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መዛኞቹ ሲመዘኑ 

ስሜነህ 06-23-16 

 

ሪፖርተር ጋዜጣ ነው፤ ጁን 16 /2016 ባወጣው እትሙ አቋሙን ያንጸባረቀበት እና ስለሰብአዊ መብት አጠባበቅ 

ያቀረበው ትርክት የዚህ ጽሁፍ መነሻ ነው፡፡  

እንደሚታወቀው የሰብዓዊ መብት አያያዝን ለማሻሻል ኢሕአዴግ መራሹ መንግሥት ሥልጣን ከያዘ በኋላ ሰብዓዊ 

መብትን ለማሻሻል የተለያዩ የሰብዓዊ መብት ድንጋጌዎችን አፅድቋል፤ የዴሞክራሲ ተቋማትን አቋቁሟል፡፡ ለምሳሌ 

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽንና የሕዝብ እምባ ጠባቂ ተቋማት ተጠቃሽ ናቸው፡፡ ሆኖም ግን እነዚህ ተቋማት 

ከተቋቋሙበት ጊዜ አንስቶ በሥራቸው ላይ ከሕዝብ የሰላ ትችት ይቀርብባቸዋል፡፡ ይህ ደግሞ የሚያሳየው ተቋማቱ 

ገለልተኝነታቸውን ጠብቀው ከሕዝብ የተጣለባቸውን ኃላፊነት ሙሉ በሙሉ እየተወጡ አለመሆኑን ነው፡፡ ለዚህም 

ማሳያ ደግሞ በተለያዩ ጊዜያት ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ተቋማት ማለትም እንደ አምንስቲ 

ኢንተርናሽናል እና ሂውማን ራይትስ ዎች  የሚያወጡት ሪፖርት በሕዝብ ዘንድ የበለጠ ተሰሚነት እያገኘ መምጣቱ 

ነው፡፡ የሚለው የጋዜጣው ዋናው ሀሳብ ሲሆን ለዚህ ድምዳሜው ካቀረባቸው ማሳያዎች መካከልም በተመሳሳይ ስለአጀንዳችን 

ተያያዥ የሆነው ተከታዩ ነው። 

ባለፉት ጊዜያት በተለያዩ የኦሮሚያና የአማራ ክልል አካባቢዎች በተነሱት ግጭቶች ሳቢያ የበርካታ ሰዎች ሕይወት 

ከማለፉም ባሻገር ከፍተኛ የሆነ የንብረት ውድመት ተከስቷል፡፡ እነዚህን ግጭቶች ተከትሎ የኢትዮጵያ የሰብዓዊ 

መብት ኮሚሽን ሰሞኑን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰፊ ሪፖርት አቅርቧል፡፡ ኮሚሽኑ እንደዚህ ዓይነት ሰፋ ያለና 

እስካሁን እምብዛም ያልተለመደ ሪፖርት ለማቅረብ በርካታ ወራትን መፍጀቱ በብዙዎች አስወቅሶታል፡፡ ምንም እንኳን 

ኮሚሽኑ ባቀረበው ሪፖርት በመንግሥት ላይ ጠንከር ያለ ትችት የሰነዘረ ቢሆንም፣ አሁንም ግን በግጭቱ ላይ የታዩትን 

የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች በማሳየቱ ረገድ ትችት ቀርቦበታል፡፡ 

ለምሳሌ ያህል የኦዲተር ጀነራል ቢሮ በየዓመቱ በሚያቀርበው ሪፖርት በመንግሥት አሠራር ላይ ከፍተኛ የሆነ 

ግድፈቶችን እየነቀሰ ያወጣል፡፡ ሆኖም ግን ከዓመት ዓመት እንደሚታየው ችግሮቹ እየተባባሱ ሲሄዱ እንጂ ሲሻሻሉ 

አይስተዋልም፡፡ በአንፃራዊነት የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን የኦዲተር ጀነራል እንኳን ያክል ተከታታይ ሪፖርቶችን ሲያወጣ 

አይታይም፡፡ ይህም በአገሪቱ ያለው የሰብዓዊ መብት አያያዝ ችግር ጥልቀት በግልጽ ያሳያል፡፡ ምክንያቱም በአገሪቱ 

የተለያዩ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች እየተካሄዱ እንዲህ ዓይነት ሪፖርት ለማውጣት ግጭቶችን ብቻ መጠበቁ፣ 

መሠረታዊ የሆነ ችግር እንዳለ ያመላክታል፡፡ 

ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብዓዊ መብት አያያዝ ጉዳይ ከፖለቲካ ዲስኩር የዘለለ ሆኖ ለማየት ብዙዎች ይናፍቃሉ፡፡ . . 

