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አዋጁ ሇምን ታወጀ? 

                                                  ቶልሳ ኡርጌሳ 02-27-18 

ከመሰንበቻው በሚኒስትሮች ምክር ቤት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዙሪያ የተሇያዩ  መሊ  ምቶች እየተሰነ ዘሩ ነ ው።  

አንዲንድቹ መሊ ምቶቹ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የተገ ነ ዘቡ የሚመስለ አይዯለም።  ያም ሆኖ ሰሞኑን  የኮማንዴ ፖስቱ 

ሴክሬታሪያትና ከኢፌዳሪ መከሊከያ ሚኒስትር አቶ ሲራጅ ፈጌሳ በጉዲዩ  ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥተዋሌ።  በማብራሪያቸውም 

በአሁኑ ወቅት በአንዲንዴ የሀገራችን  አካባቢዎች ህገ  መንግስታዊውን  ስርዓት በሃይሌ ሇማፍረስ የሚዯረግ አካሄዴ 

መታየቱ፣  በበርካታ አካባቢዎች ስርዓት አሌበኝነ ት በመንገሱ እና የህግ የበሊይነ ትን  መሸርሸር መጀመሩን ሚኒስትሩ 

ገሌፀዋሌ።  እንዱሁም በአንዲንዴ አካባቢዎች የሌማት አውታሮች ሇውዴመት እየተጋሇጡ መሆናቸው፣  የዜጎችን ከቦታ ቦታ 

የመንቀሳቀስ መብት መገዯቡ፣  የዜጎችን   በሰሊም ወጥቶ የመግባት መብት መጣሱ፣  ዜጎች በፍርሃትና በጭንቀት ውስጥ 

መውዯቃቸውና ላልች ጉዲዩች ሇአዋጁ መታወጅ ምክንያት ሆነ ዋሌ።   

እንዯሚታወቀው ህገ-መንግስቱ አንቀፅ  93 ሊይ እንዯዯነ ገ ገው ሀገሪቱ ሊጋጠማት ችግር ፈጣንና ወቅታዊ  መፍትሔ 

ሇመስጠት እንዱቻሌ በማሰብ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ታውጇሌ ። በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚመራው ኮማንዴ ፖስት የአዋጁን 

አፈፃፀም ይመራሌ።  እርግጥ በአንዴ ሀገር ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚታወጅበት ወቅት በርካታ ጉዲዩች ከግምት 

