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ሰሞነኛው የእነ “ኦክላንድ ተቋም” ጣምራ ዘመቻ 

 

ዘአማን በላይ  bzaman@yahoo.com 

10/07/13 

 ሁለቱ ፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራል ኃይሎች የፀረ-ኢትዮጵያ ዓርማቸውን የተለዋወጡ ይመስላሉ—

ራሳቸውን “ሂዩማን ራይትስ ዎች” እና “ኦክላንድ ተቋም” እያሉ የሚጠሩት ከሰብዓዊ መብቶች ጋር 

የማይተዋወቁ ቡድኖች። እርግጥም ከርዕዩተ-ዓለም አራማጅነት ‘የዕለት እንጀራው’ በስተቀር 

ከክቡሩ ሰብዓዊ መብት ጋር አንዳችም ግንኙነት የሌለው “ሂዩማን ራይትስ ዎች” በተለያዩ ወቅቶች 

የዜጎቹን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት በየደረጃው እያሳደገ በሚገኘው ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት 

ላይ የቤተ-ክርስቲያን ስዕለት ያለበት ይመስል በየሶስት ወሩ (አንዳንዴም በየሁለት ወሩ) 

የአሉባልታ መግለጫ ጋጋታ እያወጣ ‘ያዙኝ ልቀቁኝ’ ቢልም፤ የቡድኑ አጀንዳ ከስያሜው ጋር 

ለየቅል የተገነዘቡት ዓለም አቀፍ ተቋማትና ለጋሽ ሀገራት ፊት ስለነሱት ዓርማውን ለወረፈኛው 

“ኦክላንድ ተቋም” ማስተላለፉ የሚደንቅ አይደለም። ምክንያቱም “ሂዩማን ራይትስ ዎች” ዓይን 

ያወጣ የአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ኃይሎች ተላላኪ መሆኑ በገሃድ ታውቆ ጥረቱ ሁሉ ከንቱ ሆኖ 

ስለከሸፈበት ያለው አማራጭ ራሱን በሌላ አቀንቃኝ መተካት በመሆኑ ነው።  

 ታዲያ ተረኛው የፀረ-ኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት አቀንቃኝ ይህን ስራውን የተረከበው እነ 

“ሂዩማን ራይትስ ዎች”፣ ፍሬንድስ ኦፍ ሌክ ቱርካና፣ ኢንተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕ፣ አምንስቲ 

ኢንተርናሽናል…ወዘተርፈ. የተሰኙ አምሳያዎቹ ጀምረውት የነበረውን ልቦለዳዊ ድርሰት በመቀጠል 

ነበር—በግቤ ሶስትን የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ ላይ የቃላት እንኳን ለውጥ ሳያደርግ 

ተከታታይና እርስ በእርሳቸው የሚጋጩ የሐሰት ውንጀላ ሪፖርቶችን በመደርደር። እርግጥ በወቅቱ 

በጉዳዩ ዙሪያ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው መልስ በመስጠቱ እንዲሁም 

ለሀገራቸው መፃኢ ህዳሴ የሚያስቡ ዜጎች “በግዳጅ የአክራሪ ኒዮ-ሊበራሎች ፖለቲካል-ኢኮኖሚ 

ቀኖና ላያችን ላይ ሊጫን አይገባም” በማለት ግላዊ አስተያየታቸውን በበቂ ሁኔታ ስለሰጡ የዛሬው 

ፅሑፌ እምብርት ሳልሳዊ-ጊቤ አይደለም—መሬት ላይ ባለው ትክክለኛ ዕውነታ በመንተራስ በቂ 

ምላሽ የተሰጠው ነውና። 

 እናም የዛሬው ፅሑፌ የሚያጠነጥነው “ኦክላንድ” የተሰኘው ፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራል ተቋም 

ሰሞኑን የጊቤ ሶስት ቀጣይ ክፍል በሆነው ልቦለዳዊ ሪፖርቱ ላይ ነው። ታዲያ እዚህ ላይ 

የአክራሪው ተቋም የድርሰት ትወና ካለፉት ጊዜያት ለየት ባለ መልኩ የተቀናበረ መሆኑን ውድ 

አንባቢዬ ልብ እንዲሉልኝ እሻለሁ—ሰሞነኛው ሪፖርት ተብዬው ነገር በጣምራነት መቅረቡን። 
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ምናልባትም ተቋሙ ‘ውሸት በሁለት ድርጅቶች ሲነገር እውነት ይሆናል’ በሚል ሌላ ውሸት አባዥን 

