
    የጽንፈኛው ዳያስፖራ የወደቀ ፖለቲካ    

ወንድይራድ ሐብተየስ 11-23-16 

ጥላቻን በማራገብ የሚመጣ ለውጥ  ሁሉንም የሚያጠፋ መሆኑን ጽንፈኛው የዳያስፖራ አባላት 

በአግባብ የተረዱት አይመስልም። ጽንፈኛው የዳያስፖራ ፖለቲከኞች  የገነገነ  የስልጣን ሱስ 

ተጠናውቷቸዋል።  ይህ አካል ስልጣን በመናፈቅ  በአገራችን ሁከትና ብጥብጥ እንዲነግስና   

ህዝቦች እርስ በርስ እንዲተላለቁ  የተለያዩ  ዘግናኝ  ቅስቀሳዎችን ሲያደርግ  ቆይቷል። ለዘመናት 

አብረው በኖሩ ህዝቦች  መካካል  ጠላቻን  ሰብኳል።   ይህ ሃይል ተጨባጭነት በሌለው መረጃ 

ላይ ተመስርቶ  በህዝቦች መሃል  ቅሬታን ለመፍጠር ያልቧጠጠው  ነገር አልነበረም። 

ያልፈነቀለው  ድንጋይ የለም።  አሁን ላይ  የጽንፈኛ የዲያስፖራው ስብስብ እርስ በራሱ 

ወደሚበላላበት ደርጃ ወርዷል። የአቶ ጃዋርና የዶ/ር ብረሃኑ ምኞት ከሽፏል።   

በየትኛውም መስፈርት የእነ የዶ/ር ብረሃኑና  የጃዋር መሃመድ ግንባር ሊፈጥሩበት የሚያስችላቸው 

መልካም አጀንዳ ሊኖራቸው አይችልም። ይሁንና እነዚህ አካላት አገር ለማፍረሰና ህዝብን 

ለማጫረስ ግንባር  ፈጥረው  ሲሯሯጡ ተመልክተናል። እነዚህ የጥፋት ሃይሎች  ህዝብን የማባላት 

አላማቸው ተሳክቶላቸው  ቢሆን ኖሮ አገራችንን  የደም ምድር  ወይም “አኪልዳማ” ያደርጓት 

ነበር።  ጽንፈኛው ዳያስፖራ ሁሌም የሚያስበው እነሱን  ወደስልጣን ማማው የሚሰቅላቸው 

የመሰላቸውን ነገሮች ከመፈጸም ወደኋላ አይሉም። ለእነሱ የደሃ ልጆች ደም ምናቸውም አይደለም። 

ለእነሱ የአገር አንድነትና  የህዝቦች አብሮነት የሚገዳቸው ጉዳይ አይደለም። የእነርሱ  ግብ 

ስልጣንና ስልጣን ብቻ ነው።  

ከእነዚህ ጽነፈኛ የዳያስፖራ አባላት ጋር በቅርበት የሚሰሩ አንዳንድ የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ነን 

ባይ ድርጅቶችም ለአገራችን አልተኙላትም። እነዚህ ድርጅቶች ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት 

በተለይ ደግሞ ፈጣን እድገት ማስመዝገብ ከጀመርንበት ባለፉት 13 ዓመታት ወዲህ በአገራችን 

ላይ ያልተቋረጠ ዘመቻ ከፍተውባታል።   

በቅርቡ እንኳን ስንመለከት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አለም አቀፋዊ አሰራር ሆኖ ሳለ የእኛ አገርን  

የመብት ማፈኛ አድርገው  አቅርበውታል።  አንዳንድ የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ነን ባይ 

ድርጅቶች በአገራችን ላይ  የሚያቀርቧቸውን የተለመዱ  የሃሰት  አሊያም እጅግ የተጋነኑ 

ውንጀላዎችን ሲያቀርቡ ታይተዋል።     

በበለጸጉት አገራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲተገበር እነዚህ የመብት ተከራካሪ ነን የሚሉ ድርጅቶች 

ሲከሷቸው ወይም ሲወነጅሏቸው ተመልክተን አናውቅም።  እነዚህ ሃይሎች የበለጸጉ አገራትን  



የማያደርሱትን  የመብት ረገጣ ሳቢያ ሲወነጅላቸው ወይም  ሲወርፉቸው አድምጠን አሊያም 

ተመልክተን አናውቅም። ሁሌም የሚወነጀሉት ታዳጊ አገራት በተለይ ከምዕራባዊያን የተለየ 

በአይዲዮሎጂ የሚያራምዱ አገራትን ነው።   

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ  ቀውስ ማብረጃ፣  የአገርንና ዜጎችን ደህንነት ማስጠበቂያ ህገመንግስታዊ 

