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ኢትዮጵያ የዏቧኰ ጅምሤ የዴሞክሢቩ ሥሤዓት ዯከዲይ ቇሤ ይቅሤና የሁኯትና የሦስት ዏቶ ዓዏዲት 

የዳበሟ የዴሞክሢቩ ሥሤዓት ዯሞክሥ ኲቷው የዑባኰት ምዕሢባዊያን ቪይቀሠ የዴሞክሢቩ 

ሥሤዓዲቷው ያኯቀኯትና የበቃ ነው ዒኯት ይቻኴም። የፀጥዲ ኃይኵቻቷው በቇዛ ዜጎቻቷው ኲይ 

የዑሦጽዐዯ ኢ ቧብዓዊ ድሤት በሢቪቷው ዑዲያዎች ቪይቀሤ የምናየውና የምናደምጠው እውነዲ 

ነው። ይሁንና በእነዚህ ቇሢት የዑደሟቈ ዯቃውሞዎች ንብሟት በዒውደምና ህይጏት በዏቅጠራ ኲይ 

ያዯኮሟ ይደኰም። ዏንግሥት ድክዏደን ምኖ ችግሥችንም ኯዏቅሟራ ሤምጃ በዏውቧድ ኲይ ነው። 

ይሁንና በንድ ጀንበሤ ኯሁኰም ችግሥች ዏራትሄ ቇኝ እንደዒይቻኴም ዏዲጏቅ ዏቻኴ ኯበት።  

ብዙሃነትን ዏሠሟት ያደሟቇው  ሪዴሢኲዊ ዴሞክሢቩያዊ ሥሤዓት ባኯሧት 27 ዓዏዲት  ኢትዮጵያ 

ዯጧባጭ ኯውጦችን ዒስዏዝቇብ እንድትችኴ ድሤጓዲኴ። የኢሪዴሡ ህቇ-ዏንግሥት በቇሡደ 

ኯዘዏናት ኯዘኯቁ ችግሥች ደሟጃ በደሟጃ እኴባት በዏስጠት ቇሡደ የዯሟቊቊችና ሠኲዒዊ እንድትሆን 

ድሤጓዲኴ። የቇሡደን የሪዴሢኴ ሥሤዓት የህቇ-ዏንግሥደ ውጤት ነው። በዏሆኑም የሪዴሢኴ 

ሥሤዓደ ሕዝቦች ሢቪቷውን በሢቪቷው ዒስዯዳደሤ እንዲችኰ፣ ባህኲቷውን እንዲያቪድቈ፣ በቋንቋቷው 

እንዲዒሠ፣ እንዲዳኙና ሕዝቦች ዒንነዲቷውን ውቀው እንዲኮሠ ድሤጓኴ።  

የዴሞክሢቩ ሥሤዓት ግንባዲ የንድ ጀንበሤ ሥሢ ባኯዏሆኑ ባኯሧት 27 ዓዏዲት በሤካዲ ሥሢዎችን 

ከናውነናኴ። ዓኯም የዏቧከሟው ዯጧባጭ ኯውጦችን ስዏዝግበናኴ፤ በዏዏዝቇብም ኲይ ነን። 

ቇሡደ በኯውጥ ጎዳና ኲይ ትሁን እንጂ ያኴዯከናጏኑ ነቇሤ ግን ከናጏኑ የዑቇባቷውሥሢዎች ኰ። 

በንዳንድ የቇሡደ ካባቢዎች በዏንግሥት ኲይ ያኲቷውን ቅሣዲ ኯዏግኯጽ በዏንግሥት፣ 

በግኯቧቦችና በድሤጅቶች ንብሟት ኲይ እያደሟቨ ያኰትን ጥሩት ጏደኋኲ ዏኯስ ብኵ ዒስዲጏስ  በቂ 

ነው። “ግዒሽ የደሟቧን ጠሤዐስ  ኯዏዐኲት ውስጡ ያኯውን ራሶ እንደቇና ኯዏዐኲት ዏነቪት 

