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ዴዴርርጅጅታታችችንን  ሇሇጠጠሊሊትት  ስስርርገገትት  ተተጋጋሌሌጧጧሌሌ!!!!  
በበአአባባሊሊትት  ሊሊይይምም  ጉጉዲዲትት  እእየየዯዯረረሰሰ  ነነውው!!!!  

  
እእንንዯዯ  ግግንንቦቦትት  77  የየመመሰሰሇሇ  ዴዴርርጅጅትት  የየተተነነሳሳበበትት  ዓዓሊሊማማናና  ትትግግሌሌ  ከከግግቡቡ  ሉሉዯዯርርስስ  የየሚሚችችሇሇውው  ከከሁሁለለምም  

በበፊፊትት  በበአአንንዴዴ  በበኩኩሌሌ  የየአአባባለለንን  ዯዯህህንንነነትት  በበመመጠጠበበቅቅ  በበላላሊሊ  በበኩኩሌሌ  ዯዯግግሞሞ  ዴዴርርጅጅቱቱንን  ከከጠጠሊሊትት  ስስሇሇሊሊናና  

ስስርርገገትት  በበመመከከሊሊከከሌሌ  ነነውው፡፡፡፡  ጠጠሊሊትት  ሇሇስስርርገገትት  ሉሉጠጠቀቀምምባባቸቸውው  የየሚሚችችለለ  ቀቀዲዲዲዲዎዎችችንንናና  ትትስስስስሮሮችችንን  

በበማማጥጥናናትት  ተተገገቢቢ  የየሆሆነነ  መመመመርርያያናና  አአሰሰራራርር  ማማውውጣጣትት  የየአአንንዴዴ  ዴዴርርጅጅትት  አአመመራራርር  ተተቀቀዲዲሚሚ  ተተግግባባርር  

መመሆሆኑኑ  የየምምስስጢጢራራዊዊ  ትትግግሌሌ  ““ሀሀሁሁ””  ነነውው፡፡፡፡  አአሇሇመመታታዯዯሌሌ  ሆሆኖኖ  ዴዴርርጅጅታታችችንን  እእንንዱዱህህ  ዓዓይይነነትት  አአርርቀቀውው  

የየሚሚያያስስቡቡ  መመሪሪዎዎችችንን  ማማግግኘኘትት  አአሌሌቻቻሇሇምም፡፡፡፡  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ከከራራሱሱ  ክክብብርርናና  ጥጥቅቅምም  በበሊሊይይ  

የየሚሚያያስስጨጨንንቀቀውው  ምምንንምም  ነነገገርር  የየሇሇምም፡፡፡፡  ሁሁሇሇቱቱ  ወወንንዴዴማማማማችች  የየአአቶቶ  ፅፅጌጌ  ሌሌጆጆችች  ከከወወያያኔኔ  ጋጋርር  ባባሊሊቸቸውው  

የየቤቤተተሰሰብብ  ትትስስስስርር  ወወሊሊጆጆቻቻቸቸውውንን  በበቪቪአአይይፒፒ  ሳሳልልንን  ጭጭምምርር  ከከአአገገርር  ቤቤትት  ሲሲያያመመሊሊሇሇሱሱ  አአንንዲዲንንድድቹቹ  

ዯዯግግሞሞ  ከከጠጠሊሊትት  ጋጋርር  ተተዯዯራራዴዴረረውው  ሚሚስስቶቶቻቻቸቸውውንንናና  ሌሌጆጆቻቻቸቸውውንን  ወወዯዯ  አአገገርር  ቤቤትት  በበመመሊሊክክ  ያያፈፈሩሩትትንን  

ቤቤትትናና  ንንብብረረትት  ያያሇሇምምንንምም  ችችግግርር  ሲሲያያስስተተዲዲዴዴሩሩ  እእየየታታዘዘብብንን  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚያያምም  አአሌሌፎፎ  ራራሳሳቸቸውው  ጭጭምምርር  

