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ጉንጭ አልፋ ወሬ 
ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 

01-29-16 

በአወሮፓውያኑ አቆጣጣር ዲሴምበር 1፣ 2015 ዓ/ም ለይ  “ፕ/ር ብርሃኑ ነጋ የኢትዮጵያን 

ወቅታዊ ጉዳይ በተለይ በኤልኒኖ ሳቢያ የተከሰተውን ድርቅ በተመለከተ ለአውሮፓ 

ህብረት ፓርላማ ንግግር አደረጉ”  የሚል ወሬ ሰመተን ነበር።   የአፍሪካ ህብረት፣ 

የተባባሩት መንግስታት ድርጅት ወዘተ አባል የሆነው ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ታላቁ 

የኢፌዴሪ መንግስት እያለ፣ “ይህን የመንግስት ስርአት በሃይል አፈርሳለሁ” ብለው አስመራ 

የገቡት ብርሃኑ ነጋ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ንግግር 

እንዲያደርጉ እድል ማግኘታቸው ብዙዎችን ግራ አጋብቶ  ነበር። ሰውየው በአውሮፓ 

ህብረት ፓርላማ ንግግር አደረጉ የሚለውን ወሬ ኢሳት የተሰኘው የኤርትራ ቴሌቪዥንና 

የአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራም ነበር ያወሩት።  

 

ይሁን እንጂ ብርሃኑ ነጋ በአውሮፓ ህብረት ፓርላማ አልተጋበዙም ነበር። “ንግግር 

አደረጉ” ተበሎ የተወራውም በአወሮፓ ህብረት ፊት የተደረገ አልነበረም። ከዚህ ይልቅ 

የግንቦት 7 አባላትን ጨመሮ አስራ ሁለት ያህል ሰዎች የተሳተፉበት በጠረጴዛ ዙሪያ 

የተካሄደ ስብሰባ ላይ ነበር የተናገሩት።  በዚህ ስብሰባ ላይ የተገኘው አንድ የአወሮፓ 

ህብረት አባል ነበር። እሳቸውም ወ/ሮ አና ጎሜዝ ነበሩ። ብርሃኑ ነጋ ከአስመራ 

እንዲወጡና በብራስልስ እንዲገኙ ጥሪ ያቀረቡላቸው ወዳጃቸውና በግንቦት 7 ፖለቲካ 

አራማጅነታቸው የሚታወቁት የህብረቱ የፓርላማ አባል ወ/ሮ አና ጎሜዝ ነበሩ። ይህን ጥሪ 

ያደረጉት በግላቸው ነበር። ስብሰባውም በአና ጎሜዝ የተዘጋጀና የአውሮፓ ህብረት እውቅና 

ያልነበረው ነው። የአወሮፓ ህብረት ፓርላማ ወዲያውኑ ባወጣው መገለጫ ይህን 

አረጋግጧል። የአውሮፓ ህበረት ቃል አቀባይና ዋና የፕሬስ ክፍል ሃላፊ ማርጆሪያ ቫን 

ዳም ባሮክ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ በአሜሪካ ለሚገኝ አንድ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ቴሌቪዥን 

ጣቢያ በሰጡት መገለጫ “በጠረጴዛ ዙሪያ የተካሄደው ውይይት፣ አና ጎሜዝ በተሰኘች 

የአወሮፓ ህብረት ፓርላማ አባል በግል የተዘጋጀ ይፋዊ የፓርላማው ሁነት ያልሆነ ነው። 
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ስበሰባውን የማካሄድ ተነሳሸነት የአና ጎሜዘ የግል ጉዳይ ነው።” ብለው እንደነበረ 

የታወሳል። 

 

አና ጎሜዝ በምርጫ 97 የአውሮፓ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ቡድንን መርተው የፈጠራ 

የምርጫ ትዝብት ሪፖርት አውጥተው ተቀባይነት ማጣታቸው ይታወቃል። ከዚህ በኋላ  

አና ጎሜዝ  የተባሉት ሴተዮ በምርጫው አዲሰ አበባን ሙሉ በሙሉ ማስተዳደር 

የሚያስችል የህዝብ ድምፅ እንዲሁም በአማራ ክልልና በፌደራል መንግስት የህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ከፍተኛ ቁጥር ያለው መቀመጫ አግኘቶ ይህን “አልቀበልም” ብሎ 

መንግስትን በሃይል አስወግዶ ስልጣን ለመመንተፍ ሙከራ አድርጎ የነበረው የቀደሞ 

ቅንጅትና በኋላም ከዚሁ ወስጥ የፈለቀወና ከኤርትራ መንግስት ጋር አብሮ በሽብረተኝነት 

ኢትዮጵያን ለማተራመስ የሚቅነዘነዘው ግንቦት 7 የተባለው በብርሃኑ ነጋ የሚመራው 

ቡድን እንደሚያደርገው እንቅልፍ አጥተው ኢትዮጵያን ለማተራመስ ሲምሱና ሲያሴሩ 

አነሆ እዚህ ደርሰዋል። አና ጎሜዝን ከግንቦት 7 አመራሮች በተለይ ከብርሃኑ ነጋ 

የሚለያቸው አንደ አወሮፓዊ መሆናቸው ሁለት ኢትዮጵያን ለመውጋት ወደአሰመራ 

አለመሄዳቸው ብቻ ነው። 

 

ሰሞኑን ደግሞ በእኚሁ በወ/ሮ አና ጎሜዘ አነሳሸነት አንድ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ማሳደርን 

ያለመ ረቂቅ የውሳኔ ሃሳብ መዘጋጀቱን ሰምተናል። ኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲደረግ 

የሚጠይቀው “የውሳኔ ሰነድ” የተባለው ወረቀት፤ ሰሞኑን በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች 

የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ለዩ ዞን የተቀናጀ ረቂቅ ማሰተር ፕላን 

እንደፀደቀና ስራ ላይ እንደዋለ፣ እንዲሁም የኦሮሚያን ወሰን እንደሚጥስ ተደርጎ 

በተቀነባበረ ሃሰተኛ ወሬ የተቀሰቀሰውን ሁከት መነሻ ያደረገ ነው። በዚህ ሁከት ላይ 

መንግስት የሰበአዊ መብት ጥሰት ስለፈፀመ የአወሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ 

ማዕቀበ እንዲያደርግ የሚጠይቅ ነው። 

 

ይህ  “የውሳኔ ሃሳብ” ተብዬ ወረቀት ከኢትዮጵያ ራስ አልወርድ ባሉት አና ጎሜዝ የቀረበ 

መሆኑ ምንም የሚያጠያይቅ አየደለም። የውሳኔ ሃሳብ የተባለውንም ሰነድ አዘጋጅተው 

የሚሰጣቸው ኤርትራ ስር የተወሸቁ የሻአቢያን የምስራቅ አፍሪካን ቀጠና የማተራመስ 

ስትራቴጂ አስፈፃሚ የሆኑ ቡደኖች መሆናቸውም ይታወቃል። አና ጎሜዘ ከዚህ ቀደምም 
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በተለያዩ አጋጣሚዎች በፅንፈኛ ተቃዋሚዎች የተዘጋጀን ሰነድ እንደወረደ ዓለም አቀፍ 

ሁነቶች ላይ በማነብነበ ይታወቃሉ። ሰሞኑን አና ጎሜዝ ከ751 የአወሮፓ ህብረት ፓርላማ 

አባላት በሃያ የሚቆጠሩ ብቻ በተገኙበት በህብረቱ አዳራሽ ያቀረቡት “የውሳኔ ሃሳብ” ላይ 

የሰፈሩ እንዲሁም አና ጎሜዝን ጨምሮ የውሳኔ ሃሳብ በሚል በቀረበው ወረቀት መነሻነት 

አስተያየት ከሰጡ ስድስት ሰዎች መሃከል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ኤክስፐርት (ራፖርተር) 

ሆኖ የቀረበ አንድ ገለሰብና የውሳኔ ሃሳቡ አቅራቢ አና ጎሜዝ የሰጡትነ አሰተያየት  በዚህ 

ፅሁፍ ልመለከት ወድጃለሁ።  

 

ከዚያ በፊት ግን አና ጎሜዝ ከሰላማዊና ህጋዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውጭ የሆኑ ቡደኖች 

የሚያዘጋጁትን ፅሁፍ ሳይመረምሩ እንደወረደ ባገኙት መድረክ ላይ የማነበብ ልምድ 

ያላቸው መሆኑን በግልፅ የሚያሳይ አንድ ጉዳይ አስታውሳቹሃለሁ። ይህም በሶስተኛው ዙር 

የፓርላማ የስራ ዘመን የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን (ኢዴፓ) በመወከል የኢፌዴሪ 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የነበሩት አቶ አብዱራህማን አህመዲን “ስለአና ጎሜዝ 

እኔም የምለው አለኝ” በሚል ርዕስ ታህሳስ 16፣ 2006 ዓ/ም በአይጋ ድረ ገፅ ያሰነበቡት 

ፅሁፍ ላይ ያቀረቡት ጉዳይ ነው። 

 

