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እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል! 
 

ሰለሞን ይታይ   

 

የኢትዮጵያ ህገ መንግስትን በጥሞና ለመመርመር የሞከረ ማንም ሰው በቅድሚያ 

የሚገለፅለት አንድ ትልቅ ቁም ነገር ቢኖር ሰነዱ ለሰብአዊ መብት ጥበቃ ጉልህ ስፍራ የሰጠ 

መሆኑን ነው፡፡ አገሪቱ ይህንን ህገ መንግስት ያረቀቀችው በዋናነት የአገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታዎች 

መሰረት በማድረግ ቢሆንም ከአጠቃላይ የሰብአዊ መብት ጋር በተያያዘ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 

የተቀበላቸውን የተለያዩ ስምምነቶች፣ የጋራ መግለጫዎችና መሰል የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት 

ድንጋጌዎችን ያለምንም መሸራረፍ የህገ መንግስቱ አካል ማድረጓ አገሪቱ ለሰብአዊ መብት ጥበቃ 

ምን ያህል ቁርጠኛ እንደሆነች ያሳያል፡፡  

 

ከዚህም በተጨማሪ በአሁኑ ወቅት በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ለዜጎች የሰብአዊ መብት 

መጠበቅና መረጋገጥ ከባድ ኃላፊነት እንደተጣለበትም የህገ መንግስታችን ድንጋጌዎች በእጅጉ 

የሚያሳስቡ ናቸው የሚል እምነትም አለኝ፡፡ በመሆኑም መንግሰት በማናቸውም አገራዊ ጉዳዮች 

ዙሪያ በሚወስዳቸው እርምጃዎች በቀጥታም ይሆን በተዘዋዋሪ የየትኛውንም የአገሪቱ ክፍል ህዝብ 

የሚጎዳ እንዳይሆን ዘውትር መጠንቀቅ እንዳለበት ይረዳል፡፡   

 

በእኔ ምልከታ በልማት፣ በሰላምና በዴሞክራሲ ግንባታ ሂደቶች የእስካሁኖቹ የመንግስት 

ተግባራት ይህንን ጥንቃቄ መሰረት ያደረጉ ናቸው፡፡  

 

ለነገሩ አንዱን ለመጥቀም ሌላውን ጉዳት ውስጥ የሚከት መንግስት በምንም ተአመር 

ተደላድሎ ስልጣኑ ላይ ሊረጋ አይቻለውም፡፡ ከሁሉም በላይ ግን የአያሌዎች የህይወት መስዋእት 

የወለደው የአገራችን ህገ መንግስት በምንም ተአምር ለዚህ ዓይነቱ የሰብአዊ መብት ጥሰት ቦታ 

ሊኖረው አይችልም፡፡ የአገራችን መንግስት በህዝብ እየተመረጠ በስልጣን ላይ የመቆየቱ ሚስጥርም 

በህገ መንግስቱ የተረጋገጡትን የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሁለንተናዊ መብቶችን ያለምንም 

ማመንታት እያከበረ በመቆየቱ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡  

 

ይህን አጭር አስተያየት ለመፃፍ የተነሳሳሁት ሁዩማን ራይትስ ዎችን ጨምሮ ጥቂት የአገር 

ውስጥና የውጭ ኃይላት በኢትዮጵያ ዜጎች ከሚኖሩባቸው ቀዬዎቻቸው በግዳጅ ተነስተው ወደሌላ 

ቦታ እንዲሰፍሩ እየተደረገ ነው በማለት እያቀረቧቸው ለሚገኙት መሰረት የሌላቸው ውንጀላዎች 

ከአንድ ግዙፍና በእኔ እምነት ከፍተኛ ኃላፊነት ከሚሰማው ዓለም አቀፍ አካል የተሰጠው ማረጋገጫ 

ነው፡፡   
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በአገራችን ድህነትን ለመቀነስ ብሎች ለማጥፋት እንዲቻል ባለፉት 20 ዓመታት የተለያዩ 

የልማት ስራዎች ተከናውነዋል፡፡ ከእነዚህ የልማት ተግባራት መካከል ዋነኛው  የምግብ ዋስትናን 

ማረጋገጥ ነው፡፡ ይህንን አገራዊ ግብ ማሳካት ይቻል ዘንድ እየተወሰዱ ከሚገኙት እርምጃዎች 

መካከል አንዱ የሰፈራ መርሃግብር ይጠቀሳል፡፡  

 

