ቀን፡ ታህሳስ 24 /2003 ዓ.ም

በውጭ ሃገር ሇምትገኙ የመኢአዴ ዴጋፍ ሰጭ ዴርጅቶች፣
ሇሃገር ወዲዴ ኢትዮጵያውያን በሙለ
በያሊችሁበት
እኛ የመኢአዴ መፍትሔ አፈሊሊጊ ኮሚቴ አባሊት ፓርቲያችን አሁን ያሇበት ሁኔታ በእጅጉ ከሚያሳስብ ዯረጃ ሊይ
መዴረሱን ተገንዝበናሌ፡፡ ፓርቲውን በማዲንም ሆነ ጉዲቱን አስከፊ በማዴረግ እንዯ ወሳኝ ጉዲይ የሚቆጠረው የጠቅሊሊ
ጉባዔው ውሳኔ ሉሆን እንዯሚችሌ ትንቢት መሰሌ መሌዕክት ከጉባዔው በፊት አስተሊሌፈን ነበር፡፡ እንዯተባሇውም ፓርቲው
ከነታሪኩ ሉጠፋ ታሪካዊ የተንኮሌ ተሌዕኮ ካሊቸው ግሇሰቦች ጋር ተፋጧሌ፡፡ ይህንን አስዯንጋጭ፣ አሳዛኝና አሳፋሪ የታሪክ
ጅምር ባፋጣኝ ሇመግታት የመኢአዴ የታሪክ ዯም ያሇባችሁ ሁለ ሳታመነቱ እንዴትነሱ ባሇፉት ዓመታት የተሰውት
የመኢአዴ ሰማዕታት ዯም ይጠራችኋሌ፡፡
ግንቦት 15/2002 ዓ.ም በተካሄዯው ምርጫ ማግስት የተገኙ ውጤቶችና የተከሰቱ ችግሮች የሚገመገሙበት፣
ጠንካራ ጎኖች ተፈትሸው የሚቀጥለበት፣ የታዩ ዴክመቶችና ያጋጠሙ ችግሮችም ውይይት ተካሂድባቸው የመፍትሄ እርምጃ
የሚወሰዴባቸውና በአዱስ ኃይሌ ሇአዱስ ትግሌ ዝግጅት የሚዯረግበት ወቅት እንዯነበረ ግሌጽ ነው፡፡
በ2002 ዓ.ም በተካሄዯው ምርጫ በተቃዋሚ ኃይልች ሊይ በገዥው ፓርቲ የዯረሰው አሳዛኝ ዴርጊት በአንዲንዴ
ፓርቲዎች ሲገመገምና አቋም ሲወሰዴበት መኢአዴ የምርጫውን ውጤት እንዯተቀበሇ በሚያስመስሌ ሁኔታ የአመራር አካለ
አባሊቱን በትኖ፣ ውይይት ከማካሄዴና የአቋም መግሇጫ ከማውጣት ይሌቅ በሩን ዘግቶ አባሊቱ በጉዲዩ እንዲይነጋገሩና
እንዲይጠያየቁ አዯረገ፡፡ ይባስ ብል ፕሬዚዲንቱ በዴንገት ሥሌጣኔን ሇቅቄያሇሁ ማሇታቸው በአባሊቱ መካከሌ ዴንጋጤና
ሃዘንን ፈጠረ፡፡
አባሊቱ በጽ/ቤታቸው ግቢ በመገናኘት ስሇአጠቃሊዩ ሁኔታ ምክክርና ውይይት ሲጀምሩ አመራሩ «ሳትጠሩ
አትምጡ፤ አትመሊሇሱ፤… » በማሇት በግቢው እንዲይገኙ በመከሌከሌ በዯረሰባቸው ቁስሌ ሊይ መርዝ ተነሰነሰበት፡፡
በዚህ ወቅት የፓርቲው አጠቃሊይ ሂዯት ያሳሰባቸውና በምርጫውም ውጤት እሌህ የያዛቸው ተቆርቋሪ አባሊት
ዝምታውን ሇመስበርና ጠንካራ አቋም መያዝ እንዱቻሌ ሇመመካከር ተጠራርተው ተሰባሰቡ፡፡
የፓርቲው ዝምታ፣ የአባሊቱ በወቅቱ አሇመሰባሰብ፣ የሕዝባችንም የነፃነትና የዱሞክራሲ ተስፋ መጨሇም
መሪዎቻችንን ይቀሰቅሳቸውና ሇትግሌ ያዘጋጁን እንዯሆነ በማሇት ሇክብራቸው በሚመጥን አገሊሇጽ «አሰባስቡን፣ አወያዩን፣
ታሪክ የጣሇባችሁን አዯራ ተወጡ » በማሇት ሰኔ 23 ቀን 2002 ዓ.ም የአቤቱታ ማሳሰቢያ ጽፈን ሇፕሬዚዲንቱ በአዴራሻቸው
ሊክን፡፡
አመራሮቻችን አሰባስቡን፣ ሇትግሌ አዘጋጁን ተብሇው ቢጠየቁ ከሥራ አስፈጻሚ እስከ ታችኛው አባሌ ዴረስ
የተወሰኑትን በጽሐፍ በማገዴ፣ ላልችን በማባረር፣ አንዲንድቹን ዯግሞ ሇሥራዎቻቸው እንቅፋት እየሆኑ በማስመረር
ከፓርቲው እንዱርቁና የመሳሰለትን አስከፊ ዴርጊቶች በመፈጸም ከስዴስት የማይበሌጡ ግሇሰቦች በሥራ አስፈጻሚነት ሥም
ፓርቲውን ይዘው ተቀመጡ፡፡
ሁኔታው እጅግ ያሳሰባቸው ተቆርቋሪ አባሊት÷
1, የታገደ አባሊትን በማሰባሰብ፣

