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““የየዓዓሣሣ  ግግማማቱቱ  ከከጭጭንንቅቅሊሊቱቱ””  
የየግግንንቦቦትት  77  ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  ስስሌሌጣጣኑኑንን  በበአአስስቸቸኳኳይይ  ሇሇቆቆ  

አአዱዱስስ  ምምርርጫጫ  ይይካካሄሄዴዴ!!!!  
  

ዴዴርርጅጅታታችችንን  ግግንንቦቦትት  77  ከከገገባባበበትት  የየጥጥፋፋትት  አአዘዘቅቅትት  ሉሉያያዴዴነነውው  ይይችችሌሌ  ይይሆሆናናሌሌ  በበሚሚሌሌ  

ተተስስፋፋ  የየአአንንዲዲንንዴዴ  አአመመራራርር  አአባባሊሊትትንን  አአምምባባገገናናነነዊዊ  አአካካሄሄዴዴ  ከከመመቃቃወወምም  ባባሇሇፈፈ  የየዴዴርርጅጅቱቱንን  

ሉሉቀቀመመንንበበርር  በበስስምም  ከከማማንንሳሳትት  ተተቆቆጥጥበበንን  የየቆቆየየንን  ቢቢሆሆንንምም  በበቅቅርርቡቡ  ሇሇአአውውሮሮፓፓ  ስስራራ  

አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  አአባባሊሊትት  ባባካካሄሄዯዯውው  መመረረንን  የየሇሇቀቀቀቀ  ስስዴዴ  ንንግግግግሩሩ  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  

አአምምባባገገነነንንነነቱቱንን  በበማማያያሻሻማማ  መመንንገገዴዴ  አአረረጋጋግግጦጦሌሌናናሌሌ፡፡፡፡  በበእእሱሱ  ሊሊይይ  የየነነበበረረንን  እእጅጅግግ  የየመመነነመመ  

ቀቀጭጭንን  ተተስስፋፋ  ጨጨርርሶሶ  እእንንዱዱጠጠፋፋ  አአዴዴርርጓጓሌሌ፡፡፡፡  ፍፍትትሃሃዊዊ  የየሆሆነነ  የየዳዳሞሞክክራራሲሲ  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሱሱ  

አአባባሊሊትትንን  ችችግግራራችችሁሁ  ምምንንዴዴነነውው??  እእስስቲቲ  ኑኑ  እእናና  እእንንነነጋጋገገርር  ብብልል  ሇሇውውይይይይትት  ከከመመጋጋበበዝዝ  

ይይሌሌቅቅ  ““ጭጭቃቃ፣፣  ቆቆሻሻሾሾችች፣፣  ከከናናንንተተ  ጋጋርር  መመስስራራቴቴ  ራራሴሴንን  ያያቆቆሸሸሽሽኩኩ  ያያህህሌሌ  ነነውው  የየተተሰሰማማኝኝ””  

በበማማሇሇትት  እእሱሱ  ራራሱሱ  ባባሌሌተተገገራራውው  ጭጭቃቃናና  ቆቆሻሻሻሻ  አአንንዯዯበበቱቱ  እእኛኛንን  ጭጭቃቃናና  ቆቆሻሻሾሾችች  ብብልል  

በበመመሳሳዯዯብብ  ደደርርዬዬነነቱቱንን  አአረረጋጋግግጦጦሌሌናናሌሌ፡፡፡፡  የየብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ባባሇሇጌጌናና  ስስዴዴ  አአንንዯዯበበትት  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  

አአሌሌፎፎ  በበአአዯዯባባባባይይ  የየሰሰማማውውንን  ሰሰውው  ሁሁለለ  ጉጉዴዴ  አአሰሰኝኝቷቷሌሌ፡፡፡፡  በበእእሱሱ  አአስስፀፀያያፊፊ  የየብብሌሌግግናና  

ንንግግግግርር  እእኛኛ  አአባባሊሊቱቱ  አአፍፍረረንንበበታታሌሌ፡፡፡፡  

በበግግንንቦቦትት  77  አአባባሊሊትት  የየተተነነሱሱ  የየዳዳሞሞክክራራሲሲናና  የየህህገገዯዯንንብብ  ጥጥያያቄቄዎዎችችንን  በበመመመመሇሇስስ  በበዴዴርርጅጅቱቱ  

