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ከሁከት አዙሪት ለመውጣት ለወጣቶች ተጨባጭ  

ተስፋ ይፈጠር 

ብ. ነጋሽ 10-25-16 

የአስቸኳይ ግዜ አዋጁ ታውጆ ተግባራዊ መደረግ ከተጀመረ ሶስተኛ ሳምንቱን ይዟል። 

የኢፌዴሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ግዜ አዋጁን አውጥቶ ተግባራዊ ማድረግ 

በጀመረ በአስራአራተኛው ቀን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ምክር ቤቱ አዋጁን 

አጽድቆታል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋጁን ባፀደቀበት ወቅት፣ ማለትም መስከረም 

28፣ 2009 ዓ/ም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በእረፍት ላይ ስለነበረ በአስራአምስት ቀናት 

ግዜ ውስጥ እንዲያቀርብ የህገመንግስቱ አንቀጽ 93፣ ንዑስ አንቀጽ 2 ፊደል ተራ ‘ሀ’ 

ይፈቅዳል። ይህ አንቀጽ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በስራ ላይ ባልሆነበት ወቅት 

የሚታወጅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረብ ያለበት አዋጁ 

በታወጀ በአስራ አምስት ቀናት ውስጥ ነው ይላል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

የአስቸኳይ ግዜ አዋጁን ባጸደቀበት ወቅት በህገመንግስቱ አንቀጽ 93፣ ንኡስ አንቀጽ 5 

መሰረት የአስጀቿይ ግዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ አቋቁሟል። የዚህ ቦርድ ተግባር 

በአስቸኳይ ግዜ አዋጁ አተገባበር ጋር በተያዘ በዜጎች ላይ ሊፈጸም የሚችል የሰብአዊ 

መብት ጥሰትን የሚከታተል ነው። 

ይህ የህገመንግስት አንቀጽ፣ በሃገሪቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚታወጅበት ወቅት የህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ከአባላቱና ከህግ ባለሙያዎች መርጦ የሚመድባቸው ሰባት አባላት 

ያሉት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ ያቋቁማል፤ ቦርዱ አዋጁ በህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት በሚጸድቅበት ጊዜ ይቋቋማል ይላል። በዚህ መሰረት ምክር ቤቱ 

አዋጁን ባጸደቀበት እለት ቦርዱነ ሰይሟል። ንኡሰ አንቀጽ 6 ላይ ደግሞ የቦርዱ ስጣንና 

ሃላፊነቶች ተዘርዝረዋል። እነዚህም፤ 

ሀ. በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት የታሰሩትን ግለሰቦች ስም በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ 

ይፋ ማድረግና የታሰሩበትን ምከንያት መግለጽ፤ 
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ለ. በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት የሚወሰዱት እርምጃዎች በማናቸውም ረገድ ኢ-ሰብዓዊ 

አለመሆናቸውን መቆጣጠርና መከታተል፤ 

ሐ. ማናቸውም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እርምጃ ኢ-ሰብዓዊ መሆኑን ሲያምንበት ጠቅላይ 

ሚኒስትሩ ወይም የሚኒስትሮች ምክር ቤት እርምጃውን እንዲያስተካክል ሃሳብ መስጠት፤ 

መ. በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እርምጃዎች ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት የሚፈጽሙትን ሁሉ ለፍርድ 

እንዲቀርቡ ማድረግ፤ 

ሠ. የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲቀጥል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄ ሲቀርብ 

ያለውን አስተያየት ለምክር ቤቱ ማቅረብ።  

የአስቸኳይ ግዜ ኣወጁን የሚያስፈጽመው በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ኮማንድ ፖስትም 

ተቋቁሞ ስራውን ጀምሯል። ኮማንድ ፖስቱ የተጣለበትን ሃላፊነት የሚያስፈጽምባቸው 

ደንብና መመሪያም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተዘጋጅቷል። የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ 

