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የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በባለቤትነት 

እየመራ የሚገኝ ህዝብ 

ዮናስ 11-07-16 

 

በቅርቡ ከወጣውና የ6 ወራት እድሜ ከተሰጠው የአስቸኳይ ጊዜ ጋር ተያይዞ በጽንፈኛ 

ሚዲያዎች በኩል ዛሬም በነቀፌታ የተሞሉ እና ይልቁንም የሃገሪቱን መፈራረስና 

መተራመስ የሚሹ ሃይሎች እንዳልተኙ አመላካች የሆኑ ዘገባዎች እየወጡ ነው። ስለሆነም 

ስለሃገራችን ሰላምና እድገት የነዚህን ሃይሎች ሴራ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሰሞንኛ 

ውጤትና መርሆ አኳያ መሞገት ተገቢ ይሆናል። የዚህ ተረክ መነሻና መድረሻም ይኸው 

ነው። 

 

ኢትዮጵያን የሚጎበኙ የውጭ ሃገር ቱሪስቶች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ በመቀነስ ላይ መሆኑን 

ከተመለከተው ጀምሮ፤ በምስራቅ ኦሮሚያ እና መዳወላቡ ዙሪያ  የልዩ ግብረ-ሀይል አባላት 

ታጋይ በመምሰል የኦሮሞን ትግል የተቀላቀሉ መስለው ታጋዮችን እንዲመቱ ተልእኮ 

ተሰጥቷቸዋል  እስከሚሉ የሁከት እና አሉባልታን መሰረት ያደረጉት የትርምስ ዘገባዎች 

የዚህ ተረክ መነሻዎች ናቸው። 

 

እነዚህ ሚዲያዎች በተለይም ጽንፈኛው ሚዲያ አሁን ድረስ የተለያዩ አፍራሽ፣ አደናጋሪ 

እና ህብረተሰቡን ውጥረትና ስጋት ውስጥ ሊከቱ የሚችሉ ዘገባዎችን በማውጣት ስራ ላይ 

የተጠመዱ ሲሆን፣ በተለይም ህብረተሰቡ መንግሥት ላወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 

እንዳይታዘዝ የማነሳሳት፣ በወጣቱ ላይ የአፈና፣ የድብደባ እና የጅምላ እስር እርምጃዎች 

እየተወሰዱ እንደሆነ አድርጎ ፕሮፖጋንዳ የመንዛት፣ እንዲሁም በኦሮሚያ እና አማራ 

ክልሎች የሚኖሩ ወጣቶች መንግሥትን ለመታገል እየተደራጁ ወደ ጫካ ገብተዋል የሚሉ 

ፕሮፖጋንዳዎች እየነዙ ነው። 

 

ያም ሆኖ ግን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እንኳ ትተን ነባራዊ ሃቁን ስንመለከት ቀደም ብሎ 

በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ተከስቶ የነበረው ሁከት  ከሕዝብ ጋር እየተደረጉ ባሉ ግልጽ 

ውይይቶች ይልቁንም በጀርባቸው ድብቅ አጀንዳ ለሌላቸው የህዝብ ትክክለኛ ጥያቄዎች 
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መልስ መስጠት ከመጀመሩ ጋር ተያይዞ  ሁኔታው ወደ ሰላማዊ መንገድ እየገባ መሆኑን 

በሁሉም ክልሎች የሚገኙ ዜጎች እየመሰከሩ ነው። በቀጣይም መንግሥት የሕዝቡን ሰላም 

ለማስከበር እና ያሉበትንም ችግሮች ለማስተካከል እያደረጋቸው በሚገኙ ሕዝባዊ 

ምክክሮች ችግሮች እየተስተካከሉ እንደሚሄዱ አመላካች የሆኑ አስተያየቶችም ከያቅጣጫው 

እየተሰጡ ነው። በተግባርም በሁሉም አቅጣጫዎች እያደረግን ባለው ጉዞ ወደነበርንበት 

መመለሳችንን ማረጋገጥ በቻልንበት አግባብ እንዲህ አይነት ሰበካዎች እሳቱን እንለኩሰው 

እናንተ ሙቁት የሚሉ ራስ ወዳድ ጽንፈኞች ባህሪ ስለመሆኑ አረጋጋጭ ናቸው። 

 

ይህ ብቻ አይደለም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስቀድሞም ጽንፈኛ ሚዲያዎች ሃገሪቱን 

