
 

 

  

በበድድርርጅጅታታችችንን  በበግግንንቦቦትት  77  ውውስስጥጥ  የየተተፈፈጠጠረረውው  ቅቅራራኔኔናና  የየእእርርስስ  በበርርስስ  
መመወወነነጃጃጀጀሌሌ  አአሁሁንንምም  ቀቀጥጥሎሎሌሌ!!  

የየአአየየርር  ሀሀይይሌሌ  አአብብራራሪሪ  የየነነበበረረውው  የየድድርርጅጅታታችችንን  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራርር  ራራሱሱንን  
ከከሃሃሊሊፊፊነነትት  አአገገሇሇሇሇ!!  

ላላልልችችምም  ሇሇመመሌሌቀቀቅቅ  እእየየተተዘዘጋጋጁጁ  ነነውው!!  

እእነነ  ውውቤቤናና  አአንንድድነነትት  ባባደደረረባባቸቸውው  ከከፍፍተተኛኛ  ስስጋጋትት  በበሪሪጅጅንንናና  በበሃሃገገርር  የየነነበበሩሩትትንን  
የየድድርርጅጅታታችችንን  መመዋዋቅቅሮሮችች  በበማማፍፍረረስስ  የየስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚዎዎቹቹ  እእንንዲዲበበተተኑኑ  

አአድድረረገገዋዋሌሌ!!  

  

በበድድርርጅጅታታችችንን  በበግግንንቦቦትት  77  ውውስስጥጥ  የየተተፈፈጠጠረረውው  ቅቅራራኔኔ  አአሁሁንንምም  በበተተካካረረረረ  መመሌሌኩኩ  ቀቀጥጥልል  በበሃሃሊሊፊፊነነትት  የየነነበበሩሩ  አአባባሊሊትት  

ራራሳሳቸቸውውንን  ማማግግሇሇሌሌ  ጀጀምምረረዋዋሌሌ፡፡፡፡  ከከእእነነዚዚህህ  መመካካከከሌሌ  የየአአየየርር  ሀሀይይሌሌ  አአብብራራሪሪ  የየነነበበረረውውናና  ድድርርጅጅቱቱ  ከከተተመመሰሰረረተተበበትት  

ጊጊዜዜ  ጀጀምምሮሮ  በበተተሇሇያያዩዩ  የየሃሃሊሊፊፊነነትት  ቦቦታታዎዎችች  ሲሲያያገገሇሇግግሌሌግግ  የየቆቆየየውው  እእያያዩዩ  የየተተባባሇሇውው  የየድድርርጅጅታታችችንን  አአባባሌሌ  በበድድርርጅጅታታችችንን  

ውውስስጥጥ  እእያያቆቆጠጠቆቆጠጠ  የየመመጣጣውውንን  አአምምባባገገነነንንትትናና  የየሃሃሳሳብብ  አአፈፈናናንን  በበመመቃቃወወምም  ከከአአውውሮሮፓፓ  የየድድርርጅጅትት  ጉጉዳዳይይናና  የየስስራራ  

አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  አአባባሌሌነነቱቱ  እእንንዲዲሁሁምም  ከከስስዊዊድድንን  የየግግንንቦቦትት  77  የየማማእእከከሊሊዊዊ  ኮኮሚሚቴቴ  ሰሰብብሳሳቢቢነነትት  እእናና  የየህህዝዝብብ  

ግግንንኙኙነነትት  ባባሇሇደደረረባባነነቱቱ  ራራሱሱንን  ያያገገሇሇሇሇ  መመሆሆኑኑንን  በበመመግግሇሇፅፅ  ሇሇድድርርጅጅቱቱ  የየመመሌሌቀቀቂቂያያ  ደደብብዳዳቤቤ  አአቅቅርርቧቧሌሌ፡፡፡፡    

  

እእያያዩዩ  በበስስራራ  መመሌሌቀቀቂቂያያ  ደደብብዳዳቤቤውው  ከከዘዘረረዘዘራራቸቸውው  ምምክክንንያያቶቶችች  በበተተጨጨማማሪሪ  ከከወወያያኔኔ  ጋጋርር  በበጥጥቅቅምምናና  በበዝዝምምድድናና  

የየተተሳሳሰሰሩሩ  ሰሰዎዎችች  ድድርርጅጅቱቱንን  መመርርተተውው  ሇሇድድሌሌ  ሉሉያያበበቁቁ  አአይይችችለለምም  የየሚሚሌሌ  ስስሜሜትት  እእንንደደነነበበረረውውናና  በበተተሇሇይይ  ሁሁሇሇቱቱ  

ወወንንድድማማማማቾቾችች  ከከወወያያኔኔ  ጋጋርር  ያያሊሊቸቸውው  ትትስስስስርር፣፣  የየአአንንድድነነትት  ((ግግሩሩምም))  አአምምባባነነንንነነትትናና  ፈፈሊሊጭጭቆቆራራጭጭነነትት  ሲሲያያሳሳስስበበውው፣፣  

