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የየጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ዯዯሳሳሇሇኝኝ  ላላጋጋሲሲ  ሲሲፈፈተተሽሽ  

  

የየቀቀዴዴሞሞውው  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒሰሰትትርር  የየአአቶቶ  መመሇሇስስ  ዜዜናናዊዊ  ዴዴንንገገተተኛኛ  ህህሌሌፈፈተተ  ህህይይወወትትንን  ተተከከትትልል  በበእእሳሳቸቸውው  እእግግርር  

የየተተተተኩኩትትናና  በበቅቅርርቡቡ  ስስሌሌጣጣናናቸቸውውንን  በበገገዛዛ  ፈፈቃቃዲዲቸቸውው  ሇሇመመሌሌቀቀቅቅ  እእንንዯዯሚሚፈፈሌሌጉጉ  የየገገሇሇፁፁትት  አአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  

ዯዯሳሳሇሇኝኝ  ሃሃገገሪሪቱቱንን  በበጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርርነነትት  መመምምራራትት  ከከጀጀመመሩሩ  እእነነሆሆ  ሰሰዴዴስስትት  አአመመትት  ሆሆናናቸቸውው፡፡፡፡  በበእእነነዚዚህህ  

አአመመታታትት  ውውስስጥጥ  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  ምምንን  አአሳሳኩኩ  ምምንንስስ  አአሊሊሳሳኩኩምም??  በበአአጠጠቃቃሊሊይይ  እእሳሳቸቸውው  ከከሃሃገገርር  መመሪሪነነትት  

ስስሌሌጣጣናናቸቸውው  ከከወወረረደደ  በበኋኋሊሊ  በበጥጥሩሩምም  ይይሁሁንን  በበመመጥጥፎፎ  ጉጉኑኑ  የየአአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  የየአአመመራራርር  ላላጋጋሲሲ  ተተብብልል  ሉሉነነሳሳ  

የየሚሚችችሌሌ  ፍፍፃፃሜሜ  ምምንንዴዴነነውው??  የየሚሚሇሇውው  ጉጉዲዲይይ  በበተተወወሰሰነነ  መመሌሌኩኩምም  ቢቢሆሆንን  መመፈፈተተሽሽ  ተተገገቢቢ  ይይመመስስሇሇኛኛሌሌ፡፡፡፡  

  

የየዲዲበበረረ  የየፖፖሇሇቲቲካካ፣፣  የየኢኢኮኮኖኖሚሚናና  የየዳዳሞሞክክራራሲሲ  ስስርርዓዓትት  የየገገነነቡቡትት  እእንንዯዯ  አአሜሜሪሪካካ  የየመመሳሳሰሰለለትት  ሃሃገገራራትት  መመሪሪዎዎችች  

በበምምርርጫጫ  አአሸሸንንፈፈውው  ስስሌሌጣጣንን  ሊሊይይ  ከከወወጡጡ  በበኋኋሊሊ  ባባለለትት  አአንንዴዴ  መመቶቶ  ተተከከታታታታይይ  ቀቀናናትት  ውውስስጥጥ  ((110000  ddaayyss))  

የየሚሚያያከከናናውውኑኑትት  ተተግግባባርር  የየቀቀጣጣዩዩ  የየአአስስተተዲዲዯዯርር  ዘዘመመናናቸቸውው  አአካካሄሄዴዴ  ጠጠቋቋሚሚ  መመሇሇኪኪያያ  ተተዯዯርርጎጎ  ስስሇሇሚሚወወሰሰዴዴ  

መመሪሪዎዎቹቹ  በበእእነነዚዚህህ  ቀቀናናትት  በበፖፖሇሇቲቲካካ፣፣  በበኢኢኮኮኖኖሚሚ፣፣  በበዱዱፕፕልልማማሲሲ፣፣  በበፀፀጥጥታታ  ......ወወዘዘተተ  የየሰሰሩሩዋዋቸቸውው  ወወይይምም  

ሳሳይይሰሰሩሩዋዋቸቸውው  ቀቀሩሩ  የየሚሚባባለለ  ተተግግባባራራትትንን  በበምምርርጫጫ  ወወቅቅትት  ከከገገቡቡትት  ቃቃሌሌ  አአንንፃፃርር  አአንንዴዴ  በበአአንንዴዴ  የየሚሚገገመመገገሙሙበበትት  

አአሰሰራራርር  የየተተሇሇመመዯዯ  ነነውው፡፡፡፡  የየመመጀጀመመሪሪያያዎዎቹቹ  አአንንዴዴ  መመቶቶ  ቀቀናናትት  ((tthhee  ffiirrsstt  oonnee  hhuunnddrreedd  ddaayyss))  የየሚሚባባሇሇውው  

ወወቅቅትት  አአዱዱስስ  ተተመመራራጭጭ  የየአአሜሜሪሪካካ  ፕፕሬሬዚዚዲዲንንትት  የየአአመመራራርር  ብብቃቃትት  የየሚሚሇሇካካባባቸቸውው  ወወሳሳኝኝ  ጊጊዜዜያያቶቶችች  በበመመሆሆናናቸቸውው  

በበሙሙያያተተኞኞችች  የየተተሇሇያያየየ  ትትንንታታኔኔ  ይይሰሰጥጥባባቸቸዋዋሌሌ፣፣  ሰሰፊፊ  የየሚሚዱዱያያ  ሽሽፋፋንንምም  እእንንዱዱያያገገኙኙ  ይይዯዯረረጋጋሌሌ፡፡፡፡  በበእእርርግግጥጥ  

በበሁሁሇሇተተናናዊዊ  የየእእዴዴገገትት  ሽሽግግግግርር  ሊሊይይ  የየምምትትገገኝኝ  እእንንዯዯኛኛ  የየመመሰሰሇሇችች  በበሁሁለለምም  መመስስፈፈትት  ዴዴሃሃ  የየሆሆነነችች  ሃሃገገርር  ውውስስጥጥ  

የየአአንንዴዴንን  መመሪሪ  ስስኬኬትትናና  ውውዴዴቀቀትት  በበአአንንዴዴ  መመቶቶ  ቀቀናናትት  ውውስስጥጥ  ቀቀርርቶቶ  ከከአአንንዴዴ  አአመመትት  በበኋኋሊሊምም  ቢቢሆሆንን  ሇሇመመገገምምገገምም  

አአስስቸቸጋጋሪሪ  መመሆሆኑኑ  የየሚሚካካዴዴ  አአይይዯዯሇሇምም፡፡፡፡  ስስዴዴስስትት  አአመመትት  ግግንን  በበማማንንኛኛውውምም  መመስስፈፈርርትት  አአጭጭርር  ሉሉባባሌሌ  የየሚሚችችሌሌ  

ጊጊዜዜ  ባባሇሇመመሆሆኑኑ  የየአአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምምንን  ላላጋጋሲሲ  ሇሇመመገገምምገገምም  ከከበበቂቂ  በበሊሊይይ  ይይመመስስሇሇኛኛሌሌ፡፡፡፡          

  

ከከጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  መመሇሇስስ  ህህሌሌፈፈትት  በበኋኋሊሊ  ሃሃገገራራችችንን  ውውስስጥጥ  በበተተፈፈጠጠረረውው  ያያሌሌታታሰሰበበትት  ዴዴንንገገተተኛኛ  ሁሁኔኔታታ  ሃሃገገርር  

የየመመምምራራቱቱንን  ሃሃሊሊፊፊነነትት  የየተተረረከከቡቡትት  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ዯዯሳሳሇሇኝኝ  ስስሌሌጣጣንን  ሊሊይይ  ከከቆቆዩዩባባቸቸውው  ስስዴዴስስትት  

አአመመታታትት  ውውስስጥጥ  የየመመጀጀመመሪሪያያዎዎቹቹ  ሶሶስስትት  አአመመታታትት  የየሌሌምምምምዴዴ  ጊጊዜዜ  ተተዯዯርርጎጎ  ቢቢያያዝዝሊሊቸቸውው  ክክፋፋትት  ያያሇሇውው  

አአይይመመስስሇሇኝኝምም፡፡፡፡  የየእእሳሳቸቸውው  የየአአመመራራርር  ብብቃቃትትናና  ችችልልታታ  መመመመዘዘንን  ያያሇሇበበትትናና  ላላጋጋስስያያቸቸውውንንምም  መመፈፈተተሽሽ  ካካሇሇበበትት  

በበዋዋናናነነትት  በበተተሇሇይይ  ካካሇሇፉፉትት  ሶሶስስትት  አአመመታታትት  ወወዱዱህህ  በበነነበበረረውው  ጊጊዜዜ  መመሆሆንን  አአሇሇበበትት  የየሚሚሌሌ  እእምምነነትት  አአሇሇኝኝ፡፡፡፡    

  

ይይህህ  እእንንዯዯተተጠጠበበቀቀ  ሆሆኖኖ  አአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ዯዯሳሳሇሇኝኝ  አአቶቶ  መመሇሇስስንን  ተተክክተተውው  በበሃሃገገራራችችንን  ውውስስጥጥ  ሰሰሊሊማማዊዊ  ሽሽግግግግርር  

እእንንዱዱኖኖርር  ማማዴዴረረግግ  መመቻቻሊሊቸቸውው  በበስስኬኬትት  ሉሉመመዘዘገገብብሊሊቸቸውው  የየሚሚገገባባ  ላላጋጋሲሲ  ነነውው  የየሚሚሌሌ  እእምምነነትት  አአሇሇኝኝ፡፡፡፡  አአቶቶ  

ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ጠጠሊሊቶቶችች  በበወወቅቅቱቱ  ሲሲያያካካሂሂደደባባቸቸውው  የየነነበበረረውውንን  ከከፍፍተተኛኛ  የየሆሆነነ  የየስስምም  ማማጥጥፋፋትት  ዘዘመመቻቻ  

ተተቋቋቁቁመመውው፣፣  በበተተሇሇይይ  በበህህይይወወትት  በበላላሇሇ  መመሪሪ  ራራዕዕይይ  የየሚሚመመራራናና  የየራራሱሱ  የየሆሆነነ  የየአአመመራራርር  ራራዕዕይይ  የየላላሇሇውው  የየሃሃገገርር  መመሪሪ  

እእየየተተባባለለ  እእየየተተሰሰዯዯቡቡናና  እእየየተተብብጠጠሇሇጠጠለለ  አአቶቶ  መመሇሇስስ  ጀጀምምረረውውትት  የየነነበበረረውውንን  ስስራራ  በበማማስስቀቀጠጠሌሌ  ሃሃገገሪሪቱቱ  

በበጀጀመመረረቸቸውው  የየእእዴዴገገትት  ጎጎዲዲናና  እእንንዴዴትትጓጓዝዝ  ያያሳሳዩዩትት  ቁቁርርጠጠኝኝነነትት  በበአአወወንንታታ  ሉሉታታይይ  የየሚሚገገባባውው  የየአአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  

ላላጋጋሲሲ  ተተዯዯርርጎጎ  በበታታሪሪክክ  ሉሉመመዘዘገገብብ  የየሚሚገገባባውው  ጉጉዲዲይይ  ይይመመስስሇሇኛኛሌሌ፡፡፡፡    
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በበእእርርግግጥጥ  ከከአአቶቶ  መመሇሇስስ  ህህሌሌፈፈትት  በበኋኋሊሊ  ሰሰሊሊማማዊዊ  የየስስሌሌጣጣንን  ሽሽግግግግርር  ተተፈፈጥጥሮሮ  ሃሃገገሪሪቱቱ  በበጀጀመመረረችችውው  የየእእዴዴገገትት  ጎጎዲዲናና  

እእንንዴዴትትቀቀጥጥሌሌ  ማማዴዴረረግግ  የየተተቻቻሇሇውው  በበአአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  የየአአመመራራርር  ብብቃቃትት  ወወይይስስ  የየገገዥዥውው  ፓፓርርቲቲ  የየኢኢህህአአዳዳግግ  

ጥጥንንካካሬሬንን  የየሚሚያያመመሇሇክክትት  ነነውው??  ብብሇሇውው  የየሚሚከከራራከከሩሩ  ወወገገኖኖችች  እእንንዲዲለለ  አአውውቃቃሇሇሁሁ፡፡፡፡  ስስኬኬቱቱናና  ውውጤጤቱቱ  

በበአአብብዛዛኛኛውው  ከከኢኢህህአአዳዳግግ  ዴዴርርጅጅታታዊዊ  ጥጥንንካካሬሬ  የየመመነነጨጨ  እእንንዯዯሆሆነነ  እእኔኔምም  እእገገነነዘዘባባሇሇሁሁ፡፡፡፡  ነነገገርር  ግግንን  ሃሃገገራራችችንን  

በበወወቅቅቱቱ  የየገገጠጠማማትትንን  ዴዴንንገገተተኛኛ  ፈፈተተናና  ተተቋቋቁቁሞሞ  ሁሁኔኔታታዎዎችችንን  በበነነበበሩሩበበትት  መመሌሌኩኩ  እእንንዱዱቀቀጥጥለለ  ማማዴዴረረግግ  መመቻቻሌሌ  

ከከዴዴርርጅጅቱቱ  ጥጥንንካካሬሬ  በበተተጨጨማማሪሪ  የየመመሪሪውውንን  ሚሚናና  አአሳሳንንሶሶ  ማማየየትት  ተተገገቢቢ  መመስስልል  አአይይሰሰማማኝኝምም፡፡፡፡  አአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  

ባባሊሊሰሰቡቡትትናና  ባባሌሌተተዘዘጋጋጁጁበበትት  ወወቅቅትት  ይይህህንንንን  ከከባባዴዴ  ሃሃገገርር  የየመመምምራራትት  ሃሃሊሊፊፊነነትት  ተተረረክክበበውው  ዴዴርርጅጅቱቱንንናና  ሁሁለለንንምም  

የየሌሌማማትት  ሀሀይይልልችች  በበማማስስተተባባበበርር  የየተተጀጀመመረረውው  ሰሰሊሊምም፣፣  ሌሌማማትትናና  ዳዳሞሞክክራራሲሲ  እእንንዱዱቀቀጥጥሌሌ  ማማዴዴረረግግ  መመቻቻሊሊቸቸውው  

