ከዴፓ ሥዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳ ኟዯቧጇ ዏቌኯጫ
ኟድዛጅዲችን ዴፓ ሥዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳ ቧኔ 15/ቀን 2011 ዓ.ዔ በክኴኲችን ዏንቌቬዴ ኲይ ዯዕክዜ
ዐኰ በዐኰ በከሸዝው ዏዝንቅኯ-ዏንቌቬዴ እና በከዢዯኛ ዏዙዜቻችን ኲይ በዯዝፀዏው ኟቌዢ ቌድያ
ዔክንያዴ ኟዒዕከኲዊ ኮዑዳያችን ቧኔ 21 ቀን 2011 ዓ.ዔ ባደዖቇው ቬዶኳይ ቬብቧባ ባቬቀዏጣዶው
ቅጣጫዎች ኲይ ዯዏቬዛድ በቅዲዊ ቈዳይ እና ቀጣይ ኟዴቌኴ ቅጣጫዎች ቌዔቇዒ ኯዒድዖቌ ጯዔኳ
4 ቀን 2011 ዓ.ዔ እኟዏከዖ ባኯበዴ፣ ኟዒዙ ህዝብና ኟኢዴዮጵያ ብሄዛ፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች ከጥኴቅ
ሃዘናችን ባኴዯኲቀቅንበዴ በዚህ ነባዙዊና ህናዊ ሁኔዲ ውቬጥ ሆነን “በቧው ቁቬኴ እንጧዴ ቢቧዱበዴ”
እንዲኰ፣ ኟዴህነቌ/ህሓዴ ዒዕከኲዊ ኮዑዳ ጯዔኳ 3 ቀን 2011 ዓ.ዔ ባጣው ዏቌኯጫ
ኟዴህነቌ/ህሓዴን ኟነበዖና እኟቀጇኯ ያኯ ቪዠዘ ኟቫዙ ፖኯዱካ እዛቃኑን በደባባይ ያቊኯጇ ኟቋዔ
ዏቌኯጫ ዒውጣደ “ጅዙዢ እዙቨ ቇዛዣ እዙቨ ይጮሃኴ
እንዲኰ” ቇዙችን ሁን ኯዔዴቇኝበዴ ኟፖኯዱካ ብኴሽዴ
እዙቨ ዋና ዯጇያቂ ሆኖ ቪኯ፣ ኟዒዙን ህዝብ ህኴውናና
ክብዛ ኟዒይዏጥን ዏቌኯጫ ውጥቷኴ፡፡
ዔንዔ እንኳን ኟድዛጅዲችን ሥዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳ
ኯቬብቧባ ኟዯቀዏጇው ካቊጇዏን ቅዲዊ ችቌዛ በዢጥነዴ
እንዴዴ ዏውጣዴ እንዳኯብን እና ኟኯውገን ቀጣይነዴ
ጇብቀን ዏዝኯቅ እንደዑቇባን ኯዏዔከዛ ቢሆንዔ፣
ኟዴህነቌ/ሕሓዴ ዏቌኯጫ ከጯዘን ባኴጣንበዴ ሁኔዲ
ከንድ እህዴ ፓዛዱ ኟዒይጇበቅ ቪዠዘ ድዛዴ በዏሆኑ፣
ድዛደን ኯዒውቇዝና ኯብዜነዴና ኯዴቌዙይ ህዝብ ባኯን ክብዛ እያኟን እንዳኯኟን ኟዲቇቬነውና እና
ያኯዢነውን ነቇዛ ሁኰ፣ ዴህነቌ/ሕሓዴ በዏቌኯጫው “እዙቨ ነካሽ፣ እዙቨ ከቪሽ” ሆኖ በዏቅዖቡ ይህ
ኟዴፓ ኟሥዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳ ዏቌኯጫ ቬዝኲና ቅዲዊ ሆኖ ቇኝዯነዋኴ፡፡