ማስፈጸሚያ መመሪያው በሶስት ክፍል ማለትም ክፍል 1 የተከለከሉ ተግባራት፣ ክፍል 2 

የተከለከሉ ተግባራት ተፈጽመው ሲገኙ ስለሚወሰድ የአስቸኳይ ግዜ እርምጃ፣ ክፍል 3 

ተሃድሶና ፍርድ ቤት ስለማቅረብ  በሚሉ  ክፍሎችና የተዋቀሩ 31 አንቀጾች አሉት። 

ኮማንድ ፖስቱ በጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ የሚመራ ሲሆን፣ የመከላከያ 

ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ ሴክሬታሪያት ሆነው ተመድበዋል። ይህ የአስቸኳይ ግዜ 

አዋጁን የሚተገብረው ኮማንድ ፖስት የመከላከያ ሰራዊትን፣ የፌደራል ፖሊስን፣ የክልል 

የፖሊስ ሰራዊትን በማቀናጀት ከፌደራል እስከ ቀበሌ የተዋቀረ ነው።  

በአስቸኳይ ግዜ አዋጁና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ይህን ያህል ብዬ፣ የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ 

ለማውጣት ያስገደደው ነባራዊ ሁኔታ ምን እንደሚመስል ወደመመልከት ልሸጋገር። 

የኢፌዴሪ ህገመንግስት 93  የውጭ ወራሪ ሲያጋጥም ወይም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን 

አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከሰትና በተለመደው የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቋቋም 

የማይቻል ሲሆን፣ ማናቸውም የተፈጥሮ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የህዝብን ጤንነት አደጋ 

ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት፥ የፌደራሉ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ 

ጊዜ አዋጅ የመደንገግ ስልጣን ያለው መሆኑን ይደነግጋል። 
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እንግዲህ የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ ማወጅን የግድ ያለው ሁኔታ ህገመንግስታዊ ስርአቱን 

አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ያጋጠመ መሆኑ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያውቀው፣ 

በአንድ በኩል ከህዝብ ፍላጎትና ውሳኔ ውጭ ሃገር የመገንጠል ዓላማቸውን ለማሳካት 

የሚንቀሳቀሱ ኦነግን የመሳሰሉ የጠባብ ብሄረተኞች ቡደኖች፤ በሌላ በኩል አሁን ያለውን 

የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ያረጋጋጠ ፌደራላዊ ስርአት 

ንደው አሃዳዊ ስርአት ለመመስረት የሚባዝኑ ግንቦት 7ን የመሳሰሉ ቡድኖች 

ህገመንግስታዊ ስርአቱን በማንኛውም መንገድ በሽብርተኝነት ጭምር ለመናድ ሲንቀሳቀሱ 

ቆይተዋል። መላው ሲጠፋቸው ደግሞ የጠላቴ ጠላት በሚል ከሁለትና ሶስት ወራት 

የማያልፍ ወዳጅነት መስርተው ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸውም ይታወቃል። የመገንጠሉም ሆነ 

አሃዳዊ ስርአት የመመስረቱ የትምክህተኞችና የጠባብ ብሄረተኞች ዓላማ ግዜው ያለፈበት 

ከጥቂቶች ያለፈ የህዝብ ድጋፍ የሌለው በመሆኑ ቡድኖቹ ህገመንግስታዊ ስርአቱን ንደው 

ዓላማቸውን ለማሳካት ያደረጉት ጥረት የህልም ሩጫ ሆኗል። 

ይሁን እንጂ አልፎ አልፎ የህዝብን ጥያቄ አስታከው በመግባት አውዳሚ ሁከቶችን 

የሚቀሰቅሱበት አጋጣሚዎች አላጡም። በተለይ ከባለፈው ዓመት መግቢያ ጀምሮ፣ 

የዜጎችን በተለይ የወጣቶችን ተገቢ ቅሬታዎች መሰረት ያደረጉ ጥያቄዎችን በመጥለፍ 

ለህይወት መጥፋትና የአካል ጉዳት እንዲሁም ለከፍተኛ የህዝብና የመንግስት ንብረት 

ውድመት ምክንያት የሆኑ ሁከቶችን እንዲቀሰቀሱ ማድረግ ችለዋል። 

ይህ ሁኔታ በኦሮሚያና በአማራ ክለሎች አልፎ አልፎም በደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ክልል አጋጥሟል። ይህ ሁከት በየክለሎቹ እየተፈራረቀ ቦግ እልም ሲል ቆይቶ፣ 

