
 

ሕሱርን ልሙድን  ጠቐ ጉጅለ ተሓለቒ ሰብኣዊ መሰላት  Human Rights Watch 

 

ኣብ ሃገርና ብተሳትፎ ፃዕራም ህዝብን መሪሕነት ልምዓታዊን ዲሞክራሲያውን መንግስትን ዝምዝገቡ ዘለዉ ኩለ መዳይ 

ስራሕቲ ልምዓትን ዕብየትን ህዳሰ ሃገርናን እናተረጋገፀ ምህላዉ ብኣውራኡ ህዝቢ ዓለም ፤ዓበይቲ ትካላት ከምአኒ ባንኪ 

ዓለም ፤ ትካል ገንዘብ ዓለም ፤ ትካል ምግቢ ዓለም ካልኦት ዓበይቲ ትካላት ሚድያታት ዓለምን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸዊን 

ኣህጉራዊን መድረኻት እናመስከርዎ ይርከብ። ይኹን ምበር ኩለ መዳይ ስራሕቲ ልምዓትን ዕብየትን ህዳሰ ሃገርናን 

ክዋሓጠሎምን ክሪኡን ዘይድልዩን ኩሉ ግዘ ተመፅወትቲ ኮይንና ክንነብር ዝምነዩን ፀላእቲ ንሃገርናን መሪሕነትና ናይ 

ምፅላመን ጠቐነን ሰረሐይ ኢሎም ካብ ዝሕዝዎ ዓመታት ተቖፂሮም  እዮም ፡፡ እዚ ስራሕቲ ጠቐነን ፀለመን ካብ ዘጋውሑሉን 

ዝመርሑን ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ህዝብታት ኢና ካብ ዝብሉ እቲ ሓደን ቀላስን HUMAN Rights watch 

ጉጅለ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ዝብልዎ ውዳበ (ጉጅለ)ኒዮ-ሊበራልን ኣቐባሊ ቃል ፀላእቲ ሃገርናን’ዩ፡፡ ብዝኾምዕባለ ሃገርና 

ዘይወሓጠሎምን ዛዕባ ሃገርና  እከይ ተግባር ምምሃዝ ዘይሕርብቶ እዚ ጉጅለ ሎሚ ቕነ ድማ “መንግስቲ ኢትዮጵያ 

ንሰራሕተኛታት መራኸቢ ብዙሃን ተንጋላትዕ ኣላ” እንትብል ንኢትዮጵያ ሃገርና ይኸሰስ፡፡  

 

ብተወሳኺ ድማ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝካየድ መረፃ ንናፃ መራኸቢ ብዙሃን ጋዜጠኛታት ዘየናሕሲ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ይብል፡፡ 

ብተወሳኺ’ውን መፅናዕቲ ኣካይድና ኢና ዝብሉ ውልቀ ሰባት መንግስቲ ካብ ናቱ ዝተፈለየ ኣረኣእያ ንዘለዎም ናፃ ጋዜጠታት 

ዝብድል ኣካይዳታት ይኽተል ኣሎ’ውን ይብል፡፡ ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ መረፃ መማረፂ  ኣረኣእያ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን  

ከይዝተየሉ ዕንቅፋት ብምዃን ብዙሕ ክትዕ ኣይረኣይን ዘሎውን ይብል። እዞም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢና ዝብሉ 

ጉጅለታት (ውዳበታት) ናይ ባዕሎም ኣጀንዳ ቐሪፆም ዝንቀሳቐሱ ምዃኖምን ናይ ጎይቶቶም ትእዛዝ ዘፈፅሙ ምዃኖም ዓለም 

ዝፈለጦ ሓቂ’ዩ፡፡ 

  ኣብ ሃገርና ዘለዉ ተቓወምቲ ውድባት ድማ መማረፂ ፖሊሲስ ይተረፍ ነንባዕሎም ‘ውን ሰኒት ዘየብሎምን ውዳበታቶም 

ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ክመርሑን ኣፈላላዮም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ክኣልዩ ዘይከኣሉ’ዮም ፡፡ ናይ ውሽጢ ዴሞክራሲያዊ 

