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               የሠብአዊ መብት ዋጋው ስንት ነው? 
  
                                ሄኖክ ሳሙኤሌ   

“ሂዩማን ራይትስ ዎችን ጨምሮ ሰብአዊ መብትን በማስጠበቅ ሊይ ተሰማርተናሌ የሚለ 

ዴርጅቶች እንዯምንጠብቃቸው በጭቆና ስር ሊለና የሰብአዊ መብት ጥሰት ሰሇባ ሇሆኑ 

የህብረተሰብ ክፌልች ፌትህ እንዱያገኙ የሚሰሩ አሉያም መፌትሄ የሚያፇሊሌጉ 

አይዯለም።ይሌቁንም የተዘፇቁበትን የገንዘብና የሃብት ማካበት ተግባር በማጠናከር 

ህሌውናቸውን ሇማስጠበቅ ሲለ የገንዘብ ሇጋሾቻቸውን ፌሊጎት ሇማስፇፀም ላት ተቀን 

በትጋት የሚሰሩ እንጂ ” ሲሌ ይገሌፃቸዋሌ ታዋቂው እንግሉዛዊ ጋዜጠኛ Jonathan 

Cook ። 

 

Jonathan Cook ሇረዥም ጊዜ በሚታወቅበት የጋዜጠኝነት ሙያው ሇህዝብ ጥቅም 

መዋሌ ሲገባቸው በሚስጥር በመንግስታት የተዯበቁና የተያዙ መረጃዎችን የትኛውንም 

ሃይሌ  ሳይፇሩና ሇውሇታና ሇጥቅማጥቅም ሳይንበረከኩ እውነተኛውን መረጃ ሇህዝብ 

ይፊ ካዯረጉ ጋዜጠኞች አንደ በመሆን The Martha Gellhorn Special Prize for 

journalism በሚሌ እኤአ በሰኔ ወር 2011 በሇንዯን የተዘጋጀው ሽሌማት አሸናፉ 

ሇመሆን የበቃ ታዋቂ ጋዜጠኛ ነው ። 

founder of Wikileaks በሚሌ ከሚታወቀው julian assange ጋር የዚህ አዋርዴ  

አሸናፉ የሆነው Jonathan Cook እኤአ ከ1988 ጀምሮ እስካሁን ዴረስ ባለት የሀያ 

አራት አመታት ጊዜ ብጥብጥ ተሇይቶት በማያውቀው መካከሇኛው ምስራቅ ሊይ 

የጋዜጠኝነት ሙያውን በብቃት እየተወጣ ያሇ ጋዜጠኛ መሆኑን በርካታ የሽሌማቱን 

ዜና ይፊ ያዯረጉ ሚዱያዎች ሁለ የገሇፁት እውነታ ነው። 

ጆናታን ኩክ ከጋዜጠኝነት የሙያ ባህሪው ጋር በተያያዘ አዱስ ባወቃቸው ርእሰ ጉዲዮች 

ሊይ ተመስርቶም በርካታ መፅሃፌትን ሇማሳተም የበቃ እውቅ ጋዜጠኛ መሆኑም 

በሽሌማት ስነስርአቱ ወቅት ተወስቶሇታሌ። ባሳተማቸው በርከት ባለ መፅሃፌቱም ሊይ 

ጋዜጠኛው ያነሳቸው ርእሰ ጉዲዮች በምርመራ ጋዜጠኝነት (Investigative Journalism)  
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ሊይ የዯረሰባቸው እውነታዎችና ሃቆች ሊይ ያተኮሩ መሆናቸውን በርካቶቹ 

ይስማሙበታሌ። 

ይህ እውቅ ጋዜጠኛ ሰብአዊ መብትን እናስጠብቃሇን የሚለ ሂዩማን ራይትስን የመሰለ 

መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች የተቋቋሙሇትን አሊማ ማስፇፀም ሊይ ሳይሆን የሃብት 

