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ሰላማዊ መንግድን ምረጡ፤ ከቅዠት ውጡ 
ክፍል አንድ 

 

ኢብሳ ነመራ  07/24/13 

 

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ከተመሰረተ ከአምስት አመታት በላይ እድሜ አስቆጥሯል። 

ይህ ፓርቲ እንደተቃዋሚ ፓርቲ ህጋዊ እውቅና አግኝቶ እንዲመሰረት ያስቻለው የኢፌዴሪ 

ህገመንግስት ነው። የኢፌዴሪ ህገመንግስት አንቀፅ 31 “የመደራጀት መብት’’ በሚለው ርዕስ ስር 

“ማንኛውም ሰው ለማንኛውም ዓላማ በማህበር የመደራጀት መብት አለው።’’ ይላል።  

 

ይሄው የህገመንግስቱ አንቀፅ፣ የመደራጀት መብትን በተመለከተ አንድ ገደብ አስቀምጧል። ይህም 

“አግባብ ያለውን ህግ በመጣስ ወይም ህገመንግስታዊ ስርዓቱን በህገወጥ መንገድ ለማፍረስ 

የተመሰረቱ ወይም የተጠቀሱትን ተግባራት የሚያራምዱ ድርጅቶች የተከለከሉ ይሆናሉ።’’ ይላል፡፡ 

እንግዲህ አንድነት ፓርቲ ተመሳሳይ አመለካከት ያላቸውን ሰዎች አሰባስቦ እንደፖለቲካ ፓርቲ 

ሲመሰረት በህገመንግቱ መሰረት ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በማካሄድ፣ በምርጫ ፉክክር በህዝብ 

ውክልና ብቻ ስልጣን ለመያዝ  ነው። 

 

ይሁን እንጂ ፓርቲው ለአንድ ሰላማዊ የፖለቲካ ፓርቲ ህግ ካሰመረለት የመንቀሳቀሻ ሃዲድ 

ለመውጣት የሚዳዳው መሆኑን የሚያመለክቱ ሁኔታዎች  ይታዩበታል። ለዚህ አስረጅነት በስውር 

የተገኘን ወይም በውስጥ አዋቂ ያፈተለከ ወሬ መጥቀስ ሳያስፈልገኝ ፓርቲው በህዳር ወር 2005 

ዓ/ም ባካሄደው ስብሰባ ላይ ከፍተኛ አመራሮቹ የፓርቲውን መጪ አካሄድ አስመልክተው "ጥናታዊ 

ፅሁፍ" በሚል ያቀረቡትን እጠቅሳለሁ። 

 

የአንድነት ሊቀመንበር ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ህዳር 15፣ 2005 ዓ/ም በድርጅቱ ስብሰባ ላይ ባቀረቡት 

ጥናታዊ ፅሁፍ የሚከተለውን ብለው ነበር። “የትኛውም ገዢ ‘መደብ’ ተገድዶ እንጂ በልመና፣ 

በመለማመጥ በፍቃደኝነት ሕዝብ የሚፈልገውን ለውጥ አያመጣም፣ ገዢውን ፓርቲ ለለውጥ 

የሚያስገድደው ሰፊ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ብቻ ነው፣ ስለሆነም ገዢውን ፓርቲ ለማስወገድ ሕዝባዊ 

እንቅስቃሴ የሚፈጠርበትን መንገዶች መቀየስና በእነርሱ ላይ መመስረት የወደፊት  የትግል 

አቅጣጫችን ነው” ነበር ያሉት፡፡ ልብ በሉ ደ/ር ነጋሶ ፓርቲዎች ወደስልጣን የሚመጡበትን ብቸኛ 

ሕጋዊ መንገድ ለሆነው ምርጫ ለሚለው ጉዳይ ትኩረት ሳይሰጡ፣ ወደሚያስግድድ ሕዝባዊ 

እንቅስቃሴ አጀንዳ ነው የተሸጋገሩት፡፡  
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ከአስራ አምስት ቀን በኋላ ህዳር 30፣ 2005 የአንድነት የፖለቲካ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ 

ሙላቱ ጣሰው ባቀረቡት ጥናታዊ ፅሁፍ በተመሳሳይ፣ “የአገራችን ሕዝብ ከኢህአዴግ አገዛዝ 

መውጣት ይፈልጋል” ብለዋል፡፡ ታዲያ አቶ ሙላቱ “ኢህአዴግን ይቃወማል” ያሉትን ሕዝብ፣  

“እኔን ወይም የእኔን ፓርቲ እንደሚመርጥ እርግጠኛ ነኝ” አላሉም፡፡ እንዲያውም አንድም ቦታ 

ስለምርጫ አላወሩም፡፡ ከዚህ ይልቅ  “ሕዝቡ በትግል ነጻ መውጣት አለበት፣ ፓርቲዎችን  ትግሉን 

ይመራል” ነበር ያሉት፡፡ 

 