(false multiplier) ይዞ መቅረቡ ‘ሃይል ይሆነኛል’ ከሚል አሮጌ እሳቤ ተነስቶ ነው መሰል ‘ሃውሲንግ 

ኤንድ ላንድ ራይትስ ኔት ወርክ’ የተሰኘ ድርጅትንም በሀገራችን ውስጥ በሌለ ነባራዊ ሁኔታ 

ድራማውን አብሮት እንዲተውን አድርጓል። ይህም የተገለፀው ሰሞኑን ‘ኦክላንድ ኢንስቲትዩት ዶት 

ኦርግ’ በተሰኘው ድረ-ገፅ ላይ ነው—“ኦክላንድ ኢንስቲትዩት እንዲሁም ሃውሲንግ ኤንድ ላንድ 

ራይትስ ኔት ወርክ የተሰኙ ተቋማት ለተባበሩት መንግስታት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት 

ዩኒቨርሳል ፔሪዮዲክ (URP) ሪፖርት አቅርበዋል” በሚል ለንባብ የበቃው። ነገርዬው “አሮጌን ወይን 

ጠጅ በአዲስ አቁማዳ” ገልብጦ በሀገራችን ላይ ተጨማሪ ዘመቻ የመክፈት ስልት መሆኑ ነው። 

 ግና የዘመቻው ድራማ ድርሰት ግጥምና ዜማ ያው የምናውቀው ነው። ያልተለወጠና አዲስ 

ነገር የሌለው። ቀደም ሲል በእነ “ሂዩማን ራይትስ ዎች” ተደርሶ፤ በባዶ ሜዳ ላይ እነ አምንስቲ 

ኢንተርናሽናል የዘፈኑበት፣ ልቦለድ ፀሐፊዋ ሄለን ኤፕስተን የተወነችበት፣ እነ ኢንተርናሽናል 

ክራይስስ ግሩፕ ሰቆቃዊ ዳንኪራ የረገጡበት፣…እነ…እነ…አክራሪ ኒዮ-ሊበራሎች በአንድ ዓይነት 

ስልተ-ምት የተውረገረጉበት ተደጋጋሚና አሰልቺ የውሸት ቅላፄ—“የኢትዮጵያ መንግስት በልማት 

ስትራቴጂ ስም የሰብዓዊ መብቶችንና ዓለም አቀፍ የመብት ጥሰቶችን ይፈፅማል” የሚል ርዕስ 

የተሰጠው።  

ታዲያ ይህን ከቀደምት ፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች መነባንብ ተገልብጦ የተወሰደን 

ዲስኩር በመረጃ መረባቸው ላይ ያስነበቡን “የኦክላንድ ተቋም” ዋና ስራ አስፈፃሚ አኑራዳህ ሚታል 

“የኢትዮጵያ መንግስት በሰብዓዊ መብት ላይ የተመሰረተ የልማት ስትራቴጂ ከመንደፍ ይልቅ፣ 

በግዳጅ ከሚያከናወነው የሰፈራ ፕሮግራም በተጨማሪ ከፖለቲካ ጋር ንክኪ አላቸው የሚላቸውን 

ዜጎች አላግባብ በማሰር የፀረ-ሽብር አዋጁን በመጠቀም የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን ይፈፅማል” 

በማለት ቅጥፈታቸውን ፈር ለማስያዝ ሞክረዋል። “የዓይጥ ምስክር ድንቢጥ” እንደሚባለው 

የተጣማሪው የ‘ሃውሲንግ ኤንድ ላንድ ራይትስ ኔትወርክ’ አስተባባሪ ጆሴፍ ሲቺላ በበኩላቸው 

ውሸቱን በመደገፍ “ገዥው ፓርቲ ብዙም ተቀባይነት የሌለውን የሰፈራ መርሃ-ግብር የሰብዓዊ 

መብቶችን በመጣስ በግዳጅ እያካሄደ ነው” ሲሉ ‘አልሸሹም ዞር አሉ’ ዓይነት ተመሳሳይ ዲስኩር 

አሰምተዋል። በመጨረሻም ሁለቱ ተቋማት በሪፖርታቸው ላይ፤ መንግስት ሁሉንም ኢትዮጵያያን 

ተጠቃሚ የሚያደርግና ሰብዓዊ መብትን ያማከለ የልማት ስትራቴጂ በሀገሪቱ እንዲኖር ግፊት 

እንደሚያደርጉ ገልፀዋል።… 

…ታዲያ እዚህ ላይ ‘ይህ የጣምራ ዘመቻ ትርክት ሀገራችን ውስጥ ያለውን ተጨባጭ 

ዕውነታን የሚያንፀባርቅ ነውን?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል—የቅጥፈት ዘመቻውን 

