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   የ“ሂዩማን ራይትስ ዎች” ገመና ሲፈተሽ 
                                                                                     
ዘአማን በሊይ 

                                                                            
bzaman@yahoo.com 

     በሚያነሳቸው ኢትዩጵያ-ነክ ጭብጦች በርካታ ሀገር ወዲዴ ዜጎች የተባ ብዕራቸውን 

ከአፎቱ መዘው ሃሳባቸውን እንዱሰነዝሩ የሚያዯርገው አይጋ ፎረም ዴረ-ገፅ ከመሰንበቻው 

“የሰብዓዊ መብት ዋጋው ስንት ነው?” የሚሌ ዘገባን አስነብቦን ነበር። የፅሐፉ ባሇቤት 

የሆኑት አቶ ሄኖክ ሳሙኤሌ በመጣጥፋቸው ምናሌባትም ብዙ አፎች፣ ነገር ግን መስሚያ 

አሌባ ስሇሆነውና ራሱን “ሂዩማን ራይትስ ዎች” እያሇ የሚጠራውን አክራሪ ኒዩ-ሉበራሌ 

ዴርጅትን ማንነትና በሀገራችን ሊይ የሚፈፅማቸውን ዯባዎች በማስረጃ አስዯግፈው በጥሩ 

ሁኔታ ዲስሰውታሌ። እነሆ ባለበት ቦታ ምስጋናዬ ይዴረሳቸው።… 

     በሰብዓዊ መብት ጃኖ ተጀቡኖ፤በየሀገሩ ኒዩ-ሉበራሉዝምን  በኃይሌ ሇማስፈን 

የሚሯሯጠው ይህ ዴርጅት ከተቋቋመበት ባህው ጋር ፈፅሞ የማይገናኙ ተግባራቱ ስፍር 

ቁጥር የሊቸውም። ታዱያ እኔም “ያሇውን የሰጠ ንፉግ አይባሌም” እንዱሌ የሀገራችን ሰው፤ 

ቅላቱ የተራራ ያህሌ የተቆሇሇውን የዚህን ተቋም ህሌቆ መሳፍርት የላሇውን ገመና  

ሊወጋችሁ ብዕሬን ከወረቀት ጋር እንዱህ አገናኘሁት። መሌካም ንባብ።… 

     በተቋሙ ዙረያ ጥናት ባዯረጉ ተመራማሪዎች ዘንዴ “የሰብዓዊ መብቶች 

መመሪያዎችን የሚጥስ ነው” የሚባሇው ሂዩማን ራይትስ ዎች፤ የተመሰረተው እ.ኤ.አ. 

በ1978 ዓ.ም በሚሌ ስያሜ ነበር። ወቅቱ ዓሇም በምዕራቡና በምስራቁ ጎራ 

የተከፋፈሇችበት ጊዜ ስሇነበር፤በያኔዋ ሶቭየት ህብረት የሚመራውን የምስራቁን ጎራ 

ሇማዲከም ራሳቸውን “የኢምፔሪያሉዝም ወኪልች” እያለ በሚጠሩ የሉበራሉዝም 

አቀንቃኞች እንዯተቋቋመ በዴርጅቱ ዙሪያ የተፃፉ ዴርሳናት ያወሳለ።ኋሊ ሊይም  ተቋሙ 

“የሂዩማን ራይትስ ዎች የአውሮፓና የኤስያ አማካሪ ኮሚቴ” ወዯሚሌ ስያሜ ተቀይሮ 

“ፎርዴ ኮርፖሬሽን” ከተሰኘ ኩባንያ በተገኘ 400 ሺህ ድሊር የመነሻ ገንዘብ ሉቋቋም 

መቻለን አጥኚዎች ይገሌፃለ። 
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      እዚህ ሊይ ቁም ነገሩ ሂዩማን ራይትስ ዎች ባሻው ስም መመስረቱ አሉያም 

አሇመመስረቱ አይዯሇም። ዋናው ነገር ‘ይህ ተቋም ሇምን ዓሊማ ተመሰረተ?’ የሚሇው 

ወሳኝ ጥያቄ ነው። እርግጥ የያኔው “ሄሌሲንኪ ዎች” በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት 

የሶሻሉዝሙን ጎራ ሇማጠሌሸት የተጫወተው ሚና እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ተቋሙ ዓሇምን በኒዩ- 

