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መሠረታዊ አካሄዱን የሳተው የሂዩማን ራይትስ ዎች የአጠናን ዘዴ 
                                    ጀሚሌ--ከዴሬዲዋ 

 

የኢትዮጵያ መንግሥት ከውጭ የሚያገኘውን እርዲታ "ሇፖሇቲካ አሊማ መጠቀሚያ እያዋሇው ነው" በሚሌ ሂዩማን 

ራይትስ ዎች/HRW/ በቅርቡ አንዴ ሪፖርት ይፊ ማዴረጉ ይታወሳሌ፡፡ የሪፖርቱ ይዘት ምን ያህሌ ሚዛናዊነት የጎዯሇው 

እንዯሆነና በትክክሇኛ መረጃ ሊይ ያሌተመሰረተ መሆኑን በመጠኑ ሇማመሌከት ያህሌ በዚህ ዙሪያ በተወሰኑ ነጥቦች ሊይ 

በይበሌጥም በሜቶድልጅው ሊይ በማተኮር የግሌ ትዝብቴን ማቅረብ ወዯዴኩ፡፡ ይህን ሪፖርት ሇማዘጋጀትም ሂዩማን ራይትስ 

ዎች  ጥናት እንዲካሄዯ ገሌጿሌ፡፡ "ጥናቱን" ሇማካሄዴ የመረጠው "የአጠናን" ዘዳም ቃሇመጠይቅ በማዴረግ መረጃ 

የማሰባሰብ ስሌትን መሆኑን አመሌክቷሌ፡፡ የHRW ጥናት ያካተታቸውን ባሇዴርሻ አካሊት /Respondents/ እና ዋና 

የመረጃው ምንጭ (Primary source) ይሆኑት ዘንዴ በናሙናነት /Sample/ የወሰዲቸውን 2ዏዏ ቃሇመጠይቅ 

ተዯራጊዎችን (interviewees) እንዯሆነም ተመሌክቷሌ፡፡  በዚህ የአጠናን ዘዳ መነሻነት  በጥናቱ ውስጥ በግሌፅ 

የታዩትን መሠረታዊ ስህተቶች መሠረት በማዴረግ አንዲንዴ የመነሻ ሀሳቦችን እናንሳ፡፡  

 

ይህን የቃሇመጠይቅ አጠናን ዘዳን ተቋሙ ሇምን መረጠ ባንሌም ይህ የአጠናን /መረጃን የማሰባሰብ/ ዘዳ (Data 

Collection technique) በባህርይው ምን ምን ነገሮችን ያካትታሌ? ብሇን እንፇትሽ፡፡ በርግጥ ይህ ዘዳ ጥናትና 

ምርምር ሇማዴረግ ከሚያገሇግለት የመረጃ ማሰባሰቢያ ዘዳዎች መካከሌ አንደ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ HRW በጥናቱ ሂዯት 

የትኛውን የቃሇመጠይቅ ዓይነት እንዯተጠቀመ ባናውቅም፣ ይህ ዘዳ በሁሇት ማሇትም ቀጥተኛ የሆነና ቀጥተኛ ያሌሆነ 

(Direct/Indirect ወይም Projective/Non-projective) የጥያቄዎቹም አቀራረብ ሥርዓታዊ /Structured/ 

እና ሥርዓታዊ ያሌሆነና ጠያቂው እንዯፇሇገው የሚመራው /Unstructured/ ተብል እንዯሚከፇሌ ባሇሙያዎች 

ያስረዲለ፡፡ /በተሇይ Kothari,  1999: 12ዏ - 124ን  ይመሌከቱ/፡፡ ይህ ዘዳ፣ በKothari “Research 

Methodology” ሊይ  እንዯተጠቀሰው፣ በባህርይው በርካታ የአቀራረብ አይነቶች አለት፣ ጥሌቅ /deep interview 

technique / እና ቀሊሌ /simple interview technique /፡፡ የዚህ የRHW አይነቱ ጥናት የመጀመሪያውን 

አይነት /ጥሌቅ/ ቃሇመጠይቅ ማዴረግን የግዴ እንዯሚሌ ጥናቶች /ሇምሳላ Kothari, 1999; Christine, 1986) 

