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ተመራጭ የኢንቨስትመንት መዳረሻ… 
  

ዋሲሁን ፋንታ 

06/24/14 

ሰሞኑን ፋይናንሽያል ታይምስ ጋዜጣ በድረ ገጹ ላይ እንዳሰፈረው መቀመጫውን 

ኒው ዮርክ ያደረገው ታዋቂው ኬኬአር የተሰኘው የአሜሪካ የቢዝነስ ኩባንያ  

በአገራችን   ከ200 ሚሊዮን ዶላር በላይ  በአበባ ኢንቨስትመንት ለመሰማራት 

መፈለጉን ገልጿል።  
  

የኩባንያው ሃላፊውች  በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ የፈለጉበትን ምክንያት 

ሲያብራሩ በቅድሚያ ያነሱት ነገር አገሪቱ የተረጋጋ ስርዓት መመስረት  መቻሏ 

እንደሆነ በድረ-ገጹ ተመልክቷል። ከሁለት አስርት አመታት በፊት በድርቅና 

በጦርነት ትታወቅ የነበረች አገር ዛሬ ላይ የምስራቁንም ሆነ የምዕራቡን ቀልብ 

መግዛት ችላለች። በኢንቨስተሮች የመጀመሪያ መስፈርት ተደርጎ የሚታየው 

ኢንቨስት የሚያደርጉበት አገር ለህይወታቸውና ለሃብታቸው ደህንነት የሚሰጥ 

አስተማማኝ ስርዓት መኖር ላይ ነው።   መንግስት የተረጋጋ ስርዓት መመስረቱና  

የህግ የበላይነት ማስከበር  መቻሉ  አገራችንን በባለሃብቶች  ተመራጭ እንድትሆን 

አድርጓታል።  

  

ሌላው የኬ ኬ አር ኩባንያ ሃላፊዎች  በምክንያትነት ያነሱት ነገር የኢትዮጵያ 

መንግስት የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት የተለያዩ ማበረታቻዎች 

ማድረጉን ለአብነት የብድር መመቻቸት፣ የታክስ  እፎይታ ጊዜ መስጠት፣ የመሬት 

አቅርቦት፣  የመሰረተ ልማት ዝርጋታ፣ አስተማማኝና ረካሽ የሰው ሃይል  መኖር  

እንደሆነ ጠቅሰዋል።  ሌላው አገሪቱን ለውጭ ኢንቨስትመንት በተለይ በኤክስፖርት 

እቃዎች ላይ ለሚሰማሩ  ኩባንያዎች ተመራጭ የሚያደርጋት ይላሉ ሃላፊው 

በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለው የአየር መንገዷ ወደ ዓለም ገበያ በቀላሉ ለመድረስ 

የሚያስችል መሆኑ ነው ሲሉ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል።  
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የኬ ኬ አር ኩባንያ ሃላፊዎች  ያነሷቸው ጥሬ ሃቆች የሚያመላክቱንት በአገራችን 

የተገነባው የዴሞክራሲ ስርዓት አስተማማኝ  ሰላም እንዲሰፍን ከማድረጉም በላይ 

አገራችን በዴፕሎማሲው መስክም  ተቀባይነት እንዳገኘች የሚያሳይ  ነው።  

የአገራችን የፌዴራል ስርዓት ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር፣ ባህላቸውን 

ማሳደግ፣ በቋንቋቸው መጠቀም  እንድችሉ ሁኔታዎችን ስላመቻቸ በአገሪቱ ውስጥ 

ሊነሱ  የሚችሉ ግጭቶች ማስወገድ በመቻሉ የአገሪቱን አንድነት   በጽኑ መሰረት 

ላይ እንዲቆም አድርጎታል። በአገሪቱ ህገመንግስት ላይ የህዝቦች መብት 

እስከመገንጠል መረጋገጡ አንዳንዶች እንደሚሉት አገሪቱን የሚበታትን ሳይሆን 

በህዝቦች መካከል መተማመንን በማስፈን የአገሪቱን አንድነት ጽኑ መሰረት 

እንዲይዝ አድርጎታል።  

 

ሌላው አገራችንን  ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ካደረጓት ነገሮች መካካል መንግስት 

