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““ከከርርቀቀትት  የየሚሚታታይይ  አአህህያያ  በበቅቅልል  ይይመመስስሊሊሌሌ””  

በበግግንንቦቦትት  77  መመሪሪዎዎችች  ስስዴዴብብ፣፣  ዴዴንንፋፋታታናና  የየማማባባረረርር  እእርርምምጃጃ  
የየተተጀጀመመረረውው  ትትግግሌሌ  አአይይገገታታምም!!!!  

  

ሇሇተተከከበበራራችችሁሁ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሊሊትት!!!!  

በበአአባባሊሊትት  በበተተነነሱሱ  ጥጥያያቄቄዎዎችችናና  ችችግግሮሮችች  ዙዙርርያያ  ሇሇመመነነጋጋገገርር  በበሚሚሌሌ  የየዴዴርርጅጅቱቱ  የየስስራራ  የየአአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  

በበተተሇሇያያዩዩ  አአህህጉጉሮሮችች  እእየየዞዞረረ  ስስብብሰሰባባ  ማማካካሄሄዴዴ  ጀጀምምሯሯሌሌ፡፡፡፡  በበዚዚህህምም  መመሰሰረረትት  የየስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚውው  

ከከዴዴርርጅጅትት  ጉጉዲዲይይ  ጋጋርር  በበመመተተባባበበርር  የየጠጠራራውው  ስስብብሰሰባባ  በበቅቅርርቡቡ  በበአአውውሮሮፓፓ  ዯዯረረጃጃ  ተተካካሂሂዶዶሌሌ፡፡፡፡  በበዚዚህህ  

ስስብብሰሰባባ  ሊሊይይ  እእንንዱዱሳሳተተፉፉ  የየተተጋጋበበዙዙትት  አአባባሊሊትት  ያያውው  እእንንዯዯተተሇሇመመዯዯውው  በበዴዴርርጅጅታታዊዊ  አአሰሰራራርር  የየሚሚፈፈሇሇጉጉትት  

ሰሰዎዎችች  ተተመመርርጠጠውው  የየመመጡጡትት  ብብቻቻ  ሲሲሆሆኑኑ  የየማማይይፈፈሇሇጉጉትት  ግግንን  እእንንዲዲይይገገቡቡ  ተተከከሌሌክክሇሇዋዋሌሌ፡፡፡፡  ወወዯዯ  ስስብብሰሰባባ  

ከከገገቡቡ  በበኋኋሊሊምም  አአንንዲዲንንዴዴ  ሇሇአአመመራራሩሩ  የየማማይይመመችች  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሱሱ  የየዴዴርርጅጅቱቱ  አአባባሊሊትት  የየአአስስርርአአሇሇቃቃ  አአንንዴዴነነትት  

በበተተካካነነበበትት  የየተተንንኮኮሌሌ  ሴሴራራውው  የየተተሇሇያያዩዩ  ““ቴቴክክኒኒካካዊዊ””  ዘዘዳዳዎዎችችንን  በበመመጠጠቀቀምም  እእስስከከመመጨጨረረሻሻውው  ዴዴረረስስ  

የየስስብብሰሰባባውውንን  ሂሂዯዯትት  እእንንዲዲይይከከታታተተለለ  ተተዯዯርርገገዋዋሌሌ፡፡፡፡  ያያምም  ሆሆኖኖ  ግግንን  በበዚዚህህ  ስስብብሰሰባባ  ሊሊይይ  ሇሇመመሳሳተተፍፍ  ጥጥሪሪ  

ከከተተዯዯረረገገሊሊቸቸውው  አአባባሊሊትት  መመካካከከሌሌ  ሇሇአአመመራራሩሩ  የየመመሰሰሊሊቸቸውውንን  ሃሃሳሳብብ  አአንንስስተተውው  በበግግሌሌፅፅ  ውውይይይይትት  

በበማማዴዴረረግግ  ፀፀረረ--ወወያያኔኔ  ትትግግለለ  ወወዯዯፊፊትት  እእንንዲዲይይራራመመዴዴ  ተተብብትትበበውው  በበያያዙዙንን  የየውውስስጥጥ  ችችግግሮሮቻቻችችንን  ዙዙርርያያ  

ቢቢያያንንስስ  የየተተወወሰሰነነ  መመግግባባባባትት  ሊሊይይ  እእንንዯዯርርስስ  ይይሆሆናናሌሌ  የየሚሚሌሌ  ቀቀናና  የየሆሆነነ  ተተስስፋፋ  ሰሰንንቀቀውው  የየገገቡቡ  ቁቁጥጥራራቸቸውው  