““ተተዯዯብብቀቀውው””  ወወዯዯ  አአገገርር  ቤቤትት  በበመመግግባባትት  ኑኑሮሮአአቸቸውውንን  ሇሇማማመመቻቻቸቸትት  ሲሲራራወወጡጡ  ይይታታያያለለ፡፡፡፡  እእንንዯዯ  ነነፃፃነነትት  

የየመመሳሳሰሰለለትት  ያያሌሌታታዯዯለለትት  አአባባሊሊትት  ዯዯግግሞሞ  ሇሇስስርርግግ  ብብሇሇውው  አአገገርር  ቤቤትት  ገገብብተተውው  ከከእእነነዚዚህህ  የየጠጠሊሊትት  ሰሰሊሊዮዮችች  

ተተሊሊሌሌፎፎ  በበተተሰሰጠጠ  መመረረጃጃ  በበወወያያኔኔ  እእጅጅ  ወወዴዴቀቀውው  በበእእስስርር  ቤቤትት  ይይማማቅቅቃቃለለ፡፡፡፡        

ከከዚዚህህ  ጋጋርር  በበተተያያያያዘዘ  አአሁሁንን  በበቅቅርርቡቡ  የየዴዴርርጅጅታታችችንን  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራርር  አአባባሌሌ  የየሆሆነነውው  ጎጎኮኮ  ((ዮዮሃሃንንስስ  

ዓዓሇሇሙሙ))  በበጠጠሊሊትት  ተተመመሌሌምምልል  የየዴዴርርጅጅቱቱንን  ምምስስጢጢሮሮችች  ሇሇወወያያኔኔ  አአሳሳሌሌፎፎ  መመስስጠጠቱቱንንናና  እእየየሰሰጠጠ  መመሆሆኑኑንን  

ተተጨጨባባጭጭ  መመረረጃጃዎዎችች  ዯዯርርሰሰውውናናሌሌ፡፡፡፡  ጎጎኮኮ  አአሳሳሌሌፎፎ  በበሰሰጣጣቸቸውው  መመረረጃጃዎዎችች  አአማማካካይይነነትት  አአዯዯጋጋ  ሊሊይይ  

የየወወዯዯቁቁ  የየዴዴርርጅጅቱቱ  አአባባሊሊትትናና  ቤቤተተሰሰቦቦቻቻቸቸውው  መመኖኖራራቸቸውው  ሲሲታታወወቅቅ  የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴኑኑ  ሇሇአአባባሊሊትት  

የየሚሚበበትትናናቸቸውውንን  ፅፅሑሑፎፎችች  ““ከከስስዊዊዘዘርርሊሊንንዴዴ””  የየሚሚሌሌ  ታታርርጋጋ  እእየየተተሇሇጠጠፈፈባባቸቸውው  በበጠጠሊሊትት  ሚሚዴዴያያ  

የየሚሚወወጡጡትትምም  በበእእሱሱ  አአማማካካይይነነትት  ሉሉሆሆኑኑ  እእንንዯዯሚሚችችለለ  የየሚሚያያመመሊሊክክቱቱ  መመረረጃጃዎዎችች  እእየየዯዯረረሱሱንን  ነነውው፡፡፡፡    

የየእእረረፍፍትት  ጊጊዜዜያያቸቸውውንን  በበኢኢትትዮዮጵጵያያ  እእንንዱዱያያሳሳሌሌፉፉ  የየሊሊካካቸቸውው  ሚሚስስቱቱናና  ሁሁሇሇትት  ሌሌጆጆቹቹ  እእረረፍፍታታቸቸውውንን  

