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“ሊበሏት ያሰቧትን አሞራ ጅግራ ናት ይሏታል”                                                

 

ሃይላይ ትኩዕ   1-11-15 

አንድ ዕድሜ ጠገብ የአበው ይትብሃል አለ። እርሱም “ሊበሏት ያሰቧትን አሞራ 

ጅግራ ናት ይሏታል” የሚል ነው፡፡ ይትብሃሉ አንድ ቡድን ወይም ግለሰብ አንድን ነገር 

በሰበብ አስባቡ ለማግኘት ሲፈልግ በቅርፅ ሊመሳሰል የሚችል፣ ነገር ግን ከጉዳዩ ጋር ምንም 

ዓይነት አመክንዩአዊ ግንኙነት የሌለውን ነገር በመጥቀስ የማዛመድ ጥረትን የሚያመላክት 

ነው። ልክ ለምግብነት የሚውለውንና መብረር የማይችለውን ጅግራ በቅርፅ ብቻ 

ከሚመሳሰለውና ለምግብነት ከማይውለው የሰማይ በራሪው አሞራ ጋር አመሳስሎ የፈለጉትን 

ነገር ለማግኘት የመሻት ያህል እንደ ማለት ነው።   

እርግጥም ይትብሃሉ አክራሪ ኒዮ- ሊበራል ሃይሎች በኢትዮጵያና በሌሎች በማደግ 

ላይ በሚገኙ ሀገራት ላይ ለሚያከናውኑት የሴራ ተግባር ጥሩ መገለጫ ይመስለኛል፡፡ 

ምክንያቱም እነዚህ ሃይሎች የራሳቸውን ርዕዩተ-ዓለማዊ ፍላጎት በሌሎች ላይ በሃይል 

ለመጫን ሲቋምጡ “የበሬ ወለደ” ድርሰታቸውን ይዘው በተገኘው ቀዳዳ ሁሉ ለመተግበር 

የሚከጅሉ በመሆናቸው ነው፡፡  

የእነዚህ ሃይሎች ዋነኛ ትከሩት በታዳጊ ሀገሮች ላይ ሲሆን፤ ፍላጎታቸውን የመጫን 

ዘዴዎች ደግሞ እንደ ሁኔታው ተለዋዋጭ መሆኑን ካለፈው ታሪካቸው መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

በሀገራዊ ምርጫ ወቅት ተሰማርቶ ሰላምን የማደፍረስና የማተራመስ ስልትን በቀዳሚነት 

መጠቀም የሚመርጡት የቀለም አብዮተኞቹ ይህ ካልተሳካ ደግሞ በሐሰት ፕሮፓጋንዳቸው 

ወደ ሚፈልጉት አጣብቂኝ የማስገባት ጥረታቸው ይከተላል፡፡  

እነዚህ ሃይሎች የፈለጉትን በማድረስ ለከፍተኛ ቀውስ የዳረጓቸው ሀገሮች እንዳሉ 

ሁሉ “ሁሌ ፋሲካ የለም” እንደሚባለው ለአብዮታቸው የሚስማማ የማጋለቢያ ሜዳ 

በማሳጣት የሃፍረት ሸማቸውን ያከናነቧቸው ሀገሮችም አልታጡም፡፡ ሀገራችን ከነዚህ ረድፍ 

ትገኛለች፡፡ እንደሚታወቀው ሀገራችን ከምትታወቅበት የዘመናት የድህነት ታሪኳ ለመላቀቅ 

በፈጣን ልማት፣ ዘላቂ ሰላምና አስተማማኝ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሂደት ላይ 

ትገኛለች፡፡ ይህንን ለማሳካት የሚረዳ ትክክለኛ ፖሊሰዎችና ስትራቴጂዎች በመንደፍና 
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በመተግበር የህዝቡን እኩል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተካሄደው ጥረት ሀገሪቱን በአስሩ 

