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የጉዳዩ ማጠቃለያ 

 

ያስተውሉ፡ በኦክቶበር 28፣ 2021 Facebook የድርጅቱን ስም Meta ብሎ መቀየሩን አስታውቁዋል። በዚህ 

ጽሑፍ ውስጥ፣ ሜታ ኩባንያውን ያመለክታል እና Facebook ከተወሰነ መተግበሪያ ጋር የተያያዘ ምርት እና 
ፖሊሲዎችን ማመልከቱን ቀጥሏል። 

 

የክትትል ቦርዱ በኢትዮጵያ አማራ ክልል ውስጥ ለተፈጸመው አረመኔያዊ ድርጊቶች የትግራይ ሰላማዊ ህዝብ 

ተሳትፎ አለበት የሚለውን በተመለከተ የMetaን የመጀመሪያ ልጥፉን የማስወገድ ውሳኔ አፅንቶታል። ነገር ግን 

Meta ልጥፉን መልሶታል ተጠቃሚው ለቦርዱ ይግባኝ ካለ በሁዋላ ቢሆንም ግን ኩባንያው እንደገና ይዘቱን 

ከፕላትፎርሙ ላይ ማስወገድ አለበት።  

 

ስለ ጉዳዩ 

 

በጁላይ 2021 መጨረሻ ላይ የFacebook ተጠቃሚ ከኢትዮጵያ በአማርኛ ለጠፈ። ልጥፉ ህዝባዊ ወያነ 

ሓርነት ትግራይ (ህወሀት) በራያ ቆቦ እና በሌሎች የኢትዮጵያ አማራ ክልል ከተሞች ሴቶችና ሕጻናትን ገድሉዋል 

ደፍሩዋል ፣ የሰላማዊ ዜጎችን ንብረት ዘርፉዋል የሚሉ ውንጀላዎችን አካቷል። ተጠቃሚው የትግራይ ተወላጆች 

በነዚህ እኩይ ተግባራት ህወሓትን እንደረዱት ይገልጻል። ተጠቃሚው ይህንን መረጃ ከራያ ቆቦ ነዋሪዎች ያገኘ 

መሆነን ልጥፉ ላይ ይገልጻል። ተጠቃሚው “ነጻነታችንን በትግላችን እናረጋግጣለን” በማለት ጽሁፉን ቋጭቷል። 

 

የሜታ በራስ ሰር የአማርኛ ቋንቋ ሥርዓቶች ልጥፉ ላይ የጥሰት ምልክት ካደረገበት በኋላ፣የይዘት አወያይ ይዘቱ 

የFacebookን የጥላቻ ንግግር የማህበረሰብ ደንቦች እንደሚጥስ ወስኖ አስወግዶታል። ተጠቃሚው ይህንን 

ውሳኔ ለMeta ይግባኝ ሲል ሁለተኛ የይዘት አወያይ ልጥፉ የFacebook የማህበረሰብ ደንቦችን እንደሚጥስ 

አረጋግጧል። ሁለቱም አወያዮች የMeta የአማርኛ ይዘት ግምገማ ቡድን አባላት ነበሩ። 

 

ከዚያም ተጠቃሚው ለክትትል ቦርድ ይግባኝ አቀረበ። ቦርዱ ይህንን ጉዳይ ከመረጠ በኋላ፣ Meta የመጀመሪያ 

ልጥፉን የማስወገድ ውሳኔው ትክክል አለመሆኑን በመለየት ኦገስት 27 ልጥፉን መልሶታል። Meta ለቦርዱ ብዙ 

ጊዜ ለተጠቃሚዎች ይዘታቸው መመለሱን ይዘታቸው ወደነበረበት በሚመለሱበት ቀን እንደሚያሳውቅ ተናግሯል። 

ነገር ግን በሰዎች ስህተት ምክንያት፣ Meta በሴፕቴምበር 30 አንድ ወር በላይ ካለፈ በኋላ ነው ልጥፉ 

እንደተመለሰ ለተጠቃሚ ያሳወቀው። ይህ ማሳወቂያ የተለላከው ቦርዱ Metaን ይዘቱን ወደነበረበት መመለሱን 

ለተጠቃሚው አሳውቆ እንደሆነ ከጠየቀ በኋላ ነው።   

 

ቁልፍ ግኝቶች 
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ቦርዱ ይዘቱ የFacebookን የማህበረሰብ ደንቦች በሁከት እና በማነሳሳት የጣሰ ሆኖ አግኝቶታል።  

 

Meta በመጀመሪያ የጥላቻ ንግግር ማህበረሰብ ደንቦች በመጣሱ ልጥፉን አስወግዶት እያለ፣ ቦርዱ ጉዳዩን 

ከመረጠ በኋላ ኩባንያው ይዘቱን ወደነበረበት መልሶታል፣ Meta ልጥፉ የትግራይ ብሄረሰብን አላነጣጠረም እና 

የተጠቃሚው ያቀረበው ውንጀላ እንደ የጥላቻ ንግግር አይወሰድም ብሎ በማረጋገጡ። ቦርዱ ይዘቱ ን ወደነበረበት 

ለመመለስ የቀረበው ማብራሪያ ዝርዝርነት የጎደለው እና የተሳሳተ ሆኖ አግኝቶታል። 

 

በምትኩ፣ ቦርዱ የFacebookን የብጥብጥ እና የማነሳሳት ማህበረሰብ ደረጃን በዚህ ልጥፍ ላይ ተግባራዊ 

አድርጓል። ይህ ደንብ “ለአመጽ ወይም ለአካል ጉዳት አደጋ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የተሳሳቱ መረጃዎች እና 

ያልተረጋገጡ ወሬዎችን” ይከለክላል። ቦርዱ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ይዘት ያልተረጋገጠ ወሬ ያካተተ ሆኖ 

አግኝቶታል በMeta የቃል ፍቺ መሰረት። ተጠቃሚው ምንጮቹ ከዚህ ቀደም ስማቸው ያልተጠቀሱ ሪፖርቶች 

እና በመሬት ላይ ያሉ ሰዎች እንደሆኑ የገለጸ ሆኖ እያለ፣ ውንጀላውን የሚያረጋግጥበተ ተጨባጭ ማስረጃ ግን 

አላቀረበም። በዚህ ጽሁፍ ላይ እንደሚገኘው አንድ ብሄር ለጅምላ ጭፍጨፋ ተባባሪ ነው እየተባለ የሚናፈሰው 

ወሬ አደገኛ እና የማይቀረውን ብጥብጥ በእጅጉ ይጨምራል።  

 

ቦርዱ ልጥፉን ማስወገድ ከMeta እንደ ንግድ ሥራ የሰብአዊ መብት ኃላፊነቶች ጋር የሚጣጣም መሆኑንም 

ተገንዝቧል በጦፈ እና በቀጠለ ግጭት ውስጥ የማይረጋገጡ አሉባልታዎች በማይናማር እንደታየው ከባድ 

አረመኔያዊ ድርጊቶች ሊያስከትሉ ይችላሉ። 2020-003-FB-UA ቦርዱ በውሳኔው ላይ“በተለይ የትጥቅ ግጭት 

በሚፈጠርበት ጊዜ የጥላቻ ፣ሰብአዊነት የጎደላቸው አባባሎች በመሰብሰብ እና በፕላትፎርም ላይ በመስፋፋት 

ከመስመር ውጪ በሰው ደህንነት እና በህይወት የመኖር መብት ላይ ተጽእኖ የማሳደር አደጋ ጎልቶ የሚታይ 

ከሆነ”እርምጃዎችን ያስከትላል ብሏል። የድምር ተጽእኖ ቀስ በቀስ የውጤት መጨመር መንስኤ ሊሆን ይችላል 

በሩዋንዳ የዘር ጭፍጨፋ እንደተከሰተው። 

 

ቦርዱ ውሳኔ ላይ የደረሰው ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን በማስጠበቅ እና የኑፋቄ ግጭቶችን ስጋት በመቀነስ 

መካከል ያለውን ውዝግብ አውቆ ነው። ቦርዱ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በተፈፀመው ግፍ የሰላማዊ ዜጎች 

ተሳትፎ እንዳለው ያውቃል ምንም እንኳን በራያ ቆቦ ውስጥ ባይሆንም እና Meta ልጥፉ በተለጠፈበት ጊዜ 

ውንጀላውን ማረጋገጥ አልቻለም። ቦርዱ የጭካኔ ድርጊቶችን በሚመለከት እውነተኛ ሪፖርቶች በግጭት 

አካባቢዎች ህይወትን እንደሚታደጉ ያውቃል ይህ ሆኖ ሳለ ሲቪል አጥፊዎችን በተመለከተ ያልተረጋገጡ የይገባኛል 

ጥያቄዎች በቅርብ ጊዜ የሚደርስ ጥቃትን ከፍ ሊያደርጉ ይችላሉ። 

 

የክትትል ቦርድ ውሳኔ 

 

የክትትል ቦርዱ የMeta የመጀመሪያ ልጥፉን የማስወገድ ውሳኔን ይደግፋል። Meta ልጥፉን የመለሰው 

ተጠቃሚው ለቦርዱ ይግባኝ ካለ በሁዋላ ቢሆንም ኩባንያው እንደገና ይዘቱን ከፕላትፎርሙ ላይ ማስወገድ 

አለበት።  
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በፖሊሲ የማማከር መግለጫ ቦርዱ ሜታን ይመክራል፡- 

 

• የመስመር ላይ ንግግር ከማስፈራራት፣ ማግለል እና ዝም ከማሰኘት አደጋዎች በተጨማሪ የሰዎችን አካላዊ 

ደህንነት እና በህይወት የመኖር መብት ላይ አደጋ ሊፈጥር እንደሚችል ለማንፀባረቅ የ"ደህንነት" ዋጋን 

እንደገና ይፃፉ። 

 

• በጦርነት እና በአመጽ ግጭት ውስጥ፣ ያልተረጋገጡ አሉባልታዎች በሰዎች የህይወት እና የሰዎች ደህንነት 

ላይ ከፍተኛ ስጋት እንደሚፈጥሩ በFacebook የማህበረሰብ ደረጃዎች ውስጥ ያንፀባርቁ። ይህ በሁሉም 

የልከኝነት ሂደት ደረጃዎች ላይ ሊንጸባረቅ ይገባል. 

