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በአፍሪካዊ ይዘትና ፍላጎት ላይ የተመሰረተው ጉባዔ 

                     ለይኩን አለባቸው 11/21/13 

ለዘመናት በእርስ በርስ ግጭትና እልቂት፣ በከፋ ድህነትና ኋላቀርነት ተምሳሌትነት 

የምትታወቀው አፍሪካ በአሁኑ ወቅት በብዙዎች ዘንድ እንደ ተስፋ ምድር መቆጠር 

ጀምራለች፡፡ ከድህነትና ኋላቀርነት ለመውጣት ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ላይ የሚገኙት፤ 

ህዝቦቿም ከጥላቻ ይልቅ መፋቀርን እንዲሁም ከመራራቅ ይልቅ መቀራረብን በመምረጥ 

በጋራ መስራትና ማደግንም ለጉዟቸው ስኬት ብቸኛው አማራጭ አድርገው መንቀሳቀስ 

በጀመሩ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ውጤታማነታቸውን በማስመስከር ላይ ይገኛሉ፡፡  

ታዲያ በአህጉሪቱ የፀረ-ድህነትና ኋላቀርነት ትግል ለፍሬ መብቃቱን ያህል 

የሚያስደስት ነገር  ሊኖር እንደማይችል የሚታወቅ ቢሆንም፤ በተለይም የምዕራባውያን 

መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም በሰብዓዊ መብት ተሟጋችነት ስም የሚንቀሳቀሱ ተቋማትና 

የኒዮ ሊበራሊዝም አቀንቃኞች ግን የአፍሪካን በጎ ገፅታ ከማጉላት ይልቅ ገፅታዋን 

የሚያበላሹና የሚያጠለሹ ዘመቻቸውን የሙጥኝ ማለት ተያይዘውታል፡፡  

በርግጥ እነዚህ ኃይሎች በአህጉሪቱ ግጭትን የሚያጭሩ ውዥንብሮች በማሰራጨት 

ሁከትና ብጥብጥ በማስፈን ለዘመናት የዘለቀውን የኒዮ ሊበራሊዝም የበላይነት ለማስቀጠል 

ከፍተኛ ትግል በማካሄድ ላይ መሆናቸው የሚታወቅ ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን የኒዮ 

ሊበራሊዝም አስተሳሰብ የዕድገት ማነቆ እንደሆነ በተግባር በተረጋገጠባት አፍሪካ ላይ 

ፍላጎታቸውን ለመጫን ዛሬ ላይ ሆነው ትናንት የተከተሉትን መንገድ ለመተግበር 

መወራጨታቸው ውድቀታቸውን ከማፋጠን በስተቀር ፋይዳ ሊኖረው እንደማይችል በቅጡ 

የተገነዘቡት አይመስሉም፡፡  

የ“ባለበት የሚቆይ የለም” ይትበሃልንም ከመዝገበ ቃላታቸው የሰረዙ ይመስል 

የትናንት ናፋቂነታቸውን በማስመስከር በቅርቡ በመዲናችን አዲስ አበባ “አፍሪካ ትናገር” 

በሚል መሪ ቃል በተካሄደው ስድስተኛው የአፍሪካ መንገኛ ብዙሃን መሪዎች ጉባዔ ዋዜማ 

ላይ ያንጸባረቁት “የእናውቅልሃለን” ዘመቻ ይህንን እውነታ በግልጽ የሚያረጋግጥ 

ይሆናል፡፡ እንደሚታወቀው ጉባዔው ከመካሄዱ በፊት የጋዜጠኞች መብት ተሟጋችነት ስም 

የሚነግዱ ተቋማትና የግል አጀንዳቸውን ለማሳካት በተለያዩ ፀረ - ህገ መንግስት ተግባራት 
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ተሰማርተው ሳይሳካላቸው የቀሩና በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ አላማቸውን  ለማሳካት 

የሚሯሯጡ ኃይሎች የሀገራችን ገጽታ ላይ የማጠልሸት ዘመቻ መክፈታቸው የሚታወስ 

ነው፡፡ እነዚህ ኃይሎች ጉባዔው በአዲስ አበባ መካሄድ የለበትም በሚል የተለያዩ የአቋም 

መግለጫዎች ከማውጣታቸው በተጨማሪ የግል አቋማቸውን የሚያንጸባርቁ ዘገባዎችንም 

ሲያሰራጩ መቆየታቸው የሚታወስ ነው፡፡  

እንደሚታወቀው ዛሬ ዛሬ የተሳኩ   ዓለም አቀፋዊ ስብሰባዎች ከሚስተናገዱባቸው 

የአለማችን ከተሞች መካከል መዲናችን አዲስ አበባ በግምባር ቀደምትነት ትጠቀሳለች፡፡ 

ታዲያ አለም አቀፋዊ ይዘት ያላቸው ጉባዔዎችን ለማስተናገድ መስፈርቱን ማሟላት የግድ 

ይላል፡ ከነዚህም መካከል ሀገራዊው የሠላም ሁኔታ፣ በቂ የመሰረተ ልማት ተቋማት መኖር፣ 

መልካም አስተዳደርና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መስፈንና ወዘተ ከመመዘኛው ጥቂቶቹ 