1

2, የተባረሩ አባሊትን በመጥራት፣
3, በቅሬታ የተገሇለትን በመመሇስ እና
4, የፓርቲውን ትንሳዔ የሚፈሌጉ አባሊትን ሁለ በማቀናጀት የመኢአዴ መፍትሔ አፈሊሊጊ ኮሚቴ አቋቋሙ፡፡
ትግለ መሠረታዊ ሇውጥ በሚያሳይ ሁኔታ እንዱካሄዴ አዯረጃጀቱን በአዱስ አበባና በክሌልች ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ
ተዯረገ፡፡ እውጭ ሃገር ከሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ጋር በተሇያዩ ጊዜያት የስሌክና የኢሜሌ ሌውውጦች ተካሄደ፡፡
ከ2002ቱ አገር አቀፍ ምርጫ ውጤት መገሇጽ በኋሊ ሥራቸውን አቋርጠው የነበሩት የፓርቲው ፕሬዚዲንት ወዯ
ጽ/ቤት እንዱመሇሱና አባሊቱን አረጋግተው ዱሞክራሲያዊ በሆነ ሂዯት የሚተካቸውን መሪ እንዱያስመርጡና ፓርቲውን
ሇብሌሽትና ሇብዙ ጥፋት የዲረጉትን ግሇሰቦች እንዱያስነሱና በላልች ጠንካራ አባሊት እንዱያስተኩ ሇማዴረግ ሰፊ ጥረት
ተዯረገ፡፡
ፓርቲው መሠረታዊ ሇውጥ እንዱያመጣ ሇማዴረግ በእኛ በኩሌ የሚዯረገው ጥረት ብቻውን በቂ እንዯማይሆን
በመረዲት በውጭ ሃገር ያለ የኢትዮጵያ ጉዲይ የሚያገባቸው፣ የመኢአዴ አዯጋ ውስጥ መሆን በቀጥታ የሚመሇከታቸውና
ኃሊፊነት የሚሰማቸው ሁለ ፕሬዚዲንቱን ከማግባባት አሌፎ ግፊትና ጫና እንዱያዯርጉ አሳሰብን፡፡ በዚህ ወገናዊ ጥሪ
የመኢአዴ ዴጋፍ ሰጭ ዴርጅቶች፣ ዓሇም አቀፍ አስተባባሪ ኮሚቴ፣ ታዋቂ ግሇሰቦችና ላልችም ፓርቲውን ሇማዲን ብርቱ
ጥረት አዴርገዋሌ፡፡ ሇዚህም ጥረታቸው ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባሇን፡፡
በእኛ ትግሌና በውጭ ሃገር በሚገኙ ዯጋፊዎች ጥረት የመኢአዴ ጠቅሊሊ ጉባዔ ተጠርቷሌ፡፡ በጠቅሊሊ ጉባዔው ሊይ
ከዯንብ ውጭ በህገ ወጥነት የተፈጸሙ ተግባራት መኖራቸውን ተገንዝበናሌ፡፡

