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የሰብዓዊ መብት ‘ተቆርቋሪ’ ወይስ ተናቋሪ? 
                                                       ቶሎሳ ኡርጌሳ 

                                                   Utolosa@yahoo.com 

አጋጣሚዎችን ሁሉ በመቀጠም የኢትዮጵያን በጎ ገፅታና ብሩህ ተስፋ በእንጭጩ 

የሚያከስም እየመሰለው ‘እንቅልፍ ለምኔ፣ ይሉኝታ ለምኔ’ በማለት ሌት ተቀን የሚባጅተው 

አክራሪ ተቋም፤ከፀረ-ኢትዮጵያዊነት ርዕዮተ-ዓለማዊ ትግሉ ጡረታ የሚወጣ አይመስልም። 

እንዲያውም “ይህ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋም አብዷል እንዴ?” ያስብላል። ተቋሙ 

“ኢትዮጵያ” የሚል ስም ሲሰማ፤ ካለበት ቦታ ሆኖ ያገኘውን ወረቀትና ቀለም በመሰብሰብ 

ሲያሻው “እንዲህ ተደረገ”፣ በል ሲለው ደግሞ “ከጳጳሱ ቄሱ” እንዲሉት ዓይነት ሆኖ፣ የአዞ 

እንባ እያነባ “ኢትዮጵያዊያን ተበደሉ” እያለ የውሸት ድርሰቱን ይከትባል። ምናልባትም 

ድርሰቱ የአጭር ወይም የረጅም ልቦለድ ዘውግ ሊኖረው ይችላል—ስፋትና ጥበቱ 

የሚወሰነው ግን ሀገራችንን በተቋሙ ስም በቅጥፈት ለመወንጀል “የቤት ስራ” የተሰጠው 

የድርጅቱ “የጡት ልጅ” እጁ ላይ ባለው የወረቀትና የቀለም ብዛት ነው።  

 በሀገራችን ላይ የሚዶልተውን የማያቋርጥ ሴራውን ገቢራዊ ለመድረግ ሲል 

ለፈጣሪው ባለረብጣው ጆርጅ ሶሮስ በሚያቀርበው ምልጃ “አባታችን ሆይ፣ የኢትዮጵያን 

ህዝብና መንግስት የሚያካሂዷቸውን ፈጣንና ተከታታይ ዕድገትን የልማት ትልሞቻቸው 

ላይ ጋሬጣ ሆነን ማስቆም ከቻልን፤ እነሆ የሰጠኸንን መንቀሳቀሻ ገንዘብ እጥፍ ድርብ 

አድርገን በመመለስ አክራሪ ኒዮ-ሊበራሎችን ተጠቃሚ በማድረግ ራዕይህን ዕውን 

እናደርጋለን” እያለ የሚፀልይ ይመስላል። ምክንያቱም በየጊዜው ሳያሰልስ በየሁለትና 

በየሶስት ወሩ እየደጋገመ አሊያም ‘ዓመታዊ ጥናት’ እያለ የሚያወጣቸው የመግለጫና 

የሪፖርት ጋጋታዎች ይህን ፍላጎቱን የሚያሳብቁ በመሆናቸው ነው።  

ታዲያ ይኽው ክቡሩን የሰውን ልጅ መብት በታዛነት ተጠልሎ የርዕዩተ-ዓለም 

(Ideology) ጨዋታውን ከተፈጠረበት “ከሄልሲንኪ ዎች” ዘመኑ ጀምሮ ያለ አንዳች ሃፍረት 

የኒዮ-ሊበራሊዝም ተከላካይ ሆኖ ሲጫወት ዛሬ ላይ የደረሰው አክራሪ ተቋም፤ 

ከመሰንበቻውም እንደለመደው “የ2013 የዓለም ሰብዓዊ ሁኔታ ሪፖርት—ኢትዮጵያ” በሚል 

ርዕስ ቀደም ባሉት ጊዜያት ሲላቸውና በሌሎች አምሳያዎቹ ሲያስብላቸው የነበሩትን 

የፈጠራ ወሬዎችን አዲስ አስመስሎ ይዞ ብቅ ብሏል። እርግጥም ነገርዬው አሮጌ ወይን 
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ጠጅን አዲስ በማስመሰል በአሮጌ አቁማዳ የመገልበጥ ያህል መሆኑ ነው—አክራሪው ተቋም 

ቢያንስ አሮጌውን የፈጠራ ወይን ጠጁን በአዲስ አቁማዳ እንኳን ገልብጦ ማሳየት 

ተስኖታልና። 

 “ሂዮማን ራይትስ ዎች” ጥናት አካሂጄ ነው ያወጣሁት ባለው በዚሁ ሪፖርቱ ላይ 

በአስገራሚ ሁኔታ ምናባዊ ምስል ጭምር በመሳል የሀገራችንን ገፅታ የማጠልሸት ሴራን 

ለመከወን ሞክሯል—ምንም እንኳን እንዳለፉት ጊዜያት ሁሉ ዘንድሮም የሚሳካለት 

ባይሆንም። ለሴራው ይረዳው ዘንድም ከርዕዩተ-ዓለማዊ ፍላጎቱ በመነሳት ራሱ በፈጠረው 

ምናባዊ የርቀት መቆጣጠሪያ ማሽን እየታገዘ በስማ በለው ያገኘውን መረጃ በመጠቀም 

እንዲሁም ስላነሳቸው ጉዳዩች በአካል ስፍራው ላይ ሳይገኝና የጉዳዩ ባለቤት የሆነውን 

የኢትዮጵያን መንግስት ምላሽ ሳያካትት አጠራጣሪ የመረጃ ምንጮችን በማጉላት ትክክለኛ 

ያልሆነ የጥናት ዘዴን ተከትሏል።  

ያም ሆነ ይህ ግን ምንም እንኳን “የሂዩማን ራይትስ ዎች” ዓላማ ከርዕዩተ-ዓለም 

ቅራኔ በመነሳት ‘ሀገራት ለምን ከኒዮ-ሊበራሊዝም ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ ፍልስፍና ውጪ 

