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ፀረ ወይስ ፕሮ ሰብዓዊ መብት 
ክፍል አንድ 

 

                                               ኢብሳ ነመራ 

 

የዓለም ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ መስከረም 14 ቀን 2005 ዓ.ም ለኢትዮጵያ መሠረታዊ 

አገልግሎት ልማትና ለመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች ማስፈፀሚያ የሚውል የ1.15 ቢሊዮን ዶላር 

ብድር ማፅደቁ ይታወሣል፡፡ ይኸው በባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ የፀደቀ ብድር ላይ ባንኩና 

የኢትዮጵያ መንግሥት ባለፈው ሣምንት ጥቅምት 8 ቀን 2005 ዓ.ም ስምምነት ተፈራርመዋል። 

 

ይህ ባንኩ እስካሁን ለኢትዮጵያ ከሰጣቸው ብድሮች ሁሉ ትልቁ የሆነው ብድር ነው፡፡ ብድሩም 

ለጤና፣ ለትምህርት፣ ለግብርናና ለመሳሰሉት መሠረታዊ አገልግሎቶች፣ እንዲሁም መንገድን ጨምሮ 

መሠረተ ልማትን በማስፋፋት ረገድ የኢትዮጵያ ሕዝብን ምን ያህል ሊጠቅም እንደሚችል የገመቱ 

ዜጎች በሙሉ ተስፋ አድሮባቸዋል።  

 

በዚህ የዓለም አገራት ለጋራ ጥቅም - መጠቃቀም በግሎባላይዜሽን መተሳሰር እንዳለባቸው 

የሚያምኑና ይህ አይቀሬ መሆኑን የሚያውቁ አካላት በሙሉ የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ የሰጠው 

ብድር አገሪቱ በዚህ ትስስር ውስጥ ጠቅማ መጥቀም የሚያስችላትን አቅም የሚፈጥርላት በመሆኑ 

እንደ በጎ እርምጃ የሚመለከቱት መሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም። 

 

ሆኖም የዓለም ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ይህን ብድር ለኢትዮጵያ ለመስጠት ማቅረቡ ክፉኛ 

ያስደነገጠው አንድ ዓለም አቀፍ ተቋም ለቅሶውን አሰምቷል። ይህም የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነኝ 

ባዩ ሒዩማን ራይትስ ዎች የተሰኘ ተቋም ነው። በዚህ በጎ እርምጃ የደነገጠው ሒዩማን ራይትስ ዎች 

ክፉኛ ስለተከፉ መከፋቱንም መደበቅ አልቻለም። የተቋሙ ዳይሬክተር ሚስተር ቤን ራውለንስ 

የተቋማቸውን እና ወይም የግላቸውን አቋም ካለምንም ሀፍረት ገልፀዋል። ሚስተር ቤን ራውለንስ  

በስማቸው ባወጡት በዚህ መግለጫ የብድሩን መሰጠት ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 

ህልፈትም ጋር ሊያገናኙ ሞክረዋል።  

 

የሚስተር ቤን ራውለንስ ደብዳቤ መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ቢለዩም ኢትዮጵያ አፋኝ 

ፖሊሲዎቿን እንደቀጠለች ነው። ዓለም አቀፍ ለጋሾችም በቸልተኝነታቸው እንደቀጠሉ ነው 

ብለዋል፡፡  

 

ከዚሁ ጋር አያይዘው አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ተተኪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው መሰየማቸውን 

ተከትሎ የዓለም ባንክ አቶ መለስ ከመሞታቸው በፊት አዘጋጅቶት የነበረውን የኢትዮጵያ አጋርነት 
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ስትራቴጂውን ከ1.15 ሚሊዮን ዶላር ብድር ጋር አፅድቆታል። አዲሱ የአጋርነት ስትራቴጂ ባለፉት 

