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ህግ የማስከበር አቅምን የሚያጎለብት ምክር ቤት 

ኢብሳ ነመራ 11-15-17 

ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ባለፈው ሳምንት ለሃገር ውስጥ ጋዜጠኞች መግለጫ በሰጡበት ወቅት የሃገሪቱን የጸጥታ 

ሁኔታ አስመልክተው ሲናገሩ፤ የኢትዮጵያ ብሄራዊ የደህንነት ምክር ቤት በሃገሪቱ የሚከሰቱ የሰላምና ፀጥታ መደፍረስ 

እንዲሁም ግጭቶችን ለመፍታት እቅድ አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ብለው ነበር። የደህንነት ምክር ቤቱ የሚፈጠሩትን 

የጸጥታ ችግሮች ለመፍታት በዋናነት ህዝቡን በማሳተፍ ላይ አተኩሮ እንደሚሰራና ይህም ተከታታይ የህዝብ ውይይቶችን 

እንደሚያጠቃልል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመልክተዋል። ይህን ተከትሎ ምክር ቤቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም በተገኙበት 

የ2010 አፈጻጸም ሪፖርት አቅርቦ ውይይት መካሄዱን ሰምተናል። በስብሰባው ላይ የመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች፣ የፌደራልና 

የክልል ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች፣ የሁሉም ክለሎች ርዕሳነ መስተዳድር እንዲሁም የአዲስ አበባና የደሬደዋ ከተማ አስተዳደር 

ከንቲባዎች፣ የፌደራልና አርብቶ አደር ልማት ጉዳዮች ሚኒስትር ተገኝተዋል። 

የብሄራዊ የደህንነት ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ሃላፊና የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ በስብሰባው ላይ በሰጡት 

መግለጫ፣ የስብሰባው ዋና ዓላማ ሃገሪቱ በአሁኑ ወቅት ያለችበትን የፀጥታና የሰላም ሁኔታ ገምግሞ አዳዲስ 

አቅጣጫዎችን ማስቀመጥ መሆኑን አስታውቀዋል። በግምገማው ወቅትም በ2010 ዓ/ም ሃገሪቱ ካለችበት የፀጥታ 

ችግር እንድትወጣ አዳዲስ አቅጣጫዎች መቀመጣቸውን ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት አነሰም በዛ በሁሉም ክልሎች 

የፀጥታ ችግር መኖሩንም አቶ ሲራጅ አስታወቀዋል። ይህንን ችግር ለመፍታት የብሔራዊ ደህንነትና የክልል የፀጥታ 

አካላት ተባብረው እንዲሠሩ ስምምነት ላይ መደረሱን አመልክተዋል። ሁሉም ክልሎች የራሳቸውን የሰላምና የጸጥታ 

ዕቅድ አዘጋጅተው መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ከስምምነት ላይ መዴሱንም አመልክተዋል። ዕቅዱ ለአንድ ዓመት 

የሚያገለግል ይሆናል። 

ይህን ተከትሎ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የተለያዩ አስተያየቶች ተሰንዝረዋል። እነዚህ አስተያየቶች የምክር ቤቱን አስፈላጊነት 

ከመጠየቅ ጀምረው የምክር ቤቱን እቅድ የእጅ አዙር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው እስከሚል የዘለቁ ናቸው። ጸጥታንና ሰላምን 

ማስከበር ላይ ያለ ጥንካሬ ብቻውን ዘላቂ ሰላምን አያረጋገጥም፣ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ለህዝብ ጥያቄ ፖለቲካዊ ምላሽ 

መስጠት መተኪያ የሌለው ነው የሚል አሰተያየት የሰጡም አሉ። የብሄራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ ዓላማ በመላ ሃገሪቱ በፌደራልና 

በክልል የጸጥታ ሃይል እንዲሁም ታጣቂ ሚሊሻ ጋር በመናበብ የሃገሪቱን ሰላምና መረጋጋት በተቀናጀ ሁኔታ ማስጠበቅ ነው። 

የዚህ ምክር ቤት መቋቋም የሃገሪቱን ሰላምና ጸጥታ በማስጠበቅ ሂደት ውስጥ ከታለፈ ተሞክሮ የተገኘ ነው። 

ሁላችንም እንደምናስታውሰው ከ2006 ጀምሮ በተለያዩ የሃገሪቱ አካባቢዎች አውዳሚ ሁከቶች ሲቀሰቀሱ ቆይተዋል። 

በ2006 ዓ/ም በአዲስ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ ማስተር ፕላን ረቂቅን መነሻ በማድረግ ነበር 

