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ይይዴዴረረስስ  ሇሇተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  ማማሩሩ  
የየኢኢፌፌዳዳሪሪ  የየህህዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  አአባባሌሌ    

  

የየመመረረጃጃናና  ዯዯህህንንነነትት  ስስራራ  ከከፍፍተተኛኛ  ክክህህልልትትናና  ጥጥበበብብ  የየሚሚጠጠይይቅቅ  በበፍፍሊሊጎጎትት  ብብቻቻ  የየሚሚሰሰራራ    
እእጅጅግግ  የየተተከከበበረረ  ሙሙያያ  ነነውው!!!!  

  

እእሇሇታታዊዊ  መመዯዯበበኛኛ  ስስራራዬዬንን  ከከመመጀጀመመሬሬ  በበፊፊትት  ሁሁላላምም  ጥጥዋዋትት  ተተነነስስቼቼ  የየዘዘውውትትርር  ወወሬሬያያቸቸውው  ““በበሬሬ  ወወሇሇዯዯ””  

የየሆሆነነውው  የየሃሃገገራራችችንን  የየግግሌሌ  ጋጋዜዜጦጦችች  ርርዕዕሶሶቻቻቸቸውውንን  ማማገገሊሊበበጥጥ  ሌሌማማዴዴ  አአዴዴርርጌጌዋዋሇሇሁሁ፡፡፡፡  እእናናምም  እእንንዯዯተተሇሇመመዯዯውው  

ፍፍትትህህ  የየተተባባሇሇውውንን  ጋጋዜዜጣጣ  ስስመመሇሇከከትት  አአይይኔኔ  ዴዴንንገገትት  አአንንዴዴ  ፎፎቶቶግግራራፍፍ  ሊሊይይ  ሇሇሰሰኮኮንንድድችች  ተተተተክክልል  ቀቀረረ፡፡፡፡  ፎፎቶቶውው  

ሊሊይይ  ያያሇሇውው  ሰሰውው  በበቅቅርርብብ  የየማማውውቀቀውው  መመሰሰሇሇኝኝ፡፡፡፡  ይይሀሀ  ሰሰውውዬዬ  ማማንን  ነነበበርር  ብብዬዬ??  ማማሰሰብብ  ጀጀመመርርኩኩ፡፡፡፡  ሰሰውውዬዬውው  

በበቴቴላላቭቭዥዥንን  መመስስኮኮትት  በበየየሰሰበበቡቡ  ከከመመንንግግስስትት  የየሚሚቀቀርርቡቡትትንን  የየፖፖሇሇቲቲካካናና  የየሌሌማማትት  አአጀጀንንዲዲዎዎችች  ሲሲቃቃወወሙሙ  

የየምምሰሰማማቸቸውው  የየተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  አአባባሌሌ  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  መመሆሆናናቸቸውውንን  የየተተረረዲዲሁሁትት  ግግንን  

ከከቆቆይይታታ  ማማሰሰብብናና  መመጨጨነነቅቅ  በበኋኋሊሊ  ነነበበርር፡፡፡፡  መመቼቼምም  በበቴቴላላቭቭዥዥንን  መመስስኮኮትት  የየምምናናቀቀውው  ሰሰውው  ዴዴንንገገትት  መመንንገገዴዴ  ሊሊይይ  

ስስናናገገኘኘውው  እእንንዯዯምምናናውውቀቀውው  እእርርግግጠጠኛኛ  ሆሆነነንን  ““ይይህህ  ሰሰውውዬዬ  የየትት  ነነበበርር  የየማማቀቀውው??””  ብብልል  መመጨጨነነቅቅ  እእንንዱዱያያምም  ሲሲሌሌ  

እእንንዳዳትት  ነነህህ??  ብብልል  ሰሰሊሊምም  ማማሇሇትት  የየተተሇሇመመዯዯ  ነነውው፡፡፡፡  ከከፎፎቶቶግግራራፉፉ  ሊሊይይ  አአይይኖኖቼቼንን  ነነቅቅዬዬ  ከከግግርርጌጌውው  ሊሊይይ  

ወወዯዯተተፃፃፈፈውው  ፅፅሑሑፍፍ  ሊሊይይ  ሳሳማማትትርር  እእውውነነትትምም  አአሌሌተተሳሳሳሳትትኩኩምም፡፡፡፡  በበአአማማርርኛኛናና  በበእእንንግግሉሉዘዘኛኛ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  ማማሩሩ  

ggiirrmmaasseeiiffuu3322@@yyaahhoooo..ccoomm    የየሚሚሌሌ  ፅፅሑሑፍፍ  አአነነበበብብኩኩ፡፡፡፡    ከከዚዚያያ  ወወዯዯሊሊይይ  ቀቀናና  ስስሌሌ  በበትትሌሌቁቁ  ““በበዜዜጎጎችች  ሊሊይይ  

ሰሰብብኣኣዊዊ  መመብብትት  ሊሊይይ  የየሚሚዯዯረረግግ  ጥጥቃቃትት  ይይቁቁምም””  የየሚሚሌሌ  ትትሌሌቅቅ  አአርርእእስስትት  ተተፅፅፎፎ  ተተመመሇሇከከትትኩኩ፡፡፡፡      

የየሃሃገገሪሪቱቱ  የየመመጨጨረረሻሻውው  የየስስሌሌጣጣንን  እእርርከከንን  የየሆሆነነውውንን  የየህህዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርርቤቤትት  አአባባሌሌ  የየሆሆኑኑትት  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  

ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  ሁሁላላምም  በበቲቲቪቪ  ሳሳያያቸቸውው  ከከመመናናገገርር  ወወጥጥተተውው  ““የየሚሚፅፅፉፉ””  ከከሆሆነነምም  አአስስተተያያየየታታቸቸውውንን  ማማንንበበብብ  

አአሇሇብብኝኝ፣፣    ምምንንምም  ቢቢሆሆንን  ትትንንሽሽ  ““ቁቁምምነነገገርር””  አአያያጣጣውውምም  በበሚሚሌሌ  ግግምምትት  ጊጊዜዜዬዬንን  መመስስዋዋአአትት  በበማማዴዴረረግግ  ፅፅሑሑፉፉንን  

ሇሇማማንንበበብብ  ወወሰሰንንኩኩናና  ሇሇጋጋዜዜጣጣ  አአዟዟሪሪውው  ወወትትሮሮ  እእንንዯዯማማዯዯርርገገውው  ስስሙሙኒኒ  ““የየኪኪራራይይ””  ሂሂሳሳብብ  ከከፍፍዬዬ  ወወንንበበሬሬዬዬንን  

በበማማስስተተካካከከሌሌ  ንንባባቤቤንን  ጀጀመመርርኩኩ፡፡፡፡      

ግግምምቴቴ  እእንንዯዯማማይይሰሰምምርር  ያያወወቅቅሁሁትት  ግግናና  ፅፅሑሑፍፍንን  ማማንንበበብብ  ስስጀጀምምርር  ነነውው፡፡፡፡  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  አአንንዴዴ  

ፅፅሑሑፍፍ  ሇሇመመፃፃፍፍ  መመነነሻሻ  ምምክክንንያያትት፣፣  ምምክክንንያያትት  ቢቢጠጠፋፋ  እእንንኳኳንን  ቢቢያያንንስስ  ሰሰበበብብ  ያያስስፈፈሌሌጋጋሌሌ  ብብሇሇውው  ሲሲጀጀምምሩሩ  

አአካካሄሄደደ  ያያውው  የየተተሇሇመመዯዯውው  በበሽሽታታ  መመሆሆኑኑ  ገገባባኝኝ፡፡፡፡  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  ፓፓርርሊሊማማ  ሊሊይይ  ሲሲናናገገሩሩ  አአሳሳማማኝኝ  

የየሆሆነነ  የየመመከከራራከከሪሪያያ  ነነጥጥብብ  ሲሲያያነነሱሱ  ሰሰምምቻቻቼቼውው  እእንንዯዯማማሊሊቅቅ  ባባውውቅቅምም  ሇሇመመፃፃፍፍምም  መመነነሻሻ  ምምክክንንያያትት  ወወይይምም  ሰሰበበብብ  

እእንንዯዯሚሚፈፈሌሌጉጉ  ጠጠቅቅሰሰውው  ፅፅሑሑፋፋቸቸውውንን  ሲሲጀጀምምሩሩ  ግግንን  የየሃሃገገራራችችንን  ተተቃቃዋዋሚሚዎዎችች  መመቼቼ  ይይሆሆንን  ከከሰሰበበብብ  ወወጥጥተተውው  
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ወወዯዯ  ሁሁነነኛኛ  ሃሃገገራራዊዊናና  ህህዝዝባባዊዊ  አአጀጀንንዲዲ  የየሚሚገገቡቡትት  የየሚሚሇሇውው  ቅቅሬሬታታዬዬንን  በበሆሆዳዳ  እእንንዯዯያያዝዝኩኩ  ንንባባብብዬዬንን  እእንንዯዯምምንንምም  

