የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ዓመታዊ የአባላት ስብሰባ አካሄደ
ጊዜያቸውን በጨረሱ የቦርድ አባላት ምትክ አዲስ የቦርድ አባሎች መረጠ
የኢትዮጵያ ማህበር ዓመታዊ የአባላት ስብሰባ እሁድ ኖቬምበር 26 ቀን 2017 ዓ/ም 444 ሼርቦርን አቬኑ በሚገኘው አዳራሽ
ያካሄደ መሆኑ ታወቀ።
ስብሰባው ከቀኑ 2:30 ላይ የተጠራ ሲሆን አባላት ኮረም እስኪሞላ ድረስ ተጠብቋል። እንደተጠበቀውም ከሌላው ጊዜ
እጅግ በልጦ የሚገኝ የአባላት ቁጥር በስብሰባው አዳራሽ መገኘቱ ሲረጋገጥ፤ ስብሰባው ተጀምሯል። በስብሰባው መጀመሪያ
ላይ ትንሽ አነጋጋሪ የሆነ ጉዳይ ተነሳ፤ ይኸውም ብርሃን ቲቪ (ሚዲያ) ተገኝቶ ስብሰባውን በቪዲዮ ለመቅረጽ ሲሞክር
የስብሰባው መሪ ፕሬዚዳንቷ ‘ይህ የአባላት ብቻ ስብሰባ እንጂ የህዝብ ስብሰባ ስላልሆነ ቪዲዮ ማንሳትም ሆነ መቅረጽ
ከቦርድ ፈቃድ ውጭ አይቻልም፣ ቦርዱም አልፈቀደም ብለው ሰላሳሰቡና በቦርዱና በሚዲያው ስዎች መከከል ጭቅጭቅ
ሰለተፈጠረ ጉዳዩን ለአባላቱ በማሳወቃቸውና ቤቱን ‘ሚዲያው ቪዲዮ ያንሳ ወይስ አያንሳ? ወስኑ’ በማለታቸው እጅግ
በርካታው አባላት ይህ የአባላት ስብሰባ ብቻ ሰለሆነ ያለፈቃድ ማንሳት የለበትም በሎ ሰለወሰኑ ሚዲያው ማንሳቱን ሲያቆም
ስብሰባው ቀጠለ።
በአጀንዳው መሰረት መጀመሪያ የቀረበው ዓመታዊ የቦርድ ሪፖርት በጸሀፊው በአቶ አስግድ ስዩም ቀርቦ በንባብ
አስምተዋል። በመቀጠልም የሂሳብ ሪፖርት ለአባላት የታደለም ቢሆንም ጥያቄ ካላችሁ በሚል የተወሰኑ ጥያቄዎች
ተጠይቀው የማህበሩ ገንዘብ ያዥ አቶ ሞገስ አዳነ መልስ ሰጥተውባቸዋል። በአንዳንድ አሰራር ላይም የማህበሩን ሂሳብ በበጎ
ፈቃደኛነት የሚሰሩት አቶ ፍቅሬ ይታገሱም ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ከዚያም የጥያቄና መልስ ክፍለ ጊዜ ሰለነበር የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበው በአብዛኛው የማህበሩ ፕሬዚዳንት ወ/ሮ የሺሀረግ
ወርቁ መርሻ መለስ ስጠተውባቸዋል። ብዙ በኮሚኒቲው ወስጥ ውዥንብርና አለመግባባት እንዲፈጠሩ የሆኑባቸውን
ጉዳዮች በግልጽነት በማስረዳታቸው በበቂ ሁኔታ አባላት መረዳታቸውንና መደገፋቸውን በተደጋጋሚ በጭበጨባ
መግለጻቸውና መደገፋቸውን ተስተውሏል። እንዲያውም ፕሬዚዳንቷ ከመቀመጫቸው ተነስተው ለማህበር ሲሰራ በስራ
መጋጨት ባለማወቅም አለመግባባት ይፈጠራል በዚህ አጋጣሚ ቅር ላሰኘኋችሁ ለተቀየማችሁ ሁሉ በራሴና በማህበሩ ስም
ከልብ ይቅርታ እጠይቃለሁ ብለው በጣም ልብ የሚነካ ንግግር በማድረጋቸው ቤቱ በጭብጨባ ድጋፉንና አደናቆቱን
ገልጿል።
ከዚያ ቀጥሎ የንበረትና ባለአደራ ኮሚቴ የአንድ ዓመት የሰራ ሪፖርት በጸሀፊው በአቶ ቢሹ ማሞ ቀርቦ በንባብ ተሰምቷል።
በመጨረሻም በአጀንዳው መሰረት ጊዜያቸውን ጨርሰው በሚወጡ የቦርድ አባላት ምትክ አዳዲስ አባላት እንዲመረጡ
ቦርዱ መድረኩን ለአስመራጭ ኮሚቴ አሰረክቦ ሲቀመጥ፤ አስመራጭ ኮሚቴው ቦታውን ይዟል። አስመራጭ ኮሚቴ
በማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የቦርዱ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ንጉሴ ደስታ ሰበሳቢ ሆነው ከሚሄዱና ደግመው
ከማይመረጡ የቦርድ አባላት መከከል ዶ/ር ቲዎድሮስ ቅጣው አባል፣ ከማህበሩ አባሎች ውስጥ በቦርዱ ተመርጠው የመጡ
ወ/ሮ ሀመልማል ወርቁና አቶ ታሪኩ በቀለ የኋላእሸት አባል ሲሆኑ ማህበሩ ዴሬክተር ሰለሌለው የማህበሩ ሰራተኛ ወ/ሮ
አደይ በቀለ በመድረኩ ተቀምጠው የቦርድ አባላት ማስመረጡን ስነ ሰራዓት ቀጠሉ። ጊዜያቸውን የጨረሱ ሂያጆች 1. ወ/ሮ
የሺሀረግ ወርቁ መርሻ 2. ዶ/ር ቲዎድሮስ ቅጣው 3. ዶ/ር ፋንታሁን ቢያድግልኝ 4. አቶ ተሾመ ታደለ 5. አቶ ጸጋዬ እሽቴ
ሲሆኑ በመተዳደሪ ደንቡ መሰረት ሁለት ዓመት የማህበሩ አባላት ከሆኑትና ለማህበሩ በቅንነት ያገለግላሉ ያላቸውን ብዙ
ሰዎችን ቢጠይቅም ፈቃደኛ ሆነው የተገኙት 5 አባላት ብቻ በመሆናቸው አስመራጭ ኮሚቴው ይህንኑ አስታወቀ። እጩ
ተመራጮችም አቶ አለማየሁ አስፋው፣ አቶ አሰፋ ወንዴ፣ አቶ ልዑል ሰገድ ዓለሙ፣ አቶ መሰለ ገብረመድሀን፣ አቶ መስፍን
ዋሴ መሆናቸውን አሳውቋል። ከቤቱም መካከል ለምን ተጨማሪ ሰው አቅርባችሁ አይወዳደርም የሚል ጥያቄ ተነስቶ ትንሽ
ውይይት ከተካሄደበት በኋላ የሁለት ዓመት አባልነትን ያሟላ ሰው እንዲጠቆም ተጠይቆ ጥቂት ሰዎች ቢጠቆሙም ፈቃደኛ
ሰላልሆኑና አንድ ሰው ብቻ በመገኘቱ እሳቸው ወደ መድረኩ መጥተው ሰለማንነታቸው ለቤቱ እንዲያሳወቁ የሚል ሀሳብ
ሰለቀረበ የተጠቆሙት ሰው ያላቸወን ሞያ እና ለማህበሩ ለማገልገል ፈቃደኛ ሆነው እንዲያውም ‘እራሴን አወዳደሬ
ተመራጭ ሆኜ ለመገኘትና ለማሸነፍ ተዘጋጅቻለሁ’ ብለው ተቀመጡ የምርጫው ሄደት ቀጠለ፣ ከጥቂት አስተያየት፣
ተቃውሞና የሃሰብ ልውውጥና ገለጻ በኋላ ከመድረኩ የተጠቆሙት አባል ‘በሰራ ብዛት ምክንያት በቦርድ አባልነት ለመስራት
ያዳግተኛል’ በማለት ሃሳባቸውን ሰለቀየሩ አስመራጭ ኮሚቴው ያቀረባቸውን አምስት ሰዎች ቤቱ በሙሉ ደጋፍና በአድናቆት

መቀበሉን ከመቀመጫ በመነሳት በጭበጨባ በመግለጽ አጽድቋል። በዚህም መሰረት ዘጠኙ የቦርድ አባሎች የሚከተሉት
ናቸው። 1. አቶ አለማየሁ አሰፋው 2. አቶ አሰግድ ሥዩም 3. አቶ ልዑልሰገድ ዓለሙ 4. አቶ ንጉሤ ደስታ 5. አቶ አሰፋ
ወንዴ 6. አቶ እስክንድር ሳሀለማርያም 7. አቶ መሰለ ገብረመደህን 8. አቶ ሞገስ አዳነ 9. አቶ መስፍን ዋሴ ናቸው።
በመቀጠልም የንብረትና ባለ አደራ ኮሚቴ አንድ አባል የጎደለው መሆኑን በሪፖርቱ አሳውቆ ሰለነበር ቦርዱ መርጦ
ያቀረባቸውን ጠቅላላ ጉባኤው እንዲያጸድቀው አቶ ሙሉጌን ዘውዴን አቅርቦ ቤቱ በጭበጨባ መቀበሉን ገልጿል። በዚህም
መሰረት አቶ ሙሉጌታ ዘውዴ 7ኛ የንበረትና ባለ አደራ ኮሚቴ አባል ሆነዋል።
በአጀንዳው መሰረት ሁሉም በመፈጸሙ ስብሰባው መጠናቀቁ ተገልጾ አባላት ወደየቤታቸው ሄደዋል።

