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         ፀሐፊ ወይስ ልማት አደናቃፊ? 

                                             ቶሎሳ ኡርጌሳ 

                                          Utolosa@yahoo.com 

 

ጋዜጠኛ ሄለን ኤፕስተን በበእውነተኛ ልብ-ወለድ ስራዎቿ ትታወቅ ነበር— የዛሬን 

አያድርገውና፡፡ ፕላንኬት ሌክ ፕሬስ የተባለና በኤሌክትሮኒክስ የሚሰራጩ መፅሐፍት (E-book) 

ተባባሪ መስራችም እንደሆነች ከግለ- ታሪኳ የተገኙ መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡ በምርጫ 2002 ወቅትም 

ለእነ “ሂዩማን ራይትስ ዎች” ልቦለዳዊ ድርሰት ወግና ፀረ-ኢትዮጵያ አቋም በማራመድ 

ትታወቃለች፡፡ ዛሬ ደግሞ የምርጫ ጉዳይን ሰምታ ነው መሰል፤ ሰሞኑን በጋዜጠኝነት ስሟ 

የተጀቦኑና ለየት ባለ ጉዳይ የፅንፈኞች ዋስና ጠበቃነቷን ያሳየችበትን ድርሰት ይዛ ብቅ ብላለች።  

ይህችው በውስጠ- ታዋቂነት የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነኝ ለሚለው “ሂዮማን ራይትስ 

ዎች” ቀንደኛ አቀንቃኝ በመሆን የምትሰራው የባህር ማዶ ፀሐፊ ተብዬ፤ የአጻጻፍ ዘውጓን ለውጣ 

ወይም ለመለውጥ ሞክራ ብቅ ብላለች— በልብወለድ ፀሐፊነት፡፡ ፀረ- ኢትዮጵያዊነትን 

ባቀነቀነችበት ሰሞነኛ አጀንዳዋ የኢትዮጵያ መንግስት ከለጋሽ ሀገሮች የሚያገኘውን ገንዘብ 

ያለአግባብ ለሰብዓዊ መብት ጥሰት እያዋለው መሆኑን በመደስኮር ለጋሽ ሀገራት ከዕርዳታና 

ከብድር እጃቸውን እንዲሰበስቡ ማስጠንቀቂያ ቢጢ ጣል አድርጋለች፡፡  

በእርግጥ ፀሃፊዋ የኢትዮጵያን መንግስት ስም ለማጠልሸት ብዕሯን የመዘዘችው ሀገር ቤት 

መጥታ ነባራዊውን ሃቅ ስለተገነዘበች አይደለም፡፡ ይልቁንም አንዳንድ የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ 

ነን ባዮች በሚያቀብሏት በሬ ወለደ ዘገባ ተገፋፍታ እንጂ፡፡ በተለይም ለተቋሙ ልዩ ፍቅር ያላት 

የሚመስለውን “ሂዮማን ራይትስ ዎች”ን እንደ ትክክለኛ እማኝ በመጥቀስ ያልዘላበደችው ነገር አለ 

ለማለት አያስደፍርም፡፡  

“የአይጥ ምስክሯ ድንቢጥ ናት” ይላል የሀገሬ ሰው—እንዲህ ዓይነት ከህሊና ውጪ የሆነን 

የመጠቃቀም አሳዛኝ ድርጊትን ሲመለከት። እናም ወይዘሮዋ የተቋሙ አገልጋይ በመሆኗ ከተቋሙ 

የምታገኛቸውን የሃሰት ቃርሚያዎች በማሰባሰብ ብቻ ያልተገባ ወሬ ለመንዛት መነሳቷ ብዙም 

የሚደንቅ አይደለም — አጀንዳዋና አጀንዳቸው ስለኢትዮጵያ መንግስት ማስረጃ የሌለው ድርሳን 

መከተብ በመሆኑ ሰሞነኛ ዘገባዋም የሚጠበቅ ነው፡፡  

እርግጥ “ሂዮማን ራይትስ ዎችም” ይሁን አንዳንድ በሰብዓዊ መብት ስም ተጠልለው 

የስሶተኛው ዓለም ሀገራትን መንግስታት ስምና ዝና ለማጠልሸት ገንዘብ መድበው፣ ‘ባለሙያ’ 
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ቀጥረው የሚራኮቱ ተቋማት ድብቅ አጀንዳ ምን እንደሆነ የሚያውቅ ያውቀዋል፡፡ ተቋማቱ በክቡሩ 

ሰብዓዊ መብት ስም የሚነግዱ  የኒዩ - ሊበራሊዝም ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ ህልመኞች ናቸው፡፡ ድሃ 

