
                                                                 ማሀደር 

ሕግና ስርአት ማስከበር ቀዳሚ የኢህአዴግ መራሹ መንግስት ብቸኛው መንገድ ስለመሆኑ 

የአንድ ሃገር ህልውና መመዘን ያለበት የህዝቦችዋን በሰላምና በተረጋጋ መንገድ የመኖር 
ያለመኖር መመዘኛዎች ናቸው፡፡ ህዝቦች በማንኛውም ሁኔታ በሰላም የመኖር መብት 
አላቸው፤ ዜጎችም አንደ ህዝብ አባልነታቸው በተመሳሳይ መንገድ በሰላም የመኖር ሙሉ 
መብት አላቸው፡፡ የህዝብም ይሁን የግለሰብም ደህንነትና በሰላማዊ መንገድ የመኖር መብትን 
ማረጋገጥ ይዋል ይደር የማይባል የፌዴራልና የክልል መንግሰታቱ የተቀናጀ ቀዳሚ ኃላፊነት 
ነው፡፡ ህዝብ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ይሁን ሌላም ጥያቄ የማንሳትና ያነሰውን 
ጥያቄ በተመለከተ ተገቢውን መልስ የማግኘት ባለ ሙሉ መብት ነው፡፡ ይህ መብት በህግ 
በተደነገጉና ሃላፊነት ባለባቸው ተቋማት በኩል ተገቢውን መልስ የመስጠት ገዴታ ደግሞ 
በሃላፊነት የሚመራዉ መንግስት ግዴታ ነው፡፡  

በመሆኑም አሁን እየተስተዋለ ያለውን የተዘበራረቀ የህዝብን ጥያቄ ተገን በማድረግና ሙሰኛ 
የመንግስት በለስልጠናት ከህግ ተጠያቂነት ለማምለጥ ሲባል ከዘረኛ ቅስቀሳ አስከ 
የሽብርተኝነት ተግባር ብሎም አስከ የፌፌራል ስርአቱን የመናድ ተግባር የማቆምና አየታየ 
ያለውን የውድመት መንገድ የመግታት ሃላፊነት የቅድሚያ ቅድሚያ ነው ባይ ነኝ፡፡   

ስለዚህ ህግና ስርአት መከበር አለበት የዜጎችና የአገር ህልውና አደጋ ላይ መውደቅ የለበትም፡፡ 
በሊብያ፣ በሶማሊያ፣ በየመን እና በመሳሰሉት አገሮች ስለ በሂወት የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ 
እንጂ የፖለቲካም ሆነ የሰብአዊ መብቶች የመከበር ጥያቄ ሊጠየቅም ሊመልስ የሚችል 
አይኖርም፡፡  

 ስለዚህ የፌዴራል መንግስቱ አሀራችን ወደ ነዚህ አገሮች ደረጃ ከመውረዳችን በፊት በእጁ 
ያለውን ማንኛውን ተቋማት በመጠቀም አገሪቱን ማስከን፣ ማረጋጋት አለበት፡፡ ከነዚህም አነዱ 
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ህግና ስረዓትን ማስከበር፣ ወንጀል የፈፀሙና የህዝብን ሰላማዊ 
ሂዎት ያወኩ ባለስለጣናት (ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ ደረጃ ያሉትን) ለህግ ማቅረብና ከህዝብ 
ጋር ግልፅና መሰረታዊ ጥቅሙ ላይ የተቃጣውን የሰላም መደፍረስ አደጋን ለማስወገድ 
የሚያስችል ውይይት ማድረግና እንዲሁም ለወደፊቱ እንዲህ አይነት ስልጣንንና የፖለቲካ 
ጎራን ተገን ያደረገ ወንጀልን ዳግም እንዳይከሰት በዘለቄታው ሊፈታ የሚያስችል ህዝባዊ 
መሰረት ያለው አደረጃጀት መፍጠር አስፈላጊ ነው፡፡ 

 

የሃገር ሽማገሌዎች ፓርላማ ስለማቋቋምና ሃገር በቀል የግጭት ማስወገድ አቅምን መጠቀም 

በሃገራችን ብሄርና ብሄረሰቦች ውስጥ በተቀን ተቀን ኑሮ ከማህበረሰቡ ጋር የሚገናኙትና 
ማህበራዊ እሴቱን እንደ ምሶሶ በመሆን ደግፈው የያዙት የአገር ሽማግሌዎች ናቸው፡፡ እነዚህ 
በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ አመኔታና ተቀባይነት ያላቸው የአገር ሽመግሌዎች ካሉዋቸው ታላላቅ 
ማህበራዊ ፀጋዎች ውስጥ በተለይ የሚጠቀሰው የግጭት አፈታት ጥበባቸው ነው፡፡ ብዙ 