ነገሩ አቶ አብዱራህማን የኢትዮጵያን ፓርላማ በመወከል የአፍሪካ፣ ካረቢያንና ፓስፊክ 

(አካፓ) ፓርላማና የአወሮፓ ፓርላማ   የጋራ ጉባኤ የልኡካን ቡድን አባል ሳሉ 

ያጋጠማቸው መሆኑን ገለፀዋል። አና ጎሜዝም የአውሮፓ ፓርላማ የሶሻሊስት በሎክን 

በመወከል የዚህ ጉባኤ አባል መሆናቸውን አቶ አብዱራህማን ገልፀዋል። ታዲያ የአና 

ጎሜዝ ገጠመኛቸው በስፔን ተነሪፍ በተባለች ደሴት በተካሄደ ጉባኤ ላይ የተከሰተ ነው። 

አቶ አብዱራህማን በፅሁፋቸው ገጠመኛቸውን እንደሚከተለው ነበር የገለፁት ፤ 

 
በስብሰባው ሂደት በአንዱ ቀን  ወደ ስብሰባው አዳራሸ ስገባ ለስብሰባው ተሳታፊዎች 
የሚሰራጩ ወረቀቶች በሚደረደሩበት ጠረጴዛ ላይ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በደማቁ 
የታተመበት ወረቀት አይኔን ሳበው። ማንነቱ የማይታወቅ፣ የተቆራረጠ ሰው ፎቶም 
ተለጥፏል። ነገሩ ገረመኝና ለኢትዮጵያ የልኡካን ቡድን አባላትም የዤላቸው ሄድኩ።  
በወቅቱ ለራሴ ያነሳሁት ሃሳብ “በዚህች ደሴት አንድም ኢትዮጵያዊ ይኖራል ብሎ ማሰብ 
አስቸጋሪ ነው። ታዲያ ይህን ወረቀት አባዝቶ የከመረው ማነው?” የሚል ነበረ። የዚህ 
ጥያቄ መልስ ምንም ይሁን ምን ነገሩ የሃገሪቱን ገፅታ የሚያበላሽ፣ በውሸት የተሞላ ሃሰተኛ 
ሰነድ በመሆኑ ወረቀቱ ወደተቀመጠበት ስፍራ ተመለስኩና ወረቀቱን በሙሉ ሰብሰቤ 
ቦርሳዬ ውስጥ ከትቼ ወደአዳራሹ ተመለስኩ።  
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የሚገረመው ነገር በዚያ ስብሰባ ላይ የኢትዮጵያ ልኡካን ቡድን መሪ፤ በቀኝ በኩል፣ 
በየኤርትራ ልኡካን መሪ፣ በግራ በኩል በወ/ሮ አና ጎሜዝ ተከበው መሃል ላይ እንዲቀመጡ 
ነበር የተደረገው። ነገሩ አጣብቂኝ ነበር።  ለመመካከርም አይመችም። ከጥቂት ቆይታ 
በኋላ ስብሰባው ተጀመረ። በእለቱ ከነበሩት አጀንዳዎች አንዱ የአፈሪካን የምርጫ ሁኔታ 
የተመለከተ ስለነበረ፤ ኤርትራ ወይም አና ጎሜዝ አንዳች ነገር ሊናገሩ እነደሚችሉ 
ገምተናል። እንደገመትነው ወ/ሮ አና ጎሜዝ እድል ሲሰጣቸው “. . . በኢትዮጵያ ያለው 
አምባገነን መንግስት ነው። ሰዎችን ያስራል፣ ይገድላል . . . በሃገሪቱ የመጀመሪያዋ ሴት 
የፖለቲካ መሪና በ2005 ምርጫ አሸንፋ የፓርላማ አባል የነበረችውን ብረቱካን ሚደቅሳ 
የፓርላማ መቀመጫዋን ቀመቶ እስር ቤት ወርውሯታል” በማለት ተባዝቶ የተቀመጠው 
ወረቀት ላይ የተፃፈውን መረጃ አንድ በአንድ እየጠቀሰች ተናገረች። የወ/ሮ አና ጎሜዝን 
ንግግር ካደመጥኩ በኋላ ያንን ወረቀት አባዝቶ ማን እንዳስቀመጠው ለመገመት 
አላዳገተኝም። 
 
የሚገርመው ያንን ወረቀት አባዝተው ለወ/ሮ አና ጎሜዝ የሰጧቸው ሰዎች (ኢትዮጵያውያን 
ተቃዋሚዎች መሆናቸው ምንም ጥርጥር የለውም) አሳስተዋቸዋል። ምክንያቱም ወ/ሪት 
ብረቱካን ሚደቅሳ በምርጫ 1997 (አ ኤ አ 2005) አልተወዳደሩም። ስላልተወዳደሩ 
የፓርላማ መቀመጫ አልነበራቸውም። በምርጫ ወቅት የቅንጅት አባልም አልነበሩም። 
እንኳን የቅንጅት የእናት ፓርቲው የቀስተ ደመና ፓርቲ አባል የሆኑት ምርጫው ካለቀ 
በኋላ በነሃሴ 1997 ዓ/ም እንደነበረ አስታውሳለሁ። 
 
ከስብሰባው በኋላ ወ/ሮ አና ጎሜዝን አግኘቼያቸው ያቀረቡት ሃሳብ የተሳሳተ መሆኑን 
ስነግራቸው “አኔ ያገኘሁት መረጃ እነደዚህ የሚል ነው። ምን ላድርግ” ማለታቸውን 
አስታውሳለሁ። 
 
ሰሞኑን ሀያ ገደማ ለሚሆኑ የአውሮፓ ህብረት አባላት ኢትዮጵያ ላይ ጫና ማሳደርን 

ያለመ “የወሳኔ ሃሳብ” ያቀረቡት አና ጎሜዝ የዚህ አይነት ሰው ናቸው። “የውሳኔ ሃሳብ” 

የተባለውን የሰሞኑን ወረቀት አዘጋጅተው የሰጧቸው እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ የሻአቢያ 

ምስራቅ አፍሪካን የማተራመስ ስትራቴጂ አስፈፃሚ የሆኑ ግንቦት 7ና መሰል ድርጀቶች 

መሆናቸው አያጠያይቅም። 

 

ያም ሆነ ይህ በአውሮፓ ህብረት መዋቅር ውስጥ የውሳኔ ሃሳብ የማቀረብ ስልጣን 

የፓርላማው ሳይሆን የኮምሸኑ ነው። ፓርላማው በተወሰነ ደረጃ ኮምሽኑ የውሳኔ ሃሳብ 

እንዲያቀርብ የመጠየቅ መብት ቢኖረውም ኮምሽኑ ጥያቄውን ላይቀበለው ይችላል። 

የአወሮፓ ህብረት ተግባር የአወሮፓ ህብረት ኮሚሽን ያቀረበለትን የውሳኔ ሃሳብ በማፅደቅ 

የተገደበ ነው። በመሆኑም የሻአቢያ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናን የማተራመስ ስትራቴጂ 

አስፈፃሚ የሆኑ ቡደኖች የሚመሯቸው ሚዲያዎች ሰሞኑን እንዳወሩት የአወሮፓ ህብረት 
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ኢትዮጵያ ላይ ጫና የሚያሳድር ህግ ሊፀድቅ መሆኑን በተጨባጭ የሚያመለክት አንዳችም 

ነገር አልተከናወነም። 

 

በሰሞኑ የአና ጎሜዝ “የውሳኔ ሃሳብ” ተብዬ ወረቀት የቀረበበት ስብሰባ ከፓርላማው 751  

አባላት ቢበዛ ሃያ ሰባት የተገኙበት ነው። እነዚህ ጥቂት ሰዎች በተገኙበት የአወሮፓ 

ህብረት ፓርላማ ስብሰባ የኢትዮጵያን ጉዳይ የተመለከተው ለ13 ደቂቃ ይህል ነው ። 

የአወሮፓ ህብረት አንደ ጉዳይ ላይ ለመወሰን በ50+ 1 አበላጫ ድምፅ ማገኘት 

የኖርበታል። የሄ ሰሞኑን “የአወሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ ላይ ሸምቆቆውን አጠበቀ” ተብሎ 

