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የ ጥናቱ ረቂቅ 
 

ኢትዮጵያ በ2009 ለዐሥር ወራት በአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ውስጥ ከርማለች፡ ፡  ይህ በኢትዮጵያ ሰብኣዊ መብቶች ፕሮጀክት 
(ኢሰመፕ) የ ተዘጋጀ ጥናት ዐዋጁን ከመዳሰሱም ባሻገ ር፣  በአገ ሪቱ የ ሰብኣዊ እና ፖለቲካዊ መብቶች አያያዝ ላይ 
ያሳደረውን ተፅ ዕኖ ይዳስሳል፡ ፡  ጥናቱን ለማካሔድ ለዓላማው በሚመች መልኩ ከተመረጡ (purposive sampling) 
ሰዎች ጋር ቃለ ምልልሶች ተደርገ ዋል፤  የ መስክ ቅኝቶች እና የ ሰነ ድ ትንተናዎችም ተከናውነ ዋል፡ ፡  አቀራረቡም ገ ለጻዊ 
ዘዴን የ ተከተለ ነ ው፡ ፡  
 

በጥናቱ እንደተዳሰሰው፣  ለዐዋጁ መጣል ዋናው ምክንያት ከ2008 ጀምሮ ሲካሔድ የ ነ በረውን ሕዝባዊ ተቃውሞ መቆጣጠር 
ነ ው፡ ፡  ተቃውሞው ዋና ዋናዎቹን ክልሎች - ማለትም ኦሮሚያ፣  አማራ እና አንዳንድ የ ደቡብ ክልል አካባቢዎችን ያዳረሰ 
ነ በር፡ ፡  ይሁን እንጂ በመስከረም ወር 2009 በቢሾፍቱ ከተማ የ ተከበረው የ ኢሬቻ በዓል ላይ የ ተነ ሳውን ተቃውሞ 
ለመበተን የ ፀጥታ ኃይሎች ጣልቃ በመግባታቸው እና የ ብዙ ሰው እልቂት በማስከተሉ፣  ተቃውሞው በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ 
የ ኦሮሚያ አካባቢዎች ተፋፍሞ መቀጠሉ ለዐዋጁ መጣል ቅፅ በታዊ መነ ሾ ሆኗል፡ ፡  
 

ዐዋጁን መጣል ሳያስፈልግ በተቃውሞው ወቅት ተፈፀሙ የ ተባሉትን ችግሮች በመደበኛ ሕግጋት መቆጣጠር ይቻል የ ነ በረ 
ቢሆንም፣  መንግሥት ዐዋጁን በመጣል ሕጋዊ ተቃውሞዎችን ለማፈን እና ለማዳከም ተጠቅሞበታል፡ ፡  የ ዐዋጁ ድንጋጌዎች 
ኢትዮጵያ ከፈረመቻቸው የ ዓለማቀፍ ድንጋጌዎች ጋር የ ሚጋጭባቸው አንቀፆችን ያካተተ ነ በር፡ ፡   
 

የ አስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ድንጋጌ እንዲሁም የ ኮማንድ ፖስቱ የ ዐዋጁ አፈፃ ፀም መመሪያ የ ሚከለክላቸው ተግባራት እና 
የ ፀጥታ ኃይሉ የ ተሰጠው የ ተለጠጠ ሥልጣን፣  ከአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ በፊት እና በኋላም እንደነ በር ጥናቱ አረጋግጧል፡ ፡  
የ አስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁን መጣል ያስፈለገ ው በአንድ በኩል ከዐዋጁ ውጪ ያለሕግ አግባብ የ ተወሰዱትን እርምጃዎች በሕግ 
አግባብ ለመሸፈን እና የ ፀጥታ ኃይሉን ከተጠያቂነ ት ለማውጣት ሲሆን፣  በሌላ በኩል የ ዘፈቀደ ግድያ እና የ ጅምላ እስር 
እንዲሁም የ መረጃ እና ግንኙነ ት መረቦችን ማቆራረጥ ያላስቆመውን ሕዝባዊ ተቃውሞ በፍርሐት ለማፈን እንደሆነ  የ ጥናቱ 
ውጤት ያስረዳል፡ ፡   
 

የ አስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ትልቁ ክስተት የ ጅምላ እስር ሲሆን፣  የ እስር ዘመቻው ተቃውሞ የ ነ በረባቸውንም ያልነ በረባቸውንም 
አካባቢዎች አዳርሷል፡ ፡  እስረኞቹ ክስ ሳይመሰረትባቸው፣  በቂ ምግብና የ መጠጥ ውኃ እንዲሁም የ መፀዳጃ ሥፍራ በሌለበት 
ማቆያ በጅምላ እንዲቆዩ ተደርገ ዋል፡ ፡  ብዙ እስረኞች በግዳጅ ምርመራ ወቅት ዘላቂ እና ጊዜያዊ የ ሥነ  ልቦና እንዲሁም 
የ አካላዊ ጉዳት የ ደረሰባቸው ሲሆን፣  ከተፈቱ በኋላም ለኢኮኖሚያዊ ቀውስ እና በፍርሐት ውስጥ ለመኖር ተገ ደዋል፡ ፡  
አብዛኞቹ እስረኞች መንግሥት ‹ተሐድሶ› ያለውን ሥልጠና እንዲወስዱ የ ተገ ደዱ ሲሆን፣  ጥቂቶች ‹በምክር› 
መታወቂያቸውን ብቻ ዋስ አስይዘው ሲለቀቁ፣  ቀሪዎቹ ክስ ተመሥርቶባቸው፣  ከፊሎቹ በነ ጻ ሲሰናበቱ ቀሪዎቹ የ ወራት 
እስር ፍርድ ተቀብለዋል፡ ፡  በዐዋጁ ወቅት ለደረሱ የ ሰብኣዊ መብቶች ጥሰቶች ‹አጣሪ ቦርድ› በኢፌዴሪ የ ሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት ቢሰየ ምም ያጋለጠው የ ሰብኣዊ መብቶች ጥሰትም ሆነ  የ እርምት እርምጃ እንዲወሰድ ያደረገ ው ሙከራ 
የ ለም፡ ፡  የ ዘፈቀደ ግድያን በተመለከተም እንዲሁ ከዐዋጁ በፊት፣  በዐዋጁ ወቅት እና ከዐዋጁ በኋላም የ ተከሰተ ቢሆንም 
የ ፀጥታ ኃይሉ ላይ ምንም ዓይነ ት ተጠያቂነ ት አላስከተለም፡ ፡  
 

የ አስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ለሚዲያ፣  ለማኅበራት እና የ ተቃውሞ ድርጅቶች ሥራ እንቅፋት ሆኗል፡ ፡  የ ብዙኃን መገ ናኛ እና 
የ ሲቪል ማኅበራት መደበኛ ተግባራት በዐዋጁ ሳቢያ ተደናቅፈዋል፡ ፡ የ ሰብአዊ መብት አክቲቪስቶችም በትንሽም ቢሆን 
የ ሚንቀሳቀሱበት የ ነ በረው የ ኢንተርኔ ት ምህዳርም በተደጋጋሚ ከመታፈኑ በተጨማሪ አዋጁ በፈጠረው ፍርሃት የ ተነ ሳ 
ከአገ ር ውስጥ የ ሚደረጉ የ መብት ጥሰት ሪፓርቶች እና ፓለቲካዊ ውይይቶችም ተገ ድበዋል፡ ፡     
 

በጥቅሉ፣  የ 2009ኙ የ ኢትዮጵያ የ አስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ሠላምና ማረጋጋትን የ ማምጣት ሳይሆን ተቃውሞዎችን የ ማፈን 

ዓላማ እንደነ በረው ጥናቱ ይደመድማል፡ ፡  ይህም የ ተደረገ ው በሰብኣዊ እና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጥሰት እና በፀጥታ 
ኃይሉ የ ተለጠጠ ወይም ሕጋዊ ተጠያቂነ ት በማያስከትል የ ፀጥታ ኃይሎች ሥልጣን ሽፋን ነ ው፡ ፡  
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መግቢያ 
 
የኢትዮጵያ መንግሥት በ2009 ለዐሥር ወራት የዘለቀ እና በአገር ዐቀፍ ደረጃ የተተገበረ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ አውጆ ነበር፡፡ የዐዋጁ 
መነሻ አስቀድሞ በኦሮምያ፣ አማራ እና ደቡብ ክልሎች የተነሱ ሕዝባዊ ተቃውሞዎች ሲሆን፣ የፀጥታ ኃይሎች ሠላማዊ የተቃውሞ 
ሠልፎችን ለመቆጣጠር ኃይል በመጠቀማቸው የብዙ ሰዎች ህይወት ጠፍቷል፡፡ በውጤቱም ‹መንግሥት ተቃዋሚዎችን በዘፈቀደ 
ግድያ፣ በጅምላ እስር፣ የመሰብሰብ፣ የመደራጀት እና ሐሳብን የመግለጽ እንዲሁም መረጃ የማግኘት ነጻነቶችን በማፈን ተቃውሞዎችን 
ለማርገብ ተጠቅሞበታል› በሚል ሲተች፣ መንግሥት በበኩሉ ‹ሠላምና መረጋጋትን ለማምጣት ሰብኣዊ መብቶችን አክብሬ በሕግ 
አግባብ የወሰድኩት እርምጃ ነው› በማለት ያስተባብላል፡፡ 
 
‹በኢትዮጵያ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ እውነተኛ መንስዔና ውጤቱ ምንድን ነው? ዐዋጁን ማወጅ በርግጥም አስፈላጊ ነበር? 
የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ አፈፃፀም ከሰብኣዊ እና ዴሞክራሲያዊ መብቶች አጠባበቀ አንፃር እንዴት ይገመገማል? በአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ 
ወቅት ምን ተፈፀመ? በተለይ የሰብኣዊ፣ ዴሞክራሲያዊ እና ፖለቲካዊ መብቶች ተሟጋቾች ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ ምን ይመስላል? 
በዐዋጁ ሽፋን ለተከሰቱት የሰብኣዊ መብቶች ጥሰቶች የተወሰደ የእርምት እርምጃ (ወይም የማጣራት ሙከራ) አለ ወይ? ሰብኣዊ እና 
ዴሞክራሲያዊ መብቶችን ከማስከበር አንፃር ወደፊት ምን መደረግ አለበት?› ለሚሉት ጥያቄዎች ይህ ጥናት መልስ ይሰጣል፡፡ 
 

የጥናቱ ዓላማ 
 
ጥቅል ዓላማው፡- የ2009ኙ የኢትዮጵያ አስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ መንስዔና ውጤቱን በተለይ ከሰብኣዊ እና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 
አጠባበቅ አንፃር ምን ይመስል እንደነበር ለይቶ እና ሰንዶ ማስቀመጥ፡፡ 
 
ዝርዝር ዓላማዎቹ፡- 

- የዐዋጁን መንስዔ እና ውጤት መለየት፣ 
- በዐዋጁ ወቅት የሰብኣዊ መብቶች አጠባበቅ ምን ይመስል እንደነበር መለየት፣ 
- ዐዋጁ፣ መመሪያው እና አፈፃፀሙ ኢትዮጵያ በዓለም ዐቀፍ ደረጃ ከፈረመቻቸው የሰብኣዊ መብቶች ድንጋጌዎች፣ የእስረኛ 

አያያዝ እና ሌሎችም የሕግ ማዕቀፋት አንፃር መገምገም፣ እና 
- ዐዋጁ በሰብኣዊ መብቶች አክቲቪስቶች/አራማጆች፣ በመብት ጠያቂዎች እና አቀንቃኞች  እንዲሁም በመላው ዜጎች ላይ 

ያደረሰውን ተፅዕኖ መገምገም፣ 
- በቀጣይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኩነቶች ውስጥ የሰብኣዊ መብቶች አጠባበቅ ላይ ልምድ የሚሆን ጥቆማ መስጠት ናቸው፡፡ 

 

የጥናቱ አዘገጃጀት 
 
ይህንን ጥናታዊ ትንታኔ ለማዘጋጀት የኢትዮጵያ ሰብኣዊ መብቶች ፕሮጀክት (ኢሰመፕ) ለጥናቱ ዓላማ በሚመች መልኩ በጥንቃቄ 
የተመረጡ 7 የሕግና የፀጥታ ጉዳይ ባለሙያዎችን እንዲሁም የሰብኣዊ መብት ተከራካሪዎችን፣ በተጨማሪም በአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ 
ወቅት ተጎጂ የነበሩ 28 ሰዎችን አነጋግሯል፡፡ በማኅበራዊ ሚዲያ በተበተነ ባለ20 ጥያቄዎች መጠይቅ የ115 ሰዎችን መልስ ተጠቅሟል1፡፡ 
የመስክ ቅኝት ከማድረጉም በተጨማሪም የተለያዩ ሕጋዊ ሰነዶችን፣ ወቅታዊ ዜናዎችን እና መግለጫዎችን እንደ ሁለተኛ የመረጃ ምንጭ 
ተጠቅሟል፡፡ የጥናቱ አቀራረብ የገለጻዊ ትንታኔን ዘዴ የተከተለ ነው፡፡ ቃለ መጠይቅ ያደረግንላቸውን ሰዎች ከነርሱ ያገኘነውን መረጃ 
በጥናቱ ማካተት እንደምንችል እና እንደማንችል ፈቃድ ጠይቀናል፡፡ ሥማቸው እንዲጠቀስ ፈቃድ ከሰጡን ግለሰቦች ውጪ ቀሪዎቹን 
ለደኅንነታቸው ሲባል በቁጥር ገልጸናቸዋል፡፡ (በዚህ ጥናት ውስጥ ካልተጠቀሰ በስተቀር የተጠቀምነው የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር 
ነው፡፡) 
 

ውሱንነት 
 
ይህ ጥናት ውሱንነቶች አሉበት፤ ከነዚህም ውስጥ የሰው ኃይል እና የፋይናንስ ውሱንነቶች ዋናዎቹ ናቸው፡፡ በተጨማሪም፣ ለአጥኚዎቹ 
ደኅንነት ሲባል በመንግሥታዊ የፀጥታ ተቋማት ውስጥ የነበሩ ሁኔታዎችን ለመመርመር አልተቻለም፡፡ ጥናቱ በጥቅሉ የሚሸፍነው 
በሁለቱ ዋና የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ዒላማዎች፣ ማለትም ኦሮሚያ እና አማራ ክልሎች ውስጥ የነበረውን ሁኔታ ነው፡፡ ከነዚህም ውስጥ 
በተለይ ከእስር ጋር በተያያዘ የጦላይ፣ ብርሸለቆ እና አዋሽ ሰባት ኪሎ አካባቢ የሚገኙት ካምፖች ውስጥ የነበረውን ድምር ሁኔታ 
እንደማሳያ ተጠቅሟል፡፡ በተጨማሪም፣ በአዲስ አበባ በሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት፣ የመብቶች አራማጆች እና ጋዜጠኞች ላይ 
የደረሰውን ተፅዕኖ ጥናቱ ያካትታል፡፡ 
 
 
 
