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የተቃውሞ ሰልፎቻችን መልክ ዓላማና ውጤታቸው 

ዳዊት ካዝ  13/10/16 

 

በማንኛውም በዲሞክራስያዊ መንግስት የምትተዳደር ሀገር ዜጎች ድጋፋቸውም ሆነ ቅሬታቸው የሚገልጹባቸው 

ሰላማዊ ሰልፎች የማድረግ ህገ መንገታዊ መብት እንዳላቸው ይታወቃል። በመሆኑም ሰልፉ የሚደረግበት ቀን፥ 

ዓላማዎቹ፥ የሰልፉን ኣካሄድ፥ የሰልፉ መጀመርያና ማብቅያ ሰዓትና ጎዳናዎች ወይም ኣደባባዮች በማካተት መንግስት 

እንድያውቅ ይደረጋል። መንግስት የሰልፉ ዓላማና ኣካሄድ የሌሎች ዜጎች መብት የሚጥስና ሰላምን የሚያውክ ሆኖ 

ካገኘው የመከልከል ስልጣን ሲኖረው፥ ሰላማዊ ሰልፎችን ደግሞ ህጋዊ  ከለላ እንድያገኙ በማድረግ ሰልፈኞች በነጻ 

ሃሳባቸው እንዲገልጹና ወደ ጎንጽ እንዳይሸጋገሩ በማድረግ የንብረትና  ህይወት ውድመት እንዳያስከትሉ መከላከል 

ይችላል። ይህ በንዲህ እንዳለ ለምናቀርባቸው ቅሬታዎች/ሓሳቦች ሆነ ጥያቄዎች መልስ ወይም የመፈጸምያ ግዜ 

በምንፈልገው ግዜና ሁኔታ ባጭሩ ላናገኝ እንችላለን።  

 

ቢሆንም ግን በመንግስት እንዲመለሱልን የምንፈልጋቸውን ጥያቄዎች የሃገራችንን ሃብት ንብረት በማውደም 

ሊመለሱልን ኣይችሉም። ይልቁንስ እንደ ሀገር ከድህነት ለመላቀቅ ታቅዶ እየተሰራ ያለውን መሰረተ ልማት፥ 

በሚፈለገው ፍጥነት እንዳይሄድ ትልቅ እንቅፋት መሆናችን ኣለማስተዋላችንን ያመላክታል። ምክንያቱም እንዲህ 

ያሉትንና መሰል ተግባሮችን ያካተቱ ተቃውሞዎች ወይም ሰልፎች በቀጠሉ ቁጥር፣  

 

ሀ) በሚወድሙት ንብረቶች ሊገኝ የነበረውን ኣገልግሎትና ገቢ እናጣለን  

 

ለ) ያለው የስራ እጥነት ይበልጥ እንዲባባስ ያደርጋል 

 

ሐ) የወደሙት ንብረቶችን ለመተካት ለሌላ ልማት ታሰቦ የታቀደው በጀት እንዲዘዋወር በማድረግ የታቀዱትን 

ተጨማሪ መሰረተ ልማቶች ማዘግየት ብሎም ማስቀረትን ያስከትላል 

 

መ) የሀገሪትዋ ብሎም የያንዳንዱ ዜጋ ገቢ በከፋ ደረጃ እንዲያሽቆሎቁል ከማድረጉ ባሻገር፥ ስርቆትንና 

የእርስበርስ ጦርነትንም ያባብሳል 

 

ሠ) የጋራ ህዝቦችዋን በሰላም ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብታቸዉን በመግታት ህብረ ብሄርነታቸው 

እንዳያብብና፥ በህዝቦችዋ መሀከል ሊኖር የሚገባው ግብይት እንዲቋረጥ በማድረግ ሰርተው ሀብት ንብረት 

እንዳያፈሩም ያግዳል  

 

ረ) ሁከትና ሽብር እንዲበራአከትና ለኣሸባሪዎች በር መከፈት እድል ይሰጣል 

 

ሰ) የሀገራችን ገፅታ ግንባታ ላይ ጥቁር ነጥብ የሚጥልና፥ የሀገራችንን የውጭ ባለ ሀብቶች የመሳብ ኣቅምዋ 

ያዳክማል  
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ስለዚህም ጥያቄዎቻችንን የምናቀርብባቸው ማናቸውም ዓይነት የተቃውሞ ስልፎች ሰላማዊና የምንፈልገውን 

