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የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁና ህዝባዊ ድጋፉ                                                             

                                                     ቶሎሳ ኡርጌሳ 10-26-16 

ካለፈው መስከረም 28 ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ በስራ ላይ የዋለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 

ይፋ በሆነበት ወቅት፤ አንዳንድ በውጭ የሚኖሩ ፅንፈኛ ኃይሎች ‘አዋጁ በሀገሪቱ ውስጥ 

ለተፈጠረው ሁከት ምንም ዓይነት ፋይዳ አይኖረውም፤ አዋጁ አፈናን የሚያጠናክር ስለሆነ 

ችግሩን ይበልጥ ያባበሰዋል’ በማለት ውዥንብር ሲነዙ እንደነበር ይታወሳል። ምንም 

እንኳን የእነዚህ ኃይሎች ፍላጎት ህዝቡ ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈፃሚነት እንዳይተባበር 

የአዋጁን ዓላማ አግባብ ባልሆነ መንገድ ለማቅረብ መሞከር ቢሆንም፤ አዋጁ ገቢራዊ 

በሆነበት ጥቂት ቀናቶች ውስጥ ብቻ ለሰላሙ ቀናዒ የሆነው የሀገራችን ህዝብ፣ በተለይም 

ሁከት በነበረባቸው አካባቢዎች ያለው ህዝብ ሰላም የሚፈጠረውና መረጋጋት ኖሮ ወጥቶ 

መግባት የሚቻለው በእርሱ የማይተካ ሚና መሆኑን በመገንዘብ የአዋጁ አካል ሆኖ 

ተንቀሳቅሷል። 

ይህ ህዝብ ትናንት በሰላም እየኖረ ሀገሩ ውስጥ ከተገኘው ልማት በየደረጃው ተጠቃሚ 

እየሆነ የመጣ መሆኑን በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች ሲናገር እያደመጥን ነው። 

በዚህም ህዝቡ በየትኛውም መስፈርት ለሰላም እንጂ ለሁከትና ለብጥብጥ ቦታ የሌለው 

መሆኑን በተግባር እያረጋገጠ ነው።  

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ገቢራዊ በሆነባቸው ጥቂት ቀናት ውስጥ ብቻ ሁከት ተፈጥሮ 

በነበረባቸው አንዳንድ የኦሮሚያና የአማራ ክልሎች ሰላምና መረጋጋት ዕውን እንዲሆን 

የበኩሉን አስተዋፅኦ እያደረገ መሆኑ እየተገለፀ ነው። ለዚህም ይመስለኛል—በቅርቡ 

የፌዴራል አቃቤ ህግ ዋና አቃቤ ህግ አቶ ጌታቸው አምባዬ፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ 

ተግባራዊ በሆነባቸው ጥቂት ቀናት ውስጥ ብቻ ለተገኘው ውጤት የህዝቡ ሰላምን የመሻት 

ፍላጎት መሆኑን አስረግጠው የተናገሩት።  

እርግጥም የአዋጁ ዕውን መሆን የሀገራችንን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ በማረጋጋት ረገድ 

ውጤቱ ከወዲሁ እየታዩ ነው። በተለይም በአስቸኳይ ጊዜ አፈፃፀም መመሪያው “በህግ 

መሰረት በኮማንድ ፖስቱ የሚደረጉ የተሃድሶ እርምጃዎች” በሚለው አንቀፅ 31 ስር 

በተገለፀው መሰረት፤ ሁከት ተነስቶባቸው በነበሩ አካባቢዎች በሽፍትነት የህዝቡን ሰላም 
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ሲያውኩ የነበሩ፣ የጦር መሳሪያዎችን ዘርፈው የወሰዱ፣ በህዝብ ንብረትና የልማት ተቋማት 

ላይ ውድመት ያደረሱ፣ ከተለያዩ የህዝብ ተቋማት ኮምፒውተሮችን፣ ሞተር ሳይክሎችን፣ 

የቢሮ ቁሳቁሶችን…ወዘተ የዘረፉ፣ ሁከቶችን በማስተባበርና በመምራት ግንባር ቀደም 

ተሳታፊ የነበሩ ግለሰቦች በህብረተሰቡ ጥቆማ መሰረት የተሰጣቸውን የጊዜ ገደብ 

በመጠቀም በራሳቸው ፈቃድና በህብረተሰቡ ጥቆማ እጃቸውን ሰጥተዋል፤ የዘረፉትን የጦር 

መሳሪያንና የህዝብ ንብረትንም እየመለሱ ነው።  

መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ይህ ፅሑፍ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በተጠቀሱት 