                                                           
1
 ከ115 በማኅበራዊ ሚዲያዎች የ ተበተነ ው መጠይቅ መላሾች ውስጥ 14ቱ ሴቶች፣  111ዱ ወንዶች ናቸው፡ ፡   



4 
 

ታሪካዊ ዳራ 
 
በሕዳር ወር 2008 የተቀሰቀሰው1 ሕዝባዊ ተቃውሞ ከወሰደው ጊዜ አንፃር ኢሕአዴግ ሥልጣን ከተቆጣጠረበት 1983 ወዲህ ሳያባራ 
ረዥም ጊዜ የቆየ እና ብዙ አካባቢዎችን ያዳረሰ ሕዝባዊ ተቃውሞ ነው2፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር 
(ኢሕአዴግ) የመንግሥት ሥልጣን በግንቦት ወር 1983 ከተቆጣጠረ ጀምሮ ይህ ጥናታዊ ሪፖርት እስከተዘጋጀበት ጊዜ ድረስ ብቸኛው 
የመንግሥት ኃላፊነትን የተቆጣጠረ የፖለቲካ ቡድን ነው፡፡ በ1987 በውስጡ ዴሞክራሲያዊ መብቶችን ያካተተ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ 
ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (ኢፌዴሪ) ሕገ መንግሥት ያፀደቀ ቢሆንም3፣ አገሪቱ ብሔር ተኮር የፌዴራሊዝም ስርዓት መከተሏ 
ማወዛገቡን አላቆመም4፡፡ በተጨማሪም፣ ሕገ መንግሥታዊነትን መሬት ላይ ማውረድ ባለመቻሉ ገዢው ፓርቲ በተደጋጋሚ 
ይወቀሳል5፡፡ ኢሕአዴግ መራሹ የኢፌዴሪ መንግሥት ሰብኣዊ መብቶችን ማክበር አልቻለም፤ የተቋማትን ነጻነት አላረጋገጠም፤ 
ዴሞክራሲያዊ ምርጫዎችን ማዘጋጀት አልቻለም እንዲሁም ወገናዊ አሠራር በስርዓቱ ውስጥ በመስፈኑ ኢፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል 
ፈጥሯል በሚል ከተለያዩ የአገር ውስጥ ቡድኖች እና የውጭ አገራት እና ተቋማት ተደጋጋሚ ትችቶች ተሰንዝሮበታል፡፡ 
 
ኢሕአዴግ መራሹ የኢፌዴሪ መንግሥት በየአምስት ዓመቱ አገር ዐቀፍ ምርጫዎችን ቢያሰናዳም ነጻ፣ ርትዓዊ እና ዴሞክራሲያዊ 
ምርጫዎችን ማዘጋጀት አልቻለም6፡፡ ገዢው ፓርቲ በተለይ ከፍተኛ ፉክክር በገጠመው በ1997ቱ ምርጫ ወቅት አንፃራዊ የሚባል ነጻ 
የፖለቲካ ምኅዳር መፍጠር ችሎ ነበር7፡፡ ይሁን እንጂ፣ ድኅረ-ምርጫ አለመግባባቱን በዴሞክራሲያዊና ሠላማዊ መንገድ መፍታት 
ተስኖታል8፡፡ ከአወዛጋቢው ምርጫ 1997 ወዲህ በተካሔዱ ሁለት አገር ዐቀፍ ምርጫዎች ላይ ኢሕአዴግ በፍፁም የበላይነት አሸናፊ 
ሆኖ ወጥቷል፡፡ በ2002 በተካሔደው ምርጫ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካሉት 547 መቀመጫዎች መካከል ከሁለቱ በስተቀር 
በኢሕአዴግ እና አጋሮቹ ተወስደዋል9 ፡፡ በ2007 በተካሔደው ምርጫ ደግሞ ሁሉም የምክር ቤቱ መቀመጫዎች በኢሕአዴግ እና አጋር 
ፓርቲዎቹ ተወስደዋል10፡፡ ከምርጫ 2007 አንድ ዓመት ቀድሞ ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ ደርዘን የሚጠጉ ጦማሪዎች እና ጋዜጠኞች 
ሲታሰሩ11፣ በጋዜጠኞች ስደትም አገሪቱ ከአምስት የዓለማችን አገሮች አንዷ ሆና ነበር12፤ አራት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች 
ሲታሰሩ13፣ ሁለት ታዋቂ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባላቱ በገዢው ፓርቲ ጣልቃ ገብነት ሳቢያ ነው ባሉት ግጭት ምክንያት ተሰንጥቀዋል14፤ 
ስድስት የሕትመት ውጤቶች ታግደዋል፡፡ በዚህ መንገድ ኢሕአዴግ የኢፌዲሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የሁሉንም የክልል 
ምክር ቤት ወንበሮች ማሸነፍ ችሏል፡፡ 
 
ኢሕአዴግ ሁሉንም የምክር ቤት ወንበሮች ማሸነፉን ባሳወቀ በስድስት ወራት ውስጥ ጊንጪ በሚባል በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለ ትንሽ 
ወረዳ ውስጥ በተቀሰቀሰ15 ትንሽ ተቃውሞ የተጀመረው ሕዝባዊ አመፅ እየተባባሰ ብዙ የኦሮምያ ክልል ወረዳዎች ውስጥ 200 ከተሞችን 
አዳርሷል16፡፡ በጊንጪ የተቀሰቀሰው ተቃውሞ መነሻው ጭልሞ ጫካ ለፋብሪካ ሊመነጠር ነው በሚል የነበረ ቢሆንም፣ በሌሎች 
አካባቢዎች ግን የአዲስ አበባ ማስፋፊያ ማስተር ፕላንን17 በመቃወም የመብት ጥያቄው ስፋት ያላቸው ቦታዎችን አዳርሷል፡፡ ይሁን 
እንጂ አወዛጋቢው ማስተር ፕላን፣ የኢሕአዴግ አራት አባል ፓርቲዎች መካከል ብዙ አባላት ያሉት የኦሮሚያ ክልላዊ አስተዳደር ገዢ 
ፓርቲ፣ የኦሮሞ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (ኦሕዴድ) አማካይነት ቢሰረዝም ተቃውሞው ሊቆም አልቻለም18፡፡ በኦሮምያ 
የተከሰተው ሕዝባዊ አመፅ ያለማቋረጥ ለዐሥር ወራት ከተጓዘ በኋላ በአማራ ክልል ተመሳሳይ ተቃውሞ ተቀሰቀሰ፡፡ አማራ ክልሉ 
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ተቃውሞ መነሻ “የወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴዎች” መታሰር ነበር1፡ የአማራ ክልል ተቃውሞ የተጀመረው 
በጎንደር ከተማ ቢሆንም፣ ወደ ባሕር ዳር ከተማ ተዛምቶ የአማራ ክልል አምስት ዞኖችን አዳርሷል፡፡ በባሕር ዳር ነሐሴ 1፣ 2008 
በተደረገ የተቃውሞ ሰልፍ በአንድ ቀን ብቻ ከ30 በላይ ሰዎች ተገድለዋል2፡፡ ይህ በእንዲህ እያለ በደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች 
እና ሕዝቦች ክልል ተመሳሳይ ተቃውሞዎች ተቀስቅሰው ነበር፡፡ በተለይ በኮንሶ ለብዙ ሰዎች ሕልፈተ ሕይወት መንስዔ የሆነ ሕዝባዊ 
ተቃውሞ ለ10 ወራት ያክል ሲካሔድ ነበር3፡፡ 
 
ሕዝባዊ ተቃውሞዎቹ እየተካሔዱ ባሉበት ሰዐት የመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች ያልተመጣጠነ ኃይል በመጠቀም4 ሠላማዊዎቹን 
ተቃውሞዎች ለማስቆም በመሞከራቸው በተለያዩ ከተሞች ብዙ ተቃዋሚዎች ተገድለዋል፤ ብዙዎች ታስረዋል5፡፡ ይሁን እንጂ የኢፌዲሪ 
የሰብኣዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) በመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች የተወሰደው እርምጃ ተመጣጣኝ ኃይል በመጠቀም ነው በሚል6 
ገልጾታል፡፡ 
 
ይህ በእንዲህ እያለ፣ መስከረም 22፣ 2009 በቢሾፍቱ ከተማ በተከበረው የኢሬቻ በዓል7 ላይ የተከሰተው እልቂት፣ ለከፍተኛ አመፅ 
መነሻ ሆነ፡፡ እልቂቱ የተከሰተው በዓሉን ለማክበር የተሰበሰቡት ሰዎች ሠላማዊ ተቃውሞ ማሰማት ሲጀምሩ የመንግሥት ፀጥታ 
ኃይሎች ተቃውሞውን ለመበተን አስለቃሽ ጭሶችን እና የጎማ ጥይት በመተኮሳቸው በተፈጠረው ትርምስ ቦይ ውስጥ በመውደቅ እና 
በመረጋገጥ ነው8፡፡ በዕለቱ የኢትዮጵያ መንግሥት 55 ሰዎች መሞታቸውን ሲያምን ተቃዋሚዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ መሞታቸውን 
ተናግረዋል፡፡ በዚህ እልቂት በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ የኦሮሚያ ከተማዎች ውስጥ ከፍተኛ ሕዝባዊ ቁጣ የቀሰቀሰ ሲሆን9፣ ለብዙ 
ንብረት መውደም ምክንያትም ሆኗል10፡፡ 
 
የኢፌዴሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁን መስከረም 28፣ 2000 ያወጀው ከኢሬቻው እልቂት በኋላ የተከሰተውን 
አመፅ ተከትሎ ቢሆንም11፣ ዐዋጁ ነባሮቹን የተቃውሞ ጥያቄዎች ለማዳፈን ለፀጥታ ኃይሎች ያልተመጣጠነ ሥልጣን ሰጥቷል12 በሚል 
ተወቅሷል፡፡ ዐዋጁ ከ10 ወር በኋላ ሐምሌ 28፣ 2009 ተነስቷል፡፡ 

 

ዐዋጁ በሕግ ዕይታ 
 
በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ፊርማ፣ በሚኒስትሮች ምክርቤት ውሳኔ መስከረም 28፣ 2009 “የሕዝብ ሠላምና ፀጥታ 
ለማስጠበቅ የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ቁጥር 01/2009” በሚል ርዕስ የወጣው ይህ ዐዋጅ በአራት ክፍሎች የተመደቡ 14 አንቀፆች 
አሉት፡፡ የመጀመሪያው ክፍል ጠቅላላ ድንጋጌዎችን ሲይዝ፣ ሁለተኛው ክፍል “በአስቸኳይ ጊዜ የሚወሰዱ እርምጃዎችና የማይፈቀዱ 
ተግባራት”፣ ሦስተኛው ክፍል “አስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ኮማንድ ፖስት እና የመርማሪ ቦርድ መቋቋምና ኃላፊነት” እንዲሁም አራተኛው 
ክፍል ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች ተዘርዝረውባቸዋል፡፡ ይህንን ዐዋጅ ለማፅደቅ በነጋሪት ጋዜጣ ጥቅምት 22፣ 2009 የታተመው ዐዋጅ ቁጥር 
984/2009 ደግሞ 12 አንቀፆች አሉት፡፡ የዐዋጁ ማስፈፀሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 391/2009 ደግሞ ጥቅምት 17 ቀን 
2009 በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ወጥቷል፡፡ በዐዋጁ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት የወጣ “የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃ አፈፃፀም መመሪያ”ም 
አለ፡፡ የአፈፃፀሙ መመሪያ ጥቅምት 29፣ 2009 ሲከለስ የዲፕሎማቶች የመንቀሳቀስ መብት ገደብ እና የፀጥታ ኃይሎች መታወቂያ 
ሳያሳዩ የማሰር ፈቃድ ተነስተዋል፡፡ 
 
ዐዋጁ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ከመፅደቁ በፊት ጀምሮ ተፈፃሚ መሆን ጀምሮ ነበር፡፡ በመንግሥት የሚተዳደሩ መገናኛ 
ብዙኃን የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን እና የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ጌታቸው አምባዬን መግለጫዎች ከእሁድ፣ 
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መስከረም 29፣ 2009 ጀምሮ በተደጋጋሚ አስተላልፈዋቸዋል፡፡ ነገር ግን በወቅቱ የነበረውን ሕዝባዊ አመፅ ለመቆጣጠር የወጣው 
ዐዋጅ እና የኮማንድ ፖስቱ የአፈፀም መመሪያ “ዐዋጁ ሳያስፈልግ በኢትዮጵያ የወንጀል ሕግ ብቻ መቆጣጠር ይቻል ነበር”፡፡1 
በተጨማሪም፣ “በወቅቱ የነበረው ሁኔታ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ማወጅ የማይጠይቅ ቢሆንም የመንግሥት አካላት የነበረውን ተቃውሞ 
ለማፈን እና ከሕጋዊ ተጠያቂነት ለመዳን የወሰዱት እርምጃ ነው፡፡”2 
 
የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ መታወጅ የሚኖርበት በመደበኛው የአገሪቱ ሕግ መሸፈን የማይችል ስጋት (exceptional threat) ሲኖር ብቻ 
ነው፡፡ አቶ ዘላለም ክብረት (የሕግ ባለሞያ) የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ በኢትዮጵያ በታወጀበት ወቅት በመደበኛው ሕግ መቆጣጠር 
የማይቻል ችግር አለመኖሩን ከመናገራቸው ባሻገር በሁለት ምክንያቶች የተጋነነ እርምጃ እንደሆነ ያስረዳሉ፡- 
 

“ለዐዋጁ መንስዔ የሆኑት ችግሮች በዐዋጁ እና በኮማንድ ፖስቱ የአፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 1 እንደተገለጸው “በአንዳንድ 
የአገሪቱ ክፍሎች የተከሰቱ […] ሕገ ወጥ ተግባራት” ናቸው፡፡ አንደኛው ጉዳይ ችግሩ በመላው አገሪቱ የተከሰተ ነው ወይስ 
በተወሰኑ አካባቢዎች ብቻ የሚለው ጥያቄ ነው፡፡ “በአንዳንድ የአገሪቱ ቦታዎች የተከሰቱ ሁከትና ብጥብጦች” በሚለው 
መሠረት ዐዋጁ መላ አገሪቱ ላይ መጣሉ የተጋነነ እርምጃ ነው፡፡ ሁለተኛው ትክክለኛውን የችግሩን ምንጭ አለመረዳት ነው፡፡ 
የችግሩ ትክክለኛ ምንጭ የፖለቲካ መዋቅራዊ ውድቀት ሆኖ ሳለ፣ የፖለቲካ ተቃውሞዎችን በመደበኛ ሕግ የማይመለስ ስጋት 
አድርጎ መመልከት እና መላ አገሪቷ ላይ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ማወጅ ስህተት ነው፡፡”3  

 
የነጋሪት ጋዜጣ ማቋቋሚያ ዐዋጅ ቁጥር 3/1988 አንቀፅ 2/2 “ሁሉም የፌዴራል መንግሥቱ ዐዋጆች በነጋሪት ጋዜጣ ታውጀው 
መውጣት አለባቸው” ይላል፡፡ የዚሁ ዐዋጅ አንቀፅ 2/4 ደግሞ “የፌዴራሉ መንግሥት ዐዋጆች በሁለቱም የአማርኛ እና እንግሊዝኛ 
ቋንቋዎች መታተም አለባቸው” ይላል፡፡ 
 

“በዚህ ረገድ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ በነጋሪት ጋዜጣ አልታተመም፤ ወደ እንግሊዝኛም አልተተረጎመም፡፡ ይህ በአንድ በኩል 
ዓለምዐቀፋዊ ቃልኪዳኖችን ያላከበረውን የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ በሌላ በኩል ይፋዊነት (officialization) እንዲጎድለው 
አድርጓል፡፡”4 