ውውስስጥጥ  የየሚሚታታዩዩ  ችችግግሮሮችችንን  ሇሇመመፍፍታታትት  ጥጥረረትት  ከከማማዴዴረረግግ  ይይሌሌቅቅ  በበአአባባሊሊትት  እእንንዱዱነነበበቡቡ  

በበውውስስጥጥ  የየሚሚበበተተኑኑ  ፅፅሑሑፎፎችችንን  ድድ//ርር  ብብርርሃሃኑኑናና  ጋጋሻሻ  ጃጃግግሬሬዎዎቹቹ  ሆሆንን  ብብሇሇውው  እእየየተተከከታታተተለለ  

ሇሇወወያያኔኔ  ሚሚዱዱያያዎዎችች  አአሳሳሌሌፈፈውው  በበመመስስጠጠትት  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሱሱትት  አአባባሊሊትት  በበሃሃሰሰተተኛኛ  ክክስስ  በበወወያያኔኔነነትት  

ወወንንጅጅሇሇውው  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  ሇሇማማባባረረርር  እእየየተተዘዘጋጋጁጁ  ነነውው፡፡፡፡  የየዚዚህህ  ውውንንጀጀሊሊ  ዋዋናና  አአሊሊማማ  በበዴዴርርጅጅቱቱ  

ውውስስጥጥ  እእየየተተነነሱሱ  ያያለለትት  የየዳዳሞሞክክራራሲሲናና  የየፍፍትትህህ  ጥጥያያቄቄዎዎችችንን  ሇሇማማኮኮሊሊሸሸትትናና  ሇሇማማዲዲፈፈንን  

ነነውው፡፡፡፡  በበጣጣምም  የየሚሚያያሳሳዝዝነነውው  ሇሇዚዚህህ  የየሃሃሰሰትት  ውውንንጀጀሊሊ  በበመመሳሳርርያያነነትት  እእያያገገሇሇገገሇሇ  የየሚሚገገኘኘውው  

““ገገሇሇሌሌተተኛኛ””  ነነውው  ሲሲባባሌሌ  የየከከረረመመውው  የየዴዴርርጅጅቱቱ  የየኦኦዱዱትት  ኮኮሚሚቴቴ  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  የየኦኦዱዱትት  

ኮኮሚሚቴቴ  አአባባሊሊትት  ራራሳሳችችሁሁንን  ማማሳሳመመንን  ባባሌሌቻቻሇሇ  መመሰሰረረተተ  ቢቢስስ  ክክስስ  ከከብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  በበተተሰሰጣጣችችሁሁ  
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ቀቀጭጭንን  ትትእእዛዛዝዝ  መመሰሰረረትት  የየፍፍትትህህ  ጥጥያያቄቄ  ያያቀቀረረቡቡ  አአባባሊሊትትንን  ሇሇመመወወንንጀጀሌሌ  የየምምታታዯዯርርጉጉትት  

ጥጥረረትት  ነነገገ  የየምምታታፍፍሩሩበበትት  ትትሌሌቅቅ  ታታሪሪካካዊዊ  ስስህህተተትት  እእየየሰሰራራችችሁሁ  ነነውው፡፡፡፡  በበተተሇሇይይ  የየኮኮሚሚቴቴውው  

ሰሰብብሳሳቢቢ  የየሆሆንንከከውው  ሁሁለለቃቃ((ተተስስፋፋዬዬ))  ሇሇሙሙያያህህናና  ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  የየገገባባኸኸውውንን  ቃቃሌሌኪኪዲዲንን  ወወዯዯ  

ጎጎንን  ትትተተህህ  ህህሉሉናናህህንን  ሽሽጠጠህህ  ሇሇአአምምባባገገነነኖኖችች  በበመመሳሳርርያያነነትት  ሇሇማማገገሌሌገገሌሌ  በበመመፍፍቀቀዴዴህህ  

ከከተተጠጠያያቂቂነነትት  እእንንዯዯማማታታመመሌሌጥጥ  ሌሌታታውውቅቅ  ይይገገባባሌሌ፡፡፡፡    

እእኛኛ  የየዳዳሞሞክክራራሲሲናና  የየፍፍትትህህ  ጥጥያያቄቄ  ያያቀቀረረብብነነውው  የየዴዴርርጅጅቱቱ  አአባባሊሊትት  በበምምንንምም  መመንንገገዴዴ  

