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የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ወወቅቅታታዊዊ  የየፖፖለለቲቲካካ  ሁሁኔኔታታ  እእናና  የየአአፍፍራራሽሽ  ኃኃይይሎሎችች  ጩጩኸኸትት!!  

ከከፋፋኖኖወወዲዲ  ሰሰመመራራ  

ffaannoowweeddyy@@ggmmaaiill..ccoomm    

የየሰሰውው  ልልጅጅ  መመገገኛኛ፣፣  የየጥጥንንታታዊዊ  ስስልልጣጣኔኔ  ባባሌሌበበትት  እእናና  ወወደደ  8800  የየሚሚጠጠጉጉ  የየየየራራሳሳቸቸውው  ታታሪሪክክ፣፣  

ባባህህልል፣፣  ቋቋንንቋቋ  እእናና  የየአአኗኗኗኗርር  ዘዘይይቤቤ  ያያሏሏቸቸውው  ብብሔሔሮሮችችናና  እእናና  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  ያያሏሏትት  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  

አአምምባባገገንንኑኑንን  የየደደርርግግ  ስስርርዓዓትት  በበማማስስወወገገድድ  በበአአዲዲስስ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዴዴሞሞክክራራያያዊዊ  ስስርርዓዓትት  መመጓጓዝዝ  

ከከጀጀመመረረችች  እእነነሆሆ  2266  ዓዓመመታታትትንን  ተተጉጉዛዛለለችች፡፡፡፡  በበእእነነዚዚያያ  2266  ዓዓመመታታትት  በበአአጠጠቃቃላላይይ  ከከሕሕገገ  

መመንንግግስስቱቱ  መመፅፅደደቅቅ  በበኋኋላላ  ደደግግሞሞ  በበተተለለይይ  ብብሔሔሮሮችች፣፣  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  እእናና  ህህዝዝቦቦችች  ራራሳሳቸቸውውንን  

በበራራሳሳቸቸውው  የየማማስስተተዳዳደደርር  መመብብትት  ተተጎጎናናፅፅፈፈዋዋልል፣፣  እእኩኩልልነነታታቸቸውውንንምም  ሕሕገገ  መመንንግግሰሰታታዊዊ  ዋዋስስትትናና  

አአግግኝኝቷቷልል፡፡፡፡  ፆፆታታ፣፣  ሃሃይይማማትት  ወወይይምም  የየእእምምነነትት፣፣  ቋቋንንቋቋ፣፣  ቀቀለለምም  ወወይይምም  ማማሕሕበበራራዊዊ  መመሰሰረረትት  

ያያደደረረገገ  ልልዩዩነነትትምም  ሕሕገገወወጥጥ  እእንንደደሆሆነነ  በበሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበይይፋፋ  ታታውውጇጇልል፡፡፡፡  

የየመመገገናናኛኛ  ብብዙዙሃሃንን  እእናና  የየመመረረጃጃ  ነነፃፃነነትት  እእውውንን  በበማማድድረረግግምም  ማማንንኛኛውውምም  ሰሰውው  የየመመሰሰለለውውንን  

ሐሐሳሳብብ  የየመመያያዝዝምም  ሆሆነነ  የየመመግግለለፅፅ  መመብብቱቱናና  ነነፃፃነነቱቱ  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ጥጥበበቃቃ  ተተደደርርጎጎለለታታልል፡፡፡፡  

በበዚዚህህምም  በበርርካካታታ  የየሕሕትትመመትት  እእናና  የየብብሮሮድድካካቲቲንንግግ  የየሚሚዲዲያያ  ተተቋቋማማትት  የየራራሳሳቸቸውው  ውውስስጣጣዊዊ  

ወወይይምም  ኤኤዲዲቶቶሪሪያያልል  ነነፃፃነነትት  በበጠጠበበቀቀ  መመልልኩኩ  እእየየተተንንቀቀሳሳቀቀሱሱ  ይይገገኛኛሉሉ፡፡፡፡  በበእእርርግግጥጥ  እእዚዚህህ  ላላይይ  

በበሀሀገገራራችችንን  የየሚሚዲዲያያ  ኢኢንንዱዱስስትትሪሪ  ውውስስጥጥ  አአንንድድ  መመሰሰረረታታዊዊ  ችችግግርር  እእንንዳዳለለ  አአይይካካድድምም፡፡፡፡  በበህህዝዝብብ  

ወወይይምም  በበመመንንገገስስትት  ሚሚዲዲያያ  እእናና  በበአአብብዛዛኛኛውው  የየግግልል  በበተተለለይይ  ደደግግሞሞ  በበግግልል  የየሕሕትትመመትት  ሚሚዲዲያያውው  

መመካካካካልል  ሰሰፊፊ  የየአአሰሰላላለለፍፍ  ልልዩዩነነትት  አአለለ፡፡፡፡  የየህህዝዝብብ  እእናና  የየመመንንግግስስትት  ሚሚዲዲያያውው  የየሀሀገገሪሪቱቱንን  ልልማማትት  

እእናና  ዕዕድድገገትት  በበማማስስተተዋዋወወቅቅ  እእናና  በበየየደደረረጃጃውው  የየሚሚደደረረጉጉ  ማማናናቸቸውውምም  ልልማማታታዊዊ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴዎዎችች  

በበማማሰሰራራጨጨትት  ረረገገድድ  የየተተሻሻለለ  ጥጥረረትት  በበማማድድረረግግ  ላላይይ  የየተተሻሻለለ  ጥጥረረትት  ያያደደርርጋጋሉሉ፡፡፡፡  በበእእርርግግጥጥ  

በበሀሀገገሪሪቱቱ  የየሚሚመመዘዘገገቡቡ  ስስኬኬቶቶችች  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  ከከመመዘዘገገብብ  እእናና  ከከማማስስዋዋወወቅቅ  አአንንጻጻርርምም  ከከጅጅምምርር  

የየዘዘለለለለ  አአይይደደለለምም  እእላላለለሁሁ፡፡፡፡  ምምክክንንያያቱቱ  ይይህህ  ሀሀገገርር  በበራራሱሱ  አአስስተተሳሳሰሰብብ  እእናና  የየፖፖሊሊሲሲ  አአማማራራጭጭ  

በበጣጣምም  የየሚሚያያስስገገርርሙሙ  ስስኬኬቶቶችች  የየሚሚመመዘዘገገብብበበትት  እእናና  በበአአጭጭርር  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  ከከአአስስከከፊፊ  ድድህህነነትት  

ተተላላቅቅቆቆ  እእጅጅግግ  ተተስስፋፋ  ሰሰጪጪ  የየሆሆኑኑ  ውውጤጤቶቶችች  የየተተገገኙኙበበትት  በበዚዚህህምም  ለለሌሌላላ  በበድድህህነነትት  ለለሚሚማማቅቅቁቁ  

ልልማማትትናና  ዕዕድድገገትት  ለለተተጠጠሙሙ  ህህዝዝቦቦችችምም  አአርርአአያያ  የየሚሚሆሆንን  መመንንገገድድ  የየሚሚከከተተልል  ሆሆኖኖ  ሳሳለለ  

ሚሚዲዲያያውው  ግግንን  የየዕዕለለትት  ተተዕዕለለትት  እእንንቅቅስስቃቃሴሴውው  ከከመመዘዘገገብብ  ባባለለፈፈ  ስስትትራራቴቴጂጂያያዊዊ  ፋፋይይዳዳውው  