የአለማችን ባለ ፈጣን ዕድገት ሀገሮች ረድፍ ለመሰለፍ አስችሏታል፡፡  

ታዲያ ሀገራዊ ዕድገቱን የማስቀጠሉ ተግባር በመንግስት ቁርጠኝነትና በህዝባዊ 

ተሳትፎ ተጠናክሮ በቀጠለበትና ጥረታቸው ለፍሬ እየበቃ ባለበት በአሁኑ ወቅት ጅምሩን 

ለማደናቀፍ ላይና ታች የሚሉ የቀለም አብዮተኞች እየተስተዋሉ መሆናቸው ከማንኛችንም 

የተሰወረ አይሆንም፡፡  በእርግጥ ድርጊቱ አዲስ ነገር እንዳልሆነ ያለፈው ታሪካችን 

ያወሳናል፤ የቀለም አብዮተኞችን የሚያስተናግድ ሁኔታ እንደሌለም እንዲሁ፡፡  

ቀለም አልባው የቀለም አብዮት በሀገራችን ውጥኑን የዘረጋው ቀደም ባሉት ጊዜያት 

ቢሆንም ወደ ተግባር የተሸጋገረው ግን ምርጫ 97ን አስታኮ እንደሆነ ብዙዎቹ 

ይስማሙበታል፡፡ ምክንያቱም ፍላጎታቸውን ለመጫን እንደመልካም አጋጣሚ የሚታየው 

ሀገራዊ ምርጫ ተልዕኳቸውን የሚያስተናግድ የበሬ ወለደ ፕሮፓጋንዳቸውን የሚያባዛና 

ትርምስና ሁከት በመፍጠር ወደ ስልጣን ለመምጣት የቋመጠ በርካታ የተቃዋሚ ኃይል 

መኖሩን ተገንዝበዋልና ዕድሉን ለመጠቀም ሞክረዋል፡፡የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 

በተረጋገጡባት ኢትዮጵያ በወቅቱ የዴሞክራሲ ጥያቄን እንደ ሁከት መፍጠሪያ በመጠቀም 

መሰረተ ቢስ ውንጀላዎችን ሲያቀርቡ የተስተዋሉት አንዳንድ ተቃዋሚዎች የመሬት ይሸጥ 

ይለወጥ የኒዮ - ሊበራል አስተሳሰብ ሲያንጸባርቁ ተስተውለዋል፡፡ ምንም እንኳን ውጤቱ 

መና ቢሆንም፡፡ 

ይህ አስተሳሰብ መራመድ የለበትም የሚል አቋም ባይኖረኝም በይፋ የተራመደው 

አቋም ግን ከተቃዋሚዎቹ በስተጀርባ የነበሩ የኒዮ - ሊበራሎች ስለመሆኑ ቅንጣት ያህል 

አልጠራጥርም፡፡ ምክንያቱም የመንግስትን ፖሊሲ ሲቃወሙ መቆየታቸው ይታወቃልና፡፡ 

ምርጫው የተቀመጠለት የጊዜ ሰሌዳ ከተካሄደ በኋላ በህጋዊው አካል ውጤቱ እስኪገለጽ 

ድረስ በትግስት መጠበቅ ሲገባ ወደ ውንጀላና ክስ የተሸጋገረበት ሁኔታ ተፈጠረ፡፡ ይህ 

ታዲያ የቀለም አብዮተኞች የሁከትና ትርምስ ማስጀመሪያ ፊሽካ መሆኑን ልብ በሉ፡፡  

የምርጫው ተጭበርብሯል፣ ከንቱ ጩኸት እየተበራከተ ሄደ “ውሸት ሲደጋገም 

እውነት ይሆናል” አባባልን በመጠቀምና ስራ አጦችን በገንዘብ በመደለል የጥፋት እጃቸውን 

ሰነዘሩ፤ በዚህም የአያሌ ዜጎች ህይወት ለህልፈተ ተዳረገ፡፡ በርግጥ የኢትዮጵያ ህዝብና 

መንግስት የቀለም አብዮት መጋለቢያ የሚሆን ሜዳ አልነበራቸውምና የአክራሪ ኒዮ 
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ሊበራሎቹ የቀለም አብዮት ቀለም እንዲደበዝዝ ተገዷል፡፡ በአና ጎሜዝ መሪነት በቅንጅት 

አስፈጻሚነት የተወጠነው የነውጥ ተግባር እንደተሰበው የመንግስት ስልጣንን መጨበጥ 

ሳይችል ወደ መቃብሩ ቢያዘግምም መፈራገጡን ግን አላቆመም፡፡  

በምርጫው ሰበብ የሁከትና ብጥብጥ ክብሪት የጫረው የቀለም አብዮተኞቹ ሴራ 

እስትንፋሱን ለማስቀጠል የሚያስችል ሌላ ስልት ነደፈ፡፡ በሁከቱ ለህልፈተ ህይወት 

የተዳረጉ ዜጎችን ቁጥርን በማጋነን “የኢትዮጵያ መንግስት በሰብዓዊ መብት ጥሰት” ተጠያቂ 

ለማድረግ የፕሮፓጋንዳ መሳሪያቸው በሆኑት አለም አቀፍ ሚዲያዎች ማስተጋባታቸውን 

ተያያዙት፡፡ኒዮ ሊበራሎች ጥቅማቸውን የሚያስጠብቅ ሆኖ የመሰላቸውን ዘዴ ሁሉ 

ከመጠቀም ወደ ኋላ አይሉምና የተገኙ ቀዳዳዎችን ሁሉ ቢጠቀሙም ህልማቸውን  ማሳካት 

አልቻሉም፡፡ የጥፋት እጃቸውን ግን ከሀገራችን ላይ ሊያነሱ አልፈቀዱምና መሰረተ ቢስ 

ክሳቸውን አጠናክረው በመቀጠል በሀገራዊው ልማት ላይ “የጭቃ ውስጥ እሾህ” በመሆን ላይ 

እንደሚገኙ በማስረጃ የተደገፈ እውነታ ላካፍላችሁ፡፡ 

እንደኔ እምነት የቀለም አብዮት አራማጆቹ ነውጠኛ ጥረታቸውን ለማሳካት ወደ ኋላ 

ያሉበት አንድም ወቅት የለም፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ከድህነት አረንቋ ለመውጣት 

