
የኢትዩጵያን “የመያድች አዋጅ” ትክክሇኛነት ያረጋገጠው የግብፁ 
ትዕይንት 

                                                        
ቶልሳ ኡርጌሳ-ከአዱስ አበባ 

“If NGO is not NGO…” (መንግስታዊ ያሌሆነ ዴርጅት /መያዴ/ መንግስታዊ ያሌሆነ 

ዴርጅት  ካሌሆነ…) በሚሌ ትዝብታዊ የርዕስ መንዯርዯሪያ ሰሞኑን በአይጋ ፎረም ዴረ-

ገፅ ያነበብኩትና ግብፅ ውስጥ የሚገኙ “በጎ አዴራጊዎች” ያከናወኑት የሚጠበቅ፣ ነገር ግን 

ማንነታቸውን ነጋሪ ዴርጊት ፤አንዴ በሀገራችን ውስጥ የተፈፀመ ሁነኛ ክንዋኔ እንዯዋዛ 

በአዕምሮዬን የትውስታ ጓዲ ውስጥ ሽው ብል እንዱያሌፍ ሳያዯርገው የቀረ አይመስሇኝም።

… 

 የትውስታዬ አፅመ-ታሪክ መነሻ የዚያን ሰሞን ሁካታና የገዯሌ ማሚቶ ዓይነት 

ጩኸት  ነው—የዛሬ አራት ዓመት ገዯማ። ነገሩ እንዳት መሰሊችሁ?!...በነቂስ የህዝብ 

ይሁንታ “አንተ ትበጀኛሇህ! ፣የዴህነትንና የኋሊ ቀርነትን ቀንበር ከሊዬ ሊይ አሽቀንጥረህ 

ትጥሌሌኛሇህ… ” ተብል የተመረጠው የኢትዩጵያ መንግስት የተጣሇበትን አዯራ 

ሇመወጣት አንዴ ተግባር አከናወነ። የተግባሩ ማጠንጠኛም “በሀገራችን ዳሞክራሲን 

የሚያጠናክር፣ የኪራይ ሰብሳቢዎችን መረብ በመበጣጠስ ሌማታዊነትን የሚያሰፍን 

እንዱሁም የዜጏችን ለዓሊዊ የስሌጣን ባሇቤትነት የሚያረጋግጥ” ተቀባይነት ያሇውና 

ማሇፊያ እሳቤ ነው—“የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት አዋጅ”። 

 ግና ነገሩ “የሁሇት ዓሇም” ፖሇቲካዊና ርዕዩተ-ዓሇማዊ ትግሌ በመሆኑ፤አዋጁ 

ከመውጣቱ በፊትና ከወጣበት ጊዜ አንስቶ እስከ ዛሬ ዴረስ የሀገራችን መንግስት በገዛ ሀገሩ 

ውስጥ ህግን የመዯንገግ ኃሊፊነት እንዯላሇው በመቁጠር፤ ሲያሻቸው “በሰብዓዊ መብት 

ሽፋን”፣ በሌ ሲሊቸው ዯግሞ “በዳሞክራሲ ቀኖና” አሉያም “የብዙሃን ማህበራት ታፈኑ” 

በሚለ መሰረት የላሇው ስሞታና ውዥንብር የሚንጣጡ ኃይልች መፈጠራቸው አሌቀረም። 

 እርግጥ የዚህ ፅሐፍ አንባቢ የእነዚህን ኃይልች “ማንነት” ያጣዋሌ ብዬ 

አሌገምትም። አዎ! አዋጁ በረቂቅነት እያሇና ከፀዯቀ በኋሊም ቢሆን በሀገራችን ሊይ 

የተቀናጀ የፕሮፖጋንዲ ዘመቻ ከፍተው ስሊሌተሳካሊቸው እነሆ እስከ ዛሬ ዴረስ የቅርብ 

ዘመዴ የሞተባቸው ይመስሌ “እህህ…” በማሇት የሚብሰከሰኩ  ናቸው—እነዚህ ኃይልች። 



በአዱሲቷ ግብፅ በ”መያዴነት” ተዯራጅተው ሲሰሩ የነበሩና ሰሞኑን በዚያች ሀገር መንግስት 

“ከተሰማሩበት ዓሊመ ውጭ ሰሊምን በማዯፍረስ ተንቀሳቅሰዋሌ” ተብሇውም ተወንጅሇዋሌ— 

“ጉዴና ጅራት ከበስተኋሊ ነው” እንዱሌ የሀገራችን ሰው። 

 ታዱያ በእነዚህ ኃይልች አንቀሳቃሽ ሞተርነት የሚዘወሩትና “ሇትርፍ ያሌተቋቋመ” 