ያድጋሉ?’ በሚል አስገራሚ እሳቤ የኢትዮጵያን ፈጣንና ተከታታይ ዕድገትን ለማቀጨጭ 

መሞከር መሆኑ በግልፅ የሚታወቅ ቢሆንም፤ አክራሪው ተቋም ላነሳቸው ፍሬ- ፈርሲኪ 

ወሬዎች እንደ ዜጋ ምላሽ መስጠት ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ—በሁለት መንገዶች። 

አንድም ያነሳቸውን ልቦለዳዊ ጭብጦች በመዳሰስ፣ ሁለትም ጥናቱን አንድ ሳይንሳዊ ጥናት 

ማሟላት ካለበት ይዘት አንፃር በመቃኘት። 

 አክራሪው ተቋም ሪፖርት ብሎ በቀመረው ልቦለዱ ላይ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ሃሳብን 

በነፃነት የመግለፅ፣ የመደራጀትና የመሰብሰብ መብቶች እንደሌሉ፣ በሀገሪቱ ፀረ-ሽብር ህግ 

ሳቢያ ጋዜጠኞችና የፖለቲካ ፓርቲ አባላት እንደተፈረደባቸው፣ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ 

ክልል የእስልምና እምነት ተከታዮች ላካሄዷቸው የተቃውሞ ሰልፎች የፀጥታ ሃይሎች 

የዘፈቀደ አፈሳ፣ እስርና ድብደባ እንደፈፀሙባቸው፣ መንግስት አንድ ነጥብ አምስት 

ሚሊዮን የገጠር ነዋሪዎችን በሃይል የሰፈራ ፕሮግራም ማካሄዱን እንዲሁም ሰብዓዊ 

መብቶችን የሚያካሂዱ ድርጅቶች እንደተዘጉ በሚያስገርም ሁኔታ አትቷል። የፅንፈኛው 

ኒዮ-ሊበራል ዲስኩር በዚህ ብቻ አላበቃም። እንዲህም ይላል—ለጋሽ ሀገራት በሀገሪቱ እየከፋ 

የሄደውን የሰብዓዊ መብቶች ለማሻሻል ምንም ዓይነት ርምጃ እንዳልወሰዱ፣ እ.ኤ.አ በ2012 

የዓለም ባንክና ሌሎች የልማት ተቋማት ዘለቄታ ላለው ልማት እጅግ አስፈላጊ ናቸው 
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የሚሏቸውን የሰብዓዊ መብቶችና የመልካም አስተዳደር መርሆዎችን ብዙም ግምት ውስጥ 

ባላስገባ መልኩ አዲስ ብሔራዊ የጋራ ስትራቴጂ ማፅደቃቸው አግባብ እንዳልሆነ 

አማርሯል፤ ለእኛ ኢትዮጵያዊያን “አዛኝ መሳይ ቅቤ አንጓች” ሆኖ የአዞ እንባ አንብቷል።

…መቼም ምን ይባላል!—“ጉድ መጣ ለኢትዮጵያዊያን ተቆርቋሪ ከአሜሪካ መጣ!” እንጂ።

…ቂ.ቂ.ቂ…. 

 እስቲ ለማንኛውም ፀረ-ኢትዮጵያው ተቋም በእውር ድንብሩ የሰነዘራቸውን 

ጉዳዮችን ተመርኩዘን ጥናት ተብዬው ነገር ምን ያህል ከዕውነታው ያፈነገጠ መሆኑን 

እንመልከት።…እርግጥ ፅንፈኛው ኒዮ-ሊበራል ድርጅት ባህር ማዶ ተቀምጦ በነሲብ 

እንዳለው ሀገራችን ውስጥ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ፣ የመደራጀትና የመሰብሰብ መብቶች 

የሌሉ አይደሉም። እንዲያውም ከመኖር በላይ ህገ-መንግስታዊ ዕውቅና እና ከለላ ያላቸው 

ብሎም በተግባር ገቢራዊ እየሆኑ ያሉ የማይገሰሱ መብቶች ሆነው ሀገራችን ውስጥ 

እየተሰራባቸው ናቸው።  

እንደ እውነቱ ከሆነ ሀገራችን ውስጥ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ባይኖር ኖሮ፤ 

እንኳንስ ስርዓቱ የፈጠራቸው የግል መገናኛ ብዙሃን ሊኖሩ ቀርቶ ተግባራቸውንም በነፃነት 

ባልተወጡ ነበር። የፕሬስ ነፃነትን የሚያትተውና ጋዜጠኛው ይበልጥ ነፃ ሆኖ እንዲሰራ 

ለማድረግ የተረቀቀው የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅም ባልኖረ ነበር። ግና ዛሬ 

በሀገራችን ውስጥ እንደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓታችን ጀማሪነት ይበል የሚያሰኙ በርካታ 

የፕሬስ ውጤቶች በገበያ ላይ ናቸው። ህገ-መንግስቱን ተመርኩዞ የወጣው የሀገራችን 

የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅም ማንኛውም ጋዜጠኛ በፃፈው ፅሐፍ ምክንያት 

ከፍርድ ሂደት በፊት መታሰር እንደሌለበት ስለሚደነግግ፤ እነሆ የሙያውን ስነ-ምግባር 

ተከትለው የሚሰሩ ጋዜጠኞች ሀገራችን ውስጥ በሂደት በመፈጠር ላይ ናቸው። በዚህም 

ምክንያት ዛሬ ከወንጀል ጋር በተያያዘ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር በፃፈው ፅሁፍ ምክንያት 

የሚታሰር ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ይሁንና “ሂዮማን ራይትስ ዎች” እንዲህ 