ኟዴህነቌ/ሕሓዴን ዏሠዘ እና ሻጥዛ ኟዯዕኲበዴ ኟዘዏናዴ ባህዘውን በዒቊኯጥ፣ ኟዒዙ ህዝብን ጧዔዜ
ኟኢዴዮጵያ ብሔዛ፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች ባደዖቈዴ ቆዙጥ ዴቌኴ ኟዯቇኗውን ህዝባዊ ድኴ ደቌዕ ደቊቌዕ
በዒንኳቧቬ እና ዝፅዕ ክብዜዴ ኟዒያውቀውንና እዙቨ ቩጥቧው ኟነበዖውን ህቇ-ዏንቌቬዲዊና ኟዡዴዙኴ
ቬዛዓዴ ጇበቃ በዏዔቧኴ፣ ኟኢዴዮጵያ ብሔዛ፣ ብሔዖቧቦችና ጭቁን ህዝቦችን በዒደናቇዛ ኯዳቌዔ ቧቆቃ
እንዲዳዖቈ እያደዖቇ ባኯበዴ፣ በፀዖ-ኯውጥ እንቅቬቃቫው ቇዙዊና ክኴኲዊ ኯውገ በጥዛጣዚ እንዲዲይ
ከጥዠዴ ሃይኵች ዷዛባ ዏሽጐ ዏዙዛ እኟቧጇ ባኯበዴ ሁኔዲ፣ ኯኢዴዮጵያ ህዝቦች ኟኯውጥ ዢኲጐዴ
ዏነሻ ዯደዛቇው ኟዯቧዱ ቪዘና ደብዳቢ ፀዖ-ዴዕክዙድችን፣ ህዝብና ቇዛ በድዢዖዴ ኟዘዖዞ ኳቦችን፣
በብሄዛ፣ ብሄዖቧቦች ህዝቦች ኴጆዷ ኲይ ኢ-ቧብዊ ድዛዴ ኟዝፀዐ ዯጇዛጣዘ ንዷኯኞችን ቅዣና
ደብቆ በያዘበዴ ሁኔዲ ኟዴህነቌ/ሕሓዴ ዒዕከኲዊ ኮዑዳ ያጣው ዏቌኯጫ ኟዘዏናዴ ቬዏቪይነደን
ያቊኯጇ፣ እዙቨን ብዶኛ ኟኢዴዮጵያ ጇበቃ ቬዏቬኵ ዏቅዖቡ ኟዕዙኴ እና ኟዯቌባዛ ብቃዴ ኟኳኯው
ድዛጅዴ ዏሆኑ ኟዑዲቅ ነው፡፡
ዴህነቌ/ሕሓዴ ከዔቬዖዲው ዷዔዜ በ1968 ዒኒዡቬድው ኟዒዙን ህዝብ በጇኲዴነዴ ኟዝዖዷ፣ ከኳኵች
ንድዔና እህዴ ህዝቦች ቊዛ ዯከባብዜና ዯቧናቬኵ በዢቅዛ እንዳይኖዛ “ዴዔክህዯኛና ኳኵች ቌኲይ
ቬያዓዎችን እኟቧጇ ኯዘዏናዴ ኟዝፀዏው ቌዢና በደኴ ቪያንቧው ዛዚዔ ከኯውጥ ዒቌቬዴ በደባባይ ዯሸንዣ
ህዝባዊ እዛቃኑ በዯቊኯጇበዴ በዚህ ቧዓዴ፣ ጇቃኲይ ዴቌኰ ኟኢዴዮጵያ ህዝቦች ኟዴህነቌ/ህሓዴንና
ኟጥዠዴ ኃይኵችን እኩይ ድዛዴ ዏዠኯዔ ሆኖ ቪኯ ዴቌኰ በዴህነቌ/ህሓዴና በዴፓ ዏካከኴ
ኟዑካሄድ በዒቬዏቧኴ፣ ቅዲዊ ቈዳዲችንን እንደ ዘኲቂ ሽንዝዴና ውድቀዴ በዏቁጇዛ፣ ዛዚዔ ኟዒዙን

ህዝብ ንቇዴ ኯዒቬደዠዴ “ኟዯቀበዖውን ኟዴዔክህዴ ዴዛክደን ዳቌዔ ይዞ ብቅ ዒኯደ ድዛጅደ ዏቼዔ
ቢሆን ዏዝቬ ኟዒይችኴ በሽዲ ያኯበዴ ዏሆኑን ያቊኯጇ ዯቌባዛ ነው፡፡ በእዛቌጥዔ ዴህነቌ/ሕሓዴ
