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የየግግንንቦቦትት  77  መመሪሪዎዎቻቻችችንን  

በበውውስስጥጥ  ተተቃቃዋዋሚሚነነትት  የየሚሚጠጠረረጥጥሩሩ  አአባባሊሊትትንን  በበተተናናጠጠሌሌ  የየማማባባበበሌሌናና  የየመመምምታታትት  

ከከንንቱቱ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  እእያያዯዯረረጉጉ  ነነውው!!  

የየዱዱያያስስፖፖራራውው  ገገንንዘዘብብምም  ሆሆነነ  ዴዴጋጋፍፍ  አአያያስስፈፈሌሌገገንንምም  እእያያለለንንምም  ነነውው!!!!    

  

በበዴዴርርጅጅታታችችንን  በበግግንንቦቦትት  77  ውውስስጥጥ  ዳዳሞሞክክራራሲሲ  እእንንዱዱሰሰፍፍንን፣፣  አአባባሊሊትት  ሃሃሳሳባባቸቸውውንን  በበነነፃፃ  መመግግሇሇፅፅ  

የየሚሚችችለለበበትት  መመዴዴረረክክ  እእንንዱዱፈፈጠጠርር  የየተተጀጀመመረረውውንን  የየውውስስጥጥ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  ሇሇማማፈፈንንናና  ሇሇማማጨጨናናገገፍፍ  

ቅቅሬሬታታ  አአሊሊቸቸውው  የየተተባባለለ  የየተተወወሰሰኑኑ  አአባባሊሊትትንን  በበተተናናጠጠሌሌ  በበተተሇሇያያዩዩ  ዘዘዳዳዎዎችች  አአባባብብልል  እእንንቅቅስስቃቃሴሴውውንን  

ሇሇመመከከፋፋፈፈሌሌ  እእናና  የየተተወወሰሰኑኑትትንን  ዯዯግግሞሞ  ከከአአባባሌሌነነትት  ሇሇማማባባረረርር  ከከንንቱቱ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  ማማዴዴረረግግ  ከከጀጀመመሩሩ  

ሰሰንንተተዋዋሌሌ፡፡፡፡  አአባባለለምም  በበትትዝዝብብትት  አአይይንን  እእየየተተከከታታተተሊሊቸቸውው  ነነውው፡፡፡፡    

በበአአፍፍሪሪካካ፣፣  በበአአውውሮሮፓፓ  የየተተሇሇያያዩዩ  ሃሃገገራራትት፣፣  በበኦኦሽሽንንያያናና  በበሰሰሜሜንን  አአሜሜሪሪካካ  የየሚሚገገኙኙ  በበአአመመራራሩሩ  

አአምምባባገገነነናናዊዊ  አአካካሄሄዴዴ  ሊሊይይ  የየሰሰሊሊ  ትትችችትት  የየሚሚሰሰነነዝዝሩሩ  ጠጠንንካካራራ  አአባባሊሊትት  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  ሇሇማማባባረረርር  ዝዝግግጅጅትት  

እእያያዯዯረረጉጉ  ነነውው፡፡፡፡  አአሁሁንን  ሇሇጊጊዜዜውው  ስስማማቸቸውውንን  ማማንንሳሳትት  የየማማንንፈፈሌሌጋጋቸቸውው  ((ከከተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  በበኋኋሊሊ  ግግንን  

የየምምናናጋጋሌሌጣጣቸቸውው))  አአንንዲዲንንዴዴ  አአዴዴርርባባዮዮችችንን  በበማማባባበበሌሌናና  በበመመዯዯሇሇሌሌ  ተተቃቃውውሞሞ  የየሚሚያያሰሰሙሙ  አአባባሊሊትትንን  

እእንንዱዱሰሰሌሌለለናና  ሪሪፖፖርርትት  እእንንዱዱያያቀቀርርቡቡ  አአሰሰማማርርተተዋዋሌሌ፡፡፡፡  እእጅጅግግ  በበጣጣምም  አአሳሳፋፋሪሪ  ተተግግባባርር  ነነውው!!!!    

እእባባካካችችሁሁ  እእኛኛ  እእኮኮ  የየተተሟሟሊሊ  ነነፃፃነነትት  ያያሇሇንን፣፣  ሇሇሃሃገገራራችችንንናና  ሇሇህህዝዝባባችችንን  አአርርነነትት  ወወዯዯንን  የየገገባባንንበበትት  ትትግግሌሌ፣፣  

ይይብብዛዛምም  ይይነነስስምም  የየእእሇሇትት  ጉጉርርሳሳችችንንንን  ሰሰርርተተንን  በበምምናናገገኝኝበበትት  ውውጪጪ  ሃሃገገርር  ውውስስጥጥ  የየምምኖኖርር  ነነፃፃ  ሰሰዎዎችች  

ነነንን፡፡፡፡  ታታዱዱያያ  ሇሇህህሉሉናናችችንን  ማማዯዯርር  እእንንዳዳትት  ይይሳሳነነናናሌሌ  ጎጎበበዝዝ!!  