ናቸው፡፡ ከዚህ አኳያም በሀገራችን የሚስተናገዱ ጉባዔዎች መበራከታቸው የሀገራችንን 

መልካም  ገጽታ የሚያመላክትና በትክክለኛው  የእድገት መስመር ላይ የመኘቷን እውነታ 

የሚያመላክት ከመሆኑም በላይ የነዚህን ኃይሎች ውድቀትም ማስመስከር አስችሏል፡፡ 

አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን የአፍሪካ መዲና ናትና፡፡ አፍሪካውያን እንደ 

ሁለተኛ ቤታቸው ይቆጥሯታል፡፡ ታዲያ አፍሪካውያንን አዲስ አበባ እንዳትሄዱ ለማለት 

መሞከሩ ወደ ቤትህ እንዳትሄድ ብሎ የመከልከልና የግለሰብ መብትን መጣስ ምን 

የሚሉት ተቆርቋሪነት ይሆን?...በእኔ እምነት ድርጊቱ የመብት ጥሰት እንጂ ሌላ ሊሆን 

አይችልም፡፡ ምክንያቱም ማንኛውም ሰው የመኖሪያ፣ የሥራ ቦታ የመምረጥ፣ የመደራጀት 

አመለካከቱንም በነጻነት የመግለጽ መብቱ በራሱ ፍላጎት ላይ የሚመሰረት፣ ሊጣስና ሊገሰስ 

የማይችል ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቱ ነውና የማንም ጣልቃ ገብነት የሚያሻው 

አይሆንም፡፡  

እንግዲህ በጉባዔው የሚሳተፉ አፍሪካውያን ወደ ሁለተኛ ቤታቸው አዲስ አበባ 

እንዳትሄዱ፣ መወያየት ያለባችሁም እኛ በመረጥነው ብቻ መሆን አለበት በሚል 

መብታቸውን የመጋፋት ሙከራ የሚያደርግ ኃይል ወንጀለኛ እንጂ የመብት ተሟጋች 

ሊሆን አይችልም፡፡ ታዲያ እነዚህ ኃይሎች ወንጀለኞች ሆነው ሳለ በመብት ተሟጋችነት 

ስም ለመንቀሳቀስ “ሞራላዊ ብቃት” ሊኖራቸው አይገባም ባይ ነኝ፡፡ በዚህም እነዚህ 

ኃይሎች ለዘመናት የዘለቀውን የኒዮ ሊበራሊዝም የበላይነት እስትንፋስ ለማስቀጠል 

የሚጥሩ ኃይሎች በመሆናቸው እንጂ እንደሚሉት ሀገራችን የመብት ጥሰት የሚካሄድባት 



3 
 

የፕሬስ ነጻነትም የተገደበባት ያለመሆኗን እንኳንስ አፍሪካውያን እነርሱም አሳምረው 

ያውቁታል፡፡     

ከፍተኛ ዘመቻ በተካሄደበት በዚህ ጉባዔ የመክፈቻ ሥነ - ሥርዓት ንግግር 

ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ መሆናቸው ደግሞ ሀገራችን 

የምትከተለው የመገናኛ ብዙሃን አሰራር ትክክለኛነትን ያረጋገጠ፣ የአመለካከትና የፕሬስ 

ነጻነት የተከበረባት ሀገር መሆኗንም ያመላከተ እንደሆነ በርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ 

ምክንያቱም እነዚህ ኃይሎች እንደሚሉት የፕሬስ ነጻነት አፈና የሚያካሂድ መንግስት 

በጉባዔው ሊጋበዝ አይችልምና፡፡   

በርግጥ ሀገራችን ለአፍሪካ ነጻነት ያበረከተችው አስተዋጽኦ መቼም የማይዘነጋ 

በአፍሪካ የታሪክ መዛግብትም አብሮ ዘመንን የሚሻገር ከመሆኑ ባሻገር ይህ ጥረቷን 

አጠናክራ በመቀጠል ላይ እንደምትገኝም በጉባዔው መክፈቻ ሥነ  ሥርዓት ላይ ከተገኙት 

የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ካመነጩት ሃሳብ በመነሳት ድምዳሜ ላይ መድረሱ አዳጋች 

አይሆንም፡፡ ለዚህ ደግሞ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ባሰሙት 

ንግግር አፍሪካ የራሷ የሆነ ገለልተኛ ሚዲያ ሊኖራት እንደሚገባ የአፍሪካውያን መልካም 

ገጽታ ግንባታ በአፍሪካውያን መከናወን እንዳለበት ያንጸባረቁት አቋም የአህጉሪቱን ገጽታ 

ለማጠልሸት ለሚካሄደው ዘመቻ እልባት የመስጠት የሀገሪቷ ጥረትን ቀጣይነት 

የሚያረጋግጥና በመገለጫነት ሊጠቀስ የሚገባው ይሆናል፡፡  

እንደሚታወቀው ጉባዔው በመዲናችን እንዳይካሄድ ከሲፒጄ እስከ ቪኦኤ ያካሄዱት 

የሀገራችንን ገጽታ የማጠልሸት ዘመቻ ምንም እንኳን “የሰሚ ጆሮን” ማግኘት ባይችልም 

ጉዳዩ ግን በቀላሉ የሚታይ አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም የራስ ፍላጎትን ለማሳካት ተብሎ  

