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ኢትዮጵያ፦ የሇጋሾች ዕርዲታ አፇናን ያባብሳሌ 
 
ሇጋሾች የሌማት ፕሮግራሞችን መፇተሽና የሚሇግሱትን ገንዘብ አጠቃቀም መከታተሌ አሇባቸው። 
 
(ሇንዯን፡ ጥቅምት 9 ቀን 2003 ዓ.ም.) - የኢትዮጵያ መንግስት ሇገዢው ፓርቲ ዴጋፌ መስጠትን በመንግስት 
የሚካሄደ ፕሮግራሞች ተጠቃሚ ሇመሆን እንዯሚያስችሌ ቅዴመ ሁኔታ በማስቀመጥ የሌማት ዕርዲታን የፖሇቲካ 
ተቃውሞን ሇማፇን እየተጠቀመበት እንዯሚገኝ ሂዩማን ራይትስ ዎች ዛሬ ባወጣው ሪፖርት አስታወቀ። ሂዩማን 
ራይትስ ዎች የውጭ ሇጋሾች የሚሰጡት ዕርዲታ ተጠያቂነትና ግሌጽነት ባሇው መሌኩ ሥራ ሊይ መዋለንና 
የፖሇቲካ አፇናን ሇመዯገፌ እንዲሌዋሇ እንዱያረጋግጡ ጠይቆአሌ። 
 
105 ገፆች ያለትና ‚ሌማት ያሇ ነፃነት፡ ዕርዲታ አፇናን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳት እንዯሚዯግፌ‛ በሚሌ ርዕስ 
የወጣው ይኸው ሪፖርት የኢትዮጵያ መንግስት ከሇጋሾች የሚያገኘውን ሀብት በስሌጣን ሊይ ያሇውን የኢትዮጵያ 
ሕዝቦች አብዮታዊ ዱሞክራሲያዊ ግንባር (ኢሕአዳግ) ስሌጣን ሇማጠናከር እንዳት እንዯሚጠቀምበት 
ይዘረዝራሌ። 
 
በዴርጅቱ የአፌሪካ ዲይሬክተር የሆኑት ሮና ፔሉጋሌ እንዯሚለት ‚የኢትዮጵያ መንግስት ዕርዲታን ዜጎችን 
ሇመቆጣጠርና የፖሇቲካ ተቃውሞን ሇመዯፌጠጥ ይጠቀምበታሌ፤ የገዢውን ፓርቲ ጨዋታ ሇማይጫወቱ በሩ ዝግ 
ነው። ሆኖም ግን የውጭ ሇጋሾች ይህንን የኢትዮጵያ መንግስት ጸባይ በየጊዜው እያዯገ በሚሄዴ ዕርዲታቸው 
እያበረታቱ ነው።‛ 
 
ኢትዮጵያ በዓሇም ከፌተኛ የሌማት ዕርዲታ ተቀባይ ከሆኑ ሀገሮች ውስጥ አንዶ ነች። እ.ኤ.አ በ 2008 ዓ.ም ብቻ 
ከሦስት ቢሌዮን ድሊር በሊይ በዕርዲታ አግኝታሇች። የዓሇም ባንክ እና ሇጋሽ ሀገራት እንዯ ጤና፣ትምህርት፣ግብርና 
እና የውሃ አቅርቦት ያለ መሠረታዊ አገሌግልቶችን ሇማቅረብ የሚያስችሌ ቀጥተኛ የበጀት ዴጋፌ ሇወረዲ 
መስተዲዴሮች ያዯርጋለ። ከዚህ በተጨማሪም በከፊ ዴህነት ውስጥ ሇሚገኙ የሀገሪቱ ዜጎች ሇሚሰጠው ‘ምግብ 
ሇሥራ’ ሇሚባሇው ፕሮግራም ዴጋፌ ይሰጣለ። የአውሮፓ ኅብረት፣ዩናይትዴ ስቴትስ፣ብሪታኒያ እና ጀርመን 
ዋነኞቹ የሁሇትዮሽ ትብብር ሇጋሾች ናቸው። 
 