ከከወወያያኔኔ  ጋጋርር  የየሚሚያያስስተተሳሳስስርር  የየጥጥቅቅምም  ገገመመዴዴ  ኖኖሮሮንን  አአያያውውቅቅምም፡፡፡፡  አአብብዛዛኞኞቻቻችችንን  ገገናና  

ከከጥጥዋዋቱቱ  ወወያያኔኔንን  ሇሇመመታታገገሌሌ  ወወስስነነንን  ወወዯዯ  ትትግግለለ  የየገገባባንን፣፣  የየተተሻሻሇሇችች  ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊትት  ሃሃገገርርንን  

ሇሇማማየየትት  የየምምንንሻሻ  ሃሃገገርር  ወወዲዲዴዴ  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  ነነንን፡፡፡፡  ከከኛኛ  ይይሌሌቅቅ  ሇሇወወያያኔኔ  የየሚሚቀቀርርበበውው  ራራሱሱ  

ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ነነውው፡፡፡፡  ከከወወያያኔኔ  የየስስሌሌጣጣንን  ፍፍርርፋፋሪሪ  ሇሇመመቋቋዯዯስስ  ሲሲሌሌ  የየወወያያኔኔ  ከከፍፍተተኛኛ  ሹሹማማምምንንትት  

ከከሆሆኑኑትት  ከከእእነነ  በበረረከከትት  ስስምምኦኦንን  ጋጋርር  የየጠጠበበቀቀ  ጓጓዯዯኝኝነነትት  የየነነበበረረውው  ማማንን  እእንንዯዯሆሆነነ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  

ህህዝዝብብ  አአሳሳምምሮሮ  ያያውውቃቃሌሌ፡፡፡፡  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  በበምምንንምም  አአይይነነትት  መመመመዘዘኛኛ  እእኛኛንን  በበወወያያኔኔነነትት  

ሉሉከከስስ  የየሚሚችችሌሌበበትት  አአፍፍምም  ሆሆነነ  የየሞሞራራሌሌ  ብብቃቃትት  የየሇሇውውምም፡፡፡፡  በበተተሇሇያያየየ  መመንንገገዴዴ  ሞሞክክሮሮ  

ወወያያኔኔ  ወወዯዯ  ስስሌሌጣጣንን  አአሊሊስስጠጠጋጋ  ሲሲሇሇውው  በበምምርርጫጫ  9977  ባባሇሇቀቀ  ሰሰዓዓትት  ከከጥጥቂቂትት  ጓጓዯዯኞኞቹቹ  ጋጋርር  

በበመመሆሆንን  የየመመሰሰረረተተውውንን  ቡቡዴዴንን  በበዴዴርርጅጅትትነነትት  ስስምም  ይይዞዞ  ወወዯዯ  ቅቅንንጅጅትት  በበመመቀቀሊሊቀቀሌሌ  

ከከኢኢንንጅጅነነርር  ሀሀይይለለ  ሻሻውውሌሌናና  ሌሌዯዯቱቱ  አአያያላላውው  ጋጋርር  ሽሽርር  ጉጉዴዴ  ሲሲሌሌ  የየነነበበረረውው  ራራሱሱ  ብብርርሃሃኑኑ  

ነነጋጋ  እእንንጂጂ  እእኛኛ  አአይይዯዯሇሇንንምም፡፡፡፡  ቅቅንንጅጅትትንን  በበማማፍፍረረስስ  በበኩኩሌሌምም  ከከኢኢንንጅጅነነርር  ሀሀይይለለናና  ከከሌሌዯዯቱቱ  

አአያያላላውው  ይይሌሌቅቅ  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  የየበበሇሇጠጠ  ሚሚናና  እእንንዯዯነነበበረረውው  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  የየሚሚያያውውቀቀውው  

ሃሃቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  ታታዴዴያያ  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  የየማማናናቃቃቸቸውውንን  የየሀሀይይለለ  ሻሻውውሌሌናና  የየሌሌዯዯቱቱንን  ስስምም  እእየየጠጠራራ  

እእኛኛንን  ሇሇመመሳሳዯዯብብናና  ሇሇማማስስፈፈራራራራትት  የየፈፈሇሇገገውው  ሇሇምምንን  ይይሆሆንን??  በበቅቅንንጅጅትት  ውውስስጥጥ  የየነነበበረረውው  

