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                       ከመጋረጃው በስተጀርባ 

 

                                                ፍሉጶስ - ከገርጂ 

የሂዩማን ራይትስ ዎች የምስረታ ጥንስስ ወይም ቅዴመ ታሪክ የሚጀምረው እኤአ 

በ1978 ሄሌሴንኪ ዎች በሚሌ ስም የሚጠራ ተቋም ሲቋቋም ነበር፡፡ ይህ ተቋም 

ሲቋቋም በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት የቀዴሞዋ ሶቪየት ህብረት በምስራቅ አውሮፓ 

ውስጥ የነበራትን ጣሌቃ ገብነትና የበሊይነት ሇመቆጣጠርና በተሇይም በአካባቢው 

ሃገራት ውስጥ ሉዯርስ ከሚችሌ የሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ 

የሄሌሴንኪውን ስምምነት አፈጻጸም ሇመከታተሌ ነበር፡፡ 

 

ይህን ተከትልም እኤአ በ1981 አሜሪካን ዎች የሚሌ ዴርጅት ተቋቋመ፡፡ ይህ 

ዴርጅት በዋናነት በአንዲንዴ የመካከሇኛው አሜሪካ ሃገራት ውስጥ ሲካሄደ ከነበሩ 

የትጥቅ ትግልች ጋር በተያያዘ በሲቪልች ሊይ ይዯርስ የነበረውን ግዴያና የሰብአዊ 

መብት ጥሰት ሇማጋሇጥና ሇመከሊከሌ ያሇመ እንዯነበር የምስረታ ታሪኩ ያስረዲሌ፡፡ 

ከዚህም በተጨማሪ በወቅቱ የአሜሪካ መንግሥት የሰብአዊ መብት ጥሰት 

ከሚፈጽሙ መንግሥታት ጋር የሚኖረው ግንኙነት ምን መሌክ ሉኖረው 

እንዯሚገባና ከነዚህ መንግሥታትና ኃይልች ጋርም የሚኖረውን ወታዯራዊና 

ፖሇቲካዊ ትብብር አስመሌክቶ የአሜሪካንን ሚና መከታተሌ ላሊኛው ዓሊማው 

አዴርጎ ሲንቀሳቀስ ቆይቷሌ፡፡ 

 

በተከታዮቹ ዓመታትም ኤሽያ ዎች እኤአ በ1985፤አፍሪካ ዎች 

በ1988፤የመካከሇኛው ምስራቅ ዎች በ1989 በሚሌ ተመሳሳይ ዓሊማ ያሊቸው ሦስት 

ተቋማት ተቋቋሙ፡፡ በዚህ መሃሌ ግን እኤአ ከ1988 ጀምሮ ቀዯም ሲሌ ተቋቁመው 

የነበሩትን ተመሳሳይ የ"ዎች" ዴርጅቶችን አንዴ ሊይ አዋህድ ሇመምራት 

የሚያስችሌ የቅዴመ ዝግጅት ሥራ ተጠናቆ የአሁኑ ሂዩማን ራይትስ ዎች እኤአ 

በ1988 ሊይ በይፋ እንዯተቋቋመ መረጃዎች ያመሇክታለ፡፡  

 

ዴርጅቱ በዋናነት አራምዯዋሇሁ ከሚሇው ዓሊማ መካከሌ የሰብአዊ መብት 

ጥሰቶችን፤ማህበራዊና ፆታዊ መዴልዎችን፤በሰዎች ሊይ የሚፈጸሙ አካሊዊ 
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ጉዲቶችን/ቶርቸር/፤ሕገወጥ የሕፃናት የውትዴርና አገሇግልት፤ፖሇቲካዊ ሙስናንና 

የተሇያዩ የሕግ ጥሰቶችን በተመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ክትትሌ እንዯሚያዯርግና 

የዕውነት ማፈሊሇግ ጥናቶችን በማካሄዴ የማጋሇጥና በሚመሇከታቸው አካሊት 

የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴባቸው ሇሚመሇከታቸው አካሊትና በአጠቃሊይም 

ሇዓሇም አቀፍ ማህበረሰብ  ሪፖርት ማዴረግ የሚለት በዋናነት ይጠቀሳለ፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪም ከሊይ የተመሇከቱትን የሰብአዊና የሕግ ጥሰቶችን የሚታገለና 

ችግሮችን ተጋፍጠው የሚያጋሌጡ አካሊትን ከመሊው ዓሇም በመምረጥ በየዓመቱ 

እንዯሚሸሌም ዴርጅቱ ይገሌጻሌ፡፡ 

 

በዚህም ሂዩማን ራይትስ ዎች በዋናነት በያንዲንደ ሃገር በአጠቃሊይም በዓሇም 

አቀፍ ዯረጃ በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ ትኩረት ሰጥቶ በገሇሌተኛነት 

እንዯሚንቀሳቀስ አንዴ ነጻ ተቋም አዴርጎ ራሱን ይቆጥራሌ፡፡ ሆኖም ግን ይህ 

መርሁና ዓሊማው በተግባራዊ እንቅስቃሴው በተዯጋጋሚ በራሱ ሲጣስ ይስተዋሊሌ፡፡ 

ዴርጅቱን በከፍተኛ የኃሊፊነት ዯረጃ የሚመሩትና አለኝ የሚሊቸው አብዛኞቹ 

ባሇሙያዎቹ ወይም አጥኝዎቹ ቀዯም ሲሌ በአሜሪካ መንግሥት አስተዲዯር ውስጥ 

በተሇያዩ ከፍተኛ የመንግሥት ሥሌጣንና ኃሊፊነቶች ሊይ የሰሩ ወይም እየሰሩ ያለ 

መሆናቸው ይታወቃሌ፡፡ አነዚህ የዴርጅቱ ከፈተኛ ኃሊፊዎች ዴርጅቱ ቆሜሇታሇሁ 

የሚሇውን ዓሊማና ግብ በገሇሌተኛነትና በነጻነት ስሜት ሇማራመዴ የማይችለና 

በተሇያዩ ውጫዊ ተጽእኖዎች ውስጥ ያለ፤ በዚህም ምክንያት የላሊ አካሊትን 

ፍሊጎትና ጥቅም ሇማስጠበቅ የሚሰሩ ናቸው የሚሌ ተዯጋጋሚ ትችቶች 

ሲቀርብባቸው ይዯመጣሌ፡፡  

 

