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ከመጋረጃው  በስተጀርባ!  

ክፍል ሶስት 

 

ከሲኢድ መሐመድ 

 

በክፍል አንድና ሁለት ሂዩማን ራይትስ ዎች የ ተባለው ተቋም የ ኢትዮጵያን ዘላቂ ልማት 

ለማደናቀፍና ከድህነ ት ለመወጣት የ ሚደረገ ውን ጥረት ለማኮላሸት የ ያዘውን ህቡእ አጀንዳ 

ለመተግበር ለበርካታ ተከታታይ ዓመታት አቀራረቡን እየ ቀያየ ረና የ ተለያዩ ሽፋኖችን መሰረት 

እያደረገ   በመንቀሳቀስ ላይ መሆኑን  አይተናል። 

 

በዚህ ሶስተኛና የ መጨረሻ ክፍል ደግሞ የ አገ ሪቱን ሰላም ለማወክና ከጎ ረቤት አገ ራት ጋር ያላትን 

መልካም የ ሁለትዮሽ ግንኙነ ት ለማሻከር ያደረገ ውን ጥረትና በኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ ያነ ጣጠረ 

ውንጀላው መነ ሻው ምን እንደሆነ   እናያለን፤  በዚህ ረገ ድ  አገ ሪቱ እያደረገ ች ያለው ጥረት ምን 

እንደሚመስልም መቃኘቱ ለግንዛቤ ይጠቅማል።   

  

ሂዩማን ራይትስ ዎች በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት ላይ ትኩረት ተሰጥቷቸው ከተነ ሱት ዓበይት ጉዳዮች 

አንዱ የ ግልገ ል  ጊቤ ሶስት የ ኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ መገ ንባትን ይመለከታል።  

 

ከዚህ ግድብ ጋር ተያይዞ ያዋጠኛል ያለው ደግሞ በግድቡ ምክንያት በጎ ረቤት አገ ር ኬንያ ወደ 

ሚገ ኘው የ ቱርካና ሃይቅ የ ሚፈሰው የ ውሃ መጠን ይቀንሳል የ ሚል ነ ው። ይህ ግዙፍ የ ኤሌክትሪክ 

ሃይል ማመንጫ ግድብ ከመጀመሩ በፊት ግድቡ በአካባቢውና በቀጠናው ሊያደርስ የ ሚችለው አሉታዊ 

ጫና አልተጠናም ሲልም ይኮንናል።ይህ ጉዳይ ባለፉት ሪፖርቶቹ በተደጋጋሚ ያወጣው ቢሆንም  

አሁንም አድማጭ አገ ኝ ይሆናል በሚል ተስፋ ልዩ ትኩረት ሰጥታል፡ ፡    

 

የ ዚህ ግድብ መገ ንባት ህይወታቸው በቱርኩና ሃይቅ ዙርያ ለተመሰረተው የ ኬንያ ዜጎ ች ላይ     

አሉታዊ ጫና የ ሳድራል በሚል አስቀምጧል፡ ፡  ለዚህ ደግሞ  የ ኬንያ መንግስትና ህዝብ  ከኢትዮጵያ 

መንግስትና ህዝብ ጋር  አስፈላጊ ወደሆነ  አታካራ፣  አለመግባባትና ግጭት ለማስገ ባት ኬንያ 

ግንባታውን ለማስቆም መንቀሳቀስ አለባት ሲል ያሳስባል፡ ፡   

 

የ ግልገ ል ጊቤ ሶስት የ ኤክትሪክ  ሃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ ከመጀመሩ በፊት ግድቡ በመገ ንባቱ 

ምክንያት በአካባቢው አሉታዊ ተጽእኖ ያስከትል እንደሆነ ና እንዳልሆነ  ለማወቅ የ ሚያስችል ጥናት 
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ተካሂዷል። ይህ በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን እና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት 

ተገ ልጿል፡ ፡  መንግስትም በዚህ ረገ ድ የ ሄደበትን መንገ ድ ያለመሰልቸት አስረድቷል፡ ፡   

 

