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የየግግንንቦቦትት  77  አአምምባባገገነነንን  መመሪሪዎዎችች!!!!!!    
የየአአባባሊሊትትንን  የየዳዳሞሞክክራራሲሲናና  የየፍፍትትህህ  ጥጥያያቄቄ  በበምምንንምም  መመንንገገዴዴ  ማማፈፈንን  አአትትችችለለምም!!!!    
ኢኢ--ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  አአካካሄሄዲዲችችሁሁንን  እእስስከከመመጨጨረረሻሻውው  ዴዴረረስስ  እእንንፋፋሇሇመመዋዋሇሇንን!!!!      

  

በበዴዴርርጅጅታታችችንን  በበግግንንቦቦትት  77  አአመመራራርር  የየሚሚታታየየውውንን  አአምምባባገገነነንንነነትትናና  የየሃሃሳሳብብ  አአፈፈናናንን  በበማማጋጋሇሇጥጥ  መመሊሊውው  አአባባሌሌ  ነነፃፃናና  

ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  በበሆሆነነ  መመንንገገዴዴ  የየሚሚሳሳተተፍፍበበትት  ስስብብሰሰባባ  እእንንዱዱጠጠራራ  በበተተዯዯጋጋጋጋሚሚ  ያያስስተተሊሊሇሇፍፍነነውው  ጥጥሪሪ  ከከአአመመራራሩሩ  ሰሰሚሚ  

ጆጆሮሮ  ቢቢያያጣጣምም  ““በበዴዴርርጅጅታታችችንን  ውውስስጥጥ  ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  የየሆሆነነ  ህህይይወወትት  ሳሳይይኖኖረረንን  በበኢኢትትዮዮጵጵያያ  ውውስስጥጥ  ያያሇሇውውንን  የየወወያያኔኔ  

ዘዘረረኛኛ  ስስርርዓዓትት  መመዋዋጋጋትትናና  ማማስስወወገገዴዴ  አአይይቻቻሌሌምም፣፣  በበቅቅዴዴሚሚያያ  ውውስስጣጣችችንን  መመጥጥራራትት  አአሇሇበበትት፣፣  የየአአመመራራሮሮቻቻችችንንንን  

አአምምባባገገነነናናዊዊ  አአካካሄሄዴዴ  መመታታረረምም  አአሇሇበበትት””  የየሚሚለለ  በበመመሊሊውው  አአሇሇምም  የየሚሚገገኙኙ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሊሊትት  እእየየዯዯገገፉፉትት  እእናና  

በበእእንንቅቅስስቃቃሴሴውውምም  በበስስፋፋትት  እእየየተተሳሳተተፉፉ  መመምምጣጣትት  ጀጀምምረረዋዋሌሌ፡፡፡፡      

የየውውስስጥጥ  ጉጉዲዲቸቸውው  አአዯዯባባባባይይ  መመውውጣጣቱቱ  እእንንዯዯ  ውውስስጥጥ  እእግግርር  እእሳሳትት  ያያንንገገበበገገባባቸቸውው  የየግግንንቦቦትት  77  መመሪሪዎዎችች  ምምንንምም  

አአይይነነትት  የየተተጨጨበበጠጠ  ማማስስረረጃጃናና  ማማረረጋጋገገጫጫ  ሳሳይይኖኖራራቸቸውው  ገገበበናናችችንንንን  እእያያጋጋሇሇጡጡ  ያያለለትት  በበየየመመዴዴረረኩኩ  የየተተሇሇየየ  ሃሃሳሳብብ  

የየሚሚያያቀቀርርቡቡ  አአባባሊሊትት  ናናቸቸውው  በበሚሚሌሌ  መመሰሰረረትት  የየላላሇሇውው  ግግምምትት  በበእእነነዚዚህህ  አአባባሊሊትት  ሊሊይይ  ኢኢሜሜይይሌሌናና  ስስካካይይፒፒ  

የየመመዝዝጋጋትትናና  የየተተሇሇያያየየ  የየመመረረጃጃ  ማማዕዕቀቀብብ  ሲሲያያዯዯርርጉጉ  ከከከከረረሙሙ  በበኋኋሊሊ  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  ሇሇማማገገዴዴ  የየውውሸሸትት  ማማስስረረጃጃ  እእያያሰሰባባሰሰቡቡ  

ነነውው፡፡፡፡  በበአአንንዲዲንንዴዴ  ሪሪጅጅኖኖችች  የየነነበበሩሩ  ጠጠንንካካራራ  አአባባልልቻቻችችንንምም  ራራሳሳቸቸውውንን  ወወዯዯ  ንንጉጉሰሰ  ነነገገስስትትነነትት  የየቀቀየየሩሩ  የየዴዴርርጅጅታታችችንን  

መመሪሪዎዎችችንን  ከከዚዚህህ  በበፊፊትት  ሲሲያያዯዯርርጉጉትት  እእንንዲዲየየነነውው  ክክብብራራችችንንንን  የየሚሚነነካካ  ““አአፍፍ  እእሊሊፊፊ””  ተተናናግግራራችችኋኋሌሌ  ተተብብሇሇውው  

ያያሇሇምምንንምም  አአይይነነትት  ህህጋጋዊዊ  አአካካሄሄዴዴ  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  እእንንዱዱባባረረሩሩ  ተተዯዯርርገገዋዋሌሌ፡፡፡፡    

