
መብታችንን ስንጠይቅ የላልችን 

በመርገጥ ነውን? 

ወንዴይራዴ ኃብተየስ 03-13-18 

የሕግ የበሊይነት የሚረጋገጠው  መንግሥትን  ጨምሮ  ሁለም ዜጎች  ባሇሃብቱም   ይሁን ጋዜጠኛው  ምሁሩም  ይሁን 

ወይም  ላሊው  የህብረተሰብ ክፍሌ በሕግ ፊት እኩሌ ሲሆኑ ብቻ ነው፡፡  የሕግ የበሊይነት ሇሰሊም መረጋገጥ  

የመጀመሪያውና ትሌቁ  መስፈርት ነው። በየትኛውም አገር መንግስት መንግስት ሉባሌ የሚችሇው በስሌጣን ሊይም 

የሚቆየው፣ በህዝቦች ተቀባይነት  የሚኖረው ወተ  የህግ የበሊይነትን ማረጋገገጥ ሲችሌ ብቻ ነው። በዕርግጥ  ሇህግ 

የበሊይነት መረጋገጥ  መንግስት  የማይተካ ሚና ይኑረው እንጂ  ህብረተሰቡ  ሇጸጥታ ማስጠበቅና ሇህግ የበሊይነትን 

ማረጋገጥ  ያሇው  አስተዋጽዖም  ከፍተኛ  ነው።  ህይወት የሚያጠፋና ንብረት የሚያወዴም  ሃይሌ የህግ የበሊይነትን 

እንዱረጋገጥ አይፈሌግም።  ነውጠኛ  ሃይሌ  ሰርቶ ከማግኘት ይሌቅ የላልችን ንብረት ማውዯምን ይመርጣሌ።  ይህን  

ሃይሌ  መንግስትና ህዝብ በመተባበር ሃይ  ማሇት ካሌቻለ  አገራችን  ሇሁሊችንም ሳትሆን  ትቀራሇች።   

ከቅርብ ጊዜ ወዱህ  መንግስት  ወይም  ገዥው  ፓርቲ የህግ የበሊይነትን ሇማስከበር አቅም ያነሰው እስኪመስሌ ዴረስ  

ማንም እየተነሳ የሚጨፍርበት ሁኔታ በአገራችን እንዱፈጠር በር ከፍቷሌ። ዜጎች ያሇምንም ሃጢያታቸው ይገዯሊለ፣ 

ይረፋለ፣ ይፈናቀሊለ፣ ከሁለም በሊይ  የሚያስገርመው  ዯግሞ ይህን የሚፈጽሙ አካሊትን  የሚጠየቅ አካሌ አሇመኖሩ 

ነው።  ወንጀሌ ፈጻሚው  አካሌ   ይህን መፈጸሙን  እንዯመብቱ አዴርጎ  ሲፎክር መመሌከታችን  እንዱሁም  ይህ ሁለ 

በዯሌ የተፈጸመባቸው አካልች ዯግሞ  መብታቸውን ሇማስከበር አሇመጣራቸውን  ስመሇከት ሌቤ እጅጉን ተነክቷሌ። ጥቃት 

የዯረሰባቸው አካልች  ወዯ ህግ ቢሄደም መፍትሄ እንዯማያገኙ አምነው ተቀብሇውታሌ። ይህ ነው የሚያሳዝነው። ይህ ነው  

የሚያሳፍረውም።   ይህን ሁለ  የሚፈጸመውና የሚያስፈጽመው   አካሌም  ወንጀሌ መፈጸሙን እንኳን  የሚያውቀው 

አይመስሌም።  

ያሇፈው አሌፏሌ  መንግስት  አሁን ሊይ  አገራችን ያሇችበትን ነበራዊ ሁኔታ  ታሳቢ ያዴርግ፤  ከዚህ በሊይ መሌፈስፈስ 

ቢበቃው  ይመረጣሌ፤ ይህን አይነት አካሄዴ ሇማንም አየበጅም። የመንግስት ወይም የገዥው ፓርቲ  መሌፈስፈስ 

ይመስሇኛሌ ሇሁሇተኛ ጊዜ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ  እንዴንገባ የዲረገን።  የህግ የበሊይነት ሇዴርዴር መቼም መቅረብ 