ብብዬዬ  ቀቀጠጠሌሌሁሁኝኝ፡፡፡፡    

ብብዙዙምም  ሳሳሌሌሄሄዴዴ  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  ስስሇሇምምንን  ጉጉዲዲይይ  ሰሰበበብብ  ፈፈሌሌገገውው  ““ሇሇመመፃፃፍፍ””  እእንንዯዯፈፈሇሇጉጉ  ገገባባኝኝ፡፡፡፡    ሇሇካካ  

ስስሇሇ  መመረረጃጃናና  ዯዯህህንንነነትት  መመ//ቤቤቱቱ  ኑኑሯሯሌሌ፡፡፡፡  አአቶቶ  ግግርርማማ  የየዯዯህህንንነነትት  መመ//ቤቤትት  ሃሃገገርርንንናና  ህህዝዝብብንን  ከከስስጋጋትት  ሇሇመመጠጠበበቅቅ  

ሌሌዩዩ  ሌሌዩዩ  ተተግግባባራራትት  እእንንዯዯሚሚያያከከናናውውንን  ከከሌሌጅጅነነትት  ጀጀምምረረውው  የየአአንንጋጋፋፋ  ዯዯራራሲሲውውናና  የየጋጋዜዜጠጠኛኛውው  ማማሞሞ  ውውዴዴነነህህ  

የየስስሇሇሊሊ  መመፅፅሐሐፍፍ  እእየየኮኮመመኮኮሙሙ  ስስሊሊዯዯጉጉ  የየማማንንምም  ምምንንምም  አአይይነነትት  ዱዱስስኩኩርር  እእንንዯዯማማያያስስፈፈሌሌጋጋቸቸውው  እእቅቅጩጩንን  

ነነግግረረውውንን  አአረረፉፉ፡፡፡፡    

አአይይ  የየኛኛ  ተተቃቃዋዋሚሚዎዎችች  ችችግግራራችችሁሁ  ይይኸኸውው  አአይይዯዯሌሌ!!!!  በበሌሌጅጅነነትት  ዘዘመመናናችችሁሁ  ያያነነባባባባችችሁሁትት  ይይበበቃቃናናሌሌ  ብብሊሊችችሁሁ  

ማማወወቅቅምም  ያያቆቆማማችችሁሁ  መመሆሆኑኑ  እእኮኮ  ነነውው፡፡፡፡  ““በበዯዯጃጃዝዝማማችች  ውውቤቤ  ዘዘመመንን  የየዯዯነነቆቆረረ  ሰሰውው  እእስስኪኪሞሞትት  ዴዴረረስስ  ዴዴጃጃዝዝማማችች  

ውውቤቤ  እእያያሇሇ  ይይኖኖራራሌሌ””  ነነውው  ነነገገሩሩ፡፡፡፡  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  አአሁሁንን  ያያሇሇውው  የየመመረረጃጃናና  ዯዯህህንንነነትት  ሙሙያያ  

በበሌሌጅጅነነትትዎዎ  ያያነነበበቡቡትት  ዓዓይይነነትት  ሳሳይይሆሆንን  ከከዘዘመመኑኑ  ጋጋርር  እእጅጅግግ  እእየየዘዘመመነነ  እእናና  እእየየተተራራቀቀቀቀ  በበመመሄሄዴዴ  ሊሊይይ  የየሚሚገገኝኝ  

ሃሃገገርርንንናና  ህህዝዝብብንን  ከከጥጥፋፋትት  ሇሇመመታታዯዯግግ  ከከፍፍተተኛኛ  ሚሚናና  እእየየተተጫጫወወተተ  የየሚሚገገኝኝ  እእጅጅግግ  የየተተከከበበረረ  ሙሙያያ  ነነውው፡፡፡፡    

የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  እእስስቲቲ  በበሰሰገገላላ  ዘዘመመንን  ተተፈፈፅፅመመውው  ካካነነበበቡቡዋዋቸቸውው  ከከአአንንጋጋፋፋውው  ዯዯራራሲሲናና  ጋጋዜዜጠጠኛኛ  

ማማሞሞ  ውውዴዴነነህህ  የየስስሇሇሊሊ  ታታሪሪክክ  መመፅፅሃሃፍፍቶቶችች  ውውጪጪ  በበቅቅርርቡቡ  የየወወጣጣ  አአንንዴዴ  መመፅፅሔሔትት  ሊሊይይ  ያያነነበበብብኩኩትትንን  እእውውነነተተኛኛ  

የየሽሽብብርር  አአዯዯጋጋ  ታታሪሪክክ  ሊሊካካፍፍሌሌዎዎትትናና  የየመመረረጃጃናና  ዯዯህህንንነነትት  ሙሙያያ  ምምንን  ያያህህሌሌ  ውውስስብብስስብብ  እእየየሆሆነነ  እእንንዯዯሄሄዯዯ  ትትንንሽሽምም  

ቢቢሆሆንን  ሇሇመመረረዲዲትት  ይይሞሞክክሩሩ!!        

““ጥጥቃቃትት  ፈፈፃፃሚሚውው  ግግሇሇሰሰብብ  እእጄጄንን  ሰሰጥጥቻቻሇሇሁሁ  ብብልል  የየገገባባ  አአሸሸባባሪሪ  ነነበበርር፡፡፡፡  በበወወቅቅቱቱ  እእጁጁንን  ሲሲሰሰጥጥ  ላላልልችች  ጓጓዯዯኞኞቼቼንን  

አአግግባባብብቼቼ  እእጃጃቸቸውውንን  እእንንዱዱሰሰጡጡ  ማማዴዴረረግግ  እእችችሊሊሇሇሁሁ፡፡፡፡  ሆሆኖኖምም  በበቅቅዴዴሚሚያያ  ሌሌዑዑሌሌ  ቢቢንን  ናናይይፍፍንን  በበአአካካሌሌ  አአግግቼቼ  

ማማነነጋጋገገርር  አአሇሇብብኝኝ  በበማማሇሇቱቱ  ሳሳውውዱዱዎዎችች  ይይህህንንንን  የየተተፀፀፀፀተተ  አአሸሸባባሪሪ  ካካገገኙኙበበትት  ከከየየመመንን  ዴዴንንበበርር  አአከከባባቢቢ  

በበአአውውሮሮፕፕሊሊንን  ሪሪያያዴዴ  ዴዴረረስስ  አአምምጥጥተተውውትት  ሙሙለለ  ፍፍተተሻሻ  አአዴዴርርገገውውሇሇትት  ምምንንምም  አአይይነነትት  በበአአይይንን  የየሚሚታታይይ  መመሳሳርርያያ  

እእንንዯዯላላሇሇውው  አአረረጋጋግግጠጠውው  ነነበበርር፡፡፡፡  ሆሆኖኖምም  ከከሌሌዑዑለለ  ጋጋርር  በበተተገገናናኙኙበበትት  ዴዴንንገገትት  በበአአስስፈፈሪሪ  ፊፊሌሌሞሞችች  

እእንንዯዯሚሚታታየየውው  ግግሇሇሰሰቡቡ  ወወዯዯ  ፍፍንንዲዲታታ  ተተቀቀየየረረ፡፡፡፡  በበወወቅቅቱቱ  የየሳሳውውዱዱ  ቴቴላላቪቪዥዥንን  ያያስስተተሊሊሇሇፈፈውው  ዘዘገገባባ  የየአአሸሸባባሪሪውው  

የየተተበበጣጣጠጠሰሰ  አአካካሊሊትትናና  እእጆጆችች  የየቤቤቱቱ  ጣጣርርያያ  ሊሊይይ  ተተሰሰክክተተውው  ሲሲሆሆንን  ወወሇሇለለ  ሊሊይይ  እእግግሮሮቹቹ  ቀቀርርተተዋዋሌሌ፡፡፡፡  ወወገገቡቡ  ሊሊይይ  

ሇሇሁሁሇሇትት  ተተገገምምሶሶ  ቁቁርርጭጭራራጭጭ  አአካካሊሊቱቱ  ተተበበታታትትኗኗሌሌ””    

ከከሊሊይይ  ያያሇሇውውንን  ፅፅሑሑፍፍ  የየቀቀነነጨጨብብኩኩትትናና  ወወዯዯ  አአማማርርኛኛ  የየመመሇሇስስኩኩትት  በበሜሜይይ  2211//22001122  በበኒኒውውስስዊዊክክ  መመፅፅሔሔትት  