ሁከት ቀመስ ተቃውሞ የተቀሰቀሰው። በወቅቱ ለዚህ ሁከት ቀመስ ተቃውሞ መንስኤ የሆነው ምክንያት በወጉ ምላሽ ሳይሰጥበት 

ጉዳዩን አድበስብሶ ለማለፍ ተሞክሮ እንደነበረ እናስታውሳለን። በዚህ መድበስበስ  ተቃውሞው ለጊዜው ጋብ ያለ ቢመስልም 

ውስጥ ውስጡን ሲብላላ ቆይቷል።።  

በአጠቃላይ በጉዳዩ ዙሪያ ያሉ እውነታዎች ለህዝቡ ግልጽ ተደርገው መተማመን ሳይፈጠር ተድበስብሶ መታለፉ ከሌሎች 

የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች  ጋር ተጣምሮ በ2008 ዓ/ም በመላ ኦሮሚያ በአውዳሚ ሁከት የታጀበ ተቃውሞ 

ተቀስቅሷል። ይህ ሁከት ትክክለኛ የህዝብ ብሶት የወለደው ቢሆንም፣ ህገመንግስታዊ ሥርአቱን ለመናድ ለሚፈልጉና በአጠቃላይ 
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ሃገሪቱን ዳግማዊ ሱማሊያ ማድረግ ለሚፈልጉ ቡድኖችና መንግስታት መልካም አጋጣሚ ፈጥሮላቸዋል። የህዝቡ በተለይ የወጣቱ 

ተገቢ ተቃውሞ አጋጣሚውን ለራሳቸው ዓላማ ለመጠቀም ከጠለፉት የሃገሪቱ ጠላቶች እርምጃዎች ጋር ተዳምሮ በመቶዎች 

ለሚቀጠሩ ዜጎች ህይወት መጥፋት፣ በመቶ ሚሊየኖች ለሚገመት የህዝብና የግለሰቦች ንብረት መውደም ምክንያት ሆኗል። 

ከዚህ በተጨማሪ በአማራ ክልልም እነደኦሮሚያው ሁሉ በወቅቱ ምላሽ ሳያገኙ የቆዩ የህዝብ ጥያቄዎች ለህዝብ ተቃውሞ መነሻ 

ሆነዋል። የአማራ ክልሉም ተቃውሞ እንዲሁ በሃገሪቱ ጠላቶች ተጠልፎ ለሰው ህይወት መጥፋትና ንብረት ውድመት ምክንያት 

ሆኗል። እንደኦሮሚያውና እንደአማራው ክልል አይሁን እንጂ በደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልልም ህዝባዊ 

ተቃውሞንና አውዳሚ ሁከትን የቀላቀለ እንቅስቃሴ ነበር። 

መንግስትና ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ችግሩ የመንግስትና የድርጅቱ መሆኑን ተቀብለው በጥልቀት ተሃድሶ ራሳቸውን ለማረም 

እንዲሁም ለሁከት መልካም አጋጣሚ የፈጠሩትን ተገቢ የህዝብ ብሶቶችና ጥያቄዎች ለመመለስ ቃል ቢገቡም ሁከቱን ማቆም 

አልተቻለም። ለተወሰነ ጊዜ ጋብ በሎ አጋጣሚዎችን እየጠበቀ በተባባሰ ሁኔታ ማገርሸቱን ቀጠለ። በመጨረሻም በፖለቲካዊ 

መፍትሄ ሊረግብ ካለመቻል በተጨማሪ በተለመደው ህግ የማስከበር ስራ መቆጣጠር ያቃጠበት ደረጃ ላይ ደረሰ። ይሄኔ 

ህገመንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት በመላ ሃገሪቱ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ታወጀ፤ መስከረም 28፣ 2009 ዓ/ም።   

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከአስር ወራት በኋላ ሃምሌ 28፣ 2009 ዓ/ም ተነስቷል። የሃገሪቱ ሰላም አስተማማኝ ደረጃ 

ላይ የሚገኝ መሆኑ በመረጋገጡ ነበር አዋጁ የተነሳው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በበላይነት ሲያስፈጽም የነበረው 

