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የጠላሁትን ጥሉልኝ ከንቱ ምልጃዎች /ክፍል   ሁለት/ 
 

ኢብሳ ነመራ                                                                               

 

በዚሁ ርዕስ በቀረበው ክፍል አንድ ፅሁፍ በ22ኛው የስምንቱ የበለፀጉ አገራት ጉባኤ ላይ 

የኢትዮጵያው ጠቅላይ ምኒስትር መጋበዛቸውን አስታኮ ሲፒጄ ለባራክ አባማና ለጉባኤተኞቹ 

ያቀረበውን አጀንዳ ተመልክተናል፡፡ በዚህ ክፍል ሁለት ፅሁፍ ደግሞ አምነስቲ ኢንተርናሽናል 

ያቀረበውን አጀንዳ ለመዳሰስ እሞክራለሁ፡፡ 

 

ከዚህ ቀደም መንግስት የሚወስዳቸውና የሚይዛቸውን እርምጃዎች በመቃወም አባዜ ከተለከፉት 

አንዱ የሆነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠቅላይ ምኒስትር መለስ ዜናዊ በ8ቱ የበለፀጉ አገራት ጉባኤ 

ላይ ለመሳተፍ መጋበዝ አስታከው መቃወሚያ አጀንዳ አቅርቧል፡፡  

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ነኝ ባዩ ድርጅት፣ ፕሬዚዳንት ባራክ 

ኦባማና የ8ቱ የበለፀጉ አገራት መሪዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር ሲገናኙ በኢትዮጵያ 

ስላለው አሳሳቢ የሰብአዊ መብት አያያዝ እንዲያነሱ ነበር የጠየቀው። በምግብ ዋስትና ላይ 

በሚመክረው ጉባኤ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በሰብአዊ መብት ላይ ስለሚፈፀም ጥፋት በዝምታ 

መታለፍ የለባቸውም ሲልም አሳስቧል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆን ተብሎ የሰብኣዊ መብት ጥሰት 

ይፈፀማል እያለን ነው፡፡ 

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዓለም ላይ የሚፈፀሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ በእርግጥም 

በጎ ነገሮች ሰርቶ ከሆነና ይህን ማረጋገጥ ከቻልኩ ብቻ ለነዚያ በጎ ሥራዎቹ የተለዬ አድናቆት 

ይኖረኛል። እኔ እንደታዘብኩት ግን በተለይ ኢትዮጵያን በሚመለከት የሚያወጣቸው ሪፖርቶች 

በእውነት የሰብአዊ መብት ጥሰትን ከመከላከል ፍላጎት የመነጨ ከመሆን ይልቅ፣ ተቋሙ  ኢትዮጵያ 

ውስጥ ያለው በጎ ነገር ሁሉ የሚጎረብጣቸው ቡድኖችና ግለሰቦች እያሾሩት የሚዘባርቃቸው የፈጠራ 

ወሬዎች ሆነው አግኝቼያቸዋለሁ፡፡ ብቸኛ የመረጃ ምንጮቹም እነዚሁ ኃይሎች በመሆናቸው 

ምክንያት የሚደርስበት ድምዳሜ ሁሉ ፈጽሞ የተሳሳተና ወደ አንድ ጎን ያጋደለ ወይም 

ሚዛናዊነትና ተጨባጭነት የሌለው እንደሆነ ኢትዮጵያን አስመልክቶ በተደጋጋሚ ካወጣቸው 

መግለጫዎቹ መገንዘብ ይቻላል፡፡  

 

ተቋሙ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያን በተመለከተ ያወጣቸው ወቀሳዎች በርካቶች ቢሆኑም፣ የተቋሙን 

ወሬ መሰረተ ቢስነት ለማሳየት ከብዙዎች ትውስታ ያልራቀውን በቅርቡ  በጋምቤላ ክልል 

እየተካሔደ ያለውን በመንደር የማሰባሰብ ፕሮግራም አስመልክቶ ያወጣውን ሪፖርት እጠቅሳለሁ ። 
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አምነስቲ ኢንተርናሽናል በቅርቡ በዚህ ጉዳይ ላይ ባወጣው ሪፖርት “የኢትዮጵያ መንግስት ነባር 

