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የመስክ ሥራዎችን በማስመልከት  

ከመላው Iትዮጵያ Aንድነት ድርጅት  
የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ 

 

 የዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ዓላማ የመላው Iትዮጵያ Aንድነት ድርጅት የመስክ ተግባራዊ 
Eንቅስቃሴውን በማስመልከት ለጋዜጠኞች ለማሳወቅ ነው፡፡ 
 ከ97 ምርጫ በኋላ መIAድ በሁሉም የIትዮጵያ ክልሎች በሕጋዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ 
ለመንቀሳቀስ ወስኖ ጽ/ቤቶችን ከፍቷል፡፡ ጽ/ቤቶች ባልተከፈቱባቸው Aካባቢዎች ሥራ Aስፈጻሚ 
ኰሚቴዎችን በማቋቋም መዋቅሩን በመዘርጋት ላይ ነው፡፡ ስለሆነም ባሁኑ ወቅት በብዙ ዞኖች 
ተከታታይ ሕዝብ የማደራጀት ሥራዎች Eየተሠሩ ይገኛሉ፡፡  

በተመሳሳይ መልኩ በAንዳንድ ወረዳዎች ሕዝቡ በራሱ ተነሳሽነት ጽ/ቤቶችን ከፍቶ ከድርጅቱ 
Aመራር Eየተቀበለ የበለጠ Eየተደራጀ ይገኛል፡፡ ይህንንም ለመጥቀስ ቢያስፈልግ በጋሞ ዞን የካምባ፤ 
የኮንሶና የደራሼ ልዩ ወረዳዎችን፤ Eንዲሁም በጎፋ ልዩ ዞን Uባ ደብረ ፀሐይና ዛላ ወረዳዎች በወላይታ 
ዞን በሎሶ ሶሬ፤ ቦሎሶ ቦምቤ፤ ጉኑኖ፤ ዳሞት ጋሌና ዳሞት ፉላሳ ይጠቀሳሉ፡፡ በሰሜን ወሎም ላሊበላና 
ዋድላ ድላንታ ኮን ላይ ጽ/ቤቶች ከፍተው ይንቀሳቀሳሉ፡፡ ዋናው የመIAድ ጽ/ቤትም የፓርቲያችንን 
Eንቅስቃሴ በሁሎም ክልሎች Eንዲገመግሙ ከመስከረም ወር መጨረሻ ጀምሮ Aደራጅ ቡድኖችን ወደ 
መስክ Aሰማርቶ ሕዝቡ በራሱ ተነሳሽነት የተደራጀባቸውን Aካባቢዎች Eንዲያጠናክሩ ተደርጓል፡፡ 
 በዚህ የመስክ ጉዞ Aባሎቻችን ምን ተግባራት Aከናወኑ? በሥራቸው ሂደት ያጋጠሟቸው 
ችግሮች ምንድን ናቸው? ከዚህ የመስክ Eንቅስቃሴ ለወደፊቱ ሥራችን Aጋዥ የሚሆን ምን ትምህርት 
ተቀስሟል? በጽ/ቤቶቻችንና በAባሎቻችን ላይ ገዥዎች የሚያደርሱት ጫና ምን ይመስላል? ለEነዚህና 
ለመሳሰሉት ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጥበት ይህ ጋዜጣዊ መግለጫ Eንዲዘጋጅ ተደርጓል፡፡ 
 ለዚህ የመስክ ሥራ Aሥር ቡድኖች በሰሜን፤ በደቡብ፤ በምሥራቅና በምEራብ የሀገሪቱ 
ክፍሎች ተንቀሳቅሰዋል፡፡ ምንም Eንኳን ለቡድኖቹ የተሠጣቸው የሥራ ኃላፊነት በዞን ደረጃ የተወሰነ 
ቢሆንም Aንዳንድ ቡድኖች በመጠኑ የወረዳዎችንም የሥራ Eንቅስቃሴ ቃኝተዋል፡፡  