. የሚሉት የጋዜጣው ማሳያዎች ለዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆኑና በእርግጥስ በሃገራችን መንግስት ስለሰብአዊ መብት ያለው አቋምና 

ተግባራዊ እንቅስቃሴ በዚህ እና ከላይ በተመለከተው ደረጃ የሚገለጽ ነው ወይ? የሚለውን ጥያቄ ለማሄስ ይህን ጸሃፊ ያነሳሳ 

ምክንያት ነው። በእርግጥ በዚሁ ትርክት ላይ የሰፈሩት እና ከጸጥታ አስከባሪዎች የመብት ጥሰት ጋር የተያያዙቱ ይህን ተማጋች 

የሚያስማሙት ቢሆኑም ሁሉም የጸጥታ አስከባሪ የሚገለጹበት እንደሆነ በማስመሰል ጉዳን  የመንግስት ለማድረግ የተሞከረበት 

አግባብ ግን ተገቢነት የሌለውና የማይመስል ነው። 
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ይህን ካልን ዘንዳ ወደሙግታችን ስናመራ በጋዜጣው ስለተጠቀሱትና የመንግስትን ስለሰብአዊ መብት አጠባበቅ ከ“ዲስኩር” 

ያልዘለለ ሚና ማረጋገጫ ሆነው ከቀረቡት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች መካከል ሂዩማን ራይትስ ዎችና እጀ ሰባራ ሆነው ከላይ 

በተመለከተው መልኩ የተወሱ የሃገሪቱን የዴሞክራሲ ተቋማት እናገኛለን።  

የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባዩን ገመና በበርካታ ማሳያዎች የሚዘረዝሩ  የጥናት ግኝቶች የተቋሙ ከሳሾችና 

የተቋሙን መንታ ገጽታዎች ያጋለጡት የሀገራት መንግስታት ብቻ ሳይሆኑ በእርሱው መንገድ የተቋቋሙ መንግስታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶችን ጨምሮ የተቋሙ የቀደሙ መሪዎችና መስራቾችም ጭምር እንደሆኑ በተደጋጋሚ ማረጋገጣቸው 

ተቋሙ እንኳንስ ለኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አጠባበቅ ስለራሱም ምሳሌነት ብቁ እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው። እነዚህ 

የጥናት ግኝቶች ካሰፈራቸው መሰረታዊ ነጥቦች መካከል ከርዕሰ ጉዳያችን ጋር በቀጥታ የሚያያዘውም ይገኝበታል።  

ይኸውም ተቋሙ የአሜሪካ ፖሊሲ ተጽእኖ ያረፈበትና ለዚሁም ፖሊሲ የቆመ መሆኑን በመግለፅ በተለይ ከገበያ 

አክራሪነት በተለየ መንገድ የብልጽግናውን መንገድ የተያያዙትን የላቲን አሜሪካ ሀገራት ስለ አሜሪካ ፖሊሲ በመክሰስ 

ፀረ ሴማዊ የሆኑና በሰብአዊ መብት ረገጣ የሚታወቁትን የአውሮፓ ሀገራት እንዳላየ በማለፍ ከሰብአዊ መብት ጥበቃ 

ተቋምነት ይልቅ ጸረ ሴማዊ ድርጅት መሆኑን በተግባር ያረጋገጠ ድርጅት መሆኑን ይገልጻል።  

. . . The Organization of being influenced by united states government 
policy, particularly in relation to reporting on Latin America; 
ignoring anti-Semitism in Europe or being itself an anti – Semitic 
organization biases in relation to the Arab - Israel conflict; and un 
fair and biased reporting of human rights issues in Eritrea and 
Ethiopia. 
 