ቀቀሊሊሌሌ  አአሌሌነነበበረረምም፡፡፡፡      

ይይሁሁንን  እእንንጂጂ  መመዴዴረረኩኩንን  ከከሶሶስስትት  ሰሰዓዓትት  በበሊሊይይ  ሇሇሆሆነነ  ጊጊዜዜ  የየተተቆቆጣጣጠጠሩሩትት  የየዴዴርርጅጅቱቱ  ከከፍፍተተኛኛ  መመሪሪዎዎችች  

የየስስብብሰሰባባውው  አአሊሊማማናና  አአጀጀንንዲዲ  ምምንን  እእንንዯዯሆሆነነ  ሇሇተተስስበበሳሳቢቢዎዎቹቹ  በበቅቅዴዴሚሚያያ  ሳሳያያሳሳውውቁቁ  እእጅጅግግ  በበሚሚያያስስገገርርምም  

ሁሁናናቴቴ  ስስብብሰሰባባውውንን  በበስስዴዴብብናና  በበዘዘሇሇፋፋ  ጀጀምምረረውው  በበዚዚያያውው  እእንንዱዱጠጠናናቀቀቅቅ  አአዴዴርርገገውውታታሌሌ፡፡፡፡  የየመመሪሪዎዎቻቻችችንን  

ማማንንነነትትናና  ባባህህርርይይ  በበቅቅርርበበትት  የየማማያያውውቁቁ  በበርርካካታታ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሊሊትት  የየሰሰውውዬዬውው  ነነገገርር  ስስራራ  ሁሁለለ  ““ከከርርቀቀትት  

የየሚሚታታይይ  አአህህያያ  በበቅቅልል  ይይመመስስሊሊሌሌ””  የየሚሚባባሇሇውው  ዓዓይይነነትት  ተተረረትት  ሆሆኖኖባባቸቸውው  ሲሲገገረረሙሙ  አአመመሹሹ፡፡፡፡  በበጣጣምም  

የየዯዯነነገገጡጡምም  ነነበበሩሩ፡፡፡፡  በበእእርርግግጥጥምም  በበዚዚያያ  ምምሽሽትት  የየነነበበረረውውንን  ዴዴንንፋፋታታናና  ፉፉከከራራ  ሇሇተተከከታታተተሇሇ  ሰሰውው  ““እእንንዳዳ!!  

ኮኮልልኔኔሌሌ  መመንንግግስስቱቱ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ከከ2211  አአመመትት  በበኋኋሊሊ  በበየየትት  በበኩኩሌሌ  ብብቅቅ  አአለለ!!!!””  የየሚሚያያሰሰኝኝ  እእጅጅግግ  

የየሚሚያያስስገገርርምምናና  የየሚሚያያሳሳፍፍርር  ትትዕዕይይንንትት  ነነበበርር፡፡፡፡      
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የየአአሰሰራራርርናና  የየአአካካሄሄዴዴ  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሱሱ  አአባባሊሊትትንን  ““ቁቁሻሻሾሾችች፣፣  የየአአእእምምሮሮ  በበሽሽተተኞኞችች፣፣  ነነውውረረኞኞችች፣፣  ባባሇሇጌጌዎዎችች””  

እእያያለለ  ሲሲሳሳዯዯቡቡ  አአመመሹሹ፡፡፡፡  እእንንዲዲውውምም  እእንንዱዱህህ  አአይይነነትት  አአስስተተሳሳሰሰብብ  ካካሊሊቸቸውው  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሊሊትት  ጋጋርር  

ሲሲሰሰሩሩ  መመቆቆየየታታቸቸውው  ራራሳሳቸቸውውንን  ““የየቆቆሻሻሻሻነነትት  ስስሜሜትት  እእንንዯዯተተሰሰማማቸቸውውናና  ትትሌሌቅቅ  ቆቆሻሻሻሻ  ውውስስጥጥ  የየገገቡቡ  ያያህህሌሌ  

እእንንዯዯመመሰሰሊሊቸቸውው””  ተተናናገገሩሩ፡፡፡፡      

የየስስሌሌጣጣንን  ሳሳይይሆሆንን  ተተራራ  የየሆሆነነ  የየዴዴርርጅጅትት  ህህገገ--ዯዯንንብብናና  የየአአካካሄሄዴዴ  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሱሱ  አአባባሊሊትትንን  ግግንንቦቦትት  77ንን  

ሇሇማማፍፍረረስስናና  ሇሇማማጥጥፋፋትት  የየሚሚያያሴሴሩሩ  ወወንንጀጀሇሇኞኞችች  እእንንዯዯሆሆኑኑ  አአዴዴርርጎጎ  መመፈፈረረጅጅናና  ነነገገ  ሃሃገገርርንን  ሇሇመመምምራራትት  