ድብቅ አጀንዳ ገልጠን ሃቁን እንድንገነዘብ ያደርገናልና። እናም የሁለቱም ተቋማት አባባል 



3 
 

ከተናጋሪዎቹ ማንነትና ከድርጅታቸው ልዩ መሆን በስተቀር አንድና አንድ በመሆኑ ዋነኛ 

ጉዳየዮቹን በመመርኮዝ ሃቁን ለመዳሰስ እሞክራለሁ።  

በቅድሚያ ግን “ከኦክላንዱ” ዋና ስራ አስፈፃሚ ሚስተር ሚታል የተሰለቸ ውንጀላ እንነሳ—

መንግስት በማከናወን ላይ የሚገኘው የሰፈራ መርሃ-ግብር ሰብዓዊ መብትን የማያከብርና በግዳጅ 

ላይ የተመሰረተ ነው ከሚለው የ‘ቢሆን ዓለም’ ወይም የምኞት ዲስኩር። እርግጥ እንደ ማንኛውም 

ፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራል ኃይል ሰውዬው ውጭ ሀገር ሆነው ስለማያውቁትና እዚህ ሀገር ውስጥ መጥተው 

ስላላረጋገጡት ጉዳይ በደፈናው ለመናገር መሞከራቸው ዓላማቸው ለሰብዓዊ መብት መቆርቆር 

አለመሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው።ምክንያቱም እርሳቸውም ሆኑ ሌሎች አክራሪ ኒዮ-ሊበራል 

ሃይሎች የሚያስቡት በጥርጣሬ ላይ የተመሰረተና ማስረጃ አልቦ ቅብበሎሻዊ ሪፖርታቸው 

ምናልባትም “ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል” የሚለው የቆየ የፕሮፖጋንዳ ስልት ዛሬ ላይም 

የሚሰራ ስለሚመስላቸው ነው።  

ሃቁ ግን ይህ አይደለም። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት ለዜጎቹ ሲል 

የሰፈራም ይሁን ሌሎች ልማታዊ ተግባራትን እያከናወነ መልሶ የህዝቡን ሰብዓዊ መብት ላያከብር 

አይችልም። በየትኛውም መስፈርት ቢሆን ተቀባይነት አይኖረውም። እንኳንስ የዜጎቹ የዘመናት 

ጥያቄዎች የሆኑትን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን ዕውን ለማድረግ የታገለና ከዚያም በኋላ 

በህገ-መንግስቱ ላይ አስፍሮ በተግባራዊነታቸውም ባለፉት 22 ዓመታት አጥጋቢ ውጤት እያገኘ 

ያለ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ቀርቶ፤ ስለ ዜጎች መሰረታዊ መብቶች ምንም ዓይነት 

ግንዛቤ የሌለው ተራ ቡድን እንኳን እንዲህ ዓይነቱን ተግባር ሊፈፅም አይችልም። እናም የአክራሪ 

ኒዮ-ሊበራል መልዕክተኛው እዚህ እኛ ሀገር ውስጥ ያለውን ነባራዊ ዕውነት እየመረራቸውም ቢሆን 

መቀበል ግድ ይላቸዋል። ይኸውም እርሳቸው ባህር ማዶ ተቀምጠው በስማ በለው እንደሚያወሩት 

ሳይሆን መንግስት የሚያካሂደው ማናቸውም ልማታዊ ተግባራት ሰብዓዊ መብቶችን ያማከሉ 

መሆናቸውን ነው። በዚህም የሀገራችን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ስር መስደድ እንዲችሉ 

በሁሉም ደረጃዎች የሰብዓዊና የዴሞክራሲ መብቶች ማጎልበቻ ተቋማት እንዲቋቋሙና 

እንዲጠናከሩ፣ የዳበረ የፍትህ ስርዓት እንዲገነባ፣ የህዝቡ ዴሞክራሲያዊ ባህል እንዲጎለብት፣ 

በየደረጃው ባሉ የመንግስት አካላት ውስጥ የግልፅነት፣ የተጠያቂነትና የህዝብ አገልጋይነት መርህ 

እንዲሰፍንና የተግባር መመሪያ እንዲሆን ብሎም በሁሉም መስኮች የህግ የበላይነት 

እንዲረጋገጥ…ወዘተ ብርቱ ጥረት ተደርጓል። በመሆኑም እንደ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 

