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ጠ/ሚ ድ/ር አብዪ አሕመዴ የበለበት ዴስት የሰበሩ ዕሇት 
የሚከተሇው መዘዝ ብዙ ነው 

(ሇተከበሩ የአገራችን ጠ/ሚ ድ/ር አብይ አሕመዴ እና ቡዴናቸው የተሊከ 
አንገብጋቢ መሌእክት) 

*********************** 

የተከበሩ ጠቅሊይ ሚኒስተር ድክተር አብይ አሕመዴ፤ ሰሞኑ በማሕበራዊ 
ሚዴያ እየተወሩ ካለ በጣም በጣም አዯገኛ እና አውዲሚ ተንኮልች ምክንያት 
በማዴረግ ይህን “ጠ/ሚ ድ/ር አብዪ አሕመዴ የበለበት ዴስት የሰበሩ ዕሇት 
የሚከተሇው መዘዝ ብዙ ነው” የሚሌ ርእስ ያሇው መሌእክት ስፅፌልት ሀሳቦ 
ዲግም ይፇትሹታሌ ከሚሌ ተስፊ በመነሳት ነው፡፡ ማንኛውም ዜጋ 
የመሰሇውን ሀሳብ የመግሇፅ ህገመንግስታዊ መብት ተጠቅሜ በአገራዊ ሁኔታ 
መሌእክት በመፃፋ ዜግነታዊ ግዳታዮን የመወጣት ስሜት ይሰማኛሌ፡፡  

በአሁኑ ጊዜ የተከበሩ ጠቅሊይ ሚኒስተር ድ/ር አብይ አሕመዴ የምርጫ ጊዜ 
እንዱራዘም፣ ከጥቂት ተቋዋሚ ሀይልች ዴብቅ ሴራ እያሴሩ እንዯሆነ 
አፇትሌከው ከወጡ መረጃዎች መረዲት ችያልህ፡፡ የመንግስት ሚዴያዎች 
የምርጫ ጊዜ ሇማራዘም ከሚያቀርቡዋቸው ምክንያቶች ውስጥ የዝግጅት እና 
የባጀት ምክንያቶች ሲሆኑም ሲዘረዘሩም ዘመናዊና በቴክኖልጂ የተዯገፇ፣ 
ግሌፅነት እና ተጠያቂነት ባሇው እንዱካሄዴ ካስፇሇገ፣ የቴክኖልጂ ግዢዎች፣ 
የምርጫ መዋቅር እስከ ታች ማቋቋም፣ የህትመት ስራዎች እና መዋቅሩ 
ማሰሌጠን ማብቃት እንዱሁም፣ በሚሌዮኖች የተፇናቀለ ዜጎች ወዯ ቀያቸው 
መመሇስ፣ ሇዚህ የሚሆን ከፌተኛ ባጀት /ካሇፇው ባጀት በ5-6 ዕጥፌ/ መመዯብ 
የሚለ ናቸው፡፡ እነዚህ ነገሮች ዯግሞ በአንዴ ዓመት ተጠቃሌሇው የሚሌቁ 
ስሊሌሆኑ ምርጫው መራዘም አሇበት ይሊለ፡፡  

የተከበሩ ጠ/ሚ ድ/ር አብይ አሕመዴ 

ስሇምርጫ ጉዲይ ሲታሰብ ከዳሞክራሲና ነፃነት፣ ከአገር አንዴነት እና 
እኩሌነት፣ ከህዝብ ብሌፅግናና ዕዴገት ተጣምሮ ካሌታየ ብዙ ትርጉም 
አይሰጥም፡፡  
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እኔ ሇዚች አገር አንዴነትዋን፣ ሰሊምዋን፣ ሌማትዋን እና በአጠቃሊይ የህዲሴ 
ጉዞዋን ማስቀጠሌ የሚችሌ ብቸኛው መንገዴ ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ 
መንገዴ ነው የሚሌ ዕምነት አሇኝ፡፡ ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መስመር 
ተግባራዊ ሇማዴረግ ዯግሞ፤ መስመሩን የሚቀበሌ ህዝብ እና መስመሩን 
መርቶ ሇዴሌ የሚያበቃ አገራዊ መሪ ዴርጅት መኖር አሇበት የሚሌ እምነት 
አሇኝ፡፡ ይሁን እና አሁን ተጨባጭ የአገራችን ሁኔታ ስገመግመው፤  

ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መስመር የሚቀበሌ ህዝብ በተመሇከተ፡-  

ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መስመር በተጨባጭ መሬት ሊይ በመውረደ በርካታ 
የአገራችን ህዝቦች ኑሯቸውን የተቀየረ፣ ዴህነት በአገራችን ባሇፈት 28 
ዓመታት ከግማሽ በሊይ የቀነሰበት፣ የኢኮኖሚ ዕዴገታችን ሊሇፈት 17 
ዓመታት ዴርብ አሀዝ ያዯገበት እንዯሆነና በርካታ የአሇምአቀፌ ተቋማት 
የመሰከሩበት እንዯሆነ ሁለም የሚያየው የሰማው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም ይህን 
የሚቀበሌ ቀምሶ ያጣጣመ ህዝብ መኖሩ ቅንጣት ታክሌ ጥርጣሬ የሇኝም፡፡ 
ስሇዚህ አፌን ሞሌቶ ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መስመር የሚቀበሌ ህዝብ አሇ 
ሇማት እዯፌራል፡፡  

ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መስመር መርቶ ሇዴሌ የሚያበቃ አገራዊ 
መሪ ዴርጅት መኖር በተመሇከተ፡-  

ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መስመር የሚከተሌ ብቸኛው የአገራችን ዴርጅት 
ኢህአዳግ ነው የነበረው፡፡ በዚህም ጊዜ ባሇፈት 28 ዓመታት በአጠቃሊይ 
ስኬታማ ጉዞ ተጉዟሌ ቢባሌም ባሇፈት የቅርብ 4-5 ዓመታት ግን የመበስበስ 
አዯጋ አጋጥሞት እንዯ ወትሮው ከዚህ የዝቕጠት እና የመበስበስ አዘቅት 
ራሱን ማዲን ስሊሌቻሇ፣ ኢህአዳግ የሚሌ ስም ይዞ ውስጡ ግን ኢህአዳግ 
ያሌሆነ አገራዊ ግንባር ይዘን እንገኛሇን፡፡ በ11ኛው ዴርጅታዊ ጉባኤ አዳፓ 
መስመሩ መቀየር አሇበት ብል ይዞ እንዯመጣ እና መጠናት አሇበት ተብል 
በአብሊጫ እንዯተወሰነ በሚዴያ ሰምተናሌ፡፡ ከዛ ቀጥል በተሇይ ከአዳፓ 
የሚናፇሱ ፕሮፖጋንዲዎች ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ እንዯከሰረ የሚገሌፁ 
ናቸው፡፡ ከዚህ መረዲት የሚቻሇው አሁን ኢህአዳግ ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ 
መመስመር ማራመዴ ይቅር አራቱ እህት ዴርጅቶች መዯማመጥና መቻቻሌ 
ብልም መግባባት የማይችለበት ዯረጃ ዯርሰዋሌ ቢባሌ ማጋነን አይሆንም፡፡ 
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ስሇዚ በአሁኑ ሰዓት ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መስመር መርቶ ሇዴሌ 
የሚያበቃ አገራዊ ዴርጅት የሇም ብል አፌን ሞሌቶ መናገር ይቻሊሌ፡፡ 