የሚሌ ስያሜ የተቸራቸው የውጭ “መያድች” እንዱሁም በገንዘብ ኃይሌ እንዯአሸን 

የሚፈሇፍሎቸው የሀገር ውስጥ “በጎ አዴራጊዎችና ሲቪክ ማህበራት”፤ በሀገራችን የውስጥ 

ፖሇቲካ ጉዲይ ጣሌቃ እንዲይገቡ ብልም “ እውነተኛ በጎ አዴራጊዎች” ሆነው በነጻነት 

ስራቸውን እንዱያከናውኑ ሇማዴረግ የወጣውን አዋጅ በጽኑ ሲኮንኑ የነበሩ መሆናቸውን 

ሇአንባቢዎቼ ማስረዲት “ ሇቀባሪው የማርዲት ያህሌ” እንዱለት ዓይነት ይሆንብኛሌ፡፡ 

 ከሂዩማን ራይትስ ዎች ጋር ጥብቅ ቁርኝት አሊቸው የሚባለት “ ዓሇም አቀፍ 

የሪፐብሉካን ተቋም” (IRI)”፣ “ የብሔራዊ ዳሞክራሲያዊ ተቋም” (NDP) እና “ ፍሪዯም 

ሃውስ” የተባለ የአሜሪካ ተቋማት፤ አባልቻቸው ከግብጽ ሌሳነ-ምዴር እንዱወጡ እንዱሁም 

በወንጀሌ እንዱከሰሱ ተዯርገዋሌ፡፡ምንም እንኳን የግብጽ መንግስት በወሰዲቸው 

እርምጃዎች “የረፈዯ ነው” የሚያሰኘው ባይሆንም፤በዚያች ሃገር የተካሄዯው የኒዮ-

ሉበራሉዝም አቀንቃኞች ትዕይንት ግን፤በተሇያዩ “የስያሜ ታፔሊ” የሚቋቋሙት እንዯ 

ሂዩማን ራይትስ ዎች፣ኢንተርናሽናሌ ክራይስስ ግሩፕ፣ሲ.ፒ.ጄ ወ.ዘ.ተ ዓይነቶች 

ምግባራቸውና ዓሊማቸው ሇየቅሌ መሆኑን ሰሞነኛው የካይሮ ትዕይንት ሇዓሇም አቀፍ 

ማህበረሰብ ይፋ ያዯረገው ሃቅ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

 ይህ የግብፅ ትዕይንት “ መያድች” ከመጋረጃው በስተጀርባ ሆነው የሚተውኑትን 

ዴራማ ብቻ ሳይሆን፤እስከ ዛሬ ዴረስ ሀገራችንን በበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት 

እንዱሁም በፀረ-ሽብርተኝነት አዋጆች ዙሪያ የሚያብጠሇጥለበት እውነተኛ ምክንያታቸው 

ምን እንዯሆነም ጭምር የሚያሳይ ነው፡፡ “ስሇ ዳሞክራሲ እንሰብካሌን” የሚለት እነዚህ 

ኃይልች ሰውነታቸውን ሰዯው የአንዴን ሃገር ለዓሊዊነት በመጻረር፤አሇመረጋጋትን 

በመፍጠር አሉያም ያሌተረጋጋ ህብረተሰብ እንዱኖር በማዴረግ የራሳቸውን የኪራይ 

መሰብሰቢያ ኮሮጆዎችን ሇመሙሊት በመንግስት ግሌበጣ ጭምር የሚሳተፉ መሆናቸው 

ዋነኛ ዓሊማቸው ፖሇቲካዊና ርዕዮተ -ዓሊማዊ እንጂ  “መዝሙረ- ዳሞክራሲ” አሇመሆኑን 

በገሃዴ ነግረውናሌ፡፡ 



 ምንም እንኳን እነዚህ ኃይልች በተሇያዩ የዳሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶች ሽፋን 

በአንዴ ሃገር ፖሇቲካዊ ክንዋኔ ውስጥ ጣሌቃ በመግባት ከኪራይ ሰብሳቢ ጥቅማቸው አኳያ 

ሇእነርሱ የሚበጃቸውን “ ካቢኔ” ሇማቋቋም መፈሇጋቸው ትሊንት የነበረ፣ዛሬም ያሇና ነገም 

የሚኖር “ የእኔ አውቅሌሃሇሁ” አክራሪ ኒዮ-ሉበራሉዝም አስተሳሰብ ቢሆንም፤ከሃገራችን 

አኳያ የተከተሎቸው አካሄድች “በመያድች አዋጅ” አማካኝነት መክሸፉን በእርግጠኝነት 

መናገር ይቻሊሌ፡፡ እንግዱህ ይህ ክስረት ነው—እነዚህን ኃይልች አብሽቆና ሁኔታው እንዯ 

እግር እሳት ሇብሌቧቸው በተሇያዩ የጥሊቻ ታምቡር ዴሇቃዎች የሃገራችንን ስም ሇማጉዯፍ 

ዛሬ እውነተኛ ተግባራቸው እረቃኑን ተገሌጦ በታየው “ መያዴ” ተብዬዎች አማካኝነት 

እንዱራወጡ የሚያዯርጋቸው፡፡ 

 በዚህ ፅሁፍ አቅራቢ እምነት፤ የዓሇም አቀፍ የሪፐብሉካን ተቋም ዲይሬክተርና 

የአሜሪካ የትራንስፖርት ሚኒስትር ሌጅ የሆኑት ሚስተር ሳም ሊሁዴን ጨምሮ ስምንት 

አሜሪካውያን፣ ሦስት ሰርባውያን፣ሁሇት ጀርመናውያን፣አንዴ ኖርዌጅያዊና አንዴ 

ፍሌስጤማዊ በአስቸኳይ ካይሮን ሇቀው እንዱወጡ የተዯረጉበት ትዕይንት፤የመያድቹንና 

የአባልቻቸውን ማንነት ያመሊከተ ብቻ አይዯሇም፡፡ ከዚህ ባሻገርም የኢትዮጵያ መንግስት 

ያጸዯቀው “ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት አዋጅ” ትክክሇኛ መሆኑን አረጋግጧሌ 

ማሇት ይቻሊሌ፡፡ግና እንዳት?!- ነገሩ ወዱህ ነው፡፡… 

 “ ትንቢት ይቅዯም ሇነገር” እንዱሌ መፅሏፉ፤አርቆ አሳቢው የሀገሬ መንግስት 

የአክራሪ ኒዮ-ሉበራሌ ኃይልችን “ ሌማታዊ መንግስትን የማኮሰስ” ብልም የህዝቦችን 

ለዓሊዊ መብት የመንጠቅ ፍሊጎታቸውን ቀዴሞ በመረዲቱ፤የኪራይ መሰብሰቢያ 

መረቦቻቸውን እነርሱ “የበግ ሇምዴ” ሇብሰው  በሃሰት ዯቀ-መዝሙርነት ከሚዘሙሩሇት 

ዳሞክራሲ፣ ከዜጎች የመዯራጀት መብት እንዱሁም ከፖሇቲካ ጣሌቃ ገብነት ዓሇም አቀፋዊ 

ዴንጋጌ  አኳያ በመመሌከት አዋጁን ሉያዋጣ ችሎሌ፡፡ ታዱያ እነዚህ ወሳኝ ጉዲዮች ኒዮ-

ሉበራልች ካሰማሯቸው “መያድች” አኳያ ከመመሌከታችን በፊት ፤ ኪራይ ሰብሳቢዎች 

ዯምስራቸው እስኪገታተር ዴረስ ስሊበሳጫቸው አዋጅ ጥቂት ማውሳቱ ሇግንዛቤ ጠቃሚ 

ይመስሇኛሌ፡፡ 

 እንዯሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት ያወጣው የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና 