አተሓሳስባን ኣሰራርሓን ዘየማዕበለ ውድብ  ድማ ዴሞክራሲየ ኣብዛ ሃገር ከንግስ እዩ ኢልካ ክሕሰብን ክእመንን 

ኣይካኣልን።ናፃ ውልቀ ጋዜጠኛታት ኢና በሃልቲ ውን እንተኾኑ ሞያ ጋዜጠኝነት ብዝሓቶ መሰረት ነቲ ህዝቢ ዓይኑን ኣፉን 

ኮይኖም ሚዛኑ ዝሓለወ ሓበሬታ ኣብ ምትሕልላፍ(ምዝጋብ) ፀገም ዘለዎም ካብ ሓደ ወገን ጥራሕ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ያውም 

እቶም ተቃወምቲ ኢና ዝብሎዎ ጥራሕ ካብ መንግስቲ ይኹነ ካሊእ ዘይሻራዊ ወገን እንተይ ሓተቱን ናይ ባዕሎም ስምዒትን 

ኣረኣእያን ሓዊሶም ንህዝቢ ዘደናግሩን ንዝግበር ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳን ዝፃብኡን ኣብ ምህናፅ ስርዓት ዴሞክራስን  ምንጋስ 

ሰናይ ምምሕዳርን  ሰራምን ኣሉታዊ ተራ ዝፃወቱ ’ዮም፡፡ ካብዚ ዝሓለፈ ድማ ናይ ቀለም ኣብዮት / ሕብራዊ 

ናዕቢ/ተሓለቐቲ’ውን ይመስሉ ካብቲ ዝህብዎ ትንታነን ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅን ሰለ ዝፃባእመፀለዐምታ ብዕራይ ወለደ ጠቐነ 

ፕሮፖጋንዳ ኣብ ምንፋሕ ይርከቡ።  

ይኹን ምብር፤- 



- እቲ ሓቂ ግና ዋላ ዝተወሰኑ ናይ መንግስቲ ፈፀምቲ ኣካላት ዝፍፅምዎም ጌጋታት ብምጉላህን ብምግናንን ዝጣልዑ 

እንትኾኑውን ነዞም ብጭቡጥ ዝረኣዩን ዝስርሑን ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት በዓይኒ ዕሙተየ’ውን ይክሕዱ፤ህዝቢ ድማ 

ባዕሉ ዝሪኦምን ዝጥቀመሎምን ስራሕቲ ልምዓት ስለዝመስክር ጥራሕ ዝባኖም የውፅእዎን የቃልዖምን ኣሎ፡፡ 

- ብሽም ዲሞክራሲያዊ ሕገ-መንግስቲ ፀረ-ሕገ መንግስቲ ስራሕቲ ይስርሑ ህዝቢ ትኽክለኛ ሓበሬታ ናይ ምርካብ 

መሰሉ’ውን ይዳፋኡ (በለካ ለክዕካ ሰራሕ ዝፅብፅቡ) ብፍላይ  መረፃ እዋን ኣብ ዝመፁ ቁፅሪ ካሊእ ዛዕባ የብሎምን። 

ሰልጣን ናይ ህዝቢ ውሳነን ድልየትን ከይኮነስ ብዕግርግርን ዓመፅን (ሕገ- መንግስታዊ ብዘይኮነ መንገዲ )ንምርካብ 

ምፅዓር’ዩ ዕላምዖም፡፡ እዚ ድማ ትርፍ  ኽሳራ ጥራሕ’ዩ ዝኸውን፡፡ ወሳኒ ዳኛ ህዝብን ህዝብን ጥራሕ ምዃኑ ክርድእዎ 

ይግባ እ። 

      ማሩ ዘመቐለ 

           ጥሪ 25/2007ዓ/ም 