ዓይነቱ ምድር ላይ ያለ ተጨባጭ ሃቅ እንደለመደው መንግስትን ለማጥላላት 

ስለማያመቸው ለመስማትም ይሁን ለማውራት አይፈልግም። ከዚህ ይልቅ ባልተጨበጠ 

ዕውነታ ተመርቶ እነ እገሌ ታሰሩ እያለ አሉባልታ መንዛትን ስራዬ ብሎ ተያይዞታል። 

የመደራጀትና የመሰብሰብ መብቶችም ቢሆኑ ሀገራችን ውስጥ ህገ-መንግስታዊ 

እውቅና እና ከለላ የተሰጣቸው እንጂ አክራሪው ኒዮ-ሊበራል ተቋም እንደሚያስወራው 
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የሌሉ አይደሉም። ሌላው ቀርቶ ሀገራችን ውስጥ የመደራጀትና የመሰብሰብ መብት 

ለመኖሩ በተናጠል፣ በግንባር፣ በቅንጅትና በውህደት ተሰባስበው በመደራጀትና በምርጫ 

ቦርድ ዕውቅና አግዕው በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኙት 79 የፖለቲካ ፓርቲዎች መኖራቸው 

በአክራሪው ተቋም ፖለቲካዊ ቀመር እንደሌሉ የተቆጠሩ ናቸው። ወይስ እነዚህ ፓርቲዎች 

“በሂዮማን ራይትስ ዎች” ዕውቅና ይሰጣቸው ዘንድ እርሱ የሚፈልገውን የቀለም አብዮት 

በጎዳና ላይ ነውጥ ማሳየት አለባቸውን?...እጅግ የሚያሰገርም ነው።  

በሀገሪቱ ህግ መሰረት የሚንቀሳቀሱ ሲቪክ ማህበራትና መንግስታዊ ያልሆኑ 

ድርጅቶችስ ከቶ ለጆርጅ ሶሮስ ልጅ ምን መስለው ይሆን የታዩት?—እርግጥ አክራራሪው 

ኒዮ-ሊበራል ተቋም የሚፈልገው በሲቪክ ማህበራትና በመንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ስም 

ተመዝግበው በሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ እንዳሻቸው የመፈነጩ ድርጅቶችን መፍጠር ነው—

ልክ በምርጫ 97 ወቅት የክርስቲያን ተራድኦ ድርጅቱ (CRDA) ኃላፊ ሆነው ውስጥ 

ለውስጥ ግን “ለሂዩማን ራይትስ ዎች” ሲሰሩ እንደነበሩትና ዛሬ ያ ውለታቸው ታይቶ 

የአክራሪው ተቋም የአፍሪካ ክፍል ኃላፊ ለመሆን የበቁት አቶ ዳንኤል በቀለ ሲያደርጉት 

እንደነበረው የነውጥ ጥረት። ግና ሀገራችን ውስጥ የመደራጀት መብት የኢትዮጵያዊያን 

ብቻ የተሰጠ በመሆኑ፤ ተቋሙ እንደያኔው እሞክራለሁ ብሎ አስቦ ከሆነ ጉዳዮ በሀገራችን 

“የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ” የተዘጋ መሆኑን መገንዘብ ያለበት 

ይመስለኛል። እርግጥም አክራሪው ፖለቲከኛ ቡድን የትናንቱን ምህዳር ዛሬ ላይ የሚመኝ 

ከሆነ ፍላጎቱ ሰማይ ላይ ያለችን ላም እንደማለብ ያህል በመሆኑ እንደማይሳካለት ማወቅ 

ይኖርበታል ባይ ነኝ። 

የ“ሂዮማን ራይትስ ዎች” ሌላኛው ጥናታዊ ስሞታ በሀገራችን ፀረ-ሽብር ህግ ሳቢያ 

ጋዜጠኞችና የፖለቲካ ፓርቲ አባላት እንደተፈረደባቸው አስመስሎ ያቀረበው ዲስኩር 

ነው። ይሁንና እውነቱን እንነጋገር ከተባለ እንደ ማንኛውም ሀገር ኢትዮጵያ ያፀደቀችው 

የፀረ-ሽብርተኝነት አዋጅ የሀገሪቱን ብሔራዊ ደህንነት ከአሸባሪዎች ለመጠበቅ እንጂ 

ተቋሙ የፖለቲካ አጀንዳውንና “ዳቦውን” ለማወራረድ ሲል እንደሚለው አይደለም። 

እርግጥ የትኛውም ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ አዋጅ የሙያ ዘርፎችን በመለየት ሊዘጋጅም 

ይሁን ሊተገበር እንደማይችል ፖለቲከኛው የሰብዓዊ መብት አራማጅ ያጣዋል ብዬ 

አልገምትም። እናም የፀረ-ሽብር አዋጁ ማንኛውንም ሰው የሚመለከት እንጂ ለተወሱ 

ግለሰቦች ተብሎ የተዘጋጀ አለመሆኑን መገንዘብ የሚገባ ይመስለኛል። ስለሆነም አዋጁ 
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ግለሰቦች በሽብርተኝነት እስከተጠረጠሩ ድረስ ጋዜጠኛም ይሁን ፖለቲከኛ፣ አራሽም ይሁን 

