
የየግግንንቦቦትት  77ቱቱ  ““ሙሙሽሽራራ””  በበአአዱዱስስ  አአበበባባ!!!!    

ዯዯረረጀጀ  ዯዯበበበበ  ተተሰሰማማ  የየተተባባሇሇ  የየግግንንቦቦትት  77  አአሸሸባባሪሪ  ዴዴርርጅጅትት  ከከፍፍተተኛኛ  የየአአመመራራርር  አአባባሌሌ  በበሰሰርርግግ  ሽሽፋፋንን  አአዱዱስስ  

አአበበባባ  ገገብብቶቶ  በበቁቁጥጥጥጥርር  ስስርር  እእንንዯዯዋዋሇሇ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  የየፀፀጥጥታታ  ምምንንጮጮችች  አአረረጋጋግግጡጡ፡፡፡፡      

  

ነነፃፃነነትት  ታታዬዬ  በበሚሚሌሌ  የየኮኮዴዴ  ስስምም  የየሚሚጠጠራራውው  ይይህህ  የየአአሸሸባባሪሪውው  ቡቡዴዴንን  የየግግንንቦቦትት  77  ከከፍፍተተኛኛ  የየአአመመራራርር  አአባባሌሌ  

2211  ሰሰዎዎችች  ያያለለበበትት  የየግግንንቦቦትት  77  ምምክክርር  ቤቤትት  አአባባሌሌ፣፣  የየመመካካከከሇሇኛኛውው  ምምስስራራቅቅ  የየዴዴርርጅጅቱቱ  ሰሰብብሳሳቢቢ  እእናና  

የየግግንንቦቦትት  77  ዱዱያያስስፖፖራራ  ኮኮሚሚቴቴ  አአባባሌሌ  መመሆሆኑኑንን  ያያመመነነ  ሲሲሆሆንን  እእስስከከአአሁሁንን  በበተተካካሄሄዯዯውው  ምምርርመመራራ  ከከምምክክርር  

ቤቤትት  አአባባሊሊትት  ቃቃላላ  በበሚሚሌሌ  የየኮኮዴዴ  ስስምም  የየሚሚታታወወቅቅ  የየምምክክርር  ቤቤቱቱ  ሉሉቀቀመመንንበበርር  ስስዊዊዴዴንን  አአገገርር  የየሚሚኖኖርር፣፣  

ዋዋዯዯይይ  በበሚሚሌሌ  የየኮኮዴዴ  ስስምም  የየሚሚታታወወቅቅ  የየምምክክርር  ቤቤቱቱ  ፀፀሃሃፊፊ  አአሜሜሪሪካካንን  አአገገርር  ዳዳንንቨቨርር  ከከተተማማ  የየሚሚኖኖርር፣፣  

ሚሚያያዝዝያያ  3300  በበሚሚሌሌ  የየኮኮዴዴ  ስስምም  የየሚሚታታወወቅቅናና  ቀቀዯዯምም  ሲሲሌሌ  አአዱዱስስ  አአበበባባ  የየሚሚያያውውቀቀውው  እእንንግግሉሉዝዝ  አአገገርር  

ሇሇንንዯዯንን  የየሚሚኖኖርር  እእናና  የየላላልልችች  በበርርካካታታ  የየዴዴርርጅጅቱቱ  የየምምክክርር  ቤቤትትናና  የየስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  አአባባሊሊትት  

እእውውነነተተኛኛ  ማማንንነነትት  በበተተመመሇሇከከተተ  ዝዝርርዝዝርር  መመረረጃጃ  መመስስጠጠቱቱንን  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  የየፀፀጥጥታታ  ምምንንጮጮችች  ገገሌሌፀፀዋዋሌሌ፡፡፡፡  

  

ከከዴዴርርጅጅትት  ጉጉዲዲይይናና  ከከዱዱያያስስፖፖራራ  ኮኮሚሚቴቴ  ከከፍፍተተኛኛ  የየአአመመራራርር  አአባባሊሊትት  መመካካከከሌሌ  ውውቤቤ  በበሚሚሌሌ  የየኮኮዴዴ  ስስምም  

የየሚሚጠጠራራ  የየዴዴርርጅጅትት  ጉጉዲዲይይ  ሃሃሊሊፊፊ  እእንንግግሉሉዝዝ  አአገገርር  የየሚሚኖኖርር፣፣  መመሸሸሻሻ  የየሚሚባባሌሌ  ስስዊዊዴዴንን  አአገገርር  የየሚሚኖኖርር  

