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ውሾቹ ቢጮሁም ግመሎቹን ከጉዟቸው ማስቆም አልቻሉም! 

                                                       መላኩ በቀለ 06/12/14 

በቅርቡ ኢትዮጵያን እንደ ዕለት እንጀራው በመቁጠር በማናቸውም ጉዳዮች ላይ ሪፖርት 

ማውጣትን እንደ መደበኛ ስራው የሚቆጥረው “ሂዩማን ራይትስ ዎች” የተሰኘው የአክራሪ 

ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች ደላላ ድርጅት አንድ መግለጫ አውጥቷል። እርሱም በቅርቡ 

በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ አንዳንድ ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ በሀገር ውስጥና በውጭ ፀረ-ሰላም 

ኃይሎችና አሸባሪዎች አማካኝነት የተቀነባበረውን ግጭት ተከትሎ መንግስትና ህዝብ 

የሀገራችውን አስተማማኝ ሰላም ይበልጥ አስተማማኝ ለማድረግ በተጠርጣሪዎች ላይ 

በወሰዱት እርምጃ ‘ተጠርጣሪዎቹን ለምን ይይዛሉ?፣ ለምንስ የህግ የበላይነት ይረጋገጣል?’ 

በሚል ዓይነት የተቀነባበረ ዲስኩር ነው።  

እርግጥ መግለጫው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁከትና ብጥብጥ ተፈጥሮ አክራሪ ኒዮ-ሊበራሎች 

በአጋጣሚው የቀለም አብዮት ለማካሄድ ምቹ መደላድል ያገኙ በሚመስል ሁኔታ 

የተቀነባበረና የተለመደ የፀረ-ህዝቦች ዘፈን ነው ማለት ይቻላል። የዘፈኑ ግጥምም ይሁን 

ዜማ ያልተለወጠና ባለበት የሚረግጥ ከመሆኑም በላይ፤ ሀገራችን ውስጥ አዲስ ነገር የተገኘ 

ያህል ጮቤ በመርገጥ ተሽቀዳድሞ የወጣ ነው—ምንም እንኳን ፅንፈኛው ኒዮ-ሊበራል ቡድን 

ከእነ ጆርጅ ሶሮስ የሚሰፈርለት ድርጎ እንዳይቀርበት ከማድረግ በስተቀር ይህ ነው የሚባል 

ረብ ያለው ነገር የሚፈይድለት ባይሆንም። ለምን? ቢሉ፣ ከፅንፈኛው ድርጅትና ከመሰሎቹ 

የትናንት ከንቱ ድካማቸው የምንረዳው ነገር ቢኖር፤ ውሾቹ ላንቃቸው እስኪሰነጠቅ ድረስ 

ቢጮሁም ግመሎቹን ከጉዟቸው ማስቆም አለመቻላቸውን ነው። ሰሞነኛው የተቋሙ ስለ 

ህዝብ ደንታ የሌለው መግለጫም ይህን ሃቅ የሚያመላክት ከመሆን ሌላ ትርጉም 

የሚሰጠው አይደለም። 

እንደሚታወቀው “ሂዮማን ራይትስ ዎች” የተሰኘው የርዕዩተ-ዓለም ነጋዴ ድርጅት ባለፉት 

ጊዜያት በሀገራችን ላይ በርካታ የውንጀላ አሉባልታዎችን በመደርደር ወረቀትና ቀለሙን 

ቢጨርስም ያመጣው አንዳችም ነገር የለም። እስቲ አለፍ አለፍ እያልን ጥቂቶቹን 

እንመልከት።… ፅንፈኛው  የእነ ሚስተር  ሶሮስ  ተላላኪ  ድርጅት  ሀገራችን  ውስጥ ይህ 

ነው የሚባል በይፋ የተደራጀ  መዋቅር  የለውም፡፡ ብቸኛ  የወሬ ቋቶቹ  በንድፈ - ሃሳብ 

(Theory) ደረጃ ብቻ ‘ህገ- መንግስቱን አክብረን እንንቀሳቀሳለን’ የሚሉ፤ ነገር ግን  
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በተግባር ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ህገ- መንግስቱን ቀዳድደው ከመጣል ወደ ኋላ የማይሉ 

ተቃዋሚ ተብዬዎችና ሀገራችን በህዝብ ጨራሽ ምግባራቸው በአሸባሪነት የፈረጀቻቸው 

ቡድኖች ናቸው፡፡ የእነዚህ ኃይሎች ምስክርነት ደግሞ ምን ሊሆን  እንደሚችል ከማንም  

የተሰወረ ጉዳይ አይደለም፡፡ ምክንያቱም እነዚህ ሃይሎች ለህዝብ ካላቸው የጠላትነት 

ስሜት በመነሳት ያልተፈጠረን ነገር እንደተፈጠረ፣ የተከናወነን ነገር እንዳልተከናወነ 

በመቀላመድ በቅዥት ዓለም ውስጥ የሚዳክሩ ለጥፋት የተሰለፉ በመሆናቸው ነው፡፡  

በዚህም በምርጫ 2002 ወቅት በል ሲለው “100 ተፅዕኖ መፍጠሪያ መንገዶች”፣ ትንሽ 

ቆይቶ ደግሞ “የኢትዮጵያ መንግስት የዕርዳታ እህልን ለፖለቲካ ፍጆታ እያዋለው ነው” 

