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ለሕግ የበላይነት ዘብ እንቁም! 

ሰለሞን ሽፈራው 11-04-16 

ጤናማ አዕምሮ ያላቸው ሰዎች ሁሉ የሚጋሩት ተፈጥሯዊ ባህሪይ ተደርጎ የሚወሰድ መሰረታዊ 

ጉዳይ ቢኖር ምንጊዜም ወደተሻለው ነገር ሲያማትሩ የሚስተዋሉበት ማለቂያ የለሽ ፍላጎታቸው 

መመሳሰሉ ነው ማለት ይቻላል፡፡ ምድራችን ላይ የሚስተዋሉትን አዳዲስ ለውጦች እንዲሁም 

የዘመኑ ዓለም የሚራቀቅባቸው ፈርጀ ብዙ የስልጣኔ መገለጫዎች ሁሉ፤ የሰው ልጅ ቁሳዊ 

ቅንጦት ከመሻት የሚመነጭ ማለቂያ የለሽ ፍላጎት ያስገኛቸው የጥረቱ ድምር ውጤቶች እንጂ 

በተአምር የተከሰቱ አይደሉም፡፡ 

እናም ከዚህ መላውን ሰብዓዊ ፍጡር ከሚያመሳስለው መቆሚያ የለሽ ለውጥን የመፈለግ 

መሰረታዊ ባህሪይ አኳይ ሲታይ፤ ያኛው ወይም ደግሞ ይህኛው ወገን ለምን አዲስ ነገርን 

የመፈለግ ስሜት አደረበት? አሁን ላይ እየኖረ ያለው ህይወት ያን ያህል አማርሮ ለለውጥ 

ፍለጋ መሰማራትን ይጋብዛልን? ብሎ ሌሎችን “በቅብጠት” ናፋቂነት ለመፈረጅ መጣደፍ 

ተገቢነት አይኖረው ይሆናል፡፡ ስለዚህ ማንኛውም ግለሰብ፤ አልያም ደግሞ የየትኛውም ሀአር 

ሕዝብ አሮጌውን ነገር በአዲስ የመቀየር ብርቱ ፍላጎት ሲያድርበት ቢስተዋል የሚጠበቅ እንጂ 

እንብዛም የሚያስገርም ሊሆን አይችልም የሚለው ቁልፍ ነጥብ ላይ ልንስማማ ይገባል ባይ ነኝ 

እኔ፤  

ይህ መላውን ሰብዓዊ ፍጡር የሚመለከት መቋጫ የለሽ ለውጥን የመሻት ፍላጎት  የሚገለፅበት 

አጠቃላይ እውነታ፤ መቼምና በምንም ዓይነት ምድራዊ ኃይል ሊገታ የማይችል ቋሚ 

የተፈጥሮ እውነት ተደርጎ ሊወስድ ይገባል የሚለው መሰረተ ሃሳብ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ የሰው 

ልጆች የተሻለ ነገር የመፈለግ ባህሪያቸውን በተገራ ወርድና ቁመት መጥነው እንዲንቀሳቀሱ 

የሚገደዱበት የየአካባቢያቸው ነባራዊ እውነታ ይኖር ዘንድ የሚያጠያይቅ ጉዳይ እንዳልሆነም 

ግን ልብ ይባልልኝ፡፡  

በግልፅ አነጋገር፤ እኛ ሰዎች እዚህ ምድር ላይ ስንቆይ የተሻለ ህይወት ለመኖር የሚያስችሉንን 

መሰረታዊ ነገሮች ሁሉ ለማሟላት ከመሻት የሚመነጭ ሰብዓዊ ፍላጎታችንን እውን ለማድረግ 

መንቀሳቀሳችን በራሱ የሚነቀፍ ተግባር ያለመሆኑን ያህል፤ የለውጥ ፍለጋ ምኞታችንን 

ለማሳካት ስንል ወደ ተጨባጭ ድርጊትነት ለመቀየር የምንሞክርበት አግባብ የገሀዱን ዓለም 

ነባራዊ እውነታዎች በቅጡ ካገናዘበ የጥንቃቄ እርምጃ ጋር ተጣጥሞ መገኘት እስካልቻለ ግን፤ 

ምናልባትም “አተርፍ ባይ አጉዳይ” የሚያሰኝ ውጤት ሊያመጣብን ይችላል ማለቴ ነው፡፡  
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ከዚህ አኳያ በመጣጥፌ ላነሳ ለፈለግኩት ርዕሰ ጉዳይ እንደ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ብዬ 

