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አለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ በማለት የሚንቀሳቀሰው ሂዩማን ራይትስ ዎች 

የተሰኘው ተቋም ስለአለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋችነቱ ሽንጣቸውን ገትረው 

የሚመሰክሩለት ሃገራት የመኖራቸውን ያህል ተቋሙ ሰብአዊ መብትን በተመለከተ ስሙ 

እንጂ ተጨባጭ ተግባሩና አላማው የገበያ አክራሪነትና ፖለቲካ ነው ሲሉ 

የሚያብጠለጥሉትም ሞልተዋል። በሰብአዊ መብት ስም የሚንቀሳቀሰው ይህ ተቋም 

የአመታዊ በጀቱ ግዙፍና የበርካታ ሀገራትን ዓመታዊ በጀት የሚተካከል ሲሆን በጀቱም 

ወደሚሻው ሀገር እንዳሻው እጁን አስገብቶ እንዲፈተፍት ብቻ ሳይሆን ከጀርባው ያሉትን 

ኩባንያዎችና ግለሰቦች ርዕዮተ አለማዊ አጀንዳ እንዲያስፈጽም የሚያስችለው እንደሆነም 

እነዚሁ ወገኖች ይገልጻሉ።  

እነዚህ ወገኖች አስተያየት ከሆነ ሲጀመርም ይህ ተቋም የተቋቋመበት መንገድና በፊት 

ከነበሩት ስሞች ሄልንሲንኪ ዎችና ሌሎች ዎች ቅጥያዎቹ የተቀየሩበት መንገድ በራሳቸው 

የተቋሙን አሻጥሮችና ድብቅ አጀንዳዎች እያገላበጡ የሚያሳዩ ናቸው። የሂዩማን ራይትስ 

ዎች የአመታዊ በጀት ምንጮችና የምንጮቹን ዓለማቀፋዊ ሁኔታ፣ የተቋሙን ዓመታዊ 

ሪፖርቶችና ሪፖርቱ በተደጋጋሚ የሚያብጠለጥላቸውን ሃገራት ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና 

ከተቋሙ ጀርባ ካሉት ሃገራት ርዕዮት አለማዊ ፍልስፍና አንፃር መመዘንም የተቋሙን 

ትክክለኛ ገጽታ የሚያመላክት እንደሆነም ከላይ የጠቀስናቸው ተከራካሪዎቹ ይገልጻሉ።   

ይህ ተቋም እንደሀገር በየአመቱ ከሚያብጠለጥላቸው ሃገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ 

ነች። በተለይ ሃሳብን ከመግለጽ /Freedom of expression /፣ ከነፃና ፍትሃዊ ምርጫ እና 

ከፕሬስ ነፃነት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ኢትዮጵያን በአለም ካሉ ሀገራት ሁሉ ግንባር ቀደም 

"አፋኝ" በማድረግ  ስለመፈረጁ በየአመቱ የሚያወጣው ሪፖርት ምስክር ነው። ይህንኑ 

አመታዊ ሪፖርቱን ተከትሎም በኢትዮጵያ የሚገኙ የተቃውሞው ፖለቲካ ስብስቦችና 

የፕሬሱ አካላት ለተቋሙ ሪፖርት ሲያጨበጭቡ ምርጫ በደረሰ ቁጥር ከገዢው ፓርቲ ጋር 

በሚያደርጉት ክርክርም ትኩረታቸው የሚያርፈው ያላቸውን አገራዊ ፕሮግራምና የልማት 



አጀንዳ  ማስተዋወቅ ሳይሆን የዚህን ተቋም አመታዊ ሪፖርት በማጣቀስ ስርዓቱን 

ማብጠልጠል እንደሆነም ይታወቃል።  

የዚህ ፅሁፍ አላማም ተቋሙን በደፈናው  ማውገዝና በሁለተኛው ጠርዝ ተሰልፈው  

ተቋሙን ከሚከሱ ሀገራት ጎን የመሰለፍ ሳይሆን የተቋሙን ስነ ፍጥረትና ተግባራዊ 

እንቅስቃሴዎች መፈተሽ ነው። የፍተሻው መነሻ የሚሆኑት ደግሞ አለም አቀፍ የሰብአዊ 

መብት አያያዝ ድንጋጌዎችን የተመለከቱ ህጋዊ ማእቀፎች ሲሆኑ፣ ግባችንም ከማእቀፎቹ 

አንፃርና ከሃገራት ሉዓላዊ መብቶች አንፃር የተቋሙን ሪፖርቶች ማሳያዎች በማንሳት 

መፈተሽ ነው። በተለይ ተቋሙ ከሰሞኑ ያወጣውንና የኢትዮጵያን የፀረሽብርተኝነት 

አዋጅና መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች የወጣውን ድንጋጌ መቃወምን ታሳቢ ያደረገው 