በሻአቢያ ተላላኪች “ጉሮ ወሸባዬ” የተባለለት ወረቀት እንኳን በአውሮፓ ህበረት ፓርላማ 

አበላጫ ድምፅ ሊፀድቅ ፓርላማው ምልአተ ጉባኤው አልተሟላም።  “የውሳኔ ሃሳቡ” 

እርግጥ አብላጫው የአወሮፓ ህበረት ፓርላማ ተሰብሰቦ አፅድቆት ቢሆን እነኳን ቀደም 

ሲል እንደጠቀስኩት ኮሚሽኑ በውሳኔ ሃሳብነት ላይቀበለው ይችላል። እናም ከአንድ ወር 

በፊት አና ጎሜዝ በጠሩት የጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት ላይ ብርሃኑ ነጋ ተገኘተው 

የቀባጠሩትን በአውሮፓ ፓርላማ ተጋበዘው ለፓርላማው ንግግር እንዳደረጉ በማስመሰል 

ከተሰራጨው ጉንጭ አልፋ ወሬ የተለየ አይደለም። 

 

ያም ሆነ ይህ “የውሳኔ ሃሳብ” የተባለው ግንቦት 7ና መሰል የሻአቢያ የትርምስ ስትራቴጂ 

አስፈፃሚ ተላላኪዎቹ አዘጋጀተው ለአና ጎሜዝ የሰጡት ሰነድ ላይ ከሰፈሩት ሃሳቦች 

ጥቂቶቹን እንዲሁም ስብሰባው ላይ ከተገኙት ሃያ ያህል ሰዎች መሃከል ራፖረተሩና አና 

ጎሜዝ ያቀረቡትን እንመልከት። 

 

የአና ጎሜዝ የውሳኔ ሃሳብ  በቅርቡ ከአጠቃላይ የኦሮሚያ ከተሞችና የሁለተኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤቶች ቁጥር አኳያ ሲታይ እጅግ ጥቂት ሊባል በሚችሉ አካባቢዎች የአዲሰ 

አበባ ከተማ አሰተዳደርና የፊነፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ ረቂቅ ማሰተር 

ፕላን አስታኮ የተቀሰቀሰውን ሁከት መነሻ ያደረገ ነው። “የውሳኔ ሃሳብ” የተሰኘው ሰነድ 

ከያዛቸው ሃሳቦች መሃከል አይነ ግብ ሆነው ያገኘኋቸው “በቀጣይ በሀገሪቱ ጉዳይ ላይ 

መንግስትና ተቃዋሚ  ፓርቲዎችን ጨምሮ ህብረተሰቡን ያሳተፈ የፖለቲካ ውይይት 

እንዲደረግ፤ የኢትዮጵያ መንግስት፤ የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ 

መብት ጥበቃ ስምምነቶችን እንዲያከብር፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ መርማሪና 
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የሰብአዊ መብት ባለሙያዎች ወደ አገሪቱ መጥተው ጉዳዩን በመመርመር  ሪፖርት 

ያቀርቡ ዘንድ መንግስት እንዲፈቅድ፣ የግንቦት 7 ዋና ፀሐፊ የነበሩትና ከዓመት በፊት 

ከየመን ተይዘው በኢትዮጵያ በእስር ላይ እንደሚገኙ የሚነገርላቸው እንግሊዛዊ ዜግነት 

ያላቸው አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ፤ በአስቸኳይ ይለቀቁ” የሚሉ ናቸው። 

 

“መንግስትና ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይወያዩ” የሚለው አቋም ምናልባት ላለፉ ሁለት አስርት 

ዓመታት በተቃዋሚ ፓርቲዎች በተለይ በፅነፈኞቹ ዘንድ የተለመደ መሆኑ የታወቃል። 

አና ጎሜዝም ይህንኑ ተቀብለው ነው ያቀረቡት። በመሰረቱ መንግስትና ገዢው ፓርቲ 

ኢህአዴግ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ተቃዋሚ ፓርቲዎችን፣ ብረት አንስተው 

ሻአቢያ ጉያ የገቡትን ጭምር (ኦነግና ኦብነግን) በተለያየ ወቅት ማነጋገሩ ይታወቃል። 

በዚህ ድርድር በተለይ ከኦብነግ አመራሮች አብላጫዎቹ ወደሃገር ቤት በመመለስ 

ለመንቀሳቀስ መወሰናቸውና አሁን በርካቶቹ በሃገር ውስጥ ሰላማዊ ኑሮ በመኖር ላይ 

እንደሚገኙ ይታወቃል። የኢፌዴሪ ህገመንግስትን እስከተቀበሉና ህገመንግስቱን 

ለማክበርና ለማስከበር እስከተስማሙ ደረስ መንግስትና ገዢው ፓርቲ አሁንም ውይይት 

ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ሲገልፅ መቆየቱ ይታወቃል። ህገመንግስቱን ካልተቀበሉና 

ለማከበርና ለማስከበር ፈቃደኛ ካልሆኑ ቡድኖች ጋር ግን የመወያየት ወይም የመደራደር 

ስልጣን የለውም። ህገመንግስቱን ካልተቀበሉ ምን ላይ ቆሞ ነው የሚደራደረው? 