መልእክት የሚያስተላልፉ ቢሆኑና፥ በተቻለ መጠን ሀገራችን ያፈራቻቸው ሀብትና መሰረተ ልማቶች የሚያወድሙ 

ባይሆኑ እላሎህ። 

 

በኣሁኑ ወቅት በሀገራችን በኦሮሞና በኣማራ ክልል ኣካባቢ የተከሰቱትን ብጥብጦች መንግስት የህዝብ ጥያቄዎች 

ለመመለስ ግዜ በመውሰዱ መነሾ ያደረጉ ቢሆኑም፥ የተከተሉትን የንብረትና የመሰረተ ልማት ውድመቶች መንግስት 

ጥያቄዎቻችን ባለመመለሱና ሰላማዊ ሰልፍ በመከልከሉ ነው ተብሎ የቀረበው መላምት ግን ራስህን ከማሞኘትና 

ሃላፊነት መውሰድን ከራስ ወደ ሌላ ኣካል ማስተላለፍ ከመሆኑም በላይ፡ የነዚህ ዓመፀኛ ሰልፎች መንስኤ እውን 

እነዚህ ከላይ የተጠቀሱ ምክንያቶች ናቸውን? ብለን እንድንጠይቅና እንድንመረምር ያስገድዳል። ለዚህም 

ያብራሩልን ዘንድ የሚከተሉትን ነጥቦች እንይ፥  

 

፩.  መንግስት በግዜ መልስ ያልሰጠባቸውና መልስ ተሰጥቷው ግን ትግበራቸው የዘገየ የህዝብ ጥያቄዎች እንዳሉ 

ቢታወቅም፡ መንግስት ራሱን ለማደስ፥ ከምንም ግዜ በላይ ወደ ህዝቡ ለመቅረብና ህዝብን ለማዳመጥ መዘጋጀቱን 

በይፋ ያሳወቀበት ሁኔታ ላይ መሆናችን፤  በመሆኑም መንግስት እስኪታደስና ወደኛ ቀርቦ መወያያት እስክጀምር 

ከመጠበቅ ይልቅ፤ መድረኩ ባለፉት ፪፭/25 ዓመታት ያልተፈጠረና ለወደፊቱም ፈፅሞ ሊፈጠር እንደማይችል 

በደፈናው በመግለፅ፥ የመንግስትን ግልፅ ሆኖ መቅረብን ህዝብ በመንግስት ላይ እንዲነሳሳበት እንደምክንያትነት 

መጠቀማችንን ያሳያል። ይህም ኣጋጣሚውን ተጠቅመው የስልጣን ማማ ላይ መቀመጥ ከምሹና ለዚሁ ዓላማቸው 

ማንኛውም ዋጋ ቢከፈል (የሚቀጠፈው ህይወትም ጨምሮ) የማያሳስባቸው ሰዎች የሚመርጡት ኣካሄድ መሆኑን 

ባያጠራጥርም፥ የህዝብ ጥያቄ የህዝብ ንብረት በማውደም መልስ እንዲያገኝ ማድረግ ይቻላልን? ብለን እንድንጠይቅ 

ግን ግድ ይለናል። 

 

፪. ሰላማዊ ሰልፍ መፍቀድ ያልቻለ ኣካል/መንግስት የዓመፅ ሰልፍ ሊፈቀድ እንደማይችል ሳይታለም የተፈታ 

ቢሆንም የውድመት ተቃውሞው ላይ ለመሳተፍ ግን በራስ ፈቃድ ከመሆን የዘለለ እንድምታ ኣለው። መንግስት 

ሰላማዊ ሰልፍ ስለከልከለኝ ተብሎ በግልህ እንደ ኣንድ ኢትዮዽያዊ ዜጋ በሲቪል ግለ ሰብና በሀገር ሀብት ጉዳት 

ለማድረስና ብሎም ለማውደም የምያደርስህ ምክንያት ኣለመሆኑ ብቻ ሳይሆን፥ ምንያህል የህዝብን ሰላም ለማወክና 

ሀገሪቱን በተረጋጋ ሰላም የልማት እቅዶቿን እንዳታከናውን ለማደናቀፍ ያለመ እቅድ ማነገብህን/እንዳነገብክ 

ያለመረዳትህን/ ያመላክታል ። ታድያ የዚህ ዓይነቱን እቅድና ሴራ ከኣንድ ሀገሩን የሚወድና እድገቷን የሚመኝ ዜጋ 

ሊመነጭ እንደማይችል ኣከራካሪ ባይሆንም፥ የማን እቅድ ነው? እንዴትስ ነው ኣሁን ያለበትን መልክ ልይዝ 

የቻለው? ወዴትስ ነው የሚያመራው? እንዴትስ ነው መፍታት የምቻለው? የሚሉትን ጥያቄዎች ግን መመለስ 

ያስፈልጋል። 

 