ቀዳሽ አሊያም ተኳሽ…ለሁሉም ይሰራል። እናም አንድ ሰው በሽብርተኝነት እስተጠረጠረ 

ድረስ የትኛውም የሙያ ዘርፍ ውስጥ ቢኖር ከተጠያቂነት ሊድን እንደማይችል አክራሪው 

ተቋም ሊያውቀው ይገባል።  

እርግጥ የሶሮስ አርበኛው ፍላጎት ግልፅ ነው፡፡ ይኸውም በፀረ-ሽብር ህጉ የተከሰሱና 

ተፈርዶባቸው እስር ቤት የሚገኙ ጋዜጠኞች ንፁሃን ናቸው ብሎ በመደምደም እንደ 

ትናንቱ ሁሉ ዛሬም በአንድ ሀገር የፍትህ ስርዓት ሂደት ውስጥ በግላጭ ጣልቃ መግባት 

ነው። ትናንት ከወደ ናይሮቢ “በተማራማሪዋ” ላቲሺያ ቤዳር አፈ ቀላጤነት ፤ የፀረ -ሽብር 

ህጉን በመተላለፍ ተከሰውና ተፈርዶባቸው አስር ቤት የሚገኙትን “ጋዜጠኞች” ስም 

ዝርዝር አስደግፎ መግለጫ ማውጣቱን አስታውሳለሁ፡፡ በወቅቱም የቀደደው የውሸት ጣቃ 

ይመቸው ብያለሁ፡፡ ስራ ያጣች እናት ልጇን ለማፋታት ትታትር የለ፡፡ አዎ! ነገረ-ስራው 

እንዲያ ስለነበር ነው። ተቋሙም የስራ አጥ ድርጅት አክሊልን የደፋና “ለዳቦው” ሲል 

በየጊዜው በሆነ ሀገር ላይ አንድ ነገር ማለት ያለበት በመሆኑ፤ ዳግም ያስደመጠን ወይም 

በ”ጥናት” መልክ የቀረበልን ያንኑ ጉንጭ አልፋ ወሬውን ነው፤ ዛሬም አገርሽቶበት፡፡  

እውነት ነው፡፡ በጋዜጠኝነት ስም የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች በሽብርተኝነት 

ተጠርጠረው የህግ ተጠያቂ ሆነዋል፡፡ ዳሩ ግን ህግ እንጂ አክራሪው ቡድን እንደነገረን 

ሰዎቹን መንግስት አላሰራቸውም፡፡ እስክንድር ነጋ፣ ርዕዮት ዓለሙና ውብሸት ታዬ 

እንዲሁም አንዱዓለም አራጌና ሌሎች ግለሰቦች ወንጀለኝነታቸው ተረጋግጦ ማረሚያ ቤት 

ይገኛሉ፡፡ ምንም እንኳን በነብይነቱ ይሁን በጠንቋይነቱ ብፁዕነታቸውን አረጋግጦ “ሂዮማን 

ራይትስ ዎች” እንደምን መንግስት ስህተት መፈጸሙን ሊነግረን እንደዳዳ ለማንም ግልፅ 

ባይሆንም፡፡ ተቋሙ በነካ ምላሴ በደንብ ልቅጠፍ፣ ልቀጣጥፍ ብሎ ይመስለኛል— ራሱ 

“ተወዳጅ” የሚል የሙገሳ እማኝነት የሰጠው “የሙስሊሞች ጉዳይ” መፅሔት ዋና አዘጋጅና 

የወሐቢዝም አቀንቃኝ ለሆነው አቶ ዮሴፍ ጌታቸውም የአዞ እንባውን አንብቷል—በጥናት 

ተብዬው ነገር፡፡ በአጭሩ የፀረ- ሽብር ህጉ ተጠያቂዎች ሁሉ አሳዝነውታል፤ የሆዱን በሆዱ 

አድርጎ በርዕዩተ-ዓለም ‘ጥይቱ’ (ይቅርታ ‘ጥናቱ’ ለማለት ነው) በተኮሰው ፀረ- 

ኢትዮጵያዊነት አቋሙ፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ “ሂዩማን ራይትስ ዎች” ያለ ምግባራቸው በየጊዜው የሪፖርቱ 

ማጣፈጫ የሚያደርጋቸውን የአቶ እስክንድር ነጋን ዕውነታ ለውድ አንባቢዎቼ ማመላከት 
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የግድ ይለኛል። እንደሚታወቀው አቶ እስክንድር በምርጫ 97 ወቅት ከቅንጅት ነውጠኛ 

አመራሮች ጋር በማሴር ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ 

ባከናወኑት የጥፋት ተልዕኮ ተከስሰው ጥፋተኛ ሆነው መገኘታቸው ለሁለት ዓመታት 

መታሰራቸው ይታወሳል። ይሁንና በወቅቱ አቶ እስክንድርና መሰሎቻቸው ዳግም በእንዲህ 

ዓይነቱ ፀረ-ህዝብ ስራ ውስጥ እንደማይሰማሩ ገልፀውና ክስተቱን በድጋሚ ከፈፀሙ በህግ 

የተበየነባቸው ውሳኔ እንዲተገበርባቸው ተማፅነው መንግስት ይቅርታ እንዲያደርግላቸው 

በደብዳቤ ይጠይቃሉ። በዴሞክራሲያዊ መርህ የሚመራውና አንዱ እሴቱ የሆነውን መቻቻልን 

የሚያስቀድመው የሀገራችን መንግስትም፤ የእነ አቶ እስክንድርን የይቅርታ ደብዳቤ 

በመቀበል በህጉ መሰረት ከእስር እንዲፈቱ ይወስናል—ከጥፋታቸው ይማራሉ በሚል እሳቤ። 

ይሁንና ነገሩ “ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀስ አይተውም” እንዲሉ በመሆኑ አቶ እስክንድር 

