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  የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ጠቀሜታ ሲዳሰስ 

                                    ሸረፋ ከድር 

                                   ksherefa@yahoo.com 

የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ከሚያስችሉ ተግባራት መካከል ግልጽነትና 

ተጠያቂነት የሚያሰፍን የህግ ማዕቀፍ መኖር የአንበሳውን ድርሻ እንደሚወጣ የዘርፉ 

ምሁራን የሚስማሙበት ጉዳይ ነው፡፡ ምክንያቱም የህግ ማዕቀፍ በሌለበት ሁኔታ የህግ 

የበላይነትን ማስፈን ፈጽሞ የማይታሰብ በመሆኑ ነው፡፡ በሌላ በኩልም የህግ የበላይነት 

ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ስለ ዘላቂ ልማት፣ አስተማማኝ ሠላምና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ባህል ግንባታ ማሰብ አይቻልም፡፡ ከዚህ መሰረታዊ ዕውነታ በመነሳት የኢፌዴሪ መንግስት 

የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱን ህልውና በፅኑ መሰረት ላይ ማኖር  

መሆኑን በመገንዘብ በርካታ አዋጆችን በማርቀቅ፣ ለውይይት በማቅረብና በማፅደቅ በሥራ 

ላይ እንዲውሉ አድርጓል፡፡  

ከነዚህ አዋጆች መካከል የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት የሚመሩበት ህግ 

ይገኝበታል፡፡ ታዲያ ይህ አዋጅ ምንም እንኳን የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት 

ተግባራቸውን ሲያከናውኑ ወጥነት ያለው አሰራርን የመዘርጋት፣ የተጠያቂነትና ኃላፊነት 

መንፈስን የማጎልበት እንዲሁም ለሀገራዊው ልማት መፋጠን የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ 

የማድረግና የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጭን የማድረቅ ዓላማን ያነገበ ቢሆንም ቅሉ፤ 

ከየትኛውም አዋጅ በተለየ መልኩ ከፍተኛ የማጥላላትና የስም ማጥፋት ዘመቻ 

የተከፈተበት መሆኑ ከማንም የተሰወረ ሃቅ አይመስለኝም፡፡ በተለይም በአዋጁ ዙሪያ 

የተካሄደውና በመካሄድ ላይ ያለው የስም ማጥፋት ዘመቻ ጥቅማቸው የተነካባቸው 

መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶችና በውጭ የሚገኙ ደጋፊዎቻቸው በሀገር በቀልና በዓለም 

አቀፍ ደረጃ ዝናን ባተረፉ ሚዲያዎች አማካኝነት በስፋት ቢካሄድም ሰሚ ጆሮ አግኝቷል 

ማለት ግን አይቻልም፡፡  

ሀገራችን ውስጥ ልማት እንደሌለ እንዲሁም የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 

ጥሰት በሰፊው እየተካሄደ እንደሚገኝ በማስመሰል የተቀነባበረው ይህ የስም ማጥፋት 

ዘመቻ፤ የራሱ ዓላማና ግብ ቢኖረውም ከዳር የመድረስ ጉልበቱ ቄጤማ ሆኖና 

ተሽመድምዶ ከመውደቅ ውጭ አንዳች ፋይዳ ሊያስገኝላቸው አልቻለም—ለአቀንቃኞቹ። 
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እናም በህዝቡና በልማታዊው መንግስት ላይ የተሰነዘረው ግዙፍ ጥላሸት የመቀባት 

ፕሮፓጋንዳ እንደታሰበው አዋጁን የማስቀረት ወይም ይዘቱን ማሰቀየር አልቻለም። 

በመንግስትና በህዝቡ የተቀየሰውን ልማታዊ አቅጣጫንም የማዳከምና የማሸነፍ ብቃትን 

ሊጎናፀፍ አልታደለም፡፡  

ዳሩ ግን እነዚህ ኃይሎች እንዳሰቡት የልማታዊ መንግስታችን ስም ጎድፎ በዓለም 

አቀፍ ደረጃ አልተነጠለም፤ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥረቱም አልተዳከመም፡፡ 