በዚህ ባህዘው ይዲቃኴ፡፡ በፅናዴ ኟዑዲቇኰዴንና ከኔ ቍን ይቧኯዞዔ ኟዑኲዶውን ኃይኵች ቩሻው
ዴዔክህዯኛ፣ ቩሻው ጇባብና ሸባዘ በዒኯዴ ዲዛቊ እኟኯጇዝ ኟዑያሸዒቅቅ ፀዖ-ዴዕክዙቩያዊ ድዛጅዴ
ዏሆኑ ዏኲ ኟኢዴዮጵያ ህዝብ ያውቀዋኴ፡፡ በዏሆኑዔ ኟዴህነቌ/ሕሓዴ ዏቌኯጫ ዲቬ ነቇዛ ይዞ ኟዏጣ
ሣይሆን ኟዯኯዏደ ፖኯዱካዊ ቫዙ ዒቪያ ነው፡፡
ዴህነቌ/ህሓዴ ከዯዝጇዖበዴ ዜ ዷዔዜ ኟሁኯዴ ቇዖ-ዏንቌቬዴ እይዲ ያኯው፣ ንድዔ ቀን ኯህዝቦች
ንድነዴ ኟዒይጧነቅ፣ በቬኴጣን ኲይ እቬከቆኟና ዕኲዟ ጥቅዔ እቬካቇኗ ድዖቬ ብቻ ቬዏቪይ ኟንድነዴ
ኃይኴ ሆኖ ዏቀጇኴ ኟዑዝኴቌ፣ ነቇዛ ቌን እንደዛዚው በቬኴጣን ኲይ ሆኖ በድዙ ዝጣዘነዴ ሁኰንዔ
ዒቪካዴ ቪይችኴ ቩቀዛ፣ በቁዔ ቅዥዴና ከዴቌዙይ ህዝብ ቬነ-ኴቦና ባዠነቇጇ ዏኴኩ “ኟዥዋዥዌ
ፖኯዱካን” ኟዐጥኝ ያኯ እዔነዴ ኟዒይጣኴበዴ ድዛጅዴ ነው፡፡
ኟዒዙ ህዝብና ዏዘ ድዛጅዲችን ዴፓ ኯእውነዯኛ ዴዕክዙቩ፣ ኯጯቀኛ ኟዡዴዙዝዔ ቬዛዓዴ፣
ኯእውነዯኛ ህቇ-ዏንቌቬዲዊ ቬዛዓዴና ኯእውነዯኛ ኟኢዴዮጵያ ብሔዛ ብሔዖቧቦች እኩኴነዴ፣ ዢዴሃዊ
ዯጇቃዑነዴ፣ ኯጇንካዙ ኢዴዮጵያዊ ንድነዴ ፅኑ እዔነዴ ይዞ ኟዑዲቇኴ ህዝብና ድዛጅዴ እንጂ
ዴህነቌ/ሕሓዴ ደቊቌዕ እንደዑከቧው ቪይሆን ኯቇዛ ንድነዴ ኟዑዯቊ፣፣ በኳኵች ቈዳዴ ኲይ
ኟዯዏሠዖዯ ዯናጇኲዊ ጥቅዔን ዒዖቊቇጥ ኟዒይዝኴቌ፣ ጯቀኛና ህዝባዊ ድዛጅዴ ነው፡፡
ሁን በዔንቇኝበዴ ኟኯውጥ ዏድዖክዔ ኟዒዙ ህዝብና ድዛጅዲችን ዴፓ ሆን ዯብኵ ኟዯበኲሸውን
ቇዙዊ ፖኯዱካዊ ሁኔዲችን እንዲዲዖዔ፣ ከኳኵች ኟኯውጥ ሃይኵች ቊዛ ሆኖ ዟዴ ኯዟዴ ኟዯዠኯዏና
ኟኯውገን ውጤድች ጇብቆ ኯዏዝኯቅ ኳዴ ከቀን ኟዑዲዴዛ ድዛጅዴ እንጂ እንደ ዴህነቌ/ሕሓዴ
በከዠዠይዴ በሽዲ ኟዯጇዏደ ድዛጅዴ ይደኯዔ፡፡
ቧኔ 15/2011 ዓ.ዔ በክኴኲችን ከዢዯኛ ዏዙዜች እና ኟኢዴዮጵያን ንድነዴ ዏቬዋዕዴነዴ እኟከዝኯ
ኯዒቬቀጇኴ በዑዯቊው ኟዏከኲከያ ሀይኲችን ኟጦዛ ጄኔዙኵች ኲይ ያነጣጇዖው ቌድያ እና ኟዏዝንቅኯ
ዏንቌቬዴ ዐከዙ በድዛጅዲችን ዴፓ፣ በዒዙ ህዝብና በኢዴዮጵያ ህዝቦች ኲይ ኟዯዝፗዏ ጥቃዴና
ኟኯውጣችን ከዢዯኛ ዯቌዳዜዴ ዏሆኑን እንቇነዘባኯን፡፡ በዏሆኑዔ ኟጥዠዴ ድዛደን ከህዝባችንና ከፀጥዲ