እነዚህም÷

1ኛ, በ2000 ዓ.ም በነበረው ጠቅሊሊ ጉባኤ የተሣተፉ የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት በሙለ በተሇያዩ ምክንያቶች
ከጏዯለት በስተቀር የአሁኑ ጉባኤ ተሣታፊ መሆን ነበረባቸው፡፡ ነገር ግን በአንዲንዴ አካባቢ በጠቅሊሊ ጉባዔ አባሌነታቸው
መገኘት ይገባቸው የነበሩ ሰዎች በአሁኑ ጉባዔ እንዲይገኙ የተዯረጉበት ሁኔታ አሇ፤ በእነሱ ምትክ ግን የመኢአዴ አመራሮች
ሇሚቀጥሇው ህገ ወጥ እንቅስቃሴያቸው እንዱያመቻቸው የእነሱን ዓሊማ ሇማራመዴ ሉያግዙን ይችሊለ ያሎቸውን ከየቦታው
በማሰባሰብ እንዱሳተፉ አዴርገዋሌ፡፡
2ኛ. የተጓዯሇ የሥራ አስፈፃሚ አባሌ ቢኖር የተጓዯሇውን የሥራ አስፈፃሚ ማሟሊት የሚችሇው ቢቻሌ ጠቅሊሊ
ጉባኤው ነው፡፡ በተሇያዩ ምክንያቶች ጠቅሊሊ ጉባኤው መሰብሰብ ካሌቻሇ ዯግሞ የሊዕሊይ ም/ቤቱ ተሰብስቦ በተጓዲለት
የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሊት በመተካት ቃሇ ጉባኤ ይዞ በየዯረጃው ሇሚመሇከታቸው አካሊትና ሇምርጫ ቦርዴ ጭምር
ያሣውቃሌ፡፡

የ2002ቱ ጠቅሊሊ ጉባዔ ተስማምቶባቸው የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሌ እንዱሆኑ ካዯረጋቸው መካከሌ

አብዛኞቹ ተጓዴሇው አምስት ብቻ ሲቀሩ ማሙያ የተካሄዯው በፕሬዚዲንቱና በጥቂቶቹ አመራሮች መሌካም ፈቃዴ ነበር
እንጂ በሊዕሊይ ምክር ቤቱ ስብሰባ አሌነበረም፡፡
በዚህ ህገወጥ አሠራር የሊዕሊይ ም/ቤት አባሌ ሣይሆኑ ከሊይ በተጠቀሱት ሰዎች ብቻ ስሇተወዯደ የሥራ አስፈፃሚ
ሆነው ተመዴበው እየሰሩ የነበሩትን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ ሇምሣላ÷ ያህሌ አቶ ያቆብ ሌኬ (እኝህ ግሇሰብ የሥራ አስፈፃሚ
ኮሚቴ አባሌ በሆኑበት ወቅት እንኳን የሊዕሊይ ምክር ቤት አባሌ ሉሆኑ ይቅሩና የፓርቲውም አባሌ አሌነበሩም፡፡ ፓርቲው
ባሰራሩ አንዴ ሰው በአዱስነቱ ሙለ አባሌ ከመሆኑ በፊት ሇተወሰኑ ጊዜያት በእጩ አባሌነት መቆየት እንዲሇበት
ይታወቃሌ፡፡ ነገር ግን ይህ ህግ ተጥሶ ቀጥታ አባሌ ያውም የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሌ እንዱሆኑ ተዯርገዋሌ፡፡) አቶ
ብርሃኑ ወ/ሰንበት፣ አቶ አብርሃም ጌጡ፣ አቶ አክሉለ ንህነና የመሣመለት ይገኙበታሌ፡፡
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በላሊ በኩሌ የሊዕሊይ ም/ቤት አባሌ ሆነው ግን የሊዕሊይ ም/ቤቱ ሣያውቅና ሣይፈቅዴ