አቶ ሙላቱ በጥናታዊ ፅሁፋቸው አንድም ቦታ ላይ “ምርጫ፣ የሕዝብ ውክልና፣ ሰላማዊ ትግል   

…” የሚሉትን ጉዳዮች አለመጥቀሳቸው ዝንባሌያቸው ምርጫን መሰረት ያደረገ የስልጣን ሽግግር 

ሳይሆን፣ ከዚህ ውጭ የሆነ አካሄድ መሆኑን  ያመለክታል፡፡ ይህ ድግሞ ሕገመንግስታዊ ያልሆነ 

የኃይል አማራጭ  ነው፡፡ “ለዚህ የተዘጋጃችሁ ካላችሁ አደራጅቼ እመራቹሃለሁ ” እያሉ ነው፡፡ 

 

እንግዲህ አንድነት እንደማንኛውም ሰላማዊ ተቃዋሚ ፓርቲ በሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ 

በምርጫ በሚገኝ የህዝብ ውክልና ስልጣን መያዝ ላይ  ከማተኮር ይልቅ “ህዝባዊ እንቅስቃሴ’’ 

በሚል የሚያቀርበው አማራጭ፣ ፓርቲው ሲመች ሰላማዊ ካልተመቸ ደግሞ ከሃዲዱ ወጥቶ ህገወጥ 

እንቅስቃሴ ውስጥ የመግባት አካሄድ ለመከተል የተዘጋጀ መሆኑን ያመለክታል ።  

 

እንግዲህ አንድነት ሰሞኑን “የሚሊዮኖች ድምፅ ለነፃነት’’ በተሰኘ ህዝባዊ እንቅሰቃሴ የአንድ 

ሚሊዮን ሰዎችን ፊርማ በማሰባሰብ የፀረ ሽብርተኝነት ህጉ እንዲሰረዝ አደርጋለሁ ብሎ ተነስቷል፡፡ 

በደሴና በጎንደርም በዚሁ የፀረ ሽብርተኝነት ህጉ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂዷል። የሚሊዮኖች 

ድምፅ ለነፃነት የተሰኘው እንቅስቃሴና በደሴና በጎንደር የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎች 

ከህገመንግስቱና ከሰላማዊ የፖለቲካ ባህል አኳያ ምን እንደሚመስሉ እንመልከት።  

 

አንድነት፣ የፀረሽብርተኝነት ሕጉ ሕገመንግስቱን የሚጥስና ዜጎች ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት 

የሚጥስ ነው ባይ ነው። አንድነት የትኛው የፀረሽብርተኝነት አዋጅ አንቀፅ ከህገመንግስቱ ጋር 

እንደሚጋጭ፣ በምን አይነት እንደሚጋጭ በግልፅ አስረድቶ አያውቅም። “የፀረ ሽብርተኝነት አዋጁ 

ከህገመንግስቱ ጋር ይጋጫል” የሚለው አቋም በድፍኑ እንደመፈክር ሲቀርብ ነው የሚሰማው። 

 

በዚህ ጉዳይ ላይ ግልፅ ግንዛቤ ይኖረን ዘንድ የፀረ ሽብር ህጉ ለሽብርተኝነት ድርጊት የሰጠውን 

ትርጉም እንመልከት። የአዋጁ ክፍል ሁለት አንቀፅ 3 “የሽብርተኝነት ድርጊቶች’’ በሚል ርዕስ ስር 

“ማንኛውም ሰው ወይም ቡድን፣ የፖለቲካ፣ የሃይማኖታዊ ወይም የአይዲዮሎጂ ዓላማን ለማራመድ 
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በማሰብ በመንግስት ላይ ተፅእኖ ለማሳደር ህብረተሰቡን ወይም የህብረተሰቡን ክፍል ለማስፈራራት 

ወይም የሀገሪቱን መሰረታዊ ፖለቲካዊ፣ ህገመንግስታዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ወይም ማህበራዊ ተቋማትን 

