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የሐሰት ጋጋታ…! 
ንጋቱ  11/18/13 

 

ኢትዮጵያ ከነበረችበት አስከፊ ድህነት ወጥታ በልማት ጎዳና መጓዝ ከጀመረች ዓመታት 
ተቆጥረዋል።መንግሥት የህዝቡን ኑሮ በመሰረታዊነት ለመቀየርና የአገሪቱን ሁለንተናዊ 
እድገት ለማፋጠን የሚያስችል የልማት ስትራቴጂ ነድፎ በመተግበር ድህነትን ታሪክ 
የማድረግ እንቅስቃሴ እየተከናወነ ይገኛል።  

የልማት እንቅስቃሴው ከተስፋ ሰጪነት አልፎ የበርካታ ዜጎችን ህይወት በተጨባጭ 
መቀየር አስችሏል። በግብናው ዘርፍ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ሚሊዬነር አርሶ አደሮች 
ወጥተዋል። በከተማም በአነስተኛና ጥቃቅን ተነስተው ባለ ኢንዱስትሪ የሆኑ ዜጎች 
በርካቶች ናቸው።  

ይህንን የልማት ጉዞ ሙሉዕ ለማድረግና መላውን ህዝብ ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችል 
ዘላቂ ልማት ለማረጋገጥ ደግሞ የአምስት ዓመት የእድገትና ትራንስፎርማሽን እቅድ 
በመንደፍ በጥሩ አፈጻጸም ላይ ይገኛል።   

በዚህ ምክንያት የአገሪቱ  መገለጫዋ ከነበረው የከፋ ድህነትና ሰቆቃ በመላቀቅ ቀጣይነት 
ያለውን ልማት በማረጋገጥ ላይ ትገኛለች። የነበራት የረሃብና የሰቆቃ ገጽታ ተቀይሯል። 
በአሁኑ ወቅት  ፈጣን ዕድገት እያስመዘገቡ ካሉ አገራት ተርታ መሰለፍ ችላለች።  

በአገሪቱ እየተመዘገበ ያለውን ሁለንተናዊ ለውጥ ለማፋጠንና ቀጣይነቱን ለማረጋገጥ  
የአምስት ዓመት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድን ተግባራዊ ለማድረግ ርብርብ 
በመደረግ ላይ ይገኛል።  

አገሪቱ ከግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመሸጋገር ለምታደርገው 
ጥረት መሰረት ይጥላል ተብሎ በሚገመተው በዚህ እቅድ በርካታ ትላልቅ የልማት 
ፕሮጀክቶች ተነድፈው በግንባታ ላይ ይገኛሉ።  

ከእነዚህም መካከል የስኳር ፋብሪካዎች፣  የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድቦች፣  የባቡር 
ሃዲድ፣ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች፣ መንገዶችና ሌሎች በርካታ የመሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች 
ተጠቃሽ ናቸው።  

አገሪቱ እነዚህን ትላልቅ የልማት ፕሮጀክቶችን በምትገነባበት ወቅት ግን 
የኢትዮጵያውያንን ብልፅግና የማይፈልጉ ወገኖች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ልማቱን 
ለማደናቀፍ ያለሙ የተለያዩ ሙከራዎች መቃጣታቸው አልቀረም።  
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አንዱ የአገሪቱን አጠቃላይ የኢንዱስትሪ ልማት መሠረት ይሆናል በሚል ታቅዶ 
እየተሰራበት ባለው የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድቦች ላይ ያነጣጥራል። ከእነዚህ 
ትላልቅ የልማት ፕሮጀክቶች መካከል በዋናነት የሚጠቀሰው ደግሞ ታላቁ የህዳሴ ግድብ 
ነው።  

በኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብና አቅም እየተገነባ የሚገኘው ይህ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ 
ግድብ ሲጠናቀቅ ስድስት ሺህ ሜጋ ዋት ኃይል እንደሚያመነጭና ኢትዮጵያን ከጎረቤት 
አገራት ጋር በምጣኔ ሀብት ከማስተሳሰሩ በተጨማሪ አገሪቱ የምታገኘው የውጭ ምንዛሪ 
በከፍተኛ ደረጃ እንዲያድግ ያግዛል።  

በቅርቡ የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት 25 ነጥብ 4 በመቶ የሚሆነው የግድቡ የግንባታ 
ክንውን ተጠናቋል። ግድቡ ከኢትዮጵያ አልፎ የሱዳንና የግብጽን ሕዝቦች ተጠቃሚ 
እንደሚያደርግም የዘርፉ ምሁራን ይተነትናሉ።  