በክሌሌ በኩሌ ሲታይ በትግራይ ክሌሌ ህወሓት እና የተግራይ ህዝብ 99.99% 
ሇማሇት እዯፌራልህ በሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መንገዴ መተማመን 
ተፇጥሯሌ፡፡ በላልች ክሌልች ግን አፈን ሞሌቶ ስሇ ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ 
መስመር የሚናገር ፖሇቲካዊ ዴርጅት የሚናገር አሇ ወይም የሇም ሇማሇት 
አያስዯፌርም፡፡ 

ስሇዚ ስሇ ምርጫ መራዘም እና አሇመራዘም ህገመንግስቱ በሚፇቅዯም 
መሰረት ቢራዘም ባይራዘም እንዯ ትሌቅ ነገር አሌወስዯውም፤ ብቻ 
ህገመንግስቱ መሰረት ያዯረገ ይሁን ባይ ነኝ፡፡ ሇምን ቢባሌ እንዯ አንዴ 
አብዮታዊ ዳሞክራት ወይም እንዯ አንዴ ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መንገዴ 
የሚያምን ዜጋ የ2012 አገራዊ ምርጫ ቢራዘምም ባይራዘምም በዚህ ምርጫ 
ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መንገዴ የሚከተሌ ብቸኛው ኢትዮጵያዊ የፖሇቲካ 
ዴርጅት ህወሓት ብቻ በመሆኑ፣ ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መስመር 
በሚቀጥለት 5 ዓመታት አገራዊ መስመር ሆኖ እንዯማይቀጥሌ የታወቀ 
ነው፡፡ ህወሓት በትግራይ ክሌሌ ቢያሸንፌም በአገራዊ ሁኔታ ግን እንዯ አጋር 
ሆኖ ነው የሚቀጥሇው የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ ስሇዚህ ይህ ምርጫ ቢራዘምም 
ባይራዘምም ሇህወሓት እና ሇትግራይ ህዝብ ብልም ሇኢትዮጵያ ህዝብ ምንም 
ትርጉም የሇውም፡፡ መራዘሙና አሇመራዘሙ ትርጉም የሚሰጠው ግን 
ከህወሓት ውጭ ሊለ ወይም ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መንገዴ ሇማይቀበለ 
የፖሇቲካ ዴርጅቶች ትርጉም አሇዉ፡፡ እነዚህ ዴርጅቶች እርስ በርሳቸው 
ሇመፍካከር መራዘም ወይም አሇመራዘም ትርጉም አሇው፡፡ ስሇዚ የምርጫው 
መራዘም ወይም አሇመራዘም ጉዲይ የአንደን ፌሊጎት ወይም የላሊውን ፌሊጎት 
ሇማሟሊት አሌሞ ሳይሆን ሕገመንግስቱን በሚፇቅዯው መሰረት ቢፇፀም 
በጣም ተገቢነት አሇው የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡  

የተከበሩ ጠ/ሚ ድ/ር አብይ አሕመዴ 

በማህበራዊ ሚዴያ የሚሰራጩ መረጃዎቹ እንዯሚያሳዩት ግን የምርጫ ጊዜ 
መራዘም ምክንያት እሊይ የተጠቀሱት ሳይሆን፤ ጠቅሊይ ሚንስትር ከጥቂት 
ተቋዋሚዎች ጋር በመመሳጠር ሕገመንግስቱን ቀዲዴድ በምትኩ ጊዝያዊ 
ቻርተር እንዱኖር ሇማዴረግ በቂ ዝግጅት ሇማዴረግ ነው የሚሌ ነው፡፡ እንዯ 
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ጠ/ሚ ድ/ር አብዪ አሕመዴ የበለበት ዴስት የሰበሩ ዕሇት የሚከተሇው መዘዝ ብዙ ነው 

ጠቅሊይ ሚኒስትር ሕገመንግስቱ ባስቀመጠው አሰራር በስሌጣን ሊይ ተቀምጦ 
ሕገመንግስቱን መቅዯዴ ማሇት ምግብ የበሊበት ዴስት ወይም ሰሃን እንዯ 
መስበር ማሇት ነው፣ መዘዙም በጣም አውዲሚ ነው የሚሆነው፡፡   