የሚያካሂደው ትግልንም በቀናናት የተመለከቱበት ጊዜ እንደሌለም እገነዘባለሁ፡፡ 

ምክንያቱም እያንዳንዷን ልማታዊ ጥረት ጥላሸት ከመቀባት የተቆጠቡበት ጊዜና ሁኔታ 

አለተስተዋለምና፡፡ የመሰረተ ቢስ ውንጀላቸውና ስም የማጥፋት ተግባራቸውን አጠናክረው 

ከመቀጠል የተገደቡበት ሁኔታም አልታየም፡፡ የሰናፍጭ ያክል እውነትን በአቁማዳ ሙሉ 

ውሸት ለውሰው ፍላጎታቸውን ሊግቱ የሚጥሩት ሊበራሎች የኦጋዴን ህዝብ የሰብዓዊ መብት 

ጥሰት እየደረሰበት እንደሚገኝ ለአለም ያስተጋቡበት ሁኔታ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው፡፡  

ታዲያ ሁኔታውን ለማጣራት ለሚፈልግ ማንኛውም አካል በሩን ክፍት ያደረገው 

የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ስፍራው በመጓዝ ሁኔታውን ያጣሩ ድርጅቶች ወንጀላው 

መሰረተ ቢስና ሃላፊነት የጎደለው መሆኑን ለመገንዘብ በመቻላቸው ተግባሩን የተቃወሙበት 

ሁኔታን መፍጠር ተችሏል፡፡ በርግጥ ኒዮ - ሊበራሎች የእነርሱን ድምዳሜ የሚያፈርስ 

ማንኛውንም የጥናት ሪፓርት ከማውገዝና ከማንኳሰስ ለአፍታም ቢሆን ወደ ኋላ አይሉምና 

ጥናቱን አጣጥለውታል፡፡ ያም ሆኖ ግን እውነታው በተግባር መረጋገጥ ችሏል፡፡ የቀለም 

አብዮተኞቹ ስልት ተለዋዋጭ እንደሆነ ቀደም ብለን አውግተናል፤ እንግዲህ አንዱ መንገድ 

ሳይሳካ ሲቀር ሌላ ስልት የመከተል አባዜ የተጠናወታቸው እነዚህ ኃይሎች አማራጫቸው 
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መንግስት በሚያስገነባቸው ግድቦች ላይ መሆን ከጀመረ ሰነባብቷል፡፡ “የአካባቢ ደህንነት 

ተቆርቋሪና የሰብዓዊ መብት ተማጓችነት ስውር ፍላጎታቸውን ሊያሳካ እንደሚችልም 

ተንብየዋልና የጥፋት ካባቸውን ተከናንበው እሩምታቸውን ለማውረድ ሞክረዋል፡፡ ነገሩ 

እንዲህ ነው፡፡… የኢትዮጵያ መንግስት የተፈጥሯዊ ሀብትን በጥቅም ላይ ለማዋል ወደ 

ተግባር መሸጋገር ይጀምራል፡፡ ግለገል ጊቤ፣ ተከዜና የጣና በለስ የግድብ ግንባታ 

ስራዎችንም በተፈለገው ፍጥነት በማከናወን ላይ በሚገኝበት ወቅት በተመሳሳይ ሁኔታም 

ምርጫ 2002 የሚካሄድበት ነበር፡፡ ይህን የተገነዘቡ አክራሪ ኒዮ ሊበራል ሃይሎች ሙሉ 

ጊዜያቸውን ተጠቅመው ፀረ - ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳቸውን መበተኑን ተያያዙት፡፡  