በተለይ በነሃሴ ወር በአማራ ክልል በባህዳር ከተማና አካባቢው የግል ኢንቨስትመንት 

ተቋማትን፣ ህዝብ የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን፣ የግለሰቦች 

መኖሪያ ቤቶችንና ወንጀለኞች የሚጠበቁበትን ማረሚያ ቤቶች ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶች 

ወደመፈጸም ተሸጋግሯል። በመቀጠል መስከረም 22፣ 2009 ዓ/ም በኦሮሚያ የሚከበረውን 

ኢሬቻ የተሰኘ ታላቅ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ሁነት ላይ በተደራጀ ሁኔታ በተካሄደ ሁከት 

ከ50 በላይ ሰዎች ህይወት እንዲጠፋ ወደ መቶ የሚጠጉ የአካል ጉዳት እንዲደርስባቸው 

ተደርጓል። ከዚህ በኋላ የሰዎች ሞትና የአካል ጉዳት የደረሰው በጸጥታ ሃይል እርምጃ 

እንደሆነ በማስመሰል በማህበራዊ ሚዲያ ውዥንብር በመንዛትና በተመረጡ አካባቢዎች 

አደራጅተው ባዘጋጇቸው የሁከት ቡድኖች የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ተቋማትንና 
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መገልገያ ፋሲሊቲዎችን ኢላማ ያደረገ የማውደም ጥቃት እንዲፈጸም አድርገዋል። 

ማረሚያ ቤቶችን በማቃጠል ወንጀለኞች እንዲያመልጡ ተደርጓል። የፖሊስ ጣቢያዎችን 

በማቃጠል የጦር መሳሪያ ዘረፋ ተፈጽሟል። 

ይህ በኦሮሚያ ውስጥ የተፈጸመ ከ350 የክለሉ ወረዳዎች 50 ያህል ወረዳዎችን ያዳረሰ 

ሁከት የተደራጀና በውጭ ሃገራት በመሸጉ ከሃገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር የተዋዋሉ 

ቡድኖች የሚመራ በመሆኑ አደገኛ ይዘት ነበረው። የውድመት መጠኑም ከፍተኛ ነበር። 

በዚህ ሁከት የደረሰውን ውድመት መጠን ለመረዳት ያህል የተወሰኑትነ ላስታውስ።  

የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ይፋ ባደረገው መረጃ በመላው 

ኦሮሚያ ከ52 በላይ ፋብሪካዎች በእሳት ተቃጥለው ጉዳት ደርሶባቸዋል። በእሳት ከወደሙ 

ፋብሪካዎች መሃከል የ12ቱ ባለሃብቶች የውጭ ሃገር ዜጎቸ ናቸው። በተለይ በፊንፊኔ ዙሪያ 

የኦሮሚያ ልዩ ዞን ሰበታ ከተማ ብቻ እስከ 10 ሺህ ለሚደርሱ ዜጎች የስራ እድል የፈጠሩ 

11 ፋብሪካዎች በአዋኪዎቹ በተፈፀመ የእሳት ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። እርግጥ 

አሁን ከባድ ጉዳት ከደረሰባቸው ሁለት ፋብሪካዎች በስተቀር የተቀሩት በከፊል 

አቅማቸውም ቢሆን ወደስራ ገብተዋል። በአጠቃላይ በኦሮሚያ በብዙ መቶ የሚቁጠሩ 

የግልና የመንግስት ተሽከርካሪዎች የወደሙ ሲሆን፣ በሰበታ ከተማ ብቻ 62 ተሽከርካሪዎች 

በእሳት ተቃጥለው ከአገልግሎት ውጭ ሆነዋል። 

በምስራቅ ሸዋ ዞን ወንጂ ወረዳ ዋቄ ድሬ በተባለ አካባቢ አርሶ አደሮች ተደራጀተው 

እያለሙ ለወንጂ ስኳር ፋብሪካ የሚያቀርቡት በ1 ሺህ 400 ሄክታር መሬት ላይ የለማ 

የሸንኮራ አገዳ በእሳት ተቃጥሎ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። በዚህ የአርሶ አደሮች የሸንኮራ አገዳ 