ከከሚሚመመኙኙ  የየዴዴርርጅጅቱቱ  ““ትትሌሌሌሌቅቅ  መመሪሪዎዎችች””  አአንንዯዯበበትት  እእንንዱዱህህ  ያያሇሇ  የየስስዴዴብብ  ናናዲዲ  ሲሲወወርርዴዴ  መመስስማማትት  በበጣጣምም  

ያያሳሳፍፍራራሌሌ፡፡፡፡  እእኛኛ  የየምምንንፈፈሌሌገገውውንን  ነነገገርር  ካካሊሊዯዯረረጋጋችችሁሁ  በበቀቀርር  የየዴዴርርጅጅትት  አአሰሰራራርር፣፣  የየዴዴርርጅጅትት  አአካካሄሄዴዴ፣፣  

የየዴዴርርጅጅትት  ውውሳሳኔኔ  የየዴዴርርጅጅትት  ህህገገ--ዯዯንንብብ  የየራራሱሱ  ጉጉዲዲይይ  ብብሇሇውው  ሀሀይይለለ  ሻሻውውሌሌናና  ሌሌዯዯቱቱ  አአያያላላውው  በበቅቅንንጅጅትት  

ሊሊይይ  ያያዯዯረረሱሱትት  ጥጥፋፋትት  በበምምንንምም  አአይይነነትት  መመንንገገዴዴ  በበግግንንቦቦትት  77  ውውስስጥጥ  በበፍፍፁፁምም  እእንንዯዯማማይይዯዯገገምም  

ሲሲያያቅቅራራሩሩ  አአመመሹሹ፡፡፡፡  ቅቅንንጅጅትትንን  ሇሇማማፍፍረረስስ  በበተተካካሄሄዯዯውው  ሴሴራራ  እእኔኔ  የየሇሇሁሁበበትትምም  ሇሇማማሇሇትት  ፈፈሌሌገገውው  ከከሆሆነነ  

““ጅጅብብ  በበማማያያውውቁቁትት  አአገገርር  ሄሄድድ  ቁቁርርበበትት  አአንንጥጥፉፉሌሌኝኝ  አአሇሇ””  ከከሚሚባባሇሇውው  ተተረረትት  የየተተሇሇየየ  ነነገገርር  የየሇሇውውምም፡፡፡፡  

የየስስሌሌጣጣንን  ጥጥማማቸቸውውንን  ሇሇማማርርካካትት  ሲሲለለ  በበምምርርጫጫ  9977  ባባራራመመደደትት  ተተሇሇዋዋዋዋጭጭ  አአቋቋምምናና  ባባህህርርይይ  ምምክክንንያያትት  

ሇሇቅቅንንጅጅትት  ውውዴዴቀቀትት  ከከፍፍተተኛኛ  ሚሚናና  ከከተተጫጫወወቱቱትት  አአመመራራሮሮችች  አአንንደደ  እእንንዯዯነነበበሩሩ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  

አአሳሳምምሮሮ  የየሚሚያያውውቀቀውው  ሃሃቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  ከከቅቅንንጅጅትት  መመፍፍረረስስ  ጋጋርር  ስስማማቸቸውው  በበተተገገኘኘውው  መመዴዴረረክክናና  አአጋጋጣጣሚሚ  

ዘዘውውትትርር  የየሚሚነነሳሳውው  ሀሀይይለለ  ሻሻውውሌሌናና  ሌሌዯዯቱቱ  አአያያላላውው  ምምሊሊሽሽ  ይይስስጡጡበበትት  ከከማማሇሇትት  በበቀቀርር  በበዚዚህህ  ጉጉዲዲይይ  ሊሊይይ  

ብብዙዙ  ማማሇሇትትንን  አአንንሻሻምም፡፡፡፡  አአጀጀንንዲዲችችንንምም  አአይይዯዯሇሇምም፡፡፡፡    

ነነገገርር  ግግንን  የየፍፍትትህህናና  የየዳዳሞሞክክራራሲሲ  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሱሱ  ተተራራ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሊሊትት  ከከሃሃይይለለ  ሻሻውውሌሌናና  ከከሌሌዯዯቱቱ  ጋጋርር  

በበመመፈፈረረጅጅ  ዴዴርርጅጅቱቱንን  ሇሇማማፍፍረረስስ  የየተተነነሱሱ  ወወንንጀጀሇሇኞኞችች  እእንንዯዯሆሆኑኑ  አአዴዴርርጎጎ  በበአአዯዯባባባባይይ  መመወወንንጀጀሌሌ  

የየመመሪሪዎዎቻቻችችንን    የየአአእእምምሮሮ  ጤጤንንነነትት  እእንንዴዴንንጠጠራራጠጠረረውው  አአዴዴርርጎጎናናሌሌ፡፡፡፡  እእኛኛ  የየምምንንሇሇውውንን  ካካሌሌተተቀቀበበሊሊችችሁሁ  

