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የሂዩማን ራይትስዎች በኢትዮጵያ ያለው ጉዳይ የርዕዮተ አለም 
ወይስ የሰብአዊ መብት  

 
ይህንን ፅሑፍ እንዴፅፍ ያነሳሳኝ ሂዩማን ራይትስ ዎች በኢትዮጵያ ሊይ የሚያወጣቸው ተዯጋጋሚ ፅሑፎች 

አንዴምታ ምን እንዯሆኑና እውነት ሇሰብአዊ መብቶች የቆሙ ናቸው ወይ? የሚለትን፣ ዴርጅቱ የኢትዮጵያን ህዝብና 

መንግስት  ሰብአዊ መብትን በተመሇከተ ያሊቸውን አቋም የሚያይበት አንዴምታና ሰብአዊ መብት በተመሇከተ  

በአሇም ሊይ እየፈፀመ ያሇውን ተሌዕኮ ሇመዲሰስ ነው፡፡ 

 

 ሂዩማን ራይትስ ዎች ስሇስብአዊ መብት የሚከራከርበትን ቁመናና ተሌዕኮ መገንዘብና ይህን ሇማስፈፀም 

የሚያንቀሳቅሰውን ርዕዮት ማወቅ ስሇ ዴርጅቱ ምንነትና አጀንዲ በትክክሌ ሇመገንዘብ ይረዲሌ፡፡ ዴርጅቱን የተሇያዩ 

አሇም አቀፍ የሰብአዊ መብት ጠበብቶችና ምሁራን ከባህሪው በመነሳት የተሇያዩ ስያሜዎች ይሰጡታሌ። አንዲድቹ 

ምሁራን ጥርስ የላሇው አንበሣ ሲለት ላልች ዯግሞ በሰብአዊ መብት ስም የሚነግዴ ተቋም ይለታሌ፡፡ ላልቹ ዯግሞ 

የምዕራቡ አሇም ፖሉሲ አስፈፃሚ ልቢይስት ይለታሌ፡፡  

 

ጥርስ የላሇው የሚለት ዴርጅቱ ስሇ ሰብአዊ መብት ጥሰት ትክክሇኛ መረጃ እንኳን ቢያቀርብ በአንዴ ለዓሊዊ ሀገርና 

ህጋዊ ሰውነት ባሇው ተቋም ሊይ የመወሠንና ውሳኔዎቹንም ማስፈፀም የማይችሌ መሆኑን ሇመግሇፅ ነው፡፡ በሰብአዊ 

መብት ስም የሚነግዴ የሚለት ዯግሞ ዴርጅቱ በአንዴ ሀገር ወይም ተቋም ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰት አሇ ብል 

የማጣራት ጥናት አካሂዲሇሁ በማሇት በሚሰበሰበውን ድሊር ምንም የጥናት መስፈርትና ሚዛናዊነት በማያሟሊ  ሌብወሇዴ 

ስሇሚፅፍ እንዯሆነ ይናገራለ፡፡ 

 

 የምዕራባዊያን የኒዮ-ሉብራሉዝም ፖሉሲ አስፈፃሚ የሚለት ምሁራን ዯግሞ ዴርጅቱ የሰብአዊ መብት 

ጉዲይን ከርዕዮተ አሇም በፀዲ ሚዛናዊ አቋምና ተሌዕኮ የማይመሇከት እንዯሆነ በማስቀመጥ ነው፡፡ ዴርጅቱ ዯግሞ 

ስሇራሱ ሇሰብአዊ መብት ጥብቅና እንዯቆመ ሲገሌፅ በተባበሩት መንግስታት አሇም አቀፍ  ህጋዊ ሰውነት ካሇው 

የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አስበሌጦ ይመፃዯቃሌ። ሇሰብአዊ መብት መቆሙ እውነት ቢሆን ስሇራሱ የሚገሌፀው 