የምገምተውም፤ በተለይ “የአረቦች ፀደይ” የሚል ስያሜ ከተሰጠው የቅርብ ጊዜ ዓለም አቀፋዊ 

ክስተት ጋር በተያያዘ ምክንያት “አተርፍ ባይ አጉዳይ” የመሆን ክፉ ዕጣ የገጠማቸውን የሰሜን 

አፍሪካና እንዲሁም ደግሞ የመካከለኛው ምስራቅ አገራት ለውጥ ፈላጊ ሕዝቦች ጉዳይ ነው፡፡ 

ስለዚያ ከዛሬ አምስት ዓመት በፊት ቱኒዚያ ላይ እንደቀልድ ተጀምሮ እነግብፅንና እነሊቢያን 

እያዳረሰ አብዛኛዎቹን የመካከለኛው ምስራቅ አረብ አገራት ሲያካልል ጊዜ ያስፈጀበት 

የመንግስታት ለውጥ ፍለጋ አውሎ ነፋስ ተከትሎ፤ ድንገተኛውን ክስተት ላስተናገዱት አገራት 

ሕዝቦች የተረፈላቸው ተጨባጭ ውጤት ምን እንደሚመስል ማውሳት፤ ከታሪክ የመማር 

ፈቃደኝት ላለን የዚህ ዘመን ሰዎች ብዙ ጠቃሚ ልምዶች የሚቀስምበት ፖለቲካዊ ትራጀዲ 

ስለመሆኑ ለማስታወስ ያህል አንዳንድ ነጥቦችን አንስተን እንመልከት፡፡  

በእኔ እምነት “የአረቦች ፀደይ” ተብሎ የተሰየመውን የቀለም አብዮት ያካሔዱት አብዛኛዎቹ 

አገራት ውስጥ የሚኖሩ ሕዝቦች፤ ከአንድ ትውልድ ዕድሜ በላይ ለሆነ በጣም ረጅም ጊዜ 

ሲገዟቸው የቆዩ አምባ ገነናዊ መሪዎች አሽቀንጥረው ጥለው በምትኩ ዴሞክራሲያዊ የምርጫ 

ሂደት ተከትሎ ስልጣን የሚያዝበት ለውጥ መፈለጋቸው በራሱ ስህተት ነበር ሊባል 

አይችልም፡፡ ምክንያቱ ደግሞ፤ የሊቢያ ሕዝብ በኮሎኔል መሐመድ ጋዳፊ ፈላጭ ቆራጭ 

አገዛዝ ስር ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ ማስቆጠሩ ቢያንገሸግሸው፤ እንዲሁም የፕሬዚዳንት 

አሊ አብደላ ሳሊህ መንበረ ስልጣናቸው ላይ ክፉኛ ሙጭጭ ማለት የመናውያንን አስመርሮ 

“የአረቦች ፀደይ” የተሰኘው ክስተት የፈጠረላቸውን የስርዓት ለውጥ ፍለጋ ብርቱ አውሎ ነፋስ 

እንደመልካም አጋጣሚ ሊጠቀሙበት እንዲሞክሩ ቢያስገድዳቸው እንብዛም የሚያስገርም ጉዳይ 

ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም ነበርና ነው፡፡  

በአጠቃላይ፤ ከዛሬ አምስት ዓመት በፊት ተከስቶ የነበረውን “የአረቦች ፀደይ” የሚል ስያሜ 

የተሰጠው ግብታዊ የሥርዓት ለውጥ ማዕበል ያስተናገዱ ማናቸውም አገራት ውስጥ፤ ሕዝቡ 

ስልጣን ላይ የነበሩትን አምባገነን መሪዎች ለማስወገድ ከመሻት በመነጨ ቁጣ ተነሳስቶ 

ያካሔደው መሬት አንቀጥቅጥ የተቃውሞ እንቅስቃሴ፤ባስከተለው የሁከትና ግርግር ተግባር 

ምክንያት ካወደማቸው የዘለለ፤ ትርጉም ያለው ለውጥ እንዳልመጣባቸው ተነግሮ ያለቀ ታሪካዊ 

ሀቅ ነው ማለት ይቻላል፡፡ እናም እንደኔ እምነት ከሆነ፤ ከዚያን ወቅቱ የአረብ አገራት ሕዝቦች 

ፖለቲካዊ ትራቴጂ ሊባል የሚችል የአንድ ሰሞን ክስተት፤ የዘመናችን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ 

መማር ያለበት ጠቃሚ ነገር ቢኖር፤ በተለይም መሰል ግብታዊነትን የተከተለ የለውጥ ፍለጋ 

እንቅስቃሴ የተሻለ ውጤት ሊያመጣ እንደማይችል የጋራ ግንዛቤ የመውሰድ ጉዳይ ነው፡፡  
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ከዚህ ጋር በተያያዘ መልኩ መነሳት የሚገባው ሆኖ የሚሰማኝ ሌላ ጠቃሚ ነጥብ ደግሞ፤ 