በበዚዚህህ  መመሰሰረረትት  የየሇሇሽሽ  ጥጥርርጣጣሬሬ  መመነነሻሻ  ከከእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴኑኑ  ጋጋርር  ምምንንምም  አአይይነነትት  ግግንንኙኙነነትትናና  ትትስስስስርር  

ሳሳይይኖኖራራቸቸውው  እእንንዱዱባባረረሩሩ  ከከተተወወሰሰነነባባቸቸውው  አአባባሊሊትት  መመካካከከሌሌ  ጎጎሌሌዯዯንን((የየኦኦሽሽንንያያ  ሰሰብብሳሳቢቢ  ከከአአውውስስትትራራሉሉያያ))፣፣  ማማፉፉ  

((የየአአውውሮሮፓፓ  ሰሰብብሳሳቢቢ  ከከጀጀርርመመንን))፣፣  ኤኤዴዴነነትት((የየአአውውሮሮፓፓ  ፀፀሃሃፊፊናና  የየቤቤሌሌጅጅዬዬምም  ሰሰብብሳሳቢቢ))፣፣  የየቀቀዴዴሞሞ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  አአየየርር  

ሃሃይይሌሌ  አአብብራራሪሪ  የየነነበበረረውውናና  በበቅቅርርቡቡ  ከከዴዴርርጀጀቱቱ  ሃሃሊሊፊፊነነትት  ራራሱሱንን  ያያገገሇሇሇሇውው  እእያያዩዩነነውው  ንንጋጋቱቱ  ከከስስዊዊዴዴንን፣፣  ዲዲኛኛ  

ወወሌሌዯዯሚሚካካኤኤሌሌ  መመሸሸሻሻ  ((ጨጨረረንንቆቆ))  የየሆሆሊሊንንዴዴ  ሰሰብብሳሳቢቢ  እእንንዱዱሁሁምም  ሀሀይይለለ  የየሇሇንንዯዯኑኑ  ሲሲሆሆኑኑ  ከከእእነነዚዚህህ  ላላሊሊ  ተተስስፋፋዬዬ  

ሀሀይይለለ  የየሚሚባባሇሇውው  የየአአፍፍሪሪካካ  ሰሰብብሳሳቢቢ  ቀቀዯዯምም  ብብልል  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  ህህጋጋዊዊ  አአካካሄሄዴዴ  ውውጪጪ  ሁሁሇሇቱቱ  የየአአቶቶ  ፅፅጌጌ  ሌሌጆጆችች  

((አአንንዲዲርርጋጋቸቸውውናና  ብብዙዙነነህህ))  የየእእኛኛናና  የየቤቤተተሰሰባባችችንንንን  ክክብብርር  የየሚሚነነካካ  አአስስተተያያየየትት  ሰሰንንዝዝረረሃሃሌሌ  በበሚሚሌሌ  ሰሰበበብብ  ከከዴዴርርጅጅቱቱ    

ምምስስጢጢራራዊዊ  በበሆሆነነ  መመንንገገዴዴ  እእንንዱዱባባረረርር  አአዴዴርርገገዋዋሌሌ፡፡፡፡  እእነነዚዚህህ  ጉጉዯዯኛኛ  መመሪሪዎዎችች  ላላሊሊ  ወወንንጀጀሌሌምም  ይይሰሰራራለለ፡፡፡፡  የየስስራራ  

አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  አአባባሊሊትት  በበየየተተራራ  ከከያያለለበበትት  ሃሃገገርር  የየአአየየርር  ሊሊይይ  ዋዋርርዴዴያያ  እእየየወወጡጡ  ስስካካይይፒፒ  ““ማማንን  ገገባባ””  ““ማማንን  ወወጣጣ””??  

““ማማንን  ከከማማንን””??  ጋጋርር  እእያያወወራራ  ነነውው  እእያያለለ  ስስሇሇሊሊ  ያያካካሂሂዲዲለለ፡፡፡፡  አአባባሊሊትት  የየሚሚፃፃፃፃፉፉትትንንምም  ኢኢ--ሜሜይይሌሌ  በበመመጥጥሇሇፍፍናና  ይይዘዘቱቱንን  
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በበማማንንበበብብ  ራራሳሳቸቸውው  ምምሊሊሽሽ  በበመመስስጠጠትት  እእጅጅግግ  ወወራራዲዲ  የየሆሆነነ  ተተግግባባርር  ይይፈፈፅፅማማለለ፡፡፡፡  ይይህህ  ወወያያኔኔ  ከከሚሚፈፈፅፅመመውው  የየአአፈፈናና  

ስስራራ  በበምምንን  እእንንዯዯሚሚሇሇይይ  ሉሉያያስስረረደደንን  ይይችችለለ  ይይሆሆንን??        

