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  ጉንጭ አልፋ ወሬ 
ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 

01-29-16 

በዚሁ ርዕስ በቀረበ ክፍል አንድ ፅሁፍ ሰሞኑን የአወሮፓ ህብረት አዘጋጀው ተበሎ ወሬ 

የተነዛለት ኢትዮጵያን የሚመለከት የውሳኔ ሃሳብ በማን እነደተዘጋጀ እንዲሁም “የወሳኔ 

ሃሳብ” ተብዬው ወረቀት ላይ የሰፈሩ ጠቂት ጉዳዮችን ተመልክተንናል። በዚህ ክፍል ሁለት 

ፅሁፍ ደግሞ የውሳኔ ሃሰቡ ላይ ለ13 ደቂቃ ያህል ተወያዩ የተባሉ ሰባት ያህል ሰዎች 

ካነሷቸው ሃሳቦች መሃከል አንድ ሁለቱን እነመለከታለን። በቅደሚያ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ 

“እውቀት አለው ተበሎ በኤክስፐርትነት (ራፖርተር) አሰተያየት ከሰጠ ገለሰብ ልጀምር። 

በመቀጠል የአና ጎሜዝን እንመለከታለን። 

 

በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ራፖረተር (ኤክስፐርት) የተባለው ገለሰብ በሰጠው አስተያየት “ 

እዚህ የተገኘነው የኢትዮጵያ መንግስት የአዲሰ አበባ ከተማን ወሰን ለማሰፋት በመወሰኑና 

ይህ ወሳኔ ጉዳት ያደርስብናል ብለው ሰላማዊ ተቃውሞ ባቀረቡ አርብቶና አረሶ አደሮች 

ላይ መንግስት የወሰደውነ የሃይል እርምጃ ለማወገዘ ነው።” በሏል። 

 

በቅድሚያ የኢተዮጰያ መንግስት የአዲሰ አበባ ከተማን ወሰን ለማስፋት ወሳኔ አላሳለፈም። 

በዚህ ጉዳይ ላይ አንድም ውሳኔ በማንኛውም ስልጣን ያለው አካል አልተላለፈም። ሁሉም 

ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያዊና ህጋዊ ሆነው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊመሰከሩት 

እንደሚችሉት፣ የተደረገው አዲሰ አበባና በአዲስ አበባ(ፊንፊኔ) ዙሪያ በሚገኙ የኦሮሚያ 

ከተሞችና የገጠር አካባቢዎች ነዋሪዎች መሃከል ጥብቅ መጠነ ሰፊ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ትስስር ሰላለ የሁለቱንም አካባቢ ነዋራዎች የተሟላ ተጠቃሚ ለማደረግ 

የሚያስችል የጋራ ማሰተር ፕላን የማዘጋጀት ስምምነት ላይ ነው የተደረሰው። በዚህ 

ስምምነት ውስጥ የፌደራል መንግስት የለበትም። የጋራ ማስተር ፕላን ረቂቁን ለማዘጋጀት 

የተስማሙት የአዲሰ አበባ አሰተዳደርና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስታት ናቸው። ይህ 
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ማሰተር ፕላን በህገመንግስት የተረጋገጠውን የኦሮሚያ ወሰንና  የህዝቡን ራሱን በራሱ 

የማሰተዳደር መብት የሚጋፋ አይደለም። 

 

ይህ ረቂቅ ሰነድ በባለሞያዎች ተጠንቶ ተዘጋጀ እንጂ ሰነዱን በህግነት የማፅደቅ ስልጣን 

ባለው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አልፀደቀም። በመሆኑም 

“ስለኢትዮጵያ አውቃለሁ” ብለው የተናገሩት ራፖርተር ያልተደረገ የፈጠራ ወሬ ነው 

ያወሩት። 

 

