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የ“መሬት መቀራመት” ልቦለዳዊ ትርክት 
                                                ዳዊት መዝሙር    02/07/14 

ቀደም ባሉት ጊዜያት እነ “ሂዩማን ራይትስ ዎች” በምናባቸው ፈጥረው ያዘጋጁት፣ በባዶ 

ሜዳ ላይ እነ አምንስቲ ኢንተርናሽናልና ኦክላንድ ተቋም የዘፈኑበት፣ “የሂዮማን ራይትስ 

ዎች” ደቀ-መዝሙርና ልቦለድ ፀሐፊዋ ሄለን ኤፕስተን የተወነችበት፣ እነ ኢንተርናሽናል 

ክራይስስ ግሩፕ ሰቆቃዊ ዳንኪራ የረገጡበት፣…እነ…እነ…አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ኃይሎች 

በአንድ ዓይነት ስልተ-ምት የተውረገረጉበት ተደጋጋሚና አሰልቺ የውሸት ቅላፄ ጉዳይ 

ነው—ዛሬ የማወጋችሁ።  

ታዲያ የወጌ ማጠንጠኛ የሆነውን ይህን አስገራሚ የሐሰት ክምር ተመርኩዞ፤ ሰሞኑን 

የአሜሪካ መንግስት ኮንግረስ የእነዚህን ውሸት አባዦች (false multipliers) ትረካ እንደ 

ወረደ ገልብጦ በመውሰድ አንድ ረቂቅ ህግ አውጥቷል አሉ— እንደ ኦክላንድ ተቋም ዓይነት 

ፅንፈኛ ፖለቲከኞችንና የኢትዮጵያ ጠላቶችን ለማስደሰት ሲል። እጅግ ያስገርማል። 

አይጋ ፎረም የተሰኘው ድረ-ገፅ ሰሞኑን እንዳስነበበን፤ ህጉ አሜሪካ ለኢትዮጵያ 

የምትሰጠውን ድጋፍ የሚመለከት ነው። ይኸውም የዋሽንግተን አስተዳደር ሁለት ጉዳዮች 

እስካልተሟሉ ድረስ ለሀገራችን ድጋፍ እንደማያደርግ ያትታል። አንደኛው በኦሞ ሸለቆና 

በጋምቤላ ክልል ሰዎች በኃይል የማይፈናቀሉ ከሆነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ የፍትህ 

ስርዓቱና የሰብዓዊ መብት ሁኔታዎች የማይሻሻሉ ሆኖ ከተገኘ ነው። እርግጥ አብዛኛው 

የህጉ ምልከታ ከላይ በርዕሴ ላይ ያነሳሁነትን በአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ኃይሎች ልቦለድነት 

የተቀመረውን የ“መሬት መቀራመት” ድርሰትን የሚያመላክት ነው።  

ድረ-ገፁ እንዳለው ምንም እንኳን ህጉ ገና የተወለደና በአሜሪካ ሴኔት የሚፀድቅ ቢሆንም፤ 

በእኔ እምነት የአሜሪካ መንግስት የሀገራችን የልማትና የዴሞክራሲ እመርታዎች 

ተቆጣጣሪ መሆን ያለበት አይመስለኝም። በሰው ሀገር ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ እመርታ ጣልቃ 

እንዲገባ የሚፈቅድለት አንዳችም ዓለም አቀፋዊ ህግ የለምና። በህዝቦች ከድህነት 

ለመውጣት የተፈጥሮ ሃብታቸውን አሟጠው እንዳይጠቀሙ የመገደብ እንዲሁም በአሜሪካ 

አምሳያ የተሰፋ የዴሞክራሲ ጥብቆን በግዳጅ እንድንለብሰው ማድረግ አይችልም—ወፍ 

የሚጮኸው እንዳገሩ ነውና።  
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ያም ሆነ ይህ ግን የዋሽንግተን አስተዳደር በመጀመሪያ ደረጃ ለልማትና ለሰብዓዊ 

ተግባራት ዕርዳታና ድጋፍ የሚሰጠው ሀገራችን ውስጥ ባሉት እንደ ዮኤስኤይድ (USAID) 

ድርጅቶች አማካኝነት እንጂ በቀጥታ ለኢትዮጵያ መንግስት አይደለም። እኔ እስከሚገባኝ 

ድረስም ልክ እንደ ግብፅ ጦር ለሀገራችን መከላከያ ሰራዊት በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር 