በኢንጂነር ኃይለ ሻወሌና

በመሰልቻቸው በግሌ ስሇተወዯደ ብቻ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሌ ሆነው በህገወጥ መንገዴ እንዱገቡ የተዯረጉም አለ፡፡
ሇምሳላም ያህሌ ወ/ሮ መሠለ ረዲ ፣ አቶ አዲሙ ተሰማና የመሣሠለት ይገኙበታሌ፡፡ ጠቅሊሊ ጉባዔውን ያዘጋጀው ይህ
በህገ ወጥ መሌኩ ሰዎች የተሟለሇት ሥራ አስፈፃሚ መሆኑን ሌብ ይሎሌ፡፡
3ኛ, የ2000 ዓ.ም ጠቅሊሊ ጉባኤ ሲጠናቀቅ ከተስማማባቸው ጉዲዮች አንደ የሊዕሊይ ም/ቤት አባሊት በየአራት (4)
ወራት እንዱሰበሰብና የፓርቲውን ወሣኝ ሥራዎች ሁለ መስራት፣ ውሣኔዎች እንዱያሳሌፍ እና የዕሇት ከዕሇት ሥራዎች
ዯግሞ በሥራ አስፋፃሚው እንዱከናወኑ መመሪያ እንዱሰጥ ኃሊፊነት የመስጠት ነበር፡፡ ይሁን እንጂ በጠቅሊሊ ጉባዔው
የተመረጡት 105 የሊዕሊይ ም/ቤት አባሊት ባሇፉት ሁሇት ዓመት ከመንፈቅ ጊዜ ውስጥ አንዴ ጊዜም ስብሰባ እንዱያካሂደ
አሌተዯረገም፡፡ ም/ቤቱ እንኳን ተሰብስቦ ውሣኔ ሉሰጥ ይቅርና አባሊት እርስ በርሣቸው በወጉ የመተዋወቅ ዕዴሌ
አሊገኙም፡፡ ይኽ አካሌ ነበር ሇዚህ ጠቅሊሊ ጉባዔው ስብሰባ ብዙ ዕቅድችን ማውጣትና መመሪያዎችንም መስጠት
የነበረበት፡፡ ነገር ግን ሊዕሊይ ም/ቤቱ ፍጹም እንዯላሇ ተቆጥሮ ከህግ ውጭ አመራር ሊይ በተቀመጡ ግሇሰቦች የፓርቲው
ውሳኔ ሲተሊሇፍ ቆየ፡፡ እንግዱህ በዚህ ሁኔታ ነው በህገ ወጥ መንገዴ የተቀመጠው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጠቅሊሊ ጉባኤ
የጠራው፡፡
4ኛ, የተወሰኑ የሥራ አስፈፃሚና የሊዕሊይ ም/ቤት አባሊት እንዱሁም የወጣት አመራሮች ፓርቲው ከውዴቀት
እንዱዴን እርምት ይወሰዴ እያለ የአመራሮችን የስህተት መንገዴ ስሇሚያጋሌጡና ጠንክረውም የፓርቲውን ሥራ ስሇሚሠሩ
ጠቅሊሊ ጉባዔው ሊይ እንዲይሳተፉ ተከሌክሇዋሌ፡፡ ከእነዚህም ውስጥ፣
1.

