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ለገበያ አክራሪነት አንንበረከክም !! 

ስሜነህ 12-23-16 

በአገራችን እየተገነባ በሚገኘው ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ትልቁ ፈተና ሥርዓቱ በሚፈቅደው 

አግባብ የአገሪቱ ሕዝቦች በሰላማዊ መንገድ የሚያቀርቡትን ቅሬታና ጥያቄዎች  በመጥለፍ 

ወደ ሁከትና አውዳሚ እንቅስቃሴዎች ለመቀየር የሚረባረቡ የውጭ ኃይሎች ዋነኞቹ 

ስለመሆናቸው በተደጋጋሚ የታየ ነው። ይልቁንም በሰብዐዊ መብት ተከራካሪነት ስም 

የሚንቀሳቀሱት እነዚህ ኃይሎች ከምርጫ 97 በኋላ በለየለትና ባፈጠጠ መልኩ 

የተንቀሳቀሱ መሆናቸውም ይታወቃል ፡፡   

በቅርቡ እንኳን ታላቁን የኢሬቻ በዓል ከማወክ ጀምሮ በልዩ ልዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች 

ከተካሄደው ውድመትና ቃጠሎ በስተጀርባ እጃቸው ያለበት ስለመሆኑ ማሳያው በሕገወጦች 

ላይ የተወሰዱትን እርምጃዎች ጨምሮ ሕግ የማስከበር ግዴታ ያለበትን መንግስት 

ስላደረጋቸው መከላከሎችና ስለወሰዳቸው እርምጃዎች ያወጧቸው ኮናኝ መግለጫዎች 

ሊጠቀሱ ይችላሉ።   

ከፍተኛ ውድመት ካስከተሉ እንቅስቃሴዎች ጀርባ ሆነው በማጋጋል ብቻ ሳያበቁ ለእነዚህ 

ኃይሎች በሰብአዊ መብት ስም ሽንጣቸውን ገትረው ይከራከራሉ። ይህ እንቅስቃሴያቸው 

ሳያንስ የኦነግና የግንቦት ሰባት መሪዎች ከግብፅ መንግሥት ተቋማት ጋር እጅና ጓንት 

ሆነው ባቀነባበሩት ሴራ የአገሪቱ ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ በመውደቁ የወጣውን እና 

ይልቁንም እነርሱ የሚገኙባቸው አገራት (ፈረንሳይን ልብ ይሏል) ሳይቀሩ እየተጠቀሙበት 

ያለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመግለጫዎቻቸው ከማውገዝ ባሻገር አዋጁ በሚከለክለው 

እንቅስቃሴ ውስጥ ተገኝተው ለታሰሩ ኃይሎች ጥብቅና ሲቆሙም መሰንበታቸው 

ይታወቃል። 

በአንድ አገር የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ተፅዕኖ ከሚያሳደሩ ጉዳዮች መካከል 

አለመረጋጋት አንዱ ነው ፡፡ የእነዚህ ኃይሎችም ሚናም ይኸው ነው። ተቃራኒ ከሆኑ 

አገራት ጋር ተሰልፈው የልማት እንቅስቃሴዎቻችንን ማወክ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል፤ 

ሲፒጄ እና ሂዩማን ራይትስ ዎች የተባሉት ተቋማት ዋነኞቹ ሲሆኑ፤ ለበርካታ ዓመታትም 
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ኢትዮጵያን ለእነርሱ መልስ በመመለስ ስራ አስፈትተዋታል። ዛሬም የአስቸኳይ ጊዜ 