ሀገራት እነሱ በሚፈልጉት መስመር ለመጠምዘዝ ፈቃደኛ መሆን ካልቻሉ ያለ የሌለን የፈጠራ 

ዘገባ በማጠናቀር ከለጋሽ ሀገራት ጋር ለማላተም ተግተው የሚከስቡ የበጋ ገበሬዎች ናቸው፤ 

በተጠባጭ እንደታዩት፡፡   

ሴትዮዋም “የሂዮማን ራይትስ ዎች” ቅጥረኛና ደቀ - መዝሙር በመሆኗ ሰሞኑን ለማራገብ 

የሞከረችውን የብዕር ስራዋን ይዛ ብቅ ብላለች፡፡ እኔ በግሌ የፀሐፊዋን “የሂዮማን ራይትስ ዎችን” 

አዳማቂነት በአሮጌ አኩፋዳ የተቀመጠ አዲስ ወይን አድርጌ ነው የምቆጥረው ፡፡ ምክንያቱም 

ከሴትዮዋ ስብዕና እና ተልዕኮ አንፃር ሃቁን መጠበቅ ሰማይን የማረስ ያህል የሚያስቸግር በመሆኑ 

ነው፡፡  

ፀሐፊዋ በስማ በለው ባህር ማዶ ተቀምጣ በሰበሰበቻችው ዘገባዎች አማካኝነት የዓለም 

አቀፉን ማህበረሰብ ለማምታታት እንደሞከረችው የኢትዮጵያ መንግስት በሰፈራ ፕሮግራም ስም 

በሚያገኘው የገንዘብ ድጋፍ ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶችን እየፈጸመ ነው፡፡ የሂዮማን ራይትስ ዎችን 

“እቴጌዋን” አባባል ቃል በቃል ልዋስና ኢትዮጵያውያን ሰፋሪዎች እየተገረፉ፣ እየታሰሩና 

እየተገደሉ ነው፡፡ እንግዲህ “ጉድ በል ጎንደር” መሆኑ ነው ነገሩ፡፡ መቼም ለኢትዮጵያዊያን 

ተቆርቋሪ፣ አዛኝና እንባ ጠበቂ ከወደ ባህር ማዶ ሲገኝ “ተረት-ተረት የመሠረት” እንጂ ሌላ ምን 

ይባላል፡፡  

ዳሩ ግን የሚገርመው ነገር ሴትዮዋ የኢትዮጵያ መንግስት የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን 

ያደርጋል አለች እንጂ፤ የተባሉት ጉዳዩች የትና መቼ እንደተፈጠሩ እንኳን በቅጡ የምታውቀው 

ነገር የላትም፡፡ የምታውቀው ኢትዮጵያን በጠላትነት ፈርጀው የሚንቀሳቀሱ የሰብዓዊ መብት 

ተቆርቋሪ ተብዬዎችን ቃርሚያ አሉባልታ ብቻ ነውና። ያም ሆነ ይህ ግን እኔ እስከሚገባኝ ድረስ 

ምንም እንኳን ዘገባዋ ልብ - ወለድ ቢሆንም /መቼት (መቼና የት) ያስፈልገዋልና/ የወንጀሉን 

እውነትነት እገነዘበው ዘንድ በተጨባጭ ማሳያዎች ልትነግረን በተገባ ነበር- ቢያንስ በነካ የውሸት 

ብዕሯ ተጨማሪ ቅጥፈቶችን ብታክልበት የተዋጣላት ፀሃፊ በሆነች ነበር፡፡ ግና ‘ዋነኛው ጉዳይ 

ነገሩን ከማራገቡ እንጂ ጊዜና ስፍራውን ከመጥቀስ አይደለም’ ብላም ይሁን አሊያም እርሷና 

ሂውማን ራይትስ ዎች ብቻ በሚያውቁት ምክንያት ብቻ ለማለት የፈለገችውን ብላለች - አባባሏ 

የሂዮማን ራይትስ ዎችን የተለመደ ማላዘን ከመድገም ውጪ ሌላ ትርጉም የሚሰጠው ባይሆንም፡፡ 

ሁላችንም እንደምረዳው በኢትዮጵያ የተካሄደ የሠፈራ ፕሮግራሞች በግዳጅ ላይ 

የተመሰረቱ አልነበሩም፤ አይደሉምም፡፡ ይህን ሃቅ ከባህር ማዶዎቹ አራጋቢዎች በተሻለ 

የምናወቀው እኛ ኢትዮጵያዊያን ነን፡፡ ሰፈራው በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ እንዲሁም  የራሱ  
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ህግና ስርዓት ያለው መሆኑን በቅርበት የምናስተውለው ዕውነታ ነው፡፡ እናም ሃቁን እንነጋገር 