ማህበራት አዋጅ በሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ ኃይሌ የተዘጋጀ በመሆኑ፤የሀገራችን ፖሇቲካ 

ከኪራይ ሰብሳቢነትና ከፀረ-ዳሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ነፃ እንዱሆን የሚያስችሌ ነው፡፡ ከዚህ 



በተጨማሪም አዋጁ በሀገራችን ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሀገር በቀሌና የውጭ በጎ አዴራጊ 

ዴርጅቶች በሀገሪቱ የሌማት ስራዎች ሊይ በስፋት እንዱሳተፉ፣ዜጎች ባቋቋሟቸው ማህበራት 

ተዯራጅተው በንቃት የሚንቀሳቀሱበትን ማዕቀፍ የፈጠረና ወዯፊትም የሚፈጥር መሆኑ 

ይታወቃሌ፡፡ ይሁን እንጂ፤ ወትሮም ቢሆን በሇመደት ፀረ-ሌማት አቅጣጫ ሇመጠቀም 

የሚፈሌጉት የኪራይ ሰበሳቢነት ካምፕ ነዋሪዎች፤ በዚህ የሀገርን እዴገት ሇማረጋገጥ 

በተዘጋጀው የህግ ማዕቀፍ መበሳጨታቸው እና መወራጨታቸው የግዴ ሉሆን ችሎሌ፡፡ 

 ምንም እንኳን አዋጁ በርካታ ክፍልች ያለት ቢሆንም፤ቀዯም ሲሌ ሇመጥቀስ 

እንዯሞከርኩት በኪራይ ሰብሳቢዎች ካምፕ ውስጥ የሚገኙ የውስጥና የውጭ “መያድች” 

መሰሌ የጎራው ቋሚ ተሰሊፊዎች  “የምጣደ ሳሇ የእንቅቡ ተንጣጣ” እንዱሌ የሀገራችን 

አርሶ አዯር ሇምን በአለባሌታ ወጀብ እንዯሚናውዙ፤ ዓሇም አቀፍ እሳቤን ተንተርሶ 

ከተዘጋጀው አዋጅ አንፃር መመሌከት ያሻሌ፡፡ ሇዚህም ዳሞክራሲን፣የመዯራጀት መብትንና 

ከዜግነት ጋር እንዱሁም የመዯራጀት መብትና የገንዘብ ምንጭ ያሊቸው ተጣምሮ 

በዯምሳሳው መቃኘቱ ተገቢ ነው፡፡ 

 ከጥቅሌ ኒዩ-ሉበራሊዊ አስተምህሮት አኳያ፤ በአፍሪካ ያለ መንግስታት በአህጉሪቱ 

ሊሇው የሌማት ችግር መንስኤዎች እንጂ የመፍትሔ አካሌ አይዯለም ተብል ይታመናሌ። 

በመሆኑም በገበያ አክራሪነት ካሌሆነ በስተቀር፣በመንግስት ሰፊና የተመረጠ ጣሌቃ ገብነት 

የሚመጣ ሌማት የሇም የሚሌ “ፍየሌ ወዱህ ቅዝምዝም ወዱያ” ዓይነት ሌፈፋውን 

ያስተጋባሌ። ታዱያ ይህ አስተምህሮት በሌፈፋ ብቻ የተገታ አይዯሇም—ሇመንግስታቱ 

የሚሰጠውን እርዲታ “በመያድች” አማካኝንት ማከናወን፤ አንዴም የኒዩ-ሉበራሌ ስርዓት 

ብቸኛና ሇላልች የሚቸር፣ ሁሇትም ይህን ያሌተቀበሇ መንግስትና ህዝብ “በበጎ 

አዴራጊዎቹ ዴርጅቶች” አማካኝነት ሰሇባ እንዱሆን ሇማዴረግ የሚካሄዴ ተግባር ጭምር 

እንጂ።  

 እናም ገበያው ያሌፈታውን የሌማት ችግር ዜጎች “በመያድች” አማካኝነት 

እንዱሞለት ይጠበቃሌ። በመሆኑም “መያድች” በአፍሪካ የኪራይ ሰብሳቢ መረቦች 

በአብዛሃነት እንዱመሰረቱ ጥረት ያዯርጋሌ።  ምናሌባትም በአንዴ ሌማታዊ ሀገር ውስጥ 

በእነዚህ ኃይልች የሚዯገፉ እንዯ “መዴረክ” ዓይነት ከሚገኘው ኪራይ ፍርፋሪ ሇመቃረም 

የሚሹ ፓርቲዎች ወይም “ማህበራት” ስሌጣን ከያዙ “ተጠቃሚ እንሆናሇን” በሚሌ 

ሇመረቦቹ መስፋፋት ትኩረት ይሰጣሌ።  



ሆኖም ማንም ሚዛናዊ ህሉና ያሇው ሰው እንዱህ ዓይነቱ “የኪራይ ሰብሳቢ የብዜት 

ስላት” ዳሞክራሲያዊ ብዙህነት ነው ብል ያስባሌ ብዬ አሌገምትም። ምክንያቱም ይህን 

የመሰሇ የኪራይ ሰብሳቢነት ፍሌሚያ ባሇበት ሀገር ውስጥ የቡዴኖችን ሽኩቻና የዜጎችን 

ተጠቃሚነት አጣጥሞ መጓዝ የማይቻሌ በመሆኑ ነው። ከዚህ በተጨማሪም በዚህ ዓይነት 

መረብ ውስጥ የሚዯራጁ ተዋንያን ውስጣዊ ይዘታቸውና አሰራራቸው ከቶም ቢሆን 

ዳሞክራሲያዊ ይሆናሌ ተብል አይታሰብም። 

ምንም እንኳን የመረቦቹ “የኋሊ ዯጀኖች” ስሇ ዳሞክራሲ “ተግተው የሚፀሌዩ” 

