የትግራይ ሲቢሌ ሰርቢስ ቢሮ የክሌለ የመንግስት ሠራተኞችን የፖሇቲካ አቛም መመርመር ሇምን አስፈሇገው ?

የህወሓት እና የኢህአዳግ ሉቀመንበር የኤፍዱሪ ጠቅሊይ ሚኒስቴርና የሃገሪቱ ጦር ሃይልች ጠቅሊይ አዛⶵ የነበሩት አቶ
መሇስ ዜናዊ በጠና ታመዋሌ እየተባሇ በሰፊው መወራት በጀመረበት የ 2004 ዓ/ም የክረምት ወቅት የትግራይ ሲቢሌ
ሰርቢስ ቢሮ የህወሓት አባሌ የሆኑና ያሌሆኑ የመንግስት ሰራተኛች ተጠንቶ በአስቸኳይ እንዱቀርብሇት በቀን 6-11-2004
ዓ/ም በተፃፈ ቁጥር አሰሐሰ/ጠ-40172 በሆነ ሴርኩሊር ሇሁለም በመቐሇ የሚገኙ የክሌለ የመንግስት መስርያ ቤቶችና
ሇሁለም የወረዲና የከተማ አስተዲዯር ፅሕፈት ቤቶች እስከ ሃምላ 18/2004 ዓ/ም ብርሃን ገብረ ማርያም በሚሌ አክስቸንጅ
ሰርቨር እንዱገሇፅሇት አቶ ከዴር መብራህቱ በተባለ የሰው ሃይሌ አመራር ዋና የስራ ሂዯት ተጠባባቂ በሆኑት የተፈረመ
ሴርኩሊር ግሌፅ ያዯርጋሌ።
ከዚህ በመነሳት ምን ማሇት ይቻሊሌ ?
1.

ህወሓትን የሚቃወም ሆነ የማዯግፍ ወይም የህወሓት ዯጋፊም አባሌም ያሌሆነ ጭምር በሚከፍሇው ግብር
የሚንቀሳቀስ የመንግስት ቢሮ የገዢ ፓርቲ ተቀጥሊ ሆኖ መስራቱ በ 1993 የህወሓት አመራር የተከፋፈሇ ጊዜ
ተከትል ብቅ ያሇው የተሃዴሶ መፈክር የፓርቲና የመንግስት ስራ እየተዯባሇቀ የአስተዲዯር ብሌሹነት መፈጠር
ምክንያት ሆነ የሚሌ የነበረ ሆኖ አሁን በጠራራው ፀሃይ እንዱህ ሲሰራ ዴሮም ብሶትንና ስሜትን ቀስቅሶ የአገዛዝ
ወንበር ማጠናከር እንጂ የፖሇቲካ ተሃዴሶ ጥያቄ እንዲሌነበረ ያመሇክታሌ ።

2. ገዢው ፓርቲ ህወሓት የመንግስት ሠራተኞችን 100% የገዚው ፓርቲ አባሌ ሇማዴረግ እቅዴ በያዘበት ወቅት
አስቀዴሞ መረጃን በመሰብሰብ ሥራ የሲቢሌ ሰርቢስ ቢሮው መትጋቱ በትግራይ ክሌሊዊ ብሄራዊ መንግስት የሲሌ
ሰርቢስ ቢሮ የሚባሌ ተቛም እየከሰመ የህወሓት ቅርንጫፍ ፅሕፈት ቤት ወዯ መሆን መውረደን ያረጋግጣሌ ።
3. ጠቅሊይ ሚኒስቴር መሇስ ዜናዊ በህይወት የመኖር ተስፋ የሊቸውም የሚሇው አስተያየትና ዜና እያየሇ በመጣበት
ወቅት የክሌለ መስተዲዴር የመንግስት ሠራተኞችን የህወሓት አባሌ የሆነና ያሌሆነ በሚሌ ቆጠራ መግባቱ የመሇስ
ራኢ አራማጆቹ ጭንቀት ሁለም ነገር በጠራራ ፀሃይ እንዱዘባርቁ ያስገዯዲቸው መሆኑን ያሳያሌ
4.

የሲቢሌ ሰርቢስ ቢሮ በመንግስት ማህተምና የፅሕፈት መሣርያ ፣ ግብር ከፋዩ በሚከፍሇው ገንዘብ በሚተዲዯሩ
የመንግስት ሠራተኞችና ሇግብር ከፋዩ አገሌግልት በሚሰጥበት ጊዜ የገዢው ፓርቲ የፖሇቲካ የዴርጅት ጉዲይ
ሠራተኛ አዴርጎ ማሰራት የመሇስ ራኢና አዯራ ጠብቆ የፖሇቲካ ዝሊ መፈፀም ከተባሇ የአቶ መሇስ ራኢ ራሱ
የመንግስት ተቛማትን ሇገዢው ፓርቲ አገሌጋዮች በማዴረግ የፖሇቲካ ሙስናን ማራመዴና የፖሇቲካ ፓርቲዎች
የስነ ምግባር ዯንብ የተባሇው በአፈ ጢሙ መዴፋት ይሆናሌ ።

5.

የአቶ መሇስ ራኢ አራማጆችም ይህንኑ የጥፋት መንገዴ መጠበቅ ከሆነ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያፋሌስና
የሕብረ ፓርቲ ስርአትን የሚንዴ ተግባር ስሇሆነ የዯርግን ስርዓት ዯምስሶ ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ሇመገንባት ሲለ
ውዴ ህይወታቸውን የከፈለ እጅግ ውዴና ብዙ የትግራይ ወጣት ሰማእታት መካዴ መሆኑን ያረጋግጣሌ ።ሇነገሩ
አሁን ሁለም ሰማእታት ተረስተውና ተክዯው ሁለም ሥራ የመሇስ ነው ተብል ታውጆአሌና !
ዯብዲቤው እንሆ

