
 

እንደ ንቅሳት እየቆየ  የሚጎላ  ባህሪይ! 
             
 ከሃብሮማይ (07/07/09) 

 

ማንኛውም ህዝብ በሚኖርበት አከባቢ ሰሊም የማይፈሌግ አሇ ብል መናገር 

አይቻሌም፡፡ሰሊምን የሚፈሌገው ዯግሞ ወዯ ፈሇገው ቦታ በነጻነት 

እንዲዘዋወር፤ሰርቶ ኑሮውን እንዲገፋ፤ሌጆቹ በሰሊም ወጥተው በሰሊም 

እንዲገቡሇት…ወዘተ ነው፡፡ 

  

ይሁን እንጂ የተሇያዩ ፍሊጎት ያሊቸው ቡድኖች ፍሊጎታቸው ሇማሳካት 

ከሰሊማዊና ሕገመንግስታዊ አካሄድ ወጥተው የህዝቦችን ሰሊም እያናጉ 

በመሆናቸው ዓሇም የነዚህን የህዝቦች ፍሊጎት የሚያናጉና በሰሊም ወጥተው 

እንዳይገቡ በተሇያዩ ቡድኖች የተሇያዩ እኩይ ስራዎች ተሰርተዋሌ፡፡

ሇምሳላ አየር መንገድ ጠሇፋ፤ንጹሃን ሰዎችን ማገት፤ታዋቂ ሰዎችና 

ዲፕልማቶችን ማገት፤መረከቦችንም እንዲሁ …ወዘተ 

 

ሇዚህም ነው ዓሇማችን ይህን መንግስትን እያስፈራና ህዝብን እያሸበረ 

የመጣውን ተግባር ሇማስቆም የተሇያዩ ሕጎች እያወጣች የምትገኘው፡፡

በመጀመርያ ሽብርተኝነት ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ ሇመግሇጽ ያስቸግር 

ነበር፡፡የተሇያዩ አገሮች እንዯየ አመሇካከታቸው እየገሇጹት ስሇነበር አንድ 

ወጥ የሆነ አገሊሇጽ አሌነበራቸውም ፡፡ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በዓሇም አቀፍ 

ዯረጃ በተወሰነ መሌኩ መግባባት ያሇበት ትርጓሜ እየያዘ መጥቷሌ፡፡ 

ሽብርተኝነት ማሇት የፖሇቲካ፤የሃይማኖት፤ወይም የርእዮተ ዓሇም 

(ideology) ዓሊማን መንግስትን በማስገዯድ ወይም ህዝብን በማስፈራራት 

ሇማራመድ በማሰብ በሰዎች ሊይ የህይወት፤የአካሌ ጉዳት የማድረስ፤፤

ንብረት የማውዯም ድርጊት ማሇት ነው፡፡ይህ በመሆኑ ሽብርተኝነትን 

ሇመከሊከሌ የሚያሰችለ 12 የዓሇም አቀፍ ስምምነቶች አለ፡፡እነዚህ ዓሇም 

አቀፋዊ ስምምነቶች ሽብርተኝነትን ሇመዋጋት አገራት ፤መንግስታና 



ህዝቦች በትብብርና በጋራ መስራት እንዲያስችሊቸው ነው የወጣው ፡፡

እነዚህን ስምምነቶች በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆነ በተሇያዩ 

አህጉራዊና አከባብያዊ ድርጅቶች በዓሇም አቀፍ ግንኙነት ዯረጃ ትሌቅ 

ቦታ ነው የተሰጣቸው ፡፡ 

 