 

ሃገር ውስጥ ህጋዊ ሆነው የሚንቀሳቀሱትን የፖለቲካ ፓርቲዎች በተመለከተ መንግስት 

በምርጫ አብላጫ ድምፅ አግኝተው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መግባት ካልቻሉት 

ፓርቲዎች ጋር አብሮ ለመስራት ያለውን ፍላጎት ሲገልፅ መቆየቱ ይታወቃል። በጋራ 

የመስራት ውሳኔ ላይ የደረሰው አብላጫ ድምፅ ባያገኙም የመረጧቸውና የሚደግፏቸው 

ዜጎች መኖራቸውን  ታሳቢ በማድረግ የእነዚህ አናሳ ዜጎች ድምፅም እንዲሰማ ነው። 

 

መንግስት በሃገራዊ ጉዳዮች ላይ የምክር ቤት መቀመጫ ካገኙ ፓርቲዎች ጋር አብሮ 

የመስራት ጥያቄ ብቻ አይደለም ያቀረበው። በሃገሪቱ ህጋዊ ሆነው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች በፌደራል መንግስት ደረጃም በክልላዊ መንግስታትም በሃገራዊ ጉዳዮች ላይ 

የሚወያዩባቸው በፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቶች ተደራጀተዋል። ምክር ቤቶቹ 

የተደራጁት በመንግስት ሳይሆን በፖለቲካ ፓርቲዎቹ ነው። የምርጫ ስነምግባር ደንቡ ላይ 
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ለወራት ተደራድረው በመስማማት ባፀደቁት የፖለቲካ ፓርቲዎች የተደራጀ ነው። ይህ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ስራ ላይ በቆየባቸው ያለፉ አምስት ዓመታት 

በበርካታ ሃገራዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ ኢህአዴግን ጨምሮ 

የቀረቡ የቅሬታ አቤቱታዎችን አዳምጧል፣ መርምሯል፣ ውሳኔ አሳልፏል። 

 

ይሁን እንጂ በመላው ሃገሪቱ በፌደራልና በክልል ደረጃ ከሚንቀሳቀሱ ከ60 በላይ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች መሃከል ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማድረግን እንደዋነኛ አካሄድ ሳይሆን፣ 

የሃይል አማራጭን በይፋ ማራመድ ባለመቻላቸው ብቻ ተገደው ከሚከተሉት መድረክ 

የተሰኘው የፓርቲዎች ስብስብና ሰማያዊ ፓርቲ በስተቀር ሁሉም የጋራ ምክር ቤቶቹ 

አባላት ናቸው። በፌደራልና በክልሎች ደረጃ የሚንቀሳቀሱት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ 

ምክር ቤት አባላት ናቸው። እነዚህ የጋራ ምክር ቤቱ አባል ፓርቲዎች የታላቁ የህዳሴ 

ግድብ ግንባታ ብሄራዊ አስተባባሪ ምክር ቤት አባል ናቸው። በሃገሪቱ በኤልኒኖ ምክንያት 

የተከሰተውን የምግብ እጥረት ለማቃለል የሚወሰደወን እርምጃና የጉዳቱን መጠን በቅርበት 

ይከታተላሉ። በአዲሰ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ለዩ ዞን ረቂቅ ማስተር ፕላንና 

ማስተር ፕላኑን መነሻ በማድረግ የተቀሰቀሰው ሁከት ዙሪያም ተወያይቷል። በውጭ ሃገር 

የሚገኙ  ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች ሁከት ለመቀሰቀስ የፈጠሩትን “የኢትዮጵያ መንግስት 

ለሱዳን መሬት ሊሰጥ ነው” የሚል ወሬም ላይ ተወያይተዋል። 

 

ብርሃኑ ነጋ በኢትዮጵያ በኤልኒኖ ምክንያት የተከሰተውን ድርቅ መነሻ በማደረግ አና 

ጎሜዘ ጓደኞቻቸውንና የግንቦት 7 አባላትን ጠርተው ባዘጋጁት የጠረጵዛ ዙሪያ “ውይይት” 

ላይ “በኢትዮጵያ ረሃብ ገብቷል” ብለው ሲዘባርቁ፣ በሃገር ውስጥ ህጋዊ ሆነው 

የሚንቀሳቀሱት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላት ግን የምግብ እጥረቱ 

ያጠቃቸው አካባቢዎች ድረስ በመዝለቅ የእርዳታ አሰጣጡን የገመግማሉ፣ “ችግር ነው” 

ብለው ያመኑበት ነገር ሲያጋጥማቸው የሚመለከታቸውን ሃላፊዎች ያነጋግራሉ፣ 

እንዲስተካከል ያዛሉ። እንግዲያው ከዚህ ያለፈ ከተቃዋሚ ፓርቲዎቸች ጋር መወያየትና 

በሃገራዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ መስራት ምን የሆን? የአና ጎሜዝና የወዳጆቻቸው ችግር 

በሃገሪቱ በሰላማዊ መንገድ በመነቀሳቀስ ላይ የሚገኙትን ከ60 በላይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

እንደፓርቲ ለመቀበል ካለመፈለግ የመነጨ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎቹን መቀበል 

የማይፈቅዱት አካሄዳቸው ህገመንግስታዊ ስርአቱን ዴሞክራሲያዊና ህገመንግስታዊ ባልሆነ 
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መነገድ ለመናድ ሰለማያስችላቸው ነው። እናም የአና ጎሜዝ “የፖለቲካ ፓርቲዎች 

ይወያዩ” የሚል ጥያቄ ማደናገሪያ ነው፤ መሰረተ ቢስ ውዥንብር። 

 

“መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር ይወያይ” ብሏል በአና ጎሜዝ በኩል የሻአቢያ ተላላኪዎች 

ያቀረቡት ወረቀት። ኢህአዴግ መራሹ መንግስት ሊታማባቸው ከማይችሉት ጉዳዮች 

መሃከል ቀዳሚው በማንኛውም ጉዳይ ላይ ውሳኔ ከማሳለፉና ከማሰፈፀሙ አስቀድሞ 

ህዝብንና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን የሚያወያይ መሆኑ ነው። ኢህአዴግ የአርሶ አደሩን 