ይልቁንም ልማታዊው አቅጣጫ እያበበና ፍሬ እያፈራ መጥቶ በዓለም ላይ ተጠቃሽ 

እስከመሆን ደርሷል፡፡ ምንም እንኳን በህግ የበላይነት የማያምኑ አጉራ ዘለል ኃይሎች 

ጥቅማቸው ሲነካ አሊያም በህግና በህግ ብቻ እንዲቀሳቀሱ ሲጠየቁ መልካም ስምን 

የማጠልሸት መጠነ ሰፊ ዘመቻ እንደሚከፍቱ የታወቀ ቢሆንም፤ በበጎ አድራጎት 

ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ዙሪያ ሲያካሄዱት የነበረው ከንቱ የማጥላላት ዘመቻ ግን 

ከመቼውም ጊዜ የተለየ ነበር ቢባል ማጋነን አይመስለኝም፡፡ ታዲያ በእኔ እምነት ከከንቱ 

ጩኸቱ በስተጀርባ የተከለለውን ድብቅ አጀንዳ መዳሰሱ ተገቢ ነው።  

እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት ዘላቂ ልማት፣ አስተማማኝ ሠላምና 

ዴሞከራሲያዊ ሥርዓት ባህል ለመገንባት በተነሳበት ወቅት ገና በጠዋቱ የራሳቸውን 

ፖለቲካዊ ፍላጎት በሃይል ለመጫን የሞከሩ ሃይሎች በግልፅ መታየታቸው የአደባባይ 

ምስጢር ነው፡፡ ታዲያ የኒዮ- ሊበራሊዝምን ርዕዩተ-ዓለማዊ ፅንፍ አንግበው ፍላጎታቸውን 

በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሊያሳኩ ለሞከሩት እነዚህ ሃይሎች ልማታዊና ዴሞክራሲያዊው 

መንግስታችን  የሰጠው ምላሽ እንዳላስደሰታቸው አልሸሸጉም—ተቃውሟቸውን ከማሰማት 

አልተቆጠቡምና፡፡ ሆኖም “የሰው ወርቅ አያደምቅ” እንዲሉ መንግስት የእነርሱን መንገድ 

ከመከተል ይልቅ፣ በልኬታው የቀመረውን ትልም ማስኬድ ዋነኛው የዕድገትና የብልጽግና 

በር መሆኑን ጠንቅቆ በመገንዘቡ በሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ የኢኮኖሚ 

ሥርዓት ግንባታን መርጧል። ይህ አካሄዱ ግን እነዚህን ሃይሎች አንገብግቧቸዋል፤ እንደ 

እግር እሳትም ለብልቧቸዋል፡፡  

እነዚህ የኒዮ- ሊበራሊዝም አቀንቃኞች ከእነርሱ አስተሳሰብ ውጭ ማደግ የሚቻል 

ስለማይመስላቸው መንግስታችን ለሀገራዊው ልማት መፋጠን የሚከተላቸውን አቅጣጫዎች 

ሳያወግዙና ሳያጠለሹ ያለፉበት ጊዜ ባይኖርም፤ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት 

አዋጅን ያህል ያስቆጣቸውና ያንገበገባቸው አዋጅ ግን የለም ቢባል ብዙም ከዕውነታው 
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የራቅኩ አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም በኒዮ ሊበራል አስተሳሰብ ‘ማንኛውም መንግስት 

በኢኮኖሚው ውስጥ ጣልቃ መግባት የለበትም፤ በመንግስት ጣልቃ ገብነት የሚመጣ 

ልማት አይኖርም’ የሚል በመሆኑ ነው፡፡ ከዚህ የተሳሳተ እሳቤያቸው በመነሳትም 

መንግስት የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ረቂቅን ካዘጋጀበት ጊዜ ጀምሮ 

ተቃውሟቸውን ማሰማት እንደ ጀመሩ የሚዘነጋ አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ ሊጠቀስ 

የሚችለው የተቃውሟቸው ምክንያት ከእነዚህ ሃይሎች የኪራይ ሰብሳቢነት ባህሪ የሚመነጭ 

መሆኑ ግን ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው፡፡  

ርግጥም የኒዮ- ሊበራሊዝም አቀንቃኞች የኪራይ ሰብሳቢ ባህሪያቸውን ለማሳካት 

ዋነኛው ትኩረታቸውን በበጎ አድራጎትና በማህበራት ስም የሚደራጁ ተቋማት ላይ 

ማድረጋቸውን በተጨባጭ ሁኔታዎች ትንታኔ ላይ ተንተርሶ መገንዘብ የሚቻል 

ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም ቁጥራቸው ቀላል የማይባል በሀገር በቀልነት ስም የሚንቀሳቀሱ 