አሰራር ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የዴሞክራሲ ተምሳሌት ተደርገው የሚወሰዱት በምዕራባዊያን 

አገሮች ሳይቀር  (አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ቱርክ ወዘተ አሁን ድረስ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ያሉ 

አገራት ናቸው)  የተለመደ አሰራር ሆኖ ሳለ ለእኛ አገር ሲሆን ክፋቱ እምኑ ላይ እንደሆነ ግልጽ 

አይደለም።   የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ  በኢፌዴሪ ህገመንግስት  በግልጽ ተደንግጓል። ኢትዮጵያ 

ያወጣችው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ  ምንነቱን፣ አስፈላጊነቱን፣  ህገመንግስታዊና አለም አቀፋዊ  

መርሆዎችን መሰረት ያደረገ እንደሆነ ማረጋገጥ  የሚከብድ ነገር አይደለም። 

እንግዲህ ይህ አሰራር  ለሃብታም አገራት  ቀውስ ማስወገጃ ዜጎቻቸውን ከከፋ ጉዳት መታደጊያ  

ተደርጎ ሲወሰድ ለደሃ አገር ደግሞ ለሰብዓዊ መብት ጥሰት ምክንያት  ተደርጎ መወሰዱ አግባብነት 

የጎደለውና የተዛነፈ  አስተሳሰብ  መሆኑን መረዳት የሚከብድ አይደለም። አንድ  አውሮፓ 

የሰነበተ ወዳጄ ሲያጫውተኝ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሳቢያ በፈረንሳይ ከተሞችና  አለም ዓቀፍ 

ኤርፖርቶች  እስከአፍንጫቸው  የታጠቁ ሰራዊቶችን ማየት በጣም የተለመደ ተግባር ነው። በእኛ 

አገር እንኳን በኤርፖርቶች በከተማዎች አካባቢ  እንደዚያ የታጠቁ ሰራዊቶችን ማየት ብዙ 

የተለመደ ነገር አይደለም። ነገር ግን ለውንጀላና ለወቀሳ የተፈለግነው እኛ ነን። ግን ለምን?     

የሰዎች መብት ተከራካሪ ድርጅት ወይም ሂዩማን ራይትስ ዎች በመባል የሚታወቀው ድርጅት 

በቅርቡ ያወጣው መግለጫ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ተግባራዊ ያደረገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ  

የሰብዓዊ መብት ቀውስ ሊያስከትል ይችላል በሚል በገና ለገነና ላይ የተመሰረተ ውንጀላ 

አቅርቧል፡፡ ሂዩማን ራይትስ ዎች ወትሮም ቢሆን የኢትዮጵያን መንግስትን  ምክንያት ፈልጎ  

መወንጀል፣ መንግስት የሚሰራቸውን ስራዎች ሁሉ ማጣጣል  የሚቀናው ድርጅት ነው። ይህ 

ድርጅት  ሰሚ ጆሮ  አላገኘም እንጂ  አገራችንን  ለማወክ መቼም ታክቶ  አያውቅም። ሂዩማን 

ራይትስ ዎች ከዚህ በፊት   በሃይማኖት ጉዳይ፣ በመሬት ቅርምት፣ በነጻ ፕሬስ ስም፣  በሲቪክ 

ማህበራት አዋጅ ወዘተ ስም  በአገራችን ቀውስ እንዲቀሰቀስ ወይም መንግስትንና ህዝብን 

ለማራራቅ ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም። ሁሉም ከሸፉበት እንጂ።  

የእዚህች አገር መፍትሄው ያለው አዚሁ አገር ቤት ውስጥ ባለን ዘጎቿ እንጂ አገርን በተለያየ 

መንገድ ጥሎ በኮበለሉ አካላት ሊሆን አይገባም። ውጭ ያሉ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን በአገራቸው ጉዳይ አያገባቸውም ማለቴ ሳይሆን  ወሳኝ መሆን ግን አይገባቸውም 



