መን ይንገር ዝነበረ……

ብዲሞክራሲ እትመሓደር ሃገር ስልጣን እታ ሃገር ካብ ህዝቢ

ብህዝቢ ንህዝቢ ምዃኑ

እንትረጋገፅ እዩ፡፡ ኢትዮጵያ ካብተን ብዲሞክራሲ ዝመሓደራ ሃገራት ሓንቲ እያ፡፡
ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብዝሓ ፖለቲካዊ ውድባት ዘተኣናግድ ምዃኑ ህያው ምስክር ኣብ
ሃገርና ዘለዉ ፖለቲካዊ ውድባት ምጥቃስ ይከኣል እዩ፡፡ ኣብ ሃገርና ተፈጢሮም ዘለዉ
ፖለቲካዊ ውድባት በዝሖም እንትርአ ምስ ሃገርና ሓቒፋቶም ዘላ በዝሒ ብሄር ብሄረሰባት
ዝዛመድ ቑፅሪ ምህላዎም እዩ፡፡
ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝፈጠሮ ዲሞክራሲያዊ መሰል ተጠቒምካ ብተናፀል ኮነ ብውዳበ
ዝመሰለካ ሓሳብ ምቕራብን ተቃውሞ ምስማዕን ንማንም ኢትዮጵያዊ ዝተኸፈተ ማዕፆ
ምዃኑ እዩ፡፡ ብሓደ ወገን’ዙ ዲሞክራሲያዊ መሰል ብምጥቃምና እንትንሕበን ብኻሊእ
ወገን ድማ እዙ መሰል ጉልባብ ተጠቒምካ ሓድነት ኢትዮጵያውያንን ምስሊ ብሄር
ብሄረሰባትን ቋንቋታትን ኢትዮጵያን ብዝተበታተኸ መልክዑ ቁፅሮም ዘይነዓቑ ተቃወምቲ
ፖለቲካዊ ውድባት ነንባዕሎም ዘይቃደዉን ዘይጠዓዓም ሪእዮተ ዓለም ዝሓዙ ብምዃኖምን
ተቃወምቲ ውድባት ብብሄር፣ ብዘርእን ብጎሳን ተኸፋፊሉ ዝተወደቡ ውድባት እዮም፡፡
ንህዝብን ንሃገርን ዝጠቅም መማረፂ ሓሳብ ሒዝካ ሃገራዊ ውድብ ፈጢርካ ኣብ ክንዲ
ምቕራብ ነንባዕሎም ኣብ ርእሲ ዘይምምችቻዎም ህዝቢ ሃገራዊ ወነ ከይሓድሮ ምግባርን
ሽምን ታሪክን ሃገርና እናፀለሙ ፅባሕ ስልጣን ሒዞም ኣበይን ንመንን ከመሓድሩ
ምዃኖም ምዝንጋዖም እዩ፡፡
መብዛሕቲኦም መራሕቲ ተቃወምቲ ውድባት ሃገርና ኣብ ስልጣን ምስ ዘሎ ኢህወዴግ ካብ
ዝተሓተ ስጋብ ዝለዓለ ደረጃ ስልጣን ዝነበሮም ሰባት እዮም፡፡ ምኽንያቶም ድኣ እንታይ
ይኸውን፤ ገሊኦም ካብ ብጉሓቶም ናይ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ሓድነት ዘይምነዩ
ይኾኑ፣ ገሊኦም ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ንውልቀ ጎጀኦም እንትጉምጥጡ ዝተረኸቡ
ይኾኑ፣ ገሊኦም ድማ ስልጣን ፀሚኡዎም ከይረወዩ እንትቐርዩ ህሩፍ ስልጣኖም ንምርካብ
ህዝባውነትን ሃገራውነትን ብዝተበታተኸ መልክዑ በብዘለዉዎ ነናይ ባዕሎም ስምዒትን
ዓላማን ብምሓዝ ’’ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ኣፅንዕ’’ ዝዓይነቱ ተጠቒሞም ናብ ናይ
ስልጣን ኮርቻ ዝጓየዩ ይኾኑ፡፡ ንህዝብን ንሃገርን ዝጠቅም መማረፂ ሓሳብ ዝሓዘ ፖለቲካዊ
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ውድብ ይረብሕን ይርባሕን እዩ፡፡ ኣብ ሃገርና ዘለዉ ተቃወምቲ ውድባት ግን ውፅኢቶም
እዙ ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ፡፡
ተቃወምቲ ውድባት ንምንታይ ውህደት ዘይፈጥሩ ተቃውምቲ ውድባት ንምንታይ ፍልሰት
ኣባላት ይበዝሖም ኣሎ ዝብል ሕቶ ምምላሱ እዋናዊ ዛዕባ እዩ፡፡