በማለት ከሳውዲ ለሚቸረው ገንዘብ ሲል እዛው አፍንጫው ስር ያሉ የጸረ ጽዮናዊነት እንቅስቃሴዎችን ችላ ማለቱንና 

ኢትዮጵያ ሀገራችንም የዚሁ ሚዛናዊ ያልሆነው የሂዩማን ራይትስ ዎች ሪፖርት ሰለባ መሆኗን የሚዘረዝሩ መሆኑን 

ጋዜጣው ስለማሳያነት ከመጥቀሱ በፊት ሊያጤነው በተገባ ነበር። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ የሚለውን ተቋም 

ሪፖርት መንግስት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የቀድሞ መሪዎቹ የሚከሱት በበዙና መሰረታዊ በሆኑ ነጥቦች 

በመከፋፈል ነው። ትክክለኛና ጥልቅ ባልሆነ  የመረጃ አሰባሰብ ስልቱ ደካማ እንደሆነ የሚወነጀለው ይህ ተቋም 

በተዛቡና ግራና ቀኝ ባልተቃኙ  የሃገራት መረጣና በርዕዮተ አለማዊ ውግንና በተቀፈደደው (Allegation of 

Selection bias and Allegations of ideological bias) ሪፖርቶቹም በተጨባጭ 

መረጃዎች ይወነጅሉታል። የበጀት ምንጩና ግኝቱም (criticism of fund-raising policies) 

ከጀርባው ያዘለውን አጀንዳና በማን እንደሚጠመዘዝ እንዲሁም ለማንና ስለምን የቆመ ድርጅት መሆኑን የሚያረጋግጥ 

መሰረታዊ ጭብጥ ስለ መሆኑም የደረሰባቸውና ተቋሙን የመረመሩ ሃገራትን ጨምሮ ተቋሙን ሲመሩ የነበሩ የቀድሞ 

አመራሮች ይመሰክራሉ። 

ሂዩማን ራይትስ ዎችን የሚወነጅሉት አካላት ካነሷቸውና ከላይ ከተመለከቱት የክስ ጭብጦች አንፃር አንድ አንድ 

አብነቶች እንመልከት። የተቋሙ መስራችና ለበርካታ አመታት ሊቀመንበር ሆነው የመሩት Robert L. Bern 

Stein የተባሉት ግለሰብ ተቋሙን በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሃን የሰጡት አስተያየትና - አስተያየቱን ተከትሎ 

የተቋሙ  የእንግሊዝ አገር ቅርንጫፍ ሊቀመንበር የሰጡት ምላሽ የሂዩማን ራይት ዎችን ማንነት ቁልጭ አድርጎ 

የሚያሳይ ነው። 

Robert.  L. Bernstein a founder and former chair man of HRW, argued in 
October 2009 that “Human rights watch has lost critical perspective’’ 
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on events in the Middle East. Bernstein argued that “the region is 
populated by authoritarian regimes with appalling human rights records 
yet in recent years Human Rights watch has written for more 
condemnations of Israel for violations of international law than of any 
other country in the region. 
 

በመካከለኛው ምስራቅ ከሚገኙት ሀገራት እነ ሳውዲ አረብያን የመሰለ በሰብአዊ መብት ረገጣ የሚታወቅ፣ በምርጫ 

ያሸነፈ ህዝባዊ መንግስት የሌለባት ሀገርን የመሰለ እንደሌለ ይታወቃል። ሌላውን ትተን እንኳ የዛሬ ሁለት አመት 

ግድም በጉልበት ስራ በሀገሯ የተገኙ የሀገራችን ዜጎች ላይ ላደረሰችው ጉዳትና አሰቃቂ የሆነ ከሰብአዊ መብትም 

ለዘለለው  አሰቃቂ እርምጃዋ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባዩ ሂዩማን ራይትስ ዎች አንዳች ያለው ነገር የሌለ 

