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የቅብብሎሹ ዘመቻ ለምን ? 

እስክንድር ተስፋዬ 4/15/12 

በኢትዮጵያ ዛሬ በተለያዩ መስኮች መጠነ ሰፊ ለውጥ ይታያል፡፡ ለውጡ በመሰረተ ልማት ዝርጋታ፣ 

በኢንቨስትመንት ፣ በግብርናው ልማት ፣በአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት  ወዘተ-- የሚዳሰስና የሚጨበጥ 

ነው፡፡ በመሆኑም በአጠቃላይ በመላ አገሪቱ በገጠርና ከተማ አካባቢዎች ስር ነቀል በሆነ ሁኔታ እየታዬ 

ያለው ለውጥ ሁሉንም የሚያስማማ ነው፡፡    

በተለይም በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ በከፍተኛ ሁኔታ በገጠርም ሆነ በከተማ  የመንገድ፣ የኤሌክትሪክ 

ሃይልና የቴሌፎን የመሰረተ ልማት አውታር ዝርጋታ ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተስፋፋ መሆኑ፣ ከምቹ 

የኢንቨስትመንት ፖሊሲና ሰፊ ከሆነው የአገሪቱ ሰው ሃይል ጋር ተዳምሮ የውጭ ኢንቨስተሮች ትኩረት 

በኢትዮጵያ ላይ እንዲሆን  አድርጎታል፡፡ 

በእርግጥ ይህ የኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት እምቅ አቅም ከምእራባውያን ሃይሎች ይልቅ በኤስያውያን 

ዘንድ በደንብ ግንዛቤ ማግኘቱን አሁን አሁን በመገናኛ ብዙሃን እየሰማንና እየተመለከትን ነው፡፡  

የምእራቡ አለም አውቆም ይሁን ሳያውቅ ኢትዮጵያንም ሆነ መላው አፍሪካን ቀድሞ በሚያውቅበት 

“የእርዳታ ፈላጊና ተመፅዋች” መነፅር መመልከቱን አሁንም የቀየረበት ሁኔታ የለም፡፡የምንገኝበት ዘመን 

ሁኔታዎች በፍጥነት የሚለዋወጡበት ከመሆኑ የተነሳ ቀደም ሲል በእርስ በእርስ ግጭት፣ በጦርነት፣ 

በርሃብና በድህነት የሚታወቁት የአፍሪካ አገራት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የቀድሞው ታሪካቸው እየተቀየረ 

መጥቷል፡፡  

የአፍሪካ አገራት በተለይም ካለፉት ሰባት አመታት ወዲህ በየአገሮቻቸው እያስመዘገቡ ባሉት 

ኢኮኖሚያዊ እድገት ንግድና ኢንቨስትመንትን ለመሳብ እያደረጉ ባለው ጥረት ስማቸው እየገነነና እየጎላ 

መውጣት ጀምሯል፡፡ 

በምንገኝበት የግሎባላይዜሽን ዘመን ሁኔታዎች በፍጥነት እየተለዋወጡ ያሉት በመላው አለም ከመሆኑ 

አንፃር ለረዥም ዘመናት በእድገትና ብልፅግና ታሪካቸው የሚታወቁት ምእራባውያን በአሁኑ ወቅት 

ከገቡበት ኢኮኖሚ ቀውስ መውጫው ጠፍቶባቸው ሲዳክሩ አመታትን እያስቆጠሩ ናቸው ፡፡ 

በተቃራኒው ቻይና፣ ህንድና ሌሎችም የኤስያ አገራት ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያስመዘገቡት ባለው 