የምግብ ዕርዲታ በእጅጉ የሚያስፇሌጋቸውን የገጠር ነዋሪዎች ጨምሮ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ዯጋፉዎችና የሲቪሌ 
ማኅበረሰብ መሪዎች በመንግስት ከሚካሄደ ፕሮግራሞች ዴጋፌና ዕርዲታ እንዲያገኙ በአካባቢ ባሇሥሌጣናት  
ይከሇከሊለ። የሀገሪቱን ሌማት ሇማፊጠን ተብል በውጭ ሇጋሾች ዴጋፌ የሚካሄደ ‘የአቅም ግንባታ’ ፕሮግራሞች 
ተማሪዎችን የገዢውን ፓርቲ ርዕዮተዓሇም እንዱቀበለ ሇመስበክ፣መምህራንን ሇማዋከብና ነፃ የፖሇቲካ አመሇካከት 
ያሊቸውን ሠራተኞች ከሲቪሌ ሰርቪሱ ሇማስወገዴ ሥራ ሊይ እየዋለ ነው። 
 
ይህ ፖሇቲካዊ አፇና በተሇይ በግንቦት ወር 2002 በሀገሪቱ ተካሂድ ገዢው ፓርቲ በፓርሊማ ካለ መቀመጫዎች 
ውስጥ 99.6 በመቶውን ያሸነፇበት ምርጫ ከመካሄደ አስቀዴሞ በነበሩት የመዲረሻ ጊዜያት በጎሊ መሌኩ 
ተስተውልአሌ። 
 
ምንም እንኳን በመንግስት ክሌከሊ ምክንያት በዚህ ጉዲይ ሊይ ነፃ ጥናት ማካሄዴ አስቸጋሪ ቢሆንም ሂዩማን 
ራይትስ ዎች እ.ኤ.አ በ 2009 በስዴስት ወራት ጊዜ ውስጥ በሦስት ክሌልች በሚገኙ 53 መንዯሮች ውስጥ 
የሚኖሩ ከ 200 በሊይ ነዋሪዎችን ቃሇ መጠይቅ አዴርጓሌ። በዚህም ችግሩ በሰፉው የሚስተዋሌ መሆኑን ሇመረዲት 
ችልአሌ።በብዙ አካባቢዎች ነዋሪዎቹ አዴሌዎ እንዯሚፇጸምባቸው ሇሂዩማን ራይትስ ዎች ገሌጸዋሌ። 
 
አርሶ አዯሮች የገዢው ፓርቲ ዯጋፉ ባሇመሆናቸው ብቻ ሇግብርና ሥራ የሚሆኑ ዕርዲታዎች፣አነስተኛ 
ብዴሮች፣የዘር እህሌ እንዱሁም ማዲበሪያ እንዲያገኙ መዯረጋቸውን ገሌጸዋሌ። በአማራ ክሌሌ የሚኖሩ አንዴ አርሶ 
አዯር ሇሂዩማን ራይትስ ዎች ሲናገሩ ‚የአካባቢ ባሇሥሌጣናት የተቃዋሚ ዯጋፉዎችን ሇይተው እንዯሚያወጡና 
ምንም ዓይነት ሌዩ ጥቅም እንዲያገኙ እንዯሚያዯርጉ በይፊ ተናግረዋሌ።ይህም ማሇት ማዲበሪያ፣የሴፌቲ ኔት 
እንዱሁም የአስቸኳይ ጊዜ ዕርዲታም ቢሆን አያገኙም ማሇታቸው ነው።‛ ብሇዋሌ። 
 
የገጠር ነዋሪዎቹ እንዯገሇጹት የተቃዋሚ አባሊት የሆኑ በርካታ ቤተሰቦች በጣም ተጎጂ ሇሆኑ 7 ሚሉዮን ዜጎች 
ዴጋፌ በሚዯረግበት የምግብ ሇሥራ ወይም የሴፌቲ ኔት ፕሮግራሞች እንዲይሳተፈ ተዯርገዋሌ። በኣካካቢ 
ባሇሥሌጣናት እነዚህን አገሌግልቶች እንዲያገኙ የተከሇከለ በመሊ ሀገሪቱ የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አባሊት 
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ክሌከሊውን አስመሌክቶ ቅሬታቸውን ሇገዢው ፓርቲና ሇመንግስት ባሇሥሌጣናት በሚያቀርቡበት ወቅት 
የሚሰጣቸው ተመሳሳይ ምሊሽ ‚የራሳችሁን ፓርቲ እንዱረዲችሁ ጠይቁ‛ የሚሌ ነው። 
 