እየተከተለ ያለው  የመሬት አስተዳደር ሁኔታ ነው። በህገ-መንግስቱ በግልጽ 

እንደተደነገገው  መሬት የመንግስትና የህዝብ  ሃብት እንዲሆን መደረጉ  

በአገራችን ላለው የኢንቨስትመንት መስፋፋት ትልቅ አስተዋጸኦ አበርክቷል። ይህ 

የመንግስት ፖሊሲ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች ከአካባቢያቸው እንዳይፈናቀሉ 

ከማድረጉም በላይ በአገራችን ኢንቨስትመንት መስፋፋትም ትልቅ ሚና 

ተጫውቷል።  

 

መንግስት መሬት እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ የሚል ፖሊሲ መተግበሩ አርሶ አደሩ 

የመሬት ባለቤትነቱን አይጋፋም። ይልቁንም አርሶ አደሩን መሬቱን ሾጠ 

እንዳይፈናቀል ይልቁንም መሬቱን በኮንትራት በማከራየት ተጠቃሚ እንዲሆን 

በማድረግ ዘላቂ ተጠቃሚነቱን አረጋግጦለታል። ይህ የመሬት አስተዳደር በአገሪቱ 

በመተግበሩም መንግስት ለኢንቨስትመንት የሚሆን መሬት በቀላሉ እንዲያመቻች 

አግዞታል። በብዙ የአፍሪካ አገሮች የመሬት አስተዳደር በጎሳዎችና በግለሰቦች ስር 

መሆኑ ለኢንቨስትመንት መስፋፋት ትልቅ እንቅፋት ሲሆን ታይቷል። 

 

ሌላው በምክንያትነት የተነሳው ነገር የብድር አገልግሎት መመቻቸቱ ነው። 

በአገራችን መንግስት የሚቆጣጠረው ባንክ መኖሩ  አገሪቱን የሚጠቅሙ  ለዜጎች 
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የስራ እድል ሊፈጥሩ የሚችሉ  የኢንቨስትመንት  ዘርፎች ላይ ለሚሰማሩ 

ባለሃብቶች ብድር እንዲመቻች ማድረግ ተችሏል። አንዳንድ  የውጭ ሃይሎች ሆን 

ብለው መንግስት በባንክ ዘርፍ  ተሳትፎ ማድረግ የለበትም እንዲሁም ይህን ዘርፍ 

ለውጭ ባለሃብቶች ክፍት ማድረግ አለበት በሚል ነጋ ጠባ የሚወተውቱት  

የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ እንጂ ለአገሪቱና ለህዝቦቿ ጥቅም  አስበው 

አይደለም። በኒዮ-ሊበራል ሃይሉ የፋይናንስ ዘርፉን አጥብቆ  የሚፈለግበት 

ምክንያት ከፍተኛ ትርፍ የሚታፈስበት ዘርፍ ከመሆኑም በላይ መንግስትን በቀላሉ 

በመጠምዘዝ የፈለጉትን አጀንዳ እንዲደግፍ ወይም እንዲቃወም ለማድርግ ነው።   

 

ዛሬ ላይ በአገራችን ላለው የኢንቨስትመንት መስፋፋት ትልቅ ድርሻ እየተወጣ 

ያለው መንግስት የሚያስተዳድረው  ባንክ  የሚሰጠው  አነስተኛ ወለድ ብድር 

ነው። እነዚህ የመንግስት ባንኮች  መኖራቸው ለዜጎች የስራ እድል ሊፈጥሩ 

የሚችሉ ዘርፎችን በመለየት   ብድር በመስጠት  ትልቅ አስተዋጸኦ አበርክተዋል። 

የኒዮ ሊበራል አስተሳሰብ በቂ ውድድር ባልጎለበተበትና  በቂ መሰረተ ልማት 

ባልተዘረጋበት አፍሪካ   እያስከተለ ያለውን ቀውስ መመልከት ይቻላል።   

 

ሌላው በአገራችን ያለው አብዛኛ ህዝብ በወጣትነት እድሜ ክልል የሚገኝ መሆኑ 

አገራችንን በኢንቨስትመንት ዘርፉ ተመራጭ ያደርጓታል። ምክንያቱም በዚህ 

በወጣትነት እድሜ ክልል የሚገኝ ሃይል የተማረ በመሆኑ በቀላሉ ከቴክኖሎጂ ጋር 

በመላመድ በተሰማራበት መስክ ሁሉ ውጤታማ  ስለሚሆን  ነው።  አስተማማኝና 

ርካሽ ጉለበት እንደልብ መገኘት ለኢንቨስትመንት ተመራጭነት ትልቅ ጠቀሜታ 

እንዳለው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአገራችን ያለውን ሁኔታ በምሳሌነት ማንሳት 

