
የዳስላስና ፎርትወርዝ የኮምንቴና የእድር አባላት። ዳላስ/ ቴበዠ 
       ጉዳዩ በተደራጀና በተቀነባበረ ስራና ሴራ በኮምኒቴው አመራር ወኪሎቻቸውን 
በማስገባት የኮምኒቴውን ሀብትና የእድሩን ገንዘብ ለመዝረፍ የሚደረገውን ደባ 
ስለማሳወቅ። 
        ለሁላችን ግልፅ እንደሚሆነው ኮምኒቴ ወይም እድር ሲባል ሰዎች በሙሉ 
እምነትና ፈቃደኝነት ለመረዳዳት፣ለመተጋገዝና ለአብሮነት መኖር የሚቆቁሙት 
ማህበራዊ ተቋም  ነው። በዚህ የሚሰብሰቡ አባላት የእምነት፣ የፆታ ፣የማንነትና 
የፖለቲካ አመለካከት ልዪነትና አድለዎ ሳይደረግ በተወላጅነትና በዜግነት በፍቅር 
የሚሰባሰቡበት ተቋም ነው። አባቶቻችን በዚህ መልክ ነበር የተገለገሉበትና ለትውልድ 
ያስተላለፍት። 
        አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች በተለይ የግንቦት ሰባት ድርጅት ባለፈው ስርአት 
የቤሮ ክራሲ ልምድ ያላቸውን፣ ለገንዘብ ንዋይ ፍቅር ማንነታቸውን የሚሸጡ 
ግለሰቦችንና በህብረተሰቡ ተሰሚነት አላቸው ከሚሎቸው ጋር ሽርክና በመፍጠር 
ገንዘብና የገንዘብ ምንጭ አላቸዉ የሚባሉትን ተቋማት ማለት ኮምኒቴዎችን፣ 
እድሮችን፣የእምነት ተቆማትንና የስፖርት ፈዲሪሽኑን ወኪሎቻቸውንና አባሎቻቸውን 
አስርገው በማስገባት የኮምኒቴውንና የእድሩን ሀብት ለመቆጣጠር በተቀናጀና በተደራጀ 
መልኩ እየተሰራ ነው። ይህ አሁን የተጀመረ ኦፕሪሽን ሳይሆን ላለፍት ተከታታይ 
ምርጫዎች የራሳቸውን አስመራጭ ኮምቴ በህገ ወጥና ጋንግ በማድረግ ከውስጥ ቀደም 
አስርገው ያስገቦቸውን የኮምኒቴ አመራሮችን ጭምር  በመጠቀም የሀሰት ፕሮክሲ 
በመፈራረም ሰዎቻቸውን አስመርጠዋል በአንጻሩም ለእነርሱ የማይመቹ ኮምኒቴውን 
ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅትና  የተደራጀ ድብቅ ኃይል ነፃ መሆን አለበት ብለው 
የተከላከሉና የጠበቁ ፣ የኮምኔቴው ሀብትና ንብረት ይጠብቁ የነበር በዳላስ 
ማህብረተሰብ ተሰሚነትና ታማኝነት የነበራቸው እንደ አቶ አብደልመጅድ አደምና አቶ 
አምሃ ወ/ ሰማየትን በተንኮልና በሀሰት የፕሮክሲ ፊርማ ከአመራር አስወግደው 
የእነርሱን ወኪሎች አስገብተዋል ። 
        የግንቦት ሰባት ድርጅት በስድት ወር በሶስት እስቴቶች ማለትም 
በሲይትል፣በችካጎና በዳላስ/ቲክሳሰ ኮምኒቴዎችን፣እደሮችና መረዳጃ ማህበሮችን 
ለመቆጣጠርና ያላቸውን  ንብረት በእጅ ለማስገባት አቅደው ተንቀሳቅሰዋል ።ለዚህም 
ሰሞኑን “ጉባኤ” ብለው ኤርትራ ውስጥ ከተደረገው ውይይት ሻቢያ በትግል ላይ እያለና 