የመገናኛ ብዙሃንን ለጥፋት አላማ ማዋል ከህገ ተጠያቂነት የሚያድን አይደለምና በቸልታ 

መታየት ያለበት አይሆንም፡፡ ታዲያ የነዚህ ኃይሎች ሀገራዊ ገጽታን የማጠልሸት ዘመቻ 

አዲስ ክስተት አይደለምና የሚገርም ባይሆንም ከአጀንዳቸው በስተጀርባ ያለውን ሴራ 

ማጋለጡ ግን ተገቢ ይሆናል፡፡ ከዚህ አኳያም የአሜሪካው ድምጽ ሬዲዮ አዘጋጅ 

መለስካቸው አምሃ ያሰራጨው ዘገባን እንመልከት፡፡ 

መለስካቸው አምሃ ጉባዔውን አስመልከቶ የአፍሪካ የመገናኛ ብዙሃን አመራር ጉባዔ 

የሚካሄደው እነ እስክንድር ነጋ፣ ርዕዮት አለሙ፣ ውብሸት ታዬና ሌሎችም ጋዜጠኞች 
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ረጅም ዓመታት በታሰሩባት መዲና እንደሆነና የፕሬስ ነጻነት በማይከበርባት ሀገር ጉባዔው 

መካሄድ እንደሌለበት ተቃውሞውን አመላክቷል፡፡  

እንደሚታወቀው ሀገራችን የፕሬስ  እና ሃሳብን የመግለጽ ነጻነት በተመለከተ በህገ - 

መንግስቷ አንቀጽ 29 አማካኝነት አረጋግጣለች፡፡ በዚህም ህጉን ተከትለው ለሀገራዊው 

ልማትና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ቀጣይነት የበኩላቸውን ድርሻ የሚወጡ የመገናኛ 

ብዙሃን በተለያዩ ቋንቋዎቸ ውጤቶቻቸውን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በማሰራጨት ላይ 

ይገኛሉ፡፡ ቀደም ሲል በደርግ ዘመነ መንግስት የነበረው የቅድመ ምርመራ (ሳንሱር) 

ተወግዶ የፕሬስ ነጻነት ከተረጋገጠበት ጊዜ ጀምሮም በርካታ የህትመት ውጤቶች ለአንባቢ 

በቅተዋል፡፡ ያም ሆኖ ግን የፕሬስ ነጻነት መብታቸውን ተጠቅመውና ህጉን አክብረው 

የሚንቀሳቀሱ የፕሬስ ውጤቶች መኖራቸው እንዳለ ሆኖ በተቃራኒው በፕሬስ ነጻነት ስም 

የህዝቡንና የሀገሪቱን ሠላም ለአደጋ የሚዳርጉ፣ የሃሰት ዘገባዎችን በማሰራጨት የግል 

አጀንዳቸውን ለማሳካት የሚሯሯጡ ኃይሎች ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ተጣርቶ በሀገሪቱ ህግ 

መሰረት ቅጣት የተጣለባቸውም ግለሰቦች መኖራቸው የሚታወቅ ነው፡፡  

እንደ እኔ እምነት በፕሬስ ነጻነት ስም ተጀብኖ የግል ፍላጎት የማሳካቱ ጉዳይ የህግ 

የበላይነትን አለማክበር መሆኑ ከማንም የተሰወረ አይሆንም፡፡ ታዲያ ህግን በመተላለፍ 

በህግ ስር የሚገኙ ግለሰቦች ስምን በመጥቀስ የፕሬስ ነጻነት የማይከበርባት ሀገር አስመስሎ 

ማቅረቡ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ከመሆኑ ሌላ ከእውነት የራቀን ጉዳይ የማቀንቀን 

ብሎም በህግ ውስጥ ጣልቃ ገብቶ የመፈትፈት አካሄድን የሙጥኝ ማለት ከንቱ ልፋት ነው 

እላለሁ፡፡  

“ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ” እንዲሉ ዘጋቢው የኢትዮጵያ መንግስት ጋዜጠኞችን 