ሁለንም ባስዯሰተ ነበር፡፡ የዴርጅቱ ተግባር ግን ይህንን ባሇማሳየቱ እንጂ ። ሇመሆኑ ዴርጅቱ ኢህአዳግንና መንግስቱን 

ሇምን በጥሊቻ ይመሇከታሌ? ዊክ ሉይኪ የተባሇው ዴህረ-ገፅ የአሜሪካን ወታዯሮች በተሇያዩ የአሇም ክፍልች የሰብአዊ 

መብቶች  ይረገጣለ በሚለ  4ዏዏ ሚስጥራዊ ሰነድችን ይፋ ሲያዯረግ አሜሪካዊያን ይህንን አያዯርጉም ብል ሇምን 

ጠበቃ ቆመ? ስራው የሰብአዊ መብት ጥሰትንና ረገጣ አጣርቶ ዘብ መቆም ከሆነ ይህን ሇምን አሇ ? የሚለትን 

ጥያቄዎች ሇአንባቢ ሌተወውና ወዯ ተነሳሁበት ሌመሇስ። 

 

ዴርጅቱ ኢህአዳግ የማይገሰፁና የማይዯፈሩ ሰብአዊ መብቶችን ሇማስከበር የከፈሇውን መስዋዕትነትና እነዚህ መብቶች 

ምለዕ በሆነ አኳኋን ሇማስከበር የዘረጋቸውን መሠረታዊ ህጋዊ፣ ዳሞክራሲያዊና ተቋማዊ ማዕቀፎችን እንዳት 

እንዯሚያያቸው አሁን አሁን ግሌፅ እየሆነ የመጣ ይመስሊሌ፡፡  

 

 በዚህ በመሌካም ስም የሚነግዯውና ጥናቶችን በሪሞት ኮንትሮሌ ዋሽንግተን ተቀምጦ የሚሠራው ዴርጅት 

ሇምን ኢህአዳግ ሊይ እንዲነጣጠረ ማወቁ አንዴ እንቆቅሌሽ መፍታት ስሇሚሆን ሇማየት እንሞክር፡፡ 
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 የኢህአዳግ መንግስት በሚከተሊቸው ትክክሇኛ አቅጣጫዎች ሳቢያ  ከኢትዮጵያ አሌፎ የአፍሪካ ዴምፅ 

በመሆን በአሇም አቀፍ መዴረኮች የተዯራዲሪነት ሃይለ በመጠናከር ሊይ መሆኑን አሇም ያወቀው ጉዲይ ነው፡፡ ይህ 

የኢህአዳግ መስመር ዯግሞ የኢትዮጵያዊያንን ጥቅም በማስከበሩ ሁለም ኢትዮጵያውያን ሇዚህ ታምራዊና ዴሌ አዴራጊ 

መስመር ዘብ መቆም ጀምረዋሌ፡፡ መስመሩም በኢትዮጵያ ፖሇቲካ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መሌክዓ ምዴር ሊይ 

የኪራይ ሰብሣቢነትን አጀንዲ እያመከነና የህዝቡን ተጠቃሚነት እያረጋገጠ ከዴሌ ወዯ ዴሌ እየገሠገሠ በአፍሪካም 

የኪራይ ሰብሣቢነት ሰንሰሇቶችን ባህርና አዯጋዎችን በመጠቆም ሌማታዊ ተዯራዲሪ ሃይሌ በመሆን የአህጉሩን ጨሇማ 

በመግሇጥ የህዲሴ ፋና መሆን ጀምሯሌ፡፡ 

 

 ይህ የኢህአዳግ ሌማታዊ አጀንዲ ሰብአዊ መብቶችን በመጣስ ነው እየተንሰራፋ ያሇው ማሇት አሁን ኢትዮጵያ 

ያሇችበትን እመርታዊ የእዴገት ሇውጥ ሂዯት መካዴ፣ ማንኳሠስ ብልም በዴህነቷና ኋሊቀርነቷ የመነገዴ አዝማሚያ 

ካሌሆነ በቀር ላሊ ትርጉም የሇውም፡፡  

 

