
ስልጣን እና ነፃነት ወሰን ኣላቸው !!! 

ባለንበት ኣውሮፓዊ ኣገር ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ ከተለኮሰ ሰነባብቷል። በተደጋጋሚ ሰልፍ የሚወጣው 

የግራ ዘመም ሪኦተዓለም የሚያራምደው ቬንስተር (ግራ) ፓርቲ የተባለ ሲሆን፣ ኣክራሪውና የናዚ ፋሺዝም 

ተከታዮችም በጎን ይወጣሉ። ሁለቱም ህግ ፊት ኣንድ ስለሆኑ፣ ሰልፍ መውጣት ይፈቀድላቸዋል። 

የመጀምሪያው ፓርቲ እጅግ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ከተፈቀዱለት ጎዳናዎች ዝንፍ ሳይል በታጠቁና በፈረሰኛ 

ፖሊሶች ታጅቦ በነፃነት መልእክቱን ለህዝብና መንግስት በማስተላለፍ ሰልፉን ጨርሶ ይበተናል። የናዚዎቹ 

ደግሞ በጩኸት እና በዘር ላይ ያነጣጠረ ኣመለካከታቸውን በነፃነት ከማሰማትም በላይ ሰልፉን ለማጀብ 

በህግ ስልጣኑ የተሰጣቸው ፖሊሶችን በመጣስ ጥላቻ ባለባቸው ወገኖች ላይ ጥቃት ለማድረስ ይሞክራሉ። 

ኣብዛኛው ባይሳካም እንዳንዴ ጉዳት ያደርሳሉ።  

በዚህ ሂደት ነፃነትን ተጠቅመው ህግን የጣሱ ግለሰቦች ቁጥጥር ሥር ላይ ውለው የህግ ተጠያቂዎች 

ይሆናሉ። ለምሳሌ፣ ከኣንድ ወር በፊት በደቡብዊ ስዊድን በምትገኘው ማልመ በተባለችው ከተማ 4 

ሰላማዊ ሰዎች ላይ በጩቤ ጥቃት ያደርሱ የናዚ ኣባላት የፍርድ ሂደት እየተካሄደባቸው ይገኛል። በትላንቱ 

እለትም ዮንሾፒንግ በተባለ ከተማ ባካሄዱት ሰልፍ 30 የናዚስት ፓርቲ ኣባላት ህግ ጥሷል በሚል ጥርጣሬ 

ቁጥጥር ሥር ውለው 19ኙ ተይዘው ሲቀሩ ቀሪዎቹ ተለቀዋል። በዚህ ሁኔታ ሰላም ወዳድ የሆነው 

ህዝቡና የተለያዩ የህብረተሰቡ ኣካላት ኣክራሪና ናዚዎችን በሰልፍ በመቃወም በመገናኛ ብዙሃን በመውጣት 

በኣደባባይ ሲያውግዙዋቸው ሳይ፣ ህግን መጣስ ኣምርሮ የሚጠየፍ ህብረተስብ ሳይ፣ ከበድ ያለ መንፈሳዊ 

ቅናት ያድርብኛል። መች ይሆን ኢትዮጵያውያን እንዲህ የሚሳካልን እያልኩም ኣስባለሁ።  

እውነቱን እንናገር ከተባለ የኛ ህብረተሰብ ህግን ማክበር የሚጠየፍ፣ ህግን መጣስ ግን እንደ ጀግና 

የሚቆጠር በመሆኑ በእንቅልፍ ላይ ጀሮ ደግፍ እንዲሉ እንደወረርሽን በሽታ ጊዜ እየጠበቀ ትርጉም ኣልባ 

ግጭት እየተከሰተ ነው። ሰሞኑን ከእገርቤት የሚሰማው ያለ ዜና የሚያሳዝንና የሚያስቆጭ ነው። ሌት 

ተቀን ልማት አና ድህነትን የማጥፋት ዘመቻ ከሚነገርበት ኣገር እንዲህ ኣይነት ዜና መስማቱ ያሳዝናል። 

የመንግስትን ስልጣን ኣጠቃቀም እና የዜጎችን ሃሳብን የመግለጽ ነፃነት ፍጹም ሊታለፍ የማይገባ ወሰን 

ኣላቸው። ሁለቱም ኣካላት ኣልፈው ሲገኙ መጠየቅ ይኖርባቸዋል። የዲሞክራሲ ስርኣት ከተጠያቂነት ነፃ 

የሆነ መንግስትም ሆነ ዜጋ ሊኖር ኣይፈቅድም። ዲሞክራሲ ዜጎች ላይ እንዲሁ በተገኘ መቶኮስ 

ኣይፈቅድም። ያለኣግባብ ሲቶክስ ይጠየቃል።  

ዜጎችም ቢሆኑ በነፃነት ስም የኣገሪቱን ህግ መጣስ ኣይችሉም። በየትኛውም ዲሞክራሲያዊ ኣገር 

ኣይፈቀድም፣ ከተደረገም ከላይ እንደጠቀስኩት ያስጠይቃል። ህገ መንግስት እንዳይጣስበት የሚፈልግ ዜጋ 

ሁሉ በዚህ መርህ ላይ በጽኑ ማመንና በተግባርም ማሳየት ይኖርበታል። ምክንያቱም ኣማራጩ ጥፋት ብቻ 

ስለሚሆን። የህገ ምንግስት ወይም የህግ ሉኣላዊነት መከበር ስንናገር ለሁሉም ኣካላት(መንግስትም 

ዜጎችም) እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል። ህግን አየጣሱ ህግ ይከበር ብሎ መጮህ ፈጽሞ ኣያስከይድም። 