በተጨማሪም በውጭ መንግስታት የገንዘብ ዴጋፌ በሚካሄዯው የአቅም ግንባታ ፕሮግራም ሥር የገዢው ፓርቲ 
ርዕዮተዓሇም በሚሰበክባቸው ስብሰባዎች እንዱሳተፈ የሁሇተኛ ዯረጃ ተማሪዎች፣መምህራንና ሠራተኞች እንዳት 
እንዯሚገዯደ የሚያሳዩ መረጃዎችን ሂዩማን ራይትስ ዎች አሰባስቦአሌ። በእነዚህ ስብሰባዎችና የስሌጠና መዴረኮች 
የተሳተፈ ሰዎች የገዢው ፓርቲ አባሌ ካሌሆናችሁ በሚሌ ዛቻና ማስፇራሪያ እንዯዯረሰባቸው ገሌጸዋሌ። የበሊይ 
ኃሊፉዎች የዯረጃ ዕዴገትና የስሌጠና ዕዴሌ ሇማግኘት የገዢው ፓርቲ አባሌ መሆን ቅዴመ ሁኔታ መሆኑን 
ሇመምህራን ይነግራለ። የትምህርቱ ዘርፌ በተሇይም ትምህርት ቤቶችና የመምህራን ስሌጠና ሰፉ የሇጋሾች የገንዘብ 
ዴጋፌ የሚዯረግሊቸው መስኮች ናቸው።  
 
‚መንግስትን በሁለም ዯረጃዎች በበሊይነት በመቆጣጠር ገዢው ፓርቲ ሁለንም የዕርዲታ ፕሮግራሞች 
ይቆጣጠራሌ።‛ በማሇት የሚገሌጹት ፔሉጋሌ ‚ውጤታማ እና ነፃ የሆነ የክትትሌ ሥራ የማይኖር ከሆነ፣ ዓሇማቀፌ 
ዕርዲታ ያሇአግባብ ጥቅም ሊይ መዋለንና ጨቋኝ የሆነ የአንዴ ፓርቲ ሥርዓትን ሇማጠናከር ዴጋፌ ማዴረጉን 
ይቀጥሊሌ።‛ ብሇዋሌ። 
 
በርካታ የተቃዋሚ መሪዎችን ወህኒ እንዱወርደ፣30 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች በቁጥጥር ሥር እንዱውለና 200 ሰዎች 
እንዱገዯለ ምክንያት የሆነውን የ 1997 ዴህረ ምርጫ የመንግስት ርምጃ ተከትል የዓሇም ባንክ እና ላልች ሇጋሾች 
ሇኢትዮጵያ መንግስት የሚያዯርጉትን ቀጥተኛ የበጀት ዴጋፌ አግዯዋሌ። በወቅቱም ገዢው ፓርቲ የዕርዲታውን 
ገንዘብ ሇፖሇቲካ ዓሊማ ሉያውሇው ይችሊሌ የሚሌ ስጋት እንዯነበራቸው ገሌጸው ነበር። 
 
ይሁንና ብዙም ሳይቆይ ዕርዲታው ‚የመሠረታዊ አገሌግልቶች ጥበቃ‛ በሚሌ አዱስ ፕሮግራም ሥም እንዱቀጥሌ 
ተዯርጓሌ። ይህ የዕርዲታ ማዕቀፌ ዕርዲታ በቀጥታ ሇወረዲ መስተዲዴሮች እንዱተሊሇፌ የሚዯረግበት ነው። እነዚህ 
የወረዲ መስተዲዴሮች እንዯ ፋዯራሌ መንግስቱ ሁለ በገዢው ፓርቲ ቁጥጥር ሥር ከመሆናቸውም በሊይ 
ሇቁጥጥርና ሇክትትሌ ሥራ የበሇጠ አስቸጋሪ ናቸው። በመሆኑም በሕዝቡ ሊይ የሚዯርሰውን የዕሇት ተዕሇት አፇና 
ቀጥተኛ አስፇጻሚዎች ናቸው። 
 
በዚሁ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት የፖሇቲካ ምህዲሩን ቀስ በቀስ ዘግቶአሌ፣ነፃ ጋዜጠኞችን አሳድአሌ፣ የሲቪሌ 
ማኀበረሰብ መሪዎችን ዴምጽ እንዱታፇን ወይም ሇስዯት እንዱዲረጉ አዴርጓሌ፤ አንዱሁም የመዯራጀትና ሏሳብን 
በነፃ የመግሇጽ መብቶች ጥሷሌ። እ.ኤ.አ በ2009 የጸዯቀው የሲቪሌ ማኀበራት ሕግ ከ 10 በመቶ በሊይ ገቢያቸውን 
ከውጭ ምንጮች የሚያገኙ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ከሰብአዊ መብቶች፣ከመሌካም አስተዲዯር እና ከግጭት 
አፇታት ጉዲዮች ጋር የተያያዙ ሥራዎችን እንዲይሰሩ ከሌክሎሌ። 
 
