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የሰላም - ዋጋው ስንት ይሆን?  

አባ መላኩ 07-28-16 

አገራችን ጀማሪ የዴሞክራሲ ባህል ያላት አገር  ትሁን እንጂ  ባለፉት ሁለት አስርት 

ዓመታት  ማንም ሊክደው የማይቻል በርካታ ስኬቶችን ማስመዝገብ ችላለች። 

በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ረገድ አገራራችን ካስመዘገበቻቸው ስኬቶች መካከል አንዱ  

ዜጎች የሃሳብ ልዩነታቸውን በሰላማዊ መንገድ ማራመድ የሚችሉበትን ሁኔታ መመቻቸቱ 

ነው።  አንዳንድ ቡድኖች በአገራችን የሚታዩትን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን 

እንደአጋጣሚ  በመጠቀም የወጣቶችን ስሜት በመኮርኮር አመጻና ረብሻ ለማስነሳት 

በርካታ ሙከራዎችን ሲያደርጉ ይታያሉ።   

የአገሪቱን ልማትና ሰላም ለማደናቀፍ በሚጥሩ ቡድኖች ትንንሽ ጉዳዮችን መልካቸውን 

እንዲቀይሩ በማድረግ ወይም ተጭባጭነት የሌላቸውን የተሳሳቱ የፈጠራ  መረጃዎችን  

በማሰራጨት ሁኔታውን ወደብጥብጥና ሁከት በመቀየር የሰዎች ህይወት እንዲጠፋና 

ንብረት እንዲወድም ምክንያት ሆነዋል። በቅርቡ በሰሜን ጎንደር አንዳንድ አካባቢዎች 

በህግ የሚፈለጉ አካላትን በቁጥጥር ስር ለማዋል በተደረገ እንቅስቃሴ ይህ ሁኔታ 

ተከስቷል። በእውነት የሞቱት ወንድሞቻችን ናቸው። የወደመውም ንብረት የንጹሃን 

ግለሰቦች  ንብረት ነው። የወደመ የመንግስት  ንብረትም  ከእያንዳንዳችን ኪስ  በተሰበሰበ  

ገንዘብ የተገነባ  የጋራ መገልገያዎቻችን ናቸው።   

እውነቱን እንነጋገር ከተባለ መንግስት ከሰላም ወዳዱ የህብረተሰብ ክፍል ጋር ተቀራርቦ  

በመስራት ህግና ስርዓትን ማስከበር ባይችል ኖሮ ምን እንደሚፈጠር መገመት 

የሚያስቸግር አይደለም። አንዳንድ ድርጊቶችን በአትኩሮት ለተመለከተ ጥይት የሚተኩስ፣ 

የጸጥታ ሃይል የሚያጠቃ፣ ሰላማዊ ሰዎችን የሚገድልና የሚያቆስል፣ የመንግስትና 

የግለሰቦችን ንብረት በመዝረፍና በማውደም  ተቃውሞ  መግለጽ አግባብነት የጎደለው 

አካሄድ ነው።  

ኢሳት፣ ኦ ኤም ኤንና አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች ከጽንፈኛ  የፖለቲካ ፓርቲዎችና 

የዳያሰፖራ ፖለቲከኞች  ጋር በማበር  ዘራፊና ገዳይ ሃይል አደራጅተው ለጥፋት 
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በማሰማራት አገራችንን ወደብጥብጥ እንድታመራ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል።  

መንግስት ጸጥታ ማስጠበቅ፣ የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ካልቻለ የአገር  ህልውና ሊኖር 

አይችልም።  ማንም በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት የማይችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። 

ከላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት ህይወት የሚያጠፋና ንብረት የሚያወድም ሃይል የህግ 