በበሚሚሌሌ  ግግትትርር  አአቋቋምም  ትትግግለለንንናና  ዴዴርርጅጅቱቱንን  እእየየጎጎዲዲውው  ያያሇሇውው  ማማነነውው??  ጥጥያያቄቄያያችችሁሁ  የየፈፈሇሇገገውውንን  ያያህህሌሌ  

ፍፍትትሃሃዊዊምም  ቢቢሆሆንን  እእኛኛ  በበምምንንሇሇውው  መመንንገገዴዴ  ካካሌሌሄሄዲዲችችሁሁ  በበቀቀርር  ተተቀቀባባይይነነትት  የየሇሇውውምም፣፣  ወወዯዯዲዲችችሁሁምም  

ጠጠሊሊችችሁሁምም  እእኛኛ  የየወወሰሰነነውውንን  ውውሳሳኔኔ  መመቀቀበበሌሌ  አአሇሇባባችችሁሁ  እእያያሇሇ  የየሚሚፎፎክክረረውው  ማማነነውው??  ከከዚዚህህምም  በበሊሊይይ  

የየዳዳሞሞክክራራሲሲናና  የየፍፍትትህህ  ጥጥያያቄቄ  የየሚሚያያነነሱሱ  አአባባሊሊትት  በበአአንንዴዴ  ጀጀምምበበርር  በበወወያያኔኔነነትት  ተተፈፈርርጀጀውው  ከከእእነነዚዚህህ  ጋጋርር  

በበወወዲዲጅጅነነትት፣፣  በበጓጓዯዯኝኝነነትት፣፣  በበቤቤተተሰሰብብነነትት፣፣  ወወይይምም  ዴዴሮሮ  አአንንዴዴ  አአይይነነትት  የየፖፖሇሇቲቲካካ  እእምምነነትትናና  አአመመሇሇካካከከትት  

ነነበበረረንን  በበሚሚሌሌ  ምምንንምም  አአይይነነትት  ግግንንኙኙነነትት  እእንንዲዲይይዯዯረረግግ  በበአአዯዯባባባባይይ  ጥጥብብቅቅ  መመመመርርያያ  የየሚሚያያስስተተሊሊሌሌፉፉ  

ጉጉዯዯኛኛ  መመሪሪዎዎችች    ናናቸቸውው፡፡፡፡  ሇሇዚዚህህምም  ነነውው  በበተተዯዯጋጋጋጋሚሚ  እእነነዚዚህህ  ሰሰዎዎችች  ወወያያኔኔንን  በበመመጣጣለለ  እእንንዯዯምምንንምም  

ቢቢሳሳካካሊሊቸቸውው  እእንንኳኳንን  ፍፍትትህህ፣፣  እእኩኩሌሌነነትትናና  ነነፃፃ  አአስስተተሳሳሰሰብብ  የየሰሰፈፈነነባባትት  ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊትት  ሃሃገገርር  መመምምራራትት  

ይይችችሊሊለለ  ተተብብልል  እእምምነነትት  ሉሉጣጣሌሌባባቸቸውው  አአይይገገባባምም  የየምምንንሇሇውው፡፡፡፡        
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በበወወያያኔኔ  ተተይይዞዞ  የየታታሰሰረረውው  አአባባሊሊችችንን  ስስምም  በበየየትትኛኛውውምም  መመዴዴረረክክ  እእንንዲዲይይነነሳሳ  ሲሲከከሊሊከከለለ  የየቆቆዩዩትት  

መመሪሪዎዎቻቻችችንን  በበዚዚህህ  ስስብብሰሰባባ  ሊሊይይምም  በበጠጠሊሊትት  እእጅጅ  የየወወዯዯቀቀ  አአንንዴዴምም  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሌሌ  የየሇሇምም  እእያያለለ  

ሲሲነነግግሩሩንን  አአምምሽሽተተውው  በበማማግግስስቱቱ  ወወያያኔኔ  የየአአባባለለንን  መመያያዝዝ  አአስስመመሌሌክክቶቶ  ያያወወጣጣውው  ዝዝርርዝዝርር  መመግግሇሇጫጫ  

በበርርካካታታ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሊሊትትንን  ያያስስዯዯነነገገጠጠ  ቢቢሆሆንንምም  ሇሇጉጉዯዯኛኛ  መመሪሪዎዎቻቻችችንን  ግግንን  ስስሜሜትት  የየሚሚሰሰጥጥ  

አአሌሌሆሆነነምም፡፡፡፡  እእንንዱዱያያውውምም  የየምምክክርር  ቤቤትት  አአባባሌሌ  የየሆሆነነውው  የየዚዚህህ  ወወንንዴዴማማችችንንንን  በበወወያያኔኔ  እእጅጅ  መመውውዯዯቅቅ  