እንዱሁም ሇዴርጅቱ ከፍተኛውን በጀት በመመዯብ ዴጋፍ የሚሰጡት ቢሉዬነሩ 

ጆርጅ ሶሮስና ላልች ባሇሃብቶች በዴርጅቱ ሊይ ያሊቸው ተጽእኖ በቀሊለ የሚታይ 

እንዲሌሆነም ታዛቢዎች ይገሌጻለ፡፡ ይህም ዴርጅቱ በነጻነትና በገሇሌተኝነት 

እንዲይንቀሳቀስ ከሚያዯርጉት ሁኔታዎች መካከሌ ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ ከዚህም ላሊ 

በአብዛኛው የአሜሪካንን የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ በመከተሌ  ሃገራዊ ጥቅሞቿን 

በተዘዋዋሪ ሇማስጠበቅ ይንቀሳቀሳሌ የሚሌ ክስ ይቀርብበታሌ፡፡ በዚህም ምክንያት 

የዴርጅቱ እንቅስቃሴ በዋናነት የገንዘብ ዴጋፍ  በሚሰጡት አካሊትና አሌፎ 
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አሌፎም በአንዲንዴ የአሜሪካ የውጭ ጉዲይ አማካሪዎች እጅ መውዯቁን አንዲንዴ 

አጥኝዎች ያሊቸውን ስጋት ይገሌጻለ፡፡  

 

ሂዩማን ራይትስ ዎች ዓሇም አቀፋዊ ዓሊማ አንግቦ ነፃና ገሇሌተኛ ሆኖ 

እንዯሚንቀሳቀስ በተዯጋጋሚ ይናገር እንጅ በተግባር በአሜሪካዊ አመሇካከትና 

አስተሳሰብ የታጠረ ነው በማሇት ታዛቢዎች ምስክርነታቸውን ይሰጣለ፡፡ እዚህ ሊይ 

በርግጥ ዴርጅቱ በአሜሪካ ውስጥ መመስረቱና ከዚያው ሆኖ መንቀሳቀሱ በራሱ ብቻ 

ችግር የሇውም፡፡ ችግሩ  በዋናነት የሚመነጨው ግን ነፃ፤ገሇሌተኛና ከተቋቋመበት 

ዓሊማ አንጻር ሁለንም ሃገሮችና አካሊት በእኩሌነትና በአንዴ ዓይነት መመዘኛ 

ማየት አሇመቻለ ነው፡፡ የሕዝቦችን ሥነሌቦና፤ እሴቶችና ጥቅሞች እንዱሁም 

ነባራዊ ሁኔታዎች በውሌ ተገንዝቦ በእኩሌነትና በሃሊፊነት ስሜት ሙያዊ ሥነ 

ምግባሩን ጠብቆ ሇማስተናገዴ አሇመቻለ ከዴክመቶቹ መገሇጫዎች መካከሌ እንዯ 

አንደ ተዯርጎ ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ በየጊዜው  የዴርጅቱን እንቅስቃሴና በይበሌጥም 

ሚዛናዊነቱን በጥርጥሬ አይን የሚያዩት ሃገራትና አካሊት በየጊዜው እየተበራከቱ 

መጥተዋሌ፡፡ የተሇያዩ ሃገራትን አስመሌክቶ የሚያወጣቸው አንዲንዴ ሪፖርቶችም 

በቂ መረጃ ያሌቀረበባቸው፤ የተምታቱና በተቃርኖ የተሞለ በመሆናቸው 

ተአማኒነታቸውን ጥያቄ ውስጥ እየከተተው መጥቷሌ፡፡ 

 

ከዴርጅቱ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ በቅርቡ የወጣ አንዴ ጥናታዊ ጽሁፍ 

የሚከተሇውን አስፍሯሌ፡፡ "Its /HRW/ version of human rights is the Anglo-

American tradition. It is "mono-ethical"-recognizing no legitimate ethical 

values outside its own." እዚህ ሊይ የቀረበው አስተያየት በግሌጽ የሚያመሇክተው 

ዴርጅቱ የሚያራምዯው ዓሊማና ስሇሰብአዊ መብቶች አከባበር ያሇው አመሇካከት 

ከራሱ ፍሊጎት ውጭ የላልችን ሕጋዊና ሥነምግባራዊ እሴቶችን ግምት ውስጥ 

የማያስገባ መሆኑን ነው፡፡ ይህም ቆሜሇታሇሁ ወይም እታገሌሇታሇሁ ከሚሇው 

የሰዎች ሰብአዊ መብትና ክብር በተጻራሪ የራሱን ስውር ዓሊማና ፍሊጎት ተፈጻሚ 

ሇማዴረግና አለታዊ ተጽዕኖውን እና የበሊይነቱን በላልች ሊይ ሇመጫን 

እንዯሚንቀሳቀስ አካሌ እያስቆጠረው ይገኛሌ፡፡ 
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የሕዝቦች ሥነ ሌቦና፤ባህሌ፤ፍሊጎት፤ብሄራዊ ጥቅሞች፤ እሴቶችና ተጨባጭ ነባራዊ 

