
 

የዓይጋፎረም አጭር ወቅታዊ መግለጫ 

09-02-16 

አገራችን ኢትዮጵያ በዋናነት ኢህአዴግ በሚመራው መንግሰት ቀያሽነት በዴሞክራሲያዊ ጎዳና መጓዝ 
ከጀመረች እነሆ 25 ዓመታትን አስቆጥራለች። ኢትዮጵያ በዚህ ሩብ ክፍለ ዘመን ውስጥ በርካታ አበይት 

ጠቃሚ ፓለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦችን አስመዝግባለች። ለአብነት ለመጥቀስ ያህል፤ 
አገራችን ለዘመናት ከተንሰራፋው የድህነት አረንቛ ወጥታ ዛሬ ለሁሉም ዜጎቿ ብሩህ 
ተስፋ ያላት አገር ለመሆን በቅታለች። ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በማስፈን ረገድም ረጅም 
ርቀት መጓዝዋንም የሚታይ ሃቅ ነው። እውነታው ይህ ሆኖ እያለ አንዳንድ ከድሮው 
ስርዓት ተጠቃሚ የነበሩ ግለሰቦች እና ግብረ-አበረቻቸው ኢህአዴግን ገና ከጅምር 
በመቃወም እና የአገራችን ህዝቦች ኢህአዴግ ባስመዘገባቸው መልካም ውጦቶች ላይ 
የተዛባ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በተለያዩ ድረ-ገጾችና ሌሎች ማህበራዊ የወሬ አውታሮች 

አማይኝነት ከንቱ ጥረት ሲያደርጉ ቆይቷል።  

የዓይጋፎረም አላማ እና አቛም 

ዓይጋፎረም ከላይ የተጠቀሰውን የተዛባ የመረጃ ዝውውርን ለመመከት እና እውነተኛ የአገራችን ገጽታን 
ለማወቅ ለሚፈልጉ ወገኖች ሁሉ አጋር ለመሆን የተመሰረተ የውይይት መድረክ ነው። የፎረሙ ዋና አላማ 
የአገራችንን መልካም ገጽታ መገንባት እና አገራችን እስከ አሁን ያስመዘገበቻቸው የማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ 
እና ኢኮኖሚያዊ ለውጦችን ለሰፊው ህዝብ ማስተዋወቅ ነው። የፎረሙ አጠቃላይ ቅኝት እና ተግባር 
የኢትዮጵያን መልካም ስም የሚያጎድፉ ሃይሎችን ትክክለኛውን መረጃ ለዲያስፓራው ማህበረ-ሰብ በማቅረብ 
መመከት ነው። ሀዚህ አንጻር ሲታይ፤ በፎረማችን የሚቀርቡ ጽህፎችና አስተያየቶች በአብዛኛው ያለውን 
የለውጥ ሂደት የሚያንጸባርቁ እና የሚደግፉ በመሆናቸው ገዢውን ፓርቲ የሚቃወሙ ኢትዮጵያውያን 
ወገኖቻችን በስራችን እንደማይደሰቱብን ይገባናል። ነገር ግን የምናቀርባቸው ሀሳቦችና ፅህፎች ሁሉ እውነትን 
መሰረት ያደረጉ ስለሆኑ የሚጸጽተን ነገር የለም።    

ይሁን እንጂ፤ ዓይጋፎረም ኢህአዴግ እና አባል ድርጅቶቹ ስህተት አይሰሩም የሚል አስተሳሰብ እና ዝንባሌ 
የለውም። የሚሰራ ሁሉ እንደሚሳሳት እንገነዘባለን። በመሆኑም ከቅርብ ግዜ ጀምሮ ከደንበኞቻን እና 
ከታዳሚዎቻችን የሚደርሱን ከመልካም አስተዳደር እና ኪራይ ሰብሳቢነት አንጻር ገዢውን ፓረቲ  የሚተቹ 
ጽህፎችን በፎረማችን እያወጣን መሆናችን የታወቀ ነው። ይህንንም የምናደርግበት ምክንያት የአገራችን 
ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በበለጠ እንዲጎለብት እና መንግስት እንዳንድ የሚታዪ ስህተቶችን በፍጥነት መፍትሄ 
እንዲያፈላልግ ለመጠቆም ነው።  