በዚህ መርሃ ግብር አማካኝነት ተደጋጋሚ ድርቅ በሚያጠቃቸው ወይም በመልከኣ ምድራዊ 

ተፈጥሮ ሳቢያ ተገቢ ምርት በማይሰበሰብባቸው አካባቢዎች የሚኖረውን ህዝብ ወደተሻለና 

ምርታማነትን ማጎልበት ወደሚችልባቸው አካባቢዎች የማስፈር ስራ በስፋት ተካሂዷል፡፡  

 

የሰፈራ መርሃ ግብሩ የሚካሄደው ጊዜ ተወስዶ የተካሄደ ጥናትን ተከትሎ መሆኑን 

የሚመለከታቸው የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ይናገራሉ፡፡ ከጥናቱ ጎን ለጎንም ሰፈራው 

የሚመለከተው የአገሪቱ ዜጋ በጉዳዩ ላይ በጥልቀት እንዲመክርበት ተደርጓል፤ ሙሉ ፍቃደኝነቱም 

ተረጋግጧል፡፡   

 

የሰፈራ መርሃ ግብሩ ዓላማ ልማት እንጂ ሌላ ምንም ግብ እንደሌለው የሚታወቅ ነው፡፡ 

የዚህ ዓይነቱ ስትራቴጂ የተለያዩ ማህበራዊ የመሰረተ ልማት አውታሮችን ለመዘርጋት በማይመቹና 

የምግብ እጥረት በሚታይባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎችን ህይወት ለማሻሻል የሚያስችል፤ ዓለም 

አቀፍ ተቀባይነት ያለውና በሁሉም ዘንድ የሚበረታታ ከመሆኑም በተጨማሪ በብዙ አገራት 

እየተሰራበት ያለ ነው፡፡ በአገራችንም ውጤታማነቱ በመታየት ላይ ይገኛል፡፡  

 

ሆኖም ጥቂት የውጭና የአገር ውስጥ ቡድኖች ሆን ብለው መርሃ ግብሩን አጣሞ በመተርጎም 

ትግበራውን ለማደናቀፍ ሞክረዋል፡፡ መርሃ ግብሩ ተግባራዊ የሚደረገው በግዳጅ መሆኑን ጨምሮ 

ሌሎች የተሳሳቱ መረጃዎችን በመርጨትም ሰፋሪውን ህዝብ፣ መላው ዜጋንና የአገሪቱን የልማት 

አጋሮች ግራ ለማጋባት ጥረዋል፡፡  

 

በእኔ አስተያየት ህዝቡ ለመርሃ ግብሩ መተግበር ፍቃደኝነቱን ያረጋገጠውና ወደአዳዲስ 

መንደሮች የተንቀሳቀሰውና እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው ከመንግስት ጥያቄ ስለቀረበለት ብቻ 

አይደለም፡፡ የተቀየሰው መርሃ ግብር በዋነኝነት ለራሱና ለራሱ  ህይወት መሻሻል የታለመና 

በእርግጥም እንደሚጠቅመው ሙሉ እምነት ስላለው  እንጂ፡፡   

 

ይህ መርሃ ግብር በገጠሪቱ የአገሪቱ ክፍል የሚኖረውን ህዝብ የምግብ ዋስትና ከማረጋገጥ 

ባሻገር ህዝቡ ቀደም ብሎ ይኖርበት በነበረው አካባቢ አመቺ አለመሆን የተነሳ ያጣቸውን ጤናንና 

ትምህርትን የመሳሰሉ ማህበራዊ መገልገያዎችንም በአቅራቢያውና በተገቢው መንገድ የሚያገኝበትን 

ሁኔታም አመቻችቷል፡፡  
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አዳዲሶቹ ሰፈሮች ለእድገት በሚያመች መልኩ የተቀለሱ ከመሆናቸው በተጨማሪ ለኑሮና 

ስራም አመቺ መሆናቸው በሰፋሪዎቹ አንደበት ይነገራል፡፡ ሁኔታው ዓላማቸው እውነቱን ብቻ 

የማወቅ ንፁህ ልቦና ላለው ማንም ወገን በተጨባጭ የሚታይ በመሆኑ የሚያከራክር አይሆንም፡፡  

 

