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የኩራት በኢትዮጵያ አግሮ እንዱስትሪ አክስዮን ማህበር 
የሽምግልና ኮሚቴ አጠቃላይ የስራ ሪፖርት April 24, 2016 

 
 

 

መግቢያ 
 

ይህ የሽምግልና ኮሚቴ (ከዚህ በኋላ ኮሚቴው እየተባለ በሚጠራው) ለጥቂት ሳምንታት በሳይበር ፎረምና 

በየሶሻል ሚድያው በከፍተኛ ሁኔታ እየተወዛገበ ያለው “ኩራት በኢትዮጵያ አግሮ እንዱስትሪ አክስዮን  

ማህበር” (ከዚህ በኋላ ድርጅት ወይንም ድርጅቱ እየተባለ በሚጠራው) በተባለው ድርጅት 11 የቦርድ 
አባላት ወይንም አደራጅ ኮሚቴ  (ስያሜው እራሱ ውዝግብ ስለፈጠረ) (ከዚህ በኋላ የአመራር አባላት 
እየተባሉ የሚጠሩት) መሃከል የተፈጠረውን ውዝግብ ለመፍታት በኢትዮጵያን ዳያስፖራና ፓልቶክ 
ተሳታፊዎች የተሰየመ ሲሆን ስራውን ፤ በመጀመርያ ኮሚቴው ሃላፊነቱ እንደተሰጠው በመገናኘትና 
በመተዋወቅ ይህንን ከፍተኛ አደጋ ያዘለው ጉዳይ እንዴት ሊፈታና አገራዊ ፋይዳውም ሆነ በድርጅቱ ውስጥ 
ተሳታፊ የሆኑትን ግለሰቦች ማስማማት እንደሚቻል ከተወያዩ በኋላ ለአካሄድና አሰራር ምቹ የሆኑ 
አጀንዳዎችን በመቅረጽ የኮሚቴው፦  
  

1. አቶ ቃልኪዳን ወልደማርያም       ሊቀመንበር 
2. አቶ መሐሪ ወልደኪዳን    ፀሓፊ 
3. አቶ ቡዛየሁ መለሰ   አባል 
4. አቶ ጉዕሽ ገብረማርያም  አባል 
5. ሼክ ሳላሀዲን ወዚር   አባል  

 
በመሆን በሙሉ ስምምነት የተመራረጡ ሲሆን ስራቸውን በዚህ መሰረት በይፋ ጀምረዋል ። 

 
በማስቀጠል አስራ አንዱን የድርጅቱ አመራር ስብሰባ በመጥራት የሽምግልና ኪሚቴውን በማስተዋወቅና 
ሽማግሌዎቹ ይህንን የተፈጠረውን ውዝግብ ለመፍታትና የድርጅቱን የአመራር አባላት ለማቀራረብ 
ዝግጁነታቸውንና ቁርጠኛነታቸውም ከገለፁ በኋላ ይህ አለመግባባት በፓልቶክና ሶሻል ሚድያ ወዘተ ... 
ሊፈታ እንደማይችልና እርስበርሳቸው ተቀራርበው በመነጋገርና በመወያየት ብቻ ሊፈታ እንደሚገባው 
በማስገንዘብ ፦ 
 

1. በመጀመርያ ጉዳዩን በሽምግልና እንዲታይ ፈቃደኛነታቸውን በመጠየቅ 
2. የተሰየመውን የሽምግልና ኮሚቴ እንደሚቀበሉና በኮሚቴው አባላት ገለልተኛነት 
እንደሚስማሙ ፣ የኮሚቴ አባላቱ ላይ ቅሬታ እንዲሁም ተቃውሞ ካላቸው እንዲገልጹ 
ተጠይቀው  

 
ሁሉም የአመራር አባላት በሙሉ ድምፅ ኮሚቴውንና ሽምግልናውን በመቀበላቸው ከኮሚቴው ጋር 
አብረው እንደሚሰሩ ቁርጠኛነታቸውን በመግለጽ ወደ ሰላምና መፍትሄ መምጣት እንደሚፈልጉ 
በማረጋገጣቸው ሽማግሌዎቹ ስራቸውን ጀምረዋል ። 
 
የሽምግልና ስራው በ 3/21/2016 በተከበሩ አቶ ተሾመ ቶጋ በብራስልስ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊት 
ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር መልዕክት ፣ በሼክ ሳላሃዲን ወዚር የሃይማኖት 
አባት ምክርና የመክፈቻ ንግግር የተጀመረ ሲሆን ኮሚቴው በማስቀጠል የአመራር አባላቱን ችግራቸው 
ምን እንደሆነና እንዴት ሊፈጠር እንደቻለ እንዲያስረዱ በመጠየቅ ወደ ዝርዝር ጉዳዮች በመግባት፤ አስራ 
አንዱ የአመራር አባላት በሁለት ቡድን እንደተከፈሉና አንደኛው ቡድን 8 አባላትን የያዘ እንደሆነ 
ሁለተኛው ቡድን ደግሞ 3 አባላት እንዳሉት ስለተረዳ ይህንን ጉዳይ በቡድን መልክ እንዲይዘውና 
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ከሁለቱም ቡድኖች በከፍተኛ አመራር ደረጃ ያሉትን ግለሰቦችን ቡድናቸውን ወክለው ስላለባቸው ችግርና 
ስለተፈጠሩት አለመግባባቶች መግለጫ እንዲያደርጉ በመጠየቅ የመጀመርያው ዙር ስብሰባ ተካሂዷል ። 
ከዚህ በኋላ ቡድን አንድ እየተባለ የሚጠራው 8 የአመራር አባላትን ያቀፈ ስም ዝርዝርና በድርጅቱ 
ያላቸው የስራ ኃላፊነት ፦ 
 

1. አቶ አማኑኤል አለማዬህ  ሊቀመንበር 
2. ዶ/ር ተሾመ አዱኛ   ዋና ፀሐፊ 
3. አቶ ገብረኪዳን አለም   ማኔጀር 
4. አቶ ሃፍቶም አለም   ም/ማኔጀር 
5. ወ/ሮ ከበደች አምባዬ   ም/ዋና ፀሐፊ 
6. አቶ ጥግነህ ቡርቄ   አባል 
7. አቶ ቴድሮስ ተወልደ   አባል 
8. ወ/ሪት አበባ ተድላ   አባል  ሲሆኑ 

