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ባለቤት አልባ ህገ-ወጥ ሰልፎች 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 08-07-16 

የዚህ ፅሑፍ መነሻ በትናንትናው ዕለት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝ የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ 

አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ላይ፤ “ሰሞኑን የተካሄዱት እና ለማካሄድ የሚፈለጉት ሰልፎች ከህግ አግባብ ውጪ 

ባለቤት የሌላቸውና በማህበራዊ ድረ ገጾች የተጠሩ ያልተገቡ ቅስቀሳዎች ናቸው። በእነዚህ ሰልፎች ከህዝቡ ጥያቄ 

ባፈነገጠ እና ህብረተሰቡን የማይወክሉ የፀረ ሰላም ሃይሎች አቋም ሲንፀባረቅ በአደባባይ ተስተውሏል። የተንፀባረቁት 

አቋሞች እና መፈክሮች የኦሮሞንም ሆነ የጎንደርን ህዝብ የሚወክሉ አለመሆናቸውን መንግስት ይገነዘባል። በመሆኑም 

መንግስት ህገ-ወጥ ድርጊቶችን ለመግታት ህግን ለማስከበር ይገደዳል፤ ኃላፊነቱንም ይወጣል” በማለት የገለፁት ዕውነታ 

ነው። 

እንደሚታወቀው በኢፌዴሪ ህገ-መንግስት “የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት” 

በሚለው አንቀፅ 30 ንዑስ አንቀጽ አንድ ላይ በግልፅ እንደተመለከተው፤ ማንኛውም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን መሳሪያ ሳይዝ 

በሰላም የመሰብሰብ፣ ሰለማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት አለው። ከቤት ውጪ የሚደረጉ ስብሰባዎችና 

ሰላማዊ ሰልፎች በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች በህዝብ እንቅስቃሴ ላይ ችግር እንዳይፈጥሩ ለማድረግ ወይም በመካሄድ ላይ ያለ 

ስብሰባ ወይም ሰላማዊ ሰልፍ ሰላምን፣ ዴሞክራሲያዊ መብቶችንና የህዝብን የሞራል ሁኔታ እንዳይጥሱ ለማስጠበቅ አግባብ 

ያላቸው ስርዓቶች ሊደነገጉ ይችላሉ። በዚሁ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ ሁለት ላይ ደግሞ፤ ቀደም ሲል የተጠቀሰው መብት የወጣቶችን 

ደህንነት፣ የሰው ክብርና መልካም ስምን ለመጠበቅ የጦርነት ቅስቀሳዎች እንዲሁም ሰብዓዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ 

መግለጫዎችን ለመከላከል ሲባል በሚወጡ ህጎች መሰረት ተጠያቂ ከመሆን እንደማያድን ያትታል። 

እንግዲህ የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነው የሀገራችን ሀገ-መንግስት የሚለው ይህን ነው። ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የማንኛውም ዜጋ 

መብት ነው። ይሁንና ይህ መብት ከላይ በጠቀስኳቸው በጠቀስኳቸው ህገ-መንግስታዊ ምክንያቶች ሲባል ገደብ ሊኖርበት 

ይችላል። ከዚህ አኳያ በጎንደሩም ይሁን በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች የተካሄዱ አሊያም ሊካሄዱ የታሰቡ ሰልፎች በህዝብ 

እንቅስቃሴ ላይ ችግር የሚፈጥሩ፣ ሰላምን የሚያውኩ፣ የጦርነት ቅስቀሳዎች ያሉባቸው እንዲሁም ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰላማዊ 

ሰልፍ የማድረግ መብት የሰጣቸውን ህገ መንግስት የሚፃረሩ በመሆኑ ህገ ወጥ ናቸው። ሰልፎቹም በአብዛኛው መሳሪያ የያዙ 

አካላት የተሳተፉባቸው በመሆኑ ሰላማዊና ህገ መንግስታዊ አይደሉም። 

እንደሚታወቀው ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ የሰልፉ ባለቤትም መታወቅ ይኖርበታል። ምክንያቱም መንግስት ሰልፉን ለሚያደርገው 