በበዚዚህህ  አአካካሄሄዴዴ  እእነነዚዚህህ  ሰሰዎዎችች  ነነገገ  የየሚሚመመኙኙትት  ስስሌሌጣጣንን  እእንንዯዯምምንንምም  ቢቢይይዙዙ  ምምንን  ማማዴዴረረግግ  እእንንዯዯሚሚችችለለ  መመገገመመትት  

የየሚሚያያስስቸቸግግርር  አአይይሆሆንንምም፡፡፡፡  የየጀጀርርመመኑኑ  አአድድሌሌፍፍ  ሂሂትትሇሇርር  ስስሌሌጣጣንን  ቢቢይይዝዝ  ምምንን  ማማዴዴረረግግ  እእንንዯዯሚሚፈፈሌሌግግ  በበመመፈፈንንቅቅሇሇ  

መመንንግግስስትት  ሙሙከከራራ  ተተከከሶሶ  እእስስርር  ቤቤትት  እእያያሇሇ  ““የየኔኔ  ትትግግሌሌ””  በበሚሚሌሌ  በበፃፃፈፈውው  መመፅፅሃሃፉፉ  በበዝዝርርዝዝርር  አአስስፍፍሮሮትት  ነነበበርር፡፡፡፡  

ስስሌሌጣጣንን  ሉሉይይዝዝ  ይይችችሊሊሌሌ  ብብልል  ማማንንምም  የየገገመመተተ  ስስሊሊሌሌነነበበረረ  ግግንን  ሇሇክክፉፉ  ምምኞኞቱቱ  ቁቁብብ  የየሰሰጠጠውው  አአንንዴዴምም  ሰሰውው  

አአሌሌነነበበረረምም፡፡፡፡  ታታዴዴያያ  ስስሌሌጣጣንን  ከከያያዘዘ  በበኋኋሊሊ  በበሰሰብብአአዊዊ  ፍፍጡጡርር  ሊሊይይ  የየፈፈፀፀማማቸቸውው  ነነውውረረኛኛናና  ጨጨካካኝኝ  ተተግግባባራራትትናና  

መመጨጨረረሻሻ  ሊሊይይምም  የየሇሇኮኮሰሰውው  የየ22ኛኛውው  የየአአሇሇምም  ጦጦርርነነትት  የየጀጀርርመመንን  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  የየአአሇሇምምንን  ህህዝዝብብ  እእጅጅግግ  ውውዴዴ  የየሆሆነነ  

ዋዋጋጋ  እእንንዲዲስስከከፈፈሇሇውው  በበታታሪሪክክ  መመዝዝገገብብ  በበጥጥቁቁርር  ቀቀሇሇምም  ተተመመዝዝግግቧቧሌሌ፡፡፡፡          

እእነነዚዚህህ  በበተተቃቃዋዋሚሚነነትት  ተተፈፈርርጀጀውው  ዛዛሬሬ  እእንንዱዱባባረረሩሩ  የየተተወወሰሰነነባባቸቸውው  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሊሊትት  ““በበዴዴርርጅጅታታችችንን  ውውስስጥጥ  ነነፃፃ  

የየሆሆነነ  ሃሃሳሳብብ  የየሚሚንንሸሸራራሸሸርርበበትት  በበርር  ተተዘዘግግቷቷሌሌ፣፣  ሃሃሳሳባባችችንን  አአይይዯዯመመጥጥምም፣፣  ሁሁለለንንምም  ነነገገርር  ወወስስናናችችሁሁ  በበሊሊያያችችንን  ሊሊይይ  

ከከመመጫጫናናችችሁሁ  በበፊፊትት  ስስሇሇጉጉዲዲዩዩ  አአማማክክሩሩንን፣፣  ግግንንቦቦትት  77  ወወዯዯንንናና  በበሙሙለለ  ሌሌቦቦናናችችንን  ፈፈቅቅዯዯንን  የየገገባባንንበበትት  ዴዴርርጅጅትት  ነነውው፣፣  

ሁሁለለ  ጊጊዜዜ  የየምምንንሇሇውውንን  ብብቻቻ  ስስሙሙ  ከከምምትትለለንን  የየኛኛምም  አአስስተተያያየየትት  አአዴዴምምጡጡ፣፣  እእኛኛምም  ከከናናንንተተ  ባባሊሊነነሰሰ  ሁሁኔኔታታ  

ሇሇዴዴርርጅጅታታችችንን  እእዴዴገገትትናና  ዴዴሌሌ  እእንንቆቆረረቆቆራራሇሇንን፣፣  እእናናስስባባሇሇንን””  የየሚሚሌሌ  ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  ዘዘሊሊቂቂ  ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ህህይይወወትት  

የየሚሚበበጅጅ  ጤጤናናማማ  የየሆሆነነ  አአስስተተያያየየትት  ከከመመሰሰንንዘዘርር  በበቀቀርር  ይይህህ  ነነውው  የየሚሚባባሌሌ  አአንንዲዲችችምም  የየፈፈፀፀሙሙትት  ወወንንጀጀሌሌ  የየሇሇምም፡፡፡፡  

እእነነዚዚህህንን  ቅቅንን  አአሳሳቢቢ  አአባባሊሊትት  ስስብብሰሰባባ  በበመመጥጥራራትት  ከከማማነነጋጋገገርርናና  የየሚሚለለትትንን  ከከማማዲዲመመጥጥ  ይይሌሌቅቅ  ““የየበበሰሰበበሱሱ””  ፍፍሬሬዎዎችች  

ስስሇሇሆሆኑኑ  ላላሊሊውውንን  የየዴዴርርጅጅቱቱንን  አአባባሌሌ  ከከመመበበከከሊሊቸቸውው  በበፊፊትት  በበአአፋፋጣጣኝኝ  ተተሇሇይይተተውው  መመጣጣሌሌ  ያያሇሇባባቸቸውው  ናናቸቸውው  

ተተብብሇሇውው  በበአአዯዯባባባባይይ  ተተበበይይኖኖባባቸቸዋዋሌሌ፡፡፡፡  የየዚዚህህ  የየማማባባረረርር  ስስራራ  መመሃሃንንዱዱስስ  የየዴዴርርጅጅቱቱ  ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  በበተተሇሇይይ  

