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የ“ሂዩማን ራይትስ ዎች” አዲስ መሳይ አሮጌ ሴራ 

                                        ዘአማን በላይ 

                                         bzaman@yahoo.com 

 ነገሩ ሁሉ የሚያስገርም ነው። 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፤ የሰጠኸንን መንቀሳቀሻ ገንዘብ እጥፍ ድርብ አድርገን በመመለስ አክራሪ ኒዮ-ሊበራሎችን 

ተጠቃሚ እናደርጋለን” እያለ የሚፀልይ ይመስላል። ምክንያቱም በየጊዜው ሳያሰልስ በየሁለትና 

በየሶስት ወሩ እየደጋገመ የሚያወጣቸው የመግለጫ ጋጋታዎች ይህን ፍላጎቱን የሚያሰብቁ 

በመሆናቸው ነው።  

 ከመሰንበቻው ግን ከወትሮው ለየት ያለ ሁኔታን፣ ነገር ግን የልቦለዱ ቀማሪ ራሱ መሆኑን 

የሚያመለክት ቲያትራዊ ትወናን ከውኗል—ይኸው አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋም። የትወናው መርሐ-

ግብርም እንዲህ ነበር።…በቅድሚያ ሰሞኑን 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 ይደረጋል።  

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።  
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 እንግዲህ ልበ በሉ! “ሂዩማን ራይትስ ዎች” በከዚህ ቀደሙ ሴራው መግለጫ የሚያወጣው 

ማንም ሳይቀድመው በራሱ አማካኝነት ነበር— የዛሬውን 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—አዲሱ ነገር። እኔ እስማውቀው ድረስ አክራሪው ተቋም 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 የመጠቅሰው። አሁን 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። የኢትዮጵያ መንግስትም ይሁን ህዝቡ ከመጤፍ አይቀጥሩትም። 

 እስቲ ለማንኛውም የፈጠራ ድርሰት የሆነውን የተቋሙን አዲስ መሳይ አሮጌ ዲስኩርን 

በጥቂቱም ቢሆን እንመልከተውና ለጥቀን ደግሞ ምግባሩ ከስሙ ጋር የማይገናኘው “ሂዩማን 

ራይትስ ዎች” በየጊዜው ለዲታው “ታቦቱ” ጆርጅ ሶሮስ የተሳለ ይመስል “ለምን በሀገራችን ላይ 

ያለመታከት ሴራን ይጎነጉናል?” የሚለውን ሃቅ ከዕውነታው ሰበዝ እየመዘዝን እንቃኛለን።…  

ተቋሙ በተለመደው ድርሰቱ በጥናት ደረስኩባቸው ያላቸው ነጥቦች በርካታ ቢሆኑም፤ 

ዋነኛዎቹን ጠቅለል አድርገን ስንመለከታቸው “…የኢትዮጵያ መንግስት በግዳጅ በሚያካሂደው 

የሠፈራ ፕሮግራም አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ኢትዮጵያዊያን ከቀያቸው ተፈናቅለዋል፣ ኬንያ 

ውስጥ በስደት የሚገኝ የ20 ዓመት ወጣት እንደነገረኝ በሰፈራው ምክንያት አባቱ ሞተዋል፣ 

በጋምቤላ ክልል የሚገኙ በደርዘን የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች እንደነገሩኝ ከለም መሬታቸው 

ተፈናቅለው ወደ ደረቅ መሬት ተዛውረዋል…” ካለ በኋላ በማሳረጊያው ላይ “በኃይል የሚገኝ 

ዕድገት ሙሉ ለሙሉ ዕድገት አይባልም። ስለዚህ የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንትና ቦርዱ በሠፈራ 

ፕሮግራሙ ለተጎዱት ኢትዮጵያዊያን ምላሽ መስጠት አለባቸው” በማለት ዲስኩሩን ይቋጫል።  

 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 ቢታወቅም፤ 

አክራሪው ተቋም ላነሳቸው ፍሬ- ፈርሲኪ ወሬዎች ምላሽ መስጠት ተገቢ ነው። እናም እሰቲ 

በቅድሚያ “የኢትዮጵያ መንግስት በግዳጅ በሚያካሂደው የሠፈራ ፕሮግራም አንድ ነጥብ አምስት 

ሚሊዮን ኢትዮጵያዊያን ከቀያቸው ተፈናቅለዋል” ከሚለው አፈ-ታሪኩ እንጀምር። 
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 መቼም ውድ አንባቢዎቼ እንደምታውቁት፤ ሀገራችን ወስጥ በኃይል የተካሄደ ወይም 

