
1 
 

“ሂዩማን ራይትስ ዎች” ሆይ! 

“ጋዜጠኝነት ወንጀል አይደለም፤ አሸባሪነት ግን ወንጀል ነው” 

አበራ ማሞ 

1-30-15 

ባህር ማዶ ተቀምጦ ከባንዳዎች ጋር በመሞዳሞድ ፀረ- ኢትዮጵያዊነት መልዕክቶችንና መረጃዎችን በወንጭፍ 

የሚቀባበለው “ሂዩማን ራይትስ ዎች” የተሰኘው ፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራል ተቋም፤ ሰሞኑን እንደለመደው በልብ ወለድ መልክ 

ያቀነባበረውን የተሰለቸና እጅ…እጅ የሚል ሪፖርቱን ‘እንካችሁ’ ብሏል።  

አጋጣሚዎችን ሁሉ በመቀጠም የኢትዮጵያን በጎ ገፅታና ብሩህ ተስፋ በእንጭጩ ለማክሰም ‘እንቅልፍና ይሉኝታ 

ለምኔ’ ብሎ በመነሳት ሌት ተቀን የሚባጅተው ይህ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ድርጅት ከሚያቀነቅነው ርዕዩተ-ዓለማዊ አጀንዳ 

በመነሳት በየጊዜው የሚያቀነቅናቸው “ነጠላ ዜማዎች”፤ የዓለም ባንክ ሰሞኑን ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ ከ2000 እስከ 2011 

ድረስ የድህነትን መጠን ከ55 በመቶ ወደ 33 በመቶ ዝቅ ማድረጓን ለመስማት የሚፈልግ አይደለም።  

ከዚህ ይልቅ ዓይኑን በፅንፈኛ ርዕዩተ-ዓለም ሸፍኖ ‘የኢትዮጵያ መንግስት ምንትስ ማድረግ አለበት’ በማለት አዛኝ 

መሳይ መስሎ ትዕዛዝ ቢጤ ለመስጠት ቃጥቶታል። መቼም ነገርዬው ‘የዳቦ ጉዳይ’ ነውና ድፍረቱ ብዙም አይደንቀንም። 

ውሻ የሚጮኸው በበላበት ነውና። 

በእኔ እምነት የዓለም ባንክ በሀገራችን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ትክክለኛ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች 

የተገኘውን ይህን አንፀባራቂ ድል በማወጁ ሆን ብሎ የመንግስትንና የህዝብን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ጥረቶችን 

ለማኮስመን ያሰራጨው ሪፖርት ነው።  

በመሆኑም ይህ የመረጃ ምንጮቹ ከማይታወቁ እንዲሁም በስሚ ስሚ ተለቃቅመሞ የተበተነው የፅንፈኛው 

ቡድን ሪፖርት ዓላማው የታወቀ ስለሆነ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ምክንያቱም ቡድኑ የሀገራችንን ዕመርታ አንዴም 

እንኳን ቢሆን ሳት ብሎት ለማውሳት የማይፈልግ መሆኑም በላይ “የሶሮስ ሰይጣን ሳያቀስ አይለቅም” እንዲል አንድ ወዳጄ 

የአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎችን ቀኖና ዕውን ለማድረግ በማደግ ላይ በሚገኙ ሀገራት ላይ ሰርክ የአሉባልታ ጦሩን 

እንደሚሰብቅ የታወቀ በመሆኑ ነው። 

ያም ሆነ ይህ ግን “አካፋን አካፋ” ማለት ስለሚገባ የፅንፈኛ ቡድኑን ሪፖርት ተብዬ ቃርሚያ ወሬዎቹን 

መመልከትና ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል። እናም ቡድኑ “ጋዜጠኝነት ወንጀል አይደለም፤ የሚዲያ ነፃነት ጥሰቶች 

በኢትዮጵያ” በሚል ርዕስ ያወጣውን ርዕዩተ-ዓለማዊ ሪፖርት በደምሳሳው ለመመልከት እንሞክራለን።  
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በቅድሚያ ግን ፅንፈኛውን ቡድን “ሂዩማን ራይትስ ዎች ሆይ!...አዎ! ጋዜጠኝነት ወንጀል አይደለም፤ አሸባሪነት 

