
ሇግንቦት 7 አባሊት በሙለ 
 
በድርጅታችን ውስጥ እየታየ ያሇውን ኢ-ዲሞክራሲያዊ እና ህግን ያሌተከተሇ አካሄድ አግባብ አሇመሆኑን 
በመጥቀስ በውይይት እንዲስተካከሌ በተደጋጋሚ የእንወያይ ጥያቄ ሇስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውም ሆነ ሇኦዲት 
ኮሚቴ አቅርበን ነበር። ይህ የተደረገው ጥያቄያችን ከድርጅታችን እንዳይወጣ በማሰብ ነበር። ሁሊችሁም 
እንደምታውቁት ግን ጥያቄው በወያኔ ድረገጽ ሊይ ወጥቷሌ።  
 
ይህ ምናሌባት የዲሞክራሲውን ጥያቄ ያቀረቡ ሰዎችን በወያኔነት ሇመወንጀሌ ከሚደረገው አጉሌ ሸር 
የተሞሊበት አካሄድ የመነጨ ሉሆን ይችሊሌ። በዚህ የዲሞክራሲ ጥያቄ የተሰባሰብን አባሊት በምንም ተዓምር 
በወያኔነት ሌንጠረጠር ቀርቶ የማንታሰብ መሆናችን ግሌጽ ማድረግ እንፈሌጋሇን።  
 
ውይይት ሇምን እንዳሌተፈሇግ ከነሱ በቀር ማንም ሉያውቅ የሚችሌ ባይኖርም እኛ የተረዳነው ያሇምንም በቂ 
አሳማኝ ምክንያት በማናሇብኝነት የተደረገ ሇውጥ ውይይት ቢደረግበት አጥጋቢ እና አሳማኝ የመወያያ ነጥብ 
ስሇላሇ መሆኑን ነው። በዚህ ኢ-ዲሞክራሲያዊ አካሄድ በጣም ብዙ የድርጅት አባሊት ቅሬታ ከማሰማት 
አሌፈው እየሇቀቁ እንደሆነ ግሌጽ ነው (ከሇቀቁ መካከሌ በሃሊፊነት ቦታ የነበሩ አባሌትንም ይጨምራሌ)።  
 
አንድ ዲሞክራሲያዊ ነኝ የሚሌ ድርጅት እንዴት ውይይትን እንደጦር ሉፈራ እንደሚችሌ ውይይቱን 
ሊሇማድረግ ከሚፈሩት ውጭ ሉረዳ የሚችሌ የሇም። በተሇይ ደግሞ ኦነግን ሇማስታረቅ ከሁሇት ዓመት በሊይ 
ፈጀብን ከሚለ አመራሮች ሲመጣ የሚገርም ይሆናሌ። ጊዜ ባሇፈ ቁጥር ሰሌችቷቸው ጥያቄውን ይተውታሌ 
ወይም ድርጅቱን ሇቀው ይወጣለ ተብል የታሰበው ሂሳብም የማያዋጣ ቅዥት መሆኑን ሌንገሌጽ እንወዳሇን። 
ጊዜ የዲሞክራሲ ጥያቄን የሚያደበዝዘው ቢሆንማ ከሃገር ከወጣን ረጅም ዓመታት የሆነን አባሊት ሇምን 

ወያኔን ዲሞክራሲያዊ አይደሇም ብሇን ትግሌ የገባን ይመስሊቸዋሌ?  