በበሽሽታታናና  የየርርስስ  በበርርስስ  የየስስሌሌጣጣንን  ሽሽኩኩቻቻስስ  ግግንንቦቦትት  77  ውውስስጥጥ  ምምንን  አአመመጣጣውው??  በበአአሁሁኑኑ  ጊጊዜዜ  

የየስስሌሌጣጣንን  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሳሳ  አአንንዴዴምም  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሌሌ  የየሇሇምም፡፡፡፡  ጥጥያያቄቄያያችችንን  የየፍፍትትህህናና  

የየዳዳሞሞክክራራሲሲ  ጥጥያያቄቄ  ነነውው፡፡፡፡  ጥጥያያቄቄያያችችንን  የየዴዴርርጅጅትት  ውውሳሳኔኔናና  ህህገገ  ዯዯንንብብ  ይይከከበበርር  የየሚሚሌሌ  ብብቻቻ  

ነነውው፡፡፡፡  የየስስሌሌጣጣንን  በበሽሽታታ  ክክፉፉኛኛ  የየተተጠጠናናወወተተውው  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ሁሁላላምም  ከከእእሱሱ  የየተተሇሇየየ  ሃሃሳሳብብ  
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ይይዞዞ  የየሚሚቆቆምም  ሰሰውው  ሲሲያያጋጋጥጥመመውው  መመዯዯንንገገጥጥናና  ዴዴርርጅጅትትንን  በበማማፍፍረረስስ  ሴሴራራ  ሰሰውውንን  

መመወወንንጀጀሌሌ  ሌሌማማዴዴ  ማማዴዴረረጉጉ  በበጣጣምም  ይይገገርርማማሌሌ፡፡፡፡      

ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ግግንንቦቦትት  77  ባባንንተተ  ዯዯካካማማ  አአመመራራርር  ምምክክንንያያትት  ዴዴርርጅጅቱቱ  ታታሞሞ  መመንንቀቀሳሳቀቀስስ  

አአሌሌቻቻሇሇምም፡፡፡፡  የየበበሽሽታታውው  መመንንስስኤኤ  በበትትክክክክሌሌ  ታታውውቆቆ  ተተገገቢቢ  ህህክክምምናና  ያያሌሌተተዯዯረረገገሇሇትት  በበሽሽተተኛኛ  

ሉሉዴዴንን  አአይይችችሌሌምም፡፡፡፡  ቢቢያያንንስስ  ባባሇሇቤቤትትህህ  ሃሃኪኪምም  ስስሇሇሆሆነነችች  የየበበሽሽተተኛኛንን  ችችግግርር  እእንንዳዳትት  

ማማዲዲመመጥጥ  እእንንዯዯሚሚቻቻሌሌ  ከከእእሷሷ  ጠጠይይቀቀህህ  ተተማማርር፡፡፡፡  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሱሱ  አአባባሊሊትትንን  በበማማዲዲመመጥጥናና  

በበማማነነጋጋገገርር  እእንንጂጂ  በበመመወወንንጀጀሌሌ፣፣  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  በበማማገገዴዴናና  በበማማባባረረርር  ችችግግሩሩንን  መመፍፍታታትት  

አአይይቻቻሌሌምም፡፡፡፡  በበስስዴዴብብናና  በበዴዴንንፋፋታታ  የየሚሚዯዯነነግግጥጥ  አአባባሌሌምም  አአይይኖኖርርምም፡፡፡፡  የየሚሚገገርርመመውው  ነነገገርር  

ንንግግግግርርህህናና  የየዴዴምምፅፅህህ  ቅቅሊሊፄፄ  ሁሁለለ  የየኮኮ//ሌሌ  መመንንግግስስቱቱ  ሃሃይይሇሇማማርርያያምም  እእየየመመሰሰሇሇ  መመሄሄደደ  

ነነውው፡፡፡፡  በበመመዴዴረረክክ  መመጮጮህህ፣፣  ህህዝዝብብንንናና  ተተከከታታዮዮችችህህንን  መመዝዝሇሇፍፍ  የየባባሇሇስስሌሌጣጣንንነነትት  ምምሌሌክክትት  

