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ወንጀለኛው ዳኛ ፪ 

ዮናስ 04/04/14 

“የምንሰራውን ሁሉ ያውቃሉ፡- የቴሌኮምና የኢንተርኔት ቁጥጥር በኢትዮጵያ’’ (They 

Know Everything We Do Telecom and Internet Surveillance in Ethiopia) በሚል 

ርዕስ ባለመቶ ገጽ  ሪፖርት ከሰሞኑ የሰብአዊ መብት ጥበቃ ተሟጋች ነኝ በሚለው ሂዩማን 

ራይትስ ዎች አማካኝነት መውጣቱ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎም የሪፖርቱ ዝርዝር 

ይዘት በተለይ የኢትዮጵያን የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅና መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች 

የወጣውን አዋጅ በመኮነን የገበያ አክራሪነትን የማስፋፋት ዓላማው አንድ አካል 

ስለመሆኑና በተለይም “Cash Cow” በሚባል የሚታወቀውን ሳንቲም የምትታለበዋን ላም 

ፕራይቬታይዝ አለማድረግችን ያስጨነቃቸውን ምዕራባውያን ለማስደሰት የወጣ መሆኑን 

በክፍል አንድ መጣጥፌ በርካታ ማሳያዎችና አስረጅዎች እያቀረብኩ ለመሞገት 

ሞክሬያለሁ። በዚሁ ሙግቴም ይህንኑ አዋጅና በአዋጁ ውስጥ ከተካተቱት የመረጃ አሰባሰብ 

ዘዴዎች አንዱ የግንኙነት ጠለፋ መሆኑን፣ ይህም የሰዎችን የመናገር ነፃነት ባልገደበ 

መንገድ እንዲሆን የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱን እና ዴሞክራሲያዊ የሚባሉት ሀገራትም 

(በተለይ የሂዩማን ራይትስ ዎች ቀጣሪዎች ወይም የኋላ ደጀኖች የሚጠቀሙበት አሰራር 

መሆኑንም ለማብራራት ተሞክሯል።  

በዚህ መጣጥፌ ደግሞ በእርግጥ ሂዩማን ራይትስ ዎች የተባለው ተቋም ግብሩ እንደስሙ  

እንዳልሆነ የሚያመላክቱና በተለያዩ ሀገራት የከወናቸውን የውስልትና ተግባራቶች 

በማንሳት "ወንጀለኛው ዳኛ" ሆኖ የሚሰራ መሆኑን እናጠይቃለን ብለን በተለያየነው 

መሰረት እነሆ በአዲስ መስመር ወንጀለኛው ዳኛን። 

የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባዩን ገመናና ወንጀለኛ ዳኛ የመሆኑን ሚስጥር በበርካታ 

ማሳያዎችን ማቅረብ ይቻላል። የተቋሙ ከሳሾችና የተቋሙን መንታ ገጽታዎች ያጋለጡት 

የሀገራት መንግስታት ብቻ ሳይሆኑ በእርሱው መንገድ የተቋቋሙ መንግስታዊ ያልሆኑ 

ድርጅቶችን ጨምሮ የተቋሙ የቀደሙ መሪዎችና መስራቾችም ጭምር መሆናቸውን 

መረጃዎች ያመለክታሉ። ይኸውም ተቋሙ የአሜሪካ ፖሊሲ ተጽእኖ ያረፈበትና ለዚሁም 

ፖሊሲ የቆመ መሆኑን በመግለፅ በተለይ ከገበያ አክራሪነት በተለየ መንገድ 

የብልጽግናውን መንገድ የተያያዙትን የላቲን አሜሪካ ሀገራት ስለ አሜሪካ ፖሊሲ በመክሰስ 
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ፀረ ሴማዊ የሆኑና በሰብአዊ መብት ረገጣ የሚታወቁትን የአውሮፓ ሀገራት  እንዳላየ 

በማለፍ ከሰብአዊ መብት ጥበቃ ተቋምነት ይልቅ ጸረ ሴማዊ ድርጅት መሆኑን በተግባር 

ያረጋገጠ ድርጅት መሆኑን በርካቶች ይገልጻሉ።  

ኢትዮጵያም በተለያዩ ወቅቶች የዚሁ ሚዛናዊ ያልሆነው የሂዩማን ራይትስ ዎች ሪፖርት 

ሰለባ መሆኗ አልቀረምን። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ የሚለውን ተቋም ሪፖርት 

