
የኪራይ ሰብሳቢና ጥገኛ ምሽግ በአዲሱ መስመር የናደ 

ሀገርና ህዝብ! (ክፍል ሁለት) 

አለማየሁ ሞገስ 11-20-16 

በክፍል አንድ መጣጥፌ ገበያ አክራሪ ሲቪክ ተቋማት በዕድገት ላይ የሚገኘውን የልማታዊና 

ዲሞክራሲ መስመራችን ከራሳቸው ጥቅም ተነስተው ከጅምሩ ተቀናጅተው የሚያደርጉትን የስም 

ማጥፋት ዜማና ቅኝት ለማሳየት ሞክሬያለሁ ፡፡ የተቋማቶችን የኪራይ ሰብሳቢና ጥገኛ ባህሪ 

አስመልክቶ  የምሁራን ምልከታ በከፌል  እነሆ!!!  

ምዕራባዊያን ሲቪክ ተቋማት ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንግስታችን  ለሀገራችን ዘላቂ ልማት 

አመቺ ናቸው ብሎ ያመነባቸውን ሜጋ የሀይል ፕሮጀክቶች ጨምሮ በተመረጠና ውጤታማ 

መንገድ  የገበያ ክፍተት ለመሞላት የሚያከናውናቸውን መሰረተ -ልማቶች እንደ መንግስት 

ድክመት በመቁጠር መዝመታቸው የራሳቸውን ጥቅም የሚያስጠብቅ የፖሊሲ ክራይ ከመጫን 

ያለፈ ዓላማ የላቸውም ፡፡ ይህም  በፕራይቬታይዜሽን ስም የህዝብን ሀብት  በገበያ አክራሪ 

ኮርፖሬቶች ለማዘረፍ ከመፈለግ የመነጨ መሆኑን ልማታዊ መንግስታችን ጠንቅቆ ይረዳል ፡፡ 

ለዚህም ነው ወሳኝ ኢኮኖሚ ክፍሎች የሀገሪቱን  infant industry  የመቆጣጠርና የመከላከል 

ፖሊሲ ተግባራዊ ያደረገው፡፡ ይህ የልማታዊና ዲሞክራሲያዊ  መንግስታችን  ለዘላቂ ልማት 

ቅልጥፍና የበለጠ አገልግሎት የሚሰጥባቸውን ዘርፎች በራሱ አቅም ማልማትና መቆጣጠር  

አልዋጥላቸው ያለው ምዕራባዊያን ሲቪክ ተቋማት በተለያየ ጊዜ በሚያወጧቸው ሪፖርቶች 

የመንግስታችን ሀጥያት አስመስለው አቧራ ሲያስነሱ ይውላሉ ፡፡  

 በምዕራባዊያን ሲቪክ ተቋማት የኪራይ ሰብሳቢና ጥገኛ ባህሪን በተመለከተ በርካታ ምሁራን   

በማስረጃ የተደገፈ ትንተና ይሰጣሉ፡፡ ጥቂቶችን  ወስዶ ማየቱ ብቻ በቂ ነው፡፡ ጥናቱ 



እንደሚያረጋግጠው ምዕራባዊያን  ሲቭክ ሶሳይቲ ኢትዮጲያንና መሰል ታዳጊ አገሮችን  በአንድ 

ወገን አውሮፓና አሜሪካን በሌላ ወገን ፈርጀው እንደሚመለከቱ ያሳያል ፡፡  

ምዕራባዊያን ኪራይ ሰብሳቢ የሲቪክ ተቀዋማት በኢትዮጲያ፤ አሜሪካና አውሮፓ በተመሳሳይ 

ምክንያት  በፖሊስ ቁጥጥር ስር የመዋላቸውን መረጃ  በእጃቸው ቢገባ  በመግለጫቸው 

የሚያስተናግዱበት መንገድ ግን የተለያየ ነው፡፡ በተለይም ሀገራችንን ጨምሮ በታዳጊ አገሮች 

የሚያወጧቸው ሪፖርቶች ከዕውነታ የራቀ ከቅንነትና ትክክለኛነት የጎደለው ሪፖርት በማውጣት 

