ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን)

መስከረም 14፤2007ዓም

ግሌጽ ዯብዲቤ ሇህወሃት!

“ጊዛ መሌኩን ሳይቀይር አሁን ባሊችሁ ዕዴሌ ተጠቀሙ!
… ቀናነት ነጻ ያወጣችኋሌ!”
አባይ ወሌደ
የህወሃት ሉቀመንበር
መቀላ፤ ትግራይ
አቶ አባይና መሊው የህወሃት ማዕከሊዊ ኮሚቴ አባሊት፤
ይህንን ዯብዲቤ የምጽፍሊችሁ ከተሇያዩ ኢትዮጵያውያን በተውጣጣው የማኅበራዊ ፍትሕ እንቅስቃሴ ከሚመራው
በአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) ስም ቢሆንም በተሇይ ግን ሁሊችንም የኢትዮጵያ ሌጆች
እንዯመሆናችን እኔም እንዯ አንዴ ኢትዮጵያዊ ቤተሰብ አባሌ የሊኩሊችሁ ዯብዲቤ መሆኑን እንዴታውቁሌኝ
እወዲሇሁ። በአንዴ ቤተሰብ ውስጥ አሇመግባባት ሲከሰት ሁኔታውን ማብረዴና ወዯ መሌካም ማምጣት የቤተሰቡ
አባሊትና ስሇቤተሰቡ በጥሌቀት የሚያስቡ ሽማግላዎች ዋንኛ ተግባር ነው። ታዱያ እኛም አንዴ አገርና አንዴ
ተስፋ በፊታችን ያሇ እንዯመሆኑ በመካከሊችን ያሇውን ችግርና ግጭት በእውነትና በታማኝነት ሌንነጋገር ይገባሌ
ብዬ ከማመን ነው ይህንን የምጽፍሊችሁ።
የዙህ ዯብዲቤ ዋና ዓሊማ የህወሃትን ሉቀመንበር፣ የህወሃት ማዕከሊዊ ኮሚቴ አባሊትን እንዱሁም የትግራይ ተወሊጅ
ወንዴምና እህቶቻችንን በሙለ፤ ስሇ እያንዲንዲችን ጣት እንዴንጠቋቆም ሳይሆን እርስበርሳችን መነጋገር እንችሌ
ንዴ ሇመጋበዜ ነው። ይህም ንግግርና ውይይት ከፍ ብል ወዯ ብሔራዊ ዕርቅ እንዱያመራ ሇማዴረግ ነው። ከዙህ
አንጻር ይህንን ዯብዲቤ በምጽፍበት ጊዛ ህወሃትን ከትግራይ ሕዜብ በመሇየት ሇማስቀመጥ ያዯረኩትን ሙከራዎች
በሙለ ሌብ እንዴትሎቸው እሻሇሁ። የዙህ ዯብዲቤ አግባብ በሥሌጣን ሊይ ሊለቱና ሊጋዦቻቸው ነው እንጂ
ብዘውን ጊዛ አሇአግባብ ከህወሃት ጋር አብረው የሚወቀጡት የትግራይ ወገኖችን ዯርቤ እየተናገርኩ አሇመሆኑን
እንዴታስተውለሌኝ ይሁን።
ይህንን ዯብዲቤ የምጽፍሊችሁ በጥሊቻ በመነሳሳት ሳይሆን በፍቅርና መሌካምን ሁለ በማሰብ እንዯሆነ
እንዴታውቁሌኝ እፈሌጋሇሁ። ምክንያቱም የህወሃት ረኛ ፖሉሲ ከህዜቡ ጋር ተቆራኝቶ በአገራችን በቂ ምሬትና
ጥሊቻ በትግራይ ወንዴሞችና እህቶቻችን ሊይ እንዱኖር በማዴረጉ እኔ በዙያ ሊይ ላሊ ጥሊቻ የመጨመር ምንም
ፍሊጎት የሇኝም። እንዱያውም ከአምስት ዓመት በፊት የአዯባባይ ምስጢር የሆነውን እውነታ በማፍረጥረጥ
በህወሃት እየተገበረ ያሇው የር መዴልና አፓርታይዴ ሥርዓት እያዯረሰ ያሇውን በግሌጽ አስረዴቼ ነበር።
የዙያን
ጊዛ
የጻፍኩት
ዯብዲቤ
እዙህ
ሊይ
ይገኛሌ።
(http://www.solidaritymovement.org/090611OpenLetterToMyFellowTigrayans.php)
ይህ የአሁኑ ዯብዲቤ ከዙያ የቀጠሇ ሲሆን የዙያን ጊዛ እንዲሌኩት ጉዲዩን እያቀረብኩት ያሇሁት እንዯ አንዴ
ባሇሙያ ሳይሆን እንዯ አንዴ ተራ ሰው ሇማኅበረሰቤ መሌካም በማሰብ ማበርከት የሚገባኝን ከመጠቆምና
ሇወዯፊቱ ኢትዮጵያውያን እንዱሁም ሇእናንተ ሇራሳችሁ የሚጠቅም ነገር ከማሳየት አኳያ ነው። ስሇሆነም በዙህ
ዯብዲቤ ውስጥ እናንተ ሇመስማት የምትፈሌጉትንና ሇጆሯችሁ የሚጥም ነገር የምዲስስ ሳይሆን እውነትን ቁሌጭ
አዴርጌ ነው የማቀርበው። “እውነትን ተናግሮ የመሸበት ማዯር” እንዯሚባሇው ውሸትን ተናግሬ በሰዎች ንዴ
ተቀባይነትን ከማግኘት ይሌቅ እውነትን ተናግሬ ብጠሊና ብገሇሌ እመርጣሇሁ። ምክንያቱም ያሇንበት የአገራችን
ሁኔታ በውሸት እንዴንነጋገር አይፈቅዴሌንም። እኔ እዙህ ዯብዲቤ ሊይ እውነቱን አሰፍራሇሁ ብሌም በተጻፈው

ነገር ሁለ ከኔ ጋር ትስማማሊችሁ ብዬ አሌጠብቅም፤ ነገር ግን ሁሇታችንንም የሚያስማማ አንዲንዴ ነጥቦችን
እናገኛሇን ብዬ አምናሇሁ።

እኛ ማነን?
ኢትዮጵያ በምትባሇው አገር በመወሇዲችን ወይም በአንዴም ይሁን በላሊ መንገዴ ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት
ያሇን በመሆኑ ኢትዮጵያውያን ነን። በውጭ አገር ያለትም ከዙህ የተሇዩ አይዯለም፤ ምክንያቱም በውጭ አገር
ቢኖሩም ወይም አስተዲዯጋቸው በውጭ ቢሆንም የቤተሰባቸው የር ሃረግና ማንነት ከኢትዮጵያ ባሕሌ ጋር
የተሳሰረ ነው። በመሆኑም ማንም ሰው ከዙህኛው አካባቢ ወይም ር ወይም ጎሣ ሌወሇዴ ብል ሳይሆን በፈጣሪ
ፈቃዴ በዙህ አገር ሊይ ተወሌዶሌ፤ ዕዴለም ከኢትዮጵያ አገር ጋር ተሳስሯሌ። ከሚታወቀው ፍጥረተ-ዓሇም
ውስጥ የሰው ሌጅ በሚኖርባት በዙህች ምዴር፤ ሁሊችንም በውቅያኖስ፣ በአህጉር፣ በተራራ፣ በአገራትና ሰው ሰራሽ
በሆኑ ዴንበሮች ተከሌሇን እንገኛሇን። በዙህ ውስጥ ሁለ በሌዩነታችን የምንከፋፈሌ ሰዎችም ነን።
በኢትዮጵያ ውስጥ የራሳቸው ቋንቋ፣ ባሕሌና ሌዩ አኗኗር ያሊቸው ከ80 በሊይ የጎሣ ቡዴኖች ይገኛለ። በእርግጥ
አሁን ባሇው የኢትዮጵያ ሕገመንግሥት እነዙህን ቡዴኖች “ብሔር ብሔረሰቦች” ተብሇው ይጠራለ። የዙህ ዓይነቱ
የመንግሥት አስተዲዯር በተሇያዩ ቡዴኖች መካከሌ እኩሌነት እንዱኖር ማዴረግ ሲገባው እውነታው ግን አብዚኛው
ኢትዮጵያዊ የተገፋና የተተወ መሆኑን ነው የሚያሳየው። በአንዴ ቤተሰብ ውስጥ ሉኖር የሚገባው ጤናማ
መተሳሰብና መረዲዲት በኢትዮጵያችን ውስጥ በሚገኙ “የብሔር ቤተሰቦች” ሲከሰት አይታይም። ከዙህ ይሌቅ
ሇሕዜብ የቆመ ሆኖ እንዯተመሠረተ የሚናገረው የህወሃት/ኢህአዳግ አገዚዜ እንዯ ብርቅያ ሌጆች ሇሚያያቸው
ትግሬዎችና ህወሃት የቆመ መንግሥት መሆኑ በግሌጽ የሚታይ ሏቅ ነው፤ አብዚኛው የኢትዮጵያ ሕዜብ ከዙህ
ውጭ ተዯርጓሌ።
በአሁኑ ጊዛ አንዲንድች ከዙህ “የብርቅየ ሌጅነት” ጎራ ሇመመዯብ በመፈሇግ ዯፋ ቀና ይሊለ፤ ላልች ዯግሞ እንዯ
እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ባሇመቆጠራቸው ምክንያት አሁን አሇ የሚባሇውን ግንኙነት “መቁረጥ” ይፈሌጋለ።
የእነዙህኛዎቹ አቋም ጠንከር ያሇ ከመሆኑ የተነሳ አንዲንድቹ እናንተ ህወሃቶችን ሥሌጣን እንዴትሇቁ የሚጠይቁ
ሲሆኑ ከዙያ ጋር አብሮ ሇራሳችሁ ያጋበሳችሁትን ሌዩ መብትና ጥቅማጥቅም አብራችሁ እንዴትሰጡ
ይጠብቁባችኋሌ። ይህ አስቸጋሪ እንዯሚሆን አጠያያቂ አይዯሇም፤ ሆኖም እናንት ህወሃቶች በማታሇሌ፣ በሙስና
እና በጠብመንጃ በማስገዯዴ የራሳችሁን ጥቅም ስታስከብሩ የቆያችሁ በመሆናችሁ የፈጸማችሁት ነገር ስህተት ብቻ
ሳይሆን ህጋዊ፣ ማኅበራዊ እና ግብረገባዊ መብታቸውን በጣሳችሁት ወገኖች ንዴ ከፍተኛ ችግር ውስጥ
እንዴትገቡ አዴርጓችኋሌ።
እናንት ህወሃቶች የራሳችሁን ጥቅም ሇማስከበር ስትለ ፍትህን እንዳት እንዲጣመማችሁ፣ ፍርዴ ቤቶችን የፖሇቲካ
መጠቀሚያ እንዲዯረጋችሁ፣ መብቶችን እንዳት እንዯረገጣችሁ፣ የኢኮኖሚና ንግዴ ክፍለን እንዳት
እንዯተቆጣጠራችሁ፣ የሃሰት ፕሮፓጋንዲ እንዳት ስትነፉ እንዯኖራችሁ፣ የማኅበረሰቡን ርፎች (የሃይማኖት
ዴርጅቶችን፣ ማኅበራዊ ስብስቦችን፣ ወተ) በሙለ እንዳት እንዯተቆጣጠራችሁ እና የራሳችሁን ሰዎች (ማሇትም
ትግሬዎችን) በወታዯራዊ፣ በዯኅንነትና በላልች ቁሌፍ ቦታዎች እንዳት እንዯሰገሰጋችሁ የኢትዮጵያ ሕዜብ
ሳያውቅ የቀረ እንዲይመስሊችሁ!
እንዯዙህ ወገናዊ እና ሁለንም እኩሌ በማይመሇከት ቤት ውስጥ እንዳት ነው ላልች ኢትዮጵያውያን መኖር
የሚችለት? እንዳትስ ነው በእንዯዙህች ዓይነት ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚመኙት? እስካሁን እየታየ ያሇው
ተቃውሞ እና ንቅናቄ እናንተ ህወሃቶች በአንዴም ይሁን በላሊ ሁኔታ መሊ እንዴትፈሌጉ እያስገዯዲችሁ ያሇ
ሁኔታ ነው። ስሇዙህ የወቅቱ ጥያቄ ጊዛው እስኪያሌፍባችሁ ነው የምትጠብቁት ወይስ ከዙህ በሊይ የሆነውንና
የመንፈስ ሌዕሌና የሚጠይቀውን የዕርቅና የተግባራዊ ተሃዴሶ መንገዴን በመከተሌ ፍትህን እንዯገና
ታሰፍናሊችሁ? ይህንን መንገዴ የምትከተለት ግን በዕርቅና ተሃዴሶ ስም ከዙህ በፊት እንዲዯረጋችሁት
በሥሌጣናችሁ ሇመቆየት የምታዯርጉት ብሌጣብሌጥ አካሄዴ ሳይሆን መዯረግ ያሇበት አስፈሊጊና እውነተኛ ነገር
በመሆኑ ሌትፈጽሙት የሚገባ ስሇሆነ ነው።

