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ሀገርና ህዝብ !!! 

(ክፍል አንድ) 

በዓለማየሁ ሞገስ 11-18-16 

 

 ምዕራባዊያን መንግስታትና ፖሊሲ አውጭዎች፤ ምሁራንና የሲቪክ ተቋማት ኢትዮጲያን 

ጠንቅቀው ያውቋታል፡፡ ለምዕራባዊያን አርቲስቶችና የገበያ አክራሪ ሚዲያ ተቋማት፤ ስለኢትዮጲያ 

ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች  ለማስረዳት መሞከር ለቀባሪ ማርዳት ነው፡፡  

 በአለም  የዕደገትና ስልጣኔ ማማን ቀድመው ከተቆናጠጡት፤ የረጅም ዘመን የነፃነትና አኩሪ 

ታሪክ ባለቤት መሆኗን አይስቱትም ፡፡ የኢትዮጲያ ረጅም  የውድቀትና ድህነት ታሪኳም 

ከምዕራባዊያን ሚዲያዎች ፤ሲቪክ ተቋማትና መሪዎች የተሰወረ አይደለም፡፡ እንዲያውም እርዳታ 

ብድርና የዕዳ ይቀነስልኝ ጥያቄ  ህዝቦቿን በልተው ለማደር ከተስፈኞች ተርታ ተሰልፋ 

የባለፀጎችን እጅ የምትጠብቅ ሀገር ሆና እስከ ሁለተኛው ሚሊኒየም መዳረሻ መቆየቷ ዓለማቀፍ 

አጀንዳቸው አድርገውት  ቆይተዋል፡፡ 

የብሪታንያ ብሮድ ካስቲንግ ኮርፖሬሽን/ BBC/ እንደ ምዕራባዊያን አቆጣጠር   በ1985  

ለኢትዮጲያ  ዕርዳታ ማቅረብ ማለት የነፍስ አድን ጉዳይ ሳይሆን  መደበኛ አገራዊ ጉዳይ 

አድርገው ይቆጥሩታል፡፡ የሚል ቅሬታ አዘል ዘገባ ለብሪታንያ ፓርላመንት ማቅረቡ በተያያዘ ዘገባ 

/BBC/   የኢትዮጲያ መሪዎች  የሚያስጨንቃቸው ጉዳይ የተራበ ህዝባቸውን ስለሚመግቡበት 

ስልት መቀየስ  ሳይሆን ፤ በወቅቱ ለሚያካሂዱት እርስ በርስ ጦርነት የሚውል   የጦር መሳሪያ 

ሊያገኙ ስለሚችሉበት  ጉዳይ ነበር ብሏል፡፡  



The Economist መፅት በተመሳሳይ ወቅት ኢትዮጲያዊያን ህዝብና መሪዎች ዕርዳታን በተመለከተ 

የነበረውን የተዛባ ግንዛቤ አስመልክቶ ኢትዮጲያዊያን ከዚህ ቀደም የሰጡት ብድር ያለ በማስመሰል 

ዕርዳታ ይጠይቃሉ፤  ይህ በራሱ ግልፅ ነው ፤ ዕርዳታ መቀበልን የመብት ጉዳይ አድርገው 

ይቆጥሩታል ፡፡ ለምዕራባዊያን ደግሞ ዕርዳታ  መስጠት የበጎ አድራጎት ጉዳይ እንጅ ግዴታችን 

አለመሆኑን ኢትዮጲያዊያንን ሊገነዘቡት ይገባል ፡፡ የመሳሰሉ ዘገባዎችን በመንገር የሚያውቋት 

አገር ነች፡፡  

ያም ሆነ ይህ ምዕራባዊያን ሚዲያዎች ፤አርቲስቶችና መሪዎች  ለዓለም ሲሚያስተጋቡልን የቆዩት 

ከቀደምት የስልጣኔና ነፃነት ተጋድሎአችን ይልቅ  በተስፋ ቆራጭ ፤አቅመ ቢስ ፤ድካምና በራስ 

አለመተማመን ፤ባጭሩ ጨለምተኝነት በኢትዮጲያ ሰማይ ላይ ያንዣበበበትን  ወቅት ነበር፡፡    

እስከ አፍንጫው የታጠቀን የምዕራባዊያን ወራሪ ሀይል በአድዋ ጦርነት አንበርክከን መመለሳችን . 

