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የተለመደው ዓመታዊ ውሸት 

ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ  2/7/13 

በጥቂት ጽንፈኛ ኒዮሊበራሊስት ባለፀጎችና ቡድኖች የገንዘብ ድጋፍ የሚንቀሳቀሰው 

የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባዩ ሂዩማን ራይትስ ዎች ሰሞኑን የ2013 የዓለም የሰብአዊ 

መብት አያያዝን ይመለከታል ያለውን ሪፖርት አውጥቷል፡፡ በዚህ ሪፖርቱ ውስጥ 

እንደተለመደው ኢትዮጵያንም የሚመለከቱ ድርሰት ተካቷል፡፡  

ሂዩማን ራይትስ ዎች በተለይ ኢትዮጵያን በሚመለከት የጻፈውን ድርሰት ከመመልከታችን 

በፊት ድርጅቱ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ያለው አቋም ገለልተኛ አለመሆኑን የሚያሳይ አንድ 

ጉዳይ ላንሳ እወዳለሁ፡፡ ይህም ድርጅቱ በቅርቡ የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተሩ አድርጎ 

የሾማቸው አቶ ዳንኤል በቀለ የተባሉ ግለሰብን የሚመለከት ነው፡፡  

ብዙዎች እንደሚያስታውሱት አቶ ዳንኤል በቀለ ምርጫ 97ን ተከትሎ ሕገ መንግስታዊ 

ስርዓቱን በኃይል ለመናድ የተደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ እጃቸው ነበረበት፡፡ ግለሰቡ 

አክሽን ኤይድ በተባለው ሲሰሩበት በነበረው መንግስታዊ ያልሆነ የውጭ ድርጅት 

አማካኝነት ለአገር ውስጥ ሲቪክ ማህበራት የምርጫ ታዛቢነት ስልጠና በመስጠት ሽፋን፣ 

ምርጫው ተአማኒነት እንዲያጣ የሚያደርግ ሁኔታን ሲፈጥሩ ነበር፡፡ ይህ ፍርድ ቤት 

በቀረቡ ማስረጃዎች የሰው ምስክር ጭምር ተረጋግጧል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ አቶ ዳንኤል የ 97 ምርጫን ተከትሎ የተቀሰቀሰው ሁከት ጠንሳሽና 

አስፈፃሚ የነበረው የቀድሞው ቅንጅት አባልነታቸው ምንም የማያውቁ ወጣቶች ሁከቱ 

ውስጥ እንዲሳተፉ ብር እየከፈሉ ሲያሰማሩ ነበር፡፡ይህም ከአቶ ዳንኤል እጅ ገንዘብ 

ተቀብለው ሁከቱ ውስጥ እንዲሰማሩ የተደረጉ ወጣቶች በአካል ፍርድ ቤት ቀርበው 

በሰጡት የምስክርነት ቃል ተረጋግጧል፡፡  

አቶ ዳንኤል እነዚህን ሕገወጥ ድርጊቶች በመፈፀማቸው ክስ ተመስርቶባቸው ማስረጃዎች 

ቀርቦባቸው  ጥፋተኝነታቸው ተረጋግጧል፡፡ በዚህም መሰረት  ፍ/ቤት የሁለት ዓመት 

ከመንፈቅ የእስራት ቅጣት ወሰኖባቸዋል፡፡ ይሁን እንጂ አቃቤ ሕግ ቅጣቱ አንሷል ብሎ 

ለበላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሲጠይቅባቸው ቅጣታቸውን ከመፈፀማቸው በፊት ጥፋተኛ 

መሆናቸውን አምነው ይቅርታ ጠይቀው ከእስር በነፃ ተለቀዋል፡፡ 
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ከዚህ አኳያ አቶ ዳንኤል የአፍሪካ ዳይሬክተር ሆነው የሚመሩት ሂዩማን ራይትስ ዎች 

