
የየግግንንቦቦትት  77  ጉጉባባኤኤ  ሪሪፖፖርርታታዥዥ  
ክክፍፍልል  አአራራትት    

  

የየ""ስስንንብብትት  ደደብብዳዳቤቤውው""  ሴሴራራ  እእናና  የየአአርርበበኛኛ  መመዓዓዛዛውው  ጌጌጡጡ  እእምምባባናና  ለለቅቅሶሶ  

    
በበሶሶስስተተኛኛውው  ክክፍፍልል  ያያቀቀረረብብነነውው  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  ጉጉባባኤኤ  ሪሪፖፖርርታታዥዥ  በበኮኮሎሎኔኔልል  ፍፍፁፁምም  አአዘዘጋጋጅጅነነትት  

በበዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  አአቅቅራራቢቢነነትት  ለለጉጉባባኤኤውው  ተተሳሳታታፊፊዎዎችች  የየቀቀረረቡቡትት  አአምምስስትት  የየመመወወያያያያ  አአጀጀንንዳዳዎዎችችናና  ከከእእነነዚዚህህ  

መመካካከከልል  በበሁሁለለቱቱ  አአጀጀንንዳዳዎዎችች  ዙዙርርያያ  በበ""ውውይይይይትት""  ሽሽፋፋንን  የየተተካካሄሄደደውው  ትትያያትትርር  ማማስስነነበበባባችችንን  ይይታታወወሳሳልል፡፡፡፡      

በበገገባባነነውው  ቃቃልል  መመሰሰረረትት  በበዚዚህህ  ጉጉባባኤኤ  ላላይይ  የየተተሳሳተተፉፉትት  ምምንንጮጮቻቻችችንን  በበቀቀሩሩትት  አአጀጀንንዳዳዎዎችች  ዙዙርርያያ  

የየታታዘዘቡቡትትንን  ድድራራማማ  በበተተመመለለከከተተ  በበብብዕዕራራቸቸውው  የየተተረረኩኩልልንንንን  እእነነሆሆ  እእንንዳዳለለ  አአቅቅርርበበናናልል፡፡፡፡    

አአጀጀንንዳዳ  ሶሶስስትት፡፡--  የየንንቅቅናናቄቄውውንን  መመተተዳዳደደርርያያ  ህህግግ  በበተተመመለለከከተተ  

የየንንቅቅናናቄቄውው  መመተተዳዳደደሪሪያያ  ህህግግ  ባባለለበበትት  እእንንዲዲቀቀጥጥልል  ከከመመድድረረኩኩ  ሃሃሳሳብብ  ስስለለቀቀረረበበ  ብብዙዙ  ውውይይይይትት  

አአልልተተደደረረገገበበትትምም።።    
  

ህህገገመመንንግግስስትትናና  ህህግግ  በበሌሌለለበበትት፣፣  መመሪሪውው  ራራሱሱ  ህህግግ  በበሆሆነነበበትት  ሃሃገገርር  የየሚሚካካሄሄድድ  ጉጉባባኤኤ  በበዚዚህህ  አአጀጀንንዳዳ  ላላይይ  

መመወወያያየየቱቱ  አአስስፈፈላላጊጊምም  ጠጠቃቃሚሚምም  አአልልነነበበረረምም  ብብቻቻምም  ሳሳይይሆሆንን  ያያልልታታሰሰበበ  መመዘዘዝዝምም  ሊሊያያስስከከትትልል  

ስስለለሚሚችችልል  እእንንዲዲሁሁ  ያያለለ  ውውይይይይትት  አአጀጀንንዳዳውው  እእንንዲዲዘዘጋጋ  ከከመመድድረረክክ  ሃሃሳሳብብ  መመቅቅረረቡቡ  የየሚሚያያስስገገርርምም  

አአልልነነበበረረምም፡፡፡፡      
  

አአጀጀንንዳዳ  አአራራትት፡፡--  የየሰሰራራዊዊቱቱ  መመተተዳዳደደርርያያ  ደደንንብብ  በበተተመመለለከከተተ  

በበተተለለያያዩዩ  አአንንቀቀጾጾችች  ላላይይ  ማማሻሻሻሻያያ  እእንንዲዲደደረረግግ  ከከተተሳሳታታፊፊዎዎችች  የየተተለለያያዩዩ  ሃሃሳሳቦቦችች  የየተተነነሱሱ  ቢቢሆሆንንምም  የየድድርርጅጅቱቱ  

