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ካለየህግ የበላይነት ሰብአዊ መብት አይከበርም 
 

ለሚ ዋቄ 

08/18/14 

 

አብላጫው ኢትዮጵያዊ “አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሂዩማን ራይትስ ዎች፣ ሲፒጄ . . . 

ኢትዮጵያን የሚመለከት የሰብአዊ መብት አያያዝ ሪፖርት አወጡ።” ብትሉት ምንም 

አይገርመውም ወይም አዲስ ነገር አይሆንበትም።  የማይገርመውና እንደ አዲስ ነገር 

የማይመለከተው የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈፀም የተለመደ ሥለሆነ አይደለም። ከዚህ 

ይልቅ በማንኛውም ጉዳይ ላይ የልማት ስራዎችን ጭምር የፈጠራ የሰብአዊ መብት ጥሰት 

ወሬ እያበጁ “የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈፅሟል” የሚሉ ሪፖርት ተብዬ ድርሰቶችን  

በማውጣት ስለሚታወቁ ነው። ምም ቢያወሩ ከባለፉ ዓመታት መሰረተ ቢስ ሪፖረቶች 

እንደ አንዱ ከመመልከት ያለፈ ዋጋ የሚሰጣቸው የለም። 

 

ታዲያ እነደጀርባ ላይ ቅማል ኢትዮጵያ ላይ ተለጥፎ ከፍ ወይ ዝቅ አልል ያለው አምነስቲ 

ኢንተርናሽናል በመሰሎቹ ታጅቦ ወትሮ ከሚያወጣው እጅ እጅ ያለ የፈጠራ መግለጫ 

ለየት ያለ አቀራረብ ያለው አንድ አዲስ ነገር አሰምቶናል። ይህም ለጠቅላይ ምኒስትር 

ኃ/ማርያም ደሳለኝ የተፃፈ ደብዳቤ ነው። ይህን ደብዳቤ አንዳንዶች “ተማፅኖ” ብለውታል። 

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናልና መሰሎቹ ለጠቅላይ ምኒስትር ኃ/ማርያም የፃፉት ደብዳቤ 

በሽብርተኝነት ወንጀል ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸውን ሰባት ራሳቸውን ጦማሪያን 

ብለው የሚጠሩ እንደማንኛውም ዜጋ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሃሳባቸውንና አቋማቸውን 

ሲገልፁ የነበሩ ግለሰቦችን እንዲሁም ሦስት ሥራቸው ጋዜጠኛ የሆኑ ግለሰቦችን 

የሚመለከት ነው።  እነአምነስቲ ኢንተርናሽናልና ጭፈሮቹ በእነዚህ ተጠርጣሪ ተከሳሾች 

ጉዳይ ላይ የፃፉት ደብዳቤ “የ ‘ጦማርያኑ’ እና ሥራቸው ጋዜጠኛ የሆኑ ግለሰቦች ላይ 

የተመሰረተው ክሥ አሳስቦናል።” የሚል ነው። “በተከሳሾቹ ላይ ሰብአዊ መብት ጥሰት 

ይፈፀማል የሚል ስጋት አለን” ባዮች ናቸው። 

 



2 
 

እንግዲህ ብዙዎች “ ‘እነ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ደብዳቤውን የፃፉት እርግጥ በተጠርጣሪ 

ተከሳሾቹ ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት ይፈፀማል’ የሚል ስጋት አድሮባቸው ነው ወይ?” 

ሲሉ ይጠይቃሉ። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የኢፌዴሪን ሕገመንግስታዊ ሥርአት የተቀበሉትም 

ሆኑ ያልተዋጠላቸውና በፅንፈኛ በተቃዋሚ ጎራ የተሰለፉ ኢተዮጵያውያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን አንድ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። ይህም አምነስቲ ኢንተርናሽናልም ሆነ 

ሂዩማን ራይትስ ዎች ሌሎች መሰሎቻቸውን ጨምሮ የሰበአዊ መብት ጉዳይ እንደአጋጣሚ 

የሚያከናወኑት እንጂ ዋናው የተቋቋሙበት ዓላማ ያለመሆኑ የሚያወቁ መሆናቸው ነው። 

በዚህ ላይ፣ የኢፌዴሪን ሕገመንግስት በተቀበሉትና በፅንፈኝነት በሚቃወሙት መሃከል 

ያለው ልዩነት፣ የመጀመሪያዎቹ የሰብዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉት ቡድኖች 

በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ የሚያቀርቡት ሪፖርት ከርዕዮተ ዓለም የመነጨ 

በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብነት በመሆኑ ሲጠየፉት፣ በፅንፈኝነት ሕገመንግስቱን 

የሚቃወሙት ደግሞ “የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈፅሟል” በሚል የሚያደርጉትን ጣልቃ 

ገብነት መንግስትን በማንበርከክ ከስልጣን አስወግዶ ሥልጣን የማግኘት ዕድል 

ያስገኝልናል በሚል ተስፋ ይናፍቁታል። ሁለቱም ግን  የፈጠራ ወሬ መሆኑን ያውቃሉ። 

አብዛኛው ሪፖረቱ ላይ የሚቀርበው ቅውንጀላ በራሳቸው በፅንፈኛ ተቃዋሚዎቹ ተፈጥሮ 

የሚሰጥ በመሆኑ ውሸት መሆኑን ከማንም በላይ የሚያውቁት መሆኑን ልብ በሉ። 

 

አምነስቲ ኢንተርናሽናልና መሰል የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን ባይ ዓለም አቀፍ 

ድርጅቶች ከአፈጣጠራቸውም የሰብአዊ መብት ጉዳይ ዋነኛ አጀንዳቸው አይደለም። 

የአመሰራረት ታሪካቸው እንደሚያመለክተው አብዛኞቹ የተቋቋሙት የሰብአዊ መብት 

ጥሰት ባሳሰባቸው ግለሰቦች አነሳሸነት አይደለም። በሰብአዊ መብት ጥበቃ ሽፋን የርዕዮተ 

ዓለም የበላይነታቸውን ማስጠበቅ በሚፈልጉ ምእራባውያን አነሳሽነት የተቋቋሙ ናቸው። 

ገለልተኛ በሆኑ ለጋሾች የገንዘብ ድጋፍ የሚንቀሳቀሱ፣ በአቋም ደረጃ ራሳቸውን ችለው 

የቆሙም አይደሉም። ከዚህ ይልቅ የሚንቀሳቀሱበትን ሞቅ ያለ ገንዘብ የሚለግሷቸወ 

የራሳቸው ዓላማና እቅድ ያላቸው መንግስታትና ባለፀጎች ናቸው። መንግስታቱና ባለፀጎቹ 

እንዲስፋፋና የበላይነት እንዲኖረው የሚፈልጉት የፖለቲካል ኢኮኖሚ ርልዮተ ዓለም 

አላቸው፤ ገበያ አክራሪ ሊበራል ርዕዮተ ዓለም።  
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እናም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን ባዮቹን ድርጅቶች ከጀርባ ሆነው ያቋቋሟቸውና 

በገንዘብ ድጋፍ የሚያንቀሳቅሷቸው ይህን የርዕዮተ አለም የበላይነት ለማስጠበቅ ዓላማ 

ነው። ይህን ዓላማቸውን የሚያስፈፅሙበት ዋነኛው ሥልት ምእራባውያን መንግስታት እና 

ባለፀጎች የሚከተሉትን የገበያ አክራሪ ሊበራሊዝም ርዕዮተ ዓለም የማይከተሉ 

መንግስታትን በሰበብ በአስባቡ “የሰብአዊ መብት ጥሰት ይፈፅማሉ” የሚል ደጎስ ያለ ጥራዝ 

ያላቸው ሪፖርቶች በማውጣት በማሳጣት፣ በራሳቸው ሕዝብና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 

ዘንድ በጥርጣሬ እንዲታዩ፣ ከዚህ በመነሳትም ኢኮኖሚያዊ ጫና እንዲደረግባቸው 

በማነሳሳት   ነው። 

 

እንግዲህ አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሂዩማን ራይትስ ዎችና በየአገሩ በእነሱ አምሳል 

የተቀረጹ አገር በቀል የሚባሉና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉ መንግስታዊ ያልሆኑ 

ድርጅቶችና ሲቪክ ማህበራት የሚንቀሳቀሱት በምእራባውያን መንግስታትና በባለፀጎቻቸው 

የገንዘብ ድጋፍ ነው። አንዳቸውም ከወደ ምስራቅ አውሮፓ፣ ከመካከለኛው ምስራቅ፣ ከሩቅ 

ምስራቅ፣ ከአፍሪካ ሃገራት ድጋፍ አይደረግላቸውም። በመሆኑም የምእራባውያን 

መንግስታትና መንግስታቱ ጥቅማቸውን የሚያስጠብቁላቸው ባለፀጎች የሚከተሉትን ገበያ 

አክራሪ ሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ርዕዮተ ዓለም የበላይነት አስጠባቂዎች ናቸው። 

