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ማንነት ሲፈተሽ፡የተቃዋሚዎችና አጋሮቻቸዉ የመርህ ቀዉስ 

ቁጥር. 1 

ነሀሴ15 ቀን 2006 ዓ.ም. 

ብርሃኔ በርሄ 

 

በዚህ አርእስት ስር ከቁጥር 1-3 የቀረቡት መጣጥፎች የሚወክሉት ግለሰቡን ነዉ። 

ቢሆንም ግን ግለሰቡ ለህወሓት/ኢህአዴግ አስተሳሰብ፤ርእዮተዓለም፤ፖሊሲዎችና 

ስትራቴጂዎች የቆመና የሚሟገት ነዉ። የግድ ግልጽ መሆንና መጋለጥ ያለባቸዉ 

ሲንከባለሉ የመጡ መሰረታዊ ጉዳዮች በመኖራቸዉ ለንባብ እንዲበቁ በመፈለጉ 

አቅርቧቸዋል።  

የጽሁፉ መነሻ ምክንያቶች አንዳንድ ተቃዋሚዎች፣ የሰብዓዊ መብት ተመሟጋችና 

በእነዚህ ዘርፎች የተሰማሩ ግለሰቦች ናቸዉ። በተለይ ደግሞ  የጀግናው መለስ ዜናዊ 

ህልፈት የሕውሐት/ኢህአዴግ ህልፈት መስሏቸው መሯሯጥ የጀመሩ ለምድ ለባሾች 

ናቸዉ፡፡ለምድ ለባሾቹ ህውሓት/ኢህአዴግን የሚወዱ መስለው ነገር ግን ከመለስ ህልፈት 

በኋላ የከፋፍለህ ግዛ ስልት ተከትለዉ ኢህአዴግን በመገዝገዝ ተግባር የተጠመዱ ናቸው። 

የሂህአዴግን ካባ ለብሰዉ ወይም አልብሰዉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችና የመብት 

ጥሰቶች በህውሓት/ ኢህአዴግ እንደተፈጸሙ ለማስመሰል የተጠመዱ አርቴፊሻል ችግር 

ፈጣሪዎች ናቸው። ስለሆነም ሁሉም ተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች፤ ሲቪል ማህበራትና 

የሰበአዊ መብት ተሟጋቾችና አብረዋቸዉ የሚሰሩ ባለሙያዎች የእነዚህ ጽሁፎች 

ኢላማዎች አይደሉም። እነማን በኢላማዉ ዉስጥ ይካተታሉ የሚለዉን ጉዳይ 

የሚመልሰዉ ተግባራቸዉ ነዉ። በየትም ቡታና ጊዜ፤ በማንኛዉም ጉዳይ ላይ ነጻ 

የሚያወጣን ተግባራችን ነዉ። ስለዚህ በተግባር ስንመዘን ምን እንመስላለን የሚለዉን 

የሚያዉቁት እራሳቸዉ ስለሆኑ በጉዳዮ ላይ ግልጽ መልስ መስጠት አስፈላጊም የግድም 

ሆኖ አላገኘዉም። የማንነት ማሳያዎችን ብቻ ማስቀመጡ በቂ ነዉ። ማሳያዎቹ በጎደፈዉ 

አዘቅት ዉስጥ ያሉትንና የሌሉትን በአግባቡ ያስገነዝቡናል።  

የመጣጥፎቹ አቅራቢ  ቀሪ ጊዜዉን  የራሱንም ሆነ የአገርን ድህነት ድል ለማድረግ 

በሚረዱ ሀገራዊ አስተሳሰቦች ፤በኢፌዴሪ የዉጭ ግንኙነትና ተያያዠ ጉዳዮች ላይ እንጂ 
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በችግር ፈጣሪዎች ሳቢያ በተከሰቱ እምብዛም ፋይዳ በሌላቸዉ ጉዳዮች ላይ ባይነታረክ 

ይመርጣል። ሆኖም ግን በጥባጭ ካለ ማን ጥሩ ይጠጣል ነዉና ቆጠብ ብሎም ቢሆን 

ስሜቱን መግለጽ ግድ ሆኖበታል።  

ጀግናው መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት “…አሜሪካኖች፣ አማባሳደሮች፣ … አያድኗችሁም፤ 

የሚያድናችሁ ስርዓትና ህግ አክባሪነት ነዉ…” ያለዉን ልዋስና  ለአንዳንዶቹ 

“…እባካችሁ ተዉኝ…” የሚል ግልጽና ተደጋጋሚ መልእክት ቢያስተላልፍም መስማት 

ስላልፈለጉና በትእቢት ስለተወጠሩ  ምናልባት ለህዝብ ይፋ ሲደረግ ይሰሙ እንደሆነ 

በብሔር ብሔረሰቦች ዉድ ልጆች መስዋእትነት የተገኘዉን ህገመንግስታዊ መብት 

ተጠቅሞ ለንባብ ማብቃቱን መርጧል ። በተለይ አንዳንዶቹ ለምድ ለብሰው በኢህአዴግ 

ስርዓት ከናጠጡና ከተሸጋገሩ በኋላ ፊታቸውን ወደ ቅንጀት ትርፍራፊዎች፣ መሰል 

የፖለቲካ ድርጅቶችና የውጭ አጋሮቻቸው በማዞር በድሆች መብትና ድካም 

በመዝናናትና በመቀለድ ላይ መሆናቸዉ ሲታሰብ ደግሞ ትንሽ ያበሳጫል። የአገሬ ሰዉ 

“…ምከረው ምከረዉ…እምቢ ካለ…” እንዳለዉ ወደ ስልጣን ሳይመጡ የማንነትና የመርህ 

ቀውሳቸውን  በመጠኑም ቢሆን ማሳየት ተገቢ ነዉ፡፡  

ስለኢህአዴግና ስለኢፌድሪ መንግስት እስከወድያኛዉ የሚታገል፤ ዉስጡ ዉሸትና መሀል 

ሰፋሪነት የሌለበት ላቀረብኳቸዉ አመክንዮዎች ድጋፍ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ።   

1. ተቃዋሚዎችና የብሄር ጥያቄ 

ሁሉንም ማጠቃለል ባይቻልም የደርግ ሥርዓት መገርሰስ የእግር እሳት የሆነባቸው የሰው 

ልጆችን ሁለንተናዊ እኩልነት ለመቀበል ዛሬም ድረስ የሚተናነቃቸው  ተቃዋሚ 

ፖለቲከኞች በብሄር ብሄረሰብ ጉዳይ ላይ እራሳቸውን በራሳቸው የሚያሸንፉበት አቋም 

ተሸካሚዎች ናቸው፡፡እነዚህ የአንድ ብሄር ቋንቋ፣ባህል፣ታሪክና ማንነት ብቻ ጎልቶና 

ታውቆ እንዲኖር የሚተጉና ሌት ተቀን የሚደሰኩሩት  አካላት መጀመሪያ 

“ኢትዮጵያዊነትን” ወይም “ሰውን’’ እንወቅ ይሉናል፡፡ ኦሮሞዉን፣ ቤኒሻንጉሉን፣ ሀዲያን፣ 

ስልጤዉን….የምናዉቀዉ “ኢትዮጵያዊነቱን” ካረጋገጠልን በኋላ ነዉ ይሉናል።  በሌላ 

በኩል ደግሞ የሰብአዊ መብት ጉዳይን በተመለከተ ከኛ በላይ ላሳር በሚል ለራሳቸው 

የማይገባቸውን ቦታ ሰጥተዋል፡፡ ይሄኔ ነው መሸሽ። የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ነኝ እያለ 

ቅድሚያ ኢትዮጵያዊነትህን እንጂ ኦሮሞ፣ጉራጌ፣ወላይታ መሆንህን፤ 
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ኦሮሚፋ፣ጉራግኛ፣ወላይትኛ…. መናገርህን ዕውቅና አልሰጠውም ከሚል የሰብአዊ መብት 

ተሟጋች ወይም ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት መሸሽ እንጂ ምን ሊባል። የኢፌድሪ 

መንግስት ተቀብሎ ያጸደቀው የዓለም ዓቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶችና ተያያዥ 

የቃልኪዳን ሰነዶች የቋንቋ፣ የሀይማኖት፣የሰዎችን በራሳችው ማንነት መከበር እና መሰል 

መብቶች  የዕኩልነት ማጠንጠኛዎች እንደሆኑ ቢሰብኩንም ወደአገራችን ብሄር 

ብሄረሰቦች ጉዳይ ሲመጣ ይተናነቃቸዋል ወይም እዉቅና ሊሰጡት አይፈልጉም። 

የብሄረሰቦች መብቶች ለድርድር እንደማይቀርቡ መስማትም መስበክም አይፈልጉም። 

ማንም ተነስቶ የሌላውን ቋንቋ፣ሃይማኖት.ባህልና አጠቃላይ ማንነት ሊወስንለት ወይም 

ሊመርጥለት አይቻልም! ይህን ለማድረግ አስገዳጅ ፖለቲካዊ ፕሮግራምም ሆነ 

መንግስታዊ ፖሊሲ ለመተግበር በይፋ የሚያራምድ የፖለቲካ ፓርቲ ደግሞ 

ኢትዩጵያዊያን ብሄር ብሄረሰቦችን በእኩል አይን ያያል ብሎ መቀበል አይቻልም። 

ወላይታው ወይም ኦሮሞው ቅድሚያ ወላይታነቱና ኦሮሞነቱ ካልተከበረለት በሰውነት 

የመኖር መብቱ አልተከበረም፡፡በገዛ አገሩና በመነጨበት አካባቢ ወላይትኛ ወይም 

ኦሮሚኛ ወይም ሶማሊኛ ወይም አማርኛ ወይም ትግርኛ ቋንቋን 

እንዲማርበት፤እንዲተዳደርበትና እንዲዳኝበት ካልተፈቀደለት ሌላ አገር ፍለጋ ሊሄድ 

ነው።ይህ ከሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ አገሩ አይደለችም። ኢትዮጵያ አገሩ ካልሆነች ደግሞ 

ኢትዮጵያዊ አይደለም። ኢትዮጵያዊ ሆኖ ሳለ ኢትዮጵዊነቱን ወይም ትዉልደ 

ኢትዮጵዊነቱን ከተነፈገ ደግሞ እንደሰዉ አልተቆጠረም። በቅድሚያ እርሱ መሆን 

የሚፈልገው ማንነት ካልተከበረለት እንደሰዉ አልተቆጠረም። እንደሰው ካልተቆጠረ 

ደግሞ ሁሉም ነገር አበቃለት!!መነሻ ምንጩ ካልተከበረና ካልታወቀ ስለመድረሻው 

ማውራት አይቻልም፡።      

በዚህ ረገድም የመርህ ቀውስ ውስጥ ናቸው። ስለሰብአዊ መብትና እኩልነት እየዘመሩ 

የዚህ ሁሉ ማጠንጠኛና የቅድሚያ ትኩረት የሆኑትን የማንነት ጉዳዮች የሚያፍንና 

የሚያጠፋ ህገመንግስት፣ ፕሮግራምና መንግስታዊ ፖሊሲ ለማስፈን ያለ ሀፍረት 

ከመንቀሳቀስ የበለጠ የማንነትና የመርህ ቀውስ ማሳያ አይኖርም፡፡ 

“ኦሮሞነቴን ትቼ ወላይታ ወይም አማራ ወይም ከምባታ እንድሆን የምታስገድደኝ አንተ 

ማን ነህ”  ቢባሉ መልስ ይኖራቸው ይሆን? “ሰብዓዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሰው ልጅ 

ተፈጥሮ የሚመነጩ ናቸው መሆናቸዉን እያስተማርክ አብሮኝ የተፈጠረውን አገውኛ 
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ወይም አፋርኛ ቋንቋ እንዳልጠቀምና እንዳላሳድግ፤ አገውነቴን እና አፋርነቴን 

እስከወዲያኛው እንድረሳ የሚያስገድድ ፖለቲካዊ አስተሳሰብህ፣ ፕሮግራምህና ፖሊሲህ 

እንዴት ሊዋጥልኝ ይችላል…” ቢባሉስ? አፍሮ ከመሄድ በስተቀር ለዚህ ምን ምላሽ 

ይኖራል?። ስለዚህ ከማንነትና የመርህ ቀውሳቸው ጋር መሸሽ ያለባቸው እነርሱ እንጂ 

ለኢፌዴሪን ህገመንግስት እና ለኢህአዴግ አስተሳሰብ ህልዉና ጥብቅና የቆሙት 

አይደሉም። ዘረኝነት ከዚህ በላይ በምንም አይገለጽም።የአንዱን ብሄርና ህልውና 

የሚያነግስና የሌላውን ብሄርና ማንንት የሚያጠፋ የፖለቲካ ፕሮግራም ከማራመድ 

የበለጥ ዘረኝነት ሊኖር አይችልም። 

ይሀን እንደመንደርደሪያ ተጠቅመን ወደኢፌዲሪ ህገመንግስት አንቀፅ 39 

እንሸጋገር።ጥቂት ማሳያዎችን በመጠቀም የተቃዋሚዎችንና ሰብዓዊ መብት ተሟጋች 

ተብዬዎችን የመርህ ቀውስና ውድቀት እንዲታወቅ ማድረግ ስለሚገባቸዉ ነዉ። 

2.  የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 39 

ይህ አንቀጽ የጎን ዉጋት ወይም ፎቢያ የሆነባቸዉ ዋነኛ አካላት የኢትዮጵያ ብሔር 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት የተዋደቁለትንና ማጣጣም የጀመሩትን ሁለንተናዊ 

መብት በመደፍጠጥ ጥለነው ወደመጣነው ታሪክ ለመመለስ ባላቸዉ ፍላጎት እንቅልፍ 

ያጡት አካላት ናቸዉ። የደርግና የአፄዉ ስርዓት ህልዉና ካእምሮአቸዉ አልወጣ 

ብሏቸዉ የተቸገሩና ከኢትዮጵያ ውጪ ሆነው ኢትዮጵያውያንን ከማፋጀት ያለፈ ፋይዳ 

ከሌላቸው የከተማ አውደልዳዮችና ሽብርተኛ ተቃዋሚዎች እንጀምር። ይህ ማንነታቸዉ  

በምርጫ 97 ወቅት በተጨባጭ ተረጋግጧል።ስለ ሰዉ ልጆች መብት እየዘመሩ ገጀራ 

ይዘው በተሰለፉበት ወቅት።  

የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ39(2) ድንጋጌ “…ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር 

ብሔረሰብ፣ ህዝብ በቋንቋው የመናገር፣የመፃፍ፣ቋንቋውን የማሳደግ እና ባህሉን 

የመግለጽ፣የማዳበርና የማስፋፋት እንዲሁም ታሪኩን የመንከባከብ መብት አለው” ሲል 

የጠቀስናቸዉ አካላት ደግሞ “በአንድ ህዝብ፤ አንድ ቋንቋ፣ እንድ ሀይማኖትና ባህል 

መርህ…” ከራሳቸዉ ጋር እየተጋጬ ነዉ። ከ95% በላይ የሆነውን በኦሮሚያ ብሔራዊ 

ክልላዊ መንግስት ውስጥ የሚኖረውን የኦሮሞ ህዝብ በቋንቋው የመዳኘት፣ የመተዳደር፣ 

የመማርና የመናገር መብት ሳይሆን 5% ያህል ብቻ የሆነውን የልዩ ልዩ ቋንቋ 
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ተናጋሪዎች መብት የበላይነት እንዲረጋገጥ የሚሟገቱ ናቸው። ከሌላ አካባቢ መጥቼ 

የተቀላቀልኳቸውን 10 ኦሮሞ ወገኖቼን ቋንቋ ማጥናት ያለብኝ እኔ ነኝ ወይስ አስሩ 

ኦሮሞዎች ናቸዉ ትግርኛ ማጥናት ያለባቸው? የቱ ነው ወደየትኛው መሄድ ያለበት? 

የቱስ ነው ፍትሃዊ የሚሆነው? ንቀት ካልሆነ በስተቀር የአስሩን ወገኖቼን ነባር ቋንቋ 

ማጥናትና መልመድ ያለብኝ እኔው እራሴ ነኝ! ከዚህ ጋር የተያያዘ አሳማኝ ግን 

እንድናፍርባቸው ያደረገን ምሳሌ እንጨምር። ከኢትዮጵያ ውጪ የሚኖሩ ተቃዋሚዎች 

በሚኖሩበት አገር መማርና መስራት ከፈለጉ የሚኖሩበትን አገር ቋንቋና ባህል ማጥናት 

ግዴታቸው ነው። የፈረንሳይ ወይም የጀርመንኛ ተናገሪ ህዝብ ለእነሱ ሲል አማርኛ 

ወይም ትግርኛ ቋንቋ እንዲጠቀም አይገደድም። መስራትና መኖር ከፈለጉ አንድም 

ቋንቋውን መልመድ አልያም ምርጫዉ መራብና አገሩን መልቀቅ ነው! ጥያቄው የመኖር 

አለመኖር በመሆኑ ከአንዳንዶቹ በባዶ ሜዳ ኩፍሶች በስተቀር ከኢትዮጵያ ዉጭ ያሉ 

ኢትዮጵያያን ወደዉ ሳይሆን ለመኖር ሲሉ ቋንቋውን ይማራሉ፣ ይወሃዳሉ። የሚያሳፍረው 

ግን ለምሳሌ 95% የሚሆነዉ በበቀለበት አካባቢ የሚኖረዉ ኦሮሞ በሌላ ቋንቋ 

እንዲማር፤እንዲዳኝ፤ እንዲተዳደር መሟገታቸው ነው። በእኔ እምነት እንዲህ ዓይነት 

አቋም ያላቸዉ አካላት ስለፍትህና መብት አፍ አውጥተው ማውራት የማይችሉና 

በኢትዮጵያ የፖለቲካ ተሳትፎ ጉልህ ሚና ሊኖራቸዉ የማይገባቸዉ ሚዛን አልባዎች 

ናቸዉ። የራሳቸው ወገን የሆነውን ህዝብ የሚንቁ ናቸዉ። በዉጭ አገር የሚኖሩበትን 

ሀገር ቋንቋና ባህል አክብረው እየተማሩ፣ እየተናገሩና እየተዋሀዱ የሚኖሩበትን 

የራሳቸዉን ወገን አካባቢ ቋንቋና ባህል በማጥናት መዋሀድ አለመፈለግ በወገናቸዉ ላይ 

ያላቸዉን ንቀትና ትእቢት ያሳያል። የማንነትና የመርህ ቀዉስ ዉስጥ ናቸዉ የምንልበት 

አንዱ ምክንያትም ይኸዉ ነዉ። የራስን ቋንቋ፣ ባህልና ወግ እያጣጣሙ የሚኖሩበትን 

አካባቢ ብዙሀን ነባር ብሄር/ብሄረሰብ(indigenous settlers) ወደኔ ካልመጣችሁ ሞቼ 

እገኛለሁ ማለት ትልቅ የፖለቲካ ክስረትና የመርህ ቀዉስ ነዉ። 

የአንቀጽ 39ን እና ህገመንግስትን ስለማሻሻል የሚደነግገዉን አንቀጽ 105 ወዳጅነትና 

ጥብቅ ቁርኝት እግረመንገዳችንን ማንሳቱ ተገቢ ይሆናል። የህገመንግስቱ ማሻሻያ 

አንቀጽ 105(1)፦  

 እራሱን አንቀጽ 105ን 

 አንቀጽ104 እና  
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 በአንቀጽ 39 ስር የሰፈሩት የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች ጨምሮ በህገመንግስቱ ምእራፍ 

3 ዉስጥ የተጠቃለሉትን የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ድንጋጌዎች ማሻሻልን 

