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ፀረ ወይስ ፕሮ ሰብዓዊ መብት 
ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 

 

ሚስተር ቤን ራውለንስ በመግለጫቸው ላይ እንደ ሰብዓዊ መብት ጥሰት ያነሱት ሌላው ጉዳይ 

በመንደር የማሰባሰብ ፕሮግራምን የሚመለከት ነው፡፡ ይህን አስመልክተው “በአምስት የአገሪቱ ቆላማ 

ክልሎች፤ ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ አፋር፣ ሱማሌ፣ የደቡብ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ክልሎች 

1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሕዝብ ትምህርት፣ ህክምና ንፁህ ውኃ፣ እንዲያገኙ በሚል ሰፊ የሰፈራ ፕሮግራም 

ተዘጋጅቷል” ብለዋል፡፡ 

 

ይህንኑ ሲያብራራም “ሰፈራ ለኢትዮጵያ አዲስ አይደለም፡፡ ቀደም ሲል የነበሩት መንግሥታት 

በመንግሥቱ ኃይለማርያም የሥልጣን ዘመን የህብረት ሥራ (Collectivization) በሚል የሚታወቅ 

ነው፡፡ በወቅቱ ሰፊ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ተፈፅሟል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ፕሮግራሙ የ1980ዎቹን 

ረሃብ አስከትሏል፡፡ የአሁኑ መንግሥት የሚፈፅመው ከቀድሞው የሚለየው የውጭ ረጂዎች ውጭውን 

መሸፈናቸው ብቻ ነው፡፡ ሒዩማን ራይትስ ዎች በ2012 ሪፖርቱ ላይ እንዳመለከተው በጋምቤላ 

ክልል በርካታ ሰዎች በኃይል ከመኖሪያ አካባቢያቸው ተፈናቅለው ለም በተባሉ አካባቢዎች 

እንዲሰፍሩ ተደርጎ ለምግብ እጥረት ተጋልጠዋል” ብሏል፡፡ 

 

እርግጥ ነው፡፡ በተለይ በወታደራዊው ደርግ የሥልጣን ዘመን በመንደር የማሰባሰብን ፕሮግራም 

ተግባራዊ ለማድረግ ተሞክሯል፡፡ በወቅቱ የተካሄደውን የመንደር ማሰባሰብ ከአሁኑ የሚለየው 

ሚስተር ቤን ራውለንስ እንዳሉት የአሁኑ በውጭ እርዳታ የሚደገፍ በመሆኑ ሳይሆን፣ በአርሶ አደሩና 

አርብቶ አደሩ ፈቃደኝነት የሚከናወን መሆኑ ነው።  

 

ሒዩማን ራይትስ ዎች ከዚህ ቀደም “በጋምቤላ ክልል ሰዎች ያለፈቃዳቸው በመንደር እንዲሰባሰቡ 

ተደርገዋል” በሚል አንዳች የሚያህል ልቦለድ ጥራዝ ያወጣ ጊዜ፣  ሀሰት መሆኑን በመንደር 

የተሰባሰቡት፣ አንሰባሰብም ብለው በነበሩበት ቀዬ መኖር የቀጠሉት አርሶ አደሮች ምሥክርነታቸውን 

ሰጥተዋል።  

 

አሜሪካ ተቀምጦ ስለ ጋምቤላ ከሚቀባጥረው ሒዩማን ራይትስ ዎች ይልቅ የጉዳዩ ባለቤት የሆነው 

የጋምቤላ አርሶ አደር የተናገረው የበለጠ ይታመናል። በሌሎችም ክልሎች ያለው ሁኔታ ተመሣሣይ 

ነው። ነዋሪው ደግሞ “ማንም በግድ ከቀዬው አላነሳኝም፣ እርግጥ ጥቅሙን ተረድቼ በፈቃዴ 

በመንደር ተሰባስቤያለሁ” ብሏል፤ በቃ፡፡ 
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ሚስተር ቤን ራውለንስ በመንደር ማሰባሰቡን እንደ ሰብዓዊ መብት ጥሰት ነው የተመለከቱት። በኪሎ 