መንግስት ሁኖ እንዴት በውጭ ሀገር(በዲያስፖራ) ያሉ ኮሚኒቲዎችን ፣የእምነት 



ተቆማትንና የገንዘብ ፈሰስ ያለባቸውን ኤርትራውያን የመሰረቶቸውን ድርጅቶች 
እንዲት እንደተቆጣጠሮቸው ልምዳቸውንና ተመክሮቸውን አስተምረዋል ። 
በሻቢያዎች እምነትና ግምገማ ግንቦት ሰባት እስተአሁን ይህ አለመሆኑ ድርጅቱ ማለት 
ግንቦት ሰባት ከወለል በታች ሁኖ ይታየናል። ስለዚህ በአንድ አመት እቅድና ፕላን ተይዞ 
ሙሉ በሙሉ ኮምኒቴዎችን  ተቆጣጥራችሁ ካላየን የኤርትራ መንግስት በእናንተ 
ያለውን  አቅመ ደካማነት  አንፃር አቆሙን  ይመረምራል ይፈትሻል የሚል ተግሳፅ ና 
ማስጠንቀቂያ ተሰጦል። ስለዚህ ግንቦት ሰባት ድርጅት ግሎባል አላያንስ፣ብጅን 
ኢትዮጵያና አገር አድን ንቅናቄ በሚል ቅርጽን ቀያይሮ በዲያስፖራ የሚገኘውን 
የኢትዮጵያውያን ኮምኒቴ ለመቆጣጠር ተግተው እየሰሩ ነው። እነዚህ ኃይሎች 
ኮምኒቴውን ከተቆጣጠሩ  አባቶቻችን ፣እናቶቻቸች፣እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ወደ 
ማይቀረው ሞት ሲሄድ ለቀብር ስርአት ተብላ የተሰበሰበ ገንዘብ ለሀገር አድን አውለነው 
ኤርትራ ልከንዋል የሚል ሪፖርት  እንደሚቀርብ አንጠራጠር። 
     መፍተሄው ምንድን ነው? 1/ኛ ግንቦት ሰባት ገዥውን መደብ ህዋት ወያኔን 
የሚከስበትና እታገላለሁ የሚለዉ ሁላችንም የምንስማማበት ነፃና ገለልተኛ የምርጫ 
ቦርድ የለም ያለው ነው ሀገራዊ የምርጫ ቦርድ ህዋት ወያኔ ጠፍጥፎ የሰየማቸው 
ናቸዉ። የሚሰሩትም ለገዥው መደብ ነዉ የሚል ለዚህም ገዥው መደብ በምርጫ 
ቢሸነፍ ምርጫ ቦርድ ኮረጆ ሰርቆና ገልብጦ ኢህደግ አሸነፈ ይላል፣ ሌላዉ ክስ ህዋት 
ወያኔ ማህበራዊ ድርጅቶችን ፣ የሙያ ማህበራትን ፣የሲበመክ ድርጅቶችንና የእምነት 
ተቋማትን ወዘተ በካድሪዎችና  በደህንነቶች በመሙላት የተቋማትን መብትና ነፃነት 
ገፍፎና ደፍጥጦ የእርሱ መገልገያና መጠቀሚያ አደረጋቸው በሚል ክስ  ይህንን 
ለመለወጥ ብረት አንስተናል ትላላችሁ ።ልክ ነኝ ፣ይሰማል። ልብ እንበል ህዋት ወያኔ 
የይስሙላ ምርጫና የምርጫ ቦርድ  ቢቋቁም ቢዋሽና ቢጭበረብር አምባገነን መንግስት 
በመሆኑና በሀገራችን የተተከለ የዲሞክራሲና የፍትሕ ተቋም ባለ መኖሩ ነው። እናንተ 
ግንቦት ሰባቶች ግን  የሀሰት  አስመራጭ ኮምቴ በማቋቋም ህዝቡ  ለፍቷና ደክሞ 
ያቆቆመውን ኮምኒቴና ጥሪቱን ለመዉረስ የምትሞክሩት ፍትህና ዲሞክራሲ ባለበትና 
በተሰራበት የግለሰብና የተቋማት  መብት በተረጋገጠበት በዮስ አሜሪካ ነው።ሸም፣፣ 