ኢትዮጵያን በሚመለከት የሚያወጣው ሪፖርት “ከገለልተኝነት የፀዳና ሃቅ ላይ የተመሰረተ 

ነው” ማለት አጉል የዋህነት ነው፡፡  

ራሱ ሂዮማን ራይትስ ዎች አቶ ዳንኤልን የአፍሪካ ተጠሪ አድርጎ የሾመው ኢትዮጵያ ላይ 

ከአይዲዮሎጂ የመነጨ የተቃውሞ አቋም ስላለው፣ የመንግስትን ገፅታ ለማበላሸት ተልእኮው 

አስፈፃሚነት እንዲያግዙት አስቦ መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ በመሆኑም በእኚህ 

ግለሰብ የሚመራ ተቋም ኢትዮጵያ ላይ የሚያወጣው ሪፖርት ተአማኒነት የጎደለው ነው፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ ግለሰቡ ምርጫ 97ን ተከትሎ የተቀሰቀሰው ሁከት ላይ ምንም ገቢ 

የሌላቸው ድሃ ወጣቶችን ሃምሳና መቶ ብር በመስጠት “ሂዱና አውቶብስ ስበሩ፣ ረብሹ...” 

ብለው ሲያሰማሩ እንደነበረ፣ ወጣቶቹ ራሳቸው ፍርድ ቤት ቀርበው ምስክርነታቸውን 

ሰጥተዋል፡፡ 

አቶ ዳንኤል ወጣቶቹ ምንም ገቢ የሌላቸው መሆኑን አውቀው በዚህ ችግራቸው በመግባት 

ለእለት ጉርስ የምትሆን መደለያ ገንዘብ ሰጥተው ሕይወታቸውን ለአደጋ የሚያጋልጥ 

የወንጀል ድርጊት ውስጥ እንዲሰማሩ ያደረጉ ግለሰብ ናቸው፡፡ ይህ መሆኑ ሰውየው 

ለሰብአዊ ክብር የማይጨነቁ፣ በሌሎች መስዋዕትነት የራሳቸውን አላማ የማሳካት ፍላጎት 

ያላቸው ጨካኝ መሆናቸውን ያመለክታል፡፡  

የዚህ አይነት ስነ ምግባር ያለው ሰው ደግሞ በሰብአዊ መብት መከበር ጉዳይ ላይ 

የመስራት የሞራል መብት የለውም፡፡ እናም አቶ ዳንኤል በቀለ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ 

ነኝ የማለት የሞራል መብት የላቸውም፡፡ 

ያም ሆነ ይህ አቶ ዳንኤል በቀለ የአፍሪካ ዳይሬክተሩ ሆነው የሚመሩበት ለሰበአዊ መብት 

መከበር የቆምኩ ነኝ የሚለው ሂዩማን ራይትስ ዎች ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጥሰት 

ትፈፅማለች የሚል ሪፖርት አውጥቷል፡፡ በሪፖርቱ ላይ የቀረቡትን ዋና ዋና ጉዳዮች  

እንመልከታቸው፡፡ 

ሂዩማን ራይትስ ዎች “የአለም የሰብአዊ መብት ሪፖርት” በሚል ጃንዋሪ 31፣ 2013 ዓ/ም 

ኢትዮጵያን በሚመለከት ባወጣው ሪፖርት፣ “ሃሳብን በነፃ የመግለፅ የመደራጀት እና 

የመሰብሰብ መብቶች፤ ተገዶ መፈናቀል፣ ሕገወጥ ግድያ፣ ማሰቃየት እና በቁጥጥር ስር ባሉ 

ሰዎች ላይ የተፈፀሙ ጥሰቶች፤ የስደተኛ ኢትዮጵያውያን የቤት ሰራተኞች አያያዝ፣ …” 

በሚል ንዑስ አርዕስት የተከፋፈለ ነው፡፡  
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በእነዚህ አርዕስት የቀረቡትን የሂዩማን ራይትስ  ዎች ውንጀላዎች አንድ በአንድ 

