
ሇማይናወጥ ዘሊቂ ሰሊም፣ ሌማትና ዴሞክራሲ ዋስትና ማሣረጊያ 

ቃሌቤሣ ኦሊና  

የዚህ ፅሑፍ መነሻ ባሇፈው ሰሞኑ ከፍተኛ የሀገራችን የስሌጣን ባሇቤት በሆነው የህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኛ ድርጅቶችን ሇመሠየም ቀርቦ የፀዯቀው አዋጅ 

አግባብነትና ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች የሚያቀርቡት ሀሣብ ነው፡፡ ጉዳዩን ምለዕ በሆነ መሌኩ 

ሇመረዳት ይቻሌ ዘንድ የሽብርተኝነት ስያሜንና ትርጉም እንዲሁም የድርጊቱን ኢ-

ሰብአዊነት እና አስነዋሪነት ማየት ያስፈሌጋሌ፡፡ በትርጉሙ ሇመጀመር ሽብርተኝነት ኢ-

ሰብአዊና ህገወጥ የጭካኔ ሃይሌን በመጠቀም የሰው ሌጅ ሰሊማዊ አኗኗር ዘይቤን ሇማናጋት 

አሠቃቂና ዘግናኝ ድርጊቶችና ግድያዎችን መፈፀም እንዲሁም ማህበራዊ ተቋማትንና 

ሀብት ያሇ ምንም መሇያየት /discrimination/ በማውዯም ህዝቦች በፍርሃት ድባብ 

እንዲሸበቡ በማድረግ እኩይ ፍሊጐቶችን ማሣካት እንዯሆነ ታዋቂ የአሇማችን ምሁራን 

ያስቀምጣለ፡፡ ሽብርተኝነት የሰውን ሌጅ ሰሊማዊ የአኗኗር ሥርዓት በማናጋት፤ የዯህንነቱ 

ዋስትና በማሣጣት ህዝቡ በያሇበት እንዲረበሽ፣ እንዲታወክና አሇመረጋጋትን እንዲፈጠር 

የሚያዯርግ ኢ-ሰብአዊ ዘግናኝ ድርጊት ነው፡፡ 

 ሽብርተኝነት አጥፍቶ እስከ መጥፋት የሚዯርስ የጭካኔ ድርጊት ስሇሆነ ሇማንም 

የማይበጅና የጥፋት ሃይልች የሆኑት ሽብርተኞች በሰው ሌጅና ሀብት ሊይ የሚፈፅሙት  

ከፍተኛ ወንጀሌ ነው፡፡ ድርጊቱን ከተባበሩት መንግስታት ጀምሮ ሁለም ሰሊም ወዳድ፣ 

ሇሰብአዊ ክብርና ብሌፅግና የቆመ ሀገር፣ ቡድንና ግሇሠብ ብልም የአሇም ማህበረሰብ 

በአንድነት እየተዋጋው ያሇው ወንጀሌ ነው፡፡ ይህን አስከፊ ፀረ-ህዝብ ወንጀሌ ከባህሪው 

የተነሣ መታረቅ ፈፅሞ የማይቻሌ በመሆኑ የድርጊቱ ፈፃሚ ሽብርተኞችን ሇመዋጋት የህግ 

ማዕቀፍ ከተ.መ.ድ ጀምሮ በየሀገሩ ፀድቆ በመተግበር ሊይ ነው፡፡ ኢትዮጵያም እንዯ ሀገር 

እና ኢትዮጵያዊያን እንዯዜጋ የድርጊቱ ተጠቂ መሆናቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት 

በ2ዏዏ1 ዓ.ም የፀረ-ሽብርተኝነት አዋጅ ቁጥር 652/2001ን አውጥታሇች፡፡ 

 በህጉ መሠረትም የሽብርተኝነት ወንጀሌን ያቀዯ፣ የዯገፈ እና የፈፀመ ድርጅትን 

በሽብርተኝነት የመሠየም ሥሌጣን ያሇው የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰሞኑን 