ሉሉያያስስመመሰሰግግናናቸቸውው  የየሚሚገገባባ  ተተግግባባርር  እእሊሊሇሇሁሁ፡፡፡፡    

  

ከከዚዚህህምም  በበተተጨጨማማሪሪ  የየቀቀዴዴሞሞ  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  አአቶቶ  መመሇሇስስ  ዜዜናናዊዊ  የየሃሃገገራራችችንንንን  አአዱዱስስ  ገገፅፅታታ  ሇሇአአሇሇምም  አአቀቀፉፉ  

ህህብብረረተተሰሰብብ  ሇሇማማስስተተዋዋወወቅቅ  ጀጀምምረረውውትት  የየነነበበረረውውንን  የየዱዱፕፕልልማማሲሲ  ስስራራ  ሇሇማማስስቀቀጠጠሌሌ  አአቶቶ  ሃሃይይሇሇማማርርያያምም  ያያዯዯረረጉጉትት  

ጥጥረረትት  በበተተሇሇይይምም  ዯዯግግሞሞ  ከከሁሁለለምም  የየጎጎረረቤቤትት  ሃሃገገራራትት  ጋጋርር  የየተተፈፈጠጠረረውው  መመሌሌካካምም  ዝዝምምዴዴናና  ተተጠጠናናክክሮሮ  እእንንዱዱቀቀጥጥሌሌ  

ያያዯዯረረጉጉትት  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  ከከፍፍተተኛኛ  እእንንዯዯነነበበርር  በበአአግግባባቡቡ  መመቀቀመመጥጥ  የየሚሚገገባባውው  ላላጋጋሲሲ  ነነውው፡፡፡፡    

  

በበአአቶቶ  መመሇሇስስ  ጊጊዜዜ  በበሃሃገገራራችችንን  የየተተጀጀመመረረውው  ፈፈጣጣንን  እእዴዴገገትትናና  ሌሌማማትት  በበአአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  የየስስሌሌጣጣንን  ዘዘመመንንምም  

ቢቢሆሆንን  ተተጠጠናናክክሮሮ  ቀቀጥጥሎሎሌሌ፡፡፡፡  የየህህዝዝባባችችንን  የየኢኢኮኮኖኖሚሚ  ተተጠጠቃቃሚሚነነትትናና  ፍፍሊሊጎጎትት  በበእእሳሳቸቸውው  የየአአመመራራርር  ዘዘመመንንምም  

ቢቢሆሆንን  እእያያዯዯገገ  ሂሂዶዶሌሌ፡፡፡፡  ከከእእነነዚዚህህ  የየህህዝዝባባችችንን  የየፍፍሊሊጎጎትት  እእዴዴገገቶቶችች  መመካካከከሌሌ  በበትትምምህህርርትት  ፖፖሉሉሲሲውው  ምምክክንንያያትት  

በበመመሊሊውው  ሃሃገገሪሪቱቱ  በበርርካካታታ  ትት//ቤቤቶቶችች  በበመመስስፋፋፋፋታታቸቸውው  በበየየአአመመቱቱ  ከከሁሁሇሇተተኛኛ  ዯዯረረጃጃ  ትት//ቤቤቶቶችችናና  ከከከከፍፍተተኛኛ  

የየትትምምህህርርትት  ተተቋቋማማትት  ተተመመርርቀቀውው  የየሚሚወወጡጡ  ተተማማሪሪዎዎችች  እእጅጅግግ  ከከፍፍተተኛኛ  በበሆሆነነ  መመጠጠንን  አአዴዴጓጓሌሌ፡፡፡፡  በበዚዚያያውው  ሌሌክክ  

በበሁሁለለምም  የየሃሃገገራራችችንን  አአከከባባቢቢ  ከከፍፍተተኛኛ  ቁቁጥጥርር  ያያሇሇውው  ስስራራ  ፈፈሊሊጊጊ  ወወጣጣትትምም  ተተፈፈጥጥሯሯሌሌ፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ጊጊዜዜ  ሃሃገገራራችችንን  

የየአአሇሇምምአአቀቀፍፍ  ኢኢንንቨቨስስትትመመንንትት  መመዲዲረረሻሻ  ከከሆሆኑኑትት  ጥጥቂቂትት  የየአአሇሇማማችችንን  ሃሃገገራራትት  አአንንዴዴዋዋ  ሇሇመመሆሆንን  ከከመመቻቻሌሌዋዋምም  በበሊሊይይ  

ፈፈጣጣንን  ሌሌማማቱቱናና  እእዴዴገገቱቱ፣፣  በበህህዝዝባባችችንን  ውውስስጥጥ  ላላሊሊ  ተተጨጨማማሪሪ  የየሌሌማማትትናና  የየእእዴዴገገትት  ፍፍሊሊጎጎትት  እእየየወወሇሇዯዯ  መመሄሄደደ  

የየሚሚታታወወቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  

  

ይይህህ  በበእእንንዱዱህህ  እእንንዲዲሇሇ  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  የየእእዴዴገገትትናና  ትትራራንንስስፎፎሜሜሽሽንን  እእቅቅዴዴ  ተተገገባባዴዴድድ  ወወዯዯ  ሁሁሇሇተተኛኛውው  የየእእዴዴገገትትናና  

ትትራራንንስስፎፎርርሜሜሽሽንን  የየእእቅቅዴዴ  ዘዘመመንን  በበተተሸሸጋጋገገርርንንበበትት  ወወቅቅትትምም  በበመመጀጀመመሪሪያያውው  የየእእቅቅዴዴ  ዘዘመመንን  ያያሌሌተተሳሳኩኩ  የየሌሌማማትት  

ስስራራዎዎችች  ወወዯዯ  ሁሁሇሇተተኛኛውው  የየእእዴዴገገትትናና  ትትራራንንስስፎፎርርሜሜሽሽንን  ዘዘመመንን  የየተተሸሸጋጋገገሩሩበበትት፣፣  በበተተሇሇይይ  የየግግብብርርናና  እእዴዴገገቱቱ  

በበሁሁሇሇትትናና  በበሶሶስስትት  እእጥጥፍፍ  በበማማሳሳዯዯግግ  የየኤኤክክስስፖፖርርትት  ምምርርታታችችንንንን  ሇሇማማስስፋፋፋፋትትናና  ከከዚዚሁሁ  ሴሴክክተተርር  ከከሚሚገገኘኘውው  ገገቢቢ  

ሇሇኢኢንንደደስስትትሪሪ  እእዴዴገገታታችችንን  መመሰሰረረትት  ሇሇመመጣጣሌሌ  የየተተያያዘዘውው  እእቅቅዴዴ  በበአአብብዛዛኛኛውው  በበሚሚፈፈሇሇገገውው  መመሌሌኩኩ  አአሇሇመመሳሳካካቱቱ  

በበአአጠጠቃቃሊሊይይ  በበሃሃገገርር  ዯዯረረጃጃ  ግግራራ  መመጋጋባባትት  ተተፈፈጥጥሮሮ  ፈፈጣጣንን  ሌሌማማታታችችንንናና  እእዴዴገገታታችችንን  መመንንገገራራገገጭጭ  የየጀጀመመረረበበትት  