ቀጥተኛ ባጀት አይመድብም። መከላከያ ሰራዊታችን በዋነኛነት የሀገራችን ህዝቦች 

የሚመድቡለትን አነስተኛ በጀት አብቃቅቶ የመጠቀም ባህል ያለው ነው። እናም ህጉ 

ፅንፈኞችን ለማስደሰት ካልሆነ በስተቀር ፋይዳው ለእኔ ግልፅ አይደለም።  

እዚህ ላይ በኦሞ ሸለቆ አካባቢ እየተከናወነ ያለው የግልገል ጊቤ-ሶስት ግድብ ግንባታም 

ይሁን በጋምቤላና በሌሎች አካባቢዎች የሚካሄዱ እጅግ አነስተኛ የሜካናይዜሽን እርሻዎች 

ዕውነታ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ኃይሎች እንደሚያስወሩትና የአሜሪካ መንግስት ኮንግረስም 

ሳያይ አምኖ እንደተቀበላቸው አይደለም። ምክንያቱም እነዚህ ተግባራት ሀገራችን 

የህዝባችንን ተጠቃሚነት ይበልጥ ለማሳደግ የነደፈችው የአምስት ዓመት የልማትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አካሎች እንጂ ከ“መሬት መቀራመት” ጋር የሚያገናኛቸው 

አንዳችም ምክንያት ባለመኖሩ ነው። እናም በእኔ እምነት ህጉ እንዲወጣ የተፈለገበት 

ዋነኛ ምክንያት ‘ልክ እንደ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት እኛ እንጂ ለምን ኤስያዎች 

ይጠቀማሉ’ በማለት እንደ ዶሮ “ባልበላውም ጭሬ በትነዋለው” ከሚል ፍላጎት የመነጨ 

ነው።  

ታዲያ የአሜሪካ ኮንግረስ ምንም አለ ምን፤ በሀገራችን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ  

መንግስት መሪነት ከድህነት ጋር አንገት  ለአንገት ተናንቀን  በአሸናፊነት ለመውጣት 

የዕድገትና የትራንስፎሜሽን  ዕቅድ  ነድፈን ደፋ ቀና በምንልበት በዚህ ወቅት፤በተገኘው 

አጋጣሚ ሁሉ መሬታችንን ማልማት በይደር የምናቆየው ጉዳይ አለመሆኑ መታወቅ 

ይኖርበታል፡፡ በተለይም ዓለም በፈጣን ዕድገት ውስጥ ባለችበት በአሁኑ የግሎባላይሼን 

ዘመን፤ መሬታችንን ሳናለማ እንዳለፉት ሥርዓቶች በውዳሴ ብቻ “ሀገሬ ኢትዮጵያ ውብና  

ድንግል” እያልን  በመዘመር  ልንኖር  አንችልም፡፡ በመሆኑም  ሀገራዊ  የልማት ዕቅዱ 

ዕውን ይሆን ዘንድ ያለንን ሰፊ እና በእኛ አቅም መልማት ያልቻለን ባዶ መሬት መጠቀም  

የግድ  እንደሚለን መታወቅ ያለበት ይመስለኛል፡፡  
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እርግጥ ከንግረሱ እነዚህን ሃቆች እያወቀ አሊያም በፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች ተታልሎ 

ለመስማት ካለመፈለግ አውቆ ተኝቶ ህግ ቢያወጣም፤ ቀደም ሲል ያነሷኋቸው ነባራዊ 

ዕውነታዎች በዘመናዊው የኢኮኖሚ ሳይንስ ዘርፍም የሚደገፉ መሆናቸውን መንገር 

አስፈላጊ ነው— ነገርዬው “አውቆ የተኛን…” እንዲሉት ዓይነት ቢሆንም። አዎ! አንድ ሀገር 

በስፋት ያላትን የተፈጥሮ ሀብት በሚገባ ከተጠቀመችና እጥረቷን ከቆጠበች በዕድገት ጎዳና 

የማትራመድበት አንዳችም ምክንያት እንደሌለ ሳይንሱ ያስረዳል፡፡ ታዲያ ዕውነታውን 

ከሀገራችን አኳያ ስንመለከተው፤ ኢትዮጵያ በስፋት ያሏት መሬትና መሰል የተፈጥሮ 

ሃብቶች እንዲሁም የሰው ኃይል ሲሆኑ፤ እጥረቷ  ደግሞ ገንዘብ ነው፡፡ ስለሆነም በስፋት 

ካሏት ጸጋዎች አንዱ የሆነውን መሬትን በተገቢው ሁኔታ ለልማት ካዋለችና የገንዘብ 

እጥረቷን መቆጠብ  ከቻለች፤ መካከለኛ ገቢ ወዳላቸው ሀገራት ጎራ  መቀላቀሏ  አይቀሬ 

ነው፡፡  

ስለሆነም መንግስት ካለፉት አስር ዓመታት ወዲህ ትክክለኛነታቸውን በተግባር  

ባረጋገጡት በመሬትና በሌሎች ፖሊሲዎች እየተመራ፤ በስፋት የሚገኙትን የተፈጥሮ 

ሀብቶቹን አቅም በፈቀደ መጠን በአግባቡ በመጠቀምና ህዝቡን ከጫፍ እስከ ጫፍ  

በማነቃነቅ ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት ሊያስመዘግብ ችሏል፡፡ የተፈጥሮ ሀብቶቻችንን 

የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶች እንዲያለሟቸው በማድረጉም በየአካባቢው የሚገኙ 

የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚነት ይበልጥ አረጋግጧል፤ እያረጋገጠም ነው፡፡ በተለይም 

በሀገር ውስጥ የገንዘብና የቴክኖሎጂ አቅም መልማት ያልቻሉ መሬቶችን በአመዛኙ 

በኤስያውያን በመስጠት እንዲለሙ ባከናወነው ጥረት፤ ከኢንቨስትመንት ጋር ተያይዘው 

በሚመጡ ዘርፈ-ብዙ ውጤቶች በኦሞ አካባቢም ይሁን በጋምቤላና በሌሎች ክልሎች 

የሚኖሩ ህዝቦች ተጠቃሚ አንዲሆኑ አድርጓል፡፡ 

ዳሩ ግን ይህን ሀገራዊና ህዝባዊ ተጠቃሚነትን በሚፃረር መልኩ፤ በቀደምት የአፍሪካ ቅኝ 

ገዥዎች እሳቤ የሚመሩት እንደ አሜሪካ ኮንግረስ ዓይነት የምዕራቡ ዓለም ፖለቲከኞች 

ሰሞኑን ‘መሬት ለምን ለኤስያ ሀገራት ተሰጠ?’ በሚል ሞራላዊ አመክንዮ በሌለውና 

የግለኝነት አባዜ በተጠናወተው ‘የእኔ ብቻ ልብላ’ እሳቤ፤ በኦሞ ሸለቆና በጋምቤላ ክልል 

ዜጎችን በኃይል የማፈናቀል ተግባር ካልቆመ ዕርዳታና ድጋፍ አናደርግም የሚል አስገዳጅ 

ህግ ማውጣቸው ትክክል አይደለም። ጭራሽኑ ተቀባይነት የሌለውም ጭምር ነው።  
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ለልማት ስራው የ“መሬት መቀራመት” የሚል የዳቦ ስም መስጠትም የሀገራችንን ዕድገት 

አለመሻት እንጂ ሌላ ትርጉም ሊኖረው አይችልም። ለምን ቢሉ የ“መሬት መቀራመት” 

ልቦለዳዊ ትርክት ሀገራችንን ፈፅሞ ስለማይመለከታት ነው። የአሜሪካ ኮንግረስን በንዴት  

ህግ እስከ ማውጣት ድረስ ያደረሱት የኤሲያና ሌሎች ባለ ሀብቶች በግብርና 

ኢንቨስትመንት ላይ ለመሰማራት ሰፋፊ የእርሻ መሬቶችን ወስደው በማልማት ላይ ያሉ 

እንጂ መሬት ለመቀራመት ብለው ወደ ኢትዮጵያ የገቡ አይደሉም። እናም ኮንግረሱ ህጉን 

ያወጣው ‘የአፍሪካ የዕድገት ተምሳሌት መሆን ላይ ያለችው ኢትዮጵያ ለምን ታድጋለች?’ 

የሚል ከሆነ ጥያቄውን ማቅረብ ያለበት በሌላ አግባብ እንጂ ህግ በማውጣት 

አይመስለኝም።  

ለነገሩ ሁላችንም እንደምናውቀው ቀደምት የአፍሪካ ቅኝ ገዥዎች የአህጉሪቱን የተፈጥሮ 

ሀብቶች ከህግ ውጭ በሆነ መንገድ በወረራ ተቀራምተው ህዝቦቿን የበይ ተመልካች 

ሲያደርጉና ወደ 400 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ መሬት ወርረው የነበሩ ናቸው፡፡ በዚህም 

አህጉሪቱ ከድህነት አዙሪት ቀለብት እንዳትወጣና ልማቷን ከተጨባጭ ሁኔታዋ ጋር 

አጣጥማ እንዳታከናውን አሉታዊ ሚና መጫወታቸውን የሚዘነጋ አይደለም፡፡  

እናም እነዚህ ቀደምት የአፍሪካ ቅኝ ገዥዎች ትናንት አህጉሪቱን በቀጥታ ወረራ በመያዝና 

በመቀራመት የተፈጥሮ ፀጋዎቿን አሟጠው ሲጠቀሙ የነበሩ መሆናቸው እየታወቀ፣ ዛሬ 

አህጉሪቱ አንገቷን በልማት ቀና ማድረግ ስትጀምር ‘ለኤስያ ሀገራት ለምን መሬት ተሰጠ?’ 