አካል በቂና አስተማማኝ ጥበቃ የማድረግ ግዴታ ስላለበት ነው። ይሁንና በጎንደሩም ይሁን በኦሮሚያ አንዳንዳንድ አካባቢዎች 

የመካሄዱ ወይም የሚካሄዱ ሰልፎች ባለቤት አልባ ከመሆናቸውም በላይ፣ በሰልፎቹ ላይ የሚንፀባረቁት ጉዳዩች የሀገራችንን 

ፀረ-ሰላም ሃይሎች ፍላጎት የሚያንፀባርቁ እንዲሁም በማህበራዊ ድረ ገፆች የሚዘወሩ ኢ-ህገ መንግስታዊ ቅስቀሳዎች የሚመራ 

ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ያሉትም ይህንኑ ነው።  

በእኔ እምነት ይህ ሁኔታም ሁለት ቸግሮችን ፈጥሯል። አንድም መንግስት ሰልፉን በማወቅ ለተሰላፊው ጥበቃ እንዳያደርግ፣ 

ሁለትም በህገ-መንግስቱ መሰረት ሰላምን የሚያውክና ህገ መንግስቱን የማያከብር መሆኑ ነው። እናም በእነዚህ ምክንያቶች 

ሳቢያ ባለቤት አልባ የሆኑት ሰልፎች ህገ-ወጦች ናቸው። እዚህ ሀገር ውስጥ የህግ የበላይነትን የማስከበር ኃላፊነትና ግዴታ 

ያለበት መንግስትም ህግን ለማስከበርና የህዝቡን ሰላም ለማስጠበቅ መገደዱ የሚቀር አይደለም። 
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እርግጥ አቶ ኃ/ማርያም እንዳሉት በሰልፉ ላይ የተነሱት እሳቤዎችም ይሁኑ ቅስቀሳዎች የአማራንም ይሁን የኦሮሞን ህዝብ 

ሊወክሉ የሚችሉ አይደሉም። ምክንያቱም ሁለቱም ህዝቦች ከሌሎች የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመሆን 

ይህን ህገ-መንግስታዊ ስርዓት ለማምጣት ታግለው ያታገሉ በመሆናቸው ነው። ሁለቱም ህዝቦች ስርዓቱ ዕውን ከሆነ በኋላም 

ቢሆን፤ በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጠረው አስተማማኝ ሰላም፣ ፈጣን ልማትና የዴሞክራሲ ባህል ግንባታ እመርታዎች 

ልክ እንደ ሌሎቹ የሀገራችን ህዝቦች ሌት ተቀን ሰርተዋል። ሀገራችን ዛሬ ላይ ለደረሰችበት ሁለንተናዊ ዕድገትም በታታሪነት 

የበኩላቸውን አሻራ በማሳረፍ በየደረጃው ተጠቃሚ መሆን የቻሉ ህዝቦች ናቸው። የሀገሪቱ ዕድገት ዋነኛ መሰረትም ህገ-

መንግስቱና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ መሆናቸውን በሚገባ ይገነዘባሉ። ለዚህም ይመስለኛል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም 

ደሳለኝ በመግለጫቸው ላይ ባለቤት አልባ ሰልፎቹ የክልሎቹን ህዝቦች የሚወክሉ አለመሆናቸውን የገለፁት።  

ከዚህ በመነሳትም በተለይ በጎንደር ከተማ የተካሄደውና የቀድሞውን ስርዓት ባንዴራ ያነገበው እንዲሁም በሀገራችን እየተካሄደ 

ያለውን ለውጥ ለማደናቀፍ የሚሹ የውጭ ሃይሎችና ፀረ-ሰላም ሃይሎች ፍላጎትን ያንፀባረቀው በባለቤት አልባ ሰልፍ፤ ህገ-

መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን የሚፃረር በመሆኑ ህብረተሰቡን የሚወክል አለመሆኑን ለመገንዘብ ብዙም ምርምር 

