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ይይድድረረስስ  ለለመመላላውው  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባላላትት  በበሙሙሉሉ!!  

  

ድድርርጅጅታታችችንን  ከከተተመመሰሰረረተተ  እእነነሆሆ  ከከጥጥቂቂትት  ቀቀናናትት  በበኋኋላላ  አአራራተተኛኛ  አአመመቱቱንን  ያያከከብብራራልል፡፡፡፡  ግግንንቦቦትት  77    በበአአጭጭርር  ጊጊዜዜ  

ውውስስጥጥ  ለለማማምምጣጣትት  ቃቃልል  የየገገባባውውናና  የየተተመመኘኘውው  ድድልል  የየሰሰማማይይ  ያያክክልል  እእየየራራቀቀውው  ሲሲሄሄድድ  ለለዚዚህህ  ሁሁሉሉ  የየዳዳረረገገንን  

የየአአመመራራርር  ድድክክመመትትናና  የየድድርርጅጅታታችችንን  ውውስስጣጣዊዊ  ችችግግርር  አአደደባባባባይይ  ቢቢወወጣጣ  የየጠጠላላትት  መመጠጠቀቀሚሚያያ  ይይሆሆናናልል  በበሚሚልል  

ፍፍራራቻቻ  ቅቅሬሬታታችችንንንን  አአምምቀቀንን  ከከዛዛሬሬ  ነነገገ  ይይሻሻልል  ይይሆሆንን  በበሚሚልል  ተተስስፋፋ  ለለመመጓጓዝዝ  ጥጥረረትት  ስስናናደደርርግግ  ቆቆይይተተናናልል፡፡፡፡  ይይሁሁንን  

እእንንጂጂ  የየአአመመራራሮሮቻቻችችንን  አአካካሄሄድድ  ከከድድጡጡ  ወወደደማማጡጡ  እእየየሆሆነነብብንን  የየድድርርጅጅቱቱ፣፣  የየአአባባላላቱቱናና  የየቤቤተተሰሰቦቦቻቻቸቸውው  ህህልልውውናና  

አአደደጋጋ  ላላይይ  እእየየወወደደቀቀ  ሲሲሄሄድድ  ዝዝምም  ብብሎሎ  ማማየየትት  ህህሊሊናናችችንን  ሊሊሸሸከከመመውው  ከከሚሚገገባባውው  በበላላይይ  እእየየሆሆነነ  በበመመምምጣጣቱቱ  ወወደደ  

አአደደባባባባይይ  ለለመመውውጣጣትት  ተተገገደደናናልል፡፡፡፡      

  

በበዚዚህህምም  ምምክክንንያያትት  በበሸሸርርናና  በበሴሴራራ  ታታጅጅቦቦ  በበድድብብቅቅ  ከከተተካካሄሄደደውው  የየድድርርጅጅቱቱ  33ኛኛውው  ጉጉባባኤኤ  ማማግግስስትት  ጀጀምምሮሮ  

የየተተቋቋቋቋመመውው  የየግግንንቦቦትት  77  የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡድድንን  ይይህህንንንን  ማማስስታታወወሻሻ  ይይፋፋ  ለለማማውውጣጣትት  ወወስስኗኗልል፡፡፡፡  ባባህህርርንን  

በበጭጭልልፋፋ  እእንንዲዲሉሉ  በበጣጣምም  ባባነነሰሰ  ደደረረጃጃምም  ቢቢሆሆንን  የየውውስስጥጥ  ገገበበናናችችንንንን  ገገልልጦጦ  የየሚሚያያሳሳየየውው  ይይኸኸውው  ማማስስታታወወሻሻ  

ወወያያኔኔናና  አአይይጋጋንን  ጨጨምምሮሮ  ሌሌሎሎችች  የየወወያያኔኔ  ሚሚዲዲያያዎዎችች  እእንንደደሚሚጠጠቀቀሙሙበበትት  አአሳሳምምረረንን  እእናናውውቃቃለለንን፡፡፡፡  ይይሁሁንን  እእንንጂጂ  

የየድድርርጅጅቱቱ  አአመመራራርር  ውውስስጣጣዊዊ  ችችግግሩሩንን  በበመመፍፍታታትት  ድድርርጅጅቱቱንን  ለለድድልል  እእንንዲዲያያበበቃቃ  ከከግግንንቦቦትት  77  አአባባላላትት  

በበተተደደጋጋጋጋሚሚ  የየቀቀረረበበለለትትንን  ጥጥሪሪ  ጆጆሮሮ  ዳዳባባ  ልልበበስስ  በበማማለለትት  በበጀጀመመረረውው  የየአአምምባባገገነነንንነነትትናና  የየጥጥፋፋትት  መመንንገገድድ  

ለለመመቀቀጠጠልል  በበመመወወሰሰኑኑ  ምምክክንንያያትት  ተተገገደደንን  የየመመረረጥጥነነውው  መመንንገገድድ  መመሆሆኑኑንን  የየተተወወደደዳዳችችሁሁ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባላላትት  

በበቅቅድድሚሚያያ  እእንንድድትትገገነነዘዘቡቡልልንን  እእንንጠጠይይቃቃለለንን፡፡፡፡  ከከሁሁሉሉምም  በበላላይይ  ግግንን  በበዚዚህህ  ማማስስታታወወሻሻ  የየምምናናነነሳሳቸቸውው  የየውውስስጥጥ  

ችችግግሮሮቻቻችችንን  ድድርርጅጅታታችችንንናና  አአባባሎሎቻቻችችንንንን  የየሚሚጎጎዳዳ  ከከወወያያኔኔ  የየተተደደበበቀቀ  ምምስስጢጢርር  የየያያዘዘ  ነነውው  የየሚሚልል  እእምምነነትት  