ከእስር ከተፈቱ ወዲህ እንኳንስ ከጥፋተኝነታቸው ሊማሩ ቀርቶ ይባስ ብለው ግጭትንና 

ሁከትን ብሎም ግብረ-ሽበራን በሚቀሰቅሱ ተግባራት ላይ መሰማራትን ስራዬ ብለው ነው 

የተያያዙት። እንዲያውም ከእስር ከተለቀቁ ወዲህ በግልፅና በተዘዋዋሪ በምርጫ 97 ወቅት 

የጀመሩትን የሴራ ተልዕኮ ለመተግበር ይበልጥ ባተሌ ሆነው መክረማቸውን የዚህ ፅሑፍ 

አንባቢ የሚዘነጋው አይመስለኝም። እርግጥም ሰውዬው ጥራዝ ነጠቅና ሴራን የሚዶልቱ 

ፖለቲከኛ ስለመሆናቸው የማያውቅ ሰው ያለ አይመስለኝም፡፡ የዚህች ሀገር እና ህዝቦቿ 

ለውጥና ዕድገት ፈጽሞ የማያስደስታቸው፣ በጥላቻ የተሞሉ፣ ጭፍን ፖለቲከኛ መሆናቸውንም 

ጭምር፡፡  

ታዲያ በወቅቱ ሰውዬው ይህን የለበሱትን የጭፍን ተቋዋሚነት ማዕረግ በግልፅ 

ደርበውት አደባባይ ለመውጣት አልፈለጉም፡፡ ይልቁንስ ሰውዬው በሐሰተኛ ማዕረግ እንዲጠሩ 

ነው የከጀሉት፡፡ ለዚህም ደግሞ ተመሳሳይ አቋም ባላቸው አንዳንድ የግል ሚዲያዎች 

“ጋዜጠኛ፣ ተንታኝና ጦማሪ” በሚል ዕውቅና ለማግኘት ያደረጉት ጥረት እንደ አንድ ማሳያ 

ሆኖ ሊቀርብ ይችላል። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ግን አንድ ፅንፈኛና ሁከት ናፋቂ እንዲሁም 

ከሀገሪቱ ህግ ውጭ እንዳሻው የሚፈነጭ ግለሰብ “ጋዜጠኛ፣ ተንታኝና ጦማሪ” ነኝ ብሎ 

ለመናገር ብቃቱም ሆነ ድፍረቱ ያለው አይመስለኝም፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን አቶ እስክንድር 

ራሳቸውን ለመደበቅ የተጠቀሙበት ዘዴ ልክ እንደ ዛሬው ተከራካሪያቸው “ሂዩማን ራይትስ 

ዎች” ሁሉ ያለ ተግባራዊ ማንነት በሐሰት ስም መንቀሳቀስን ነው።  

ዳሩ ግን የጋዜጠኛነት ሙያ ሰውዬው ከተዘፈቁበት የጥላቻ ፖለቲካ  ገለልተኛ መሆንን  

ያዛል፡፡ ጋዜጠኛ  ለህዝብ  ጥቅም  የሚሰራ እንጂ  እንደ እርሳቸው በሰላም የልማት 
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ተጠቃሚነቱን እያረጋገጠ ያለውን የሀገራችንን ህዝብ ወደ ብጥብጥና ሁከት ለመስደድ 

የሚሯሯጥ አይደለም፡፡ የሙያው ሥነ- ምግባርም እርሳቸው እውነትን ለመቅበር  

የሚያደርጉትን ዓይነት መፍጨርጨር በጽኑ የሚቃወም ነው። እናም ግለሰቡ ሙያው  

ከሚጠይቃቸው መስፈርቶች አንዷን እንኳን ሳይዙ ራሳቸውን “ጋዜጠኛ” ብለው ሊሾሙ 

አይገባቸውም። ሌሎች አጫፋሪዎቻቸውም ቢሆኑ።  

እናም እኔም ሆንኩ ድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ የአቶ እስክንድር ነጋን ማንነት ያውቃል 

ብዬ  የማምነው  ጋዜጠኛም፣  ተንታኝም ሆነ ጦማሪ አለመሆናቸውን ነው። ለዚህ ደግሞ 

ማስረጃ ፍለጋ ብዙ ርቀት መጓዝ የሚጠይቅ አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም ግለሰቡ ባገኙት 

አጋጣሚዎች ሁሉ ሲያሻቸው በስማቸው፣ ደስ ሲላቸው ደግሞ በብዕር ስማቸው ተጠቅመው 

የሚጽፏቸው ልቦለዳዊ ትረካዎች፣ የፅልመት ውሽከታዎች…ወዘተ. ከበቂ በላይ ማረጋገጫዎች  

በመሆናቸው ነው፡፡ እናም በሀገራችን ህግ መሰረት በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ተብለው በህግ ጥላ 

ስር እንዲውሉ ተደርጓል።…እርግጥ “ሂዩማን ራይትስ ዎች” በሀገራች ላይ ከሚከተለው 

የርዕዩተ-ዓለም ዘመቻ አኳያ እንደ አቶ እስክንድር ዓይነት ግለሰቦች ቢያላዝንላቸውና ደረቱን 

ቢደቃላቸው የሚገርም አይደለም—በተዘዋዋሪ መንገድ በአምሳያዎቹ አስመሰሎ ሙሾ እያወረደ 

ያለው ለራሱ ነውና። 

ሌላው ተቋሙ ያለ አንዳች ማስረጃ ለመቅጠፍ የሞከረው የእስልምና እምነት ተከታዮች 

ላካሄዷቸው የተቃውሞ ሰልፎች የፀጥታ ሃይሎች የዘፈቀደ አፈሳ፣ እስርና ድብደባ 

ፈፀሙባቸው የሚል አሉባልታን ነው። ተቋሙ ይህን አሉባልታ ጥናት ላለው ጥላሸት 

ማዳመቂያ ተጠቀመበት እንጂ ጉዳዩ መቼና የት እንኳን እንደተፈፀመ ያለው ነገር የለም። 

ሊልም አይችልም—የፈጠራ ድርሰት አሊያም በስሚ ስሚ የቃረመው ወሬ ነውና። ያም ሆነ 

ይህ ግን የፀጥታ ሃይሎች ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ተግባራቸውን ከመወጣታቸው በስተቀር 

በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ በተካሄዱ የተቃውሞ ሰልፈኞች ላይ ያደረጉት አንዳችም ነገር 

