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በበግግንንቦቦትት  77  ውውስስጥጥ  አአሁሁንን  ሇሇተተፈፈጠጠረረውው  መመከከፋፋፈፈሌሌናና  ወወዯዯፊፊትትምም  
ሇሇሚሚከከሰሰቱቱ  ችችግግሮሮችች  ዋዋነነኛኛ  ተተጠጠያያቂቂውው  የየዴዴርርጅጅቱቱ  የየስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  

ኮኮሚሚቴቴ  ብብቻቻ  ነነውው!!!!  
  

የየግግንንቦቦትት  77  የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴንን  አአምምባባገገነነኖኖቹቹ  የየግግንንቦቦትት  77  መመሪሪዎዎችች  የየዴዴርርጅጅቱቱንን  ህህግግናና  ዯዯንንብብ  

እእንንዱዱያያከከብብሩሩ  በበተተዯዯጋጋጋጋሚሚ  ሲሲያያቀቀርርብብ  የየቆቆየየውው  ጥጥሪሪ  ሰሰሚሚ  ጆጆሮሮ  አአሊሊገገኘኘምም፡፡፡፡  የየአአባባሊሊትት  አአስስቸቸኳኳይይ  ጉጉባባኤኤ  

ተተጠጠርርቶቶ  ነነፃፃናና  ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  የየሆሆነነ  ውውይይይይትት  እእንንዱዱካካሄሄዴዴ  ያያቀቀረረበበውው  ተተዯዯጋጋጋጋሚሚ  ጥጥያያቄቄምም  ከከቁቁብብ  

አአሌሌቆቆጠጠሩሩትትምም፡፡፡፡  እእነነዚዚህህ  ሁሁለለ  የየእእንንወወያያይይናና  እእነነጋጋገገርር  ጥጥሪሪዎዎችች  መመቀቀበበሌሌ  ያያሌሌፈፈሇሇገገውው  የየዴዴርርጅጅቱቱ  አአመመራራርር  

ይይባባስስ  ብብልልምም  በበግግሌሌፅፅ  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሱሱ  አአባባሊሊትትንን  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  ሇሇማማስስወወገገዴዴ  እእርርምምጃጃ  መመውውሰሰዴዴ  በበመመጀጀመመሩሩ  

““ሇሇአአምምባባገገነነኖኖችች  ትትሊሊንንትትምም  ሆሆነነ  ዛዛሬሬ  በበፍፍፁፁምም  አአንንምምበበረረከከክክምም!!””  ያያለለ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሊሊትት  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  

ተተገገንንጥጥሇሇውው  በበመመውውጣጣትት  የየራራሳሳቸቸውውንን  የየግግንንቦቦትት  77  ዴዴርርጅጅትት  ሇሇማማቋቋቋቋምም  እእርርምምጃጃ  የየወወሰሰደደበበትት  ሁሁኔኔታታ  

ተተከከስስቷቷሌሌ፡፡፡፡    

የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴኑኑ  ይይህህ  እእርርምምጃጃ  እእጅጅግግ  የየሚሚያያሳሳዝዝንንናና  መመሆሆንን  ያያሌሌነነበበረረበበትት  ክክሰሰተተትት  ነነውው  የየሚሚሌሌ  

አአቋቋምም  አአሇሇውው፡፡፡፡  አአሁሁንንምም  አአመመራራሩሩንን  ከከውውስስጥጥ  ሆሆኖኖ  በበመመታታገገሌሌ  ዴዴርርጅጅቱቱ  ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  የየሆሆነነ  መመንንገገዴዴ  

እእንንዱዱይይዝዝ  ማማዴዴረረግግ  ከከሁሁለለምም  የየተተሻሻሇሇ  የየትትግግሌሌ  ስስሌሌትት  ነነውው  ብብልል  ያያምምናናሌሌ፡፡፡፡  ነነገገርር  ግግንን  አአሁሁንን  

በበዴዴርርጅጅታታችችንን  ውውስስጥጥ  ያያጋጋጠጠመመውው  መመከከፋፋፈፈሌሌ  እእንንዱዱፈፈጠጠርር  ምምክክንንያያትት  የየሆሆኑኑትትናና  የየዚዚህህ  ጠጠንንቅቅ  ዋዋነነኛኛ  