ለዓለም ጥቁር ህዝብች የነፃነት ዓርዓያ  መሆናችን ሳይሆን አጀንዳቸው  ጨለምተኝነት  በገጠርም 

በከተማም  አካባቢ በራስ እስከመቀለድ የተደረሰበትን ወቅት ነበር፡፡  

    የገጠሩ የሀገራችን ህዝብ ሳይቀር  በአካባቢው ስለ ዝናብ መጣልና አለመጣል ጥያቄ 

ሲቀርብለት   ካናዳ ከዘነበ ችግር የለውም  መልስ አስከመስጠት የተደረሰበት ፤ እንደ ሰው 

ለመቀጠል ካናዳ ካመረተች ስንዴ በዕርዳታ ይላክልናል  የሚል ተስፋ ከቆረጠ ማህበረሰብ 

ለምዕራባዊያን ሲቪክ ተቋማትና ሚዲያዎች  የተሸለ አጀንዳ አልነበረም ፡፡ ምክንያቱም በዕርዳታ 

ሰጭነት ፤አሰባሳቢነት ፤በቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ባለሙያነት ወዘተ… የሚሰማሩበት የስራ ዘርፍ 

በመፈጠሩ ፡፡  

ከሁሉም በላይ ደግሞ በዕርዳታ ሰጭ ስም ራሳቸውን ጌታ ዕርዳታ ለማኞችን እኛን  ሎሌ አድርገው 

እንደፈለጉ የሚያሸከረክሩት ህዝብና መንግስት በመገኘቱ ፡፡ 

 በዚህ የሀገራችን  አስቸጋሪ  ወቅት  በርካታ ምዕራባዊያን በጎ አድራጊ ድርጅቶች ሀላፌዎችና 

ባላሙያዎች ከፍተኛ ዕውቅና ያገኙ ፡፡ አንዳንዶቹ እንዲያውም ከኢትዮጲያዊያን የፖለቲካ 



መሪዎች በላይ በነፍስ አድን ዕርዳታ ስራቸው ምክንያት በሀገሬው ህዝብ ሳይቀር  ዕውቅናና ዝናን 

ተጎናፀፉ፡፡ ያለምንም ማጋነን እነሱ በዕድገት ጎዳና  በሚሸጋገሩበት ወቅት  ኢትዮጲያና 

ኢትጲያዊያን በተስፋ ቢስነት ተውጠን እንደነበር አገር ያወቀው ፀሀይ የሞቀው ጉዳይ ነው፡፡  

በዚህ  ወቅት  ዓለማቀፍ የዕርዳታ  ድርጅቶች ከሚፈልጓት በላይ ኢትዮጲያ እጇን ዘርግታ 

ምዕራባዊያንን ለእለት ደራሽ ምግብ የምትማፀንበት ወቅት ነበር፡፡ የሀገራችን ልማታዊና 

ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን ወደ መንግስት ስልጣን የመጣው በዚህ ፈታኝ ወቅት ነበር፡፡  

በሩብ ክፍለ ዘመን ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል ፡፡ የኢትዮጲያ ህዝብ ከቁልቁለት ጉዞ ወደ 