ማካበቻ ምንጫቸውን አሊማ ማስጠበቅ ሊይ አተኩረው መንቀሳቀሳቸው የተቋማቱን 

የዳሞክራሲያዊ እሴት ውዴቀትን የሚያመሊክት በመሆኑ ሉታሰብበት እንዯሚገባ 

ይጠቁማሌ በፅሁፈ ።  

በሂዩማን ራይትስ ዎችና መሰሌ ዴርጅቶች ሊይ ጥናት ያዯረጉ ላልች ምሁራንና 

ተመራማሪዎችም በጥናታቸው እነዚህ ዴርጅቶች ሰብአዊ መብት የሚሇው ሽፊን 

የሇጋሾቻቸውን የፖሇቲካሌ አይዱዎልጂ ሇማስፇፀም እንዯ ንግዴ ፇቃዴ 

የሚያገሇግሊቸው መሳሪያ መሆኑን ዴምዲሜ ሊይ ዯርሰዋሌ።ሇዛሬው ፅሁፋ መነሻ 

የሆነኝም የሰሞኑን የሂዩማን ራይትስ ዎች በኢትዮጵያ ጋምቤሊ ክሌሌ ሊይ አተኩሮ 

ያወጣው መግሇጫ በመሆኑ ስሇ ዴርጅቱ ይህን ያህሌ ካሌኩ መግሇጫውንና ይዘቱንና 

የመግሇጫውን አሊማ አስመሌክቶ አንዲንዴ ነገሮችን ሇማሇት እሞክራሇሁ ። 

ሂዩማን ራይትስ ዎች ዴርጅት በበርካታ ኢትዮጵያውያን ዘንዴ የሚታወቀው በተሇያዩ 

ጊዜያት በኢትዮጵያ ሊይ የሚካሄደ የተሇያዩ ኢኮኖሚያዊ ፖሇቲካዊና ማህበራዊ 

ጉዲዮችን በማጣጣሌና በማንቋሸሽ በአመት ውስጥ አነሰ ቢባሌ ሶስት አራት ጊዜ 

መግሇጫ ሲያወጣ መሆኑን ማንም ሉክዯው የማይችሌ ፀሃይ የሞቀው እውነታ ነው። 

ዴርጅቱ ከቅርብ ጊዜያት ወዱህ እንኳን ያወጣቸውን መግሇጫዎችን ስጠቅስ በ2001 

ዓ.ም በኦጋዳን ጉዲይ በ2002 በፀረ ሽብር ህጉና በአገር አቀፈ አጠቃሊይ የምርጫ 

ውጤት በ2003 በዴርቅ ጉዲይ ዘንዴሮ ዯግሞ በጋምቤሊ እየተካሄዯ ባሇው ህዝብን 

የማስፇር ጉዲይ ሊይ እንዯተሇመዯው ከእውነት የራቀ ተጨባጭነት የጎዯሇውና መሰረተ 

ቢስ ሪፖርት አውጥቷሌ። 

ሂዩማን ራይትስ ዎች ሰሞኑን ያወጣው ባሇ 125 ገፅ በሊይ ሪፖርት “የኢትዮጵያ 

መንግስት እስካሁን ሇውጭ ባሇሃብቶች ኔዘርሊንዴን የሚያክሌ የቆዲ ስፊት ያሇው 

መሬት ሰጥቷሌ” “ይህ አሌበቃ ብልትም በቅርቡም በጋምቤሊ የሚገኙ ዜጎችን  
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ከመሬታቸውና ነባር ይዞታቸው አንስቶ የአገሌግልት ሰጭ ተቋማት ወዲሌተዘረጉበት 