ሜትሮች ተራርቀው በተበታተነ ሁኔታ የሚኖሩት የአምስቱ ክልል ነዋሪዎች የትምህርት፣ የጤና ሌላ 

ማህበራዊ አገልግሎት አጥተው የሚደርስባቸውን አስከፊ ጉስቁልና፣ በቀጣይነት ወደተሻለ የኑሮ 

ሁኔታ የመሸጋገር የተስፋ እጦት ውስጥ መኖራቸው ምንም አላሳሰባቸውም፡፡  

 

ድሮ የጤና አገልግሎት ለማግኘት የሚሄድበት የህክምና ተቋም ያልነበረው ኢትዮጵያዊ አርሶ አደር 

አሁን ከመኖሪያው ቅርብ ርቀት ላይ የህክምና ተቋም ተገንበቶለታል፡፡ ከዚህ አልፎ አርሶ አደሩ ወደ 

ጤና ተቋም ሳይሄድ ሐኪም በየቤቱ እየሄደ እንዲጎበኘው ማድረግ ያስቻለ ሥርዓት ተዘጋጅቷል፡፡  

 

ሚስተር ቤን ራውለንስ በጠቀሷቸው አምስት ክልሎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን “የጤና፣ የትምህርትና 

ሌሎች መሰል መሠረታዊ በማያገኙበት የሥልጣኔን ያህል እድሜ ያስቆጠረ እጅግ ኋላ ቀር የሆነ 

አስከፊ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ መኖር አለባቸው” እያሉን ነው። በሌላ አነጋገር “የጤና አገልግሎት 

ምናቸው ነው፣ ትምህርትስ ምን ይጠቅማቸዋል? …” እያሉ ነው፡፡ እንዲህም አድርጎ የሰብዓዊ 

መብት ተሟጋችነት የለም።  

 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሌላው ሳልጠቅስ ማለፍ የማልፈልገው ጉዳይ “በመንግሥቱ ኃይለማርያም 

የሥልጣን ዘመን በመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም የህብረት ሥራ (collectivaization) ይባል እንደነበረ 

ጠቅሰው ይህም የ1980ዎቹን ረሃብ አስከትሏል” በሚል የገለፁት ነው። 

 

ልብ በሉ የደርግ በመንደር የማሰባሰብ ፕሮግራም የተጀመረው እ ኤ አ በ1984/85 ተከስቶ የነበረው 

አስከፊ የድርቅ ረሃብ ካበቃ በኋላ ነው። ይህ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም በፈቃደኝነት ላይ 

ያልተመሰረተ መሆኑ ተገቢ አይደለም ሊያስብለው ቢችልም፣ የ80ዎቹን ረሃብ አስከትሏል የሚባለው 

ግን ፍፁም ውሸት ነው። ፕሮግራሙ ተግባራዊ የሆነው በተለይ ከ1986 (እ.ኤ.አ) በመሆኑ ይህ ወቅት 

ደግሞ ረሃቡ ያበቃበት ጊዜ ነበር።  

 

ሌላ ከዚሁ ጋር አያይዤ ማንሳት የምፈልገው የመንደር ማሰባሰቡ ፕሮግራም ሚስተር ቤን ራውለንስ 

እንዳሉት ከህብረት ሥራ ጋር የሚገናኘው አልነበረም። የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራሙም በዚህ ስም 

የሚጠራ አልነበረም። የህብረት ሥራ ወይም እርሻ በኢትዮጵያ አቆጣጠር 1971/72 ( እ ኤ አ 

1979/80) የተጀመረው በአብዛኛው ውጤታማ ስላልሆነ ተቋረጠ፣ አብዛኛውም አርሶ አደር 

ያልተሳተፈበት ፕሮግራም ነው። እርግጥ የመንደር ማሰባሰቡ ይህን ዓላማ ያግዛል ተብሎ እንደ 

አመቺ ሁኔታ ታስቦ ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

ሚስተር ቤን ራውለንስ የአሁኑን የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም ማጥላላታቸውን አሳምራለሁ ብለው 

የዘባረቁት ፍፁም የተሳሳተ ወሬ፣ እርሳቸውም ተቋማቸውም ስለኢትዮጵያ አንዳችም የሚያውቁት 

ነገር እንደሌለ፣ ማንም አሉባልተኛ  የሚቀበጣጥረውን ሪፖርት እየያዙ እንደሚዘባርቁ ያሳያል። 
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ሚስተር ቤን ራውለንስ እና ተቋማቸው የማያውቁትን የሚያወሩ ብቻ ሳይሆኑ ደፋርም ናቸው። 

