
 

 

 

 

የካቲት 19/ 2007 

ለመብት ተቆርቋሪዎችና ተሟጋቾች ጠቃሚና ወቅታዊ መልዕክት 

የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ ከ 20 ዓመታት በፊት ሲመሰረት አንዱ ምክንያቱ የነበረው በመብት 

አስጠባቂ ድርጅቶች (የሀገር ውስጥና የውጮቹም) ስለተረሱ እስረኞችና መብት አልባ ሕዝቦች ትኩረት ሰጥቶ ለማቅረብ 

ለማሳወቅም ነበር ። ወያኔ ለስልጣን ከበቃ ጊዜ ቀርቶ በደርግ ጊዜም ለምሳሌ አምኔስቲ ኢንተርናሽናል የሚባለውና ሌሎች 

ተቋሞች ያ አረመኔ አገዛዝ በሰፊው ሕዝብ ላይ ያደረሰውን ግፍና የመብት ረገጣ ሳይሆን በዋና መልኩ ተገንጣይ ቡድኖች 

ደረሰብን በሚሉት መብት ረገጣ ላይ ብቻ ያተኮረ ነበር። በወያኔ ጊዜም ይህን የመሰለ ሸውራራ አመለካከት ቀጥሎ  የሀገር 

ውስጡም መብት አስጠባቂ ኮሜቴ ሆነ አምኔስቲና ሌሎች ለምሳሌ በወያኔ እጅ ወድቀው ደብዛቸው ስለጠፉት እስረኞች 

(የኢሕአፓ መሪዎችና አባላት ለምሳሌ)፤ አላግባብ ስለተያዙና ስለታሰሩ ዜጎች (አቶ አበራ የማነ አብ ለምሳሌ) አንዘግብም 

ብለው ቆይተዋል ።  ለኢትዮጵያ ብለው የታገሉትን መርሳቱና እንደ አገዛዞቹ በአሉታዊ ማየቱ የስብዓዊ መብት ድርጅቶች 

ነን ባዮችም በሽታ ሆኖ ቆይቷል ። ኢፖእ አኮን መድረክና ድምጽ ለማሳጥትና አልፎም ለማዳከምና ለማፍረስ ሲካሄድ 

የቆየው ዘመቻ የዚሁ አካል ነው ። 

የሰብ ዓዊ መብት ጉዳይ ለቅርጫ የሚቀርብ ወይም ተሽንሽኖ የሚታይ አይደለም ። መብት ከተረገጠ ይህንን መቃወምና 

ማጋለጥ ያስፈልጋል እንጂ መብቱ የተረገጠበት ላይ ባለ የፖለቲካ ግምጋሜ የተነሳ በይበለው ዓይነት ዝምታ ትክክል 

አይደለም ። የፖለቲካ እስረኞች በሞላ ይፈቱ ነው እንጂ አንድ የህጋዊ ተቃዋሚ መሪ የነበር ሳያፍር እንደተናገረው "የእኛን 

ብቻ ፍቱልን " በሚል የሚቀርብም አይደል ። ለምሳሌ አንዳንድ ግንጠላን የሚያቀነቅኑ ቡድኖች የእኔ ወይም ብሄረሰቤ 

ከሚል ውጭ ሊላው ቢረገጥ ቢረሸን ደንያታ የሊላቸው የሚመስል ከመሆኑም በላይ ታሪክ እንዳሳየው ደግሞ ከመብት 

ረጋጩም ጋር ለማበር ወደ ኋላ የሚሉ አይደሉም ። ይህን ዓይነቱን አሁንም አንድ አይና አመለካከት ማጠየቂያ ለመስጠት 

ደግሞ በቅርቡ የሚሰማው ፈሊጥ "ትኩረት" የሚለው ነው ። ለምን የአንድ ወይ ሁለት ወይም የምርጥ የፖለቲካ እስረኞች 

ጉዳይን ብቻ ታነሳላችሁ ሲባሉ ትኩረት ለመስጠት ነው በሚል ለመሸፈን የሚሞክሩን ማድመጥ ጀምረናል ። በፖለቲካው 

መስክ የ "እኛ" በሆኑት ላይ ብቻ ነው የምናተኩረው ( በይፋ ባይሉትም  ሌላው ገደል ይግባ ዓይነት) ብሎ መመለሱን 

በትኩረት ሽፋን ይቀርባል ማለት ነው። ከሀያ ዓመት በላይ የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞችን ሳይጠቅሱ የቆዩትንና አሁንም  

