
11  
  

""ላላምም  ባባልልዋዋለለችችበበትት  ኩኩበበትት  ለለቀቀማማ""  
የየኢኢህህአአዴዴግግ  ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  ውውሳሳኔኔ  ወወይይንንስስ  ፈፈረረንንጆጆችችንን  ለለማማስስደደሰሰትት!!!!  

  

ባባለለፈፈውው  ሳሳምምንንትት  የየኢኢህህአአዴዴግግ  የየስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  በበሃሃገገራራችችንን  ሰሰላላምምናና  ፀፀጥጥታታ  ዙዙርርያያ  ያያካካሄሄደደውውንን  ጥጥልልቅቅ  

ግግምምገገማማናና  የየደደረረሰሰበበንንትት  ውውሳሳኔኔ  ለለማማብብራራራራትት  በበሚሚልል  በበቴቴሌሌቭቭዥዥንን  መመስስኮኮትት  ብብቅቅ  ያያሉሉትት  የየአአራራቱቱ  የየኢኢህህአአዴዴግግ  አአባባልል  

ድድርርጅጅቶቶችች  ሊሊቃቃነነመመናናበበርርትት  የየተተመመለለከከተተ  አአንንድድ  ወወዳዳጄጄ  እእኔኔ  ጋጋ  ደደወወለለናና  ""እእኔኔ  እእምምልልህህ!!  ሃሃገገራራችችንን  ወወደደኋኋላላ  ወወደደ  

ዘዘመመነነመመሳሳፍፍንንትት  ጊጊዜዜ  እእየየተተመመለለሰሰችች  ነነውው  እእንንዴዴ  አአለለኝኝ""  አአባባባባሉሉ  ግግራራ  ስስለለገገባባኝኝ  እእንንዴዴትት  ማማለለትት??  በበሚሚልል  መመልልሼሼ  

ጠጠየየቅቅሁሁትት፡፡፡፡  ""አአይይ  ኢኢህህአአዴዴግግ  ስስልልጣጣንን  ከከያያዘዘ  ከከሀሀያያ  ስስድድስስትት  አአመመታታትት  በበኋኋላላ  ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴውው  ስስላላካካሄሄደደውው  

ስስብብሰሰባባናና  ሰሰለለደደረረሰሰበበትት  ውውሳሳኔኔ  የየድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  ማማብብራራሪሪያያ  መመስስጠጠትት  አአቅቅቷቷዋዋቸቸውው  ባባልልተተለለመመደደ  መመልልኩኩ  

የየአአራራቱቱ  አአባባልል  ድድርርጅጅቶቶችች  ሊሊቃቃነነመመናናበበርርትት  አአንንድድ  ላላይይ  ተተቀቀምምጠጠውው  መመግግለለጫጫ  ሲሲሰሰጡጡ  ማማየየቴቴ  ገገርርሞሞኝኝ  ነነውው""  አአለለኝኝ፡፡፡፡  

  

በበተተለለያያዩዩ  የየሃሃገገራራችችንን  ክክልልሎሎችች  በበተተደደራራጁጁ  ወወረረበበሎሎችችናና  የየጦጦርር  አአበበጋጋዞዞችች  ((wwaarrlloorrddss))  አአማማካካይይነነትት  የየተተለለኮኮሰሰውው  

ሁሁከከትትናና  ዘዘርርንን  ማማዕዕከከልል  ያያደደረረገገ  ግግድድያያናና  መመፈፈናናቀቀልል  ማማቆቆምም  የየተተሳሳነነውው  ኢኢህህአአዴዴግግ  አአውውነነትትምም  ጠጠንንካካራራ  አአመመራራርር  

መመስስጠጠትት  ተተስስኖኖትት  እእየየተተልልፈፈሰሰፈፈ  ሃሃገገሪሪቱቱ  ወወደደ  ዘዘመመነነመመሳሳፍፍንንትት  እእየየተተመመለለሰሰችች  ስስለለመመሆሆኑኑ  በበተተጨጨባባጭጭ  መመሬሬትት  ላላይይ  