በማለት ተቋሙ ላወጣው የውሸት መግለጫ አስረጅ ሆነው መቅረባቸውን እናስታውሳለን። 

ታዲያ በወቅቱ ሀገራችን የሚገኘው የእንግሊዝ የልማት ትብብር መስሪያ ቤት ጉዳዩን 

ከኢትዮጵያ የልማት አጋር ቡድን (DAG) ጋር ሆኖ ባደረገው የመስክ ቅኝት “የዕርዳታ 

እህል ለፖለቲካ ፍጆታ መዋሉን ማረጋገጥ አልቻልንም” በማለት ሂዮማን ራይትስ ዎችን 

ኩም አድርጎታል—የውሸት ድርሳኑን የአደባባይ ፀሐይ እንዲሞቀው በማድረግ ጭምር። ይህ 

ኪሳራ የጩኸቱ ክስረት ቀዳሚ ክፍል ነው ማለት ይቻላል። 

ሆኖም በወቅቱ ተስፋ ባለመቁረጥ እርሱ ከጀርባ ሆኖ ተመሳሳይ ጉዳይን በቢቢሲው “ኒውስ 

ናይት” ፕሮግራም አማካኝነት “የኢትዮጵያ መንግሰት ዕርዳታን ለፖለቲካ ፍጆታ እያዋለው 

ነው” የሚል ስሞታን አስነገረ። ይሁንና ወዲያውኑ በኢትዮጵያ የእንግሊዝ መንግስት 

የልማት ትብብር ሚኒስትር አንድሪው ሚቼል የቢቢሲን “ኒውስ ናይት” መሠረተ -ቢስ ዘገባ 

አስመልክተው፤ “በኢትዮጵያ የዕርዳታ እህል ለፓለቲካ  ጠቀሜታ  አለመዋሉን በተጨባጭ 

የመስክ ቅኝት አረጋግጠናል” በማለት እቅጩን አሳወቁ። ከጀርባ ሆኖ ቢቢሲን ያሰማራው 

የጉዳዩ ባለቤት “ሂዩማን ራይትስ ዎች” ግን ባልተጠበቀ ፍጥነት ካለበት ቦታ ወጥቶ 

ባልተለመዱ የቃላት ውረፋና ድንፋታ ወገቡን እየሰበቀ በስሜት ተውረግርጓል። 

የእንግሊዙን ባለስልጣንንም “ለምን እኔ ያልኩትን ቅጥፈት አልደገሙትም” በሚል የጥላቻ 

መንፈስ ሊያጥላላቸው ሞክሯል—እጅግ አስገራሚ በሆነ ሁኔታ። ግና ያመጣው አንዳችም 

ለውጥ የለም። 

ሆኖም ፅንፈኛው ተቋም በሰብዓዊ  መብት ሽፋን  በድብቅ  የሚያራምደውን የፖለቲካ 

አጀንዳ የሚያሳካ መስሎ እስከታየው ድረስ የመረጃው ምንጭ ማንም ይሁን ምን ዳቦን 

“ድንጋይ ነው” ከማለት የሚመለስ ዓይነት አይደለም፡፡ እስቲ ይህን ዕውነታ በአስረጂነት 
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ለመመልከት በአንድ ወቅት ለህዝቦች ባለው የህዝባዊ ወገንተኝነት ስሜት በዓለም አቀፉ 

ማህበረሰብ ከበሬታና እውቅና የተቸረውን እንዲሁም በአሁኑ ወቅት ብቸኛው ተመራጭ 

የሠላም አስከባሪ ኃይል ወደ መሆን  የተሸጋገረውን መከላከያ ሠራዊታችንን ስም ለማጎደፍ 

ወደ ጣረበት የአንድ ወቅት የፈጠራ ድርሰቱ ልውሰዳችሁ፡፡  

በወቅቱ በኤርትራ መንግስትና በአል -ሸባብ የሚታገዘው አሸባሪው  ኦብነግ፤ ኦጋዴን ውስጥ  

በአንድ  አካባቢ  ዜጎችን በማስፈራራት የፈጠራ ፊልም ይቀርጻል፡፡ በዚህም ያልተቃጠሉ  

ቤቶችን እንደተቃጠሉ፣ ያልሞቱ ሰዎችን እንደ ሞቱ አድርጎ በማቅረብ ለሂዩማን   

ራይትስ ዎች ያቀርባል፡፡ ድርጅቱም  ቦታው ላይ  ተገኝቶ  ሳያጣራ የአሸባሪውን  ቡድን 

መረጃ እንደ አስተማማኝ ምንጭ በመውሰድ፤ ‘የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት በኦጋዴን 

አካባቢ ሰብዓዊ መብት ጥሷል’ ይላል፡፡ ታዲያ ይህ ተግባሩ የሂዩማን ራይትስ ዎች 

ኢትዮጵያን የማጥላላት ዘመቻው አንድ አካል መሆኑን ውድ አንባቢዎቼ ልብ ይሏል! 