አካባቢ በማፇናቀሌ ተጨማሪ መሬት ሇውጭ ባሇሃብቶች ሇመስጠት እያዯረገ ያሇውን 

እንቅስቃሴ ቀጥልበታሌ” የሚለና በተጨባጭ በክሌለ ካሇው ሃቅ ጋር ፇፅሞ 

የማይገናኝና ፌፁም የተቃረነ ውንጀሊዎችን አጭቆበታሌ።የተሇያዩ የውጭ አገራት 

ሚዱያዎችም ይህንን ሲያስተጋቡ ሰንብተዋሌ።  

የፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር ግን ሇዴርጅቱ ውንጀሊዎች በሰጠው ምሊሽ ሊይ 

የኢትዮጵያ መንግስት በታዲጊ ክሌልች ማሇትም በጋምቤሊ በሶማላና በቤንሻንጉሌ ያለ 

ዜጎችን ወዯ ተሻሇ አካባቢ በማስፇር ከቀዴሞው ወዯ ተሻሇ አመራረትና አኗኗር 

ሇማሸጋገር እያዯረገ ባሇው ጥረት እስካሁን 125 ሺህ ዜጎችን ማስፇር መቻለን ገሌፆ 

ከእነዚህ መካከሌም 20 ሺህው በጋምቤሊ እንዯሚገኙ አመሌክቷሌ።  

 

ሆኖም ይህ ዴርጅት ባወጣው ሪፖርት በተሳሳተ መሌኩ እንዯገሇፀው ሳይሆን በጋምቤሊ 

ክሌሌ በ43 መንዯሮች እየተካሄዯ ባሇው የሰፇራ ፕሮግራም የኢትዮጵያ መንግስት 

አስቀዴሞ 22 የጤና ኬሊዎችን 19 ትምህርት ቤቶችን 72 የመስኖ ጠሇፊ 407 የውሃ 

ፓምፖችን 18 የእንስሳት ክሉኒኮችን እንዱሁም 30 የእህሌ ወፌጮዎችን መገንባቱንና 

128 ኪልሜትር መንገድች መስራቱንም ነበር የፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር የገሇፀው።    

እነዚህ የአገሌግልት መስጫ ተቋማትና የመሰረተ ሌማት አውታሮች ከተዘረጉበት ሁኔታ 

በተጨማሪም የሰፇራ ፕሮግራሙ ከሰፊሪዎች ጋር በተካሄዯ ምክክር በሙለ ፇቃዯኝነት 

የተከናወነ  እንዯነበርም ገሌፆ ሆኖም የሂዩማን ራይትስ ዎች ሪፖርት አውጭዎች ግን 

ይህንን እውነታ ሇማካተት ምንም አይነት ፇቃዯኝነተቱ እንዲሌነበራቸውም አካቷሌ። 

የተቋሙ መግሇጫ የኢፋዳሪ መንግስት በመሊ አገሪቱ እየተመዘገበ ባሇው ፇጣንና 

ተከታታይ ኢኮኖሚያዊ እዴገት ሇዘመናት በተፇፀመባቸው አዴሎዊነትና የእኩሌ 

እዴገት የተጠቃሚነት እዴሌ ተነፌገው የኖሩ የታዲጊ ብሄረሰቦች ህዝቦች በሌዩ ትኩረት 

ተጠቃሚ እንዱሆኑ ሌዩ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ ከጀመረ አመታትን ማስቆጠሩን 

ያመሇክታሌ። 
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በዚህ ሂዯትም በመሊ አገሪቱ ጥቅም ሊይ ሳይውሌ የኖረውና ህዝብ ከሰፇረበት አካባቢ 