በስፊት ይገሌፃለ፡፡  

 

በቃሇመጠይቅ መረጃን የመሰብሰብ ዘዳ በአራት ዘርፍች የሚከፇሌ ሲሆን፤ ከነዚህም መካከሌ አንደ የግሌ ዓሊማን 

ሇማሳካት ሲባሌ የሚፇሌጉትን ሰው ነጥል ወይም የተሇየ ትኩረት በማዴረግ የመጠየቅ ዘዳ /Focused Interview/ 

ሲሆን የHRW ጥናትም ይህንኑ የተጠቀመ ይመስሇኛሌ፡፡ ይህን ያሌኩበት ምክንያት ሇአጥኝው/ጠያቂው ክፌሌ  

የሚፇሌገውን ነገር ብቻ ሇማግኘት ከማስቻለ አንፃር ነው፡፡ ይህንንም Kothari, እንዱህ ሲለ ይገሌፁታሌ፡፡ 
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Focused interview is meant to focus attention on the given experience of the 

respondent and its effects. Under it the interviewer has the freedom to 

decide the manner and sequence in which the questions would be asked. The 

main task of the interviewer in this case of a focused interview is to confine 

the respondent to a discussion of issues with which he seeks conversance (p. 

121)  

 

አቀራረቡም  (Structured) ሣይሆን፤ ሥርዓታዊ ያሌሆነ (unstructured) መሆኑ ከትክክሇኛ መረጃ ሰጭነቱ ይሌቅ 

ሇአጥኝው የወገነ (biased) መሆኑን እኝሁ ባሇሙያ በአጽንኦት ይገሌፃለ፡፡ ይህም እኔ እንዯሚመስሇኝ በጥናትና ምርምር 

ሂዯት ብዙም የማይዯገፇውን /በተሇይ በታዲጊ አገሮች/ በስሌክ መረጃ የመቀበሌ (Telephone interview) የማዴረግ 

ስሌትን የተከተሇ ይመስሇኛሌ፡፡              

 

ይህ ብቻም ሳይሆን ጥናቱ የተሟሊ ይሆን ዘንዴ የአጠናን ዘዳው በርካታ ቅዴመ ሁኔታዎችን እንዯሚጠይቅና ቅዴመ 

ሁኔታዎቹ ካሌተሟለ ጥናቱ ችግር ሉገጥመው እንዯሚችሌ በአጽንኦት ያስረዲለ፡፡ ከ HRW ጥናት አንፃር ሇማየት ያመች 

ዘንዴ ከቅዴመ ሁኔታዎቹ መካከሌ አራቱን ብቻ እንመሌከት፤ ገንዘብ፣ ጊዜ፣ ስብጥርንና ዕውቀትን፡፡ 

 

ገንዘብ የሚሇው ጥናቱን ሇማካሄዴ የሚያስፇሌገውን ማናቸውም ወጭ ሇመሸፇን የሚያስፇሌግ በጀት ማሇት ሲሆን፤ ጊዜ 

ስንሌም ጥናቱን ሇማከናወን በቂ ጊዜ መስጠት እንዯሚያስፇሌግ ያመሇክታሌ፡፡ እውቀት ዯግሞ ተመራማሪው በጉዲዩ ሊይ 

የጠሇቀ ዕውቀትና የረዥም ጊዜ ሌምዴ ሉኖረው እንዯሚገባ ያመሇክታሌ፡፡ የመጀመሪያው ጥያቄያችን እነዚህ ሁሇቱ 

ማሇትም ጊዜና ዕውቀት በHRW ጥናት ውስጥ እንዳት ታይተዋሌ? የሚሇው ነው፡፡  

 