በመሆኑም የ ኬንያና የ ኢትዮጵያ መንግስታት  በኢትዮጵያ እየ ተሰሩ ያሉት የ ኤሌሌክትሪክ ሃይል 

ማመንጫ ግድቦች ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለቀጠናው ህዝቦች ያላቸውን ፋይዳ 

መገ ንዘባቸውንና ብሎም በትብብር ለመስራት ያላቸውን ዝግጁነ ት አረጋግጠዋል፡ ፡  

 

ይሁን እንጂ ይህ ለሂዩማን ራይትስ ዎች ምኑም አይደለም፡ ፡  በቱርኩና ሃይቅ ላይ ህይወታቸው 

የ ተመሰረተው የ ኬንያ ዜጎ ች ጉዳይ ለሂዩማን ራይትስ ዎች ለሽፋንነ ት ከመጠቀም ያለፈ ጉዳዩ 

አይደለም።  ተቋሙን የ ሚያስጨንቀውና የ ሚያሳስበው  ነ ገ ር በቱርካና አካባቢ የ ሚኖሩ ዜጎ ች 

ሳይሆኑ  ከመጋረጃው በስተጀርባ ያስቀመጠው ድብቅ አጀንዳ አለማሳካቱ  ነ ው ።  

 

ይሄኛው አጀንዳስ ምንድን ነ ው? የ ሚል ጥያቄ ልናነ ሳ እንችላለን ፡ ፡  መልሱ ግልጽ ነ ው። ቀደም 

ሲል ከተገ ለጸው ጋርም ቀጥተኛ ተዛመዶ አለው፡ ፡  ኢትዮጵያን ከኬንያ ጋር አታካራ ማስገ ባትና 

የ ቀጠናውን ሰላም በማደፍረስ የ ኢትዮጵያን የ ልማት አጀንዳ ማሰናከል ነ ው፡ ፡   

 

ለዚህም ነ ው ድርጅቱ ሃላፊነ ት በጎ ደለው መልክ፣  ግልጽ እና ተጨባጭ መረጃ ሳይኖረው፣  በጉዳዩ 

ዙርያ የ ተደረጉ ጥናቶችን ከግምት ውስጥ ሳያስገ ባ፣  ከውሸት የ ጸዳ  ጥናት ሳያደርግና  በቂ  

መረጃን ሳያቀርብ  የ ሁለት ሉኣላዊ  አገ ራት ጉዳይ ውስጥ ገ ብቶ መፈትፈትን የ ተያያዘው።  

 

ይህ ሁሉ ግን ለኬንያውያን ወይንም ደግሞ ለኢትዮጵያውያን ተቆርቁሮ የ ሰራው ስራ አይደለም፡ ፡  

ከዚህ ይልቅ የ ልማት እንቅስቃሴዎችን ማዳከም፣  የ አገ ሪቱን ሰላም ማደፍረስ፣  በብሄር ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች መካከል መግባባትና አንድነ ት እንዳይኖር ማድረግን ማዕከል አድርገ ው የ ከሚንቀሳቀሱ 

ኃይሎች ጎ ን እንደተሰለፈ ተቋም አስመስሎታል፡ ፡   

 

ልብ በሉ! የ ጊቤ ወንዝ በበራፋቸው እየ ደፈጠጣቸው የ ሚያልፈው ሰዎች ከረሃብ ለመውጣት ወንዙን 

መጠቀም   ሲጀምሩ ተገ ቢ አይደለም የ ሚለው ተቋም  "በጊቤ ወንዝ መዳረሻ ላይ ያሉ ወገ ኖች 

መብት ተነ ካ" የ ሚል ክስ ለማስተጋባት መሞከሩ እጅግ አስገ ራሚ ነ ው፡ ፡   

 

ከላይ የ ቀረበውን  አጠቃላይ ሁኔታ በመውሰድ የ ምንገ ነ ዘበው ነ ገ ር ቢኖር ሂዩማን ራይትስ ዎች 

በእያንዳንዱ የ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ዙሪያ ጥብቅ ክትትል በማድረግ እንቅስቃሴውን ለማኮላሸት 