ዏዋቅዙችን ጐን ዯቧኴዝን በፅናዴ ኟዯዠኯዔነውና ከዢዯኛ ዏቬዋዕዴነዴ ኟከዝኯንበዴ ነው ብኯን
እናዔናኯን፡፡ በሂደደዔ ኯኢዴዮጵያ ንድነዴ ያኯንን ቁዛጇኝነዴ ዳቌዔ ያሣኟንበዴን ዲዘካዊ ቅዴና
ኟዴቌኲችን ንድ ካኴ ኟሆነውን ጥዖዲችንን እንደኳኵች ብሔዛ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች ዏዘ ድዛጅድች
ዏደቇዢና ዒቇዝ ቩቇባ ዴህነቌ/ሕሓዴ ድዛደን ኯዙቨ በዑጇቅዏው ዏንቇድ በዏዖዳዴ ይቅዛዲ
እንድንጇይቅበዴ ዏቌኯጫ ዒውጣደ ዯደዒዘ ዲዘካዊ ቬህዯዴ ከዏሆኑዔ በኲይ ኟዯከበዖውን ኟዴቌዙይ
ህዝብ ባህኴና እቫዴ ኟዒይዏጥን ዏኲውን ኟኢዴዮጵያ ህዝብ ያሣዘነ ዏቌኯጫ ነው ብኯን እናዔናኯን፡፡
በእዛቌጥዔ ዴህነቌ/ሕሓዴ ይህንን ቅዲዊ ሁኔዲ ኟዙቨን ኟዘዏናዴ ንዷኵች ኯዏሸዠዝን
ዯጇቅዕበዲኴ፡፡ እውነዴና ዢዴህ ቢኖዛ ኖዜ ባኯዞዴ ዘዏናዴ በዴህነቌ/ሕሓዴ ኟቫዙ ፖኯዱካ ዔክንያዴ
ኯዯኯያኟ ጥዠዴ እና እንቌኴዴ በዯዳዖቇው ዏኲው ኟኢዴዮጵያ ህዝብና ቅዛቃዛ ውቬጥ በደቀው ቇዙዊ
ንድነዲችን ዔክንያዴ ከቇቡ ዝቅ ብኵና ከኴቡ ዯፀፅድ ኟዯበደኯውን ህዝብ ይቅዛዲ ዏጇኟቅ ኟነበዖበዴ
ዋነኛው ዯጇያቂ ዴህነቌ/ህሓዴ ዏሆኑን እንዖዳኯን፡፡ በዯጧዒዘዔ ዴህነቌ/ህሓዴ ድዛጅዲችን
ዴፓን በዚህ ደዖጃ ጥዛቬ ውቬጥ ያቬቇባበዴ ዏቧዖዲዊ ዏነሻ ኯዘዏናዴ ቩቧዙው ኟነበዖውን ፗዖ ህዝብና ፗዖ - ዴዕክዙቩያዊ ዯቌባዛ ከኳኵች ኟኯውጥ ኃይኵች ቊዛ ሆነን በቌንባዛ - ቀደዔዴነዴ
ዔዛዖን በዏዲቇኲችንና ጥዠደ በኢዴዮጵያ ህዝቦች ዟዴ በዏቊኯገ ነው፡፡ ይህዔ ሆኖ ድዛጅዲችን
ዴፓ በኢህዴቌ ቌንባዛ ውቬጥ ከዴህነቌ/ህሓዴ ቊዛ ብዜ እኟዲቇኯ ዏቆኟደን ኟዏዖጇው ኯዴቌዙይ
ህዝብ ካኯን ክብዛ እንዲሁዔ ዴህነቌ/ሕሓዴዔ እዙቨ ዯፀፅድ እዙቨን ያዛዒኴ በዑኴ ዯቬዠ ቢሆንዔ

ዴህነቌ/ሕሓዴ በነበዖበዴ ዯዶክኵ ኟዑዳክዛ ድዛጅዴ በዏሆኑ ድዛጅዲችን ዴፓን ይቅዛዲ
እንዲጇይቅና ከዴፓ ቊዛ ብዜ ኯዏሥዙዴዔ ኟዑዶቇዛ እንደሆነ ድዛጐ ዏቅዖቡ "ሆድ ቩያውቅ ዶዜ
ዒዲ" ኟድዛጅደ ኟቫዙ ፖኯዱካ ዏቇኯጫ ነው፡፡
ዴህነቌ/ሕሓዴ ዏቼዔ ቢሆን ከብኴሹ ፖኯዱካ ኟዒይዝቬ ድዛጅዴ በዏሆኑ በዯደቊቊዑ ኟህዝባችን
