
 

1 
 

  ሂዩማን ራይትስ ዎች እና ሰብአዊ መብት የተሰኙ ጥይቶቹ 

ዮናስ 02/10/13 

የማዕከላዊ አሜሪካንን የርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ American Watch 1981, 1985 ደግሞ 
AsiaWatch 1988 Africa watch,1984 middle east   watch, ተቋቋሙና የWatch ቅርንጫፎች 
አለም አቀፋዊ ቅርጽ ያዙ። እነዚህ ስብስቦችንም The Watch Committees የሚል የጋራ ስም 
ሊሰጧቸው ሞከሩ። 

The Watch Committees ሶሻሊስት ሃገሮችን ከማንኮታኮት በዘለለ ሰብዓዊ መብቶችን በአለም 
አቀፍ ደረጃ የሚያስጠብቅ ጠንካራ አካል ወደመመስረቱ ተጠጉ። ሁሉም ዘመቻ ታዲያ በሮበርት 
በርስቴይን እናUS Helsinki watch በተባለው ድርጅቶቻቸው የተመራ ነበር። 

 እነሆ 1989 ከባዱ መሰረት ተጣለ። ቀደም ብዬ የጠቃቀስኳቸው የሰብአዊ መብት አቀንቃኞችና 
ድርጅቶች በአንድ ተጣመሩና ግዙፉን ተቋም ፈጠሩ Human Rights watch ወይም HRW ሙሉ 
በሙሉ በአሜሪካውያን አመራሮችና አማካሪዎች የሚተዳደር ተቋም ተወለደ። 

የዛሬው ወጋችንም ስለዚህ ግዙፍና አለም አቀፋዊ ተቋም ቁማርና ሰብአዊ መብት የተሰኙ ጥይቶቹ 
መዘከር ይሆናል። 

ከተወለደበት ሳይሆን ከተፀነሰበት ጊዜ ጀምሮና ዛሬ ላይ ስላደረሱትም መንደርደሪያዎቹ በዚህ 
ጽሁፍ እንሰልቃለን። በተለይም ኢትዮጵያን አስመልከቶ ላለፉት ከ10 ያላነሱ አመታት 
የሚያወጣቸው ሪፖርቶች መመሳሰልና እንድምታቸው ላይ እንሞግታለን።|መሠረተ ቢስ ሪፖርቶች´ 
ናቸው ሲል ከሚነግረን መንግስት በስተጀርባ የመሰረተ ቢስነቱን መገለጫዎች እንዳስሳለን። 

ለዚህ ሁሉ ትርክታችን መነሻ የማደርገው ደግሞ የ2013 ወይም ከሰሞኑ የተለቀቀውን (በነገራችን 
ላይ ከሌላው ጊዜ በተለየ ሁኔታ ሪፖርቱ በአማርኛ መዘጋጀቱን ከዚህ በኋላ ከሚኖረን ትረክት 
አንፃር መዝነን እናይ ዘንድ በዚህ አጋጣሚ ለማስታወስ እሻለሁ) እና ኢትዮጵያን የተመለከተውን 
የሰብአዊ መብቶች ሪፖርት Chapters 112447 ነው። 

በእስልምና እምነት ሽፋን በሽብር ተግባር ውስጥ ተሰማርተው በነበሩ ግለሰቦች ላይ የኢትዮጵያ 
መንግስት የወሰደውን ለህግ የማቅረብ እርምጃ |ተሟጋቹ´ HRW ግለሰቦቹን በሽብር የተጠረጠሩ 
ከማለቱ ይልቅ "ተቃዋሚ ሰልፈኞች" በማለት ለሰልፈኞቹ የፀጥታ ሃይሎች የሰጡት ምላሽ 
"የዘፈቀደ አፈሳ፣ እስርና ድብደባ ነበር ይላል። በመቀጠል HRW በኢትዮጵያ መንግስት ላይ 
የተኮሰው ጥይት በጋምቤላ ክልል የሚካሄደውን የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም ነው። መንግስት 
ለሚያካሂደው ሰፊ የስኳር ልማት ሲል 1.5 ሚሊዮን የሚጠጉ ነዋሪዎችን ከቄያቸው አፈናቅሏል 
በማለት ጥይቶቹን በማከታተል የተኮሰው HRW በመቀጠል የሚያነሳው ክስ የስጋ ዘመዱ የሆኑትን 
እና አምጠው የወለዱትን የሲቪል ማህበረሰብ ተቋማትን በተመለከተ ነው። 

የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ ጋዜጠኞች እና ተቃዋሚዎች ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት መበልፀግ ፋና 
ወጊ ናቸው በማለት የሚያንቆለጳጵሳቸው HRW ያለአንዳች ዋቢ ማስረጃዎችና የጥናት ውጤቶች 
በኢትዮጵያ መንግስት እየተሰቃዩ ነው ሲል እሪታውን ያቀልጠዋል።  
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ይህ ያላነሰው HRW |የሙስሊሞች ጉዳይ´ የተሰኘውን መጽሄት "እጅግ ተወዳጅ" ሲል ያለምንም 
ጥናትና ውጤት በሪፖርቱ አሞካሽቶታል። 

ከአሸባሪው ኦብነግ ጋር ከነጦር መሳሪያቸው የተያዙትን እና 11 አመት ተፈርዶባቸው በይቅርታ 
የተለቀቁትን ሲውዲናውያን ጋዜጠኞችንም የኢትዮጵያ መንግስት አፋኝነት እንጂ ከደሙ ንፁህ 
የነበሩ ናቸው ሲል የጲላጦስ እጁን እነሆ ይለናል። 

በመጨረሻም ለጋሽ ድርጅቶችና ሃገራት ይህን የመሰለ የአፈና ድርጊት የኢትዮጵያ መንግስት 
መፈፀሙን እያዩ እንዳላዩ ሆነው የሚያደርጉትን ድጋፍ አለማቆማቸው ተገቢ አይደለም፣ 
ያሳስበኛልም ሲል ሪፖርቱን የሚያጠቃልለው HRW ቀደም ባሉት አመታትም ቢሆን በየወቅቱ 
የሚነሱ አዳዲስ ነገሮችን በፈጠራ ድርሰቱ በማጀብ አክሎ ከማቅረብ በዘለለ ጋዜጠኞች 
ተቃዋሚዎችን እና የሰብአዊ መብት ተቋማትን በተመለከተ የሚያወጣቸው ሪፖርቶች በይዘት 
ደረጃ ተመሳሳይና ቅጅዎች ናቸው። 

ስለሆነም አሁን የምንሞግተው HRW በየትኛው ማስረጃው፣ ስንት ጥናቶች  አድርጎ፣ በየት ቦታ እና 
የትኛውን ምንጭ መሰረት አድርጎ ነው ሪፖርቱን ያወጣው በማለት አይሆንም። ይህን ማለት 
መደምደሚያውን ከወዲሁ እና ከመግቢያው ላይ ግልጽ እንደማድረግ እና እንደወገንተኛ 
ያስቆጥራልና።   

ከሁሉ ይልቅ ግን HRW ስለምን የሲቪል ማህበረሰቦች ተቋማት ያሳስቡታል፣ ይሞግትላቸዋል? 
ከሲቪል ማህበረሰቦች ተቋማትና ግለሰቦች ጋርስ ያለው ታሪካዊ ዳራና ቁርኝት ምን ይመስላል? 
ጋዜጠኞችን እና ተቃዋሚዎችን ስለምን ሲል በሲቪል ማህበረሰቡ ተለዋጭ ጥይትነት 
ይጠቀማቸዋል ብለን ስንጠይቅ የHRW ቁማርተኝነት እና የጥይቶቹን ስሪትና ምንነት ግልጽ 
ያደርግልናል ። 

HRWን በዋናነት የምቃኘው ደግሞ (ሊበሏት ያሰቧትን ከሚሉ የትሮይ ፈረሶች ማንጓጠጫ ለመዳን) 
ከኢትዮጵያ አንፃር ሳይሆን ከሌሎች ሃገራትና የትሮይፈረሶቹ እና ጋላቢዎቻቸው ከሚያውቁት 
እውነታና ታሪክ አኳያ ይሆናል። 