የሁከት ቀጠና ለማድረግ የሄዱበትን አፍራሽ መንገድ በተለያዩና ህይወትንም ጭምር 

ባሳጡ ምክንያቶች የተገነዘበው ሕዝብ ለአፍራሽ ሃይሎች አልተባበርም የሚል ምላሽ 

በመስጠቱ ምክንያት ሕዝቡ በራሱ የአካባቢውን ሰላም ማረጋገጥ መቻሉም ተረጋግጦ 

ሲያበቃ ዛሬም ያንኑ ማቀንቀን የራስ ወዳድ ጽንፈኞች መገለጫ ባህሪ ነው። 

 

በኢትዮጵያ ተግባራዊ የተደረገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ በርካታ አስጎብኚ 

ድርጅቶች ወደ ኢትዮጵያ ሊያደርጉ የነበረውን የጉዞ ፕሮግራም ሰርዘዋል የሚሉት 

ጽንፈኞች  በኢትዮጵያ ተግባራዊ መሆን በጀመረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሳቢያ የቱሪስት 

ዘርፉ በከፍተኛ ሁኔታ ክስረት እንዳጋጠመው ከመንዛትም አልፈው አዋጁ በመገናኛ 

ብዙኃን እና በጋዜጠኞች ላይ ከሚያሳድረው ተፅዕኖ በዘለለ እና በሰፋ መልኩ አጠቃላይ 

በሕዝቡ መሠረታዊ መብት ላይ ክልከላ አድርጓል የሚሉ ይልቁንም ተባባሪ ሆነው 

በለኮሱት እሳት የጠፋውን የሰው ህይወትና ንብረት ያላገናዘቡ አስተያየቶችን እነርሱን 

በሚመስሉት ጽንፈኛ ሚዲያዎች በኩል ዛሬም  እየሰጡ ይገኛሉ እና የአዋጁን ህጋዊነትና 

ምክንያታዊነት ማብራራት ተገቢ ነው።  

ሰላም በጣም መሠረታዊ ከሚባሉ የሰው ልጆች እና የሃገር ቁልፍ ጉዳይ ነው። ሰላም ከሌለ 

ልማትና ዕድገት አለመኖራቸው አያከራክርም፡፡ በህይወት የመኖርና ከአካላዊ ደኅንነት 

የተያያዙ ይልቁንም የሰው ልጆች በተፈጥሮአቸው ሊያገኙ የሚገባቸውን እና ማንም 

ከልካይና ነሺ የማይሆንባቸው መብቶች ሁሉ የሚደፈጠጡ መሆኑም አያጠያይቅም፡፡ 

ላሳለፍናቸው በርከት ያሉ ወራት ባጣነው ሰላምና መረጋጋት የዜጎች ህይወት መጥፋቱን 
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እና ያለነውም የደኅንነት ስጋት ገጥሞን የነበረ መሆኑ እሙን ነው። ስለዴሞክራሲም ሆነ 

ስለሰብዓዊ መብቶች መነጋገር የምንችልባቸው ማህበራዊ ሚዲያዎች ተቃራኒ ሆነው 

እንዳልበጠበጡን አሁን በአዋጁ ካገኘነው ፋታ አንጻር መብታቸው ተጣሰ የማለትን “በጎ” 

አሳቢነት ምን አመጣው ፡፡ በአገራችን ያጋጠሙ ችግሮችን ዘለቄታዊ በሆነ መንገድ 

ለመቅረፍ የሚያስችል ሁኔታ ያልነበረ መሆኑን በአይኑ ላየ ህብረተሰብ እንዲህ አይነቱን 

ሰበዝ መዘዛ ምን አመጣው፡፡   

በቅርቡ በተለያዩ ሥፍራዎች በደረሱ የሕይወት መጥፋቶች፣ የአካል ጉዳቶችና መጠነ ሰፊ 

የአገር ሀብት ውድመቶች ምክንያት አገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የፀጥታ ሥጋት ውስጥ መውደቋ 

የአዋጁ መነሻ መሆኑን ለተገነዘበ እና በተግባርም ላስተዋለ ህዝብ እንዲህ አይነቶቹ 

ዘገባዎች ተራ ተረታ ተረቶች መሆናቸው አያጠያይቅም፡፡ በዚህ ብቻ አይደለም ከዚህ 

አዋጅ መደንገግ በኋላ በአንፃራዊ ሁኔታ ሰላምና መረጋጋት መታየቱን በአይኑ የተመለከተ 

ህዝብ የአዋጁን ትክክለኝነት ጥያቄ ላይ የሚጥሉ ስብከቶችን የሚሰማበት ጆሮ 

አይኖረውም፡፡   

በቅርቡ ያየናቸው ባለቤት አልባ ነውጦች ለውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ጭምር 