ሉበራሌ አምሳያ ሇመቅረፅና ሇእርሱ ብቻ የምትመች እንዴትሆን ሇማዴረግ ሁለንም 

ዓይነት ማስገዯጃዎችን በመጠቀም መጮህ ዋነኛ መሇያው ሉሆን ችሎሌ። 

      እናም በልይዴ  አርክዎርዚ ሉቀመንበርነትና በማሪያ ፒንቶ ካውፍማን ምክትሌነት 

እየተመራ፤ በትክክሇኛም ይሁን በተሳሳተ መንገዴ የራሳቸውን አቅጣጫ መከተሌ የጀመሩ 

ሀገሮችን በሰብዓዊ መብት ስም ጎራውን እየዞረ ከኃይሌ እርምጃ ጀምሮ በሀገራቱ ውስጥ 

ጣሌቃ በመግባት የቀሇም አብዩት እስከ ማቀጣጠሌ ዴረስ መንከስን ብልም በሃሜት 

መቦጫጨቅን ስራዬ ብል ተያይዞታሌ። 

     አዎ! ማንም የዚህ ፅሐፍ አንባቢ “ሂዩማን ራይትስ ዎች” የሰብዓዊ መብት 

መርሆዎችን እየጠራ ቢሇፍፍም ፤ ዓሊማው ክቡሩን የሰው ሌጅ መብት ማስከበር 

አሇመሆኑን መገንዘቡ አይቀርም። ምክንያቱም በየትኛውም መስፈርት ቢሆን የራስን 

ፖሇቲካዊና ርዕዩተ-ዓሇማዊ አጀንዲን አንግቦ የሰውን ህይወት የሚቀጥፍ የቀሇም አብዩት 

አቀጣጥል ዲር በመቆም እሳቱን መሞቅ ከሰብዓዊ መብት መርሆዎች ጋር የሚጣረስ 

በመሆኑ ነው።  

     ሇዚህም ነው ሚስተር ማይክሌ ባርከር የተባለና በግሇሰብ ዯረጃ በጉዲዩ ሊይ ምርምር 

የሚያዯርጉ ሰው ተቋሙን አስመሌክተው በመጣጥፋቸው ላልች ፀሏፍቶችን በመጥቀስ 

“…ሂዩማን ራይትስ ዎች ሇዳሞክራሲና ሇሰብዓዊ መብቶች ቆሜያሇሁ ቢሌም፤ግንኙነቱ 

ፀረ-ዳሞክራሲያዊ ከሆኑ ተቋማት ጋር መሆኑን ያወቀው ዘግይቶ ነው።…” ያለት። 

እርግጥም ተቋሙ ምንም እንኳን “በኢምፔሪያሉዝም ወኪሌነት” የተሰሇፈ ቢሆንም፤ 

ቁርኝቱን ዳሞክራሲን ከማያውቁ፣ ነገር ግን ስሇዳሞክራሲ ከሚዘምሩ ኃይልች ጋር 

በማዴረግ የጥቂት ግሇሰቦች ኪስ ማዯሇቢያ መሆኑን የሚመሰክሩ በርካታ ናቸው። 

     ከዚህ አኳያ ምርምር ያዯረጉ ምሁራን እንዯሚገሌፁት፤ ሂዩማን ራይትስ ዎች  በራሱ 

መንገዴ የሚከተሇውን “የውህዲን ዳሞክራሲን” ሇማስተዋወቅ የቆመ እና በሰብዓዊ መብት 

ሽፋን መሪዎቹ ከእነ ጆርጅ ሶሮስ የሚያገኙትን በመቶ ሚሉዩን የሚቆጠር ረብጣ ድሊር 
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ሊሇማጣት የሚወራጭ ተቋም ነው። ታዱያ ይህን ዕውነታ ሚስተር ጁሉ ሜርትስ የተባለ 

ፀሏፊም ይጋሩታሌ። በእርሳቸው አባባሌ በሰብዓዊ መብት ዙሪያ የሚካሄደ ተግባሮች፤ 

ከመብቶቹ ባህሪያት ጋር አብረው የማይሄደ፣ መንታ አቋም ያሊቸው፣ከግሌፅነት ይሌቅ 

የሰውን ሌጅ ተፈጥሮ ፍርሃት የሚያሊብሱና ሇአጭር ጊዜ በመሳሪያነት የሚውለ ናቸው። 

ታዱያ እዚህ ሊይ ሌብ ይሎሌ— የሚስተር ሜርተስ አገሊሇፅ ሂዩማን ራይትስ ዎችንና 

ከጀርባው ሆው የሚጋሌቡትን “ቹ!” ባይ ፅንፈኛ ኒዩ-ሉበራሌ ኃይልች  የተሸከሙትን 

ዴብቅ ዘንቢሌ አራግፎ የሚመሇከት መሆኑን። 

     እርግጥም የዓሇም ህዝቦችን “እኔ የምከተሇውን ፖሇቲካዊ- ኢኮኖሚ እምነት በግዴ 

ዋጡ” ማሇት የሰብዓዊም ሆነ የዳሞክራሲያዊ መብት ባህሪያዊ እሳቤ አይዯሇም። በአንዴ 

ፅንፍ “የሰብዓዊ መብት ተሟጋች” የሚሌ የውሸት ስያሜን አንግቦ ፣በሇላሊኛው ወገን ዯግሞ 

የሰውን ሌጅ ሰብዓዊ መብት አፍኖ ሇመያዝ በመንታ ምሊስነት መቋመጥ ከመብቱ ጋር 

የሚያያይዘው አንዲች ምክንያት የሇም።  

     የሰው ሌጅ ተፈጥሮን በግብዓትነት እየተጠቀሙ፣ መሌሶ  እርሱኑ በቀሇም አብዩት 

ወዯ ሰቀቀንና ስጋት ውስጥ ሇመክተት መጣር ፀረ-ሰብዓዊ መብት እሳቤ ነው። እናም 

በማንኛውም ሰብዓዊ ሰው ዕይታ ሂዩማን ራይትስ ዎች የሰብዓዊ መብት ተናዲፊ ተርብ 

መሆኑ አላ የሚባሌ ሃቅ አይዯሇም። አዎ! ተቋሙ በውስጡ ሇሚንቀሳቀሱ ግሇሰቦች ሲሌ 

በክቡሩ የሰው ሌጅ መብት ሊይ እንዯ እባብ ከመጠምጠም ወዯ ኋሊ የሚሌ አይዯሇም። 

ታዱያ ይህን ዕውነታ ዘርዝሮ መመሌከቱ ጠቃሚ ነው።… 

     ቀዯም ሲሌ የጠቀስኳቸው ተመራማሪዎች እንዯሚገሌፁት፤ሂዩማን ራይትስ ዎች 

የትርፍ ማጋበሻ የሆነውን አጀንዲ ሇማሳካት ሲሌ የማይፈነቅሇው ዴንጋይ የሇም። 

እርግጥም በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መዴረክን በመሰለ “ሆዴ-አዯር” ተቃዋሚዎች 

አማካኝነት የቀሇም አብዩት ሇማቀጣጠሌ ይጥራሌ፣ ዳሞክራሲን ተፃርሮ በሰው ሀገር በማን 

አሇብኝነት ጣሌቃ በመግባት ሇእርሱ አፋሽ-አጎንባሽ የሆኑ ኃይልችን “ዙፋን አንጋሽ” 