 

• Facebook እና Instagram የጥላቻ ንግግሮችን ለማሰራጨት እና ያልተረጋገጡ አሉባልታዎችን 

ለማሰራጨት እንዴት ጥቅም ላይ እንደዋሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ኮሚቴ ግምገማ ያድርግ። 

ግምገማው በኢትዮጵያ ምርቶቹንና አገልግሎቶቹን አላግባብ መጠቀምን ለመከላከል የወሰዳቸው 

ስኬትታማ እርምጃዎች መገምገም አለበት። ግምገማው የሰብአዊ መብት ረገጣን በተመለከተ እና የህዝብ 

ጥቅምን በተመለከተ ሪፖርት ለማድረግ Meta የወሰዳቸው ስኬታማ እርምጃዎች መገምገም። ግምገማው 

በኢትዮጵያ ያለውን የሜታ ቋንቋ ችሎታዎች እና የተጠቃሚዎቹን መብቶች ለመጠበቅ በቂ ከሆኑ 

መገምገም አለባቸው። ግምገማው ከጁን 1፣ 2020 ጀምሮ እስከ አሁን ያለውን ጊዜ መሸፈን አለበት። 

ኩባንያው ለእነዚህ ምክሮች ምላሽ ከሰጠበት ጊዜ ጀምሮ በስድስት ወራት ውስጥ ግምገማውን ማጠናቀቅ 

አለበት ግምገማው ሙሉ በሙሉ መታተም አለበት። 

 

*የጉዳይ ማጠቃለያዎች የጉዳዩን አጠቃላይ እይታ ይሰጣሉ እና ቀዳሚ እሴት የላቸውም። 

ሙሉ ጉዳይ ውሳኔ 

1. የውሳኔ ማጠቃለያ 

የክትትል ቦርዱ የMeta የመጀመሪያ ይዘቱን የማስወገድ ውሳኔን ይደግፋል። ፅሁፉ የትግራይ ተወላጆች በኢትዮጵያ 

አማራ ክልል በህዝቡ ላይ በደረሰው ግፍ እና በደል እጃቸው አለበት ይላል። Meta ልጥፉን ከFacebook 

ለማስወገድ መጀመሪያ ላይ የጥላቻ ንግግር ማህበረሰብ ደረጃን ተግባራዊ አደረገ ነገር ግን ቦርዱ ጉዳዩን ከመረጠ 

በኋላ ወደነበረበት መልሰዋል። ቦርዱ ይዘቱን ወደነበረበት ለመመለስ በMeta የቀረበው ማብራሪያ ዝርዝር የጎደለው 

እና የተሳሳተ ሆኖ አግኝቶታል። ቦርዱ ይዘቱ ባልተረጋገጡ አሉባልታዎችን በአመፅ እና በማነሳሳት የማህበረሰብ ደረጃ 

ላይ ያለውን ክልከላ መጣሱን አረጋግጡዋል። 



 

 

 
 

4 

2. የጉዳይ መግለጫ 

በጁላይ 2021 መጨረሻ ላይ አንድ የFacebook ተጠቃሚ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሀት) ሴቶችን እና 

ህጻናትን ገድሎዋል አስገድዶ ደፍሩዋል እንዲሁም በራያ ቆቦ እና በኢትዮጵያ የአማራ ክልል ከተሞች የንፁሀን ዜጎች 

ንብረት ዘርፈዋል በሚል ውንጀላ በጊዜ መስመሩ ላይ በአማርኛ ለጥፎዋል። ተጠቃሚው በተፈጸመው ግፍ ለይ 

የትግራይ ተወላጆች ህወሀትን እንደረዱት ተናግሯል (ለተለየ ትርጉም እና አማርኛ ትርጉም ከዚህ በታች ክፍል 6 

ይመልከቱ)። ተጠቃሚው “ነጻነታችንን በትግላችን እናረጋግጣለን” በማለት ጽሁፉን ቋጭቷል። ተጠቃሚው ይህንን 

መረጃ ከራያ ቆቦ ነዋሪዎች ያገኘ መሆነን ልጥፉ ላይ ይገልጻል። 

 

ልጥፉ ወደ 5,000 ጊዜ ያህል ታይቷል፣ ከ35 ያነሱ አስተያየቶችን እና ከ140 በላይ ምላሽ አግኝቷል። ከ30 ጊዜ 

በላይ ተጋርቷል። ልጥፉ በFacebook ላይ ለአንድ ቀን ያህል ቆይቷል። በአማርኛ ከተሰጡ አስተያየቶች መካከል፣

በቦርዱ የቋንቋ ባለሙያዎች እንደተተረጎመ፣“ያለን ብቸኛ አማራጭ ለበቀል በአንድነት መቆም ብቻ ነው” እና 

“ወንድሞች እና እህቶች ይህንን ጉዳይ ለመፍታት ዝግጁ ናችሁ?” እንደ Meta ከሆነ ይዘቱን የለጠፈ የተጠቃሚው 

መለያ በኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛል ነገር ግን በትግራይ ወይም በአማራ ክልሎች ውስጥ አይደለም ሚገኘው። 

የተጠቃሚው ግለ ማህደር ምስል ህወሓትን ያለመስማማትን የሚያመለክት ሃሽታግ ያካትታል። ቦርዱ ባገኘው መረጃ 

መሰረት ተጠቃሚው የራያ ተወላጅ ኢትዮጵያዊ መሆኑን ይገልፃል። 

 

ልጥፉ በMeta የአማርኛ ቋንቋ ራስ ሰር ሲስተም (ክላሲፋየር) ፖሊሲዎቹን ሊጥስ እንደሚችል ተለይቷል። ሜታ 

የማሽን መማሪያ ክላሲፋየሮችን ይሰራል የFacebook ማህበረሰብ ደረጃዎች ሊጣሱ የሚችሉትን በራስ ሰር 

ለመለየት የሰለጠኑ። Meta ይህን ቴክኖሎጂ በአማርኛ እና በኦሮምኛ የሚነገሩ የጥላቻ ንግግሮችን በንቃት በመለየት 

በአለም አቀፍ ደረጃ ከ40 በላይ ቋንቋዎች እየተጠቀመ መሆኑን አስታውቋል። ቦርዱ ኢትዮጵያ የብዙ ቋንቋ ተናጋሪ 

አገር መሆኗን ይገነዘባል ኦሮምኛ፣አማርኛ፣ሶማሌ እና ትግርኛ በሀገሪቱ ውስጥ በብዛት የሚነገሩ አራቱ ቋንቋዎች 

ናቸው። Meta በአማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ እና ሶማሊኛ ይዘቶችን መገምገም የሚችሉ አወያዮችን እንደሚቀጥር 

ሪፖርት አቀርቦዋል። 

 

Meta የአማርኛ ክላሲፋየር ጥራትን ለማሻሻል የይዘት ናሙናዎችን የሚያቀርብ "'biased sampling" ዘዴን 

ይጠቀማል። ይህ ማለት ዝቅተኛ እና ከፍተኛ አቅም ያለው የውድድር ውጤት ያለው የአማርኛ ይዘት ያለማቋረጥ 

በናሙና ተዘጋጅቶ ለሰው ልጅ ግምገማ ተሰልፎ የክላሲፋየር አፈጻጸምን ይጨምራል። ይህ ይዘት እንደ የማሻሻያ 

ሂደት አካል ሆኖ ለሰዎች ግምገማ ተመርጧል። Meta በራሱ ሰር ሲስተም ይህ ይዘት "ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው 

ዕይታዎች" እንዳለው እና ልጥፉን "ዝቅተኛ ጥሰት ነጥብ" እንደሰጠው ገልጿል። ዝቅተኛው የጣሰ ነጥብ ማለት ይዘቱ 

በMeta ራስ ሰር ሲስተም በራስ ሰር የማስወገድ ጣራ አያሟላም ማለት ነው። 

 

የሜታ ራስ ሰር የአማርኛ ቋንቋ ሥርዓቶች ልጥፉ ላይ የጥሰት ምልክት ካደረገበት በኋላ፣የይዘት አወያይ ይዘቱ 

የFacebook የጥላቻ ንግግር ማህበረሰብ ደረጃን እንደሚጥስ ወስኖ አስወግዶታል። ይህ ደረጃ አንድን ሰው ወይም 

ቡድን በዘራቸው፣ በጎሣቸው ወይም በብሔራዊ ምንጫቸው ላይ በመመስረት “በአመጽ ንግግር” ማነጣጠርን 

ይከለክላል። Meta እንደገለጸው የFacebook የጥላቻ ንግግር ማህበረሰብ ደረጃን የሚጥስ መሆኑን ለተጠቃሚው 

https://about.fb.com/news/2021/06/how-facebook-is-preparing-for-ethiopias-2021-general-election/
https://about.fb.com/news/2021/06/how-facebook-is-preparing-for-ethiopias-2021-general-election/
https://about.fb.com/news/2021/06/how-facebook-is-preparing-for-ethiopias-2021-general-election/
https://transparency.fb.com/en-gb/policies/community-standards/hate-speech/


 

 

 
 

5 

ማሳወቁን ገልጿል፣ነገር ግን የተጣሰውን የተለየ ህግ አይደለም። ከዚያም ተጠቃሚው ውሳኔውን ለMeta ይግባኝ 

አቅርቧል እና ከአማርኛ የይዘት ግምገማ ቡድን ሌላ አወያይ የተደረገውን ሁለተኛ ግምገማ ተከትሎ፣ሜታ ልጥፉ 

የFacebook ፖሊሲዎችን እንደሚጥስ አረጋግጧል።  

 

ከዚያም ተጠቃሚው ለክትትል ቦርድ ይግባኝ አቀረበ። ቦርዱ ጉዳዩን በመምረጡ ምክንያት፣ Meta የልጥፉን 

መወገድ "የአስፈፃሚ ስህተት" መሆኑን በመለየት ኦገስት 27 ቀን ወደነበረበት እንዲመለስ አድርጓል። Meta 

ብዙውን ጊዜ ስለ ይዘት መመለስ በተመሳሳይ ቀን ለተጠቃሚዎች እንደሚያሳውቅ ተናግሯል። ነገር ግን፣ በሰዎች 

ስህተት ምክንያት፣ Meta መመለሱን በሴፕቴምበር 30 ላይ ነው ለዚህ ተጠቃሚ አሳወቀው። ይህ የሆነው ቦርዱ 

ተጠቃሚው ይዘታቸው ወደነበረበት መመለሱን እንደተነገራቸው Metaን ከጠየቀ በኋላ ነው። 

 

