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June 21, 2017

 ስዩም ተሾመ

………       በኢትዮጲያ ያለው እና በደቡብ አፍሪካ የነበረው የፖለቲካ

       እስረኞችን ሰብዓዊ ክብር የሚጥስ ስርዓት የዘረጋበት ዋና ምክንያት

      በሌሎች ላይ የሚደርሰው ሞትን፥ እስራትንና ስደትን ሳይፈሩ

      በድፍረት የሚጋፈጡትን የመብትና ነፃነት ታጋዮች ለማዋረድ (humiliate)  …ነው። አዎ

        ለፍርሃት ያልተሸነፉ ጥቂቶችን ሰብዓዊ ክብራቸውን በመንካት ውርደት እንዲሰማቸው ለማድረግ

          “  ነው። መሪዎቹን በማዋረድ ብዙሃኑን የፍርሃትና ውርደት ማቅ ለማልበስ ነው። ህዝብ ማንም ምንም

 ”        ሊያደርግልኝ አይችልም በሚል ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንዲገባ፣ በዚህም ለአንድ ዘር/ብሔር

     የበላይነት ፍፁም ተገዢ እንዲሆን ለማድረግ ነው።

            በእርግጥ አፓርታይድ ጨቋኝ ስርዓት ነው። አንደ ማንኛውም ጨቋኝ ስርዓት የብዙሃንን መብትና ነፃነት አያከብርም።

           አፓርታይድ ግን የብዙሃንን መብትና ነፃነት አለማክበሩ እንዳለ ሆኖ የአንድን ማህብረሰብ የበላይነትና ተጠቃሚነት

   ለማረጋገጥ የተዘረጋ ስርዓት ነው።  በከፍል ስምንት  “ ” እንደተገለፀው፣ እኩልነት (equality)   የሰው ልጆች ተፈጥሯዊ

  “ ”  ባህሪ ሲሆን ፍርሃት (fear)          ደግሞ የጨቋኞች መርህና መመሪያ ነው። የአፓርታይድ ስርዓት ግን ከፍርሃት

       “ ” በተጨማሪ ሌላ አንድ መርህና መመሪያ አለው። እሱም፣ ውርደት (humiliation) ይባላል።

           የሁሉም መብትና ነፃነት እስካልተከበረ ድርስ ዜጎች የእኩልነት ጥያቄን ከማንሳት ወደኋላ አይሉም። ጨቋኞችም

            የመብትና ነፃነት ጥየቄ ባነሳው የሕብረተሰብ ክፍል ላይ የኃይል እርምጃ በመውሰድ ጥያቄው ዳግም እንዳይነሳ

             ለማድረግ ጥረት ያደርጋሉ። ይሁን እንጂ፣ እነሱ ከሚፈጥሩት ሽብርና ፍርሃት ይልቅ ተፈጥሯዊ ባህሪን ማጣት ይበልጥ

           ያስፈራል። በጉልበት ለማዳፈን ጥረት በተደረገ ቁጥር ሕዝባዊ ንቅናቄው በስፋትና ዓይነት እየጨመረ ይሄዳል።

         ስለዚህ፣ አንድ አከባቢ በኃይል ያዳፈኑት የሕዝብ ንቅናቄ በሌላ ግዜ እና/      ወይም ቦታ ተመልሶ ብቅ ይላል። ጨቋኞችም

https://ethiothinkthank.com/2017/06/19/ethnic-apartheid-in-ethiopia-part8-the-struggle-bn-equality-and-fear/


         …   ከቀድሞ የበለጠ ፍርሃትና ሽብር በመፍጠር ጥያቄውን በኃይል ለማዳፈን ይሞክራሉ እንዲህ እያለ የእኩልነት

           ጥያቄ ከቀን ወደ ቀን አድማሱን እያሰፋ ሲሄድ የጨቋኙ ስርዓት እድሜው እያጠረ ይሄዳል።

           በኢትዮጲያ ያለው የብሔር አፓርታይድ እና በደቡብ አፍሪካ የነበረው የዘር አፓርታይድ በተመሣሣይ ለተቃውሞ

            አደባባይ የወጡ ዜጎችን ይገድላሉ፣ እስር ቤቶች ከመደበኛ አቅማቸው በላይ በእስረኞች ይሞላሉ። ለምሳሌ፣ የደቡብ

  አፍሪካ አፓርታይድ እ.አ.አ.  በ 1960  ዓ.  ”ም የ Sharpeville  Massacre”   እና በ 1976  ዓ.  ም ደግሞ

በ¨Soweto  Uprising”         በተቃውሞ አደባባይ የወጡ ጥቁር ደቡብ አፍሪካዊያንን ገድሏል። በተመሣሣይ፣

  የኢህአዴግ መንግስት የ 1997      ቱን ምርጫ ተከትሎ፣ እንዲሁም ባለፈው የ 2008  ዓ.   ም እና በ 2009  ዓ.ም

    መጀመሪያ ላይ ተመሳሳይ ግድያ ፈፅሟል።

          በአፓርታይድ ዘመን አንዳንድ የደቡብ አፍሪካ እስር ቤቶች ከመደበኛ የመቀበል አቅማቸው 200%

የሚሆኑ እስረኞች   ይታጎሩባቸው ነበር። ለምሳሌ በቃሊቲ   እስር ቤት ለ 20      እስረኞች በተሰራ ክፍል ውስጥ እስከ 200