ሇመሆን ይሞክራሌ። ይህ ካሌተሳካም የፈጠራ ሪፖርትን እንዯ ሌብ ወሇዴ በመዴረስ 

በእርሱ የአስተሳሰብ መዘውር በሚሽከረከሩት የምዕራቡ ሚዱያዎች አማካኝነት በዘመቻ 

መሌክ  የውሸት ጋጋት እሩምታውን ያንጣጣሌ። እርግጥ ከእነዚህ ተግባራቱ መካከሌ 

ጥቂቶቹን ሇአብነት ያህሌ ማንሳት የተቋሙን ማንነት አብጠርጥሮ ሇማወቅ ያግዛሌ። 
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     የሂዩማን ራይትስ ዎች አዯገኛው እንቅስቃሴ በሰብዓዊ መብት ሽፋን በየሀገራቱ 

የሚያዯርገው ጣሌቃ ገብነት ነው። ኸርማን ፣ ፒተርሰን እና ዛሙሉ የተባለ ፀሏፍት 

እ.ኤ.አ. በ2007 “ሂዩማን ራይትስ ዎች ጦረኛን በማገሌገሌ ተግባር ሊይ” በሚሌ የትችት 

ጥናታቸው፤ ፅንፈኛው ተቋም ሇቀዴሞዋ ዩጎዝሊቪያ መበታተን ወሳኝ ሚና እንዯነበረው 

አትተዋሌ። በእነርሱ የጥናት ግኝት “ሇሰብዓዊ መብት ቆሜያሇሁ” የሚሇው ተቋሙ 

በዩጎዝሊቪያ ውስጥ ሰብዓዊ መብትን በመጣስ ረገዴ ግንባር ቀዯም ተሳታፊ ነበር። በዚህም 

በሀገሪቱ ውስጥ የተቀሰቀሰውን የእርስ በርስ ግጭት እንዯ ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም 

እ.ኤ.አ. ከ1992 ጀምሮ ሰብዓዊ መብቶች የሚዲከሙበትን ሁኔታዎች በማመቻቸት 

እንዱሁም በወቅቱ የሰሜን ቃሌ ኪዲን አባሌ ሀገራት ጦር (ኔቶ) በሀገሪቱ ሊይ የፈፀመውንና 

“ከፍተኛ ዓሇም አቀፍ ወንጀሌ” የሚባሇውን ተግባር እንዱያከናውን መዯሊዴሌ መፍጠሩን 

በምሬት ይገሌፃለ። 

     የአክራሪ ተቋሙ ፀረ-ሰብዓዊ መብት ተግባራት በዚህ ብቻ የተገቱ እንዲይመስሊችሁ። 

ነገረ-ስራው “ያዯቆነ ሰይጣን ሳያቀስ አይተውም” እንዱለት በመሆኑ፤ በዩክሬንም 

“ብርቱኳናማ አብዩት” በማቀጣጠሌ እጅግ በሚዘገንን ሁኔታ ሰዎች ሇህሌፈተ-ህይወት 

እንዱዲረጉ በማዴረግ እኩይ ሴራውን ከውኗሌ። እንዱህ ዓይነቱን ዴርጊት ይመስሇኛሌ— 

ፈረንጆቹ “adding fire into the fuel” የሚለት— “በእሳት ሊይ ቤንዚን ማርከፍከፍ” 

እንዯማሇት።  

     ያም ሆነ ይህ ፣የዴርጅቱ ዓሊማ አክራሪ የኒዩ- ሉበራሌ አስተሳሰብ ያናወዛቸውን 

“ዱታውን” ጆርጅ ሶሮስ ዓይነት ግሇሰቦችን ፖሇቲካዊ-ኢኮኖሚ ፍሊጎት ማርካት በመሆኑ፤ 

የቀሇም አብዩትን በዚምባባዌና በኬንያ እንዯ ገፀ-በረከት በማቅረብ የሰዎች ዯም በከንቱ 

እንዱፈስ በተባባሪነት መሰሇፉን መረጃዎች ያመሇክታለ። በዚህ ተግባሩም አሻንጉሉት 

መንግስት ሇመመስረት ጥረት ማዴረጉ የአዯባባይ ምስጢር ነው— ምንም እንኳን በእነዚህ 

ሀገራት ሴራው እርሱ እንዯፈሇገው ሙለ ሇሙለ ባይሳካሇትም።  

     “ዓሇምን የሚያዋጣት ኒዩ-ሉበራሉዝም ነው፣ከዚህ ውጪ የራሳችሁን መንገዴ 

የምትከተለ መንግስታት ወዬሁሊችሁ!” በሚሌ ቃና “የምፅዓት ቀን” መሌዕክቱን በተዘዋዋሪ 

መንገዴ ማስረፅ ብልም ዓሇምን በአንዴ ዋሌታ (uni-polar) እሳቤ ሇመምራት የሚከጅሇው 

ይህ ቡዴን፤የቀሇም አብዩት ካሌተሳካሇት ከላልች የርዕዩተ-ዓሇሙ አቀንቃኞች ጋር 
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በመተጋገዝ የውሸት ሪፖርትን እንዯ በረድ በሀገራቱ ሊይ በማዝነብ ሊንቃው እስኪዯርቅ 