ውስጥ ይገባለ።  ሁለም መብቶች ሉከሇከለ አይችለም።  ሁለም መብቶችም አይፈቀደም።  አስፈሊጊ ናቸው የሚባለ አንዲንዴ 

መብቶች ሊይ ገዯብ ሉጣሌ ይችሊሌ።  ሁከትና ብጥብጥ ያባብሳለ ወይም የሀገሪቱን  ህገ-መንግስታዊ አንዴነ ትን አዯጋ 

ሊይ ሉጥለ ይችሊለ በሚባለ መብቶች ሊይ ገዯብ ሉጣሌ ይችሊሌ።    

ምንም እንኳን የአዋጁን ሙለ ይዘት በዚህ አጭር ፅሑፍ ሇማብራራት ባይቻሌም፤  ሰሞኑን የኮማንዴ ፖስቱ ሴክሬታሪያት 

አቶ ሲራጅ ፈጌሳ ከሰጡት የአዋጁ ሙለ ክፍሌ መግሇጫ በመነ ሳት ገዯብ የተዯረገባቸውን  ዋና ዋና ጉዲዩችን 

ሇአንባቢዎቼ ማንሳት ያስፈሌጋሌ።  ማንኛውም አዋጅ የሚወጣው ተፈፃሚ እንዱሆን ነ ው።  ይህ እንዱሆን  ዯግሞ በአዋጁ 

ሊይ የተገሇፁት ጉዲዩችን በጥብቅ እንዱከበሩ ማዴረግና ማስከበር ይገባሌ።  ታዱያ ሇግንዛቤ ይረዲ ዘንዴ ሰሞኑን 

በኮማንዴ ፖስቱ የተገሇፀውን  የአዋጁን  መመሪያ አንኳር ጉዲዩችን  መቃኘት ይገባሌ።  በቅዴሚያ የምንመሇከተው በሁለም 

የሀገራችን ክፍልች ውስጥ የተከሇከለ ተግባራትን ነ ው።  ህገ  መንግስቱንና ህገ  መንግስታዊ ስርዓቱን  የሚጥስ ተግባር 

መፈፀም፣  የህዝቦችን መቻቻሌና አንዴነ ትን የሚጎዲ ተግባር መከወን፣  በአሸባሪነ ት ከተፈረጁ ዴርጅቶች አመራሮች፣  

አካሊትና ፀ ረ-ሰሊም ቡዴኖች ጋር ማናቸውንም ግንኙነ ቶች ማዴረግ፣  የአሸባሪ ዴርጅቶችን ዓሊማ ማስፈፀም፣  ፅሑፎችን 

መያዝና ማስተዋወቅ፣  የትራንስፖርትን  እንቅስቃሴን ማወክ፣  የህዝብን  አገሌግልት ማስተዋወቅና ማቋረጥ እንዱሁም 

በመሰረተ ሌማቶች፣  በህዝብ፣  በመንግስትና በግሌ ንብረት ሊይ ጉዲት ማዴረስ፣  የህግ አስከባሪዎችን  ስራ ማወክና 

በእነ ርሱም ሊይ ጥቃት መፈፀም በሁለም የሀገራችን  ክፍልች ውስጥ የተከሇከለ ተግባሮች ናቸው።  

ክሌከሊው ያሌተፈቀደ ሰሌፎችና የአዯባባይ ስብሰባዎች እንዱሁም ከኮማንዴ ፖስቱ ፈቃዴ ውጭ ማናቸውንም ሰሌፍና 

የአዯባባይ ስብሰባ ማዴረግ፣  በትምህርት ተቋማትና በስፖርት ማዘውተሪያዎች አዴማ ማዴረግ እንዱሁም ሁከቶችንና 

ብጥብጦችን መፍጠር እንዯማይቻሌ ያስረዲሌ።  ከዚህ በተጨማሪ ሁከትና ብጥብጥ የሚያነ ሳሳ ቅስቀሳና ግንኙነ ት ማዴረግ፣  

አዴማና ህገ  ወጥ ተግባር መፈጸም ወይም እንዱፈጸም የሚያነ ሳሳ ይፋዊም ሆነ  ዴብቅ ቅስቀሳ በማናቸውም በኩሌ ማዴረግ 

ፅሁፍ ማዘጋጀት፣  ማተምና ማሰራጨት፣  ትዕይንት ማሳየት፣  በምሌክት መግሇፅ  ወይም መሌዕክት በማናቸውም ላሊ  መንገዴ 

መግሇፅ፣  ማንኛውንም ህትመት ወዯ አገር ወሰጥ ማስገባት ወይም ወዯ ውጭ አገር መሊክ፣  በሞባይሌ፣  በፅሁፍ፣  

በቴላቪዥን፣  በራዴዮ፣  በማህበራዊ ሚዱያ ወይም ላልች የግንኙነ ት ዘዳዎች መሇዋወጥ ክሌክሌ ነ ው።  
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መሰረታዊ ሸቀጦችን ከቦታ ቦታ ማዘዋወርና ስርጭቱን ማወክ እንዱሁም ባህሊዊ፣ ህዝባዊና ዓይማኖታዊ በዓሊትን ማወክ፣  

የጦር መሳሪያ ይዞ  መገኘት በሁለም የሀጋችን ከፍልች ውስጥ የተከሇከለ ተግባራት ናቸው።  ትጥቅን በሶስተኛ ሰው እጅ 

እንዱገባ ማዴረግና የህዝብን ሰሊምና ፀጥታ ሇማዯፍረስ ዴጋፍ መስጠት እንዱሁም ከኮማንዴ ፖስቱ ፍቃዴ ውጭ በፀጥታ 

ጉዲይ መግሇጫ መስጠት የተከሇከሇ ነ ው። በአዋጁና አዋጁን ሇማስፈፀም የወጡ መመሪያዎችን ማዯናቀፍም አይፈቀዴም።  

ከሊይ የጠቀስኳቸውና በሁለም የሀገራችን ክፍልች ተፈፃሚ የሚሆኑት ክሌከሊዎች እንዯተጠበቁ ሆነ ው፤ በተወሰኑ 

የ ሀገራችን አካባቢዎች ኮማንዴ ፖስቱ በሚወስነ ው አካባቢዎች የተከሇከለ ተግባራትም ይፋ ሆነ ዋሌ። ከእነ ዚህም ውስጥ 

የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ፣  የ ሰዓት እሊፊ እገዲ፣  በተሇይም በኢንቨስትመንትና መሰሌ ተቋማት ኮማንዴ ፖስቱ 