ተግባራት ላይ ተሳትፈው የነበሩ በርካታ ግለሰቦች ውስጥ የተወሰኑት ህግ ፊት የቀረቡ 

ሲሆን፣ ሌሎቹ ደግሞ ጉዳያቸው በመጣራት ላይ ይገኛል። አንዳንዶቹም የተሃድሶ 

ትምሀርት እየተሰጣቸው ከህችረተሰቡ ጋር ተቀላቅለዋል። ለዚህ ውጤት መገኘትም ህዝቡ 

በየደረጃው ለሚገኙት የኮማንድ ፖስቱ ቅርንጫፎች እየሰጠ ያለው ጥቆማ ከእንግዲህ 

ለሁከት ፈጣሪዎች ምንም ዓይነት ትዕግስት የሌለው መሆኑን የሚያሳይ ይመስለኛል።  

እርግጥም ህዝቡ ለአዋጁ ተፈፃሚነት ያሳየው ሁከትን ያለመታገስ ፍላጎት በአዋጁ አንቀፅ 

አራት ስር “ለህዝብ አገልግሎት አለመስጠት” በሚለው ስር ያሉትን ድንጋጌዎችንም 

ከማስፈፀም አኳያም የተንፀባረቀ ነው። በዚህም ህዝቡ በተለይም በአማራ ክልል አገልግሎት 

የማይሰጡ ተቋማትን በማጋለጥ በሰጠው ጥቆማ እንዲሁም ውስጥ ውስጡን የስራ ማቆም 

አድማ እንዲደረግ ሲቀሰቅሱ የነበሩ ጥቂት ግለሰቦችን ብሎም የመማር ማስተማሩ ሂደት 

እንዲስተጓጎል ለማስረግ ሲንቀሳቀሱ የተገኙ ጥቂት መምህራኖችን አሳልፎ በመስጠት 

ከፍተኛ ርብርብ አድርጓል። ሌሎች የአዋጁን አፈፃፀም መመሪያ አንቀፆችን የተላለፉ 

ግለሰቦችን በመጠቆምና አሳልፎ በመስጠት የሰላሙ ዋነኛ ተዋናይ ሆኗል።    

በዚህም አዋጁን የተላለፉትና በህዝቡ ጥቆማና የማጋለጥ ስራ በህግ ጥላ ስር የዋሉት 

ግለሰቦች ጉዳያቸው እየታየ ሲሆን፤ ወደፊትም ኮማንድ ፖስቱ ከህዝቡ ጋር በመሆን 

የሀገራችንን ሰላም አሁን እየተገኘ ካለው ይበልጥ አስተማማኝ የማድረግ ስራዎችን 

ያከናውናል። ይህ ደግሞ ልክ በሰላም ወዳዱ ህዝቡ ሁለንተናዊ ድጋፍ የሚታጀብ በመሆኑ፤ 

ሁከት ተከስቶባቸው በነበሩ አካባቢዎችና በመላው የሀገራችን ክፍሎች አስተማማኝ ሰላምን 

ለመጎናፀፍ የሚያስችል አካሄድ ይመስለኛል። 
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በእኔ እምነት እነዚህ በጥቂት ቀናት ውስጥ የተገኙት ሰላምን ዕውን የማድረግና የህዝቡን 

ዕለታዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ክንዋኔዎችን የማይፃረሩ ድርጊቶችን የመከላከል ብሎም 

አጥፊዎችን ለህግ የማቅረብ ስራ አማካኝነት ሀገራችን ወደ ምትታወቅበት የሰላም 

ተምሳሌትነቷ መመለሷ አይቀሬ ነው። እንኳንስ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውና ላለፉት 25 

ዓመታት የተገኘውን የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ትሩፋቶች በማናቸውም ሳንካዎች 

እንዳይደናቀፉ በሚሻ ህዝብ ባለበት ሀገር ውስጥ ቀርቶ፤ በየትኛውም ሀገር ውስጥ ቢሆን 

ይህን መሰሉ የህዝቡን ሰላም የሚያረጋግጥ አዋጅ ተፈፃሚ መሆኑ አይቀሬ ይመስለኛል። 

ያም ሆነ ይህ ግን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈፃፀም መመሪያ በህዝቡ ውስጥ ሊከሰቱ 