መጮህ ሁነኛ ተግባሩ ከሆነ ዓመታት ተቆጥረዋሌ። 

     በተሇይም እነ ጆርጅ ሶሮስ ከሚመሩበትና  “ሁለንም ነገር ሇገበያውና ሇባሇሀብቱ 

መተው አሇበት፤መንግስት ህግና ስርዓትን ከማስከበር ባሇፈ፣ ኢኮኖሚው ውሰጥ እጁን 

ማስገባት የሇበትም ” ከሚሇውና ሇመንግስት “የዘበኝነት” ሚና ከሚሰጠው ከስሮ እርቃኑን 

ከወጣው ፖሇቲካዊ-ኢኮኖሚ ፍሌስፍና ውጭ በራሳቸው መንገዴ በማዯግ ሊይ ባለ ሀገራት 

ሊይ የሚሰነዝረው የቅጥፈት አለባሌታ እጅግ የሚያስገርም ነው። ይህንን ዕውነታ ሩቅ 

ሳንሄዴ በማዯግ ሊይ ከሚገኙት ቻይና እና ኢትዩጵያ አኳያ መመሌከት ይቻሊሌ። 

     እንዯሚታወቀው ቻይና ከኒዩ-ሉበራሉዝም ውጭ የሆነና ሇራሷ የሚበጃትን ፖሇቲካዊ-

ኢኮኖሚ መስመር ቀይሳ መጓዝ ከጀመረች ጥቂት አስርታት ተቆጥረዋሌ። በዚህም የሀገሯን 

ኢኮኖሚ በከፍተኛ ዯረጃ አስወንጭፋሇች። በጥቂት ዓመታት የዕዴገት ግስጋሴዋም 

የዓሇምን ሁሇተኛ የኢኮኖሚ ማማን ሌትቆናጠጥ ችሊሇች። በጣት በሚቆጠሩ አስርታትን 

እሌፍ ካሇች ዯግሞ የሌዕሇ ኃያሌነቱን ቦታ ከአሜሪካ ሌትረከብ እንዯምትችሌ ትንበያዎች 

ይጠቁማለ። ይሁንና ከቀዝቃዛው ጦርነት ፍፃሜ በኋሊ የሀገሪቱን ፈጣን ኢኮኖሚያዊ 

ግስጋሴ ሇማሊሸቅ፤አንዳ በዳሞክራሲ ላሊ ጊዜ ዯግሞ በሰብዓዊ መብት ስም ከላልች 

ፅንፈኛ ኒዩ-ሉበራሉስቶች ጋር በመሆን ያለና የላለ አለባሌታዎችን በመንዛት እንዯ ወገብ 

ምንትስ ሉሊቀቃት አሌቻሇም—ጉዯኛው ሂዩማን ራይትስ ዎች። 

     ቋሚ አጀንዲውን የተሇየ ፖሇቲካዊና ርዕዩተ-ዓሇማዊ ፍሌስፍና የሚከተለ 

መንግስታትና ህዝቦችን በማጥሊሊት ሊይ የመሰረተው አክራሪ ተቋሙ፤እንዯ ላልች ሀገራት 

ሁለ ሇቻይናም ያሌሰጣት “የዲቦ ስም” አሇ ሇማሇት አይቻሌም። ሆኖም የቻይና ህዝቦችና 

መሪዎቿ የሂዩማን ራይትስ ዎችን የቁራ ጩኸት “ጆሮ ዲባ ሌበስ” በማሇት ሰምተው 

እንዲሌሰሙ በመሆን ሌማታቸውን በማፋጠን ሊይ ማተኮርን መርጠው ታሊቅ የዕዴገት ዴሌ 

ማሰመዝገብ ችሇዋሌ።  

     በዚህ ብሌህ ውሳኔያቸውም አስፈሊጊ ሲሆን ሇኒዩ-ሉበራልቹ ምሊሽ አየሰጡ የእነ 

ሂዩማን ራይትስ ዎችን ጩኸት ጭው ባሇ በረሃ ሊይ እንዯተዘራ እህሌ መክኖ እንዱቀር 

ማዴረግ ችሇዋሌ። ዲሩ ግን ምን ያዯርጋሌ?!— ሂዩማን ራይትስ ዎችና በአምሳያው 

የተፈጠሩት አጫፋሪ ሚዱያዎቹ በዯረሰባቸው የኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ከቻይና እየተበዯሩ፤ 
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መሌሰው በተፃራሪ መሌኩ እነሆ እስከ ዛሬ ዴረስ ሇሌማት ታታሪ በሆነችው ሀገርና 

በህዝቦቿ ሊይ የመዘዙትን የፅንፈኝነት ሰይፍ ወዯ ሰገባው ሉመሌሱት አሌቻለም። 

     እናም በቻይና ከተካሄዯው ኦልምፒክ በፊት በቲቤት የግዛት ጥያቄ ሽፋን 

የተቀሰቀሰውን “የክሪምሰን አብዩት” በማቀጣጠሌ ሂዩማን ራይትስ ዎችና መሰልቹ ጉሌህ 

አለታዊ አስተዋፅኦ ማዴረጋቸውን በመስኩ ጥናት ያዯረጉ ወገኖች ያስረዲለ። ይህ ሁኔታ 

ግን ያቺን ሀገር ከሌማት ግስጋሴዋ የኋሉት ሉያንሸራትታት አሌቻሇም። ይሌቁንም 

የዓሇምን በትረ-ኢኮኖሚ ሇመጨበጥ ብርታት የሆናት ይመስሊሌ። እርግጥም “ውሾቹ 

ይጮሃለ ፤ግመልቹ ግን ጉዟቸውን ቀጥሇዋሌ” የሚሇውን ይትበሃሌ ይህ የቤጂንግ ተግባር 

በሁነኛ ማሳያነት ሉገሌፀው የሚችሌ ይመስሇኛሌ።  

     አዎ! ሂዩማን ራይትስ ዎች በሰብዓዊ መብት ስም ትርፍ የሚያጋብስ “ሲራራ ነጋዳ” 