ይቻላል። መንግስት ኢንቨስትመንትን እንዲስፋፋ ለማድረግ በሁሉም ዘርፍ የተማረ 

የሰው ሃይል በስፋት ለማቅረብ እንዲችል በተለያዩ ደረጃ የሰለጠነ የሰው ሃይል 

በማቅረብ ላይ ይገኛል። 
 

ሌላው ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በአገራችን መካከለኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል 

በስፋት እየተፈጠረ እንደሆነ ማየት ይቻላል። ይህ ሁኔታ የሚያሳየው የህብረተሰቡ 

የመግዛት አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደገ በመምጣቱ ዘመናዊ አኗኗር በአገሪቱ 
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እየተለመደ መጥቷል። የህብረተሰቡን የመግዛት አቅም ማደግ የተገነዘቡ ባለሃብቶች 

ዛሬ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ከመኪና እስከ ሞባይል መገጣጠሚያ ፋብሪካዎችን 

በአገሪቱ ውስጥ በስፋት በመገንባት ላይ ናቸው።  

 

በአገራችን የመሰረተ ልማት መስፋፋት ለኢንቨስትመንት መጠናከር ትልቅ 

አስተዋጸኦ እያበረከተ ይገኛል። ኢትዮጵያ የባቡር ሃዲድ ዝርጋታ፣ አለም አቀፍ 

ኤርፖርቶችን በየአካባቢው መገንባት መቻሏ እንዲሁም ትላልቅ አውራ ጎዳናዎችን 

መገንባት መቻሏ የትራንስፖርት ዘርፉን ዘመናዊ እያደረገች ትገኛለች።  መንግስት 

የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአለም ካሉ አየር መንገዶች ተወዳዳሪ እንዲሆን ጠንክሮ  

በመስራቱ የኢትዮጵያ የአየር መንገድ ተመራጭ መሆን መቻሉም የአገራችን 

ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ አስተዋጽኦው በቀላሉ የሚታይ አይደለም።   

 

አገራችን ባለፉት ጥቂት አመታት እያስመዘገበች ያለችው እድገት በአለም ፈጣን 

እድገት ማምጣት ከቻሉ ጥቂት አገራት መካከል አንዷ መሆን ችላለች። አገራችን 

በተከተለችው የጠራ ፖሊሲና ስትራቴጂ አለም በኢኮኖሚ ቀውስ በምትዳክርበት 

ወቅት እንኳን አገራችን በለሁለት አሃዝ እድገት በማስመዝገብ የሚሌኒየሙን 

የልማት ግብ ከሚያሳኩ አገራት መካከል በግንባር ቀደምትነት የምትጠቀስ መሆኗን 

አለም አቀፍ ተቋማት ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል።  

ይሁንና ይህ በአገራችን እየመጣ ያለውን ዘርፈ ብዙ እድገት  ሁሉም ተባብሮ 

ማስቀጠል ሲገባው አንዳንድ የአገራችን ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችና ዘረኛ 

አመለካከት ያላቸው ግለሰቦች የሚያራምዱት ሁሉን የማጥላላትና የማንቋሸሽ  

ፖለቲካ አገራችን ለጀመረችው የፀረ-ድህነት ትግል የሚበጅ  አካሄድ 

አይመስለኝም።  አገራችን ከድህነትና ኋላ ቀርነት ተላቃ ህዝቦች መካከለኛ ገቢ 

ካላቸው አገሮች ተርታ እንድትሰለፍ ለማድረግ በየዘርፉ እየተደረገ ያለው ርብርብ 

ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚችለው ሁላችንም በሃላፊነት መስራት ስንችል ነው።  

በየትኛውም አገር  የመንግስት አሰራር ይተቻል፤ የእኛ አገርም መንግስት ከዚህ 

ነባራዊ ሁኔታ ሊወጣ አይችልም። ነገር ግን በእኛ አገር የምናስተውላቸው ትችቶች 

ገንቢና ተጨባጭነት የሌላቸው ከመሆናቸው ባሻገር  አገርን የሚያፈርሱ፣ ስርዓቱን 
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የሚንዱ፣ የአገርን ጥቅም አሳልፈው የሚሰጡ ምንም አይነት ተጨባጭነት የሌላቸው 