ሰባት ዓመታት እያሽቆለቆለ ስለመጣው የሰብዓዊ መብት ሁኔታ ወይም አገሪቱ ከአቶ መለስ ህልፈት 

በኋላ ሊያጋጥማት የሚችለውን የተወሳሰበ ፖለቲካዊ ሁኔታ የሚመለከት አንዳችም ነገር የለውም 

ሲሉ ብድሩ እንዳይሰጥ ያላቸውን አቋም ገልፀዋል። ብድሩ ከመፅደቁ በፊት እንዲደናቀፍ ለዓለም 

ባንክ አሳስበው እንደነበረም ያለምንም ሀፍረት ተናግረዋል። 

 

ሚስተር ቤን ራውለንስ ክፉ ቢመኙልንም፣ ክፋታቸው ራሳቸው ውስጥ ተቸንክሮ በቅናት 

ከመንገብገብና ከመወራጨት ያለፈ ብድር ሰጪው ባንክ ውሣኔውን እንዲቀለበስ አላደረገም። ባንኩ 

ያፀደቀውን ብድር መነሻ በማድረግ ባለፈው ሐሙስ የብድር ስምምነቱ በኢትዮጵያና በዓለም ባንክ 

መካከል ተፈርሟል። 

 

ሚስተር ቤን ራውለንስ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነኝ የሚለው ሒዩማን ራይትስ ዎች የተሰኘው 

የሚመሩት ተቋም ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ይፈፀማል እያለ የፈጠራ ድርሰቱን 

እየቸከቸከ የጎን ውጋት ሆኖ መቆየቱ ይታወቃል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ያህል 

የሚያስመርር ሆን ተብሎ የሚፈፀም የሰብዓዊ መብት ጥሰት ይፈፀማል ወይንስ ሒዩማን ራይትስ 

ዎች እንደ ተቋምና ወይም ዳይሬክተሩ በግል ኢትዮጵያ ላይ የሚከተሉት ሌላ ሥውር አጀንዳ 

ይኖራቸው ይሆን? ይህን ጉዳይ ከመሠረቱ ለማጤን በቅድሚያ በኢትዮጵያ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ 

እንመልከት። 

 

ሐዩማን ራይትስ ዎችና ዳይሬክተሩ ሚስተር ቤን ራውለንስ ስለኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብት ጥሰት 

ሲያወሩ ለኢትዮጵያውያን የሚያወሩ አይመስለኝም። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ያላዩትን ሒዩማን 

ራይትስ ዎች ሩቅ ተቀምጦ የሚቸከችከው ሪፖርት ከቀሽም ልቦለድነት የዘለለ ትርጉም ሊሰጣቸው 

ስለማይችል ነው፡፡   

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ በደፈናው “የሰብዓዊ መብት ጥሰት እየተፈፀመብህ ነው ሲባል፣ የተፈፀመበት ሆኖ 

ይሰማዋል።” የሚል ግምት ካላቸውም ተሳስተዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ምን 

እንደሆነ ሰቆቃውን ቀምሶ ያውቀዋል። ስለ ሰብዓዊ መብት ጥሰት የሚያውቀው ተፅፎ አንብቦ ወይም 

በፊልም ተመልክቶ አይደለም። 

 

ከ21 ዓመት በፊት በነበረው የደርግ ሥርዓት ኢትዮጵያውያን እድሜ፣ ፆታ፣ ሙያ፣ የተማረ ከማይም 

ሳይለይ፣ ጥፋታቸው ሳይነገራቸው፣ ጥፋታቸውን ሳያውቁ ታስረዋል። አካላቸው እስኪጎድል በአሰቃቂ 

ሁኔታ ተደብድበዋል። ፍርድ ቤት ቀርበው ሳይፈረድባቸው ለዓመታት በእሥር ማቀዋል። ተገድለው 

አስከሬናቸው ሜዳ ላይ ተጥሏል። 
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ኢትዮጵያውያን እንኳን የአገራቸውን ድንበር ተሻግረው ወደ ሌላ አገር መሄድ በገዛ አገራቸውም 

