
       በጁላይ 14 ቶሮንቶ ካናዳ የተጠራው ሰላማዊ የተቃውሞ ስልፍ ላይ አሰተያየት 

          ኃይለ ልዑል በቃሉ 
       ብራምፕተን፤ ኦንቴሪዮ 

 

 

በቅርቡ በኢትዮጵያ የተለያዩ ከተሞች በጽንፈኞችና ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች በነዋሪዎች ላይ የተካሄደውን የሕዝብ ፍጅት ወይም 
(ጄኖሳይድ) በማውገዝና ህይወታቸውን በአስቃቂ ጭፈጨፋ ላጡት፣ ለቆሰሉትና ለወደመው ከፈተኛ ንብረት ሃዘናቸውን ለመግለጽ 
የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ባደረገው ጥሪ መሰረት፤ እኔም እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ሀዘኔን ለመግለጽ እና ለመቃወም 
በስፍራው ተገኝቼ ስለነበር በተቃውሞው ሰልፍ ላይ አስተያዬቴን ለመስጠት ይህቺን ጽሁፍ ሳቀርብ የሚመለከተው ከፍል ሁሉ 
መስተካከል ያለበትን ጉዳይ ወደፊት እንዲያርም በቅነነት ለመጠቆም ነው፡፡ 

ከተቃውሞ ሰልፍ ጠንካራ ጎን ወይም በጎ ስራ ብነሳ፤  

1/ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ይህን አስቃቂ የወገን ጭፍጨፋን አስመልክቶ ለተቃውሞ ሰልፍ ጥሪ በማቅረቡና ህዝቡን 
በማሰባስቡ በጣም ሊመሰገን ይገባዋል፡፡ 

2/ የተቃውሞ ሰልፉ በተጠራበት ሰዓት አክብሮ ሕዝቡ ስለተገኘ እስየው ያስኛል፡፡ ከዚህ በፊት ከነበሩት የተቃውሞ ሰልፎች ይበልጥ 
ቁጥሩ የበዛ ኢትዮጵያዊ ተገኝቷል፡፡ እንዲያ ነው ጀግናው የቶሮንቶ ኢትዮጵያዊ! ያኮራል፣ ያስደስታል፡፡ በማህበሩም ወይም ባዘጋጅ 
ከፍሉና የተቃውሞ ተሳታፊዎች ሰልፉ በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማዎች አሽብርቋል፡፡ ደምቋል፡፡  

3/ የማህበሩ ፕሬዚዳንትም በተቃውሞ ሰልፉ መጀመሪያ ላይ ባደረጉት አጠር ያለ ንግግር በኢትዮጵያ ሰላማዊ ኢትዮጵያኖች ላይ 
ጭፍጨፋ ያደረጉ ጽንፈኞችን በማውገዝና ለሞቱት ወገኖቻችን የተሰማቸውን ሀዘን በመግለጽ፣ ለተቃጠሉትና ለወደሙት ንብረቶችም 
ቁጭታቸው አሰምተዋል፡፡ ሊወገዝ የሚገባው የሽብርተኞች ተግባር ልናወግዝና ተቃውሟችንን ለማሰማት ነው የተሰባሰብነው በማለት 
የተቃውሞ ሰልፉን አቋም ገልጸዋል፡፡ 

4/ የተያዙት በርካታ መፈክሮች ትክክለኛና ወቅታዊውን ሁኔታ ያገናዘቡ መሆኑን መጥቀሱ አግባብ ነው፡፡ ከተያዙት መፈክሮች መካከል 
ጥቂቶቹን ባነሳ፤ 

• በኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት የፈጸሙ ወንጀለኞች ባስቸኳይ ለፍረደ ይቅረቡ! 

• የጎሳ ፖለቲካ የዘር ፈጅት መሰረት ነው! 

• STOP GENOCIDE IN ETHIOPIA! 

• ETHNIC POLITICS IS THE ROOT CAUSE OF GENOCIDE! 

• ኢትዮጵያ ዳግማዊ ሩዋንዳ አትሆንም! 