ድርጅቶችና ማህበራት በኒዮ ሊበራል ሃይሎች ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነው በመሰማራት 

የራሳቸውን ሚና ሲጫወቱ በጠራራ ፀሐይ በመታየታቸው ነው፡፡ እናም “አፍንጫ ሲመታ 

ዓይን ያለቅሳል” እንዲል ብሂሉ፤ መንግስት የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት 

የሚንቀሳቀሱበትን አንድ ወጥ አሰራር የሚያሰፍን ብሎም የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጭን 

የሚያደርቅ በመሆኑ፣ የኒዮ ሊበራል ሃይሎች ለጉዳይ ፈጻሚዎቻቸው በጠበቃነት 

መቆማቸው የሚያስደንቅ ጉዳይ አይደለም፡፡  

ሁላችንም እንደምንገነዘበው በበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ላይ 

የተጠያቂነትንና የግልፀኝነትን መንፈስ የሚያሰፍን የህግ ማዕቀፍ መኖር፤ ኪራይ 

ሰብሳቢነትን በመዋጋት ፈጣን ልማትን ማረጋገጥ የሚያስችል ፍቱን መድኃኒት ነው። 

ሆኖም ዕድገትና ብልፅግናን ማየት በማይሻ ማንኛውም ኃይል ተቀባይነት ይኖረዋል ብሎ 

ማሰቡ ግን የዋህነት ነው፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን የአዋጁ ተግባራዊ መሆን በአንድ በኩል 

ለኒዮ- ሊበራል ኃይሎች የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብንና ፍላጎትን ህልውና የሚፈታተን 

ብሎም ግብዓተ- መሬቱን የሚያፋጥን፤ በሌላ በኩል ደግሞ የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓቱን የሚያጎለብትና የሚያፋጥን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሞት ሽረት ትግል 

ማካሄዱ አልቀረም፡፡  

እንደሚታወቀው በሃገራችን የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት የሚመሩበት 

ጠንካራ የህግ ማዕቀፍ ባለመኖሩ በህዝቡ ስም የሚያገኙት ዕርዳታና ድጋፍ ለታቀደለት 
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ወይም ለሚባለው ዓላማ ከመዋል ይልቅ፤ የኒዮ- ሊበራል ሃይሎችን ኪስ ሲያደልብ የቆየ 

ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ድህነትና ኃላቀርነትን ለማስወገድ በሚል ሽፋን የሚገኘው 

ገንዘብ የጥቂቶችን ተጠቃሚነት ከማረጋገጡም ባሻገር፤ የዜጎችን በሀገራዊው ፖለቲካ 

የመወሰን መብት በመሸርሸር የኒዮ ሊበራል ሃይሎችን ጣልቃ ገብነት እያስፋፋ ሄዷል፡፡ 

ታዲያ አንዱ ተጠቃሚ ሌላው የበይ ተመልካች የሚሆንበት ሁኔታ ዋስትና ላለው 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባት አዳጋች መሆኑ አይቀሬ ነው፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታም 

ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ ያለ ዘላቂ ልማት የሚታሰብ አይሆንም፡፡ ዘላቂ ልማት ለማስፈን 

ደግሞ የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጭን ማድረቅ የሚችል የህግ ማዕቀፍ መኖርን የግድ 

ይላል፡፡  

ከዚህ አኳያ አዋጁ የኒዮ ሊበራል ኃይሎች በበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት 

ሽፋን የሚያካሂዱት የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት ምንጭን የሚያደርቅ፣ ሀገራችን 

ለምትከተለው ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር ጥንካሬን የማጎናጸፍ ጠቀሜታ ያለው 

መሆኑን በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ 

የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጭን ያደረቀ ከመሆኑም ባሻገር፤ የዜጎችን ህገ-መንግስታዊ 

የመደራጀት መብትንም ያስከበረ ጭምር ነው፡፡ ይህም አዋጁ የዜጎችን የመወሰን መብት 

የሚያረጋግጥ እንዲሁም ለሀገራቸው ልማት መፋጠን ተሳታፊነታቸውን የማሳደግ 

ጠቀሜታው ከፍተኛ መሆኑን የሚያመላክት ነው፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም የመደራጀት መብትንና ዜግነትን፣ የመደራጀት መብትንና 