ስለሆነም HRW እንዴት ተቋቋመ፣ በማን ተቋቋመ፣ የተቋቋመበት አላማና ስራዎቹ ሲመዘኑ 
ቁመናው ምን ይመስላል? በእስከ ዛሬ ሂደቱ ያስመዘገባቸው ስኬቶች ወይም ቅሌቶች የትኞቹ 
ናቸው? የሚሉትን ነጥቦች በመፈተሽ ይህንኑ ተንተርሰን HRW ሊመዘን ወይስ ሊመዝን? የሚገባው 
ተቋም ነው የሚል መደምደሚያ ላይ እንደርሳለን። 

  ሁለተኛው የአለም ጦርነት በመርህ ደረጃ አበቃ ከተባለ 30 ያህል ዓመታት አልፈዋል፡፡1975 
ገደማ፡፡ በፖለቲካዊ ልዩነት የሚመራው የሁለቱ ግዙፋን ትንቅንቅ ወደ አንዱ ሊያጋድል የፈለገ 
ይመስላል፡፡ የቀዝቃዛው ጦርነት ድል በእርግጥም ምእራቡ የተሰኘውን ወገን ወደምትመራው 
አሜሪካና ወዳጆቿ እያደላ ነው፡፡ በሶቪየት ህብረት ኮሚንስታዊ ጋሻ የተከለለው የምስራቁ ዓለም 
ግን ከሽንፈት ዳር መቆሙን ልብ ያለው አይመስልም፡፡ 

ከ1948ቱ የበርሊን ግንብ ከለላ ጀምሮ እስከ 1961ዱ የበርሊን መንኮታኮት ድረስ ምዕራቡን ዓለም 

ተፋለመ፡፡ ከእልህ አስጨራሹ የቬይትናም ጦርነት አንስቶ እስከ ኩባ የሚሳኤል እንቆቅልሽ ድረስ 

እጁን ሰደደ፡፡ መካከለኛው ምስራቅ ዘልቆ በየምኪፑር ዘመቻ ከእነ እሥራኤል ተፋጠጠ፡፡ 
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በ1973ቱ የነዳጅ ማዕቀብ አሜሪካ ስትተበተብ ሶቭየትና ወዳጆቿ በቀዝቃዛው ጦርነት መነፅር 