በበሚሚያያጎጎላላ  መመልልኩኩ  እእየየሄሄደደበበትት  አአይይደደለለምምናና፡፡፡፡  በበሌሌላላምም  በበኩኩልል  የየህህዝዝብብ  እእናና  የየመመንንግግስስትት  ሚሚዲዲያያውው  
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ሀሀገገሪሪቱቱ  በበምምታታከከናናውውናናቸቸውው  የየልልማማትት፣፣  የየሰሰላላምም፣፣  የየዴዴሞሞክክራራሲሲ  እእናና  የየመመልልካካምም  አአስስታታዳዳደደርር  

ጥጥረረቶቶችች  የየሚሚያያጋጋጥጥሙሙ  የየአአፈፈፃፃፀፀምም  ስስህህተተቶቶችች  እእናና  ጥጥፋፋቶቶችች  በበማማውውጣጣትት  በበአአንንድድ  በበኩኩልል  በበቀቀጣጣይይ  

ተተመመሳሳሳሳይይ  ስስሕሕተተትት  እእንንዳዳይይፈፈጠጠርር  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ደደግግሞሞ  ጥጥፋፋትት  የየፈፈፀፀሙሙ  አአካካላላትት  በበስስርርዓዓቱቱ  

መመሰሰረረትት  ተተጠጠያያቂቂ  እእንንዲዲሆሆኑኑ  በበማማድድረረግግ  የየሀሀገገራራችችንን  የየህህዳዳሴሴ  ጉጉዞዞ  እእንንዲዲፋፋጠጠንን  ከከማማድድረረግግ  ይይልልቅቅ  

ስስሕሕተተትት  እእናና  ጥጥፋፋትት  እእያያየየ  እእንንዳዳላላየየ  መመሆሆንንንን  ይይመመርርጣጣልል፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ደደግግሞሞ  የየመመንንግግስስትትንን  ብብቻቻ  

ሳሳይይሆሆንን  የየራራሱሱንንምም  ተተኣኣኒኒነነትት  ጭጭምምርር  ጥጥያያቄቄ  እእንንዲዲነነሳሳበበትት  የየሚሚያያደደርርግግ  አአካካሄሄድድ  ነነውው  

የየመመረረጠጠውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  በበኩኩልል  በበቅቅርርቡቡ  የየተተጀጀማማመመሩሩ  አአበበረረታታችች  ስስራራዎዎችች  አአጠጠናናክክሮሮ  ከከቀቀጠጠለለ  ግግንን  

ሚሚዲዲያያውው  የየሚሚጠጠበበቅቅበበትትንን  ግግዴዴታታ  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  በበመመወወጣጣትት  የየህህዝዝቡቡንን  እእርርካካታታ  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  

የየተተሻሻለለ  እእድድልል  አአለለውው፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  በበተተቃቃራራኒኒ  ኣኣብብዛዛኛኛውው  የየግግልል  የየሕሕትትመመትት  ሚሚዲዲያያውው  ደደግግሞሞ  የየመመንንግግስስትትንን  ስስኬኬትት  ለለማማየየትት  

እእናና  ለለመመስስማማትት  ፈፈቃቃደደኛኛ  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  የየሀሀገገሩሩንን  ስስኬኬትት  መመመመዝዝገገብብ  እእንንደደውውርርደደትት  የየሚሚቆቆጥጥርር  

እእናና  ይይልልቁቁንንምም  በበአአፋፋፃፃፀፀምም  የየሚሚታታዩዩ  ጥጥቃቃቅቅንን  ስስሕሕተተቶቶችችንን  ከከሚሚገገባባ  በበላላይይ  በበማማጋጋነነንን  ላላይይ  

የየተተጠጠመመደደ  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  አአለለፍፍ  ብብሎሎምም  የየፈፈጠጠራራ  ወወሬሬዎዎችችንን  በበማማምምረረትት  ጭጭምምርር  ህህዝዝቡቡ  በበተተለለይይ  

ደደግግሞሞ  ወወጣጣቱቱንን  በበማማደደናናገገርር  ላላይይ  የየተተጠጠመመደደ  የየግግልል  ሕሕትትመመትት  ሚሚዲዲያያ  ቀቀላላልል  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  

በበተተለለይይ  በበምምርርጫጫ  22000077ዓዓ..ምም  አአካካባባቢቢ  የየታታዩዩ  በበግግላላጭጭ  አአብብዮዮትት  የየመመቀቀስስቀቀስስ  እእናና  ሕሕገገ  መመንንስስታታዊዊ  

ስስርርዓዓቱቱንን  የየማማፍፍረረስስ  ግግልልፅፅ  ዘዘመመቻቻ  የየግግልል  የየሕሕትትመመትት  ሚሚዲዲያያውው  ምምንን  ያያህህልል  በበፅፅንንፈፈኛኛውው  መመንንገገድድ  

እእየየተተጓጓዘዘ  እእንንደደሆሆነነ  የየሚሚያያሳሳይይ  ነነውው፡፡፡፡    እእዚዚህህ  ላላይይ  ቁቁጥጥራራቸቸውው  ጥጥቂቂትት  ቢቢሆሆንንምም  የየሚሚዲዲያያ  የየሙሙያያ  

ስስነነ--ምምግግባባርር  በበሚሚፈፈቅቅደደውው  ልልክክ  ስስኬኬትትንንምም  ውውድድቀቀትትንንምም  ሚሚዛዛናናዊዊ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  ለለማማቅቅረረብብ  

የየሚሚሞሞክክሩሩ  የየግግልል  የየሕሕትትመመትት  ውውጤጤቶቶችች  እእንንዳዳሉሉ  ግግንን  ሳሳልልጠጠቅቅስስ  አአላላልልፍፍምም፡፡፡፡  

እእናናምም  የየመመንንግግስስትት  ወወይይምም  የየህህዝዝብብ  ሚሚዲዲያያ  በበአአንንድድ  ጫጫፍፍ  የየግግልል  በበተተለለይይ  ደደግግሞሞ  የየግግልል  

የየሕሕትትመመትት  ሚሚዲዲያያውው  ደደግግሞሞ  በበሌሌላላኛኛውው  ጫጫፍፍ  በበተተፃፃራራራራኒኒነነትት  በበመመቆቆምም  ህህዝዝቡቡ  ማማግግኘኘትት  

የየሚሚገገባባውውንን  ትትክክክክለለኛኛ  እእናና  ሚሚዛዛናናዊዊ  መመረረጃጃ  እእንንዳዳያያገገኝኝ  ከከዚዚያያ  አአለለፍፍ  ብብሎሎምም  በበተተሳሳሳሳተተ  መመረረጃጃ  

እእንንዲዲደደናናገገርር  በበተተለለይይ  የየግግልል  የየሕሕትትመመትት  ሚሚዲዲያያውው  አአስስተተዋዋፅፅኦኦ  ከከፍፍተተኛኛ  ነነውው  ማማለለትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

እእነነዚዚህህ  ማማዶዶ  ለለማማዶዶ  የየቆቆሙሙ  የየሚሚመመስስሉሉ  የየሚሚዲዲያያውው  አአካካላላትት  በበምምህህዳዳሩሩ  ላላይይ  ማማበበርርከከትት  