ሁሁኔኔታታ  እእንንዯዯተተፈፈጠጠረረ  ይይታታወወቃቃሌሌ፡፡፡፡  

  

የየአአንንዴዴ  መመሪሪ  ብብቃቃትት  የየሚሚፈፈተተነነውው  ተተግግዲዲሮሮትት  ሲሲያያጋጋጥጥመመውው  መመሆሆኑኑ  የየመመስስኩኩ  ተተመመራራማማሪሪዎዎችች  ይይሰሰማማማማለለ፡፡፡፡  

በበእእርርግግጥጥ  ኢኢህህአአዳዳግግንን  በበመመሰሰሇሇ  የየጋጋራራ  አአመመራራርር  መመሇሇያያ  ባባህህሪሪውው  በበሆሆነነ  ግግንንባባርር  ውውስስጥጥ  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  

ሁሁለለንንምም  የየሃሃገገሪሪቱቱንን  ችችግግሮሮችች  ብብቻቻቸቸውውንን  ይይፈፈታታለለ  ተተብብልል  አአይይጠጠበበቅቅምም፡፡፡፡  ይይሁሁንን  እእንንጂጂ  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትሩሩናና  

የየግግንንባባሩሩ  ሉሉቀቀመመንንበበርር  የየገገዥዥውውንን  ዴዴርርጅጅትትናና  የየሃሃገገሪሪቱቱንን  ሁሁለለንንምም  አአቅቅሞሞችች  በበማማስስተተባባበበርር  ሃሃገገሪሪቱቱ  የየገገጠጠሙሙዋዋትትናና  

ወወዯዯፊፊትትምም  ሉሉያያጋጋጥጥምምዋዋትት  ይይችችሊሊለለ  ተተብብሇሇውው  የየሚሚገገመመቱቱትትንን  ችችግግሮሮችች  በበመመሇሇየየትትናና  በበመመተተንንተተንን  በበእእውውቀቀትት  ሊሊይይ  
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የየተተመመሰሰረረተተ  መመፍፍትትሄሄ  እእንንዱዱመመጣጣ  የየማማዴዴረረግግ  ግግንንባባርር  ቀቀዯዯምም  ሃሃሊሊፊፊነነትት  አአሇሇባባቸቸውው፡፡፡፡  አአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ግግንን  እእንንዯዯ  

ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  የየሚሚፈፈተተኑኑበበትት  አአስስቸቸጋጋሪሪ  ሁሁኔኔታታ  ሲሲያያጋጋጥጥማማቸቸውው  ይይህህንንንን  ማማዴዴረረግግ  ያያሌሌቻቻለለ  መመሪሪ  መመሆሆናናቸቸውው  

የየላላጋጋሲሲያያቸቸውው  ዴዴክክመመትት  ዋዋናና  መመገገሇሇጫጫ  ሆሆኖኖ  በበታታሪሪክክ  ሲሲወወሳሳናና  ሲሲዘዘከከርር  መመኖኖርር  የየሚሚገገባባውው  ጉጉዲዲይይ    ይይመመስስሇሇኛኛሌሌ፡፡፡፡  

  

በበእእንንጭጭጩጩ  መመቀቀጨጨትት  ያያሇሇበበትት  የየሃሃገገርርናና  የየእእዴዴገገትት  ነነቀቀርርሳሳ  እእንንዯዯሆሆነነ  እእኔኔምም  የየማማምምንንበበትት  እእናና  በበሃሃገገራራችችንን  

እእያያቆቆጠጠቆቆጠጠ  ያያሇሇውው  የየሙሙስስናናናና  የየመመሌሌካካምም  አአስስተተዲዲዯዯርር  ችችግግርር  ምምንንምም  እእንንኳኳንን  ከከላላልልችች  ታታዲዲጊጊ  ሃሃገገራራትት  በበተተሇሇይይምም  

ዯዯግግሞሞ  ከከአአፍፍሪሪቃቃ  ሃሃገገራራትት  ጋጋርር  ሲሲነነፃፃፀፀርር  ከከሚሚገገባባውው  በበሊሊይይ  የየተተጋጋነነነነ  ቢቢሆሆንንምም  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  

ዯዯሳሳሇሇኝኝ  የየቤቤትት  ስስራራቸቸውውንን  ሳሳይይሰሰሩሩናና  ተተገገቢቢ  የየሆሆነነ  ዝዝግግጅጅትት  ሳሳያያዯዯርርጉጉበበትት  ""የየላላቦቦችችንን  ጣጣቶቶችች  እእንንቆቆርርጣጣሇሇንን""  በበማማሇሇትት  

አአዯዯባባባባይይ  ወወጥጥተተውው  እእንንዲዲሌሌፎፎከከሩሩ  ሁሁለለ  ከከሚሚመመሩሩትት  ዴዴርርጅጅትትምም  ይይሁሁንን  ከከህህዝዝቡቡ  ይይህህንንንን  ነነቀቀርርሳሳ  ሇሇመመዋዋጋጋትት  

የየሚሚያያስስችችሊሊቸቸውው  አአስስፈፈሊሊጊጊ  የየሆሆነነውውንን  ዴዴጋጋፍፍ  ማማሰሰባባሰሰብብ  ባባሇሇመመቻቻሊሊቸቸውውናና  ከከዚዚህህምም  ከከዚዚያያምም  ጩጩኾኾቱቱ  

ሲሲበበረረታታባባቸቸውው  ቃቃሊሊቸቸውውንን  አአጥጥፈፈውው  ከከፍፍሌሌሚሚያያውው  ሇሇመመሸሸሽሽ  የየተተገገዯዯደደበበትት  ሁሁኔኔታታ  ተተፈፈጠጠረረ፡፡፡፡  በበዚዚህህምም  ምምክክንንያያትት  

በበሃሃገገራራችችንን  ከከጊጊዜዜ  ወወዯዯ  ጊጊዜዜ  እእያያዯዯገገናና  እእየየተተስስፋፋፋፋ  በበመመሄሄዴዴ  ሊሊይይ  ያያሇሇውው  ሙሙስስናናናና  ብብሌሌሹሹ  አአሰሰራራርር  ከከዛዛሬሬ  ነነገገ  ይይፈፈታታሌሌ  

ብብልል  በበጉጉጉጉትት  ሲሲጠጠብብቅቅ  የየነነበበረረውው  ህህዝዝባባችችንን  አአሳሳዴዴሮሮትት  የየነነበበረረውው  ተተስስፋፋ  የየውውሃሃ  ሽሽታታ  ሆሆኖኖ  ቀቀርርቷቷሌሌ፡፡፡፡  ይይህህ  ችችግግርር  

ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒሰሰትትሩሩ  በበስስሌሌጣጣንን  ዘዘመመናናቸቸውው  ሉሉወወቀቀሱሱበበትት  ከከሚሚገገባባቸቸውው  የየአአመመራራርር  ዴዴክክመመቶቶችች  መመካካከከሌሌ  አአንንደደ  ሆሆኖኖ  