የየለለንንምም፡፡፡፡  በበምምንንምም  መመልልኩኩ  ከከወወያያኔኔ  ጋጋርር  በበተተለለያያየየ  የየጥጥቅቅማማ  ጥጥቅቅምም  ገገመመዶዶችች  የየተተሳሳሰሰሩሩትት  አአንንዳዳንንድድ  የየድድርርጅጅታታችችንን  

ቁቁልልፍፍ  አአመመራራሮሮችች  የየድድርርጅጅታታችችንንንን  ምምስስጢጢርር  እእያያሳሳለለፉፉ  ለለጠጠላላትት  በበመመስስጠጠትት  ጠጠንንካካራራ  አአባባሎሎቻቻችችንን  የየዘዘረረኛኛውው  

ስስርርዓዓትት  ሰሰለለባባ  እእንንዲዲሆሆኑኑ  ለለማማድድረረግግ  ከከሚሚፈፈፅፅሙሙትት  ወወንንጀጀልል  በበላላይይ  በበድድርርጅጅታታችችንን  ላላይይ  የየከከፋፋ  ጉጉዳዳትት  ሊሊያያስስከከትትልል  

ይይችችላላልል  ብብለለንን  በበፍፍፁፁምም  አአናናስስብብምም፡፡፡፡    

  

መመላላውው  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባላላትት  ሆሆይይ!!  

ከከአአራራትት  አአመመትት  በበፊፊትት  የየመመሰሰረረትትነነውው  ድድርርጅጅታታችችንንንን  ልልንንታታገገልልበበትት  እእንንጂጂ  ልልንንኖኖርርበበትት  በበማማሰሰብብ  አአልልነነበበረረምም፡፡፡፡  

አአለለመመታታደደልል  ሆሆኖኖ  ግግንን  ዛዛሬሬ  ድድርርጅጅታታችችንን  በበሚሚያያሳሳዝዝንን  ሁሁኔኔታታ  በበዝዝምምድድናናናና  በበጥጥቅቅምም  የየተተሳሳሰሰሩሩ  የየጥጥቂቂትት  ቤቤተተሰሰቦቦችችናና  

የየአአምምባባገገነነኖኖችች  መመፈፈንንጪጪያያናና  መመኖኖሪሪያያ  ሆሆኗኗልል፡፡፡፡  የየድድርርጅጅታታችችንን  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራርር  የየሆሆነነውው  አአንንዳዳርርጋጋቸቸውው  ፅፅጌጌ  

((ቱቱፋፋ))  ለለምምስስጢጢራራዊዊ  ስስራራ  በበሚሚልል  ከከፍፍተተኛኛ  መመጠጠንን  ያያለለውው  የየድድርርጅጅቱቱንን  ገገንንዘዘብብ  እእየየያያዘዘ    በበየየጊጊዜዜውው  ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  
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ይይመመላላለለሳሳልል፡፡፡፡  ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  በበመመመመላላለለስስ  እእስስከከአአሁሁንን  ምምንን  እእንንደደሰሰራራናና  ምምንን  እእንንደደሚሚሰሰራራ  ለለመመላላውው  ግግንንቦቦትት  77  

አአባባልል  ግግልልፅፅ  ባባይይሆሆንንምም  አአሁሁንንምም  በበቅቅርርቡቡ  ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  ተተመመልልሶሶ  እእዛዛውው  ይይገገኛኛልል፡፡፡፡  አአንንዳዳርርጋጋቸቸውው  በበየየጊጊዜዜውው  

በበሻሻንንጣጣውው  እእያያጨጨቀቀ  ለለምምስስጢጢራራዊዊ  ስስራራ  እእያያለለ  የየሚሚወወስስደደውውናና  የየታታወወቀቀውው  ሰሰላላዩዩናና  ፀፀረረ--ኢኢትትዮዮጵጵያያውው  ተተስስፋፋዬዬ  

ገገብብረረአአብብንን  ጨጨምምሮሮ  ከከተተለለያያዩዩ  ከከሻሻዕዕቢቢያያ  ሹሹማማምምንንትት  ጋጋርር  የየሚሚጫጫወወትትበበትት  የየድድርርጅጅቱቱ  ገገንንዘዘብብ  ሌሌላላውው  ቀቀርርቶቶ  

የየድድርርጅጅቱቱ  ፋፋይይናናንንስስምም  ሆሆነነ  ኦኦዲዲትት  ክክፍፍሉሉ  የየትት  እእንንደደሚሚገገባባ  የየሚሚያያውውቁቁትት  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  ብብዙዙዎዎቻቻችችንን  

አአንንዳዳርርጋጋቸቸውው  ድድርርጅጅታታችችንንንን  ለለሻሻዕዕቢቢያያ  አአሳሳልልፎፎ  መመስስጠጠቱቱ  እእንንደደ  የየእእግግርር  ውውስስጥጥ  እእሳሳትት  ሲሲለለበበልልበበንን  እእንንዳዳልልከከረረመመ  

ይይባባስስ  ብብሎሎ  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  የየምምትትባባለለውው  ““ኢኢምምፓፓየየርር””  ሃሃገገርር  መመፍፍረረስስ  አአለለባባትት  ከከሚሚለለውው  ከከኦኦነነግግምም  ጋጋርር  

እእየየተተጨጨማማለለቀቀ  ሃሃገገራራችችንንንን  ለለመመሸሸጥጥ  መመደደራራደደሩሩ  ታታሪሪክክ  ይይቅቅርር  የየማማይይለለውው  ወወንንጀጀልል  እእየየፈፈፀፀመመ  ነነውው፡፡፡፡    