ከዚህ አንፃር ስንመዝነው የ HRW ጥናት "ሳይሞቅ ፇሊ ይሆንብናሌ"፡፡ ምክንያቱም ከማህበራዊ፣ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ  

ጉዲዩች ጋር በተያያዘ በአንዴ አገር ሊይ ያሇን፣ የተከናወነን፣ የተሳካ ወይም ያሌተሳካ ውጤትን አስመሌክቶ ጥናት 

ሇማካሄዴ፣ ባሇሙያ ሇመመዯብ፣ የሚጠኑ ቦታዎችን/ክሌልችን ሇመምረጥ /በአሜሪካና በአውሮፓ ጭምር/፤ በነዚህ 

የተመረጡ “ቦታዎች” ቃሇመጠይቅ የሚዯረግሊቸውን ሰዎች ሇመሇየት፣  መረጃዎችን ሇመሰብሰብ፣ ሇማጠናቀር፣ 

ሇመተንተን፣  የማጠቃሇያ ውሳኔ ሊይ ሇመዴረስና ሪፖርቱን አጠናቅሮ ሇማሰራጨት ሰፊ ያሇ ጊዜን የሚጠይቅ ነው፡፡ ከዚህ 

አንጻር ስንመዝነው HRW የተቻኮሇ አሰራር እንዯተከተሇ በግሌጽ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡   

 

ጥናቱን ከአጥኝዎቹ የዕውቀት ዯረጃ/የሥራ ሌምዴ አንፃር ስንመሇከተው /ስሇማንነታቸውም ሆነ የአጥኝነት ብቃታቸው 

በጥናቱ ውስጥ ባይነገረንና ብዙ ማሇት ባንችሌም/ የተሇያዩ ነገሮች ጥያቄ እንዴናነሳ ግን ይገፊፊናሌ፡፡ ከዚህ አንጻርም፡-            

1.በኢትዮጵያ፣ በአውሮፓና በአሜሪካ ጥናቱን ያካሄደት “ተመራማሪዎች” ሁሇት ብቻ ናቸው፡፡  
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2. እነዚሁ “አጢኚዎች” በኢትዮጵያ ውስጥ የመዘዋወር መብት “የተነፇጋቸው ናቸው” በሚሌ በተቋሙ በቀረበ አሳማኝ 

ባሌሆነ ምክንያት መረጃዎችን ተንቀሳቅሰው ከሚመሇከታቸው ሁለም አካሊት መረጃ ማሰባሰብ እንዲሌቻለ በግሌጽ 

መመሌከት ይቻሊሌ፡፡፡፡ መዘዋወር ካሌቻለ እንዳት ጥናቱን አካሄደ? ፡ ይህ ከሆነ ጥናቱ ሚዛናዊነት ወይም ከአዴሌዎ የፀዲ 

ነው ማሇት እንዳት ይቻሊሌ?   

 

ላሊው ጥናትና ምርምርን ምለዕ ከሚያዯርጉት ጉዲዮች መካከሌ አንደ ሇመረጃ ምንጭነት የተወሰደት/የተመረጡት 

ናሙናዎች (sample respondents) ናቸው፡፡ ስሇአንዴ አገር ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአጠቃሊይም ስሇአንዴ 

አገር ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊና ማህበራዊ ጉዲዮች በተሇይም በነዚህ ሁለ ዙሪያ ስሇሚገሇፀው የሰብአዊ መብት አያያዝ 

ሲጠና የዚያን ህዝብና አገር ሉወክሌ የሚችሌ ወካይ ናሙና (Sample design) መውሰዴን የጥናትና ምርምር ስነዘዳ 

ግዴ ይሊሌ፡፡ ይህም በጥናቱ ውስጥ እንዯ አንዴ የጥናቱ አካሌ ሆኖ ሇአንባቢ ሚዘናዊ ፌርዴ ሇመስጠት ያመች ዘንዴ 

በአባሪነት መጠቀስ ይገባዋሌ፡፡ 

 