 
ከዚህ በኋላ ቡድን ሁለት እየተባለ የሚጠራው 3 የአመራር አባላትን ያቀፈ ስም ዝርዝርና በድርጅቱ 
ያላቸው የስራ ኃላፊነት ፦ 
 

1. አቶ እስራኤል ገደቡ   ም/ ሊቀመንበር 
2. አቶ ሽመልስ በዛብህ   የሕዝብ ግንኙነት ሃላፊ 
3. አቶ ፌድል አሕመድ   አባል  ናቸው። 

 
የመጀመርያው ቀን ስብሰባ ከላይ እንደተጠቀሰው በ 3/21/2016 የተካሄደ ሲሆን ኮሚቴው ከየቡድኑ ሁለት 
ሁለት ተወካዮች ተመርጠው ስለ ችግሩ ዝርዝር እንዲያስረዱ ካደረገ በኋላ በቀጣዩ ስብሰባዎች እያንዳንዱ 
የችግሩ ተሳታፊ የአመራር አባላት በውይይቱ እንዲሳተፉ በማድረግና የእያንዳንዳቸው ችግሮች ፣ ቅሬታዎች 
እንደዚሁም የመፍትሄ ሃሳቦችን ጭምር ለኮሚቴው እንዲያቀርቡ በማድረግ ስራውን በሚገባ ቀጥሏል ። 
 
በሁለቱም ወገኖች የቀረቡትን ችግሮች በዝርዝር እንደሚከተለው ቀርበዋል ። 
 
በ 8 የአመራር አባላት ቡድን የቀረቡ መሰረታዊ እውነታዎች   
 
የድርጅቱ ሊቀመንበር ሰፋ ያለ ጊዜ በመውሰድ የኩራት በኢትዮጵያ አግሮ እንዱስትሪ አክስዮን  ማህበር 
ከአመሰራረቱ ጀምሮ እስከ ዕለቱ ድረስ ያለበትን ደረጃ በዝርዝር የገለጹ ሲሆን በእሳቸው ፣ በዋና 
ፀሐፊውና  በተቀሩት የአመራር አባላት የቀረቡ መሰረታዊ እውነታዎች ናቸው ተብለው የቀረቡ ፦ 
 

1. ድርጅቱ በፓልቶክ እንደተመሰረተ 
2. በፓልቶክ ከ 200 እስከ 300 በሚሆኑ የአክስዮኑ አባላት ለአመራር የሚሆኑ ዕጩዎች የስም 
ጥቆማ ተደርጎ ፣ የድምጽ ቆጠራ ተደርጎ እንደተመረጡ 

3. ድርጅቱ 210 አባላት ያሉት በመሆኑ    
4. መተዳደርያ ደንቡ በቢሮ ለ2 ቀናት ተጽፎ ፣ ውልና ማስረጃ ገብቶ መጽደቁን 
5. በህግ የሚያስጠይቅ ስራ እየሰራን ስለሆነ ቦርድ የሚል መጠርያ ይገባል የሚል እምነት 
እንዳላቸው  
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6. ከንግድ ሚኒስቴር ደብዳቤ ለልማት ባንክ ተጽፎላቸው ለድርጅቱ የዝግ የሂሳብ አካውንት 
እንደከፈቱ 

7. ከዚህ በኋላ በድርጅቱ የዝግ የሂሳብ አካውንት ገንዘብ ገቢ እንዲያደርጉ ለአክስዮን አባላቱ 
ጥሪ እንደተደረገ 

8. እያንዳንዱ የድርጅቱ አባል ለእያንዳንዱ ሼር (ዕጣ) ብር 5,000.00 ሂሳብ በትንሹ 10 (ዕጣ) 
እንዲገዙና ገቢ እንዲያደርጉ ተወስኖ ከ50,000.00 ብር ጀምሮ ገቢ እንደተደረገና ጠቅላላ 
አባላቱ ግዥ መፈጻመቸውን  

9. ድርጅቱ በ 22 ሚልዮን የኢትዮጵያ ብር ካፒታል መመዝገቡንና ለዚሁም ሲባል በመንግስት 
25 % በባንክ መቀመጡን ማረጋገጫ መጠየቃቸውንና ለዚህም ሲባል 5,500,000.00 
የኢትዮጵያ ብር 210 አባላቱ ከከፈሉት የአክስዮን ክፍያ ገንዘብ ለአሰራር ሲባል በአስራ 
አንዱ የአመራር አባላት ስም አስመዝግበው ስራ መጀመራቸውን     

10. ለድርጅቱ ስራ ማስኬጃዎች እስከዛሬ ድረስ ከቢሮ ጀምሮ እስከ ዕለታዊ የድርጅቱ 
እንቅስቃሴዎች ከኪሳቸው አስፈላጊ ወጪዎችን እያደረጉ ድርጅቱን ከወጪ በማዳን 
አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሚገኙ 

11. በመቀጠልም ሁሉም የአክስዮን አባላት ሰነድ እንዲላክ ውሳኔ መተላለፉ (የኢትዮጵያ 
ፓስፖርት ኮፒ ወይንም የውጭ ዜግነት ፓስፖርት ና ብጫ ካርድ እንዲልኩ) ይህንንም 
ፈጥነው የላኩና ያልላኩ አሁንም እንዳሉ 

12. በአሁኑ ሰዓት ሼር (ዕጣ) የገዙ አባላትን በመመዝገብና በማስተላለፍ ላይ እንገኛለን በማለት 
፣ 210 ቱን የአክስዮን አባላት ከነሙሉ መስራችነት መብታቸው የአክስዮን ሰርትፊኬት 
እንዲሰጣቸው እየሰራን ነን ብለው እንደሚያምኑ  

13. ጠቅላላ ስራቸውን ቃለጉባዔ እየያዙ እንደሚሰሩና አስፈላጊ ከሆነ ማየት እንደሚቻል 
እንደገለጹ 

14. ማናጀሩም ሆነ የቦርድ ሊቀመንበሩ የፊርማ ናሙና አለመስጥተቻውን  
 
የገለጹ ሲሆን እንደ ችግር ወይንም ቅሬታ ብለው በሶስቱ የአመራር አባላት ላይ ያቀረቧቸው ጉዳዮች 
ደግሞ እንደሚከተለው ተቀምጠዋል ፦  
 

1. ሶስቱ የቦርድ አባላት ለህግ ተገዥ ያለመሆን 
2. የድርጅቱን የመተዳደርያ ደንብን ያለማክበር 
3. ይህ ቦርድ ፣ ቦርድ አይደለም ጊዜያዊ አደራጅ ኮሚቴ እንጂ ብለው እንደሚሉንና እኛ ደግሞ በህግ 
ተጠያቂነት ስላለብን ቦርድ ነን ብለን እናምናለን እንደሚሉ 