ብለው በፉክክር መልክ ቆመው ህግ እስከማውጣት የሚያደርሳቸው የሞራል ብቃት 

የላቸውም፡፡ ለምን ከተባለ፣ በቀደምት ጊዜያት እነዚህ ኃይሎች የአህጉሪቱን ሀብትና 

ንብረት ያለከልካይ እንዳሻቸው ሲወስዱ እንዲሁም ከህጋዊ አሰራር ውጪ የአህጉሪቱን 

አንጡራ ሀብት ወደ የሀገሮቻቸው ሲያግዙ የነበሩ በመሆናቸው፤ ዛሬ አንዳንድ የኤስያ 

ሀገራት የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ባደረገና በህጋዊ ሁኔታ በሊዝ ኪራይ የሚወሰዱትን 

ጥቂት ያልለማ መሬትን ‘መውሰድ የለባቸውም’ ብለው የሚከራከሩበት አንደበት ከቶም 

ሊኖራቸው ስለማይችል ነው፡፡  

ለነገሩ እነዚህ ኃይሎች የምንግዜም አቋማቸው ሁሌም አስገዳጅ በሆነ መንገድ ተጠቃሚ 

ለመሆን መሻት በመሆኑ፤ የአህጉሪቱ ሀገራት በማደግ ላይ ካሉት አንዳንድ የኤሲያ ሀገራት 

ጋር አንዳች ዓይነት ቁርኝት ፈጥረው ሲመለከቱ የአክራሪ ኒዮ-ሊበራሊዝም አስተሳሰብ 

አቀንቃኝ በሆኑት በእነ “ሂዮማን ራይትስ ዎች”፣ በእነ ኦክላንድ ተቋም…ወዘተ. አማካኝነት 
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ልቦለድ ፈጥሮ በማውራት አህጉሪቱን ለማጥላላት የሚቀድማቸው አይገኝም፡፡ ሰሞኑን 

በሀገራችንም ላይ ህጉ ይፋ ከመሆኑ በፊት አልጀዚራ ቴሌቪዥን ፕሮግራም “ኢትዮጵያ 

ውስጥ የመሬት መቀራመት አለ” ብሎ እንዲሰራ በማዘዝና ለጥቆም ህጉን ይፋ የማድረግ 

ሴራ የተከናወነው በዚሁ ምክንያት ነው። ታዲያ ይህ በምዕራቡ ዓለም አክራሪዎች ሆን 

ተብሎ የሚቀነባበረው የ“መሬት መቀራመት” የፈጠራ ታሪክ በተለያዮ ወቅቶች የምዕራቡ 

ዓለም የኒዮ- ሊበራል ርዕዮተ-ዓለም ማራመጃ ድርጅቶች ሲያስደምጡን የነበሩት ተመሳሳይ 

ስልተ - ምት ያላቸው ነጠላ ዜማ አስረጂዎች ናቸው፡፡  

እርግጥ እነዚህ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች ባገኙት አጋጣሚዎች ሁሉ በሀገራችን ላይ 

ርዕዮተ - ዓለማዊና ፖለቲካዊ ፍላጎታቸውን ከማራመድ የተቆጠቡበት ጊዜ የለም። የዛሬ 

አራትና አምስት ዓመት አካባቢ በተፈጥሮ የአየር ፀባይ ለውጥ ሳቢያ በምስራቅ አፍሪካ 

የተከሰተውን ድርቅ አስታከው “ኢትዮጵያ ድርቅ ባጠቃው አካባቢ በሚሊዮን የሚቆጠሩ 

ሰዎች በተራቡበት ሁኔታ ሰፋፊ የእርሻ መሬት ለውጭ ሀገራት ማከራየቷ  አደጋ አለው”  

እስከማለት መድረሳቸው የሚዘነጋ አይደለም፡፡ ይባስ ብለውም በወቅቱ ‘የድርቁ አንዱ 

መንስዔ የመሬት መቀራመት ነው’ የሚል አንድምታ ያለውን አስተሳሰብ በሚያሳፍር 

ሁኔታ ማራመዳቸውን አስታውሳለሁ፡፡  

ለነገሩ ይህ የያኔው አስገራሚ ጩኸት “አያ ጅቦ ሳታመሃኝ ብላኝ” እንዲሉት ዓይነት ሆኖ 

ዛሬ ላይ ህግ እስከማውጣት መድረሱ የሚደንቅ አይደለም። ምክንያቱም የምዕራቡ ዓለም 

ሆን ተብለው የተፈጠረውና አጀንዳቸውን ለማራመድ የሚጠቀሙበት ዘዴ ከሀገራችን 

ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር አብሮ የማይሄድ ብቻ ሳይሆን፣ ጭርስኑ የማይተዋወቅ በመሆኑም 

ጭምር ነው፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን ይህን ፍጹም ከሀገራዊ ነባራዊ ዕውነታ ጋር የማይገናኝ 