ኟጐን ውቊዴ ሆኖ በዯኯያአ ኟክኴኲችን ካባቢዎች እና ጐዙባች ክኴኵች ከቌጭድች ዷዛባ ዏሽጐ
እንደዑያዋቊ እያቅንዔ፣ ኯዚህዔ በዛካዲ ዒቬዖጃዎች በእጃችን ኲይ እያኰ ኯህዝቦች ኟእዛቬ በእዛቬ
ቌንኘነዴና ኯኢዴዮጵያ ንድነዴ ቬንኴ በሆደ-ቧዟነዴ ብንዏኯከዯውዔ፣ ዛዚዔ እንደ ዴኲንደ ኟዴቌዙይ
ህዝብ እንደኳኵች ንድዔና እህዴ ኢዴዮጵያዊያን ሁኰ ከችቌዛ እና ቧቆቃ ባኴዯኲቀቁበዴ ነባዙዊ ሁኔዲ
፣ ኟዙቨን እኩይ ንዷኴ ኯዏሸዠዝን፣ በዴቌዙይ ህዝብ ቩዔኴና ቩቇዘዴ ኟዑውኴ ህዝቡን ኯጥቃዴ
በዑያቊኴገ ዯንኮኵች ኟዯጇዏደ ኟዒይዒዛ እና ኟዒይድን ድዛጅዴ ነው፡፡ በዏሆኑዔ ዴህነቌ/ሕሓዴ
ጥዛቨን ነቅኵ ባደቇበዴ ኟቫዙ ፖኯዱካ እኟዯዏዙ፣ ከኴክ በኲይ በእብዘዯኝነዴ ዯጥዜ በኟካባቢው ጦዛ
እኟቧበቀ እና በበዚ ኯደ ኰባኴዲ ንድዔ ኟሆነውን ኟዴቌዙይ ህዝብ በዯኯይዔ ጣደን ኯጥዠዴ
እያነቪቪ ኯዯኯያአ ደቊዎች ዯቊኲጭ እንዲሆን እኟቇዠዠው ይቇኛኴ፡፡
በጇቃኲይ ድዛጅዲችን ዴፓ እና ኟዒዙ ህዝብ እንደዴዜው ሁኰ ኯኢዴዮጵያ ንድነዴ እና
ኯህዝቦች እኩኴነዴ እንዲሁዔ ኯእውነዯኛ ዴዕክዙቩ፣ ኯእውነዯኛ ኟዡዴዙዝዔ ቬዛዓዴና ኯእውነዯኛ
ህቇ-ዏንቌቬዲዊ ቬዛዓዴ በፅናዴ ኟዑዲቇኴ እንጂ ዯንኳሽ እና ጦዛ ቧባቂ እንዳኴሆነ እኟዲቀ በዯሣሣዯ
ዏዖጃ ጭቁኑን ኟዴቌዙይ ህዝብ እና ኟኢዴዮጵያን ብሄዛ፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች ኟኳኯ ቬቊዴ በዏዢጇዛ
ዴፓንና ኟዒዙን ህዝብ ዯጇዛጣዘ ኯዒድዖቌ ኟዑያደዛቇው ዯከዲዲይ ቅቬቀቪ ዏቇዝ ያኯበዴ ዏሆኑን
በፅኑ በዒዏን ኟዑከዯኰዴን ኟብዜነዴና ኟቊዛነዴ ጥዘ እናቬዯኲኴዠኯን፡፡
1. ኯዏኲው ኟድዛጅዲችን ዴፓ ዏዙዜች፣ ባኲዴና ደቊዟዎች፣
ዴፓ ህዝባዊነደን እንደያዘ ኯኢዴዮጵያ ዴዕክዙቩያዊ ንድነዴ እና ኯብሔዛ፣ ብሔዖቧቦች እኩኴነዴ
ኟዲቇኯና ኟዑዲቇኴ ኟዛዚና ኟነቇ ዴዕክዙቩያዊ ፓዛዱ ነው፡፡ በዏሆኑዔ ኯዓኲዒዎዷ ቌብ ዏሣካዴ
ዏቬዋዕዴነዴ ኟከዝኰዴን ጓዶች ዓኲዒ ዳዛ ኯዒድዖቬ በፅናዴ ኟዑዲቇኴ ኟዒዙ ህዝብ ፓዛዱ እንጂ እንደ
ዴህነቌ/ሕሓዴ ኲኰ ኟቫዙ ሃይኵች ኟዑያጐበድድ ፓዛዱ ይደኯዔ፡፡ እንደዑዲቀው በቧኔ 15/2011