አለ ብሎ ለመናገር አይቻልም። ግና የፀጥታ ሃይሎች የተቃውሞም ይሁን የድጋፍ ሰልፍ 

በየቦታው ሲካሄድ ጥበቃ ማካሄዳቸው በአሉባልተኛው ተቋም የተገለበጠ ዕይታ ተጣምሞ 

አላስፈላጊ ስያሜ የሚሰጠው ከሆነ ከቶ ምን ማለት ይቻላል—ምንም። እናም እንዲህ ዓይነቱ 

መረጃ አልቦና ዓይን ያወጣ ፍረጃ የተቋሙን ፀረ-ኢትዮጵያዊነት በግላጭ ከማሳየት በስተቀር 

ረብ ያለው ፋይዳ ሊኖረው የሚችል አይመስለኝም። 

“ሂዮማን ራይትስ ዎች” አጠናሁት ባለው ዘበዘባው ያካተተው ሌላኛው የተለመደ 

ዲስኩሩ ‘መንግስት አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን የገጠር ነዋሪዎችን በሃይል የሰፈራ 
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ፕሮግራም አካሂዷል’ የሚል ነው።…መቼም ውድ አንባቢዎቼ እንደምታውቁት፤ ሀገራችን 

ወስጥ በኃይል የተካሄደ ወይም የሚካሄድ አንዳችም ዓይነት የሠፈራ ፕሮግራም የለም። 

ማንኛውም አርሶ ወይም አርብቶ አደር ያለ ፍላጎቱ ከቀየው አልተፈናቀለም። ታዲያ 

አክራሪው ኒዮ-ሊበራል ተቋም አጠናሁት ባለው የቅጥፈት ሪፖርቱ አንድ ነጥብ አምስት 

ሚሊዮን ዜጎች በሠፈራው ፕሮግራም ከቀያቸው ተፈናቀሉ ይበል እንጂ፤ ምንም አይነት 

ተጨባጭ ማስረጃ የለውም። ምክንያቱም ጥናቱን የት፣ መቼና እንዴት እንዳጠናው 

የገለፀው ነገር ባለመኖሩ ነው። እናም አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዩን ህዝብ በምን ዓይነት 

የቆጠራ ስሌት ተወስዶ በሠፈራው መፈናቀሉን የማይገልፅ ጥናት፤ የሀገራችንን ስም 

ለማጉደፍ ተብሎ የቀረበ የውሸት መግለጫ መሆኑን በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። 

 ለነገሩ የሀገራችን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ‘ዜጎቼን መሃከለኛ ገቢ 

ወዳላቸው ሀገራት ህዝቦች ጎራ አቀላቅላለሁ’ እያለ መልሶ ህዝቡ አልሚ ወደ ማይሆንበት 

ቦታ ይወስደዋል ብሎ ማሰብ ማንም ህሊና ካለው ሰው የሚጠበቅ አይደለም፤ የራሱን 

ፖለቲካዊ ግብ አንግቦ የሚንቀሳቀሰው አክራሪው ተቋም በስተቀር። ሁላችንም 

እንደምንገነዘበው የሀገራችን መንግስት በህዝብ ውስጥ ተወልዶ ያደገና ህዝባዊ ባህሪን 

የተላበሰ ነው። ታዲያ ይህ ህዝባዊ መንግስት በምንም ዓይነት “የሂዩማን ራይትስ ዎች” 

ፖለቲካዊ ቁማር ቢለካ የህዝቡን ጥቅሞች ተፃርሮ ሊቆም አይችልም። ምክንያቱም 

ተፈጥሮአዊ ባህሪውም አይደለምና።  

በእስከ አሁኑ ተግባሩም ህዝቡን በየደረጃው ከማያቋርጠው ዕድገቱ ተጠቃሚ እንዲሆን 

እንዳደረገው ታላላቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሳይቀሩ የመሰከሩት ሃቅ ነው። እናም ይህ ማንነቱ 

የሀገራችንን መንግስት ሊያስመሰግነው እንጂ፤ ለራስ የፖለቲካ ግብ ሲባል የፈጠራ ጥናት 

አየደረደሩ “ዓይኔን ግንባር ያድርገው” ማለት ተገቢ ያልሆነ ብቻ ሳይሆን አሳፋሪም ጭምር 

መሆኑን አክራሪው ተቋም ሊያውቀው ይገባል። ለነገሩ በሀገራች ውስጥ ያሉትና የሰፈራ 

ፕሮግራሙን በሚገባ የሚያውቁት የልማት አጋር ቡድን ሀገራት (DAG) ይህንኑ “የሂዮማን 

ራይትስ ዎችን” ክስ ተመስርተው የሰፈራ ፕሮግራሙ ገቢራዊ እየሆነ ባለበት ጋምቤላ ክልል 

ተገኝተው ባካሄዱት የመስክ ቅኝት ክሱ ተራ አሉባልታ መሆኑን ማረጋገጣቸው ብቻ በቂ 

አስረጅ ይመስለኛል—ምንም እንኳን ፅንፈኛው ኒዮ-ሊበራል ተቋም ቡድኑ “እኔ ያልኩትን 

ውሸት አላስተጋባልኝም” ብሎ ቢያኮርፍም።  
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ታዲያ በዛሬው ጥናት ተብዬው አሉባልታው ላይም ዓለም አቀፍ ተቋማትንም ይሁን 