ሊሊቀቀመመንንበበርር  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  በበምምክክርር  ቤቤቱቱ  በበድድጋጋሚሚ  ሊሊታታዩዩ  እእንንደደሚሚችችሉሉ  በበማማመመልልከከትት  አአጀጀንንዳዳውው  

እእንንዲዲዘዘጋጋ  አአድድርርገገውው  ደደንንቡቡ  እእንንዲዲፀፀድድቅቅ  አአደደረረጉጉ።።    

  

ለለነነገገሩሩ  የየሌሌለለንን  ሰሰራራዊዊትት  ለለማማስስተተዳዳደደርር  ወወረረቀቀትት  ላላይይ  በበሰሰፈፈረረ  መመተተዳዳደደሪሪያያ  ደደንንብብ  ላላይይ  ከከዚዚህህ  በበላላይይ  

መመወወያያየየቱቱናና  ጊጊዜዜ  ማማጥጥፋፋቱቱ  አአስስፈፈላላጊጊ  አአልልነነበበረረምም፡፡፡፡    
  

አአጀጀንንዳዳ  አአምምስስትት፡፡--  የየአአመመራራርር  ምምርርጫጫንን  በበተተመመለለከከተተ    

በበዚዚህህ  አአጀጀንንዳዳ  ዙዙርርያያ  የየተተካካሄሄደደውው  ትትዕዕይይንንትት  የየጉጉባባኤኤውው  ዋዋነነኛኛ  ኮኮሜሜዲዲ  ነነበበርር  ቢቢባባልል  ማማጋጋነነንን  

አአይይሆሆንንብብንንምም፡፡፡፡    
  

የየአአመመራራርር  ምምርርጫጫ  ከከመመጀጀመመሩሩ  ከከደደቂቂቃቃዎዎችች  በበፊፊትት  በበዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ተተዘዘጋጋጅጅቶቶ  በበኮኮ//ልል  ፍፍፁፁምም  

የየፀፀደደቀቀውው  መመአአዛዛውው  ጌጌጡጡንን  የየሚሚመመለለከከትት  ""የየስስንንብብትት  ደደብብዳዳቤቤ""  የየጉጉባባዔዔ  አአዘዘጋጋጅጅ  ተተብብሎሎ  በበተተሰሰየየመመውው  ግግንን  

ምምንንምም  ሚሚናና  ባባልልነነበበረረውው  በበኑኑርርጀጀባባ  አአሰሰፋፋ  ተተነነበበበበልልንን።።    

  



የየ""ስስንንብብትት  ደደብብዳዳቤቤውው""  ሲሲነነበበብብ  ከከአአኛኛ  ጋጋርር  እእኩኩልል  ያያዳዳመመጠጠውው  አአርርበበኛኛ  መመአአዛዛውው  ጌጌጡጡ  ከከመመድድረረኩኩ  

በበታታችች  ተተቀቀምምጦጦ  በበመመገገረረምምናና  በበከከፍፍተተኛኛ  የየሃሃዘዘንን  ስስሜሜትት  ተተውውጦጦ  በበእእግግሩሩ  መመሬሬትት  ሲሲቀቀበበቅቅብብ  ኮኮ//ልል  ፍፍፁፁምም  

ደደግግሞሞ  ከከመመአአዛዛውው  ፊፊትት  ለለፊፊትት  ተተቀቀምምጦጦ  አአይይኑኑንን  እእያያጉጉረረጠጠረረጠጠ  ሲሲገገረረምምመመውው  ማማየየትት  የየምምርር  የየሚሚያያስስፈፈራራ  

ትትዕዕይይንንትት  ነነበበርር።።  በበዚዚያያችች  ቅቅፅፅበበትት  የየዋዋሁሁ  መመዓዓዛዛውው  ጌጌጡጡ  በበሻሻዕዕቢቢያያናና  በበዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ሴሴራራናና  ተተንንኮኮልል  

