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የሰብዓዊ መብት ተቋርቋሪ ወይንስ የድህነት ጠበቃ 

በስንታየሁ ግርማ /sintayehugirima76@gmail.com/ 

የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ሃይል ከውሃ የሚገኝ የሃይል አገልግሎት ሲሆን በቴክኖሎጂ እንደተረጋገጠው በጣም አዋጭ የሆነ ታዳሽ 

የኢነርጂ ምንጭ ነው፡፡በበለጸጉት ሀገሮች የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ሃይል እድገት በአማካይ ከ60 በመቶ በላይ ነው፡፡ በአሜሪካ 

72%፣ በጃፓን 67%፣ በፈረንሳይ 90%፣በጣሊያን 92%፣ በኖርዌይ ከ60%፣ በላይ በቻይና ደግሞ በአሁኑ ጊዜ 50% 

እንዲሁም በ2020 75% ለማድረስ እንዳቀደች  መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ 

መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ያደጉት ሀገሮች የኤሌክትሪክ ሃይላቸውን ሲያሳድጉ 

ስለአካባቢ ብክለት እና ስለየአካባቢው ህብረተሰብ መፈናቀል ያሉት ወይም ያነሱት ነገር አልነበረም፡፡ ሆኖም ግን 

እንደኢትዮጵያ ያሉትንና በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች የሚካሄዱትን ግንባታ የአካባቢውን ህብረተሰብ ያፈናቅላል፣ ታሪክ እና 

ባህላቸውን ያጠፋል፣ አካባቢውን ይበክላል በማለት ሌት ተቀን ያላዝናሉ፡፡ አሁን የግልገል ጊቤ 3  ግድቦች ግንባታን ለምን 

ይቃወማሉ? የሚለው ጥያቄ ለብዙዎቹ እንቆቅልሽ የሆነ ጥያቄ ነው፡፡ 

በእርግጥም የትኛውም የሰው ልጅ ድርጊቶች በአካባቢ ላይ ይብዛም ይነስም ተጽእኖ ማሳደራቸው አይቀርም፡፡ የሃይል 

ማመንጨት ድርጊቶች /የሃይድሮ ፓወር፣ ከጂኦተርማል፣ የንፋስ እና የፀሐይ/ ሁሉም በአካባቢ በተወሰነ ደረጃ ተፅዕኖ 

ማሳደራቸው እንደማይቀር ባለሙያዎች ያስረዳሉ፡፡ የሰው ልጅ ድርጊቶች የሚሳካለትን ከግብ ለማድረስ አሉታዊ የአካባቢ 

ተፅዕኖ ለመቀነስ ማቀድ እና መተግበር ለዘላቂ ልማት ወሳኝ ነው፡፡ ባለሙያዎች እንደሚሉት በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ደረጃ ያለው 

ልማት ለማምጣት ከሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር የተሻለ ታዳሽ የሃይል ምንጭ የለም፡፡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በአሜሪካ 

የሃይድሮ ወር ሥራ ላይ መዋል ከጀመረ 80 ዓመታት እያለፉት ነው፡፡ ታዲያ ይኸው ፕሮጀክት በ700 ሺህ ሄክታር የሚሆን 

በረሃማ የሆነ የምዕራብ አማሪካ ግዛቶችን ወደ ለም መሬት የቀየረው ነው፡፡ በፕሮጀክቱ ምክንያት አስተማማኝ የውሃ ምንጭ 

እንዲኖር አድርጓል፡፡ ይህ ብቻ አይደለም አዲሷ የላስ ቬጋስ ከተማም በሃይድሮ ፓወር ፕሮጀክት ምክንያት የተፈጠረች ናት፡፡ 

ታዲያ እውነታው ይህ ከሆነ ለምን የኢትዮጵያን የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ልማትን ይቀወማሉ?  የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ( 

