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ለተከበሩ የኢትዮጵያ ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ አሕመድ 

 

ዛሬ ያደረጉት ንግግር በተለይ - የተወሰኑ ታጣቂዎች ድብቅ ሴራ ባላቸው 

ግለሰቦች እና ቡድኖች በስሜት ተገፋፍተው ወደ ቤተ መንግስት በመግባት 

እርሶን ለማነጋገር መፈለጋቸው ከህገመንግስታዊ ስርዓት ውጭ መሆኑና ግን 

ደግሞ ብልሃት በተሞላበት መንገድ በማስተናገድ የታሰበውን እኩይ ተግባር 

መክሸፉን እና ይህን ፀረ ህገመንግስት የሆነ እኩይ ተግባር፣ ህዝቡ በንቃት 

ይከታተለው ስለነበር የሆነ ችግር ቢፈጠር የአዲስ አበባ ዙርያ ወጣት እና 

አርሶአደር በቅፅበት ሆብሎ፣ መንግስታችን እንዴት በፀረ ህገመንግስት 
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ሀይሎች እንነጠቃለን በማለት ለመነሳት ተዘጋጅቶ እንደነበር - ለፓርላማው 

የተናገሩትን በጣም ተመችቶኛል፡፡ 

የተከበሩ ጠ/ሚ 

እርስዎ፤  የትግራይ ህዝብ ከሌሎች ወንድም ህዝቦች አብሮ ታግሎ ያሰፈነውን 

ዴሞክራሲያዊና ሕገመንግስታዊ ስርዓት መሰረት በማድረግ ስርዓቱን 

ተከትሎው የጠቅላይ ሚኒስተርነት ቦታ በመያዝዎ የትግራይ ህዝብ በእርሶ 

ላይ ትልቅ ክብር አለው፡፡ የትግራይ ህዝብ ባለፉት 17 ዓመት መራራ ትግል፣ 

ከ60 ሺ በላይ ሰማእታት እንዲሁም ከ100 ሺበላይ የአካል ጉዳት የከፈለው 

የትግራይ ተወላጅ ወደ ስልጣን ለማምጣት ሳይሆን፤ በሕገመንግስቱ በዘረጋው 

ስርዓት መሰረት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ወደ ስልጣን በመምጣት ሁሉም 

የኢትዮጵያ ህዝቦች በእኩል ዓይን በማየት አገራችን ኢትዮጵያ አንድነቷ 

ኣስጠብቆ ሊመራ የሚችል ዜጋ ወደ ስልጣን ለማምጣት ነው እንጂ፡፡   

ለዚህም ነው በአገራችን ባለፉይ 2-3 ዓመታት ሰላም እና መረጋጋት አጥታ 

በተለይ በአማራ እና በኦሮሚያ አከባቢ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ 

በተደራጁ ዘራፊዎች ጥቃት ሲደርስ የነበረ ቢሆንም እርሶ ወደ ስልጣን 

በመጡበት ወቅትም ይህን ብሄር ተኮር ጥቃት ተጠናክሮ በትግራይ ተወላጆች 

ብቻ ሳይሆን በሁሉም እየተዛመተ፤ ስርዓት አልበኝነት እየነገሰ፣ ሕጋዊና 

ሕገመንግስታዊ አሰራር እና አካሄድ በደቦ እና በመንጋ ህግ ተተክቶ ዜጎች 

በጠራራ ፀሃይ በአደባባይ ሲጨፈጨፉ ስለነበር ነው ሓምሌ 21 እና 22፣ 2010 

ዓ.ም. የትግራይ ህዝብ ከጫፍ ጫፍ በመነሳት ሕገመንግስቱ እንዲከበር 

ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን እንዲሁም ብሄር ተኮር ጥቃቶች እንዲቆሙ፣ 

መሰረታዊ የሕገመንግስቱ ያጎናፀፋቸውን መብቶች ሳይሸራረፉ እንዲተገበሩ 

ብሎ የጠየቀው፡፡  
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በዛን ጊዜ የትግራይ ህዝብ ከጫፍ ጫፍ ይህን ጥያቄ ይዞ ሲነሳ፤ አንዳንድ 