በHRW ጥናት ውስጥ ሇጥናቱ ዋና የመረጃ ምንጭ (primary source) በመሆን ያገሇገለት፣ አገሪቷንና ህዝቦቿን 

የመወከሌ ሙለ ኃሊፉነቱን የወሰደት ሇማመን በሚያስቸግር ዯረጃ 2ዏዏ ሰዎች ብቻ ናቸው፤ 2ዏዏ፡፡ የጥናቱ መሠረታዊ 

ችግር የሚጀምረውም ከዚህ ነው፡፡ Kothari በ”Sources of Errors in Measurement” ሥር እንዲሰፇሩት 

የተሳሳተ ዴምዲሜ ሊይ ከሚያዯርሱ ዋና ዋና የስህተት ምንጮች መካከሌ አንደ የማይመጣጠን ናሙና መውሰዴ /Poor 

Sampling/ መሆኑንና በአጽንኦት ያስረዲለ፡፡ እዚህ ሊይ እጅግ የሚገርመው ከተሇያዩ ስፌራዎች /ከአውሮፓና ከአሜሪካ 

ሳይቀር/ በጥናቱ ውስጥ የተካተቱና ቃሇመጠይቅ የተዯረገሊቸው ሰዎች እንዲለ ተነግሮን ሳሇ፤  ከእያንዲንደ ስፌራ ምን 

ያህሌ ሰዎች ቃሇ መጠይቅ እንዯተዯረገሊቸው ግን ተሇይቶ አሇመገሇጹ ነው፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሇውን የሰብአዊ መብት 

አያያዝ ሇማጥናት ኢትዮጵያ ውስጥ የላሇን ሰው ፌርዴ እንዱሰጥ መጠየቅ አሊማው ምን ይሆን??  

 

ኢትዮጵያ 1,1ዏ4,3ዏዏ kms2 ወይም 426,37 sq. mil የቆዲ ስፊት፣ ዘጠኝ ክሌልችና ሁሇት የፋዳራሌ ከተሞች 

/Geographical Units/ ያሊት፣ ከ8ዏ ሚሉዬን በሊይ ህዝብና ከ8ዏ በሊይ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች /አዱስ አበባን 

ብቻ እንኳ ብንወስዴ ከ3.5 ሚሉዬን በሊይ ነዋሪዎች  ያሎት አገር ነች፡፡ እዚህ ሊይ አንዴ  ጥናት ወይም ምርምር ሲዯረግ 

ርቀት /distance/፣ ስፊት  /area/፣ ርዝመት /length/ . . . ያሊቸውን ቁሌፌና መሰረታዊ ሚና አንባቢያን ሌብ 

እንዱለሌኝ እሻሇሁ፡፡   

 

አሁን ቃሇ ምሌሌስ ተዯረገሊቸው የተባለትን የ2ዏዏ ሰዎችን ቁጥርን እንውሰዴና ወካይነቱን እንፇትሽ፡፡ 2ዏዏን ሇሁሇት 

ከተሞችና ሇዘጠኝ ክሌልች በዴምሩ 11 እንኳ ብናካፌሇውና ሉወክሌ የሚችሇውን ዴርሻ /Ratio/  ብንመሇከት 18/1 

ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ እዚህ ሊይ ሉታሰብሌኝ የሚገባው ሁለም ክሌልች እኩሌ የህዝብ ብዛት እንዲሊቸው በመውሰዴ ነው፡፤ 

ይህም ማሇት 18 ሰው የአንዴን ክሌሌ ሕዝብ በመወከሌ ሇHRW ጥናትም የማጠቃሇያ ውሳኔ ሊይ ሇመዴረስ በተሟሊ 
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መረጃነት /Standard unit of measurement/  አገሌግሎሌ ማሇት ነው፡፡ እንዯ HRW ጥናት  ስሇትግራይ ወይም 