“ኢንተርናሽናል ዋተርስ፣ ሰርቫይቫል ኢንተርናሽናል፣ ሂዮማ ራይትስ ዎች፣ የቱርካና 

ወዳጆች  ማህበርና ሌሎች ጋሻ ጃግሬዎቻቸው በግልገል ጊቤ ሁለት፤ በተከዜና በጣና በለስ 

ግድብ ግንባታዎች ላይ ያለ የሌለ ኩነናቸውን አወረዱ፤ አንዱ በአንዱ የሚጣረስ የመግለጫ 

ጋጋታቸውንም ዘረገፉ። ነገር ግን የሰሚ ጆሮን ማግኘት አልቻሉምና አላማቸው ሊሳካ 

አልቻለም፡፡ “ሳይሉ ጥፋት ውል ሳይዙ ሙግት” እንዲሉ አክራሪ ኒዮ ሊበራል ሃይሎቹ ዛሬ 

ላይ 88 በመቶ የተጠናቀቀውና በቅርቡ ኤሌክትሪክ ኃይል እንደሚያመነጭ የሚጠበቀው 

የግልገል ጊቤ ሦስትን ግንባታ ለማደናቀፍ ያልወጡት ዳገት፣ ያለወረዱት ቁልቁለት 

አልነበረም፡፡ በፈጠራ ወሬያቸውም ያላወናበዱት ለጋሽ ድርጅትም አልታየም፤ ለጥቂት 

ጊዜም ቢሆን። ግና እነሆ በጠንካራዎቹ የኢትዮጵያ ህዝብና ልማታዊው መንግስት ጥረት 

ዕውን ሊሆን ችሏል።ያም ሆነ ይህ ግን የግልገል ጊቤ ሦስት የሃይል ማመንጫ ግድብ 

በዜጎችም ሆነ በሌላው ሀገር ላይ ምንም ዓይነት ጫና እንደማያደርስ ጠንቅቆ የሚያውቀው 

የኢትዮጵያ መንግስት፤ ግንባታውን ለማደናቀፍ የሚደረገው ጥረትን በአግባቡ ምላሽ 

ለመስጠት ቢሞክርም እውነታውን በቅጡ ያልተገነዘበው የተባበሩት መንግስታት የግንባታ 

ስራው እንዲጤን እስከማሳሰብ ድረስ የደረሰበት ሁኔታ መፈጠሩን እናስታውሳለን።  

በእርግጥ የአክራሪ ኒዮ ሊበራል ሃይሎቹ በሀገራችን ሰላምና ልማት ላይ አደጋ 

ለማድረስ መፍጨርጨር ከጀመሩ ዓመታት ቢቆጠሩም፤ የቀለም አብዮትን መሸከም 

የሚችል ነባራዊ ሁኔታ ባለመኖሩ ምክንያት ያሰቡትን እኩይ ሴራ ማድረስ ሳይችሉ 

ቀርተዋል፡፡ በሌሎች መንግስታት ላይ ተፅዕኖ የመፍጠር ጉልበታቸውን በኢትዮጵያ ላይ 

መድገም ባለመቻላቸው ለቁጭት ዳርጓቸዋል። በዚህም ሳቢያ መለያቸውን እየቀያየሩ 

የሪፖርት ጋጋታ ማውጣትን ስራዬ ብለው ተያይዘውታል። አሁንም ቢሆን ተስፋ  
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ባለመቁረጥ ይህን ተግባራቸውን እንደ መደበኛ ስራ በመያዝ በአስገራሚ ሁኔታ በፈረቃ 

በሀገራችን ላይ የሐሰት ናዳቸውን በማውረድ ላይ ይገኛሉ። ውድቀታቸው ከቶ ሊዋጥላቸው 

ባለመቻሉም ለአለም ህዝቦች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበር፣ ለሀገሮች 

ሉዓላዊነት መጠበቅ ግንባር ቀደም ተዋናይ እንደሆነ የሚነገርለትን የተባበሩት መንግስታት 

ድርጅትን ሳይቀር እንኳን ለማሳሳት የሞከሩ ፅንፈኛ ኃይሎች ናቸው።   

“የትም ፍጪው ዱቄቱን አምጪው” የአክራሪ ኒዮ ሊበራል ሃይሎች እምነት ነው፡፡ 

ፍላጎታቸውን ለማሟላት የሚጠቅም መስሎ ከተገኘ ህዝብን ለህዝብ በማበጣበጥ ብሎም 

ለከፍተኛ እልቂት የመዳረግ ኢ-ሰብአዊነት እነርሱን አያሳስባቸውም፤ ሀገር ከሀገር ጋር 

በሚያካሂደው ጦርነት የሚጠፋው የሰው ህይወትም ጉዳያቸው አይደለም፡፡ የኒዮ ሊበራል 

ሃይሎቹን ጥቅም የሚያረጋግጥ ከሆነ ዘዴው የተቀደሰ ይሆናል፡፡ በንጹሃን ደም የመቀለድ 

አባዜ የተጠናወታቸው እነዚህ ሃይሎች በሐሰት ሪፖርታቸው ሳቢያ ሊከሰት የሚችለው 

ጥፋት ፈጽሞ አያሳስባቸውም፡፡ በሰብዓዊ መብት ተሟጋችነትና በአካባቢ ደህንነት 

ተቆርቋሪነት ድብቅ አጀንዳቸውን ለመወጣት ላይ ታች የሚሉት ኒዮ ሊበራል ሃይሎች  

“የመልከ ጥፉ በስም ይደግፉ” እንዲሉ እውነተኛ ማንነታቸውን ከተግባራቸው መረዳት 

አዳጋች አይሆንም፡፡  

እንደሚታወቀው የግልገል ጊቤ ሶስት የኤሌትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታን 

ለማደናቀፍ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ከቆዩት የኒዮ ሊበራል ሃይሎች መካከል አንዱ 