ፈጣንና ጠንካራ የኢኮኖሚ እድገት በአለም የእድገት ሰንጠረዥ  የመጀመሪያ ረድፍ ላይ መገኘታቸው 

አለምን እያስደመመ ይገኛል፡፡  

የአፍሪካ አህጉርም በአሁኑ ወቅት በተከታታይ እያስመዘገበ ያለው ኢኮኖሚያዊ እድገት ገፅታውን 

እየቀየረው በመምጣቱ የቀድሞው “ጨለማው አህጉር” የሚለው መታወቂያው በአሁኑ ወቅት “ተስፋ 

የሞላበት አህጉር” The hopeful continent በሚል ስያሜ ሊቀየርለት በቅቷል፡፡ 

መጥፎ መጥፎውን በአፍሪካ ላይ ለማሟረት እንቅልፍ የማይተኛው የኒዮሊበራሉ ሚዲያ አህጉሩ ከነበረበት 

ውድቀት ጋር ተዳምሮ ከችግሩ መውጫ መፍትሄውን የሚጠቁም ሳይሆን በአህጉሩ በየጊዜው የሚካሄዱ 
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ጦርነትና ግጭቶችን ርሃብና ጉስቁልናውን ሳይታክት እየመዘዘና እያጋነነ ሲያራግብ እንደነበር የቅርብ 

ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡ 

ሆኖም የአህጉሩ የተለያዩ አገራት ካለፉት ስምንት ዘጠኝ አመታት ወዲህ ከቀድሞው ችግራቸው 

የሚወጡበትን መፍትሄ በራሳቸው እየቀየሱ፣ አንፃራዊ በሆነ ሁኔታ ሰላምና መረጋጋትን እያሰፈኑ፣ንግድን 

እያስፋፉና ኢንቨስትመንትን እየሳቡ፣ ያለፈ ታሪካቸውን በአዲስ ምእራፍ ለመቀየር ያደረጉት ያላሰለሰ 

ጥረት ስኬት እያስመዘገበላቸው ይገኛል፡፡  

በዚህም በርካታ የአፍሪካ አገራት ላለፉት ስድስትና ሰባት አመታት ከ6 በመቶ በላይ ኢኮኖሚያዊ 

እድገት ማስመዘገብ መቻላቸውን የአለምዓቀፍ የገንዘብ ተቋማት ይፋ እያደረጓቸው የሚገኙት መረጃዎች 

ያመላክታሉ፡፡እኤአ እስከ 2015 ድረስም በአለም የኢኮኖሚ እድገት ሰንጠረዥ ደረጃ ላይ ከአንድ እስከ 

አስር ያለውን የቀዳሚነት  ስፍራ ኢትዮጵያን ጨምሮ ስምንት የአፍሪካ አገራት ይዘውት እንደሚቀጥሉ 

የአለም የገንዘብ ድርጅትና የአለም ባንክ ይፋ ያደረጉት ትንበያ ያስረዳል፡፡ 

በዚህ የእድገት ትንበያ  መሰረት በኢኮኖሚው እድገት ማማ ላይ አፍሪካውያንን መቀላቀል የቻሉት 

“የኤስያዎቹ  አናብስት” Asian Tigers በመባል የሚታወቁት ቻይናና ህንድ ብቻ ናቸው ፡፡  

ቻይናን ጨምሮ የተለያዩ የኤስያ አገራት ላለፉት በርካታ ተከታታይ አመታት እያስመዘገቡ የመጡትን 

የኢኮኖሚ እድገት ጠብቆ ለመጓዝ ከተለያዩ የአፍሪካ አገራት ጋር ያላቸውን ጨምሮ በኢትዮጵያ ያለውን 

የቢዝነስ እድል (Bussiness Opportunity) እየተጠቀሙበት ይገኛሉ፡፡ 

በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ቻይናውያንም ሆነ የተለያዩ የኤስያ አገራት በኢትዮጵያ ያለውን 

የኢንቨስትመንት እድል ራሳቸውን ጠቅመው ኢትዮጵያንም ተጠቃሚ ለማድረግ ያላሰለሰ ጥረት እያደረጉ 

ነው፡፡  

“Africa Rising; China steps up production  with drill instructors, investors” በሚል የዘ ክርስቲያን 

ሳይንስ ሞኒተሩ ዊሊያም ዴቨንሰን ሰሞኑን ባወጣው ዘገባ ምእራባውያኑና ኤስያውያን ኢትዮጵያን 

የሚመለከቱበትን የእይታ ልዩነት ለአንባቢዎቹ ግልፅ ለማድረግ ሞክሮ ነበር፡፡  

ዘጋቢው ምእራባውያን ኢትዮጵያን ሊታደጓት እንደሚገባ አገር አድርገው ሲመለከቷት ቻይናውያን ግን 

በርካታ የቢዝነስ እድል ያለባት አገር መሆኗን ተገንዝበው በእድሉ  ራሳቸውንም ኢትዮጵያንም ተጠቃሚ 

ማድረግን ይሻሉ ብሏል፡፡  

ለዚህም እንደ አብነት በቻይናዋ ጉዋንግዶንግ ግዛት በዓመት 20 ሚሊየን ጥንድ ጫማዎችን በማምረት 

የሚታወቀው ግዙፉ የጫማ አምራች የሆነው ሁጂያን የተሰኘው ኩባንያ በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ 