እእነነ  ውውቤቤ  ((ብብዙዙነነህህ))  እእናና  አአንንዴዴነነትት  ((ግግሩሩምም))  መመዋዋቅቅሩሩንን  በበማማፍፍረረስስ  አአባባሊሊቱቱንን  ሇሇመመበበተተንን  እእንንቅቅሌሌፍፍ  

ያያጡጡትት  ያያሇሇምምክክንንያያትት  እእንንዲዲሌሌሆሆነነ  ዯዯጋጋግግመመንን  የየተተናናገገርርነነውውንን  አአሁሁንን  በበተተግግባባርር  እእያያሳሳዩዩንን  ነነውው፡፡፡፡  

በበየየአአህህጉጉሩሩናና  በበየየሃሃገገሩሩ  የየተተዯዯራራጀጀ  የየተተቃቃውውሞሞ  ሃሃሳሳብብ  እእንንዲዲያያጋጋጥጥማማቸቸውው  የየዴዴርርጅጅቱቱንን  መመዋዋቅቅርር  

በበከከተተሞሞችች  በበመመሸሸንንሸሸንንናና  እእርርስስ  በበርርሱሱ  እእንንዲዲይይገገናናኝኝ  መመስስመመሩሩንን  በበመመበበጣጣጠጠስስ  በበአአመመራራሩሩ  ሊሊይይ  

የየሚሚነነሳሳውውንን  ገገንንቢቢ  ትትችችትትናና  አአስስተተያያየየትት  ሇሇመመገገዯዯብብናና  በበተተሇሇይይ  አአራራትት  አአመመትት  ሙሙለለ  ምምንን  ሰሰራራችችሁሁ??    

የየሚሚሇሇውው  ጥጥያያቄቄ  እእንንዲዲይይነነሳሳባባቸቸውው  ሇሇማማፈፈንን  የየሚሚዯዯረረግግ  ከከንንቱቱ  ዴዴካካምም  ነነውው፡፡፡፡        

በበበበሃሃገገሩሩናና  በበየየከከተተማማውው  አአባባሊሊትትንን  ሲሲመመሇሇምምለለናና  ሲሲያያዯዯራራጁጁ  የየነነበበሩሩ  ጠጠንንካካራራ  አአባባሊሊትት  በበአአመመራራሩሩ  ሊሊይይ  

ምምንንምም  አአይይነነትት  ጥጥያያቄቄ  እእንንዲዲያያነነሱሱ  በበመመዋዋቅቅርር  ሽሽፋፋንን  እእንንዱዱበበተተኑኑናና  እእንንዱዱገገሇሇለለ  ተተዯዯርርጓጓሌሌ፡፡፡፡  በበእእነነዚዚህህ  

የየተተመመሇሇመመለለ  በበርርካካታታ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሊሊትትምም  በበዴዴርርጅጅታታችችንን  ተተስስፋፋ  እእየየቆቆረረጡጡ  በበመመምምጣጣታታቸቸውው  

የየአአባባሌሌነነትት  ግግዳዳታታ  የየሆሆነነውውንን  ወወርርሃሃዊዊ  መመዋዋጮጮ  እእንንኳኳንን  መመክክፈፈሌሌ  እእያያቆቆሙሙናና  እእየየተተበበታታተተኑኑ  መመሆሆናናቸቸውው  
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የየሚሚዯዯበበቅቅ  ምምስስጢጢርር  አአይይዯዯሇሇምም፡፡፡፡  እእነነ  ውውቤቤናና  አአንንዴዴነነትት  ግግንን  በበከከተተሞሞችች  ትትክክክክሇሇኛኛ  ስስራራ  ሉሉሰሰራራ  

የየሚሚችችሌሌ  ጠጠንንካካራራ  መመዋዋቅቅርር  እእያያዯዯራራጀጀንን  ነነውው  ብብሇሇውው  ያያቅቅራራራራለለ፡፡፡፡  ጉጉዴዴ  እእኮኮ  ነነውው!!  ነነገገ  ሩሩቅቅ  ስስሊሊሌሌሆሆነነ  