  

ሁሁለለቱቱ  የየድድርርጅጅታታችችንን  የየግግንንቦቦትት  77  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራርር  የየሆሆኑኑትት  ወወንንድድማማማማቾቾችች  ሽሽማማግግሌሌ  አአባባታታቸቸውውንን  ከከእእስስርር  

ለለማማስስፈፈታታትት  ከከወወያያኔኔ  ጋጋርር  ተተደደራራድድረረውው  አአንንድድ  የየግግንንቦቦትት  77  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራርር  የየሆሆነነ  አአባባልል  የየወወያያኔኔ  ሰሰለለባባ  እእንንዲዲሆሆንን  

አአድድርርገገውውትት  ሊሊሆሆንን  ይይችችላላልል  በበሚሚልል  ከከአአንንድድ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባልል  የየተተሰሰነነዘዘረረውው  ጥጥርርጣጣሬሬ  አአዘዘልል  አአስስተተያያየየትት  እእንንዲዲሁሁ  

ያያለለምምንንምም  መመነነሻሻ  የየቀቀረረበበ  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  ምምንንምም  እእንንኳኳንን  ከከአአንንደደርርጋጋቸቸውው  በበላላይይ  ድድርርጅጅቱቱንን  የየሚሚመመራራ  ሰሰውው  እእንንዳዳለለ  

ብብናናውውቅቅምም  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባላላትት  የየምምናናምምነነውውናና  የየድድርርጅጅቱቱ  መመሪሪ  አአድድርርገገንን  የየምምንንቀቀበበለለውው  አአቶቶ  አአንንዳዳርርጋጋቸቸውው  ፅፅጌጌንን  

ነነበበርር፡፡፡፡    

  

ታታድድያያ  የየድድርርጅጅታታችችንን  መመሪሪ  የየሆሆነነውው  የየአአቶቶ  አአንንዳዳርርጋጋቸቸውው  ወወላላጅጅ  አአባባትት  አአቶቶ  ፅፅጌጌ  ከከወወያያኔኔ  እእስስርር  ቤቤትት  እእንንዴዴትት  

ተተለለቀቀቁቁ??  እእንንዴዴትትስስ  ከከአአገገርር  ወወጥጥተተውው  ከከልልጆጆቻቻቸቸውው  ጋጋርር  ለለንንደደንን  ከከርርመመውው  ወወደደ  አአገገርር  ቤቤትት  ተተመመለለሱሱ  ለለሚሚሉሉትት  

ጥጥያያቄቄዎዎችች  ለለግግንንቦቦትት  77  አአባባላላትት  ብብዙዙምም  የየተተሰሰወወረረ  ምምስስጢጢርር  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  እእዚዚህህ  ላላይይ  የየሚሚገገርርመመውው  ነነገገርር  

በበአአሸሸባባሪሪነነትት  ተተከከሰሰውው  በበወወያያኔኔ  የየተተፈፈረረደደባባቸቸውው  አአቶቶ  ፅፅጌጌ  በበነነፃፃ  ከከእእስስርር  መመለለቀቀቃቃቸቸውው  ብብቻቻ  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  ከከሃሃገገርር  

ሲሲወወጡጡምም  እእንንደደ  አአንንድድ  ተተራራ  ዜዜጋጋ  ሳሳይይሆሆንን  የየወወያያኔኔ  ሹሹማማምምንንትት  ብብቻቻ  በበሚሚወወጡጡበበትት  እእናና  በበሚሚገገቡቡበበትት  የየቪቪአአይይፒፒ  

ሳሳሎሎንን  በበክክብብርር  ታታጅጅበበውው  እእንንደደሆሆነነበበርርስስ  ስስንንቶቶቻቻችችንን  እእናናውውቅቅ  ይይሆሆንን??  መመቼቼምም  የየአአንንዳዳርርጋጋቸቸውውናና  የየውውቤቤ  እእህህትት  

የየሆሆነነችችውው  የየአአቶቶ  ፅፅጌጌ  ልልጅጅ  የየወወያያኔኔውው  ከከፍፍተተኛኛ  ባባለለስስልልጣጣንን  የየተተፈፈራራ  ዋዋልልዋዋ  ባባለለቤቤትት  እእንንደደሆሆነነችች  ከከአአራራትት  አአመመታታትት  

ቆቆይይታታ  በበኋኋላላ  የየማማያያውውቅቅ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባልል  ይይኖኖራራልል  ብብለለንን  ለለማማሰሰብብ  እእንንቸቸገገራራለለንን፡፡፡፡    

  

የየአአቶቶ  አአንንዳዳርርጋጋቸቸውው  አአባባትት  አአቶቶ  ፅፅጌጌ    ወወደደ  ለለንንደደንን  ያያቀቀኑኑትት  በበድድርርጅጅቱቱ  ገገንንዘዘብብ  ትትኬኬትት  ተተቆቆርርጦጦላላቸቸውው  መመሆሆኑኑስስ  

በበአአባባላላትት  ዘዘንንድድ  ምምንን  ያያህህልል  ይይታታወወቅቅ  ይይሆሆንን??  ለለንንደደንን  ከከገገቡቡ  በበኋኋላላ  ያያረረፉፉትትምም  ከከልልጃጃቸቸውው  ከከአአቶቶ  ብብዙዙነነህህ  ((ውውቤቤ))  

ቤቤትት  መመሆሆኑኑ፣፣  በበለለንንደደንን  ቆቆይይታታቸቸውው  በበልልጃጃቸቸውው  ቤቤትት  ሲሲካካሄሄዱዱ  የየነነበበሩሩ  የየድድርርጅጅቱቱ  ስስብብሰሰባባዎዎችችንን  ሲሲከከታታተተሉሉ፣፣  ገገቢቢ  