የጀመረውን እንቅስቃሴ በአብነት ጠቅሷል፡፡  

 

ይህ ኩባንያ የኢትዮጵያን  አመቺ የኢንቨስትመንት እድል ተረድቶ በኢትዮጵያ ከአስር ዓመት በኋላ 

ከ100 ሺህ በላይ ሠራተኞች በመቅጠር ከአራት ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጡ ጫማዎችን የማምረት 

ዕቅዱን ተግባራዊ የሚያደርግበትን እንቅስቃሴ በምስራቃዊ የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኝ የኢንዱስትሪ ዞን 

ተረክቦ በአሁኑ ወቅት መጀመሩንም አብስሯል።  
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ይህ ኩባንያ ታድያ ከ15 ዓመታት በኋላ ደግሞ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን ቁጥጥር ስር እንዲውል 

እቅድ መያዙንም  ከኩባንያው ያገኘውን መረጃ በዋቢነት በመጥቀስ ዘጋቢው አመላክቷል። 

 

የኢትዮጵያ መንግስት ቻይናን ጨምሮ ሌሎችም የተለያዩ የውጭ አገራት ኩባንያዎች  በኢትዮጵያ 

ያለውን ሰፊ የኢንቨስትመንት እድል እንዲጠቀሙ የሚፈቅደው የውጭ ኩባንያዎቹ በተለያዩ መስኮች 

የሚያደርጉት ተሳትፎ በቴክኖሎጂ በእውቀትና በልምድ ሽግግር የሚኖረውን ጠቀሜታ በሚገባ 

በመገንዘቡ ነው። ይህ የውጭ ኢንቨስትመንት የአገሪቱን ኢኮኖሚያዊ ገቢ በማሳደግ ረገድም 

የሚያበረክተው አስተዋፅኦ የጎላ ነውና።  

ኢትዮጵያ ባለፈው አመት ከውጭ ንግድ ያገኘችው ገቢ  2 ነጥብ 8 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን በዚህ መስክ 

ያገኘችው ገቢም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣው ለዘመናት በቡና ኤክስፖርት ብቻ ተወስኖ የነበረውን 

ወደ ውጭ የምትልከው ምርት በየጊዜው በአይነትና በመጠን እንዲጨምር ማድረግ በመቻሏ ነው። ይህም 

አበረታች የሚሰኝ ነው።  

ሆኖም ግን ከወጭ ንግድ የተገኘው ይህ የአገራችን ገቢ ከውጭ ለምታስገባቸው ምርቶችና ሸቀጦች 

መግዣ ከምታወጣው ጋር ሲነፃፀር ከገቢዋ ይልቅ ወጪዋ የት የለሌ ይደርሳል። ለዚህም እንደ አብነት 

ኢትዮጵያ በአንድ አመት ጊዜ ከውጭ ንግድ 2 ነጥብ 8 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ብታገኝም ባለፉት ሰባት 

ወራት ብቻ ግን 4 ነጥብ 5 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የሚያወጡ የተለያዩ እቃዎችን ከውጭ ወደ አገር ውስጥ 

አስገብታለች፡፡  

ይህም በመሆኑ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት በገቢና ወጭ ንግድ ላይ የሚታየውን ክፍተት 