ተቀማጭነቱን ካሊፎርኒያ ያደረገው የኦክላንድ ኢንስቲትዮት እንደሆነ እናስታውሳለን፡፡ 

ኢንስቲትዮቱ በግልገል ጊቤ ሦስት ግንባታ ላይ ያካሄደውና በማካሄድ ላይ የሚገኘው 

የጥፋት ዘመቻ ከሌሎቹ ጋርም ተመሳሳይ ነው፡፡ ግና የተቋሙን አልሞት ባይ ተጋዳይነት 

መጨረሻ ከወዲሁ ለመተንበይ የሪፖርቱን ፅንሰ ሃሳብ መዳሰሱ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 

ኢንስቲትዮቱ እንደ ሌሎቹ አምሳያዎቹ ሁሉ ያቀነቀነው የሐሰት ሪፖርት አልቀናውም። 

ግና “አህያውን ፈርቶ ዳውላውን” እንደሚባለው በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ሲያካሂደው 

የቆየው የቀለም አብዮት ሙከራ አልሳካ ሲለው፤ በለጋሽ ሀገራት ድርጅቶች ላይ ማነጣጠሩን 

በአማራጭ ስልትነት መጠቀሙን እናስታውሳለን። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት 

የአሜሪካው ዮኤስኤይድ (አለም አቀፍ የልማት ድርጅት) እንዲሁም የብሪታንያው 

ዲኤፍአይዲ (አለም አቀፍ የልማት ተቋም) ዋነኛ ዒላማዎች ናቸው፡፡  
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እንደሚታወቀው የበርካታ ዜጎችን ህይወት ወደ ተሻለ የኑሮ ደረጃ የሚያሸጋግርና 

ሀገራዊ ልማቱን በማፋጠን ረገድ ትልቅ ድርሻ ያለው የግልገል ጊቤ ሦስት የኤሌትሪክ 

ሃይል ማመንጫ ግድብ በመንግስት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት በመከናወን ላይ የሚገኝ 

ፕሮጀክት እንደሆነ ይታወቃል፡፡ በፍጥነት እየተከናወነ የሚገኝና በቅርቡም ለአገልግሎት 

ዝግጁ የሆነ ግድብ መሆኑም ጭምር።ታዲያ ከአክራሪ ኒዮ ሊበራል ሃይሎች የሚሰነዘሩ 

መሰረተ ቢስ ክሶች ያላንበረከኩት የኢትዮጵያ መንግስት ግንባታውን አጠናክሮ በመቀጠሉ 

እነዚህ ሃይሎች ሌላ አማራጭ እንዲከተሉ መገዳዳቸውን ከተግባራቸው መረዳት 

አያዳግትም፡፡ ኦክላንድ ኢንስቲትዮት በለጋሽ ሀገሮች የሚያቀርበው ክስ “አሜሪካና ታላቋ 

ብሪታንያ በኦሞ ሸለቆ በመካሄድ ላይ የሚገኘውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት በዝምታ እያዩ 

ነው” የሚል እንደነበር ሁላችንም የምንዘነጋው ዕውነታ አይደለም፡፡  

የኢትዮጵያ መንግስት በአካባቢው ለማካሄድ ያቀደው የእርሻ መሬትና ዋናው ግድብ 

ጠቀሜታ ነዋሪዎችን የማፈናቀል ተግባር በመፈጸም ላይ የሚገኘው ከለጋሽ ሀገሮች 

በተገኘው የገንዘብ ድጋፍ በመሆኑ፤ ሀገራቱ የወንጀሉ ተባባሪዎች እንደሆኑም እስከመክሰስ 

ይደርሳል፡፡ በርግጥ የኦክላንድ ኢንስቲትዮት መሰረተ ቢስ ወንጀላ ሲሰነዝር የመጀመሪያው 

አይደለም፡፡ ከግብረ አበሮቹ ሰርቫይቫል ኢንተርናሽናል፣ ኢንተርናሽናል ሪቨርስ፣ ፍሬንድስ 

ኦፎ ሌክ ቱርካና እንዲሁም ሂዮማን ራይትስ ዎች ጋር ግንባር በመፍጠር የግልገል ጊቤ 

ሦሰት ግንባታን ለማደናቀፍ በግምባር ቀደምትነት ተሰልፎ ቆይቷል፡፡ ታዲያ እዚህ ላይ 

በጣም የሚገርመው ነገር ቢኖር እነዚህ ሃይሎች በግድቡ ግንባታ ላይ የውንጀላ ናዳቸውን 

የሚያውርዱት ከመላምት በመነሳት መሆኑ ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ከእነዚህ በሰብዓዊ መብት 