ከተባለ ዜጎች ወደ ሰፈራ ጣቢያ የሚሄዱት በራሳቸው ሙሉ ፈቃደኝነት ላይ ተመስርተው እንደሆነ 

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሚመሰክረው ጉዳይ ነው፡፡  

ፀሐፊ ተብዬዋ ግን ያፈጠጠውንና ያገጠጠውን የአደባባይ እውነት ያለ አንዳች ማስረጃ 

ለመደፍጠጥ ስለወሰነች ብቻ በእብለት ብዕሯ ደፍቃዋለች፡፡ ምክንያቱም ሃቁን ለመመስከር ፍላጎት 

ቢኖራት ኖሮ የሰፈራ ፕሮግራም በተካሄደባቸው የጋምቤላ አካባቢዎች ተጉዛ በተጨባጭ ምን 

እየተከናወነ እንደሆነ መገንዘብ በተገባት ነበር፡፡ ፍላጎቷ ዕውነቱን ማውጣት ባለመሆኑ ግን ይህን 

አላደረገችውም፡፡ ዋነኛ አጀንዳዋ የዓለም አቀፉን ማህብረሰብ ግንዛቤ ማዛባት በመሆኑ፤ ሃቁን 

በርበራ ለማወቅ በመረዳት ፈንታ በምታገኛቸው የውሸት ዘገባዎች በመነዳት ብቻ ነው የሀገራችንን 

የልማት ጥረቶች ውሃ ልትቸልስባቸው እየሞከረች ያለችው፡፡ በእርግጥ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም 

ቢሆን የሀገራችንን ተጨባጭ የዕድገት ሁኔታ በማያሻማ መንገድ እየተረዳው ስለመጣ አንዲት 

የአክራሪ ኒዮ-ሊበራሎች ደቀ-መዝሙርን የአቦ-ሰጥወሬን ተከትሎ የሚወናበድ አይመስለኝም፡፡ 

የሀገራችን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስትና ህዝቦቹ ምን እያከናወኑ እንደሆኑ በሚገባ 

ያውቃሉና።   

የሴትየዋ እጅግ የሚገርመውና የሚያሳፍረው አይን ያወጣ አባባል በሰፈራ ጣቢያዎች 

መሰረተ- ልማቶች አለመስፋፋታቸውን መግለጿ ነው፡፡ እዚህ ላይ የፀሐፊዋን ጤነኝነት 

ለመጠራጠር እገደዳለሁ፡፡ ጎበዝ! ሃቁን እንነጋገር ከተባለ እንነጋገር፡፡ እኔ እስከማውቀው ድረስ 

የኢትዮጵያ መንግስት በመሰረተ ልማት ዝርጋታ አይታማም፤ ሊታማም አይችልም፡፡ ሴትዮዋና 

አጫፋሪዎቿ የእውነት አርበኞች ነን ካሉ አይቀር መዘንጋት የሌለባቸው ጉዳይ ቢኖር ኢትዮጵያ 

በመሰረተ ልማት ዝርጋታ ከአፍሪካ ቀዳሚ ሀገር መሆኗን ነበር፡፡ ይህ የማይታበል ሃቅ ነው፡፡ 

ታላላቅ መንግስታትና ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች በአደባባይ የመሰከሩት ዕውነታ ነው፡፡ 

ከሁሉም በላይ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያዊያን መንግስት በመሰረተ ልማት (መንገድ፣ መብራት፣ 

ቴሌኮሙኒኬሽን…ወዘተ.) ዙሪያ ያከናወነውንና በማከናወን ላይ ያለውን ተግባራት ስለምናያቸው 

የፀሐፊዋ በሬ ወለደ ክስ እርባና ቢስ መሆኑን የጣታችንን ቁጥር ያህል ጠንቅቀን እናውቀዋለን፡፡ 

እናም የኢትዮጵያ መንግስት መወደስና መሞገስ እንጂ መወቀስ የለበትም ባይ ነኝ — በግሌ፡፡  

በመሠረቱ በሀገራችን የሚካሄደው የሠፈራ ፕሮግራም ዋነኛ ዓላማ ዜጎች ከነበሩበት አካባቢ 

በተሻለ ሁኔታ የመሰረተ ልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ምቹ መደላድሎችን መፍጠር እንደሆነ 

መዘንጋት የለበትም፡፡ ከተራቆቱ ስፍራዎች ወደ አልለሙ አካባቢዎች ዜጎችን በፈቃደኝነት 

ማስፈር በረሃማነትን ከመታደጉም በላይ፤ በመሰረተ ልማትና በሌሎች የልማት ስራዎች ተደራሽ 

እንደሆኑ መልካም ዕድልን ይፈጥራል፡፡ በመሆኑም የሀገራችን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት 
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እንኳንስ በአንድ አካባቢ በራሳቸው በጎ ፈቃድ ለተሰባሰቡ ዜጎች ይቅርና እጅግ አስቸጋሪ በሆኑ 