የሚካሄድ  አንዳችም ዓይነት የሠፈራ ፕሮግራም የለም። ማንኛውም አርሶ ወይም አርብቶ አደር ያ 

ፍላጎቱ ከቀየው አልተፈናቀለም። 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 ተግባሩን 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 አሳፋሪ ጭምርም መሆኑን አክራሪው 

ተቋም ሊያውቀው ይገባል። “የሂዩማን ራይትስ ዎችን” ጥናት ይበልጥ አሳፋሪ የሚያደርገው 

ሌላኛው ጉዳይ “ኬንያ ውስጥ በስደት የሚገኝ የ20 ዓመት ወጣት እንደነገረኝ በሰፈራው ምክንያት 

አባቱ ሞተዋል” የሚለው የስማ በለው ጥናቱ ነው።  

እንግዲህ አንድ ጥናት ‘እገሌ የሚባል ሰው እንዲህ ብሎ ነገረኝ’ በማለት /ለዚያውም ስሙ 

ሳይገለፅ/ የሰውዬውን አባባል ያለ አንዳች ማረጋገጫ በሪሞት ኮንትሮል እንደ ትክክለኛ ዳታ 

የሚወስድ ከሆነ፤ የጥናቱ ዓላማ በመንግስት ላይ አሉባልታዊ ጥቃት ለመሰንዘር መሆኑን 

ለመገንዘብ ብዙም ምርምር የሚጠይቅ ጉዳይ አይመስለኝም። ምክንያቱም አክራሪው ተቋም፤ 

ኢትዮጵያ ውስጥ እርሱ እንዳለው በሠፈራ ፕሮግራሙ ምክንያት ሰው ሞቶ ከሆነ በአካል ተገኝቶ 

ማረጋገጥ ሲገባው፤ ኬንያ ውስጥ የሚገኝና ምናልባትም በአክራሪው ተቋም ልመናና ስጦታ ‘እንዲህ 

በልልኝ’ የተባለ ግለሰብን አግባብ እንዳለው አካል ቆጥሮ ለመግለጫ የሚሆን ጥናት መስራት 

በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት የለውም። 
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እኔ እስከማውቀው ድረስ “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። 

ለነገሩ “እንደ ወገብ ምንትስ” ከሀገራችን ላይ የማይወርደው “ሂዩማን ራይትስ ዎች” በምርጫ 

2002 ወቅትም እንደ አሁኑ የዓለም ባንክ ሁሉ በሀገራችን የሚገኙ የልማት አጋር ሀገራት ቡድንን 

/ዳግ/ “የኢትዮጵያ መንግሰት ዕርዳታን ለፖለቲካ ፍጆታ እያዋለው ነው፤ ስለዚህ ቡድኑ ያጣራ” 

በማለት ለያዥ ለገናዥ አስቸግሮ ሀገራችን የምታካሂደውን የልማት ስራ ሊያደናቅፍ ሞክሮ 

እንደነበር እናስታውሳለን—የኋላ ታሪን መለስ ብለን ስንመለተው። ይሁንና በወቅቱ የ“ዳግ” አባል 

ሀገራት “እንዲህ ዓይነት ነገር ኢትዩጵያ ውስጥ መኖሩን አናውቅም” ሲሉ ምላሽ ይሰጣሉ። 

አክራሪው ተቋም ግን በቀጥታ ያመራው ሀገራቱን ወደ መራገም ነበር።  

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  ተውረገረገ። የእንግሊዙን ባለስልጣንንም “ለምን እኔ ያልኩትን ቅጥፈት 