ከእያንዳነዱ መግለጫዎቻቸውና አቋሞቻቸወ ጀርባ የገበያ አክራሪ ሊበራል ፖለቲካል 

ኢኮኖሚ ርዕዮተ ዓለምን የበላይነት የማስጠበቅ ዓላማ አለ። 

 

እነአመነሰቲ ኢነተርናሽናለ ከገበያ አክራሪ ሊበራለ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ርዕዮተ ዓለም 

የተለየ ብለው የፈረጁትን ርዕዮተ ዓለም የሚከተሉ አገራት ሕዝቦችን በመንግስታቸው ላይ 

የሚያነሳሳ ውዥንብር በመንዛት እስከ ሕገወጥ የመንግስት ለውጥ የዘለቀ ተግባር ውስጥ 

በመሳተፍ ይታወቃሉ። ከዚህ ቀደም በምስራቅ አወሮፓ፣ በኢስያ በተለይ በመካከለኛው 

ምስራቅ፣ በሰሜን አፍሪካ አገራት የተካሄዱና የተሞከሩ የመንግስት ለውጥ እንቅስቃሴዎች 

ለዚህ በቂ አሰረጂዎች ናቸው። 

የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን ባዮቹ እነሂዩማን ራይትስ፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናልና 

መሰሎቻቸው ገለልተኛ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ላለመሆናቸው ላለመሆናቸው በቅርቡ 

የዓለም የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ሎሬቶችና ዓለም አቀፍ እውቅና ያላቸው ሰዎች ለሂዩማን 
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ራይትስ ዎች የፃፉትን ደብዳቤ በአስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። እነዚህ ሰዎች “Nobel 

Peace Laureates to Human Rights Watch: Close Your Revolving Door to U.S. 

Government” በሚል ርዕስ ከወራት በፊት ሂዩማን ራይትስ ዎች ለተሰኘው የሰብአዊ 

መብት ተሟጋች ነኝ ባይ ድርጅት ለየፃፉትን ደብዳቤ ድርጅቶቹ በአጠቃላይ ምን ያህል 

ገለልተኘነት የጎደላቸው መሆናቸውን በማስረጃ አሰደግፈው አስታውቀው ማሳሰቢያ 

ሰጥተዋል። ይህን ደብዳቤ ጎግል አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ።  

እንግዲህ የዚህ አይነት ማንነት ማንነት ያላቸው “የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን” ባዮች 

ናቸው ኢትዮጰያ ውስጥ በቅርቡ ክስ የተመሰረተባቸው ሰባት ‘ጦማሪያን’ እና ሦስት 

ስራቸው ጋዜጠኝነት የሆነ ግለሰቦች የሰብአዊ መብት አያያዝ አሳስቦናል በሚል ለጠቅላይ 

ምኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ ደብዳቤ የፃፉት። በዚህ ደብዳቤ “በቁጥጥር ሥር የዋሉት 

ግለሰቦች ‘በመርማሪ ፖሊሶች ተገቢ ያልሆነ አያያዝ አጋጥሞናል፣ ጠበቆቻቸው የተወሰኑ 

ችሎቶች ላይ እንዳይገኙ ተደርገዋል’ በሚል ያቀረቡት አቤቱታ በእጅጉ አሳዝኖናል።” 

ብለዋል። እነአምነስቲ ኢንተርናሽናል በአጠቃላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት ዋነኛ ጉዳያቸው 

ሆኖ የማያሳስባቸው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፣  “ይህ የተባለው በደል ተፈፅሟል ወይ?” 

የሚለውን እንመልከት። 

 

ተጠርጣሪ ተከሳሾች በፖሊሲ ተገቢ ያልሆነ አያያዝ ገጥሟቸው ከሆነ ይህን በተጨባጭ 

ማስረጃ አሰደግፈው ጉዳዩን ለሚመለከተው ችሎት በማሰማት ፍትህ የማገኘት መብት 

አላቸው። ከዚህ ቀደም የሽብርተኝነት ወንጀልን ጨምሮ በተለያየ ወንጀሎች ክስ 

ተመስርቶባቸው የነበሩ ግለሰቦች የዚህ አይነት አቤቱታ አቅርበው ፍትህ ያገኙበት ሁኔታ 

መኖሩ ይታወሳል። በመሆኑም በዚህ ጉዳይ ከፍርድ ቤት ተሰውሮ የሚቀር በደል ሊፈፀም 

ይችላል ብሎ ማሰብ የሃገሪቱን የፍትህ ሥርአት ካለመረዳት፣ አለበለዚያም እንደተለመደው 

ውዥንብር በመንዛት መንግስት በጥርጣሬ እንዲታይ ከማድረግ ስውር የፖለቲካ ዓላማ 

የመነጨ ነው። 

 