ምርታማነት እነደሚያሳድግ በሳይንስ የተረጋገጠ አዲሰ የምርት ስልትና ቴከኖሎጂን 

እንኳን ለአረሶ አደሩ ከመስጠቱ በፊት ውይይት ያካሂዳል። በዚህ ውይይት መተማመን 

ላይ ከተደረሰ በኋላ ነው ቴከኖሎጂውን ወደሰራ የሚያስገባው። አልፈልግም ያለም 

ያለመቀበል መበቱ ይከበርለታል። 

 

ሰሞኑን የአዲሰ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ማሰተር ፕላን በኦሮሞ ህዝብ 

ዘንድ “ህገመንግስታዊ መብቴን ይጥሳል” የሚል ስጋት ሲያሳድር፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ህዘቡን 

አወያይቷል። ህዝቡ በዚህ ውይይት ማሰተር ፕላኑን አምኖ እንዳልተቀበለው ስለተረዳ 

እነዲሰረዝ አድርጓል። “ህዝቡን ያወያይ” የሚለው በአና ጎሜዝ በኩል የቀረበው “የውሳኔ 

ሃሳብ” በበጎ ጎኑ የጠቀሰው የማሰተር ፕላኑ መነሳት ከህብረተሰቡ ጋር በተደረገ ውይይት 

የተደረሰበት መሆኑ መታወቅ አለበት። ከዚህ በላይ ህብረተሰብን ማወያየት ምን ይሆን? 

 

“የኢትዮጵያ መንግስት፤ የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት 

ጥበቃ ስምምነቶችን እንዲያከብር” ይላል፤ የአና ጎሜዝ ወረቀት። ባለቤትነቱ የኢትዮጰያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የሆነው የኢፌዴሪ ህገመንግስት  በምዕራፍ ሦስት መሰረታዊ 

ሰበአዊ መብቶችንና ነፃነቶችን ደንገጓል። መንግስት እነዚህን ሰብአዊ መብቶችና ነፃነቶች 

የማክበር ግዴታ እንዳለበትም ይደነግጋል። በዚህ የህገመንግስቱ ምዕራፍ አንቀፅ 13 

“ተፈፃሚነትና አተረጓጎም” በሚል ርዕስ ስር በቁጥር 1 ላይ “በማንኛውም ደረጃ የሚገኝ 

የፌደራል መንግስትና የክልል ህግ አውጭ፣ ህግ አስፈፃሚና የዳኘነት ኣካሎች በዚህ 

ምዕራፍ የተካተቱትን ድንጋጌዎች የማክበርና የማሰከበር ሃላፊነትና ግዴታ አለባቸው።” 

ይላል። 
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የኢትዮጵያ መንግስት  የተባበሩት መንግስታትንና የአፍሪካ ህብረትን የሰብአዊ መብት 

ድንጋጌዎችን ተቀብሏል። እነዚህን የሰብአዊ መብት ስምምነቶች የማከበር ግዴታ አለበት። 

እነዚህ ስምምነቶች እንዳሉ የኢፌዴሪ ህገመንግስት የሰብአዊ መብትና ነፃነት ድንጋጌ 

አካል ናቸው። በህገመንግስቱ ላይ የተካተቱት የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችና ነፃነቶች 

ከአለም አቀፍ ስምምነቶች አኳያ ያላቸውን አተረጓጎም በተመለከተም ህገመንግስቱ 

“በምዕራፍ ሦስት ላይ የተዘረዘሩት መሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶች ድንጋጌዎች ኢትዮጵያ 

ከተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ የሰበአዊ መብቶች ህግጋት፣ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት 

ስምምነቶችና ዓለም አቀፍ ሰነዶች መርሆቸ ጋር በተጣጣመ መንገድ ይተረጎማል።” 

ይላል። 

 

እጅግ የዳበረ የሰብአዊ መብት ጥበቃ ስርአት አላቸው በሚባሉት የበለፀጉ ሃገራትም ሙሉ 

በሙሉ ሰብአዊ መብቶችንና ነፃነቶችን ማረጋገጥ እንዳልተቻለው ሁሉ በኢትዮጵያም ሙሉ 

በሙሉ ተረጋግጧል ማለት አይቻልም። ይሁን እንጂ ከቀደሙት የመንግስት ስርአቶች ጋር 

ሲነፃፀር በኢትዮጵያ ያለው የሰብዊ መብት አያያዝ እጅግ መሻሻል አሳይቷል። 

 

በህገመንግስቱ የተደነገጉትንን የሰብአዊ መብትና ነፃነት ድንጋጌዎች መከበረ ለማረጋገጥ 

በዚሁ ህገመንግስት ላይ በተደነገገው መሰረት የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የእንባ ጠባቂ 

ተቋማት ተመስርተዋል። እነዚህ ተቋማት በመንግስት ህግ አስፈፃሚዎችና የፍትህ አካላት 

የሚፈፀሙ የመብትና ነፃነት ጥሰቶችን፣ አስተዳደራዊ በደሎችን መከላከል የሚያስቸሉ 

ናቸው። እነዚህ ተቋማት ስራ ላይ በቆዩባቸው ያለፉ ዓመታት በርካታ ተግባራትን 

አከናወነዋል። ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥበቃ አተገባበርን 

ለመከታተል እንዲያመች የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮምሽን በሚያዘው 

መሰረት የሰብአዊ መብት ጥበቃ መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል። በዚህ መረሃ ግብረ መሰረት 

ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዟን በየወቅቱ በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት 

