የኢትዮጲያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ መደበኛ የአባላት ስብሰባ ቃለጉባኤ

የስብሰባ ቀን

12 /10 / 2013

የስብሰባ ቦታ

Nurnberg Leipzig Strasse 20

የስብሰባው ዓላማ

በድርጅቱ አጀንዳዎች ላይ አባላቱን ለማወያየት እና ሪፖርት ለመስማት

በ እለቱ የቀረቡ አጀንዳዎች

1. በዲስ መልክ የተዘጋጀውን ድርጅታዊ የአመራር መዋቅር ለጉባኤው ማሳወቅ
2. ወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮችን ማሰማት
3. በየ ክራይሱ ስለ ተሰሩ ሥራዎች ሪፖርት መስማት
4. በአባላት የተየጋጁትን ግጥም እና መነባንብ ማቅረብ

የስብሰባ ቀን

12 /10 / 2013

የስብሰባ ቦታ

Nurnberg Leipzig Strasse 20

የስብሰባው ዓላማ

በድርጅቱ አጀንዳዎች ላይ አባላቱን ለማወያየት እና ሪፖርት ለመስማት

በ እለቱ የቀረቡ አጀንዳዎች

1. በዲስ መልክ የተዘጋጀውን ድርጅታዊ የአመራር መዋቅር ለጉባኤው ማሳወቅ
2. ወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮችን ማሰማት
3. በየ ክራይሱ ስለ ተሰሩ ሥራዎች ሪፖርት መስማት
4. በአባላት የተየጋጁትን ግጥም እና መነባንብ ማቅረብ

በውቅቱ ስብሰባውን ይመሩ
አቶ ልኡል ቀስቅስ

የድርጅቱ የበላይ አመራር

አቶ መራ አብረሃ
አቶ ውልደ ኪአስፋው
አቶ ካሳሁን ምሕረቴ

በድርጅቱ የባየር ሊቀመንበር
በድርጅቱ የጀርመን አስተዳደር
በድርጅቱ የባየር ዋና ፀሐፊ

ስብሰባው የተጀመረበት ሰዓት

ከጠዋቱ 10 ፡ 00 ሰዓት

የድርጅቱ አመራር እና አባላት ሰዓቱን አክብረው ስለመገኘታቸውን እና በቀጣይ ስለሚኖረው የስብሰባ ቆይታ እንዲሁም
በቀረቡት አጀንዳዎች ላይ እንዲያወያዩ የባየሩን ሊቀመንበር አቶ መራን በመጋበዝ ዋና ጸሐፊው አቶ ካሳሁን ስብሰባዉን
ከፍተዋል ።
በዚሁም መሰረት አጀንዳዎቹን በዝርዝር በማሳወቅ ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ እንዲያቀርቡ የድርጅቱን የበላይ
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አመራር የሆኑትን አቶ ልኡል ቀስቅስን በመጋበዝ ሰብሰባው ተጀምሯል ። በዚሁም መሰረት ሰሞኑን በ ኦክቶበር ወር
ዉስጥ በዜጎች ላይ ስለደረሰው አሰቃቂ የሞት አደጋ የ1 ደቂቃ የህሊና ጸሎት እንዲደረግ ጉባኤዉን ከጋበዙ በኋላ በኢትዮጲያ
ዉስጥ በመንግስት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ላይ ለምሳሌ እንደ አንድነት እና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ላይ እየተፈጸመ ስላለው ጸረ
ዲሞክራሲ ድርጊት ሊወገዝ የሚገባው አምባገነናዊ ከመሆኑም አልፎ መላ የአገራችን ሕዝብ በተጠናከረ መልኩ ሊታገለው
የሚገባ ሥርዓት መሆኑን ገልጸዋል ፣ በመቀጠልም ቢትዮጲያዊነት አንድነታችን ላይ ተጠናክርን በመንቀሳቀሳችን
የማይነሳብን ጠላት የለም ስለሆነም በአንድነታችን ጸንተን በፖለቲካው ትግል በኩል የበኩላችንን ድርሻ ልናበረክት ይገባል
በማለት ሰፊ ማብራሪያ ከሰጡ በኋላ በአዲስ መልክ የተዘጋጀዉን የአመራር መዋቅር በተመለከተ በተለያየ ምክንያት
ከነበሩበት ኃላፊነት ወደ ሌላ ሥፍራ የተሸጋገሩትን እና በዲስ መልክ የተሾሙትን አመራሮች ከ ኦገስት 24 /2013 ጀምሮ
ሥራቸውን እንደሚጀሩ ገልጸው ይኽው በሰነድ የተጋጀው ዶኩመንት ለጀርመን መንግስት / ለቡንደሳምት / እና ለጠበቆች
ከኦክቶበር 13 / 2013 ጀምሮ የምናሳውቅ መሆናችንን ጉባኤው እንዲያውቅ እና የሚመለከታችሁም አመራሮች ሰነዱን
ኮፒ በማድረግ ተግባራዊ እንድታደርጉ አሳስባእሁ ብለዋል ።

