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ታታሪሪክክ ራራሱሱንን ሲሲደደግግምም!! -- የየአአረረብብ ፀፀደደይይናና የየኛኛ ጉጉዳዳይይ....

በበፈፈረረንንጆጆችች የየዘዘመመንን ቀቀመመርር ከከ22001100 እእስስከከ 22001111 ሳሳይይታታሰሰብብ የየተተቀቀጣጣጠጠለለውውናና በበኋኋላላ

ላላይይ የየአአረረብብ ፀፀደደይይ ((TThhee AArraabb SSpprriinngg)) የየሚሚልል ስስያያሜሜውው ያያገገኘኘውው አአብብዮዮትት በበሁሁሉሉምም

አአካካባባቢቢ ድድንንገገተተኝኝነነቱቱ የየሚሚያያስስደደነነግግጥጥ ነነበበርር።። በበእእርርግግጥጥ በበመመካካከከለለኛኛውው ምምስስራራቅቅናና

በበሰሰሜሜንን አአፍፍሪሪካካ በበሚሚገገኙኙ የየዓዓረረብብ አአገገሮሮችች የየወወጣጣቱቱ ቁቁጥጥርር በበከከፍፍተተኛኛ መመጠጠንን ማማደደግግ፣፣

ድድህህነነቱቱናና የየኢኢኮኮኖኖሚሚ ቀቀውውስስ መመኖኖሩሩ እእንንዲዲሁሁምም የየዲዲሞሞክክራራሲሲ እእጦጦቱቱናና የየተተመመሰሰቃቃቀቀለለ

ኑኑሮሮናና የየገገቢቢ አአለለመመመመጣጣጠጠንን የየፈፈጠጠረረውው ቅቅሬሬታታ እእያያደደገገ በበመመሄሄድድ ላላይይ መመሆሆኑኑ

በበተተለለያያዩዩ አአጋጋጣጣሚሚ ሲሲነነገገርር የየቆቆየየ ቢቢሆሆንንምም በበወወቅቅቱቱ የየተተከከሰሰተተውው አአብብዮዮትት ግግንን በበዚዚያያ

ፍፍጥጥነነትት ሊሊቀቀጣጣጠጠልል ይይችችላላልል ብብሎሎ የየገገመመተተ ማማንንምም ሰሰውው አአልልነነበበረረምም።። ይይህህ እእንንደደ

ሰሰደደድድ እእሳሳትት በበአአንንዴዴ የየተተቀቀጣጣጠጠለለውው አአብብዮዮትት መመቼቼናና የየትት አአገገርር ((ቦቦታታ)) ይይከከሰሰታታልል፣፣

በበምምንን ያያህህልል ፍፍጥጥነነትት ይይስስፋፋፋፋልል፣፣ የየማማይይነነኩኩ መመስስለለውው ለለበበርርካካታታ አአመመታታትት የየተተገገነነቡቡ

እእነነዚዚህህ ስስርርዓዓታታትት በበምምንን አአይይነነትት ሁሁናናቴቴ ያያንንኮኮታታኩኩታታቸቸዋዋልል የየሚሚለለውው ማማንንምም

የየጠጠበበቀቀውውናና የየገገመመተተውው አአልልነነበበረረምም።።

በበ22001100 መመጨጨረረሻሻውው አአካካባባቢቢ የየተተጀጀመመረረውው ተተቃቃውውሞሞናና ነነውውጥጥ በበቱቱኒኒዝዝያያ በበጥጥቂቂትት

ቀቀናናትት ውውስስጥጥ ፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት ቤቤንን ዓዓሊሊንን ከከስስልልጣጣናናቸቸውው እእንንዲዲባባረረሩሩናና ሸሸሽሽተተውው ሳሳውውዲዲ

ዓዓረረቢቢያያ እእንንዲዲገገቡቡ አአደደረረጋጋቸቸውው።።

ይይህህ አአመመፅፅ በበፍፍጥጥነነትት ወወደደ ግግብብፅፅ ተተስስፋፋፋፋ።። አአመመፁፁ ከከዓዓረረብብ አአገገራራትት በበህህዝዝብብ ብብዛዛትትዋዋ