የሚችሉትን ብዥታዎች ለማጥራት ያለመ መሆኑ መዘንጋት ያለበት አይመስለኝም። 

ለምሳሌ ያህል ትናንት ሁከት በተፈጠረባቸው ቦታዎች ብጥብጡን ሲመሩ የነበሩ አንዳንድ 

በውጭ የሚገኙ ፅንፈኛ ኃይሎችና የውስጥ አምሳያዎቻቸው፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ 

በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ውስጥ በህዝቡ ድጋፍ እየፈጠረ ያለው የሰላም ድባብ ስላበሳጫቸው 

በአዋጁ ዙሪያ የተሳሳቱ አስተሳሰቦችን እያራመዱ ነው።  

በእነዚህ ኃይሎች ‘ለምን ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ሰላም ይሆናሉ’ በሚል ቁጭት ከሚሰነዘሩት 

አስተሳሰቦች ውስጥ ‘አዋጁ የህዝቡን ሰብዓዊ መብቶች ለመደፍጠጥና ተቃውሞዎችን 

ለማፈን የተዘጋጀ ነው፣ በአዋጁ ምክንያት የፓርቲዎቻችን አባላት እየታሰሩ ነው’ የሚሉት 

ይጠቀሳሉ። ይሁንና እነዚህ “ፍየል ወዲህ፣ ቅዝምዝም ወዲያ” ዓይነት አስተሳሰቦች ከአዋጁ 

መሰረታዊ ጉዳዩች ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት የላቸውም። 

እንደሚታወቀው በተለያዩ ወቅቶች የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም 

ደሳለኝም ይሁኑ እርሳቸው በበላይነት የሚመሩት የኮማንድ ፖስቱ ሴክሬታሪያት የስራ 

ኃላፊዎች እንደገለፁት፤ በአዋጁ አፈፃፀም ምክንያት የዜጎች ሰብዓዊ መብት እንዳይጣስ 

ብርቱ ቁጥጥርና ክትትል ይደረጋል። ለዚህም ሲባል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ገቢራዊ ሲሆን 

የአዋጁ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ ይቋቋማል። በህገ መንግስቱ አንቀፅ 93 ንዑስ አንቀፅ 6 

ሀ፣ ለ፣ ሐ እና መ መሰረት መርማሪ ቦርዱ፤ በአዋጁ ምክንያት የታሰሩ ግለሰቦችን ስም 

በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይፋ የማድረግና የታሰሩበትን ምክንያት የመግለፅ፣ በአዋጁ 

አፈፃፀም ወቅት የሚወሰዱ እርምጃዎች በማናቸውም ረገድ ኢ-ሰብዓዊ አለመሆናቸውን 

የመቆጣጠርና የመከታተል፣ ማናቸውም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አ-ሰብዓዊ መሆኑን 

ሲያምንበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም የሚኒስትሮች ምክር ቤት እርምጃውን 
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እንዲያስተካክል ሓሳብ የመስጠት እንዲሁም በአዋጁ እርምጃዎች ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት 

የሚፈፅሙትን ሁሉ ለፍርድ እንዲቀርቡ ማድረግ…ወዘተ. ስልጣንና ኃላፊነቶች 

ተሰጥተውታል።  

ይህ ህገ-መንግስታዊ ድንጋጌም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ በሚገባ ሰፍሯል። እናም ከዚህ 

አኳያ በአዋጁ አፈፃፀም ላይ ሊፈፀሙ የሚችሉ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች የመኖር 

ዕድላቸው የተመናነመ ይመስለኛል። ምናልባት ቢከሰትም ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት 

የመቆጣጠሪያ መንገድ ስላለ ችግሩን ወዲያውኑ ለማስተካከል ይቻላል።  

እርግጥ ሰብዓዊ መብቶች ዜጎች ሰው በመሆናቸው ብቻ የሚጎናፀፉት መብቶች እንጂ 

በአዋጅ የሚነጠቁት ቁስ አይደለም። ይህ መብትም ላለፉት 25 ዓመታት ዕውን እየሆነ 

መጥቷል። ይህን ዕውነታም እዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ህዝብ በሚገባ ይገነዘበዋል። ምንም 

እንኳን በመንገስት ውስጥ ያሉት ፈፃሚዎች ሰው በመሆናቸው መብቶቹ ‘እንከን አልባ’ 

በሆነ መንገድ ተከናውነዋል ሊባል ባይችልም፤ ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር መሰረታዊ 