ውጭ የሚገኘውን ሇግብርና የተመቸ መሬትም ሇአገር ውስጥና ሇውጭ አሌሚዎች 

በመስጠት እንዱሇማ እያዯረገ ነው።ከዚህ በተጨማሪም በተበታተነ አሰፊፇር በከፉሌ 

አርብቶ አዯርነትና በቁፊሮ አስተራረስ ዘይቤ ዝቅተኛ ምርት እያመረቱ የሚኖሩትን 

የታዲጊ ብሄረሰብ አባሊትን በማስፇር የአመራረት ዘይቤያቸውን ሇመቀየር እየሰራ 

እንዯሚገኝም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መግሇጫ ተመሌክቷሌ። 

ታዴያ ይህ በህዝቦች ሙለ ፇቃዯኝነት ሇጋምቤሊ ህዝብ ኑሮ መሇወጥና መሻሻሌ 

እየተከናወነ ያሇው የሰፇራ ተግባርና እንዱሁም ሇዘመናት ጥቅም ሊይ ሳይውሌ 

የኖረውና ህዝብ ከሰፇረበት አካባቢ ውጭ የሚገኘውን ሇግብርና የተመቸ መሬት ሇአገር 

ውስጥና ሇውጭ አሌሚዎች በመስጠት እንዱሇማ መዯረጉን ሂዩማን ራይትስ ዎች ሇምን 

ይዘምትበታሌ? አገሪቱ የጀመረችውን ፇጣን ኢኮኖሚያዊ እዴገት ሇማስቀጠሌ ወሳኝ 

የሆነው ይህ አበረታች ተግባርስ ሇምን የዴርጅቱ አለታዊ መግሇጫና ሪፖርት ሰሇባ 

ይሆናሌ? የሚሇውን ጥያቄ ስናነሳ የሚገኘው መሌስ እጅግ አስገራሚ ይሆናሌ። 

 

ጆናታን ኩክ ቀዯም ሲሌ እንዯገሇፀው የተቋቋመሇትን ሰብአዊ መብት የማስጠበቅ 

ተግባር ሳይሆን የሃብት ምንጮችን ፌሊጎት በማስጠበቅ ሊይ የተጠመዯው ይህ ዴርጅት 

ቀዲሚ አሊማውም ሆነ ተግባሩ የኮርፖሬት መብት ማስጠበቅ እንጅ የሰብአዊ መብት 

ማስጠበቅ አይዯሇም።ሰብአዊ መብት የሚሇው አጀንዲ  ሂዩማን ራይትስ ዎች እንዯ 

ተኩሊ ከሊይ የዯረበው የበግ ሇምዴ መሆኑ ፀሃይ ከሞቀው ውል አዴሯሌ።  

የሂዩማን ራይትስ ዎች ዴርጅት ጆርጅ ሶሮስን ከመሰሇ የገበያ አክራሪነት 

የተጠናወተውና ይህንኑ አሊማውን አገራትን በማጠባጥ ጭምር ሇማስፇፀም ዴርጅት 

መስርቶ ከሚንቀሳቀሰው ቢሉየነር እስካሁን ካገኘው እጅግ በብዙ ሚሉዮን የሚቆጠር 

ድሊር በተጨማሪ በሚቀጥለት ጥቂት አመታት ብቻም ከ100 ሚሉዮን ድሊር በሊይ 

እንዯሚያሳፌሰው ቃሌ እንዯተገባሇት የአዯባባይ ሚስጥር ነው። በመሆኑም ይህ ዴርጅት 

በሰብአዊ መብት ስም የሇጋሹን የጆሮጅ ሶሮሰ ርእዮተ አሇማዊና ፖሇቲካዊ አሊማ 

ሇማስፇፀም ሊይ ታች ቢታትር ምን ያስገርማሌ? 
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በገበያ አክራሪነት የተጠመቀው የእነ ጆርጅ ሶሮስ ዴርጅት በአሇም ሊይ ያለ አገራት 

ሁለ በሉበራሌ ኢኮኖሚ ብቸኛ መንገዴ እንዱጓዙ እንዯ መዴሃኒት የሚያዙ ሲሆን 

እንዯ ኢትዮጵያ መንግስት የራሳቸውን የሌማት መንገዴ ቀይሰው የሚጓዙ መንግስታት 

ዯግሞ በእነርሱ የታዘዘሊቸውን መዴሃኒት ሇመዋጥ ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው ብቻ 