ግን ወንጀል ነው!” በሚል ፈር መያዣነት፣ አሉባልታም ቢሆን ሃሳቡን ልሞግተው እሻለሁ። እርግጥ በየትኛውም ሀገር 

ጋዜጠኝነት ወንጀል አይደለም። ግና ሙያውን አስታክከው የሚንወሳቀሱም ይሁኑ ሌሎች ዜጎች በአሸባሪነት 

እስከተጠረጠሩ ድረስ ከተጠያቂነት አይድኑም። ይህ ደግሞ በየትኛውም ሀገር የሚከናወን ተግባር ነው።  

ሁላችንም እንደምናውቀው የትኛውም ግለሰብ ያሻው ሙያ ይኑረው የሀገሪቱን ህግ ተላልፎ እስከተገኘ ድረስ 

ከመጠየቅ አይድንም። አንድ ግለሰብ ጋዜጠኛ ስለሆነ ብቻ የሀገሪቱን ህግ እንዳሻው እየተላለፈ፣ በሽብር ስራ ውስጥ እጁን 

እየዶለ እንደፈለገው ሊሆን አይችልም።  

የትኛውም ሀገር በህግና በስርዓት የሚመራ እንደመሆኑ መጠን ጋዜጠኛም የሀገሪቱን ህጎች አክብሮ መንቀሳቀስ 

ይኖርበታል። በመሆኑም የአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሉ “ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ” ዓይነት ሪፖርት ከጉንጭ አልፋነት 

የዘለለ ትርጉም የሚሰጠው አይደለም።  

አዎ! የፀረ -ሽብር ህጉን በመተላለፍ ተከሰውና ተፈርዶባቸው አስር ቤት የሚገኙት “ጋዜጠኞች” አሉ፡፡ እነዚህ 

በጋዜጠኝነት ስም ተጀቡነው ህግ የተላለፉ ወንጀለኞች እና ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ የሚገኙ ሌሎች ጦማሪዎችና 

ጋዜጠኞች በሀገሪቱ ህግ መሰረት እየተዳኙ ነው።  

ለፀረ- ሽብር ህግ ተጠያቂዎች ተቆርቁሮም እንዳይደለ ግልጽ ነው፤ ለመፈትፈት ያህል እንጂ፡፡ በመሰረቱ በአንዲት 

ሉዓላዊት ሀገር የውስጥ ጉዳይ እንደ እርጎ ዝንብ ዘለው እየገቡ ማቡካት ወንጀል ነው፡፡ መንግስት ማንኛውንም ዜጋ ህግና 

ሥርዓትን ሲተላለፍ ካገኘው የመጠየቅና ለህግ የመቅረብ መብትም ሆነ ግዴታ አለበት— ሥርዓት አልበኝነት ስፍኖ 

በሚፈጠረው ኪሳራ ተጠያቂ ይሆናልና፡፡  

ታዲያ ፅንፈኛ ቡድኑ እንደ መላዕክ የሳላቸው ጋዜጠኛ ተብዬ ግለሰቦችም ሰው ናቸውና ተሳሳቱ፡፡ 

በመሳሳታቸውም ህግ ተጠያቂ አደረጋቸው፡፡ ጋዜጠኛ ስለሆኑ ብቻ አይጠየቁ መረንነትን ይዋኙበት ብሎ መከራከር 

አይቻልም፡፡  

ተቋሙ ግን ከነባራዊው ዓለም በማፈንገጥ የጋዜጠኞችን ሰው መሆንን ዘንግቶት ስለ ብፁዕነታቸው እየተሟገተ 

ነው፡፡ አይኑን በጨው ታጥቦ አላጠፉም፤ አያጠፉምም እያለ፡፡ የተቋሙ ጭፍን አቋም ያን ያህል አሳፋሪ ነው፡፡  

እርግጥ መንግስትም የሰዎች ስብስብ ነውና ከእንከን የጸዳ ነው ብሎ መናገር አይቻልም፡፡ ግን ደግሞ ሂዮማን 

ራይትስ ዎች እንደሚለው መንግስት ሁሌም አይሳሳትም፡፡ የሰው ልጅ እንባ አባሽ ነኝ ባዩ ተቋም የሚከምረውን ያህል 

ለህዝቡ ያልቆመ መንግስትና ህዝብ እንደሌለ ከእኛ ወዲያ ምስክር ያለ አይመስለኝም፡፡ ተቋሙ ሀገራችን አኬልዳማ (የደም 

ምድር) ባለመሆኗ ተቆጭቶ ካልሆነ በስተቀር፣ መንግስት የሰራውና እየሰራ ያለው የሚጠበቅበትን አግባብ ያለው ተግባር 

ነው፡፡  
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መንግስት ወንጀለኞችን ነገም፣ ዛሬም፣ ትላንትም ለፍርድ ያቀርባል፤ አቅርቧልም፡፡ የሶሮስ ተቋም ይህን መረዳት 

