ሃቇን ኯባኯሃቇ
ኢብቪ ነዏዙ 04-18-18
ኟዓዘካ ዏንግቬዴ ጎንግዚቬ በቅዛቡ ኢዴዮጵያን ኟዯዏኯሿዯ ኟዔክዛ ቤዴ ውቪኔ/House resolution
128 ጏይዔ H.R 128 ኟዯቧኗ ኟውቪኔ ሃቪብ ዒጽደቁ ይዲጏቪኴ። ይህ ኟውቪኔ ሃቪብ በዓዘካ በዑኖ
ኟኢዴዮጵያ ዯቃጒዑዎች፣

እንዲሁዔ በኤዛዴዙ በዏሸቈና በኤዛዴዙ ዏንግቬዴ ድቊዢ ኟኤዡዴዘን

ኟዏንግቬዴ ቬዛዴ በሃይኴ ኯዏናድ በዑንሿዙዯደ ቡድኖች ነቪሽነዴ በዯጏቧኑ ኟዓዘካ ኮንግዚቬ ባኲዴ
ዯጽዣ ኟቀዖበ ነው። ይህ ኟውቪኔ ሃቪብ ኟዯጏቧኑ ኟኮንግዚቨ ባኲዴ እይዲ ጏይዔ ዢኲጎዴ ኟዯንጸባዖቀበዴ
ነው። ኟዓዘካ ዏንግቬዴን ቋዔ ያንጸባዛቅዔ። ኟዯዝጻዑነዴ ቈኴበዴዔ ኟኯውዔ። በጭ ኟዯጏቧኑ
ኟኮንግዚቬ ባኲዴ ያጏጡዴ ኟቋዔ ዏግኯጫ ዯደዛጎ ኟዑጏቧድ ቧነድ ነው።
ይሁን እንዹ፣ ቧነዱን እንደባዶ ኟጏዖቀዴ ጥዙዝ ንቆ ዏዯው ቈኴ ኟጒህነዴ ነው። ቧነዱ ኟዑናቇዖው ነቇዛ
ኯ፤ እውነዴዔ ኯው። ኟዑያዏኯክዯውዔ ነቇዛ ኯ፤ ኟዓዘካ ዏንግቬዴ ኟኮንግዚቬ ባኲዴ ቇንዘብ
ሿዯሿዝኲዶው በኵቢ ቬዔ፣ ዝዴሸው ባኲዖቊቇጡዴ ዏዖዺ ኟሃቇዙዴ ኰዓኲነዴ ውቬጥ ቇብዯው ህግ
እቬሿዏቀኟዛና ዏቧዖዝ ኟዑደዛቬ ጥያቄ ኯዒንቪዴ ቋዔ ኟዑይዙ ዏሆናዶውን ያዏኯክዲኴ።
ኤች ዛ 128 በኢዴዮጵያ ዏንግቬዴ ዯዝጸዏ ያኲዶውን ኟቧብ ዏብዴ ጥቧድች ይዘዖዝዙኴ። ይሁን
እንዹ ቧነዱን ያጸደቀው ኟዓዘካ ኮንግዚቬ ባኲዴ እነዚህን ዏዖዺዎች በዙቪዶው ጏይዔ በቇኯኴዯኛ ካኴ
ጣዛዯው ዴክክኯኛነዲዶውን ኲዖቊቇጡዔ። ኯዒዖቊቇጥዔ ኴዕሿዔ። ዏዖዺዎዷን ኟቧበቧቡዴ ቀደዔ
ቩኴ እንደዯጠቀቧው በብዛኛው እዛው ዓዘካ ሿዑኖና ኢዴዮጵያ በካኴ ዯቇኝዯው ሿዒያውቁ
ቡድኖችና ግኯቧቦች ነው። እነዚህ ቡድኖችና ግኯቧቦች ብዛኞዷ ኟኢዡዴዘን ቬዛዴ በሃይኴ ኯዏቀኟዛ
ኟዑንቀቪቀቨ ናዶው። ጠዏንዺ ዲጥቀው ኟኤዛዴዙ በዖሃ ኟሸዝደዔ ኰበዴ።
ሿዯዘዖዘዴ ኟቧብ ዏብዴ ጥቧድች ውቬጥ ዴክክኯኝነዴ ያኲዶው ዏኖዙዶው ባይካድዔ፣ ኟዯቃውዕ
እንቅቬቃቫ ኯዒነቪቪዴ ያኯጏቈ ኟዯቊነኑና ኟእውነዲውን ሿዟኴ ቇጽዲ ብቻ ኟዑያቪአ ናዶው። ኟኰባኴዲ
ዏዖዺዎዷን እንደጏዖደ ዯቀብኵ ያጸደቃዶው ኮንግዚቬ ዔንዔ ይነዴ ዒጣዙዴ ያኲደዖቇባዶው ዏሆኑ፣
ዏዖዺዎዷ በዯጏቧነ ደዖዺ ዴክክኴ ቢሆኑ እንኳን ጒቊዶውን ያዖክቧጒኴ።
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በዚህ ኤች ዛ 128 ኟዯቧኗ ኟዯጏቧኑ ኟዓዘካ ኮንግዚቬ ባኲዴ ኟቋዔ ዏግኯጫ ሿሆነው ቧነድ ኲይ

