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                  የኢሕአፓ (ዴ) የመጀመሬያው የሕዝብ ስብሰባ  
                                 በሣን ሆዜ ከተማ .

ይህ የመጀመሬያው ታሪካዊ የኢሕአፓ (ዴ) ስብሰባ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ ። በዚህ
ታላቅ መድረክ ላይ የተገኙት የከፍተኛ አመራር ካውንስል አባል የሆኑት አቶ ታየ
ዘገየ ሲሆኑ በረዳትነት የተገኙት አቶ አቡኔ ብሩ የኢሕአፓ (ዴ) አባል ናቸው ።
ይሕን ስብሰባ በሰብሳቢነት የመሩት አቶ ሙሉጌታ አብተው (ታየ የበለሳው) ናቸው ።
የዚሕን ታሪካዊ ስብሰባ በጽሐፊነት በመረዳዳት ያከናወኑት የንዑስ አሕጉራዊ (8)
ሰብሳቢና ጽሐፊው አለሙ እንዳለና መኮንን በላይ ስንሆን ስብሰባውን በንግግር
የአበሰሩት የእለቱ ሌቀመንበር አቶ ሙሉጌታ አብተው ናቸው ። የንግግራቸው
መክፈቻም እንግዶችን እና ታዳሚውን እንኳን ደህና መጣችሁ ብለው የእለቱን
እንግዳ ተናጋሪ አቶ ታየ ዘገየን በድርጅቱ ውስጥ ያላቸውን የተሳትፎ ድርሻ
አስተዋውቀው  የሚከተሉትን አጀንዳዎች ማብራራት ጀመሩ ። አጀንዳዎችም

   1ኛ. በአሁኑ ዚዜ በኢሕአፓ ውስጥ በተፈጠረው አሳዛኝ ክስተት ማብራሬያ
ለመስጠት
   2ኛ. የኢሕአፓ (ዴ) ያለውን ዕራይ ለታዳሚው ገለፃ ለመስጠት
   3ኛ. ኢሕአፓ (ዴ) ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ድርጅቶች እና ከማንኛውም አገር
ወዳድ ኢትዮጵያዊያን ጋር የሚኖረው ግንኙነት
   4ኛ. ጥሪያችን አክብረው ከመጡት ታዳሚዎች ጋር ጥያቂና መልስ ለመለዋወጥ
ናቸው ብለው ንግግራቸውን እንደቋጨ, መድረኩን ለአቶ ታየ ዘገየ አስረከቡት ።
አቶ ታየ ዘገየም በድርጅታችን በኢሕአፓ ላይ አሁን የተፈጠረውን ክስተት በሰፊው
ነጥብ በነጥብ ከተነተኑ በኋላ ወደ ድርጅታችን ኢሕአፓ (ዴ) ዕራይ እና ከሌሎች
ድርጅቶች ጋር የሚኖረው ግንኙነት በሰፊው / በጥልቀት አብራርተውታል ። ከዚያ
ወደ አገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አምርተው ሰፊ ገለጻ ሰጡ ። ከገለጻዎችም ስለ
ፖለቲካው ፡ ስለ ትምህርት ይዘቱ ፡ ስለ ኢኮኖሜው ፡ ስለ ተቃዋሚ የፖለቲካ
ድርጅቶች ድክመትና ጥንካሪ ፡ ስለ ኢሕአዴግ አጠቃላይ ብልሹነት እና የተዛባ
ፖሊሲዎች የሚሉት ይገኙበታል ። ከዚህ በመቀጠል
አቶ አቡኔ ብሩ የሰሜን አሜሪካ አባላት ለጠቅላላ ጉባኤው ውክልናን አስመልክቶ እንዲህ በማለት
ጀመሩ፡

አባላት ወደ ጠቅላላ ጉባኤው ስብስባ ከመምጣታቸው በፊት አባላት ከሶስት ህዋስ አንድ
ሰው፤ ከአምስት ህዋስ ሁለት፤ ከሰባት ህዋስ ደግሞ ሶስት አባላት መወከል እንዳለባቸው ስምምንነት
እያለ በተጭበረበረ መንገድ ለውጥ አጋጁ በበለጠ ለመጠቀም በጠቅላላ ጉባኤው ወቅት ለማሸነፍ
እንዲችሉ ያደረጉት ጥረት ድርጅታችን አሁን ለደረስንበት ሁኔታ ተጠያቂ መሆናቸውን
አስረድተዋል። ውክልና እንዴት አድርገው እንደሚጠቀሙ ጠንቅቀው እያወቁ በጋራ
የተስማማንባቸውን ሕግጋት አፍርሰው ለጉባኤው የመጡት በእጅ ብልጫ (majority) ተሸናፊ
ለመሆናቸው አስቀድመው ስለሚያውቁ፤ የአፊዳቪት ጥያቄንም ያነሱት አባላትን በተሳሳቱ
ኢንፎርሜሽን በመጠቀም እንደነበር አስምረውበታል። አገር ቤት የመዋቅር ሥራ በሰራተኛው፤
በምሁር፤ በተማሪዎች ውስጥ የተጣለው አነስተኛ መሆን፤ በአገር ቤትና አካባቢ አገሮች ሙሉ
ሙያተኞ እየተከፈው ሥራ መሥራት፤ አንድ የበላይ አካል በ2007 ከተለያዩ ሰዎች የሰበሰበው
መረጃ በበላይ አካል ቀርቦ ጆሮ ዳባ ሆኖ መቅረቱ፤ ማለትም በቅን መንፈስ የቀረበውን ማስረጃ


                 መጋቢት ፳ ቀን ፪፼ /፪ ሺህ ዓ.ም Mar 29, 2008 

                  የኢሕአፓ (ዴ) የመጀመሬያው የሕዝብ ስብሰባ  


                                 በሣን ሆዜ ከተማ .

ይህ የመጀመሬያው ታሪካዊ የኢሕአፓ (ዴ) ስብሰባ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ ። በዚህ ታላቅ መድረክ ላይ የተገኙት የከፍተኛ አመራር ካውንስል አባል የሆኑት አቶ ታየ ዘገየ ሲሆኑ በረዳትነት የተገኙት አቶ አቡኔ ብሩ የኢሕአፓ (ዴ) አባል ናቸው ። ይሕን ስብሰባ በሰብሳቢነት የመሩት አቶ ሙሉጌታ አብተው (ታየ የበለሳው) ናቸው ። የዚሕን ታሪካዊ ስብሰባ በጽሐፊነት በመረዳዳት ያከናወኑት የንዑስ አሕጉራዊ (8) ሰብሳቢና ጽሐፊው አለሙ እንዳለና መኮንን በላይ ስንሆን ስብሰባውን በንግግር የአበሰሩት የእለቱ ሌቀመንበር አቶ ሙሉጌታ አብተው ናቸው ። የንግግራቸው መክፈቻም እንግዶችን እና ታዳሚውን እንኳን ደህና መጣችሁ ብለው የእለቱን እንግዳ ተናጋሪ አቶ ታየ ዘገየን በድርጅቱ ውስጥ ያላቸውን የተሳትፎ ድርሻ አስተዋውቀው  የሚከተሉትን አጀንዳዎች ማብራራት ጀመሩ ። አጀንዳዎችም

   1ኛ. በአሁኑ ዚዜ በኢሕአፓ ውስጥ በተፈጠረው አሳዛኝ ክስተት ማብራሬያ ለመስጠት


   2ኛ. የኢሕአፓ (ዴ) ያለውን ዕራይ ለታዳሚው ገለፃ ለመስጠት


   3ኛ. ኢሕአፓ (ዴ) ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ድርጅቶች እና ከማንኛውም አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያን ጋር የሚኖረው ግንኙነት