ራፖርተሩ ይህን ገና በመጀመሪያ ረቂቅነት ደረጃ የነበረን ሰነድ “የኦሮሚያን ወሰን 

የሚጥስ” ብለው  ሰለጉዳዩ ምንም የማያውቁ መሆናቸውን በማረጋገጥ አለተገደቡም፣ 

ማሰተር ፕላኑ “የኦሮሞ  አርብቶ አደሮችን መሬት ይወስዳል” ብለዋል። አዲሰ አበባን 

እና/ወይም ኦሮሚያን የሚያውቅ ማንኛውም ሰው ሊመሰከረው እንደሚችለው በአዲሰ አበባ 

ከተማ ዙሪያ ባሉ የኦሮሚያ አካባቢዎች አርብቶ አደሮች የሉም፤ አርሶ አደሮች እንጂ። 

በኦሮሚያ ውስጥ አርብቶ አደሮች ያሉት ከአዲሰ አበባ ቢያንስ ከ200 ኪሎ ሜትር ርቀት 

በኋላ በምስራቅ ሸዋ ከረዩ አካባቢ ነው። ከዚህ በቀረበ ስፍራ ላይ አርብቶ አደሮች 

አይኖሩም። እናም “ማሰተር ፕላኑ የአዲሰ አበባን ወሰን በማስፋት አርብቱ አደሩን 

ያፈናቅላል” በሚል የቀረበው ሃሳብ የሰውየውን አላዋቂነት አጋልጧል። ራፖርተሩ 

ስለኢተዮጵያ አለማወቅ በቻ ሳይሆን “በል” ተበሎ የተነገረውን እንኳነ አሰተካክሎ መናገር 

አለመቻሉን ነው ያጋለጠው።   

 

ስለኢትዮጵያ አንዳችም ግንዛቤ እንደሌለው ያረጋገጠው ራፖርተር በዚህ አላበቃም።  

“ኢትዮጵያ የከሸፈ ዴሞክራሲ ያለባት ሃገር ነች። የሃገሪቱ ዴሞክራሲ በኦሮሞዎች ላይና 

በሌሎች ብሄሮች ላይ ጫና በሚያሳድር አንድ ፓርቲ ተጠልፏል።” ሲል ቀባጥሯል። 

የዴሞክራሲ ዋነኛ መገለጫ  የፈቀዱትን አመለካከት የመያዝ፣ አመለካከትን የመገለፅ፣ 

በግልና ከሌሎች ጋር በመደራጀት አመለካከትን የማራመድ፣ በአመለካከት ለስልጣን 

ፉክክር መቀረበ . . . መብተና ነፃነት መረጋገጥ ነው። ይህ መብት በመረጋገጡ በሃገሪቱ 

በፌደራልና በክልል ደረጃ የሚነቀሳቀሱ ከ70 በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተደራጅተዋል። 

ፓርቲዎቹ አቋማቸውን በይፋ ያለምንም ክልከላ ሲያራመዱ ቆይተዋል። ባለፉ ሃያ 

ዓመታት የተካሄዱ አምስት ዙርምርጫዎችም ላይ ተፎካክረዋል። በተለይ እሰከሶሰተኛው 
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ዙር በተካሄዱት ምርጫዎች ተቃዋሚዎች በህዝብ ድምፅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

መቀመጫዎችን መጋራት ችለው ነበር። 

 

እነዚህ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚሳተፉባቸው ምርጫዎች ፍትሃዊ ፉክክር የሚደረግባቸው 

እንዲሆኑ መንግስት በነፃ ራሳቸውን ለህዝብ የሚያስተዋውቁበትና የምረጡኘ ቅስቀሳ 

የሚያካሂዱበት የሬደዮና የቴሌቪዥን የአየር ሰአት፣ የጋዜጣ አምድ የሰጣቸዋል። ለምርጫ 

ቅስቀሳ የሚጠቀሙበት የድጎማ ባጀትም የመደብላቸዋል። ይህ ምናልባት በየትኛውም 

ዴሞክራሲያዊ ሃገር የማይደረግ፣ መንግስት የሃገሪቱ ዴሞክራሲያዊ የመድብለ ስርአት 

እንዲጎለብት በማሰብ ያደረገው ነው። እርግጥ ባለፉ አምስት ምርጫዎች የስልጣን ውክልና 

ማገኘት የቻለው ኢህአዴግ ብቻ ነው። ይህ የሆነው ደግሞ በህዝብ ውሳኔ ነው። የህዝብን 

ወሳኔ መቀበል የጎመዘዛቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ቢያጣጥሉትም ምርጫው ትክክለኛ 