የሇበትም።   አናሳ ናቸው  ተበሇው  የሚታሰቡ  አካልችን   መግዯሌና አካሌ ማጉዯሌ፣ የመንግስትና የግሇሰቦችን ንብረት 

ማውዯምና መዝረፍ፣  የጸጥታ ሃይልችን ማጥቃት  የኢትዮጵያዊያን  ባህሌም  ሆኖ አያውቅም። በቀዴሞዎቹ ስርዓቶች  

ያሌታዩ  ስርዓት አሌበኝነት አሁን ሊይ እየተመሇከትናቸው ነው። ጽንፈኛው የዲያሰፖራ ፖሇቲከኞች  በመርኛ  

ሚዱያዎቻችው  እንዯኢሳት፣ ኦ ኤም ኤንና አንዲንዴ ማህበራዊ ሚዱያዎችን  በመጠቀም  አገራችንን ወዯብጥብጥ 

እንዴታመራ ሇማዴረግ ከፍተኛ ጥረት በማዴረግ ሊይ ናቸው።  እኛም የእነዚህን መርኛ  ሃይልች ጥሪ  ከፍርሃት ይሁን 



ከላሊ  መፈጸምን  መርጠናሌ።  ይህ አይነት ፍራቻ ሇአገራችን ችግሮች መፍትሄ አያመጣም፤  ቢያመጣም አገራችንን   

ከዴጡ ወዯ ማጡ  እንዯሚወስዲት  በእርግጠኘነት  መናገር ይቻሊሌ። መቼም ቢሆን  ሇአገራችን ችግሮች  ከባህር ማድ   

አንዲችም መፍትሄ አይገኝም።   

ጽንፈኛ የዲያስፖራ ፖሇቲከኞች በተንዯሊቀቀው የምዕራብ አገራት እየኖሩ፣ ትንንሽ ጉዲዮችን መሌካቸውን እንዱቀይሩ ወይም 

ተጭባጭነት የላሊቸውን የተሳሳቱ የፈጠራ መረጃዎችን  በማሰራጨት  ህዝቦች ወዯብጥብጥና ሁከት እንዱገቡ ምክንያት 

ሆነዋሌ። እነዚህ አካልችን እንዯፈሇጉት እንዱፈነጩ ያዯረግነው እኛው ነን። ገበያ የሚያቆሙሌን ወይም የሚየበትኑ፣  

ትራንስፖርት፣ የሚፈቅደሌን ወይም የሚከሇክለን  እነዚህ ሃይልች እንዱሆኑ ፈቅዯንሊቸዋሌ።  ይህን ሁለ ያመጣው 

መንግስት የህግ የበሊይነትን  ማስፈን ባሇመቻለና  እኛም ሇችግሮቻችን  ከአስርት ሺህ ኪል ሜትሮች መፍትሄ መፈሇጋችን 

ይመስሇኛሌ።   ጽንፈኞች አሜሪካና አውሮፓ ተቀምጠው የኮሱት እሳት   የተሇበሇብነው እኛው ነን።  የሞቱት የእኛው 

ወንዴሞችና እህቶች፣  የወዯመው ንብረትም የንጹሃን ግሇሰቦች እንዱሁም  ከእያንዲንዲችን ኪስ  በተሰበሰበ  የተገነቡ   የጋራ 

መሃበራዊ  መገሌገያዎቻችን ናቸው። አሁንም እነዚህን የጋራ  መገሌገያዎችን ሇመጠገን እየወጣ ያሇው ገንብ  

ከእያንዲንዲችን ኪስ  የተሰበሰበ የእኛው ሃብት እንዯሆነ  የተገነብነው አይመስሌም።  

ጽንፈኛ ቡዴኖች የመሌካም አስተዲዯር ችግሮችን እንዯሽፋን በመጠቀም  የወጣቶችን ስሜት በመኮርኮር አመጻና ረብሻ 

በማስነሳት በርካታ ህይወትና ንብረት እንዱወዴም ምክንያት ሆነዋሌ። ይህን በማዴረጋቸውም እንዯዝና ሲፎክሩ 