ናቸው። 

በቅርቡ እየተሰነዘረ ያለን አስተያየት በአገራችን  ከጋዜጠኝነት ስራ ጋር በተያያዘ 

ያሰረችው አንድም ጋዜጠኛ አለመኖሩ እየታወቀ ሆን ተብሎ የአገሪቱን ስም 

የማጥፋት ዘመቻ  መክፈት ድብቅ ፍላጎት መኖሩን ለመረዳት የሚከበድ 

አይመስለኝም። ሂዩማን ራይትስ ዎች አምነስቲን፤ አምንስቲ  ሲፒጄን፤ ሲፒጄ 

ሂዩማን ራይትስ ዎችን፤ ወዘተ እየተቀባበሉ የሃሰት ውንጀላቸውን ማራገባቸው 

ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳ እንዳላቸው  ለመረዳት ምርምር ማድረግ የሚያስፈልግ 

አይመስለኝም።  

መንግስት በተደጋጋሚ እየገለፀ ያለው በጻፈው ወይም ከጋዜጠኝነት ስራው ጋር 

በተያያዘ ለእስር የተዳረገ አንድም ጋዜጠኛ የለም  እንጂ   በተለያየ ጉዳይ የታሰረ 

ጋዜጠኛ  የለም ማለት አይደለም። የህግ የበላይነት የሚባለው ሁሉም ለሰራው 

ጥፋት እኩል ህግ ፊት ሲቆም በመሆኑ ጋዜጠኛም ሆነ ባለስልጣን ከህግ ፊት 

ሲቀርቡ ማየት ችለናል። ይህ ነው የህግ የበላይነት፤ ማንም ከህግ በላይ   ሊሆን  

አይችሉም። 

እንደኔ ደኔ በአገራችን ሰው በጻፈው የሚጠየቅበት ወይም የሚታሰርባት አገር 

ብትሆን ኖሮ የፋክት መጸሄት የጦር አውርድ አካሄድ ሃይ ይባል ነበር የሚል ግምት 

አለኝ። የፋክት መጸሄት አካሄድ አገርና ህዝብ ለምን ሰላም አገኙ አይነት 

ያስመስልበታል። ፋክት እየተከተለ ያለው መንገድ  በአገራችን የዴሞክራሲ ስርዓት 

ግንባታው የሚያብብበት፣ ሰላም የሚጎለብትበት፣ መልካም አስተዳደር የሚሰፍንበት፣ 

የሃይማኖት መቻቻል የሚጠናከርበት በአጠቃለይ አገራችን የጀመረችው እድገት 

እንዲሁም  መልካም  ተሞክሮዎች የሚስፋፉበትን መንገድ እያመላከተን ሳይሆን፤  

በተቃራኒው በአገራችን የሃይማኖት  አክራሪነት የሚስፈፋፋበት፣ አመጽና ብጥብጥ 

የሚነግስበት፣ ህዝቦች የሚለያዩበትን  መንገድ  እየቀደደ እንደሆነ  ይሰማኛል።  

ሃሳብን በነጻነት የመግለፅ መብት ማለት ህዝቦችን ለአመጽ መቀስቀስ የአገርን 

ጥቅም አሳልፎ የመስጠት ተግባር ላይ መሰማራት አይመስለኝም።  የፕሬስ ነጻነትን 

ተገን በማድረግ የአገርንና ህዝብን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ነገሮችን ማራገብ 
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ሙያዊ ስነምግባርም አይመስለኝም። ሚዲያዎች በእውነተኛ የመረጃ ምንጭ ላይ 

ተመርኩዘው፣  ሚዛናዊነትን ባማከለ፣ ለህዝብ ጥቅም ቅድሚያ በመስጠት ዘገባዎችን 

ማዘጋጀት ሁሉንም ተጠቃሚ ያደርጋል፤  ጅምሩ የአገራችን  የፕሬስ ኢንደስትሪም 

ያብባል የሚል እምነት አለኝ።  

ይህን ስል የተለየ ሃሳብ የሚያራምድ ፕሬስ አይኑር እያልኩ እንዳልሆነ 

እንዲታወቅልኝ። ማለት የፈለኩት  የአመጽ ጥሪ የሚያስተላልፉ ፕሬሶች ልጓም 

ይበጅላቸው ማለቴ ነው። ጋዜጠኛ የራሱ የፖለቲካ አመለካከት የለውም የሚል 

እምነት ባይኖረኝም፣ ሙያን አስታኮ የሙያ ስንምግባሩን በሚደፈጥጥና  ሚዛናዊነት 

በጎደለው መልኩ  የሚደረግ ዘመቻ  ግን ተጠያቂነትን  ማስከተል መቻል ያለበት 

ይመስለኛል። ስለሆነም አይን ያወጣ ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳና  የጋዜጠኝነት ሙያ 