ቢሆን ስማቸውን ለመጥቀስ የሚቀፋቸውን ሁሉ ተስተካከሉ ማለት አግባብ ያለው ነው ። ወያኔ በጋምቤላ ሆነ በኦጋዴን 

አልፎም በሶማሊያ ምድር ግፍ ሲፈጽም ማጋለጥና ማውገዝ ግዳጅ ነው ። ኢፖእአኮ ለምሳሌ በነታምራት ላይኔ፣ ስዬ አብርሃ 



ወዘተ ህገወጥ እስር ላይ መብት ተጥሷል ብሎ መግለጫዎችን ያወጣ ሲሆን (እነሱ ከታሰሩና ከስልጣን ከተለዩም በኋላ 

እንኳን ደብዛቸው ስለጠፉት እስረኞች ትንፍሽ ባይሉም !) አልፎም በጎረቤት ሀገሮችና ሌሎች ቦታዎችም ስላሉ ረገጣዎች 

ማጋለጡ አልልቀረም ። ትኩረት በሚል እስረኞችንና የተበደሉትን መርሳት ወይም አለማንሳት በፍጹም ስህተት ነው ። 

የሰብ ዓዊ መብት ድርጅቶች ደግሞ የተለየ ሀላፊነት አላቸው -- እንቅስቃሴያቸው በፖለቲካ ምርጫ የሚወሰን መሆን 

አይችልም ። እስረኛ "ማማረጥ " ምናልባት ለቤተሰቦቹ የሚተው ሊሆን ቢችል እንኳን ለ መብት አስጠባቂ ድርጅቶች 

የሚፈቀድ አይደለም ። ብርቱካን ትፈታ ብለው አምርረው የጮሁት በዚያው ልክና ባልተናነሰ ክታሰረች 22 ዓመት ያለፋትን 

ታጋይ አበራሽ በርታን ትፈታ ብለው መጠየቅ ከብዷቸው ቀርቷል ። ዛሬም በአያሌው የተለወጠ እንደሌለ በየሰልፉ 

የምናየው ነው። የመብት ተከላካይ ድርጅት ነን ቢሉም፤የግብረ ሰናይ ድርጅት ነን ቢሉም ከሞላ ጎደል በየሀገራቸው 

የፖለቲካ አቅዋም የሚነዱና አንድንዶቹም አልፈው የስለላ ድርጅቶች አባሎች መሆናቸው የሚታወቅ ነው ። ኢትዮጵያ 

የሚለው ስም ራሱ የሚያማቸውና ለግንጠላ ሀይሎች ብቻ ቆመው የነበሩትንና ያሉትን ባዕድ ድርጅቶችና ግለሰቦች 

ማስታወሱ ይበቃል ። የሙስሊም ኢትዮጵያውያን ትግልና የደረሰባቸውን የመብት ረገጣና ግድያ በተመለከተ፤ የአማራውን 

ሕዝብ መበደል በተመለከተ፤ ወዘተ የሰፈነው ዝምታ የሚጠቀስ ነው ። እስከዛሬ አንድም ኢሕአፓ ተብሎ የታሰረ የፖለቲካ 

እስረኛ የትምና መቼም ለፍርድ አለመቅረቡ ራሱ እንኳን ስንት ጥያቄ ማስነሳት ያለበት ሲሆን በዝምታ ታልፏል ። በጸረ 

ወያኔው ትግል የተሳተፉትና ወያኔ አስሯቸው ደብዛቸውን ያጠፋው እነ ሻለቃ አዱኛ አደም፤ ወታደር ድንቁ ሺፈራው፤ 

ታምራት ግዛቸው፤ ጋዜጠኛ ብርሃኑ እጅጉ፤ ሞት ባይኖር፤ አበበ ዓይነኩሉ፤ወንዱ ሲራክ ደስታ፤ ዮሴፍና ደምሴን ወዘተ ን 

ማን አንስቶ! "ትኩረት" የሰጣችው የለም እንበል ? ስለነሱ ኢፖእ አኮ ያወጣቸውን መግለጫዎችስን ማን ከቁም ነገር 

አስገባው?አንዳንድ ዜጎች ሊያመልኳቸው የሚከጅሉት የባዕድ ተቋሞች በደፈናው ጆሮ ድባ ልበስ ብለው አሉ ። ዛሬ በወያኔ 

መገደላቸው የተረጋገጠው የነጸጋዬ ገብረ መድህንና ሌሎችም ጉዳይ ሲነሳ አምኔስቲም፤ ህዩማን ሪትስ ዋች የተባለውም፤ 

ሁሉም አልሰማንም ብለው ያለፉት ጉዳይ ነው ። ሳይነገራቸው ቀርቶ ሳይሆን ባላቸውና በነበራቸው የፖለቲክ አቅዋምና 

ዝንባሌ የተነሳ ነው ። ይህን ዓይነት አቅዋም የለንም ሲሉ የሚያምናቸው የዋህ ዜጋ ይይኖራል ብሎ መገመቱ ይከብደናል ። 

ስለዚህም ለፖለቲካ እስረኞች ብለን ስንነሳ ከ እንቅስቃሴው የራሳችንን ፖለቲካ ማውጣት፤ ውጪ ማድረግ አለብን ። 

ለሁሉም የፖለቲካ  እስረኛ፡ ለሁሉም የታሰረ ጋዜጠኛ ተማጓች ጠያቂ ሆነን መገኘት ይጠበቅብናል ። ኢፖእአኮ መረጃ 

ባገኘበትና አቅሙ በፈቀደለት መግለጫ እያወጣ አፋኙን ስርዓት ለማጋለጥ ሞክሯል ፡፤ ለሁሉም የፖለቲካ ስደተኞች 

ድጋፍን ሰጥቶ በዳዮችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ሲያጋልጥም ቆይቷል ። ለሁሉምአ ሁሉንም ። ለዘመናዊ ባርነት ስለተሸጡትም 

