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የዜግነት ግዴታችን እንወጣ! 

ጌታቸው ብ  10-10-16 

ውድ አንባቢያን! ትላንት መስከረም 29/2009 ዓ.ም መንግስት ያወጀውን የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ ስሰማ 

የፈጠረብኝን ስሜት ተከትሎ እንደ ማንኛውም አገር ወዳድ ዜጋ የተሰማኝን ስሜትና የታዩኝን ስጋቶች መፃፍ 

ይኖርብኛል በሚል እምነት የፃፍኩት ፅሁፍ እንደሆነ ለመግለፅ እወዳለሁ።  

ውድ የአገሬ ልጆች! አሁን ያለንበት ወቅት በስሜት እየተጔዝን በስማ በለው መናድ ያለብን አይመስለኝም። ቆም 

ብለን ማሰብ ያስፈልገናል! መረጃዎችን በአግባቡ መተንተንና አገራዊ ፋይዳዎቻቸውን ማዬት ይኖርብናል። ቀዳሚው 

ነገር ሰላም ነውና ሰላማችንን ለማወክና ልማታችንን ለማደናቀፍ ሌት ተቀን እየሰሩ ላሉ ጠላቶቻችን መሳርያ መሆን 

የለብንም! በተለያዩ የማህበረሰብ ገፆችና ሚዲያዎች እየተናፈሱ ያሉ ወሬዎች ለተነተነና በሰከነ መንፈስና አእምሮ 

ላስተዋለ አገር ወዳድ ዜጋ ጠላቶቻችን ምን እንደ ደለቱብን መገንዘብ አይሳነውም። የጠላቶቻችን የመጀመርያም 

የመጨረሻም ግብ የአገራችን ሰላም መናድና ልማታችንን ማደናቀፍ ነው።የጠላቶቻችን ራእይ የኮሰመነችና አቅመቢስ 

ኢትዮጵያን ማዬት ነው። እነደነ ጃዋር ያሉ በግብፃውያን ሳንባ ለሚተነፍሱና በነሱም ጭንቅላት ለሚያስቡ የዘቀጡ 

ፖለቲከኞች ለአፍታም ቢሆን ተታለን የአገራችንን ሰላም ማደፍረስ የለብንም።  

ውድ የአገሬ ልጆች! ለሰላም ዋጋ እንስጥ። ሰላም ካለ መነጋገርና መግባባት ይቻላል፤ ሰላም ካለ እድገትና ብልፅግና 

ይኖራል፤ ሰላመ ካለ መማርና መመራመር ይቻላል፤ ሰላም ካለ ወጥቶ መግባትና በየትኛውም ቦታ መስራት እንዲሁም 

ሰርቶ ማደር ይቻላል፤ ሰላም ካለ መልካም አስተዳደር ማስፈን ይቻላል፤ ሰላም ካለ ልማት ይኖራል፤ ሰላም ካለ 

የመሰረተ-ልማት ዝርጋታ ይኖራል፤ ሰላም ካለ ዴሞክራሲ እንዲያብብ ማድረግ ያቻላል። ሰላም የሁሉም መሰረት ነውና 

የሰላም ዋጋ ከፍተኛ ነው። ሰላም በቀላሉ የሚገኝ ጉዳይ አይደለምና ከፍተኛ መስዋእትነት ይጠይቃል። ስለሆነም 

ሁላችንም ለሰላም ዘብ መቆም ይኖርብናል። በተለያዩ አገሮች በተግባር እንዳየነው ሰላም ባለመኖሩ ህዝባቸው 

እየታመሰና ህልውናው እየመነመነ ይገኛል። በሊብያና ሶርያ የተከሰተ ብጥብጥና አገር የማፍረስ ሁኔታ በአገራችን 

እንዲከሰት በፍፁም መፍቀድ የለብንም። እነጁዋር ለአገራችን የደገሱላት ድግስ የጥፋት ድግስ ነው። እነጁዋር 

ለኢትዮጵያችን የሚመኙት ምኞት የሊብያና የሶርያ እጣ ፈንታ ነው። አስተሳሰባቸው ሰይጣናዊ ነውና ልንቃወማችውና 

ልናወግዛቸው ይገባል። ጥብቅናቸው ለግብፅ ልእልና ነውና ባንዳና ከሃዲዎች ናቸው።   

 ውድ ያገሬ ልጆች! ይመስለኛል በአሁን ወቅት ኢትዮጵያውያን ሁለት አማራጮች አሉን። አንድም ሰላማችንን 

በማስጠበቅ የጀመርነውን ልማት ማስቀጠልና ህዳስያችንን ማረጋገጥ አልያም ጠላቶቻችን ወደሚፈልጉት ንትርክና 

ብጥብጥ ውስጥ ገብተን እርስበርስ ተላልቀን ወደ ድህነት መቃመቅ መመለስ። ኢትዮጵያን ለምንወድና የኢትዮጵያን 

ብልፅግና ለምንመኝ ዜጎች ምርጫችን የመጀመርያው ስለመሆኑ አያጠራጥርም። ስለሆነም ሰላማቸንን ለማደፍረስ 

በሚንቀሳቀሱ ጠላቶቻችን ተታለንና በስሜት ተገፋፍተን የጥፋት መንገድ መከተል የለብንም። ልንቃወማቸውና አደብ 

ግዙ ልንላቸው ይገባል። ጦርነትና ብጥብጥ የሚያስከፍሉን ዋጋ ከፍተኛና ዘግናኝ በመሆኑ ለሰላም ጥብቅና መቆም 

ያስፈልገናል። በሁከትና በብጥብጥ ያደገና የለማ አገር የለምና ሁከትና ብጥብጥ የሚፈጥሩ ሃይሎችን መታገል 