“የተከሳሾቹ ጠበቆቸ ችሎት ላይ እንዳይገኙ ተደረገ” የሚለውን አቤቱታ እንደሰብአዊ 

መብት ጥሰት እንዳሳሰባቸው ነው የነገሩን፣ እነአምነሰቲ ኢንተርናሽናል። እንግዲህ 

ተከሳሾቸ ጠበቃ የማቆም መብት ያላቸው መሆኑ በህገመንግስት ተረጋግጧል። የኢፌዴሪ 
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ሕገመንግስት አነቀፅ 20 “የተከሰሱ ሰዎች መብት” በሚል ርዕስ ሥር በንዑሰ አንቀፅ 5 ላይ 

“የተከሰሱ ሰዎች በመረጡት የህግ ጠበቃ የመወከል ወይም ጠበቃ ለማቆም አቅም 

በማጣታቸው ፍትህ ሊጓደል የሚችልበት ሁኔታ ሲያጋጥም ከመንግስት ጠበቃ የማግኘት 

መብት አላቸው።” ይላል። 

 

እነአምነስቲ ኢንተርናሽናል ‘ተከሳሾቹ አቀረቡት’ ያሉትን አቤቱታ ከዚህ አኳያ 

ስንመለከተው፣ ጠበቆቻቸው ችሎት እንዳይቆሙ የማድረግ ሕገመንግስታዊ መብት 

መከልከል ካለመቻሉም በላይ፣ ጠበቃ የማቆም አቅም የለንም ብለው አቤቱታ ሲያቀረቡ 

መንግስት ጠበቃ ለማቆም የሚገደዱበት ሁኔታ አለ። ጠበቃዎች ተከሳሾቻቸውን 

የሚወክሉት ችሎት ላይ ነው። ይህ ከሆነ የተከሳሾቹ ጠበቆች ችሎት ላይ እንዳይገኝ 

የተከለከለው በማን ነው? የሁለቱን ወገኖች - የከሳሽና የተከሳሽ ክርክር የሚያዳምጠው 

ችሎት ጠበቃ እንዳይቆም ሊከለክል የሚችልበት ምንም አይነት ህጋዊ አግባብ የለም። 

‘ከልካዩ ፖሊስ ነው’ ተበሎም ከሆነ ተቀባይነት ያለው አይደለም። ጠበቃው ወደ ችሎት 

የሚሄደው በፖሊሰ ፍቃድ  ወይም ከቢሮው በፖሊስ ታጅቦ ሳይሆን በራሱ ውሳኔ ከቢሮው 

ወይ ከመኖሪያ ቤቱ ተነስቶ ነው። እንግዲያው፣ ፖሊሰ ችሎት ላይ እንዳይገኝ የተከለከለው 

በምን አግባበ ነው?  

 

በመሆኑም፣ እንደተባለው የተከሳሾቹ ጠበቃ ችሎት ላይ ያልተገኙባቸው ዕለቶች ቢኖሩ 

እንኳን፣ ሳይገኝ የቀረው በክልከላ ሳይሆን በስህተት የቀጠሮ እለትን አስተካክሎ 

ባለመስማት፣ ወይም ችሎቱ የሚካሄድበትን ሥፍራ ባለማወቅ እና በመሰል አጋጣሚዎቸ 

ከመሆን ውጭ አይደለም። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን ባዮቹ ድርጅቶች ይህን እውነታ 

ሳይመረምሩ “አሳሳቢ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈፅሟል።” ብለው ለማውራት መጣደፋቸው 

ማንነታቸውን ያጋልጣል። 

 

የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን ያሉት ድርጅቶች ለጠቅላይ ምኒስትሩ በፃፉት ደብዳቤ 

በቅርቡ ይፋ ሆነ ያሉትን አንድ ሪፖርት ጠቀሰው፣ “በቁጥጥር ሥር የዋሉት ‘ጦማሪያን’ና 

ጋዜጠኞች ክስ የተመሰረተባቸው፣ የሞተ ቅጣትን የሚጨምር የቅጣት ድንጋጌዎች ባሉትና 

በሥፋት በተወገዘው የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ ነው።” ይላል። 
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እርግጥ ነው ግለሰቦቹ የተከሰሱት በፀረሽብርተኝነት ሕግ መሰረት ነው።  ልብ በሉ፤ ክሱ 

