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""አአይይጥጥ  በበበበላላ  ዳዳዋዋ  ተተመመታታ""  

ማማዕዕከከላላዊዊንን  በበመመዝዝጋጋትት  በበህህዝዝብብ  ላላይይ  ከከደደረረሰሰ  እእልልቂቂትት  ተተጠጠያያቂቂነነትት  ማማምምለለጥጥ  አአይይቻቻልልምም!!!!  

ከከ22000077  ዓዓ..ምም  አአካካባባቢቢ  ጀጀምምሮሮ  በበአአገገራራችችንን  ማማንንዣዣበበብብ  የየጀጀመመረረውው  አአደደጋጋ  በበቅቅጡጡ  ያያስስተተዋዋሉሉ  ጥጥቂቂትት  እእሩሩቅቅ  አአሳሳቢቢ  

የየኢኢህህአአዴዴግግ  አአመመራራሮሮችች  ““ከከእእንንደደዚዚህህ  ዓዓይይነነቱቱ  አአደደጋጋ  ለለመመውውጣጣትት  ከከላላይይ  እእስስከከታታችች  ያያለለውው  የየድድርርጅጅቱቱ  አአመመራራርር  ሁሁሉሉ  

ራራሱሱንን  የየሚሚያያይይበበትት  ጥጥልልቅቅ  ተተሃሃድድሶሶ  መመካካሄሄድድ  አአለለበበትት””  የየሚሚልል  ሃሃሳሳብብ  ሲሲያያቀቀርርቡቡ  ቀቀላላልል  ቁቁጥጥርር  ያያልልነነበበረረውው  በበየየደደረረጃጃውው  

የየሚሚገገኝኝ  የየድድርርጅጅቱቱ  አአመመራራርር  በበአአንንፃፃሩሩ  ““ምምንንምም  ዓዓይይነነትት  ተተሃሃድድሶሶ  አአያያስስፈፈልልገገንንምም፣፣  ልልማማቱቱ  እእየየተተፋፋጠጠነነ  ነነውው፣፣  በበትትክክክክለለኛኛ  

ጎጎዳዳናና  በበመመጓጓዝዝ  ላላይይ  ነነንን””  እእያያለለ  ሲሲሞሞግግትት  እእንንደደነነበበረረ  እእናናስስታታውውሳሳለለንን፡፡፡፡    

ይይሁሁንን  እእንንጂጂ  የየ22000077ቱቱ  ምምርርጫጫ  በበተተጠጠናናቀቀቀቀ  በበጥጥቂቂትት  ወወራራትት  ውውስስጥጥ  ከከመመልልካካምም  አአስስተተዳዳደደርር  ጥጥያያቄቄ  ጋጋርር  ተተያያይይዞዞ  

በበመመላላውው  ሃሃገገራራችችንን  የየተተቀቀጣጣጠጠለለውውናና  ኪኪራራይይ  ሰሰብብሳሳቢቢዎዎችችናና  ጥጥገገኛኛ  ሀሀይይሎሎችች  ያያራራገገቡቡትትናና  እእስስከከአአሁሁንን  ድድረረስስምም  ባባላላባባራራውው  

አአመመፅፅናና  ሁሁከከትት  ምምክክንንያያትት  የየበበርርካካታታ  ንንፁፁሃሃንን  ዜዜጎጎቻቻችችንንንን  ህህይይወወትትናና  ንንብብረረትት  ከከመመጥጥፋፋቱቱምም  በበላላይይ    ላላለለፉፉትት  2266  ዓዓመመታታትት  

በበሃሃገገራራችችንን  የየተተመመዘዘገገበበውው  ፈፈጣጣንን  ልልማማትትናና    የየተተጀጀመመረረውው  የየዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ስስርርዓዓትት  ግግንንባባታታ  ሂሂደደትት  ጥጥያያቄቄ  ውውስስጥጥ  

