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አዲሱ የቀለም አብዮት ማስፈፀሚያ ሰነድ 

ክፍል ሁለት 

 ዮናስ  02/13/14 

ቢል 2014 ሰነድ ልብ እንደፈቀደው የፕሬስ ነጻነትን፣ የተቃዋሚ ፖለቲካውን መንደር 

በተጨቁነዋል የሚያወሳ ነው፡፡ በዋናነት ከቀደመው የተለየ የሚያሰኘው ሰፊ ሽፋን የሰጠው 

‹‹የመሬት ቅርምት ለተባለ አጀንዳ ነው፡፡ 

በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም በደቡብ ክልል እና ጋምቤላ የመሬት ቅርምት እንደተከሰተ 

የሚያስቀምጠው ይህ ሰነድ በዚህም ሣቢያ በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ የሰብዓዊ መብት 

ጥሰት ተከስቷል በማለት ይከሳል፡፡  

ስለሆነም የሚለው ቢል 2014 ከዚህ ጊዜ በኋላ በአስገዳጅ ሁኔታ በሚካሄድ የዜጎች 

መፈናቀል አሜሪካ እርዳታ አትሰጥም፡፡ በተለይ በታችኛው ስምጥ ሸለቆና ጋምቤላ ክልል 

ውስጥ ሰፋፊ ለም መሬቶችን ለባህር ማዶ ባለሀብቶች ለመስጠት በሚል በመንደር 

ምሥረታ ሰበብ ለሚካሄድ ማንኛውም‹‹ ልማት›› በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚሰጥ 

መንግሥታዊ ድጎማ እንደማይኖር ይገልጻል፡፡ 

የዚህን ሰነድ ይፋ መሆን ተከትሎ የቀለም አብዮት አራማጅ ከሆኑ ተቋማት መካከል 

"ታሪካዊ"   ሲል ለማሞካሸት ኦክላንድ ኢንስቲትዩትን የቀደመው የለም፡፡ የሀገር ውስጥ 

ተላላኪዎቹም ሰነዱን ከማወደስ አልፈው ለሚሹት አብዮት ገፊ ምክንያት እንደሚሆን 

እየጻፉና እያጻፉ ነው። የራሱን ያላየው አልጀዚራም ሳይቀር ሰነዱ ያሰፈረውን ‹‹ቅርምትና 

በግዴታ መፈናቀል›› ። አሰቃቂ" ሲል በዘገባው አሰራጭቷል፡፡ ኢኮኖሚክስ ኢንተለጀንት 

ዩኒት (EIU) እና ፍሪደም ሀውስ የተባሉት በነጻነትና በሰብዓዊ መብት ሽፋንነት ለቀለም 

አብዮት የሚሰሩ ተቋማትን እንዲሁም ሰነዱን ሙሉ ድጋፍ እና እውቅና ከመቸራቸውም 

በላይ በተለይ ፍሪደም ሃውስ የተባለው ተቋም የሰነዱን መግፍኤ በእርግጥም የመሬት 

ቅርምት እንዳልሆነ የሚያሳብቀውንና ይልቁንም ኢትዮጵያ ከሩቅ ምሥራቅ ሀገራት ጋር  

በኢንቨስትመንት መስክ ለገባችባቸው ውሎች የተሰጣት የአፀፋ ምላሽ እንደሆነ 

የሚያረጋግጥ ፍንጭ ሰጥቷል፡፡ ‹‹የኢትዮጵያ መንግሥት መረጃዎችን በማጥራት ለማገድ 
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በሞባይል የኢንተርኔት አጠቃቀም ላይ ገደብ ለመጣል የሚያስችለው ዘመናዊ መሣሪያ 

በቻይና መንግሥት ድጋፍ አስገብቷል ›› በማለት። 

የሆኖ ሆኖ  በክፍል አንድ የተገለፀውን የእነ አሜሪካንን የሰብዓዊ መብት አያያዝ፣ የሰብዓዊ 

መብት ተሟጋች ነን የሚሉ ተቋማቶች የማስረጃ አሰባሰብ ሂደት፤ የቀለም አብዮት 

ባላባቶች ለሀገራቸው የመከላከያ ተቋማቶች የሚይዟቸውን ልቅ የሆኑ በጀቶችን ጨምሮ 

በሰው ሀገር ጣልቃ ገብተው የሚፈጽሟቸውን አሰቃቂ ግድያዎች ትተን ‹የመሬት 

ቅርምት›ን በተመለከተ እውነታውን መመልከቱ ጠቃሚነት ይኖረዋልና እነሆ፡፡ 

ባለፉት ዘመናት በተፈጠረው ኢ ፍትሃዊ ማህበራዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ አያያዝ 