ወዯ ኢትዮጵያ ስንመጣ ምንም እንኳ የዓሇም አቀፍ የሽብርተኝነት 

መከሊከሌ ስምምነት ብንፈርም ሽብርነኝነትን በተመሇከተ በግሌጽ የተዯነገገ 

የሽብርተኝነት የወንጀሌ ሕግ በዝርዝርና በግሌጽ የሰፈረበት አሌነበረም፡፡

ስሇሆነም በአገሪቱ የተሇያዩ የሽብር ድርጊቶች ሲፈፀሙ ቆይተዋሌ፡፡

ሇምሳላ በአዲስ አበባ ብዙ ንፁሃን ሰዎችን ሇሞት የፈረዯ በዋቢ ሸበላ 

ሆቴሌ፤በትግራይ ሆቴሌና በግዮን ሆቴሌ የተከሰተው የቦምብ ፍንዳታ ፤

በሰሊም ባስ የተከሰተው የቦምብ ፍንዳታ ፤በኦጋዴን በኢትዮጵያውያንና 

ቻይናውያን የተፈፀመውን ግፍ የተሞሊበት ግድያ ፤በታክሲዎች ሊይ 

የተፈጸመው ፍንዳታ፤በነዳጅ ማዯያ የተከሰተው የቦምብ ፍንዳታ፤ በግብፁ 

ፕሬዚዳንት ሁስኒ ሙባረክ በአዲስ አበባ ውስጥ የተዯረገው የግድያ ሙከራ 

…ወዘተ ሲከሰቱ ይህን እኩይ ድርጊት የፈጸሙት ሽብርተኞች በሰሩት 

ጥፋት መጠን ተገቢውና ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት ሇመቅጣት ያሇውን 

የወንጀሌ ሕግ በቂ አሌነበረም፡፡ስሇሆነም ይህ በአስከፊነቱ በሌዩ ሁኔታ 

መታየት ያሇበትን የሽብርተኝነት ወንጀሌ ሇሰሩት እኩይ ስራ የሚመጣጠን 

የሽብርተኝነት ሕግ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 

ሽብርተኝነትን በተመሇከተ መንግስት ረቂቅ አዋጅ አውጥቷሌ፡፡ይህን አዋጅ 

የወጣበትን ምክንያት ከሊይ እንዯተገሇጸው ሽበርተኝነትም በተመሇከተ 

የወንጀሌ ሕግ ባሇመኖሩ እንዳሇ ሆኖ ይህንን ወንጀሌ በአገራችን በተሇያዩ 

ጊዜያት በመከሰታቸው ከዚያም አሌፎ የአፍሪካ ቀንድ የሽብርተኝነትን 

ተጋሊጭ  እየሆነ ያሇውን ዕድሌ ሰፊ በመሆኑ (ሇምሳላ በኤርትራና 

በሶማሌያ ያሇውን ሁኔታ) ፤ ይህንን ሇመከሊከሌ ዯግሞ ስሇ ሽብርተኝነት 

አስቀድሞ መረጃ ማግኘት የሚያስችሌ፤ ሇሕግ አስፈፃሚ አካሊት ስሌጣን 

የሚሰጥ ፤ የተጠናከረ መረጃ የማሰባሰብ ስርዓት መፍጠር አስፈሊጊ ሆኖ 



በመገኘቱና የሕግ አስከባሪ አካሊት ሽብርተኝነትን በብቃት መከሊከሌ 

የሚያስችሊችው ስሌጣን በሕግ ሇመስጠት ነው፡፡በላሊም ኢትዮጵያ የዓሇም 

አቀፍ የሽብርተኝነት መከሊከሌ ስምምነቶች ፈርማሇች፡፡በዓሇም አቀፍ 

የሚዯረጉ ማንኛውም ስምምነቶች ተፈፃሚ እንዯሚሆኑ በሕገ መንግስቱ 

ተዯንግገዋሌ ፡፡ስሇዚህ ይህን የሽብርተኝነት ረቂቅ ሕግ መውጣቱ የዓሇም 

አቀፍ ስምምነቶችን ተገዢ ሇመሆን አገሪቱ በተስማማችበት መሰረት 

ግዴታዋን በብቃት እንድንዋጣ ም ያዯርጋታሌ፡፡ 

 