አዋጁን በተላለፉ ግለሰቦች ላይ የተወሰደውን እና የሚወሰደውን እርምጃ በማውገዝ ላይ 

የሚገኙት ስለሰብአዊ መብት ብለው ሳይሆን ሌላና ሩቅ አጀንዳ ስላላቸው ነው።ይህን ደግሞ 

የለመዱት በኛ ሳይሆን በሌሎች የዓለም አገራት ነው። ይህ ትርክትም ይህንኑ የሚያወሳና 

ከጀርባችን የማይወርዱበትን ምክንያት የሚያጠይቅ ነው። ከእነዚህ ተቋማት መካከል 

ስለዚህ ጉዳያችን የመረጥነው ደግሞ የተባለውን ተቋም ነው። 

ብዙዎች ሂዩማን ራይትስ ዎችን የአሜሪካ ፖሊሲ ተጽእኖ ያረፈበትና ለዚሁም ፖሊሲ 

የቆመ መሆኑን ይገልጻሉ ። በተለይ ከገበያ አክራሪነት በተለየ መንገድ የብልጽግናውን 

መንገድ የተያያዙትን የላቲን አሜሪካ አገራት ስለ አሜሪካ ፖሊሲ በመክሰስ ፀረ ሴማዊ 

የሆኑና በሰብአዊ መብት ረገጣ የሚታወቁትን የአውሮፓ አገራት እንዳላየ በማለፍ ከሰብአዊ 

መብት ጥበቃ ተቋምነት ይልቅ ጸረ ሴማዊ ድርጅት መሆኑን በተግባር ያረጋገጠ ድርጅት 

መሆኑንም ይመሰክራሉ።  

“…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’’ 

ከሳውዲ ለሚቸረው ገንዘብ ሲል እዚያው አፍንጫው ስር ያሉ የጸረ ጽዮናዊነት 

እንቅስቃሴዎችን ችላ ማለቱን በማውሳት ከስሙ ተቃራኒ የሆነ ድርጅት መሆኑንም 

የሚናገሩለት በርካቶች ናቸው። አገራችንም የዚሁ ሚዛናዊ ያልሆነው የሂዩማን ራይትስ 

ዎች ሪፖርት ተደጋጋሚ ሰለባ ሆናለች። ይህንና 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 የሚወነጀለው ይህ ተቋም፤ በተዛቡና 

ግራና ቀኝ ባልተቃኙ የአገራት መረጣና ርዕዮተ ዓለማዊ ውግንና በተቀፈደደው 

(Allegation of Selection bias and Allegations of ideological bias) ሪፖርቶቹም 

በተጨባጭ መረጃዎች ይኮነናል። የበጀት ምንጩና ግኝቱም (criticism of fund-raising 

policies) ከጀርባው ያዘለውን አጀንዳና በማን እንደሚጠመዘዝ፤ እንዲሁም ለማንና ስለምን 
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የቆመ ድርጅት መሆኑን የደረሰባቸውና ተቋሙን የመረመሩ አገራትን ጨምሮ ተቋሙን 

ሲመሩ የነበሩ የቀድሞ አመራሮች ይመሰክራሉ። 

ከእነዚህ መካከል የተቋሙ መስራችና ለበርካታ አመታት ሊቀመንበር ሆነው የመሩት 

Robert  L.  BernStein. የተባሉት ግለሰብ ተቋሙን በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሃን 

የሰጡት አስተያየትና  አስተያየቱን ተከትሎ የተቋሙ የእንግሊዝ አገር ቅርንጫፍ 

ሊቀመንበር የመለሱት 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’’ 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 low than of any other country in the region. 

በመካከለኛው ምስራቅ ከሚገኙት አገራት እነ ሳውዲ አረብያን የመሰለ በሰብአዊ መብት 

ረገጣ የሚታወቅ፤ በምርጫ ያሸነፈ ሕዝባዊ መንግስት የሌለባት ሀገር እንደሌለ 

ይታወቃል። ሌላውን ትተን እንኳ፤ የዛሬ ሶስት ዓመት ግድም ለጉልበት ስራ በአገሯ 

በተገኙ የኢትዮጵያ ዜጎች ላይ ላደረሰችው ጉዳትና አሰቃቂና ከሰብአዊ መብትም ለዘለለው  

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

የሌለ መሆኑን ልብ ይሏል ። ሮበርት በርንስቴይንም ከላይ በተመለከተው አግባብ 

እንዳለው ተቋሙ ሀቀኛ እይታውን እና በጥንቃቄ የተሞላ ምልከታውን አጥቷል። 

በተለይም፤ በመካከለኛው ምስራቅ አገራት ላይ ሲሉ የሚከራከሩት ለዚህ ነው። ከዚያ 

ይልቅ በፀረ ሴማዊ አቋሙ ዓለም አቀፍ ሕግጋትን ጠብቃ እራሷን በመከላከል ለይ ያለችን 

አገር 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።“… the organization rejected Bernstein obvious double standard” 
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በርንስቴይን ከድርጅቱ የተባረሩት ሁለት ስለት ያላቸው ቢላዋ ሆነው በመገኘታቸው ነው 

