- ለግንቦት 7 ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ
- ለኦዲት ኮሚቴ
ጉዳዩ በድርጅታችን ውስጥ እየታየ ያለውን ኢዲሞክራሲያዊ እና ህግን ያልተከተል አካሄድ ስለማስቆም፤
ግንቦት 7ን ከህዝብ ጋር ሰለማስተዋወቅ የሚል መመሪያ ወጥቶ(ኮሚኒኬ-035) ይህም ከአርስቱ ጀምሮ ግንቦት
7 ምንም ከህዝብ ጋር ማስተዋወቅ የሚፈልግ ድርጅት አለመሆኑን በመግለጽ እንዲያውም አደጋው ድርጅቱ
ሊያከናውነው ከሚችለው በላይ ህዝቡ ከድርጅቱ መጠበቁ እና ጊዜ በተራዘመ ቁጥር የተዓማኒነት ጥያቄ
ማስነሳቱ ስለማይቀር ይህን እንዴት መፍታት ይቻላል በሚለው ላይ መምከር እና የመፍትሄ ሃሳብ ማቅረብ
የተሻለ ይሆናል የሚል እና ለኮሚኒኬው እንደማሳመኛ ከቀረቡት ዝርዝር ነጥቦች ላይ አስተያየት ቀርቦ
እንደነበር ሁኔታውን ለሚከታተል አባል ግልጽ ነው።
የሆነ ሆኖ የተሰጠው መልስ የፈለገ ይተገብራል ያልፈለገ ደግሞ በተግባር ካዋሉ ሀገሮች ወድቀትም ይሁን
ስኬት ይማራል የሚል ነበር። ይህ አካሄድ ዲሞክራሲዊ አለመሆኑን አብክረን መንገራችን አብሮ ሊታውስ
ይገባል።
ነገር ግን ከላይ የተጠቀሰው ጉዳይ አፈጻጸም ምን እንደደረሰ ገና በቅጡ ሳይታወቅ ሜይ 18 ቀን 2012 ሌላ
ኮሚኒኬ 37 የሚባል የዲያስፖራ፤ የአህጉር እንዲሁም የአገሮችን ኮሚቴ የሚያፈርስ መመሪያ መጣ። ይህ
መመሪያ የሚያዘው በየሃገሩ በአባላት ተመርጥው ስራቸውን እያከናወኑ ያሉ ኮሚቴወችን ከአባላት ጋር ምንም
አይነት መመካክር ሳይደርግ ይፍረሱ መባሉ ፍጹም ግልጽነት የጎደለው ኢዲሞክራሲያዊ እና ህገደንባችንም
የሚጻረር መሆኑ በመግለጽ ጉዳዩ ለአባላት በቀጥታ እንዲቀርብና እንዳለ ተቀበሉትም ማሻሻያ አደርጉበትም
ወድቅ አደርጉትም ከመተግበሩ በፊት ሊመከርበት ይገባል የሚል ጥያቄ መቅርቡ ይታወሳል። በህገ ደንባችን
እንዲህ አይነት ማንዴት ለማንኛውም ክፍል የማይሰጥ መሆኑን በመጥቀስ ጥያቄ ቢቀርብም እስካሁን መልስ
አልተስጠም።
በኛ እምነት ህገ ደንቡ ይሄን ቢፈቅድ እንኳ መሻሻል ያለበት ህገ ደንቡ እንጂ የአባላትን ዲሞክራሲያዊ መብ
የሚጥስ መመሪያ በምንም አይነት ሊወጣ አይገባም። ይህም ሊሆን የሚገባው በሰለጠነ መንገድ በውይይት
መሆኑን እናምናለን። ነገር ግን ይህን ሰንል የስራ አስፈጻሚው የቀን ተቀን ተግባሩን ሁሉ ለአባላት እያማከር
ይስራ እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል ለዚህም ባንዳንድ አካባቢ የዲሞክራሲውን ጥያቄ በመለጠጥ የዚህ አይነት
ቀለም ሊቀቡ የሚሞክሩ ክፍሎች እንዳሉ ስለሚገመት ነው።
ከላይ የተጠቀሰው የዲሞክራሲ ጥሰት በሰለጠነ ውይይት እንዲስተካከል የአውሮፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ
ከሃገር ተውካዮች ጋር በጉዳዩ ላይ ከመከረ በኋላ ደብዳቤ ለሚመለከታቸው ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው እና
ለኦዲት የጻፈ ቢሆንም መልስ በመስጠት ምትክ የተላከበትን የአውሮፓውን ኢሜል መዝጋት እና የተጻፈው
ጥያቄ ክግለሰብ እንደተጻፈ ለማስመስል በመሞከር ጥያቄው ሳይመለስ ቀርቷል። በመሰረቱ ባንድ
ዲሞክራሲያው ድርጅት ወስጥ የሚነሱ የዲሞክራሲ ጥያቄ ከግለሰብም ይሁን ከቡድን ይምጣ በአግባቡ