ተሟጋችነትና የአካባቢ ደህንነት ተቆርቋሪነት ስም የሚነግዱ ሃይሎች ውስጥ አንዱ እንኳን 

ወደ አካባቢው ዘልቆ መመልከትና የመረጃ ምንጩን መጥቀስ ባልቻሉበት ሁኔታ ወደ 

ውንጀላ መሸጋገራቸው የእነዚህን ሃይሎች ፍላጎት ለመገንዘብ ሩቅ ማሰብ አያስፈልግም፡፡  

ኢንስቲትዮቱና አምሳያዎቹ በተለያዩ ወቅቶች እየተፈራረቁ ያወጧቸው ሪፖርቶች 

እውነታ ላይ ያልተመሰረቱ የሐሰት ቅራንቅቦ ከመሆናቸው በስተቀር የተለየ ነገር 

የላቸውም። ኦክላንድ ኢንስቲትዩት የትናንቱን ውጥን ከማስቀጠል በዘለለ የጨመረው 

አንዳችም ነገር የለም፤ ሊኖርም አይችልም፡፡ ምንም እንኳን ቀደም ሲል የተሰነዘረውን 

መሰረተ ቢስ ወንጀላ ተመስርቶ የተካሄዱ  አለም አቀፍ ጥናቶች ቢኖሩም፤ ውጤታቸው 

የአክራሪ ኒዮ - ሊበራል ሃይሎቹን ፍላጎት የሚያሳኩ ባለመሆናቸው ኢንስቲትዮቱ በተለያዩ 
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ሪፖርቶቹ ውስጥ ሊያካትታቸው አልዳዳውም፡፡ አዎ! የፅንፈኛ ኒዮ ሊበራል ሃይሎቹ ኢላማ 

የሆኑት የአሜሪካው አለም አቀፍ የልማት ድርጅትና የታላቋ ብሪታንያ ዓለም አቀፉ 

የልማት ተቋም ባለፈው ዓመት  በኦሞ ሸለቆ ላይ በጋራ ያካሄዱትን ጥናት በሪፖርታቸው 

ለማመላከት ፍቃደኞች አልነበሩም፡፡  

የአውሮፓ ህብረት፣ የአይሪሽ ተራድኦና የታላቋ ብሪታንያ አለም አቀፍ የልማት 

ተቋማት በሽንኮራ አገዳ ልማት ላይ ያካሄዱት ጥናትም ከቁብ የቆጠረው አይመስልም፡፡ 

ዳሩ ግን “እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል” እንዲሉ የኒዮ ሊበራል ሃይሎቹ ውንጀላ ባዶ 

እርቃኑን ቀርቷል፡፡ በወቅቱ የታላቋ ብሪታንያ አለም አቀፍ የልማት ተቋም ቃል አቀባይ 

የኒዮ ሊበራል ሃይሎቹ ውንጀላን ተከትሎ “በማስረጃ የተደገፈ የሰብዓዊ መብት ጥሰትን 

እናውግዛለን፤ እንደ እኛ ተቋም ያሉ የልማት ድርጅቶች የሰብዓዊ መብት ጥሰት 

ከሚያደርሱ መንግስታት ጋር ፈጽሞ አይደራደሩም” በማለት መሰረተ ቢስነቱን 

አንጸባርቀዋል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በታላቋ ብሪታንያ ፓርላማ የአለም አቀፍ ልማት 

ጉዳዮች ሊቀመንበር ሰር ማልኮልም ብሩስ፤ ኢትዮጵያን በጎበኙበት ወቅት አስተያየታቸውን 

ሰንዝረው ነበር። እርሳቸውም “የብሪታንያ አለም አቀፍ የልማት ተቋምና ሌሎች የልማት 

ድርጅቶች ወተባለው ስፍራ በመዝለቅ ምርመራዎችና ጥናቶች አካሂደዋል፡፡ ነገር ግን 

እየነዚህን ሃይሎች ክስ የሚያረጋግጥ እውነታ ማግኘት አልተቻለም፡፡ በመሆኑም በክሱ ላይ 

ተመስርተን ድጋፋችንን አናቋርጥም” በማለት የሰብዓዊ መብት ጥሰት ያለመኖሩን 

አረጋግጠዋል፡፡  

ሌላውና የኒዮ- ሊበራል ሃይሎቹ ዒላማ የሆነው የአሜሪካ መንግስት ስቴት 

ዲፓርትመንት የ2013 ሪፖርት እንደሚያመለክተው የለጋሽ ሀገሮች ወደ ስፍራው ተጉዞው 

ሁኔታውን ለማረጋገጥ ባካሄዱት ጥረት “የተሰነዘረውን የሰብዓዊ መብት ረገጣ ክስ” 

የሚያረጋግጥ ማስረጃ ማግኘት አልተቻለም፡፡ ቀደም ሲል በኦክላንድ ኢንስቲትዩት መንታ 

ወንድም በሆነው ሂዮማን ራይትስ ዎች አማካኝነት የተሰነዘረውና “በደቡብ ኦሞ ለሚካሄደው 

ፕሮጀክት ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር መንግስት በዜጎች ላይ የማንገላታት፣ የእስርና የሰብዓዊ 