በተመለከተ ልዩ ትኩረት እንዲያገኙ የተደረገበት ከበቂ በላይ ምክንያት አለዉ።  

እነዚህን ድንጋጌዎች ለማሻሻል መሟላት ካለባቸዉ መስፈርቶች አንዱ የማሻሻያ ጥያቄዉ 

በሁሉም የክልል ምክር ቤቶች አብላጫ ድምጽ  መደገፍ ነዉ።በዘጠኙ ምክርቤቶች 

ካልተደገፈ ተቀባይነት የለዉም። ለምን የሚለዉን ለማሳመን አሁንም በአንቀጽ 39 ስር 

የሰፈረዉን በራስ ቋንቋ የመናገር፣ የመዳኘትና የራስን ቋንቋ፣ ባህልና ሀይማኖት 

የማሳደግ፤ የመብቱ ባለቤት የመሆን ጉዳይን ማንሳት በቂ ነዉ። እንደዚሁም እነዚህ 

መብቶች የኢፌዴሪ ህገመንግስት ተቀብሎ ባጸደቃቸዉና የአገሪቷ ህግ አካል ባደረጋቸዉ 

የዓለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች እና ተዛማጅ የቃል ኪዳን ስምምነቶች 

በግልጽና አጽንኦት ተሰጥቷቸዉ የተደነገጉ ናቸዉ። የሰዉ ልጆች በቋንቋቸዉ የመማር፣ 

የመዳኘትና የመተዳደር መብቶች በሌላ ወገን ይሁንታ ወይም ድጋፍና ተቃዉሞ 

የሚሰጡ ወይም የሚከለከሉ ሳይሆኑ በራሱ በቋንቋዉ የመጀመሪያ ባለቤትና ተጠቃሚ 

የሚወሰኑ ስለመሆናቸዉ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ያገባናል የሚሉት በዉጭም 

ሆነ በዉስጥ ያሉት የተቃዋሚዎቻችን አጋሮች ሲቪል ማህበራትና ግለሰቦች ሲያስተምሩ 

የኖሩበት ጉዳይ ነዉ። ስለዚህም ለምሳሌ የኦሮሚያን ህዝብ የስራና በአፍ መፍቻ ቋንቋ 

የመማር መብት ብሄረሰቡን የሚወክለዉ የክልል ምክር ቤት ይሁንታ ሣይኖረዉ ቀሪዎቹ 

የክልል ምክር ቤቶች ሶማሊኛ ወይም ትግርኛ ወይም ጉራጊኛ እንዲሆን ስለፈለጉ ወይም 

ስለወሰኑ ወይም ስላጸደቁት ብቻ ተቀባይነት ሊኖረዉ አይገባም። ምክንያቱ ደግሞ 

በምንም መልኩ በሌሎች ይሁንታ የማይገሰሱትን መብቶች መጣስ ስለሚሆን ነዉ። 

ወሳኙ የአፍ መፍቻ ቋንቋዉ ኦሮሚፋ የሆነዉን 95% የሚሆነዉ የክልሉን ነዋሪ 

የሚወክለዉ ምክርቤት እንጂ የኦሮሞን ብሄረሰብ የማይወክሉት ልዩ ልዩ የአፍ መፍቻ 

ቋንቋ ባለቤቶች የሆኑት ከ5 % የማይበልጡት የአካባቢዉ ነዋሪዎች አይደሉም። እንዲህ 

አይነት የብሄር ብሄረሰቦች መብቶች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ቢሆን ሊጣሱ 

አይችሉም።የጉዳዩ ተቀዳሚ ባለቤት ሆነዉ የክልሉ ምክር ቤት ወይም የቋንቋዉ ተናጋሪ 

ይሁንታ ሳይኖርበት ይህ ድንጋጌ እንዲሻሻል ቢደረግ በህገመንግስቱ የሰፈሩትን ሌሎች 

መስረታዊ  የብሄር ብሄረሰቦች መብቶችም ባስፈለገ ጊዜ የሚጣሱበት ሁኔታ ሊከተል 

ይችላል። ስለሆነም በዚህ መልክ እንዲሻሻል መደረጉ ተገቢና ዓላማዉም በክልሉ 
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የሚኖሩትን ብዙሀን ባለመብቶች ማስጠበቅ ነዉ። ከዚህ አኳያ ተቃዋሚዎችም ሆኑ 

ከአገር ዉስጥ እስከዉጭ ድረስ ለሰዉ ልጆች መብቶች ቆመናል የሚሉ ወገኖች 

ከራሳቸዉ ጋር ከመጋጨትና የመርህ ቀዉስ ዉስጥ ከመግባት ጉዳዮን ከዚህ አንጻር 

ቢገነዘቡት መልካም ነበር። 

ከአንቀጽ 39 ጋር የተያያዘዉና የቀድሞዉ ስርአት አቀንቃኞች በተለይ ደግሞ አንዳንድ 

በሽብር ትግባር የተሰማሩ የፖለቲካ ድርጅቶች እንደዚሁም ስለሰብአዊ መብት ለመስበክ 

ሞራላዊም ሆነ የአተገባበር  ብቃት የሌላቸዉ አካላት የሚያነሱት የኤርትራን ጉዳይ 

ነዉ። ግንቦት 7፤ አርበኞች ግንባር ደምሂትና መሰል የዉስጥና የዉጭ  አጋሮቻቸዉን 

በምሳሌነት እንዉሰድ። እነዚህ ድርጅቶችና አጋሮቻቸዉ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያላቸዉ 

ዘላቂ አቋም በአጭሩ “አንድ ሕዝብ፤ አንድ ቋንቋ፤ አንድ ሀይማኖት፤ የኢትዮጵያ ዳር 

ድንበር ቀይ ባህር…” በሚል መርህ ላይ ተመሰረተ ነዉ። የብሄር ብሄረሰቦችን የራስን 

እድል በራስ የመወሰን እስከመገንጠልና የኤርትራን ነጻ አገርነት እስከዛሬም 

አልተቀበሉትም።በተቃራኒዉ ደግሞ ከአፍ ያላለፈን “…እናስብላታለን..” የሚሏትን በገዢ 

መደቦቿ አማካኝነት ተጨፍልቀዉና እንደሰዉ እዉቅና ተነፍገዉ የኖሩባትን የኢትዮጵያ 

አስተዳደርና አንድነት ጽንሰ ሀሳብ በማፈራረስና በማዉደም ስልት አሮጌዉ ስርአትና 

አስተሳሰብ ወደነበረበት ለመመለስ  ድጋፋቸዉ ለነጻነቷ 30 ዓመታት የተዋደቀዉ ሻዕቢያ 

ነዉ። መጠለያቸዉ በዚህ ጉዳይ ላይ የማይደራደረዉና የሁለቱን አገራት ህዝቦች 

በመደጋገፍ ላይ የተመሰረተ አብሮ የመኖር ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታን ከግምት ዉስጥ 

ያላስገባ ፖሊሲ የሚከተለዉ ሻዕቢያና የአስትዳደሩ ጉያ ነዉ። በአንድ በኩል “ኤርትራ 

ወይም ሞት፤የቀድሞዉ የኢትዮጵያ አንድነት ጽንሰሀሳብ ወይም ሞት” በሌላ በኩል 

ደግሞ ኢትዮጵያን በሚያጠፋ የሽብር ስትራቴጂ ጥምረት ከሻዕቢያ ጋር “ፍቅር 

በፍቅር”። አገርን ህዝብንና መሰረተልማትን ለማዉደም ከሻዕቢያ መንግስትና ከቅንጅት 

ትርፍራፊዎች አፈቀላጤ ከሆኑት ወ/ሮ አና ጎሜዝ ጋር ያበረ አካል ስለሰብአዊ መብት 

ጉዳዮች የማዉራት ብቃት የለዉም። በመብት ጉዳይ ላይ ብዙ የሚደሰኮርበት የአዉሮፓ 

ህብረት እምብርት አካል የሆኑት ወ/ሮ አና ጎሜዝና መሰሎቻቸዉም አሸባሪዎችን 

እያደራጁ ስለጥሰት የማዉራታቸዉ ጉዳይ እኛን ያሳፍረናል። 

ከዚህ አጀንዳ ሳንርቀ ስለአገር ዉስጦቹ ትንሽ እናዉጋ። የቅንጅት ትርፍራፊዎችንና 

የደርግ ህዳሴዎችን አሰባስበዉ ስላዋቀሩት፤ ግራ የገባዉ የፖለቲካ ማህበር(confused 
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coalition) በመመስረት ስለሚታወቁት የፖለቲካ ፓርቲዎች ማለታችን ነዉ። ከኋለኞቹ 

እንጀምር።አራምባና ቆቦ ከሆኑት።  

የእነዚህ ስብስብ ኢህአፓኒዝሞችን ጨምሮ “የኢትዮጵያ ወሰን ቀይባህር፤ አንድ ህዝብ፤ 

እንድ ቋንቋ፤ እንደ ሀይማኖት…”የሚለዉን መፈክር ዛሬም ድረስ ዋነኛ መርሀቸዉ 

አድርገዉ የሚጓዙትን ያካትታል። እንደዚሁም ለብሄር ብሄረሰቦች የራስን  እድል በራስ 

የመወሰን እስከመገንጠል መብት የታገሉና ለተግባራዊነቱ የሚታገሉ ፓረቲዎችም 

አሉበት። በብሄር ብሄረሰብ ጉዳይ ላይ ከእነዚህ ከሁለተኛዉ ረድፍ ጋር ተመሳሳይ 

የፖለቲካ ርእዮተዓለም ያላቸዉ ነገር ግን በኢህአዴግና አጋሮቹ የሚወከሉት የብሄር 

ብሄረሰቦች ልጆች ለእኩልነትና ነጻነታቸዉ በዱር በገደሉ ሲዋደቁና  በ100ሺዎች 

ህይወት ሲያጎድሉና ሲያቆስሉ የከተማ ኑሮአቸዉን ሲያጣጥሙ የነበሩትንም ያጠቃልላ። 

የሚገርመዉ ነገር የኢህአዴግ ልጆች የከተማ፤የትምህርትና የተደላደለ ኑሮ እድልን 

ለናነተዉ ለከተማ ጠባቂዎች ይቆይልኝ ያላቸዉ ግራ የገባዉ ማህበር አባላት ይህን ሁሉ 

መስዋእትነት ከፍሎ የአፍ እስራታቸዉንና ሁለንተናዊ ነጻነትና እኩልነታቸዉን 

ካረጋገጠላቸዉ በኋላ  ቀድሞ ባልነበረዉና እጅግ በሚያምረዉ  የሀዋሳ ጎዳና 

እየተንጎራደዱ “እነዚህ ከየት የመጡ ናቸዉ፤ እኛ አናዉቃቸዉም…” ለማለት 

የህወሓትን/ኢህአዴግን ህዝብ ልጆች መስዋእትነትና ያሰገኙላቸዉን እፎይታና ነጻነት  

በአደባባይ ለመካድ የታደሉ ናቸዉ።ኢህአዴግንና በመስዋእትነቱ ለእነርሱም ጭምር 

ያስገኘላቸዉን ሁሉን አቀፍ መብት እንርሱ ካላወቁት ማን ሊያዉቀዉ ኖሯል?   

በአጠቃላይ ይህኛዉ የፖለቲካ ቡድን በእንዲህ አይነት ግራ በገባዉ ዉህደት የተዳቀለ፤ 

መንገዱንና የመጨረሻ ግቡን ከወዲሁ ያልለየ ነዉ። አንደኛዉ ወገን ያለወቅቱ መሬት 

ይሸጥ ይለወጥ የሚል ፊዉዳላዊ መርህ ሲኖረዉ ሌላኛዉ ወገን የመሬትን ጉዳይ አሁን 

አቋም አልይዝበትም እንደማለት የሚቃጣዉ ወይም ደግሞ የኢህአዴግን መርህ 

የሚያራምድ ነዉ። አንደኛዉ ወገን ኢህአዴግ በብሄር ብሄረሰቦች ዉድ ልጆች 

መስዋእትነት ያረጋገጠዉን ሁለንተናዊ የመብት ጽንሰሀሳብ ሲያራምድ ሌላኛዉ በፍጹም 

ተጻራሪ አቋም ላይ የቆመና አፈንግጦ ለመዉጣት ጊዜ የሚጠብቅ። አንደኛዉ ወገን 

የኤርትራንና የድንበር ዉዝግቡን ጉዳይ በሀይል ፈቶ የቀድሞዋን የገዢ መደቦች 

ኢትዮጵያ መመለስ ሲፈልግ ሌላኛዉ በ “ነግ በኔ” ፈሊጥና “ይህቺ ባቄሌ ካደረች 

አትቆረጠምም” በሚል መንፈስ በዉስጡ እየኖረ የራሱን ዉሁድ አካላት የጎሪጥ የሚያይ 
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ተቃራኒ አቋም ያለዉ ከኢህአዴግ ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ አስተሳሰብ  የሚጋራ ነዉ። 

አንደኛዉ ወገን የፖለቲካ ትግል በአገር ዉስጥ እየኖሩ ነዉ ሲል ሌላኛዉ 

ከአጣማጆቹ/አዳቃዮቹ ተደብቆ ከቅንጅት ትርፍራፊዎች፤ ከኢህአፓኒዝሞችና 

መሰሎቻቸዉ ጋር በህቡእ የሚንቀሳቀስ ነዉ። አንደኛዉ ወገን ፕሬዝዳንታዊ 

ስርአተመንግስትን ሲዘምር ሌላኛዉ የሚያምረዉ ፓርላሜንታዊ ነዉ። አንደኛዉ ወገን 

አንድ ሰዉ ብቻ የሚቀመጥበትን የጠቅላይ ሚኒስቴርነትን ወይም ፕሬዝዳንትነትን 

ወንበር ማስያዝ የሚሻዉ በድርጅቱ ዉስጥ ካሉት ብቁ አመራሮችና የድርጅቱ አመራሮች 

የጋራ እምንትና ዉሳኔ ሳይሆን በኢትዮጵያ ዉስጥ ማን ብዙ ህዝብ አለዉ በሚል ፈሊጥ 

በዘላቂ ርስትነት እንዲያዝ ሌት ተቀን የሚሰብክ ነዉ። ሌላኛዉ ደግሞ ያረጀ ያፈጀ 

ትምክህታዊ አመለካከቱን ተሸክሞና እራሱን  የኢትዮጵያ ብቸኛ መድህንና የአንድነት 

አስጠባቂ አድርጎ በመቁጠር ልክ እንደደርጋዊያን የስልጣን የበላይነት “በዚህ ብሄር ብቻ” 

ካልተያዘ ኢትዮጵያ ትጠፋለች የሚል ሟርት ተሸካሚ ነዉ። በዚህ መልክ የተደራጁ ዉል 

አልባዎች ናቸዉ። በምንም ሁኔታ የአንድ መንግስት አካላት ሊሆኑ የማይችሉ ድቅሎች 

ናቸዉ። ሆድና ጀርባ ሆነዉ አንዱ ሌላዉን ለማጥፋት ቀን የሚጠብቁ በእነርሱ 

መጠፋፋት ሳቢያም ኢትዮጵያን የሚያጠፉ መላቅጣቸዉ የጠፋ ዉህዶች(confused 

coalition) ናቸዉ። በተለይ “አንድ ህዝብ፣ እንድ ቋንቋ፣ አንድ ሀይማኖት፣ በገዢ መደቦቿ 

ኢትዮጵ” መርህን የሙጢኝ ብሎ የያዘዉ የዉህደቱ አካል  ጽንፈኛ፤ የሌሎችን ብሄር 

ብሄረሰቦችና ኢትዮጵያዊነት፣ ለአገራቸዉ ያላቸዉን ፍቅርና ስሜት በራሱ ጊዜ 

የሚሸረሽርና የሚያዋርድ በንቀት የተሞላ ነዉ። በዚህ አይነት ግራ መጋባት ዉስጥ 

የተመሰረተ ጥምረት ደግሞ እንኳን የልዩልዩ ማንነቶች፣ እምነቶችና በአጠቃይም የብሄር 

ብሄረሰቦች ጥምረት የሆነችዉን አገር ይቅርና እድርንም አስማምቶ የመምራት የዉስጣዊ 

ማንነት ብቃት አይኖረዉም።በመሰረቱ የብሄር ብሄረሰቦች የስልጣን የበላይነት 

የሚረጋገጠዉ በክልል ደረጃ እራሳቸዉን በራሳቸዉ በማስተዳደር ፤ በፌደራል ደረጃ 

በሚኖራቸዉ ዉክልና እና ይህንና  ህገመንግስቱ ያጎናጸፋቸዉን እኩልነትና መብት 

በአግባቡ በሚያሰፍን አመራር እንጂ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት በተመረጠዉ ሰዉ ማንነት 

አይደለም። ይህን ሩቅ ሳይኬድ ከኢህአዴግና ከአጋር ድርጅቶቹ መማር ይቻላል። በዚህ 

አይነት ግራ መጋባት ዉስጥ የተመሰረተ የዉጭ ግንኙነት ፖሊሲም ወዴት 

እንደሚቀዝፍ አይታወቅም። አቅጣጫዉ በማይታወቅ መርከብ የሚመሰል ነዉ። 

አቅጣጫዉ “ኤርትራ ወይም ሞት፤የኢትዮጵያ ዳር ድንበር እስከ ቀይ ባህር” ይሁን 
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“…ችግሮችን በዉይትና በድርድር በመፍታትና በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ 

የዉጭ ግንኙነት…” ይሁን እንኳን እንመራዋለን ለሚሉት ህዝብ ለራሳቸዉም ግልጽ 

የሆነ አይመስልም። ህዝብ ደግሞ ወጥና ግልጽ በሆነ የፖሊሲ አቅጣጫ የሚመራዉን 

እንጂ በቀዉስ ዉስጥ ሆኖ የሚያቃዉሰዉንና የሚያተራምሰዉን አይሻም።እናም እነዚህ 

ጥምረቶች በኤርትራ ጉዳይም ሆነ በራሳቸዉ ጉዳይ በቀዉስ ዉስጥ ያሉ ገና 

ማንነታቸዉን ያላወቁ ናቸዉ። 

ጊዜዉ ያለፈበትና ያበቃለት በመሆኑ ለክርክር ማንሳቱ ፋይዳ ባይኖረዉም ብዙዉን ጊዜ 

ከአንቀጽ 39 ጋር ተዛምዶ የሚነሳዉን ኤርትራን የሚመለከት ነጥብ በጨረፍታ 

እንመልከት። ተቃዋሚዎች የአንቀጽ 39 ድንጋጌ መሰረታዊ ዓላማዉ ኤርትራን 

ለማስገንጠል ታስቦ የተካተተ እንደሆነ ሲገልፁ ኖረዋል። እዚህ ላይ ሁለት መሰረታዊ 

ስህተቶች አሉ። የመጀመሪያዉ ህገመንግስቱ የጸደቀበት ጊዜና ኤርትራ በህጋዊ መንገድ 

እንደአገር ዓለምአቀፋዊ እዉቅና ያገኘችበት ጊዜ አይገናኝም። ኤርትራ እንደአገር 

የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ የተቀላቀለችዉ በ1986 ሲሆን የኢፌዴሪ ህገመንግስት ስራ 

ላይ የዋለዉ በ1987 ነዉ። የዚህ አስተያት ሁለተኛዉ መሰረታዊ ስህተት የአንድን 

ህገመንግስት መሰረታዊ ዓላማና ያለፈዉን የብሄር ብሄረሰቦች ይደርስባቸዉ የነበረዉን 

ጭቆናና አፈና ያላገናዘበ ወይም ማስታወስ ያልፈለገ መሆኑ ነዉ። የዚህ አንቀጽ 

አስፈላጊነት ያለፈዉ አስከፊ ታሪክ ወደኋላ እንዳይመለስ በጽኑ መሰረት ላይ ለመጣል 

ያለመ መሆኑን በመዘንጋት ወይም እዉቅና ለመስጠት ካለመፈለግ ለማደናገሪያነት 

የሚጠቀሙበት አስተያየት ነዉ። የሚታያቸዉ ለራሳቸዉ ህዝብ የሚኖረዉን ጠቀሜታ 

ሳሆን ዉጫዊ ዓላማዉ ነዉ። እንደ አንድ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ ተብዬና 

የግለሰብ ፌስቡክና ኢሜይል አድራሻ ደፋሪ  የቀድሞ የቅንጅት አባል አስተያየት ከሆነ 

ደግሞ የኤርትራ ጉዳይ ያበቃዉ በደርግ ዉድቀት ማግስት ነዉ። እኚህ የሰብአዊ መብት 

ተሟጋች ነኝ ተብዬ አዛዉንት ምሁር(የግለሰብ ኢሜይልና ፌስ ቡክ አድራሻ ድንኳን 

ሰባሪ፤ የቀድሞ ቅንጅት አባላት ትርፍራፊዎችና ሌሎች አጋሮቻቸዉ)  ሰብረዉ በገቡበት 

የግለሰብ ኢሜይልና ፌስ ቡክ አድራሻ በሽብር ተግባር ተከሰዉ እስር ለተዳረጉት ሰዎች 

ህዝቡ ጸረ ፍርድ ቤት አቋም እንዲይዝ የሚያነሳሱ ተራ የሌብነት፣ ህዝብን የማወናበድ 

ተግባር ዉስጥ የተሰማሩና በአድራሻዉ ባለቤት ስነልቦናዊና ማህበራዊ ህይወት ዉስጥ 

በምንም ሊካስ የማይችል ቀዉስ የፈጠሩ ናቸዉ።የህገመንግስታችንን አንቀጽ 26 ድንጋጌ 
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በዳዴ እያስኬዱ ስለሰብአዊ መብት ጉዳይ ሲያለቅሱ የሚዉሉ ምንም አይነት የሞራል 

ብቃት የሌላቸዉ ተራ ሌቦች። “ፍቅርን አዚህ ዉስጥ ምን ዶለዉ” (what has got love 

to do with this) እንደተባለላቸዉ፤ አይወድቁ አወዳደቅ እንደወደቁትና በገዛ መረባቸዉ 

እስከወድያኛዉ እንደተሸነፉት ወ/ሮ አና ጎሜዝ ነብስ ባላወቀ ህጻን ልጅ ስም ሲነግዱ 

የተነቃባቸዉ ተራ ሌቦች ናቸዉ። ድንቄም የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች!  

