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ለማያቅሽ ታጠኝ! አለ ያገሬ ሰው 

ኮንግረስማን ሮራባከር እውነት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ወይስ…? 

እ.ኤ.አ መጋቢት 9 ቀን 2017 ዓ.ም. በኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ የሀውስ የአፍሪካ፣ የአለም ጤና፣ የአለም 

ሰብአዊ መብቶችና የአለምአቀፍ ድርጅቶች ንኡስ ኰሚቴ ሊቀመንበር ዋና አዘጋጅነት  በኢትዮጵያ ላይ 

HR-128 በመባል የሚጠራውን ረቂቅ የአሜሪካ የተወካዮች ም/ቤት ለማፅደቅ የምስክርነት 

ስነስርዓት(Hearing) ተካሂዶ ነበር፡፡ እኔም የኢትዮጵያ ጉዳይ እንደማንኛውም ትውልደ ኢትዮጵያዊ 

ያስጨንቀኝ ስለነበር ትኩረት ሰጥቼ ተከታትየዋለሁ፡፡ የዚህ ፅሁፌ ዓላማ በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ 

ለመዘገብ አይደለም፡፡ ነገር ግን ምስክርነት ሲሰጥ የተገኙት ተናጋሪዎች  አገሬን በውሸት በአደባባይ ስሟን 

ሲያጠፉ ማንነታቸዉ የማይታወቅ እየመሰላቸው ወይም የሚያጋልጠን የለም በሚል እሳቤ ተነስተው 

እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝም፡፡ ስለዚህ መታወቅ የሚገባውን ስለ ኮንግረስማን ሮራባከር ጉዳይ 

ለማቅረብ ተገደድኩ፡፡ 

 

ለምስክርነት ከቀረቡት ከኮሎራዶው ዳያቆን ዮሴፍ ልጀምር፣ ይህ ዳያቆን ከምስክርነቱን በኋላ ለግንቦት 7 

ልሳን ለሆነው ኢሣት ዘርዘር ያለ መግለጫ ሰጥተው ነበር፡፡ በዚህም ንግግራቸው የሪዞሉሽኑን ደጋፊ (co-

sponsor) በመሆን ከኰሎራዶ ግዛት የመጡትን የተወካዮች ም/ቤት አባል የኮንግረስ ማን ማይክ ሆፍማን 

በአካባቢያቸው ያሉትን ኢትዮጵያዊያን አስተባብረው እንዲመረጡ ለማድረግ ዘመቻውን ሲያስተባብሩ 

የነበሩ ግለሰብ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡ ለነገሩ ይህ ግለሰብ ማይክ ሆፍማንን ቤታቸው በመጋበዝ 

ለሚስታቸውም የኢትዮጵያን የሀበሻ ቀሚስ የሚሸልሙ መሆናቸው በቅርብ የሚያውቋቸው ሰዎች ሲናገሩ 

ሰምቻለሁ፡፡ ታድያ ይህ የዳያቆኑ ድርጊት በጐነታቸው ሣይሆን ይህን የም/ቤት ሰው መንከባከብ 

የመረጡት ለእርሣቸው የፖለቲካ ፍላጐትና አላማ ያልተመቸውን በሕዝብ ምርጫ ስልጣን ላይ ያለውን 

መንግስት ወይም ኢህአዴግን በአሜሪካ መንግስት ጫና እንዲደረግበት ለማግባባት ነበር፡፡ ይኸው 

የም/ቤቱም ሰው ቃል በገቡላቸው መሰረት በክሪስ ስሚዝ የተዘጋጀውን ሪዞሉሽን በመደገፍ ውለታቸውን 

እንደሚመልሱ ገለፁላቸው፡፡ ዳያቆን ዮሴፍም በመንግስት ተቃዋሚ የፖለቲካ አባልነታቸው የተሰጣቸውን 

አጀንዳ ለእኝሁ የም/ቤት አባል አሸከሟቸው፡፡  

 

ከዚህ የበለጠ የገረመኝ ግን በምስክርነት ወቅት በንኡስ ኮሚቴው አባልነታችው የተገኙት ኮንግረስማን 

ሮራባከር የተናገሩት ነው። ግለሰቡ በወቅቱ ሲናገሩ “ኢትዮጵያ በአሜሪካ እርዳታ በምታገኘው መሣሪያና 

ድጋፍ  ዜጐች ሲገደሉ አይቻለሁ” ሲሉ መናገራቸዉን ስሰማና ኢትዮጵያ ከአሜሪካ አንድም የጦር መሳሪያ 

እንደማታገኝ ባሉበት የሀገር መሪነት ደረጃ ተቀምጠው አለማወቃቸው ነው። በንግግራቸውም 
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በተመረጡበት ዲሰትሪክት እንደሚያውቁት በተደጋጋሚ የጠቀሱት አንድ ግለሰብ “ምን በበላበት ይጮሃል” 