መብት ረገጣ ይፈፅማል” የሚል ክስም በማስረጃ ያልተገፈ መሆኑን ወደ ስፍራው የተላከው 

አጥኚ ቡድን ማረጋገጡን አመላክቷል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ከልማት አማካሪዎች ቡድን 

የተውጣጡ የአምባሳደሮች የምርመራ ውጤት የአክራሪ ኒዩ-ሊበራል ሃይሎችን ክስ ውድቅ 

ያደረገ ነው፡፡ ዋነኛ የኢትዮጵያ የልማት አጋሮች ከሆኑት የተባበሩት መንግስታት የልማት 
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ፕሮግራምና አለም አቀፉን የገንዘብ ተቋም ጨምሮ ሃያ ስድስት የዕርዳታ ድርጅቶች 

የተውጣጡ ተወካዮች በሸንኮራ አገዳ ልማቱ ላይ ባካሄዱት ጥናት የሰፈራ ፕሮግራሙ 

በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ መሆኑንና በኦክላንድ ኢንስቲትዮትና አጋሮቹ የተሰነዘረው 

ክስ ከእውነታ የራቀ መሰረተ ቢስ ውንጀላ መሆኑን በሪፖርታቸው አካትተዋል፡፡ 

የመስተዳድር አካላቱና የአካባቢው ማህብረሰብ ግንኙነትና ቅንጅታዊ አካሄድም በተሻለ 

መንገድ ላይ እንደሚገኝ አረጋግጠዋል፡፡  

ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የኒዮ ሊበራል ሃይሎች እንደ ባህል የያዙት 

አንድ ጉዳይ አለ፡፡ ይኸውም በእውነት ላይ የተመሰረተና ምንም ያህል ተዓማኒ የሆነ ጥናት 

ቢቀርብ፤ ከእነርሱ አስተያየትና የፈጠራ ወሬ ጋር የማይጣጣም ከሆነ ተቀባይነቱ አጣብቂኝ 

ውስጥ መግባቱ አይቀሬ መሆኑ ነው፡፡ ከላይ በተጠቀሱት ለጋሽ ድርጅቶች የተካሄደው 

ጥናት የግልገል ጊቤ ሦስት የኤሌትሪክ ማመንጫ ግድብ ግንባታ ግልጸኝነትን ያረጋገጠ 

የተሰነዘሩት ክሶችም መሰረተ ቢስ መሆናቸውን በበቂ ማስረጃ አስደግፎ ያቀረበ ቢሆንም፤ 

አክራሪ ኒዮ ሊበራል ሃይሎቹ በተለይም የኦክላንድ ኢንስቲትዮት የተመደ ውንጀላውን 

ከመሰንዘር ሊቆጠብ አልቻለም፡፡  

ይባስ ብሎ “የዩኤስ አይዲና የብሪታንያ አለም አቀፍ የልማት ተቋማት በታወረው 

አይናቸው የኢትዮጵያን የልማት ስትራቴጂ ለመደገፍ ያልተገባ የገንዘብ፣ የፖለቲካዊና 

የሞራል ድጋፍ እያደረጉ ነው” በማለት ከግብረ-አበሮቹ ጋር መወንጀሉን ተያይዞታል፡፡ 

“በአካባቢያዊና ተፈጥሯዊ ሀብቶች ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ለሚያደርሰውና በመቶ ሺዎች 

የሚቆጠሩ ዜጎች ኑሮን ለከፍተኛ አደጋ የሚያጋልጠው ተግባር ደጋፊዎች ሆነዋል” ሲልም 

የማይለወጠው አቋሙን ለማስቀጠል ይፍጨረጨራል—ልክ እንደ ሌሎቹ ቤተ-ዘመዶቹ ሁሉ። 

ታዲያ እኚህ “ከእኛ በላይ ለአሳር”’ የሚሉት አክራሪ ኒዮ ሊበራሎች በማይመለከታቸው 

ጉዳይ ሁሉ ጥልቅ ሲሉ “አይናቸውን በጨው ታጥበው” ያልተሰራን ተሰራ፣ ያልሆነውን ሆነ፣ 

በማለት ድብቅ አጀንዳቸውን ለማሳካት የሚጥሩ ሃይሎች ስለመሆናቸው ከላይ የተጠቀሱት 

ማስረጃዎች  በመነሳት ድምዳሜ ላይ መድረስ አዳጋች  አይሆንም፡፡   

ምክንያቱም የግልገል ጊቤ ሦስት የኤሌትሪክ ማመንጫ ግድብ የኢትዮጵያንና 

የኬንያ ህዝቦችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ እንዲሁም በሁለቱ ሀገራት መካከል ስምምነት 

ላይ የተደረሰበት ፕሮጀክት ሆኖ ሳለ፤ ተቆርቋሪዎች መስለው መቅረባቸው እንዲሁም የፀረ 

- ኢትዮጵያዊነት ትጥቃቸውን አጥብቀው ወደ ውንጀላ ሜዳው መግባታቸው ማንነታቸውን 
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የሚያረጋግጥ ነው፡፡ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች  መሆናቸውን ሊደሰኩሩልን የሚሹት እነዚህ 