 
ዐዋጆች ኢትዮጵያ የፈረመችው የዓለም ዐቀፉ የሲቪል እና ፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳን (ICCPR) አንቀፅ 4/1 አገራት የአስቸኳይ ጊዜ 
ዐዋጅ ሲያውጁ ለዓለም ዐቀፍ ቃልኪዳኖች ተገዢ መሆን እንዳለባቸው ያሳስባል፡፡ የዚሁ ቃል ኪዳን አንቀፅ 4/2 ላይ ደግሞ ሊጣሱ 
የማይገባቸውን 7 ቃል ኪዳኖች ይዘረዝራል፡፡ እነዚህም በሕይወት የመኖር መብት (አንቀፅ 6)፣ ከኢሰብኣዊ አያያዝ የመጠበቅ መብት 
(አንቀፅ 7)፣ በባርነት የአለመያዝ መብት (አንቀፅ 8)፣ የመንቀሳቀስ መብት (አንቀፅ 11)፣ ሕጎች ወደኋላ ተመልሰው የማይሠሩ ስለመሆኑ 
(አንቀፅ 15)፣ በሕግ ፊት እንደማንኛውም ሰው የመቆጠር መብት (አንቀፅ 16) እና የሐሳብ እና የእምነት ነጻነት (አንቀፅ 18) ናቸው፡፡ 
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (ኢፌድሪ) ሕገ መንግሥት አንቀፅ 93 በበኩሉ በንዑስ አንቀፅ 4/ሐ፣ በአስቸኳይ ጊዜ 
ዐዋጅ ወቅት እንዳይጣሱ የሚያስከብራቸው መብቶች በሕገ መንግሥቱ የኢትዮጵያ መንግሥት ሥያሜ (አንቀፅ 1)፣ የኢሰብኣዊ አያያዝ 
መከልከል (አንቀፅ 18)፣ የዕኩልነት መብት (አንቀፅ 25) እና የብሔር ብሔረሰቦች ሕዝቦች መብት (አንቀፅ 39 ንዑስ አንቀፅ 1 እና 2 
ላይ) የተደነገጉትን ብቻ ነው፡፡ 
 
የኢፌዲሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 93 እንዳይጣሱ ካስቀመጣቸው አንቀፆች ውጪ ያሉ መብቶች ሁሉ ሊጣሱ ይችላሉ፡፡ አቶ ሔኖክ 
አክሊሉ (የሕግ ጠበቃ እና አማካሪ) ይህንኑ ያስረዳሉ፡- 
 

“የዓለም ዐቀፉ የሲቪል እና የፖለቲካ ቃልኪዳኑ በአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጆች መነጠቅ የለባቸውም የሚላቸው መብቶች መካከል 
የሕይወት መብት (በሕገ መንግሥት አንቀፅ 15 የተቀመጠው) እና የወንጀል ሕግ ወደኋላ ተመልሶ የማይሠራ ስለመሆኑ 
(በሕገ መንግሥት አንቀፅ 22 የተቀመጠ) እንዲሁም የሐሳብ እና የእምነት ነጻነቶች አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ እንዲጣሱ ይፈቅዳል 
ማለት ነው፡፡ ይህም ዐዋጁ የዓለም ዐቀፍ ሕግጋትን እንዲጣረስ አድርጎታል፡፡”5 

 
በዓለም ዐቀፍ ደረጃዎች እና በኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት እንዲሁም በዐዋጁ የተፈጠረው ክፍተት የሰዎችን መብቶች ለመግፈፍ መንስዔ 
ሆኗል፡- 

“የኮማንድ ፖስቱ መመሪያ ቁጥር 1 አንቀፅ 17 ከስደተኛ ካምፕ የመውጣት እና መግባት መብትን በመገደብ በዓለም ዐቀፍ 
ድንጋጌዎች ከማይጣሱ መብቶች መካከል የመንቀሳቀስ ነጻነትን ከመገደቡም በተጨማሪ ስደተኞች ላይ ብቻ በመጣሉ 
አግላይም ነው”6 
 
“የኮማንድ ፖስቱ መመሪያ ቁጥር 1 አንቀፅ 18 ዲፕሎማቶች ከአዲስ አበባ 40 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ርቀው እንዳይጓዙ ገደብ 

                                                           
1
 ዘላለም ክብረት (2009)፣  http://www.addisstandard.com/why-ethiopias-freewheeling-regime-does-need-a-
state-of-emergency/ (ጥር 4፣  2010 የ ተነ በበ) 
2
 ከሔኖክ አክሊሉ ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ታኅሣሥ 20፣  2010) 
3
 ከዘላለም ክብረት ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ታኅሣሥ 18፣  2010) 
4
 ዝኒ ከማሁ 
5
 ከሔኖክ አክሊሉ ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ታኅሣሥ 20፣  2010) 
6
 ዝኒ ከማሁ 

http://www.addisstandard.com/why-ethiopias-freewheeling-regime-does-need-a-state-of-emergency/
http://www.addisstandard.com/why-ethiopias-freewheeling-regime-does-need-a-state-of-emergency/
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ሲጥል፣ ዲፕሎማት ላልሆኑ እና ለኢትዮጵያዊ ዜጎች ግን ይህን ገደብ አልጣለም ነበር፡፡ ይህ ዐዋጁን አግላይ አልነበረም 
አያሰኘውም፡፡”1  

 
ዐዋጁ መጋቢት 21፣ 2009 ለአራት ወራት ያክል ተራዝሟል፡፡2 ዐዋጁ በተራዘመበት ወቅት “አገር ተረጋግቶ ስለነበር ማራዘም አስፈላጊ 
አልነበረም፡፡”3 ከዚህም ባሻገር “የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ለማራዘም ወይም ላለማራዘም የሚያስችል ቅድመ ሁኔታዎችን የሚገልጽ ድንጋጌ 
አለመኖሩ ለዘፈቀደ ማራዘም ክፍተት ትቷል”፡፡4 ከ10 ወራት ቆይታ በኋላ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ሙሉ ለሙሉ ሲነሳ5 በዐዋጁ ወቅት 
ታስረው የነበሩ ሰዎች ምን እንደሚደረጉ ግልጽ አልነበረም፡- 
 

“ዐዋጆች ሲሻሩ የመሸጋገሪያ ድንጋጌ ማውጣት የተለመደ ነው፡፡ ይህ በአንድ ዐዋጅ ወቅት ለተፈፀሙ ድርጊቶች ዐዋጁ ሲሻር 
ምን ማድረግ እንደሚገባ ያመለክታል፡፡ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ሲሻር ግን ምንም ዓይነት የመሸጋገሪያ ድንጋጌ ባለመኖሩ ብዙ 
መደነጋገሮች ፈጥሯል፡፡”6    

 
ዐዋጁ በጥቅሉ ከዓለም ዐቀፍ ቃልኪዳኖች ጋር የሚጣረስ፣ ዴሞክራሲያዊ እና ፖለቲካዊ መብቶችን የሚሽር፣ ሰዎችን በአድሎ 
ለመመልከት በር የሚከፍት ከመሆኑም ባሻገር ሕግ ወደኋላ ሔዶ እንዳይሠራ የሚከለክለውን መሠረታዊ የሕግ መርሕ ይተላለፋል፣ 
የፀጥታ ኃይሎች ተጠያቂነት ይቀንሳል፡፡ በነዚህ ሁኔታዎች በኢትዮጵያ የተረጋጋ ሁኔታ ከመፍጠር ይልቅ “ተቃውሞዎችን ለማፈን”7 
የሕግ ክፍተት የተወ ነበር፡፡ 
 

ከዐዋጁ በፊት 
 
ከሕዳር ወር 2008 እስከ ጥቅምት 2008 ጀምሮ ባሉ ተቃውሞዎች ወቅት ብቻ ከ800 (በኦሮምያ ክልል 600 እና በአማራ ክልል 200 
በላይ) ሰዎች ተገድለዋል፡፡8 ነሐሴ 1፣ 2008 በኦሮሚያ እና አማራ ክልሎች በአንድ ቀን ብቻ 97 የተቃውሞ ሰልፍ ተሳታፊዎች በፀጥታ 
ኃይሎች ተገድለዋል9፡፡ (በኢትዮጵያ መንግሥት ሥር ያለው የኢትዮጵያ ሰብኣዊ መብቶች ኮሚሽን የሟቾቹን ጠቅላላ ቁጥር 669 
አድርጎ፣ የፀጥታ ኃይሎች የተጠቀሙት የተመጣጠነ ኃይል ነው ብሏል፡፡10) ተቃውሞዎች በተደረጉባቸው ከተማዎች የዘፈቀደ የጅምላ 
እስሮችም ሲካሔዱ ከርመዋል፡፡ የጅምላ እስረኞቹ በታፈሱበት ወቅት በቂ ማቆያ ባለመኖሩ በየጣቢያው እንዲሁም ምግብ፣ መጠጥ እና 
መፀዳጃ ማቅረብ በማይችሉ አዳራሾች ውስጥ ታጉረው እንዲቆዩ ተደርገዋል፡- 
 

“ባሕር ዳር ከተማ ውስጥ በቤት ለቤት አፈሳ የለቀሙንን ሰዎች፣ በየጣቢያው ሲያዞሩን ውለው በመጨረሻ አባይ ማዶ 
በሚገኝ ዝግ አዳራሽ ውስጥ አጎሩን፡፡ አዳራሹ ሰፊ ቢሆንም ወለሉ አቧራ ነበር፡፡ አማራጭ ስለሌለን አቧራው ላይ ተኛን፡፡ 
ይባስ ብሎ መፀዳጃ ቤት ስላልነበር ከአቅሙ በላይ የሆነ ሰው በአዳራሹ አንደኛው ጥግ ለሽንት እንዲወጣ ይዳረግ ነበር፡፡”11 

 
ከጅምላ እስረኞቹ መካከል አንዳንዶቹ መደበኛ ክስ ተመሥርቶባቸው በዋስትና ሲፈቱ12፣ በዘመድ አዝማድ የተለቀቁም ነበሩበት13፡፡ 
ይህንን ዕድል ያላገኙት ቀሪዎቹ እስረኞች ከዚያ በኋላ ወደ ተለያዩ ወታደራዊ ካምፖች እንዲዛወሩ ተደርገዋል፡፡14 ወደ ወታደራዊ 
ካምፖች የተጋዙት የጅምላ እስረኞች በካምፖቹ ውስጥ የግዳጅ ምርመራ የተደረገባቸው ሲሆን፣ በምርመራ ወቅት የማሰቃየት ተግባር 
ተፈፅሞባቸዋል፡- 
 

“እኔ የተያዝኩት ሐምሌ 30፣ 2008 በአዲስ አበባ፣ መስቀል አደባባይ ለተቃውሞ ሰልፍ በወጣሁበት ነበር፡፡ ሁላችንንም የሆነ 
ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ካሳደሩን በኋላ ወደ አዋሽ 7 የፌዴራል ፖሊስ ማሠልጠኛ ካምፕ ወሰዱን፡፡ እዚያ የተወሰድነው ከ1000 
በላይ ከተለያየ ቦታ የተሰባሰብን እስረኞች ነበርን፡፡ አዋሽ 7 አርባ ቀን አቆይተውናል፡፡ ጫማችንን አስወልቀውን ውስጥ 
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እግራችን እስኪላጥ በሚያቃጥል የበረሀ አስፋልት እና ጠጠር ላይ አስኪደውናል፡፡ በየቀኑ ጠዋት ጠዋት የስፖርታዊ ቅጣት 
ይፈፀምብን ነበር፡፡ ቅጣቱ እንደ እንቁራሪት በቅምጥ መዝለል፣ በእጅ መሬት ወጥሮ መያዝ፣ ፑሽአፕን ይጨምራል፡፡ 
በታዘዘው ፍጥነት ቅጣቱን የማይተገብር ከጀርባው ይገረፍ ነበር፡፡ ቤተሰቦቻችን የት እንደነበርን አያውቁም፡፡ ወደ ፍርድ ቤት 
አልተወሰድንም፡፡ በምግብ ሰዐት አንድ ዳቦ በሽሮ ወጥ ይሰጡን ነበር፡፡ ከሰዐት በኋላ ደግሞ የላካችሁን ሰው አጋልጡ፣ 
የሠራችሁትን ወንጀል እመኑ እየተባልን እንደበደብ ነበር፡፡ ከወር በኋላ ሥልጠና በሚል ድብደባው ቀነሰ፡፡ ሥልጠናው 
ስለኢትዮጵያ ታሪክ እና ሕገ መንግሥት ነበር፡፡ ከእስረኞቹ መሐል ‹ሕገ መንግሥቱ ታዲያ መቼ ተከበረ?› ብለን የጠየቅነውን 
ከሌሎች ነጥለው በአንድ ክፍል አደረጉን እና ድብደባው ቀጠለ፡፡ ከ40 ቀን በኋላ ወደ አዲስ አበባ ተመልሰን፣ ሌሎቹ ሲፈቱ 
ሥልጠናው ላይ አስተያየት የሰጠነው ግን አመፅ የማነሳሳት ክስ ተመሥርቶብን ከመስከረም ወር 2009 አጋማሽ በኋላ በዋስ 
ተለቀቅን፡፡”1  

 
በተመሳሳይ መንገድ በመጋቢት ወር 2008 ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በጅምላ እስር ታፍሰው የነበሩ 
ከ2,500 በላይ ወጣቶች ምንም ዓይነት ክስ ሳይመሠረትባቸው ለ2 ወራት ያክል በጦላይ ወታደራዊ ካምፕ የማሰቃየት ምርመራ እና 
“ሥልጠና” ተሰጥቷቸው ተለቅቀዋል2፡፡ በአማራ ክልል በተመሳሳይ መንገድ ከነሐሴ 1፣ 2008 የባሕር ዳር ከተማ የተቃውሞ ሰልፍ 
በኋላ በተደረገ የቤት ለቤት የጅምላ አፈሳ የታሰሩ ከ1000 በላይ የሚሆኑ ወጣቶች ብርሸለቆ የወታደራዊ ካምፕ ውስጥ ተወስደው ከ40 
ቀናት በላይ የማሰቃየት ተግባር ተፈፅሞባቸው እና “ሥልጠና” ተሰጥቷቸው በመስከረም ወር አጋማሽ 2009 ተፈትተው ቤተሰቦቻቸውን 
ተቀላቅለዋል3፡፡  
 
ተቃውሞዎቹ በተባባሱባቸው ወቅቶች በተለያዩ ጊዜያት የበይነመረብ (ኢንተርኔት) መቆራረጥ ነበር፡፡ የበይነመረብ መቆራረጡ የፀጥታ 
ኃይሎች የሚወስዷቸው እርምጃዎች ታፍነው እንዲቀሩ አድርጓል፡፡ ሕዝባዊ ተቃውሞው ሕዳር 2008 ከተቀሰቀሰ በኋላ ማኅበራዊ 
ሚዲያዎች በኢትዮጵያ እንዳይጎበኙ መጀመሪያ የታገዱት በሐምሌ ወር 2008 ነበር፡፡ ይህም የሆነው ከዚያ በፊት የተከሰተውን 
የተማሪዎች ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና መሰረቅ እንዳይደገም በመስጋት ነው የሚል ማስተባበያ በመንግሥት ቀርቧል፡፡4 ይህም “ሕገ 
መንግሥታዊ ያልሆነ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ” ተብሎ ነበር5፡፡ ሆኖም የታገዱ ድረገጾችን ለመጎብኘት በሚያስችሉ መተግበሪያዎች (VPN) 
የታገዱ ማኅበራዊ ሚዲያዎችን መጎብኘት ይቻል ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት ይመስላል ከዚያ በኋላ በይነመረብ ሙሉ ለሙሉ 
በተደጋጋሚ ይቋረጥ ጀመር፡፡ በይነመረብ ለመጀመሪያ ጊዜ በአገር ዐቀፍ ደረጃ ሙሉ ለሙሉ እንዲቋረጥ የተደረገው ነሐሴ 1፣ 2008 
በባሕር ዳር ከተማ ከፍተኛ ሕዝባዊ ተቃውሞ በተካሔደበት ጊዜ ነው፡፡ የመጀመሪያው አገር ዐቀፍ የበይነመረብ መቋረጥ የአስቸኳይ 
ጊዜ ዐዋጁ ከመጣሉ በፊት በነበረ የ30 ቀናት ድምር የበይነመረብ መቆራረጥ ብቻ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 8.5 ሚሊዮን ዶላር አጥቷል6፡፡ 
መስከረም 25፣ 2009 ጀምሮ ደግሞ በመላ አገሪቱ የተንቀሳቃሽ ስልክ የበይነመረብ አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ተቋርጧል፡፡ 
 