ልቦለዳዊ ድራማ ዓላማውም ሆነ ግቡ ፖለቲካዊና ርዕዮተ -ዓለማዊ መሆኑን የሀገራችንን 

የመሬት ፖሊሲ ዋቢ አድርገን ማየት የምንችል ይመስለኛል፡፡   

ሁላችንም እንደምናወቀው ሀገራችን በምትመራበት ፖሊሲ ፣ መሬት የህዝብና የመንግስት 

ነው፡፡ ይህም አርሶ አደሩን የመሬት ባለቤት እንዲህን አስችሎታል፡፡ ይሁንና በሀገራችን 

ነባራዊ ሁኔታ መሬት እንዲሸጥና እንዲለወጥ ማድረግ አይቻልም፡፡ ለምን ቢባል፤ድርጊቱ 

በሰፊው ህዝብ ላይ የተመሰረተ ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳይገነባ ከፍተኛ 

እንቅፋት ስለሚፈጥር ነው፡፡ መሬት እንዲሸጥና እንዲለወጥ ቢደረግ፤ በአንድ ወገን ገንዘብ 

ያለው ሰው ይገዛል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ድሃው አርሶ አደር መሬቱን እየሸጠ ባዶ እጁን 
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ይቀርና ያለው ሀብት በጥቂቶች እጅ እንዲከማች ያደርጋል፡፡ ይህም በሀገሪቱ ፍትሐዊ 

ያልሆነ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር የሚያደርግ ከመሆኑም በላይ፤ ህዝቦች በየደረጃው 

በልማቱ ከሚገኝ ዕድገት እኩል ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ደንቃራ ይሆናል፡፡ 

ይህ ብቻ እንዳይመስላችሁ፡፡ መሬት ቢሸጥና ቢለወጥ ሀገራችን ለማስመዝገብ 

የምትፈልገውን ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት ማስቀጠል አይቻልም፡፡ ምክንያቱም ቀደም 

ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት አንድ ሀገር ለማደግ ከፈለገች ያላትን እጥረት መቆጠብ 

ይኖርባታል፡፡ ከዚህ አኳያ የሀገራችን እጥረት ገንዘብ ነው፡፡ ታዲያ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች  

መሬትን እየገዙ የሚያከማቹ ከሆነ፤ ያለን ውስን የገንዘብ አቅም ልማታዊ አስተዋጽኦ 

ላለው ስራ ከመዋል ይልቅ፣ የንብረት ባለቤትነትን ከአንድ ሰው ወደ ሌላው በማዞር ላይ 

ይውላል ማለት ነው፡፡ ይህም እጥረት ያለብንን ገንዘብ እንዳንቆጥብና በላቀ የልማት ስራ 

ላይ እንዳናውለው በማድረግ የዕድገታችን ማነቆ መሆኑ አይቀሬ ነው፡፡   

ታዲያ እነዚህን ህዝባዊና መንግስታዊ መነሻዎችን መሰረት ያደረገው የሀገራችን የመሬት 

ፖሊሲ፤ አርሶ አደሩን ባለቤት ከማድረግ ባሻገር፤ ያለንን ውስን የገንዘብ አቅም 

እንድንቆጥብ የሚያስችለን ነው፡፡ ምንም እንኳን የኒዮ - ሊበራል አቀንቃኞችና የእነሱን 

እንቶ ፈንቶ ትረካ ተቀብሎ ህግ እስከማውጣት የደረሰው የአሜሪካ ኮንግረስ የሀገራችን 

መንግስት ዜጎችን በ“መሬት መቀራመት” እንደሚያፈናቅል በማስመሰል አስገራሚ 

ዘገባዎችን ቢያስደምጡንም፤ እውነታው ግን የሀገሪቱ የመሬት ፖሊሲ አርሶ አደሩን የሀብቱ 

ባለቤት የሚያደርግ እንጂ፤ የሚያፈናቅል አለመሆኑ ነው፡፡  

እርግጥም የሀገራችን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት በዋነኛነት በአርሶ አደሩ ማሳ 

አማካኝነት የጀመረውን ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት ይበልጥ ለማስቀጠል እየተከተለ ያለው 

አቅጣጫ ይኸው ብቻ ነው፡፡ በዚህም ሳቢያ ከቀየው የተፈናቀለ አርሶም ይሁን አርብቶ 

አደር የለም፡፡ ከመሬቱ የተፈናቀለ ሰው በሌለበት ሁኔታም፤ “የመሬት መቀራመት” 

የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም፡፡ መንግስትም በአንዳንድ አካባቢዎች በዜጎች ፈቃድ 