ሁኔታዎች የተሇያዩ ሆነው ሳሇ ሁዩማን ራይትስ ዎች ግን ሁለንም ሌዩነቶች በራሱ 

መስፈርት በአንዴ ሊይ በመጨፍሇቅና ከራሱ ፍሊጎትና ጥቅም አንጻር ብቻ በማየት 

በአንዴ ከረጢት ውስጥ ሇመክተት ይሞክራሌ፡፡ የዴርጅቱ መሰረታዊ ስህተትና 

ዴክመት የሚመነጨውም እዚህ ሊይ ይመስሇኛሌ፡፡ ይህን የዴርጅቱን አመሇካከትና 

እንቅስቃሴ አንዲንዴ ምሁራን የአውሮፓ የቅኝ አገዛዝ ዘመንን 

እንዯሚያስታውሳቸው ይናገራለ፡፡ በጊዜው ቅኝ ገዥዎች ወረራቸውን በመሊው 

ዓሇም በተሇይም በአፍሪካ ማስፋፋት በጀመሩበት ወቅት "Civilizing Mission" 

ሥሌጣኔን በዓሇም የማስፋፋት ተሌዕኮ እንዯነበራቸው በማስመሰሌ 

እንዯተንቀሳቀሱና ሃገራቱን እንዯተቆጣጠሩ ሇማሳመን ከተጠቀሙበት ኋሊ ቀር 

ስውር የተንኮሌ ሃሳብና በዚህም ዓሊማቸውን ሇማሳካት ሲለ ከተጓዙበት 

የአምባገነኖች አካሄዴ ጋር ያመሳስለታሌ፡፡ ይህ ዓይነቱ የዴርጅቱ እንቅስቃሴም 

በየጊዜው ከተሇያዩ ሃገራትና አካሊት ዘንዴ የሰሊ ትችት እያስከተሇበት መጥቷሌ፡፡  

 

ከዚህ ሁኔታ በመነሳትም ይህ ዴርጅት ኢትዮጵያን አስመሌክቶ በተሇያዩ ጊዚያት 

ያወጣቸው ሪፖርቶች ፍጹም የተዛቡ፤ሚዛናዊነት የሚጎሊቸው፤ በተሳሳተ አቅጣጫ 

ወገንተኝነት የሚንጸባረቅባቸው፤ነባራዊና ተጨባጭ ሁኔታዎችን ያሊገናዘቡና 

የሕዞቦቿን ጥቅምና ፍሊጎት የማይወክለ መሆናቸውን በግሌጽ ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

ሪፖርቶቹ በአመዛኙ ከኢትዮጵያ ሕዝቦች ጥቅምና ፍሊጎት በተጻራሪ ሇቆሙ 

ኃይልች ወገንተኛነት በሚንጸባረቅበት መሌኩ የሇየሇት የአንዴን ወገን አቋም ይዘው 

የቀረቡ ስሇነበሩ የዴርጅቱን ተአማኒነት ጥያቄ ውስጥ ያስገቡ ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡ 

 

በተመሳሳይ መሌኩም የተዛቡ ሪፖርቶች በላልች በርካታ ሃገራትና ዴርጅቶች 

ሊይም በተዯጋጋሚ የቀረቡ መሆኑን ተከትልም ከብዙ ሃገራት የውግዘት ዴምጽ 

መስማት አሁን አሁን እንዯ አዱስ ነገር የሚታይ ወይም የሚያስገርም አሌሆነም፡፡ 

ከዚህ አይነቱ የዴርጅቱ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ መሆኑን በመግሇጽም ቬኔዙኤሊ 

ዴርጅቱን ከሃገሯ ማባረሯ ይታወሳሌ፡፡ እንዱሁም ቻይና በየጊዜው ሃሰተኛ ክስና 

ውንጀሊ በዴርጅቱ የሚቀርብባት መሆኑን በመግሇጽ የውግዘት ዴምጿን በማሰማት 
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ዴርጊቱን ማጋሇጧ እንዯ አንዴ ማሳያ ሉወሰዴ የሚችሌ መሆኑን የዴርጅቱን 

የተሳሳተና ከመስመር የወጣ አካሄዴ ተቃውመው በተሰሇፉ ወገኖች እየተገሇጸ ነው፡፡  

 

ዴርጅቱ በበርካታ ውጫዊ ተጽእኖዎች ስር መውዯቁን በተመሇከተ ከሚሰነዘሩ 

አስተያየቶች መካከሌም የቦርዴ አመራሩ ሙለ በሙለ በአሜሪካውያን ከዚያም 

አሇፍ ሲሌ የአሜሪካ ዜግነት በተሰጣቸውና ትውሌዯ አሜሪካውያን ብቻ  መያዙ 

እንዯሆነ ይገሇጻሌ፡፡ በዚህም የዴርጅቱ አሰራር ዓሇም አቀፋዊ እንዯሆነ ከሚገሇጸው 

በተሇዬ ሁኔታ የላልች ሃገራት ዜጎችን ከዴርጅቱ የአመራርና የኃሊፊነት ስፍራዎች 

የማግሇሌ ስሌታዊ አሰራር በመከተሌ አመራሩን ከላልች ሃገራት ዜጎች የ"ማጽዲት" 