ከባለሥልጣናት የይለፍ ፈቃድ ውጭ በአገር ውስጥ ከቦታ ወደ ቦታ የመንቀሳቀስ መብትና ነፃነት 

አልነበራቸውም። ወደ ውጭ አገር የመሄዱ ጉዳይ ጭራሽ የማይታሰብ ነበር፡፡ 

 

ኢትዮጵያውያን በገዛ ጉልበታቸውና እውቀታቸው ሀብት ማፍራት አይችሉም ነበር። የሀብታቸው 

ባለቤት የመሆን መብትም አልነበራቸውም። ሊሰማሩበት የሚችሉት የሥራ መስክ በህግ የተገደበ 

ነበር፡፡ ሊያፈሩት የሚችሉትም ሀብት ገደብ ነበረው፡፡ ይህን የሀብት ጣሪያ ገደብ ማለፍ መዘዙ ብዙ 

ነው፤ ያሳስራል፣ የውስጥ ገላ ወደ ውጭ እስኪገለበጥ ያስገርፋል፣ ያስገድላል፡፡ ከጣሪያ በላይ ነው 

የተባለው ሀብት መወረሱ እንደተጠበቀ ማለት ነው፡፡ 

 

ኢትዮጵያውያን የኃይማኖት ነፃነት አልነበራቸውም። መከተል ያለባቸው ኃይማኖት በህግ ተወስኖ 

ነበር። ከተደነገጉት ውጭ ኃይማኖት መከተል በህግ የተደነገጉት ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ 

ይመስል “መጤ ኃይማኖት ተከታይ” በሚል ያሳስራል፣ ያስቀጠቅጣል፣ ያስገድላል። 

 

ኢትዮጵያውያን የአመለካከት፣ የመደራጀት ነፃነት አልነበራቸውም። በሥልጣን ላይ ያለው 

መንግሥት ከሚከተለው የተለየ አመለካከት መያዝ ወይም መከተል እስከ መገደል የዘለቀ ሰቅጣጭ 

ቅጣት ያስከትላል። 

 

ኢትዮጵያውያን ሀሳባቸውን የመግለፅ ነፃነት አልነበራቸውም። እንኳን ሀሳባቸውን ገልፀውና ገና ለገና 

ተቃራኒ ሀሳብ አስበሃል በሚል ግምት ደብዛቸው ከምድረ ገፅ እንዲጠፋ ሊደረግ ይችላል፡፡ ሀሳብን 

መግለፅ ብቻ ሳይሆን ተቃራኒ ተብለው የተፈረጁትን ማዳመጥና ማንበብ አይቀጡ ቅጣት ሊያስቀጣ 

የሚችልበት ሁኔታም ነበር። ዜጎች ባነበቧቸው ፅሁፎች መነሻ እስከ ሞት የሚደርስ ቅጣት 

እንደወረደባቸው እናስታውሳለን፡፡ 

 

ኢትዮጵያውያን የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪዎች ቢሆኑም በብቸኝነት የሚችሉት ቋንቋቸውን የመማር፣ 

የፍትህ አገልግሎትን ጨምሮ ማንኛውንም የመንግሥት አገልግሎት የማግኘት መብትና ነፃነት 

አልነበራቸውም፡፡ በይፋ በታወጀ ሕግ ነበር የተከለከሉት፡፡  

 

ይህ ሁሉ ሲፈፀም ሒዩማን ራይት ዎች ይኑር አይኑር አላውቅም፡፡ ሥራዬ ብሎ እነዚህን በዓለም 

የሰብዓዊ መብት ጥሰት ውስጥ ወደር ያልተገኘላቸውን የመብት ጥሰቶች አሁን በሠላሙ ምድር 

የሚነዛነዘውን ያህል ይቃወም የነበረ ግን አይመስለኝም፡፡ አሁን እነዚህ የመብት ጥሰቶች በሙሉ 

ታሪክ ሆነው በመዛግብት ላይ ቀርተዋል፡፡ ይህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድ አፍ የሚመሰክርለት 