ኟሃቇዘደን ቈዳይ ኯባኯሃቇዜዷ ቢዯጐዴ ዏኴካዔ ነው ኟዑያቧኘ ኟዯጏቧኑ ቈዳዮችን ኯዏዏኴሿዴ
ጏድዺኯሁ። በቅድዑያ ግን ቧነዱን ያዘቊዸና እዺዶውን ውጥዯው ያጸደቁዴን ኟኮንግዚቬ ባኲዴን በእጅቈ
እንድዲዘብ ያደዖቈኝን ንድ ሁኯዴ ቈዳዮች ዒንቪዴ እዝኴቊኯሁ። ይህዔ በዓዘካ ኟዑንቀቪቀቨ
ኟኢዴዮጵያ ዯቃጒዑዎችንና ኟዯቃውዕ እንቅቬቃቫያዶውን በዑዏኯሿዴ ያኲዶውን ቋዔ ዏነሻ ያደዖቇ
ነው።
ዓዘካውያን ዜግነዴ ያኲዶው ቧዎች ያኯዓዘካ ዏንግቬዴ ውቪኔ ዏቪዘያ ዲጥቀው በኰዓኲ ሃቇዛ ኲይ
ኟሃይኴ ጥቃዴ ዏቧንዘዛ እንደዒይችኰ ኟሃቇዘደ ህግ ያዛኴ። ንድ ዓዘካ ዏቪዘያ ዲጥቆ ኰዓኲ ሃቇዛ
ኲይ ኟዑዘዏዯው ኟዓዘካ ዏንግቬዴ ቩያውጅ ብቻ ነው። ይሁን እንዹ በዛካዲ ዓዘካውያን (በዴውኴድ
ኢዴዮጵያ ኟሆኑ) በይዠ በዓዘካ ሿዯዕች ሆዳኵች እኟዯቧበቧቡ በኢዴዮጵያ ኲይ ጦዛነዴ ቩያውዸ፣
ኯጦዛ ዏቪዘያ ዏግዣ ቇንዘብ ቩያቧባቬቡ፣ ሿዓዘካ ዯነቬዯው በይዠ ኤዛዴዙ ውቬጥ ዏሽቇው ኢዴዮጵያ
ኲይ ኟጦዛነዴና ኟሽብዛ ጥቃዴ ቩቧነዝ ንድዔ ኟዓዘካ ኮንግዚቬ ባኴ ይህ ድዛዴ ኟዓዘካን ህግ