እርሻ ላይ የደረሰው ውድመት በገንዘብ ሲሰላ ከ100 ሚሊየን 4 መቶ ሺህ ብር በላይ 

መሆኑ ታውቋል። በምእራብ አርሲ ዞን አርሲ ነጌሌ አካባቢ፣ ሻሸመኔ ከተማን ጨምሮ 

በአጠቃለይ ለ8 መቶ ሺህ ህዝብ የንጹህ መጠጥ ወሃ የሚያቀርብ ጣቢያ ሙሉ በሙሉ 

በእሳት ወድሟል። 

የአዋኪ ቡድኖቹ እንቅስቃሴ ንብረት ከማወደም አለፎ ሰብአዊ ጥቃትም የተፈጸመበት 

ነበር።  በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ቡራዩ ከተማና በአካባቢው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 

የሁከት ቡድኖች ከመስከረም 23 ጀምሮ ባሉት አራት ቀናት ማንነትን መሰረት ያደረገ 
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ጥቃት ፈጽመዋል። በጥቃቱ የመጀመሪያ ሁለት ቀናት ሰለባ የሆኑ ዜጎች በቡራዩ አካባቢ 

ከሶስት እስከ አስር አመት ይኖሩ የነበሩ ሲሆኑ፣ እያደረ ግን ጥቃቱ እየተባባሰ ሄዶ 

ለበርካታ ዓመታት በአካባቢው የኖሩ ዜጎች ንብረታቸውን ትተው ለመሸሽ የተገደዱበት 

ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበረ ይታወሳል። በጥቃቱ ከተፈናቀሉት መሃከል ከ 1 መቶ በላይ 

የሚሆኑ ወደአዲስ አበባ ከተማ ሸሽተው ጉለሌ ክፍለ በሚገኝ የወጣቶች ማዕከል ውስጥ 

ተጠልለው የምግብ እና አልባሳት እርዳታ ተቀባይ ለመሆን ተገደው እንደነበረም 

ይታወሳል። 

በምእራብ አርሲ ዞን በዘር እና በሀይማኖት ማንነት ዜጎችን በመለየት ጥቃት ተፈጽሟል። 

በዚህ ዞን ዜጎች የሚከተሉትን ሃይማኖት መሰረት በማድረግ የ40 ቤተሰቦችን መኖሪያ ቤት 

በአዋኪዎች ተቃጥለው እንደነበረ መረጃዎች ያመለክታሉ። የመኖሪያ ቤታቸው 

የተቃጠለባቸው ሰዎች  በቤተ ክርስቲያን ተጠለለው እንደነበረም ይታወሳል። 

ከዚህ በተጨማሪ በተለያዩ አካባቢዎች የግለሰቦች መኖሪያ ቤቶች ተቃጥለዋል። በሃይል 

ሱቆችና የአገልግሎት መስጫ ተቋማት እንዳይከፈቱ ተገደው እንደነበር ይታወሳል። ሃገር 

አቋራጭ መንገዶችን በመዝጋት የሰዎች የመንቀሳቀስ መብት ላይ ገደብ ተጥሏል። 

ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ  እንቅስቃሴዎች ተሰተጓጉለዋል። 

ሁከት በተቀሰቀሰባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች በሰጡት ምስክርነት ጥፋቱን ሲፈጽሙ 