የየዱዱያያስስፖፖራራ  አአሇሇምምአአቀቀፍፍ  ኮኮሚሚቴቴ  ሰሰብብሳሳቢቢ  እእናና  ላላልልችችምም  የየተተሇሇያያዩዩ  አአህህጉጉራራትት  የየግግንንቦቦትት  77  ሰሰብብሳሳቢቢዎዎችችንን  

የየጠጠቆቆመመ  ሲሲሆሆንን  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  ራራሱሱ  የየሚሚመመራራውው  የየመመካካከከሇሇኛኛውው  ምምስስራራቅቅ  የየግግንንቦቦትት  77  መመዋዋቅቅርር  

ውውስስጥጥ  አአሳሳየየውው  ((ደደባባይይ))  ፀፀሃሃፊፊ፣፣  ሚሚጣጣቅቅ  ((ዯዯማማምም  ሳሳውውዱዱ  አአረረቢቢያያ))  የየዴዴርርጅጅትት  ጉጉዲዲይይ፣፣  ናናዯዯውው  ((ዯዯማማምም  

ሳሳውውዱዱ  አአረረቢቢያያ))  የየህህዝዝብብ  ግግንንኙኙነነትት፣፣  አአዯዯራራ  ((ደደባባይይ))  የየህህዝዝብብ  ግግንንኙኙነነትት  ረረዲዲትት፣፣  ሙሙሳሳ  ((ሪሪያያዴዴ  ሳሳውውዱዱ  

አአረረቢቢያያ))  አአባባሌሌ፣፣  ታታገገሌሌ  ((ጆጆቤቤሌሌ  ሳሳውውዱዱ  አአረረቢቢያያ))  አአባባሌሌ፣፣  የየተተንንቢቢ  ((ጅጅዲዲ  ሳሳውውዱዱ  አአረረቢቢያያ))  በበሚሚሌሌ  የየኮኮዴዴ  

ስስማማቸቸውው  የየሚሚታታወወቁቁ  አአባባሊሊትት  ዝዝርርዝዝርር  ማማንንነነታታቸቸውውንን  በበሚሚመመሇሇከከትት  ሇሇፀፀጥጥታታ  አአካካሊሊትት  መመረረጃጃ  መመስስጠጠቱቱንን  

ሇሇማማወወቅቅ  ተተችችሎሎሌሌ፡፡፡፡      

  

ነነፃፃነነትት  ታታዬዬ  የየተተባባሇሇውው  ይይኸኸውው  የየግግንንቦቦትት  77  አአሸሸባባሪሪ  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራርር  አአባባሌሌ  ወወዯዯ  ሃሃገገርር  ውውስስጥጥ  ሰሰርርግግ  

በበሚሚሌሌ  ሽሽፋፋንን  ሲሲገገባባ  በበሃሃገገርር  ውውስስጥጥ  ከከሚሚገገኙኙ  የየቡቡዴዴኑኑ  አአባባሊሊትት  ጋጋርር  እእንንዱዱገገናናኝኝ  ተተጨጨማማሪሪ  ተተሌሌእእኮኮ  

ተተስስጥጥቶቶትት  እእንንዯዯነነበበርር  ማማመመኑኑንንናና  የየዴዴርርጅጅቱቱንን  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  የየሚሚያያረረጋጋግግጡጡ  በበርርካካታታ  መመረረጃጃዎዎችችምም  ግግሇሇሰሰቡቡ  

ይይዞዞትት  ከከገገባባውው  ኮኮምምፒፒዩዩተተርር  ውውስስጥጥ  መመገገኘኘቱቱንን  የየፀፀጥጥታታ  ምምንንጮጮቹቹ  በበተተጨጨማማሪሪ  አአረረጋጋግግጠጠዋዋሌሌ፡፡፡፡    

  

የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  የየፀፀጥጥታታ  ምምንንጮጮችች  ዯዯረረጀጀ  ዯዯበበበበ  ((ነነፃፃነነትት  ታታዬዬ))  በበሳሳዑዑዱዱ  አአረረቢቢያያ  ስስሇሇነነበበረረውው  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  እእናና  

ወወዯዯ  ሃሃገገርር  ሲሲገገባባምም  አአስስቀቀዴዴመመውው  ያያውውቁቁ  እእንንዯዯነነበበረረ  ጠጠቁቁመመውው  አአገገርር  ውውስስጥጥ  ገገብብቶቶ  የየሚሚያያዯዯርርጋጋቸቸውውንን  

እእንንቅቅስስቃቃሴሴዎዎችችናና  ግግንንኙኙነነቶቶችች  ሇሇአአራራትት  ቀቀናናትት  ያያህህሌሌ  በበጥጥንንቃቃቄቄ  ሲሲከከታታተተለለ  ከከሰሰነነበበቱቱ  በበኋኋሊሊ  በበቁቁጥጥጥጥርር  ስስርር  



