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ከመሰንበቻው በሚኒ ስትሮች ምክር ቤት የ ታወጀው የ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዙሪያ የ ተሇያዩ መሊ ምቶች እየ ተሰነ ዘሩ ነ ው።
አንዲንድቹ መሊ ምቶቹ የ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የ ተገ ነ ዘቡ የ ሚመስለ አይዯለም። ያም ሆኖ ሰሞኑን የ ኮማንዴ ፖስቱ
ሴክሬታሪያትና ከኢፌዳሪ መከሊከያ ሚኒ ስትር አቶ ሲራጅ ፈጌሳ በጉዲዩ ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥተዋሌ። በማብራሪያቸውም
በአሁኑ ወቅት በአንዲንዴ የ ሀገ ራችን አካባቢዎች ህገ መንግስታዊውን ስርዓት በሃ ይሌ ሇማፍረስ የ ሚዯረግ አካሄዴ
መታየ ቱ፣ በበርካታ አካባቢዎች ስርዓት አሌበኝነ ት በመንገ ሱ እና የ ህግ የ በሊይነ ትን መሸርሸር መጀመሩን ሚኒ ስትሩ
ገ ሌፀ ዋሌ። እንዱሁም በአንዲንዴ አካባቢዎች የ ሌማት አውታሮች ሇውዴመት እየ ተጋሇጡ መሆናቸው፣ የ ዜጎ ችን ከቦታ ቦታ
የ መንቀሳቀስ መብት መገ ዯቡ፣ የ ዜጎ ችን በሰሊም ወጥቶ የ መግባት መብት መጣሱ፣ ዜጎ ች በፍርሃ ትና በጭንቀት ውስጥ
መውዯቃቸውና ላልች ጉዲዩች ሇአዋጁ መታወጅ ምክንያት ሆነ ዋሌ።
እንዯሚታወቀው ህገ -መንግስቱ አንቀፅ 93 ሊይ እንዯዯነ ገ ገ ው ሀገ ሪቱ ሊጋጠማት ችግር ፈጣንና ወቅታዊ መፍትሔ
ሇመስጠት እንዱቻሌ በማሰብ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ታውጇሌ ። በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚመራው ኮማንዴ ፖስት የአዋጁን
አፈፃፀም ይመራሌ። እርግጥ በአንዴ ሀገ ር ውስጥ የ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚታወጅበት ወቅት በርካታ ጉዲዩች ከግምት
ውስጥ ይገ ባለ። ሁለም መብቶች ሉከሇከለ አይችለም። ሁለም መብቶችም አይፈቀደም። አስፈሊጊ ናቸው የ ሚባለ አንዲንዴ
መብቶች ሊይ ገ ዯብ ሉጣሌ ይችሊሌ። ሁከትና ብጥብጥ ያባብሳለ ወይም የ ሀገ ሪቱን ህገ -መንግስታዊ አንዴነ ትን አዯጋ
ሊይ ሉጥለ ይችሊለ በሚባለ መብቶች ሊይ ገ ዯብ ሉጣሌ ይችሊሌ።
ምንም እንኳን የ አዋጁን ሙለ ይዘት በዚህ አጭር ፅ ሑፍ ሇማብራራት ባይቻሌም፤ ሰሞኑን የ ኮማንዴ ፖስቱ ሴክሬታሪያት
አቶ ሲራጅ ፈጌሳ ከሰጡት የ አዋጁ ሙለ ክፍሌ መግሇጫ በመነ ሳት ገ ዯብ የ ተዯረገ ባቸውን ዋና ዋና ጉዲዩችን
ሇአንባቢዎቼ ማንሳት ያስፈሌጋሌ። ማንኛውም አዋጅ የ ሚወጣው ተፈፃ ሚ እንዱሆን ነ ው። ይህ እንዱሆን ዯግሞ በአዋጁ
ሊይ የ ተገ ሇፁት ጉዲዩችን በጥብቅ እንዱከበሩ ማዴረግና ማስከበር ይገ ባሌ። ታዱያ ሇግንዛቤ ይረዲ ዘንዴ ሰሞኑን
በኮማንዴ ፖስቱ የ ተገ ሇፀ ውን የ አዋጁን መመሪያ አንኳር ጉዲዩችን መቃኘት ይገ ባሌ። በቅዴሚያ የ ምንመሇከተው በሁለም