ሆኖም ይህን አሉባልታ ገለልተኛ ወገኖች ሁኔታውን ተከታትለው እንዳጣሩት፤ በጽንፈኛው  

ድርጅት የቀረበው  ሀገራችንን የመወንጀል ሴራ መሰረተ - ቢስና በኦብነግ የተቀነባበረ 

መሆኑ ተደርሶበታል፡፡ ተቃጠሉ የተባሉት ቤቶች በተጨባጭ ቦታው ላይ እንደሚገኙ 

እንዲሁም ሞተዋል የተባሉ ሰዎችም “ኧረ አለን! ለምን እንሞታለን?! ጠላታችን ይሙት! 

የሰይጣን ጆሮ አይስማው!” እያሉ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፡፡ ሂዩማን ራይትስ ዎች  ግን  

እነሆ እስካሁን ድረስ በፈጠራ መረጃ “ካፈርኩ አይመልሰኝ” እያለን ነው—ሲያሻው ለሰብዓዊ 

መብት ቆሜያለሁ እያለ፤ በህይወት ያለን ሰብዓዊ ፍጡር በግድ በድርሳነ-ፅሑፉ እንዲሞቱ 

እየተመኘ። 

እናም “በዳግ” በኩል በዚህ መልኩ “እህል ውሃው” ተሟጦ ያለቀው አክራሪው ተቋም፤ ዛሬ 

ደግሞ ‘እስቲ ዕድሌን ልሞክር’ በማለት ፊቱን ወደ ዓለም ባንክ በመመለስ ተመሳሳይ 

የማጥላላት ዘመቻን መክፈቱ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ የተለመደ ተግባሩ ነው። በመሆኑም 

ብዙም የሚያስገርም አይደለም። ያም ሆነ ይህ ግን እስቲ ወደ ሌላኛው የአክራሪው ተቋም 

የውሸት ጥናት እናምራ—“በጋምቤላ ክልል የሚገኙ በደርዘን የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች 

እንደነገሩኝ ከለም መሬታቸው ተፈናቅለው ወደ ደረቅ መሬት ተዛውረዋል” ወዳለበት 

ድርሰቱ።  

እንደ ዕውነቱ ከሆነ “ሂዩማን ራይትስ ዎች” ሃፍረተ-ቢስ ተቋም ነው። በመጀመሪያ ደረጃ 

በደርዘን የሚቆጠሩ ብሎ ያለ ስም የጠቀሳቸውን የጋምቤላ አርሶ አደሮችን የት፣ መቼና 
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እንዴት አግኝቶ እንዳነጋገራቸው አይገልፅም። ይህም ጥናቱ ተዓማኒነት የጎደለውና 

አራዳዎች እንደሚሉት በ“ጨበጣ” ላይ መሆኑን የሚያሳይ ነው። “ሂዩማን ራይትስ ዎች” 

በየትኛው መንገድ ጋምቤላ በመሄድ ጥናት አድርጎ ውጤቱን ለመግለጫ እንዳበቃው 

የሚያውቀው ራሱ ብቻ ቢሆንም፤ በእኔ እምነት ግን የቅጥፈት መረጃው የደረሰው ከተለያዩ 

ፀረ-ሰላም ሃይሎች አሊያም በአንዳንድ ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች አማካኝነት ሊሆን ይችላል።… 

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

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

ደንብ ላይ አይደለም። 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 ይህን መሰሉ “እኔ ትክክል ስለሆንኩ ያልኩትን ተቀበሉኝ” እያሉ ዓለም አቀፍ 

ተቋማትን ማስቸገር ግምት ላይ የሚጥል ይመስለኛል።…ያም ሆነ ይህ ግን ይህኛው 

ጩኸቱም አልተሳካለትም፤ ልማትን ማደናቀፍም አልቻለም። 

ሆኖም ፅንፈኛው ቡድን በዚያን ወቅት “በአልሞት ባይ ተጋዳይነት” ዓይነት ለየት ያለ  

አሄድን ተከትሏል። ነገሩም እንዲህ ነበር።…የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ የመፅሐፍት ዳሰሳ 

አምድ አዘጋጅ የሆነችው ሄለን ኤፕስተን የተባለች ፀሐፊ ከ“ሂዩማን ራይትስ ዎች” እና 

ከሌሎች ቡድኖች አገኘሁት ያለችውን የጋምቤላውን የሰፈራ ፕሮግራም የሚያጥላላ 

ልቦለድን ብቻ ተመርኩዛ “በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚካሄድ ኢ-ሰብዓዊ ተግባር ለምን የገንዘብ 

ድጋፍ እናደርጋለን?” የሚል ከቁመቷ የረዘመ ድርሰት እንድትፅፍ አድርጓል። 

የኢትዮጵያን ስም ለማጉደፍ ከቶም የማይታክተው “ሂዩማን ራይትስ ዎች”ም በማግስቱ 

ወፍ ሳይንጫጫና ጎህ ሳይቀድ ጄሲካ ኢቫንስ በተባሉ አጋፋሪው አማካኝነት “የዓለም ባንክ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ፕሮጀክት አማካኝነት የሚፈፀመውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት 

መመርመር አለበት” የሚል መግለጫ አወጣ።  

እርግጥ “ሂዩማን ራይትስ ዎች” በከዚህ ቀደሙ ሴራው መግለጫ የሚያወጣው ማንም 

ሳይቀድመው በራሱ አማካኝነት ነበር— ይህንን መግለጫ ጨምሮ ማለቴ ነው። አሁን ግን 

መጀመሪያ የአክራሪ ኒዩ-ሊበራሎች አጨብጫቢ በሆነችው ጋዜጠኛው አማካኝነት ካስነገረ 

በኋላ፤ በማግስቱ ደግሞ የራሱን ተመሳሳይ ይዘት ያለው (የቃላት ለውጥ እንኳን የሌለው) 