ሃይሎች እውነት ለደቡብ ኦሞ ህዝብ አስበው ከሆነ የልማቱ ተጠቃሚ የሚያደርገውን ልማት 

ለምን መደገፍ ተሳናቸው?፣ በጨለማ ውስጥ ለዘመናት የዘለቀው የአካባቢው ህዝብ ወደ 

ብርሃን የሚያሸጋግረው የኤሌትሪክ ሃይል ግንባታ እውን እንዳይሆን ማደናቀፉ ምን 

አስፈለጋቸው?...ሌላ ሌላም ጥያቄ ማንሳት ይቻላል። እውነታው ግን እነዚህ አክራሪ ኒዮ- 

ሊበራል ኃይሎች የልማት ኃይል ሆነው አያውቁም፤ ወደፊትም አይሆኑም፡፡ 

ለዚህም ነው በሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪነት ጉልባብ የሀገራችንን የልማት ጉዞ 

ለማደናቀፍ ያለ የሌለ የፈጠራ ዘገባ በማጠናቀር ከለጋሽ ሀገራት ጋር የሚገኘውን ዕርዳታ 

ለማስቆም የሚሯሯጡት፤ ባይሳካላቸውም፡፡ ምንም እንኳን የግልገል ጊቤ ሦስት የኤሌትሪክ 

ሃይል ማመንጫ ግድብ በአካባቢው ማህብረሰብም ሆነ በኬንያ ዜጎች ህይወት እንዲሁም 

በቱርካና ሃይቅ ላይ የሚያደርሰው አሉታዊ ተፅዕኖ እንደሌለ በሁለቱ ሀገራት መንግስታት 

የተረጋገጠና በሀገራቱ መካከል ጠንካራ ትስስር እንደሚፈጥርም የተለያዩ ጥናቶች ያመላከቱ 

ቢሆንም የኦክላንድ ኢንስቲትዮት ሪፓርት የሚያመለክተው ግን የዚህ ተቃራኒ ነው፡፡  

በኢትዮጵያና ኬንያ ድንበር ውጥረት የሚያነግስ በዚህ ሳይገደብም ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ 

ደቡብ ሱዳንና ኢትዮጵያን ሊያዳርስ እንደሚችል ለመተንበይ የዳዳው የኢንስቲትዩቱ 

ሪፖርት አፍሪካዊ የኢኮኖሚ ትስስር እንዳይፈጠር፣ የጋራ ተጠቃሚነታቸው እንዳይረጋገጥ 

የሚኮላሸት የአክራሪ ኒዮ-ሊበራሎች ዓላማ በማራገብ ላይ ተወጥሯል፡፡ በማስረጃ ላይ 

ባልተደገፉ የሐሰት መረጃዎች ላይ ተጣብቀው “እምቧ ከረዩ” የሚያበዙት አክራሪ ኒዮ 

ሊበራል ሃይሎች በግድቡ ዙሪያ በቂ እውቀት የሌላቸውን አካላት ማደናገር አላማቸው 

በማድረግ ለተግባራዊነቱ መታተራቸው አይቀሬነት ካለፈው ታሪካቸው መረዳት ይቻላል፡፡  

ምንም እንኳን የኢትዮጵያን ልማት ለማደናቀፍ በአክራሪ ኒዮ- ሊበራል ሃይሎቹ 

የተወጠነው የመሰረተ ቢስ ውንጀላ እየተጠናከረ  ቢሄድም የኢትዮጵያ መንግስት ግን 

ለዜጎች ሰብዓዊ መብት መከበር ለድርድር የማይቀርብ መሆኑን ያምናል፤ ለተግባራዊነቱም 

ይረባረባል፡፡ ለዚህም ነው መንግስት ለዜጎች ተጠቃሚነት መረጋገጥ ፋይዳ ላላቸው 

ልማታዊ ተግባራት የሁሉም ነገር መሰረት መሆናቸውን በመገንዘብ በህዝብ ተሳትፎ ላይ 

የተመሰረተ ፕሮጀክቶችን እየገነባ የሚገኘው፡፡ እናም የአክራሪ ኒዩ-ሊበራል ሃይሎቹ 

“ሊበሏት ያሰቧትን አሞራ ጅግራ ናት ይሏታል” ብሂል የማይሰራ መሆኑን ሊገነዘቡት 

ይገባል። ደግሞም ከእኛ ወዲያ ለእኛ የሚያሰብ ማንም ሃይል ሊኖር አይችልም። በመሆኑም 
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የፅንፈኛ ሃይሎቹ “ከጳጳሱ ቄሱ” አካሄድ የተበላበትና የትኛውም ወገን የሚያውቀው ርዕዩተ-

ዓለማዊ ተግባር ስለሆነ ከዚህ አሳፋሪ ተግባራቸው መታቀብ ያለባቸው ይመስለኛል።  

 