ቢሆንም፤አካሄዲቸው ፀረ-ዳሞክራሲያዊ ስሇሆነ፣ የኢትዩጵያ መንግስት በሀገሩ በማበብ ሊይ 

የሚገኘውን ዳሞክራሲ ሇማጎሌበት “የመያድችን አዋጅ” ማውጣት የግዴ ብልታሌ። 

እርግጥም ዳሞክራሲ ሇሀገራችን የህሌውና ጉዲይ በመሆኑ፤ የአዋጁ መውጣትን 

ትክክሇኛነት የሚያመሊክት ላሊኛው አስረጅ ነው ማሇት ይቻሊሌ።  

እናም በውጭ ገንዘብና እርዲታ ሇመስራት የተቋቋሙት “በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና 

ማህበራት” ፤በገንዘባቸው ሌክ በተሇያዩ ስያሜዎች ከየጎሬያቸው አውጥተው 

የሚያዯራጇቸው ኃይልች ምክንያት ስር በመስገዴ ሊይ የሚገኘው ዳሞክራሲያዊ  ስርዓት 

መታወክ ስሇላሇበት የአዋጁ መውጣት ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዲይ አይዯሇም። ግና 

የዳሞክራሲ ዘማሪው ኒዩ-ሉበራዝም መሌሶ ዳሞክራሲን መዯፍጠጡ ምን ይለት አሰራር 

ይሆን?... 

ያም ሆነ ይህ ግን፤ውዴ አንባቢዎቼ በሀገራችን ውስጥ “መያድች” አይዯራጁም 

እያሌኩ እንዲሌሆነ እንዯምትገነዘቡሌኝ ተስፋ አዯርጋሇሁ። አዎ! የውጭም ይሁን የሀገር 

ውስጥ “መያድች” በኢትዩጵያ ውስጥ ሉዯራጁ የሚችለበት መንገዴ እንዲሇ ማየት 

ይቻሊሌ። አዋጁ በግሌፅ እንዯዯነገገው ፤ በተሇይም የውጭ “መያድች” ምናሌባትም 

በሀገራችን ዕዴገት ሊይ እሴት የሚጨምሩ ከሆነ እንዱሁም በዓሇም ሊይ ያሇውን 

ዳሞክራሲያዊ እሳቤ ተፃርረው በሀገሪቱ የፖሇቲካ ምህዲር ውስጥ እስካሌገቡ ዴረስ 

ተግባራቸውን መከወን ይችሊለ። 

እንዯ እውነቱ ከሆነ ግን፤የኒዩ-ሉበራሌ አስተሳሰብ በየትም ሀገር ውስጥ የሚገኙ 

“መያድችን” የሚፈሌጋቸው ሌክ በአሁኑ ወቅት በግብፅ እንዯታየው መንግስትን 

ሇማሽመዴመዴና ሇመተካት ነው— ተጨማሪ የኪራይ መሰብሰቢያ ቋት እንዱሆኑሇትም 



ጭምር። ግና በጠንካራነቱ የሚታወቀው ሌማታዊው የኢትዩጵያ መንግስት እንዱህ 

ዓይነቱን ፀረ-ዳሞክራሲያዊ አስተሳሰብ በአዋጁ መሰረት አስቀዴሞ “ሳይቃጠሌ በቅጠሌ” 

በማሇቱ የእኩይ ተግባሩን በር ከርችሞታሌ ማሇት ይቻሊሌ። 

በሀገራችን ውስጥ ያሇው መንግስት አንዴ ሌማታዊ መንግስት መስራት የሚገባውን 

ሁለ ከማከናወን ወዯ ኋሊ የሚሌ አይዯሇም። ታዱያ ነገሩ “ሊም አሇኝ በሰማይ…” ዓይነት 

ካሌሆነ በስተቀር፤”መያድች” የዚህን መንግስት የተመረጠ ጣሌቃ ገብነት ሉገዴቡ አሉያም 

አቅሙን ሉያሽመዯምደት አይችለም። እናም ሌማታዊ መንግስት እና ዳሞክራሲያዊ 

ማዕቀፍ ባሇበት ሀገር ውስጥ እነዚህ ኃይልች “ሌማታዊ ቀዲዲን እንሸፍናሇን” ማሇታቸው ፤

ቀዯም ሲሌ የጠቀስኩት ኪራይ ሰብሳቢዎችን ከማበራከት ውጪ ይህ ነው የሚባሌ ፋይዲ 

ይኖራቸዋሌ ብል ማሰብ ያስቸግራሌ። 

ይሁንና ሁለም “መያድች” በጎ ሚና የሊቸውም ተብል ስሇማይታሰብ (ስኬታማ 

የኤክስቴንሽን ፓኬጆችን በሀገራችን ያስተዋወቀውን “ሳሳካዋ ግልባሌ 2000” የተሰኘውን 

መያዴ ያስታውሷሌ!) ፤ጠቃሚ አስተዋጿቸውን ሇማጎሌበትና በአግባቡ ሇመጠቀም 

የሚያስችሌ አዋጅ ማዘጋጀትና እነርሱም በዚሁ ማዕቀፍ ስር እንዱንቀሳቀሱ መዯረጉ 

የመንግስትንና “የበጎ አዴራጊዎቹን” ተመጋጋቢነት የሚያጠናክር እንጂ ቅራኔ ውስጥ 

የሚያስገባቸው ሉሆን  አይችሌም። 

በዚህ ፅሐፍ አቅራቢ እምነት፤ የአሜሪካ የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር ሂሊሪ ክሉንተን 