እንደማለት፤   

ዘ ታይምስ የተሰኘው እና በርካታ ስርጭት እንዳለው የሚታወቀው መጽሄት 2006 ላይ 

የሂዩማን ራይትስ ዎችን የመረጃ አሰባሰብና አጠነቃቀር ዘዴዎች በተመለከተ ላሰፈረው 

ጽሁፍ መነሻ ያደረገው ተደጋጋሚ ፍንዳታ የሚስተዋልባቸውን የጋዛ ሰርጥንና 

አፍጋኒስታንን ነው። 

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∙ በማለት፤ 

በ ዘ ታይምስ 2006 ላይ የሰፈረውና ሰብአዊ መብት አስጠባቂ ነኝ የሚለውን ተቋም 

የሚከስሰው ትንታኔ እንደሚለው የተቋሙ የመረጃ አሰባሰብና አጠነቃቀር ላይ ላዩን 

የሚሰራ እና ግልብ የሆነ፤ እንዲሁም በትክክል የሆነውን እና የነበረውን ሳይሆን እሱ 

እንዲሆን እና ከተቋቋመበት ፖሊሲና ከጀርባው ከቆሙ አገራትና ግለሰቦች አንፃር 

የሚመለከት መሆኑን በመጥቀስ ነው። 

ይህንንም የዘ 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 ረገጣዎች በተመለከተ ተቋሙ የሰበሰባቸው ማስረጃዎች 

ከማይመለከታቸውና ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት ከሌላቸው ግለሰቦች እንደሆነ ከላይ 

በተመለከተው አግባብ የሚዘረዘረው የዘ ታይምስ ትንታኔያዊ ዘገባ 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 
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verified and who may testify for political advantage or because they fear  

relations from their own rulers. 

ሮበርት በርንስቴይንን ጠቅሶ ዘ ታይምስ ባሰፈረው ትርክት የተቋሙን ደካማ እና ኢ-

ሳይንሳዊ የሆነ የመረጃ አሰባሰብ ዜዴ የሚያረጋግጡ ሶስት መሰረታዊ  ጭብጦችን 

እናገኛለን። 

ተቋሙ የሚሠበስበውና በሪፖርት የሚያካትተው መረጃ የተገኘው ጉዳዩ 

ከማይመለከታቸውና ምንም አይነት ግንኙነት ከሌላቸው ግለሰቦች መሆኑ አንደኛው ነው፡፡   

ከሪፖርቱ የፖለቲካ ትርፍ እናገኛለን ብለው ከሚያስቡና በተቃውሞ ጎራ ከተሰለፉ ኃይሎች 

የሚለው ሁለተኛው ሲሆን፤ በሶስተኛ ደረጃ፤- የሚገኙት የመረጃ ምንጮች ደግሞ 

በመናገራችን ከመንግስት በኩል አደጋ ሊገጥመን ይችላል ብለው ከሚሠጉና እውነታውን 

ከሚደብቁ ወገኖች ነው፡፡ የሚሉት ይገኙበታል፡፡  

ወደ ዘ ታይምስ የ2006 ሂዩማን ራይትዎችን የተመለከተ  ትንታኔዊ ዘገባ ስንመለስ፤ ከላይ 

በተመለከተው የሂዩማን ራይትስ ዎች ርባና ቢስ የመረጃ ምንጮች የተመለከተውን ጥንቅር 

የቋጨበት ሃሳብ ገዢና ተቋሙ በሚገባ የሚገለጽበት እንደሆነ ለመረዳት እንችላለን፡፡ 

በዚህም መጽሔቱ፤ “HRW does not always practice the transparency, tolerance 

and allow accountability it urges on others.”  ነው ያለው፤ ሂዩማን ራይትስ ዎች 

ሁልጊዜም አገራት 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 የሚገኝበትንም አገር የሰብአዊ መብት አያያዝ ለተመለከተ ሂስ 