መርምሮ በሰለጠ መልስ ሊሰጥበት እንደሚገባ የጸና እምነታችን ነው። ድርጅቱን በማይነቃነቅ መስርት ላይ
የሚያቆሙት አባላት ናቸው ብለን ስለምናምን።
በአውሮፓ ስራ አስፈጻሚ የተነሳው የዲሞክራሲ እና ህገደንብ እንከተል ጥያቄ በየአቅጣጫው እንደተነሳና
ይህንንም በውይይትና በሰለጠነ መንገድ መፍትሄ ከመሻት ይልቅ ግለሰቦችን በግል ለማሳመን ጥረት ሲደረግ
ተስተውሏል። ይህም በጋራ የሚደርግ ውይይት ለምን እንዳልተፈለገ የሚያጭረው ጥያቄ ይኖራል። በጋራ
የሚደረግ ውይይት አንዳችን ከሌላችን የምንምማማርበት ድርጅታዊ የዲሞክራሲያዊ ባህልን
ለማጎልበት/ለማዳበር ልንጠቀምበት የሚገባ የሰለጠነ መድረክ መሆኑን ስለምናምን።
በተራ አባልነት ያለነውም ሆነ በአመራር ላይ ያሉ ግለሰቦችን በጋራ ያስተሳሰረን ገመድ በሃገራችን ያለው
የፍትህና ዲሞራሲ መጓደል እና ይህን እውን ለማድረግ ካለን ከብረት የጸና አቋም ነው። አሁን እንደሚታየው
ለሚነሱ የዲሞክራሲ ጥያቄዎች አሳማኝ መልስ በመስጠት ምትክ ነገሩ ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ አዙሮ
ባሸናፊነትና ተሸናፊነት ለመወጣት የሚደረገው ግብዝ አካሄድ የሚጎዳው ሁላችንም የቆምንለትን አላማ እና
ከአባላት በተጨማሪ ብዙ ኢትዮጵያዊ ተስፋ የጣለበትን ድርጅታችን መሆኑ ተገንዝበን ትኩረታችን ክራሳችን
አልፎ የተነሱ ጥያቄዎችን በቅን ለማየትና ለመወያየት እንዲሆን ጥሪ እናቀርባለን።

በቅንጅት ጊዜ በተፈጠረው አለመግባባት የትኛውም ወገን ትክክል ይሁን አሸናፊ የሆነው ወያኔ የተሸነፈው
ደግሞ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋ ያደረገበት ቅንጅት መሆኑን ልብ ልንል ይገባል። ለውይይት
የተዘረጋው በር ሳይከፈት ቀርቶ በድርጅቱ ላይ ሊያጠላ ለሚችለው ማንኛውም ጥላ ታሪክም ሆነ አባላት
ይቅርታ የማያደርጉለት ጥፋት መሆኑን ተገንዝበን በሩን በመክፈት እንደምንነጋገር ከተስፋ ጋር ጥሪ
እናደርጋለን፡፡
በመጨረሻም ምንም እንኳን ይህ ደብዳቤ በዚህ ኮሚቴ ስም ቢጻፍም፤ የዚህ ኮሚቴ ደጋፊዎችና በዙሪያው
የተሰባሰቡ በርካታ አባላት በየአህጉሩ መኖራቸውን ልናሰምርበት እንወዳላን፡፡
ግልባጭ
ከሰላምታ ጋር

ዲሞክራሲን ለማስከበር የተቋቋመ ጊዜያዊ ኮሚቴ
- ማፉ የአውሮፓ አህጉር ሰብሳቢ፤ የዲያስፖራ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልእና በጀርመን የግንቦት 7
አሁን ያለበት ደርጃ እንዲደርስ ከጓደኞቹ ጋር ትልቅ አስተዋጾ ያበረከት
- ዔድኔት የቤልጀም ሰብሳቢና የአውሮፓ ጸሃፊ
- እያዩ በቅርቡ በፈቃዱ ከሃላፊነቱ እስኪለቅ ድረስ የስዊድን ሰብሳቢና የአውሮፓ የድርጅት ጉዳይ ሃላፊ
የነበረና ስዊድን አውሮፓ ውስጥ ካሉ ጠንካራ የግንቦት ሰባት ኮሚቴ እንዲኖር የላቀ አስተዋጾ ያበረከተ
- ጨረንቆ (ዳኛ ወ/ሚካኤል መሸሻ) የሆንላድ ሰብሳቢ
- ሃይሉ የዩኬ ስብሳቢ
- ክንፈ የእስራኤል ስብሳቢ
- ባሻ ወልዴ የጣሊያን ሰብሳቢ
- ጎልደን ቮይስ የኦሽኒያ አህጉር ሰብሳቢ፤ የዲያስፖራ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የምዕራብ አውስትራሊያ
ሰብሳቢ
- ዘመድ የጃፓን ኮሚቴ ጸሀፊ
- አብያተር ሰሪ1 የጃፓን ኮሚቴ የፋይናንስ ክፍል ኃላፊ