4. ይህ ቦርድ ፈርሶ ሌላ የቦርድ ምርጫ መካሄድ አለበት እንደሚሉና ለዚህም ጠቅላላ ጉባዔ 
ባልተሟላበት ፣ የአክስዮን አባላት ዶክመንት ባላሟሉበት ስብሰባ ሊጠራ አይችልም የሚል አቋም 
እንዳላቸው 

5. 5,500,000.00 ብር በአስራ አንዱ የአመራር አባላት በስምምነት የተፈረመውን ዶክመንት ሳናውቅ 
በስህተት ነው የፈረምነው በማለት እኛን አሳስተውናል ብለው እንደሚከሱንና አልፈውም ለንግድ 
ሚኒስቴር መስርያ ቤት እኛ አልፈረምንም ብለው መደወላቸው 

6. የድርጅቱን የዝግ የሂሳብ አካውንት ወደ ተንቀሳቃሽ አካውንት በማዘዋወር ድርጅቱ ሊያገኘው 
የሚገባውን ጥቅም ከወለድ እንዳያገኝ ማድረጋቸውን  

7. ልማት ባንክ በመደወል ገንዘብ ለማውጣት ጠየቁ በማለት መክሰሳቸው 
8. ህጋዊ ያልሆነ ስብሰባ ከሊቀመንበሩ እውቅና ውጭ መጥራታቸው 
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9. ጉዳዩ  በመወያየት መፍታት ሲቻል በፓልቶክና በሶሻል ሚድያ ቀርቦ ውዝግብ መፈጠሩ   
10. ውክልና አንልክም ወይንም አንፈርምም በማለት በስማችን የተመዘገበውን የ 210 አባላት ገንዘብ 
ሼር (ዕጣ) ለማስተላለፍ ፈቃደኛ አለመሆን  

11. ችግሩ የድርጅት ጉዳይ መሆኑ ቀርቶ የዘርና የፖለቲካ አቅጣጫ መያዙ 
12. በአጠቃላይ የእምነት ችግር መፈጠሩ 
13. የተጣሰ የድርጅቱ ህግ ወይንም የኢትዮጵያ ህግ ሳይኖር በዚህ መከሰሳቸው 
14. ድርጅቱን እናፈርሰዋለን በማለት ዛቻ እንደደረሰባቸው 
15. በ ETHIO-PROSPEROUS የሀገር ክህደት ሰርተዋል ተብሎ መጠቀሳቸው  
16. አብረን እየሰራን - ገንዘብ ትራንስፈር ለማድረግ ስንነሳ ተጠረጠርን ማለታቸው 
17. የቢዝነስ ክህሎት ከኔ በላይ የሚያውቅ የለም የሚል አመለካከት እንዳለ 
18. የቢዝነስና የግል EGO በመቀላቀሉ ችግር እንደፈጠረባቸው  
19. የመደማመጥና የግንኙነት ችግር እንዳለባቸው  
20. ሰው በመላክ ወደ መንግስት መስርያ ቤቶች ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ በመበተን አለአግባብ 
ስማቸውን መጥፋቱ ሲሆኑ     

 
በ 3 የአመራር አባላት ቡድን የቀረቡ መሰረታዊ እውነታዎች   
 
ከላይ በ 8 የአመራር አባላቱ የቀረቡት የድርጅቱ መሰረታዊ እውነታዎች ከሞላ በጎደል የሚስማሙበት 
ቢሆንም ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ዓበይት ነጥቦች ላይ ልዩነት እንዳላቸው ምክትል ሊቀመንበሩና የሕዝብ 
ግንኙነት ኃላፊው ገልፀዋል ፦ 
 

1. በመጀመርያ ይህ አመራር ጊዜያዊ አደራጅ ኮሚቴ (TASK FORCE) መሆኑን በቋሚ ቦርድ 
በአባላት አለመመረጡን 

2. ሶስቱም የአመራር አባላት የመመስረቻ ሰነዱን ሲፈርሙ ሳያነቡት በእምነት መፈረማቸውና 
የራሳቸው ያልሆነ የአባላት ገንዘብ 450,000.00 የኢትዮጵያ ብር የኛ ነው ብሎ በመፈረማቸው 
መጸጸታቸውና ይህን በማድረጋቸው በህግ የሚያስጠይቃቸው ከሆነ ለዚህ ዋጋ ለመክፈል 
ዝግጁነታቸውን ገልፀዋል 

3. በዝግ አካውንት ተቀምጦ የሚገኘው ገንዘብ የ 210 አክስዮን ባለቤቶች ገንዘብ ስለመሆኑና 
ሶስቱም የአመራር አባላት እያንዳንዳቸው 50,000.00 ብር ብቻ ማዋጣታቸው 

4. ሁሉም እኩል መስዋዕትነት ማድረጋቸው 
5. የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው 500,000.00 ብር በስማቸው መፈረሙ እንደማያምኑና ሂሳብ 
አላወራርድም ብለው ማለታቸው 

 
የገለጹ ሲሆን እንደ ችግር ወይንም ቅሬታ  ብለው በስምንቱ የአመራር አባላት ላይ ያቀረቧቸው ጉዳዮች 
ደግሞ እንደሚከተለው ተቀምጠዋል ፦  

 
1. ማናጀሩ አቶ ገብረኪዳን አለም በበጎ ፈቃደኛነት እንጂ በቅጥር እንዲሰሩ እንዳልነበረና በወር 

10,000.00 ብር እየተከፈለው እንዲሰራ መደረጉ ፣ ቅጥር ሲፈጸም ሳይወዳደርና መስፈርት 
ሳይወጣ መደረጉ 

2. በዘር ማጥፋትና በፖለቲካ ችግር በቡድን አንድ መከሰሳቸው 
3. ከድርጅታዊ ስራ ውጭ እየተሰሩ መሆናቸው 
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4. የመተዳደርያ ደንቡን ማሻሻያ አድርገው ካለ ሶስታችን ተሳትፎ መደረጉ 
5. ቡድን አንድ የ 210 አክስዮን አባላት ገንዘብ ሳናውቅና ሳይብራራልን የኛ ነው ብለን 
እንድንፈርም ማድረጋቸውና በዚህ የህግ ጥያቄ እንደፈጠሩባቸው 

