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የአምነስቲ ቅብጥርጥሮሽ 

                             አለምነህ ካሴ 

11-21-14 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል በቅርቡ ኢትዮጵያን የተመለከተ መግለጫ አውጥትዋል፡፡ 

5000 የኦሮሞ ተወላጆች በእስር ላይ ይገኛሉ የሚል፡፡ የመድረኩ አመራርና የኦሮሞ 

ፌደራል ኮንግረንስ አባል የሆኑት ዶ/ር መረራ ጉዲና ደግሞ የእንዲህ ዓይነቱ ጉዳይ 

አዳምቄ ናቸውና “እንዲያውም አምነስቲ ያወጣው ቁጥር ያንሳል ከዚህም በላይ ነው” 

ይላሉ፡፡  

አምነስቲም ሆነ ዶ/ር መረራ ይሄን ያህል ቁጥር ያለው ሰው የትና መቼስ 

እንደታሰረ አንድ ሁለት ብለው ቆጥረው 5000 እና ከዚያ በላይ እንደሆነ ቢናገሩ 

ቢያንስ ከተራ የፕሮፓጋንዳ ጩኸት ይልቅ አሳማኝነቱን አሳማኝ የሆን ነበር፡፡ 

ይህን አላደረጉም። የተለመደ ቅጥፈት ስለሆነ አዲስ ነገር የለውም፡፡  

አምንስቲ ኢንተርናሽናልና ሂዩማን ራይትስ ዋች ኢትዮጵያን በሰብአዊ መብት 

ጥሰት - በድብደባ፣ በግድያ፣  በግርፊያ . . . ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት  ሲወነጀሎ 

መቆየታቸው ይታወቃል። ይህ ደግሞ ራሱን የቻለ ተንኮል ከጀርባው ያዘለ በመሆኑ 

አያስገርምም፡፡ የሚጠበቅ ነው፡፡ ለወደፊቱመ አያቋርጡም - ልማታዊ መንግስት 

እስካለ ደረስ፡፡ ገዳያቸው ከሰብአዊ መብት ጥሰት ሳይሆን በስልጣን ላይ ያለው 

መንግስት የሚከተለው ከኒዮሊበራሊዝብ የተለየ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል 

ኢኮኖሚ ነው። 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂማን ራይትስ ዋች ሌሎችም ተመሳሳይ “የሰብዓዊ 

መብት ጠበቃ ነን”  ባይ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በተለያዩ የዓለም ሀገራት የውስጥ 

ጉዳይ በቀጥታ በመግባት የሚያቦኩ፣ በሰብአዊ መብት ሽፋን  ያቋቋማቸውን የዓለም 

አቀፉን ኒዮ ሊበራል ሃይል ድንበር ተሻጋሪ ብሔራዊ ጥቅሙን አስከባሪ ድርጅቶች 

ናቸው፡፡ “ውሻ በበላበት ይጮሀል” እንዲሉ አበው፡፡ 
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የገንዘብ ምንጫቸው የሚደገፉት በጀት የሚመደብላቸውም የካፒታሊዝምን ስርዓት 

በዓለም የበላይ አድርጎ ካለተቀናቃኝ እንዲቀጥል ሌላውንም ለማጥፋት ለሊት ከቀን 

የሚመሩተ በምእራባውያን አለም አቀፍ ከበርቴዎች ነው፡፡ ከቢሊዮነሩ የኒዮ 

ሊበራል ተሟጋች ጆርጅ ሶሮስ የባንክ አካውንት በቀጥታ በሚወጣ ገንዘብ ነው 

እነዚህ ስመ በዙ መንግስታዊ ያልሆኑ ዓለም ዓቀፍ ተቋማት የሚተዳደሩት፡፡ እነ 

ሂዩማን ራይትስ ዎች፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ኢንተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕ፣  

ኢንተርናሽናል ሪቨርስ፣ ሲፒጄና ሌሎችም  ዋነኛ መደበኛ ስራቸው በየሀገራቱ 

ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ የውስጥ የፖለቲካ ችግርን ማጋጋም፣ ገበታ አክራሪ 