እእንንዲዲወወድድቅቅ፣፣  በበበበጎጎ  መመልልኩኩ  መመለለወወጥጥ  የየጀጀመመረረውው  የየሃሃገገራራችችንን  ገገፅፅታታምም  እእንንዲዲበበላላሽሽ  ማማድድረረጉጉ  የየማማይይካካድድ  ሃሃቅቅ  ነነውው፡፡፡፡    

""ተተሃሃድድሶሶ  አአያያስስፈፈልልገገንንምም""  በበማማለለትት  ሲሲከከራራከከሩሩ  የየነነበበሩሩ  በበስስርርዓዓቱቱ  ውውስስጥጥ  የየተተሰሰገገሰሰጉጉ  ኪኪራራይይ  ሰሰብብሳሳቢቢናና  ጥጥገገኛኛ    ሃሃይይሎሎችች  

ከከለለየየላላቸቸውው  የየስስርርዓዓቱቱ  ጠጠላላቶቶችች  ጋጋርር  በበመመቀቀናናጀጀትት  ለለዘዘመመናናትት  ተተጋጋብብተተውውናና  ተተዋዋልልደደውው  በበሰሰላላምም  ሲሲኖኖሩሩ  በበነነበበሩሩ  ህህዝዝቦቦችች  

መመካካከከልል““የየድድንንበበርር  ጥጥያያቄቄ””  የየሚሚልል  ሰሰውው  ሰሰራራሽሽ  ((aarrttiiffiicciiaall))  ቅቅራራኔኔ  ፈፈጥጥረረውው  ባባካካሄሄዱዱትት  ዘዘረረኛኛ  ቅቅስስቀቀሳሳ  ምምክክንንያያትት  

የየበበርርካካታታ  ሰሰዎዎችች  ህህይይወወትት  መመጥጥፋፋትትናና  በበመመቶቶ  ሺሺዎዎችች  የየሚሚገገመመቱቱ  ዜዜጎጎቻቻችችንን  መመፈፈናናቀቀልልንን  አአስስከከትትሏሏልል፡፡፡፡  ለለጥጥገገኛኛ  

ሀሀይይሎሎችችናና  የየስስርርዓዓቱቱ  ጠጠላላቶቶችች  መመደደበበቂቂያያ  ዋዋሻሻ  በበመመሆሆንን  ሲሲያያገገለለግግልል  የየቆቆየየውው  ""ይይህህ  የየድድንንበበርር  ጥጥያያቄቄ""  በበወወቅቅቱቱ  እእንንዲዲፈፈታታ  

ለለኢኢህህዴዴግግ  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራርር  በበተተደደጋጋጋጋሚሚ  ጥጥያያቄቄ  ሲሲቀቀርርብብ  የየቆቆየየ  ቢቢሆሆንንምም  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራሩሩ  ይይህህንንንን  ጥጥያያቄቄ  ተተቀቀብብሎሎ  

ለለመመፍፍታታትት  ጥጥረረትት  ባባለለማማድድረረጉጉ  በበክክልልሎሎችች  መመካካከከልል  ለለተተፈፈጠጠሩሩ  ግግጭጭቶቶችች  መመንንስስኤኤ  በበመመሆሆንን  በበህህዝዝቦቦቻቻችችንን  መመካካከከልል  

አአላላስስፈፈላላጊጊ  እእልልቂቂትትናና  ውውድድመመትት  እእንንዲዲፈፈጠጠርር  ምምክክንንያያትት  ሆሆኗኗልል፡፡፡፡  የየዚዚህህ  እእልልቂቂትትናና  ውውድድመመትት  ቀቀጥጥተተኛኛ  ተተጠጠያያቂቂዎዎችች  

የየኢኢህህአአዴዴግግ  ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  አአባባላላትት  በበቡቡድድንን  በበዋዋናናነነትት  ደደግግሞሞ  የየድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  መመሆሆናናቸቸውው  

የየሚሚያያከከራራክክርር  ጉጉዳዳይይ  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  በበቅቅርርቡቡ  ለለ1177  ቀቀናናትት  ያያህህልል  የየተተካካሄሄደደውው  የየኢኢህህአአዴዴግግ  ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  ስስብብሰሰባባ  