በበዴዴርርጅጅታታችችንንናና  በበአአባባልልቻቻችችንን  ዯዯህህንንነነትት  ሊሊይይ  ሉሉያያስስከከትትሌሌ  የየሚሚችችሇሇውውንን  አአዯዯጋጋ  ከከመመገገምምገገምምናና  የየጥጥንንቃቃቄቄ  

እእርርምምጃጃዎዎችችንን  ሇሇመመውውሰሰዴዴ  ጥጥረረትት  ከከማማዴዴረረግግ  ይይሌሌቅቅ  ““ሊሊምም  ባባሌሌዋዋሇሇችችበበትት  ኩኩበበትት  ሇሇቀቀማማ””  እእንንዱዱለለ  መመሊሊውው  

የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሌሌ  ከከሚሚያያነነሳሳውው  የየውውስስጥጥ  ዳዳሞሞክክራራሲሲ  ጉጉዲዲይይ  ትትኩኩረረቱቱንን  ወወዯዯ  ላላሊሊ  አአጀጀንንዲዲ  ሇሇማማስስቀቀየየርር  

““የየወወያያኔኔውው  መመሪሪ  በበጠጠናና  ስስሇሇታታመመመመ  በበኢኢትትዮዮጵጵያያ  ውውስስጥጥ  የየስስሌሌጣጣንን  ክክፍፍተተትት  እእንንዲዲይይፈፈጠጠርር””  በበሚሚሌሌ  

““ጭጭንንቀቀትት””  ተተውውጠጠውው    በበምምክክርርቤቤትት  ዯዯረረጃጃ  ሲሲወወያያዩዩበበትት  መመሰሰንንበበታታቸቸውውንን  ሰሰማማንን፡፡፡፡  ጉጉዴዴ  ነነውው!!!!    

በበአአረረቡቡ  አአሇሇምም  የየነነበበሩሩ  አአምምባባገገነነንን  መመሪሪዎዎችች  በበየየተተራራ  ከከስስሌሌጣጣንን  የየገገነነዯዯሰሰውውንን  ህህዝዝባባዊዊ  አአመመፅፅ  

እእንንዲዲይይቀቀሰሰቀቀስስበበትት  ክክፉፉኛኛ  የየዯዯነነገገጠጠውው  ወወያያኔኔ  ዴዴንንገገትት  ሳሳይይታታሰሰብብ  ““አአባባይይንን  እእገገዴዴባባሇሇሁሁ””  በበሚሚሌሌ  ተተነነስስቶቶ  

የየህህዝዝቡቡንን  አአመመፅፅ  ገገዯዯበበ፡፡፡፡  በበተተመመሳሳሳሳይይ  የየግግንንቦቦትት  77  መመሪሪዎዎችች  ዴዴርርጅጅቱቱንን  መመምምራራትት  አአሌሌቻቻሊሊችችሁሁምም፣፣  

ታታማማችችኋኋሌሌ  ሲሲሊሊቸቸውው  የየሇሇምም  የየታታመመመመውው  ““መመሇሇስስ  ዜዜናናዊዊ””  ነነውው፣፣  በበማማሇሇትት  የየአአባባለለንን  ትትኩኩረረትት  ወወዯዯላላሊሊ  

ሇሇማማስስቀቀየየርር  ጥጥረረትት  እእያያዯዯረረጉጉ  ነነውው፡፡፡፡  ሇሇካካ  የየአአምምባባገገነነኖኖችች  በበሽሽታታ  አአንንዴዴ  አአይይነነትት  ኖኖሯሯሌሌ!!!!    ሇሇነነገገሩሩ  ““እእሾሾህህንን  

በበእእሾሾህህ””  እእንንዱዱለለ  በበሻሻዕዕቢቢያያውው  አአምምባባገገነነንን  መመሪሪ  በበአአቶቶ  ኢኢሳሳያያስስ  ሊሊይይ  ሲሲሰሰራራጭጭ  የየከከረረመመውውንን  የየ””ታታሟሟሌሌ፣፣  

ሞሞቷቷሌሌ””  ወወሬሬ  በበግግንንቦቦትት  77  መመዋዋቅቅርር  በበኩኩሌሌ  ሇሇመመመመከከትት  ሇሇአአንንዲዲርርጋጋቸቸውው  የየተተሰሰጠጠ  ግግዲዲጅጅ  መመሆሆኑኑ  

ታታውውቋቋሌሌ፡፡፡፡  

አአንንዲዲርርጋጋቸቸውው  ““ሇሇጓጓሌሌ  አአስስመመራራ””  ተተዴዴሮሮ  በበኢኢትትዮዮጵጵያያ  ጉጉዲዲይይ  ሊሊይይ  የየአአቶቶ  ኢኢሳሳያያስስ  ዋዋናና  አአማማካካሪሪ  በበመመሆሆንን  