   4ኛ. ጥሪያችን አክብረው ከመጡት ታዳሚዎች ጋር ጥያቂና መልስ ለመለዋወጥ ናቸው ብለው ንግግራቸውን እንደቋጨ, መድረኩን ለአቶ ታየ ዘገየ አስረከቡት ።

አቶ ታየ ዘገየም በድርጅታችን በኢሕአፓ ላይ አሁን የተፈጠረውን ክስተት በሰፊው ነጥብ በነጥብ ከተነተኑ በኋላ ወደ ድርጅታችን ኢሕአፓ (ዴ) ዕራይ እና ከሌሎች ድርጅቶች ጋር የሚኖረው ግንኙነት በሰፊው / በጥልቀት አብራርተውታል ። ከዚያ ወደ አገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አምርተው ሰፊ ገለጻ ሰጡ ። ከገለጻዎችም ስለ ፖለቲካው ፡ ስለ ትምህርት ይዘቱ ፡ ስለ ኢኮኖሜው ፡ ስለ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ድክመትና ጥንካሪ ፡ ስለ ኢሕአዴግ አጠቃላይ ብልሹነት እና የተዛባ ፖሊሲዎች የሚሉት ይገኙበታል ። ከዚህ በመቀጠል 

አቶ አቡኔ ብሩ የሰሜን አሜሪካ አባላት ለጠቅላላ ጉባኤው ውክልናን አስመልክቶ እንዲህ በማለት ጀመሩ፡


አባላት ወደ ጠቅላላ ጉባኤው ስብስባ ከመምጣታቸው በፊት አባላት ከሶስት ህዋስ አንድ ሰው፤ ከአምስት ህዋስ ሁለት፤ ከሰባት ህዋስ ደግሞ ሶስት አባላት መወከል እንዳለባቸው ስምምንነት እያለ በተጭበረበረ መንገድ ለውጥ አጋጁ በበለጠ ለመጠቀም በጠቅላላ ጉባኤው ወቅት ለማሸነፍ እንዲችሉ ያደረጉት ጥረት ድርጅታችን አሁን ለደረስንበት ሁኔታ ተጠያቂ መሆናቸውን አስረድተዋል። ውክልና እንዴት አድርገው እንደሚጠቀሙ ጠንቅቀው እያወቁ በጋራ የተስማማንባቸውን ሕግጋት አፍርሰው ለጉባኤው የመጡት በእጅ ብልጫ (majority) ተሸናፊ ለመሆናቸው አስቀድመው ስለሚያውቁ፤ የአፊዳቪት ጥያቄንም ያነሱት አባላትን በተሳሳቱ ኢንፎርሜሽን በመጠቀም እንደነበር አስምረውበታል። አገር ቤት የመዋቅር ሥራ በሰራተኛው፤ በምሁር፤ በተማሪዎች ውስጥ የተጣለው አነስተኛ መሆን፤ በአገር ቤትና አካባቢ አገሮች ሙሉ ሙያተኞ እየተከፈው ሥራ መሥራት፤ አንድ የበላይ አካል በ2007 ከተለያዩ ሰዎች የሰበሰበው መረጃ በበላይ አካል ቀርቦ ጆሮ ዳባ ሆኖ መቅረቱ፤ ማለትም በቅን መንፈስ የቀረበውን ማስረጃ አለመጠቀማችን፤ ለአሁኑ መከፈልም የተከማቸ በሽታ እንደነበር ለታዳሜው አስረግጦ አስረድተዋል። እኔና ዶክተር ጌታቸው በጋሻው ከዚህ በፊት መጥተን ሕዝባዊ ስብሰባ ባደረግንበት ወቅት እንኳ ሁሉን ችግራችን በውስጥ አምቀን ይዘን እንጂ ችግሩ እንደነበር በዚህ አጋጣሚ ግንዛቤ እንድትወስዱልኝ በማለት አስረድተዋል። የቀድሞ አባላትን ድርጅታችንን እንዲቀላቀሉ በ3ኛ እና በ4ኛው ጠቅላላ ጉባኤ (congress) ያሳለፉትን ውሳኔ አምባ ገነኑ በከፍተኛ ደረጃ እንቅፋት እንደነበር፤ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ከመሥራት ይልቅ ቅድሚያ ለዱሮ አባላት ይሰጥ የተባለውን ውሳኔ አሻፈረኝ ማለት፤ አሁንም ቢሆን ለሽንገላ ካልሆነ በስተቀር ከነበረበት እንዳልተቀየረ ( በተገላቢጦሽ የቀድሞ አባላት አንዳይመለሱ እኛን መኮነን, በእኛ ላይ የአዞ እንባ ለማስለቀ ካልሆነ በስተቀር)፤ ከብዛት ጥራት የምናገኝበትን ሂደት (process) ያደናቀፋ፤ የቀድሞ ጓዶቻችን በተቃዋሚ ድርጅቶች ውስጥ ገብተው እንዲቀሩ አንዱ የዚህ ቡድን የተሳሳተ አመራር ስልት እንደሆነም አሳይተዋል። ከዚህም በመቀጠል፣ ሕብረተሰባችን ጋር ያለን ግንኙነት ደካማ መሆኑን ከአብራሩ በኋላ የፍኖተ ሬድዮ ኮሚቴ መመሪያን እንደ ምሳሌ በመጥቅስ እንዲህ እያሉ አስቀምጠውታል። ኮሚቴው የተለያዩ ሙያተኞችን እያቀረበ የሀገር ቤት ሥርጭቱን ጥራት ያለው ለማድረግ፦


· በጤና መስክ እንደ ኤድስ


· ታሪክና ምርምር


· የትምህርት ይዞታ በኢትዮጵያ


· የኢኮኖሚ እድገትና፣ ችግሮቹ


· ግሎባላይዘሽንና ዓለም አቀፍ ገበያ


· የአገር ፖሊሲ ጉዳዮች. ወዘተ እያቀረበ የሚሠራውን ኮሚቴ የበላይ አካል ጣልቃ እየገባ አላሠራ እንዳለ፤ በእንደዚህ ዓይነት አሠራር ድርጅታችን ተገንዞ መቆየቱን፤ አምባ ገነናዊ አሠራር ወይም ዴሞክራሲዊ አሠራር ያልተከተለ እንደነር አብራርተው አስቀምጠውታል።


በተለይ ከ2001ዓ.ም. በ3ኛ ጉባኤ ጀምሮ ልዩነቱ እየሰፋ መምጣቱን፤ አዳዲስ ድርጅቶች ከእኛ እየተሻሉ መታየታቸው የእኛ ወደኋላ መጎተት ወይም ባለንበት መቆም የዓለም አቀፍ ሁኔታም ታክሎበት እጃችን እንዲያዝ መደረጉን ጠቅሰው የባልና ምሽትን ምሳሌዎች በመጠቀም እንዲህ ሲሉ ንግግራቨውን ዘግተዋል። ሁለት ባልና ምሽት ለዓመታት አብረው፤ ወልደው፤ ደስታና ሃዘንን ተካፍለው ኖረው በአንድ ወቅት ጨርሶ መቀጠል ካልቻሉ እንደሚፋቱ ሁሉ አሁንም የቀድሞው አንጋፋ ኢሕአፓ በፍጹም አብረን መቀጠል የማንችልበት ዘመን ላይ እንደ ተሸጋገርን፤ በዛሬውም እለት ከናንተ ዘንድ ቀርበን እያስረዳን ያለውም አንዱ ይኸንኑ ነው በማለት ንግግራቸውን ቋጭተዋል ። ከዚህ በኋላ ጥያቄዎችና አስተያየቶች በቅደም ተከተል የቀረቡለት ለአቶ ታዬ ዘገየ ነበር ። ለጥያቄዎች ምላች ሰጠተዋል ። 

· ኢሕአፓ ለምን ስሙን አይቀይርም?