ከከሚሚታታየየውው  እእውውነነታታ  ብብዙዙምም  የየራራቀቀ  ባባለለመመሆሆኑኑ  የየወወዳዳጄጄ  ትትዝዝብብትት  ብብዙዙምም  አአልልገገረረመመኝኝምም፡፡፡፡  ከከላላይይ  የየጠጠቀቀስስኩኩትት  

የየወወዳዳጄጄንን  አአስስተተያያየየትት  ለለማማስስቀቀደደምም  የየፈፈለለግግሁሁትት  ዋዋናናውው  የየፅፅሑሑፌፌ  ጭጭብብጥጥ  እእሱሱ  ስስለለሆሆነነ  አአይይደደለለምም፡፡፡፡  በበእእርርግግጥጥ  አአራራቱቱ  

የየኢኢህህአአዴዴግግ  አአባባልል  ደደርርጅጅቶቶችች  ሊሊቃቃነነመመናናብብርርትት  ስስለለ  ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴውው  ግግምምገገማማናና  ውውሳሳኔኔ  ብብዙዙምም  ያያልልገገባባኝኝ  

""በበተተናናጠጠልል""  የየተተባባለለ  የየጋጋራራ  ጋጋዜዜጣጣዊዊ  መመግግለለጫጫ  መመስስጠጠታታቸቸውው  የየጋጋራራ  አአመመራራርር  በበመመስስጠጠትት  ለለሚሚታታወወቀቀውው  ኢኢህህአአዴዴግግ  

እእንንግግዳዳ  ነነገገርር  ባባለለመመሆሆኑኑ  ብብዙዙምም  የየሚሚደደንንቅቅ  ነነገገርር  ላላይይሆሆንን  ይይችችላላልል፡፡፡፡    

  

በበዚዚህህ  ""የየተተናናጠጠልል""  የየተተባባለለውው  የየጋጋራራ  መመግግለለጫጫ  በበጣጣሙሙንን  ያያስስገገረረመመኝኝ  ነነገገርር  እእናና  ለለዚዚሁሁ  ፅፅሑሑፌፌ  መመነነሻሻ  የየሆሆነነኝኝ  ጉጉዳዳይይ  

የየድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  የየሰሰጡጡትት  የየግግልል  አአስስተተያያየየትት  ይይሁሁንን  የየድድርርጅጅትት  ውውሳሳኔኔ  ቅቅጡጡ  ያያልልታታወወቀቀ  መመግግለለጫጫ  ነነውው፡፡፡፡  

የየድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  ላላለለፉፉትት  ሶሶስስትት  አአመመታታትት  በበፀፀጥጥታታ  ችችግግርር  ምምክክንንያያትት  እእየየታታመመሰሰናና  በበየየቀቀኑኑ  ህህይይወወቱቱንንናና  

ንንብብረረቱቱንን  እእያያጣጣ  የየሚሚገገኘኘውው  ህህዝዝባባችችንን  የየኢኢህህአአዴዴግግ  ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  ያያካካሄሄደደውውንን  ጥጥልልቅቅ  ግግምምገገማማናና  

ከከግግምምገገማማውው  በበኋኋላላ  ስስላላሳሳለለፈፈውው  ውውሳሳኔኔ  ተተጨጨማማሪሪ  ማማብብራራሪሪያያ  ይይሰሰጣጣሉሉ  ተተብብሎሎ  ሲሲጠጠበበቅቅ  ""ላላምም  ባባልልዋዋለለችችበበትት  ኩኩበበትት  

ለለቀቀማማ""  እእንንደደሚሚባባለለውው  የየድድርርጅጅቱቱ  ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  ከከስስብብሰሰባባውው  በበኋኋላላ  ካካወወጣጣውው  መመግግለለጫጫ  ጋጋርር  ምምንንምም  