ታታትትሞሞ  የየወወጣጣናና  በበ22000099  በበሳሳውውዱዱውው  ሌሌኡኡሌሌ  መመሃሃመመዴዴ  ቢቢንን  ናናይይፍፍ  የየፀፀረረ--ሽሽብብርርተተኝኝነነትት  ኦኦፐፐሬሬሽሽንን  ሃሃሊሊፊፊ  ሊሊይይ  
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የየተተቃቃጣጣ  እእውውነነተተኛኛ  የየሽሽብብርር  አአዯዯጋጋ  ታታሪሪክክ  ነነውው፡፡፡፡  ሌሌኡኡሌሌ  መመሃሃመመዴዴ  ቢቢንን  ናናይይፍፍ  በበዚዚህህ  የየሽሽብብርር  አአዯዯጋጋ  የየአአካካሌሌ  

ጉጉዲዲትት  የየዯዯረረሰሰባባቸቸውው  ቢቢሆሆንንምም  ከከሞሞትት  ግግንን  ሇሇጥጥቂቂትት  ተተርርፈፈዋዋሌሌ፡፡፡፡  ራራሱሱንን  ዴዴንንገገትት  ወወዯዯ  ፍፍንንዲዲታታ  የየቀቀየየረረውው  ይይህህ  

አአሸሸባባሪሪ  በበሳሳውውዱዱ  የየፀፀጥጥታታ  ሃሃይይልልችች  ታታምምኖኖ  ሌሌዑዑለለ  ዴዴረረስስ  ሇሇመመቅቅረረብብ  የየቻቻሇሇውው  የየዚዚህህ  አአይይነነቱቱ  አአዱዱስስ  ቦቦምምብብ  ፈፈጣጣሪሪ  

እእንንዯዯሆሆነነ  የየታታወወቀቀውው  ኢኢብብራራሂሂምም  አአሌሌ  አአሲሲሪሪ  የየተተባባሇሇ  የየአአሌሌቃቃይይዲዲ  አአሸሸባባሪሪ  ሇሇዚዚህህ  የየአአጥጥፍፍቶቶ  መመጥጥፋፋትት  ሙሙከከራራ  

የየሊሊከከውው  የየገገዛዛ  ወወንንዴዴሙሙንን  ስስሇሇሆሆነነምም  ነነውው፡፡፡፡  በበወወቅቅቱቱ  የየዯዯረረሰሰውው  ይይህህ  የየቦቦምምብብ  ጥጥቃቃትት  በበየየትትኛኛውውምም  ኮኮንንቬቬንንሽሽናናሌሌ  

የየሴሴኩኩሪሪቲቲ  ፍፍተተሻሻ  ሉሉዯዯረረስስበበትት  በበማማይይችችሌሌ  ሁሁኔኔታታ  የየተተፈፈፀፀመመ  ስስሇሇነነበበርር  የየፀፀረረ--ሽሽብብርር  ባባሇሇሙሙያያዎዎችችንን  ክክፉፉኛኛ  

አአስስዯዯንንግግጧጧሌሌ፡፡፡፡    

የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ““ጊጊዜዜ””  ካካሇሇዎዎትት  ይይህህንን  እእጅጅግግ  የየተተራራቀቀቀቀ  አአሊሊማማችችንንንን  ጉጉዴዴ  ያያሰሰኘኘውው  የየዘዘመመናናችችንን  የየሽሽብብርር  

አአዯዯጋጋ  ታታሪሪክክ  ቢቢያያነነቡቡ  የየስስሇሇሊሊናና  የየክክትትትትሌሌ  አአስስፈፈሊሊጊጊነነትት  ምምንን  ያያህህሌሌ  መመራራቀቀቅቅ  እእንንዲዲሇሇበበትት  መመገገንንዘዘብብናና  መመረረዲዲትት  

በበቻቻለለ  ነነበበርር፡፡፡፡  ግግንን  ““ጊጊዜዜ””  ካካሇሇዎዎትት  ነነውው  ያያሌሌኩኩትት፡፡፡፡  መመቼቼምም  በበአአቅቅምም  እእንንዯዯማማይይታታሙሙ  ከከዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  ““በበተተሻሻሇሇ  

ነነጥጥብብ””  እእንንዯዯተተመመረረቁቁ  እእግግረረመመንንገገዴዴዎዎምም  ቢቢሆሆንን  ሰሰሇሇነነገገሩሩንን  መመፅፅሔሔቱቱንን  ሇሇማማንንበበብብ  ይይቸቸገገራራለለ  ብብዬዬ  መመጠጠርርጠጠርር  

አአሌሌችችሌሌምም፡፡፡፡  እእንንዲዲውውምም  በበዚዚህህ  አአጋጋጣጣሚሚ  የየተተከከበበረረውው  ምምክክርርቤቤታታችችንን  እእንንዯዯ  እእርርስስዎዎ  ያያሇሇ  የየተተማማረረ  የየተተመመራራመመረረናና  

““በበተተሻሻሇሇ  ነነጥጥብብ””  የየዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  ትትምምህህርርቱቱንን  ያያጠጠናናቀቀቀቀ  አአባባሌሌ  ማማግግኘኘቱቱ  በበጣጣምም  ““እእዴዴሇሇኛኛ””  በበመመሆሆኑኑ  አአምምሊሊኩኩንን  

ሉሉያያመመሰሰግግንን  ይይገገባባሌሌ፡፡፡፡  

የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  ከከዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  ተተመመርርቀቀውው  ሲሲወወጡጡ  ““የየተተሻሻሇሇ  ነነጥጥብብ””  ስስሇሇነነበበረረዎዎትት  በበዯዯርርግግ  ዯዯህህንንነነትት  

እእንንዱዱመመሇሇመመለለ  ከከተተመመረረጡጡናና  ስስምምዎዎትት  ከከተተሇሇጠጠፈፈ  በበኋኋሊሊ  በበቤቤተተሰሰብብ  ችችግግርር  ምምክክንንያያትት  ዯዯብብረረዘዘይይትት  በበመመሄሄዴዴዎዎ  

በበአአጋጋጣጣሚሚ  ሳሳይይመመሇሇመመለለ  እእንንዯዯቀቀሩሩ  እእናና  ““በበቸቸርርነነቱቱ  ጠጠባባቂቂነነትት  አአሁሁንን  ዯዯርርግግ//ኢኢሰሰፓፓ  ከከመመባባሌሌ  እእንንዯዯዲዲኑኑምም””  

ነነግግረረውውናናሌሌ፡፡፡፡    

የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  በበህህዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  አአባባሌሌነነትትዎዎ  ወወንንጀጀሌሌ  ሲሲፈፈፅፅሙሙ  እእጅጅ  ከከፍፍንንጅጅ  ካካሌሌተተያያዙዙ  

በበስስተተቀቀርር  ያያሇሇመመከከሰሰስስ  መመብብትት  እእንንዲዲሇሇዎዎትት  እእንንጂጂ  መመቼቼምም  በበግግሌሌፅፅ  ያያውውምም  የየራራስስዎዎንን  ፎፎቶቶግግራራፍፍ  ጋጋዜዜጣጣ  ሊሊይይ  

ሇሇጥጥፈፈውው  በበአአዯዯባባባባይይ  ሲሲዋዋሹሹ  ““ውውሸሸታታምም””  ተተብብሇሇውው  ያያሇሇመመሰሰዯዯብብ  ህህጋጋዊዊ  መመብብትት  ያያሇሇዎዎትት  አአይይመመስስሇሇኝኝምም፡፡፡፡    

““የየተተሻሻሇሇ  ነነጥጥብብ””  የየሚሚባባሇሇውው  ቃቃሌሌ  ትትክክክክሇሇኛኛ  ትትርርጉጉሙሙ  ምምንን  ማማሇሇትት  እእንንዯዯሆሆነነ  ሇሇኔኔ  ባባይይገገባባኝኝምም  እእርርስስዎዎ  

ከከዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  ““በበተተሻሻሇሇ  ነነጥጥብብ””  እእንንዯዯተተመመረረቁቁ  ሇሇማማወወቅቅ  ምምናናሌሌባባትት  አአዱዱስስ  አአበበባባ  ዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  ሬሬጅጅስስትትራራርር  ቢቢሮሮ  

መመሄሄዴዴናና  መመጠጠየየቅቅ  ያያስስፈፈሌሌግግ  ይይሆሆናናሌሌ፡፡፡፡  ነነገገርር  ግግንን  ዯዯርርግግ  እእርርስስዎዎ  እእንንዲዲለለትት  ““የየተተሻሻሇሇ  ነነጥጥብብ””  ያያገገኙኙትትንን  ሳሳይይሆሆንን  