ከላይ የተመለከትናቸው ማስረጃዎች ዐዋጁ ከመጣሉ አስቀድሞም በተግባር እንደነበረ ያሳያሉ፡፡ በዚህም “ዐዋጁ ለምን አስፈለገ?” 
የሚል ጥያቄ አስከትሏል፡፡ ዘላለም ክብረት (የሕግ ባለሞያ) ለዚህ ሦስት ምክንያታዊ መላ ምቶችን ያስቀምጣሉ፡፡ ዐዋጁ የተጣለበት 
አንደኛው ምክንያት ከሕግ ተጠያቂነት ለመዳን ነው፤ ሁለተኛው ደግሞ ሕዝባዊ ተቃውሞዎቹን ፍርሐት በመንዛት ለመቆጣጠር ያለመ 
ሲሆን፣ ሦስተኛው መንግሥት በውጭ አካላት ዘንድ ሁሉንም ቀውስ መቆጣጠር የሚችል እንደሆነ ለማስመሰል የተጠቀመበት ዘዴ 
ነው፡፡7 የዐዋጁ ዓላማ በአጭሩ “ተቋማዊ ፍርሐት መፍጠር ነበር”8፡፡  
 

የዐዋጁ ጊዜ 
 
የኢሬቻው እልቂት በተከሰተ በሳምንቱ መስከረም 28፣ 2009 የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለ6 ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ 
በመላ አገሪቷ ላይ አወጀ፡፡ ከመስከረም 29፣ 2009 ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ እና የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ 
ጌታቸው አምባዬ የሰጡት መግለጫ በተደጋጋሚ በመንግሥት ብዙኃን መገናኛዎች ተላለፉ፡፡ በዐዋጁ ከተጠቀሱት ክልከላዎች መካከል 
ድብቅም ሆነ ይፋዊ ሁከት እና ብጥብጥ የሚያስነሳ ግንኙነት ማድረግ፣ ምንነቱ በትክክል ያልተገለጸ የተቃውሞ ምልክት ማሳየት፣ 
ከኢትዮጵያ ውጭ ተቀማጭ የሆኑት ኢሳት እና ኦኤምኤን ሳተላይት ቴሌቪዥኖችን መመልከት፣ የግል የንግድ ቦታን መዝጋት፣ ለፀጥታ 
አካላት ከሥራ መልቀቅ እና ሌሎችም ክልከላዎች ተደነገጉ፡፡ ክልከላዎቹን የጣሱ ሰዎች ላይ ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ ማሰር፣ የዐዋጁ 
ተፈፃሚነት እስኪያበቃ ድረስ ኮማንድ ፖስቱ በሚወስነው ቦታ እስረኞቹን ማቆየት፣ የመገናኛ ዘዴዎችን ማቋረጥ እና እንቅስቃሴዎችን 
መገደብ ይገኙበታል፡፡9  
 

                                                           
1
 ከተጠያቂ ቁጥር 1 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ 1 (ታኅሣሥ 2010) 
2
 ከተጠያቂ ቁጥር 21 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ባሕር ዳር፣  ታኅሣሥ 2010) 
3
 ከተጠያቂ ቁጥር 21 እና ቁጥር 22 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ባሕር ዳር፣  ታኅሣሥ 2010) 
4
 አልጄዚራ (2008)፣  http://www.aljazeera.com/news/2016/07/ethiopia-blocks-social-media-sites-leak-
160711183939642.html (ጥር 14፣  2010 የ ተጎ በኘ) 
5
 ዝኒ ከማሁ 
6
 ዳሬል ዌስት (ጥቅምት 2009)፣  Internet Shutdowns Cost Countries $2.4 billion Last Year, Center for 
Technology Innovation at Brookings. 
7
 ዘላለም ክብረት (2009)፣  http://www.addisstandard.com/why-ethiopias-freewheeling-regime-does-need-a-
state-of-emergency/ (ጥር 4፣  2010 የ ተነ በበ) 
8
 ከቁምላቸው ዳኜ ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ታኅሣሥ 2010) 
9
 የ ኮማንድ ፖስት የ አስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ አፈፃ ፀም መመሪያ 1 

http://www.aljazeera.com/news/2016/07/ethiopia-blocks-social-media-sites-leak-160711183939642.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/07/ethiopia-blocks-social-media-sites-leak-160711183939642.html
http://www.addisstandard.com/why-ethiopias-freewheeling-regime-does-need-a-state-of-emergency/
http://www.addisstandard.com/why-ethiopias-freewheeling-regime-does-need-a-state-of-emergency/
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ዐዋጁን የሚያስፈፅም ኮማንድ ፖስት ተቋቁሟል፡፡ የኮማንድ ፖስቱ አወቃቀርን በተመለከተ ከመከላከያ ኃይል፣ የፌዴራል ፖሊስ እና 
የክልል ልዩ ኃይሎች የተውጣጣ መሆኑ ከመነገሩ በስተቀር በዝርዝር አልተገለጸም፡፡ “ኮማንድ ፖስቱ በማዕከላዊነት የሚመራ ሆኖ ከላይ 
እስከታች ወጥ የሆነ ሥራ የሚሠራበት” መሆኑ በመከላከያ ሚኒስትሩ ሲራጅ ፈጌሳ የኮማንድ ፖስቱ ሴክሬታሪያት አማካኝት ተነግሯል፡፡ 
፡፡1 በዚህ መሠረት የኮማንድ ፖስቱ አወቃቀር በየርከኑ “በወረዳ ደረጃ የሚሊሺያ ጽ/ቤት ኃላፊ፣ የወረዳው ፀጥታ ኃላፊ፣ የወረዳው ዋና 
አስተዳዳሪ፣ የወረዳው ፍትሕ ጽ/ቤት ኃላፊ እና የወረዳ ፖሊስ ኃላፊ ያሉበት ቡድን ነው”2፡፡ በሌላ በኩል “የፍትሕ ጽ/ቤት ኃላፊዎች 
መደበኛ የኮማንድ ፖስቱ አወቃቀር አባላት አይደሉም፡፡ እነርሱ የሚካተቱት የሚከሰሱ ሰዎች ሲኖሩ ነው”3፡፡ 
 
የዐዋጁን መታወጅ ተከትሎ ከፍተኛ ፍርሐት በመላ አገሪቱ ነገሠ፡፡ ኮማንድ ፖስቱ ባካሔደው ሰፊ ዘመቻ የዘፈቀደ ግድያዎች፣ የጅምላ 
እስሮች፣ የተያዙ ሰዎችን የማሰቃየት ተግባሮች፣ የርትዓዊ ዳኝነት ክልከላዎች፣ ሐሳብን የመግለጽ፣ መረጃ የማግኘት፣ የመሰባሰብ እና 
የመደራጀት መብቶች ታፍነዋል፡፡ 
 

የዘፈቀደ ግድያ 
 
የዐዋጁ ጊዜ ዋነኛ የግንኙነት ዘዴ የሆነው በይነመረብ በመገደቡ ምክንያት የተፈፀሙ የመብት ጥሰቶች ባብዛኛው ታፍነው ቀርተዋል፡፡ 
የኢትዮጵያ ሰብኣዊ መብቶች ጉባዔ (ሰመጉ) ከመስከረም 28፣ 2009 እስከ ግንቦት 2009 ድረስ በኦሮሚያ፣ በአማራ እና በደቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልሎች የተፈፀሙ የመብቶች ጥሰቶችን ባጠናበት መግለጫው የ19 ሰዎችን መገደል አስፍሯል4፡፡ 
ከነዚህ ውስጥ 15ቱ በኦሮሚያ፣ 3ቱ በደቡብ ክልል እና አንዱ በአማራ ክልል ነው በፀጥታ አካላት የተገደሉት፡፡ ይሁን እንጂ የጉዳቱ 
መጠን ከዚህም በላይ ሊሆን ይችላል፡፡ 
 

የጅምላ እስር 
 
በአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ወቅት በሰፊው የተፈፀመው የጅምላ እስር ነው፡፡ የእስር ዘመቻው ሰለባ ከሆኑት ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት 
እና አመራሮች5፣ ጋዜጠኞች እና ጦማርያን6፣ የመብት ተሟጋቾች፣ ተማሪዎች እና መምህራን ነበሩበት፡፡ የእስር ዘመቻው በይፋ 
የተጀመረው ዐዋጁ ከተጣለ በኋላ ቢሆንም፣ ከዚያ በፊት ተይዘው የነበሩ ሰዎችም የፍርድ ቤት ጉዳያቸው እየተቋረጠ የኮማንድ ፖስቱ 
እስረኛ ሆነው እንዲቀጥሉ ተደርገዋል፡- 
 

“የተያዝኩት መስከረም 20/2009 ከጠዋቱ 12፡30 ነው፡፡ ፖሊስ ፍ/ቤት እያመላለሱ የምርመራ ጊዜ ሲጠይቁብኝ የነበረው 
‘Horn Affairs’ የተባለ የኢንተርኔት ሚዲያ ላይ በጻፍኳቸው ጽሑፎች ‹አመፅ በማነሳሳት› ክስ ነበር፡፡ ጥቅምት 10፣ 2009 
ከዚያ ቀደም ፍ/ቤት ስቀርብ በተሰጠኝ ቀጠሮ መሠረት ወሊሶ ፍ/ቤት ቀርቤ ‹ፖሊስ ምንም ማስረጃ አላገኘሁም› በማለቱ 
ፍ/ቤቱ በነጻ መሰናበቴን ነገረኝ፡፡ እዚያው መልሰው ግን ኮማንድ ፖስቱ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁን በመተላለፍ እንደሚፈልገኝ 
ስለተነገረኝ አልተፈታሁም፡፡ የሚገርመው ዐዋጁ ከመታወጁ በፊት ጀምሮ ታስሬ ስለነበር የት ሆኜ ዐዋጁን እንደተላለፍኩት 
አይታወቅም፡፡”7 

 
እስሩን የሚፈፅሙት ብዙውን ጊዜ ዩኒፎርም ያልለበሱ የደኅንነት እና የፖሊስ አባላት ናቸው፡፡ የፍርድ ቤት የእስር ማዘዣም ሆነ፣ 
ማንነታቸውን ማሳወቂያ መታወቂያ ለታሳሪዎች አያሳዩም ነበር፡፡ ይህ ተግባር የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ማስፈፀሚያ መመሪያ ቁጥር አንድ 
ጥቅምት 29፣ 2008 በተከለሰበት ጊዜ፣ የወንጀለኞች መጠቀሚያ ሆኗል በሚል የፖሊስ አባላቱ መታወቂያ እንዲያሳዩ ተደርጓል8፡፡ 
ዐዋጁ ከታወጀ በኋላ የታሰሩት አብዛኛዎቹ ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ቢሆንም፣ ጥቂቶቹ አንዴ ወይም ሁለቴ ከቀረቡ በኋላ በቀጣዩ 
ቀጠሯቸው እንዳይሔዱ ተደርገዋል፣ ሌሎቹ ደግሞ ዋስ ከተሰጣቸው በኋላ ሳይፈቱ ቀርተዋል9፤ በሌላ በኩል፣ በተፈቀደው ዋስ 
መሠረት ከተፈቱ በኋላ ዳግም የመታሰር ክስተትም ነበር፡- የሰማያዊ ፓርቲ አባሏ ብሌን መስፍን የታሰረችው ጥቅምት 1፣ 2009 
በአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ነበር፡፡ ሆኖም ፍርድ ቤት ስትቀርብ ቆይታ ጥቅምት 25፣ 2009 ሰባራ ባቡር የሚገኝ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ 
ቤት ችሎት በ10 ሺሕ ብር ዋስ እንድትለቀቅ በወሰነው መሠረት ጠዋት ብትፈታም፣ የዛኑ ዕለት ከሰዐት በኋላ በድጋሚ ዩኒፎርም 
ባልለበሱ የደኅንነት እና የፀጥታ ኃይሎች ከመኖሪያ ቤቷ ተወስዳ ታስራለች10፡፡ 

                                                           
1
 ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት (ጥቅምት 2009)፣  http://www.fanabc.com/index.php/component/k2/item/19388.html (ጥር 
18፣  2010 የ ተጎ በኘ) 
2
 ተጠያቂ ቁጥር 23 (በወቅቱ ዳኛ የ ነ በሩ) ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ባሕር ዳር፣  ታኅሣሥ 2010) 
3
 ተጠያቂ ቁጥር 33 (የ ፌዴራል ፖሊስ አባል) ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (አዲስ አበባ፣  ጥር 2010) 
4
 የ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ (ግንቦት 2009)፣  142ኛ ልዩ መግለጫ 
5
 በአስቸኳይ ግዜ ዐዋጁ ወቅት በእስር ላይ የ ነ በሩ (ወይም ታስረው የ ተፈቱ) የ ፖለቲካ ፓርቲ አባሎች፡ - ኦፌኮ 68፣  ሰማያዊ ፓርቲ 15፣  መኢአድ 11 
በጥቂቱ ናቸው፡ ፡  (ዝኒ ከማሁ) 
6
 ሲፒጄ እ.ኤ.አ. በ2016 በኢትዮጵያ እስር ቤቶች የ ተያዙ ብሎ ከዘረዘራቸው 16 ጋዜጠኞች ውስጥ 5ቱ በአስቸኳይ ግዜ የ ታሰሩ ነ በሩ፡ ፡  እነ ዚህም ጦማሪዎ 
ስዩም ተሾመ እና በፍቃዱ ኃይሉ፣  ጋዜጠኞች ኤልያስ ገ ብሩ፣  አናንያ ሶሪ እና ኢዮኤል ዳምጤ ነ በሩ፡ ፡  (ሲፒጄ (2009)፣  
https://cpj.org/imprisoned/2016.php#ethiopia (ጥር 18፣  2010 የ ተጎ በኘ))  
7
 ከመምህር እና ጦማሪ ስዩም ተሾመ ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ወሊሶ፣  ታኅሣሥ 2010) 
8
 ኢቢሲ (ጥቅምት 2009)፣  https://youtu.be/Nd4kA3oogo8 (ጥር 18፣  2010 የ ተጎ በኘ) 
9
 በአዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በአስቸኳይ ግዜ ዐዋጁ የ ታሰሩት ሰዎች ፍርድ ቤት ቀርበው ከ2ሺሕ እስከ 10 ሺሕ ብር ዋስ እያስያዙ 
እንዲፈቱ ተፈቅዶላቸው ክፍያውን ቢፈፅሙም፣  ፍቺው ሳይፈፀም የ መምራዊ ማቆያው ውስጥ ታስረው ቆይተዋል፡ ፡  
10
 በፍቃዱ ኃይሉ (ጥቅምት 2009)፣  