የኢሕአፓ ስም ስለመቀየር ጉካይ ለአባላት ቀርቦ በ3ኛው ጉባኤ ተሰብስበው የወሰኑት የድርጅቱ ስም እንደ ቀጠለ ሆኖ እንዲጠራ እንደገና ወስነዋል። ሊላው የኮሚኒስት መስመር ተከታይ የነበርንበት ዘመን አብቅቷል። ይህም ከጎርባቾብ በፊት መስመራችንን ቀይረናል። የትግል ስልታችንም ሁለገብ ነው ። ይህን የምንከተልለውም (multi-party) ስለምናምን ከ1976 የኢትዮጵያ ካላንደር አቆጣጠር (1983 European Calendar) ጀምሮ በግልፅ አስቀምጠናል፤ እሱም ሶሻል-ዴሞክራሲ መመሪያችን አድግርገናል። የብሔር ጥያቄ እስከ መገንጠል የሚለውን ሐረግ አንቀበልም ብለን አውጥተናል። ከስሙ ሳይሆን በይዘቱ ትክክለኛ ኤሕአፓን ይዘን ቀጥለናል።


· ችግር ፈጣሪዎቹ አመራሮች ለምን እንዲወዱ አልተደረገም? ለሚሉት ጥያቂዎች ፡

ዘመዳሞች በአመራር ስለመቀመጥ ትክክል ነው። ግን ማንኛውም የአመራር አባል ዕጩ በትክክለኛ ግምገማ ይመረጣል። በፊትም አሁንም የአመራር ዕጩ በሚገባ በአባላት ተገምግሞ ይመጣል። ከበስተጀርባ ደባ ካለ አናውቅም። መስዳደብ ስለተባለው በአርግጥ ነበር። ግን ለአባላት መናገሩ ጥቅም አልነበረውም። በመጨረሻ ግን በአስቸኳይ ጉባኤው ላይ ሁሉም ነገር ተጋለጠ ። 

· በመሃከላችሁ ችግር ካለ ለምን እስከ 4ኛው ጉባኤ ቆያችሁ? ለሚለው 

 በርግጥ በ4ኛው ጉባኤ ፅፀቶች ነበሩ ። ግን ተለዋጭ አባላት ተመርጠዋል። ችግሩ ተፈቷል ተብሎ ነበር, ግን አልተፈታም። እስከ 4ኛው ጉባኤ የተጠበቀበት ምክንያት ተቻችለን የቆየን አሁን የተፈጠረው ችግር እንዳይከሰት ነበር። ወደ አባላቱም እንዳይወርድ በተቻለ መጠን ጥረት ተደርጓል። ሆኖም ግን አሁን ካለንበት ክስተት ላይ ተደረሰ ።

· አምባገነን እንዴት ይፈጠራል? ለሚለው 

አምባገነን ለመፈጠር ጠመንጃ መያዝ የለበትም። አሠራር ሲጣስ ሊመጣ የሚችል ነው፤ በየፓል-ቶክ ሲሳደብ (character assassination)፤ የኮሚቴ ሥራን በኮሚቴ አለመስራት፤ዴሞክራሲ በድሕረ-ገጽ በማን አለብኝ ጽሁፍ ሲያወጣ፤ ፍኖተ ሬድዮ ያለኮሚቴ ሲነበብ፤ ይህ አምባገነን አይዶለምን? እስቲ እናንተ ፍረዱት።


· ወጣቶች ለምን ወደ ድርጅቱ አይቀላቀሉም? ለሚለው 

· ወደ አመራርስ ለምን አይገቡም? ልሚለው

ወደ አመራር ወጣቶች አንዲገቡ ስልጠና (training) ይደረግ ተብሎ ወረቀት ወርዶ ግን በሥራ እንዳይውል መሰናክል መፍጠር አንዱ ችግር ነበር ። ሆኖም ግን ወደ ተለዋጭ የአመራር አባል የሆኑት ወደ መካከለኛ ዕድሜ የሆኑ እና በድርጅቱ ብዙ ተመክሮ ያበረከቱ ነበሩ ። 

· በግራስ ሩትስ (grassroots) ላይ ምን እየተደረገ ነበር?


 በርግጥ የግራስ ሩት ሥራዎች እንዴከናወኑ የተመደበ ክፍል ነበር ግን የጣልቃ ገብነት ስለነበር በተግባር አልተተረጎመም  

· በአገር ቤት ውስጥ ገብታችሁ ለመሥራት ምን ያህል ጥረት ተደርጓል? ለሚለው 

አገር ቤት የሕቡዕ ሥራ በትክክል አለን። ጠንካራ አይዶለም። ብዙ ሥራ መሠራት ሲገባው አልተደረገም። እኛም እናንተ እንደምትጠይቁት በድርጅታችን ውስጥ ይህንን ነበር ስንታገል የቆየነው፤ አገር ቤት ትግሉ መደረግ እንዳለበት ጽኑ አላማችን ሆኖ የሚገባውን የድርጅት ሥራ አለመኖሩ አሁን ያለንበት ደረጃ አደረሰን። የተሳሳተ ኤንፎርሜሽን መስጠትና ጣልቃ መግባት አንዱ ችግር ፈጣሪም ነበር። አመራሩ ጥሩ ስብስብ ነበር። ለምን ቢባል? የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው፤ ወጣት አባላትም ያሉበት፤ ከተለያዩ ሕብረተሰባችን ክፍል የመጡ ነበር። ግን ይህንን ዕንቁ ስብስብ መጠቀም አለመቻላችን አሳዛኝ ውጤት አስከትሏል።


· የአፊዳቪት ጥያቄስ ? በሚለው

 የአፊዳቪት ጥያቄ አስመልክቶ እኔ ራሴ አንፈርምም ካሉት አንዱ ነበርኩ። አባላትም ተወያይተውበት 49% በ51% አፊዳቪት ውድቅ የሆነ የአበቃለት ጉዳይ ነው፡ የአፊዳቪቱም ጥያቂ ቢሆን አገር ቢት ትግሉ ይሁን ነው እንጂ ፈርመን ፓርላሜንት እንግባ አልነበረም ።ከዚህ ይልቅ ታዳሚው ገንዘቡንና ጊዜውን በአገር ገንጣዩ ሥራት ላይ ማተኮር ፤ ጨፍጫፊውን ለመከላከል መረባረብ እንዳለበት፤ የልዩነታችን መሠረታዊ ነትቦችን ተጠንቅቆ ማወቅ እንዳለባቸው ዘርዝረው አስረድተዋል።

· ስለቸክስ?