ያስችላል ያለውን ሁሉ በሃሰት በመቀመርና አጋኖ በማቅረብ የ አገ ሪቱ ሰላም፣  ዴሞክራሲና ልማት  
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ማሰናከል  ነ ው፡ ፡   መጋረጃው ተገ ልጦ ሲታይ  ተቋሙ  ‘ሂዩማን  ራይትስ ዎች” በሚል የ ያዘው  

ስያሜና  እያከናወነ  ያለው ተግባሩ መለያየ ቱን ማስተዋል ይቻላል፤  ሰናይ ስያሜ እኩይ ምግባር። 

በሰብአዊ መብት ሽፋን  በርካታ ፖለቲካዊ፣  ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ድብቅ አጀንዳ ያነ ገ በ ተቋም። 

 

ሂዩማን ራይትስ ዎች የ ራሱን ፍላጎ ትና ርዕዮት  በሌሎች ላይ ለመጫንና እነ ሱነ ታቸውን ለማስጣል 

የ ሚሰራ ድርጅት ነ ው።  የ ሊበራሊዝም  ርዕዮተ - ዓለም  ልዕልና በሌለች አገ ራት የ ማረጋገ ጥ 

ዓላማን አንግቦ እየ ተንቀሳቀሰ ያለው ይኸው ድርጅት የ ዘላቂ ልማትና እድገ ት አቅጣጫ በያዙ 

አገ ራት ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል፡ ፡   

 

ይህ ተግባሩን በተለያዩ የ ዓለም አገ ራት እየ ፈጸመ ይገ ኛል፡ ፡  የ ቀለም  አብዮት  በማስነ ሳት 

የ መንግስትን ለውጥ  ለማምጣትም ቀን ተሌት ይሰራል፡ ፡   መንግስትን መገ ልበጥ ካልተቻለው ደግሞ  

በዋናነ ት አላማ አድርጎ  በያዛቸው አገ ራት ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር፣  ህዝቡ እርስ በርሱ 

እንዲበጣበጥና ትኩረቱን ወደ ልማት እንዳያደርግ  የ ተለያዩ ወቅታዊ አጋጣሚዎችን በመጠበቅ 

ውዥንብር ውስጥ የ ሚከቱ ዘ ገ ባዎችን ያወጣል፤  ቀኝ እጁ በሆኑ ሚዲያዎችም እንዲራገ ብ ያደርጋል፤  

ገ ጽታቸውን ኩፉኛ ያበላሻል፣  ከሌሎች አገ ራት ጋር ያላቸውን የ ግንኙነ ት መስመር እንዲበጠስ 

ይጥራል። 

 

ኢትዮጵያ ላይ እየ ፈጸመ ያለውም ይሄው ነ ው፡ ፡  በተከታታይ ዘመቻዎቹ በአገ ሪቱ መሰረታዊ ፖሊሲ 

ላይና ይህን ተከትሎ በተከናወኑና እየ ተከናወኑ ባሉ የ ልማት እንቅስቃሴዎቻችን ላይ ያመጣው 

ተጨባጭ  ለውጥ  ባይኖርም በፕሮፓጋንዳ ደረጃም ቢሆን ይህ ሃሰተኛ ክስ ሊያሳድር የ ሚችለው 

የ ራሱ ተጽዕኖ ፈጽሞ አይኖርም ማለት አይቻልም፡ ፡  ቢያንስ ጥቂቶችን ለጊዜው ሊያደናግር አለያም 

ጥርጣሬ ሊፈጥር እንደሚችል መገ መት ይቻላል፡ ፡  አይሳካለት እንጂ በተለያዩ ጊዚያት የ ልማት 

አጋሮችንና ለጋሾችን ለማሳሳት፤ በህዝቦች መካከል ግጭት ቀስቃሽ መልዕክቶችን ለማስተላለፍና በውጭ 

ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የ ተዛባ መረጃ በመስጠት በአገ ራቸው ልማት ላይ 