ተተጠጠያያቂቂዎዎችች  ዴዴርርጅጅቱቱንን  እእንንዯዯ  ግግሌሌ  ንንብብረረታታችችንን  እእንንዲዲሻሻችችንን  ብብናናዯዯርርገገውው  ማማናናባባቱቱ  ይይጠጠይይቀቀናናሌሌ??  በበማማሇሇትት  

ህህገገ  ዯዯንንቡቡንን  በበመመጣጣስስ  ስስሌሌጣጣንን  ሊሊይይ  የየተተቀቀመመጡጡትትናና  ዴዴርርጅጅቱቱንን  እእንንዯዯፈፈሇሇጉጉ  የየሚሚጋጋሌሌቡቡትት  የየስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  

ኮኮሚሚቴቴ  አአባባሊሊትት  መመሆሆናናቸቸውውንን  የየግግንንቦቦትት  77  የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴንን  አአስስረረግግጦጦ  መመግግሇሇፅፅ  ይይፈፈሌሌጋጋሌሌ፡፡፡፡  

የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴኑኑ  ሲሲያያነነሳሳቸቸውው  የየቆቆዩዩትት  የየዴዴርርጅጅቱቱ  ህህገገ--ዯዯንንብብ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  ተተቀቀብብልል  ከከመመፍፍታታትት  

ይይሌሌቅቅ  የየቡቡዴዴኑኑ  አአባባሊሊትት  ማማንንነነታታችችሁሁንን  በበአአዯዯባባባባይይ  ይይፋፋ  ካካሊሊወወጣጣችችሁሁ  በበቀቀርር  ““አአንንገገታታችችንንንን  ሇሇቢቢሊሊዋዋ””  

አአለለንን፡፡፡፡  እእነነሱሱ  ኩኩፉፉኛኛ  ያያስስጨጨነነቃቃቸቸውው  የየቡቡዴዴኑኑ  አአባባሊሊትት  ማማንንነነትት  ማማወወቅቅ  እእንንጂጂ  በበቡቡዴዴኑኑ  የየተተነነሱሱትትንን  

ጥጥያያቄቄዎዎችች  ይይዘዘትት  አአሌሌነነበበረረምም፡፡፡፡  ይይሁሁንን  እእንንጂጂ  በበግግሌሌፅፅ  መመዴዴረረክክ  ወወጥጥተተውው  ተተራራ  የየሆሆኑኑ  የየዳዳሞሞክክራራሲሲናና  

የየመመብብትት  ጥጥያያቄቄዎዎችች  ያያነነሱሱ  አአባባሊሊትትምም  ቢቢሆሆንን  ““ቁቁሻሻሾሾችች፣፣  ነነውውረረኞኞችች፣፣  ባባሇሇጌጌዎዎችች””  ብብልል  በበመመሳሳዯዯብብናና  

በበማማንንቋቋሸሸሽሽ  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  ሇሇማማገገዴዴናና  ሇሇማማባባረረርር  ተተሽሽቀቀዲዲዯዯሙሙ  እእንንጂጂ  ““በበዴዴርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  አአለለ  የየምምትትለለዋዋቸቸውው  

ጥጥያያቄቄዎዎችች  ምምንንዴዴናናቸቸውው??  ኑኑ  እእስስቲቲ  እእንንነነጋጋገገርር!!  ዴዴርርጀጀቱቱ  የየጋጋራራ  ቤቤታታችችንን  ስስሇሇሆሆነነ  በበጋጋራራ  መመፍፍትትሄሄ  

እእንንፈፈሌሌግግሊሊቸቸውው””  ማማሇሇትትንን  አአሌሌፈፈቀቀደደምም፡፡፡፡  ይይህህምም  በበመመሆሆኑኑ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  ከከፍፍተተኛኛ  ተተስስፋፋ  የየጣጣሇሇበበትት  
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እእናና  በበርርካካታታ  አአባባልልቻቻችችንን  አአራራትት  አአመመትት  ሙሙለለ  ውውዴዴ  ጊጊዜዜያያቸቸውውንን፣፣  ገገንንዘዘባባቸቸውውንንናና  ጉጉሌሌበበታታቸቸውውንን  

ያያጠጠፉፉበበትት  ግግንንቦቦትት  77ንን  የየመመሰሰሇሇ  ትትሌሌቅቅ  ሃሃገገራራዊዊ  ህህሌሌምምናና  ራራዕዕይይ  ይይዞዞ  የየተተነነሳሳ  ዴዴርርጅጅትት  እእጣጣ  ፈፈንንታታውው  