መመመመዝዝገገብብ  ያያሇሇበበትት  ነነውው፡፡፡፡    

  

በበተተወወሰሰኑኑ  የየሀሀገገራራችችንን  አአከከባባቢቢዎዎችች  በበዴዴንንበበርርናና  በበላላልልችች  ችችግግሮሮችች  ሽሽፋፋንን  የየተተቀቀሰሰቀቀሱሱ  ግግጭጭቶቶችችምም  በበወወቅቅቱቱ  ሉሉፈፈቱቱ  

ባባሇሇመመቻቻሊሊቸቸውው  ግግጭጭቶቶቹቹ  እእየየተተስስፋፋፉፉ  መመሄሄዲዲቸቸውው፣፣  በበዚዚህህምም  ምምክክንንያያትት  ከከፍፍተተኛኛ  ቁቁጥጥርር  ሊሊሊሊቸቸውው  ዜዜጎጎቻቻችችንንንን  

ህህይይወወትት  ማማሇሇፍፍ፣፣  መመፈፈናናቀቀሌሌ  እእናና  ንንብብረረትት  መመውውዯዯምም  ዲዲርርጎጎናናሌሌ፡፡፡፡  እእነነዚዚህህ  ግግጭጭቶቶችች  በበተተሇሇይይ  ባባሇሇፉፉትት  ሶሶስስትት  

አአመመታታትት  እእንንዯዯ  ሰሰዯዯዴዴ  እእሳሳትት  ወወዯዯበበርርካካታታ  የየሃሃገገራራችችንን  አአከከባባቢቢዎዎችች  እእየየተተዛዛመመቱቱ  በበመመሄሄዲዲቸቸውው  ሃሃገገራራችችንን  ወወዯዯማማያያባባራራ  

ትትርርምምስስ  ገገብብታታ  መመንንግግስስትት  ሁሁሇሇትት  ጊጊዜዜ  የየአአስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  አአዋዋጅጅ  ሇሇማማወወጅጅ  የየተተገገዯዯዯዯበበትት  ሁሁኔኔታታንን  አአስስከከትትሎሎሌሌ፡፡፡፡  

እእሳሳቸቸውው  የየሚሚመመሩሩትት  ግግንንባባርርናና  አአባባሌሌ  ዴዴርርጅጅቶቶቹቹ  አአንንዳዳ  ““መመታታዯዯስስ””  ላላሊሊ  ጊጊዜዜ  ዯዯግግሞሞ  ““በበጥጥሌሌቀቀትት  መመታታዯዯስስ””  

በበሚሚለለ  ግግራራ  የየሚሚያያጋጋቡቡ  መመፈፈክክሮሮችች  ታታጅጅበበውው  ሳሳምምንንታታትትናና  አአንንዲዲንንዴዴ  ጊጊዜዜምም  ወወራራትትንን  የየፈፈጁጁ  ግግምምገገማማዎዎችችንን  

ያያካካሄሄደደ  ቢቢሆሆንንምም  አአሁሁንንምም  ግግራራ  መመጋጋባባቱቱናና  ትትርርምምሱሱ  መመፍፍትትሄሄ  ሳሳያያገገኝኝ  እእንንዯዯቀቀጠጠሇሇ  ይይገገኛኛሌሌ፡፡፡፡      

  

በበመመጨጨረረሻሻ  ሊሊይይምም  በበሃሃገገሪሪቱቱ  የየተተከከሰሰተተውው  ችችግግርር  መመፍፍታታትት  ሲሲያያቅቅታታቸቸውው  ምምንን  ማማሇሇትት  እእንንዯዯፈፈሇሇጉጉ  አአሁሁንንምም  ዴዴረረስስ  

በበግግሌሌፅፅ  ባባይይገገባባኝኝምም  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ዯዯሳሳሇሇኝኝ  በበአአመመራራርር  ብብቃቃትት  ማማነነስስ  ምምክክንንያያትት  ከከተተፈፈጠጠረረውው  

ከከዚዚህህ  ሁሁለለ  ትትርርምምስስ  በበኋኋሊሊ  ""የየመመፍፍትትሄሄውውናና  የየሪሪፎፎርርሙሙ  አአካካሌሌ  እእሆሆናናሇሇሁሁ""  በበማማሇሇትት  ስስሌሌጣጣናናቸቸውውንን  

""በበፈፈቃቃዲዲቸቸውው""  ሇሇመመሌሌቀቀቅቅ  እእንንዯዯወወሰሰኑኑ  በበቅቅርርቡቡ  ሇሇኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብናና  ሇሇመመሊሊውው  አአሇሇምም  በበይይፋፋ  አአሳሳወወቀቀዋዋሌሌ፡፡፡፡  

  

በበእእርርግግጥጥ  አአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ዯዯሳሳሇሇኝኝ  እእንንዯዯ  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርርነነታታቸቸውውናና  እእንንዴዴ  ዴዴርርጅጅትት  ሉሉቀቀመመንንበበርርነነታታቸቸውው  

በበሃሃገገራራችችንን  ውውስስጥጥ  ሇሇተተፈፈጠጠረረውው  ቀቀውውስስ  የየአአንንበበሳሳውውንን  ዴዴረረሻሻ  መመውውሰሰዴዴ  ያያሇሇባባቸቸውው  መመሪሪ  ቢቢሆሆኑኑምም  ምምክክትትሌሌ  

ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትሩሩናና  የየዴዴርርጅጅቱቱ  ምምክክትትሌሌ  ሉሉቀቀመመንንበበርር  የየሆሆኑኑትት  አአቶቶ  ዯዯመመቀቀ  መመኮኮንንንንምም  ቢቢሆሆኑኑ  በበተተፈፈጠጠረረውው  ችችግግርር  

ዙዙርርያያ  እእሳሳቸቸውውምም  ከከፍፍተተኛኛ  ሃሃሊሊፊፊነነትት  እእንንዲዲሇሇባባቸቸውው  አአምምነነውው  እእንንዯዯ  አአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ዯዯሳሳሇሇኝኝ  ወወዯዯውውምም  ይይሁሁንን  

ተተገገዯዯውው  ስስሌሌጣጣናናቸቸውውንን  በበፈፈቃቃዲዲቸቸውው  ሇሇመመሌሌቀቀቅቅ  እእንንዯዯወወሰሰኑኑ  ባባያያሳሳውውቁቁምም  በበዚዚህህችች  ሃሃገገርር  ሇሇተተፈፈጠጠረረውው  ቀቀውውስስ  

ከከጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ዯዯሳሳሇሇኝኝ  ያያሊሊነነሰሰ  ተተጠጠያያቂቂነነትት  ያያሇሇባባቸቸውው  መመሪሪ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  አአቶቶ  ዯዯመመቀቀ  እእንንዯዯ  