የየሚሚገገባባቸቸውው  አአወወንንታታዊዊ  አአስስተተዋዋፅፅኦኦ  የየተተሟሟላላ  እእንንዳዳይይሆሆንን  እእደደረረጉጉ  ቢቢሆሆንንምም  ዴዴሞሞክክራራሲሲውው  ግግንን  

ከከጊጊዜዜ  ወወደደ  ጊጊዜዜ  እእየየተተሻሻሻሻለለ  ነነውው፡፡፡፡  እእንንዲዲያያውውምም  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ዴዴሞሞክክራራሲሲ  ገገናና  በበለለጋጋ  ዕዕድድሜሜ  

ላላይይ  የየሚሚገገኝኝ  እእናና  አአሁሁንን  ብብዙዙ  ርርቀቀትት  መመጓጓዝዝ  የየሚሚጠጠበበቅቅበበትት  ቢቢሆሆንንምም  ከከዕዕድድሜሜውው  በበላላይይ  ብብዙዙ  
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ርርቀቀትት  በበመመራራመመድድ  በበዚዚችች  በበገገርር  ከከልልማማቱቱ  ያያልልተተናናነነሰሰ  ስስኬኬትት  የየተተገገኘኘበበትት  ስስለለመመሆሆኑኑ  ግግንን  

የየሚሚያያከከራራክክርር  አአይይደደለለምም፡፡፡፡    

የየመመደደረረጃጃትት  መመብብትትናና  ነነፃፃነነትት  በበተተመመለለከከተተምም  እእንንደደሁሁ  ማማንንኛኛውውምም  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊ  ዜዜጋጋ  ሕሕገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ስስርርዓዓቱቱንን  ባባከከበበረረ  መመልልኩኩ  በበሕሕጋጋዊዊ  መመንንገገድድ  ለለፈፈለለገገውው  ዓዓላላማማ  መመደደራራጀጀትት  

እእንንደደሚሚችችልል  በበሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተደደነነገገገገ  እእናና  በበተተግግባባርርምም  ብብዙዙ  ዕዕድድገገትት  እእያያሳሳየየ  ያያለለ  ነነውው፡፡፡፡  

ለለዘዘመመናናትት  በበሀሀገገራራችችንን  የየፖፖለለቲቲካካ  ታታሪሪክክ  ውውስስጥጥ  ዜዜጎጎችች  በበነነፃፃትት  የየሚሚደደራራጁጁበበትት  እእናና  ሐሐሳሳባባቸቸውውንን  

በበተተደደራራጀጀ  መመንንገገድድ  ማማቅቅረረብብ  የየሚሚችችሉሉበበትት  ዕዕድድልል  ስስላላልልነነበበራራቸቸውውምም  በበተተለለይይ  በበፖፖለለቲቲካካ  

ፓፓርርቲቲዎዎችች  የየታታየየውው  የየመመደደራራጀጀትት  ሁሁኔኔታታ  በበጣጣምም  ሰሰፊፊ  ነነውው፡፡፡፡  አአንንዳዳንንዴዴ  የየፓፓርርቲቲዎዎቹቹ  ቁቁጥጥርር  

እእስስከከ  9900  የየሚሚደደርርሰሰውውምም  በበሀሀገገራራችችንን  ያያንን  ያያህህልል  ለለፓፓርርቲቲዎዎችች  መመራራራራቅቅ  ሰሰፊፊ  አአጀጀንንዳዳ  ስስላላለለ  

የየተተፈፈጠጠሩሩ  ፓፓርርቲቲዎዎችች  ሳሳይይሆሆንን  ለለዘዘመመናናትት  ፀፀንንቶቶ  የየቆቆየየውውንን  ክክልልከከላላ  ሲሲነነሳሳ  ሁሁሉሉምም  በበየየፊፊናናውው  

ለለመመደደራራጀጀትት  ካካለለውው  ፍፍላላጎጎትት  የየመመነነጨጨ  ሊሊሆሆንን  እእንንደደምምችችልል  የየዚዚህህ  ፅፅሑሑፍፍ  አአዘዘጋጋጅጅ  ይይገገነነዘዘባባልል፡፡፡፡  

ያያምም  ሆሆነነ  ይይህህ  ግግንን  ከከዴዴሞሞክክራራሲሲውው  ለለጋጋነነትት  የየሚሚመመነነጩጩ  መመለለስስተተኛኛ  ውውስስንንነነቶቶችች  እእንንዳዳሉሉ  እእናና  

የየመመድድብብለለ  ፓፓርርቲቲ  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ስስርርዓዓቱቱ  በበቀቀጣጣይይነነትት  መመጎጎልልበበትት  ያያለለበበትት  ቢቢሆሆንንምም  እእንንደደ  

ስስርርዓዓትት  ግግንን  በበተተሻሻለለ  ሁሁኔኔታታ  ወወደደፊፊትት  እእየየገገሰሰገገሰሰ  ያያለለ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ስስርርዓዓትት  

በበመመሆሆኑኑ  ላላይይ  ክክርርክክርር  የየሚሚነነሳሳበበትት  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  

በበእእርርግግጥጥ  ሁሁሉሉምም  የየፖፖለለቲቲካካ  ፓፓርርቲቲዎዎችች  ተተመመሳሳሳሳይይ  የየሆሆነነ  ህህዝዝባባዊዊ  ኃኃፊፊነነትት  ተተስስምምቷቷቸቸውው  

የየሀሀገገሪሪቱቱንን  ብብሔሔራራዊዊ  ጥጥቅቅምም  በበማማስስጠጠበበቅቅ  እእናና  በበሉሉአአላላዊዊነነትት  ላላይይ  የየጋጋራራ  አአስስተተሳሳሰሰብብ  ፈፈጥጥረረዋዋልል  

ማማለለትት  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  በበዚዚህህምም  አአንንዳዳንንድድ  የየፖፖለለቲቲካካ  ፓፓርርቲቲዎዎችች  የየህህዝዝቡቡንን  መመሰሰረረታታዊዊ  ጥጥቅቅምም  እእናና  

ፍፍላላጎጎትት  እእንንዲዲሁሁምም  የየሀሀገገሪሪቱቱ  ዘዘላላቂቂ  ህህለለውውናና  ጭጭምምርር  ለለአአደደጋጋ  አአሳሳልልፈፈውው  እእስስከከመመስስጠጠትት  

ይይደደርርሳሳሉሉ፡፡፡፡  ፅፅንንፈፈኝኝነነትት  እእናና  ሁሁከከትት  በበመመፍፍጠጠርር  እእንንዲዲሁሁምም  በበተተለለያያዩዩ  ምምክክንንያያቶቶችች  የየሚሚነነሱሱ  

መመለለስስተተኛኛ  ግግጭጭቶቶችች  ተተባባብብሰሰውው  እእንንዲዲቀቀጥጥሉሉ  ወወይይምም  እእንንዳዳይይረረግግቡቡ  አአልልመመውውምም  ይይሰሰራራሉሉ፡፡፡፡  ፀፀረረ  

ኢኢትትዮዮጵጵ  አአቋቋምም  ካካላላቸቸውው  የየውውጭጭ  አአካካላላትት  በበመመተተባባበበርርምም  በበሀሀገገራራቸቸውው  ላላይይ  ታታሪሪክክ  የየማማይይሽሽረረውው  