• በኦነግ ሽኔ የተጋቱት 17ቱን የደምቢዶሎ ዩንቨርስቲ ተማሪዎች መንግሥት ባስቸኳይ ያስለቅቅ! 

• ፍትሕ ለተጎዱ ወገኖች! 
እና ሌሎችም ብዙ በርካታ መፈክሮች ተይዘዋል፡፡ 

ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የተቃውሞ ስልፉ ደካማ ጎኖችን እጠቅሳለሁ፤ 

1/ የተቃውሞ ሰልፉ ላይ ከኢ/ያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶም ሆነ ከሙስሊሙ የሃይማኖት መሪዎች አንድ እንኳን ባለመገኘቱ በጣም 
አዝኛለሁ፤ እጅግ በርካታ ኢትዮጵያውያን ሲገኙ አልስሙም ማለት ያዳግታል፡፡ እንደ ሃይማኖት መሪዎችና መንፈሳዊ ኃላፊነታቸው  
ተገኝተው ሕዝብን ማጽናናት ፈጣሪያቸውንም መለመን፣ እንደዜጋ በወገናቸው ላይ የሚደርስ ጥፋትን ማውገዝ ይጠበቅባቸው ነበር፡፡ 
በዚህ ሀዘን ጊዜ ካልተገኙ መቼ ሊገኙ ነው? ቸግር ቢገጥማቸው እንኳን መልዕክተኛ መላክም ይችሉ ነበር፡፡ 

2/ (ከማህበሩ መሪዎች ውጭ) የሀዘንና የቁጭት ንግግር እና መፈክር ከሚያሰሙት፣ እንዲሁም ፕሮግራሙን እየመሩ ከነበሩት የታስክ 
ፎርስ ተወካይ አቶ ሳህሉ በቀር ከወጣቶች፣ ከሴቶች ወይም ከአዛውንቶች ተናጋሪ እንግዶች ንግግር ይኖራል ብዬ ጠብቄ ነበር፡፡  
ወደፊት እንዲታረም ቢደረግ መልካም ነው፡፡ በከተማው ያሉ ምሁራንስ ድምጻቸውን ያጠፉበት ምክንያት ለምንድነው? በዚህ የሀዘንና 
የህዝብ እልቂት ጊዜ ድምጻቸውን አጥፍተው ማሳለፋቸው ምነው ያሰኛል፡፡ ያሳዝናል፡፡  

3/ የካናዳ ባለሥልጣኖች እንዲገኙ ቢያንስ ያካባቢው የፓርላማ አባል እንዲገኙ፣ እንዲሁም የካናዳ ሚዲያዎች እንዲዘግቡ ጥሪ 
አለመደረጉ፣ ለካናዳ መንግሥት ደበዳቤ አለመጻፉ፣ ለሰብዓዊ መበት ተሟጋቾች እና ለአለም አቀፉ ሕብረተሰብ የተካሄደው ጭፈጨፋ 
እንዲሰማ አለመደረጉ ድክመት ነው፡፡ ጥሪ ተደርጎ ባይመጡ ኖሮ ማህበሩ ይገለጽልን ነበር በማለት ነው፡፡ 



4/ የሰልፉ ቦታ ምርጫ የተሻለ ሊሆን የሚችለው መሃል ቶሮንቶ ከተማ፣ ማዘጋጃ ቤቱ ወይ አደባባይ ላይ ቢሆን ይመረጥ ነበር፡፡
እንዲሁም በጠባብ የእግረኛ መሄጃ ከሚሆን ይልቅ መንገድ ተዘግቶ እንዲደረግ ፈቃድ መጠይቅ ሲገባ አልተደረገም፤ ሰለሆነም 
በተጣበበ የእግረኛ መንገድ ላይ ደጅ በየሬስቶታንቱና ካፌው ከተቀመጡት ስዎች ጋር እንዲሁ የጋርቤጅ መሰብስቢያ ቀን ሰለነበር 
ካጋርቤጅ ቢን ጋር እየተጋፋን ለመሄድ ተገድደናል፡፡ በተጣበበ መንገድ ላይ መጋፋቱም ለወቅቱ የኮረና በሽታ የሚያጋልጥ ሁኔታም 
ነበር የተፈጠረው፡፡ ፈጣሪ ይጠብቀን ልበል፡፡ ‘ዳውን ዳውን ኢ/ያ’ ያሉት ጸረ ኢትዮጵያ ቡድኖች እንኩዋን ዋና መሀል ከተማ ላይ 
አድርገዋል፡ ለወደፊቱ ቢታሰብበት የተሻለ ይሆናል! 

