ተንጋሎ ቢተፉ ተመልሶ ታፉ!
የህግ የበላይነት ይከበር!
ውድ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች!
ውድ ህይወታቸውንና የወጣትነት ዘመናቸውን ለአፍታም ቢሆን ሳይሰስቱ የገበሩ መላ የአገራችን ሕዝቦች፣
ብሄሮችና ብሄረ ሰቦች እንዲሁም የተለያዩ የፖለቲካ አቋም የነበራቸው ድርጅቶች የዛሬ 27 ዓመት በፊት ጋህድ
የሆነውን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት፣ ህግና ህገ-መንግስታዊ ስርዓት የሚከበርባት አገር እንድትኖረ ን
በማሰብ ነበር። እንደታሰበውም ህዝብና መንግስት ባደረ ጉት እልህ አስጨራሽ ትግል ከዘመነ መሳፍንት ጀምሮ
እስከ ደርግ ዘመነ መንግስት በነበሩ የጨለማ ዓመታት ለማሰብ እንኳን የማይሞከሩ የነበሩ የመቃወም፣ ሃሳብን
በነፃነት የመግለፅ መብት፣ የመደራጀትና ሃብትን የማፍራት መብቶች እና ሌ ሎች መሰረ ታዊ የሚባሉ ሰብአዊና
ዴሞክራሲያዊ መብቶች ከመረ ጋገጣቸውም ባለፈ የአገሪቱ ኢኮኖሚም ከቁልቁለት ጉዞ ( ከሚታወቅበት
የረ ሃብና ድርቁርና ታሪክ) ተላቆ አዛኛዎቹ ዜጎቿ በቀን 3 ጊዜ በልተው የሚኖሩባት አገር ፈጥረ ዋል።
ይሁንና ኢህአዴግ የሚመራውን መንግስት ባለፉት 27 ዓመታት መስራት ይገባው የነበረ ፖለቲካዊ፣
ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ስራዎች ባለመስራቱ የተነሳ ሩብ ክ/ዘመን የተለፋባቸው ትልልቅ አገራዊ ስራዎች
በቀናት ውስጥ ወደ አመድ ሲቀየሩ ማየት በዚህ 4 እና 5 ዓመታት ውስጥ የተለመደ ሆኗል። የሚገርመውም ለ
17 ዓመታት ያህል በርካታ ፈታኝ ወቅቶች እየበገረ የመጣውን ኢህአዴግ ከተማ ከገባ በኋላ የታገለበትን አላማ
ረ ስቶ ህዝባዊ ወገንተኝ ነቱን እየተሸረ ሸረ ፣ የሃሳብ ብዝሃነትን ማስተናገድ ተስኖት፣ በትግራይ በረ ሃዎች ከህዝብ
አብራክ እንዳልተፈጠረ ህዝብን የማዳመጥ ባህሉ ጠፍቶ፣ “እኔ ልሙት እናንተ ትግሉን አስቀጥሉ” እያሉ ፈንጅ
በእግራቸው የጠረ ጉ ጓዶቻቸው አደራ ረ ስቶ በአሁኑ ወቅት “አንተ ሙት እኔ ልኑር” ወደሚለው የስስት ጫፍ
እያመራ፣ ብሄራዊ ድርጅቶቹም ባዕድ እስኪመስሉ አንዱ ሌ ላውን በጠላትነት ዓይን እያየ ጥሎ ለማለፍ
የሚፎካከሩ እንዲሁም “እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል” እንዳለችው አህያ አይነት አስተሳሰብ በእጅጉ ቦታ
እየያዘ መጥቷል። ውጤቱም በግልፅ መታየት ጀምሯል ብቻም ሳይሆን አገር ለማፍረ ስም እየተንደረ ደረ ነው።
ጉዳዩ አገር የማዳን ጉዳይ ስለሆነ ኢህአዴግ ጥልቅ ተሃድሶ እያለ በያዝ ለቀቅ የሚያጠፋውን ጊዜ ብዙ
ሊያሰራው እንደሚችል ተረ ድቶና እርስ በርስ በጎሪጥ ከመተያየት ወጥቶ ምንም እንኳን የራስህን እጅ በራስ
መቁረ ጥ ድፍረ ትና ጥንካሬ የሚጠይቅ ቢሆንም ህዝብንና አገርን የሚያስቀድም አመራር ይኼን ከማድረ ግ
ወደኋላ አይልም ብቻ ሳይሆን ከዚህ ውጭ ሌ ላ አማራጭ ስለሌ ለው የፖለቲካ አመራሩ በዚህ መንገድ
ተበጥሮ ማለፍ ግድ ይለዋል። ከዚህ ባልተናነሰ ግን ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ
ተብለው የተቋቋሙ እንደ የአገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራልና የክልል ፖሊስ፣ ፍርድ ቤቶች፣ የፀጥታ አካላት
የመሳሰሉት ተቋማት ያለማወላወል የህግ የበላይነትን ማስከበር አለባቸው።
እዚህ ላይ ልብ ሊባል የሚገባው ትላንትና ላይመለሱ የቀበርናቸው ዘውዳዊና አምባገነን ስርዓቶች ርዝራዦች
ማጣጣም የጀመርነውን ዴሞክራሲ ለማኮላሸትና የድሮ ስርዓት ዳግም ለመመለስ የሚታትሩ ሃይሎች ባጠፉት
ልክ መቀጣት ሲገባቸው በአጉል ጫጫታና ህዝበኝ ነት/ጭራነት (Populism) ባላቸው የፖለቲካ ተሳትፎ