ፈጣሪ የሰጠውን ዓሇምአቀፋዊ ሕግ መከተሌ ሰሊምን ያወርዲሌ!
ፈጣሪ ኃያለ አምሊክ ሇማንም አያዲሊም፤ እኛንም እንዱሁ እንዴንሆን ይመክረናሌ። ፍትሕን ሇታናናሾችም ሆነ
ሇታሊሊቆች እንዱሁም ከእኛ ጋር ሊለትም ሆነ ከእኛ ውጭ ሇሆኑት እንዴናሰፍን ይጠበቅብናሌ። ላልችን ስንንቅ፣
ከሰው በታች ስናዯርግ፣ ስናገሌሌ፣ ስናጣጥሌ፣ ስንበዴሌ ወይም ስናጎሳቁሌ ይህንን ሁለ ቆጥሮ በእኛ ሊይ ተመሌሶ
መምጣቱ የማይቀር ሏቅ ነው። እኛ እንዯ ኢትዮጵያዊ የላልችን መብት ስንጠብቅ፣ ማንነታቸውን ስናከብር ፈጣሪ
የሇገሳቸውን መብት ሁለ በግሌም ሆነ በጋራ ስናከብር የሥራችንን መሌካም ውጤት እናገኛሇን። ይህንን ሳንፈጽም
ከቀረን ግን የራነውን ማጨዲችን የማይቀር ነው። ከዙህ አንጻር እናንት ህወሃቶች ባሇፉት ሁሇት ዓስርተ ዓመታት
ስትሩ የኖራችሁትን የምታጭደበት ቀን ሲመጣ እንዳት ሌትሆኑ እንዯምትችለ አስባችሁበታሌ?
በአሁኑ ጊዛ በኢትዮጵያ ሁለም በራሱ ንዑስ ማንነት ሊይ በማተኮር በላልች ሊይ የሚዯረገውን ኢሰብዓዊ ዴርጊት
ትክክሇኛነት ሇማስረዲት ሲጠቀምበት ይስተዋሊሌ። ይህም ኃያለ ፈጣሪ በላልች ወንዴሞችና እህቶቻችን (ላልች
ብሔረሰቦች/ጎሣዎች) ሊይ ያስቀመጠውን የራሱን ምስሌ ሇማየት ካሇመቻሌ የመነጨ ነው። አኢጋን የተቋቋመውም
ይህንን የተሳሳተ አመሇካከት ሇመቀየርና “ላልች” እያሌን የምንጠራቸውን የራሳችን አዴርገን እንዴንወስዴና
ከፈጣሪ ጋር ስምምነት እንዱኖር ሇማዴረግ ነው። እንዯው እውነቱን እንነጋገር ከተባሇ ኃያለ ፈጣሪ አንዴ ሰው
እንዯ “እኛ ካሌተናገረ” ወይም “እኛን ካሌመሰሇ” ወይም “የእኛን ዓይነት” ሃይማኖት ከላሇው ወይም “ከእኛ
ጎሣ/ብሔር” ውጭ ከሆነ ወተ ሇይቶ የሚያየው ይመስሇናሌ? ወይም ይህ ሰው “የእኛን ዓይነት” የፖሇቲካ
አመሇካከት ከላሇው ወይም በጣም ዜቅተኛና የተዋረደ ከሚባለ ጎሣዎች የመጣ በመሆኑ አምሊክ ከእኛ አሳንሶ
ይመሇከተዋሌ ብሇን እናስባሇን እንዳ?
“ሌዩነታችን ውበታችን” በማሇት ትሌሌቅ ማስታወቂያ (ቢሌቦርዴ) መሇጠፍ ብቻ አይዯሇም የሚያዋጣው። ከዙህ
በማሇፍ ፈጣሪ ሇጎረቤታችን እንዴንሰጥ የጠየቀንን ፍቅር፣ መሌካምነትና ፍትሕ በተግባር ማስፈን ይገባናሌ።
ሌናስታውስ የሚገባን ነገር ቢኖር ከአካሌ ሰውነታችን አንዱቷም ክፍሌ ብትሆን ከታመመች ላሊው የአካሌ
ክፍሊችን በጠና ይታመማሌ፤ ሰሊም አይኖረውም። ታዱያ ህወሃት በኢትዮጵያችን ውስጥ ያሰራጨው የርና የጎሣ
ፖሇቲካ ያመረቀው ቁስሌ ህመም እናንተንስ ተሰምቷችሁ ያውቅ ይሆን?

በር ሊይ የተመሠረተ ፌዳራሊዊ አወቃቀር የጎጠኝነት፣ የፊውዲሊዊነትና የማርክሲስታዊነት
ጣምራ ውጤት ነው።
ህወሃት/ኢህአዳግ የሚከተሇው በር ሊይ የተመሠረተው ፌዳራሊዊ አወቃቀር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለትን ቡዴኖች
በሙለ የሚያቅፍና የራሳቸውን ዕዴሌ በራሳቸው የመወሰን መብት የሚያጎናጽፍ ነው እያሇ ቢናገርም በተግባር
ግን ይህ አዱስ ያሌሆነና ከቁሻሻ ወጥቶ እንዯገና በተግባር የዋሇ የጎጠኝነት፣ የፊውዲሊዊነትና የማርክሲስታዊነት
የወረዯ ጣምራ ውጤት ነው።
1. ጎጠኝነት - አንዴን ጎሣ ወይም ጎጥ (የትግሬን) ከፍ በማዴረግ በአፓርታይዲዊ አሠራር “አንደ ጎሣ/ጎጥ
ሁለንም ነገር ሇራሱ ማዴረግ አሇበት” ወይም “የመብሊት ተራው የእኛ ነው” በሚሌ ከፋፋይነት ሊይ
የተመሠረተ ነው።
2. ፊውዲሊዊነት - አንዴን ቡዴን ወይም ጎሣ ወይም ወገን ከላሊው የተሇየ፣ የተሻሇ፣ የተመረጠ፣ የበቃ፣ ስሇሆነ
የመግዚት/የመምራት መብት አሇው፤ “ወርቃማ ር” ስሇሆነ ትርፉንም ሇራሱ የማዴረግ ሥሌጣን ተሰጥቶታሌ፤
ላልች ዕዴሇቢሶች በሥሩ የመሆን ግዳታ አሇባቸው የሚሌ ነው።
3. ማርክሲስታዊነት - የሚቃወሙትን ሁለ - ትግሬዎችንም ጭምር - የመርገጥ ባህርይ ሲሆን ከፊውዲሊዊነት
በተሇየ መሌኩ ህወሃት በማርክሲስታዊ አስተሳሰብ “ሰፊውን ሕዜብ” እየጠቀምኩ ነው ቢሌም በተግባር ግን
“በጭቁኑ ሕዜብ” ስም የራሱን ሥሌጣን ያመቻቸ ሆኗሌ። ይህ ዓይነቱ አታሊይ ስሌት ብዘሃኑን የአገራችንን
ሕዜብ ከላሊው እንዱከፋፈሌ ያዯረገ ብቻ ሳይሆን ብዘሃኑ ያሌተማረ፣ በዴህነት ሊይ የሚገኝና ኑሮን ሇማሸነፍ
ዯፋ ቀና የሚሇውን በሌዩ ሁኔታ በቁጥጥር ሥር ሇማዋሌ የተዯረገ ነው።

ማርክሲስታዊነት በውስጡ ካለት መርኾዎች አንደ ሕዜብን መከፋፈሌ ነው። ይህ ዓይነቱ መርህ ተግባራዊ
በመሆኑ ስንቱ የአገራችን ሕዜብ ተከፋፍል ቀረ? ስንቱስ “እርስ በርሱ በጠሊትነት” እየተያየ ያሇፈውንና አዱስ
ግጭቶችን እያጎሊ “ሰፊውን ሕዜብ” ሇራሱ መጠቀሚያነት ያዋሇው ስንቱ ነው? ህወሃት ይህንን መሠሪ ስሌት
በመጠቀም ተዋዯውና ተከባብረው የኖሩትን፣ ሇምሳላ አማራና ኦሮሞዎችን፣ እርስበርስ በማጋጨት ክፉ ተግባር
ሊይ አውልታሌ። በገሃዴ ሲነገር ባንሰማውም፤ ዋንኛው ምክንያት የእነዙህ ሁሇት ወገኖች መተባበርና መስማማት
የሚያመጣው ታሊቅ ሇውጥ ምን ሉሆን ይችሊሌ በሚሌ ፍርሃቻ እንዯሆነ ብዘዎች ያውቁታሌ።
ይህ ከሆነ ንዲ ታዱያ በግማሽ ኦሮሞ እና በግማሽ አማራ የሆኑ ወይም ላሊ ተመሳሳይ ዓይነት ጥምረት ውሌዴ
የሆኑ የት ይዴረሱ? የእንዯነዙህ ዓይነት ኢትዮጵያውያን እርስበርስ ግጭትና አሇመግባባት በእናንተ ህወሃቶች
እየዲበረና እየተዯጎመ ቆይቶ እዙህ ዯርሰናሌ። ሇመሆኑ እናንተ ባመጣችሁት በር ሊይ የተመሠረተ የጥሊቻ
ፖሉሲዎች ምክንያት ምን ያህሌ ግጭቶች እንዯተከሰቱና ምን ያህሌ ሕዜብ እንዲሇቀ ታውቁታሊችሁ?
በዋንኛነትና በዓሊማ ስታራምደት የቆያችሁበት ስሇሆነ እያንዲንዶ መረጃ ከእናንተ የተሰወረች ሌትሆን
አትችሌም።
ይህ ብቻ አይዯሇም፤ እናንተ ህወሃቶች ሇአገሪቷ እጅግ የሚጠቅሙ የተማሩ ሰዎችን አሁን እናንተ ሇምታራምደት
ፖሉሲ ተቃዋሚ በመሆናቸው ብቻ አስወግዲችኋሌ፤ እስካሁንም ጥቃት እያዯረሳችሁባቸው ይገኛሌ። እነዙህ
በምሁራን ብቻ የሚወሰኑ ሳይሆኑ የእናንተ ጥቃት የዯረሰባቸው በኅብረተሰቡ ንዴ በፖሇቲካ፣ በሃይማኖት፣
በኢኮኖሚ፣ በማኅበራዊ ጉዲይ፣ ተቀባይነት ያሊቸውን ግሇሰቦች፤ እንዱሁም ከእናንተ ውሸትና በሃሰት
ሇፈጠራችኋትና የጥቂቶች ብቻ ሊዯረጋችኋት ኢትዮጵያ አሌገዚም የሚሌ ሁለ በሁለም ብሔር የሚገኝ የእናንተ
የጥቃት ሰሊባ ሆኗሌ። እናንተ ብትክደትም ግፉን የተቀበለትና ታሪክ ግን ፈጽሞ ሉረሳቸው አይችሌም።
ላሊው በእኩሌ ዯረጃ ሉጠቀስ የሚገባው ነገር ቢኖር ያሇማቋረጥ የሚሇፈፈው ውሸት ነው። ዓይን ያወጣው ውሸት
እንዲሇ ሆኖ በማርክሲስታዊ ርዕዮት መሌክ የሚቀርበው “የአገም ጠቀም” እና መሌካም የሚመስሇውን ብቻ ሇይቶ
በማቅረብ ሕዜቡ እንዱወናበዴ የሚዯረገው አካሄዴ በአጸያፊነቱና በአሳፋሪነቱ የሚጠቀስ ነው። ይህንን
በማዴረጋችሁ ሕዜብን ሳያውቅ በጭፍን ሇመምራት ያስቻሊችሁ ቢመስሊችሁም በምሊሹ ግን በሕዜቡ ንዴ
ውሸት፣ አሇመተማመን እንዱሁም እናንተኑ መሌሶ የሚያወዴም ስትራቴጂ መሆኑን የተረዲችሁት አይመስሌም።
እንዯ ምሳላ የሚጠቀሰው ከትግሬ ላሊ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን በሥሌጣን እርከን ሊይ በማስቀመጥ ሕዜቡ ሁለም
ተወክሎሌ ብል እንዱያምን የምትጠቀሙበት ወራዲ አካሄዴ ነው። የዙህ ማታሇያ ሰሇባ በጠቅሊይ ሚኒስትርነት
የተቀመጡት ኃይሇማርያም ዯሳሇኝና ላልች እንዯ እርሳቸው የተመዯቡ ተጠቃሾች ናቸው። በኢትዮጵያ ሰሊም
እንዱኖር ካስፈሇገ ይህ ዓይነቱ አጸያፊና እጅግ ነውረኛ አካሄዴ መቆም አሇበት።