የገንዘብ ምንጭን በግልፅ ያስቀመጠ እንዲሁም የዜጎችን አደረጃጀቶችና የሌሎችን ሚናና 

ድርሻ በማያሻማ መልኩ ማሳየቱ ለዜጎች የመደራጀት መብት መከበር ከፍተኛ ጠቀሜታ 

ያለው ነው፡፡ እንደሚታወቀው ሰብዓዊ መብቶች አንድ ሰው ሰብዓዊ ፍጡር በመሆኑ ብቻ 

የሚጎናጸፋቸው የማይጣሱና የማይገሰሱ መብቶች ናቸው። መብቶቹ  ዜግነትን ሳይለዩ 

ሁሉም ሰብዓዊ ፍጡራን በጋራና በእኩልነት የሚከበሩላቸውና ሊከበሩላቸው የሚገቡ 

ናቸው። በአንፃሩ ደግሞ የፖለቲካ መብቶች ሰዎች በዜግነታቸው የሚጎናፀፏቸውና 

የሀገራቸውን የፖለቲካ ሁኔታ ለመወሰን የሚያስችሉ የዜግነት መብቶች ናቸው፡፡  

በመሆኑም የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ እነዚህን ተቋማት 

የማደራጀት መብት የዜጎች እንደሆነና ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በህገ-መንግስቱ በተደነገገው 

መሰረት የመደራጀት መብቱን ተጠቅሞ ለሀገራዊው ልማት መፋጠን የዜግነት ድርሻውን 
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የሚወጣበት ምቹ ሁኔታን የፈጠረ ነው፡፡ ምክንያቱም አዋጁ አንድም የበጎ አድራጎት 

ድርጅቶችና ማህበራትን የማደራጀት መብት ለኢትዮጵያዊያን የተሰጠ መሆኑን 

የሚያመላክት ሲሆን፣ ሁለትም ኢትዮጵያዊ ዜግነት በሌላቸው ዜጎች ላይ ገደብ ማስቀመጡ 

የዜግነት መብትንና ጥቅምን የማስከበር ሚናው የላቀ በመሆኑ ነው፡፡  

ይህም አዋጁ በህገ- መንግስቱ ዕውቅና ያገኘውን የዜጎች የመደራጀት መብት 

በተግባር ያረጋገጠ እንዲሁም ፍትሃዊነትንና ሚዛናዊነትን የጠበቀ መሆኑን ያሳያል፡፡ 

ከዚህም ባሻገርም የዜጎችን የመደራጀት ፖለቲካዊ መብት በማስጠበቅ በሀገራዊው 

ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ የዜጎችን ተሳታፊነት የሚያበረታታና የሚያሳድግ 

ብሎም የሀገራችንን የወደፊት ዕጣ ፋንታ የመወሰኑ መብት በዜጎች ጫንቃ ላይ የወደቀ 

መሆኑን የሚያመላክት ስለሆነ ጠቀሜታው የጎላ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ በመሆኑም መንግስት 

የቀረጸው የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ የልማታዊ መንግስት አስተሳሰብን 

መሰረት ያደረገ፣ የሀገራችን ፖለቲካን ከኪራይ ሰብሳቢነት ለማላቀቅ የሚያስችል እንዲሁም 

ከፀረ- ዴሞክራሲያዊነት አስተሳሰብ ነፃ የሚያወጣና ተቋማቱ ለሀገራዊው ልማት መፋጠን 

ደጋፊ የሚሆኑበትን ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ብሎም የዜጎችን የመደራጀት መብት 

የሚያስከብር በመሆኑ ጠቀሜታው ከፍተኛ መሆኑ የሚያጠያይቅ አይመስለኝም፡፡  

በሌላ በኩልም አዋጁ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችንና የብዙሃን ማህበራትን በግልፅ 

የለየ መሆኑ የግልፀኝንትና ተጠያቂነት መንፈስን የማስፈን ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው፡፡ 

ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት አዋጁ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችንና ማህበራትን 

የማቋቋምና የማደራጀት መብት የኢትዮጵያዊያን የዜግነት መብት መሆኑን አመላክቷል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም የውጭ ዜጎችና በውጭ ዜጎች የሚንቀሳቀሱ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች 