መልክዓ ምድሮች እንኳን ሳይቀር የመሰረተ- ልማትን ያስፋፋና በማስፋፋት ላይ የሚገኝ የህዝብ 

ወኪል ነው። ፀሐፊዋ ግን በሰፈራ ጣቢያዎች የመሰረተ ልማት አለመስፋፋት ችግሮች እንዳሉ 

አድርጋ ማቅረቧ የሚያስተዛዝብ ብቻ አይደለም። ከዚህ ባሻገርም ለይስሙላም ቢሆን ከአንድ 

ለሰብዓዊ መብት ቆሜያለሁ ከሚል ድርጅት አቀንቃኝና ዙሪያ ገባውን በትክልል አመዛዝኖ ይፅፋል 

ከሚባል ጋዜጠኛ የሚጠበቅ አይደለም፡፡  

የጋዜጠኛ ተብዬዋ የፀረ - ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊያነትን የማጠልሸት ዘመቻዋ በዚህ ብቻ 

የተገደበ አይደለም፡፡ ነገሩ “በነካ እጅህ ብላ” እንዲሉት ዓይነት ሆኖባት ነው መሰል፤ በርካታ 

ኢትዮጵያዊያን ወደ ጎረቤት ደቡብ ሱዳን እየተሰደዱ መሆናቸውንም ገልጻለች፡፡ መቼም ይገርማል 

እንጂ ከቶ ምን ይባላል?...እርግጥ ምንም እንኳን ኢትዮጵያዊያን በተለያዩ ጉዳዮች ምክንያት ወደ 

ጎረቤት ሀገሮች አይሄዱም ባይባልም፤ ጉዳዮን የግድ ከሠፈራ ፕሮግራም ጋር ጎትቶ ለማገናኘት 

መሞከር ግን የሚያስተዛዝብና ተቀባይነት የሌለው ጉዳይ ነው።…ግና እንደ ዕውነቱ ከሆነ ሃቁ 

በተቃራኒው መሆኑን ማየት ይቻላል፡፡ ይኸውም በየሳምንቱ በርካታ ሱዳናዊያን ጦርነትን ሽሽት 

ወደ ሀገራችን በሚፈልሱበት ሁኔታ መኖሩን ነው። እናም በግልባጩ የሌለ ልብ - ወለድን ማራገብ 

ተገቢም ተቀባይነትም ያለው ጉዳይ አይደለም፡፡ 

ብዕሯ እዚህም እዚያም የሚረግጠው ወይዘሮ ሄለን ኤፕስተን በኢትዮጵያ አንድ የፖለቲካ 

ፓርቲ መኖሩንም ከሰብዓዊ መብት ጥሰት ጋር ለማዘመድ ሞክራለች፡፡ እርግጥ በአክራሪ ኒዮ-

ሊበራል ተቋማት ግሳፄ የምትፅፍበት ብዕሯ አዳልጧት እንጂ እርሷው እዳለችው ጉዳዩ ይዛው 

ከተነሳችው “የሰፈራ ፕሮግራም ችግር“ ጋር አንዳችም ዝምድና የለውም፡፡ ታዲያ ከአንድ ጉዳይ 

ጋር ምንም ዝምድና የሌለውን ነገር ማንሳት ለወይዘሮዋ የሚሰጠው ጥቅም ምን ይሆን?...እንደ 

እውነቱ ከሆነ ሴትየዋ ይህን እንድትል ያዘዟትን አክራሪዎች ፖለቲካዊ ፍላጎትን እያስተጋባች 

ነው። እናም እኔ እስከገባኝ ድረስ የፀሐፊዋ ‘ጥቂት ዜጎች በሰፈራ ፕሮግራም ስም ተበደሉ፣  የለጋሽ 

ሀገራት ገንዘብም ላልተገባ ዓላማ ዋለ…ምንትስ’ የሚሉ አሉባልታዎች ‘በአንድ ፓርቲ የበላይነት’ 

የመታጀባቸው አንድምታ ጉዳዩ ከፖለቲካ እንጂ ከሰብዓዊ መብት ጋር የማይተዋወቅ መሆኑን 

ማረጋገጫ ነው፡፡ 

ወጣም ወረደ ግን እግረ መንገዷንም ቢሆን ፀረ - ኢትዮጵያዊነቷን የሚያነግስሏት ተራ 

ወሬ እየለቃቀመች ሃቁን ለማድበስበስ መሞከሯ የሚጠበቅና የኒዮ - ሊበራሊዝም ዘፈን ማጀቢያዋ 

በመሆኑ የሚደንቅ አይደለም፡፡ ፀሃፊዋ ምንም ትበል ምን፤ ግን ሃቁ እኛ የምናውቀው ነው፡፡ እሷ 

ለማራገብ እንደሞከረችው የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ የበላይነት የነገሰባት ሥርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ 

