
 

1 
 

ለተመሣሣይ ጉዳይ የተለያየ መስፈርት መጠቀም ፀያፍ ነው 

 
                                    አዲስ ቶልቻ  11/12/13 

 

የኢፌዴሪ መንግሥት የሰብዓዊ መብት መከበርን ለማረጋገጥ የድርጊት መርሃ ግብር 

አዘጋጅቶ የመርሃ ግብሩ ተግባራዊነት በይፋ በተበሰረበት ሥነ ሥርዓት ላይ ጠቅላይ 

ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ ንግግር አድርገው ነበር። ይህ ንግግራቸውም ሂዩማን 

ራይትስ ዎችን የመሳሰሉ ለሰብዓዊ መብት በመቆርቆር ሽፋን ሥውር የፖለቲካ 

ዓላማቸውን ለማራመድ በሚራወጡ አካላት ላይ ያነጣጠረ ነበር።  

 

ይህ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባይ ዓለም አቀፍ ድርጅት የኢትዮጵያን የሰብዓዊ 

መብት ሪከርድ በማበላሸት በአገሪቱ ሆን ተብሎ አስከፊ የሰብዓዊ መብት ጥሰት 

እንደሚፈፀምባት አስመስለው ለማቅረብ ከሚራወጡ ዓለም አቀፍ አካላት መካከል አንዱ 

ነው፡፡  

 

ሂዩማን ራይትስ ዎች በቅርቡ ያወጣው ሪፖርት ከዚህ ቀደም በተከታታይ ሲያወጣቸው 

የነበሩት ተደግሞ የቀረበበት ሆኖ አግኝቼዋለሁ፡፡ ስለየትኛው ዓመት እንደሚያወራ በግልፅ 

የማይታወቅ እ ኤ አ ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ እዚህና እዚያ የሚያነቧችር የጠቃቀሰበት ነው፡፡ 

በባለሙያና በተጨባጭ ማስረጃ ያልተደገፈ በደፈናው “ጥቃት ተፈፅሞባቸዋል” የተባሉ 

ሰዎችን በማነጋገር የተገኘ የተባለ ተዓማኒነት የሚጎድለውም ነው።  

 

ሂዮማን ራይትስ ዎች በሪፖርቱ ላይ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ብሎ ከዘከዘከው ስልቻ ሙሉ 

መሠረት ቢስ ወሬዎች መሃከል ባለፉት ሁለት አምባገነን የመንግሥት ሥርዓቶች 

ማንነታቸው እውቅና ተነፍጐት የልማት እድል እንዳያገኙ የተደረጉ አምስት በልማት ኋላ 

ቀር የሆኑ ማለትም፤ በአፋር፣ በሶማሌ፣ በቤንሻንጉል ጉምዝ፣ በጋምቤላና በከፊል የደቡብ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ክልሎች ውስጥ የሚገኙ ዜጐችን የተሻለ ሕይወት እንዲኖሩ 

ለማድረግ የትምህርት እድል፣ የጤና አገልግሎት፣ መንገድ፣ ንፁህ ውኃና ኤሌክትሪክ ኃይል 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል የተወሰደውን የመንደር ማሰባሰብ እርምጃን ይጠቃቅሳል፡፡   
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በተመሣሣይ በደቡብ ኦሞ አካባቢ ነዋሪዎችን በመስኖ እርሻ፣ በመንገድና በሌሎች 

የመሠረተ ልማት አቅርቦትና ማህበራዊ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከማስቻል 

በተጨማሪ ከፍተኛ የሥራ እድል የሚፈጥሩትንና የአገሪቱን ምጣኔ ሀብት ወደ ተሻለ ደረጃ 

በማሸጋገር ትልቅ ድርሻ የሚኖራቸውን የስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክቶችንም እንደ ሰብዓዊ 

መብት ጥሰት አቅርቦልናል፡፡ በአጠቃላይ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ያንፀባረቃቸው አቋሞች  

ድርጅቱ ሰብዓዊ መብትና የሰዎች የተሻለ ሕይወት የመኖር ዕድል ዋነኛ አጀንዳው 

እንዳልሆነ በግልፅ የሚያሳዩ ናቸው፡፡ 

 