የበላይነትን አያውቅም። ዘራፊና ቀሚ ሃይል ሰላምን አይፈልግም። ይህን  ሃይል 

መንግስትና ህዝብ በመተባበር ሃይ ሊሉትና ለህግ አሳልፈው ሊያቀርቡት ይገባል።  

የነውጥ ሃይሎች የህብረተሰብን ጥያቄ በመቆልመም  ለነውጥ ያነሳሳል ያሉትን ስሜት 

ኮርኳሪ ነገሮችን በመጨማመር  ወጣቱን ወዳልተፈለገ መንገድ እንዲያመራ 

አድርገውታል። በዚህም ንጹሃንን ብዙ ዋጋ አስከፍሏል። በቅድሚያ የእነዚህን የጥፋት 

ሃይሎች ድብቅ አጀንዳ እኛ ወጣቶች ቀድመን ልንነቃባቸው ይገባል። የህግ የበላይነት 

የሚከበረው በመንግስት ጥረት ብቻ ሳይሆን በሁሉም ሰላም ወዳድ ህብረተሰብ በመሆኑ 

አጥፊዎችን ወደ ህግ ማቅረብ ተገቢ ነው።   እነዚህ የጥፋት ሃይሎች የህዝብን ጥያቄ 

በመንጠቅና  የተለያዩ ጌጣጌጦችን በመቀባባት የግል ፍላጎታቸውን ማሳኪያ  ለማድረግ   

ሲሯሯጡ ታይተዋል። አንዳንድ በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን የሚሉ ፓርቲዎችም 

በምርጫ ውድድር ያጧትን ስልጣን በአቋራጭ ለማግኘት  ሲሉ እንዲህ ያሉ ሁኔታዎችን 

በተለያዩ መግለጫዎቻቸው ሲያሞካሿቸው ታይተዋል። እነዚህ ፓርቲዎች እንዲህ ያለውን 

ሁከት ህጋዊነት ለማላበስ  ያደረጉት  ሙከራ ሃላፊነት የጎደለው ለአገርና ልህዝብ ምንም 

እንደማያስቡ ያሳዩበት አካሄድ ነው።   

ወጣት ለልማትም ሆነ ለጥፋት ትልቅ ድርሻ ያለው አካል ነው። እኛ  ወጣቶች ነገሮችን 

በትኩረት ተመልክተን መልካሙን ከመጥፎው መለየት ካልቻልን በቀላሉ ለጥፋት ሃይሎች 

መገልገያ እንሆንና  አገርና ህዝብን በሚጎዳ  ነገሮች ላይ ተሰማርተን ወገንን ልንጎዳ 

እንችላለን። በስሜታዊነት  የሚቀሰቀስ አመጻና ነውጥ  መነሻውም መድረሻውም 

አይታወቅም። በሊቢያና በሶሪያ ያመጣውን ቀውስ መለስ ብለን መመልከቱ ጠቃሚ 

ይሆናል። በአገራችን ልዩነትን ማስተናገድ የሚችል ስርዓት እውን ሆኗል። እንዲህ ያለ 

ስርዓት እውን በሆነበት አገር ነውጥንና ሁከትን መፈለግ አግባባዊ አካሄድ አይደለም። 

ልዩነትን በሰላማዊ መንገድ ማራመድ ይቻላል።    
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አሁን በየአካባቢው በተግባር እየታየ ያለው  ልማት የተገኘው በአገሪችን በሰፈነው ሰላምና 

መረጋጋት በመሆኑ  ወጣቶች በተቀናጀ መሪ ዕቅድ ስም የጸረ-ሰላምና ጸረ ልማት ቡድኖች 

መሳሪያ እንዳንሆን በተለይ ወላጆች ምክር በመስጠትና በመገሰጽ ኃላፊነታቸሁን ልትወጡ 

ይገባችኋል። የአገራችን ህገመንግስት የዜጎችን ሰባዊና ዴሞክራሲያዊ መብትን ያስጠበቀ 

ነው። በአገራችን ህግመንግስታዊ መብቶች የተረጋገጡባት፣ ማንም የፈለገውን ሃሳብ  

በሰላማዊ መንገድ  ማራመድ የሚችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይህ በመሆኑም ነው ዛሬ ላይ 