እውነት ነው፡፡ 
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“የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆን ተብሎ የሚፈፀም የሰብዓዊ መብት ጥሰት አለ” ብሎ ሳይሰለች 

የሚነተርከን ሒዩማን ራይትስ ዎችና መሰሎቹ ብቻ ናቸው፡፡ በተደጋጋሚ ከሚያቀርባቸው 

ውንጀላዎች መካከል የዓለም ባንክ በቅርቡ ለኢትዮጵያ የሰጠውን የ1.15 ቢሊየን ዶላር ብድር 

“መሰጠት አልነበረበትም” በሚል ለዚህ አቋሙ መከራከሪያነት ያስቀመጣቸውን ልጥቀስ፡፡  

 

የሒዩማን ራይትስ ዎች ዳይሬክተር ሚስተር ቤን ራውለንስ በደብዳቤያቸው ወይም  በስማቸው 

ባወጡት መግለጫ “ለጋሾች በሽብርተኝነት ወንጀል ተከሰው በእሥር ላይ ስለሚገኙት ዘጠኝ የአገር 

ውስጥ ጋዜጠኞች ወይም በመቶዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እሉረኞች ያሉት ነገር የለም” ብለዋል፡፡ 

 

በቅድሚያ ሙያቸው ጋዜጠኛ የሆኑ ዘጠኝ ግለሰቦች በእሥር ላይ ናቸው በሚል የቀረበው ትክክል 

አይደለም፡፡ “ጋዜጠኞች ታሰሩ” የሚለው ወሬ እስኪሰለቸን ድረስ ሲነገረን ስለቆየ የታሣሪዎቹን 

ስምና ስንት እንደሆኑ የማያውቅ የለም፡፡ ከሦስት አይበልጡም፡፡  

 

እነዚህም በቁጥጥር ሥር በዋሉበት ወቅት ሥራው ጋዜጠኝነት ያልነበረው የቀድሞው ጋዜጠኛ 

እስክንድር ነጋ፣ እንደ ተጨማሪ ሥራ ለጋዜጦች ጽሁፍ የምትልከው (አምደኛ) መምህርት ርዕዮት 

ዓለሙ፣ የአውራምባ ታይምስ ምክትል ዋና አዘጋጅ ውብሸት ታዬ ናቸው፡፡ ከእነዚህ ሦስቱ ውስጥም 

በትክክል በጋዜጠኝነት የሚታወቀው ወብሸት ታዬ ብቻ ነው፡፡ ይህ በእሥር ላይ የሚገኘው ጋዜጠኛ 

በእርግጠኝነት አንድ መሆኑን ያመለክታል፡፡  

 

በእሥር ላይ የሚገኙ ሙያቸው ጋዜጠኝነት የሆኑ ሰዎች ዘጠኝ ወይም ከዚያ በላይ ናቸው እንበል፡፡ 

በየትኛውም መርህ ጋዜጠኛ ወንጀል ፈፅሟል ተብሎ ሲጠረጠር ወይም መፈፀሙ ሲረጋገጥ 

ከመታሰር ወይም በፍርድ ቤት ውሣኔ ከመቀጣት ነፃ ሊሆን፣ ማለትም ከሕግ ተጠያቂነት ነፃ ሊሆን 

አይችልም፡፡ ወንጀሉ በቀጥታ ከጋዜጠኝነት ሙያ ጋር በተገናኘ የተፈፀመ ቢሆን እንኳን ድርጊቱ 

በወንጀልነት የተደነገገ ከሆነ ከመጠየቅ አያመልጥም፡፡ ሁሉም ሰው በህግ ፊት እኩል ነውና፡፡  

 