በሰፈራ ፕሮግራም በማካሄድ ዜጎችን ወደ ለም ቦታ አስፍሮ ይበልጥ ተጠቃሚ እንዲሆኑ 

ከማስቻል በስተቀር እንዲህ ዓይነቱን በምናብ ፈጠራ ላይ የተመሰረተ ልቦለዳዊ ተግባርን 

አልፈፀመመም፤ ፈፅሞም አያውቅም።  
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ያም ሆነ ይህ ግን ኮንግረሱ የአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎችን ከዕውነት የራቀ ትረካን 

ተቀብሎ ህግ ቢያደርገውም ሀገራችን ውስጥ ከልማት ጋር በተያያዘ የተካሄደ የግዳጅ ሰፈራ 

አለመኖሩንና በዚህም ሳቢያ የተፈናቀለ ብሎም የሚፈናቀል ዜጋ የሌለ መሆኑን ሊያውቅ 

የሚገባው ይመስለኛል። የመረጃ ምንጮቹ ባህር ማዶ ተቀምጠው ከአሉባልተኞች 

የሰበሰቡት የሐሰት ወሬዎች ዓይነት ተግባር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። አዎ! መንግስት 

በልማት ስትራቴጂ ስም ዜጎችን በግዳጅ በማስፈር ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶችን አልፈፀመም፡፡ 

እንዲህ ዓይነት ተፈጥሯዊ ባህሪም የለውም። ለህዝቡ የሚያስብ መንግስት እንጂ ህዝቡን 

የሚያንገላታ አለመሆኑ እስካሁን ያከናወናቸው ፈር ቀዳጅ ልማታዊ ተግባራት ህያው 

ምስክር ይመስሉኛል። ለነገሩ ለኢትዮጵያዊያን ተቆርቋሪ፣ አዛኝና እንባ ጠባቂ ከወደ ባህር 

ማዶ ሲገኝ “ተረት-ተረት የመሠረት” እንጂ ሌላ ምን ይባላል?!...  

ዳሩ ግን የሚገርመው ነገር ኮንግረሱ የኢትዮጵያ መንግስት የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን 

ማሻሻል አለባቸው አለ እንጂ፤ የተባሉት ጉዳዮች መቼና እንዴት እንደተፈጠሩ እንኳን 

በቅጡ ያጣራው ነገር የለም፡፡ ያሉት መረጃዎች ነገር ኢትዮጵያን በጠላትነት ፈርጀው 

የሚንቀሳቀሱ የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ተብዬዎችን ቃርሚያ አሉባልታዎች ናቸውና።

ሁላችንም እንደምረዳው በኢትዮጵያ የተካሄደ የሠፈራ ፕሮግራሞች በግዳጅ ላይ 

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

በተሻለ ሁኔታ የምናወቀው እኛ ኢትዮጵያዊያን ነን፡፡ ሰፈራው በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሰረተ እንዲሁም  የራሱ  ህግና ስርዓት ያለው መሆኑን በቅርበት የምናስተውለው 

ዕውነታ ነው፡፡ እናም ሃቁን እንነጋገር ከተባለ ሃቁ ንግረሱ እንዳገኘው የጥላቻ መረጃ 

ሳይሆን፤ ዜጎች ወደ ሰፈራ ጣቢያ የሚሄዱት በራሳቸው ሙሉ ፈቃደኝነትና በገዛ 

እምነታቸው ውሳኔ ላይ ደርሰው መሆኑን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሚመሰክረው ጉዳይ 

ነው።  

በመሠረቱ በሀገራችን የሚካሄደው የሠፈራ ፕሮግራም ሌላኛው 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 ፕሮግራሙ 

የሀገራችን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት በአንድ አካባቢ በራሳቸው በጎ ፈቃድ 
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ለተሰባሰቡ ዜጎች የመሰረተ- ልማትን በማስፋፋት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ ላይ 

የሚገኝ የህዝብ ወኪል መሆኑን ሰከን ባለ ሁኔታ መረዳት ያስፈልጋል ባይ ነኝ። 

እርግጥ የህጉ ዓላማ ሀገራችንን ለመጥቀም ተብሎ የተወጠነ ባለመሆኑ ኮንግረሱ እነዚህን 

የሀገር ውስጥ ዕውነታዎች ባይገነዘብ አይፈረድበትም። ይሁንና እኔ እስከሚገባኝ ድረስ 

የኢትዮጵያ መንግስት ለዜጎቹ ተጠቃሚነት ሲል የሰፈራም ይሁን ሌሎች ልማታዊ 

ተግባራትን እያከናወነ፣ መልሶ የህዝቡን ሰብዓዊ መብት የማያከብርበት ምንም ምክንያት 

የለም። እሳቤው ራሱ እርስ በርሱ የሚጣረስ ነው። በየትኛውም መስፈርት ቢሆን 

ተቀባይነት አይኖረውም። እንኳንስ የዜጎቹ የዘመናት ጥያቄዎች የሆኑትን ሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶችን ዕውን ለማድረግ የታገለና ከዚያም በኋላ በህገ-መንግስቱ ላይ 