የየትት  እእንንዯዯሚሚዯዯርርሱሱ  እእናናያያቸቸዋዋሇሇንን  ብብሇሇንን  ማማሇሇፍፍ  እእንንችችሌሌ  ነነበበርር፡፡፡፡  ግግንን  አአይይዯዯሇሇምም፡፡፡፡  ችችግግሩሩ  እእነነዚዚህህ  ሰሰዎዎችች  

በበአአባባሊሊትት  ህህይይወወትት  ቁቁማማርር  እእየየተተጫጫወወቱቱ  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  ወወንንዴዴማማችችንን  ነነፃፃነነትት  በበወወያያኔኔ  እእጅጅ  የየወወዯዯቀቀውው  

ገገናና  ትትሊሊትትናና  ነነውው፡፡፡፡  እእጅጅግግ  በበሚሚያያሳሳዝዝንንናና  በበሚሚከከነነክክንን  ሁሁኔኔታታ  ግግንን  የየነነፃፃነነትት  ስስምም  በበአአባባለለ  ዘዘንንዴዴ  

እእንንዲዲይይነነሳሳናና  አአስስታታዋዋሽሽ  አአጥጥቶቶ  በበአአጭጭርር  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  እእንንዱዱረረሳሳ  ተተዯዯርርጓጓሌሌ፡፡፡፡  አአዯዯጋጋ  እእንንዲዲይይገገጥጥመመንን    

ከከመመፀፀሇሇይይ  በበቀቀርር  እእያያንንዲዲንንዲዲችችንን  ነነገገ  አአንንዲዲችች  ችችግግርር  ሊሊይይ  ብብንንወወዴዴቅቅ  ከከወወንንዴዴማማችችንን  ከከነነፃፃነነትት  የየተተሇሇየየ  

እእጣጣ  ፈፈንንታታ  አአይይኖኖረረንንምም፡፡፡፡    

የየአአስስተተሳሳሰሰብብ  ዴዴሃሃውው  አአበበበበ  ቦቦጋጋሇሇ  ((ካካላላብብ))  ዴዴርርጅጅታታችችንን  የየነነፍፍጠጠኞኞችች  መመፈፈንንጪጪያያ  አአይይሆሆንንምም  እእያያሇሇ  

ሲሲፎፎክክርር  ከከርርሞሞ  ይይኸኸውው  ዱዱያያስስፖፖራራውው  አአያያስስፈፈሌሌግግንንምም  በበተተሇሇይይ  አአማማሮሮችች  በበዚዚህህ  አአጋጋጣጣሚሚ  ከከዚዚህህ  

ዴዴርርጅጅትት  ተተጠጠራራርርገገውው  መመውውጣጣትት  አአሇሇባባቸቸውው  እእያያሇሇ  በበአአዯዯባባባባይይ  ሲሲፎፎክክርር  እእየየሰሰማማንን  ነነውው፡፡፡፡  ከከሁሁለለምም  

የየሚሚገገርርመመውው  ዱዱያያስስፖፖራራውው  እእንንዯዯ  ሊሊሜሜ  ቦቦራራ  እእየየታታሇሇበበ  አአራራትት  አአመመትት  ሙሙለለ  የየትት  እእንንዯዯገገባባ  

የየማማይይታታወወቅቅ  ገገንንዘዘብብ  እእንንዱዱገገብብርር  በበየየጊጊዜዜውው  ሲሲጠጠየየቅቅ  ቆቆይይቶቶ  መመሬሬትት  ሊሊይይ  እእየየተተሰሰራራ  ነነውው  የየምምትትለለትት  

ስስራራ  የየትት  አአሇሇ??  አአራራትት  አአመመትት  ሙሙለለ  የየሰሰራራችችሁሁትት  ምምንንዴዴነነውው??  እእስስቲቲ  ንንገገሩሩንን??  የየሚሚሌሌ  ጥጥያያቄቄ  

ከከአአየየአአቅቅጣጣጫጫውው  እእያያነነሳሳ  ሲሲያያዋዋክክባባቸቸውው  አአሁሁንን  ተተገገሌሌብብጠጠውው  እእንንዲዲውውምም  የየዱዱያያስስፖፖራራውው  ገገንንዘዘብብ  

አአያያስስፈፈሌሌገገንንምም፣፣  ያያሇሇናናንንተተ  ዴዴጋጋፍፍናና  ተተሳሳትትፎፎ  ““ትትግግለለንን””  ማማስስኬኬዴዴ  እእንንችችሊሊሇሇንን  የየሚሚሌሌ  አአዱዱስስ  ስስሌሌትት  