መሆኑን ተከትሎ እራሱ ሃገርኛው ጋዜጣ እንዳልተሟገተ እና አቤት እንዳላለ ዛሬ ስለሃገራችን የሰብአዊ መብት 

አጠባበቅ ለዋቢነት መጥቀሱ የሂሱን የወረደ መሆን የሚያመላክት ነው ። ሮበርት በርንስቴይንም ከላይ በተመለከተው 

አግባብ ተቋሙ ሀቀኛ እይታውን እና በጥንቃቄ የተሞላ ምልከታውን አጥቷል። በተለይም በመካከለኛው ምስራቅ 

ሀገራት ላይ ሲሉ የሚከራከሩት ለዚህ ነው። ከዚያ ይልቅ በፀረ ሴማዊ አቋሙ አለማቀፍ ህግጋትን ጠብቃ እራሷን 

በመከላከል ለይ ያለችን ሀገር በሰብአዊ መብት ረገጣ በመክሰስ ተጠምዷል ሲሉም ገመናውን ይነግሩናል።  

ይሁንና እርሳቸውም ቢሆኑ ለዚሁና ተቋሙ አሁን እየሰራ ያለውን ተግባር ያከናውን ዘንድ አቋቁመው ሲመሩት 

የነበረውን ድርጅት በተመለከተ ለሰጡት አስተያየት በእንግሊዝ የሂዩማን ራይትስ ዎች ቅርንጫፍ ዳይሬክተር የሆኑት 

ቶም ፖርተስ (Tom Porteus) የሰጡት መልስ የተቋሙንና የመሪዎቹን መነሻና መድረሻ በእርግጥም ፍንትው 

አድርጎ የሚያሳየን ነው። በርንስቴይን ከድርጅቱ የተባረሩት ሁለት ስለት ያላቸው ቢላዋ   ሆነው  በመገኘታቸው ነው 

ነበር ያሉት።   

በርካታ ስርጭት እንዳለው የሚታወቀው ዘ ታይምስ መጽሄት በ2006 እትሙ ላይ የሂዩማን ራይትስ ዎችን የመረጃ 

አሰባሰብና አጠነቃቀር ዘዴዎችን በተመለከተ ላሰፈረው ጽሁፍ መነሻ ያደረገው በተደጋጋሚ ፍንዳታ የሚስተዋልባቸውን 

የጋዛ ሰርጥና አፍጋኒስታንን ነበር። 

The Times accuses HRW of overriding its own researcher who wished to 
rescind a factually inaccurate report accusing Israel of responsibility 
for the Gaza beach explosion. 
 
ይህ ዘ ታይምስ ላይ የሰፈረውና ሰብአዊ መብት አስጠባቂ ነኝ የሚለውን ተቋም የሚከሰው ትንታኔ እንደሚለውና 

ከላይ በተመለከተው አግባብ የተቋሙ የመረጃ አሰባሰብና አጠነቃቀር ላይ ላዩን የሚሰራ እና ግልብ የሆነ እንዲሁም 

በትክክል የሆነውን እና የነበረውን ሳይሆን እሱ እንዲሆን እና ከተቋቋመበት ፖሊሲና ከጀርባው ከቆሙ ሀገራትና 

ግለሰቦች አንፃር የሚመለከት መሆኑን በመጥቀስ ነው። 

ይህንንም የ ዘ ታይምስ መጽሄት እንዲህ ያብራራዋል። 

HRW has been accused of bias in gathering evidence because it is said 

to be “credulous of civilian witnesses in places like Gaza and 

Afghanistan’’ but “skeptical of anyone in a uniform.’’  በጋዛ ሰርጥ እና 

በአፍጋኒስታን የነበረውን  በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸሙ ድብደባዎችንና የሰብአዊ መብት ረገጣዎችን በተመለከተ 

ተቋሙ  የሰበሰባቸው ማስረጃዎች ከማይመለከታቸውና ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት ከሌላቸው ግለሰቦች እንደሆነ 
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ከላይ በተመለከተው አግባብ የሚዘረዘረው የዘታይምስ ትንታኔያዊ ዘገባ ለዚህና የሂዩማን ራይትስ ዎችን ትክክለኛ 

ያልሆነ የመረጃ ክምችት የተቋሙን መስራች የሆኑትን ሮበርት በርንስቴይን በምስክርነት ጠቅሷል። 

Robert Bernstein, founder of HRW, now accuses the organization of poor 
research methods, for relying on “witnesses whose stories cannot be 
verified and who may testify for political advantage or because they 
fear relations from their own rulers. 
 