የ ሀገ ራችን ክፍልች ውስጥ የ ተከሇከለ ተግባራትን ነ ው። ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የ ሚጥስ ተግባር
መፈፀ ም፣ የ ህዝቦችን መቻቻሌና አንዴነ ትን የ ሚጎ ዲ ተግባር መከወን፣ በአሸባሪነ ት ከተፈረጁ ዴርጅቶች አመራሮች፣
አካሊትና ፀ ረ-ሰሊም ቡዴኖች ጋር ማናቸውንም ግንኙነ ቶች ማዴረግ፣ የ አሸባሪ ዴርጅቶችን ዓሊማ ማስፈፀ ም፣ ፅ ሑፎችን
መያዝና ማስተዋወቅ፣ የ ትራንስፖርትን እንቅስቃሴን ማወክ፣ የ ህዝብን አገ ሌግልት ማስተዋወቅና ማቋረጥ እንዱሁም
በመሰረተ ሌማቶች፣ በህዝብ፣ በመንግስትና በግሌ ንብረት ሊይ ጉዲት ማዴረስ፣ የ ህግ አስከባሪዎችን ስራ ማወክና
በእነ ርሱም ሊይ ጥቃት መፈፀ ም በሁለም የ ሀገ ራችን ክፍልች ውስጥ የ ተከሇከለ ተግባሮች ናቸው።
ክሌከሊው ያሌተፈቀደ ሰሌፎችና የ አዯባባይ ስብሰባዎች እንዱሁም ከኮማንዴ ፖስቱ ፈቃዴ ውጭ ማናቸውንም ሰሌፍና
የ አዯባባይ ስብሰባ ማዴረግ፣ በትምህርት ተቋማትና በስፖርት ማዘውተሪያዎች አዴማ ማዴረግ እንዱሁም ሁከቶችንና
ብጥብጦችን መፍጠር እንዯማይቻሌ ያስረዲሌ። ከዚህ በተጨማሪ ሁከትና ብጥብጥ የ ሚያነ ሳሳ ቅስቀሳና ግንኙነ ት ማዴረግ፣
አዴማና ህገ ወጥ ተግባር መፈጸም ወይም እንዱፈጸም የ ሚያነ ሳሳ ይፋዊም ሆነ ዴብቅ ቅስቀሳ በማናቸውም በኩሌ ማዴረግ
ፅ ሁፍ ማዘጋጀት፣ ማተምና ማሰራጨት፣ ትዕ ይንት ማሳየ ት፣ በምሌክት መግሇፅ ወይም መሌዕ ክት በማናቸውም ላሊ መንገ ዴ
መግሇፅ ፣ ማንኛውንም ህትመት ወዯ አገ ር ወሰጥ ማስገ ባት ወይም ወዯ ውጭ አገ ር መሊክ፣ በሞባይሌ፣ በፅ ሁፍ፣
በቴላቪዥን፣ በራዴዮ፣ በማህበራዊ ሚዱያ ወይም ላልች የ ግንኙነ ት ዘዳዎች መሇዋወጥ ክሌክሌ ነ ው።
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መሰረታዊ ሸቀጦችን ከቦታ ቦታ ማዘዋወርና ስርጭቱን ማወክ እንዱሁም ባህሊዊ፣ ህዝባዊና ዓይማኖታዊ በዓሊትን ማወክ፣
የ ጦር መሳሪያ ይዞ መገ ኘት በሁለም የ ሀጋችን ከፍልች ውስጥ የ ተከሇከለ ተግባራት ናቸው። ትጥቅን በሶስተኛ ሰው እጅ
እንዱገ ባ ማዴረግና የ ህዝብን ሰሊምና ፀ ጥታ ሇማዯፍረስ ዴጋፍ መስጠት እንዱሁም ከኮማንዴ ፖስቱ ፍቃዴ ውጭ በፀ ጥታ
ጉዲይ መግሇጫ መስጠት የ ተከሇከሇ ነ ው። በአዋጁና አዋጁን ሇማስፈፀ ም የ ወጡ መመሪያዎችን ማዯናቀፍም አይፈቀዴም።
ከሊይ የ ጠቀስኳቸውና በሁለም የ ሀገ ራችን ክፍልች ተፈፃ ሚ የ ሚሆኑት ክሌከሊዎች እንዯተጠበቁ ሆነ ው፤ በተወሰኑ
የ ሀገ ራችን አካባቢዎች ኮማንዴ ፖስቱ በሚወስነ ው አካባቢዎች የ ተከሇከለ ተግባራትም ይፋ ሆነ ዋሌ። ከእነ ዚህም ውስጥ
የ ጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ፣ የ ሰዓት እሊፊ እገ ዲ፣ በተሇይም በኢንቨስትመንትና መሰሌ ተቋማት ኮማንዴ ፖስቱ