የኢትዮ-ቴሌኮምን ቴክኖሎጂ የተመለከተው ባለ100 ገጽ ሪፖርት የጉዳያችን መነሻና 

የምዘናችን ማጠንጠኛ ይሆናል። 

ይህ ዛሬ የምንፈትሸው ሂዩማን ራይት ዎች የተሰኘው ተቋም ለሰሞነኛውና ኢትዮጵያን 

በተመለከተ ባወጣው ባለ 100 ገጽ ሪፖርት “የምንሰራውን ሁሉ ያውቃሉ፡- የቴሌኮምና 

የኢንተርኔት ቁጥጥር በኢትዮጵያ’’ (They know every thing we do; Telecom and 

internet surveillance in Ethiopia) የሚል ርዕስ ሰጥቶታል። ሪፖርቱ ለማመልከት 

የፈለገውን ጥቅል ሃሳብ ስንመለከተው የኢትዮጵያ መንግስት በአገር ውስጥና በዲያስፖራ 

የፖለቲካ ተቃዋሚዎችና በጋዜጠኞች ላይ ቁጥጥር ለማድረግ የተለያዩ ቴክኖሎጅዎችን 

የሚጠቀም እንደሆነና ይህም የመንግስት ቁጥጥር ወይም ስለላ የመናገር፣ የመሰብሰብና 

የመረጃ ነፃነትን የሚጋፋ እንደሆነ የሚያመለክት ነው። 

ከ100 በላይ የሚሆኑና የዚሁ ቴክኖሎጂ ቁጥጥር ሰለባ የሆኑ ኢትዮጰያውያንን እንዳነጋገረ 

የሚገልጸው ይህ ሪፖርት የተቋሙን የቢዝነስና የሰብአዊ መብቶች ዳይሬክተር አርቪንድ 

ጋኔሳን “በመንግስት ሙሉ ቁጥጥር ስር የሚገኘው ኢትዮ-ቴሌኮም (አፅንኦት የኔ) 

በኢንተርኔት አገልግሎቶች ላይ የሚደረገውን ቁጥጥር በበላይነት የሚያካሂድ ሲሆን የዚህም 

አላማ የተቃዋሚዎችን ድምጽ ሙሉ ለሙሉ ለማፈን ነው’’ የሚል አስተያየትም አካቷል። 

የዚህን ሰውዬ አስተያየት እንደወረደ ከሪፖርቱ ወስጄ ያሰፈርኩት ምክንያት ስላለኝ ነው። 

ምክንያቴ ደግሞ ከንግግራቸውም ላይ የተሰመረበት ፍሬ ነገር ነው።   



ጉዳዩን በተመለከተ ቃለ መጠይቅ አድርጌላቸዋለሁ ሲል የጠቀሳቸው ግለሰቦች 

በተጠርጣሪነት ተይዘን በፖሊስ ምርመራ በሚደረግብን ወቅት ከቤተሰቦቻችንና ጓደኞቻችን 

ጋር ያደረግናቸው የስልክ ንግግርች በስውር ተቀርፀው በማስረጃነት ይቀርባሉ ሲሉ 

እንደነገሩትም ተቋሙ በሪፖርቱ አመልክቷል። 

ሌላውና ለምዘናችን ጠቃሚ የሆነው የሂዩማን ራይትስ ዎች ሪፖርት ነጥብ የቴሌኮምና 

የኢንተርኔት ቁጥጥሩ በተለይ የሚካሄደው በገጠሩ የአገሪቱ ክፍሎች ነው የሚለው ሲሆን፤ 

በሌላ በኩል ደግሞ ይህንኑ የስልክ ቁጥጥር ለማካሄድ የሚረዳው ቴክኖሎጂ አቅራቢ ዜድ 

ቲ.ኢ የተባለው የቻይና ግዙፍ ኩባንያ መሆኑን የሚገልጸው ሃሳብ ነው። ይህ የኢንተርኔትና 

የስልክ ቁጥጥር ከምርጫ 2007 ጋር መያያዙም የማይታለፍና ተቋሙን ለመመዘን 

የሚያግዝ ሁነኛ ነጥብ ነው። የመንግስት የስልክና የኢንተርኔት ቁጥጥር በገጠሩ ማህበረሰብ  

ላይ የከፋ መሆኑን የሚያመለክተው ይህ ሪፖርት ከገጠሩም የኦሮሞ ብሄረሰብ አባላትና 

የእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ የበረታ እንደሆነም የገለጸው ነጥብ ሌላኛው 

መከራከሪያዬ እና የፅሁፉን ተአማኒነት የምመዝንበት ሌላው ነፅቤ ነው።  

ይህ ተቋም በየአመቱ የሚያወጣቸው ሪፖርቶች በርዕስ ይለያዩ እንደሆነ እንጂ ይዘታቸው 

ተመሳሳይና ከተቃውሞው መንደርና ከፕሬሱ ሰፈር የሚቀዳ  ነው። ምናልባት የዚህ አመቱ 

ትንሽ የሚለየው የሃይማኖት እኩልነትንና የእምነት ነፃነትን በተመለከተ እስልምና 

አካባቢም ጎራ ማለቱ ነው። ሁሉም መሰረተ ሃሳቦች ደግሞ መድረሻቸው የምርጫ ፖለቲካ 

ሲሆን የፀረ ሽብርተኝነት አዋጁና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን በተመለከተ የወጡት 