የኢትዮጵያ ሕዝብ የተፈጥሮ ሀብቱን የመጠቀም መብትና ነጻነቱን  ያለምንም ሀፍረት በድፍረት 

ተቃውመዋል። የኢትዮጵያን ሕዝብ መድፈር ዋጋ እንደሚያስከፍል ግን ላሳስባቸው እፈልጋለሁ። 

 

ድፍረት ሆኖ ያገኘሁት |በደቡብ ኦሞ፣ በአካባቢውና ማህበራዊ ሁኔታዎች ላይ ሊኖረው የሚችለው 

ተፅዕኖ በአግባቡ ሳይጠና በትልቅነቱ በአፍሪካ ተጠቃሽ የሆነ ግድብ በመገንባት ላይ ይገኛል።´ 

በሚል የገለፁትን ነው። የኢትዮጵያ መንግሥት በተደጋጋሚ በቂ ጥናት መደረጉን አሳውቋል።  

 

በዚህ ግድብ ግንባታ እጎዳለሁ የሚል ሥጋት አድሮበት የነበረው ወይም እንዲያድርበትና የግድቡን 

ግንባታ እንዲያስተጓጉል ታስቦ የነበረው የኬንያ መንግሥትም በቂ ጥናት መደረጉንና በጥናቱ 

መሠረት ምንም አሉታዊ ተፅዕኖ እንደማያስከትል አረጋግጧል። 

 

ሚስተር ቤን ራውለንስ |በቂ ጥናት ሳይደረግ´ የሚለውን ከኪሳቸው አውጥተው ነው ያወሩት። የተሻለ 

ህይወት መኖርና ብልፅግና የናፈቀው መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በኦሞ ወንዝ ላይ የሚሰራውን 

ግድብና የኤሌክትሪክ ማመንጫ ፕሮጀክት መጠናቀቅ በጉጉት የሚጠብቀውና እንደ ዓይኑ ብሌን 

የሚሳሳለት ነው። ሚስተር ቤን ራውለንስ ይህን የተሻለ ህይወትና የብልፅግና ተስፋው የሆነውን 

ፕሮጀክት ነው እንደ ተራ ነገር ያጣጣሉት፡፡ ድርጊቱን የኢትዮጵያ ሕዝብን መዳፈር ነው ያልኩት 

ለዚህ ነው።  

 

በዚህ አቋማቸው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ክፉኛ የተጋጩ መሆናቸውንም ሊያውቁት ይገባል። ካሁን 

በኋላ ኢትዮጵያውያንን የተመለከተ ምንም ጉዳይ ቢያወሩ ላይሰማቸው እንደሚችልም ሊገነዘቡ 

ይገባል፡፡ የደፈሩትን ያህል ይጠላቸዋልና። ወዳጆቹ ሊሆኑ እንደማይችሉም ይረዳልና። 

 

ሒዩማን ራይትስ ዎችና ዳይሬክተሩ ሚስተር ቤን ራውለንስ በኢትዮጵያና በሕዝቧ ላይ የዚህ ዓይነት 

ግልፅ ጥላቻ ለተንፀባረቀበት ድፍረት ያነሳሳቸው ምክንያት ምንድ ነው? የሚለው የብዙዎች ጥያቄ 

ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በቂ ማብራሪያ መሰጠቱ ይታወቃል። ይህም 

ርዕዮተ ዓላማዊ መነሻ ያለው ነው የሚል ነው ። ሒዩማን ራይትስ ዎችን በገንዘዝብ የሚደግፉት፣ 

ሚስተር ቤን ራውለንስ ሞቅ ያለ ደመወዝ እያጎረሱ የሚያስቀባጥሯቸው ቡድኖችና ግለሰቦች የኒዮ 

ሊበራሊዝም ርዕዮተ ዓለም አራማጆች ናቸው።  

 