ይህንን የተገነዘቡ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላቶች በዚህ ትልቅ ፕሮጀክት ዙሪያ የተለያዩ 
አፍራሽ እርምጃዎችን ከመውሰድ አልተቆጠቡም። ደረጃውን ላይጠብቅ ስለሚችል 
ቢደረመስ ግብጽንና ሱዳንን ለጎርፍ አደጋ ይዳርጋል፣ ግንባታው የግብጻዊያንን የውኃ 
መጠን እንዲቀንስ ያደርጋልና ሌሎችም አፍራሽ ሀሳቦች በማራመድ የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ልማትን ለማደናቀፍ ያለመ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ።  

በሌላ በኩልም ይህች አገር በዚህ መልክ እድገቷ ከቀጠለ በአጭር ጊዜ ውስጥ መበልፀጓ 
አይቀሬ መሆኑን ያረጋገጡ ወገኖች እስካሁን በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም እየለመኑ ለግል 
ድሎትና ቅንጦት ያውሉት የነበረው የእርዳታ ምንጭ እንደሚደርቅ በመገንዘብ ልማቱን 
መቃወም ዓይነተኛ መፍትሄ አድርገው በመስራት ላይ ይገኛሉ።  

አገሪቱ ከእርዳታ ሰጪዎችና ከምዕራባዊያን ፍላጎትና ጥገኝነት ሙሉ በሙሉ ትላቀቃለች 
የሚል ሥጋት በማሳደር እንቅስቃሲያቸውን በተለያየ መልክ እያደረጉ ይገኛሉ።   

በተለይ ደግሞ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ግድቡ በኢትዮጵያ መንግሥትና 
ሕዝብ ገንዘብና እውቀት የሚሰራ በመሆኑና ኢትዮጵያውያንን ለዘመናት ሲቆጩበት 
የነበሩት የአባይ ወንዝ ጥቅም ላይ በመዋሉ ከአንዳንድ ሆድ አምላካቸው የሆኑ ከሃዲዎች 
በስተቀር መላውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ወደ አንድ መንፈስና ሀሳብ ያመጣ ስለሆነ ይህ 
አንድነት ለሌሎች ትላልቅ ልማቶች ተሞክሮ ስለሚሆን የአገሪቱ የእድገት ጉዞ እውን 
መሆኑን የሚያመላክት ሆኖ ስለተገኘ የኢትዮጵያ ማደግና የሕዝቦቿ መበልፀግ 
የሚያማቸው ቡድኖች ሥልታቸውን እየቀያየሩ ልማቱን መቃወማቸውን ቀጥለውበታል። 

ከዚህ የተነሳ የአገሪቱን የልማት ጎዞ ከተቻለ ለመቀልበስ ካልሆነ ደግሞ ለማደናቀፍና 
ለማጓተት ያስችላል ያሉትን ሁሉ በማድረግ ላይ ይገኛሉ።  

ለዚሁ እኩይ ተግባራቸው የተከተሉት ስትራቴጂ በአገሪቱ በመካሄድ ላይ በሚገኙ ትላልቅ 
የልማት ፕሮጀክቶች ዙሪያ መሠረት የለሽ ዘገባዎችን በማቅረብ ለዓለም ኅብረተሰብ 



3 
 

እንዲሁም በተለያዩ አገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተዛባ 
አመለካከት ይዘው ልማቱን እንዳይደግፉ፤ በአገር ውስጥ ላሉ ዜጎችም እርስ በርስ 
በመከፋፈል ለልማቱ የሚያደርጉት ተሳትፎ እንዲቀዘቅዝ ያለመታከት በተከታታይ ዘመቻ 
ከሚያደርጉ ተቋማት አንዱ ሂዩማን ራይትስ ዎች ነው። 

ሂዩማን ራይትስ ዎች ያለመታከት በተከታታይ መሠረት የለሽ ዘገባዎችን በመበተን 
የአገሪቱን ልማት ለማደናቀፍ እየሰራ ይገኛል። በቀደሙት ዓመታት በአገራችን በመገንባት 
ላይ ባለው በጊቤ ሦስት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ዘመቻ ከፍቶ መንቀሳቀሱ 
ይታወቃል።  