ቢሆን ከአካባቢው የስብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጆች ጋር በመሆን ሲታገል የቆየ ነው። ዘርና ፖለቲካ አቅዋምን፤ሀይማኖትን 

የልዩነት መሰረት ሳያደርግ--ለሁሉም ። ኢትዮጵያዊ ድርጅት እንደመሆኑ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ቢያተኩርም  በሀገር ጉዳይና 

በመሰረታዊ  መብት ላይ ግን ልዩነትን አላደረገም፤የሚያደርግም አይሆን-- ለሁሉም መብት ይታገላል ። በአሁኑ ጊዜ 

የፖለቲካው ግንዛቤ ጉዳይ ደክም ያለ ቢሆንም፤ በድርጅቶች መሀልም ክፍፍል የሰፈነ ቢሆንም፤ በሰብ አዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብት መከበር ላይ ግን ልዩነት ሊኖርና በ "እኛ እገሌ ላይ ብቻ እናተኩር"፤ "የእኛ እስረኞች ብቻ ይፈቱልን" በሚል 

መሰማራቱ ሊሰማ፤ ሊታይ አይገባውም።  ኢፖእአኮ ስደተኞች በሱዳን ተሰቃዩ፤በኬንያ ስደተኛ ተገደለ፤ በደቡብ አፍሪካ፤

በኖርዌይ፤ በሊቢያና ምስራቅ ዩክሬይን፤ ወዘተ ብሎ ሲዘግብ በዝምታ ማለፍ ምን ሊባል ይቻላል? ይህንኑ ግን ባዕዳን ካሉት 

ተስሽቀዳድሞ በድረገጹ መለጠፋና በራዲዮም ማሰማትስ አያስገምትም ? ወያኔ  ኢፖእ አኮን ለማፍረስ በስልት ሲንቀሳቀስ 

እመታት ያለፉ ቢሆንም ለ ድርጅቱ የተወሰኑ ዜጎች እንጂ ሌሎች ሲረዱት አይታይም ። ለዚህም ምክንያቱ ያው ከቆመለት 



ዓላማና ካለው አቅዋም ጋር የተያያዘ ነውና አቅዋሙን የሚቀይር ሳይሆን ለ 20 ዓመታት በታገለበት መንፈስና አቅጣጫ 

የሚቀጥል ነው ። ወያኔና አጋሮቹን ያጋልጣል፤ ታጋይ ነን ብለው ሕዝብን የሚያጠቁትን ያጋልጣል፤ ለሰማዕትና ለፖለቲካ 

እስረኞች ቤተሰቦች በተቻለው አቅም ይረዳል፤ ማንንም ሳይፈራ እነ ተስፋዬ ጌታቸውን ማን ገደለ ፤ ኮለኔል ታደሰ  ሙሉነህ 

ደብዛው ጠፋ ወዘተ እያለ የሚመለከታቸውን ያጋልጣል ። 

የሰብአዊ  መብት ተቆርቋሪ ድርጅቶችን በሀይማኖትና በብሄረሰብ ደረጃ ክልሎ ለማፍላትና ሁሉንም ነጣጥሎ ለማዳከም 

ሴራውና እንቅስቃሴው የወያኔ ብቻ አለመሆኑ ደግሞ መታወቅ ያለበትም ነው ። ለ 20 ዓመታት ጸንቶ የታገለውን  ኢፖእ 

አኮን ለማፍረስ ወያኔን እያገዙ ያሉትን የፖለቲካ ቡድኖችና ግለሰቦችም አደብ ግዙ ማለታችን የግድ ሆኗል ። 

 

እስቲ በመላ ኢትዮጵያ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ሰባዊ መብት ይከበር ብለን እንጩህ! 

እስቲ አለ አድልዎና ትኩረት የሚል አጉል ሽፋንን ትተን ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ብለን እንታገል !! 

ለኢትዮጵያ ሕዝብ መሰረታዊ መብት መከበር ጸንተው የሚጮሁትን እስቲ ዜጎች ሲረዱ ለማየት ያብቃን !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INJUSTICE ANYWHERE IS  INJUSTICE EVERYWHERE 

SOCEPP, 30 RIGA COVE, WINNIPEG, MB R2P 2Z7, CANADA 

E MAIL: SOCEPP @AOL.COM 

               socepp@socepp.info/    WEB SITE: http://www.socepp.info 

 

http://www.socepp.info/


 

 