ሕገ መንግስታችን የአብሮነታችን፣ የአንዴነታችን፣ የመከባበራችን 
የኢትዮጵያዊነታችን ያስተሳሰረን ገመዴ ነው፣ በአሁኑ ሰዓት ህገመንግስት 
ማፌረስ ማሇት በአገር ሊይ የተጠመዯ ቦምብ ማፇንዲት ማሇት ነው፡፡ 
ህገመንግስት እስካሇ ዴረስ ሁለም የህግ የበሊይነት አክብሮ መሄዴ የግዴ 
ነው፡፡ የተከበሩ ጠ/ሚ በአሁኑ ሰዓት እያራመደት ያሇ ነገር /የመዯመር 
ፌሌስፌና/ ሁለም የኢትዮጵያ ህዝቦች ያመኑበት እና የተቀበለት ነው ማሇት 
ኣይቻሌም፡፡ ሁለም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሉቀበለት ይቅር፤ ጠ/ሚኒስትሩና 
ቡደናቸው የመጡባቸው ክሌልችም ሳይቀር ስሊሌተቀበሇው ሰሊም እና 
መረጋጋት የታጣባቸው ቀንዯኛ ክሌልች ሆኖዋሌ፡፡ ከዚህ መረዲት የሚቻሇው 
አሁን በስሌጣን ሊይ ያሇው ቡዴን፣ አንዴ ክሌሌ እንዯ ክሌሌ፣ አንዴ ህዝብ 
እንዯ ህዝብ የሚዯግፇው እና የሚቀበሇው አመራር ነው ማሇት አይቻሌም፡፡  

ግን ዯግሞ በስሌጣን ሊይ ያሇው ቡዴን ህገመንግስቱ ባስቀመጠው መንገዴ 
መጥቶ ስሌጣን ስሇያዘ ሇቡዴኑ ከፌተኛ ተቃውሞ አሇው የሚባሇው የትግራይ 
ክሌሌ ወይም ዯግሞ የትግራይ ህዝብም ቢሆን ሇቡዴኑ ታሊቅ አክብሮት 
አሇው፡፡ ሕገመንግስት መሰረት አዴርጎ የሚሰጠው አመራርም ምንም 
ሳያቅማማም ይቀበሇዋሌ፡፡ ምክንያቱ ሕገመንግስቱን እስከተከበረ ዴረስ 
ያሇውን ሌዩነት ኣቻችል፣ ተቀብል የመኖር ግዳታ ሕገመንግስቱ ስሇጣሇብን 
ነው፡፡ የህግ የበሊይነት፣ ሕገመንግስታዊነት የሚባሇው እንዱህ ነው፡፡  

የተከበሩ ጠ/ሚ ድ/ር አብይ አሕመዴ 

ማንም ከፌተኛ ባሇስሌጣን ጠ/ሚ ጨምሮ፣ ሕገ መንግስት ጥሶ አመራር 
መስጠት ግን አይችሌም፡፡ አገር መምራት ይቅር አንዴ እርምጃም መራመዴ 
አይችሌም፡፡ ሕገመንግስት ተጣሰ ማሇት በቃ ጠቅሊይ ሚንስትር እንዯ 
ማንኛውም ተራ ሰው ሆነ ማሇት ነው፡፡ ሕገመንግስት ተቀዲዯዯ ማሇት ጠ/ሚ 
በማንኛውም የአገር ወይም የህዝብ ጉዲይ እንዯ ማንኛውም ዜጋ አስተያየት 
ከመስጠት ውጭ አመራር መስጠት አይችሌም ማሇት ነው፡፡ አንዴ 
ሻምበሌ/ሻሇቃ ሙለ አጃቢ ሉኖረው ቀርቶ አንዴም ወታዯር ሉጠብቀው 
አይችሌም፡፡ ጠቕሊይ ሚኒስተር ድ/ር አብይ አሕመዴ ሕገመንግስቱ የጣሱና 
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ጠ/ሚ ድ/ር አብዪ አሕመዴ የበለበት ዴስት የሰበሩ ዕሇት የሚከተሇው መዘዝ ብዙ ነው 