አአይይነነትት  ግግንንኙኙነነትት  የየሌሌለለውው  እእናና  በበማማይይመመለለከከታታቸቸውው  መመንንግግስስታታዊዊናና  ህህጋጋዊዊ  ጉጉዳዳይይ  ገገብብተተውው  የየሰሰጡጡትት  ግግራራ  የየሚሚያያጋጋባባ  

መመግግለለጫጫ  ከከማማስስገገረረምም  አአልልፎፎ  የየሚሚያያሳሳዝዝንን  ሆሆኖኖ  አአግግኝኝቼቼለለሁሁ፡፡፡፡  

  

የየደደርርግግ  መመንንግግስስትት  ተተወወግግዶዶ  በበሃሃገገራራችችንን  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ስስርርዓዓትት  ከከተተዘዘረረጋጋ  በበኋኋላላ  ዜዜጎጎችች  የየፈፈለለጉጉትትንን  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  

እእምምነነትት  ህህጋጋዊዊናና  ሰሰላላማማዊዊ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  የየመመያያዝዝናና  የየማማራራመመድድ  መመብብታታቸቸውው  ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  ዋዋስስትትናና  አአግግኝኝቷቷልል፡፡፡፡  

ዜዜጎጎችች  በበፖፖለለቲቲካካዊዊ  እእምምነነታታቸቸውው  ምምክክንንያያትት  የየሚሚታታሰሰሩሩበበትትናና  ህህይይወወታታቸቸውውንን  የየሚሚያያጡጡበበትት  ምምዕዕራራፍፍ  ከከተተዘዘጋጋ  ከከሃሃያያ  

አአመመታታትት  በበላላይይ  ተተቆቆጥጥሯሯልል፡፡፡፡  እእኔኔ  እእስስከከማማውውቀቀውው  ድድረረስስ  በበየየደደረረጃጃውው  የየሚሚገገኙኙ  የየፍፍትትህህ  አአካካላላትትናና  ህህግግ  አአስስፈፈፃፃሚሚውው  

የየፖፖለለቲቲካካ  እእምምነነቱቱንን  ህህጋጋዊዊናና  ሰሰላላማማዊዊ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  በበሚሚያያራራምምድድ  ማማንንኛኛውውምም  ዜዜጋጋ  ላላይይ  የየወወሰሰኑኑትት  የየጥጥፋፋተተኝኝነነትትናና  

የየእእስስርር  ውውሳሳኔኔ  የየለለምም፡፡፡፡  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  መመንንግግስስትትምም  ቢቢያያንንስስ  ላላለለፉፉትት  ሃሃያያ  አአመመታታትት  በበፖፖለለቲቲካካ  እእምምነነቱቱ  ወወይይምም  ሃሃሳሳቡቡንን  

በበነነፃፃ  በበማማራራማማዱዱ  ምምክክንንያያትት  የየተተፈፈረረደደበበትትምም  የየሆሆነነ  የየታታሰሰረረ  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅትት  አአባባልልምም  ሆሆነነ  ጋጋዜዜጠጠኛኛ  የየለለምም፣፣  

የየታታሰሰሩሩትት  ሰሰዎዎችች  ህህግግንን  በበመመጣጣስስ  በበወወንንጀጀልል  ድድርርጊጊትት  በበመመሳሳተተፋፋቸቸውው  ወወይይምም  ህህዝዝብብንን  ከከህህዝዝብብ  ጋጋርር  የየሚሚያያጋጋጭጭናና  

ሰሰላላምምንን  የየሚሚያያደደፈፈረረስስ  የየዘዘርር  ጥጥላላቻቻ  ሲሲሰሰብብኩኩናና  ሲሲያያሰሰራራጩጩ  በበተተጨጨባባጭጭ  ማማስስረረጃጃ  የየተተረረጋጋገገጠጠባባቸቸውው  ሰሰዎዎችች  ናናቸቸውው  