1.ኩነታት ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ንላኣላውነትን
እዙ ውድብ ካብ ዝምስረት ውዒሉ ሓዲሩ ኣሎ፡፡ ሽም ናይዙ ውድብ ከምዞም ሓደሓደ ናይ
ስነ-ፅሑፍ ፀሓፍቲ ሽፋን መፅሓፎምን ርእሲ ፅሑፎምን ቀልቢ መንበባይ ዝማርክ ትሕዝቶ
ፅሑፎም ግን ዘይነኣድ ዝኸውን እዙ ውድብ እውን ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ሴራን ኣበርን
ዝሓቆፈ ውድብ እዩ፡፡ ነዚ ውድብ ካብ ዝምስረት ጀሚሩ እናመርሕዎ ዝመፁን ዘለዉን
ትማሊ ኣብ ናይ ህወሓት ኢህወዴግ መስመር ሕቁፋት ዝነበሩ እዮም፡፡ ከምዝፍለጥ ዓረና
ትግራይ ኣብ 2002 ዓ/ም ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ምርጫ ዝተሳተፈ ውድብ ኾይኑ ብፍላጥ
ኮነ ብዘይፍላጥ ልዕሊ 130 ሰባት ንክልልን ንፌደራል ቤት ምኽሪ ኣሳቲፉ ምንባሩ ዝዝከር
እዩ፡ ብሕፁዩነት ንምርጫ ካብ ዝቐረቡ ኣባላት ሀዚ ኣብቲ ውድብ ዝቐረዩ እቶም ምስ
ህወሓት ኢህወደግ ዝዓበዩን ኣብ ክንዲ ናይ ውሽጢ መስመር ቓልሲ ኣካይድካ ውሽጣዊ
ኣፈላላይካ ምፅባብ በገዛ ባዕሎም ካብ ህወሓት ኢህወደግ ተነፂሎም ዓረና ትግራይ
ዝመስረቱ ካልኦት ዝቐረዩ የለዉን ኢልካ ደፊርካ ምዝራብ ዘኽእል እዩ፡፡ ድሕሪ ምርጫ
ብዙሓት ኣባላት ድምፆም ተሳኢኑ፡፡ ምኽንያቱ እንታይ ይኸውን ዓረና ትግራይ ተስፋ
ዘስንቕ ፖሊስን ስትራተጅን የብሉን ማለት እዩ ፡፡ ዓረና ዝኽተሎ ሪእዮተ ዓለም ምስ
ነባራዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘይጠዓዓም ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ፡፡
ዓረና ትግራይ ዘይተፈለጠ ውሽጣዊ ሽርሒ ኣለዎ ፡፡ ዓረና ትግራይ ኢ-ዲሞክራሲያዊ
ኣመራርሓ ኣለዎ፡፡ ዓረና ትግራይ ዘይምዕሩይ ውሽጣዊ ኣሰራርሓ ኣለዎ፡፡

2. ፍሽለት ውህደት ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ
ብመሰረቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተቃወምቲ ውድባት ብድልየት ውሑዳት መስረቲ ውድብ
ዝተቃነዩ

እምበር

ህዝባውነትን

ሃገራውነትን

ዝተሓንገጠ

ፖሊስን

ስትራተጅን

ብዘይ

ምህላዎም ካብ ዘወሃህዶም ዘረሓሕቆም ይበዝሕ፡፡ ህዝቢ ብዘርኡን ብብሄሩን ሓሲቡ
ሃገራዊ ሓድነቱ ክበታተኽ ዝገብር ኣወዳድባ ምዃኑ እዩ፡፡ እቱ ዘገርም ግን ዘራኽብ
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መማረፂ ሓሳብ ኣብዘየብሎም ናብ ውህደት ምሕሳቦም እዩ፡፡ ዓረና ትግራይ እዙ ኣፈላላይ
ምህላዉ እናፈለጠ ጨጓሩ ንውሽጢ ጌሩ ናብ ኦሮሞ ኮንግረስ ብዶ/ር መራራ ዝምራሕ፣ ናብ
ደቡብ ሕብረት ብፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ዝምራሕን ናብ ኣንድነትን ናይ ምውህሃድ
ደብዳቤ ምፅሓፉ ዝፍለጥ እዩ፡፡

ምላሽ ንዓረና
1. ኦሮሞ ኮንግረስ ብዶ/ር መራራ ጉዲና ማንም ትግራዋይ ኢሉ’ውን ኢትዮጵያዊ ኣብ
ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ዘሎዎም ስምዒት ብምንታይ መንፈስ ከምዝገልፁና ፍሉጥ
እዩ፡፡ ዓረና ንዘቕረብናሎም ናይ ውህደት ሕቶ ድሕሪ ምርጫ ጠይቑና ዝብል
ምላሽ ሂብዎም ንምንታይ ኣባል ኦሮሞ ኮንግረስ ሓድነት ኢ/ያ ኣይቅበልን ማለት
ድዩ

ዶ/ር መራራ ህርፋን ስልጣን ስለዘለዎም ድምፂ ከይፈርሶም ሰጊኦም ክኸውን

ይኽእል እዩ፡፡ንኣመራርሓ ዓረና ንዒቆም እውን ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡
2. ደቡብ ሕብረት ንውህደት ብፅቡቕ መንፈስ እኳ እንተተቐበሎ ብወገን ኣባላት ዓረና
ግን ንኣመራርሓ ዓረና ሓያል ተቃውሞ ገጢሞም፡፡ ምኽንያቱ


ደቡብ ሕብረት ኣባላት የብሎምን ኣቋም እቶም ዝቐረዩ’ውን ዝሕቱል እዩ፡፡



ፕሮፌሰር በየነ እምባ ገነን መራሒ እዮም ፡፡ ምስኣቶም ክንወሃሃድ የብልናን፡፡



እቱ ውድብ ዝተመናመነ ውድብ ስለዝኾነ ምስኦም ክንወሃሃድ የብልናን፡፡ ስለዚ
ቕድሚያ ምስ ካልኦት ምውሃድ ይሓይሽ፡፡ ኣቋም ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ኔሩ፡፡

3.