6. የድርጅቱ ሊቀመንበር ገንዘብ ከአካውንት እንዲለቀቅ በመጠየቃቸው እንዳሳሰባቸው 
7. የአክስዮን አባላት የመስራች መብታቸው ሳይጠበቅላቸው ምንም ዓይነት የገንዘብ ዝውውር 
እንዲደረግ እንደማይፈልጉ 

8. የድርጅቱ መስራች አባላት 210 ሆኖ እያለ 11 የአመራር አባላት ብቻ የአክስዮን ማህበሩ 
መስራች ናቸው ተብሎ በመንግስት መመዝገቡ ስhተት እንደሆነና ይህ ሊታረም እንደሚገባ 

9. የድርጅቱ ሊቀመንበር ይህንን የአክስዮን ማህበር በብቃት እየመሩት እንዳልሆነና ከስራ 
ገበታቸው መልቀቅ እንዳለባቸው 

10. ድርጅቱ በሰለጠነ አሰራር ስራውን እያካሄደ አይደለም ብለው እንደሚያምኑ 
11. የእርስበርስ ግንኙነታቸው ጥሩ እንዳልሆነና እንደማይደማመጡ 
12. ስህተት በአሰራር ላይ እንዳለ እንደሚያምኑና ለዚህም የንግድ ሚኒስቴር አስተካክሉ ብሎ 
ማለቱ ማስረጃ ነው ብለው እንደሚያምኑ 

13. የቅንጅት ሰዎች ናቸው ተብለናል ይህ አግባብ አይደለም ብለው እንደሚያምኑ 
14. በድርጅቱ የአመራርና የአፈጻጸም ችግር አለ ብለው እንደሚያምኑ 
15. 7,000,000.00 ትርፍ ብር በአክስዮን ካፒታል በድርጅቱ ስም የተመዘገበው እንዴት 
እንደሚከፋፈል ወይንም ለማን እንደሚሸጥ እንደሚያሳስባቸው ናቸው ። 

 
በሁለቱም ወገኖች የቀረቡት እውነታዎች ፣ ችግሮችና ቅሬታዎች እነዚህ ከላይ በዝርዝር የተጠቀሱት ሲሆኑ 
የሽምግልና ኮሚቴው ለአስራ አንዱ የአመራር አባላት በነሱ አመለካከት መፍትሔ ሊሆኑ ይችላሉ ብለው 
የሚልዋቸው ሃሳቦች ከተጠየቁ በኋላ ያቀረቧቸው ፍሬ ነገሮች ደግሞ እንደሚከተሉት ቀርበዋል ፦ 
 
 
በ 8 የአመራር አባላት ቡድን የቀረቡ የመፍትሄ ሃሳቦች 
 

1. በየፓልቶክ ፣ በሚድያ የሚደረገው አሉባልታና ዘመቻ በአስቸኳይ እንዲቆም 
2. በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ብቻ ተመርኩዞ ይህንን ድርጅት ለጀመረው የተቀደሰ ዓላማ ከግብ 
እንዲደርስ ሁለም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ 

3. በ 11 አመራር አባላት ስም ተመዝግቦ የሚገኘው የድርጅቱ ገንዘብ በአስቸኳይ ለህጋዊ ባለቤቶች 
እንዲተላለፍ አንፈርምም ያሉት ሶስቱ የአመራር አባላት እንዲያስተላለፉ ዘንድ ሰነድ እራሳቸው 
ወይንም በወኪላቸው በኩል እንዲፈርሙ 

4. 210 የአክስዮን አባላት በአስቸኳይ የሚጠበቅባቸውን ግዴታ ሰነድ በመላክ እንዲያሟሉና በአሁኑ 
ሰዓት ማንነታቸው ለማወቅ የተቸገርንበትንና የአክስዮን ማህበር ሰርትፊኬት እንድናዘጋጅ ዘንድ 
እንዲተባበሩን 

5. ቦርድ የለም የሚባል አመለካከት ትክክል አይደለምና እሱ ቢስተካከል 
6. በህዝብና በማንነት የሚነጣጠር ማንኛውም ዘመቻ እንዲቆምና በየፓልቶክ ያሉት ADMIN 
እንዲያቆሙ እንዲደረግ 

7. በ ETHIO PROSPEROUS የተከፈተብን ውንጀላ እንዲቆም 
8. ቅንነት እንዲኖርና ሁሉም ወደ አንድ ጠረጴዛ ዙርያ መጥተው ችግሩን በመወያየትና በሰላም 
እንዲፈቱ ይሁን 
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የኩራት በኢትዮጵያ አግሮ እንዱስትሪ አክስዮን ማህበር 
የሽምግልና ኮሚቴ አጠቃላይ የስራ ሪፖርት April 24, 2016 

 
 

 

በ 3 የአመራር አባላት ቡድን የቀረቡ የመፍትሄ ሃሳቦች 
 

1. 210 የአክስዮን አባላት በትክክለኛ መስራች መሆናቸውን ተረጋግጦ ሰነድ እንዲፈርሙ እንዲደረግ 
2. እስከ አሁን ድረስ የተሰራውን ስራ ለትክክለኛነቱ የህግ አማካሪ እንዲያረጋግጥላቸው 
3. የድርጅቱ ቃለ ጉባዔዎች ONLINE እንዲፈርሙ እንዲደረግ 
4. በጣም ስለተቋሰልን መለያየት ብንችል ብለው እንደጠየቁ 
5. እስከ አሁን በተሰራው ስራ በህግ የማያስጠይቀን ለመሆኑ ይረጋገጥልን 
6. በድርጅቱ ከተመዘገበው የመመስረቻ ሼር (ዕጣ) 7 ሚልዮን ብር ለማንና እንዴት እንደሚሸጥ 
ግልጽ እንዲሆን 

7. የቦርዱ አወቃቀርና አደረጃጀት ላይ ትኩረት እንዲደረግበት 
8. የህዝብ ግንኙነት ሃላፊው ከዚህ ድርጅት በአጠቃላይ ራሳቸውን ማግለል ቢችሉ ሲሆኑ 

 
የሽምግልና ኮሚቴው እነዚህ ከአመራር አባላቱ የቀረቡትን እውነታዎች ፣ ችግሮችና ቅሬታዎች እንደዚሁም 
የመፍትሄ ሃሳቦች ካደመጠ በኋላ ከዚህ በታች የተጠቀሱትን መመርያዎች ፣ ምክሮችና አቅጣጫዎችን 
አስቀምጠዋል ። 
 