አልደገሙትም” በሚል የጥላቻ መንፈስ ሊያጥላላቸው ሞከሯል—እጅግ አስገራሚ በሆነ ሁኔታ።  

መዋሸትንና የሌለ ነገር  ነባራዊ ሁኔታን መፍጠር እንደ መደበኛ ስራው የያዘው  አክራሪው 

ኒዮ - ሊበራል ተቋም ፤ በምን ዓይነት የሂሳብ ቀመር ውጪ ሀገር ሆኖ አሊያም በአሉባልታ 

የሚያሰራጨው ቅጥፈቱ ትክክለኛ ምንጭ ሆኖ፤ ሀገር ውስጥ ያለውና ለልማታችን አጋር የሆነው 

የእንግሊዙን  የልማት  ትብብር  መስሪያ ቤት  “የመስክ ቅኝት  አላደረክም፤ ከእኛ በላይ ስለ 

ኢትዮጵያ አታውቅም” እንዳስባለ “ለሰሚው ግራ” የሚሉት  ዓይነት እንቆቅልሽ ነበር፡፡ ለዚያውም 

“አጃኢብ ነው” የሚያስብል። ዳሩ ግን አንድ እውነታን በእርግጠኝነት  መናገር  ይቻላል፡፡ 

ይኸውም ፅንፈኛው ተቋም በሰብዓዊ  መብት  ሽፋን  በድብቅ  የሚያራምደውን የፖለቲካ አጀንዳ 
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የሚያሳካ መስሎ  እስከታየው  ድረስ  የመረጃው  ምንጭ  ማንም ይሁን ምን  ዳቦን “ድንጋይ 

ነው”  ከማለት  የማይመለስ  መሆኑን  ነው፡፡ “ኬንያ በስደት የሚገኝ ወጣት ምንትስ ብሎ ነገረኝ” 

በማለት የደረተው አሉባልታውም ከዚህ ተግባሩ ተለይቶ የሚታይ አይደለም። 

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። 

 በመንግስት በኩልም የረባ ትርጉም የሚሰጠው አይመስለኝም። ምክንያቱም የዓለም ባንክ 

መሬት ላይ ያለውን ነባራዊ ዕውነታ ሳያጣራ “በሂዮማን ራይትስ ዎች” የተለመደ የቁራ ጩኸት 

ብቻ የሚያደርገው አንዳችም ነገር ይኖራል ተብሎ ስለማይታሰብ ነው።  

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” ወደሚለው ድርሰቱ። “ሂዩማን ራይትስ ዎች” ሃፍረተ-

ቢስ ተቋም ነው። በመጀመሪያ ደረጃ በደርዘን የሚቆጠሩ ብሎ ያለ ስም የጠቀሳቸውን የጋምቤላ 

አርሶ አደሮችን የት፣ መቼና 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።  

ምክንያቱም ሌላው ቀርቶ ከጊዜያዊ ድርቅ ጋር ተያይዞ በምግብ ሰብል ራሳቸውን ያልቻሉ 

አርሶ ወይም አርብቶ አደሮች ካሉ፤ ችግሩን ለመቋቋም መንግስት የሚከተለው አቅጣጫ ከቀያቸው 

ሳይፈናቀሉ ዕርዳታ እንዲያገኙ ማድረግን ነው። ይህም እነዚህ ወገኖች ለቀጣዩ የሰብል ዓመት 

በአካባቢያቸው ላይ ሆነው መሬታቸውን እንዲያዘጋጁ ከማስቻል አኳያ የታሰበ መሆኑን መገንዘብ 

ያስፈልጋል። ታዲያ ይህን ለህዝብ የወገነን ተግባር የሚከውን ልማታዊ መንግስት፤ ዜጋውን 

በኃይል ከለም ቀየው አፈናቅሎ ወደ ደረቅ ቦታ ያዛውራል ማለት ምን ይሉት እብደት ይሆን?፣ 

ሌላው ቢቀር የምጣኔ-ሀብታችን ዋነኛ አንቀሳቃሽ ሞተር የሆነውን አርሶ አደር ከለም መሬት ወደ 

ደረቅ መሬት በማዛወር መንግስት እንደምን የአምስት ዓመቱን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅዱን ሊያሳካ ይችላል?— በቀላሉ እነዚህን ጥያቄዎች ብቻ አክራሪ ተቋሙ ቢያጤናቸው ምንኛ 

አሳፋሪ ነገር እያወራ እንደሆነ ይገባው ነበር።  
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ግና እርሱ ያሰኘውን ቢለፍፍም ዕውነታው ወዲህ ነው። ይኸውም በቅርቡ ከተለያዩ ለጋሽ 