  ስለቼክ ባላንስ በከሳሾቹ ስለቀረበው ጉዳይ ጓዶች ገንዘባቸውን ለሆቴልና ምግብ ከፍለው መኝታም ምግብም በአግባቡ አለማግኘታቸው፣ በአግባቡ የተወከሉት መኝታና እንክብካቤ እንዳልተደረገላቸው አስረድተዋል። እንዲያውም የድርጅቱ ንብረት፣ ገንዘብ፣ ሬዲዮ ከናንተ ዘንድ ስላለን ገና አጠያያቂ ስለሆነ አሉባልታውን እንዲያቆሙ በጥሞና አስረድተዋል። 

አስተያየት፡ 


· በአሠራር መለወጥ አለመቻላችሁ፣ ለግል ምኞት መሥራታችሁ፣ 36 ዓመታት በፊት የነበሩ መፈክሮችን መጠቀም፣ ባለፉት 16 ዓመታት ውስጥ የሚታይ (visible) ሥራ አለመስራታችሁ፣ በውጭ አገር ብቻ ፉከራ ማድረጋችሁ ለድርጅቱ መድከም ከፍተኛ አስተዋጽ አድርጓል። የውጭ ጠላት ሳይሆን የውስጥ ሽኩቻ፣ ሦስት የድርጅቱ አባላት በዝምድና አመራር ውስጥ መመደብ የኅድን ሚዛን አምጥቷል። የእያሱ ስድብ፣ ክፍፍል መፍጠር፣ የሌለን ሠራዊት አለን እየተባለ ለአባላት መቅረብ፤ በአጠቃላይ ከ4ኛው ጠቅላላ ጉባኤ በፊት ያሉት አመራሮች ተጠያቂ ናቸው። 


· እስከዛሬ ድረስ ሁለት ኤሕአፓ መኖሩን አላውቅም፤ ይሄ ፖለቲካል ቀውስ ነው። ሁለታችሁም መከባበር አለባችሁ።  ይሄ ስብሰባ ለአባላት ብቻ በሆነ ነበር። ሕዝባዊ ስብሰባ መሆን አልነበረበትም። 


· ከአገር ቤት ከወጣሁ ወደ አምስት ዓመት ነው። የቀድሞ አባል ነበርኩ። ኤሕአፓ መጠቃቱ አሳዝኖኛል። አገራችን ውስጥ ድርጅቱ ስሙ የለም። መለስ ዜናዊ ኤሕአፓና የቅንድብ ጸጉር አያድጉም ብሏል። ማውራት ይቁም፤ ወዳጅ ማብዛት አለብን። እሴት የመጀመሪዋን አትረሳም ይባላል። እኔም ኤሕአፓ የመጀመሪዬ ስለሆነ እንደዚያ ሆኛለሁ። የአገር ትያቄ የሕዝብ ጥያቄ ነው፤ የነመንግስቱ ንዋይ ትያቄ ነው። የናንተ አይዶለም።


· በአንድ በኩል ዴሞክራሲ በሌላ በኩል ባሕላዊ ግጭት (cultural conflict) አለብን። በራሳችን ላይ ከፍተኛ ለውጥ ማድረግ አለብን። ወጣቱን በትግል ውስጥ ማሳተፍ አለብን።


· የቅንጅት ድርጅት መከፈል አልበቃ ብሎ የናንተ መከፈል በጣም አሳዛኝ ነው የሚሉት ነበሩበት ።



ንዑስ አሕጉራዊ ስብሰባውን እንደገመገመው፡



የሳን ሆዜ ቀጠናን አባላት አስመልክቶ፦


የመጀመሪያ እቅድ በጣም መጠነኛ ግለሰቦችን ስብሰባ መጥራት፣ በግለ-ሰብም ሁኔታ ተመርኩዞ የበላይ አካል የሚቀርባቸውን ሁኔታ መፍጠር ነበር። በዚህ እቅድም ተንተርሶ ለተወሰኑ የአካባቢው ነዋሪዎች የተነገረበት፣ ቀኑም ጭምር የተጠቆመበት፣ የሚመጡትም ተናጋሪ እንግዶች የተነገረበት እቅድ ሳይሳካ ቀረ። ሁለተኛውም ዙር ከበላይ አካል ይመጣል ተብሎ ከተነገረ በኋላ እንደዚሁ ለሁለተኛ ጊዜ ውድቅ ሆነ። የቀጠና አባላት ታከተኝ ሳይሉ፤ ሌት ተቀን በመሥራት ከሁለቱም እቅዶች እጥፍ ድርብ ሠርተው ለበለጠ ሕዝባዊ ስብሰባ ተጠርቶ ይኸን የመሰለ ውጤት አስከተለ ። ያለፉበት የሥራ ፍሬ ፈካ , ውጢቱም አማረ ። በተለይ ጓድ መኮንንና ጓድ ወርቁ የከፍተኛ ሐላፊነት ሥራ ውጤት መሆኑን እውቅና ሠጥተናቸዋል ።



አራት አባላት ያለንበት (ከstatus quo አባላት ጋር ሲወዳደር) ይህን የመሰለ ሴሆን የሠራነው ሥራ ውጤቱ ደስ አሰኝቶናል። የታሰበውን ያህል ሰዎችን መቅረብ ባንችልም በዓርብ በ3-28-2008 ምሽት የተከናወነው ሥራ ከፍተኛ ውጤት አስገኘ ። በገንዘብ በኩል የተሰበሰበው እጅግ በጣም ጥሩ ነበር። ምክንያቱም ቀጠናዋ ገንዘብ ለመስብሰብ እቅድ ስላልነበራት ታዳሚው በገዛ ፍላጎቱ የሰጠበት ጊዜ ነበር ። ከተበተነ በኋል እንኳን ከውጭ ድረስ እየተመለሰ መስጠቱ ለኛ ከፍተኛ ድል እንደሆነ ያሳያል። ለሊቀ መንበሩ ምልክት ሳልሰጠው መዘጋቱ ድክመት ነበር። በአደባባይ ዘገባ ላይ በተመሠተ አንድ ታዳሚ የራሱን አስተያየት አክሎ ለአቶ አያሱ ፋክስ አድርጎለታል። የመለሰ መንግስቱን ብልግና ለነበረው ታዳሚ ለማድረስ ሞክረናል, የተሰጠን መልስም እጅግ የተበላሹ መሆናቸውን የሚገልጥ ማበረታቻ ነው ። የአደባብን ዘገባ ጨምሮ የተደረገው ፋክስ ይዘት ገና አልታወቀም። ግልባጩን ለማግኘት ጥረት ተደርጎ ከእኛ ጋር ተመዝግቦ (documented) ይቀመጣል።