በበማማለለትት  በበተተደደጋጋጋጋሚሚ  ሲሲናናገገርር  እእኛኛምም  ስስንንሰሰማማ  ቆቆይይተተናናልል፡፡፡፡  
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ታታዲዲያያ  በበዚዚችች  ሃሃገገርር  በበፖፖለለቲቲካካ  እእምምነነታታቸቸውው  ምምክክንንያያትት  የየሚሚፈፈረረድድባባቸቸውውናና  የየሚሚታታሰሰሩሩ  ዜዜጎጎችች  በበሌሌሉሉበበትት  ሁሁኔኔታታ  

የየኢኢህህአአዴዴግግ  ሊሊቀቀመመንንበበሩሩ  ""ሃሃገገራራዊዊ  መመግግባባባባትት  ለለመመፍፍጠጠርር  ሲሲባባልል  የየፖፖለለቲቲካካ  እእስስረረኞኞችችንን  ለለመመልልቀቀቅቅ  ወወስስነነናናልል""  የየሚሚልል  

መመግግለለጫጫ  መመስስጠጠታታቸቸውው  መመነነሻሻውውናና  ዓዓላላማማውው  ምምንን  ይይሆሆንን??  የየኢኢህህአአዴዴግግ  ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴ  በበሃሃገገሪሪቱቱ  

በበተተከከሰሰቱቱትት  ችችግግሮሮችች  ዙዙርርያያ  ጥጥልልቅቅ  ግግምምገገማማ  ካካደደረረገገ  በበኋኋላላ  የየተተፈፈጠጠሩሩትት  ችችግግሮሮችች  በበራራሱሱ  በበስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ኮኮሚሚቴቴውው  

የየአአመመራራርር  ድድክክመመትት  የየተተፈፈጠጠሩሩ  መመሆሆናናቸቸውውንን  በበመመግግለለፅፅ  ለለዚዚህህምም  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራሩሩ  ሃሃላላፊፊነነቱቱንን  እእንንደደሚሚወወስስድድ  

ለለኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  ይይቅቅርርታታ  ከከመመጠጠየየቁቁ  በበቀቀርር  እእንንዲዲህህ  አአይይነነትት  ውውሳሳኔኔ  ስስለለማማስስተተላላለለፉፉ  ከከግግምምገገማማውው  በበኋኋላላ  

ከከወወጣጣውው  መመግግለለጫጫ  ውውስስጥጥ  ፈፈልልጌጌ  ላላገገኘኘውው  አአልልቻቻልልኩኩምም፡፡፡፡    

  

ጉጉዳዳዩዩ  በበቀቀጥጥታታ  የየሚሚመመለለከከታታቸቸውው  ፖፖሊሊስስ፣፣  አአቃቃቤቤ  ህህግግናና  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  የየመመሳሳሰሰሉሉትት  የየመመንንግግስስትት  ህህግግ  አአሰሰከከባባሪሪ  

አአካካላላትት  ((llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  oorrggaannss))  በበፖፖለለቲቲካካ  እእምምነነቱቱ  ወወይይምም  ሀሀሳሳቡቡንን  በበነነፃፃ  በበማማራራመመዱዱ  ምምክክንንያያትት  የየፍፍርርድድ  

ውውሳሳኔኔ  ያያስስተተላላለለፉፉበበትትናና  ያያሰሰሩሩትት  ዜዜጋጋ  ካካለለ  ህህገገመመንንግግስስቱቱንን  ጥጥሰሰዋዋልልናና  በበህህግግ  መመጠጠየየቅቅ  አአለለባባቸቸውው  የየሚሚልል  እእምምነነትት  

