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የመርማሪ ቦርዱ ተግባራት ተጠናክረው ይቀጥሉ!  
                                                  ዘአማን በላይ 11-14-16 

በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች ተከስቶ የነበረውን ሁከት በመደበኛው የህግ አሰራር 

ማስቆም ባለመቻሉ ሳቢያ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 93 

መሰረት እንደ ሁኔታው ሊያጥርና ሊረዝም የሚችል ለስድስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ 

ጊዜ አዋጅ መደንገጉ ይታወቃል። በህግ መንግስቱ አንቀፅ 93 ንዑስ አንቀፅ አምስት ላይ 

“በሀገሪቱ የአስቸኳይ አዋጅ በሚታወጅበት ወቅት የህዝብ ተወካዩች ምክር ቤት ከአባላቱና 

ከህግ ባለሙያዎች መርጦ የሚመድባቸው ሰባት አባላት ያሉት የአስቸኳይ ጊዜ መርማሪ 

ቦርድ ያቋቁማል። ቦርዱ አዋጁ በህዝብ ተወካዩች ምክር ቤት በሚፀድቅበት ጊዜ 

ይቋቋማል።” የሚል ግልፅ የሆነ ድንጋጌ ተቀምጧል።  

ይህን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ተከትሎም ፓርላማው ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀረበለትን 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በ15 ቀናት ውስጥ መርምሮ በማፅደቅ፤ የአዋጁን አፈፃፀም 

የሚመረምሩ የቦርድ አባላትን በህጉ መሰረት ሰይሟል። ተግባራቸውን በገለልተኝነት 

ይወጡ ዘንድም ተጠሪነታቸው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሆን አድርጓል። 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መርማሪ ቦርድም በህገ መንግስቱ አንቀፅ 93 ንዑስ አንቀፅ ስድስት 

መሰረት በተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት ስራውን ጀምሯል።  

ከእነዚህ ስራዎቹ ውስጥ በተቋቋመ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የታሰሩትን ሰዎች ስም 

ዝርዝርና የታሰሩበትን ምክንያት ለህዝብ ይፋ ማድረግ ነው። ይህን ተግባሩንም 

በትናንትናው ዕለት ጀምሯል። ቦርዱ እንደገለፀው፤ በትናንትናው ዕለት የ11 ሺህ 607 

ታሳሪዎችን ስም፣ ያሉበትን ቦታና የታሰሩበትን ምክንያት ተዘርዝሮ ወደ ክልሎችና 

ወረዳዎች ተልኳል። ታሳሪዎቹ ያሉበት ቦታም በየወረዳው በዝርዝር ይለጠፋል። 

በመሆኑም ማንኛውም የታሳሪ ቤተሰብና ዘመድ ከህዳር 3 ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ 

ታሳሪዎቹን መጠየቅ እንደሚችሉም አስታውቋል።  

የአዋጁ መርማሪ ቦርድ ታሳሪዎቹ ያሉበትን ቦታም ይፈ አድርጓል። በዚህ መሰረትም 

በአዲስ አበባ ማዕከል (ከአዲስ አበባ የተያዙ) በጠቅላላው 410 ሰዎች፣ ከዚህ ውስጥ ወንድ 

393 ሴት 17፤ በባህርዳር ማዕከል (ከሰሜንና ከደቡብ ጎንደር እንዲሁም ከምስራቅ ጎጃምና 

ከአዊ ዞኖች የተያዙ) በጠቅላላው 532 ሰዎች ሲሆኑ፣ ወንድ 441፣ ሴት ደግሞ 91 
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መሆናቸው ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም በዲላና በይርጋዓለም ማዕከላት (ከጌዴኦ ዞን 

የተያዙ) ጠቅላላ 2114 ሰዎች ሲሆኑ፤ ከእነዚህ ውስጥ ወንድ 2104፣ ሴት ደግሞ 10 

ናቸው።  

በዝዋይ አላጌ ማዕከልም (ከጉጂ ዞኖች እንዲሁም ከምዕራብና ከምስራቅ ሐረርጌ የተያዙ) 