ኟዑዯኲኯዢ ነው ብኵ ኲጏቇዘዔ።
እነዚህ ዓዘካውያን (ዴውኴደ ኢዴዮጵያውያን) ኢዴዮጵያን በኢኮኖዑ ኯዒዳሿዔ በዑኴ እቅድ፣ በዚያ
ኟዑኖ ዴውኴደ ኢዴዮጵያውያንና ኢዴዮጵያን ሃቇዛ ቤዴ ኯዑቇኘዴ ዘዏዶቻዶው ኟዑኴቀዴ ቇንዘብ
በውጭ ዔንዛዘነዴ ዏንግቬዴ እጅ እንዳይቇባ ኯዒድዖግ፣ ሿህቊ ኟቇንዘብ ዝውውዛ ቬዛዴ ውጭ በህቇጏጥ
ዏንቇድ እንዲኴቀ በይዠ ቩያውዸ ንድዔ ኟዓዘካ ኮንግዚቬ ባኴ ይህን በዓዘካ ህግ ኟዯሿኯሿኯ
ህቇጏጥ ኟቇንዘብ ዝውውዛ ኴዯቃጏዏዔ። በህቇጏጥ ዏንቇድ ኟዑዘጒጏዛ ቇንዘብ በብዛኛው ዓኯዔ ቀዢ
ሸባዘዎች እጅ እንደዑቇባ እኟዲጏቀ፣ ዓዘካ ኟዔዴጒቊዶው ይ ኤቬን እና ኴቃይዳን ኟዏቪቧኰ ዓኯዔ
ቀዢ ሸባዘዎች ኟቇንዘብ ዔንጭ ሆን ኟዑችኯውን በይዠ ኟዑዲጏጅ ህቇጏጥ ኟቇንዘብ ዝውውዛ
ኯዏቃጏዒዶው እጅግ ቬቇዙዑ፣ ቪዛኝዔ ነው።
ዔንዔ ዔዛዏዙ ኟዒያቬዝኴቇውን ይናዶው ቬዛ በይዠ ኟዑዝጸዔ ደቇኛ ጏንዷኴ ዒኟዴ ያኴቻኰዴ
ኟኮንግዚቬቧ ባኲዴ፣ እነዚሁ ጏንዷኯኞች ቇንዘብ ሿዢኯው ኢዴዮጵያን እንዲያጏግዙ ቩጠይቋዶው ግን፣
ብእዙዶውን ሹኯው በዙቪዶው ዏንቇድ ዴክክኯኛነደን ያኲዖቊቇጡዴን ኟኰባኴዲ ኟቧብ ዏብዴ ጥቧዴ
ኯዏዶክዶክ በዛዴዯጒኴ። ድንቄዔ ኟቧብ ዏብዴ ዯቆዛቋዘ።
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ያዔ ሆነ ይህ፣ ኤች ዛ 128 ኟዯባኯው ቧነድ ጸድቋኴ። ቀደዔ ቩኴ እንደዯቇኯጸው በዚህ ኟቋዔ
ዏግኯጫ ቧነድ ኲይ ኟቧዝዴ በኢዴዮጵያ ዏንግቬዴ ዯዝጸዐ ኟዯባኰ ኟቧብ ዏብዴ ጥቧድች
ዯዝጽዏው ሆን ይችኲኴ። ቧነዱ ዏንግቬዴ ኟቧብ ዏብዴ ጥቧዴ እንዳይዝጽዔ ኯዏቀቬቀቬ በቅንነዴ