ባህል ግንባታ ጀማሪነታችን አጥጋቢ ውጤት ማግኘት ተችሏል። ይህን ደግሞ የምንመሰክረው እኛ 

ኢትዮጵያዊያን እንጂ ሌላ ባዕድ ሊሆን አይችልም። ለምን ቢባል፤ ባልተጣራ አሉባልታና 

ውዥንብር እንዲሁም በጥንቆላ መልክ የአንድን ሀገር ሰብዓዊ መብት ይዞታ መገምገም ስለማይቻል 

ነው። 
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እርግጥም ‘የሚስተር ሚታል ማስረጃ ምንድነው?’ ብለን ብንጠይቅ፤ ያው የፈረደበትን የእነ 

ሂዮማን ራይትስ ዎችን የሪፖርት ጋጋታ ከመጥቀስ በስተቀር ሌላ እማኝ ሊያቀርቡ አይችሉም። 

ታዲያ የሂዮማን ራይትስ ዎችን ጥርቅምቃሚ ወሬን በመመርኮዝ ‘የኢትዮጵያዊያ መንግስት 

በግዳጅ ሰፈራ እያከናወነ ነው’ የሚሉት የኦክላንዱ “አዛኝ መሳይ ቅቤ እንጓች” ሰው፤ ለመንግስታቱ 

ድርጅት ምልጃ ቢጤ ይሁን ማስጠንቀቂያ አሊያም ሪፖርት በውሉ ያልለየ ነገር ድርጅታቸው 

ማስገባቱን መናገራቸው ለማንም ግልፅ አይደለም—በሁለት ምክንያቶች። አንድም ተቋሙ የሀገራትን 

ልማታዊ አካሄድ የመቆጣጠር ምንም ዓይነት ህጋዊ መብት የሌለው መሆኑ፣ ሁለትም እርሱ 

ሪፖርት ያለው ነገር ሚዛናዊና የሁሉንም ወገኖች አስተያየት በተለይም ሀገራችን ውስጥ ያሉ 

የልማት አጋር ሀገራትን (DAG) ሃሳብን ማካተት ነበረበት። ይሁንና ተቋሙም ይሁን ሰሞነኛ 

ተጣማሪው ድርጅት ይህን ካደረጉ ስብቀታቸው ስለሚታወቅባቸው ብሎም አጀንዳቸው የሰብዓዊ 

መብት ሙግት አለመሆኑ በአደባባይ እርቃኑን ስለሚቀር ይህን ማድረግ አልፈለጉም። እናም 

የከወኑት ነገር በአቋራጭ የመንግስታቱን ድርጅት በስሞታዊ ሪፖርት ለማምታታት መሞከር ነው። 

ለነገሩ የሁለቱ ተቋማት ነገረ ስራ ድፍረትም ንቀትም የተሞላበት ዕብሪተኝነት 

ይመስለኛል— ኢትዮጵያዊያንንም ሆነ ለጋሽ ድርጅቶችን የመናቅና የማን አለብኝነት አባዜ፡፡ 

ተቋማቱ በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ ያለባቸው ዕውነት የሰፈራ ፕሮግራሙ የሚጠቅመውም ሆነ 

የሚጎዳው እኛን እንጂ እነርሱን አለመሆኑን ነው፡፡ እናም በማያገባቸው ጉዳይ እየገቡ በአሉባልታ 

ሃቁን አዛንፈው መፈትፈታቸው ተገቢ አይመስለኝም— የግድ “እኛ እናውቅላችኋለን” ለማለት 

የሚዳዱና ኪሂዮማን ራይትስ ዎች ቀጥሎ የአክራሪው ባለረብጣ የጆርጅ ሶሮስ ልጅ ዳግማዊ ካልሆኑ 

በስተቀር፡፡  

በመሰረቱ የዓለም ባንክም ይሁን ሌሎች ለጋሽ ተቋማት እጃቸውን ለኢትዮጵያ የሚዘረጉት 

እንዲሁም የመንግስታቱ ድርጅት ለሀገራችን ያለው ከበሬታና በተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰላም 

ማስጠበቅ ተልዕኮዎች በቅድሚያ የሚመርጡን ስላሳዘንናቸው አይደለም፡፡ ይህን ሁለቱም ተቋማት 

ቢያንስ በእዝነ-ልቦናቸው የሚገነዘቡት ይመስለኛል፡፡ ኢትዮጵያ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋትና 