ለጋሽ ሀገራት ላይ ከማላዘን አልተቆጠበም—ሃፍረት ለምኔ ባዩ ተቋም። ‘ውሸቴን እውነት 

አድርጋችሁ መስሩልኝና ለኢትዮጵያ የምትሰጡትን ርዳታ አቁሙ’ የሚል አሰራር ለእኔ 

ምን ዓይነት የሰብዓዊ መብት ‘ተቆርቋሪነት’ እንደሆነ ባይገባኝም፤ አክራሪው ኒዮ-ሊበራል 

ቡድን ግን በዘንድሮው ሪፖርቱ ላይም የዓለም ባንክና ሌሎች የልማት ተቋማት የሰብዓዊ 

መብቶችና የመልካም አስተዳደር መርሆዎችን ብዙም ግምት ውስጥ ባላስገባ መልኩ አዲስ 

ብሔራዊ የጋራ ስትራቴጂ ለሀገራችን ማማፅደቃቸው እንዲሁም ለጋሽ ሀገራት ሰብዓዊ 

መብቶችን ለማሻሻል ምንም ዓይነት ርምጃ ባለመውሰዳቸው ለመኮነን ሞክሯል። በአጭሩ 

ለምን ኢትዮጵያን ትረዳላችሁ ሲል በግልፅ ተናግሯል።  

ምንም እንኳን ይህ አባባሉ የተለመደ ቢሆንም፤ አንድ ዕውነታን ግን መዘንጋት 

ያለበት አይመስለኝም። ይኸውም የዓለም ባንክም ይሁን ሌሎች ለጋሽ ተቋማት እጃቸውን 

ለኢትዮጵያ የሚዘረጉት እንዲሁም የመንግስታቱ ድርጅት ለሀገራችን ያለው ከበሬታ 

ስላሳዘንናቸው አይደለም፡፡ ይህን ሃቅ “የእንጀራ” ነገር ሆኖበት ነው እንጂ ራሱ “ሂዩማን 

ራይትሰ ዎች”ም ቢሆን ቢያንስ በእዝነ-ልቦናው የሚገነዘበው ይመስለኛል፡፡ ኢትዮጵያ 

ድጋፍ እንደሚያስፈልጋትና እንደሚገባት የዕርዳታ ተቋማት የወሰኑት እንዲሁም 

የመንግስታቱ ድርጅት ፈታኝ ለሆነው የሰላም ማስከበር ስራ የሚመርጧት ገንዘባቸውን 

የትም ለመበተን የሚፈልጉ ስለሆኑ አይደለም— በሀገራችን እየተስተዋለ ባለው ፈርጀ ብዙ 

የልማት፣ የዴሞክራሲና የሰብዓዊ መብት ስራዎች በመማለላቸው እንጂ፡፡ ኃላፊነት 

የሚሰማው ህዝብና መንግስት መኖሩን በወሬ ሳይሆን በተጨባጭ በማረጋገጣቸው ነው፡፡ 

ዛሬ ከተደገፈች ነገ ሙሉ ለሙሉ ራሷን የቻለች ሀገርና ትውልድ እንደምንሰረት ተስፋ 

ሰጭ ጅምሮችን በማስተዋላቸው ነው፡፡  

እርግጥ ይህ አባባሌ ሁሉንም ኢትዮጵያዊያን የሚያግባባ ሃቅ እንደሚሆን 

እገምታለሁ፡፡ ኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳንሆን የኢትዮጵያ ወዳጆችና እውነትን መካድ 

የሚጎረብጣቸው ሁሉ፤ ነገ የተሻለች ሀገር እንደምትኖረን ያውቃሉ፡፡ ይህ ብቻም 

አይደለም። የዓለም ባንክ፣ ዩኤስ ኤይድ፣ የአንግሊዝ መንግስት፣ የተባባሩት መንግስታት 

ድርጅት…ወዘተ. የመሳሰሉት ተቋማትና መንግስታትም እንደ ፅንፈኛው ኒዮ-ሊበራል 

ተቋም ዓይነት ‘የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ነን’ ባዮች ኢትዮጵያን በተመለከተ 

የሚያራግቡት ወሬ ከእውነት የራቀ መሆኑን በጥናት በማረጋገጣቸው ነው—ድጋፋቸውን 
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የሚያደርጉት። እናም “የሂዮማን ራይትስ ዎች” አሳፋሪ የጥናት ድሪቶ ከቁራ ጩኸትነት 

ተለይቶ የሚታይ አይደለም።  

የአክራሪውን ኒዮ-ሊበራል ተቋም ጥናትን እጅግ አሳፋሪ የሚያደርገው ሌላኛው ጉዳይ 

ደግሞ የአጠናን ዘዴው ነው። ፈፅሞ ሳይንሳዊ ያልሆነ የጨረባ ተዝካር። አንድ ጥናት 

ሲካሄድ የመረጃ ምንጮቹ ገለልተኛነት፣ የአጠናን ዘዴው “ወንዜነት”፣ የሀገሪቱ ህጎችና  

ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ከግምት ውስጥ መግባት ይኖርባቸዋል፡፡ ይሁንና አክራሪው ተቋም 

“አጠናሁት” ያለው የሀገራችን የሰብዓዊ መብት አያያዝ /ይህን እንዲያጠና የትኛው ህግ 

እንደሚፈቅድለት ባላውቅም/ እነዚህን ዕውነታዎች ያላገናዘበ ከመሆኑም በላይ ፖለቲካዊ 

ጣልቃ ገብነት በገሃድ የሚታይበት ነው፡፡ የመረጃ ምንጮቹ ገለልተኛነት ያልታወቀ፣ 

በተጨባጭ ምልከታ ላይ ያልተመረኮዘና በስሚ ስሚ የተገኘ እንዲሁም የሀገሪቱን ህጎች 

በማጣጣል ላይ የተመሰረተ ነው። ታዲያ ይህን ጉዳይ እንደሚነሳባቸው የተገነዘቡት 

የአክራሪው ቡድን የአፍሪካ ክፍል ኃላፊ አቶ ዳንኤል በቀለ ሆዳቸው ላይ ማን 

እንደረገጣቸው ባይታወቅም፤ ለአሜሪካው ድምፅ አማርኛው ክፍል “ጥናቱ በሌላ አካል 

ከተሰራ ሌላ ጥናት ላይ ተመርኩዘው ማካሄዳቸውን፣ ምስክርነታቸውን የሰጡንን ሰዎች 

ቃለ-ምልልስ ያደረግነው ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉትን በያሉበት ሀገር በአካል በማነጋገር 