ኟቀዖበ ሿሆነ በበጎነዴ ጏቧድ ይችኴ ይሆናኴ። ሆኖዔ ባኯዞ ዓዏዲዴ በሃቇዘደ ቬዛ በቧደደው ኟዏኴካዔ
ቬዯዳደዛ ዏጓደኴና ኟህዝብ ሃብዴ ዘዖዠ ቪቢያ ኟዯቀቧቀቨ ዯቃውዕዎችን ዯሿዴኵ ዏንግቬዴ ኯእነዚህ
ችግዜች ዏዢዴሄ በዒበዷዴ ዙዘያ፣ በቧብ ዏብዴ ያያዝና ዴዕክዙቩን በዒጎኴበዴ ዙዘያ ዯጧባጭ
እዛዔዺዎች እኟጏቧደ ነው። እናዔ ሿዚህ ኳያ ቩዲይ ኟቋዔ ዏግኯጫው ኟዖዝደበዴ ነው።
በእቬዛ ኲይ ኟነበ ፖኯዱሿኞች ክቪዶው ዯቋዛጦና በይቅዛዲ እንዲኯቀቁ ዏደዖቈ፤ ሿዯዣካካዘ ኟፖኯዱካ
ፓዛዱዎች ቊዛ ኯዏጏያኟዴና ኯዏደዙደዛ ኟቀዖበው ጥዘ፤ ዏጪውን ዔዛጫ ነጻ፣ ዢዴሃና ዴዕክዙቩያ
ኯዒደዖግ ዏንግቬዴ ኟቇባው ቃኴና ኯዯግባዙነደ እያቪኟ ያኯው ቁዛጠኝነዴ፤ እነዚህን ዏዢዴሄዎች እውን
ኯዒደዖግ ኟቀድዕው ጠቅኲይ ዑኒቬዴዛ ሃይኯዒዛያዔ ዳቪኯኝ ኟዏዢዴሄው ካኴ ኯዏሆን በዑኴ
ቬኴጣናዶውን በዢቃዳዶው ዏኴቀቃዶውና ዲቬ ጠቅኲይ ዑኒቬዴዛ ዏቧኟዐ ጏዘዯ ሿዯጏቧዱዴ
እዛዔዺዎች ዏሃሿኴ ዯጠቃሾዷ ናዶው። በሃቇዘደ ያኯው ዯጧባጭ ሁኔዲ ይህ ሆኖ ቪኯ፣ ጠቃኲይ
ካሄዱን ዒጤንና ዒበዖዲዲዴ ሿጏዳጅ ኟዑጠበቅ ዏሆኑ ቪይዘነቊ፣ ኟዓዘካ ኮንግዚቬ ይህን ዯቬዠ ቧጪ
እዛዔዺ እኟጏቧደ ያኯውን ዏንግቬዴ ኟዑያቪጣ ቧነድ ዒጽደቁን በቅንነዴ ዏዏኴሿዴ ይሿብዳኴ።
ኤች ዛ 128 ኟዯባኯው ኟዯጏቧኑ ኟዓዘካ ኮንግዚቬ ባኲዴ ኟቋዔ ዏግኯጫ ቧነድ ዏቧዖዝና ዏሻሻኴ
ኯባዶው ያኲዶውን ህጎችዔ ይዘዖዝዙኴ። በዏቧዖደ ህግ ዒውጣዴዔ፤ ዒሻሻኴዔ በብኲጫ ኟህዝብ
ድዔጽ ሸናዟ በሆኑ ባኲዴ ኟዯጒቀዖው፣ በህቇዏንግቬደ ዏቧዖዴ ሿዢዯኛ ኟሃቇዘደ ኟቬኴጣን ካኴ
ኟሆነው ኟህግ ውጪው ኟህዝብ ዯጏካዮች ዔክዛ ቤዴ ቬኴጣን ነው። ዔክዛ ቤደ ህግ ኟዑቧዛዘው፣
ኟዑያሻሽኯው