የለም፡፡ የምንፈልገውንና የምንመኘውን ያህል ባይሆንም፤ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
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መኖራቸውን ሁላችንም እንረዳለን፡፡ ሴትዮዋ በአለቆችዋ ትዕዛዝ የሚዘወርና ‘ሲልኩት ወዴት፣ 

ሲጠሩት አቤት’ የሚል አሽንጉሊት መንግስት ሀገራችን ውስጥ ባለመኖሩ አንገብግቧት እንጂ 

የተፈለገውን ያህል ለኢትዮጵያዊያን የሚበጅ አማራጮች አለመኖራቸው አሳስቧት እንዳልሆነ 

ግልጽ ነው፡፡እንደ አለመታደል ሆኖ ነው እንጂ የጤነኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሁን ካሉት በእጅጉ 

መብዛት ከእሷ ይልቅ የሚፈይድን ለእኛ ነው፡፡  

ዳሩ ግን ሀገራችን የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታን ከተያያዘች ገና ሁለት አስርታትን 

ጥቂት እልፍ እያለች በመሆኑ ይህ አልሆነም፡፡ እርግጥ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የዜጎችን ልብ የሚገዛ 

የፖለቲካ መስመር መቅረጽ ባለመቻላቸው አብዛኛውን ጊዜ ከጨዋታ ውጪ ሲሆኑ 

እያስተዋልናቸው ነው፡፡ እነዚህ ወገኖች በአመዛኙ በራሳቸው ጊዜ በበቃኝ እየተዘረሩና በስልጣን 

ሽኩቻ እየተቧቀሱ ጠዋት ማታ ፍርድ ቤት የሚሟገቱበት ሁኔታ ነው የነበረውና ያለው። እናም 

ሴትየዋ ለእነዚህ መሰሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሽንጧን ገትራ ለመሞገት መወራጨቷ ትክክለኛ 

አይመስለኝም—ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ድክመትና መፈረካከስ ተጠያቂዎቹ ራሳቸው ናቸውና፡፡ 

ሴትዮዋ የምትመኛቸው ዓይነት የፖለቲካ ፓርቲዎች ያልተፈጠሩት መንግስት ሜዳውን 

ስላጠበባቸው ሳይሆን አስተሳሰባቸው ስለጠበበ ይመስለኛል— ሃቁን መካድ ከሌለብን፡፡  

የሂዮማን ራይትስ ዎችን ጥርቅምቃሚ ወሬን በመመርኮዝ ‘ኢትዮጵያዊያን እየተራቡ ነው፣ 

እየተጎሳቀሉ ነው’ የምትለው “አዛኝ መሳይ ቅቤ እንጓች” ፀሐፊዋ፤ የዓለም ባንክም ይሁን ቀሪ ለጋሽ 

ተቋማት ፈጽሞ ለኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርጉ ምልጃ ቢጤ ይሁን ማስጠንቀቂያ 

በውሉ ያልለየ ወረቀት ልካለች፡፡ ይሁንና ስሞታዋ የሆነ የተምታታ ዓይነት ነገር ነው— በአንድ 

በኩል በጋምቤላ ለሠፈራ የተሰማሩት ኢትዮጵያዊያን በመራባቸው ሆዴ ተንቦጫቦጨ የሚል ፤ 

በሌላ በኩል ደግሞ ድጋፍ አይገባቸውም የሚል ክስ፡፡  

የሴትዮዋ ነገረ ስራ ድፍረትም ንቀትም የተሞላበት ዕብሪተኝነት ይመስለኛል— 

ኢትዮጵያዊያንንም ሆነ ለጋሽ ድርጅቶችን የመናቅና የማን አለብኝነት አባዜ፡፡ ሴትየዋ ማወቅ 

ያለባት ቀዳሚ ዕውነት የሰፈራ ፕሮግራሙ የሚጠቅመውም ሆነ የሚጎዳው እኛኑ መሆኑን ነው፡፡ 

በማያገባት ጉዳይ እየገባች መፈትፈቷ ተገቢ አይመስለኝም— የግድ “እኛ እናውቅላችኋለን” ለማለት 

የሚዳዳት የአባቷ ልጅ ካልሆነች በስተቀር፡፡  

በመሰረቱ የዓለም ባንክም ይሁን ሌሎች ለጋሽ ተቋማት እጃቸውን ለኢትዮጵያ የዘረጉት 

ስላሳዘንናቸው አይደለም፡፡ ይህን ፀሐፊዋም ብትሆን ቢያንስ በእዝነ-ልቦናዋ ትገነዘበዋለች፡፡ 

ኢትዮጵ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋትና እንደሚገባት የዕርዳታ ተቋማት የወሰኑት፤ ተቀማቱ 