ተሳታፊ እንዳይሆኑ ለመቀስቀስ መሞከሩ አልቀረም፡ ፡    

 

በሪፖርቱ ላይ ያሰፈረው  ሌላው ነ ጥብ ደግሞ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር የ ተያያዘ  

ነ ው፡ ፡    የ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ጥላሸት ለመቀባት ጥረት አድርጓል፡ ፡   ሰራዊቱ 

አይደለም ባገ ሩና  በህዝቡ በሌሎች አገ ራት በማያውቀው ህዝብ መካከል ገ ብቶም ግዳጁን የ ሚፈፅመው 

በታላቅ ዲስፕሊን መሆኑ እኛ ዜጎ ች ብቻ ሳንሆን አለም አቀፉ ማህበረሰብ ያወቀው ጸሐይ ያሞቀው  

ጉዳይ ነ ው። 
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ኢትዮጵያ ከጎ ረቤት አገ ራት ጋር በሰላምና በሁለትዮሽ ጥቅም ላይ የ ተመሰረተ መደጋገ ፍና ትብብር 

በማድረግ ሰላማዊ ግንኙነ ት  የ መፍጠር  አቅጣጫ በመከተል ላይ ያለች አገ ር ነ ች፡ ፡    

በቀጠናውም ሆነ  በአህጉሪቱ የ ሚፈጠሩ ግጭቶች ለመፍታትም እያገ ዘች ትገ ኛለች፡ ፡   በአሁኑ ወቅት 

በኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት መፈጠሩ ብቻ ሳይሆን በመላ አፍሪካ ሰላምን እውን ለማድረግ 

ኢትዮጵያ የ ላቀ ሚና ያላት አገ ር ሆናለች፡ ፡  በአፍሪካ የ ሰላም ማስከበር ሂደትም የ ላቀ ስፍራ  

ይዛ ትገ ኛለች፡ ፡  አገ ሪቱ ሰላምን ለማረጋገ ጥ  እያደረገ ች ያለው ጥረትና እያገ ኘች ያለው ውጤት 

በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ተቀባይነ ት እንዲኖራት አድርጓታል፡ ፡  

በዓለም ህብረተሰብ ዘንድ የ ነ በራት ገ ጽታም ባለፉት ሁለት ዓሰርት ዓመታት ሙሉ በሙሉ 

ተቀይሯል፡ ፡   

 

ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በአህጉሪቱ ሰላምን ለማረጋገ ጥ የ ሚደረገ ውን ጥረት ትርጉም ባለው መንገ ድ 

ለማገ ዝ 6 ሺ 400 ሰላም አስከባሪ ሃይል በሱዳን ዳርፉርና አብዬ፤  በላይቤሪያና በኮትዲቫር 

አሰማርታለች፡ ፡  መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ባለፉት 21 ዓመታት ከ35 ሺ በላይ የ ሰላም 

አስከባሪ ሃይል በተለያዩ ግጭቶችና ውጥረት በነ ገ ሰባቸው የ አፍሪካ አገ ራት አሰማርቷል፡ ፡   

በተለያዩ አገ ራት የ ተሰማራው የ ኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሃይል በወታደራዊ ዲሲፒሊን ታንጾ 

የ ተሰጠውን ሃላፊነ ት በሚያኮራ መንገ ድ እየ ፈጸመ መመለሱንና አሁን በተመሳሳይ መልክ እየ ፈጸመ 

እንዳለ መረጃው ይጠቁማል፡ ፡  

 