በሳምንት ጊዜ ውስጥ ብቻ ከግብፅ አቻቸው ጋር ሁሇቴ የተገናኙበት እንዱሁም ላልች 

ሁሇት የሪፐብሉካን ሴናተሮችና የዋሽንግተን ከፍተኛ ባሇ ስሌጣናት እንዯ ውሃ ቀጂ ካይሮ 

የተመሊሇሱበት ዋነኛው ምክንያት ፤ “ቢረፍዴበትም አሌዘገየም” የተባሇው የግብፅ ጊዜያዊ 

መንግስት “በመያድቹ” ሊይ ያወጣው አዋጅና የመሰረተው ክስ የፈጠረው ስጋት ነው። 

ሆኖም በየአመቱ ከኦባማ አስተዲዯር አንዴ ነጥብ አምስት ቢሉዩን ድሊር የሚሇገሰውና 

ከዚህ ውስጥ አንዴ ነጥብ ሶስት ቢሉዩን ድሊሩን ሇጦር ኃይለ የሚያውሇው የዚያች ሀገር 

መንግስት፤ ”እርዲታውን እናቆመዋሇን” በሚሌ ዛቻ ለዓሊዊነቱን መፈታተናቸው እምቁ 

እውነት የት እንዲሇ የሚያሳብቅ ሃቅ ነው። 

እርግጥም ተጨማሪ ግዳታዎችን በያዘው የውጭ ኃይልች ገንዘብ ሌገሳና እርዲታ 

መኖር ሇእዱህ ዓይነቱ ቀጥተኛ ጥቃት ማጋሇጡ የሚቀር አይዯሇም። ሇዚህም ነው 



የሀገራችን መንግስት “በበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት አዋጅ” ሊይ፤ ዕዴገታችን 

በራስ አቅም ከሚከናወን ሌማት እንጂ፤ ከውጭ በሚገኝ የገንዘብ ዴጋፍ መሆን የሇበትም 

በማሇት የዯነገገው። በመሆኑም በኢትዩጵያ ውስጥ የመዯራጀት መብት ህገ-መንግስቱ 

ሇዜጎች ብቻ የሰጠና በዚሁ አግባብ የሚዯራጁ “መያድችም” ከ90 በመቶ የማያንሰው 

የመንቀሳቀሻ ገንዘባቸው ከሀገር ውስጥ ከተገኘ ምንጭ እንዱሆንና እስከ 10 በመቶ ዴረስ 

የሚሆን ብቻ ገንዘብና ቁሳቁስ የሚያገኙበትን ዕዴሌ ሰጥቷሌ። 

በዚህ ፅሐፍ አቅራቢ አመሇካከት፤ የአዋጁ መነሻ የሀገሪቱ ዳሞክራሲያዊ ህገ-

መንግስት ነው። እንዯሚታወቀው የፖሇቲካ መብቶች ዜጎች ሀገራቸው የምትከተሇውን 

ፖሇቲካዊ ሁኔታ ሇመወሰን የሚያስችሊቸው ስሇሆነ ሇእነርሱ ብቻ የተሰጠ ነው። ይህን 

ሇመከወን ዯግሞ መዯራጀት ይኖርባቸዋሌ። ሇዚህም ነው ህገ-መንግስታችን የመዯራጀት 

መብትን በአንቀፅ 31 ሊይ በይፋ ዋስትና የሰጠው። ሆኖም ዜጎች ህገ-መንግስቱ የሰጣቸውን 

መብት ሇህገ-ውጥ ዓሊማ የሚያውለት ከሆነ፤ መንግስት የህግ አግባቦችን ተከትል 

የመሰረቱትን ዴርጅት ሉያፈርስባቸው ይችሊሌ። ይህ ዯግሞ የህግ የበሊይነትን የማስከበር 

ዓሇም አቀፍ አሰራር ነው። 

በግብፅ ሰሞነኛው ትዕይንት ውስጥ የተመሇከትነውና የሀገሪቱ ዜጎች በውጭ ኃይልች 

ታግዘው የመሰረቷቸው “መያድች” ከተቋቋሙበት ዓሊማ ውጭ ሲንቀሳቀሱ በመገኘታቸው 

ዘብጥያ የመውረዲቸው ምስጢርም ይኸው ይመስሇኛሌ። እርግጥ ኒዩ- ሉበራሉዝም በራሱ 

ሀገር የማይፈፅመውን ፣ሇምን በላልች ሊይ እንዯሚያዯርግ ሇሰሚው ግራ ቢሆንም፤የሀገር 

ውስጥ “መያድች” ከታጠሩበት የውሸት ስያሜ አፈንግጠው ህዝቦችን አየቀሰቀሱ ብጥብጥ 

እንዱፈጥሩ ማሰማራት ፖሇቲካዊ ትርፍ ሇማግኘት ካሌሆነ በስተቀር ላሊ ትርጓሜ 

የሚሰጠው አይመስሇኝም። ምክንያቱን አሜሪካን ጨምሮ በርካታ የዲበረ ዳሞክራሲ 

ያሊቸው ሀገራት ፖርቲዎችም ይሁኑ ዜጎች ከውጭ ኃይልች ሇስራቸው ማንቀሳቀሻ የሚሆን 

ምንም ዓይነት ገንዘብ ተቀብሇው ቢገኙ የሚቀጡበትን አሰራር ዘርግተው ሳሇ፤ እነርሱ ግን 

መሌሰው በላሊው ቁስሌ ሊይ እንጨት የመስዯዲቸው ምስጢር ፍሊጎታቸውን በኃይሌ 

ከመጫን የመነጨ ካሌሆነ በስተቀር ከቶ ምን ሉሆን ይችሊሌ?... 