ሂዩማን ራይትስ ዎች የተባለው የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባዩ ተቋም ሰሞኑን ያወጣው 

ሪፖርት ላይ የተለያዩ ሰዎች አስተያየት ሲሰጡበት ስለቆዩ እንዲሁም ሪፖርቱ ምንም 

ተጨባጭ ነገር የሌለውና የተዘበራረቀ ትችት ለመሰንዘር እንኳን የማይመች ተራ 

አቀራረብ በመሆኑ ዝርዝር ጉዳይ ውስጥ መግባት አልፈልግም፡፡   

 

ይሁን እንጂ ሂዩማን ራይትስ ዎች በተለይ ኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ለመፈፀም 

በማሰብ ያፀደቀችው አስመስሎ በተደጋጋሚ የሚያቀርበው የፀረ ሽብርተኝነነት ሕግ ላይ  

አስተያየት ለመስጠት ወድጃለሁ፡፡ አስተያየት ለመስጠት ብርታት የሆነኝ ሳሳሁልህ ያለው 

የተባሉ የህግ ምሁር  “የኢትዮጵያና የምዕራባውያን የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ ንፅፅራዊ 

ዕይታ” በሚል ርዕስ የኢትዮጵያን የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ ከዘጠኝ የዴሞክራሲና የሰብዓዊ 

መብቶች መከበር ምሣሌ  ተደርገው ከሚወሰዱ አገራት ጋር እያነፃፀሩ ያዘጋጁትና አይጋ 

ድረገፅ ያስነበበው ትንታኔ ነው፡፡ ብዙዎች የሳሳሁልህን ትንታኔ ያነበቡ መሆኑ ቢሰማኝም 

ጽሁፉ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ስለቀረበ ያላነበቡት ይኖራሉ የሚል ግምት ስላለኝ ነው 

የሳሳሁልህን ትንታኔ ልጠቀም የተነሳሳሁት፡፡  

 

ሂዮማን ራይትስ ዎች በ2001 ዓ.ም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፀድቆ የወጣው የፀረ 

ሽብርተኝነት አዋጅ በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ አስከፊ የሰብዓዊ መብት እንዲፈፀም 

የሚያደርጉ ድንጋጌዎች የያዘ አስመስሎ ነው የሚያቀርበው፡፡ ሳሳሁልህ ያለው የተባሉት 

ኢትዮጵያዊ የሕግ ምሁር የዳበር ዴሞክራሲና የሰብዓዊ መብት ሪከርድ አላቸው የተባሉ 
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ምዕራባውያን አገራት ጋር በማነፃፀር የኢትዮጵያው የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ ተመሣሣይ 

ይዘት ያለው ይልቁንም በአንዳንድ ጎኑ ደግሞ የተሻለ መሆኑን ነው ያሳዩት፡፡  

 

ሳሳሁልህ  የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነን በሚሉና በተቃዋሚዎች የትችት ኢላማ ሆነዋል 

ብለው ካነሷቸውና ከምዕራባወያኑ ተመሣሣይ ሕግ ጋር እያነፃፀሩ ካቀረቧቸው የፀረ 

ሽብርተኝነት ሕጉ ድንጋጌዎች መካከል ለሽብርተኝነት ድርጊት የተሰጠው ትርጉም፣ 

በሽብር ድርጊት ውስጥ ስለሚሳተፉ ግለሰቦች፣ አሸባሪዎችን ስለመፈረጅና በሽብርተኞች 

ላይ የሚቀርቡ ማስረጃዎችን በተመለከተ ያነሷቸውን ቁም ነገሮች ለዚህ ፅሁፍ ዓላማ 

እጠቅሳቸዋለሁ፡፡  

 

ቀዳሚው የትችት ዒላማ የሆነው ለሽብርተኝነት ድርጊት የተሰጠው ትርጉም ነው፡፡ 

በኢትዮጵያ የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ መሠረት፤ ማንኛውም ሰው ወይም ቡድን የፖለቲካ 