 በመጀመርያ ሰላም እንዲሰፍንና ሽምግልናውም ውጤታማ እንዲሆን የሁሉንም አመራር አካላት 
ትብብር እንደሚያስፈልጋቸው 

 በየፓልቶክ መድረኮች በሶሻል ሚድያና ወዘተ የተከፈተው ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆም 
እንዲቀበር ፣ ሁሉም የአመራር አባላት ለዚህም ከፍተኛ ትብብር እንዲያደርጉ 

 በማንኛውም መልኩ በዘርም ይሁን በፖለቲካ ተነጣጥሮ ለሚካሄደው ውዥንብር በአስቸኳይ 
እንዲቆም 

 የድርጅቱ ጉዳይ በሽምግልና ስለተያዘ ችግሩን ከሚያባብሱ ማንኛውም ድርጊቶች እንዲቆጠቡ 

 የሽምግልና ኮሚቴው ከሚመለከታቸው የመንግስት መስርያ ቤቶችና የህግ ባለሙያዎች ጋር 
በመወያየት ለቀረቡት ችግሮች መፍትሄ እንደሚያፈላልጉና መልስ እንደሚሰጡበት በመምከር 
ተለያይተዋል ።  

 
በዚህም መሰረት በ 3/28/2016 ከንግድ ሚኒስቴር ፣ ከፍትህ ሚኒስቴርና ከአክስዮን ማደራጃ ባለሞያዎችና 
አማካሪዎች ጋር ግንኙነት በመፍጠር አስራ አንዱም የአመራር አባላት በተገኙበት በሁለቱም ወገኖች 
ለቀረቡት ችግሮች አስተያየትና የህግ ምክር እንዲሰጡባቸው ከተደረገ በኋላ ባለሞያዎቹ ችግሮች እንዳሉና 
እነሱም በቃለ ጉባዔ ሊስተካከሉ እንደሚችሉ ፣ ቁርጠኛና ዝግጁ ከሆኑ ማስተካከል እንደሚቻል በመግለጽ 
መልስ ሰጥተውበታል ። 
 
የሽምግልና ኮሚቴው በዚህ መሰረት ለተፈጠረው ችግርና አለመግባባት የመፍትሄ ሃሳብ እንዲሆን ድርጅቱ 
ገለልተኛ የሆነ የህግ ባለሞያ በአማካሪነት ቀጥሮ ስራው ቢሰራና አስራ አንዱም የአመራር አባላት ከህግ 
ባለሞያው ጎን በመሰለፍ ኃላፊነታቸውን ቢወጡ ቀርቦላቸው በመሰረቱ በመፍትሄ ሃሳቡ መስማማታቸውን 
በመግለጽ ነገር ግን በሁለቱም ወገን የውል ሰነድ ዝርዝር በመጀመርያ ማየት አለብን በማለት በ 
3/28/2106  ለመቀበላቸው  ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠዋል ። 
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የሽምግልና ኮሚቴው በዚህ ስምምነት  መሰረት ይህንን ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ከሚመለከታቸው የመንግስት 
መስርያ ቤቶች ባለሞያዎችና አማካሪዎች በቀረበለት ጥቆማ መሰረት አቶ ይርጋ ታደሰ የተባሉ ግለሰብ የህግ 
ባለሞያና በዚህ ጉዳይ ዙርያ ብዙ የስራ ልምድ ያላቸው በኮሚቴ ሊቀመንበሩ አማካኝነት ባለሞያውን 
በማነጋገር እሳቸው በድርጅቱ ለተፈጠረው አለመግባባትና የስራ ችግሮች በመፍታት ለማገዝ በአማካሪነት 
ለቅጥር እንደታጩና ፈቃደኛነታቸውን ስለተረጋገጠ ፣  
 

1. በመጀመርያ አስራ አንዱም የአመራር አባላት በአቶ ይርጋ ታደሰ ቅጥር ሃሳብ ላይ ተቃውሞ 
ካላቸው ተጠይቀው ሁለቱም ወገኖ ች በሙሉ ድምፅ መቀበላቸውን አረጋግጠዋል ። 

2. ቀጥሎም በሁለቱም ወገኖች በድርጅቱ ዙርያ በዚህ ሪፖርት ተፈጥረዋል ተብለው የተዘረዘሩት 
ችግሮ ች በሽምግልና ኮሚቴው ሊቀመንበሩ አማካኝነት ለአቶ ይርጋ ታደሰ ተገልጾላቸው የስራ 
ውል እንዲያዘጋጁ ተጠይቀው ይህንን ለሽምግልና ኮሚቴው አቅርበዋል ።  

3. በመጀመርያ  የተዘጋጀው የውል ሰነድ ኮሚቴው ከመረመረ በኋላ በአንቀጽ አራት ላይ እንዲሻሻል 
አስተያየት ሰጥቶበት ለባለሞያው አስተያየቱ በኮሚቴ ሊቀመንበሩ አማካኝነት ተመርቶ አዲስ 
የውል ሰነድ እንደገና ቀርቧል ። 

4. በመጨረሻ ይህ የውል ሰነድ ለአስራ አንዱ የአመራር አባላት በኢሜል ተልኮላቸው 
እንዲመረምሩትና አስተያየት እንዲሰጡበት ካልሆነም የሚቀበሉት ከሆነ ለኮሚቴው እንዲያሳውቁ 
ተጠይቀው 

5. በ4/3/2016 በተደረገው ስብሰባ የቅጥር ውል ሰነዱን 

 አቶ አማኑኤል አለማዮህ በ 8 የአመራር አባላት ስም ሰነዱን ካለምንም ቅድመ ሁኔታ 
መቀበላቸውን ነገር ግን ክፍያው 150,000.00 በጣም እንደበዛ  

 ሶስቱ የአመራር አባላትም እንደዚሁ ከገንዘቡ ክፍያ 150,000.00ብዛት በስተቀር ሙሉ 
በሙሉ ሰነዱን እንደሚቀበሉት አረጋግጠው  

6. የሽምግልና ኮሚቴውን በገንዘቡ ክፍያ ዙርያ አቶ ይርጋ ታደሰን ቅናሽ እንዲያደርጉልን አነጋግሩልን 
በማለት ጥያቄ በማቅረባቸው  

7. በኮሚቴው ሊቀመንበሩ አማካኝነት አቶ ይርጋ ታደሰን ቅናሽ እንዲያደርጉላቸው ጥያቄ ቀርቦላቸው 
እሳቸውም ተቀብለው 120,000.00 ብር በማድረጋቸው   