በበራራሱሱናና  ለለአአመመታታትት  በበመመራራውው  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝቦቦችች  አአርርበበኞኞችች  ግግንንባባርር  ላላይይ  የየተተፈፈፀፀመመበበትትንን  አአይይንን  ያያወወጣጣ  

ክክህህደደትት  በበአአይይነነ  ህህሊሊናናውው  እእያያሰሰበበ  በበንንዴዴትትናና  በበብብስስጭጭትት  ሲሲብብከከነነከከንን  እእንንደደነነበበርር  ለለመመታታዘዘብብ  የየሚሚያያስስቸቸግግርር  

አአልልነነበበረረምም፡፡፡፡  
  

""የየስስንንብብትት  ደደብብዳዳቤቤውው""  ዋዋነነኛኛ  ይይዘዘትት  መመአአዛዛውው  ጌጌጡጡ  ምምርርጫጫ  ውውስስጥጥ  መመሳሳተተፍፍ  እእንንደደማማይይፈፈልልግግ  የየሚሚገገልልፅፅ  

ነነበበርር።።  ኑኑርርጀጀባባ  ጽጽሁሁፉፉንን  አአንንብብቦቦ  እእንንደደጨጨረረሰሰ  ቤቤቱቱ  ውውስስጥጥ  የየነነበበሩሩትት  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንባባርር  ታታጋጋዮዮችችናና  

የየአአርርበበኛኛ  መመአአዛዛውው  ጌጌጡጡ  ደደጋጋፊፊዎዎችች  በበተተፈፈፀፀመመባባቸቸውው  አአይይንን  ያያወወጣጣ  ክክህህደደትት  ማማጉጉረረምምረረምም  ቢቢጀጀምምሩሩምም  

በበረረሃሃብብናና  በበከከባባድድ  የየጉጉልልበበትት  ስስራራ  ከከዛዛለለውው  አአንንደደበበታታቸቸውው  የየሚሚወወጣጣውው  የየሰሰለለለለ  የየቅቅሬሬታታ  ድድምምፅፅ  ወወዲዲያያውውኑኑ  

""ዝዝለለሉሉ  ሲሲባባሉሉ  ምምንን  ያያህህልል""  ለለማማለለትት  በበጥጥንንቃቃቄቄ  ተተመመርርጠጠውውናና  ተተዘዘጋጋጅጅተተውው  በበመመጡጡትት  የየዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  

ደደጋጋፊፊ  ዲዲያያስስፖፖራራዎዎችች  እእንንደደ  ነነጎጎድድጓጓድድ  በበሚሚያያስስገገመመግግምም  ሃሃይይለለኛኛ  ጭጭብብጨጨባባ  ተተውውጦጦ  ቀቀረረ፡፡፡፡  
  

በበማማስስከከተተልልምም  መመአአዛዛውው  ወወደደ  መመድድረረክክ  ወወጥጥቶቶ  ሃሃሳሳቡቡንን  እእንንዲዲገገልልፅፅ  በበድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  በበዶዶ//ርር  

ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ተተጋጋበበዘዘ፡፡፡፡  መመአአዛዛውው  በበግግድድ  መመድድረረክክ  ላላይይ  በበመመውውጣጣትት  አአንንጀጀትት  በበሚሚበበላላ  እእንንባባናና  ለለቅቅሶሶ  ታታጅጅቦቦ  

እእንንዲዲህህ  ሲሲልል  ተተናናገገረረ  ""በበ11999966  ወወደደ  ትትግግልል  ተተቀቀላላቀቀልልኩኩ፣፣  በበ22000000  እእናና  22000022  በበሙሙሉሉ  ድድምምፅፅ  ተተመመርርጬጬ  

በበሊሊቀቀመመንንበበርርነነትት  ድድርርጅጅቱቱንን  አአገገልልግግያያለለሁሁ፡፡፡፡  ከከአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  ጋጋርር  ውውህህደደትት  ሲሲፈፈፀፀምም  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  

ነነጋጋ  የየድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  እእንንዲዲሆሆንን  ሃሃሳሳብብ  ያያቀቀረረብብኩኩትት  እእኔኔ  ነነኝኝ  አአሁሁንን  ግግንን  ስስልልጣጣኔኔንን  ለለወወጣጣቶቶችች  