ምእራባውያን  የኒዮሊበራል ፖለቲካ ኢኮኖሚ አራማጅ ባለፀጎች የሚፈልጓቸውን 

ወገኖች በቀለም አብዮት ሕገወጥ የመንግስት ለውጥ ወደ ፖለቲካ ስልጣን ማምጣት 

ነው፡፡ 

ለገበያ አክራሪ ኒዮሊበራሊዝም አመለካከት አራማጆች ያልተንበረከከ ሁሉ 

“ዴሞክራሲን፣ የፕሬስ ነፃነትን፣ ሰብዓዊ መብትን ወዘተ ጥሷል፡፡” እየተባለ ይከሰሳል 

ይወነጀላል፡፡ በዚሁ ሽፋን በአንድ ሀገር ውስጣዊ ጉዳይ ጣለቃ በመግባት 

አለመግባባቱ እነዲፈጠር ያደርጋሉ። አለመግባባቱን በማራገብ ወደ ትርምስና 

ምስቅልቅል ሁኔታ ውስጥ እንዲገባ አቅማቸው የፈቀደውን ሁሉ ያደርጋሉ፡፡ይህ  

ዓለም ያወቀው  እውነት ነው፡፡  

አምንስቲ ኢንተርናሽናልም ሆነ ሂዩማንራይት ዋች  ለጋሾቻቸው ምእራባውያን 

መንግስታት  በሀገራቸው፣ በመካከለኛው ምስራቅና በሩቅ ምስራቅ ስለሚፈፀሙት 

እጅግ ዘግናኝ  በጭካኔ የተሞሉ ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶች፣ የኤሌክትሮኒክስ 

ምርመራዎች፣ ድብደባዎች፣ በዓለም ዙሪያ ስላሉዋቸው ምስጢራዊ ድብቅ እስር 

ቤቶች ተናግረውም መግለጫ አውጥተው አያውቁም፡፡  

አምንስቲና ሂዩማን ራይትስ ዎች  በምዕራቡ ሀገራት በስውር ስለነገሰውና 

ሚሊዮኖች ስለሚሰቃዩበት ኢሰብዓዊ የቀለምና የዘር ልዩነት አይናገሩም፡፡ በነዚሁ 

የምዕራብ ሃያላን መንግስታት ሀገራት ስላሉት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ስራ አጦች፣ 

መጠለያ አልባ ሁነው በኢሰብዓዊነት በየመንገዱ ወድቀው ስለሚያድሩት ዜጎቻቸው 

ለመናገር  ድፍረት የላቸውም፡፡  
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አምንስቲና ሂዩማንራይትስ ዋች ሊበራል ሃይሎች ለብሄራዊ ጥቅማቸው ሲሉ 

በሌላው ሀገር ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ በቆሰቆሱት የእርስ በእርስ ጦርነትና ፍጅት ሰው 

አልባ በሆኑት  አውፕላኖቻቸው ከሰማይ ላይ በሚዘንብ ቦምብ ስለሚያልቁት 

የአፍጋኒስታን፣ የኢራቅ፣ . . . ንጹሐን ዜጎች አንድም ቀን ትንፍሽ ብለው መግለጫ 

አውጥተው አያውቁም፡፡ 

አምንስቲና ሂማን ራይትስ ዋች የአሜሪካን የሀይማኖት እኩልነት ተከራካሪ ድርጅት 

ወዘተ በኒዮ ሊበራል ሃይሎች ጣልቃ ገብነት በኢራቅ፣ በሶርያ፣ በአፍጋኒስታን፣ 

በሊቢያ፣ በፓኪስታን በሙስሊሞች ላይ እጅግ ዘግናኝ እልቂት ሲካሄድና ሕፃናት 

ያለአባትና እናት ሲቀሩ ሀገር ሲፈርስና የእልቂት አውድማ ሲሆን በብዙ አስር 

ሺዎች ሲሰደዱ ተናግረውም መግለጫ ሰጥተውም አያውቁም፡፡  

በመሆኑም ሂዩማን ራይት ዎች፣ አምንስቲ ኢንተርናሽናልና መሰሎቻቸው ስለ 

ሰብዓዊ መብት፣ ስለዴሞክራሲ ስለመናገርና ስለ ፕሬስ ነፃነት ወዘተ ለመናገር 

የሞራልም  ብቃት  የላቸውም፡፡፡  

እንደለመዱት በአንድ ሀገር የውስጥ ጉዳይ በቀጥታ ዘው በማለት የራሳቸውን 

ተላላኪዎች አበጅተው ቀጥረው የሀሰት መረጃ በመሰብሰብ ውንጀላ ማካሄድ፣ ሕዝብና 

መንግስት ማቃቃር፣ አንዱን ጎሳ በሌላ ላይ ማስነሳት፣  በዚህ መሀል ሁኔታው 

ከቁጥጥር ውጭ ሲሆን በመግባት ለእነርሱ ጥቅም የሚሰሩ ቅጥረኞችን ማስቀመጥ፣ . 

