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‚ዒዕ ሌላ፣ ዏዲጏቂያው ሌላ‛ 

                                                      ዘሏዒን በላይ 01-16-18 

ኟኢህሏዴግ ሏዙደ ሏባል ኟፖለዱካ ፓዛዱ ሏዏዙዜች ከዏቧንበቻው ዏግለጫ ቧጥዯው ነበዛ። በዯለይዔ 

ኟፖለዱካ ዔህዳን ከዒቬዠት ቊዛ ዯያይዞ ኟዑነቪውን ኟፖለዱካ እቬዖኞችን ኟዏዢዲት ቈዳይ በሏንዳንድ 

ግለቧቦች ኟዯቪቪዯ ትዛጓዓ ቧቧጇው ይቬዯዋላል። ይሁንና ኢትዮጵያ ውቬጥ ኟፖለዱካዔ ይሁን ኟህሊና 

እቬዖኛ ኟሌለ ዏሆኑ ሊዲጏቅ ኟዑቇባ ይዏቬለኛል። ቈዳአ ከጏንዷል ቊዛ ኟዯያያዘ እንዹ ግለቧቡ 

ከዑከዯለው ፖለዱካ ቊዛ ዔንዔ ዓይነት ግንኙነት ኟለውዔ።  

ዛግጥ ሏንድ ግለቧብ በዐያው ፖለዱከኛ፣ ቊዜጇኛ ጏይዔ ዳኛ ሊሆን ይችላል። ይሁንና በዯለያአ ቈዳአች 

ዙዘያ ኟሀቇዘደን ህጎች ዯላልዣ ቩቇኝ በህግ ዏጇኟቁ ኟዑቀዛ ሏይደለዔ። ዔክንያደዔ ኟህግ ኟበላይነትን 

ኟዒቬከበዛ ቈዳይ በሁሉዔ ዜጎች ላይ በእኩል ሁኔዲ ዯግባዙዊ ዏደዖግ ቬላለበት ነው። ቈዳአ ግለቧቡ 

ከዝፀዏው ኟጏንዷል ቬዙና ከህግ ኟበላይነት ሏኳያ ኟዑዲይ እንዹ ከዑከዯለው ፖለዱካዊ እዔነት ቊዛ 

ዔንዔ ዓይነት ቁዛኝት ሊኖዖው ሏይችልዔ።  

በእኔ እዔነት ጏንዷል ቧዛዯው በህግ ጥላ ቬዛ ኟዋሉና ኟዯዝዖደባቷው ግለቧቦችን ከፖለዱካ እዔነዲቷው 

ቊዛ ለዒቬዯቪቧዛ ዒቧብ ‚ዒዕ ሌላ ዏዲጏቂያው ሌላ‛ ዓይነት ብሂል ዯቃዙኒ እውነዲዎችን 

ለዒቇጣጇዔ ከዏዕከዛ ኟዘለለ ዠይዳ ኟለውዔ። ዛግጥ እቬዖኞችን ዏዢዲት ሏንድ ነቇዛ ሊሆን ይችላል፤ 

ክንዋኔው ግን ኟሀቇዘደን ህግ በጇበቀና ኟዢዛድ ቤቶችን ሏቧዙዛ በዯከዯለ ሁኔዲ ዯዝፃዑ ዏሆን 

ይኖዛበዲል። ሏንድ ቧው ፖለዱከኛ ቬለሆነ በዝፀዏው ጏንዷል ኟህግ ኟበላይነት ችላ ኟዑባልበት፤ ቬላልሆነ 

ደግዕ ኟህግ ኟበላይነት ኟዑዯቇበዛበት ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓት ውቬጥ ኟዔንቇኝ ህዘቦች ሏይደለንዔ። ይህዔ 

ኟፖለዱካ እቬዖኛ ኟዑባል ቈዳይ እዚህ ሀቇዛ ውቬጥ ሊኖዛ እንደዒይችል ዒዖቊቇጫ ይዏቬለኛል። 

እኔ እቬከዒውቀው ድዖቬ ሀቇዙችን ውቬጥ በፖለዱካ እዔነደ ኟዲቧዖ ቧው ኟለዔ። ለዔን ይህን ሏቋዔ 

ሏንፗባዖቅክ ዯብሎ ኟዲቇደ ፓዛዱዔ ይሁን ኟዲቧዖ ግለቧብ ኟለዔ። ይህ ዒለት ኢትዮጵያ ውቬጥ 

ኟዏደዙዷት ዏብት እንዳይኖዛ ዏከልከል ነው። ይህን ፀዖ ዴዕክዙቩያዊና ኢ ህቇ ዏንግቬዲዊ ዯግባዛን 

ቇዥው ፓዛዱዔ ይሁን ዏንግቬት ኟዑዝቅዱት ሏይደለዔ—ኟዲቇሉለት ቈዳይ ነውና።  
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ኢትዮጵያ ውቬጥ ህቇ ዏንግቬደ ባጎናፀዠቷው ኟዏደዙዷት ዏብት ዏቧዖት በዛካዲ ኟዏንግቬት ዯቃዋዑዎች 