ነፃነት አና ዴሞክራሲ እንዲኖር የሚመኝ ዜጋ ሁሉ ህግን መጣስና ስርኣት ኣልበኝነትን ኣምርሮ ማውገዝ 



አንጂ ማበረታታት የለበትም። ነፃነት እና ግዴታ የኣንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች መሆናቸው ለሰክንድም 

ልንስተው ኣይገባም። ሁኔታችን በግልጽ እንደሚያሳየው ግን ይህንን ኣልተረዳንም። 

ስከታተለው እንደሰነበትኩ ከሆነ ተማሪዎች ይዘውት የተነሱት ጥያቄ ፍጹም ወደ ግጭት ሊያስገባ የማይችል 

ጉዳይ ነው። ይልቁን ተማሪዎቹ የሌሎች ፍላጎት ያላቸው ሃይሎች ሰለባ እንደሆኑ ጥርጥር የለኝም። 

ያሳዝናል። በቅንጅት ፓርቲ ግርግር ጊዜ ለማያውቁት ነገር ሂወታቸው ከፍለው ካለምንም ጠያቂ የቀሩ 

ንጹሃን ወገኖች እናስታውሳለን። ለራሳቸው ጠባብ የፖለቲካ ፍላጎት ሲሉ ነገሩን በኣግባቡ ያልተገነዘቡ 

ወጣቶችን እሳት ውስጥ የሚማግዱ አኩይ ወገኖች ህግ ሊጠይቃቸው ይገባል። እዲህ ኣይነት ግጭት 

ሲፈጠር ብጥላቻ ወረዳ የሚገኙት ወገኖች እንደ ትልቅ ድል ይቆጥሩታል። የሂወትም ሆነ የንብረት ጥፋት 

ለነሱ ምናቸውም ኣይደልም። ይልቁን ለሚያራምዱት የጥላቻ ፖለቲካ እንደ ቅመም ይጠቀሙበታል። 

ወጣቱም ቢሆን በማንም ተስፋ በቆረጠ ቦዘኔ ሁሉ ከመነዳት ለራሱ ትውልድ የሚመጥን ኣስተሳሰብና 

የራሱ የሆነ ኣጀንዳ ይዞ መንቀሳቀስ ይኖርበታል። ሁሉም ማለት ባይቻልም ቀላል የማይባል ወጣቱ 

ትውልድ የሌሎች መጠቀሚያና ጠያቂ የሌለው ሰለባ ሲሆን ይታያል። ወጣቱ ሊገነዘበው የሚገባው ነገር 

ቢኖር ነፃነት ማለት ስርኣት ኣልበኝነትን የሚፈቅድ ሳይሆን የተለያዩ ኣማራጮች ማገኝት ማለት ነው። 

ስለሆነም የተገኘውን ሰላምና የትምህርት እድልን ተጠቅሞ ካለፈው ትውልድ የተሻለ ሆኖ ለመውጣት 

የሚጥር ሃላፊነት የሚሰማው ትውልድ መሆን ይጠበቅበታል።  

በመጨረሻም ላጋጠመው ነገር ጥልቅ ሃዘኔን እየገለጽኩ በፌስቡክ አና በየኢንተርኔቱ መሽጋቹ፣ በተለይም 

ዴሞክራሲ የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ኣገሮች እየኖራቹ፣ ነገር ግን የዴሞክራሲን እና የነፃነትን ሀ,ሁ 

ምንነት ፈጽሞ ያልገባቹ ወንድምና እህቶች ድህነትን ለምጥፋት ሌት ተቀን እየደከመ ያለውን ወገናቹ‘ግፋ 

በለው’በማለት ወደ ግጭት ባትመሩትና ኣፍራሽ ሚና ባትጫወቱ እመክራለሁ። እውነተኛ የወገን 

ተቆርቛሪ ከሆናቹ ለኣገሪቱ ሰላም እና በድህነት የማጥፋት ዘመቻ ለሚፈጋው ህብረተሰባቹ ኣንድ የልማት 

ጠጠር በመወርወር ወገንተኛነታቹን ኣረጋግጡለት። የዲሞክራሲና የድህነት ፈታናዎች ኣልፈን የተሻለች ኣገር 

ትኖረን ዘንድ ሁላችን ቆም በለን ብስሜት ሳንነዳ ማስብና ኣወንታዊ ሚና ሊኖረን ይገባል። መንግስትም 

ጥፋተኞችን ወደ ፍርድ እንደሚያቀርብ ተስፋ ኣደርጋለሁ። 

ቸር ይግጠመን። 

ገብረ ሥላሴ ኣርኣያ  

02/05/2014 እኤአ 


