
 
 

  

99ኛኛውው  የየብብሄሄርር፣፣  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ቀቀንን  በበሮሮምም  በበደደማማቅቅ  ስስነነ  ስስርርዓዓትት  ተተከከበበረረ።።    

  

በበአአገገርር  አአቀቀፍፍ  ደደረረጃጃ  ለለ99ኛኛ  ጊጊዜዜ  የየሚሚከከበበረረውው  የየብብሔሔረረ፣፣  ብብሄሄረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ቀቀንን  ታታህህሳሳስስ  55  ቀቀንን  22000077  ዓዓ..ምም  በበጣጣሊሊያያንን--  ሮሮምም    

ከከ223300  በበላላይይ  የየሚሚሆሆኑኑ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊያያንንናና  ትትውውልልደደ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊያያንን  በበተተገገኙኙበበትት  በበደደማማቅቅ  ስስነነስስርርዓዓትት  ተተከከብብሯሯልል፡፡፡፡    በበዓዓሉሉ  ለለሰሰላላምም፣፣  

ለለልልማማትትናና  ለለዲዲሞሞክክራራሲሲ  ሲሲሉሉ  በበትትግግሉሉ  ለለተተሰሰዉዉ  ሰሰማማዕዕታታትት  እእናና  ለለቀቀድድሞሞውው  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ክክቡቡርር  አአቶቶ  መመለለስስ  ዜዜናናዊዊ  የየ11  

ደደቂቂቃቃ  የየህህሊሊናና  ጾጾሎሎትት  በበማማድድረረግግ  የየተተከከፈፈተተ  ሲሲሆሆንን፤፤  ባባለለፉፉትት  2200  ዓዓመመታታትት  በበህህገገ  --  መመንንግግስስቱቱ  የየተተገገኙኙ  የየሰሰላላምም፣፣  የየልልማማትትናና  

የየዴዴሞሞክክራራሲሲ  ትትሩሩፋፋቶቶችችንን  የየተተመመለለከከተተ  የየፓፓናናልል  ውውይይይይትት፣፣  ለለታታላላቁቁ  የየኢኢትትዮዮዽዽያያ  ህህዳዳሴሴ  ግግድድብብ  ግግንንባባታታ  ድድጋጋፍፍ  የየማማሰሰባባሰሰብብ  እእናና  

ሌሌሎሎችች  የየአአገገራራችችንንንን  ብብሄሄርር//ብብሄሄረረሰሰቦቦችችንን  የየሚሚያያስስተተዋዋውውቁቁ  ልልዩዩ  ልልዩዩ  ፕፕሮሮግግራራሞሞችች  ቀቀርርበበዋዋልል።።    

  



 
 

የየእእለለቱቱ  የየክክብብርር  እእንንግግዳዳ  ክክቡቡርር  አአምምባባሳሳደደርር  ሙሙሉሉጌጌታታ  አአለለምምሰሰገገድድ  በበዓዓሉሉንን  አአስስመመልልክክቶቶ  ባባሰሰሙሙትት  ንንግግግግርር  በበአአገገራራችችንን  ለለዘዘመመናናትት  

የየዘዘለለቀቀውውንን  የየተተዛዛባባ  ታታሪሪካካዊዊ  ገገፅፅታታዎዎችችንንናና  መመሰሰረረታታዊዊ  ቅቅራራኔኔዎዎችችንን  በበመመመመለለስስ  አአገገራራችችንን  በበትትክክክክለለኛኛ  የየእእድድገገትት  ጎጎዳዳናና  እእንንድድትትራራመመድድ  

ያያስስቻቻለለውው  የየአአገገራራችችንን  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየፀፀደደቀቀበበትት  2200ኛኛውው  ዓዓመመትት  እእናና  99ኛኛውው  የየብብሄሄርር፣፣  ብብሄሄረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ቀቀንን  ለለማማክክበበርር  

መመሆሆኑኑንን  አአስስታታውውሰሰዋዋልል።።  የየአአገገራራችችንን  ህህገገ  መመንንግግስስትት    ብብሄሄርር፣፣  ብብሄሄረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችችንን  የየአአገገሪሪቱቱ    ሉሉዓዓላላዊዊ  የየስስልልጣጣንን  ባባለለቤቤትት  ያያደደረረገገ፣፣  

የየራራስስንን  እእድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  እእሰሰከከመመገገንንጠጠልል  መመብብትትንን  ያያጎጎናናፀፀፈፈ  እእናና  በበቋቋንንቋቋቸቸውው  የየመመናናገገርር፣፣  ባባህህላላቸቸውውንን  የየመመንንከከባባከከብብ  እእናና  

ታታሪሪካካቸቸውውንን  የየማማሳሳደደግግ  ሙሙሉሉ  መመብብትት  ያያሰሰከከበበረረ  መመሆሆኑኑንን  በበማማስስታታወወስስ  ዛዛሬሬ  በበአአገገራራችችንን  አአስስተተማማማማኝኝ  ሰሰላላምም፣፣  ዋዋስስትትናና  ያያለለውው  