ኣንድነት፡- ምስ ጎሳ ኣይወሃሃድን ኢሉ፡፡ ተጋሩ ብውልቀ እንተዘይኮይኑ ብውድብ
ክቕበል ከምዘይደሊ ወሰነ፡፡ ኣንድነት መሰል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን
ስለዘይኣምን እዩ፡፡ ኣንድነት ምስ ካልኦት ውድባት ከም ሰማያዊ ፓርቲ ንክወሃሃድ
መሪፁ፡፡ንምንታይ ሓደ ቋንቋን ሓንቲ ብሄርን ኣብ ኢ/ያ ክህሉ ስለዝደሊ እዩ
፡፡ንዓረና ትግራይ ጎሳ ውድብ ምባሉስ ጭቡጥ መረጋገፂ እዩ፡፡ ስለዚ ተቃወምቲ
ውድባት

ኢትዮጵያ እዚኦም ይመስሉ፡፡ ዓረና ትግራይ ናይ ውህደት ደብዳቤኡ

ኩሉ ኣሉታዊ ምላሽ ምስኮነ ናብ ሃገራዊ ውድብ ክንሰጋገር ይግባእ ኢሉ ኣብ
ሓምለ 2006 ዓ/ም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ወግዑ ኣድመቐ፡፡
መርዓዊ ከይሓዛ ዓርኪ ይቋፀራ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ምግምዕማዕ ዓረናን ዓረናውያን
እንትሰምዕ ከይፀመደ ኣንጎደ በለ፡፡ ኣነ’ውን ምስ ህዝበይ ቻው ዓረና ኢለ ኣለኹ፡፡
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3.ኣብ እንዳ ዓረና ቅንዕና ዝጎደሎ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ፡፡
ቤት ፅሕፈት ካብ ዝኽፈተሉ

ዝዕፀወሉ ግዜ ይበዝሕ፡፡ መደባት ኣብ ዝተትሓዘሎም ግዜ

ኣይፍፀሙን፡፡ ክስራሕ ዝግበኦ ገዲፍካ ዘይተደለየ ስራሕ ይስራሕ፡፡ እዞም ነጥብታት
እዚኦም ብኣቶ ኣስገደ ገ/ስላሴ ይለዓሉ’ምበር ኣብ ሕልና ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሕቶን
ቅሬታን ዝፀንሑ ዛዕባታት እዮም፡፡ ነዚ ጉባኤ ኣዕጋቢ መልሲ ከይተውሃቦ ብሽፋን
ተሓሊፉ፡፡ ካብዙ ሰዓት እዙይ ንድሓር ኣባላት ክጠራጠሩን ክገማምዑን ጀመሩ፡፡ ኣብዙ
ጉባኤ ብዙሕ ወቐሳ እናቐረበሎምን ዝነበሩ ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ
ኮይኖም ምምራፆም ብዙሕ ኣባል ከንፈሩነኺሱ ድምፁ ኣጥፈአ፡፡ ውሽጣዊ ኣፈላላይ ድማ
እናተጓሃሃረ መፀ፡፡ ብዘይካ ውሑዳት ኣምባገነናውያን ካልኦትና ዓጀብቶምን መዳመቅትን
ገበሩና፡፡ እንኮ መማረፂ ኣባላት ካብ ዓረና ምልቃቕ ኮነ፡፡ ኣብ 2006 ዓ/ም ጥራሕ
ብርክት ዝበሉ ኣባላት ካብ ስራሕ ፈፃሚ ውድብ ስጋብ ተራ ኣባል ዝለቐቑ ምዃኖም
ዝፍለጥ እዩ፡፡ ምኽንያቶም ድማ እቲ ልሙድ ኢ-ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ምህላው እዩ፡፡
ኣብ ወርሒ ሓምለ ካብ ዕለት 19-21/2006 ዓ/ም ዝተኻየደ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣኼባ
ዝወረደን ዘሕፍርን ኣኼባ ኔሩ፡፡ እዙ ኣኼባ ’’ዝባንካያ ወድኣቦ ይርኣዮ ከብድኻን ሓምሊ
ምልኣዮ’’ ከም ዝበሃል ናይ ውሽጦም ጉድ ሸፊኖም ጉድ ሰባት ምቕላዕ ጀመሩ፡፡
ኣቶ ኣስገደ ገ/ስላሴ ብናይ መቐለ ዞባ ኮሚቴ ንክባረር፣ ኣቶ ሽሻይ ኣዘናው /ማእኸላይ
ኮሚቴ/ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ካብ ዓረና ንክባረር ጉጅለ ብርሃኑ በርሀ ኣብ ደገኦም
ወዲኦም ኣተዉ፡፡ ድሕሪ ብዙሕ ምፍሕፋሕ ኣቶ ሽሻይ ኣዘናው ካብ ኣባልነት ንክሰናበት
ብሓይሊ ንክውሰን ተገበረ፡፡ ብዕለት 21/11/2006 ዓ/ም ኣኼባ ተዛዚሙ ኣብ ምፍልላይና
ጉጅለ ብርሃኑ ዓቒሮም ዝፀንሑ ሰበር ዜና ኣቶ ዓንዶም ገ/ስላሴ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዘሐጉስ
ዜና ኢሉ እንትጅምር ኣቃልቦ ሂብና ክንሰምዕ ተሃንጢና ’’ ኣቶ ኣስገደ ገ/ስላሴ ካብ ዓረና
ትግራይ ከም ዝተባረሩ ኮሚቴ ዞባ መቐለ ኣፍሊጡ’’ ኣሎ፡፡ ምስበሉ ደሓን ኩን ዘይብሉ
መገሻ ቻው ከይተበሃሃልና ተፈላለና፡፡ ብኣቶ ብርሃኑ ዝምራሕ ዓረናን ብኣቶ ኣስገደ
ዝምራሕ ኣንፃር ዓረናን ኣብ ሚዲያ ዓለም ተፋጠጡ፡፡ ብደው ዝፈለሐ ሙሽሙሽ
ኣመራርሓ ዝወለዶ ግዕዙይ ኣሰራርሓ ውፅኢቱ እዙይኮነ፡፡ እዙ ጣጣ ዘይፈልጥ ኣባል ኣብ
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ማእኸል ሜዳ ሃላይ ዶ ሪኣኻ ገበርዎ፡፡ ንባዕሉ ዘይቀንዐ ህዝብን ሃገርን ኣየቅንዕን፡፡ ሕቡእ
ዓላማ ዓረናን ዓረናውያንን ፊልሙ ተቓፀለ፡፡