ሂዩማን ራይትስ ዎች በምንም መመዘኛ ብቁ ሊሆን አይችልም። 

በእርግጥ፤ የዚህ ተቋም ገመናና ሴራ በሚገባ ይተንተን ከተባለ በእኛ ደረጃ የማይቻልና 

ከበርካታ ዶሴዎችም በላይ ነው፡፡ የእስራኤሉ NGO Monitor የሚባለው ተቋም ዋና ስራው 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን በተለይም በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ የሚሰሩትን በጥብቅ 

መከታተል ነው። ከሁሉ በላይ ግን ተቋሙ የሂዩማን ራይትስዎችን እንቅስቃሴ በንቃት 

ይከታተላል፡፡ ይህን የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባይ ድርጅት በተመለከተ ያሰናዳቸው 
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የጥናት ጥርቅሞች ከመብዛታቸው የተነሳ የተቋቋመው ራሱ ለዚሁ ነው የሚሉ ወገኖች ብዙ 

ናቸው፡፡ 

በእርግጥ ድርጅቱ እስራኤላዊ ነው፡፡ በእስራኤል አልደገፍም ቢልም ብዙዎች  

አያምኑትም፡፡ በዋናነት የምርምር ተቋም ነውና፤ እንዲሁም ሂውማን ራይትስ ዎች 

የተባለው ድርጅት እስራኤልን አስመልክቶ በሚያወጣቸው ሪፖርቶች ደስተኛ አይደለምና 

በ2009 እጅግ የተደራጀ (በየትኛውም አገር ባልተሰራ ደረጃ)  በእስራኤልና በሂውማን 

ራይትስ ዎች መካከል ስላለው የተዛባ ግንኙነት ሰፊ ዶክመንት ይፋ አድርጓል፡፡   

የአሜሪካ መንግስት ለየትኛውም ዓይነት መፈንቅለ መንግስት መስፈሪያ የለኝም ቢልም 

ቅሉ፤ የ2004ቱን የሄይቲ መፈንቅለ መንግስት ‹‹በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ›› ሲል አዲስ 

ስም አወጣለት፡፡ ይህ የሆነው ስለሚፈልገው ብቻ ነው፡፡ ሂውማን ራይትስ ዎች ደግሞ 

በሚያስገርም መልኩ ከመፈንቅለ መንግስቱ ጀርባ ነበር፡፡ ለ2009ኙ የሁንዱራንስ  

መፈንቅለ መንግስትም የሂውማን ራይትስ ዎች አስተዋፅኦ የሚያስደነግጥ ነበር፡፡ 

በቬንዙዌላ ላይ ያወጣው ሪፖርትና ምላሽም ሁሉንም  ግራ አጋብቶ እንደነበር መዘንጋት 

የለበትም፡፡  ከዩክሬኗ ኬቭ አብዮት በስተጀርባም የሂውማን ራይትስ ዎች ደጋፊዎችና 

በጀት መዳቢዎች መኖራቸው በተግባር ተረጋግጧል፡፡ ቅርቡ በቱርክ ከተሞከረው 

መፈንቅለ መንግስት ጀርባም የነበረው ይኸው “የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ” ባይ 