መግለጫ ማውጣቱ ነው—ለየት ያለው ነገር። እኔ እስማውቀው ድረስ አክራሪው ተቋም 
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በመጀመሪያ የፈጠራ ልቦለዱን ራሱ ይቀምርና ለጥቆ ነበር በውጭ የሚገኙ የሀገራችንን 

ሆድ-አደር ፅንፈኛ ፖለቲከኞችን እንዲሁም በሰላማዊ መንገድ ነው የምንቀሳቀሰው የሚሉ 

ባለሁለት ቢላዋ የሀገር ውስጥ ተቃዋሚዎችን በዋቢነት የሚጠቅሰው። በዚህኛው 

መግለጫው ግን “ከዚህ በፊት ያነሳሁትን የጋምቤላውን የሰፈራ ጉዳይ ምነው ችላ 

አላችሁት?” በሚል ሁኔታ እንደ አዲስ ጉዳዩን በቅብብሎሽ መልክ ማንሳቱ ነው። ግና ይህ 

የተቋሙ አካሄድ የሚታወቅና በአራዶች ቋንቋ “የተበላ እቁብ” የሚሉት ዓይነት በመሆኑ 

ብዙም የሚደንቀን አይሆንም። ያም ሆነ ይህ ግን ይህኛው የቁራ ጩኸቱ ሊሳካ አልቻለም። 

የኪሳራ ሰለባ ከመሆን ውጪ ያስገኘለት ነገርም የለም።… 

ሌላኛው የ”ሂዮማን ራይትስ ዎች” ጩኸት ደግሞ የሃይማኖት አክራሪነት ጋር በተያያዘ 

ለፍርድ የቀረቡት ሙስሊሞች ጉዳይ ፍትሃዊነት የጎደለው መሆኑን ጠቅሶ የሰብዓዊ መብት 

መጣሱን የሚተነትን መግለጫው ነው ፡፡ የፍርደ ገምድሉንና የማን አለብኝ ባዩን ድርጅት 

ቃል ልዋስና “የፍርድ አሰጣጡ ሂደት ፍትህ የጎደለው ነው” ሲል መለፈፉን አስታውሳለሁ፡፡ 

ዛቻ ይሁን ምልጃ ባልለየለት በዚህኛው መግለጫውም የኢትዮጵያ ሙስሊም ሰልፈኞች 

ሚዛናዊ ላልሆነ የፍርድ መጋለጣቸውንም ተርኳል፡፡  

የአክራሪው ተቋም ችኩልና ብስለት የጎደለው ይህ ትንታኔ የተጠርጣሪዎች ቤተሰቦች፣ 

መገናኛ ብዙሃንና ገለልተኛ ታዛቢዎች ጉዳዮን የሚከታተሉበት ፍቃድ እንዲሁም ይፋ 

የፍርድ ሂደት የሚከናወንበት መድረክ እንዲፈጠር ጠይቋል— ኧረ አስጠንቅቋል ቢባል 

ሳይሻል አይቀርም፡፡ የተከሳሾች የፍርድ ሂደት እንደሚያሳስበው “ያነባው” ተቋሙ፤ 

የኢትዮጵያ መንግስት የፀረ -ሽብርተኝነት ህጉን በመጠቀም የእምነት ነፃነታቸው 

እንዲከበር በጠየቁ የእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ ክስ መመስረቱን አጣጥሏል፡፡ 

የድርጅቱ ፀረ- ኢትዮጵያ ሱሰኝነት በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይደለም— የፍርድ ሂደቱ 

ፍትሃዊነት የጎደለው መሆኑንም ከችሎቱ ቀድሞ ደምድሟል፡፡  

እርግጥ የተጠርጣሪዎቹ ሰላማዊነት አሊያም ወንጀለኝነት ገና በፍርድ ቤት 

ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ድርጅቱ ቀድሞ ነጻ መሆናቸውን ያለምንም ማቅማማት 

መመስከሩ፤ ሁለት ነገሮችን ያመላክታል—አንድም ማን አለብኝ ባይነቱን ሲሆን፤ ሁለትም 

ደግሞ ለሰብዓዊ መብት ቆሜያለሁ ማለቱ ለይምሰል መሆኑን የሚያሳይ ሁነኛ የወሬ 

ሱሰኝነት ነው፡፡ ሁላችንም እንደምረዳው የግለሰቦቹ ወይም የማንኛውም በፍርድ ሂደት 

ውስጥ ያለ አካል ሰላማዊነት ወይም ወንጀለኝነት የሚረጋገጠው በህግና በህግ ብቻ ነው፡፡ 
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ኃላፊነቱም የህግ ነው፡፡ የችሎት ሂደቱ ገና ቀጠሮ በተያዘበት ሁኔታ (ዛሬም ድረስ 