ከዚህ አስተያየት የተቋሙን ደካማ እና ኢ-ሳይንሳዊ የሆነ የመረጃ አሰባሰብ ዜዴ የሚያረጋግጡ ሶስት መሰረታዊ  

ጭብጦችን እናገኛለን። 

እነዚህን የሚሠበስበውና በሪፖርቱ የሚያካትተው መረጃ የተገኘው ጉዳዩ ከማይመለከታቸውና ምንም አይነት ግንኙነት 

ከሌላቸው ግለሰቦች መሆኑ አንደኛው ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ ከሪፖርቱ የፖለቲካ ትርፍ እናገኛለን ብለው ከሚያስቡና 

በተቃውሞ ጎራ ከተሰለፉ ሃይሎች ሲሆን በሶስተኛ ደረጃ የሚገኙት የመረጃ ምንጮች ደግሞ በመናገራችን ከመንግስት 

በኩል አደጋ ሊገጥመን ይችላል ብለው ከሚሠጉና እውነታውን ከሚደብቁ ወገኖች ነው፡፡ የሚሉት ይገኙበታል፡፡  

ወደ ዘ ታይምስ ሂዩማን ራይትዎችን የተመለከተ ዘገባ ስንመለስ ከላይ በተመለከተው የሂዩማን ራይትስ ዎች ርባና 

ቢስ የመረጃ ምንጮች የተመለከተውን ጥንቅር የቋጨበት ሃሳብ ገዢና ተቋሙ በሚገባ የሚገለጽበት እንደሆነ 

ለመረዳት እንችላለን፡፡ “HRW does not always practice the transparency, tolerance 

and allow accountability it urges on others.” ሂዩማን ራይትስ ዎች ሁልጊዜም ሃገራት 

እንዲሆኑ እና እንዲያደርጉት የሚዘምርላቸው ግልጸኝነት፣ መቻቻልና ተጠያቂነት በእርሱ ቤት ዋጋ የላቸውም ወይም 

እራሱ አድርጓቸው አያውቅም በማለት ተቋሙ ላይ ያቀረባቸውን የተዛቡ የመረጃ አሰባሰብ ክሶች ይደመድማል፡፡ 

ስለሆነም የኢትዮጵያን ቀርቶ እራሱ የሚገኝበትን ሃገርም የሰብአዊ መብት አያያዝ ለተመለከተ ሂስ ሂዩማን ራይትስ 

ዎች በምንም መመዘኛ ዋቢ ሊሆን አይችልም። 

ሪፖርተር ስለሰብአዊ መብት አያያዝ ካነሳቸው ዋቢዎችም የሲቪክ ሶሳይቲን መክሰም የተመለከተው ይገኝበታልና 

ወደዚያው እናምራ። 

ሪፖርተር ብቻ ሳይሆን የሲቪክ ማህበራትን ከተመለከተው ህግ በተለይ በጀትን የተመለከተውና ዴሞክራታይዜሽን ላይ 

ለሚሰሩ ሲቪክ ማህበራት የገቢ ምንጫቸው 90 በመቶ ከሀገር ውስጥ እንዲሆን የሚደነግግ አዋጅ አለ። ብዙዎች 

“በሀገራችን የዜጎች መብት ላይ የሚሰሩ የሲቪክ ማህበራት የህጋዊነት ሽፋን በተሰጠው አፋኝ አዋጅ ከጨዋታ ውጭ 

በመደረጋቸው ስለዜጎች መብት መማማር፣ ግንዛቤ መፍጠርና መከራከር አልተቻለም’’ ሲሉ ሂስ ያቀርቡበታል። ያም 

ሆኖ ግን እውነታው በመንግስት ስር ያልሆኑ፣ ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ግለሰቦች እና ተቋማት ለአለቆቻቸው መረማመጃ ፤ 

ራሳቸውን አንጥፈው የሚሸጡ፤ ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን አገራቸውን የሚሸጡ መሆናቸው በብዙ አግባቦች የተረጋገጠ 