አንፀባራቂ ብርሀን ዘመን መሸጋገር ጀምሯል፡፡ አለማቀፍ ገለልተኛ ተመልካቶች ሳይቀሩ በፍጥነት 

እያደገ የሚገኝ ኢኮኖሚ በመገንባት ላይ የምትገኝ ሀገር ሲሉ ያሞካሸዋታል ፡፡ በፈጣንና ቀጣይነት 

ባለው ልማት፤ በመልካም አስተዳደር፤ በፍትሀዊ ሀብት ተጠቃሚነት፤ አዲስና ታዳጊ  የፖለቲካል 

ኢኮኖሚ ለአለም ህዝቦች በማሳየት ምናልባትም ለበለፀጉት ሀገሮች ሳይቀር ዓርዓያ የምትሆን እንጅ 

በቀላሉ የማትደፈር አገር እየሆነች መጥታለች ፡፡   

አዲሲቷ ኢትዮጲያ በአሁኑ ሰዓት  በዕርዳታ ስም የፖሊሲ  ኪራይ ለመሰብሰብ  የማትመች ሀገር 

ሆናለች፡፡ በእርዳታና ብድር ስም እጇን በቀላሉ አትጠመዘዝም ፡፡ ይህ ሁኔታ ያልተመቻቸውና 

ጥቅማቸው የተነካ የሚመስላቸው  ኪራይ ሰብሳቢ የምዕራባዊያን ሲቭክ ማህበረሰብና የኒዮ ሊበራል 

ሚዲያ ተቀናጅተው  የስም ማጥፋት ዘመቻ ከፍተውባታል፡፡  

  የስም ማጥፋት ከበሮና ዜማው ዋና ምክንያት  የኢትዮጲያ ህዝብ ከጥልቅ ድህነትና ቁልቁለት 

ጉዞ ወጥቶ ወደ ፈጣን ልማት መሸጋገሩና  ራሱን መቻሉ ነው ፡፡  ያልተቆራረጠ ፤ፈጣንና መላ 

ህብረተሰባችንን በየደረጃው ተጠቃሚ የሚያደርግ ኢኮኖሚ  መገንባታችን ነው፡፡ የምዕራባዊያን  

የፋይናንስ ቀውስ ወደ ኢኮኖሚ ቀውስ በተሸጋገረበት እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር 2008 ጀምሮ 

አንዳንዶቹ በሰብዓዊ መብት ተሟጋች ስም፤ አንዳንዶቹ ደግሞ በተፈጥሮ ሀብትና አካባቢ ሚዛን 

ተቆርቋሪ ፤ሌላ ጊዜ በዲሞክራሲ ምህዳር ጥበት  ወዘተ…  ሲኮንኗት ይስተዋላሉ 



 የስም ማጥፋት ከበሮ ከሚደልቁትና  ዜማ ከሚያቀነቅኑ የኒዮ ሊበራል ኪራይ ሰብሳቢ  ተቋማት 

መካከል ከሚዲያ  ቪኦኤ ፤ ንብረትነቱ  የአውሮፓ ህብረት  የሆነው ዶቸቨሌ ፤ /HRW/ Amnesty 

International; International Crisis Group /ICG/; International Rivers; Development 