ሰላምን ለማስከበር በተሰማራባቸው  የ ተለያዩ  የ አፍሪካ አገ ራት ባሰየ ው ከፍ ያለ ብቃትና 

ዲሲፕሊን በዓለም ዘንድ እውቅና እና አድናቆትን ያተረፈ ሰራዊት ነ ው። መላው ዓለም 

እንደሚያስታውሰው ለሩዋንዳና ብሩንዲ ዘግናኝ እልቂት አፋጣኝ ወገ ናዊ ምላሽ የ ሰጠው የ ኢትዮጵያ 

ሰራዊት ወታደራዊ ዲሲፕሊን እና ግዳጅ የ መወጣት አቅሙ ተቀባይነ ት በማግኘቱ ነ ው ለቀጣይ ግዳጆች 

ዓለምአቀፋዊና አህጉራዊ ጥሪ የ ቀረበለት፡ ፡  በመሆኑም በአሁኑ ሰዓት በሱዳንና በሶማሊያ ግዳጁን 

በተገ ቢው ጨዋነ ት እየ ተወጣ ይገ ኛል፡ ፡   

 

ሂዩማን ራይትስ ዎች ስለዚህ ሰራዊት  የ መናገ ር  የ ሞራል ብቃት የ ለውም፤  የ ተባበሩት መንግስታት 

ድርጅት  በተለያየ  ጊዜ    ባወጣቸው ሪፖርቶች እንዳስታወቀው የ ሰራዊቱ ሁለንተናዊ ብቃት 

ተመስክሮለታል፡ ፡  ከዚህም አልፎ በተሰማራባቸው አገ ራት የ ሚገ ኙ ነ ዋሪዎች በተለያየ  ጊዜ 

ምስክርነ ታቸውን የ ሰጡበትና አሁንም እየ ተናገ ሩት ያለ ጉዳይ ነ ው፡ ፡  በዚህ ዙሪያ ያወጣው ዘ ገ ባም 

ከእውነ ት የ ራቀ ብቻ ሳይሆን  የ ሰራዊቱን ዝና ለማጉደፍ አልሞ የ ተነ ሳ መሆኑን ለመገ ንዘብ 

አያስቸግርም። 
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ሂዩማን ራይትስ ዎች  በተለያየ  ጊዜ  በውሸት እያቀነ ባበረ የ ሚያወጣውን  ሪፖርት አንዳንድ  

የ አገ ር ውስጥና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ከፊሎቹ ከመጋረጃው በስተጀርባ ያስቀመጠውን አጀንዳ 

በማወቅ፤  ሌሎች ደግሞ የ ተቋሙን ሴራ ባለማወቅ  ለተቋሙ ዓላማ መሳካት  አስተዋጽኦ ማድረጋቸው 

አልቀረም፡ ፡    

 

በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር ተያይዞ የ ሃሰት ዘ ገ ባዎችን በማስተጋባት የ አገ ሪቱን ገ ጽታ ለማበላሸት 

ቀላል የ ማይባል ጥረት አድርገ ዋል፤ አሁንም እያደረጉ ይገ ኛሉ፡ ፡  ሚዲያዎቹ የ ጉዳዩን እውነ ታ 

ለማረጋገ ጥና ትክክለኛ መረጃን ለህዝብ ለማቅረብ የ ሚያደርጉት ስንዝር ጥረት እንደሌለ ከማንም 

የ ተደበቀ አይደለም፡ ፡  የ ሚያደርጉት ነ ገ ር ቢኖር የ ወጣውን ሪፖርት በተጋነ ነ  መልኩ ማስተጋባት 

ነ ው፡ ፡  ይህንን በማድረግ ዜጎ ችንና የ አለም አቀፉን ማህበረሰብ ውዥንብር ውስጥ ለመክተትና 

ለጋሸች ለሀገ ራችን እየ ሰጡት ያለውን ዘርፈ ብዙ ድጋፍና ትብብር እንዲያቋርጡ ለመገ ፋፋት በማሰብ 

ተንቀሳቅሰዋል፡ ፡   

 

በዚህም የ ፈለጉትን የ ዜጎ ችን ቀልብ አልገ ዛ ላቸውም እንጂ አንዳንድ የ ሃ ገ ር ውስጥና የ ዓለም አቀፍ 

ሚዲያዎች ከጥቂት የ ተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር አብረው የ ሂዩማን ራይትስ ዎች ዓላማን 

ለማሳካት በሚያስችል አቅምና መጠን ለመንቀሳቀስ ሞክረዋል፡ ፡   

 