እእንንዱዱውውሌሌ  ተተዯዯርርጎጎ  በበመመጀጀመመሪሪያያውው  ዙዙርር  በበተተካካሄሄዯዯውው  ምምርርመመራራ  የየግግንንቦቦትት  77  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራርር  መመሆሆኑኑንን  

ሙሙለለ  በበሙሙለለ  አአምምኖኖ  ቃቃለለ  መመስስጠጠቱቱንን  ገገሌሌፀፀዋዋሌሌ፡፡፡፡        

  

የየሰሰርርጉጉ  ቀቀንን  እእየየዯዯረረሰሰ  ሲሲመመጣጣ  በበእእሱሱ  ሊሊይይ  እእምምነነትት  በበማማሳሳዯዯርር  እእናና  ከከፍፍተተኛኛ  ወወጪጪ  በበማማውውጣጣትት  ከከአአሜሜሪሪካካንን  

አአገገርር  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  ዴዴረረስስ  ጋጋብብቻቻ  ሇሇመመፈፈፀፀምም  ሇሇመመጣጣችችውው  እእጮጮኛኛውው  እእናና  ሇሇሁሁሇሇቱቱምም  ቤቤተተሰሰቦቦችች  ሲሲባባሌሌ  

የየአአሸሸባባሪሪ  ቡቡዴዴኑኑ  አአመመራራርር  አአባባሌሌ  የየተተያያዘዘውው  ““በበስስህህተተትት””  እእንንዯዯሆሆነነ  ቤቤተተሰሰቦቦቹቹንን  እእንንዱዱያያሳሳምምንን  በበተተዯዯረረሰሰውው  

መመግግባባባባትት  መመሰሰረረትት  በበዋዋዜዜማማውው  ተተሇሇቆቆ  በበክክትትትትሌሌ  ጥጥሊሊ  ስስርር  ሆሆኖኖ  ሰሰርርጉጉንን  እእንንዱዱያያሳሳሌሌፍፍ  ማማዴዴረረጋጋቸቸውውንን  

የየፀፀጥጥታታ  ምምንንጮጮቹቹ  ጠጠቁቁመመዋዋሌሌ፡፡፡፡    

  

ግግሇሇሰሰቡቡ  ሰሰርርጉጉንን  እእናና  መመሌሌሱሱንን  ያያሇሇምምንንምም  ችችግግርር  ካካሳሳሇሇፈፈ  በበኋኋሊሊ  የየፀፀጥጥታታ  ሀሀይይልልችች  ግግሇሇሰሰቡቡንን  በበዴዴጋጋሚሚ  

በበቁቁጥጥጥጥርር  ስስርር  እእንንዱዱውውሌሌ  በበማማዴዴረረግግ  ሚሚስስቱቱንን  በበመመጥጥራራትት  እእሷሷ  ዯዯረረጀጀ  ዯዯበበበበ  በበሚሚሌሌ  ስስምም  የየምምታታውውቀቀውውንን  

ሰሰውው  ግግንንቦቦትት  77  የየተተባባሇሇውው  አአሸሸባባሪሪ  ዴዴርርጅጅትት  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራርር  አአባባሌሌ  መመሆሆኑኑንንናና  ሰሰርርጉጉንን  ሇሇሽሽብብርር  

ተተሌሌእእኮኮውው  በበሽሽፋፋንንነነትት  እእንንዯዯተተጠጠቀቀመመበበትት  በበዝዝርርዝዝርር  እእንንዴዴትትረረዲዲ  ማማዴዴረረጋጋቸቸውውንን  ገገሌሌፀፀዋዋሌሌ፡፡፡፡    

  

እእጮጮኛኛውው  የየፕፕሮሮቴቴስስታታንንትት  እእምምነነትት  ተተከከታታይይ  በበመመሆሆኗኗ  ዯዯረረጀጀ  የየሚሚባባሇሇውውንን  ሰሰውው  የየምምታታውውቀቀውው  

ቤቤተተክክርርስስትትያያንን  ውውስስጥጥ  መመሆሆኑኑንንናና  ከከ1155  አአመመታታትት  በበኋኋሊሊ  በበፌፌስስቡቡክክ  ፈፈሌሌጎጎ  አአግግኝኝቷቷትት  ሇሇተተወወሰሰኑኑ  አአመመታታትት  

