
ሕዝብ ሰላሙን የመጠበቅ ኃላፊነት ሲወስድ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ይነሳል! 

ብ. ነጋሽ 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ ስራ ላይ ከዋለ ሁለት ወራት ሊሞሉ ቀናት ቀርተውታል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ለአዋጁ ምክንያት የነበረውን 
ሁከትና ግርግር ለማረጋጋት በርካታ ተግባራት ተከናውነዋል። አሁን በመላው አገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ሰፍኗል። ሁሉም የአገሪቱ ከተሞች 
በተለመደው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ይገኛሉ። አርሶ አደሩ የመኸር ምርት በመሰብሰብ ስራ ተጠምዷል። ገበያዎች 
በተለመደው አኳኋን ቆመው ይውላሉ። በሁሉም ደረጃ የሚገኙ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ያለ አንዳንች ሰጋትና መሰናክል በመከታተል 

ላይ ይገኛሉ። ከ1ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች የአንደኛ ተርም አጋማሽ ፈተናዎችን ወስደዋል። 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የግድ ያለው ሁኔታ በተለይ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የተወሰኑ አካባቢዎች ተቀስቅሶ እየተዛመተ በርካታ 
አካባቢዎች ያዳረሰው የኃይል ተቃውሞ ነው። እነዚህ ለሰው ህይወት መጥፋት፣ ለግለሰቦች፣ ለሕዝብና ለመንግስት ንብረት መውደም፣ 
ለሰላማዊ፤ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች መስተጓጎል ምክንያት የሆኑና እያደረ ሕገ መንግሥታዊ ስርአቱን ለአደጋ ያጋለጡ 
ሁከቶችን በስራ ላይ ባሉት ሕጎችና ሕግ የማስከበር ስርአት መቆጣጣር የማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሶ ነበር። እናም የሕግ የበላይነትን 
በማረጋገጥ የአገሪቱን ሰላምና መረጋጋት በመጠበቅ የሕዝቡን ሰብአዊ መብት ማስከበር ፋታ የሚሰጥ ጉዳይ አልነበረም።  የአስቸኳይ ጊዜ 
አዋጅ እንዲታወጅ ያደረገው ይህ ነባራዊ ሁኔታ ነበር። 

ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ ሰላምና መረጋጋት ሰፍኗል። ይህ የአዋጁ ቀዳሚ ዓላማ ነበር። 
አዋጁን ተግባራዊ ለማድረግ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት በአገሪቱ ተቀስቅሶ የነበረው አውዳሚ ሁከት ውስጥ የተሳተፉ ግለሰቦችን 
ከሰላማዊ ዜጎች ጋር በመተባባር በቁጥጥር ስር አውሏል። ኮማንድ ፖስቱ በቁጥጥር ስር ያዋላቸውን ሰዎች ማንነትና የሚገኙበትን ቦታ፤ 

እንዲሁም በቁጥጥር ስር ለመዋል ያበቃቸውን ምክንያት ይፋ አድርጓል። 11 ሺህ 607 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን ያስታወቀው 
ኮማንድ ፖስቱ፤ በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች የሚገኙበት ቦታም ይፋ አድርጓል።  

በዚህ መሰረት፣ በአዋሽ ማዕከል - ከፊንፊኔ ዙሪያ፣ ከሰሜን ሸዋ፣ ከምስራቅ ሸዋ ዞኖች በቁጥጥር ስር የዋሉ  ወንድ 1 ሺህ 172፣ ሴት 2 

ድምር 1 ሺህ 174፤ በጦላይ ማዕከል - ከቄለም ወለጋ፣ ከአርሲ፣ ከምዕራብ አርሲ፣ ከምስራቅ ሸዋ ዞኖች በቁጥጥር ስር የዋሉ  ወንድ 4 ሺህ 

193፣ ሴት 136 ድምር 4 ሺህ 329፤ በዝዋይ አላጌ ማዕከል - ከጉጂ፣ ከምዕራብ ሀረርጌ፣ ከምስራቅ ሀረርጌ፣ ከጉጂ ዞኖች በቁጥጥር ስር 

የዋሉ ወንድ 2 ሺህ 957፣ ሴት 91 ድምር 3 ሺህ 048፤ በዲላና በይርጋለም - ከጌዲኦ አካባቢ  ወንድ 2 ሺህ 104፣ ሴት 10 ድምር 2 ሺህ 

114፤ በባህር ዳር ማዕከል - ከሰሜን ጎንደር፣ ከደቡብ ጎንደር፣ ከምስራቅ ጎጃም፣ ከአዊ ዞኖች  ወንድ 441፣ ሴት 91 ድምር 532፤ በአዲስ 