ጉዳዩ በራያ ቆቦ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ከህወሓት ጋር በመተባበር በአማራ ብሄረሰብ ላይ መደፈርን 

ጨምሮ ግፍና በደል ሲፈፅሙ እንደነበር ያልተረጋገጠ ውንጀላ ይመለከታል። እነዚህ ውንጀላዎች በFacebook 

የተለቀቁት በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው የእርስ በርስ ጦርነት መካከል ነው የተቀሰቀሰው በ2020 በትግራይ ክልል 

ኃይሎች እና በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ኃይሎች እና በወታደራዊ እና አጋሮቹ መካከል (ኢንተርናሽናል ክራይስስ 

ግሩፕ፣ የኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት፡- ደም መፋሰስን ለማስቆም ስምምነትን መቁረጥ ኦክቶበር 26፣ 2021)።  

 

Facebook በኢትዮጵያ ጠቃሚ፣ ተፅዕኖ ፈጣሪ እና ታዋቂ የመስመር ላይ መገናኛ ዘዴ መሆኑን ለቦርዱ 

በቀረበላቸው የባለሙያዎች ተገልጾዋል። የባለሙያዎቹ ገለጻዎችም ግጭት በተከሰተባቸው አካባቢዎች በኢትዮጵያ 

ሚዲያዎች ላይ ምንም አይነት ዘገባ አለመኖሩን ጠቁመው ኢትዮጵያውያን በግጭቱ ዙሪያ መረጃዎችን ለማጋራት እና 

ለመቀበል Facebookን ይጠቀማሉ። 

 

በቅርብ ታሪኳ፣ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ የጎሳ ግጭቶችን ተመልክታለች፣ ከሌሎችም የትግራይ ቡድኖች (ACCORD 

የዘር ፌደራሊዝም እና ግጭት በኢትዮጵያ 2017)። ቦርዱ በትግራይ ክልል እና በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ከፍተኛ 

የሰብአዊ መብት ጥሰትና የሰብአዊ መብት ጥሰት ክስ መመስረቱን ያውቃል በአፋር፣ በአማራ፣ በኦሮሞ እና በሶማሌ 

ክልሎች በወቅታዊ ግጭት ውስጥ በተካተቱት አካላት (የተባበሩት መንግስታት የዘር ማጥፋት መከላከል ልዩ አማካሪ፣ 

በኢትዮጵያ የሁኔታዎች መባባስ ላይ መግለጫ፣ጁላይ 30 2021፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ ቢሮ 

የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር (UN OHCHR)፣ ኢትዮጵያ፡ የትግራይ ግጭት እያየለ ሲሄድ ባቸሌት 'ግዴለሽ' ጦርነት 

እንዲቆም አሳሰበች፣ ህዳር 3፣ 2021)። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን (ኢሰመጉ) እና የዩኤን 

ኦኤችሲአር በቅርቡ ይፋ ባደረጉት የጥምር ምርመራ የትግራይ እና የአማራ ተወላጆች በ2020 መገባደጃ ላይ የሰብአዊ 

መብት ጥሰት ፈፅመዋል። ነገር ግን፣ የምርመራው ውሳነን በጁላይ 2021 በተጠቃሚው ጽሁፍ ላይ በተጠቀሱት 

ቦታዎች ላይ የተፈጸሙ ጥሰቶችን አልሸፈነም (የኢሰመጉ እና የዩኤን ኦኤችሲአር ሪፖርት፣ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ 

ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ትግራይ ክልል በሁሉም ወገኖች የተፈፀመውን ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች፣ የሰብአዊ 

እና የስደተኞች ህግ መጣስ ላይ የጋራ ምርመራ ኖቨምበር 3 ቀን 2021)። 

 

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/b175-ethiopias-civil-war-cutting-deal-stop-bloodshed
https://www.accord.org.za/ajcr-issues/ethnic-federalism-conflict-ethiopia/
https://www.accord.org.za/ajcr-issues/ethnic-federalism-conflict-ethiopia/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2021-07-30/note-correspondents-statement-alice-wairimu-nderitu-united-nations-special-adviser-the-prevention-of-genocide-the-continued-deterioration-of-the-situation
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2021-07-30/note-correspondents-statement-alice-wairimu-nderitu-united-nations-special-adviser-the-prevention-of-genocide-the-continued-deterioration-of-the-situation
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2021-07-30/note-correspondents-statement-alice-wairimu-nderitu-united-nations-special-adviser-the-prevention-of-genocide-the-continued-deterioration-of-the-situation
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27757
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27757
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27757
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27757
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ET/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ET/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ET/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ET/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ET/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ET/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf
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የሮይተርስ ዘገባ እንደዘገበው፣ የአማራ ክልል ባለስልጣናት የትግራይ ወታደሮች በአማራ ክልል ሰፐተምበር 1 እና 2 

በአንዲት መንደር 120 ንፁሀን ዜጎችን መግደላቸውን ተናግረዋል (ሮይተርስ፣ መስከረም 8)። የትግራይ ሃይሎች 

የአማራ ክልል መንግስት ያቀረበውን “የተፈበረከ ውንጀላ” ሲሉ የገለጹትን ውድቅ በማድረግ መግለጫ ሰጥተዋል። 

እነዚህ ክሶች በተናጥል ሊረጋገጡ አልቻሉም። ቦርዱ የትግራይ ተወላጆች በዘር የተፈረጁ ፣ትንኮሳ እንደሚደርስባቸው 

እና ለጥላቻ ንግግር እየተዳረጉ ያውቃል (የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባቼሌት 

በኢትዮጵያ ላይ ለተነሱ ጥያቄዎች ሲመልሱ ዲሴምበር 9፣ 2020 መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የተባበሩት 

መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ውሳኔ በትግራይ ላይ እንዲደረግ ጥሪ አቀረቡ፣  ጁን 11፣ 2021) 

3. ስልጣን እና ወሰን 

ቦርዱ ልጥፉ ከተሰረዘበት ተጠቃሚ (ቻርተር አንቀጽ 2፣ ክፍል 1) የቀረበውን ይግባኝ ተከትሎ የMeta ውሳኔን 

የመገምገም ስልጣን አለው። ቦርዱ ውሳኔውን ሊደግፈው ወይም ሊሽረው ይችላል, እና ውሳኔው በMeta(ቻርተር 

አንቀጽ 3, ክፍል 5 እና አንቀጽ 4) ላይ አስገዳጅ ነው. የቦርዱ ውሳኔዎች Meta ምላሽ ሊሰጣቸው የሚገቡ አስገዳጅ 

ያልሆኑ ምክሮች የፖሊሲ የምክር መግለጫዎችን ሊያካትቱ ይችላሉ (ቻርተር አንቀጽ 3፣ ክፍል 4)። በቻርተሩ 

መሠረት፣ የቁጥጥር ቦርዱ መሠረታዊ በሆኑ የይዘት ክፍሎች ላይ በመርህ ላይ የተመሠረተ ገለልተኛ ውሳኔዎችን 

በማድረግ ነፃ ሐሳብን ለመጠበቅ የተነደፈ ገለልተኛ አካል ነው። በግልጽ ይሠራል፣ገለልተኛ እንቅስቃሴ ያደርጋል ፣

ገለልተኛ ፍርድ እና ውሳኔዎችን በገለልተኝነት ይሰጣል።  

4. ተዛማጅ ደረጃዎች 

የቁጥጥር ቦርዱ በውሳኔው የሚከተሉትን መመዘኛዎች ተመልክቷልለ፡ 

I. የ Facebook ማህበረሰብ ደንቦች 

በFacebook, የጥላቻ ንግግር ማህበረሰብ ደረጃ ፖሊሲ መሰረት፣ Meta የጥላቻ ንግግር በመድረክ ላይ 

እንደማይፈቀድ ገልጿል "ምክንያቱም የማስፈራራት እና የማግለል አካባቢን ስለሚፈጥር እና በአንዳንድ ሁኔታዎች 

የገሃዱ አለም ብጥብጥ ሊያስፋፋ ይችላል።" የጥላቻ ንግግር የተጠበቁ ባህሪዎች ብለን የምንጠራቸው በማህበረሰብ 

ደረጃ ላይ — የብሔር ማንነት፣ ዘር፣ የሃይማኖት ማንነት፣ የጾታ ዝንባሌ፣ ጾታ፣ የጾታ ማንነት፣ ከባድ በሽታ ወይም 

የአካል ጉዳተኛነት— ላይ በመመርኮዝ በሰዎች ላይ የሚደረግ ቀጥተኛ ጥቃት ብለን እንገልጸዋለን”። አመክንዮው 

በተጨማሪ ጥቃትን “አመፅ ወይም ሰብአዊነት የጎደለው ንግግር፣ ጎጂ አመለካከቶች፣ የበታችነት መግለጫዎች፣ የንቀት 

መግለጫዎች፣ አስጸያፊ ወይም መባረር፣ እርግማን እና መገለልን ወይም መለያየትን” በማለት ይገልፃል 

የFacebook የጥላቻ ንግግር ማህበረሰብ ደረጃ ሶስት የጥቃቶችን ደረጃዎች ይገልጻል። በደረጃ 1 ስር፣ 

የFacebook የማህበረሰብ ደረጃዎች አንድን ሰው ወይም ቡድን (አመጽ ወንጀሎችን ወይም ጾታዊ ጥፋቶችን 

እንደፈፀሙ ከተገለጹት በስተቀር ሁሉንም ንዑስ ስብስቦችን ጨምሮ) ከላይ በተጠቀሱት የተጠበቁ ባህሪያቸው(ዎች) 