ያለበት ይመስለኛል፡፡ የየትኛውም ሀገር፣ ማንኛውም መንግስት ማንኛውንም ዜጋ ህግና ስርዓት ተላልፎ እስካገኘው ድረስ 

ተጠያቂ ያደርጋል፡፡ ዳሩ ግን የተቋሙ ጩኸት ስለ እውነት አይደለም፡፡  

ጋዜጠኞች ሲያጠፋ እንደሚጠይቁ ጠፍቶትም አይደለም፡፡ የእርሱ ጩኸት የቀበሮ ባህታዊ ፉጨት ነው፡፡ 

ምግባሩ በመርህ ከሚያቀነቅነው ዜማው ጋር ይጣለዛል፡፡ የተቋሙ ጉዳይ የርዕዮተ ዓለም እንጂ የሰብዓዊ መብት ጥሰት 

አሊያም “የፕሬስ ነጻነት” ጉዳይ አይደለም —ሃቁን ሳንተላለፍ አስረግጠን እንነጋገር ከተባለ፡፡ 

ለኒዮ - ሊበራሊስቶች አደግዳጊ፣ ለፖለቲካል ኢኮኖሚ ፈጣሪዎች አጋልጋይ ያልሆነ ህዝብና መንግስት መወቀስ 

መከሰሱ ያለና የነበረ ነው፡፡ በእኔ እምነት ጭል ጭል ባዩ የኒዮ-ሊበራሊዝም ህልውና ጨርሶ እልም የሚልበት ዘመን ሩቅ 

ባይሆንም፤ የርዕዮተ ዓለም አቀንቃኞች በህይወት እስካሉ ድረስ ሲጠሩት አቤት፣ ሲልኩት ወዴት የሚል ኢትዮጵያዊ 

መንግስት ይመኛል እንዲኖርም ጠንክረው ይሰራሉ፡፡ እንዲህ ዓይነቱ መንግስት ሀገራችን ውስጥ መቼም ቢሆን ሊፈጠር 

ባይችልም።  

አዎ! ኢትዮጵያና በርካታ የአፍሪካ ሀገራት በኒዮ- ሊበራሊዝም ቁማር ላለመበላትና ህዝቦቸውን ለኒዮ- 

ሊበራሊዝም ነጋዴዎች ላለመቸርቸር አሻፈረኝ ብለዋል፡፡ የሂዩማን ራይትስ ዎች በሌለ ጉዳይ አቧራ ለማስነሳት 

መውተርተርም በዋነኝነት የሚመነጨውም “ካለመታዘዛችን”፣ “በእናንተው መጀን” ካለማለታችን ነው—ለቆሌያቸው 

ካለማጫጫሳችንና ካለመካደማችን፡፡  

ያም ሆነ ይህ ግን ተቋሙ እንዳለው እነዚህን ግለሰቦች ህግ እንጂ መንግስት አላሰራቸውም፡፡ እስክንድር ነጋ፣ 

ርዕዮት ዓለሙ፣ ውብሸት ታዬና ተመስገን ደሳለኝ ወንጀለኝነታቸው ተረጋግጦ ማረሚያ ቤት ይገኛሉ፡፡ ሌሎቹ ደግሞ 

ጉዳያቸው ገና በፍርድ ሂደት ላይ ያለ ነው፡፡  

ምንም እንኳን በነብይነቱ ይሁን በጠንቋይነቱ ብፁዕነታቸውን አረጋግጦ “ሂዮማን ራይትስ ዎች” መንግስት 

ስህተት መፈጸሙን እንደምን ሊነግረን እንደዳዳ ባይገባኝም፤ ተቋሙ በነካ ምላሴ በደንብ ልቅጠፍ፣ ልቀጣጥፍ ብሎ 

ይመስለኛል— 19 ጋዜጠኞች ሃሳባቸውን በነፃነት ስለገለፁ ብቻ ለእስር መዳረጋቸውን እንዲሁም እ.ኤ.አ. ከ2010 

ጀምሮ 60 ጋዜጠኞች መሰደዳቸውን ገልፆ የአዞ እንባውን አንብቷል— ካለበት ባህር ማዶ ሆኖ፡፡  

የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ ፅንፈኛው ቡድን ያቀረበው የቁጥር መጠን ሆን ተብሎ በሪሞት ንትሮል አሜሪካ ተቀምጦ 

ከፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎችና ከባንዳዎች የለቃቀማቸው መሆኑን ቢገባኝም፤ እንዲህ ዓይነት ሪፖርት ግን በበቂ ጥናት ላይ 

ተመርዞ መቅረብ እንደሚኖርበት ይገባኛል። ይሁንና አክራሪ ቡድኑ መረጃውን ያገኘው በሀገር ውስጥና በስደት ከሚገኙ 

ጋዜጠኞች ነው ብሏል።  
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ይሁንና የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ ላቲቪያ ቤዳር የተባሉ የቡድኑ አጥኚ የአሁኑን ሪፖርት ዓይነት ተመሳሳይ 

ዘበዘባ ሲተነትኑ ተመልክተናል፤ አድምጠናል። ይህም ቡድኑ ቀደምት “ጥናቶቹን” ሪፖርት የሚል ታፔላ ለጥፎባቸው 

እንደ አዲስ አቀረባቸው እንጂ አዲስ ነገር የሌለው መሆኑን የሚያሳይ ነው።  

እርግጥ አባባሉ አዲስ ወይን ጠጅን በአሮጌ አቁማዳ የመገልበጥ ያህል ነው። እናም የቡድኑ ሪፖርት እንደታደሰ 

ፍራሽ የሚቆጠር መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ያም ሆነ ይህ ግን ቡድኑ ከእኛ በላይ ለእኛ የሚያስብልን የሌለ መሆኑ 

በግልፅ ሊነገረው ይገባል። 

እንደ እውነቱ ከሆነ “ሂዮማን ራይትስ ዎች” ለጥቁር ህዝቦች መብት ከሰማየ ሰማያት አምላክ የላከው የክርስቶስ 

ወንድም መሆኑን ጠዋት ማታ ቢለፍፍም ቅሉ፤ በምግባሩ ግን ከሀገር ሀገር እየዞረ በሰው ልጅ ስም የሚነግድና ለመዝባሪነት 

ራሱን ያዘጋጀ ተቋም ነው፡፡  እናም ከመዝባሪነት ምግባር የተሻለ በገሃድ የሚታይ ታማኝ እማኝ የለምና፤ ‘ሪፖርት፣ 

ጥናት…ምንትስ’ የሚለው ዲስኩሩ ተቀባይነት የለውም፡፡  

ከዚህ ይልቅ ሁሌም የሚያንገበግበው የእነ ዲታው ጆርጅ ሶሮስ ተልዕኮ ሳይሳካለት እየቀረ፣ የፖለቲካል-

ኢኮኖሚው ርዕዩት ሰሚ አልቦ ሆኖ ባዶ ሜዳ ላይ በከንቱነት መቅረቱ ነው። ታላላቅ ቱጃሮቹ የታዳጊ ሀገራት ህዝቦችን 

አንጡራ ሃብት እንዳሻቸው አለመዝረፋቸው ነው። በቃ! የአሉባልታ መነሻው ከኒዮ-ሊበራሊዝም ቀኖና ውጪ በራሳቸው 

መንገድ ማደግና ድህነትን መቅረፍ የሚችሉ ሀገራት መፈጠራቸው ነው። 

ሁላችንም እንደምንገነዘበው፤ የኒዮ - ሊበራሊዝም ፖለቲካል- ኢኮኖሚ ስርዓት ህግና ስርዓትን ከማስከበር ውጭ 

በኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ፍጹም ጣልቃ እንዳይገባ የሚከለክል ሶሮሳዊ ቀመር ነው፡፡  

ሁሉንም ነገር ለባለ ሐብቱና ለገበያው የሚሰጥ መረን ፍልስፍና ነው፡፡ ሚሊዮን ድሆችንና ጥቂት ቱጃሮችን 

የሚፈጥር። እናም ስርዓቱ መንግስት ዳር ቆሞ ጥርሱን ከመንከስ በስተቀር ምንም እንዳያደርግ ያስገድዳል። ፍልስፍናው 

ብዙዎችን ውጧል፡፡ ሚሊዮኖችን በማዕበሉ አስጥሞ ጥቂቶችን ባለፀጋ አድርጓል፡፡  

ግና ዛሬ በዘመናችን  ርዕዮተ- ዓለሙ የማይፈለግ ብቻ ሳይሆን የሚያበላላ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ እናም አፍሪካዊያን 