ወወጪጪውውንን  በበአአርርምምሞሞ  ሲሲታታዘዘቡቡናና  የየድድርርጅጅቱቱንን  ምምስስጢጢርር  ሲሲቃቃርርሙሙ  ከከከከረረሙሙ  በበኋኋላላ  በበወወጡጡበበትት  መመንንገገድድ  በበክክብብርር  
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አአገገራራቸቸውው  ተተመመልልሰሰውው  በበመመግግባባትት  የየሰሰሙሙትትንንናና  ያያዩዩትትንን  ሁሁሉሉ  ለለወወያያኔኔ  ሪሪፖፖርርትት  በበማማቅቅረረብብ  በበወወያያኔኔ  ለለተተዋዋለለላላቸቸውው  

ከከባባድድ  ውውለለታታ  ብብድድርር  መመልልሰሰውው  እእንንደደሆሆነነስስ  ማማንን  ያያውውቃቃልል??    

  

እእድድሜሜ  ልልካካቸቸውውንን  ሲሲኳኳቱቱኑኑበበትት  የየኖኖሩሩናና  ጠጠብብ  የየማማይይለለውው  የየፈፈረረንንጅጅ  አአገገርር  ስስራራቸቸውውንን  እእርርግግፍፍ  አአድድርርገገውው  

በበመመተተውው  እእነነሱሱ  በበድድርርጅጅቱቱ  ገገንንዘዘብብ  በበተተንንደደላላቀቀቀቀ  ህህይይወወትት  ውውስስጥጥ  እእየየኖኖሩሩ  ጥጥንንቃቃቄቄ  በበጎጎደደለለውው  ግግንንኙኙነነትትናና  

አአመመራራርር  በበሃሃገገርር  ውውስስጥጥ  የየሚሚገገኙኙ  አአባባሎሎቻቻችችንን  በበየየጊጊዜዜውው  በበወወያያኔኔ  እእየየታታደደኑኑናና  ከከጎጎረረቤቤትት  አአገገራራትትምም  እእየየታታነነቁቁ  

ለለእእስስርር  መመዳዳረረጋጋቸቸውው  ሳሳያያንንስስ  ውውጪጪ  የየሚሚኖኖሩሩ  ታታጋጋዮዮቻቻችችንን  ወወደደ  ሃሃገገርር  ቤቤትት  ግግቡቡ  ተተብብለለውው  በበጠጠላላትት  እእጅጅ  

እእንንዲዲወወድድቁቁምም  እእየየተተደደረረገገ  ነነውው  ((ለለተተያያዙዙትት  አአባባሎሎቻቻችችንን  ደደህህንንነነትት  ሲሲባባልል  ዝዝርርዝዝሩሩንን  ከከመመግግለለፅፅ  ለለመመቆቆጠጠብብ  

እእንንገገደደዳዳለለንን))፡፡፡፡    

    

የየእእነነዚዚህህ  ታታጋጋዮዮችች  በበወወያያኔኔ  እእጅጅ  መመወወደደቅቅ  በበጎጎረረቤቤትት  ሃሃገገራራትትናና  በበአአከከባባቢቢውው  የየሚሚገገኙኙ  የየድድርርጅጅታታችችንን  አአባባላላትትናና  

ቤቤተተሰሰቦቦቻቻቸቸውው  በበከከፋፋ  አአደደጋጋ  ላላይይ  እእንንዲዲሆሆኑኑ  አአድድርርጓጓችችዋዋልል፡፡፡፡  በበማማንንኛኛውውምም  ሰሰዓዓትት  ከከየየሚሚኖኖሩሩበበትት  ሃሃገገርር  ታታድድነነውው  

ወወደደ  ወወያያኔኔ  እእስስርር  ቤቤትት    የየሚሚወወረረወወሩሩበበትትንን  ቀቀንን  መመጠጠባባበበቅቅ  ግግድድ  ሆሆኖኖባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  በበጎጎረረቤቤትት  ሃሃገገራራትትናና  በበአአከከባባቢቢውው  

የየሚሚገገኙኙ  የየድድርርጅጅታታችችንን  አአባባላላትት  እእንንደደ  አአቶቶ  አአንንዳዳርርጋጋቸቸውውናና  ውውቤቤ  በበሃሃያያልልዋዋናና  በበታታላላቅቅዋዋ  ሃሃገገርር  ብብሪሪታታኒኒያያ  ዜዜግግነነትት  

ጥጥላላናና  ከከለለላላ  ስስርር  የየሚሚኖኖሩሩ  ሳሳይይሆሆኑኑ  በበኢኢትትዮዮጵጵያያ  ፓፓስስፖፖርርትት  የየሚሚንንቀቀሳሳቀቀሱሱ  ዋዋስስትትናና  የየሌሌለለውው  ህህይይወወትት  የየሚሚመመሩሩ  

ምምስስኪኪንን  ዜዜጎጎችች  መመሆሆናናችችውውንን  ከከእእነነሱሱ  የየተተሰሰወወረረ  አአይይደደለለምም፡፡፡፡    ቢቢሆሆንንሱሱ  እእነነሱሱ  ምምንን  ቸቸገገራራቸቸውው!!!!  