ክክህህደደትት  እእስስከከመመፈፈፀፀምም  አአይይመመለለሱሱምም፡፡፡፡    

በበተተለለይይ  በበውውጭጭ  ሀሀገገራራትት  የየሚሚገገኙኙ  አአንንዳዳንንድድ  የየዲዲያያስስፖፖራራ  አአደደረረጃጃጀጀቶቶችች  እእማማ  በበገገዛዛ  ሃሃገገራራቸቸውው  

ጦጦርርነነትት  በበማማወወጅጅ  እእናና  የየህህዝዝቡቡንን  የየተተረረጋጋጋጋ  ኑኑሮሮ  በበማማደደፍፍረረስስ  ለለዘዘመመናናትት  ተተከከባባብብረረውው  እእናና  

ተተቻቻችችለለውው  በበኖኖሩሩ  ህህዝዝቦቦችች  መመካካከከልል  ዘዘላላቂቂ  እእናና  የየማማይይሽሽርር  ቁቁርርሾሾ  እእንንዲዲፈፈጠጠርር  ያያለለ  የየሌሌለለ  

የየፈፈጠጠራራ  ወወሬሬንን  እእያያመመነነጩጩ  ህህዝዝቡቡንን  እእርርስስ  በበራራሱሱ  እእንንዲዲባባላላ  ሆሆንን  ብብለለውው  የየሚሚሰሰሩሩ  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

በበዚዚህህ  ብብቻቻ  ሳሳይይታታቀቀቡቡምም  ማማንንኛኛውው  እእርርዳዳታታ  ወወደደ  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  እእንንዳዳይይገገባባ  የየመመከከልልከከልል  ዓዓቅቅሙሙናና  
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ብብቃቃቱቱ  ባባይይኖኖራራቸቸውውምም  የየመመከከልልከከልል  ዓዓቅቅምም  አአለለውው  ብብለለውው  ለለሚሚያያምምኑኑትት  የየውውጭጭ  ኃኃይይልል  እእርርዳዳታታ  

ወወደደ  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  እእንንዳዳይይገገባባ  እእናና  በበዚዚህህምም  የየዕዕለለትት  ምምግግብብ  ፈፈላላጊጊ  ዜዜጋጋ  ጭጭምምርር  ምምንንምም  ዓዓይይነነትት  

የየእእህህልል  እእርርዳዳታታ  እእንንዳዳያያገገኝኝ  ያያደደናናቅቅፉፉልልኛኛልል  የየሚሚሉሉትትንን  ሁሁሉሉ  ከከማማድድረረግግ  አአይይመመለለሱሱምም፡፡፡፡  የየዚዚህህ  

አአባባባባልል  ትትክክክክለለኛኛነነትት  ለለመመረረዳዳትት  ሀሀገገሪሪቱቱ  በበ22000088ዓዓ..ምም  ገገጥጥሟሟትት  የየነነበበረረውውንን  አአስስከከፊፊ  ድድርርቅቅ  ወወደደ  

ርርሃሃብብ  እእንንዳዳይይቀቀየየርር  እእናና  በበዚዚያያምም  የየዜዜጎጎቿቿንን  ህህይይወወትት  እእንንዳዳይይቀቀጠጠፍፍ  ላላይይ  ታታችች  በበምምትትልልበበትት  ጊጊዜዜ  

በበውውጭጭ  ሀሀገገራራትት  ሆሆነነውው  የየሞሞቀቀ  ኑኑሮሮ  የየሚሚኖኖሩሩትት  አአንንዳዳንንድድ  የየዲዲያያስስፖፖራራ  አአደደረረጃጃጀጀቶቶችች  እእናና  

ግግለለሰሰቦቦችች  የየእእህህልል  እእርርዳዳታታ  ወወደደ  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  እእንንዳዳይይገገባባ  ለለማማድድረረግግ  ከከፍፍተተውውትት  የየነነበበረረ  ዘዘመመቻቻ  

ማማስስታታወወስስ  ብብቻቻ  ከከበበቂቂ  በበላላይይ  ነነውው፡፡፡፡  

ባባለለፉፉትት  ሁሁለለትት  ዓዓመመታታትት  በበሀሀገገሪሪቱቱ  የየተተፈፈጠጠረረውው  የየሰሰላላምም  መመደደፍፍረረስስ  ሁሁኔኔታታ  ለለመመፍፍታታ  የየሀሀገገራራችችንን  

ህህዝዝቦቦችች  እእናና  መመንንግግሰሰትት  በበሚሚደደርርጉጉትት  ያያለለሰሰለለሰሰ  ጥጥረረትት  ላላይይምም  እእነነዚዚህህ  በበሀሀገገርር  ውውስስጥጥ  እእናና  በበውውጭጭ  

የየሚሚገገኙኙ  አአፍፍራራሽሽ  ኃኃይይሎሎችች  የየሚሚያያራራመመዱዱትት  አአቋቋምምምም  እእንንዲዲሁሁ  ለለትትዝዝብብትት  የየሚሚዳዳርርግግ  ነነውው፡፡፡፡  

ሀሀገገሪሪቱቱ  በበወወቅቅታታዊዊነነቱቱ  ሊሊታታይይ  የየሚሚችችልል  እእናና  በበይይዘዘትትምም  ጊጊዝዝያያዊዊ  የየሆሆነነ  ችችግግርር  እእንንደደገገጠጠማማትት  

የየሚሚሸሸፋፋፈፈንን  ጉጉዳዳይይ  እእንንዳዳልልሆሆነነ  ሁሁሉሉምም  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊ  የየሚሚገገነነዘዘበበውው  እእውውነነታታ  ነነውው፡፡፡፡  እእነነዚዚህህ  

ጊጊዝዝዊዊ  የየሆሆኑኑ  ችችግግሮሮችች  ፈፈትትቶቶ  የየሀሀገገሪሪቱቱንን  ቀቀጣጣይይ  ዕዕድድገገትት  እእንንዲዲቀቀላላተተፍፍ  የየበበኩኩላላቸቸውውንን  አአስስተተዋዋፅፅኦኦ  

ለለማማድድረረግግ  ከከመመረረባባረረብብ  ይይልልቅቅ  መመንንግግስስትት  ተተዳዳክክሟሟልል  በበሚሚልል  ባባትትሪሪውው  ባባለለቀቀበበትት  ካካልልኩኩሌሌተተርር  

በበተተሰሰራራ  ሒሒሳሳብብ  ችችግግሩሩንን  ወወደደማማባባባባስስ  አአዘዘንንብብለለዋዋልል፡፡፡፡  በበውውጭጭ  ያያሉሉትት  ፅፅንንፈፈኛኛ  የየዲዲያያስስፖፖራራ  

አአባባላላትት  እእናና  አአደደረረጃጃቶቶችችምም  መመንንግግስስትት  አአልልቆቆለለታታልል፣፣  ውውድድቀቀቱቱ  ለለማማፋፋጠጠንንምም  ብብሔሔርር  ላላይይ  

ያያነነጣጣጠጠረረ  የየትትግግልል  ስስልልትት  በበመመለለኮኮስስ  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  እእርርስስ  በበርርሳሳቸቸውው  እእንንዲዲባባሉሉ  እእናና  አአለለፍፍ  