ገንዘባቸውን የትም ለመበተን የሚፈልጉ ስለሆኑ አይደለም— በሀገራችን እየተስተዋለ ባለው ፈርጀ 

ብዙ የልማት፣ የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ስራዎች በመማለላቸው እንጂ፡፡ ኃላፊነት 



6 
 

የሚሰማው ህዝብና መንግስት መኖሩን በወሬ ሳይሆን በተጨባጭ በማረጋገጣቸው ነው፡፡ ዛሬ 

ከተደገፈች ነገ ሙሉ ለሙሉ ራሷን የቻለች ሀገርና ትውልድ እንደምንሰረት፤ ተስፋ ሰጭ 

ጅምሮችን በማስተዋላቸው ነው፡፡  

እርግጥ ይህ አባባሌ ሁሉንም ኢትዮጵያዊያን የሚያግባባ ሃቅ እንደሚሆን እገምታለሁ፡፡ 

ኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳንሆን የኢትዮጵያ ወዳጆችና እውነትን መካድ የሚጎረብጣቸው ሁሉ፤ ነገ 

የተሻለች ሀገር እንደምትኖረን ያውቃሉ፡፡ ይህ ብቻም አይደለም። የዓለም ባንክ፣ ዩኤስ ኤይድ፣ 

የአንግሊዝ መንግስት፣ የተባባሩት መንግስታት ድርጅት…ወዘተ. የመሳሰሉት ተቋማትና 

መንግስታትም የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ነን ባዮች ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚያራግቡት ወሬ 

ከእውነት የራቀ መሆኑን በጥናት በማረጋገጠቸው ነው ድጋፋቸውን የሚያደርጉት። 

እርግጥ እሜቴ ኤፕስተን እንዳለችው የዓለም ባንክ አጥኚ ቡድኑን ወደ ኢትዮጵያ 

አሰማርቶ ሃቁን ለመረዳት በመቻሉ የወዳጃቿን የእነ “ሂዮማን ራይትስ ዎች”ን በሬ ወለደ ክስ 

በማወቁ ዓይናችሁን ላፈር ብሏቸዋል፡፡ ለዚያም ነው በአንድ ጊዜ ብቻ በርካታ ቢሊዮን የሚጠጋ 

ገንዘብ ለኢትዮጵያ መንግስት በድጋፍና በብድር በመስጠት የልማት ስራዎች እንዲያከናውንበት 

የፈቀደው፡፡  

ሴትዮዋ ምንም ትበል ምን፣ የእንጀራ ጉዳይ ነውና የቱንም ያህል ገጽታችንን ለማጥቆር 

ብትተጋም የምትፈልገውን ግብ ትመታለች ማለት ዘበት ነው፡፡ ምክንያቱም ዛሬ በስራ እንጂ በበሬ 

ወለደ ዘገባ የምናጭበረብርበትና የምንጭበረበርበት ዘመን ባለመሆኑ ነው፡፡ እናም ወይዘሮዋ 

የዓለም ባንክ እጅ ለልማት ስራችን እንዲህ የተፈታው ባንኩ ውስጥ የሚሰራ ባለስልጣን አጎት 

አሊያም አክስት ስላለን አለመሆኑን መረዳት ያለባት ይመስለኛል፡፡ ባንኩ ከጎናችን የመቆሙ 

ምስጢር ማንነቱን በተግባር ያስመሰከረ ልማታዊ መንግስት እንዲሁም ኃላፊነት የሚሰማውና 

ታታሪ ህዝብ መኖሩን በማወቃቸው ነው— በርቱ፣ እደጉ፣ ተመንደጉ በማለት እየደገፉን ያሉት፡፡  

እርግጥ እንደ ሴትየዋ ያሉ በበሉበት የሚጮሁ የፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራሎች ደቀ-መዝሙሮች 