ሀገራት የተወጣጡ ግለሰቦች በጋምቤላ እየተካሄደ ያለው የሠፈራ ፕሮግራም በአግባቡ እየተከናወነ 

መሆኑን መግለፃቸው ነው። የተፈናቀለ ሰው እንዳላዩም በመግለፅ። እናም በአካባቢው ያለው 

ተጨባጭ ሁኔታ ይህ ሆኖ ሳለ፤ ዕንፈኛው ኒዩ-ሊበራል ተቋም ግን የክልሉ የልማት ስራን ያልበላው 

ቦታ ሊያክለት መፈለጉ፤ እንዳለፉት ጊዜያት በገሃድ የሚታይ ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነት መሆኑ 

ከማናችንም የተሰወረ ጉዳይ አይደለም። እናም ፅንፈኛውን ተቋም “የሞኝ ለቅሶ፣ መልሶ መላልሶ” 

ከማለት ውጪ ሌላ የምለው ነገር አይኖረኝም። 

እርግጥም አንዳንዴ ሳስበው “ሂዩማን ራይትስ ዎች” ብልጥ መሳይ ሞኝ ተመስሎ 

ይታየኛል። በክቡሩ የሰው ልጅ ካባ ተጀቡኖ የሚሰራቸው ስራዎች ሁሉ ሌሎችን እንደ አዋቂ 

የማይቆጥር የጅላጅል ብልጥ ይሆንብኛል። በአሮጌ አቁማዳ አዲስ ወይን ጠጅ ለማስቀመጥ 

የሚከጅል ያረጀ ፖለቲከኛም ሆኖ ይመሰልብኛል። የተሰለቸን ነገር በየጊዜው እያደሰ ብቅ 

በማለትም “ለእናንተ የምናውቀው እኛ ነን” ሲል ሁሌም ይደንቀኛል። እናም በዚሁ የቅጥፈት 

መረጃው “በኃይል የሚገኝ ዕድገት ሙሉ ለሙሉ ዕድገት አይባልም። ስለዚህ የዓለም ባንክ 

ፕሬዚዳንትና ቦርዱ በሠፈራ ፕሮግራሙ ለተጎዱት ኢትዮጵያዊያን ምላሽ መስጠት አለባቸው” 

