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ተተንንጋጋሎሎ ቢቢተተፉፉ ተተመመልልሶሶ ታታፉፉ!!

የየህህግግ የየበበላላይይነነትት ይይከከበበርር!!

ውውድድ የየኢኢትትዮዮጵጵያያ ብብሔሔሮሮችች፣፣ ብብሄሄረረሰሰቦቦችችናና ህህዝዝቦቦችች!!

ውውድድ ህህይይወወታታቸቸውውንንናና የየወወጣጣትትነነትት ዘዘመመናናቸቸውውንን ለለአአፍፍታታምም ቢቢሆሆንን ሳሳይይሰሰስስቱቱ የየገገበበሩሩ መመላላ የየአአገገራራችችንን ሕሕዝዝቦቦችች፣፣
ብብሄሄሮሮችችናና ብብሄሄረረሰሰቦቦችች እእንንዲዲሁሁምም የየተተለለያያዩዩ የየፖፖለለቲቲካካ አአቋቋምም የየነነበበራራቸቸውው ድድርርጅጅቶቶችች የየዛዛሬሬ 2277 ዓዓመመትት በበፊፊትት ጋጋህህድድ
የየሆሆነነውውንን ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ ስስርርዓዓትት ለለመመገገንንባባትት፣፣ ህህግግናና ህህገገ--መመንንግግስስታታዊዊ ስስርርዓዓትት የየሚሚከከበበርርባባትት አአገገርር እእንንድድትትኖኖረረንን
በበማማሰሰብብ ነነበበርር።። እእንንደደታታሰሰበበውውምም ህህዝዝብብናና መመንንግግስስትት ባባደደረረጉጉትት እእልልህህ አአስስጨጨራራሽሽ ትትግግልል ከከዘዘመመነነ መመሳሳፍፍንንትት ጀጀምምሮሮ
እእስስከከ ደደርርግግ ዘዘመመነነ መመንንግግስስትት በበነነበበሩሩ የየጨጨለለማማ ዓዓመመታታትት ለለማማሰሰብብ እእንንኳኳንን የየማማይይሞሞከከሩሩ የየነነበበሩሩ የየመመቃቃወወምም፣፣ ሃሃሳሳብብንን

በበነነፃፃነነትት የየመመግግለለፅፅ መመብብትት፣፣ የየመመደደራራጀጀትትናና ሃሃብብትትንን የየማማፍፍራራትት መመብብቶቶችች እእናና ሌሌሎሎችች መመሰሰረረታታዊዊ የየሚሚባባሉሉ ሰሰብብአአዊዊናና
ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ መመብብቶቶችች ከከመመረረጋጋገገጣጣቸቸውውምም ባባለለፈፈ የየአአገገሪሪቱቱ ኢኢኮኮኖኖሚሚምም ከከቁቁልልቁቁለለትት ጉጉዞዞ ((ከከሚሚታታወወቅቅበበትት
የየረረሃሃብብናና ድድርርቁቁርርናና ታታሪሪክክ)) ተተላላቆቆ አአዛዛኛኛዎዎቹቹ ዜዜጎጎቿቿ በበቀቀንን 33 ጊጊዜዜ በበልልተተውው የየሚሚኖኖሩሩባባትት አአገገርር ፈፈጥጥረረዋዋልል።።