ኒዮ-ሊበራሊዝምን በመቃወም የራሳቸውንና ከታሪካቸው፣ ከባሀላቸውና ከነባራዊ ሁኔታቸው ጋር የሚጣጣም የኢኮኖሚ 

ሥርዓት ለመዘርጋት ተገደዋል፡፡ ውጤታማም ሆነዋል፡፡ እየሆኑም ነው። ላለፉት አርባ ዓመታት ታይቶ በማይታወቅ 

መልኩ ሀገራችን ድህነትን እየቀረፈች የመጣችበት መስመር ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነው። 

“ሂዮማን ራይትስ ዎች”ንና ግብረ ወዳጆቹን ሁሉ የሚያስቆጣውና በየወቅቱ የሚያስጨፍረውም ይኸው 

የአሮጌው አስተሳሰብ ከገበያው መውጣትና የአፍሪካዊያን አዲሱ አስተሳሰብ ፍሬማ መሆን ነው፡፡  
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ዘመናዊው ርዕዮተ ዓለም የባህር ማዶ ከበርቴዎችን መዝባሪነት ይነፍጋል፡፡ የታዳጊ ሀገራትን ህዝቦች ርካሽ 

ጉልብትና ድንግል መሬት እንዲሁም የተትረፈረፈ ማዕድን ለመዛቅ ምቹ መደላድሎችን አይፈጥርም፡፡ እናም ኒዮ - 

ሊበራሊስቶች አይወዱትም፡፡  

እናም “ሂዮማን ራይትስ ዎች”ም እንደ ኒዮ -ሊበራሊዝም አገልጋይነቱ አይወደውም—የታዳጊ ሀገራትን 

አካሄድ፡፡ ያም በመሆኑ ማምሻም ዕድሜ ነውና የሚያመጣው ለውጥ ባይኖርም፤ የርዕዮተ ዓለሙን ህልውና ቢያንስ 

ለማዘግየት ይንፈራገጣል፡፡ መንፈራገጡ ግን በቀጥታ አይደለም፡፡ በተዘዋዋሪ ነው፡፡  

በዘመናዊ እጅ አዙር የቅኝ አገዛዝ ዘዴ፡፡ ይኸውም ርዕዮተ ዓለሙን የሚያቀነቅኑ ነገር ግን በስም መልካምነትን 

የታጠቁ ዘማቾችን በታዳጊ ሀገራት ላይ አሰማርቷል፡፡ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባዩ ፅንፈኛ ተቋም ከኒዮ -

ሊበራሊስቶች ተላላኪ አንዱ መሆኑ ነው፡፡ ይህ ቡድን ለሰው ልጅ መብት መከበር እንደሚሰራ ቢሞግትም ምግባሩ ግን 

ፖለቲካዊ መሆኑን ማንም ይገነዘበዋል፡፡ ‘ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ’ እንዲሉ፡፡  

