ዴርጅታችን ሇጠሊት ስርገት ተጋሌጧሌ!!
በአባሊት ሊይም ጉዲት እየዯረሰ ነው!!
እንዯ ግንቦት 7 የመሰሇ ዴርጅት የተነሳበት ዓሊማና ትግሌ ከግቡ ሉዯርስ የሚችሇው ከሁለም
በፊት በአንዴ በኩሌ የአባለን ዯህንነት በመጠበቅ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ዴርጅቱን ከጠሊት ስሇሊና
ስርገት በመከሊከሌ ነው፡፡ ጠሊት ሇስርገት ሉጠቀምባቸው የሚችለ ቀዲዲዎችንና ትስስሮችን
በማጥናት ተገቢ የሆነ መመርያና አሰራር ማውጣት የአንዴ ዴርጅት አመራር ተቀዲሚ ተግባር
መሆኑ የምስጢራዊ ትግሌ “ሀሁ” ነው፡፡ አሇመታዯሌ ሆኖ ዴርጅታችን እንዱህ ዓይነት አርቀው
የሚያስቡ መሪዎችን ማግኘት አሌቻሇም፡፡ ብርሃኑ ነጋ ከራሱ ክብርና ጥቅም በሊይ
የሚያስጨንቀው ምንም ነገር የሇም፡፡ ሁሇቱ ወንዴማማች የአቶ ፅጌ ሌጆች ከወያኔ ጋር ባሊቸው
የቤተሰብ ትስስር ወሊጆቻቸውን በቪአይፒ ሳልን ጭምር ከአገር ቤት ሲያመሊሇሱ አንዲንድቹ
ዯግሞ ከጠሊት ጋር ተዯራዴረው ሚስቶቻቸውንና ሌጆቻቸውን ወዯ አገር ቤት በመሊክ ያፈሩትን
ቤትና ንብረት ያሇምንም ችግር ሲያስተዲዴሩ እየታዘብን ነው፡፡ ከዚያም አሌፎ ራሳቸው ጭምር
“ተዯብቀው” ወዯ አገር ቤት በመግባት ኑሮአቸውን ሇማመቻቸት ሲራወጡ ይታያለ፡፡ እንዯ ነፃነት
የመሳሰለት ያሌታዯለት አባሊት ዯግሞ ሇስርግ ብሇው አገር ቤት ገብተው ከእነዚህ የጠሊት ሰሊዮች
ተሊሌፎ በተሰጠ መረጃ በወያኔ እጅ ወዴቀው በእስር ቤት ይማቅቃለ፡፡
ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን በቅርቡ የዴርጅታችን ከፍተኛ አመራር አባሌ የሆነው ጎኮ (ዮሃንስ
ዓሇሙ) በጠሊት ተመሌምል የዴርጅቱን ምስጢሮች ሇወያኔ አሳሌፎ መስጠቱንና እየሰጠ መሆኑን
ተጨባጭ መረጃዎች ዯርሰውናሌ፡፡ ጎኮ አሳሌፎ በሰጣቸው መረጃዎች አማካይነት አዯጋ ሊይ
የወዯቁ የዴርጅቱ አባሊትና ቤተሰቦቻቸው መኖራቸው ሲታወቅ የእርምት ንቅናቄ ቡዴኑ ሇአባሊት
የሚበትናቸውን ፅሑፎች “ከስዊዘርሊንዴ” የሚሌ ታርጋ እየተሇጠፈባቸው በጠሊት ሚዴያ
የሚወጡትም በእሱ አማካይነት ሉሆኑ እንዯሚችለ የሚያመሊክቱ መረጃዎች እየዯረሱን ነው፡፡
የእረፍት ጊዜያቸውን በኢትዮጵያ እንዱያሳሌፉ የሊካቸው ሚስቱና ሁሇት ሌጆቹ እረፍታቸውን
ጨርሰው ወዯ መጡበት አገር (ኖርዌይ) ሉመሇሱ ሁሇት ቀን ብቻ ሲቀራቸው ከወያኔ ጋር በተዯረሰ