ኦነግ፣ አብነግ፣ ግንቦት 7ን ከሀገር ውስጥ አሌሸባብና አሌቃይዳን ከውጭ አሊማቸውንና 

ድርጊታቸውን አረጋግጦ በሽብርተኝነት ሰይሟሌ፡፡ 



 እነዚህ ድርጅቶች የኢትዮጵያንና የኢትዮጵያውያንን ዯህንነት በስጋት ሊይ ሇመጣሌ 

የተሇያዩ ሙከራዎችን፣ አቅዯዋሌ፣ በተግባርም በርካታ ሰሊማዊ ዜጐች በህይወት የመኖር 

መሠረታዊ መብቶቻቸውን ነጥቀዋሌ፣ ሇአካሊዊና ሥነ ሌቦናዊ አስከፊ ጉዳዮች ዳርገዋሌ፡፡  

 በተሇይም ኦነግ እና አብነግ በበርካታ ሰሊማዊ ዜጐች ሊይ ዘግናኝ ግድያዎችን 

ፈፅመዋሌ፤ የብቁ ዜጋ ማፍሪያ የሆኑትን በርካታ ትምህርት ቤቶችን አቃጥሇዋሌ፣  የነገ 

ሀገር ተረካቢ ወጣቶች ሀገራቸውንና ህዝባቸውን የማገሌገሌ ሚናቸውን በብቃት 

እንዳይወጡ በተሇያዩ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ብጥብጥና ሁከት በመፍጠር የበርካታ 

ተማሪዎችን ሕይወት አጥፍተዋሌ፤ ሇከፍተኛ አካሌ ጉዳት አድርሰውባቸዋሌ፡፡ የተሇያዩ 

የህዝብ መገሌገያ ተቋማትን አውድመዋሌ፣ በታክሲዎችና በነዳጅ ማዯያ ቦታዎች ሊይ  

ፍንዳታዎችን በማድረስ የበርካታ ሰሊማዊና ንፁሃን ዜጐችን ሕይወት ቀጥፈዋሌ፤ ሇከፍተኛ 

አካሌ ጉዳት ዳርገዋሌ፡፡ የሀገርንና የዜጐችን ከስጋት ነፃ ሆነውና ዯህንነታቸው ተጠብቆ 

የመኖር መሠረታዊ መብቶችን በመጣስ የፈፀሟች አሠቃቂ፣ ኢ-ሰብአዊና አስነዋሪ 

ድርጊቶች ውስጥ ጥቂት ማሣያዎች ናቸው፡፡ ግንቦት 7ም ከፍተኛ የሀገር ሀብት 

ሇማውዯምና ህገ-መንግስታዊ ሥርዓት ሇመናድ ከእነዚህ አሸባሪ ድርጅቶችም ጋርም ይሁን 

ከሻዕቢያ ጋር ተንቀሣቅሷሌ፤ ባይሳካሇትም 

ሇመሠረታዊ የሰው ሌጅ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት የሚቆምና የሚታገሌ 

ቡድንም ሆነ ግሇሰብ የእነዚህ ድርጅቶች በሽብርተኝነት መሠየም ሇሀገሪቷ ዘሊቂ ሰሊም፣ 

ሌማት እና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ማስረገጫ መሆኑን መገንዘብ ያሻሌ፡፡ የእነዚህ 