የነበሩት ሰዎች የአካባቢው ነዋሪዎች ሳይሆኑ ከሌላ አካባቢ የመጡ መሆናቸውን 

አረጋግጠዋል። የነዋሪዎችና የፖሊስ መረጃ እንደሚያመለክተው ሁከቱ ሲካሄድ የነበረው 

በሞተር ሳይክልና በመኪና በመንቀሳቀስ ነበር። በቅርቡ የሰበታ ከተማ አስተዳደር ይፋ 

ባደረገው መረጃ በህዝብ ጥቆማ በሁከቱ ተሳታፊነት ተጠርጥረው ከተያዙ 1 ሺህ ያህል 

ሰዎች፣ መሃከል የአካባቢው ነዋሪዎች ሆነው የተገኙት ከ50 የማይበልጡ መሆናቸውን 

አመልክቷል። እነዚህ ሁኔታዎች ሁከቶቹ በግብታዊነት በአካባቢው ወጣቶች የተቀሰቀሱ 

ሳይሆኑ፤ በየአካባቢው በተደራጁ፣ የገንዘብና የመሳሪያ ድጋፍ በሚደረግላቸው፣ ከአንድ 

ማዕከል አመራር በሚሰጣቸው ቡድኖች እንደነበረ በግልፅ ያመለክታሉ። 

ታዲያ ይህ በተደራጀ አኳኋን የሚከሄድ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት 

ያደረሰ ሁከት በኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን በየትኛውም የሃገሪቱ ክለሎች የሚኖሩ ዜጎች ላይ 
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ከፍተኛ ስጋት ፈጥሮ ቆይቷል። ብዙዎች መንግስት መብትና ነጻነታቸውን የማስጠበቅ 

አቅም ያለው ስለመሆኑ የተጠራጠሩበትና ስጋታቸው ያየለበት ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበረም 

ይታወሳል። ሁከቱ ከመብረድ ይልቅ ከቦታ ቦታ እየዘለለ የአውዳሚነትና የሰብአዊ መብት 

ጥሰት ደረጃውም እየከፋ የሄደበት ሁኔታ ታይቷል። ከዚህ በተጨማሪ ሰሞኑን ይፋ የሆኑ 

መረጃዎች እንዳመለከቱት ሃገሪቱን የማዳከም ስትራቴጂ ያላት የግብፅ ተቋማት ከኦነግና 

ግንቦት 7 ከተሰኙ በሽብርተኝነት የተፈረጁ ቡድኖች ጋር በመቀናጀት የሚመሩት መሆኑ 

ሲጋለጥ የህዝቡ ስጋት ተባብሷል። ይህ አጠቃላይ ሁኔታ ህዝቡ “የመንግስት ያለህ!” 

እንዲል አድርጓል። 

ይሁን እንጂ ይህ በውጭ ሃይሎች ጭምር የሚታገዝና የሚመራ የተደራጀና ወደ በርካታ 

የሃገሪቱ አካባቢዎች እየተዛመተ መዝለቅ የጀመረን ሁከት በተለመደው ህግን የማስከበር 

ስርአት መቆጣጠር የማይቻል ሆኖ ተገኝቷል። እንግዲህ የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ ማወጅን 

የግድ ያደረገው ይህ ነባራዊ እውነታ ነው። 

እንግዲህ የአስቸኳይ ግዜ አዋጁ ተግባራዊ መሆን ከጀመረ ሶስተኛ ሳምንቱን ይዟል። 

ታዲያ አዋጁ ተግባራዊ በተደረገባቸው ቀናት በሃገሪቱ ሰላም ሰፍኗል። አሁን በሁሉም 

የሃገሪቱ አካባቢዎች ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። 

የአስቸኳይ ግዜ አዋጁን የሚያስፈጽመው ኮማንድ ፖስት ባለፈው ሳምንት በአፈጻጸሙ ላይ 

መግለጫ አውጥቷል። የኮማንድ ፖስቱ መግለጫ የሃገሪቱን ሰላም ወደነበረበት በመመለሱ 

ሂደት የተገኘውን ውጤት ያመለክታል። ምን ያህል አደገኛ ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበረም 