ዓ.ዔ በደዖቧብን ደቊ ቈዳዲችን ጥኴቅ ቢሆንዔ ዏኲ ዏዋቅዙችንን፣ ህዝቡንና ኟፀጥዲ ሀይኰን ከጐናችን
ሠኴዝን እኩይ ቫዙውን ዏቆጣጇዙችንና እና ዒክሸዠችን ኟዑዲቅ ነው፡፡ ክኴኲችን ከደዖቧብን
ደቊና ችቌዛ ዝጥኖ እንዲጣ ቧዟ ኟዒዖቊቊዴ ሥዙ በዏቬዙዴ ሁን ከዏዶውዔ ዜ በኲይ ደ-ኲቀ
ጥንካዚያችን እኟዯዏኯቬን ቩሆን፣ በንዷኴ ድዛደ በቀጥዲዔ ይሁን በዯዘዋዋዘ ኟዯቪዯዞ ካኲዴን ኯህቌ
በዒቅዖብ ኲይ ቬንሆን፣ ኟዔዛዏዙ ሥዙውዔ በጥብቅ ዲቩፕንና በዯቀናዷ ቌባብ እኟዯዏዙ ይቇኛኴ፡፡
በዏሆኑዔ ጇቃኲይ ኟዔዛዏዙ ሥዙውንና ኟህቌ ዯጇያቂነዴን ኟዒዖቊቇገን ዯቌባዛ በቁዛጇኝነዴ ዳዛ
ኟዔናደዛቧው ቩሆን በዚህ ቅዴ ደቊውን ኯዏቀኴበቬ ከቍናችን ዯቧኴዣ ዲቇኴ ኟዑቇባው እህዴ
ድዛጅዴ ዴህነቌ/ሕሓዴ በድዛጅዲችን እና በዒዙ ህዝብ ኲይ ኟከዝዯውን ኟጥዠዴ ዘዏቻ በፅናዴ
በዏዏከዴ ኯዒዙ ክኴኴ ህዝቦች እኩኴ ዯጇቃዑነዴና ኯጇንካዙ ኢዴዮጵያዊ ንድነዴ ኟዷዏዛነውን
ቇዙዊ ኯውጥ ጇናክዖን እንድንቀጥኴ ጥዘያችንን እናቀዛባኯን፡፡
2. ኯክኴኲችን ህዝቦች እንዲሁዔ በኢዴዮጵያና በዏኲው ኯዔ ኟዔዴቇኘ ኟዒዙ ዯኲጆች
ሁን ባኯንበዴ ነባዙዊ ሁኔዲ ከዏቼውዔ ዜ በኲይ ንድነዲችንን ጇብቀንና ህብዖዲችንን ጇናክዖን፣
ኟቀደዏ ዲዘካችንን ሣንሸዙዛዢ ኯኢዴዮጵያ ዴዕክዙቩያዊ ንድነዴና ኯብሔዛ፣ ብሔዖቧቦች እኩኴነዴ፣
በብዜነዴ ዏንዝቬ በፅናዴ ኟዔንዲቇኴበዴ ዲዘካዊ ቅዴ ኲይ ዏሆናችን፣ ኟበኯጇ ኟዑያቬዯቪቬዖንና
ኟዑያዋህደን እንጂ ከውቬጥዔ ሆነ ከውጭ በዑሸዖብ ቫዙ ኟዒንኯያይና ኟዒንነጣጇኴ በዏሆናችን፣

ኟዴኲንዴ እኩይ ቫዙዶውን ዛዚዔ ሣይዖቨ ቅዲዊ ችቌዜቻችን እንደዔዷ ቊጣዑ በዏጇቀዔ ንቇዴ
ያቬደዞን ከዑዝኴቈ ዴህነቌ/ሕሓዴና ዏቧኴ ኟጥዠዴ ሃይኵች ኟዒንበቇዛ ዏሆናችንን በፅናዴ እኟቇኯፅን
ከድዛጅዲችን ዴፓ ጐን ዯቧኴዠችሁ ኯክኴኰ ዘኲቂ ቧኲዔ፣ ቀጣይነዴ ኯዑኖዖው ኴዒዴና ዋቬዴና
ኲኯው ዴዕክዙቩ በንድነዴ እንድዴቆዐ ጥዘያችንን እናቬዯኲኴዠኯን፡፡
3. ኯዯከበዙችሁ ኟኢዴዮጵያ ብሔዛ፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች፣
ድዛጅዲችን ዴፓ እና ኟዒዙ ህዝብ ባቊጇዏው ዝዯና ሁኰ ከጐናችን በዏቧኯዢ ቊዛነዲችሁን