ይይሁሁንንናና ኢኢህህአአዴዴግግ የየሚሚመመራራውውንን መመንንግግስስትት ባባለለፉፉትት 2277 ዓዓመመታታትት መመስስራራትት ይይገገባባውው የየነነበበረረ ፖፖለለቲቲካካዊዊ፣፣
ኢኢኮኮኖኖሚሚያያዊዊናና ማማህህበበራራዊዊ ስስራራዎዎችች ባባለለመመስስራራቱቱ የየተተነነሳሳ ሩሩብብ ክክ//ዘዘመመንን የየተተለለፋፋባባቸቸውው ትትልልልልቅቅ አአገገራራዊዊ ስስራራዎዎችች
በበቀቀናናትት ውውስስጥጥ ወወደደ አአመመድድ ሲሲቀቀየየሩሩ ማማየየትት በበዚዚህህ 44 እእናና 55 ዓዓመመታታትት ውውስስጥጥ የየተተለለመመደደ ሆሆኗኗልል።። የየሚሚገገርርመመውውምም ለለ
1177 ዓዓመመታታትት ያያህህልል በበርርካካታታ ፈፈታታኝኝ ወወቅቅቶቶችች እእየየበበገገረረ የየመመጣጣውውንን ኢኢህህአአዴዴግግ ከከተተማማ ከከገገባባ በበኋኋላላ የየታታገገለለበበትትንን አአላላማማ
ረረስስቶቶ ህህዝዝባባዊዊ ወወገገንንተተኝኝነነቱቱንን እእየየተተሸሸረረሸሸረረ፣፣ የየሃሃሳሳብብ ብብዝዝሃሃነነትትንን ማማስስተተናናገገድድ ተተስስኖኖትት፣፣ በበትትግግራራይይ በበረረሃሃዎዎችች ከከህህዝዝብብ
አአብብራራክክ እእንንዳዳልልተተፈፈጠጠረረ ህህዝዝብብንን የየማማዳዳመመጥጥ ባባህህሉሉ ጠጠፍፍቶቶ፣፣ ““እእኔኔ ልልሙሙትት እእናናንንተተ ትትግግሉሉንን አአስስቀቀጥጥሉሉ”” እእያያሉሉ ፈፈንንጅጅ
በበእእግግራራቸቸውው የየጠጠረረጉጉ ጓጓዶዶቻቻቸቸውው አአደደራራ ረረስስቶቶ በበአአሁሁኑኑ ወወቅቅትት ““አአንንተተ ሙሙትት እእኔኔ ልልኑኑርር”” ወወደደሚሚለለውው የየስስስስትት ጫጫፍፍ
እእያያመመራራ፣፣ ብብሄሄራራዊዊ ድድርርጅጅቶቶቹቹምም ባባዕዕድድ እእስስኪኪመመስስሉሉ አአንንዱዱ ሌሌላላውውንን በበጠጠላላትትነነትት ዓዓይይንን እእያያየየ ጥጥሎሎ ለለማማለለፍፍ
የየሚሚፎፎካካከከሩሩ እእንንዲዲሁሁምም ““እእኔኔ ከከሞሞትትኩኩ ሰሰርርዶዶ አአይይብብቀቀልል”” እእንንዳዳለለችችውው አአህህያያ አአይይነነትት አአስስተተሳሳሰሰብብ በበእእጅጅጉጉ ቦቦታታ
እእየየያያዘዘ መመጥጥቷቷልል።። ውውጤጤቱቱምም በበግግልልፅፅ መመታታየየትት ጀጀምምሯሯልል ብብቻቻምም ሳሳይይሆሆንን አአገገርር ለለማማፍፍረረስስምም እእየየተተንንደደረረደደረረ ነነውው።።

ጉጉዳዳዩዩ አአገገርር የየማማዳዳንን ጉጉዳዳይይ ስስለለሆሆነነ ኢኢህህአአዴዴግግ ጥጥልልቅቅ ተተሃሃድድሶሶ እእያያለለ በበያያዝዝ ለለቀቀቅቅ የየሚሚያያጠጠፋፋውውንን ጊጊዜዜ ብብዙዙ
ሊሊያያሰሰራራውው እእንንደደሚሚችችልል ተተረረድድቶቶናና እእርርስስ በበርርስስ በበጎጎሪሪጥጥ ከከመመተተያያየየትት ወወጥጥቶቶ ምምንንምም እእንንኳኳንን የየራራስስህህንን እእጅጅ በበራራስስ
መመቁቁረረጥጥ ድድፍፍረረትትናና ጥጥንንካካሬሬ የየሚሚጠጠይይቅቅ ቢቢሆሆንንምም ህህዝዝብብንንናና አአገገርርንን የየሚሚያያስስቀቀድድምም አአመመራራርር ይይኼኼንን ከከማማድድረረግግ
ወወደደኋኋላላ አአይይልልምም ብብቻቻ ሳሳይይሆሆንን ከከዚዚህህ ውውጭጭ ሌሌላላ አአማማራራጭጭ ስስለለሌሌለለውው የየፖፖለለቲቲካካ አአመመራራሩሩ በበዚዚህህ መመንንገገድድ