እያዩዋት ተሳለቁ፡፡ በእነዚህና በመሰል የቀዝቃዛው ጦርነት መገለጫዎች የታጀቡትን 30 ያህል 

ዓመታት ቆጥረን ነው እንግዲህ በ1976 ገደማ ወደ ምስራቅ አውሮፓ እንዝለቅ የምላችሁ፡፡ 

  የቀዝቃዛውን ጦርነት ድል ለመቀዳጀት አሜሪካ ካለፉት 30 ዓመታት የተለየ አስገራሚ መንገድ 

መምረጧን ኮሚዩኒስቱ ብረዥኔቭ መጠርጠር አልቻሉም፡፡ ስለዚህ ጠላቶቿ በደረሱትና ባዘጋጁት 

ልብ አንጠልጣይ ሮማንቲክ፣ አድቬንቸር በቃ ሁሉንም ዘውጎች ባካተተው የፖለቲካ ፊልም 

ለመተወን ሶቪየት ህብረት ወደ ፊንላንድ አቀናች፡፡ ከሄልሲንኪው ጉባዔ ለመታደም፡፡ የየዋሁ 

መሪዋ ሊዪኒድ ብሬዥኔቭ እጅ ከአሜሪካ አቻው ጄራልድ ፎርድ ጋር ተጨባበጠ፡፡ 35 ሃገራት 

ከፈረሙበት አደገኛው የሄል ሲንኪው ሰነድ ላይም የብሬዥኔቭ ፊርማ አረፈ፡፡ በዓለም ታሪክ 

መጽሃፋቸው ሳይቀር ብሬዥኔቭ “ፖለቲካዊ ድል” ሲሉ ያሞካሹትን የሄልሲንኪ ስምምነት በርካታ 

የምእራቡ ዓለም ብዙሃን መገናኛዎችም የተጋጋመውን ቀዝቃዛውን ጦርነት “እሳት ያበረደ” ለዓለም 

ሲልም እንደዋና ግብአት የሚታይ ሲሉ በኮማኪ ብእራቸው አጀቡት፡፡ 

የወቅቱ የአልባንያ ፕሬዝዳንት ኤንቨር ሆግዛ ግን እያደር በሚፈቱ፣ ከዓመታት በኋላ በሚተረጎሙ 

ሃሳቦች የተሞላ ወቀሳና ትችታቸውን በሄልሲንኪው ሰነድ ላይ አዘነቡ፡፡ “እናንተ ወዳጆቼ 

ኮሚዩኒስቶች ሆይ ከዚህ ተንኮለኛ ድግስ መታደም አልነበረባችሁም፤ ጠላቶቻችን በሰነዱ 

ጠቅልለው ያስታቀፉን እንቁላል ቅርፊት ብቻ ነው፤ አስኳሉ ከእነሱ ጋር ቀርቷል፡፡” አሉ 

የአልባንያው ፕሬዝዳንት፡፡ 

የእኚህን ሰው ንግግር ለመረዳት ብቸኛው መፍትሄ የሄልሲንኪውን ፊልም በአጭሩ መመልከት 

ነው፡፡ ከፊንላንዱ ጉባዔ እንታደም፡፡ ለአንዱ አስኳሏን ለሌላው ቅርፊቷን ከጣለችው (ከሰጠችው) 

ዶሮ ጋር እንተዋወቅ፡፡ 

በአውሮፓ ደህንነትና ትብብርዙሪያ ያጠነጠነው የፊንላንዱ ጉባዔ  1975 ሃምሌ ማለቂያ ተጀምሮ 

ነሃሴ 1 ተጠናቀቀ፡፡ የ35 ሃገራት መሪዎችና ታዛቢዎችን አሰባስቦ የወቅቱን አንብጋቢ ጉዳዮች 

ሲያነሳ ሲጥል ሰንብቶ ነው የሄልሲንኪው ውጤት እየተባለ የሚጠራውን የስምምነት ሰነድ ለዓለም 

ያበረከተው፡፡ የተሳታፊዎቹ ሀገራት የእርስ በርስ ግንኙነት በሰላማዊ መንገድ እንዲጓዝ የሚያደርጉ 

10 ያህል መርሆችን ያየዘው ሰነድ በጥቅሉ በቀዝቃዛው ጦረኞች መሃል እየጋመ የመጣውን 

ትንቅንቅ ለማብረድ ያግዛል ተብሎ ነው በሞቀ ጭብጨባ የፀደቀው፡፡ ሶቪየትን እና ወዳጆቿን 

ለማሞኘት የሚበቁ በርካታ ፍሬ ነገሮችን ይዟል፡፡ ሃገራት አሁን ባሉበት ሁኔታ ሰላማቸውን 

ጠብቀው ችግሮቻቸውን በውይይት ፈትተው እንዲኖሩ የሚያዘው የሰነዱ ክፍል በዛ በማለቱ ሩሲያ 

እፎይ እንድትል፣ እንድመራ ያስችለኛል በሚል ግምት ሶቭየት ተረጋጋች፡፡ የዋርሶው ሰንሰለቷን 

ለማጥበቅ፣ ጠንካራ ኮሚዩኒስታዊ ስርዓቷን ለማጎልበት ከራሷ ተስማማች፡፡ 
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በእርስ በርስ ትብብር፣ በድንበር አስተዳደርና በሉዓላዊነት ዙሪያ አዋጅ መሳይ የስምምነት ሃረጎችን 

ያካተተው ይህ ሰነድ “ቁማርተኛ” ያስባለውን አካሄድ 7ተኛና 8ተኛ ነጥቦች ላይ በዋናነት 

ባስቀመጣቸው ሃሳቦች አጉልቶ ያልፋል፡፡ ሁለቱ ነጥቦች የሚያትቱት ስለሰብአዊ መብቶች ነው፡፡ 

በተለይም ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ደግሞ በሶቪየት እጅ ስለገቡ የምስራቅ አውሮፓ 

ግዛቶች ስለሚታየው የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ በጥልቀት ያትታል፡፡ በዓለም አቀፉ የሰብአዊ 