ብብለለውውምም  ኢኢሳሳትት  በበግግላላጭጭ  እእንንዳዳወወጀጀውው  በበአአንንድድ  ብብሔሔርር  ላላይይ  የየዘዘርር  ማማጥጥፋፋትት  አአጀጀንንዳዳ  

እእስስከከማማቀቀንንቀቀንን  ደደርርሰሰዋዋልል፡፡፡፡  

በበሀሀገገርር  ውውስስጥጥ  የየሚሚገገኙኙ  አአንንዳዳንንድድ  የየፖፖለለቲቲካካ  ፓፓርርቲቲዎዎችች  ደደግግሞሞ  በበአአንንድድ  በበኩኩልል  የየፖፖለለቲቲካካ  

ምምህህዳዳሩሩ  ጠጠቧቧልል  የየሚሚልል  ከከዛዛሬሬ  ምምናናምምንን  ዓዓመመትት  ተተፅፅፎፎ  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  የየላላኪኪዎዎቻቻቸቸውው  ስስንንኝኝ  

እእንንደደያያዙዙ  ያያዙዙኝኝ  ልልቀቀቁቁኝኝ  ይይላላሉሉ፡፡፡፡  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ደደግግሞሞ  ገገዥዥውው  ፓፓርርቲቲ  ከከማማንንኛኛውውምም  በበሰሰላላማማዊዊ  

እእናና  በበሕሕጋጋዊዊ  መመንንገገድድ  የየሚሚንንቀቀሳሳቀቀስስ  የየፖፖለለቲቲካካ  ፓፓርርቲቲ፣፣  ሲሲቪቪክክ  ማማሕሕበበራራትት  እእናና  ምምሁሁራራንን  ጋጋርር  

ለለመመወወያያየየትት፣፣  ለለመመደደራራደደርር  እእናና  ለለመመከከራራከከርር  እእፈፈልልጋጋለለሁሁ  ብብሎሎ  ያያቀቀረረበበውውንን  ጥጥሪሪ  ተተቀቀብብለለውው  

በበጠጠረረጴጴዛዛ  ዙዙሪሪያያ  ሆሆነነውው  ጥጥንንካካሬሬውውንን  ለለማማጎጎልልበበትት  እእናና  አአለለ  የየሚሚሉሉትትንን  ድድክክመመትት  ደደግግሞሞ  ለለማማረረምም  

አአስስተተዋዋፅፅኦኦ  ከከማማድድረረግግ  ይይልልቅቅ  የየተተከከፈፈተተውውንን  በበርርናና  መመስስኮኮትት  ረረግግጠጠውው  በበመመውውጣጣትት  ራራሳሳቸቸውውንን  

ከከድድርርድድርር  ሂሂደደቱቱ  ያያገገላላሉሉ፡፡፡፡  ለለምምንን  በበድድርርድድሩሩ  አአትትቀቀጥጥሉሉምም  ተተብብለለውው  ሲሲጠጠየየቁቁ  ደደግግሞሞ  እእኛኛ  
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ዋዋነነኞኞቹቹ  ተተቃቃዋዋሚሚዎዎችች  ስስለለሆሆንንንን  ከከሌሌሎሎችች  ተተቃቃዋዋሚሚዎዎችች  ጋጋርር  አአብብረረንን  መመቀቀመመጥጥ  አአንንችችልልምም፤፤  

ኢኢህህአአዴዴግግ  እእኛኛንን  እእንንደደ  ዋዋነነኛኛ  ተተቃቃዋዋሚሚ  መመቀቀበበልል  አአለለበበትት፣፣  የየሌሌሎሎችች  ፓፓርርቲቲዎዎችች  ፍፍላላጎጎትት  ግግንን  

እእኛኛ  መመወወከከልል  አአለለብብንን  ይይላላሉሉ፡፡፡፡  በበሀሀገገሪሪቱቱ  የየፖፖለለቲቲካካ  ምምህህዳዳርር  ጠጠቧቧልል  ብብሎሎ  ለለክክስስናና  ለለውውንንጀጀላላ  

የየሚሚጣጣደደፍፍ  የየፖፖለለቲቲካካ  ፓፓርርቲቲ  በበምምንን  ሒሒሳሳብብ  የየሌሌሎሎችች  ፓፓርርቲቲዎዎችች  እእኩኩልልነነትት  ለለመመቀቀበበልል  

እእንንደደሚሚከከብብደደውው  እእናና  የየሌሌሎሎችች  ፓፓርርቲቲዎዎችች  ፍፍላላጎጎትት  እእናና  ጥጥቅቅምም  በበእእኔኔ  በበኩኩልል  ይይደደርርሳሳቸቸዋዋልል  

የየሚሚልል  ከከውውጫጫሌሌ  ውውልል  አአንንቀቀፅፅ  1177  የየተተቀቀዳዳ  የየሚሚመመስስልል  የየጭጭቆቆናና  ቀቀመመርር  በበመመውውሰሰድድ  እእዴዴትት  

አአድድርርጎጎ  የየፖፖለለቲቲካካ  ምምህህዳዳሩሩንን  እእንንደደሚሚያያሰሰፋፋ  ግግንን  ያያስስተተዛዛዝዝባባልል፡፡፡፡    

  እእነነዚዚህህ  ከከውውስስጥጥምም  ከከውውጭጭ  ያያሉሉ  አአፍፍራራሽሽ  ኃኃይይሎሎችች  ዓዓላላመመቸቸውው  አአንንድድ  እእናና  አአንንድድ  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  

መመምምጫጫ  መመንንገገዱዱ  እእናና  ተተገገቢቢነነቱቱ  ምምንን  ይይሁሁንን  ምምንን  ስስልልጣጣንን፡፡፡፡  የየዘዘርር  ማማጥጥፋፋትት  ዘዘመመቻቻ  በበይይፋፋ  

በበማማወወጅጅ  ብብሔሔርር  ከከብብሔሔርር  ጋጋርር  እእያያጋጋጩጩምም  ቢቢሆሆንን  ስስልልጣጣንን፡፡፡፡  በበአአንንድድ  በበኩኩልል  ሀሀገገሪሪቱቱ  ዕዕድድገገትት  

የየቁቁጥጥርር  ጨጨዋዋታታ  ነነውው፤፤  ዕዕድድገገትት  የየለለምም፣፣  ስስለለሆሆንንምም  የየተተደደሻሻለለ  እእድድገገትት  የየምምናናመመጣጣ  እእኛኛውው  

ስስለለሆሆንንንን  ኢኢህህአአዴዴግግ  ስስልልጣጣኑኑንን  ይይልልቀቀቅቅ  እእያያሉሉ  ይይጮጮኻኻሉሉ፡፡፡፡  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ግግንን  በበልልማማትት  

ተተቋቋማማትት  ላላይይ  አአነነጣጣጥጥረረውው  እእንንዲዲወወድድሙሙ  ያያደደርርጋጋሉሉ፡፡፡፡    ልልማማትት  የየለለምም  ወወይይምም  ይይተተሻሻለለ  ልልማማትት  

እእናናመመታታለለንን  የየሚሚልል  አአካካልል  በበምምንን  ሒሒሳሳብብ  ነነውው  የየልልማማትት  ተተቋቋምም  የየሚሚያያወወድድመመውው  እእናና  ልልማማትት  