መንግስት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የቀድሞ መሪዎቹ የሚከሱት በበዙና 

መሰረታዊ በሆኑ ነጥቦች በመከፋፈል ነው። ትክክለኛና ጥልቅ ባልሆነ  የመረጃ አሰባሰብ 

ስልቱ ደካማ እንደሆነ የሚወነጀለው ይህ ተቋም በተዛቡና ግራና ቀኝ ባልተቃኙ  የሃገራት 

መረጣና በርዕዮተ አለማዊ ውግንና በተቀፈደደው (Allegation of Selection bias and 

Allegations of ideological bais) ሪፖርቶቹም በተጨባጭ መረጃዎች ይወነጅሉታል። 

የበጀት ምንጩና ግኝቱም (criticism of fund-raising policies) ከጀርባው ያዘለውን 

አጀንዳና በማን እንደሚጠመዘዝ እንዲሁም ለማንና ስለምን የቆመ ድርጅት መሆኑን 

የሚያረጋግጥ መሰረታዊ ጭብጥ ስለ መሆኑም የደረሰባቸውና ተቋሙን የመረመሩ ሃገራትን 

ጨምሮ ተቋሙን ሲመሩ የነበሩ የቀድሞ አመራሮች ይመሰክራሉ። 

በመካከለኛው ምስራቅ ከሚገኙት ሀገራት እነ ሳውዲ አረብያን የመሰለ የሰብአዊ መብት 

ረገጣ የሚስተዋልባትና በምርጫ ያሸነፈ ህዝባዊ መንግስት የሌለባት ሀገርን የመሰለ 

እንደሌለ ይታወቃል። ሌላውን ትተን እንኳ በቅርቡ በጉልበት ስራ በሀገሯ የተገኙ 

የሀገራችን ዜጎች ላይ ላደረሰችው ጉዳትና አሰቃቂ የሆነ ከሰብአዊ መብትም ለዘለለው  

አሰቃቂ እርምጃዋ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባዩ ሂዩማን ራይትስ ዎች አንዳች ያለው 

ነገር የለም።   

በእንግሊዝ የሂዩማን ራይትስ ዎች ቅርንጫፍ ዳይሬክተር የሆኑት ቶም ፖርቲየስ (Tom 

Porteus) የሰጡት አስተያየት የተቋሙንና የመሪዎቹን መነሻና መድረሻ በእርግጥም 

ፍንትው አድርጎ የሚያሳየን ነው። በአንድ ወቅት የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር አባል 

የነበሩት ሚስተር በርንስቴይን ከድርጅዩ መባረራቸውን በተመለከተም ፖርቲየስ እንዲህ 

ብለው ነበር፣ "በርንስቴይን ከድርጅቱ የተባረሩት በሁለት ቢላዋ የሚበሉ  ሆነው  

በመገኘታቸው ነው"- (- - the organization  rejected Bernstein obvious double 

standard") ። እኚህ ናቸው እንግዲህ ሰብአዊ መብት አስጠብቃለሁ የሚለውን ድርጅት 

የሚመሩትና  የተቋሙም የአሰራር ፖሊሲ።  
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ስማቸውን ያልገለጻቸውና ያሉበትን ቦታ ያልጠቀሳቸውን ከ100 በላይ የሚሆኑ ዜጎችን 

ቃለመጠይቅ እንዳደረገ በመግለጽ ኢትዮጵያ ላይ ከሰሞኑ ሪፖርት ያወጣው ይህ ተቋም 

በምንም ምክንያት ከ100 በላይ ሰዎችን አነጋግሮ ያወጣው ሪፖርት እንዳልሆነ ደካማ 

የሆነውን እና ሳይንሳዊ ያልሆነውን የመረጃ አሰባሰብና ትንታኔ ተሞክሮውን ታዋቂ ከሆነው 

ታይምስ መጽሔት ላይ ተመልክተን ማረጋገጥ እንችላለን። 

ዘ ታይምስ የተሰኘው እና በርካታ ስርጭት እንዳለው የሚታወቀው መጽሄት 2006 ላይ 

የሂዩማን ራይትስ ዎችን የመረጃ አሰባሰብና አጠነቃቀር ዘዴዎችን በተመለከተ ላሰፈረው 

ጽሁፍ መነሻ ያደረገው በተደጋጋሚ ፍንዳታ የሚስተዋልባቸውን የጋዛ ሰርጥና 

አፍጋኒስታንን ነው። 

The Times accuses HRW of overriding its own researcher who wished to 

rescind a factually inaccurate report accusing Israel of responsibility for the Gaza 