ቀቀዳዳሚሚ ስስፍፍራራ ያያላላትትናና የየቀቀድድሞሞ መመሪሪዋዋንን ሳሳዳዳትትንን በበ11998811 ተተክክተተውው ከከ3300 አአመመታታትት

በበላላይይ ስስልልጣጣንን ላላይይ የየቆቆዩዩትት ሆሆስስኒኒ ሙሙባባረረክክ የየአአሜሜሪሪካካምም እእንንዲዲሁሁምም ንንጉጉሳሳዊዊ አአገገዛዛዝዝ

ያያላላቸቸውው የየሳሳውውዲዲ ዓዓረረቢቢያያናና የየሌሌሎሎችች ዓዓረረብብ አአገገራራትት ወወዳዳጅጅ ተተደደርርገገውው በበሚሚታታዩዩ

አአንንጋጋፋፋ የየአአረረብብ መመሪሪ ላላይይ የየተተቀቀሰሰቀቀሰሰ አአብብዮዮትት ነነበበርር።።

እእ..ኤኤ..አአ በበጃጃንንዋዋሪሪ 2255//22001111 ብብዛዛትት ያያላላቸቸውው የየተተቃቃውውሞሞ ሰሰልልፈፈኞኞችች የየግግብብፅፅንን ዋዋናና

ከከተተማማ ካካይይሮሮንን አአጥጥለለቀቀለለቅቅዋዋትት።። አአመመፁፁ በበተተቀቀሰሰቀቀሰሰ በበሦሦስስተተኛኛውው ቀቀንን ህህግግናና ስስርርዓዓትት

ለለማማስስከከበበርር በበሚሚልል የየግግብብፅፅ ጦጦርር ሠሠራራዊዊትት አአመመፅፅ ወወደደሚሚካካሄሄድድበበትት ቦቦታታ እእንንዲዲሰሰማማራራ

ተተደደረረገገ።። የየሙሙባባረረክክ አአስስተተዳዳደደርር በበጣጣምም አአጭጭርር በበሆሆነነ ጊጊዜዜ ለለከከፋፋ አአደደጋጋ ተተጋጋላላጭጭ

የየሆሆነነበበትት ሁሁኔኔታታ ተተፈፈጠጠረረ።። የየኦኦባባማማ አአስስተተዳዳደደርር በበግግብብፅፅ የየተተፈፈጠጠረረውው ይይህህ ቅቅፅፅበበታታዊዊ

ሁሁኔኔታታ ያያሳሳሰሰበበውው ቢቢሆሆንንምም ሁሁኔኔታታውው ከከቁቁጥጥጥጥሩሩ ውውጪጪ እእንንዳዳይይወወጣጣ ምምንን እእናናድድርርግግ??

በበሚሚለለውው ጉጉዳዳይይ ዙዙርርያያ በበመመጀጀመመሪሪያያ አአከከባባቢቢ በበሁሁለለትት ተተከከፍፍሎሎ ነነበበርር።። የየአአሜሜሪሪካካ

የየወወቅቅቱቱ መመከከላላከከያያ ሚሚኒኒስስትትርር የየነነበበሩሩትት ቦቦብብ ጌጌትትስስ እእናና ውውጭጭ ጉጉዳዳይይ ሚሚኒኒስስትትርር

የየነነበበሩሩትት ወወ//ሮሮ ክክሊሊንንተተንን ምምክክትትልል ፕፕሬሬዚዚዳዳንንቱቱ ጆጆ ባባይይደደንን የየሚሚገገኙኙበበትት ቡቡድድንን
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ቀቀውውሱሱንን በበትትዕዕግግስስትትናና በበጥጥንንቃቃቄቄ ብብንንከከታታተተለለውው ይይሻሻላላልል የየሚሚልል አአቋቋምም የየያያዙዙበበትት

ሁሁኔኔታታ ተተፈፈጠጠረረ።። ይይኸኸውውምም ፍፍላላጎጎታታቸቸውውንን ለለማማሳሳካካትት ከከሙሙባባረረክክናና ከከግግብብፅፅ ጦጦርር

ሠሠራራዊዊትት ጋጋርር በበመመመመካካከከርር የየስስልልጣጣንን ሽሽግግግግሩሩንን በበተተረረጋጋጋጋናና በበሰሰከከነነ መመንንገገድድ ብብዙዙ