ላይ ያነጣጠረ ይዘትን በ"ሰብአዊነት በሚያጎድፍ ንግግር" ይከለክላል። ” በማለት ተናግሯል። እንዲህ ዓይነቱ ንግግር 

ጥበቃ የሚደረግለትን ባህሪ ስለሚጋሩ ሰዎች “አመጽ እና ወሲባዊ ወንጀለኞች” ወይም “ሌሎች ወንጀለኞች” ስለመሆኑ 

አጠቃላይ መግለጫዎችን ወይም ብቁ ያልሆኑ የባህሪ መግለጫዎችን ሊወስድ ይችላል። 

https://www.reuters.com/world/africa/tigray-forces-killed-120-civilians-amhara-village-ethiopia-officials-2021-09-08/
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26583
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26583
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26583
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26583
https://www.hrw.org/news/2021/06/11/ngos-call-un-human-rights-council-resolution-tigray
https://www.hrw.org/news/2021/06/11/ngos-call-un-human-rights-council-resolution-tigray
https://www.hrw.org/news/2021/06/11/ngos-call-un-human-rights-council-resolution-tigray
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የFacebook ብጥብጥ እና ማነቃቂያ ማህበረሰብ ደረጃ ምክንያት ሜታ በመድረክ ላይ "ከይዘት ጋር ሊዛመድ 

የሚችል ከመስመር ውጭ ጉዳትን ለመከላከል አላማ" እንደሆነ ይገልጻል። በተለይ Meta “የተሳሳተ መረጃ እና 

የማይጠገብ ጥቃት ወይም አካላዊ ጉዳት የሚያደርሱ ወሬዎችን የያዘ ይዘትን ይከለክላል። እንደ የውስጥ አተገባበር 

ደረጃዎች አካል Meta የማይረጋገጥ ወሬ የመረጃውን ምንጭ ለማግኘት እጅግ በጣም ከባድ ወይም የማይቻል ነው፣

ወይም ትርጉም ባለው የጊዜ ገደብ ውስጥ ሊረጋገጥ ወይም ሊሰረዝ አይችልም ምክንያቱም የመረጃውን ምንጭ 

መፈለግ በጣም ከባድ ወይም የማይቻል ነው። Meta ለቀረበበት የይገባኛል ጥያቄ በቂ መረጃ የሌለው መረጃ 

የማይረጋገጥ ወሬ አድርጎ ይቆጥራል። Meta ይህንን በFacebook ብጥብጥ እና ማነቃቂያ የማህበረሰብ ደረጃ 

ላይ የሚገኘውን ፖሊሲ ለማስፈጸም ተጨማሪ አውድ እንደሚያስፈልግ ገልጿል። 

II. የMeta እሴቶች 

የMeta በFacebook እሴቶች በማህበረሰብ ደረጃዎች መግቢያ ላይ ተዘርዝረዋል። የ"ድምጽ" ዋጋ እንደ "ቀዳሚ" 

ተገልጿል፡- 

 

የማህበረሰብ ደረጃችን ግብ ሁሌም ሀሳብን መግለጫ ቦታ መፍጠር እና ለሰዎች ድምጽ መስጠት ነው። [...] 

ሰዎች ስለነሱ ጉዳይ በግልጽ እንዲናገሩ እንፈልጋለን ምንም እንኳን አንዳንዶች የማይስማሙባቸው ወይም 

የሚቃወማቸው ሆነው ቢገኙም ። 

 

Meta አራት ሌሎች እሴቶች አገልግሎት “ድምፅን” ይገድባል እና ሁለቱ እዚህ ተዛማጅ ናቸው፡ 

 

“ደህንነት” Facebookን ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ለማድረግ ቆርጠን ተነስተናል። ሰዎች ላይ ዛቻ ሌሎችን 

የማስፈራራት፣ የማግለል ወይም ዝም የማሰኘት አቅም ያለው አገላለጽ በFacebook ላይ አይፈቀድም። 

 

“ክብር”: ሰዎች ሁሉ በክብር እና በመብት እኩል ናቸው ብለን እናምናለን። ሰዎች የሌሎችን ክብር 

እንደሚያከብሩ ነው የምንጠብቀው እንዲየዋርዱ ወይም ዝቅ እንዲያረጉ ሳይሆን። 

III. የሰብአዊ መብት መመዘኛዎች  

በ2011 በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የፀደቀው የተባበሩት መንግስታት የንግድ እና 

የሰብአዊ መብቶች መመሪያዎች (ዩኤንጂፒዎች) የግል የንግድ ድርጅቶችን የሰብአዊ መብት ኃላፊነቶች በፈቃደኝነት 

ማዕቀፍ አዘጋጅቷል። በ2021 ፣ Meta የድርጅት ሰብአዊ መብቶች ፖሊሲውን አስታውቋል ፣ እሱም በUNGPs 

መሠረት ሰብአዊ መብቶችን ለማክበር በድጋሚ ቃል ገባ። በዚህ ጉዳይ ላይ ቦርዱ የሰጠው ትንታኔ በሚከተሉት 

የሰብአዊ መብት ደረጃዎች ተነግሯል። 

• ሃሳብን የመግለጽ ነፃነት፡- አንቀጽ 4 እና 19 የሲቪል እና የፖለቲካ መብቶች ዓለም አቀፍ ቃል ኪዳን 

(ICCPR); የሰብአዊ መብት ኮሚቴ, አጠቃላይ አስተያየት ቁጥር 34, 2011 (አጠቃላይ አስተያየት 

https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/03/Facebooks-Corporate-Human-Rights-Policy.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf


 

 

 
 

8 

34); የተባበሩት መንግስታት ልዩ ዘጋቢ የአመለካከት እና ሃሳብን የመግለፅ መብትን በማስተዋወቅ እና 

በመጠበቅ, በመስመር ላይ የይዘት ደንብ, A/HRC/38/35. 

• የመኖር መብት፡ ICCPR አንቀጽ 6, በአጠቃላይ አስተያየት ቁጥር 36, የሰብአዊ መብቶች ኮሚቴ 

(2018) (አጠቃላይ አስተያየት 36) እንደተተረጎመ; የተባበሩት መንግስታት የስራ ቡድን በሰብአዊ 

መብቶች እና ድንበር ተሻጋሪ ኮርፖሬሽኖች እና ሌሎች የንግድ ድርጅቶች ፣ የንግድ ፣ የሰብአዊ መብቶች 

እና በግጭት የተጎዱ ክልሎች ጉዳይ: ወደ ከፍተኛ የድርጊት ሪፖርት (A/75/212)። 

 

5. የተጠቃሚ መግለጫ 

 

ተጠቃሚው ለቦርዱ ባቀረበው ይግባኝ ላይ ይህን ይዘት የለጠፈው አደጋ ላይ ያለውን ማህበረሰባቸውን ለመከላከል 

እንደሆነ እና Meta በጦርነት አካባቢዎች የሚገኙ ማህበረሰቦችን መርዳት እንዳለበት ተናግሯል። ልጥፉ ጥላቻ 

ንግግር ሳይሆን እውነት ነው ብሏል። TPLF አንድ ሚሊዮን ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በመሰንዘር ያለ ምግብ፣ 

ውሃ እና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮች እዳስቀራቸው ገልጻል ተጠቃሚው የእሱ ልጥፍ “በዚያ የአሸባሪ ቡድን አባላት እና 

ደጋፊዎች” ሪፖርት እንደተደረገ እና “አብዛኞቹን ህጎች በደንብ እንደሚያውቅ” እና “ምንም የFacebook ህጎችን 

አንዳለልጣሰ ግምት አስቀምጡዋል። 

6. የMeta ውሳኔ ማብራሪያ 

ሜታ በምክንያትነት እንዳብራራው ይዘቱ በመጀመሪያ የተወገደው በFacebook የጥላቻ ንግግር ማህበረሰብ ደረጃ 

ላይ በተፈፀመ ጥቃት ሲሆን በተለይም በትግራይ ተወላጆች በዘራቸው ላይ ያነጣጠረ “አመጽ ንግግር” የሚከለክለውን 

ፖሊሲ በመጣሱ ነው። Meta አወያዮቹ የማህበረሰብ ደረጃ መጣሱን ከማሳየት ባለፈ ይዘትን ለማስወገድ 

ምክንያታቸውን እንደማይመዘግቡ ለቦርዱ አሳውቋል። ስለዚህ፣ ልጥፉን መጀመሪያ ላይ እና ይግባኝ የገመገሙት 

አወያዮች ልጥፉን ለማስወገድ በFacebook የጥላቻ ንግግር ፖሊሲ ውስጥ ተመሳሳይ ህግ መተግበራቸውን Meta 

አላረጋገጠም።  

 

ሜታ በምክንያትነት እንደገለፀው ቦርዱ ጉዳዩን በመምረጡ ምክንያት ኩባንያው "ውሳኔው ስህተት ነው" በማለት 

ውሳኔውን ወደነበረበት እንዲመለስ አድርጓል. Meta በተጨማሪም ይዘቱ ህጎቹን ያልጣሰ በትግራይ ብሄር ላይ 

ያነጣጠረ ባለመሆኑ እና ተጠቃሚው በህወሓት ወይም በትግራይ ተወላጆች ላይ ያቀረበው ክስ የጥላቻ ንግግር ደረጃ 

ላይ ያልደረሰ በመሆኑ ነው።  

 

Meta ለቦርዱ ጥያቄ በሰጠው ምላሽ የአማርኛ ራስ ሰር ስርዓቶቹ እንዳሉ እና በየስድስት ወሩ ኦዲት 

እንደሚደረግላቸው እና እንደሚታደሱ አረጋግጧል። Meta በበኩሉ በራስ ሰር ስርዓቱ ይዘቱን ሊጣስ የሚችል 

መሆኑን እንዲለይ ያደረገው ዋናው በአማርኛ የተዘጋጀው ጽሑፍ እንደሆነም አብራርቷል። በተመሳሳይ Meta ሁለቱ 

የይዘት አወያዮች አማርኛ ተናጋሪዎች መሆናቸውን እና ግምገማቸውን በአማርኛ በዋናው ጽሑፍ ላይ እንዳደረጉት 

አረጋግጧል።  

 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F38%2F35&Language=E&DeviceType=Desktop
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F38%2F35&Language=E&DeviceType=Desktop
https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html
https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F75%2F212&Language=E&DeviceType=Desktop
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Meta በክልል ቡድኑ የይግባኝ መዝገቡን በማዘጋጀት የባህልና የቋንቋ አውድ መስጠቱን አቅርቧል። ለምሳሌ፣ 

ለቦርዱ የቀረበው የሜታ ውሳኔ ምክንያት በክልሉ ቡድን የይዘቱ ትርጉም ላይ የተመሰረተ ነው። የMeta ክልል 

ቡድን የተጠቃሚውን ልጥፍ ተጥሷል የተባለውን ክፍል "ትግሬዎች" መምህራን፣ የጤና ባለሙያዎች እና ነጋዴዎች 

"በአማፂው የህወሓት ሃይሎች ሴቶች እንዲደፈሩ እና ንብረት እንዲዘረፍ ግንባር ቀደም ናቸው" ሲል ተርጉሞታል።  

 