  

ታታድድያያ  ከከወወያያኔኔ  ጋጋርር  በበጋጋብብቻቻናና  በበውውለለታታ  የየተተሳሳሰሰረረውው  በበድድርርጅጅታታችችንን  ከከፍፍተተኛኛ  ስስልልጣጣንን  ላላይይ  የየሚሚገገኘኘውው  ይይህህ  

ቤቤተተሰሰብብ  እእንንደደምምንን  አአድድርርጎጎ  ይይሆሆንን  ይይህህንን  ድድርርጅጅትት  ለለድድልል  እእንንዲዲያያበበቃቃ  የየምምንንጠጠብብቀቀውው??    አአረረ  መመላላ  በበሉሉ  ጎጎበበዝዝ!!!!    

  

ሌሌሎሎችች  የየድድርርጅጅታታችችንን  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራሮሮችችስስ  ቢቢሆሆኑኑ  በበየየቦቦታታውው  እእየየዞዞሩሩ  ከከሚሚዶዶሰሰኩኩሩሩትት  ዲዲስስኩኩርርናና  

በበአአሸሸከከሮሮቻቻቸቸውው  አአማማካካይይነነትት  ከከድድርርጅጅታታችችንን  ከከፍፍተተኛኛ  መመጠጠንን  ያያለለውው  ገገንንዘዘብብ  እእየየወወጣጣ  በበሚሚያያዝዝላላቸቸውው  ዘዘመመናናዊዊ  

ሆሆቴቴልል  ከከመመዝዝናናናናትት  ባባለለፈፈ  ይይህህ  ነነውው  የየሚሚባባልል  ቁቁምምነነገገርር  ሲሲፈፈፅፅሙሙ  መመችች  ታታዩዩ??    ከከሰሰሞሞነነኞኞቹቹ  ጓጓደደኞኞቻቻቸቸውው  ከከእእነነ  

ነነኣኣምምንን  ዘዘለለቀቀ  ጋጋርር  ድድክክ  ድድክክ  ከከማማለለትት  በበስስተተቀቀርር  ምምንን  ሰሰሩሩ??    እእንንዲዲያያውውምም  ድድርርጅጅታታችችንን  ግግንንቦቦትት  77ንን  በበባባዶዶ  

ጥጥምምረረትት  ስስርር  ለለነነአአምምንን  ዘዘለለቀቀ  አአስስረረክክበበውውናና  ከከነነሱሱ  ጋጋርር  ተተወወዳዳጅጅተተውው  መመኖኖርርንን  የየመመረረጡጡ  ይይመመስስላላልል፡፡፡፡  የየነነአአምምንን  

ቡቡድድንን  ከከግግንንቦቦትት  77  ጋጋርር  ይይቀቀላላቀቀላላልል  ተተብብሎሎ  በበጉጉባባኤኤ  ቢቢወወሰሰንንምም  የየተተወወሰሰነነውው  ተተግግራራዊዊ  ሳሳይይደደረረግግ  አአመመራራሮሮቻቻችችንን  

በበዲዲሲሲ  ከከተተማማ  በበተተከከፈፈተተችች  አአንንዲዲትት  ቢቢሮሮ  ውውስስጥጥ  ቁቁጭጭ  ብብለለውው  ቀቀኑኑንን  ሙሙሉሉ  አአፍፍ  ለለአአፍፍ  በበመመግግጠጠምም  ከከነነአአምምንን  

ዘዘለለቀቀናና  ከከአአፈፈጮጮሌሌዎዎቹቹ  ታታማማኝኝ  በበየየነነናና  አአበበበበ  በበለለውው  ጋጋርር  ወወግግ  ሲሲጠጠርርቁቁ  አአይይደደልል  የየሚሚውውሉሉትት??  ታታማማኝኝ  በበየየነነ  

በበየየከከተተማማውው  እእየየዞዞረረ  ለለሚሚለለፈፈልልፈፈውው  ፍፍሬሬ  ከከርርስስኪኪ  ዲዲስስኩኩርር  እእንንደደ  ቅቅዱዱስስ  ቃቃልል  በበደደቂቂቃቃ  እእየየተተሰሰላላ  ከከድድርርጅጅታታችችንን  
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ከከፍፍተተኛኛ  መመጠጠንን  ያያለለውው  ገገንንዘዘብብ  እእንንደደሚሚከከፈፈለለውውናና  በበድድርርጅጅታታችችንን  በበጀጀትት  ባባለለ  አአምምስስትት  ኮኮኮኮብብ  ሆሆቴቴሎሎችች  

እእንንዲዲያያርርፍፍ  እእንንደደሚሚደደረረግግስስ  ስስንንቶቶቻቻችችንን  ይይሆሆንን  የየምምናናውውቀቀውው??    ሌሌላላውው  ለለፍፍላላፊፊ  አአበበበበ  በበለለውው  በበበበኩኩሉሉ  

ዲዲያያስስፖፖራራውው  ወወደደ  ሃሃገገሩሩ  እእንንዳዳይይገገባባ  ሌሌትት  ተተቀቀንን  ስስለለወወያያኔኔ  ክክፋፋትት  እእየየሰሰበበከከ  በበባባለለቤቤቱቱ  ስስምም  አአዲዲስስ  አአበበባባ  ከከተተማማ  

እእጅጅግግ  ዘዘመመናናዊዊ  የየተተባባለለ  ህህንንፃፃ  እእያያሰሰገገነነባባ  እእንንደደሚሚገገኝኝስስ  ስስንንቶቶቻቻችችንን  እእናናውውቃቃለለንን??  መመቼቼምም  አአበበበበ  በበለለውው  ወወያያኔኔ  

ይይህህንንንን  አአያያውውቅቅምም  ብብሎሎ  ሊሊዋዋሸሸንን  እእንንደደማማይይዳዳዳዳውው  ተተስስፋፋ  እእንንዳዳርርጋጋለለንን!!!!      