እንመልከት፡፡ ሃሳብን በነፃ የመግለፅ፣ የመደራጀት እና የመሰብሰብ መብቶች በሚለው ስር 

የቀረበው ክስ ከዚህ ቀደም  በቃላችን መድገም እስክንችለው አንድም ሳይለወጥ በተደጋጋሚ 

የቀረበና የሰለቸ ነው፡፡ 

ውንጀላው የሚጀምረው ከበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት እና ከፀረሽብርተኝነት ሕጉ 

ነው፡፡ እነዚህ ሕጎች በሕገመንግስቱ ሕግ የማውጣት ስልጣን በተሰጠውና ትልቁ የመንግስት 

የስልጣን አካል በሆነው የፌዴራል የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፀድቀው የወጡ  ናቸው፡፡ 

በጥቂት ፅንፈኛ ኒዮሊበራል ባለፀጎችና ቡድኖች የገንዘብ ድጋፍ በሰብአዊ መብት ሽፋን 

የአይዲዮሎጂ ዓላማን ለማራመድ የተቋቋመው ሂዩማን ራይትስ ዎች እነዚህ በሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ፀድቀው የወጡ አዋጆች ላይ ያለው ተቃውሞ በኢትዮጵያ ሉአላዊነት 

ላይ ጣልቃ ለመግባት እንደመሞከር የሚቆጠር ነው፡፡  

ምን አይነት ህግ መቼ መውጣት እንዳለበት የመወሰን ብቸኛ ባለመብትና ባለስልጣን 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ስልጣን በውክልና የሰጠው፣ ከፍተኛው የመንግስት የስልጣን አካል 

የሆነው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሆኖ ሳለ፣ “ለኢትዮጵያ የሚበጀውን የማውቀው እኔ 

ኢትዮጵያዊ ያልሆንኩ በዳረጎት ገንዘብ የምንቀሳቀስ መንግስታዊ ያልሆንኩ ድርጅት ነኝ” 

እያለ ነው፡፡  

በተለይ የፀረሽብርተኝነት ሕጉን በተመለከተ፣ ሂዩማን ራይትስ ዎች ገና አዋጁ ፀድቆ 

ሳይወጣ ጀምሮ ይቃወም እንደነበረ እናስታውሳለን፡፡ እዚህ ላይ አስገራሚው ነገር፣ ሂዩማን 

ራይትስ ዎች ከኢትዮጵያ የጠበቀ ድንጋጌዎች የሉዋቸው የጸረ ሽብር ሕግ ያወጡት 

አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ አውስትራሊያ … ላይ ኢትዮጵያ ላይ እንዳደረገው የመረረ ተቃውሞ 

ያላቀረበባቸው መሁኑ ነው፡፡ 

ይህን የሂዩማን ራይትስ ዎች አካሄድ ጥቂት ለሆዳቸው ያደሩ፣ እነሱ የሚፈልጉት ካልሆነ 

ኢትዮጵያ ብትጠፋም ደንታ የሌላቸውና ያጨበጨበላቸውና የሸለማቸው ሁሉ ወዳጅ 

የሚመስላቸው በጣት የሚቆጠሩ በውጭ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያዊያንና በጉዳዩ ላይ 

በቂ ግንዛቤ የሌላቸው እንዲሁም የሽብርተኝነት ዓላማ ያላቸው ካልሆኑ፣ አብዛኛው 

ኢትዮጵያዊ  የሚቃወመው ነው፡፡  

የኢትዮጵያ ህዝብ በአገሩ ጉዳይ ላይ ጣልቃ የሚገባበት፣ የሚያዘው አውቅልሃለው የሚለውን 

የማይቀበልና የዚህ አይነት የውጭ ጣልቃ ገብነትን ሲዋጋ የኖረ ሕዝብ ነው፡፡ በሂዩማን 

ራይትስ ዎችም ላይ ያለው አቋም ከዚህ የተለየ አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም፡፡ 
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ሂዩማን ራይትስ ዎች በሪፖረቱ በዚህ አኳኋን የአገር ሉአላዊነትን የሚፃረር አቋሙን 