ምክንያት የተያዙ ( የፖለቲካ እስረ ኞች) ሳይኖሩን “የዴሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋትና ብሔራዊ መግባባትን
ለመፍጠር” በሚል አጉል ፈሊጥ ይህን ያህል የፖለቲካ እስረ ኞች ፈትተናል መባሉ በአንድ በኩል ህዝቡ
የታገለለትን አላማ መፃረ ር ሲሆን በሌ ላ በኩል ደግሞ የህግ የበላይነትን እንዲያስከብሩ ተብለው የተቋቋሙ
ተቋማት ሃላፊነትና ስልጣን መጋፋት ይሆናል። በዚህ ከቀጠለም “ሴት አስገድዶ በመድፈር” ወንጀል
የተከሰሰን ግለሰብ ሳይቀር በጫጫታ መፈታቱ አይቀርም። ምክንያቱም ዴሞክራሲያዊ ምህዳሩ ማስፋት እና
ብሔራዊ መግባባት መፍጠር የሚቻለው ኢህአዴግ “እመራበታለሁኝ ” የሚለውን ልማታዊ ዴሚክራሲያዊ
(አብዮታዊ) መስመር ልዕልና እንዲያገኝ የሚሰሩ እንደ ት/ቤቶች፣ የፍትህ ተቋማት፣ ሚዲያዎች፣ ነፃ የሲቪክ
ማህበራትና አደረ ጃጀቶች፣ የፖለቲካ ድርጅቶች… ወዘተ ያላቸውን የአሰራር ክፍተት/አቅም በማስተካከል እና
ቀጣይነት ያላቸው የግንባታ ስራዎች በመስራት እንጂ ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረ ስ ሲንቀሳቀሱ የተገኙ
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ወንጀለኞችን በመልቀቅ አይደለም። ይህ በየትኛውም አገርና መንግስት ተደርጎ አይተንም ሰምተንም
አናውቅም። በቂ መረ ጃና ማስረ ጃ ሳይኖራቸው የታዙ ሰዎች ከነበሩም ከመጀመሪያውኑ ትክክል አልነበረም፣
አለበለዚያ ግን ማንም ከህግ በላይ ስላልሆነ የፍርድ ቤት ውሳኔ ተግባራዊ መደረ ግ አለበት።
ከወንጀል ህግ አላማዎች ውስጥ “አጥፊዎችን ማስተማር” አንዱ ሲሆን መንግስት እየሄደበት ያለው
እስረ ኞችን በጅምላ የመፍታት ሂደት “ተንጋሎ ቢተፉ ተመልሶ ታፉ” እንዲሉ በሌ ላው የማህበረ ሰብ ክፍል
“ህግ የለም” እንዲል፣ አጥፊው “ከመጀመሪያውም ሳናጠፋ ነው የተያዝነው” እንዲልና ሌ ላውም ህግን
እንፈራና እንዲያከብር ሳይሆን “እኔም ወንጀል ብሰራ ነገ እለቀቃለሁኝ ” የሚል የተሳሳተ አረ ዳድ በመያዝ
ተመልሶ ፈተና የሚሆንበት ዕድል ከመስጠት አልፎ ሌ ት ተቀን ህግን በማስከበር ስራ ላይ የተሰማሩ
አካላት/ሰዎች ልፋታቸውን ገደል ከቶ ተሰፋ የሚያስቆርጥ ተግባር ነው። በመሆኑም የአገራችን የፀጥታ
ሃይሎችና ህግ አስከባሪ ተቋማት ህገ-መንግስቱ የሰጣቸው ስልጣን ሳይሸራርፉና ለህዝብ ወግነው በአገር
ውስጥም ሆነ ውጭ ሆነው ስልጣን በአቋራጭ ለማግኘት እየተንቀሳቀሱ ያሉ እንዲሁም በኢህአዴግ ውስጥ
(Double Standard) እና ከኢህአዴግ ውጭ ያሉ ህዝቡን እርስ በርሱ እያናቆሩ የሚገኙ የኪራይ ሰብሳቢ
ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሃይሎች አገራችን ሊያፈርሷት ስለማይገባ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ተከታትለው አገር
የማዳን ሃላፊነታቸው መወጣት አለባቸው። በነገራችን ላይ የአንድ አገር ጥንካሬ ወይም ኃያልነት የሚለካው
በዜጎች የማምረ ት አቅም (Modes of Product ion) ከሚፈጠረ ው ኢኮኖሚ በተጨማሪ ዜጎች በነፃነት
የሚንቀሳቀሱባት፣ ሰርተው የሚኖሩባት እና የአገሪቱን ሰላምና መረ ጋጋት ሊያረ ጋግጡ የሚችሉ የፍትህ
ተቋማት (Public Inst itut ions) ሲኖሩ፣ ከውስጥና ከውጭ የሚቃጡ ጥቃቶችን መመከት የሚችል ግዙፍ
የመከላከያ ኃይል እንዲሁም ከውስጥም ሆነ ከውጭ የሚሰነዘሩ የኢኮኖሚና የፖለቲካ አሻጥሮችን ማክሸፍ
የሚችል ለህዝብና ለህገ-መንግስቱ ውግንና ያለው ጠንካራ የፀጥታ መዋቅር ካላት ነው። የቱርክና የግብፅ
የፀጥታ ሃይሎች በተለያዩ አጋጣሚዎች በየአገራቸው ተፈጥረ ው የነበሩ ቀውሶች የፈቱበትን መንገድ ለእኛ
(ለአገራችን) ከበቂ በላይ ማሳያ ናቸውና ልንማርባቸው ይገባል።

ኩራባቸው ታዬ
አ ዲስ አ በ ባ
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