የተመሰረተባቸው እንደማንኛውም ዜጋ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ባሰፈሩት ሃሳብ ይዘት፣ 

ጋዜጠኞቹ በሚሰሩበት ሚዲያ ላይ በገለፁት ሃሳብ ወይም ባሰተላለፉት መረጃ ይዘት 

አይደለም። የተከሰሱተ በውጭ አገር ከሚገኙ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በፀረሽብርተኝነት 

ሕጉ ላይ ወንጀል ተብለው የሰፈሩ ድርጊቶችን ለመፈፀም መንቀሳቀሳቸውን የሚያሳይ 

ማስረጃ በመገኘቱ ነው።  

 

“የተከሰሱበት ህግና የህግ አንቀፀ ተገቢ ነው፣ አይደለም፤” የሚለው ክርክር ላይ ውሳኔ 

የመስጠት ሥልጣን ያለው ክሱን የሚመለከተወ ፍርድ ቤት ብቻ ነው። ጉዳዩን 

የሚመለከተው ፍርድ ቤት ለክሱ የሚቀረበውን ማስረጃ፣ ክሱ ከቀረበበት ህግና የህግ አንቀፅ 

አኳያ መዝኖ ከሱን ሊያዳምጥ፣ ውድቅ ሊያደርግ አለያም በሌላ ህግና የህግ አንቀፅ 

ተሻሽሎ እንዲቀርብ ሊያዝ ይችላል። ሌላ ይህን የማደረግ ሥልጣን ያለው አካል የለም። 

በመሆኑም ‘የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን’ ባዮቹ ድርጅቶች  በተጠርጣሪዎች ላይ ክስ 

የተመሰረተው በፀረሽብርተኝነት አዋጅ መሰረት መሆኑን ገና የፍርድ ሂደት ላይ እያለ  

መቃወም አይችሉም። ይህ አካሄድ በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ እንደመግባት 

የሚቆጠር የህግ የበላይነት መርህን የሚፃረር ነው። 

 

የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን ያሉት ድርጅቶች ለጠቅላይ ምኒስትሩ በፃፉት ደብዳቤ ላይ 

የፀረ ሽብርተኝነት ሕጉን “በስፋት የተወገዘና የሞት ቅጣት ድንጋጌን የሚያካትት።” በሚል 

አንቋሸወታል። እዚህ ላይ በቅድሚያ “የፀረ ሽብርተኝነት ሕጉን በስፋት ያወገዘው ማነው?” 

የሚለው መታየት አለበት። ሕጉን ከሚያወግዙት መሃከል ቀዳሚዎቹ የአገሪቱ ትልቅ 

የስልጣን አካል በሆነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የፈረጃቸው ግንቦት ሰባት 

የተሰኘው ህገመንግስታዊ ሥርአቱን ሽብርተኝነትን ጨምሮ በማንኛውም መንገድ ለማፈረስ 

በይፋ አውጆ የተነሳ ቡድንና መሰል ድርጅቶች ናቸው። ሌሎቹ የፀረሽብርተኝነት ሕጉ 

አውጋዥ ድርጅቶች ህጋዊ እውቅና ኖሯቸው፣ ሲመቻቸው በአሸባሪነት ከተፈረጁ ቡደኖች 

ጋር ጭምር በመተባበር ሕገወጥ አካሄድን፣ ሳይመች ደግሞ ሕጋዊነትን እያጣቀሱ 

የሚወዛወዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። ሌሎቹ የፀረ ሽብርተኝነት ህጉ አውጋዦቸ ደግሞ 

በዚሀ ፅሁፍ ላይ የተጠቀሰውን ደበዳቤ ለጠቅላይ ምኒስትር ኃ/ማርያም ከፃፉት ‘የሰብአዊ 

መብት ተሟጋች ነን’ ከሚሉ ድርጅቶች መሃከል የተወሰኑቱ ናቸው።  
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የእነዚህን በአሸባሪነት የተፈረጁና ሕጋዊና ሕገወጥነት ላይ አምቧችረው ቆመው 

የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች የፀረ ሽብርተኘነት ሕጉ ላይ የሚያወርዱትን ውግዘት ተቀበለው 