ይቇኛሉ። እነዚህ ዯቃዋዑ ፓዛዱዎች ዓላዒቷውን ለዒቪካት በዑያካሄዱት ዒናቷውዔ እንቅቬቃቫ ጣልቃ 

ኟዑቇባ ሏንድዔ ኟዏንግቬት ሏካል ያለ ሏይዏቬለኝዔ። ዔክንያደዔ ህቇ ዏንቇቬደን ዏጻዖዛ ቬለዑሆን ነው። 

ይልቁንዔ ፓዛዱዎቸ  በዯለያአ ዜያት በሀቇዙዊ ቈዳይ ላይ ዏግለጫ ይቧጣሉ፤ ሏቋዒቷውንዔ 

ያንፗባዛቃሉ። ከዏንግቬት ቊዛዔ ይደዙደዙሉ። በዴዕክዙቩያዊ ቧጥቶ ዏቀበል ዏዛህ ይጏያያሉ። ይህ 

ነባዙዊ ሁኔዲ ነው። 

ከዚህ ውጭ ግን ኟፓዛዱዎቸ ሏባላት ሏሊያዔ ሏዏዙዜች ሀቇዘደ ኟዔትዏዙባቷውን ህጎች ዯላልዝውና 

በጏጅዷል ውቬጥ ዯቪዲዟ ሆነው ከዯቇኙ ‘ለዔን ዯጇኟቁ?’ ዒለት ሏይቻልዔ። ለሏንዱ ኟዑቧዙ፣ ለሌላው 

ደግዕ ኟዒይቧዙ ህግ ሏዲቩቷ ኢትዮጵያ ውቬጥ ኟለዔ። እንዲህ ዓይነት ዢዛደ ቇዔድልነት ኢትዮጵያ ውቬጥ 

ዏዯግበዛ ካቆዏ ከ26 ዓዏዲት በላይ ሆኗል። ሏክትዕለዲል። 

ዛግጥ ኢትዮጵያ ውቬጥ በፖለዱከኝነደ ብቻ ኟዲቧዖ ግለቧብ ለዏኖ ዒቬዖዺ ዒቅዖብ ኟዑቻል 

ሏይዏቬለኝዔ። ግና ክዛክ ‘ሏንድ ቧው ፖለዱከኛ ቬለሆነ ጏንዷል ቢዝፅዔዔ ዏዲቧዛ ኟለበትዔ’ ኟዑል 

ክዛክዛ ኟትኛውንዔ ጏቇን ኟዑያቬዒዒ ሏይዏቬለኝዔ። ዔክንያደዔ በኟትኛውዔ ሀቇዛ ውቬጥ በዴዕክዙቩያዊ 

ሏግባብ ኟዯዏዖጇ ዏንግቬት ከህዝብ በዯቧጇው ሏደዙ ዏቧዖት ኟህግ ኟበላይነትን ኟዒቬከበዛ ኃላዟነትና 

ግዴዲ ቧላለበት ነው።  

እናዔ በዯቃዋዑነት ኟዯቧለዝዔ ይሁን ዒንኛውዔ ኟዏንግቬት ባለቬልጣን በጏንዷል እቬከ ዯጇዖጇዖ ድዖቬ 

በህግ ጥላ ቬዛ ውሎ ቈዳአ ዏጣዙደ ኟዑቀዛ ሏይዏቬለኝዔ። በነፃው ዢዛድ ቤት ዯዝዛዶበት በዒዖዑያ ቤት 

ሊቆይ ይችላል። 

በዚህ ዖቇድ ዏንግቬት ዔን ያህል ቁዛጇኛ እንደሆነ በቅዛቡ በዯለያአ ክልሎችና ከዯዒዎች ኟህዝብን ሏደዙ 

ጏደ ጎን በዒለት በዐቬና እና በኪዙይ ቧብቪቢነት በዯዘዝቁ ሏዏዙዜችና በኟደዖዺው በዑቇኙ ሏቬዝፃዑዎች 

ላይ ኟጏቧደውን ሏቬዯዒዘ ዛዔዺ ዏጥቀቨ ዯቇቢ ይዏቬለኛል።  

እዚህ ላይ ኟኢዡዴዘ ህቇ ዏንግቬት ለዜጎች ካጎናፀዠቷው ዴዕክዙቩያዊ ዏብቶች ዏካከል ኟቡድንና 

ኟግለቧብ ዏብቶችን ዏጥቀቬ ዒንዔ ቧው በዑከዯለው ፖለዱካዊ እዔነት ቪቢያ በህግ ጥላ ቬዛ ሊውል 

እንደዒይችል ዒዖቊቇጫ ይዏቬለኛል። ዏብቶቸ በዋነኛነት ኟሏዏለካከትና ሃቪብን በነጻ ኟዏያዝና ኟዏግለጽ፣ 

ኟዏቧብቧብና ቧላዒዊ ቧልዢ ኟዒድዖግ ነጻነት እንዲሁዔ ሏቤደዲን ዒቅዖብን ኟዑያጇቃልሉ ናቷው።  
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እነዚህ ዏብቶች ሀቇዙችን ውቬጥ ጥበቃ እኟዯካሄደላቷው ያሉ ብቻ ቪይሆኑ፣ በፖለዱካው ዔህዳዛ ውቬጥ 