የሚጠይቅ አይመስለኝም።  

አዎ! ሰልፉ በዋነኛነት በህገ- መንግሰቱ አንቀፅ ሶስት ንፁስ አንቀፅ ሁለት ላይ “በሰንደቅ ዓላማው ላይ የሚቀመጠው ብሔራዊ 

አርማ (መሃል ላይ ያለው ኮከብና ጨረሩ ማለት ነው) የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦችና ሃይማኖቶች በእኩልነትና 

በአንድነት ለመኖር ያላቸውን ተስፋ የሚያንፀባርቅ ይሆናል” በሚል የተደነገገውን ህግ የሚጥስ ነው። ከዚህ በተጨማሪም 

በአዋጅ ቁጥር 16/1988 ዓ.ም የወጣውን የሰንደቅ ዓላማና አርማ አዋጅን ቁጥር 13 ላይ የተገለፀውን “ማንኛውም 

ኢትዮጵያዊ ዜጋ ይህን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሰንደቅ ዓላማ የሚገባውን ክብር የመስጠትና የማክበር 

ኃላፊነትና ግዴታ አለበት” የሚለውን ድንጋጌ ይፃረራል።  

ማንኛውም ዜጋ በፌደራላዊ ስርዓቱ ውስጥ እየኖረና ህገ-መንግስቱ በሰጠው መብት ሰላማዊ ሰልፍ እያደረገ የቀድሞውን ስርዓት 

ሰንደቅ ዓላማ ይዞ የሚወጣ ከሆነ፤ በእኔ እምነት ጥያቄው ምንም ይሁን ምን ጥያቄውን እያቀረበ ያለው አሁን ላለው ስርዓት 

ሳይሆን ላለፈው ስርዓት ነው። ያ ስርዓት ደግሞ ዳግም ላይመለስ ከዛሬ 25 ዓመት በፊት ግብዓተ-መሬቱ ተፈፅሟል። እናም 

በሰልፎቹ ላይ የተንፀባረቁት ጥያቄዎች ህገ-ወጥ ናቸው። አንድ ግለሰብ ያሻውን ጥያቄ በህገ-መንግስቱ መሰረት ማቅረብ መብቱ 

የተጠበቀ ቢሆንም፤ በቅድሚያ ግን ህገ-መንግስቱን ራሱ ማክበር ይኖርበታል።  

ሆኖም ህገ-መንግስቱ ላይ የተጠቀሱ ድንጋጌዎችን በግልፅ እየጣሰ በህገ-መንግስቱ የተሰጡትን መብቶች ሊጠቀም የሚችልበት 

አካሄድ ሊኖር አይችልም። እናም ጥያቄ ለማቅረብ በቅድሚያ ህገ-መንግስቱን ማክበበር የግድ ነው። አሊያ ግን እያንዳንዱ ዜጋ 

ለሀገሪቱ ባንዴራ ክብር መስጠት ያለበትን ሃላፊነትና ግዴታ በመተላለፍ ብሎም የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች ህዝቦችን 

በአንድነት የመኖር ፍላጎት የሚገለፅበትን እንዲሁም የሃይማኖቶች እኩልነት መገለጫዎችን አሽቀንጥሮ በመጣል ሰልፍ ማካሄድ 

የፀረ-ሰላም ሃይሎች ፍላጎት ማሳያ ከመሆን የሚዘል አይደለም።  

በእኔ እምነት በተለይም በጎንደር የተካሄደው ባለቤት አልባ ሰልፍ ከግቡ ጋር የሚጣረስ ነው። በሰልፉ ላይ ከተነሱት ጥያቄዎች 

ውስጥ አንዱ ሰልፈኞቹ በኦሮሚያ የተካሄደውን ሰልፍ እንደሚደግፉት የሚገልፅ ነው። ይህም ባለቤት አልባውን ሰልፍ 

የተቀላቀሉት ግለሰቦች ፍላጎት የህዝቦችን አንድነት ለማጠናከር አስበው ያደረጉት ሰልፍ ነው ብሎ ለማሰብ አይቻልም። 

ምክንያቱም ይዘውት የወጡት ባንዴራ ቀደም ሲል በህገ- መንግስቱ አንቀፅ ሶስት ላይ የጠቀስኩትን የሀገራችንን ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦች፣ ህዝቦችና ሃይማኖቶችን በእኩልነትና በአንድነት የመኖር ተስፋን የሚያመላክተውን ብሔራዊ ዓርማን (መሃል ላይ 
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ያለውን ኮከብና ጨረር) የማያካትት በመሆኑ ነው። በሌላ አነጋገር ባለቤት አልባው ሰልፍ የህዝቦችን በአንድነትና በእኩልነት 