ካንፀባረቀ በኋላ በ2002 ዓ/ም እነዚህ አዋጆች ከወጡ በኋላ “በኢትዮጵያ ሃሳብን በነፃ 

የመግለፅ፣ የመሰብሰብና የመደራጀት መብቶች ከፍተኛ ገደብ ጥሎባቸዋል” ብሏል፡፡  

ለዚህ አስረጂነት፣ ባለቤቶቹና አዘጋጆቹ ዘግተውት ወደውጭ  የኮበለሉትን አውራምባ 

ታይምስ የተሰኘ ጋዜጣ ምክትል ዋና አዘጋጅ የነበረው ውብሸት ታዬ እና የፍትህ ጋዜጣ 

አምደኛ በነበረችው ርዕዮት ዓለሙ ላይ ክስ ተመስርቶባቸው እንደተፈረደባቸው 

አውስቷል፡፡ አያይዞም “ከፍተኛ ክብር ያለውን” በሚል ገለፃ ያገነነውን የፔን አሜሪካ ቱ 

ራይት ሽልማት ያገኘውን ጋዜጠኛና ብሎገር እስክንድር ነጋ ክስ ተመስርቶበት 

እንደተፈረደበት ነግሮናል፡፡ 

እርግጥ ነው ውብሸት ታዬ፣ ርዕዮት ዓለሙና እስክንድር ነጋ በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው 

ክስ ተመስርቶባቸው ጥፋተኝነታቸው በማስረጃ ተረጋግጦ ቅጣት ተወስኖባቸዋል፡፡ ውብሸት 

ታዬ በስራ ላይ የነበረ ጋዜጠኛ ሲሆን፣ እስክንድር ነጋ ቀደም ሲል ጋዜጠኛ የነበረ ነው፡፡ 

ርዕዮት አለሙ ደግሞ በስራዋ መምህር ሆና ከዚህ በተጨማሪ በተለይ የፍትህ ጋዜጣ 

አምደኛ ነበረች፡፡ 

ሶስቱም ግለሰቦች በሽብርተኝነት ወንጀል ቢከሰሱም የቀረበባቸው ክስ በሚያዘጋጁትና 

በሚፅፉባቸው ጋዜጦች ወይም ድረገፆች ላይ ያቀረቡትን ፅሁፍ አይመለከትም፡፡ 

የቀረበባቸው ክስና ክሱን ለማስረዳት የቀረቡት ማስረጃዎች በቀጥታ ከሚሰሩበት 

የጋዜጠኝነትና የጸሃፊነት ስራ ጋር የማይገናኝ፣ በሕግ የሽብር ድርጊት ተብለው የተደነገጉ 

ድርጊቶችን መፈጸምና መተባበር መሆኑን የሚመለከቱ ናቸው፡፡ 

ሂዩማን ራይትስ ዎች በፀረሽብርተኝነት አዋጁ ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት ተጥሷል ብሎ 

እነዚህን ግለሰቦች ሲጠቅስ የቀረበውን ክስ እና ማስረጃዎች በዝርዝር መጥቀስ አልደፈረም፡፡ 

ይህን አድርጎ ቢሆን ጉዳዩ ሃሳብን ከመግለፅ ነፃነት ጋር ምንም እንደማይገናኝ፣ ከዚህ ይልቅ 

በተጨባጭ ሕገመንግስታዊውን ስርዓት በሽብር ድርጊት ለማፍረስ ያሴሩና የሞከሩ 

መሆናቸው ቁልጭ ብሎ ይወጣ ነበር፡፡ 

እዚህ ላይ የሂዩማን ራይትስ ዎች ሪፖርት ስለ እስክንድር ነጋ ሲያወሳ ከፍተኛ ክብር 

ያለው ሲል ያገነነውን “የፔን አሜሪካ ፍሪደም ቱ ራይት” ሽልማት ያሸነፈ በማለት 

ገልፆታል፡፡ ይህ የእስክንድር ነጋ ስብዕና ለማጋነን የተደረገ ነው፡፡  
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ዋናው ነገር የግለሰቡ መሸለም ሳይሆን “ ምን ሰርቶ ተሸለመ?” የሚለው ነው፡፡ አጥፊዎችም 