ጨጨርርሰሰውው  ወወዯዯ  መመጡጡበበትት  አአገገርር  ((ኖኖርርዌዌይይ))  ሉሉመመሇሇሱሱ  ሁሁሇሇትት  ቀቀንን  ብብቻቻ  ሲሲቀቀራራቸቸውው  ከከወወያያኔኔ  ጋጋርር  በበተተዯዯረረሰሰ  
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ስስምምምምነነትት  እእንንዯዯተተባባረረሩሩ  ሆሆነነውው  ከከሃሃገገርር  ቤቤትት  እእንንዱዱወወጡጡ  ተተዯዯርርገገውው  ተተመመሌሌሰሰዋዋሌሌ፡፡፡፡  ነነገገርር  ግግንን  ጎጎኮኮ  እእሱሱ  

የየግግንንቦቦትት  77  አአመመራራርር  በበመመሆሆኑኑ  ምምክክንንያያትት  ሇሇእእረረፍፍትት  ወወዯዯ  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  የየሄሄደደትት  ሚሚስስቱቱናና  ሁሁሇሇትት  ሌሌጆጆቹቹ  

በበወወያያኔኔ  ““ታታስስረረውው  እእናና  ከከፍፍተተኛኛ  እእንንግግሌሌትት  ዯዯርርሶሶባባቸቸውው  ከከሃሃገገርር  እእንንዯዯተተባባረረሩሩ””  አአዴዴርርጎጎ  አአባባሊሊትትንን  

ሇሇማማሳሳመመንን  ሊሊይይ  ታታችች  እእያያሇሇ  መመሆሆኑኑ  በበጣጣምም  የየሚሚገገርርምም  ነነውው፡፡፡፡      

የየዴዴርርጅጅታታችችንን  የየምምክክርር  ቤቤትት  አአባባሌሌናና  የየዯዯህህንንነነትት  ሃሃሊሊፊፊ  ነነውው  የየሚሚባባሇሇውው  ዮዮሃሃንንስስ  ዓዓሇሇሙሙ  ((ጎጎኮኮ))  

በበስስዊዊዘዘርርሊሊንንዴዴ  የየወወያያኔኔ  መመንንግግስስትት  አአምምባባሳሳዯዯርር  ሆሆኖኖ  በበማማገገሌሌገገሌሌ  ሊሊይይ  የየሚሚገገኘኘውው  የየምምንንሉሉክክ  ዓዓሇሇሙሙ  

ወወንንዴዴምም  ሲሲሆሆንን  ራራሱሱምም  በበሳሳዑዑዱዱ  አአረረቢቢያያ  የየወወያያኔኔ  ኤኤምምባባሲሲ  ሲሲሰሰራራ  የየነነበበረረናና  ቀቀዯዯምም  ካካሇሇ  ጊጊዜዜ  ጀጀምምሮሮ  

ከከወወያያኔኔ  ጋጋርር  ትትስስስስርር  የየነነበበረረውው  ሰሰውው  መመሆሆኑኑ  የየሚሚታታወወቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  ኤኤምምባባሲሲውው  ውውስስጥጥ  ምምንን  ሲሲሰሰራራ  

እእንንዯዯነነበበረረናና  በበምምንን  አአይይነነትት  ሁሁኔኔታታ  ስስራራውውንን  ሇሇቆቆ  በበማማንንናና  እእንንዳዳትት  ወወዯዯ  ዴዴርርጅጅታታችችንን  እእንንዯዯገገባባምም  

አአይይታታወወቅቅምም፡፡፡፡  ታታዱዱያያ  እእንንዱዱህህ  አአይይነነቱቱ  ሰሰውው  ነነውው  ዴዴርርጅጅቱቱንን  ከከጠጠሊሊትት  ስስሇሇሊሊናና  ስስርርገገትት  እእንንዱዱከከሊሊከከሌሌ    

የየዯዯህህንንነነትት  ሃሃሊሊፊፊ  ተተብብልል  እእንንዱዱሾሾምም  የየተተዯዯረረገገውው??  ነነገገሩሩ  ሁሁለለ  ቀቀሌሌዴዴናና  የየሌሌጆጆችች  ጨጨዋዋታታ  ይይመመስስሊሊሌሌ፡፡፡፡  