ሊኖሩ የሚችሉበት ዕድልንም ከፍቷል፡፡ ሆኖም ድርጅቶቹ በኢትዮጵያውያን ገንዘብ ብቻ 

የሚደራጁ እንጂ፣ ለውጭ ዜጎች ያልተፈቀዱ መሆኑን በግልፅ ደንግጓል፡፡  

የውጭ ዜጎችና በውጭ ዜጎች ሊንቀሳቀሱ የሚችሉት የበጎ አድራጎት ድርጅቶች 

እንጂ፣ ህዝባዊ ማህበራት ሊሆኑ እንደማይችሉም በገሃድ አረጋግጧል፡፡ ከዚህ በመነሳትም 

አዋጁን ለበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ለማህበራት ማንነት ግልፅ ድንበር ያበጀ ህጋዊ 

ማዕቀፍ ነው ልንለው እንችላለን፡፡ ስለሆነም የብዙሃን ማህበራት ዜጎች መብትና 

ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ የሚመሰርቷቸው አደራጃጀቶች በመሆናቸው፤ የመደራጀት መብቱ 

የኢትዮጵያውያን ብቻ እንደሆነ ተቀምጧል፡፡ ታዲያ እነዚህ ማህበራት የሀገሪቱን ህግ 
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ተከትለው እስከተንቀሳቀሱ ድረስ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ሊያካተቱ እንደሚችሉ፣ ህግን ሲጥሱ 

ግን በመንግስት ሊፈርሱ የሚችሉበት ሁኔታ ሊኖር እንደሚችልና ቅሬታቸውንም ለፍርድ 

ቤት በማቅረብ የመዳኘት መብት ያላቸው ናቸው፡፡ ማህበራቱ የሚደራጁት 

በኢትዮጵያውያን እንደመሆኑ መጠን፤ የገንዘብ ምንጫቸውም ከ90 በመቶ በላይ ከሀገር 

ውስጥ፣ እስከ 10 በመቶ የሚሆነው ደግሞ ከውጭ ከሚገኝ ገቢ መሆን እንዳለበት አዋጁ 

በግልፅ ደንግጓል፡፡  

ይሁን እንጂ አዋጁ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን የማቋቋም መብትን 

ከኢትዮጵያውያን በተጨማሪ ለውጭ ዜጎች ወይም በውጭ ዜጎች ለሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች 

ሰጥቷል። ሆኖም ድርጅቶቹ ለሀገራዊው ልማት መፋጠን ጠቀሜታ ባላቸው ዘርፎች ብቻ 

እንዲወሰኑ እንዲሁም በማንኛውም ሀገር እንደሚደረገው በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ጣልቃ 

መግባት እንደማይችሉ በግልፅ ድንበር አበጅቷል፡፡ በውጭ ዜጎች የሚደራጁ የበጎ 

አድራጎት ድርጅቶች የገንዘብ ምንጭ በውጭ ዕርዳታና ድጋፍ ላይ የተመሰረተ ቢሆንም፤ 

ከገቢያቸው 30 በመቶ በላይ ለአስተዳደራዊ ወጪ ማዋል እንደማይችሉ፣ በህገ ወጥ ተግባር 

ተሰማርተው ከተገኙም መንግስት ሊያፈርሳቸው እንደሚችልና በፍርድ ቤት የመዳኘት 

መብትም እንደሌላቸው በአዋጁ ላይ ተቀምጧል፡  

ከዚህ ድንጋጌ መረዳት የሚቻለው በኢትዮጵያውያን ብቻ የሚደራጁ እንጂ፣ የውጭ 

ሃይሎች የሚያደራጇቸው ማህበራት ሊኖሩ እንደማይችሉ ነው። ከዚህ በተጨማሪም 

በልማታዊ ማዕቀፉ የሚንቀሳቀሱ የውጭ በጎ አድራጎት ድርጅቶች የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት 

ሲፈጽሙ ከተገኙ መንግስት የሚወሰድባቸውን የማፍረስ እርምጃን ሊታደግ የሚችል ሃይል 

ባለመኖሩ፤ የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጭን ማድረቅ የሚያስችል አዋጅ መሆኑን መገንዘብ 

ይቻላል፡፡ ይህም መንግስት የቀረጸው የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ 

የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጭን የሚያደርቅና ለልማታችን መፋጠን ከፍተኛ አስተዋጽኦ  