ባለው አባባሉ “አዛኝ መሳይ ቅቤ አንጓች” መሆኑ እንኳን የሚታወቅበት አይመስለውም። 

እንደ እውነቱ ከሆነ አክራሪው ተቋም የሚያነሳቸው ጉዳዮች እርስ በእርሳቸው የሚጣረሱ 

ናቸው አሊያም ዲስኩሮቹ ለእርሱ ሲሆን የሚሰሩ አይደሉም ማለት ነው። ተቋሙ በአንድ በኩል 

ዕድገት አለ እያለ፤ በሌላ በኩል ዕድገቱ በሃይል ስለሆነ “ሙሉ ለሙሉ ዕድገት አይባልም” ይላል። 

እርግጥ ፅንፈኛው ድርጅት የሀገራችንን ዕድገት ሊክደው አይችልም—ባንኩን ጨምሮ ሀገር ያወቀው 

ፀሐይ የሞቀው ዕውነታ ነውና። ሆኖም በሃይል የሚገኝ ዕድገት ምን ዓይነት እንደሆነ እንኳንስ ለእኔ 

ለድርጅቱም ግልፅ የሚሆን አይመስለኝም። ምክንያቱም አንድ ሀገር እያንዳንዱን ዜጋ በልማት 

ስራው ውስጥ ከጫፍ እስከ ጫፍ አነቃንቆ ማሳተፍ ካልቻለ ዕድገትን ሊያመጣ ስለማይቸል ነው። 

የኢትዮጵያ መንግስት ሀገራችን እንድታድግ ያደረገው ህዝቡን አስገድዶ ሳይሆን፤ መላውን ዜጋ 

በሙሉ ፈቃደኝነት ለለልማት ስራ በነቂስ በማነቃነቅ በየደረጃው ተጠቃሚ ስላደረገው ነው።  

እናም ፅንፈኛው ተቋም አንድ ጉዳይ ውሸትም እንኳን ቢሆን በድርበቡ ሲሆን እንደሚያምር 

ማወቅ ይኖርበታል። ኧረ ለመሆኑ እነ አሜሪካና ሌሎች የምዕራቡ ሀገራት ያደጉት በኃይል ነው 

እንዴ?...ምነዋ ጃል!?... ቅጥ የሌለው ውሸት ለመደስኮር ሲባል ፈሩን ባንስት ምናለበት?...ለመሆኑ 

“በሂዩማን ራይትስ ዎችኛ” ሙሉ ለሙሉ ዕድገት የሚባል ነገር ምን ይሆን?—እንኳንስ እኛ ገና 

በማደግ ላይ ያለን ህዝቦች ቀርቶ ቀዳሚውን የዓለም ኢኮኖሚ የያዘችው አሜሪካም ብትሆን “ሙሉ 

ለሙሉ ዕድገት” የሚባለውን ነገር ታውቀዋለች እንዴ?...እውነት እውነቱን እንነጋገር ከተባለ፤ ዓለም 
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አቀፉን የገንዘብ ቀውስ ተከትሎ ኒዮ-ሊበራሊዝምን በማውገዝ ሰላማዊ ሰልፍ የወጡትና “99 በመቶ 

ነን” ያሉት የሀገሪቱ ዜጎች ዕድገቱ ፍትሐዊነት የጎደለው እንዲሁም “አንድ በመቶ” የሚሆኑትን 

እንደ ጆርጅ ሶሮስ ዓይነት ዲታዎችን የሚያበለፅግ  በመሆኑ ነው። ይህ ዕውነታም ዕድገትን 

የማምጣት ስራ በመላዕክት ሳይሆን በሰዎች የሚከናወን በመሆኑ በየትኛውም ሀገር ውስጥ  “ሙሉ 

ለሙሉ” (absolute) የሚባል ልማት የሌለ መሆኑን የሚያመላክት ነው።  

ግና “ሂዮማን ራይትስ ዎች” ስለ “ሙሉ ለሙሉ” ዕድገት የሚጨነቅ ከሆነ ለምን ዛሬ ድረስ 

እልባት ላላገኙት ለአሜሪካውያን ሰላማዊ ሰልፈኞች /ለዚያውም 99 በመቶ ለሚሆኑት/ 

አልተጨነቀም?፣ ለምን መግለጫስ አላወጣም? ...ሄ.ሄ.ሄ…ይህችንማ አይሞክራትም— ይህን ካደረገ 

በእነ ጆርጅ ሶሮስ የገንዘብ ጡንቻ በቡጢ ተመትቶ ራሱን አንታርቲካ በረዶ ላይ ሊያገኘው 

ይችላል። እንጀራ ገመዱም ይቆረጣል፤ እጁንም በእጁ ይበላል። ታዲያ ይህ የአክራሪው ተቋም 

ማንነት ቀደም ሲል በመግቢያዬ አካባቢ ወደ ጠቀሱትና “ለምን በሀገራችን ላይ ያለመታከት ሴራን 

ይጎነጉናል?” ወደሚለው ሌላኛው የፅሑፌ ጭብጥ ይወስደናል። እንደሚታወቀው ፅንፈኛው ኒዮ -

ሊበራል ተቋም ራሱ  ከሚያራምደው ርዕዮተ-ዓለም ውጪ የትኛውም አህጉርና ሀገር የራሱን 

የፖለቲካ ኢኮኖሚ ፍልስፍናን እንዲከተል አይፈቅድም፡፡ 

 በተለይም አፍሪካና  ሀገሮቿ  ምንጊዜም የምዕራቡ ዓለም ጥገኛ  ሆነው  እንዲኖሩ 

የሚፈልግ ተቋም ነው፡፡ ለዚህም  ነው  ‘ለምን  ከኛ  አመለካከት  ውጪ  አደጋችሁ?’ በማለት  

በሀገራት ላይ የተለያዩ ስሞችን እየለጠፈ  አስገራሚ ልቦለዳዊ ትወና  በማካሄድ ላይ የሚገኘው፡፡ 

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚገነዘበው ሀገራችን በራሷ ልማታዊ  ዴሞክራሲያዊ 