ሶማላ ክሌሌ ጥናት ሇማካሄዴ ከአንዴ ሰው ብቻ የተገኘ መረጃ በቂ ነው ማሇት ነው። ምክንያቱም 200/80,000,000 

ወይም አንዴ ሰው 4,444,444 ሰዎችን ይወክሊሌ ማሇት ነው። በነገራችን ሊይ የጥናትና ምርምር አስተምህሮ ይህንን 

ናሙና ወካይ ናሙና /Representative sample/ ነው ብል አይቀበሇውም።  

 

ላሊ አንዴ ምሳላ እንጨምርና ቀሪውን ሇአንባቢያን እንተወው፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት 8ዏ ሚሉዬን እንዯሆነ /Total 

unit of the finite Universe/ በማዴረግ ብንወስዴና እነዚህኑ የHRW የመረጃ ምንጮች ተዯርገው የተወሰደትን  

ሰዎች ከአጠቃሊይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር በንፅፅር ብናስተያይ 2ዏዏ፡8ዏ,000,000 ሆኖ ነው የምናገኘው፡፡ ይህ አይነቱ 

የናሙና አወሳሰዴ፣ በጥናትና ምርምር ቋንቋ ያሌተመጣጠነ የናሙና አወሳሰዴ ዘዳ ማሇትም 8ዏ ሚሉዬን የኢትዮጵያ 

ምጥጥኖሽ በ2ዏዏ ሰዎች መወከለ /Disproportionate Sampling Design/  ይባሊሌ፡፡ ላሊ እንጨምር፡፤ በአገሪቷ 

የቆዲ ስፊት፣ በብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብዛት እያካፇሌን ብናየው ዯግሞ ጥናቱ ሟሾ ሟሾ የት እንዯሚዯርስ በቀሊለ 

ማየት ይቻሊሌ፡፡ ይህንኑ ቁጥር በላሊ መመዘኛ ማሇትም በራሳቸው የናሙና አወሳሰዴ ዘዳ ብንመዝነው እንኳ ውጤቱ የባሰ 

እንጂ የተሻሇ ሆኖ አናገኘውም፡፡  

 

 

ጥያቄው ያሇው እንግዱህ እዚህ ሊይ ነው፡፡ ይህ አይነቱ የናሙና አወሳሰዴ /sampling Surrvey/ በባሇሙያዎች ዘንዴ 

ተቀባይነት የሇውም ብቻ ሳይሆን ብክነት ነው፡፡ ፊይዲውም ተሳስቶ ከማሳሳት የዘሇሇ አይዯሇም፡፡ ቃሇመጠይቅን መሠረት 

አዴርጏ በሥርዓት የተመራ፣ በአግባቡ የተጠናና አስፇሊጊው ጥንቃቄ ተዯርጏበት ማጠቃሇያ ሊይ የተዯረሰ ጥናት የዲበረና 

አስተማማኝ መረጃ በመስጠት በኩሌ የተዋጣሇት ነው፡፡ ይህ ሳይሆን ከቀረ ግን ጥናቱን ዋጋ እንዯሚያሳጣው በጥናትና 

ምርምር ሜቶድልጂ ዙሪያ ሰፉ ትንታኔ ያቀረቡት ክርስቲና /1986፡37/ በአጽንዎት ይገሌጻለ፡፡ 

 

ይህን ንዴፇ ሃሳብ መሬት ሇማስረገጥ አንዴ ተግባራዊ ምሳላ ማንሳት ተገቢ ይመስሇኛሌ፡፡ Farrell, W.  “The Myth 

of Male Power” (1996)  የሚሌ ዴንቅ  መጽሏፌ ዯራሲ ናቸው፡፡ እኝህ አሜሪካዊ የሥነ ሌቦና ምሁርና ተመራማሪ   

ይህን መጽሏፌ በሚያዘጋጁበት ወቅት የተሇያዩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊ፣ ኃይማኖታዊና ላልች ብዙ ብዙ 