በመሆኑ፤ ትርፉን ሉያጓዴሌበት የሚችሇውን ነገር ከሀገራት አንፃር ማስሊቱ የግዴ ነው። 

በተሇይም የአፍሪካን ጥሬ ሀብት “ሁለም ነገር ሇገበያው መተው አሇበት” በሚሌ የከሰረ 

ፈሉጥ እንዳት አዴርጎ በኒዩ-ሉበራሌ “ዱታዎች” እያዘረፈ ስራ ማስኬጃ እንዯሚያገኝ 

“የሑሳብ ማባዣ ማሽኑን” ይዞ መራወጡ የሚዯንቅ ጉዲይ አይዯሇም። 

      ምክንያቱም በመሊ አህጉሪቱ ሊሇፉት 30 እና 40 ዓመታት በዚህ መንገዴ ያሻውን 

ሲፈፅም የነበረ በመሆኑ ነው። ግና ትናንት ዛሬ አይዯሇም። አፍሪካውያን በእነዚያ የጨሇማ 

ዓመታት ኒዩ-ሉበራሉዝም የኢኮኖሚ ቀውስን ከማባባስ፣ጥገኝነትን ከማጠናከር፣የሌማት 

ተስፋቸው በፅሌመት እንዱዋጥ ከማዴረግ ውጭ የፈየዯሊቸው አንዲች ነገር አሇመኖሩን 

በአያላው ተገንዝበዋሌ። 

     በእነዚያ ዓመታት ያሇ ውዳታቸው በግዳታ እንዱሇብሱት የተዯረጉት በኒዩ-

ሉበራሉዝም ሌክ የተሰፋ የተንከረፈፈ ሸማን አውሌቀው በመጣሌ፤ ከራሳቸው ተጨባጭ 

ሁኔታ አብሮ ሉሄዴ የሚችሌ ሌከኛ የአስተሳሰብ ሌብስን መዯረብ ከጀመሩ ሰነባብተዋሌ። 

እንዯ ኢትዩጵያ ያለ በበሳሌ፣ብቃት ባሇውና በአርቆ አሳቢ መሪ የሚመሩ ሀገራትም፤ 

ከነባራዊ ሁኔታቸው በመነሳት በነዯፉት የሌማት ስትራቴጂ አማካኝነት በአማካይ ከ10 

በመቶ በሊይ በተከታታይ ማዯግ መጀመራቸውም ከኒዩ-ሉበራሉዝም ውጭ ላሊ አማራጭ 

መኖሩን በገሃዴ የሚያመሊክት ዕውነታ ነው። 
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      ነገር ግን በንዴፈ-ሃሳብ ዯረጃ ብቻ “ከእኛ ፖሇቲካዊ-ኢኮኖሚ እሳቤ በስተቀር ላሊ 

አማራጭ ሊሳር ነው” እያለ የሚመፃዯቁትን የገበያ አክራሪዎች የሚወክሇው ሂዩማን 

ራይትስ ዎች ይህ የሀገራችን ፈጣንና ተከታታይ ዕዴገት የእግር እሳት ሆኖበታሌ። ሇዚህም 

በዋነኛነት የሚጠቀሰው ምክንያቱ ‘ኢትዩጵያ ሇላልች የአፍሪካ ሀገራት ምሳላ 

በመሆን፤ላልችም ይህን  አቅጣጫ ተከትሇው ስሇሚያዴጉ ጥቅማችን ሉነካ ይችሊሌ’ ከሚሌ 

ስጋት የመነጨ ነው። በዚህም ሳቢያ ከረዘመ በየስዴስት ካነሰ ዯግሞ በየሁሇት ወሩ የውሸት 

ዴርሳንን እንዯ “አቡነ ዘ-በሰማያት” ማነብነብ  ስራዬ ብል ተያይዞታሌ። 

     ምንም እንኳን የቀሇም አብዩት በኢትዩጵያ ነባራዊ ሁኔታ የሚቀሰቀስበት ምህዲር 

ባይኖርም ፤ያሇ የላሇ ኃይለን ከመጠቀም ወዯ ኋሊ የማይሇው ሂዩማን ራይትስ ዎች ግን 

በላልች ሀገራት ውስጥ እንዯሚያዯርገው ሁለ አሻንጉሉት ወኪልቹን በሀገራችን ውስጥም 

ማሰሇፉ አሌቀረም። ሇአብነት ያህሌ በምርጫ 97 ወቅት ኢትዩጵያ ውስጥ የነበሩትን 

የሲቪሌ ማህበራት ወኪልችን በመመሌመሌ እንዱንቀሳቀሱ ማዴረጉን ማውሳት ይቻሊሌ።  

     በዚህ ረገዴ በወቅቱ የክርስቲያናዊ ተራዴኦ ሌማት ዴርጅት ጥሊ ስር የነበሩት እና 

አቶ ዲንኤሌ በቀሇ የተባለ የተቃዋሚ አቀንቃኝን መሌምል ገንዘቡን በመርጨት 

ከተሰማሩበት የስራ መስክ ውጭ የምርጫ ተዋናይ እንዱሆኑ ማዴረጉን እናስታውሳሇን። 

ታዱያ የውጭ ኃይልች ፀረ-አትዩጵያ ፍሊጎት መጠቀሚያ መሳሪያ የሆኑት እኚህ “ሆዴ-

አዯር” ግሇሰብ፤ ባይሳካሊቸውም በዚያን ጊዜ ሊዯረጉት አስተዋፅኦ አክራሪው ተቋም የአፍሪካ 

ክንፉ  ምክትሌ ዲይሬክተር አዴርጎ ሾሟቸዋሌ። ግና በሀገራችን ውስጥ ሇእንዱህ ዓይነቱ 

የቀቢፀ-ተስፋ ዴርጊትና ከሀዱዎች ምቹ ሁኔታ ባሇመኖሩ ሃሳባቸው እንዯ ጉም በኖ ሉቀወር 

ችሎሌ። ያም ሆነ ይህ ግን፤ፅንፈኛው ተቋም ሇእኩይ ዓሊማው ስኬት ምን ዓይነት ሰዎችን 

እንዯሚመሇምሌ ውዴ አንባቢዎቼ ሌብ ይሎሌ!….  