ሌላው ደግሞ በአገ ሪቱ የ ህዝብ የ ፖለቲካ ስልጣን ባለቤትነ ት በመረጋገ ጡ በኢትዮጵያ ከህዝብ 

ምርጫና ፍላጎ ት ውጪ ወደ ስልጣን እንደፈለጉ የ ሚወጣበት በር በመዘጋቱ የ ተነ ሳ ማንኛውም  

የ ፖለቲካ ድርጅት በህዝብ ተገ ምግሞና አገ ሪቱን የ መምራት ሁለንተናዊ አቅሙ ተረጋግጦ የ ህዝብን 

ይሁንታ ካገ ኘ ብቻ ወደ ሃላፊነ ት መምጣት የ ሚችልበት ስርዓት መፈጠሩ ይታወቃል፡ ፡   በዚሁ ሰፊ 

መድረክ ላይ ተሳትፈው ህዝቡ አንቅሮ የ ተፋቸው የ ከሰሩ ፖለቲከኞች  አፈላልጎ  የ ተዛባ መረጃ 

እንዲሰጡ በማድረግ እና  በማውጣት የ ዓለም ህብረተሰብ ስለኢትዮጵያ ያለውን በጎ  አመለካከት 

ለማስቀየ ር ያለመ አጀንዳን እውን ማድረግ ሌላው የ ሂዩማን ራይትስ ዎች ዓላማ ነ ው፡ ፡  

 

በቀደሙት ዓመታት በኢትዮጵያ በተበጣጠሰ መሬት ላይ በሚካሄድ የ እርሻ ልማት ለውጥ ሊመጣ 

ስለማይችል የ ሰፋፊ እርሻ ልማት ሊካሄድ ይገ ባል  የ ሚል አቋም  የ ነ በረው ሂዩማን ራይትስ ዎች 

ዛሬ አገ ሪቱ ይህኑኑ ማረጋገ ጥ  ስትጀምርና በዘርፉ መዋእለ ንዋያቸውን ማፍሰስ ለሚፈልጉ 

ባለሃብቶች የ እርሻ ኢንቨስትመንት ቦታ መስጠቱን ተከትሎ  መንግስት የ ተሳሰተ የ መሬት አስተዳደር 

ፖሊሲ እየ ተገ በረ ነ ው የ ሚል የ ማጥላላት ዘመቻ መጀመሩ ደግሞ ሌላው አስገ ራሚ ነ ገ ር ነ ው።  

በአገ ሪቱ የ እርሻ ኢንቨስትመንት ለማስፋፋት የ ሚወሰዱ የ ተለያዩ አማራጮችን በመቃወም  የ ግል  

ኢንቨስትመንት ለማስፋፋት የ ህዝቡን ነ ጻነ ት  እየ ተጋፋ ነ ው ይላል፡ ፡  ከዚሁ ጋር በተያያዘ 
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የ መስኖ ልማትን ለማስፋፋት አርሶ  አደሩ የ ውሃ ማጠራቀሚያ ጉድጓዶችን እንዲያዘጋጅ በተደረገ በት 

ወቅትም  ከወባ ትንኝ መራባት ጋር በማቆራኘት ቀላል የ ማይባል ዘመቻ አካሂዷል፡ ፡  በቀጥታ 

የ አርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነ ት ለማሳደግ የ ሚደረገ ውንም  ጥረት ተቃውሟል፡ ፡   

 

አርብቶ አደሩን በመንደር በማሰባሰብ ማንኛውንም አገ ልግሎት በቀላሉ እንዲያገ ኝ ከማስቻሉም በላይ 

የ ተረጋጋ ህይወት ለመምራት ስለሚያስችል በተለይ በአራት ክልሎች ልዩ ትኩረት በመስጠት ከ60 

ሺሕ በላይ ቤተሰብ በመንደር እንዲሰባሰብ የ ማድረግ ጥረቱ በሰፋሪዎች ሙሉ ፈቃደኝነ ትና ፍላጎ ት 

እየ ተከናወነ  ይገ ኛል፡ ፡  ይህ በዘላቂነ ት ለማምጣት ለሚታሰበው እድገ ትና በተለይም ለአርብቶ አደሩ 

ሕይወት መቀየ ርና የ ሃ ገ ራዊ ልማት እኩል ተጠቃሚነ ቱን ለማረጋገ ጥ እየ ተደረገ  ላለው ግብ መሳካት 

አንዱ ሁነ ኛ መዳረሻ እንደሆነ  ለማንም ግልጽ ነ ው፡ ፡   

 