በኢትዮጵያና በኬንያ ሕዝቦች መካከል መቃቃርን ለመፍጠርም ያልተቆጠበ ጥረት 
አድርጓል። የጊቤ ሦስት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ የቱርካና ሐይቅ ውኃ 
መጠንን እንዲቀንስ ያደርጋል፣ በቱርካና ሐይቅ ላይ ህይወታቸው የተመሠረተ የአካባቢው 
ሕዝቦች አደጋ ላይ ይወድቃሉ የሚል ማደናገሪያ በተከታታይ ሲያቀርብ ቆይቷል።   

ይህ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ተብየው ድርጅት የኢትዮጵያ ሕዝብ በገዛ የራሱ የተፈጥሮ 
ሀብት እንዳይጠቀም ፍላጎቱን በተለያየ መልክ እየገለጸ ቢገኝም ከቱርካና ሐይቅ ጋር 
ተያይዞ እያነሳው ያለው ጉዳይ በሁለቱም አገራት ሕዝቦች ተቀባይነት ባለማግኘቱ 
ያለመው ግጭትን የመቀስቀስ ዓላማ አልተሳካለትም። ኢትዮጵያና ኬንያ ልማቱ ሁለቱንም 
አገራት የሚጠቅም መሆኑን በመገንዘብ ለጋራ ጥቅም ትብብራቸውን ቀጥለውበታል። 

በሌላ በኩል ደግሞ ከዚሁ ከጊቤ  ሳንወጣ በኦሞ ኩራዝ ትኩረቱን በማነጣጠር በአካባቢው 
የሚኖሩ ብሄረሰቦች አኗኗር እንዳይቀየር የቱሪስት መስህብ ሆነው ኋላ ቀር አኗኗር 
እንዲኖሩ፤ ለማህበራዊ ሣይንስ ተመራማሪዎች ጥናት አመቺ ሆነው ባሉበት እንዲኖሩና 
በእነዚህ ሕዝቦች ስም የሚነግዱ አንዳንድ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ገቢ 
እንዳይደርቅ በማሰብ የኦሞን ባህላዊ አኗኗር ወደ ዘመናዊነት መቀየር የሰብዓዊ መብት 
ጥሰት ነው በሚል ተከታታይ ዘመቻ አድርጓል።  

የሕዝቡ በመንደር መሰባሰብ፣ የትምህርትና የጤና አገልግሎት ማግኘትና ከነበራቸው 
አኗኗር የተሻለ ሕይወት መኖርን  የሰብዓዊ መብት ጥሰት ነው ሲል ለፍፏል። 

ከዚህም አልፎ መንግሥት በአገሪቱ ህግና ሥርዓትን ለማስፈን የሚወስዳቸውን እርምጃዎች 
በተደጋጋሚ በማውገዝ ረገድ ለሂዩማን ራይትስ ዎች አቻ አይገኝለትም። ድርጅቱ በዚሁ 
ዓመት መጀመሪያ ባወጣው ሪፖርት ደግሞ የፖለቲካ እሥረኞች ያላቸው ግለሰቦችን 
ማዕከል ያደረገ የተዛባ አስተያየት አቅርቧል። 

በመግለጫው ያሰፈረው በአገሪቱ ባሉ ማረሚያ ቤቶች የሚገኙ ታራሚዎች ላይ ተገቢ 
ያልሆነ ሥቃይ ይፈፀምባቸዋል የሚል ቅጥፈት ነው፡፡ በመጀመሪያ በአገሪቱ የተለየ 
የፖለቲካ ሀሳብ በማራመዱ የታሰረ አንድም ዜጋ በሌለበት ሁኔታ የፖለቲካ እሥረኞች 
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ለሥቃይ እየተዳረጉ ነው የሚል የፈጠራ ዘገባ ማውጣቱ እንደ ቀደሙት ሪፖርቶቹ ሁሉ 
የአገሪቱን ገጽታ ለማበላሸት አልሞ መነሳቱን ያሳያል። 

ሂዩማን ራይትስ ዎች ``የፖለቲካ እሥረኞች`` እያለ የሚያንቆለጳጵሳቸው ግለሰቦች ወደ 
ማረሚያ ቤት የገቡት በወንጀል ድርጊታቸው መሆኑን የኢትዮጵያ ሕዝብ አስረግጦ 
ያውቀዋል። በአገሪቱ የፍርድ ሂደት መሠረት ጥፋታቸው ተረጋግጦ የታሰሩ ናቸው። 
የአንዳንዶቹ ጉዳይም በፍርድ ሂደት ላይ የሚገኝ ሆኖ እያለ የሂዩማን ራይትስ ዎች 
ውንጀላ ግን ግለሰቦቹን ለማገዝ ያነጣጠረ ሳይሆን የያዘውን የኢትዮጵያን ልማት 
የማደናቀፍ አጀንዳ ለማሳካት ያለመ ነው። 