ምክንያት ልዩ ድጋፍ በሚሹ ክልሎች የልማትና የመልካም አስተዳደር ክፍተቶች 

መከሰታቸው የሚታወቅ ነው፡፡ በዚህ ምክንያት እንደሌሎቹ የሀገራችን አካባቢዎች ሁሉ 

የአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሩ ማኅበረሰብ እንዲሁም በድንበር አካባቢ የሚኖሩ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት በኋላ ቀር የአኗኗር ዘይቤ ውስጥ ለማለፍ ተገደው 

ቆይተዋል፡፡ ማኅበረሰቡ የትምህርት፣ የጤና፣ የመሠረተ ልማት፣ የኢንቨስትመንት 

እንዲሁም የዴሞክራሲና መልካም አስተዳደር ተጠቃሚ ሊሆን አልቻለም፡፡ በዚህ መልኩ 

ተጠቃሚ ሳይሆኑ ከቀሩ የሀገራችን አካባቢዎች መካከል የሶማሌ፣ የአፋር፣ የጋምቤላና 

የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ተጠቃሾች ናቸው፡፡ ክልሎቹ እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ፀጋዎች 

ቢኖሯቸውም ማኅበረሰቡ ሊጠቀምባቸው ባለመቻሉ ህዝቡ ለዘመናት ለረሀብና ድርቅ 

ተጋልጦ ቆይቷል፡፡ ይሁንና የኢፌዴሪ መንግሥት በቀየሰው ምቹ ፖሊሲዎችና 

ስትራቴጂዎች ሣቢያ በክልሎቹ ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ በርካታ ተግባራት 

በመከናወን ላይ ይገኛሉ፡፡ መንግሥት እነዚህን አራት ክልሎች ልዩ ድጋፍ 

እንደሚያስፈልጋቸው በማመኑ በጥቂት ዓመታት ጊዜ ውስጥ በማህበራዊ፣ በምጣኔ ሀብታዊ፣ 

በአቅም ግንባታና መልካም አስተዳደር ዘርፎች ትኩረት ሰጥቶ በመሥራት ላይ ይገኛል፡፡ 

በዚህም እመርታ የታየባቸው ለውጦች ተመዝግበዋል፡፡ 

እንግዲህ ልዩ ድጋፍ የሚሹ ክልሎች የሚባሉት አፋር፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ሶማሌ 

እንዲሁም በኦሮሚያና በደቡብ የሚገኙ አርብቶ አደሮች ናቸው፡፡ እነዚህ ህዝቦች 

አኗኗራቸውና አሠፋፈራቸው በተበታተነ ሁኔታ ስለሆነ የማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ 

አገልግሎት ተጠቃሚ አልነበሩም፡፡ ከዚህም አልፎ ደግሞ በሀገራችን በተለያየ ጊዜ 
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የሚከሰተው የሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ እንዲሁም ድህነት በከፋ ደረጃ የሚያጠቃቸው 

አካባቢዎች ናቸው፡፡  

እነዚህን በተበታተነ መልኩ ሰፍረው የሚገኙ ህዝቦችን በተመለከተ አንዱ የመንግሥት 

የትኩረት መስክ ውኃንና ተፋሰስን ማዕከል ያደረገ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም ነው፡፡ 

ለአርብቶ አደሩም ሆነ ለከፊል አርብቶ አደሩ ለህይወታቸው ዋናው ማእከል ውኃ ስለሆነ 

ውኃን ማዕከል ያደረገና በጥናት ላይ የተመረኮዘ ከሁሉም በላይ ደግሞ በህዝቡ መልካም 

ፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም ነው፡፡ በጥናት ላይ 

የተመሠረተ  የሚባልበት ምክንያት፣ ያለበቂ ምክንያት ሰዎችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ 