beach explosion∙ 

በ ዘ ታይምስ 2006 ላይ የሰፈረውና ሰብአዊ መብት አስጠባቂ ነኝ የሚለውን ተቋም 

የሚከሰው ትንታኔ እንደሚለውና ከላይ በተመለከተው አግባብ የተቋሙ የመረጃ አሰባሰብና 

አጠነቃቀር ላይ ላዩን የሚሰራ እና ግልብ የሆነ እንዲሁም በትክክል የሆነውን እና 

የነበረውን ሳይሆን እሱ እንዲሆን እና ከተቋቋመበት ፖሊሲና ከጀርባው ከቆሙ ሀገራትና 

ግለሰቦች አንፃር የሚመለከት መሆኑን ለመጥቀስ ነው። 

ይህንንም የ ዘ ታይምስ መጽሄት እንዲህ ያብራራዋል። 

HRW has been accused of bias in gathering evidence because it is said to be 

“credulous of civilian witnesses in places like Gaza  and Afghanistan’’ but 

“skeptical of anyone  in a uniform.’’ በጋዛ ሰርጥ  እና በአፍጋኒስታን የነበረውን  

በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸሙ ድብደባዎችና የሰብአዊ መብት ረገጣዎች በተመለከተ 

ተቋሙ  የሰበሰባቸው ማስረጃዎች ከማይመለከታቸውና ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት 

ከሌላቸው ግለሰቦች እንደሆነ ከላይ በተመለከተው አግባብ የሚዘረዘረው የዘታይምስ 

ትንታኔያዊ ዘገባ ለዚህና የሂዩማን ራይትስ ዎችን ትክክለኛ ያልሆነ የመረጃ ክምችት 

የተቋሙን መስራች የሆኑትን ሮበርት በርንስቴይን በምስክርነት ጠቅሷል። 
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Robert Bernstein, founder   of HRW, now accuses the organization of poor  

research methods, for relying on “witnesses whose stories cannot be verified 

and who may testify for political advantage or because they fear  relations from 

their own rulers. 

ሮበርት በርንስቴይንን ጠቅሶ ዘ ታይምስ ባሰፈረውና ከላይ በተመለከተው ትርክት 

የተቋሙን ደካማ እና ኢ-ሳይንሳዊ የሆነ የመረጃ አሰባሰብ ዜዴ የሚያረጋግጡ መሰረታዊና 

በተለይም ሰሞንኛ ከሆነውና ሃገራችንን ከተመለከተው የተቋሙ ሪፖርተር ጋር ተያያዥ 

የሆኑ ጭብጦችን እናገኛለን። 

 እኒህም የሚሠበስበውና በሪፖርት የሚያካትተው መረጃ የተገኘው ጉዳዩ 

ከማይመለከታቸውና ምንም አይነት ግንኙነት ከሌላቸው ግለሰቦች መሆኑ አንደኛው ነው፡፡ 

ሁለተኛው ደግሞ ከሪፖርቱ የፖለቲካ ትርፍ እናገኛለን ብለው ከሚያስቡና በተቃውሞ ጎራ 

ከተሰለፉ ሃይሎች ሲሆን በሶስተኛ ደረጃ የሚገኙት የመረጃ ምንጮች ደግሞ በመናገራችን 

ከመንግስት በኩል አደጋ ሊገጥመን ይችላል ብለው ከሚሠጉና እውነታውን ከሚደብቁ 

ወገኖች ነው፡፡ የሚሉት ይገኙበታል፡፡  

በተደጋጋሚ እንደሚነገረውና ለተቋሙ ሃገራችንን የተመለከተ ሪፖርት በመግንሥት በኩል 

የሚሠጠው ምላሽም እንዲሁና ሮበርት በርንሥቴይንን ጠቅሶ  ዘታይምስ እንደገለጸው 

ነው፡፡ ሂዩማን ራይትስ ዎች እስከ ዛሬ ሃገራችንን በተመለከተ ”ከምርጫ፣ ከመሬት ወረራ፣ 

ከህግ ታራሚዎች”ና ከመሣሠሉት ጋር በተያያዘ ላወጣቸው ሪፖርቶች አስረጂ አድርጎ 

የሚያቀርባቸው የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችን በውጭ የሚኖሩ ዲያስፖራ ፖለቲከኞችን እና 