መመስስልልህህ  ከከሆሆነነ  በበጣጣምም  ተተሳሳስስተተሃሃሌሌ፡፡፡፡  ሇሇኮኮ//ሌሌ  መመንንግግስስቱቱ  ሃሃይይሇሇማማርርያያምምምም  አአሌሌበበጀጀምም፡፡፡፡  

የየአአንንዴዴ  ዴዴርርጅጅትት  አአመመራራርር  ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊነነትት  መመሇሇኪኪያያውው  ከከሁሁለለምም  በበፊፊትት  ሇሇተተከከታታዮዮቹቹ  

የየሚሚያያሳሳየየውው  ከከበበሬሬታታ  ነነውው፡፡፡፡  ዛዛሬሬ  የየዴዴርርጅጅቱቱ  አአባባሊሊትት  የየሚሚያያነነሱሱትትንን  ቅቅሬሬታታ  በበቅቅንን  መመንንፈፈስስ  

ማማዲዲመመጥጥ  ያያሌሌቻቻሇሇ  የየዴዴርርጅጅትት  መመሪሪ  ነነገገ  ስስሌሌጣጣንን  ቢቢይይዝዝ  ሇሇህህዝዝብብ  ፍፍሊሊጎጎትት  ጆጆሮሮ  ይይሰሰጣጣሌሌ፣፣  

ዳዳሞሞክክራራሲሲንን  ሉሉያያሰሰፍፍንን  ይይችችሊሊሌሌ  ብብልል  ማማሰሰብብ  ጉጉምምንን  ከከመመጨጨበበጥጥ  የየዘዘሇሇሇሇ  ፋፋይይዲዲ  

የየሇሇውውምም፡፡፡፡    

ዴዴርርጅጅታታችችንን  ግግንንቦቦትት  77  ዛዛሬሬ  የየሰሰውው  መመሳሳቅቅያያ  መመሳሳሇሇቂቂያያ  ሆሆኗኗሌሌ፡፡፡፡  ““ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  በበሰሰውው  

ዴዴግግስስ  ሙሙሽሽራራ  መመሆሆንን  የየሚሚፈፈሌሌግግ  ሰሰውው  ነነውው””  እእየየተተባባሇሇ  ነነውው፡፡፡፡  አአባባባባለለ  እእውውነነትት  አአሇሇውው፡፡፡፡  

ዴዴርርጅጅታታችችንን  ግግንንቦቦትት  77  አአንንተተንን  መመሪሪ  አአዴዴርርጎጎ  ሲሲመመርርጥጥ  የየራራሳሳችችንን  የየሆሆነነ  ጠጠንንካካራራ  ፀፀረረ--ወወያያኔኔ  

የየአአመመፅፅ  ንንቅቅናናቄቄ  ሇሇመመፍፍጠጠርር  እእንንጂጂ  ሃሃገገርር  ውውስስጥጥ  በበሚሚፈፈጠጠርር  አአጋጋጣጣሚሚ  ተተጠጠቅቅሞሞ  ስስሌሌጣጣንን  

ሊሊይይ  ሇሇመመውውጣጣትት  አአሌሌነነበበረረምም፡፡፡፡  አአሇሇመመታታዯዯሌሌ  ሆሆኖኖ  ዛዛሬሬ  ግግንንቦቦትት  77  ሃሃገገርር  ቤቤትት  ውውስስጥጥ  በበሆሆነነ  

ተተአአምምርር  የየሚሚፈፈጠጠርር  ሁሁኔኔታታንን  ተተጠጠቅቅሞሞ  ስስሌሌጣጣንን  ሊሊይይ  ሇሇመመውውጣጣትት  የየሚሚፈፈሌሌግግ  ተተስስፈፈኛኛ  

ዴዴርርጅጅትት  ሆሆኗኗሌሌ፡፡፡፡  ግግንንቦቦትት  77  አአዋዋሳሳ  ከከተተማማ  ውውስስጥጥ  ተተፈፈጥጥሮሮ  ነነበበርር  በበተተባባሇሇ  ችችግግርር፣፣  በበመመሇሇስስ  

መመታታመመምም፣፣  በበእእስስሊሊሞሞችች  ብብጥጥብብጥጥ  ……..ወወዘዘተተ  ስስሌሌጣጣንን  ኮኮረረቻቻ  ሊሊይይ  ሇሇመመፈፈናናጠጠጥጥ    የየሚሚያያሌሌምም  