 ህዝቦችን በሰሊም ወጥተው በሰሊም የሚገቡበትና  ከማንኛውም ጊዜ በበሇጠ 

ያሇ ምንም ስጋት በሰሊም የሚኖርበት፤እንዲሁም የህግን ክፍተት 

ተጠቅመው በሽብር የሚሳተፉ፤በፋይናንስና በዕውቀት(በምክር) የሚተባበሩ፤

ሽብርን የሚያወድሱ፤ሽብርን የሚያነሳሱ ሁለ ተጠያቂ የሚያዯርግ በመሆኑ 

ማንኛውም የተሇየ ሃሳብና አመሇካከት ያሇው ግሇሰብ ወይም ቡድን 

የሚያነሳቸው ጥያቄዎችና የሚፈፅማቸው ድርጊቶች ሁለ በሰሊማዊና ሕጋዊ 

መንገድ እንዲሄድ የሚያዯርግ ዴሞክራሲ፤ሌማትና ሰሊም የሚገነባ በመሆኑ 

ወቅታዊ፤ትክክሌና ተገቢ ነው እሊሇሁ፡፡ 

 

ይሁን እንጂ ይህን የወጣውን ረቂቅ ሕግ በተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

በሰፊው እየተኮነነ ነው፡፡በተሇያዩ ጊዜያት ስሇ ረቂቅ ሕጉ የሚሰጡት 

አስተያየቶች ሕጉ አስፈሊጊ እንዳሌሆነና ሇኢትዮጵያ የሽብርተኝነት ሕግ 

እንዯማያስፈሌጋት፤ ያሊትን የወንጀሌ ሕግ በቂ ነው ብሇውናሌ፡፡

በመጀመርያ ዯረጃ ኢትዮጵያ እንዯ ላልች አገሮች ሁለ በአሇም አቀፍ 

ስምምነቶች የምትገዛ አገር ነች፡፡ከዚያም አሌፎ ሇአገራችን ብልም 

ሇአፍሪካ ቀንድ ስጋት የሆነውን የሽብር አዯጋ እጇን አጣጥፋ ትቀመጥ 

ማሇት የአገሪቱ የለዓሊዊነት ባሇቤት የሆኑትን ህዝቦቿ አሳሌፈህ እንዯ 

መስጠት ነው የምቆጥረው፡፡ሽብርተኝነትን በተዯጋጋሚ የተፈፀመባት አገር 

ይህንን ረቂቅ በመውጣቱ እሰየው ማሇት ሲገባቸውና ይህን ሇህዝቦቿ 

ዯህንነትና ሰሊም ትሌቅ አስተዋጾ ያሇውን ረቂቅ ሕግ መዯገፍ ሲኖርባቸው 

“የሽብርተኝነት ሕግ ሇኢትዮጵያ አያስፈሌጋትም የወንጀሌ ሕጉን 



ይበቃታሌ” ማሇታቸው ሽብርተኞች ባሇው የወንጀሌ ሕግ መቀጣት 

አሇባቸው የሚሌ እንዯምታ ያሇውና ሆን ብል (intentionally) በፖሇቲካዊ ፤ 

ሃይማኖታዊ አመሇካከት ህዝብንና መንግስትን ሇማሸበር ሰው የገዯሇና 

በአጋጣሚ ሰው የገዯሇ እኩሌ የሆነ ፍርድ ማግኘት አሇበት ማሇታቸው 

ነው፡፡ይህ ዯግሞ በላሊ አገሊሇፅ ሽብርተኝነትን መዯገፍ ሆኖ ነው 

የሚሰማኝ፡፡ 

 

በአገራችን የፖሇቲካ ተቃዋሚዎች ይህ ብቻ አይዯሇም የተባሇው፡፡እሱ ብቻ 

ቢሆንማ የግንዛቤ ችግር ስሊሊቸው ይሆናሌ ብዬ ሽብር ሇመፍጠር 

የሚፈፀሙ ወንጀልችና ላልች ወንጀልች ያሊቸውን ሌዩነት ባስነበብኳቹ 

ነበር፡፡ይሁን እንጂ ተቃዋሚዎች ስሇ ረቂቅ ሕጉ ያሊቸው አመሇካከት ከዚህ 

ባሇፈ መሌኩ የሽብርተኝነት ረቂቅ ሕግ ራሱ “ሽብር”እንዯሆነ 

ገሌፀውሌናሌ፡፡እኔም በጣም የገረመኝ ነገር ይሄ ነው፡፡ረቂቁ የኢትዮጵያ 

ፍፁም ሰሊምና መረጋጋት እንዲሁም ዕድገት ማየት የማይፈሌጉ 

አሸባሪዎችን ቦታቦታቸው የሚያስገባና ህዝባችን ያሇ ምንም ስጋት እንዲኖር 

የሚያዯርግ ሕግ እያሇ ሇምንድነው “ሽብር”ያለት ብዬ ሇራሴ መጠየቅ 

ጀመርኩ፡፡ 

 