ጏይዔ

ኟዑያጸድቀው

ኟውጭ

ካኲዴን

ዢኲጎዴ፣

ጥቅዔና

ጥያቄ

እያቧበ

ቪይሆን

ኟኢዴዮጵያውያንን ቧኲዔ፣ ኴዒዴና ዴዕክዙቩን ዒዏጎኴበዴ ዲቪቢ በዒደዖግ ነው።
እውነዲው ይህ ሆኖ ቪኯ፣ ኤች ዛ ኟዯቧኗው ኟቋዔ ዏግኯጫ፣ ዏግኯጫውን ዒውጣዴ ያቬዝኯቇበዴን
ዔክንያዴ በዑዘዖዝዛበዴ ክዢኰ፤ በ2002 ዓ/ዔ ኟጸደቀው ኟቩቪክ ዒህበዙዴና በጎ ድዙጎዴ ድዛጅድች

ዔዝቇባ ጒጅ፣ ኟቩቪክ ዒህበዙዴን እንቅቬቃቫ ኟዑቇድብ በዏሆኑ፣ በዯኯይ ኟቧብ ዏብዴ ጥቧዴ
ጥዛጣዚዎችን ኟዑዏዖዔ ቩቪክ ዒህበዙዴ እንቅቬቃቫ በዏንግቬዴ ኟቬዙ ሃኲዟዎች ኟዑቇደቡ በዏሆኑ
ይኲኴ። ይህን ዏነሻ በዒደዖግ ባቪኯዝው ዴእዛዝ ደግዕ ይህ ህግ እንዲቧዖዝ ያቪቬባኴ።
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በዏቧዖደ በህዝብ ዯጏካዮች ዔክዛ ቤዴ ኟጸደቀው ኟቩቪክ ዒህበዙዴና ኟበጎ ድዙጎዴ ድዛጅድች ዔዝቇባ
ጒጅ ኟቩቪክ ዒህበዙዴን እንቅቬቃቫ ኟዏቇደብ ዓኲዒ ኟኯውዔ፤ ይቇድብዔዔ። ጒዸ ኢዴዮጵያውያን
ያኯዔንዔ ቇደብ ቩቪክ ዒህበዙዴ ኟዒቋቋዔ ዏብዴ ያኲዶው ዏሆኑን ያዖቊግጣኴ። ሿዚሀ በዯጧዒዘ
ኟኢዴዮጵያውያን

ቩቪክ

ዒህበዙዴ

በዒንኛውዔ

ዘዛዢ

-

ዒህበዙ፣

ኢኮኖዑያና

ፖኯዱካ

(ዴዕክዙቩ፣ ዔዛጫና ዯያያዥ ቈዳዮች፣ ኟቧብ ዏብዴ ያያዝ ጏዘዯ) ቈዳዮች ውቬጥ ያኯቇደብ
ዏቪዯዢ ይችኲኰ። ጏደኟውጭ ቩቪክ ዒህበዙዴና በጎ ድዙጎዴ ድዛጅድች ቬንዏኯቬ፣ በዒህበዙና
ኢኮኖዑያ ኴዒዴ ቈዳዮች ዙዘያ ያኯዔን ቇደብ ኟዏንቀቪቀቬ ነጻነዲዶው በጒዸ ዯዖቊግጧ።
ይሁን እንዹ፣ ጒዸ ኟውጭ ቩቪክ ዒህበዙዴ በሃቇዘደ ፖኯዱካ ቈዳዮች ውቬጥ ዏቪዯዢ እንደዒይችኰ
ይደነግቊኴ።