በአገራችን ወዳለው ተጨባጭ ሁኔታ ስንመጣ በእሥር ላይ የሚገኘው አንድ ጋዜጠኛ ወይም ወይም 

ሒዩማን ራይትስ ዎች ከኪሱ አውጥቶ እንደነገረን ዘጠኙ ጋዜጠኞች የተከሰሱት በኋላም 

ጥፋተኝነታቸው በማስረጃ ተረጋግጦ የተቀጡት በጋዜጣ ላይ ባቀረቡት ሀሳብ አይደለም፡፡ 

የተከሰሱትም የቅጣት ውሣኔ የተላለፈባቸውም ከጋዜጠኝነት ሥራ ጋር በተገናኘ ድርጊት 

አይደለም፡፡ 

 

የተከሰሱትና ቅጣት የተወሰነባቸው ከሙያቸውና ከሥራቸው ጋር ምንም ዓይነት ቀጥተኛ ግንኙነት 

በሌለውና በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በፀደቀው የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ በግልፅ ወንጀል በሚል 

የተደነገጉ ድርጊቶችን በመፈፀም ወንጀል ነው፡፡ የቀረበባቸው ማስረጃም ይህንኑ ብቻ የሚመለከት 

ነው፡፡ 
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ፖለቲከኞች በሚል የተጠቀሱትም ግለሰቦች ሁኔታ ተመሣሣይ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ የአመለካከት 

ነፃነት ተረጋግጧል፡፡  በአመለካከት የመደራጀት፣ ለፖለቲካ ሥልጣን የመፎካከር፣ በሕዝብ ድምፅ 

በሚገኝ ውክልና ሥልጣን የመረከብ ነፃነት ተከብሯል፡፡  

 

አሁን በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች - በክልልና በፌዴራል ደረጃ ተደራጅተው በመንቀሳቀስ ላይ 

የሚገኙት፣ ከዚህ ቀደም በተደረጉ የፌዴራልና የክልላዊ መንግሥት ምርጫ ላይ የተሳተፉት፣ በሕዝብ 

ድምፅ ትልቁ የመንግሥት ሥልጣን አካል በሆነው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ 

መጋራት የቻሉት በዚህ ምክንያት ነው፡፡ ይህ መሬት ላይ ያለ ግልፅ እውነት ነው፡፡ 

 

የአመለካከትና በአመለካከት ተደራጅቶ የፖለቲካ ተሳትፎ የማድረግ መብትና ነፃነት ባልተገደበበት 

ሁኔታ ሰዎች በያዙት አመለካከትና አቋም አይጠየቁም፡፡ በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ 

እሥረኛ የሚባል ነገር የለም፡፡ ሊኖርም አይችልም፡፡  

 

ይህ ማለት ግን ፖለቲከኞች የፖለቲካ እንቅስቃሴያቸውን አስታከው፣ ከዚህም ውጭ ወንጀል በሚል 

በሕግ የተደነገጉ ድርጊቶችን ፈፅመዋል ተብለው ሲጠረጠሩ ሊከሰሱ አይችሉም፣ ጥፋተኝነታቸው 

ሲረጋገጥ የቅጣት ውሣኔ ተላልፎባቸው በእሥር ሊቀጡ አይችሉም የሚለውን አያመለክትም፡፡  

 

የሕግ የበላይነት ባለበት ሥርዓት፣ የመንግሥት ባለሥልጣንም ይሁን ሌላ ፖለቲከኛ ወንጀል ፈፅሞ 

ሲገኝ በሕግ ይጠየቃል፡፡ ሒዩማን ራይትስ ዎች ዘወትር “ፖለቲከኞች ታስረዋል” እያለ ለመነዛነዝ 

በሰበብነት የሚጠቀምባቸው ፖለቲከኛ ተብዬዎች በዚህ የህግ አግባብ የተከሰሱና የታሰሩ ናቸው፡፡ 

ልብ በሉ ሰዎቹ በደርግ ዘመን እንዳሳለፍነው  በዘፈቀደ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ በእሥር ቤት የታጎሩ 