በማሰር፣ በማዋከብና ከሀገር እንዲሰደዱ በመገፋፋት በዓለም የመብት ተሟጋች ድርጅቶች፣ 

በአውሮፓና በዩናይት ስቴትስ የሰብዓዊ መብት ይዞታ ሪፖርቶች በተደጋጋሚ ወቀሳ 

ይደርስበታል ሲል የጠቀሰበት ሁኔታ እጅጉን አሳዛኝ እንደሆነ ሳልጠቁም አላልፍም፡፡ 

ለምን ቢባል ጉዳዩ ከእውነት የራቀ፣ “እህሉን ከግርዱ” ያልለየ ድምዳሜ ነውና፡፡ በርግጥ 

እንደ አምነሲቲ ኢንተርናሽናል የመሳሰሉ በመብት ተሟጋችነት ሽፋን የሚንቀሳቀሱ የኒዮ 

ሊበራል አስተሳሰብ አቀንቃኞች የሀገራችንን ስም በማጠልሸት ተግባር መሰማራታቸው 

የሚታወቅ ነው፡፡  
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“መልከ ጥፉን በስም ይደግፉ” እንደሚባለው በሰብዓዊ መብት ተሟጋችነት ስም 

የሀገራችንና የመንግስታችን ስም በማጠልሸት ላይ የተሰማሩት እነዚህ ተቋማት የኒዮ - 

ሊበራል ጥቡቆን ካላጠለቃችሁ የሚል አቋም ይዘው የዘመቱ ነገር ግን አላማቸው ሊሳካ 

ባለመቻሉ የተበሳጩ ከመሆናቸው ባሻገር የቀለም አብዮት ለማካሄድ የሚጥሩ ኃይሎች 

መሆናቸው ከማንም የተሰወረ አይመስለኝም፡፡ በመሆኑም የኒዮ ሊበራል አስተሳሰባቸውን 

ላለመቀበል ጀርባውን የሰጠ ሀገርና መንግስትን ሊያሞግሱትና እንዲያሞካሹት መጠበቁ 

የዋህነት ይመስለኛል፡፡  

ሃቁ ይህ ሆኖ ሳለ የእነ አምነሲቲ ኢንተርናሽናልና የጥቂት ግለሰቦች አቋምን 

የሚያንጸባርቅ ሪፖርትን የአሜሪካና የአውሮፓ አስመስሎ ማቅረቡ “ጥቂት ቆሎ ይዞ ወደ 

አሻሮ ጠጋ” እንደሚባለው አይነት ከመሆን የዘለለ ፋይዳ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም፡፡ 

እውነታው ግን በሀገራችን  ካለፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሚታሰር አንድም ሰው ያለመኖሩ 

ነው፡፡ ከዚህም ባሻገር በህግ ጥላ ስር የሚገኙት ግለሰቦችም ቢሆኑ በወንጀል ተግባር 

መሰማራታቸው የተረጋገጠባቸው ወይም የድርጊቱ ተጠርጣሪዎች እንጂ እንደሚባለው 

መንግስትን በመተቸታቸው ወይም በፖለቲካ አመለካከታቸው እንዳልታሰሩ እንኳንስ 

ኢትዮጵያውያን እነዚህ የሰብዓዊ መብት ተሟጓች ነን ባዮችም የሚያውቁት ሃቅ እንደሆነ 

የሚያጠራጥር አይሆንም፡፡  

እናም “ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ” እንደሚባለው የኒዮ ሊበራል አስተሳሰብን 

ለማስቀጠል ሲባል  በተግባርም እያስመሰከረ የሚገኘው ከሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ 

በመነሳት ማደግን የመረጠውና መንግስታችንን ስም በማጠልሸት ከተሰማሩት በተጨማሪ 

የአሜሪካው ድምፆቹም የነዚህ ኃይሎች አቀንቃኝነት ሚናቸውን  ለመወጣት የሚያደርጉት 

የመፍጨርጨር ተቀጥያ መሆኑ ከማንም የተሰወረ አይሆንም፡፡ በመሆኑም በእኔ እምነት 

ማንኛውም ፀረ - ህገ መንግስት ተግባራትን የመመከትና የዜጎቹን ሠላም የማስጠበቅ 

ኃላፊነት የተጣለበት መንግስት ህግና ስርዓትን ለማስፈን በወሰደው እርምጃ  ወንጀለኞችን 

ለፍርድ ማቅረቡ በሰብዓዊ መብት ጥሰት መፈረጁ ተገቢ አይሆንም፡፡ ከህግ ተጠያቂነትም 

አያድንም ባይ ነኝ፡፡  

እዚህ ላይ አንድ አብይ ነገር ማንሳት የግድ ይላል፡፡ ማንኛውም ሀገር ከሀገራዊ 

ተጨባጭ ሁኔታ፣ ከህዝቡ ባህል፣ ወግ፣ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ የሚመነጭና የሚተዳደርበት ህግ 

እንደሚኖረው ይታወቃል፡፡  በዚህም የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የህግ አውጪ፣ የህግ 
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አስከባሪና የህግ ተርጓሚ አካላት የተጣለባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት የመንቀሳቀሳቸው 