የተለያዩ ስለሆኑ  ለየቅል  ቢስተናገዱ መልካም ይሆናል። 

ለአንድ አገር ዴሞክራሲ መጎልበት የተለያዩ አስተሳሰቦች በነጻነት ማራመድና  

የብዙሃን ፓርቲ ስርዓት   መዘርጋት እጅግ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። በፓለቲካ 

ፓርቲዎች መካከል የሚፈጠሩ የአስተሳሰብ ልዩነቶች ለተሻለ አማራጭ መፍትሔ 

ግብዓት መሆን ሲገባቸው ልዩነቶችን በሃይል ለመተግበር መሞከር ትልቅ ዋጋ 

የሚያስከፍል እንደሚችል ከ97 ምርጫ ብዙ ተምረናል፡፡  የአስተሳሰብ ልዩነትን 

በሰላማዊ መንገድ ማራመድ የሰለጠነ አካሄድ በመሆኑ በአገራችን ለተጀመረው 

የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የመዓዘን ድንጋይ በመሆኑ ይህንን መብት በአግባብ 

መጠቀም መልካም ነው።   

በህዝብ  የሁንታ የተመሰረተ መንግስትን በነውጥና አመፅ መቀየር አለብን ብለው 

የሃይል እንቅስቃሴ ለማድረግ ጫካ የገቡ  ሃይሎችን በገንዘብም ሆነ በሃሳብ መደገፍ  

በህግ ማስጠየቅ የለበትም የሚል አቋም ያላቸው አንዳንድ የተቋዋሚ ፓርቲ 

አመራሮችና በነጻው ፕሬስ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች  አካሄዳቸውን ሊያስተካክሉ  

ይገባል። “የዘለቃሽን ጠባሳ ያየ በእሳት አይጫወትም” እንደሚባለው ኬንያንና 

ናይጄሪያን የተመለከተም ትምህርት ሊወስድ ይገባል።    

ሌላው ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ መንግስት የመሰረተ ልማትን በመላ አገሪቱ 

ፍተሃዊ በሆነ መልኩ ለማዳረስ  ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። 
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በአርብቶ አደሩ አካባቢም መንግስት ከፍተኛ የሆነ  የመንገድ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሃ 

አቅርቦት፣ የትምህርትና የጤና  ተቋማት ግንባታ፣   የሃይልና የቴሌኮሙዩኒኬሽን 

ዝርጋታ ወዘተ በትናንሽ የገጠር ቀበሌዎች ሳይቀር በማስፋፋት ላይ ይገኛል።  

መንግስት በገጠራማው የአገሪቱ ክፍሎች ሳይቀሩ የመሰረተ ልማት ግንባታን 

የሚያስፋፋው በአገሪቱ እየተመዘገበ ካለው እድገት ሁሉም በየደረጃው ተጠቃሚ 

እንዲሆን   ለማድረግ ነው። 

 

ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት አርብቶ አደሮች አካባቢ በአንጻራዊ መሰረተ 

ልማት  የለም የሚባልበት የአገራችን ክፍል ነበር። ይህን ሁኔታ ለመቀየር አርብቶ 

አደሮች ዘመናዊ የአኗኗር ዘዴወችን እንዲላመዱና የተሻለ አኗኗር እንዲኖራቸው 

ለማድረግ መንግስት በፈቃደኝነት  ላይ የተመሰረተ የሰፈራ የማሰባሰብ ስራም 

እያከናወነ እንደሆነ ይታወቃል። የትምህርት፣ የጤና፣ የመንገድ፣ የንጹህ የመጠጥ 

ውሃ፣ የመብራት  የቴሌኮሙዩኒኬሽን አገልግሎቶች በአርብቶ አደሩ አካባቢ  

ማስፋፋት መቻሉ ተሻሻለ አኗኗር መሰረታዊ በመሆናቸው መንግስት እነዚህን 

መሰረተ ልማቶች  ለማስፋፋት ጠንክሮ እየሰራ እንደሚገኝ መረጃዎች ያሳያሉ።    
 

እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ የአገራችን ተቃዋሚዎችና አጋር የሆኗቸው እንደ ሂዩማን 