የየአአቶቶ  የየማማነነ  ገገብብረረአአብብ((መመንንኪኪ))  ስስሌሌጣጣንን  ተተጋጋርርቷቷሌሌ  መመባባለለንን  እእየየሰሰማማንን  ነነውው፡፡፡፡  ዴዴሮሮውውንንስስ  ከከዚዚህህ  

የየተተሊሊሊሊኪኪነነትት  ተተግግባባርር  የየተተሇሇየየ  ምምንን  ቁቁምምነነገገርር  ሉሉሰሰራራ  ኖኖሯሯሌሌ!!!!  ኢኢትትዮዮጵጵያያንን  ሇሇማማፍፍረረስስ  ቆቆርርጠጠውው  ከከተተነነሱሱትት  

ሀሀይይልልችች  ጋጋርር  አአስስመመራራ  ከከተተማማ  ውውስስጥጥ  ቁቁጭጭ  ብብልል  ሲሲያያወወራራ  ከከመመዋዋሌሌ  በበቀቀርር  የየሚሚያያዘዘውውምም  ሆሆነነ  

የየሚሚያያሰሰማማራራውው  ሰሰራራዊዊትት  ሳሳይይኖኖረረውው  ምምንንስስ  ማማዴዴረረግግ  ይይችችሊሊሌሌ??  ይይሌሌቁቁንንስስ  እእዴዴሜሜውውንን  በበከከንንቱቱ  

ከከሚሚያያባባክክንን  አአርርፎፎ  ሌሌጆጆችች  እእንንዱዱወወሌሌዴዴ  የየተተሇሇገገሰሰውውንን  ምምክክርር  ቢቢሰሰማማ  ጥጥሩሩ  ነነውው፡፡፡፡  

የየተተከከበበራራችችሁሁ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሊሊትት!!!!  

በበዴዴርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  የየተተፈፈጠጠረረውውንን  ችችግግርር  በበቅቅንን  መመንንፈፈስስ  ሇሇመመፍፍታታትት  አአባባሊሊትትንን  ከከማማነነጋጋገገርር  ይይሌሌቅቅ  መመሪሪዎዎቹቹ  

በበጀጀመመሩሩትት  የየጥጥፋፋትት  መመንንገገዴዴ  ሇሇመመቀቀጠጠሌሌ  እእንንዯዯወወሰሰኑኑ  የየተተረረዲዲውው  የየዴዴርርጅጅቱቱ  አአባባሌሌ  አአምምባባገገነነናናዊዊ  
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አአካካሄሄዲዲቸቸውውንን  ሇሇማማጋጋሇሇጥጥ  የየተተጀጀመመረረውው  የየውውስስጥጥ  ትትግግሌሌ  አአጠጠናናክክሮሮ  ከከመመቀቀጠጠሌሌ  ውውጪጪ  ላላሊሊ  አአማማራራጭጭ  

እእንንዯዯላላሇሇውው  እእየየተተገገነነዘዘበበ  መመጥጥቷቷሌሌ፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  ጋጋርር  በበተተያያያያዘዘ  በበዴዴርርጅጅታታችችንን  ውውስስጥጥ  እእየየታታየየ  ያያሇሇውውንን  ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ያያሌሌሆሆነነናና  ህህግግንን  ያያሌሌተተከከሇሇ  

አአካካሄሄዴዴ  ሇሇማማስስቆቆምም  በበተተሇሇያያዩዩ  አአህህጉጉሮሮችች  የየሚሚገገኙኙ  የየዴዴርርጅጅታታችችንን  አአባባሊሊትት  በበግግሌሌፅፅ  መመዴዴረረክክ  ወወጥጥተተውው  

ጊጊዜዜያያዊዊ  ኮኮሚሚቴቴ  በበማማቋቋቋቋምም  ሇሇዳዳሞሞክክራራሲሲናና  ሇሇፍፍትትህህ  የየሚሚዯዯረረገገውውንን  ትትግግሌሌ  ሇሇመመቀቀጠጠሌሌ  መመወወሰሰናናቸቸውው  

እእጅጅግግ  የየሚሚበበረረታታታታናና  የየሚሚዯዯገገፍፍ    እእርርምምጃጃ  ነነውው፡፡፡፡  የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴኑኑ  ሇሇወወሰሰዲዲችችሁሁትት  ሇሇዚዚህህ  ቆቆራራጥጥ  

ውውሳሳኔኔ  ያያሇሇውውንን  ከከፍፍተተኛኛ  አአክክብብሮሮትትናና  አአዴዴናናቆቆትት  እእየየገገሇሇፀፀ  በበዚዚህህ  አአጋጋጣጣሚሚ  ሇሇጊጊዜዜያያዊዊ  ኮኮሚሚቴቴውው  ያያሇሇውውንንምም  