ተተበበጥጥሮሮ ማማለለፍፍ ግግድድ ይይለለዋዋልል።። ከከዚዚህህ ባባልልተተናናነነሰሰ ግግንን ህህገገ--መመንንግግስስቱቱንንናና ህህገገ--መመንንግግስስታታዊዊ ስስርርዓዓቱቱንን ለለመመጠጠበበቅቅ
ተተብብለለውው የየተተቋቋቋቋሙሙ እእንንደደ የየአአገገርር መመከከላላከከያያ ሰሰራራዊዊትት፣፣ የየፌፌዴዴራራልልናና የየክክልልልል ፖፖሊሊስስ፣፣ ፍፍርርድድ ቤቤቶቶችች፣፣ የየፀፀጥጥታታ አአካካላላትት
የየመመሳሳሰሰሉሉትት ተተቋቋማማትት ያያለለማማወወላላወወልል የየህህግግ የየበበላላይይነነትትንን ማማስስከከበበርር አአለለባባቸቸውው።።

እእዚዚህህ ላላይይ ልልብብ ሊሊባባልል የየሚሚገገባባውው ትትላላንንትትናና ላላይይመመለለሱሱ የየቀቀበበርርናናቸቸውው ዘዘውውዳዳዊዊናና አአምምባባገገነነንን ስስርርዓዓቶቶችች ርርዝዝራራዦዦችች
ማማጣጣጣጣምም የየጀጀመመርርነነውውንን ዴዴሞሞክክራራሲሲ ለለማማኮኮላላሸሸትትናና የየድድሮሮ ስስርርዓዓትት ዳዳግግምም ለለመመመመለለስስ የየሚሚታታትትሩሩ ሃሃይይሎሎችች ባባጠጠፉፉትት
ልልክክ መመቀቀጣጣትት ሲሲገገባባቸቸውው በበአአጉጉልል ጫጫጫጫታታናና ህህዝዝበበኝኝነነትት//ጭጭራራነነትት ((PPooppuulliissmm)) ባባላላቸቸውው የየፖፖለለቲቲካካ ተተሳሳትትፎፎ

ምምክክንንያያትት የየተተያያዙዙ ((የየፖፖለለቲቲካካ እእስስረረኞኞችች)) ሳሳይይኖኖሩሩንን ““የየዴዴሞሞክክራራሲሲ ምምህህዳዳሩሩንን ለለማማስስፋፋትትናና ብብሔሔራራዊዊ መመግግባባባባትትንን
ለለመመፍፍጠጠርር”” በበሚሚልል አአጉጉልል ፈፈሊሊጥጥ ይይህህንን ያያህህልል የየፖፖለለቲቲካካ እእስስረረኞኞችች ፈፈትትተተናናልል መመባባሉሉ በበአአንንድድ በበኩኩልል ህህዝዝቡቡ
የየታታገገለለለለትትንን አአላላማማ መመፃፃረረርር ሲሲሆሆንን በበሌሌላላ በበኩኩልል ደደግግሞሞ የየህህግግ የየበበላላይይነነትትንን እእንንዲዲያያስስከከብብሩሩ ተተብብለለውው የየተተቋቋቋቋሙሙ