ይታወቃሉ፡፡ በተለያየ ጊዜ በምሁራን የተካሄዱ ጥናታዊ ፍተሻዎችም ይህንኑ ያረጋግጣሉ ፡፡  

አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሄውማን ራይትስ ዎች  በኢትዮጲያ ፤አሜሪካና አውሮፓ በተመሳሳይ 

ጉዳይ ላይ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚውሉ ስዎችን ስለሚያስተናግዱበት መንገድ  ከ100 ሰዎች ጋር 

ከተደረጉ ቃለ -ምልልሶች ውስጥ   የተሰጡትን መልሶች መመልከቱ ሀሳቤን የበለጠ ግልፅ 

ያደርጋዋል ፡፡ ሰንጠረዡን እንመልከት፡፡ 

የሲቪክ ማህበረሰብ እይታ 

ተ.ቁ ጥያቄ አሜሪካ-አውሮፓ ኢትዮጲያ 

1 ማነው  ሰዎችን  የተቆጣጠረው ፖሊስ መንግስት፤ገዥው ፓርቲ 

2 በቁጥጥር የዋሉበት መንስዔ የህግ ጥሰት ፤አሸባሪነት፤ 

በግለሰብ ህይወት ላይ አደጋ 

ማድረስ ሙከራ፤ 

የሀይማኖት፤አክራሪነት፤ስም 

ማጥፋት ! በነፃነት  

የመግለፅ እና የዲሞክራሲ 

ስርዓት ጥሰት፤ 

3 በቁጥጥር ላይ በዋሉ ሰዎች ያለዎት 

አስተያት  ምንድን ነው 

ፀጥታን ማስጠበቅ፤ 

ዲሞክራሲና ስልጣኔን 

ከአደጋ ለመጠበቅ፤ 

ፖለቲካ ነው፤ አይዲዮሎጅ 

ልዩነት ስላሳዩ ! 

፤አምባገነንነት ነው፤ 

፤ተቃውሞን ፍራቻ፤ነው! 

4 በቁጥጥር የዋሉ ሰዎች የሚገኙበት በተጠርጣሪነት  ተጠቂዎች 



ሁኔታ 

5 አሁን የት ነው የሚገኙት ፖሊስ ጣቢያ  አይታወቅም 

6 የተጠረጠሩት ሰዎች በትክክል እነማን 

ናቸው፤ 

ግለሰቦች፤ ወንድ ፤ሴት 

ወጣት…. 

የዛኛውወይም የዚህኛው 

ብሄር፤  ወይም ፖለቲካ  

ፓርቲ  

 

ተማሳሳይ መረጃን በተለያየ መንግድ የማስተናገዳቸው ጉዳይ የተለመደና  ዋና ተግባራቸው ነው፡፡  

ያለምክንያት ግን አይደለም ፡፡ ምክንያት አላቸው ፡፡  የምዕራባዊያን ሲቪክ ተቋማት ህልውና  ሀገራችንን 

ጨምሮ የታዳጊ አገሮች  ውድቀትና ቀውስ እስከቀጠለ  ድረስ ነው ከሚል ጥገኛ ፍልስፍና በመመንጨቱ 

ነው፡፡  በጣም የሚያስገርመው ደግሞ  ኢትዮጲን የሚያብጠለጥሉት ምዕራባዊያን  የሲቪክ ማህበረሰብ  

በሀገራችን  የከተማውንም ሆነ  የገጠሩን  ህብረተሰብ  ክፍል የሚደግፍ አንዳች ፕሮጀክት የላቸውም፡፡  

በሪፖርታቸው ለሚያካትቱት የጋምቤላም ሆነ ቤንሻንጉልና ሌሎች  ደሀ የህብረተሰባችን ክፍሎች  ለገጠር 

ህፃናት ፤ ሴቶችና አካል ጉዳተኞች ፤ ተጠቃሚ የሚያደርግ  የንጹህ መጠጥ ፤ የጤና ፤የትምህርት ወዘተ…. 