Asistance /DAG/  ወዘተ…..ይገኙበታል፡፡  ምዕራባዊያን ኪራይ ሰብሳቢ ሚዲያዎችን ባህሪና 

አደረጃጀት በሌላ ፁሁፌ የምመጣበት ሆኖ አሁን ግን በሲቪክ ማህበራቱ ባህሪና ዕርባና ቢስ 

ጩኸት ላይ አተኩራለሁ፡፡      

ምዕራባዊያን ኪራይ ሰብሳቢና ጥገኛ የሲቪክ ሶሳይቲ ተቋማት  የስም ማጥፋት አጀንዳ ቀርፀው 

ከሚያራግቡት  አንዱና ዋነኛው  የዘላቂና ታዳሽ ሀይል መሰረተ-ልማታችን  ፕሮጀክቶች ነው ፡፡ 

አገራችን በእርግጥም  በነፋስ ፤በፀሀይ ብርሀን ፤በሀይድሮ ኤሌክትሪክና ከጅኦተርማል  ቀጣይ 

ልማቷ የሚፈልገውን ሀይል ለማመንጨት ዘርፈ ብዙ ተግባራት በማከናወን ላይ ነች፡፡  ይሁን 

እንጅ  ኢትዮጲያ በአረንጓዴ ልማት መገስገሷ ያልተዋጠለትና  የድለላ ጥቅሙ የተቋረጠበት 

የመሰለው ኢንተርናሽናል ሪቨርስ የተባለ የኒዮ ሊበራል ሲቭክ ተቋም በስም ማጥፋት ዘመቻ 

ተሰማርቶ ይገኛል፡፡  

ይህ ተቋም በፈረንጆች አቆጣጠር  በ2012  ‘’ የኢትዮጲያ ግድቦች የሚያስከፍሏት ዋጋ !’’ በሚል 

ርዕስ ባወጣው ዘገባ በኦሞ ወንዝ  ግንባታ ላይ የነበረውን የግልገል ጊቤ  ሶስት ግድብ ተችቶታል፡፡ 

ዘገባው የታችኞቹን የተፋሰሱ ነዋሪዎች ያፈናቅላል ፤ አልፎ ተርፎም በኬንያው ቱርካና ሀይቅ ላይ 

ከፍተኛ ተፅእኖ እንደሚያስከትል አትቶ የተዛባ ጩኸቱን አሰምቷል፡፡  

በቅርቡ ግንባታው ይጠናቀቃል ተብሎ  የሚጠበቀውና በተለያየ ምዕራፍ አስከ 1300  ሜጋ ዋት 

የሚደርስ ሀይል በማመንጨት ፈጣን ልማታችንን ከሚወስኑትና የህዝባችንንም የብርሀን ዘመን 

ከሚያበስሩ ፕሮጅክቶች ግልገል ጊቤ ሶስት ፕሮጀክት  አንዱ ቢሆንም ፡፡ ከሁሉም በላይ ደግሞ  

ፕሮጀክቱ በከብት አርቢነት ሙያ ተሰማርተው ዕድሜ ልካቸውን ያልተረጋጋ  ህይወት ከመኖር  

ወደ ዘመናዊ ግብርናና ኢንዱስትራላይዜሽን የማሸጋገር አላማ አለው፡፡ 



በተመሳሳይ የሀገራችን ፈጣን ልማት ያልተመቸውና ቀውስ እየጠበቀ የቁራ ጩኸት የሚያሰማው 

ከራይ ሰብሳቢ ምዕራባዊያን ሲቪክ ተቋም ሄውማን ራይትስ ዎች ነው፡፡ ሄውማን ራይትስ ዎች  

በጥር 17/2012 ሪፖርቱ በጋንቤላ ክልል የሚካሄደው ሰፋፌ የእርሻ ኢንቨስትመንት በመቃወም 

የአካባቢው ነዋሪዎች እየተፈናቀሉ መሆኑን ጠቅሶ ዘግቧል፡፡  የአይጥ ምስክር ድንቢጥ ነውና  ነገሩ 

ሲኤን ኤን እና አልጀዚራም የዚሁን ኪራይ ሰብሳቢ ተቋም ሪፖርት ተቀብለው  ለመላው ዓለም 

አድማጫቸው አስተጋብተውታል፡፡ 

 ኢንተርናሽናል ኪራይሲስ ግሩፕ /ICG /ተመሳሳይ ጩኸት ከማሰማቱ ባሻገር በ2012 ሪፖርቱ 

የኢትዮጲያን የእድገት ፖሊሲ የተዛባ ነው ፤ሲል ወቅሷል፡፡  

 ‘’ኢትዮጲያ በተከታታይ አመታት የምታስመዘግበው ባለ ሁለት አሀዝ ዕድገት የተጋነነ ነው 

፤የኢትዮጲያ መንግስት ከ4 ሚሊዮን በላይ ሄክታር ለም የእርሻ  መሬት  በርካሽ ዋጋ  ለህንድ እና 

ሳውዲ ስታር ሽጧል ‘’  ወዘተ….. በመሳሰሉ አዛኝ ቅቤ አንጓች ርባና ቢስ ሀተታዎች የተጨናነቀ  

ሪፖርት አውጥቷል፡፡ 

ይህ ተቋም አልፎ ተርፎም ‘’ ኢትዮጲያ የምታከናውናቸው ታላላቅ የሀይድሮ ኤሌክትሪክ ሀይል 

ማመንጫዎች ለፖለቲካ ፍጆታ እንጅ ሀገራዊ የልማት ፋይዳ የላቸውም’’ :: በሚል የሀገራችንን 

ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመር በዕውር ድንብር የሚተችና እንዳይሳካም ሌት ተቀን ተግቶ 