እንደሚገባት የዕርዳታ ተቋማት የወሰኑት እንዲሁም የመንግስታቱ ድርጅት ፈታኝ ለሆነው የሰላም 

ማስከበር ስራ የሚመርጧት ገንዘባቸውን የትም ለመበተን የሚፈልጉ ስለሆኑ አይደለም— በሀገራችን 

እየተስተዋለ ባለው ፈርጀ ብዙ የልማት፣ የዴሞክራሲና የሰብዓዊ መብት ስራዎች በመማለላቸው 

እንጂ፡፡ ኃላፊነት የሚሰማው ህዝብና መንግስት መኖሩን በወሬ ሳይሆን በተጨባጭ በማረጋገጣቸው 

ነው፡፡ ዛሬ ከተደገፈች ነገ ሙሉ ለሙሉ ራሷን የቻለች ሀገርና ትውልድ እንደምንሰረት ተስፋ ሰጭ 

ጅምሮችን በማስተዋላቸው ነው፡፡  
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እርግጥ ይህ አባባሌ ሁሉንም ኢትዮጵያዊያን የሚያግባባ ሃቅ እንደሚሆን እገምታለሁ፡፡ 

ኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳንሆን የኢትዮጵያ ወዳጆችና እውነትን መካድ የሚጎረብጣቸው ሁሉ፤ ነገ 

የተሻለች ሀገር እንደምትኖረን ያውቃሉ፡፡ ይህ ብቻም አይደለም። የዓለም ባንክ፣ ዩኤስ ኤይድ፣ 

የአንግሊዝ መንግስት፣ የተባባሩት መንግስታት ድርጅት…ወዘተ. የመሳሰሉት ተቋማትና 

መንግስታትም እንደ ሁለቱ ተቋማት ዓይነት ‘የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ነን’ ባዮች ኢትዮጵያን 

በተመለከተ የሚያራግቡት ወሬ ከእውነት የራቀ መሆኑን በጥናት በማረጋገጠቸው ነው— 

ድጋፋቸውን የሚያደርጉት። እናስ ተቋማቱ ከየት ያመጡትን ሪፖርት ይሆን ለተባበሩት 

መንግስታት ድርጅት አቅርበናል የሚሉት?... 

እኔ እስከሚገባኝ ድረስ እነዚህ ተቋማት እውነትም ለሰብዓዊ መብት የምንቆረቆር ነን የሚሉ 

ቢሆን ኖሮ፤ ቢያንስ የሀገራችንን ልማት በማገዝ ላይ የሚገኙትን የውጭ ሀገር አጋር ቡድኖችን ስለ 

ዕውነታው መጠየቅ ነበረባቸው። ግና ይህን ማድረግ የተሳናቸው ዋነኛው ምክንያት፣ የለጋሽ ሀገራቱ 

ቡድን ቀደም ሲል የሂዮማን ራይትስ ዎችን የፈጠራ የሰብዓዊ መብትን ጥሰት ስሞታ ተከትሎ 

ጋምቤላ ድረስ በመሄድ ባደረገው የመስክ ጥናት የተባለው የመብት ጥሰት መፈፀሙን የሚያሳይ 

ማስረጃ አላገኘሁም ስላለ ነው። እናም ያላቸው አማራጭ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት የሐሰት ክሱን 

ወደ መንግስታቱ ድርጅት በመውሰድ የኢትዮጵያን ስም ጥላሸት ለመቀባት መጣር ነው። በአጭር 

ቋንቋ ሂዩማን ራይትስ ዎች ለብቻው ለፍልፎ ያልተሳካለትን ውሸት፣ እኛ ተጣምረን እናሳካዋለን 

የሚል የቀን ቅዠት ነው ማለት ይቻላል። 

ያም ሆነ ይህ ግን ማንም ያሻውን ባሻው መንገድ ቢለፍፍ ሀገራችን ውስጥ ከልማት ጋር 

በተያያዘ የተካሄደ የግዳጅ ሰፈራ አለመኖሩን መገንዘብ ተገቢ ነው። ተቋማቱ ባህር ማዶ 

ተቀምጠው በሰበሰቧቸው የሐሰት ዘገባዎች አማካኝነት የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማምታታት 

እንደሞከሩት የኢትዮጵያ መንግስት በልማት ስትራቴጂ ስም ዜጎችን በግዳጅ በማስፈር ኢ-ሰብዓዊ 

ድርጊቶችን አልፈፀመም፡፡ መቼም ለኢትዮጵያዊያን ተቆርቋሪ፣ አዛኝና እንባ ጠበቂ ከወደ ባህር 

ማዶ ሲገኝ “ተረት-ተረት የመሠረት” እንጂ ሌላ ምን ይባላል፡፡ ዳሩ ግን የሚገርመው ነገር ተቋማቱ 

የኢትዮጵያ መንግስት የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን ያደርጋል አሉ እንጂ፤ የተባሉት ጉዳዮች የትና 