እርግጥም ትክክሇኛነቱን በግብፅ ትዕይንት ያረጋገጠው የሀገራችን “የመያድች አዋጅ” 

ከዚህ ዓይነቱ ከለዓሊዊነት ጋር ከሚጣረስ የኒዩ-ሉበራሉዝም እሳቤ ታዴጎናሌ ማሇት 

ይቻሊሌ። ያም ሆነ ይህ ግን አዋጁ ሇየትኛውም ኃይሌ ዕዴሌ የሚሰጥ በመሆኑ ፤



ኢትዩጵያዊ ያሌሆኑ ሰዎች የመዯራጀት መብት ባይኖራቸውም ቅለ፤መንግስት ፖሇቲካዊ 

ጣሌቃ ገብነትን ባስወገዯ መሌኩ “የሀገሬንና የህዝባችንን ጥቅም ያስጠብቃሌ” ብል ካመነ 

መፍቀዴ እንዯሚችሌ ያትታሌ። ታዱያ ይህ እሳቤ በውስጡ መንግስት አስፈሊጊነቱን 

ካሊመነበት ፈቃዴ አይሰጥም የሚሌ አንዴምታ ያሇው መሆኑን ሌብ ይሎሌ። 

እንግዱህ ይህ ሁኔታ ነው— የሀገራችንን ለዓሊዊነት ብልም የህዝቦቿን ፖሇቲካዊ 

የስሌጣን ባሇቤትነት እንዲይሸራረፍ የሚረዲውን፣ ነገር ግን አዋጁ በወጣ ሰሞን በምናብ 

ዓሇም ራሱን እንዯ ኢትዩጵያዊ ዜጋ በመቁጠር “የሞኝ ሇቅሶ” የያዘው ሂዩማን ራይትስ 

ዎችን ጨምሮ አምንስቲ ኢንተርናሽናሌ፣ ፍሪዯም ሃውስና ላልች መሰሌ “የኪራይ 

መሰብሰቢያ ማሽኖችን” ያስቆጣው። ምናሌባትም ግብፅ ከአምባገነኑ ሆስኒ ሙባረክ 

ውዴቀት ማግስት ሳትዘገይ ይህን መሰለን አዋጅ ብታወጣ ኖሮ፤ በውስጥ መቆራቆስ 

የራሳቸውን ፖሇቲካዊ ጥቅም ሇማጋበስ አሉያም ሇላልች ሇማስገኘት ከሚሯሯጡ 

“መያድች” ትዴን ነበር ብል ማሰብ ይቻሌ ይሆናሌ። ሆኖም ግን ከጅምሩ የግብፅን 

ፖሇቲካዊ ትርምስ በመፍጠር ረገዴ “የመያድቹ” እጅ ምን ያህሌ የረዘመ እንዯነበር 

በእርግጠኝነት መናገር የሚከብዴ ይመስሇኛሌ። 

የአንዴን ሀገር የፖሇቲካ መጫወቻ ሜዲ ሊይ ቆሞ እንዯ ሀገሪቱ ዜጎች ሇመወሰን 

የሚዲዲው የኒዩ-ሉበራሉዝም እሳቤ ፤የሀገራችን የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት 