““የየቸቸገገረረውው  እእርርጉጉዝዝ  ያያገገባባሌሌ””  እእንንዯዯሚሚባባሇሇውው  በበተተሇሇይይ  በበመመጨጨረረሻሻዎዎቹቹ  የየስስሌሌጣጣንን  እእዴዴሜሜውው  አአከከባባቢቢ  ከከአአዱዱስስ  አአበበባባ  

ዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  የየተተሇሇያያዩዩ  ዱዱፓፓርርትትመመንንቶቶችች  በበከከፍፍተተኛኛ  ነነጥጥብብ  ((ጂጂፒፒኤኤ))  ትትምምህህርርታታቸቸውውንን  ያያጠጠናናቀቀቁቁ  በበርርካካታታ  ወወጣጣቶቶችች  
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በበፍፍሊሊጎጎትት  ሳሳይይሆሆንን  እእንንዯዯ  ብብሔሔራራዊዊ  ውውትትዴዴርርናናውው  በበግግዳዳታታ  እእየየመመሇሇመመሇሇ  ወወዯዯ  ዯዯህህንንነነትት  መመስስርርያያ  ቤቤትት  ማማስስገገባባትት  

ጀጀምምሮሮ  እእንንዯዯነነበበርር  እእውውነነትት  ነነውው፡፡፡፡    

እእነነዚዚህህ  በበዯዯርርግግ  የየዯዯህህንንነነትት  ተተቋቋምም  ይይፈፈሇሇጉጉ  የየነነበበሩሩ  የየዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  አአዱዱስስ  ምምሩሩቅቅ  ወወጣጣቶቶችች  ዯዯብብረረዘዘይይትት  ይይቅቅርርናና  

አአሁሁንን  እእርርስስዎዎ  ነነጋጋ  ጠጠባባ  በበሌሌማማትት  ሰሰበበብብ  ይይዞዞታታውው  ““ተተዯዯፈፈረረ””  በበማማሇሇትት  በበሚሚጮጮሁሁሇሇትት  በበዋዋሌሌዴዴባባ  ገገዲዲምም  ““ቆቆብብ  

ሰሰፍፍተተውው  ቀቀሚሚስስ  ሇሇብብሰሰውው””  ቢቢዯዯበበቁቁምም  ሇሇማማምምሇሇጥጥ  የየሚሚችችለለበበትት  አአንንዲዲችችምም  እእዴዴሌሌ  አአሌሌነነበበረረምም፡፡፡፡  በበዯዯርርግግ  

ዯዯህህንንነነትት  ውውስስጥጥ  አአንንገገባባምም  ብብሇሇውው  በበየየቤቤታታቸቸውው  የየተተዯዯበበቁቁ  የየዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  ምምሩሩቆቆችች  ከከየየተተዯዯበበቁቁበበትት  ቦቦታታ  ታታዴዴነነውው  

ሇሇወወራራትት  ከከታታሰሰሩሩናና  ከከተተገገረረፉፉ  በበኋኋሊሊ  ዋዋስስትትናና  ጠጠርርተተውውናና  ፈፈርርመመውው  እእንንዱዱገገቡቡ  የየተተዯዯረረጉጉምም  ነነበበሩሩ፡፡፡፡  እእነነዚዚህህ  

በበወወቅቅቱቱ  ወወጣጣትት  የየነነበበሩሩ  የየዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  ሌሌጆጆችች  በበተተሇሇያያዩዩ  ስስራራ  መመስስክክ  ተተሰሰማማርርተተውው  በበሃሃገገርር  ውውስስጥጥምም  በበውውጪጪ  

ሃሃገገራራትትምም  አአሁሁንንምም  በበህህይይወወትት  ያያለለ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  

የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ከከፃፃፉፉዋዋቸቸውው  በበርርካካታታ  ትትሌሌሌሌቅቅ  ውውሸሸቶቶችች  መመካካከከሌሌ  በበውውሌሌ  ሳሳይይገገባባዎዎትት  ጣጣሌሌ  ያያዯዯረረጉጉዋዋቸቸውው  

በበርርካካታታ  ሃሃቆቆችች  ዯዯግግሞሞ  አአለለ፡፡፡፡  እእርርስስዎዎ  የየአአክክስስትትዎዎ  ሌሌጅጅ  በበመመታታመመሙሙ  አአክክስስትትዎዎንን  ሇሇመመርርዲዲትት  ዯዯብብረረዘዘይይትት  

እእንንዯዯሄሄደደ  ከከእእርርስስዎዎ  የየተተሻሻሇሇ  ነነጥጥብብ  የየነነበበራራቸቸውው  ወወጣጣቶቶችች  ጭጭምምርር  የየዯዯርርግግ  ዯዯህህንንነነትት  መመ//ቤቤትት  ውውስስጥጥ  

እእንንዯዯተተመመዯዯቡቡ  ተተነነግግሮሮዋዋቸቸውው  ቁቁምምጣጣናና  ሸሸራራ  ተተሰሰጥጥተተዋዋቸቸውው  ስስሌሌጠጠናና  መመግግባባታታቸቸውውንን  ነነገገሩሩንን፡፡፡፡  በበኔኔ  ግግምምትት    

እእርርስስዎዎ  ወወዯዯ  ዯዯርርግግ  የየዯዯህህንንነነትት  መመ//ቤቤትት  ሳሳይይገገቡቡ  የየቀቀሩሩትት  በበአአጋጋጣጣሚሚ  ዯዯብብረረዘዘይይትት  ስስሇሇሄሄደደ  ሳሳይይሆሆንን  እእርርስስዎዎምም  

እእንንዯዯነነገገሩሩንን  ከከእእርርሰሰዎዎ  ““የየተተሻሻሇሇ””  ሳሳይይሆሆንን  የየበበሇሇጠጠ  ነነጥጥብብ  ያያሊሊቸቸውው  ስስሇሇተተመመረረጡጡ  ሉሉሆሆንን  ይይችችሊሊሌሌ፡፡፡፡  ምምክክንንያያቱቱምም  

ዯዯርርግግ  በበወወቅቅቱቱ  ከከየየአአቅቅጣጣጫጫውው  ይይሰሰነነዘዘርርበበትት  ከከነነበበረረውው  የየታታጣጣቂቂ  ሃሃይይልልችች  ወወከከባባ  የየሚሚያያስስጥጥለለትት  እእየየመመሰሰሇሇውው  

የየዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  ተተማማሪሪዎዎችችንን  በበብብዛዛትት  እእየየመመሇሇመመሇሇ  ወወዯዯ  ዯዯህህንንነነትት  መመ//ቤቤቱቱ  ሲሲያያስስገገባባ  ብብቸቸኛኛ  የየምምሌሌመመሊሊ  መመመመዘዘኛኛውው  

የየነነበበረረውው  ““የየተተሻሻሇሇ  ነነጥጥብብ””  ማማግግኘኘትት  ሳሳይይሆሆንን  ““ከከፍፍተተኛኛ  ነነጥጥብብ””  ማማግግኘኘትት  ብብቻቻ  እእንንዯዯነነበበረረ  ስስሇሇሚሚታታወወቅቅ  ነነውው፡፡፡፡    

ላላሊሊውው  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  በበዯዯንንብብ  ሳሳይይረረደደትት  የየተተናናገገሩሩትት  ሃሃቅቅ  በበዯዯርርግግ  ዘዘመመንን  የየዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  ወወጣጣቶቶችች  ከከፍፍተተኛኛ  

ውውጤጤትት  ስስሊሊመመጡጡ  ብብቻቻ  ፍፍሊሊጎጎታታቸቸውው  ሳሳይይጠጠየየቅቅናና  ሇሇሙሙያያውው  ያያሊሊቸቸውው  ብብቃቃትት  ሳሳይይመመዘዘንን  በበግግዳዳታታ  ቁቁምምጣጣናና  ሸሸራራ  

ሇሇብብሰሰውው  ወወዯዯ  ስስሌሌጠጠናና  እእናና  ስስራራ  አአሇሇምም  ይይሰሰማማሩሩ  እእንንዯዯነነበበርር  የየተተናናገገሩሩትት  ነነውው፡፡፡፡  የየስስሇሇሊሊ  ሙሙያያ  ግግንን  እእንንዯዯእእርርስስዎዎ  

““የየተተሻሻሇሇ  ነነጥጥብብ””  ማማግግኘኘትት  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  ከከፍፍተተኛኛ  ነነጥጥብብ  አአግግኝኝቶቶምም  ሇሇሙሙያያውው  ፍፍሊሊጎጎትትናና  ብብቃቃትት  ያያሇሇውው  መመሆሆንንንን  

ይይጠጠይይቃቃሌሌ፡፡፡፡    ትትንንሽሽ  ቢቢገገባባዎዎ  ከከሚሚሌሌ  ከከሊሊይይ  የየጠጠቀቀስስኩኩሌሌዎዎ  የየተተራራቀቀቀቀ  የየሽሽብብርር  ተተግግባባርር  ሇሇማማክክሸሸፍፍ  ከከዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  