የተከታታይ ሃሰተኛና ጥሊሸት የሚቀቡ መግሇጫዎች ሰሇባ እንዱሆኑ አዴርጓቸዋሌ። 

ራሌፌ ማጌ የተሰኘ ምሁር እኤአ በ1999 ይፊ ባዯረገው ፅሁፌ ሂዩማን ራይትስ ዎች  

የቻይና መንግስት ራሱ በነዯፇው የሌማትና የኢኮኖሚ እዴገት በመጓዙና የኒዎሉበራሌ 

የኢኮኖሚ ፖሉሲን ባሇመከተለ ሳቢያ በአሜሪካው ሲአይኤ እየታገዘ ተመሳሳይ ዘመቻ 

በሰብአዊ መብት ጥበቃ ስም ሲያዯርግበት እንዯነበር በአፅንኦት አስምሮበታሌ። 

 

ሂዩማን ራይትስ ዎች የተሰኘው ዴርጅት “የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ሇውጭ 

ባሇሃብቶች ኔዘርሊንዴን የሚያክሌ የቆዲ ስፊት ያሇው መሬት ሰጥቷሌ” “ይህ አሌበቃ 

ብልትም በቅርቡም በጋምቤሊ የሚገኙ ዜጎችን ከመሬታቸውና ነባር ይዞታቸው አንስቶ 

የአገሌግልት ሰጭ ተቋማት ወዲሌተዘረጉበት አካባቢ በማፇናቀሌ ተጨማሪ መሬት 

ሇውጭ ባሇሃብቶች ሇመስጠት እያዯረገ ያሇውን እንቅስቃሴ ቀጥልበታሌ በሚሌ 

የሚያሰማውን ሃሰተኛ ክስ አስመሌክቶም እውነታው ምን እንዯሚመስሌ እንመሌከት። 

እንዯሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት እጅግ መጠነ ሰፉ የተባሇ የአምስት አመት 

የእዴገትና የትራስንፍርሜሽን እቅዴ ነዴፍ ሇተግባራዊነቱ መንቀሳቀስ ከጀመረ ውል 

አዴሯሌ። በዚህ ሂዯትም በጋምቤሊ በቤንሻንጉሌ ጉሙዝና በሶማላ ክሌሌ እስካሁን 

ያሇማ ሆኖም ቢሇማ ግን ሇአገራዊ እዴገትና ሇህዝብ ተጠቃሚነት ማረጋገጫ የሚውሌ 

3 ነጥብ 4 ሚሉዮን ሄክታር መሬት እንዯሚገኝ የፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር መረጃ 

ያመሇክታሌ።ሆኖም ከዚህ መካከሌ እስካሁን አሌሚዎች የወሰደት 42 ሺህ ሄክታር 

መሬት ብቻ ሲሆን ይህም ሉሇማ ከሚገባው መሬት ውስጥ 1 ነጥብ 2 በመቶ ብቻ 

መሌማቱን ነው መረጃው የሚጠቁመው። 

ሂዩማን ራይትስ ዎች እውነተኛ ሇኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም አሳቢና የመብት ተቆርቋሪ 

ዴርጅት ቢሆን ኑሮ ግን የኢትዮጵያ መንግስት አገሪቱ ያሊትን መሬትን የመሰሇ 
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የተፇጥሮ ሃብት በአግባቡ ከመጠቀም ቸሌተኝነትን ቢያሳይ ነበር ይህን መሰሌ 