የቀዲዯደ ዕሇት ጠ/ሚኒስተርነትም አብሮ ተቀዲዯዯ ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም 
ጠ/ሚሩ በቃ በቤተሰብ-ህግ ቤተሰባቸው ብቻ ነው መምራት የሚችለት፡፡ ይህ 
ህገመንግስት በከፌተኛ የህዝቦች መስዋእትነት የተገኘ፣ በዳሞክራሲያዊ 
መንገዴ በህዝቦች ተሳትፍ የፀዯቀ እንዯመሆኑ መጠን በአንዴ ግሇሰብ ወይም 
በአንዴ ቡዴን /ሇምሳላ ኦሮማራ/ በጀብዯኝነት ሉፇርስ/ሉቀዲዯዴ 
አይችሌም፡፡  

ሕገመንግስቱ የተቀዯዯ ዕሇት ኢትዮጵያ የምትባሌ አገር አትኖርም፣ የውጭ 
ጣሌቃ ገብነት በሩ ተበርግድ ይከፇታሌ፣ ጠ/ሚ ማንንም የመንግስት መዋቅር 
መምራት አይችሌም፤ መምራት አሌቻሇም ማሇት ዯግሞ 9 ክሌልች 
የየራሳቸው መንግስት ይዞ በየመንገዲቸው ይሄዲለ ማሇት ነው፡፡ እያንዲንደ 
ክሌልች ከፇሇጉት የውጭ መንግስት ግንኝነት ይፇጥራለ ማሇት ነው፡፡ 
እያንዲንደ ክሌሌ የየክሌሊቸው የፀጥታ ሁኔታ ሇመጠበቅ ሲባሌ ያሌተመጣጠነ 
ሀይሌ ይኖራቸዋሌ ብልም በዴንበር እና በወሰን ሰበብ ወዯ ግጭት ይገባለ 
ማሇት ነው፡፡ ትግራይ ክሌሌ በወሌቃይት እና በራያ ከአማራ ክሌሌ ጋር 
ይጋጫሌ፤ አማራ ክሌሌ ከአፊር ከኦሮሚያ፣ ከቤንሻንጉሌ ክሌልች በተመሳሳይ 
ምክንያት ወዯ ግጭት ይገባሌ፣ ኦሮሚያ ክሌሌ ከሶማላ፣ ከአፊር፣ ከዯቡብ 
ክሌልች፣ ጋምቤሊ ክሌሌ፣ ከዯቡብ እና ከቤንሻንጉሌ ክሌልች በአጠቃሊይ 
ያየምንፇራም አርማጌድን ይከሰታሌ ማሇት ነው፡፡  

ሕገመንግስቱ ከላሇ የሚያዝዝ ጠ/ሚ የሇም፤ የሚታዘዝ መከሊከያ የሇም፣ 
የሚታዘዝ ዯህንነት የሇም፣ የሚታዘዝ የመንግስት መዋቅር የሇም፣ የሚታዘዝ 
የህዝብ ሃብት አይኖርም ማሇት ነው፡፡ ምክንያቱ እነዚህ የህዝብ እና 
የመንግስት ተቋማት የቆሙት፣ የሚተዲዯሩት፣ የሚያዝዙትም የሚታዘዙት 
በህገመንግስቱ ብቻ በመሆኑ፡፡  