ከዚህ በፊት የኤሕአፓ ስብሰባ ሲጠራ አስከ 50 ታዳሚዮች አግኝተን አናውቅም። ከለወጥ አጋጁ ወደ አምስት የሚደርሱት ጋር ይኸንን የሚያክል ተሰብሳቢ ማግኘት አጅግ አኩሪ ነበር። የተሰብሳቢው ዓይነት ብስለት ያላቸው በትግል ሜዳ የነበሩ፤ አንድ ግለሰብ በከተማ የፓርቲው አባል ሆነው የሠሩና በእሥር ቤት የተንገላቱ፤ በአጠቃላይ እኛን በደንብ ለማዳመጥ ተጠርተው የመጡ ይመስሉ ነበር ። ይህም ክፍላጎት የመነጨ አመጣጥ እንደነብር ለማወቅ ችለናል ። አቶ ታዬ ወደ ቤታቸው ከተመለሱ በኋል ለአቶ አቡኔ ብሩ ሰብሳቢው ደውለው ይኸን ብለዋል። ታዳሚው እረፍት ሲጠየቅ ስብሰባ ይቀጥል ያለ፤ ወደውጭ መውጣትና መግባት ያላበዛ፤ እረፍት ሲጠየቅ ምክንያት አድርጎ ወደ ቤቱ መሔድ ያልፈለገ፤ የሚጠይቃቸውና የሚሰጡአቸው አስተያየቶች ብስል የነበሩ ። ተሰብሳቢ ከዚህ በፊት አልገጠመኝም በማለት ጠቁመዋል። እንደዚህ ያለ ታዳሚን በተከታታይ የተቀነባበረ ሥራ እንዲሠራበት አጠንክረው አሳስበዋል። እኛም የተገነዘብነው እንደዚህ መሆኑንና ሳን-ሆዜንና ሳክራሜንቶን ቀጠናዎች ፈጣንና አመርቂ እድገት እንደሚያስገኙ ግንዛቤ አድርገናል። ይጀንን የመሰለ ተጨባጭ ሁኔታ እያለ የአምባ ገነኑ ልጆች አልተዋጠላቸውም። የተለመደውን የሐሰት ዘገባ ለአባሎቻቸው ያቀረቡት እጅጉን አሳዛኝ ነበር። የሳን-ሆዜን የውሸት ዘገባ፣ በeedn for members only email፣ ለአባሎቻቸው ያቀረቡትን በምንጠራው ሕዝባዊ ስብሰባ፤ ጽሑፎች፤ ሜዲያ፤ ፓል-ቶክ እንደ ምሳሌ እያደረግን መጠቀም መቻል አለብን።


   ከአንድ አባል አቶ ታዬ በጣም ለስላሳ አቀራረብ ነበራቸው ብለው ያሰቡ ። ልዩነቱን በሰፊው ተንትነው አላቀረቡም የሚሉ ። ይኸን በመሰለ አቅራረባቸው ደስተኛ አልነበርኩም ብየ የግል አስተያየቲን ወስጀ ነበር ። ነገር ግን ከታዳሚው የተገኘው መልስ አጥጋቢ በመሆኑ አስተያይቴን አንስቻለሁ ብለዋል ። አቶ አቡኔም ኤሞሽናል ነበሩ። ሆኖም ከስብሰባው በሗላ ከተለያዩ ግለ-ሰቦች ያገኘሁት ገንቢ አስተያየት ይኸንን ይመስል ነበር። አቶ ታዬ አቀራረብ ብስል፤ ያልተፍረከረከ፤ ሐሳቡን የማይቀያይር፡ ጥያቄዎች በሚገባ ተረድቶ አጥጋቢ መልስ የሰጠ፤ ኤሞሽናል ያልነበረ፤ የታዳሚውን ብስለትና ድክመት (እንደ አምባ ገነኑ ተከታዮች ጩኽት፤ የጠያቂዮች ስሜታዊ መሆን፤ አስተያየት) ጠንቅቆ የተረዳ፤ አመርቂ ምላሽ የሰጠና ያረካ አንደነበር ተጠቁሟል። ስለሆነም የተሰማኝን ግንዛቤ መቀየር ተገድጃለሁ። የመጣው ተሰብሳቢ እስከረካ፤ እስከተደሰተ ድረስ እኔም የምፈልገው ግብ ይኸው ስለሆነ ረክቻለሁ። ሆኖም ግን የእኛ ጉባኤ ረግጦ መውጣት ለውደፊቱ በዝርዝርና አሳማኝ መረጃ መቅረብ አለበት የሚል አመለካከት አለ በአባላት በኩል።



ስብሰባው እንዲጀመር የነበረው ጊዜ አንድ ሰዓት (1:00 p.m.) ነበር ። ከእኩለ ቀን በኋላ ሆኖ የጀመርነው ግን በሁለት ከሃያ (2:20 p.m.) ነበር። በመጣልን ሰው መጀመሩ ባሕሉንም ማስለመዱ ተገቢ ነበር። ለወደፊቱ የዚህ ባህል መቀጠል የለበትም ። የመጀመሪያችን በመሆኑ፤ ግባችንም ብዛት ያለው ተሰብሳቢ መቅረብ ስለነር የጀመርንበት ሰዓት ትክክልና ተገቢም እንደነበር ስምምነት ላይ ተደሶበታል። በነራችን ላይ ስብሳባው የተደመደመው በ6:30 p.m. ነበር። ከ4 ሰዓት በላይ ፈጅቷል ይህም ሆኖ ግን በስዓት እጥረት ስብሰባው ሴዘጋ ታዳሚው በግድ ተገፍቶ ነው የወጣው ከስብሰባው አደራሽ ።


የስብሰባውን መደምደሚያ አስመልክቶ፦



የአምባ-ገነኑ ለፍላፊዎች በእኩለ ለሊት መርሻ ዮሴፍ ጠፋ እያሉ፤ አስቀድመው ከጉባኤው በፊት ስብሰባ አደረጉ እያሉ ሲከሱን፤ እንግዶቻችን ምላሽ ሳይሰጡ በሰዓት ጥበት ምክንያት መዘጋቱ ድክመት ነበር። በአጠቃልይ የዚህ ዓይነት አዘጋግ መደገም የልበትም። እንግዶቻችንም ታዳሚውን አመስግነው፤ መልክታቸውን አስረግጠው መደምደም እንደነርበትና ድክመቶቻችን መሆኑንም ተገንዝበናል፤ የበለጠ ደግሞ የአካባቢው ቀጠና ሐላፊነት እንደሆነ ተጠቁሟል። 

       የሳን ሆዜ እና የአካባቢው ቀጠና

 
Source document



አለመጠቀማችን፤ ለአሁኑ መከፈልም የተከማቸ በሽታ እንደነበር ለታዳሜው አስረግጦ
አስረድተዋል። እኔና ዶክተር ጌታቸው በጋሻው ከዚህ በፊት መጥተን ሕዝባዊ ስብሰባ ባደረግንበት
ወቅት እንኳ ሁሉን ችግራችን በውስጥ አምቀን ይዘን እንጂ ችግሩ እንደነበር በዚህ አጋጣሚ
ግንዛቤ እንድትወስዱልኝ በማለት አስረድተዋል። የቀድሞ አባላትን ድርጅታችንን እንዲቀላቀሉ
በ3ኛ እና በ4ኛው ጠቅላላ ጉባኤ (congress) ያሳለፉትን ውሳኔ አምባ ገነኑ በከፍተኛ ደረጃ
እንቅፋት እንደነበር፤ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ከመሥራት ይልቅ ቅድሚያ ለዱሮ አባላት ይሰጥ
የተባለውን ውሳኔ አሻፈረኝ ማለት፤ አሁንም ቢሆን ለሽንገላ ካልሆነ በስተቀር ከነበረበት
እንዳልተቀየረ ( በተገላቢጦሽ የቀድሞ አባላት አንዳይመለሱ እኛን መኮነን, በእኛ ላይ የአዞ እንባ
ለማስለቀ ካልሆነ በስተቀር)፤ ከብዛት ጥራት የምናገኝበትን ሂደት (process) ያደናቀፋ፤ የቀድሞ
ጓዶቻችን በተቃዋሚ ድርጅቶች ውስጥ ገብተው እንዲቀሩ አንዱ የዚህ ቡድን የተሳሳተ አመራር
ስልት እንደሆነም አሳይተዋል። ከዚህም በመቀጠል፣ ሕብረተሰባችን ጋር ያለን ግንኙነት ደካማ
መሆኑን ከአብራሩ በኋላ የፍኖተ ሬድዮ ኮሚቴ መመሪያን እንደ ምሳሌ በመጥቅስ እንዲህ እያሉ
አስቀምጠውታል። ኮሚቴው የተለያዩ ሙያተኞችን እያቀረበ የሀገር ቤት ሥርጭቱን ጥራት ያለው
ለማድረግ፦