እእንንዳዳይይከከናናወወንን  የየሚሚያያደደናናቅቅፈፈውው፡፡፡፡  እእነነዚዚህህ  አአካካላላትት  በበአአንንድድ  በበኩኩልል  ለለወወጣጣቱቱ  የየስስራራ  ዕዕድድልል  

እእንንፈፈጥጥርርልልሃሃለለንን  እእያያሉሉ  ሲሲያያደደናናግግሩሩትት  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ደደግግሞሞ  ለለበበርርካካታታ  ሺሺዎዎችች  የየስስራራ  እእድድልል  

የየፈፈጠጠሩሩ  የየልልማማትት  ተተቋቋማማትት  ያያወወድድማማሉሉ፡፡፡፡  የየስስራራ  ዕዕድድልል  ለለመመፍፍጠጠርር  ጥጥረረትት  የየሚሚያያደደርርግግ  አአካካልል  

ታታድድያያ  በበምምንን  ሒሒሳሳብብ  ነነውው  የየስስራራ  ዕዕድድልል  የየፈፈጠጠሩሩ  ተተቋቋማማትትንን  ለለማማጥጥፋፋትት  በበእእሳሳትት  

የየሚሚጫጫወወተተውው፡፡፡፡  ደደግግሞሞስስ  ለለወወጣጣቱቱ  የየስስራራ  እእድድልል  በበመመፍፍጠጠርር  የየተተሻሻለለ  ህህይይወወትት  እእንንዲዲኖኖርርህህ  

አአደደርርጋጋለለሁሁ  የየሚሚለለውው  አአካካልል  ወወጣጣቱቱ  ወወደደ  ሁሁከከትትናና  ብብጥጥብብጥጥ  ገገብብቶቶ  የየራራሱሱንን  እእናና  የየሌሌሎሎችችንን  

ህህይይወወትት  እእንንዲዲያያመመሰሰቃቃቅቅልል  ትትእእዛዛዝዝ  መመስስጠጠቱቱንን  በበምምንን  ሒሒሳሳብብ  ነነውው!!  ለለዚዚህህምም  ነነውው  የየእእነነዚዚህህ  

ኣኣካካላላትት  አአልልፋፋናና  ኦኦሜሜጋጋ  ስስልልጣጣንን  መመያያዝዝ  እእናና  በበኋኋላላ  ከከስስልልጣጣንን  እእናናገገኛኛለለንን  የየሚሚሉሉትትንን  ጥጥቅቅምም  

ማማጋጋበበስስ  እእንንጂጂ  ለለማማንንምም  አአይይደደለለምም፤፤  ስስሌሌታታቸቸውውምም  ባባትትሪሪውው  ባባለለቀቀበበትት  የየሒሒሳሳብብ  ማማሽሽንን  የየተተሰሰራራ  

ነነውው  እእሚሚለለውው፡፡፡፡    

እእነነዚዚህህ  አአካካላላትት  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  ያያጋጋጠጠማማትት  ወወቅቅታታዊዊ  ፈፈተተናና  ጊጊዝዝያያዊዊ  መመሆሆኑኑ  እእናና  የየሀሀገገሪሪቱቱ  

መመሰሰረረታታዊዊ  መመገገለለጫጫ  ግግንን  ብብሩሩህህ  ተተስስፋፋ  ያያላላትት  ሀሀገገርር  እእንንደደሆሆነነችችምም  ለለመመገገንንዘዘብብምም  አአልልፈፈለለጉጉምም፡፡፡፡  

ይይህህ  እእንንዳዳለለሆሆኖኖ  ስስርርዓዓቱቱ  ችችግግርር  ሲሲገገጥጥመመውው  በበምምንን  ያያህህልል  ብብቃቃትትናና  ዲዲሲሲፕፕልልንን  እእንንደደሚሚወወጣጣውውምም  

ከከእእስስካካሁሁንን  ተተሞሞክክሮሮውው  ለለመመገገንንዘዘብብ  አአልልፈፈለለጉጉምም፡፡፡፡  ደደሮሮ  ቢቢታታልልምም  ጥጥሬሬዋዋንን  አአይይደደልል  ብብሂሂሉሉስስ!!  
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ሌሌላላውው  ይይቅቅርር  እእናና  መመንንገገስስትት  እእናና  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  በበ22000088ዓዓ..ምም  የየገገጠጠሟሟቸቸውው  ከከባባድድ  ድድርርቅቅ  

በበውውስስጥጥ  ዓዓቅቅሞሞቻቻቸቸውው  እእንንዴዴትት  እእንንደደተተወወጡጡትት  እእናና  ድድርርቁቁንን  ተተክክትትሎሎ  የየተተፈፈጠጠረረውውንን  ሁሁኔኔታታ  

እእንንዴዴትት  ማማርርገገብብ  እእንንደደቻቻሉሉ  እእንንኳኳንን  መመመመልልከከትት  አአይይቻቻላላቸቸውውምም፡፡፡፡  ቀቀበበሮሮ  በበሬሬውው  እእንንትትኑኑንን  

ይይጥጥልልልልኛኛልል  ብብላላ  ሲሲትትከከተተለለውው  እእንንደደዋዋለለችች  ሁሁሉሉ  እእነነዚዚህህ  አአካካላላትትምም  ኢኢህህአአዴዴግግንን  በበፖፖሊሊሲሲ  

ይይሁሁንን  የየተተሻሻለለ  ሐሐሳሳብብ  በበማማቅቅረረብብ  እእንንደደማማይይገገዳዳደደሩሩትት  ልልቦቦናናቸቸውው  ስስለለሚሚያያውውቅቅ  የየውውጭጭ  ሀሀገገርር  

መመንንግግስስታታትት  ወወይይምም  በበኢኢትትዮዮጵጵያያ  ዕዕድድገገትት  ላላይይ  አአወወንንታታዊዊ  አአመመለለካካከከትት  የየሌሌላላቸቸውው  የየኒኒዮዮ--

ሊሊበበራራልል  ተተቋቋማማትት  የየኢኢትትዮዮጵጵያያንን  መመንንግግስስትት  እእንንዲዲያያወወርርዱዱላላቸቸውው  በበተተለለያያዩዩ  መመንንገገዶዶችች  

ሲሲማማፀፀመመኑኑ  እእየየታታዘዘብብናናቸቸውው  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህምም  ከከኢኢህህአአዴዴግግ  የየእእስስካካሁሁንን  ጉጉዞዞ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  

ከከኢኢጥጥዮዮጵጵያያ  የየረረዥዥምም  ዘዘመመናናትት  የየነነፃፃነነትት  እእናና  አአይይበበገገሬሬነነትት  ታታሪሪክክ  እእንንኳኳንን  አአንንዲዲትት  ገገፅፅ  ለለማማየየትት  

የየፈፈለለጉጉ  አአይይመመስስሉሉምም፡፡፡፡  

በበሌሌላላምም  በበኩኩልል  እእነነዚዚህህ  አአካካላላትት  ሀሀገገሪሪቱቱ  አአሁሁንን  የየገገጠጠማማትትንን  ጊጊዝዝያያዊዊ  ፈፈተተናና  ሁሁሉሉምም  በበፈፈጣጣንን  

ኢኢኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  ዕዕድድገገትት  ላላይይ  አአልልፈፈውው  አአሁሁንን  በበተተሻሻለለ  የየብብልልፅፅግግናና  ደደረረጃጃ  ላላይይ  የየሚሚገገኙኙ  በበርርካካታታ  