የየትትግግሌሌ  አአጋጋርርነነትት  ያያረረጋጋግግጣጣሌሌ፡፡፡፡    

የየዳዳሞሞክክራራሲሲናና  የየፍፍትትህህ  ጥጥያያቄቄ  ባባነነሱሱትት  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሊሊትት  ብብዛዛትትናና  አአህህጉጉራራዊዊ  ስስርርጭጭትት  የየተተዯዯናናገገጡጡትት  

የየዴዴርርጅጅቱቱ  አአመመራራሮሮችች  ““አአንንዴዴምም  ሰሰውው  አአናናነነጋጋግግርርምም””  ሲሲለለ  ከከርርመመውው  የየኮኮሚሚቴቴውውንን  አአባባሊሊትት  በበተተናናጠጠሌሌ  

በበማማግግኘኘትትናና  በበማማባባበበሌሌ  ኮኮሚሚቴቴውውንን  በበመመከከፋፋፈፈሌሌ  ሇሇማማዲዲከከምም  ጥጥረረትት  እእያያዯዯረረጉጉ  ነነውው፡፡፡፡  በበመመጀጀመመሪሪያያውው  

ዙዙርር  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  እእንንዱዱባባረረሩሩ  የየተተወወሰሰነነባባቸቸውው  አአባባሊሊትት  የየአአዱዱስስ  አአበበባባ  ዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  የየተተማማሪሪዎዎችች  ማማህህበበርር  

ሉሉቀቀመመንንበበርር  የየነነበበረረውውናና  የየአአውውስስትትራራሉሉያያ  ሰሰብብሳሳቢቢውው  ጎጎሌሌዯዯንን፣፣  የየቤቤሌሌጄጄዩዩምም  ሰሰብብሳሳቢቢ  የየነነበበረረውውናና  ዴዴርርጅጅቱቱ  

ከከተተመመሰሰረረተተበበትት  ጊጊዜዜ  ጀጀምምሮሮ  ከከፍፍተተኛኛ  አአስስተተዋዋፅፅኦኦ  ሲሲያያበበረረክክትት  የየቆቆየየውው  ኤኤዴዴነነትት  እእንንዱዱሁሁምም  የየአአየየርር  ሀሀይይሌሌ  

አአብብራራሪሪውውናና  የየስስዊዊዴዴንን  ሰሰብብሳሳቢቢ  የየነነበበረረውው  እእያያዩዩ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  የየአአውውሮሮፓፓ  ሰሰብብሳሳቢቢ  የየነነበበረረውው  ማማፉፉንን  

የየዴዴርርጅጅቱቱ  ሉሉቀቀመመንንበበርር  በበተተዯዯጋጋጋጋሚሚ  አአግግኝኝቶቶ  በበማማባባባባሌሌ  አአቋቋሙሙንን  እእንንዱዱሇሇውውጥጥናና  ዳዳሞሞክክራራሲሲንን  

ሇሇማማስስከከበበርር  ከከተተመመሰሰረረተተውው  ከከዚዚህህ  ጊጊዜዜያያዊዊ  ኮኮሚሚቴቴ  ራራሱሱንን  እእንንዱዱያያገገሌሌ  ከከባባዴዴ  ግግፊፊትት  እእያያዯዯረረጉጉበበትት  ነነውው፡፡፡፡  

አአሊሊማማውው  ቀቀንንዯዯኛኛ  የየሚሚለለዋዋቸቸውውንን  አአባባሊሊትት  በበቅቅዴዴሚሚያያ  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  እእንንዱዱባባረረሩሩ  ካካዯዯረረጉጉ  በበኋኋሊሊ  ማማፉፉንንምም  

ሆሆነነ  ላላልልችች  በበየየሃሃገገሩሩ  የየሚሚገገኙኙ  ““ተተቃቃዋዋሚሚዎዎችች””  በበሚሚቀቀጥጥሇሇውው  ዙዙርር  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  ሇሇማማስስወወገገዴዴ  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  

ጎጎንን  ሇሇጎጎንን  በበየየአአህህጉጉሩሩናና  በበየየሃሃገገሩሩ  ሇሇሚሚገገኙኙ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሊሊትት  እእየየዯዯወወለለ  ““ዴዴርርጅጅትትንን  ሇሇማማፍፍረረሰሰ””  

ይይንንቀቀሳሳቀቀሳሳለለ  ብብሇሇውው  ከከወወነነጀጀለለዋዋቸቸውው  ከከእእነነዚዚህህ  አአባባሊሊትት  ጋጋርር  እእንንዲዲይይገገናናኙኙ  ተተራራ  በበሆሆነነ  የየቅቅስስቀቀሳሳ  ተተግግባባርር  