4. ኣቶ ኣስገደ ሓዱሽ ውድብ ዶ ከቋቑሙ ይኾኑ ወይስ ኣንድነት ክኾኑ ?
ንዓረና ኣብ ምፍራስ ርኡይ እጃም ዝተፃወተ ኣቶ ብርሃኑ ዶ ወይስ
ኣስገደ ይኾኑ ?
ዓረና ትግራይ ምስ ካልኦት ውድባት ዘይጠዓዓም መትከልን ኣብ መንጎ ተቃወምቲ
ውድባት ምንዕዓቅን ምንሻውን ስለዘለዎም ዓራቒ ሽማግለ ዝኾን ውድብ ዋላ ሓደ የለን፡፡
ሓደ ሃገራዊ ተቃዋሚ ውድብ ዘይተፈጠረሉ ምኽንያት’ውን ኣብ ኣፈላላይ መትከል
ውድባትን ኣብ ሞንጎ መራሕቲ ውድባት ናይ ስልጣን ህርፋን ምንዕዓቕን ምህላው እዩ፡፡
ተቃወምቲ

ውድባት

ብዘርኢ፣

ብብሄርን

ጎሳን

ክውደቡ

ዝኸኣሉ፡፡

ብዙይ

መልክዕ

ዝተወደቡ ውድባት ሓድነት ህዝብታት ካብ ምብትታን ሓሊፎም ዘምፅኡዎ ፋይዳ ብዙሕ
ኣይህሉን፡፡
ኾይኑ ግን እዙ ኣሰራርሓ ናይ ወረቐት ቃል ጥራሕ ኮይኑ ተሪፉ፡፡ ኣመራርሓ ዓረና
ትግራይ ብዝፈጠርዎ ዘይምዕሩይ ኣመራርሓን ኣሰራርሓን ነዙ ትካላዊ ኣሰራርሓ ጥሒሶም
ኩሉ ናይ ብሕቶም ብምግባርን ዉሑዳት ንሳቶም ዝደልዮዎም ብምሓዝን ካልኦትና
ዓጀብቶም ንክንከውን ሕድሕድ ኣባል ክጠራጠርን ውሽጣዊ ኣፈላላይ ክፍጠርን እቲ
ውድብ ክናወፅን ኣብ ርእሲ ምግባሮም ትጋገዩ ኣለኹም ንዝበልዎም ኣባላት ከም መራሕቲ
ፖለቲካ ውሽጦም ኣብ ክንድ ምፍታሽ ኣቶ ብርሃኑ በርሀ /ኣቦወንበር ዓረና/ ኣብ ኢትዮምህዳር ጋዜጣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ /ኣባል ስራሕ ፈፃሚ/ ኣብ ሎሚ መፅሄት ኣብ ልዕሊ
ኣቶ ኣስገደ ገ/ስላሴን ኣቶ ሽሻይ ኣዘናውን ካልኦት ኣባላትን ብፀርፍን ዛቻን ንሚዲያ
ዓለም

ኣፋለጡዎም፡፡

ብኡኡ

ልክዕ

ድማ

ዓረና

ትግራይ

ውሽጣዊ

ቅልውላውን

ሕንፍሽፋሽን ዝገጠሞ ምዃኑ ንሚዲያ ዓለም ግልፅልፅ ኣቢሎም ኣፋለጡዎ ዘስሕቑን
ዝሳሓቑን ፖለቲከኛታት መራሕቲ ውድብ ዓረና፡፡ ዋላ እኳ ግለ ሰባት እንተኾኑ ተፀሪፍና
ዝብሉ ኣባላት ኣቶ ኣስገደ ገ/ስላሴን ኣቶ ሽሻይ ኣዘናው /ማ/ኮሚቴ/ ’’ሕነያ ዘይፈድስ ወዲ
ኣድጊ’’ ዝዓይነቱ ሕነ-ንምፍዳይ ክብሉ ከም ውድብ ከይሓሰቡ ከም ግለ ሰባት ኾይኖም
ውሽጣዊ ጉድ ዓረና ንሚዲያ ዓለም ኣናፈስዎ፡፡ ፖለቲካ ውድብ ዓረና ምስሓቕ ጋህፃፃት
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ገበርዎ፡፡ መን’ዩ ዓገበኛ መራሕቲ ውድብ ወይስ ሕቶና ይመለስ በሃልቲ እዙይ ዶ ይሓይሽ
ወይስ ኣቐዲምካ ውሽጣዊ መፍትሒ ምቕማጥ፡፡

ውሽጣዊ ኣፈላላይ ዓረና ትግራይ ከመይ ተፈጠረ

?