ህወሃት የተሇየ ሉሆን ይችሌ ነበር! ዕዴልች ነበሯችሁ ግን አሌተጠቀማችሁበትም!
ህወሃት በተመሠረተበት ወቅት እንዯ ምክንያት አዴርጎ ያቀረበው ትግሬዎች በዯርግ አገዚዜ በዯሌ ዯርሶባቸዋሌ፣
ተገሌሇዋሌ፣ … የሚሌ እንዯነበረና ይህም በረሃ እንዲስገባችሁ ራሳችሁ የምትመሰክሩት ነው። ሆኖም የሥሌጣን
መንበሩን በተቆጣጠራችሁበት ጊዛ ሇውጥ የማምጣት ምርጫ ነበራችሁ። ከፊውዲሊዊውም ሆነ ከዯርግ አገዚዜ
የተሇያችሁ መሆን ትችለ ነበር። በርግጥ የተሇያችሁ ሆናችኋሌ፤ የሚያሳዜነው የተሇያችሁት በመሌካም ሳይሆን
በክፉ፣ በረኝነት፣ በስግብግብነት፣ በወገናዊነት፣ በሙስና፣ በራስ ወዲዴነት፣ ብዘሃኑን በመበዯሌ፣ ሇራሳችሁ ሃብትና
ንብረት በማከማቸት፣ በጭቆና፣ በግፍ፣ … ከበፊቶቹ እጅግ በከፋና አጸያፊ በሆነ መንገዴ የተሇያችሁ ሆናችኋሌ።
ህወሃት እንዯ ማርክሲስታዊው ዯርግ የተቃወሙትን ሁለ በማፈን እና ጦርነት በማወጅ “ገርስሼዋሇሁ” የሚሇው
የዯርግ ውሊጅ ሆኗሌ። በሥሌጣን በቆየ መጠንም ከዯርግ እጅግ እያስከፋና እያስመረረ መጥቷሌ። ነጻ አውጪ
ግምባራችሁ “ሇውጥ አመጣሇሁ” በማሇት ሥሌጣን የተረከበ ቢሆንም በጨበጠውን ሥሌጣን በመጠቀም የራሱን
ጦር ሠራዊት መሥርቷሌ፤ የኢትዮጵያን የተፈጥሮ ሃብት ንብረት በራሳችሁ ስምና በህወሃት ቁጥጥር ሥር
አዯረጋችሁ፤ የቀረውንም የአገራችን ሃብት ሇቤተሰቦቻችሁና ሇዋና የጥቅም ተካፋዮቻችሁ አከፋፍሊችኋሌ፤ ዋንኞቹ
የጥቅም ተካፋዮችም ትግሬዎች ናቸው!!

በአገራችን የተሇያዩ ክፍልች በጋምቤሊ፣ በኦጋዳን፣ በአፋር፣ በኦሮሚያ፣ በቤንሻንጉሌ፣ በአማራ እና በአዱስ አበባ
ሕዜቡ ተቃውሞውን ሲያሰማ በእናንተ ቁጥጥር ሥር ያሇው የጦር ሠራዊትና ፖሉስ ተቃውሞ የሚያሰሙትን ወይ
ያስወግዲቸዋሌ ወይም በግዴ ዜም እንዱለ ያዯርጋሌ። ይህ የሚፈጸመው ዯግሞ በመግዯሌ፣ በማሰር፣ የሰብዓዊ
መብት በመርገጥ፣ ሕዜብን በማሸበር፣ ወዯ ላሊ አገር እንዱሰዯዴ በማዴረግ፣ ወተ ሲሆን አገር ቤት የሚቀረው
ዯግሞ በግዴ ጸጥ ይዯረጋሌ፤ ይህ ሁለ ሲሆን ግን እናንተም ሆነ ህወሃት ምንም ነገር እንዲሌተከሰተ ነው
የምታስመስለት። ወጥታችሁ መግሇጫ ስትሰጡም ሆነ ስሇ ሌማት ስታወሩ ይህ ሁለ ግፍ በአገራችን ሊይ
እንዲሌተፈጸመ ስታስመስለ ሁሇት ዓስርተ ዓመታትን አሳሌፋችኋሌ። “ሇብሔር ብሔረሰቦች” መብት መከበር
በሚሌ ራሳችሁ ያቋቋማችሁት የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠሌ የሚሌ ቢሆንም በተቃራኒው
የኢትዮጵያን ሕዜብ እስከ ቀበላና ቤተሰብ ዴረስ በራሳችሁ ቁጥጥር (ጥርነፋ) ሥር በማዋሌ እኩይም ቢሆን
ራሳችሁ ሊወጣችሁት መመሪያ እንኳን የማትገዘ መሆናችሁን በተዯጋጋሚ አስመስክራችኋሌ።
አገራችንን ሊሇፉት 23ዓመታት ስታሌቧት ከቆያችሁ በኋሊ በረሃ በነበራችሁበት ወቅት እና እስካሁን ዴረስ
“ነፍጠኛ አማራ” እያሊችሁ ስታማርሩት የነበረው መሊው የኢትዮጵያ ሕዜብ እናንተ በዯርግ ሊይ ከነበራችሁ
መራርነት ባሇፈ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሌ። ይህ ሁኔታ ነው ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ መመሥረት አንደ
ምክንያት። እናንተ እስካሁን ስታዯርጉት የቆያችሁት ፍጹም የተሳሳተና መሰሪ ነው። በዙህ ምክንያት ሕዜብ
ቢማረርባችሁና ግፉ አንገቱ ቢዯርስ ሌትዯነቁ አይገባችሁም፤ ምክንያቱም ሕዜቡ በቅቶታሌ፤ አንገፍግፎታሌ።
ሊሇፉት ዓመታት ሕዜቡን አንዴ የማዴረግና ሇውጥ የማምጣት ዕዴሌ ነበራችሁ። ከዙህ ይሌቅ ግን በአገሪቷና
በሕዜቡ ሊይ መከፋፈሌን እንዱሁም መተሊሇቅን የሚፈቅዴ ወራዲ ሥርዓት ነው የፈጠራችሁት። ታዱያ በራሳችሁ
ያመጣችሁትን ይህንን ሁለ ችግር እንዳት ነው ሌትጋፈጡት የምትችለት?
ይህ ብቻ አይዯሇም እውነትን እጅግ በጣም የምትፈሩት ነገር ነው። “ብሔር ብሔረሰቦች” በሚሌ ቅዠት
ኢትዮጵያን መሠረትን አሊችሁ። ይህ ትክክሌ እንዲሌሆነ በማስረዲት እውነቱን የተናገሩትን ሁለ በመግዯሌ፣
በማሰር፣ በማስወገዴ፣ ዯብዚቸውን በማጥፋት፣ ወተ ህወሃት ከእውነት ጋር በሚጋፈጥበት ጊዛ የሚያሳየውን አሳፋሪ
ገጽታ ቁሌጭ አዴጋችሁ በገሃዴ አሳያችሁ። ይህ ዴርጊት እናንተን ሇኅሉና ወቀሳና ውርዯት የሚያጋሌጣችሁ ብቻ
ሳይሆን መቅኒያችሁን የሚመጥ፤ ነፍሳችሁን ቅርጥፍ አዴርጎ የሚበሊ ቅንቅን ነው። ከእናንተ መካከሌ አንዲንድች
አሁንም እሌኸኛና እብሪተኛ በመሆን ሌባቸውን አዯንዴነው ሉሆን ይችሊሌ፤ ሇብዘዎች ግን ሏቅን መካዴ
ሇእብዯትና ሇሞት የሚያዯርስ እንዯሆነ እሙን ነው።
ህወሃት የሚዱያውን መስክ ሇራሱ ጥቅም እንዯተቆጣጠረው የተመሰከረ ቢሆንም በተሇይ ሰሞኑን የወጣ መረጃ
እንዲመሇከተው በየዴረገጹ ሇሚወጡ ጦማሮች እና አስተያየቶች እናንተ በገንብ የገዚችኋቸው ቅጥረኞች
ማንነታቸውን በመዯበቅ ምሊሽ እየሰጡ የህወሃትን መሌካምነት እንዯሚሰብኩና የአጸፋ ፕሮፓጋንዲ እንዯሚነዘ
የተዯረሰባቸው መሆኑ ታውቋሌ። አገር እንመራሇን ብሊችሁ ተቀምጣችሁ እንዱህ ዓይነቱ ተግባር ስታስዯርጉ
ኅሉናችን ነጻ ነው ብትለ ማን ሉያምናችሁ ይችሊሌ? በአገራችን “መከበር በከንፈር” እንዯሚባሌ ይህንን ሁለ ግፍ
ስትፈጽሙ ቆይታችሁ በሕዜቡ ሇመከበር መፈሇጋችሁ ሇራሳችሁ ሉገርማችሁ ይገባ ነበር። የፈሇጋችሁትን ዓይነት
መሸፋፈን ብታዯርጉ፤ አሳምራችሁ ብታቀርቡት፣ የሕዜቡን ምሬት ግን በምንም ሌታፍኑት አትችለም!

ሇተሻሇ ወዯፊት አማራጩ እውነተኛ ሇውጥ ብቻ ነው! የይስሙሊ ተሃዴሶ ተቀባይነት የሇውም!
ሁኔታዎች አሁን ባለበት ዓይነት እንዯማይቀጥለ እሙን ነው፤ መጨረሻው ይመጣሌ። አገሪቷ ወዯ ሁከትና ቀውስ
ውስጥ ከገባች እጅግ ከፍ ያሇውን ክፍያ የምትከፍለት እናንተና ሌጆቻችሁ እንዱሁም ዜርያችሁ ነው። ሆኖም
ማናችንም ብንሆን ይህ ሲከሰት ማየት አንፈሌግም። ስሇዙህ የዙህ ዯብዲቤ ዋንኛ ዓሊማም እናንተ ይህንን
እንዴትረደ ሇማዴረግና ሁኔታው እንዲይከሰት ምን ማዴረግ እንዲሇባችሁ ሇማሳወቅ ነው።
እናንተ አሁን ዴረስ የምትከተለት ፖሉሲዎች ሁለ ሲወጡና ሲቀምሙ የኖሩት በቀዴሞው ጠ/ሚ/ር መሇስ ዛናዊ
ነበር። ጊዛውን ጠብቆ የሚፈነዲውን ፈንጂ ሇእናንተ አውርሰው እርሳቸው አሌፈዋሌ። እናንተስ ምንዴነው
የምታዯርጉት? ከአጠቃሊዩ የኢትዮጵያ ሕዜብ ትግሬዎች 6በመቶ ናችሁ። ይህ ሲነገራችሁ ምንም እንዲሌሆነ እና