እርግጥ ነገሩ ‘ቅናት ነው’ ቢባል ሳይሻል የሚቀር አይመስለኝም፡፡ የነተበውን ፀረ-ብዙሃን ፖለቲካል- ኢኮኖሚ 

በአዲስ ኢኮኖሚያዊ ሥርዓት ፉርሽ ማድረግ በመቻላችን ስለ ሰብዓዊ መብት እሞግታለሁ ባዩ የቀበሮ ባህታዊ ድርጅት 

ደግሞ ደጋግሞ እየከሰስን ነው፡፡ እርግጥ ተቋሙ እያማን፣ አሉባልታም እያሰራጨብን ነው ቢባልም ያስኬዳል— ተቋሙ 

ገጽታን ከማጠልሸት የዘለለ አቅምም የለውምና፡፡ ሰሞነኛ ዲስኩሩም ያው የረጅሙ ፀረ - ኢትዮጵያዊ ቅጥፈት አንድ ክፍል 

ነው— ጭብጥና ማስረጃ አልባ ትዕይንት፡፡ ሪፖርቱ ምናብ ወለድ ዘገባ ነውና፡፡  

ድርጅቱ ባለፉት ጊዜያት ‘መቶ ምናምን መንገዶች፣ ኢትዮጵያ የዕርዳታ እህልን ለፖለቲካ ፍጆታ ምንትስ 

ታደርጋለች…ወዘተ.’ የሚሉ መግለጫዎችን በማከታተል ለጋሽ ሀገራትና መንግስታት ከተቻለ ኢትዮጵያን ‘ውግዝ 

ከመአርዮስ’ እንዲሉ፣ ካልሆነም ቢያንስ በሀገራችን ኢንቨስት እንዳያደረጉ ተማፅኗል፡፡  

በሬ ወለደ ዘገባውን ያዳመጠው ግን የለም፡፡ ሁሉም ነቅተውበታል፡፡ እንዲያውም በመግቢያዬ አካባቢ 

እንደገለፅኩት የዓለም ባንክን የመሳሰሉ ታላላቅ ተቋማት የእርሱን ውትወታ ወደ ጎን ብለው ሀገራችን ድህነትን በ33 

በመቶ መቀነሷን እየገለፁ ነው። 

እርግጥ ዓለም ባንክን የመሳሰሉ የፋይናንስ ተቋማት የፅንፈኛ ቡድኑን መሰረተ ቢስ ዘገባ ከመጤፍ ሳይቆጥሩ 

ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ ለመስራትና ልማቷን ለመደገፍ በተጨባጭ ተሰማርተዋል፡፡  

ታዲያ ተቋማቱ ለሀገራችን ልባቸውም ሆነ እጃቸው መፈታቱ ኃላፊነት የሚሰማው መንግስትና ህዝብ መኖሩንና 

ወደፊትም ይበልጥ እንደምናድግ በመረዳታቸው ነው። እናም የፅንፈኛው ቡድን አሉባልታ እርቃኑን ቀርቷል ማለት 

ይቻላል።  
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እናም በሪፖርት  ናዳ  የአንድን  ሀገር  ልማታዊ  እመርታ  ማቀጨጭ  ስለማይችልም፤ ላይሳካለት  በባዶ ሜዳ  

ላይ  ባይደክም የተሻለ  ይመስለኛል፡፡ ስለሆነም ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶች ያልተከበሩባቸውን አምባገነናዊ ሀገራት 

የኒዮ- ሊበራሊዝም ተከታዩች መጠቀሚያ በመሆናቸው ብቻ ትንፍሽ ለማለት የማይፈልገው  ይህ ተቋም፤ እንደ ኢትዮጵያ 

ያሉ ከሀገራቸው ተጨባጭ  ሁኔታ  አኳያ የልማት ፖሊሲና  ስትራቴጂን  ነድፈው  ዓለም አቀፍ  ዕውቅና  ያስገኘን  ዕድገት  

ያስመዘገቡ ሀገራትን  ‘ጠብ ያለሽ በዳቦ’ እያለ  ለማንቋሸሽ የሚያደርገው  ጥረት  አንድም  ስንዝር  የሚስኬደው  

አይደለም፡፡ ምክንያቱም  በዚህ ዓይነቱ በሁለት ቢላዋ የመብላት ልዩ  የስም ማጥፋት ዘመቻ  የሚንበረከክ  አፍሪካዊ  ሀገር 

ባለመኖሩ ነው፡፡  

ታዲያ  ሀገራችንም  ሆነች  ህዝቦቿ  ለእንዲህ ዓይነቱ  ያረጀ  ያፈጀ  ፕሮፓጋንዳ  እንኳንስ  ሊንበረከኩ ቀርቶ 

ጉዳዩን የሚሰሙበት ጊዜም  የላቸውም፡፡ እናም  ሂዩማን  ራይትስ ዎች እስካሁን ድረስ “ከዙፋን  አንጋሽነት” ቅዥቱ 

ያልተላቀቀ ከሆነ፤ አሁንም  ኢትዮጵያ ውስጥ  በውጭ  ኃይሎች ተፈትፍቶ  የሚቦካ  የፖለቲካ  ምህዳር የሌለ  መሆኑን  

መገንዘብ ይኖርበታል —ኢትዮጵያዊያን በታሪካቸው  ለእንዲህ  ዓይነቱ  የባዕዳን የእጅ  አዙር  ቅኝ  አገዛዝ  

ተንበርካኪዎች  ሆነው  አያውቁምና፡፡ 

እስቲ አሁን ደግሞ ጋዜጠኞች በኢትዮጵያ መንግስት የሚሰደዱ አስመስሎ ወዳወራው ዲስኩሩ ላቅና። እዚህ 

ሀገር ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም ዜጋ እንደሚያውቀው በሀገራችን የግል ሚዲያ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ጋዜጠኞች 