ተቃዋሚዎች በተሇያዩ ጊዜያት የተሇያዩ ሕገ ወጥና ሕጋዊ አካሄድን 

እያጣቀሱ መምጣታቸው የማይካድ ሏቅ ነው፡፡ሇምሳላ በ1997 ዓ/ም 

ከምርጫ ጋር ተያይዞ በህዝብ ያጡትን ድምፅ ተስፋ አስቆርጧቸው ህገ 

መንግስቱ በሃይሌ ሇመናድ መንቀሳቀሳቸው ይታወሳሌ፡፡እዚህ ሊይ 

ተቃዋሚዎች ሁሇት አማራጮችን ይዘው የሰሌጣን ጥማታቸውን ሇማርካት 

ተንቀሳቅሰዋሌ፡፡ከተሳካ ሰሊማዊ በሆነ መንገድ ካሌተሳካ ዯግሞ በሃይሌ 

መንግስትን መጣሌ! ነገር ግን የሕግ የበሊይነትን ስሊሸነፈ ያሰቡትን ነገር 

ሉሳካሊቸው አሌቻሇም፡፡ 

 

እነዚህ ሰዎች ካሇፈው ስህተታችን ተምረናሌ ብሇው ሇመንግስትና ሇህዝብ 

ይቅርታ ጠይቀው ነው ወዯ ፖሇቲካ መድረኩ የተቀሊቀለት፡፡ይሁን እንጂ 



ይዘውት ያለት ዓሊማ ከሕጋዊና ሰሊማዊ ትግሌ ጋር አሌጣጣም ብሎቸው  

ነው መሰሇኝ ትናንት እንዯነበሩ አሁንም አለ፡፡ምክንያቱም ተቃዋሚ 

ፓርዎች የአገራችን ክብር የሚያስጠብቁ፤ ሰሊማዊ ትግሌን የሚያበረታቱና 

የፖሇቲካ ምህዳሩ የሚያሰፉ ሕጎች ሲወጡ ሙለ በሙለ ማውገዝ 

መሇያቸው ሆነዋሌ፡፡የበጎ አድራጎት ድርጅት ሕግ፤የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

ሕግ፤የፕረስ ሕግ፤የምርጫ ቦርድ ሕግ …ወዘተ አብዛኛዎቹ ሲተቹት 

ይታያለ፡፡ሕግ በወጣ ቁጥር የሕግ ፍራቻ (law phobia) ያሊቸው ይመስሌ 

ሕግ በወጣ ቁጥር ስራቸው መቃወም ብቻ ሆነዋሌ፡፡ስሌጣን ከያዙ አገሪቷ 

ያሇ ሕግና ስርዓት ሇማስተዳዯር አናርኪዝምን የሚያቀነቅኑ ነው 

የሚመስለት፡፡ 

 

ባህሪያቸው ሁለ እንዲህ ስሇሆነ ነው አሁንም የፀረ ሽብርተኝነትን ረቂቅ 

አዋጅ እየተቃወሙት ያለ፡፡ከሊይ የገሇጽኳቸውን ሕጎች ሲወጡ የፖሇቲካ 

መድረኩ “ጠቧሌ” እያለ ነበር አሁን ዯግሞ ይህ የፀረ ሽብርተኝነት  አዋጅ 

ሲረቀቅ የፖሇቲካ መድረኩ “ተዳፍኗሌ” እያለን ነው፡፡ በ ፖሇቲካ መድረክ 

መስፋትና መጥበብ ብዙ መፃሕፍቶች በመፃፍ የሚታወቀው ጀርመናዊ 

ፍሊስፋ ጀርገን ሃበር ማስ ሲገሌፅ “ፖሇቲካዊ ምህዳር (political sphere) 