ማዘዋወር የማይቻል በመሆኑና፤ አሁን ያሉበት ምን አለው? ምንም ከሌለው  ወዴት ነው 

የሚሄዱት? እዚያ ምን አለ?   የሚለው በደንብ ተረጋግጦ የጥናት ውጤት ኖሮት 

የሚከናወን የመንደር ማሰባሰብ ሥራ በመሆኑ ነው፡፡ ይህ ከተደረገ በኋላ የኢኮኖሚና 

የማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት ተሟልቷል፡፡ የመሠረተ ልማት አቅርቦት እንዲፋጠን 

መደረጉም በተግባር ተረጋግጧል፡፡ ከዚህም ባሻገር የምግብ ዋስትናቸውን ማረጋገጥ ብቻ 

ሳይሆን በገበያ ተፈላጊ የሆኑ ምርቶችንም በማምረት ከራሳቸውም አልፈው ለሀገር ኢኮኖሚ 

ግንባታ የሚጠቅም ምርት ያመርታሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው፡፡  

በመንደር የተሰበሰቡ ሰዎች ከሁሉም በላይ ሠላማቸው ይጠበቃል፡፡ ሠላም ለሁሉ ነገር 

መነሻ እንደሆነ ይታወቃል፤ በተበታተኑ ጊዜ ግለሰብ ወንጀለኞችና ፀረ ሠላም ኃይሎች 

በቀላሉ ሊያጠቋቸው የሚችሉ ሲሆን፤ በአንድ ላይ በተሰባሰቡ ጊዜ ደግሞ ተደራጅተው 

የመልካም አስተዳደርና የፀጥታ መዋቅር ጥበቃ ስለሚያገኙ ሠላማቸው የተረጋገጠ 

ይሆናል፡፡ ሁለተኛው አንድ ላይ የተሰባሰበ ህዝብ የመደራጀት እድል ያገኛል፤ የተደራጀ 

ህዝብ ደግሞ፣ መብቱን ከሌላው በተሻለ ሁኔታ የመጠቀም እድል ያገኛል፡፡ ከዚህም በላይ 

ደግሞ በልማትና በመልካም አስተዳደር ውስጥ ተሳታፊም ተጠቃሚም ይሆናሉ 

የትምህርት፣ የጤና፣ የኤክስቴንሽን አገልግሎት፣ የመብራት፣ የውኃ፣ የእህል ወፍጮ ወ.ዘ.ተ 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል፡፡ ስለሆነም ጤናማና የተማረ ዜጋ እንዲሆኑ 

ያደርጋቸዋል፡፡ ምርታቸውንም በቀላሉ ለገበያ የሚያቀርቡበት እድል ስለሚያገኙ የተሻለ 

ዋጋ ያገኛሉ፡፡ ከዚህም በላይ ደግሞ ለጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት መስፋፋት ምቹ ሁኔታ 

ስለሚፈጥር በአንድ አካባቢ መሰባሰባቸው ከግብርና ውጪ ላሉ የሥራ ዘርፎችም እንደ 

መነሻ ሆነው ያገለግላሉ፡፡  
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የእድገትና የትራንፎርሜሽን ዕቅዱ ዓላማ ላለፉት በርከት ያሉ  ዓመታት የተመዘገበውን 

የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት ቀጣይነት በማረጋገጥ ህዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ 

እንዲሆን ማብቃት ነው፡፡ ይህንኑ ዓላማ ለማሳካት እቅዱ ሁሉንም የሀገራችን ህዝቦች እና 

ክልሎች ማሳተፍ አለበት፡፡ የልዩ ድጋፍ ክልሎች ደግሞ እንደመታደል ሆኖ ሰፊ የከርሰ 

ምድርና የገጸ ምድር ውኃ ያለባቸው ሰፋፊና ለም መሬት ያለባቸው ክልሎች ናቸው፡፡ 

እነዚህን ክልሎች ወደ ጎን ትቶ የእድገትና የትራንፍርሜሽን ዕቅድ ማሳካት አይቻልም፡፡ 

ስለዚህ ዋነኛው የመንደር ማሰባሰብ ዓላማ እነዚህ ተበታትነው የሚኖሩ ህዝቦች ሀብት 

ፈጥረው ራሳቸውንም፣ አካባቢያቸውንም ብሎም ሀገራቸውን እንዲቀይሩ ለማብቃት ነው፡፡ 

ስለሆነም የመንደር ማሰባሰቡ  ሥራ በቢል 2014 ላይ እንደተገለጸው ሳይሆን ለእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ መሳካት ያለው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል ፡፡  

ስለሆነም ይህንን ጉዳይ እያነሳ ያለው ማነው? የቢል 2014 ትርጓሜስ ምንድን ነው? 