ኮምሽን ታስገመግማለች። የእስካሁን የግምገማ ሪከርዷ መሻሻል የሚቀራቸው ነገሮች ያሉ 

መሆኑን ቢያመለክትም አበረታች ነው። 

 

አና ጎሜዝ  በአወሮፓ ህብረት ፓርላማ ደጋፍ አገኘ ያሉት የሻአቢያ ተላላኪዎች 

ያዘጋጁት ሰነድ ላይ ህብረቱ ኢትዮጵያ ላይ ልዩ ጫና እንዲያሳድር በማሰብ “የኢትዮጵያ 
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መንግስት፤ የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ጥበቃ 

ስምምነቶችን እንዲያከብር” በሚል ያሰፈሩት ሃሳብ በሃገሪቱ ከሰብአዊ መብት አያያዝና 

ከነፃነት አጠቃቀም ጋር በተያያዘ የተለየ ችግር ባለመኖሩ መሰረተ ቢስ ጉንጭ አልፋ ወሬ 

ነው። 

 

የአና ጎሜዝና የሻአቢያ የትምስ ጉዳይ አስፈፃሚዎቹ ሰነድ “የተባበሩት መንግስታት 

ድርጅት ልዩ መርማሪና የሰብአዊ መብት ባለሙያዎች ወደ አገሪቱ መጥተው ጉዳዩን 

በመመርመር  ሪፖርት ያቀርቡ ዘንድ መንግስት እንዲፈቅድ” ይላል። ኢትዮጵያ የህግ 

የበላይነትን ከማስከበር ተግባር ጋር በተገናኘ ሊፈፀሙ የሚችሉ የሰበአዊ መብት ጥሰቶችን 

ካለምንም ጣልቃ ገበነት በራስዋ ውስጥ ባለ ገለልተኛ አካል ማጣራትት ችላለች። 

በመሆኑም የሃገሪቱና የህዝቧ ጉዳይ ዋነኛ ጉዳያቸው ያለሆነ ቅጥረኛ አጣሪዎች ገብተው 

እወነቱን ሳይሆን ቀጣሪዎቻቸው የሚፈልጉትን እንዲያወሩ መፍቀድ “ተገቢ ነው” የሚል 

እምነት የለኝም። ይህ ሃገራቸውን የሚወዱና ሉዓላዊነቷ እንዲከበር የሚሹ የሁሉም ዜጎች 

ፈላጎት ነው። 

 

በቅረቡ ኦሮሚያ ውስጥ  ተቀስቅሶ ከነበረው ሁከት ጋር በተያያዘ ፀጥታ በማሰከበር ስራ 

ላይ የተሰማሩ ፓሊሶችንና የአካባቢ ሚሊሻዎችን ጨምሮ የሰዎች ህይወት ማለፉ፣ አካል 

መጉደሉ እውነት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የአውሮፓውያን ኢንቨስተሮችን ጨምሮ በብዙ 

ሚሊየን የሚቆጠር የግል ሃብት፣ የአርሶ አደሮች መኖሪያ ቤቶችና በማሳና በክምር ላይ ያለ 

እህል መቃጠሉ ይታወቃል። የመንግስት ተቋማት፣ ፍርድ ቤቶች ጭምር ከነፋይላቸው 

ወድመዋል። አዲስ አበባን ከክልል ከተሞች ጋር የሚያገናኙ መንገዶች ተዘግተው 

የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መስተጓጎሉና በዚህም በበርካታ ዜጎች ላይ ኪሳራ መደረሱም 

የታወቃል። የፖሊሰ አባላትነና የአካባቢ ሚሊሻዎችን ገድለው መሳሪያ በመቀማት 

የተሸሸጉና አሁንም በህዝቡ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ላይ ስጋት የፈጠሩ ሰዎች አሉ። ይህን 

የሁከቱ ደጋፊ የነበሩት የኦፌኮ ሊቀመነበር ዶ/ር መረራ ጉዲናም ምስክርነታቸውን 

የሰጡበት ጉዳይ ነው። 

 

እንግዲህ ገና በኦሮሚያ ምክር ቤት ያልፀደቀውንና “ለህዝቡ ውይይት ይቀርባል” ተብሎ 

የጠበቅ የነበረውን የአዲስ አበባና ፊነፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ረቂቅ ማስተር ፕላን 
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የፀደቀና ስራ ላይ የዋለ በማስመሰል ህዝቡን አደናገረው ከላይ የተጠቀሰውን ሁከት 

የቀሰቀሱ፣ የመሩና የፈፀሙ ሰዎችና ቡድኖች ማንነት መጣራት አለበት። ተጣርቶ 

በጥፋተኝነት የተጠረጠሩ ለፍርድ ቀርበው በሚቀርብባቸው ማሰረጃ መሰረት ቅጣት 

ሊወሰንባቸው ይገባል። ታዲያ ይህን የማጣራት ተግባር ማከናወን የሚችሉ ገለልተኛ 

አካላት በሃገሪቱ አሉ። የሰበአዊ መብት ኮምሽን ዋነኛው ነው። “በዚህ ተቋም ላይ አመኔታ 

የለም” ቢባልም በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና በፌደራል ደረጃ  የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች የመሰረቱት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ይህን ጉዳይ በገለልተኝነት 

የማጣራት ሃላፊነት ሊሰጠው ይችላል። እናም አና ጎሜዝ በምርጫ 97 ወቅት ሃሰተኛ 

የምርጫ ታዛቢነት ሪፖርት በማውጣት ሃገሪቱን ወደትርምስ ለማስገባት እንደሞከሩት 

አሁንም በኦሮሚያ የተቀሰቀሰውን ሁከት እመረምራለሁ ብለው ገብተው የሚፈተፍቱበት 

እድል በፍፁም የማያገኙ መሆናቸውን ማወቅ አለባቸው። 

 