እንዯማይሆን ሇማስመሰሌ አትሞክሩ። ቁጥራችሁ ትንሽ ሆኖ ያዯረሳችሁት በዯሌ እጅግ ግዘፍና ፈጽሞ የማይረሳ
ነው። በአንዴ አገር ሊይ አንዴ ቡዴን ሇብቻው ሁለንም ነገር ሲቆጣጠር የሚከሰተውን ሇማወቅ ሩቅ መሄዴ
አያስፈሌግም - ሩዋንዲ ቅርባችን ናት። መሇስ ሲቀምሙት ከቆዩት የማታሇያና ብሌጣብሌጥ ታክቲክ ጋር
ተዯምሮ የኢትዮጵያ ሁኔታ ከሩዋንዲም የባሰ ይሆናሌ ብል መናገር ይቻሊሌ። መሇስ ጥልት የሄዯውን እሣት
በጉያችሁ አቅፋችሁ ነው ያሊችሁት።
በመጋቢት ወር 1988ዓም በሩዋንዲ የሆነው አሳዚኝና ሰቅጣጭ ዴርጊት የተጀመረው በዙያው በመጋቢት ወር
አይዯሇም። ይሌቁንም ሇዓመታት የወሰዯ አፓርታይዲዊ የር ፖሉሲ አንደን ር የበሊይ በማዴረግ፣ ሥሌጣን
ሇራስ ወገን ብቻ በማዴረግ፣ ኃብትን ሇራስ ወገን በማግበስበስ፣ ላልችን በማሰር፣ በመግዯሌ፣ በማሰቃየት፣ …
ዓመታት ካሇፉ በኋሊ ነበር። በወቅቱ የተጮኹ የማስጠንቀቂያ ዯወልች ነበሩ፤ የሰማቸው ግን አሌነበረም። አሁን
ግን ከ20 ዓመታት በኋሊ ሩዋንዲውያን እስካሁን ቁስሊቸውን ሇማሻር አሌቻለም፤ ሇውጦች ቢኖሩም የቁስለ
ጥሌቀት እና የፈሰሰው ዯም ያረጠበው መሬትና የሞሊው ወንዜ አሇመተማመንን ቢያሰፍንም ዕርቅን ብቸኛ
አማራጭ በማዴረግ በፈውስ ሂዯት ውስጥ ይገኛለ። ይህ ሁለ ከመሆኑ በፊት ግን የተሰጡት ማስጠንቀቂያዎች
አዴማጭ ሉኖራቸው ይገባ ነበር።
ብዘዎች በአሁኑ ጊዛ ኢትዮጵያ ቀጣይ ሩዋንዲ ሌትሆን ትችሊሇች እያለ ነው። በ1997 ምርጫ መሇስና የህወሃት
ማዕከሊዊ ኮሚቴ የቅንጅት አመራሮችን በትግሬዎች ሊይ የር ማጥፋት ወንጀሌ ፈጽመዋሌ ብሊችሁ የፈጠራ ክስ
መስርታችሁ ነበር። የቅንጅት አመራሮች ይህንን በጭራሽ ያዯረጉት ባይሆንም እናንተ ግን በአገሪቷ ሊይ ያሇውን
አዯጋ ሇራሳችሁ የፖሇቲካ መጠቀሚያ በማዴረግ በራሳችሁ ሕዜብ ሊይ ፈርዲችሁበታሌ፤ ሁኔታው ባይከሰተም
በሰው አእምሮ ውስጥ ይህ ክፉ አሳብ እንዱገባ በማዴረግ እንወክሇዋሇን የምትለትን የትግራይ ሕዜብ ሇዕሌቂት
ዲረጋችሁታሌ። በወቅቱ በሥሌጣን ሇመቆየት ስትለ እና ተቃዋሚዎቻችሁን ሇማክሸፍ ብትጠቀሙበትም ተክሊችሁ
የሄዲችሁት ግን በአገራችን የር እሌቂት እንዱነሳ የሚያዯርግ ፈንጂ እንዯሆነ ራሳችሁ ምስክርና ተጠያቂ ናችሁ።
እኔ በግላም ሆነ የጋራ ንቅናቄያችን በዴርጅት ዯረጃ ይህ በጭራሽ እንዱከሰት የማንፈሌገው ቢሆንም ፍርሃቻው
ግን አሇ። ባሌነዯዯበት እንዯማይጨስ ሁለ ፍርሃትና ስጋት ዯግሞ እንዱሁ ያሇምክንያት አይከሰትም። ሕዜቡ
ያሇውን ፍርሃቻ እኔ በግላም ሆነ የጋራ ንቅናቄያችን ባሇው የመገናኛ መስመር አገር ቤት ጎብኝተው ከሚመጡም
ሆነ እዙያው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለትና ላልች ሰፋ ያሇ ጥናት ከሚያካሂደ በየጊዛው የምንሰማው ነው። ከእነዙህ
ሁለ የምናገኘው መረጃ የሚያመሇክተው ሕዜቡ ምን ያህሌ በህወሃትና በትግሬዎች ሊይ እያመረረ መምጣቱን
ነው። ሁኔታው ያሳሰባቸው ኢትዮጵያውያን ሇአገሪቷም ሆነ ሇቤተሰቦቻቸው በማሰብ አንዴ መሊ መፈሇግ
እንዲሇበት ይወተውታለ።
“ሌማት፣ ህዲሴ፣ …” እያሊችሁ እውነታውን ሇመዯበቅ ብትሞክሩም ውጥረት ከነገሠ ግን ቆይቷሌ። በትግሬዎችና
በላልች ኢትዮጵያውያን መካከሌ ያሇው ሌዩነት በተሇይ ከውጭ ሇሚመጡ ኢትዮጵያውያንም ሆነ ላልች በግሌጽ
የሚታይ ነው፤ ሌዩነቱ የሚታየውም ከቦላ ኤርፖርት ጀምሮ ነው። ወዯ አገር ሲገቡ ትግሬ በመሆናቸው ብቻ
የተሇየ መስተንግድና አገሌግልት ሲሰጣቸው ማየት ሇብዘዎች አዱስ አይዯሇም። በኤርፖርቱ ውስጥ ያለት
የጉምሩክ ሠራተኞች ትግሬዎች መሆናቸው አንደ ማረጋገጫ ነው። (በነገራችን ሊይ ይህ በራሱ ወዯ አገር ውስጥ
ማን እንዯሚገባ ማን ከአገር እንዯሚወጣ በታማኞች ሇመቆጣጠር ሆን ተብል የተዯረገ ነው።)
ከበርካታ ክስተቶች መካከሌ አንዴ የቅርብ ጊዛ ምሳላ ሌጥቀስ፤ የኤላክትሮኒክስ ዕቃዎች የያ አንዴ ኢትዮጵያዊ
ወዯ አገሩ በቦላ በሚገባበት ወቅት የጉምሩክ ሠራተኛው እጅግ ከፍተኛ የሆነ ቀረጥ ይጭንበታሌ (በብዘ ሺዎች
የሚቆጠር)። ግሇሰቡም ይህንን ያህሌ ሇመክፈሌ እንዯማይችሌ ይናገራሌ። ይህን ጊዛ የጉምሩክ ሠራተኛው ዕቃው
እንዯሚወረስ (ወዯ ጉምሩክ እንዯሚገባ) ይነግረዋሌ። በመጨረሻ ሊይ በአማርኛ ይናገር የነበረው የዕቃዎቹ ባሇቤት
የቋንቋ ማርሹን በመቀየር በትግሪኛ መናገር ይጀምራሌ። የጉምሩክ ሠራተኛውም በመዯነቅ ሇግሇሰቡ በሰጠው
ምሊሽ አስቀዴሞ ሇምን ትግሬ መሆኑን እንዲሌተናገረ የሚጠይቅ ነበር። በጉዲዩ ሊይ ገብቶበት የነበረው
ሱፐርቫይርም ዕቃዎቹን ወዯ ሻንጣው መሌሶ ያሇ አንዲች ክፍያ እንዱሰናበት አዴርጎታሌ። ሲሰናበትም
ሱፐርቫይሩ ግሇሰቡን እንዱህ ይሇዋሌ፤ “አንተ የኛ ነህ እንዳ!? - እኛ እኮ የታገሌነው፤ ወዯ በረሃ የሄዴነው ሊንተ

ነው - በሌ እቃህን ያዜና ወዯ ቤትህ ሂዴ”
በማዯጉ ቋንቋውን አቀሊጥፎ የሚናገር ነበር።
ይፈጸም ይሆን? ሇዙህም ነው በአሁኑ ጊዛ
የሚለት፤ አንደ ሇትግሬዎች የሚሠራ ላሊው

በማሇት አሰናብቶታሌ። እውነቱ ግን ግሇሰቡ ትግሬ ሳይሆን አብሮ
ታዱያ እንዱህ ዓይነቱና ከዙህም ያሇፈ የረቀቀ ስንት ኢፍትሃዊነት
ሰዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሇት ዓይነት ሕግጋት ናቸው ያለት
ዯግሞ ሇተቀረው ኢትዮጵያዊ!

በርካታ ኢትዮጵያውያን እኔንም ጨምሮ ሇአገራችን ሰሊማዊና ሊቂ ፍትህ እንዱሁም ሕጋዊ መንገዴ የሚከናወን
ዕርቅ እንጂ የሩዋንዲ ዓይነት ወይም በጎረቤት ዯቡብ ሱዲን የሆነውን ዓይነት መተሊሇቅና ውዴመት በጭራሽ
አንመኝም። በአሁኑ ወቅት ባሇው ሁኔታ ሇበርካታ መቶሺዎች ሇሚሆኑት ዯቡብ ሱዲናውያን ስዯተኞች ዕርዲታ
ሇማዯረግ የማይቻሌበት ዯረጃ ተዯርሷሌ። አስቀዴሞ መፍትሔ ካሌተፈሇገ በኢትዮጵያስ ይህ ከመሆን
የሚከሇክሇው ምን አሇ? ጥፋቱ ሲመጣስ እናንተን የሚታዯግ ማን ይሆን? ከዙህስ የምታመሌጡ ይመስሊችኋሌ?
ባሇፉት ቅርብ መናት በአገራችን ይህንን ተግባራዊ ሇማዴረግ ሳንችሌ ቀርተናሌ - መንግሥቱ አሌሆነሇትም፣
መሇስ አሊዯረገውም፣ አሁን ዯግሞ የተተካችሁት እናንተ ህወሃት/ኢህአዳጎች እየከሰራችሁ ነው። ከዯገማችሁት
ሁሊችንም እንዯገና አብረን እንወዴቃሇን። አወዲዯቁ የሚከፋው ግን ሇእናንተ ነው፤ እጅግ ብዘ የምታጡት
አሊችሁና፤ ቀሪው የኢትዮጵያ ሕዜብ 23ዓመታት ሲያጣ ስሇኖረ የቀረው ነገር ስሇላሇ የሚያጣው እንዯ እናንተ
አይከፋም። ስሇዙህ ዕርቅ አማራጭ የላሇው መፍትሔ ነው፤ ይህ ግን ጭፍን “አንተም ተው፤ አንቺም ተው”
ዓይነት ጭፍን ዕርቅ ሳይሆን ጥፋትን ማመን፣ እውነትን መቀበሌ፣ በዯሌን ማመን፣ እውነተኛ ተሃዴሶ ማምጣትና
ፍትሕን ማስፈን የሚጠይቅ ነው። እንዱህ ዓይነት እውነተኛ ሇውጥ ካሌመጣ ህወሃት ሇቀጣዩ ትውሌዴ ጥሊቻና
ቂም በቀሌ ነው የሚያስተሊሌፈው። ይህ ዯግሞ በህወሃትና በአመራር ሊይ ባሊችሁት ብቻ የሚያነጣጥር ሳይሆን
በትግሬዎች ስም አገር ስትገዘ እንዯመኖራችሁ አዯጋው የትግሬዎች በሙለ ይሆናሌ። ከመሇስ ጋር ተዯምሮ
የእናንተም እውነተኛ ውርስ/ላጋሲ ይህ ይሆናሌ።
ስሇዙህ ሇዙህ የተቀዯሰ ዓሊማ ያሊችሁን ፈቃዯኛነት በግሌጽ አሳዩ። ወዯ ዴርዴሩ ጠረጴዚ ኑ! የፖሇቲካ እስረኞችን፣
ጋዛጠኞችን፣ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾችን፣ የሃይማኖት መሪዎችን እና የተቀናቃኝ ፓርቲ መሪዎችን ከእስር
በመፍታት ፈቃዯኛነታችሁን አሳዩ። ከእናንተ ጋር ሚቃወመውን ሁለ “አሸባሪ” በማሇት ማሰራችሁን አቁሙ!
ኃይሌን ወይም ጉሌበትን በመጠቀም እስከመጨረሻው በሥሌጣን አትቆዩም! በዓሇም ታሪክ ያሌተከሰ ስሇሆነ
እናንተ ሌትከውኑት አትችለም። እናንተ አሇን ከምትለት ጉሌበት በብዘ እጥፍ የሚበሌጥ የነበራቸውም
ተንኮታኩተዋሌ። ስሇዙህ ከትዕቢታችሁ ተንፍሱ፤ ትህትና አሳዩ፤ ከፍ ብሊችሁ የተሰቀሊችሁበት ከመሰሊችሁ “ፎቅ”
ውረደ! ሇሇውጥ ያሊችሁን ግሌጽነት አሳዩ! ሇዓመታት ሳታቋርጡ ስታወሩ የነበራችሁትን ውሸት አቁሙ፤ እውነትን
መናገር ተሇማመደ። የሃሰትን መንገዴ ሳይሆን ትክክሇኛውን በመከተሌ በዛጎች መካከሌ መተማመን እንዱፈጠር
የሚያስችሌ ሥራ ማከናወን ጀምሩ!