‚የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትሌ ሥራ ይሰሩ የነበሩት ጥቂት ነፃ ዴርጅቶች በመንግስት በሚፇጸምባቸው 
ማዋከብና ገዲይ በሆነ የሲቪሌ ማኀበራት ሕግ ሳቢያ ከስመዋሌ። እነዚህ ዴርጅቶች ግን ዕርዲታ በአግባቡ ሥራ ሊይ 
መዋለን ሇማረጋገጥ እጅግ አስፇሊጊ ነበሩ።‛ ብሇዋሌ ፔሉጋሌ። 
 
በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች አያያዝ እየከፊ በሄዯ ቁጥር ሇጋሾች ዕርዲታቸውን ጨምረዋሌ። እ.ኤ.አ ከ 2004-
2008 ባለት ዓመታት ሇኢትዮጵያ የሚሰጠው ዓሇማቀፌ የሌማት ዕርዲታ በእጥፌ አዴጓሌ። እንዯኢትዮጵያ 
መንግስት መረጃ ከሆነ ሀገሪቱ ዴህነትን በመቀነስ ረገዴ አበረታች ርምጃ እያሳየች ነው። እናም ሇጋሾች ኢትዮጵያ 
የተባበሩት መንግስታት ዴርጅትን የሚሉኒየም የሌማት ግቦች ሇማሳካት የምታዯርገውን ርምጃ በዯስታ ይዯግፊለ። 
ይሁን እንጂ ሇዚህ ርምጃ የሚከፇሇው ዋጋ ከፌተኛ ነው። 
 
ሂዩማን ራይትስ ዎች የጥናት ውጤቶቹን ሇሇጋሽ ሀገራት ባሇሥሌጣናት በሚያቀርብበት ጊዜ ብዙዎቹ እየከፊ 
የሄዯውን የሰብአዊ መብቶች ሁኔታና የገዢውን. ፓርቲ ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጨመረ የመጣ አምባገነናዊ ባሕርይ 
አንዯሚገነዘቡ በግሌ በሚዯረጉ ውይይቶች ወቅት ይገሌጻለ። በርካታ የምዕራብ ሀገራት መንግስታት የዕርዲታ 
ዴርጅቶች ባሇሥሌጣናትም በሇጋሾች የሚዯገፈ ፕሮግራሞች የፖሇቲካ አፇናን ሇማራመዴ እየዋለ ነው የሚለ 
ክሶች እንዲለ እንዯሚያውቁ ፣ነገር ግን የችግሩ ስፊት ምን ያህሌ እንዯሆነ የሚያውቁበት ምንም መንገዴ የላሊቸው 
መሆኑን ሇሂዩማን ራይትስ ዎች ገሌጸዋሌ። በኢትዮጵያ ውስጥ በሇጋሾች የሚዯገፈ ፕሮግራሞች ሊይ የሚዯረጉ 
የክትትሌና የቁጥጥር ሥራዎች በአብዛኛው የሚከናወኑት ከኢትዮጵያ መንግስት ባሇሥሌጣናት ጋር በጋራ በመሆን 
ነው። 
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ያም ሆኖ ከግብር ከፊዮቻቸው የሚገኘው ገንዘብ ሊሌተገባ ሥራ ጥቅም ሊይ ሉውሌ ሰሇሚችሌበት ሁኔታ 
ያሊቸውን ሥጋት በይፊ ሇመናገር ፇቃዯኛ የሆኑ ብዙ ሇጋሾች የለም። የሇጋሾች ስብሰብ የሆነው የሌማት ዕርዲታ 
ቡዴን የተሰኘው አካሌ ሇሂዩማን ራይትስ ዎች በሰጠው በመስክ ጥናት ሊይ ያሌተዯገፇ ምሊሽ ቡዴኑ በሚሰጠው  
ዕርዲታ ዴጋፌ የሚዯረግሊቸውን ፕሮግራሞች አፇጻጸም የሚከታተሌበት ሥርዓት ፕሮግራሞቹ በትክክሌ 
እየተካሄደ እንዯሆነና ዕርዲታው ሇላሊ ተግባር እንዲሌዋሇ እንዯሚያሳይ ገሌጾአሌ። ይሁንና አንዴም ሇጋሽ በጉዲዩ 
ሊይ ነፃ እና ተአማኒ የሆነ ጥናት አሊዯረገም። 
 