የሚለው  መታየት አለበት፡፡ ምክንያቱም ራሳቸው ባለቤቶቹ አርብቶ አደሮቹ 

በአስተያየታቸውም በተለያዩ መድረኮች ላይም በተግባርም እንዳረጋገጡት በፈቃዳቸው 

ውኃና ከውኃ ጋር የተያያዙ ልማቶች ባገኙባቸው አካባቢዎች በመንደር ሲሰባሰቡበት 

በተግባር አይተናልና፡፡ ለምሣሌ የመንደር ማሰባሰብ ሥራው በተጀመረ ወቅት በሱማሌ 

ክልል  በጎዴ፣ በአፍዴራ እና በሽንሌ ዞኖች ውስጥ ብቻ 87 ሺህ አርብቶ አደሮች 

ተሰባስበዋል፡፡  እነዚህ ሰዎች በቃላቸው በቀጥታ ከአርብቶ አደርነት ወደ አርሶ አደርነት 

እንቀየራለን ብለው የተናገሩ ባይሆኑም ነገር ግን ቋሚ ህይወት እየመሩ ራሳቸውን ማሻሻል 

እንደሚፈልጉ  ከቦታ ወደ ቦታ እየተንከራተቱ መኖር እንደሰለቻቸው አረጋግጠዋል፡፡ 

ስለዚህ ባለቤቶቹ ያሉት ነገር እኛ በቋሚነት ልማት ካገኘን በመንደር ተሰባስበን 

እንኖራለን የሚል ምላሽ መስጠታቸው ነው፡፡ በአምናው የአርብቶ አደሮች በዓል ላይ 

በያቤሎ ተገኝተን ያረጋገጥነውም ይህንኑ ነው ፡፡ ቀደም ሲል የፌደራል መንግሥት 

የጀመራቸው በክልሉ መንግሥት የሚሰሩ ፕሮጀክቶች አሉ፡፡ ውኃ በወጣባቸው አካባቢዎች 

የማንንም ቅስቀሳ ሳይፈልጉ አርብቶ አደሮቹ መጥተው የተለያዩ ሰብሎችን ሲያመርቱ 

አይተናል፡፡ ስለዚህ አርብቶ አደሩ ከሆነ ቋሚ ህይወት መኖር ይፈልጋል፡፡ ከቦታ ቦታ 

መዘዋወሩ የሚጠቅመኝ አይደለም የሚል ምላሽ ሰጥቷል፡፡ በሌላ በኩል ለአርብቶ አደሩ 

የተቆረቆሩ የሚመስሉ አንዳንድ ወገኖችን አይተናል፡፡ እነዚህ ወገኖች ከሀገር ውስጥም 

ከውጪም አሉ፡፡ ከውጭ ያሉት በርከት ይላሉ፡፡ ከውጭ ያሉት ለአርብቶ አደሩ 

ተቆረቆርን የሚሉት በተለያዩ መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ስም የገቡ ናቸው፡፡ 
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አርብቶ አደሩ በእንደዚህ ዓይነት ጎስቋላ ኑሮ ውስጥ በቆየበት ጊዜ ለእነሱ የገቢ ምንጫቸው 

ሀኖ ይቀጥላል፡፡ በተለያየ መያድ (መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች) ስም እዚህም እዚያም 

ትንንሽ ነገር ጠብ እያደረጉ የራሳቸውን ህይወት ማደላደል የሚፈልጉ አሉ፡፡ ከውስጥ 

ያሉት ደግሞ  በቀለም አብዮት ሥልጣን መቀራመት ይችሉ ዘንድ ይህንን ሀሳብ 

ያራግባሉ፡፡ በመሠረቱ እኔ እዚህ  ጋር አጽንኦት ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ አርብቶ አደሩ 

በእንደዚህ ዓይነት ጎስቋላ ኑሮ ውስጥ እንዲቀጥል መሻት ማለት በድህነትና ኋላ ቀርነት 

እንዲኖር መፍረድ ነው የሚሆነው፡፡ ይኼ ደግሞ በፍፁም ትክክል የማይሆን ነገር ነው፡፡ 

ማንም ሰው የተሻለ ኑሮ እንዲኖር ይፈልጋል፡፡ ስለሆነም ከባለቤቱ በላይ እየሄዱ ያሉ 

ሰዎች እረፉ ሊባሉ ይገባል፡፡ ስለዚህ መንግሥት በአምስት ዓመቱ የእድገትና 

የትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ ለአርብቶ አደሩ አካባቢ የሚሰራቸውን ሥራዎች 