 በጤና መስክ እንደ ኤድስ

 ታሪክና ምርምር

 የትምህርት ይዞታ በኢትዮጵያ

 የኢኮኖሚ እድገትና፣ ችግሮቹ

 ግሎባላይዘሽንና ዓለም አቀፍ ገበያ

 የአገር ፖሊሲ ጉዳዮች. ወዘተ እያቀረበ የሚሠራውን ኮሚቴ የበላይ አካል ጣልቃ እየገባ 
አላሠራ እንዳለ፤ በእንደዚህ ዓይነት አሠራር ድርጅታችን ተገንዞ መቆየቱን፤ አምባ ገነናዊ 
አሠራር ወይም ዴሞክራሲዊ አሠራር ያልተከተለ እንደነር አብራርተው አስቀምጠውታል።

በተለይ ከ2001ዓ.ም. በ3ኛ ጉባኤ ጀምሮ ልዩነቱ እየሰፋ መምጣቱን፤ አዳዲስ ድርጅቶች
ከእኛ እየተሻሉ መታየታቸው የእኛ ወደኋላ መጎተት ወይም ባለንበት መቆም የዓለም አቀፍ
ሁኔታም ታክሎበት እጃችን እንዲያዝ መደረጉን ጠቅሰው የባልና ምሽትን ምሳሌዎች በመጠቀም
እንዲህ ሲሉ ንግግራቨውን ዘግተዋል። ሁለት ባልና ምሽት ለዓመታት አብረው፤ ወልደው፤ ደስታና
ሃዘንን ተካፍለው ኖረው በአንድ ወቅት ጨርሶ መቀጠል ካልቻሉ እንደሚፋቱ ሁሉ አሁንም
የቀድሞው አንጋፋ ኢሕአፓ በፍጹም አብረን መቀጠል የማንችልበት ዘመን ላይ እንደ ተሸጋገርን፤
በዛሬውም እለት ከናንተ ዘንድ ቀርበን እያስረዳን ያለውም አንዱ ይኸንኑ ነው በማለት
ንግግራቸውን ቋጭተዋል ። ከዚህ በኋላ ጥያቄዎችና አስተያየቶች በቅደም ተከተል የቀረቡለት
ለአቶ ታዬ ዘገየ ነበር ። ለጥያቄዎች ምላች ሰጠተዋል ።

 ኢሕአፓ ለምን ስሙን አይቀይርም?

የኢሕአፓ ስም ስለመቀየር ጉካይ ለአባላት ቀርቦ በ3ኛው ጉባኤ ተሰብስበው የወሰኑት
የድርጅቱ ስም እንደ ቀጠለ ሆኖ እንዲጠራ እንደገና ወስነዋል። ሊላው የኮሚኒስት መስመር
ተከታይ የነበርንበት ዘመን አብቅቷል። ይህም ከጎርባቾብ በፊት መስመራችንን ቀይረናል። የትግል
ስልታችንም ሁለገብ ነው ። ይህን የምንከተልለውም (multi-party) ስለምናምን ከ1976 
የኢትዮጵያ ካላንደር አቆጣጠር (1983 European Calendar) ጀምሮ በግልፅ አስቀምጠናል፤
እሱም ሶሻል-ዴሞክራሲ መመሪያችን አድግርገናል። የብሔር ጥያቄ እስከ መገንጠል የሚለውን



ሐረግ አንቀበልም ብለን አውጥተናል። ከስሙ ሳይሆን በይዘቱ ትክክለኛ ኤሕአፓን ይዘን
ቀጥለናል።

 ችግር ፈጣሪዎቹ አመራሮች ለምን እንዲወዱ አልተደረገም? ለሚሉት ጥያቂዎች ፡

ዘመዳሞች በአመራር ስለመቀመጥ ትክክል ነው። ግን ማንኛውም የአመራር አባል ዕጩ
በትክክለኛ ግምገማ ይመረጣል። በፊትም አሁንም የአመራር ዕጩ በሚገባ በአባላት
ተገምግሞ ይመጣል። ከበስተጀርባ ደባ ካለ አናውቅም። መስዳደብ ስለተባለው በአርግጥ
ነበር። ግን ለአባላት መናገሩ ጥቅም አልነበረውም። በመጨረሻ ግን በአስቸኳይ ጉባኤው
ላይ ሁሉም ነገር ተጋለጠ ።
 በመሃከላችሁ ችግር ካለ ለምን እስከ 4ኛው ጉባኤ ቆያችሁ? ለሚለው

በርግጥ በ4ኛው ጉባኤ ፅፀቶች ነበሩ ። ግን ተለዋጭ አባላት ተመርጠዋል። ችግሩ
ተፈቷል ተብሎ ነበር, ግን አልተፈታም። እስከ 4ኛው ጉባኤ የተጠበቀበት ምክንያት
ተቻችለን የቆየን አሁን የተፈጠረው ችግር እንዳይከሰት ነበር። ወደ አባላቱም
እንዳይወርድ በተቻለ መጠን ጥረት ተደርጓል። ሆኖም ግን አሁን ካለንበት ክስተት ላይ
ተደረሰ ።
 አምባገነን እንዴት ይፈጠራል? ለሚለው

አምባገነን ለመፈጠር ጠመንጃ መያዝ የለበትም። አሠራር ሲጣስ ሊመጣ የሚችል ነው፤
በየፓል-ቶክ ሲሳደብ (character assassination)፤ የኮሚቴ ሥራን በኮሚቴ
አለመስራት፤ዴሞክራሲ በድሕረ-ገጽ በማን አለብኝ ጽሁፍ ሲያወጣ፤ ፍኖተ ሬድዮ
ያለኮሚቴ ሲነበብ፤ ይህ አምባገነን አይዶለምን? እስቲ እናንተ ፍረዱት።
 ወጣቶች ለምን ወደ ድርጅቱ አይቀላቀሉም? ለሚለው

 ወደ አመራርስ ለምን አይገቡም? ልሚለው

ወደ አመራር ወጣቶች አንዲገቡ ስልጠና (training) ይደረግ ተብሎ ወረቀት ወርዶ ግን
በሥራ እንዳይውል መሰናክል መፍጠር አንዱ ችግር ነበር ። ሆኖም ግን ወደ ተለዋጭ
የአመራር አባል የሆኑት ወደ መካከለኛ ዕድሜ የሆኑ እና በድርጅቱ ብዙ ተመክሮ ያበረከቱ
ነበሩ ።
 በግራስ ሩትስ (grassroots) ላይ ምን እየተደረገ ነበር?