የጋምቤላ ክልል ነዋሪዎችን በመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም በግዳጅ እያፍናቀለ ነው ” ብሏል፡፡  

 

አርግጥ ነው በጋምቤላ ክልል ህዝቡን በመንደር የማሰባሰብ  ፕሮግራም እየተከናወነ ይገኛል። 

በጋምቤላ ብቻ ሳይሆን ህዝብ ተበታትኖ በሚኖርባቸው የአፋርና የሶማሌ ክልሎችም ተመሳሳይ 

ፕሮግራም እየተካሄደ ይገኛል፡፡  

 

ይህ የሰፈራ ፕሮግራም አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንደነገረን በግዳጅ የተከናወነ አይደለም፡፡ 

በመንደር ማሰባሰቡ ፕሮግራም የሰፈሩት እንዲሁም በነበርንበት ሆኔታ ኑሯችንን መቀጠል 

እንፈልጋለን ያሉ ነዋሪዎች  ራሳቸው ፕሮግራሙ  በፍቃደኝነት የሚከናወን መሆኑን አረጋግጠዋል።  

 

በመንደር መሰባሰቡ  ለህዝቡ የጎላ ፋይዳ ያለው መሆኑ ቢታወቅም ፣ በተለያየ ምክንያት ጥቅሙ 

አልታይ ያላቸውን ነዋሪዎች  ማስገደድ ተገቢ ስላልሆነ አንድም የጋምቤላ ነዋሪ በግድ በመንደር 

እንዲሰባሰብ አልተደረገም። ይህ ራሱ የክልሉ ነዋሪና የጉዳዩ ዋነኛ ባለቤት የሆነው ሕዝብ የሰጠው 

ምስክርነት ነው፡፡ የአምነስቲ ሪፖርት ዋቢዎች ግን ኢትዮጵያ ወስጥ የሚከናወን ማንኛውም በጎ 

ተግባርና ውጤት የሚጎመዝዛቸው ጋምቤላንና ሕዝቡን ፍፅሞ የማያውቁ፣ የሕዝቡን ተጠቃሚነት 

ዋነኛ ዓላማቸው ያላደረጉ አሜሪካና አውሮፓ የሚኖሩ ግለሰቦችና ቡድኖች ናቸው፡፡ ከሁለቱ የትኛው 

ይሆን የሚታመነው?  

 

የጋምቤላ ክልል በቀደሙት ሁለት አምባገነን ስርዓቶች መሬቱ እንጂ ህዝቡ እንደ ኢትዮጵያዊ 

ሳይቆጠር፤ ባለንበት ዘመን አንድ ህዝብ በአንጻራዊነት መኖር ከሚችልበት የስልጣኔና የዘመናዊ 

አኗኗር ሊርቅ የሚችለውን ያህል ከስልጣኔ ርቆ እንዲኖር ተደርጓል። በቀድሞ አገዛዞች ማንነታቸው 

ዕውቅና ተነፍጎት እንደኖሩት ሌሎች ብሔሮችና ብሔረሰቦች ሁሉ፣ የጋምቤላም ሕዝብ ብሔራዊ 

ማንነቱ እውቅና ተነፍጎት ለአስከፊ ጭቆና ተዳርጎ እንዲኖር መደረጉ እንዳለ ሆኖ፣ የመሰረታዊ 

ትምህርትና የጤና አገልግሎት፣ ምርትና የምርታማነት የሚያጎለብቱ  የሙያ፣ የተሻለ የምርት 

ግብዓት፣ የፋይናንስ ድጋፍ አገልግሎት ተነፍጎት ነው የኖረው። ሕዝቡ እጅግ ተበታትኖ ይኖር 

ስለነበር በአመዛኙ የመንግስት አገልግሎቶችን አያውቃቸውም ወይም በአግባቡና በሚፈለገው 

ዓይነትና ደረጃ አይደርሱትም ነበር ለማለት ያስደፍራል፡፡  

 

እነዚህ በሙሉ የጋምቤላ ክልል ህዝብ ሊሟሉለት ሊከበሩለት ይገባው የነበሩ ሰብአዊ መብቶቹና 

ነፃነቶቹ ናቸው። የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት የእነዚህ መብቶችና ነፃነቶች መከብርን አረጋግጧል፡፡ 