በበሃሃገገራራችችንን  ለለተተፈፈጠጠሩሩትት  ችችግግሮሮችች  ተተጠጠያያቂቂዎዎችች  እእነነማማንን  እእንንደደሆሆኑኑ  በበመመለለየየትት  ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚውው  በበተተሰሰጠጠውው  ሃሃላላፊፊነነትት  ልልክክ  

ካካልልተተጠጠየየቀቀበበትት  ግግምምገገማማውውናና  ጥጥልልቅቅ  ተተሃሃድድሶሶውው  በበሚሚድድያያ  እእንንደደተተነነገገረረንን  ግግቡቡንን  መመቷቷልል  የየሚሚልል  እእምምነነትት  የየለለኝኝምም፡፡፡፡    

በበሃሃገገራራችችንን  የየተተፈፈጠጠረረውው  ችችግግርርናና  የየደደረረሰሰውው  ጥጥፋፋትት  በበዚዚህህ  መመልልኩኩ  መመታታየየትት  ሲሲገገባባውው  በበቅቅርርቡቡ  የየኢኢህህአአዴዴግግ  ብብሔሔራራዊዊ  

ድድርርጅጅቶቶችች  44ቱቱ  ሊሊቃቃነነመመናናብብርርትት  በበጋጋራራ  በበሰሰጡጡትት  ጋጋዜዜጣጣዊዊ  መመግግለለጫጫ  የየኢኢህህአአዴዴግግ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  አአሁሁንንምም  ሃሃገገራራችችንን  

ከከገገጠጠማማትት  አአሳሳሳሳቢቢ  ችችግግርር  ጋጋርር  ምምንንምም  አአይይነነትት  ግግንንኙኙነነትት  የየሌሌለለውውንን  አአጀጀንንዳዳ  በበማማንንሳሳትትናና  ራራሳሳቸቸውውንን  ከከተተጠጠያያቂቂነነትት  

ለለማማዳዳንን  ሲሲሉሉ  ""አአይይጥጥ  በበበበላላ  ዳዳዋዋ  ተተመመታታ""  እእንንደደሚሚባባለለውው  የየማማእእከከላላዊዊ  የየወወንንጀጀልል  ምምርርመመራራ  ተተቋቋምምንን  ልልክክ  በበባባእእድድ  ሃሃገገርር  

ተተከከፍፍቶቶ  ከከህህግግ  ውውጪጪ  የየሆሆነነ  የየምምርርመመራራ  ስስልልቶቶችችንን  በበመመጠጠቀቀምም  እእስስረረኞኞችችንን  ያያሰሰቃቃያያልል  እእንንደደሚሚባባለለውው  ""ጓጓንንታታናናሞሞ""  

የየተተባባለለውው  ኩኩባባ  ምምድድርር  ውውስስጥጥ  የየሚሚገገኘኘውው  የየአአሜሜሪሪካካኖኖችች  ማማጎጎርርያያ  ማማዕዕከከልል  እእንንደደሆሆነነ  አአስስመመስስለለውው  በበማማቅቅረረብብ  ማማእእከከሉሉ  

እእንንዲዲዘዘጋጋ  ተተወወስስኗኗልል  የየሚሚልል  መመግግለለጫጫ  መመስስጠጠታታቸቸውው  ከከማማስስገገረረምም  አአልልፎፎ  ለለህህግግ  ልልእእልልናና  መመከከበበርር  ሌሌትት  ተተቀቀንን  

በበመመልልፋፋትት  ላላይይ  የየሚሚገገኙኙ  የየምምርርመመራራ  ተተቋቋሙሙ  ሰሰራራተተኞኞችችንን  ኩኩፉፉኛኛ  ያያሳሳዘዘነነናና  ተተስስፋፋ  ያያስስቆቆረረጠጠ  ጉጉዳዳይይ  ሆሆኗኗልል፡፡፡፡      