የሚያበረክቱ የሀገር ውስጥና የውጭ በጎ አድራጎት ድርጅቶች የሚሳተፉበትና የዜጎች 

የመደራጀት መብትን የሚያረጋግጥ አዋጅ በመያሻማ ሁኔታ የሚያስረዳ ነው፡፡ እናም እኔ 

እስከሚገባኝ ድረስ ከልማታዊ መንገድ ይልቅ በተለመደው ፀረ-ልማታዊ አቅጣጫ ተጉዞ 

ለመጠቀም የሚፈልገው የኪራይ ሰብሳቢዎች ካምፕ ጩኸት ዛሬም ድረስ ያላባራው አዋጁ 

በፈጠረበት ትክክለኛ መስመር ነው፡፡  
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ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት 

አዋጅን ተከትሎ በሀገር ውስጥና በውጭ ኪራይ ሰብሳቢዎች አማካኝነት ከፍተኛ የስም 

ማጥፋት ዘመቻዎች ተካሂደዋል፡፡ ያም ሆኖ ግን መንግስት ረቂቅ አዋጁን ከባለ ድርሻ 

አካላት ጋር ተደጋጋሚ ውይይቶች አድርጎ በርካታ ማሻሻያዎች እንዲታከሉበትና ወደ ህግ 

አውጪው አካል ልኮ እንዲፀድቅ ከማድረግ በስተቀር በስም ማጥፋት ዘመቻ ለተሰማሩት 

ሃይሎች የአፀፋ ምላሽ ለመስጠት አልፈለገም— የኢትዮጵያ መንግሰት መስራትን እንጂ 

መናገርን የሚወድ አይደለምና። ይህ አካሄድ ግን እነዚህ ሃይሎች የልብ ልብ 

እንዲሰማቸው ያደረገ ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም መንግስት ለአዋጁ ውጤታማነት 