 ስሇሆነም ይህን መሌካም ስም የያዘው ሂዩማን ራይትስ ዎች በኢትዮጵያ ከዚያም በአፍሪካ እየታየ የሚገኘው 

የእዴገት ሇውጥ በመጎሌበት ሊይ ስሇሆነ  የአፍሪካ አህጉርን ህዲሴ በማንቋሸሽ የሚያገኘው ትርፍ እየዯረቀ እንዯሚሄዴ 

በመገመት የተዯናገጠ በሚመስሌ መሌኩ በኢትዮጵያ ሊይ ተዯጋጋሚ መሰረተቢስና የውሸት መግሇጫዎችን ያወጣሌ። 

ኢትዮጵያ በተዯጋጋሚ ዴርጅቱ ባወጣው ሪፖርት ሊይ ትክክሇኛ፣ የሚገባውንና የሚገሌፀውን ምሊሽ የሰጠቸ ሲሆን  

አንዲንዴ የአፍሪካ ሀገራትም ይህንን ፈሇግ መከተሌ ጀምረዋሌ፡፡ ዴርጅቱ ኢህአዳግን እንዯ ትሌቅ ስጋት የሚያየው 

ትክክሇኛ ማንነቱንና ተሌዕኮውን በኢትዮጵያ ብልም በአፍሪካ የሰብአዊ ጉዲይ አሇመሆኑን በትጋት እያጋሇጠ ያሇ ሃይሌ 

በመሆኑ ነው የሚሌ ስነ-አመክኒዮ ያስኬዲሌ። 

 