ለይቷል፡፡ ውኃን ማዕከል ባደረገ እንቅስቃሴ ውስጥ በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ 

የመንደር ማሰባሰብ እንደሚኖር በሰነዱ ላይ ተቀምጧል፡፡ እሱን ተሞርኩዘን በደንብ 

ተግባራዊ ካደረግነው የአርብቶ አደሩ ህይወት በእርግጠኝነት ይቀየራል የሚል እምነትም 

በመንግሥት በኩል ተይዟል፡፡ ስለአርብቶ አደሩ የሚቆረቆሩ ወገኖች ካሉም መንግሥት 

ከያዘው የልማት አቅጣጫ ጋር ቢሰለፉ ነው የበለጠ ጠቃሚ የሚሆነው፡፡ 

ከሰብዓዊ መብት ጋር ተያይዞ ቢሉ እንደሚያነሳው ሰፋሪዎቹ ከነበሩበት ረዥም ርቀት 

ይጓዛሉ የሚል ነው።  ሆኖም ግን እንደሌሎቹ የሰፈራ ፕሮግራሞች አባወራዎቹ ወይም 

እማወራዎቹ ብዙ ርቀት የሚሄዱበት ሁኔታ እንደሌለ በተግባር ታይቷል፡፡ በአካባቢያቸው 

ውስጥ ባለ ቦታ ላይ ነው እየተሰባሰቡ ያሉት፡፡ አንዳንዶቹ ያለማጋነን በፊት ከነበሩበት 

የ30 ደቂቃ የእግር መንገድ ነው የሚጓዙት፡፡ ስለዚህ ከአካባቢያቸው (ከቀያቸው) 

አልራቁም፡፡ የተሻለ የሚያማክላቸው ቦታ ያለው የት ነው?፣ የእርሻ ማሣ የሚያገኙበት የት  

አካባቢ ነው?፣ ተቋማቱ ያሉት የትነው? የሚል የመምረጥ ጉዳይ ከልሆነ በስተቀር 

ከቀያቸው አልተፈናቀሉም ማለት የሚያስችል አሠፋፈር ነው፡፡ ሁለተኛውና መሬት  

ለመቀራመት ነው የሚለውም ፍፁም በመረጃ ያልተደገፈ ነው፡፡ በመረጃ የተደገፈው ነገር 

በፌዴራል የግብርና ሚኒስቴር ዌብ ሣይት ላይ ተለቋል፡፡ ልብ አድርጉ፤ ይህ መረጃ 

ለዓለም ህዝብ የተለቀቀ ነው፡፡ በኢትዮጵያ ለኢንቨስትመንት የተዘጋጀ መሬት ከሦስት 

ሚሊዮን ሄክታር በላይ አለ፡፡ ከዚህ ውስጥ እስካሁን ድረስ ለቀረቡት ኢንቬስተሮች 

የተሰጠው ከሦስት መቶ ሺህ ሄክታር መሬት ያልበለጠ ነው፡፡ ይህም 10 በመቶ ማለት 

ነው፡፡ ይህ ማለት ከ2 ነጥብ 7 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በሀገራችን ውስጥ ኢንቬስት 
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ማድረግ ለሚፈልጉት የውጪም ይሁኑ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች የተዘጋጀ አለ፡፡ ስለዚህ 

የመሬት ችግር በሌለበት ጊዜ ግለሰቦችን ማፈናቀል ለምን ያስፈልጋል? በሌላ በኩል 

እያንዳንዱ በመንደር የሚሰባሰብ አባወራ አራት ሄክታር የእርሻ መሬት፣ አንድ ሺህ ካሬ 

ሜትር የጓሮ ማሣ እንዲሁም የግጦሽ መሬት ይሰጠዋል፡፡ በተግባር እንደታየው ብዙዎች 

አርብቶ አደሮች አራቱን ሄክታር መሬት በሙሉ አያርሱም፡፡ ምክንያቱም የጉልበትም 

የልምድም እጥረት አለ፡፡ ስለዚህ ለኢንቨስትመንት የሚሆን መሬትም አለ፤ በመንደር 

የሚሰባሰቡትም ለማልማት የሚያስፈልጋቸው በቂ መሬት አላቸው፡፡  

መንግሥት ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷን ለረዥም ጊዜ ማጣቷን ተገንዝቦ ይህም ደግሞ 