የመኖር ተስፋን አይቀበልም ማለት ነው።  

ይህ ከሆነ ደግሞ በሰልፉ ላይ የተነሳውና “የኦሮሚያ ጉዳይ እኛንም ይመለከተናል” የሚለው አባባል ሁከትን በየቦታው 

ለማቀጣጠል ከታለመ ፍላጎት እንጂ ከህዝቦች አንድነትና እኩልነት ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት የለውም። በስርዓቱ ተጠቃሚ 

የሆነው የአካባቢው ህብረተሰብ ሁከትን ይሻል ተብሎ ስለማይታሰብም፤ ባለቤት አልባው ሰልፍ የፀረ-ሰላም ሃይሎችንና 

የሀገራችንን የለውጥ ሂደት ለማኮላሸት የሚሹ የውጭ ሃይሎችን ፍላጎት ማስፈፀሚያ መሆኑን የሚያሳይ ነው። እናም መንግስት 

የእነዚህን ፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎችን ፍላጎት ከግምት ውስጥ በማስገባት የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ይኖርበታል። 

በሰንደቅ ዓላማው ላይ የተገለፀውን ብሔራዊ አርማን በመተው በህግ የተሻለን ሰንደቅ ዓላማ ይዞ መውጣት የሃይማኖቶችን 

እኩልነትን የሚፃረርም ነው። ይህም ፀረ-ህገ መንግስታዊ ፍላጎት ነው። የሃይማኖቶች እኩልነትን መፃረር “አንድ ሀገር፣ አንድ 

ሃይማኖት” ወይም “የእኔ ሃይማኖት መንግስታዊ መሆን አለበት” የሚል ፀረ-ዴሞክራሲያዊ እሳቤን ማቀንቀን ይመስለኛል። ዳሩ 

ግን እነዚህ ሁለት አስተሳሰቦች በህገ መንግስቱ መሰረት የተሻሩ ብቻ አይደሉም። የዴሞክራሲን እይታዎች በመጋረድም የእምነት 

ነፃነትንና የሃይማኖት እኩልነትን የሚቃረኑ ናቸው። ይህ ደግሞ 25 ዓመታትን ወደ ኋላ መመለስ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም።  

እርግጥ በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ስርዓት ሁሉም ሃይማኖቶች እኩልነታቸው ተከብሮና የአምልኮ ነፃነታቸው ተረጋግጦ 

ህዝቦች ባለፉት 25 ዓመታት ተጠቃሚ ሆነዋል። ከመቼውም ጊዜ በላይ ሁሉም ሃይማኖቶች ተስፋፍተዋል። እናም ወደ ኋላ 

መመለስ የሚፈልግ የህብረተሰብ ክፍል የለም። ህብረተሰቡ ይህን ‘የእኔን እምነት ብቻ ተከተል’ የሚል አስተሳሰብን ሊሸከም 

አይችልም። እናም የዚህ አስተሳሰብ ባለቤቶች ፀረ-ሰላም ሃይሎችና ሀገራችን ውስጥ መረጋጋት እንዳይኖር የሚሹ የውጭ 

ሃይሎች ናቸው። ስለሆነም ሁላችንም እነዚህ ተግባራቶችና ፍላጎቶች የማን እንደሆኑ በውል በመገንዘብ ከኢ-ህገ መንግስታዊ 

ባለቤት አልባ ህገ-ወጥ ሰልፎች ራሳችንን ማራቅ ይኖርብናል—የተቀዳጀናቸውን ህገ መንግስታዊ መብቶች በእነዚህ ሃይሎች 

እኛው ነንና።  

 

 

 

 

       


