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 ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ “2016: ዓመተ ኣፍሪካ -ንሰብኣዊ 

መሰል ደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ ጠመተ ንመሰል ደቂ 

ኣንስትዮ”ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ ዘሳልጦ ኣኼባ  ኣኺባ 
ሚንስትራት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ መቐለ እንትሳለጥ 

ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ብ/ክ/መ/ ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ 

ዘስምዕዎ  መልእኽቲ እንኳዕ ድሓን መፃእኹም 

 
 ክብርቲ ዶክተር ንኮሳዛና ድላሚኒ ዙማ ኣደመንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ 
 ክቡር ምክትል ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ 
 ዝኸበርኩም ፈፀምቲ ስራሕ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ 
 ዝኸበርኩም ሓለፍቲ ተወከልቲ ሚኒስትራት ሃገራት 
ኣፍሪካ 

 ዝኸበርኩም ቐወምቲ ተወከልቲ ኮሚሽን ሕብረት 
ኣፍሪካ 

 ዝኸበርኩም ኮምሽነራት 
 ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን 

ናብዚ ናብ ዋና ኸተማ ብ/ክ/መ/ ትግራይ  መቐለ እንኳዕ 

ድሓን መፃእኽም እንዳበልኩ ዝተሰማዓኒ ሓበንን ኩርዓትን 

ክገልፀልኩም እፈቱ ፡፡ፃንሒትኩም ዕውትን ሕጉስን ክኾን 

ድማ ንኽእሎም ኩሎም ደገፋት ከምዘይፍለየኩም 

ኣረጋግፀልኩም፡፡ 

ራኢ ሕብረት  ኣፍሪካና፣ ዕላማ  ጌሩ  ዝተላዕሎ  ዝሓበረት፣  ምዕብልትን ሰላማዊትን  

ኣፍሪካ ምፍጣር ‘ዩ፡፡  እዚ ከም ሃገርን ኣህጉርናን ተካኢ ኣልቦ ትርጉም ኣለዎ፡፡ 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን 

 እዚ  ክልል’ዚ  ቅድሚ  2000 ዓመታት  ማእኸልን መቦቀልን  መንግስቲ  ኣኽሱም 

‘ዩ፡፡  ከምቲ ዝፍለጥ  ስልጣነ መንግስቲ ኣኽሱም  ስልጣነ  ኣፍሪካውያን  እዩ ነይሩ፡፡ 

ካብ  ቀይሕ ባሕሪ  ዝዘለለ ኣፍቲ  እዋን  ምዕቡል ስልጣነ ምስ ዝነበረን ሃገራት  ምስ  

ሃገራት ህንዲ፣ፕርሽያ፣ቻይናን ካልኦትን ዝዓበየ ንግዳዊ ርክብ  ዝነበሮ  ስርዓተ መንግስቲ 

‘ዩ፡፡  

….እዚ  ክልል’ዚ ቅድሚ  2000 ዓመታት 

ማእኸልን መቦቀልን  መንግስቲ  ኣኽሱም 

‘ዩ፡ ፡ …ብዘይዝኾነ  ግዳማዊ ደገፍ  ካብ  ኩሉ 

ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዝተኣኻኸቡ   ሓርበኛታት  

ነ ቲ ዘበናዊ  ኣፅዋር  ዝተዓጠቐ ወራሪ ሰራዊት 

ጣልያን   ኣብ ለካቲት 1896  ዝሰዓረሉ ታሪኻዊ 

ቦታ ዓድዋ  ዝከበሉ ‘ዩ፡ ፡  … 
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መዛግብቲ ታሪኽ ከም ዝሕብርዎዎ፣ ዓቕምን ክብርታትን  መንግስቲ  ኣኽሱም ብኽልቲኡ 