የኃይማኖታዊ ወይም የአይዶሎጂ ዓላማን ለማራመድ በማሰብ በመንግሥት ላይ ተጽዕኖ 

ለማሳደር፣ ኅብረተሰቡን ወይም የኅብረተሰቡን ክፍል ለማስፈራራት ወይም የአገሪቱ 

መሠረታዊ ፖለቲካዊ ሕገ መንግሥታዊ ኢኮኖሚያዊ ወይም ማህበራዊ ተቋማትን 

ለማናጋት ወይም ለማፍረስ፣ ሰውን የገደለ ወይም በአካሉ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ፣ 

የኅብረተሰቡን ወይም የኅብረተሰቡን ክፍል ደህንነት ወይም ጤና ለከፍተኛ አደጋ ያጋለጠ፣ 

እገታ ወይም ጠለፋ የፈፀመ፣ በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ፣ በተፈጥሮ ሀብት፣ 

በአካባቢ፣ በታሪክ ወይም በባህል ቅርስ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ እንደሆነ፣ ማናቸውንም 

የሕዝብ አገልግሎት ለከፍተኛ አደጋ ያጋለጠ፣ የያዘ፣ በቁጥጥር ሥር ያደረገ፣ ያቋረጠ 

ወይም ያበላሸ እንደሆነ ድርጊቱ የሽብርተኝነት ድርጊት ይባላል፡፡  

 

ሳሳሁልህ ያለው የተባሉት ምሁር ይህ የፀረ ሽብርተኝነት ሕጉ ለሽብር ድርጊት የሰጠው 

ትርጉም በምዕራባውያን የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነን ባዮችና በአገር ውስጥ ባሉ አንዳንድ 

ተቃዋሚዎች “የተለጠጠ ትርጉም ነው” በሚል እንደሚተች አስታውሰው፣ ይሁን እንጂ 

ሌሎች ዴሞክራሲያዊ አገራት ያወጡት የፀረ ሽብር ሕግ ላይ ተመሣሣይ ብቻ ሣይሆን 

የበለጠ የተለጠጠ ትርጉም የተሰጠው መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ ለዚህ ማሣያነት 

የአውስትራሊያን፣ የፈረንሣይን፣ የስፔንና የእንግሊዝን ሕጎች ጠቅሰዋል፡፡   
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የአውስትራሊያ ሕግ የሽብርተኝነት ድርጊትን፤ መንግሥትን ወይም ሕዝብን 

በማስፈራራትና ጫና በማሳደር ፖለቲካዊ፣ ኃይማኖታዊ ወይም አይዶሎጂካዊ ዓላማን 

ለማራመድ በሰዎች ላይ ከባድ የአካል ጉዳት ወይም ሞት ያስከተለ ወይም የሰዎችን 

ሕይወት ለአደጋ ያጋለጠ ወይም የሕዝብ ጤንነትና ደህንነት ለአደጋ ያጋለጠ፣ በንብረት 

ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከተለ ወይም የኤሌክትሮኒክስ አገልግሎት ሥርዓትን ያናጋ ሲል 

ይተረጉመዋል፡፡ 

 

የፈረንሣይ የፀረ ሽብርተኝነት ህግ፤ የሽብርተኝነት ድርጊት በግለሰብ ወይም በቡድን ሆን 

ተብሎ በሕይወት ላይ ጥቃት መሰንዘር፣ ሕገ ወጥ የገንዘብ ዝውውርና ከሽብርተኝነት 

ድርጊት ጋር ግንኙነት ያለው የንግድ እንቅስቃሴ በመሳተፍ በሕዝብ ላይ ጫና በማሳደርና 

በማሸበር የኅብረተሰቡን የአኗኗር ሥርዓት ማናጋት. . . ሲል ይፈታዋል፡፡  

 

እነዚህ ሁለት አገራት በፀረ ሽብርተኝነት ህጋቸው ለሽብርተኝነት ድርጊት የሰጡት 

ትርጉም ከኢትዮጵያው የተለየ ካለመሆኑም ባሻገር በይዘት ደረጃ ሰፋ ያሉ ሆነው 

እናገኛቸዋለን፡፡  

 