በመቀጠልም በየክራይሱ ስለነበረው እንቅስቃሴ በየተራ በመቅረብ ሪፖታቸዉን እንዲያቀርቡ ተወካዮችን አቶ መራ የጋበዙ
ሲሆን በዚሁም መሰረት በመጀመሪያ ሪፖርታቸውን ያቀረኡት አቶ ዳዊት በየነ ከሙነር ስታት ክራይስ ሲሆን ወርሃዊ
የአባላት መዋጮ እንዲሰባሰብ እና ገቢ እንዲደረግ መደረጉን ፣ በመጽሔት ዝግጅት ላይ ተሳትፎ መደረግ እንዳለበት
ዉይይት ማድረጋቸውን እና በአንድ አንድ ችግሮች ላይ በክራይሱ ካለው ላንድረሰምቱ ጋር ተወያይተው ለመፍታት
ስምምነት ላይ ስለመድረሳቸው ከገለጹ በኋላ ስለኢትዮጲያዊነት ባህላችን የማሳወቅ ሥራ የሰሩ መሆናቸውን
በሪፖርታቸው አቅርበዋል ።
በ2ኛ ደረጃ የቀረቡት አቶ ፍስሐ ጽዮን የባየር ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ እና የክሮናክ ክራይስ ተወካይ ሲናገሩ ወርሃዊ የአባላት
መዋጮን በተመለከተ እና ፍ/ቤት ስለቀረቡ አባሎቻችን የማበረታታት እና የምክር ሥራ እንድተሰራ እንዲሁም የስብሰባ
ፈቃድ እንዲሰጠን በማመልከት እና ወደ አገር ቤት እንዲመለስ የተወሰነበትን አንድ አባላችንን የጠበቃ ከፍያ እንዲዋጣለት
በማድረግ ጉዳዩን እንዲከታተል አድርገናል ብለዋል ።
በ3ኛ ደረጃ የባየሩትን ክራይስ በመወከል ሪፖርት ያቀረቡት የድርጅቱ የመጽሔት ዝግጅት ክፍል ዋና አዘጋጅ የሆኑት አቶ
ደሳለኝ ሲሆኑ በየጊዜው ከአባላት ጋር የስልክ ግኑኝነት በማድረግ በመጽሄት ዝግጅቱ ላይ 4ኛውን እትም ለማውጣት
በዝግጅት ላይ መሆናቸውን እና ጠንካራ የአባላት ግኑኝነት ስለመኖሩ አብራርተዋል ።
በ4ኛ ደረጃ በሆፍ ያለዉን ክራይስ በመወከል ሪፖርት ያቀረቡት አቶ ዱሪያን ሲሆኑ ወርሃዊ ክፍያ እንዲሰባሰብ መደረጉን ፣
በየወሩ የአባላት ስብሰባ በማድረግ ላይ መሆናቸውን ፣ ስለድርጅቱ አላማ እና መጽሔት ዝግጅት መወያየታቸውን እና
ባህላዊ ዝግጅቶቻችንን የማሳወቅ ሥራ ሰርተናል በማለት ገልጸዋል ።
በ5ኛ ደርጃ የቀረበው የኑረምበርግ ከተማ እና አካባቢዋ የአባላት እንቅስቃሴ ሲሆን ያቀረቡትም የባየር ዋና ፀሐፊ እና
የኑረምበርግ ተወካይ የሆኑት አቶ ካሳሁን ሲሆኑ መደበኛ የሆነ የአባላት ወርሃዊ ስብሰባ ለማድረግ የተወሰነ መሆኑን
በመግለጽ የተጠናከረ የመረጃ እና ኢንፎርሜሽን ልውውጥ በማድረግ በቀጣይ የተሻለ ግኑኝነት ለማድረግ ስምምነት ላይ
ስለመድረሳቸው ገልጸው በዚሁ አጋጣሚ በኑረምበርግ አካባቢ የሚገኙ አባላት ከስብሰባው በኋላ እንድንገናኝ የሚል
ማሳሰቢያ በመስጠት አጠቃለዋል ።
በ6ኛ ደረጃ የቀረቡት የሬገንስቡርግ ክራይስ ተወካይ የሆኑት አቶ ብሩክ ኃይሉ ሲሆኑ በአካባቢው የምንገኝ አባላት በአዲስ
መልክ በመገናኘት እና የተሻላ ሥራ ለመስራት ተወያይተናል ብለዋል ።
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በ7ኛ ደረጃ የቀረቡት የአሻፉንበርግ ተወካይ የሆኑት አቶ ግሩም ተመስገን ሲሆኑ በአገራችን ስለነበረው ወቅታዊ
ጉዳዮችበመነጋገር ስለ አባላት ምልመላ እና ምዝገባ አስተዋጽኦ አድርገናል በየጊዜውም በመገናኘት ውይይት አካሂደናል
ብለዋል ።
በ8ኛ ደረጃ የቀረቡት የቩዝቡርግ ተወካይ አቶ አማኑኤል ኪሮስ ሲሆኑ በአካባቢው የማደራጀት ሥራ አዋቅረን ለድርጅቱ
አቅርበናል ፣ ወርሃዊ መዋጮን በተመለከተ እንዲጠናከር አድርገናል ፣ አባሎቻችን በመጽሔት በኩል ተሳታፊ እንዲሆኑ
አድርገናል ለአዲስ አባላት ቅስቀሳ እና ምዝገባ አድርገናል ፣ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሰላማዊ ሰልፎች እንዲዘጋጁልን
ለድርጅቱ አመራሮች ሃሳብ አቅርበናል በማለት ሪፖርታቸዉን አጠቃለዋል ።
ከክራይሶች ሪፖርት በኋላም አቶ ልኡል በሰጡት አስተያየት የስብሰባ ሰዓት እንዲከበር ያስፈልጋል እንዲሁም ማንኛዉም
የክራይስ ተወካይ ስለ አካባቢው ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ተሳታፊ እና ሪፖርት የማቅረብ ኃላፊነት እና ድርሻ ይጠበቅበታል
ብለዋል እንዲሁም በአባላት የታዩ ችግሮች ካሉ በመወያየት መፍታት የሚቻል መሆኑን አሳውቀዋል በተጨማሪም
እያንዳንዱ አባል ፍ/ቤት ሲቀርብ ስለ ድርጅቱ እና ሥለራሱ ኃላፊነት እና ድርሻ አብራርቶ የመናገር ድርሻ ይጠበቅበታል
በማለት አሳስበዋል ።
በመጨረሻም አቶ መራ ሲናገሩ ሰላማዊ ሰልፉን በተመለከተ ቀን እና ቦታዉን በተመለከተ በቅርቡ የምናሳውቅ መሆኑን
እንገልፃለን በማለት ለአባላቱ ገልጸዋል ።