ተቋማትን ጏብኝተዋሌ፤ ሰነድችንም አንዴ በአንዴ አገሊብጠዋሌ፡፡ እዚህ ሊይ አቢይ ርዕሰ ጉዲያችን ግን ይህ አይዯሇም፡፡ 

ሇጊዜው ሇማሇት የፇሇግነው እኝህ ዯራሲ ተአማኒነት ያሇው መረጃ ሇአንባቢ ያቀብለ ዘንዴ መሠረት የሆናቸው 

ምንዴነው? የሚሇው ሲሆን ዯራሲው በመጽሏፈ መግቢያ ሊይ እንዯገሇፁት በመረጃ ምንጭነት፣ በኒዩወርክ ከተማ ብቻ 

12ሺ ነዋሪዎችን ማነጋገራቸው ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ በቃሇመጠይቅ ሂዯቱም የተጠቀሙት ስሌት ጥሌቅ /In-depth 

Interview/ የቃሇመጠይቅ አሠራር ሂዯትን ነው፡፡ ስብጥሩም እንዯዚሁ፡፡ ይህን ጥናታዊ መጽሏፌ የHRW 

ባሇሥሌጣናት አያውቁትም ማሇት አሌችሌም፡፡ በመሆኑም ንፅፅሩን በተሇይ ሇነሱ እተወዋሇሁ፡፡  
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ላሊው የHRW ጥናት መሰረታዊ ስህተት /Deficiency/ የጥናትና ምርምር ስነዘዳ በአቢይ መስፇርትነት የሚጠይቀውን 

ስብጥር (diversity)ን ያሇመጠበቁ ነው፡፡  እንዯምሁራን አገሊሇፅ የዘርን፣ ብሔረሰብንና ሥርዓተ ፆታን (racial, 

ethnic, and gender mix)  ስብጥርና ተመጣጥኖን የጠበቀ ያጠናን ስሌት መከተሌ መሰረታዊና አስፇሊጊ ጉዲይ 

ነው፡፡ ስብጥር ሲባሌ አንዴ ጥናት ጥናቱ የሚመሇከታቸውን የተሇያዩ የህብረተሰብ ክፌልችን ማካተትና ስሜታቸውን፣ 

ፌሊጏታቸውን፣ በጉዲዩ ሊይ ያሊቸውን አቋም ማወቅን፣ እነዚህንም መሠረታዊ ጉዲዬች መሠረት ያዯረገ  ማጠቃሊያ ሊይ 

መዴረስንና የመፌትሔ ሀሳብ ማመንጨት ይገባዋሌ  ማሇታችን ነው፡፡ ከዚህ አንፃር HRW የህብረተሰቡ ግማሽ አካሌ 

የሆኑትን ሴቶችን  እንኳ የጥናቱ አካሌ አሇማዴረጉ ጥናቱን ምን ያህሌ ጏድል እንዯሚያዯርገው አጥቶት ነው ሇማሇት 

ያስቸግራሌ፡፡ ምናሌባት በሀገራችን የሴቶች የሌማቱ ዋነኛ ተዋናይና ተጠቃሚ መሆን ተቋሙ “የምፇሌገውን መሌስ 

ሊያስገኝሌኝ ይችሊሌ’” ከሚሌ ስጋት የመነጨ ሉሆን ይችሊሌ ብንሌ ስህተት ሊይሆን ይችሊሌ፡፡  

 

ከዚሁ ከስብጥር ጋር በተያያዘ HRW ጥናቱን ሇማካሄዴ ከዘጠኘ ክሌልች መካከሌ ሶስቱን /አማራ፣ኦሮሚያና ዯቡብ 

ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች/ ብቻ የተመሇከተና በጥናቱ ያሌተካተቱ ላልች 7 ክሌልች /ብሔር፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች እንዲለም ሌብ ማሇት ይገባሌ/፡፡ በዚሁ ዙሪያ በመስኩ የተሠማሩ ምሁራን የሚለት አሊቸው፡፡ በትምህርት፣ 