በአጠቃላይ ለሀገራችን ያለውን አደጋ ተረድቶ የተፈጥሮ ሀብታችንን በአጠቃላይ መጠበቅ፣ 

የደን ሀብታችንን ሽፋን መጨመር እንደሚገባን ባለፉት ዓመታት በተከናወነው ሥራ 

አበረታች ውጤት ተገኝቷል፡፡ ማንም ኢትዮጵያዊ ሊያስተውል እንደሚችለው የሀገራችን 

የደን ሽፋን ወደታች እየወረደ ካለበት ማገገም ጀምሯል፡፡ ስለዚህ የሀገራችን መንግሥት 

ዘላቂ ልማት የተፈጥሮ ሀብትን ከመንከባከብ ውጪ እንደማይመጣ ተረድቶ እየሰራ ነው፡፡ 

የህዝቡም አስተሳሰብ ከዚህ አኳያ ከፍ ያለ ነው፡፡ ስለሆነም መንግሥት ማንም አስታዋሽ 

ሳያስፈልገው የተፈጥሮ ሀብታችንን የመንባከብ፣ የማልማትና የመጠበቅ ጉዳይ ነው ብሎ 

ወስዷል፡፡ ኢንቨስትመንትን በተመለከተ እስካሁን የገቡ ኢንቨስተሮች በጣም ጥቂት 

ናቸው፡፡ መንግሥት አንድ ኢንቨስትመንት ወደ አካባቢው ከማስገባቱ በፊት የአካባቢ 

ተፅዕኖ ግምገማ ጥናት  እንደሚያደርግም ይታወቃል ፡፡ ይኼ የሚመጣው ኢንቨስትመንት 

የሚያፈናቅለው ህዝብ አለ ወይ? የሚጎዳው የተፈጥሮ ሀብት አለ ወይ? የሚለው ተጠንቶ 

ነው እያንዳንዱ ኢንቨስትመንት የሚሰጠው፡፡ ይህንን ማንም ግለሰብ ሊያረጋግጠው 

የሚችለው ጉዳይ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ የተነሳው ነገር የኢትዮጵያ መንግሥት እያደረገ ካለው 

ትኩረት በላይ ያልሆነና መረጃው መሠረት በሌለው ሁኔታ ስለቀለም አብዮት ሲባል ብቻ 

እንደተለመደው የተነሳ ነው፡፡ በመንደር ማሰባሰብ ማዕከላት  እንዲሰባሰቡ  መንግሥት 

የሚፈልግበት አንደኛው ምክንያት ዝም ብለው ተሰባስበው እንዲቀመጡ ሳይሆን በመንደር 

ተሰባስበው ከመንግሥት ማግኘት የሚገባቸውን ድጋፍ አግኝተው በራሳቸውም ጥረት 

ከድህነት እንዲላቀቁ ነው፡፡ ከዚሁ ባልተናነሰ ሁኔታ ግን የአገልግሎት መስጫ ተቋማት 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ ነው፡፡  ለምሣሌ የመንደር ማሰባሰቡ ሲሰራ ንፁህ ውኃ፣ የጤና ኬላ፣ 

ትምህርት ቤት በሌለበት አካባቢ አንድም ሰው አይሰባሰብም፤ እነዚህ የመንደር ማሰባሰቡ 

ምሰሶዎች ናቸው፡፡ ስለሆነም በተገነቡት ማዕከላት እነዚህ አገልግሎት ተቋማት በእርግጥም 
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መኖር አለመኖራቸውን ማረጋገጥ ለሚፈልግ ሰው ሄዶ ማየት እንጂ አሉባልታና በመረጃ 

ያልተደገፈ ወሬ መንዛት ያስገምታል ፡፡   

ይህ ብቻ አይደለም፤ በመንደር የተሰባሰቡ ሰዎች የማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት 