ኮማንድ ፖስት ሴክሬታሪያትና የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ሲራጅ ፈጌሳ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የአስር ወራት የአፈፃፀም ሪፖርት፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በስራ ላይ በቆየባቸው ጊዜያት 

በተለይ በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ሰላምና መረጋጋትን ማስፈን የሚያስችል አቅምና ተሞክሮ መፈጠሩን 

አስታውቀዋል። እንዲሁም በፌደራልና በክልሎች የጸጥታ ሃይል መሃከል ተቀናጀቶ የመስራት ልምድ ማዳበር ስለተቻለ 

ችግሮች እንኳን ቢኖሩ በቀላሉ መቆጣጠር እንደሚቻልም አስታውቀዋል። 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሃገሪቱን ሰላምና መረጋጋት ወደነበረበት ከመመለስ በተጨማሪ የሰላምና ጸጥታ የማስጠበቅ 

ተሞክሮን ማጎልበት ያስቻለ መልካም አጋጣሚም ነበር። በተለይ በፌደራልና በክልል የጸጥታ ሃይሎች መሃከል 

እስከሚሊሻ ድረስ እየተናበቡ በቅንጅት የመስራት ከዚያ ቀደም ያልነበረ ልምድ ማዳበር አስችሏል። ይህን ሰላምና 

ጸጥታን የማስከበር ልምድ ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ አስፈላጊ ሆኗል። በተለይ ለየት ያለ የሰላምና የጸጥታ ችግር 

በሚያጋጥምበት ሁኔታ ተቀናጅቶ የመስራት አካሄድን ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊነቱ ታምኖበታል። 

እንግዲያው ሰሞኑን የሰማነው የብሄራዊ ደህንነት ምክር ቤት የዚህ ተቀናጅቶ የመስራት ልምድ ውጤት ነው። ከቅርብ 

ጊዜ ወዲህ በተለይ በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሱማሌ አካባቢ እንዲሁም በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተቀሰቀሱ 

ግጭቶች ደግሞ ተቀናጅቶ የመስራቱን ሂደት ተግባራዊ ማደረግ የሚያስችለው ምክር ቤት በንቃት እንዲሰራ ማድረግን 

አስፈላጊ ያደረገ ነባራዊ ሁኔታ ፈጥሯል።  

ይህ የተቀናጀ ሰላምና ጸጥታ የማስከበር ስራ ለማከናወን የተቋቋመ ምክር ቤት ተግባሩን የሚያከናውነው በተለመደ 

ህግን የማስከበር አካሄድ ነው። በአስቸካይ ጊዜ አዋጁ ሰላምን ለማረጋገጥ ዓላማ ለጊዜው የሚታገዱትን በህገመንግስት 

የተቀመጡ መብቶችን በሙሉ ያከብራል። በመሆኑም የደህንነት ምክር ቤቱ እንቅስቃሴ ከአስቸካይ ጌዜ ሁኔታ ጋር 

የሚያገናኘው ምንም ነገር የለም። በደህንነት ምክር ቤቱ አማካኝነት የተቀናጀ ሰላምና ጸጥታ ማስከበር የሚቻልበት 
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ሁኔታ መኖር ህግን የማስከበር አቅምን ስለሚያጎለብት ከተለመደው የህግ ማስከበር አሰራር አቅም በላይ የሚሆኑ 

ችግሮች የሚያጋጥሙበትን ሁኔታ የቀንሳል።  

በመሆኑም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈላጊ የሚሆንበት አጋጣሚ ቀደም ሲል ከነበረው ያነሰ እንዲሆን ያደርጋል። 

የደህነነት ምክር ቤቱ የተለመደ ህግ የማስከበር አቅምን የሚያጎለብት አወቃቀር እንጂ ለጸጥታ አስከባሪ ሃይል 

ከተለመደው ህግ የማስከበር አካሄድ የተለየ ሥልጣን የሚሰጥ አለመሆኑ ሊታወቅ ይገባል። ከዚህ በተጨማሪ ለህዝብ 

ጥያቄ ሊሰጥ የሚገባውን ፖለቲካዊ መፍትሄ የሚተካ ሳይሆን፣ ፖለቲካዊ መፍትሄ መስጠት የማይቻልበት ሁኔታ 

ሊፈጥሩ የሚችሉ የጸጥታ ችግሮችን ማቃለል የሚያስችል መሆኑም መታሰብ አለበት።  

 

 