ባይ ነኝ። እነዚህ አካላት  (ሁሉም ባይሆኑ በርካቶቹ በተለይ የዳያስፖራ ፖለቲከኞች)  የደሃ 

አገራቸው  ችግር አይንካን  በማለት  የግል ምቾታቸውን  ፍለጋ  ባህር የተሻገሩ  ግለሰቦች ሆነው 

ሳለ   ዛሬ ላይ  ለአገር ተቆርቋሪ ለወገን አሳቢ   መስለው   ለመታየት  የሚያደርጉት  መሯሯጥ 

ከትዝብት ላይ የሚጥላቸው  ነው።   

አገራችን ባለፉት  13 ዓመታት  አለም የመሰከረው ተጨባጭ ለውጦችን በየዘርፉ ማስመዝገብ 

ችላለች። አሁንም በመመዝገብም ላይ ነች። አገራችን ለውጥ ጎዳና ላይ ትሁን እንጂ 

ያልተከናወኑ ነገር ግን ሊከናወኑ የሚገባቸው  በርካታ ስራዎች ይቀሯታል። በአየር ላይ 

የተንሳፈፈው  የዳያስፖራ ፖለቲከኞች  እነዚህ የተጓደሉ  ነገሮችን እናሟላ የአገራችንን 

የዴሞክራሲ ስርዓት ወደተሻለ ደረጃ እናድርሰው  ከማለት ይልቅ  አገራችን እንድትፈራርስ 

ህዝብ እንዲተላለቅ  የጥላቻ ፖለቲካን በማራገብ ላይ ተጠምደዋል።  የዴሞክራሲ ስርዓት 

ግንባታ የአንድ ጀንበር ስራ አይደለም። የዳያስፖራ ፖለቲከኞች ስለዴሞክራሲ ምንነት 

ይጠፋቸዋል ብዬ አላስብም።  አውቆ የተኛን… እንደሚባለው ሆኖባቸው እንጂ።    

የዴሞክራሲ ስርዓታችን ገና ጅምር ነው። በአገራችን በርካታ ያልተፈቱ  ነገር ግን ሊፈቱ 

የሚገባቸው ጉዳዮች  እንዳሉ አሌ የማይባል ሃቅ ነው።  መንግስትም እነዚህን ጉዳዮች አምኖ 

ተቀብሏቸው  መፍትሄ የሚለውን እርምጃ እየወሰደ ነው።  መንግስት ህብረተሰቡ የመልካም 

አስተዳደር  ችግሮችን እንዲለይ እንዲሁም መፍትሄም እንዲያፈላልግ ሁኔታዎችን 

አመቻችቷል። ለአገርና ለህዝብ የሚያስብ  ዳያስፖራ ሁሉ የዚህ  ንቅናቄ አካል ሊሆን ይገባል።  

“ያለአንድ የላት  በዘነዘና ተነቀሰች” እንደሚባለው  መንግስትን ለመቃወም  ሲባል የግለሰቦችን፣ 

የማህበራዊ መገልገያዎችን፣ የመንግስት መስሪያቤቶችን፣ የኢንቨስተሮችን ንብረት ወዘተ  ላይ 

ጥቃት መሰንዘር በየትኛውም መስፈርት  ተቀባይነት የሌለው አካሄድ ነው።  በስንት  ጥረት 

የውጭ  ኢንቨስትመንትን ማስፋፋት ስንጀምር እንዲህ ያለ ቅጥ ያጣ ሁከት መፍጠር አሳፋሪ 

አካሄድ ነው። አሁን ላይ ጥቃት የደረሰባቸው የውጭ ቀጥታ  የሁኑ የአገር ውስጥ 

ኢንቨስትመንቶች  ከባለሃብቱ ባልተናነሰ   ተጠቃሚ የሆነው ህብረተሰባችን ነው። በእነዚህ 

ኢንቨስትመንቶች የተቀጠሩት እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እናት አባቶቻችን ናችው።  በእነዚህ 

ኢንቨስትመንቶች መስፋፋት ሳቢያ ነው የአገራችን የስራ አጥ መጠን የቀነሰው። በእነዚህ 

ኢንቨስትመንቶች መስፋፋት ሳቢያ ነው የአገራችን መልካም ገጽታ ማገገም የጀመረው። 

እነዚህን ኢንቨስትመንቶች የመንከባከብ ጉዳይ የመንግስት ብቻ ሊሆን አይገባም።   

 