ለማስተካከልና ሚዛኑን የጠበቀ ለማድረግ የሚያስችለውን  የተለያዩ እርምጃዎች በመውሰድ ላይ ይገኛል፡

፡ከእነዚህም እርምጃዎች መካከል የአገሪቱን የኤክስፖርት ምርት አሁን ካለው በላቀ ሁኔታ በአይነትና 

በብዛት እንዲጨምር ማድረግ በዋናነት ይጠቀሳል፡፡በመሆኑም ኢትዮጵያ በመጪዎቹ አመታት የማእድን 

ምርቶችንና የኤሌክትሪክ ሃይል ኤክስፖርት በማድረግ ገቢዋን ለመጨመር አቅዳ እየተንቀሳቀሰች 

እንደሆነም ዊሊያም ዴቨንሰንም በዘገባው ጠቅሶታል፡፡   

በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት በፈጣን ሁኔታ እያደገ ያለውን 

ኢኮኖሚ ሰፊ መሰረት ለማስያዝና ጠንካራ ሆኖ እንዲቀጥል የሚያደርጋቸው ጥረቶች አሁንም ቀጥለዋል 

፡፡በዚህ ሂደት ታድያ የመንግስት ፍላጎት ከምእራቡም ይሁን ከምስራቁ ክፍለ አለም መንግስታት 

ኩባንያዎችና ባለሃብቶች  ጋር መልካም ግኑኝነት በመፍጠር በውጭ ኢንቨስትመንት ዘርፍ እንዲሰማሩ 

በማድረግ የጋራ ተጠቃሚነትነትን ማረጋገጥ ነው፡፡ 

ሆኖም ግን የኒዮ ሊበራሉ አቀንቃኝ ሃይል በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ታዳጊ በሆኑ አገራት በውጭ 

ባለሃብቶች የሚካሄድ ማንኛውንም ልማት የምእራባውያን አገራት መንግስታትና ኩባንያዎቻቸው 

ካልተሳተፉበት የዘመቻ ሰለባ ማድረጉ የተለመደ ተግባሩ  ነው ፡፡  

ለዚህ አላማው መሳካት ደግሞ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉና ሳይታክቱ የሚጮሁ ሂዩማን ራይትስ ዎችና 

መሰል በሰብአዊ መብት ማስጠበቅ ተግባር ላይ የተሰማሩ ተቋማትና አቀንቃኞች አሉ፡፡  
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እንደሚታወቀው ሂዩማን ራይትስ ዎች የተሰኘው ተቋም በቅርብ ወራት ውስጥ በኢትዮጵያ በጋምቤላ 

በህዝቦች ፈቃደኝነትና ተጠቃሚነት ላይ ተመስርቶ እየተካሄደ  ያለውን ሰፈራ በሃቅ ላይ ባልተመሰረተና 

ባልተጨበጠ መረጃ ላይ ተመሰርቶ አጥብቆ መኮነኑ የሚታወስ ነው ፡፡ 

ይህን መሰል በሂዩማን ራይትስ ዎችና መሰል ተቋሟት የሚካሄደው ውንጀላና ዘመቻ  ደግሞ ውሎ አድሮ 

የኒዮ ሊበራል ሃይሉን አላማ አንግበው በሚንቀሳቀሱ ሚዲያዎችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚል 

ካባ በደረቡ ተቋማት ጭምር የሚታገዝ መሆኑን ከልምዳችን የምናውቀው ጉዳይ ነው፡፡ በመሆኑም 

ሂዩማን ራይትስ ዎች በጋምቤላ እየተካሄደ ባለው ሰፈራ ላይ የውግዘት ሪፖርት ባወጣ ሁለት ወይም 

ሶስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሰሞኑን የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘጋቢ በጋምቤላ ተገኝታ “በክልሉ 

የኢትዮጵያ መንግስት እያካሄደ ያለው የሰፈራ ፕሮግራም እየተሳካ አይደለም” የሚል ዜና አሰራጭታለች 

፡፡ 

ዘጋቢዋ በጋምቤላ ክልል አቦቦ ከተማ ኗሪ ቶዎል ኦቶይ የተሰኘ በሰፈራ ፕሮግራም ከመኖሪያ ስፍራው 

የተፈናቀለ በሚል የጠቀሰችው ግለሰብ መንግስት ብዙ ነገሮችን ቃል ስለገባለት በሰፈራ ፕሮግራሙ 

ቢካተትም ከሰፈራው በፊት የነገረውን ተስፋዎች ሁሉ መንግስት ባለመፈፀሙ ቀደም ሲል ከነበረው የኑሮ 

ሁኔታ በከፋ ሁኔታ ላይ እንገኛለን ሲል እንደገለፃላት አድርጋ ዘግባለች ፤ 

የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ግን “ተሰበጣጥሮ የሚገኝ ማህበረሰብ ድምፅን በመስማት ማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶችን ማዳረስ አስቸጋሪና ውስብስብ ሁኔታን የሚፈጥር በመሆኑ ነዋሪዎችን በሰፈራ 