ከሚያሰተጋቡት መሃከል፣ ከሰበአዊ መብት ይልቅ ገበያ አክራሪ ሊበራል ፖለቲካል 

ኢኮኖሚ ርዕዮት ዓለም አራማጅ የሆነው፣ የተለየ ርዕዮተ ዓለም ይከተላሉ ተበለው 

የተፈረጁ መንግስታት ላይ ጫና ለማሳደር የሚንቀሳቀሰው አምነስቲ ኢንተርናሽናል 

ቀነደኛው ነው። ከዚህ ውጭ ተጨባጨ አሰረጂ ጠቅሶ ወይም በተጨባጭ ማሰረጃ ላይ 

ተነተርሶ በቀረበ ትንታኔ የፀረሽብርተኝነት ህጉን ያወገዘ የለም።  

 

በመሆኑም “በስፋት የተወገዘው” ሊያስብል የሚችል አንዳችም ነገር የለም። ከዚህ 

በተጨማሪ የኢትዮጵያ የፀረሽብርተኝነት ህግ ከበርካታ ሃገራት ተመሳሳይ ህግ ጋር ሲነፃፃር 

ከአብዛኞቹ ጋር፣ በተለይ ሰብአዊ መብት አክባሪዎች ናቸው ተብለው ከሚወደሱት 

የምእራብ አውሮፓ ሃገራት ጋር ፍፁም ተመሳሳይ ከሌሎቹ ደግሞ የተሻለ ነው። እነ 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል ግን የእንግሊዝን፣ የአሜሪካን፣ የአውስትራሊያን . . . 

የፀረሽብርተኝነ ሕግ አውግዘውት አያወቁም ማለት ይቻላል። ይህ ሆኖ ሳለ የኢትዮጵያን 

የፀረ ሽብርተኘነት ህግ ለማወገዝ መነሳታቸውና “በስፋት የተወገዘ” ብለው ማጋነናቸው፣ ህጉ 

ከሰብአዊ መብት አኳያ ካለው ይዘት የመነጨ አለመሆኑን በግልፅ የሳያል። 

 

በፀረ ሽብርተኝነት ህጉ ላይ የሞት ቅጣት መስፈሩም እንደልዩ የሰብአዊ መብት ጥሰት 

የሚታይ አይደለም። ከበድ ያሉ ወንጀል ፈፃሚዎች ላይ የሞት ቅጣት መወሰን አዲስና 

በኢትዮጵያ የፀረሽብርተኝነት ህግ ላይ የተጀመረ አይደለም። የሞት ቅጣት በበርካታ 

ሃገራት የሞራል ተቀባይነት ያለውና የተለመደ፣ አሁንም ድረስ በስራ ላይ ያለ ሆኖ 

እናገኘዋለን። በአሜሪካ እሰካሁን ድረስ በተለያዩ ግዛቶች የሞት ቅጣት ተግባራዊ 

ይደረጋል። በአሜሪካ ፌደራል መንግስቱንና ወታደራዊ ፍርቤትን ጨምሮ በ34 ገዛቶች 

እስካሁን የሞት ቅጣት ተግባራዊ በመደረግ ላይ መሆኑን ልብ በሉ። እርግጥ አንዳንድ 

ምዕራባውያን ሃገራት የሞት ቅጣትን ከህጋቸው ያወጡበት ሁኔታ አለ። 

 

በመሆኑም በኢትዮጵያ የፀረሽብርተኝነት ህግ ውስጥ የሞት ቅጣት ድንጋጌ መኖሩ በራሱ 

እንደሰበአዊ መብት ጥሰት ሊወሰድ አይችልም። የሞተ ቅጣት የሚወሰነው በሽብር ጥቃት 



8 
 

የከፋ የሰበአዊ መብት ጥሰት የፈፀሙ ላይ ብቻ መሆኑም መታወቅ አለበት። ሁሉም 

በፀረሽብርተኝነት ህግ የተከሰሱ የሞት ቅጣት ይወሰንባቸዋል ማለት አይደለም። የሞት 

ቅጣቱ ዓላማ ሰብአዊ መብትን ማሰከበርና ለዘለቄታው መከበሩን የሚያረጋግጥ አሰተማሪ 

ቅጣት ለመወሰን እነጂ ሰብአዊ መብትን ለመጋፋት አይደለም። በዚሀ ዙሪያ ከሁሉም በላይ 

መታወቅ ያለበት ደግሞ የኢትዮጵያ የፀረሽብርተኝነት ህግ ፀደቆ የወጣው የሃገሪቱ ከፈተኛ 

የስልጣን አካል በሆነው የህዝበ ተወካዮቸ ምክር ቤት መሆኑ ነው። 

 

እነአምነስቲ ኢንተርናሽናል ለጠቅላይ ምኒስትር ኃ/ማርያም በፃፉት ደብዳቤ፣ በሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት የፀደቀውን የፀረሽብርተኝነት ሕግ ካወገዙ በኋላ፣ ለጠቅላይ ምኒስትሩ 