ስራ መስራቱን  ታዛቢዎች በግሌጽ አጋሌጠዋሌ፡፡ ይህ አሰራሩም ዴርጅቱ እንዯ 

አንዴ የዘረኝነት ፖሉሲ አራማጅ ኃይሌ ሉያስቆጥረው ይችሊሌ በሚሌ 

አስተያየታቸውን ያጠናክራለ፡፡ ዓሇም አቀፋዊ ይዘት ባሇው ዓሊማ ስር ነጻና 

ገሇሌተኛ ሆኜ  እንቀሳቀሳሇሁ በሚሌ ዴርጅቱ ወረቀት ሊይ በይፋ ያሰፈረውን ቃሌ 

ኪዲን የሚንዴ አሰራር እንዯሆነም ብዙዎች ሃሳባቸውን ያጋራለ፡፡ የሚሇውን 

በተግባር መሆን ያሌቻሇና ሇትክክሇኛ ዓሊማ ስኬት ያሌቆመ መሆኑን ይኸው ግሌጽ 

የወጣ ዴርጊቱ አመሊካች ነው፡፡ ይህም የዴርጅቱን ተቀባይነትና ተአማኒነት 

እየሸረሸሩት ከመጡ በርካታ ምክንያቶች መካከሌ እንዯ አንዴ ማሳያ የሚወሰዴ 

ነው፡፡ 

 

የዴርጅቱን አመራር በበሇይነት ይዘው የሚዘውሩት ኃሊፊዎች በሙለ በአኗኗራቸው 

ከከፍተኛው የህብረተሰብ ክፍሌ የመጡና በሥሌጣን ዯረጃም ቢሆን ቁሌፍ 

መንግሥታዊና ፖሇቲካዊ ሥሌጣን ወይም ኃሊፊነት የነበራቸው አሜሪካውያን 

እንዯሆኑ አሁን ዴርጅቱን በተሇያዬ የኃሊፊነት ዯረጃ እየመሩ ያለ የበሊይ 

ኃሊፊዎችን ማንነትና ግሇ ታሪክ በአጭሩ ይፋ ያዯረገው "Who is Behind Human 

Rights Watch?"  በሚሌ ርዕስ የቀረበ አንዴ ጽሁፍ ያመሇክታሌ፡፡ ይህም "የሥራ 

ቅጥር ዕዴሌ በእኩሌነት ሇሁለም" የሚሇውን ዓሇም አቀፋዊ መርህና የሰው ሌጆች 

መብት በራሱ የናዯ አዴልአዊ አሰራር ነው በማሇት ተመሌካቾች ይተቻለ፡፡ 

በቦርደ የሥራ አመራር ከፍተኛ የሥሌጣን ቦታዎች ውስጥ ሇመሳተፍ ዕውቀቱ፤ 

ብቃቱና ችልታው ያሊቸው  ከመካከሇኛውም ሆነ ከዝቅተኛው የብረተሰብ ክፍሌ 
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ዓባሊት መካከሌ አንዴም አሇመገኘቱ ወይም ውክሌና የላሊቸው መሆኑ አስገራሚ 

እንዯሆነም ይገሇጻሌ፡፡ ይህም ሆን ተብል የተዯረገ እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ 

 

ዴርጅቱ የራሱን ነፃነት ጠብቆ ሇመስራት ሲሌ ምንም ዓይነት የገንዘብም ሆነ ላሊ 

አይነት ዴጋፍና ዕርዲታ ከመንግሥታት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ 

እንዯማይቀበሌ ይፋ አዴርጓሌ፡፡ ሆኖም ገንዘብ የሚሇግሱትን አንዲንዴ 

ግሇሰቦችን፤ሇጋሾችንና ፋውንዳሽኖችን ማንነት ይፋ ቢያዯርግም ሙለ በሙለ 

የገንዘብ ምንጮቹን ይፋ ሇማዴረግ አሁንም ዴረስ አሇመፈሇጉ ግን ከበስተጀርባው 

ያሇውን ሚስጢራዊ አሰራር የሚያመሇክት ነው በሚሌ ትችት እየቀረበበትም 

ይገኛሌ፡፡ 

 

በዴርጅቱ አጠቃሊይ  አሰራርና የሪፖርት ይዘትና አቀራረብ ሊይ በየጊዜው 

የሚቀርብበት ክስና ትችት የበሇጠ ትኩረት እየሳበ በመምጣቱ ምክንያትም የተሇያዩ 

ምሁራን በዚህ ዙሪያ ጥናቶችን እያዯረጉ እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ አንዲንዴ 

ሃገራትን፤ዴርጅቶችና ክስተቶችን ተከትል የሚያቀርባቸው ሪፖርቶች በአመዛኙ 

ትክክሇኛነት የሚጎዴሊቸውና በበቂና አስተማማኝ ጥናቶችና መረጃዎች ሊይ 

ያሌተመሰረቱ እንዯሆኑ በተዯጋጋሚ ይገሇጻሌ፡፡ በላሊም በኩሌ ሪፖርቶቹ ሇአንዴ 

ወገን የሚያዯለ፤ፖሇቲካዊ ወገንተኝነት የሚንጸባረቅባቸው በመሆናቸው ክፍተቶች 

የሚታይባቸውና ጥርጣሬን የሚያጭሩ እንዯሆኑ በሰፊው ይነገራሌ፡፡  

 