አዋጆችም የተቋሙ የእሩምታ ተኩሶች የሚዘንብባቸው ናቸው። ይህን ተከትሎ ታዲያ 

የተቃውሞው መንደር ስብስቦችና የፕሬስ ነፃነት አቀንቃኝ ነን ባዮቹ የተቋሙን ሪፖርት 

ተመሳሳይነትና ተደጋጋሚነት ወደ ጎን ትተው ተመሳሳይና ተደጋጋሚ ለሆነው ሪፖርት 

የኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጣቸውን ምላሾች "የተለመዱና የተደጋገሙ" ሲሉ መክሰሳቸው 

ሌላውና የአይጥ ምስክሯ ድንቢጥ ብሂልን እያስታወስን የምንፈትሸው ጉዳይ ነው። 

ስለሆነም፣ ለዚሁና ከቴሌፎንና ኢንተርኔት ቁጥጥር ጋር ለተያያዘው የሂዩማን ራይትስ ዎች 

ውንጀላ በተጠያቂነትና  በዋናነት የሚወሳው የፀረሽብርተኝነቱ አዋጅ በመሆኑ ተቋሙ 

ወንጀለኛው ዳኛ የሆነባቸውን የሀገራት ተሞክሮ ከመመልከታችን በፊት ጥቂትና መሰረታዊ 

የሆኑትን  የፀረሽብርተኝነቱን አዋጅ የተመለከቱ ነጥቦች ከአለም አቀፍና ከህገመንግስታዊ 

ድንጋጌዎቻችን አንፃር እንመልከት ዘንድ የተጠየቅ ግዴታ ይኖርብናል። 



ከእለት ዕለት እየረቀቀ የመጣው ሽብርተኝነት፣ የወቅቱ የዓለማችን አሳሳቢና ስጋት 

በመሆኑ እኛ ብቻ ሳንሆን በርካታ ሀገራት በጉዳዩ ልዩ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ መሆናቸው 

ላይ መጀመሪያ መግባባትና መተማመን ለሙግታችን ሚዘናዊነት እና ተጨባጭነት 

ጠቃሚ ነው። በዚህም ምክንያት የተለያዩ ሀገራት የሽብርተኝነትን አስከፊነት፣ አደጋና 

የአፈፃፀሙን ውስብስብነት ግምት ውስጥ በማስገባት ራሱን የቻለ የወንጀለኛ መቅጫ ህግና 

ወንጀሉን የማጣራት ሂደት ስርዓት አውጥተው እየሰሩበት መሆኑም ላይ መተማመን 

ያሻል። እየሰሩበት ከሚገኙ በርካታ ሃገራት መካከልም የሂዩማን ራይትስ ዎች ደጀን 

የሆኑትና ጉዳያቸውን የሚያስፈጽምላቸው እንግሊዝ፣ አሜሪካ እና ካናዳን የመሳሰሉት 

አገራት የሚገኙበት መሆኑም  አጽንኦት ሊሰጠው የሚገባው መሰረታዊ ነጥብ ነው። 

የሽብርተኛነት ችግር፣ በተለይም በአሁኑ ሰአት፣ አለማቀፋዊ ይዘት ያለው (Global 

Problem) መሆኑን የሚጠራጠር ሃይል ያለ አይመስለኝም። ሂዩማን ራይትስ ዎች የተባለው 

ተቋምም በእርግጥም እንደተቋም የሚሰራው የሰብአዊ መብት ጥበቃን በተመለከተ ከሆነ 

ይህን መገንዘቡ አይቀሬ ነው። ተቋሙና በሀገሬ የሚገኙ ተቃዋሚዎች ስለ አላማቸው ሲሉ 

በኢትዮጵያ ደረጃ ላለው የሽብርተኝነት ስጋት የተለያየ ስያሜና ታፔላ ቢለጥፉበትም ጉዳዩ 

በአለማችን ውስጥ ባሉ በርካታ ሀገራት ግንዛቤ ለማግኘቱ፤ በተባባሩት መንግስታት 

ድርጅትም ሆነ በተለያዩ አህጉራዊና አካባቢያዊ ድርጅቶች በአለም አቀፍ ግንኙነት ደረጃ 

ቦታ የተሰጠውና የተረጋገጠ ሆኗል። ይሄም በመሆኑ ሽብርተኝነትን ለመካለከል የሚያስችሉ 

12 ዓለም አቀፍ ስምምነቶች (conventions) ላይ በመመርኮዝ የተባበሩት መንግስታት 

ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በቁጥር 1373 (2001) ውሳኔ (resolution) አሳልፏል። 