አአሳሳልልፊፊ  ሰሰጥጥቻቻለለሁሁ፣፣  ተተራራ  ታታጋጋይይ  ሆሆኜኜ  ለለማማገገልልገገልል  ቃቃልል  እእገገባባለለሁሁ""  አአለለ፡፡፡፡    

  

ስስልልጣጣኑኑንን  እእንንደደተተረረከከቡቡትት  የየተተነነገገረረንን  ""ወወጣጣቶቶችች""  ደደግግሞሞ  በበእእድድሜሜ  ከከአአርርበበኛኛ  መመዓዓዛዛውው  ጌጌጡጡ  ቢቢያያንንስስ  

በበእእጥጥፍፍ  የየሚሚበበልልጡጡ  እእነነ  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ፣፣  ዶዶ//ርር  ታታደደሰሰ  ብብሩሩ፣፣  ኤኤፍፍሬሬምም  ማማዴዴቦቦናና  ሌሌሎሎችች  አአዛዛውውንንቶቶችች  

መመሆሆናናቸቸውው  ስስናናይይ  መመሪሪዎዎቻቻችችንን  ለለጉጉባባኤኤ  ከከሃሃገገሩሩ  በበተተሰሰበበሰሰበበውው  ዲዲያያስስፖፖራራ  ላላይይ  ያያላላቸቸውውንን  ከከልልክክ  ያያለለፈፈ  

ንንቀቀትት  ምምንን  ያያህህልል  ገገደደብብ  ያያለለፈፈ  እእንንደደሆሆነነ  በበግግልልፅፅ  የየሚሚያያሳሳይይ  ነነበበርር፡፡፡፡  መመዓዓዛዛውው  ጌጌጡጡ  ስስልልጣጣኔኔንን  

""ለለወወጣጣቶቶችች""  አአሳሳልልፌፌ  ሰሰጥጥቻቻለለሁሁ  ብብሎሎ  ሲሲናናገገርር  ""አአይይናናችችሁሁንን  ጨጨፍፍኑኑናና  እእናናሞሞኛኛችችሁሁ""  በበሚሚለለውው  

የየመመሪሪዎዎቻቻችችንን  ብብልልጣጣብብልልጥጥነነትት  መመድድረረኩኩ  ላላይይ  ወወጥጥቶቶ  ሲሲያያለለቅቅስስ  ከከልልቡቡ  ግግንን  እእየየሳሳቀቀ  እእንንደደነነበበርር  ምምንንምም  

አአያያጠጠራራጥጥርርምም፡፡፡፡  አአርርበበኛኛ  መመዓዓዛዛውው  ጌጌጡጡ  ከከከከባባድድ  ማማስስጠጠንንቀቀቂቂያያ  ጋጋርር  ከከተተነነገገረረውው  ከከዚዚህህ  ውውጪጪ  አአንንድድምም  

ቃቃልል  ቢቢናናገገርር  ምምንን  ሊሊያያጋጋጥጥመመውው  እእንንደደሚሚችችልል  አአሳሳምምሮሮ  ያያውውቃቃልል፡፡፡፡  ስስልልጣጣኑኑንን  ከከዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  

ለለመመቀቀማማትት  ያያሴሴርር  እእንንደደነነበበርር  ማማመመኑኑንን፣፣  ዘዘራራፊፊናና  በበህህገገ--ወወጥጥ  የየሰሰዎዎችች  ዝዝውውውውርር  ተተሳሳታታፊፊ  እእንንደደነነበበርር፣፣  

ከከዚዚህህ  ጋጋርር  በበተተያያያያዘዘ  የየኤኤርርትትራራ  መመንንግግሥሥትት  የየተተደደበበቁቁ  በበርርካካታታ  የየጦጦርር  መመሣሣሪሪያያዎዎችችናና  ገገንንዘዘብብ  እእንንዳዳገገኘኘበበትት  

እእናና  በበምምርርመመራራ  ላላይይ  የየሚሚገገኝኝ  መመሆሆኑኑንን  በበአአስስመመራራውው  ዝዝግግ  ስስብብሰሰባባ  ላላይይ  አአስስቀቀድድሞሞ  የየተተነነገገረረንን  መመሆሆኑኑንን  