አአለለኝኝ፡፡፡፡  ካካልልሆሆነነምም  የየኢኢህህአአዴዴግግ  ሊሊቀቀመመንንበበሩሩ  ከከምምንን  ተተነነስስተተውው  እእንንዲዲህህ  አአይይነነቱቱንን  መመግግለለጫጫ  እእንንደደሰሰጡጡ  ለለፍፍትትህህ  

አአካካላላቱቱ  የየማማስስረረዳዳትት  ግግዴዴታታ  ያያለለባባቸቸውው  ይይመመስስለለኛኛልል፡፡፡፡      

  

በበየየትትኛኛውውምም  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ስስርርዓዓትት  የየሃሃገገራራትት  መመሪሪዎዎችችንን  ጨጨምምሮሮ  ከከፍፍተተኛኛ  የየመመንንግግስስትት  ባባለለስስልልጣጣናናትት  ከከህህግግ  በበላላይይ  

አአይይደደሉሉምም፡፡፡፡  የየሃሃገገርር  ህህግግ  ተተላላልልፈፈውው  ሲሲገገኙኙ  በበህህግግ  ይይጠጠየየቃቃሉሉ፡፡፡፡  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ስስርርዓዓትት  በበሰሰፈፈነነባባቸቸውው  ሁሁሉሉምም  

ሃሃገገራራትት  የየመመንንግግስስትት  ባባለለስስልልጣጣናናትት  እእንንደደማማንንኛኛውውምም  ዜዜጋጋ  ፓፓሊሊስስ  ጣጣቢቢያያ  ቀቀርርበበውው  ቃቃላላቸቸውውንን  የየመመስስጠጠትትናና  ፍፍርርድድ  

ቤቤትት  የየመመቅቅረረብብ፣፣  ጥጥፋፋተተኛኛ  ሆሆነነውው  ከከተተገገኙኙምም  የየቅቅጣጣትት  ውውሳሳኔኔ  ሲሲበበየየንንባባቸቸውው  ማማየየትት  የየተተለለመመደደ  ነነውው፡፡፡፡  የየሃሃገገራራችችንን  

ህህግግምም  ለለሁሁሉሉምም  ዜዜጋጋ  እእኩኩልል  ይይሰሰራራልል  ከከተተባባለለ  የየኢኢህህአአዲዲግግ  ሊሊቀቀመመንንበበሩሩ  ስስለለሰሰጡጡትት  መመግግለለጫጫ  ፖፖሊሊሲሲ  ጣጣቢቢያያ  

ቀቀርርበበውው  ቃቃላላቸቸውውንን  የየመመስስጠጠትትናና  የየማማብብራራራራትት  ግግዴዴታታ  አአለለባባቸቸውው  ብብዬዬ  አአስስባባለለሁሁ፡፡፡፡  የየፍፍትትህህ  አአካካላላቱቱምም  የየድድርርጅጅቱቱ  

ሊሊቀቀመመንንበበርር  ስስለለሰሰጡጡትት  ስስለለዚዚህህ  ያያልልተተገገባባናና  ህህጋጋዊዊ  መመሰሰረረትት  የየሌሌለለውው  መመግግለለጫጫ  ጠጠርርተተውው  ቃቃላላቸቸውውንን  የየመመቀቀበበልል  እእናና  

ጥጥፋፋተተኛኛ  ከከሆሆኑኑምም  በበህህግግ  እእንንዲዲጠጠየየቁቁበበትት  የየማማድድረረግግ  ህህጋጋዊዊ  ሃሃላላፊፊነነትትናና  ስስልልጣጣንን  አአላላቸቸውው  ብብዬዬ  አአምምናናለለሁሁ፡፡፡፡      

  

በበኔኔ  በበኩኩልል  በበኢኢህህአአዴዴግግ  ሊሊቀቀመመንንበበሩሩ  አአማማካካይይነነትት  ""ሃሃገገራራዊዊ  መመግግባባባባትት  ለለመመፍፍጠጠርር  ሲሲባባልል  የየፖፖለለቲቲካካ  እእስስረረኞኞችችንን  