የየዴዴሞሞክክራራሲሲ  ስስርርዓዓትት  ለለመመገገንንባባትትናና  ፈፈጣጣንን  ማማህህበበራራዊዊናና  ኢኢኮኮኖኖሚሚያያውው  ልልማማትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  በበምምንንችችልልበበትት  ደደረረጃጃ  ላላይይ  እእንንድድንንገገኝኝ  

ማማስስቻቻሉሉንን  ተተናናግግረረዋዋልል።።  በበማማከከልልምም  በበጣጣሊሊያያንን  የየሚሚኖኖሩሩ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊያያንንናና  ትትውውልልደደ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊያያንን  አአገገራራችችንን  በበድድህህነነትት  ላላይይ  

በበከከፈፈተተችችውው  ዘዘመመቻቻ  ላላይይ  የየበበኩኩላላቸቸውውንን  ታታሪሪካካዊዊ  አአሻሻራራ  ማማኖኖርር  እእንንደደሚሚጠጠበበቅቅባባቸቸውው  ገገልልፀፀውው  በበአአገገርር  ቤቤትት  በበሚሚካካሄሄዱዱ  የየተተለለያያዩዩ  

የየልልማማትት  ፕፕሮሮግግራራሞሞችች  እእናና  በበሚሚኖኖሩሩበበትት  አአካካባባቢቢምም  የየአአገገራራቸቸውው  አአምምባባሳሳደደርር  በበመመሆሆንን  አአገገራራቸቸውውንን  በበማማስስተተዋዋወወቅቅ፣፣  የየጣጣሊሊያያንን  

ባባለለሃሃብብቶቶችችንን  በበመመመመልልመመልል፣፣  የየአአገገራራቸቸውውንን  የየወወጪጪ  ምምርርትት  ገገበበያያ  በበማማፈፈላላለለግግ  ..  ..  ..  ወወዘዘተተ  የየበበኩኩላላቸቸውውንን  የየዜዜግግነነትት  ግግዴዴታታ  

እእንንዲዲወወጡጡ  ጥጥሪሪ  አአቅቅርርበበዋዋልል፡፡፡፡  

  

በበበበዓዓሉሉ  ወወቅቅትት  ለለታታላላቁቁ  የየኢኢትትዮዮዽዽያያውውያያ  ህህዳዳሴሴ  ግግድድብብ  ግግንንባባታታ  ድድጋጋፍፍ  ለለማማሰሰባባሰሰብብ  በበተተደደረረገገ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴምም  ኢኢትትዮዮዽዽያያውውያያንንናና  

ትትውውልልደደ  ኢኢትትዮዮዽዽያያውውያያንን  ለለታታላላቁቁ  የየኢኢትትዮዮዽዽያያውውያያ  ህህዳዳሴሴ  ግግድድብብ  ግግንንባባታታ  ያያላላቸቸውውንን  ድድጋጋፍፍ  በበተተለለያያዩዩ  መመልልኩኩ  የየገገለለፁፁ  ሲሲሆሆንን፣፣  

በበእእለለቱቱ  4466,,220000  ዩዩሮሮ  በበቦቦንንድድ  ግግዥዥናና  ስስጦጦታታ  መመልልክክ  አአስስተተዋዋፅፅኦኦ  አአድድርርገገዋዋልል።።  በበእእለለቱቱምም  የየ2200,,000000  ዩዩሮሮ  ቦቦንንድድ  ለለገገዙዙ  አአንንድድ  

ኢኢትትዮዮዽዽያያዊዊ  የየምምስስክክርር  ወወረረቀቀተተትት  በበእእለለቱቱ  የየክክብብርር  እእንንግግዳዳ  በበክክቡቡርር  አአምምባባሳሳደደርር  ሙሙሉሉጌጌታታ  አአለለምምሰሰገገድድ  ተተሰሰጥጥቷቷልል።።  



 
 

  

በበእእለለቱቱምም  ባባለለፉፉትት  2200  ዓዓመመታታትት  በበህህገገ  --  መመንንግግስስቱቱ  የየተተገገኙኙ  የየሰሰላላምም፣፣  የየልልማማትትናና  የየዴዴሞሞክክራራሲሲ  ትትሩሩፋፋቶቶችችንን  የየተተመመለለከከተተ  የየፓፓናናልል  

ውውይይይይትት  የየተተካካሄሄደደ  ሲሲሆሆንን፣፣  በበዳዳያያስስፖፖራራውው  በበኩኩልል  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበተተረረቀቀቀቀበበትት  ወወቅቅትት  በበተተለለይይ  ስስለለአአንንቀቀጽጽ  3399  የየነነበበራራቸቸውው  ስስጋጋትት  

አአሁሁንን  ሆሆነነውው  ሲሲያያዩዩትት  ፈፈፅፅሞሞ  ትትክክክክልል  እእንንዳዳልልነነበበረረ  ማማረረጋጋገገጥጥ  እእንንደደቻቻሉሉ  ገገልልፀፀዋዋልል።።    

  

  

 