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=320068288365823&id=100010879622158 (ጥር 18፣  2010 
የ ተጎ በኘ) 

http://www.fanabc.com/index.php/component/k2/item/19388.html
https://cpj.org/imprisoned/2016.php#ethiopia
https://youtu.be/Nd4kA3oogo8
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=320068288365823&id=100010879622158
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በጅምላ አፈሳ የታሰሩት ተቃውሞ በነበረባቸው አካባቢዎች የተገኙ ወጣቶች፣ ኮማንድ ፖስቱ በጠየቀው መሠረት በስልክ ጥሪ 
በሚደረግ ጥቆማ ወይም በፖሊስ ክትትል የተቃውሞ ተሳትፎ እንዳላቸው የተደረሰባቸው ወይም የተጠረጠሩ ሰዎች፣ ከዐዋጁ 
መውጣት በፊት በአገር ዐቀፍ ደረጃ በተካሔደ የመምህራን እና የያካባቢው ባለሥልጣናት ውይይት ወቅት የተቃውሞ አስተያየት የሰጡ 
መምህራን፣ በዩኒቨርሲቲዎች እና ሌሎችም የትምህርት ተቋማት ተቃውሞ በማስተባበር የተጠረጠሩ ተማሪዎች አሉበት፡፡ እስረኞቹ 
መጀመሪያ በተያዙበት አካባቢ በሚገኝ የፖሊስ ጣቢያ ማቆያዎች እና ጊዜያዊ ማቆያ አዳራሾች ውስጥ እንዲቆዩ ይደረጋሉ፡፡ አብዛኛዎቹ 
ማቆያዎች መደበኛ እስር ቤቶች ባለመሆናቸው ለእስረኞች ምግብና መጠጥ አያቀርቡም ነበር፡፡ በቂ የመፀዳጃ እና የመታጠቢያ ቦታም 
አልነበራቸውም፡፡ 
 

“እኔ የታሰርኩ ዕለት ሌሎች 10 ሰዎችም በተመሳሳይ ዐዋጅ ከፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ታስረው ነበር፡፡ የካ ፖሊስ መምሪያ 
ጣቢያ ውስጥ ማታ ለቆጠራ የመጣውን ፖሊስ እኛ ሰፈራችን ፈረንሳይ ነው፡፡ ፈረንሳይ ያለው ጣቢያ ለቤተሰቦቻችን 
ይቀርባል፡፡ ‹ለምን ወደዛ አትቀይሩንም? በዚያውም እዚህ ያለው መጣበብ ይቀንስላችኋል› ስለው፤ ‹እዚህ ይሻላችኋል፤ 
ፈረንሳይ እንዲያውም ቦታ ጠፍቶ በፈረቃ እየተኙ ነው› አለኝ፡፡ ከዚያ ዕኩለ ሌሊት ላይ አውጥተው መሪ አካባቢ ያለ ጣቢያ 
ውስጥ ወሰዱን፡፡ እኛ በጣቢያው የመጀመሪያ እስረኞች ስለነበርን ወደተሐድሶ እስክንላክ ድረስ ምግብና መጠጥ ቤተሰብ 
ባያቀርብልን ኖሮ እነሱ አይሰጡንም ነበር፡፡ ቦታው ደግሞ ለቤተሰቦቻችን በጣም ሩቅ ነበር፡፡ በዚያ ላይ 3 ሜትር በ3 ሜትር 
በሆነች ቤት ውስጥ ለ11 ላይ በላይ ተደራርበን ነው ስናድር የከረምነው፡፡”1 

 
እስረኞቹ ቤተሰቦቻቸው የሚያመጡላቸውን ምግቦች ተካፍለው ይበሉ ነበር፡፡ በሌሎች አካባቢዎች በቀን አንድ ዳቦ ለሁለት2 ተካፍለው 
እስከማደር የደረሱበት ጊዜም አለ፡፡ ወደ ወረዳ፣ ዞን እና ክፍለ ከተማ የፖሊስ መምሪያ ጣቢያዎች የተዛወሩ እስረኞች በጣቢያው 
“የኮማንድ ፖስቱ እስረኞች” ወይም “የአደራ እስረኞች” ወይም “ወቅታዊ” በሚል በጣቢያው ሠራተኞች ከሌሎች እስረኞች ተነጥለው 
ይታዩ ነበር፡፡ ከነዚህ ውጪ ደግሞ ከታሰሩበት ክልል ወደ ሌላ ክልል የተወሰዱም ነበሩ፡- 
 

“እኔ የቀድሞው የአንድነት ፓርቲ አባል ነኝ፡፡ የታሰርኩት ጎንደር ላይ ነው፡፡ ከጎንደር ከሌሎች የአንድነት ፓርቲ አባላት ጋር 
ታፍሼ የተወሰድኩት ወደ ትግራይ ክልል ባዶ ሽድሽት የሚባለው እስር ቤት ነው፡፡ እዛ ብዙ ስቃይ ደርሶብኛል፡፡ ለመፈታት 
የቻልኩትም አዲስ አበባ የነበሩ የፓርቲ አባሎቻችን በመስማታቸው ኤምባሴዎች ድረስ አመልክተው በብዙ ጥረት ነው፡፡”3 

 
ከጅምላ እስረኞቹ መካከል ብዙዎቹ የተሐድሶ ሥልጠና ተሰጥቷቸው የተፈቱ፣ ከፊሎቹ ከተወሰነ እስር በኋላ በመታወቂያ ዋስትና 
የተፈቱ እና ቀሪዎቹ ክስ የተመሠረተባቸው ናቸው፡፡ ሆኖም፣ የትኛቸውም ቢሆኑ እስከመጨረሻው ደቂቃ ድረስ ዕጣ ፈንታቸው ምን 
እንደሆነ የሚያውቁበት ዕድል አልነበራቸውም፡፡ 
 

የተሐድሶ ሥልጠና 
 
የጅምላ እስረኞቹ በጊዜያዊ ይዞታ በቆዩበት ቦታ ዕጣ ፈንታቸው ምን እንደሆነ የሚያውቁበት ምንም አይነት የግልጽነት ጥረት 
በመንግስት ዘንድ አልታየም፡፡ አንድ ቀን በድንገት ከየማቆያው የተወሰኑ እስረኞች እየተጠሩ እንዲወጡ ተደረገ፡፡ ሁኔታው ተለይተው 
ለወጡትም ይሁን ለቀሩት አስደንጋጭ ነበር፡፡ የትኛው ቡድን ምን የተለየ ነገር እንደሚገጥመው የሚታወቅ ነገር አልነበረም፡፡ በታጠቀ 
የፖሊስ ኃይል እጀባ እስረኞች በአውቶቡሶች ተጭነው በምሽት የታሰሩበትን አካባቢ እየለቀቁ ሔዱ፡፡ አውቶቡሶቹ ከተማ ለቀው 
ሲወጡ ለእስረኞቹ ወዴት እየተወሰዱ እንደሆነ አልተነገራቸውም ነበር፡፡ በዚህም በእስረኞቹ መካከል “ልንረሸን ነው” የሚል ስጋት 
ተፈጥሮ ነበር፡- 
 

“የቦሌ ክፍለ ከተማ መምሪያ ውስጥ ነበር የታሰርኩት፡፡ ሕዳር 8፣ 2009 ላይ ከ200 የሚሆኑ ሌሎች የወቅታዊ ጉዳይ 
እስረኞች መካከል ተመርጠን ስንወጣ ወይ ልንፈታ ወይም ደግሞ ወደ ማዕከላዊ ልንወሰድ ነበር የመሰለኝ፡፡ ሁሉም ነገር 
ድንገት ነው የሆነው፡፡ በወቅቱ ፖሊሶች ራሳቸው ተደናግጠው ስለነበር ሁኔታው ያስፈራል፡፡ ለቤተሰብ አልተናገርንም፡፡ 
አጃቢዎቹ ፖሊሶችም የት እንደምንሔድ አያውቁም፡፡ እንዲያውም ሲነግሩን ለ48 ሰዐት ያክል ከቤተሰባቸው 
አልተቀላቀሉም፡፡ ከየክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያዎች የተሰባሰብነው በ5 አውቶቡሶች ተጭነን እና በፖሊሶች ታጅበን ወደ 
ናዝሬት አቅጣጫ ተጓዝን፡፡ ሌሊት ነው፡፡ አፋር ክልል አዋሽ አካባቢ ስንደርስ አውቶቡሶቹ ወዲህ ወዲያ ይመላለሱ ጀመር፡፡ 
የሚታየን ጫካ ነው፡፡ እኔ የነበርኩበት አውቶቡስ አራት ሴቶች ነበሩበት፡፡ አንዷ ነፍሰጡር ነበረች፡፡ “ሊረሽኑን ቦታ እየፈለጉ 
ነው” የሚል ግምት ተፈጥሮ መላቀስ ተጀመረ፡፡”4 

 
የተሐድሶ ሥልጠና ማዕከላት በመሆን ያገለገሉት ጦላይ፣ አዋሽ ሰባት ኪሎ፣ አላጌ እና ብርሸለቆ ነበሩ፡፡ ሁሉም የሥልጠና ማዕከላት 
የመጀመሪያ ዙር የተሐድሶ ሥልጠና ተብሎ በይፋ ከተነገሩት ከሕዳር 9፣ 2009 እስከ ታኅሣሥ 10፣ 2009 ድረስ ከተካሔደው 
ሥልጠና በፊት ተመሳሳይ (ነገር ግን አካላዊ ቅጣቱ የበዛ) ሥልጠና ከአዋጁ በፊት ተካሔዶባቸዋል5፡፡ ሁሉም ቦታዎች ወታደራዊ ወይም 

                                                           
1
 ከተጠያቂ ቁጥር 9 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (አዲስ አበባ፣  ታኅሣሥ 2010) 
2
 ከተጠያቂ ቁጥር 21 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ባሕር ዳር፣  ታኀሣሥ 2010) 
3
 ከተጠያቂ ቁጥር 34 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (አዲስ አበባ፣  ታኅሣሥ 2010) 
4
 መምህር ኃይለመለኦት አሰፋ ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (አዲስ አበባ፣  ታኅሣሥ 2010) 
5
 ከተጠያቂ ቁጥር 1፣  ቁጥር 3፣  ቁጥር 4 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ታኅሣሥ፣  ጥር 2010) 
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የፖሊስ ማሠልጠኛ ተቋማት ሲሆኑ በጣም ሞቃታማ ቦታ ላይ መሆናቸው እና ከነዋሪዎች የተገነጠለ አካባቢ የተገነቡ መሆናቸው 
ተመሳሳይ ያደርጋቸዋል፡፡  
 
እስረኞቹ ወደ ማሠልጠኛ ማዕከላቱ ሲገቡ ጫማዎቻቸውን አውልቀው እንዲጥሉ ከመደረጉም በተጨማሪ ወንዶቹ እርስ በርሳቸው 
ፀጉራቸውን እንዲላጩ ተደርገዋል፡፡ ንፅህና የመጠበቂያ ውኃ ከፍተኛ እጥረት በሁሉም ማዕከላት የነበረ ሲሆን፣ በባዶ እግራቸው 
በአቧራ እና ጠጠር ላይ ሲንቀሳቀሱ ውለው ሳይታጠቡ ለሳምንታት እንዲቆዩ ተደርገዋል፡፡ የተዘጋጀ የመፀዳጃ ስፍራ ባለመኖሩ 
በማሠልጠኛ ማዕከላቱ ግቢ ጀርባ ባሉ ሜዳዎች እና ጫካዎች ውስጥ በእስረኞቹ በራሳቸው በተቆፈሩ ቦዮች ለሽንት እንዲወጡ 
ተገድደዋል፡፡ የመፀዳጃ ወረቀት ባለመኖሩ እስረኞቹ የድንጋይ ጠጠር እና ቅጠል ለንፅህና ለመጠቀም ተገድደዋል፡፡  
 
ከዐዋጁ በፊት ሐምሌ 30፣ 2008 ተሞክሮ በፖሊስ ኃይል ከተበተነው የተቃውሞ ሰልፍ ሙከራ ውጪ በአዲስ አበባ ምንም ዓይነት 
የአደባባይ ተቃውሞ አልነበረም፡፡ ሆኖም ከአዲስ አበባም ታስረው ወደ ሥልጠና ማዕከላቱ የተላኩ ዜጎች አሉ፡፡ በዐዋጁ ጊዜ 
የመጀመሪያው ዙር የተሐድሶ ሥልጠና ከአዲስ አበባ የታሩት 242 እስረኞች1 ወደ አዋሽ ሰባት ኪሎ የፌዴራል ፖሊስ ማሠልጠኛ 
ማዕከል ተልከዋል፡፡ በሁለተኛው ዙር ሥልጠና ከአዲስ አበባ የተወሰዱት 236 እስረኞች2 ጦላይ ወደሚገኘው የመከላከያ ማሠልጠኛ 
ማዕከል ተልከዋል፡፡ ከአዲስ አበባ የተወሰዱት እስረኞች በመጀመሪያው ዙር ወደ አዋሽ ሰባት ኪሎ ሕዳር 8 ተወስደው ታኅሣሥ 11፣ 
2009 (ከ33 ቀናት በኋላ) ተመልሰዋል፤ በሁለተኛው ዙር ጦላይ የተወሰዱት እስረኞች ደግሞ ታኅሣሥ 11 ተወስደው ጥር 26፣ 2009 
(ከ45 ቀናት በኋላ) ተመልሰዋል፡፡  
 
በአዲስ አበባ የተያዙት ለወር እና ሁለት ወር ያክል በጊዜያዊ ማቆያ ቦታዎች እንዲቆዩ ተደረገው ነበር ፡፡ በዚያ ወቅት የተጠረጠሩበት 
ወንጀል እየተነገራቸው አንዳንዶች በአመኔታ፣ ብዙዎች ግን በማስተባበል ለፖሊስ ቃል ሰጥተዋል፡፡ ከአዲስ አበባ ውጪ ለተያዙት 
እስረኞች ግን ሒደቱ ከዚህ የተለየ ነበር፡፡ በተያዙ በጥቂት ቀናት ውስጥ (በኋላ የሥልጠና ማዕከላት ወደሚባሉት) ወታደራዊ ካምፖች 
ተልከዋል፡፡ ሆኖም የሚጠብቃቸው ስፖርታዊ ቅጣት እና በኃይል የተሞላ የማውጣጣት ምርመራ ነበር፡- 
 

“አዋሽ ሰባት ኪሎ ስንገባ ልብሳቸው አካላቸው ላይ የነተበ ከ1000 በላይ የሆኑ ከኦሮሚያ አካባቢዎች፣ ከዓለም ገና፣ ቡራዩ፣ 
ሰበታ እና ሌሎችም ሰፈሮች የተያዙ ወጣቶች ጋር ተቀላቀልን፡፡ በሁለት፣ ሁለት መሥመር እጅ ለእጅ ተያይዘው ነበር 
የሚንቀሳቀሱት፡፡ ፖሊሶቹ ካዘዟቸው ውጪ ውልፍት አይሉም፡፡ በኋላ ስንሰማ ለካስ እኛ ከመድረሳችን አርባ ቀን ቀድመው 
ነበር እዚያ የገቡት፡፡ እኛ ከመግባታችን አንድ ቀን አስቀድሞም ሌሎች 500 የሚሆኑ ተጭነው ወደማያውቁት ስፍራ 
መወሰዳቸውን ነገሩን፡፡ እኛ ከመድረሳችን በፊት ብዙ ድብደባና ስቃይ አሳልፈዋል፡፡ እኛ ከነሱ አንፃር ምንም አልደረሰብንም 
ማለት ይቻላል፡፡”3 

 
ሥልጠናው የተሰጠው በስድስት የሥልጠና ሰነዶች ታግዞ ነበር፡፡ መጀመሪያ ላይ እስረኞች በትምህርት ደረጃ እና በዕድሜ ከተከፋፈሉ 
በኋላ፣ ተቀይጠው መልሰው በብዙ ቡድኖች ተከፋፈሉ፡፡ እያንዳንዱ ቡድን የተለያየ “ወታደራዊ የሚመስል” ሥም ተሰጥቶታል፡፡ 
ከሥሞቹ መካከል “አባይ ኃይል”፣ “አዋሽ ኃይል”፣”ግቤ ኃይል” የሚሉ ይገኙበታል፡፡ በየቡድኑ ተሰባስበው በግቢው ውስጥ በሚገኙ 
የዛፍ ጥላዎች እና ክፍሎች ውስጥ መሠልጠን ጀመሩ፡፡  
 