መብቶች ድንጋጌ መሰረት መከበር እንዳለባቸው፣ የህዝቦች በሰላም ሃሳባቸውን የመግለጽ፣ የማሰብ፣ 

የመተግበር መብት መገፈፍ እንደሌለበት፣ የመወሰን ነፃነታቸው መጠበቅ እንዳለበት ያብራራል፡፡  

እንዲህም ይላል ስምምነቱ “የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ዋና ከመሆኑ የተነሳ ስምምነቱ በሚያዘው 

አካሄድ ካልተፈፀመ በገለልተኛ አካል የሚገመገምበት መንገድ ይመቻቻል፡፡ የግል ተቋማት 

በሄልስንኪው ስምምነታችን የተቀመጡ የሰብአዊ መብቶች አጠባበቅ እና አከባበር ደረጃዎችን 

እንዲከታተሉ መፍቀድ ይገባናል፡፡ አለ ተንኮለኛው ሰነድ፡፡ እሺ አሉ ገራገሩ ብሬዥኔቭ እና 

ኮሚዩኒስት አጋሮቻቸው፡፡  

አልባንያ ግን አስኳል በሌለው እንቁላል ሰየመችው፡፡ “ይህ” አሉ የአልባንያው ፕሬዝዳንት 

“የኮሚዩኒስታዊ መሰረታችን መገለጫ የሆነውን የዋርሶ ጥምረት ለመናድ የተዘጋጀ ስውር ሴራ 

ነው፡፡ በሰብአዊ መብቶች ሽፋን አሜሪካዊ አስተሳሰቦች እና ፍላጎቶችን ወደ ምስራቁ አለም 

ለማዝመት የተሰናዳ ውስብስብ ቁማር ነው፡፡ እኛን የምዕራባውያን ሸፍጥ ማራገፊያ የሚያደርግ 

ስውር “ደባ” ነው" አሉ፡፡ቁማርተኛው HRW ሰብአዊ መብት ከተሰኙ ጥይቶቹ ጋር የተጠነሰሰው 

ይሄኔ ነው እንግዲህ። 

እነሆ የእኚህ ሰው ግምት ልክ ነበር፡፡ አዲሱ የቀዝቃዛው ጦርነት መሳሪያ በሄልሲንኪው ሰነድ 

በኩል ይፋ ሆነ፡፡ ነዳጅ አይደለም፣ ወንዝ አልያ ሌላ የተፈጥሮ ሃብትም አይደለም፡፡ የኒውክለር 

አኩኩሉም ለጊዜው ቦታ አልነበረውም፡፡ 

አዲሱ መሳሪያ ሰብአዊ መብት ይባላል፡፡ የሰብአዊ መብቶች መከበር፤ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት 

እየተባባሉ መታኮስ፣ መዳማት፡፡ በሰብአዊ መብቶች ጥላ ስር የፖለቲካ ችግኞች ማፍላት፡፡ ጉድ 

በይ ምስራቅ አውሮፓ፡፡ በጎዳና ላይ አመጽ ልትዋከቢ ነው፡፡ ከዋርሶው ወደ ኔቶ፡፡ 

 ከሶቪየት ህብረት ወደ አሜሪካ - - - - ሰብአዊ መብት በተሰኘ ምዕራብ ሰራሽ ድልድይ ልትሻገሪ  

ነው፡፡ በሊበራሎች ክንፍ ልትቀዘፊ ነው፡፡ አንተ ዩሪ ኦርሎቭ የምትባል ልጄ ሆይ የማን ነህ? 