ይዘምራል፡፡ 

በኢትዮጲያ ፈጣን ልማት ሁሌም የሚያባንነው ሄውማን ራይትስ ዎች  ፈጣን ልማታችንን  

ይቀበልና መልሶ ደግሞ ከነፃነት ውጭ የተመዘገበ  በመሆኑ ፤ ዕርዳታ አቅራቢ ምዕራባዊያን 

ሀገሮች ለኢትዮጲያ የሚያደርጉትን የፋይናንስና የቴክኑክ ድጋፍ ወይም አጋርነት  እንዲያቆሙ 

ይማፀናል፡፡ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መስመራችን በፋይናንስና ቴክኒክ  ድጋፍም ሆነ አጋርነት 

ስም የማንም  ሀገርና መንግስት ለፖሊሲም ሆነ ለአይዲዮሎጅ ኪራይ እጇን እንዲጠመዝዟት 

አይፈቅድም፡፡  



በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ኪራይ ሰብሳቢ ምዕራባዊያን ሲቭክ ተቋማት በኢትዮጲያ ላይ 

የሚሰነዝሩት የስም ማጥፋት ዘመቻ ዓላማው አንድና ያው ነው፡፡ የትችታቸው አልፋና ኦሜጋ 

ኢትዮጲያ ከየት ተነሳች ?   አሁንስ የት  ደረሰች  ? ሳይሆን፤ የልማት ፓሊሲዋና 

የዲሞክራሲያዊ አያያዟ  ለኒዮ ሊበራል ኪራይ ሰብሳቢ ሲቪክ ተቋማትና ኮርፖሬሽኖችን ጥቅም 

ይነካል ?  ወይስ አይነካም ?  አንድ በመቶውን የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ የሚያደርገውን 

የምዕራባዊያንን የሀብት ክፍፍልና የዲሞክራሲ አያያዝ ለትችት ያጋልጣል ? አያጋልጥም ? ነው፡፡  

 አሁን አክራሪ ኒዮ ሊብራል ሀገሮች በ150 እና 200 አመታት  የደረሱበትን ዕድገት ልማታዊ 

መንግስታት በ30 እና 40 አመታት ጊዜ ውስጥ  ብቻ  መገንባት ችለዋል፡፡  ጃፓን ፤ደቡብ ኮሪያ 

፤ታያዋን፤  ሆንግ ኮንግና ሲንጋፖር በዚሁ ክልል ውጤታማ የልማታዊ መንግስት የካፒታል 

ስርዓት ህዝባቸውን ከድህነት አውጥተው ወደ ከፍተኛ የነፍስ ወከፍ ገቢ ያበቁ ናቸው፡፡  

የኢትዮጲያ ህዝብና መንግስትም ከሀገር ውስጥ በሚመነጭ፤ በበብድርና ከወዳጅ ሀገሮች 

ጋር በሚያደረግ ትብብር የሚገኝን ሀብት በልማታዊና ዲሚክራሲያዊ መስመር በአጭርና 

ረጅም ጊዜ ዕቅድ ተግባራዊ የምናደርገው  ምዕራባዊያን ኪራይ ሰብሳቢ የሲቪክ ተቋማትን  

ለማስደስት ወይም የፖለቲካ ስልጣን ላይ ለመቆየት ሲባል  ሳይሆን  በመሰረታዊነት 

ድህነትን አሸንፎ  የበለጸገች ኢትዮጲያን ገንብቶ በዓለም መድረክ ወደ ፊት የማምጣት 

ራዕይ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ 

ይቀጥላል!! 

 