ሰፍተዋሌ የሚባሇው ህዝብን በብዛት ባሳተፈ መሌኩ ባሇው ተጨባጭ ሕግ 

(existing law) የሚዯረግ ጨዋታ ነው” ይሊሌ፡፡ተቃዋሚ ፓርቲዎች ዯግሞ 

የፖሇቲካ ምህዳር ሰፊ የሚባሇው ፓርቲዎች እንዯፈሇጉ ያሇ ሕግና ስርዓት 

ሲንቀሳቀሱ ነው የሚሌ አገሊሇፅ ያሊቸው ይመስሊሌ ፡ ፡  

 

ሇዚህም ነው ተቃዋሚዎች ሕግ በወጣ ቁጥር የፖሇቲካ ምህዳሩን ጠቧሌ 

ብሇው የሚዯስኩርሌን ያለት፡ ፡ያሇ ሕግና ስርዓት እንዳሻቸው መፈንጨት 

የሚፈሌጉ የፖሇቲካ ተቃዋሚዎች  በአገራችን የተፈፀሙትና የብዙ ንፁሃን 

ህይወት የቀጠፈ  የሽብር ተግባር  መኖሩ እያወቁ በአገራችን ሽብር 

የሚባሌ ነገር የሇም  ተራ  ወንጀሌ ብቻ ነው ያሇው ስሇሆነም ኢትዮጵያ 

ይህን የሽብርተኝነት ሕግ አያስፈሌጋትም  ላልች አገሮች ግን 

ያስፈሌጋቸዋሌ ነው እያለን ያለት፡ ፡  ከሊይ ሇመግሇፅ እንዯተሞከረው 



ይህ  አዋጅ የወጣበትን  ምክንያት አገሪቱ የሽብር ሰሇባ እየሆነች 

በመምጣቷ፤ የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት የመንግስታት ድርጅት 

በሽብርተኝነት ጉዳይ ሊይ ያፀዯቁት ኮንቬንሽኖች የኢትዮጵያ አካሌ መሆን 

ስሊሇባቸውና የዓሇም አቀፍ ግዴታም ስሊሇባት ነው ፡ ፡ ተቃዋሚዎች ግን 

ሇምንድነው  ሇኢትዮጵያ  የሽብር ሕግ አያስፈሌጋትም ያለት? እርግጥ 

ነው ይህ የፀረ  ሽብር አዋጅ ሇአሸባሪዎች ሽብር እንዯሚፈጥርሊቸው 

ሳይታሇም የተፈታ ነው ፡ ፡ ሇሕጋዊና ሰሊማዊ ዜጋና ቡድን ግን ረቂቅ 

አዋጁ የህይወቱ ዋስትናና ከሇሊ ነው ፡ ፡ 

 

ሽብርተኝነት የንፁሃን ህይወት በጅምሊ የሚያጠፋ ፤ አካሌን የሚያጎድሌ ፤ 

የሃገርን ሃብት የሌማት አውታሮችና ተቋማትን የሚያወድም ሃሊፊነት 

የጎዯሇው ተግባር በመሆኑ ሁለም ተቃዋሚዎች ማውገዝ ሲገባቸው እንዲህ 

በዯፈና ረቂቅ  ሕጉ መቃወማቸው ያሊቸውን የተዯበቀ ባህሪይ ቀስ  በቀስ  

እንዯ ንቅሳት እየጎሊ መምጣቱ ያሳያሌ ፡ ፡ በመጨረሻም የሽብርተኝነት 

ተግባር በጣም ከባድና ውስብስብ በመሆኑ ሇዚህ ውስብስብ ያሇ እኩይ  

ተግባር ሇመከሊከሌ ረቀቅ ያሇ ሕግ መርቀቁ ተገቢና ትክክሌ ነው ፡ ፡ ሕግ 

ሆኖ ቢወጣ ሇአገራችን ሰሊም ፤ሌማትና ዴሞክራሲ ትሌቅ ድርሻ ይኖረዋሌ 

እሊሇሁ ፡ ፡ ሰሊም! 

 

 