ድርጅት ነው።   

ወቅቱ September 11 ነው፡፡ (2001 ዓ.ም) አሜሪካ በዚህ ቀን በሽብርተኝነት ጥቃት 

ታምሳለች፡፡ ያኔ አሜሪካ ይመሩ የነበሩት ደግሞ ሪፐብሊካኑ ትንሹ ቡሽ ነበሩ፡፡ ታዲያ 

እኚህ ሰው ኮንግረሳቸውን ሰብስበው ኮሚቴ አቋቋሙና ኤፍ ቢ አይና ሲ አይ ኤ ለተባሉት 

ወታደራዊ የስለላ ተቋሞቻቸው ያልተመጣጠነ ስልጣን (Imbalance Power) የሚሰጥ ረቂቅ 

ሕግ እንዲዘጋጅ አደረጉ፡፡ ሕጉንም በምክር ቤታቸው ሙሉ ድምፅ  አጸድቀው ተግባር ላይ 

ሲያውሉት ከዓመት በላይ ጊዜ አላጠፋም፡፡ 

ይህ September 2002 ላይ ታትሞ የተሰራጨው (Re examining (civil liberties) አገሪቱ 

በሰብአዊ መብቶች ላይ የነበራትን አቋምና ፍልስፍና እንደገና የከለሰውን ሰነድ ጭብጥ 

በርካታ ፀሀፍት እንዲህ ሲሉ ገልፀውታል፡፡ “Since the September 11 attacks, the US 

government’s mode of operations has too often been at odds with care 
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American and international human rights principles.” በቡሽ አስተባባሪነት ተግባር ላይ 

እንዲውል የተሰናዳው ይህ ሰነድ በአሜሪካና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ቁልፍ  

ከሆኑት የሰብአዊ መብት መርሆች ጋር የሚጣረስና ቁብ የሌለው ነው፡፡  

ሰነዱ በእርግጥ አግባብ በሆኑ ፖሊሶች የሚደረገውን ስለላ የከለከለ ቢመስልም በተግባር 

ግን እንዳልሆነ the Portland tribune የተሰኘው የብዙሃን መገናኛ እንዲህ ይጠይቃል፡፡  

Recently New York City and Chicago have won legal battles to end 

consent decrees that prohibited their police from spying, but others 

question the efficiency of permitting police spying in the way against 

terrorism. Chicago authorities say the city police have yet to utilize the 

new spying power. 

ያልተመጣጠነ እና ከ;aለም አቀፍ ሰብአዊ መብት መርሆች ጋር እጅግ የተጣረሰ ስልጣን 

የሚያጎናፅፈውን አዲሱን ሕግ በተመለከተ ተግባር ላይ ስለመዋሉ የጠየቀው Washington 

post ደግሞ፤ በ2002 ታህሳስ ላይ ያሰፈረው ዘገባ በሲ አይ ኤ ባለስልጣናት እና ሰራተኞች 

ተሰልለውና ስልካቸው ተጠልፎ በተገኘባቸው መረጃ በጓንታናሞና የአሜሪካ የስለላ 

መዋቅሮች በተደራጁባቸው አገራት በሚገኙ እስር ቤቶች የተያዘበትን አግባብ እንዲህ 

ይገልፀዋል፡፡          

Stress and duress” “techniques repostedly   described by U.S national 

security officers include keeping prisoners. Standing or   kneeling for 

hours in blanch hoods, binding then  awkward; painful positions, depriving 

them of sleep with 24 hour lights.  

Subjecting them to loud noise “softening up” by beating throwing them 

blind folded in to walls and depriving wounded prisoners of adequate pain 

control medicines.  

ጋዜጣው ለዚህ ዘገባውም ዋቢ ያደረገው ወታደራዊ የሕግ ባለሙያዎችን፤ የዓለም አቀፉን 

ቀይ መስቀል ማህበርና የሥለላ ተቋሙን ሰነዶች ነው፡፡ 
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ይህ በሆነ ጊዜ ታዲያ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ የሚለው ተቋም ትንፍሽ 

ሊል ቀርቶ ከጀርባው ያለውም እርሱው እንደሆነ የእስራኤሉ NGO A monitor እና ሂዩማን 

ራይትስ ዎችን ጠንቅቀው የሚያውቁት የቀድሞ አመራሮችና መስራቾቹ ይመሰክራሉ፡፡  

ይህ ነው እንግዲህን በተደጋጋሚ ለገበያ አክራሪነት አልንበረከክም ያለችውን አገር 

በየምናምንቴው እና አርቲ ቡርቲው የሚወነጅላት፤ 

 