ሂዩማን ራይትስ ዎች የሇጋሽ ሀገራት ሕግ አውጪ አካሊትና የቁጥጥር ተቋማት ሇኢትዮጵያ የሚሰጠው የሌማት 
ዕርዲታ የፖሇቲካ አፇናን ሇማካሄዴ እየዋሇ እንዲሌሆነ እንዱመረምሩ ጥሪ አቅርቦአሌ። 
 
‚ኢትዮጵያ ውስጥ መሻሻሌ እንዲሇ ሇማሳየት ካሊቸው ጉጉት የተነሳ የዕርዲታ ባሇሥሌጣናት ይፊዊ ከሆነው 
የመንግስት ስታትስቲክስ ጀርባ ያዯፇጠውን አፇና ሊሇማየት ዏይናቸውን ጨፌነዋሌ፤ የኢትዮጵያን መንግስት 
በገንዘብ የሚዯግፈ ሇጋሾች ካሸሇቡበት በመንቃት የሚሰጡት  ዕርዲታ ሰብአዊ መብቶች እንዱጣሱ አስተዋጽኦ 
እያዯረገ መሆኑን ማየት ይኖርባቸዋሌ።‛ ብሇዋሌ ፔሉጋሌ። 
 
ዯጋፉ መረጃዎች 
 
በ 1983 ዓ.ም የመንግስቱ ኃይሇማርያምን ወታዯራዊ መንግስት በማስወገዴ ሥሌጣን የያዘው ገዢው ፓርቲ 
ብሔርን መሠረት ያዯረጉ ፓርቲዎች ኅብረት ሲሆን በሕዝባዊ ወያኔ ሃርነት ትግራይ (ሕወሃት) የሚመራ ነው። 
መንግስት በ 1987 ዓ.ም መሠረታዊ የሰብአዊ መብቶችን ያካተተ ሕገ መንግስት ያጸዯቀ ቢሆንም በተግባር ግን 
እነዚህ ነፃነቶች ባሇፈት 19 ዓመታት በየጊዜው እየተገዯቡ ሄዯዋሌ። ምንም እንኳ በ 1983 ሥሌጣን እንዯያዘ 
መንግስት የመዴብሇ ፓርቲ ምርጫን ቢያስተዋውቅም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቢሮዎችን ሇመክፇትና ሇማዯራጀት 
እንዱሁም በብሔራዊና የአካባቢ ምርጫዎች ወቅት በነፃ ተንቀሳቅሰው የምርጫ ዘመቻ ሇማካሄዴ ከባዴ እንቅፊቶች 
ይገጥሟቸዋሌ። 
 
85 በመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ በገጠር የሚኖር ሲሆን ከዚህ ውስጥ ከ 10 እስከ 20 በመቶ የሚሆነው 
በየዓመቱ በዓሇምአቀፌ የምግብ ዕርዲታ ሊይ ጥገኛ ነው። ሇኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጠው የውጭ የሌማት 
ዕርዲታ ከኤርትራ ጋር ከ 1990-1992 ዓ.ም በተዯረገው የዴንበር ጦርነት ወቅት ሇጊዜው ጋብ ከማሇቱ በስተቀር በ 
1990 ዎቹ በየጊዜው እየጨመረ ሄድአሌ። በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ከዓሇም ባንክ እና ከውጭ መንግስታት 
ከፌተኛውን ዕርዲታ በመቀበሌ ከአፌሪካ ቀዲሚዋ ነች።  
 
እ.ኤ.አ በ 2008 ሇኢትዮጵያ የተሰጠው ጠቅሊሊ ዕርዲታ 3.3 ቢሉዮን ድሊር ነበር። ከዚህ ውስጥ ዩናይትዴ ስቴትስ 
800 ሚሉዮን ድሊር ያዋጣች ሲሆን በአብዛኛው ሇሰብአዊና ሇምግብ ዕርዲታ ነው። የአውሮፓ ኀብረት 400 
ሚሉዮን ድሊር ሲያዋጣ ብሪታንያም 300 ሚሉዮን ድሊር አዋጥታሇች። ዴህነት ቅነሳን የሚመሇከተውን የተባበሩት 
መንግስታት ዴርጅት የሚሉኒየም የሌማት ግቦች ሇማሳካት ኢትዮጵያ መሌካም ርምጃዎች እያሳየች መሆኑ በሰፉው 
የሚገሇጽ ነው። ይሁንና ይህንን የሚመሇከቱ መረጃዎች በአብዛኛው ከመንግስት የሚወጡና በነፃ ወገኖች 
ያሌተረጋገጡ ናቸው። 
 