     ሰዎች እንደሚታሰሩ አንዳንድ ዘገባዎች ይጠቁማሉ። እ.አ.አ. በ 2000 ዓ.  ም ከ 100000  ኢትዮጲያዊ 85 እስረኞች

     የነበሩ ሲሆን ከአስር አመት በኋላ 124    “እስረኞች አድጓል። World  Prison  Brief”

ባቀረበው ሪፖርት           በኢትዮጲያ የእስረኞች ብዛት የጨመረበት ፍጠነት ከታች ካለው ምስል ላይ መመልከት ይቻላል።

          ከዚህ በተጨማሪ፣ የሕዝቡ አመፅና ተቃውሞ እየጠነከረ ሲሄድ የአፓርታይድ ስርዓት ከተመሰረተ ከ 23  ዓመታት

 በኋላ እ.አ.አ. በ 1985 ዓ.      ም በደቡብ አፍሪካ የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ ታውጇል    ። በተመሣሣይ፣ በኢትዮጲያ አመፅና

      ተቃውሞ እየተስፋፋ በመሄዱ የብሄር አፓርታይድ ከተመሰረተ ከ 26      ዓመታት በኋላ የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ

            ታውጇል። እነዚህ ሁሉ በድልና ጭቆናዎች በሌላ ጨቋኝ ስርዓት ሊፈፀሙ የሚችሉ ናቸው። በአጠቃላይ ጨቋኞች

            ለአመፅና ተቃውሞ አደባባይ የወጡ ዜጎችን እየገደሉና እያሰሩ በብዙሃኑን የሕብረተሰብ ክፍል ላይ በፍርሃት ያርዳሉ።

https://www.nonviolent-conflict.org/the-anti-apartheid-struggle-in-south-africa-1912-1992/
http://www.prisonstudies.org/country/ethiopia
http://www.untoldstoriesonline.com/prisons-and-human-dignity-in-ethiopia/#_ftn6
http://www.sahistory.org.za/article/history-women-prisons-during-apartheid-justin-lawler
http://www.sahistory.org.za/article/history-women-prisons-during-apartheid-justin-lawler
http://www.sahistory.org.za/topic/sharpeville-massacre-21-march-1960


             አመፅና ተቃውሞ እየተባባሰ ሲሄድ ደግሞ የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ በማወጅ የመብትና ነፃነት ጥያቄን በወታደር ጉልበት

  ለማፈን ጥረት ያደርጋሉ።

           የኢትዮጲያና የደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ ስርዓቶች እንደ ጨቋኝ ስርዓት በመግደልና በማስር፣ አንዲሁም በአስቸኳይ

             ግዜ አዋጅ በማስፈራራት ተመሳሳይ መርህና መመሪያ እንዳላቸው ያሳያል። ነገር ግን፣ ከጨቋኝ ስርዓቶች በተለየ እንደ

           አፓርታይድ ስርዓት የሚፈፅሙት የተለየ በደልና ጭቆና አለ። ጨቋኝ ስርዓት የፖለቲካ መሪዎችን፣ ጋዜጠኞችን፣

          የመብት ተሟጋቾችን፣ እንዲሁም ለተቃውሞ አደባባይ የወጡ ወጣቶች በማሰርና በመግደል ብዙሃኑን የሕብረተሰብ

            ክፍል ያስፈራራል። የአፓርታይድ ስርዓት ግን እነዚህን የፖለቲካ ልሂቃንን ለሞት፥ ለእስርና ስደት ከመዳረግ ባለፈ

   ሰብዓዊ ክብራቸውን ገፍፎ ያዋርዳቸዋል።

        ጉዳዩን በዝርዝር ለመረዳት እንዲያግዙን ሁለት ዘገባዎችን በማጣቀሻነት እንመልከት። በመጀመሪያ

“Untold_Stories”   የተባለው ድረ-        ገፅ በኢትዮጲያ ስላለው የፖለቲካ እስረኞች አያያዝ ያቀረበውን ዘገባ

እንመልከት፡-
“the way political prisoners are being treated [in Ethiopia]

is much worse than just substandard; it is torture… The

principle of respect human dignity is limited by adding the

phrase “unless restricted by the penalties imposed on them”

[in] Regulation No. 138/ 2007: Treatment of Federal

Prisoners. This restriction on human dignity is in

contravention of  the constitution which states that everyone

has the right to respect for his human dignity, reputation

and honour” 

    በመቀጠል ደግሞ የደቡብ አፍሪካ የታሪክ ድረ-ገጽ     “እና Independent”    የተባለው ሚዲያ በአፓርታይድ ስርዓት

         ዘመን ስለነበረው የፖለቲካ እስረኞች አያያዝ ካቀረቡት ዘገባ ውስጥ የሚከተለውን እንመልከት፡-
“The Black community of South Africa filled the prisons

during apartheid. Even in prisons Whites and Blacks were

segregated because of  the racial discrimination. Other than

the prisons being overcrowded and the inmates being

tortured, Black South Africans were given lesser and in

some cases unwashed clothes. ….everything about the

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/mandelas-prison-this-is-an-island-here-you-will-die-8996418.html
http://www.sahistory.org.za/article/history-women-prisons-during-apartheid-justin-lawler
http://www.untoldstoriesonline.com/prisons-and-human-dignity-in-ethiopia/#_ftn6
http://www.untoldstoriesonline.com/prisons-and-human-dignity-in-ethiopia/#_ftn6


regime was designed to punish and humiliate black leaders

who had had the temerity to demand equality with whites.” 