ለማንኛዉም አዛዉንቱ ምሁር ከዓመታት በፍቲ ኢህአዴግን ከወከሉ ምሁር ጋር 

በኤርትራ ጉዳይ ላይ ይፋዊ ክርክር አድርገዉ ነበር። የኢህአዴጉ ተወካይ የአዛዉንቱ 

መከራከሪያ ዉሀ አልቋጥር ቢላቸዉ “…አቋምህ መገንጠል የለባትም ከሆነ ለመፍትሄዉ 

አእምሮህ/እጅህ ከምን?...” የሚል ጥያቄ አቀረቡ። በክርክሩ ማጠቃለያ ሰዓት የቀረበ 

ጥያቄ ነበር። የአዛዉንቱ መፍትሄም አጭር ነበር። ያን ሁሉ ጊዜ ካባከኑ በኋላ 

መልሳቸዉ “መፍትሄዉ  በመሳሪያ ሀይል ተወስኗ…” የሚል ሆነ። እራሳቸዉን በራሳቸዉ 

አሸንፈዉ  ወጡ።ዳሩ ግን አዛዉንቱም ሆኑ የቅንጅት ትርፍራፊዎችና አጋሮቻቸዉ ዛሬም 

ድረስ “…የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ቀይ ባህር…” የሚል አቋማቸዉ እንደቀጠለ ነዉ። 

እርግጠኛ ሆኖ መናገር የሚቻለዉ ግን ጦርነት ቢባል የአንዳቸዉም ልጅ ወይም እነርሱ 

ራሳቸዉ የመሳሪያ እሳት በሚንቀለቀልበት የጦርሜዳ ደጃፍ አይደርሱም። ይህን 

ለማድረግ ወኔና ሰብእና የሌላቸዉ ስብስቦች ስለመሆናቸዉ ያለፈዉ ታሪካችን 

ያስረዳናል። የ1997ቱ የከተማ ነዉጥ የማነሳሳት ታሪካቸዉ የሚመሰክረዉም ይህንኑ 

ነዉ። የኢትዮጵያ የጦርነት ታሪክና ሰበቡ ያስከተለብንን ዉድመትና ድህነትስ 

ይገነዘቡት ይሆን? ይህን አስተሳሰብ ተሸክመዉስ ስለሰብአዊ መብት ጉዳይ ማዉጋት 

ያምርባቸዉ ይሆን? ለማንኛዉም የኤርትራ ጉዳይ አዛዉንቱ ያኔ ዱሮ እንደቋጬትና 

ይህንኑ በተከተለዉ ሕዝበዉሳኔ ተቋጭቷል። እናም የኤርትራ ጉዳይ ከኢፌዴሪ 

ህገመንግስት ጋር ዝምድና የለዉም። የኢፌዴሪ ህገመንግስትና የእርሱ ልጅ የሆነዉ 

አንቀጽ 39 የሚያገባዉ፣ህመሙና ለህመሙ ዘላቂ ፈዉስ መስጠትና መከላለክ የፈለገዉ 

በብሄር ብሄረሰቦች ላይ ለዘመናት ተንሰራፍቶ የነበረዉን ጭቆናና መድሎ ነዉ። ስለራሱ 

ህዝብና አገር እንጂ ስለሌላዉ አያገባዉም።በህገመንግስቱ የሰፈረዉ የዉጭ ግንኙነት 

ፖሊሲአችን የሚያስገነዝበዉም ይህንኑ ነዉ። 

ከተነሳንበት አጀንዳ ትንሽ ወጣ እንበልና የኤርትራ ጉዳይ የኔሬሬ ዶክትሪን(Nyerere 

doctrine)  ወይም የ “ ንጹህ አገር ትወራ”(clean State theory) በመባል ከሚታወቁት 
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መርሆዎች አንጻርም ሊታይ ይችላል ። መገንጠልን ወይም ከቅኝ ግዛት መዉጣትን፤ 

የቀድሞዋ አገር የፈጸመቻቸዉ ስምምነቶችና በተገንጣዩዋ ወይም ነጻ በወጣችዉ አገር 

ላይ የሚኖረዉን ሰበብ በተመለከተ የሁለቱም መርሆዎች አቋም ተቀራራቢ ነዉ። 

መርሆዎቹ በአገሮች መካከል የሚፈጸሙ ስምምነቶች በተገንጣይዋ ወይም ነጻ በወጣችዉ 

አገር ላይ አስገዳጅ ስለመሆናቸዉ ስላለመሆናቸዉ ያብራራሉ። በጥቅሉ ለማስቀመጥ 

ያህል ተገንጣይዋ ወይም ከቅኝ ግዛት ነጻ የወጣችዉ አገርና ህዝብ ቀድሞዉኑ ይተዳደሩ 

የነበሩት እንርሱ ባልመረጡት መንግስትና አብረዉት ሊኖሩ ባልፈለጉት አገዛዝና አገር 

ዉስጥ በመሆኑ በአገሮች መካከል ለተገቡ የስምምነት ቃልኪዳኖች እዉቅና 

አለመስጠትም ሆነ ፈራሽ ሊሆኑ እንደሚችሉ መርሆዎቹ ይጠቁማሉ። ለምሳሌ ደቡብ 

ሱዳን ግብጽና የቀድሞዋ ሱዳን በአባይ ዉሀ ጉዳይ ላይ የደረሱትን ስምምነት 

“…ያልመከርኩበትና የተጨቆንኩባት አገርና መንግስታቶቿ በህዝቤ ጉዳይ ላይ 

ያስተላለፏቸዉ ዉሳኔዎች በመሆናቸዉ እምቢኝ፤አልዳኝባቸዉም…” ማለት ትችላለች። 

ኤርትራም እንደዚሁ። ስለሆነም ከኤርትራ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ጉዳይ ካለ ከዚህ 

አንጻርም ሊቃኝ ይችላል።  

መሪአችን ወደቀኝ ካዘነበለ መሀከል(center right) ተነስቶ ወደ ቀኝ የሚያደርስ ነዉ 

ባዮች  ወይም ቀኝ ዘመም ፓርቲዎችም  ቢሆኑ ያዉ በመርህ ቀዉስ ዉስጥ ናቸዉ። 

እነዚህ በቅርቡ ብቅ ያሉትንና መሀል ሰፋሪ ነን የሚሉትን የአንዳንድ ነባር ፓረቲዎች 

አባላትን የሚያካትቱ ናቸዉ።ኢህአዴግ ምርታማነትንና የእርስበርስ አቅም ግንባታን 

እዉን ለማድረግ የአንድ ለ አምስት አሰራር ሲከተል ከመሀል ወደ ቀኝ ተጓዦች ነን 

ባዮች በግለሰቦች ላይ የሚደርሱ በደሎችና የመብት ረገጣዎች በኢህአዴግ አባላት 

የተፈጸሙ ለማስመሰልና ለማስመረር ሌት ተቀን የሚሰሩ የአንድ ለአምስት 

አደረጃጀቶችን እስከ መንደር ድረስ ያዋቀሩ ናቸዉ። ግለሰቦች በተሳሳተ ግምት ተማረዉ  

የእነርሱን  የፖለቲካ ጎራ እንዲቀላቀሉ የሚያስችል የእንድ ለአምስት አሰራር የዘረጉና 

በተግባር ሲመዘኑ ከመርሀቸዉና ኢህአዴግን ከሚወቅሰዉ አፋቸዉ ጋር የተጣሉ ናቸዉ። 

ስያሜአቸዉን መጥቀስ ለጊዜዉ አያስፈልገንም። ሲፈልጉ “ዳመና”፤ሲፈልጉ 

“አረንጓዴ”፤ሲፈልጉ “ጥቁር ሰማይ” ወዘተ ሊባሉ ይችላሉ። ከአስተሳሰባዊ ማንነታቸዉ 

እንጂ ከስያሜአቸዉ ጉዳይ የለንም። ከኢህአዴግ ጋር ባላቸዉ መሰረታዊ የፖለቲካ 

ርእዮተዓለም ልዩነት ላይ ብቻ እናተኩር። በአንድ ነጥብ ላይ ብቻ ማተኮሩ በቂ ነዉ። 
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ዝርዝሩ ካስፈለገ ሌላ ጊዜ ልንመለስበት እንችላለን። የኢህአዴግ አካላዊ ቁመና ልክ 

እንደ እባብ ነዉ። ማለትም ቆዳዉ እንጂ ስጋዉ አይቀየርም። እባብ ያረጀ ቆዳዉን 

እያራገፈ ነገር ግን ዉስጣዊ ስጋዉ ባለበት የሚቀጥል ነዉ። ኢህአዴግም እንደዚያዉ። 

ይበልጥ ግልጽ ለማድረግ የኢኮኖሚና የልማት ፖሊሲዎቹና የትኩረት አቅጣጫዎቹ 

ከወቅታዊ የዓለም ተጨባጭ ሁኔታዎች አንጻር እየተገመገሙ የሚሻሻሉና የሚታደሱ 

ናቸዉ። የአመራር ስርአቱም ቢሆን ነባሩን አካሉን ሙሉ በሙሉ ሳይሆን ብቃትንና 

የአቅም ግንባታን መሰረት በማድረግ ከየትዉልዱ እየተተካና በአዲስና ብቁ ሀይል 

እየተሻሻለ የሚሄድ ነዉ። አፍርሶ የመገንባትና በሌላ ህገመንግስታዊ ርእዮተዓለም 

የመተካት አቅጣጫ ሳይሆን የታገለለትን ህገመንግስታዊ የመሰረት ድንጋይ ዓላማዎች 

ባስጠበቀ መልኩ የሚፈጸም መሻሻልና መተካካትን የተከተለ ነዉ። ለዘመናት ተንሰራፍቶ 

ለነበረዉ ለብሄር ብሄረሰቦች ህመም ዘላቂ ፈዉስነት ሲባል አንቀጽ 39ን ጨምሮ 

የሰፈሩት መሰረታዊና ስጋዊ ማንነቶቹ በሂደት የሚቀየሩ አይደሉም። 

አይደራደርባቸዉምም። 

ተምሳሌቱ የኢህአዴግን ፈዉስነትም የሚያመለክት ነዉ።እባብ በፈዉስ ምልክትነት 

እንደሚወሰደዉ ሁሉ ኢህአዴግም በብሔር ብሔረሰቦች ትግልና ተዋድቆ እዉን በሆነዉ 

ህገመንግስት ለዘመናት ተንሰራፍቶ ለኖረዉ የጭቆና እና የመድሎ በሽታ ፈዉስ የሰጠ 

ነዉ። ስለሆነም የዚህ መጣጥፍ አቅራቢ ኢህአዴግ ይህን አካላዊና ተምሳሌታዊ 

ፈዉሱን/ቁመናዉን/ በመተዉ ወይም በመቀየር ብሔር ብሔረሰቦችን ለዳግም ህመም 

ወይም በሽታ ይዳርጋል የሚል እምነትም፤ አስተሳሰብም የለዉም። የእባብ በፈዉስ 

የመመሰሉ ጉዳይ እባብ ከምድረገጽ ካልጠፋ በስተቀር እንደማይጠፋዉ ሁሉ 

በህገምንግስቱ የተንጸባቀዉ የኢህአዴ ስጋዉ ማንነትም አይቀርም። በመሆኑም 

ኢህአዴግን በእባብ ስመስለዉ ከፈዉስነቱም ጭምር ነዉ።    

ከላይ የጠቀስናቸዉ የቅርብ መጤና መሀል ሰፋሪ ፓርቲዎች ጉዳይ ግን ከዚህ የተለየ 

ነዉ። ለጊዜዉ የብሄር ብሄረሰቦችን ጉዳይ የማይነካና የተቀበሉት አስመስለዉ ይቅረቡ 

እንጂ ዉስጣዊ ማንነታቸዉ(ስጋቸዉን) ለመቀየር የተዘጋጁ ናቸዉ። የህዝብ ድምጽ 

የሚያሳጣቸዉ ስለመሰላቸዉ በዚህ ጉዳይ ላይ ለጊዜዉ ቢያደፍጡም እድሉን ቢያገኙ 

እዉነተኛ ማንነታቸዉን ይገልጣሉ። እንደእስስት ይቀየራሉ። ይህ ማንነታቸዉ የተገለጠ 

እለት “አንድም በኢህአዴግ የትግል ዉጤት በህገመንግስቱ እዉቅና ያገኘዉን የራስን 
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እድል በራስ የመወሰን እስከመገንጠል እና ተያያዥ መብቶች ህልዉና መረጋገጥ አለያም 

ሞት…” የሚል የማይናወጥ አቋም ካላቸዉ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ጋር 

እንደሚያፋጥጣቸዉ ከወዲሁ መናገር ለቀባሪዉ ማርዳት ይሆናል። ምክንያቱም ስጋቸዉ 

የተገነባዉ እነዚህን መበቶች እንደሚያፈርስ ሆኖ ነዉ። ስለዚህም በኢትዮጵያ ዉስጥ 

አደገኛ ዉጤትን የሚያስከትል አካላዊ ቁመና የተላበሱ ልዝብ ተጓዦች ናቸዉ።  

በዚህ አጋጣሚ በሳይነቲስቶች የተከሰተን እንድ አጨቃጫቂ ጉዳይ ማስታወሱ ጠቃሚ 

ይሆናል። ጊዜዉን በትክክል ባላስታዉስዉም በ1984 ዓ.ም. ይመስለኛል። በአንድ 

ዓለምአቀፍ እዉቅና ያለዉ መጽሄት ያነበብኩት ጉዳይ ነዉ። በወቅቱ ሳይንቲስቶቹ 

እዉቀትን ጨምሮ በሁሉም ነገር ፍጹም የሆነ ሰዉ መስራት የሚያስችል የሳይንስ ግኝት 

ላይ መድረሳቸዉን ይፋ አደረጉ። ይህ ግኝታቸዉ ግን ከፍተኛ ተቃዉሞ ገጠመዉ። 

በወቅቱ በምድራችን ላይ የመጣ አጥፊ የሆነ ክስተት ተቆጥሮ ክፉኛ ተተችቷል። 

ከትችቶቹ አንዱ ምክንያትም በአንድ በኩል ፍጹም የሆነዉ የሳይንስ ግኝት ሰዉ በሌላ 

በኩል ሰዉ በመሆኑ ምክንያት ከጉድለቶች ነጻ ሊሆን በማይችለዉ የተፈጥሮአዊ ሂደት 

ግኝት ሰዉ መካከል የማያባራ ግጭትና የመጠፋፋት ጦርነት ይከሰታል የሚል ነዉ። 

አብሮ ከመኖርና ከመስራት ይልቅ የበላይነትን ለመጎናጸፍ ሲባል የመጠፋፋት ህይወት 

ስለሚኖራቸዉ የሳይንስ ግኝት የሆነዉ ርፕሊካ ሰዉ ለዓለማችን እንደማያስፈልጋት 

ተተችቶ የሀሳቡ ደብዛ እነዲጠፋ ተደርጓል። መረጃዉን አዛብቼ ቢሆን እንኳ እኛ 

የፈጠርነዉ ምሳሌ ተደርጎ ይወሰድ።  

ከላይ የተጠቀሰዉን የሳይንስ ምሳሌ እንደመነሻ እንዉሰድና የኢህአዴግን ስጋዊ ማንነት 

የሚያፈርስ የተለየ ተፈጥሮአዊ ማንነት ያለዉ ርፕሊካ ይኑረዉ የሚል አስተሳሰብ 

ያላቸዉ ግለሰቦች ቢኖሩ  በመካከላቸዉ ሊከሰት የሚችለዉን የመጠፋፋት ስትራቴጂ 

አስቀድመዉ ማጤን ያልቻሉ ናቸዉ። ቢሆንም ግን የመጣጥፉ አቅራቢ እምነትና 

አመክንዮ ኢህአዴግ እስከአሁንም የሚከተለዉ ስርአት ቀደም ሲል የጠቀስነዉ እንጂ 

ይህንን መንገድ አስቦት አያዉቅም የሚል ነዉ። ለወደፊቱም አያስበዉም። ለምን 

ለሚለዉ ከፍ ብሎ የተጠቀሰዉ አመክንዮ በቂም አሳማኝም ነዉ። ከዚሁ ጋር 

የተያያዘዉና ኢህአዴግ በብሄር ላይ የተመሰረተ ፓረቲ የመሆኑ ጉዳይም ከታገለላቸዉ 

ህገመንግስታዊ የማዕዘን ድንጋዮችና አካላዊ ቁመናዉ ተነጥሎ የማይታይ ነዉ። አሁንም 

በመጣጥፉ አቅራቢ እምነትና አመክንዮ መሰረት ኢህአዴግ ወጥ የሆነ ህብረብሄራዊ 
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ፓርቲ ሊሆን አይችልም። ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶችን መጥቀስ በቂ ነዉ። 

የመጀመሪያዉ ህብረብሄራዊ ፓርቲ መሆን ማለት በብሄር ብሄረሰቦችና ተያያዠ 

መስፈርቶች ላይ የተመሰረተ የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከመገንጠል 

ህገመንግስታዊ መርህ ለመቀየር ዝግጁ መሆን ማለት ነዉ። በህገመንግስቱ ከሰፈረዉ 

ድንጋጌ የተጻረረ አቋም ለመያዝ እድል የሚሰጥ ነዉ። እድል የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን 