     ታዱያ ቀዯም ሲሌ እንዯጠቀስኩት ሂዩማን ራይትስ ዎች አንዴን ሌማታዊ ሀገር  

ጠምድ ከያዘ እየፈበረከ የሚሇቀሌቀው ቀሇምና የሚያባክነው ወረቀት የትየሇላ ነው፡፡  

በሰብዓዊ መብት ስም የሚያራምዯው አጀንዲ ይታወቅበትም አይታወቅበት እርሱ ዯንታው 

አይዯሇም፡፡ |የበሬ ምንጥስ ይወዴቃሌ ብሊ ስትከተሌ ዋሇች´ እንዯተባሇችው እንስሳ 

በጽንፈኛው ቡዴን አጋፋሪነት ዙፋን ሊይ ሇመውጣት ሱባኤ የገቡት በህዝብ የተተፉ 

ተቃዋሚዎችም ሆኑ፣ በሻዕቢያ ተሊሊኪዎች የሚነዙ አለባሌታዎች ቢሆኑም ባይሆኑም እርሱ 

ምን ተዲው? − ሇሪፖርት ፍጆታ እስከዋሇሇት ዴረስ በመርዝ በተሇወሱ ቃሊት ታጅቦ 



8 
 

ከመሇፍሇፍ እና ከማስሇፍሇፍ ወዯኌሊ አይሌም፡፡ ከእነዚህ ወገኖች መረጃ ሲዯርቅበት 

ዯግሞ ኬንያ ውስጥ ቁጭ ብል በተባራሪ ወሬ የሏገራችንን ሌማት በማጣጣሌ ጥናት 

አጠናሁ እያሇ ሪፖርት ያወጣሌ፡፡ |ሂዩማን ራይትስ ዎች አበዯ እንዳ?´ እስኪባሌ ዴረስ 

ከጳጳሱ ቄሱ እንዱለት አይነት ሆኖ ዴንበር በመሻገር ሇኢትዮጵያ ህዝብ አዛኝ ቅቤ 

አንጓች ሆኖ ያሊዝናሌ፡፡  

እስቲ ውዴ አንባቢዎቼ የጠራ ግንዛቤ ይኖራቸው ዘንዴ የአክራሪ ተቋሙን ተራና መሰረተ-

ቢስ ውንጀሊዎች በጥቂቱም ቢሆን እየነቀስኩ ሊውጋ፡፡ የሚያገኛቸውን መረጃዎች ሆን ብል 

በማጣመም ተራ የፖሇቲካና የርዕዮተ-ዓሇም ትርፍ ሇማግኘት የሚሻው ይህ ፅንፈኛ ቡዴን 

|በኦጋዳን ባሌታወጀ ጦርነት የጅምሊ ጭፍጨፋ እየተካሄዯ ነው´ በማሇት ያወጣው የውሸት 

ሪፖርት |ቁጥር አንዴ ፕሮፖጋንዲ´ ተብል ሉመዘገብ የሚችሌ ነው፡፡  

  ይሁንና ይህንን የሻዕቢያ ተሊሊኪ የሆነውን የኦብነግ ዘገባን ተንተርሶ ያቀረበው 

የፈጠራ ሌብ ወሇዴ በወቅቱ በተዯረገው ማጣራት እርቃኑን ሉቀር ችሎሌ፡፡ ምንም እንኳን 

እንዯተሇመዯው የጽንፈኛውን ቡዴን የቅጥፈት ሪፖርት እነ አምነስቲ ኢንተርናሽናሌ፣ 

ሲ.ፒ.ጄ. እና ኢንተርናሽናሌ ክራይስስ ግሩፕን በመሳሰለ አክራሪ ኒዮ ሉበራሌ ኃይልች 

የዯቦ ዘመቻ ሉዯገፍ ቢፈሇግም ፤ እውነታው ሲጣራ |ፍየሌ ወዱህ ቅዝምዝም ወዱያ´ 

እንዱለት አይነት ሆኖ ነው የተገኘው፡፡ 

 በወቅቱ ሂዩማን ራይትስ ዎች |የኢትዮጵያ መከሊከያ ሰራዊት ቤት አቃጠሇ፣ሰዎች 

ገዯሇ…ወዘተ´ የሚለ የፈጠራ ዴርሰትን ቀምሮ ቢሇፍፍም ሁኔታው በገሇሌተኛ ወገን 

በተጣራበት ወቅት ተቃጠሇ የተባሇው ቤት በቦታው መገኘቱን እንዱሁም |ተገዯለ´ የተባለ 

ሰዎች በህይወት እያሇን የሚያሟርትብን ማነው? ማሇታቸው የተቋሙ ሪፖርት በምናብ 

የተፈጠረ የማጥሊሊት ዘመቻ መሆኑን ዓሇም ተረዴቶታሌ፡፡ ተቋሙ ግን ዓይኑን በጨው 

የታጠበ በመሆኑ፤ ራሱን ሇላሊ ውንጀሊ ከማዘጋጀት አሌተቆጠበም፡፡ እናም በየዓመቱ 

የቤተክርስቲያን ስዕሇት ያሇበት ይመስሌ የውንጀሊ መዓቱን ከማዝነብ አሌቦዘነም፡፡  

 በተሇይም በምርጫ 2002 መባቻና ዋዜማ ወቅት ኢ-ሳይንሳዊ በሆነ መንገዴ 

እየዘበራረቀ |አንዴ መቶ ግፊት ማዴረጊያ መንገድች፣ እርዲታ ሇፖሇቲካ ፍጆታ እየዋሇ 

ነው…ወዘተ´ የሚለ አለባሌታዎችን ከተስፈኛ ጨሇምተኛ ተቃዋሚዎች በመቃረም 

ትዝብት ሊይ የሚጥሇውን አሳፋሪ ሪፖርት አውጥቷሌ። ዲሩ ግን ይህ የተሇመዯ የፈጠራ 
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ሌቦሇዴም በተጨባጭ ያሇውን ሁኔታ የማያመሊክትና ማስረጃ የላሇው መሆኑን፤የኢትዩጵያ 