የየታታወወቁቁትት  ዘዘረረኞኞቹቹ  ምምክክትትሌሌ  ሉሉቀቀመመንንበበሩሩ  አአበበበበ  ቦቦጋጋሇሇ  ((ካካላላብብ))  እእናና  የየምምክክርር  ቤቤቱቱ  ሉሉቀቀመመንንበበርር  ጌጌታታሁሁንን  ቸቸኮኮሌሌ  

ሲሲሆሆኑኑ  ይይህህንንንን  የየሚሚያያስስፈፈፅፅሙሙትት  በበቅቅርርቡቡ  ““የየአአባባሊሊትት  ጉጉዲዲይይ””  የየሚሚሌሌ  የየክክርርስስትትናና  ስስምም  የየተተሰሰጠጠውው  የየዴዴርርጅጅትት  ጉጉዲዲይይ  

መመሪሪዎዎችች  ብብዙዙነነህህ((ውውቤቤ))፣፣  ድድ//ርር  ታታዯዯሰሰ  ((ሚሚያያዝዝያያ))፣፣  ሙሙለለነነህህ  ((አአባባዲዲሜሜ))፣፣  ፈፈቃቃደደ  ((መመሸሸሻሻ))፣፣  ግግሩሩምም  ((አአስስራራ  አአሇሇቃቃ  

አአንንዴዴነነትት))  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

የየግግንንቦቦትት  77  የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴኑኑ  አአባባሊሊትት  ቀቀዴዴሞሞውውኑኑ  በበህህቡቡዕዕ  ተተዯዯራራጅጅተተውው  ሇሇመመታታገገሌሌ  የየመመረረጡጡበበትት  ዋዋናናውው  

ምምክክንንያያትት  የየአአመመራራሩሩንን  ፀፀረረ--ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊነነትት  በበሚሚገገባባ  ስስሇሇሚሚያያውውቁቁናና  አአሁሁንን  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  እእንንዱዱባባረረሩሩ  

የየተተወወሰሰነነባባቸቸውውንን  አአባባሊሊትት  አአጣጣ  ፈፈንንታታ  ሳሳይይዯዯርርስስባባቸቸውው  እእስስከከመመጨጨረረሻሻውው  ዴዴረረስስ  ከከውውስስጥጥ  ሆሆነነውው  መመታታገገሌሌንን  

ስስሇሇመመረረጡጡ  ብብቻቻ  እእንንዯዯሆሆነነ  አአባባሊሊትት  ሉሉያያውውቁቁትት  ይይገገባባሌሌ፡፡፡፡  ስስሇሇሆሆነነምም  አአመመራራሩሩ  የየአአባባለለንን  ምምሬሬትት  ማማዲዲመመጥጥ  እእናና  

ተተጨጨባባጭጭ  የየመመፍፍትትሄሄ  እእርርምምጃጃዎዎችችንን  መመውውሰሰዴዴ  እእስስካካሌሌጀጀመመረረ  ዴዴረረስስ  የየመመረረጥጥነነውው  ይይህህ  የየትትግግሌሌ  ስስሌሌትት  ሊሊሌሌተተወወሰሰነነ  

ጊጊዜዜ  በበሁሁለለምም  አአቅቅጣጣጫጫዎዎችችናና  ግግንንባባሮሮችች  ተተጠጠናናክክሮሮ  የየሚሚቀቀጥጥሌሌ  መመሆሆኑኑ  መመታታወወቅቅ  አአሇሇበበትት፡፡፡፡    
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የየግግንንቦቦትት  77  አአመመራራርር  በበተተሇሇይይ  በበአአሁሁኑኑ  ወወቅቅትት  እእነነዚዚህህንን  አአባባሊሊትት  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  ሇሇማማገገዴዴ  የየሚሚሯሯሯሯጥጥበበትት  ምምክክንንያያትት  ምምንን  

እእንንዯዯሆሆነነ  ሇሇአአባባሊሊትት  ግግሌሌፅፅ  ማማዴዴረረግግ  ያያስስፈፈሌሌጋጋሌሌ  የየሚሚሌሌ  እእምምነነትት  አአሇሇንን፡፡፡፡  ይይኸኸውውምም  በበመመጪጪውው  ነነሃሃሴሴ  ወወርር  ሊሊይይ  

የየሚሚካካሄሄዯዯውው  የየምምክክርር  ቤቤትት  ምምርርጫጫ  ከከመመዴዴረረሱሱ  በበፊፊትት  ቶቶልል  ብብሇሇውው  ተተቃቃዋዋሚሚዎዎቻቻቸቸውውንን  በበማማስስወወገገዴዴ  በበአአባባሊሊትት  

ተተመመርርጠጠውው  ወወዯዯ  ምምክክርር  ቤቤቱቱ  ሉሉገገቡቡ  የየሚሚችችለለበበትት  እእዴዴሌሌ  እእንንዲዲይይኖኖርር  በበሩሩንን  ሙሙለለ  በበሙሙለለ  ሇሇመመዝዝጋጋትት  ነነውው፡፡፡፡  

ሇሇነነገገሩሩ  የየምምርርጫጫ  ““ህህጋጋችችንን””  ግግንንቦቦትት  77ንን  የየመመሰሰሇሇ  በበሃሃገገራራችችንን  ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ስስርርዓዓትትንን  ሇሇማማምምጣጣትት  እእታታገገሊሊሇሇሁሁ  