የገራገሯ ሶቪየት ህብረት ጥያቄ እስከ አለም ጫፍ አስተጋባ፡፡ ዩሪ ኦርሎቭ  ማነው? ምን አይነት 

ሰው ነው? ዋጋውስ ስንት ይሆን? 
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ጉደኛው የሄልሲንኪው ሰነድ ገና አንድ ዓመት ሳይሞላው ገራገሯ ሞስኮ ከዚህ ሰውዬዋ ጋር 

ለመተዋወቅ ተገደደች፡፡  

ሙሉ ስም፦ ዩሪ ፊዎዶሮቪች ኦርሎቭ ፤ ዕድሜ፦ 69ነኛውን ሊይዝ ነው ፤ ሥራ፦በዋናነት 

የተዋጣለት የኒውክለር ሳይንቲስት ወይም Neuclar physist 

ዕድሜ ለሄልሲንኪው ሰነድ ዛሬ ዩሪ ከኒውክለሩ ሌላ በሁለት ተጫማሪ መገለጫዎች ይታወቃል፡፡ 

በስደተኛ ተቃዋሚነቱ እና በሰብአዊ መብት ተሟጋችነቱ። የሄልሲንኪው ሰነድ 8 ወር እስኪሞላው 

ድረስ ሶቭየት ስለዩሪ የምታውቀው particle acceleration በተባለው project ውስጥ የፊዚክስ 

ባለሙያ ሆኖ የሚሰራ ዜጋዋ እንደሆነ ነበር፡፡ ግንቦት 12/1976 ሰውዬው የሰጠው ጋዜጣዊ 

መግለጫ ግን የሶቪየት ባለስልጣናትን አስደነገጠ፡፡ በዩሪ ኦርሎቭ አማካይነት የተሰጠው ጋዜጣዊ 

መግለጫ እንዲህ የሚል መልእክት ነበረው፡፡  

"እኔና ሌሎች በጎ ፈቃደኛ ጓደኞቼ  ተሰባስበን አንድ ድርጅት አቋቁመናል፡፡ በቅርቡ ሀገራችን 

የፈረመችውን የሄልሲንኪ ሰነድ እንዴት እየተገበረችው እንደሆነ የማጣራት ስራ እንሰራለን፡፡ አለም 

አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌና የሄልሲንኪው ስምምነት ምን ደረጃ ላይ እንደደረሱ 

እንከታተላለን፤ ለዓለም እናሳውቃለን፡፡ እንዲህ ማድረግ እንደምንችል ደግሞ በሰነዱ ስለተቀመጠ 

ስራችንን በደስታ እንደምንሰራ መግለጽ እንወዳለን፡፡ ድርጅታችን ለትርፍ የተቋቋመ፣ ፖለቲካዊ 

ፍላጎት የሚያራምድ፣ የሌሎች አቋም ማስፈፀሚያ አይደለም፡፡ ስሙም Moscow Helsinki watch 

ይባላል፡፡" አለና 11 የተቋሙን መስራች ግለሰቦች ስም ዝርዝር ይፋ አደረገ፡፡ ከጥቂት ጊዜ በኋላ 

10 የሚጠጉ ታዋቂ ግለሰቦች እንደሚቀላቀሏቸውም ፍንጭ ሰጠ፡፡ 

ይህች ቀን በእውነቱ ሶቭየት ህብረት የሄልሲንኪውን ሰነድ መዘዝ በይፋ ማየት የጀመረችበት ተብላ 

ተመዘገበች፡፡ አሜሪካውያን ግን ቀኗን ለሌላው በማይሰማ አዋጅ የድል ቀን ሲሉ ሰየሟት፡፡ ከዚህ 

በኋላ የዩሪ ኦርሎቭን እና የጓደኞቹን በወራት ልዩነት የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ሆኖ የመገኘት 

እንቆቅልሽ መመለስ ለዓለም ቀላል ሆነ፡፡ 

ኦርሎቭ ማለት በልጅነቱ በስታሊን የተሰበሰበ አዋጅ (Stalinist Collectionization) ብለውታል 

እሳቸው፡፡ መንደሩን የተነጠቀ፣ 1956 አካባቢ ስለሰብአዊ መብቶች ተሟገትክ ተብሎ ከስራው 

የተፈናቀለ፣ በትልልቅ ቦታዎች እየሰራ እንኳን በኮሚዩኒስት ሶቭየት ደስተኛ ያልሆነ ሰው ነበር፡፡  

በዚያ ላይ ወሳኝ በሚባሉ የሶቭየት የኒውክለር ፕሮጀክቶች እና ተቋማት ውስጥ ያገለገለ ፤ ይሄ 

ሁሉ ኦርሎቭን የአሜሪካውያን መሳሪያ ለማድረግ ከበቂ በላይ ነበር፡፡ 
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ሰብአዊ መብቶች የተባሉ ጥይቶች አስታጥቆ ወደ ሞስኮ ባለስልጣናት መተኮስ ብቻ፡፡ 