ስስናናስስታታውውስስ  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋናና  የየሻሻዕዕቢቢያያ  ባባለለስስልልጣጣናናትት  በበአአርርበበኛኛ  መመዓዓዛዛውው  ጌጌጡጡ  ላላይይ  ምምንን  አአይይነነትት  

የየተተንንኮኮልል  ሴሴራራ  እእየየሸሸረረቡቡ  እእንንደደሆሆነነ  ለለጉጉባባኤኤተተኛኛውው  ግግልልፅፅ  ነነበበርር፡፡፡፡      
  



ከከዚዚህህ  በበኋኋላላ  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  የየማማይይፈፈልልጉጉዋዋቸቸውውንን  በበተተለለይይ  የየአአማማራራ  ተተወወላላጅጅ  የየሆሆኑኑ  አአመመራራሮሮችችንን  ሁሁሉሉ  

በበዘዘዴዴ  ያያገገለለለለ  ከከሰሰሜሜንን  ወወደደ  ደደቡቡብብ  የየሚሚልል  ስስያያሜሜ  የየተተሰሰጠጠውው  የየከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራርር  ምምርርጫጫ  ድድራራማማ  

ተተካካሄሄደደ፡፡፡፡    
  

ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ፣፣  ዶዶ//ርር  ታታደደሰሰ  ብብሩሩ፣፣  ኤኤፍፍሬሬምም  ማማዴዴቦቦ፣፣  ........((ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚ  ደደቡቡቦቦችች))  እእንንዲዲሁሁምም  

ኑኑርርጀጀባባ  የየምምክክርር  ቤቤቱቱ  ሰሰብብሳሳቢቢ  በበመመሆሆንን  የየደደቡቡብብ  ቁቁጥጥርርንን  በበአአንንድድ  ከከፍፍ  የየሚሚያያደደርርግግ  ""ምምርርጫጫ""  ተተካካሄሄደደ፡፡፡፡  

በበእእርርግግጥጥ  ኑኑርርጀጀባባ  አአሰሰፋፋ  እእንንደደማማይይፈፈለለግግ  በበአአስስመመራራውው  ዝዝግግ  ስስብብሰሰባባ  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ፍፍንንጭጭ  የየነነገገሩሩንን  

ቢቢሆሆንንምም  ምምንን  እእየየታታሰሰበበለለትት  እእንንደደሆሆነነ  ስስላላልልገገባባውው  ከከምምርርጫጫ  በበኋኋላላ  ከከስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚነነትት  ስስልልጣጣንን  

በበመመገገፋፋቱቱ  ምምክክንንያያትት  ደደስስተተኛኛ  እእንንዳዳልልነነበበርር  አአስስተተወወለለናናልል፡፡፡፡    
  

ከከዚዚህህ  የየምምርርጫጫ  ድድራራማማ  በበኋኋላላ  በበስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚነነትት      

11..  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ//አአስስካካዱዱ))      ሊሊቀቀመመንንበበርር  

22..  ዶዶ//ርር  ታታደደሰሰ  ብብሩሩ//ሚሚያያዝዝያያ    የየሕሕዝዝባባዊዊ  እእምምቢቢተተኝኝነነትት  ዘዘርርፍፍ  ኃኃላላፊፊ  

33..  ቸቸኮኮልል  ጌጌታታሁሁንን//አአዳዳ      የየህህዝዝባባዊዊ  እእምምቢቢተተኝኝነነትት  ምምክክትትልል  ዘዘርርፍፍ  ሃሃላላፊፊ  

44..  አአብብረረሃሃምም  ልልጅጅአአለለምም        የየህህዝዝባባዊዊ  እእምምቢቢተተኝኝነነትት  ምምክክትትልል  ዘዘርርፍፍ  ሃሃላላፊፊ  