ይህንኑ ውሳኔ መሰረት በማድረግ የተለያዩ ሀገራት ካወጧቸው ህጎች፣ በተለይም 

አጀንዳችንን የተመለከተውንና ከመረጃ ማሰባሰብ ጋር የተያያዘውን የግንኙነት ጠለፋ 

/Telecom and Internet survilleanc / የተመለከቱ አስረጅዎችን ሂዩማን ራይትስ ዎች 

ከወረደባት ሃገራችን በመለስ ያሉትን በጥቂቱ እንመልከት።  

የትኛውንም አይነት የወንጀል ድርጊት ለመካለከል አስቀድሞ መረጃ ማግኘት ከፍተኛ 

ጥቅም ያለው መሆኑ አያከራክርም። በተለይ ውስብስብ በሆነና በከፍተኛ ሚስጥር 

የሚፈፀምን የሽብርተኛነት ወንጀል ለመከላከል አስቀድሞ ስለወንጀሉ እቅድ፣ ዝግጅት 

ወዘተ መረጃ ማግኘት ወንጀሉን ለመከላከል ለሚደረግ ጥረት ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ 

መሆኑም እንደዛው። ከሽብርተኝነት ወንጀል ልዩ ባህርያት አንፃር የቴሌኮምና የኢንተርኔት 



ጠለፋ ሊታለፍ የማይገባው የወንጀል መከላከያ ዘዴ መሆኑን አስቀድሞ አጽንኦት 

በመስጠትና በዚሁ መንገድ የሚገኝ መረጃ ውጤታማ በሆነ መንገድ ወንጀልን ለመከላከልና 

አጥፊዎችን ለማስቀጣት የሚረዳ የማስረጃ  ዓይነት መሆኑን በመግለጽ የህጎቻቸው አካል 

ያደረጉት የሂዩማን ራይትስ ዎች ደጀን የሆኑ አገራት ናቸው። 

በግንኙነት ጠለፋ ኢትዮጵያን የሚከሰው የዚህ ተቋም ደጀን እንደሆነች የምትታወቀው 

እንግሊዝ በ2003 ዓ.ም 26 ቶን አደንዛዥ እጽና 390 ሚሊዮን በህገወጥ የተገኘ ፓውንድ 

ለመያዝ የቻለችው በግንኙነት ጠለፋ የመረጃ አሰባሰብ ዘዴ እንደሆነ ከሳሻችንን ጨምሮ 

አለም የሚያውቀው ሃቅ ነው። ይህንንም በተመለከተ ሰፊ መረጃ ለማግኘት ጎግሎ ላይ 

“UK; Regulation of investigatory powers act, 200 Art 7”ን አስገብተው ይጎልጉሉ፤ 

ሀላፊነቱም የአገር ውስጥ ሚኒስቴር መሆኑም ከላይ ከተመለከተው ድንጋጌ አንቀጽ 53 ስር 

መስፈሩንም መረዳትም ይቻላል። በአውስትራሊያ ደግሞ በፍርድ ቤት ፈቃድ የግንኙነት 

ጠለፋ ማድረግ እንደሚቻል በህጋቸው ተደንግጓል። በዋናይቱና የሂዩማን ራይትስ ዎች 

አሰማሪ በሆነችው ሀገረ አሜሪካ የግንኙነት ጠለፋ በፍርድ ቤት ፈቃድ የሚደረግ ሲሆን 

/Protect America Act of 2007/ የተሰኘው ድንጋጌ ከወጣ በኋላ ከውጭ ሀገር ወይም 

ወደውጭ ሀገር የሚዲረግ ግንኙነት በደህንነት ሃላፊ ወይም በጠቅላይ አቃቤ ህጉ ፈቃድ 

ጠለፋ ሊደረግ እንደሚችል ተደንግጓል። በህንድም (ከእንግሊዙ አንቀጽ 7 ንኡስ አንቀጽ 

53 ጋር በተመሣሣይና ቃል በቃል) ሽብርተኝነትን ለመከላከል ከወጡት አዋጆች መካከል 

በአንቀጽ 30 ንኡስ አንቀጽ 4 ላይ ሃገራችንን ያስወቀሳት ፍሬ ሃሳብ ተመልክቷል፡፡ ወደ 

አፍሪካ ስንመጣም የምናገኘው ተመሳሳይ እውነታን ነው፤ ለምሳሌ በዩጋንዳ 

የፀረሽብርተኝነት ህጉ በሚንስትር ፈቃድ የግንኙነት ጠለፋ ማድረግን ይፈቅዳል። ይህ 

ሁሉ ለሚያሳየን የግንኙነት ጠለፋ ለአስፈጻሚው አካል የተሰጠ ስልጣንና ተግባር መሆኑን 

ነው።  

እነዚህ ሃገራት ይህንና የግንኙነት ጠለፋን በተለመከተ በአዋጆቻቸው ላይ በዝርዝር 

ያስቀመጡበት አቢይ ቁም ነገሩ ጠለፋው ሣይሆን የግለሰቦች መብት በዘፈቀደ እንዳይጣስ 

ጥንቃቄ ማድረጉ ላይ ነው ይላሉ።  ከላይ ከተመለከትናቸው ሃገራት አንድ ሁለቱን 

እንመልከት፤ በእንግሊዝ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚንስቴር ጠለፋውን የሚያካሂደው ለዚህ 