ቦርዱ የጽሑፉን ተጨማሪ የእንግሊዝኛ ትርጉም ጠይቆ ከራሱ የቋንቋ ባለሙያዎች ተቀብሏል እና Meta በውጫዊ 

የቋንቋ አቅራቢው ተጨማሪ የጽሑፍ ትርጉም አቅርቧል። ሁለቱ ቅጂዎች የጽሁፉ ነባራዊ ትርጉም 

እንደሚያመለክተው በህወሓት ለደረሰው ግፍና በደል የትግራይ ተወላጆች ድጋፍ ማድረጋቸውን ያሳያል። ለዚህ 

ውሳኔ  ዓላማዎች፣ ቦርዱ በMeta ውጫዊ አቅራቢ የቀረበውን ስሪት ተመልክቷል። ያ እትም እንደሚከተለው 

ይነበባል፡ “በአካባቢው ከሚኖሩ ሰዎች በመምህርነት፣ በጤና ባለሙያዎች፣ በነጋዴነት፣ በዕለት ተዕለት ሠራተኝነትና 

በዝቅተኛ ደመወዝ ከሚሠሩ ሰዎች በተገኘ መረጃ ቀደም ሲል እንደተገለጸው፣ ትግሬዎች እንደሚሉት በቀጥታ ዘገባ 

እየደረሰን ነው። አካባቢውን ጠንቅቀው ያውቃሉ፣ አማፂ ቡድኑን ከቤት ወደ ቤት እየመሩ ሴቶችን ለአስገድዶ 

መድፈርና ለንብረት ዘረፋ እያጋለጡ ነው። ከዚህም በላይ በጽሁፉ ላይ የአማርኛ አስተያየቶች “[የእኛ ብቸኛ አማራጭ 

ለበቀል በአንድነት መቆም ብቻ ነው” እና “ወንድሞች እና እህቶች ይህንን ጉዳይ ለመፍታት ዝግጁ ናችሁ?” ሲል 

ገልጿል። 

 

Meta ለቦርዱ ጥያቄ በሰጠው ምላሽ ኢትዮጵያ “ደረጃ 1 ስጋት ላይ ያለባት አገር ሆና መመረጧን” አረጋግጧል። 

እንደ ሜታ ከሆነ ይህ ከፍተኛው የአደጋ ደረጃ ነው። Meta በይዘት ፖሊሲው እና በታማኝነት ስራው ኢትዮጵያን 

“የቀውስ መገኛ” አድርጋ እንደሰየመች ገልጿል። በመሆኑም፣ በሴፕቴምበር ወር ድህረ ምርጫን ለመቆጣጠር 

ለኢትዮጵያ ጁን 2021 ምርጫ “ከፍተኛ ደረጃ” የኢንተግሪቲ ምርት ኦፕሬሽን ሴንተር (IPOC) እና ሌላ IPOC 

አቋቁሟል። ሁለቱም አይፒኦዎች በተቋቋሙበት በዚያው ወር ላይ አብቅተዋል። Meta ኢትዮጵያን በኦፕሬሽን፣ 

ፖሊሲ እና የምርት ቡድኖቹ እንደ “ከፍተኛ ደረጃ ቀውስ” እየወሰዳት መሆኑንም ገልጿል። በኢትዮጵያ ላይ 

የሚያተኩረው “ቀውስ ምላሽ ተሻጋሪ ቡድን” በየሳምንቱ እየተካሄደ ያለውን አደጋ ለመረዳትና ለመከላከል 

እንደሚሰበሰብ Meta ገልጿል። Meta አክለውም ይህ ስራ እንደዚህ አይነት አደጋ የማያመጣውን ይዘት 

የሚገመግምበትን መንገድ እንደማይለውጥ እና ስራው በዚህ ጉዳይ ላይ ባለው ውሳኔ ላይ ለውጥ አላመጣም ብሏል።  

 

ለቦርዱ ጥያቄ ምላሽ፣የታመኑ አጋሮቹ/ዎች/የተሳሳቱ መረጃዎችን መጣስ እና ፖሊሲዎችን የሚጎዱ ተጨማሪ ግምገማ 

ለማድረግ ልጥፉን እንዳላሳደገው Meta አብራርቷል። Meta በተጨማሪም የሶስተኛ ወገን የእውነታ ፍተሻ 

ባለመኖሩ "በልጥፉ ላይ የተነሱት የይገባኛል ጥያቄዎች ውሸት ወይም የማይረጋገጡ ወሬ(ዎች) ለመሆኑ የሚያሳይ 

ምንም አይነት ማስረጃ የለም" ብሏል።  

7. የሶስተኛ ወገን ማቅረቢያዎች 

የቁጥጥር ቦርዱ ከዚህ ጉዳይ ጋር የተያያዙ 23 የህዝብ አስተያየቶችን ተቀብሏል. ከተሰጡት አስተያየቶች ውስጥ 

ስድስቱ ከሰሃራ በታች ካሉ ሀገራት በተለይም ኢትዮጵያ አንዱ ከመካከለኛው ምስራቅ እና ከሰሜን አፍሪካ አንድ 

ከኤዥያ ፓሲፊክ እና ኦሺኒያ ፣ አምስቱ ከአውሮፓ እና 10 ቱ ከአሜሪካ እና ካናዳ የመጡ ናቸው። ቦርዱ በኢትዮጵያ 
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ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ እና የጥላቻ ንግግር ላይ ያተኮሩ ምሁራን፣ የግል ግለሰቦች እና የሲቪክ ማህበራት ከባለድርሻ 

አካላት አስተያየቶችን ተቀብሏል። ፅሑፎቹ ይዘቱ መድረክ ላይ ይቆይ አይኑር፣በህወሓት ላይ የሚሰነዘረውን ትችት 

በትግራይ ህዝብ ላይ የሚሰነዘረው የጥላቻ ንግግር የመለየት ችግር እና የMeta የኢትዮጵያ ቋንቋ ተናጋሪዎች የይዘት 

አወያይ አለመኖሩን ጨምሮ መሪ ሃሳቦችን ያካተተ ነበር። 

 

ለዚህ ጉዳይ የቀረቡ የህዝብ አስተያየቶችን ለማንበብ እባክዎ እዚህ ጠቅ ያድርጉ። 

8. የክትትል ቦርድ ትንተና 

ጉዳዩ ገዳይ የሆነ የጎሳ ግጭት ባለበት ክልል ውስጥ እየተካሄደ ባለው የእርስ በእርስ እና የጎሳ ጦርነት ወቅት የተነሱ 

ውንጀላዎችን ይመለከታል። ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን በመጠበቅ እና የሃይማኖት ግጭቶችን ስጋት በመቀነስ 

መካከል ውጥረት አለ። ይህ ውጥረት ሊፈታ የሚችለው ለአንድ ግጭት ዝርዝሮች ትኩረት በመስጠት ብቻ ነው። 

በራያ ቆቦ ባይሆንም በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በተፈፀመው ግፍ የሰላማዊ ዜጎች ተሳትፎ ቦርዱ ያውቃል (ከላይ 

በክፍል 2 ያለውን የኢትዮጵያን ግጭት አግባብነት ያለውን ሁኔታ ይመልከቱ)። Meta ይዘቱ ሀሰት ወይም 

የማይረጋገጥ ወሬ ስለመሆኑ ምንም አይነት ማስረጃ እንደሌለው ተናግሯል። ቦርዱ Meta በተለጠፈበት ወቅት 

ውንጀላውን ማረጋገጥ አለመቻሉን እና በንቃት ማረጋገጥ አለመቻሉን ተመልክቷል። በአማራ ክልል የኮሙዩኒኬሽን 

መቆራረጥ ውንጀላውን ማረጋገጥ አልተቻለም። የአማራ ሁኔታ ለአለም አቀፍ ታዛቢዎች እና ጋዜጠኞች ተደራሽ 

አልነበረም። ቦርዱ የጭካኔ ድርጊቶችን የሚመለከቱ እውነተኛ ሪፖርቶች በግጭት ቀጣናዎች ውስጥ ተጎጂ ሊሆኑ 

የሚችሉ ሰዎችን በማስታወቅ ህይወትን እንደሚያድን ያውቃል። ነገር ግን፣ በቀጠለው የጦፈ ግጭት፣ የሲቪል 

አጥፊዎችን በተመለከተ በመረጃ ያልተደገፈ የይገባኛል ጥያቄ በቅርቡ ለሚደርስ ብጥብጥ ከፍተኛ ስጋት ሊፈጥር 

ይችላል። 

8.1. የማህበረሰብ ደረጃዎችን ማክበር  

Meta ይዘቱን ወደነበረበት የመለሰው ይዘቱ የጥላቻ ንግግር አለመሆኑን ስላወቀ ነው (ከላይ ክፍል 6 ይመልከቱ)። 

ቦርዱ ማብራሪያው ዝርዝር መረጃ የጎደለው እና የተሳሳተ ሆኖ አግኝቶታል። ቦርዱ የጥቃት እና ማነቃቂያ ማህበረሰብ 

ደረጃ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተዛማጅነት እንዳለው አግኝቷል። ቦርዱ ልጥፉ የጥቃት እና ማነቃቂያ ፖሊሲን "የተሳሳተ 

መረጃ እና ሊመጣ የማይችል ጥቃት ወይም አካላዊ ጉዳት የሚያደርሱ አሉባልታዎችን" የሚጥስ ነው ሲል 

ይደመድማል (ክፍል 4ን ይመልከቱ "የማይጣራ ወሬ" ትርጉም)። 

 

ይዘቱ በሜታ የውስጥ ትግበራ ደረጃዎች የማይረጋገጥ ወሬ ትርጉም ውስጥ ነው (ለ"የማይረጋገጥ ወሬ" ትርጓሜ 

ክፍል 4ን ይመልከቱ)። ቦርዱ በጅምላ ጭፍጨፋ አንድ ብሄረሰብ ተባባሪ ነው የሚሉ አሉባልታዎች አደገኛ 

መሆናቸውን እና እንደ አሁን በኢትዮጵያ እየተከሰቱ ባሉ ሁከትና ብጥብጥ ግጭቶች ወቅት ሊደርስ የሚችለውን 

የኃይል አደጋ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጨምር ቦርዱ ተገንዝቧል። ቦርዱ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች 

ልክ እንደሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች ቀድሞውንም ሊደርስባቸው እንደሚችል እና አንዳንዴም ለጥቃት እና አካላዊ 

ጉዳት እንደሚደርስባቸው ተረድቷል። 

 

8.2. የMeta እሴቶችን ማክበር 

https://oversightboard.com/attachment/487320235929120/
https://oversightboard.com/attachment/487320235929120/
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ቦርዱ የሜታ ውሳኔ ይዘቱን ወደነበረበት ለመመለስ እና ለመፍቀድ ከ"ክብር" እና "ደህንነት" እሴቶቹ ጋር 

የማይጣጣም መሆኑን ተገንዝቧል። ቦርዱ "ድምጽ" የ Meta ዋነኛ እሴት መሆኑን ይገነዘባል, ነገር ግን ኩባንያው 

አላግባብ መጠቀምን እና ሌሎች የመስመር ላይ እና ከመስመር ውጭ ጉዳቶችን ለመከላከል ሀሳብን መገደብ 

ይፈቅዳል.  