 በመሆኑም ዴርጅቱ ከዴብቅ ማንነቱና ተሌዕኮው በመነሣት የኢህአዳግ መንግስት ጭራቅ አዴርጏ ቢያቀርብ 

የሚገርም አይዯሇም፡፡ የሚገርመው ግን ኢህአዳግ ሰብአዊ መብቶች ዲግም በምዴረ-ኢትዮጵያ እንዲይጣሱ የቀየሰው 

ህጋዊ፣ ዳሞክራሲያዊና ተቋማዊ ማዕቀፎችንና በተረጋገጠው ቀጥተኛና የውክሌና ዳሞክራሲ ሁለም ኢትዮጵያዊያን 

እነዚህን መብቶች በምለዕ ሇማስከበር እንዱቀሳቀሱ የፈጠረውን ማዕበሌ ሇኪራይ ሰብሳቢነተ አጀንዲው መጠቀሙ ነው፡፡  

ዴርጅቱ ይህ ሇሰብአዊ መብቶች መከበርና ሁለም ዜጋ መብቱን ሇማስከበር የሚያዯርገው እንቅስቃሴ የኪራይ ሰብሣቢ 

ሃይልችን አጀንዲ ክፉኛ የጎዲ በመሆኑ  በምርጫ 2ዏዏ2 ዓ.ም ባወጣው መግሇጫ የአሌሞት ባይተጋዲይ ሚናውን 

አሳይቷሌ።  አሁን ዯግሞ እያንዲንደ ዜጋ ሇመብቱና ሇጥቅሙ መከበር ከመንግስት ጋር መሰሇፉንና ኢህአዳግ በህዘቡ 

ዘንዴ ያሇው ተቀባይነት አጠናክሮ ሇሰብአዊ መብቶች መከበር ይበሌጥ በመንቀሳቀሱ ተስፋ አስቆርጧታሌ። በዚህም 

ዴርጅቱ ማንነቱንና መሴሪ ሴራውን ዯብቆ ሇኢትዮጵያውያንም ከራሣቸው በሊይ አሣቢና ሇሰብአዊ መብትመከበረ 

ከሚታገለ አሇም አቀፍ ህጋዊ ሰውነት ካሊቸው በሌጦ ተመፃዯቀ፡፡ የኢትዮጵያዊያንን ሕይወት እየሇወጠና ሇታሇመሇት 

ተግባር እየዋሇ ያሇውን የሌማት እርዲታንም በአሳፋሪ ሁኔታ ሇጥሊቻ ፐሮፓጋንዲውና ሇኪራይ ሰብሣቢነት አጀንዲው 

ሇመጠቀም ቋመጠ፡፡የዴርጅቱ ዋነኛ ዓሊማና ጥብቅ ሇሰብአዊ መብት ሳይሆን ሇኪራይ ሰብሳቢ ዴርጅቶች በመሆኑ 

የኢትዮጵያን የዳሞክራሲ ስርዓት በማንቋሸሽ ህዝቡ ያገኛቸውን ዴልች እንዲያጣጥም በማዴረግ ጥገኞች ወዯ ስሌጣን 

ማምጣት ነው።  
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 እውነትና ንጋት እያዯረ ይጠራሌ እንዱለ የዴርጅቱ ማንነት በተዯረገው ተዯጋጋሚ ትግሌ በይፋ እየተጋሇጠ 

ይገኛሌ፡፡ በ2ዏዏ2 ዓ.ም በምርጫ ወቅት በኢትዮጵያ ህዝብ ለዓሊዊ ዴምፅ ሊይ አዴራጊ ፈጣሪ ሇመሆን ያወጣውን 

ህገ-ወጥና የቅጥፈት መግሇጫ በማስመሌከት ህዝቡ ከሰሜን እስከ ዯቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ለአሊዊ 

ዴምፃችንን አክብር፣ መንግስታችንን የምንመርጠው እኛ ነን ሇእኛ ዴምፅ ዋጋ ስጥ በማሇት በኢትዮጵያ ገፀ ምዴርና 

በአሇም ሚዱያዎች ሇመብታቸው መከበር አስተጋብተዋሌ፡፡ በዚህም የኢትዮጵያ ህዝብ ትክክሇኛ፣ የሚገባውንና 

ማንነቱን የሚያጋሌጥ መሌስ ቢሰጡትም ዴርጅቱ የሞት የሽረት ሆኖበት ይመስሌ እንቅሌፍ አጥቶ ሰነባብቶ በአራተኛ 

ወሩ አዱስ የውሸትና የቅጥፈት ሪፖርት  ጥቅምት 11 2003 አወጣ፡፡ 

 

 መንግስትም በዕሇቱ የሚገባውን ምሊሽ ሰጠው፤ የኢትዮጵያን ህዝብ ተክቶ መንግስት ሇመሾም እንዯማይችሌ 

ህዝቡ በግሌፅ ስሇነገረው ሇህዝቡ ኑሮ መሇወጥ አሇም አቀፍ የሌማት ዴጋፍ ሇማስቀረትና ህዝቡን ሇመበቀሌ ዴርጅቱ 

መነሳቱን  ይፋ አዯረገ፡፡ አሇም አቀፍ የኢትዮጵያ የሌማት ዴጋፍ ሰጪ ቡዴን መንግስታት የሚባለትና የአሇም ባንክንና 

አይ ኤም ኤፍን ጨምሮ 26 አባሊት ያለት  ቡዴን ሰሞኑን ባወጣው መግሇጫ ሇሰብአዊ መብት ተከራካሪ ነኝ የሚሇው 

ሂዩማን ራይትስ ዎች የኢትዮጵያን የእርዲታ አጠቃቀም  በማስመሌከት ጥቅምት 11/2003 ያወጣው ሪፖርት 

ተቀባይነት የላሇው መሠረተቢስ ነው ሲሌ ቢዝነስ ኢትዮጵያ በሚሌ ርዕስ  ሇመገናኛ ብዙሃን በሊከው ይፋዊ መግሇጫ 

አስታወቀ፡፡ 

 

 ህዝቡና የኢህአዳግ መንግስት ሇዚህ ዴርጅት የውሸትና የቅጥፈት ሪፖርት በተዯጋጋሚ የሠጡትን እውነተኛ 

ምሊሽ የሚጠራጠሩና እነሱም እንዯ ዴርጅቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ሇዘሊሇም በዴህነትና ኋሊቀርነት እንዱኖር ሇሚፈሌጉ 