የየኢኢህህአአዴዴግግ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  ችችግግርር  የየማማእእከከሉሉ  ስስያያሜሜናና  አአሁሁንን  የየሚሚገገኝኝበበትት  ቦቦታታ  ይይሁሁንን  የየደደርርግግ  ስስርርዓዓትት  ከከተተወወገገደደ  በበኋኋላላ  

የየምምርርመመራራ  ተተቋቋሙሙ  ላላለለፉፉትት  2266  አአመመታታትት  በበተተጨጨባባጭጭ  ሲሲሰሰራራቸቸውው  የየነነበበሩሩ  ስስራራዎዎችች  መመሆሆኑኑ  ግግልልፅፅ  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  

ችችግግራራቸቸውው  ማማእእከከላላዊዊ  የየምምርርመመራራ  ተተቋቋሙሙ  ያያለለፈፈ  ታታሪሪኩኩ  ከከሆሆነነ  ማማዕዕከከሉሉ  እእንንዲዲዘዘጋጋናና  ወወደደ  ሌሌላላ  ቦቦታታ  እእንንዲዲዛዛወወርር  መመደደረረግግ  
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የየነነበበረረበበትት  ዛዛሬሬ  ሳሳይይሆሆንን  የየደደርርግግ  ስስርርዓዓትት  ተተደደምምስስሶሶ  ኢኢህህአአዴዴግግ  ስስልልጣጣንን  ከከተተቆቆጣጣጠጠረረ  ከከ2266  አአመመትት  በበፊፊትት  ነነበበርር፡፡፡፡  በበኔኔ  

ግግምምትት  የየድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  በበግግልልፅፅ  አአውውጥጥተተውው  ባባይይናናገገሩሩትትምም  እእንንዲዲዘዘጋጋ  ተተወወስስኗኗልል  ያያሉሉትት  ማማእእከከላላዊዊ  የየምምርርመመራራ  

ተተቋቋምም  አአሁሁንንምም  ሰሰብብአአዊዊ  መመብብትት  ይይጥጥሳሳልል  በበሚሚልል  ከከውውስስጥጥምም  ከከውውጪጪምም  ከከሚሚካካሄሄድድበበትት  የየስስምም  ማማጥጥፋፋትት  ዘዘመመቻቻ  

ተተነነስስተተውው  እእንንደደሆሆነነ  አአልልጠጠራራጠጠርርምም፡፡፡፡  እእንንደደዛዛ  አአይይነነትት  ውውስስጣጣዊዊ  እእምምነነትት  ወወይይምም  ተተጨጨባባጭጭ  መመረረጃጃናና  ማማስስረረጃጃ  

ከከነነበበራራቸቸውው  ደደግግሞሞ  ሊሊቀቀመመንንበበሩሩ  በበነነበበራራቸቸውውናና  አአሁሁንን  ባባላላቸቸውው  ከከፍፍተተኛኛ  ሃሃላላፊፊነነትት  ማማዕዕከከላላዊዊ  ምምርርመመራራ  ህህገገመመንንግግስስቱቱ  

በበሚሚፈፈቅቅደደውው  መመሰሰረረትት  ሰሰራራውውንን  እእንንዲዲያያከከናናውውንን  ማማድድረረግግ  የየነነበበረረባባቸቸውው  ዛዛሬሬ  ሳሳይይሆሆንን  ትትላላንንትት  ነነበበርር፡፡፡፡  የየድድርርጅጅቱቱ  

ሊሊቀቀመመንንበበርር  መመቼቼምም  አአሁሁንን  በበደደረረስስንንበበትት  የየእእድድገገትት  ደደረረጃጃ  ሃሃገገራራችችንን  የየወወንንጀጀልል  ምምርርመመራራ  የየሚሚባባልል  ተተቋቋምም  

አአያያስስፈፈልልጋጋትትምም  የየሚሚልል  ግግብብዝዝ  አአቋቋምም  ይይኖኖራራቸቸዋዋልል  ብብዬዬ  ማማሰሰብብ  ይይከከብብደደኛኛልል፡፡፡፡    