መንግስት ባለፉት ዓመታት ስራ ላይ ያዋለው ይህ የሰፈራ መርሃ ግብር የሰፋሪዎቹን 

ህይወት በእጅጉ እንደቀየረው፤ በአገሪቱ የግብርና ምርታማነት እድገት ላይም የበኩሉን ሚና 

እያበረከተ መሆኑን በተለያዩ አጋጣሚዎች በተለያዩ የአገር ውስጥና የውጭ አገራት አጥኚዎች 

ተረጋግጧል፡፡  

 

የአውሮፓ ኅብረት ከ35 የሚልቁና አብዛኛዎቹም የዓለማችንን ግዙፍ ኢኮኖሚ የሚመሩ 

አገራትን ያሰባሰበ ታላቅ አካል ነው፡፡ ይህ አካል በአውሮፓዊያን አቆጣጠር ባለፈው ዓመት በዓለም 

ላይ የነበረውን የዴሞክራሲና የሰብዓዊ መብት አጠባበቅ አስመልክቶ ሰሞኑን ባወጣው ሪፖርት 

ኢትዮጵያ በግዳጅ ሰፈራ እያካሄደች ነው በሚል የተለያዩ አካላት ሲያቀርቡት የነበረውን ውንጀላ 

አጣጥሎታል፡፡  

 

ህብረቱ በዚህ ሪፖርቱ እንዳረጋገጠው ለገጠሩ ሕዝብ መሠረታዊ አገልግሎቶች 

የሚዳረሱበትን ሁኔታ ለማሻሻል በሚል በኢትዮጵያ መንግሥት እየተተገበረ ያለውን የሰፈራ 

ፕሮግራም ለመመዘን የአውሮፓ ኅብረትን ጨምሮ ለጋሽ ድርጅቶች በአውሮፓዊያን የዘመን 

አቆጣጠር ባለፈው ዓመት የእውነት አፈላላጊ ልዑክ አቋቁመው ነበር፤ የተቋቋመው ልዑክም የግዳጅ 

ሰፈራ ወይም ሌላ ዓይነት የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት መፈጸሙን የሚያሳይ ምንም ዓይነት ማስረጃ 

አላገኘም፡፡   

 

ይልቁንም የኢትዮጵያ መንግሥት የአምስት ዓመት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

ነድፎ እንቅስቃሴ መጀመሩ በዴሞክራሲና በፖለቲካው ረገድ ውጤታማ ሲቪል ሰርቪስ ለመገንባትና 

መልካም አስተዳደርን ለማጠናከር ቁርጠኝነት ያለው መሆኑን እንደሚያመለክት ህብረቱ በሪፖርቱ 

አስታውቋል፡፡  

 

የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ታስቦ እየተካሄደ ከሚገኘው የዚህ ዓይነቱ መርሃ ግብር 

በተጨማሪም መንግስት በአንዳንድ የአገሪቱ ክፍል ለሚያካሄዳቸውና እጅግ ግዙፍ ብሄራዊ ፋይዳ 

ላላቸው የልማት ስራዎች በመረጣቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎችንም ወደሌላ የተሻለ አካባቢ 

የማስፈር ፕሮግራምም በማካሄድ ላይ ነው፡፡   

 

የሚካሄዱትን የልማት ስራዎች ተከትሎ ዜጎች ከመኖሪያ አካባቢያቸው እንዲነሱ የሚደረገው 

ሙሉ ፍቃደኝነት ሲያሳዩ መሆኑን መንግሰት በሚገባ ይገነዘባል ብዬ አምናለሁ፡፡ መንግስት ይህንን 

ተግባሩን በዚህ ግንዛቤ የሚያካሄደው የአገሪቱ ህገመንግስትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ህጎች 
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ስለሚያስገድዱት ብቻ ሳይሆን ህዝቦች ያልመከሩበት፣ ፍቃደኝነታቸውን ያልገለፁበትና እውቅና 

ያልቸሩት ማንኛውም አገራዊ እቅድ በምንም መልኩ ግቡን ሊመታ እንደማይችል ሙሉ እምነት 

ስላለውም ጭምር ይመስለኛል፡፡   

 