 
ድርጅቱ ከመጀመሪያው ጀምሮ የደከምንበት፤ ገንዘባችንና ጊዜያችን ያጠፋንበት በመሆኑ የሁሊችንም ድርጅት 
መሆኑን ሌብ ሉባሌ ይገባሌ። አገራችን ጥሇን እንድንሰደድ ያደረገን የዲሞክራሲ ችግር ድርጅታችን ውስጥ 
ገብቶ ቤቱን ሲሰራ በዝምታ አናይም ይስተካከሌ ማሇት እንደወንጀሌ ተቆጥሮ ላሊ ስም ማሰጠቱ የሚደንቅ 
አይደሇም አምባገነኖች ቢቻሊቸው ሰውን እስከ መግደሌ የሚደርሱ መሆናችንው የሚታውቁበት ባህሪያቸው 
ነውና።  

 
አንዳንድ አባሊት ጥቂት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት የብዙሃኑን እስትንፋስ ሇጉመው ራሳችው ብቻ 
መተንፈስ ሲመርጡ በደፈናው ከማጨብጨብ ይሌቅ የአካሄዳችውን ምንነት፤ የመጨረሻቸውን ወዴትነት 
ቢያጤኑ ጊዜ አሌፎ ጊዜ ሲተካ ሕሉናችውን ከወቀሳ ማዳን ይችሊለ፡፡  
 
ወድ አባሊት! በአንድ የድርጅቱ ከፍተኛ ሃሊፊ በነበሩ ግሇሰብ በኩሌ የድርጅቱ አባሊት ስም ዝርዝርና ላሊም 
ላሊም ዝርዝር መረጃ በወያኔ እጅ መውደቁን ስንሰማ የተሰማን ሃዘን ምን ያህሌ ጥሌቅና አስደንጋጭ እንደሆነ 
እንድትረዱት ሌናሳስብ እንወዳሇን። በዚህ አጋጣሚ አባሊት ሇራሳችሁ ደህንነት ሲባሌ ወደ አገርቤት 
የምታደርጉትን ጉዞ ከወዲሁ እንድታስቡበት ሇማስገንዘብ እንወዳሇን።  
 
የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እንዲህ አይነት መረጃ ደርሷችሁ ሇአባሊት ደህንነት ሲባሌ መረጃውን እንድናውቅ 
አሇመድረጉ ሇአባሊት ደህንነት ምንም አይነት ደንታ የላሊችሁ መሆኑ ያሳያሌ።  



ይባስ ብል ባካባቢያቸሁ ያለ ግሇስቦችን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ምክር እንደምትሇግሱ ስንሰማ ሇቀረነው አባሊት 
ደህነንት ያሊቸውን ጭንቀት ምን ያህሌ እንደሆነ ያሳያሌ።  
 
በመጨረሻ እንዲህ አይነት የማናሇብኝነትና ሇአባሊት ደህንነት ምንም የማያስብ አመራር ድርጅቱን ወዴት 
እየወሰደ እንዳሇ ሇሁሊችንም ግሌጽ እየሆነ መጥቷሌ። በመሆኑም ይህ ወደ ሁሇት ወር የፈጀ የእንወያይ ጥያቄ 
በመሪዎቹ በኩሌ ምን ሉያመጡ ነው? የት ይደርሳለ? ወያኔ ናቸው ብሇን ስማቸውን ብናጠፋ አርፈው 
ይቀመጣለ እና ማጣፊያው ሲያጥራቸው ደግሞ ይህ ድርጅት ሉያሌፍበት የሚገባ ደረጃ ነው እና የመሳሰለትን 
ሰንካሊ ወይይቶችን በውስጥ እንደሚያደርጉ ስንሰማ ሇዲሞክራሲና ሇህግ ተገዢነት ያሊቸውን ግንዛቤ ቁሌጭ 
አድርጎ አሳይቷሌ። ይህ ድርጅት ቀዳዳው የበዛና በውሃ እየተጥሇቀሇቀ ያሇ ጀሌባን ይመስሊሌ፡፡ ክፍተቱ 
ካሌተዘጋ ከታሰበበት መድረስ አይደሇም ሇተሳፋሪዎችም ሕይወት ያሰጋሌ፡፡  
 