በዚህ ሂደት ከAዲስ Aበባ ወደ ሰሜን ሁለት ቡድኖች የተንቀሳቀሱ ሲሆን፤ የመጀመሪያው 
ቡድን ፍቼን፤ ምሥራቅ ጎጃምን፤ ምEራብ ጎጃምን፤ Aዊን፤ መተከልን፤ ደጀን ልዩ ዞንን፤ ደቡብ 
ጎንደርንና ሰሜን ጎንደርን ሸፍኗል፡፡ በዚሁ በሰሜን ቀጣና የተንቀሳቀሰው ሌላው የመስክ ገምጋሚ ቡድን 
ደግሞ ሰሜን ሸዋን፤ ከሚሴን፤ ደቡብ ወሎን፤ ሰሜን ወሎንና ትግራይን በመሸፈን ሠርቷል፡፡ 
 በደቡብ Iትዮጵያም በተመሳሳይ መልኩ በዞኖች የግምገማ ሥራ ተከናውኗል፡፡ በዚህም 
መሠረት በAዋሳ ልዩ ዞን፤ በሲዳማ፤ በጌዴO፤ በጉጂና በባሌ ዞኖች ተከታታይ የመስክ 
Eንቅስቃሴተደርጓል፡፡ በተያያዘ ሁኔታ በወላይታ፤ በጋሞ፤ በደቡብ Oሞና በዳውሮ ዞኖች ይኸው የመስክ 
ሥራ ተሠርቷል፡፡ 
 በምሥራቅ Iትዮጵያም በተመሳሳይ መልኩ የመስክ ግምገማ ተካሂዷል፡፡ በዚህም መሠረት 
በAሳይታ ዞን በዱብቲ፤ በሎጊያ፤ በAዋሽ Aርባ፤ በምሥራቅ Aርሲ Aሰላን፤ በምEራብ Aርሲ፤ ሻሸመኔን 
በድሬዳዋ፤ በምEራብና ምሥራቅ ሐረርጌ የማጠናከርና ድርጅታዊ የAቅም ማጎልበቻ Eንቅስቃሴ 
Aድርገናል፡፡  
 Eንዲሁም በምEራብ Iትዮጵያ በተደረገው የመስክ የግምገማ Eንቅስቃሴ በጅማ፤ በመቱ፤ 
በወለጋ ነቀምቴና በAሶሳ ዞኖች የተሳካ ሥራ ተሠርቲል፡፡ በተጨማሪም በAምቦና በወሊሶ የማደራጀት 
ሥራ የሚሠራ ቡድን ተሠማርቶ ተግባሩን ፈጽሞ ተመልሷል፡፡ 
 በዚህ የመስክ ጉዞ ላይ ከመንግሥት በኩል በከፍተኛ ደረጃ ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆኑ ጫናዎች 
Aጋጥመውናል፡፡ 
ለማስረጃም፡- 

- በደቡብ ቀጣና ከተሠማሩት Aደራጆቻችን መካከል Aቶ በቀለ ግርማ ያለ Aንዳች ምክንያት 
በያቤሎ ዞን Aባያ ወረዳ ልዩ ስሙ ጓንጓ ፖሊስ ጣቢያ ለAራት ቀናት ታስረዋል፡፡ 

- ይህም ብቻ Aልበቃም፡፡ Aቶ በቀለ ያረፉበት ሆቴል ቤት ባለቤት፣ የAደራጁን መታወቂያ 
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በመቀማት ጉዞAቸው Eንዲዘገይ Aድርገውታል፡፡ መታወቂያውም የተመለሰው በማግሥቱ 
Aቶ በቀለ Aካባቢውን ለቀው ሲወጡ በAውቶቡስ ላይ ከተሳፈሩ በኋላ ነው፡፡ ይህም 
የሚያረጋግጥልን Aንዳንድ ሆቴል ቤቶች የገዢው ፓርቲ Aባላት ሀብት Eንደሆኑና ሕዝቡን 
Eንደፈለጋቸው በማፈንና በማንገላታት ሥራ ላይ ተሳትፎ Eንዳላቸው ነው፡፡  