አበባ ማዕከል - ከአዲስ አበባ የተያዙ ወንድ 393፣ ሴት 17 ድምር 410  መሆናቸውን ነበር በዝርዝር ያሳወቀው፤ 

ኮማንድ ፖስቱ ሰዎቹን በቁጥጥር ስር ያዋለበትንም ምክንያትም አሳውቋል። ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር የዋሉባቸው ምክንያቶች፣  ሁከት 
ማስነሳት፣ ሽብር መንዛትና አለመረጋጋትን መፍጠር፣ የግለሰቦችን ቤት፣ ሕዝባዊና መንግስታዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ማቃጠል፣ 
ኢንቨስትመንትን ማውደም፣ የመንግስትን፣ የሕዝብንና የግለሰቦችን ንብረት መዝረፍና ማቃጠል፣ ማህበራዊ አገልግሎቶች እንዲቋረጡ 
ማድረግ፣ መንገድ መዝጋትና ተሽከርካሪዎችን ማውደም፣ በቦምብና በጦር መሳሪያ በጸጥታ ኃይሎች ላይ ጥቃት መፈጸምና መግደል፣ 
ብሄራዊ ሰንደቅ አላማን መቅደድ እና ማቃጠል፣ የአሸባሪ ድርጅቶችን ሰንደቅ አላማ ማውለብለብ፣ የአሸባሪ ኃይሎችን የሽብር ቅስቀሳ 
መልዕክቶች ማሰራጨት፣ ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ መነገድና ማዘዋወር፣ ለፀረ ሰላም ድርጊት እንዲውል ማድረግ፣ አጥፊዎችን መደበቅ እና 
መተባበር እንዲሁም ነውጡን በግንባር ቀደምትነት መምራት ናቸው። 

እነዚህን ግለሰቦች በቁጥጥር ስር የማዋሉ ዓላማ በቀል አይደለም። ሕግ በሚያዝዘው መሰረት ፍርድ ቤት ቀርበው ሊቀጡ የሚችሉ 
ቢኖሩም፤ አብዛኞቹ ግን በሁከቱ ውስጥ የገቡት ባለማወቅና በስሜት ተገፋፍተው መሆኑን ታሳቢ በማድረግ የተሃድሶ ትምህርት 
ተሰጥቷቸው ወደሰላማዊ ኑሯቸው እንዲመለሱ ማድረግ ነው። ኮማንድ ፖስቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተግባራዊ ለማድረግ ባወጣው 

መመሪያ አንቀጽ 31 ላይ ይህን የሚመለከት ድንጋጌ ሰፍሯል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማስፈጸሚያ አንቀጽ 31 ፊደል ተራ ‘መ’ ሰው የገደለ፣ 

ማንኛውንም ንብረት ያቃጠለ፣ ማንኛውንም ወንጀል የፈጸመ ይህ መመሪያ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በ10 ቀናት ውስጥ ለፖሊስ ጣቢያ እጁን 
የሰጠ ሰው፣ እንደየወንጀል ተሳትፎው ቀላልና ከባድነት፣ ዋና ፈፃሚና አባሪ ተባባሪ መሆኑ ታይቶ በኮማንድ ፖስቱ የተሀድሶ ትምህርት 
ተሰጥቶት እንዲለቀቅ ይደረጋል፤ ይላል። 

በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦችን ሰብአዊ መብት አያያዝ በተመለከተ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም 
መርማሪ ቦርድ ተቋቁሞ ክትትል ያደርጋል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ሲያጸድቅ የሰየመው ይህ ቦርድ 

በኢፌዴሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 93 ንኡስ አንቀጽ 6 መሰረት የሚከተሉት ኃላፊነቶች ተሰጥተውታል። 

• በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት የታሰሩትን ግለሰቦች ስም በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይፋ ማድረግና የታሰሩበትን ምከንያት 
መግለጽ፤ 



• በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት የሚወሰዱት እርምጃዎች በማናቸውም ረገድ ኢሰብዓዊ አለመሆናቸውን መቆጣጠርና መከታተል፤ 

• ማናቸውም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እርምጃ ኢሰብዓዊ መሆኑን ሲያምንበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም የሚኒስትሮች ምክር ቤት 
እርምጃውን እንዲያስተካክል ሃሳብ መስጠት፤ 

• በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እርምጃዎች ኢሰብዓዊ ድርጊት የሚፈጽሙትን ሁሉ ለፍርድ እንዲቀርቡ ማድረግ፤ 

• የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲቀጥል ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄ ሲቀርብ ያለውን አስተያየት ለምክር ቤቱ ማቅረብ።  