HRW )እ.ኤ.አ በ1978 የግል መያድ በሚል ሽፋን ተቋቋመ፡፡ የተቋቋመበት ዋና አላማ ሔሊስንኪ ስምምነት ተግባራዊነት 

ለመከታተል በሚል የተቋቋመ ነው፡፡ ስምምነቱን ያፀደቁት በወቅቱ የኮሚኒዝም እና የሶሻሊዝምን መስፋፋት ለመግታት 

እንዲያስችል ታስቦ ነው፡፡ በእነሱ መለኪያ መሠረት የሰብዓዊ መብትን የማያከብር ሀገር በሚዲያ እና በአደባባይ ሐፍረት 

እንዲሰማው ማድረግ ነበር፡፡ ስለዚህ የዚህ ስትራቴጂ ዋና አስፈጻሚ ከ1978 ጀምሮ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች (HRW) 

ነው፡፡ 
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ሆኖም ግን "አንድ ጣት ወደ ሌላው ስታሳይ 3 ጣቶች ወዳንተ ያመለክታሉ" እንዲሉ የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ነኝ የሚለው 

ድርጅት የራሱን መርህዎች እየጣሰ ዛሬ የቀለም አብዮት አባት ከተባለው የጆርጅ ሦሮስ ጥገኛ እስከመሆን ደርሷል፡፡ 

በድርጅቱ መርህ መሠረት ከመንግሥት ወይንም ከመንግሥታት ጋር ንክኪ ካላቸው ግለሰቦች ጋር ገንዘብ አይቀበልም፡፡ ሆኖም 

ግን ከጅዳ እና ከሳኡዲ አረቢያ መንግሥት ገንዘብ እንደተቀበለ "ሞኒተር ኤንጆአስ " የሚባል ድርጅት መረጃውን ይፋ 

አድርጓል፡፡ እ.ኤ.አ በ2009 የድርጅቱ የመካከለኛው ምሥራቅ ኃላፊ ሳኡዲ አረቢያ በመሄድ ከባለሃብቶች እና ከ2 የመንግስት 

ባለሥልጣን ጋር መነጋገራቸውን ኃላፊውም አምነዋል፡፡ ሆኖም ግን ኃላፊው የገንዘብ እርዳታ የተቀበሉት ከባለሃብቶች እና 

ከምሁራን እንጂ ከመንግሥት ባለስልጣናት አይደለም በማለት አሳፋሪ ክህደት ፈጽመዋል፡፡ ለመሆኑ መንግሥት እና ሃብት 

እንደመካከለኛው ምሥራቅ ባሉት ሀገሮች ሊነጣጠሉ ይችላሉን? እንደ ሳዑዲ በንጉሣዊ ቤተሰብ የሚተዳደር ሀገር የሰብዓዊ 

መብት ተሟጋች ባለሃብቶች እና ምሁራን በባለሥልጣናት ፊት ለሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪው ለሳኡዲ የሰብዓዊ መብት ጥሰት 

መረጃ መስጠት ይችላሉ? የሚለው ጥየቄ ምላሽ ከድርጅቱ የመካከለኛው ምሥራቅ ኃላፊ ካልሆነ በስተቀር ማንንም ሊያሳምን 

አይችልም፡፡ "መልከ ጥፉ በስም ይደግፉ" እንዲሉ የድርጅቱ ኃላፊ በወቅቱ ያነሳው በሳኡዲ ስላለው የሰብዓዊ መብት ጥሰት 

እንጂ በሌላ አካልስ አምስት ሣንቲም አልተቀበሉም ብለዋል፡፡ ሆኖም ግን በቁጥር አናሳ የሆኑት የሱኒ እምነት ተከታዮች 

የመንግሥት ስልጣን በቁጥጥር ሥር አውለው አብዛኛዎቹን የሺዓ ተከታዮች የሚታፈንበት ሀገር የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪው 

ያለው ነገር የለም፡፡ ከተለያዩ ምንጮች መረዳት እንደሚቻለው  ድርጅቱ ከሳዑዲ መንግስት ገንዘብ ተቀብሏል፡፡ለዚህም ነው 

ድርጅቱ በሳኡዲ አረቢያ ላይ መለሳለስ የሚያሳየው፡፡ የሀገሬ ሰው "ውሻ ባበላበት ይጮኸል” እንደሚለው እራሱ የወጣውን 

መርህ የሚጥስ፣  ሌላውን ሊወቅስ፣ ሊከስ፣ ሞራላዊ ብቃት የለውም፡፡ 

የድርጅቱ ዋነኛ የገንዘብ ምንጭ የጆርጅሶሮ ንብረት የሆነው ኦፕን ሶሳይቲ ፋውንዴሽን ነው፡፡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት 