ተደጋጋሚ ውይይቶችን ከህብረተሰቡ ጋር ሲያካሂድ፣ እነርሱ በፊናቸው ደግሞ ኪራይ 

መሰብሰቢያ አኮፋዳቸው ባዶ ሲሆን እየታያቸው የተለያዮ የመከራከሪያ ሃሳቦችን ሲሰነዝሩ 

በመቆየታቸው ነው፡፡  

ኪራይ ሰብሳቢዎቹ ከሚሰነዝሯቸው የመከራከሪያ ነጥቦች ውስጥ አንዱ የገንዘብ 

ምንጭ ነው፡፡ በመሆኑም የገንዘብ ምንጭ የድርጅቶቹን ምንነት ሊወስን አይገባም የሚል 

አመለካከትን አራምደዋል፡፡ ከዚህም አልፎ ተርፎም የውጭ የገንዘብ ዕርዳታና ድጋፍ 

በሌለበት ሁኔታ የብዙሃን ማህበራት በስፋት ሊደራጁና ሊጠናከሩ አይችሉም የሚል 

ድምዳሜ ላይ በመድረስ ሽንጣቸውን ገትረው ተከራክረዋል፡፡ በእኔ እምነት ግን ጉዳዩ 

ከሀገራችን ህገ - መንግስት አኳያ መቃኘት ያለበት ይመስለኛል፡፡ በመሆኑም የኢፌዴሪ 

ህገ - መንግስት የመደራጀት መብትን በተመለከተ የዜጎች የፖለቲካ መብት እንደሆነ 

ያስቀምጣል፡፡ ይህ ደግሞ ዜጎች በራሳቸው የሚያደራጁት፣ የሚቆጣጠሩት ድርጅት መሆን 

እንዳለበትና ከማንም ጣልቃ ገብነት ነፃ ሊሆን እንደሚገባ የሚያመላክት ነው፡፡  

ርግጥም የአንድ ድርጅት የገንዘብ ምንጭ በውጭ ዕርዳታና ድጋፍ ላይ 

ከተመሰረተ፤ የድርጅቱ የገንዘብ ምንጩ ባለቤት ፍላጎት ሲያሟላ ድጋፍ የሚያገኝ፣ ሳያሟላ 

ሲቀር ደግሞ ሊነፈግ የሚችል ጥገኛ ድርጅት መሆኑ አይቀሬ ነው። ከዚህ ባሻገርም 

ድርጅቱ የገንዘቡ ባለቤት ፍላጎት ለማስፈጸም ማናቸውንም ተግባራት ማከናወኑ የግድ 

ነው፡፡ በመሆኑም የድርጅቱ አመራርና አባል ኢትዮጵያዊ ዜጋ ቢሆንም፤ በሀገራዊው 

የፖለቲካ ጉዳይ የመወሰን የዜግነት መብቱን ለውጭ ሃይሎች አሳልፎ መስጠቱና የውጭ 

ሃይሎች ፍላጎት ማስፈጸሚያ ሽፋን ማዋሉ የማይቀር ነው፡፡ ይህም ለኒዮ- ሊበራሊዝም 
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የኪራይ ሰብሳቢነት መረብ መስፋፋት አይነተኛ መሣሪያ በመሆን ከማገልገል በስተቀር 

ለሀገራዊው ልማት መፋጠን የሚፈይደው አንዳችም ነገር አይኖርም፡፡  

ከዚህ ተጨማሪም ኪራይ ሰብሳቢዎቹ ካምፕ የውጭ አደረጃጀቶች በሀገራችን 

ፖለቲካ ጉዳይ ጣልቃ መግባት የለባቸውም የሚለውን ሃሳብ ያጣጥላሉ፡፡ እነዚህ ሃይሎች 

እንደ መከራከሪያ ሃሳብ የሚሰነዝሩት ጉዳዩን ከሁለት መነሻዎች ጋር በማያያዝ ነው፡፡ 

የመጀመሪያው ማንኛውም ለመብት የቆመ ሰው በፈለገው ሀገር ሄዶ ለመብት መሟገት 

አለበት የሚል ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ የበጎ አድራጎትንና የመብት ማስከበር ሥራን 

መነጣጠል አይቻልም ከሚል እሳቤ የሚመነጭ ነው፡፡ ሁለቱም መከራከሪያዎች ግን 

ከጉንጭ አልፋነት በዘለለ ሚዛን የሚደፉ አይደሉም። በእኔ እምነት ማንኛውም ሰው 

በፈለገበት ሀገር ውስጥ ከህግ ማዕቀፍ ውጪ በዘፈቀደ የመኖር መብት እንደሌለው 

እንዲሁም የመምረጥና የመመረጥ መብቱም በዜግነት ላይ የተወሰነ መሆኑ እየታወቀ፤ 

የግድ ‘በእናንተ ጉዳይ ጣልቃ መግባት አለብኝ’ የሚል አስተሳሰብን ማራመድ አስገራሚ 

ብቻ ሳይሆን፣ ነባራዊውን ዓለም አለማወቅም ጭምር ነው፡፡ በመሆኑም የፖለቲካ ጉዳይ 

የዜጎች መብት እንጂ የእናውቅልሃለን ባይ ጣልቃ ገቦች ሊሆን ስለማይገባ የተሳሳተ 

አስተሳሰብ መሆኑ ከማንም የሚሰወር አይመስለኝም፡፡  

በኪራይ ሰብሳቢዎቹ ጎራ የሚነሳው ሌላኛው “ጭብጦዬን ቀማኝ” ዓይነት 

የመከራከሪያ ነጥብ ደግሞ፤ ‘የውጭ ዕርዳታ ካልተገኘ ብዙሃን ማህበራት ስለሚዳከሙ፣ 

የገንዘብ ምንጫቸው በውጭ ድጋፍ ላይ መመስረት አለበት’ የሚል ነው፡፡ በሌላ አነጋገር 

እኛ በሌለንበት ሁኔታ ብዙሃን ማህበራትን ማለም “ላም አለኝ በሰማይ…” ነው የሚል 

አስገራሚ ዲስኩር መሆኑ ነው።…መቼም ‘ወቸው ጉድ!’ እንጂ ሌላ ምን ይባላል።…ኧረ 

ለመሆኑ አሁን ያሉት የሀገራችን ብዙሃን ማህበራት ከየት የመጡ ይሆኑ? ወይስ ኒዮ-

ሊበራሎቹ የሌሉበት ብዙሃን ማህበራት እንደ መና ከሰማይ እንደወረዱ ይሆን 

የሚቆጠረው?....ግና ነገርዬው የኒዮ-ሊበራሊዝም ኪራይ መሰብሰቢያ መረብን ለማስፋፋት 

የሚነገር የእጅ አዙር ዲስኩር መሆኑን እኛም ሆንን እነርሱ ጥርት አድርገው ያውቁታል። 

እናም አይደንቀንም።…“ስንተዋወቅ አንተናነቅ” አሉ አባባ ይላቅ።… 

ያም ሆነ ይህ ግን ቀደም ካሉት ታሪካዊ ዳራ እንደምናውቀው የኒዮ ሊበራል ኪራይ 

ሰብሳቢነት መረብን የማስፋት ፍላጎት ዋነኛ የትኩረት ዒላማ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና 