ጉዳይም ሳይዘነጋ ማለቴ ነው፡፡  

ታዲያ በሰሩት ወንጀል ተጠርጥረው ለፍርድ የቀረቡና የወንጀል ድርጊት 

መፈጸማቸው ተረጋግጦ ውሳኔ የተሰጣቸው ግለሰቦችን የመፍታት ስልጣን ህጋዊ መብት 

የመንግስት ሆኖ ሳለ የድርጅቶች ጣልቃ ገብነት መጠየቅ ከንቀት የሚመነጭ እንደሆነ 

ያህል ይሰማኛል፡፡ ምክንያቱም ጉዳዩ የሉዓላዊነት ጉዳይ ነውና፡፡ ከዚህም አልፎ በአንድ 

ሀገር ጉዳይ ውስጥ ገብቶ መፈትፈት የኒዮ ሊበራል ርዕዮት ዋነኛ ትኩረት ከመሆኑ ጋር 

ተያይዞ ከጉዳዩ በስተጀርባ ያሉ ኃይሎች ፍላጎትን በግልጽ የሚያመላክት ነው፡፡ በርግጥ 

ኢትዮጵያ በሉዓላዊነቷ የሚቃጣ ተግባርንም ሆነ  የሃሳብ ጣልቃ ገብነት በታሪክ 

የተቀበለችበት ጊዜ የለም፤ ወደፊትም አይኖርም፡፡ የሀገራዊ ልማቷ፣ ሰላሟንና 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታዋ ዓላማ በተጨባጭ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ እንጂ 

የማንንም ሀገርና ተቋም ፍላጎት ለማሟላትና ለማስደሰት እንዳልሆነም በእርግጠኝነት 

መናገር ይቻላል፡፡ ምክንያቱም ይህን ካላደረጋችሁ ይህን አናደርግላችሁም የሚል የኒዮ 

ሊበራል አስተሳሰብ በሀገሪቱ ፈጽሞ ቦታ እንደሌለው በተግባር አረጋግጣለች፤ ጽኑ አቋሟ 

እንደሆነም አስመስክራለችና፡፡  

ታዲያ ወንጀለኞች መሆናቸው ተረጋግጦ በህግ ጥላ ስር የሚገኙ ግለሰቦች 

የማስፈታት አቅም እንዳላቸው በሚያስመስል ሁኔታ ተቋማቱን የመማጸኑ ጥረት የአሜሪካ 

ድምጽ ዘጋቢውን የኒዮ ሊበራል ኃይሎች አቀንቃኝነቱን የሚያመላክት ከመሆኑ ባሻገር 

ሉዓላዊነትን የመድፈር ያህል ይቆጠራል፡፡ እናም እነዚህ ኃይሎች የሀገራችንን ነባራዊ 

ሁኔታ ሳይረዱ በራሳቸው የአስተሳሰብ መለኪያ ብቻ ተወስነው በደመ ነፍስ የሚፈርጁ 

መሆናቸውን ለአንዳፍታ ቆም ብለው ማሰብ እንደሚጠበቅባቸው ሊገነዘቡ ይገባል፡፡  

እነዚህ ወገኖች በጭፍን ጥላቻ በመመራት እንዲሁም በቅጡ ያልተገነዘቡትን የኒዮ 

ሊበራል ኃይሎች አጀንዳን የማስፈጸም ሚናቸውን ከመወጣታቸው በፊትም በፈጣን ዕድገት 

ላይ በምትገኘውና ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች የተከበሩባት ኢትዮጵያ ለተልዕኳቸው 

ስኬታማነት አንድም ክፍተት እንደማትሰጥ ጠንቅቀው ማወቅ የሚኖርባቸው ይሆናል፡፡ 

በእኔ እምነት የአሜሪካው ድምጽም ሆነ ስፒጄ ጉዳዩን የሚያራግቡት ለአህጉሪቷ ከማሰብ 

የመነጨ ሊሆንም አይችልም፡፡ ለዚህ ድምዳሜ ካበቁኝ ቁም ነገሮች መካከል የኢትዮጵያ 

ጋዜጠኞች ማህበር ያወጣውን መግለጫ ሊያነሱ ያለመቻላቸው ነው፡፡ ዋናው ባለጉዳይና 



7 
 

የሂደቱ ተዋናይ የሆነው የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር ባወጣው መግለጫ አንድም 

ጋዜጠኛ የመንግስትን አሰራር በመቃወሙ ወይም በሚከተለው ፖለቲካ ምክንያት 

ያለመታሰሩን ቢያረጋግጥም እውነታውን ከመቀበልና ምስክርነታቸውን ከማንጸባረቅ ይልቅ 

የመንግስትን ስም የማጠልሸት አካሄድ መከተልን መምረጣቸው የፀረ - ኢትዮጵያ 

ማንነታቸውን በግልጽ የሚያመላክት ነው፡፡  

ዳሩ ግን የእነዚህ ኃይሎች የኢትዮጵያ መንግስትን የማጠልሸት ዘመቻ ሊሳካ 

ያለመቻሉን ከጉባዔው ተሳታፊዎች አንደበት መገንዘብ ይቻላል፡፡ የአፍሪካ ሚዲያ 

ኢንሼቲቭ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሚስተር አማዱ ማህታር በጉባዔው ላይ ባደረጉት ንግግር 