የጠባብ እና የትምክህት ሓይሎች በማሕበራዊ ሚድያ በመጠቀም፣ የትግራይ 

ህዝብ ለውጡን እየተቃወመ ነው፣ የትግራይ ህዝብ እና ህወሓት 

አልተደመሩም፣ የትግራይ ህዝብ እና ህወሓት ዶ/ር አብይ አሕመድን 

አልተቀበሉትም በማለት የትግራይ ህዝብ ታግሎ ካረጋገጠው ስርዓት 

ለመለየት ሲሯሯጡ ታይቷል፡፡ ነገርግን እነዚህ ፀረ ሰላም እና 

ፀረህገመንግስት ሀይሎች እንዳሉት ሳይሆን፤ የትግራይ ህዝብ ነገሮቹን በጥሞና 

ሲከታተል የነበረ ሲሆን ሁኔታዎች ወደ አልተፈለገ መንገድ እያመሩ ስለነበር 

መንግስት የህግ የበላይነት እንዲያከብር እና ለሕገ መንግስቱ መከበር በፅናት 

እንዲቆም ለማሳሰብ እና ህዝቡም ለሕገመንግስቱ መጠበቅ ግንባር ቀደም 

ተሰላፊ መሆኑ ለመግለፅ ነበር ሰላማዊ ሰልፍ የወጣው፡፡  

በአሁኑ ጊዜ ወይም ዘመን በኢትዮጵያ ስልጣን የሚያዘው በዓመፅ ወይም 

በሰላማዊ ሰልፍ ወይም በመፈንቅለ መንግስት ሳይሆን ፤ የኢትዮጵያ ህዝብ 

ታግሎ ባረጋገጠው ሕገመንግስት እና ሕገመንግስታዊ ስርዓት ብቻ እና ብቻ 

ነው፡፡ ይህም የትግራይ ህዝብ ጠንቅቆ ያውቃል፣ ለዚህም ነው የታገለው፡፡  

በዚህ መሰረት እርሶ ይህን ስርዓት ተከትለው የመጡ በመሆንዎ የትግራይ 

ህዝብም ልክ እንደ የራሱ መሪ አድርጎ ያዮታል፡፡ ባይፈልጎት እንኳ ከስልጣን 

የማውረድ ፍላጎት ካለውም ህዝቡ ባስቀመጠው ሕገመንግስታዊ ስርዓት እንጂ 

በዓመፅ ወይም በፀሎት አይደለም፡፡ ከህገመንግስቱ ስርዓት ውጭ ስልጣን 

ለመያዝ የሚመጣ ማንኛውም እንቅስቃሴ ለመመከት ግንባር ቀደም ሆኖ 

እንደሚሰለፍ ነበር ባለፈው ሓምሌ 21 እና 22፣ 2010 ዓ.ም. የትግራይ ህዝብ 

ያሳወቀው፡፡ ስለዚህ እነዛ ጥቂት የታጠቁ ወታደሮች መፈንቅለ መንግስት 

ቢያካሂዱ ኑሮ የትግራይ ህዝብም እንደ የቡራዩና የአዲስአበባ ዙርያ ህዝቦች፣ 

ስርዓቱን ለመጠበቅ ግንባር ቀደም ተሰላፊ ይሆን እንደነበር ልገልፅሎት 
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እወዳሎህ፡፡ ሌላውም ጭቁኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ልክ እንደ ቡራዩ እና 

የአዲስአበባ ዙርያ ወገኖች ህገመንግስታዊ ስርዓቱን ለማስከበር ላፍታም 

እንደማያመነታ እምነቴ ነው፡፡  

ስለዚህ እርሶ አንድ ወቅት እንዳሉት የአንድ ብሄር ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ 

ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስተር በመሆንዎ ሕገመንግስቱን ተከትለው እስከመሩን 