አካሊት ከዚህ አሇም አቀፍ የኢትዮጵያ የሌማት ዴጋፍ ሰጪ ቡዴን መግሇጫ ውጪ አግባባዊ፣ አሣማኝና አጋሊጭ ምሊሸ 

አይገኝሊቸውም፡፡ የአሇም ባንክና የኔቶ ሌኡካን ቡዴኖችም በኢትዮጵያ ውስጥ በውጭ እርዲታ የተገኘውን የሌማት 

እዴገት በሰሜን ኢትዮጵያ በዚህ ሳምንት ጉብኝት በማዴረግ ማዴነቃቸውን ሱዲን ትሪቡን የተባሇ ዴህረ-ገፅ ጥቅምት 

17 መዘገቡም የዴርጅቱ ተሌዕኮ የሰብአዊ መብት ጉዲይ ሊሇመሆኑ ተጨማሪ ማረጋገጫ ነው፡፡ በዚህ ሂዯትም አሇም 

አቀፍ የኢትዮጵያ የሌማት ዴጋፍ ሰጪ ቡዴንና እነዚህ ሌኡካን በኢትዮጵያ የውጭ እርዲታ በአግባቡ ሇታሇመሇት 

እየዋሇ መሆኑን አረጋገጡ።የዴርጅቱን ውሸትነትም አጋሇጡ፤ የኢትዮጵያ መንግስት ሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ 

የሚሇው ዴርጅቱ እንዯሚሇው አሇመሆኑን ይፋ አዯረጉ። 

 

 በዚህ የዴርጅቱ መሰረተቢስ ዘገባ አጋጣሚም በኢትዮጵያ ህዝብ በዳሞክራሲያዊ፣ ፍትሐዊ፣ ሰሊማዊና 

ተአማኒ ምርጫ የተመረጠው የኢህአዳግ መንግስት ሇህዝቡ ሰብአዊ መብት፣ ጥቅምና ለአሊዊነት መከበር እየከፈሇ 

የነበረውና ያሇውን ትሌቅ መስዋዕት የሌማት አጋር መንግስታትና ተቋማት ይፋ አዴርገዋሌ፡፡ 

 

ወዯፊትም በሀገሪቷ ዴህነትና ኋሊቀርነት የሚነግዯውን የዚህ ዴርጅት መሠረተ ቢስ ወንጀሌ በዚህ ሉያበቃ ስሇማይችሌ 

ኢትዮጵያውያን  ሇራሣቸው መብት መከበር ከአህአዳግ ጋር ተሰሌፈው የሚያዯርጉት ትግሌ ከዚህ ዴርጅት ጋር 

ከሚዯረገው መሠረታዊ ትግሌ ተሇይቶ የማይታይ መሆኑን መገንዘብ ያስፈሌጋሌ፡፡ ምክንያቱም የኢትዮጵያን ህዝብ 

ጥቅምና ለዓሊዊነት በመፃረር የሰብአዊ ሌማትን ጨምሮ የሌማት እርዲታ እንዲይሰጥ በዋሽንግተን ተቀምጦ 

የሚወተወተው ዴርጅት ተግባሩ ከስያሜው ተቃርኖ በመሆኑ ነው፡፡ 

 



 4 

 ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች፣ የህዝብ ጥቅምና ለዓሊዊነት የተከበሩባትና ማህበራዊ ፍትሕ የነገሰባት 

እንዴትሆን የኢህአዳግ መንግስት እያዯረገ ያሇው መጠነ-ሰፊ እንቅስቃሴና በህዝቡ ዴህነትና ኋሊቀርነት ሇመነገዴ 

ከሚቋምጠው ዴርጅትና መሰልቹ ጋር በሚዯረገው ትግሌ ሁለም ኢትዮጵያዊ ኃሊፊነቱን ይወጣሌ የሚሌ መሌእክት 

አሇኝ ፡፡ 

ቸር ሰንብቱ ቃሌቤሣ አዲዋዊ ነኝ ከአራት ኪል  