ወ/ሪት መሶበወርቅ ቅጣው፣ የመኢአዴ ህዝብ ግንኙነት ኮሚቴ ኃሊፊ የነበሩ፣

2. አቶ ጌታቸው አበበ፣ የሥራ አስፈፃሚና የምርጫ ጉዲይ ኃሊፊ የነበሩ፣
3. አቶ ተስፋዬ ፋንታ፣ የሊዕሊይ ም/ቤት አባሌና የጉሇላ ክ/ከተማ ተጠሪ፣
4. ኮልኔሌ ትርሲት ገ/መሰቀሌ፣ የሊዕሊይ ም/ቤት አባሌና የቦላ ክ/ከተማ ተጠሪ፣
5. አቶ ነብዩ ክንፈ፣ የአንዴነት ጋዜጣ ም/ዋና አዘጋጅና የሊዕሊይ ም/ቤት አባሌ፣
6. አቶ ጌታነህ፣ ዓሇም የሊዕሊይ ም/ቤት አባሌ አዯራጅና የሰሜን ቀጠና አስተባባሪ፣
7. አቶ ከበዯ ታዬ፣ የሊዕሊይ ም/ቤት አባሌ አዴራጅና የምዕራብ ቀጠና አስተባባሪ
8. ወጣት ኃይሇ ገብርኤሌ ታምራት፣ የአዱስ አበባ ወጣቶች ምክር ቤት ሰብሳቢ እና ላልችም ይገኙበታሌ፡፡
5ኛ, የታገደ ሰዎች አጠፉ ቢባሌ እንኳን በዯንቡ መሠረት አመራሩ በመጀመሪያ የቃሌ፣ቀጥል የጽሁፍ
ማስጠንቀቂያ ከሰጠ በኋሊ ነው ጊዜያዊ እገዲ ሉያዯርግ ይገባ የነበረው፡፡ እገዲው ሉጸናም ሉሻር የሚችሇው ባሇጉዲዮቹ
በጠቅሊሊ ጉባዔው ፊት ቀርበው ውይይት ከተዯረገበት በኋሊ እንጂ አሁን አምባ ገነኖቹ እንዲዯረጉት የእሌክና የጭፍን
እርምጃ ሉወሰዴባቸው አይገባም ነበር፡፡
6ኛ, ጉባዔው ከመከፈቱ ጥቂጥ ቀዯም ብሇን ወዯ ጉበዔው እንዴንገባ ስብሰባው የተካሄዯበት በር ሊይ ቆመን
ኢንጂነር ኃይለን «ሌናነጋግርዎት እንፈሌጋሇን» ብንሊቸውም ፈቃዯኛ ሳይሆኑ ቀርተዋሌ፡፡ ስብሰባው አዲራሽ አጠገብ ሔዯን
ሰው ሌከን በተወካይ እንዱያነጋግሩን ብንጠይቅም ያገኘነው ምሊሽ ግቢውን በፍጥነት ካሇቀቃችሁ በፌዯራሌ ፖሉስ
ትባረራሊችሁ የሚሌ ነበር፡፡
6ኛ, ጉባዔው ከተከፈተ በኋሊ በጠቅሊሊ ጉባዔው ሊይ ስብሰባ እንዲይገቡ የተከሇከለ ሰዎች ከውጭ ቆመዋሌና
እንዱገቡ ይዯረጉ፤ እያለ የተሇያዩ ሰዎች አስተያየት ቢሰጡም ሰሚ ስሊሊገኙ ሳንገባና ጉዲያችን ሳይታይ ስብሰባው ቀጥሎሌ፡፡
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7ኛ, በጉባዔው ሊይ የውጭ ኦዱተር ያሌመረመረው የፋይናንስ ሪፖርት በአቶ ማሙሸት አማረ በኩሌ ቀረበ፡፡
8ኛ, በፓርቲው አሰራር ውስጥ ቁጥጥር አሇመኖሩ የፈጠረው የአሠራር ብሌሽት በኦዱትና ኢንስፔክሽን ተመርምሮ
ሪፖርት ሇጉባዔው አባሊት አሌቀረበም፡፡
9ኛ, በጠቅሊሊ ጉባዔው ሊይ ፓርቲያችንን እያዯሙት ያለት የአመራር አባሊት በሁሇት ጎራ ተከፍሇው እርስ በርስ
በመናቆር ጉባዔውን በማወካቸው ያለትን ፕሬዚዲንት በአዱስ ሉተካ ተዘጋጅቶ የነበረው ጉባዔ የሁኔታዎችን አስከፊነት