በጠቅላላው 3048 ሰዎች ሲሆኑ፤ ከእነዚህ ውስጥ ወንድ 2957፣ ሴት 91 መሆናቸው 

ታውቋል። በጦላይ ማዕከል ደግሞ (ከቄለም ወለጋ፣ ከአርሲ፣ ከምዕራብ አርሲና ከምስራቅ 

ሸዋ የተያዙ) በጠቅላላው 4329 ሰዎች ሲሆኑ፤ ከእነዚህ ውስጥ ወንድ 4193፣ ሴት ደግሞ 

136 ናቸው። በአዋሽ ማዕከል (ከፊንፊኔ ዙሪያ ከሰሜንና ምስራቅ ሸዋ የተያዙ) በጠቅላላው 

1174 ሰዎች ሲሆኑ፤ ከእነዚህ ውስጥ ወንድ 1172፣ ሴት ደግሞ ሁለት ናቸው። የተያዙት 

ሰዎች የታሰሩበት ቦታ ከአካባቢያቸው እንዳይርቅ መደረጉን መታዘቡንም መርማሪ ቦርዱ 

ገልጿል። 

በህገ መንግስቱ መሰረት መሰረት ቦርዱ ሰዎቹ የታሰሩበትን ምክንያቶችንም ዘርዝሯል። 

በመሆኑም ከላይ በየማዕከላቱ የሚገኙት የተጠቀሱት ታሳሪዎች ሁከት በመፍጠር፣ ሁከት 

በማነሳሳት፣ ሽብር በመንዛትና አለመረጋጋትን በመፍጠር፣ የግለሰቦችን ቤት፣ ህዝባዊና 

መንግስታዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን በማቃጠል፣ ኢንቨስትመንትን በማውደም፣ 

የመንግስት፣ የህዝብና የግለሰቦችን ንብረት በመዝረፍና በማቃጠል እንዲሁም ማህበራዊ 

አገልግሎቶች እንዲቋረጡ በማደረግ ምክንያት መታሰራቸውን ቦርዱ አስረድቷል።  

ከዚህ በተጨማሪም መንገድ በመዝጋትና ተሽከርካሪዎችን በማውደም፣ በቦምብና በጦር 

መሳሪያዎች በፀጥታ ኃይሎች ላይ ጥቃት በማድረስና በመግደል፣ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማን 

በመቅደድና በማቃጠል፣ ሀገራችን በአሸባሪነት የሰየመቻቸውን ድርጅቶችን ሰንደቅ ዓላማ 

በማውለብለብ፣ የአሸባሪ ኃይሎችን የሽብር ቅስቀሳና መልዕክቶችን በማሰራጨት፣ ህገ ወጥ 

የጦር መሳሪያ በመነገድና በማዘዋወር እንዲሁም ለፀረ ሰላም ድርጊት እንዲውል በማድረግ፣ 

አጥፊዎችን በመደበቅና በመተባበር እንዲሁም ነውጡን በግንባር ቀደምትነት 

መምራታቸው ለመታሰራቸው ምክንያት መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርዱ 

አብራርቷል።  

እንደ እውነቱ ከሆነ ቦርዱ ስራ በጀመረ ማግስት ይህን መሰሉን ውጤት ይዞ መቅረቡ 

ሊበረታታ የሚገባው ይመስለኛል። “ለምን?” ቢባል፤ ተግባሩ ህገ መንግስቱን ተፈፃሚ 
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ከማድረግ አኳያ የሚመዘን ስለሆነ ነው። ይህ ሁኔታም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት 

የህግ የበላይነት እንዳይጣስ ያደርጋል። ሁሉም ሰው በህግ ፊት እኩል ነው ኃላፊነቱን 

የሚለውን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ገቢራዊ ለማድረግ የሚያስችል መሆኑም 

አያጠያይቅም።  

ታዲያ ይህ የቦርዱ ህገ መንግስታዊ አሰራር እንደተጠበቀ ሆኖ፤ አሁንም ግን ቦርዱ በህገ 

መንግስቱ ላይ የሰፈሩትን ኃላፊነቶችን በሂደት መወጣት ያለበት ይመስለኛል። በመሆኑም 

በህገ መንግስቱ አንቀፅ 93 ንዑስ አንቀፅ ስድስት ስር ከ “ሀ” እስከ “ሠ” ድረስ 

የተዘረዘሩትን ድንጋጌዎች ገቢራዊ በማድረግ፤ ህገ መንግስታዊ ኃላፊነቱንና ተግባሩን 

በብቃት መፈፀም ይጠበቅበታል።  

እናም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሚወሰዱት ርምጃዎች በማናቸውም ጊዜ ኢ-ሰብዓዊ 