መቼ እንደተፈጠሩ እንኳን በቅጡ የሚያውቁት ነገር የላቸውም፡፡ የሚያውቁት ነገር ኢትዮጵያን 

በጠላትነት ፈርጀው የሚንቀሳቀሱ የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ተብዬዎችን ቃርሚያ አሉባልታ ብቻ 

ነውና።  

ይሁንና እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ምንም እንኳን የተቋማቱ ዘገባ ልብ-ወለድ ድርሰት ቢሆንም 

/መቼት (መቼና የት) ያስፈልገዋልና/ የወንጀሉን እውነትነት ሁሉም ያውቀው ዘንድ በተጨባጭ 

ማሳያዎች ሊነግሩን በተገባ ነበር— ቢያንስ በነካ የውሸት ድርሳናቸው ተጨማሪ ቅጥፈቶችን 
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ቢያክሉበት የተዋጣላቸው ደራሲ ይሆኑ ነበር፡፡ ግና ‘ዋነኛው ጉዳይ ነገሩን ከማራገቡ እንጂ ጊዜና 

ስፍራውን ከመጥቀስ አይደለም’ ብለውም ይሁን አሊያም እነርሱና ሽማግሌው ሂውማን ራይትስ 

ዎች ብቻ በሚያውቁት ምክንያት ብቻ ለማውራት የፈለጉትን ብለዋል— አባባላቸው የሂዮማን 

ራይትስ ዎችን የተለመደ ማላዘን እንደ ”ሰኔ ጎልጎታ“ ከመድገም ውጪ ሌላ ትርጉም የሚሰጠው 

ባይሆንም፡፡ ሁላችንም እንደምረዳው በኢትዮጵያ የተካሄደ የሠፈራ ፕሮግራሞች በግዳጅ ላይ 

የተመሰረቱ አልነበሩም፤ አይደሉምም፡፡ ይህን ሃቅ ከባህር ማዶዎቹ የቅጥፈት አራጋቢዎች በተሻለ 

ሁኔታ የምናወቀው እኛ ኢትዮጵያዊያን ነን፡፡ ሰፈራው በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ እንዲሁም  

የራሱ  ህግና ስርዓት ያለው መሆኑን በቅርበት የምናስተውለው ዕውነታ ነው፡፡ እናም ሃቁን 

እንነጋገር ከተባለ ተቋማቱ ፕሮግራሙን ‘እምብዛም ተቀባይነት የለውም’ እያሉ እንደሚያስወሩት 

ሳይሆን፤ ዜጎች ወደ ሰፈራ ጣቢያ የሚሄዱት በራሳቸው ሙሉ ፈቃደኝነትና በገዛ እምነታቸው ውሳኔ 

ላይ ደርሰው መሆኑን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሚመሰክረው ጉዳይ ነው።   

አዎ! በመሠረቱ በሀገራችን የሚካሄደው የሠፈራ ፕሮግራም ሌላኛው ዓላማ ዜጎች ከነበሩበት 

አካባቢ በተሻለ ሁኔታ የመሰረተ ልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ምቹ መደላድሎችን መፍጠር እንደሆነ 

መዘንጋት የለበትም፡፡ ከተራቆቱ ስፍራዎች ወደ አልለሙ አካባቢዎች ዜጎችን በፈቃደኝነት 

ማስፈር በረሃማነትን ከመታደጉም በላይ፤ በመሰረተ ልማትና በሌሎች የልማት ስራዎች ተደራሽ 

እንደሆኑ መልካም ዕድልን ይፈጥራል፡፡ በመሆኑም ፕሮግራሙ የሀገራችን ልማታዊና 

ዴሞክራሲያዊ መንግስት በአንድ አካባቢ በራሳቸው በጎ ፈቃድ ለተሰባሰቡ ዜጎች የመሰረተ- 

ልማትን በማስፋፋት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ ላይ የሚገኝ የህዝብ ወኪል መሆኑን ሰከን ባለ 