አለመሆኑን ግን በተጨባጭ ማስረጃ ማረጋገጥ አልቻሉም።  

 

በመሰረቱ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተካሂዷል ወይም አልተካሄድም የሚያስበለው አንድ 

ፓርቲ በተከታታይ በማሸነፉ ወይም ፓርቲዎች በመፈራረቃቸው ሳይሆን፣ በምርጫው 

ሂደት ነው። ምርጫው አሳታፊ፣ ፍትሃዊ፣ ግልፅ  ከሆነ ዴሞክራሲያዊ ነው። ይህ ከተሟላ 

አንድ ፓርቲ ለሃያ፣ ሃምሳ፣ ሰባ . . .ተከታታይ ዓመታትም አሸናፊ  ሆኖ ቢወጣ የምርጫው 

ዴሞክራሲያዊነት አይቀየርም። የኢትዮጵያም ሁኔታ ከዚህ አኳያ ነው መታየት ያለበት። 

አናም የአና ጎሜዘ ራፖርተር (ተንታኝ ባለሞያ) እንዳወሩት በኢትዮጵያ የተጠለፈ 

ዴሞክራሲ የለም። ኢህአዴግ በቀጣይነትም በህዝብ ውክልና ስልጣን ሊረከብ ይችላል። 

ይህን የሚወስነው ህዝቡ በቻ ነው።   

 

የአና ጎሜዝ ራፖርተር ትንተናቸውን ሲያጠቃለሉ “የአወሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ እርዳታ 

ከሚሰጡ መሃከል ግንባር ቀደም እነደመሆኑ መጠን፣ የኢትዮጰያ መንግስት ሰብአዊ 

መብትን ለማስከበር የገባውን ቃል እንዲያከብር ማስገደድ የኖረበታል።” ብለዋል። 

 

እርግጥ ነው የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ ድጋፍ ያደርጋል። የድጋፉ ዓላማ ኢትዮጵያ 

የአወሮፓ ሃገራትን አና ወይም የአወሮፓ ህብረትን ትእዛዝ እንድትፈፅም ማባበያ ሳይሆን 

በዓለም አቀፍ ትስስር ውስጥ መጠቃቀም ላይ የተመሰረተ ግንኙነት የመመሰረተ የኢኮኖሚ 
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አቅም ያላት፣ የዓለምን ሰላም ለማረጋገጥና ለመደጋገፍ አጋር ልትሆን የምትችል ሃገር 

እንድትፈጠር በማሰብ ነው። እርግጥ በተለይ የአሰቸኳይ ግዜ ችግርን ለመቋቋም የሚሰጡ 

እርዳታዎች ከሰበአዊነት የመነጩ መሆናቸው አይካድም። 

 

የአውሮፓ ህብረትና የህብረቱ አባል ሃገራት ከላይ የተገለፀውን ዓላማ መነሻ በማድረግ 

ለኢትዮጵያ ድጋፍ ሲያደርጉ እርግጥ ኢትዮጵያ ዓላማውን ማሳካት የሚያስችል 

አስተማማኝ ሁኔታ ላይ መኖሯን አረጋግጠው ነው። የአወሮፓ ህብረት አባል ሃገራትና 

የአወሮፓ ህብረት ኮሚሽን ይህን ጠንቅቀው የሚያውቁ የመስለኛል። የኢትዮጵያ 

መንግስትና ህዝብ በዓለም ኢትዮጵያ አቀፍ ትስስር ውስጥ ጠቃሚ ድርሻ ያላት ሃገር 

ወደመሆን እየተሸጋገረች ያለችና ዘላለም በእርዳታ የምትኖር ተመፅዋች ሃገር ሆና 

እንደማትቀር የተገነዘቡበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ባለፉ ሁለት አስርት ዓመታት 