ከ2011 ጀምሮ የሦሮስ ንብረት ለድርጅቱ 12 ሚሊዮን ዶላር ለግሷል፡፡ ሦሮስ እ.ኤ.አ. በ2011 በሚቀጥሉት 10 ዓመታት 

100 ሚሊዮን ዶላር ለመለገስ ቃል ገብቷል፡፡ ጆርጅ ሦሮስ በዓለም ላይ የመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን (መ.ያ.ድ ) መረብ 

የፈጠረ ሰው ነው፡፡ በጆርጅ ስም የተቋቋሙ በስመ መ.ያ.ድ ከእነሱ ርዕዮተ ዓለም ጋር የተለየ የሚከተሉት ሀገሮችን እና 

መንግሥታት ለመለወጥ ስፍር ቁጥር የሌላቸው መያዶችን በብዙ ሀገራት መስርቷል፡፡ በእነዚህ መያዶች አማካኝነት ደግሞ 

በየሀገሩ ያሉ ወጣቶች እየተመረጡ በአልበርት አንስታይን እና በኦፕን ሶሳይቲ ኢንስቲትዩት የማህበራዊ ድረ ገጾችት /ቲወተር 

እና ፌስ ቡክ/ በመጠቀም የቀለም አብዮት ማለትም በሰላማዊ መንገድ መንግሥትን ስለመለወጥ ስልጠና ወስደው ይመለሳሉ፡፡ 

እ.ኤ.አ. በ2010 የጆርጅ ሦሮስ ኦፕን ሶሳይቲ በተሰጠ ገንዘብ አምባገነንነት ወደ ዴሞክራሲ ይቀየራልን? “በአፍሪካ የአሳታፊ 

ሚዲያ ተስፋ” በሚል ርዕስ ለስልጠና የሚውል ገንዘብ ሲሰጥ ትኩረት ከሚሰጥባቸው ሀገሮች አንዷ ኢትዮጵያ መሆኗን የኦፕን 

ሶሳይቲ ድረ ገጽ አስፍሮ ነበር፡፡ የሰርቪያ እና የዩክሬን አብዮተኞችም በአልበርት አንስታይን የወሰዱት ስልጠና ወደ አመጽ 

ለመቀላቀል እንደጠቀማቸው አምነዋል፡፡ ሦሮስ ለሂውማን ራይትዎች/HRW/ ገንዘቡን ሲሰጥ በተለይም በደቡብ በፍጥነት 

በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች እንዲያተኩር መክሯል፡፡ ምክንያቱ የእነዚህ ሀገሮች ባንኮች  በመንግሥት ቁጥጥር ሥር መሆናቸው 

ነው፡፡ የቀለም አብዮቱ ከተሳካ በእነዚህ ሀገሮች ያሉ ባንኮች በፕራይቬታይዜሽን ስም ወደ ወደ ጆርጅሦሮስና መሰሎቹ 

ይተላለፋሉ፡፡ ሰውዬው የለየለት የፋይናንስ ቁማርተኛ ነው፡፡ እ.ኤ.አ በ1992 በእንግሊዝ “ጥቁር ረቡዕ” የሚለውን ቀውስ 

ያደረሰ ነው፡፡ሦሮስ የፓውንድ ዋጋ እንደሚቀንስ ገምቶ ነበር፡፡ ከዛም 6 ነጥብ 5 ሚሊዮን ተበደረ፡፡ ወዲያውኑ ወደ ጀርመን 
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እና ፈረንሳይ ምንዛሬዎች ለወጠው፡፡ የእንግሊዝ መንግሥት ከአውሮፓ ህብረት የጋራ ገንዘብ መገበያያ መድረክ የወለድ 