አዴምጠናሌ፤ አንብበናሌም።  እንዯዚያ ያሇ ቅጥ ያጣ አካሄዴ  በአገራችን  እንዲይዯገም  ይብቃችሁ  ሌንሊቸው ይገባሌ።  

መንግስትና ህዝብ  የህግ የበሊይነት እንዱከበርና አገራችንም ወዯቀዴሞዋ መረጋጋቷ በአጭር ጊዜ ተመሌሳ የአስቸኳይ ጊዜ 

አዋጁ መነሳት ይኖርበታሌ።  የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዋናው ጠቀሜታው  ሇችግሮች ጊዜያዊ  መፍትሄ ማምጣት እንጂ  ሊቂ 

ሰሊም  አያረጋግጥም።   በጥሌቅ ተሃዴሶ ወቅት የተሇዩ  የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች የተባለ  ጥያቄዎች  ምሊሽ እንዱያገኙ   

ገዥው ፓርቲ  ቁርጠኛ  አቋሙን  በማሳየት  ሊይ ነው።  ይሁንና ሁለም ጥያቄዎች  በአጭር ጊዜ ምሊሽ የሚያገኙ 

እንዲሌሆኑ ግን መታወቅ መቻሌ አሇበት።  

የህግ የበሊይነት ካሌተረጋገገጠ ዳሞክራሲያዊ መብቶች ይቅሩና  ሰብዓዊ መብቶች  በጠራራ ጸሃይ ይጣሳለ፡፡ ይህን 

በአገራችን በተግባር ተመሌክተናሌ፤ ሰዎች በራቸው ብቻ ከመኖሪያ ቤታቸው እየተጎተቱ  ተገዴሇዋሌ፣ ተዯብዴበዋሌ፣ 

ከቀያቸው ተፈናቅሇዋሌ፣ ንብረታቸውን ተርፈዋሌ።  አገሩ የእኛ ብቻ  ነው ብሇው ያሰቡ ወይም  የተነገራቸው አካልች  

በር ወይም በቋንቋ  ተሇይተውናሌ  ያሎቸውን  አካልች  እንዯፈሇጉ  ሲያጠቁ  ሲርፉና  ሲያርፉ ተመሌክተናሌ።   

መንግስት የህግ የበሊይነት ማስጠበቅ ተስኖት የአገር አንዴነትና ህሌውና አዯጋ ሊይ ሲወዴቅ፣ የአገራችን ዋስትና የሆነው  

ህገመንግስትም ሲጣስ እየተመሇከተ በዝምታ ማሇፍን መርጧሌ፡፡  ህገመንግስት መጣስ  ሲጀምር  ቀጣዩ ምን እንዯሚሆን 

መገመት የሚከብዴ አየሆንም። ጽንፈኛው አካሌ አገራችንን ሇማመስ የተሇያዩ ዳዎችን  ሲጠቀም ቆየቷሌ። ህዝብንና 

መንግስትን ሇመነጣጠሌ፣ የመከሊከያ ሰራዊቱንና ህዝብን ሇመነጣጠሌ፣  በቅርቡ ዯግሞ  በተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ 

ጊዜ አዋጁን ሇማጽዯቅ ያዯረጉትን የምክር ቤት ክርክር  ሇመከፋፈያነት  ሇመመጠቀም  ጥረት  ሲያዯርግ  ተመሌክተናሌ።  

በአንቀጽ 54 ሊይ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሊት ተገዥነታቸው ሇሕገ መንግሥቱ፣ ሇሕዝብና ሇህሉናቸው ብቻ  

