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ቀዳዒይ ዑኒስዯር ዶክዯር ኹብይ ኹሕዏድ ፡ ኹብ ባይቶ ጏከኴዱ ህዝቢ ናይ ኸትዮጵያ ቀዳዒይ 

ዑኒስትር ኮይኖም ምቧዯሷዐ ኽስምዑዎ ዏደሟ ፤ ሀዚውን ዏኽሢሢሟቢ ህዝብን ዷንዳ ዝዯሯኲኯዩ 

ጉዷኯዲትን ኮይኑ ይምርሽ ኵ ፡፡ ኻቶም ኽሟግዱ ቧኲምን ምርግጋኻንውን ኻዯን ዏደሟ ኻንዳ ቖሟጹን 

ኻንዳቧሯዩን ንናይባዕኵም ፖኯዱካ ሟብሃ ንምውዓኴ ኲዕኴን ዲህትን ክብኰ ምርይ ካብ ዕኯዲ 

ሥሢህቶም ንኲዕ ዏገደቩ ገይሮም ክጏቪጏቨ ንርኻይ ኯና ፡፡  

ቀዳዒይ ዑኒስዯር ዶክዯር ኹብይ ኹሕዏድ ብሻኲ ኻደ ዝውክኴዎ ህዝቢ ቑጽርን ብዝሃትን  ካብ 

ብዝሃኯሯ ድዒ ብክኴኲ ዏኴክ-ምድሢ ግፍሃትን ዏበገቩ ዯገይሠ ከምዝዯዏሟጹ ብምውቪድ ዝካዲዕ 

ሃይ ክንርኸ ኸኯና ህዝውን ኸህጏደግ ብብቕዓትን ብውፍይነትን ዏሢሂ ውድቡ ዝዏርጽ ውድብ ምኳኑ 

ዝኽንገዐ ሃይ ምህኲጐ ኻደ ኹነዲት ይህብር ፡፡ ኸህጏደግ በደ ኽዒዕበኵም ዲሞክሢቩያ ምንህናህ 

ካብቶም ርባዕዯ ባኴ ውድባት ሃደ ቧብ ክዏርጽ ይግብኼ ከምዝነበሟ ጋህዲ ምኳኑ ብዒ ኻንዳዯሯኯጠ 

ቀዳዒይ ዑኒስትር ዶከዯር ብይ ኻውን በርክትኼምን ውፍይነቶምን ዏበገቩ ዯገይሠ ዝዯዏሟጹ 

ምኳኖም ብግቡኻ ምርዳኻ የድ ፡፡  

ብ ኑብር ኹነዲት ሃደ ዓዲ ግጭትን ጎንጽን ብዝዯሯኲኯየ ኩነዲት ክኴዓኴ ይኽኻኴ  ። ኹብ ገጠሢት 

ብቪዕርን ዒይን፡ ብደሟት ግሢትን ጥሕቧት ሕዛኻትን፡ ኹብ ከዯዒዲት ከኹ ብውርሻን ኻብጽሓንን ካኴኻ 

ዒሕበሢ ኩነዲትን ይኽቧት። ኻደ ግጭት ብቐጥዲ ይኹን ብዯኽጒጒሡ ኹነዲዲት ብህቶ ጸገም ቧናይ  

ምምህድዳር ኮይኑ ክኴዓኴ ይኽኻኴ ፡፡ ኻደ ህቶ ትኽክኴ ይኹን ይኹን ዏንግስዱ ናይ ምፍዲህ 

ግዱስነት ክጏስድ ይግባኻ ፡፡ ዏደሟ ቀዳዒይ ዑኒስትር ዶከዯር ብይ ኻውን  ናይ ኻደ ቧናይ 

ምምህድዳር ጸገም ክንሯትህ ኸና ኸኵም ከም ቀዳዒይ ዑኒስትርን ከም ቦጏንበር ኸህጏደግን ዝዯይዎ 

ቀኴ ኪዳን ዏቧዏር ኸህጏደግ ኽሢጉድ ኻምበር ኽሀስስ ኽየምኳኑ ምርዳኻ ይግብኹና ፡፡  



ኹብ ኹባኲት ስድሢ፡ ጎሟባብትን ጎደቦዲትን ክኴኲትውን  ፀገም  የጋጥምዩ ። ይኹን ኻምበር በዱ ናይ 

ቅድም ኹነባብሢ ኹበጒት  ይዕበ ይንኹስ ጎንጺ ብዒሕበሢ ስርዓት ዳንነት ብስርዓዯ ሽም ኹሕጒት ኹብ 

ባይቶ ይሯትሕዎ  ምንባሮም ብ ግምት ብምውቪድ ፤ ብ ዏንጎ ሃት ጎሟባብዱ ክኴኲት ኼሮዑያን 

ሶዒኴን ዝነበሟ ጎንፂ ንምፍዲህ ኻቶም ቀዳዒይ ዑኒስትር ብ  ቧዐን  ዝገበርዎ ዕኲ ዑደት ከምጽቡቕ 

ዯበግሶ ክንጏስዶ ኯና ፡፡   

 ኸትዮጵያ ከምሃገር ክንሃስባ ከኯና ፣  ፖኯዱካጐን  ቑጠባጐን  ድኳት  ሓይኴዲት ጏጻኸን ብ ሃገር 

