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የሕግ የበላይነት፡ የሀገር ቀጣይነት አስኳል 
  

የተኛውም የአባላቱን ደኅንነት፣ ነጻነት እና ብልጽግናን ለማረጋገጥ የሚፈልግ ማኅበረሰብ በማኅበረሰቡ ውስጥ ያሉ ግለሰቦችን እና 
ቡድኖች ምግባር የሚገዙ ደንቦችን መደንገግ ግድ ይለዋል። የማኅበረሰቡ አባላት የሆኑ ግለሰቦችም ሆነ ቡድኖች እነዚህን ገደቦች 
እየጣሱ ምንም ቅጣት የማይቀጡ ከሆነ ማኅበረሰቡ በግጭት እና በቀውስ የሚታመስ የመሆን ዕድሉ ሰፊ ነው። “ጉልበት 
ትክክለኝነት” በሆነበት ማኅበረሰብ፣ ኃይለኞች ሌሎችን እየጎዱ፣ ያሻቸውን ያደርጋሉ፣ ለዚህም ምንም ተጠያቂነት 
አይኖርባቸውም።  
 
ለነጻነት እና ለሰብአዊ ክብር ባደረጉት ባላቋረጠው ትግል የተገለጸው የኢትዮጵያውያን መሻት ለሁሉም ሰው የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ 
ወይም ሌላ ደረጃ ሳይለያይ ሕጎች በእኩል ተፈፃሚ የሚሆኑበት ማኅበረሰብ መገንባት ነው። በሕግ የሚተዳደር ማኅበረሰብ፣ 
ሁሉም ሰው በሕግ ፊት እና ከሕግ በታች እኩል የሆነበት፣ በሕግ የበላይነት የተመሠረተ ማኅበረሰብ፣ እንዲህ ያለ ማኅበረሰብ ነው 
ኢትዮጵያውያን መገንባት የሚፈልጉት።  
 
ከታሪካችን፣ ካሉብን የኢኮኖሚ፣ የማኅበረሰብ እና የፖለቲካ ተግዳሮቶች አንፃር የሕግ የበላይነት የሠፈነበት ማኅበረሰብ መገንባት 
ቀላል አይሆንም። የሕግ የበላይነትን ማስፈን በየተኛው ሀገር ቀላል ሆኖ አያውቅም፣ አምባገነንነት እና ቀማኛነት የሚጠናወተው 
የአገዛዝ ልምምድ በታሪክ በስፋት የታየበት የፖለቲካ ባህላችን እና ውሱንነቱ የጎላው የተቋሞቻችን ብቃት መገንባትን ከባድ 
ያደርገዋል። አንዳንድ የፖለቲካ ቡድኖች የሚያራምዱት ሰብአዊነትን የሚያፋልስ የብሔር ጥላቻ ርዕዮተ ዓለም፣ መዋቅራዊ የሆኑት 
ድህነት እና ደካማ ተቋማት፣ እንዲሁም ከዚህ ቀደም የነበሩ መንግሥታት ውርስ፤ የሕግ የበላይነት ባህል የመገንባት በዳገት ላይ 
ሽቅብ የሚደረግ ፍልሚያ አድርጎታል።  
 
የሆነው ሆኖ መንግሥት የጀመረውን በሕግ የበላይነት መርሕ ላይ በተመረኮዘ ዲሞክራሲ ማኅበረሰብ የመገንባት ጥረቱን አጠናክሮ 
ለመቀጠል ቁርጠኛ ነው። ምክንያቱም ከዚህ ውጪ ያለው አማራጭ ለኢትዮጵያውያን ተቀባይነት የሌለው ነው። ኢትዮጵያ የሺ 
ዓመታት የሀገረ መንግሥትነት ታሪክ ያላት ብርቱ ሀገር ነች። ጠብና መከፋፈልን የሚዘሩ ከሐዲዎችና ጠላቶች ሳይኖሩ ቀርተው 
አይደለም ኢትዮጵያ ዛሬም የነፃነት፣ የሉዐላዊነት እና የሀገራዊ ኩራት ምልክት ሆና የምትታየው። የተለያየ የብሔር ዳራ ያላቸው 
ኢትዮጵያውያን ያላቸው ትሥሥር ጥንካሬ እና የብሔር ማንነትን የሚሻገር ሀገር ወዳድነት የተነሳ ነው ዛሬም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር 
ያለቸው። ነገር ግን ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ማስቀጠል ብቻውን የግባችን ጣራ አይደለም፣ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊ እና 
የበለጸገች ሀገር መገንባት እንደሚችሉ ለማሳየት ቆርጠዋል።  
 