አስተሳሰብ እየተመራች በአሁኑ 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 በፈጠራ 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 የሚደርስ  አይደለም፡፡  

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፡፡ ልማታዊው መንግስታችን በሚሊዮን 

የሚቆጠሩ  ዜጎችን ከድህነት  አረንቋ  በማውጣት  የተሳካና ውጤታማ  የሆኑ  የልማት  

ስራዎችን  በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ በዚህም ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ምሳሌ ለመሆን ችለናል። 
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እናም ይህ ሃቅ “እናንተዬ ነገሩ እንዴት ነው?” እንድንል ያስገድደናል። ከሀገር ውስጥ ነባራዊ 

ሁኔታ ተነስቶ በራስ ልማታዊ እሳቤ ማደግ “ሂዩማን ራይትስ ዎችን ምን 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 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። እናም በሰሞነኛ መግለጫው “…የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንትና ቦርዱ በሠፈራ 

ፕሮግራሙ ለተጎዱት ኢትዮጵያዊያን ምላሽ መስጠት አለባቸው” በማለት ለማሳሰብ የሞከረው 

ከዚሁ “የአዞ እንባ” ተስፈኝነቱ የመነጨ ለመሆኑ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል።   

በእርግጥ የዓለም ባንክ የአክራሪውን ተቋም ማንነት በደንብ ማወቅ ያለበት ይመስለኛል። 

ይኸውም ፅንፈኛው ድርጅት አጀንዳው በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የራሱን ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ 

ጥቅምን ማስጠበቅ እንጂ፤ ከኢትዮጵያ ህዝብ ልማትና ተጠቃሚነት ጋር ምንም ዓይነት ቁርኝት 

የሌለው መሆኑን ነው። እንዲያውም በሀገራችን ላይ ያለመታከት በሚነዛው የውሸት ፕሮፖጋንዳ 

በሌለ ሁኔታ የህዝባችንን ሰብዓዊ መብት እያንቋሸሸ በመሆኑ ሊጠየቅ ይገባዋል ባይ ነኝ። ለነገሩ 

“ዕውነት ብትቀጥንም አትበጠስም” እንዲሉ አበው፤ ልክ እንደ የሀገራችን የልማት አጋር ሀገራት 

“ዳግ” ወቅት ውሸቱ በአደባባይ መጋለጡ የሚቀር አይመስለኝም። 

ያም ሆነ ይህ ትናንት በቅጥፈት ላይ ቅጥፈት እየደረበ  በኩል ቀዳሚ ግንባር ፈጥሮ 

የነበረው “ሂዩማን ራይትስ ዎች” የሽንፈት ፅዋን መጋቱ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው—“ውሸታም 

ነህ” በሚል ምላሽ። እናም ያኔ የ“ዳግ” ሀገራትን “ለኢትዮጵያ መንግስት ወግናችኋል” በማለት 

ዘልፏቸዋል። ዛሬ ደግሞ የተለመደ አክራሪ ኒዮ-ሊበራላዊ አጀንዳውን በሐሰት አንግቦ ሌላኛውን 

ግንባር በዓለም ባንክ በኩል ከፍቷል። እርግጥ በመሬት ላይ ያለው ተጨባጭ ዕውነታ እስካለ ድረስ 

የትኛውም አካል ቢሆን በአሉባልታ ወሬ እንደማይፈታ እሙን ነው። ለመሆኑ አክራሪው ድርጅት 

ለዓለም ባንክ ያሰማው አዲስ መሳይ አሮጌ መግለጫው እንደ “ዳግ” ውድቅ ቢሆንበት (መሆኑ 

የሚቀር አይመስለኝም)፤ በተጠናወተው የእብድ እሳቤ ባንኩን ምን ብሎ ይዘልፈው ይሆን?—ይህን 

ጊዜ የሚመልሰው ጉዳይ ቢሆንም፤ እኛ ኢትዮጵያን በማንኛውም “በሬ ወለደ” የፈጠራ ድርሰት 

ሳንዘናጋ ጀመርነውን የልማት ዕድገት መወጣጫ ማማ እንደትናንቱ ዛሬም ሆነ ነገ አጠንክረን 

መያዝ ይኖርብናል። ቸር እንሰንብት።       
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