በማህበራዊ ተቋማትና አገሌግልት ሰጪ ዘርፍች . . . ጥናት ሲጠና በጥናቱ ወቅት ስብጥርን መሰረት ማዴረግና ሌዩ ሌዩ 

የህብረተሰብን ክፌልች ማካተት /Stratified Sampling techniqueን መጠቀም/ እጅግ አስፇሊጊ ነው፡፡ 

(ስብጥር/Diversityን በተመሇከተ Chang, 1996; Kanter, 1997; Sax, 1996ን ይመሇከቱ)፡፡ ይህን የወቅቱን 

ተጨባጭ ሁኔታ ማሇትም “ብሔር፣ ብሏረሰቦችንና ህዝቦችን እንዱሁም የፆታ ስብጥርን ያሌጠበቀ ወይም ያሊካተተ ጥናት 

ተቀባይነት የሇውም፤” የሚሇውን መሰረታዊ ጉዲይ የዘነጋ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  በዚህም ምክንያት የብሔር፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ውክሌና የጥናቱ አካሌ ያሊዯረገ በመሆኑ ክፌተቶች ያለበት መሆኑ በግሌጽ ታይቷሌ፡፡  

 

የ RHW ተቋማዊ ማንነት፡-  

ላሊው እግረ መንገዳን ሊነሳው የሚፇሌገው ፌሬ ሃሳብ የራሱ የተቋሙን የማንነት ጥያቄ ነው፡፡ ተቋሙ ማነው? በሚሇው 

ጥያቄ ዙሪያ ባሇፇው ሳምንት አንዴ ፀሏፉ በሚገባ የገሇፁት በመሆኑ አሌፇዋሇሁ፡፡ በተቋሙ አቋም ዙሪያ ግን እኔም 

ተጨማሪ ጥርጣሬ አሇኝ፡፡  

 

ይህን ጥርጣሬ የፇጠሩብኝ ዯግሞ የተሇያዩ የምሁራን ጥናቶች ናቸው፡፡ በዚህ በአሇም አቀፌ ተቋማት ዙሪያ ከተጠኑ 

በርካታ ሥራዎች መካከሌ የበሇጠ ሌቤን የነካኝ ቀዯም ሲሌ የጠቀስኩት፣ በታዋቂው የኢኮኖሚ ጉዲዮች ተንታኝና 

በክሉንተን ዘመን አስተዲዯር ወቅት በኋይት ሀውስ የፕሬዚዲንቱ ሌዩ የኢኮኖሚ አማካሪ በነበሩት ጆሴፌ ስቲግሉዝ በ2ዏዏ2 

የታተመውና አሇምን ያነጋገረው መፅሏፌ ነው፡፡ ይህ  GLOBALIZATION AND ITS DISCONTENTS በሚሌ ርዕስ 

ሇንባብ በበቃው መፅሏፌ ምሁሩ ስቲግሌዚ የአዯጉትንም ሆነ ያሊዯጉትን አገራት አጠቃሊይ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 

እንቅስቃሴዎችን በሚገባ ያዩበትና ያሳዩበት ነው፡፡ ይህ  መጽሏፌ ከዚሁ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዲዮች ጋር በተያያዘ 

ዕዴሜ ጠገብና አንጋፊ አሇም አቀፌ ተቋማት ውስጣቸውን በመፇተሽ ስሇማንነታቸው፣ አሊማቸውና ተግባራቸው ቁሌጭ 
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አዴርጏ ያሳየ ነው፡፡ ስቲግሉዝ አንዲንዴ ተቋማት ስማቸውን ከጣራ በሊይ ሰቅሇውና አሇም አቀፌ ሰብአዊ ካባ ሇብሰው 