በሚወስነ ው ጊዜ ከተፈቀዯ ሰዓት በስተቀር መንቀሳቀስ ክሌክሌ መሆኑ እንዱሁም ሁከትና ብጥብጥን ብልም አዯጋን 

ሇመከሊከሌ የሚዯረግ እንቅስቃሰሴን ማወክ የተከሇከሇ ነ ው።  

አዋጁን በመተግበር በኩሌም የዜጎች ግዳታ ተቀምጧሌ። በዚህ መሰረት የተከራይን መረጃ መያዝና ማሳወቅ፣  በየዯረጃው 

የሚገኙ የህግ አስፈፃሚ አካሊት መረጃ ሲጠይቁ የመስጠትና የመተባበር ግዳታዎች ተቀምጠዋሌ። የህግ  አስፈጻሚ አካሊት 

የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንዴ ፖስቱ የተዋረደ የእዝ ሰንሰሇቱን  ተከትል እንዯሚዋቀር፣  እርምጃዎች ሲወሰደ የመተባበር 

ግዳታም እንዱሁ የአዋጁ አካሌ ነ ው።   

የሚወሰደ ርምጃዎችን አስመሌክቶም ቀዯም ሲሌ የጠቀስኳቸውን ክሌከሊዎች የተሊሇፈ ማንኛውም ሰው፤ የህግ አስከባሪዎች 

ያሇ ፍርዴ ቤት ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር የማዋሌ፣  አዋጁ አስከሚያበቃ ዴረስ ኮማንዴ ፖስቱ በሚወስነ ው ቦታ አንዱቆይ 

የማዴረግ፣ ተገቢውን የተሃዴሶ ትምህርት በመስጠት የሚሇቀቀው እንዱሇቀቅ፣  ወዯ ፍርዴ ቤት የሚቀርበው በህጉ መሰረት 

እንዱቀርብ የማዴረግ ስሌጣን ተሰጥቷቸዋሌ። እንዱሁም የአካባቢውን ፖሉስ በማሳተፍ ያሇ ፍርዴ ቤት ትዕዛዝ 

በማናቸውም ጊዜ ብርበራ የማዴረግ፣  ማንኛውንም ወንጀሌ የተፈጸመበትን ወይም ሉፈጸምበት የሚችሇውን ንብረት የመያዝ፣  

ባሇበት እንዱጠበቅ የማዴረግ፣ የተዘረፉ ንብረቶችን በማጣራት ሇባሇቤቶቹ እንዱመሇሱ የማዴረግ እና ላልች አግባብነ ት 

ያሊቸውን ርምጃዎችን መውሰዴ እንዯሚችለ ተዘርዝሯሌ።   

ተጠርጣሪዎች በሚመሇከታቸው የህግ አስከባሪ አካሊት በመስፈርቱ መሰረት ተጠርጣሪዎች በመሇየት ተጠያቂ እንዱሆኑም 

ያዯርጋለ።  በአዋጁ ወቅት የህግ አስፈፃሚ አካሊት ብርበራ ሲያካሂደ፤ መታወቂያ የማሳየት፣  የፍተሻውን ዓሊማማ 

የሚካሄዴበትን ምክንያት የመግሇፅ፣  የቤቱ ባሇቤት (ነ ዋሪ) ፍተሻውን እንዱከታተሌ የመፍቀዴ፣ የአካባቢው ፖሉስና 

ህብረተሰብ እንዱገኙ የማዴረግ ግዳታ እንዲሇባቸውም ተመሌክቷሌ።  የ ሃይሌ አጠቃቀምን አስመሌክቶም ህግ አስከባሪ 

አካሊት የአዋጁን መመሪያ ሇማስፈፀም ሲንቀሳቀሱ የራሳቸውን እንዱሁም የሰዎችን ህይወትና ንብረት በመጠበቅ 

አስፈሊጊና ተመጣጣኝ ሃይሌ ሉጠቀሙ እንዯሚችለ ተገሌጿሌ። እንዱሁም መመሪያውን ሇማስፈፀም ህግ አስከባሪ አካሊት 

በትምህርት ቤቶች፣  በዩኒቨርሲቲዎችና በላልች ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እንዱሁም በግሌና የመንግስት ተቋማት ውስጥ 