- በሌላም በኩል በደቡብ Oሞ ዞን በጂንካ ከተማ የማደራጀት ሥራ ላይ የተሠማሩትን Aቶ 
ታዴዎስ ታንቱን የከተማው ከንቲባ ጽ/ቤት በፖሊስ Aስገድዶ ለግማሽ ሰዓት ያህል 
በቁጥጥር ሥር Aቆይቷቸዋል፡፡ ከEስር Eንደተለቀቁ ከ20 ደቂቃ በኋላ የከተማው ፖሊስ 
Aዛዥ Eንደገና ጠርቷቸው የጦር መሣሪያ መያዝ Aለመያዛቸውን ጠይቆ Aለመያዛቸውን 
Aረጋግጦ ለቋቸዋል፡፡ 

- Eንዲሁም በወላይታ ዞን በሶዶ ከተማ ጥቅምት 18/2001 ከምሽቱ 6፡30 Aደራጁ ከተኙበት 
ሶዶ ውበት ሆቴል በራቸውን ፖሊሶች ከበው Aቶ ታዴዎስ ታንቱ የተኙበትን ቤት 
በማስከፈት በርካታ የፓርቲ ሠነዶችን በመ/A ጆቢር ሶርሳ የሚመራ የፖሊስ ቡድን 
ዘርፏቸዋል፡፡ 

- በምሥራቅ Iትዮጵያም በከፋ መልኩ በፓርቲያችን Aደራጆች ላይ ተመሳሳይ Aፈና 
ተፈጽሟል፡፡ Aንዳንዶቹንም ለመጥቀስ ቢያስፈልግ በAሳይታ የፓርቲያችን የጽ/ቤት ኃላፊ 
የሆኑት Aቶ ዓሊሚራህ ያዬ ለበርካታ ቀናት በፖሊስ ጣቢያ Eንዲታሠሩ ተደርጓል፡፡ በዚህ 
ብቻ Aላበቃም፡፡ ለድርጅታችን ቤት ያከራዩትንም ግለሰብ ፖሊሶች ይዘው ለቀናት 
Aስረዋቸዋል፡፡  

- በምሥራቅ ጐጃም ደጀን ላይም የመIAድ የሥራ Aስፈጻሚ Aባል የሆኑት Aቶ ተስፋዬ 
ታሪኩ ለሁለት ቀን ከታሠሩ በኋላ ተለቀዋል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ በመተከል የመIAድ 
Aመራር Aባላት የሆኑት 1ኛ Aቶ Aዲስ ታደሰ 2ኛ Aቶ ኃይለማርያም Aየለ የተባሉት 
ከኅዳር 11/2001 ጀምሮ ይህ መግለጫ Eስከተሰጠበት ሰዓት ድረስም በEስር ላይ 
Eንደሚገኙ ታውቋል፡፡  

ይህን ከሕግ ውጭ የሚፈጸም የማሰርና የማንገላታት ሥራ Eንዲሁም የፓርቲውን ተወካዮች 
በየጊዜው Aላግባብ Eየጠሩ የሚፈፀመው የማስፈራራት ሥራ Aሁንም Eንደቀጠለ ነው፡፡ በAሁኑ ሰዓት 
በEስር ላይ የሚገኙት Aደራጆችና በየደረጃው የፓርቲ Aስፈጻሚ Aባላት ብዛት ቁጥር Eየጨመረ መሆኑ 
ከየቦታው የሚደርሱን መረጃዎች ያረጋግጣሉ፡፡  

- በAንዳንድ Aካባቢዎችም የAገዛዙ ፖሊሶች በጽ/ቤቶቻችን በራፍ ላይ የተሰቀሉትን 
የIትዮጵያ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማዎችን በማውረድና ታፔላዎችን በመንቀል ያልተቋረጠ 
ሕገ መንግሥቱን የጣሰ ሕገ-ወጥ ተግባር Eየተፈፀመብን ይገኛል፡፡  