መንግስት መርሃግብሩን ወደተግባር ሲተረጉም የሰፋሪዎቹ መብቶች መጠበቃቸውን፤ 

ፍቃደኝነታቸውና ይሁንታቸው መገኘቱን አረጋግጦ ነው፡፡  በአሁኑ ወቅት በአዳዲስ መንደሮች 

ኑሯቸውን የቀለሱትና ከቀድሞው በበለጠ የተሻሻለው የአገሪቱ ህዝቦች ህይወት በራሱ መርሃ ግብሩ 

በህዝቡ ፍቃደኝነት መተግበሩን ይመሰክራል ብዬ አስባለሁ፡፡  

 

የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች ለጋሽ ድርጅቶች የራሳቸውን አጣሪ ቡድን በማሰማራት 

ያካሄዱት ምርመራ ውጤት የሚያረጋግጠው ሁኔታው ይቀርብ እንደነበረው ውንጀላ ሳይሆን መርሃ 

ግብሩ ስራ ላይ የዋለው ከዚህ ዓይነቱ ተግባር ጋር በተያያዘ አሉ የሚባሉትን ዓለም አቀፍ ህጎች 

ጭምር መሰረት ያደረገ፣ የህዝብ አመኔታንም ያተረፈ መሆኑን ነው፡፡   

 

በዚህም በሰብአዊ መብት ጥበቃ ስም በተለያዩ ወቅቶች የአገራችን የልማት እቅዶችንና 

የዴሞክራሲ ግንባታ ሂደቶችን በማጣመም የሚቀርቡት መግለጫዎችና ሪፖርቶች ከእውነት የራቁ 

መሰረተ ቢስ ውንጀላዎች መሆናቸው ገሃድ ወጥቷል ብሎ መናገር ይቻላል፡፡  

 

የአውሮፓ ህብረትና የለጋስ ድርጅቶች ገለልተኛ ምርመራ እንደዚሁም  መሬት ላይ 

የሚታየው የሰፋሪው ወገናችን ህይወት ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየው እነዚህ በሰብአዊ መብት ጥበቃ 

ካባ የተሸፈኑት አካላት የእለት ተእለት የአዞ እምባ ለሰብአዊ መብት ከመጨነቅ የመነጨ አለመሆኑን 

ነው፡፡  

 

እውነቱ የሚያረጋግጠው የድርጅቶቹ የተቀነባበረ ውንጀላ የአገራችንን መልካም የእድገት 

መንገድ በማጠልሸት ገንዘባቸውን በማፍሰስ ያሰማሯቸውን አካላት የፖለቲካና ኢኮኖሚ ርእዮተ 

ዓለም በግድ አገራችን ላይ ለመጫን የሚያካሄዱት ዘመቻ መሆኑን ነው፡፡   

 

"እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል!" ይላል የአገሬ ሰው፤ ከዚህ ቀደምም የኢትዮጵያ 

መንግስት ለልማት ተብሎ ከለጋሽ አገራት የሚያገኘውን እርዳታ ለፖለቲካ ዓላማ እየተጠቀመበት 

ነው የሚል ውንጀላ ከእነዚሁ አካላትና ተባባሪዎቻቸው ተናፍሶ ነበር፡፡  

 

ሆኖም የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ የለጋሽ አገራትን ያሰባሰበውና Development 

Assistance Group (DAG) በመባል የሚጠራው ዓለም አቀፍ አካል ባካሄደው ምርመራ ውንጀላው 

መሰረተ ቢስ መሆኑን ማረጋገጡ የሚታወስ ነው፡፡  

 



 5 

በተመሳሳይ የእንግሊዝ ዓለም አቀፍ ልማት ትብብር ሚኒስትር አንድሪው ሚሼል 

የአገራቸው መንግስት ባካሄደው ጥልቅ ምርመራ ኢትዮጵያ ውስጥ የልማት እርዳታ ለፖለቲካ ጥቅም 

አላዋለውም፤ ይልቁንም የኢትዮጵያ መንግስት የልማት እርዳታዎቹን በአግባቡ ለተፈለገው ዓላማ 

ስራ እየተጠቀመበት ነው ሲሉ በአደባባይ በመመስከር ወንጃዮቹን አቅልለዋቸው እንደነበርም 

አይዘነጋም፡፡  

 