ተግባር በተለየ የተመደበው የጠለፋ ኮሚሽነር ነው፡፡  የአሠራር ሂደቱ ላይ ቅሬታ ያላቸው 



ግለሰቦች ለቅሬታ ሠሚ ትራይቡናል ማመልከት የሚችሉበት አሠራርም የተዘረጋ በመሆኑ 

ጠለፋው ለሌላ አላማ አይውልም፡፡  

ከላይ በተመለከተው አግባብ ከእንግሊዝ የተቀዳ ወይም ተመሣሣይ የሆነ የፀረ ሽብርተኝነት 

ህግ በደነገገችው ህንድ የጠለፋ ፈቃድ በማእከላዊ መንግስት ከተፈቀደ በኋላ በአጭር ጊዜ 

ውስጥ ለReview committe (መርማሪ ኮሚቴ) እንዲቀርብ ይደረጋል፡፡ ኮሚቴው ፈቃዱን 

በመመርመር አስፈላጊ እንዳልነበር ካመነበት ጠለፋው እንዲታገድ ትእዛዝ የሚሠጥበት 

አሠራር ተዘርግቷል፡፡  

ይህንና ከላይ የተመለከቱ የፀረ ሽብርተኝነት የሃገሪቱ ተሞክሮዎችንና የአሠራር 

ሥርዓቶችን ይዘን በሂዩማን ራይትስ ዎች በተደጋጋሚ የምትዠለጠውን እና በተለየ 

ከሠሞኑ ደግሞ በሥልክና በኢንተርኔት ስለላ  ባለ 100 ገጽ  ከሥ የተመታችውን  

ሃገራችንን ተመልክተን ሂዩማን ራይትስ ዎችን ከሃገራችን ባሻገር ከሚገኙ የተቋሙ ደጀንና 

ሠለባ ሃገራት አኳያ ተጨባጭ ማሣያዎች እያቀረብን እንመዝን፤ የወንጀለኛውን ዳኛነትም 

ምሥጥር እንግለፅ፡፡  

የሂዩማን ራይትስ ዎችንና መሠል በሠብአዊ መብት ጥበቃ ስም የሚንቀሳቀሱ የኒዮሊበራል 

የገበያ አክራሪነት ርእዮተ አለም አቀንቃኞች በያዙት ሥም ተጀቡነው በሃገራችን ላይ 

ለሚያቀርቡት መሰረተ ቢስ ክስ ከላይ የተመለከቱት አስረጂዎች ሲጠቀሱላቸው 

የሚያቀርቡት መከራከሪያ "ኢትዮዽያ ለሽብርተኝነት አደጋ የተጋለጠች አይደለችም" 

የሚል ሲሆን በሃገር ውስጥ የሚገኙ የገበያ አክራሪ ሃይሎች ተላላኪዎች ደግሞ 

"የሽብርተኝነት ስጋት የሌለ" እንደሆነና ያለውንም በወንጀለኛ መቅጫ ህጐች ብቻ 

መዳኘት እንደሚቻል በመጥቀስ ይከራከራሉ፡፡  

ይህን የተሳሳተ ሀሳብ ለማጋለጥ ይረዳን ዘንድ ቀጥለን የሽብርተኝነት ተጋላጭነታችንን 

ደረጃና መገለጫዎቹን በማንሣትና የተለየ ህግ ያስፈለገበትን ምክንያት ባጭሩ እንግለፅ፤ 

የተገቢነቱን ምክንያትና ወንጀለኛው ዳኛ የሆነባቸውን ሚስጥራትም ለመግለጥ ጥሩ 

መንደርደሪያ ስለሚሆን፣ የሚዛናችንንም የሥነ ልክ ደረጃ ስለሚያረጋግጥልን ነው፡፡  

የዓለም አቀፍ አሸባሪዎች የጥቃት አላማና ልዩ ትኩረት ከሆኑት የዓለማችን ክፍሎች 

አንዱና ዋነኛው የምሥራቅ አፍሪካ አካባቢ እንደሆነ በተደጋጋሚ የተናገሩት የሃገራችን 

ባለሥልጣናት ሳይሆኑ ምርጫ በደረሰ ቁጥር የሠብአዊ መብት ጥይቶችን አስታጥቀው 



ሂዩማን ራይትስ ዎችንና መሠል ተቋማትን የሚልኩብን የተቋሙ ደጀን የሆኑ ሃገራት 

መሆናቸው ግልጽ እና የሚታወቅ ነው፡፡ በእኛው አጋርነትና ድጋፍ አሁን አንፃራዊ 

መረጋጋት የሚስተዋልበት ሶማሊያ ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ መንግሥት አልባ ከመሆኗ ጋር 

ተያይዞ የዓለም አቀፍ አሸባሪው አልቃይዳና ከዚሁ አሸባሪ ድርጅት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት 

ያለው የአል-ኢትሃድ አል እሥላሚያ እና እሥላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት መጠለያ ሆና 

በመቆየቷ ሃገራችን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በአሸባሪዎች በሚሠነዘረው ጥቃትና ጥፋት 

ለሥጋትና ለአደጋ ተጋልጣ መቆየቷ የሚታወስና የገበያ አክራሪው መገናኛ ብዙሃንም 

ሣይቀሩ በተደጋጋሚ የዘገቡት ጉዳይ ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን  እነርሱው ያሰራጩትን ዘገባ 