“ጀግና” ያላቸው መሆኑም መታወቅ አለበት፡፡ አጥፊዎች የጥፋት ተልእኮን በማስፈፀም 

ውጤታማ የሆነ “ጀግናቸውን”፣ ታማኝና ታዛዥ የሆነ ሎሌያቸውን ይሸልማሉ ይሾማሉ፡፡ 

የእስክንድር ነጋ በአለም ላይ - በተለይ እዚህ ጎረቤታችን ኤርትራ በከፍተኛ ጭንቅ ውስጥ 

ሲሰሩ የነበሩና ለሙያቸው መስዋዕት የሆኑ - የታሰሩ፣ የተገደሉ፣ የደረሱበት የማይታወቅ 

በርካታ ጋዜጠኞች እያሉ፣ እንደፈለገ በአብዛኛው ከሕግና ከሙያ ስነ ምግባር ውጭ ላለፉት 

ሃያ ዓመታት ሲቀባጥር ኖሮ፣ “በአስቸጋሪ  ሁኔታ ውስጥ የሰራ” ተብሎ መመረጡ ሽልማቱን 

እስክንድር የተሳተፈበትን አይነት የሽብር ድርጊትን ለማበረታታት የተደረገ፣ ግለሰቡ 

ለአንድ ቡድን ዓላማ ላለው ታማኝነት የተከፈለ ውለታ መሆኑን ያሳያል፡፡ መሸለም በራሱ 

የተሸላሚን ፍፁም ጥሩነት አያሳይም፤ ዋናው ጉዳይ የሸላሚው ማንነትና የተሸለመበት ዓላማ 

ነው፡፡   

የሂዩማን ራይትስ ዎች የአፍሪካ ዳይሬክተር የሆኑት ዳንኤል በቀለ የኑሮ ችግር ያለባቸውን 

ኢትዮጵያውያን ወጣቶችን በገንዘብ ደልለው ወንጀል እንዲሰሩ በማድረግ ሰብአዊነት 

የጎደለው አሳፋሪ ድርጊት ፈፅመው በዚህ ድርጊታቸው ተከሰው ቅጣት ተወስኖባቸው፣ 

በመጨረሻ ጥፋተኝነታቸውን አምነው ይቅርታ ጠይቀው ከእስር  ከወጡ በኋላ በሂዩማን 

ራይትስ ዎች የሰብአዊ መብት ሽልማት አሸናፊ እንዲሆኑ ተደርጎ እንደነበር 

እናስታውሳለን።  

አሁን ሸላሚያቸው ሾሟቸው የእርሳቸው አይነት ሰብአዊነት የጎደለውና የሽብር ወንጀል 

የፈፀሙ ሰዎች በህግ ሲጠየቁ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈፀመ እያሉ እንዲጮሁ 