ኢትዮጵያ ደግሞ ኒዮ ሊበራሊዝም ድሃ  ሕዝቧን በወጉ መመገብ፣ ደረጃ በደረጃ ወደ ብልፅግና 

ማሸጋገር አያስችልም የሚል ግልፅ አቋም ይዛ፣ በነፃ የገበያ ሥርዓት ማዕቀፍ ውስጥ ልማታዊ 

የኢኮኖሚ ፖሊሲን ተግባራዊ እያደረገች ትገኛለች፡፡ በዚህ አያያዟ እንደ ደቡብ ምሥራቅ እስያ 
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አገራት - እንደ ቻይና በራስዋ መንገድ ማደግ እንደምትችል ኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆኑ አካሄዷን 

ያልወደዱትም ቢሆኑ ተገንዝበዋል፡፡  

 

ፅንፈኛ የኒዮ ሊበራሊዝም ፖሎቲካል ኢኮኖሚ  አራማጆች ይህ አልተዋጠላቸውም፡፡ ይህን ማሰናከያ 

ብለው የያዙት መንገድ በገንዘባቸው ባቋቋሟቸውና ከጀርባ ሆነው በሚያሾሩዋቸው እንደ ሒዮማን 

ራይትስ ዎች ባሉ ተቋማት አማካይነት የፈጠራ ወሬ እያናፈሱ የመንግሥት ሥርዓትን ለማናጋት 

መሞከር ነው፡፡  

 

ይህን በተመለከተ ሚስተር ቤን ራውለንስ እ.አ.አ ጥቅምት 3 ቀን 2012 በስማቸው ባወጡት 

መግለጫ በግልጽ የተናገሩት ነገር አለ፡፡ በመግለጫው ላይ “ኢትዮጵያ በ2020 መካከለኛ ገቢ 

ካላቸው አገራት ተርታ ትሰለፋለች የሚለው የኢትዮጵያ ራዕይ በዓለም ባንክ የትብብር ስትራቴጂ 

ላይ በተደጋጋሚ ተጠቅሷል፡፡ ይሁን እንጂ ይህ እድገት ተግባራዊ የሚሆንበት መንገድ (ሥልት) 

የተጠቀሰው እጅግ በጥቂቱ ነው፡፡ አቶ መለስ የሚያቀርቧቸው የልማት (ዕድገት) አማራጮች 

ከአብዛኞቹ ገንዘብ ከሚሰጧቸው አገሮች ተቃራኒዎች ናቸው፡፡ እኔ ያነጋገርኩዋቸው ባለሙያዎች 

የአቶ መለስን ግድብ የማስገንባት እና በሺህ ሄክታር የሚለካ የአገሪቱን መሬት በሊዝ መስጠታቸው 

ላይ ብዙም አይስማሙም” ብለዋል፡፡ 

 

ይህ የሚስተር ቤን ራውለንስ አቋም የሚመሩት ሒዩማን ራይትስ ዎች የተሰኘ ተቋም ኢትዮጵያን 

እንደ ጎን ውጋት ቀስፎ  ከፍ አልል ዝቅ ያስባለው ምክንያት የሰብዓዊ መብት ጉዳይ ሳይሆን 

ኢትዮጵያ የምትከተለው ፖለቲካዊ ምጣኔ ሀብታዊ ሥርዓት መሆኑን በግልፅ የሚያሳየው በአንደበት 

የተነገረ ምሥክርነት ነው ፡፡ 

 

አዎ፤ ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ካላቸው የዓለም አገራት ተርታ ለመሰለፍ አቅዳ እየሰራች ነው፡፡ 

ባለፉት ዘጠኝ ተከታታይ ዓመታት በተመዘገበ እድገት ይህን  እንደምታሳካ አረጋግጣለች፡፡ ይህን 

ዕቅድ ለማሳካት አገራዊ መግባባትም ተፈጥሯል፡፡ የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለመገንባት 

ሕዝቡ ያሳየው መነሳሳት፣ የአቶ መለስ ህልፈትን ተከትሎ መላው የአገሪቱ ሕዝብ የመለስን ራዕይ 

እናሳካለን በሚል የገለፀው አቋም ዕቅዱን ለማሳካት ያለውን አገራዊ መግባባት ያሳያል፡፡ 

 

