ዲሞክራሲ በኢትዮጵያና በአሜሪካ
ከሰላም አበሻ
የመናገር፣ ምልክት የማሳየት የዲሞክራሲ ገደቡ ምን ይመስላል? የዲሞክራሲ ህግ ጥሰት የሚያንፀባርቁ የህግ ከለላቸው
እስከ ምን ያህል ነው? እነዚህ ሰዎች ለህግ አስከባሪ ምን ያህል ተገዥዎች ናቸው?
በቪድዮው የምናየው የመናገር፣ የመደገፍ ገደብ የሰብአዊ ክብርና የዲሞክራሲ ጠበቃ ነን ባዬች ዲሞ ክራሲያዊ ሰብአዊ
መብት በምን መልኩ ነው ለሚያስተዳድሩት ህዝብ የሚሰፍሩለት?
ቀጣይዋን ቪድዮ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ሂላሪ ለማስመረጥ ህዝብን ሰብስበው ቅስቀሳ በሚያደርጉበትወቅት የትራምፕ
ደጋፊ በምን መልኩ ተቃውሞ ማሰማት እደቻለና የተቃውሞ ገደቡ ሲያልፍ ለፀጥታ አስከባሪዎች ምን ያህል ተገዥ
እንደሆነ እንመለከታለን።
ቪድዮውን ካዩ በህዋላ ተማልሰው ቀጣዩ ይመልከቱ፦

በሃገራችን በአብዛኛው ጠበንጃ፣ገጀራ፣እሳት ይዞ በሚወጣ ብዱን ሰብአዊ መሰላትና ዲሞክራሲ በማላበስ እልቂት
እዲፈጠር ማበረታታት አፍሪካን ራስ በራስ በማተራመስ
ጥሬ ሃብትዋ በመዛቅ የሚኖሩ ሃብታም ሃገሮች አሁንም አፍሪካ ከዘመናዊ የቅኝ ግዛት ስርአታቸውን አፈትልካ
ላለመውጣት ስጋት ናቸው የሚልዋቸዉን ሃገሮች፤ አፍሪካን ከማረጋጋትና ከማንም ተፅእኖ በራስዋ ህገመንግስ እድትገዛ
ፈር ቀዳጅ የሆነችውን ሃገራችን የኒዎሊበራሊስቶች ስርዓት መሳሪያዎች በሆኑ የአለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍ/ቤት(ICC)፣
በሰብአዊ መሰል ተጣባቂዎች(human rights watch)እና
በኢትዮጵያ ተፅእኖዋቸዉን እዲያበረቱ ግብፅ እስከ ብልዮን ዶላሮች የኢትዮጵያ የልማት እድገትን ያኮላሻሉ ብላ
ላሰማራቻቸው ሁሉ በመበተን፤ እገዛ ታክሎበት: ኢትዮጵያን የመበታተን ስውር ደባ እንቅስቃሴአቸው ግዜና ወቅት
እየጠበቁ መንፈራፈራቸው አልቀረም።
ለኢትዮጵያና ህዝቦችዋ ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለማስጠበቅ ለየት ያለ እልቂት የሚጋብዝ ዲሞክራሲ እድታካሂድ
ይጫንዋታል ።
ቀጣዩ ስእል የምንመለከተው፤ የዲሞክራሲ ሰብአዊ መሰል ጥያቄ ወይስ የሃገር የህዝብ ሃብት ኣያቃጠሉ እየዘረፉ
ውድመትና እልቂት የሚያስፋፋ መዝሙር እየዘመሩ የሚደረግ አመፅ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው ይሉናል እነዚህ አለምአቀፍ

የሰብአዊ መሰል ተጣባቂ ነን ባዮች፡ ይህን መሰል አመፅ ህጋዊነት ዲሞክራሲያዊነት በማልበስ በሰብአዊ መሰል ጥሰት
ይከሱናል በነሱ ሃገር ፖሊስ ቢታነቅ መልሱ ምን እንደሆነ የታወቀ ጉዳይ ነው።