ለየትኛውም ሉዐላዊ አገር ሕዝብ፤ ያን በመሳሰለ ሁከትና ግርግር ምክንያት መንግስት አልባ 

የመቅረት ዕጣ ከሚገጥመው ይልቅ፤ በለየላቸው አምባገነናዊ ፕሬዚዳንቶች ጨቋኝ አገዛዝ ስርም 

ቢሆን የሚመራው መንግስት ቢኖረው እንደሚመረጥ ነው፡፡ ይህን መሰረተ ሃሳብ ትንሽ ዘርዘር 

ባለ መልኩ ለማተትና ለማስረዳት ያመቸኝ ዘንድም፤ ጎረቤት አገር ሶማሊያ ሪፐብሊክ ከዛሬ 

25 ዓመት በፊት ለብተና የተዳረገችበትን አሳዛኝ የታሪክ አጋጣሚ ማስታወስ ተገቢ 

ይመስለኛል፡፡  

ማለትም፤ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መላው ሶማሊያውያን ጎሳን ማዕከል ባደረገ ሁከትና ብጥብጥ 

ምክንያት የጋራ ህልውናቸው የተመሰረተባትን አገራቸውን እንደቅርጫ ስጋ ተቆራርጣ የዓለም 

አቀፋዊ ሥርዓት አልበኞች መፈንጫ እንድትሆን በር የከፈተውን ታሪካዊ ስህተት የፈፀሙበት 

አግባብ ሲታይ፤ በእርግጥም ከአፍሪካ ቁንጮ አምባገነኖች መካከል አንዱ የነበሩት ፕሬዚዳንት 

መሐመድ ዚያድ ባሬ፤ በፈላጭ ቆራጭነት ስልጣናቸው ላይ በቆዩባቸው እጅግ በርካታ 

ዓመታት ውስጥ የተሻለ ህይወት ኖረዋል ተብሎ ይታመናልና ነው፡፡  

በእኛ የዘመን አቆጣጠር 1982 ዓ.ም መገባደጃ ላይ ፤ አምባ ገነኑን ፕሬዚዳንታቸውን ከመንበረ 

ስልጣናቸው ያባረሩት በጄኔራል ፋራህ አይዲድ የሚመሩ ሶማያውያን የጦር አበጋዞች፤ ከዚያድ 

ባሬ መንግስት ተሽለው ሊገኙ ቀርቶ፤ ገና ሰውየው ሸሽተው ወደናይጄሪያ መሄዳቸውን 

የሚጠቁም ዜና ከመሰማቱ ነበር የየራሳቸውን ጎሳ እየወከሉ ያቺን አገር እንደ ቡሄ ዳቦ 

በመቆራረስ የተከፋፈሏት፡፡ እናም ክፍፍሉ እምብዛም ያላስደሰታቸው ጎሳዎች በሌላው 

ሶማሊያዊ ወገናቸው ላይ ቂም አሳድረው ወደ ለየለት የእርስ በርስ ጦርነት የወሰዳቸውን ቃታ 

ለመሳብ ጊዜ አልፈጀባቸውም ነበር፡፡  

ሶማያውያን ትርጉም ያለው ማዕከላዊ የመንግስት አስተዳደር በማጣታቸው ምክንያት ለፈርጀ 

ብዙ የህልውና ፈተና ተዳርገው፤ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ መላውን ዓለም አቀፍ 

ማህበረሰብ ጭምር ባሳዘነ እንግልት ከተጋፈጡት የአጠቃላይ ቀውስ አዙሪት ጋር ተያይዞ 

በተከሰተ የሥርዓት አልበኝት ድንበር የለሽ እንቅስቃሴ ምክንያት የማይናቅ አሉታዊ ተፅእኖ 

ከደረሰባቸው ጎረቤት አገራት መካከል ኢትዮጵያ ቀዳሚ ስፍራ የሚሰጣት ስለመሆኗም ደፍሮ 

መናገር ይቻላል፡፡  

ለዚህ እንደዋነኛ ምክንያት ተደርጎ  የሚወስደውም ደግሞ ከላይ በተጠቆሙት ፖለቲካዊ 

ምክንያቶች ያለ አንዳች ማዕከላዊ መንግስት የመቅረት ዕጣ ከገጠማት የቀድሞዋ ሶማሊያ 

ሪፐብሊክ ጋር በሰፊ ድንበር የምትዋሰነው ጎረቤት አገር ኢትዮጵያ እንደመሆኗ መጠን፤ ጎሳን 
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ባማከለ የእርስ በርስ ግጭት መናጥ ከጀመረችው አገራቸው እየሸሹ ህይወታቸውን ለማትረፍ 