  

ውውድድ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባላላትት!!    

ድድርርጅጅታታችችንን  ግግንንቦቦትት  77  በበሁሁለለቱቱ  ወወንንድድማማማማቾቾችች  እእዛዛምም  እእዚዚህህምም  በበወወያያኔኔ  ላላይይ  በበሚሚሞሞካካክክራራቸቸውው  ያያልልተተጠጠኑኑ  

የየማማጥጥቃቃትት  ተተግግባባራራትት  በበርርካካታታ  ብብርርቅቅዬዬ  ታታጋጋዮዮቻቻችችንን  የየወወያያኔኔ  መመጫጫወወቻቻ  ሆሆነነውው  መመቅቅረረታታቸቸውው  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  

ድድርርጅጅታታችችንን  አአሸሸባባሪሪ  ተተብብሎሎ  እእንንዲዲፈፈረረጅጅናና  ብብዙዙዎዎቹቹ  የየድድርርጅጅቱቱ  አአባባላላትት  ባባልልተተዘዘጋጋጁጁበበትትናና  ባባላላሰሰቡቡትት  ወወቅቅትት  

አአሸሸባባሪሪዎዎችች  ተተብብለለውው  ቤቤተተሰሰቦቦቻቻቸቸውው  ጭጭምምርር  አአደደጋጋ  ላላይይ  የየወወደደቁቁበበትት  ሁሁኔኔታታምም  ተተፈፈጥጥሯሯልል፡፡፡፡  አአብብዛዛኛኛውው  

አአባባላላችችንንምም  ድድርርጅጅታታችችንን  በበዘዘረረኛኛውው  ስስርርዓዓትት  አአሸሸባባሪሪ  ነነውው  ተተብብሎሎ  በበመመፈፈረረጁጁ  የየገገባባበበትት  ፈፈተተናና  በበቅቅጡጡ  ያያልልገገባባውውናና    

እእንንዲዲገገባባውው  ያያልልተተደደረረገገ  በበመመሆሆኑኑ  ሃሃገገርር  ቤቤትት  ያያሉሉትት  ቤቤተተሰሰቦቦቹቹናና  ንንብብረረቱቱ  መመልልክክ  ለለማማስስያያዝዝ  በበሚሚያያደደርርገገውው  ጥጥረረትት  

በበየየጊጊዜዜውው  የየጠጠላላትት  ሰሰለለባባ  ለለመመሆሆንን  እእየየተተገገደደደደ  ነነውው፡፡፡፡  እእነነሱሱማማ  ምምንን  ችችግግርር  አአለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ወወላላጅጅ  አአባባታታቸቸውውንን  

ከከእእስስርር  አአስስፈፈትትተተውው  ባባሻሻቸቸውው  ጊጊዜዜ  ወወደደሚሚኖኖሩሩበበትት  አአገገርር  በበክክብብርር  እእያያስስመመጡጡናና  እእየየሸሸኙኙ  አአይይደደልል!!  

  

ሁሁለለቱቱ  ወወንንድድማማማማቾቾችች  እእንንደደ  አአስስርር  አአለለቃቃ  ግግሩሩምም  ይይልልማማ  ((አአንንድድነነትት  ሀሀይይሉሉ))  የየመመሳሳሰሰሉሉትትንን  የየስስልልጣጣንን  ጥጥመመኛኛ  

አአምምባባገገነነንን  ታታማማኞኞቻቻቸቸውውንን  በበማማሰሰማማራራትት  በበውውጪጪ  የየሚሚገገኘኘውው  ሃሃቀቀኛኛ  የየግግንንቦቦትት  77  ታታጋጋይይንን  በበስስድድብብናና  በበዘዘለለፋፋ  

በበማማሸሸማማቀቀቅቅ  ላላይይ  ይይገገኛኛሉሉ፡፡፡፡  ስስለለ  ግግንንቦቦትት  77  ድድርርጅጅታታችችንንንን  ቀቀጣጣይይ  ህህልልውውናና  ከከመመጨጨነነቅቅ  ይይልልቅቅ  በበመመላላውው  አአለለምም  

የየሚሚገገኘኘውው  መመዋዋቅቅርር  እእነነሱሱ  በበሚሚፈፈልልጉጉትትናና  በበሚሚመመቻቻቸቸውው  መመንንገገድድ  ለለመመቆቆጣጣጠጠርርናና  የየማማይይፈፈልልጉጉትትንን  አአባባልል  

ለለማማስስወወገገድድ  እእንንቅቅልልፍፍ  አአጥጥተተውው  ያያድድራራሉሉ፡፡፡፡  ሌሌላላውው  አአስስገገራራሚሚ  ነነገገርር  ከከአአራራትት  አአመመትት  ጉጉዞዞ  በበኋኋላላ  እእነነ  አአንንድድነነትት  

የየድድርርጅጅታታችችንን  አአባባላላትትንን  ማማንንነነትት  እእናናጣጣራራለለንን  በበሚሚልል  በበመመላላውው  አአለለምም  ለለሚሚገገኙኙ  አአባባላላትት  አአዲዲስስ  ፎፎርርምም  በበመመበበተተንን        

ይይህህንን  ዝዝርርዝዝርር  ፎፎርርምም  እእንንደደ  አአዲዲስስ  እእንንዲዲሞሞላላ  አአባባሉሉንን  በበማማስስጨጨነነቅቅ  ጊጊዜዜውውንንናና  አአእእምምሮሮውውንን  በበማማይይረረባባ  ስስራራ  