መሆኑ ነው። እነዚህን ተቋማት አስመልክተው መንግስትን የሚከሱ ሃይሎችን ስንመለከትም አብዛኞቹ የሚከፈላቸውን 

ዩሮ እና ዶላር እስከመነዘሩ ድረስ ለተረፈውና ለተቀረው ጉዳይ ግድ የሌላቸው መሆኑም በተመሳሳይ በብዙ አግባቦች 

የተረጋገጠ መሆኑን ስለሃገራችን የሰብአዊ መብት ጉዳይ ከመሳለቃችን አስቀድሞ ማጤን ያስፈልጋል። ሁሉም እንኳ 

ባይሆኑ አንዳንድ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ስራቸው ይኼ ነው፣ በውድ ዋጋ ይገዟቸዋል፤ የከበረ ወንበር 

ያሰናዱላቸዋል፣ ከዚያም በየባህር ማዶው ያስደሶኩሯቸዋል፤ በቃ። ይህ ሁሉ የሚሆነው ግን ራሳቸውን እና አገራቸውን 

ጮክ ብለው መሳደብ ሲችሉ ነው። “ፈረንጅ ባይደርስልን ኖሮ ተናንቀን እንተላለቅ ነበር’’፤ “ፈረንጅ ባይደርስልን 

ኖሮ በጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ተተብትበን እንሰቃይ ነበር" ሲሉ ነው። ቀፋፊ እና አስነዋሪ ስድቦችን ተሳድበው፣ 
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ህዝባችንን በፈረንጅ አፍ ከስሰው፣ አቁማዳቸውን ሞልተው፣ ደስ በሚያሰኛቸው መንገድ ጥናታቸውን አገባደው፣ 

ህይወቴም መንገዴም ፈረንጅ ነው ብለው የነበረውንም እንዳልነበር የሚያደርጉትን ሃይሎች ስለሃገራችን የሰብአዊ 

መብት አጠባበቅ ምስክር አድርጎ ማምጣት የአይጥ ምስክሯ ድንቢጥ መሆን ነው።   

የከበረ ወንበር ተሰናድቶለት በውድ ዋጋ የተገዛና ፈረንጆቹ ደስ በሚላቸው መንገድ ጥናት ሲሰራ የኖረው ማነው? 

የሚል ጥያቄ ስለአጀንዳችን ሲባል ማንሳት ተገቢ ነው። በምርጫ ታዛቢነት መታወቂያ ሀገሩን ጮክ ብሎ ሲሰድብ 

የነበረውና በፈረንጅ አፍ ሲከስ የነበረውንም ማነው? ብዬም ሃያሲያኖቹን ሁሉ ጠይቃለሁ። ፈረንጅ ባይደርስልን ኖሮ፤ 

(አና ጎሜዝና ቲምክለርከን ባያድለን ኖሮ) ተላልቀነው ነበር ብሎ በአደባባይና በፈረንጅ ሚዲያ ሲደሰኩር የነበረው 

ማነው? ስልም ጥያቄዬን አሰልሳለሁ። መቼም መልሱ  እነዚሁ የሚለቀስላቸው እና ስለሃገራችን የሰብአዊ መብት 

አያያዝ ማማር ቢኖሩልን ተብሎ የሚዘመርላቸው ማህበራትና አመራሮቻቸው የነበሩ ስለመሆናቸው አያጠራጥርም።  

መነሻ በሆነኝ ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ለተመለከተውና ከላይ በግርድፉ ለሰፈረው ኢትዮጵያን የተመለከተ ሂስ በዋቢነት የቀረቡ 