55..  ኤኤፍፍሬሬምም  ማማዴዴቦቦ        የየፖፖለለቲቲካካ  ዘዘርርፍፍ  ኃኃላላፊፊ  

66..  ነነአአምምንን  ዘዘለለቀቀ            የየፖፖለለቲቲካካ  ዘዘርርፍፍ  ምምክክትትልል  ሃሃላላፊፊ  

77..  አአበበበበ  ቦቦጋጋለለ          የየፖፖለለቲቲካካ  ዘዘርርፍፍ  ምምክክትትልል  ሃሃላላፊፊ  

88..  አአስስፋፋ  ማማሩሩ//አአመመነነሽሽዋዋ      ሕሕዝዝባባዊዊ  ተተጋጋድድሎሎ  ዘዘርርፍፍ  አአዛዛዥዥ  

99..  መመሳሳፍፍንንትት  አአያያሌሌውው//ገገበበየየሁሁ    የየሕሕዝዝባባዊዊ  ተተጋጋድድሎሎ  ዘዘርርፍፍ  ምምክክትትልል  አአዛዛዥዥ  

1100..  ታታደደለለ  ወወንንድድምም        የየሕሕዝዝባባዊዊ  ተተጋጋድድሎሎ  ዘዘርርፍፍ  ምምክክትትልል  አአዛዛዥዥ  

1111..  መመኳኳንንንንትት  አአበበጀጀ          ሴሴክክሬሬታታርርያያትት    

1122..  ጃጃንንከከበበድድ        ምምክክትትልል  ሴሴክክሬሬታታሪሪያያትት  

1133..  መመላላኩኩ  ተተሾሾመመ        ምምክክትትልል  ሴሴክክሬሬታታሪሪያያትት  ሆሆነነውው  ተተመመርርጠጠዋዋልል  ተተባባልልንን።።  
  

አአሁሁንንምም  የየጠጠላላትት  የየጥጥይይትት  ማማብብረረጃጃ  ሆሆነነውው  የየተተመመደደቡቡትት  የየፈፈረረደደባባቸቸውው  የየአአማማራራ  ልልጆጆችች  መመሆሆናናቸቸውውንን  

ከከዝዝርርዝዝሩሩ  በበቀቀላላሉሉ  ማማየየትት  የየሚሚቻቻልል  ይይመመሰሰለለናናልል፡፡፡፡  
  

ለለምምክክርር  ቤቤትት  ከከውውጭጭ  ሃሃገገርር  ተተመመርርጠጠዋዋልል  ከከተተባባሉሉትት  ደደግግሞሞ  የየሚሚከከተተሉሉትት  አአባባላላትት  የየስስምም  ዝዝርርዝዝርር  

ተተነነገገረረንን፤፤--  

11..  ዶዶ//ርር    ታታደደሰሰ  ብብሩሩ//ሚሚያያዝዝያያ  

22..  ዶዶ//ርር    አአዚዚዝዝ  መመሃሃመመድድ//ማማይይክክ  አአብብርርሃሃ  

33..  ነነአአምምንን  ዘዘለለቀቀ//መመንንግግስስቱቱ  

44..  አአበበበበ  ቦቦጋጋለለ//ካካለለቤቤ    

55..  ታታሜሜ  

66..  ብብዙዙነነህህ  ጽጽጌጌ//ውውቤቤ    

77..  ርርዕዕዮዮትት  ..........ሴሴትት  



88..  ፋፋሲሲካካ  ወወልልደደሰሰንንበበትት  ........ሴሴትት    

99..  ዶዶ//ርር  ሙሙሉሉዓዓለለምም  አአዳዳሙሙ//አአስስክክፖፖትት  

1100..  መመንንገገሻሻ  ዳዳኜኜ//  ጃጃንን  አአሞሞራራ    

1111..  ቸቸኮኮልል  ጌጌታታሁሁንን//አአዳዳ  

1122..  አአሳሳይይሽሽ..........ሴሴትት  

1133..  አአምምሳሳሉሉ  ካካሳሳውው//ቬቬጄጄ  

1144..    መመቅቅደደስስ  ተተልልአአለለ  

1155..  ዶዶ//ርር  ገገድድሉሉ  ............ተተጠጠባባባባቂቂ  

1166..  ዶዶ//ርር  አአርርአአያያ  ........ተተጠጠባባባባቂቂ  

1177..  ሙሙሉሉነነህህ  እእዮዮኤኤልል..........ተተጠጠባባባባቂቂ  ተተደደርርገገውው  ተተመመርርጠጠዋዋልል።።  
  

ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ገገናና  ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  ለለመመግግባባትት  ሲሲወወስስኑኑ  ታታግግለለውውናና  ጥጥይይትት  ተተኩኩሰሰውው  ወወያያኔኔንን  ከከስስልልጣጣንን  

