም
ሉያዯርጉት የሚችለት አንዲች ነገር የሇም ፡፡
ስሇሆነም በፓርቲው ውስጥ ዓባሊትን መብት በመንፈግ ዱሞክራሲያዊ መብትን የሚረግጥ የፓርቲ አማራር
እንዳት ስሇሀገርና ስሇህዝብ ቆሞ ሉከራከር ይችሊሌ? በፓርቲው ውስጥ ፍትህን ያዛባ አመራር እንዳት ፍትህ
ይከበር ብል በህዝብ ፊት ይቆማሌ?
ጎጠኝነትና ወንዘኝነት የተጠናወተው አመራር እንዳት ህብረ ብሔራዊነትን ሉሰብክ ይችሊሌ ? በአጠቃሊይ
የመኢአዴ አምባገነን መሪዎች የስሌጣን ጥማቸውን ሇማርካት በሚያዯርጉት ሂዯት ሁለ በተሇያየ መንገዴና
ሁኔታ መስዋዕትነት ሇከፈሇ አባሌ ዯንታ ሳይኖራቸው ስሇሰብአዊ መብት በአዯባባይ እንዳት ሉሟገቱ ይችሊለ ?
በሀገር ዯረጃ ፈሊጭ ቆራጭ መሆን ቢያቅተን እንኳን በፓርቲያችን እንዲሻን እንሁን የሚለት እነዚህ አመራሮች
ነገ ስሌጣን ቢይዙ አገር ሉያሇሙ ወይስ ሉያጠፉ ?
ዛሬ የበሬ ግንባር የምታክሌን ግቢ መምራት ያቃታቸው አንጂነር ሀይለ ሻወሌ አገር እንዱመሩ ቢሰጣቸው ምን
ያዯርጉ ይሆን? ምንስ ይፈጠር ይሆን? ይህን ሕዝብ እራሱ ይፍረዯው እንሊሇን፡፡ ስሇዚህ በመኢአዴ ውስጥ
እየተካሄዯ ያሇው የጌታና የልላ ስርዓትና አካሄዴ ሇዚህ ዘመን አስተሳሰብ የማይመጥን በመሆኑ አጥብቀን
እንቃወማሇን፡፡
ዛሬ ይህን ይፋ የሆነ መግሇጫ ሇማውጣት የተገዯዴነው ከዚህ በሊይ የተዘረዘሩት ችግሮች መፍትሄ እንዱያገኙ
ሇፓርቲው ፕሪዝዯንት ሇኢንጂነር ሀይለ ሻወሌ በቃሌና በዯብዲቤ ከቅንጅት መበታተን ማግስት ጀምሮ
በተዯጋጋሚ ብንጠይቅም መፍትሄ ሉሰጡ ባሇመቻሊቸውና ይሌቁንም ሀሳባችንን ከምንም መቁጥር
ባሇመፈሇጋቸው መግሇጫውን ሇመስጠት ተገዯናሌ፡፡
ስሇሆነም ሇአንዴ ጊዜም እንኳን አስካሁን ዴረስ ተስብስቦ የማያውቀው የመኢአዴ የሊዕሊይ ምክር ቤት
ይህንን አምባ ገነን አመራር ህጋዊ በሆነ መንገዴ ስብሰባ እንዱያዯርግና ከዚህ በሊይ ሇተዘረዘሩ ችግሮች ሁለ
መፍትሄ ሇማምጣት ስንሌ እና ተጽእኖ እንዱፈጥር በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም እናሳስባሇን፡፡
በመጨረሻም የእነዚህ የስነ- ምግበር እና ብሌሹ አሰራርን ችግር በመዘርዘርና በማስረጃ በማስዯገፍ
ሇወዯፊት ይፋ የምናዯርግ መሆኑን እናሳውቃሇን፡፡
እናመሰግናሇን
‹‹እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ››