እንዲሁም ሀገር ውስጥ ያሉትን እንዲሁም ቤተሰቦቻቸውንና የህግ አማካሪዎቻቸውን በስልክ 

በማነጋገር ነው” ብለዋል። 

እንግዲህ ልብ በሉ! ይህ የአቶ ዳንኤል አስቀድሞ የመከላከል ስልት፤ ሳያስቡት 

ጥናቱ የተቋማቸው አለመሆኑን የመረጃ ምንጮቻቸው ምናልባትም የሀገራችን ጠላቶችና 

አሸባሪዎች ብሎም በህግ ጥላ ስር ያሉ አክራሪዎች መሆናቸውን እየነገሩን ነው። ይህም 

አክራሪው ኒዮ-ሊበራል ተቋም ማንነት በገሃድ የሚያሳይ ይመስለኛል። እንግዲህ አንድ 

ጥናት ‘እገሌእንዲህ ብሎ ነገረኝ’ በማለት /ለዚያውም ስሙ ሳይገለፅ/ የሰውዬውን አባባል 

ያለ አንዳች ማረጋገጫ በርቀት መቆጣጠሪያ እንደ ትክክለኛ ዳታ የሚወስድ ከሆነ፤ የጥናቱ 

ዓላማ በመንግስት ላይ አሉባልታዊ ጥቃት ለመሰንዘር መሆኑን ለመገንዘብ ብዙም ምርምር 

የሚጠይቅ ጉዳይ አይመስለኝም። ምክንያቱም ሌላው ቢቀር አክራሪው ተቋም ኢትዮጵያ 

ውስጥ እርሱ እንዳለው የሰብዓዊ መብት ጥሰት ካለ ራሱ በአካል ተገኝቶ ማረጋገጥ 

ሲገባው፤ በአክራሪው ተቋም ልመናና ስጦታ ‘እንዲህ በልልኝ’ የተባለ ግለሰብን አግባብ 
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እንዳለው አካል ቆጥሮ ለመግለጫ የሚሆን የአሉባልታ ጥናት መስራት በየትኛውም 

መስፈርት ተቀባይነት ስለሌለው ነው። 

እኔ እስከማውቀው ድረስ “ሳያዩ የሚያምኑ ብፁሃን ናቸው” የሚለው ሐረግ የሰፈረው 

በታላቁ መፅሐፍ ቅዱስ ላይ እንጂ “በሂዩማን ራይትስ ዎች” የፅንፈኞች ኒዩ-ሊበራላዊ 

መተዳደሪያ ደንብ ላይ አይመስለኝም። ከልምድ እንደምናውቀው ደግሞ አክራሪው ተቋም 

አንድን በማደግ ላይ ያለ ልማታዊ ሀገር ለማጥቃት ሲፈልግ ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ 

የመፅሐፍ ቅዱሱን ቃል ለእኩይ ሴራው በመዋስ ይጠቀምበታል—“ጉዳዩን ባላየውም እኔ 

ትክክል ነኝ” በማለት። ግና ለምን ይዋሻል ጎበዝ! የአክራሪው ኒዮ ሊበራል ጥናት ተብዬ 

ነገር የህልውና ጉዳይ እንጂ፤ የሰው ልጅ ጉዳይ፣ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ጉዳይ እንዳልሆነ 

እኛም ተቋሙም ጠንቅቀን እንረዳለን፤ ይረዳሉም፡፡ እንደምናውቅባቸውም አስረግጠው 

ያውቃሉ፡፡ እንደማያውቁልንም እናውቃለን፡፡ በግሌ የአቶ ዳንኤል በቀለ ትንታ ማለፊያ 

ነው ብየዋለሁ፡፡ ውድ አንባቢዎቼ ደግሞ ‘ከአፍ የወጣ አፋፍ ነው’ ልትሉት ትችላላችሁ፡፡ 

አድጧቸውም ይሁን አዳልጧቸው ሰውዬው ሳያስቡት ሹክ ያሉን የተቋሙን ምግባር ነው፡፡  

“ሂዮማን ራይትስ ዎች” የኒዮ-ሊበራሊዝም ፖለቲካል- ኢኮኖሚ ርዕዮተ ዓለም ‘ሲራራ 

ነጋዴ’ መሆኑን፡፡  

ዳሩ ግን ፅንፈኛው ተቋም እንደ ‘ወገብ ምንትስ’ ከሀገራችን ልማታዊና 

ዴሞክራሲያዊ ዕመርታ ላይ ተጣብቆ አልላቀቅም ብሎ ያሻውን ቢልም፤ ቀደም ሲል 

ካነሳኋቸው ተግባሮቹ በመነሳት ቡድኑ የሰብዓዊ መብት ‘ተቆርቋሪ’ ነው ወይስ ተናቋሪ? 

ብለን ስንጠይቅ የምናገኘው ምላሽ ‘ተናቋሪ’ የሚለውን ነው። ምክንያቱም ከሀገር ውስጥ 

ነባራዊ ሁኔታ ተነስቶ በራስ ልማታዊ እሳቤ ማደግ “ሂዩማን ራይትስ ዎችን” እንዲህ 

እንዲህ ሊያሳብደው ስለማይገባ ነው— ቢያንስ ለይስሙላም ቢሆን ‘ለሰው ልጆች መብት  

ቆሚያለሁ’ የሚል ተቋም ባያምንበትም እንኳን፤ ህዝቦች ሲያድጉ፣ ድህነትን አራግፈው ወደ 

ዕድገት ጎራ ለመቀላቀል ደፋ ቀና ሲሉ መደገፍ እንጂ፤ ‘ዘራፍ እኔ የኒዩ -ሊበራሊዝም 

አሽከር’ ብሎ የልማት እመርታቸውን ለማቀጨጭ በየጊዜው በውሸትና በአሉባልታ ላይ 

የተመሰረተ ጥናት ማውጣት የህዝቦችን ሰብዓዊ መብት መናቆር ባልተገባው ነበር። እናም 

የእስከ ዛሬው ምግባሩ የሰብዓዊ መብት ‘ተናቋሪነት’ እንጂ ‘ተቆርቋሪነት’ አለመሆኑን 

ሁሉም ሊያውቀው ይገባል። ቡድኑና ሰብዓዊ መብት “ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ” 

እንዲሉት ዓይነት ናቸውና። አበቃሁ።  