ዓረና ትግራይ እዚ ሀዚ ገጢሙዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ ሎሚ ጊሂዱ ይውፃእ እምበር
ኣብ መንጎ ኣመራርሓን ኣባላትን ውሽጣዊ ዘይምጥዕዓም መዓልቲ ዝወስደን ዝፈሓመን
ጉዳይ እዩ፡፡ ተስፋ ኣባላቱ ዘቅሃመን ደሃይ ደለይቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ዝዓፀወ ሕማቕ
ኣጋጣሚ ኾይኑ፡፡ ኣብ ኣስገደ ገ/ስላሴ መስራቲ ዓረና ትግራይን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴን
ኾይኖም ዓረና ካብ ዝምስረት ስጋብ 2005 ዓ/ም ዝፀንሑ እንትኾኑ ሓላፊ ፋይናንስ እዚ
ውድብ ኾይኖም ኣገልጊሎም እዮም፡፡ ኣቶ ኣስገደ ኣብ 2005 ዓ/ም መወዳእታ ዝተኻየደ
3ይ ስሩዕ ጉባኤ ዓረና ዘመነ ስልጣን ነባር ማእኸላይ ኮሚቴ ዘብቀዐሉን ሓዱሽ ማእኸላይ
ኮሚቴ ዝምረፀሉን ጉባኤ ስለዝነበረ ምትኽኻእ ብመናእሰይ ሙሁራት ክካየድ ኣለዎ ዝብል
ሕቶ ተደጋጋሚ እንተልዕሉ ሰማዒ እዝኒ ስለዝሰኣኑ ድሕሪ ሀዚ ተራ ኣባል እምበር
ማእኸላይ
ምትኽኻእ

ኮሚቴ

ኾይኖም

ዝበልሉ

ጉዳይ

ከምዘይቕፅሉ

ብስሩዕ

ብዘይምኽንያት

ደብዳቤ

ኣይነበሩን፡፡

ንጉባኤተኛ
ኣመራርሓ

ኣፋሊጦም፡፡
ኢ-ዲሞክራሲ

ኣመራርሓ ዘንገሱን ካሊእ ቅሬታታትን ስለዝነበሮም እዮም፡፡ ኣቶ ኣስገደ ንጉባኤተኛታት
ዘቕረብዎ ቅሬታታት ኩሎም ምስ ኣመራርሓ እዙ ውድብ ዝተትሓሓዙ እዮም፡፡ ካብኣቶም
ዉሑዳት ድማ፡1. ስርዓት

ዘይብሉ

ምምሕዳር

ፋይናንስ

ከምዘሎ

ዉሑዳት

ሰባት

ከም

ድላዮም

ከምዝገብርዎን ኣቶ ኣስገደ ንጉባኤተኛ ኣምሪሮም ተናገሩ፡፡ ዋላ እኳ ሓላፊ ፋይናንስ
እንተኾኑ ስርዓት ዘይብሉ ምምሕዳር ፋይናንስ ስለዝነበረ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣቶ
ብርሃኑ በርሀ /ምክትል ኣቦወንበር/ ዝነበሩን ኣቶ ኣስገደ ገ/ስላሴ /ፋይናንስ ኣቦወንበር/
ዝተፈጠረ ጎንፂ ንኩሉ ከቃልዖ ክኢሉ እዩ፡፡ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ኣቶ ኣስገደ
ካብ ፀወታ ወፃኢ ጌርካ ፋይናንስ ከም ድላይካ ክመሓደር ተገይሩ፡፡ ብርክት ዝበለ
መጠን ዘለዎ ቕርሺ ውድብ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ምህላው ኣቶ ኣስገደ ንጉባኤተኛ
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ምስሓበሩ ጉባኤተኛታት ንምንታይ ኣብ ኢድ ግለሰብ ይቕመጥ ሕቶ ኩሉ ኾነ፡፡ ኣቶ
ገብሩ ኣስራት ኣቦ ወንበር ዓረና ዝነበሩ ነዙ ሕቶ እንትምልሱ ዝተወሰነ ገንዘብ ኣብ
ኢድ

ኣቶ

ብርሃኑ

ንፈልጥ

ኢና

ንስራሕ

መካየዲ

ተባሂሉ

ዝተቐመጠ

ምዃኑ

ንጉባኤተኛ ተናገሩ፡፡ ናይ ውድብ ፋይናንስ ዘይፈልጦን ዘየመሓድሮን ገንዘብ ውድብ
ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ምህላው እንታይ ይበሃል
2. ብሰንኪ ምስኣን ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ፍልሰት ኣባላት በዚሑ፡፡ ኣቶ ብርሃኑ
በርሀ ኣምባገነን መራሒ እዩ፡፡ ስለዚ ጉባኤተኛ ልቢ በሉ፡፡ ንምዃኑ ኣቶ ብርሃኑ
ተቃዋሚ ፖለቲከኛን እሙን ኣባል ዓረናን ምዃኖም ይጠራጠር እየ፡፡ እንትብሉ ኣቶ
ኣስገደ ንመላእ ጉባኤተኛ ዘሰንበደ ዛዕባ ኔሩ፡፡ ኣብ ሎሚ ኾይንካ ግን ትክክለኛን
ወቕታዊ

ሕቶን

ይመስል፡፡

ዓረና

ካብ

ዝምስረት

ስጋብ

ሀዚ

ብዙሓት

ኣባላት

ኣባልነቶም እንትለቁ ካብ ምኽንያቶም እቶም ቐንዲ ምንጋስ ኣምባገነናዊ ኣመራርሓ፣
ግዕዙይን ዘይምዕሩይን ኣሰራርሓን ምህላው እዩ፡፡