የመንግስታችን ባለስልጣናት በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ውስጠዊ አቅምን በተለይም በህዝብ 
ውስጥ በስፋት ተግባር ላይ የሚውሉትን ባህላዊ፣ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ሃብቶችን አሳንሶ 
ማየት እና ጥቅም ላይ እነዳይውሉ ማድረግ በየጊዜው የምናየው ተግባር ነው፡፡ ሌላው ቀርቶ 
ሃገራቸውን ወክለው ወደ ተለያዩ አገራት ተጉዘው መግለጫ በሚሰጡበት ጊዜ እንኳን 
ሀሳባቸውን በቅጡ መግለፅ በማይችሉበት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ሲነደፋደፉ ማየት የተለመደ 
ነው፡፡ በራስ ቋንቋ ተጠቅሞ መልእክትን ማስተላለፍ እነደ ክብር አለማየት የነዚህ 
ባለስልጣኖቻችን ከህዝብ ባህል፣ አኗኗር ቁርኝት ስለሌላቸው ፖለቲካዊ ምሳሌዎቻቸው ውጭኛ 
ናቸው፡፡   

ወደተነሳሁበት ለመመለስ፤ የህዝብን ቋንቋ ተጠቅሞ ሀዝብን ተረድቶ ለህዝብ የሚጠቅም 
መፍትሄ ከህዘቡ ከራሱ መፈለግ የሙሁራንና የፖለቲከኞቻቻን ሃላፊነት ነው፡፡ ከህዝባችን 
ብዙ ፀጋዎች አንዱ የአገር ሽማገሌዎቻችን የሚጠቀሙበት በዛፍ ጥላ ስር ቁጭ ብለው 
የተጣሉትን፣ የተጣሉትንና ደም የተቃቡትን አካላት የሚያስታርቁበትና ግጭት የሚፈቱበት 
የሽምግልና ባህል ነው፡፡ ስለሆነም መንግስት በፌዴራል ደረጃ የሃገር ሽመግሌዎች ፓርላማ 
በማቋቋና አሁን በየአካባቢው እየታዩ ያሉትን ግጭቶች ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱ ሊያጋጥሙ 
የሚችሉትን ህዝባዊ መሰረት የሌላቸው ነገር ግን የህብረተሰቡን ሂወት የሚያውኩ ግጭቶችን 
ቅድሚያ መረጃ ከማግኘት ጀምሮ አስከ የጠለቀና ማህበራዊ መሰረቱን ያልለቀቀ ግጭት 
የመፍታት ኃላፊነት መወጣት የሚያሰችል መዋቅር እንዲኖር ያደርጋል፡፡ ይህ አይነት መዋቅር 
መንግስት ከሚያስተዳድረው ህዝብ ጋር በሚፈጥረው መንግስታዊ መዋቅር ብቻ ሳይሆን 
ህዝቡ በባህሉ አና በማህበራዊ መሰረቱ በተቀን ተቀን ሂዎቱ ቀጥተኛ መስተጋብር ባለቸውን 
የህዝባቸው ሰላም የመጠበቅ ቅድሚያ ምርጫ ባላቸው የሃገር ሽመግሌዎች የሚiቋቋም 
በመሆኑ ጥቅሙ ዘርፈ ብዙ ነው፡፡ 

 

ዘለቄታዊ መፍትሄ 

የአንድ ሃገር የህልውና ዘለቄታዊ የችገሮች መፈቻ መንገድ የሚወሰነው በሚኖሩት ተቋማት 
ጥንካሬ ላይ ነው፡፡ ጠንካራ መሰረት ያላቸው ሶስቱ የመንግሰት ቅርንጫች ማለትም የህግ 
አውጭው፣ ህግ ተርጓሚውና ስራ አስፈፃሚው አካላት ህግን እንደ መገናኛ መስረታቸው 
ባደረገ መልኩ (law as a medium of responssibilty and accountability) ተቀናጅተውና 
ተጠባብቀው በመስራትና በዚሁም መሰረት በሚያስመዘግቡት የህዝብ እርካታ ላይ የተንጠለጠለ 
ነው፡፡ ጠንካራ ሶስትዮሽ ተቋመት አሉት ማለት ህግና ስርአት ይከበራል ማለት ነው፡፡ ይህ 
ማለትም ዜጎች ……… ይቀጥላል 

            

 for your comment  

ami4410@yahoo.com 