ይኖርብናል። እነዚህን የጥፋት ሃይሎች በማውገዝና በማጋለጥ የዜግነት ግዴታችን መወጣት አለብን።ውጭ አገር ሁነው 

እኛን በማበጣበጥና እርሰበርሳችን በማጋጨት የፖለቲካ ትርፍ ለማትረፍ ላይ ታች ለሚሉ ሁሉ እርቃናቸውን 

በማውጣት ልንቃወማቸው ይገባል። ስለ አገራቸው ተጨባጭ ሁኔታ በቂ መረጃ ሳይኖራቸው በስሜት ተገፋፍተው 
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የጥፋት ሃይሉን የተቀላቀሉ ኢትዮጵያውያንም ስለአገራቸው ትክክለኛ መረጃ ልንሰጣቸውና ከጥፋት ጎዳና ራሳቸውን 

እንዲያወጡ ልንደግፋቸው ይገባል።    

 ውድ የአገሬ ልጆች!ሰላም ከውስጥ እንጂ ከውጭ አይመነጭምና ሰላማችን በግብፆችና በግብረአበሮቻቸው 

እንዲደፈርስ መፍቀድ የለብንም። ከታሪካችን የተማርነው መቸም ቢሆን የኢትዮጵያ ጠላቶች እንደማይተኙላት ነው። 

ሁሌም ጠላቶቻችን የውስጥ ችግሮቻችንን በመጠቀም ነው ሊያጠቁን የሚሞክሩት።ሁሌም የውስጥ ክፍተቶቻችንን 

ማስፋት ይፈልጋሉ ምክንያቱም በዛ ካልሆነ በስተቀር እንደማያሸንፉን ያውቃሉና። የውስጥ ችግሮቻችን መፍታትና 

ክፍተቶቻችንን ማጥበብ የምንችለው እኛው ራሳችንና እኛ ብቻ መሆናችን ለጠላቶቻችን በድጋሜ ልናረጋግጥላቸው 

ይገባል። አገራችን በእድገት ጎዳና መሆንዋ ለማይዋጥላቸው ጠላቶቻችን እንዲሁም አገራችን ገፅታዋ እየተቀየረ 

በአለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ መድረኮች ተደማጭ እየሆነች መምጣትዋ እንደ እሬት ለሚጥማቸው ጠላቶቻችን 

የደገሱልን ድግስ ብሄር ከብሄር ማጋጨት፤ ሃይማኖት ከሃይማኖት ማጋጨት፤ የበሬ ወለደ ወሬዎች ማሰራጨትና 

አገሪትዋን ማተራመስ ነው። እርግጥ ነው መልስ የሚያስፈልጋቸው በህዝብ የሚነሱ የልማት ጥያቄዎች በሁሉም 

የአገሪቱ አከባቢዎች አሉ። የመልካም አስተዳደር እጦት በየትኛውም ክልል አለ። የኪራይ ሰብሳቢንት አስተሳሰብና 

ተግባር በመንግስትም በግልም ድርጅቶች ተንሰራፍቷል። ትምክህተኝነትና ጠባብነትም እንዲሁ ደንቃራ እየሆኑብን 

ናቸው። እነዚህ ችግሮች መኖራቸው መንግስትም ያምናል። ችግሮችን ማመን ብቻ ሳይሆን መንግስት ጥልቀት ያለው 

ተሃድሶ አደርጋለሁ በማለት ለህዝቡ ቃል ገብቷል። የተሃድሶ እንቅስቃሴም በተግባር ጀምሯል። እውነት ነው ተሃድሶው 

ህዝቡን ሊያረካ ይገባል። ነገር ግን ተሃድሶው በሰከነ መንገድ መሆን ስለሚገባው ግዜ መውሰዱ አይቀርም። ስለሆነም 

ህዝቡ ሊታገስና በታሃድሶው እንቅስቃሴም ንቁ ተሳትፎ ሊያደርግ ይገባል። ተሃድሶ በመንግስት ደረጃ ብቻ ሳይሆን 

በግላችንም ያስፈልገናል የሚል እምነት አለኝ። ጥያቄዎች ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመንግስት ማቅረብ እንጂ በሁከትና 

በብጥብጥ መሆን የለበትም። ብጥብጥና የልማት አውታሮችን ማውደም በየትኛውም መንገድ ህጋዊ አይደለምና 

ማውገዝና መቃወም ይኖርብናል። በየተሰማራነው ስራ ስራችንን በአግባቡ መስራትና ተፈላጊው አገልግሎት መስጠት 

ይኖርብናል። ሃገራዊ ስሜታችን መጎልበት አለበት። የአገራችን ደህንነትና ሰላም አስተማማኝ እንዲሆን የድርሻችን 

ልናበረክት ይገባል። የግብፃውያን ሴራ በማክሸፍ ሰላማችንን በማረጋገጥ ልማታችን እንዲቀጥል የዜግነት ግዴታችን 

መወጣት የግድ ይለናል። መንግስትም አገራችንን ለማተራመስ የግብፅን ተልእኮ ለማስፈፀም እየተንቀሳቀሰ ባለው ቡድን 

ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል። ሰላምን ለማረጋገጥ የዜግነት ግዴታችን እንወጣ!  