ሃይሎችን እንዲህ ካየን በሰብአዊ መብት አጠባበቅ በኩል እስከነቀርነቶች ሃገሪቱ የምትገኝበትን ደረጃ በመጠኑ ማየት ቢያንስ 

የመንግስትን አቋምና ቁመና ጋዜጣው ካሰፈረው አንጻር ለመመዘን ይረዳናልና ይህንኑ ተመልክተን እንለያይ። 

በዚህች ሃገር የመብቶች ፍረጃና ቅደም ተከተል ሳይቀመጥ የጋራና የግል መብትም ሆነ ሌሎች መብቶች ሳይነጣጠሉ 

ተደጋግፈው የሚጠበቁበት ስርአት በመዘርጋቱ ለሰላም፣ ለልማትና  ለዴሞክራሲ ሥርዓቱ ጠንቅ የነበሩ ምክንያቶች 

ከስመዋል።  

ለሰብዓዊ መብት መከበር እንቅፋት ከሚሆኑ ችግሮች መካከል የመልካም አስተዳደር አለመስፈን አንዱ በመሆኑ 

በዘርፉ የሚስተዋለውን ችግር ለማስወገድ ከህዝቡ ጋር በተደረገ ውይይት ውጤት ማስመዝገብ  የሚያስችል ስርአትና 

አሰራር ተዘርግቷል። 

አሁን በአገራችን ያለው ሁለንተናዊ እድገት ከሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ውጪ የተሣካ እንዳልሆነ 

እንዲሁም ኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊና አህጉራዊ የሠብአዊ መብት ስምምነቶችን በመቀበልና በማጽደቅ የአገሪቷ የህግ 

አካል ሆነው እንዲተገበሩ በማድረግ በዓለም ከሚገኙ አገሮች ባልተናነሠ መልኩ ሃላፊነቷን በመወጣት ላይ መገኘቷም 

ይታወቃልና ሪፖርተር ባሰፈረውና ከላይ በግርድፉ በተመለከተው አግባብ ሃገሪቱ ልትገለጽ አይገባም። ይህ ማለት ግን 

ሪፖርተር ቢጠቀልለውም አጥፊዎች የሉም ማለት አይደለም፤ አሉና። 

ሁሉም ዜጋ  የሰብአዊ መብት ጉዳይ  ከሕገ መንግስቱ በዋናነት ሁለት መሠረታዊ ጥያቄዎችን ለመመለስ ያለመ 

ከመሆኑ ጋር የተያያዘ ስለመሆኑ ይጠፋዋል ብሎ ማሰብ አንድም አለማወቅ ወይም ደግሞ ንቀት ነው፡፡ አንደኛው 

ለዘመናት የግጭት ምክንያት የሆነውን ስልጣንና ሃብት በማእከልና በጥቂት ሃይሎች መከማቸት የፈጠረው ችግር 

ለመመለስ ሕገ መንግስታዊ ዋስትና ያለው የፌዴራል ሥርዓት ማለትም ስልጣንና ሃብት በፌዴራልና በክልሎች መካከል 

መከፋፈሉ እንዲሁም የህዝቦች የማንነት ጥያቄ ለመመለስ ህዝቦች ራሳቸውን የማስተዳደር መብት የሚቀበል መሆኑ  

ነው፡፡ ዋና መነሻውም ህዝቦች ራሳቸውን ማስተዳደር ከቻሉ የራሳቸውን ማንነት፣ ቋንቋ፣ እምነትና  ታሪክ ለማሳደግና 

ወደ ቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ ይችላሉ የሚል ነው፡፡  

የመንግሥት ሥልጣን ምንጩ ሕዝብ/ዜጎች እንደሆኑና መንግስትም ከሕዝብ ላገኘው ሥልጣን የዜጎችን መብት 

የማክበር ግዴታ እንዳለበት የሚያስገነዝብ  ጽንሰ ሃሳብ ነው፡፡ ይህ ጽንሰ ሃሳብ ወደ ኋላ የሕዝቦች ራሳቸውን 

የማስተዳደር መብት በሚል መልኩን ቀይሮ አሜሪካውያን በ1776 ከእንግሊዝ ነፃ ለመውጣት እንዲሁም በፈረንሳይ 

አብዩት ዓይነተኛ መሳሪያ ሆኖ የተለያዩ  ቅኝ ገዥና ንጉሳዊ ሥርዓቶችን በማንኮታኮቱ በሕዝብ የተመረጡ 
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መንግሥታት ብቅ እንዲሉ ትልቅ አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡ በዚህ ሂደት ውስጥ ሰብአዊ መብት የሚለው አስተሳሰብ ወደ 