ወወራራትትምም ቢቢፈፈጅጅ በበራራሳሳቸቸውው በበፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት ሙሙባባረረክክ ለለተተመመረረጠጠ ሰሰውው እእንንዲዲያያውውምም

ከከዋዋሽሽንንግግተተንን አአስስተተዳዳደደርር ጋጋርር ጥጥሩሩ ወወዳዳጅጅነነትት ለለነነበበረረውው የየሃሃገገሪሪቱቱ የየስስለለላላ ሃሃላላፊፊ

ለለዑዑመመርር ሱሱሌሌማማንን ማማስስተተላላለለፍፍ ይይሻሻላላልል ከከሚሚልል ውውሳሳኔኔ ላላይይ ደደረረሱሱ።።

የየኦኦባባማማ ብብሄሄራራዊዊ ደደህህንንነነትት መመ//ቤቤትት ከከፍፍተተኛኛ አአማማካካሪሪዎዎችች የየነነበበሩሩትት ዴዴኒኒስስ እእናና ቤቤንን

የየሆሆምምላላንንድድ ሴሴኩኩሪሪቲቲውው ሃሃላላፊፊ ጆጆንን ብብሬሬነነንንናና እእናና ሌሌሎሎችች አአማማካካሪሪዎዎችችንን የየያያዘዘውው

ሌሌላላውው ቡቡድድንን ደደግግሞሞ በበግግብብፅፅ ፈፈጣጣንን ለለውውጥጥ እእንንዲዲመመጣጣ እእናናድድርርግግ ይይህህ እእንንዲዲሆሆንን

ደደግግሞሞ ሙሙባባረረክክ ላላይይ ጫጫናና በበማማሳሳደደርር በበፍፍጥጥነነትት ስስልልጣጣናናቸቸውውንን እእንንዲዲለለቁቁ ማማድድረረግግ

ይይኖኖርርብብናናልል የየሚሚልል አአቋቋምም ያያዙዙ።።

እእንንደደሚሚታታወወቀቀውው ሁሁሴሴንን ሙሙባባረረክክ ለለሦሦስስትት አአሰሰርርትት ዓዓመመታታትት ጠጠንንካካራራ የየአአሜሜሪሪካካ

ወወዳዳጅጅ ነነበበሩሩ።። በበ11997799 ከከእእስስራራኤኤልል ጋጋርር የየተተፈፈረረመመውው የየካካምምፕፕ ዴዴቪቪዱዱ የየሰሰላላምም

ስስምምምምነነትት ጠጠብብቆቆውው የየቆቆዩዩ የየቁቁርርጥጥ ቀቀንን ወወዳዳጅጅ ናናቸቸውው።። በበ11999900 ዓዓ..ምም.. ሳሳኡኡዲዲ

አአረረቢቢያያንን ከከኢኢራራቁቁ ሳሳዳዳምም ሁሁሴሴንን የየጦጦርር ወወረረራራ ለለመመከከላላከከልል አአሜሜሪሪካካናና ግግብብፅፅ

ሰሰራራዊዊታታቸቸውውንን ለለመመላላክክ ሲሲስስማማሙሙ ሙሙባባረረክክ ሁሁለለትት ክክፍፍለለ ጦጦሮሮችችንን ወወደደ ስስፍፍራራውው

አአዝዝምምተተዋዋልል።። ግግብብፅፅ ውውስስጥጥ አአብብዮዮቱቱ ሲሲጀጀመመርር ግግንን የየአአሜሜሪሪካካ መመንንግግስስትት

ባባለለስስልልጣጣናናትት ሙሙባባረረክክንን ስስልልጣጣንን ላላይይ ለለማማቆቆየየትት ብብላላችችሁሁ የየጦጦርር ሰሰራራዊዊታታችችሁሁንን

ሃሃይይልልናና አአመመፅፅ እእንንዲዲፈፈፅፅምም ማማድድረረግግ የየለለባባችችሁሁምም የየሚሚልል መመልልዕዕክክትት በበግግልልምም

በበአአደደባባባባይይምም ማማስስተተላላለለፍፍ ጀጀመመሩሩ።። ሁሁስስኒኒ ሙሙባባረረክክ ጃጃንንዋዋሪሪ 2299 ካካቢቢናናቸቸውውንን የየማማፍፍረረስስ