ሽብርተኛ ድርጅቶች መሠየም የሁለም ኢትዮጵያዊ ከስጋት ነፃ በሆነ ድባብ የመኖር 

መሠረታዊ መብቱ መከበር የሚያስችሌ ህግ መሆኑን መታወቅ አሇበት፡፡ ሁለም ዜጋ 

ዯህንነቱ ሇመጠበቅና በሰሊም የመኖር መብቱን ሇማስጠበቅ ዘብ ሇመቆም የሚያዯርገውን 

ጥረት ህጉ ምለዕ ሇማድረግ ቁሌፍ መሣሪያ ነው፡፡ ሇምሣላ ኦነግ ከ1987 ጀምሮ በሽብር 

ተግባሩ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የዘመናት ጥያቄ መሌስ የተሰጠው ህገ-

መንግስት ሲፀድቅ በፓርሊማ ዯስታቸውን በጭፈራ የገሇንፁትን ሼህ ጁነዲን ከድርን 

በመግዯሌ የፈፀመው ተግባር ጨምሮ አዲስ አበባን ባግዳድ ሇማድረግ ንፁሃን ዜጐችን 

ሇመግዯሌና ሽብር ሇመፍጠር ያዯረገውን እንቅስቃሴ ማንም ህሉና ያሇው ላት ተቀን 

የሚታገሇው መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ 



 የእነዚህ ድርጅቶች በሽብርተኝነት መሰየም የዜጐችን በዯህንነት በሰሊም የመኖርና 

የማሌማት መብት ይበሌጥ ምለዕ በሆነ መሌኩ ከማስረገጡም ላሊ ህጋዊና ህገወጥ  

ሰሊማዊና ሰሊማዊ ያሌሆኑ እንዲሁም ዴሞክራሲያዊና ኢ-ዴሞክራሲያዊ አካሄዶችን 

እያዯበሊሇቁ ያለትን ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች በረጅነትና ተረጅነት ከማን ጋር እንዯተሳሰሩና 

አቋማቸውን በህጋዊ፣ ሰሊማዊና ዴሞክራሲያዊ ትግሌ በይፋ ሇመታገሌ የሚያችሌ ወሣኝ 

መሣሪያ መሆኑም ግሌፅ ሆኗሌ፡፡ እነዚህ በኋሊቀር አስተሣሰብ የተወጠሩት ፅንፈኛ 

የትምክትና የጠባብ ስብስብ የሆኑት የሀገራችን ተቃዋሚዎች አጋሮቻቸው ኦነግ፣ አብነግና 

ግንቦት 7 በተሇያዩ ቦታዎች የሽብር ወንጀሌ ተግባራትን ሲፈፅሙ ድምጻቸውን ሳያሰሙ 

ቆይተው መንግስት እነርሱን በፅናት ሲታገሌ ሰብአዊ መብት ተጥሶ እስር በብዛት 

ይካሄዳሌ ብሇው አሸባሪዎችን ሲዯግፉ ታይቷሌ፡፡  

የሽብርተኛ ድርጅቶቹ መሌዕክቶችን ገዯሌ ማሚቶ ሆነው በኢትዮጵያ በማስተጋባት 

የጥፋት ሴራው ተባባሪ ሆነው ይገኛለ፡፡ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦች እነዚህ 

ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች በትክክሌም ኢህአዴግ እንዯሚሇው ፀረ-ህዝብ መሆናቸውን 

ከአስተሣሰባቸውና ተግባራቸው አረጋግጦ አሁን በግሊጭ መታዘብ ሣይሆን መታገሌ 

ጀምሯሌ፡፡ በኢትዮጵያ ዘሊቂ ህጋዊ፣ ሰሊማዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ዋስትና 

ምለዕ በሆነ መንገድ የሚዳብርበት እና ሁለም የፖሇቲካ ተዋናይ ሇዚሁ ግንባታና ሇህዝቡ 

ባበረከተው ሚና የሚመዘንበትን ሁኔታ ፈጥሯሌ የሽብርተኞች መሰየም ፡፡ ከእንግዲህ በኋሊ 

ምንም ቢዘገይም የሽብርተኝነት ማምከኛ ህዝባዊ ትግሌ ምለዕ የህግ ማዕቀፍ ተጐናፅፏሌና 

በሀገር ውስጥ የሽብረተኛ ድርጅቶች ጠበቆችና አፈ-ጉባኤዎች ሚናቸው ምን እንዯሆነ 

እየተጋሇጠ ነው፡፡ አገራችንም የማያቋርጥ ዘሊቂ ሰሊም ተረጋግጦ፣ የሌማት አቅም ፈርጥሞ 

እና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ ግንባታ አብቦ በእርግጥም ዜጐች የሚኮሩባት አዲሲቷ 

የተስፋ ምድር የመሆኗ ጉዳይ አስተማማኝ ይሆናሌ። 

 የኢትዮጵያ የፀዯቀው የፀረ-ሽብርተኝነት ህጉ በተሟሊ መሌኩ ሲተገበር በኢትዮጵያ 

ህዳሴ ጉዞ ኢትዮጵያ ሇዜጐች የተመቻቸ ሆና የማያቋርጥ ህዝባዊ የሌማትና የዴሞክራሲ 

ተሣትፎና ተጠቃሚነት ማህበራዊ ፍትህ የነገሰባት በእርግጥም አዲሲቷ የተስፋ ምድር 

ትሆናሇች፡፡ 

 



ቃሌቤሣ ኦሊና- ከፊንፊኔ  
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