ጭምር። 

ኮማንድ ፖስቱ ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር፤ ጎንደር ከተማና 

አከባቢው ሸፍተው ጫካ የገቡና ከአሸባሪ ሀይሎችና ታጣቂዎች ጋር ሲገናኙ ከነበሩት ውስጥ 

በአከባቢው ህዝብ ድጋፍ እና ትብብር 93 ሰዎች ለፀጥታ ሀይል እጃቸውን ሰጥተው 

መግባታቸውን፤ ከእነዚህ ውስጥ 45 ከነሙሉ ትጥቃቸው፣  38ቱ ደግሞ ያለ ትጥቅ የገቡ 

መሆናቸውን አስታውቋል። 

በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የአፈፃፀም መመሪያ አንቀፅ 4 ለህዝብ አገልግሎት አለመስጠት 

የሚለውን ድንጋጌ በመተላለፍም በአማራ ክልል በጎንደር ከተማ የንግድ ሱቆቻቸውን 

በመዝጋት አገልግሎት ለማቋረጥ የተንቀሳቀሱ 13 የሚሆኑ ነጋዴዎች፣ የስራ ማቆም አድማ 
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እንዲደረግ ውስጥ ውስጡን ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሌሎች 13 ተጠርጣሪዎች እንዲሁም 

ከትምህርት ገበታ ሆን ብለው በመቅረት የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማደናቀፍ የሞከሩ 

ሶስት አስተማሪዎች ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማ በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ 

እንደሚገኝ መግለጫው አመልክቷል። በተመሳሳይ በአማራ ክልል በባህር ዳር ከተማ 

የንግድ ሱቆቻቸውን በመዝጋት አገልግሎት ለማቋረጥ የተንቀሳቀሱ እና ህዝቡ በሰጠው 

ጥቆማ በቁጥጥር ስር ከዋሉት 35 ነጋዴዎች መካከል ስድስቱ ጉዳያቸው ተጣርቶ ሲለቀቁ 

የቀሩት 29 የንግድ ተቋማት ባለቤቶች ጉዳያቸው እየተጣራ መሆኑንም አሳውቋል። 

በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል ቄሌም ወለጋ ዞን ደምቢዶሎ ከተማና ሶዶ ወረዳ ዙሪያ 

ከተለያዩ ቦታዎች ተዘርፈው የተወሰዱ በቁጥር 70 የሚደርሱ የጦር መሳሪያዎች በራሳቸው 

በዘራፊዎቹ እና በህብረተሰቡ ጥቆማ ለፀጥታ ሀይሎች አስረክበዋል። በዚሁ በቄሌም ወለጋ 

ዞን ተፈጥሮ የነበረውን ሁከትና ብጥብጥ ሲመሩና ሲያስተባብሩ ከነበሩ ግለሰቦች መሃከል 

በአከባቢው ህዝብ የማጋለጥና የመጠቆም እንቅስቃሴ 110 ሁከተኞች በቁጥጥር ስር 

ውለዋል። ተደብቀው የቀሩትን የሁከት ተሳታፊዎች ለመያዝ የክትትል ስራው ተጠናክሮ 

ቀጥሏል። 

በምእራብ አርሲ ዞን በተፈጠረው ሁከትና በህዝብ ንብረትና የልማት ተቋማት ላይ 

በደረሰው ከፍተኛ ውድመት ላይ ግንባር ቀደም ተሳታፊ ከነበሩት መካከል በህዝቡ 

ትብብርና ጥቆማ በሻሸመኔ ከተማ 450 እና በምእራብ አርሲ ወረዳዎች 670 ተጠርጣሪዎች 

በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው መጣራት ጀምሯል። በዚሁ ዞን ሻሸመኔ ከተማን 