8. አስራ አንዱ የአመራር አባላት ስምምነቱንና ክፍያውን ጭምር ሙሉ ለሙሉ መቀበላቸውን በይፋ 
አረጋግጠዋል ። የሽምግልና ኮሚቴው አስራ አንዱን የአመራር አባላት ይህንን የቅጥር ውል ሰነድ 
በአስቸኳይ ፈርመው ወደ ድርጅቱ ስራ እንዲገቡ በማሳሰብ በሌሎቹ ችግሮቻቸው ዙርያ 
እንዲወያዩና ይቅር እንዲባባሉ በማድረግ ኮሚቴው የ ሽምግልና ስራውን በሚገባ አጠናቅቀዋል ። 

9. የሽምግልና ኮሚቴው በዚህ ስምምነት መሰረት ወደ ሁለቱ የፓልቶክ ዳያስፖራና  ኢትዮጵያ 
ለዘላለም ትኑር በመሄድ ስምምነቱን ለሁሉም ታዳሚዎችና የአክስዮን አባላት ደስታቸውን 
አብስረዋል ።     

 
የቅጥር ውሉ በስምምነት ላይ ከተደረሰበት 4/3/2016 ጊዜ ጀምሮ ሶስቱን የአመራር አባላት ያለበት ወገን 
በተደጋጋሚ በውል ሰነዱ ላይ ጥያቄዎች በማቅረባቸው ፣ የሽምግልና ኮሚቴው ጥያቄአቸውን ወደ ህግ 
ባለሞያው በመምራት መልስ እንዲሰጧቸው በቀጥታ ግንኙነት እንዲያደርጉ በመፍቀድና ለጥያቄአቸው 
ተገቢና አጥጋቢ መልስ እንዲያገኙ ካደረገም በኋላ በነዚህ ወገናት ጥያቄዎችና ምክንያቶች ባለማቆማቸው ፣ 
በሁለቱም ወገናት ሰነዱ ባለመፈረሙ የሽምግልና ኮሚቴው ስላሳሰበው በ 4/14/2016 ለአስራ አንዱም 
የአመራር አባላት የመጨረሻ ጊዜ ማስጠንቀቅያ (Deadline) ሰነዱ እስከ 4/15/2016 እኩለ ሌሊት ድረስ 
ከያሉበት ሀገር ተፈርሞ ለህግ ባለሞያው አቶ ይርጋ ታደሰ እንዲላክ መልዕክት በሁለቱም የፓልቶክ 
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ዳያስፖራና ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ቤቶች አስተላልፈዋል ። በዚህ መልዕክት መተላለፍ ሂደት 
በዳያስፖራ የፓልቶክ መድረክ ከሽማግሌዎች አንዱ ሼክ ሳላሃዲን ወዚርን በሳቸው ላይ አድልዎ 
አድርገዋል በማለት ከሌሎች ሽማግሌዎች ጋር ከፍተኛ መስዋዕት እየከፈሉ ባለበት ሰዓት በተነጣጠረባቸው 
በመረጃ ባልተደገፈ ወቀሳ ምክንያት ባልታሰበና ባልተጠበቀ ሁኔታ ከሽምግልናው ወድያውኑ መልቀቃቸው 
በማሳወቅና ለሁሉም ወገኖች መልካሙን በመመኘት እራሳቸውን አግልለዋል ። ምንም እንኳን የተቀሩት 
የሽምግልና ኮሚቴ አባላት በሳቸው መልቀቅ ቢያዝኑም ሼክ ሳላሃዲን የሽምግልና ስራችንን ካጠናቀቅን 
በኋላ ስለሆነ ራሳቸውን ያገለሉት ፣ ይህ ሪፖርት የሳቸውም የስራ ውጤት እንደሆነ ኮሚቴው 
እንዲታወቅለት ይፈልጋል ።  
 
በ 4/17/2016 የሽምግልና ኮሚቴው ከህግ አማካሪዊ አቶ ይርጋ ታደሰ ጋር ግንኙነት በመፍጠር የፊርማ ቀነ 
ገደቡን በተመለከተ ሪፖርት እንዲሰጡን በመጠየቅ በቡድን አንድ ያሉት 8 የአመራር አባላት በተባለው 
ዕለት በ (4/15/2016) ውሉን ፈርመው ያስረከቡ እንደሆነ የገለጹልን ሲሆን የተቀሩት 3 የአመራር አባላት 
ለኩራት በኢትዮጵያ አግሮ እንዱስትሪ አክስዮን ማህበር ዘላቂ ጥቅም ሲባል በአስቸኳይ ፈርመው ወደ 
ድርጅቱ ስራ እንዲገቡና የተጣለባቸውን አደራ በአግባቡ እንዲወጡ እናሳስባለን ።    

 
 

የሽምግልና ኮሚቴው ትዕዝብት ፣ አስተያየትና አደራ 
 
የሽምግልና ኮሚቴው ትዕዝብት አስተያየትና አደራ ለ 210 “ኩራት በኢትዮጵያ አግሮ እንዱስትሪ አክስዮን  

ማህበር” አባላቱ ፣ በሀገር ውስጥና ውጭ ላሉት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ፣ መንግስትም 
ከዚህ ክስተት ሊማርበት ይገባል ተብሎ ታሳቢ በማድረግ እንደሚከተለው ቀርቧል ፦  
 
በሽምግልና ኮሚቴው የታዩት እውነታዎችና ትዕዝብቶች  
 
1) የቦርድና የድርጅቱ ችግር በራሱና በራሱ ብቻ ከመፍታት ውጭ ወደ ፓልቶክና ወደ ሳይበር ዓለም 
እንዲገባና ጉዳዩን ውስብስብ እንዲሆን መደረጉ በዚህ ጉዳይ የድርጅቱ ሊቀመንበር ፣ ምክትል 
ሊቀመንበር ፣ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊውና ሌሎችም የአመራር አባላት ከፍተኛ ሚና መጫወታቸው 

2) የተቃዋሚ ሃይሎችና ሌላ አጀንዳ ያላቸው ቡድኖች ፣ የተለያዩ የሚድያና ሶሻል ሚድያ  ወዘተ 
እጃቸውን እንዲያስገቡና ችግሩ እንዲቀጣጠል መበረታታቱ 

3) የአመራር አባላቱ የዘር ፣ የፖለቲካ ወዘተ መልክ ለማስያዝ በዝንባሌ ደረጃ መታየቱ 
4) አንዳንዱ የድርጅቱ አባላት በፓልቶክ መድረክ በፈጠሩት ተሰሚነት በመጠቀም ችግሩ ውስብስብ 
እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸው 