የሰብዓዊ መብት አፈፃፀሞች ዕውን ሆነዋል።  

ለነገሩ አንዳንድ የውጭ ፅንፈኛ ኃይሎች እንደሚያስወሩት የከፋ ሁኔታ ባይሆንም፤ 

በአንዳንድ አስፈፃሚዎች አማካኝነት አልፎ…አልፎ ጥሰት ሊኖር ይችላል። እንኳንስ እኛ 

የመብቱ ጀማሪዎች ቀርቶ ምዕራባዊያንም ቢሆኑ ይህን መብት ሙሉ ለሙሉ ገቢራዊ 

አድርገውታል ማለት አይቻል—በተለያዩ ወቅቶች የመብቱ ጥሰት ጥያቄዎች ይነሳባቸዋልና። 

ያም ሆነ ይህ በሀገራችን ህገ መንግስት የህግ ከለላ ያለውና በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈፃፀም 

ወቅት እንዳይጣስ መርማሪ ቦርድ የተቋቋመለት የዜጎች የሰብዓዊ መብት፤ ሀገራችን 

ከምትከተለው ሰብዓዊ መብትን ከማክበርና ከማስከበር ፖሊሲ አኳያ ሊታጠፍ የማይችል 

ፅኑ አቋም መሆኑን መገንዘብ የሚገባ ይመስለኛል። 

ከተቃዋሚ ፓርቲዎች አኳያም ‘በአዋጁ ሰበብ አባላቶቻችን እየታሰሩ ነው’ የሚለው 

መሰረት የለሌለው ትችትም ከዚሁ አኳያ የሚታይ ነው። ምንም እንኳን እዚህ ሀገር ውስጥ 

የሚገኙ የሀገራችን ተቃዋሚዎች አዋጁን አስመልክተው በአሁኑ ወቅት የግንቦት ሰባት 

ልሳን የሆነው “ኢሳት”ን ተክቶ በመስራት ላይ ለሚገኘው ቪኦኤ (የአማርኛው ክፍል) 

ዓይነት ሚዲያዎች የሚያቀርቡት ትችት በምን ዓይነት ህጋዊ መንገድ እንደሚታይ 

ባላውቅም፤ በእኔ እምነት ግን በአስቸኳይ ጊዜ አፈፃፀም መመሪያው አንቀፅ 16 ላይ 
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“…ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ የሀገርን ሉዓላዊነት፣ ደህንነት እና ህገ መንግስታዊ 

ሥርዓቱን የሚፃረር ማናቸውም ጋዜጣዊ መግለጫ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ሚዲያዎች 

መስጠት ክልክል ነው” የሚለውን ድንጋጌ የተላለፉ ይመስለኛል። ‘ለምን?’ ቢሉ፤ እኔ 

እስከሚገባኝ ድረስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የወጣው፤ የሀገርን ሉዓላዊነትና ደህንነት 

ለማስጠበቅ ከማሰብ በመነጨ ስለሆነ ነው። እናም እነዚህ ወገኖች ይህን በአንድም ይሀን 

በሌላ መልክ የሀገርን ሉዓላዊነትና ደህንነትን ለማስጠበቅ የወጣን አዋጅ በመተቸት እግረ-

መንገዳቸውንም አሜሪካ ውስጥ የምትገኙ ‘አምሳያዎቻችን’ ስሙልን እያሉ ነው ማለት 

ይቻላል። ለነገሩ ተቃዋሚ ፓርቲዎቹም ቢሆኑ ሆን ብለው ዓይናቸውን በመሃረብ ለመሸፈን 

ካልፈልጉና ይህን ተረታቸውን በመናገራቸው ተራ የፖለቲካ ትርፍ በማግኘት መንግስትን 

ለማስጠላት አስበው ካልሆነ አሊያም ፈረንጆቹ እንደሚሉት “testing the water” (“ውሃው 

ይሞቃል ወይስ ይቀዘቅዛል” ብሎ የመሞከር ያህል) አዋጁን ብንደፍር ምን ይከተለናል 

የሚል ትንሽዬ ሙከራ እያደረጉ ካልሆነ በስተቀር፤ በቅን ልቦና ካሰቡት ከአዋጁ ጋር 

እየተፃረሩ መሆናቸውን የሚክዱት አይመስለኝም።  

ለነገሩ አንድ አዋጅ (ለዚያውም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ) ሲታወጅ ለአጠቃላዩ ህዝብ እንጂ 

በዚያች ሀገር ውስጥ ያሉትን የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትን ለማጥቃት አይደለም፤ ሊሆንም 