በሚወስነ ው ጊዜ ከተፈቀዯ ሰዓት በስተቀር መንቀሳቀስ ክሌክሌ መሆኑ እንዱሁም ሁከትና ብጥብጥን ብልም አዯጋን
ሇመከሊከሌ የ ሚዯረግ እንቅስቃሰሴን ማወክ የ ተከሇከሇ ነ ው።
አዋጁን በመተግበር በኩሌም የ ዜጎ ች ግዳታ ተቀምጧሌ። በዚህ መሰረት የ ተከራይን መረጃ መያዝና ማሳወቅ፣ በየ ዯረጃው
የ ሚገ ኙ የ ህግ አስፈፃ ሚ አካሊት መረጃ ሲጠይቁ የ መስጠትና የ መተባበር ግዳታዎች ተቀምጠዋሌ። የ ህግ አስፈጻሚ አካሊት
የ አስቸኳይ ጊዜ ኮማንዴ ፖስቱ የ ተዋረደ የ እዝ ሰንሰሇቱን ተከትል እንዯሚዋቀር፣ እርምጃዎች ሲወሰደ የ መተባበር
ግዳታም እንዱሁ የ አዋጁ አካሌ ነ ው።
የ ሚወሰደ ርምጃዎችን አስመሌክቶም ቀዯም ሲሌ የ ጠቀስኳቸውን ክሌከሊዎች የ ተሊሇፈ ማንኛውም ሰው፤ የ ህግ አስከባሪዎች
ያሇ ፍርዴ ቤት ትዕ ዛዝ በቁጥጥር ስር የ ማዋሌ፣ አዋጁ አስከሚያበቃ ዴረስ ኮማንዴ ፖስቱ በሚወስነ ው ቦታ አንዱቆይ
የ ማዴረግ፣ ተገ ቢውን የ ተሃ ዴሶ ትምህርት በመስጠት የ ሚሇቀቀው እንዱሇቀቅ፣ ወዯ ፍርዴ ቤት የ ሚቀርበው በህጉ መሰረት
እንዱቀርብ የ ማዴረግ ስሌጣን ተሰጥቷቸዋሌ። እንዱሁም የ አካባቢውን ፖሉስ በማሳተፍ ያሇ ፍርዴ ቤት ትዕ ዛዝ
በማናቸውም ጊዜ ብርበራ የ ማዴረግ፣ ማንኛውንም ወንጀሌ የ ተፈጸመበትን ወይም ሉፈጸምበት የ ሚችሇውን ንብረት የ መያዝ፣
ባሇበት እንዱጠበቅ የ ማዴረግ፣ የ ተዘረፉ ንብረቶችን በማጣራት ሇባሇቤቶቹ እንዱመሇሱ የ ማዴረግ እና ላልች አግባብነ ት
ያሊቸውን ርምጃዎችን መውሰዴ እንዯሚችለ ተዘርዝሯሌ።
ተጠርጣሪዎች በሚመሇከታቸው የ ህግ አስከባሪ አካሊት በመስፈርቱ መሰረት ተጠርጣሪዎች በመሇየ ት ተጠያቂ እንዱሆኑም
ያዯርጋለ። በአዋጁ ወቅት የ ህግ አስፈፃ ሚ አካሊት ብርበራ ሲያካሂደ፤ መታወቂያ የ ማሳየ ት፣ የ ፍተሻውን ዓሊማማ
የ ሚካሄዴበትን ምክንያት የ መግሇፅ ፣ የ ቤቱ ባሇቤት (ነ ዋሪ) ፍተሻውን እንዱከታተሌ የ መፍቀዴ፣ የ አካባቢው ፖሉስና
ህብረተሰብ እንዱገ ኙ የ ማዴረግ ግዳታ እንዲሇባቸውም ተመሌክቷሌ። የ ሃ ይሌ አጠቃቀምን አስመሌክቶም ህግ አስከባሪ
አካሊት የ አዋጁን መመሪያ ሇማስፈፀ ም ሲንቀሳቀሱ የ ራሳቸውን እንዱሁም የ ሰዎችን ህይወትና ንብረት በመጠበቅ
አስፈሊጊና ተመጣጣኝ ሃ ይሌ ሉጠቀሙ እንዯሚችለ ተገ ሌጿሌ። እንዱሁም መመሪያውን ሇማስፈፀ ም ህግ አስከባሪ አካሊት
በትምህርት ቤቶች፣ በዩኒ ቨርሲቲዎችና በላልች ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት እንዱሁም በግሌና የ መንግስት ተቋማት ውስጥ
አዴማ የ ሚያዯርጉ ሰዎችን ሇመያዝና ሇማስቆም በመግባትና በመቆየ ት አስፈሊጊውን ርምጃ መውሰዴ ይችሊለ።
እነ ዚህን የ አዋጁን መመሪያዎች አንኳር ነ ጥቦች ያነ ሳኋቸው ያሇ ምክንያት አይዯሇም—ሁለም የ ህብረተሰብ ክፍሌ
የ ሀገ ራችንን ሰሊም ወዯ ነ በረበት ሁኔ ታ ሇመመሇስ በሚዯረው ጥረት ተሳታፊ እንዱሆን ግንዛቤ ሇማስጨበጥ ነ ው።