የብሄረ አማራ ዴምክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዴን) በሚመለከቱ ጽህፎች 

በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር እና በባሕር ዳር አከባቢ በቅርቡ በተፈጠረው ሁከት እና ብጥብት ምክንያት 
ብዙ ወግኖች የተለያዪ ጽህፎች አድርሰውናል። ጽህፎቹ በአመዛኙ የክልሉ መንግስት እና መሪ-ድርጅቱ 
ብአዴንን የሚወቅሱ ቢሆኑም የሃሳብ ነጻነት ለማክበር እና ብዙሕነትን ለማስተናገድ ስንል በፎረማችን 



እንዲስተናገዱ አድርገናል። ይህንንም ተክትሎ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በብአዴን ላይ ባነጣጠሩ 
ጽህፎች ላይ ቅሬታቸውን በኢሜል እና ስልክ በመደወል ገልጸውልናል።  

በእኛ በኩል በዚሁ ዙሪያ ያጠነጠኑ ጠንከር ያሉ እና የህዝባች አንድነት እና ሰላምን ያደፈርሳሉ ያልናቸውን 
ብዙ ጽህፎችን በፎረማችን ዕድል እንዳያገኙ አድርገናል። ዓላማችን እና ምኞታችን የኢትዮጵያን ህዳሴ እና 
እድገቷን ማየት ነው። የኢትዮጵያን ህዳሴ ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ ጠንካራ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች 
በአመራር ደረጃ መኖር ወሳኝ መሆኑን እንገነዘበለን። ስለሆነም ብአዴንን ሆን ብለው ጥላሸት የሚቀቡ ካሉ 
በጽኑ እንኮንናለን። ብአዴን፤ ከሌሎች የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ጋር በመሆን፤ በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ 
የተመሰረተ አንድ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ማህበረሰብ ለመፍጠር በሚደረገው ትግል ውስጥ ከፍተኛ ሚና 
እየተጫወተ ያለ እና ለወደፊቱም ከፍተኛ ሓላፊነት የተጣለበት ድርጅት ነው። የተሰነዘሩት 
ትችቶችም፤ምንም እንዃን ሚዛናዊ ባይሆኑም፤ድርጅቱን በበለጠ ያጠነክሩታል እንጂ አያዳክሙትም።  

በፌስቡክ በተለቀቁ አስነዋሪ መልእክቶች 

በቅርቡ በተወሰኑ የአገራችን ኣከባቢዎች በተነሳው አመጽ እና ሁከት ዙርያ ብዙ ለጀሮ የሚዘገንኑ እና ልብን 
የሚሰብሩ እየሰማን እና እያየን ነው። ለበርካታ ዘመናት በመከባበር እና በመፈቃቀድ የነሩትን የኢትዮጵያ 
ብሄሮችን፤ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን ለማቃቃር የታለመ ዘዴ በመሆኑ በፅኑ እናወግዛለን። ከየትኛውም አቅጣጫ 
ይምጣ፤ አንድን ህዝብ የሚሰድብ እና የሚያንቛሸሸ በዛሬቱ ኢትዮጵያ ተቀባይነት የለውም። ዘረኝነት አደገኛ 
በሽታ ነው ብለን እናምናለን። ዘረኝነት እና ፅንፈኝነት የሰላም ጠንቅ ናቸው። ፅንፈኛ አማራ የመኖሩን 
ያህል፤ ፅንፈኛ የትግራይ እና የሌሎች ብሄረሰቦች ተወላጅ አለ። በሽታው ሁላችንም ሊያጠቃ ይችላል። 
የጋራ ችግርን ለመፍታት ደግሞ የጋራ ጥረትን ይጠይቃል።  

ዓይጋ ፎረም “አንድነታችን በብዙህነታችን” ይጠናከራል የሚል የፀና አቛም አለው። አንድነት ሓይል 
መሆኑን ያምናል፤ ለተግባራዊነቱም ጠንክሮ ይሰራል። ከመለያየት የሚገኝ አንዳችም ጥቅም የለም።  

ማጠቃለያ 

አገራችን ካለችበት አንፃራዊ የሰላም እጦት በፍጥነት እንድትላቀቅ ኢትዮጵያን ከልብ እንወዳልን ከምንል 
ልጆቿ ሁሉ እገዛ ትሻለች። ቢያንስ ቢያንስ ህዝብ ከህዝብ ጋር የሚያጋጭ የፌስቡክ መልእክት ከመልቀቅ 
እንቆጠብ። አገር ቤት ያለው ህዝባችን ሰላም ይፈልጋል። ሰላሙን የሚያደፈርሱ መልእክቶችና ፅህፎች 
ፈፅሞ አይፈልግም። እኛም ከወትሮው በበለጠ ከእንግዲህ በሗላ ለሚደርሱን ፅህፎች፤ አስተያየቶች እና 
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