ጋዜጠኛ ሳይሆኑ በመንግስት ላይ ያለ አንዳች ጥናትና ማስረጃ ያሻቸውን ይፅፉና ሙያውን ልክ እነ ሲሳይ አጌና እና 

መሰሎቻቸው እንዳደረጉት የተሻለ ኑሮ ማፈላለጊያ የቪዛ ማስመቻ አድርገው እንደሚጠቀሙበት በተደጋጋሚ 

ተመልክተናል።  

እነዚህን ግለሰቦች በህቡዕ የሚያሰማሯቸው ብሎም ተግባራቸው ሲነቃባቸው ቪዛ በማመቻቸት ከሀገር 

የሚያስኮበልሏቸው እንደ ሲፒጄ ዓይነት የ“ሂዩማን ራይትስ ዎች” ባልንጀሮች ናቸው። እናም ፅንፈኛው ቡድን 

እየተከራከረ ያለው ለራሱ የቀለም አብዩት ፈጣሪ ተላላኪዎች እንጂ ለጋዜጠኞች አይደለም።  

በመሆኑም እርሱ ጋዜጠኞች ላላቸው ግለሰቦች ከሀገር መውጣት ተጠያቂው ራሱ እና የስራ አጋሮቹ እንጂ 

የኢትዮጵያ መንግስት አለመሆኑን መገንዘብ ይኖርበታል። እርግጥ ሀገራችን ውስጥ ምርጫ በተቃረበ ቁጥር እነ “ሂዩማን 

ራይትስ ዎች” ማላዘናቸው የተለመደ ነው። 

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው ባለፉት የሰላም፣የልማትና የዴሞክራሲ ዓመታት አራት 

ሀገራዊ፣ በርካታ አካባቢያዊና ክልላዊ ምርጫዎች መከናወናቸው የሚታወስ ነው፡፡  

እነዚህ የምርጫ ሂደቶች የሀገሪቱን ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ከማጎልበት አንጻር የየራሳቸውን አሻራ ጥለው 

ማለፋቸውም እንዲሁ፡፡  ታዲያ እዚህ ላይ ሳይጠቀስ የማይታለፈው አብይ ጉዳይ፤ መንግስት ምርጫዎቹን ሰላማዊ፣ 

ፈትሃዊና ተዓማኒ በማድረግ ረገድ የተቻለውን ጥረት ከማድረግ ሳይቆጠብ፣ በምርጫዎቹ ተሳታፊ የሆኑ አንዳንድ ጭፍን 
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ተቋዋሚ ሃይሎች ግን የፅንፈኛ አክራሪ ኒዮ ሊበራል ተቋማት መልዕክተኛ በመሆን ህዝብን በማበጣበጥ ህገ - መንግስቱ 