የሌማት አጋር ቡዴን /DAG/ አጋሇጠው። እርሰ ግን አሁንም |ሃፍረት ሇምኔ´ ብል ኬንያ 

ውስጥ ተቀምጦ እንዯሇመዯው ያሊየውን ነገር ከመዘሊበዴ ወዯ ኋሊ አሊሇም። 

  በቅርቡም ኬንያ የሚገኙ ከፀረ - ሠሊም ኃይልች ጋር ንኪኪ ያሊቸውን 

ወገኖች አነጋግሮ “የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎችን በሰፈራ ሰበብ እያፈናቀሇ ነው፣ በጋምቤሊ 

ክሌሌ አውስትራሉያን የሚያህሌ የቆዲ ስፋት ያሇውን መሬት ሇውጭ ባሇ ሃብቶች ሰጥቷሌ” 

የሚሌ  አስገራሚ ሪፖርት “የቀበሮ ባህታዊ”  ሆኖ አቅርቧሌ፡፡ አንዴ የጥናት ሪፖርት  

በሀገር ውስጥ ያሇውን ነባራዊ ሁኔታ ሳይመሇከት፤ ናይሮቢ ቁጭ ተብል እንዳት ሉሰራ 

እንዯሚችሌ ሇማንኛውም የዚህ ጽሐፍ አንባቢ “ዓይንህን ጨፍንና ሊሞኝህ” ዓይነት 

ቢሆንም፣ በዋነኛነት የአክራሪ ኒዮ - ሉበራሌ ኃይለ ሳይንሳዊ ያሌሆነው የስሚ ሰሚ 

ሪፖርት ተብዬ ከበስተጀርባው ያነገበውን ዴብቅ አጀንዲ የሚያሳብቅበት መሆኑን 

አይስተውም፡፡ እርግጥም እውነታው ወዱህ ነው፡፡… 

የኢትዮጵያ መንግስት በሀገሪቱ ያሇው ጠፍ መሬት ሇሌማት እንዱውሌ እንዱሁም 

ሇሌማት ኋሊ ቀር ከሆኑ ክሌልች ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች በተበታተነ አኳኋን ሰፍረው 

ስሇሚገኙ በአንዴነት ተሰባስበው የመሰረተ - ሌማት አቅርቦቶች ተቋዲሽ እንዱሆኑ በማሇም 

በፈቃዯኝነት ሊይ የተመሰረተ የሰፈራ ፕሮግራምን መንዯፉ እርግጥ ነው፡፡  

ይሁንና ሂዮማን ራይትስ ዎችና ሰሞኑን ዯግሞ ኢንተርናሽናሌ ክራይስስ ግሩፕ 

የተባሇ አምሳያው የሚሊዝኑት “የዜጎች ተፈናቀለ” የሚሌ ጀሮ በጣሽ ቅንብር ያሇው 

ኦርኬስትራ ውስጠ - ምስጢሩ  ሳይታሇም የተፈታ ነው፡፡ ይኸውም በዘመቻ መሌክ 

የሚካሄዯው የእነዚህ ኃይልች ፕሮፓጋንዲ ርዕዮተ - ዓሇማዊ ዓሊማን ያነገበ እንጂ፤ 

ከነባራዊ ሁኔታው ጋር በፍጹም የሚገናኝ አሇመሆኑ ነው፡፡  

ከተንሻፈፈ ኒዮ -ሉበራሉዝም አስተሳሰብ ተነስቶና በስዯት ሊይ የሚገኙ አቅመ -

ዯካማ እንዱሁም ከሀገሪቱ ጠሊቶች ጋር ንክኪ ወገኖች  ትርኪ -ምርኪ ወሬ አንግቦ 

ሇሪፖርት የሚያበቃው ጽንፈኛው ቡዴን፤ እንዯ ቅኝ ግዛት ወቅት ሁለ ዛሬም በአፍሪካ 

አንጡራ ሀብት በሆነው መሬት ሊይ አዛዥ -ናዛዥ  መሆን ይፈሌጋሌ፡፡ ይሁንና 

የአፍሪካዊያን መሬት ሇህዝቦቿ የሊቀ ተጠቃሚነት የሚውሌ መሆኑን መገንዘብ ያሇበት 

ይመስሇኛሌ፡፡ 
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 በኢትዮጵያም ያሇው ሁኔታም ከዚህ የተሇየ አይዯሇም፡፡ ማንኛውም የዚህ ጽሐፍ 

አንባቢ እንዯሚገነዘበው በሀገራችን ሇሰፋፊ እርሻ የሚውሌ መሬት ያሇው ከሰሜን እስከ 

ዯቡብ በሚገኘው ምዕራባዊው ክፍሌ ነው፡፡ ይህ ክፍሌ ጥቂት ቁጥር ያሇው ህዝብ 

የሰፈረበት፣ ነገር ግን ሇእርሻ ተስማሚ የሆነ ሇም መሬትን የያዘ መሆኑን መረጃዎች 

ያመሇከታለ፡፡ እንግዱህ መንግስት ይህን ሰፊ የሀብት ምንጭ ነው - ሇሊቀ የግብርና 

ዕዴገት ተሌም በመንቀሳቀስ ሊይ የሚገኘው፡፡  

እስካሁን መሌማት ከሚገባው 58 ሚሉዮን ሄክታር ሇም መሬት ውስጥ ሇባሇሃብቶች 

የተሰጠው መሬት 378 ሺህ ሄክታር ብቻ ነው፡፡ እነዚህ ባሇሃብቶችም የሀገር ውስጥና 

የውጭ ተብሇው የተሇዩ ናቸው - ቁጥራቸውም ከ26 አይበሌጥም፡፡ ከእነርሱም መካከሌ 

15ቱ ኢትዮጵያዊያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያዊያን ሲሆኑ፤ አስራ አንደ ብቻ ናቸው በውጭ 