ስለዚህ የዳላስ ኮምኒቴ በነፃነት  መክሮና ተወያይቶ ያለምንም የጋንግ አካሄድ ይመርጥ 
ዘንድ እጃችሁን አንሱለት በጣም ነውር ነዉ። 
2/ኛ አሁንም ግንቦት ሰባትና ሌሎች ስብስቦች የምትነግሩን “እንደ ፖለቲካ ድርጅት እኛ 
ኮምኒቴውን ለመቆጣጠር የምንፈልገዉ የህዋት ወያኔ “ተላላኪዎች “  ኮምኒቴውን 



እንዳይቆጣጠሩት ከማሰብ ነው ትላለላችሁ። እውነት እላለሁ ኮምኒታችን ለመውሰድ 
አንድም መንግስት የአደራጀው ቡድን የለም። የህዋት ወያኔ “ዘሮች” የምትሎቸው 
የትግራይ ተወላጆች የእራሳቸው ኮምኒቴ ነው ያላቸው ከእኛ ጋር የሉም። ህዝቡ ማለት 
ኮምኒቴው የሚፈልገው የፖለቲካ  አስተሳሰብ፣እምነትና ማንነት ሳይለየው በሀዘንና 
በደሰታ መረዳዳትና የዘመኑ የዘር ፖለቲካ የፈጠረዉን መለያየት ኮምኒታችንና የእምነት 
ተቋማት ኢትዮጵያዊነትን የሚጠብቁ በመሆኑ ግንቦት ሰባትና ወኪሎች እጃችሁን 
ከኮምኒቴ እንድታነሱ በድጋሜ እየጠየቅን ከፈለጋችሁ በእናንተ ድርጅት ስም በራሳችሁ 
ፎርምና ቀመር የራሳችሁ ኮምኒቴ ማቆቆም ትችላላችሁ። 
ሁለተኛ መፍተሄ አሁን ያለዉ የኮምኒቴ አመራር አብዛኛዉን በዚሁ የጋንግ ግሩብ 
ድጋፍና ማጭበርበር የተመረጠ መሆኑ ይታወቃል። ብዙዎች ይህንን ኮምኒቴ ለዚሁ 
ቡድን ለማስረከብ አይናቸውን እንደማያሹ ይታመናል። ኮምኒቴውንና እድሩን 
ከቀማኞች መጠበቅ ያለበት ህዝቡ ነዉ። አሁን በሚቀጥለዉ ምርጫ ህዝቡ ማድረግ 
ያለበት ቢንስ ባለፈው ምርጫ የነበረው አስመራጭ ኮምቴ ከዚህ የግንቦት ሰባት 
የጋንግስተር ግሩብ ጋር ሁኖ የሰራቸውን ማጭበርበሮች የሚመረምርና የሚጣራ ኮምቴ 
እንዲቆቆም ማድረግ፣የተሞሎት ፕሮክሲ በትክክል የግለሰቡ ፊርማ ስለመሆኑ 
ማጣራት።ሁለተኛ ትክክለኛ አስመራጭ ኮምቴና ታዛቢ ማስመረጥ ፕሮክሲ ለአንድ 
ሰው ከሁለት ሰዉ በላይ አለመቀበል ባለፈዉ በአስመራጭ ኮምቴ የነበሩት ሙሉ በሙሉ 
በዚሁ ምርጫ በአስመራጭነት  እንዳይቀርቡ ማስደረግ። 
ሶስተኛ መፍትሔ ኮምኒቴው አደጋ ላይ መሆኑን አባላቱ አውቆ ይህን ለመጠበቅና 
ለመከላከል አባላቱ የነቃ ተሳትፎ ማድረግ ማንኛዉም የተደራጀ ኃይል በሸፍጥና 
በአድማ የሚደርገዉን ወከባ ማስቆም የድምፅ ቆጠራ መቆጣጠር ወዘተ።  ኮምኒቴዉን 
ለመዉረስ እየተንቀሳቀሰ ያለዉ ቡድን በቁጥር ቢበዛ ከሀያ አይበልጡም ነገር ከሺ 
ያልተደራጀ ስብስብ አምስት  የተደራጀ ስብስብ መንጋዉን የመምራትና የማጭበርበር 
ጉልበት ሲለሚኖራቸዉ ተሳትፎችን በንቃት ይሁን።  
        ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር፣፣፣ 
 
  
 
 