እነዚህ በወንጀል ድርጊት ተከሰው ለፍርድ የቀረቡ ግለሰቦችም ቢሆኑ መብታቸው 
ተጠብቆና አግባብ ያለው አያያዝ ተደርጎላቸው በመታረም ላይ መሆናቸው ግልጽ ነው። 
ላለፉት አሥር ዓመታት በተከታታይ የወጡ የሂዩማን ራይትስ ዎች ዘገባዎች መሠረተ ቢስ 
መሆናቸው በየጊዜው ከነበረው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማነጻጸር መረዳት ይቻላል።  

ድርጅቱ በኢትዮጵያውን ዘንድ መደናገርን ለመፍጠር እና የዓለም ኅብረተሰብን በማሳሳት 
የአገሪቱን በጎ ገጽታ ጥላሸት ለመቀባት አልሞ እየተንቀሳቀሰ ለመሆኑ ሪፖርቶቹን 
የመረመረና በአገሪቱ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ያየ ማንም ሰው ይመሰክራል። 

“ውሸት ሲደጋገም እውነት ይሆናል” የሚለውን አባባል ተከትሎ ተደጋጋሚ የሐሰት ጋጋታ 
የሚለቀው ሂዩማን ራይትስ ዎች በመሠረቱ ከኢትዮጵያ መንግሥት በተሻለ መንገድ 
ለኢትዮጵያ ሕዝብ ተቆርቋሪ ሆኖ ሳይሆን በሰብዓዊ መብት ስም ድብቅ አጀንዳውን 
ለማሳካት እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ ድርጅት ለመሆኑ እስካሁን የለቀቃቸው የተዛቡ መረጃዎች 
አብነት ናቸው። 

የኢትዮጵያ ሕዝብ በአገሪቱ ያለው የልማት እንቅስቃሴ ተጠቃሚ መሆኑን አረጋግጧል። 
ልማቱን የሚያፋጥንለት እንጂ የሚያጓትትና የሚያሰናክልን ማንኛውም አካል አይሻም። 
የሂዩማን ራይትስ ዎች የተለመደ ቅጥፈትም ውኃ የማይቋጥር በመሆኑ በሕዝቡ ተቀባይነት 
የማያገኝ ተረት - ተረት ሆኖ መቅረቱ እሙን ነው። የሐሰት ጋጋታ እውነትን ያደበዝዝ  
ይሆናል እንጂ ሊለወጥ አይችልምና። 

የኢትዮጵያን ልማት ለማደናቀፍ አነጣጥሮ የሚንቀሳቀሰው ሌላው ተቋም ደግሞ 
ኢንተርናሽናል ፍሪደም ኦፍ ኤክስቼንጅ ክሊሪንግ ሐውስ የተሰኘው ተቋም ነው። ተቋሙ 
በጎ አድራጎትን የሚመለከት መግለጫ ማውጣቱ ይታወቃል። 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት በኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ዕድገት ውስጥ የራሳቸው 
ሚና አላቸው። ሁኔታውን የተረዳው የኢፌዴሪ መንግሥትም ድርጅቶቹን ለማገዝ የህግ 
ማዕቀፍ አውጥቷል፤ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ 621/ 2001። 

አዋጁ በሀገሪቱ ህገ መንግሥት የተረጋገጠውን የዜጎች የመደራጀት መብት ተግባራዊ 
ለማድረግ የሚያስችል እንደሆነም ይታመናል። ህጉን መሠረት አድርገው የተመሠረቱ 2 
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ሺህ 992 የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራትም በተገቢው መልክ በመንቀሳቀስ ላይ 
እንደሚገኙ መረጃዎች ያሳያሉ። ከእነዚህ ድርጅቶች መካከል 335ቱ ዓለም አቀፍ፤ 1926ቱ 
ደግሞ አገር በቀል ናቸው። ከእነዚህ ድርጅቶች በተጨማሪ 366ቱ ማህበራትም በልማቱና 
በመብት ዙሪያ በመስራት ላይ ይገኛሉ። 