እንዳልነበረ ቆጥረው በምርጫ ዋዜማችን ላይ የሽብርተኝነት ስጋት የሌለብን እንደሆነ 

መቀላመዳቸው ሊሠመርበት የሚገባውና በወንጀለኛው ዳኛ ማእቀፍ ውስጥ ሊለኩና  

ሊሰፈሩ እንደሚገባ የሚያመላክት  ነጥብ ነው፡፡  

ሽብርተኝነት በኢትዮጵያ ህዝብ ሠላምና መረጋጋት ላይ እንደዚሁም አገሪቱ እያካሄደች 

ባለችው ፈጣን ልማትና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ እንቅስቃሴ ላይ ሥጋት ብቻ 

ሳይሆን አደጋ መሆኑም የተረጋገጠባቸውን ተጨባጭ ሁነቶች እናንሣ፡፡ ኦነግና ኦብነግን 

የመሣሠሉ ፀረ ህዝብ  ድርጅቶች ከአለም አቀፍ አሸባሪ ተቀጽላዎችና ወኪሎች ጋር 

በመጣመርና በተናጠል የአገራችንን ጂኦፖለቲካል አቀማመጥ ተጠቅመው የኤርትራው 

የኢሣያስ ቡድን የትርምስ ስትራቴጂ አስፈጻሚ እና ተላላኪ በመሆን በተለያዩ ጊዜያትና 

በተለያዩ የሃገራችን አካባቢዎች የሽብር ተግባር መፈጸማቸውን ወንጀለኛው ዳኛ (Human 

Rights Watch) አሁን ቢክደውም በወቅቱ መስክሯል፡፡ ላኪዎቹም መናገራቸውን እና 

ሚዲያዎቻቸውም መዘገባቸውን የሚዘነጋ ሰው ቢኖር አውቆ የተኛ ብቻ ነው የሚሆነው፡፡  

በምርጫ 97 ወቅት በዚሁ በወንጀለኛው ዳኛ እና ላኪዎቹ አጋፋሪነት የሥልጣን ኮርቻውን 

በአመጽ ሊፈናጠጥ ያሻውና ሴራው ተደርሶበት በህግ ቁጥጥር ሥር የዋለው ነውጠኛ 

የቅንጅት አመራር ወንጀለኛ ዳኛ ሆነው ሊያወጡት ሲሯሯጡ የነበሩት እነ ሂዩማን ራይትስ 

ዎች ነፃ ነው ሲሉ ቢሟገቱለትም ወደ እነርሱ ቀዬ ሄዶ አሸባሪ ድርጅት መሆኑን ሳይውል 

ሣያድር በይፋ ማወጁን ሁላችንም እናውቃለን፡፡ ማወጅ ብቻም አይደለም ከላይ 

ከተመለከቱት አሸባሪ ድርጅቶች ጋር በጋራና በተናጥል ያደረጋቸው የሽብር ሙከራዎችም 

አይዘነጉም፡፡ የሂዩማን ራይትስ ዎች ሠሞንኛ ሪፖርትም ከ97ቱ በተመሣሣይ ወንጀለኛ 

ዳኛ ሆኖ ነፃ ሊያወጣው የተàገተለት ነውጠኛ ቡድን ያቋቋመው አሸባሪ ቡድን ተላላኪ 



የሆኑ ሃይሎች ህግን መሠረት ባደረገ እና ከላይ በተመለከቱት አለም አቀፍ ስምምነቶች 

አግባብ የወጣውን አዋጅ ተጠቅሞ በሠበሰባቸው መረጃዎች ተይዘው ወህኒ የወረዱ አካላትን 

ነፃ ለማውጣት መሆኑ መዘንጋት የለበትም፡፡  

በመንግሥት የፀጥታ ሃይሎችና በህዝቡ ብርቱ ጥረት ብዙዎቹ የሽብር ሙከራዎች 

እንዲከሽፉ ቢደረግም እስከ ዛሬ በአገራችን በተፈፀመው ጥቂቶቹ የሽብር ተግባራት ንፁሃን 

ዜጐች ለሞት መብቃታቸው ሃገር ያወቀው አሳዛኝ እውነት ነው፡፡ ይህ ብቻ አይደለም፣ 

በከፍተኛ ገንዘብ የሚገመት የግለሰቦች፣ የህዝቦችና የመንግሥት ንብረት መውደሙና 

መጋየቱም ይታወቃል፡፡ ለዚህም ዋናው ምክንያት የአሸባሪዎች ጥቃት ባልታሰበ ጊዜና ቦታ 

የሚፈፀም በመሆኑና ግቡም ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ወይም አይዶዮሎጂካዊ ሆኖ የሠላማዊ 