እእርርምምጃጃ ሲሲወወስስዱዱ በበአአሜሜሪሪካካ የየተተነነገገራራቸቸውው ዑዑመመርር ሱሱሌሌማማንንንን ((የየስስለለላላ ሃሃላላፊፊውው))

ምምክክትትልል ፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት አአደደረረገገውው መመሾሾማማቸቸውውንን አአሳሳወወቁቁ።።

ኦኦባባማማናና ወወ//ሮሮ ክክሊሊንንተተንን በበግግብብፅፅ ተተመመድድበበውው ይይሰሰሩሩ የየነነበበሩሩ ፋፋራራንንክክ ዋዋይይዝዝነነርር የየተተባባሉሉ

የየቀቀድድሞሞ አአምምባባሳሳደደራራቸቸውውንን ግግብብፅፅ ውውስስጥጥ የየተተረረጋጋጋጋናና ሰሰላላማማዊዊ የየስስልልጣጣንን ሽሽግግግግርር

ሂሂደደትት እእንንዲዲኖኖርር ለለማማበበረረታታታታትት ወወደደ ካካይይሮሮ ላላኩኩ።። ይይሁሁንን እእንንጂጂ ሁሁስስኒኒ ሙሙባባረረክክ

በበህህግግ የየተተሰሰጠጠኝኝንን የየስስልልጣጣንን ዘዘመመንን ሳሳልልጨጨርርስስ ወወንንበበሬሬንን አአልልለለቅቅምም የየሚሚልል አአቋቋምም

ያያዙዙ።። እእንንዳዳውውምም የየስስልልጣጣንን ዘዘመመኔኔ የየሚሚጠጠናናቀቀቀቀውው በበመመጪጪውው ሴሴፕፕቴቴምምበበርር ወወርር

ውውስስጥጥ ስስለለሆሆነነ ጊጊዜዜውው ሲሲደደርርስስ ነነውው ወወንንበበሬሬንን የየምምለለቀቀውው አአሉሉ።።

ኦኦባባማማ በበነነጩጩ ቤቤትት ((wwhhiittee hhoouussee)) ከከሚሚያያገገለለግግሉሉ የየፖፖለለቲቲካካ አአማማካካሪሪዎዎቻቻቸቸውው

((aaddvviissoorrss)) ጎጎንን በበመመቆቆምም ፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት ሁሁስስኒኒ ሙሙባባረረክክ አአሁሁኑኑኑኑ ስስልልጣጣንን መመልልቀቀቅቅ
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አአለለብብዎዎትት የየሚሚልል መመግግለለጫጫ ሰሰጡጡ።። የየነነጩጩ ቤቤትት አአስስተተዳዳደደርር እእንንዳዳውውምም ስስልልጣጣንንዎዎትትንን

አአሁሁኑኑኑኑ ይይልልቀቀቁቁ ስስንንልል ትትላላንንትት መመልልቀቀቅቅ ነነበበረረብብዎዎትትትት ማማለለታታችችንን መመሆሆኑኑንን በበግግልልፅፅ

ሊሊረረዱዱትት ይይገገባባልል በበማማለለትት አአቋቋማማቸቸውውንን አአሳሳወወቁቁ።። በበማማከከታታተተልልምም ፊፊውውብብሩሩዋዋሪሪ 1111

በበአአሜሜሪሪካካ መመከከላላከከያያ አአምምሳሳያያ የየተተገገነነባባውው የየግግብብፅፅ ጦጦርር ሃሃይይሎሎችች ሙሙባባረረክክንን በበማማስስገገደደድድ

ራራሳሳቸቸውው ለለቅቅቄቄያያለለሁሁ እእንንዲዲሉሉ አአደደረረጉጉትት።። በበምምትትኩኩ ለለጊጊዜዜውው ምምርርጫጫ እእስስከከሚሚካካሄሄድድ

በበሚሚልል የየጦጦርር ሠሠራራዊዊቱቱ ኮኮማማንንደደርር የየሆሆኑኑትት ጀጀነነራራልል ሞሞሃሃመመድድ ሁሁሴሴይይንን ታታንንታታዊዊ

ስስልልጣጣንን እእንንዲዲረረከከቡቡ ተተደደረረገገ።። ፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት ኦኦባባማማ የየአአሜሜሪሪካካንንንን እእጀጀ ረረጅጅምምነነትትናና