ማሳሰቢያ በጤ ሰጥተዋል። ማሳሰቢያው “የአለም አቀፍና የኢትዮጵያ ህግ በሚያዙት 

መሰረት፣ በቁጥጥር ሥር በዋሉት ሰዎች ላይ የሚፈፀሙ ግርፋትና ሌሎች ተገቢ ያልሆኑ 

አያያዞችን በተመለከተ የሚቀርቡ አቤቱታዎቸ በአግባቡ እንዲመረመሩ። እንዲሁም በዚህ 

መንገድ የተገኙ መረጃዎች ለፍርድ ቤት እንዳይቀረቡ እንጠይቃለን፣ ከዚህ ባሻገር 

በቁጥጥር ስር የዋሉት ግለሰቦች የህግ ማማከር አገልግሎት ማግኘታቸውን እንዲሁም 

የፍርድ ሂደቱ ለህዝብ፣ ለመገናኛ ብዙሃንና ለዲፕሎማቲከ ማህበረሰቡ ክፍት መሆኑን 

እንዲያረጋግጡ እንጠይቃለን።” የሚሉ ናቸው። 

 

እነዚሀ ለጠቅላይ ምኒስትሩ የቀረቡ ማሳሰቢያዎች በኢፌዴሪ ህገ መንግስት ላይ የተደነገጉ፣ 

ተጥሰው ሲገኙ የሚዳኙበት የራሳቸው ህጋዊ ሂደት ያላቸው ናቸው። የኢፌዴሪ 

ህገመንግስት በአንቀፅ 19 “የተያዙ ሰዎቸ መብት” በሚል ርዕሥ ሥር “ጠቅላይ ምኒስትሩ 

መከበራቸውን እንዲያረጋግጡ” በሚል የተጠቀሱ ጉዳዮች በሙሉ ተደንግገው 

እናገኛቸዋለን። 

 

እነዚህም፤ 

 ወንጀል ፈፅመዋል በመባል የተያዙ ሰዎች የቀረቡባቸወ ክስና ምክንያቶቸ በዝርዝር 
ወዲያውኑ በሚገባቸው ቋንቋ እንዲነገራቸው መብት አላቸው። 

 የተያዙ ሰዎቸ ላለመናገር መብት አላቸው፣ የሚሰጡት ማንኛውም ቃል ፍርድ ቤት 
በማሰረጃነት ሊቀርብባቸው እንደሚችል መረዳት በሚችሉተ ቋንቋ እንደተያዙ 
ወዲያውኑ ማስገንዘቢያ እንዲሰጣቸው መብት አላቸው። 
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 የተያዙ ሰዎች በራሳቸወ ላይ በማስረጃነተ ሊቀርብ የሚችል የእምነት ቃል 
እንዲሰጡ ወይም ማናቸውንም ማሰረጃ እንዲያምኑ አይገደዱም። በማሰገደደ የተገኘ 
ማሰረጃ ተቀባይነተ አይኖረውም። 

የሚል ነው። 

 

አንቀፅ 20 ላይ ፤ 

 የተከሰሱ ሰዎቸ ክስ ከቀረበባቸወ በኋላ ተገቢ በሆነ አጭር ግዜ ውስጥ በመደበኛ 
ፍርድ ቤት ለህዝብ ግልፅ በሆነ ችሎት የመሰማት መብት አላቸው። ሆኖም 
የተከራካሪዎቹነ የግል ህይወት፣ የህዝብን የሞራል ሁኔታና የሃገሪቱን ደህንነት 
ለመጠበቅ ሲባል ብቻ ክርክሩ በዝግ ችሎት ሊሰማ ይችላል። 

 በመረጡት የህግ ጠበቃ የመከል ወይም ጠበቃ ለማቆመ አቅም በማጣታቸው ፍትህ 
ሊጓደል የሚችልበት ሁኔታ ሰያጋጥም ከመንግስት ጠበቃ የማግኘት መብት 
አላቸው። 

 

አንቀፅ 21 ላይ ደግሞ 

 በጥበቃ ስር የሉና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች ሰበኢ ክብራቸውን በሚጠብቁ ሁኔታዎቸ 
የመያዘ መብት አላቸው። 

 ከትዳር ጓደኞቻቸው፣ ከቅርብ ዘመዶቻቸው፣ ሃኪሞቻቸው እና ከህግ አማካሪያቸው 
ጋር ለመገናኘትና እንዲጎበኟቸውም እድል የማግኘት መብት አላቸው። 

ይላል። 

 