ሠዎችን ህይወት መቅጨት ላይ ያነጣጠረ በመሆኑ ነው፡፡ ስለሆነም በሽብርተኞች 

የሚሰነዘሩ ጥቃቶችም ሆኑ የጥቃት ሙከራዎች እንደሌሎች የተለመዱ ደረቅ ወንጀሎች 

ወይም ግለሰባዊ ጥቃቶች ሊታዩ ይገባል የሚለው ክርክር ውሃ አያነሣም፡፡ አሸባሪዎች 

ጥቃት የሚፈጽሙት የራሣቸውን የፖለቲካ አላማ ወይም አመለካከት በሃይልና 

በማሥፈራራትና በሌላው ህብስረተሰብ ላይ በተጽእኖ ለማሣረፍ ሲሆን የሽብር ወንጀሉ 

ከጥንስሱ እስከፍፃሜው  ድረስ በረቀቀና ውስብስብ በሆነ መንገድ  እንዲሠራ በማድረግ 

የጥፋት አላማውን በተገኘው ህዝብና ቁስ አካል ላይ ባነጣጠረ ተግባር ነው፡፡ በመሆኑም 

ድርጊቱ እጅግ የከፋና የተለየ በመሆኑ ጥቃቱን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በቂ የሆነና 

የተለየ ህግ ሊቀረጽለት ማስፈለጉ ላይ ሙግት መግጠም ሰብአዊ መብቶችን አስጠብቃለሁ፣ 

ከህዝብ  ስለህዝብ ጥቅም እታገላለሁ ከሚሉ ድርጅቶችና ተቋማት የማይጠበቅ ነው፡፡ 

ካልሆነ ግን ጉዳዩ የወንጀለኛ መንገድና ጀርባው የተለየ አጀንዳን ያዘለ  አክራሪ ድርጅት 

አቋም ነው፡፡ ስለሆነምና በዚሁ አግባብ ከላይ በምሣሌነት የተነሱ የአገራችንንና የአለም 

አቀፉ ድርጅት የስምምነት ሠነዶችን መነሻ በማድረግ የፀረሽብር ህግ ማውጣትና 

ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊነቱ አያጠራጥርም፡፡ ይህ ሲብራራ ደግሞ እነዚህ ሰብአዊ 

መብት እናስጠብቃለን የሚሉት ሃይሎች በተለይም ሂዩማን ራይትስ ዎች ክርክሩን ከህጉ 

አስፈንጥሮ ህጉ ተግባራዊ የተደረገበት መንገድ ላይ እየሆነ ነው፡፡ ከሠሞኑ የመጣውና 

ለዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆነንም የተቋሙ ሪፖርት የፀረ ሽብር ህጉን በመንተራስ ኢትዮጵያ 

ዜጐቿን የምታሠልልና የስልክና የኢንተርኔት ጠለፋ በማድረግ የሃሣብን በነፃ የመግለጽ 

ህገመንግታዊ መብትን ትደፈጥጣለች የሚል ነው፡፡  



እንደአጋጣሚ ሆኖ በሃገራችን የሚጠነሰሱ የሽብር ሙከራዎች ሁሉ መነሻ የሚያደርጉትና 

ስትራቴጂውም ከምርጫ ጋር በማያያዝ ተቃዋሚ ሃይሎችን፤ ከዚያ በተረፈ ደግሞ 

የፌዴራላዊ ሥርዓቱ ምሰሶ የሆኑትን የሃይማኖትና የብሔር ብሄረሰብ ጉዳዮችን በመሆኑ 

በእነዚሁ የሽብር ሙከራዎች ተይዘው ሲገቡ መከራከሪያቸው ከሃሣብ ነፃነት እና ከተቃውሞ 

ፖለቲካ እንዲሁም ከእምነት ነፃነት ጋር የሚያያዝ ይሆናል፡፡ የሠብአዊ መብት ተሟጋች 

ነኝ የሚለውም አካል ይህንኑ ምቹ ሁኔታ ተጠቅሞ ለወንጀለኛ ዳኝነቱ እየተጠቀመበት 

ይገኛል፡፡ ለሠሞንኛ ሪፖርቱም ጠለፋው ያነጣጠረው በኦሮሞ ብሔር ተወላጆችና 

በእሥልምና እምነት ተከታዮች ላይ ነው ያለውም ለዚሁ ሥልቱ ነው፡፡ የራሷን ርእዮተ 

አለም አላሥነካም በማለቷ እና ለገበያ አክራሪ ሃይሎች  በሯን በመከርቸም ከልማታዊ 

መንግሥታት ጋር በፈጠረችው ቁርኝት የተበሳጩት ኃይሎች የላኩት ሂዩማን ራይትስዎች 

እኛን ከመውቀጡም በላይ ቻይናንም መውቀሱ ከጀርባው ያለውን ድብቅ አጀንዳ 

የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ከላይ እንዳመለከትኩት በዚህ ጉዳይ ምእራባውያንም በቴክኖሎጂ 