በየትኛውም ዏሥሦሤት ኪቪሢ ነው” ቩኰ ብዙዎች ቩናቇሠ ይደዏጣኰ።   



ሁን እያየን ያኯነው ይህን ነው፤ ዏዐኲት የጀዏሟውን ዒራቧስ።  ጥያቄን ኯዏንግሥት ኯዒቅሟብ 

ቩባኴ ጏይም ዏንግሥትን ኯዏቃጏም  የግኯቧቦችን፣ የዒህበሢዊ ዏቇኴቇያዎችን፣ የዏንግሥት 

ዏሥሡያ ቤቶችን፣ የኢንቨስዯሥችን ንብሟት ጏዘዯ… ኲይ ጥቃት ዏቧንዘሤ በየትኛውም ዏሥሦሤት 

ዯቀባይነት የኯውም። ከኲይ ኯዒንቪት እንደሞከሤኩት የዴሞክሢቩ ሥሤዓዲችን ቇና ጅምሤ ነው። 

በሤካዲ ያኴዯሦደ ነቇሤ ግን ሦደ የዑቇባቷው ጥያቄዎች እንዳኰ የዒይዲበኴ ሃቅ ነው። እነዚህን 

ነቅቧን ውጥዯን በቧኯጠነ ዏኴኩ ኯዏንግሥት በዒቅሟብ ዏራትሄ ዒሦኲኯግ የዯሻኯ ዒሢጭ ነው።  

የሠኲም ዋስትና ሁኲችንም ኴንሆን ይቇባኴ። እኛ በዯበጣበጥን፣ እኛ በውስጥ ቈዳያችን በዯሻኮትን 

ዏጠን ኯውጭ ፀሟ ሠኲም ካኲት በሤ እየከሦትን ከንድነዲችን ይኴቅ ኴዩነዲችን ኲይ እንድናዯኩሤ 

እንቇደዳኯን።   

ሠኲም የሁኰም ዋስትና ነው። ሠኲም ኯኴዒት፣ ሠኲም ኯዴሞክሢቩ ሥስሤዓት ዏጎኴበት፣ ሠኲም 

ኯዏድብኯ ፓሤዱ ዏጠናከሤ፣ ሠኲም ኯሕዝቦች ብሥ ዏኖሤ፣ ሠኲም ኯቇሤ ዕድቇት ጏዘዯ…ብቻ ቪይሆን 

ሠኲም የሁኰም ዋስትና ነው። ሠኲም ከኳኯ ሁኰም ነቇሤ የኯም። በቇሡደ የውስጥ ቈዳይ እንዳሻቷው 

ጣኴቃ በዏግባት እንደሦኯቊቷው ዏሦንጧት ኯዑሦኴቈ ፀሟ ሠኲም ኃይኵች ቦዲ ኴንቧጣቷው ይቇባም። 

የቇሡደ ሠኲም ዏቼም ቢሆን ኯድሤድሤ ይቀሤብም።  

ባኯሧት 27 ዓዏዲት የቇሡደ ሕዝቦች የሠኲምን ዋቊ ከዒንም በኲይ ዯቇንዝበውዲኴ። የሠኲም እጦት 

ሞትን፣ ካኴ ዏቈደኴን፣ የንብሟት ዏውደምን፣ ስደትን፣ ሟሃብን፣ ዏዲሟዝን  በጠቃኲይ ድህነትን 

ስከትኵብናኴ። ኯሠኲም ዘብ ዏቆም ኯሠኲም ዏዘዏሤ የዑቇባው  ዏንግሥት ብቻ ቪይሆን ሁኰም 

ሠኲም ጏዳድ የኅብሟዯቧብ ክራኴ ዏሆኑን ዒጏቅ ኯበት።  ሁን በቧሦነው ሠኲም ዯጠቃዑ ዏሆን ብቻ 

ቪይሆን  ኯጏደረደም ኯቇሡደ ሠኲም ዋስ ጠበቃ ዏሆን የዑቻኯው ከውጭም ሆነ ከውስጥ  ሠኲዒችንን 

ኯዑያውኩ ኃይኲት በሢችንን ዝግ ዒድሟግ ስንችኴና ዒንም በቇሡደ ቈዳይ ጣኴቃ እንዲቇባ ዏራቀድ 