ኢትዮጵያ በፈጣን ዕድገት ላይ የምትገኝ መሆኗንና ለዚህም ሀገሪቱ ዴሞክራሲና ልማት 

የማይነጣጠሉ መሆናቸውን በጥልቀት በመገንዘብ ለተግባራዊነቱ መረባረብ በመቻሏ 

እንደሆነም ምስክርነታቸውን አረጋግጠዋል፡፡  

በርግጥም ልማትና ዴሞክራሲ የማይነጣጠሉ መሆናቸውን የተገነዘበው ልማታዊው  

የኢትዮጵያ መንግስት “ለተግባራዊነቱ ባደረገው ርብርብ ህዝቡን በየደረጃው ተጠቃሚ 

ያደረገ ፈጣን ልማት ማስመዝገብ ችሏል፡፡ ይህም በሀገሪቱ እየተመዘገበ የሚገኘው ፈጣን 

ዕድገት መሰረቱ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ስለመሆኑና የዜጎች ስብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብት ባልተከበረበት ሁኔታ ልማትን ማረጋገጥ እንደማይችል 

የሚያመላክት በመሆኑ በሀገሪቱ የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጥሰት እንዳለ 

የማስመሰሉ ጥረታቸው መና ሆኖ መቅረቱን የሚያረጋግጥ ይመስለኛል፡፡  

ምክንያቱም በኢትዮጵያ ህገ - መንግስት አንቀጽ 29 ላይ የተደነገገው የፕሬስ 

ነጻነት ድርጅታቸው በጽኑ እንደሚደግፈው የገለጹት የኢኒሼቲቩ ዋና ስራ አስፈጻሚ 

ሚስተር አማዱ ማህታር የአሜሪካ ድምጽና ሲፒጄ የኢትዮጵያ መንግስት የፕሬስ ነጻነት 

ላይ ያካሄዱት የስም ማጥፋት ዘመቻ መሰረተ ቢስነት ያመለከቱት ሁኔታን ለማየት ያስቻለ 

ተግባር መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል፡፡ እንደሚታወቀው የሀገራችን መንግስት በሚከተለው 

ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ተጨባጭ ውጤቶችን በማስመዝገብ የአለም 

አቀፉን ማህበረሰብ ትኩረት መሳብ ችሏል፡፡ ሀገሪቱ ለዘመናት እንደ ብቸኛ አማራጭ 

የሚወስደውና የዕድገት መሰረት እንደሆነ ሲታሰብ ከቆየው የኒዮ ሊበራሊዝም አስተሳሰብ 

ውጭ ማደግ እንደሚቻል በተግባር ማረጋገጥ በመቻሏ በርካታ የአፍሪካ ሀገሮች ከራሳቸው 

ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ የሚጣጣም መንገድን መርጠው በመጓዝ ላይ ይገኛሉ፡፡  
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ይህም ሀገሪቱ በአለም አቀፉ ጉባዔዎች ላይ ተሳታፊነቷ እንዲያድግና ተፈላጊነቷም 

እንዲጨምር ከማድረጉ ባሻገር ሀገሪቱ የምትከተለው ፖሊሲዎችን ትክክለኝነት 

የሚያረጋግጥ ተግባር ለመሆን ችሏል፡፡  

ከዚህም ባሻገር ሀገሪቱ የምትከተላቸው አቅጣጫዎች በራሷ ሳይወሰኑ የመላው 

አፍሪካ ሀገራት ምርጫ  መሆን መቻላቸው በአፍሪካ ህብረት፣ በኢጋድና በሌሎች 

ድርጅቶች ስብሰባዎች በተሞክሮነት እየተገለጸ የመገኘታቸው ምስጢር ይህንኑ እውነታ 

የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ይሁን እንጂ እንኳን ከኒዮ ሊበራሊዝም ውጭ ማደግ እንደሚቻል 

በተግባር የተረጋገጠና የበርካታ አፍሪካ ሀገራትም በራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ የተመሰረተ 

አካሄድን መከተል የጀመሩ ቢሆንና የኒዮ ሊበራልዝም ኃይሎችም የተገነዘቡት ሃቅ እንኳን 

ለመሆን ቢችልም እነዚህ ኃይሎች ተፅዕኗቸውን ከማድረስ ግን ወደ ኋላ ማለትን የመረጡ 

አይመስሉም፡፡  

በዚህ ደግሞ በኒዮ ሊበራል ጉዳይ አስፈጻሚነት የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች በቅርቡ 