እእንንዲዲጠጠመመድድ  እእያያደደረረጉጉ  መመሆሆናናቸቸውውንን  ነነውው፡፡፡፡  ከከአአራራትት  አአመመትት  ቆቆይይታታ  በበኋኋላላ  ስስለለእእያያንንዳዳንንዱዱ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባልል  

እእንንደደአአዲዲስስ  ዝዝርርዝዝርር  የየማማንንነነትት  መመረረጃጃ  መመሰሰብብሰሰብብ  ለለምምንን  አአስስፈፈለለገገ??  ለለስስራራ  ነነውው  ወወይይስስ……??  የየሚሚልል  ጥጥያያቄቄ  የየሚሚያያነነሱሱ  

አአባባላላትት  ቁቁጥጥራራቸቸውው  ቀቀላላልል  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  የየስስልልጣጣንን  ጥጥመመኛኛውው  የየአአስስርር  አአለለቃቃ  አአንንድድነነትት  ወወደደ  አአሜሜሪሪካካምም  

በበመመዝዝመመትት  በበሰሰሜሜንን  አአሜሜሪሪካካ  የየሚሚገገኘኘውው  የየድድርርጅጅቱቱንን  መመዋዋቅቅርር  ለለማማመመስስናና  ለለማማተተራራመመስስ  እእየየተተንንቀቀሳሳቀቀሰሰ  ነነውው፡፡፡፡  

ለለአአንንድድነነትት  የየልልብብ  ልልብብ  ከከሚሚሰሰጡጡትት  ሁሁለለቱቱ  ወወንንድድማማማማቾቾችችናና  በበጣጣትት  የየሚሚቆቆጠጠሩሩ  የየድድርርጅጅትት  ጉጉዳዳይይ  አአመመራራሮሮችች  
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በበስስተተቀቀርር  በበሁሁሉሉምም  የየሪሪጅጅንን  ሰሰብብሳሳቢቢዎዎችችናና  አአባባላላትት  ክክፉፉኛኛ  የየሚሚጠጠላላ  ባባለለጌጌ  ሰሰውው  መመሆሆኑኑ  አአገገርር  ሁሁሉሉ  የየሚሚያያውውቀቀውው  

ነነውው፡፡፡፡      

  

የየድድርርጅጅታታችችንን  አአምምባባገገነነንንናና  ብብልልሹሹ  አአመመራራርር  በበተተወወሰሰነነ  ሪሪጅጅንን  ብብቻቻ  የየሚሚገገደደብብ  ሳሳይይሆሆንን  መመላላውውንን  አአለለምም  

የየሚሚያያዳዳርርስስ  ነነውው፡፡፡፡  በበኦኦሽሽንንያያ  የየተተመመሰሰረረተተውው  የየግግንንቦቦትት  77  መመዋዋቅቅርር  በበጠጠንንካካራራነነቱቱ  ከከሚሚታታወወቁቁ  የየግግንንቦቦትት  77  

አአደደረረጃጃጀጀቶቶችች  አአንንዱዱ  ቢቢሆሆንንምም  በበከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራሩሩ  ለለተተደደጋጋጋጋሚሚ  ጣጣልልቃቃገገብብነነትትናና  ጥጥቃቃትት  የየተተጋጋለለጠጠ  ነነውው፡፡፡፡  ሚሚስስስስ  

ሰሰብብለለወወንንጌጌልል  ታታደደሰሰ  ((ማማይይ  አአዲዲስስ))  የየተተባባለለችችውው  ሴሴትትዮዮ  ቀቀጥጥታታ  ግግንንኙኙነነቴቴ  ከከከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራሩሩ  ጋጋርር  ነነውው  በበማማለለትት  

እእዚዚያያ  አአከከባባቢቢ  የየሚሚገገኘኘውውንን  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባልል  እእያያመመሰሰችች  ነነውው፡፡፡፡  በበሪሪጅጅኑኑ  ካካለለውው  የየግግንንቦቦትት  77  መመዋዋቅቅርር  

በበማማፈፈንንገገጥጥ  ሪሪፖፖርርትት  የየማማቀቀርርበበውው  በበቀቀጥጥታታ  ለለከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራሩሩ  ነነውው  ስስለለምምትትልል  የየሪሪጅጅኑኑ  ኮኮሚሚቴቴውው  

በበሚሚያያደደርርገገውው  ስስብብሰሰባባ  መመገገኘኘትትንን  ካካቆቆመመችች  ቆቆይይታታለለችች፡፡፡፡  ታታዲዲያያ  ለለድድርርጅጅቱቱ  ስስራራ  ሲሲባባልል  በበእእጅጅዋዋ  የየሚሚገገኙኙትትንን  

የየፋፋይይናናንንስስ  ሰሰነነዶዶችች  እእንንድድታታስስረረክክብብ  ስስትትጠጠየየቅቅ  አአሻሻፈፈረረኝኝ  በበማማለለትት  ኮኮሚሚቴቴውው  እእንንዳዳይይንንቀቀሳሳቀቀስስ  ሸሸባባ  ስስታታደደርርገገውው  

ከከፍፍተተኛኛውው  አአመመራራርር  ችችግግሩሩንን  ለለመመፍፍታታትት  ለለምምንን  አአልልሞሞከከረረምም??  ጌጌታታዋዋንን  ያያመመነነችች  ……  ይይላላልል  ያያገገሬሬ  ሰሰውው!!    

  

መመላላውው  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባላላትት!!  