ሳይጠናቀቅ) እንደ እርጎ ዝንብ ጥልቅ በማለት የአንዲት ሉዓላዊት ሀገርን ህዝብ ጉዳይ 

መፈትፈት ትክክል አይደለም፡፡  

የተቋሙ ስህተትና ድፍረት በህግ በተያዘ ጉዳይ ላይ ገብቶ መፈትፈቱና ለማሳሳት 

መሞከሩ ብቻ አይደለም፡፡ ተካሳሾቹ ለፍርድ የቀረቡት የእምነት ነፃነታቸው እንዲከበር 

በመጠየቃቸው መሆኑን አክሎ አቤቱታውን ለማጣፈጥ መውተርተሩ ነው፡፡ እንደ እውነቱ 

ከሆነ ተቋሙ ያልነበረንና ያላየውን ሁሉ ማራገብ ግብሩ በመሆኑ ያስደመጠው ወሬ ብዙም 

የሚገርም አይደለም፡፡ ይህ የውሸት ውትወታውም ዛሬ ላይ በገሃድ እየታየ ነው። 

ተጠርጣሪዎቹ በግልፅ ፍርድ ቤት ጉዳያቸው እየታየ ከመሆኑም በላይ፤ የመከላከያ 

ምስክሮቻቸን እያሰሙ በመሆናቸው ነው።  

ግና ፅንፈኛው ተቋም ምንም አለ ምን የዘመኑ ኢትዮጵያ ሙስሊሞችም ይሁኑ የሌሎች 

እምነት ተከታዮች የአምልኮ ነጻነት ችግር ወይም የመንግስት ጣልቃ ገብነት ስጋት 

አለባቸው ቢባል በየትኛውም መስፈርት ቢመዘን ተቀባይነት እንደሌለው የሚታወቅ ጉዳይ 

ነው፡፡ ዛሬ ሀገራችን የእምነት ነፃነትና የሃይማኖት እኩልነት ስፍኗል፡፡ መንግስት 

በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ እየገባ የሚፈተፍትበት ዘመን አልፏል፡፡ እንዲህ ዓይነት 

ፍላጎትም የለውም። ፍላጎት ብቻም ሳይሆን መብትም የለውም— ህገ-መንግስቱ 

ይገድበዋልና፡፡ እናም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የተበደሉበት ወቅት ድሮ አክትሟል፡፡  

ቀደምት የገዥ መደቦች እምነት ተከታዮች የሆኑ ገነት የሚገቡበት፣ ቀሪዎቹ ደግሞ ገሃነም 

ይገባሉ እየተባለ የሚሰበክበት የአፄው ዘመን እንዲሁም ሃይማኖት እንደ ውግዘት 

የሚቆጠርበት የአምባገነኑ መንግስቱ ስርዓት ዳግም ላይመለሱ ተሰናብተዋል፡፡ እናም ዛሬ 

አዲስ የአምልኮ ፀሐይ የወጣበት ቀን ነው። ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት እምነታችንን 

እንዳሻችን የምንከውንበትም ነው— ምስጋና ይህን ነፃነት ለማምጣት ሲሉ የተሰው ውድ 

የህዝብ ልጆች ይሁንና። በመሆኑም መንግስት በእምነት ውስጥ ጣልቃ የሚገባበት ምንም 

ዕድል ይኖራል ብሎ ማሰብ አይቻልም፡፡  

ዳሩ ግን መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ፣ ሃይማኖትም በመንግስት ተግባራት ውስጥ ጣልቃ 

አይገቡም ሲባል፤ በሃይማኖት ሽፋን ዜጎች ለስጋት ሲጋለጡና ሀገር አደጋ ላይ 

ስትወድቅመንግስት እጁን አጣጥፎ እንደ ፊልም ይመለከታል ማለት እንዳልሆነ አክራሪው 
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ቡድን ሊያውቀው ይገባል፡፡ የወሬ ሱሱንም ከዚሁ አኳያ ማየት ይኖርበታል። እርግጥ 

አክራሪው ቡድን ያሻውን ቢልም ሀገራችን ውስጥ የህግ የበላይነት መረጋገጡ እንዲሁም 

ሃይማኖትና መንግስት ግልፅ በሆነ መስመር የተለያዩ በመሆናቸው ያሰበው የሴራ ጉንጎና 

ሊሳካለት አልቻለም። እንዲያው በከንቱ ከመድከም በስተቀር ያተረፈለት ነገርም የለም።… 

ሌላኛው የፅንፈኛው ቡድን ጩኸት ደግሞ “የ2013 የዓለም ሰብዓዊ ሁኔታ ሪፖርት—

ኢትዮጵያ” በሚል ርዕስ ቀደም ባሉት ጊዜያት ሲላቸውና በሌሎች አምሳያዎቹ 

ሲያስብላቸው የነበሩትን የፈጠራ ወሬዎችን አዲስ አስመስሎ ይዞ ብቅ ያለበት ነው። 

እርግጥም ነገርዬው አሮጌ ወይን 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 በዚህ ሪፖርቱ ላይ በአስገራሚ 

ሁኔታ ምናባዊ ምስል ጭምር በመሳል የሀገራችንን ገፅታ የማጠልሸት ሴራን ለመከወን 

ሞክሯል—ምንም እንኳን እንዳለፉት ጊዜያት ሁሉ ባይሳካለትም። 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።  

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። ይህ 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 የሚሏቸውን 