ተተቋቋማማትት ሃሃላላፊፊነነትትናና ስስልልጣጣንን መመጋጋፋፋትት ይይሆሆናናልል።። በበዚዚህህ ከከቀቀጠጠለለምም ““ሴሴትት አአስስገገድድዶዶ በበመመድድፈፈርር”” ወወንንጀጀልል
የየተተከከሰሰሰሰንን ግግለለሰሰብብ ሳሳይይቀቀርር በበጫጫጫጫታታ መመፈፈታታቱቱ አአይይቀቀርርምም።። ምምክክንንያያቱቱምም ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ ምምህህዳዳሩሩ ማማስስፋፋትት እእናና
ብብሔሔራራዊዊ መመግግባባባባትት መመፍፍጠጠርር የየሚሚቻቻለለውው ኢኢህህአአዴዴግግ ““እእመመራራበበታታለለሁሁኝኝ”” የየሚሚለለውውንን ልልማማታታዊዊ ዴዴሚሚክክራራሲሲያያዊዊ
((አአብብዮዮታታዊዊ)) መመስስመመርር ልልዕዕልልናና እእንንዲዲያያገገኝኝ የየሚሚሰሰሩሩ እእንንደደ ትት//ቤቤቶቶችች፣፣ የየፍፍትትህህ ተተቋቋማማትት፣፣ ሚሚዲዲያያዎዎችች፣፣ ነነፃፃ የየሲሲቪቪክክ
ማማህህበበራራትትናና አአደደረረጃጃጀጀቶቶችች፣፣ የየፖፖለለቲቲካካ ድድርርጅጅቶቶችች……ወወዘዘተተ ያያላላቸቸውውንን የየአአሰሰራራርር ክክፍፍተተትት//አአቅቅምም በበማማስስተተካካከከልል እእናና
ቀቀጣጣይይነነትት ያያላላቸቸውው የየግግንንባባታታ ስስራራዎዎችች በበመመስስራራትት እእንንጂጂ ህህገገ--መመንንግግስስታታዊዊ ስስርርዓዓቱቱንን ለለማማፍፍረረስስ ሲሲንንቀቀሳሳቀቀሱሱ የየተተገገኙኙ
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ወወንንጀጀለለኞኞችችንን በበመመልልቀቀቅቅ አአይይደደለለምም።። ይይህህ በበየየትትኛኛውውምም አአገገርርናና መመንንግግስስትት ተተደደርርጎጎ አአይይተተንንምም ሰሰምምተተንንምም
አአናናውውቅቅምም።። በበቂቂ መመረረጃጃናና ማማስስረረጃጃ ሳሳይይኖኖራራቸቸውው የየታታዙዙ ሰሰዎዎችች ከከነነበበሩሩምም ከከመመጀጀመመሪሪያያውውኑኑ ትትክክክክልል አአልልነነበበረረምም፣፣
አአለለበበለለዚዚያያ ግግንን ማማንንምም ከከህህግግ በበላላይይ ስስላላልልሆሆነነ የየፍፍርርድድ ቤቤትት ውውሳሳኔኔ ተተግግባባራራዊዊ መመደደረረግግ አአለለበበትት።።

ከከወወንንጀጀልል ህህግግ አአላላማማዎዎችች ውውስስጥጥ ““አአጥጥፊፊዎዎችችንን ማማስስተተማማርር”” አአንንዱዱ ሲሲሆሆንን መመንንግግስስትት እእየየሄሄደደበበትት ያያለለውው
እእስስረረኞኞችችንን በበጅጅምምላላ የየመመፍፍታታትት ሂሂደደትት ““ተተንንጋጋሎሎ ቢቢተተፉፉ ተተመመልልሶሶ ታታፉፉ”” እእንንዲዲሉሉ በበሌሌላላውው የየማማህህበበረረሰሰብብ ክክፍፍልል
““ህህግግ የየለለምም”” እእንንዲዲልል፣፣ አአጥጥፊፊውው ““ከከመመጀጀመመሪሪያያውውምም ሳሳናናጠጠፋፋ ነነውው የየተተያያዝዝነነውው”” እእንንዲዲልልናና ሌሌላላውውምም ህህግግንን