ገጀራ ፣ጠበንጃ፣እሳት ይዞ ስርዓት አስከባሪ ፖሊስ በመግደል፣የሃገር የህዝብ ሃብት በማቃጠል የሚደረግ አመፅ
እዲሰፍን ሌት ተቀን ይጥራሉ።
እነዚህን ለመቆጣጠር ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ተከትሎ ስርዓት ለማስከበር የሚወሰድ እርምጃ ከመተቸት ይልቅ፤
እነዚህ ሃይሎች በሚፈጥሩት እልቂትና ውድመት የዲሞክራሲያዊ ሂደት ስርዓት ጥያቄ አለመሆኑን ሲተቹበት፤ አንድ
ቀንም ፅፈው አላስነበቡንም፥ አልያም ተናግረው አላስደመጡንም።
ብቻ ውድመቱና እልቂቱ በሃገራችን እዳይበርድ በአማርኛ ተናጋሪ የእጅ አዙር የሚድያ መሳሪያዎቻቸው ቪኦኤ(voa)
እሳት ቲቪ እና ሌሎችንም ጨምሮ የውሸት ምስልና የድምፅ ቅንብር በማዋሃድ የዲሞክራሲ ግዴታና መብቱን
በአብዛኛው ለይቶ ባላገናዘበ ህዝብ ባገኙት ቀዳዳ ቤንዚን በማርከፍከፍ
ሃገራቸውና ህዝባቸውን በማተራመስ በሚፈጥሩት የመከራ ወላፈን እነሱ በዶላር ይሞቃሉ።
ልክ በቪድዮው በአሜሪካ ፕሬዝዴንታዊ ቅስቀሳ ምርጫ ወቅት ሃሳቡ በወረቀት በማስፈር ድምፅንም አክሎበት የመናገር
ዲሞክራሲያዊ ገደቡ ሲያልፍ ህግ አስከባሪዎች የብዙሃን አድማጭ ዲሞክራስያዊ መብት እየተጋፋህ ነውና
በህግ ቁጥጥር ስር ነህ ቀጥል ሲባል ለህግ አስከባሪዎች ክብር በመስጠት ትእዛዛቸው ሲፈፅም ይታያል።
ይህንን ድርጊት በኛ ሃገር ቢሆንስ?
ስንት ቆርጦ እየተቀጠለ የክፋት ትርጉም በተሰጠው ነበር። ስሜቱን ተቆጣጥሮ ቅናዊ በሆነ መንገድ የመቃወም መብቱን
ና ግዴታዉን የሚዬንፀባርቅ ዜጋ ለመፍጠር ግዜ እደሚበላብን ታሳቢ በማድረግ፤ በአደባባይና በየስብሰባው የሚነሳ
ተቃውሞ ከህግ ዲሞክራሲያዊ ቁጥጥር በላይ እዳይሆን የተቃውሞ ስርዓታችን ገደቡ ወይም መብትና ግዴታችን ማወቁ
ተገቢ ነው።
ፍትህ ዲሞክራሲ መሰል ጥያቄዎች ለሚያነሳ ዜጋ

ግዴታና መብትን ከተከተለ ህግ አስከባሪ ፖሊስያዊ ከለላነት ያገኛል። ፓሊስ በህገ መንግስ ስር የህዝብ ጠባቂ ነውና።
በተረፈ ፖሊስን በመግደል በማነቅ የሃገር ልማት በማጋየት ለሚደረግ አመፅ፤ በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል የሚወሰደው
ህገ መንግስታዊ እርምጃ የሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መሰል ጥሰት ተብሎ ቢለፈፍ፤ ሊበልዋት ያሰብዋትን......
ነው እና፤ የኢትዮጵያ ህገ መንግስታዊ ስርዓት በህዝብ የታቀፈ ከመሆኑ አንፃር ዶላራችሁን ያራል ኢትዮጵያ ግን
ዲሞክራሲ እድገትዋ ልማታዊ እምርታዋን ሰላማዊ ልባስዋን አድነታዊ ቅናትዋን እስከ ወዲያኛው ይዘልቃል ተከብሮም
ይኖራል።
ኢትዮጵያን እግዚአብሄር ይባርክ