ከከፍፍተተኛኛ  የየሃሃገገሪሪቱቱ  አአመመራራርር  ምምንንምም  አአይይነነትት  አአስስተተዋዋፅፅኦኦናና  ዴዴጋጋፍፍ  ያያሌሌበበራራቸቸውው  ሰሰውው  መመሆሆናናቸቸውው  ሲሲናናዯዯደደባባቸቸውው  
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የየነነበበሩሩ  አአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ዯዯሳሳሇሇኝኝ  ሳሳይይቀቀሩሩ  አአቶቶ  ዯዯመመቀቀንን  ""ጉጉሌሌትት""  በበማማሇሇትት  በበአአዯዯባባባባይይ  ሲሲወወርርፉፉዋዋቸቸውው  የየነነበበሩሩ  

ሰሰውው  መመሆሆናናቸቸውው  በበስስፋፋትት  ሲሲነነገገርር  የየነነበበረረ  ጉጉዲዲይይ  ነነውው፡፡፡፡  ላላሊሊውው  ቀቀርርቶቶ  በበግግጭጭቱቱ  ምምክክንንያያትት  በበተተሇሇይይ  ከከኦኦሮሮሚሚያያናና  

ሶሶማማሉሉያያ  ክክሌሌልልችች  የየተተፈፈናናቀቀለለ  ዜዜጎጎቻቻችችንንንን  መመሌሌሶሶ  ሇሇማማቋቋቋቋምም  መመንንግግስስትት  የየነነዯዯፈፈውውንን  መመርርሃሃ  ግግብብርር  እእንንዱዱመመሩሩናና  

እእንንዱዱያያስስፈፈፅፅሙሙ  የየተተመመዯዯቡቡትት  ምምክክትትሌሌ  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ዯዯመመቀቀ  መመኮኮንንንን  ሇሇታታይይታታ  በበየየቦቦታታውው  ከከመመዞዞርር  በበቀቀርር  

ችችግግሩሩንን  ሇሇመመፍፍታታትትናና  ከከቤቤትት  ንንብብረረታታቸቸውው  የየተተፈፈናናቀቀለለ  ዜዜጎጎቻቻችችንንንን  ሇሇዘዘሇሇቄቄታታውው  ሇሇማማቋቋቋቋምም  እእስስከከአአሁሁንን  ዴዴረረስስ  

በበተተግግባባርር  የየሚሚታታይይ  አአንንዲዲችች  የየረረባባ  ስስራራ  መመስስራራትት  ያያሌሌቻቻለለ  ሇሇምምንንምም  የየማማይይበበጁጁ  በበአአጋጋጣጣሚሚ  እእዚዚህህ  ዯዯረረጃጃ  ሊሊይይ  

የየዯዯረረሱሱ  ዯዯካካማማ  መመሪሪ  መመሆሆናናቸቸውው  ይይነነገገርርሊሊቸቸዋዋሌሌ፡፡፡፡                

  

ከከነነዚዚህህ  በበጎጎናና  መመጥጥፎፎ  ፍፍፃፃሜሜዎዎችች  በበመመነነሳሳትት  በበጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  የየሚሚመመራራውው  አአስስተተዲዲዯዯርር  ላላጋጋሲሲ  

ሲሲፈፈተተሽሽ  የየሚሚከከተተለለትትንን  እእውውነነታታዎዎችች  ማማጠጠቃቃሇሇሌሌ  ይይቻቻሊሊሌሌ፡፡፡፡    

  

ከከጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  መመሇሇስስ  ዜዜናናዊዊ  ዴዴንንገገተተኛኛ  ህህሌሌፈፈትት  በበኋኋሊሊ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  ከከፍፍተተኛኛ  ሃሃዘዘንንናና  ዴዴንንጋጋጤጤ  ውውስስጥጥ  

ገገብብቶቶ  በበነነበበረረበበትትናና  ሃሃገገራራችችንን  ውውስስጥጥ  ምምንን  ሉሉፈፈጠጠርር  ይይችችሊሊሌሌ  የየሚሚሌሌ  የየስስጋጋትት  ዲዲመመናና  ባባንንዣዣበበበበትት፣፣  ከከአአሁሁንን  በበኋኋሊሊ  

ኢኢህህአአዳዳግግ  ጭጭንንቅቅሊሊቱቱንን  አአጥጥቷቷሌሌ፣፣  ዋዋጋጋ  የየሇሇውውምም  ይይፈፈርርሳሳሌሌ  የየሚሚሌሌ  ሟሟርርትት  በበስስፋፋትት  ሲሲነነገገርር  በበነነበበረረበበትት  በበዚዚያያ  

አአስስቸቸጋጋሪሪ  ወወቅቅትት  አአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ዯዯሳሳሇሇኝኝ  የየአአዱዱስስ  መመሪሪ  ባባህህርርይይ  ሳሳይይታታይይባባቸቸውው  ሃሃገገራራችችንን  ተተረረጋጋግግታታ  

እእንንዴዴትትቀቀጥጥሌሌ  ማማዴዴረረጋጋቸቸውው፣፣  ከከሃሃገገርር  ውውጪጪምም  ኢኢትትዮዮጵጵያያ  ዳዳሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ስስርርዓዓትት  በበመመገገንንባባትት  ሂሂዯዯትት  ሊሊይይ  

የየምምትትገገኝኝ  ሃሃገገርር  መመሆሆንንዋዋንን  በበማማሳሳየየትት  እእንንዯዯ  መመሪሪ  የየተተጫጫወወቱቱትት  ሚሚናና  ማማንንምም  ሉሉፍፍቀቀውው  የየማማይይችችሌሌ  በበታታሪሪክክምም  

እእየየታታወወሰሰ  ሉሉኖኖርር  የየሚሚገገባባውው  የየእእሳሳቸቸውውናና  የየአአስስተተዲዲዯዯራራቸቸውው  ላላጋጋሲሲ  ይይመመሰሰሇሇኛኛሌሌ፡፡፡፡  በበውውጪጪ  ዱዱፕፕልልማማሲሲያያዊዊ  

ግግንንኙኙነነትት  መመስስክክምም  በበተተሇሇይይ  ከከጎጎረረቤቤትት  ሃሃገገራራትት  ጋጋርር  የየተተመመሰሰረረተተውው  በበመመሌሌካካምም  ግግንንኙኙነነትት  ሊሊይይ  የየተተገገነነባባ  ዝዝምምዴዴናና  

በበአአስስተተዲዲዯዯርር  ዘዘመመናናቸቸውውምም  ተተጠጠናናክክሮሮ  እእንንዱዱቀቀጥጥሌሌ  የየተተጫጫወወቱቱትት  ሚሚናና  ቀቀሊሊሌሌ  አአሇሇመመሆሆኑኑ  በበበበጎጎ  መመሌሌኩኩ  ሉሉቀቀመመጥጥ  

የየሚሚገገባባውው  ላላጋጋሲሲ  ነነውው፡፡፡፡    

  

በበላላሊሊ  በበኩኩሌሌ  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒሰሰትትርር  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ዯዯሳሳሇሇኝኝ  የየአአመመራራርር  ላላጋጋሲሲያያቸቸውው  ትትሌሌቁቁ  ዴዴክክመመትት  ሆሆኖኖ  በበታታሪሪክክ  

ሉሉመመዘዘገገብብ  የየሚሚገገባባውው  ቁቁሌሌፉፉ  ችችግግራራቸቸውው  ፈፈተተናና  ሲሲያያጋጋጥጥማማቸቸውው  መመወወሰሰንን  የየማማይይችችለለ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  ፈፈጥጥነነውው  