እእንንፈፈራራናና እእንንዲዲያያከከብብርር ሳሳይይሆሆንን ““እእኔኔምም ወወንንጀጀልል ብብሰሰራራ ነነገገ እእለለቀቀቃቃለለሁሁኝኝ”” የየሚሚልል የየተተሳሳሳሳተተ አአረረዳዳድድ በበመመያያዝዝ
ተተመመልልሶሶ ፈፈተተናና የየሚሚሆሆንንበበትት ዕዕድድልል ከከመመስስጠጠትት አአልልፎፎ ሌሌትት ተተቀቀንን ህህግግንን በበማማስስከከበበርር ስስራራ ላላይይ የየተተሰሰማማሩሩ
አአካካላላትት//ሰሰዎዎችች ልልፋፋታታቸቸውውንን ገገደደልል ከከቶቶ ተተሰሰፋፋ የየሚሚያያስስቆቆርርጥጥ ተተግግባባርር ነነውው።። በበመመሆሆኑኑምም የየአአገገራራችችንን የየፀፀጥጥታታ
ሃሃይይሎሎችችናና ህህግግ አአስስከከባባሪሪ ተተቋቋማማትት ህህገገ--መመንንግግስስቱቱ የየሰሰጣጣቸቸውው ስስልልጣጣንን ሳሳይይሸሸራራርርፉፉናና ለለህህዝዝብብ ወወግግነነውው በበአአገገርር
ውውስስጥጥምም ሆሆነነ ውውጭጭ ሆሆነነውው ስስልልጣጣንን በበአአቋቋራራጭጭ ለለማማግግኘኘትት እእየየተተንንቀቀሳሳቀቀሱሱ ያያሉሉ እእንንዲዲሁሁምም በበኢኢህህአአዴዴግግ ውውስስጥጥ
((DDoouubbllee SSttaannddaarrdd)) እእናና ከከኢኢህህአአዴዴግግ ውውጭጭ ያያሉሉ ህህዝዝቡቡንን እእርርስስ በበርርሱሱ እእያያናናቆቆሩሩ የየሚሚገገኙኙ የየኪኪራራይይ ሰሰብብሳሳቢቢ
ፖፖለለቲቲካካልል ኢኢኮኮኖኖሚሚ ሃሃይይሎሎችች አአገገራራችችንን ሊሊያያፈፈርርሷሷትት ስስለለማማይይገገባባ ከከየየትትኛኛውውምም ጊጊዜዜ በበላላይይ ተተከከታታትትለለውው አአገገርር

የየማማዳዳንን ሃሃላላፊፊነነታታቸቸውው መመወወጣጣትት አአለለባባቸቸውው።። በበነነገገራራችችንን ላላይይ የየአአንንድድ አአገገርር ጥጥንንካካሬሬ ወወይይምም ኃኃያያልልነነትት የየሚሚለለካካውው
በበዜዜጎጎችች የየማማምምረረትት አአቅቅምም ((MMooddeess ooff PPrroodduucctt iioonn)) ከከሚሚፈፈጠጠረረውው ኢኢኮኮኖኖሚሚ በበተተጨጨማማሪሪ ዜዜጎጎችች በበነነፃፃነነትት
የየሚሚንንቀቀሳሳቀቀሱሱባባትት፣፣ ሰሰርርተተውው የየሚሚኖኖሩሩባባትት እእናና የየአአገገሪሪቱቱንን ሰሰላላምምናና መመረረጋጋጋጋትት ሊሊያያረረጋጋግግጡጡ የየሚሚችችሉሉ የየፍፍትትህህ
ተተቋቋማማትት ((PPuubblliicc IInnsstt iittuutt iioonnss)) ሲሲኖኖሩሩ፣፣ ከከውውስስጥጥናና ከከውውጭጭ የየሚሚቃቃጡጡ ጥጥቃቃቶቶችችንን መመመመከከትት የየሚሚችችልል ግግዙዙፍፍ

የየመመከከላላከከያያ ኃኃይይልል እእንንዲዲሁሁምም ከከውውስስጥጥምም ሆሆነነ ከከውውጭጭ የየሚሚሰሰነነዘዘሩሩ የየኢኢኮኮኖኖሚሚናና የየፖፖለለቲቲካካ አአሻሻጥጥሮሮችችንን ማማክክሸሸፍፍ
የየሚሚችችልል ለለህህዝዝብብናና ለለህህገገ--መመንንግግስስቱቱ ውውግግንንናና ያያለለውው ጠጠንንካካራራ የየፀፀጥጥታታ መመዋዋቅቅርር ካካላላትት ነነውው።። የየቱቱርርክክናና የየግግብብፅፅ
የየፀፀጥጥታታ ሃሃይይሎሎችች በበተተለለያያዩዩ አአጋጋጣጣሚሚዎዎችች በበየየአአገገራራቸቸውው ተተፈፈጥጥረረውው የየነነበበሩሩ ቀቀውውሶሶችች የየፈፈቱቱበበትትንን መመንንገገድድ ለለእእኛኛ

((ለለአአገገራራችችንን)) ከከበበቂቂ በበላላይይ ማማሳሳያያ ናናቸቸውውናና ልልንንማማርርባባቸቸውው ይይገገባባልል።።

ኩኩራራባባቸቸውው ታታዬዬ

አአዲዲስስ አአበበባባ
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