ሇሇሚሚሌሌ  ዴዴርርጅጅትት  የየማማይይመመጥጥንን  ወወያያኔኔንን  ከከምምናናወወግግዝዝበበትት  የየምምርርጫጫ  አአካካሄሄዴዴ  የየማማይይሇሇይይ  ከከታታችች  ያያለለትት  ከከስስዴዴስስትት  እእናና  

ሰሰባባትት  የየማማይይበበሌሌጡጡትትንን  አአባባሊሊትት  ብብቻቻ  በበይይስስሙሙሊሊ  ““ምምርርጫጫ””  በበመመቀቀየየርር  ከከሊሊይይ  የየተተቀቀመመጡጡትት  ያያሇሇ  ምምንንምም  አአይይነነትት  የየጊጊዜዜ  

ገገዯዯብብ  እእዴዴሜሜ  ሌሌካካቸቸውውንን  አአመመራራርርናና  ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ሆሆነነውው  እእንንዱዱቀቀጥጥለለ  ሇሇማማዴዴረረግግ  ሆሆንን  ተተብብልል  የየተተዘዘጋጋጀጀ  እእጅጅግግ  

የየሚሚያያሳሳፍፍርር  እእናና  የየወወረረዯዯ  ፀፀረረ--ዳዳሞሞክክራራሲሲ  ““የየምምርርጫጫ  ህህግግ””  መመሆሆኑኑንን  እእግግረረ  መመንንገገዲዲችችንንንን  ሇሇአአባባሊሊትት  ጠጠቆቆምም  አአዴዴርርገገንን  

ማማሇሇፍፍ  እእንንፈፈሌሌጋጋሇሇንን፡፡፡፡        

ግግንንቦቦትት  77ንን  የየመመሰሰሇሇ  በበአአጭጭርር  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  ወወያያኔኔንን  ያያስስዯዯነነገገጠጠ፣፣  በበሃሃገገራራችችንን  ምምዴዴርር  በበየየጊጊዜዜውው  ብብቅቅ  እእያያለለ  በበሚሚከከስስሙሙ  

ተተቃቃዋዋሚሚዎዎችች  ሊሊይይ  እእምምነነትት  አአጥጥቶቶ  አአንንገገቱቱንን  ሇሇዯዯፋፋውው  ህህዝዝባባችችንን  መመመመኪኪያያ  መመሆሆንን  ጀጀምምሮሮ  እእንንዲዲሌሌነነበበረረ  ሁሁለለ  ዛዛሬሬ  

ሇሇራራሳሳቸቸውው  ከከንንቱቱ  ክክብብርርናና  ዝዝናና  እእንንቅቅሌሌፍፍ  አአጥጥተተውው  የየሚሚያያዴዴሩሩ  መመሪሪዎዎቻቻችችንን  የየአአባባሊሊትትንን  ቅቅሬሬታታ  ከከማማዲዲመመጥጥ  ይይሌሌቅቅ  

ዴዴርርጅጅቱቱ  እእንንዱዱከከፋፋፈፈሌሌ  ማማዴዴረረግግንን  መመርርጠጠዋዋሌሌ፡፡፡፡  አአራራትት  አአመመትት  ሙሙለለ  በበራራሳሳቸቸውው  መመንንገገዴዴ  ምምንንምም  ነነገገርር  ሳሳይይሰሰሩሩ  ወወዯዯ  

አአስስመመራራ  ሲሲመመሊሊሇሇሱሱናና  በበአአውውሮሮፓፓናና  በበሰሰሜሜንን  አአሜሜሪሪካካ  ከከተተሞሞችች  ሲሲፎፎኩኩሩሩናና  ሲሲዯዯሰሰኩኩሩሩ  ከከከከረረሙሙ  በበኋኋሊሊ  ““ሇሇኢኢትትዮዮጵጵያያ  

ህህዝዝብብ  የየተተገገባባውው  ተተስስፋፋ  የየትት  አአሇሇ??””  ““ከከዱዱያያስስፖፖራራውው  የየተተሰሰበበሰሰበበውው  ገገንንዘዘብብ  የየትት  ገገባባ??””  የየሚሚሌሌ  ጥጥያያቄቄ  ዴዴንንገገትት  ተተነነስስቶቶ  

ከከአአየየቅቅጣጣጫጫውው  ሲሲያያዋዋክክባባቸቸውው  እእንንዯዯ  አአውውሬሬ  ዯዯንንብብረረውው  የየዴዴርርጅጅቱቱንን  አአባባሌሌ  መመናናከከስስ  ጀጀመመሩሩ፡፡፡፡  መመሬሬትት  ሊሊይይ  እእየየሰሰራራንን  

ነነውው  የየምምትትለለትት  ስስራራ  ምምንንዴዴነነውው??  ተተብብሇሇውው  ሲሲጠጠየየቁቁ  ““አአይይ  እእሱሱማማ  ምምስስጢጢርር  ነነውው፣፣  የየሚሚመመሇሇከከታታቸቸውው  ሰሰዎዎችች  

ይይዘዘውውታታሌሌ፣፣  እእናናንንተተንን  አአይይመመሇሇከከታታችችሁሁምም””  እእያያለለ  ሃሃቁቁንን  በበብብሌሌጠጠትት  ሇሇመመሸሸሽሽ  ጥጥረረትት  ከከማማዴዴረረግግ  በበቀቀርር  ፍፍሬሬ  ያያሇሇውው  