ይህንና ተያያዠ ድንጋጌዎችን ለማፍረስና ለመቀየር የሚያስገድድ ነዉ። ይህ ደግሞ 

ብሄር ብሄረሰቦች እና ኢህአዴግ በዘመናት ትግል መልስ እንዲያገኝ ያደረጉትን ጉዳይ 

አደጋ ላይ መጣልና ወደኋ እንዲመለስ ማድረግ ነዉ። ኢህአዴግ ደግሞ እራሱን በራሱ 

የሚሸነፍበትንና እዉነተኛ አካሉን የሚያፈርስበትን አደረጃጀት የሚከተል አቋም አልባና 

ተለዋዋጭ ድርጅት አይደለም። በሁለተኛ ደረጃ ኢህአዴግ ህብረብሄራዊ ድርጅት ሆነ 

ማለት ብሄር ብሄረሸቦችን መሰረት አድርገዉ የተቋቋሙት ክልሎች በአንድ አገር አቀፍ 

የስራ ቋንቋ እንዲተዳደሩ የሚያስገድድ እርምጃ መዉሰድ ይጠበቅበታል። ይህን 

ማድረግም ከራሱ ጋር መጣላት እና አካላዊ ማንነቱንና የታገለላቸዉን ህገመንግስታዊ 

የማዕዘን ድንጋዮች ማፍረስ ሊሆን ነዉ። ብሄር ብሄረሰቦች በራሳቸዉ ቋንቋ እንዳይዳኙ 

እና ቢያንስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸዉን በአፍ መፍቻ ቋንቋቸዉ እንዳይማሩ 

የሚያስገድዱ  ህገምንግስታዊ ድንጋጌዎችን ለማስፈር ሚያስገድዱ አጋጣሚዎችን 

መፍጠር ከራሱ ጋር ያጣላዋል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ዉስጥ በብሄር ላይ 

ያልተመሰረተ መሆንን የሚመርጥ ወይም የሚወስን የፖለቲካ ድርጅት ብሄር ብሄረሰቦች 

በትግል ዉጤታቸዉ ምላሽ ያገኙባቸዉን የኢፌዴሪ ህገመንግስት አንቀጽ 39ን እና 

ሌሎች የህገመንግስቱን የማዕዘን ድንጋይ ድንጋጌዎችን ለመጻረር መቆመና ለማፍረስ 

መወሰን ነዉ። ስለሆነም ኢህአዴግ ህብረብሄራዊ ለመሆን የሚያስችል አካላዊ 

አፈጣጠርም ሆነ ድርጅታዊ ርእዮተዓለም የለዉም። ከዚህ አንጻር የሚያስቡ የዉጭም 

ሆነ የዉስጥ ሀይሎች ካሉ መሰረታዊ ስህተት ነዉ። እንደመጣጥፍ አቅራቢዉ። 

3. ተቃዋሚዎች/የሲቪል ማህበራት እና መልካም አስተዳደር  

በዚህ ክፍል ስለዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር ጽንሰሀሳብ ልናስተምር አንደፍርም። 

ጽንሰሀሳቦቹ ብዙ የተባለላቸዉ ናቸዉ። ከዚህ ይልቅ ስለጽንሰሀሳቦቹ ሌት ተቀን 

የሚዘምሩት፣የሚያማርሩት፣የሚያጠኑትና የሚያስጠኑት አንዳንድ ሲቪል ማህበራትና 



16 
 

ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች እራሳቸዉ በተግባር ሲመዘኑ የት ላይ እንደሚወድቁ 

በጥቂት ማሳያዎች ለማስገንዘብ እንሞክራለን። 

የዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር ግንባታ ሂደት ዓመታትን ሳይሆን ዘመናትን 

እንደሚፈጅ ዛሬም ድረስ በሂደቱ ዉስጥ ካሉት የበለጸጉ አገሮች ምእራባዊያን የማይረዳ 

ካለ ላለመስማት የወሰነ ነዉ። ትልቁ ቁምነገር ሂደቱን ማፋጠንና የሁሉንም ተሳትፎ 

የሚጠይቅ የመሆኑ ጉዳይ ነዉ። የኛና የበለጸጉት አገሮች ልዩነቱም እዚህ ላይ ነዉ። 

የበለጸጉት አገሮች ሲቪል ማህበራትና ተቃዋሚ ፓርቲዎች በራሳቸዉ አገር ጉዳይ ላይ 

ሲሆን የማሻሻሉና የግንባታዉ ሂደት አካላት ናቸዉ። የኛዎቹ አንዳንድ ሲቪል 

ማህበራትና ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ግን የሂደቱ መጓተት ለህልዉናቸዉ 

የሚጠቅማቸዉ ይመስል ከተሳትፎአቸዉ ይልቅ አፍራሽነታቸዉ ይጎላል። የጥቂት 

ግለሰቦች ጥቅምና የፖለቲካ አጀንዳ ማራመጃ የሆኑት የአንዳንድ ሲቪል ማህበራትና 

የተቃዋሚ ድርጅቶች አብዛኛዉ ሚናም ገንዘብ የሚያፈሱላቸዉን አካላት ፖሊሲና 

የፖለቲካ አጀንዳ ማስፊጸሚያ ሆኖ ማገልገል ነዉ። ኖረንበት ያረጋገጥነዉና 

የተገረፍንበት ስለሆነ ይህን ለማለት የጥናትና ምርምር ማረጋገጫ አያስፈልገንም። 

በመጀመሪያ ቋንቋዬ “መን ይፍረድ ዝነበረ መን የርድእ ዝቐበረ”(ማን ይፍረድ የነበረ 

ማን ያርዳ የቀበረ) እንደሚባለዉ የህዘቡን ኑሮ ለማሻሻልና ድህነቱን በተጨባጭ 

ለመቀነስ በልማት ስራ ዉስጥ ከተሰማሩት በመለስ ካሉት አንዳንድ ሲቪል ማህበራት፣ 

አጋር ተቃዋሚዎችና ግለሰብ አጋሮቻቸዉ የተማርነዉና የተገለልንበት ጉዳይ ይኸዉ 

ነዉ። በመሆኑም ልንታገለዉና ልንታገላቸዉ ቆርጠን ተነስተናል። 

በዉጭ ፖሊሲአችን መርህ መሰረት ከሁሉም አካላት ጋር ለጋራ ጥቅማችን ሲባል 

ተባብረን መስራታችን የግድ ነዉ። አሁን ባለንበት ዘመን ለምእራቡ ወይም ለምስራቁ 

ዓለም በር ዘግቶ ለሌላኛዉ ወገን ክፍት ማድረግ እንደማያስኬድ እንገነዘባለን። ሁሉም 

ወገኖች ለኢፌዴሪ መንግስት ፖለቲካዊና የልማት ፖሊሲዎች የየራሳቸዉ አስተዋጽኦና 

ጥቅም እንደሚኖራቸዉም እንገነዘባለን። ቢሆንም ግን ሀገራዊ ጥቅምን ይበልጥ 

ለሚረጋግጡትና በልማታዊ መንግስት መርሆዎቻችን ላይ የተመሰረቱትን እቅዶቻችንንና 

ዘላቂ ልማታችንን በፍጥነት ለሚያረጋግጡልን አካላት ልዩ ትኩረት መስጠት 

የኢህአዴግም ሆነ መሰረታዊ የዉጭ ፖሊሲ መርሆ ነዉ። በዚህ የሚከራከር ካለ የዉጭ 

ፖሊሲን ምንነት ጠንቅቆ ያልተረዳ ነዉ። ይህ በማንም አገር የሚተገበር  የዉጭ 
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ግንኙነት ፖሊሲ መርህ/መሰረተሀሳብ/ ሲደገፍ የኖረ፤ ለወደፊቱም የሚኖር ነዉ። ለዚህም 

ነዉ የዉጭ ግንኙነት ፖሊሲአችን ለኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ልዩ ትኩረት የሚሰጠዉ። 

ይህን ልዩ ትኩረት ለማረጋገጥ ደግሞ ይህን በፍጥነት ሊያረጋግጥ የሚያስችል ድጋፍ 

ለሚሰጡን አካላት ቅድሚያና የተለየ ትኩረት መስጠት ግድ ይላል። የዉጭ ግንኙነታችን 

ይህንን በፍጥነት ወደሚያረጋግጡልን አገሮች ያዘነብላል ማለት ነዉ። የብዙሀኑን ህዝብና 

የአገርን ድህነት በፍጥነት ለሚቀንሱት የመስኖና የኤሌክትሪክ ሀይል የማመንጨት 

ፕሮጀክቶች ፤ ለስኳር፣ለጨርቃጨርቅና መሰል ፋብሪካዎች ግንባታዎች ፣ ለማዳበሪያና 

ሲሚንቶ ፋብሪካዎች፣ለመንገድ፣ ለባቡር መንገድና ለሌሎች ሜጋ ፕሮጀክቶች፣ ለጤና 

አገልግሎት አቅርቦቶች… ለእነዚህ ሁሉ እንደጀርባ አጥንት ሆኖ ለሚያገለግለዉ 

ለኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ፕሮጀክቶች በአፋጣኝ እዉን መሆን ከገንዘብ 

ጀምሮ ሁለንተናዊ ድጋፍ ለሚያደርጉልን እንጂ የእነሱን ባለሙያዎች ወደአገር ዉስጥ 

እየላኩ ከኢትዮጵያዊያን  ጥቂት ባለሙያዎች ጋር ተጠቃሚ ለሚሆኑባቸዉ ከልማት 

በመለስ ላሉ ፕሮጀክቶች ቅድሚያ  ለሚሰጡ አገሮችም ሆነ አካላት ቅድሚያ አይሰጠም። 

ይህ ከተደረገ  ከአገራዊና የዉጭ ፖሊሲአችን ጋር መጋጨት ይሆናል። የኢትዮዽያን 

ሰላምና ደህንነት በማረጋገጥ ልማታችንን ተረጋግተን እንድናከናዉን ለሚረዱን ተሰሚነት 

ካላቸዉ አገሮች ይልቅ በዚህ ረገድ ምንም አስተዋጽኦ ለማያበረክቱልን አገሮች የሰዉና 

ኢኮኖሚያዊ ሀብት በየአመቱ የምናፈስበትን የዲፕሎማሲ/ኤምባሲ/ ተቋም ለመክፈት 

ቅድሚያ እንደማይሰጥ ለማወቅ መማርና መመራመር አያስፈልግም። በዚህ ስሌት 

የማይመራ መንግስትና የዉጭ ግንኙነት ፖሊሲ የህዝቡና የአገሩ ጠላት ካልሆነ በስተቀር 

የትም አገር አይኖርም። ስለዚህ የልማታዊ መንግስት ፖሊሲ እቅዶቻችንን ለመፈጸም 

ባሉበት ሆነዉም ሆነ አገራችን ድረስ በመግባት  በገንዘባቸዉ፣ በእዉቀታቸዉና በግንባታ 

ተቋሞቻቸዉ ለሚረዱን ዘንበል ልንል እንደምንችል በይፋ መግለጹ የሚያሳፍራንም 

የሚያስፈራንም ሊሆን አይገባም። እንደመጣጥፍ አቅራቢዉ እምነት።ይፋዊ አቋም መያዝ 

ጥቅም እንጂ ጉዳት የለዉም። እራሳችንን እስከወድያኛዉ ለሚያስችሉንና ከጥገኝነት 

እንድንወጣ ለሚያስችሉ የልማት ፕሮጀክቶቻችን የመደገፍና  የመሳተፍ ታሪካዊ ልምድ 

የሌላቸዉን አገራት ወደመስመራችን ያስገባልን እንደሆነ እንጂ አይጎዳንም። ዘንበል 

ማለታችንን ተገንዝበዉ ወደመስመራችን እንዲገቡ ያስገድዳቸዋል። ችግር ይሆን 

የነበረዉ እንደ ቻይና፣ ጃፓን፣ ህንድ፣ቱርክ፣ኮሪያና የመሳሰሉት ለድሀ አገሮች ልማት ልዩ 

ትኩረት የሚሰጡ አገሮች ባይኖሩን ነበር።  ቢሆንም ግን አቀራረባችንና የግንኙነት 
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ስልታችን በስልት መሆን እንዳለበት ለሁሉም ግልጽ ነዉ። በአጠቃላይ ከዉስጥም 

ከዉጭም የግል ኪሳቸዉን ካዳበሩ በኋላ እኛኑና ብዙሀኑን ድሀዉን ህብረተሰብ  በድህነት 

ዓለም ዉስጥ እነዲኖር በማድረግ ሊያጠፉን ለሚዘምቱብንና ለሚያዘምቱብን ትልቅ ቦታ 

ልንሰጥ አይገባም። 

ወደተነሳንበት ጉዳይ እንመለስ። ከፍ ብሎ እንደተጠቀሰዉ የኢፌዴሪ መንግስትና 

ኢህአዴግ መልካም አስተዳደርን ለመገንባትና ለማሻሻል ለሚያካሂዱት ያላሰለሰ ጥረት 

የሁሉም አካላት ድጋፍ የግድ ነዉ። ከእያንዳንዱ ዜጋ ጀምሮ የተቃዋሚዉንም ተሳትፎና 

አስተዋጽኦ ግድ ይላል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ከበጎ አድራጎት ድርጅቶችና 

ማህበራት አዋጅ መዉጣት በኋላ ግን  በአንዳንድ የሲቪል ማህበራትና ተቃዋሚዎች 

የኔትዎርክ አባላቶቻቸዉ ያልተገባ ተግባር ሲከናወን ተስተዉሏል።እንደዚሁም ከእነዚሁ 

ጋር የተሳሰሩት ኪሳቸዉን ከሞሉ በኋላ ሺዎችን ገብሮ አሁን ለደረሱበት ደረጃ ካበቃቸዉ 

በኋላ እርሱኑ (ህወሓትን/ኢህአዴግን) ሊያጠፉት የተሰለፉ ግለሰብ ባለሙያዎች የከሀዲነት 

ተግባርም አስገርሞናል።  አርቴፊሻል የመልካም አስተዳደር እጦት የመፍጠር ዘመቻ 

ላይ እንጂ ሂደቱን በማገዝ ላይ እንዳልሆኑ አስተዉለናል።  

የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ማቋቋሚያ አዋጅ ጠበቅ ያለ የቁጥጥር ስርአትና 

ግለሰባዊ ሳይሆን አገራዊ የልማት ራእይ ይዞ በመምጣቱ ምክንያት እነዙህ የጠቀስናቸዉ 

አካላት ስልት የቀየሱ ይመስላል። አንዳንድ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና 

ማህበራት።ይኸዉም አዋጁ አንዳንድ ገደቦችን በመጣሉና በአስባቡም ለግለሰባዊ 

ፖለቲካዊና አኮኖሚያዊ ጥቅሞች የቆሙ ሲቪል ማህበራት ከጨዋታ ዉጭ በመሆናቸዉ 

“በኛ አለመኖር ችግሮች መፈጠር ጀምረዋል…”  የሚል መልእክት ለማስተላለፍ የፈለጉ 

ይመስል አርተፊሻል ችግር እየፈጠሩ መሆናቸዉን ተረድተናል። በእነርሱ ዉስጥ እየኖረ 

የህግ የበላይነትን ለማክበር የሚሞክር ቦታ የለዉምና “…አሳደህ በለዉ..” አይነት አስከፊ 

ተግባር ፈጽመዋል። ግለሰቡ/ግለሰቧ “ማርክ” ይደረጋል። አገልግሎት ፍለጋ በሄደባቸዉ 

መንግስታዊ ተቋማት የሚያጎሳቁሉና የሚያጉላሉ ግለሰቦች እንዲጠብቁት ይደረጋል። 

አስቀድመዉ የኔትዎርክ አባላቶቻቸዉን ወጥመድ ካዘጋጁ በኋላ ለስራ ጉዳይ በማስመሰል 

ሆን ብለዉ ሊልኩትም ይችላሉ። የመልካም አስተዳደር እጦት መኖሩን 

ማረጋገጫ(justification) ፍለጋ መሆኑ ነዉ። ድንቄም ምሁርነት፤ ስፔሻሊስትነት፤ሰብአዊ 

መብት ተሟጋችነትና ለህዝብ ተቆርቋሪነት።ይህን ማድረጋቸዉ የመኖራቸዉን 
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አስፈላጊነት ማረጋገጫ መሆኑም ነዉ። ለእነርሱ ዓላማ ማሳኪያነት በየአገልግሎት መስጫ 

ተቋማት በመለመሏቸዉና “በሚሾሟቸዉ”ም ሆነ አገልግሎት ፈላጊዎች መስለዉ ከዉስጥ 

“ተሿሚዎች” ጋር ተባብረዉ ማጉላላትን ይፊጥራሉ። እነዚህ አካላት የሚወክሉት 

ከአንዳንድ ሲቪል ማህበራት ጋር ተለጥፈዉ በጥናትና ምርምር ሰበብ በአብዛኛዉ ህዝብ 

ስም የሚግጡትንና አንዳንድ ተቃዋሚዎችን እንጂ ኢህአዴግን፤ አብዛኛዉን የሲቪል 

ሰርቪስ ሰራተኛና የመንግስት ስርአትና ቢሮክራሲዉን አይደለም። 

ጎን ለጎን መረጃ የሚያጠናቅሩ ያሰማራሉ። እራሳቸዉ የፈጠሩትን የመልካም አስተዳደር 

ችግር ለመዘገብ። ለጥናትና ምርምር ግብአት መሆኑ ነዉ። እራሳቸዉ የፈጠሩትን ችግር 

በመጠቀም በግል፤በአንዳንድ የሲቪል  ማህበራትና የፖለቲካ ድርጅቶች፤ በአገር አቀፍም 

ሆነ ዓለምአቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያን አስመልክቶ የሰብአዊ መብት፤የመልካም አስተዳደርና 

ዲሞክራሲ ጉዳዮችን የሚመለከቱ የጥናት ዘገባዎችን ይፋ ያደርጋሉ። በስረአቱ ድክመት 

ሳይሆን እነርሱ ከፈጠሩት ችግር ተነስተዉ የኢህአዴግንና የኢፌዴሪ መንግስትን 

ያሳጣሉ። ቀምሰነዉና በእዉነታ ታዝበነዉ ያረጋገጥነዉ ጉዳይ ነዉ። ችግሩ የኢህአዴግ 

ወይም የስርአቱ አለመሆኑን ለመገንዘብና በመጀመሪያ የነበረንን የተሳሳተ 

ምልከታና(observation) አቋም ለማረም ብዙ ጊዜ አልወሰደብንም። ይህን ለማጋለጥ 

ደግሞ እንደነርሱ የዉሸት ዳታና የጥናት ዉጤት መደርደር አይጠበቅብንም። ከዚህ 

አኳያም ቢሆን በመርህ ቀዉስ ዉስጥ ናቸዉ። ለምን ቢባል ሆን ብሎ የሚያማርር ዜጋና 

ህብረተሰብ መፍጠር፤ የዉሸት መረጃ ለመሰብሰብ እስከግለሰቦች መኖሪያ አካባቢ ድረስ 

የሰብአዊ ጥሰት ፈጻሚዎችን ማሰማራት ቆመንለታል ከሚሉትና መንግስትን ሌት ተቀን 

ከሚወቅሱበት “ሙያቸዉና” ከተቋቋሙበት ዓላማ ጋር ሰማይና ምድር ስለሆነ ነዉ።  ሌት 

ተቀን ስለተቀነባበረ የሰብአዊ መብት ጥሰት(systematic harassement)  ጉዳያ ያወራሉ 

እንጂ የኢህአዴግን/መንግስትን ካባ ለብሰዉ ወይም አስለብሰዉ የሚያወግዙትን ተግባር 

ሲፈጽሙት ተጎድተንበት አረጋግጠናል። ስዉር ወንጀለኞች። እነዚህ ለምድ ለባሾች 

አጥፊዎቻችን እንጂ ለሁለንተናዊና ዘላቂ እድገታችን ቅንጣት ታህል አስተዋጽኦ 

የላቸዉም። ከራሳቸዉ በስተቀር። በመሆኑም እራሳቸዉን ስላላስተማሩና ስላላረሙም 

በመጠኑም ቢሆን ማምነታቸዉን እንዲያዉቁት ይህ ግለሰብ በዚህ መጣጥፍ ሊነግራቸዉ 

ተገዷል። 
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በችግር ዉስጥ ተወልደዉ በችግር ዉስጥ መኖርና መደለብ የሚፈልጉ ናቸዉ። 