ዴዴርርጅጅትት  ሆሆኗኗሌሌ፡፡፡፡  በበጥጥምምረረትት  ስስምም  ተተቃቃዋዋሚሚዎዎችችንን  ሇሇማማሰሰባባሰሰብብ  የየተተዯዯረረገገውው  ጥጥረረትት  ፋፋይይዲዲ  
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ቢቢስስ  ከከሆሆነነ  ውውልል  አአዴዴሯሯሌሌ፡፡፡፡  ከከነነጄጄኔኔራራሌሌ  ተተፈፈራራ  ማማሞሞ  ጀጀምምሮሮ  አአገገርር  ቤቤትት  የየተተጀጀመመሩሩ  

ሙሙከከራራዎዎችች  በበሙሙለለ  ከከሽሽፈፈዋዋሌሌ፡፡፡፡  ኤኤርርትትራራ  ሰሰሌሌጥጥነነውው  ወወዯዯ  ሃሃገገርር  ቤቤትት  እእንንዱዱገገቡቡ  የየተተዯዯረረጉጉ  

አአባባልልችችምም  ምምንንምም  ነነገገርር  ሳሳይይሰሰሩሩ  በበጠጠሊሊትት  እእጅጅ  ወወዴዴቀቀዋዋሌሌ፡፡፡፡  በበሱሱዲዲንን  ሲሲንንቀቀሳሳቀቀሱሱ  የየነነበበሩሩ  

አአባባልልቻቻችችንን  የየወወያያኔኔ  ሲሲሳሳይይ  ሆሆኗኗሌሌ፡፡፡፡  ከከሳሳዑዑዱዱ  የየገገባባ  የየዴዴርርጅጅታታችችንን  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራርር  

አአባባሌሌምም  በበወወያያኔኔ  እእጅጅ  ወወዴዴቋቋሌሌ፡፡፡፡  የየዚዚህህ  ሁሁለለ  ኪኪሳሳራራ  ተተጠጠያያቂቂውው  አአመመራራሩሩ  ነነውው፡፡፡፡    

የየዴዴርርጅጅታታችችንንንን  ምምስስጢጢርር  ሇሇወወያያኔኔ  እእያያሰሰሇሇፉፉ  በበመመስስጠጠትት  በበዴዴርርጅጅታታችችንንናና  በበአአባባልልቻቻችችንን  ሊሊይይ  

ጉጉዲዲትት  እእንንዱዱዯዯርርስስ  በበማማዴዴረረግግ  ሊሊይይ  የየሚሚገገኙኙ  የየአአመመራራርር  አአባባሊሊትት  ማማንንነነትትምም  ወወዯዯፊፊትት  ይይፋፋ  

እእናናወወጠጠዋዋሇሇንን፡፡፡፡  በበአአዯዯባባባባይይ  ይይጋጋሇሇጣጣለለ፡፡፡፡  

ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚውው  አአራራትት  አአመመትት  ሙሙለለ  አአባባሊሊትትንን  ከከማማስስበበሊሊትት  በበቀቀርር  ምምንንምም  ቁቁምምነነገገርር  

አአሌሌሰሰራራምም፡፡፡፡  ““የየዓዓሣሣ  ግግማማቱቱ  ከከጭጭንንቅቅሊሊቱቱ””  እእንንዯዯሚሚባባሇሇውው  የየግግንንቦቦትት  77  አአመመራራርር  ከከዚዚህህ  

በበኋኋሊሊ  ዴዴርርጅጅቱቱንን  ሇሇመመመመራራትት  ብብቃቃትት  ስስላላሇሇውው  ስስሌሌጣጣኑኑንን  ሇሇቆቆ  አአስስቸቸኳኳይይ  ጉጉባባኤኤ  

እእንንዱዱጠጠራራናና  አአዱዱስስ  አአመመራራርር  እእንንዱዱመመረረጥጥ  በበጥጥብብቅቅ  እእንንጠጠይይቃቃሇሇንን፡፡፡፡  

  

ሞሞትት  ሇሇዘዘረረኛኛውው  የየወወያያኔኔ  ስስርርዓዓትት!!!!  

ዴዴሌሌ  ሇሇኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ!!!!  

የየግግንንቦቦትት  77  የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴንን    