ድጋፍ አያደርጉም ፡፡  ለጋምቤላና ቤንሻንጉል ክልል ነዋሪዎች  ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ከሚኖሩበት ኋላ 

ቀር ማህበረ -ኢኮኖሚ ፈቀቅ የሚያደርግ  የፋይናንስ ፤የቴክኒክ ወይም የስነ-ልቦና  ድጋፍ የሚሰጥ ፕሮጀክት 

ቀርፀው አይንቀሳቀሱም፡፡  የዓለም ህብረተሰብ የልብ ትርታ ስለሆኑትና ተቀባይነት ያስገኝልናል ብለው 

በሚያስቧቸው ሰብአዊ መብት፤ዲሞክራሲ  ኢንቫይሮንመንት ወዘተ …. የመሳሰሉ ነጥቦችን አንስተው 

ከማራገብ ያለፈ የፈየዱት ነገር የለም፡፡   

ተቋማቱ በኢትዮጲያ ስለሚካሄደው ልማት ፤ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ  ከአገሪቱ  

አመራሮችና ባለሙያዎች በላቀ አሳቢና ተቆርቋሪ  በራሳቸው አባባል / Who is catholic more 

than the pope!! / እንደሚሉት መስለው ለመታየት መሞከራቸው ምን ያህል ዓይን በአወጣ  

የኪራይ ሰብሳቢና ጥገኛ አስተሳሰብና ተግባር ላይ ተጣብቀው እንዲሚኖሩ ያሳየናል፡፡  

 ባለፉት 50 ዓመታት በአፍሪካ የኪራይ ሰብሳቢና ደካማ መንግስታት መሰረት የጣለውን  የገበያ 

አክራሪ ኒዮ ሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ገለል አድርጎ እንደ ሀገራችን ዓይነት ከራሳችን ሀገርና 



ህዝብ የዕድገት ደረጃ የሚመጥን የፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚከተልን  መንግስታትና ህዝብ ካለ 

ተረባርበው ይቀጠቅጡታል ፡፡  

ኢትዮጲያ ለዘመናት ትታወቅበት ከነበረችው የቁልቁለት ጉዞ ወጥታ ባለፉት 13 ዓመታት 

ባለሁለት አሀዝ ዕድገት ማስመዝገብ በጀመረችበት ማግስት የሚያሳዩት ባህሪ ይኸው ነው፡፡   

  ኪራይ ሰብሳቢና ጥገኛ የኒዮ ሊበራል ሲቪክ ማህበረሰብ ባህሪ በተመለከተ አሁንም ምሁራን 

ካሰፈሯቸው ነጥቦች መካከል ጥቂቶችን ብንጠቅስ ማንነታቸውን በጉልህ ማየት ይቻላል፡፡ 

  ከኢትዮጲያ መንግስትም ሆነ ህዝብ ስለሰብአዊ መብት፤ ኢንቫይሮመንት ፤ዴሞክራሲ 

ወዘተ..በተመለከተ ጩኸት  እንዲያስተጋቡ  ምንም ዓይነት የስምምነት ኮንትራት 

የላቸውም፤ 

 ለተሰማሩበት ወይም በስማቸው ለሚጠሩበት የስራ መስክ በግልፅ የተቀመጠ የምሁራዊ 

አቀራረብ፤ ወይም ሳይንሳዊ ትንተና / መላምት/ ፤የሚመሩበት ወይም አቅጣጫ 

የሚያሳያቸው የሙያ ስነ-ምግባር ፤የአሰራር  መመሪያ  የላቸውም ፤ 

   በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ በሌላ ሀገር ተፅዕኖ ስር እንዳይወድቁ የሚያደርግ 