አድርጓቸዋል፡፡ የእስክንድር  ነጋም ሽልማት ከዚህ የተለየ አይደለም። 

የሂዩማን ራይትስ ዎች ሪፖርት በይፋ ተመዝግቦ የሚንቀሳቀሰው አንድነት ለፍትህና 

ለዴሞክራሲ አንድነት የተሰኘው ፓርቲ አባል አቶ አንዱአለም አራጌን ጉዳይም አንስቷል። 

ሂዩማን ራይትስ ዎች ግለሰቡ ንፁህ ናቸው ባይ ነው።  

እውነታው ግን ሰውየው የተከሰሱትና የታሰሩት በያዙት የፖለቲካ አቋምና በይፋ ተመዝግቦ 

የሚንቀሳቀስ ፓርቲ አባል በመሆናቸው ሳይሆን፣ የሽብር ተግባር ለመፈፀም 

በመንቀሳቀሳቸው ነው። በዚህ ከስ ላይ ተጨባጭ ማስረጃ ቀርቦባቸዋል። የቀረበባቸውንም 

የክስ ማስረጃ መከላከል አልቻሉም። ይህን ለማረጋገጥ የክስ መዝገባቸውን መመልከት 

ይቻላል። 
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የሂዩማን ራይትስ ዎች ሪፖርት በተለይ ካለፈው አመት ታህሳስ ወር ጀምሮ እስልምና 

ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የተደረገውን እንቅስቃሴም አንስቷል። ሪፖረቱ ከዚህ 

እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ በሃምሌ 12 እስከ 14 በነበሩት ቀናት 17 ከፍተኛ የእምነቱ 

መሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አንስቶ “ክስ ሳይመሰረትባቸው ከአንድ ሳምንት በላይ 

በእስር ቆይተዋል።” ብሏል። 

እዚህ ላይ ከወንጀሉ ድርጊት ውስብስብነት የተነሳ ፖሊስ ምርመራውን በአጭር ጊዜ ጨርሶ 

ወደአቃቤ ህግ ሳይመራው ቆይቶ ሊሆን ይችላል። ያም ሆኖ ግን ህግ በሚያዘው መሰረት 

ፍርድ ቤት እየቀረቡ ምርመራው እስኪጠናቀቅ የጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆባቸዋል። አሁን 

የተከሳሾቹ ጉዳይ በፍርድ ሂደት ላይ ይገኛል። ስለዚህ ጥፋተኞች ናቸው ወይም አይደሉም 

የሚለውን ለፍርድ ቤት እንተወው።  

ሂዩማን ራይትስ ዎች ከእስልምና ሃይማኖት ጋር በተያያዘ የተፈፀመ ምንም አይነት ህገወጥ 

እንቅስቃሴ የለም ባይ ከሆነ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር ዜጎች ባለፉት አመታት 

በአክራሪዎች እንቅስቃሴ የሃይሞኖት አባቶች ሲገደሉ፣ መስጊዶች ሲቃጠሉ፣ የሚከበሩና 

የሚዘከሩ የሃይማኖት አባቶች መቃብሮች ተፈንቅለው አፅማቸው ወጥቶ ሲጣል፣ 

ማስፈራሪያና ዛቻዎች ሲፈፅሙ አይተናል። 

አሁን ታሰሩ ከተባሉት የአዲስ አበባው አወሊያ መስጊድ ቡድን መሪዎችን በተመለከተ ፣ 

አዲስ አበባ ውስጥ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በሚካሄድበትና የተለየ የፀጥታ ሁኔታ 

ጥበቃ በሚደረግበት ወቅት ይህን ለማወክ ያልተፈቀደ ህዝባዊ ስብሰባ ጠረተዋል፡፡  

በሌሊት በየመንደሩ የአክራሪው ቡድን ጀሌዎች ለሁከት እንዲወጡ በማዘዝ ፣ ህዝበ 

ሙስሊምን በር ከበር እየሄዱ “ለጀሃድ ውጡ” የሚል ቅስቃሳ መደረጉን፣ ፀጥታ ለማስከበር 

በወጡ ፖሊሶች ላይ በድንጋይ የመቁሰል ጉዳት መድረሱን፣ አውቶቡሶች በድንጋይ 

መሰበራቸውን አይተናል።  

እነዚህ ደግሞ የወንጀል ድርጊቶች ናቸው። ከዚህ የወንጀል ድርጊት ጀርባ ደግሞ ጠንሳሽና 

አስፈፃሚዎች አሉ። “ጠንሳሽና አስፈፃሚዎቹ እነማን ናቸው?” የሚለው ግን ገና በፍርድ 

ሂደት ላይ ያለ ቢሆንም፣ በአወሊያው መስጊድ የወንጀል እንቅስቃሴ ጠንሳሽነትና መሪነት 

የተጠረጠሩ ግለሰቦች ክስ ተመስርቶባቸዋል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ ሂዩማን ራይትስ ዎች እስልምናን ሽፋን በማድረግ በተቀሰቀሰው 