ውውሳሳኔኔ  መመስስጠጠትት  የየማማይይችችለለ  ዯዯካካማማናና  ሌሌፍፍስስፍፍስስ  መመሪሪ  የየነነበበሩሩ  መመሆሆናናቸቸውው  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህ  ቁቁሌሌፍፍ  የየአአመመራራርር  

ዴዴክክመመታታቸቸውው  በበአአሁሁኑኑ  ወወቅቅትት  ሃሃገገሪሪቱቱንንናና  ህህዝዝቦቦችችዋዋንን  ከከፍፍተተኛኛ  ዋዋጋጋ  እእያያስስከከፈፈሊሊቸቸውው  የየሚሚገገኝኝ  መመሆሆኑኑ  እእሳሳቸቸውውንን  

ጨጨምምሮሮ  ማማንንምም  ዜዜጋጋ  የየማማይይካካዯዯውው  ሃሃቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  በበፈፈተተናና  ወወቅቅትት  በበእእውውቀቀትት  ሊሊይይ  

የየተተመመሰሰረረተተ  ፈፈጣጣንንናና  ቆቆራራጥጥ  ውውሳሳኔኔ  ሇሇመመስስጠጠትት  አአሇሇመመቻቻሊሊቸቸውው  የየሚሚመመሩሩትት  አአስስተተዲዲዯዯርር  ““መመንንግግስስትት  መመንንግግስስትት  

እእንንዲዲይይሸሸትት””  ከከማማዴዴረረጋጋቸቸውውምም  ባባሇሇፈፈ  ህህግግንንናና  ስስርርዓዓትትንን  ማማስስከከበበርር  የየማማይይችችሌሌ  በበራራሱሱ  ዜዜጎጎችች  የየማማይይከከበበርር፣፣  

በበጠጠሊሊትትምም  የየማማይይፈፈራራ  ሌሌፍፍስስፍፍስስ  መመንንግግስስትት  ሆሆኖኖ  እእንንዱዱታታይይ  አአዴዴርርገገውውታታሌሌ፡፡፡፡  

  

ከከዚዚህህ  ፈፈጣጣንን  ውውሳሳኔኔ  ሇሇመመስስጠጠትት  ያያሇሇመመቻቻሌሌ  ዴዴክክመመታታቸቸውው  ጋጋርር  ተተያያይይዞዞ  ሇሇግግጭጭቱቱ  መመነነሻሻ  የየነነበበሩሩ  ችችግግሮሮችችንን  በበወወቅቅቱቱ  

መመፍፍታታትት  ባባሇሇመመቻቻሊሊቸቸውው  በበተተሇሇያያዩዩ  አአከከባባቢቢዎዎችች  በበኦኦሮሮሞሞ  ዜዜጎጎቻቻችችንን  ሊሊይይ  በበተተከከታታታታይይ  ሲሲፈፈፀፀምም  የየነነበበረረውው  ጥጥቃቃትትናና  

መመፈፈናናቀቀሌሌ  ዝዝምም  ብብሇሇውው  በበማማሇሇፋፋቸቸውው  ከከፍፍተተኛኛ  የየህህይይወወትትናና  የየንንብብረረትት  ውውዴዴመመትትንን  አአስስከከትትሎሎሌሌ፡፡፡፡  ከከዚዚያያ  በበኋኋሊሊምም  

ቢቢሆሆንን  በበሶሶማማሉሉያያ  ዜዜጎጎቻቻችችንን  ሊሊይይ  የየተተፈፈፀፀመመውው  ጅጅምምሊሊ  ግግዴዴያያ  እእንንዯዯ  ሀሀገገርር  መመሪሪነነታታቸቸውው  እእቦቦታታውው  ዴዴረረስስ  በበመመሄሄዴዴ  

ሃሃዘዘናናቸቸውውንን  መመግግሇሇፅፅ  ቀቀርርቶቶ  የየተተፈፈፀፀመመውው  ጭጭካካኔኔ  የየተተሞሞሊሊበበትት  የየጭጭፍፍጨጨፋፋ  ተተግግባባርር  በበማማያያሻሻማማ  ቋቋንንቋቋ  በበይይፋፋ  

ሲሲያያወወግግዙዙ  አአሌሌተተዯዯመመጡጡምም፡፡፡፡  በበንንፁፁሃሃንን  ዜዜጎጎቻቻችችንን  ሊሊይይ  ይይህህ  ሁሁለለ  ጥጥፋፋትት  ሲሲዯዯርርስስ  በበዝዝምምታታ  ማማሇሇፋፋቸቸውው  አአቶቶ  



55  
  

ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ከከታታሪሪክክ  ተተወወቃቃሽሽነነትትምም  ባባሇሇፈፈ  እእንንዯዯ  ሃሃገገርር  መመሪሪነነታታቸቸውው  በበወወንንጀጀሌሌ  ጭጭምምርር  የየሚሚያያስስጠጠይይቃቃቸቸውው  

ነነውው፡፡፡፡  

  

ይይህህ  ብብቻቻ  ግግንን  አአይይዯዯሇሇምም፡፡፡፡  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  እእናና  የየአአመመራራርር  ቡቡዴዴናናቸቸውው  በበዚዚህህ  ዯዯካካማማ  የየአአመመራራርር  

ብብቃቃታታቸቸውው  ምምክክንንያያትት  ስስርርዓዓታታቸቸውውንን  ሇሇማማፍፍረረስስ  ላላትት  ተተቀቀንን  ሲሲረረባባረረቡቡ  የየነነበበሩሩ  የየሰሰብብአአዊዊ  መመብብትት  ተተማማጓጓችች  ነነንን  

ሇሇሚሚለለ  የየውውጪጪ  ሀሀይይልልችች  እእጃጃቸቸውውንን  በበመመስስጠጠትት  ሊሊሇሇፉፉትት  2266  አአመመታታትት  የየፖፖሇሇቲቲካካ  እእስስረረኛኛ  የየሚሚባባሌሌ  የየሇሇኝኝምም፣፣  

የየታታሰሰሩሩትትምም  የየሃሃገገሪሪቱቱንን  ህህግግንን  በበመመጣጣስስ  ተተጠጠርርጥጥረረውው  የየታታሰሰሩሩ  ወወይይምም  በበፍፍርርዴዴ  ቤቤትት  የየጥጥፋፋተተኝኝነነትት  ውውሳሳኔኔ  

የየተተበበየየነነባባቸቸውው  ሰሰዎዎችች  ናናቸቸውው  በበማማሇሇትት  ሲሲገገሌሌፅፅ  የየነነበበረረውው  የየመመንንግግስስታታቸቸውውንን  አአቋቋምም  በበዴዴንንገገትት  ቀቀሌሌብብሰሰውው  

““የየፖፖሇሇቲቲካካ  እእስስረረኞኞችችንን  እእንንፈፈታታሇሇንን””  በበማማሇሇትት  የየወወሰሰደደትት  እእርርምምጃጃ  የየሚሚመመሩሩትት  መመንንግግስስትት  ክክብብርር  ዝዝቅቅ  ያያዯዯረረገገ    