ከዚህም ጋር በተያያዘ ሇምሳላ ቻይናን፤ሰርብን፤ሲሪሊንካን፤እስራኤሌንና ኢትዮጵያን 

አስመሌክቶ የሚያወጣቸው ዘገባዎችና ሪፖርቶች በአብዛኛው የተዛቡና በትክክሇኛ 

መረጃ ሊይ ያሌተመሰረቱ ናቸው በሚሌ ታዛቢዎች ስጋታቸውን ይገሌጻለ፡፡ እንዯ 

ማሳያም የመካከሇኛው ምስራቅን በተመሇከተ የሚያወጣቸው አንዲንዴ ሪፖርቶች 

ወጥነትና ተአማኒነት እያጡ እንዯመጡና በብዙ መሌኩም ሇእስራኤሌና ሇአሜሪካ 

የሚያዯለ ይዘቶች ያለት ነው በማሇት ቅሬታ የሚያቀርቡ መኖራቸውን ይገሌጻለ፡፡ 

ከዚህ ክስና ቅሬታ ጋር በተያያዘም ከዴርጅቱ መስራቾች መካከሌ አንደ የሆኑትና  

አንዴ ወቅት የዴርጅቱ ኃሊፊ የነበሩት ሚ/ር ሮበርት ኤሌ በርንስታይን እኤአ 

በኦክቶበር 2009 ሊይ ቅሬታቸውንና ስጋታቸውን ሇዴርጅቱ ቦርዴ በይፋ 
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ገሌጸዋሌ፡፡ ዴርጅቱ የሚያቀርባቸው ሪፖርቶች ጉዲዩ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ 

የሚመሇከታቸውን ሁለንም አካሊት በእኩሌነት የማያይና በተሳሳተ መነሻ ሊይ 

ተመስርቶ የተሳሳተ ዴምዲሜ የሚሰጥ ስሇሆነ ይህ አሰራሩ ተቀባይነት እያሳጣው 

እንዯመጣ አመሌክተዋሌ፡፡ ይህ ቅሬታና ተቃውሞ የቀረበሇት የዴርጅቱ 

የዲይሬክተሮች ቦርዴ ግን እኤአ ኤፕሪሌ 2009 ሊይ ጥያቄውን ውዴቅ 

አዴርጎታሌ፡፡ ቅሬታውን በሚገባ መርምሮና አጢኖ ተገቢውን ማስተካከያ ሇማዴረግ  

ዝግጁነቱና ፈቃዯኛነቱ አሌነበረውም፡፡  

 

በላሊም በኩሌ ይህ ዴርጅትና አምነስቲ ኢንተርናሽናሌ የተሰኘው ዴርጅት የዓሊማ 

አንዴነት ያሊቸው በሚመስሌ መሌኩ ግንኙነት እንዲሊቸው የሚገሌጹ ወገኖች አለ፡፡ 

እዚህ ሊይ እነዚህ ዴርጅቶቸ በአንዴ የጋራ ዓሊማ ሊይ ሇምን ግንኙነት ይኖራቸዋሌ 

በሚሌ ተቃውሞ የሚያቀርብ ይኖራሌ ተብል አይታሰብም፡፡ ጥያቄ አያስነሳ ያሇው 

ግን ሁሇቱም የምዕራቡን ዓሇም ጥቅም ሇማስጠበቅ ትኩረት ሰጥተው ይሰራለ 

የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ እነዯ እኔ የላልችን መብት፤ጥቅምና ዯህንነት እስካሌተጻረረ 

ዴረሰ /ምንም እንኳ እናራምዯዋሇን ከሚለት ዓሇም አቀፋዊ ዓሊማ ያፈነገጠ ነው 

ካሌተባሇ በስተቀር/ ይህም ቢሆን እምብዛም ክፋት የሚኖረው ባሌሆነ ነበር፡፡ ችግሩ 

የተሳሳቱ ሪፖርቶቻቸው ሪፖርቶቹ የቀረቡባቸውን ሃገራት ሕዝቦችን ብሄራዊ 

ጥቅም፤ ፍሊጎት፤ሰሊምና ዯህንነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚነካና አዯጋ 

የሚፈጥር ከመሆኑ ሊይ ነው፡፡ ይህ አካሄዴም በሃገራቱ የውስጥ ጉዲይ ጣሌቃ 

እስከመግባት በሚዯርስ መሌኩ የተከሰቱ ጉዲዮች መኖራቸውን በዋቢነት የሚጠቅሱ 

አካሊትም አሌጠፉም፡፡ ይህም ነው በዋናነት ተቃውሞና ውግዘት እያስከተሇ ያሇው፡፡  

 

እነዚህ ሁሇት ዴርጅቶች የየራሳቸው ዓሊማና አሰራር እንዲሊቸው ይግሇጹ እንጂ 

በሚያወጧቸው ሪፖርቶች ሊይ የሚሰፍሩ አንዲንዴ ርዕሰ ጉዲዮች ይዘትና አቀራረብ 

አብዛኛውን ጊዜ ተመሳሳይ መሆናቸውና አንደ ያሇውን ላሊኛው በላሊ  ወይም 

በተመሳሳይ መሌኩ መሌሶ መዴገሙን በማንሳት የሚተቹ ወገኖችም አሌታጡም፡፡ 

በአንዴ ጉዲይ ዙሪያም አሊስፈሊጊ ዴግግሞሽ በሁሇቱ ተቋማት ዘንዴ የሚታየው 

በዚሁ ምክንያት እንዯሆነም መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሂዩማን ራይትስ ዎች አንዲንዴ 

ሃገራትን አስመሌክቶ የሚያቀርባቸው ሪፐርቶች በአብዛኛው የሃሳብ ዴግግሞሽ 
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የሚታይባቸውና     የሃሳብ ተቃርኖ የሚስተዋሌባቸው ናቸው፡፡ በአጠቃሊይ 