ምጣኔን ተመጣጣኝ ለማድረግ ባለመፈለጉ የፓውንድ ዋጋ አሽቆልቁሎ ነበር፡፡ በሴምፕቤተር 26/1992 ረቡዕ ቀን 

የተበደረውን ገንዘብ ዋጋው በቀነሰው ፓውንድ ሲከፈል 1 ቢሊዮን ፓውንድ አተረፈ፡ በዚህም የተነሳ የለንደን ባንክ የዘረፈው 

/የሰበረው/ ቢሊዬነር ተባለ፡፡ በተመሳሳይ መልኩ ጆርጅ ሦሮስ የፓውንድ ዋጋ ሲቀነስ የአክሲዮን ገበያ እንደሚያንሰራራ 

አስቀድሞ ገምቶ የ350 ሚሊዮን” ፓውንድ አክስዮን ገዝቶ ነበር፡፡ ከእነዚህም ከፍተኛ የቁማር ጨዋታ በሚሊዮን የሚቆጠር 

ፓውንዶች አግበስብሷል፡፡ እንግዲህ የዚህ ምንዛሬ እና የአክስዮን ቁማርተኛ ነው የሰብዓዊ መብት ዋነኛ የገንዘብ ምንጭ፡፡ 

በመቀጠል የሂውማን ራይት/HRW/ አመራሮች እና ኤክስፐርቶች ጥንቅር በማየት ምን የህል ወገንተኝነት እንደሚያጠቃቸው 

እና አንዳንዶቹ ደግሞ የሰብዓዊ መብት ጥፋት የፈፀሙ መሆናቸውን እንይ፡፡ ማርክ ጋርላስኮ የመካከለኛው ምሥራቅ የጦር 

ወንጀል ምርመራ ኤክስፐርት ነው፡፡ ነገር ግን ለፔንታጎን የኢራቅ የደህንነት ክትትል ከፍተኛ ተንታኝ ሆኖ ሰርቷል፡፡ ግለሰቡ 

በራሱ በኢራቅ ለደረሱ ወደ 50 የአየር ጥቃቶች ማለትም በመቶ የሚቆጠሩ ንፁሃን ዜጎች ጭፍጨፋ ላይ እንደተሳተፈ 

አምኗል፡፡ የኢራቁን አሊ ሀሰን አልመጅድ /ኬሚካልአሊ/ ለመግደል በተደረገው ያልተሳካ ሙከራ በባስራ በአፕሪል 

5/2003 17 ንፁሐን ዜጎች በተገደሉበት ተሳትፏል፡፡ 

ጋርላስኮ የሰብዓዊ መብት ተቆርቆሪ ድርጅቱን ይህን ስብዕናውን ይዞ ነው በ2004 የተቀላቀው ፤  የናዚን ምስል በመሰብሰብም 

ከመታወቁም በላይ የናዚ የብረት  ምስል አድርጎ በድረ ገጽ ፎቶውን ለቋል፡፡ 

ጆስትሮክ በድርጅቱ የመካከለኛውን ምሥራቅ ከፍተኛ ኃላፊ ነው፡፡ ስትሮክ የመጽሄት ኤዲተር በነበረበት ወቅት እ.ኤ.አ 

በ1972 በሙኒክ ኦሎምፒክ 11 የእስራኤል ስፖርተኞች እና አሰልጣኞችን የገደሉትን አሞካሽቶ መጻፉን መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ 