5. ንምዃኑ ዕላማ ዓረና ትግራይ እንታይ እዩ?
5.1 ዓረና ትግራይ ኣብ ውሽጡ ዝሓዞ ዓላማ ብክልተ መልክዕ ክረአ ይኽእል እዩ፡፡ደጋዊን
ውሽጣዊን ዓላማ

ሀ/ ደጋዊ ዓላማ
1. ዲሞክራሲ ስርዓት ብዝፈጠሮ ዲሞክራሲያዊ መሰል ተጠቒምካ ዲሞክራሲያዊን
ዕላማውን ቃልሲ ምክያድ
2. ብሰላማዊ ቃልሲ ስልጣን ተረኪብካ ላኣላውነት ሃገር ምኽባር
3. ህዝባዊ ስርዓት ብምትካል ድኽነትን ስደትን ምጥፋእ
ለ/ ውሽጣዊ ዓላማ
1. ብሽም ተቃዋሚ ውድብ ስልጣን ሒዝካ ምብቃልን ሕነ ምፍዳይን
2. ብሽም ውድብ ዓረና ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝተረኸበ ገንዘብ ንረብሓ ውሑዳት
ምውዓል
3. ህዝቢ ሓድነቱ ክበታተኽን ናይ ሃገር ፍቕሪ ከይህልዎ ምግባር፡፡
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5.2 ኣመራርሓን ኣሰራርሓን ዓረና ትግራይ
ዓረና ትግራይ ከም ፖለቲካዊ ውድብ ናይ ባዕሉ መማረፂ ሓሳብ ሒዙ ዝተቐናጀወ ውድብ
እኳ እንተኾነ ውሽጡ ግን ቅጥዒ ዲሞክራሲያዊ ኣመራርሓን ኣሰራርሓን ዝሓረም ዉፁዕ
ውድብ እዩ፡፡ ’’ በሀዚኡ ዝነቆየ ዝብእስ ኣየሕድረንን’’ ከም ዝበሃል ዓረና ትግራይ
ዝመርሑ ዘለዉ ኣካላት ዲሞክራሲ ናይ በይኖም ጌሮም ዝሓስቡ፣ ናተይ ጥራሕ ስማዕ
በሃልቲ፣ ብዘይካኦም ዝፈልጥ ሰብ የለን ኢሎም ዝሓስቡ፣ ብሓሳብ ዘይኣምኑን ዘየእምኑን
እምባገነናዊ ኣመራርሓ ተዓጢቆም ብልሹው ኣሰራርሓ ዘንገሱ መራሕቲ ብምዃኖም
ፍልሰት

ኣባላት

ምብዛሑ

ውሽጢ

ምስጢር

ዓረና

ንዝፈልጥ

ዘደንግፅ

ኣይኮነን፡፡

መብዛሕቲኦም ኣባላት ብፍላይ ድማ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ካብ ኣባልነት እንትለቁ
ዘቕርብዎ ምኽንያት ብሰንኪ ኢ-ዲሞክራሲያዊ ኣመራርሓን ግዕዙይ ኣሰራርሓን ናይዙ
ውድብ መራሕቲ ብፍላይ ኣቦወንበር እቱ ውድብ ዝኾኑ ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ዓንቂ ውድብ
ዓረና ተባሂሎም ብቕድሚት ዝፅርሑ ግለሰብ እዮም፡፡ ኣባላት ዓረና ብተናፀል ኮነ
ብውድብ ደረጃ ስለ ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ኣምባገነናዊ ኣመራርሓ ከይተልዓለ ተሓሊፉ
ኣይፈልጥን፡፡ ንድምፂ ኣባላት ኣቃልቦ ሂቡ ዝሰምዕ እዝንን ዘስተውዕል ኣእምሮ ግን ስጋብ
ሀዚ ብዘይምርካቡ ኣብዙ ውድብ ውሽጣዊ ኣፈላላይ ክፍጠር የግድ ኾይኑ፡፡
5.3 ካብቶም ብዙሓት ነቶም ውሑዳት ብልሹዋት ኣሰራርሓ መራሕቲ ዓረና ትግራይ እስቲ
ክጠቅስ
1. ኣጀንድኡ ዘይፍለጥ ኣኼባ ምፅዋዕ ኣባላት ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ፀዊዕኻ
ኣጀንዳኡ እንታይ ምዃኑ ከይነፀርካ ናይ ግሊ ስምዒትካ ዝኣዘዘካ ሓሳብ ምዝራብን
ካብ ኣባላት ዝተልዓሉ ሕቶታት ምላሽ ዘይምሃብን፡፡
2. ከባብያውነት