ለማናጋት ወይም ለማፍረስ፡- 

1  ሰውን የገደለ ወይም በአካሉ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ እንደሆነ፣ 

 
2 የሕብረተሰቡን ወይም የህብረተሰቡን ክፍል ደህንነት ወይም ጤና ለከፍተኛ አደጋ             

 
ያጋለጠ እንደሆነ፣ 

 
3 እገታ ወይም ጠለፋ የፈፀመ እንደሆነ፤ 
 
4 በንብረት ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ እንደሆነ፤ 

 
5 በተፈጥሮ ሀብት፣ በአካባቢ፣ በታሪካዊ ወይም የባህል ቅርስ ላይ ከፍተኛ ጉዳት  

 
ያደረሰ እንደሆነ፤ 

 
6 ማናቸውንም የህዝብ አገልግሎት ለከፍተኛ አደጋ ያጋለጠ፣ የያዘ፣ በቁጥጥር ስር  

 
ያደረገ፣ ያቋረጠ ወይም ያበላሸ እንደሆነ፣ 

 
7 ከተራ ቁጥር 1 እስከ 6 ከተመለከቱት ድርጊቶች መካከል ማናቸውንም ለመፈፀም  

 
የዛተ እንደሆነ ነው ሲል ይገልፃል። 

 
 

 

ይህ በፀረሽብርተኝነት ሕጉ ላይ ለሽብርተኝነት ድርጊት የተሰጠው ትርጉም አንድም ቦታ 

ከኢፌዴሪ ህገመንግስት ጋር አይጋጭም። ከዚህ በተጨማሪ የአፍሪካ ሕብረት አባል አገራት 

ያፀደቁትና እያንዳንዱ አባል አገር የፀረሽብርተኝነት ህግ እንዲያወጣ የሚያስገድደው የአፍሪካ 

ህብረት ሽብርተኝነትን የመከላከልና የመዋጋት ስምምነት  ለሽብርተኝነት ከሰጠው ትርጉም ጋር 

ፍፁም ተመሳሳይ ነው። የስምምነቱን አንቀፅ 1 ቁጥር 3 ይመልከቱ። 

 

አንድነት የትኛው የፀረሽብር ህጉ አንቀፅ ከህገመንግስቱ ጋር እንደሚጋጭ በሰሞኑ አዋጁን 

የማሰረዝ እንቅስቃሴው ባይገልፅም፣ ከዚህ በፊት በተለያዩ አጋጣሚዎች የጠቀሳቸው ስላሉ፣ 

ከእነዚህ ውስጥ ጎልቶ የወጡትን እንመልከት።  

 
 

አንድነት ከአንድ አመት በፊት በሽብርተኝነት ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለው ክስ 

ከተመሰረተባቸው  ግለሰቦች ጋር አያይዞ በተደጋጋሚ ያነሳው አንዱ ነው። ይህም በፀረ ሽብር ህጉ 
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አንቀፅ 14 ላይ “መረጃ ስለማሰባሰብ” በሚል ርዕስ ስር የሰፈረው ነው። “በዚህ አንቀጽ ላይ ከተራ 

ቁጥር 1 እስከ 4 ፤  

 

1  የሽብርተኝነት ድርጊትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የብሔራዊ      

   መረጃና ደህነነት አገልግሎት ከፍርድ ቤት ፈቃድ በመውሰድ፤  

ሀ. በሽብርተኝነት ወንጀል የተጠረጠረን ሰው የስልክ፣ የፋክስ ፣ የሬዲዮ፣            

   የኢንተርኔት ፣ የኤሌክትሮኒክስ የፖስታና የመሳሰሉ ግንኙነቶችን                              

   ለመለጠፍ ወይም ለመከታተል፣  

ለ. ጠለፋውን ለማስፈፀም ወደ ማናቸውም ቤት ውስጥ በሚስጢር      

   ለመግባት፤ ወይም  

ሐ. ይህንኑ ለመፈፀም የሚያስችሉ መሳሪያዎችን ለማስቀመጥ ወይም     

    ለማንሳት ይችላል፣ 

 

2. በጠለፋ የሚገኝ መረጃ በሚሰጥ መጠበቅ አለበት።  

3. ማናቸውም የመገናኛ አገልግሎት አቅራቢ በብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አግልግሎት ጠለፋውን  

ለማካሄድ ሲጠየቅ አስፈላጊውን ትብብር ማድረግ አለበት። 

4. የሽብርተኝነት ድርጊት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የብሄራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት 

ወይም ፖሊሲ ክትትል በማድረግ    መረጃዎችን ሊያሰባስብ ይችላል። 

በሚል ተደንግጓል። 

 