የየምምስስራራቅቅ  ኤኤዥዥያያ፣፣  የየላላቲቲንን  አአሜሜሪሪካካ  እእናና  እእንንደደነነ  ቱቱርርክክ  የየመመሳሳሳሳሉሉ  የየመመካካከከለለኛኛውው  ኤኤዥዥያያ  

ሀሀገገራራትት  በበተተለለየየዩዩ  ወወቅቅቶቶችች  ከከገገጠጠሟሟቸቸውው  ተተመመሳሳሳሳይይ  የየሆሆኑኑ  ቀቀውውሶሶችች  ጋጋርር  ብብዙዙምም  ያያልልተተለለየየ  

እእንንደደሆሆነነ  መመስስማማትት  አአይይፈፈልልጉጉምም፡፡፡፡  እእውውነነታታውው  ግግንን  በበተተለለይይ  ቻቻይይናና  እእ..አአ..አአ  ከከ11996666  እእስስከከ  

11997766  እእናና  ኮኮሪሪያያ  ደደግግሞሞ  እእ..አአ..አአ  በበ11999977  የየገገጠጠማማቸቸውው  ፈፈተተናናዎዎችች  የየችችግግሮሮቹቹ  ቅቅርርፅፅ  የየተተለለያያዩዩ  

ቢቢመመስስሉሉምም  በበይይዘዘትት  ግግንን  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  አአሁሁንን  ከከገገጠጠማማትት  ችችግግርር  ጋጋርር  በበእእጅጅጉጉ  ተተመመሳሳሳሳይይ  

መመሆሆናናቸቸውውንን  ነነውው፡፡፡፡  

ለለማማጠጠቃቃለለልል  ያያህህልል  አአሁሁንን  በበሀሀገገራራችችንን  የየሚሚታታየየውው  ፈፈተተናና  ጊጊዝዝያያዊዊ  እእናና  ከከመመንንግግስስትት  እእናና  ከከህህዝዝብብ  

ዓዓቅቅምም  በበላላይይ  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  መመንንግግስስትት፣፣  ገገዥዥውው  ፓፓርርቲቲ  እእናና  መመላላውው  የየሀሀገገራራችችንን  ህህዝዝቦቦችችምም  አአሁሁንን  

የየገገጠጠማማቸቸውው  ፈፈተተናና  በበድድልል  በበመመወወጣጣትት  የየሀሀገገሪሪቱቱንን  ህህዳዳሴሴ  እእውውንን  ለለማማድድረረግግ  እእየየተተረረባባረረቡቡ  

እእንንደደሆሆነነ  ሀሀገገርር  ውውስስጥጥ  ያያለለንን  ሰሰዎዎችች  በበውውልል  የየምምንንገገነነዘዘበበውው  እእውውነነታታ  ነነውው፡፡፡፡  እእዚዚህህምም  እእዚዚያያምም  

የየሚሚያያጋጋጥጥሙሙንን  ችችግግሮሮችች  እእየየፈፈታታንን፣፣  እእዚዚህህምም  እእዚዚያያምም  የየሚሚፈፈጠጠሩሩ  ስስህህተተቶቶችችንንምም  እእያያረረምምንን  

አአሁሁንንምም  በበስስኬኬትት  ጎጎዳዳናና  የየመመሄሄዳዳችችንን  ምምስስጢጢርርምም  ስስርርዓዓቱቱ  ራራሱሱንን  በበራራሱሱ  የየማማረረምም  ብብቃቃቱቱ  

በበመመሰሰረረቱቱ  ያያልልጠጠፋፋ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚያያረረጋጋግግጥጥ  ነነውው፡፡፡፡  አአሁሁንን  ደደግግሞሞ  ባባለለፉፉትት  ዓዓመመታታትት  በበገገዥዥውው  

ፓፓርርቲቲ  ወወይይምም  በበተተለለያያዩዩ  የየመመንንግግሰሰትት  መመዋዋቅቅሮሮችች  የየተተፈፈጠጠሩሩ  ችችግግሮሮችችንን  በበዝዝርርዝዝርር  በበመመለለየየትት  

እእናና  በበተተለለዩዩትት  ልልክክምም  ወወደደተተግግባባርር  በበመመግግባባትት  የየሀሀገገራራችችንን  ዕዕድድገገትት  ይይበበልልጥጥ  ተተጠጠናናክክሮሮ  

ለለማማስስቀቀጠጠልል  በበሚሚያያስስችችልል  መመገገንንገገድድ    እእየየተተጓጓዝዝንን  ስስለለመመሆሆኑኑ  እእኛኛ  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  ብብቻቻ  ሳሳንንሆሆንን  
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በበቅቅርርቡቡ  በበሀሀገገሪሪቱቱ  የየተተገገኙኙትት  የየአአሜሜሪሪካካናና  የየሩሩስስያያ  የየውውጭጭ  ጉጉዳዳይይ  ሚሚኒኒሰሰትትሮሮችች  ጉጉብብኝኝትትምም  የየዚዚህህ  

መመሰሰረረታታዊዊ  ስስኬኬታታችችንን  ውውጤጤትት  ሰሰለለመመሆሆኑኑ  ለለማማስስረረዳዳትት  የየፖፖለለቲቲካካ  ሀሀሁሁ  እእንንኳኳንን  የየሚሚያያስስፈፈልልግግ  

አአይይደደለለምም፡፡፡፡  በበራራሱሱ  ይይናናገገራራልልናና!!  

የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  መመንንግግስስትት  ለለውውጭጭ  ኃኃይይሎሎችች  ተተንንበበርርክክኮኮ  ከከህህዝዝብብ  የየተተሰሰጠጠውውንን  ስስልልጣጣንን  ይይለለቃቃልል  

አአሊሊያያምም  የየህህዝዝቡቡ  ይይሁሁነነታታ  ወወደደ  ጎጎንን  በበመመተተውው  ወወደደ  ስስልልጣጣንን  መመጋጋራራትት  ይይገገባባልል  በበሚሚልል  የየተተሳሳሳሳተተ  

ሒሒሳሳብብ  ለለራራሳሳቸቸውው  ከከሚሚዛዛናናቸቸውው  በበላላይይ  ኪኪሎሎ  በበመመስስጠጠትት  በበዚዚህህ  ስስሌሌትት  ስስልልጣጣንን  ለለማማግግኘኘትት  

የየሚሚቋቋሚሚጡጡ  አአካካላላትት  ካካሉሉ  ደደግግሞሞ  ይይሄሄምም  በበኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  ፊፊትት  የየማማይይታታሰሰብብ  ጉጉዳዳይይ  

ይይመመስስለለኛኛልል፡፡፡፡  ታታሪሪካካችችንን  አአይይደደለለማማ!!  በበጩጩኸኸትት  እእናና  በበግግርርግግርር  መመንንግግስስትት  ይይወወርርዳዳልል  የየሚሚልል  

አአጉጉልል  ተተስስፋፋ  ያያላላቸቸውው  የየሀሀገገርር  ውውስስጥጥ  ፖፖለለቲቲከከኞኞችች  ካካሉሉምም  ሲሲጀጀመመርር  ፖፖለለቲቲከከኞኞችች  መመሆሆንን  