ይህንን ወርቃማ ዕዴሌ አታባክኑት!
ባሇፉት 60ዓመታት በሊይ ኢትዮጵያ በአምባገነናዊ ሥርዓት ሥር ስትገዚ ኖራሇች። ከዙህ አንጻር ሕዜባችን በቂ
ግፍ፣ መከራ፣ ስቃይ፣ ዯም መፍሰስ፣ ሰቆቃ፣ … አሌተቀበሇም ትሊሊችሁ? የብዘዎች ቤት ፈርሷሌ፣ የበርካታዎች
ንጹህ ዯም ፈሷሌ፣ የብዘዎች ሌብ ዯግሞ በቂም፣ በበቀሌ፣ በጥሊቻ፣ በምሬት ተወጥሯሌ። ተራው ዯርሶ እነርሱም
ዯም እስኪያፈሱና የተቀማባቸውን መሌሰው እስኪርፉ ቀናቸውን የሚጠብቁ ጥቂቶች አይዯለም።
እስቲ ሇጥቂት ጊዛ ቆም ብሇን እናስብ፤ እናንተም ሇበርካታ ዓመታት ከተጠመቃችሁበትና ከተፈቃችሁበት
የማርክሳዊና ላኒናዊ አመሇካከት ትንሽ ቆም ብሊችሁ ሁሊችንም ወዯ ፈጣሪ አምሊክ እንመሌከት። ማን
እንዯነበርን እና አምሊክ የሰጠንን ሰብዓዊነት ሇጥቂት ጊዛ እናጢን። እጅግ በጣም ወዴቀናሌ፤ ከመስመሩ ርቀን
ሄዯናሌ፤ ስህተታችንን እንቀበሌ። ነገር ግን በፈጣሪ ኃይሌ ከወዯቅንበት እንነሳሇን፤ እንዯገናም እንዯ አንዴ ሕዜብ
እርስበርስ መዋዯዴም እንችሊሇን።

የሰዎች ስግብግብነት በመንግሥታት ሕግ ውስጥ እየተሰነቀረ ሇሕዜባችንና ሇመጪው ትውሌዴ እርግማን
አትርፈናሌ። ከራስ ወዲዴነት እና ሇራስ ወገን ወይም ር ብቻ ከማሰብና ከመሥራት ይሌቅ በአገራችን በበርካታ
ወገኖች ንዴ እንዯሚታወቀው ያሇውን ማካፈሌ የተሇመዯና የተቀዯሰ ተግባር እንዯገና የምንፈጽምበት ጊዛ አሁን
ነው። ይህንን አምሊካዊ የሆነ ነገር ትተን ከወዳት ይሆን ሇራሴ ወገን፣ ሇራሴ ሕዜብ፣ ሇራሴ ር፣ … የሚሌ አጥፊ
ነቀርሳ ውስጥ የገባነው? በተሇይ እናንተ በህወሃት/ኢህአዳግ አማካኝነት ሥሌጣን ከጨበጣችሁ በኋሊ የራስ
ወዲዴነቱና ወገናዊነቱ መጠን እየከፋ ከመሄደ የተነሳ ባሁኑ ወቅት ሲከሰት ማየት ምንም የማይገርም ነገር ሆኗሌ።
በአገራችን የተሇመዯው አብሮ የመካፈሌ ባህሌ የግራው አስተሳሰብ አቀንቃኞች እንዯሚለት ሃብትን ማሰራጨት
አይዯሇም። የአንደን ሃብት ወስድ ሇላሊው መስጠት በፍጹም ትክክሇኛ ተግባር አይዯሇም፤ ላሊው ዓይነት ላብነት
ነው። የአገራችን ባህሌ ግን አብሮ መካፈሌን ከፍቅር፣ ከሇጋስነት፣ ከመተሳሰብ የመነጨና ወገናዊነትን የሚጻረር
ነው። ኢትዮጵያችን አንዱህ ዓይነት ነበረች፤ አሁንም ተመሌሳ እንዱህ መሆን ትችሊሇች። እንዱህ ዓይነቷን
ኢትዮጵያ ውስጥ ሇመኖር እኔም ሆንኩ ላልች የማይፈሌጉበት ምንም ምክንያት የሇም። ሇመጪው ትውሌዴም
ማውረስ የምፈሌገው ይህንኑ ነው። እናንተስ? እውነትን መካዴ ማንም አይችሌም! ሥሌጣን በወሰዲችሁበት ጊዛ
አንዴ ወርቃማ ዕዴሌ አመሇጣችሁ። ላልችን ሁለ ማስተባበር ስትችለ አሻፈረኝ አሊችሁ። ዯርግንም እንኳን
ቢሆን ጨምሮ ሇሁለም መንገደን መክፈት ስትችለ የራሳችሁን ነጻ አውጪ ዴርጅትና ር ብቻ ይዚችሁ ሁለንም
ከህወሃት እና ከትግሬ በታች ማዴረጉን ተያያዚችሁበት። ብዘዎችን አስመረራችሁ፤ አስከፋችሁ። እናንተ በበረሃ
ተሰማን ያሊችሁትን ስሜት ባሁኑ ጊዛ በሚሉዮኖች በናንተ ሊይ እየተሰማቸው ነው። “ብሶት የሚወሌዯው”
እናንተን ብቻ እንዲሌሆነ ታውቁታሊችሁ፤ አገሪቷን ከሰሜንና ዯቡብ እንዱሁም ከምስራቅና ምዕራብ በማጠርና
በመዴፈን “የማንበገር ሆነናሌ” ብትለም “ብሶት የሚወሌዯው” እዙያው አራት ኪል አፍንጫችሁ ሥር ስሊሇመኖሩ
አንዲች ማረጋገጫ ሉኖራችሁ አይችሌም። ስሇዙህ ቀን ሳሇ፤ ጊዛ መሌኩን ሳይቀይር አሁን ባሊችሁ ዕዴሌ
ተጠቀሙ! ይህ ሳይሆን ቀርቶ እናንተ በሥሌጣን ሊይ ባሊችሁበት ባሁኑ ወቅት ያሌረጋችሁት ዕዴሌ መን ፊቱን
ሲቀይር ሇእናንተ የሚረጋሊችሁ ይመሰሌሊችኋሌ?
እናንተ ሇበቀሌ የነበራችሁ ዓይነት ምርጫ እኔ ሳይኖረኝ የቀረ አይምሰሊችሁ! በእናንተ በህወሃት ታጣቂዎች
የቅርብ ወገኖቼና መድቼ በጋምቤሊ ተጨፍጭፈዋሌ፤ ዯማቸው ፈሷሌ፤ ካገር ተሰዴዯዋሌ። ነገር ግን ከእኔ
ብቀሊና ጥሊቻ በሊይ የሆነችና የወዯፊቱ ትውሌዴ በኔ የዯረሰው ዓይነት እንዲይዯርስባት የምመኛት ኢትዮጵያ
በውስጤ ስሊሇችና ያችንም ኢትዮጵያ ሇማየት ስሇምመኝ የይቅርታ እና የዕርቅን አማራጭ መንገዴ ተከትያሇሁ።
ሇዙህም ነበር ሇቀዴሞው መሪያችሁ መሇስ፣ ሇትግሬዎችና ሇላልች ኢትዮጵያውያን ከዙህ በፊት በሊኩት ዯብዲቤ
ሁኔታዎችን ሁለ ርዜሬ ሇማስረዲት የሞከርኩት። ያንን በጻፍኩበት ወቅት በአገሪቷ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ
የተዚባ የሃብት ስርጭት መኖሩንና በተሇይ የዙህ ዋንኛ ተጠቃሚ ትግሬዎች መሆናቸውን ጠቅሼ ነበር። ይህንን
ከጻፍኩ በኋሊ በርካታ የተሇያዩ ምሊሾችን ከትግሬዎች ያገኘሁ ሲሆን በዙህ አግባብነት በላሇው የሃብት ስርጭት
ዘሪያ ትግሬዎች ስሇመጠቀማቸው የሰበሰብኩትን ምሊሽ በዙህ መሌኩ ጠቅሇሌ አዴርጌ አቅርቤዋሇሁ።
1. ሁለም ትግሬ እኩሌ አሌተጠቀመም፤ ብዘዎች ዴሆች ናቸው እንዯላሊው ኢትዮጵያዊ ዕርዲታ ይሻለ፤
ይህ አስተሳሰብ እውነተኛ ነው ተብል ሉወሰዴ ይችሊሌ። ብዘዎቻችን ስሇ ትግራይ ስናስብ ትግሬ የሆነ ሁለ
ዯሌቶታሌ፣ ተጠቀሟሌ በሚሌ ማጠቃሇያ ሁለንም በአንዴ በመፈረጅ ስህተት እንፈጽማሇን። በትግራይ
የሚገኙትን ዴሆች ሇመርዲት ትሌሌቅ ፕሮጀክቶች ይካሄዲለ፤ ይህ በመሠረቱ መሌካም ነገር ነው፤ እንዯ ዛጋ
ቢረደ ሌንዯሰት ይገባናሌ። ችግር የሚሆነው ግን “ትግራይ በጦርነት ተጎዴቷሌ” እየተባሇ ከላልች ክሌልች
በተሇየ መሌኩ ትግራይን ብቻ ሇማሌማት የሚዯረገው አሰራር ፍጹም ኢፍትሃዊና ረኛ ነው። ሇምሳላ እኔ ራሴ
በ1993ዓም በጋምቤሊ የሌማት ፕሮጀክት ሇማቋቋም በምንቀሳቀስበት ጊዛ ወዯ ትግራይ እንዴሄዴና እዙያ
ኢንቨስት እንዲዯርግ ግፊት ተዯርጎብኝ ነበር። የተሰጠኝም ምክንያት “እዙያ በርካታ መረዲት ያሇባቸው አለ”
የሚሌ ነበር። ባሊውቅ ኖሮ እታሇሌ ነበር፤ ነገር ግን ጥያቄውን ውዴቅ አዯረኩት።
ህወሃት ሥሌጣን በመቆጣጠሩ ሁለም ትግሬ ዯሌቶታሌ ማሇት አይቻሌም። ፕ/ር መስፍን ወሌዯ-ማርያም “የወያኔ
ጥሊቻ ፍሬ” በሚሌ ርዕስ በቅርቡ በጻፉት ጦማር እንዱህ ይሊለ፡- “የትግራይ ሕዜብ መዯህየቱ አሌበቃ ብልት