ወደ ሃገራቸው ለመመለስ የተከሸሙት ወንጀል የማያስችላቸው ግለሰቦችን፤መንግስታዊ 

ባልሆነ ድርጅት ስም ገብተው ለመፈትፈት የሚሹና በሩ የተዘጋባቸው የውጭ 

ዜጎችን፤በአዋጁ መነሻ መፈናፈኛ ያጡ አክራሪ ሃይሎችን ፤ልክ እንደሰሞንኛው ሪፖርቱ 

ደግሞ ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ግለሰቦች  በመጠየቅ መሆኑ ይታወቃል፡፡  

የእኛን ጉዳይ ትተን ወደ ዘ ታይምስ የ2006 ሂዩማን ራይትዎችን የተመለከተ ዘገባዊ 

ትንታኔ ስንመለስ ከላይ በተመለከተው የሂዩማን ራይትስዎች ርባና ቢስ የመረጃ ምንጮች 

የተመለከተውን ጥንቅር የቋጨበት ሃሳብ ገዢና ተቋሙ በሚገባ የሚገለጽበት እንደሆነ 

ለመረዳት እንችላለን፡፡ “HRW does not always practice the transparency, tolerance 
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and allow accountability it urges on others.”  ሂዩማን ራይትስዎች ሁልጊዜም ሃገራት 

እንዲሆኑ እና እንዲያደርጉት የሚዘምርላቸው ግልጸኝነት መቻቻልና ተጠያቂነት በእርሱ 

ቤት ዋጋ ያላቸውም ወይም እራሱ አድርጓቸው አያውቅም በማለት ተቋሙ ላይ 

ያቀረባቸውን የተዛቡ የመረጃ አሰባሰብ ክሶች ይደመድማል፡፡ 

በዚህ አግባብ ለራሡ ግልጸኝነት የማይታይበት ስለመቻቻል ቢያወራ እንጂ እርሡና 

ጀርባዎቹ እንዲሁም መሪዎቹ ከላይ በተመለከተው የነበርንስቴይንና ቶም መከራከሪያ 

አንፃር ስለመቻቻል ቁብ የሌላቸው ግለሰቦች ጥርቅም መስሪያ ቤት ነው፡፡ ተጠያቂነትም 

ሲያልፍ አይነካካኝ የሚል ተቋም በምን ሚዛንና በምን አግባብ በራሣቸው መንገድ 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በመገንባትና በልማት ጐዳና ላይ የሚገኙ ሃገራትን መመዘን 

እንደሚችልና ፤ተጠያቂነትን ካለማወቁ ጋር ተያይዞም ቢሆን የሚያወጣቸውን ሪፖርቶች 

የሚያዳምጠኝ ይኖራል ሲል ማሠቡም ትንሽ ነገሩን ግራ ያደርገዋል፡፡   

ሂዩማን ራይትስዎች በቀድሞ መሪዎቹ ከቀረቡበት ውንጀላዎችና የመረጃ አሠባሰብ ዘዴም 

ተአማኒ ያልሆነና በልቅምቃሞ የተገኘ መሆኑን አስመልክቶ የሚቀርቡበትን ክሶች 

ሊያስረዱ የሚችሉ ሁለት ማሣያዎች አይተናል፡፡   

 በሂዩማን ራይትዎች ላይ የሚነሣው ክስ  ብዙ ሃገራትንና በተለይም ከገበያ አክራሪት 

ርእዮተአለማዊ ፍልስፍና ጋር ጋብቻ አንፈጽምም ያሉትን ሃገራት ሁሉ የሚያስማማና 

በአንድነት የሚያሠልፍ ነው፡፡   ከርእዮተ አለም ውግንና ጋር የተያያዘውውን የሂዩማን 

ራይትስ ዎች ገመና በተመለከተ የተቋሙ ሁለት የቀድሞ አመራሮች በምንጭነት 

ተጠቅሰዋል፡፡   የሂዩማን ራይትስዎችን ርዕዮተ አለማዊ ውግንና በተመለከተ ምስክርነት 

የፃፉት የቀድሞው መሪዎች የተቋሙን ወደ አንድ መንገድ ያደላ ሪፖርት ግራ ዘመም 

ከሆኑትና እስላማዊ ንቅናቄን ከሚያራምዱት እነ ሂዝቦላህና ሃማስ ጋር በማያያዝ 

ተንትነዋል፡፡  

ሂዩማን ራይትዎች የሠብአዊ መብት ጥበቃ ተሟጋችነትን በሥም እንጂ በተግባር 

እንዳልሆነ የሚያረጋግጠውና ገመናውን በሚገባ የሚገልጸው ደግሞ የተቋሙ የበጀት 

ምንጭና ከበጀቱ ጀርባ ያለውን ድራማ የተመለከተው ጉዳይ ደግሞ እንደዚህ ቀርቧል፣  “ 

HRW has been criticized for cooperating with the Saudi government by holding 

fundraisers in that country, and for not releasing the names of its Saudi donors.” 
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በምርጫ የተቋቋመ መንግሥት የሌላት በሠብአዊ መብት ድፍጠጣ ወደር የማይገኝላትንና 