አለመሆናቸውን መቆጣጠርና መከታተል ይኖርበታል። እንደሚታወቀው በተለያዩ ፅንፈኛ 

የመገናኛ ብዙሃንና እንደ ቪኦኤ (የአማርኛው ክፍል) ዓይነት የተለያዩ ፖለቲካዊ ፍላጎት 

ያላቸው ሚዲያዎች እንዲሁም ሀገራችን ሁሌም በትርምስ ውስጥ እንድትኖር የሚሹ 

አካላትን አሉባልታንም መሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ ዕውነታ ተንተርሶ ሃቁን በመግለፅ 

ርቃኑን ማሳየት አሊያም ትክክለኛ ከሆነም ስህተትነቱን ማመላከት ያለበት ይመስለኛል። 

በእነዚህ ፅንፈኛና የፖለቲካ ዝማሜ ባላቸው ሚዲያዎች አማካኝነት የሚተላለፉና 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተዓማኒነት ለማጉደፍ የሚሰነዘሩ ጉዳዩች ካሉም ክትትል 

በማድረግና ያገኘውንም ግኝት ለህዝብ በማሳወቅ የሚነዙትን ውዥንብሮች የማጋለጥ 

ተግባሩን መፈፀም አለበት እላለሁ። 

ለምሳሌ በቅርቡ በአንዳንድ ሚዲያዎች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት ‘እናት ልጇ 

ተገድሎ ተሰጣት’ በሚል የሚናፈሱ ወሬዎችን እየሰማን ነው። እርግጥ እንዲህ ዓይነት ነገር 

ተፈፅሞ ከሆነ፤ ስህተትነቱ አጠያያቂ አይሆንም። በወንጀል የሚያስጠይቅ ጭምርም ነው። 

ሆኖም ይህን መሰሉን ችግር ተፈፅሞ ከሆነ፤ በተጨባጭ ማስረጃዎች ላይ ተመስርቶ ርምጃ 

እንዲወሰድ ማድረግ ይገባል። ይህ ደግሞ የመርማሪ ቦርዱ ተግባርና ኃላፊነት በመሆኑ 

ከወዲሁ መታሰብ ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል።    

በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈፃሚዎች አሊያም አንዳንድ የፀረ-ሰላም ኃይሎችን አጀንዳ 

ለማሳካት ሲሉ በሚንቀሳቀሱ አካላት አማካኝነት ከአዋጁ መሰረታዊ እምነትና አሰራር 
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ውጭ የሚፈፀም ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት ካለም ይህን ፈልፍሎ በማውጣት ሊያሳውቅና ተገቢው 

የማስተካከያ ርምጃም እንዲወሰድ ማድረግ ይኖርበታል። በአዋጁ አስፈፃሚዎች በኩል 

በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የሚስተዋሉ ህፀፆች ካሉና ህፀፆቹም ኢ-ሰብዓዊ መሆናቸውን 

ሲያምን በህጉ መሰረት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አሊያም ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በማሳወቅ 

ርምጃው እንዲስተካከል ሃሳብ ማቅረብ የቦርዱ ተግባርና ኃላፊነት ነው።  

እንዲሁም አንዳንድ የሀገራችንን ሰላምና መረጋጋት የማይሹ የውጭና የውስጥ ኃይሎች 

የተለያዩ አጥፊ ተግባራትን በተቀናጀ ሁኔታ በመፈፀም ‘መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ 

እንዲህ እያደረገ ነው’ በሚል ገፅታን የማጠልሸት ተግባር ሊፈፅሙ ይችላሉ። መርማሪ 

ቦርዱ የእነዚህን ኃይሎችና የተላላኪዎቻቸውን ማንነት በሚገባ በመፈተሽ ተገቢው ህጋዊ 

የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ መትጋት ይኖርበታል። በአጠቃላይ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ 

ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት የሚፈፅሙ ግለሰቦችንና ህጋዊ ሰውነት ያላቸውን አካላት ሁሉ ለፍርድ 

እንዲቀርቡ በማድረግ የተጣለበትን ህዝባዊና ህገ መንግስታዊ ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል 

እላለሁ። 

እርግጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ ኃላፊነቱ በዚህ ብቻ የሚያበቃ 

አይደለም። ምናልባትም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲቀጥል የሚጠይቅ ጥያቄ ለህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት በሚቀርብበበት ወቅት፤ የቦርዱ ተጠሪነት ለምክር ቤቱ እንደመሆኑ 

መጠን አስተያየቱን የማቅረብ ኃላፊነትም ተጥሎበታል። እርግጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ 

ባለቤት ህዝቡ ነው። ህዝቡ ከፀጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት የሰላም ባለቤትነቱን 

እያረጋገጠ ነው። ከታሪክም ይሀን ካለፉት የሀገራችን ልምድ መገንዘብ እንደሚቻለው፣ 

ህዝብን ማዕከል በማድረግ የሚከናወኑ ማናቸውም ተግባራት ፍሬያቸው ያማረ ይሆናል። 

እናም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ህዝቡ በሁከቱና በብጥብጡ የተሳተፉ አካላትን ለፀጥታ 

ኃይሎች አሳልፎ ከመስጠት ባሻገር፤ ራሱ የሰላሙ ዘብ በመሆን የተረጋጋ የፀጥታ ሁኔታን 

እየፈጠረ ነው። 

ይህ ሁኔታም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የወጣበት ምክንያቶች እንዲቀረፉ እያደረገ ነው። 

በዚህም ሳቢያ ለራሳቸው ደህንነት ሲባል ከአዲስ አበባ 40 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውጭ 

ሲንቀሳቀሱ እንዲያሳውቁ ገደብ ተጥሎባቸው የነበሩት የውጭ ዲፕሎማቶች፤ በህዝቡ 

ሁለንተናዊ የሰላም ርብርብ አማካኝነት በተገኘው ሰላምና መረጋጋት ምክንያት ገደቡ 

ሙሉ ለሙሉ ሊነሳ ችሏል። ሌሎች የአዋጁ አፈፃፀም መመሪያዎችም አንፃራዊ ሰላም 
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ሲፈጠር እንደ ሁኔታው እየታዩ መላላታቸው የሚቀር አይመስለኝም። አንዳንዶቹም 

ከወዲሁ እንዲላሉ እየተደረጉ ነው።  

ቦርዱ ለስድስት ወራት የሚዘልቀውን አዋጅ አፈፃፀም ከስር ከስር የመመርመር ተግባርና 

ኃላፊነት የተሰጠው በመሆኑ፤ በእነዚህ ወራቶች ውስጥ ያሉትን አዎንታዊና አሉታዊ 

ለውጦችን በመቃኘት ለአዋጁ መርዘም ወይም አለመርዘም የራሱን ሃሳብ ይዞ መቅረቡ 

አይቀርም። በዚህ ረገድም የሀገራችን ሰላም ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ የበኩሉን ድርሻ 

እንደሚወጣ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻል ይመስለኛል—ስራውን በጀመረ ጥቂት ቀናት 

ውስጥ ያከናወናቸው ተግባራት አጠቃላይ ቁመናውን የሚናገሩ ናቸውና። መርማሪ ቦርዱ 

የሚያከናውናቸው ተግባራት ለሰብዓዊ መብቶች ዋስትና የሚሰጡ በመሆናቸው መጠናከር 

ይኖርባቸዋል። በአጠቃላይ ከላይ በጥቂት ጊዜ ውስጥ የተከናወኑትን ጨምሮ መከናወን 

አለባቸው በማለት የጠቀስኳቸው የመርማሪ ቦርዱ ህገ መንግስታዊ ተግባራት፤ ግለታቸው 

ሳይቋረጥ አሊያም ከጅምሩ ከተከናወነው ፍጥነት በላይ ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል። ይህ 

እንዲሆን ደግሞ እያንዳንዱ ሀገር ወዳድ ዜጋ ለቦርዱ የበኩሉን ድጋፍ ማድረግ 

ይጠበቅበታል እላለሁ።  