ለለማማስስወወገገድድ  ሳሳይይሆሆንን  በበአአማማራራ  ታታጋጋይይ  ልልጆጆችች  ደደምም  ተተረረማማምምደደውው  ወወደደ  ቤቤተተመመንንግግስስትት  የየመመግግባባትት  

ህህልልማማቸቸውውንን  ለለማማሳሳካካትት  ነነውው  በበማማለለትት  ዶዶ//ሩሩንን  በበቅቅርርበበትት  የየሚሚያያውውቁቁዋዋቸቸውው  ሃሃቀቀኛኛ  የየአአማማራራ  ልልጆጆችች  

ሲሲያያጠጠነነቁቁቁቁ  የየነነበበሩሩ  ቢቢሆሆንንምም  አአለለመመታታደደልል  ሆሆኖኖ  ማማንንምም  የየሰሰማማቸቸውው  ሰሰውው  አአልልነነበበረረምም፡፡፡፡    

  

ዶዶክክተተርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ፣፣  የየግግንንቦቦትት  77  ንንቅቅናናቄቄ  እእናና  ኢኢሳሳትት  ከከምምንንምም  ተተነነስስተተውው  ለለዚዚህህ  እእንንዲዲበበቁቁ  ከከአአማማራራውው  

የየተተደደረረገገላላቸቸውው  ሁሁለለንንተተናናዊዊ  ድድጋጋፍፍ  በበቀቀላላሉሉ  የየሚሚገገመመትት  እእንንዳዳልልነነበበረረ  ሁሁሉሉምም  የየሚሚያያውውቀቀውው  ሃሃቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  

አአንንድድምም  ወወታታደደርር  ያያልልነነበበረረውው  የየግግንንቦቦትት  77  ንንቅቅናናቄቄ  መመላላውው  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንባባርር  አአመመራራርርናና  አአባባልል  

እእየየተተቃቃወወመመ  በበሻሻዕዕቢቢያያ  ተተፅፅእእኖኖ  ከከአአርርበበኞኞችች  ግግንንባባርር  ጋጋርር  ""ውውህህደደትት""  እእንንዲዲፈፈጥጥርር  ከከተተደደረረገገ  በበኋኋላላ  ያያለለበበቂቂ  

ጥጥናናትት  ከከኤኤርርትትራራ  በበየየጊጊዜዜውው  እእየየተተላላኩኩ  በበብብዙዙ  መመቶቶዎዎችች  የየሚሚገገመመቱቱ  የየአአማማራራ  ወወጣጣቶቶችች  የየጠጠላላትት  ጥጥይይትት  

ሲሲሳሳይይ  ሆሆነነውው  እእንንዲዲቀቀሩሩ  ማማድድረረጋጋቸቸውውንን  ሳሳያያንንስስ  አአሁሁንን  ደደግግሞሞ  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  በበሻሻዕዕቢቢያያ  ድድጋጋፍፍ  

ጉጉልልበበታታቸቸውው  የየፈፈረረጠጠመመ  መመስስሎሎ  ሲሲሰሰማማቸቸውው  ፀፀረረ  አአማማራራነነታታቸቸውውንን  ገገሃሃድድ  በበማማውውጣጣትት  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  

ህህዝዝቦቦችች  አአርርበበኞኞችች  ግግንንባባርርንን  ህህልልውውናና  የየሚሚያያጠጠፋፋ  የየመመጨጨረረሻሻውውንን  እእርርምምጃጃ  ለለመመውውሰሰድድ  የየሚሚያያስስችችልል  

ድድፍፍረረትት  ማማግግኘኘትት  መመቻቻላላቸቸውው  በበጣጣምም  ያያናናድድዳዳልል፡፡፡፡    
  

ይይቀቀጥጥላላልል........  