ከቅርብ ዓምታት ወድህ ሀገራችን እንደ የባቡርና የትራም  መስመሮች ዝርጋታ፥ የኣባይ ግድብና የኦጋዴን የተፈጥሮ 

ጋዝ የመሳሰሉ ትላልቅ የልማት ስራዎች በማከናወን ላይ ትገኛለች። ታድያ እንደነዚህ የመሳሰሉት የመሰረተ ልማት 
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መኖር ለኣንድ ሀገር ኢኮኖምያዊ እድገት ትልቁን ድርሻ እንደምያበረክቱ ይታወቃል። ስልሆነም የሀገራችንን ወደፊት 

በኢኮኖሚ መበልጸግ የምያሰጋቸው ሀገሮች ሊኖሩ እንደምችሉ መገመት ኣያዳግትም። በዚህ ረገድ ቅድምያውን 

ያምትወስደው ግብጽ ስትሆን በኣባይ ግድብ ላይ ላለመስማማት መስማማቷን ይታወቃል። የኛ እርስበርስ 

ኣለመስማማት የሀገራችንን በኢኮኖሚ መዳከም ብቻ ሳይሆን የኣባይ ግድብ ሳንገድብ ግብጽን ወደቀድሞ የኢኮኖሚ 

ሓያልነቷ መመለሻ ግዜ እንሰጣታለን። የምያሳዝነው ግዜው በሰጠን ኣጋጣሚ የሀገራችን እድገት ልማቷን 

እንዳናፋጥን ለዚህ ምኞቷና እቅዷ የእህት ወንድሞቻችንን ህይወት እንገብራለን።  ትላንት በኣባይ ግድብ ዜና 

ብስራት ከዳርእስከዳር የሀገራችንን ብሔር ብሔረሰቦች በኣንድነት በደስታ ፈንጠዝያ ሰክረው ነበር። ዛሬ ደግሞ 

በብሔር ተከፋፍለን እርስርበርስ እየተላለቅን መሰረት ልማቶቻችንን እያወደምን፥ ኣልለማንም ኣላደግንም እያልን 

የግብፅ መንግስት የስልጣን ዕድሜ መግዣና የመገናኛ ብዙሃኖቻቸው መሳለቅያ ከመሆንም ኣልፈን፥ የግድቡን 

ግንባታ እንዲገታ ብሎም ሳይሳካ እንዲቀር ላቀደችው እቅድ ስኬት መሪ ተዋንያን እየሆንን መሆኑ የዘነጋነው 

ይመስላል።   

እንደዚህ በስሜት መነዳታችንን ካላቆምንና ብሔራዊነትን ካልተላበስን ሀገራችን በታሪኳ ለመጀመርያ ግዜ 

በተመሳሳይ ዘመን የተለያዩ ትላልቅ መሠረተ ልማቶችን ተንተርሳ በኢኮኖሚ ለመመንደግ ያቀደችው እቅድ ህልም 

ኣድርገን እንዳናስቀረው ያሰጋል። ምንም ግልጽ የሆነ አጀንዳና የመጨረሻ ግብ የሌለው፥ ሀገር  ያፈራቻቸው ሀብት 

ልማት ማውደምን ያካተተ ተቃውሞ የመጨረሻው ውጤቱ ወዴት ሊያመራ  እንደምችል ሩቅ ሳንሄድ በሶርያ፣ 

ሊቢያ፣ ደቡብ ሱዳን እና ግብፅ በራሷ ላይ የደረሰውን ተመልክቶ መገመት ከባድ ኣይሆንም። ስለሆነም ማንኛውንም 

ልናደርገው የምንሻው ነገር ቆም ብለን በማስተዋል ኣስበን ሀገራችንና የራሳችን በሰላም መኖርን ኣስቀድመን፥ ያሉትን 

መሰረተ ልማቶች ኣስጠብቀን ለሌሎች በተጨማሪ እንዲሰሩልን የምንሻቸውንና ማናቸውም የመብት 

ጥይቄዎቻችንም በሰላማዊ መንገድ ማስፈጸም እንደምንችል ኣምነን በጋራ የበለጸገች ኢትዮዽያችንን የመገንባት 

ሓላፊነት ልንወስድ ይገባል።    

እግዚኣብሔር ኢትዮዽያችንን ይባርክልን። 