የተከበሩ ጠ/ሚ ድ/ር አብይ አሕመዴ 

እርስዎ ምንም እንኳ ሇአገራችን መሪ ሇመሆን በህፃንነትዎ ትንቢት 
ስሇተነገርዎና ትንቢትዎ ሇመተግበር ከፌተኛ ተጋዴል ያዯረጉ ጠ/ሚ 
ቢሆኑም፣ እንዯ አጼ ሀ/ስሊሴ ስዩመ እግዚኣብሄር አይዯለም፣ ኢትዮጵያን 
ሇመምራይ በመሇኮታዊ ሀይሌ አይዯሇም የመጡት፡፡ እርስዎ ጠ/ሚ ድ/ር 
አብይ አሕመዴ ወዯ ስሌጣን የመጡት በሕገመንግስቱ መሰረት ባስቀመጠው 
አሰራር ሕገመንግስቱን ኣክብረው እና ተከትሇው ነው ስሌጣን ሊይ 
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የተቀመጡ፡፡ ጠ/ሚ ድ/ር አብይ አሕመዴ ወዯ ስሌጣን የመጡት 
በሕገመንግስቱ መሰረት በኢህአዳግ ምክርቤት 108 ሇ 59 ዴምፅ አሸንፇው 
ነው፡፡ ስሇዚህ ጠ/ሚ ድ/ር አብይ አሕመዴ የበለበት ሰሀን ይሰብራለ ወይም 
ሕገመንግስቱ ይቀዲዴዲለ የሚሌ አስተያየት ምክንያታዊ ሉሆን አይችሌም፡፡ 
ጠ/ሚ ሕገመንግስቱን ቀዲዴዯው ጣለት ማሇት ስሌጣናቸውም ጭምር 
ቀዲዴዯው ጣለት፣ ኢትዮጵያም በዘጠኝ ሰነጣጥቀው በታተንዋት ማሇት 
ስሇሆነ፡፡ ሴራው እውነት እርስዎ እውን ካዯረጉት የኢትዮጵያ ዕጣፇንታ 
በጎበዝ አሇቃ መመራት ማሇት ነው፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ ኢትዮጵያ ሌክ እንዯ 
ሶማሉያ በ1980ዎች የነበረ የእርስ በርስ ዕሌቂት ታስተናግዲሇች ማሇት ነው፡፡  