ራይትስ ዎችና አምንስቲ ኢንተርናሽናል ያሉ ድርጅቶች  የፈጠራ ወሬዎችን 

በመንዛት መንግስትን በመወንጀል ተግባር ተጠምደዋል። እነዚህ  ድርጅቶች 

ለሚያወጧቸው  የሃሰት ሪፖርቶች በአብዛኛው በመረጃነት የሚጠቅሷቸው የአንዳንድ 

የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችንና አባላትን ነው። ምክንያቱም እነዚህ ድርጅቶች 

አንድም መረጃ የሚሰበስብ ባለሙያ ወደ ኢትዮጵያ ሳይልኩ ኒዮርክ ወይም ሎንዶን 

ተቀምጠው ለእንዲህ ያለ  የውንጀላ ሪፖርታቸው እየተጠቀሙ ያሉት   የአንዳንድ 

የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችንና አባላትን ነው።   

 

እነዚህ ተቋማት ለአገራችን ህዝቦች ተቆርቁረው ሳይሆን የራሳቸውን ድብቅ ፍላጎት 

ለማሳካት እንደሆነ የአደባባይ ሚስጢር  ነው። ታዲያ ከእንደነዚህ ያሉ ተቋማት 

ጋር መተባበር ከአገር ክህደት በምን ሊለይ ይችላል? አንዳንድ የአገራችን ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች የተሻለ ፖሊሲና ስትራቴጂ ነድፎ መንግስትን መሞጎትና የህዝብ 
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ቀልብን ገዝቶ በምርጫ ተወዳድሮ ማሸነፍ  ሲሳናቸው ራሳቸውን በእንደነዚህ ያሉ  

ነገሮች ውስጥ መሸጎጥን መርጠዋል።  
 

ሌላው ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አክራሪዎችን 

ለማበረታታት ሲያደርጉት የነበረውን መሯሯጥን ነው። በምስራቅ አፍሪካ በተለይ 

ሶማሊያ ለሁለት አስርት አመታት መንግስት አልባ ሆና መቆየቷ የአክራሪዎች 

መሰባሰቢያ ምቹ ስፍራ ሆና ቆይታለች። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሶማሊያ የአልቀይዳ 

አጋር የሆነው አልሸባብ በኬንየያእያደረሰ ያለው የሽብር ድርጊት ብዙ ሊያስተምረን 

ይገባል።  

አልሸባብ በኬንያ እንዲሁም ቦኮሃራም በናይጄሪያ እያደረሱትያሉት እልቂት 

የአሸባሪዎችን ድርጊት አስከፊነት ጥሩ ማሳያዎች ናቸው። አክራሪነት ለአገራችንም 

ሆነ ለአካባቢው ስጋት እንደሆነ እየታወቀ  አንዳንድ የአገራችን የፓርቲ አመራሮች 

ከአክራሪዎች ጋር እንዲህ ያለ መጓተት ውስጥ መግባታቸው መልካም  አካሄድ 

አይመስለኝም፡፡  

በአገራችን የሃይማኖቶች ነጻነት እንዲሁም መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ 

መሆናቸው በህገ-መንግስቱ በግልፅ ተደንግጎ ሳለ አንዳንደ ተቃዋሚ ሃይሎች 

የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ሲሉ ሃይማኖትንና ፖለቲካን ሲያቀላቅሉት ይታያሉ።  

በየትኛውም አገር አክራሪዎች ድብቅ አጀንዳቸውን ለማስፈጸም የሚጠቀሙት 

ህብረተሰቡን ተገን  በማድረግ  እንጂ ግልጽ አላማቸውን በመናገር አይደለም።  

 

እውነት እንናገር ከተባለ እንደ ኢህአዴግ ለሃይማኖቶች ነጻነት የታገለ ፓርቲ 

አለን? አንዳንድ የተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎች በተለይ ሰማያዊና አንድነት  