5) ሁሉም የአመራር አባላት በተለይ መሪዎቹ ማንኛውም ዓይነት ሽምግልና ለመቀበል ዝግጁ ነን ቢሉም 
አንዳንዴ አለመተባበራቸውና ችግሩ እንዲባባስ መንቀሳቀሳቸው 

6) የሚመለከታቸው የመንግስት መስርያ ቤቶችና ሚስዮኖች በያሉበት አስፈላጊ ድጋፍና ትብብር 
ለድርጅቱና ለአክስዮን ማህበር አባለት እንደዚሁም ለህግ ባለሞያው እንዲያደርጉላቸው በአክብሮት 
እንጠይቃለን  

7) 210 የኩራት በኢትዮጵያ አክስዮን ማህበር አባላት በግልጽ ቦታና አቋም ሊታዩ አለመቻላቸው 
ማንነታቸው አለመታወቁ 
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8) እንዲፈርሙ የተሰጣቸው ሰነድ በቃለ በሚባል የፓልቶክ መድረክ ካለፈቃድና አለአግባብ ሲወያዩበት 
መታየቱ ሽማግሌዎችን በጣም ያሳዘነ ድርጊት መሆኑንና ለዚህም ተጠያቂነትና ሃላፊነት የጎደለው ስራ 
በመሰራቱ የሽምግልና ኮሚቴው በጣም እንዳሳዘነው  

9) በቦርድ አባላት በተለይ ደግሞ በአንደኛው ወገን በሽማግሌው ተፅዕኖ ለመፍጠር በተደጋጋሚ ይሞክሩ 
እንደነበር 

10) ባደረግናቸው የውይይትና የተለያዩ መድረኮች አንዳንድ የአመራር አባላት ሼር (ዕጣ) እየሸጥንላቸው 
ነን ማስተላለፍ ላይ ነን እያሉ ቢነግሩንም ፣ ኮሚቴው ለምን የጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባ በመጥራት 
ችግሩን ለመፍታት አልሞከራችም ብሎ ሲጠይቃቸው ፣ የት እናገኛቸዋለን ፣ የትስ አሉ የሚል በግልፅ 
ይቀርብ እንደነበር  

11) ሼክ ሳላሃዲንም ምንም እንኳ ከሽምግልና ኮሚቴው ቢለቁም በተለያዩ ጊዜያት በሃሳብም ይሁን በስራ 
ትብብራቸው ሳይለየን ስላገለገሉን ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው 

12) ከዚህ በመነሳት የሽምግልና ኮሚቴው ስራችንን የጨረስን መሆናችንና የሚመለከታቸው የመንግስት 
መስርያ ቤቶች ለዚህ ጉዳይ ተገቢ ትኩረት እንዲሰጡ እያሳሰብን ፣  

13) ይህ ጉዳይ ለድርጅቱ 11 አመራር አባላት ፣ ለ 210 አክስዮን ማህበር አባላት ፣ ለተለያዩ ሚድያ 
ተቋሞችና ድህረ ገጾች መግለጽና የሚያደርስበትን መንገድ እንዲፈጠርና ከዚህ ቀጣይ ትምህርት 
እንዲወሰድ ቢደረግ      

14) በሽምግልና ኮሚቴው አሰራር ላይ አንዳንድ መረጃዎች በወቅቱና በአግባብ የመለዋወጥ ሂደትና ፣ ሰፊ 
ልዩነቶች ይታይ እንደነበረና ፣ የአሰራር ችግሮች ቢታዩም በትዕግስት ሚዛናዊነትን በጠበቀ መልኩ 
ስራቸውን እንደሰሩና ልዩነታቸውን በአግባቡ እያስቀመጡ እንዳጠናቀቁ ።  

 
 
1) ለአስራ አንዱ የአመራር አባላት የአደራ መልዕክት 

 
የድርጅቱ አመሰራረትና አደረጃጀት ስርዓት በሌለው መልኩና በግብታዊነት የተሰራ በመሆኑ  
1. አሁንም ይህንን በትክክል የህግ ባለሞያውንና የአክስዮን አደረጃጀት አማካሪዎችን ምክር በመጠየቅ 
በሚገባ እንዲፈተሽና ተገቢ የማስተካከያ እርምጃዎች እንዲወስዱ  

2. የድርጅቱ መተዳደርያ ደንቡ በአመራር አባላቱ እንደተገለጸልን በ 2 ቀናት ተዘጋጅቶ ጠቅላላ 
አባላቱ ሳይደርሳቸው ፣ ሳይወያዩበት ፣ በጠቅላላ ጉባዔ ድምፅ ያልጸደቀ በመሆኑ ይህ በአስቸኳይ 
እንዲደረግ  

3. 210 የአክስዮን አባላቱ ማንነታቸው በአመራር አባላቱ ሳይታወቁ የገንዘብ ክፍያ እንዲደረግ 
መወሰኑና የአክስዮን ሽያጭ እንዲደረግ መደረጉ አግባብ አይደለምና አሁንም ቢሆን የነዚህ አባላት 
ማንነት ህጋዊ በሆኑ ሰነዶች በአስቸኳይ እንዲረጋገጥ 

4. ይህ የአመራር አካል የሽምግልና ኮሚቴው በመረመረውና በቀረበለት መረጃ መሰረት ጊዜያዊ 
አደራጅ ኮሚቴ ነው የሚል እምነት እንዳለና የጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባ ተጠርቶ በሚፀድቀው 
መተዳደርያ ደንብ መሰረት ምርጫ ተካሂዶ ቋሚ የቦርድ አባላት ሊኖረው እንደሚገባ 

5. የድርጅቱ 7,000,000.00 ብር ካፒታል እንዴት ለሽያጭም ሆነ ለክፍፍል መደረግ እንዳለበት 
በጠቅላላ ጉባዔው ብቻ እንዲወሰን    

