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በአገራችን በመገንባት ላይ ባለው ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ስርአት ላይ በተከታታይ የሚያካሂዱትን የሃሰት ውንጀላ
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የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ፅህፈት ቤት “The Ethiopian human Rights lands scape in the context of Right

based approach” በሚል ርእስ ያሳተመው ባለ 166 ገፅ ሰነድ በተቀናጀ መንገድ ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ ላይ
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በማድረግና ከእነርሱ ጋር በመመካከር የሚካሄድ ሆኖ ሳለ ከዚህ በተቃራኒው እነርሱን ከቀያቸው በማፈናቀል እና የሰብአዊ
መብታቸውን በመርገጥ እንደተፈጸመ የሚያስመስል የሀሰት ዘመቻቸውን እንደተያያዙት ያወሳል።
ከዚህም ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ መንግስት በግብርናው ዘርፍ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት ሰው ያልሰፈረባቸውን
መሬቶች በማልማት የሀገሪቱን ሕዝቦች ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያካሂደውን ጥረትም ለውጭ ባለሃብቶች ከተሰጠው
ባዶ መሬት በላይ እንደተሰጠ በማስመሰል፣ በአሃዝ በማጋነን፣ በሊዝ የሚከራየውን መሬት በሽያጭ እንደተላለፈ፣ እንዲሁም
ዜጎችን በሀይል በማፈናቀል የሚፈጸም በማስመሰል የመሬት ቅርምት (Land grabbing) እንደሆነ አድርገው የሚገልጹበትን
መሰረተ ቢስ ውንጀላም ይዳስሳል።
በሌላ በኩልም ዜጎችን ወደ ተሻለ ለም መሬት በማስፈር ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ከዜጎች ጋር በመወያየት እና
ስምምነት ላይ በመድረስ አስፈላጊ የሆኑ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎችን በማካሄድ ተግባራዊ የተደረገውን የመንደር
ማሰባሰብ እንቅስቃሴም በማጣጣል ዜጎችን በሀይል በማፈናቀል እየተፈፀመ እንደሆነ በማስመሰል የከፈቱትን ዘመቻ በዓለም
አቀፍ ቡድኖች ጭምር መሰረተ ቢስነቱ ተረጋግጦ ሳለ ዓላማቸው እውነቱን ፍለጋ ስላልሆነ አጠናክረው መቀጠላቸውን
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ሰነዱ በኤምባሲዎች፣ በብዙሃን መገናኛዎች በአጠቃላይ በዜጎች ዘንድ በቂ ግንዛቤ ተይዞበት በርዕዮተ ዓለማዊ መነሻነት
በሀገራችን ጥቅም ላይ የተከፈተውን ዘመቻ ለመከላከል እንዲያስችል ያለመ መሆኑ ተገልጿል፤ በሰነዱ ላይ ቀደም ሲልም
ለጋዜጠኞች፣ ለኤዲተሮች፣ ለመገናኛ ብዙሃን እና ለኮሙዩኒኬሽን ሀላፊዎች ይህንኑ የተቀናጀ እና ተከታታይ የሀሰት ውንጀላ
በተናበበ እና ወጥ በሆነ መንገድ እንዴት መመከት እንዳለባቸው ግንዛቤ የሚያስጨብጡ ተከታታይ ስልጠናዎች
እንደተሰጠም ከጽ/ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።