በታዲጊ አገሮች ሊይ የሚፇፅሙትን ርህራሄ የላሇው ዯባና በሰብአዊነት ሽፊን የሚያራምደትን ፖሇቲካዊ ሸር አንዴ ሁሇት 

በማሇትና ነቅሰው በማውጣት ተንትነዋሌ ፤ አጋሌጠዋሌ፡፡ እኛም የእነዚህን ተቋማት ኢፌትሃዊና አዴልአዊ ተግባራት 

እየመረረንም ቢሆን አንብበናሌ፤ አንብበንም ታዝበናሌ፡፡ HRW እያከናወነው ካሇውና ከሚከተሇው አሰራር አንጻር 

ከእነዚህ ተቋማት ሇይተን የምናየው አይሆንም፡፡ ዝርዝርሩን መፅሏፈን ያነበበ ሁለ ያውቀዋሌና ትዝብቱን ሇአንባቢዎች 

ሌተወው፡፡  ፀሏፉው ስቲግሉዝ በመፃፊቸው ምዕራፌ ሁሇት /ገፅ 23 – 52/ ሊይ “BROKEN PROMISES“ በሚሇው 

አቢይ ርዕስ ሥር በተሇይም  “Ethiopia and the Struggle Between Power Politics and Poverty” 

ንዐስ ርዕስ ሥር ያሰፇሩትን መራር እውነት አምባቢዎች እንዱመሇከቱትና እነዚህ ተቋማት በኢትዮጵያ ሊይ ያሊቸውን 

አስተሳሰብ በመመርመር ነጻ የህሉና ፌርዲቸውን እንዱሰጡ በአክብሮት ማሳሰብ እፇሌጋሇሁ፡፡    

 

እንግዱህ እነዚህ ተቋማት ናቸው ቀዯም ሲሌ በአሇም አቀፌ ዯረጃ ዕውቅና አግኝቶ የፀዯቀውን የዜጏችን ሰብአዊ መብት 

የሚያስከብር ቻርተር የተቀበሇችን አገር      በ“ጥናታዊ” ሪፖርታቸው “ኢትዮጵያ አሇም አቀፈን የሰብአዊ መብት 

ዴንጋጌ ትቀበሌ”  በማሇት እንዯአዱስ “የመፌትሔ“ ሀሳባቸውን እየሰጡን ያለት፡፡  

                          

ባጠቃሊይ ከሊይ እንዯገሇፅነው የHRW ጥናት ከመሠረቱ የተናጋ፣ “ጥናት” ይባሌ እንጂ ከጥናትና ምርምር ስነዯ በእጅጉ 

ያፇነገጠ፣ በበቂ ናሙና ሊይ ያሌተመሠረተ፣ ተጨባጭ መረጃዎች የላለት ነው፡፡ እውቁ የሥነ ጽሐፌ ተመራማሪና ባሇቅኔ 

ዮሏንስ አዴማሱ የዘመኑን የሥነጽሐፌ ሥራዎች በመመሪመር “የዘመኑ ሥነጽሐፌ ጥራቱ ጉዴሇቱን አጏሌቶ ማሳየቱ 

ነው፡፡” እንዲሇው የHRW ጥናትም ከዚህ ዓይነቱ ጏናጭና ገሳጭ አስተያየት ማምሇጥ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ HRW ሇጥናቱ 

የወሰዯው ናሙና የመቀጨጩን ያህሌ የዯረሰበትም ማጠቃሇያ እጅግ የኮሰሰ ነው፡፡ የወገናዊነትና የወሸነኔነት ስሜት 

በጥናቱ ውስጥ ጏሌቶ ይታያሌ፡፡ እውነትን ከማውጥ ይሌቅ ማጥሇሽትን ምርጫ ያዯረገ አስመስልታሌ፡፡ ከመረጃ ምንጮቹ 

ይሌቅ መረጃ ተቀባዮቹ አቢይ ትኩረቱ ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡ ጥናቱ “Politicization” እንዲሇው ራሱ Politicized 

ሆኗሌ፡፡ ባጭሩ፣ ፌትሃዊ አይዯሇም፡፡  

     

                 

 