5/የተቃውሞ ሰልፉ ወገኖቻችን በአስቃቂ ሁኔታ ተርደው፣ ተቆራርጠው፣ ሬሳቸው ተጎትቶና ተሰቅሎ፣ በመቶ የሚቆጠሩ ቤቶች፣ 
ህንጻዎች፣ ንግድ ቤቶች እና ትምህርት ቤቶች ተቃጥለውና ወድመው፣ ሕዝቡ በቤተክርስቲያን እና ስው ቤት ተጠልሎ ሀዘን ላይ እያለን 
የተቃውሞ ሰልፉ ተሳታፊ ወጣቶች ‘አያ ሆ ሆ ማታ ነው ድሌ’ን እየጨፈሩ ከፊት ሲመሩ መስማት የሚሰቀጥጥ ሆኖ አግኝቸዋለሁ 
በግሌ፡፡ ያማል፡፡ ተስማሚ የሆኑ ኢትዮጵያዊነትን የሚስብኩና የሚያበረታቱትን መዝሙሮች ወይም ዘፈኖችን መሰማታቸውን 
አይደለም የምቃወመው፡፡ ልክ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድናችን ያሽነፈ ይመስል ነበር ጭፈራው፡፡ ብዙ ልምድ ያለው ግብረ ኃይሉ 
አቅጣጫ መጠቆምና መምራት ወጣቶችን ማስተማር ይጠበቅበታል፡፡ 

6/ሰልፈኛው በመንገድ ጉዙ ላይ ዝብርቅርቅ ያለ፣ በግለሰቦች የግልና የፖለቲካ አመለካከት ግጭት የተሞላ ነበር ብል ማጋነን 
አይሆንብኝም፡፡  

  አንዲት የኢዜማ ደጋፊ ነች የተባለች ሴት ሰልፈኛው የያዘውን መፈክር ከልካይና ቀዳጅ ሆና ስትበጠብጥ ነበር፡፡ ‘እስክንድር 
ይፈታ ለምን ትላላችሁ? እኛ ለሱ አይደለም የወጣነው’ ደግሞስ ‘የአማራ ጄኖሳይድ መፈክር እንዴት ይባላል’፣ ‘ሁሉም ላይ ነው 
ጄኖሳይድ የተካሄደው‘ በማለት የግለሰቦችን የሀሳብ የመግለጽ ነጻነትን ስትቃወም ተሰምቷል፡፡ ሰለ ጄኖሳይዱ በእንግሊዝኛ የተጻፈ 
መፈክር ከያዘች ሴት ላይ ‘አንቺ የያዝዢው መፈክር የኦሮሞዎች ጥያቄ ነው’ ብላ ቀምታ ቀዳዳለች! በጣም ጸረ ዲሞክራቲክ ስራ ነው 
የግልን አመለካከት በሌላው ላይ መጫን፡፡ ያሳፍራልም፡፡  

እንዲሁም አንድ ግለሰብ ‘ኢትዮጵያን እናድን’ የሚል ጽሁፍ ለሰልፈኞች ሲያድል ‘ አንተ የጽንፈኞች ወይም የወያኔዎች ደጋፊ 
ወያኔ ነህ እንዴት አብይን ተቃወማለህ?’ በማለት ያዙኝ ልቀቁኝ በማለት ሲያንገላቱት፣ ለመደባደብ ሲጋበዙና ለፖሊስም ሲጠቁሙ  
አላስፈላጊ ግጭቶችን ሲፈጥሩ፣ ካናዳ እየኖሩ የግለስቦችን የመግለጽ ነጻነት ሲጋፉ፣ የድርጅታቸውን ዓላማ ብቻ በሌላው ላይ ለመጫን 
ሲሞክሩና ጸረ ዲሞክራቲክ አቋማቸውን ሲገልጹ ታይተዋል፡፡  