 

በዚህ ጉዳይ ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚያጋልጥ "ድምጽ" በጣም አስፈላጊ ነው. ነገር ግን፣ አንድ አገላለጽ 

በአመጽ ግጭት መካከል የሚኖረው ቅርጽም አስፈላጊ ነው። እየተካሄደ ባለው ከፍተኛ ግጭት ወቅት አንድ ብሄር 

በግፍ የተደገፈ ነው በማለት ያልተረጋገጡ የይገባኛል ጥያቄዎችን እየተናገረ ለሰብአዊ መብት ጥሰት ትኩረት 

ለመስጠት የሚፈልግ የሚመስለው ንግግር ሰበብ ወይም አጸፋዊ ጥቃትን ይፈጥራል የሚል ስጋት ይፈጥራል። ይህ 

በተለይ በኢትዮጵያ አሁን ባለው ችግር ውስጥ ተገቢ ነው። 

8.3. የሜታ የሰብአዊ መብት ኃላፊነቶችን ማክበር 

ቦርዱ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለውን ይዘት ማስወገድ በዩኤንጂፒ መርህ 13 መሰረት ከሜታ የሰብአዊ መብት ግዴታዎች 

ጋር የሚጣጣም ሲሆን ይህም ኩባንያዎች በራሳቸው እንቅስቃሴ “ጎጂ የሆኑ የሰብአዊ መብት ተጽኖዎችን ከማድረስ 

ወይም ከማበርከት እንዲቆጠቡ፣ እና እንደዚህ አይነት ተጽእኖዎች ሲከሰቱ መፍትሄ እንዲሰጡ ያስገድዳል። ” በጦፈ 

እና በቀጠለ ግጭት ውስጥ፣ የማይረጋገጡ አሉባልታዎች ወደ ከባድ ጭካኔ ሊመሩ ይችላሉ፣ ይህም በምያንማር 

ያለው ተሞክሮ አመልክቷል። ይህን የመሰለ ስጋትን ለመቅረፍ በግጭት ዞኖች ውስጥ ያለውን ይዘት የሚቆጣጠርበት 

ግልጽነት ያለው ሥርዓት፣ የማይረጋገጡ ወሬዎችን በተመለከተ ፖሊሲን ጨምሮ አስፈላጊ ነው። 

 

የመግለፅ ነፃነት እና የICCPR አንቀጽ 19 

 

የICCPR አንቀጽ 19 በማንኛውም ሚዲያ እና ድንበር ምንም ይሁን ምን ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ ነፃነት ሰፊ 

ጥበቃን ይሰጣል። ይሁን እንጂ አንቀጹ ይህንን መብት በተወሰኑ ጠባብ እና ውሱን ሁኔታዎች ውስጥ እንዲገደብ 

ይፈቅዳል, ይህም የሶስት ክፍል የሕጋዊነት ፈተና (ግልጽነት), ህጋዊነት እና አስፈላጊነት ተብሎ የሚጠራ ሲሆን ይህም 

የተመጣጣኝነትን ግምገማ ያካትታል። ምንም እንኳን ICCPR ለሜታ እንደ ክልሎች ግዴታዎች ባይፈጥርም, ሜታ 

በ UNGPs ውስጥ እንደተገለጸው ሰብአዊ መብቶችን ለማክበር ቆርጧል። ይህ ቁርጠኝነት ከሌሎች ሰነዶች መካከል 

በICCPR የተገለጹትን ዓለም አቀፍ እውቅና ያላቸው የሰብአዊ መብቶችን ያጠቃልላል። የተባበሩት መንግስታት 

የአመለካከት እና ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ልዩ ራፖርተር አንቀፅ 19 አንቀጽ። 3 የICCPR የመሣሪያ 

ስርዓቶችን የይዘት ማስተናገጃ ልምዶችን ለመምራት ጠቃሚ ማዕቀፍ ያቀርባል (A/HRC/38/35, para። 6 ) 

 

I. ህጋዊነት (የህጎቹ ግልጽነት እና ተደራሽነት) 

 

የሕጋዊነት መስፈርት ማንኛውም ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ላይ የሚጥለው ገደብ፡- (ሀ) በበቂ ተደራሽነት 

ግለሰቦች ሕጉ መብቶቻቸውን እንዴት እንደሚገድብ በቂ ማሳያ እንዲኖራቸው ይጠይቃል። እና (ለ) ግለሰቦች 

https://about.fb.com/news/2021/03/our-commitment-to-human-rights/
https://about.fb.com/news/2021/03/our-commitment-to-human-rights/
https://about.fb.com/news/2021/03/our-commitment-to-human-rights/
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F38%2F35&Language=E&DeviceType=Desktop
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ምግባራቸውን እንዲቆጣጠሩ ሕጉ በበቂ ትክክለኛነት መቀረጽ እንዳለበት። በተጨማሪም, አንድ ህግ በአፈፃፀሙ ላይ 

በተከሰሱት ላይ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ለመገደብ ያልተገደበ ውሳኔ ሊሰጥ አይችልም (አጠቃላይ 

አስተያየት 34፣ አንቀጽ። 25)። 

 

“የማይረጋገጥ ወሬ” የሚለው ቃል በሕዝብ ፊት ለፊት ባለው የማህበረሰብ ደረጃዎች ውስጥ አልተገለጸም። Meta 

ቁልፍ ቃላትን እና ፖሊሲዎቹ እንዴት እንደሚተገበሩ ማብራራት ሲያቅታቸው ተጠቃሚዎች ይዘታቸው 

የFacebook ማህበረሰብ ደንቦችችን የሚጥስ መሆኑን ለመረዳት ሊከብዳቸው ይችላል። ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ 

ያልተጣራ ውንጀላ በተነሳበት ሁከትና ብጥብጥ ውስጥ በተጠቀሰው እውነታ ላይ እንደተተገበረው ቦርዱ 

“የማይረጋገጥ አሉባልታ” የሚለው አገላለጽ በቂ ግልጽነት እንዳለው ተገንዝቧል። ወሬው ለሜታም ሆነ በራያ ቆቦ 

ላልነበረው ተጠቃሚ አልተረጋገጠም። አለም አቀፍ ታዛቢዎች እና ጋዜጠኞችም እየተከሰተ ያለውን ግጭት እና 

የመገናኛ ብዙሃን በመቋረጥ ወሬውን ማረጋገጥ አልቻሉም። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ውስጥ እንዲህ ዓይነቱ 

ልጥፍ በእገዳው ውስጥ መውደቁ ለተጠቃሚዎች አስቀድሞ ሊታይ ይችላል። 

 

II. ህጋዊ ዓላማ 

ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ላይ የሚደረጉ ገደቦች ህጋዊ ዓላማን መከተል አለባቸው፤ ይህም የሌሎችን መብት 

ማስከበርን ይጨምራል። የሰብአዊ መብት ኮሚቴው "መብቶች" የሚለውን ቃል በ ICCPR እና በአጠቃላይ በአለም 

አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ህግ (አጠቃላይ አስተያየት, አንቀጽ 34፣)ውስጥ የሰብአዊ መብቶችን ለማካተት 

ተተርጉሟል። 28)። የFacebookማህበረሰብ አቀፍ ሁከት እና ማነቃቂያ ስታንዳርድ በከፊል በFacebook ላይ 

ካለው ይዘት ጋር የተያያዙ ከመስመር ውጭ ጉዳቶችን ለመከላከል አለ። በዚህ ፖሊሲ ላይ የተመሰረቱ ገደቦች 

የህይወት መብትን የማስጠበቅ ህጋዊ ዓላማ ያገለግላሉ። 

III. አስፈላጊነት እና ተመጣጣኝነት 

በአለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግ መሰረት የአስፈላጊነት እና ተመጣጣኝነት መርህ ሀሳብን በመግለፅ ላይ ገደቦች 

"የጥበቃ ተግባራቸውን ለማሳካት ተገቢ መሆን አለባቸው; የጥበቃ ተግባራቸውን ሊያሳኩ ከሚችሉት መካከል ትንሹ 

ጣልቃ የሚገባ መሳሪያ መሆን አለባቸው። ከተጠበቀው ፍላጎት ጋር ተመጣጣኝ መሆን አለባቸው" (አጠቃላይ 

አስተያየት 34, አንቀጽ። 34። የተመጣጣኝነት መርህ በጉዳዩ ላይ ያለውን የገለጻ ቅርጽ ግምት ውስጥ ማስገባት 

ይጠይቃል (አጠቃላይ አስተያየት 34፣አንቀጽ። 34።  

 

ቦርዱ በሜታ የሰብአዊ መብት ኃላፊነቶች በተደነገገው መሰረት በተጠቃሚ ንግግር ላይ የተጣለው ገደብ አላማውን 

ያከናወነ መሆኑን ሲገመግም በኢትዮጵያ ግጭት ውስጥ ስላሉ አካላት የማይረጋገጡ አሉባልታዎች እንዳይሰራጭ 

ለመከላከል እና በህይወት ላይ የሚደርሰውን አደጋ ለመከላከል ቦርዱ የሰራውን ተመልክቷል (ክፍል 6 ይመልከቱ) 