አአንንዴዴምም  ነነገገርር  አአሌሌሰሰሩሩምም፣፣  ሇሇወወዯዯፊፊቱቱምም  ተተስስፋፋ  የየሚሚሰሰጥጥ  ምምንንምም  አአይይነነትት  በበጅጅምምርር  ሊሊይይ  የየሚሚገገኝኝ  ስስራራ  የየሊሊቸቸውውምም፡፡፡፡  

መመሬሬትት  ሊሊይይ  ያያሇሇውው  ተተጨጨባባጭጭ  እእውውነነታታ  መመሊሊውው  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሌሌናና  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  ማማወወቅቅ  አአሇሇበበትት፡፡፡፡  እእነነዚዚህህ  

ሰሰዎዎችች  የየወወረረቀቀትት  ሊሊይይ  የየዴዴብብብብቆቆሽሽ  ጨጨዋዋታታችችሁሁንን  አአቁቁሙሙ  መመባባሌሌ  አአሇሇባባቸቸውው  እእንንሊሊሇሇንን፡፡፡፡  

አአቶቶ  አአንንዲዲርርጋጋቸቸውው  ((ቱቱፋፋ))  አአሁሁንን  ባባሇሇውው  ተተጨጨባባጭጭ  የየሃሃገገራራችችንንናና  የየአአከከባባቢቢያያችችንን  የየፖፖሇሇቲቲካካናና  የየሀሀይይሌሌ  አአሰሰሊሊሇሇፍፍ  

ወወያያኔኔንን  ሇሇመመጣጣሌሌ  ብብቸቸኛኛውው  መመንንገገዴዴ  ከከሻሻዕዕቢቢያያ  ጋጋርር  ግግንንባባርር  መመፍፍጠጠርር  ነነውው  በበሚሚሌሌ  የየሚሚያያቀቀርርበበውው  መመሬሬትት  ሊሊይይ  የየላላሇሇ    

የየትትግግሌሌ  እእስስትትራራተተጂጂ  ትትንንተተናና  አአቁቁምም  መመባባሌሌ  አአሇሇበበትት፡፡፡፡  ዴዴርርጅጅታታችችንን  ግግንንቦቦትት  77  እእስስከከአአሁሁንን  ዴዴረረስስ  ከከሻሻዕዕቢቢያያ  

ምምንንዴዴነነውው  የየተተጠጠቀቀመመውው??  ሻሻዕዕቢቢያያ  እእኛኛንን  ““የየሚሚረረዲዲውው””  ወወይይምም  ያያስስጠጠጋጋንን  ከከወወያያኔኔ  የየተተሻሻለለ  ናናቸቸውው  ብብልል  እእምምነነትት  

ስስሊሊዯዯረረበበትት  ነነውውንን??  እእውውንን  ሻሻዕዕቢቢያያ  በበጊጊዜዜያያዊዊ  ጥጥቅቅምም  የየተተጣጣሊሊውው  ወወያያኔኔንን  አአስስወወግግድድ  የየግግዛዛትትናና  የየወወዯዯብብ  ጥጥያያቄቄ  ሉሉያያነነሱሱ  

ይይችችሊሊለለ  ብብልል  የየሚሚገገምምታታቸቸውውንን  እእንንዯዯ  ግግንንቦቦትት  77  የየመመሳሳሰሰለለ  የየአአንንዴዴነነትት  ሀሀይይልልችችንን  ኮኮትትኩኩቶቶናና  አአሳሳዴዴጎጎ  ሇሇዴዴሌሌ  
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ሉሉያያበበቃቃቸቸውው  ይይችችሊሊሌሌ  ተተብብልል  ስስሇሇታታሰሰበበ  ነነውው??  የየሚሚለለ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  መመነነሳሳትትናና  ትትክክክክሇሇኛኛ  ምምሊሊሽሽ  ማማግግኘኘትት  አአሇሇባባቸቸውው፡፡፡፡  

ይይህህ  የየማማይይታታሰሰብብ  ከከንንቱቱ  ህህሌሌምም  እእንንዯዯሆሆነነ  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንባባሩሩ  ፕፕሮሮፌፌሰሰርር  ሙሙሴሴ  ተተገገኝኝ  ሻሻዕዕቢቢያያ  በበፀፀረረ--ወወያያኔኔ  ዴዴርርጅጅቶቶችች  

በበተተሇሇይይ  በበፀፀረረ--ወወያያኔኔ  የየአአንንዴዴነነትት  ሀሀይይልልችች  ሊሊይይ  ሲሲፈፈፅፅመመውው  የየኖኖረረውውንን  ሸሸርርናና  ተተንንኮኮሌሌ  በበቅቅርርቡቡ  በበተተከከታታታታይይ  እእየየሰሰጠጠውው  

ካካሇሇውው  ምምስስክክርርነነትት  ቃቃሌሌ  የየበበሇሇጠጠ  ማማረረጋጋገገጫጫ  ከከየየትት  ይይገገኝኝ  ይይሆሆንን??  ሇሇነነገገሩሩ  የየእእነነ  አአንንዲዲርርጋጋቸቸውው  ብብሌሌጣጣብብሌሌጥጥነነትት  ““ሆሆዴዴ  