በግልፅ የተቀመጠ  የአሰራር ነፃነት  የላቸውም፤ 

 በኢትዮጲያ መንግስትም ሆነ በሌሎች ሀገሮች በሚያወጡት  ሪፖርት፤ ወይም መግለጫ 

ላይ  ሀላፌነትና ተጠያቄነትን አይወስዱም ፤  

 በጥገኛ ባህሪያቸው ከኒዮ ሊበራል ኩባንያዎችና ግለሰቦች የተሰጣቸውን ዳራጎት 

የሚያስተዳድሩበት ዓለማቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የፋይናንስ አጠቃቀምና ዕቅድ የበጀት 

ቁጥጥርና ክትትል የላቸውም፤ 

 በተለይም ከእስርቤት ያመለጡ፤ ወይም በይቅርታ የተለቀቁ ፤በወንጀል ተጠርጥረው 

በፖሊስ የሚፈለጉና የተከሰሱ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችንና ኤክስፐርቶችን ዳይሬክተር 

አድርገው የሚቀጥሩበት ግልፅ  የሆነ የሰው ሀይል አስተዳደርና የቅጥር  መመሪያ የላቸውም 



፤ የሄውማን ራይትስ ዎች  የወቅቱ የአፍሪካ ዳይሬክተር ዳንኤል በቀለን የኋላ ማንነት 

ታሪክ ማየቱ ብቻ በቂ ነው፡፡ 

 ሁሌም መኖር የሚፈልጉት በቀውስ ውስጥ ነው፡፡ ሀገሮችን ለአሉታዊም ሆነ አዎንታዊ 

ትችታቸው የመመዘኛ ነጥብ የላቸውም፡፡   

 ለማጠቃለል ያህል የኢትዮጲያ ህዝብና መንግስት የፖለቲካና ልማት ግብ ተጠናቅሮ ይቀጥላል 

እንጂ፤ የምዕራባዊያን ሲቪክ ተቋማት የወንጀል ወይም የማፌያ ቡድን በሚመስል እንቅስቃሴ 

የሚገታ አይሆንም፡፡ 

ሂውማን ራይትስ ዎችም ሆኑ አምነስቲ ኢንተርናሽናልና የሚኖሩት አለምን በካርበን ልቀት 

የሚያተራምሱ ኮርፖሬሽኖች በሚገኙበት ሀገር  ውስጥ ነው ፡፡ አፍሪካ ያለ አበሳዋ እነሱ በፈጠሩት 

የካርበን ልቀት በሚፈጠር የዓየር ሚዛን መዛባት ሳቢያ  ዋጋ እየከፈለች ነው ፡፡   ታዳጊ ሀገሮች 

ከድህነትና ኋላ ቀርነት ለመውጣት የማይበገር አረንጓዴ ልማት ስትራተጅ ቀይሰው በመንቀሳቀስ 

ላይ ናቸው፡፡ ሀገራችን ኢትዮጲያ በ2020 ዜሮ  የካርበን ልቀት ኢንዱስትራላይዜሽን ለመገንባት  

አቅዳ  ለማሳካት በአፍሪካ የመሪነቱን ሚና በመጫወት ላይ ነች፡፡   

 ጉዳዩን ገልብጠው  ኢትዮጲያ የምታከናውነው ታላላቅ የእርሻ ኢንቨስትመንትና የሀይድሮ 

ኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጫ  በአካባቢ ሚዛን ማዛባት ፤በነዋሪዎች መፈናቀል፤ ወዘተ እኛን  