የተከበሩ ጠ/ሚ ድ/ር አብይ አሕመዴ 

ህገመንግስት መቀየር አሇበት የሚሌ እምነት እንኳ ቢኖርዎት፣ ሰሊማዊና 
ዳሞክራሲያዊ በሆነ መንገዴ ብቻ ሲሆን አገራችን አንዴነቷን፣ ሰሊሟን፣ 
ሌማትዋን አስጠብቃ ትቀጥሊሇች፡፡ ሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ መንገዴ ማሇት 
ዯግሞ ህገመንግስቱ ባስቀመጠው መንገዴ ብቻና ብቻ ነው፡፡ ሕገመንግስቱ 
ያስቀመጠው መንገዴ ዯግሞ በያንዲንደ የክሌሌ ምክር ቤት ቢያንስ ከ2/3 
በሊይ ዴምፅ ሲገኝ እና በተወካዮች ምክርቤትም ቢያንስ ከ2/3ኛ ዴምፅ በሊይ 
ሲገኝ ብቻ ነው፡፡ ከሁሇቱም አንደ ካሌተሟሊ በቃ ሕገመንግስቱ ሉቀየር 
ወይም ሉሻሻሌ አይችሌም፡፡ ሇምሳላ አንዴ ክሌሌ እንበሌ የትግራይ ክሌሌ 
በሕገመንግስት የማሻሻያ ሃሳቦች ከቀረቡት 5 አንቀፆች ውስጥ 4ቱ ተቀብል 
አንደ ካሌተቀበሇው እና ላልች ክሌልች 5ቱ ከተቀበለት 4ቱ ተግባራዊ 
ሆኖው አንደ ግን ተግባራዊ ሳይሆን በነባሩ ሕግ ይቀጥሊሌ ማሇት ነው፡፡ 
በዚህ ጊዜ ምናሌባት መቀየር የፇሇገው አካሌ ማዴረግ የሚችሇው ጊዜ ወስድ 
ሀሳቡን አንሸራሽሩ በህዝብ ተቀባይነት እንዱኖረው ማዴረግ እንጂ ማስገዯዴ 
አይችሌም፡፡ ከዚህ ውጭ ሇመሄዴ መሞከር ግን በአገር እና በህዝብ ከፌተኛ 
ውዴመት ማስከተሌ ማሇት ነው፡፡ ከዚህ ሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ መንገዴ 
ውጭ ሇመሄዴ ከተሞከረ፣ የትግራይ መንግስትና ህዝብ በሕገመንግስቱ አንቀፅ 
39 የመገንጠሌ መብቱ ያረጋግጣሌ ማሇት ነው፡፡ ይህ ካሌሆነ ወዯ ጦርነት 
ተገባ ማሇት ነው፡፡ ስሇዚ የኢትዮጵያ ህዝቦች በከፌተኛ መስዋእት 
ያረጋገጡት ሕገመንግስት ቀዲዴድ መጣሌ ይቅር እና አንዴ አንቀፅም 
ሇመቀየር ሕገመንግስቱ ካስቀመጠው አሰራር ውጭ መሄዴ ማሇት ከፌተኛ 
ችግር መፌጠር ማሇት እንዯሆነ በዯንብ እንዱገነዘቡሌኝ እፇሌጋልህ፡፡ 
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ስሇዚ የተከበሩ የአገራችን ጠቅሊይ ሚኒስተር ድክተር አብይ አሕመዴ፣ 
እየተከተለት ያሇውን ጠቅሊሊ ኣካሄዴ፤ የሚወደት እና የሚቀበለት ዜጎች 
እንዲለ ተቀብየ/አውቄ፣ በዛው ሌክ እኔ ፀሀፉው ጨምሮ በሚሉዮኖች ዘንዴ 
የሚጠለት እና የማይቀበለት እንዲለ ሊረጋግጥልት እፇሌጋል፡፡ ነገር ግን 
በትግርኛ “ምእንቲ እዛ መጎጎ ትሕሇፌ እዛ አንጭዋ” እንዯሚባሇው ዕሬት 
ዕሬት ቢሇንም ሕገመንግስቱ እስካከበሩ ዴረስ፣ ሇሕገመንግስቱ ብሇን 
እናከብሮታሇን፣ ጠቅሊይ ሚኒስትራችን ብሇን እንቀበልታሇን፡፡ ሕገመንግስት 
የቀዲዯደት ዕሇት ግን የኛ ብቻ ሳይሆን የማንም ኢትዮጵያዊ ጠ/ሚ 
እንዲሌሆኑ ማወቅ አሇቦት፡፡ ስሇዚህ የታሰበው ሴራ እውነት ከሆነ አንዳ 
ሁላቴ ብቻ ሳይሆን ሺ ጊዜ ወይም ከዛ በሊይ ጊዜ ዯጋግመው እንዱያስቡበት 
እጠይቃሇሁ፡፡ ሇምንወዲት ኢትዮጵያ አገራችን ሲለ እንዲይሞክሩትም 
እማፀኖቷልህ፡፡ 

  

በአሁኑ ሰዓት ህገመንግስት ማፌረስ ማሇት በአገር ሊይ የተጠመዯ 
ቦምብ ማፇንዲት እና አገርን ብትንትንዋ ማውጣት ማሇት ነው!!! 

 

ህዲሴ ኢትዮጵያ 

ግንቦት 24፣ 2011 ዓ.ም. 

አስተያየት በ hidaseethiopia@yahoo.com and/or hidaseethiopiaa@gmail.com   
ማዴረስ ይቻሊሌ  
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