በበመመቀቀየየስስ  ጮጮላላዎዎቹቹ  መመሪሪዎዎቻቻችችንን  የየዴዴርርጅጅቱቱንን  ሃሃብብትት  ያያሇሇውውጤጤትት  ሲሲያያባባክክኑኑ  ከከከከረረሙሙ  በበኋኋሊሊ  ሰሰበበብብ  

ፈፈሌሌገገውው  ከከተተጠጠያያቂቂነነትት  ሇሇማማምምሇሇጥጥ  እእያያኮኮበበኮኮቡቡ  መመሆሆናናቸቸውውንን  እእያያየየንን  ነነውው፡፡፡፡      

ድድ//ርር  ታታዯዯሰሰ  ብብሩሩ  ((ሚሚያያዝዝያያ))  እእንንዯዯሆሆነነ  የየራራሱሱ  አአቋቋምምምም  ሆሆነነ  አአመመሇሇካካከከትት  የየላላሇሇውው  የየነነውውቤቤ  መመጫጫወወቻቻ  

አአሻሻንንጉጉሉሉትት  ነነውው፡፡፡፡  የየግግንንቦቦትት  77ንን  መመዋዋቅቅርር  ሇሇማማፍፍረረስስናና  በበየየሪሪጅጅኑኑናና  በበየየሃሃገገሩሩ  የየነነበበሩሩ  ጠጠንንካካራራ  የየአአመመራራርር  

አአባባሊሊትትንን  ሇሇመመበበተተንንናና  ሇሇመመምምታታትት  የየውውቤቤናና  የየአአንንዴዴነነትት  ተተሊሊሊሊኪኪ  በበመመሆሆንን    አአገገሌሌግግሎሎሌሌ፡፡፡፡  ከከተተሊሊሊሊኪኪነነትት  

የየዘዘሇሇሇሇ  ሚሚናና  የየላላሇሇውው  እእቃቃ  እእንንዯዯሆሆነነምም  ሁሁለለምም  አአባባሌሌ  አአሳሳምምሮሮ  ያያውውቃቃሌሌ፡፡፡፡  

አአባባለለ  በበዴዴርርጅጅቱቱ  አአመመራራርርናና  አአካካሄሄዴዴ  ሊሊይይ  የየሚሚታታየየውውንን  ዴዴክክመመትት  በበግግሌሌፅፅ  የየሚሚያያቀቀርርብብበበትትናና  

ቅቅሬሬታታውውንን  የየሚሚያያዲዲምምጥጥበበትት  መመዴዴረረክክ  በበመመፍፍጠጠርር  በበዴዴርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  የየሚሚታታዩዩትትንን  ችችግግሮሮችች  

ከከመመፍፍታታትት  ይይሌሌቅቅ  በበሪሪጅጅኑኑናና  በበየየሃሃገገሩሩ  የየነነበበሩሩትትንን  መመዋዋቅቅሮሮችች  በበማማፍፍረረስስ፣፣  የየማማይይፈፈሇሇጉጉትትንን  አአባባሊሊትት  

በበማማስስወወገገዴዴናና  አአንንዲዲንንዴዴ  አአዴዴርርባባዮዮችችንን  በበማማይይጨጨበበጥጥ  ተተስስፋፋ  በበመመዯዯሇሇሌሌ  የየአአባባሊሊትትንን  ጥጥያያቄቄ  ፈፈፅፅሞሞ  

ማማዲዲፈፈንን  አአይይቻቻሌሌምም፡፡፡፡      

በበዴዴርርጅጅቱቱ  ሊሊይይ  ያያጠጠሊሊውውንን  አአዯዯጋጋ  በበቅቅጡጡ  ተተረረዴዴታታችችሁሁ  የየከከፋፋ  ጉጉዲዲትት  ከከመመዴዴረረሱሱ  በበፊፊትት  አአመመራራሮሮቻቻችችንን  

ዯዯጋጋግግማማችችሁሁ  እእንንዴዴታታስስቡቡበበትት  እእንንመመክክራራሇሇንን፡፡፡፡  እእያያንንዲዲንንደደ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሌሌምም  ጊጊዜዜውው  አአሌሌፎፎ  በበፀፀፀፀትት  

ስስሜሜትት  ከከመመሇሇብብሇሇቡቡ  በበፊፊትት  ሁሁለለምም  በበያያሇሇበበትት  ሇሇዴዴርርጅጅታታዊዊ  ነነፃፃነነትትናና  ሇሇውውስስጣጣዊዊ  ዳዳሞሞክክራራሲሲ  ዴዴምምፁፁንን  