አንቅስቃሴ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉትን 17 ግለሰቦችን “ከፍተኛ የእምነቱ 

መሪዎች” ብሏቸዋል። በመሰረቱ ግለሰቦቹ በአወሊያ መስጊድ የተጀመረውን እንቅስቃሴ 
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ያደራጁና የመሩ ናቸው እንጂ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሚያውቋቸው የሃይማኖት መሪዎች 

አልነበሩም። እወነቱ ይህ ሆኖ ሳለ ለጉዳዩ የተለየ መልክ ለማስያዝ ሂዩማን ራይትስ ዎች 

“ከፍተኛ የሃይማኖት መሪዎች” በሚል የሌላቸውን ማዕረግ አሸክሟቸዋል። 

ከዚሁ ጉዳይ ሳንወጣ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖትን ሽፋን ያደረገ የፖለቲካ እንቅስቃሴ 

መደረጉን፣ አሸባሪዎችን በመደገፍና በማሰማራት ዓለም ካወቀው በዚህ ድርጊቱም 

በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማዕቀብ ከተጣለበት የኤርትራ መንግስት ያፈተለኩ 

መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህም ሰሞኑን ከ200 በላይ የኤርትራ ከፍተኛ የደህንነት 

ኃላፊዎች በአስመራ ባካሄዱት ዝግ ስብሰባ ላይ የተናገሩት ጉዳይ ነው። 

በዚህ ዝግ ስብሰባ ላይ የኤርትራ መንግስት የፀጥታ ኃላፊ የሆኑት ብርጋዴር ጄኔራል ተኸለ 

ክፍላይ በቅፅል ስማቸው ተኸለ ማንጁስ ባቀረቡት ሪፖርት “ኢትዮጵያ ላይ በተከተልነው 

የስለላና የፕሮፓጋንዳ መንገድ ምክንያት የሃገሪቱን ህዝብ መቆጣጠር ችለናል፡፡ ያዘዝነውን 

ተቀብሎ፣ ችግሮች ቢያጋጥሙም ተቋቁሞ እንዲኖር አድርገነዋል፡፡ “የወያኔን ቀልብ 

ለመቆጣጠር ባለፉት ሰባት አመታት አልሸባብን ተጠቅመናል። አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ 

በፈጠርነው አልሸባብ ችግሩ ወደኢትዮጰያ ተሸጋግሯል። እስላማዊ አጀንዳ ያለው በሚመስል 

መልኩ በኢትዮጵያ መስጊዶች የሚታየው ብጥብጥ የጥረታችን ውጤት ነው” ማለታቸው 

ተሰምቷል። 

ሂዩማን ራይትስ ዎች በዚህ አኳኋን በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ፀድቀው የወጡትን 

የፀረሽብርተኝነት እንዲሁም የበጎ አድራጎተና ሲቪክ ማህበራት አዋጆች መነሻ በማድረግ 

ተጨባጭ ማስረጃ ሳያቀርብ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅና የመደራጀት መብትን ይከለክላል 

ከሚለው መሰረተቢስና ኢትዮጵያ ላይ ሰብአዊ መብትን ሽፋን በማድረግ የተለየ ተልዕኮ 

እንዳለው የሚያሳብቅ ወሬውን ካወራ በኋላ “ተገዶ መፈናቀል” ወደሚል ሌላ መሰረተ ቢስ 

ውንጀላ ተሸጋግሯል ። 

 