አይችልም። ‘ይኼ ተቃዋሚ ነው፣ ያኛው ደግሞ ደጋፊ ነው’ በሚል የተዛባ ስሌትም አዋጅ 

አይወጣም—ሁሉም ሰው በህግ ፊት እኩል ነውና። ይህም በሀገራችን ህገ መንግስት አንቀፅ 

25 ላይ “የእኩልነት መብት” በሚለው ስር፤ “ሁሉም ሰዎች በህግ ፊት እኩል ናቸው፤ 

በመካከላቸውም ማንኛውም ዓይነት ልዩነት ሳይደረግ በህግ እኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል። 

በዚህ ረገድ በዘር፣ በብሔር፣ በብሔረሰብ፣ በቀለም፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ፣ 

በማህበራዊ አመጣጥ፣ በሃብት፣ በትውልድ ወይም በሌላ አቋም ምክንያት ልዩነት 

ሳይደረግባቸው ሰዎች ሁሉ እኩልና ተጨባጭ የህግ ዋስትና የማገኘት መብት አላቸው” 

በሚል አግባብ በማያሻማ ሁኔታ ተገልጿል።  

ይህ ዕውነታም እዚህ ሀገር ውስጥ ህገ መንግሰቱን ተመርኩዘው የሚወጡ ህጎችና አዋጆች 

ማንኛውም ዜጋ በሚያራምደው የፖለቲካ አቋሙ አሊያም በሌላ ልዩነቱ ምክንያት ተለይቶ 

የሚፈፀምበት ምንም ነገር እንደሌለ ያረጋግጣል። ለነገሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 

የተደነገገበት የህገ መንግስቱ አንቀፅ 93ትም ይህ መብት በአዋጁ አንቀፅ አራት (ሐ) ላይ 

እንደማይጣስ በግልፅ ያስቀምጣል።  
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ይሁንና ይህ ማለት ግን አንድ ግለሰብ የፖለቲካ ፓርቲ አባል ስለሆነ ብቻ አዋጁን ተላልፎ 

ሲገኝ ተጠያቂ አይሆንም ማለት አይደለም። ማንኛውም ዜጋ በህግ የተደነገገን አዋጅ 

ከተላለፈ በዚያው ልክ መጠየቁ የሚቀር አይመስለኝም። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አንድ 

ግለሰብ ፖለቲከኛም ይሁን ጋዜጠኛ ወይም ዳኛ አሊያም ዘበኛ ህግን ተላልፎ እስከተገኘ 

ድረስ በህግ አግባብ መጠየቁ የግድ ነው።  

ከዚህ አኳያ የሀገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ ለእነ ቪኦኤ (አማርኛው ክፍል) ዓይነት 

ሚዲያዎች በሰጡት መግለጫ ላይ አባሎቻቸው ታስረው ከሆነ ህግን በመተላለፍ እንጂ 

የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባል ስለሆኑ አይደለም። እናም በእኔ እምነት አባሎቻቸው 

ታስረው ከሆነ ጉዳዩ መታየት ያለበት የሀገ የበላይነትን ከማስከበር አኳያ እንጂ በተቃዋሚ 

ፓርቲነት አባልነታቸው አይደለም። ህግ አስከባሪውም የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ 

ኃላፊነት፣ ስልጣንና ግዴታ ያለበት መሆኑን መገንዘብ የሚገባ ይመስለኛል።  

ያም ሆነ ይህ ግን የውጭ ፅንፈኛ ኃይሎችም ይሁኑ የሀገር ውስጥ አምሳያዎቻቸው፤ ህዝቡ 

የሰላሙ ባለቤት ሆኖ ሀገሩን ከሁከት ኃይሎች ለመከላከል በጥቆማና በማጋለጥ ስራ 

እያከናወነ ያለውን ተግባር በመመልከት፤ ይህን ህዝባዊ ድጋፍ ዓይቶ ብስጭት ውስጥ 

በመግባት “ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ” ዓይነት ሰበብ አስባቦችን በመደርደር ማስተጓጎል 

እንደማይቻል ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል።  

በአሁኑ ወቅት ህዝቡ አዋጁ የዜጎችን ሰብዓዊ መብት የማይጋፋ እንዲሁም ማንኛውንም 

ሰው በእኩል ዓይን የሚመለከት መሆኑን በመገንዘቡ አዋጁን ደግፎ የሁከት ባለሟሎችን 

እየጠቆመና እያጋለጠ ነው። እናም ይህን ህዝባዊ ድጋፍ በተራ አሉባልታ ለመለወጥ 

የሚደረገው የመግለጫ ጋጋታ ቦታ ይኖረዋል ብሎ ማሰብ የዋህነት ይመስለኛል—ህዝቡ 

ሰላሙን አጥብቆ ይሻልና።  

 

 

 