ሲሲያያውውቅቅ  ድድሮሮ  ማማታታ””  መመሆሆኑኑ  ማማንንምም  አአይይስስተተውውምም፡፡፡፡  የየቅቅርርብብ  ጓጓዯዯኛኛውውናና  አአስስመመራራ  ውውስስጥጥ  አአንንዴዴ  ቤቤትት  አአብብሮሮትት  

የየሚሚኖኖረረውው  የየታታወወቀቀውው  ፀፀረረ--ኢኢትትዮዮጵጵያያውው  ተተስስፋፋዬዬ  ገገብብረረአአብብ  ከከአአንንዱዱትት  ኤኤርርትትራራዊዊትት  ሌሌጅጅ  ወወሌሌዶዶሌሌ፡፡፡፡  

አአንንዲዲርርጋጋቸቸውውምም  በበተተመመሳሳሳሳይይ  በበሻሻዕዕቢቢያያ  ባባሇሇስስሌሌጣጣናናትት  በበኩኩሌሌ  ከከተተዘዘጋጋጀጀችችሇሇትት  ““ጓጓሌሌ  አአስስመመሪሪናና””  ወወሌሌድድ  

የየሚሚያያመመጣጣሌሌንንንን  ሌሌጆጆችች  ከከመመጠጠበበቅቅ  በበቀቀርር  ሇሇፀፀረረ--ወወያያኔኔ  ትትግግለለ  የየሚሚያያመመጣጣውው  አአንንዴዴምም  ነነገገርር  እእንንዯዯማማይይኖኖርር  ከከወወዱዱሁሁ  

እእርርማማችችንንንን  እእናናውውጣጣ፡፡፡፡  ምምናናሌሌባባትት  በበኤኤርርትትራራ  መመገገንንጠጠሌሌ  ያያጣጣነነውውንን  የየባባህህርር  በበርር  በበአአቶቶ  አአንንዲዲርርጋጋቸቸውው  የየጋጋብብቻቻ  

ትትስስስስርር  መመሌሌሰሰንን  ሇሇማማግግኘኘትት  ይይጠጠቅቅመመንን  እእንንዯዯሆሆንን  ወወዯዯፊፊትት  እእናናያያሇሇንን፡፡፡፡  ምምንን  ይይታታወወቃቃሌሌ!!!!        

ገገናና  ሲሲያያስስበበውው  እእንንዯዯማማይይሆሆንንሇሇትት  ሌሌቦቦናናውው  እእያያወወቀቀ  አአንንዲዲርርጋጋቸቸውው  ከከሻሻዕዕቢቢያያ  ጋጋርር  የየጀጀመመረረውው  ሽሽርርጉጉዴዴ  መመጨጨረረሻሻ  ሊሊይይ  

““የየምምንንችችሇሇውውንን  ሁሁለለ  ሞሞክክረረንን    አአሌሌተተሳሳካካሌሌንንምም””  በበማማሇሇትት  ከከቤቤተተሰሰቡቡ  ጋጋርር  ዴዴርርሻሻውውንን  ቦቦጭጭቆቆ  ሾሾሌሌኮኮ  ሇሇመመውውጣጣትት  

መመሆሆኑኑ  ምምንንምም  ጥጥያያቄቄ  የየሇሇውውምም፡፡፡፡  በበአአሁሁኑኑ  ወወቅቅትት  ምምስስጢጢራራዊዊ  በበሆሆነነ  መመንንገገዴዴ  ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  የየገገቢቢ  ምምንንጭጭ  እእንንፈፈጥጥራራሇሇንን  

በበሚሚሌሌ  ሽሽፋፋንን  በበተተሇሇያያዩዩ  ሃሃገገሮሮችች  የየከከፈፈትትዋዋቸቸውው  የየንንግግዴዴ  ዴዴርርጅጅቶቶችችምም  ““ዲዲቦቦውው  ተተቆቆረረሰሰ  ጨጨዋዋታታውው  ፈፈረረሰሰ””  የየተተባባሇሇ  

ቀቀንን  የየባባሇሇቤቤትትነነትት  ይይዞዞታታቸቸውውናና  እእጣጣ  ፈፈንንታታቸቸውውንን  ምምንን  እእንንዯዯሚሚሆሆንን  ከከራራሳሳቸቸውውናና  ከከአአምምሊሊክክ  በበቀቀርር  የየሚሚያያውውቀቀውው  

አአንንዴዴምም  ሰሰውው  የየሇሇምም፡፡፡፡  ሇሇነነገገሩሩ  በበሺሺዎዎችች  የየሚሚቆቆጠጠርር  የየዴዴርርጅጅቱቱንን  ገገንንዘዘብብ  ዘዘርርፈፈውው  ዘዘመመናናዊዊ  ተተሽሽከከርርካካሪሪናና  የየመመኖኖርርያያ  

ቤቤቶቶችች  የየገገዙዙ  የየግግንንቦቦትት  77  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራሮሮችች  ምምንን  ሆሆኑኑ??  ምምንንምም፡፡፡፡  አአሁሁንንምም  በበከከፍፍተተኛኛ  የየአአመመራራርር  ቦቦታታ  ሊሊይይ  

እእንንዯዯተተቀቀመመጡጡ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  የየኛኛ  ጥጥያያቄቄ  ግግንንቦቦትት  77  እእንንዱዱህህ  አአይይነነትት  ተተራራ  ብብሌሌግግናና  የየሚሚፈፈፀፀምምበበትት  ዴዴርርጅጅትት  መመሆሆንን  