አንድነት ይህ የፀረሽብርተኝነት ሀጉ ድንጋጌ በህገመንገስቱ አንቀፅ 26 “የግል ህይወት የመከበርና 

የመጠበቅ መብት” በሚል ርዕስ ስር በንኡስ አንቀፅ 2 “ማንኛውም ሰው በግል የሚፅፋቸውና 

የሚፃፃፋቸው፣ በፖስታ የሚልካቸው ደብዳቤዎች፣ እንዲሁም በቴሎፎን፣ በቴሌኮሙኒኬሽንና 

በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች የሚያደርጋቸው ግንኙነቶች አይደፈሩም” ከሚለው ጋር ይፃረራል 

ሲሉ ነበር የቆዩት።  

 

እርግጥ ነው የፀረ ሽብር ህጉ ድንጋጌ ከዚህ የህገመንግስቱ አንቀፅ ጋር ነጥለን ካየነው ይፃረራል። 

ይሁን እንጂ ከዚሁ አንቀፅ ወረድ ብሎ በንኡስ አንቀፅ 3 ላይ  “አስገዳጅ ሁኔታዎች ሲፈጠሩና 

ብሄራዊ ደህንነትን፣ የህዝብን ሰላም፣ ወንጀልን በመከላከል ጤናንና የህዝብን የሞራል ሁኔታ 

በመጠበቅ ወይም የሌሎችን መብትና ነፃነት በማስከበር አላማዎች ላይ በተመሰረቱ ዝርዝር ህጎች 

በማስከበር አላማዎች ላይ በተመሰረቱ ዝርዝር ህጎች የእነዚህ መብቶች አጠቃቀም ሊገደብ 

ይችላል።” ይላል። 
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እንግዲህ የፀረ ሽብርተኝነት ህጉ፣ ህግ የማውጣት ስልጣን ባለው የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ፣ ከላይ 

በተጠቀሰው የሕገመንግስቱ ድንጋጌ መሰረት በአይነቱ ልዩ የሆነውን የሽብርተኝነት ወንጀል 

ለመከላከል የወጣ ነው። በመሆኑም የፀረ ሽብር ህጉ አንቀፅ 14 ከህገመንግስቱ ጋር አይፃረርም ። 

 

ሌላው አንድነትና መሰል ፓርቲዎች የፀረሽብርተኝነት ሕጉን በተመለከተ ህገመንግስቱን ይፃረራል 

በሚል የሚያቀርቡት፣ ሃሳብን ከመግለፅ መብት ጋር የተገናኘ ነው። የፀረ ሽብር ህጉ ሃሳብን 

ከመግለፅ ነፃነት ጋር የሚያያዘው  በአንቀፅ 6 ላይ የተደነገገው ነው፡፡ “ሽብርተኝነትን 

ስለማበረታታት” በሚለው በዚህ አንቀፅ ስር “ማንኛውም ሰው መልዕክቱ እንዲታተምላቸው 

የተደረገው የህብረተሰቡ አባላት በከፊል ወይም በሙሉ የሽብርተኝነት ድርጊትን ምንነት 

በሚደነግገው በአንቀፅ 3 የተመለከተ ማናቸውንም የሽብርተኝነተ ድርጊት እንዲፈፅሙ ወይም 

ለመፈፀም እንዲዘጋጁ ወይም እንዲነሳሱ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ የሚያበረታታቸው 

ወይም በማናቸውም ሌላ ሁኔታ የሚገፋፋቸው እንደሆነ አድርገው ይረዱታል ተብሎ ሊገመት 

የሚችል መልዕክት ሆን ብሎ ወይም በግድየለሽነት ያተመ ወይም ያሳተመ እንደሆነ ከ10 እስከ 20 

ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት ይቀጣል” ተብሎ ተደንግጓል። 

 

የሽብርተኝነት ድርጊቶች ተብለው የተዘረዘሩት በአፍሪካ ህብረት ሽብርተኝነትን የመከላከልና 

የመዋጋት ሰምምነትን  ጨምሮ በመላው ዓለም የፀረ ሽብር ህጎች ተቀባይነት ያገኙት ድርጊቶች 

አስከፊና ህገወጥ በመሆናቸው ላይ ጤናማ አመለካካት ያላቸው ሁሉ የሚስማሙ  ይመስለኛል። 

ይህ ከሆነ፣ ይህ አስከፊ የሆነ የሽብርተኝነት ድርጊት በመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት በቀጥታም ሆነ 

በተዘዋዋሪ ሆን ተብሎ የሚያስከተለው ውጤት እየታወቀ  መበረታታት የለበትም ። ጥፋት 

እንዲፈፀም የማድረግ መብት ስለሌለ፡፡ ይህን የማድረግ መብት ሃሳብን በነፃነት ከመግለፅ መብት 

ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። በመሆኑም አንድነት ምንም የማያውቁ የዋህ ዜጎችን አደናግሮ፣ 