ሪፖርትና መግሇጫ ማውጣት የሚገባው ። 

ሆኖም ነገሩ የተገሊቢጦሽ ሆነና ዴርጅቱ በኢትዮጵያ በተከታታይና ፇጣን በሆነ ሁኔታ 

እየተመዘገበ የሚገኘውንና ከዚህም በተሇያየ ዯረጃ የሚገኘውን የህብረተሰብ ክፌሌ 

ተጠቃሚነት እያረጋገጠ የመጣውን ኢኮኖሚያዊ እዴገት ሇማስቀጠሌ የተነዯፇውን 

ፖሉሲና ስትራቴጂ በተከታታይ እንቅሌፌ አጥቶ ሲቃወምና በመግሇጫና በሪፖርት 

ጋጋታ የአገሪቱን የሌማት ጉዞ በተቻሇው አቅም ሇማዯናቀፌ በየጊዜው የተቻሇውን ሁለ 

ሲጥር መታየቱ በተሇይም የኢትዮጵያ  ህዝብ የዴርጅቱን ማንነት ይበሌጥ 

እንዱያውቀው አዴርጎታሌ። 

 

ሂዩማን ራይትስ ዎች የተሰኘው ዴርጅት ከትናንቱ ትምህርት ሇመውሰዴ የታዯሇ 

አይዯሇም እንጅ አገር አቀፈ የ2002 ምርጫ ውጤት ሲገሇፅ የኢትዮጵያ ህዝብን ዴምፀ 

ውሳኔ ባሇማክበር አሊማዬን ያሳኩሌኛሌ ያሊቸው ሃይልች ሇምን የስሌጣን ኮረቻ 

አሌተፇናጠጡም በሚሌ የሞኝ ዘፇን የተሇመዯውን መግሇጫ ሲያወጣ በአራቱም 

ማእዘን የሚገኘው የኢትዮጵያ ህዝብ ነቅል አዯባባይ በመውጣት “ሂዩማን ራይትስ ዎች 

እጅህን ከአገራችን አንሳ ዴምፃችንም ይከበር” በሚሌ ዲር እስከ ዲር መራር የተቃውሞ 

ዴምፅ ማስተጋባቱ ዴርጅቱን ጨምሮ በሁለም አገር ወዲዴ ኢትዮጵያዊ የሚዘነጋ 

አይዯሇም። 

ሆኖም ሇሇጋሾቹ ፌሊጎትና እነርሱ ሇሚጥለሇት ፌርፊሪ እንጂ የህዝቦችን ዴምፅ 

የመስማትና የማክበር ታሪክም ሆነ ጊዜ የላሇው ሂዩማን ራይትስ ዎች ዛሬም ይህን 

ዴምፅ ጆሮ ዲባ ሌበስ ብል ከ2002 ምርጫ ወዱህ እንኳን ሉያነግሳቸው በኢትዮጵያ 

ከጅል ያሌተሳካሊትን መዴረክን ከመሰለ ተቃዋሚ ሃይሊት ጋር ተቀናጅቶ ዴርቅንና 

የመሳሰለትን የቅብብልሽ ዜማዎች የተሇያየ ስሌተ ምቶችን በመጠቀም ሉያቀነቅን 

ቢሞክርም እየው እስካሁን ዴረስ የኢትዮጵያን ህዝብ ጆሮ ሉያገኝ አሌቻሇም።  

ተስፊ መቁረጥ የሚባሌ ነገር የማይሞክረው ሂዩማን ራይትስ ዎች ግን የኢትዮጵያ 

ህዝብ ባይሰማውም መሰሌ ዜናዎችን ማነፌነፌ የሚቀናው የኒዮ ሉበራለ ሚዱያ አፌሪካ 

ሊይ የሚያዥጎዯጎዯውና የሚያሟርተው ሰቅጣጭ ዜና ባጣ ሰሞን እየዯረሰ የወሬ ጥም 

ሱሱን ይቆርጥሇታሌ። 



7 
 

 