በዯጨባጭ ቇቢዙዊ እኟሆኑ ኟዏገዔ ጭዔዛ ናቷው። ለዚህዔ ጥቂት ኟዲዘብኳቷውን ዔቪሌዎች ዒንቪት 

እችላለሁ። በዯለያአ ጏቅቶች ዯቃዋዑ ፓዛዱዎች በዑያካሂዱት ቧላዒዊ ቧልዣች፤ ‚ዏንግቬት ኟዲቧ 

ቧዎችን እንዲዝዲ፣ ቬዙ ሏጥነትን እንዲቀንቬ፣ በሃይዒኖት ቈዳይ ውቬጥ ጣልቃ እንዳይቇባ…ጏዘዯ.‛ 

ጥዘዎችን ቩያካሂዱ ዯዏልክቻለሁ።  

በዯለያአ ጏቅቶች በዯደቊቊዑ ይካሄዱ ኟነበት ቧላዒዊ ቧልዝኞችና ባለቤቶቸ ህግን እቬካልጣቨ ድዖቬ 

ከፖሊቬ ሏሊያዔ ከሌላ ህግ ሏቬከባዘ ዔንዔ ዓይነት ዯግዳዜት ቩቇጥዒቷው ሏልዯዏለከትኩዔ። እናዔ ለእኔ 

ይህ ዯጨባጭ ሁኔዲ በሀቇዙችን ውቬጥ ኟዑዲኟው ዯደዙጅቶ ሃቪብን በነፃነት ኟዏግለፅ ዏብትን 

ኟዑያዏላክትና ለፖለዱካ ሂደደ ሏዲቬ ዏንቇድ በሂደት እኟዲኟ ዏሆኑን ኟዑያንፀባዛቅ ዏሆኑን ነው—

ሏሁንዔ ቢሆን ብዙ ዛቀት ዏጓዝ ኟዑያቬዝልግ ቢሆንዔ። 

ግና ከዯለያአ ቧላዒዊ ቧልዣች በፓዛዱዎች ኟዕውቀትና ኟግንዛቤ ችግዛ ቪቢያ ሁከትን ኟዑቀቧቅቨ ቃላቶች 

ሊቧነዘ፣ ኟሌሎችን ዏብት ኟዑነኩ ሏፗያዟ ቧድቦች ሊቧዐ እንዲሁዔ ‘ሏትነቪዔ ጏይ!’ ኟዑሉ ጇብ-ጫዘ 

ዝዒዚዎችዔ ሊደዏገ ሏሊያዔ ኟዜጎች ህይጏት እንዲጇዠ ኟዑያደዛቈ ሁኔዲዎች ሊዝጇ ይችላሉ። 

እንዲህ ዓይነት ቈዳአች ቩቇጥዐ በህግ  ሊያቬጇይቁ ይችላል። ህግና ቬዛዓትን ዯላልዣ ‘ለዔን 

እጇኟቃለሁ?’ ብሎ ዏጇኟቅ ሏይቻልዔ። እኔ እቬከዑቇባኝ ድዖቬ ይህ ዒለት ‘ኟዝለግነውን ያህል ብናጇዠ 

ዒንዔ ሊጇይቀን ሏይቇባዔ’ ብሎ ዒቧብ ነው። እናዔ ‚ኟዒዕ ሌላ ዏዲጏቂያው ሌላ‛ ህግን ዯፃዛዜ 

ኟዑቆዔ ኟፖለዱካ ጨዋዲ ቦዲ እንደዒይኖዖው ዒጏቅ ዯቇቢ ይዏቬለኛል። 

‚ኟዒዕ ሌላ ዏዲጏቂው ሌላ‛ ኟፖለዱካ ጨዋዲ ከፀዖ ሽብዛዯኝነት ህቈ ቊዛ ዯያይዞ ቩነቪ 

ይደዏጣል።ኟዚህ ጨዋዲ ሏዙዒጆች ኢትዮጵያ ውቬጥ በህዝብ ዯጏካአች ዔክዛ ቤት ሏዒካኝነት ኟዑጏገት 