የሰብዓዊ መብቶችና የመልካም አስተዳደር መርሆዎችን ብዙም ግምት ውስጥ ባላስገባ 



8 
 

መልኩ አዲስ ብሔራዊ የጋራ ስትራቴጂ ማፅደቃቸው አግባብ እንዳልሆነ አማርሯል፤ ለእኛ 

ኢትዮጵያዊያን “አዛኝ መሳይ ቅቤ አንጓች” ሆኖ የአዞ እንባ አንብቷል።… ዕውነታው ግን 

የተገላቢጦሽ ነው።… 

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።  

ታዲያ 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። 

የመደራጀትና የመሰብሰብ መብቶችም ቢሆኑ ሀገራችን ውስጥ ህገ-መንግስታዊ እውቅና እና 

ከለላ የተሰጣቸው እንጂ አክራሪው ኒዮ-ሊበራል ተቋም እንደሚያስወራው 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።  
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በሀገራችን ፀረ-ሽብር ህግ ሳቢያ ጋዜጠኞችና የፖለቲካ ፓርቲ አባላት እንደተፈረደባቸው 

አስመስሎ አክራሪው ቡድን 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።…  

ያም ሆነ ይህ ግን “ሂዩማን ራይትስ ዎች” በገሃድ የሚታየውን ሃቅ የሚክድና ያገኘውን 

ነገር ሁሉ በሀገራችን ላይ ከመለጠፍ ወደ ኋላ የሚል ባይሆንም፤ ለውድ አንባቢዎቼ ግንዛቤ 

ይረዳ ዘንድ ጥቂቶቹን ለማንሳት ወደድኩ እንጂ በሀገራችን ላይ ሲዶልታቸው የከረመውን 

ሴራዎች በዚህ አጭር ፅሑፍ ብቻ መግለፅ አይቻልም። እነ ጆርጅ ሶሮስ ኪሳቸውን እጃቸው 

ውስጥ አልከትም ባሉ ቁጥር የሚዘበዝባቸው የመግለጫ ጋጋታዎች ተቆጥረው አያልቁምና። 

ሆኖም እዚህ ላይ እነዚህ ግልጽ የሆኑ የድርጅቱ ጣልቃ ገብነቶች የሚያመላክቱት፤ 

“ሂዩማን ራይትስ ዎች” መንግስት የመቀየር ቀቢጸ - ተስፋን ያነገበ  ፖለቲካ  አራማጅ 

ድርጅት  እንጂ፤ ለሰብዓዊ መብት ጥበቃ ጋር የሚያገናኘው ምንም ዓይነት ነገር የሌለው  

መሆኑን  ነው፡፡ ይሁንና እዚህ ላይ ይህ ‘ድርጅቱ በአፍሪካም ይሁን በሀገራችን ላይ 

መቋጫ የሌለውን የኒዮ-ሊበራሊዝም ፕሮፓጋንዳን ለዚህ ተግባር ተብለው በተዘጋጁት እንደ 

ቢቢሲ፣ ቪኦኤ…ወዘተ ዓይነት ሚዲያዎች አማካኝነት በመደስኮር የሚያሴርበት ምስጢር 

ምንድነው?’ የሚል ጥያቄ  ማንሳት አግባነት ያለው ይመስለኛል፡፡ 

እርግጥ ጽንፈኛ ኒዮ -ሊበራሉ ተቋም ራሱ ከሚያራምደው ርዕዮት ውጪ የትኛውም  

አህጉርና ሀገር የራሱን አስተሳሰብ እንዲከተል አይፈቅድም፡፡ በተለይም አፍሪካና ሀገሮቿ  

ምንጊዜም የምዕራቡ ዓለም ጥገኛ  ሆነው እንዲኖሩ የሚፈልግ ተቋም ነው፡፡ ለዚህም ነው  

‘ለምን ከኛ አመለካከት ውጪ አደጋችሁ?’ በማለት አፍሪካንና ፈጣን ዕደገቷን የማናናቅ 

አባዜ ተጠናውቶት በየጊዜው በቀጥታ ሪፖርት ጋጋታ እና በእጅ አዙር ጋዜጠኝነት  

አስገራሚ ልቦለዳዊ ትወና በማካሄድ ላይ የሚገኘው ፡፡ ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ 

እንደሚገነዘበው ሀገራችን በራሷ ልማታዊ  ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ እየተመራች በአሁኑ 
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ወቅት ማንም ተመኝቶ ያላገኘውን ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት ማስመዝገቧ ‘ከኒዩ- 

ሊቢራሊዝም በስተቀር ሌሎች አማራጮች ለዕድገት አያበቁም’ ብሎ የሚያስበውን አክራሪ 

“የፖለቲካ ድርጅት” በአያሌው ብስጭት  ውስጥ እንደከተተው እሙን ነው፡፡ ለዚህም ነው 

ብስጭቱ በተነሳበት ወቅት ድንገት እመር ብሎ ፈጠራ እየቀመረ ‘መግለጫ፣ ሪፖርት 

ምንትስ’ እያለ ልማታችንን ለማደናቀፍ ሳያሰልስ በውሸት የሚደነፋው፡፡ ይሁንና “የሽሮ 

ድንፋታ ውኃ እስኪገባበት ድረስ ነው” እንዲል ታታሪው የሀገራችን ህዝብ፤ “የሂዩማን 

ራይትስ ዎች” ድንፋታ  ሃቅን  ተሻግሮ የትም ሊደርስ አልቻለም፡፡  

ከዚህ ይልቅ ድርጅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እውነታ  ዓይኑ ላይ ያሰረውን የጥላቻ  