ይይኸኸውውናና  መመከከፋፋፈፈሌሌ  እእንንዱዱሆሆንን  አአዯዯረረጉጉትት፡፡፡፡  

በበህህይይወወትት  ዘዘመመናናቸቸውው  አአንንዴዴምም  የየረረባባ  ቁቁምምነነገገርር  ሳሳይይሰሰሩሩ  አአንንዴዴ  ፖፖሇሇቲቲካካ  ዴዴርርጅጅትት  ሲሲመመሰሰርርቱቱ  እእናና  ላላሊሊውውንን  

ሲሲያያፈፈርርሱሱ  እእዴዴሜሜያያቸቸውውንን  በበከከንንቱቱ  ሊሊባባከከኑኑትት  አአምምባባገገነነንን  መመሪሪዎዎቻቻችችንን  የየዳዳሞሞክክራራሲሲ  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሱሱ  አአባባሊሊትት  

““የየበበሰሰበበሱሱ  ፍፍሬሬዎዎችች””  በበመመሆሆናናቸቸውው  ላላሊሊውውንን  ሳሳይይበበክክለለ  መመወወገገዲዲቸቸውው  ወወይይምም  በበራራሳሳቸቸውው  መመንንገገዴዴ  

ከከዴዴርርጅጅቱቱ  መመውውጣጣታታቸቸውው  ትትሌሌቅቅ  ዴዴሌሌ  እእንንዯዯሆሆነነ  አአዴዴገገውው  ቆቆጥጥረረውውትት  ይይሆሆናናሌሌ፡፡፡፡  ይይህህ  ግግንን  እእጅጅግግ  

የየተተሳሳሳሳተተ  ዯዯካካማማ  አአስስተተሳሳሰሰብብ  መመሆሆኑኑንን  ዯዯግግመመንን  ዯዯጋጋግግመመንን  ተተናናግግረረናናሌሌ፡፡፡፡  አአሁሁንን  የየተተከከተተለለትት  መመንንገገዴዴ  

የየመመጨጨረረሻሻ  ውውጤጤቱቱ  ተተያያይይዞዞ  ከከመመውውዯዯቅቅ  በበቀቀርር  አአንንደደ  አአሸሸናናፊፊ  ላላሊሊውው  ተተሸሸናናፊፊ  ሆሆኖኖ  የየሚሚወወጣጣበበትት  እእዴዴሌሌ  

ይይኖኖራራሌሌ  ብብሇሇንን  በበፍፍፁፁምም  አአናናምምንንምም፡፡፡፡      

የየወወያያኔኔውው  አአምምባባገገነነንን  መመሪሪ  የየመመሇሇስስ  ዜዜናናዊዊ  ሞሞትት  በበሃሃገገራራችችንን  ሇሇእእውውነነተተኛኛ  ነነፃፃነነትት  እእናና  ሇሇሃሃቀቀኛኛ  ዳዳሞሞክክራራሲሲ  

የየሚሚዯዯረረገገውውንን  ትትግግሌሌ  ያያፋፋጥጥነነዋዋሌሌ  ተተብብልል  ከከፍፍተተኛኛ  ተተስስፋፋ  በበተተጣጣሇሇበበትት  በበአአሁሁኑኑ  ወወቅቅትት  የየዴዴርርጅጅታታችችንን  

የየግግንንቦቦትት  77  መመከከፋፋፈፈሌሌ  ትትግግለለንን  ይይበበሌሌጥጥ  ከከማማዲዲከከምም  በበቀቀርር  የየሚሚያያመመጣጣውው  አአንንዲዲችችምም  ፋፋይይዲዲ  

እእንንዯዯማማይይኖኖርር  ከከአአምምባባገገነነኖኖቹቹ  መመሪሪዎዎቻቻችችንን  በበቀቀርር  ላላሊሊውው  ሃሃቀቀኛኛ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሌሌ  የየሚሚስስተተውው  ጉጉዲዲይይ  

አአይይዯዯሇሇምም፡፡፡፡  

ይይሌሌቁቁንንምም  በበመመሇሇስስ  ዜዜናናዊዊ  ሞሞትት  ህህዝዝቡቡ  በበተተሇሇያያየየ  መመንንገገዴዴ  የየሚሚያያሳሳየየውው  ፍፍፁፁምም  ያያሌሌተተጠጠበበቀቀናና  ያያሌሌተተገገመመተተ  