በበስስካካይይፒፒ  ግግንንኙኙነነትት  ሲሲያያዯዯርርጉጉ  ቆቆይይተተውው  ሇሇእእውውነነተተኛኛ  ትትዲዲርር  ፍፍሇሇጋጋ  እእሱሱንን  አአምምናና  ከከመመምምጣጣትትዋዋ  በበቀቀርር  

ስስሇሇግግሇሇሰሰቡቡ  ፖፖሇሇቲቲካካዊዊ  ህህይይወወትትምም  ሆሆነነ  ስስሇሇመመጣጣበበትት  ዴዴብብቅቅ  የየሽሽብብርር  ተተሌሌእእኮኮ  ምምንንምም  ዓዓይይነነትት  እእውውቀቀትት  

እእንንዲዲሌሌነነበበራራትት  በበመመግግሇሇፅፅ  ሰሰርርጉጉ  እእንንዲዲይይበበሊሊሽሽ  በበመመንንግግስስትት  በበኩኩሌሌ  ሇሇተተዯዯረረገገሊሊትት  ትትብብብብርርናና  ዴዴጋጋፍፍ  ከከፍፍተተኛኛ  

ምምስስጋጋናና  ማማቅቅረረቧቧንን  ሇሇማማወወቅቅ  ተተችችሎሎሌሌ፡፡፡፡        

  

በበዚዚህህ  የየግግንንቦቦትት  77  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራርር  የየተተጀጀመመረረውው  ምምርርመመራራ  እእንንዯዯተተጠጠናናቀቀቀቀ  ተተጨጨማማሪሪ  መመረረጃጃዎዎችች  

እእንንዯዯሚሚወወጡጡናና  በበእእሱሱናና  በበላላልልችች  የየግግንንቦቦትት  77  አአመመራራሮሮችች  ሊሊይይምም  ክክስስ  እእንንዯዯሚሚመመሰሰረረትት  የየፀፀጥጥታታ  ምምንንጮጮችች  

በበተተጨጨማማሪሪ  ጠጠቁቁመመዋዋሌሌ፡፡፡፡    

  

የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  የየፀፀጥጥታታ  ሀሀይይልልችች  በበተተሇሇያያየየ  ሽሽፋፋንን  ወወዯዯ  አአገገርር  ቤቤትት  በበሚሚመመሊሊሇሇሱሱ  የየአአሽሽባባሪሪውው  የየግግንንቦቦትት  77  

ዴዴርርጅጅትት  አአባባሊሊትት፣፣  ቤቤተተሰሰብብ፣፣  ሃሃብብትትናና  ንንብብረረትት  ሊሊይይ  በበፀፀረረ--ሽሽብብርር  ህህጉጉ  በበተተቀቀመመጠጠውው  መመሰሰረረትት  ህህጋጋዊዊ  

እእርርምምጃጃ  መመውውሰሰዴዴ  መመጀጀመመራራቸቸውውንን  ገገሌሌፀፀውው  የየአአሸሸባባሪሪ  ዴዴርርጅጅትት  አአባባሌሌ  ሆሆኖኖ  በበላላሊሊ  በበኩኩሌሌ  ዯዯግግሞሞ  ሃሃገገርር  ቤቤትት  

መመመመሊሊሇሇስስምም  ሆሆነነ  በበሃሃገገርር  ቤቤትት  ውውስስጥጥ  ሃሃብብትትናና  ንንብብረረትት  ማማፍፍራራትትናና  ማማንንቀቀሳሳቀቀስስ  በበህህጉጉ  መመሰሰረረትት  ፈፈፅፅሞሞ  

እእንንዯዯማማይይቻቻሌሌ  ሉሉረረደደትት  እእንንዯዯሚሚገገባባ  አአሳሳስስበበዋዋሌሌ፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  የየዚዚህህ  አአሸሸባባሪሪ  ዴዴርርጅጅትት  አአባባሊሊትት  እእናና  

ቤቤተተሰሰቦቦቻቻቸቸውው  ከከሰሰሊሊማማዊዊ  ህህይይወወትትናና  ከከሽሽብብርር  መመንንገገዴዴ  አአንንደደንን  መመምምረረጥጥ  እእንንዲዲሇሇባባቸቸውውናና  አአሁሁንንምም  ጊጊዜዜውው  

ሳሳይይረረፍፍዴዴ  የየገገቡቡበበትት  የየጥጥፋፋትት  መመንንገገዴዴ  የየሚሚያያስስከከትትሇሇውውንን  ህህጋጋዊዊ  መመዘዘዝዝ  እእንንዱዱረረደደ  በበጥጥብብቅቅ  

አአስስጠጠንንቅቅቀቀዋዋሌሌ፡፡፡፡      