ሲሇምንም እየተሳቀቀ ነው፤ የሚሇምነው ትግሬ ሇብዘ ሰዎች ትግሬና ወያኔ አንዴ መስል እንዯሚታየው ያውቃሌ፤
አብዚኛው ሰው በወያኔ ሊይ ያሇውን ስሜት ያውቃሌ፤ ስሇዙህም ሲሇምን ሰዎች በወያኔ ሊይ ያሊቸውን ስሜት
ስሇሚያራግፉበት እየተሸማቀቀ ነው፤ አንዴ የትግራይ ቄስ ከአርሲ ነኝ አለኝና ሇምን እውነቱን አይናገሩም
ስሊቸው እውነቱን ስናገር የማገኘው ስዴብ ብቻ ነው አለኝ፤ እኒህ ሰው ምን በወጣቸው የወያኔን ኃጢአት ተሸካሚ
ይሆናለ፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በትግሬነቱ የተጠቀመ አሇ፤ እኔ የማውቀው የዯርግ ወታዯር የነበረ ትግሬ ቆስል
ከውትዴርና ወጣና በአንዴ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የጥበቃ ሥራ ሊይ ነበር፤ በጣም ይቸግረው ነበር፤ ሚስቱ
ሕመምተኛ ነበረች፤ የቤት ኪራይ መክፈሌ ይቸገር ነበር፤ ዚሬ ግን የሚሇብሰው ሌብስ ላሊ ነው፤ ከኑሮውም ተርፎ
ሇሲጃራና ሇጫት እያወጣ ነው፤ ወይም ላልች እያወጡሇት ነው፤ ትግሬነታቸው ብቻ እንዱህ የዯሊቸው በጣም፣
በጣም ጥቂቶች ናቸው፤ ስሇዙህም በወያኔ አገዚዜ ትግሬ ሁለ ተጠቅሞአሌ ማሇት ከጉሌሁ እውነት ጋር የሚጋጭ
ስሕተት ነው፤ አብርሃ ሰዎች ትግሬ ሁለ ተጠቃሚ ሆኗሌ ሲለ “ያመኛሌ” ማሇቱ ይገባኛሌ።”
ከዙህ አንጻር ሁለም ተጠቃሚ እንዲሌሆነና የትግራይ ሰዎች የተገሇለ መሆናቸው ግሌጽ ነው። ይህም የሆነው
አፓርታይዲዊውን ሥርዓት በመቃወማቸው ሲሆን የተቀሩት ግን ከትክክሇኛው ር - ከአዴዋ - ባሇመሆናቸው
ነው።
2. ህወሃት ዯርግን አሸንፏሌ ስሇዙህ ሽሌማቱ ይገባናሌ፤
ይህንን አስተሳሰብ ከሚያራምደት መካከሌ አንደ ወገን በትግራይ ሌማቱ እየተካሄዯ መሆኑን እና ሇትግራይ
ሰዎችም የተሻሇ ዕዴሌ እንዯተሰጣቸው ያምንና ይህ ሁለ መሆን ያስፈሇገው ትግሬዎች ይህ ስሇሚገባቸው ነው
የሚሌ ነው። ዯርግን የተፋሇሙት ላልቹስ? በእርግጥ ትግሬዎች ብቻ ናቸው ዯርግን ያስወገደት? ትሌቁን ዴርሻ
ተወጥተው ይሆናሌ፤ ግን ላልችም በር ተዯራጅተው ሲፋሇሙ እንዯነበር ታሪካቸው ይመሰክራሌ። ከእነዙህ
መካከሌ የኦሮሞ፣ የኦጋዳን፣ የጋምቤሊ፣ የሲዲሞ፣ የአፋር፣ የቤንሻንጉሌ፣ … አርነት ንቅናቄዎች ተጠቃሽ ናቸው።
ላልች አናሳ ናቸው በሚሌ ቅዴሚያ እንዲይኖራቸው ሇማዴረግ በምን ያህሌ ማነስ አሇባቸው? ላልችን
በኢትዮጵያዊነት ተጠቃሚ ሊሇማዴረግ ምን ያህሌ በቁጥርና በመስዋዕትነት መብሇጥ ይገባቸዋሌ? እናንተስ በምን
ያህሌ መስዋዕትነት በሌጣችሁ ነው የበሊይነቱን ሇመውሰዴ የቻሊችሁ? ወይስ በትጥቅ ትግለ መን የእናንተ
የህይወት መስዋዕትነት ላሊው ከከፈሇው ይበሌጣሌ? መሇስ እንዲሇው “የወርቅ ር” ዯም ከላሊው ስሇሚበሌጥ
የማሸነፉ “ሽሌማት” ይገባችኋሌ?
3. አማራዎች ተመሳሳይ ነገር ፈጽመውብናሌ፤ በሥሌጣን ካሌቀጠሌን ላሊው ተመሳሳይ ያዯርግብናሌ፤
ይህ መከራከሪያ የተሳሳተ ብቻ ሳይሆን ከሞራሌም አኳያ ውዲቂ ነው። በፈጣሪ ንዴ እናንተ አዯረጋችሁትም
ላልችም በናንተ ሊይ አዯረጉት የሚሇወጥ ነገር የሇም፤ የሁለንም በዯሌ የሚመሇከት ነውና። ይሌቅ ይህ ዓይነቱ
አስተሳሰብ ላልችን ሇመጉዲት ሆን ተብል የተቀነባበረ ሴራ ነው። እንዱህ ያሇው በራስ ወዲዴነት የታጠረ
አስተሳሰብ ነው ሇመናት የአገራችንን ሕዜብ ሲያንገሊታና ሲያሰቃይ የኖረው።
በቅዴሚያ በአማራ ስም በዯለን የፈጸመና ኃሊፊነት የወሰዯ የሇም። ሲቀጥሌ የቅርብ ታሪካችን ስንመሇከት እናንተ
በትግሬ ስም አገር አየገዚችሁት እንዲሊችሁት እንዯ እናንተ በአማራ ስም ዴርጅትና ፓርቲ አቋቁሞ አገር የገዚ
የሇም። ሇመሆኑ አማራ ብሊችሁ የምትጠሩት የትኛውን ነው? ወይስ እናንተ እንዯምትለትና ከሟቹ መሪያችሁ
አንዯበት ሲነገር እንዯሰማነው “የአማራ አስተሳሰብ” ነው? ይህ ሁለ ይሁን እንበሌና “አማራ ገዜቷሌና … ”
በሚሇው ሃሳብ እንኳን ብንሄዴ አሁን እናንተ እንዱህ አዴርጋችሁ ስሊፈናችሁት ወዯፊት ጊዛውን ጠብቆ የጠጣውን
ፍዲ የማያስከፍሊችሁ ይመስሊችኋሌ? ሇዙህ ነው ይህ አስተሳሰብ ከሞራሌ አኳያ የቀጠ ነው ያሌኩት።
ይሌቁንም ባሌንጀራህን/ጎረቤትህን እንዯ ራስህ ውዯዴ በሚሇው የሊቀ መመሪያ መሠረት ላልች ሇእናንተ ጊዛውን
ጠብቀው እንዱቆሙሊችሁ እናንተ አሁን ሇላልች ሌትቆሙ ይገባችኋሌ። ከራችሁ ሳጥን ወጥታችሁ፤ ይህ
ተዯርጎብናሌና ይህንን እናዯርጋሇን ከሚሌ ጠባብነት ተሊቅቃችሁ ሇሰብዓዊነት መቆም ዋንኛ መመሪያችሁ
ብታዯርጉ ራሳችሁንና መጪውን ትውሌዴ ታተርፋሊችሁ። እናንተም ብቻ ሳትሆኑም ላልችም በርና በጎሣ
የጠበቡ ሁለ ይህንን ሉያስተውለትና ሉገነቡት ይገባሌ።

4. ህወሃት ሇወገኖቹ፣ ሇሩ እና ሇክሌለ የሚያዯርገውን አዴልአዊነት በጭፍን የሚክደ፤
በዙህ ሥር የሚጠቀሱት በአገሪቷ የሚካሄዯውን አዴሎዊነት ሽምጥጥ አዴርገው የሚክደ ናቸው። እስቲ በየክሌለ
ያሇውን ሌዩነት እንመሌከትና ራሳችሁ ፍርዴ ስጡ። እጅግ በጣም ጥቂቱን ሌጥቀስ።
የትግራይ ክሌሌ
ዓሇምአቀፋዊ የሌማት ፕሮጀክቶች በቅዴሚያ እንዱሄደ የሚዯረግበት
የኤፈርት ዋና ጽ/ቤት የሚገኝበትና በቅርቡ ዊኪሉክስ (ሹሌክዓምዴ) እንዲጋሇጠው ሇኢትዮጵያ ተብሇው
ሇሚሰጡ ዓሇምአቀፋዊ ዕርዲታዎችንና ዴጎማዎችን ኤፈርት ሇትግራይና ሇህወሃት እንዱውለ ያዯረገበትና
በሥሩ ያለት ዴርጅቶች በህወሃት ቁሌፍ ሰዎችና ተባባሪዎቻቸው ቁጥጥር ሥር በመሆኑ ሇትግራይ ክሌሌ
የተሇየ እንክብካቤ የሚከናወንበት
የኢትዮጵያ ወታዯራዊ ሥሌጣን ጠና ስዴስት በመቶ የሚሆነው በትግሬዎች ከመያዘ በሊይ ወታዯራዊ
ተቋማት ዋና መሥሪያ ቤታቸው ያዯረጉበት
ትግሬዎች ከአጠቃሊይ የኢትዮጵያ ሕዜብ ስዴስት በመቶ አካባቢ ሆነው ክሌለ ግን ከየትኛውም ክሌሌ በበሇጠ
ሁኔታ ሆስፒታልች፣ ዩኒቨርሲቲዎችና ላልች ተመሳሳይ ተቋማት የተከማቹበት መሆኑ
በአገሪቷ ብቸኛ የቴክኖልጂ ተቋም ያሇበት፤ ከሚወጡ መረጃዎች ሇመረዲት እንዯሚቻሇው በዙህ ተቋም
ሇመግባት ትግሬ መሆን ወሳኝነት ያሇው እንዱሁም በላልቹ የኢትዮጵያ ክሌልች ያሇውን አሠራር
ሇመቆጣጠር ተማሪዎቹ ከትግሪኛ በተጨማሪ ኦሮምኛ፣ አማርኛ እና እንግሉዜኛ የሚናገሩ እንዱሆን መዯረጉ
እንዱሁም የተቋሙ በር ጠባቂዎች የቀዴሞ ተመራቂዎች እንዱሆኑ በማዴረግ በአገሪቷ ውስጥ ምንም ዓይነት
ተቋም ተፎካካሪው እንዲይሆን የተዯረገበት ክሌሌ መሆኑ
በመንግሥታዊ መዋቅር ውስጥ ያለት ከፍተኛ ባሇሥሌጣናት ከዙሁ ክሌሌ የመጡበት መሆኑ
ኢህአዳግ ብሊችሁ በፈጠራችሁት ዴርጅት ውስጥ የትግራይ ክሌሌ ሕዜብ ከበርካታዎቹ ጋር ሲነጻጸር አናሳ
ሆኖ ሳሇ ከአማራውና ከኦሮሞው ዴርጅት ጋር በመሆን በማዕከሊዊ ኮሚቴ ውስጥ ትግራይ ብቸኛ ተወካይነት
እንዱኖረው የተዯረገበትና ላልቹ በዯቡብ ስም የተጠቃሇለበት የተቀሩት አምስት ክሌልች ከነጭራሹም
ያሌተወከለበት አዴሎዊነት በግሌጽ የሚታይበት ክሌሌ ነው።

ሇመሆኑ ህወሃት/ኢህአዳግ በር ሊይ የተመሠረ አፓርታይዲዊ ሥርዓት ነውን?
ይህንን ጥያቄ ሇመመሇስ በኢትዮጵያ ያለትን ዋንኛ ተቋማት ማን እንዯሚቆጣጠር መመሌከቱ በቂ ይመስሇኛሌ።
ዜርዜሩ እዙህ ሊይ ይገኛሌ (http://www.solidaritymovement.org/downloads/140731-leaders-key-institutions-inEthiopia.pdf) እስቲ ተመሌከቱትና ሇራሳችሁ ወስኑ! እንዯምትለት በእውነት ኢትዮጵያ “የብሔር ብሔረሰቦች
እኩሌነት የተረጋገጠባት” ነች ወይስ የ-ተ-ረ-ጋ-ገ-ጠ-ባ-ት ነች? የፌዳራሌ ጉዲዮች ሚ/ር፣ የውጭ ጉዲይ ሚ/ር፣
የፍትሕ ሚ/ር፣ የብሔራዊ ዯኅንነት አገሌግልት (NISS)፣ የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ሚ/ር (MCIT)፣
ፌዳራሌ ፖሉስ፣ የመከሊከያ ሚ/ር፣ የፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ሚ/ር፣ የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን፣
የሬዱዮና ዛና አገሌግልት - እነዙህ ሁለ ታሊሊቅ ተቋማት የአገሪቱን ስዴስት በመቶ በሚወክለ ትግሬዎችና
የህወሃት አባሊት ቁጥጥር ሥር ያለ ናቸው።
ከእነዙህም ላሊ ላልች አስፈሊጊ የሆኑ ዴርጅቶች፣ የሲቪክ ማኅበረሰቦች፣ … በትግሬዎች፣ በህወሃት አባሊት፣
በህወሃት ዯጋፊዎች፣ … በሞኖፖሌ የተያዘ ናቸው። እንዯ ጠ/ሚ/ር ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ ከላሊ ዓይነት ወገን
የሆኑ ሰዎች ሥሌጣኑን በሚይዘበት ጊዛ አቅራቢያቸውን በሙለ በትግሬዎች በማጠር እውነተኛውን ሥሌጣን
በእናንተ እጅ ይወዴቃሌ።