አዋጅ በተፀነሰበት ወቅት ሽለን ሇማጨናገፍ መራወጣቸውና ኋሊ ሊይም በዯጋፊ ዓሇም 

አቀፍ ሚዱያዎቻቸው አማካኝነት የተቀነባበረ የስም ማጥፋት ተግባር ሊይ መሰሇፋቸው 

የሚዯንቅ አይዯሇም። እስከ ዛሬ ዴረስ “…የኢትዩጵያ መንግስት ሇሌማቱ ዕገዛ 

የሚያዯርጉሇትን መያድች በአዋጅ እንዱሽመዯመደ እያዯረጋቸው ነው…” በማሇት 

የሚያስሌፍፋቸው ምክንያትም ሀገራችን እንዯ ሰሞነኛዋ ግብፅ በዚህ ዙሪያ ያሇባትን 

ክፍተት በመዴፈኗ ያዯረባቸው ብስጭት መሆኑ የአዯባባይ ምስጢር ነው። 

ታዱያ እዚህ ሊይ የሀገራችን “የመያድች አዋጅ” ቀዯም ሲሌ ሇመጥቀስ 

እንዯሞከርኩት ፤ህጋዊ በሆነ መንገዴ የሀገር ውስጥም ይሁኑ የውጭ ዴርጅቶች 

እንዱንቀሳቀሱ ፈቅድ ሳሇ፣ስሇምን በኒዩ-ሉበራልች የሚዱያ የውሸት ፕሮፖጋንዲ ዘመቻ 

ይካሄዴበታሌ? ብል መጠየቅ ተገቢ ይመስሇኛሌ። እርግጥ ሇምሊሹ ሁሇት ምክንያቶችን 

መጥቀስ ይቻሊሌ።  



የመጀመሪያው ኒዩ-ሉበራሉዝም ኃይልች በተዯጋጋሚ በሚነዙት ግዙፍ ፕሮፖጋንዲ 

አማካኝነት በትራቸውን በማሳየት የሀገራችን ሌማታዊ መንግስት አዯጋውን ፈርቶ 

እንዱሸሽና አዋጁን እንዱያስቀር አሉያም ጥቅማቸውን የሚያስከብሩሊቸውን ኪራይ 

ሰብሳቢዎችን በመከሊከሌ የአዋጁን መሰረታዊ ይዘት ሇማስቀየር ያሇመ ነው። ሁሇተኛው 

ዯግሞ ሌማታዊ መንግስትን ሇማዲከም ብልም በአሇም አቀፍ ዯረጃ ስሙን በማጉዯፍ 

አበዲሪ መንግስታትና ዴርጅቶች ዴጋፍ እንዱያቆሙ፣ ካሌሆነም እንዱቀንሱ ሇማዴረግ 

መሆኑ ግሌፅ ነው። 

ምንም እንኳን እነዚህ ሁሇት ምክንያቶች ከሌማት አኳያ የራሳቸውን አለታዊ 

ተፅዕኖ ሉያሳርፉ የሚችለ ቢሆኑም፤ከተመሰረቱባቸው የማስገዯዴ እሳቤ አንፃር ዋነኛና 

ወሳኝ ጉዲዩች አሇመሆናቸውን የዚህ ፅሐፍ አንባቢ እንዯሚረዲው እርግጠኛ ነኝ። ሇምን 

ቢባሌ፤ከኢትዩጵያ መንግስት ባህሪያዊ ማንነት አኳያ ምክንያቶቹ ውሃ የሚቋጥሩ 

ባሇመሆናቸው ነው።  

በመጀመሪያ ዯረጃ የኒዩ-ሉበራሌ ርዕዩት ሰባኪያን እንዯሚያስቡት ሳይሆን ፣ 

የሀገራችን መንግስት እውነትን የያዘ በመሆኑ እንዱሁም ያፀዯቀው አዋጅ እነርሱ 

የሚመሩበትን ዓሇም አቀፍ አሰራሮችን የያዘ ስሇሆነ ከአቋሙ ፈቀቅ የሚሌ አይዯሇም። 

እሰከ ዛሬ ዴረስ ባገኙት አጋጣሚ ሁለ ሇማብጠሌጠሌ የሚሞክሩት አዋጅ ትክክሇኛ 

መሆኑን እያወቁ፤ በሰው የፖሇቲካ ሜዲ ውስጥ ገብተው ሇመጫወት መፈሇጋቸው ሊሇፉት 

ሁሇትና ሶስት አስርት ዓመታት  ዛሬም “እንዯሌባችን እንቦርቅባታሇን” ከሚሌ ወሌጋዲ 

እሳቤ እንጂ ሃቁን ስተውት ነው ሇማሇት አያስዯፍርም። 

የግብፁ ሰሞነኛ ትዕይንትም የዘህ ፍሊጎታቸው ሁነኛ አስረጅ ሇመሆኑ ብዙ አዋቂ 

መሆን የሚጠይቅ አይመስሇኝም። ምክንያቱም የኒዩ-ሉበራልቹ ቀሳውስቶችና “መያድች” 

ተቀናጅተው በፕሮፖጋንዲ ናዲ እንዯ ግብፁ “እምቢ ካሌክ የምንሰጥህን ዴጎማ 

እናቋርጣሇን” የሚሌ ማስፈራሪያ ዴረስ መሄዲቸው “ ዓሇም ዛሬም በአንዴ ዋሌታ 

እሽክርክሪት ውስጥ የምትሽከረከር ስሇሆነች እኛን ብቻ ተከተለ!” የሚሌ ያረጀና የገረጀፈ 

ጭሊንጭሌ ተስፋን በመያዝ ጎራውን “ጠብ ያሇሽ በዲቦ” ዓይነት ሇማካሇሌ እንዯሚፈሌጉ 

የሚመሊክት በመሆኑ ነው።  



ይሁንና የኢትዩጵያ መንግስትና ህዝብ እንዯ ትናንቱ ሁለ ዛሬም ሃሰት 

የፕሮፖጋንዲ ዘመቻሌ ሇመሸሽ ያፀዯቁትን አዋጅ የኋሉት የመቀሌበስ ታረ የላሊቸው 

መሆኑን የፅንፈኛቹ ሃሳባዊ ዘማሪዎች የሚያውቁት አሉያም ሉውቁት የሚፈሌጉ 

አይመስለም። ታዱያ እኔም ሆንኩ ማንኛውም የሀገራችን ዜጋ ሇእነዚህ ኃይልች “ሃበሻዊ 

የታሪክ ዴርሳናትን አገሊብጡ” የሚሌ ምክር ከመስጠት ውጭ ላሊ የምንሇው ነገር 

አይኖርም። 

የፕሮፖጋንዲ ዘመቻውን ከሁሇተኛው የሀገራችንን ስም ከማጉዯፍ፣ ተቀባይነትን 

ከማሳጣት እና እርዲታን ከማከሊከሌ ኒዩ-ሉበራሊዊ ዓሊማ አኳያ ስንመሇከተውም “ግቡን 

መትቷሌ” ማሇት የሚቻሌ አይመስሇኝም። ሌምን ቢባሌ፤ ላሊው ቀርቶ እንኳን “ስም 

የማጥፋትና ተቀባይነትን የማሳጣት” ዓሊማውን ብምኘሇከት እንኳን ፤ የኢፌዳሪ መንግስት 

መሪዎች በሚያከናውኑት በሳሌ ተግባራትና አንዴን ነገር አስቀዴሞ ከመተንበይ 

ሁሇንተናዊ አቅም በመነሳት ዓሇም የሀገራችንንና የመሪዎቿን ስም በዯማቅ ቀሇም እየፃፈው 

መሆኑ ነው።  

ሇዚህም ጠቅሊይ ሚኒስትር አቶ መሇስ ዜናዊ በተሇያዩ ዓሇም አቀፍ ጉባኤዎች 

እንዱሳተፉ (የቡዴን 8 እና የቡዴን 20 ጉባኤዎችን ያስታውሷሌ!) በየጊዜው ጥሪ 

የሚቀርብሊቸው ከመሆኑም በሊይ፤ አፍሪካን በመወከሌ የአህጉሪቱ ዴምፅ እስከ መሆን 

ዯርሰዋሌ። በምስራቅ አፍሪካ ውስጥም ሀገራችን በሰሊምና መረጋጋት ዙሪያ “የአንበሳውን 

ዴርሻ” በመውሰዴ ያሊትን ሃሊፊነት በብቃት እንዴተወጣ በማዴረግ ረገዴ እርሳቸውና መሪ 

ዴርጅታቸው ወሳኝ ሚና በመጫወት ሊይ ይገኛለ። በዚህም ሀገራችን በዓሇም አቀፉ 

ማህበረሰብ ዘንዴ የሰሊም፣የሌማትና የዳሞክራሲ ተምሳላት ሆና እንዴትታይ ማዴረግ 

ችሇዋሌ። 

እንግዱህ ከእነዚህ ዓሇም አቀፍ ዕውነታዎች በመነሳት የኒዩ-ሉበራልችና “የመያድች” 