መራሕቲ

ዓረና

ዝጠንከረ

ምንቅስቓስ

ዘካይድዎ

ንሳቶም

ናብ

ዝወዳደሩሉ ከባቢ ምዃኑ፡፡ ኣብነት ኣብ ዞባ ምብራቕ ከተማ ዓዲ ግራትን ከተማ
ውቕሮ ቤት ፅሕፈት ንክኽፈት ብተደጋጋሚ ሕቶ እንትቐርብ ፀማም እዝኒ ሂቦም
ሕቶና ብስሓቅ መለሱልና፡፡ ደጊምና ቅሬታና እንተነስምዕ በጀት የብልናን፣ ቤት
ፅሕፈት ዝሕዝ ኣባል የለን ኢሎም ቀስመትካ ዝሰብር ናይ ንዕቀት ምላሽ ሂቦም
ተስፋ ኣቑረፁና፡፡ ካብ ዞባ ምብራቕ ወፃኢ ቤት ፅሕፈት ዘይብሉ ናይ ዞባ ከተማ
የለን፡፡ ዝበዝሕ ቤት ፅሕፈት ዘለዎ ዞባ ደቡብ ትውልዲ ኣቶ ብርሃኑ በርሀ እዩ፡፡
3. ዘይዉርዙይ ምሕደራ ፋይናንስ ምህላው
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4. ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝጎደሎ ኣፈፃፅማ ስራሕ
5. ፈፃሚ ስራሕ ተረዳዲኡ መምርሒ እንተውርድ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ናብ ዞባ
ኮሚቴ ናብ ወረዳ ኮሚቴ ናብ ውዳበን ኣስኳልን ሰንሰለቱ ዝሓለወ ክኸውን ከም
ዘለዎ ኣብ 2005 ዓ/ም ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ ስሩዕ 3ይ ጉባኤ ዓረና ዝዝከር እዩ፡፡

6.

ዓረና ትግራይ ኣብ ምሕደራ ፋይናንስ

ዓረና ትግራይ እቲ ዝለዓለ ናይ ኣፈፃፅማ ብልሹውነት ዝግሃድ ኣብ ምምሕዳር ፋይናንስ
ምኻኑ እዩ፡፡ ዓረና ትግራይ ዝረኸቦ እቶት መብዛሕቲኡ ካብ ወፃኢ ዝርከብ ሓገዝ ከም
ዝኾነ ይንገር፡፡ ካብ ውሽጢ ዓዲ ውን ካብ ኣባላት ዝእከብ ገንዘብ ምህላዉ እዩ፡፡ ኮይኑ
ግን እቱ ውድብ ንሽሙ ሓላፊ ፋይናንስ እኳ እንተሃለዎ እዙ እቶት ካበይ ከም ዝለኣኽ፣
ብኸመይ ከምዝለኣኽ፣ መን ከምዝቅበሎን ዝፈልጦ ሓበሬታ ከም ዘየለ ኣብ 2005 ዓ/ም
ሓላፊ ፋይናንስ ዝነበሩ ኣብ 3ይ ስሩዕ ጉባኤ ንጉባኤተኛታት ሪፖርት እንተቕርቡ ካብ
ሰሜን ኣሜሪካ፣ ካብ ኣውሮፓን ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ከም ዘለዉን ፅቡቕ ሓገዝ ከም
ዝገብሩን ተነጊሮም፡፡ ካብ ወፃኢ ዝለኣኽ ኣካል ኩሉግዜ ናብ ሓደ ሰብ ኣይልእኽን፡፡
ዝቕበል ሰብ እውን ብዙሕ እዩ፡፡ ብወገንና ዝመፁ ቅርሺ ናብ ናይ ውድብ ሒሳብ ብቁፅሪ
ንልእኽ፡፡ ዝተልኣኸ ቅርሺ መጠኑ ስለዘይፍለጥ ዝተልኣኸ ኣካል ናብ ናይ ውድብ ሒሳብ
ኣብ ምልኣኽ ቅንዕና ይህሉዶ ይኾን? ሕቶ ጉባኤተኛ ፡፡ ኣቶ ገብሩ ብዙይ ክትጠራጠሩ
ኣይግባእን ኩልና ናይ ሓባር ቃልሲ ስለ ነካይድ ግልፅነት ከም ዘሎ ክትኣምኑ ይግባእ
ኢሎም ብደፈናኡ ሓሊፍምዎ፡፡ ኣቶ ኣስገደ ኩሉ ምስጢር ዓዲ ይፈልጦ ፀኒሖም ካብ
ሒሳብ ባንኪ ወፃኢ ብዝሕ ዝበለ ገንዘብ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ምህላዉ ንጉባኤተኛ
እንትናገሩ፣ ጉባኤተኛታት ንምንታይ? ብመንስ ይመሓደር? ዝብል ሕቶ ምስ ኣልዓሉ ኣቶ
ገብሩ ዝተወሰነ ገንዘብ ኣብ ኢድ ብርሃኑ በርሀ ከምዘሎ ይፍለጥ እዩ፡፡ ንስራሕ መካየዲ
ተባሂሉ ዝተቐመጠ እዩ በሉ፡፡ ናይዚ ውድብ ፋይናንስ ፅቡቕ ሓገዝ ከምዝገብሩ ኣብ
ዝተፈላዩ ናይ ኣኼባ መድረኻት ይንገረና እዩ፡፡ ንስራሕ መሳለጢ ናይ ቅርሺ ሓገዝ
እንትንሓትት ግን መልሶም በጀት የብልናን እዩ፡፡ ምኽንያቱ እንታይ ይኸውን? ኣቶ
ብርሃኑ ኣቦወንበር ዓረና ኣብዙ ዓመት ፅቡቕ ናይ ኢኮኖሚ ለውጢ ብምምፃእ ናይ ግሎም
መንቀሳቀሲት