እንዯሚታወቀው ነጻ የሆኑ ተቋማት በአንዴ ነጻና የተረጋጋ ማኅበረሰብ ውስጥ ወሳኝነት ያሊቸው ናቸው። ከዙህ
አንጻር እንዯነዙህ ያለ ዴርጅቶች ብቃት ባሊቸውና ነጻ በሆኑ ግሇሰቦች መመራታቸው ከአዴሌዖ የጸደ እንዱሆኑ
ያዯርጋቸዋሌ። በአምባገነን ሥርዓቶች ግን እንዱህ ያለትን
ተቋማት
በሥሌጣን
ባለት
ጥቂት
ግሇሰቦች
ወይም
በተሊሊኪዎቻቸው እንዱያዘ በማዴረግ የሥሌጣን መናቸውን
ሇማስረም የሚጠቀሙበት ዓይነተኛ መሣሪያ ነው። ከዙህ ጋር
ተያይዝ ሙስና፣ ወገናዊነት፣ ኢፍትሏዊነት፣ ጭቆና፣ … እየተስፋፋ
እንዱሄዴ የሚያዯርግ ከመሆኑ ኅብረተሰቡ በተቋማቱም ሆነ
በመሪዎቹ ሊይ ያሇው እምነት እየተመናመነ ይሄዲሌ።
በር ሊይ የተመሠረተ አፓርታይዲዊ ሥርዓት የሚያራምደ ሁለ
ቁሌፍ የሆኑ የሥሌጣን ቦታዎችን በአንዴ ር ወይም ጎሣ አባሊት
ወይም የአንዴ ር አባሊት በመሠረቱት ፓርቲ ወይም ዴርጅት
አባሊት ብቻ እንዱያዘ ያዯርጋለ። እንዱህ ያለት ረኛ ጥቅመኞች
ሇሚከፍለት ታማኝነት በምሊሹ ከፍተኛ ሥሌጣን፣ ሹመት፣
ዕዴሌና ላልች ጥቅማጥቅሞች እንዱያገኙ ይዯረጋለ። ይህ ሲሆን
ያሊቸው ታማኝነት በየጊዛው እየተሇካ የሚያገኙት ጥቅም በዙሁ መሌኩ እየጨመረ እንዱሄዴ ይዯረጋሌ። ከዙህ
አንጻር ህወሃት/ኢህአዳግ በር ሊይ የተመሠረተ አፓርታይዲዊ ሥርዓት የሚከተሌ ሇመሆኑ ራሳችሁ ፍርደን
እንዴትሰጡ እጠይቃችኋሇሁ። ይህንን ጽሁፍ (http://www.solidaritymovement.org/downloads/140731-leaders-keyinstitutions-in-Ethiopia.pdf) ብትመሇከቱ በአገሪቷ ውስጥ ያለትን ተቋማት ማን እየመራቸው እንዯሆነና ከየትኛው
ር እንዯሆነ በግሌጽ ሌትመሇከቱት ትችሊሊችሁ። ይህ ሕዜብ የሚያውቀው መረጃ ነው፤ የፈሇገውን የብሔር
ብሔረሰቦች መብት ተከብሯሌ ብትለም ኢትዮጵያን በአፓርታይዲዊ የር ሥርዓት እየገዚችሁ መሆኑን ሌትሸሽጉ
ከቶውንም አትችለም።
እነዙህን ሁለ ማስረጃዎች እየረርኩ ሇመናገር የሞከርኩት ከተያዚችሁበት የረኝነት፣ የወገናዊነት፣ የጠባብነት፣
የጎጠኝነት እና ሁለን ሇኔ ወይም ሇሬ ከሚሌ ስግብግብነት በሽታዎች እንዴትሊቀቁ ነው። በዙህ ነጥብ ሊይ
የምሇምናችሁ ነገር የሇም። ከእነዙህ የመናት በሽታዎች ብትሊቀቁ ራሳችሁንና መጪውን ትውሌዲችሁን
ታዴናሊችሁ። ከኅሉና ፍርዴ ነጻ ትሆናሊችሁ። ተዋግተንሇታሌ የምትለት ራችሁን በጭፍን ከመፈረጅ አዴናችሁ
አንገት ከመዴፋትና በእናንተ ግፍ መሊውን የትግራይ ሕዜብ ከማስወንጀሌና ይህንን ተከትል ሉነሳ ከሚችሌ
በቀሌ ትታዯጉታሊችሁ። የኢትዮጵያ ሕዜብ ሇ23 ዓመታት መከራውን ስታበለት ስሇኖራችሁ ከዙህ በኋሊ
የሚያጣው ብዘም ነገር አይኖርም። ሇእናንተና ሇራችሁ ግን ብዘ እጅግ ብዘ የምታጡት አሇ። መጠኑ የማይሇካ
ፍዲ ቁጭ ብል እየጠበቃችሁ ነው። ከሰው ብታመሌጡ ከፈጣሪ ፍርዴ አንዲች የሚያመሌጥ የሇምና ጊዛ ፊቷን
ያዝረችባችሁ ቀን እንዱህ ዓይነቱን የምህረት ተግሳጽ የትም ብትፈሌጉት አታገኙትም።
ከዙህ መሰለ መቅሰፍት ሇማምሇጥ እንዴትችለ በዋንኛ ኃሊፊነት ሊይ የምትገኙት የማዕከሊዊ ኮሚቴ አባሊት
ቀዲሚው ስትሆኑ እናንተን የሚዯግፉት የትግራይ ተወሊጆች በሙለ ቀጣዩ ኃሊፊነት የወዯቀባቸው ናቸው።
በሦስተኛነት በኢህአዳግ ስም ከእናንተ ጋር ተቀሊቅሇው የሚሰሩት - የኦሮሞ፣ የአማራና የዯቡብ ሰዎች እንዱሁም ላልች ሇጥቅም ያዯሩ፣ ኅሉናቸውን የሸጡ ኢትዮጵያውያን ኃሊፊነት ነው።
ከዙህ ላሊ በፍጹም መንጋት የላሇባቸው አለ። ከእነዙህም መካከሌ ጋሻ ሇኢትዮጵያ ያሇውን ችግር በግሌጽ
ከመናገር አኳያ ቀዲሚው ነው። በግሇሰብ ዯረጃ ቀዴሞ የህወሃት አባሌ የነበሩትና የህወሃትን አዯገኛ አካሄዴ
ካወቁበት ጊዛ ጀምሮ እስካሁን አቅጣጫውን እንዱቀይር በአዯባባይ የሚመሰክሩት አቶ ገብረመዴኅን አርአያ፣
ከአገር ውስጥ ሆነው በብዘ መከራና ስቃይ ውስጥ እንኳን እውነትን ከመናገር ወዯኋሊ የማይለት፣ እሳቸውና
ሌጆቻቸው ቢታሰሩም፣ ስቃይ ቢቀበለም በዓሊማቸው የጸኑት አዚውንት አቶ አሰግዯ ገብረሥሊሴ፣ ዯፋሩና አስተዋዩ
ወጣት የኮላጅ መምህር በር መጠጥ ያሌሰከረውና እናንተን ህወሃቶች በትግራይ ሕዜብ ስም የምታዯርጉትን
በመቃወም ላልቹን ትግሬዎችን “ይህ በኔ ስም መዯረግ የሇበትም” ብሇው እንዱሟገቱ በዴፍረት በመናገሩ በግፍ

ያሰራችሁት አብርሃ ዯስታ ሇብዘዎች መዲኛ ይሆኑ ንዴ የሚጠቀሱ ናቸው። ፕ/ር መስፍን ወሌዯ-ማርያም
እንዲለት እኔም “አሥር ቢሞለሌኝ ዯስ ይሇኝ ነበር!” ጥቂትም ቢሆኑ የራሳችሁ ወገኖች የሆኑ እና ከራሳችሁ
ዴርጅት ጋር ሲሰሩ የነበሩ ምስጢራችሁን ሁለ የሚያውቁት በግሌጽ እየተናገሩ ከጥፋት መንገዲችሁ
እንዴትመሇሱ ሲመክሯችሁ እምቢ በማሇት ሇእስር ስትዲርጉ ከቶውንም አታፍሩም?! ወዮ የምትለበት ጊዛ አሁን
ነው። ጊዛ ሳያሌፍ፤ ቀን ሳይጨሌም!
ከትግራይ ማኅበረሰብ በርካታዎች እናንተ የምታዯርጉትን አፓርታይዲዊ የር ፖሉሲ እንዯሚቃወሙ አምናሇሁ፤
ነገር ግን በገሃዴ ወጥተው ሇመቃወም እንዯሚፈሩ አስተውሊቸኋሇሁ። የላልች ፍርሃቻ ዯግሞ ህወሃት ከሥሌጣን
ከወረዯ ማን ይተካዋሌ የሚሌ ነው። ሇዙህም ነው የትግሬዎች በይፋ መውጣትና ኃሊፊነት በመውሰዴ ሇመፍትሔ
መነሳት አስፈሊጊ የሆነው። ዜምታው ዴጋፍ ከመስጠት ተሇይቶ አይታይምና።
እንዱሁም ከተሇያዩ ክፍልች የሆናችሁ ኢትዮጵያውያን በሙለ ራሳቸውን በማነጽ ሇሌጆቻቸውና ሇመጪው
ትውሌዴ መሌካም ሇማዴረግ የሚነሱትን ትግሬዎች መዯገፍ እንዯሚገባችሁ ሊሳስብ እወዲሇሁ። ስሇላልች “እነሱ”
እያለ ከማውራት ይሌቅ “እኛ” እያሊችሁ ሇሁለም የሚሆን መፍትሔ እንዱመጣ እንዴትወያዩና እንዴትቀራረቡ
ይሁን። ከፈጣሪ የተሰጠንን ሌዩ መብት የምታከብር አገር ሇሁሊችንም የምትሆን ኢትዮጵያ እንዴትኖረን ውይይቱ
ይጀመር። የአንደ ጉዲት የሁሊችንም ሆኖ ይሰማን፤ በ“እኔ ከሞትኩ …” ጭፍን አስተሳሰብ አንታወር፤ መሌሶ
የራሳችንን የአስተሳሰብ ዓይን ያጠፋዋሌ። ስሇዙህ ሁሊችንም እንዯ አንዴ ትሌቅ ቤተሰብ ተከባብረንና ተሳስበን
ሇመኖር የምንችሌባት አገር ሇመሥራት እንትጋ።
የህወሃት ማዕከሊዊ ኮሚቴ እነዙህን ሁለ ችግሮች የማያርም ከሆነ ጉዲዩ በርትቶ ወዯ ዓመጽ ተቀይሮ ከፈነዲ
በኃሊፊነት የምትጠየቁት ራሳችሁ ናችሁ። ፍርዲችሁንም ከሁለም መስመር ትቀበሊሊችሁ። ይህንን ዓይነቱን
ማስጠንቀቂያ ዯቡብ አፍሪካውያን አሻግረው ተመሇከቱትና በተግባር አዋለት፤ ሩዋንዲውያን ግን ሰምተው ዜም
አለ። ውሳኔ አሇመስጠት በራሱ ውሳኔ ነው። ስሇዙህ እናንተም በህወሃት ማዕከሊዊ ኮሚቴ ያሊችሁ ይህንን
ማስጠንቀቂያ ችሊ ሌትለት ትችሊሊችሁ፤ አሊወቅንም ማሇት ግን በጭራሽ አትችለም። ሁለ ይቅርና ይህ ዯብዲቤ
ራሱ በበቂ ማስረጃነት ይቀርብባችኋሌ፤ ሇዙህም እንዱያግዜ የእንግሉዜኛውም ሆነ ይህ ትርጉም ሇመንግሥታት፣
ሇሚዱያ ተቋማት፣ ሇዓሇምአቀፍ ዴርጅቶች፣ … በግሌባጭ እንዱዯርስ ተዯርጎ በሰነዴነት ተቀምጧሌ፤ በጊዛው
እንዱወጣ ይዯረጋሌ። የዙያን ጊዛ የት ትሸሸጋሊችሁ?

ህወሃትን ሇምትቃወሙ የትግራይ ወንዴሞችና እህቶቻችን፤
ሇስኬት ሇመብቃት እና ህወሃት ሇ23 ዓመታት የመሠረተውን የጥሊቻና የር ግምብ ሇማፍረስ ጠሇቅ ያሇ ከሌብ
የሆነ መሠረታዊ ሇውጥ ያስፈሌጋሌ። ህወሃት በሚሇው መጠሪያ ውስጥ “ትግራይ” ተጠቅሷሌ። ይህ ዯግሞ እናንተን
ሁለ የሚጠቀሌሌ ነው። ስሇዙህ ይህንን የህወሃት ፖሉሲ የማትዯግፉ ከሆነ ዴምጻችሁን ከፍ አዴርጋችሁ “ይህ በኔ
ስም አይሆንም” ማሇት አሇባችሁ።
እውነትን በቤታችሁንና በትናንሽ ቡዴኖቻችሁ ውስጥ ሳይሆን በገሃዴ የምትናገሩበት ጊዛ አሁን ነው። ሉፈነዲ
ዯቂቃውን እየቆጠረ ያሇውን ቦምብ ማክሸፍ የሚቻሇው “ቦምብ የሇም” ብል በማስመሰሌ፤ ወይም “ሁለም ሰሊም
ነው” በማሇት አይዯሇም። ሇጥፋታችን ላሊውን በመወንጀሌ ብቻ እውነትን ሳንናገር ተሸሽገን እንዳት ነው
ሇሁሊችንም የምትሆን ኢትዮጵያ መመሥረት የምንችሇው? “አሌሰማም” ብሇን ጆሮአችንን ከመስማት ብናርቅ
እውነትን ሌናመሌጥ እንዳት እንችሊሇን? ሌባችንን ብናዯነዴን፣ ብናሳብጥ፣ ስህተታችን ከማረም ብንታቀብ፣ ጥሇን
ብንሄዴ፣ እውነትን በተጋፈጥን ቁጥር በንዳትና በቁጣ ምሊሽ ብንሰጥ፣ … ምን ይረባሌ? ከእውነት እውነተኛነትስ
እንዳት መሸሽ ይቻሊሌ? በህወሃት ሲዯሰኮር የቆየውና በአሁኑ ጊዛ በኢትዮጵያችን የሚታየው “ቅዴሚያ ሇሬ”
የሚሇው አመሇካከት ላሊው የመጥበብ ፖሇቲካ ውጤት ነውና የትም አያዯርስም። በወቅቱ የንዳት ማብረጃና
የበቀሌ መወጫ መስል ቢወሰዴም ሇመጪው ትውሌዴ ግን የማይጠፋ እሣት ነው የሚሇኩሰው።