6. በድርጅቱ የሽግግር ሂደት ለሚፈጠር ጠቅላላ የስራ ሂደት 11 የአመራር አባላት በጋራ በመሆን ከህግ 
ባለሞያው ጋር በመተባበር እንዲሰሩ  
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7. ከሚመለከታቸው የመንግስት መስርያ ቤቶች ፣ ከሽምግልና ኮሚቴ አባላትና ከህግ ባለሞያ 
አማካሪው ውጭ በ 11 የአመራር አባላትም ሆነ በተቀሩት 210 የአክስዮን አባላት ህጋዊ ቦርድ 
ተመርጦ ስራውንና ኃላፊነቱን እስከሚረከብ ድረስ በማንኛውም መልኩ በሬድዮ ፣ በቴሌቪዥን ፣ 
በድህረ ገጾች ፣ በጋዜጦች ፣ በሶሻል ሚድያና ወዘተ ስለ ድርጅቱ ጋዜጣዊ መግለጫም ሆነ 
ቃለምልልሶች መስጠት ችግሮቹን ከማባባስ የተለየ ፋይዳ መንስኤ ስለሌለው በጥብቅ እናሳስባለን 
።  

8. እያንዳንዳቸው የአመራር አባላት በስማቸው ተመዝግቦ የሚገኝ ሼር (ዕጣ) 450,000.00 
የራሳቸው እንዳልሆነ ያመኑ በመሆኑ በአስቸኳይ ለህጋዊ የአክስዮን ማህበሩ ባለቤት 
እንዲያስተላልፉ ዘንድ በጥብቅ እናሳስባለን ። 
 
 
 

2) የህግ ባለሞያው ስራ በተመለከተ አደራ 
 
1. በውል ሰነዱ ላይ ያለ የስራ ዝርዝር እስከሚጠናቀቅ ድረስ በሁለቱም ወገኖች ስምምነት የአሰራር 
ስርዓት (Operational Memorandum of Understanding) አስቀድሞ ከ 11 የአመራር አባላት 
ጋር በመካከርና በመወያየት የአሰራር ሂደቱን ዝርዝር ውዝግብንና አለመግባባት ለማጥፋት እጅጉን 
ስለሚረዳ በአስቸኳይ በህግ ባለሞያው ሰነዱ ተዘጋጅቶ ፣ ተፈርሞበት ተግባራዊ እንዲሆን    

2. የአክስዮን ማህበሩ ገንዘብ ከጥብቅናና ከአንዳንድ የመንግስት መስርያ ቤት ክፍያ በስተቀር በ 11 
የአመራር አባላቱም ሆነ በህግ አማካሪው ሌላ ህጋዊ ቦርድ ተቋቁሞ ስራ በአስቸኳይ እስከሚጀመር 
ድረስ እንዳይንቀሳቀስ እንዲደረግ 

       
3) ለኩራት በኢትዮጵያ አግሮ እንዱስትሪ አክስዮን  ማህበር አባላት አደራ 

 
1. የአባልነት መብታቸውና ግዴታቸውን እንዲወጡ 
2. ከዚህ በኋላ ድርጅቱን በተመለከተ ማንኛውንም ጉዳይ ላይ ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉና በአደባባይ 
እስካሁን እንደታየው ምንም ዓይነት የድርጅታቸውን ስራ እንዳያካሂዱ ፣ ለብቻቸው በዝግ 
መድረክና ቦታ ብቻ እንዲንቀሳቀሱ 

3. ለቀጣዩ የቦርድ ምስረታ ካሁኑ ጀምሮ መደበኛ ንቁ ተሳትፎ በማድረግና ብቃት ፣ ጥሩ ስነምግባር 
፣ የስራ ልምድና ትምህርት ያላቸው በዲሞክራሲያዊ መልክ በዘር ፣ በሀረግ ፣ በግሩፕ ፣ ሳይሆን 
በብቃት መለኪያ ብቻ ድርጅቱን ለመምራት ይችላሉ ብለው የሚያምኑትን ከተቻለ በአካል 
በመገኘት ካልሆነም የዘመኑን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ወይንም በህጋዊ ወኪላቸው አማካኝነት 
መምረጥና ብቁ መሪዎችን መተካት እንዳለባቸው   

4. አስራ አንዱ የአመራር አባላት እጅግ ለድርጅቱ ህልውና የሚያጋልጥ አደጋ ላይ ስለደረሱ ለቀጣዩ 
መደበኛ ምርጫ የድርጅቱ ስራ ተረጋግቶ በጠንካራ መሰረት ስራውን እንዲቀጥል በራሳቸው 
ፈቃደኛነት ራሳቸውን ከአመራር ቢያገሉ 

5. በዚህ የሽግግር ሂደት ውስጥ አስራ አንዱን የአመራር አባላቱን ፣ የህግ ባለሞያውን ከነስራ 
ባልደረቦቻቸው በስራ ሂደታቸው ላይ ከፍተኛና ወቅታዊ የሆነ ትብብር እንዲደረግላቸው 

6. በመጨረሻ ለ 210 የአክስዮን አባላት ድርጅቱ ኢንቨትስመንትንና ጠቅላላ የአሰራር ሂደቱን 
በተመለከተ በባለሞያ ሰፊ ግንዛቤና ትምህርት እንዲሰጥ   
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የኩራት በኢትዮጵያ አግሮ እንዱስትሪ አክስዮን ማህበር 
የሽምግልና ኮሚቴ አጠቃላይ የስራ ሪፖርት April 24, 2016 

 
 

 

ይሆን ዘንድ እየመከርን ፣ ይህንን የሽምግልና ስራ ስንሰራ ለተባበራችሁን በሙሉ ከፍ ያለ ምስጋናችንን 
እያቀረብን የሽምግልና ስራችንና ሪፖርታችን በዚህ መሰረት አጠናቀናል ። ይህ የሽማግሌዎች የስራ ሪፖርት 
በተለያዩ የዓለማችን አህጉር በመገኘታችን ምክንያት በኤሌክትሮኒክ መፈረማችንን እናስታውቃለን ።     
 
 
ፊርማ 
 
አቶ ቃልኪዳን ወልደማርያም       ሊቀመንበር   
አቶ መሐሪ ወልደኪዳን    ፀሓፊ   
አቶ ቡዛየሁ መለሰ   አባል   
አቶ ጉዕሽ ገብረማርያም    አባል   
ሼክ ሳላሀዲን ወዚር   አባል    
  
 
 
 
ግልባጭ 
 
ለአስራ አንዱ የአመራር አባላት በያሉበት 
ለ 210 የ ድርጅቱ አባላት በያሉበት 
ለንግድ ሚኒስቴር መ/ቤት  
ለፍትሕ ሚኒስቴር መ/ቤት 
ለመንግስት ኮሙኒኬሽን ሚኒስቴር መ/ቤት 
ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት 
ለውልና ማስረጃ ቢሮ  
ለአምባሳደር ተሾመ ቶጋ  - ብራስልስ 
ለሸማግሌዎች በያሉበት 