እእንንዱዱያያሰሰማማ  ጥጥሪሪያያችችንንንን  በበዴዴጋጋሚሚ  እእናናቀቀርርባባሇሇንን፡፡፡፡    
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ትትግግሊሊችችንን  ወወያያኔኔንን  ክክፉፉኛኛ  የየስስሌሌጣጣንን  ጥጥምምናና  ምምኞኞትት  ባባሰሰከከራራቸቸውው  የየግግንንቦቦትት  77  አአምምባባገገነነኖኖችች  ሇሇመመተተካካትት  

አአይይዯዯሇሇምም፡፡፡፡  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  እእንንዯዯሆሆነነ  ““ቁቁጭጭ  ብብልል  የየሰሰቀቀሇሇውውንን  ቆቆሞሞ  ሇሇማማውውረረዴዴ  ሲሲቸቸግግርር””  

በበታታሪሪኩኩ  በበተተዯዯጋጋጋጋሚሚ  አአይይቷቷሌሌናና  ከከአአሁሁንን  በበኋኋሊሊ  በበኛኛ  ““የየተተስስፋፋ  ዲዲቦቦ””  የየሚሚታታሇሇሌሌ  ሞሞኝኝ  ህህዝዝብብ  መመስስልልንን  

እእንንዲዲንንሳሳሳሳትት!!  

የየግግንንቦቦትት  77  አአመመራራርር  ከከአአባባሊሊትት  ሇሇሚሚነነሳሳውው  የየአአዲዲምምጡጡንን  ጥጥያያቄቄ  ““ጆጆሮሮ  ዲዲባባ  ሌሌበበስስ””  በበማማሇሇትት  በበጀጀመመረረውው  

የየጥጥፋፋትት  መመንንገገዴዴ  ከከቀቀጠጠሇሇ  ግግንን  በበዴዴርርጅጅቱቱ፣፣  በበትትግግለለናና  ከከዚዚያያምም  ባባሇሇፈፈ  የየራራሳሳችችንን  የየውውስስጣጣችችንንንን  

አአምምባባገገነነኖኖችች  ሇሇመመታታገገሌሌ  በበምምናናካካሄሄዯዯውው  ፊፊሌሌሚሚያያ  በበእእያያንንዲዲንንደደ  አአባባሌሌ  ሊሊይይ  ሉሉዯዯርርስስ  ሇሇሚሚችችሇሇውው  

ያያሌሌታታሰሰበበ  ጉጉዲዲትት  ተተጠጠያያቂቂውው  አአመመራራሩሩናና  አአመመራራሩሩ  ብብቻቻ  መመሆሆኑኑንን  በበጥጥብብቅቅ  እእናናስስጠጠነነቅቅቃቃሇሇንን፡፡፡፡    

በበዚዚህህ  አአጋጋጣጣሚሚ  በበዴዴርርጅጅታታችችንን  እእያያቆቆጠጠቆቆጠጠ  የየመመጣጣውውንን  ፈፈሊሊጭጭ  ቆቆራራጭጭነነትትናና  አአምምባባገገነነንንነነትት    

እእየየታታገገሊሊችችሁሁ  ሊሊሊሊችችሁሁ  ቆቆራራጥጥ  አአባባልልቻቻችችንን  ያያሇሇንንንን  ከከፍፍተተኛኛ  አአዴዴናናቆቆትትናና  አአክክብብሮሮትት  እእየየገገሇሇፅፅንን  

የየተተጀጀመመረረውውንን  የየውውስስጥጥ  ትትግግሌሌ  ሇሇማማዯዯናናቀቀፍፍ  በበወወሬሬ  አአቀቀባባባባይይነነትት  የየተተሰሰማማራራችችሁሁናና  በበየየዯዯረረጃጃውው  

ዝዝምምታታንን  የየመመረረጣጣችችሁሁ  አአባባሊሊትት  በበዴዴርርጅጅቱቱ  ሊሊይይ  በበሚሚዯዯረረሰሰውው  ጉጉዲዲትት  ከከተተጠጠያያቂቂነነትት  ማማምምሇሇጥጥ  

የየማማትትችችለለ  መመሆሆናናችችሁሁንን  ተተረረዴዴታታችችሁሁ  አአቋቋማማችችሁሁንን  በበጊጊዜዜ  እእንንዴዴታታስስተተካካክክለለ  በበጥጥብብቅቅ  እእናናሳሳስስባባሇሇንን፡፡፡፡          

  

ሞሞትት  ሇሇዘዘረረኛኛውው  የየወወያያኔኔ  ስስርርዓዓትት!!    

ዴዴሌሌ  ሇሇኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ!!  

ከከግግንንቦቦትት  77  የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴንን፡፡፡፡  