ከላይ፡ የሜታ ስራ በኢትዮጵያ) መግለጫ። 

 

ተጠቃሚው የትግራይ ተወላጆች በትግራይ ሃይሎች ለፈጸሙት አሰቃቂ ግፍ ተባባሪ ናቸው ሲል ተናግሯል። ለዚህ 

የይገባኛል ጥያቄ የተጠቃሚው ምንጮች ከዚህ ቀደም ስማቸው ያልተጠቀሰ ሪፖርቶች እና በመሬት ላይ ያሉ 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
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ምንጮች ናቸው፣ ነገር ግን ምንጮቹን አደጋ ላይ ሳይጥሉ ሊጨምሩት የሚችሉትን ክሶች የሚደግፉ አሳማኝ 

ማስረጃዎችን እንኳን አላቀረበም። 

 

ቦርዱ በግጭት ሁኔታ ውስጥ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ብርሃን ማብራት አስፈላጊ መሆኑን ያውቃል። 

የጭካኔ ድርጊቶችን ሪፖርት ማድረግ የሌሎችን መረጃ የማግኘት መብት የሚያገለግል ጠቃሚ ተግባር ነው። 

"ጋዜጠኝነት በተለያዩ ተዋናዮች የሚጋራ ተግባር ነው… [በጨምሮ] ብሎገሮች እና ሌሎች እራሳቸውን በማተም ላይ 

የሚሳተፉ… በበይነመረቡ ላይ…”) ( አጠቃላይ አስተያየት 34 ፣ አንቀፅ። 44)። ራስን የማተም ዘዴዎችን 

የሚሳተፉ ሰዎች ከጠባቂው ተግባር ጋር የተያያዙ ኃላፊነቶችን ይጋራሉ እና ስለ ሰብአዊ መብቶች ሲዘግቡ 

የትክክለኛነት ደረጃዎችን ማሟላት አለባቸው። ከዚህም በላይ የጭካኔ ድርጊቶችን የሚመለከቱ መረጃዎች በተለይም 

የማህበራዊ ሚዲያ የመጨረሻ የመረጃ ምንጭ በሆኑበት ሁኔታ ህይወትን ሊታደግ ይችላል። ነገር ግን፣ ለሕይወት 

አስጊ የሆነ መረጃ ስለሌለው እና በሰብአዊ መብት ጥሰት ሰነዶች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ልዩ መረጃዎችን 

ስለሌለው ከላይ ያሉት ጥራቶች በተጠቃሚው ልጥፍ ውስጥ የሉም። እንደተቀረፀው ይዘቱ ለዘር ጥላቻ አስተዋፅዖ 

ያደርጋል። የብሔር ግጭት ሁኔታዎች ሰዎች በግጭቱ ውስጥ የሚፈፀሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንዴት ሪፖርት 

ማድረግ እና መወያየት እንዳለባቸው የበለጠ መመርመርን ይጠይቃል። እነዚህ ጉዳዮች በከፍተኛ ፍጥነት ሊረጋገጡ 

የማይችሉ ወሬዎችን ለማሰራጨት በሚያገለግሉ የFacebook ልጥፎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ። 

 

ቦርዱ አንዳንድ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በትግራይ ተወላጆች ላይ የጥላቻ ንግግር ሲያነሳሱ ወይም 

ሲያሰራጩ (ለምሳሌ አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ኢትዮጵያ ይመልከቱ፡) የትግራይ ግጭት እየተባባሰ በሄደ ቁጥር 

የአደጋ ጊዜ ሃይሎች እና አስደንጋጭ የድረ-ገጽ የጥላቻ ንግግር ጨምሯል፣ DW 2020 report) ይህ ጽሁፍ እንዲህ 

ዓይነት ሆን ተብሎ አለመግባባትን ለመፍጠር የተደረገ ጥረት አካል ለመሆኑ ምንም አይነት መረጃ ባይኖርም አንዳንድ 

የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት እና የህዝብ ተወካዮች የጥላቻ ንግግር አነሳስተዋል ወይም አሰራጭተዋል 

ከሚለው ዘገባ አንጻር አሁን ያለው ይዘት ሊታሰብበት ይገባል። በሕዝብ ጉዳዮች ላይ በቅን ልቦና መለጠፍ ወይም 

መረጃ ተጋላጭ የሆኑ ሕዝቦች ራሳቸውን በተሻለ ሁኔታ እንዲጠብቁ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም፣ ስለ ጠቃሚ 

ክንውኖች የተሻለ ግንዛቤ ተጠያቂነትን ለማሳደድ ይረዳል።  ነገር ግን ያልተረጋገጡ አሉባልታዎች በጥላቻ ትረካዎች 

ውስጥ ይመገባሉ እና ተቀባይነትም እንዲኖራቸው አስተዋፅዖ ያደርጋሉ በተለይም የንግግር ጥረቶች በሌሉበት። 

 

ቦርዱ ቀጣይነት ያለው የትጥቅ ግጭት ባለበት ሀገር እና የመንግስት ተቋማት በአለም አቀፍ ህግ የሰብአዊ መብት 

ግዴታቸውን መወጣት ባለመቻላቸው በተገመገመበት ሀገር ሜታ ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ሊገድብ 

እንደሚችል ተገምግሟል (የICCPR አንቀጽ 4ን ስለ ማዋረድ ይመልከቱ) የአደጋ ጊዜ)። የተመጣጠነ መርህ 

"በጉዳዩ ላይ ያለውን የገለፃ ቅርጽ እና የማሰራጫ ዘዴዎች" (አጠቃላይ አስተያየት አንቀጽ 34ግምት ውስጥ መግባት 

አለበት። 34። በራሱ፣ የማይረጋገጥ ወሬ በቀጥታ እና ወዲያውኑ ጉዳት ላያመጣ ይችላል። ነገር ግን፣ እንዲህ ዓይነቱ 

ይዘት ቀጣይነት ባለው ግጭት ወቅት በአስፈላጊ፣ ተደማጭነት እና ታዋቂ በሆነ የማህበራዊ ሚዲያ መድረክ ላይ 

ሲታይ፣ የጉዳቱ አደጋ እና የመከሰቱ አጋጣሚ ጎልቶ ይታያል። ቦርዱ በ2020-003-FB-UA ውሳኔ ላይ ተመሳሳይ 

መደምደሚያ ላይ ደርሷል። እዚያም ቦርዱ “በተለይ የትጥቅ ግጭት ሁኔታዎች ውስጥ የጥላቻ ፣የሰውን ክብር 

የሚያጎድፉ መግለጫዎችን በመሰብሰብ እና በመድረክ ላይ የመሰራጨት አደጋ በተለይም በሰው እና በህይወት 

የመኖር መብት ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ከመስመር ውጭ እርምጃዎችን የመምራት አደጋ ጎልቶ ይታያል” ብሏል። 

በተጨማሪም፣ “ውጤት ቀስ በቀስ በመገንባት” ድምር ውጤትሲደጋገሙ መንስኤ ሊሆን ይችላል በሩዋንዳ 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/ethiopia-sweeping-emergency-powers-and-alarming-rise-in-online-hate-speech-as-tigray-conflict-escalates/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/ethiopia-sweeping-emergency-powers-and-alarming-rise-in-online-hate-speech-as-tigray-conflict-escalates/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/ethiopia-sweeping-emergency-powers-and-alarming-rise-in-online-hate-speech-as-tigray-conflict-escalates/
https://www.dw.com/en/hate-speech-in-ethiopia-abiy-ahmed-resurrects-old-demons/a-55800705
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://oversightboard.com/decision/FB-QBJDASCV/
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እንደተከሰተው የዘር ማጥፋት ጥሪ (የናሂማና ጉዳይ፣ የጉጋይ ቁጥር ICTR-99-52-T, አንቀፅ 436, 478 እና 

484-485 ይመልከቱ)። በዚህ ጉዳይ ላይ “ትግላችን” የሚል ማጣቀሻ ቢኖርም በቀጥታ የጥቃት ጥሪ ከፖስታው 

ላይ የለም። ከዚህም በላይ ይዘቱ በመስመር ላይ በቆየባቸው 24 ሰዓታት ውስጥ በሺዎች በሚቆጠሩ የአማራ ቋንቋ 

ተናጋሪዎች ታይቷል። አንዳንዶቹ የበቀል ጥሪዎችን ያካተቱ አስተያየቶችን ትተዋል (ከላይ ክፍል 2 ይመልከቱ)። 

 

በህይወት የመኖር መብት ምክንያታዊ የሆኑ አወንታዊ እርምጃዎችን የመውሰድ ጥንቃቄ የተሞላበት ኃላፊነት 

ይሰጣል፣ ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ላይ ያልተመጣጠነ ጫና ግን አይፈጥርም ከግል ሰዎች እና አካላት 

ለሚመነጩ በህይወት ላይ ሊታዩ ለሚችሉ አደጋዎች በመንግስት ተቀባይነት የለላቸው ምግባር ምላሽ መስጠት። ልዩ 

የጥበቃ እርምጃዎች በተጋላጭነት ሁኔታዎች ውስጥ (የብሔር እና የሃይማኖት አናሳ አባላት) ሕይወታቸው በተለየ 

ስጋት ወይም ቀደም ሲል በነበሩ የኃይል ጥቃቶች ምክንያት ህይወታቸውን አደጋ ላይ ለወደቁ ሰዎች መወሰድ 

አለባቸው (አጠቃላይ አስተያየት 36 ፣ አንቀጽ 21 እና 23) . የየራሳቸው ልዩነቶች ከግምት ውስጥ ከገቡ በኋላ፣ 

እነዚህ ጉዳዮች ከሜታ ሰብአዊ መብቶችን ለማስጠበቅ ካለው ሃላፊነት ጋር ተዛማጅነት አላቸው፣ ምክንያቱም ንግድ 

“ከሥራው፣ ከምርቶቹ ወይም ከአገልግሎቶቹ ጋር በቀጥታ የተገናኙ አሉታዊ የሰብአዊ መብት ተጽኖዎችን ለመከላከል 

ወይም ለማቃለል መፈለግ አለበት” ( UNGPs፣ መርህ 13)። 

 

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሰብአዊ መብቶች እና ድንበር ተሻጋሪ ኮርፖሬሽኖች እና ሌሎች የንግድ ድርጅቶች 