በበየየሪሪጅጅኑኑ  እእናና  በበየየከከተተማማውው  የየነነበበሩሩ  ጠጠንንካካራራ  አአባባሎሎቻቻችችንን  ድድርርጅጅቱቱንን  እእየየለለቁቁቁቁናና  በበየየከከተተማማውው  የየተተደደራራጁጁ  

ሴሴሎሎቻቻችችንን  እእየየተተበበተተኑኑብብንን  ነነውው፡፡፡፡  ድድርርጅጅታታዊዊ  ግግዴዴታታቸቸውውንን  የየማማይይወወጡጡናና  ወወርርሃሃዊዊ  መመዋዋጮጮአአቸቸውውንን  የየማማይይከከፍፍሉሉ  

አአባባላላትት  ቁቁጥጥርር  ከከጊጊዜዜ  ወወደደ  ጊጊዜዜ  እእየየተተበበራራከከተተ  መመሄሄዱዱ  ምምስስጢጢርር  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  ከከዚዚያያምም  አአልልፎፎ  በበግግንንቦቦትት  77  

አአባባልልነነታታቸቸውው  የየሚሚኮኮሩሩ  ሳሳይይሆሆንን  የየሚሚሸሸማማቀቀቁቁናና  ከከህህብብረረተተሰሰቡቡ  መመደደበበቅቅናና  መመሸሸሽሽንን  የየሚሚመመርርጡጡ  አአባባላላትት  እእየየበበዙዙ  

እእንንደደመመጡጡምም  በበምምንንምም  መመንንገገድድ  ሊሊደደበበቅቅ  የየሚሚችችልል  የየውውስስጥጥ  ገገበበናናችችንን  አአይይደደለለምም፡፡፡፡    

  

አአሁሁንንምም  የየድድርርጅጅቱቱ  ምምስስጢጢርር  እእንንዴዴትት  ወወጣጣ??  ከከየየትት  በበኩኩልል  ወወጣጣ??  በበማማለለትት  ጊጊዜዜያያችችሁሁንን  በበከከንንቱቱ  ከከማማጥጥፋፋትት  

ይይልልቅቅ  ድድርርጅጅቱቱ  ከከመመፍፍረረስስናና  አአባባላላቱቱ  ከከመመበበታታተተንን  ለለማማዳዳንን  አአሰሰቸቸኳኳይይ  ጉጉባባኤኤ  እእንንድድትትጠጠሩሩ  አአጥጥብብቀቀንን  

እእንንመመክክራራለለንን፡፡፡፡  ድድርርጅጅታታችችንን  ግግንንቦቦትት  77  ከከገገባባበበትት  ከከዚዚህህ  አአደደገገኛኛ  አአዘዘቅቅትት  ለለማማውውጣጣትት  እእንንዳዳለለፈፈውው  የየድድርርጅጅቱቱ  33ኛኛ  

ድድርርጅጅታታዊዊ  ጉጉባባኤኤ  ባባለለቀቀ  ሰሰዓዓትት  የየማማይይፈፈለለጉጉ  የየድድርርጅጅቱቱ  አአባባላላትት  እእንንዳዳይይገገቡቡ  ለለመመከከላላከከልል  ሆሆንን  ተተብብሎሎ  የየተተሳሳሳሳተተ  

የየምምስስጢጢርር  ኮኮድድ  በበማማደደልል  አአንንድድነነትት  የየፈፈፀፀሙሙውው  አአይይነነትት  እእኩኩይይ  ተተግግባባርር  እእንንዲዲደደገገምም  በበፍፍፁፁምም  አአንንሻሻምም፡፡፡፡  መመላላውው  

የየግግንንቦቦትት  77  አአባባልል  በበዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  መመንንገገድድ  የየሚሚሳሳተተፍፍበበትትናና  ሃሃሳሳቡቡንን  በበነነፃፃ  የየሚሚገገልልፅፅበበትት  ጉጉባባኤኤ  በበአአስስቸቸኳኳይይ  

እእንንዲዲካካሄሄድድ  ከከሁሁሉሉምም  ሪሪጅጅኖኖችች  የየተተወወከከሉሉ  አአባባላላትት  ባባሉሉበበትት  የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄያያችችንን  ስስምም  ጥጥሪሪያያችችንንንን  

እእናናቀቀርርባባለለንን፡፡፡፡  በበቅቅርርቡቡ  ተተካካሄሄደደ  ከከተተባባለለውው  ጉጉባባኤኤ  በበኋኋላላ  በበአአጭጭርር  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  ሌሌላላ  አአስስቸቸኳኳይይ  ድድርርጅጅታታዊዊ  ጉጉባባኤኤ  

መመጥጥራራትት  የየገገንንዘዘብብናና  የየጊጊዜዜ  ወወጪጪ  ሊሊያያስስከከትትልል  እእንንደደሚሚችችልል  ስስላላጣጣነነውው  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  ድድርርጅጅትት  የየማማዳዳንን  ጥጥያያቄቄ  
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ስስለለሆሆነነ  አአስስፈፈላላጊጊውው  መመስስዋዋእእትትነነትት  ሊሊከከፈፈልል  ይይገገባባዋዋልል  ብብለለንን  እእናናምምናናለለንን፡፡፡፡  አአመመራራሩሩ  ለለዚዚህህ  ድድርርጅጅታታችችንንንን  

የየማማዳዳንን  የየተተቀቀደደሰሰ  ጥጥሪሪ    ሃሃላላፊፊነነትት  የየተተሞሞላላውው  አአወወንንታታዊዊ  ምምላላሽሽ  እእንንደደሚሚሰሰጥጥበበትትምም  ተተስስፋፋ  እእናናደደርርጋጋለለንን፡፡፡፡    

  

ሞሞትት  ለለዘዘረረኛኛውው  የየወወያያኔኔ  ስስርርዓዓትት      

ድድልል  ለለኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  

ከከግግንንቦቦትት  77  የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡድድንን  