መሌኩም የሚያቀርባቸው ሪፖርቶች የተንዛዙና አሰሌች እየሆኑ መምጣታቸውም 

እንዯ አንዴ የዴክመት መገሇጫ ተዯርጎ ሉወሰዴ እንዯሚችሌ ብዙዎች 

ይስማማለ፡፡  

 

የሂዩማን ራይትስ ዎችን አሰራር አጠራጣሪና ተቀባይነት እንዲያገኝ ከሚያዯርጉ 

በርካታ ማሳያዎች መካከሌም አንደን የቅርብ ጊዜ መረጃ እዚህ ሊይ ማቅረብ 

ወዯዴኩ፡፡ የዴርጅቱ የኡጋንዲ ጥናት ባሇሙያ የሆኑት ማሪያ ቡርኔት እና 

የምስራቅ አፍሪካ ጥናት ባሇሙያ ላስሉ ላፍኮው በቅርቡ ኡጋንዲ ውስጥ በአሌሸባብ 

የተፈፀመውን የሽብር ጥቃት አስመሌከተው አንዴ ሪፖርት አቅርበው ነበር።  ይህ 

ሪፖርታቸውም ዘ ሁፊንግተን ፖስት በተሰኘ ዴረ ገጽ እ.ኤ.አ. ኦገስት 9/2010 ሊይ 

ይፋ ተዯርጓሌ።  

 

በሪፖርታቸውም የሶማሉያን ጉዲይ ሊሇፉት ሶሰት ዓመታት በቅርበት 

የተከታተለትና መረጃዎችንም ያሰባሳቡ መሆናቸውን ገሌፀዋሌ። በዚህም ባሇፉት 

ጥቂት ዓመታት የውጪ መንግስታትና ዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ በሶማሉያ ውስጥ 

ሊሇው ውስጣዊ ችግር መፍትሔ ከመፈሇግ ቅዴሚያ ትኩረት ይሌቅ በሶማሉያ 

የባህር ሊይ ወንበዳዎች ሊይ የበሇጠ አትኩሮት ሰጥቶ ቆይታሌ ይሊለ። በዚህ ነጥብ 

ሊይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከጥቂት የአካባቢው ሃገራት፤አህጉራዊ ዴርጅቶችና 

ከአንዲንዴ  መንግሥታት በስተቀር ሇሶማሉያ ጉዲይ የዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ 

በሚፈሇገው መጠንና ዯረጃ ወቅታዊ ዴጋፍ ሰጥቷሌ ብዬ በግላ ስሇማሊምን ይህ 

አባባሊቸው በተወሰነ ዯረጃም ቢሆን እምብዛም ክፋት ያሇው አይመሰሇኝም። የበሇጠ 

አትኩረቴን የሳበውና አግራሞት የፈጠረብኝ ‘’ የጥናት ግኝታቸው‘’ ግን ከዚህ በኋሊ 

የሰነዘሩት ሃሳብ ነው። 

 

እንዯነሱ አባባሌ የምእራቡ ዓሇም የባህር ሊይ ወንበዳዎችን ሇመከሊከሌ እያዯረገው 

ያሇው እንቅስቃሴ ምዕራባውያን የራሳቸውን ስትራቴጂያዊ ጥቅም ከማስከበር ባሇፈ 

ሇሶማሉያ ምንም ዯንታ የሊቸውም በሚሌ የሚቀርብባቸውን ትችት አሌሸባብ ሇራሱ 

በሚያመቸው መንገዴ የዓሇም አቀፉን ማህበረሰብ ሇመወንጀሌና ሇመክሰስ  
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ሉጠቀምበት ይችሊሌ ይለናሌ። በጣም አሳፋሪው አባባሊቸውና የዯረሱበት 

ዴምዲሜም እንዱህ በማሇት ይቀጥሊሌ ። የሶማሉያ የሽግግር መንግስት፣ የአፍሪካ 

የሰሊም አስከባሪ ኃይሌ ፣ ኡጋንዲ ፣ ኬንያና ኢትዮጵያ በያዙት ወይም 

በሚያራምደት ዓሊማ ምክንያት በሶማሉያ ውስጥ እየዯረሰ ባሇው የንፁሃንና ሰሊማዊ 

ዜጎች ፍጅት ፣ ስዯትና በአጠቃሊይም በሃገሪቱ ውስጥ ሇሚታየው አሇመረጋጋትና 

ብጥብጥ እኩሌ ከአሌሸባብ ጋር ተጠያቂነትና ኃሊፊነት አሇባቸው ይሊሌ። 

በማያያዝም የአሜሪካ መንግስትና የአውሮፓ ህብረት ሽብርተኝነትን በመዋጋት 

ሽፋን ከኢትዮጵያ ፣ ኬንያና ኡጋንዲ ጋር መተባበር እንዯላሇባቸውና ሇሶማሉያ 

የሽግግር መንግስት የሚሰጡትን የገንዘብና ወታዯራዊ ዴጋፍና ስሌጠና ችግሩን 

እንዯማይፈታውና ከዚህ ይሌቅ ሁኔታውን ሉያወሳስበውና ከቁጥጥር ውጪ 

ሉያዯርገው ስሇሚችሌ የያዙትን አቋም እንዯገና ሉያጤኑት እንዯሚገባ 

በ’’ጥናታቸው’’ ማረጋጋጣቸውን ይነግሩናሌ። 

 