አይደሉም፡፡  በይፋ በፍርድ ቤት ክስ ተመስሮባቸዋል፣ የመከራከር መብታቸውም ተከብሮላቸዋል፡፡ 

 

ሒዩማን ራይትስ ዎች ስለታሰሩ ሰዎች ሲነዛነዝ ታሰሩ የሚላቸው ሰዎች ተገቢ ባልሆነ አኳኋን 

የታሰሩ ስለመሆናቸው አንድም ተጨባጭ መከራከሪያ ለማቅረብ ሞክሮ አያውቅም፡፡ ይህ ተቋም 

እውነት ለሰብዓዊ መብት መከበር የቆመ ቢሆን ኖሮ፣ ሕግን የማስከበር ሥራ - በሕግ የበላይነት 

ዓላማ የዜጎችን ሰብዓዊ መብትንና ነፃነት ማስከበር በመሆኑ፣ ከታሰሩ ሰዎች ጋር በተያያዘ 

የሚያቀርባቸውን ትችቶች በተጫባጭ ማስረጃ ለማስደገፍ ይጨነቅ ነበር፡፡  

 

ለዚህ ጉዳይ አለመጨነቁ ድርጅቱ ዋና ዓላማው ሰብዓዊ መብትን ማስከበር አለመሆኑን 

ያመለክታል፡፡ “የኢትዮጵያ መንግሥት የሰብዓዊ መብት ጥሰት ስለሚፈፅም ብድርና እርዳታ 

አትስጡ” እያለ ለመንግሥታት፣ ለዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማትና ለለጋሾች የሚያቀርበው ውትወታ 

ሚዛን አልደፋ ያለውም በዚህ ምክንያት ነው፡፡  
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ይህን በተመለከተ ሚስተር ቤን ራውለንስ ሰሞኑን ባወጡት መግለጫ “ሒዩማን ራይትስ ዎች 

በኢትዮጵያ ስለሚፈፀመው የሰብዓዊ መብት ጥሰት በማስረጃ የተደገፉ ተከታታይ ሪፖርቶችን 

ሲያወጣ አንዳንድ ከውጭ እርዳታ ፕሮግራም ጋር ተያያዥነት ያላቸው ለጋሾች በግል ከእኛ ጋር 

ይስማማሉ፣ ጉዳዩን ለማጣራት ቃል ይገባሉ፣ በመጨረሻም የእኛን ግኝቶች በይፋ ውድቅ ያደርጋሉ፣ 

ለማጣራት የገቡትንም ቃል ያጥፋሉ፡፡ ጭራሽ ችግሩ መኖሩንም ይክዳሉ፡፡ ኢትዮጵያ ድንቅ 

እድገት እያስመዘገብች ያለች አገር ትሁን ወይም አምባገነናዊ ሥርዓት የሰፈነባት መወሰን 

ያቅታቸዋል” ብሏል፡፡  

 

እዚህ ላይ ለጋሽቹ በመጀመሪያ ውትወታውን አዳምጠው የገቡትን ቃል የሚያጥፉት፣ የተነገራቸውን 

ውድቅ የሚያደርጉት የውሸት ውንጀላ መሆኑን ስለሚደርሱበት ነው፡፡ ሚስጥሩ ይኸው ነው፡፡  

 

ኢትዮጵያ ድንቅ እድገት እያስመዘገበች ያለች አገር መሆኗም አልጠፋቸውም፡፡ የምጣኔ ሀብት 

እድገቱ በተጨባጭ በዜጎች ሕይወት ላይ ያስከተለው መሻሻል ማንም ሊክደው በማይችለው ሁኔታ 

በግልፅ ይታያል፡፡ ሚስተር ቤን ራውለንስ ወደ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ወጣ ብለው አርሶ አደሩን ድሮና 

ዘንድሮ ኑሯችሁ ምን ይመስላል? ብለው እንዲጠይቁ ይመከራሉ፡፡ መልሱ እዚያ አለ፡፡ 

 