ስሇዙህ በትግራይ ማኅበረሰብ ውስጥ ያሊችሁትን ሁለ የአንዴ ር የበሊይነትን የማትዯግፉ የሇውጥ ሏዋሪያት
በመሆን ሇእርቅ እና ሇፍትሕ እንዱሁም ሇእውነተኛ ተሃዴሶ ፈርቀዲጅ እንዴትሆኑ ሊዯፋፍራችሁ እፈሌጋሇሁ።
የር በሽታውን ሇማምከን የመጀመሪያው ሥራ መሥራት የሚገባችሁ እናንተ ናችሁ። ሌትግባቡና ሌትተማመኑ
በምትችለበት መንገዴ በመነጋገር አንዴ አቋም ሊይ መዴረስ አሇባችሁ። ማኅበራሰባችሁን ማነጋገርና ማሳመን
የእናንተ ቀዲሚ ኃሊፊነት መሆን ይገባዋሌ። መተማመንን ማዲበር የምትችለት እናንተ ናችሁ። ከዙያም ከላልች
ጋር ሇመነጋገርና ሇመወያየት በር እየተከፈተ ይሄዲሌ። የዕርቅ መሠረትንም መርጋት የሚቻሌበትን ሁኔታ
ማመቻቸት ያስችሊሌ። ራሳችሁን ነጻ አውጥታችሁ ሇላልች ነጻነት በጽናት የምትቆሙበት ወቅት ቢኖር አሁን
ነው፤ ይህንን አዱስ ዓመት ሇዙህ ዓሊማ ተጠቀሙበት።
ላልችም በር ሊይ የተመረኮ እንቅስቃሴ የምታዯርጉ ራዕያችሁን በማስፋት መሊው የኢትዮጵያ ሕዜብ ነጻ
እስካሌወጣ ዴረስ የራሳችሁን ር ብቻ ነጻ ማውጣት እንዯማትችለ መገንብ ይኖርባችኋሌ። ስሇዙህ ከእናንተም
የሚጠበቀው ከትግራይ ወገኖች ከሚጠበቀው ያነሰ አይዯሇም።
በህወሃት አመራር ያሊችሁ በሙለ፤ ይህንን ግሌጽ ዯብዲቤ በራሴና በአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ስም
ሌኬሊችኋሇሁ። ከሰከራችሁበት የር ፖሇቲካ የምትነቁ ከሆነ በጣም ጥቂት የሆነውን በዙህ ዯብዲቤ ሇማስፈር
ሞክሬአሇሁ። ሇመንቃት ሇሚፈሌግ ከበቂ በሊይ ነው። አንገት በማዯንዯን፣ ሌብ በማሳበጥና በትዕቢት በመወጠር
የጀመርነውን እንቀጥሊሇን የምትለ ከሆነ ውሳኔው የራሳችሁ ነው። ሁለም ነገር ግን ጊዛውን ጠብቆ ሇፍርዴ
ይቀርባሌ። “ነጻ አውጪ” ነን በሚሌ ዴንፋታ ብትቀጥለ ከሁለ የሚበሌጠው የነፍስ ነጻነት እንዯሆነ ሌታውቁ
ይገባችኋሌ። ይህ ዯግሞ በነጻ አውጪ ግምባር የሚመጣ አይዯሇም።
ከዙህ ሁለ በሊይ በዯሌን የሚቆጥርና ግፍን የሚመሌስ ፈጣሪ አሇ። የበቀሌ ሰይፍ ከመመዘ በፊት አምሊክ
ሇሁሊችንም የማስተዋሌ አእምሮ ይስጠን። እውነትን በዴፍረት የምንናገር፣ የር ቦምብ የምናከሽፍ፣ ሇጎረቤታችን
የምንራራ፣ በፍቅርና በትህትና የምንመራ፣ ሇፍትሕ፣ ሇይቅርታና ሇዕርቅ የምንሰራ፣ ከጥሊቻ ይሌቅ የመቻቻሌን
መንፈስ የምናራምዴ ያዴርገን። ይህ ሲሆን ብቻ ነው ሇሁሊችንም እና ሇመጪው ትውሌዴ የምትሆን አዱስ
ኢትዮጵያ የምትኖረን። ሌቦና ይስጠን!
መሌሳችሁን እጠብቃሇሁ።
አክባሪ ወንዴማችሁ፤

ኦባንግ ሜቶ
ዋና ዲይሬክተር፤ የአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን)
አዴራሻ፡ 910- 17th St. NW, Suite 419.
Washington, DC 20006 USA
Email:Obang@solidaritymovement.org. Website:www.solidaritymovement.org

ይህ ዯብዲቤ ሇሚከተለት ግሌባጭ ተዯርጓሌ፡- ሇጠ/ሚ/ር ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ፣ ሇኢህአዳግ፣ ሇኦህዳዴ፣ ሇብአዳን፣ ሇዯኢህአዳን እና
ሇህወሃት ማዕከሊዊ ኮሚቴ አባሊት፣ ሇኢትዮጵያ ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ ሇኢትዮጵውያን የሲቪክና የሰብዓዊ መብት ዴርጅቶች፣
ሇሃይማኖት መሪዎች፣ በዲያስፖራ ሇሚገኙ ዴርጅቶች፣ የእንግሉዜኛው ቅጂ ሇአሜሪካው ፕሬዙዲንት ባራክ ኦባማ፣ ሇውጭ ጉዲይ ሚ/ር ጆን
ኬሪ፣ ብሔራዊ ዯኅንነት አማካሪ ሱዚን ራይስ፣ ምክትሌ የብሔራዊ ዯኅንነት አማካሪ በስትራቴጂክ ግንኙነት ርግ ቤን ሮዴስ፣ በውጭ ጉዲይ

ሚ/ር የዳሞክራሲ፣ ሰብዓዊ መብትና ሠራተኞች ጉዲይ ረዲት ጸሃፊ ቶም ማሉኖውስኪ፣ በብሔራዊ ዯኅንነት ም/ቤት የአፍሪካ ጉዲዮች
ከፍተኛ ዲይሬክተር ግራንት ሃሪስ፣ በብሔራዊ ዯኅንነት ም/ቤት የሌማትና የዳሞክራሲ ከፍተኛ ዲይሬክተር ጌይሌ ስሚዜ፣ በውጭ ጉዲይ
ሚ/ር የአፍሪካ ጉዲዮች ቢሮ ረዲት ጸሃፊ አምባሳዯር ሉንዲ ቶማስ-ግሪንፊሌዴ፣ ሇዩኤስ ኤይዴ ረዲት አስተዲዲሪ ኧርሌ ጋስት፣ በአሜሪካ
ሕግመወሰኛ ምክርቤት የውጭ ጉዲዮች ኮሚቴ ሉቀመንበር ሮበርት ሜኔንዳዜ፣ የውጭ ጉዲይ ኮሚቴ ከፍተኛ አባሌ ቦብ ክሮከር፣ በሕግ
መወሰኛ ም/ቤት የአፍሪካ ጉዲዮች ንዑስ ኮሚቴ ሉቀመንበር ክሪስቶፈር ኩንስ፣ ሇላልች የሕግ መወሰኛ ም/ቤት ከፍተኛ አባሊት (ሴናተሮች)
ሚች ማኮኔሌ፣ ዲያን ፋይንስታይን፣ ጆን ማኬይን፣ ሪቻርዴ ዯርቢን፣ ኤዴዋርዴ ሮይስ፣ በእንዯራሴዎች ም/ቤት የውጭ ጉዲይ ኮሚቴ
የአፍሪካ ጉዲይ ንዑስ ኮሚቴ ሉቀመንበር ክሪስቶፈር ስሚዜ፤ ሇእንግሉዜ የውጭ ጉዲይ ሚ/ር፣ ሇአውሮጳ ማህበር የውጭ ጉዲይ ኮሚቴ
ሉቀመንበር፣ ሇጀርመን የውጭ ጉዲይ ሚ/ር፣ ሇኖርዌይ የውጭ ጉዲይ ሚ/ር፣ ሇአፍሪካ ኅብረት፣ ሇአውሮጳ ኅብረት፣ ሇአውሮጳ ኮሚሲዮን፣
ሇካናዲ መንግሥት፣ ሇታሊቋ ብሪታኒያ መንግሥት፣ ሇካናዲ ዓሇምአቀፍ ተራዴዖ ዴርጅት (ሲዲ)፣ ሇአሜሪካ የዓሇም አቀፍ ሌማት ተቋም
(ዩኤስኤይዴ)፣ ሇእንግሉዜ ዓሇምአቀፍ ሌማት መምሪያ፣ ሇጃፓን የዓሇምአቀፍ ትብብር ባንክ፣ ሇጃፓን ዓሇምአቀፍ ትብብር ኤጀንሲ፣ ሇቻይና
ዓሇምአቀፍ ትብብር ካውንስሌ፣ ሇህንዴ ዓሇምአቀፍ ሌማት ትብብር ኤጀንሲ፣ ሇህንዴ ኤግዙም ባንክ፣ ሇቻይና ኤግዙም ባንክ፣ ሇዲኒሽ
ዓሇምአቀፍ ሌማት ኤጀንሲ (ዲኒዲ)፣ ሇፊንሊንዴ ዓሇምአቀፍ ሌማት ትብብር (ፊኒዲ)፣ ሇፈረንሣይ ዓሇምአቀፍ ትብብር መምሪያ፣ ሇፈረንሣይ
ሌማት ኤጀንሲ፣ ሇጀርመን ዓሇምአቀፍ ሌማት፣ ሇኔርሊንዴስ የሌማት ትብበር ሚ/ር፣ ሇኖርዌይ ዓሇምአቀፍ ሌማት ኤጀንሲ (ኖራዴ)፣
ሇስዊዴን ዓሇምአቀፍ ሌማት ትብብር (ሲዲ)፣ ሇስዊዜ ዓሇምአቀፍ ሌማት ኤጀንሲ፣ ሇቱርክ ዓሇምአቀፍ ሌማት ትብብር ኤጀንሲ (ቲካ)፣
ሇሚከተለት የተሇያዩ ዴርጅቶችና መ/ቤቶች ግሌባጩ ተሌኳሌ፡- Amnesty International, Human Rights Watch, International
Commission of Jurists (ICJ), Physicians for Human Rights, The International Justice Resource Center (IJRC), The African
Court of Justice and Human Rights, International Criminal Court (ICC), International Justice Project, United to End Genocide,
Humanity United, Never Again Coalition, GlobalSolutions.org, The World Council of Churches (WCC), ACTION AID, AFRICA
HERITAGE FOUNDATION, AFRICA LEGAL AID, AFRICAN DEVELOPMENT ASSOCIATION, ALLIANCE FOR FINANCIAL
INCLUSION, BUSINESS ACTION AGAINST CORRUPTION, CARE INTERNATIONAL, CATHOLIC AGENCY FOR
OVERSEAS DEVELOPMENT, CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE, CORRUPTION WATCH, COUNCIL
ON FOREIGN RELATIONS, CREATE TRUST, DEMOCRACY WATCH, FORD FOUNDATION, FREEDOM NOW, Free Africa
Foundation, GENOCIDE WATCH, Global Advice Network, GLOBAL HUMAN RIGHTS DEFENSE, Global Integrity,
INTERNATIONAL CRISIS GROUP, INTERNATIONAL LEGAL ALLIEANCE, Least Developed Countries Watch (LDC Watch),
MELINDA & GATES FOUNDATION, Development Research Institute NYU, THE AFRICAN CHAMBER OF COMMERCE IN
THE US, THE AFRICAN INSTITUTE OF CORPORATE CITIZENSHIP, The Bertelsmann Foundation, THE
COMMONWEALTH BUSINESS COUNCIL, THE CORPORATE COUNCIL ON AFRICA, THE FINANCIAL ACTION TASK
FORCE (FATF), THE GLOBAL CLEARINGHOUSE FOR DEVELOPMENT FINANCE, TRANSPARENCY INTERNATIONAL,
TRUST Africa, U.K. Anti-Corruption Forum, Overseas Development Institute UK, OXFAM, PARTNERSHIP AFRICA CANADA,
PAC, World Vision International, World Accord, HOPE International Development Agency, CARE- Cooperative for Assistance
and Relief, Africa Governance Monitoring and Advocacy Project (AfriMAP), AFRICAN DEVELOPMENT BANK, AFRICAN
UNION, The African Economic Community (AEC)-AU, Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), East
African Court of Justice (EAC), BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS,ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
(ECA), INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD), INSTITUTE FOR INTERNATIONAL
COOPERATION AND DEVELOPMENT (IICD), Multilateral Investment Guarantee Agency-World Bank, INTERNATIONAL
BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT WORLD BANK, International Monitory Fund (IMF), INTERNATIONAL
LABOUR ORGANIZATION, Investment Climate Facilities for Africa Trust (ICF), ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, Development Assistance Group (DAG), United Nations (UN)-Sectary, United Nations
Human Rights Council, United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD), Multilateral Investment Guarantee Agency, United Nations Industrial Development Organization
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