 

እነዚህን ሰብአዊና ፖለቲካዊ መብቶች፣ በህገመንግስትና በሌሎች ህጎች ላይ ማስፈርና መቅረፅ በራሱ 

መሟላታቸውንና መከበራቸውን አያረጋግጥም። መብትን መጠቀም የሚያስችል አቅምና ተቋማት 
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እንዲኖር ይሻል። ከነዚህ መሃከል፣ ትምህርት ፣ ጤና ፣ የፍትህና የሰላምና የፀጥታ ጥበቃ እንዲሁም 

ሌሎች የማህበራዊ አገልግሎቶች ተቋማት መሟላት ተጠቃሾቹ ናቸው። 

 

አሁን እጅግ በተበታተነ ሁኔታ የሚኖረውን የጋምቤላ ህዝብ በመንደር ማሰባሰብ ያስፈለገው፣ በህግና 

በፖሊሲ ላይ የሰፈሩትን የሰብአዊ መብቶቹ ተጠቃሚ መሆን የሚያስችውን አቅም ለመፍጠርና 

ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ነው፡፡ 

 

በተበታተነ የአኗኗር ሁኔታ ለሁሉም የጋምቤላ ክልል ነዋሪዎች በቅርብ ርቀት የትምህርት፣ የጤና፣ 

የፍትህ፣ የመንገድ፣ የንፁህ ውሃ፣ የኤሌክትሪክ፣ … ተጠቃሚ ማድረግ አዳጋች ነው። እናም  እነዚህን 

የሰብአዊ መብቶቹን ለማረጋገጥና ነፃነቱን እንዲያጣጥም  የሚያስችል አቅም ለምፍጠር በመንደር 

ከማሰባሰብ የተሻለ ተጨባጭና አዋጭ አማራጭ የለም። 

 

ከዚህ በተጨማሪ ከነበሩበት ቀዬ ተነስተው በመንደር የሚሰፍሩት ነዋሪዎች በአባወራ እስከ አምስት 

ሔክታር መሬት እንዲሰጣቸው መደረጉን የክልሉ መንግስትና ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ። በአዲሱ 

መንደራቸውም ላይ ጎጆ ተቀልሶላቸዋል። ልብ በሉ በተቀሩት በኣብዛኛዎቹ ክልሎች  የሚኖሩ አርሶ 

አደሮች በአባወራ የመሬት ድርሻ ከአንድ ሔክታር አይዘልም።  

 

የዚህን ያህል መሬት ባለይዞታ የሆኑ አርሶ አደሮች  በአቅራቢያቸው የሙያ ምክር፣ የምርት 

ግብዓት፣ የፋይናንስ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት መገኘት ምን ያህል ምርታማነታቸውን 

እንደሚያሳድግላቸው፣ በዚህም የነበረበትን ሕይወት ወደተሻለ ደረጃ እንደሚያሸጋግር መገመት ሊቅ 

መሆን አይጠይቅም። የምርታማነት ማደግ መሰረታዊ የሆነውን በህይዎት የመኖር መብት 

በማረጋገጥና ዋስትና በመስጠት ረገድ ያለውን ድርሻ ማወቅም እንዲሁ ነቢይነትን አይሻም። 

 

ልብ በሉ፣ በስምንቱ የበለፀጉ አገራት ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያን የሚያሳጣ እንካችሁ ያለው ሰብአዊ 

መብት ተሟጋች ነኝ የሚለው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተቃወመው ይህን ሰብአዊ መብትን 

መጠቀም ለማስቻል የተወሰደ በመንደር የማሰባሰብ ፕሮግራም ነው።  

 

ይህ አካሄድ ሰብአዊ መብትን ማስከበር ነው ወይንስ ሰብአዊ መብትን መፃረር? ከላይ የተነሱት 

የሲፒጄና የአምነስቲ ኢንተርናኽናል አካሄዶች ሰብአዊ መብትንና የሕዝብን ዘላቂ ጥቅም ማረጋገጥን 

ታሳቢ ያደረጉ ሳይሆኑ፤ የተቋሞችን ውሰጣዊ ማንነትም የሚያጋልጡ "እኔ የጠላሁትን እናንተም…." 

አይነት ከንቱ ምልጃዎች ናቸው፡፡  
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