በአገራችን እየተስፋፋ ያለውን ኢንቨስትመንቶች እያወደምን፣  ስራ ያገኙና  የራሳቸውን ገቢ 

ማግኘት የቻሉ  ወገኖቻችንን ከስራቸው እያፈናቀልን  እንዴት ለሌሎች ዜጎቻችን የስራ ዕድል 

እንፈጥር ይሆን?  ማንም አገር ወዳድ ዜጋ እንዲህ ያሉ ቅጥ ያጡ አካሄዶችን በግልጽ ሊኮንን 

ይገባል። አክራሪው የዳያስፖራ ፖለቲከኞች አካሄድ ለአገርና ለወገን በማሰብ እንዳልሆነ 

ከነባራዊው ሁኔታ መረዳት የሚከብድ አይደለም።    

አክራሪው የዳያስፖራ ፖለቲከኛ ለአገራችን የሚበጃትን ነገሮች ሰፈጽሙ ከቶ 

አልተመለከትንም። አቶ ጃዋር የሃይማኖት አክራሪነት አጀንዳው አልሳካ ሲለው የብሄር 

ፖለቲካኘነቱን ካፖርት ደርቧል። ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ ተቆርቋሪ በመምሰል የሽግግር ቻርተር 

አርቃቂ ሆኗል። እንዲህ ያሉ  ቅጥ ያጣ አካሄዶችን የሚያራምዱ ሃይሎችን  ሰላም ወዳድ ዜጋ 

በሙሉ  በቃችሁ ልንላቸው ይገባል።   የሰላም ዋስትና ሁላችንም ልንሆን ይገባል። እኛ 

በተበጣበጥን፣ እኛ በውስጥ ጉዳያችን በተሻኮትን መጠን ለውጭ አካላት በር እንከፍታላን። 

ከአንድነታችን ይልቅ ልዩነታችን ላይ እንድናተኩር እንሆናለን። የተፈጥሮ ሃብታችንን  

መጠቀም የሚፈልጉ አገራት በተለይ የግብጽ መንግስታት  የአገራችን መረጋጋት ከህልውናቸው 

ጋር ያገናኙ በመሆናቸው እንዳንለማና አቅም እንዳንፈጥር ለዘመናት ሰርተዋል።  አሁን ላይ  

ግብጽ  በአገራችን ጉዳይ ሰተት ብላ እንድትገባ ኦነግ ሁኔታዎችን ሲያማቻች ነበር። 

አልተሳካለትም እንጂ።  

ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ እየተከተለች ያለችው አቋም ግብጻዊያን ላይ የከፋ 

ጉዳት ሳያደርስ ተጠቃሚ የምትሆንበትን አሰራር ነው።  ባፉት አምስት ዓመታት የታዘብነው 

ጉዳይ ግብጻዊያን መልካም አጋጣሚዎች አገኘን ብለው ሲያምኑ በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ 

በመግባት  ሁከት በመፍጠር ኢትዮጵያን በማዳከም የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ማጨናገፍ፤  

ይህ የማይሳካ  መስሎ  ሲታያቸው  ደግሞ  በድርድርና መነጋገር በሚል የሃሰት ጭንብል 

መብታቸውን ለማስከበር ሲሯሯጡ ተመልክተናቸዋል።   የእኛው ወንድሞች፣ የእኛ ወገኖች 

የሆኑ ጽንፈኛ የዳያስፖራ ፖለቲከኞችና  በአገር ውስጥ ያሉ ሴሎቻቸው  ደግሞ የእነዚህ   

ሃሎች መጠቀሚያ  መሆናቸውን ስናይ   ነገሩን የበለጠ  አስነዋሪና አሳፋሪ ያደርገዋል።  

እኛ ኢትዮጵያዊያን ችግሮቻችንን በመቀራረብና በመነጋጋር መፍታት መንግስትም  

የጀመረውን ታሃድሶ አጠናክሮ  በማስቀጠል ለህዝብ የገባው ቃል በተግባር ማሳየት 

ይኖርበታል። መንግስት የጀመረው የለውጥ  ጎዳና የበለጠ  ስኬታማ የሚሆነው በህዝብ ተሳትፎ 

ሲታጀብ ነው። በመሆኑም ሁሉም ዜጋ ለአገራችን የህዳሴ ጉዞ ስኬታማነት የበኩሉን ሊያበረክት 

ይገባል። 



ለሰላም ዘብ መቆም ለሰላም መዘመር ያለበት መንግስት ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሰላም ወዳድ 

የህብረተሰብ ክፍል መሆን መቻል አለበት።  አሁን በሰፈነው ሰላም ተጠቃሚ መሆን ብቻ ሳይሆን  

ለወደፊቱም የአገራችን ሰላም ዋስ ጠበቃ መሆን የምንችለው ከውጭም ሆነ ከውስጥ  ሰላማችንን 

ለሚያውኩ ሃይላት በራችንን ዝግ ማድረግ ስንችል ብቻ ነው። ማንም በአገራችን ጉዳይ ጣልቃ 

እንዲገባ መፍቀድ የለብንም። 

 