ፕሮግራም ማካተቱ አግባብ መሆኑን ” እንደገለፁላት ደግሞ አያይዛ በዚሁ ዘገባዋ ላይ አመልክታለች ፡፡ 

የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘጋቢዋ ከ250 ሺህ በላይ ሰፋሪ ባለበት የጋምቤላ ሰፋሪ አካባቢ ተገኝታ 

የሰፋሪዎችን የፆታና የእድሜ ስብጥር ግምት ውስጥ ባላስገባ ሁኔታ የአንድ ሰው ቃለ ምልለስ ላይ 

ተንተርሳ ያን መሰል ድምዳሜ ላይ በዜናዋ መድረሷ በጋዜጠኝነት የስነ ምግባርም ሆነ በሪሰርች መርህ 

ተቀባይነት የሌለው ከመሆኑም በላይ የዜናዋን ትክክለኛነትም ጥያቄ ውስጥ የሚከተው ነው፡፡ በየትኛውም 

የጋዜጠኝነት አሊያም የሪሰርች ጥናት መርህ የአንድ ሰው አስተያዬት የ250 ሺህ ሰዎችን አመለካከት 

የመወከል ብቃት የለውምና፡፡  

ይሁን እንጂ  ዘጋቢዋ ይህ ድርጊቷ የሚያስወቅሳት ቢሆንም ከሂዩማን ራይትስ ዎች በተለዬ መልኩ ግን 

በሰፈራ ፕሮግራሙ ላይ መንግስት ያለውን አስተያዬት በመጠየቅ የሰጠውን ምላሽ  ማካተቷ በአንፃሩ 

ሊያስመሰግናት ይገባል፡፡   

ጋዜጠኛዋ ሂዩማን ራይትስ ዎች በሪፖርቱ የጋምቤላ ክልል ሰፋሪዎች ተገደው እንደሰፈሩ ከገለፀበት 

ሁኔታ በተለዬ መልኩም በሰፈራው አካባቢ ቃለምልልስ ያደረገችለት ሰው በሰፈራው ፕሮግራም 

የተካተተው በመንግስት ፈቃደኝነቱ ተጠይቆ በተገቡለት ተስፋዎች ተማርኮ ይሁንታውን በማረጋገጡ 

መሆኑን እንደገለፀላት አመልክታለች፡፡ 

ይህም አንድ ጋዜጠኛ በዚህ መልኩ እውነታውን እንዲገልፅ የጋዜጠኝነት የስነ ምግባር መርህ 

የሚያስገድደው ቢሆንም ይህ እንዳለ ሆኖ ግን ሂዩማን ራይትስ ዎች ሰፋሪዎች በክልሉ ተገደው 

እንደሰፈሩ አድርጎ ያወጣውን ሪፖርት ለመድገም አለመፈለጓም   እንዲሁ በራስ የመተማመን ብቃቷን 
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የሚያሳይ ነው፡ የጋምቤላው ሰፋሪ  በቃለ ምልልሷ  ወቅት ተገድጄ ሳይሆን መንግስት በሰጠኝ ተስፋ 