የሚሞክሩት ሶማሊያውያን ቀዳሚ መዳረሻቸው አድርገዋት መቆየታቸው ነበር፡፡  

እንዲሁም ከሶማሊያ ከራሷ ቀጥሎ እጅግ በርካታ ቁጥር ያለው ሶማሊኛ ቋንቋ ተናጋሪ ሕዝብ 

የሚገኝባት ጎረቤት አገር የኛዋ ኢትዮጵያ መሆኗ ጭምር ሲታይ፤ በእርግጥም የሶማያውያኑን 

መንግስት አልባ መቅረት ተከትሎ የተከሰተው አካባቢያዊ ትርምስና ሥርዓት አልበኝነት እኛን 

ሁለተኛ የጉዳቱ ሰለባዎች አድርጎን ስለመቆየቱ ደፍሮ ለመናገር የሚያስችል አሳማኝ ምክንያት 

ነው፡፡ እንግዲህ ከዚህ አኳያ፤ አገራችን ኢትዮጵያ አሁን ላይ የምትገኝበት ተጨባጭ እውነታ 

ከመናገር ያለፈ ተግባራዊ እርምጃ መውሰድን እንደሚጠይቅ ለመረዳት ፖለቲከኛ መሆን 

አይጠበቅብንም፡፡ በአጭሩ የሁሉም ነገሮች ቁልፉ ጉዳይ ተደርጎ የሚወሰደው ነጥብ ለሕግ 

የበላይት መረጋገጥ በዕኩል የኃላፊነት መንፈስ ዘብ የሚቆም ሕዝብ እንዲኖር የሚያደርግ 

የጋራ ግንዛቤ የመፍጠርን አስፈላጊነት አበክሮ መረዳት ግድ ይላል። 

ስለሆነም፤ ይህችን አገር የመምራት ታሪካዊ ኃላፊነት የተጣለባቸው የፌዴራሉ መንግስትና 

የየክልሎቹ መስተዳድሮች፤ በተለይም ዛሬ ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመደንገግ 

ለተገደድንባቸው የወቅቱ አሳሳቢ ችግሮቻችን ዘላቂ መፍትሔ በማፈላለግ ዙሪያ ምልዓተ 

ሕዝቡን በንቃት ያሳተፈ ጥረት ማድረግና ለሕገ-መንግስታዊ ልዕልና ዘብ ስለመቆም 

አስፈላጊነት ትርጉም ያለው የጋራ መግባባት እንዲፈጠር በማድረግ ረገድ እጅጉን የላቀ ሚና 

መጫወት የሚጠበቅባቸው ሆኖ ነው የሚሰማኝ፡፡   

በዚህ መጣጥፍ ላይ እንደ ምሳሌ የተወሳው የተለያዩ ሀገራት አሳዛኝ ታሪክ የሚያስተምረን ብዙ 

ጠቃሚ ቁም ነገር ስለ መኖሩ እኛ ኢትዮጵያውያን ህዝቦች እንደ ህብረተሰብ በቅጡ መገንዘብና 

ከመሰል የውድቀት አደጋ መጠንቀቅ እንደሚኖርብን ጭምር ያለኝን ፅኑ እምነት እየገለፅኩ፤ 

ከዚህ አኳያ ህብረተሰቡ በሰከነ የውይይትና የመደማመጥ መንፈስ ዕርስ በርስ የሚናበብበትን 

ጤናማ ምህዳር የመፍጠር ጉዳይ እንደወሳኝ የመንግስት የቤት ስራ ሊወሰድ ይገባል የሚለው 

ነጥብ ላይ ላሰምርበት እወዳለሁ፡፡ ሕግና ሥርዓት እንዲጠፋ የሚሹ ኃይሎችን ሁሉ ያለአንዳች 

ማመንታት አምርሮ የሚታገል ሕዝብ እንዲኖረን የሚያደርጉ አገር አቀፋዊ ቅድመ 

ሁኔታዎችን አሟልተን እስካልተገኘን የጋራ ህልውናችንን ላልተጠበቀ አደጋ ሊያጋልጡ 

የሚችሉ አዝማሚያዎች እየተበራከቱ የመምጣታቸው ጉዳይ ሳይታለም የተፈታ ነው ብሎ 

ማጠቃለል ተገቢ ይመስለኛል፡፡  

ከላይ እንደ አብነት የተጠቀሱትን ሀገራት ህዝቦች ከገጠማቸው የፖለቲካዊ ትራጀዲ አሳዛኝ 

ታሪክ ተማርን የሚባለው ኢትዮጵያውያን እንደህብረተሰብ ለሕግ የበላይነት ዘብ የመቆምን 
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ጠቀሜታ ተረድተን ለጋራ ቤታችን ዘለቄታዊ ደህንነት የሚበጀውን ሰላምና መረጋጋት 

ለማስፈን ስንተጋ ብቻ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም፡፡ ስለዚህም ልብ ያለው ልብ 

እንዲልልኝ አደራ ጭምር የታከለበት መልዕክቴን እነሆ እዚህ ላይ ማብቃቴ ነው፡፡  መዓ 

ሰላማት!  

 