ጣጣልልቃቃገገብብነነታታቸቸውውንን ከከመመጋጋረረጃጃ ጀጀርርባባ ደደብብቀቀውው በበግግብብፅፅ ውውስስጥጥ ፍፍትትህህ ነነገገሰሰ፣፣ ህህዝዝቡቡ

ነነፃፃነነቱቱንን ተተጎጎናናፀፀፈፈ በበማማለለትት አአድድናናቆቆታታቸቸውውንን በበአአደደባባባባይይ አአዥዥጎጎደደጎጎዱዱ።።

ይይሁሁንን እእንንጂጂ ከከሙሙባባረረክክ በበኋኋላላ የየተተደደረረገገውውንን ጊጊዜዜያያዊዊ የየስስልልጣጣንን ሽሽግግግግርር ተተከከትትሎሎ

የየተተካካሄሄደደውው ምምርርጫጫ ውውጤጤቱቱ በበማማንንምም ያያልልተተጠጠበበቀቀ ሆሆነነ፡፡፡፡ ምምርርጫጫውው የየአአክክራራሪሪውው

የየሙሙስስሊሊምም ብብራራዘዘርርሁሁድድ የየበበላላይይነነትት ያያለለውው መመንንግግስስታታዊዊ አአስስተተዳዳደደርር እእንንዲዲመመሰሰረረትት

አአደደረረገገ።። ይይህህ በበፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት ሙሙርርሲሲ የየሚሚመመራራውው አአዲዲስስ አአስስተተዳዳደደርር በበውውስስጥጥምም

በበውውጭጭምም ብብዙዙ ጠጠላላቶቶችች እእንንደደሚሚነነሱሱበበትት አአስስቀቀድድሞሞ የየታታወወቀቀ ነነበበርር።። የየግግብብፅፅ ጦጦርር

ሰሰራራዊዊትትምም ሆሆነነ በበሙሙባባረረክክ ዘዘመመንን ተተጠጠቃቃሚሚ የየነነበበሩሩ ወወገገኖኖችች በበሙሙርርሲሲ መመንንግግስስትት

ደደስስተተኞኞችች ሊሊሆሆኑኑ እእንንደደማማይይችችሉሉ የየሚሚገገመመትት ነነበበርር።። የየአአመመፁፁ መመነነሻሻ የየነነበበረረውው

የየኢኢኮኮኖኖሚሚውው ሁሁኔኔታታምም ምምንንምም ዓዓይይነነትት መመሻሻሻሻልልንን ሳሳያያሳሳይይ እእየየተተባባባባሰሰ ቀቀጠጠለለ።።

አአብብዮዮቱቱ ሲሲጀጀመመርር የየአአብብዛዛኛኛውው ድድሃሃ ግግብብፃፃዊዊ የየነነበበረረውው የየዳዳቦቦ ጥጥያያቄቄምም ቢቢሆሆንን ምምላላሽሽ

ሊሊያያገገኝኝ አአልልቻቻለለምም።።

በበዚዚህህ ወወቅቅትት ነነበበርር ጀጀነነራራልል አአብብደደልልፋፋታታህህ አአልል ሲሲሲሲ በበአአፕፕሪሪልል 22001122 ከከግግብብፅፅ

ሚሚሊሊተተሪሪ ኢኢንንተተለለጀጀንንስስ ወወደደ መመከከላላከከያያ ሚሚኒኒስስትትርርነነትት እእድድገገትት እእንንዳዳገገኙኙ የየተተነነገገረረውው።።

እእኝኝህህ ሰሰውው የየአአሜሜሪሪካካምም፣፣ የየዓዓረረብብ አአገገራራትትምም በበተተለለይይ ደደግግሞሞ ቀቀደደምም ሲሲልል በበሳሳውውዲዲ

ዓዓረረቢቢያያ ወወታታደደራራዊዊ አአታታሼሼ ሆሆነነውው የየሰሰሩሩናና ከከብብዙዙ አአገገሮሮችች የየስስለለላላ ድድርርጅጅትት ሃሃላላፊፊዎዎችች