በዚህ መሰረት ቦርዱ የታራሚዎቹን አያያዝ ለመገምገም የሚገኙባቸውን ቦታዎች በመጎበኘት ላይ ይገኛል። ታራሚዎቹ በተለይ ፍርድ ቤት 
ሳይቀርቡ መቆየታቸው እንዳሳሰባቸው፤ ከዘመዶቻቻው ጋር እየተገናኙ አለመሆናቸውን፤ እንዲሁም የንጹህ ውሃና መጸዳጃ ቤት ችግሮች 
እንዳሉባቸው ለመርማሪ ቦርዱ አቅርበዋል። ቦርዱ በቁጥጥር ስር የዋሉትን ታራሚዎች ጥያቄ በቀጣይ መፍትሄ የሚሰጥበት መሆኑንም 
አረጋግጧል። 

በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በቁጥጥር ስር ውለው ከነበሩ መካከል 2 ሺህ ያህል ወጣቶች መለቀቃቸው ይታወሳል። እነዚህ የተለቀቁትም ሆኑ 
አሁንም በቁጥጥር ስር ያሉ ወጣቶች ከውጭ በሚሰራጩ ወሬዎችና ማህበራዊ ሚዲያዎች ተመርተው የጥፋት ድርጊት ላይ 
በመሰማራታቸው መጸጸታቸውን ገልጸዋል። ሕዝቡን ይቅርታ የጠየቁና ከሕዝቡ ጋር ሆነው ያወደሙትን መልሰው ለመገንባት ቃል የገቡ፤ 
ይህን ተግባራዊ ማድረግ የጀመሩም አሉ። በመንግስት ላይ ቅሬታ ቢኖራቸውም ቅሬታቸውን አውዳሚ በሆነ መንገድ ሳይሆን ሕግ 
በሚፈቅደው መሰረት እንደሚገልጹና ይህን ማድረግ የሚያስችል መንገድ መኖሩን መገንዘባቸውንም ተናግረዋል። 

በአገሪቱ የተቀሰቀሰውና ከቁጥጥር ውጭ ሊሆን የነበረው ሁከት ሕገ ወጥ ቢሆንም፤ እንዲቀሰቀስ ያደረገው ምክንያት መኖሩ ግን ሁሌም 
ሊታወስ ይገባል። ይህም መንግስትም የተቀበለውና ሊያስተካክል ቃል የገባበት የመልካም አስተዳደርና የፍትህ እጦት ኪራይ ሰብሳቢነትና 
ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል አለመኖር፤ የስራ አጥነት መስፋፋት፣ የተጀመሩ የማህበራዊና የኢኮኖሚያዊ መሰረተ ልማት ግንባታዎች በጅምር 

መቅረት ወዘተ. ናቸው። እነዚህን ምክንያቶች መነሻ ያደረገው የሕዝቡ በተለይ የወጣቱ ቅሬታ ተገቢ ቢሆንም የቀረበበት መንገድና 
የተገለጸበት አውዳሚ ሁከት ግን ጸያፍ፤ ሕገ ወጥም ነው። ይህን ሕዝቡም፣ በሁከቱ ላይ የተሳተፉትም ያምኑበታል። ቀደም ሲል 
እንደተገለጸው፤ በነጻ የተለቀቁ ወጣቶችና አሁንም በማረሚያ ቤት በተሃድሶ ላይ ያሉ ወጣቶች በሰጡት አስተያየት ካሁን በኋላ ሰላምንና 
ሰላማዊ የቅሬታ ማቅረቢያ መንገዶችን ብቻ እንደሚከተሉ ተናግረዋል። በውጭ ያለውም ሕዝብ በሁከቱ ውድመትና ሞት እንጂ ምንም 
ሊገኝ እንደማይችል ያለውን ግንዛቤ በችግሩ ዙሪያ በየአካባቢው በተደረጉ ሕዝባዊ ስብሰባዎች ላይ ሲገልጽ ቆይቷል። ሕዝቡ በሁከቱ 
ውስጥ ተሳትፈው የወንጀል ድርጊት የፈፀሙትን አጋልጦ በመስጠት ረገድ ያሳየው ትብብርም ሰላም ፈላጊነቱን ያረጋግጣል። 

ይህ በሁከቱ ውስጥ ተሳትፈው በነበሩም ሆነ ከዚያ ውጭ ባለው ሰፊ ሕዝብ ውስጥ የታየው የሰላም ፍላጎት ሕዝቡ ሰላሙን በራሱ 
ለመጠበቅ ኃላፊነት የሚወስድበት ሁኔታ መፈጠሩን ያሳያል። የሰላሙ ባለቤት የሆነው ሕዝብ ሰላሙን በራሱ ማስጠበቅ የሚያስችለው 
ተነሳሽነት በተፈጠረበት ልክም የአስቸኳይ ጊዜ ኣዋጁ አስፈላጊነት እየኮሰሰ ይሄዳል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሚያበቃው ሕዝቡ የራሱን 
ሰላም ኃላፊነት ወስዶ ሲጠብቅ ነው። አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ በአመዛኙ ይህን ያሳያል። 

   

 

 

 

 

 