እንዲሁም በሰብዓዊ መብት ተሟጋችነትና በሌሎች ስሞች ለይስሙላ ተደራጅተው የራሳቸውን 

ድብቅ ርዕዩተ-ዓለማዊ አጀንዳ በድሃ ሀገራት ላይ በኃይል በመጫንና ከተሳካላቸውም በማስፋፋት 

የሀገራቱን ያልተነካ ሀብትና ጉልበት ለመመዝበር የሚያደርጉት ሩጫ እንዲህ በቀላሉ የሚያቆም 

አይደለም፡፡ ያለና የሚኖር ጉዳይ ነው፡፡ ‘ሲጠሩት አቤት፣ ሲልኩት ወዴት’ የሚል ህዝብና 

መንግስት መኖሩን በተግባር እስካላረጋገጡ ድረስ ተራ ውሸት እየጠፈጠፉ የመንግስታትን ስም 

ማጉደፋቸው የሚጠበቅ ነው — ነገሩ ከንቱ ድካም ቢሆንም፡፡ እናም የተቻላቸውን ያህል 

ያልበላቸውን ማከካቸው የሚቀር አይመስለኝም፡፡  
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እኛ ግን በአንድ ነገር ሸንጣችንን ገትረን መከራከር የምንችል ይመስለኛል፡፡ የኢትዮጵያ 

መንግስት በፈጠራ እየተጎነጎነ እንደሚባለው ወሬ ሳይሆን ለህዝቡ ሌት ተቀን የሚሰራና ድህነትን 

ታሪክ ለማድረግ እየተጋ የሚገኝ መሆኑን ያለአንዳች ማቅማማት መመስከር እንችላለን፡፡ 

ምክንያቱም የሚባለውና በተጨባጭ እያስተዋልን ያለው ሃቅ “ፍየል ወዲህ፣ ቅዝምዝም ወዲያ” 

የሚሉት ዓይነት በመሆኑ ነው፡፡ እናም ፀረ-ኢትዮጵያዊ የሆኑት እንደ ሄለን ኤፕስተን ያሉ 

ሙያቸውን የሸጡ ግለሰቦችም ይሁኑ “የእኛን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ፍልስፍና ብቻ ተከተሉ” እያሉ 

‘ከእኛ ፈቃድ ውጪ ለምን ታድጋላችሁ?’ ለማለት የሚዳዳቸው ፅንፈኛ የቀለም አብዮት 

ፖለቲከኞች፤ “የአብዬን ወደ እምዬ” እንዲሉ ጉዳዩን ገልብጠውና የሀገራችን ህዝብ ተቆርቋሪ 

መስለው ለማውራት ቢሞክሩም፣ ከእኛ ወዲያ ለእኛ ምሰክር ሊሆን የሚችል ባለመኖሩ እንደ ዜጋ 

በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ሃቁን አፍረጥርጠን በመናገር ዲስኩራቸውን ራቁቱን ማስቀረት 

ይኖርብናል።  

ያም ሆነ ይህ በተግባር ማንነቷ የውሸት ለምድን ለብሳ ነገር ግን በብዕሯ የእውነት አርበኛ 

መስላ ለመታየት የምትቋምጠው ጋዜጠኛ ተብዬም ትሁን አንዳንድ በሰብዓዊ መብት ስም 

የራሳቸውን አጀንዳ ለማስፋፋት ሌትና ቀን የሚወተወቱ የባህር ማዶ ብልጣ ብልጦች የአጀንዳቸው 

ድምር ውጤት አንድና አንድ መሆኑን ልብ ልንል ይገባል — ኒዮ ሊበራሊዝምን ለማስፋፋት 

የሚያመችና ታዛዥ የሆነ መንግስት በምድረ አፍሪካ ማስቀመጥ እንዲሁም ለፖለቲካዊ ኢኮኖሚ 

ፍልስፍናቸው የወገነና የራሱን ዜጎች የሚያስበዘብዝ መንግስት መመስረት ነው፡፡ ከዚያም ለስንዴ 

ሲል የሚያጎበድድ ተላላኪ መንግስት ማቋቋምና በእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ የታዳጊ ሀገሮችን ሀብትና 

ጉልበት እየመዘበረ ሀገራቱን ወደ ድህነት አረንቋ መክተት ነው፡፡ 

አዎ! ይህ ዕውነታ ዓለም ትናንት በስፋት ያስተናገደችው፣ ዛሬ የምታስተናግደውና 

ምናልባትም ነገም የምታስተናግደው ሊሆን ይችላል፡፡ እርግጥ በኒዮ- ሊበራሊዝም ፍልስፍና 

በርካቶች መዋጣቸውን ሁሉም ይረዳዋል፡፡ ግና ይህን የፖለቲካዊ- ኢኮኖሚ ፍልስፍና ዘፈንን 

ተቋቁመው ለህዝባቸውና ለሀገራቸው የሚበጅ የልማት የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር 

ፖሊሲዎችን የቀረጹ፣ ከሀገራቸው ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር የሚጣጣሙ ፖሊሲዎችንና 