በርግጥ የግራስ ሩት ሥራዎች እንዴከናወኑ የተመደበ ክፍል ነበር ግን የጣልቃ ገብነት
ስለነበር በተግባር አልተተረጎመም  

 በአገር ቤት ውስጥ ገብታችሁ ለመሥራት ምን ያህል ጥረት ተደርጓል? ለሚለው

አገር ቤት የሕቡዕ ሥራ በትክክል አለን። ጠንካራ አይዶለም። ብዙ ሥራ መሠራት
ሲገባው አልተደረገም። እኛም እናንተ እንደምትጠይቁት በድርጅታችን ውስጥ ይህንን
ነበር ስንታገል የቆየነው፤ አገር ቤት ትግሉ መደረግ እንዳለበት ጽኑ አላማችን ሆኖ
የሚገባውን የድርጅት ሥራ አለመኖሩ አሁን ያለንበት ደረጃ አደረሰን። የተሳሳተ
ኤንፎርሜሽን መስጠትና ጣልቃ መግባት አንዱ ችግር ፈጣሪም ነበር። አመራሩ ጥሩ
ስብስብ ነበር። ለምን ቢባል? የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው፤ ወጣት አባላትም ያሉበት፤
ከተለያዩ ሕብረተሰባችን ክፍል የመጡ ነበር። ግን ይህንን ዕንቁ ስብስብ መጠቀም
አለመቻላችን አሳዛኝ ውጤት አስከትሏል።



 የአፊዳቪት ጥያቄስ ? በሚለው

የአፊዳቪት ጥያቄ አስመልክቶ እኔ ራሴ አንፈርምም ካሉት አንዱ ነበርኩ። አባላትም
ተወያይተውበት 49% በ51% አፊዳቪት ውድቅ የሆነ የአበቃለት ጉዳይ ነው፡
የአፊዳቪቱም ጥያቂ ቢሆን አገር ቢት ትግሉ ይሁን ነው እንጂ ፈርመን ፓርላሜንት
እንግባ አልነበረም ።ከዚህ ይልቅ ታዳሚው ገንዘቡንና ጊዜውን በአገር ገንጣዩ ሥራት
ላይ ማተኮር ፤ ጨፍጫፊውን ለመከላከል መረባረብ እንዳለበት፤ የልዩነታችን
መሠረታዊ ነትቦችን ተጠንቅቆ ማወቅ እንዳለባቸው ዘርዝረው አስረድተዋል።

 ስለቸክስ?

  ስለቼክ ባላንስ በከሳሾቹ ስለቀረበው ጉዳይ ጓዶች ገንዘባቸውን ለሆቴልና ምግብ
ከፍለው መኝታም ምግብም በአግባቡ አለማግኘታቸው፣ በአግባቡ የተወከሉት መኝታና
እንክብካቤ እንዳልተደረገላቸው አስረድተዋል። እንዲያውም የድርጅቱ ንብረት፣
ገንዘብ፣ ሬዲዮ ከናንተ ዘንድ ስላለን ገና አጠያያቂ ስለሆነ አሉባልታውን እንዲያቆሙ
በጥሞና አስረድተዋል።

አስተያየት፡
o በአሠራር መለወጥ አለመቻላችሁ፣ ለግል ምኞት መሥራታችሁ፣ 36 ዓመታት

በፊት የነበሩ መፈክሮችን መጠቀም፣ ባለፉት 16 ዓመታት ውስጥ የሚታይ
(visible) ሥራ አለመስራታችሁ፣ በውጭ አገር ብቻ ፉከራ ማድረጋችሁ
ለድርጅቱ መድከም ከፍተኛ አስተዋጽ አድርጓል። የውጭ ጠላት ሳይሆን የውስጥ
ሽኩቻ፣ ሦስት የድርጅቱ አባላት በዝምድና አመራር ውስጥ መመደብ የኅድን
ሚዛን አምጥቷል። የእያሱ ስድብ፣ ክፍፍል መፍጠር፣ የሌለን ሠራዊት አለን
እየተባለ ለአባላት መቅረብ፤ በአጠቃላይ ከ4ኛው ጠቅላላ ጉባኤ በፊት ያሉት
አመራሮች ተጠያቂ ናቸው።

o እስከዛሬ ድረስ ሁለት ኤሕአፓ መኖሩን አላውቅም፤ ይሄ ፖለቲካል ቀውስ ነው።
ሁለታችሁም መከባበር አለባችሁ።  ይሄ ስብሰባ ለአባላት ብቻ በሆነ ነበር።
ሕዝባዊ ስብሰባ መሆን አልነበረበትም።

o ከአገር ቤት ከወጣሁ ወደ አምስት ዓመት ነው። የቀድሞ አባል ነበርኩ። ኤሕአፓ
መጠቃቱ አሳዝኖኛል። አገራችን ውስጥ ድርጅቱ ስሙ የለም። መለስ ዜናዊ
ኤሕአፓና የቅንድብ ጸጉር አያድጉም ብሏል። ማውራት ይቁም፤ ወዳጅ ማብዛት
አለብን። እሴት የመጀመሪዋን አትረሳም ይባላል። እኔም ኤሕአፓ የመጀመሪዬ
ስለሆነ እንደዚያ ሆኛለሁ። የአገር ትያቄ የሕዝብ ጥያቄ ነው፤ የነመንግስቱ ንዋይ
ትያቄ ነው። የናንተ አይዶለም።



o በአንድ በኩል ዴሞክራሲ በሌላ በኩል ባሕላዊ ግጭት (cultural conflict) 
አለብን። በራሳችን ላይ ከፍተኛ ለውጥ ማድረግ አለብን። ወጣቱን በትግል ውስጥ
ማሳተፍ አለብን።

o የቅንጅት ድርጅት መከፈል አልበቃ ብሎ የናንተ መከፈል በጣም አሳዛኝ ነው
የሚሉት ነበሩበት ።

ንዑስ አሕጉራዊ ስብሰባውን እንደገመገመው፡
የሳን ሆዜ ቀጠናን አባላት አስመልክቶ፦
የመጀመሪያ እቅድ በጣም መጠነኛ ግለሰቦችን ስብሰባ መጥራት፣ በግለ-ሰብም ሁኔታ

ተመርኩዞ የበላይ አካል የሚቀርባቸውን ሁኔታ መፍጠር ነበር። በዚህ እቅድም ተንተርሶ ለተወሰኑ
የአካባቢው ነዋሪዎች የተነገረበት፣ ቀኑም ጭምር የተጠቆመበት፣ የሚመጡትም ተናጋሪ እንግዶች
የተነገረበት እቅድ ሳይሳካ ቀረ። ሁለተኛውም ዙር ከበላይ አካል ይመጣል ተብሎ ከተነገረ በኋላ
እንደዚሁ ለሁለተኛ ጊዜ ውድቅ ሆነ። የቀጠና አባላት ታከተኝ ሳይሉ፤ ሌት ተቀን በመሥራት
ከሁለቱም እቅዶች እጥፍ ድርብ ሠርተው ለበለጠ ሕዝባዊ ስብሰባ ተጠርቶ ይኸን የመሰለ ውጤት
አስከተለ ። ያለፉበት የሥራ ፍሬ ፈካ , ውጢቱም አማረ ። በተለይ ጓድ መኮንንና ጓድ ወርቁ
የከፍተኛ ሐላፊነት ሥራ ውጤት መሆኑን እውቅና ሠጥተናቸዋል ።

አራት አባላት ያለንበት (ከstatus quo አባላት ጋር ሲወዳደር) ይህን የመሰለ ሴሆን
የሠራነው ሥራ ውጤቱ ደስ አሰኝቶናል። የታሰበውን ያህል ሰዎችን መቅረብ ባንችልም በዓርብ
በ3-28-2008 ምሽት የተከናወነው ሥራ ከፍተኛ ውጤት አስገኘ ። በገንዘብ በኩል የተሰበሰበው
እጅግ በጣም ጥሩ ነበር። ምክንያቱም ቀጠናዋ ገንዘብ ለመስብሰብ እቅድ ስላልነበራት ታዳሚው
በገዛ ፍላጎቱ የሰጠበት ጊዜ ነበር ። ከተበተነ በኋል እንኳን ከውጭ ድረስ እየተመለሰ መስጠቱ
ለኛ ከፍተኛ ድል እንደሆነ ያሳያል። ለሊቀ መንበሩ ምልክት ሳልሰጠው መዘጋቱ ድክመት ነበር።
በአደባባይ ዘገባ ላይ በተመሠተ አንድ ታዳሚ የራሱን አስተያየት አክሎ ለአቶ አያሱ ፋክስ
አድርጎለታል። የመለሰ መንግስቱን ብልግና ለነበረው ታዳሚ ለማድረስ ሞክረናል, የተሰጠን
መልስም እጅግ የተበላሹ መሆናቸውን የሚገልጥ ማበረታቻ ነው ። የአደባብን ዘገባ ጨምሮ
የተደረገው ፋክስ ይዘት ገና አልታወቀም። ግልባጩን ለማግኘት ጥረት ተደርጎ ከእኛ ጋር
ተመዝግቦ (documented) ይቀመጣል።