ቅንጅታዊ የፕሮፖጋንዲ የተኩስ እሩምታ ዒሊማውን መሳቱን ሇመረዲት የሚከብዴ 

አይመስሇኝም። ግና አንዴ መሰረታዊ ሃቅን መገንዘብ ጠቃሚ ይመስሇኛሌ። ይኸውም ኒዩ-

ሉበራሉዝም ባሇፉት 20 እና  30 ዓመታት የአፍሪካን እምቅ ሃብት በቅኝ ግዛት አጀንዲ 

ሲዝቅ የነበረና በዚህም ሃብት ያካበተ በመሆኑ እንዯ እኛ ባሇ በማዯግ ሊይ ሇሚገኝ ሀገር 

አበዲሪ መሆኑ አይቀሬ ነው። ይሁንና ብዴርን የመከሊከሌ ዓሊማውን ስንመሇከተው ሙለ 

ሇሙለ ተሳክቶሇታሌ ማሇት የሚቻሌ አይመስሇኝም። ምክንያቱም መንግስት በቀየሰው 



የሌማት ፖሉሲ ሀገሪቱን ከውጭ ብዴርና እርዲታ ጠያቂነት ማሊቀቅን እንዯ ቅዴመ ሁኔታ 

የሚያስቀምጥ በመሆኑ ነው። 

በተሇይም ባሇፉት ሰባትና ስምንት ዓመታት በሀገራችነ ፈጣን እና ተከታታይ 

ዕዴገት መመዝገቡ ብልም ሀገሪቱ በቀጣዩቹ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ሇማሳካት ባቀዯችው 

የዕዴገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ አማካኝነት ከተመፅዋችነት ራስዋን ሇማሊቀቅ 

ተሌማሇች። በዚህም ማናቸውንም ሌማታዊ ተግባራት ሀገር ውስጥ በተገኘ አንጡራ ሃብት 

ሇማከናወን የሚያስችሇውን ዓቅም በሂዯት መገንባት እንዯሚቻሌ እሙን ነው። ይህ 

ሁኔታም ኒዩ-ሉበራልቹና “መያድቹ” ብዴርን በማስከሌከሌ ተፅዕኖን የመፍጠር ዓሊማን 

የሚገታ መሆኑን የዚህ ፅሐፍ አንባቢ እንዯሚገነዘበው እተማመናሇሁ። 

ታዱያ እዚህ ሊይ አንዴ ዕውነታን መካዴ ያሇብን አይመስሇኝም። ይኸውም የአንዴ 

ሀገር ዕዴገት ስኬታማነት የሚወሰነው ሀገሪቱ ባሊት የውስጥ አቅም መሆኑ ነው። እርግጥ 

የውጭ ዴጋፍ ይህን የስኬት ሂዯት በማቀሊጠፍ ረገዴ የማይናቅ ዴርሻ ሉኖረው ቢችሌም ፤ 

በወሳኝነት የሀገሪቱ ዜጋ የሚያሇማውና የሚፈጥረው ሃብት ነው —የዕዴገቱ መሰረት 

የሚሆነው። በመሆኑም ማንኛውም ዜጋ “የሰው ገንዘብ የሰው ነው” የሚሇውን ሀገራዊ ብሂሌ 

በማስታወስና “የመያድቹን” የቅጥፈት ፕሮፖጋንዲ ወዯ ጎን በማሇት ሇሀገሩ ሌማት 

በያሇበት አካባቢ ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ። 

ይህን ማዴረጉም እንዯ ሰሞነኛው የግብፁ ትዕይንት ሀገራችን የማንንም እጅ ሳታይ 

በሌጆቿ ጥረት ብቻ የኒዩ-ሉበራሉዝምና “የመያድችን” ውስብስብ የፕሮፖጋንዲ ስንክሳር 

በቀሊለ እንዴትሻገር ያዯርጋታሌ። ያም ሆነ ይህ ግን፤ ማንኛውም የዚህ ፅሐፍ አንባቢ 

በካይሮ የታየው “የመያድች” ማንነት የተቋቋሙበት ዓሊማ ፖሇቲካዊና ርዕዩተ-ዓሇማዊ 

እንጂ ከዳሞክራሲና ሰብዓዊ መብቶች ጋር “ሆዴና ጀርባ” መሆናቸውን ቀዯም ሲሌ 

ሇመጠቃቀስ ከሞከርኳቸው መሰረታዊ ሃቆች እንዯሚገነዘብ ተስፋ አዯርጋሇሁ። 

እናም ይህ “የመያድቹ” በጠራራ ፀሏይ እርቃኑን ተጋሌጦ የታየው ማንነታቸው 

ዯግሞ፤ የኢትዩጵያ መንግስት ያወጣው “የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት” አዋጅ 

ትክክሇኛ መሆኑን በማሻማ ሁኔታ የሚያረጋግጥ ነው። ምናሌባትም አዋጁ ባይወጣ ኖሮ፤ 

እነዚህ ኃይልች ምን ሉፈጥረ እንዯነበር የሚያውቁት አነርሱ ብቻ ናቸው። አኔ ግን 



“የቅላት ምሽት አይነጋም” የሚሇውን ሀገራዊ ይትበሃሌ ሇውዴ አንባቢዎቼ እያስታወስኩ 

ፅሐፌን በዚሁ ሌቋጭ። ቸር እንሰንብት። 