ስትራቴጂዎችን አዘጋጅተው ቆርጠው የሰሩ ስኬታማ ሆነዋል፤ እየሆኑም ነው፡፡ ለአብነት ያህል 

ቻይናንና ህንድን መጥቀስ ይቻላል፡፡ ምስጋና ለልማታዊውና ዴሞክራሲያዊው ምንግስታችን 

ይግባውና ኢትዮጵያችንም በዚሁ የስኬት መንገድ የምትጠቀስ ሀገር ሆናለች። 

እኛ ኢትዮጵያዊያን ነን፡፡ የሚጠቅመንን የምናውቀው እኛ እንጂ ማንም አይደለም፡፡ 

አክራሪ ኒዩ-ሊበራል ሃይሎች በልካቸው ያሰፉትን የፖለቲካል ኢኮኖሚ ፍልስፍናን በግድ ልበሱ 

ቢሉን፤ አንድም ይጠበናል አሊያም ይሰፋናል — አይሆነንም፡፡ ፀሐፊ ተብዬዋ ሄለን ኤፕስተን 
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ከግለ-ታሪኳ እደተረዳሁት የባህል አድናቂ ናት። ግና ኒዮ-ሊበራል በሚባል ጎጂ እና የከሰረ ባህል 

እጅ ከወርች ታስረን ዝንተዓለም በድህነት እንድንቆራቆዝ መፈለግ ያለባት አይመስለኝም። 

በመሆኑም ያለ አንዳች ማስረጃ አሜሪካ ውስጥ አሊያም ሌላ ቦታ ሆና ከነባራዊ ዕውነታችን ውጪ 

ለኒዮ-ሊበራሊዝም ልዕልና ስትል ወሬን በማንጠልጠል የደረተችው ልቦለዳዊ ፅሑፍ ግምት ውስጥ 

የሚከታት እንጂ አንዳችም ዕውቅና አያስገኝላትም— ምናልባትም ከእነ ሂዩማን ራይትስ ዎች 

እርጥባን ቢጤ ካላገኘች በስተቀር። 

የኒዮ-ሊበራሎች ደቀ-መዝሙሯ ቀደም ሲል ልቦለድ ፀሐፊ ብትሆንም፤ ሁሉም ነገር ልቦለድ 

አለመሆኑን መገንዘብ አለባት። የተገኘው ነገር ሁሉ እንደ ልቦለድ አይፃፍምና። ልቦለድ የገሃዱ 

ዓለም ነፀብራቅ እንጂ እውነት አይደለም። ዓለም የመሰከረው የሀገራችን ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት 

መሬት ላይ ያለ፣ የሚታይና የሚዳሰስ ዕውነት እንጂ ልቦለድ አይደለም። በመሆኑም ለእነ ሂዩማን 

ራይትስ ዎች መስራት ያለባት እንደ ጋዜጠኛ እንጂ እንደ ድርሰት ፀሐፊ መሆን የለበትም—ቢያንስ 

ህሊና ካለው ሰው ይህን መሰሉ አሳፋሪ ነገር አይጠበቅምና። ግና ወይዘሮዋ ፀሐፊ ናት ወይስ 

ልማት አደናቃፊ?... 

ያም ሆነ ይህ “እናውቅላችኋለሁ” ባይዋ ወይዘሮ ኤፕስተንና አሰሪዎቿ የቱንም ያህል 

ቢለፍፉ፤ ሀገራችን ውስጥ የእነርሱ የቁራ ጩኸት የሚሰማበት ምህዳር የሌለ መሆኑን ሊገነዘቡት 

ይገባል። ከንቱ ልፈፋቸውም ከልማታችን ሊገታንና ሊያደናግረን እንደማይችልም እንዲሁ። እነርሱ 

ያሻቸውን ቢሉም ዜጎች በፈቃደኝነት የሚሰፍሩበት የሠፈራ ፕሮግራምም በምግብ ሰብል ሙሉ 

ለሙሉ ራሳቸውን እንዲችሉ የሚያደርግ ልማታዊ ተግባር በመሆኑ በዕድገታችን ላይ የራሱን አሻራ 

ያሳርፋል። እናም እነዚህ ሃይሎች ለእኛ አዛኝ መስለው ቢቀርቡም፤ ታላቁ መሪያችን አቶ መለስ 

ዜናዊ በአንድ ወቅት እንዳሉት “ከአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች ጋር መቼም ቢሆን ልንዋደድ 

አንችልም።” ለምን ቢባል፤ በእስከዛሬው ድርጊታቸው የምናውቃቸው የልማታችንና የዕድገታችን 

አሜኬላ እሾህ እየሆኑ በመምጣታቸው  ነው። አበቃሁ። 