የራሳቸዉን ህልዉና ከመልካም አስተዳደር እጦት ህልዉና ጋር አዛምደዉ  የሚኖሩ 

ግለኞች። በሚመሯቸዉና በሚኖሩባቸዉ የፖለቲካም ይሁን የሲቪል ማህበራት ተቋማት 

ስም ለህዝብ ሲባል በሚሊዮኖች የሚገመት የዉጭ ምንዛሪ ብናገኝም አንድም ጥቂት 

ግለሰቦች ኪስ የሚገባ ነዉ ሁለትም ለልማትና ዘላቂ እድገት የሚዉለዉ ገንዘብ ሲታሰብ 

ምንም የለም ሊባል ይችላል። ይህ ጉዳይ በተጨባጭ በየገጠሩ እየተንከራተቱ በልማት 

ስራቸዉ የህዝብን ኑሮ እየለወጡ ያሉትን የሲቪል ማህበራት አባላት አይመለከትም። 

ለእነዚህኞቹ ጥብቅና ልንቆምና ሁኔታዎችን ይበልጥ ልናመቻችላቸዉ ይገባል። 

የመንግስትንና የአገሪቷን የልማት እቅዶች ተከትለዉ ክፍተቶችን እየሞሉ በመሆናቸዉ 

ድጋፍ ያሻቸዋል። የመጣጥፍ አቅራቢዉ ጉዳይ ብዙሀኑንና አገርን ለአደጋና 

ኋላቀርነት፤ለብጥብጥ አጋልጠዉ የራስን ጥቅምና ህልዉና በማስጠበቅ መርህ ላይ 

ከተመሰረቱትና ማህበራዊ አደረጃጀት ካላቸዉ ጋር ነዉ። ሩቅ ርቀት ከመሄዳቸዉ በፊት 

አንድም ሊማሩ አለያም ሊቀጩ ይገባል። ምርጫዉ በጥቂት ተጠቃሚዎችና በአገርና 

ብዙሀኑ ህዝብ ጥቅም መካከል ስለሆነ በዚህ ላይ የማያደራድር አቋም ለመያዝ አስቸጋሪ 

አይሆንም። 

ከብዙዉ በጥቂቱ የፌዲሪ መንግስት አጋሮች የሆኑትን የዉጭ መንግስታት በማይወክሉት 

አካላት የሚሰጡ የነጻ ትምህርት እድሎችን እንደምሳሌ ላንሳ። በተለይ በእነዚህ አካላት 

ለማህበራዊ ሳይንስ ዘርፍ የሚሰጥ የነጻ ትምህርት እድል በአብዛኛዉ ጸረ ህጋዊ የአፍሪካ 

መንግስታት የፖለቲካ አቋም አራማጆችን መመልመያና ማደራጃ ነዉ። የዉሸት 

መረጃዎችን በመሰብሰብ የአፍሪካ መንግስታትን ስእል ለማጥቆርና ያሉበትን አገር 

መንግስታት በማይወክሉት የግለሰብ ኪሶች በሆኑት በእነዚህ ተቋማት/አካላት/ የሚሰጥ 

የትምህርት እድል የኢህአዴግን/ኢፌዴሪን መንግስት የፖሊሲ አቅጣጫዎች፤የፖለቲካና 

ኢኮኖሚ ርእዮተዓለም፤ የመልካም አስተዳደር፣ሰብአዊ መብትና የዲሞክራሲ ሁኔታዎችን 

የሚያብጠለጥል ፕሮፖዛል ካልተጫረ  መልካም ገጽታን በማራመድ የሚገኝ አይደለም። 

መሰረታዊ ዓላማቸዉ የራሳቸዉን እሴት (value system)ማስረጽ ስለሆነ እንዲህ አይነት 

ስብእና ይፈልጋሉ። ብዙዎች ኢትዮጵዊንም ጉዳዩ “የኢህአዴግ/የኢፌዴሪ መንግስተ 

ይሙት ካልተባለ ምንም ነገር የለ” መሆኑን ስለሚገነዘቡ እድሉን ለማግኘትና እነርሱን 

ለማስደሰት ያልሆኑትን ብለዉ እንደሚያስደስቷቸዉ ይታወቃል። አንዳንድ የእነርሱ 
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አፈቀላጤዎችና ጥገኛ የሲቪል ማህበራት አባላት ደግሞ ከዚህ ጉዳይ ጋር ጥብቅ ቁርኝት 

አላቸዉ። የሚያወግዝ ድጋፍ መጻፍን  ጨምሮ። 

ዋናዉ ጉዳይ ግን ከዚህ በስተጀርባ ያለዉ ነዉ። ዋናዉ ዓላማዬ ኢህአዴግንም ሆነ 

መንግስትን ለማዉገዝና ለመኮነን ከሚጠቀሙባቸዉ መረጃዎች ዉስጥ በዚህ መልክ 

የሚሰበስቡትን በዋናነት እንደሚጠቀሙበት መጠቆም ነዉ ። በየዓመቱ በዚህ መልክ 

ከየአገሩ የሚያሰባስቧቸዉ መረጃዎች የትየለሌ ናቸዉና በሚገባ ስራ  ላይ ያዉሉታል። 

በተለይ ደግሞ አብዛኞቹ በኦንላይን ስርአት የሚሞሉት መረጃዎች ለዚህ ጥቅም 

ይዉላሉ።የትምህርት እድሉን ለማግኘት ሲባል የሚቀርብ አንድም የተጋነነ ሁለትም 

ከተጨባጭ ሁኔታዉ ጋር የማይዛመድ የፕሮፖዛል መረጃ ደግሞ የአገርንና 

የመንግስታትን ገጽታ በዉሸት መረጃ  ላይ ተመስርቶ ከማጥቆር ያለፈ እዉነታ 

አይኖረዉም። ሲያስፈልጋቸዉም የሚቀርብ አቤቱታንና ማማረርን መሰረት አድርገዉ 

ከአገር የማስወጣት እድሉን በራሳቸዉ ጊዜ ያመቻቻሉ። ያዉም ከላይ በጠቀስነዉ 

መሰረት ለምሬቱ መከሰት ዋነኞቹ አቀነባባሪዎች እነርሱ ሆነዉ ሳለ። ዓላማቸዉ ከአገር 

ወጥቶ በእነርሱ ጎዳና ላይ እያዉደለደለ “በገዢዎች ጭቆና ስር ወድቃ ስትበደል 

የነበረችዉን የቀድሞአቸዉን የኢትዮጵያ አንድነት ወይም ሞት” የሚሉትን ማብዛት 

ነዉ። አንዳንድ ሲቪል ማህበራትንም ሆነ የዉጭ አጋሮቻቸዉን “በዉሸት ተገንብተዉ 

ዉሸት እየገነቡ የሚኖሩ” ያልኳቸዉ በዚህ ምክንያት ነዉ። በእርግጥም የመንግስትንና 

የህዝቦቿን የልማት ጥረቶች የሚያግዝ ስብእና ያላቸዉን በመፍጠር ላይ ያለመ ሳይሆን 

የጥቂቶችን ኪስ በመሙላትና ፍርፋሪ በመስጠት የእነርሱን የፖቲካ ፍላጎት ማሳካትና 

አገርን ማተራመስ ነዉ። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነኝ የአሜሪካዉ National Indowment 

for Dimocracy(NID) የተሰኘዉ የቅንጅት ትርፍራፊዎችንና የነእንቶኔ ፓረቲ አባላትን 

ድንበር አሻጋሪ ሆኖ የሚያገለግለዉ ተቋም ነዉ። በመስመራቸዉ ዉስጥ መግባት 

ስላልቻልን በአዉሮፓ ካሉት ሌሎች አሳዳጆቻችን ባልተናነሰ በየደረስንበት እያሳደዱ 

ወደር የሌለዉ በደል እንደፈጸሙብን ለመጠቆም ከራስ በላይ  ምስክር አያሻም። 

መርሀቸዉ አንድም የኛን ቀለበት አጥልቁ፣አለያም ተሰደዱ፣ ካልሆነም ደግሞ በአሳዳጆች 

መረባችንና ማእበላችን ተጥለቅለቁ ነዉ ።  ሌት ተቀን ስለዲሞክራሲ፣የግልጽነትና 

ሰብአዊ መብት  መርህ እየሰበኩ በተግባር ግን ገንዘቡን ከመሰብሰብ ያለፈ ቅንጣት 
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ታህል ማሳያ የላቸዉም። እንዲተዉ ለሰዉ ልጅ ከማይገባዉ በላይ በግልጽ ቋንቋና 

ደጋግመን ብንለምናቸዉና ብንነግራቸዉም የሚሰማ ጆሮ ይዘዉ አላገኘናቸዉም።   

የግለሰቦችን የኢሜይል ልዉዉጥ፣ ግለሰቦች ለምን ዓላማ እንደያዙት ገና ያልወሰኑበትን 

የአዉደ እለትና መሰል መረጃዎች በመዝረፍም ለአድቮከሲ ተግባራቸዉ የሚያዉሉም 

አልጠፉም። ይህን አምኒስቲ ኢንተርናሽናል የተባለዉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተብዬ 

ማህበር ሂዩማን ራይት ኢዱኬሽን አሶሲየትስ (Human Rights Education Associates 

(HREA)) በተሰኘዉ የመረጃ መረብ ካሰራጨዉ መገንዘብ ችለናል። ከዘረኝነት ጋር 

በተያያዘ ከተሰራጨ የአድቮከሲ ምስልና ሀሳብ። በመሰረቱ በግለሰብ ደረጃ የሚላኩትን 

የኢሜይል መረጃዎችና አዉደእለቶች ትክክለኛነቱን ከባለቤቱ ከራሱ ሳያረጋግጡ 

ለአድቮከሲ ዓላማ ማዋል እጅግ የወረደ ሙያና ስነምግባር ነዉ። በአድቮከሲ መዶሻቸዉ 

መሞደሽ ያለባቸዉ እነርሹ እንጂ መዶሻዉ እንዲወክለዉ የፈለጉት አካል አይደለም። 

ጉዳዩ እንዲህ ከሆነ ለኔ ጀግናዉ እነዚህ ስዉር ወንጀለኞች ሳይሆኑ የብሄረሰቦችን 

እኩልነት የማይቀበሉትን በይፋ የሚታገለዉና ግልጽ አቋም የሚያራምደዉ ነዉ። እነዚህ 

ስዉር ወንጀለኞች ለሰዉ ልጆች እኩልነት መረጋገጥ አቋሙን በግልጽ ከሚያራምደዉና 

ለግል ጥቅሙ ሳይሆን ለአገሩ እድገትና ብልጽግና እየተጋ ካለዉ ከኔ ጀግና እና 

ከሚወክለዉ መንግስት ጋር እንኳን ሊወዳደሩ አጠገቡ አይደርሱም። እንነጋገር ከተባለ 

ሀቁ ይኸዉ ነዉ። ከነአምንስቲ ጋርም ሆነ ከሂዩማን ራይት ኢዱኬሽን አሶሲየትስ ጋር 

ተባባሪ የሆኑትን ግለሰቦች ደግሞ ጠንቅቀን እናዉቃቸዋለን። አንድን ህዝብ ለማጥፋት 

አድብተዉ ቀን የሚጠብቁ እኩይ ግለሰቦች ናቸዉ። ለአንድ ህዝብ የእግር ኳስ ማሰሪያ 

ገንዘብ ሳይሆን ህዝብ መጨረሻ ቦምብ ማዋጣት የሚመኙ የቅንጅት ትርፍራፊዎችና 

የደርግ ስርአት ሀንጎቨር ያልለቀቃቸዉ ናቸዉ። ስለሰብአዊ መብት እየዘመሩ “የዘር 

ማጥፋት ወንጀልን” ለመፈጸም ሲያልሙ የሚያድሩ ዘረኛ ግለሰቦች ናቸዉና ስለዘረኝነት 

የማዉራትም ሆነ መረጃ የማቀበል ብቃት የላቸዉም። ችላ ብለን የተዉነዉን ጉዳይ 

በኢሜይል ቤታችን ዉስጥም ሳይፈቀድላቸዉ እየገቡ እስከቅርብ ጊዜ ድረስ አበሳ 

ስላሳዩን ማንነታቸዉን በግልጽና በይፋ እንዲገነዘቡት ማድረግ ግድ ሆኖብናል። 

ትእግስትንና ተቻችሎ የመኖር ፍላጎታችንን ከፍርሀት ከቆጠሩት በዚህ መልክ በይፋ 

መነጋገርና ዘረኛና የወረደ ደረጃቸዉን ማስገንዘቡ ግድ ነዉ። ምክንያቱም ተግባራቸዉ 

መቆም አለበት። ሲሆን ሲሆን በሰብአዊ መብትና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ላይ 
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መስራታቸዉንም ሆነ ለዚህና መሰል ዓላማዎች ያቋቋሟቸዉን የሲቪል ማህበራት 

አንድም ቢያፍርሷቸዉ ካልሆነም ለትክክለኛዉ ምሁር ቢያስረክቧቸዉ ይመሰገናሉ። 

በእነርሱ አያምርምና።  ስለማንነታቸዉ ለማወቅ ብዙ አትጨነቁ። ማንነታቸዉን እነርሱ 

ያዉቁታል።  

ሌላዉ ግልፅ መሆን ያለበት ጉዳይ ይህ አጀንዳ በዉጭም ሆነ በዉስጥ ስላሉት ዘረኛና 

ለተሰለፉበት ዓላማ በምንም መልኩ ስለማይመጥኑት እንዳንድ ሲቪል ማህበራት፣የፖለቲካ 

ፓርቲዎችና የእነርሱ ተለጣፊና አሽከር ሆነዉ የሚያገለግሉትን ግለሰብ ምሁራን እንጂ 

የኢትዮጵያና የአሜሪካ ወይም የኢትዮጵያና የአዎሮፓ መንግስታት ግንኙነትን ጉዳይ 

አለመሆኑ ነዉ። ይህን ግልጽ የማድረግ ዋናዉ ዓላማችንም እንዲህ አይነት ዘረኛና 

የተሰለፉበትን ዓላማ መወከል የማይችሉ በዉሸት ተገንብተዉ ወሸት ሲገነቡ የሚኖሩ 

ቡድኖች፣ግለሰቦችና ማህበራት በአገራት  ደረጃ ያለንን ወዳጅነትና በጋራ ጥቅም ላይ 

የተመሰረተ ግንኙነት ያለአግባብ እንደሚያበላሹት ማስገንዘብ ነዉ።  አገራቱ ስለኛ 

የሚያገኟቸዉና የሚቀርቡላቸዉ መረጃዎች ሁሉጊዜ ትክክል አለመሆናቸዉን በመጠኑም 

ቢሆን መረጃ በመስጠት ላይ ያለመና ከነማን ጋር እየሰሩ እንደሆነ እንዲያዉቁ 

እንደዚሁም አንዳንድ ጊዜ ቆም ብለዉ ማሰብ እንዲችሉ ለማስገንዘብ ነዉ። 

ይህን እንደመንደርደሪያ ተጠቅመን የበጎ አድራጎት ድርጅቶችንና ማህበራት ማቋቋሚያ 

አዋጅን ጉዳይ ከአንዳንድ የሲቪል ማህበራት፣የዉጭና የዉስጥ አጋሮቻቸዉ ያልተገባና 

ግለኝነት ላይ የተመሰረተ ክስ አንጻር እንቃኛለን።  

4. የኢፌዴሪ ህገመንግስት አንቀጽ 31 

የማንኛዉም አገር ህገመንግስት ለአገሩ ዜጎች ማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊ፣ፖለቲካዊና 

መልከአምድራዊ ሁኔታ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የሚቀረጽ እንጂ የዉጭ ሀይሎችን ፍላጎት 

ለማሟላት እንዳልሆነ በመጀመሪያ ደረጃ የሚሰጥ ትምህርት ነዉ። በህገመንግስት 

የሚሰፍሩት ሰብአዊ መብትን የሚመለከቱ  ድንጋጌዎች በትዉልድ ኢትዮጵያዊያን 

ያልሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚመለከቱ ሊሆኑ ቢችሉም እንኳ በዋናነት የተቀረጹት 

ስለዜጎች መብቶችና ግዴታዎች ለማስገንዘብ ነዉ። በተጨማሪም አንድ ህገመንግስት 

የሚይዛቸዉ ድንጋጌዎች በሙሉ ያለቀላቸዉና በራሳቸዉ ብቻ ቆመዉ በማስፈጸሚያነት 

የሚያገለግሉ አይደሉም። የህገመንግስት ድንጋጌዎች አጠቃላይ መርህን፣ አቅጣጫንና 
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አስተሳሰብን የሚጠቁሙ እንጂ አንድ ሲደመር አንድ እኩል ይሆናል ሁለት በሚለዉ 

የተፈጥሮ ሳይንስ ስሌት እዚያዉ የሚያልቅላቸዉ አይደሉም። ለዚህም ነዉ ልዩ ልዩ 

ማስፈጸሚያ አዋጆችና ህግጋት የሚወጡት። የህገመንግስት ድንጋጌዎችን መሰረት 

አድርገዉ የሚወጡ ማስፈጸሚያ ህግጋት ደግሞ የቅድሚያ ራዕያቸዉና ግባቸዉ የአገሪቷን 

ልማትና እድገት ማፋጠን፣ ህዝቡን ከድህነት ማዉጣት ወዘተ እንጂ የዉጭ ሀይሎችን 

ወይም አገሮችን የተለየ ፍላጎትና የዉጭ ግንኙነት ፖሊሲዎች፤ የአገሮቻቸዉን ግላዊ 

ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥቅሞችና ፍላጎቶች ለማሟላት አይደለም። ዓላማቸዉ የድሀ 

አፍሪካ አገራትንና ዜጎቻቸዉን ከዘላቂ ጥገኝነትና እርዳታ ነፃ ማዉጣት ነዉ። ለግላቸዉ 

እንጂ ለዚህ መሰረታዊ ዓላማ ብዙም የማይጨነቁት አንዳንድ የሲቪል ማህበራት አባሎች 

ግን ሁሉንም ጉዳይ ከግል እርካታቸዉ አንፃር እየቃኙ የሚንጫጬ ናቸዉ። ከዚህ 

መሰረተሀሳብ በመነሳትም የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ማቋቋሚያ አዋጅን 

ከህገመንግስታችን አንቀጽ 31 አንፃር እንቃኛለን። 

የህገመንግስታችን አንቀጽ 31 “…ማንኛዉም ሰዉ ለማንኛዉም ዓላማ በማህበር 

የመደራጀት መብት አለዉ….” ይላል። ይህን ድንጋጌ ከመብት አንፃር ካየነዉ 

በመጀመሪያ ደረጃ በኢትዮጵያዊያን የሚቋቋሙ ማህበራትን እንጂ የዉጭ ማህበራትን 

መብት ሙሉ ለሙሉ የማያስጠብቅ አዋጅ ሊወጣለት ይችላል። ለምን ቢባል ከላይ 

እንደጠቀስነዉ የማንኛዉም ህገመንግስት ተቀዳሚ ዓላማ ለዜጎች ጥቅምና መብት 

ቅድሚያ ትኩረት መስጠት ነዉ። የዉጭ ዜጎች በአገራችን ገብተዉ ለሚያከናዉኗቸዉ 

ተግባራት የሚፊጥሯቸዉን መደራጀቶች ለህዝባችን ከሚያስገኙት ልማትና ጥቅም አንፃር 

መወሰን ያለብን እኛዉ እንጂ የሌሎች አገሮች ህግጋት ወይም ቡድኖች ፍላጎት ሊሆን 

አይችልም። የዉጭ ዜጎች በአገራችን ጉዳይና ምድር ገብተዉ ለፈለጉት ዓላማ 

መደራጀት ይቻሉ ከተባለና ይህን የመቆጣጠር ስልጣናችንን አሳልፈን የምንሰጥ ከሆነ 

ኢትዮጵያ በእርግጥ የማን ናት? የዉጭ ሀይል ወይስ ዜጎቿን የማስተዳደር ስልጣን 

የተሰጠዉ መንግስት? የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም። በትዉልድ ኢትዮጵያዊያን 