“ጦላይ ውስጥ ሥልጠናው ይሰጥበት የነበረው ቦታ ከምናድርበት በጣም ሩቅ ነበር፡፡ በቂ ምግብ ስለማይሰጠን እና ሙቀቱም 
ከባድ ስለነበር ወደ ሥልጠናው ቦታ በየለቱ ደርሶ መመለስ በጣም ፈታኝና አድካሚ ነገር ነበር፡፡ በዛ ላይ ተመልሰን 
የምንገባበት ቤት በጣም ይሞቃል፣ ቬንትሌተር የለም፤ ከፍራሻችን ላይ መነሳት አይፈቀድልንም፡፡ ስለዚህ ብዙ ሰዎች 
ራሳቸውን ይስቱ ነበር፡፡ እኔም ራሴን ስቼ ወድቄ አውቃለሁ፡፡”4 

 
መጀመሪያ ላይ የፌዴራል ፖሊስ እና የመከላከያ አባላት ሞጁሎቹን እያነበቡ አስተያየት ከእስረኛ ሠልጣኞቹ ይጠብቁ ነበር፡፡ ሆኖም 
የአስተያየት ሰጪዎች ሥም እና አስተያየት የሚመዘገብ በመሆኑ እና አስተያየቶቹ ወደ ማዕከላዊው ኮማንድ ፖስት ይላካሉ መባሉ 
አስፈሪ ስለነበር ተሳትፎው አነስተኛ እና የመሸነጋገል ነበር፡፡ ከሦስተኛው የሥልጠናው ሰነድ በኋላ ግን እስረኞቹ በራሳቸው እያነበቡ 
ተወያይተው ጥያቄዎቻቸውን እና አስተያየታቸውን በነጭ ወረቀት፣ ሥማቸው ሳይጠቀስ አስፍረው እንዲሰጡ ተደረገ፡፡ ከዚያ በኋላ 
የተሻሉ ውይይቶች መደረግ ጀመሩ፡፡ በእያንዳንዱ የሥልጠና ሰነድ ማጠናቀቂያ ላይ የመንግሥት ባለሥልጣናት፣ የመከላከያ እና 
ፌዴራል ፖሊስ ኃላፊዎች መጥተው ለጥያቄዎች መልስ እና ለአስተያየቶች ማብራሪያ ይሰጡ ነበር፡፡ 
የሥልጠና ሰነዶቹ ስድስት ነበሩ፡፡ በኦሮምኛ እና በአማርኛ ነበር የተዘጋጁት፡፡ ሁሉም ላይ “እንዳይባዛ” (Don’t Copy) የሚል 
ሰፍሮባቸው ነበር፡፡ ይዘታቸውም5፡- 
 

1ኛ. ‹አይደገምም› - የሁለት አሐዝ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት የምታስመዘግብ አገር ሁከትና ብጥብጥ አይገባትም የሚል፣ 

                                                           
1
 በፍቃዱ ኃይሉ (ታኅሣሥ 2009)፣  http://addisstandard.com/memoirs-detention-awash-7-tales-indoctrination-
laughter-unknown (ጥር 20፣  2010 የ ተጎ በኘ) 
2
 ከፖለቲከኛ ወይንሸት ሞላ ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ታኅሣሥ 2010) 
3
 ተጠያቂ ቁጥር 9 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (አዲስ አበባ፣  ታኅሣሥ 2010) 
4
 ከፖለቲከኛ ወይንሸት ሞላ ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (አዲስ አበባ፣  ታኅሣሥ 2010) 
5
 በፍቃዱ ኃይሉ (ታኅሣሥ 2009)፣  http://addisstandard.com/memoirs-detention-awash-7-tales-indoctrination-
laughter-unknown (ጥር 20፣  2010 የ ተጎ በኘ) 

http://addisstandard.com/memoirs-detention-awash-7-tales-indoctrination-laughter-unknown
http://addisstandard.com/memoirs-detention-awash-7-tales-indoctrination-laughter-unknown
http://addisstandard.com/memoirs-detention-awash-7-tales-indoctrination-laughter-unknown
http://addisstandard.com/memoirs-detention-awash-7-tales-indoctrination-laughter-unknown
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2ኛ. ‹የቀለም አብዮት› - ኢትዮጵያ ውስጥ የተነሱት ሁከትና ብጥብጦች በኒዮሊበራል አገሮች የተቀናበሩ ሴራዎች ናቸው 
የሚል፣ 

3ኛ. ‹የኢትዮጵያ ታሪክ አንዳንድ ጉዳዮች› - ከቀድሞ ስርዓቶች አንፃር የኢሕአዴግ መንግሥት ሕዝባዊ እንደሆነ የሚተርክ 
ይዘት ያለው ፖለቲካዊ ታሪክ፣ 

4ኛ. ‹ሕገ መንግሥታዊ ዴሞክራሲ› - ስለ ሕገ መንግሥታዊነት አስፈላጊነት የሚያትት፣ 
5ኛ. ‹መጪው ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ነው› - የኢትዮጵያ ዋነኛ ጠላት ድህነት መሆኑን ገልጾ መታገል እሱን ብቻ እንደሆነ 

የሚያብራራ፣ እና  
6ኛ. ‹የወጣቱ ሚና በአገር ግንባታ ላይ› - ወጣቱ ሙሉ ትኩረቱን በልማት ላይ ማድረግ እንደሚገባው የሚያስረዳ ናቸው፡፡ 
 

ሥልጠናው እስከሚጠናቀቅ ድረስ ምንም እርግጠኝነት አልነበረም፡፡ መቼ ተጀምሮ መቼ እንደሚያልቅ፣ አስተያየት መስጠት ወይም 
አለመስጠት ያለው ተፅዕኖ፣ ሥልጠናው ሲያልቅ ምን እንደሚከሰት ማንም አለማወቁ የብዙ ፍርሐት ምንጭ ነበር፡፡ ሥልጠናው 
ሲጠናቀቅ የተመረጡ እስረኞች ለምርቃት ሥነ ስርዓት የሚሆን የተለያዩ ትርዒቶች እንዲያዘጋጁ ተነገራቸው፡፡ ምርቃት የተባለው ቀን 
በኦሮምያ ክልል የተሐድሶ ሥልጠና የወሰዱ እስረኛ ሠልጣኞች ‹አይደገምም/Irra Hin Deebi’amu› የሚል፣ በአማራ ክልል ያሉት 
ደግሞ ‹አይደገምም/Never Again› የሚሉ ነጭ ቲሸርቶችን እንዲለብሱ ተደረገ፡፡ በማግስቱ እስረኞቹ የሕዝብ መጓጓዣ አውቶቡሶች 
ላይ ተጭነው ያለአጃቢ ከሥልጠና ማዕከላቱ ወጥተው ወደ መኖሪያ አካባቢያቸው ተወሰዱ፡፡  
 
ከፍቺ በኋላ የተሐድሶ እስረኞች በጭንቀት እና በፍርሐት ውስጥ ለመኖር ተገደዋል፣ ብዙዎቹ የመንግሥትም የግል መሥሪያ ቤት 
ቅጥረኞች በእስር በቆዩበት ወቅት ሊያገኙት ይገባ የነበረው የወር ደመወዝ ስላልተከፈላቸው መልሶ ለመቋቋም ተቸግረዋል፡፡ ያለፈ 
የቤት ኪራይ ለመክፈል የቤት ንብረታቸውን እና የግል ሥራ መሳሪያዎቻቸውን እስከመሸጥ የደረሱ አሉ1፡፡ ወደቀድሞ ሥራቸው 
ለመመለስ ስድስት ወር ድረስ ለመከራከር የተገደዱም ነበሩበት2፡፡ ሥራቸውን እስከመልቀቅ የደረሱም አሉ፡- 
 

“መጀመሪያ የታሰርኩት የመምህራን ስብሰባ ላይ መንግሥትን ተቃውሜ በመናገሬ ነበር፡፡ በእስር ‹ተሐድሶ› ያሉትን ሥልጠና 
ተቀብዬ ወደ ሥራዬ ስመለስ ከሌሎች መምህራን ጋር በትምህርት ቤቱ ሌላ ‹ጥልቅ ተሐድሶ› ትገባለህ ተባልኩ፡፡ በፊትም 
የታሰርኩት በመናገሬ ነው፤ አሁንም ከመናገር አላርፍም፡፡ ስለዚህ ከዚህ በኋላ በግሌ በማደርገው አልታሰርም ብዬ ሥራዬን 
ለቀቅኩ እና ሰማያዊ ፓርቲን በመቀላቀል ተደራጅቼ መታገል ጀመርኩ፡፡”3  

 

ክስ እና ፍቺ 
 
መጋቢት 9፣ 2009 የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ አፈፃፀም አጣሪ ቦርድ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀደሙት ስድስት ወራት በኦሮሚያ፣ 
አማራ እና ደቡብ ክልሎች ውስጥ 26,130 ሰዎች ታስረው የነበረ መሆኑን ገልጾ፣ 20,659ኙ በተሐድሶ ሥልጠና መፈታታቸውን 
አብራርቷል፡፡ ከቀሪዎቹ ውስጥ 475ቱ ተመክረው ሲለቀቁ፣ ቀሪዎቹ 4,996 ሰዎች ክስ ተመሥርቶባቸዋል፡፡4  
 

“እኔ ታስሬበት በነበረው ቦሌ ፖሊስ ጣቢያ ወደ 400 እስረኞች ነበሩ፡፡ ከእነዚህ እስረኞች መካከል 42 ሰዎች በምክር 
በመታወቂያ ዋስ ተፈተዋል፡፡ አብዛኞቹ ሳያሳውቁ ቤት ያከራዩ ሰዎች ሲሆኑ ከሥራ ገበታቸው ያለፍቃድ ቀርተዋል የተባሉ 
ፖሊሶችም ነበሩበት፡፡”5 

 
በተከሳሾች ላይ “መንግሥትን በመስደብ”6፣ “ከአሸባሪ ቡድኖች ጋር ግንኙነት ማድረግ”7፣ “እጅን አቆላልፎ የተቃውሞ ምልክት 
ማሳየት”8፣ እንዲሁም “የተቃውሞ ይዘት ያለው ሙዚቃ ማዳመጥ”9 የሚሉ ይገኙበታል፡፡ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ (ኦ.ፌ.ኮ.) 
ሊቀመንበር ዶ/ር መረራ ጉዲና በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውጭ አገር ለአውሮፓ ኅብረት ገለጻ ባደረጉበት ስብሰባ “የአስቸኳይ 
ጊዜ ዐዋጁን ማስፈፀሚያ መመሪያ ተላልፈው ከሽብር ቡድኖች አመራሮች ጋር ተገናኝተዋል” ተብለው ክስ ተመሥርቶባቸው ነበር10፡፡ 
ክሱ በጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ኃላፊው ጥር 01፣ 2010 በተጻፈ ደብዳቤ ተቋርጧል11፤ በሌላ የወንጀል ክስ ጉዳያቸው ሲታይ ቆይቶ ክሳቸው 
ከተቋረጠላቸው 115 ሰዎች ጋር ጥር 9፣ 2010 ከእስር ተፈተዋል12፡፡  
 

                                                           
1
 ከተጠያቂ ቁጥር 21 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ባሕር ዳር፣  ታኅሣሥ 2010) 
2
 ከተጠያቂ ቁጥር 27 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (አዲስ አበባ፣  ታኅሣሥ 2010) 
3
 መምህር ኃይለመለኦት አሰፋ ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (አዲስ አበባ፣  ታኅሣሥ 2010) 
4
 ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት (መጋቢት 2009)፣  http://www.fanabc.com/english/index.php/news/item/8503-state-of-
emergency-inquiry-board-presents-report-to-hpr (ጥር 21፣  2010 የ ተጎ በኘ) 
5
 ከጋዜጠኛ ኤልያስ ገ ብሩ ጋር የ ተደረገ  ቃለ መጠይቅ (ጥር 2010) 
6
 በፌዴራል የ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት፣  አራዳ ምድብ ችሎት፣  ወንዴ እንዳለማሁ (አንድ ተከሳሽ)፣  በቀን 27 ታኅሣሥ 2009 የ ተመሠረተ ክስ (አባሪ 1) 
7
 በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት፣  ልደታ ምድብ ችሎት፣  መራራ ጉዲና ጀፊ፣  መዝገ ብ ቁጥር የ ፌ/ጠ/ዐ/መ/ቁ 249/09  
8
 በፌዴራል የ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት፣  አራዳ ምድብ ችሎት፣  በእነ  አብርሃም ሞገ ስ መዝገ ብ (ሁለት ሰዎች)፣  የ አራዳ/ጠ/ዐ/ሕ/መ/ቁ. 0003/09 
(አባሪ 2) 
9
 በአማራ ክልላዊ መንግሥት፣  ባሕር ዳር የ መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት፣  በእንዳልክ መዝገ ብ (ሦስት ተከሳሾች)፣  አባሪ 3 
10
 አዲስ ስታንዳርድ (የ ካቲት 2009)፣  http://addisstandard.com/news-ethiopia-prosecutors-bring-multiple-

criminal-charges-against-opposition-leader-dr-merera-gudina-two-others/ (ጥር 21/2010 የ ተጎ በኘ) 
11
  አባሪ 4ን ይመልከቱ 

12
 ኤቢሲ ኒውስ (ጥር 2010)፣  http://abcnews.go.com/International/wireStory/ethiopia-releases-top-

opposition-figure-prison-52404153 (ጥር 21፣  2010 የ ተጎ በኘ) 

http://www.fanabc.com/english/index.php/news/item/8503-state-of-emergency-inquiry-board-presents-report-to-hpr
http://www.fanabc.com/english/index.php/news/item/8503-state-of-emergency-inquiry-board-presents-report-to-hpr
http://addisstandard.com/news-ethiopia-prosecutors-bring-multiple-criminal-charges-against-opposition-leader-dr-merera-gudina-two-others/
http://addisstandard.com/news-ethiopia-prosecutors-bring-multiple-criminal-charges-against-opposition-leader-dr-merera-gudina-two-others/
http://abcnews.go.com/International/wireStory/ethiopia-releases-top-opposition-figure-prison-52404153
http://abcnews.go.com/International/wireStory/ethiopia-releases-top-opposition-figure-prison-52404153
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በተመሳሳይ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ እና ፖለቲከኛ ዳንኤል ሺበሺ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁን በመተላለፍ ክስ ተመሥርቶባቸዋል፡፡ 
አብሯቸው በቁጥጥር ሥር የዋለው ጋዜጠኛ አናንያ ሶሪ ግን በመታወቂያ ዋስ ከታሰረ ከአራት ወር እስር በኋላ በነጻ ተሰናብቷል1፡- 
 

“ከወራት እስር በኋላ እኔ (ኤልያስ) እና ዳንኤል ሺበሺ ግንቦት 21፣ 2009 ክስ ተመሰረተብን፡፡ ክሱ ‹ዐዋጁን ተላልፋችሁ 
በተንቀሳቃሽ ስልካችሁ የተከለከሉ ምስሎች ይዛችኋል፣ ከአሸባሪ ቡድኖች ጋር ግንኙነት አድርጋችኋል› የሚል ነበር፡፡ 
መጀመሪያ ያለ ጠበቃ ነበር ፍ/ቤት የቀረብነው፡፡ ዋስትና ተከልክለን ነበር፡፡ በኋላ በይግባኝ እያንዳንዳችን 50 ሺሕ ብር ዋስ 
አስይዘን ነሐሴ ወር ላይ ተፈትተን ክሱን ከውጭ ሆነን መከታተል ጀመርን፡፡ ዐቃቤ ሕግ በዝግ ችሎት ነበር ምስክሩን 
ያሰማው፡፡ ጥቅምት 29፣ 2010 ‹በተሻረ ሕግ ተከላከሉ ሊባሉ አይገባም› ተብለን በብይን ነጻ ተሰናብተናል፡፡ ከዚያ ቀደም 
አብረውን በታሰሩና ክስ በተመሠረተባቸው ሰዎች ላይ ከ5 ወር እስከ 3 ዓመት የሚደርስ እስር የተቀጡ እንዳሉ 
አውቃለሁ፡፡”2 