ቬኲዖቊቇጣችሁኴን በዚህ ቊጣዑ ዔቬቊናችንን እያቀዖብን ዛዚዔ እንደዴኲንደ ኯኢዴዮጵያ ብሄዛ፣
ብሔዖቧቦችና ህዝቦች እኩኴነዴ፣ ዢዴሀዊ ዯጇቃዑነዴ፣ ኯእውነዯኛ ዴዕክዙቩ እና ኟዡዴዙዝዔ
ቬዛዓዴ፣ እንዲሁዔ ኯሃቀኛ ህቇ-ዏንቌቬዲዊ ቬዛዓዴ ከጐናችሁ ሆነን በፅናዴ ኟዔንዲቇኴ ዏሆኑን
እያዖቊቇጥን፣ ዴህነቌ/ሕሓዴ ኟዘዏናዴ ንዷኵዷን ኯዏሸዝን እና ድዛጅዲችን ዴፓና ኟዒዙ ህዝብን
ኟኳኵች ህዝቦች ጇኲዴ በዑያደዛቌ ኟዯቪቪዯ ቬዯዔህዜ ዛዚዔ በጥዛጣዚ እንድንዯያይ ኟዑነዛውን
ኟዒደናቇዘያ ዴዛክዴ ዏቧዖዯ ቢቬ ዏሆኑን እንደዔዴቇነዘቡ ጽኑ እዔነዴ ያኯን ቩሆን ይህን ፗዖ
ዴዕክዙቩና ቬዏቪይነዴ ከጐናችን ዯቧኴዠችሁ በፅናዴ እንድዴዲቇኰ ጥዘያችንን እናቬዯኲኴዠኯን፡፡
4. ኯዯከበዛከው ኟዴቌዙይ ህዝብ
ኟዒዙና ኟዴቌዙይ ህዝቦች ዲዘካዊ ንድነዴና ውህደዴ ያኲዶው፣ ባህኲዊና ጥንዲዊ ሃይዒኖዲዊ እቫድችን
ኟዑቊ፣ በቊብቻና በደዔ ኟዯቪቧ፣ በፀዖ-ጭቆና ዴቌኴ ከኳኵች ህዝቦች ቊዛ ሆነው በንድ ቈድጓድ
ክቡዛ ዏቬዋዕዴነዴ እኟከዝኰ ሁን ኲኯንበዴ ኟቇዖ-ዏንቌቬዴ ዔቬዖዲ ቈኴህ ሻዙ ያቪዖዞ ህዝቦች
ናዶው፡፡ ሆኖዔ ዴህነቌ/ሕሓዴና ዏሠኴ እኩይ ድዛጅድች በህዝብ ቬዔ እኟዒኰና እኟዯቇዘደ፣ በዴቌዙይ
ህዝብ ቬዔ እኟነቇዱ ከሦቬዴ ሺህ ዓዏዲዴ በኲይ ኟዘኯቀውን ኟብዜነዴ ዲዘካችንን በዙዴ ቬዛዴ
ዏዲዴ ኟበዚ ኯደ ዴዛክድች ኯዏሸዛሸዛና ህዝባዊ ንድነዲችንን ደቊ ኲይ ኯዏጣኴ ኟዑያደዛቈዴ
ቫዙ ዏሆኑን ውቃችሁ ከዒዙ ህዝብ ቊዛ ያኲችሁ ንድዒዊና ቤዯቧባዊ ቌንኘነዲችሁ ቪይቋዖጥ
ሁኯደን ህዝቦች ኟዑያኯያአ ዐከዙዎችን በፅናዴ እንድዴዲቇኰ ኟከበዖ ጥዘያችንን እናቀዛብኲችኋኯን፡፡
5. ኯእህዴና ኯቊዛ ኟፖኯዱካ ድዛጅድች
እንደዑዲቀው ሁኰ ቇዙችን ኢዴዮጵያ ካሏዴ ዘዛዝ ብዙ ፗቊዎችና እቫድች ዏካከኴ ብዝሀነዲችን
ኟዔንደዔቅበዴ ቋጣችን ዏሆኑ ኯዢዲዔ ቢሆን ይዘነቊዔ፡፡ ይሁን እንጂ ዴህነቌ/ህሓዴ ይህን
ኟብዝሀነዴ ፗቊ ጇብቆ ኯዒቬቀጇኴ ብዶኛ ዯቆዛቋዘ በዏዔቧኴ ቩያሻው ደቌዕ በህዝቦች ዏካከኴ ኟጥዛጣዚ
ጥዛ በዏዢጇዛ ህዝባዊ ንድዲችንን ኯዒኲኲዴ ኟከዠዠይነዴ ፖኯዱካውን ቩያዙዔድበዴ በዏቆኟደ