ያልሆኑ የዉጭ ዜጎችም ሆኑ ቡድኖች እንዲህ አይነት መብቶቻቸዉ ተሟልተዉ 

የሚከበሩት በራሳቸዉ ህገመንግስት አገርንና መንግስት አንጂ የእነርሱ ባልሆነ 

መንግስትና ህገመንግስት አይደለም። እንደሱ ባይሆን ኖሮ ሁሉም አገሮችና የሁሉም 

አገሮች ዜጎች በአንድ ህገመንግስት በተዳደሩ ነበር። ስለዚህም ይህን ድንጋጌ ለህዝባችንና 
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ለአገራችን ከሚሰጠዉ የልማት ጥቅም አንፃር ልንተረጉመዉ እና የዉጭ ሀይሎችን 

በአገራችን ጉዳይ ላይ ተደራጅቶ የመስራት ጥቅምና ጉዳት እየመዘንን ገደብ 

የምናስቀምጥለት አዋጅ ልናወጣበት እንችላለን። በመሆኑም የኢዴሪ መንግስት የበጎ 

አድራጎት ድርጅቶችንና ማህበራት አዋጅን ከአንቀጽ 31 አንፃር ስንተረጉመዉና 

ስናብራራዉ “በቅድሚያ ከራሴ ዜጎች ጥቅም፣ ከአገሬ የወደፊት ራዕይ፣ ከህዝቦቿ 

ብልጽግና እና ፈጣን እድገት መረጋገጥ አንፃር እንጂ ከሌሎች ተጽእኖዎች ወይም 

ፍላጎቶች አንፃር ሊሆን አይገባም” የሚል አቋም ይዞ ቢከራከር ትክክልም መብቱም 

ነዉ።መንግስት። 

ይህን ጉዳይ ከዜጎች መብት አንፃር ብንመለከተዉ የአዋጁ መሰረታዊ ዓላማዎች 

በሚከተሉት ሀሳቦች የሚጠቃለሉ ናቸዉ። 

 ክትትልና ቁጥጥር ለማድረግ፤ በዜጎች ስም ተለምኖ የሚመጣዉ ገንዘብ አብዛኛዉ 

ድህነታቸዉን በተጨባጭ ለሚለዉጡ የልማት ስራዎች እንዲዉልና ዘላቂ እድገት 

በሚያመጡ የልማት ስራዎች ላይ ለመሳተፍ የሚደራጁ አካላትን ለማበረታታትና 

ቅድሚያ ለመስጠት 

 በህዝብ ስም የሚመጣዉ ገንዘብ የኢፌዴሪ መንግስት ከቀየሳቸዉ የፈጣን ልማት 

አቅጣጫዎች አንፃር ተቃኝቶ መንግስት ድጋፍ የሚሻባቸዉን ክፍተቶች በመድፈን 

ኢትዮጵያን በዘላቂነት ከእርዳታ እስርቤት(tied aid) ማላቀቅ ለሚያስችሉ ተግባራት 

እንዲዉል ማድረግ 

 ከላይ ከተጠቀሱት መሰረታዊ የእድገት ፍላጎት ዓላማዎች በተቃራኒ ለግል 

ኢኮኖሚያዊም ሆነ ድብቅ ፖለቲካዊ ዓላማዎች የሚደራጁትን ህጉ በሚፈቅደዉ 

የንግድና ፖለቲካ አደረጃጀት መስመር እንጂ  በእርዳታ ሽፋን ስም እንዳይረብሹ 

ለመቆጣጠርና ተስፋ ለማስቆረጥ  ያለመ ነዉ።  

አዋጁን ከሰብአዊ መብት አንፃር እየተረጎሙ የሚተቹትን ለአስተምህሮት 

የሚጠቀሙበትን መሰረተሀሳብ ይዞ መሞገት ይቻላል። አባባሉ ሁልጊዜ ትክክል 

ባይሆንም “…ጥቂቶች ለብዙሀን መብትና ጥቅም ተገዢ መሆን ስለሚኖርባቸዉ 

ለግለሰቦች ፍላጎት ሲባል የብዙሀኑ የመልማት መብትና ጥቅም ሊደፈጠጥ 

አይገባም…” ይላሉ። አባባሉን ከፍ ብሎ ለተጠቀሰዉ ሀሳብ ማጠናከሪነት 

እንጠቀምበት። ለምሳሌ 70/30 አጠቃቀም መመሪያም ሆነ(30 % ለአስተዳደራዊ 
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ወጪ 70% ለካፒታል ወጪ) በልማት ስራና አገሪቷን ከዘላቂ ጥገኝነት ለማዉጣ 

ትክክለኛ አቋም ያላቸዉን መያዶች በማመረታታት ላይ ያለመዉ አዋጅ የጥቂት 

ተጠቃሚዎችን እድልና ፍላጎት በማጥበብ የብዙሀኑን ህዝብ ጥቅምና ዘላቂ እድገት 

ማስቀደም ነዉ። እኔም ሆንኩ አመክንዮዬን የሚደግፉ አካላት በዋናነት ደግሞ 

መንግስት ይህን ብቻ ይዘን ብንከራከር 100% ነጥብ እናስመዘግብበታለን። ይህን 

አንቀበልም የሚሉ በኢትዮዽያዊያን ብዙሀን ህዝብ ታሪካዊና ዘላቂ ድህነት እየነገዱ 

መኖር የሚሹ ናቸዉ። አቋማቸዉ እንደዚያ ከሆነ “…ለራስ ሲቆርሱ አያሳንሱ…” 

ተብለዉ ሊብጠለጠሉ ይገባል። “…ጥቂቶች ለብዙሀን መብትና ጥቅም ተገዢ መሆን 

አለባቸዉ…” ብለዉ አስተምረዉን ሲያበቁ  “…ለኔ ለኔ ሲሆን አይሰራም…” የሚሉን 

ከሆነ በመርህ ቀዉስ ዉስጥ ናቸዉና መፈክራችን “…ባለጋሪዉ ቶሎ ቶሎ ንዳዉ…” 

ሳይሆን  “…እዚህ ላይ ወራጅ አለ…” የሚል ይሆናል። የኢፌዴሪንና የኢህአዴግን 

ፈጣን የልማት አቅጣጫ በሚያደናቅፍ የግለሰቦች ጋሪና አስተሳሰብ መሳፈር ወደ 

ዉድቀትና ዘላቂ ጥገኝነት እንደሚያመራን ስለምንገነዘብ ቀድመን በመዉረድ ሩቅ 

ርቀት እንዳይሄዱ እንታገላቸዋለን። ይህ ጥቂት  ነገር ግን ማንነታቸዉን አስፍቶ 

የሚያሳይ መረጃዎችን የያዘ መጣጥፍ ለንባብ እንዲበቃ የማድረጋችን ተጨማሪ 

ዓላማም ይኸዉ ነዉ። 

5. ሰብአዊ መብት፤ የሽብርተኝነት ህግጋት እና ተቃዋሚዎች/አጋሮቻቸዉ 

የሽብር ተግባር ህይወት፣ አካል፣ ሀብትና ንብረ ያወድማል፤ያጎድላል።  በግለሰብ ሳይሆን 

በማህበረሰብና በአገር ደረጃ ከፍተኛ ጉዳትና ዉድመት ያስከትላል። በዋናነት የዚህን 

እኩይ ተግባር ፈጻሚዎች ማንነት እንመልከት። በፍጡራን ህይወትና ንብረት ላይ 

አሰቃቂ እልቂት የሚፈፅሙ ወይም የመፈፀም ተነሳሽነት ያላቸዉ ፖለተካዊም ሆነ 

ማኅበራዊ ቡድኖች እራሳቸዉን የማይወዱ ናቸዉ። የራሱን ሕይወት የማቆየት ፍላጎት 

ያለዉ ፍጡር የሌሎችን ሕወት ሀብትና ንብረት በአጠቃላይ አገርን የማጥፋት አጀንዳ 

አይቀርፅም። ሌሎችን ካልወደደና ሀብት ሕወታቸዉን ለማጥፋት ከተሰማራ ደግሞ 

ህዝብን የሚመለከት ፖለቲካዊ አጀንዳ አለኝ ቢል ይሳቅበት እንደሆነ እንጂ 

አይደመጥም። ስለሚያጠፋዉ ህይወት፣መሰረተልማትና አገር ተቆርቋሪ ነኝ ቢል ማን 

ሊሰማዉና ሊመርጠዉ? ሰብአዊ መብትን የሚመለከቱ አጀንዳዎች ሊኖሩት አይችልም። 

በሌሎች አገሮች ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ብቃትም ፤ ድጋፍም አይኖረዉም። የሰዉ 
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ልጆች መብት ምንነት ገና አልገባዉምና። ስለሆነም በኢፌዴሪ መንግስት፣በህዝቡና 

መሰረተልማቶች ላይ ህልፈትና ዉድመት ለማድረስ የፖለቲካ ፕሮግራማቸዉ ዉስጥ 

አካተዉ የሚንቀሳቀሱ ኢትዮጵዊያን፣ ትዉልደ ኢትዮጵዊያንና የዉጭ አጋሮቻቸዉ 

ህዝባቸዉንና ህዝባችንን የማይወዱ ብቻ ሳይሆን ሰይጣናዊ ጠላቶቻችን ናቸዉ። በአንድ 

በኩል ሰለመልካም አስተዳደርና ስለዲሞክራሲ ችግሮች ፤ ስለሰብአዊ መብት ጥሰቶች 

እያለቀሱ በሌላ በኩል የሚያለቅሱበትን አጀንዳ በተግባር እያደባዩት ነዉና በእርግጥም 

የመርህና የማንነት ቀዉስ ዉስጥ ናቸዉ። አጋሮቻቸዉም ቢሆኑ በአህጉራቸዉና 

አገራቸዉ ኮሽ የምትል ድምፅ እንዳትሰማ የሚገድብ የፀረሽብርተኝነት ህግጋት 

አዉጥተዉ ሲያበቁ የሽብር ቡድኖች ጋሻ መከታና የኢፌዴሪ መንግስት ያወጣዉን 

ተመሳሳይ ህግና እርምጃ ሌት ተቀን የሚኮንኑ ከሆነ በእርግጥም የማንነትና የመርህ 

ቀዉስ  አረንቋ ዉስጥ ናቸዉ። እነወ/ሮ አና ጎሜዝም ዛሬም ድረስ ከዚህ አረንቋ ዉስጥ 

አልወጡምና እስኪወጡ ድረስ እናስተምራቸዋለን ፤ እንነግራቸዋለን። 

ለመግቢያ ያህል ይህን ካልን ህግጋቶቹ ምን ይመስላሉ? የኢፌድሪ መንግስት ያወጣዉ 

ህግስ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አካላት ከወጡት ህግጋት ምን ለየዉ? በተለይ 

ኢትዮጵያዊያንና ትዉልደ ኢትዮጵያዊያን አሸባሪዎቻችን የሚመኩባቸዉን አገራት 

ተመሳሳይ ህግጋት አክብረዉ እየኖሩ የገዛ ወገናቸዉን ለመከላከል የወጡትን መሰል 

ህግጋት መተከላለፍ ለምን አስፈለገ? የሚሉትን መሰረተ ሀሳቦች መሰረት አድርገን 

ጥቅል አቋማችንን እናስቀምጣለን ። የኛ አቋምና ዓላማ በመሰረታዊ የአመክንዮ ነጥቦች 

ተጻራሪዎቻችንን ድል መምታት ስለሆነ ዝርዝር ትንታኔ ምንም አይፈይድልንም።    

የፀረሽብርተኝነት ህግጋት መዉጣት ከጀመሩ ዓመታት ተቆጥረዋል። ኢህአዴግንና 

የኢፌዴሪ መንግስትን ሌት ተቀን የሚኮንኑት በዓለም ደረጃ ያሉ የሲቪል ማህበራትና 

እነ አና ጎሜዝን የመሳሰሉ መንግስታዊ አካላት ባሉባቸዉ አገሮች ጉዳዩ ልዩ ትኩረት 

የሚያሻዉ እንደሆነ ታምኖበት ህግ ሆኖ ማስጠየቅ ከጀመረ ዓመታት መቆጠራቸዉን 

ሳይገነዘቡት ቀርተዉ አይደለም። ለምሳሌ ያህል የአዉሮፓን ጉዳይ ብንመለከት 

ህግጋቶቹ ወጥተዉ ስራ ላይ መዋል ከጀመሩ ቢያንስ 35 ዓመታትን አስቆጥረዋል። 

እ.ኤ.አ ከ1970-2005 የወጡትን ብቻ እንኳ ብንወስድ ከ 11 ያላነሱ ናቸዉ። እነዚህም 

ሆኑ መሰል ህግጋት መሰረታዊ ዓላማዎች፦ 
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 በሽብር ተግባር ላይ እርምጃ መዉሰድ የሚያስችሉ ህጋዊ ማእቀፎችንና 

ተቋማትን ማጠናከር 

 መሰረታዊ ሰብአዊ መብቶችን፤ዲሞክራሲያዊና ተያያዠ እሴቶችን ከጥቃት 

መከላከል 

 የሽብርተኝነት ምንጮችንና እንቅስቃሴዎችን ከወዲሁ መለየትና መከላከል 

 የሰዉ ልጆችን የተረጋጋና ሰላማዊ ኑሮ ማረጋገጥ 

 በአገሮች መካከል ያለዉን ሰላማዊና የተረጋጋ ግንኙነት ማስጠበቅና ማጠናከር 

 ሽብርተኝነትን ለመዋጋትና የሽብርተኞች መጠለያ ላለመሆን የአገሮችንና 

የመንግስታትን ትብብር ማረጋገጥ   የሚሉት ናቸዉ።  

ህሊና ያለዉና ለሰዉ ልጆች ህልዉና የሚቆረቆር ማህበር፣ የፖለቲካዊ ተቋምና ግለሰብ 

ደግሞ ምንም አይነት ጥናትና ምርምር ሲያደርግ ዉሎ ቢያድር እነዚህን እርምጃዎች 

ከመደገፍ ዉጭ አማራጭ የለዉም።እዉነታዉ ይህ ከሆነ ኢህአዴግና የኢፌዴሪ 

መንግስትስ ቢሆኑ ከነዚህ  መሰረታዊ ዓላማዎች የተለየ ህግ መች አወጡ? እንደደርግ 

ዘመን በንፁሀን ሰዎች ላይ ነፃ እርምጃ ይወሰድ፤ በቃል ትእዛዝ በየጉራንጉሩ ይገደል 

የሚል ሀሳብ አልወጣቸዉ?!። በአዉሮፓና በአሜሪካ ከ35 ዓመታት ጀምሮ ስራ ላይ 

እንደዋለዉ ሁሉ የጅምላ እልቂት ለመፈጸምና መሰረተልማት ለማዉደም፣ በህዝባዊ 

ምርጫ ስልጣን የያዘን መንግስታዊ አካላትና መዋቅሮች ለማንኮታኮት ያቀደና ተግብሮ 

የተገኘ በህግ አግባብ ተጠያቂ ይሆናል ከማለት ያለፈ አቋም አልያዙም። ዘግይተን 

ካልሆነ በስተቀር እ.ኤ.አ በ2009 የወጣዉ አዋጅ ቁጥር 652 የጸረሽብርተኝነት ህጋችን 

ብረቃችን ወይም ህመማችን ሊሆን ባልተገባ ነበር።  

በአዉሮፓ አህጉር፣ በተባበሩት መንግስታትና በጸጥታዉ ምክር ቤት የወጡት ህግጋትና 

የተላለፉት ዉሳኔዎች እንደሚያስረዱን፦ 

የሽብር ተግባርና ወንጀል በምንም ሁኔታ በፖለቲካ፤በርእዮተዓለም፤በሀይማኖትና 

በሌሎች ዓላማዎችና ምክንያቶች  ቢመሀኝ ወይም ቢሳበብ ተሰሚነት የለዉም። ስለዚህ 

በህዝብ ላይ አደጋ የሚያደርሱ፣ የመንግስትን ተግባር የሚያዉኩና አለመረጋጋት 

የሚፈጥሩ፤መሰረታዊ የፖለቲካ፣ህገመንግስታዊ፣ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መዋቅሮችን 

የሚያጠፉና የሚያዉኩ ተግባራትና ተግባሪዎች እርምጃ ሊወሰድማበቸዉ እንደሚገባ 

ያስገነዝባሉ። የኢፌዴሪ አዋጅ ቁጥር 652ም ከዓለም አቀፉና አህጉራዊ ተቋማት እይታና 



29 
 

እርምጃ ጋር የሚዛመድ እንጂ በዓለም ላይ የተፈጠረ ብቸኛና ብርቅዬ ህግ አይደለም። 

ስለሆነም እነ ወ/ሮ  አና ጎሜዝና የዉስጥም ሆነ የዉጭ አጋሮቻቸዉ ይህን እርምጃ 

ሲቃወሙ የሚከተሉትን መሰረታዊ ጉዳዮች እየተጻረሩ እንደሆነ መገንዘብ ይኖርባቸዋል። 

1ኛ.የአዉሮፓ ካዉንስልና ሌሎች አካላት ከ35 ዓመታት በፊት ጀምሮ ያወጧቸዉን 

ህግጋት በተግባር እየሻሩ ነዉ 

2ኛ. የተባበሩት መንግስታትና የጸጥታዉ ምክርቤት አገሮች በዚህ ረገድ ሁሉን አቀፍ 

ትብብር ሊያደርጉና እርምጃዎች ሊወስዱ እንደሚገባ ያስተላለፏቸዉን ዉሳኔዎችና 

መግለጫዎች እተጻረሩና እየሻሩ ነዉ 

3ኛ ወ/ሮ አና ጎሜዝም ሆነ መሰሎቻቸዉ የሚወክሉት ምክርቤትም ሆነ ሌሎች 

አህጉራዊና ዓለምአቀፋዊ መንግስታዊ ድርጅቶች ለዓለም ሰላም፣ለሰዉ ልጆች 

መብቶች መከበርና ደህንነት የቆሙለትን መሰረታዊ ዓላማ እየናዱ ነዉ 

4ኛ.  ዉክልናቸዉን መጻረርና የሽብርተኞች ወኪል ሆኖ መገኘት ነዉ።  

ስለሆነም ሲያወሩ ዉለዉ ቢያድሩ ኢትዮጵያዊያን በተለይ ደግሞ ኢህአዴጎችና 

የኢህአዴግ ደጋፊዎች ልንሰሟቸዉ አይችሉም። ባይተባበሩን እንኳ ዝም እንዲሉ 

ይጠየቃሉ። በአገራችንም ሆነ በሌሎች አገሮች እየደረሱ ያሉት አሰቃቂ የሽብር 

ተግባራት ልክ እንደዘር ማጥፋት ወንጀል የሚቆጠሩ በመሆናቸዉ ህመማችን ሊያማቸዉ 

ይገባል። እኛ በተሰጠን የቤት ስራ የዘመናት ታሪካችንን በጦርነት ስናሳልፍ የእርሳቸዉን 

አገር ጨምሮ ሲበለጽጉ በኖሩት አገራትም ቢሆን 100% እንከንየለሽ የህግ አፈጻጸም 

ይኖራል ብለዉ እንደማይከራከሩንም ተሳፋ እናደርጋለን። በህግ አፈጻጸም ሂደት 

የተጓደሉ ጉዳዮች ቢያጋጥሙ እንኳ የሚፈቱት በዚያዉ በህግ አግባብ እንጂ ለእነርሱ 

አገር የሰራዉን ህግ ለማፈረስ በሚደረግ ሰላማዊ ሰልፍና ነዉጥ አይደለም። በዚህ ጉዳይ 

የሚከራከሩን ከሆነም ከራስ ጋር መጣላትና ከፍተኛ የሆነ የማንነትና የመርህ ቀዉስ 

ዉስጥ መሆናቸዉን ሊገነዘቡ ይገባል።   
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ማንነት ሲፈተሽ፡የተቃዋሚዎችና አጋሮቻቸዉ የመርህ ቀዉስ 