ፖለቲካ መድረኩ ብቅ ማለት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ (Transformed/emancipated humanity from 

subjects to fully fledged citizenship) ሰዎችን ከተገዢነት ወደ ሙሉ ዜግነት እንዳሸጋገሩና 

ነፃ እንዳወጡ ብዙ ፀሐፊዎች ይስማሙበታል፡፡  

ሌላው ሰብዓዊ መብቶች ባንድ አገር እንዲፈፀሙ ቀዳሚው ኃላፊነት በአገሪቱ ፍ/ቤቶች፣ ሰብአዊ መብት 

ኮሚሽኖች፣ እምባ ጠባቂና ለሌሎች ተመሳሳይ አገራዊ ተቋሞች  የተሰጠ መሆኑና ይህ ተፈፃሚ ባልሆነበት ሁኔታ ብቻ 

ነው ዓለም አቀፍ ተቋሞች ጣልቃ ሊገቡ የሚችሉት የሚለው አስተሳሰብ ሰፊ ስፍራ መያዙም ሊታወስ ይገባል፡፡  

እዚህ ላይ ሳይጠቀስ ማታለፍ የሌለበት ጉዳይ ሰብአዊ መብቶች የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ የሚጎናፀፋቸው 

መብቶች (Natural law conception) ናቸው? ወይስ መብቶች መብት ሊሆኑ የሚችሉት በሕግ በተለይም 

በሕገ መንግሥት እውቅና ሲያገኙ? የሚለው ብዙ ፀሀፊዎችን ለብዙ ዘመን ያከራከረ መሆኑ ነው፡፡ እርግጥ ነው 

ሰብአዊ መብቶች ከስማቸው ጭምር መረዳት እንደሚቻለው ሰው ሰው በመሆኑ የሚጎናፀፋቸው ቢሆኑም ሕጋዊ (ሕገ 

መንግስታዊ) እውቅና ካልተሰጣቸው ተፈፃሚ የመሆናቸው ጉዳይ አከራካሪ በመሆኑ መሠረታዊ መብቶች 

(Fundamental Rights) ለመባል ሕገ መንግሥታዊ እውቅና የግድ ይላል የሚሉ ተከራካሪዎች መኖራቸው 

ነው፡፡ በርግጥም ይህ መከራከሪያ ሚዛን የሚደፋ መሆኑን ካለፉትና ህገ መንግስታዊ ዋስትናን ከነፈጉት ስርአቶች 

በመማር ሃገራችን የሰብአዊ መብትን ጉዳይ በነቢብ ብቻ ሳይሆን በተግባርም ይረጋገጥ ዘንዳ ህገመንግስታዊ ዋስትናን 

ሰጥታለች።  

ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ጉዳይ የመብቶች ይዘትና ገደብ ነው፡፡ እላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው የትኛውም ዓይነት 

መብት በዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ሰነድም ይሁን ባንድ አገር ሕገ-መንግስት ሲካተት የመጀመርያውና ቀዳሚው 

ዓላማ እንዲከበርና እንዲፈፀም ነው፡፡ ይህ እንዲሆን ደግሞ አስፈላጊ ተቋሞች መኖርንና ሥልጣንና ኃላፊነታቸውን 

መወጣትን ይጠይቃል፡፡ አለበለዝያ መብቶች በወረቀት ላይ የሰፈሩ ጌጦች ይሆኑና ዜጎችም በመንግሥት ላይ አመኔታ 

እንዳይኖራቸው እንዲሁም ከዛ በከፋ መልኩ የተረጋጋ የፖለቲካ ሥርዓት እንዳይኖር ምቹ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል፡፡ 

ይህ ሲባል ግን መብቶች ፍፁምና ገደብ የሌላቸው ናቸው ብለው እንደሚዘምሩት የከሰሩ ፖለቲከኞች መታሰብም  

የለበትም፡፡ ሁሉም ዓለምአቀፍ ሰነዶችና አብዛኞቹ ሕገ-መንግሥቶች መብቶች ላይ የተወሰነ ገደብ ሊኖራቸው 

እንደሚችል ማመናቸውና መቀበላቸው ሊሰመርበት ይገባል፡፡  