. . ሲሰሩበት የኖሩት ዘመን ያለፈበት ሴራ ስለሆነ ይህንን በኢትዮጵያ ውስጥ 

ማምጣት  አይችሉም፡፡  

የኢትዮጵያ መንግስት በሕዝብ ውክልና ስልጣን የተረከበ በመሆኑ ለራሱ ዜጎች 

መብትና ደህንነት መከበር፣ ሰላማቸውንም ከፀረ ሰላምና አሸባሪ ሀይሎች የመጠበቅና 

የማስጠበቅ ሙሉ ሀላፊነት አለበት፤ ይህንንመ ሃላፊነቱን ይገነዘባል። ይህ  

የአምንሰቲ ኢንተርናሽናል ወይንም የሂዩማን ራይትስ ዎቸ ስራ አይደለም፡፡  

ይኼን ያህል ኦሮሞዎች ታስረዋል የሚለው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ውንጀላም 

የተለመደ ተራ የስም ማጥፋት ተግባር ነው። አንድም ተጨባጭ ማስረጃ 

ያልቀረበበት የፈጠራ ውንጀላ ነው። “ሪፖርቱን ስናዘጋጅ ከ200 በላይ ሰዎችን 

አነጋግረናል፡፡ መረጃ ሰጪዎቻችን ተሰደው ኬንያ፣ ሶማሌ ላንድ፣ ሱዳን የሚገኙ 
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ናቸው፡፡ በእነኚህ ምስክሮች መሰረት ድብደባ ግርፊያና ግድያ፣ ጣትና ጆሮ 

መቁረጥ፣ ጥርስ መንቀል፣ . . . ተፈፅሟል” ሲል እጅግ በጥላቻና በፈጠራ የተሞላ 

ሕዝብ ለማነሳሳት ይረዳኛል በሚል መቀስቀሻነት ሀሰት የሚነዛው አምነስቲ 

ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ ፖሊስም ሆነ ደህንነት በራሱ ዜጋ በወገኑ ላይ እንዲህ 

ዓይነት  አረመኔያዊ ድርጊት ሊፈፅም እንደማይችል የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀዋል። 

ሶማሊያ ውስጥ የኢትዮጵያ ሰራዊት ከአክራሪው እስላማዊ አሸባሪ ቡድን አልሸባብ 

ጋር በተለያየ ዓመታት ሲዋጋ፣ የያዘውን ይዞታ ሲያስለቅቅ፣ ሕዝቡን አረጋግቶና 

ቀለቡን አካፍሎ ወደ ሰላማዊ ኑሮው እየመለሰ ሕክምናም ጭምር እያደረገላቸው 

ሰብአዊ ፍቅርና ከበሬታ ያተረፈ መሆኑን የሶማሊያ ሕዝብ ይመሰክራል፡፡ አይደለም 

በራሱ ሀገርና በራሱ ዜጋ ውስጥ የተማረኩ የአልሸባብ ወታደሮችን  እንኳን በክብር 

በምርኮኛነት ይዞ ለሚመለከተው አካል ከማስተላለፍ ውጭ አንድም ቀን 

“ጣታችንንና ጆሮአችን ተቆረጠ፣ ጥርሶቻችን ተነቀለ” የሚል ክስ ውንጀላ  ቀረቦበት 

አያውቅም፡፡  

የኢትዮጵያ ሰራዊትም ሆነ ፖሊስ ወይንም የፀጥታ ተቋሙ ሕግና ስርዓትን የተማረ፣ 

በሕግ በዕውቀትና በስልጣኔ የሚመራ፣  አለምአቀፍ የሰላምና የጦር ሜዳ ህጎችን 

ጠንቅቆ የሚያውቅ፣ እስረኛ አያያዝና የምርመራ ስርዓቶችንም ሰብዓዊ መብት 

በማይጥስ አኳኋን የሚያከናውን ነው።  እንጂ አምንስቲ ኢንተርናሽናል ሂዩማን 

ራይት ዋች ወይንም ሌሎች መሰል ተቋሞቻቸው አሳንሰው እንደሚገምቱት አይነት 

አይደለም፡፡ 

የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለዓለም አቀፍ ሰላም የማስከበር ተግባር ሁሌም 