ማማእእከከላላዊዊ  የየምምርርመመራራ  ተተቋቋምም  ከከደደርርግግ  ውውድድቀቀትት  በበኋኋላላ  በበአአዲዲስስ  መመልልክክ  ተተደደራራጅጅቶቶ  በበህህገገመመንንግግስስቱቱ  የየተተቀቀመመጡጡ  ሰሰብብአአዊዊናና  

ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  መመብብቶቶችችንን  አአክክብብሮሮ  መመስስራራትት  ከከጀጀመመረረ  ወወዲዲህህ  ሽሽብብርርተተኝኝነነትትንን  በበመመዋዋጋጋትት፣፣  ሙሙሰሰኞኞችችንን  ተተከከታታትትሎሎ  ወወደደ  

ፍፍርርድድ  በበማማቅቅረረብብናና  የየህህግግ  የየበበላላይይነነትት  እእንንዲዲረረጋጋገገጥጥ  በበማማድድረረግግ  በበኩኩልል  አአኩኩሪሪ  ስስራራ  የየመመስስራራቱቱንን  ያያህህልል  በበዚዚያያውው  ልልክክምም  

ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  ስስርርዓዓቱቱ  እእንንዲዲናናድድ  የየሚሚፈፈልልጉጉ  የየውውስስጥጥናና  የየውውጪጪ  ደደመመኛኛ  ጠጠላላቶቶችችምም  እእንንዳዳሉሉትት  የየሚሚያያጠጠያያይይቅቅ  

አአይይደደለለምም፡፡፡፡      

ምምናናልልባባትትምም  ማማዕዕከከላላዊዊ  የየምምርርመመራራ  ተተቋቋምም  የየሰሰብብአአዊዊ  መመብብትት  ጥጥሰሰትት  ይይፈፈፅፅማማልል  እእንንኳኳንን  ቢቢባባልል  አአሰሰራራሩሩንንናና  አአደደረረጃጃጀጀቱቱንን  

በበማማስስተተካካከከልል  እእንንዲዲሁሁምም  ለለሰሰራራተተኞኞቹቹ  ሙሙያያዊዊ  ስስልልጠጠናና  በበመመስስጠጠትት  እእንንጂጂ  ማማእእከከሉሉንን  በበመመዝዝጋጋትት  ወወይይምም  ወወደደሌሌላላ  ቦቦታታ  

እእንንዲዲዛዛወወርር  በበማማድድረረግግ  ችችግግሩሩንን  መመፍፍታታትት  እእንንደደማማይይቻቻልል  የየታታወወቀቀ  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህንንንንምም  ቢቢሆሆንን  መመወወሰሰንን  የየሚሚችችለለውው  

መመንንግግስስትት  እእንንጂጂ  ድድርርጅጅትት  ወወይይምም  የየድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  ሊሊሆሆኑኑ  አአይይችችሉሉምም።።  ምምክክንንያያቱቱምም  ምምንንምም  እእንንኳኳንን  በበህህዝዝብብ  

የየተተመመረረጠጠ  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅትት  መመንንግግሰሰትትንን  ይይመመራራልል  ቢቢባባልልምም  አአንንድድ  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅትት  ህህገገመመንንግግስስቱቱንንናና  የየሃሃገገሪሪቱቱንን  

ህህጎጎችች  ተተከከትትሎሎ  የየመመስስራራትት  ግግዴዴታታ  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  ሁሁለለቱቱ  ለለየየቅቅልል  በበመመሆሆናናቸቸውው  የየሊሊቀቀመመንንበበሩሩ  ውውሳሳኔኔ  

ህህጋጋዊዊ  ተተቀቀባባይይነነትት  የየለለውውምም።።    

ከከዚዚህህምም  በበላላይይ  በበሀሀገገራራችችንን  የየተተለለያያዩዩ  አአካካባባቢቢዎዎችች  እእየየተተከከሰሰቱቱ  ያያሉሉ  ውውዝዝግግቦቦችች  ዋዋናናውው  ምምንንጭጭ  የየህህግግ  የየበበላላይይነነትት  