ለመውቀስ  የሞራል ብቃቱ ከየት መጣ ? ጩኸቴን ነጠቁኝ ዓይነት እንዳይሆን፡፡ 

ሌላው ነጥብ ሄውማን ራይትስ ዎች በኢትዮጲያ የተመዘገበው ፈጣን  ልማት ከነፃነት ውጭ 

የተመዘገበ ነው ሲል ይኮንናል ፡፡ ከንድፈ ሀሳብ ትንተና ተነስተን ካየነው ዲሞክራሲ ፕሮጀክት 

ሳይሆን ሂደት ነው፡፡ ሜሪካ ከዲሞክራሲ ስርኣት ጋር የተዋወቀችው የልማት የቤት ስራዋን 

ካጠናቀቀች በኋላ እንደ ሆነ ታሪክ ያስረዳናል፡፡ በአሜሪካ ዲሞክራሲ ማለት በወንዶች ንብረትነት 

ተይዞ  እስከ 1870  ድረስ የቆየ  የልማት ግንጥል ጌጥ ነው፡፡  ሴቶች በምርጫ መሳተፍ 

የጀመሩት ከዚያ በኋላ ነው፡፡   ዛሬ የዲሞክራሲን ኤክስፖርት አደርጋለሁ በምትለው አሜሪካ  



ጥቁሮችን በምርጫ ማሳተፍ የጀመረችው እጅግ ዘግይታ ነው፡፡ የአሜሪካ ዴሞክራሲ ስርዓት 

ከፍተኛ የሀብት አጠቃቀም ልዩነት የፈጠረና በየጊዜው ውዝግብ የሚነሳበት ነው፡፡  

ቢያንስ የሀገራችን ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት 80 በመቶ የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ 

የሚያደርግ ብቻ ሳይሆን የኒዮ ሊበራልን ዲሞክራሲ የሚያጋልጥ ነው፡፡ 

ዲሲቷ ኢትዮጲያ ልማትና ዲሞክራሲ የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፆች ናቸው ፡፡ 

በኢትዮጲያ ልማትን ከዲሞክራሲ ለይቶ ማየት ከጫጩትና ከእንቁላል የቱ ይቀድማል ዓይነት 

ጥያቄ ነው፡፡፡    

ታዲያ የምዕራባዊያን ኪራይ ሰብሳቢ ሲቪል ሶሳቲ በታዳጊ አገሮች ከድህነት ለመውጣት 

የሚያደርጉትን ጥረት ጥላሸት ለመቀባት መሯሯጥ ከየት የመጣ ነው  ብለን ያነሳን እንደሆን 

ምክንያቱ የሚሆነው ህይወታቸው የተመሰረተበት የደሀ ሀገሮች ቀውስ  መቀጠል አለበት ኪሚል 

ዘበኝነት የመነጨ ነው፡፡ ድሀ ሀገሮች ከድህነት ከወጡ በስማቸው የሚሰበሰብ ኪራይ ምንጩ 

ይደርቃል፡፡ ስለዚህ የመልማት ጥረታቸውን ጥላሸት በመቀባትና ቢቻል የዕርስ በርስ ግጭት 

እስከመፍጠር ድረስ በመጓዝ ልማታቸውን ለማደናቀፍ ይጥራሉ ፡፡  

ኢትጲያ በቀላሉ የምትበገር ሀገር አይደለችም ፡፡ የረጅም ጊዜ ነፃነቷን ከወራሪ ሀይል አስከብራ 

የነፃነት ተምሳሊት ሁና የመቆየቷን ያህል አሁንም በኪራይ ሰብሳቢና ጥገኛ  የውጭ ሲቪክ 

ተቋማት ጩኸት ከጀመረችው የህዳሴ ጉዞ ዝንፍ አትልም፡፡  የሲቭል ሶሳይቲ አዋጅ ቁጥር 

621/2006 አንዱ ማሳያ ነው፡፡  ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመራችን እስኪጠነክር ገለል ብላችሁ 

ትቆያላችሁ ፡፡  ነፃነታችንና ክብራችንን  አሳልፈን  የሰጠን  ሀገርና ህዝቦች አይደለንም፡፡ 