ተመራጭ የሚያደርገው፣ በሀገር ቤትም ሰላም በማስከበር የፀረ ሰላምና አሸባሪ 

ቡድኖችን አፍራሽ ተግባር ተከታትሎ በማምከን፣ በተጨባጭ የተያዙ ዜጎችንም 

ለሕግ የሚያቀርበው የፀጥታ አስከባሪው ሃይል በሙያ ዲሲፒሊን የሚመራ ስለሆነ 

ነው፡፡ 

የምእራባውያን የ ሰራዊት የሕግም የሞራልም የሰብዓዊነትም ተጠያቂነት የለበትም።

ከአፍሪካ እስከ መካከለኛው ምስራቅ፣ ከሩቅ ምስራቅ እስከ ኤሺያና ላቲን አሜሪካ 

ሰራዊታቸውንና የምስጢር ሰራተኞቻቸውን ለጥቅማቸው መከበር ባዘመቱባቸው 
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ሀገራት ከድሮ እስከ ዘንድሮ የተፈጸመው በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ እስሮች፣ ግድያዎች፣ 

አስገድዶ መድፈሮች፣ . . . ዓለም የማይዘነጋቸው እውነቶች ናቸው። እነአምነስቲ 

ኢንተርናሽናል ግን እነዚህን እንደማያውቁ ነው የሚሆኑት።  

የእነዚህ ታላላቅ ኢሰብዓዊና አረመኔያዊ  ድርጊት ፈጻሚዎችና አስፈፃሚዎች የሆኑ 

ምእራባውያን ናቸው ጥቅማቸውን እንዲያስከብሩላቸው እነ ሂዩማንራይትዋችና 

አምነስቲ ኢንተርናሽናልን የፈጠሩአቸው፡፡ አምነስቲ ኢንተርናሽናልም ሆነ ሂዩማን 

ራይትስ ዎች ቀደም ሲል በኦጋዴን ከኦብነግና ከአልሸባብ አክራሪ እስላማዊ ሀይሎች 

ጋር ሲደረግ የነበረውን ውጊያ አስመልክቶ ለአክራሪ እስላማዊ ሀይሎች ጥብቅና 

በመቆም “ሰው አለቀ፣ ከቤታቸው ተፈናቀሉ፣ ሴቶች ተደፈሩ” እያሉ የኢትዮጵያን 

ሰራዊት ሲወነጅሉ ከርመዋል፡፡ 

ጦርነቱና ውጊያው ሲካሄድ አምነስቲና ሂዩማን ራይት ዋች በቦታው ተገኝተው 

ሰብዓዊ መብት ለማስከበር ከቻሉም ጥሩ ነው፡፡ ከቻሉ ለምን በአፍጋኒስታን፣ 

በሶርያ፣ በኢራቅ፣ በፓለስታይን፣ በሊቢያ ወዘተ ይህን አላደረጉም? ይኸንን ማድረግ 

ከቻሉ አፍጋኒስታን ታልማንዳ ግዛት ሄደው የእንግሊዝና የአሜሪካን ወታደሮች 

ከታሊባን አክራሪ እስላማዊ አሸባሪ ሀይሎች ጋር ቀንና ለሊት ሲዋጉ ወይንም ኢራቅ 

ሶሪያ ሊቢያ ፓኪስታን ሄደው ሰብዓዊ መብት ማስከበር ነበረባቸው፡፡ ከዚህ ውጪ 

በአንድ ሀገር የውስጥ ጉዳይ እየገቡ መፈትፈቱ ማቡካቱ ያላዩትን “ይሄን ያህል ሺ 

ሰው ታሰረ” ብሎ ማውራት  የራሳቸውን ተዓማኒነትና ተቀባይነት አውርዶታል፡፡ 

ኢትዮጵያ ራሷን ከአሸባሪዎችና ከእስላማዊ አክራሪዎች ጥቃት ለመጠበቅና ከግዛቷ 

ውስጥ ለማፅዳት በምትወስደው እርምጃ ሃላፊነቱ የራሷና የራሷ እንጂ የአምነስቲ 

ኢንተርናሽናልም ሆነ የሂዩማን ራይትዋች አይደለም፡፡ አያገበቸውምም፡፡የራሳቸው 

ሀገር በአሸባሪዎች ቦምብ ሲናወጥ አሸባሪዎቹ ይገኙበታለ የተባለበት ስፍራ ድረስ 

ዘለቀወ ከተሞቻቸውነ ከነሰላማዊ ሕዝባቸው ሲያወድሙ እነአምነስቲ ኢንተርናሽናል 

የት ነበሩ?  
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