ዔክንያዴ በኯውጥ ዏድዖካችን በንድነዴ ኟዖቇዔነው ዏሆኑ ይዲቃኴ፡፡ ቬኯሆነዔ ዛዚዔ እንደዴኲንደ
ኯብሄዛ ብሄዖቧቦች ጥያቄ ኟዯኯኟ ዴኩዖዴ ኟቧጇ በዏዔቧኴ ይህንኑ ኟቬዏቪይነዴ ድዙዒውን በኢዴዮጵያ
ንድነዴ ኲይ ቩዯውን ኟዑቬዯዋኴ ቬኯሆነ ይህን ዏቧኴ እኩይ ዯቌባዛ በንድነዴና በጽናዴ በዏዠኯዔ
ህዝባዊና ቇዙዊ ንድነዲችንን ጇብቀን ኟዯዷዏዖውን ኯውጥ ጇናክዖን እንድናቬቀጥኴ ጥዘያችንን
እናቀዛባኯን፡፡
6. ኯኢዡዴዘ ኟቇዛ-ዏከኲከያ ሠዙዊዴና ኯክኴኲችን ኟፀጥዲ ሃይኵች
ድዛጅዲችን ዴፓ እና ኟዒዙ ህዝብ ኟቇዛ ዏከኲከያ ሠዙዊዲችንና ኟክኴኲችን ኟፀጥዲ ሃይኵች
ህዝባዊነዲችሁን ጇብቃችሁ ኯንዲዴ ኰኲዊዴ ቇዛ ዏከበዛና ቀጣይነዴ ክቡዛ ዏቬዋዕዴነዴ በዏክዝኴ
ኲይ ዏሆናችሁን እንቇነዘባኯን፡፡ ጥንዴዔ ቢሆን ኢዴዮጵያ ኟዯዏቧዖዯችውና ፗንዲ ኟቆኟችው በዷቌኖች
ዛበኞቻችን ዯቊድኵና ዏቬዋዕዴነዴ በዏሆኑ፣ በቅዛቡዔ ቊጥዕን በነበዖው ደቊ ዝጥኖ ደዙሽነዲችሁን
በዒዖቊቇጥ ክኴኲችንና ቇዙችንን ከጥዠዴ በዏዲደቊችሁ ዔቬቊናችንን እያቀዖብን ደዟዴዔ ኟቇዙችንን

ኰኲዊነዴና ኟክኴኲችንን ሁኯንዯናዊ ደህንነዴ በዒቬጇበቅ ሂደዴ ኟዑያቊጥዐንን ዝዯናዎች ሁኰ በፅናዴ
በዒኯዢ ህዝባዊነዲችሁን እንድዲዖቊቌገ ጥዘያችንን እናቀዛባኯን፡፡
በዏጧዖሻዔ በክኴኲችንዔ ሆነ ከክኴኲችን ውጪ በዒዙና በክኴኰ ህዝቦች ቬዔ ኟዔዴንቀቪቀቨ ዯዣካካዘ
ኟፖኯዱካ ኃይኵች እኟቧዠና እኟጇነከዖ በዏጣው ኟፖኯዱካ ዔህዳዛ ዎንዲዊ ዑና እድዴጫደ
ጥዘያችንን እያቀዖብን በኳኲ በኩኴ በቀጥዲዔ ይሁን በዯዘዋዋዘ ኟዴህነቌ/ሕሓዴን ኟፖኯዱካ ደባ
ኟዔዲቬዝፅዐ ዯኲኲኪ ኟፖኯዱካ ሃይኵችና ቡድኖች ከዕኩይ ድዛዲችሁ እንድዴቆጇቡ በጥብቅ
እያቪቧብን ድዛጅዲችን ዴፓዔ ሆነ ኟዒዙ ህዝብ ከኳኲው ኟኢዴዮጵያ ብሔዛ ብሔቧቦች ቊዛ ሆነን
ኯኢዴዮጵያ ዴዕክዙቩያዊ ንድነዴ እና ኯብሔዛ ብሔዖቧቦች እኩኴነዴ ኟዑደዖቇውን ዴቌኴ ጇናክዖን
ኟዔንቀጥኴ ዏሆኑን በድቊዑ እናዖቊቌጣኯን፡፡
ኟዴፓ ሥዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳ
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