መሃረብ በመግለጥ መመልከት ያለበት ይመስለኛል፡፡ ዛሬ ሀገራችን ውስጥ ታሪክ  

በአረንጓዴ የልማት ቀለም በአዲስ መልክ እየተጻፈ ነው፡፡ ልማታዊውና ዴሞክራሲያዊው 

መንግስታችን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ከድህነት አረንቋ በማውጣት የተሳካና 

ውጤታማ የሆኑ የልማት  ስራዎችን  በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ በዚህም ለሌሎች የአፍሪካ 

ሀገራት ምሳሌ ለመሆን ችለናል። እናም ይህ ሃቅ “እናንተዬ ነገሩ እንዴት ነው?” እንድንል 

ያስገድደናል። ከሀገር ውስጥ ነባራዊ ሁኔታ ተነስቶ በራስ ልማታዊ እሳቤ ማደግ “ሂዩማን 

ራይትስ ዎችን ለምን እንዲህ ያሳብደዋል?”— 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 መግለጫ ማውጣት፤ የሰብዓዊ 

መብት ‘ተናካሽነት’ እንጂ ‘ተቆርቋሪነት’ ሊሆን አይችልም።  

በመሆኑም “ሂዩማን ራይትስ ዎች” የራሱን ስያሜ ራሱ መልሶ እየነከሰ፣ ነገር ግን ላለፉት 

ሰላሳና አርባ ዓመታት አፍሪካም ውስጥ ይሁን በመፈጠሪያ ሀገሩ በተግባር ተፈትሾ የቀን 

ጨለማ የዋጠውን ኒዩ-ሊበራሊዝምን እያነገሰ ዓላማውን ለማሳካት “የኢትዮጵያ ህዝቦች 

ተበደሉ” እያለ ለመኖር የሚከጅል ተስፈኛ ተቋም ነው። ተቋሙ በተለያዩ ጊዜያት 

በሚያወጣቸው ግልብ ዘገባዎች የኢትዮጵያን መንግስትና ህዝብ መልካም ገፅታዎች 

ለማጠልሸት ያላደረገው ነገር በጣት የሚቆጠር ነው፡፡ ይሁንና ድብቅ አጀንዳውና ፍላጎቱ 

ከጊዜ ወደ ጊዜ ግልፅ እየሆነ በመሄዱ የዘወትር ከንቱ ዳዊቱን አድምጦ ከጎኑ የሚቆም 

ሀገር ወዳድ ዜጋም ይሁን የዓለም አቀፍ ማህብረሰብ አልተገኘም—መድረክ ከተሰኘ “ሆድ 

አደር” ፓርቲ በስተቀር።  
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በለተይም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የተቋሙ ህቡዕ ዓላማ አግጥጦ እየወጣ በመምጣቱ የዓለም 

ባንክና አይ ኤም ኤፍን የመሳሰሉ ታላላቅ ተቋማት እርሱ ያወራውን ነገር እንዳልሰማ 

ማለፍ መጀመራቸው የቡድኑ ማንነት እርቃኑን እየቀረ መሆኑን የሚያመላክት ነው፡፡ 

እርግጥም የተቋሙ ሰለባ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም፡፡ ለአጀንዳው ምቹ ማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መደላድሎችን ለመፍጠር ፈቃደኛ ያልሆኑ የአፍሪካና የላቲን 

አሜሪካ ታዳጊ ሀገራት ሁሉ ከሰርክ የጥፋት ዘመቻው አልዳኑም፡፡ ታዲያ ይህ ተቋም ፀረ-

ኢትዮጵያ ሰብካውን የመጥኝ ያለው ያለ ምክንያት አይደለም— እንጀራው ስለሆነ እንጂ፡፡ 

ምንያቱም በሚሊዮን የሚቆጠር ረብጣ ዶላር የሚቆርጥለት በሰራው ልክ በመሆኑ ነው።  

እናም የኒዮ -ሊበራሊዝም አስተሳሰብን የማይቀበሉ አሊያም የርዕዮተ - ዓለሙ አቀንቃኞች 

ያስቀደዱላቸውን የፖለቲካዊ- ኢኮኖሚ ጥብቆ ለማጥለቅ ፈቃደኛ ያልሆኑ ታዳጊ ሀገራትን 

በሰብዓዊ መብት ጥሰት ስም ተጠልሎ ሲያወግዝና ከለጋሽ ሀገራት ጋር ያላቸውን ወዳጅነት 

የሚያጠለሹ ብዕርና ሆድ ወለድ ዘገባዎችን ሲያረግብ እነ ዲታው ጆርጅ ሶሮስ እጃቸውን 

ኪሳቸው ውስጥ ይከቱለታል፡፡ ይህን ለማግኘት ደግሞ ቢሳካለትም ባይሳካለትም የውሸት 

ዘገባዎችን መወሽከት ስራዮ ብሎ ተያይዞታል፡፡ 

እንደሚታወቀው ታዳጊ ሀገራት ያልተነካ ግዙፍ ሀብት ባለቤቶች ናቸው። ርካሽ የሰው 

ጉልበትና ያልተበላ ድንግል መሬት አላቸው። የተፈጥሮ ሃብትና ማዕድኖቻቸውም 

የሚያስጎመዡ ናቸው። እናም ይህን የተትፈረፈ ሀብት ለመቀራመት ብቸኛውና ምቹው 

አማራጭ ለዘመኑ እንደማይበጅ በተፈጠረባቸው ሀገራት ጭምር የተመሰከረበት የኒዮ-

ሊበራሊዝም ርዕዮተ-ዓለም ነው፡፡ ኒዮ-ሊበራሊዝም በራሳቸው ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ ፍልስፍና 