ተጠቃሚ መሆናቸውንም አሜሪካ ቁጭ ብሎ ከመፍረድ ቦታው ድረስ ሄዶ ማረጋገጥ 

ይቻላል፡፡ ሴቶች በአካባቢያቸው ሩቅ ቦታ ሳይሄዱ ንፁህ ውኃና የወፍጮ አገልግሎት 

የሚያገኙበት ስለዚህ የተረፈ ጉልበታቸውን ለሌላ ሥራ የሚያውሉበት ሁኔታ 

ተመቻችቷል፡፡ ምርትም ማምረት ጀምረዋል፡፡ ይህም ብቻ ሳይሆን ከገበያ ጋርም 

ለማስተሳሰር በተደረገው ጥረት በገበያም ተፈላጊ የሆነ ምርት ለማምረት ችለዋል፡፡ 

የመልካም አስተዳደር ተጠቃሚም እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡  ሌሎች በርካታ ጉዳዮች ቢኖሩም 

ነገር ግን ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል፡፡      

እንግዲህ በመንደር ማሰባሰቡ ዙሪያ ትክክለኛ የሆኑት አመለካከቶች ይህ ፕሮግራም 

ህይወታችንን ይቀይራል ለዚህ ሥራ ስኬት መተባበር አለብን ብሎ የአካባቢው ህዝብም 

አስተዳደርም የወሰደው አቋም ትክክለኛ አቋም ነው፡፡ ከዚህ ውጪ ደግሞ አፍራሽና 

አደናቃፊ አስተሳሰቦችም አሉ፡፡ ከእነዚህ ውስጥ አንደኛው ግለሰቦች ተገደው ነው 

የሚሰፍሩት በሚል አስተሳሰብ በድህነትና ኋላ ቀርነት እንዲቆዩ የሚያስገድድ አስተሳሰብ 

ነው፡፡ ቢሉ እንደሚያወሳው አንድም ሰው ተገዶ  የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራሙ አካል 

ቢሆን ኖሮ እዚያ አስሮ የሚያስቀምጠው ሰው የለም፤ ወደነበረበት ይመለሳል፡፡ 

ምክንቱያም በደርግ ጊዜ የነበሩ የሠፈራ ፕሮግራሞቸን እናስታውሳቸዋለን። በማስገደድ 

የተፈፀሙ ናቸው። ውጤታቸው ደግሞ ሥርዓቱ ከተቀየረ በኋላ ወይም ከመቀየሩም በፊት 

ተመልሰው ቀያቸው መሄድ ነበር ፡፡ ስለዚህ ህዝቡ የመንደር ማሰባሰቡን በጣም 

ይፈልገዋል፡፡ ተበታትኖ መኖር ያመጣበትን ጉዳት ያውቀዋል፡፡ የተጠናከረ የህዝብ 

ግንኙነት ሥራ በመሰራቱም "መንግሥት ጥሩ ነገር ነው ይዞልን የመጣው፤ እኛ በመንደር 

መሳበሰብ አለብን" የሚል አቋም ይዟል፡፡ ስለዚህ ይህ የሀገራችን ህዝቦች በድህነትና በኋላ 

ቀርነት የሚኖሩበትን ኑሮ በተለይ የአርብቶ አደር አካባቢ ያለውን ኑሮ በቱሪስት 

መስህብነት በመቁጠር ለመዝናናት የሚፈልጉ የውጭ ዜጎች እና የቀለም አብዮት 

ናፋቂዎች ሴራ ነው፡፡ በዜጎች ጎስቋላ ኑሮ መዝናናት ኢ ሰብዓዊ አመለካከት መሆኑም 

ሊሰመርበት ይገባል፡፡    
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በሌላ በኩል ሀገራችን የጀመረችው የህዳሴ ጉዞ የሚሳካው እነዚህ ልዩ ድጋፍ የሚሹ 

ክልሎች ውስጥ ያሉ ህዝቦች ያላቸው እምቅ ሀብት ጥቅም ላይ ውሎ ለሀገር ግንባታ ሲውል 

መሆኑም አጽንኦት ሊሰጠው ይገባል፡፡ እነዚህን ወደ ጎን በመተው እንደ ሀገር 

የምናስመዘግበው የህዳሴ ጉዞ ስኬትም የለም፡፡ ስለሆነም ይህንን ተገንዝበን በዚህ ዙሪያ 

የሚነሱ አፍራሽና አደናቃፊ አስተሳሳቦችና አመላካከቶችን  በጽናት  ልንታገላቸው 

ይገባል፡፡           

 

           