ድረስ ሁሉም ሰላም ወዳዱ የኢትዮጵያ ህዝቦች እና ብሄር ብሄረሰቦች ከጎንዎ 

እንደሚ ቆሙ እና እንደቆሙ ላፍታም መጠራጠር የለቦትም፡፡ በመሆኑም 

ህገመንግስት ካስቀመጠው ስርዓት ውጭ እርሶን በማስወገድ ወደ ስልጣን 

ለመምጣት የሚሞክር ማንኛውም ሀይል የአዲስ አበባ ዙርያ ያለው ወጣት 

እና አርሶአደር ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብም ለህገመንግስቱ መከበር 

ከጎንዎ እንደሚቆም ላፍታም መጠራጠር የለቦትም፡፡  

ስለዚህ አሁንም በመደመር ስም የገቡ ፀረ ህዝብ ሀይሎች ህገመንግስቱን 

በሚፈቅደው መንገድ ተጉዞው ስልጣን ማግኘት እንደማይችሉ እነሱ ራሳቸው 

በደንብ የሚገነዘቡት ጉዳይ በመሆኑ፤ እነሱ የሚመርጡት መንገድ የዓመፅ፣ 

የነውጥ፣ የአሉባልታና የበሬ ወለደ ወሬ በማውራት ህዝቡ በተለይ ወጣቱ 

በስሜት በመቀስቀስ ሰላም እና መረጋጋት ታጥቶ መንግስትን ሽባ በማድረግ 

ሕገመንግስቱን በማፍረስ ወደ ስልጣን መምጣት ስለሆነ ለዚህም መንግስት 

በንቃት መከታተል እና የህግ የበላይነት ለማረጋገጥ ቁርጠኛ መሆን 

ይጠበቅበታል፡፡  

እስካሁን እየታዘብነው ያለ ነገር የመንግስት ቁርጠኝነት ያንሳል ብቻ ሳይሆን 

ጨርሶ የለም፡፡ እንዲህ ከሆነ ስርዓታችን አደጋላይ ነው ያለው፡፡ ስለዚህ 

አሁንም ሕገመንግስቱን ለማፍረስ ደፋ ቀና የሚሉ ሀይሎችን አደብ እንዲገዙ 

የማድረግ ሀላፊነት መንግስት መወጣት አለበት፡፡ ከቅንነት በመነሳት የሁሉም 

ዜጋ ጥያቄ ለመመለስ መሞከር አንድም ችግር ሳትፈታ መቅረት ነው 

mailto:hidaseethiopia@yahoo.com
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የትግራይ ህዝብ አሁንም ለሕገመንግስቱ ዘብ እንደቆመ ነው 
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ምክንያቱ ዓቅሙም ብቃትም ስለማይኖር፡፡ ባለው ዓቅም በቅደምተከተል 

በማስቀመጥ ለመፍታት መሞከር፣ የሚቻለው ይቻላል የማይቻለውም 

አይቻልም ብሎ የቅጩን መንገር የሚያስፈልግበት ወቅት ነው ያለነው፡፡ 

ይህን ለማድረግ እና የ100 ሚልዮን ህዝብ ፍላጎት ማሟላት የሚቻለው 

በህገመንግስቱና በሕገመንግስቱ መሰረት ብቻ ነው፡፡ ከሕገመንግስት ውጭ 

የሚንቀሳቀስ ሁሉ ልክ ቀይ መስመር እንዳለፈ ተቆጥሮ አስተማሪና ሁለተኛ 

እንዳይደገም የሚያደርግ ቆራጥ እርምጃ መውሰድ ተገቢ ነው፡፡ 

ለሕገ-መንግስት መከበር ሁሉም ዘብ ይቁም!!!!  

ጥቅምት 8፣ 2011 ዓ.ም. 

ህዳሴ ኢትዮጵያ  
hidaseethiopia@yahoo.com  ; 
 hidaseethiopiaa@gmail.com  
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