እእንንዯዯ  እእርርስስዎዎ  ““የየተተሻሻሇሇ””  ሳሳይይሆሆንን  ከከፍፍተተኛኛ  ነነጥጥብብ  ይይዞዞ  መመመመረረቅቅምም  ብብቻቻውውንን  በበቂቂ  አአይይሆሆንንምም፡፡፡፡  ከከሁሁለለምም  በበፊፊትት  

ሇሇስስራራውው  ፍፍሊሊጎጎትትናና  ፍፍቅቅርር  ያያስስፈፈሌሌጋጋሌሌ፡፡፡፡  ቀቀጥጥልል  የየሙሙያያውው  ችችልልታታናና  ክክህህልልትት  ይይጠጠይይቃቃሌሌ፡፡፡፡  ያያሇሇ  ፍፍሊሊጎጎትት፣፣  

ብብቃቃትትናና  ችችልልታታ  የየመመረረጃጃ  ባባሇሇሙሙያያ  መመሆሆንን  ፈፈፅፅሞሞ  አአይይቻቻሌሌምም፡፡፡፡  በበኢኢህህአአዳዳግግ  የየሚሚመመራራውው  መመንንግግስስትት  ከከፍፍተተኛኛ  

ነነጥጥብብ  ያያሊሊቸቸውውንን  ወወጣጣቶቶችች  ከከፍፍሊሊጎጎታታቸቸውው  ውውጪጪ  ከከዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  እእየየመመሇሇመመሇሇ  ቁቁምምጣጣናና  ሸሸራራ  በበማማሌሌበበስስ  ወወዯዯ  
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ዯዯህህንንነነትት  መመስስርርያያ  ቤቤትት  ቢቢያያስስገገባባ  ኖኖሮሮ  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ተተቃቃዋዋሚሚ  ሳሳይይሆሆንን  ተተሳሳዲዲቢቢውው  እእርርስስዎዎ  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  

ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  ይይሆሆኑኑ  እእንንዯዯነነበበርር  ምምንንምም  ጥጥርርጥጥርር  የየሇሇውውምም፡፡፡፡        

የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  ያያሇሇፍፍሊሊጎጎታታቸቸውው  ቁቁምምጣጣናና  ሸሸራራ  ተተሰሰጥጥቶቶአአቸቸውው  ከከሰሰሇሇጠጠኑኑ  በበኋኋሊሊ  በበዯዯርርግግ  ዯዯህህንንነነትት  

ስስራራ  ጀጀምምረረውው  ነነበበሩሩ  ያያለለዋዋቸቸውው  የየዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  ምምሩሩቅቅ  ተተማማሪሪዎዎችች  ““ኢኢህህአአዳዳግግ  ገገባባናና  እእነነማማናናችችሁሁ  እእንንኳኳንን  ሳሳይይሌሌ  

እእነነዚዚያያንን  ምምርርጥጥ  ሌሌጆጆችች  በበተተናናቸቸውው””  በበማማሇሇትት  ፅፅሑሑፉፉዎዎንን  ይይቀቀጥጥሊሊለለ፡፡፡፡    የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ይይህህምም  ላላሊሊ  ውውሸሸትት  

ነነውው፡፡፡፡  አአፋፋኙኙናና  ገገዲዲዩዩንን  የየዯዯርርግግ  የየዯዯህህንንነነትት  ተተቋቋምም  ሇሇማማገገሌሌገገሌሌ  ተተገገዯዯውው  ያያሇሇፍፍሊሊጎጎታታቸቸውው  የየገገቡቡ  ወወጣጣቶቶችች    

ከከዯዯርርግግ//ኢኢሰሰፓፓ  ስስርርዓዓትት  መመንንኮኮታታኮኮትት  በበኋኋሊሊ  መመ//ቤቤቱቱንን  መመሌሌቀቀቃቃቸቸውው  የየሚሚጠጠበበቅቅ  የየነነበበረረ  ቢቢሆሆንንምም  አአሁሁንንምም  

ቢቢሆሆንን  እእነነዚዚያያ  ያያለለዋዋቸቸውው  ሌሌጆጆችችንን  ጨጨምምሮሮ  ላላልልችች  በበርርካካታታ  ቁቁጥጥርር  ያያሊሊቸቸውው  ነነባባርር  እእናና  የየዯዯርርግግ  ዯዯህህንንነነትት  መመዋዋቅቅርር  

ሲሲፈፈፅፅመመውው  በበነነበበረረውው  ወወንንጀጀሌሌ  ያያሌሌተተጨጨማማሇሇቁቁ  ሙሙያያተተኞኞችችናና  ሰሰራራተተኞኞችች  በበሃሃሊሊፊፊነነትት  ጭጭምምርር  ሃሃገገራራቸቸውውንንናና  

ህህዝዝባባቸቸውውንን  በበከከፍፍተተኛኛ  ታታማማኝኝነነትትናና  ብብቃቃትት  እእያያገገሇሇገገለለ  መመሆሆናናቸቸውውንን  ብብነነግግርርዎዎትት  ደደብብ  እእዲዲ  እእንንዯዯማማይይሆሆንንብብዎዎትት  

ተተስስፋፋ  አአዯዯርርጋጋሇሇሁሁ፡፡፡፡    በበኢኢህህአአዳዳግግ  ““ማማናናችችሁሁ  ሳሳይይባባለለ  ተተበበተተኑኑ””  ያያለለዋዋቸቸውው  ወወጣጣቶቶችችምም  ቢቢሆሆንን  እእንንዯዯ  እእርርስስዎዎ  

““የየተተሻሻሇሇ  ነነጥጥብብ””  የየነነበበራራቸቸውው  ሳሳይይሆሆኑኑ  ከከአአዱዱስስ  አአበበባባ  ዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  በበከከፍፍተተኛኛ  ውውጤጤትት  የየተተመመረረቁቁናና  ብብቃቃቱቱ  

የየነነበበራራቸቸውው  ሌሌጆጆችች  ስስሇሇነነበበሩሩ  ወወዯዯ  ትትምምህህርርትት  አአሇሇምም  የየተተመመሇሇሱሱትት  በበአአሁሁኑኑ  ጊጊዜዜ  በበሃሃገገርር  ውውስስጥጥናና  በበውውጪጪ  ሃሃገገራራትት  

አአንንቱቱ  የየተተባባለለ  ምምሁሁራራንንናና  ፕፕሮሮፌፌሰሰሮሮችች  ሇሇመመሆሆንን  ሲሲበበቁቁ  ወወዯዯ  ቢቢዝዝነነሱሱ  አአሇሇምም  የየተተቀቀሊሊቀቀለለትት  ዯዯግግሞሞ  የየታታወወቁቁ  

ኢኢንንቨቨስስተተሮሮችች፣፣  ኮኮንንትትራራክክተተሮሮችችናና  የየትትሊሊሌሌቅቅ  ሃሃብብትትናና  ተተቋቋማማትት  ባባሇሇቤቤቶቶችች  ሇሇመመሆሆንን  በበቅቅተተዋዋሌሌ፡፡፡፡  ከከእእነነዚዚህህምም  

መመካካከከሌሌ  ኢኢህህአአዳዳግግ  ዯዯርርግግንን  አአሸሸንንፎፎ  ሃሃገገሪሪቱቱንን  ከከተተቆቆጣጣጠጠረረ  በበኋኋሊሊ  በበመመረረጃጃናና  ዯዯህህንንነነትት  መመ//ቤቤቱቱ  ውውስስጥጥ  መመቀቀጠጠሌሌ  

ይይፈፈሌሌጉጉ  እእንንዯዯሆሆነነ  ተተጠጠይይቀቀውው  አአንንቀቀጥጥሌሌምም  ያያለለትት  መመሌሌቀቀቂቂያያ  ተተሰሰጥጥቶቶአአቸቸውው  በበክክብብርር  የየተተሰሰናናበበቱቱምም  አአለለበበትት፡፡፡፡    

ዴዴፍፍንን  አአሇሇምም  ከከሚሚያያውውቀቀውው  እእውውነነታታ  በበተተቃቃራራኒኒ  እእርርስስዎዎ  ሇሇማማሞሞካካሸሸትት  የየሞሞከከሩሩትት  የየዯዯርርግግ  የየዯዯህህንንነነትት  መመዋዋቅቅርር  

የየዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ  ተተመመራራቂቂዎዎችችንን  ያያሇሇፍፍሊሊጎጎታታቸቸውው  እእየየመመሇሇመመሇሇ  ሲሲያያሰሰራራ  የየነነበበረረ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  ዜዜጎጎችችንን  ያያሇሇፍፍርርዴዴ  ቤቤትት  