ሌላው የሰብዓዊ መብት ድርጅት ድክመት የሚከተለው የአጠናን ዘዴ ነው፡፡ በተለይም የመረጃ ምንጭ አስተማማኝነት እጅግ 

አጠያያቂ ነው፡፡ የአይን እማኝ ተብለው የሚቀርቡት ብዙውን ጊዜ ፊት ለፊት  ብቃት ባለው ባለሙያ መጠይቅ 

አይቀርብባቸውም፡፡ ይባስ ብሎ ኢትዮጵያን በተመለከተ ሲዘግብ  ተቃዋሚ ድርጅቶችን፣ በሽብር የተፈረጁትን ኦነግ እና 

ኦብነግን፣ ሁሉንም ማግኘት ወይንም ማጣት በሚለው መርሃቸው ብቻ የተቀናጁ አንዳንድ የተቃዊሚ ድርጅት አመራሮችን 

በምንጭነት ይጠቀማል፡፡ በአካል በቦታው በመገኘት አያረጋግጥም፡፡ስለጉዳዩ የመንግሥስትን ምላሽ አይጠይቅም ወይንም 

ግንዛቤ አያስገባም፡፡ አንዳንዴ በድረ ገጽ የተለቀቁ መረጃዎችን ይጠቀማል፡፡ 

በአጠቃላይ የድርጅቱ ዘገባ ብዙውን ጊዜ ወገንተኛ የሆነ ሳይንሳዊ ትንተና የሚጎድላቸው ናቸው፡፡ ሳይንሳዊ ያልሆነው እና 

በፖለቲካዊ ተፈጥሮ ላይ የመሰረተው የድርጅቱ ሪፖርት ከቀዝቃዛው ጦርነት የተወሰደ የፖለቲካ መሳሪያ ከመሆን የዘለለ 

አያደርገውም፡፡ ብራድ አዳምስ የኤስያ የድርጀቱ ዳይሬክተር ነው፡፡ እ.ኤ.አ. በጃንዋሪ 23/2012 አደምስ ቻይና “የምዕራብ 

የገበያ” ዓይነት ያስፈልጋታል ብለዋል፡፡ ይህ ማለት ቻይና ከምዕራቡ የተለየ የኢኮኖሚ ስርዓት መከተል የለባትም ነው፡፡ ከዚህ 

የበለጠ የፖለቲካ ወገንኝነት ማሳያ የለም፡፡ 

እንግዲህ ይህንን የመሰለ ድርጅት ነው፤ነጋ ጠባ በኢትዮጵያ ላይ የአዞ እንባን የሚያፈሰው፡፡ አንዳንዶች እዚህ አፋቸውን 

ሲከፈቱ ድርጅቱ ከኒዬርክ ይጮኸል፡፡ ለመሆኑ ድርጅቱ በኢትዮጵያ ላይ ለምን በተለየ ሁኔታ ይዘምታል የሚለው ወሳኝ ጥያቄ 
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ነው፡፡ የመጀመሪያው ምክንያት ኢትዮጵያ እየተከተለችው ያለው የልማት ርዕዮተ ዓለም እነሱ ከሚከተሉት የተለየ መሆኑ 

ነው፡፡ ይህ ርዕዮተ ዓለም ማንም ሊክደው የማይችል እድገት እያመጣ ነው፡፡ ስለዚህ ይህ ርዕዮተ ዓለም ወደ ሌሎች የአፍሪካ 

ሀገሮች ተስፋፍቶ “የጥቁር አፍሪካ ህዝብ ከድህነት ተላቆ” በዓለም በፖለቲካ እና በኢኮኖሚ እኩል ተወዳዳሪ እንዲሆን 

አይፈልጉም፡፡ 

እነ ጆርጅሦሮስ ከተጠናወታቸው የፋይናንስ ቁማር ለመላቀቅ መቼም አይፈልጉም፡፡ ስለዚህ ለአንዳንድ ሀገራት እድገት 

መሠረት ከሆኑት መካከል ዋነኛ የኢኮኖሚ ተቋማት (Commending Economic Height) ባንኮች ፣ቴሌ የመሳሰሉት 

በዓለም አቀፍ ጨረታ ስም በራሳቸው ቁጥጥር ሥር እንዲገባ ይፈልጋሉ፡፡ ከዛም የየሀገሩ የፖለቲካ ኢኮኖሚ የሚይዙበት 

ይሆናል፡፡ ይህ በኢትዮጵያ ሊሆን እንደማይችል ዊክሊክ ያወጣቸው መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ ዊክሊክ የኢትዮጵያ መንግስት 

ባለስልጣን እንደእኩል ተወዳዳሪ ካልታዩ የሌሎችን አዛዥነትን ለመቀበል ፈቃደኛ እንዳልሆኑ አስቀምጧል፡፡ ኢትዮጵያም 

በታታሪ ህዝቦች እና በመንግሥታችን ቁርጠኝነት የግልግል ጊቤን 3 እውን ያደርጉታል፡፡ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባዩ 

HWR የድህነት ጠበቃነቱን ይቀጥልበታል፡፡  

በተለይም ጊዜው የምርጫ ነውና ዘመቻው ተቀናጅቶ ይቀጥላል፡፡ እና ደግሞ  "ግመሎች ይራመዳሉ ውሾች ይጮኃሉ" 
የሚለውን አባባል ይዘን  የሀገራችንን ህዳሴ እናረጋግጣለን፡፡ 