የተመዘገበው በአፈሪካ ቀዳሚ የሆነው ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እደገትና እድገቱ 

ያመጣው ልማት፣ ድህነት የቀነሰበት ደረጃ፣ በሃገሪቱ ያለው አስተማማኝ ሰላምና 

መረጋጋት፣ ሃገሪቱ ከራስዋ አልፋ ለምስራቅ አፈሪካ ሰላምና መረጋጋት እያበረከተች ያለው 

ድርሻ ይህን አረጋግጧል። 

 

እናም የአና ጎሜዝ ወዳጅ የሆኑ የኤርትራ መንግስት ምስራቅ አፍሪካን የማተራመስ 

ስትራቴጂ አስፈፃሚ ቡደኖች ባዘጋጁት  የሰብአዊ መብት ጥሰት ተረት መነሻነት 

የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ የሚያደርገውን ድጋፍ ቢያቆም የመደጋገፉን ዓላማ 

ከማናጋቱና የሚፈለገውን ውጤት ከማራቅ ያለፈ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። 

የአወሮፓ ሃገራት አና ጎሜዝና ራፖርተራቸውም ጭምር የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያወቁ 

የመስለሻል። ኢትዮጵያ በታሪኳ በማንኛውም ምክንያት ለሚደረግ የምእራባውያን ጫና 

ተነበርክካ አታውቅም። በቸኛዋ በቅኝ ግዛት ያልተያዘች የአፍሪካ ሃገርም ነች። እናም 

አሁን የአሮፓ ህብረት እርዳታውን ያቆማል ብላ የምትርድ አገረ አይደለችም። ከአወሮፓ 

ህብረት የሚደረግላት ድጋፍ በሙሉ እንኳን ቢቋረጥ የእድገት ጉዞዋ በተወሰነ ደረጃ 

ይጓተት እንደሆነ እንጂ እነደማይገታ፣ ህልውናዋም እንደማይጠፋ ታውቃለች። በዚህ ላይ 

በመጠቃቀም ላይ የተመሰረተ ትብብረ የሚፈለጉትና ይህን ለማሳካት ድጋፍ የሚያደረጉት 

የአወሮፓ ህብረትና አባል ሃገራቱ  ብቻ አለመሆናቸው መታወቅ አለበት። ኢትዮጰያ ባለፉ 

አስራ ሁለት አመታት ያስመዘገበችው እድገት ላይ ትልቅ ድጋፍ ያደረጉት የትኞቹ 
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ሃገራት እነደሆኑ ዞር ብሎ መመልከት ለዚህ በቂ አስረጂ ነው። አናም  “እርዳታ በማቋረጥ 

ኢትዮጵያን እናንበርክክ” የሚለው የአና ጎሜዝ ራፖርተር ወሬ ቁም ነገር የሌለው ጉንጭ 

አልፋ ወሬ ነው። 

 

በመጨረሻም ወደ “የውሳኔ ሃሳብ” ተብዬ ወረቀት ባለቤት አና ጎሜዝ እንመለስ። ቀደም 

ሲል በክፍል አንድ ፅሁፍ ላይ እነደተመለከትነው የአወሮፓ ህብረት ፓርላማ አባል የሆኑት 

ፖርቹጋላዊቷ ወ/ሮ አና ጎሜዝ በኢፌዴሪ መንግስት፣ በኢህአዴግና ኢህአዴግን ይደግፋሉ 

ብለው በገመቷቸው ወገኖቸ ላይ ጭፍን ጥላቻ፤ ለግንቦት 7 መሪዎች ደግሞ በተለይ 

ለብርሃኑ ነጋ ጭፍን ፍቅር አላቸው። እንግዲህ “ይህ ለምን ሆነ?” በሎ መከራከር 

አይቻልም። በጭፍን ጥላቻና ፍቅር የናወዙት ወ/ሮ አና ጎሜዝ በኢትዮጵያ ላይ የያዙት 

አቋምና በየአጋጣሚው የሚገለፁት  አቋማቸው ጉንጭ አልፋ ወሬ መሆኑን ማሳየት ግን 

ተገቢ የመስለኛል። 

 