በተካሄደው ስድስተኛው የአፍሪካ መገናኛ ብዙሃን መሪዎች ጉባዔ ላይ የኒዮ ሊበራል 

ፍላጎት ለመጫን የተካሄደው ሙከራን መጥቀሱ እውነታውን የሚያመላክት ይሆናል፡፡ 

እንደሚታወቀው ጉባዔው ከመካሄዱ ጥቂት ቀናት በፊት ጉባዔው በአዲስ አበባ መካሄድ 

እንደሌለበት ሲወራጩ ከመቆየታቸውም በላይ የጉባዔው አጀንዳም በአህጉሪቱ እየተስተዋለ 

የሚገኘው የፕሬስ ነጻነት አፈና መሆን እንዳለበት በተለያዩ ሚዲያዎች አማካኝነት 

ተፅዕናቸውን ለማሳረፍ የሞት ሽረት ትግል አካሂደዋል፡፡  

በተለይ ቪኦኤ፣ የአለም አቀፉ የፕሬስ ተቋም፣ በጋዜጠኞች መብት ተሟጋችነት ስም 

የሚንቀሳቀሰው ሲፒጄ፣ ሄራልድ ዲ ፓሪስ የመሳሰሉት የመገናኛ ብዙሃንና ተቋማት 

የራሳቸውን ፍላጎት ለመጫን ያካሄዱት ጥረት ቀላል ባይሆንም አፍሪካውያኑ አጀንዳችንን 

የምንወስነው እኛ እንጂ ማንም ሊሆን አይገባም በሚል በራሳቸው መንገድ መጓዛቸው 

አፍሪካ የራሷን ጉዳይ በራሷ የመፈጸም አቋሟን በግልጽ ያስመሰከረችበት እውነታን 

አረጋግጧል፡፡ ጉዳዩ የኒዮ ሊበራል ኃይሎች በአፍሪካ ላይ የሚያካሂዱት ጣልቃ ገብነት 

ማክተሙንም አመላክቷል፡፡  

በዚህም የኒዮ ሊበራል ኃይሎች ፍላጎትን ወደ ዳር በመተው ዋነኛው አጀንዳቸውን 

በንግድ ልማት፣ በቴክኖሎጂ ፈጠራ፣ በአመራርነትና በሥነ - ምግባር ጉዳዮች ላይ 
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በማድረግ መወያየትን መርጠው በተገቢው መልኩ በማካሄዳቸው ስኬታማነታቸውን 

አረጋግጠዋል፡፡  

እናም የኒዮ ሊበራል ኃይሎች የፕሬስ ነጻነት ላይ ያለመወያየታቸው አሳስቦኛል 

ጩኸት ለእኛ ጉዳይ ከኛ በላይ ማንም ሊያስብልን አይገባም፡፡ የሚል መልዕክትን ያዘለ 

ጠንካራ አቋም ማራመዳቸው የአፍሪካን ህዳሴ ዳግም ማረጋገጥ ችሏል፡፡ ‘ጉባዔው በአዲስ 

አበባ መካሄድ የለበትም ለሚለው የኒዮ ሊበራሊዝም አቀንቃኞች ከንቱ ጩኸትም 

የምንሰበስብበትን የምንመርጠው እኛው እንጂ እናንተ ልትሆኑ አትችሉም በሚል ሁኔታ 

የሰሚ ጆሮ በመከልከል በመዲናዋ ተገኝተው ጉዳያቸውን ከውነው መመለስ ችለዋል፡፡  

ከዚህ አኳያም የሪፖርተር ጋዜጣ ማኔጂንግ ኤዲተር አቶ አማረ አረጋዊ የሰነዘሩት 

ሃሳብን ማንሳቱ ጠቃሚ ነውና ሳልጠቅሰው አላልፍም፡፡ ቀደም ሲል ለመጥቀስ 

እንደተሞከረው ጉባዔው በአዲስ አበባ መካሄድ እንደሌለበትና ለስኬቱም ከፍተኛ የሞት 

ሽረት ሲያደርጉ የተስተዋሉት የአሜሪካ ድምጽ፣ ሲፒጄና ሌሎች ተቋማት አቋም ተገቢ 

እንዳልሆነ ለመጠቆም ተሞክሯል፡፡ የሪፖርተር ጋዜጣም ይህንኑ ወደ ኢትዮጵያ አትሂዱ፣ 

ይህንን ስብሰባ በኢትዮጵያ አታካሂዱ የሚለውን የጽንፈኛ ቡድን አቋም ኮንኗል፡፡ ይህ 

ተግባርና አመለካከት የኋላ ቀርና የደካማ ፖለቲከኞች መገለጫና መታወቂያ እንደሆነ 

በርዕሰ አንቀጹ ያስፈረው ሪፖርተር ጋዜጣው ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መጎልበት ያለውን 

ቀናነት የሚያመላክት እንደሆነ እኔን ጨምሮ በርካታ ሠላም ወዳድ ኃይሎች 

የሚስማሙበት እውነታ ነው፡፡ ምክንያቱም በዴሞክራሲ የሚያምን ማንኛውም ኃይል 

ልዩነቶች የሚፈቱት በውይይት እንጂ ከሩቅ ሆኖ ስምን በማጠልሸትና ጥላቻን በማስፈን 

እንዳልሆነ በጽናት ያምናል፡፡ ለተግባራዊነቱም በቁርጠኝነት ይንቀሳቀሳል፡፡  

በመሆኑም ሪፖርተር እንዳሰፈረው የጽንፈኛው ዲያስፖራ ፖለቲከኞች ተቃውሞ 

የኋላ ቀርነት አስተሳሰብ ከመሆኑም ባሻገር እንደኔ እምነት ለዴሞክራሲ መስፈን እንደቆመ 

ዘወትር የሚያላዝነው የዲያስፖራው ፖለቲከኞች ፀረ- ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ባላቸው 