አቅራቢነት በታቋሙ ተከስሰዋል፡፡ ያም ሆኖ ግን ቴክኖሎጂውን አቀረቡ የተባሉት ሃገራት 

ቢያንስ ቴክኖሎጂውን ሳይጠቀሙበት እና አስፈላጊነቱን ሳይረዱት እንደማይሸጡልን 

መታወቁ ላይ ነው ቁም ነገሩ፡፡ ይህ ከሆነ ዘንዳ በእርግጥም ሂዩማን ራይትስ ዎች 

ስለሠብአዊ መብት የሚሠራ ከሆነ ምእራባውያኑን ሃገራት መውቀስ የነበረበት በመሸጣቸው 

ነው ወይስ እነሱም በመጠቀማቸው? አልያም አስቀደሞ በመፈብረካቸው? የነዚህ ጥያቄዎች 

ምላሹም ሌላው የወንጀለኛው ዳኛ ሚስጥር የሚገልጥበት መንገድ ነው፡፡ የኢትዮጵያ 

መንግሥት የሥልክና የኢንተርኔት ጠለፋ በከፋ መልኩ የሚነጣጠረው በገጠሩ ነው 

በማለት በሪፖርቱ ያሠፈረው ሂዩማን ራይትስ ዎች በሌላ ሪፖርቱ  የገጠሩ ህብረተሰብ  

እንኳንስ ሥልክና ኢንተርኔት ሊታደል የምግብ ዋስትናውን  ማረጋገጥ እንደታሣነው 

ሲተርክ የነበረ መሆኑን መዘንጋቱ ሲሆን ይህም ሌላው የወንጀለኛው ዳኛ አጀንዳ 

የሚገለጥበት ነጥብ ነው፡፡  ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ መመለስ ያለበት ጥያቄ በእርግጥ ከላይ  

በተመለከተው አለም አቀፍ አግባብና የሃገራት ተሞክሮ ኢትዮጵያ ያወጣችው የፀረ 

ሽብርተኝነት ህግ የዜጐችን ሃሣብን በነፃነት የመግለጽ መብት እንዳይደፈጠጥ  ምን 

የተቀመጠ ነገር አለ?  የሚለው ነው፡፡  

መረጃ ከሚገኝባቸው ምንጮች መካከል አንዱ የግንኙነት ጠለፋ መሆኑ ላይ ተግባብተናል፤ 

የግንኘነት ጠለፋ የሚሸፍነውም በሠዎች መካከል የሚኖር ግንኙነትን መሆኑም እንደዛው፡፡  



በዚህ አግባብ ከመነሻው የጠለፋው ፍቃድ በማንም እንዳይዳጥ በአዋጁ መመልከቱ ሊዘነጋ 

አይገባም፡፡ ይህ ብቻ አይደለም፤ የጠለፋውና የምርመራው ሚስጥራዊነትም ሊጠበቅ 

የሚገባውና በአዋጁ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ መሆኑም ሊሠመርበት ይገባል፡፡ ለዚህም 

የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሲፈቅድ ብቻ እንደሚፈፀም 

በአዋጁ በግልጽ ተመልክቷል፡፡ አላማውም የሽብርተኝነት ድርጊትን ለመከላከልና 

ለመቆጣጠር እንደሆነ፣ እንዲሁም ጉዳዩ በዋና ዳይሬክተሩ ምዘና አስፈላጊ ሆኖ መገኘት 

አለበት ማለት ነው፡፡ ይህ ብቻ አይደለም፣ የሠዎች ሃሳብን በነጻ የመግለጽ ህገመንግሥታዊ 

መብት እንዲጠበቅና በህገመንግስቱ ከ2/3ኛው በላይ የሆኑት የዜጎች ሠብአዊ መብቶች 

ይረጋገጡ ዘንድ ጠለፋው የሚከናወነው በዘፈቀደ ሣይሆን በምክንያት እንዲሆንም 

ተደንግጓል፡፡ ከዚህም ባሻገር በጠለፋ የሚገኝ መረጃ በሚስጥር መያዝ ያለበት መሆኑንና 

የግለሰቡ ግላዊ መብት  መጠበቅ እንዳለበት በግልጽ ተደንግጓል፡፡  

ባጠቃላይ፣ መረጃ ለመሰብሰብ ሲባል የሚደረጉ የሥልክና መሠል የግንኙነት ጠለፋዎች 

የሠዎችን መብት መገደብ እንደማይኖርባቸው የተቀመጠውን አለም አቀፍ መስፈርት 

የሚያሟላና ከላይ በተመለከተው  አግባብ የተሟጋቹ ላኪዎችም ተሞክሮ የሚያረጋገግጠው 

ነው፡፡ ይልቁንም ከዚህ አለም አቀፍ ሥምምነት አግባብ ውጪ እንዲሁም የሃገራቸውን 

የፀረሽብር አዋጅ በተፃረረ መልኩ የዜጐችን ሠብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 

እየደፈጠጡ ያሉ መአት ሃገሮች በተጨባጭ ባሉበት ሁኔታ ሂዩማን ራይትስ ዎች 100 ገጽ 

የክስ ሪፖርት እኛ ላይ የመደፍደፉ መነሻ ምንድን ነው? የሚለውን ደግመን ደጋግመን 

እናጠይቃለን፡፡ እነዚህ ሃገራትም ከሠሯቸውና አሁንም እየሠሯቸው ከሚገኙ የሠብአዊ 

መብት ጥሰቶች ዋና ዋና የሆኑትንና የወንጀለኛው ዳኛን ማንነትና ምንነት የሚገልጡትን 

አለም አቀፍ አስረጂዎች በክፍል 2 እንመለስባቸዋለን፡፡      

 