በመሆኑም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን ባዮቹ የገበያ አክራሪ ኒዮ ሊበራሊዝም ርዕዮተ 

ዓለም አራማጆች ውትወታ ሳያሰፈልግ በሕገመንግስቱ ላይ የተዘረዘሩት መብቶች 

ይክበራሉ። ያለተከበሩ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ ፍትህ የሚያገኙበት ስርአት ተዘርገቷል። 

በቅድሚያ ተከሳሾቸ መብቶቹ ተጥሰው ሲገኙ ጉዳያቸውን ለሚመለከተወ ፍርድ ቤት 

የማቀረብ መብት አላቸው። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት መከበርን መብት 

ለማረጋገጥ በህገመንግስቱ መሰረት የሰብአዊ መብት ኮምሽንና የእንባ ጠባቂ ተቋም 

አቋቁማለች። የሰብአዊ መብት ኮምሽን በቅርቡ የሰብአዊ መብት የድርጊት መርሃ ግብር 

ነድፎ ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል። ሚዲያውም የችሎት ውሎዎችን የሚዘግብ መሆኑም 

ይታወቃል። 

 

እነዚህ የፍትህና የሰብአዊ መብት ተቋማት የሀገሪቱ ህጎችና ሃገሪቱ በህገመንግስቱ 

ያረጋገጠቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ሥምምነቶች መከበራቸውን ያረጋግጣሉ። 

ከዚህ በላይ ኢትዮጰያ በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮምሽን የሰብአዊ መብት 
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አያያዟን ታስገመግማለች። በዚህ ዓመት በጄኔቭ በተካሄደ የኢትዮጵያ የሰበአዊ መብት 

አያያዝ ግምገማ አበረታቸ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሪከርድ እንዳላት ስምምነት ላይ 

ተደረሷል። በዚህ ግምገማ መስተካከል አለባቸው የተባሉ ጉዳዮችም ተጠቁመው፣ ሃገሪቱ 

ይህን ጥቆማ ተቀብላ ባዘጋጀችው የሰብአዊ መብት የድርጊት መርሃ ግብር መሰረት 

ለማስተካከል እይሰራች ትገኛለች፣ በቀጣይነትም ኮምሽኑ የኢትዮጵያን የሰብአዊ መብት 

አያያዘ ይገመግማል።  

 

በመጨረሻ በእነአምነስቲ ኢንተርናሽናል ደብዳቤ ላይ አስገራሚ ሆኖ ያገኘሁትን ጉዳይ 

ላንሳና ፅሁፌን ልደምድም። ይህም “የተከሳሾቹ የፍርድ ሂደት ዓለም አቀፍ ህጎችንና 

የኢትዮጵያን ህግ ያከበረ መሆኑን ጠቅላይ ምኒስትሩ ያረጋግጡ” ብሎ ሲያበቃ በመጨረሻ 

ጭራሸ የህግ የበላይነተን አፈር አስበልቶ “በዘፈቀደ የተያዙት ሰዎች በሙሉ ያለምንም 

ቅድመ ሁኔታ በአስቸካይ እንዲለቀቁ እንጠይቃለን።” በሚል ያሰፈረው ነው። 

 

ይህ የአምነስቲ ኢንተርናሽናልና የጭፍሮቹ አካሄድ በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ ላይ ግልፅ 

ጣልቃ ገበነት ነው። ጠቅላይ ምኒስትር ኃ/ማርያም የህግ የበላይነትነ ጥሰው በፍርድ ቤት 

የተያዘ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ ገብተው ተጠርጣሪዎቹ እንዲለቀቁ ትዕዛዝ እንዲጠጡ ነው 

የጠየቁት። ጠቅላይ ምኒስትሩ ይህን የማድረግ ሕገመንግስታዊ ሥልጣን የላቸውም። ይህ 

ድርጅቶቹ የጠየቁት ጉዳይ ትልቅ የህግ የበላይነት ጥሰት ነው። የህግ የበላይነት 

ባልተከበረበተ ሁኔታ ሰብአዊ መብትን ማክበርና ማሰከበር ፈፅሞ የማይቻል ነው።ከእኛ 

በላይ  የሰብአዊ መብት ተሟጋች ለአሳር የሚሉት እነአምነስቲ ኢነተርናሽናል የህግ 

የበላይነትና የሰበአዊ  መብት እንዲጣስ መጠየቃቸውን ልብ በሉ። የህግ የበላይነት 

እንዲጣሰ መጠየቅ ሰብአዊ መብት እንዲጣሰ ከመጠየቀ አይለይም። 

 

 

 