ከሪፖርቱ የተወሰደ ጥቅሶች 
 
‚ሁለም ሰው የሚወስዲቸው አነስተኛ ብዴሮች አለ፤ ሆኖም ግን ሇእኛ የተቃዋሚ አባሊት በጣም አስቸጋሪ ነው። 
‘ይህ ከእናንተ መንግስት የመጣ አይዯሇም፣ ከምትጠለት መንግስት የተገኘ ነው። የምትጠለት መንግስት የሆነ ነገር 
እንዱያዯርግሊችሁ ሇምን ትጠብቃሊችሁ?’ ይለናሌ።‛ - አንዴ አርሶ አዯር ከዯቡብ ክሌሌ 
 
‚ትናንትና እንኳ የቀበላው ሉቀመንበር ‘ብዙ ችግር እየዯረሰብህ ነው፤ ሇምን ተጸጽቻሇሁ የሚሌ ማመሌከቻ ጽፇህ 
ገዢውን ፓርቲ አትቀሊቀሌም?’ አሇኝ።‛ - በረሀብ የተጠቃ ሌጅ ያሇውና በዯቡብ ክሌሌ በምግብ ሇሥራ ሴፌቲኔት 
ፕሮግራም ተጠቃሚ እንዲይሆን የተከሇከሇ አንዴ አርሶ አዯር 
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‚የሴፌቲኔት ፕሮግራም ሇገዢው ፓርቲ ታማኝነትን ሇመግዛት እየዋሇ ነው። ይህ ገንዘብ ከውጭ የሚመጣ ነው፤ 
ዱሞክራሲ ከውጭ በሚመጣ ገንዘብ እየተሸረሸረ ነው። ሇመሆኑ ገንዘቡን የሚሌኩት ሠዎች ገንዘቡ ሇምን ሥራ 
እየዋሇ እንዯሆነ ያውቃለ? ዱሞክራሲን ሇማጥቃት እየዋሇ እንዯሆነ ንገሯቸው።‛- አንዴ አርሶ አዯር ከአማራ ክሌሌ 
 
‚ገንዘባችን የፖሇቲካ ተከታዮችን የማፌራት ሥራ ሇመስራት እየዋሇ መሆኑ ግሌጽ ነው።‛- አንዴ የዋነኛ ሇጋሽ 
አማካሪ፣ አዱስ አበባ 
 
‚ማስፇራራትና ማዋከብ በሁለም ስፌራዎችና አካባቢዎች ይታያሌ። የቤቶች ሥራ፣ የንግዴ፣የትምህርት፣የግብርና 
ሥራዎች ፖሇቲካዊ ገጽታ ይሰጣቸዋሌ። ብዙ ሠዎች ሴፌቲኔትና የመሳሰለትን ሇማግኘት ገዢውን ፓርቲ 
እንዱቀሊቀለ ይገዯዲለ ወይም ጫና ይዯርስባቸዋሌ። ብዙዎቹ ላሊ ምርጫ የሊቸውም፤ ተገዯው ነው።‛- አንዴ 
የምዕራብ ሀገር የዕርዲታ ባሇሥሌጣን፣ አዱስ አበባ 
 
‚በእጃቸው ያሇውን መሣሪያ ሁለ፡ ማዲበሪያ፣ ብዴር፣ ሴፌቲኔት ተቃዋሚዎችን ሇመዯፌጠጥ እየተጠቀሙበት 
ነው። ይህንን እናውቃሇን።‛- አንዴ የምዕራብ ሀገር ከፌተኛ የዕርዲታ ባሇሥሌጣን፣ አዱስ አበባ 
 
‚የትኛውን መንግስት እንዳትስ ነው እየገነባን ያሇነው? የምንገነባው የመንግስትን የመቆጣጠርና የማፇን አቅም 
ሉሆን ይችሊሌ።‛- አንዴ የዓሇም ባንክ ሠራተኛ፣ አዱስ አበባ 
 
ሙለ ሪፖርቱን ‚ሌማት ያሇ ነፃነት፡ ዕርዲታ አፇናን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳት እንዯሚዯግፌ‛ ሇማንበብ ይህንን 
ዴረ ገፅ ይጎብኙ፡ http://www.hrw.org/node/93605 
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