ኃይሎች ጥርቅም መሆኑን እንዲሁም እነዚህ ኃይሎች ለሀገሪቱ ከማሰብ ይልቅ የግል 

ፍላጎታቸውን ለማሳካት እንቅልፍ ያጡ ኪራይ ሰብሳቢዎች መሆናቸውን በቀላሉ መገንዘብ 

የሚቻልበትን ዕድል የፈጠረ ነው፡፡  
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ዳሩ ግን አላማቸው ሊሳካ ቀርቶ የሰሚ ጆሮን ማግኘት ተስኗቸው ተስተውለዋል፡፡ 

ይህን የጽንፈኛ ፖለቲከኞች ተቃውሞ ከመጤፍ ሳይቆጥሩ ወደ ኢትዮጵያ እንሄዳለን፣ 

በመወያየት እንጂ በማኩረፍና በጥላቻ አናምንም ያሉት አፍሪካውያን በመዲናዋ በመገኘት 

ያስቡትን አሳክተው መመለስ መቻላቸው ውሳኔያቸው ምን ያህል ትክክለኛና ውጤታማ 

እንደነበር ያሰፈረው የሪፖርተር ጋዜጣ አቋም የሚያረካና የሚያስመሰግን መሆኑን 

ሳልጠቁም አላልፍም፡፡ 

በአጠቃላይ ስድስተኛው የአፍሪካ መገናኛ ብዙሃን መሪዎች ጉባዔ የድርብ ድል 

መገለጫ መሆኑን ሁሉንም አፍሪካዊ የሚያስማማ ሃቅ እንደሆነ መናገር ማጋነን 

አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ ጉባዔው በዕድገት ጎዳና ላይ የምትገኘው 

የአህጉራችን ህዝቦች የትብብር ደረጃ ወደ ላቀ ሁኔታ ያሸጋገረ፣ ከጥላቻና ውዥንብር 

እጅጉን የራቀች፣ የራሷን ጉዳይ ለሌሎች ኃይሎች አሳልፋ የማትሰጥና ለፍላጎታቸውም 

የማትንበረከክ አፍሪካን ማየት ያስቻለ ጉባዔ ነውና፡፡  

ለምን ቢሉ! “እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል” እንደሚባለው ጉባዔው በአዲስ አበባ 

እንዳይካሄድ በኒዮ ሊበራሊዝም አቀንቃኞች አማካኝነት ሲናፈስ የቆየው ውዥንብር 

ከምንም ሳይቆጥሩ በመዲናዋ መገኘት የመረጡት አፍሪካውያን ትናንትን በሚገባ 

ማስተዋል የቻሉበት፣ በወሬም የማይፈቱበት ሁኔታ ላይ የመገኘታቸው ምስጢር የነዚህን 

ኃይሎች ስውር ሴራ መገንዘብ መቻላቸው ነውና፡፡ ይህም ጉባዔው የአፍሪካውያንን የራስ 

መተማመን ማደግና የመወሰን ብቃታቸውን መጎልበት በግልጽ የሚያረጋግጥ ከመሆኑም 

በላይ፤ በአፍሪካዊ ይዘት፣ ፍላጎትና ምርጫ ላይ ተመስርቶ መካሄዱ ለውጭ ሃይሎች 

ተፅዕኖ የመጋለጡ ዕድል እየተሸረሸረ መምጣቱን የሚያመላክት ነው፡፡  

በሌላ በኩልም ምንም እንኳን አህጉሪቱንና ህዝቦቿን በትናንት መነፅራቸው 

ለመመልከት የሚቃጣቸውና ፍላጎታቸውንም በቀላሉ ማሳካት እንደሚችሉ የሚያስቡ 

ኃይሎች የመኖራቸው ጉዳይ የሚካድ ባይሆንም፤ የአፍሪካውያን ምላሽ ግን “ባለበት 

የሚቆይ የለም” የሚል በመሆኑ የኒዮ ሊበራሊዝም አቀንቃኞችን ተቀባይነትን ማጣት 

ያረጋገጠ ታላቅ ድል ነው ማለት ይቻላል። እዚህ ላይ ለእነ ሲፒጄም ይሁን ለሌሎች 

አክራሪ ኒዩ-ሊበራል ሃይሎች “በድሮ በሬ ያረሰ የለም” የሚለውን የሀገሬን ብሂል 

ላስታውሳቸው እወዳለሁ። አሮጌው ሊበራሊዝም አርጅቶ እየገረጀፈ ነውና። አበቃሁ፡፡      