በማደግ ላይ የሚገኙትን እንደ ኢትዮጵያ፣ ህንድንና ቻይናን የመሳሰሉ ሀገራትን ለመቀበል 

ፈቃደኛ አይደለም፡፡ ይህም ከርዕዮተ- ዓለሙ አቀንቃኞች ጋር ሆድና ጀርባ እዲሆኑ 

አድርጓቸዋል፡፡ እናም ነገሩ “የሆድ ነገር ሆድ ይቆርጣል” እንዲሉት በመሆኑ፤ ግዙፉን 

ሀብታቸውን ላለማስመዝበር ‘አሜን’ ብለው ባለማጎብደዳቸው ከፅንሰ- ሃሳቡ መስራቾችና 

ከባለረብጣዎቹ እንዲሁም ከተላላኪዎቻቸው ጋር አይግባቡም፤ሊግባቡም አይችሉም።  

በመሆኑም የአሰተሳሰቡ አራማጆች በውኃ ቀጠነ ዓይነት ክስ ታዳጊ ሀገራትን ያብጠለጥላሉ፤ 

አንገት ለማስደፋትና ለመማረክ ይደክማሉ፡፡ ከመሬት ተነስተው ያለ ምክንያትም 

ይከሷቸዋል፡፡ ከዓለም አቀፍ ማህብረሰብና ከለጋሽ ድርጅት ጋር ያላቸውን ቅርርብ 

በማበላሸትም የብድርና የዕርዳታ ድጋፍም እንዲያቋርጠባቸው ጠዋት ማታ ይወተውታሉ፡፡ 
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ይህ ትዕይንታቸው ድሮም ዘንድሮም ምናልባትም ወደፊት ከትውልድ ጋር አብሮ 

የሚዝለቅ የሰው ልጆች የቼዝ ጨዋታ ሊሆን ይችላል - የሰው - ለሰው - በሰው ‘ጨዋታ’፡፡ 

ይህ ማለት ግን ጨዋታው ቀጥተኛ ነው እያልኩ አይደለም— ስውር እንጂ፡፡ እነ ሰብዓዊ 

መብት ተሟጋቾች ነን ባዩች ዙሪያ ጥምጥም የሚጫወቱት ድብብቆሽ፡፡ የዚህ ድብብቆሽ 

ጨዋታ ሰላባ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ናቸው።  

ይህን ጨዋታ ለመከወንም የኒዮ -ሊበራሊዝም አቀንቃኞች በሰብዓዊ መብት ስም 

ባቋቋሙትና ቀለብ ሰፍረው ወደ ምድረ-አፍሪካና ላቲን አሜሪካ በሚያሰማሯቸው የሰብዓዊ 

መብት ተሟጋች ተብዬዎች ዓይነት አዛኝ መሳይ ቅቤ አንጓቾች አማካኝነት የተቀለመዱ 

ጉንጭ አልፋ ክሳቸውን ያዥጎደጉዳሉ፡፡ ከእነዚህ የሰብዓዊ መብት አቀንቃኞች ውስጥ 

ስሙና ምግባሩ ለየቅል የሆነውና በፀረ-ኢትዮጵያዊነት ሱስ የተለከፈው “ሂዩማን ራይትስ 

ዎች” አንዱ ነው። ታዲያ የዚህ ተቋም ሰሞነኛውና በኦሮሚያ ክልል በአንዳንድ 

ዮኒቨርስቲዎች ውስጥ በፀረ-ሰላም ሃይሎችና አሸባሪዎች አማካኝነት የተፈጠረውን ጊዜያዊ 

ግጭት አስመልክቶ ያወጣው አሳፋሪ መግለጫም ያው የተለመደው የጅል ለቅሶው አካል 

ወይም ቀጣይ ክፍል ነው ማለት ይቻላል—በተገኘ አጀንዳ ላይ ቁጢጥ እያለ ሀገራችንን 

የማጠልሸት አባዜ።  

ታዲያ ይህን ፍላጎቱን መቼም ቢሆን ሊያሳካው አይችልም። የሀገራችን ህዝብና መንግስት 

ለ”ሂዮማን ራይትስ ዎች” ሲሉ ሰላማቸውንና ደህንነታቸውን ከፀረ-ሰላም ሃይሎችና 

ከአሸባሪዎች የመጠበቅ መብታቸውንና ግዴታቸውን ከመከወን ወደ ኋላ ሊሉ አይችሉም። 

እናም የአክራሪው ተቋም ጩኸት ግመሎቹ ሰላማቸውን፣ ልማታቸውንና ዴሞክራሲያቸውን 

ከማረጋገጥ ጉዟቸው ሊያደናቅፍ የማይችል መሆኑን ቡድኑ እየመመረረውም ቢሆን 

መቀበል ያለበት ይመስለኛል—ከህዝቦች መብት ጋር መጋጨት የትም አያደርሰውምና።   

 

   