በተለይም ከሤቶች መብት ጋር በተያያዘ ለከት የለሽ ወንጀሎቿ አለም የሚያውቃት ሳውዲ 

አረቢያ አንድም ጊዜ የሠብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ የሚለው ድርጀት ሪፖርት ሠለባ ሆና 

የማታውቀው ከላይ በተመለከተው አሻጥራዊ መንገድ ሂዩማን ራይትስዎችን በረብጣ 

ገንዘቦቿ የምትደግፍ በመሆኗ ነው፡፡  

ከሁሉ የሚልቀውና ባለው ሃብት ከአለም 23ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው የገበያ አክራሪው 

ግለሰብ ነው፡፡ ይህ ሠው ጆርጅ ሦሮስ ይባላል፡፡ በ September 2010 ላይ  የሰውዬውን 

እና የሂዩማንራይትስዎችን ጋብቻ በተመለከተ መንግሥታዊ ያለሆኑ ተቀማትን በተመለከተ 

ምርምር በማድረግ የሚታወቀውን አንድ የእሥራኤል የምርምር ማእከል በመጥቀስ ዘ 

ታይምስ እንዲህ ሲል በዘገባው አመልክቷል፡፡ 

“On September 7,2010, it was announced that George Soros planned to donate 

100 million us dollars to Human Rights watch" ይህ  የሰባት አመት ብቻ ስጦታው 

ነው፡፡ ከዚያ በኃላም እስካሁን ይህ ግለሰብ ከተቀሙ ጀርባ ሆኖ የአለምን ገበያ እንደሻው 

በመዘወርና ያሻውን በማሥፈጸም ላይ ይገኛል፡፡ እኛን የመሠሉ በተለይም ትልልቅ የሆኑ 

ተቋማትን በሂዩማን ራይትስዎች ሪፖርት ላይ አጽንኦት በተሰጠው የቴሌኮም ተቀማትንና 

ባንኮችን ወደግልና ለአለም አቀፍ ባለሃብቶች አናዘዋውርም የሚሉ ሃገራት የጆርጅ ሦሮስ 

ድርጅት ሠለባ መሆናቸው አይገርምም፡፡  

ጆርጅ ሦሮስ እንደግል  open socity የተሠኘ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ቢያቋቁምም 

ሠብአዊ መብትን የተመለከተ  ልግስናው አፋዊ ነው፡፡  ልባዊና ተግባራዊ ክዋኔው ግን 

በሥመ ሠብአዊ መብት ገበያውን ይቆጣጠረው ዘንድ እንቅፋት የሆኑ ሃገራትን 

በማብጠልጠል ብቻ የማይገታ እስከ ቀለም አብዮት በዘለቀ ሴራውም ሥርዓትን በሃይል 

እስከመገርሰስ የረዘመ ነው፡፡ ይህ ግለሰብ የሚዘውረው    ተቋም  ሃገራችንን 

በተመለከተም ሆነ ሌሎች ሃገራትን አስመልክቶ የሚያወጣቸው ሪፖርቶች በምንም 

ምክንያት ተአማኒ ሊሆኑ የማይችሉ እንደሆነ ከላይ የተዘረዘረው ብቻ በቂ ማስረጃ ነው።   

እንደ ሳውዲ ለገበያ አክራሪነት የሚተጉ እና እንቅልፍ የማይተኙ ሃገራትን ለዚህ ሲሉ 

የሃገራትን ሉዓላዊ መብቶች ከመጣስ ጀምሮ መንግስት እስከመገልበጥና በንጹሃን ዜጐች 

ላይ አሠቃቂ የተባሉ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ ሃገራትን እንዴት እንደሚዘሏቸው ማየትም 
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የወንጀላኛውን ዳኛ ማንነት በሚገባ ያሳየናል፡፡ ስለሆነም በቅርቡ አለማችን ካስተናገደችው 

የዩክሬን አመጽና የምእራባውያን ጩኸት በሥተጀርባ  ያሉትን እነሦሮስና ሠብአዊ 

መብት ጠባቂ ነኝ ባዩን ድርጅት   በተከታዩ ክፍል እናነሣቸዋለን፡፡         