ህጎች ሁሉ፤ በቧላዒዊ ዏንቇድ ኟዑቃጏዐትን ሏዢ ለዒዘቊት ዯብለው ኟዑዘቊዸ ይዏቬላቷዋል። በዯለይዔ 

ኟሀቇዙችንን ቧላዔ በዒቬጇበቅ ልዒትን ያለ ቬቊት ለዒዠጇን እንዲያግዝ ኟጏጣውን ኟፀዖ-ሽብዛዯኝነት ህግን 

ቩቧዐ በዘፖዛት ቅብብሎሽ ቊቊዲ ‚ቧብዓዊ ዏብት ዯጣቧ፣ ሏዋዸ ዯቃዋዑዎችን ለዒዝን ነው…ጏዘዯ‛ 

በዒለት ከጎዚያቷው ጏጥዯው ለዚሁ ዯግባዛ ኟዯቋቋዐትን ኟዙቪቷውን ዑዲያ፣ ኟፅንዝኛና ኟሏሸባዘዎች 

ልቪኖችን ያጥለቀልቃሉ።   
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ዳ ግን ኟፀዖ ሽብዛዯኝነት ህግ ዒውጣትና ጏንዷለኞችን ለህግ ዒቅዖብ ኟዜጎችን ዏብት ከዒዝን ቊዛ 

ኟዑያቬዯቪቬዖው ሏንዳችዔ ነቇዛ ኟለዔ። ኟኢዡዴዘ ዏንግቬት እንደ ዒንኛውዔ ሏቇዛ ከዙቨ ዯጨባጭ 

ሁኔዲ በዏነቪት ልአ ልአ ሏዋጆችንና ህጎችን ኟዒዛቀቅና ጏደ ቬዙ ኟዏዯዛጎዔ ዏብትዔ ሆነ ግዴዲ 

ሏለበት።  

ዏንግቬት ኟነባዙዊው ዓለዔ ዯቊዘ በዏሆኑ ሏዳዲቬ ኟህግ ዒዕቀዣችን ዒውጣደና በቬዙ ላይ ዒዋሉ 

ዒንንዔ ሊደንቅ ሏይቇባዔ። ከዚህ ቊዛ ዯያይዞ ኟጏጣው ኟፀዖ ሽብዛ ህቈ ዜጎችን ከዒንኛውዔ ኟፕዚቬ 

እንቅቬቃቫ ኟዑቇዲና ዯቃዋዑ ፖለዱከኞችን ኟዑያዢን ነው ኟዑለው ጩኸት በዢፘዔ ዯቀባይነት 

ሊኖዖው ሏይችልዔ። ሏይኖዖውዔዔ። ዔክንያደዔ በህግ ቇደብ እቬካልዯጣለባቷው ድዖቬ ሏሁንዔ 

እንዳሻቷው ኟዑፅዞና ኟዑናቇ እንዲሁዔ ህግና ቬዛዓትን ዯከትለው ቧላዒዊ ቧልዢ ኟዑያደዛቈ ሏያሌ 

ፖለዱከኞች በዏኖዙቷው ነው። እናዔ ‘እንዳሻችን ከህግና ቬዛዓት ውጭ እንሁን’ በዑል ቬዓት ጏንዷል 

ቧዛዯው እንዳይጇኟቁ ኟዑሹ ‚ኟዒዕ ሌላ ዏዲጏቂያው ሌላ‛ ሏቀንቃኞች ይህን ሃቅ እኟዏዖዙቷውዔ 

ቢሆን ቢውገት ከእውነዲው እንዳይዛቁ ያደዛቊቷዋል ብዬ ሏቬባለሁ። 

  

 

 

 

 

 