በሳሰሁልህ ጥናት መሠረት ሌላው ትችት የሚሰነዘርበት የኢትዮጵያ የፀረ ሽብርተኝነት ህግ 

ድንጋጌ፣ በሽብርተኝነት ድርጊት ላይ የሚሳተፉ ሰዎችን የተመለከተው ነው፡፡ በኢትዮጵያ 

የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ አንቀፅ 4፣ 5 እና 6 ይህን የሚመለከቱ ድንጋጌዎች ሰፍረዋል፡፡  

 

አንቀፅ 4 “የሽብርተኝነት ድርጊት ለመፈፀም ያቀደ፣ የተዘጋጀ፣ ያሴረ፣ ያነሳሳ ወይም 

የሞከረ” ይላል፡፡ አንቀፅ 5፣ “ማንኛውም ሰው የሽብርተኝነት ድርጊት አፈፃፀምን ወይም 

የሽብርተኛ ድርጅትን የሚረዳ መሆኑን እያወቀ ወይም ማወቅ ሲገባው፤ ሐሰተኛ ሰነድ 

ያዘጋጀ፣ ያቀረበ ወይም ድጋፍ የሰጠ፤ የሙያ፣ የልምድ፣ የሞራል ምክር ወይም ድጋፍ 

የሰጠ፤ ማናቸውንም ዓይነት ንብረት በማናቸውም ሁኔታ ያቀረበ፣ ያሰባሰበ ወይም 

እንዲቀርብ ያደረገ፤ የገንዘብ ወይም የፋይናንስ ወይም ሌሎች ተያያዥነት ያላቸው 

አገልግሎቶችን ያቀረበ ወይም የሰጠ፤ ማናቸውንም ፈንጂ ዳይናሚት ሊቀጣጠል የሚችል 

ነገር፣ የጦር መሣሪያ ወይም ሌላ ዓይነት ገዳይነት ያለው መሣሪያ ወይም መርዛማ ነገር 

ያቀረበ፣ ወይም መመሪያ የሰጠ” ሲል፤ አንቀፅ 6 “ሽብርተኝነትን ስለማበረታታት” በሚል 
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ርዕስ ሥር “ማንኛውንም ሰው መልዕክቱ እንዲታተምላቸው የተደረገው የኅብረተሰቡ አባላት 

በከፊል ወይም በሙሉ በዚህ አዋጅ የተመለከቱት የሽብርተኝነት ድርጊቶች እንዲፈፀሙ 

ወይም ለመፈፀም እንዲዘጋጁ ወይም እንዲነሳሳ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ 

የሚያበረታታቸው ወይም በማናቸውም ሌላ ሁኔታ የሚገፋፋቸው እንደሆነ አድርገው 

ይረዱታል ተብሎ ሊገመት የሚችል መልዕክት ሆን ብሎ ወይም በግዴለሽነት ያተመ 

ወይም ያሳተመ…” ይላል፡፡  

 

ሳሳሁልህ እነዚህ የኢትዮጵያ የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ ድንጋጌዎች ከምዕራባውያን አገራት 

የተለየ ጥንካሬ ያላቸው አይደሉም ይላሉ፡፡ ለማነፃፀሪያነትም የጣሊያንን፣ የእንግሊዝን፣ 

የስዊድንን፣ የካናዳን፣ የጀርመንን እና የአሜሪካን ሕጎች ጠቅሰዋል፡፡ ከእነዚህ መካከል 

የተወሰኑትን እንመልከት።  

 

የአሜሪካ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ካሳለፋቸው ሁለት ተፅዕኖ ፈጣሪ ውሣኔዎች 

መካከል “ሀሳብን የመግለፅ ህገ መንግሥታዊ መብት፣ ሕገ ወጥ ድርጊትን ለማነሳሳት 

ወይም ተፈፃሚነቱ አይቀሬ ለሆነ እና የዚህ ዓይነት ድርጊት እንዲፈፀም ሊያነሳሱ ወይም 

ሊያስከትሉ የሚችሉ ንግግሮችን ማድረግን አይጨምርም” ይላል፡፡ ይህ ሀሳብን በነፃነት 

በመግለፅ መብት ሽፋን የሚደረጉ ሽብርተኝነትን የሚያነሳሱና የሚያበረታቱ ድርጊቶች 

ለመከላከል የተላለፈ ሕግ ሆኖ የሚያገለግል ውሣኔ ነው፡፡ ሂዩማን ራይትስ ዎችና መሰሎቹ 

የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነን ባይ ድርጅቶች የአሜሪካ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ይህን 