የሶማሉያ የሽግግር መንግስት የሰብዓዊ መብት አያያዙ አጅግ ዲካማ እንዯሆነም 

ይገሌፃሌ፡፡ እዚህ ሊይ ግን ስሇ አሌሸባብ የሰብአዊ መብት አከባበር ምንም ያሇው 

ነገር እንዯላሇ ሌብ በለሌኝ፡፡  በመቀጠሌም በኡጋንዲ የዯረሰው የሽብርተኞች 

ጥቃት የአሌሸባብ ‘’ብሶት’’ የወሇዯው እርምጃ እንዯሆነና በቀጣይም በኡጋንዲ ፣ 

ኬንያና ኢትዮጵያ ውስጥ ተመሳሳይ ጥቃት ሉከሰት ስሊሇመቻለ ዋስትና የሇም 

ይሌና  የአሜሪካ መንግስት ሽብርተኝነትን ሇመዋጋት ከሚከተሇው ፖሉሲና ከዚህም 

ጋር በተያያዘ ከነዚህ ሃገራት ጋር ካሇው ትብብር ይሌቅ በሃገራቱ ውስጥ ያሇው 

የሰብዓዊ መብት አያያዝ በሚሻሻሌበት ሁኔታ ሊይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት 

እንዲሇበት ይመክራሌ። ‘’ ዴንቅ ‘’ የጥናት ግኝት ይሎችኋሌ ይህ ነው።  

 

ሇመሆኑ በሶማሉያ ውውስጥ ሊሇው አሇመረጋጋትና የሰሊም እጦት እንዳትና በምን 

መመዘኛ ታይቶ ነው ኢትዮጵያን ጨምሮ ከሊይ በስም የተጠቀሱት የአካባቢው 

ሃገራት ተጠያቂ ሉሆኑ የሚችለት? ዓሇም አቀፋዊ ዕወቅናና ዴጋፍ ያሇውን 

የሶማሉያ የሽግግር መንግስት አንዱሁም የአፍሪካ የሰሊም አስከባሪ ኃይሌን 

ከአሌሸባብ ጋር በመፈረጅ ሇንፁሃንና ሰሇማዊ ዜጎች ሞትና እሌቂት ተጠያቂ  

ማዴረጋቸው በአጅጉ አስገራሚ ነው።  
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አሌሸባብ ከአሌቃይዲና ከላልች ዓሇም አቀፍ የሽብር ቡዴኖች ቀጥተኛ አመራርና 

ዴጋፍ ያጋኛሌ። በሶማሉያውያን ሊይ ይህ ነወ የማይባሌ ግፍና በዯሌ እያዯረሰ 

ያሇና ስሙ በዓሇም የሽብርተኞች መዝገብ ውስጥ የሰፈረ ዴርጅት መሆኑ በግሌጽ 

እየታወቀና ይህ ተግባሩም በተመዴ ፣ በአፍሪካ ህብረት ፣ በአወሮፓ ህብረት ፣ 

በመንግሥታትና በመሊው ሰሊም ወዲዴ ህዝቦች እየተወገዘ ባሇበት ሁኔታ የዚህ 

አይነት ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ በእጅጉ አሳፋሪና የሚያሳዝን ተግባር ነው፡፡ 

 

በሶማሉያ ሰሊምን ሇማስፈን በጋራና በቅንጅት እየሰሩ ያለትን ወገኖች ኮንኖና 

ሇአስተዋጽኦዋቸውም ምንም ዓይነት ግምት ሳይሰጥ በተቃራኒው የፀረ ሰሊምና 

ሽብርተኛ ቡዴኖችን አይዞአችሁ የሚሌ አይነት እንዯምታ ያሇውና የሌብ ሌብ 

የሚሰጥ አሰተያየት በዴርጅቱ ባሇሙያዎች መሰጠቱ የዴርጅቱን ዴክመትና 

ኃሊፊነት የጎዯሇው አሰራሩን በግሌጽ የሚያመሇክት ነው። ዴርጅቱ የሰብዓዊ መብት 

ጥሰቶችን አጋሌጥበታሇሁ በማሇት የሚጠቀምባቸው መስፈርቶችና መመዘኛዎች 

እንዱሁም የሚከተሇው አሰራር ታዓማኒነት የሚጎዴሊቸውም በዚህና እነዚህን 

በመሳሰለ ላልች ተግባራቱ ምክንያት ነው፡፡ በአብዛኛውም ራሱ ማዲመጥ 

የሚፈሇገውን የአንዴን ወገን አመሇካከትና ፍሊጎት በራሱ ሌክ ባዘጋጀው መስፈርት 

ተጠቅሞ ሇማንፃባረቅና ይህንኑ መሌእክት ሇላልች ሇማስተሊሇፍ መሞከሩ 

ሉያስከትሌ የሚችሇው የማይፈሇግ ውጤት እንዳት ሉታየው እንዯማይችሌ ማሰብ 

ይከብዲሌ፡፡    

 

ሃሰተኛና ግፉ ሲሌም ‘’ በይባሊሌ ‘’  የቃረመውን የአንዴ ወገን እንቶ ፈንቶ ወሬ 

እንዯ ትክክሇኛ መረጃ ይዞ የሪፖርቱ አካሌ በማዴረግ ያቀርባሌ። በአንዴ ጉዲይ 

ሊይ የሁሇት ወገኖችንና የገሇሌተኛ አካሊትን አስተያየት በመውሰዴና ጉዲዩንም 

በተጨባጭ ማስረጃዎች አስዯግፎ የማቅረብ ከፍተኛ ዴክመት ይታይበታሌ። 

ሁኔታዎችን በቅርበት በመከታተሌና አለኝ የሚሊቸውን ባሇሙያዎች ወይም 

አጥኝዎች ወዯ ስፍራው በመሊክ በአካሌ ተገኝቶ ከማረጋገጥ ይሌቅ በርቀት 

መቆጣጠሪያ /Remote Control/ በሚዘውራቸው አጥኚ ተብየዎችና ሇሙያው ሥነ 

ምግባር ሳይሆን በሚያገኙት ከፍተኛ ክፍያና ጥቅማ ጥቅም በተገዙ ሰዎች 
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የሚቀርብሇትን የተሳሳተ መረጃ እንዯ ግብዓት ወስድ በዋና የመረጃ ምንጭነት 

