
 

የሰኔ 1/ 1997 ዓም ሰማዕታት መታሰቢያ ለ10ኛ ጊዜ በመኢአድ ተከበረ::  

 

 በ1997 ዓም በአገዛዙ የተገደሉትን ኢትዮጵያውያንን እንደ ባለፉት አመታት ሁሉ መዘከር እንዳለባቸዉ ዉሳኔ 

ያሳለፈዉ መኢአድ ዘንድሮም በተሳካ ሁኔታ ጀግኖቹን ሲዘክር ዉሏል:: 

 

የዚህን አመት አከባበር ከባለፉት አመታት ለየት የሚያደርገዉ መታሰቢያዉ የተደረገዉ በአገዛዙ በተገደለው ቤተሰብ 

ቤት መከበሩ እንዲሁም የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት( መኢአድ) ፕሬዝዳንት አቶ ማሙሸት አማረ : ም/ል 

ፕሬዝደንቱ ዘመነ ምህረት እና በርካታ አባላቱ በእስር ቤት ባሉበት መሆኑ ነዉ:: ይሄም የሆነዉ የመኢአድን ቢሮ ወያኔ 

ስለነጠቀዉ በመሆኑ እና ድርጅቱ ምርጫ ቦርድ ከሚባል የስርዓቱ ቀኝ እጅ ጋር ክርክር ላይ ባለበት ሰዓት በመሆኑ ነዉ:: 

 

በአንባገነኑ አገዛዝ የሚደርስብን ግድያ እና እስራት ትግሉን ወደ ላቀ ደረጃ ከፍ እንዲል ያደርገዋል እንጂ አያዳክመንም 

በሚል  መሪ ርዕስ ሰማዕታቱ ታስበዋል:: 

 

የመኢአድ አባላት ባደረጉት ዉይይት ሰማዕታቱ የከፈሉት ዋጋ የኢትዮጵያን ህዝብ ከጭቆና አገዛዝ ነፃ ለማውጣት ነው 

በመሆኑም ጥለዉብን የሄዱት እዳ አለ:: በመሆኑም ጠንክረን መታገል አማራጭ የለውም በማለት ጠንካራ ዉይይት 

ተደርጓል:: የህሊና ፀሎት በማድረግ የተጀመረው አከባበር በመቀጠል 10 ቁጥር ሻማ በማብራት እንዲሁም ዳቦ ቆረሳ 

ተከናዉኗል:: 

 

በመቀጠል በአገዛዙ እስር ቤት የተጣሉትን አመራርና አባላት መጠየቁ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ዉሳኔ ተላልፏል:: 

እንዲሁም የታሳሪ ቤተሰብ አባላትን መደገፍ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ሁሉም አባል ከራሱ በመቀነስ ለመርዳት 

የተሳሰርንበት አላማ ያስገድደናል በሚል ቁጭት ሲዉያይበት ዉሏል:: አባላት በሙሉ ወያኔ ነጥሎ መኢአድን ለማፍረስ 

በፍርሃት የሚርድባቸዉን ምክንያቶች በማንሳት ተወያይተዋል:: የመላዉ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጀት የወያኔ ኢላማ 

የሆነበት ዋና ምክንያት በጥቅም ሳይሆን በአላማ የተሳሰሩ ህይሎች የተሰባሰቡበት ቤት መሆኑም ሰፊ ዉይይት 

ተደርጎበታል:: 

 

ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉት አመራርና አባላት ፕሮግራሙ በሚከናወንበት ሠአት በመገናኛ ዘዴ ከአባላቱ ጋር የውይይት 

ተካፋይ ነበሩ:: እነሱም ባሉበት እያከበሩት መሆኑን ገልፀዋል:: 

በተደረገዉ ዉይይትም መኢአድ በመከራ ዉስጥ የማለፍ ልምድ ያዳበረ: የማይናወጡ ጽኑዓን አባላት ያሉት ፓርቲ 

ስለሆነ አሁን የገጠመዉን ፈተና ሁሉ በማዕበል ዉስጥ በመራመድ ወደ ድል መድረስ እንደሚገባዉ የማያወላዉል አቋም 

ተይዟል:: ይሄም አቋም በመላዉ አለም ያለዉ የመኢአድ አባል አቋም ይሆን ዘንድ ጥሪ ተደርጓል:: 

 

የሠማእታት ቤተሰብ ሰብሳቢም አቶ ኢዮብ ከበደ ለተሰብሳቢው ልብ የሚነካ ንግግር አድርገዋል:: በመጨረሻም የመላው 

ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ( መኢአድ ) ተቀዳሚ ፕሬዝደንት ዶ/ር ታዲዮስ ቦጋለ ትግላችን አንድ ሰው እስኪቀር ድረስ 

የሚቀጥል ነው:: መኢአድ ዛሬ ቱግ ነገ ቅዝቅዝ የሚል የትግል ስሜት ያለዉ ፓርቲ አይደለም:: ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ 

እስክታጎናጸፍ ጸንቶ ይታገላል ብለዋል:: በሀገርም ዉስጥ ሆነ በዉጭ ሀገር ያሉ የመኢአድ አባላት ጽኑ የፓርቲዉ የጀርባ 

አጥንት መሆናቸዉን የሚያረጋግጡት አሁን ነዉ ሲሉ ማብራሪያ ሰጥተዋል:: ዶ/ር ታዲዮስ የእስር ብዛት ከትግል 

አያርቀንም:: ከምንጊዜውም በላይ 

መታገል ያለብን ዛሬ ነው ያሉት ንግግር የብዙዎችን ልብ ነክቷል:: ዛሬ በዚህ ሁኔታ ብናከብርም ነገ በአደባባይ 

እምናከብርበት ዘመን እሩቅ አይደለም:: በርትተን እንታገል ሲሉ ንግግራቸውን አሳርገዋል:: ፕሮግራሙም በዶሩ 

ንግግር  ተጠናቋል:: 