ውሣኔ “ሀሳብን በነፃነት የመግለፅን መብት የሚገድብ” በሚል አልተቃወሙትም፡፡ 

 

የእንግሊዝ የፀረ ሽብርተኝነት ህግ ሽብርተኝነትን ማሞካሸት እንደሚያስቀጣ ሲደነግግ 

የስዊድን ህግ የሽብርተኝነት ጥቃትን ለመፈፀም ማንኛውንም ሙከራ ማድረግ መዘጋጀት 

ወይም ማሴር ወይም የዚህ ዓይነት ድርጊቶችን ሳያጋለጡ መቅረት ያስቀጣል፡፡  

 

ሌላው ትችት የሚሰነዘርበት የኢትዮጵያ የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ ድንጋጌ አሸባሪዎችን 

ከመፈረጅ ጋር የተያያዘው ነው፡፡ የኢትዮጵያ የፀረ ሽብርተኝነትን ሕግ በአንቀጽ 2 ንዑስ 

አንቀጽ 4 ላይ ሽብርተኛ ድርጅት ማለት፣ “የሽብርተኝነት ድርጊትን የመፈፀም ዓላማ 

ያለው ወይም የሽብርተኝነትን ድርጊት ለመፈፀም ያቀደ፣ የተዘጋጀ፣ የፈፀመ፣ ያስፈፀመ 
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ወይም እንዲፈፀም በማንኛውም ሁኔታ የረዳ ወይም ያነሳሳ ከሁለት ያላነሱ አባላትን የያዘ 

ቡድን፣ ማህበር ወይም ድርጅት ነው” ይላል፡፡ አንቀጽ 25 “ድርጅት በሽብርተኝነት 

ስለሚሰየምበት ሥርዓት” በሚል ርዕስ ሥር ንዑስ አንቀፅ 2 ላይ “ማንኛውም ድርጅት 

በሽብርተኛ ድርጅትነት የሚሰየመው በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ የሽብርተኝነት ወንጀል 

ከፈፀመ፣ የሽብርተኝነት ወንጀል ለመፈፀም ከተዘጋጀ፣ ሽብርተኝነት ከደገፈ ወይም 

ካበረታታ ወይም በሌላ መንገድ ከሽብርተኝነት ጋር ተያያዥነት ያለው ሆኖ ከተገኘ 

ይሆናል”  ይላል፡፡  

 

በኢትዮጵያ የፀረ ሽብርተኝነትን ሕግ መሠረት አንድን ድርጅት በሽብርተኝነት የመፈረጅ 

ሥልጣን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፡፡  

 

ወደ ምዕራባውያን አገራት ስንሄድ ለምሣሌ በአውስትራሊያና በጀርመን ሥራ አስፈፃሚው 

የመንግሥት አካል የፓርላማው ድጋፍ ሳያሻው ድርጅቶችን በአሸባሪነት መፈረጅ 

ይችላል፡፡ የአውስትራሊያ የፀረ ሽብርተኝነት ህግ አሸባሪ ድርጅት በቀጥታ ወይም 

በተዘዋዋሪ የሽብር ድርጊት በማዘጋጀት፣ በማቀድ፣ በመደገፍ ወይም በማበረታታት 

የሽብርተኝነትን ድርጊት ቢፈፅምም ባይፈፀምም አንድን ድርጅት አሸባሪ ብሎ የሚፈርጀው 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው፡፡ በእንግሊዝ ደግሞ ይህ ሥልጣን የጠቅላይ ሚኒስትሩ 

ነው፡፡ 

 