ሁኔታ መረዳት ያስፈልጋል ባይ ነኝ። 

ተቋማቱ ግን ይህን ያፈጠጠውንና ያገጠጠውን የአደባባይ እውነት ያለ አንዳች ማስረጃ 

ለመደፍጠጥ ስለወሰኑ ብቻ በእብለት ሪፖርታቸው ደፍቀውታል፡፡ ምክንያቱም እነዚህ ድርጅቶች 

ሃቁን ለመመስከር ፍላጎት ቢኖራቸው ኖሮ የሰፈራ ፕሮግራም በተካሄደባቸው የጋምቤላ አካባቢዎች 

ተጉዘው በተጨባጭ ምን እየተከናወነ እንደሆነ መገንዘብ በተገባቸው ነበር፡፡ ዳሩ ግን ፍላጎታቸው 

ዕውነቱን ማውጣት ባለመሆኑ ይህን አላደረጉም፡፡ ዋነኛ አጀንዳቸው የዓለም አቀፉን ማህብረሰብ 

በተለይም የመንግስታቱን ድርጅት ግንዛቤ ለማዛባት መጣር በመሆኑ፤ ሃቁን በርብረው ለማወቅ 

በመረዳት ፈንታ በሚያገኟቸው የውሸት ዘገባዎች በመነዳት ብቻ ነው የሀገራችንን የልማት ጥረቶች 

ውሃ ሊቸልሱባቸው እየሞከሩ ያሉት፡፡ በእርግጥ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይሁን የመንግስታቱ 

ድርጅት የሀገራችንን ተጨባጭ የዕድገት ሁኔታ በማያሻማ መንገድ እየተረዳው ስለመጣ የአክራሪ 

ኒዮ-ሊበራሎች የአቦ-ሰጥ ወሬን ተከትሎ ሊወናበድ የሚችል አይመስለኝም፡፡ የሀገራችን ልማታዊና 

ዴሞክራሲያዊ መንግስትና ህዝቦቹ ምን እያከናወኑ እንደሆኑ በሚገባ ያውቃሉና።  
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 በተቋማቱ ያነሱት ሌላኛው ጉዳይ ሁሉም አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች እንዲሁም 

የውስጥና የውጭ ተላላኪዎቻቸው ያለ ስሙ ስም የሰጡት የፀረ-ሽብር አዋጁን የተመለከተ ነው—

‘ከፖለቲካ ጋር ንክኪ አላቸው የሚላቸውን ዜጎች አላግባብ በማሰር የፀረ-ሽብር አዋጁን በመጠቀም 

የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን ይፈፅማል’ የሚል አስገራሚና ተደጋጋሚ ዲስኩርን በማራገብ። ይሁን 

እንጂ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አንድ ሪፖርት አዲስና ከዚህ በፊት ያልተባለ እንዲሁም ዕውነታን 

የተመረኮዘ መሆን ይኖርበታል። ድርጅቶቹ ግን አርጅቶ የጃጀውን የሂዩማን ራይትስ ዎችንና 

የመሰሎቹን አሮጌ ዶሴ አዋራ አራግፈው ፍራሽ አዳሽ መሆንን ነው የመረጡት።  

ያም ሆነ ይህ ግን ሃቁን አፍረጥርጦ መናገር ይገባል።…እንደሚታወቀው የሀገራችን 

የብሔራዊ ደህንነት ስጋቶች ናቸው ተብለው ከሚጠቀሱት ተግባሮች ውስጥ አንዱና ግንባር ቀደም 

ተጠቃሹ የሽብርተኝነት እንቅስቃሴ ነው፡፡ ሽብርተኝነት የራሱ መንስዔዎችና ዓላማዎች 

ቢኖሩትም፤ በውጤነት የሚያስከትለው አደጋ እጅግ ዘግናኝ መሆኑ ግን ከማንም የተሰወረ 

አይደለም፡፡ ምንም እንኳን አክራሪ ኒዮ-ሊበራሎችና አንዳንድ የሀገር ውስጥ  ሁከት ናፋቂ 

ተቃዋሚ ተብዬዎች ተግባሩ የከፋ የሆነውን ይህን አደጋ እያወቁ ለአዋጁ የተጣመመ ትርጓሜ 

ቢሰጡትም፤ እውነታው ግን ሽብርተኝነት በየትኛውም የዓለም ክፍል ተቀባይነት የሌለው፣ ህዝብ 

ጨራሽና ዘግናኝ የጭካኔ ተግባር መሆኑ ነው፡፡ 

እርግጥ ሽብርተኝነት የዜጎችን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ የሚገታ፣ የመንግስትን የማስፈጸም 

አቅም የሚያዳክም ብሎም በሀገር ደረጃ የተጀመረውን የሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ሥርዓት 