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ስምምነት እንዯተባረሩ ሆነው ከሃገር ቤት እንዱወጡ ተዯርገው ተመሌሰዋሌ፡፡ ነገር ግን ጎኮ እሱ
የግንቦት 7 አመራር በመሆኑ ምክንያት ሇእረፍት ወዯ ኢትዮጵያ የሄደት ሚስቱና ሁሇት ሌጆቹ
በወያኔ “ታስረው እና ከፍተኛ እንግሌት ዯርሶባቸው ከሃገር እንዯተባረሩ” አዴርጎ አባሊትን
ሇማሳመን ሊይ ታች እያሇ መሆኑ በጣም የሚገርም ነው፡፡
የዴርጅታችን የምክር ቤት አባሌና የዯህንነት ሃሊፊ ነው የሚባሇው ዮሃንስ ዓሇሙ (ጎኮ)
በስዊዘርሊንዴ የወያኔ መንግስት አምባሳዯር ሆኖ በማገሌገሌ ሊይ የሚገኘው የምንሉክ ዓሇሙ
ወንዴም ሲሆን ራሱም በሳዑዱ አረቢያ የወያኔ ኤምባሲ ሲሰራ የነበረና ቀዯም ካሇ ጊዜ ጀምሮ
ከወያኔ ጋር ትስስር የነበረው ሰው መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ ኤምባሲው ውስጥ ምን ሲሰራ
እንዯነበረና በምን አይነት ሁኔታ ስራውን ሇቆ በማንና እንዳት ወዯ ዴርጅታችን እንዯገባም
አይታወቅም፡፡ ታዱያ እንዱህ አይነቱ ሰው ነው ዴርጅቱን ከጠሊት ስሇሊና ስርገት እንዱከሊከሌ
የዯህንነት ሃሊፊ ተብል እንዱሾም የተዯረገው? ነገሩ ሁለ ቀሌዴና የሌጆች ጨዋታ ይመስሊሌ፡፡
አመራሩ የፍትህና የዳሞክራሲ ጥያቄ ያነሱ አባሊትን “ቆሻሾች፣ ባሇጌዎች፣ ነውረኞች” ብል
ከመሳዯብና ከዴርጅቱ ሇማገዴ ከመሯሯጥ ይሌቅ በእንዱህ አይነት የጠሊት ሰሊዮች ሊይ ሇምን
እርምጃ አይወስዴም? ሇምንዴነው የተፈፀመው ክህዯት ከታወቀ በኋሊስ አባሊት እንዱያውቁት
ተዯርጎ ተገቢ የሆነ የጥንቃቄ እርምጃ እንዱወሰዴ ያሌተዯረገው? ሇምን? በዚህ ምክንያት ሇዯረሰው
እና ወዯፊትም ሉዯረስ ሇሚችሇው ጉዲት አመራሩ ከተጠያቂነት አያመሌጥም፡፡
ሇዚሁም ነው የግንቦት 7 የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ከአሁን በኋሊ ዴርጅቱን የመምራት ብቃት
ስሇላሇው ስሌጣኑን በአስቸኳይ ሇቆ አዱስ ምርጫ እንዱካሄዴ የጠየቅነው፡፡ ምርጫ ተካሄድ
ስሌጣኑን የሚረከበው አዱስ የዴርጅታችን አመራር ሇመናኛ ጥቅም ሲለ ወዯ አገር ቤት
የሚመሊሇሱ የዴርጅቱ አባሊትና ቤተሰቦቻቸውን (የራሱ የአመራሩን ጨምሮ) ሇማስቆም
የሚያስችሌ መመርያና አሰራር በማውጣት ዴርጅታችንን ከጠሊት ስሇሊና ስርገት መጠበቅ
ይኖርበታሌ እንሊሇን፡፡
ሞት ሇዘረኛው የወያኔ ስርዓት!!
ዴሌ ሇኢትዮጵያ ህዝብ!!
የግንቦት 7 የእርምት ንቅናቄ ቡዴን
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