ሃሃዘዘንንናና  ከከውውጪጪምም  ከከዱዱያያስስፖፖራራውውናና  በበሃሃገገራራችችንን  ውውስስጥጥ  እእውውነነተተኛኛ  የየሆሆነነ  ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ስስርርዓዓትት  

እእንንዱዱገገነነባባ  ይይዯዯግግፉፉናናሌሌ  ብብሇሇንን  ከከምምንንጠጠብብቃቃቸቸውው  ሀሀያያሊሊንን  ሃሃገገራራትት  ሳሳይይቀቀርር  ሇሇወወያያኔኔ  እእየየጎጎረረፈፈሇሇትት  ያያሇሇውው  

የየዴዴጋጋፍፍ  ጋጋጋጋታታ  ስስንንመመሇሇከከትት  ዴዴርርጅጅታታችችንን  ግግንንቦቦትት  77  አአራራትት  አአመመትት  ሙሙለለ  በበህህዝዝባባችችንን  ውውስስጥጥምም  ሆሆነነ  

በበዱዱፕፕልልማማሲሲውው  መመስስክክ  ምምንንምም  የየሰሰራራውው  ስስራራ  አአሇሇመመኖኖሩሩንን  ቁቁሌሌጭጭ  አአዴዴርርጎጎ  የየሚሚያያሳሳይይ  መመሆሆኑኑንን  ሌሌብብ  

ሌሌንንሇሇውው  ይይገገባባሌሌ፡፡፡፡    

መመሪሪዎዎቻቻችችንን  ይይህህንንንን  ሇሇማማመመንን  የየሚሚያያስስቸቸግግርር  የየህህዝዝብብ  ስስሜሜትትናና  ሌሌቅቅሶሶ  ወወያያኔኔ  ““ማማዲዲበበሪሪያያናና  የየእእርርዲዲታታ  እእህህሌሌ  

በበማማስስፈፈራራሪሪያያነነትት  ተተጠጠቅቅሞሞ  ያያቀቀነነባባበበረረውው  ነነውው፡፡፡፡  በበመመሊሊውው  ሃሃገገሪሪቱቱ  በበሺሺዎዎችች  የየሚሚቆቆጠጠርር  ህህዝዝብብ  

በበየየአአዯዯባባባባዩዩ  እእየየወወጣጣ  ዯዯረረቱቱንን  እእየየዯዯሇሇቀቀ  እእምምባባውውንን  የየሚሚያያፈፈሰሰውውምም  ተተገገድድ  ነነውው””  ብብሇሇውው  ራራሳሳቸቸውውንን  

ሇሇማማታታሌሌሌሌ  እእናና  እእኛኛንንምም  ሇሇማማሞሞኘኘትት  እእንንዯዯማማይይዲዲዲዲቸቸውው  ተተስስፋፋ  እእናናዯዯርርጋጋሇሇንን፡፡፡፡  ተተጨጨባባጭጭ  እእውውነነታታውውንን  

በበትትክክክክሌሌ  መመገገምምገገምምናና  መመመመዘዘንን  ሇሇሚሚሻሻ  ማማንንኛኛውውምም  ተተቃቃዋዋሚሚ  ዴዴርርጅጅትትናና  አአመመራራርር  በበአአሁሁኑኑ  ጊጊዜዜ  የየመመሇሇስስ  



3 

 

ዜዜናናዊዊንን  ሞሞትት  ተተከከትትልል  በበሃሃገገራራችችንን    እእየየታታየየ  ያያሇሇውው  የየህህዝዝብብ  ስስሜሜትት  የየሚሚያያስስተተሊሊሌሌፈፈውው  መመሌሌእእክክትት  በበጣጣምም  

ግግሌሌፅፅ  ይይመመስስሇሇናናሌሌ፡፡፡፡  ““እእንንኳኳንንስስ  ዘዘንንቦቦብብሽሽ  ዴዴሮሮውውምም  ጤጤዛዛ  ነነሽሽ””  እእንንዱዱለለ  ተተከከፋፋፍፍሇሇንን  ይይቅቅርርናና  አአንንዴዴ  ሊሊይይ  

ሆሆነነንንምም  ከከወወያያኔኔ  ጋጋርር  የየሚሚዯዯረረገገውው  ትትግግሌሌ  ምምንን  ያያህህሌሌ  ከከባባዴዴናና  የየተተወወሳሳሰሰበበ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚያያመመሇሇክክትት  ነነውው፡፡፡፡  