አአመመራራሩሩ  የየፍፍትትህህናና  የየዳዳሞሞክክራራሲሲ  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሱሱ  አአባባሊሊትትንን  ““ቆቆሻሻሾሾችች፣፣  ባባሇሇጌጌዎዎችች፣፣  ነነውውረረኞኞችች””  ብብልል  

ከከመመሳሳዯዯብብናና  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  ሇሇማማገገዴዴ  ከከመመሯሯሯሯጥጥ  ይይሌሌቅቅ  በበእእንንዱዱህህ  አአይይነነትት  የየጠጠሊሊትት  ሰሰሊሊዮዮችች  ሊሊይይ  ሇሇምምንን  

እእርርምምጃጃ  አአይይወወስስዴዴምም??  ሇሇምምንንዴዴነነውው  የየተተፈፈፀፀመመውው  ክክህህዯዯትት  ከከታታወወቀቀ  በበኋኋሊሊስስ  አአባባሊሊትት  እእንንዱዱያያውውቁቁትት  

ተተዯዯርርጎጎ  ተተገገቢቢ  የየሆሆነነ  የየጥጥንንቃቃቄቄ  እእርርምምጃጃ  እእንንዱዱወወሰሰዴዴ  ያያሌሌተተዯዯረረገገውው??  ሇሇምምንን??  በበዚዚህህ  ምምክክንንያያትት  ሇሇዯዯረረሰሰውው  

እእናና  ወወዯዯፊፊትትምም  ሉሉዯዯረረስስ  ሇሇሚሚችችሇሇውው  ጉጉዲዲትት  አአመመራራሩሩ  ከከተተጠጠያያቂቂነነትት  አአያያመመሌሌጥጥምም፡፡፡፡  

ሇሇዚዚሁሁምም  ነነውው  የየግግንንቦቦትት  77  የየስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  ከከአአሁሁንን  በበኋኋሊሊ  ዴዴርርጅጅቱቱንን  የየመመምምራራትት  ብብቃቃትት  

ስስሇሇላላሇሇውው  ስስሌሌጣጣኑኑንን  በበአአስስቸቸኳኳይይ  ሇሇቆቆ  አአዱዱስስ  ምምርርጫጫ  እእንንዱዱካካሄሄዴዴ  የየጠጠየየቅቅነነውው፡፡፡፡  ምምርርጫጫ  ተተካካሄሄድድ  

ስስሌሌጣጣኑኑንን  የየሚሚረረከከበበውው  አአዱዱስስ  የየዴዴርርጅጅታታችችንን  አአመመራራርር  ሇሇመመናናኛኛ  ጥጥቅቅምም  ሲሲለለ  ወወዯዯ  አአገገርር  ቤቤትት  

የየሚሚመመሊሊሇሇሱሱ  የየዴዴርርጅጅቱቱ  አአባባሊሊትትናና  ቤቤተተሰሰቦቦቻቻቸቸውውንን  ((የየራራሱሱ  የየአአመመራራሩሩንን  ጨጨምምሮሮ))  ሇሇማማስስቆቆምም  

የየሚሚያያስስችችሌሌ  መመመመርርያያናና  አአሰሰራራርር  በበማማውውጣጣትት  ዴዴርርጅጅታታችችንንንን  ከከጠጠሊሊትት  ስስሇሇሊሊናና  ስስርርገገትት  መመጠጠበበቅቅ  

ይይኖኖርርበበታታሌሌ  እእንንሊሊሇሇንን፡፡፡፡        

ሞሞትት  ሇሇዘዘረረኛኛውው  የየወወያያኔኔ  ስስርርዓዓትት!!!!  
ዴዴሌሌ  ሇሇኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ!!!!  
የየግግንንቦቦትት  77  የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴንን  