ይህን እቅድ ለማሳካት የምትከተለው መንገድ ከተወሰኑ ምዕራባውያን አገራት፣ ሒዩማን ራይትስ 

ዎችን ከሚደግፉ ተቋማትና ግለሰቦች ታቃራኒ ሊሆን ይችላል፡፡ ተቃራኒ መሆኑ በራሱ ውጤታማ 

ሊሆን አለመቻሉን አያመለክትም፡፡ አሁን የዓለምን ምጣኔ ሀብት የምትመራው ቻይና ሌሎች 

በቅርቡ ወደ ብልፅግና የተሸጋገሩ የእስያ አገራት ተሞክሮ ይህን ያረጋግጣል፡፡  

 

እነዚህ አገራት የኒዮ ሊበራሊዝም ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ መርሀ የተከተሉ አልነበሩም፡፡ ስለዚህ 

ኢትዮጵያም በራስዋ ነበራዊ ሁኔታ ላይ በመመስረት በቀረፀችው ፖሊሲ ወደ ብልፅግና መሸጋገር 



 5 

ትችላለች፡፡ ሒዩማን ራይትስ ዎች የበለፀገችው ቻይና በራስዋ መንገድ ወደ እድገት በመገስገስ ላይ 

ሳለች ሳይሰለች ሲኦል አድርጎ ሲያብጠልጥላት እንደነበርም እናስታውሳለን፡፡ አሁንም አልተዋትም፤ 

የሚሰማው የለም እንጂ፡፡  

 

ሒዩማን ራይትስ ዎች ቻይናን ጠምዶ ይዞ የነበረው አሜሪካ በአገሯና ከአገሯ ውጭ ከምትፈፅመው 

የከፋ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ስለምትፈጽም አልነበረም፡፡ ኒዮ ሊበራሊዝም ሁሌም የትም የሚሰራ 

ፖሊሲ አለመሆኑን በተግባር በማረጋገጧ  እንጂ፡፡ 

 

እንግዲህ የሒዩማን ራይትስ ዎችና ዳይሬክተሩ በመግለጫቸው እንዳረጋገጡት፣ በአይዲዮሎጂ 

ምክንያት የዓለም ባንክ በቅርቡ ለኢትዮጵያ ለመስጠት ስምምነት የተፈራረመበትን የ1.15 ቢሊዮን 

ዶላር ብድር ከማፅደቁ አስቀድሞ ብድሩ እንዳይፀድቅ የሚችሉትን ሁሉ ጥረዋል፡፡  

 

ይህን በተመለከተ ዳይሬክተሩ ሚስተር ቤን ራውለንስ “የዓለም ባንክ በሦስተኛው መሠረታዊ 

አገልግሎት ፕሮግራም ለኢትዮጵያ 600 ሚሊየን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ ከመወሰኑ በፊት ባንኩ 

ውሣኔውን አዘግይቶ የባንኩ ገንዘብ ለመብት ጥሰት ሊውል የሚችልባቸውን ሥጋቶች እንዲመርምር 

ሒዮማን ራይትስ ዎች አሳስቦ ነበር፡፡ ባንኩ ግን ይህን አላደረገም” ብለዋል፡፡ 

 

የሚገርመው የመሠረታዊ አገልግሎት ፕሮግራም ቀደም ሲል እንደጠቀስነው፣ ትምህርትን፣ ጤናን፣ 

ግብርናንና መሰል ልማቶችን የሚመለከት ፕሮግራም ነው፡፡ የዓለም ባንክ ለሒዩማን ራይትስ ዎችን 

ችክ ያለ ውትወታ ጆሮውን ያልሰጠው መሠረተ ቢስ ክስ እንደሆነም ስለሚያውቅ ነው፡፡  

 

ከሁሉም በላይ የሚገርመው በሕይወት የመኖር መሠረታዊ ሰብዓዊ መብት ማረጋገጫ ለሆነው የጤና 

አገልግሎት፣ ሰዎች የመሥራት አቅማቸውን አጎልብተው ምርታማ እንዲሆኑ የሚያደርገውንና 

የብልፅግና መነሻ የሆነውን ትምህርት ለማገዝ የሚውለውን የመሠረታዊ አገልግሎት የብድር ገንዘብ 

ነው እንዳይሰጥ አበክሮ የተጨቃጨቀው፡፡ ታዲያ ሒዩማን ራይትስ ዎች ፕሮ ወይስ ፀረ ሰብዓዊ 

መብት ይሆን? 

 