ማንኛውም አካል ልዩነቱን ሰላማዊ በሆነ መንግድ በማራመድ አገራችንን ወደተሻለ ደረጃ 

ማሳደግ የተቻለው።  ታዲያ እንዲህ ያለ መብትን ያጎናጸፈን ስርዓት ለማፍረስ መሯሯጥ 

የጤነኝነት አይመስልኝም።   

የሁሉም ነገር መሰረት ሰላም ነው። በአገራችን የተጀመረውን ልማት ቀጣይነት ማረጋገጥ 

የሚቻለው  እስካሁን ያስመዘገብናቸውን ድሎች በመጠበቅ የቀሩንን ለማሳካት ጠንክረን 

መስራት ስንችል ብቻ ነው። ይህ ካልሆነ ግን “ዉሃ ቅዳ ዉሃ መልስ ”  እንደሚባለው ነው። 

ያለንን እያጠፋን ለውጥ መጠበቅ የሚታሰብ ነገር አይደለም። ከላይ ለማንሳት 

እንደሞከርኩት ወጣቱ ትውልድ በአገራችን በተጨባጭ እየታየ ያለውን ፈጣን ልማትና 

እድገት  ማስቀጠልና የአገራችንን ህዳሴ ማፋጠን ሲገባው ለጥፋት ሃይሎች መጠቀሚያ 

በመሆን ህይወት እንዲጠፋና ንብረት እንዲወድም ምክንያት መሆን የለበትም። መልካም 

ነገር ማድረግ ቢያቅተን ከአጥፊዎች ጋር በመተባበር ለእነሱ ስውር ጥፋት መጠቀሚያ 

መሆን የለብንም።  

የአገራችን ወጣቶች አንዳንድ የውጭ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች፣ ማህበራዊ ሚዲያዎች 

እንዲሁም የዳያስፖራ ፖለቲከኞች የሚያስተላልፉቸውን የተሳሰተ መረጃዎችን በማመን 

ለጥፋት ቡድኖች መሳሪያ ከመሆን መቆጠብ ይኖርብናል። በእርግጥ የአገራችን 

የዴሞክራሲ ባህል ገና ለጋ ነው። በወረቀት ላይ የሰፈረው ሁሉ ተግባራዊ አልተደረገም። 

ይህ ተግባራዊ የሚሆነው እኛ ወጣቶች በሰላማዊ መንገድ በመታገል እንጂ ያለችንን 

ንብረት በማውደምና ንብረት በማጥፋት ሊሆን አይገባም።  ችግሮቻችንን ከሚመለከተው 

የመንግስት አካል ጋር  በመነጋገር  መፍታት የሚቻልበት ዕድል ባለበት ሁኔታ የሰው 

ህይወት ማጥፋት፣ የግለሰቦችን ንብረት ማውደምና የልማት ተቋማት ላይ እንዲህ ያለ 

ውድመት ማድረስ ፍጹም ተቀባይነት የማይኖረው አካሄድ ነው። የታሪክ ተወቃሽነትንም 

ያስከትላል። 
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በአገራችን  ማንኛውንም ነገር በመነጋገር መፍታት የሚቻልበት ሁኔታ ተመቻችቶ ሳለ 

ሃሳብን በሃይል ለማራመድ መሞከር ህገመንግስታዊ አካሄድ አይደለም። ወጥቶ ለመግባትም 

ሆነ ሰርቶ ለመበልጸግ ሰላም ዋነኛ ምሰሶ በመሆኑ ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላም ማስጠበቅ 

ይኖርበታል። ልማት የሚኖረው፣ የህግ የበላይነት የሚረጋገጠው፣ ሰርተን መብላት ወጥተን 

መግባት የምንችለው አገራችን ሰላም ስትሆን ብቻ ነው። የሰላም ዋጋው ስንት ይሆን?  