ገፅ ቀይሕ ባሕሪ  ብዙሓት ከባቢታት የመሓዳድር  ከም ዝነበረ ‘ዩ፡፡ብተወሳኺ እዚ 

ክልል’ዚ  ኣብ ዘበናዊ ታሪኽ ዓለም ንፈለማ  እዋን ፀለምቲ ኣፍሪካውያን ንወራር ባዕዳዊ 

ገዛእቲ ኣውሮፓውያን ብዘይዝኾነ ግዳማዊ ደገፍ  ካብ  ኩሉ ከባቢታት ኢትዮጵያ  

ብዝተኣኻኸቡ   ሓርበኛታት  ነቲ ዘበናዊ  ኣፅዋር  ዝተዓጠቐ ወራሪ ሰራዊት ጣልያን  

ኣብ ለካቲት 1896  ዝሰዓረሉ ታሪኻዊ ቦታ ዓድዋ  ዝርከበሉ ‘ዩ፡፡ ፡፡  

በቲ ካልእ ገፅ ንኾርዐሉ ጉዳይ ድማ ነታ ሐዚ ህዳሲኣ ተረጋግፅ ዘላ ሃገር  ናብ ሓዱሽ  

ምዕራፍ  ክትኣቱ  ዕጥቃዊ  ቃልሲ ዝተጀመረሉ ክልል  ምዃኑ’ዩ፡፡ ኣብቲ ናይ 17 

ዓመታት   ፀረ ደርግ  ዕጥቃዊ ቃልሲ    ምእንታ ሰላም፣ ዲሞክራስን ልምዓትን  ንማዕረ 

ተሳትፎን ተጠቃምነትን ብ/ብ/ህ/ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት  

ተቓለሰቲ ኢትዮጵያውያን ብምሕባር  ሓዳሽ ኢትዮጵያ  

ንምፍጣር  ብዙሕ  መስዋእትነት  ከፊሉ ሓዳሽ  ሃገር 

ክትህነፅ  ዝገበረ  ህዝቢ’ዩ፡፡  ኣፈላላይ  ትፀውር ሃገር ፣ 

ኣንፃር ድኽነት  ድሕረትን ተሪራ ትቃለስ ሃገር ክትህነፅ  

ዘኽኣለ’ዩ፡፡ 

ብርግፀኝነት ክዛረበሉ ዝደሊ ጉዳይ  እንተሃለወ ነዞም  

ዝገለፅክዎም  ዓወታትና  ዝምልከት  ብዙሓት ጭብጥታትን   

ምስክራትን  ኣለዉኹም፡፡  ርግፀኛ  እየ፡፡ ምዕቡል  ስልጣነ 

መንግስቲ ኣኽሱምን  ዘይብገር  ክብርታት ኣፍሪካውያንን 

ዓወት ዓድዋን ንንገብሮ ቃልሲ ኣንፃር ዓለም ለኸ  ዘይፍትሓውነት፣ ድኽነት፣ድሕረትን 

ጥምየትን   ስእነት ሰናይ ምምሕዳርን  ተቓሊስና ህዳሰ ኣፍሪካውያን ንምርግጋፅ  

መለዓዓልን  መተባብዕን ከም ዝኾነና   እርዳእ፡፡   

ኣብ መወዳእታ ነዚ ውሳኒን ኣዝዩ  ኣገዳሽን   ዋዕላኹምን  ኣብ መቐለ  ትገብርዎ  

ፃንሒትን  ዕዉት ኽኾን እምነ፡፡ 

ኣዝየ ኣመስግን 

 

….በቲ ካልእ ገፅ  ንኾርዐሉ ጉዳይ ድማ ነ ታ ሐዚ 

ህዳሲኣ ተረጋግፅ  ዘላ  ሃገር  ናብ ሓዱሽ  ምዕራፍ  

ንኽትኣቱ  ዕጥቃዊ  ቃልሲ ዝተጀመረሉ ክልል  

ምዃኑ’ዩ፡ ፡  ኣብቲ ናይ 17 ዓመታት   ፀ ረ ደርግ  

ዕጥቃዊ ቃልሲ    ምእንታ ሰላም፣  ዲሞክራስን 

ልምዓትን  ንማዕረ ተሳትፎን ተጠቃምነ ትን 

ብ/ብ/ህ/ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት  ተቓለሰቲ 

ኢትዮጵያውያን  ብምሕባር  ሓዳሽ ኢትዮጵያ  ንምፍጣር  

ብዙሕ  መስዋእትነ ት  ከፊሉ ሓዳሽ  ሃገር ክትህነ ፅ   

ዝገበረ  ህዝቢ’ዩ፡ ፡   …. 