የየሇሇበበትትምም  ነነውው፡፡፡፡      

አአመመራራሩሩ  የየአአባባሊሊትትንን  ጥጥያያቄቄዎዎችች  ሊሊሇሇማማዲዲመመጥጥ  በበጀጀመመረረውው  ግግትትርር  አአቋቋምም  ከከቀቀጠጠሇሇ  በበዴዴርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  ያያለለትት  ጉጉድድችች  

ከከነነማማስስረረጃጃውው  አአዯዯባባባባይይ  መመውውጣጣትት  ይይጀጀምምራራለለ፡፡፡፡  በበዴዴርርጅጅቱቱ  የየሚሚነነሱሱ  ሃሃሳሳቦቦችችንን  ሇሇማማፈፈንን  በበተተሇሇይይ  ዯዯግግሞሞ  የየእእርርምምትት  

ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴኑኑ  ሇሇአአባባሊሊትት  የየሚሚበበትትናናቸቸውውንን  ፅፅሑሑፎፎችች  እእንንዲዲይይዯዯርርሱሱ  ሇሇማማዴዴረረግግ  ኢኢ--ሜሜይይልልችችንን  ሇሇመመዝዝጋጋትት  ጥጥረረትት  

እእየየተተዯዯረረገገ  ቢቢሆሆንንምም  ዛዛሬሬ  የየግግንንኙኙነነትት  ቴቴክክኖኖልልጂጂ  በበተተራራቀቀቀቀበበትት  በበ2211ኛኛ  ክክፍፍሇሇዘዘመመንን  እእንንኳኳንንስስ  አአየየርር  ሊሊይይ  

ሇሇተተንንጠጠሇሇጠጠሇሇ  የየግግንንቦቦትት  77  አአመመራራርር  ይይቅቅርርናና  ስስሌሌጣጣንን  ሇሇተተቆቆጣጣጠጠሩሩ  አአምምባባገገነነኖኖችችምም  የየሚሚቻቻሌሌ  አአሇሇመመሆሆኑኑ  ማማወወቅቅ  

አአሇሇመመቻቻሊሊቸቸውው  እእጅጅግግ  ያያሳሳዝዝናናሌሌ፡፡፡፡  በበዴዴርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  ህህገገወወጥጥ  ተተግግባባራራትትናና  ፍፍትትሃሃዊዊነነትት  የየጎጎዯዯሊሊቸቸውው  

አአሰሰራራሮሮችችናና  አአካካሄሄድድችች  በበተተገገኙኙ  አአጋጋጣጣሚሚዎዎችችናና  መመዴዴረረኮኮችች  ሁሁለለ  በበግግሌሌፅፅ  መመዴዴረረኮኮችችናና  ሚሚዴዴያያዎዎችች  ጭጭምምርር  

ሇሇማማጋጋሇሇጥጥ  የየምምንንገገዯዯዴዴ  እእናና  ይይህህንን  አአምምባባገገነነንን  አአመመራራርር  እእስስከከመመጨጨረረሻሻውው  ዴዴረረስስ  ሇሇመመፋፋሇሇምም  ቆቆርርጠጠንን  የየተተነነሳሳንን  

መመሆሆናናችችንንንን  ሌሌታታውውቁቁትት  ይይገገባባሌሌ  እእንንሊሊሇሇንን፡፡፡፡  በበየየሃሃገገሩሩ  በበሰሰብብሳሳቢቢነነትት  ተተቀቀምምጣጣችችሁሁ  ሇሇአአመመራራሩሩ  ወወሬሬ  በበማማመመሊሊሇሇስስ  
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የየተተሰሰማማራራችችሁሁ  የየህህሌሌምም  አአሇሇምም  የየስስሌሌጣጣንን  ተተስስፈፈኞኞችች  አአሁሁንንምም  ከከዚዚህህ  ተተግግባባራራችችሁሁ  ተተቆቆጥጥባባችችሁሁ  ሇሇዳዳሞሞክክራራሲሲ  

ከከሚሚታታገገለለ  ጓጓድድቻቻችችሁሁ  ጎጎንን  በበመመሰሰሇሇፍፍ  ሇሇትትግግለለ  አአቅቅማማችችሁሁናና  ህህሉሉናናችችሁሁ  የየፈፈቀቀዯዯውውንን  አአስስተተዋዋፅፅኦኦ  እእንንዴዴታታበበረረክክቱቱ  

ዯዯግግመመንን  እእናናስስጠጠነነቅቅቃቃሇሇንን፡፡፡፡  

  

ትትግግሊሊችችንን  ዘዘርርንን  መመሰሰረረትት  ያያዯዯረረገገ  የየወወያያኔኔ  ሒሒትትሇሇራራዊዊ  ስስርርዓዓትትንን  በበግግንንቦቦትት  77  ሒሒትትሇሇሮሮችች  ሇሇመመተተካካትት  አአይይዯዯሇሇምም፡፡፡፡      

  

ሞሞትት  ሇሇወወያያኔኔውው  ዘዘረረኛኛ  ስስርርዓዓትት!!!!    

የየውውስስጥጥ  የየዳዳሞሞክክራራሲሲ  ትትግግሊሊችችንን  ይይቀቀጥጥሊሊሌሌ!!!!  

የየግግንንቦቦትት  77  የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴንን  