ማማረረጋጋገገጥጥ  ባባለለመመቻቻሉሉ  መመሆሆኑኑንን  በበመመገገምምገገምም  ድድምምዳዳሜሜ  ላላይይ  ደደርርሻሻለለሁሁ  በበማማለለትት  መመግግለለጫጫ  ያያወወጣጣውው  የየኢኢህህአአዴዴግግ  የየስስራራ  

አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  የየህህግግ  የየበበላላይይነነትትንን  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየተተቋቋቋቋመመናና  በበእእስስካካሁሁኑኑ  ጉጉዞዞውው  ለለህህግግ  ልልእእልልናና  መመከከበበርር  የየበበኩኩልልንን  

አአስስተተዋዋፅፅኦኦ  ሲሲያያበበረረክክትት  የየቆቆየየውውንን  የየማማዕዕከከላላዊዊ  ምምርርመመራራ  ተተቋቋምምንን  ““ይይዘዘጋጋልል””  ብብሎሎ  በበድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  አአንንደደበበትት  

መመግግለለጫጫ  መመስስጠጠትት  በበራራሱሱ  ፀፀረረ  ተተቋቋምም  የየሆሆነነ  አአመመለለካካከከትት  ነነውው።።    

የየድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  በበዚዚሁሁ  መመግግለለጫጫቸቸውው  ባባስስተተላላለለፉፉትት  መመልልዕዕክክትት  ““የየራራሳሳቸቸውውንን  ኪኪስስ  ለለማማደደለለብብናና  የየፖፖለለቲቲካካ  

ትትርርፍፍ  ለለማማግግኘኘትት  ሲሲሉሉ  ጤጤነነኛኛ  ሳሳይይሆሆኑኑ  ጤጤነነኛኛ  ነነንን  እእያያሉሉ  ወወንንድድምም  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብንን  እእርርስስ  በበርርሱሱ  እእንንዲዲገገዳዳደደልል  

አአመመራራርር  ሲሲሰሰጡጡ  የየነነበበሩሩ  ሹሹማማምምንንቶቶችች  እእናና  ህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  በበሰሰጠጠንን  ስስልልጣጣንን  ልልክክ  ሃሃላላፊፊነነታታችችንን  ያያልልተተወወጣጣንን  አአመመራራሮሮችች  

እእንንጠጠየየቃቃለለንን””    በበማማለለትት  ከከሰሰጡጡትት  መመግግለለጫጫ  በበተተፃፃራራሪሪ  በበግግምምገገማማውው  ወወቅቅትት  ከከተተነነሱሱ  አአጀጀንንዳዳዎዎችች  ጋጋርር  ምምንንምም  አአይይነነትት  

ግግንንኙኙነነትት  የየሌሌለለውው  ስስለለማማዕዕከከላላዊዊ  ምምርርመመራራ  መመዘዘጋጋትት  በበማማብብራራሪሪያያቸቸውው  ውውስስጥጥ  በበመመሰሰንንቀቀርር  የየሰሰጡጡትት  መመግግለለጫጫ  አአሁሁንንምም  

ቢቢሆሆንን  ምምንንጩጩ  ከከየየትትምም  ይይሁሁንን  ከከየየትት  የየህህዝዝበበኝኝነነትት  አአጀጀንንዳዳ  ((ppooppuulliisstt  aaggeennddaa))  በበማማቀቀንንቀቀንን  ከከተተጠጠያያቂቂነነትት  ለለማማምምለለጥጥ  

የየሚሚደደረረግግ  ከከንንቱቱ  ጥጥረረትት  ከከመመሆሆንን  የየዘዘለለለለ  ፋፋይይዳዳ  የየለለውውምም፡፡፡፡    

  

አቻም የለህ ጎርፉ 
ጥር 1 ቀን 2010 
አዲስ አበባ   