እንግዲህ ወ/ሮ አና ጎሜዝ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናን በተለየ በቀጠናው የሰላም ደሴት 

የሆነችውን ኢትዮጵያ የመተራመስ ስትራቴጂ ቀርፆ የሚንቀሳቀሰው ሻአቢያ የትርምስ 

ጉዳይ አስፈፃሚ የሆነው ግንቦት 7 ወዳጅ ናቸው። ታዲያ ሰሞኑን ይህን ወዳጃቸውን 

የሚያስፈነድቅ አንድ ውለታ ለመዋል ሞክረዋል። ራሱ ግንቦት 7ና መሰሎቹ የቸከቸኩትን 

ኢትዮጵያ ላይ ጫና የማሳደር ዓላማ ያለው ወረቀት  ለአውሮፓ ፓርላማ መቅረብ የሚችል 

የውሳኔ ሃሳብ ይሆን ዘንድ በማሰብ ለጥቂት የፓርላማው አባላት አሳይተው አስተያየት 

መቀበላቸው ነው። 

 

ታዲያ በዚህ አና ጎሜዘ ባዘጋጁትና በዋና ተዋናይነት በተሳተፉበት ሃያ ያህል የአወሮፓ 

ህብረት ፓርላማ አባላት የተገኙበት ስብሰባ ላይ አስተያየት ሰጥተዋል። አና ጎሜዝ 

የሰጡት አሰተያየት ከሌሎቹ አምስት አስተያየት ሰጪዎች የለያል። ልዩ የሚያደርገው 

አምሰቱም አሰተያየት ሰጪዎች ባለፉ አስራ ሁለት አመታት በኢትዮጵያ ለተመዘገበው 

እድገት እንዲሁም ኢትዮጵያ የአውሮፓ ሃገራት ከተቀበሉተ በላይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን 

የውጭ ሃገር ሰደተኞች ያስጠለለች ሃገር ለመሆኗ እውቅና ሲሰጡ አና ጎሜዝ ግን ይህንንም 

መካዳቸው ነው።  
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ወ/ሮ አና ጎሜዝ በሰጡት አስተያየት “ በአዲሰ አበባ የተካሄደወና ለ150 ሰዎች ህይወት 

መጥፋት ምክንያት የሆነው ተቃውሞን ለማፈን የተወሰደው እርምጃ የኢትዮጵያ መንግስት 

ማንኛውንም ተቃውሞ ለማፈን የሚከተለውን የጭካኔ ፖሊሲ የሚያሳይ የቅርብ ግዜ አስረጂ 

ነው። መንግስት የሰበአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች እንዲዘጉ በማሰብ የውጭ እርዳታ 

እንዳያገኙ ከልክሏል። ሃሰተኛ የእድገት አሃዝን ያዘጋጃል። ህዝቡን ከመሬቱ ያፈናቅላል። 

ይህ ሁሉ የሚሆነው በአፍሪካ ህብረትና በአወሮፓ ህብረት እንዲሁም በህብረቶቹ አባል 

ሃገራት ድጋፍ ነው። እነዚህ ሃገራት ለኢትዮጵያ መንግስት ባጀት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። 

ይህ ኢትዮጵያን ወደብጥብጥ እያስገባ ነው። በ2011 በአረቡ ዓለም ከተካሄደው አብዮት 

መማር የገባናል።” ብለዋል። 

 