እንዲሉ የደረሰበትን በደል ለአብነት ማቅረባቸው የግለሰቡን ማንነትና ከኮንግረስማን ሮራባከር ጋር 

ያላቸውን የጥቅም ግንኙነት በይፋ መነገር ያለበት ይመስለኛል፡፡ 

 

ነገሩ እንዲህ ነው፡- እኔ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ከመምጣቴ በፊት በኢትዮጵያ ስለ ጉዳዩ ለማወቅ 

በሚያስችለኝ ሁኔታ ውሰጥ እሰራ ነበር፡፡ ኮንግረስማን ሮራባከር በንግግራቸው "ጴጥሮስ" በማለት 

ይገልፁት የነበረው ግለሰብ ጴጥሮስ ብርሃኔ  የሚባል ኤርትራዊ ሲሆን፣ አባቱ አቶ ብርሃኔ በኢትዮጵያ 

የአረቄ  ፋብሪካ ባለቤት የነበረ፣ በደርግ ዘመን የግል ሀብቶች በሚወረሱበት ወቅት በአዋጅ ሣይሆን 

በቀላጤ ወይም በደብዳቤ ንብረቱ የተወረሰበት ግለሰብ ነው:: ግለሰቡ ኢህአዴግ ወደ ስልጣን በመጣበት 

ወቅት በወቅቱ የነበሩ ባለስልጣናትን አነጋግሮ ይህ የተወረሰበት የአረቄ ፋብሪካ እንዲመለስለት ጥያቄ 

ያቀርባል፡፡በወቅቱም የፋብሪካው ማኔጅመንት ሲጠየቅ የግለሰቡ ድርሻ 10% የመንግስት ድርሻ ደግሞ 

90% በመሆኑ፣ በወቅቱ ይህን የማስመለስ ሥራን በሀላፊነት የሚከታተለው መሥሪያ ቤት ፋብሪካው 

በጨረታ ተሸጦ ድርሻውን እንዲሰጠው ይወሰናል፡፡ በዚህ መሰረት ከ8 - 10 ሚሊዮን ብር እንዲሰጠው 

በዚህ ካልተስማማ ደግሞ ከመንግስት ጋር እንዲደራደር ይወሰናል፡፡ ግለሰቡ ግን ሙሉ ፋብሪካው 

ካልተመለሰልኝ በሚል ያኰረፈ የኤርትራ ተወላጅ የሆነ አሜሪካዊ ነው፡፡ ይህ እንደ ኢትዮጵያዊ 

እንደተበደለ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደተፈፀመበት በወቅቱ የምክር ቤቱ ሰው የሚጠቅሱት 

በሚመረጡበት አካባቢ እንዲመረጡ ድጋፍ ከሚያደርጉላቸዉ ሰዎች ውስጥ አንዱ ጴጥሮስ ብርሃኔ  

ስለሆነ ነው። 

 

ኮንገረስማን ሮራባከር የግለሰቡን ጉዳይ በተለያዩ ጊዜ የመንግስትን ባለስልጣናት የቀድሞውን ጠ/ሚኒስትር 

አቶ መለስ ዜናዊን ጨምሮ አነጋርግረዋል ደብዳቤም ጽፈዋል፡፡ በዚያ ወቅት አንድም ቀን ስለ ሰብአዊ 

መብት ጉዳይ ተናግረው ወይም አንስተው አያውቁም፡፡ በህግ አግባብ እንደማያዋጣ ከተነገራቸው ጀምሮ 

ኢትዮጵያ ይህን ካላደረገች ይህን አደርጋለሁ በማለት በአገራችን ላይ ዓለማየለሽ ዘመቻ ተባባሪ በመሆን 

እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ 

 

እነዚህ የኢትዮጵያን ሰላምና ዕድገት በማይመኙ የውጭ ሃይሎችና አሸባሪ የዳያስፖራ ፖለቲከኞችን አጀንዳ 

አሸካሚዎቹም ተሸካሚዎቹም በአገራችን ላይ የአሜሪካ መንግስት ጫና እንዲያደርግ የሰብዓዊ መብት 

ጥሰት ተካሂዷል በማለት ምስክርም በመሆን በጀርባም በመንቀሳቀስ እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ 
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ኮንግረስማን ሮራባከርም በተሰጣቸው በትውልደ ኤርትራዊው አቶ ጴጥሮስ ብርሃኔ የበቀል አጀንዳን 

በአገራችን ላይ ያልተገባና የማያውቁትን ምስክርነት መስጠታቸው ለኢትዮጵያ ተቆርቋሪነት ነው ወይስ …?  

ለማያቅሽ ታጠኝ አለ ያገሬ ሰው! አበቃሁ፡፡  

 

ዘቡራ ኢብራሂም ነኝ ቸር ይግጠመን፡፡ 

 