በመጨረሻም የአና ጎሜዝን እውነተኛ ማነነትና የውሳኔ ሃሳብ የተባለውን ሰነድ ያዘጋጀውን 

አካል ማነነት በግልፅ የሚያሳይ አንድ ነገር አንስቼ በቀጣይ ፅሁፍ የአወሮፓ ህብረት 

ፓርላማ አዳራሽ ውስጥ “የውሳኔ ሃሳብ” በተባለው ሰነድ ላይ አስተያየት የሰጡ አንድ ሁለት 

ግለሰቦችን ሃሳብ ወደመመለከት አሻገራለሁ። የአና ጎሜዝንና ሰነዱን ያዘጋጀውን አካል 

ማንነት በግልፅ የሚያሳየው ነገር “የግንቦት 7 ዋና ፀሐፊ የነበሩትና ከዓመት በፊት ከየመን 

ተይዘው በኢትዮጵያ በእስር ላይ እንደሚገኙ የሚነገርላቸው እንግሊዛዊ ዜግነት ያላቸው 

አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ፤ በአስቸኳይ ይለቀቁ” በሚል የቀረበው ነው። 

 

ሁሉም ኢትዮጵያዊ፣ አና ጎሜዝና የሻአቢያ የትርምስ ስትራቴጂ አስፈፃሚዎቸ ያዘጋጁት 

“የወሳኔ ሃሳብ” የተሰኘ ሰነድ ላይ ተወያዩ የተባሉት በጣት የሚቆጠሩ የአወሮፓ ህብረት 

የፓርላማ አባላትም ግንቦት 7 የተሰኘው ቡድን “የኢፌዴሪ የመንግስት ስርአትን 

በጦርነትና በሽብር ጥቃት አፈርሳለሁ” በሎ ከኤርትራ መንግስት ጋር ተስማመቶ ጥቂት 

ታጣቂዎችን ማሰማራቱን ያውቃሉ።  ይህ ምሰጢር አየደለም። ድርጀቱ በይፋ የሻአቢያ 

መንግስት በሰጠው ኢሳት የተሰኘ ሚዲያው የሚለፍፈው ነው። በይፋ እስከምናወቀው 

ድረስ የአወሮፓ ህብረት አንድ የዓለማችን ሉዓላዊ መንግስት በሃይል ከስልጣን መወገዱን 

አይደግፍም።  እንደ አና ጎሜዝ የመሳሰሉ ግለሰቦችን ያቀፈ በህቡዕ ህገወጥ የመንግስታት 

ለውጥን ሴራ የሚጎነጉንና የሚያስፈጽም አካል አለ ካልተባለ በሰተቀር፣  የአወሮፓ ህበረት 
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በይፋ ህገወጥ የመንግስት ለውጥን አይደግፍም። በመሆኑም የግንቦት 7ን በጦርነትና 

በሽብር የኢፌዴሪን መንግስት ለመናድ የሚያደረገውን ሙከራ አይደግፍም። ግንቦት 7 

የኢፌዴሪ መንግስትን ለማስወገድ ዓላማው አጋር ያደረገው የኤርትራን መንግስት መሆኑም 

እንዲሁ ይታወቃል። የኤርትራ መንግስት ደግሞ ዓለም አቀፍ አሸባሪውን አልሸባብ 

በመሳሪያና በስልጠና በመደገፍ፣ እንዲሁም የኢትዮጵያን መንግስት በሃይል ለመናድ 

ለሚንቀሳቀሰው ግንቦት 7 የተሰኘ ቡድን መጠለያ፣ መሳሪያና ወታደራዊ ስልጠና 

በመሰጠት ተግባር በተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት ማዕቀብ ተጠሎበታል። 

አና ጎሜዝ ይህን ያውቃሉ። 

 

እንግዲህ የግንቦት 7 ዋና ፀሃፊ አንዳርጋቸው ፅጌ፣ የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት 

የምስራቅ አፍሪካን በማተራመስ ተግባሩ ማዕቀበ ከተጣለበት የኤርትራ መንግስት ጋር 

በመሆን    የአወሮፓ ህብረትም የማይቀበለውንና የሚያወግዘውን መንግስታትን በሃይልና 

በሽብር ተግባር የማስወገድ እንቅሰቃሴ ላይ ተሰልፈው ነበር፤ በይፋ። የኢፌዴሪ አቃቤ 

ህግ አቶ አንዳርጋቸውን በዚህ ተግባራቸው ከሶ ጥፋተኝነታቸውን በማስረጃ ማረጋገጥ 

በመቻሉ ቅጣት አስወሰኖባቸዋል። አቶ አንዳርጋቸው አሁን ይህን ቅጣታቸውን እየፈፀሙ 

ነው። ዓለም በሚያወቀው በይፋ በተካሄደ የወንጀል ድርጊት ተከሰው፤ ይህ በተጨባጭ 

ማስረጃ ተረጋግጦ የተቀጡትን አቶ አንዳርጋቸው በምን የሞራልና የህግ አግባብ ነው 

እንዲፈቱ መጠየቅ የሚቻለው? ጥያቄው የህግ የበላይነት መርህን የሚጥስ ነው። ጉዳዩ 

በኣና ጎሜዝ ወዳጅ በሚመራው አሸባሪው ግንቦት 7 ተዘጋጀቶ በአና ገሜዝ የቀረበ መሆኑን 

በግልፅ ያሳያል። ይህ ጉዳይ በአንድም ሰው ቢሆን በአወሮፓ ህብረት ፓርላማ ውስጥ 

መነሳቱ የፓርላማውን ክብር ዝቅ ያደርጋል። 

 