- በገዢው ፓርቲ ባለሥልጣኖችና ካድሬዎች፣ Eንዲሁም የፀጥታ ኃይሎች Eየተፈፀ ያለው 
ሕገ ወጥ ተግባር ሕገ መንግሥቱን የሚረግጥ Aሳዛኝ ድርጊት ቢሆንም በAንፃሩ ሕዝቡ 
ለፓርቲያችን ያለው ድጋፍና በራሱ ተነሳሽነት በማደራጀቱ ተግባር ላይ ከፍተኛ ሚና 
Eየተጫወተ በመሆኑ Eንቅስቃሴያችንን የሚገታ ኃይል ሊኖር Eንደማይችል ያሳያል፡፡ 
ይህም ሁኔታ የሕዝብ ትግል Aሸናፊ መሆኑን የሚያረጋግጥልን በመሆኑ ያረካናል፡፡  

 በAጠቃላይ ባለፉት ወራቶች ባካሄድናቸው የመስክ ሥራዎች በየደረጃው የሚገኙትን Aባላት 
የመደራጀት ፍላጐታቸውን በመቀስቀስና የማደራጀት ስልቱንም በማስተማር በAጠቃላይ ግንባር ቀደም 
ታጋይነታቸውንና ኃላፊነታቸውን የሚወጡበት ሁኔታ Eንዲመቻች ተደርጓል፡፡  

Eንዲሁም የፓርቲያችንን Aቋም በማስመልከት ለAባላት የግንዛቤ ማጎልመሻ ትምህርት 
Eንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ የፓርቲያችንንም መዋቅር በወረዳ ደረጃ በማዋቀር ተከታታይ የማደራጀት ሥራ 
Eንዲቀጥል ተደርጓል፡፡ በዚህም Eስካሁን ድረስ በየዞኖቹ በድርጅቱ ቋሚ በጀት የሚንቀሳቀሱ ከ30 በላይ 
ጽ/ቤቶች የተከፈቱ ሲሆን በተጨማሪ ሌሎች ጽ/ቤቶችን ለመክፈት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ የመስክ 
ገምጋሚዎቻችን ከAባላት ጋር ሰፊ ውይይቶች Aድርገዋል፡፡ የጽ/ቤቶቻችንን Aያያዝና Aስተዳደር 
በተመለከተ በየደረጃው ለተቋቋሙ ኰሚቴዎች ትምህርታዊ መግለጫና መመሪያ ተሰጥቷል፡፡ በዚህም 
ከዚህ በፊት የነበሩ የፓርቲው ቋሚና Aላቂ ንብረቶች Eንዲመዘገቡ ተደርጓል፡፡ ከምርጫ 97 ጋር 
በተያያዘ ምክንያት ተዘርፈው የተወሰዱም ካሉ በሚመለሱበት ሁኔታ ላይ ውይይቶች ተካሂደው 
የAሠራር ስልቶች ተቀይሰዋል፡፡  

ምንም Eንኳን በገዥው ፓርቲ በኩል ከፍተኛ ተፅEኖ ቢደረግም የመስክ ገምጋሚዎቻችን ውጣ 
ውረዱን ተቋቁመው በዋናነት የፓርቲያችንን ድርጅታዊ ብቃት Aጎልባች የሆኑ ተግባራትን Aከናውነው 
ተመልሰዋል፡፡ በዚህም ፓርቲያችን በAሁኑ ጊዜ በሙሉ Eግሩ ቆሞ በየAካበቢው የማደራጀትና ሕዝቡን 
የማንቃት ተከታታይ ተግባሩን ለማከናወን ከሚችልበት ደረጃ ላይ መድረሱን በተግባር ለማረጋገጥ 
በመቻላችን ከፍተኛ Eርካታ ተሰምቶናል፡፡ 