በመረዲቱ ሇተወሰነ ጊዜ ነባሩ ፕሬዚዲንት በሃሊፊነት እንዱቆዩ አዯረገ፡፡ ነገር ግን ከጥንቱም ፍሊጎታቸው የቀዘቀዘው ኢንጂነር
ኃይለ ሻውሌ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ዱሞክራሲን ገዴሇው፣ የጉባዔውን መንፈስ በመቀየር ይጠበቅ የነበረውን መሠረታዊ
ሇውጥ በመቃረን እነዚያኑ «መኢአዴን ያፈርሳለ» ተብሇው የሚፈሩትን ሰዎች በከፍተኛ አመራር ሊይ እራሳቸው ሾሟቸው፡፡
አመራሮቹ ጉባዔውን እንዱጓዝ ከፈሇጉበት መንፈስና ውጤት እንዱሁም ፕሬዚዲንቱ ከዯረሱበት መዯምዯሚያ
መረዲት የሚቻሇው የኢትዮጵያና የሕዝባችን ችግሮች ከዯማቸው ያሌተዋሃዯና ከሌባቸው ያሌሰረፀ በመሆኑ ፀፀት
የማይሰማቸው መሆኑን ነው፡፡
10ኛ, ከጠቅሊሊ ጉባዔውም በኋሊ እነዚህ በዴጋሚ በሥራ አስፈጻሚ ወንበር እንዱቀመጡ የተዯረጉ ሰዎች አሁንም
ጎራ ሇይቶ የመጣሊቱን ጉዲይ ከቀዴሞው በከረረ መሌኩ እያባባሱት ይገኛለ፡፡ ያሇመግባባታቸው ዯረጃ ከቃሊት መዘሊሇፍ
አሌፎ እጅግ አስጊ ዯረጃ በመሸጋገሩም የመኢአዴ ጽ/ቤት በፖሉስ ተከቦ ስብሰባ እስከማካሄዴም ተዯርሷሌ፡፡ ታዱያ በዚህ
ሁኔታ ነወይ መኢአዴ የሚመራው? እንዳትስ ነው የተነሳበትን ትግሌ የሚያካሂዯው?
የእነዚህ ያሳዘኝ ዴርጊቶች ውጤት መጨረሻቸው ከሚከተለት ሦስት አማራጮች አንደን ሇማከናወን መሆኑን
ያመሊክታሌ፡፡
1, በተቃዋሚ ሥም መኢአዴ የገዥው ፓርቲ አጫፋሪ ሆኖ በዯካማነት እንዱቀጥሌ ማዴረግ፣
2, በህብረብሔራዊነት እየተጓዘ ያሇውን መኢአዴ በውህዯት ሥም ባሌተጠናና ጥንቃቄ ባሌተሞሊበት ሁኔታ
በብሔር እተዯራጁ ፓርቲዎች ጎራ ውስጥ በመክተት የፓርቲውን አባሊት፣ ንብረትና ሃብትን ሇላልች መጠቀሚያ አሳሌፎ
መስጠት፣
3, ሰነዴ ቀድ፣ ታሪክ አጥፍቶ፣ አባሊቱን በመበተን ህሌውናውን ማሳጣት፣
መኢአዴ በኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ሰሊማዊ ፓርቲዎች ሁለ በታሪኩ የሚመስሇው የላሇ ሌዩ ፓርቲ ነው፡፡
የተመሠረተው ሰሊማዊ ሰዎች ከነነፍሳቸው ገዯሌ በሚጣለበት፣ በሳንጃ በሚታረደበት፣ ከተወሇደበት፣ ካዯጉበትና
ከአረጁበት መንዯር በሚፈናቀለበት፣ በአጠቃሊይ በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ ከባዴ ሰቆቃ በተፈጸመበት ወቅት ነበር፡፡ ይህንን
አሳዛኝና ከባዴ ሰቆቃ ሇመቀሌበስ በተዯረገው ጥረት ብዙ የዯም መስዋዕትነት ተከፍሎሌ፡፡