ሊሊይይ  ተተሰሰማማርርተተዋዋሌሌ፡፡፡፡      

ይይህህ  ሁሁለለ  ሇሇምምንን  አአስስፈፈሇሇገገ??  ከከአአባባሊሊትት  እእየየቀቀረረቡቡትት  ያያለለትት  ጥጥያያቄቄዎዎችች  በበጣጣምም  ቀቀሊሊሌሌ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  

ህህገገዯዯንንብብ  ውውጪጪ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  ህህገገወወጥጥ  ተተግግባባራራትት  ይይቁቁሙሙ  የየሚሚሌሌ  ነነውው፡፡፡፡  ዴዴርርጅጅቱቱ  ሇሇአአራራትት  አአመመታታትት  

ያያህህሌሌ  መመሬሬትት  ሊሊይይ  እእየየሰሰራራሁሁ  ነነውው  ሲሲሇሇንን  የየቆቆየየውው  ስስራራ  የየዯዯረረሰሰበበትት  ትትክክክክሇሇኛኛ  ሁሁኔኔታታ  በበዝዝርርዝዝርር  ተተገገምምግግሞሞ  

ትትግግለለ  ያያሇሇበበትት  ዯዯረረጃጃ  ቢቢያያንንስስ  የየዴዴርርጅጅቱቱ  አአባባሊሊትት  በበግግሌሌፅፅ  እእንንዱዱያያውውቁቁትት  ይይዯዯረረግግ  የየሚሚሌሌ  ነነውው፡፡፡፡  

የየዴዴብብብብቆቆሽሽ  ጨጨዋዋታታ  ቆቆሞሞ  በበግግሌሌፅፅ  እእንንነነጋጋገገርር  ነነውው፡፡፡፡  ከከአአራራትት  አአመመትት  ጉጉዞዞ  በበኋኋሊሊ  የየዴዴርርጅጅቱቱንን  የየትትግግሌሌ  

አአካካሄሄዴዴናና  መመንንፈፈስስ  ያያሌሌገገባባውውናና  የየማማይይመመሇሇከከተተውውንን  የየዴዴርርጅጅቱቱንን  ምምስስጢጢርር  እእንንዱዱነነገገረረውው  ጥጥያያቄቄ  ያያቀቀረረበበ  
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አአንንዴዴምም  አአባባሌሌ  የየሇሇምም፡፡፡፡  የየአአባባለለንን  ጥጥያያቄቄ  ሇሇመመሸሸሽሽ  ስስትትለለ  ምምስስጢጢርር  በበሚሚሌሌ  ሽሽፋፋንን  ከከማማጭጭበበርርበበርር  የየትትግግለለ  

ስስኬኬትትናና  ውውዴዴቀቀትት  በበሚሚገገባባ  ተተገገምምግግሞሞናና  ሇሇአአባባሊሊትት  ቀቀርርቦቦ  ግግሌሌፅፅ  ውውይይይይትት  ይይዯዯረረግግበበትት  የየሚሚሌሌ  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  

እእነነዚዚህህ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  በበየየትትኛኛውውምም  ዴዴርርጅጅትት  ውውስስጥጥ  የየሚሚገገኝኝ  ማማንንኛኛውውምም  አአባባሌሌ  ሉሉያያነነሳሳቸቸውው  የየሚሚችችሌሌናና  

መመነነሳሳትት  ያያሇሇባባቸቸውው  ትትክክክክሇሇኛኛ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  እእንንዱዱህህ  አአይይነነትት  ጥጥያያቄቄ  ማማንንሳሳትት  በበምምንንምም  አአይይነነትት  

መመንንገገዴዴ  ወወንንጀጀሇሇኛኛ  ሉሉያያሰሰኝኝ  አአይይችችሌሌምም፡፡፡፡    

የየዴዴርርጅጅቱቱ  አአመመራራርር  ሇሇነነዚዚህህ  መመሰሰረረታታዊዊ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  ወወቅቅታታዊዊናና  ተተገገቢቢ  የየሆሆነነ  ምምሊሊሽሽ  እእስስካካሌሌሰሰጠጠ  ዴዴረረስስ  

በበአአራራዲዲ  ጮጮላላነነትት፣፣  በበፉፉከከራራ፣፣  በበዴዴንንፋፋታታናና  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሱሱ  አአባባሊሊትትንን  በበማማባባረረርር  አአንንዱዱትት  እእርርምምጃጃ  ወወዯዯፊፊትት  

መመራራመመዴዴ  አአይይችችሌሌምም፡፡፡፡    

ጥጥያያቄቄዎዎቻቻችችንን  በበቂቂ  ምምሊሊሽሽ  እእስስከከሚሚያያገገኙኙ  ዴዴረረስስ  ትትግግሊሊችችንን  ይይቀቀጥጥሊሊሌሌ!!!!    

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