የየነነበበረረባባቸቸውው  አአይይመመስስለለኝኝምም፡፡፡፡  ከከህህዝዝብብ  ፍፍላላጎጎትት  እእናና  ይይሁሁንንታታ  ውውጭጭ  የየሚሚገገኝኝ  የየፖፖለለቲቲካካ  ስስልልጣጣንን  

ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ሕሕገገ--ወወጥጥ  ማማድድረረጉጉ  መመገገንንዘዘብብምም  ቢቢያያንንስስ  በበሰሰላላማማዊዊ  እእናና  በበሕሕጋጋዊዊ  መመንንገገድድ  

ለለሚሚንንቀቀሳሳቀቀሱሱ  ፓፓርርቲቲዎዎችች  የየሚሚጠጠቅቅምም  ጉጉዳዳይይ  ነነውው፡፡፡፡  

የየሆሆነነ  ድድምምፅፅ  ኩኩሽሽ  ባባለለ  ቁቁጥጥርር  በበሬሬውው  እእንንትትኑኑንን  ይይጥጥልልልልኝኝ  ይይሆሆናናልል  እእንንዳዳለለችችውው  ቀቀበበሮሮ  

ኢኢህህአአዴዴግግምም  በበኩኩሽሽታታውው  ፈፈርርቶቶ  እእናና  ተተደደናናግግሮሮ  ስስልልጣጣንን  ይይለለቃቃልል  ብብሎሎ  ማማሰሰብብ  የየዋዋህህ  

ፖፖለለቲቲከከኝኝነነትት  ነነውው፡፡፡፡  ፀፀሐሐፊፊውው  እእስስከከሚሚገገባባውው  ድድረረስስ  ኢኢህህአአዴዴግግምም  ሆሆነነ  በበኢኢህህአአዴዴግግ  የየሚሚመመራራውው  

መመንንግግስስትት  ከከህህዝዝብብ  ሌሌላላ  ኣኣዛዛዥዥ  ናናዛዛዥዥ  የየላላቸቸውውምም፡፡፡፡  የየበበላላይይ  አአለለቃቃቸቸውው  ህህዝዝብብ  ነነውው፡፡፡፡  የየስስልልጣጣንን  

ምምንንጫጫቸቸውውምም  ህህዝዝብብ  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  ህህዝዝብብ  በበምምርርጫጫ  11999977ዓዓ..ምም  በበአአዲዲስስ  አአበበባባ  ከከተተማማ  

እእንንደደታታየየውው  ድድምምፁፁንን  ሲሲነነፍፍጋጋቸቸውው  አአሜሜንን  ብብለለውው  ይይቀቀበበላላሉሉ፡፡፡፡  በበምምርርጫጫ  22000022ዓዓ..ምም  እእናና  

በበምምርርጫጫ  220000ዓዓ..ምም  በበሚሚያያስስገገርርምም  መመልልኩኩ  ድድምምፁፁ  ሲሲሰሰጣጣቸቸውው  ደደግግሞሞ  በበተተመመሳሳሳሳይይ  ሁሁኔኔታታ  

አአሜሜንን  ብብለለውው  ይይቀቀበበላላሉሉ፡፡፡፡  የየሀሀገገራራችችንን  ተተቃቃዋዋዎዎችች  እእንንደደሚሚሉሉትት  የየህህዝዝብብንን  ድድምምፅፅ  ሲሲያያገገኙኙ  

ዴዴሞሞክክራራሲሲውው  ሰሰፍፍቷቷልል  ሲሲነነፍፍጋጋቸቸውው  ደደግግሞሞ  ዴዴሞሞክክራራሲሲውው  ጠጠቧቧልል  ወወደደሚሚልል  የየጥጥቅቅመመኝኝነነትት  

ስስሌሌትት  ውውስስጥጥ  አአይይገገቡቡምም፡፡፡፡  ባባህህርርያያቸቸውውምም  አአይይፈፈቅቅድድላላቸቸውውምምናና!!  

በበእእርርግግጥጥ  ባባለለፉፉትት  ጥጥቂቂትት  ዓዓመመታታትት  የየተተፈፈጠጠሩሩ  የየመመልልካካምም  አአስስተተዳዳደደርር  ጉጉድድለለቶቶችች  እእናና  

የየአአገገልልግግሎሎትት  አአሰሰጣጣጥጥ  ችችግግሮሮችች  በበአአፋፋጣጣኝኝ  መመፍፍታታትት  እእናና  የየህህዝዝቡቡንን  እእርርካካታታ  በበቀቀጣጣይይነነትት  

ማማሻሻሻሻልል  የየገገዥዥውው  ፓፓርርቲቲ  እእናና  የየመመንንግግስስትት  ከከባባድድ  የየቤቤትት  ስስራራ  እእንንደደሆሆኑኑ  እእናና  ለለተተግግባባራራዊዊነነቱቱምም  

በበከከፍፍተተኛኛ  ቁቁርርጠጠኝኝነነትትናና  ዲዲሲሲፕፕልልንን  መመረረባባረረብብ  የየሚሚጠጠይይቅቅ  እእንንደደሆሆነነ  እእሙሙንን  ነነውው፡፡፡፡  ህህዝዝቡቡ  

እእየየጠጠየየቀቀ  ያያለለውው  ጉጉዳዳይይምም  ይይህህ  ነነውው፡፡፡፡  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብምም  ኢኢህህአአዴዴግግ  እእናና  መመንንግግስስትት  

ያያልልፈፈቱቱትት  ወወይይምም  ለለመመፍፍታታ  ጊጊዜዜ  የየወወሰሰደደባባቸቸውው  ችችግግርር  ተተቃቃዋዋሚሚ  ወወይይምም  ከከውውጭጭ  ሆሆኖኖ  
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የየሚሚጮጮኽኽ  ፅፅንንፈፈኛኛ  ዲዲያያስስፖፖራራ  ይይፈፈታታልልኛኛልል  የየሚሚልል  ቅቅንንጣጣትት  ታታህህልል  እእምምነነትት  የየለለውውምም፡፡፡፡  ይይህህ  

መመንንግግስስትት  ችችግግሮሮቹቹ  ማማየየትት  ከከጀጀመመረረ  ያያለለምምንንምም  ጥጥርርጥጥርር  እእንንደደሚሚፈፈታታውውምም  ከከፍፍተተኛኛ  የየሆሆነነ  

እእምምነነትት  አአላላቸቸውው፡፡፡፡  ለለራራሱሱ  እእንንኳኳንን  ለለይይምምሰሰልልምም  ቢቢሆሆንን  መመስስማማመመትት  የየማማይይችችልል  እእናና  የየራራሱሱንን  

ችችግግርር  መመፍፍታታትት  ያያልልቻቻለለውው  ተተቃቃዋዋሚሚ  ወወይይምም  ፅፅነነፈፈኛኛውው  ዲዲያያስስፖፖራራ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያንን  ችችግግርር  

የየመመፍፍታታ  ሞሞራራልልምም  ሆሆነነ  ወወኔኔ  እእንንደደሌሌለለውው  የየሀሀገገራራችችንን  ህህዝዝቦቦችች  ይይቅቅርር  እእናና  ተተቃቃዋዋሚሚውውምም  ቢቢሆሆንን  

የየሚሚያያውውቀቀውው  ጉጉዳዳይይ  ነነውው፡፡፡፡    

  