መኪና

ምግዛእን

ብፅሬቶምን

ብትሕዝቶኦምን

ይበል

ዘብሉ

ገዛውቲ

ምስራሕን ነዚ ናይ ውድብ መደብ ንምፍፃም በጀት ዝሰኣን ዘሎ ምኽንያት ንፁር መልሲ
ይኸውን፡፡
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6. መጠቓለሊ
ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ንላኣላውነትን ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ህራስ ዝሰኣነ ፖለቲካዊ
ውድብ እዩ፡፡ ብመሰረቱ እዙ ውድብ ከምዞም ሓደ ሓደ ናይ ስነ ፅሑፍ ፀሓፍቲ ሽፋን
መፅሓፎምን ርእሲ ፅሒፎምን ዓይኒ መንበባይ ዝማርኽ ውሽጣዊ ትሕዝትኡ ግን ዘይነኣድ
ዝኸውን¸እዙ ውድብ ውን ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ሴራን ኣበርን ዝሓቖፈ እዩ፡፡ ካብ
ኣመራርሓታት ህዝብን ህዝባውነትን ስርዓት ንምትካል ዘይኮነስ ኣብ ምብቃልን ሕነ
ምፍዳይን ዝዓለመ እዩ፡፡ ዘይፈለጦ ሰብ ሽም እዙ ውድብ ሰሚዑ ውሽጣዊ ስራሓቱ
ከምሽሙ ይመስሎ ይኾን፡፡ ዓረና ትግራይ ኢ-ዲሞክራሲያዊ ኣመራርሓ ዘለዎ ግዕዙይ
ውሽጣዊ ኣሰራርሓ ዘንገሶ ሓድነት ህዝቢ ብታሪኹ ፍቕሪ ሃገር ዘስእን መትከል ዘለዎ ናይ
ቅሬታ ስብሰባ ጉጅለ እዩ፡፡ ኣብ መንጎ ዓረና ተፈጢሩ ዘሎ ምግምዕማዕ ናይ መስመር
ኣፈላላይ ዝፈጠሮ ችግር ዘይኮነስ ናይ ረብሓን ስልጣን ህረፍ ዝፈጠሮ ጎንፂ እዩ፡፡ ጉጅለ
ብርሃኑ በርሀን ጉጅለ ኣስገደ ገ/ስላሴን ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ህልኽን ምትህልላኽን
ምፅልላምን ዓረና ዝፈልሐ ሙሽሙሽ ኣመራርሓ ዝወለዶ ግዕዙይ ኣሰራርሓ ምህላው
ንህዝቢ ትግራይ ዓብይ ትምህርቲ እዩ፡፡ እዞም ክልተ ጉጅለ ሎሚ ኮነ ፅባሕ ስለ ህዝቢ
ትግራይ ብቅኑዕ ልቢ ክሓስቡ እዮም ኢልካ ዘይሕሰብ ጋህዲ እዩ፡፡ ፖለቲካዊ ውድብ
ዝመስል ጉጅለ ምፍጣሮም ኣብ ዝባን ህዝቢ ትግራይ ርኡይ ንዕቐት ምፍፃም እዩ፡፡
መራሕቲ ዓረና ጠላማት፣ ክራይ ኣከብቲ፣ ከባብያውነት ዘጥቅዖም፣ ኣምባ ገነናውያን
መራሕቲ ምኻኖም ማንም ሰብ ክፈልጦም ይግባእ፡፡ መራሕቲ ዓረና ናይ ዓረና ምምስራት
ቀንዲ ዋኒኖም ብሽም 'ዙ ውድብ ናይ ግሎም እቶት መለመንን መዕቆቢ ክኾኖም
ስለዝደልዩ 'ምበር ንህዝብን ሃገርን ሓሲቦም ከምዘይኮነ ፍሉጥ እዩ፡፡ ምስ ሓድነት
ኢትዮጵያ ዘይምነዩ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ተለኣኣኽቲ ምኻኖም እዩ፡፡
ብሓፈሽኡ ዓረና ትግራይ
- ዘይንፁር ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለዎ
- ዘይውርዙይ ምሕደራ ፋይናንስ ዘለዎ
- ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝጎደሎ ውድብ
- ኮሚቴያዊ ኣሰራርሓ ረሲዑ ብጉጅለ ዝምራሕ
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- ኢ-ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝነገሰሉ ናይ ውሑዳት ጉጅለ ውድብ
- ምስ ፅፈኛታት ሓይሊ

ሓቢሩ ድምፅማፅ ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ዝደሊ ጉጅለ እዩ

፡፡
ስለዚ ምስኒ ጉጅለ ብርሃኑን ጉጅለ ኣስገደን ዘሎ ቃልሲ ሕነ ምፍዳይ እምበር ህዝቢ
ዝጠቅም ዲሞክራሲ ስርዓት ዝሃንፅ ቃልሲ ስለዘይኮነ ህዝቢ ናይዞም ክልተ ጉጅለ ሽርሒ
ፈሊጡ ሰላም ሃገር ኣብ ምሕላው ሃገር ኣብ ምልዋጥን ክነጥፍን እዝኒ ክኸልኦምን
ይግባእ፡፡ ኣብ ውሽጢ ዓረና ኮይነ ዝረኣኽዎ ኹሉ መንእሰይ ወለዶ ዘይኮነ ታሪኽ
ኣምሂሮም ቂመኛ ክኸውን ዝገብር እምበር ስለ ሃገሩ ፅቡቕ መንፈስ ሓዲርዎ ሃገራዊ ወነ
ተሓንጊጡ ክነብር ዝገብር ስለዘይኮነ ኣነ እውን ካብዞም ክልተ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ክለቅቅ
ወሲነ ኣለኹ፡፡

መምህር ክፍሎም ሃይለሚካኤል
ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ዓረና ትግራይ
ስ.ቁፅሪ ሞባይል
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