ሕዝብ ሲታረድ፣ ከተማ በእሳት ሲጋይ የመንግሥት ፖሊሶች፣ ልዩ ኃይሎችና እና መከላከያ ቁጭ ብሎ ሲያይ የመንግሥት 
ባላሥልጣኖች ኃላፊነታቸውን ባለመወጣታቸው ተጠያቂ ናቸው፡፡ ኃላፊነት ቦታ ላይ ሆኖ ኃላፊነትን አለመወጣት ከአጥፊዎች ጋር 
መተባባርን ከማሳየት ወጭ ምን ሊባል ይቻላል? ሰለሆነም መንግሥትንም መጠየቅ የሕዝብ መብት መሆኑን የማያውቁ እንዲሁም 
ጃዋርን እና እስክንድርን መለየት ያልቻሉ ፖለቲከኞች ናቸው ሲያስቸግሩ የታዩት፡፡ የተቃውሞ ሰልፉ የሕዝብን ጭፍጨፋና ያገር 
ጥፋትን ለማውገዝና ሀዘናችንን ለመግለጽ እንጂ ለአብይ የድጋፍ ሰልፍ አልነበረም በተበተነልን የማህበሩ የተቃውሞ ስልፍ ጥሪ 
መሰረት፡፡  ማህበሩ ያወጣውን ጥሪ ማየት ይቻላል፡፡ ለሁሉም ቦታና ጊዜ አለው፡፡ አብይን መደገፍ የግለሰብ መብት ሲሆን መቃወምም 
የግለሰብ መብት ነው፡፡የቶሮንቶን ስም በረብሻ እንዲነሳ ለተቃውሞ የወጣውን ሰልፈኛ ዓላማ የተሳሳተ እንዲመስል ጥቂት ግለሰቦች 
የተቃውሞውን ሰልፍ ዓላማ ጥላሽት ቀብተዋል፡፡ ሁሉንም የሚያሰባስበውን የማህበሩንም ስም በወቀሳ አስነስተዋል፡፡ ኃላፊነቱና 
ተጠያቂነቱ ግን የጥቂት ፖለቲካ አዋቂ ነን የሚሉ ጸረ ዲሞክራቲክ ግለሰቦች ነው እንዳየሁት፡፡  

ይህን አስተያየት ስሰጥ በኢትዮጵያዊነታቸው ለአመታት ለሰብዓዊ መብት መጣስ የተቃውሞ ድምጽ ሲያስሙ ለነበሩት የኢትዮጵያ 
ማህበር፣ የሰልፍ አስተባባሪዎችና ሰለ ኢትዮጵያ ሲጮኹና ሲታገሉ ለቆዩት ወገኖች ከበሬታዬንና ምስጋናዬን ሳቀርብ፤ መታረም ያለበትን 
እንድናርም፤ ስልፍ ሲጠራም ልምድ ያላቸው የተለያዩ ክፍሎች ተሳታፊ ቢሆኑበት፣ በፕሮግራምና በእቅድ በቂ ዝግጅት እንዲደረግ፤ 
ከድርጅት ትኩረት ይልቅ ሁሉንም በሚያሰባስብ ኢትዮጵያዊነት ላይ ብቻ ያተኮረ፤ ማህበሩንም በጎ ስራ በስራልን ለኃላፊነት ተጠያቂ 
እንዳይሆን መጠበቅና መርዳት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ስራ መሆን ሰላለበት ያንን ለማሳሰብ ነው፡፡ አመስግናለሁ፡፡ 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቅልን! 

ጁላይ 19 ቀን 2020 

 