መዴረክን የመሳሰለ ጭፌንና ፅንፇኛ ተቃዋሚዎችም የተቃውሞና የጩሀት አጀንዲ 

አጥተው አገሩ ጭር ሲሌና እነርሱም የአጀንዲ ያሇህ  እያለ ሲጉሊለ ሲመቸው  

“በአገሪቱ ሇጋሾች ሇዴርቅ የሇገሱት እርዲታ ሇፖሇቲካ አሊማ ይውሊሌ---------  ይሀኛው 

ሲሰሇች ዯግሞ ዜማውን ቀይሮ የፕሬስ ነፃነት ታፌኗሌ ይሀኛው ብዙ አሊራምዴ ሲሇው 

ዯግሞ -------- የመሬት ሽሚያ--------የግዲጅ  ሰፇራና ላልችንም እያነሳና እንዱህ 

እንዱህ እያሇም አንዴም ዴርጅቱ የዴርሰትና የዯራሲ ችግር የላሇበት መሆኑን 

ሲያስመሰክር በሁሇተኛ ዯረጃ የሚያቀነቅነው የተቃውሞ አጀንዲ ዴርቀት ብዙ ጊዜ 

ሇሚያጋጥመው የፅንፇኛ ተቃዋሚ ጎራ እንዱህ እንዯ ሰሞኑ ብቅ እያሇ አጀንዲ ጣሌ 

ያዯርግሇታሌ። 

ሂዩማን ራይትስ ዎች ዴርጅት ሁላም ቢሆን የሚያወጣቸውን ተከታታይ ሪፖርቶችና 

መግሇጫዎችን በመጨረሻ የሚቋጫቸው ሇጋሾች ሇኢትዮጵያ መንግስት እርዲታ 

እንዲይሰጡ በሚማፀኑ የመዯምዯሚያ አረፌተ ነገሮች በማጀብ ነው። 

ሆኖም በአሁኑ ወቅት ከመቼውም ጊዜ በበሇጠ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ብዴርና 

እርዲታን ተማምነውና ይህንኑ እየጠበቁ እጃቸውን አጣጥፇው ያሌተቀመጡ 

መሆናቸውን ከማንም ይሌቅ ሂዩማን ራይትስ ዎች ተብዬውን ዴርጅት 

ሇሚያስተዲዴሩት ከፌተኛ ሃሊፉዎች ግሌፅና ያሌተሰወረ ሆኖ ሳሇ ይህን ጥሪ 

በመዯጋገም ማሊዘኑ ሇሰሚውና አንባቢው ግራ የሚያጋባ ሆኗሌ። ከዚህ ባሇፇ ግን 

በአገሪቱ የሚካሄደ ሌማቶችን እንቅሌፌ አጥቶ የሚቃወምና እርዲታም አትስጡ የሚሌ 

ሂዩማን ራይትስን የመሰሇ ዴርጅት በምን ሂሳብና ስላትና እንዱሁም በምን አይነት 

አንጀቱ ሇኢትዮጵያ ህዝብ ሰብአዊ መብት እንዯሚቆረቆር ፌርደን ሇአንባቢ የምተወው 

ይሆናሌ።    

ትናትና ቅኝ ገዥዎችን አሳፌሮ ሲመሌስ የኖረው ኩሩውና ጀግናው የኢትዮጵያ ህዝብ 

ግን ትናንት ሰብአዊ መብቱንና ክብሩን ዯፌረው አንገቱን ሉያስዯፈት የሞከሩትን 

በማንበረከክ ሇአፌሪካዊያን ወንዴሞቹ ኩራት እንዯሆናቸው ሁለ  ዛሬም በሰብአዊ 

መብት ካባ እየተጀቦኑ ከሶስት ወር አንዴ ጊዜ በውንጀሊና በጥሊሸት የተቀባ ሪፖርት 

ይዘው ከች የሚለትን እነሂዩማን ራይትስ ዎችን እንዲሌተፇጠሩ ከመቁጠር አሌፍም 

የፃፈት ሪፖርት ከተፃፇበት ቀሇምና ወረቀት በሊይ ዋጋ እንዯላሇው በተግባር 

እያሳያቸው ይገኛሌ። 
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