የ ሂዩማን ራይትስ ዎች ተቃውሞ ግን በዚህ ላይም ቀጥሎ የ ኢትዮጵያ መንግስት ህዝቡን በማስገ ደድና 

ሰብአዊ መብቱን በመጋፋት አስገ ዳጅ  የ ሰፈራ ፕሮግራም እያስፈጸመ እንደሆነ  አድርጎ  የ ራሱን 

የ ፈጠራ ድርሰት በማውጣት ዓለም አቀፍ ድርጀቶች ማንኛውም እርዳታ እንዳያደርጉለት ተማጸነ ፡ ፡   

 

እንግዲህ ይህ ድርጅት የ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ከሆነ  እነ ዚህ ሰዎች የ ትምህርት የ ጤና አገ ልግሎት 

ሊስፋፋላቸው ይገ ባል፡  ከአገ ሪቱ የ ልማት ውጤት እነ ሱም ተጠቃሚ መሆን አለባቸው፣  ከኋላ ቀር ኑሮ 

መላቀቅ አለባቸው  ማለት በተገ ባው ነ በር፡ ፡  እየ ሰማን ያለነ ው ግን ለምን ከኋላቀርነ ት ይላቀቃሉ 

የ ሚል ሆነ ና አረፈው እንጂ፡ ፡  ዓለም አሀን ከደረሰበት የ ሥልጣኔ ቁንጮ ላይ እንደመገ ኘታችን 

ሳይሆን የ ኦሞ ሕዝቦች  የ ነ በራቸው የ ቆዬ የ አኗኗር ዘይቤ ለማህበረሰብ ምርምርና ለጉብኝት ጠቃሚ 

ስለሆነ  በድህነ ት እየ ማቀቁና  የ ጥንት አያቶቻቸውን  የ አኗኗር ዘይቤ ይዘው እስከመጨረሻው 

መቀጠል አለባቸው፤ የ ሚል ነ ው፤  የ ሂዩማን ራይትስ ዎች መከራከሪያ፡ ፡  ይህ ደግሞ በሪፖርቱ 

በግልጽና በማያሻማ ሁኔታ የ ተንጸባረቀና ከማስገ ረምም ባለፈ አሳፋሪ አመለካከትና አቋም ነ ው፡ ፡     

 

ልብ በሉ! ይህ ሃሳብ የ ማንን ፍላጎ ት የ ሚያሟላ ነ ው?  የ ጎ ብኚዎችንና የ ተመራማሪዎች ወይንስ 

የ አርብቶ አደሩን? የ ኢትዮጵያ ህዝብ ከድህነ ት ሳይላቀቅ፣  በኋላቀርነ ትና በድህነ ት አዘቅጥ ውስጥ 

ተዘፍቆ ዝንታለም መኖር አለበት እየ ተባለ ነ ው፡ ፡  እንግዲህ እስካሁን ከቀረበው አስረጅ በመነ ሳት 

ይህ ተቋም ከመጋረጃው በስተጀርባ ያስቀመጠውን አጀንዳ ለመፈጸም በሰብአዊ መብት ሽፋን 

እንደሚንቀሳቅስ ተረድተን ይህንን አሳፋሪ አቋሙን በሃገ ር ውስጥና በውጭም በተገ ኘው መድረክ ሁሉ 

በጽናትና በሃገ ራዊ ስሜት ማጋለጥ የ ሁላችንም ተግባር ሊሆን ይገ ባል፡ ፡   