ተማርኬ በፕሮግራሙ ልካተት ችያለሁ ያላትን ሳትጨምርና ሳትቀንስ በዜናዋ አስፍራለችና፡፡ 

ሆኖም ግን ጋዜጠኛዋ ከ250 ሺህ በላይ ሰፋሪዎች በሰፈሩበት አካባቢ ላይ ያገኘችውን የአንድ ሰፋሪ ቃለ 

ምልልስ መነሻ በማድረግ “የኢትዮጵያ መንግስት በጋምቤላ ክልል እያካሄደ ያለው የሰፈራ ፕሮግራም 

የተሳካ አይደለም” የሚል መደምደሚያ ለዜናዋ በእርእስተ ዜናነት መምረጧ ከመርህ ያፈነገጠ ሲሆን 

ራሷ ተሳስታ አድማጮቿንና አንባቢዎቿም ጭምር ያሳሳተችበትን ሁኔታ መፍጠሯ በግልፅ የታየበት 

ነው፡፡ 

ቀደም ሲል እንደገለፅኩት የአጃንስ ፍራንስ ፕሬሷ ጋዜጠኛ የጋምቤላን ሰፈራ አስመልክቶ ያወጣችው 

የዜና መሪ አንቀፅ በአንድ ሰው ቃለ ምልልስ ላይ ተመሰርቶ አንባቢን ወይም አድማጭን የተሳሳተ 

ድምዳሜ ላይ የሚያደርስ ከመሆኑ አንፃር  ሂዩማን ራይትስ ዎች በከፈተው ኢትዮጵያን የማጥላላት 

ዘመቻ ላይ ተጨማሪ ግብአት የሚሆን ነው ፡፡ በመሆኑም ጋዜጠኛዋ የምትወክለው ሚዲያ የኤዲቶሪያል 

ፖሊሲው ምንም ይሁን ምን ሂዩማን ራይትስ ዎችን ለመሰለና በሰብአዊ መብት ካባ ሽፋን በጉዳይ 

አስፈፃሚነት በመንቀሳቀስ አገራት ለልማት የሚያደርጉትን ጥረት ጥላሸት ለሚቀባ ተቋም በቀጥታም 

ይሁን በተዘዋዋሪ ተባባሪ ተደርጎ እንዲቆጠር አድርጎታል፡፡ 

በእርግጥ ይህን ዜና ወረድ ብለው ሲያነቡት ሚዛናዊ ለማድረግ የተደረጉ መጠነኛ ጥረቶች ቢኖሩም 

አናቱ ላይ የተፈጠረው ስህተት ግን ማንም አንባቢ የዜና ተቋሙ የሂዩማን ራይትስ ዎች ሪፖርት 

በድጋሚ እንደ ገደል ማሚቶ ያስተገባ መሆኑን ይገነዘባል፡፡ 

እንደ ኢትዮጵያ ከራሳቸው ነባራዊና ተጨባጭ ሁኔታ ተነስተው በቀየሱት ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ 

መስመር ተከታታይ ኢኮኖሚያዊ እድገት ያስመዘገቡ አገራት ሂዩማን ራይትስ ዎችና መሰል መንግስታዊ 

ያልሆኑ ተቋማት በሚል የተመሰረቱ የኒዮ ሊበራሉ ሃይል አቀንቃኞች ከሚከፍቱት አሉታዊ ውንጀላና 

የቅብብሎሽ ዘመቻ እፎይ ያሉበት ጊዜ እምብዛም ነው፡፡ ሂዩማን ራይትስ ዎች የአሉታዊ ሪፖርቱንና 

ዘመቻውን አጀንዳ ፈጣሪ ማእከል ሆኖ የኒዮ ሊበራሉ ሃይል ሚዲያና ሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ በሚል 

ሽፋን የሚንቀሳቀሱት ተቋማት ደግሞ እንደ ገደል ማሚቶ ይህንኑ ውንጀላ ማስተጋባታቸው ውሸትን 

በመደጋገም ለአድማጩ እውነት ለማስመሰል የሚያደርጉት የማይቋረጥ ዘመቻ አካል ነው፡፡ 

ከዚህ ጋር ተያይዞ ታድያ ባለፈው ሳምንት “የዓለም ዓቀፍ ደረጃ የነባር ተወላጆች መብቶች ተከራካሪ 

ድርጅት የተሰኘው ካልቸራል ሰርቫይቫል” የተሰኘው ተቋም በጋምቤላ እየተካሄደ ባለው ሰፈራ እስካሁን 

ድረስ 200 ሺህ የአኙዋክ ተወላጆች ከነባር ቀዬአቸው፣ግጦሽ መሬታቸውና ጫካዎቻቸው ያለፈቃዳቸው 

እንደተፈናቀሉ የሚገልፅ መግለጫ አውጥቷል፡፡  

ሩቅ ሳንሄድ ይህ ተቋም “በጋምቤላ ክልል የሰፈራ ፕሮግራሙ ከነዋሪዎች ፈቃደኝነት ውጭ ተካሂዷል” 

በሚል የጠቀሰው መግለጫ ሃሰት መሆኑን  በአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ጋዜጠኛ ኢንተርቪው የተደረገው 