ይህ በግርድፉ የጠቀሰኩት አና ጎሜዝ በፅሁፍ ያቀረቡት አስተያየት በክፍል አንድ ፅሁፍ 

ላይ ከጠቀስኩት አቶ አብደራህማን ከነገሩነ የአና ጎሜዝ ንግግር የተለየ አይደለም። 

በግንቦት 7ና በሌሎቸ ህገወጥነትን ዋና መስመራቸው ባደረጉ ተቃዋሚ ሃይሎች ተፅፎ 

የተሰጣቸውን ነው ያነበቡት። እንደ አቶ አብሩራህማን እዛው ተገኝቶ የሚያፋጥጣቸው ሰው 

ቢኖር እንደለመዱት “እኔ ምን ላድርግ የሰጡሽን ነው የተናገርኩት” ይሉ እንደነበረ ምንም 

ጥርጥር የለውም። 

 

ለማንኛውም ከአዲስ አበባና ከፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ረቂቅ ማስተር ፕላን ጋር በተያያዘ 

በአዲስ አበባ ከተማ ምንም አይነት የተቃውሞ እንቅስቃሴ አልተካሄደም። አና ጎሜዝ 

ይህን ከየት እንዳመጡት እርሳቸው ብቻ ነው የሚያውቁት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ 

ተቃዋሚዎች የዚሀ አየነተ የለየለት ሃሰተኛ መረጃ የሰጧቸዋል የሚል ግምት የለኝም። 

በአና ጎሜዝ ሸንጎ ላይ አሰተያየት የሰጡት አምስቱም ሰዎች የሰበአዊ መብት ተሟጋቾችን 

ሪፖርት እየጠቀሱ የሟቾቹ ቁጥር 140 መሆኑን ሲጠቀሱ አና ጎሜዘ ግን 150 መሆኑን ነው 

የተናገሩት። ይህ አሃዝ የሁከቱ ዋና ጠንሳሸና መሪ ናቸው ተብለው የሚጠረጠሩ ቡድኖች 

የሚጠቅሱት ነው። ይህ በራሱ የአና ጎሜዘ ወሬና “የውሳኔ ሃሳብ” ተብዬ ወረቀት በአውሮፓ 

ህብረት የፓርላማ አባል አነሳሽነት የተዘጋጀ ሳይሆን ፅንፈኛ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎቸ 

አዘጋጅተው ለፓርላማው እንዲያቀርቡ ለአና ጎሜዘ የሰጧቸው መሆኑን ያረጋግጣል። ይህን 

ሁኔታ እኔ ፓርላማውን እነደመደፈር ነው የምቆጠረው። ይህን ወረቀት ፓርላማው እንደ 

ቁም ነገር ከቆጠረው፣ እንደሚገመተው ትላልቅ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን በጥንቃቄ መርምሮ 
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የሚወስን ተቋም ሳይሆን ጉቦ የተከፈላቸው የፓርላማው አባላት የሚቀርቡለትን ሁሉ ዋጋ 

የሚሰጥ ትንሽ ተቋመ መሆኑን ይመሰክራል። 

 

በሰሞኑ ሁከት ተገደሉ ያሏቸውን ያልተረጋገጡ የሟቾች ቁጥር የጠቀሱት አና ጎሜዝ 

ሁኔታው መንግስት ማንኛውንም ተቃውሞ ለማፈን የሚከተለውን ፖሊሲ ያሳያል ብለዋል። 

በመሰረቱ የአዲሰ አበባና የየፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞነ የተቀናጀ ረቂቀ ማሰተር ፕላን 

“ህገመንግስታዊ ምብታችንን ይጥሳል” የሚል ስጋት አድሮባቸው ተገቢ ተቃውም ያቀረቡ 

ሰዎች መኖራቸው አይካድም። መንግስት ለዚህ አይነቱ ተቃውሞ በውይይት ምላሽ 

ለመሰጠት በተደጋጋሚ ሲገልፅ ከመቆየቱ ባሻገር፣ በኋላም ተቃውሞ ከነበራቸው 

የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ማስተር ፕላኑን ሙሉ በሙሉ ለማንሳት ያበቃ ውይይት 