በእርግጠኝነት ያስሩታል፡፡ ያኔ አሜሪካና ወዳጆቿ “ይፈታ” ሲሉ ይጠይቃሉ፡፡ ቀመሩ ይሄ ነበር፡፡ 

Moscow Helsinki watch በተባለ ጠብመንጃ አማካይነት እንደነ ዩሪ ኦርሎቭ አይነቶቹን ጥይቶች 

መተኮስ ሊያውም ምሁር ተገኝቶ ነው፤ ድው .....እነዩሪ ኦርሎቭ ተተኮሱ፡፡ 

 የእነ ዩሪ ተቋምና የሀገሪቱ ባለስልጣናት በመጀመሪዎቹ አመታት በታቀደላቸው መንገድ ሄዱ፡፡ 

መንግስትም ተቆጣ፤ የተቋሙን አባላት አሰረ፣ ፈታ፣ ደበደበ የሚሉ ሪፖርቶች የምዕራባውያን 

ብዙሃን መገናኛዎችን አጣበቡ አዕምሮአቸው ጤነኛ አይደለም በሚል የውሸት ምርመራ የድርጅቱ 

አባላት ከሆስፒታል እንዲገቡ አደረገች፤ የመንቀሳቀስ መብታቸውን ገደበች፤ በሚሉ ክሶች ሶቭየት 

ህብረት በምዕራባውያን የክስ ችሎት ቆመች፡፡ 

ውንጀላውና ወቀሳው ዘነበባት፡፡ በጥቂት በጎ ፈቃደኞች፣ ትርፍ በማይፈልጉና ፖለቲካዊ ቁመና 

በሌላቸው ግለሰቦች ተቋቋመ የተባለው ጨቅላ ተቋም ግን የሚደክም አይመስልም፡፡ ይባስ ብሎ 

አንድ ሌላ ክንፍ አበቀለ በሚል ጭምጭምታ ታጀበ፡፡ አንድ የ30 እና የ42 ዓመት ጎልማሶች 

1997 ላይ የሆነ  ኮምሽን አቋቋምን አሉ፡፡  

 ኮምሽኑ በፖለቲካ ስም የአይምሮ ህሙማን ናቸው ተብለው ያለ አግባብ ከሆስፒታል የታጎሩትን 

ዜጎች ሁኔታ የማጣራት ስራ እንዳለው መስራቾቹ ተናገሩ፡፡ በሰዎቹ ላይ የተዘጋጁትን የህክምና 

ሪፖርቶች እንደሚያጣሩና፤ ለፖለቲካ ፍጆታ እንደዋሉና እንዳልዋሉ በተለያየ መንገድ 

እንደሚያጣሩ በአፅንኦት ነገሩት ለሶቪየት መንግስት፡፡ ማናችሁ እናንተ አለ፤ መንግስት፡፡ “እኛ 

ነና” አሉ ጎልማሶቹ፡፡ ጀርባቸውን ሲያጣራ ግን ቀደም ሲል ከተጠቀሰው Moscow Helsinki watch 

ጋር ተያያዥነት እንዳላቸውና በጣም የተደራጁ መሆናቸውንም ደረስኩበት አለ መንግስት፡፡ 

ይገርማል በጥቂት ዓመታት ውስጥ ኮምሽኑ ከ400 በላይ "ኬዞችን" በማዘጋጀት ለእነ አሜሪካ 

አስረከበ፡፡ ይሄን ያዩት የሶቭየት ባለስልጣናት የነገሩን ፖለቲካዊ አጀንዳነት በማስቀደም ከእነ 

Moscow Helsinki watch ድብብቆሹን አከረሩት፡፡ አባሎቻቸውን ሲያስሩ መስራቹ ዩሪም ቤቱ 

ዘብጥያ ሆነ፡፡ አሁን ግን የአስቂኙ ድራማ ክፍል አንድ በዚህ መልኩ ተጠናቀቀ፡፡ 

                       

 