ባሇሃብትነት የተመዘገቡት፡፡ ሇባሇሃብቶቹ የተሰጣቸው መሬትም የኒዮ - ሉበራሉዝም 

አቀንቃኞቹ እንዯሚያስወሩት ሳይሆን፤ ከአካባቢው ማህብረሰብ ይዞታ ነጻ የሆነው  ተሇይቶ 

ነው፡፡  

ታዱያ እነ ሂዮማን ራይትስ ዎች ይህን እውነታ ሇመስማት ባሇመፈሇግ፤ በራሳቸው 

ፍሊጎት የሚያሊዝኑት “እኛስ ሇምን ቀረብን?” ከሚሌ ብስጭት ላሊ ከቶ በምንም ሉፈረጅ 

የሚችሌ አይሆንም፡፡ “በሰፈራ ምክንያት ዜጎች በጋምቤሊ ክሌሌ እየተፈናቀለ ነው”  

የሚሇው የአክራሪ ቡዴኑ የአለባሌታ ውርጅብኝም “አያ ጅቦ ስታመሃኝ ብሊኝ” ዓይነት 

ዓይን ያወጣ ቅጥፈት መሆኑን መሬት ሊይ ያሇውን ሃቅ ተመርኩዞ በመመሌከት ሇመረዲት 

አያዲግትም፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግስት ሁለም የሀገሪቱ ዜጎች እየተመዘገበ ካሇው ዕዴገት ተቋዲሽ 

እንዱሆኑ፤ የጋምቤሊ ክሌሌም በ43 መንዯሮች የአካባቢን ህዝብ ሇማሰባሰብ ጥረት 

አዴርጓሌ፡፡ ይሁንና ሇእነዚህ መንዯሮች ሁለን አቀፍ የመሰረተ ሌማት ተቋማትን 

በማሟሊት ሇኑሮአቸው ምቹ የሆኑ ሁኔታዎችን ዘርግቷሌ፡፡  

ይህም የመንግስት ዓሊማ ህዝቡን በየዯረጃው ተጠቃሚ ሇማዴረግ መሻቱን እንጂ፤ 

እነ ሂዮማን ራይትስ ዎች እንዯሚያስወሩት “ህዝቡን ሇማፈናቀሌ” አይዯሇም፡፡ ምንም 

እንኳን አክራሪ  ቡዴኑ “ከባሇቤቱ በሊያ ያወቀ ቡዲ” በመሆን የባጥ የቆጡን ቢሇፍፍም 

የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ሇቁራ ጩኸቱ ቦታ መስጠት የሚገባቸው አይመስሇኝም፡፡ 
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እርግጥም ውሻው ሺህ ጊዜ  ቢጮህም የበረሃው አሌሚ ግመልች የዕዴገት  ግስጋሴያቸውን 

አጠናክረው መቀጠሌን ጠንቅቀው ያውቁበታሌ፡፡  

ውዴ አንባቢዎቼ የሰውን ሌጅን ተፈጥሮአዊ መብት ሇራሱ ስውር ዓሊማ 

የሚያውሇው ሂዮማነ ራይትስ ዎች  ገመናን ዘርዝሮ መግሇጽ ማሇት ዓባይን በጭሌፋ 

ሳይሆን በማንኪያ  የመጨሇፍ  ያህሌ ነው፡፡ ትናንት “ሄሌክንኪዎች” በሚሌ መጠሪያ 

የምስራቁን ጎራ ሇማጣጣሌ የተቋቋመው ተቋም፤ ዛሬ  ዯግሞ የውንጀሊ ስሌቱን በመቀየር 

በራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ ሇማዯግ የሚታትሩ መንግስታትና ህዝቦችን ስማቸውን 

ሇማጥፋት የማይቧጥጠው ተራራ የሇም፡፡  

  በጆርጅ ሶርስ ገንዘብ አቅራቢነትና እርሱን ጨምሮ 40 በግሌፅ የሚታወቁ አባሊት 

ባለትና “የተቋሙ የአሜሪካ አማካሪዎች” በሚባለት በእነ ሮናሌዴ አሌግራንት፣ ሮቤርቶ 

አሌቫሬዝ፣ ሳይንቲያ ጄ. አርንሰን፣ ካርልስ ባሶምብሪዎ፣ ፒተር ዱ.ቤሌ… ወዘተ. የቦርዴ 

አባሊት”  ኢምፔሪያሉዝምን እንወክሊሇን”  በማሇት “ከኒዮ - ሉበራሉዝም ውጭ  ላሊ  

አማራጭ አሇ”  የሚለ ሀገራት  ውስጥ ጣሌቃ ገብ እጃቸውን መቼ እንዯሚሰበስቡ 

አይታወቅም፡፡  

 

ነገም ላሊ ቀን ነውና  ርዕዮተ - ዓሊማዊ አመሇካከት መሌስ ራሱን እየናጠው ያሇው 

ሉበራሉዝም ሂዮማን ራይትስ ዎችን ጠሌፎ ካሌጣሇው የውዥንብር ናዲው መቋጫ 

የሚኖረው አይመስሌም፡፡ በዚያው ሌክም ኢትዮጵያና ላልች ሌማታዊ ሀገራት የያዙትን  

“ሀገር በቀሌ ዕዴገት” የተሰኘ የነብር ጭራን  ከያዙት  አይሇቁትም፡፡ ሂዮማን ራይትስ 

ዎች ግን በቅላት ሊይ ቅላት እየዯመረ ዴብቁን ገመናውን እንዯ ብቅሌ  ሇዓሇም ህዝብ 

በጠራራ ፀሏይ ሊይ አስጥቶት የሚታይበት ጊዜ ሩቅ የሚሆን አይመስሇኝም፡፡ እስከዚያው 

ግን ቸር እንሰንብት፡፡    

  

 