ውሽጢ  ኽኯዎ  ናይ ኻዲ ሃገር ምርግጋዕ ኽይግድሶም ሃይኴዲት ዝዯሯኲኯዩ ስምዒዲት ዝንጸባሟቐኰ 

ሃገር'ዩ ። ኹብ ርኻቩ ድዒ  ኻዲ ሃገር  ብዯደጋጋዑ ዯፍጥሮኹ ሓደጋን ሓድ ሕዳ ጎንጽን 

ዝሯዲዯኑጒ ጽንኩር ሃገሟ'ያ ። ጉዳይ ቧናይ ምምሕዳር፣ ድርቅን ስደትን፣ ጐሕስነት ምግብን ካኴኻ 

ቁጠባጐን ዒሕበሢጐን ጠኯባትን ቅኴጐኲጒትን ቀንዲ ጠንቂ ምኽንያት ቧናይ ምምህድዳርን ምስሕሓብን 

ኽሯጥር'ዩ ። በዚ ምኽንያዲት ኻቶም ቀዳዒይ ዑኒስትር ብይ ናብ ኲኻኯጒይ ዏሢርሃ ምምጻኻ ኸዚ 

ዝሯጥሮ ጥጡህ ናይ ቧኲም ምዕቪኴ ኻንዳሢጎድና ኻደ ዯሯጢሠ ኽኵ ጡጡህ ኹነዲዲት ቀፃኲይ ንምግባር 

ምስ ህዝቢ ኴቢንኴቢ ብምርኻብ ብዯጏፋይነት ክንቧርህ ኯና ፡፡ 

ንሃገሢት ኸትዮጵያን፣ ኺርትሢ፣ ኬንያ፣ ጅቡዱ፣ ሶዒኴያ፣ ደቡብ ቨዳንን ጎሟባብዯንን ዝሓቖሯ ዞባ 

ምብሢቕ ኹፍሡቃ ፖኯዱካን ቑጠባን ድኳደ  ክሟጋጋዕ ዝግበኼ ከባቢ'ዩ ። ኹብ ርኻቩ ኻዚ ዞባ'ዚ 

ብዯደጋጋዑ ሓድ ሕዳ ጎንጽን ዝሯዲዯንዎ ጽንኩር ዞባ ከምኳኑ ፍዲህ ምርካብ ንፅባህ ዝብሃኴ ኩነት 

ይኮነን፡፡   ብፍኲይ ምስ ኺርትሢ ኽኵ ዶባ ጎንጺ ብፍምፍዲህ ርክብ ህዝቢ ኸትጵያን ኺርትሢን ናብ 

ንቡር  ርክብ ንምምኲስ በቶም ቀዳዒይ ዑኒስትር ዝትዯጏ ቃኴ ግቡር ንምግባር ካብሀዚ ዷዑርና 

ክንጏቪጏስ ይግበና  

ዏብዛህት  ኻጒን  ጠንቂ  ጎንጽን ግጭትን  ዕብኯኲ ሃብትን ነገሢ ትሕዝቶን ምኳኑ ብ ግምት 

ብምኻዲው  ምሕደሢ ዯሯጥሮኹ ሃብትን ፀገም ቧናይ ምምህድዳር ብምፍዲህ ናብ ዝሃሷ ጥጡኻ ብርኪ 

ከንቪገር ይገበና ፡፡ ኹብዚ ኻጒን ኹብ ዝዯሯኲኯያ ክኴኲት ዝሟ ኽኵ ጉድኯት ቧኲምን ምርግጋዕን 

ዏቧሟዲ ዏበገቩ ብምፍኲይን ኯኻ  ንጹር ብምግባርን  ዕኯዲ  ኻንዯይኮነስ  ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ 

ክቪገር ዝኽኻኴ ዏፍትሂ ምርካብ የገድስ ኻዩ ፡፡  



ንብነት ሷጐዓዯ ዓዏት ዝጏቧደ ኲናት ሶርያ ኽስዓቦ ሞትን ምምዝባኴን ሓደ ዓቢ ኹብነት ናይዱ ኹብ 

ዓኯምና ዝሟ ኽኵ ህውከትን ዕግርግርን ኻዩ ። ጎንጽን ኩናትን ዕንጏት ኻዩ ኽኸትኯ ። ቧኲም ህዝብን 

ጎሟባብትን ይኽርግ። ቧኲም ግን ህኴጐና ህዝብን ሃገርን ኽሟጋግጽ ዏገዲ ብርሃንን ኯጐጥን ስኯዝኾነ ኻደ 

ኸዚ ዯሟኪቡ ኽኵ ቧኲምን ምርግጋዕን ብምዕቃብ ናብ ቁጠባ ምዕባኯ ክንቧጋገር ይገባና ፡፡ ብቧንኪ 

ብ ህኰፍ ጒርህ ዯኸቩደ ብዝነበሟ ኽየምርግጋኻ ኻደ ዯሯጢሠ ዝንበሟ ኩነዲት ከም ፍኰይ ዯዏክሮ 

ብምውቪድ ካኴይ ንኸይኳቪህ ብህዝባ ዯቪትፎ ዝትዓዷበ ሃኯጒ ክንገብር ይግባኻ ፡፡ 