በማይፈቅደው ኢ-ዴሞክራሲያዊ ስልት ተንቀሳቅሰው ስልጣንን ተገቢ ባልሆነ መንገድ ለመጨበጥ ተደጋጋሚ ሙከራ 

ማድረጋቸው ነው—ምንም እንኳን መንግስትና ህዝብ ጠንካራ ክትትል በማድረጋቸው ሳቢያ ባይሳካላቸውም፡፡  

ሁላችንም እንደምናስታውሰው በየወቅቱ ምርጫ ሲቃረብ አክራሪ ኒዮ ሊበራል ሃይሎች በሚቆጣጠሯቸው 

ተቋማት አማካኝነት የተለያዩ ህዝብን የሚያወናብዱ ሪፖርቶች በማውጣት ሴራ ይጠመዳሉ፡፡  

እነዚህ በምዕራቡ ዓለም የተመሰረቱ ተቋማት ገና ከጅምሩ ‘የምርጫ ሂደቱ ፍትሃዊ አልነበረም’ በሚል ሰበብ 

አስባብ ሀገራችንን መወንጀላቸው የተለመደ ተግባራቸው ነው፡፡ ከውንጀላቸው አልፈውም ለእነርሱ የሚመችና በእነርሱ 

ሳምባ የሚተነፍስ መንግስት በሀገራችን ውስጥ እንዲመሰረት ካላቸው ጽኑ ፍላጎት የተነሳ የቀለም አብዮትና ሌሎች 

ስልቶችን በመቀመር በመንግስት ግልበጣ ስራ ይሰማራሉ።  

ይህ እኩይ ሴራቸው እንዲሳካም በጋዜጠኝነትና በጦማሪነት የሚያሰባስቧቸውን ብሎም የሀገራቸውን ብሔራዊ 

ጥቅም አሳልፈው ለመስጠት ያቆበቆቡ ተስፈኞችን ይፈጥራሉ። በዚህም የታዳጊ ሀገራትን የልማት ጉዞ ለማደናቀፍ 

ይጥራሉ።  

ለዚህም ነው—ፅንፈኛው ቡድን እርሱ “ጋዜጠኞችና ጦማሪዎች” የሚላቸውን የህግ ተጠያቂዎችን መንግስት 

እንዲፈታ በሪፖርት ጋጋታ የሚወተውተው። ያም ሆነ ይህ ግን አክራሪ ኒዮ -ሊበራሊስቶች ከመፈራገጥ በስተቀር የታዳጊ 

ሀገራትን ጉዞ ማስተጓጎል አልቻሉም፤ አይችሉምም፡፡ ግና አርፈው አልተኙም፤ አይተኙምም፡፡ የቻሉትን ያህል በተዘዋዋሪ 

መንገድም ቢሆን ይውተረተራሉ፡፡  

በሰብዓዊ መብት ጥሰት ስም ታዳጊ ሀገራትን በማውገዝ ከተቻለ ለማሸመድመድና በልካቸው ያልተሰፋላቸውን 

የርዕዮተ ዓለም ጥብቆ እንዲያጠልቁ ይተጋሉ—በአጋልጋዮቻቸው በምስራቅ አፍሪካው ምክትል ዳይሬክተር ተብለው 

በሚጠሩት በእነ አቶ ሌስሌ ሌፍኮ አማካኝነት፡፡  

እርግጥ የቀለም አብዮት በአብዛኛው የሚካሄደው የምርጫ ወቅት ሲደርስ ነው። ለዘመቻው ያቺ ሀገር ምቹ ሁኔታ 

እንዳላት በታመነበት ጊዜም ሊከናወን ይችላል።  

ለገዛ ዜጎቻቸው ኃላፊነት የማይሰማቸው ጋዜጠኛ ተብዬዎችና በሰዎች ደም በአቋራጭ ቤተ-መንግስት መግባት 

ብቻ የቀንና የሌሊት ህልማቸው የሆነው የሀገር ውስጥ ተቃዋሚዎች እሳቱን አቀጣጥለውት ወላፈኑን ባህር ማዶ ሆነው 

የሚሞቁት አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች ባስነሱት የቀለም አብዮት አማካኝነት የሚረግፈው ሰው ምናቸውም አይደለም።  

እንዲያውም ከምግባራቸው ጋር የማይገናኘውን የሰብዓዊ መብትና የግጭት ፈቺዎች ነን ባይ ካባን በደረቡ 

ዋነኛዎቹ የቀለም አብዮት አቀጣጣይ ባልደረቦቻቸው አማካኝነት በሁኔታው እየሳቁ ጉዳዮን ለሪፖርት ፍጆታነት 

በመደጋገም ይጠቀሙበታል። ይህን ተግባራቸውን በተለያዩ ሀገራት ውስጥ ገቢራዊ ሲያደርጉት ተመልክተናል።  
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ዳሩ ግን በእኛ ሀገር ውስጥ የቱንም ያህል ጥፋት ቢቀምሩና ምክንያትና ሪፖርት ቢደረድሩ አይሳካላቸውም፡፡ 

በአንፃሩም ይህን ሴራቸውን እርግፍ አድርገው ለመተውም ቆራጥነቱ ያንሳቸዋል፡፡ ልክ በሀገራችን ላይ እንደሚያደርጉት 

እንደ ፔንዱለም በመተውና ባለመተው መሃል እየተወዛወዙ የርዕዩተ-ዓለማቸውን ዕድሜ ለማስረዘም ይባጃሉ፡፡  

በለሱ ከቀናቸው እሰዬው ነው—ከተነቃም ይቀራል፡፡ የቀለም አብዮትንና የጎዳና ላይ ነውጥን ይመኛሉ፡፡ እርሱም 

ቢሆን የተመቻቸ ምህዳር የለውምና አይሰምርላቸውም። የ“ሂዩማን ራይትስ ዎች” ሰሞነኛ የተሰለቸ ሪፖርትም መነሻውና 

መድረሻው ይኸው ነው።  