ከተወሰነ ጊዜ በፊት አንድ አፍሪካዊት ሀገር አውሮፓውያንን የቅኝ ግዛት ፍላጎት መቋቋም ትችላለች ተብሎ በዙዎች አይታሰብም 
ነበር። ይህንን እሳቤ ኢትዮጵያዊያን ፉርሽ አድርገዋል። ኢትዮጵያ ታይላላች፣ ትበለጽጋለች እናም በሕግ የበላይነት ላይ የተመሠረት 
ዲሞክራሲያዊ ማኅበረሰብ ትገነባለች።  
 
የብሔር ክፍፍል እና ጠላትነት አጀንዳን የሚያራግቡ የሕውሐት አክራሪዎች እና የነሡ ግብረ አበሮች የዘረፋትና የሰበሰቡት የጦር 
መሳሪያ እና ገንዘብ ከሕግ በላይ መንቀሳቀስ መብት የሚሰጣቸው ይመስላቸዋል። እንዲህ ያሉ ከዕብሪት የሚመነጩ የተዛቡ 
እይታዎች እንዲከስሙ ለማድረግ እስከተቻለ መገንባት የምንፈልገው ዓይነት የማኅበረሰብ እውን ሊሆን አይችልም።  
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ለዚህ ነው መንግሥት ለሕግ የበላይነት ቆሞ እጅግ ኃይለኛ የሆኑ የሚመስላቸው ቡድኖች እና ድርጅቶች ሆን ብለው 
ለሚፈጽሟቸው፣ የማኅበረሰቡ የከበሩ ተቋማት እና ደንቦች ላይ ለሚፈጸሙ ጉልህ የሆኑ ጥሰቶች አጥፊዎችን ተጠያቂ ለማድረግ 
ቁርጠኛ አቋም  የያዘው።  ሕገ ወጥ፣ ጉልበተኛ እና ኃላፊነት የጎድለው ጀብደኝነት የሚታይባቸው የወንጀል ቡድኖች እና ደቀ 
መዝሙሮቻቸው ላይ  በኢትዮጵያ የሕግ የበላይነት እንዲሰፍን የሚደርገው ጥረት እነዚህ ቡድኖች ለዜጎች ደህንነት እና ሰላም 
ሥጋት መሆናቸው እሲኪቀር ድረስ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ብቃት ያላቸው እና ጠንካራ ተቋማት የመገንባት ዓላማ ያለውን የማሻሻያ 
እና የሪፎርም እንቅስቃሴዎች  መንግሥት ይገፋበታል። እነዚህ እንቅስቃሴዎች ጊዜ ይጠይቃሉ፣ ብዙ የሚጎትታቸው ተግዳሮትም 
ሊገጥማቸው ይችላል፣ ነገር ግን አይቀለበሱም። ወደኋላ የማንመለስበትን መንገድ ተያያዘነዋል። ኢትዮጵያ ከሕግ በላይ ሆነው 
የሚንቀሳቀሱ የጥቂት ሌቦች አገዛዝ በቅቶዋታል።  ቀስበቀስ፣  ግን በርግጠኝነት በሕግ የበላይነት ላይ የተመሠረተች ኢትዮጵያ፣ 
ብዙ ጉልበት ያላቸውም ሆኑ ብዙ ጉልበት የሌላቸው በሕግ ፊት እኩል የሚታዩባት ኢትዮጵያ እውን ትሆናለች።  
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