ታታሪሪካካዊዊ  ስስህህተተትት  ነነበበርር፡፡፡፡  ይይህህ  እእርርምምጃጃ  ሃሃገገራራዊዊ  መመግግባባባባትት  ከከመመፍፍጠጠርር  አአኳኳያያ  ጠጠቀቀሜሜታታ  አአሇሇውው  ተተብብልል  እእንንኳኳንን  

ቢቢታታመመንን  ((በበተተጨጨባባጭጭ  ይይህህ  ውውጤጤትት  እእንንዲዲሊሊመመጣጣ  በበተተግግባባርር  እእየየታታየየ  ቢቢሆሆንንምም))  ጠጠቅቅሊሊይይ  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  በበዚዚህህ  ብብቻቻ  

ሳሳያያበበቁቁ  የየንንፁፁሃሃንን  ዜዜጎጎችችንን  ዯዯምም  በበከከንንቱቱ  ያያፈፈሰሰሱሱ፣፣  ህህግግ  በበማማስስከከበበርር  ስስራራ  ሊሊይይ  የየተተሰሰማማሩሩ  ዩዩኒኒፎፎርርምም  የየሇሇበበሱሱ  

ፖፖሉሉሶሶችችናና  የየመመከከሊሊከከያያ  ሰሰራራዊዊትት  አአባባሊሊትትንን  በበመመግግዯዯሌሌ  ወወንንጀጀሌሌ  የየታታሰሰሩሩ  ግግሇሇሰሰቦቦችችንን  ጭጭምምርር  እእንንዱዱፈፈቱቱ  በበመመወወሰሰንንናና  

ከከእእስስርር  እእንንዱዱሇሇቀቀቁቁ  የየተተሇሇያያየየ  ጫጫናና  በበመመፍፍጠጠርር  አአዯዯረረጉጉትት  የየሚሚባባሇሇውው  ያያሌሌተተገገባባ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  ከከታታሪሪክክ  ተተወወቃቃሽሽነነትትምም  

ባባሇሇፈፈ  የየጥጥቃቃቱቱ  ሰሰሇሇባባ  በበሆሆኑኑ  ዜዜጎጎችች  በበወወንንጀጀሌሌ  ጭጭምምርር  የየሚሚያያስስጠጠይይቃቃቸቸውው  ተተግግባባርር  ነነውው  የየሚሚለለ  ወወገገኖኖችች  አአለለ፡፡፡፡  

በበዚዚህህ  ሌሌፍፍስስፍፍስስ  የየአአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ዯዯሳሳሇሇኝኝ  አአመመራራርር  ያያሌሌተተዯዯሰሰቱቱ  እእንንዯዯ  አአቶቶ  በበረረከከትት  ስስምምኦኦንንናና  የየተተከከበበሩሩ  

አአፈፈጉጉባባኤኤ  አአባባደደሊሊ  ገገመመዲዲ  የየመመሳሳሰሰለለትት  ነነባባርር  የየዴዴርርጅጅቱቱ  የየአአመመራራርር  አአባባሊሊትት  ከከሃሃሊሊፊፊነነታታቸቸውው  ሇሇመመሌሌቀቀቅቅ  የየወወሰሰኑኑትት  

ውውሳሳኔኔምም  ከከዚዚህህ  አአንንፃፃርር  የየሚሚታታይይ  መመሆሆኑኑ  የየሚሚገገሌሌፁፁ  ሰሰዎዎችች  በበርርካካታታ  ናናቸቸውው፡፡፡፡      

  

አአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምምናና  የየአአመመራራርር  ቡቡዴዴናናቸቸውው  እእነነዚዚህህንንናና  እእዚዚህህ  ያያሌሌተተገገሇሇፁፁ  በበርርካካታታ  የየአአመመራራርር  ጉጉዴዴሇሇቶቶችች  ከከፈፈፀፀሙሙ  

እእናና  ሃሃገገሪሪቱቱ  በበቀቀሊሊለለ  ሌሌትትወወጣጣውው  ከከማማትትችችሇሇውው  የየቀቀውውስስ  አአዙዙሪሪትት  ውውስስጥጥ  እእንንዴዴትትዘዘፈፈቅቅ  ካካዯዯረረጉጉ  በበኋኋሊሊ  ሃሃገገሪሪቱቱንን  

መመምምራራትት  ባባሇሇመመቻቻሊሊቸቸውው  በበገገዛዛ  ፈፈቃቃዲዲቸቸውው  ስስሌሌጣጣንን  ሇሇመመሌሌቀቀቅቅ  ““መመወወሰሰናናቸቸውው””  በበበበጎጎ  አአይይንን  መመታታየየትት  ያያሇሇበበትት  

እእርርምምጃጃ  ቢቢሆሆንንምም  ይይህህንንንን  ውውሳሳኔኔ  ሇሇመመወወሰሰንን  የየተተዯዯደደበበትት  ተተጨጨባባጭጭ  ሁሁኔኔታታናና  ስስሌሌጣጣናናቸቸውውንን  በበገገዛዛ  ፈፈቃቃዲዲቸቸውው  

ሇሇመመሌሌቀቀቅቅ  የየወወሰሰኑኑ  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  መመሪሪ  እእየየተተባባሇሇ  የየሚሚነነገገረረውው  አአባባባባሌሌ  ሲሲፈፈተተሽሽ  ከከታታሪሪክክ  አአንንፃፃርር  ብብዙዙ  

የየሚሚያያከከራራክክርር  ጉጉዲዲይይ  እእንንዲዲሇሇውው  የየሚሚገገሌሌፁፁ  ወወገገኖኖችች  አአሌሌጠጠፉፉምም፡፡፡፡  

  

መመጨጨረረሻሻ  ሊሊይይ  አአቶቶ  ሀሀይይሇሇማማርርያያምም  ዯዯሳሳሇሇኝኝ  ወወዯዯውውምም  ይይሁሁንን  ተተገገዯዯውው  ስስሌሌጣጣንን  ሇሇመመሌሌቀቀቅቅ  ያያቀቀረረብብኩኩትት  ጥጥያያቄቄ  

በበዴዴርርጅጅቴቴ  ሌሌመመናናናና  ተተማማፅፅኖኖ  ምምክክንንያያትት  ትትቼቼዋዋሇሇሁሁ  በበማማሇሇትት  ወወዯዯ  መመንንበበረረ  ስስሌሌጣጣናናቸቸውው  ዲዲግግምም  ሇሇመመመመሇሇስስ  

እእንንዯዯማማይይመመኙኙ  ተተስስፋፋ  እእያያዯዯረረግግሁሁ  ፅፅሑሑፌፌንን  እእዚዚሁሁ  ሊሊይይ  ሊሊብብቃቃ፡፡፡፡  

  

ቸቸርር  ይይገገጠጠመመንን፡፡፡፡        

  

ታታዯዯሰሰ  ክክ..  መመንንገገሻሻ    

መመጋጋቢቢትት  99  ቀቀንን  22001100  

አአዱዱስስ  አአበበባባ    

  