ትትእእዛዛዝዝ  በበየየስስርርቻቻውው  በበነነበበሩሩትት  እእስስርር  ቤቤቶቶችች  እእያያጎጎረረ፣፣  እእየየገገረረፈፈናና  እእያያሰሰቃቃየየ  ሲሲገገዴዴሌሌናና  በበራራሱሱ  ቅቅጥጥርር  ግግቢቢ  ውውስስጥጥ  

ሰሰዎዎችችንን  ሲሲቀቀብብርር  የየነነበበረረ  ተተቆቆጣጣጣጣሪሪ  ያያሌሌነነበበረረውው  ግግፈፈኛኛ  ተተቋቋምም  እእንንዯዯነነበበርር  ማማንንበበብብ  ባባይይችችለለ  እእንንኳኳንን  ወወዯዯ  

ሰሰማማእእታታትት  ሙሙዚዚየየምም  አአንንዴዴ  ቀቀንን  ብብቅቅ  ብብሇሇውው  ቢቢመመሇሇከከቱቱ  እእውውነነተተኛኛ  ታታሪሪኩኩንን  ማማረረጋጋገገጥጥ  ይይችችሊሊለለ፡፡፡፡    

የየብብሔሔራራዊዊ  የየመመረረጃጃናና  የየዯዯህህንንነነትት  ተተቋቋምም  ብብቃቃትት  እእንንዯዯላላሇሇውው  ሇሇመመግግሇሇፅፅ  በበከከንንቱቱ  የየዯዯከከሙሙትት  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  

ሰሰይይፉፉ  አአገገሌሌግግልልቱቱ  ምምንን  እእንንዯዯሚሚሰሰራራ  ሳሳያያውውቁቁትት  ቀቀርርተተውው  አአይይመመስስሇሇኝኝምም፡፡፡፡  እእርርስስዎዎምም  በበሚሚመመሩሩትት  በበአአንንዴዴነነትት  

ሇሇዳዳሞሞክክራራሲሲናና  ሇሇፍፍትትህህ  ፓፓርርቲቲ  እእንንዱዱሁሁምም  በበላላልልችች  ““ህህጋጋዊዊ””  ነነንን  በበሚሚለለ  የየፖፖሇሇቲቲካካ  ፓፓርርቲቲዎዎችች  አአባባሌሌነነትት  ሽሽፋፋንን  

በበሽሽብብርር  ተተግግባባርር  ሊሊይይ  ተተሰሰማማርርተተውው  የየሚሚንንቀቀሳሳቀቀሱሱትት  የየግግንንቦቦትት  77፣፣  የየኦኦነነግግናና  የየኦኦብብነነግግ  አአባባሊሊትት  መመግግቢቢያያ  መመውውጪጪ  
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ሲሲያያሳሳጣጣናና  ከከኤኤርርትትራራ  መመንንግግስስትት  ጋጋርር  የየሚሚያያዯዯርርጉጉትትንን  እእያያንንዲዲንንደደንን  ግግንንኙኙነነትት  በበመመከከታታተተሌሌ  ሊሊይይ  እእንንዯዯሚሚውውሌሌ  

ስስሇሇሚሚያያውውቁቁናና  የየተተንንኮኮሌሌ  ሴሴራራችችሁሁ  ሁሁላላምም  ሳሳይይጠጠነነሰሰስስ  መመክክሸሸፉፉ  ሰሰሇሇሚሚያያንንገገበበግግብብዎዎትት  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡      

የየዯዯህህንንነነትት  መመ//ቤቤቱቱ  የየክክትትትትሌሌ  መመዋዋቅቅርር  እእንንዯዯሆሆነነ  ከከሃሃገገርር  ውውጪጪምም  ባባህህርር  ተተሻሻግግሮሮ  ከከአአሸሸባባሪሪውው  ከከግግንንቦቦትት  77  

አአባባሊሊትት  ጋጋርር  አአብብሮሮ  በበመመሰሰብብሰሰብብ  መመረረጃጃናና  ማማስስረረጃጃ  በበማማሰሰባባሰሰብብናና  ወወንንጀጀሇሇኞኞቹቹ  ሇሇፍፍርርዴዴ  እእንንዱዱቀቀርርቡቡ  በበማማዴዴረረግግ  

ሙሙያያዊዊ  ብብቃቃቱቱንን  በበሚሚገገባባ  ያያስስመመሰሰከከረረ  ነነውው፡፡፡፡  ታታዴዴያያ  በበቅቅርርቡቡ  ከከዚዚህህ  አአሇሇምም  በበሞሞትት  የየተተሇሇዩዩትት  አአንንጋጋፋፋውው  ዯዯራራሲሲናና  

ጋጋዜዜጠጠኛኛ  ማማሞሞ  ውውዴዴነነህህ  ከከመመቃቃብብርር  ተተነነስስተተውው  ይይህህንን  ዴዴንንቅቅ  የየክክትትትትሌሌ  ስስራራ  በበመመፅፅሃሃፍፍ  መመሌሌክክ  ካካሊሊዘዘጋጋጁጁትት  

ሉሉገገባባዎዎትት  አአይይችችሌሌምም  ማማሇሇትት  ነነውው??    

የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  የየፃፃፉፉትት  ላላሊሊውው  አአስስገገራራሚሚ  ነነገገርር  ከከቢቢሮሮዎዎ  በበራራፍፍ  ሊሊይይ  ቆቆመመውው  አአንንዴዴ  የየአአንንዴዴነነትት  

ሇሇዳዳሞሞክክራራሲሲናና  ሇሇፍፍትትህህ  ፓፓርርቲቲ  አአባባሌሌናና  የየወወረረዲዲ  1199  አአመመራራርር  የየሆሆነነ  ግግሇሇሰሰብብንን  በበሶሶምምሶሶማማ  ሲሲከከታታተተለለ  የየነነበበሩሩ  

ሁሁሇሇትት  ወወጣጣቶቶችችንን፣፣  ላላልልችች  ዯዯግግሞሞ  በበላላሊሊ  መመስስመመርር  ሲሲራራወወጡጡ  የየነነበበሩሩትትንን  ““የየክክትትትትሌሌ  ሰሰራራተተኞኞችች””  በበቅቅፅፅበበትት  

ሇሇይይተተውው  ማማመመንን  እእንንዲዲቃቃትትዎዎትት  የየነነገገሩሩንንንን  ነነውው፡፡፡፡  ጉጉዴዴ  ነነውው!!!!  ከከዩዩኒኒቨቨርርሰሰቲቲ  ሲሲመመረረቁቁ  ““የየተተሻሻሇሇ  ነነጥጥብብ””  

በበማማግግኘኘትትዎዎ  ምምክክንንያያትት  ወወዯዯ  ዯዯርርግግ  የየዯዯህህንንነነትት  መመ//ቤቤትት  ሇሇመመግግባባትት  ሳሳይይችችለለ  ቀቀሩሩ  እእንንጂጂ  ተተሳሳክክቶቶልልዎዎትት  መመግግባባትት  

ቢቢችችለለናና  ትትንንሽሽ  የየስስሇሇሊሊ  ስስሌሌጠጠናና  ቢቢያያገገኙኙ  ኖኖሮሮ  በበዚዚህህ  ችችልልታታዎዎ  ዴዴንንቅቅ  ሰሰሊሊይይ  አአሳሳዲዲጅጅ  ““ssppyy  ccaattcchheerr””  ይይወወጣጣዎዎትት  

እእንንዯዯነነበበርር  ምምንንምም  አአያያጠጠራራጥጥርርምም፡፡፡፡  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  በበፅፅሑሑፉፉዎዎ  የየተተረረኩኩትት  ““የየአአሳሳዲዲጅጅ  ተተሳሳዲዲጅጅ””  

ዴዴራራማማ  እእውውነነትት  እእንንኳኳንን  ቢቢሆሆንን  የየተተባባሇሇውው  የየፓፓርርቲቲውው  አአመመራራርር  አአባባሌሌ  የየሆሆነነ  ግግሇሇሰሰብብ  ስስሇሇተተሰሰጠጠውው  ተተሌሌእእኮኮ  

አአንንዲዲችች  የየሚሚያያውውቁቁትት  ነነገገርር  ከከላላሇሇ  በበቀቀርር  እእንንዱዱያያ  እእንንዯዯነነገገሩሩንን  በበግግሌሌፅፅናና  በበጠጠራራራራ  ፀፀሃሃይይ  ጭጭምምርር  በበአአንንዲዲንንዴዴ  

ፊፊሌሌሞሞችች  የየምምናናየየውው  አአይይነነትት  ክክትትትትሌሌ  የየሚሚዯዯረረግግበበትት  በበሽሽብብርር  ተተግግባባርር  ተተጠጠርርጥጥሮሮ  በበጥጥብብቅቅ  የየማማይይፈፈሇሇግግ  ንንፁፁህህ  

ሰሰውው  መመሆሆኑኑ  በበምምንን  አአረረጋጋግግጠጠውው  ይይሆሆንን??    

የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  ግግንን  በበዚዚህህ  ብብቻቻ  አአሊሊቆቆሙሙምም፡፡፡፡  በበዴዴንንቅቅ  ችችልልታታቸቸውው  በበቅቅፅፅበበትት  የየሇሇዩዩትትንንናና  ካካፍፍተተሪሪያያ  

በበረረንንዲዲ  ሊሊይይ  ቁቁጭጭ  ብብልል  ሻሻይይ  ሲሲጠጠጣጣ  የየነነበበረረውውንን  ““የየክክትትትትሌሌ  ሰሰራራተተኛኛ””  ነነውው  ብብሇሇውው  የየጠጠረረጠጠሩሩትትንን  ወወጣጣትት  

ዴዴንንገገትት  ተተነነስስተተውው  ““ምምንንዴዴነነውው  ችችግግሩሩ??””  ብብሇሇውው  እእንንዯዯጠጠየየቁቁትት  ዯዯረረትትዎዎንን  ነነፍፍተተውው  በበዴዴንንፋፋታታ  መመሌሌክክ  የየፃፃፉፉትት  

ዯዯግግሞሞ  ከከሁሁለለምም  ይይበበሌሌጥጥ  የየሚሚያያስስዯዯምምምም  ነነውው፡፡፡፡  እእንንዳዳትት  ነነውው  ነነገገሩሩ??  እእርርስስዎዎ  እእኮኮ  የየተተከከበበሩሩ  የየፓፓርርሊሊማማ  አአባባሌሌ  

ነነዎዎትት??  ይይህህ  ወወጣጣትት  ሌሌጅጅ  ማማንንነነትትዎዎንን  ሳሳያያውውቅቅ  ቀቀርርቶቶ  ((የየማማወወቅቅ  ግግዳዳታታምም  የየሇሇበበትትምም))  ከከተተቀቀመመጠጠበበትት  ተተነነስስቶቶ  

““ምምንንአአባባትትህህ  አአገገባባህህ  አአንንተተ  ዯዯዯዯብብ””  ብብልል  በበጥጥፊፊ  ቢቢያያጮጮልልትት  በበገገዛዛ  ምምሊሊስስዎዎ  ተተዋዋረረደደ  ማማሇሇትት  አአይይዯዯሇሇ??  ወወጣጣቱቱ  

ግግንን  አአሊሊዯዯረረገገውውምም፡፡፡፡  እእግግዚዚያያብብሄሄርር  ያያክክብብረረውው፡፡፡፡  ይይህህ  አአካካሄሄዲዲችችሁሁ  እእናናንንተተ  ስስሌሌጣጣንን  ብብትትይይዙዙ  ተተመመኝኝተተውውትት  

ሳሳይይሳሳካካሌሌዎዎ  እእንንዯዯቀቀረረውው  የየዯዯርርግግ  ዯዯህህንንነነትት  መመ//ቤቤትት  ፀፀጉጉራራቸቸውው  የየጎጎፈፈረረ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  በበየየካካፍፍተተሪሪያያውው  

ሻሻይይ//ማማኪኪያያቶቶ  የየሚሚጠጠጡጡናና  በበየየመመንንገገደደ  የየሚሚንንከከሊሊወወሱሱ  ዜዜጎጎችችንን  በበጥጥርርጣጣሬሬ  እእየየጎጎተተታታችችሁሁ  ከከማማሰሰርርናና  ከከማማሰሰቃቃየየትት  
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ወወዯዯኋኋሊሊ  እእንንዯዯማማትትለለ  አአይይነነተተኛኛ  አአመመሊሊካካችች  ነነውው፡፡፡፡  ዯዯግግነነቱቱ  ““እእባባብብ  የየሌሌቡቡንን  አአውውቆቆ  እእግግርር  ነነሳሳውው””  እእንንዱዱለለ  

የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  አአምምሊሊክክ  የየሌሌባባችችሁሁንን  አአውውቆቆ  ላላትት  ተተቀቀንን  የየምምትትቋቋሙሙጡጡሊሊትት  ስስሌሌጣጣንን  ከከእእሇሇትት  ወወዯዯ  እእሇሇትት  የየሰሰማማይይ  

ያያህህሌሌ  እእየየራራቀቀቻቻችችሁሁ  እእንንዴዴትትሄሄዴዴ  አአዯዯረረገገ!!  

የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  ዴዴርርሰሰትትዎዎትትንን    በበመመቀቀጠጠሌሌ  ““አአንንዴዴ  ሰሰውው  ሇሇመመከከታታተተሌሌ  ከከአአምምስስትት  ያያሊሊነነሱሱ  ወወጣጣቶቶችች  

ጉጉሌሌበበትትናና  ጊጊዜዜ  ““እእዚዚህህ  ገገባባ””  ““በበዚዚህህ  ወወጣጣ””  እእያያለለ  ስስሌሌኩኩ  የየሚሚዯዯውውለለበበትት  የየሞሞባባይይሌሌ  ወወጪጪ፣፣  በበየየዯዯረረሱሱበበትት  

ሻሻይይናና//ማማክክያያቶቶ፣፣  ከከፍፍ  ሲሲሌሌምም  ውውስስኪኪ  የየምምንንጋጋብብዝዝበበትት  አአቅቅምም  አአሇሇንን  ወወይይ??””  ብብሇሇውውምም  ጠጠይይቀቀዋዋሌሌ፡፡፡፡  አአይይ  

ተተቃቃዋዋሚሚዎዎቻቻችችንን!!  ድድሮሮ  ብብታታሌሌምም  ጥጥሬሬዋዋንን  አአለለ፡፡፡፡  መመቼቼምም  ውውስስኪኪ  ነነውው  የየሚሚታታይይዎዎትት፡፡፡፡  ግግንን  እእኮኮ  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  

ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  በበተተወወካካዮዮችች  ምምክክርርቤቤትት  ሃሃሊሊፊፊነነትትዎዎ  ሇሇመመረረጃጃናና  ዯዯህህንንነነትት  አአገገሌሌግግልልትት  የየሚሚመመዯዯበበውው  በበጀጀትት  ምምንን  

ያያህህሌሌ  እእንንዯዯሆሆነነ  በበሚሚገገባባ  የየሚሚያያውውቁቁትት  ይይመመስስሇሇኛኛሌሌ፡፡፡፡  እእንንኳኳንንስስ  ውውስስኪኪ  ሇሇመመጋጋበበዝዝ  ቀቀርርቶቶ  በበስስራራ  አአጋጋጣጣሚሚ  

የየሚሚያያስስፈፈሌሌገገውውንን  ሻሻይይ//ማማክክያያቶቶ  ሇሇመመጠጠጣጣትት  የየክክትትትትሌሌ  ሰሰራራተተኛኛውው  ከከዯዯመመወወዙዙናና  ከከኪኪሱሱ  እእንንዯዯሚሚጠጠቀቀምም  ሃሃቁቁንን  

ስስነነግግርርዎዎትት  በበፍፍፁፁምም  እእንንዯዯማማይይቀቀበበለለትት  ባባውውቅቅምም  እእውውነነታታውው  ግግንን  እእሱሱ  ነነውው፡፡፡፡      

ይይህህ  ሁሁለለ  መመስስዋዋእእትትነነትት  የየሚሚከከፈፈሇሇውው  ግግንን  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  እእንንዯዯሚሚለለትት  ““ትትርርኪኪ  ምምርርኪኪ””  መመረረጃጃ  

ሇሇመመሰሰብብሰሰብብ  አአይይዯዯሇሇምም፡፡፡፡  የየአአሌሌቃቃይይዲዲናና  የየአአሌሌሸሸባባብብ  አአሸሸባባሪሪዎዎችችንን  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  በበመመዴዴረረክክናና  በበላላልልችች  ““ህህጋጋዊዊ””  

ነነንን  በበሚሚለለ  ፓፓርርቲቲዎዎችች  ሽሽፋፋንን  ጭጭምምርር  የየሃሃገገራራችችንንንን  ዯዯህህንንነነትትናና  የየህህዝዝባባችችንንንን  ሰሰሊሊምም  ሇሇማማዯዯፍፍረረስስ  ላላትት  ተተቀቀንን  

የየሚሚፍፍጨጨረረጨጨሩሩትትንን  የየኤኤርርትትራራ  መመንንግግስስትት  ተተሊሊሊሊኪኪዎዎችች  ከከንንቱቱ  ህህሌሌምም  ከከእእንንጭጭጩጩ  ሇሇማማምምከከንን  ነነውው፡፡፡፡  ውውጤጤቱቱምም  