እእንንዲዲሁሁምም  የየምምክክርር  ቤቤትት  ሉሉቀቀመመንንበበርር  የየሆሆነነውው  አአዳዳ  በበሚሚሌሌ  የየኮኮድድ  ስስምም  የየሚሚጠጠራራውው  ቸቸኮኮሌሌ  ጌጌታታሁሁንን  ስስድድብብናና  ዘዘሇሇፋፋ  

እእጅጅግግ  ያያበበሳሳጨጨውው  እእንንደደነነበበረረ  ታታውውቋቋሌሌ፡፡፡፡  

  

እእያያዩዩ  ድድርርጅጅታታችችንን  ከከተተመመሰሰረረተተበበትት  ቀቀንን  ጀጀምምሮሮ  ላላትት  ተተቀቀንን  ሲሲሇሇፋፋ  እእንንዳዳሌሌነነበበረረ  ሁሁለለ  እእነነ  አአንንድድነነትት  ““ድድሮሮውውምም  

ከከወወያያኔኔ  የየተተሊሊከከ  ሰሰሊሊይይ  ነነውው፣፣  የየሚሚታታመመንን  ሰሰውው  አአሌሌነነበበረረምም፣፣  በበአአፉፉ  ታታጋጋይይ  እእንንደደሆሆነነ  ሲሲያያወወራራ  በበተተግግባባርር  ግግንን    

የየድድርርጅጅቱቱንን  ስስራራ  እእርርግግፍፍ  አአድድርርጎጎ  በበመመተተውው  የየራራሱሱንን  ህህይይወወትት  ሇሇማማመመቻቻቸቸትት  ትትምምህህርርቱቱንን  በበመመከከታታተተሌሌ  ሊሊይይ  የየነነበበረረ  

ሰሰውው  ነነውው””  እእያያለለ  እእያያብብጠጠሇሇጠጠለለትት  ነነውው፡፡፡፡  በበድድርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  የየተተፈፈጠጠረረውው  ሁሁኔኔታታ  ያያሳሳሰሰባባቸቸውው  ሁሁሇሇቱቱ  



 

 

ወወንንድድማማማማችች  የየአአቶቶ  ፅፅጌጌ  ሌሌጆጆችች  እእናና  አአንንድድነነትት  ((ግግሩሩምም))  ተተቃቃውውሞሞ  የየሚሚያያሰሰሙሙ  የየድድርርጅጅቱቱንን  አአባባሊሊትት  የየማማፈፈንንናና  

የየግግንንኙኙነነትት  መመስስመመሮሮቻቻቸቸውውንን  የየመመዝዝጋጋትት  እእርርምምጃጃ  ሲሲወወስስዱዱ  ከከከከረረሙሙ  በበኋኋሊሊ  የየድድርርጅጅታታችችንን  ዋዋናናውው  የየዲዲያያስስፖፖራራውው  

ኮኮሚሚቴቴ፣፣  የየሪሪጅጅንንናና  በበየየሃሃገገሩሩ  የየነነበበሩሩ  የየድድርርጅጅቱቱ  መመዋዋቅቅሮሮችችንን  በበማማፍፍረረስስ  ስስራራ  አአስስፈፈጻጻሚሚዎዎቹቹ  እእንንዲዲበበተተኑኑ  አአድድርርገገዋዋሌሌ፡፡፡፡    

  

እእያያዩዩነነውው  ንንጋጋቱቱ  በበሚሚሌሌ  የየኮኮድድ  ስስምም  የየሚሚታታወወቀቀውው  የየድድርርጅጅታታችችንን  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራርር  አአባባሌሌ  እእውውነነተተኛኛ  ሰሰሙሙ  አአንንተተነነህህ  

መመኩኩርርያያ  የየሚሚባባሌሌ  የየአአየየርር  ሀሀይይሌሌ  አአብብራራሪሪ  የየነነበበረረ  የየወወያያኔኔንን  ስስርርዓዓትት  ከከድድቶቶ  ከከድድርርጅጅታታችችንን  ጋጋርር  የየተተቀቀሊሊቀቀሇሇ  ሰሰውው  ሲሲሆሆንን  

በበርርካካታታ  የየድድርርጅጅታታችችንን  አአባባሊሊትት  በበእእያያዩዩ  መመሌሌቀቀቅቅ  ከከፍፍተተኛኛ  ድድንንጋጋጤጤናና  ሃሃዘዘንን  ውውስስጥጥ  ገገብብተተዋዋሌሌ፡፡፡፡    

  

እእያያዩዩ  ሇሇድድርርጅጅቱቱ  ያያቀቀረረበበውው  የየመመሌሌቀቀቂቂያያ  ደደብብዳዳቤቤ  ከከዚዚህህ  አአባባሪሪ  አአድድርርጌጌ  ሌሌኬኬሊሊችችኋኋሇሇሁሁ፡፡፡፡  ሇሇወወደደፊፊቱቱምም  ከከድድርርጅጅታታችችንን  
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