ጉዳይ ላይ የዩኤንጂፒዎች በግጭት ሁኔታ ውስጥ ተገቢውን ጥንቃቄ የማድረግ ሃላፊነት በንግዶች ላይ እንደሚጥል 

አስታውቋል (“ንግድ ፣ ሰብአዊ መብቶች እና ግጭት የተጎዱ ክልሎች: ወደ ከፍተኛ ድርጊት፣” A/75/212፣አንቀፅ 

41-54)። ስለሆነም፣ የሌሎችን የመኖር መብት ለመጠበቅ ትክክለኛው ዓላማ ሜታ አሁን ባለው የግጭት ሁኔታ 

ውስጥ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ቦርዱ በተመጣጣኝ ትንተናው ይህንን ይመለከታል። 

 

ቦርዱ ሜታ በኢትዮጵያ እስካሁን የወሰዳቸውን እርምጃዎች ተመልክቷል። ይዘቱ በመጀመሪያ ተወግዷል። ነገር ግን፣ 

የሜታ አውቶሜትድ ስርዓት ይህ ይዘት "አነስተኛ የጣሰ ነጥብ" እንዳለው ወስኗል፣ ስለዚህ Meta ልጥፉን ወዲያውኑ 

አላስወገደውም። ምንም እንኳን ልዩ ይዘቱ በመጀመሪያ የተወገደ ቢሆንም፣ ሜታ በመጨረሻ ማስወገዱ የማስፈጸሚያ 

ስህተት መሆኑን ወስኗል። ሜታ ኢትዮጵያ ደረጃ 1 ስጋት ላይ ያለች ሀገር ተብሎ መወሰዱ የክላሲፋየር አፈጻጸም 

ላይ ተጽእኖ እንደማይኖረው ወይም ይዘቱን ሊጣስ የሚችል መሆኑን የመለየት አቅሟን እንደማይጎዳ ለቦርዱ 

ተናግረዋል። ስለዚህ ቦርዱ ተጨማሪ እርምጃዎች ካልወሰዱ ሜታ የሰብአዊ መብት ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት 

እንደማይችል ገልጿል። ሜታ ይዘቱን ወደነበረበት መመለሱ ይህንን ስጋት ያረጋግጣል። 

 

አሁን ባለው ሁኔታ ይዘቱ የተለጠፈው በትጥቅ ግጭት ወቅት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሜታ የህይወት 

መብትን ለመጠበቅ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት. ያልተረጋገጡ አሉባልታዎች በቀጥታ ከማይቀረው የህይወት 

ስጋት ጋር የተገናኙ ናቸው እና ሜታ በኢትዮጵያ የወሰዳቸው ፖሊሲዎች እና ግጭት-ተኮር እርምጃዎች ህይወትን 

ለመጠበቅ እና ጭካኔን ለመከላከል የሚችሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለበት (ክፍል 6 ለሜታ ለኢትዮጵያ ግጭት 

የሰጠውን ምላሽ ይመልከቱ)። እንደዚህ አይነት እርምጃዎች ከሌሉ ቦርዱ ይዘቱ መወገድ አለበት ብሎ መደምደም 

አለበት. ስፍር ቁጥር የሌላቸው ጽሁፎች ባልተረጋገጠ ወሬ ወደዚያ ትረካ እንዳይገቡ ለመከላከል፣ በዚህ ጉዳይ ላይ 

እየቀጠለ ባለው ኃይለኛ የጎሳ ግጭት ውስጥ መወገድ አስፈላጊው እርምጃ ነው። 

https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/ICTR-99-52/MSC26797R0000541998.PDF
https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/ICTR-99-52/MSC26797R0000541998.PDF
https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html
https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F75%2F212&Language=E&DeviceType=Desktop
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የቦርዱ አናሳዎች የዚህን ውሳኔ ውስን ተፈጥሮ መረዳታቸውን አጉልተዋል። እየቀጠለ ባለው ኃይለኛ ግጭት፣ 

በሰላማዊ ሰዎች ላይ በጎሳ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያልተረጋገጠ ወሬ የሚያዘጋጀው ፖስት በተለይ 

ሜታ ወሬውን በወቅቱ ማረጋገጥ በማይችልበት ሁኔታ ቀድሞውንም ወደነበረው ብጥብጥ የመጋለጥ አደጋን 

ይፈጥራል። እንዲህ ያሉ የተጨመሩ ስጋቶች የሜታ ሰብአዊ መብቶችን ከግጭት ጋር በተያያዙ የይዘት ልከኝነትን 

በተመለከተ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አስነስተዋል። የተለያዩ አይነት ከፍተኛ ማንቂያዎች ቢኖረውም, Meta 

እንደዚህ አይነት ስርዓቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ባለው ውሳኔ ላይ ተጽእኖ እንዳላሳደሩ አረጋግጧል, ይህም በቅርብ ጊዜ 

ውስጥ ሊፈጠር ከሚችለው አደጋ አንጻር ለመረዳት አስቸጋሪ ነው። ከዚህ ቀደም በቦርዱ ውሳኔ (2021-001-FB-

FBR) ላይ እንደተገለፀው ሜታ አግባብነት ያለው ካልሰጠ ህጋዊ ዓላማን ለማሳካት በተጠቃሚው ንግግር ላይ 

አጭር የይዘት ማስወገጃ እርምጃዎች አነስተኛ ሸክም ይሆኑ እንደሆነ ለመገምገም አስቸጋሪ ነው። የራሱ የንድፍ 

ውሳኔዎች እና ፖሊሲዎች ጎጂ ሊሆኑ የሚችሉ ንግግሮችን ያጎሉ ስለመሆኑ መረጃ። 

 

9. የክትትል ቦርድ ውሳኔ  

 

የክትትል ቦርዱ የMeta የመጀመሪያ ይዘቱን የማስወገድ ውሳኔን ይደግፋል። የተሰጠው Meta ልጥፉን የመለሰው 

ተጠቃሚው ለቦርዱ ይግባኝ ካለ በሁዋላ ቢሆንም ኩባንያው እንደገና ይዘቱን ከፕላትፎርሙ ላይ ማስወገድ አለበት። 

 

10. የፖሊሲ ምክር መግለጫ 

 

የይዘት ፖሊሲ 

 

1. Meta የ"ደህንነት"ዋጋን እንደገና በመፃፍ የመስመር ላይ ንግግር በሰዎች አካላዊ ደህንነት እና በህይወት 

የመኖር መብት ላይ አደጋ ሊያስከትል እንደሚችል ማንፀባረቅ አለበት ከማስፈራራት ፣ ከማግለል እና 

ከዝምታ ስጋት በተጨማሪ። 

 

2. በጦርነት እና በአመጽ ግጭት፣ ውስጥ ያልተረጋገጡ አሉባልታዎች በሰዎች የህይወት እና የሰዎች ደህንነት 

ላይ ከፍተኛ ስጋት እንደሚፈጥሩ በFacebook የማህበረሰብ ደረጃዎች ያንፀባርቃሉ። ይህ በሁሉም 

የልከኝነት ሂደት ደረጃዎች ላይ ሊንጸባረቅ ይገባል. 

 

ግልጽነት 

 

3. Meta Facebook እና Instagram እንዴት የጥላቻ ንግግሮችን ለማሰራጨት ጥቅም ላይ እንደዋሉ 

እና በኢትዮጵያ ያለውን የአመፅ ስጋት የሚያባብሱ የሰብአዊ መብት ትጋት ግምገማ ሊካሄድ ይገባል። 

ግምገማው በኢትዮጵያ ምርቶቹንና አገልግሎቶቹን አላግባብ መጠቀምን ለመከላከል የወሰዳቸው ስኬትታማ 

እርምጃዎች መገምገም አለበት። ግምገማው የሰብአዊ መብት ረገጣን በተመለከተ እና የህዝብ ጥቅምን 

በተመለከተ ሪፖርት ለማድረግ Meta የወሰዳቸው ስኬታማ እርምጃዎች መገምገም። ግምገማው 

https://oversightboard.com/decision/FB-691QAMHJ/
https://oversightboard.com/decision/FB-691QAMHJ/
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በኢትዮጵያ ያለውን የሜታ ቋንቋ ችሎታዎች እና የተጠቃሚዎቹን መብቶች ለመጠበቅ በቂ ከሆኑ መገምገም 

አለባቸው። ግምገማው ከጁን 1፣ 2020 ጀምሮ እስከ አሁን ያለውን ጊዜ መሸፈን አለበት። ኩባንያው 

ለእነዚህ ምክሮች ምላሽ ከሰጠበት ጊዜ ጀምሮ በስድስት ወራት ውስጥ ግምገማውን ማጠናቀቅ አለበት 

ግምገማው ሙሉ በሙሉ መታተም አለበት።  

 

* የሂደት ማስታወሻ; 

 

የክትትል ቦርዱ ውሳኔዎች በአምስት አባላት ፓናል ተዘጋጅተው በቦርዱ አብላጫ ድምፅ የጸደቁ ናቸው። የቦርድ 

ውሳኔዎች የግድ የሁሉንም አባላት ግላዊ አመለካከት አይወክሉም። 

 

ለዚህ ጉዳይ ውሳኔ፣ ገለልተኛ ጥናትና ምርምር በቦርዱ ስም ተሰጥቷል። በጎተንበርግ ዩኒቨርሲቲ ዋና መሥሪያ ቤት 

ያለው ራሱን የቻለ የምርምር ተቋም እና ከ50 በላይ የማህበረሰብ ሳይንቲስቶችን በስድስት አህጉራት እንዲሁም 

ከ3,200 በላይ የዓለም ሀገራት ባለሙያዎችን በመሳል በማህበራዊ-ፖለቲካዊ እና ባህላዊ አውድ ላይ እውቀትን 

ሰጥቷል። ስፔሻሊስቶቹ ከ350 በላይ ቋንቋዎችን አቀላጥፈው የሚያውቁ እና ከ5,000 የዓለም ከተሞች የሚሰሩት 

Lionbridge Technologies፣ LLC፣ የቋንቋ እውቀትን ሰጥቷል። በጂኦፖሊቲክስ፣ እምነት እና ደህንነት እና 

ቴክኖሎጂ መገናኛ ላይ የሚያተኩር ዱኮ አማካሪዎች አማካሪ ድርጅትም ጥናት አቅርቧል። 
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