በጀርመን ሕግ መሠረት አስፈፃሚው አካል የፖርላማው ድጋፍ ሳያሻው “ሕገ ወጥ 

ድርጊትን ያበረታታል ወይም ህገ መንግሥቱን አልተቀበለም” ብሎ ያመነበትን ድርጅት 

የማገድ ሥልጣን አለው፡፡ ይህ እገዳ የኃይማኖት ተቋማትን ማገድንም ያጠቃልላል፡፡ 

በጀርመን በቅርብ ዓመታት ውስጥ ስድስት ድርጅቶችና ኮርፖሬሽኖች ፅንፈኝነትን፣ 

አመፅን፣ የፀረ ሴማዊነት አመለካከትን ያበረታታሉ በሚል እገዳ ተጥሎባቸዋል፡፡  

 

የህግ ምሁሩ ሳሳሁልህ፣ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነን ባይ ድርጅቶች እነርሱ ከሚኖሩበት 

አገር ተመሣሣይ ህግ ጋር ልዩነት የሌለው ስለመሆኑ አንዳችም ሳይተነፍሱ በኢትዮጵያ 

የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ ላይ የተደነገገውን የማስረጃ አሰባሰብ ሥርዓት በተመሣሣይ ሁኔታ  

እንደሚተቹ ገልፀዋል፡፡  
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የኢትዮጵያ የፀረ ሽብርተኝነትን ህግ አንቀጽ 23 “ተቀባይነት ስለሚኖራቸው ማስረጃዎች” 

በሚለው ርዕስ ሥር፣ “የመረጃው ምንጭ ወይም መረጃው እንዴት እንደተገኘ ባይገለፅም 

በሽብርተኝነት ወንጀል የተዘጋጀ ሪፖርት፣ ዲጂታል ወይም በተዘዋዋሪ የተገኙ ማስረጃዎች፣ 

በጠለፋ ወይም በክትትል የተገኙ ማስረጃዎች፣ ወይም በውጭ አገር የሕግ አስከባሪ አካላት 

በተደረገ ጠለፋ የተገኙ መረጃዎች እና በሽብርተኝነት ድርጊት ከሚጠረጠር ሰው በፅሁፍ፣ 

በድምጽ መቅረጫ፣ በቪዲዮ ካሴት ወይም በማናቸውም ሌላ ሜካኒካል ወይም 

ኤሌክትሮኒክስ መሣሪያ የተቀረፀ የእምነት ቃል” ይላል፡፡ 

 

ይህን የኢትዮጵያ የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ ድንጋጌ የጠቀሱት ሳሳሁልህ ይሁን እንጂ ሕጉ 

ማንኛውም በፖሊስ የሚደረግ ብርበራ፣ የፍርድ ቤት ማዘዣ መያዝን የግድ እንደሚል 

ገልፀዋል። አያይዘውም፣ ፍርድ ቤት በድብቅ ብርበራ እንዲደረግ የሚፈቅድበት ሁኔታ 

መኖሩንም አውስተው፣ በፀረ ሽብርተኝነት ሕጉ አንቀፅ 18 ላይ የሰፈረውን ድንጋጌ 

ጠቅሰዋል። 

 

በአንቀፅ 18 ንዑስ አንቀፅ 1 መሠረት ፍርድ ቤት በአመልካች በሚቀርብለት መረጃ 

መሠረት፤ ሀ./ የተፈፀመውን ወይም የተጠረጠረውን የሽብር ድርጊት ባህሪ ወይም 

አደገኝነት እና ለ./ በማዘዣው መሠረት የሚወሰደው እርምጃ የሽብር ድርጊቱን ለመከላከል 

ወይም ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ሥር ለማዋል የሚኖረውን አስተዋፅኦ ከግምት ውስጥ 

በማስገባት በድብቅ የሚደረግ ብርበራ ማዘዣ ይሰጣል፡፡ ንዑስ አንቀፅ 2 ደግሞ “በዚህ 

አንቀፅ መሠረት የሚሰጥ ማዘዣ ሀ./ ማዘዣው የሚመለከተው ቤት፣ አድራሻና የሚታወቅ 

ከሆነ የቤቱን ነዋሪዎች ስም፤ ለ./ ከፍተኛው ሰላሳ ቀናት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ 

ማዘዣው ተፈፃሚ የሚሆንበትን ጊዜና ማዘዣው የተሰጠበትን ቀን፣ እና ሐ./ እንደ 

አስፈላጊነቱ የሚበረበሩትንና የሚያዙትን ማስረጃዎች ዓይነት ወይም ዝርዝር መያዝ 

አለበት።” ይላል። 

 