 ኢትዮጵያዊ ዜግነታቸዉን የለወጡና በሽብር ወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎች ጉዳይ 

ቁጥር 2 

በቁጥር 1 “ማንነት ሲፈተሽ” ስለ ኢትዮዽያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ስለሲቪል ማህበራት፣ 

ስለግንቦት 7 እና ከዉስጥም ሆነ ከዉጭ የኢፌዴሪ መንግስትን፣ኢህአዴግን እንደዚሁም 

የኢትዮጵያን ህዝብና መሰረተልማቶቻቸዉን ለማተራመስና ለማዉደም አቅደዉ 

ስለሚንቀሳቀሱት መሰሎቻቸዉ የመርህ ቀዉስ በመጠኑም ቢሆን ለማሳየት ሞክረናል። 

እራሱን ወክሎ ነገር ግን  ስለኢህአዴግ እምነትና አስተሳሰብ ጥብቅና የሚቆመዉ  

ይኸዉ ግለሰብ አዲስ ሀሳብ ይዞ ቀርቧል። ዜግነታቸዉን የለወጡ ትዉልደ 

ኢትዮዽያዊያንና አስተባባሪዎቻቸዉ በሽብር ተግባር ላይ ቢሰማሩ ከኢትዮጵያም ሆነ 

ከዓለምአቀፍ ህግጋት አንጻር የሚያስከትለዉን ሰበብ በመጠኑ ይፈትሻል። ወሬአቸዉና 

ምግባራቸዉ ለየቅል ነዉና ዉድቀታቸዉን ያስመዘግባል።  

ፓርቲአቸዉ ግንቦት 7 እና እራሳቸዉ በሽብር ተግባር መሰማራታቸዉ በኢፌዴሪ 

ፍርድቤት የተረጋገጠባቸዉና በአሸባሪነት የተመዘገቡት አቶ አንዳርጋቸዉ ጽጌ የጥምር 

ዜግነት ባለቤት መሆናቸዉ ተገልጿ። እርግጥ ከሆነ እርሳቸዉም ሆኑ እነ ወ/ሮ አና 

ጎሜዝን የመሳሰሉ አጋሮቻቸዉ በህግ የበላይነትና በሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ ቁማር 

እየተጫወቱ ማንንም የመክሰስ ሞራላዊ ብቃት አይኖራቸዉም። ይህን ጉዳይ ተሻሽሎ 

ከወጣዉ የኢፌዴሪ የዜግነት አዋጅ ቁጥር 378/2003 አንቀጽ 19 አንጻር ብንመለከተዉ 

ሰበቡ ለሁሉም ተዋናዮች ኪሳራ ነዉ። በዚህ ድንጋጌ መሰረት ሁለት መሰረታዊ 

ግዴታዎች ተቀምጠዋለል። ንኡስ አንቀጽ 2 እንደሚናገረዉ ማንኛዉም ኢትዮጵያዊ 

የሌላ አገር ዜግነት ለመዉሰድ በሚወስንበት ጊዜ ለሚመለከተዉ የኢፌዴሪ መንግስት 

ባለስልጣን አስቀድሞ ማሳወቅያስረዳል። እነደዚሁም ንኡስ አንቀጽ 3 እና 4 

ኢትዮጵያዊነቱን ስለመተዉ ያመለከተ ሰዉ በሁለት ምክንቶች ማመልከቻዉ ተቀባይነት 

ላያገኝ እንደሚችልና ዜግነት የመቀየር ፈቃድ ከኢትዮጵያ ወገን እንደማያገኝ 

ያስገነዝባሉ።እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶችም፡ 

 1ኛ. ከፍተኛ ብሄራዊ  ግዴታዉን ያልተወጣ እንደሆነ 
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2ኛ. በወንጀል ተግባር ተከሶ ወይም ተፈርዶበት የህግ ግዴታዉን ያላጠናቀቀ 

እንደሆ ከኢትዮጵያዊ ዜግነቱ እንዲፋታ አይፈቀድለትም የሚሉት ናቸዉ። 

እነዚህ ሁለት መሰረታዊ የዜግነት ህጋችን ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነዉ ህጉ ጥምር 

ዜግነትንንም አይፈቅድም። 

በመሰረቱ ዜግነት መቀየር ያን ህል እንደትልቅ ጉዳይ የሚነገርለት አይደለም።ጉዳዮ 

የወረቀት እንጂ የደም ወይም የማንነት መለኪያ አይደለም። ብዙዉን ጊዜ ለራስም ሆነ 

ለአገር ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጠቀሜታዎች ሲባል የሚፈጸም በመሆኑ የህግ ክትትልና 

ጥብቅ የሆነ አሰራር መከተልን አያስገድድም። ይህን እድል ለወንጀል ዓላማ፣ ለእድገትና 

ብልጽግና በመዳህ ላይ ያለዉን የኢፌዴሪ ህዝብና መንግስት ለማዉደም እና የአገርን 

ብሄራዊ ጥቅም አሳልፎ ለመስጠት የተጠቀሙበት እለት ግን ወራጅ አለ ማለቱ የግድ 

ነዉ። በአግባቡ የሚያስጠይቅ ሊሆንም ይገባል። ጥምር ዜግነት በመያዝ ለሽብር ዓላማ 

የሚያዉሉ ግለሰቦችንና የፖለቲካ ቡድኖችን እንደዚሁም አጋሮቻቸዉን በጥንቃቄና 

ከወዲሁ መለየትም አስፈላጊ ነዉ። መሰረተሀሳቡ ይህ ከሆነ የእንግሊዝ ዜግነትን 

በመዉሰድ ጥምር ዜግነት እንደተጎናጸፉ የተነገረላቸዉ አቶ አንዳርጋቸዉ ጽጌ፣ አሸባሪዉ 

የፖለቲካ ቡድናቸዉ  ግንቦት 7፣ ከኢህአዴግና ከኢፌዴሪ መንግስት ገና ብዙ መማር 

ያለባቸዉ የኢትዮጵያ እንቅርት የሆኑት (ጀግናዉ መለስ ዜናዊ እንዳይሆኑ አድርጎ 

የጣላቸዉ) ወ/ሮ አና ጎሜዝ፣ የቅንጅት ትርፍራፊዎችና አጋሮቻቸዉ በዚህ ጉዳይም 

አይወድቁ አወዳደቅ ወድቀዋል። የመርህ ቀዉስ ዉስጥ ተዘፍቀዋል። 

ከፍ ብሎ በአንደኛ ደረጃ ያሰፈርነዉን የኢፌዴሪ የዜግነት አዋጅ ድንጋጌ (ለዜጎችና 

ለአገር እድገትና ጥቅም ሲባል እንደሚደረገዉ)  ቸል ሳንል ከወንጀል አንጻር ብናጤነዉ 

አቶ አንዳርጋቸዉም ሆኑ እነ ወ/ሮ አና ጎሜዝ ሁለት መሰረታዊ የህግ ተጠያቂነቶች 

አሉባቸዉ። የመጀመሪያዉ ህጋችን በሚያስገድደዉ መሰረት የልላ አገር ዜግነትን 

በድብቅ የወሰዱ በመሆናቸዉ የተገኘዉ ዜግነት የተጭበረበረ ነዉ። ዜግነት ቀያሪዉ 

አስቀድሞ ማሳወቅ ያለበት ዋነኛዉ የህግ መሰረተ ሀሳብ ምናልባት ግለሰቡ/ግለሰቧ 

በኢትዮጵያ መንግስት የሚጠበቅባቸዉ ከፍተኛ ብሄራዊም ሆነ የወንጀል ግዴታ 

እንዳለባቸዉና እንደሌለባቸዉ ከወዲሁ በማረጋገጥ ለመፍቅድም ሆነ ላለመፍቀድ ነዉ። 

ስለዚህ ዜግነት የመቀየሩ ጉዳይ ለምንም ዓላማ ቢዉል አስቀድሞ ባለማሳወቅ የተገኘ 

በመሆኑ የህግ ተጠያቂነትን ያስከትላል። ተጠያቂነት ብቻ ሳይሆን ዜግነቱ የተወሰደዉ 
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የአገርን ህግ በማጭበርበር ስለሚሆን እነዲነጠቅ ህግ ሊያስገድድ ይችላል። ሁለተኛዉና 

ዋነኛዉ ተጠያቂነት የተጭበረበረ ዜግነት ይዞ በህዝብ ይሁንታ ተመርጦ አገር 

እያስተዳደረ ያለዉን ኢህአዴግንና በእርሱ የሚመራዉን የኢፌዴሪ መንግስት፣ 

የህዝብንና የአገር መሰረተልማቶችን በዋናነት ደግሞ የህዝብ እልቂትን የሚያስከትል 

የሽብር ተግባር ለማከናወን መሰማራት ነዉ። ይህ በራሱ ድርብ ወንጀል ነዉ። 

በተያያዘም በኢትዮጵያ ህግ ያልተፈቀደዉን ድርብ ዜግነት ይዞ መገኘትና ለወንጀል 

ዓላማ እንደፈለጉ መዉጣት መግባት ህገወጥነት ነዉ። ለእነዚህ አካላት የሚሟገቱ 

ኢትዮጵያዊን ህጋዊ የፖለቲካ ድርጅቶችም ሆነ ግለሰቦች ካሉም በዓለምአቀፍ ወንጀልነት 

የተፈረጀዉን የሽብር ተግባር እንዳበረታቱ ይቆጠራል።   

ይህን ጉዳይ ከሌሎች አጋሮቻቸዉ አንጻር እንመልከተዉ። ወ/ሮ አና ጎሜዝም ሆነ 

አገሮቻቸዉ የሚወከሉበት የአዉሮፓ ምክር ቤትና ኮሚሽን፣ የተባበሩት 

መንግስታት፣የእንግሊዝና የአሜሪካ መንግስታት እና አባል አገሮቻቸዉ በተለይ ደግሞ 

ከሁሉም ቀድመዉ የሽብር ተግባር ሰለባ የሆኑት የኢፌዴሪ መንግስትና የኢትዮጵያ 

ህዝብ ሽብርተኝነትንና ተሳታፊዎችን በዓለምአቀፍ ወንጀልነትና ወንጀለኝነት እንዲፈረጅ 

ተስማምተዉበታል። በዚህም መሰረት የማስፈጸሚያ ህግጋትን አዉጥተዉ በስራ ላይ 

እያዋሉት ነዉ። የዓለምአቀፍና አህጉርአቀፍ የቃልኪዳን ሰነዶቹ ደግሞ የአባል አገራትን 

መተባበር የግድ የሚሉ ናቸዉ። ጉዳዮ ከመተባበር ይልቅ ለዚህ ተግባር የተሰማሩትን 

መደገፍ፣ማደራጀትና ለእነርሱ መሟገት ከሆነ ደግሞ የራስንም ሆነ የተስማሙበትን 

የቃልኪዳን ሰነድ እንደመጣስና የወንጀሉ ተሳታፊ እንደመሆን ይቆጠራል። “ሁሉም 

አገሮች እኩል ናቸዉ ቢሆንም ግን ጥቂት አገሮች ይበልጥ እኩል ናቸዉ” የሚለዉ 

የዓለምአቀፍ ግንኙነት ብሂል ቢኖርም ቅሉ ለእነወ/ሮ አናጎሜዝና ለሚወክሉት ማህበር፣ 

ለአሜሪካ፣ለእንእንግሊዝና ለሌሎች አገሮች የሚተገበር የማስጠየቂያ ህግና አስተሳሰብ 

ለኢትዮጵያ ጊዜ ሲሆን ሊያስጮህ ከዚያም አልፎ በወንጀል ተባባሪነት በሚያስጠይቅ 

ደረጃ ተሳታፊ ሊያደርግ ባልተገባ ነበር። እነርሱ ሽብርተኞችንና ተባባሪዎቻቸዉን 

በጥቁር መዝገብ አስፍረዉ ተጠያቂ ሲያደርጉና ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 

መዋቅሮቻቸዉን የሚያሽመደምድ እርምጃ ሲወስዱ የወንጀሉን አደገኛነትና አዉዳሚነት 

ተገንዝበንና አምነንበት ተባብረናቸዋል፤እየተባበርናቸዉም ነዉ።የዓለማቀፍ ቃልኪዳን 

ሰነድ የጣለብንን የመተባበር ግዴታ በአግባቡ እየተወጣን ነዉ። ለእኛ ለኛ ሲሆን 
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“ተበላህ…መጣሁብህ…” እያሉ የተረጋጋ የእድገት ጎዳናችንን ለመዝጋት የሚሯሯጡ ከሆነ 

ፍትህ የጎደለዉ አቋም ነዉ።ወንጀልም ነዉ። የኢፌዲሪ መንግስት ግንቦት 7 እና የሽብር 

ተዋናዮቹን በሽብርተኝነት መዝገብ ዉስጥ አስፍሮ ሲያበቃ የተጭበረበረ ዜግነት ይዘዉ  

አገርንና ህዝብን ለማተራመስ የሚንቀሳቀሱትን አንድም ተጠያቂ ለማድረግ አላያም 

አሳልፎ ለመስጠት የመተባበር ዓለምአቀፋዊ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። ከዚህ ይልቅ 

ለእነርሱ የሚከራከሩ ከሆነ ተባባሪነታቸዉ በሚከተሉት ሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች 

ይገለጻል፦ 

1ኛ.ጥምር ዜግነት የመስጠት ስምምነት በሌለበት ሁኔታ ሳያጣሩ ተጨማሪ ዜግነት 

መስጠት ሊያጋጥም ቢችልም እድሉን ለወንጀል ተግባር እንዳዋሉት የኢፌዴሪ 

መንግስት ይፋ ካደረገ በኋላ የሌላ አገር ዜጎች ናቸዉ ብሎ መከራከር ተባባሪነት 

ነዉ። አንድም ለተጭበረበረ ዜግነት እየተከራከሩ ነዉ ሁለትም በሽብር ተግባር 

ለተሰማራ ወጀለኛና ቡድን እየተከራከሩ ነዉ። 

2ኛ.አጨብጭበዉ ያጸደቋቸዉን ዓለምአቀፍና አህጉራዊ የቃልኪዳን ስምምነቶች  

በመጻረር እራሳቸዉን በራሳቸዉ እያሸነፉበት ነዉ። 

3ኛ. የኢፌዴሪ መንግስት የአገሮቻቸዉን ህግጋት እያከበረና ጣልቃ ሳይገባ በመተባበርና 

በጋራ ጥቅም ላይ በተመሰረተ መርህ የተቻለዉን ጥረት እያደረገ ነዉ። በሌላ በኩል 

እነወ/ሮ አና ጎሜዝና መሰሎቻቸዉ እኛ ያወጣነዉን የሽብርተኝነት ህግ የሚጻረሩና 

በሽብር ተግባር ከተዘፈቁት ተርታ ተሰልፈዉ የሚዋጉን ከሆነ የራሳቸዉንም ህግ 

ጭምር መጻረር ነዉና አሁንም እራሳቸዉን በራሳቸዉ አሸንፈዉበታል። 

በጥቅሉ ደግሞ በዚህም ጉዳያ ላይ የሚመለከታቸዉ ወገኖች ሁሉ በመርህ ቀዉስ ዉስጥ 

ናቸዉ። ይህ ከሆነ ደግሞ እነዚህ መርህ አልባና ማንንም ለመክሰስ የሞራል ብቃት 

የሌላቸዉን በመዋጋት ድርጅታዊ፣መንግስታዊ፣አገራዊና ህዝባዊ ጥቅማችንን ለማስከበርና 

ለመከላከል፤ የሚጠየቀዉን ተጠያቂ ለማድረግ ሀላፊነቱ የኛዉ ነዉ።   
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ማንነት ሲፈተሽ፡የተቃዋሚዎችና አጋሮቻቸዉ የመርህ ቀዉስ 

 ስደት፤ ተዛምዶአቸዉና ትርፋቸዉ       ቁጥር. 3 

እንደቀደምቶቹ ሁሉ ይህ መጣጥፉ የጥናትና ምርምር ዉጤት አይደለም።ከምልከታ፣ 

ካጋጠሙ ችግሮች፣በተለይ ደግሞ በራስ ላይ በደረሱ ተጨባጭ ገጠመኞችና በመጀመሪያ 

ደረጃ መረጃዎች ላይ ተመስረቶ የተዘጋጀ  ነዉ። ከራስ በላይ ማረጋገጫና ማሳያ ስለማይኖር 

በዋናነት በዚህ ላይ የተመሰረተ ነዉ። 

1. መግቢያ 

የስደት ምክንያቶች በርካታ ናቸዉ። ገፋፊና ጎታች በሚሉት የሚጠቃለሉ በርካታ 

ምክንያቶች ይኖራሉ። በዚህ መጣጥፍ የምንመለከተዉ በተለይ አንዳንድ የተቃዋሚ ፖለቲካ 

ድርጅቶች፣የሲቪል ማህበራትና አጋሮቻቸዉ የገፋፊና ጎታች ምክንያቶች አካላት ሆነዉ 

የመጫወታቸዉን ሚና ነዉ።  

ለስደት የተዳረጉ ኢትዮዽያዊያን ምክንያታቸዉ ምንም ይሁን ምን ለኢትዮጵያ ህዝብና 

ለኢፌዴሪ መንግስት የልማት እንቅስቃሴዎች የበኩላቸዉን ሚና እንደሚጫወቱ ያምናል- 

ይህ መጣጥፍ። ጉዳቱና እንቅፋቱ ያለዉ በአሳዳጆቹና ስደትንና ስደተኞችን እንደ ዘላቂ 

የህልዉና ምንጭ በሚቆጥሩት አካላት ላይ ነዉ። ጉዳያችን  እሳት ካልነደደ የህልዉና 

ገመዳቸዉ የተቋረጠ ከሚመስላቸዉ፤ “ጭር ሲል አልወድም” መርህ ተከታዮች ጋር ነዉ። 

ንግግራችን ካልተቆሰቆሰና ካልተቀጣጠለ የእንጀራ ገመዳቸዉ የሚበጠስ ከሚመስላቸዉ 

በብዙሀን ከሚነግዱት ጥቂቶች ጋር ነዉ። ጉዳያችን “ለምን አልተሰደድክም፤ተሰደህ ለምን 

ኢህአዴግን አላሳጣህም” የሚል ሙትና ግለኛ(selfish) አቋም ካላቸዉ ጋር ነዉ ። ጉዳያችን 

አንድም እራሳቸዉ ሳይሰደዱ በስደትና በስደተኞች መክበር ከሚሹት ሁለትም ተሰደዉ 

ከተደላደሉ በኋላ በስደት የመኖራቸዉን ትክክለኛነት ለማሳየት (justify ለማድረግ) ሌት 

ተቀን ከሚባዝኑትና ያልተደላደሉትን በመሳሪያነትና ገቢ ማስገኛነት ከሚጠቀሙት ጥቂት 

የሰዉ ነጋዴዎች ጋር ነዉ። የምንነጋገረዉ ለኢትዮዽያ ልማትና እድገት ነቀርሳ በሆኑት 

ጉዳይ ላይ ነዉ። ንግግራችን ፖለቲካን በአንድ በኩል ልማትንና የህዝብ እድገትን በሌላ 

በኩል ለያይተዉ ማየት ከተሳናቸዉ ዘመናት ካስቆጠሩት ጋር ነዉ ። “የህዝብ እድገትና 

ልማት ቀናተኞች” ብንላቸዉ ይሻል ይሆን? ከዚህ በተረፈ ኢትዮዽያዊዉ ዲያስፖራ 
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ከኢፌዴሪ መንግስት ጋር ተሰልፎ ለራሱም ሆነ ለአገሩ እድገትና ብልጽግና ከፍተኛ 

አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ሁሉም ስለሚያዉቀዉ ብዙም የምናወራለት ጉዳይ አይደለም።  

ኢትዮጵያዊያን ስደተኞች ወይም በጥቅል መጠሪያቸዉ ዲያስፖራዎች መቼም፣እንዴትም 

ይዉጡ በየትም የመንግስታት መለዋወጥ ግድ ሳይላቸዉ የህዝባቸዉና የአገራቸዉ  እድገትና 

ብልጽግና የራሳቸዉና የልጅ ልጆቻቸዉ ዕድገትና ብልጽግና ነዉ። ዜግነት ቢቀይሩ 

ባይቀይሩ፣ ለብሄር ብሄረሰቦች እኩልነትና የጋራ ተጠቃሚነት በአጠቃላይ ደግሞ ለኢትዮጵያ 

ከድህነት መዉጣትና ፈጣን እድገት የቆመዉንና እየዳከረ ያለዉን ኢህአዴግንና በእርሱ 

የሚመራዉን የኢፌዴሪ መንግስት ቢወዱ ባይወዱ ስለህዝባቸዉና ስለአገራቸዉ የዘመናት 

ድህነት ሊያማቸዉ ይገባል። በመሰረቱ በተለይ አብዛኛዉ የዲያስፖራ አባል ከሀገሩ 

ያስወጣዉ ጎታች ምክንያት የሌሎች አገሮች ከኛ ተሽሎ በልጽጎ መገኘትና ከብልጽግናዉ 

ተቋዳሽ የመሆን ተስፋ ነዉ።  በአሁኑ ጊዜ ካለዉ ካደጉ አገሮች የከረረ የስደተኞች ፖሊሲና 

የማህበረ ኢኮኖሚያዊ ቀዉስ አንጻር ሲታይ ግን ለኢኮኖሚ ሲባል የሚደረግ ስደት ባዶ 

ተስፋ ነዉ። ስለዚህ ለቅርቦቹም ሆነ ከእንግዲህ ለሚሰደዱት ስደተኞች ማዕዱ ወይም መሶቡ 

ከተነሳ በኋላ እንደመድረስ ይቆጠራል። በተለይ ምንም ሳይኖረን ያገኘነዉን የስራ አይነት 

ሰርተን የመኖርና የስራ ባህላችን እጅግ ደካማ ለሆነዉ ለብዙዎቻችን ኢትዮጵዊያን 

ከመሶቡም መነሳት በላይ በማንነትና የጠበቁትን በማጣት ቀዉስ(expectation crisis ) 

ተዘፍቀን አይጠፉ ጥፋት እንጠፋለን።  

ዋነኛዉ የስደታችን ጎታች ምክንያት ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ፍለጋ ከሆነ በድህነቷ ምክንያት 
የተሰደድንባትን የአገራችንን፣ የኢህአዴግንና በእርሱ የሚመራዉን መንግስት የሁለንተናዊ 
ልማት ጥረቶች የሚያደናቅፉ ተግባራት ዉስጥ መገኘት ነበረብን?  መሆን የለበትም። 
በድህነቷ ምክንያት ተሰደን ስናበቃ የልማት እቅዶቿንና እርምጃዎቿን የሚያኮላሹ 
አጀንዳዎችና መፈክሮች አንግበን፤ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራዋን ተከናንበን  
“ኢትዮጵያዬ፤ የኔ እማማ..” እያልን ብንዘፍን፤ ድኅነትን ለመድፈርና ዳግም ሌሎች 
እንዳይሰደዱ በልማቱ እየተጋ ካለዉ የኢፌዴሪ መንግስትና ህዝብ በተጻራሪ ተሰልፈን  “ 
እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽ ይዉደም… ” እያልን በአሜሪካና አዉሮፓ ጎዳናዎች ብንፎክርና 
ብናዉደለድል ከስደታችን መች እንመለስ ይሆን? ለተሰደድንበት ጉዳይ ድጋፍ መስጠት 
አለመቻላችን ብቻ ሳይሆን እንቅፋት እሆየንን ነዉና መቼም አንመለስም።  ምግባራችን ይህ 
ከሆነ ጀግናዉ መለስ ዜናዊ ያለአግባብ የተተቹበትን አገላለጽ ልዋስና ባንዲራዋን ትርጉም 
የሌለዉ  “ጨርቅ” አላደረግነዉ ይሆን? በድህነቷ ሳቢያ ተሰደን ስናበቃ በድህነት 
የሚያኖራትን ተግባር ስንፊጽም ከራስ ጋር መጣላት አይሆን ይሆን? ከእንዲህ አይነት 
የመርህ ግጭት ፈጥነን ካልወጣን ኢትዮጵያም አትሰማንም እኛ ኢህአዴጎች፣ 
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ደጋፊዎቻችንም  ሆነ የኢፌዴሪ መንግስት ከራሳቸዉ መርህ ጋር እንደተጣሉ ለሚኖሩት 
እስከወዲያኛዉ ጆሮ የመስጠት ትእግስት አይኖራቸዉም።   

የሆነ ሆኖ የተሳካላቸዉ ኢትዮጵያዊያን የዲያስፖራ አባላት ማንም ይሁኑ ምን “አገርና ህዝብ 

ቋሚ ነዉ መንግስት ጊዜያዊ ነዉ”(State is permanent, government is temporary) 

በሚለዉ መርህ መሰረት የህዝባቸዉና የአገራቸዉ ድህነት የማያማቸዉና ይልቁንም የቤት 

ስራቸዉ የኢህአዴግንና የኢፌዴሪ መንግስትን የልማትና የብልጽግና ጎዳና ማደናቀፍ ከሆነ 

በኛ እምነት ጠላትነታቸዉ ከህዝብና ከአገር ጋር እንጂ ከኢህአዴጋና ከኢፌዴሪ መንግስት 

ጋር አይደለም። በቅድሚያ መልካም መልካሙን እናስብና ስለዲያሽፖራ ጠቅለል ያለ መረጃ 

እንካፈል። 

 የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ 

 በኢንቨስትመንት ዘርፍ በመሰማራት ለአገርና ለህዝብ እድገት ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ 

 ለስራ አጥነት ቅነሳ ከፍተኛ ድርሻ ይኖራቸዋል 

 በእዉቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ዘርፍ ቀዳሚዉን ስፍራ ይይዛሉ 

 የሌሎች አገሮች ኢንቨስተሮች ወደአገራችን እንዲሳቡና በንግድና ኢንቨስትመንት 

እንዲሰማሩ ሁለንተናዊ ድጋፍ ያደርጋሉ፤ መረጃ ያቀብላሉ። ዋነኛ የንግድ ትስስርና 

የኢኮኖሚ ትብብር ድልድይ ሆነዉ ያገለግላሉ 

 የህዝብ ለህዝብ ትስስርን በመፍጠርና በማጠናከር ረገድ ከፍተኛ ሚና አላቸዉ 

 የአገራቸዉን መልካም ገጽታ የመገንባት አቅምም ሆነ ተሰሚነት አላቸዉ  

 የአገሪቷን የዉጭ ምንዛሪ አቅም ያዳብራሉ  

 የሚኖሩባቸዉ አገራት መንግስታት የትዉልድ አገራቸዉንና የህዝባቸዉን ብሄራዊ ጥቅም 

የሚጎዱ ፖሊሲዎችና እቅዶች ሲኖሩ ከማንም ቀድመዉ የማወቅ እድል ስላላቸዉ አንድም 

ይከላከላሉ ሁለትም በአገራቸዉ መንግስት እንዲታሰብበት ጠቃሚ የመረጃ ምንጭ ሆነዉ 

ያገለግላሉ  

  ለትዉልድ አገራቸዉና በትዉልድ አገራቸዉ ለሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ኢነቨስተሮች፣ 

በንግዱ ዘርፍ ለተሰማሩ አካላት፣ በአጠቃላይም ለመንግስት ጠቃሚ የሆኑ  በሚኖሩባቸዉ 

አገራት መንግስታት ፖሊሲዎችና እቅዶች ሲወጡ ዋነኛ የመረጃ ምንጭ ሆነዉ ያገለግላሉ።  

2. ዲያስፖራዉን በልማቱ ዘርፍ ተሳታፊ ለማድረግና ስደትን ለማስቀረት 

የኢፌዴሪ መንግስት ያከናወናቸዉ ተግባራት  
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የኢፌዲሪ መንግስት ዲያስፖራዉ የራሱንም ሆነ የመጪዉን ትዉልድ ኑሮ ደረጃ በደረጃ 

በሚያሻሽሉና ዘላቂ ልማትን በመሚያረጋግጡ የኢንቨስትመንት እና ሌሎች የልማት 

ተግባራት ተሳታፊ እንዲሆኑ የሚያስችሉትን የህግና እስተዳደራዊ እርምጃዎች መዉሰድ 

ከጀመረ ዓመታት ተቆጥረዋል። ጉዳዮ በቀጥታ በሚመለከተዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና 

በሌሎች በሚመለከታቸዉ አካላት በየወቅቱና በየአጋጣሚዉ ሲገለጽ የኖረ በመሆኑ በዚህ 

መጣጥፍ በዝርዝር መጥቀሱ ከመደጋገምና ከማሰልቸት ያለፈ ፋይዳ አይኖረዉም።  ዋና 

ዋናዎቹን ለመጥቀስ ያህል ግን፦ 

 በዉጭ የሚኖሩ ትዉልደ ኢትዮዽያዊያን መብታቸዉ ከኢትዮጵያዊያን ዜጎች እኩል 

ተጠብቆ ለዉጭ ዜጎች ባልተፈቀዱ የኢንቨስትመንት እና ማህበራዊ አገልግሎት ዘርፎች 

ተሳታፊ መሆን የሚያስችላቸዉን አዋጅ  ስራ ላይ  አዉሏል 

 በዉጭ ሚኖሩ ኢትዮዽያዊያን በአጠቃላይ በማህበር ተደራጅተዉ መኖሪያ ቤት መገንባት 

የሚያስችሏቸን አስተዳደራዊ ሁኔታዎች አመቻችቷል 

 በዉጭ የሚኖሩ ኢትዮዽያዊያንና ትዉልደ ኢትዮጵያዊያን ገንዘባቸዉን በኢትዮዽያ ባንኮች 

በዉጭ ምንዛሪ በመቆጠብና በማስተላልፉ እራሳቸዉንም ሆነ አገራቸዉን እንዲጠቅሙ 

የሚያበረታታ የባንክና የወለድ ስርዓት ዘርግቷል 

 በዉጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትዉልደኢትዮጵያዊያን በአገራቸዉ ጉዳይ ላይ 

ተደራጅተዉ መምከር የሚችሉበትን ፣ለራስም ሆነ ለአገር ልማት በግል፣ በመደራጀትም ሆነ 

ከመንግስት ጎን በመሰለፍ አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችሉበትን የዲያስፖራ ፖሊሲ አዉጥቶ 

ስራ ላይ አዉሏል። በፖሊሲዉ መሰረት  የሚያስፈጽሙ የተቋም አካላትን  በፌዴራል፣ 

በክልሎችና በየሚሲዮኖቹ አዋቅሮ አገልግሎት እንዲሰጡ አድርጓል 

 በዉጭ የሚኖሩ ኢትዮዽያዊያንና ትዉልደ ኢትዮጵያዊያን ወደአገራቸዉ ጠቅልለዉ 

በሚገቡበት ጊዜ ንብረቶቻቸዉን ከቀረጥ ነጻ የሚያስገቡበትና ከረጅም ዓመታት በኋላ 

ለሚገቡት የተለየ ድጋፍ የሚደረግበትን የህግና አስተዳደራዊ አስራር ዘርግቷል 

 በጤና፣ ትምህርት እና መሰል ማህበራዊ አገልግሎቶችና የአገሪቷን እድገት ለማፋጠን 

ከፍተኛ አስተዋጽኦ በሚያበረክቱ የልማት ዘርፎች ኢንቨስት ለሚያደርጉ ኢትዮጵያዊያንና 

ትዉልደ ኢትዮጵዊያን ልዩ ማበረታቻዎች የሚያገኙባቸዉን የህግ ማእቀፎችና አሰራሮች 

ዘርግቷል  
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 እነዚህንና መሰል ወሳኝ የሆኑ እርምጃዎችን በመዉሰድ ለድህነት ቅነሳዉና ለስራ ፈጠራዉ 

አስተዋጽኦ እንዲኖራቸዉና በአስባቡም ኢኮኖሚያዊ በሆነዉ የስደት ጎታች ምክንያት 

ከአገራቸዉ የሚሰደዱትን በመጠኑም ቢሆን መቀነስ ችሏል 

 ከዲያስፖራ ጋር የተያያዙ ተግባራትን እንዲያከናዉኑ የዘረጋቸዉ አስተዳደራዊ መዋቅሮች 

በተናጠልም ሆነ ከብዙሀን መገናኛዎች ጋር በመተባበር በተሳሳተ መንገድና መረጃ 

ከአገራቸዉ የመሰደድ ተነሳሽነት ያላቸዉን ኢትዮጵያዊያን አስከፊነቱንና 

የሚያጋጥሙዋቸዉን ቀዉሶች የማስገንዘብና አስተሳሰባቸዉን የመለወጥ ተግባራት በማከናወን 

ላይ ናቸዉ 

3. ተቃዋሚዎች፤ሲቪል ማህበራት እና ስደት 

ለዚህ መጣጥፍ ሲባል “ተቃዋሚዎች” እና “ሲቪል ማህበራት”  የሚሉትን ጽንሰሀሳቦች 

ስንጠቀም በድምሩ ሁሉንም ተቃዋሚዎችና ሲቪል ማህበራት ማለታችን አይደለም። 

የሚመለከተዉ የመርህ ቀዉሱ አካላትን ነዉ። በተልይ የኢትዮጵያን መንግስት በሰብአዊ 

መብት ጥሰትና በህግ መተላለፍ ከኢትዮጵያ እስከ አዉሮፓና አሜሪካ አደባበዮች 

፤ከኤምባሲዎች እስከ ዉጭ ጉዳይ መስሪያቤቶች…የሚያብጠለጥሉት የራሳቸዉን ጉድፍ 

ሳያጸዱ ነዉ።   

የኢፌዴሪ መንግስት ስደትን ለማስቀረትና ዲያስፖራዎች ወደአገራቸዉ ገብተዉ 

እራሳቸዉንም ሆነ አገራቸዉን እንዲጠቅሙ የሚያስችሉ ሁሉን አቀፍ እርምጃዎች 

በመዉሰድ ላይ ቢሆንም አንዳንድ ተቃዋሚዎችና የሲቪል ማህበራት በበኩላቸዉ የስደት 

አበረታቾች ናቸዉ። እንዴት ቢባል፦ 

 ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን መልካም ገጽታ ጥላሸት በመቀባትና ዲያስፖራዉ ወደአገሩ 

እንዳይገባ የሚያደፋፍሩ መረጃዎችን በመንዛትና ቅስቀሳዎችን በማድረግ 

 ኢትዮጵያዊያን በአገራቸዉ እንዲሰሩ ከማበረታት ይልቅ ስለዉጭዉ ዓለም የተሳሳተ ግንዛቤ 

ይዘዉና ጓጉተዉ እንዲሰደዱ የሚያደፋፍሩ መረጃዎችን በመስጠት 

 በመንግስት ምንም አይነት የፖለቲካ ጫናም ሆነ ተፈላጊነት ያልደረሰባቸዉን 

ኢትዮጵያዊያን ለአንዳንድ የኢህአዴግን መንግስት ህልዉና ለማይፈልጉ ሲቪል ማህበራትና 

መንግስታዊ አካላት ችግር እንደደረሰባቸዉ በማስመሰል ትክክለኛ ያልሆነ ምስክርነት 

በመስጠት በህገወጥ መንገድ ለሚከናወን የድንበር ማሻገር ተግባር ተባባሪ በመሆን  
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 የፖለቲካ ድርጅቶቻቸዉና የተቋሞቻቸዉ አባላት ላልሆኑት የአባልነት ካርድ በማቀበል 

 ዲያስፖራዉ  በአገሩ ገብቶ በልማቱ ዘርፍ ተሳታፊ እንዳይሆን ተስፋ አስቆራጭ 

ቅስቀሳዎችን በማድረግ 

እነዚህ አካላት የእነዚህ ተግባራት ተሳታፊ የሚሆኑበት አንዱ ምክንያት በኢትዮጵያ ዉስጥ 

“ችግር አለ” ካልተባለ ህልዉናቸዉና የገንዘብ ምንጫቸዉ የሚያከትም ስለሚመስላቸዉ ነዉ። 

በተቃራኒዉ ግን ቆመንለታል የሚሉትን የህብረተሰብ ክፍልና አገር በሁለት መንገድ 

ለአደጋና ለችግር እያጋለጡት ነዉ። 

የመጀመሪያዉ ጉዳት ዲያስፖራዉ ለኢትዮጵያ ልማት እንዳይነሳሳና አገሩን እንዳያሳድግ 

ምክንያት እየሆኑ ነዉ። ተግባራቸዉ ይህ ከሆነ ደግሞ በአገራቸዉና በህዝባቸዉ ከድህነትና 

ከጥገኝነት የመዉጣት እድል ላይ ቁማር እየተጫወቱ ነዉ። ለአገራቸዉ ልማትና እድገት 

እንቅፋት ከሆኑ ደግሞ አገርንና ህዝብን ወክለዉ የመንቀሳቀስ ሞራል አይኖራቸዉም። 

በአንድ በኩል ለህዝብና ለአገር ቆመናል እያሉ በሌላ በኩል የአገርንና ህዝብን የማደግ 

እድል የሚያጠብ ተግባር ዉስጥ መገኘት የራስን ዓላማ በራስ ተግባር ማሸነፍ ወይም የመርህ 

ቀዉስ ነዉ። 

ሌላዉ የመርህ ቀዉስ በአንድ በኩል ስለሰብአዊ መብት እያማረሩ ስደትን የሚያበረታቱ 

ተግባራት ተካፋይ በመሆን ዜጎች ለባሰ የድህነት አደጋ እንዲጋለጡ ምክንያት መሆን በራሱ 

የመብት ጥሰት ነዉ። ዜጎች በተሳሳተ መረጃና ተስፋ ከወገናቸዉ ርቀዉ በመሰደድ ለሞት፣ 

አካላዊ ጉዳትና ለረሀብ እንዲጋለጡ ምክንት ከመሆን የበለጠ የሰዉ ልጅ መብት ጥሰት 

የለም። ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያዊያንና ትዉልደ ኢትዮጵያዊያን በአገራቸዉ ኢነቨስት 

እንዳያደርጉ፤ወደአገራቸዉ እንዳይመለሱና ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ እንዳያደርጉ የሚያበረታቱ 

ተግባራት ዉስጥ መገኘት የዜጎችን ወደአገር የመግባትና በአገራቸዉ የመጠቀም 

መብታቸዉን መጋፋት ነዉ። ይህም ቆመንለታል ከሚሉት የመብት፤የህዝብና የአገር ጉዳይ 

ጋር የሚጻረር በመሆኑ አሁንም በመርህ ቀዉስ ዉስጥ ናቸዉ። 

ሁሌም በመርህ ቀዉስ ዉስጥ ከሚኖሩ አካላት ጋር ከዚህ በላይ መነጋገር እራስን ማለቂያ 
በሌለዉ ቀዉስ ዉስጥ መዝፈቅ በመሆኑ በዚህ ይብቃኝ። ልብ ካላቸዉ ልብ ይበሉ።ልብ 

ካላሉ እንደልማዳቸዉ በዉድቀት ይንከባለሉ። እኛ መልካም ልባችንን፣ ዓላማችንና 
መንግስታችንን ይዘን ወደፊት። 