ጨምሮ በተከሰተው ሁከትና ብጥብጥ ከተዘረፈው 162 የጦር መሳሪያዎች ውስጥ በአገር 

ሽማግሌዎች ጥረትና በዘራፊዎቹ ፈቃድ 88 ያህሉ ተመልሷል። የቀረውን የጦር መሳሪያ 

እንዲሁም ከመንግስት፣ ከግልና ከልማት ተቋማት የተዘረፉ ንብረቶችን ለማስመለስ ጥረቱ 

ቀጥሏል። 

በምእራብ ጉጂ ዞን ከተዘረፉት የጦር መሳሪያዎችና ከህዝብ ተቋማት የተወሰዱ ቁሳቁሶች 

መካከል 32 ክላሺንኮቭ ጠመንጃዎች ተመልሰዋል። ቀሪዎቹን የማስመለስ ስራ እየተካሄደ 

ይገኛል። በዚሁ ዞን የተፈጠሩ ሁከቶችን በማስተባበር ግንባር ቀደም ከነበሩት መካከል 

በአከባቢው ህዝብ ጥቆማና የማጋለጥ ስራ 302 ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር ውለው 

ጉዳያቸው እየተጣራ ይገኛል። ኮማንድ ፖስቱ መግለጫውን በወጣበት ወቅት በሁከቱ 
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አስተባባሪነት የጠረጠሩ 20 ያህል ግለሰቦች በአስቸኳይ ግዜ አዋጁ የአፈፃፀም መመሪያ 

የጊዜ ገደብ መሰረት በፈቃዳቸው እጃቸውን ለመስጠት ከአገር ሽማግሌዎች ጋር በመነጋገር 

ላይ ነበሩ። 

በምስራቅ ሸዋ ዞን፤ በአዳማ፣ ቦራ፣ ሎሜ ሊበን ጭቋላ፣ አደአ፣ ቦሳትና አዳሚ ቱሉ በተባሉ 

ወረዳዎች በተፈጠረው ሁከት የተዘረፉ 92 ዘመናዊ እና ኋላቀር የጦር መሳሪያዎች እና 

ስምንት ሽጉጦች ተሰብስቧል። 

በአጠቃላይ በኦሮሚያ ክልል ከተለያዩ አካላት ከተዘረፈው 513 የተለያየ ዓይነት የጦር 

መሳሪያ ውስጥ የኮማንድ ፖስቱ መግለጣ እስከወጣበት ግዜ ድረስ በተደረገ እንቅስቃሴ 

384 ያህሉ ተመልሷል። 

ኮማንድ ፖስቱ በጥቂት ቀናት አፈጻጸም መግለጫው ይፋ ያደረጋቸው መረጃዎች በሃገሪቱ 

ላይ ተጋርጦ የነበረውን አደጋ በግልጽ ያሳያል። የዛኑ ያህል የሃገሪቱን ሰላም ወደነበረበት 

የመመለሱ ተግባር ወጤታማ መሆኑንም ያመለክታል። 

ህገመንግስታዊ ስርአቱንና የሃገሪቱን ሰላም ለከፋ አደጋ ያጋለጠው ሁኔታ በተደጋጋሚ 

በመንግስት በኩል ሲገለጽ እንደነበረው፣ እውነታውም እንደሚያሳየው ከባለፈው ዓመት 

ጀምሮ በተለያዩ የሃገሪቱ አካባቢዎች የተቀሰቀሰው ሁከት መሰረታዊ መነሻ፣ ህዝቡን 

በተለይ ወጣቱን ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችል የሃብት ክፍፍል ስርአት አለመኖርና 

የመልካም አስተዳደር መጓደል ነው። በመሆኑም በአስቸኳይ ግዜ አዋጁ የሃገሪቱን ሰላም 

ወደነበረበት ከመመለስ ጎን ለጎን፣ የአዋጁ ማብቂያ ግዜ ላይ በተለይ ለወጣቱ ተጨባጭ 

ተስፋ የሚሰጥ ክንውን መታየት ያለበት መሆኑ መዘንጋት የለበትም። አለበለዚያ 

ተመልሰን እዚያው የሁከት አዙሪት ውስጥ መመለሳችን አይቀሬ ነው። ከሁከት አዙሪት 

ለመውጣት ከአስቸኳይ ግዜ ትግበራው ጎን ለጎን ለህዝብ ጥያቄ ምላሽ የመስጠት ስራም 

መከናወን አለበት። 

 

 

 