እናም ከዚህ በኋሊ ሇምንወስደው ማንኛውም ዓይነት እርምጃም ሆነ ተያይዞ ሉከሰት ሇሚችሇው ማንኛውም 
ጥፋት ተጠያቂው የውይይቱን በር የዘጋው አምባገነን ቡድን መሆኑን ስንገሌጽ በየአባባቢው በጉዳዩ ሊይ 
ቅሬታ ያሊችሁ አባሊት ሇውስጥ ዲሞክራሲ የሚደረገውን ትግሌ በጋራ ሇማድረግ እንድትቀሊቀለን ጥሪ 
እናቀርባሇን። በደሌ ከጎተራው ተርፎ እንደ ትሌ ሲፈሊ እያየን አሁን ባሇበት ሁኔታ መቀጠሌ ሰው 
የተባሌንበትን ሰውነት መካድ ይሆናሌ፤ ካሌሆነም አምሊክ ከሰጠን ፀጋ ወደታች ወርደን በራሳችን ሊይ ላልች 

ሲወስኑብን፤ ሲጠሩንና ሲሌኩን በአሜንታ መቀበሌ? ምርጫውን ሇእናንተ እንተወዋሇን፡፡ አዎ! የእኛ ጥያቄ 
የመብት ጥያቄ ነው፡፡ መብት ደግሞ ይጠየቃሌ እንጂ አይሇመንም፡፡ በአሁኑ የሃያ አንደኛው ክፍሇ ዘመን 
መሪዎችን እንጂ ገዢዎችን አንፈሌግም፡፡  
 
ከአሁን በፊት የማበረታቻ ኢሜልችን ሇሊካችሁሌን የዲሞክራሲ ቀንዲልች ምስጋናችን የሊቀ መሆኑን በዚህ 
አጋጣሚ ሇመግሇጽ እንወዳሇን።  
 
በመጨረሻም ካሁን በፊት ሇስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የሊክናቸውን ሁሇት ደብዳቤዎች አብረን አያይዘን 
ሌከሌናችኋሌ። በዚህ አጋጣሚ ይህ ኢሜሌ ሊሌደረሳቸው አባሊት በማዳረሱ በኩሌ ትብብራችሁን 
እንጠይቃሇን፡፡  
 
የውስጥ ዲሞክራሲ የሇላው ድርጅት የሃገር ዲሞክራሲ አመጣሇሁ ብል ማሰብ ከእባብ እንቁሊሌ እርግብ 
መጠበቅ ነው!!!  
 
ከሰሊምታ ጋር  
 

ዲሞክራሲን ሇማስከበር የተቋቋመ ጊዜያዊ ኮሚቴ  

- ማፉ የአውሮፓ አህጉር ሰብሳቢ፤ የዲያስፖራ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሌእና በጀርመን የግንቦት 7 አሁን ያሇበት ደርጃ 
እንዲደርስ ከጓደኞቹ ጋር ትሌቅ አስተዋጾ ያበረከት  

- ዔድኔት የቤሌጀም ሰብሳቢና የአውሮፓ ጸሃፊ  
- እያዩ በቅርቡ በፈቃዱ ከሃሊፊነቱ እስኪሇቅ ድረስ የስዊድን ሰብሳቢና የአውሮፓ የድርጅት ጉዳይ ሃሊፊ የነበረና ስዊድን አውሮፓ 

ውስጥ ካለ ጠንካራ የግንቦት ሰባት ኮሚቴ እንዲኖር የሊቀ አስተዋጾ ያበረከተ  
- ጨረንቆ (ዳኛ ወ/ሚካኤሌ መሸሻ) የሆንሊድ ሰብሳቢ  
- ሃይለ የዩኬ ስብሳቢ  
- ክንፈ የእስራኤሌ ስብሳቢ  
- ባሻ ወሌዴ የጣሉያን ሰብሳቢ  
- ጎሌደን ቮይስ የኦሽኒያ አህጉር ሰብሳቢ፤ የዲያስፖራ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሌና የምዕራብ አውስትራሉያ ሰብሳቢ  
- ዘመድ የጃፓን ኮሚቴ ጸሀፊ  

- አብያተር ሰሪ1 የጃፓን ኮሚቴ የፋይናንስ ክፍሌ ኃሊፊ 