ግንባታን የሚያደናቅፍ አሊያም የሚያጓትት አሉታዊ ውጤት ያለው አፍራሽ ተግባር በመሆኑ 

መንግስት አዋጁን በማውጣት የወሰደው እርምጃ ይበል የሚያሰኝ እንጂ ለርዕዩተ-ዓለም ጣጣ መዋል 

ያለበት አይመስለኝም፡፡ ታዲያ አዋጁ የሽብርተኝነትን ወንጀል አደጋ ለመከላከል ሲባል ከተወሰኑ 

ሀገራዊ ማስተካከያዎች በስተቀር ከምዕራባውያኑ እንዳለ ቃል በቃል የተወሰደ እንጂ እነርሱ 

እንደሚሉት ፖለቲከኞችን በማጥቃት ሰብዓዊ መብትን የሚፃረር አይደለም። አዋጁ ለፖለቲከኛ፣ 

ለቀዳሽ አሊያም ለተኳሽ ተብሎ የተዘጋጀ አይደለም—በሽብር ወንጀል ላይ የተሳተፉና የሚሳተፉ 

ሁሉንም ወንጀለኞች የሚመለከት እንጂ። እናም ተቋማቱ ማወቅ ያለባቸው ሃቅ ይህ መሆኑን 

ዓይናቸውና ጆሯቸውን ከፍተው ማዳመጥ ይኖርባቸዋል ባይ ነኝ።  

እርግጥ እነዚህ ተቋማት “ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ” እንደሚባለው “ስለ ኢትዮጵያዊያን 

ሆዳችን ተንቦጫቦጨ” እያሉ እንዲህ የሚያስጮሃቸው ጉዳይ ምንድር ነው? ብለን ስንጠይቅ አንድ 

የገሃዱን ዓለም ትክለኛ ነፀብራቅ እናገኛለን። ከኒዮ-ሊበራሊዝም ፍልስፍና ውጪ በራሳቸው መንገድ 

በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን የማጥላላት ድብቅ የርዕዩተ-ዓለም ምስጢርን። ለነገሩ እንደ ሁለቱ 

ተቋማት ያሉ በበሉበት የሚጮሁ የፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራሎች ደቀ-መዝሙሮች እንዲሁም በሰብዓዊ 
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መብት ተሟጋችነትና በሌሎች ስሞች ለይስሙላ ተደራጅተው የራሳቸውን ድብቅ ርዕዩተ-ዓለማዊ 

አጀንዳ በድሃ ሀገራት ላይ በኃይል በመጫንና ከተሳካላቸውም በማስፋፋት የሀገራቱን ያልተነካ 

ሀብትና ጉልበት ለመመዝበር የሚያደርጉት ሩጫ እንዲህ በቀላሉ የሚያቆም አይደለም፡፡ ያለና 

የሚኖር ጉዳይ ነው፡፡  

አዎ! ‘ሲጠሩት አቤት፣ ሲልኩት ወዴት’ የሚል ህዝብና መንግስት መኖሩን በተግባር 

እስካላረጋገጡ ድረስ ተራ ውሸት እየጠፈጠፉ የመንግስታትን ስም ማጉደፋቸው የሚጠበቅ ነው —

ነገሩ ከንቱ ድካም ቢሆንም፡፡ እናም የተቻላቸውን ያህል ያልበላቸውን ማከካቸው የሚቀር 

አይመስለኝም፡፡ እኛ ግን በአንድ ነገር ሸንጣችንን ገትረን መከራከር የምንችል ይመስለኛል፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግስት በፈጠራ እየተጎነጎነ እንደሚባለው ወሬ ሳይሆን ለህዝቡ ሌት ተቀን የሚሰራና 

ድህነትን ታሪክ ለማድረግ እየተጋ የሚገኝ መሆኑን ያለአንዳች ማቅማማት መመስከር እንችላለን፡፡ 

ምክንያቱም የሚባለውና በተጨባጭ እያስተዋልን ያለው ሃቅ “ፍየል ወዲህ፣ ቅዝምዝም ወዲያ” 

የሚሉት ዓይነት በመሆኑ ነው፡፡ የመንግስታቱ ድርጅትም ቢሆን የእነዚህን አሉባልተኞች ተራ 

ድርሰት በመስማት ውድ ጊዜውን ማባከን ያለበት አይመስለኝም—ሃቁን ራሱ ቢያውቀውም ቅሉ፤ 

ለተደማሪ ዕውነታነት በቀጥታ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንዲሁም 

የሀገራችን የልማት አጋር ቡድን ሀገራት ወኪሎች በቀላሉ ማግኘት ይችላልና። እናም ይህ ሲከወን 

ሁለቱ ተቋማት የእነ ሂዮማን ራይትስ ዎችን የቅሌት ካባ መከናነባቸው የሚቀር አይመስለኝም—

እውነትና ንጋት እያደር ይጠራሉና። ቸር እንሰንብት። 

   