ሳሳሁልህ ይህ በኢትዮጵያ የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ ላይ የተደነገገው የመረጃ አሰባሰብ 

በጀርመን፣ በኖርዌይ፣ በጣሊያን…ሕጎች ላይ ከሰፈረው የተለየ አይደለም ብለዋል። 

ይህንንም በንፅፅር ሲያስቀምጡ በጀርመን ሽብርተኝነትን ጨምሮ በግልፅ በተዘረዘሩ ከባድ 
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ወንጀሎች፣ በስለላ የተገኙ መረጃዎች ተቀባይነት ያላቸው መሆኑን አሳይተዋል፡፡ የጣሊያን 

ሕግ ለፖሊስና ለሌሎች የምርመራ ባለሥልጣናት የግንኙነት መረብን የመጥለፍ፣ ሥልጣን 

ይሰጣል፡፡ የኖርዌይ ሕግ የሽብርተኝነት ድርጊት ለመፈፀም የሚያስችል በቂ ምክንያት 

ሲኖር ፖሊስ የግለሰቦችን የኤሌክትሮኒክስና ሜካኒካል እንቅስቃሴን ጨምሮ የመከታተል 

ሥልጣን ይሰጣል፡፡ 

 

እንግዲህ ከላይ ከሳሳሁልህ ያለው ትንታኔ ከብዙ በጥቂቱ ጠቃቅሼ ያቀረብኩት ሂዩማን 

ራይትስ ዎችና መሰሎቹ ከሌሎች ዴሞክራሲያዊ ከሚባሉ አገራት በተለየ ሁኔታ 

ከኢትዮጵያ ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች ጋር እየተመጋገቡ በፀረ ሽብርተኝነት ሕጉ ላይ 

የሚያቀርቡት “አፋኝ ነው፣ የሰብዓዊ መብት ጥሰትን ያስከትላል፣ ምንትስ ቅብጥርስ” የሚል 

ተቃውሞ መሠረተ ቢስ መሆኑን በግልፅ ያሳያል፡፡ 

 

ይህም  በኢትዮጵያ መንግሥት በኩል በተደጋጋሚ እንደተገለጸው በተለይ የሰብዓዊ 

መብበት ተሟጋች ነን የሚሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት በፀረ ሽብርተኝነት ሕጉ ላይ 

የሚሰነዝሩት ትችት ሰብዓዊ መብትን ያገናዘበ ያለመሆኑን ነው፡፡   

 

ሂዩማን ራይትስ ዎችና መሰሎቹ እንዲሁም እነዚህ ተቋማት “ሥልጣን ልናገኝ 

የምንችልበትን እድል ይፈጥሩ ይሆናል” ብለው ያቆቦቆቡ ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ ኢትዮጵያ 

ያለባትን የሽብር ተጋላጭነት፣ በዚህ የሽብር ጥቃት ሊደርስ የሚችል ዘግናኝ የሰብዓዊ 

መብት ጥሰት ከግምት ማስገባት አልፈቀዱም፡፡ እናም ለተመሣሣይ ጉዳይ የተለያየ 

መስፈርት በማስቀመጥ ኢትዮጵያ ላይ የተያዘው አቋም፣ ዓላማና መድረሻው የአይዲዮሎጂ 

የበላይነትን ማስጠበቅ ነው፡፡  

 

ኢትዮጵያ ከገበያ አክራሪነት ሊበራሊዝም የተለየ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ አይዲዮሎጂን 

የምትከተል አገር በመሆኗ ከዚህ የራስዋ ነባራዊ ሁኔታ ላይ የተመሠረተ የፖለቲካል 

ኢኮኖሚ መርህ በዓለም ፊት በማሳጣት የማናጠፍ ሥውር ዓላማ የታጠቀ ነው፡፡ 

ለተመሣሣይ ጉዳይ የተለያየ መስፈርት መጠቀም ሥውር አጀንዳ ያለ መሆኑን 

የሚያጋልጥና ፀያፍም ነው፡፡ 

 