           ከላይ እንደተጠቀሰው፣ በዛሬዋ ኢትዮጲያ እና በአፓርታይድ ዘመን በነበረችው ደቡብ አፍሪካ የፖለቲካ እስረኞች

           –አያያዝ ፍፁም ተመሳሳይ ነው። በኢትዮጲያ የፌዴራል እስረኞችን አያያዝ ሁኔታ የሚደነግገው አዋጅ

“Regulation No. 138/ 2007: Treatment of Federal Prisoners” በሕገ-   መንግስቱ የተደነገጉትን ሰብዓዊ

       “መብቶች በምንም አግባብ ሊጣሱ የማይገቡ መሆናቸው እየታወቀ unless  restricted  by  the

penalties imposed on them”        የሚትለዋን ሐረግ በማስገባት በፖለቲካ አስረኞች ላይ አሰቃቂ በደልና

             ጭቆና ይፈፅማል። በዋናነት እንደ ማዕከላዊ ባሉ እስር ቤቶች የሚካሄደው የስቃይ ምርመራ ዓይነት ለመስማት እንኳን

            ይዘገንናል። በደቡብ አፍሪካ የነበረው የአፓርታይድ ስርዓት በጥቁሮች ላይ ተመሳሳይ በደልና ጭቆና ይፈፅም ነበር።

          ከላይ እንደተጠቀሰው፣ የደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ ስርዓት የፖለቲካ መሪዎችን ለመቅጣትና ለማዋረድ የተቀረፀ

         እንደነበረ ተጠቅሷል። በተመሳሳይ፣ በኢትዮጲያ ያለው የእስረኞች አያያዝን የሚደነግገው አዋጅ ሕገ-መንግስቱን

     በሚጥስና የፖለቲካ አስረኞችን ሰብዓዊ ክብር (human dignity)      ለመግፈፍ በሚያመች መልኩ ፀድቆ ተግባር ላይ

            ውሏል። በኢትዮጲያ ያለው እና በደቡብ አፍሪካ የነበረው የፖለቲካ እስረኞችን ሰብዓዊ ክብር የሚጥስ ስርዓት

           የዘረጋበት ዋና ምክንያት በሌሎች ላይ የሚደርሰው ሞትን፥ እስራትንና ስደትን ሳይፈሩ በድፍረት የሚጋፈጡትን

    የመብትና ነፃነት ታጋዮች ለማዋረድ (humiliate) ነው።

…          አዎ ለፍርሃት ያልተሸነፉ ጥቂቶችን ሰብዓዊ ክብራቸውን በመንካት ውርደት እንዲሰማቸው ለማድረግ ነው።

           መሪዎቹን በማዋረድ ብዙሃኑን የፍርሃትና ውርደት ማቅ ለማልበስ ነው። አብዛኛው የሕብረተሰብ ክፍል መብቱና

             ነፃነቱ እየተጣሰ እያየ፣ ማንም ምንም ሊያደርግልኝ አይችልም በሚል ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንዲገባ፣ በዚህም ለአንድ

ዘር/            ብሔር የበላይነት ፍፁም ተገዢ እንዲሆን ለማድረግ ነው። የአፓርታይድ ስርዓት ሕዝብን በፍርሃት ቆፈን፣

           የፖለቲካ መሪዎችን በውርደት ማቅ ውስጥ ለመክተት የሚጥርበትን ምክንያት ሎሬት ዋሌ ሶይንካ (Wole

Soyinka) “  ”         የአይሁዶች አፓርታይድ በፍልስጤማዊያን ላይ እያደረሰ ካለው ሽንፈትና ውርደት አንፃር እንዲህ ሲል

ገልፆታል፡-
“The kind of  power that humiliates is that which compels

the  head  of  a  Palestinian  family  to  sit  helplessly  under

Israeli guns, drenched in tears, as he watches his ancestral

olive grove, the sole family source of  livelihood, fall under

the electric saw, tree by tree, to make way for the very wall

that will, from then on, reduce his space of  volition. Or else
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wake  up  suddenly  in  the  middle  of  the  night  to  find

strangers in your bedroom – a battering ram has knocked a

huge hole in your wall,  and a group of  armed men are

hustling you, your wife and your children into a holding

pen – such experiences must rank as the ultimate erosion of

one’s self-esteem.”  Climate of  Fear, Lecture 4: The Quest

for Dignity, 2004