በመሆኑም የ ታወጀበትን ምክንያት በውሌ በመገ ንዘብ ሰሊማችንን ማረጋገ ጥ ይኖርብናሌ።
ከዚህ አዋጅ በዋነ ኛነ ት የ ሚጠቀመው ህብረተሰቡ ነ ው። ላሊ ማንም አይዯሇም። እንዯሚታወቀው በተሇያዩ አካባቢዎች
ህብረተሰቡ በሰሊም ወጥቶ መግባት መቸገ ሩን በግሌፅ ሲናገ ር ነ በር። ይህን ሁኔ ታ መቀሌበስ የ ሚቻሇው በዚህ መንገ ዴ
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የ ህዝቡን ጥቅምና ሰሊማዊ እንቅስቃሴን ሉያረጋግጥ በሚችሌ አዋጅ ነ ው። አዋጁ በአንዲንዴ አካባቢዎች ተገ ዴቦ
የ ነ በረውን የ ዜጎ ችን የ መንቀሳቀስ መብት የ ሚያስጠብቅና ሇእኩይ ዓሊማ የ ሚንቀሳቀሱ ሃ ይልችን ፍሊጎ ት የ ሚገ ዴብ ነ ው።
በዚህ አዋጅ ዜጎ ች ከተከሇከለ የ ተወሰኑ ቦታዎች በስተቀር ህጋዊነ ታቸውን ጠብቀው ሉንቀሳቀሱና በሌማት ስራው ሊይ
ተሳታፊ ሉሆኑ ይችሊለ።
በዚህ መነ ሻነ ትም ሁለም ዜጋ የ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማክበር አሇበት። ሇጥቆም ሇአዋጁ ተፈፃ ሚነ ት ትብብር ማዴረግ
ይጠበቅበታሌ። አዋጁን የ ማያከበርና ሇተፈፃ ሚነ ቱም ከኮማንዴ ፖስቱ አባሊት ሇሚቀርብሇት የ ዴጋፍ ጥያቄ የ ማይተባበር
ማንኛውም ግሇሰብ በአዋጁ መሰረት ተጠያቂ መሆኑ አይቀርም። ያም ሆኖ ግን ጉዲዩ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ
ስርዓቱን ሇመናዴ የ ሚንቀሳቀሱ ኃይልችን የ ጥፋት ተሌዕ ኮ የ መታዯግ ብልም ዕ ዴገ ታችን ያስኮረፋቸውን አንዲንዴ የ ውጭ
ሀገ ራትን የ እጅ አዙር ሴራ መከሊከሌ በመሆኑ ሁለም ዜጋ ሀገ ራዊ ኃሊፊነ ቱን መወጣት ይኖርበታሌ።
ርግጥ የ ትኛውም ሀገ ር ወዲዴ ዜጋ በእነ ዚህ ኃይልች ሰሊሙ እንዱዯፈርስ፣ ማናቸውም ህገ -መንግስታዊ መብቶቹ ተነ ጥቀው
የ ስርዓት አሌበኞች መፈንጫ ሆኖ ህይወቱን፣ ሃ ብቱንና ንብረቱን እንዱያጣ ብልም ሀገ ር አሌባ ሆኖ በትርምስ ውስጥ
እንዱኖር አሉያም በጎ ረቤት ሀገ ር ውስጥ የ ጥገ ኝነ ት ህይወትን እንዱገ ፋ ይፈሌጋሌ ተብል አይታሰብም። ይህ እንዲይሆን
ዯግሞ የ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማክበርና ሇተፈፃ ሚነ ቱ መተባበር የ ግዴ ይሊሌ። አዋጁ የ ሚቆየ ው ሇስዴስዴ ወር ሲሆን፤
እንዯ ሁኔ ታው እየ ታየ ሉጨምር ይችሊሌ።
ይሁን እንጂ በአሁኑ ወቅት በሀገ ራችን የ ሚታዩትን መጥፎ ክስተቶች በስዴስት ወራት ውስጥ ገ ትቶ በተሇመዯው ሰሊማዊ
የ ህይወት መስመር ውስጥ መግባት ያስፈሌጋሌ። ይህን ዕ ውን ሇማዴረግም አዋጁን አክብሮና በነ ቃ ሁኔ ታ ከፀ ጥታ ሃ ይልች
ጋር በመተባበር የ ህግ የ በሊይነ ት ሇማስከበር ሁለም ዜጋ የ ዴርሻውን መወጣት ይኖርበታሌ።
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