የእስልምና እምነት ተቆርቋሪዎች በመምሰል  በሃይማኖቱ ላይ መንግስት ወይም 

ሌላ አካል ጫና እንዳደረገበት በማስመሰል በስፋት ሲደሰኩሩ ይደመጣሉ፡፡  

ሰማያዊና አንድነት ፓርቲዎች  የአክራሪ ቡድኖችን  ጥያቄዎች ተገቢ እንዳልሆኑና 

አገራችንን ወዳልተፈለገ መንገድ ሊመራት እንደሚችል  እያወቁ የሙስሊሙን 

ድጋፍ ያስገኝልናል በሚል የተሳሳተ ስሌት ከአክራሪዎች ጋር ሲሞጋገሱ እንደነበር 

የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው።  ይሁንና ብዙሃኑ  ሙስሊሙ  ማህበረሰብ  
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የአክራሪውንና የፓርቲዎቹን  ድብቅ   አጀንዳ  በመረዳቱ   ሴራቸውን እርቃኑን 

እንዲቀር አድርገውታል።   

 

አንዳንድ ሰዎች መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው የሚለውን የህገ-መንግስት 

አንቀጽ በተለየ መልኩ በመረዳት መንግስት የሚያደርጋቸውን የህገ-መንግስት 

ማስከበር አካሄዶችን እንደ ጣልቃ ገብንት ሲመለከቱት ይታያል። በህገ-

መንግስታችን  መንግስት በሃይማኖት፤  ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ 

መግባት እንደማይችሉ፤   በተመሳሳይ የሃይማኖት ተከታዮች ወይም በተለያዩ 

ሃይማኖት ተከታዮች  መካከል ግጭት  ወይ ያለመግባባት ሲከሰት መንግስት ይህ 

ጉዳይ የሃይማኖት  ጉዳይ በመሆኑ  አያገባኝም በሚል ስሜት እጁን አጣጥፎ  

ይመለከታል ማለት አይደለም፡፡   

በየትኛውም አለም መንግስት ህገ-መንግስት የማስከበር ግዴታ አለበት። ይህን 

ማድረግ የማይችል መንግስት፣ እንደመንግስት ሊቀጥል አይችልም።  በሃይማኖቶች 

መካከል ያለመግባባት ሲከሰት ሁኔታዎች የማብረድና ወንጀለኞችን ወደ ህግ ፊት 

የማቅረብ ሃላፊነት የሚወድቀው በመንግስት ላይ ነው። እንዲሁም መንግስት 

በሃይማኖቶች  መካከል መቻቻልን የሚሸረሽሩ ነገሮችን ሲከሰቱ አደጋ 

ከመፍጠራቸው በፊት ቀድሞ የመከላከልና በድርጊቱ ተካፋይ የሆኑትን ቡድኖችና 

ግለሰቦች  ከተሳሳተ አካሄዳቸው እንዲታረሙ  የማድረግ  ሃላፊነትም    አለበት። 

የህግ የበላይነትን ሊሸረሽሩ የሚችሉ ማናቸውም ድርጊቶች ከተከሰቱ በኋላ 

ለማጥፋት ከመንደፋደፍ ይልቅ  የጥፋት መንገዶችን ቀድሞ መዝጋት  ብልህነት 

ይመስለኛል፡፡ አገራችን በተለያየ ጊዜ የአሸባሪዎችን ገፈት ቀምሳለች። ስለዚህ 

ችግር ከመድረሱ በፊት መንግስትና ህዝብ በጋራ በመሆን የአክራሪዎችን አካሄድ 

በአትኩሮት መመልከት ተገቢ ይመስለኛል። አበው ሲተርቱ “ሳይቃጠል በቅጠል” 

ይሉ የለ።  

የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚሉት አንድ ድንቅ አባባል ሁሌም 

ይመስጠኛል “የአገራችን ትልቁ ጠላት ድህነት ነው”።  ስለዚህ ሁላችንም  የጋራ  

ጠላታችን የሆነውን ድህነት በጋራ የመዋጋት ሃላፊነት ሊኖርብን ይገባል። የሃሰት 

ውንጀላ በአገራችን ለተጀመረው የኤኮኖሚ እድገትም ሆነ የዴሞክራሲ ስርዓት 
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ግንባታ የሚፈይደው አንዳችም ነገር አይኖርም። በአገራችን የሰላማዊ ትግል ልምድ 

ሊጠናከር ይገባል።  

 