በመሆኑ ሊመኑበት  ነገር ዴምጻቸውን ሰጥተዋሌ።  በስሜታዊነት  የሚቀሰቀስ አመጻና ነውጥ  መነሻውም መዴረሻውም 

አይታወቅም።  በሉቢያና በሶሪያ ያመጣውን ቀውስ መሇስ ብሇን መመሌከቱ ጠቃሚ ይሆናሌ። ወጣቶች ከባህር ማድ 



የሚመጣ  መፍትሄ እንዯላሇ  ሉገነቡ ይገበሌ። እኛ ወጣቶች የጽንፈኛውን አካሌ መሰሪ አካሄዴ  ቀዴመን ሌንነቃባቸው 

ይገባሌ። እውነት እነዚህ ሃይልች ሇወጣቱ ስራ ፈጣሪዎች፣ የህዝቦችን አብሮነት  የሚያጠናክሩ ናቸውን?  የአገራችን ስኬቶች  

ሇእነዚህ አካሊት መሌካም ሁኔታ ይፈጥሩሊቸዋሌን?   

በአገራችን የተጀመረውን ሌማት ቀጣይነትና ፍተሃዊ ተጠቃሚነትን ሇማረጋገጥ የአገራችን ሰሊም ማስጠበቅ የሁሊችንም 

የመጀመሪያው ስራ መሆን መቻሌ አሇበት።  ይህ ካሌሆነ ግን “ዉሃ ቅዲ ዉሃ መሌስ ”  እንዯሚባሇው ነው። ያሇንን 

እያጠፋን ሇውጥ መጠበቅ የሚታሰብ ነገር አይዯሇም።  በአገራችን  ማንኛውንም ነገር በመነጋገር መፍታት የሚቻሌበት 

ሁኔታ ተመቻችቶ ሳሇ ሃሳብን በሃይሌ ሇማራመዴ መሞከር ህገመንግስታዊ አካሄዴ አይዯሇም። ወጥቶ ሇመግባትም ሆነ ሰርቶ 

ሇመበሌጸግ ሰሊም ዋነኛ ምሰሶ በመሆኑ ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰሊም ማስጠበቅ ነውጠኞችን ሇህግ አሳሌፎ የመስጠት 

ሃሊፊነት ይኖርበታሌሌ። ሰርተን መብሊት፣ ወጥተን መግባት የምንችሇው የህግ የበሊይነት ሲረጋገጥ በመሆኑ  ሇሰሊማችን 

እንቅፋት የሆነን ማንኛቸውንም ነገሮች  ሌንታገሳቸው አይገባም።   

ከእንግዱህ በአገራችን ስሌጣን የሚመነጨው ከምርጫ ኮሮጆ ብቻ እንዯሆነ ህገመንግስታችን ዯንግጓሌ። መንግስት በህዝብ 

ይሁንታ የተቋቋመ ሆኖ ሳሇ በአመጻና በሁካታ ሇማፍረስ መሞከር ተጠያቂነትን ያስከትሊሌ። መንግስት ይሄዲሌ፤ በተመሳሳይ 

መንግስት ይመጣሌ፤ ነገር ግን አገርና ህዝብ ሁላም ይኖራለ። ሇስሌጣን ተብል አገርን የሚያፈርስ ህዝብን እርስ በርስ 

እንዱበሊሊ የሚያዯርግ አካሄዴ መከተሌ እጅግ አሳፋሪ ነው።  የህግ የበሊይነት ማስጠበቅ በዋነኝነት የመንግስት ስራ ይሁን 

እንጂ ሇመንግስት ብቻ የምንተወው ጉዲይ አይዯሇም። መንግስትና ህዝብ ተቀራርበው መስራት በመቻሊቸው በአገራችን 

ሰሊምና ሌማት ሊቂ ሆነዋሌ። ዳሞክራሲ ማሇት የህግ የበሊይነት ማሇት ነው። ከእያንዲንደ መብቶች ጎን ሇጎን 

ግዳታዎችንም መታሰብ ይኖርበታሌ። መቼም ቢሆን በሁከትና በአመጽ የተሳተፈ  መጠየቁ አይቀርም። ማንም ሇሰራው 

ጥፋት ተጠያቂነትን ማስፈን ካሌተቻሇ የህግ የበሊይነት ከጥያቄ ሊይ የሚወዴቅ ይሆናሌ።  

 

 