በበመመሇሇስስ  ዜዜናናዊዊ  ሞሞትት  ሃሃዘዘኑኑንን  እእየየገገሇሇፀፀ  ያያሇሇውውንን  ህህዝዝብብ  ““ዯዯዯዯብብ””  እእያያለለ  ከከመመሳሳዯዯብብናና  ““እእከከላላ  የየሚሚባባሇሇውውምም  

ሞሞቷቷሌሌ፣፣  እእንንቶቶኔኔምም  ይይዯዯገገማማሌሌ””  እእያያለለ  ፀፀልልትት  ከከማማዴዴረረግግናና  ዯዯጋጋፊፊዎዎቻቻችችንንንን  ከከማማወወናናበበዴዴ  ይይሌሌቅቅ  ወወያያኔኔ  

ከከበበስስተተጀጀርርባባ  ቀቀሊሊሌሌ  የየማማይይባባሌሌ  የየህህዝዝብብ  ዴዴጋጋፍፍ  እእንንዲዲሇሇውው  ተተገገንንዝዝበበንንናና  የየትትግግለለንን  ከከባባዴዴነነትትናና  

ውውስስብብስስብብነነትት  ተተረረዴዴተተንን  ሳሳንንከከፋፋፈፈሌሌ  አአንንዴዴ  ሊሊይይ  ሆሆነነንን  ጠጠሊሊታታችችንንንን  መመግግጠጠምም  ይይጠጠበበቅቅብብናናሌሌ፡፡፡፡    

ይይሁሁንን  እእንንጂጂ  የየሃሃገገራራችችንንንን  ተተጨጨባባጭጭ  ሁሁኔኔታታናና  የየህህዝዝባባችችንንንን  እእውውነነተተኛኛ  ብብሶሶትትናና  ፍፍሊሊጎጎትት  መመረረዲዲትት  ቀቀርርቶቶ  

የየአአባባልልቻቻቸቸውውንን  የየሌሌብብ  ትትርርታታ  ማማዲዲመመጥጥ  የየማማይይችችለለ  አአምምባባገገነነንንናና  መመንንፈፈሰሰ  ዯዯካካማማ  መመሪሪዎዎችችንን  ይይዞዞ      

ዴዴርርጅጅታታችችንን  ግግንንቦቦትት  77  ካካሇሇመመበበትት  ግግብብ  ይይዯዯርርሳሳሌሌ  ብብልል  ማማሰሰብብ  ዘዘበበትት  ነነውው፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  ግግንንቦቦትት  77  

ይይዞዞትት  የየተተነነሳሳውውንን  ትትሌሌቅቅ  ሃሃገገራራዊዊ  ራራዕዕይይናና  ህህሌሌምም  ሇሇማማሳሳካካትት  በበውውስስጣጣችችንን  የየተተፈፈጠጠረረውውንን  ችችግግርር  

እእንንዱዱፈፈታታናና  በበቅቅርርቡቡ  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  የየተተባባረረሩሩትትንን  ጨጨምምሮሮ  ግግሌሌፅፅ  የየሆሆነነ  ውውይይይይትት  እእንንዱዱካካሄሄዴዴ  መመጠጠየየቅቅ  

የየሁሁለለምም  ሃሃቀቀኛኛ  የየግግንንቦቦትት  77  አአባባሌሌ  ወወቅቅታታዊዊ  አአጀጀንንዲዲናና  ጥጥሪሪ  ሉሉሆሆንን  ይይገገባባሌሌ  ብብሇሇንን  እእናናምምናናሇሇንን፡፡፡፡    

  
የየግግንንቦቦትት  77  አአመመራራርር  አአሁሁንንምም  ስስሌሌጣጣኑኑንን  በበአአስስቸቸኳኳይይ  ይይሌሌቀቀቅቅ!!!!  
ነነፃፃናና  ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  የየሆሆነነ  አአዱዱስስ  ምምርርጫጫ  ይይካካሄሄዴዴ!!!!  
ዴዴሌሌ  ሇሇኢኢትትየየጵጵያያ  ህህዝዝብብ!!!!  
  

የየግግንንቦቦትት  77  የየእእርርምምትት  ንንቅቅናናቄቄ  ቡቡዴዴንን፡፡፡፡  

  