 

የማሰቃየት ተግባሮች 
 
የተያዙ ሰዎች ከተያዙበት ሰዐት ጀምሮ እስከተፈቱበት ሰዐት ድረስ የተለያዩ ሥነ ልቦናዊ እና አካላዊ ማሰቃየቶች ተፈፅመውባቸዋል፡፡ 
በቁጥጥር ሥር በዋሉበት ሰዐት በጠመንጃ ሰደፍ ድብደባ3፣ የወንድ ብልት መኮላሸት4፣ የሴት ልጅ መደፈር5፣ ግርፊያ፣ ከባድ የስፖርት 
ቅጣት፣ በረሀብ መቅጣት እና ሌሎችም ተፈፅመዋል፡፡ በዚህም ምክንያት ዘላቂ የሆኑ የሥነ ልቦና እና አካላዊ ጉዳቶች ተከስተዋል፡፡ 
ሆኖም ለደረሰው ጉዳት ተጠያቂ የተደረገ አንድም አካል የለም፡፡  
 
የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዐዋጁን ባፀደቀበት ዕለት፣ ጥቅምት 10፣ 2009 ‹የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ አፈፃፀም አጣሪ ቦርድ› 
አባላትን ሰይሞ ነበር6፡፡ ይሁን እንጂ ከቦርዱ የተውጣጡት ልዑካን በሥልጠና ማዕከላቱ ተገኝተው በሥልጠናው የተመረጡ ሰዎችን 
ብቻ ካነጋገሩ በኋላ ተመልሰው ሔደዋል፡፡ ሆኖም የተለወጠ ነገር አልነበረም፡- 
 

“የተሐድሶ ሥልጠና ከመጀመሩ በፊት፣ አዋሽ ሰባት ኪሎ ካምፕ ውስጥ ፖሊሶች እየደበደቡ ምርመራ ያደርጉ ነበር፡፡ እኔ ያኔ 
ነው እግሬ ከቁርጭምጭሚቴ ሥር የተሰበረው፡፡ እዚያ ግቢ ውስጥ የተሰጠኝ ሕክምና ጊዜያዊ ነበር፡፡ አሽገውት በሰው ድጋፍ 
መንቀሳቀስ ጀመርኩ፡፡ ስብራቱ እዚያው ስጋ መልበስ ጀመረ፡፡ ሕክምና እየጠየቅኩ ከዛሬ ነገ እያሉ ሥልጠናውን 
አስጨረሱኝ፡፡ አጣሪ ቦርዱ የመጣ ጊዜ እያለቀስኩ ተናግሬ ነበር፡፡ ግን ምንም ለውጥ አላገኘሁም፡፡”7 

 
የግዳጅ ምርመራ ድብደባው ተቋማዊ መልክ ነበረው፡- 
 

“በምርመራ ድብደባ ወቅት የጀርባ አጥንቱ የተጎዳ እና መራመድ የማይችል ሰው አውቃለሁ፡፡ አንድ ቀን ታምሜ ወደ ክሊኒክ 
ስወሰድ ብዙ አዳራሾችን እያለፍኩ ነበር፡፡ እያንዳንዱ አዳራሽ በር ላይ ተደብድቦ የወደቀ፣ ወይም ውስጥ አንዱ ሲደበደብ 
ከውጭ ሆኖ ሌላው ተራውን ሲጠብቅ አይቻለሁ፡፡ ዐዋጁ ለፖሊስ የማሰቃየት ፈቃድ የሰጠ ይመስል ነበር፡፡”8  

 

የነጻነት አፈናዎች  
 
የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ሌላኛው ተፅዕኖ ያረፈው ሐሳብን የመግለጽ፣ መረጃ የማግኘት፣ የመሰባሰብ እና የመደራጀት መብቶችን በማፈን 
ነው፡፡ የዐዋጁ አፈፃፀም መመሪያ በአሻሚ ድንጋጌዎቹ እና ከድንጋጌው በሰፋው አፈፃፀሙ ሐሳብን የመግለጽ ነጻነትን ይገድባል፤ መረጃ 
የማግኘት፣ የመደራጀት እና የመሰባሰብ መብቶችንም ይጥሳል፡፡ 
 
በዚህም አምስት ጋዜጠኞች እና ጦማሪዎች በዐዋጁ ወቅት ብቻ ለእስር ሲዳረጉ9፣ ለአምስት ዓመታት በሥርጭት የቆየው አዲስ 
ስታንዳርድ ወርሐዊ የእንግሊዝኛ መጽሔት ከሕትመት ውጪ እንዲሆን ምክንያት ሆኗል፡- 
 

“አዲስ ስታንዳርድን በአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ወቅት አትሞ የሚሰጠን ስላላገኘን ይዘን የገባነውን እንኳን አናትምም፤ መልሳችሁ 
ውሰዱ ተብለናል፡፡ ለኢሬቻ የሠራነው ልዩ እትም ማተሚያ ቤት አጥተን ተንጠልጥሎ ቀርቷል፡፡ ከዚያ በኋላ ለተከታታይ 
ወራት ስንሞክር ነበር፡፡ ግን ማተሚያ ቤቶች በሙሉ ከለከሉን፡፡ ያልከለከሉን ደግሞ ከኮማንድ ፖስቱ ማሳተም 

                                                           
1
 ሲፒጄ (መጋቢት 2009)፣  https://cpj.org/2017/03/ethiopian-journalist-released-from-prison.php (ጥር 21፣  
2010 የ ተጎ በኘ) 
2
 ከጋዜጠኛ ኤልያስ ገ ብሩ ጋር የ ተደረገ  ቃለ መጠይቅ (ጥር 2010) 
3
 ከተጠያቂ ቁጥር 21 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ባሕር ዳር፣  ታኅሣሥ 2010) 
4
 ተጠያቂ ቁጥር 16 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (አዲስ አበባ፣  ታኅሣሥ 2010) 
5
 በበይነ መረብ በተለቀቀ መጠይቅ ውስጥ 3 ሴቶች (ከመላሽ 14 ሴቶች ውስጥ) በእስር ወቅት በመርማሪዎቻቸው እንደተደፈሩ ተናግረዋል፡ ፡  
6
 ሪፖርተር ጋዜጣ (ጥቅምት 2009)፣  https://www.ethiopianreporter.com/content/ፓርላማው-የ አስቸኳይ-ጊዜ-አዋጁን-በማፅደቅ-
መርማሪ-ቦርድ-ሰየ መ (ጥር 21፣  2010 የ ተጎ በኘ) 
7
 ከተጠያቂ ቁጥር 15 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (አዲስ አበባ፣  ጥር 2010) 
8
 ከመምህር እና ጦማሪ ስዩም ተሾመ ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ታኅሣሥ 2010) 
9
 (ሲፒጄ (2009)፣  https://cpj.org/imprisoned/2016.php#ethiopia (ጥር 18፣  2010 የ ተጎ በኘ)) 

https://cpj.org/2017/03/ethiopian-journalist-released-from-prison.php
https://cpj.org/imprisoned/2016.php#ethiopia
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ተፈቅዶላቸዋል የሚል ደብዳቤ ይዛችሁ ኑ የሚል አስቂኝ ጥያቄ ያቀርቡልን ነበር፡፡ ሆኖም ከመርሕ አኳያ ማተሚያ ቤት 
በሔድን ጊዜ ሁሉ ኮማንድ ፖስት ማስፈቀድ ተገቢ ሆኖ ስላላገኘነው አዲስ ስታንዳርድ ከሕትመት ወጣች፡፡”1 

 
የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር አንድ፣ በአንቀፅ 1 “[የሚቀሰቅሱ] ጽሑፍ ማተም እና ማሰራጨት” ላይ ክልከላ ማድረጉ 
ለማተሚያ ቤቶችም የሚያትሙትን ጽሑፍ እንዲመርጡ ወይም ቅድመ ምርመራ እንዲያደርጉበት አስገድዷል፡፡ በተመሳሳይ በአንቀፅ 2 
ላይ “ኢሳት እና ኦ.ኤም.ኤን. ቴሌቪዥንን” ጨምሮ “ሌሎችንም” መመልከት በመከልከሉ መረጃ የማግኘት ነጻነት ተገድቦ ነበር፡፡  
 
አዲስ ስታንዳርድ መጽሔት በዐሥሩ ወራት የዐዋጁ ጊዜ ከስርጭት በመውጣቱ ምክንያት የገቢ ምንጩ በመዳከሙ መመለስ 
አልቻለም፡፡ በተጨማሪም፣ “ሰዎች በፍርሐት ምክንያት መረጃ መስጠት አቁመዋል፤ ሌላው ቀርቶ ከመንግሥት ኮሙኒኬሽን የሚደርሱን 
መረጃዎች ቀንሰዋል፡፡ ይህም የሥራችንን ጥራት ቀንሶብናል፡፡”2  
 
የመሰባሰብና የመደራጀት ነጻነቶች በአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ወቅት ከተጨፈለቁ ነጻነቶች ዋነኞቹ ናቸው፡፡ ከሰብኣዊ መብቶች ተቋማት 
እስከ ፅዋ ማኅበራት ድረስ የመሰባሰብ ነጻነታቸውን ተነፍገው ነበር፡፡ በባሕር ዳር ከተማ “ቅዱስ ሚናስ የፅዋ ማኅበር” 13 አባላቱ ዐዋጁ 
ከመታወጁ ጥቂት ቀደም ብለው ታስረው፣ ምንም ዓይነት ክስ ሳይመሠረትባቸው፣ ዐዋጁ ከተሻረ በኋላ ተለቅቀዋል3፡፡ ብቸኛው 
ገለልተኛ እና አገር ውስጥ ተቀማጭ የሰብኣዊ መብቶች ጉባኤ (ሰመጉ) የገቢ ማሰባሰቢያ ስብሰባው ተሰርዞበታል፡፡ የተመሠረተበትን 
25ኛ ዓመት አስመልክቶ ያዘጋጀው የእግር ጉዞ ሳይካሔድ ቀርቷል፡፡ ወቅታዊ ሁኔታውን አስመልክቶ ሊያወጣ የነበረውን መግለጫ 
ኮማንድ ፖስቱ እንዴት እንደሚመለከተው ባለማወቅ ሰርዞታል፡፡4 ሰመጉ ሥራውን እንዴት እንዲሠራ እንደሚጠበቅበት የኮማንድ 
ፖስቱን ሴክሬታሪያት ማብራሪያ ቢጠይቅም፣ መልስ ሳያገኝ ቀርቷል፡፡ በተጨማሪም ለሠራተኞቹ ባለስድስት ገጽ “የአስቸኳይ ጊዜ 
ዐዋጅ እንቅስቃሴ መመሪያ” ለማዘጋጀት ተገዷል፡፡ ይህም በሥራው ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል፡፡ 
 

የበይነመረብ አፈና 
 
በዐዋጁ ወቅት የሚወሰዱ እርምጃዎች ዝርዝር ውስጥ፣ አንቀፅ 4/2 “ማናቸውም የመገናኛ ዘዴ እንዲዘጋ ወይም እንዲቋረጥ ሊደረግ 
ይችላል” የሚል ድንጋጌ ተካትቷል፡፡ በዚህም መሠረት፣ የተንቀሳቃሽ ስልክ የበይነመረብ አገልግሎት በጥቅምት እና ሕዳር ወራት 
በመቋረጡ መረጃ ማግኘትም ይሁን ሐሳብን መግለጫ መንገዶች ተገድበው ነበር፡፡ ከዚያ ውጪ አስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ በቆየባቸው 
ዐሥር ወራት ዋናዎቹ የማኅበራዊ ሚዲያ (ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዩቱዩብ) በኢትዮጵያ እንዳይታዩ ታግደው በመቆየታቸው የዜጎች የመረጃ 
ልውውጥ አቅም በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድቷል፡፡  የመብት አራማጆች ከፊሎቹ ራሳቸውን ከመጻፍ ሲያቅቡ፣ ከፊሎቹ ደግሞ የብዕር ሥም 
በመጠቀም ራሳቸውን ደብቀው ሐሳባቸውን ለመግለጽ ተገድደዋል፡፡ በኢትዮጵያ የታገዱ ድረገጾችን ለመጎበኘት አቋራጭ 
ቴክኖሎጂዎችን ሲጠቀሙ የትዊተር መጠቀሚያቸውን አጥተው የቀሩ አሉ5፡፡ እንደ ‹ኢንተርኔት ካፌ› ያሉ ገቢያቸው በበይነመረብ ላይ 
የተመሠረተ አገልግሎት ሰጪዎች ለከፍተኛ ኪሳራ ተዳርገዋል፡- 
 

“አራት ኪሎ አካባቢ የኢንተርኔት ካፌ ከፍቼ ለዓመታት ሠርቻለሁ፡፡ ባዋጁ ጊዜ ኢንተርኔቱ ከስንት አንዴ ነበር የሚሠራው፡፡ 
ብዙዎቹ ደምበኞቼ ፌስቡክ እና ዩቱዩብ ሊያዩ ነው የሚመጡት፡፡ ከዚያ በኋላ ብዙዎች በፍርሐት ቀሩ፤ የሚመጡትም ቢሆኑ 
እነፌስቡክ ስለታገዱ ማየት አልቻሉም፡፡ በፕሮክሲ እንዳናስጠቅማቸው ‹ፌስቡክ እንዳታስጠቅሙ› ተብሏል የሚባል ወሬ 
ስለነበር ፈራን፡፡ የተጠቃሚው ቁጥር በጣም ቀነሰ፡፡ በዚህ ምክንያት ኮምፒዩተሮቼን ሽጬ ሌላ ቢዝነስ ጀምርኩ፡፡”6  

 

ከዐዋጁ በኋላ 
 
ዐዋጁ የተቃውሞዎቹን ጥንካሬ በአብዛኛው ቢያዳክምም የተወሰኑ እንቅስቃሴዎች ግን ነበሩ፡፡ በባሕር ዳር ከተማ ነጋዴዎች እና 
ነዋሪዎች የነሐሴ 1፣ 2008ቱን እልቂት ለማስታወስ እቤት ውስጥ የመቆየት አድማ አድርገው ነበር7፡፡ በዚህም ሳቢያ 200 ነጋዴዎች 
ለሁለት ሳምንታት ታስረው ነበር፡፡ ከዚህም በላይ በርካታ ሱቆች በመስተዳድሩ ታሽገው፣ ነጋዴዎቹ ይቅርታ እንዲጠይቁ ተገድደው፣ 
በይቅርታ ወደ ሥራ ገበታቸው ተመልሰዋል፡፡ ቢሆንም የገበያው ሁኔታ መቀዛቀዙን ብዙ ነጋዴዎች ይናገራሉ፣ ቁጥጥሩም ቢሆን 
መቀጠሉን “ዐዋጁ ተነሳ አሉ እንጂ አልተነሳም”8 በሚል ይገልጹታል፡፡  
 
የዘፈቀደ ግድያ ከዐዋጁ መሻር በኋላም ቀጥሏል፡፡ በአምቦ ከተማ፣ በሕዳር ወር 2010 “በኮንትሮባንድ የሚዘዋወር ስኳር ነው የተባለን 
ጭነት ለማስቆም በተነሳ ተቃውሞ” 10 ሰዎች በፀጥታ ኃይሎች ተገድለዋል9፡፡ በምሥራቅ ኢትዮጵያ፣ በጨለንቆ የፀጥታ ኃይሎች በአንድ 