አካሂዷል። ይህ መንግስት ተቃውሞን በሃይል የማፈን ፖሊሲ እንደማይከተል በግልፅ 

ያረጋግጣል። እናም አና ጎሜዝ እንደውጭ ሃገር ዜጋ የኢትዮጵያን ጉዳይ በገለልተኝነት 

ሳይሆን ከፅንፈኛና ኢትዮጵያን ለማተራመስ ከሚራወጡ ቡድኖች ጋር ተሰልፈው 

በአድልዎ የተመለከቱት መሆኑን ያረጋግጣል። 

 

“መንግስት የሰበአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች እንዲዘጉ በማሰብ የውጭ እርዳታ 

እንዳያገኙ ከልክሏል።” ብለዋል ወ/ሮ አና ጎሜዝ። ይህ የአና ጎሜዝ አሰተያየት ባለፉት 

ሰባት አመታት በተደጋጋሚ ሲነሳና ምላሽ ሲሰጥበት የቆየ የሰለቸ ወሬ ነው። ጉዳዩ የሲቪክ 

ማሀበራትና የበጎ አድራጎተ አዋጅነ መነሻ ያደረገ ነው። በመሰረቱ ይህ ህግ በሃገሪቱ 

ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ ሲቪክ ማህበራት ኢትዮጵያዊ  መሆነ አለባቸው በሎ ነው 

የደነገገው። ይህ ያለምክንያት አይደለም የተደረገው። የውጭ ሲቪክ ማህበራት ከኢተዮጵያ 

ህዝብ ዘላቂ ጥቅምና ፍላጎት፣ መብትና ነፃነት ይልቅ ገንዘብ አየከፈለ የሚያንቀሳቅሳቸውን 

ቡድን ፍላጎትና ጥቅም ለማስጠበቅ ተግባር ቅደሚያ ሰለሚሰጡ ሃገሪቱ በሌሎች ፍላጎተ 

እንድትመራ አሰገዳጀ ሁኔታና ሁከት ከመፍጠር ያለፈ ጥቅም የላቸውም ከሚል መነሻ 

ነው። ይህ ደግሞ ትክክል ነው። በተለይ ከምእራባውያን ጋር የማይጣጣም ፖሊሲ 

በሚከተሉ የምስራቅ አወሮፓና የኢሲያ ሃገራት ከአስር ዓመት ወዲሀ የተካሄዱትን ህገወጥ 

የመንግስት ለውጦች መመልከት ለዚህ በቂ አሰረጂ ነው። በእነዚህ ሃገራት በከተማ ነውጥ 

የመንግስት ለውጥ የተደረገውና ለማደረግ የተሞከረው የሃገራቱን ዜጎች ጥቅምና ፍላጎት 

ለማረጋገጥ ሳይሆን የምእራባውያን ካፒታሊስቶችን ዘላቂ ጥቅም ለማስጠበቅ ዓላማ ነው። 
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በመሆኑም የውጭ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና እነዚህ በገንዘብ አየደገፉ 

የሚያንቀሳቀሷቸው “ሃገር በቀል” የሚል ማስመሰያ የተለጠፈባቸው ሲቪክ ማህበራት 

የኢተዮጵያውያንን ሰበአዊ መብት ማረጋገጥና የሃገሪቱን ዴሞክራሲ ማጎለበተ እንዳጋጣሚ 

ያደርጉት እንደሆነ እንጂ ዋና አላማቸው ሰላልሆነ፤ የገንዘብ ለጋሾቻቻውን ጥቅም 

ለማስጠበቅ ሲሉ ሃገር ከማፈረስ እንደማይመለሱ በተግባር ስለተረጋገጠ ይህን መከላከል 

የማንኛውም ሉአላዊ ሃገር መንግስት ግዴታ ነው። አዋጁም ይህንን ነው ያደረገው።  

 

አና ጎሜዝ የሚጮሁት ሰብአዊ መብት በማስከበርና ዴሞክራሲ በማጎልበት ሽፋን አሁን 

ኢትዮጵያ ላይ የያዙትን አቋም የሚያስፈፅምላቸው ተቋም ስላጡ ነው፤ የሚፈልጉትን 

የሚያነግሱበት፣ የማይፈልጉትን የሚሽሩበት። ይህ ከዚህ ቀደምም በኢትዮጵያ ላይ ተደርጎ 

አያውቅም፤ ለወደፊትም አይደረግም። ኢትዮጵያ ከውጭ ተፅአኖ ነፃ ሆና ሉአላዊቷን 

አስከብራ የኖረች፣ ለወደፊትም በዚሁ አኳኋን የምትኖር ሃገር ነች። 

 