ነዋሪ  “ሰፈራው በፈቃደኝነት መካሄዱን” የሰጠውን ቃለ ምልልስ ብቻ በመመልከት ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

ሆኖም “የዓለም ዓቀፍ ደረጃ የነባር ተወላጆች መብቶች ተከራካሪ ካልቸራል ሰርቫይቫል” የተሰኘው 

ድርጅት ይህን መሰል የሃሰት ሪፖርት ማውጣት ለምን አስፈለገው? የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል፡፡

ከሂዩማን ራይትስ ዎች ተላላኪዎች አንዱ የሆነውና መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት በሚል ሽፋን 
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የሚንቀሳቀሰው ቀደም ሲል ካልቸራል ሰርቫይቫል በሚል የተጠቀሰው ተቋም የአሉታዊ ውንጀላው 

ቅብብሎሽ አካል የሆነው “ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል” እንዲሉ ይህንኑ ተግባሩን በመወጣት 

እርሱም ደግሞ በጥቅም ሰንሰለቱ መሰረት ሂዩማን ራይትስ ዎች ከቢሊዮነሩ ሶሮስ ከሚያገኘው ፍርፋሪ 

በጥቂቱም ለመልቀም እንዲቻለው ነው፡፡ 

ሆኖም የኢትዮጵያ ልማታዊ መንግስት በዚህ መሰል የእነሂዩማን ራይትስ ዎችና መሰሎቹ ማላዘን 

ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ከሚያካሂዳቸው አሊያም ደግሞ ሊያካሂድ  ካቀዳቸው የልማት ተግባራት 

ለአንድም ሴኮንድ ያቆመበት አሊያም ያቋረጠበት ሁኔታ አልታዬም እንጂ፡፡ 

ቀደም ሲል ዊሊያም ዴቨንሰን የተሰኘው ጋዜጠኛ እንደጠቀሰው ምእራባውያን ኢትዮጵያን ጨምሮ ታዳጊ 

የአፍሪካ አገራትን “ተረጂ” ራሳቸውን ደግሞ “ረጂ” አድርገው የመመልከታቸው ችግር ባለሃብቶቻቸውንና 

ኩባንያዎቻቸውን ጨምሮ እኛን በመሰሉ የአፍሪካ አገራት የሚያደርጉት የኢንቨስትመንት ተሳትፎ የእነ 

ቻይናንና የኤስያ አገራትን ያህል እንዳይሆን ውስን አድርጎታል፡፡   

ይህ ደግሞ የሚመሩበት የኒዮ ሊበራሉ መሰመር የአመለካከት ውጤት በመሆኑ ችግሩ የእነርሱ እንጂ 

የኢትዮጵያ ሊሆን አይችልም፡፡ ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት ዋነኛ መርህ የኢኮኖሚ እድገቱን ሰፊ 

መሰረት ባለው የውጭና የአገር ውስጥ ኢንቨስትመንት ፍሰት እንዲታገዝ ከምእራቡ ክፍለ አለም ይምጣ 

ከምስራቅ፣ እንዲሁም ከሰሜንም ይሁን ከደቡብ፣ ጥቁር ቀለም ይኑረው ነጭ፣ የዘርና የአመለካከት ልዩነት 

ሳያደርግ በጋራ ተጠቃሚነት መርህ በመስኩ አንዲሰማራ ማድረግ ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው የኒዮ ሊበራሉ ሃይል ኢትዮጵያን ጨምሮ ታዳጊ አገራት ያላቸውን እምቅ አቅም ለይቶ 

የጋራ ትብብርና ግኑኝነት መመስረትን በመርህ ደረጃ የማይቀበል ነው፡፡ በመሆኑም በአሁኑ ወቅት 

ቻይናን ጨምሮ ኤስያውያን እንዲሁም ሌሎች በማደግ ላይ ያሉ አገራት ከኢትዮጵያ ጋር የሚያደርጉት 

የልማት ትብብር ሁሌም የእነዚህ ሃይሎች የቅብብሎሽ ዘመቻ ሰለባ ሲሆን ይታያል፡፡ 

ባዶና ከዚህ በፊት ጥቅም ላይ ያልዋለ መሬት ለውጭ ባለሃብቶች ሲሰጥ የመሬት ቅርምት(land 

grabbing) የሚል ዘመቻ ሲካሄድበት፣ የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታዎች፣ በቅርቡ ደግሞ 