እእንንፈፈታታለለንን""  በበሚሚልል  የየተተሰሰጠጠውው  ይይህህ  ህህጋጋዊዊነነትት  የየሌሌለለውውናና  ሃሃላላፊፊነነትት  የየጎጎደደለለውው  መመግግለለጫጫ  የየኢኢህህአአዴዴግግ  ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  

ኮኮሚሚቴቴ  ከከተተወወያያየየባባቸቸውው  እእናና  ካካሳሳለለፋፋቸቸውው  ውውሳሳኔኔዎዎችች  መመካካከከልል  አአንንዱዱ  እእናና  ዋዋናናውው  ነነበበርር  የየሚሚልል  እእምምነነትት  የየለለኝኝምም፡፡፡፡  

እእንንደደዛዛምም  ተተብብሎሎ  ከከሆሆነነ  እእስስረረኞኞችችንን  በበምምህህረረትትናና  በበይይቅቅርርታታ  የየመመፍፍታታትት  ሂሂደደትትናና  ውውሳሳኔኔ  የየራራሱሱ  የየሆሆነነ  ህህጋጋዊዊ  አአካካሄሄድድናና  

ስስርርዓዓትት  እእንንዳዳለለውው  ሊሊቀቀመመንንበበሩሩ  ጭጭምምርር  አአሳሳምምረረውው  ያያውውቁቁታታልል፡፡፡፡  በበእእኔኔ  እእምምነነትት  ይይህህ  ""የየፖፖለለቲቲካካ  እእስስረረኞኞችችንን  

እእንንፈፈታታለለንን""  በበሚሚልል  በበሊሊቀቀመመንንበበሩሩ  የየተተሰሰጠጠውው  መመግግለለጫጫ  ኢኢህህአአዴዴግግ  ከከሚሚታታወወቅቅበበትት  ባባህህርርይይናና  መመሰሰረረታታዊዊ  እእምምነነትት  

ያያፈፈነነገገጠጠ  ፈፈረረንንጆጆችችንን  ለለማማስስደደሰሰትት  ተተብብሎሎ  የየተተሰሰነነዘዘረረ  ህህዝዝበበኛኛ  ((ppooppuulliisstt))  አአስስተተያያየየትት  ለለመመሆሆኑኑ  ጥጥርርጥጥርር  የየለለውውምም፡፡፡፡  

ነነገገርር  ግግንን  ኢኢህህአአዴዴግግ  ጊጊዜዜውው  ሳሳይይረረፍፍድድ  በበጀጀመመረረውው  መመንንገገድድ  ራራሱሱንን  በበራራሱሱ  ማማጥጥራራትትናና  ከከተተጠጠናናወወተተውው  አአደደገገኛኛ  በበሽሽታታ  

መመፈፈወወስስ  ካካልልቻቻለለ  እእስስረረኛኛ  በበመመፍፍታታትትምም  ሆሆነነ  ፈፈረረንንጆጆችችንን  በበማማስስደደሰሰትት  ሃሃገገራራችችንን  የየገገጠጠማማትትንን  አአሳሳሳሳቢቢ  ችችግግርር  

መመፍፍታታትትምም  ሆሆነነ  ማማስስወወገገድድ  እእንንደደማማይይችችልል  ሊሊቀቀመመንንበበሩሩንን  ጨጨምምሮሮ  ሁሁሉሉምም  ከከፍፍተተኛኛ  የየኢኢህህአአዴዴግግ  የየአአመመራራርር  አአባባላላትት  

ቢቢገገነነዘዘቡቡትት  መመልልካካምም  ነነውው  እእላላለለሁሁ፡፡፡፡      

  

አአቻቻምምየየለለህህ  ጎጎርርፉፉ  
ታታህህሳሳስስ  3300  ቀቀንን  22001100  

አአዲዲስስ  አአበበባባ      