ይህን በሌዩ መስዋዕትነት

የተመሰረተ ፓርቲ የመጠበቅ አዯራ በሁሊችንም ትከሻ ሊይ አርፏሌ፡፡
አሁን የመኢአዴ ፓርቲን እየመራ ያሇው ቡዴን በተቀነባበረ ሌዩ ስሌት የተዘጋጀ ስሇሆነ ተሌዕኮውን ከሊይ
ከተጠቀሱት ሦስት አማራጮች አንደን ማስፈጸም እንዯሆነ ከእያንዲንደ እንቅስቃሴው መገንዘብ ተችሎሌ፡፡
አባልቻችን የከፈለት መስዋዕትነት ከንቱ ሲቀር፣ ከህዝቡ ጋር ያስተሳሰረን አኩሪ ታሪክ ሲዯመሰስና ሲጠፋ፣
ህዝባችንም መቋጫ ሇላው ችግር ሲዲረግ ዝም ብሇን ማየት አንችሌም፡፡
ከሊይ የተዘረዘሩት የጥፋት መንገድች እንዱቋረጡ፣ አንዴነታችን እንዱጠበቅና ኃይሊችን እንዱጠናከር በብቃት
መዯራጀት አስፈሊጊ መሆኑ በሁሊችንም ዘንዴ የታመነ ሆኗሌ፡፡ በዚህ ምክንያት ማን ምን እንዯሚሰራ ግሌጽ የሥራ ክፍፍሌ
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በማዴረግ መሊ አባሊቱን በአጭር ጊዜ ሇዴሌ በሚያበቃ ሁኔታ ተጠናክረን በሚከተሇው ሁኔታ መዋቅራችንን ዘርግተን
መኢአዴን ሇማዲን ወዯ ሥራ ገብተናሌ፡፡
በዚሁ መሠረት፣
1, ሰብሳቢ

ወ/ት መሶበወርቅ ቅጣው

2, ም/ሰብሳቢ

አቶ ተስፋዬ ፋንታ

3, ጸሏፊ

አቶ ፀጋዬ ግዛው

4, የሕዝብ ግንኙነት ኃሊፊ

አቶ ጌታነህ ዓሇም

5, የቅስቀሳና ፕሮፖጋንዲ ኃሊፊ

አቶ ጌታቸው አበበ

6, የዴርጅት ጉዲይ ኃሊፊ

አቶ ነቢዩ ክንፈ

7, የፋይናንስ ጉዲይ ኃሊፊ

አቶ ማርቆስ ገብሬ

8, የንብረት ጉዲይ ኃሊፊ

አቶ አቅናው ሰርፀወሌዴ

9, የማኅበራዊ ጉዲይ ኃሊፊ

ኮሇኔሌ ትርሲት ገብረ መስቀሌ

10, የሕግና ዱሲፕሉን ጉዲይ ኃሊፊ ሻሇቃ ጣሰው ሽፈራው
11, የአዱስ አበባ አስተባባሪ

አቶ ረታ ቤተማርያም

12, የክሌልች አስተባባሪ

አቶ ከበዯ ገዴለ

13, ኦዱትና ኢንስፔክሽን ኃሊፊ

መቶ አሇቃ ዓሇማየሁ ዘሇቀ

14, የወጣቶች ጉዲይ ኃሊፊ

ወጣት ኃይሇገብርኤሌ ታምራት

በዚህ አዯረጃጀት መኢአዴ በመሠረታዊ ሇውጥ እስኪታዯስ ዴረስ በጊዜያዊነት ተዋቅረን የሚጠይቀውን
መስዋዕትነት ሁለ በመክፈሌ በጥንካሬና በብሌሃት ትግለን ሇመቀጠሌ ወስነናሌ፡፡
ሃገር ሲዯፈርና ወገን ሲጎዲ በአፋጣኝ ተሰባስቦ በአንዴነት የመቆም አኩሪ ታሪክ ያሇን ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬም
መኢአዴን ከአፈጠጠበት አዯጋ ሇመታዯግ የዕውቀት፣ የጉሌበት፣ የገንዘብና የማቴሪያሌ አቅማችንን በማቀናጀት በአንዴነት
እንዴንቆም ታሪክ እየጠራን ነው፡፡
ሃገሬ፣ ወገኔ፣ ዜጋዬ የምትለ ኢትዮጵያውያን ሁለ! መኢአዴን ሇማዲን በሚዯረገው በዚህ ወሣኝ ትግሌ ጥበብ
በተሞሊበት ዕውቀታችሁ እና በአሇ ኃይሊችሁ ሁለ ከጎናችን በመቆም አብራችሁን እንዴትሠሩ በታሊቅ አክብሮት ጥሪያያችንን
እናቀርባሇን፡፡
የመኢአዴ መፍትሔ አፈሊሊጊ ኮሚቴ

መኢአዴን ከነታሪኩ እናስከብረዋሇን!!!
እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ!!!
አንዱት ኢትዮጵያ ሇዘሊሇም ትኑር!!!
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