ይጠቀማሌ። ይህም በተዯጋጋሚ ጊዚያት ሇከፍተኛ ስህተት እየዲረገው ይገኛሌ። 

 

እዚህ ሊይ ግሌጽና ቀሊሌ ሆኖም ግን ጠቃሚ መሌዕክት የያዘ የዛምቢያውያንን 

አንዴ አባባሌ መጥቀስ ወዯዴኩ፡፡ እንዱህ ይሊለ፤ ‘’የሚያስፈራው ጨሇማው በራሱ 

ሳይሆን፤ጨሇማው ውስጥ የተዯበቀው ወይም የሚንቀሳቀሰው ነገር ነው፡፡‘’ ይህም 

ማሇት ብርሃን እንዲሇ ሁለ ጨሇማም የተፈጥሮ ክስተት ነውና በራሱ ምንም ማሇት 

እንዲሌሆነ የሚያሳይ ሲሆን፤አዯጋው ወይም የሚያስፈራው ከጨሇማው በስተጀርባ 

ያሇው መሆኑን የሚያመሇክት  ትርጉም ይሰጠናሌ፡፡  

 

ከዚህ በተመሳሳይም ሂዩማን ራይትስ ዎችን አስመሌክቶ ያሇው ስጋትና ሉያስከትሌ 

የሚችሇው አዯጋ የሚመነጨው ከዴርጅቱ ስያሜ ወይም ራሱ በሰነደ ሊይ ካሰፈረው 

የሰብአዊ መብት ዯህንነት አከባበርና አጠባበቅ መሰረታዊ መርሆዎቹና ዓሊማዎቹ 

ሊይ አይዯሇም፡፡ እነዚህ መብቶች ይከበሩ ዘንዴ በእርግጥም ሁለም የዴርሻውን 

ሉወጣ ይገባሌ፡፡ ይህን ዓሊማ ዯግፈው ከሚንቀሳቀሱ ሃቀኛ ዴርጅቶችም ጋር 

ተቀራርቦ መስራት አስፈሊጊና ጠቃሚ ነው፡፡ ሆኖም ግን በዚህ ረገዴ ከሂዩማን 

ራይትስ ዎች ጋር ያሇው ችግር የሚመመነጨው ሇእነዚህ መብቶች መከበር ግምባር 

ቀዯም ተቆርቋሪና ዋስ ጠበቃ ነኝ በሚሌ ሽፋን በተግባር ከሚያከናውነውና 

ከሚያዯርገው አጠቃሊይ እንቅስቃሴ እንዱሁም ከሚከተሇው አሰራር ነው፡፡ ከሁለም 

በሊይ የሕዝቦችን መብትና  ብሄራዊ ጥቅም በመጻረርና ለአሊዊነታቸውን በሚዲፈር 

መሌኩ በሃገራት የውስጥ ጉዲይ ሊይ የጣሌቃ ገብነት ውጤት ሉያስከትሌ የሚችሌ 

አሰራሩ በፍጹም ተቀባይነት ሉኖረው እንዯማይችሌ ጥሌቅ ግንዛቤ ሉያዝበት 

ይገባሌ፡፡ ይህም  የሃገራትና የሕዝቦች መሰረታዊ መብት በመሆኑ ማንም አካሌ 

ከማንም ጋር የሚዯራዯርበት አይሆንም፡፡ 

 

በእርግጥም ከመጋረጃ በስተጀርባ ያሇው እውነተኛው የዴርጅቱ ማንነት ከሊይ ከብዙ 

በጥቂቱ የተጠቀሰውን ይመስሊሌ ። ራሱ ከሳሽ ፣ መስካሪና ዲኛ የሚያስመስሌበት 

አዴልአዊና ኢፍትሃዊ አሰራሩ በዚህ መሌኩ እንዱቀጥሌ መዯረግ የሇበትም። ይህ 
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እንቅስቃሴውም በበቂ መረጃ ሊይ ተመስርቶ በቀጣይ ይበሌጥ መጋሇጥና ወዯ 

ትክክሇኛው አሰራር እንዱመሇስ መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡  

 

ቢያንስ ቢያንስ አሁን ባሇበት ዯረጃና መሌኩ ሇላልች መብት መከበር 

በተቆርቋሪነት ራሱን ተምሳላት አዴርጎ ሉያቀርብ የሚያስችሇው የሞራሌ፤የሙያና 

የሥነምግባር ብቃት የሇውም፡፡ ስሇሆነም ራሱን ከላልች አካሊትና ኃይልች ተዕእኖ 

ነፃ ያሊወጣ፣ ገሇሌተኛ አቋም የላሇውና በበርካታ ውስብስብ ችግሮች ውስጥ ተዘፍቆ 

ሇተቃርኖ አሰራርና ሇትችት ራሱን ያጋሇጠው ሂዩማን ራይትስ ዎች ቆም ብል 

በማሰብ ራሱን መፈተሽና ማስተካከሌ ይገባዋሌ።  

 

             

         

              

          