አሸባሪዎቸና አሸባሪ የመሆን ውጥን ያላቸውን ተስፋ አድርጎ ነው የፀረሽብር ህጉን ለማሻር የተነሳው 

ለማለት ያስደፍራል። 

 

አንድነት እንግዲህ የፀረ ሽብርተኝነት ህጉ ምን ችግር እንዳለበት በግልፅ ሳይነግረን ነው 

“አሰርዘዋለሁ ፈርሙልኝ” እያለ የሚራወጠው፡፡ እንግዲህ በዚህ አኳኋን አንድ ሚሊዮን ሰዎች 

አውቀውም ይሁን ሳያውቁ ከፈረሙልኝ ህጉን አስርዘዋለሁ ብሎ ተነስቷል። ለመሆኑ በዚህ አካሄድ 

ህግን ማሰረዝ ይቻላል?  
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የፀረ ሽብርተኝነት ህጉ የፀደቀወ እጅግ ከፍተኛ አብላጫ ቁጥር ባለው የህዝብ ድምፅ የመንግስት 

ስልጣን ባለቤት በሆነው የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ነው። ይህ ምክር ቤት አገሪቱን በህገመንግስቱ 

መሰረት እንዲያስተዳድር፣ ህገመንግስቱ ላይ ተመስርቶ ህጎችን እንዲያወጣ ስልጣን ተሰጥቶታል። 

ም/ቤቱ ህግን የማውጣት ብቻ ሳይሆን የመሰረዝም ሕጋዊ ስልጣን አለው። 

 

አንድነት “ህጉን ለማሻር የአንድ ሚሊዮን ሰዎች ድጋፍ ይበቃኛል” ያለ ይመስላል። ህጉን ካወጣው 

የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ጀርባ በሃያዎቹ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች መኖራቸውን ግን 

ዘንግቶታል፣ ወይም ለዚህ ከፍተኛ ቁጥር ላለው ሕዝብ ዋጋ አልሰጠም። አንድነት ህጉን ለማሰረዝ 

አንድ ሚሊዮን ሰዎችን ድጋፍ ሲያመጣ፣ በም/ቤቱ ውስጥ አብላጫ ድምፅ ያለው ገዢው ፓርቲ 

በቀላሉ ከሀያ ሚሊዮን ህዝብ በላይ ማስፈረም፣ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጡ ማድረግ እንደሚችል 

አስቦት ያውቅ ይሆን?  

 

ሕግን በዚህ መንገድ ማፅደቅና በስራ ላይ እንዲውል ማድረግ ዴሞክራሲያዊ ስላልሆነ ይህን 

ያደርጋል ማለት እንዳልሆነ ልብ በሉ። ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ህዝብ በምስጢራዊ ድምፅ አሰጣጥ 

ስርዓት በአብላጫ ድምፅ የመንግስት የስልጣን ውክልና የሚሰጥበት፣ በውክልና ስልጣን የተረከበው 

አካል በህገመንግስቱ መሰረት ለህዝብ ቃል የገባቸውን ጉዳዮች ለማስፈፀም ህግና ደንቦችን እያወጣ 

አገር የሚያስተዳድርበት ስርዓት እንጂ የድጋፍ ፊርማ በማሰባሰብና በሰላማዊ ሰልፍ ሕግ 

የሚሻርበትና የሚፀድቅብት ስርአት አይደለም፡፡  

 

በዚህ ስርአት አብላጫ የህዝብ ድምፅ የተሸነፈ ፓርቲ አናሳ  ድምፅ ያላቸውን ደጋፊዎቹን  

አንድም ይሁኑ ሁለት ሚሊዮን አደባባይ ላይ ስብስቦ ሕግ የሚያሽርበትና የሚያፀድቅበት ስርዓት 

አይደለም። ይህ ስርዓት አልበኝነት ነው። አንድነት ሰሞኑን የፀረ ሽብርተኝነት ህጉን አሽራለሁ 

ብሎ የተከተለው አካሄድ ከዚህ አኳያ መታየት ይኖርበታል። አንድነት ፓርቲ እርግጥ መርጣችሁ 

የመንግስት ስልጣን ውክልና ብትሰጡኝ የፀረ ሽብርተኝነት ሕጉን እሰርዘዋለሁ ብሎ ጉዳዩን 

ለምርጫ መወዳደሪያነት ሊያቀርበው ይችላል። 

 