አዴማ የሚያዯርጉ ሰዎችን ሇመያዝና ሇማስቆም በመግባትና በመቆየት አስፈሊጊውን ርምጃ መውሰዴ ይችሊለ።  

እነ ዚህን የአዋጁን መመሪያዎች አንኳር ነ ጥቦች ያነ ሳኋቸው ያሇ ምክንያት አይዯሇም—ሁለም የህብረተሰብ ክፍሌ 

የ ሀገራችንን ሰሊም ወዯ ነ በረበት ሁኔታ ሇመመሇስ በሚዯረው ጥረት ተሳታፊ እንዱሆን ግንዛቤ ሇማስጨበጥ ነ ው። 

በመሆኑም የታወጀበትን ምክንያት በውሌ በመገንዘብ ሰሊማችንን ማረጋገጥ ይኖርብናሌ።  

ከዚህ አዋጅ በዋነ ኛነ ት የሚጠቀመው ህብረተሰቡ ነ ው። ላሊ ማንም አይዯሇም። እንዯሚታወቀው በተሇያዩ አካባቢዎች 

ህብረተሰቡ በሰሊም ወጥቶ መግባት መቸገሩን በግሌፅ ሲናገር ነ በር። ይህን ሁኔ ታ መቀሌበስ የሚቻሇው በዚህ መንገዴ 
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የህዝቡን ጥቅምና ሰሊማዊ እንቅስቃሴን ሉያረጋግጥ በሚችሌ አዋጅ ነ ው። አዋጁ በአንዲንዴ አካባቢዎች ተገዴቦ 

የ ነ በረውን የዜጎችን የመንቀሳቀስ መብት የሚያስጠብቅና ሇእኩይ ዓሊማ የሚንቀሳቀሱ ሃይልችን ፍሊጎት የሚገዴብ ነ ው። 

በዚህ አዋጅ ዜጎች ከተከሇከለ የተወሰኑ ቦታዎች በስተቀር ህጋዊነ ታቸውን ጠብቀው ሉንቀሳቀሱና በሌማት ስራው ሊይ 

ተሳታፊ ሉሆኑ ይችሊለ።  

በዚህ መነ ሻነ ትም ሁለም ዜጋ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማክበር አሇበት።  ሇጥቆም ሇአዋጁ ተፈፃሚነ ት ትብብር ማዴረግ 

ይጠበቅበታሌ።  አዋጁን የማያከበርና ሇተፈፃሚነ ቱም ከኮማንዴ ፖስቱ አባሊት ሇሚቀርብሇት የዴጋፍ ጥያቄ የማይተባበር 

ማንኛውም ግሇሰብ በአዋጁ መሰረት ተጠያቂ መሆኑ አይቀርም።  ያም ሆኖ ግን ጉዲዩ  ህገ  መንግስቱንና ህገ  መንግስታዊ 

ስርዓቱን ሇመናዴ የሚንቀሳቀሱ ኃይልችን የጥፋት ተሌዕኮ የመታዯግ ብልም ዕዴገታችን ያስኮረፋቸውን አንዲንዴ የውጭ 

ሀገራትን የእጅ አዙር ሴራ መከሊከሌ በመሆኑ ሁለም ዜጋ ሀገራዊ ኃሊፊነ ቱን መወጣት ይኖርበታሌ።   

ርግጥ የትኛውም ሀገር ወዲዴ ዜጋ በእነ ዚህ ኃይልች ሰሊሙ እንዱዯፈርስ፣  ማናቸውም ህገ-መንግስታዊ መብቶቹ ተነ ጥቀው 

የስርዓት አሌበኞች መፈንጫ ሆኖ ህይወቱን፣  ሃብቱንና ንብረቱን እንዱያጣ ብልም ሀገር አሌባ ሆኖ በትርምስ ውስጥ 

እንዱኖር አሉያም በጎረቤት ሀገር ውስጥ የጥገኝነ ት ህይወትን እንዱገፋ ይፈሌጋሌ ተብል አይታሰብም።  ይህ እንዲይሆን 

ዯግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማክበርና ሇተፈፃሚነ ቱ መተባበር የግዴ ይሊሌ።  አዋጁ የሚቆየው ሇስዴስዴ ወር ሲሆን፤  

እንዯ ሁኔታው እየታየ  ሉጨምር ይችሊሌ።   

ይሁን እንጂ በአሁኑ ወቅት በሀገራችን  የሚታዩትን መጥፎ ክስተቶች በስዴስት ወራት ውስጥ ገትቶ በተሇመዯው ሰሊማዊ 

የህይወት መስመር ውስጥ መግባት ያስፈሌጋሌ።  ይህን ዕውን ሇማዴረግም አዋጁን አክብሮና በነ ቃ ሁኔ ታ ከፀጥታ ሃይልች 

ጋር በመተባበር የህግ የ በሊይነ ት ሇማስከበር ሁለም ዜጋ የዴርሻውን  መወጣት ይኖርበታሌ።   

  

 

 

 