ከዚህ በፊት የኤሕአፓ ስብሰባ ሲጠራ አስከ 50 ታዳሚዮች አግኝተን አናውቅም። ከለወጥ
አጋጁ ወደ አምስት የሚደርሱት ጋር ይኸንን የሚያክል ተሰብሳቢ ማግኘት አጅግ አኩሪ ነበር።
የተሰብሳቢው ዓይነት ብስለት ያላቸው በትግል ሜዳ የነበሩ፤ አንድ ግለሰብ በከተማ የፓርቲው
አባል ሆነው የሠሩና በእሥር ቤት የተንገላቱ፤ በአጠቃላይ እኛን በደንብ ለማዳመጥ ተጠርተው
የመጡ ይመስሉ ነበር ። ይህም ክፍላጎት የመነጨ አመጣጥ እንደነብር ለማወቅ ችለናል ። አቶ
ታዬ ወደ ቤታቸው ከተመለሱ በኋል ለአቶ አቡኔ ብሩ ሰብሳቢው ደውለው ይኸን ብለዋል።
ታዳሚው እረፍት ሲጠየቅ ስብሰባ ይቀጥል ያለ፤ ወደውጭ መውጣትና መግባት ያላበዛ፤ እረፍት
ሲጠየቅ ምክንያት አድርጎ ወደ ቤቱ መሔድ ያልፈለገ፤ የሚጠይቃቸውና የሚሰጡአቸው
አስተያየቶች ብስል የነበሩ ። ተሰብሳቢ ከዚህ በፊት አልገጠመኝም በማለት ጠቁመዋል። እንደዚህ
ያለ ታዳሚን በተከታታይ የተቀነባበረ ሥራ እንዲሠራበት አጠንክረው አሳስበዋል። እኛም
የተገነዘብነው እንደዚህ መሆኑንና ሳን-ሆዜንና ሳክራሜንቶን ቀጠናዎች ፈጣንና አመርቂ እድገት
እንደሚያስገኙ ግንዛቤ አድርገናል። ይጀንን የመሰለ ተጨባጭ ሁኔታ እያለ የአምባ ገነኑ ልጆች
አልተዋጠላቸውም። የተለመደውን የሐሰት ዘገባ ለአባሎቻቸው ያቀረቡት እጅጉን አሳዛኝ ነበር።
የሳን-ሆዜን የውሸት ዘገባ፣ በeedn for members only email፣ ለአባሎቻቸው ያቀረቡትን
በምንጠራው ሕዝባዊ ስብሰባ፤ ጽሑፎች፤ ሜዲያ፤ ፓል-ቶክ እንደ ምሳሌ እያደረግን መጠቀም
መቻል አለብን።



   ከአንድ አባል አቶ ታዬ በጣም ለስላሳ አቀራረብ ነበራቸው ብለው ያሰቡ ። ልዩነቱን በሰፊው
ተንትነው አላቀረቡም የሚሉ ። ይኸን በመሰለ አቅራረባቸው ደስተኛ አልነበርኩም ብየ የግል
አስተያየቲን ወስጀ ነበር ። ነገር ግን ከታዳሚው የተገኘው መልስ አጥጋቢ በመሆኑ አስተያይቴን
አንስቻለሁ ብለዋል ። አቶ አቡኔም ኤሞሽናል ነበሩ። ሆኖም ከስብሰባው በሗላ ከተለያዩ ግለ-
ሰቦች ያገኘሁት ገንቢ አስተያየት ይኸንን ይመስል ነበር። አቶ ታዬ አቀራረብ ብስል፤
ያልተፍረከረከ፤ ሐሳቡን የማይቀያይር፡ ጥያቄዎች በሚገባ ተረድቶ አጥጋቢ መልስ የሰጠ፤
ኤሞሽናል ያልነበረ፤ የታዳሚውን ብስለትና ድክመት (እንደ አምባ ገነኑ ተከታዮች ጩኽት፤
የጠያቂዮች ስሜታዊ መሆን፤ አስተያየት) ጠንቅቆ የተረዳ፤ አመርቂ ምላሽ የሰጠና ያረካ አንደነበር
ተጠቁሟል። ስለሆነም የተሰማኝን ግንዛቤ መቀየር ተገድጃለሁ። የመጣው ተሰብሳቢ እስከረካ፤
እስከተደሰተ ድረስ እኔም የምፈልገው ግብ ይኸው ስለሆነ ረክቻለሁ። ሆኖም ግን የእኛ ጉባኤ
ረግጦ መውጣት ለውደፊቱ በዝርዝርና አሳማኝ መረጃ መቅረብ አለበት የሚል አመለካከት አለ
በአባላት በኩል።

ስብሰባው እንዲጀመር የነበረው ጊዜ አንድ ሰዓት (1:00 p.m.) ነበር ። ከእኩለ ቀን
በኋላ ሆኖ የጀመርነው ግን በሁለት ከሃያ (2:20 p.m.) ነበር። በመጣልን ሰው መጀመሩ
ባሕሉንም ማስለመዱ ተገቢ ነበር። ለወደፊቱ የዚህ ባህል መቀጠል የለበትም ። የመጀመሪያችን
በመሆኑ፤ ግባችንም ብዛት ያለው ተሰብሳቢ መቅረብ ስለነር የጀመርንበት ሰዓት ትክክልና ተገቢም
እንደነበር ስምምነት ላይ ተደሶበታል። በነራችን ላይ ስብሳባው የተደመደመው በ6:30 p.m. 
ነበር። ከ4 ሰዓት በላይ ፈጅቷል ይህም ሆኖ ግን በስዓት እጥረት ስብሰባው ሴዘጋ ታዳሚው በግድ
ተገፍቶ ነው የወጣው ከስብሰባው አደራሽ ።

የስብሰባውን መደምደሚያ አስመልክቶ፦
የአምባ-ገነኑ ለፍላፊዎች በእኩለ ለሊት መርሻ ዮሴፍ ጠፋ እያሉ፤ አስቀድመው ከጉባኤው

በፊት ስብሰባ አደረጉ እያሉ ሲከሱን፤ እንግዶቻችን ምላሽ ሳይሰጡ በሰዓት ጥበት ምክንያት
መዘጋቱ ድክመት ነበር። በአጠቃልይ የዚህ ዓይነት አዘጋግ መደገም የልበትም። እንግዶቻችንም
ታዳሚውን አመስግነው፤ መልክታቸውን አስረግጠው መደምደም እንደነርበትና ድክመቶቻችን
መሆኑንም ተገንዝበናል፤ የበለጠ ደግሞ የአካባቢው ቀጠና ሐላፊነት እንደሆነ ተጠቁሟል።

       የሳን ሆዜ እና የአካባቢው ቀጠና



     

                  