አጋልጠውን ለአስከፊ ውድመቶች መዳረጋቸውን ዝም ብሎ ሲመለከት ከቆየ በኋላ አዋጁን 

ማጣጣል ሊበሏት ያሰቧትን አሞራ ይሆናል፡፡ በነዚህ ነውጦች ምክንያት የህዝቡ ሰላምና 

ፀጥታ በመደፍረሱና ደኅንነቱ ለአደጋ ሲጋለጥ መንግስት ማድረግ የነበረበትን ሁሉ 

አድርጎም ስጋቱ ወደሃገር ህልውናም በተጠጋ ጊዜ  የነበረውና የሚኖረው ህጋዊ አማራጭ 

ይኸው አዋጅ ብቻ መሆኑንም ህዝቡ በሚገባ የተገነዘበ ሲሆን ይልቁንም ዘግይቷል የሚል 

አስተያየት መስጠቱ ጽንፈኞቹ ሰሚ ጆሮ ስለማጣታቸው የሚያመላክት ነው፡፡ 

ሰላምና የህግ የበላይነት ሲኖሩ ለጠብ፣ ለጭቅጭቅ ብሎም ለግጭት የሚዳርጉ ጉዳዮች 

በሰላማዊ ውይይትና ምክክር መፍትሔ ያገኛሉ፡፡ ለዚህ ደግሞ ሁሉም ወገን ህግ ማክበር 

ይኖርበታልና አዋጁ ዘግይቷል መባል ሲገባ ነቀፌታው ተራ ምልከታ ይልቁንም የትርምስ 

ናፍቆት የወለደው ነው፡፡ የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነው ህገ መንግሥት የያዛቸው መሠረታዊ 

መብቶችና ነፃነቶች ሲከበሩ የህግ የበላይነት መረጋገጡ አያጠያይቅም፡፡ ፍትህ መስፈኑና 

እኩልነትና እኩል ተጠቃሚነት መኖሩም በተመሳሳይ፡፡ ከሁሉ በላይ ደግሞ ዴሞክራሲ 

በተግባር ይታያል፡፡ ልዩነቶችን በኃይል ሳይሆን በዴሞክራሲያዊ መንገድ መፍታት 
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ይለመዳል፡፡ ከአሉባልታ፣ ከሐሜትና ከጥላቻ የፀዳ ምክንያታዊ ትውልድ ይፈጠራል፡፡ 

ልዩነትን ያከበረና የአስተሳሰብ ደረጃው የዳበረ ማኅበረሰብ ውይይትን ያስቀድማል፡፡ 

ኃይልና አፍራሽ ድርጊቶች የኋላቀርነት ማሳያ ሆነው እንዲቀሩ ደግሞ በመረባረብ ላይ ነኝ 

የሚል መንግስት እንዲህ አይነት ነውጥ በገጠመው ጊዜ ተረጋግቶ መልስ መስጠት 

የሚያስችለውን የጸጥታ እድል መፍጠር ተግባሩና ግዴታው ነው፡፡ 

አዋጁን ተከትሎ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት ወደ ሥራ በገባ በጥቂት ቀናት ውስጥ ብቻ 

በርካታ ተጠርጣሪዎችን፣ የተዘረፉ ንብረቶችንና የጦር መሣሪያዎችን በቁጥጥር ስር 

ማድረጉ ሌላኛው የአዋጁን ተገቢነት የሚያሳይ አስረጅ ነው።   

በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ገብተው የሚማሩ ተማሪዎች አዋጁ ከስጋት ነጻ ሆነው 

ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ እንዳስቻላቸው በይፋ ሲናገሩ እያደመጥንና እያየን  እንዲህ 

አይነት ሰበካ የሚሆነው ቅብዝብዝነት ነው። ይህ ብቻ መች ሆኖ፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን 

በማስፈጸሙ ሂደት ከሕዝብ ጋር የተደረጉ ውይይቶችን እና ሕዝቡ ለሰላሙ መረጋገጥ 

በባለቤትነት ለመስራት ያሳየውን ቁርጠኝነት በተጨባጭ እያየ ለሚገኝ ህዝብ እንዲህ 

አይነት ሰበካ ከተራ ፕሮፖጋንዳም የወረደ ዋልጌነት ነው። 

 