እነዚህ እውነታዎች የሚያሳዩት የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት የሀገሪቱን ህግ 
አክብረው በልማቱ ዙሪያም የሚጠበቅባቸውን በአግባቡ እየተወጡ እንደሚገኙ ነው። ሆኖም 
አንዳንድ አካላት የእነዚህን ድርጅቶችና ማህበራት አስተዋጽኦ አንኳሶ በሚያቀርብ መልኩ 
መግለጫዎችን ሲያወጡ ተስተውሏል። ኢንተርናሽናል ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን 
ኤክስቼንጅ ክሊሪንግ ሐውስ የተሰኘውን ተቋም ቀዳሚውን ሥፍራ ይይዛል። 

ተቋሙ ባወጣው መግለጫ ከገቢያቸው 90 በመቶና ከዚያ በላይ የሚሆነውን ከውጪ 
የሚያገኙ ድርጅቶችና ማህበራት በልማት ሥራ ላይ ብቻ እንዲሳተፉ መደረጋቸውን 
ይቃወማል። ለመሆኑ በየትኛው አገር ነው የውጭ ድርጅት በፖለቲካ ተሳታፊ የሚሆነው? 
አገር በቀል ድርጅቶች በአገራቸው ፖለቲካ የመሳተፍ መብታቸው የተጠበቀ ሲሆን ዓለም 
አቀፍ ድርጅቶች ግን በውጭ አገራትና ሕዝቦች የሚተዳደሩ በመሆናቸው በኢትዮጵያ 
ፖለቲካ ላይ ጫና እንዲያሳድሩ ቦታ ካልተሰጣቸው ማለት ምንን ያመለክታል?  

የዚህ ሁሉ መነሻው ግን እየተናገሩ ያሉት የሰብዓዊ መብት የመጣስና ያለመጣስ ጉዳይ 
ሳይሆን የቆሙለት ህቡዕ አጀንዳን የማሳካትና ያለማሳካት ጉዳይ ነው። እነዚህ ተቋማት 
ኢትዮጵያ ማደግ የለባትም ሕዝቧም መበልፀግ አይኖርበትም የሚል ድብቅ ዓላማ የያዙና 
የሰብዓዊ መብትን በሽፋንነት የሚጠቀሙ ተቋማት እንደሆኑ በብዙ አስረጂ ማየት 
ይቻላል።  

ሂውማን ራይትስ ዎች የአሜሪካ የስለላ መረብ በተለያዩ አገራት የግል ህይወትና የእለት 
ተለት እንቅስቃሴ ጣልቃ ገብቶ እየሰለለና የግል ስልካቸውን እየጠለፈ ለሚያደርገው 
የሰብዓዊ መብት ጥሰት ያነሳው ነገር የለም። የጀርመን መራሔ መንግሥት አንጌላ 
መርክል የዚሁ ችግር ጠለፋ ሰለባ መሆናቸው ይታወቃል።  

ሌሎችም የእንግሊዝና የፈረንሣይ መሪዎች ሳይቀሩ ሲሰለሉ ለመኖራቸው ሲወደን 
የተባለው የስለላ ድርጅቱ ባልደረባ ይፋ አድርጓል። ሂዩማን ራይትስ ዎች ግን ስለዚህ 
ያለው አንድም ነገር የለም። በኢትዮጵያ በወንጀል የታሰረ ሰው ስም እያፈላለገ ግን 
በየጊዜው ሪፖርት ሲያወጣ ይታያል።  

ለዚህም ነው ጥያቄው የሰብዓዊ መብት አለመሆኑና ለህቡዕ አጀንዳው መጠቀሚያ እያረገው 
እንደሆነ በሙሉ እምነት መናገር የሚቻለው። ሆኖም ግን በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ 
መቀየር የሚቻል አይደለም።  

የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአገሪቱ ልማት ምን ያህል ተጠቃሚ እየሆነ ለመሆኑ ራሱ ምስክር 
ነው። በአገሪቱ ያለው የሰብዓዊ ምብት ጥሰትም ሆነ የሰብዓዊ መብት መከበር ከሕዝቡ 
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የበለጠ ሂዩማን ራይትስ ዎች ሊያውቅ አይችልም። ሕዝቡ ሁሉንም አውቋል። በሐሰት 
ጋጋታ የልማት ትጥቁን የሚያስፈታው ምንም ነገር እንደሌለ እሙን ነው።  

 