ዛዛሬሬ  ሃሃገገራራችችንን  በበዯዯህህንንነነቱቱ  አአስስተተማማማማኝኝ  የየሆሆነነ  የየአአየየርር  ማማረረፊፊያያናና  የየአአየየርር  መመንንገገዴዴ፣፣  ፀፀጥጥታታቸቸውው  የየሚሚያያስስተተማማምምንን  

አአሇሇምምአአቀቀፍፍ  ስስብብሰሰባባ  የየሚሚከከሃሃዴዴባባቸቸውው  አአዲዲራራሾሾችች፣፣  ሆሆቴቴልልችችናና  የየተተሇሇያያዩዩ  የየእእንንግግዲዲ  ማማረረፊፊያያ  ቦቦታታዎዎችች  እእንንዯዯኖኖሯሯትት  

በበማማስስቻቻለለ  የየሃሃገገራራችችንን  የየፀፀጥጥታታ  አአስስተተማማማማኝኝነነትት  ህህዝዝባባችችንን  ብብቻቻምም  ሳሳይይሆሆንን  በበርርካካታታ  የየውውጪጪ  ዜዜጎጎችችናና  የየሀሀገገራራትት  

መመሪሪዎዎችች  ጭጭምምርር  የየሚሚመመሰሰክክሩሩትት  ሃሃቅቅ  ሆሆኖኖ  ሇሇሃሃገገራራችችንን  የየመመሌሌካካምም  ገገፅፅታታ  ግግንንባባታታ  ጥጥረረትት  የየራራሱሱንን  አአስስተተዋዋፅፅኦኦ  

እእያያበበረረከከተተ  የየሚሚገገኝኝ  መመ//ቤቤትት  መመሆሆኑኑ  ሇሇእእርርስስዎዎምም  ቢቢሆሆንን  የየክክብብርርናና  የየኩኩራራትት  ምምንንጭጭ  ሉሉሆሆንን  በበተተገገባባውው  ነነበበርር፡፡፡፡  

አአሇሇመመታታዯዯሌሌ  ሆሆኖኖ  የየተተቃቃዋዋሚሚዎዎቻቻችችንን  ነነገገርር  ሁሁላላምም  ““እእያያዯዯረረ  ጥጥሬሬ””  መመሆሆኑኑ  በበጣጣምም  ያያሳሳዝዝናናሌሌ!!    

የየመመረረጃጃናና  የየዯዯህህንንነነትት  ሙሙያያ  እእጅጅግግ  እእየየረረቀቀቀቀናና  እእየየተተወወሳሳሰሰበበ  በበመመሄሄዴዴ  ሊሊይይ  ከከሚሚገገኘኘውው  የየሽሽብብርር  ተተግግባባርር  ቀቀዴዴሞሞ  

መመገገኘኘትት  እእንንዲዲሇሇበበትት  በበዚዚህህ  ፅፅሑሑፍፍ  መመግግቢቢያያዬዬ  ሊሊይይ  ሇሇመመጥጥቀቀስስ  የየሞሞኮኮርርኩኩትት  በበአአሌሌጋጋወወራራሽሽ  ሌሌኡኡሌሌ  መመሃሃመመዴዴ  ቢቢንን  

ናናይይፍፍ  ሊሊይይ  የየተተቃቃጣጣውው  የየግግዴዴያያ  ሙሙከከራራ  ያያሇሇምምክክንንያያትት  አአይይዯዯሇሇምም፡፡፡፡  አአሌሌጋጋወወራራሽሽ  መመሃሃመመዴዴ  ቢቢንን  ናናይይፍፍንን  

ሇሇመመግግዯዯሌሌ  የየተተሰሰማማራራውው  አአሸሸባባሪሪ  ግግሇሇሰሰብብ  እእጅጅግግ  ከከፍፍተተኛኛ  የየሆሆነነ  መመዋዋእእሇሇ  ንንዋዋይይ  የየሚሚመመዯዯብብሇሇትትናና  የየረረቀቀቀቀ  የየስስሇሇሊሊ  

ቴቴክክኖኖልልጂጂ  የየሚሚጠጠቀቀመመውው  የየሳሳውውዱዱ  አአረረቢቢያያ  የየስስሇሇሊሊ  ተተቋቋምምንን  ጥጥብብቅቅ  ፍፍተተሻሻናና  ቁቁጥጥጥጥርር  በበማማሇሇፍፍ  የየፈፈፀፀመመውው  

ነነውው፡፡፡፡  ታታዱዱያያ  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  በበአአነነስስተተኛኛ  መመዋዋእእሇሇ  ንንዋዋይይናና  እእጅጅግግምም  ባባሌሌዘዘመመነነ  ቴቴክክኖኖልልጂጂ  የየህህዝዝቡቡንን  
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ሰሰሊሊምምናና  የየሃሃገገሪሪቱቱንን  ዯዯህህንንነነትት  ከከማማረረጋጋገገጥጥ  አአሌሌፈፈውው  የየእእርርስስዎዎንንምም  ዯዯህህንንነነትት  ሇሇመመጠጠበበቅቅ  ላላትት  ተተቀቀንን  ሇሇሚሚተተጉጉትት  

የየመመረረጃጃናና  የየዯዯህህንንነነትት  መመ//ቤቤቱቱ  ሰሰራራተተኞኞችች  በበምምክክርር  ቤቤቱቱ  ተተጨጨማማሪሪ  በበጀጀትት  እእንንዱዱመመመመዯዯብብሊሊቸቸውው  ሉሉያያዯዯርርጉጉ  

ይይችችሊሊለለ  ብብልል  ማማሰሰብብ  ““ከከእእባባብብ  እእንንቁቁሊሊሌሌ  እእርርግግብብ  መመጠጠበበቅቅ””  ቢቢሆሆንንብብኝኝምም  ቢቢያያንንስስ  ቢቢያያንንስስ  ሇሇዴዴካካማማቸቸውው  

ሉሉያያመመሰሰግግኑኑዋዋቸቸውው  አአይይገገባባምም  ነነበበርር??    

የየሃሃገገራራችችንን  ተተቃቃዋዋሚሚዎዎችች  አአረረ  እእባባካካችችሁሁ  እእዯዯጉጉ!!!!    

ተተክክሊሊይይ  ገገ//እእየየሱሱስስ    
ከከጦጦርር  ሀሀይይልልችች    
  

  

የየፀፀሃሃፊፊውው  ማማስስታታወወሻሻ  

ይይህህ  የየግግሌሌ  አአስስተተያያየየትት  የየተተከከበበሩሩ  አአቶቶ  ግግርርማማ  ሰሰይይፉፉ  ፅፅሑሑፋፋቸቸውውንን  ባባወወጡጡበበትት  በበፍፍትትህህ  ጋጋዜዜጣጣ  ሊሊይይ  እእንንዱዱወወጣጣሌሌኝኝ  

ሇሇአአዘዘጋጋጆጆቹቹ  ተተዯዯጋጋጋጋሚሚ  ጥጥያያቄቄ  ያያቀቀረረብብኩኩሊሊቸቸውው  ቢቢሆሆንንምም  ፅፅሑሑፌፌንን  ተተቀቀብብሇሇውው  ሇሇማማስስተተናናገገዴዴ  አአሌሌፈፈቀቀደደምም፡፡፡፡  

በበነነፃፃ  ፕፕሬሬስስ  ስስምም  የየሚሚነነግግደደትት  የየሃሃገገራራችችንን  የየግግሌሌ  ጋጋዜዜጦጦችች  የየዜዜጎጎችች  ነነፃፃ  ሃሃሳሳብብናና  አአስስተተያያየየትት  የየሚሚንንሸሸራራሸሸርርባባቸቸውው  

ሳሳይይሆሆኑኑ  የየተተቃቃዋዋሚሚዎዎችች  ሌሌሳሳንን  በበመመሆሆንን  እእንንዯዯሚሚያያገገሇሇግግለለ  የየአአዯዯባባባባይይ  ምምስስጢጢርር  ነነውው፡፡፡፡  የየፍፍትትህህ  ጋጋዜዜጣጣ  

አአዘዘጋጋጆጆችችምም  በበዚዚህህ  ዴዴርርጊጊታታቸቸውው  ጋጋዜዜጣጣውው  እእውውነነትትምም  የየአአንንዴዴነነትት  ሇሇዳዳሞሞክክራራሲሲናና  ሇሇፍፍትትህህ  ፓፓርርቲቲ  ሌሌሳሳንን  መመሆሆኑኑንን  

በበማማያያሻሻማማ  መመንንገገዴዴ  አአረረጋጋግግጠጠውውሌሌኛኛሌሌ፡፡፡፡      