የስኳር ልማት ፋብሪካ ግንባታዎችና የመሳሰሉት ሁሉ የኒዮ ሊበራል ሃይሉ አቀንቃኝ የሆኑ 

መንግስታትና ኢንቨስተሮች ባለመሳተፋቸው የአሉታዊ ቅብብሎሽ ዘመቻው ሰለባ ሲሆኑ ይስተዋላል፡፡ 

ሆኖም ያለፉት አመታት የኢትዮጵያ ልምድና ተግባር እንደሚያሳየው በአገሪቱ በሂዩማን ራይትስ ዎችና 

መሰል የኒዮ ሊበራል ሃይል ተላላኪና ጉዳይ አስፈፃሚ ተቋማት መግለጫ ወይም ሪፖርት ሳቢያ ሳይገነባ 

የቀረ ልማት አሊያም ሳይካሄድ የቀረ ኢንቨስትመንት እስካሁን ታይቶ አይታወቅም ፡፡ 

በአንፃሩ ይህ ተቋም ይህንን ተገንዝቦ በኢትዮጵያ የሚካሄዱ የልማት እቅዶችና ፕሮግራሞችን 

እየተከታታለ ለማጨናገፍ የሚያደርገውን ሙከራ ያቆመበት ሁኔታም ግን እስካሁን አልታዬም፡፡ 

በመሆኑም ተቋሙ በአገሪቱ  የልማት እቅዶችና ፕሮግራሞች ላይ ለሚከፍተው ዘመቻ በአጋዥነት እሱን 

መሰል የኒዮሊበራል ፍርፋሪ ለቃሚ የሆኑ ተቋማትና ሚዲያዎችን በእማኝነትና አራጋቢነት አስከትሎና 

አስተባብሮ  ማስጮህና ማስፎከሩን ሁሌም አመት አልፎ አመት ሲተካ የምንመለከተው ትእይንት ነው፡፡ 
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ሆኖም ግን የኢትዮጵያ መንግስት የልማት እቅድ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ባረጋገጠ መልኩ ከጊዜ 

ወደ ጊዜ እያደገና እየገዘፈ የሚሄድ በመሆኑ ይልቁንም ሂዩማን ራይትስ ዎችና ተላላኪዎቹ የኒዮ 

ሊበራሉን ሃይል የተለመደውን የቅብብሎሽ ዜማ ከማዜም ሊቆጠቡ ይገባል፡፡ 

 ዊሊያም ዴቨንሰን ዘገባ ላይ እንደተመለከትኩት የኒዮ ሊበራል ሃይሉ በራሱ ሸውራራ መነፅር 

ኢትዮጵያን እንደ ተረጂ ይመልከታት እንጂ የአለም ባንክ ቺፍ ኢኮኖሚስት ጀስቲን ዩፍ ሊን 

እንደሚሉት ግን ኢትዮጵያ ከማእድንና በኤሌክትሪክ ሃይል ኤክስፖርት በተጨማሪ የቀላል 

ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በሆኑት የጨርቃ ጨርቅ፣ የቆዳ፣ የብረታብረት፣የአግሪ ቢዝነስ ዘርፍ ኢንቨስተሮችን 

የሚያሰማራ እምቅ አቅም እንዳላት መናገራቸውን ለእነዚህ ሃይሎች ላስታውሳቸው እፈልጋለሁ ፡፡  

እናም የኒዮ ሊበራል ሃይል የለመደውን ያረጀና ያፈጀ ዜማ ከማቀንቀን ወጥቶ እንደ ልባሞቹ ቀደም ሲል 

በተጠቀሱት የኢንቨስትመንት ዘርፎች ቢሰማራ ራሱንም ጠቅሞ ኢትዮጵያንም መጥቀም ይችላልና 

እነሂዩማን ራይትስ ዎች በዚህ አዲስ Perspective  (እይታ) ወደፊት ሊንቀሳቀሱ ከቻሉ በሚል ሊሰሙኝ 

የሚፈቅዱ ከሆነ እኔም ምክሬን ልለግሳቸው ወደድኩ፡፡  

ቸር እንሰንብት!   

 

 

 