አስፍሮ በተግባራዊነታቸውም ባለፉት 22 ዓመታት አጥጋቢ ውጤት እያስገኘ ያለ 

ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ቀርቶ፤ ስለ ዜጎች መሰረታዊ መብቶች ምንም ዓይነት 

ግንዛቤ የሌለው ተራ ቡድን እንኳን እንዲህ ዓይነቱን ተግባር ሊፈፅም አይችልም።  

እናም ኮንግረሱም ይሁን አሉባልታ አናፋሾቹ ፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች እዚህ እኛ ሀገር 

ውስጥ ያለውን ነባራዊ ዕውነት ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል። ይኸውም ሃቁ ባህር ማዶ 

ተቀምጦ በስማ በለው እንደሚወራው ሳይሆን፣ መንግስት የሚያካሂደው ማናቸውም 

ልማታዊ ተግባራት ሰብዓዊ መብቶችን ያማከሉ መሆናቸውን ለመረዳት ያስችለዋል። 

በዚህም የሀገራችን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ስር መስደድ እንዲችሉ በሁሉም 

ደረጃዎች የሰብዓዊና የዴሞክራሲ መብቶች ማጎልበቻ ተቋማት እንዲቋቋሙና 

እንዲጠናከሩ፣ የዳበረ የፍትህ ስርዓት እንዲገነባ፣ የህዝቡ ዴሞክራሲያዊ ባህል እንዲጎለብት፣ 

በየደረጃው ባሉ የመንግስት አካላት ውስጥ የግልፅነት፣ የተጠያቂነትና የህዝብ አገልጋይነት 

መርህ እንዲሰፍንና የተግባር መመሪያ እንዲሆን ብሎም በሁሉም መስኮች የህግ የበላይነት 

እንዲረጋገጥ…ወዘተ ብርቱ ጥረት መደረጉንና እየተደረገ መሆኑን ሊገነዘብ ይችላል።  

አዎ! እንደ ዕውነቱ ከሆነ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ዕውነታ ኮንግረሱ ስለ ሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች ተነግሮት እንደያዘው የተሳሳተ ግንዛቤ አይደለም። እንደ ሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች ባህል ግንባታ ጀማሪነታችን በዘርፉ አጥጋቢ ውጤት ማግኘት 

ተችሏል። ይህን ደግሞ የምንመሰክረው እኛ ኢትዮጵያዊያን እንጂ ሌላ ባዕድ ሊሆን 

አይችልም። ለምን ቢባል፤ ባልተጣራ አሉባልታና ውዥንብር እንዲሁም በጥንቆላ መልክ 

የአንድን ሀገር ሰብዓዊ መብት ይዞታ መገምገም ስለማይቻል ነው።  
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በመሰረቱ የአሜሪካ መንግስትም ይሁን ሌሎች ለጋሽ ተቋማት እስካሁን ድረስ እጃቸውን 

ለኢትዮጵያ የሚዘረጉት እንዲሁም የመንግስታቱ ድርጅት ለሀገራችን ያለው ከበሬታና 

በተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰላም ማስጠበቅ ተልዕኮዎች በቅድሚያ የሚመርጡን ስላሳዘንናቸው 

አይደለም፡፡ ይህን ሃቅ ኮንግረሱም ይሁን ተቋማቱ ቢያንስ በዕዝነ-ልቦናቸው የሚገነዘቡት 

ይመስለኛል፡፡ ኢትዮጵያ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋትና እንደሚገባት የዕርዳታ ተቋማት 

የወሰኑት እንዲሁም የመንግስታቱ ድርጅት ፈታኝ ለሆነው የሰላም ማስከበር ስራ 

የሚመርጧት ገንዘባቸውን የትም ለመበተን የሚፈልጉ ስለሆኑ አይደለም— በሀገራችን 

እየተስተዋለ ባለው ፈርጀ ብዙ የልማት፣ የዴሞክራሲና የሰብዓዊ መብት ስራዎች 

በመማለላቸው እንጂ፡፡ ኃላፊነት የሚሰማው ህዝብና መንግስት መኖሩን በወሬ ሳይሆን 

በተጨባጭ በማረጋገጣቸው ነው፡፡ ሀገራችን ዛሬ ከተደገፈች ነገ ሙሉ ለሙሉ ራሷን 

የቻለች ሀገርና ትውልድ እንደምንሰረት ተስፋ ሰጭ ጅምሮችን በማስተዋላቸው ነው፡፡  

እዚህ ላይ እጅግ የሚያስገርመኝ አንድ ጉዳይ ማንሳት እሻለሁ። ይኸውም የአሜሪካው 

ኮንግረስ ህግ ሲያወጣ እነ “ሂዮማን ራይትስ ዎችን” እና ኦክላንድ ተቋም የተሰኙ አክራሪ 

ኒዮ-ሊበራል ለማስደሰት ከማለም ይልቅ፣ ለምን የራሱ ወኪል የሆነው ዮኤስኤይድ 

የሚገኝበትን የልማት አጋዥ ሀገራት ቡድንን (DAG) የመስክ ጥናት መረጃ ለመጠቀም 

እንዳልፈለገ ነው። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ውስጥ የሚገኘው የለጋሽ ሀገራቱ ቡድን ቀደም 