ጋጋርር ትትውውውውቅቅ የየነነበበራራቸቸውው ከከፍፍተተኛኛ መመኮኮንንንን ነነበበሩሩ።። እእኝኝህህ ጀጀነነራራልል መመኮኮንንንን

ለለሹሹመመትትናና ከከፍፍተተኛኛ ስስልልጣጣንን ያያበበቁቁዋዋቸቸውው ፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት ሙሙርርሲሲንን መመደደገገፍፍ ትትተተውው

ከከጀጀርርባባ መመቀቀበበሪሪያያ ጉጉድድጓጓዳዳቸቸውውንን መመቆቆፎፎርር ጀጀመመሩሩ።። የየግግብብፅፅ ጦጦርር በበምምስስጢጢርር

ተተቃቃውውሞሞ ሰሰልልፎፎችችንን በበማማበበረረታታታታትት የየሙሙርርሲሲ መመንንግግሰሰትትንን በበህህዝዝቡቡ ዘዘንንድድ ተተቀቀባባይይነነትት

እእንንዳዳያያገገኝኝ ማማድድረረግግ ስስራራዬዬ ብብሎሎ ተተያያያያዘዘውው።። በበመመጨጨረረሻሻምም ጀጀነነራራልል አአልል ሲሲሲሲ

ለለፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት ሙሙርርሲሲ የየ4488 ሰሰዓዓታታትት እእድድልል በበመመስስጠጠትት ከከስስልልጣጣናናቸቸውው እእንንዲዲለለቁቁ

አአዘዘዟዟቸቸውው።። የየሰሰጡጡዋዋቸቸውው የየ4488 ሰሰዓዓቱቱ የየጊጊዜዜ ገገደደብብ ሲሲያያልልቅቅ ፕፕሬሬዚዚዳዳንንቱቱንንናና

በበመመቶቶዎዎችች የየሚሚቆቆጠጠሩሩ የየሙሙስስሊሊምም ብብራራዘዘርርሁሁድድ አአመመራራሮሮችች፣፣ አአባባላላትትናና ደደጋጋፊፊዎዎችች
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ያያለለ ርርህህራራሄሄ በበማማሳሳደደድድ እእናና በበማማሰሰርር በበቁቁጥጥጥጥርር ስስርር እእንንዲዲውውሉሉ አአደደረረጉጉ፡፡፡፡ በበህህዝዝባባዊዊ

ምምርርጫጫ ስስልልጣጣንን ላላይይ የየወወጣጣውው የየሙሙርርሲሲ አአስስተተዳዳደደርርምም በበዚዚሁሁ ሁሁኔኔታታ ፈፈረረሰሰ፡፡፡፡

በበመመቶቶ ሺሺዎዎችች የየጮጮሁሁለለትትናና የየተተሰሰለለፉፉለለትት የየግግብብፆፆችች አአብብዮዮትት በበዚዚሁሁ ተተቋቋጨጨ።። ግግብብፅፅ

ወወደደ ኋኋላላ ተተጉጉዛዛ እእንንደደገገናና በበወወታታደደራራዊዊ በበአአምምባባገገኖኖችች መመዳዳፍፍ ስስርር ወወደደቀቀችች።። በበግግብብፅፅ

የየጊጊዜዜ ቀቀመመርር እእንንደደገገናና ወወደደኋኋላላ መመቁቁጠጠርር ጀጀመመረረ።። ኦኦባባማማናና አአዲዲሱሱ ውውጭጭ ጉጉዳዳይይ

ሚሚኒኒስስትትራራቸቸውው ጆጆንን ኬኬሪሪ ግግብብፅፅ ውውስስጥጥ በበተተካካሄሄደደውው የየመመንንግግስስትት ግግልልበበጣጣ ላላይይ

እእርርምምጃጃ መመውውሰሰድድ ቀቀርርቶቶ የየአአፍፍሪሪቃቃ ህህብብረረትት ያያሰሰማማውውንን ጠጠንንካካራራ ተተቃቃውውሞሞናና

ያያሳሳለለፈፈውውንን ውውሳሳኔኔ ያያህህልል ድድርርጊጊቱቱንን በበግግለለፅፅ ለለማማውውገገዝዝ በበቃቃላላትት መመረረጣጣ ሲሲቸቸገገሩሩ