                                                           
1
 ከአዲስ ስታንዳርድ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ፀዳለ ለማ ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ታኅሣሥ 10፣  2010) 
2
 ዝኒ ከማሁ 
3
 ከተጠያቂ ቁጥር 26 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ባሕር ዳር፣  ታኅሣሥ 2010) 
4
 ከሰመጉ የ ቦርድ ሊቀመንበር ቁምላቸው ዳኜ ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (አዲስ አበባ፣  ታኅሣሥ 2010) 
5 ከተጠያቂ ቁጥር 30 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ እና የ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ጌታቸው ችግር 
6 ከተጠያቂ ቁጥር 35 ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ 
7
 ደብርሃን ሚዲያ (ሐምሌ 2009)፣  https://debirhan.com/2017/08/first-year-bahir-dar-massacre-remembered-
stay-away-strikes/ (ጥር 21፣  2010 የ ተጎ በኘ) 
8
 ከባሕርዳር ከተማ ነ ጋዴዎች ጋር የ ተደረገ  ቃለ ምልልስ (ባሕር ዳር፣  ታኅሣሥ 2010) 
9
 ዘ ጋርዲያን (ሕዳር 2009)፣  https://www.theguardian.com/global-development/2017/nov/07/we-fear-for-our-
lives-how-rumours-over-sugar-saw-10-people-killed-in-ethiopia-oromia (ጥር 21፣  2010 የ ተጎ በኘ) 

https://debirhan.com/2017/08/first-year-bahir-dar-massacre-remembered-stay-away-strikes/
https://debirhan.com/2017/08/first-year-bahir-dar-massacre-remembered-stay-away-strikes/
https://www.theguardian.com/global-development/2017/nov/07/we-fear-for-our-lives-how-rumours-over-sugar-saw-10-people-killed-in-ethiopia-oromia
https://www.theguardian.com/global-development/2017/nov/07/we-fear-for-our-lives-how-rumours-over-sugar-saw-10-people-killed-in-ethiopia-oromia
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ቤተሰብ ውስጥ ያሉ አምስት ሰዎችን ጨምሮ 16 ሰዎችን ገድለዋል1፡፡ በአማራ ክልል፣ በወልዲያ ከተማ፣ ጥቅምት 12፣ 2010 የቃና ዘ 
ገሊላ በዓል አክብረው የሚመለሱ ሰዎች የተቃውሞ ድምፅ በማሰማታቸው በፀጥታ ኃይሎች የ12 ዓመት ታዳጊን ጨምሮ በርካታ ሰዎች 
ተገድለዋል2፡፡ በዚህ ቁጣ ተቃውሞዎቹ ወደ ቆቦ እና መርሳ ከተማዎች ተስፋፍተው ተጨማሪ ሰዎች ተገድለዋል፡፡ ሌሎች በርካቶችም 
በጅምላ ታስረዋል፡፡ 
 
በኦሮሚያ ክልል ደግሞ በርካታ ሕዝባዊ ተቃውሞዎች፣ በ2010ሩ የኢሬቻ በዓል ጭምር በሠላም ተጀምረው በሠላም ተጠናቀዋል፡፡ 
ለዚህም የክልሉ መንግሥት የፌዴራል ፖሊስ በቦታው እንዳይገኝ ማገዱ አስተዋፅዖ አድርጓል፡፡ ቢሆንም በጥቅምት ወር በተደረጉ 
ሰልፎች ላይ 8 ሰዎች ተገድለዋል3፡፡ ይህ ጥናት ተዘጋጅቶ ባለቀበት ወቅት (ጥር 2010) በኦሮሚያ ከተሞች አንፃራዊ እፎይታ የሰፈነ 
ሲሆን፣ አዲሱ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት አስተዳደርም ዜጎች የተወሰነ ነጻነት እንዲኖራቸው ቦታ ሰጥቷል፡፡ በአማራ ክልል ግን ይህ 
ጥናታዊ ጽሑፍ ተዘጋጅቶ እስካለቀበት ጊዜ ድረስ ከፍተኛ ፍርሐት ነግሷል፡፡  
 
የተንቀሳቃሽ ስልክ በይነመረብ አገልግሎት በታኅሣሥ ወር 2010 ጀምሮ (ከአዲስ አበባ ውጪ) ታግዷል፡፡ መነሻው በአዲግራት 
ዩንቨርስቲ ውስጥ የተቀሰቀሰ ብሔርን መሠረት ያደረገ ግጭት እንዳይዛመት ነው ተብሎ ይገመታል፡፡ ሆኖም የበይነመረብ አገልግሎቱ 
መቋረጥ ይህ ጥናት ተዘጋጅቶ እስካለቀበት ጊዜ ድረስ ቀጥሏል፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
  
በዚህ ጥናት እንደተዳሰሰው፣ ባለፉት ሁለት ዐሥርት ዓመታት ተቃውሞዎችን በሠላም የመፍታት ልምድ በኢትዮጵያ መንግሥት 
የለም፡፡ የዘፈቀደ ግድያዎች፣ የጅምላ እስሮች፣ ሐሳብን የመግለጽ፣ መረጃ የማግኘት፣ የመሰባሰብ እና የመደራጀት መብቶችን መገደብ 
ተቃውሞዎችን ተከትሎ የሚፈፀም የተለመደ አሠራር ነው፡፡ ተቃውሞዎችን በሠላማዊ መንገድ ማስተናገድ፣ የሰብኣዊ መብቶች 
ጥሰቶችን የማጣራት እና በመብት ጣሾቹ ላይ እርምጃ የመውሰድ ምንም ልምድ የለም፡፡ በ2009ኙ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ወቅት እና 
ከዚያ በፊት ወይም በኋላ፣ መንግሥት ለሕዝብ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት በመሞከር ፈንታ የማፈኛ መንገዶችን ተከትሏል፡፡ 
 
የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ድንጋጌ እንዲሁም የኮማንድ ፖስቱ የዐዋጁ አፈፃፀም መመሪያ የሚከለክላቸው ተግባራት እና የፀጥታ ኃይሉ 
የተሰጠው የተለጠጠ ሥልጣን፣ ከአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ በፊት እና በኋላም እንደነበር ይህ ጥናት አረጋግጧል፡፡ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁን 
ማወጅ ያስፈለገው በአንድ በኩል ከዐዋጁ ውጪ ያለሕግ አግባብ የተወሰዱትን እርምጃዎች በሕግ አግባብ ለመሸፈን እና የፀጥታ ኃይሉን 
ከተጠያቂነት ለማውጣት ሲሆን፣ በሌላ በኩል የዘፈቀደ ግድያ እና የጅምላ እስር እንዲሁም የመረጃ እና ግንኙነት መረቦችን ማቆራረጥ 
ያላስቆመውን ሕዝባዊ ተቃውሞ በፍርሐት ለማፈን ነው፡፡ በመሠረቱ ግን፣ አስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁን ማወጅ ሳያስፈልግ በወቅቱ የነበረውን 
ተቃውሞ አንደኛ፣ ከሕዝብ ለተነሱ ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ በመስጠት፤ ሁለተኛ፣ የዜጎችን የመሰብሰብ፣ የመደራጀት እና የመቃወም 
ነጻነት በማክበር እና ለተቃዋሚዎች የደኅንነት ጥበቃ በማድረግ፤ ሦስተኛ፣ ሕገ ወጥ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን በመደበኛ ወንጀል ሕጉ 
በማስከበር ሠላም ማውረድ ይቻል ነበር፡፡  
 
የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ትልቁ ክስተት የጅምላ እስር ሲሆን፣ የእስር ዘመቻው ተቃውሞ የነበረባቸውንም ያልነበረባቸውንም አካባቢዎች 
አዳርሷል፡፡ እስረኞቹ ክስ ሳይመሰረትባቸው፣ በቂ ምግብና የመጠጥ ውኃ እንዲሁም የመፀዳጃ ሥፍራ በሌለበት ማቆያ በጅምላ 
እንዲቆዩ ተደርገዋል፡፡ ብዙ እስረኞች በግዳጅ ምርመራ ወቅት ዘላቂ እና ጊዜያዊ የሥነ ልቦና እንዲሁም የአካላዊ ጉዳት የደረሰባቸው 
ሲሆን፣ ከተፈቱ በኋላም ለኢኮኖሚያዊ ቀውስ እና በፍርሐት ውስጥ ለመኖር ተገደዋል፡፡ አብዛኞቹ እስረኞች መንግሥት ‹ተሐድሶ› 
ያለውን ሥልጠና እንዲወስዱ የተገደዱ ሲሆን፣ ጥቂቶች ‹በምክር› መታወቂያቸውን ብቻ ዋስ አስይዘው ሲለቀቁ፣ ቀሪዎቹ ክስ 
ተመሥርቶባቸው፣ ከፊሎቹ በነጻ ሲሰናበቱ ቀሪዎቹ የወራት እስር ፍርድ ተቀብለዋል፡፡ በዐዋጁ ወቅት ለደረሱ የሰብኣዊ መብቶች 
ጥሰቶች ‹አጣሪ ቦርድ› በኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቢሰየምም ያጋለጠው የሰብኣዊ መብቶች ጥሰትም ሆነ የእርምት እርምጃ 
እንዲወሰድ ያደረገው ሙከራ የለም፡፡ የዘፈቀደ ግድያን በተመለከተም እንዲሁ ከዐዋጁ በፊት፣ በዐዋጁ ወቅት እና ከዐዋጁ በኋላም 
የተከሰተ ቢሆንም የፀጥታ ኃይሉ ላይ ምንም ዓይነት ተጠያቂነት አላስከተለም፡፡ 
 
የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ለሚዲያ፣ ለማኅበራት እና የተቃውሞ ድርጅቶች ሥራ እንቅፋት ሆኗል፡፡ በዚህም ሳቢያ አዲስ ስታንዳርድ 
የተባለው እና ለአምስት ዓመታት ሥርጭት ላይ የቆየው የእንግሊዝኛ ወርሐዊ መጽሔት ከሥርጭት ውጪ ሆኗል፡፡ የበይነመረብ 
ግንኙነት እንዲቆራረጥ እና እንዲገደብ መደረጉም በመረጃ ፍሰቱ ላይ እንቅፋት ጥሏል፡፡ ከዚያም በላይ የተለያዩ አፈናዎች እና 
የመብቶች ጥሰቶች ታፍነው እንዲቀሩ አስተዋፅዖ አድርጓል፡፡ 
 
በጥቅሉ፣ የ2009ኙ የኢትዮጵያ የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ሠላምና ማረጋጋትን የማምጣት ሳይሆን ተቃውሞዎችን የማፈን ዓላማ 
እንደነበረው መረዳት ይቻላል፡፡ ይህም የተደረገው በሰብኣዊ እና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጥሰት እና በፀጥታ ኃይሉ የተለጠጠ ወይም 
ሕጋዊ ተጠያቂነት በማያስከትል የፀጥታ ኃይሎች ሥልጣን ሽፋን ነው፡፡ 
 

                                                           
1
 ቢቢሲ አፋን ኦሮሞ (ታኅሣሥ 2009)፣  https://www.bbc.com/afaanoromoo/42348773 (ጥር 21፣  2010 የ ተጎ በኘ) 
2
 ዘካርያስ ዘላለም (ጥር 2010)፣  https://www.opride.com/2018/01/22/woldia-massacre-ethiopian-security-
forces-kill-dozen-turning-holiday-procession-nightmare/ (ጥር 21፣  2010 የ ተጎ በኘ) 
3
 ኦፕራይድ (ጥቅምት 2010)፣  https://www.opride.com/2017/10/12/oromoprotests-ethiopia-take-unexpected-
turn/ (ጥር 21፣  2010 የ ተነ በበ) 

https://www.bbc.com/afaanoromoo/42348773
https://www.opride.com/2018/01/22/woldia-massacre-ethiopian-security-forces-kill-dozen-turning-holiday-procession-nightmare/
https://www.opride.com/2018/01/22/woldia-massacre-ethiopian-security-forces-kill-dozen-turning-holiday-procession-nightmare/
https://www.opride.com/2017/10/12/oromoprotests-ethiopia-take-unexpected-turn/
https://www.opride.com/2017/10/12/oromoprotests-ethiopia-take-unexpected-turn/
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የማሻሻያ ጥቆማ 
 
በዚህ ጥናት እንደተመለከተው በአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ወቅት የተስተዋለው የሰብኣዊ እና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጥሰት ዋነኛ 
መንስዔው ሕዝባዊ ጥያቄዎችን በሠላማዊ መንገድ ለመፍታት አለመቻል ነው፡፡ በውጤቱም በርካታ የሰው ሕይወት የተቀጠፈ ሲሆን፣ 
ንብረት ወድሟል፣ ማኅበራዊ ቀውስም ተፈጥሯል፡፡ ይሁን እንጂ፣ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎቹ 10 ወራት ከዘለቀው የአስቸኳይ ጊዜ 
ዐዋጅ መሻርም በኋላ ቀጥለዋል፡፡ ስለሆነም የኢፌዴሪ መንግሥት በቀጣይነት የሚከተሉትን ማድረግ ይጠበቅበታል፡- 
 

1. ሕዝባዊ ጥያቄዎች ሁልጊዜም እንደሚኖሩ መረዳት እና በጤናማ ምላሽ ማስተናገድ፤ 
2. የዜጎችን በአደባባይም ይሁን በአዳራሽ የመሰብሰብ፣ የመደራጀት እና የመቃወም ነጻነቶችን ማክበር፣ እንዲሁም 

ለተቃዋሚዎች የደኅንነት ጥበቃ በማድረግ የተቃውሞ ሰልፎች በሠላም እንዲጠናቀቁ ማድረግ፤ 
3. ሐሳብን የመግለጽ እንዲሁም መረጃ የማግኘት ነጻነቶች ማክበር፣ማስከበር፤ 
4. ሕገ ወጥ የሆኑ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎችን በመደበኛ ወንጀል ሕጉ ማስከበር፤ 
5. የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ ማወጅ አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ዐዋጁ የዓለም ዐቀፍ ቃል ኪዳኖችን እንዳይጥስ የሕገ 

መንግሥቱን አንቀፅ 93ን መከለስ ወይም በዐዋጁ ድንጋጌ መጣስ የሌለባቸውን መብቶች ለይቶ መጥቀስ እና ማክበር፤ 
6. የፀጥታ ኃይሎች ሕገ ወጥ ወይም ያልተመጣጠነ የኃይል እርምጃ ሲወስዱ ተጠያቂ ማድረግ፤ 
7. እስካሁን በደረሱ የሰብኣዊ እና ዴሞክራሲያዊ ጥሰቶች ላይ ገለልተኛ ወገን የማጣራት ሥራ እንዲሠራ መፍቀድ እና 

መተባበር፣ በዚሁ መሠረትም የመብት ጣሾች ላይ ተገቢውን ሕጋዊ የእርምት እርምጃ መውሰድ፡፡ 
 
(ይህ ጥናት የተዘጋጀው በውሱን የሰው ኃይል እና የፋይናንስ አቅም ነው፡፡ በመሆኑም ሌሎች መንግሥታዊ እና መንግሥታዊ ያልሆኑ 
የመብት ተቆርቋሪ ተቋማት በዚህ ጅምር ላይ ተጨማሪ ጥናት እንዲያደርጉበት እንጠቁማለን፡፡ በተለይ፣ በመብቶች ጥሰት ረገድ የጉዳቱ 
መጠን በዚህ ጥናት ከተዳሰሰው የከፋ በመሆኑ ዘላቂ አካላዊ እንዲሁም ሥነ ልቦናዊ ጉዳት የደረሰባቸውን የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ ወቅት 
እስረኞችን የአሁን ሁኔታ በተመለከተ ተጨማሪ ጥናት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡)  
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አባሪ 1 

 



18 
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