ሲል የ“ሂዮማን ራይትስ ዎች”ን የፈጠራ የሰብዓዊ መብትን ጥሰት ስሞታ ተከትሎ ጋምቤላ 

ድረስ በመሄድ ባደረገው የመስክ ጥናት፤ “የተባለው የመብት ጥሰት መፈፀሙን የሚያሳይ 

ማስረጃ አላገኘሁም” በማለቱ ነው። ታዲያ ከዚህ ዕውነታ በመነሳት ኮንግረሱ ህጉን 

ያወጣበት ምክንያት አክራሪዎችን የሚያስረስት ፖለቲካዊ ፖለቲካዊ ግብን አንግቦ እንጂ 

ለእኛ ከእኛ በላይ አስቦና ተቆርቁሮ አለመሆኑን ለመረዳት ብዙም ሊቅ መሆን 

የሚያስፈልግ አይመስለኝም።  

እርግጥም በቀደምት ቅኝ ገዥዎችና ተስፋፊዎች አስተሳሰብ እንዲሁም ፅንፈኛ ቡድኖችን 

ለማስደሰት ሲባል በሐሰት መረጃ ላይ ተመርኩዞ የተዘጋጀውና በ“መሬት መቀራመት” 

ሳቢያ ዜጎች በኃይል መፈናቀላቸውን ብሎም በአስገዳጅነት የሌሉ የሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጥሰቶችን ያካተተው የአሜሪካ ኮንግረስ አስተዛዛቢ ህግ፤ ከሀገራችን 

ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ፈፅሞ አይተዋወቅም። እናም ሀገራችን ከማትተዋወቀው ጉዳይ ጋር 

የግድ ልትጣመርና በሌለችበት ተግባር ህግ ሊወጣባት አይገባም ባይ ነኝ። 
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አሜሪካን የሚያክል ሀገር ኮንግረስ የእነ “ሂዮማን ራይትስ ዎች”ን እና የእነ ኦክላንድ 

ተቋም ዓይነት አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎችን መሰረተ-ቢስ ወሬ ቃርሞ ህግ ማውጣቱ 

አሳፋሪ ነው። በዳበረና አርአያ ሊሆን በሚችል የዴሞክራሲና ሰብዓዊ መብቶች ውስጥ 

እንደሚገኝ በሚገልፀው የዋሽንግተን አስተዳደር አካል የሆነው ኮንግረሱ፤ የሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ ባህልን የሚገነቡ ታዳጊ ሀገሮችን በህግ ለማሸማቀቅ መሞከሩም ከእርሱ 

የሚጠበቅ አይመስለኝም—ማንንም አያስተምርምና።  

ያም ሆነ ይህ ግን የህጉ መሰረታዊ መነሻ የተስፋፊዎችንና የቅኝ ገዥዎችን ያረጀ 

አስተሳሰብ በሰለጠነው በ21ኛው ክፍለ-ዘመን በኃይል ለማስፈፀም ያለመ እንዲሁም 

የማይበቃንን የኒዮ-ሊበራል ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ ጥብቆ በግዳጅ እንድንለብስ የሚያስገድድ 

ብሎም ‘ኤሲያዎች ለምን መሬት ያገኛሉ?’ የሚል ቅን ያልሆነ እሳቤን ያዘለ በመሆኑ 

ቅቡል ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም የሀገራችንን ልማታዊ ተግባርና ሀገር በቀል 

ዴሞክራሲን እንደጀመሩት ኮትኩተው ማሳደግና ወደ ተሻለ ደረጃ ማድረስ ያለባቸው 

የሀገራችን ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንጂ የአሜሪካ ኮንግረስ ስላልሆነ ነው። እናም 

በጣልቃ ገብ በመሆን ህግ ማውጣት ከእነርሱ ወዲያ ለእነርሱ ማሰብ ነው። ሆኖም እንዲህ 

ዓይነቱ አካሄድ ህዝቦች ከራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ ተነስተው እየገነቡ ያሉትን ልማታዊና 

ዴሞክራሲያዊ ዕመርታዎችን ለማኮስመን ከመሞከር ውጭ ሌላ ፋይዳ ያለው 

አይመስለኝም። አበቃሁ።   

 

 

 

 

 

 

 