ታታዩዩ፡፡፡፡

ከከመመንንግግስስትት ግግልልበበጣጣውው ከከአአንንድድ ዓዓመመትት ቆቆይይታታ በበኋኋላላ ጄጄኔኔራራልል አአልልሲሲሲሲ ከከፍፍተተኛኛ

ቁቁጥጥጥጥርርናና ጥጥንንቃቃቄቄ በበተተሞሞላላበበትት ምምርርጫጫ ፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት ተተብብለለውው ተተመመረረጡጡ።። ምምርርጫጫ

ተተካካሂሂዶዶ ፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት ተተብብለለውው ከከተተሰሰየየሙሙ በበኋኋላላ የየአአሜሜሪሪካካናና የየአአረረብብ ገገልልፍፍ አአገገራራትት

መመሪሪዎዎችች የየቅቅርርብብ ወወዳዳጅጅ ለለመመሆሆንን ጊጊዜዜ አአልልፈፈጀጀባባቸቸውውምም።። በበቢቢልልዮዮኖኖችች የየሚሚገገመመትት

የየእእርርዳዳታታ ገገንንዘዘብብ ጎጎረረፈፈላላቸቸውው።። በበዚዚህህ ድድጋጋፍፍናና እእርርዳዳታታ የየአአገገሪሪቱቱ ኢኢኮኮኖኖሚሚ አአሁሁንንምም

መመሻሻሻሻልል ባባይይታታይይበበትት ወወታታደደራራዊዊ ተተቋቋሙሙ ግግንን ጥጥንንካካሬሬውውንን ይይዞዞ እእንንዲዲቀቀጥጥልል

ለለማማድድረረግግ የየሚሚያያስስችችለለውው አአቅቅምም አአገገኘኘ።። ሳሳኡኡዲዲ አአረረቢቢያያ ፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት አአልልሲሲሲሲ

ላላካካሄሄዱዱትት መመፈፈንንቅቅለለ መመንንግግስስትት ከከጎጎናናቸቸውው መመቆቆምምዋዋንን ለለማማመመስስገገንን ሲሲሉሉ ቲቲራራንን እእናና

ሳሳናናፊፊርር በበመመባባልል የየሚሚታታወወቁቁትት በበቀቀይይ ባባህህርር ላላይይ የየሚሚገገኙኙ የየግግብብፅፅ ደደሴሴቶቶችችንን

አአሳሳልልፈፈውው ለለሳሳኡኡዲዲ አአረረቢቢያያ ሰሰጡጡ፡፡፡፡

አአሁሁንን ደደግግሞሞ ወወደደ ወወቅቅታታዊዊውው የየአአገገራራችችንን ጉጉዳዳይይ ልልመመልልሳሳችችሁሁ፦፦

በበቅቅርርቡቡ በበአአገገራራችችንን ከከጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒስስትትርር ሃሃይይለለማማርርያያምም የየስስልልጣጣንን መመልልቀቀቅቅያያ ጥጥያያቄቄ

በበኋኋላላ በበፈፈረረንንጆጆቹቹ አአካካባባቢቢ ቀቀጣጣዩዩ የየኢኢትትዮዮጵጵያያ ጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒስስትትርር እእከከሌሌ የየሚሚባባለለውውንን

አአድድርርጉጉ፣፣ ከከዚዚህህኛኛውው ብብሄሄርር መመሆሆንን አአለለበበትት እእየየተተባባለለ የየሚሚሰሰነነዘዘረረውው ሀሀሳሳብብ መመሰሰልል

ትትእእዛዛዝዝ ያያጋጋጣጣሚሚ ነነገገርር ሳሳይይሆሆንን ያያውው የየተተለለመመደደውው የየረረዥዥሙሙ እእጃጃቸቸውውናና የየጣጣልልቃቃ

ገገብብነነታታቸቸውው ማማሳሳያያ መመሆሆኑኑ ሳሳይይታታለለምም የየተተፈፈታታ ነነውው።። የየኛኛንን ጉጉዶዶችች የየምምረረጡጡኝኝ

የየቅቅስስቀቀሳሳ ዘዘመመቻቻናና ፎፎቶቶግግራራፋፋቸቸውውንን መመኪኪናና ላላይይ ለለጥጥፈፈውው የየመመዞዞርር እእብብደደትት ሲሲገገርርመመኝኝ