የኯብንም። 

ኴዩነትን በኃይኴ ዒሢዏድ የዑቻኴበት ጏቅት ኴፏኴ። ኅብሟዯቧቡ ጥያቄውን ኯዏንግሥት ቅሤቦ 

በዯቇቢው ዏኴኩ ዏዏኯስ እንዳኯበት ዏንግሥትም ምኖ ዯቀበሏኴ። ችግሥችንም ኯዏራዲት ጥሟት 

በዒድሟግ ኲይ ነው። እንኳን በዲዳ ቇሤ ይቅሤና በምዕሢባዊያኖችም ዘንድ ቢሆን ችግሥች በንድ 

ጀንበሤ ይሦደም። የዏንግሥትን ጥሟት በዒቇዝ ክራዯቶችን በዏዐኲት በዏነቊቇሤና በዏቀሢሟብ 



ኯችግሥች ዏራትሄ ዒምጣት ይቻኲኴ። በ21ኛው ክራኯ ዘዏን በነውጥ ዏኴካም ነቇሤ ዏጣ ከቶ 

ዏዲቧብ የኯበትም። በቅሤቡ እያስዯዋኴን ያኯነው ነውጥና ሁከት ሶሡያን፣ ቢያን፣ የዏንን፣ ኢሢቅን 

ጏደ ውድዏትና እኴቂት  ዏሤቷቷዋኴ። እጅግ በሤካዲ የሶሡያ ዜጎች ህይጏት በቧቃቂ ሁኔዲ ጠራቷኴ፣  

ዘግናኝ በሆነ ሁኔዲ ካኴ ጎድሏኴ፣ ዒህበሢዊ ዏቇኴቇያዎች ዐኰ በዐኰ በዑባኴ ዏኴኩ ጏድዏዋኴ፣ 

የግኯቧቦች ንብሟት ጏድሟኴ። ሁንም ይህ ድሤት ኴቆዏም። ምናኴባትም ሶሡያ ዳግም እንደቇሤ 

ኯዏቀጠኴ በዑያዳግት ዏስዏሤ  ኲይ እየቇባች ትቇኛኯች። 

የሕዝብ ሃዘንንና ብሶቶችን በዒሢቇብ የዒይቇባ ትሤራ ዏሦኯግ የእኛ ቇሤ የዯሬካካሡ ፓሤዱ ዏሢሥች 

የፖኯዱካ ካሄድ ከሆነ ቧነባብቷኴ። ኅብሟዯቧቡን በብሶደና በሃዘኑ ስዲኮ በዏግባት የሕዝቡ ዏኴካም 

ግንኙነት እንዲሻክሤና ጏደዒይቇባ ዏንቇድ እንዲያዏሢ ዏጣሤ የጤነኝነት ዯግባሤ ይደኯም። ዏጽ 

በዒደሢጀት፣ ሕዝብን በዒሷበሤ፣ ድንቊይ በዏጏሤጏሤ ጏይም በዒስጏሤጏሤ፣ የኴዒት ዯቋዒትን 

በዒሦሢሟስ፣ የግኯቧብ ንብሟት በዏዝሟራና በዒውደም  ዏንግሥትን ከሥኴጣን ጏሤዳኯሁ ብኵ ዒቧብ  

የዋህነት ነው። በእንዲህ ያኯ ሁኔዲ የዑዏጣ ኯውጥም ቇሡደን ከድጡ ጏደ ዒጡ እንዲኰ ያጠሩዲኴ 

እንጂ ያኯዒትም።   

በሠኲዒዊ ውድድሤ ሥኴጣን ዏያዝ ቪይቻኴ ቩቀሤ በእንዲህ ያኯ ሁኔዲ ውስጥ ዏዘሦቅ፣ በሕዝቦች 

ዏካካኴ  የጥኲቻ ችቦ ዏኯኮስ፣ የጥሩት እሣት ዒቀጣጠኴ በዛሣዋ ኢትዮጵያ ንዳች ሥራሢ የኯውም፡፡ 

ከሠኲዒዊና ህቊዊ የምሤጫ ዏጏዳደሡያ ሥሤዓት ውጪ የሥኴጣን ዏጏጣጫ  ዏቧኲኴ እንደኳኯ ዏዲጏቅ 

ይኖሤበዲኴ።  

 


