
ሰላማዊ ሰልፍ እኮ አመጽ ነው 

ሲራክ ከሚድ ዌስት 

 

ሕዝብ ግፍ ሲበዛበት ያምጻል፡፡ አልገዝም ይላል፡፡ ባጭሩ በበደለው መንግስት ላይ ይነሳል፡፡ አመጹ ወይ ጠመንጃ 
ያስመዝዛል ወይም ጥርስ ያለው ሰላማዊ ትግል ሊሆን ይችላል፡፡ ከመሳሪ ማንገብ የማይተናነሰው ሌላው የመታገያ ዘዴ 
ደግሞ ሰላማዊ ትግሉ ነው፡፡ የሰላማዊ አመጽ ምን እንደሚመስል ለማወቅ ድሮ መወለድ የለብንም፡፡ የስልሳዎቹን 
የኢትዮጵያ ሰላማዊ አመጻዎችን ለማየት ያልበቃው የዘመኑ ወጣት በርካታ ሕዝባዊ አመጻዎችን በቱኒዚያ፣ሊቢያ፣ግብጽ ... 
ዩክሬን በሚገባ ለማየት ችሏል፡፡ ማየት ብቻ ሳይሆን ሰላማዊ ሰልፍ ምን ያህል ጉልበት እንዳለውም ከነመረጃው አይቶታል፡፡ 

ሰላማዊ አመጽ ጨዋነት የተመላበት ሰልፍ ማለት አይደለም፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ጨዋ የሚለው ቃል ያለአግባብ ሆን ተብሉ 
የተወረወር አደናጋሪ ቃል ነው፡፡ የበለጠም እንድንደናገር ይህን ያንብቡ፡-  

 

“ምንም እንኳን የብአዴን የደህንነት ሰራተኞች በአለቆቻቸው ታዘዉ ረብሻና ሁከት ለመፍጠር 
ሙከራ ቢያደርጉም፣ አንድ ሰው ላይ ጉዳት ሳይደርስ፣ አንዲት ጠጠር ሳትወረወር፣ ሰልፉ 
በሰላም ተጀመሮ በሰላም ተጠናቋል። የባህር ዳር ህዝብም ጨዋነቱን፣ አስተማሪነቱን፣ ሰላም 
ወዳድነቱን እና አንዳንድ የሰለጠን ሕዝብ መሆኑ አረጋግጧል።” 

 

ይህን አረፍተ ነገር ያገኘሁት ዘሃበሻ ከተባለው ድህረ-ገጽ ላይ ነው፡፡ ከአረፍተ ነገሩ የምረዳው አማጺው ሕዝቡ ሳይሆን 
መንግስት ይመስላል በተገላቢጦሽ፡፡ የመልእክቱ ይዘት ሊለን የፈለገው የሰላማዊው ሰልፍ ተግባር አመጻ ሳይሆን ሕዝቡ 
ጨዋ መሆኑን ለመንግስት ለማሳየት ይመስላል፡፡ የገዥውን ፓሊሶች ላለማዳከም ሰልፍ ጠሪዎቹ አርጩሜ ይዘው ሕዝቡ 
መንግስት ካሰመረላቸው ቀይ መስመር እንዳይደርሱ ይጠባበቁታል፡፡ ለማስረጃ ወረድ ብሎ ያለውን ፎቶ ይመልከቱ፡፡ 
እንኩዋን ድንጋይ ጠጠርም አልተወረወረም ተብለናል፡፡ “ይህማ ከሆን ለምን በየቀኑ አትሰለፉ” የሚል ቡራኬ ከወያኔ 
ለጨዋው ሰልፈኛ እንደሚሰነዘር ቢገመት ተገቢ ይሆናል። ለተከታታይ ቀናት ምድርን ቀውጢ ያደረገው የዩክሬን ሕዝብ 
በሰላማዊ አምጹ ፕሬዘዳንታቸውን አባረዋል፡፡መንግስቱን አርበተበት እንጅ ባለጌ ወይም ያልሰለጠነ አልነበረም፡፡  ስልጡኑና 
ጨዋው የኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፈኛ በተቃራኒው የወያኔን እድሜ ማራዘሙን እንክደዋለን?  

አመጽ አስጨናቂ መሆን አለበት፡፡ የቱኒዚያ የግብጽ የሊቢያ የዩክሬን , . . ሕዝብ ያሳየን ጠጠር አለመወርወርን አይደለም፡፡ 
መንግስታቸውን የናደ ከጠመንጃ በታች ግን ከጠጠር በላይ የሚወረወረውን ወርውሮ ለድል በቅተዋል፡፡ አመጻቸው መሬት 
አንቀጥቅጥ በመሆኑ መንግስታቸው ሕዝቡ ሰልፍ እንዳይወጣ ያላደረጉት ሙከራ የለም፡፡ ሰልፍ አደረጉ ለመባል ብቻም 
ሰልፍ አልወጡም፡፡ ለወያኔ እንደሚደረገው የሰልፍ ፈቃድ ልመና ማመልከቻም ተጽፎ አይደለም ሰልፍ የሚወጡት፡፡ 
ወይም ላንድ ሰዓት ያውም በመንፈቅ አይደለም ከላይ የተጠቀሱት ሕዝቦች አመጻ ያደረጉት፡፡ “የነብርን ጅራት አይዙ 
ከያዙም አይለቁ” ናቸውና ከነዚህ ሕዝቦች እኛ መማር ከፈለግን፡፡   

 



 

በዚህ ፎቶ የምናየው የሰልፉ አዘጋጆች ሕዝቡ እንዳያምጽ “አርፈህ ቁም” ሲሉት ነው እንጂ በርታ ግፋ ሲሉት አይደለም 
የሚታየው፡፡ ሰላማዊ ሰልፍ ጠሪዎቹ  መፈክር ስለተያዘ ብቻ ለውጥ ይመጣል ብለው የሚያስቡ ይመስላሉ፡፡ “ሕዝብ 
ማፈናቀል ይቁም” የሚለው መፈክር ባመጻ መልኩ ካልቀረበ ከማመልከቻነት ወይም ከልመናነት አይዘልቅም፡፡ መፈክሮቹ 
ተናዳፊ እንዲሆኑ ጠንካራ አመጻ የግድ ይላል፡፡ ይህ ጨዋነት፣ ስልጡንነት ወይም ሰላማዊነት ለጥምቀት ጊዜ ታቦት አጅቦ 
ከሚተም ሕዝብ አይለየውም፡፡ ላንዳንዶቹ የዚህ ጽሁፍ መልእክት ጽንፈኝነት እንደሚመስላቸው አውቃለሁ፡፡ ሚሊዮን ጊዜ 
ስንሰለፍ እንኖራለን እንጂ በእንዲህ አይነቱ የሰለጠነ ጨዋ ሰላማዊ አይነት ወኔ ሰላቢ ስብሰባ ለውጥ የመጣበት ታሪክ 
ወይም ልብወለድ ጽሁፍም አላነበብኩም ዛሬ ባገሬ ከማየው በስተቀር፡፡  

 

ሌላ ጊዜ በሰፊው ስለምመለስበት ለዛሬ በዚህ ልተወው፡፡ 