መንግስት በአሸባሪነት የፈረጃቸው የኦነግና የግንቦት ሰባት ልሳን የሆኑት ኢሳት፣ ኦ ኤም 

ኤንና አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች በበሬ ወለደ አሉባልታ ወጣቶችን ለአመጽና ሁከት 

እየቀሰቀሱ ለጥፋት ድርጊታቸው ተጠቅመውባቸዋል፤ አሁንም ለመጠቀም በመሯሯጥ ላይ 

ይገኛሉ። ሰው እየገደሉ ንብረት እያወደሙ ያሉ ሃይሎችን መንግስት አደብ ለማስገዛት 

የሚያደርገውን እንቅስቃሴ መንግስት “ሰላማዊ ተቃውሞ” አድራጊዎች ላይ  የሃይል 

እርምጃ ወሰደባቸው፣ አንገላታቸው አሰራቸው ወዘተ በማለት  ህብረተሰቡን ለሌላ የጥፋት 

አላማቸው ማሳኪያነት ለመጠቀም ሲሯሯጡ ተስትውለዋል።  

በአገራችን ያለው መንግስት በህዝብ ይሁንታ የተቋቋመ ሆኖ ሳለ በአመጻና በሁካታ 

ለማፍረስ መሞከር ተጠያቂነትን ያስከትላል። በቀጣይ በአገራችን ስልጣን የሚመነጨው 

ከምርጫ ኮሮጆ ብቻ እንደሆነ የአገራችን ህገመንግስት ደንግጓል። መንግስት ይሄዳል፤ 

በተመሳሳይ መንግስት ይመጣል፤ ነገር ግን አገርና ህዝብ ሁሌም ይኖራሉ። የህግ 

የበላይነት ማስጠበቅ በዋነኝነት የመንግስት ስራ ይሁን እንጂ ለዚህ አካል ብቻ የምንተወው 

ጉዳይ አይደለም። ወላጆች ልጆቻችንን ልንመክር ይገባል። ወጣቱም በማር የተለወሰ 

መርዝ የሚያቀርብለትን  ጥሪ ሊፈትሸው ይገባል። እያንደንዱ እንቅስቃሴያችን ተጠያቂነት 

ሊያስከትል እንደሚችልም መታወቅ ይኖርበታል። መብት ሁሌም ተጠያቂነት 

እንደሚያስከትልም ማስታወስ ተገቢ ነው።  

ማንም ለሰራው ጥፋት ተጠያቂነትን ማስፈን ካልተቻለ የአገራችን ሰላም ዋስትናው ከጥያቄ 

ላይ የሚወድቅ ይሆናል። በመሆኑም የህግ የበላይነትን ለማስጠበቅ ሁላችንም ከመንግስት 

ጎን ቆመን ይህን ህገወጥ ድርጊት የፈጸሙና ያስፈጸሙትን በመለየት ተገቢው ህጋዊ 

እርምጃ እንዲወሰድባቸው ልናደርግ ይገባል።  
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ኦነግና ግንቦት ሰባት የተባሉት በአሸባሪነት የተፈረጁት  ድርጅቶች በየጊዜው አጀንዳ 

እየፈጠሩ ሕዝብን ከሕዝብና መንግስትን ከህዝብ ጋር ለማጋጨት የማይፈነቅሉት ድንጋይ 

የለም። እነዚህ የጥፋት ሃይሎች በደሃ ድም ተረማምደው በሰላማዊ መንገድ ያጧትን 

ስልጣን በአቋራጭ ለማግኘት ሲሉ ወጣቶችን መጠቀሚያ ለማድረግ መሯሯጣቸው የሚቀር 

ጉዳይ አይደለም። እነዚህን የጥፋት ሃይሎች ስራዎች እየተከታተሉ ከማጋለጥ ጎን ለጎን 

መንግስት የጀመረውን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መፍታት የሚያስችል 

መረሃግብሮችን  ተግባራዊነት ማረጋገጥ ይኖርበታል። የመልካም አስተዳደር ችግሮች 

ሊፈቱ የሚችሉት በሁከትና በብጥብጥ ሳይሆን መንግስትና ህዝብ በቅርበት በመነጋገር 

ነው። ይህ ደግሞ ተግባራዊ በመደረግ ላይ ነው። የተጀመረው የመልካም አስተዳደር ችግር 

ሊፈታ የሚችለው ኢህአዴግ በሚከተለው የሰከነ መስመር እንጂ ኢሳትና ኦ ኤም ኤን  

በሚያራግቡት አሉባልታ አይደለም። ቸር እንሰንብት!  