አና ጎሜዝ በአስተያየታቸው” መንግስት ሃሰተኛ የእድገት አሃዝን ያዘጋጃል።” በለዋል። 

የዓለም ባንክ የገለፀው የ10 በመቶ የአስር አመት ተከታታይ እድገትና የዚህ ቀጣይ 

መሆን፣ ዓለመ አቀፉ የገነዘብ ተቋም (አይ ኤም ኤፍ) የገለፀው የ8 በመቶ እደገትና የዚህ 

ቀጣይነትንስ ማን የፈጠረው የሆን?  

 

አና ጎሜዝ በመጨረሻም “ይህ ሁሉ የሚሆነው በአፍሪካ ህብረትና በአወሮፓ ህብረት 

እንዲሁም በህብረቶቹ አባል ሃገራት ድጋፍ ነው። እነዚህ ሃገራት ለኢትዮጵያ መንግስት 

ባጀት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።” በማለት በድጋፍ እቀባ የእርሳቸውን አቋም ለማስፈፀም 

ኢትዮጵያን እንዲያስገድዱ ጠቆመ አድርገዋል። በዚህ ዙሪያ የራፖርተራቸውን አስተያየት 

ስመለከት ምላሽ ስለጠሁበት መደገም አልፈልግም። 

 

በአጠቃላይ ሰሞኑን አና ጎሜዝ ለጥቂት የአወሮፓ ፓረላማ አባላት ያቀረቡትን “የውሳኔ 

ሃሳብ ተብዬ” ወረቀት የሻአቢያ የትርምስ ስትራቴጂ አሰፈፃሚ የሆነወ ግንቦት 7 

ሚዲያዎቸ “ኢትዮጵያ ላይ ሸምቆቆ ሊጠብቅ ነው” በሚል የነዙት ወሬ ምንም ፍሬ የሌለው 

ጉንጭ አልፋ ወሬ ነው። በመጀመሪያ የአወሮፓ ህበረት ፓርላማ የወሳኔ ሃሳብ 
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የማመንጨት ስልጣን የለውም። ይህ ስልጣን የኮምሽኑ ነው። ፓርላማው በአንዳንድ 

ጉዳዮች ላይ የውሳኔ ሃሳብ ቢያመነጭ እንኳን ያመነጨውን የወሳኔ ሃሳብ ራሱ ማፅደቅ 

አይችልም። ወደኮሚሽኑ መርቶ ኮሚሽኑ የውሳኔ ሃሳቡን አምኖበት መልሶ ሲልክለት ነው 

ወደድምፅ አሰጣጥ የሚሄደው። እናም የሰሞኑ የአና ጎሜዝ የውሳኔ ሃሳብ የተባለለት ወረቀት 

ዋጋ እንዳለው ተደርጎ የሚቆጠረበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለው። በዚህ ላይ ይህ የውሳኔ 

ሃሳብ ቀረበበት የተባለው የፓርላማ ስብሰባ ላይ የተገኙት የፓርላማ አባላት በተጋነነ ግምት 

ከ27 አይበልጡም። ልብ በሉ ፓርላማው 751 አባላት ነው ያሉት። ውሳኔ የሚያሳለፈው 

በ50 +1 አብላጫ ድምፅ ነው። እናም በአና ጎሜዝና በወዳጆቻቸው የተዘጋጀው የውሳኔ 

ሰነድ መናኛ ወረቀት ነው፤ በዚሀ ዙሪያ ተደረገ የተባለውም ውይይትና በውይይቱ ዙሪያ 

የቀረቡ ዘገባዎች ጉንጭ አልፋ ወሬዎች ናቸው። 

 