በመቀጠልም በአጀንዳው መሰረት ጋዜጠኛ አለሜ ቡቃያ “ ይድረስ ለቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትራችን መለስ ዜናዊ “
በሚል ስለ አባይ ግድብ በማስመልከት ስነ ጽሁፍ አቅርበዋል የስነጽሁፉ አቀራረብ ጥያቄ አቅራቢው የ አባይ ግድብ
ሆኖ ተጠያቂው የቀድሞው ጠቅላይ ሚ/ር መለስ ሲሆኑ ምላሹን በቀጣይ ፕሮግራማችን ላይ ለማቅረብ ቃል በመግባት
አጠቃለዋል ።
በመጨረሻም “ ይብላኝ ለወለደች “ በሚል ርእስ ስነ ጽሁፋቸዉን በግጥም ያቀረቡት አቶ አለማየሁ ጌታቸው ሲሆኑ
አምባ ገነናዊዉን የወያኔዉን ሥርዓት በመቃወም የበኩላቸዉን ድርሻ ከማበርከት አንፃር ለጉባኤው በንባብ አሰምተዋል ።
በስብሰባዉም ማብቂያ የአባአት እና አመራሮች የጋራ የፎቶግራፍ ፕሮግራም ከተከናወነ በኋላ የ እለቱ መደበኛ
ስብሰባ ከቀኑ 16 ፡ 30 ተጠናቋል ።