ይህ

ኟሆነው

ኟሃቇዘደ

ፖኯዱካ

ቈዳዮች

ኟኢዴዮጵያውያንና

ኟኢዴዮጵያውያን

ብቻ

በዏሆናዶው ነው። ሿዚህ በዯጧዒዘ በዯኯያአ ሃቇዙዴ ጥቂዴ ሿዯዓዎች በዯቪዯዞበዴ ኟጎዳና ኲይ ነውጥ
ዏንግቬዴ ኯዏኯጏጥ ኟዯካሄዱ ዐሿዙዎች ኟዯቀነባበዴና ኟዯዏዴ ኟሃቇዙደ ቈዳይ በዒይዏኯሿዲዶው
ኟዔእዙባውያን ቩቪክ ዒህበዙዴ ዏሆናዶው በበዛካዲ ጥናድች ዯዖቊግጧኴ። በዏሆኑዔ ኟውጭ ቩቪክ
ዒህበዙዴ በፖኯዱካ ቈዳዮች ውቬጥ ቇብዯው እንዲያቦቀ ዏዢቀድ፣ ኟህዝቡን ጥቅዔና ዢኲጎዴ
ኯዔእዙባውያን ዏንግቬዲዴና ደዺዜች ጥቅዔና ዢኲጎዴ ቪኴዣ ኯዏቬጠዴ ሿዏዢቀድ ይኯይዔ።
ኟበዷዲዶውን 15 በዏድ በኲይ ሿውጭ ኟዑያቇኘ ቩቪክ ዒህበዙዴዔ እንደውጭ ቩቪክ ዒህበዛ
እንዲዏዘቇቡ ህቈ ያዛኴ። ይህ ኟሆነው ኟዯኯያአ ሃቇዙዴን ኴዔድና ጥናድችን ዏነሻ በዒድዖግ፣ ሿውጭ
ኯቩቪክ ዒህበዙዴ ኟዑዏጣ ቇንዘብ ዔንግዜዔ ኳጣውን እንደዒይዏጣ፣ ኟኯቊሾዷን ጥቅዔና ዢኲጎዴ
በቇንዘብ ዯቀባይ ሃቇዛ ኟዒቬዝጸዔ ዯኴዕኮንዔ ይዞ እንደዑዏጣ በዏዖቊቇጡ ነው።
ኟቩቪክ ዒህበዙዴ ዔዝቇባ ጒጅ ኢዴዮጵያ ኟኢዴዮጵያውያን ብቻ ዏሆኗን፣ ኟሃቇዘደ ቈዳይዔ ኟዜጎቿ
ብቻ ዏሆኑን በዒዖቊቊጥ ኰዓኲነቷን ዒቬሿበዛን ዲቪቢ ያደዖቇ ነው። እናዔ ጒዸ ሿኢዴዮጵያውያን
ንጻዛ ቩዲይ ዯቇቢ ነው።
በጠቃኲይ ኟዓዘካ ኮንግዚቬ ያጸደቀው ኤች ዛ 128 ኟዯባኯ ኟቋዔ ዏግኯጫ በቇኯኴዯኛ ካኴ ጏይዔ
ኟውቪኔ ሃቪቡን ባጸደቀው ካኴ ያኴዯዖቊቇጡ ኰባኴዲዎች ኟዲጧቀ ነው። ይህ ጒቊውን ያቪንቧጒኴ።
ዏዖዺዎዷ በሿዟኴ ዴክክኴ እንኳን ቢሆኑ ዏግኯጫው ጏቅደን ያኴጠበቀ ነው። በዚህ ኲይ ኟኮንግዚቨ
ባኲዴ ሿኢዴዮጵያ ቊዛ በዯያያዘ በዙሷ በዓዘካ ኯዑዝጸዐና በሃቇዘደ ህግ ኯዑያቬጠይቁ ጏንዷኵች
ጒቊ ኟዒይቧጡ ዏሆናዶው፣ ኯኢዴዮጵያና ኯህዝቧ ያኲዶውን ዯቆዛቋዘነዴ ጥያቄ ኲይ ይጥኯጒኴ።
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ዏግኯጫው ኟኢዴዮጵያውያን ቈዳይ ብቻ ኟሆኑ ቈዳዮች ውቬጥ ቇብድ ኰዓኲነዴን ኟዏዳዝዛ ኴቅነዴዔ
ዲይድበዲኴ። ኢዴዮጵያ ኟኢዴዮጵያውያን ብቻ በዏሆኗ፣ ኟዓዘካ ኮንግዚቬ ባኲዴ ኟሃቇዘደን ቈዳይ
ኯባኯሃቇዜዷ ቢዯጐ ዏኴካዔ ነው።
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