ማህበራት መሆናቸው የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡ እነዚህ ማህበራት በውጭ የገንዘብ ድጋፍ 
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የሚንቀሳቀሱ ከሆነ የባለድርሻውን ፍላጎት ሊያሟሉ የሚገደዱበት ሲፈጠር እንደነበርም 

እንዲሁ፡፡ ከዚህ አኳያ ማህበራቱ የራሳቸውን ዓላማና ግብ ከማሳካት ይልቅ የኪራይ 

ሰብሳቢዎችን ጉዳይ በማስፈጸም ላይ ተሰማርተው እንደነበር ለመገመት አያዳግትም፡፡ 

በመሆኑም የመከራከሪያ ነጥቡ ድብቅ ዓላማን የማሳካት ጥረት እንጂ በጠንካራ አመክንዬ 

ላይ የተመሰረተና ትክክለኛ ሊሆን አይችልም፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን ከሀገራችን ነባራዊ 

ሁኔታ በመነሳት አጀንዳውን ዕርቃኑን ማስቀረት የሚቻል ይመስለኛል፡፡  

ሁላችንም እንደምናውቀው በሀገራችን ውስጥ የተለያዩ የብዙሃን ማህበራት አሉ፡፡ 

የሴቶች፣ የወጣቶች..ወዘተን መጥቀስ ይቻላል፡፡ እነዚህ ማህበራት የሚንቀሳቀሱት ከአባላቱ 

በሚሰበሰብ መዋጮ መሆኑም ይታወቃል፡፡ እናም እነዚህ ማህበራት ዓላማና ግባቸውን 

ለማሳካት የውጭ ዕርዳታና ድጋፍ ለመጠበቅ ያልተገደዱበት ሁኔታን በሚገባ መረዳት 

እየተቻለ፤ ከውጭ ዕርዳታ ውጭ የማህበራት ህልውናን ማረጋገጥ እንደማይቻል የመከራከሩ 

ዓላማ ከኪራይ ሰብሳቢነት የከሰረ ባህሪ የመነጨ መሆኑን በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ 

ስለሆነም “አያ ጅቦ አውቀንሃልና አመካኝተህ ልትበላን አትችልም” ልንለው የሚገባ 

ይመስለኛል።  

በጥቅሉ መንግስት ሀገራዊ ዕድገትን ለማፋጠን የሚያስችሉ ልማታዊ አቅጣጫዎችን 

በመከተል ላለፉት በርካታ ዓመታት በአማካይ ከአስር በመቶ በላይ ዕድገት በማስመዝገብ 

ህዝቡን በየደረጃው ተጠቃሚ ማድረግ ችሏል፡፡ ይህም የኒዮ-ሊበራሊዝምን አስተሳሰብ 

ላለመዋጥ ያደረገው ከፍተኛ ትግልና ሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታን ያገናዘበ የልማታዊ 

ፖለቲካል- ኢኮኖሚ መስመርን በመከተል ያስገኘው ውጤት መሆኑ ከማንም የተሰወረ 

አይደለም፡፡ በመሆኑም የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጁ የልማታችንና 

የዴሞክራሲያዊ ሥርዓታችን ከፍተኛ አደጋ የሆነውን የኪራይ ሰብሳቢነትን ምንጭ 

የሚያደርቅ ብሎም ለሀገራዊው ልማት መፋጠን ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ነው። በመሆኑም 

ይህን ግንዛቤ በመያዝ ከዚህ አኳያ ሊነሱ የሚችሉ የተዛቡ ምልከታዎችን ባገኘነው 

አጋጣሚዎች ሁሉ እንደ ዜጋ ማረቅ ይኖርብናል—ከእኛ ወዲያ ስለ እኛ የሚያስብ ማንም 

የለምና። አበቃሁ።   

     

     