ባባለለፉፉትት ጥጥቂቂትት ሳሳምምንንታታትት ደደግግሞሞ ቀቀደደምም ሲሲልል በበኢኢትትዮዮጵጵያያ የየአአሜሜሪሪካካ አአምምባባሳሳደደርር

የየነነበበሩሩትት ዶዶናናልልድድ ያያማማማማቶቶ እእናና የየኤኤርርትትራራ መመንንግግስስትት አአምምባባገገነነኑኑ መመሪሪ ኢኢሳሳያያስስ

አአፈፈወወርርቅቅ የየቅቅርርብብ ወወዳዳጅጅ የየሆሆኑኑትት እእናና ከከኤኤርርትትራራ መመንንግግስስትት ዳዳጎጎስስ ያያለለ ድድጎጎማማ

እእንንደደሚሚያያገገኙኙ በበአአደደባባባባይይ የየሚሚነነገገርርላላቸቸውው የየቀቀድድሞሞውው የየአአሜሜሪሪካካ ረረዳዳትት ውውጪጪ ጉጉዳዳይይ
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ሚሚኒኒስስትትርር ሄሄርርማማንን ኮኮሆሆንን የየተተባባሉሉትት አአዛዛውውንንትት ዲዲፕፕሎሎማማትት ዶዶ//ርር አአብብይይ አአህህመመድድንን

በበስስምም ጠጠርርተተውው ለለጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒስስትትርርነነትት ሲሲያያጩጩ ስስሰሰማማ በበጣጣምም ደደነነገገጥጥሁሁ፡፡፡፡

የየሰሰነነዘዘሩሩትት ሃሃሳሳብብ ተተራራ ግግጥጥምምጥጥሞሞሽሽ አአለለመመሆሆኑኑምም ግግልልፅፅ ነነበበርር፡፡፡፡

ፎፎርርቹቹንን የየተተባባለለውው አአገገርር ቤቤትት የየሚሚታታተተምም ጋጋዜዜጣጣምም በበቅቅርርቡቡ በበመመደደበበኛኛ አአምምዱዱ ላላይይ

መመልልዕዕክክቱቱ የየማማንን እእንንደደሆሆነነ ለለመመገገመመትት ብብዙዙምም የየማማያያስስቸቸግግርር አአንንድድ ሌሌላላ አአማማራራጭጭ

የየሚሚመመስስልል ሃሃሳሳብብ ጣጣልል አአድድርርጓጓልል።። ይይኸኸውውምም በበራራሴሴ ፈፈቃቃድድ ሃሃላላፊፊነነቴቴንን ለለቅቅቄቄያያለለሁሁ

ብብለለውው የየነነገገሩሩንን ጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒስስትትርር ሀሀይይለለማማርርያያምምንን እእስስከከ መመጪጪውው የየኢኢህህአአዴዴግግ

ጉጉባባኤኤ ድድረረስስ ለለአአራራትት እእናና ለለስስድድስስትት ወወራራትት ለለሚሚሆሆንን ጊጊዜዜ በበስስልልጣጣንን እእንንዲዲቆቆዩዩ

ቢቢደደረረግግ ምምንን አአለለበበትት የየሚሚልል አአይይነነትት ይይዘዘትት ያያለለውው ምምክክርር ቢቢጤጤ ጣጣልል አአድድርርጎጎልልናናልል፡፡፡፡

ታታሪሪክክ ራራሱሱንን ሲሲደደግግምም ይይሏሏልል ይይኸኸውው ነነውው፡፡፡፡ ኢኢትትዮዮጵጵያያ ግግንን ""የየባባናናናና ሪሪፑፑበበሊሊክክ""

አአለለመመሆሆንንዋዋንን ማማንን በበነነገገራራቸቸውው አአልልኩኩኝኝ፡፡፡፡

መመጋጋቢቢትት 1122 ቀቀንን 22001100

አአግግላላቸቸውው በበዙዙ

ከከአአሜሜሪሪካካ ግግቢቢ


