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በበሊሊቢቢያያናና  በበደደቡቡብብ  አአፍፍሪሪካካ  በበግግፍፍ  ለለተተገገደደሉሉ  ንንፁፁሃሃንን  ዜዜጎጎቻቻችችንን  የየሚሚካካሄሄደደውው  የየመመታታሰሰቢቢያያ  ፕፕሮሮግግራራምም    

በበጣጣሊሊያያንን  የየተተለለያያዩዩ  ከከተተሞሞችች  በበመመካካሄሄድድ  ላላይይ  ነነውው።።  

 

                                በበሊሊቢቢያያናና  በበደደቡቡብብ  አአፍፍሪሪካካ  በበግግፍፍ  ለለተተገገደደሉሉ  ዜዜጎጎቻቻችችንን  የየሚሚካካሄሄደደውው  የየመመታታሰሰቢቢያያ  ፕፕሮሮግግራራምም  በበጣጣሊሊያያንን  የየተተለለያያዩዩ  

ከከተተሞሞችች  በበኢኢትትዮዮዽዽያያውውያያንን  ማማህህበበረረሰሰብብ  የየእእምምነነትት  ተተቋቋማማትት  ቀቀጥጥሏሏልል።።  እእሁሁድድ  ሚሚያያዚዚያያ  1188  ቀቀንን  22000077  ዓዓ∙∙ምም  በበሮሮምም  የየቅቅድድስስትት  

ማማሪሪያያምም፣፣  የየስስላላሴሴ  እእናና  የየወወንንጌጌላላዊዊትት  ቤቤ//ክክርርስስቲቲያያኖኖችች፣፣  ከከሮሮምም  ውውጭጭ  በበሚሚላላኖኖ፣፣  በበፓፓርርማማ፣፣  በበባባሪሪ፣፣  በበቶቶሪሪኖኖ  እእናና  በበትትሬሬንንቶቶ  ከከተተሞሞችች  

በበሚሚገገኙኙ  የየኦኦርርቶቶዶዶክክስስ  ቤቤተተ  ክክርርስስቲቲያያኖኖችች  እእንንዲዲሁሁምም  በበናናፖፖሊሊ  የየኦኦርርቶቶዶዶክክስስናና  የየካካቶቶሊሊክክ  እእምምነነትት  ተተከከታታዮዮችች  በበጋጋራራ  ባባዘዘጋጋጁጁትት  

ፕፕሮሮግግራራምም  የየሐሐይይማማኖኖትት  አአባባቶቶችችናና  ምምእእመመናናንን  በበተተገገኙኙበበትት  በበፆፆምም፣፣  በበፀፀሎሎትትናና  የየፍፍትትሃሃትት  ስስነነ  ስስርርዓዓቶቶችች  ተተካካሂሂደደዋዋልል።።    በበትትሬሬንንቶቶ  

የየሚሚገገኙኙ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊያያንንናና  ትትውውልልደደ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊያያንን  በበአአካካሄሄዱዱትት  ሰሰላላማማዊዊ  ሰሰልልፍፍ  አአይይ  ኤኤስስ  አአይይ  ኤኤስስ  ተተብብሎሎ  የየሚሚጠጠራራውው  የየሽሽብብርር  

ሃሃይይልል  በበንንፁፁሃሃንን  ዜዜጎጎቻቻችችንን  ላላይይ  የየፈፈፀፀመመውውንን  ኢኢ--ሰሰብብዓዓዊዊናና  አአረረመመናናዊዊ  የየግግፍፍ  ግግድድያያንን  በበፅፅኑኑ  ያያወወገገዙዙ  ሲሲሆሆንን፣፣  በበደደቡቡብብ  አአፍፍሪሪካካ  በበዜዜጎጎችች  

ላላይይ  ለለደደረረሰሰውው  የየህህይይወወትት  እእልልፈፈትትናና  የየንንብብረረትት  ውውድድመመትት  አአጥጥፊፊዎዎችች  ለለፍፍርርድድ  እእንንዲዲቀቀርርቡቡምም  ጠጠይይቀቀዋዋልል።።    

  
                              በበሮሮምም  የየቅቅድድስስትት  ማማሪሪያያምም  ቤቤተተክክርርስስቲቲያያንን  የየሃሃይይማማኖኖትት  አአባባቶቶችችናና  ምምእእመመናናንን  በበተተገገኙኙበበትት  በበተተካካሄሄደደውው  ስስነነ  ስስርርዓዓትት  

በበግግፍፍ  ለለተተገገደደሉሉ  ንንፁፁሃሃንን  ዜዜጎጎችች  በበፆፆምም  በበፀፀሎሎትት  ስስርርዓዓተተ  ምምህህላላናና  ፍፍትትሃሃትት  ተተካካሂሂዷዷልል።።    በበጣጣሊሊያያንን  የየኢኢፌፌዲዲሪሪ  ባባለለሙሙሉሉ  ስስልልጣጣንን  

አአምምባባሳሳደደርር  ሙሙሉሉጌጌታታ  አአለለምምሰሰገገድድ  በበስስነነ  ስስርርዓዓቱቱ  ላላይይ  በበክክብብርር  እእንንግግዳዳነነትት  ተተገገኝኝተተውው  ለለምምእእመመናናኑኑ  ባባደደረረጉጉትት  ንንግግግግርር፥፥  አአሸሸባባሪሪ  

ቡቡድድኑኑ  በበንንፁፁሃሃንን  ዜዜጎጎቻቻችችንን  ላላይይ  የየፈፈፀፀመመውው  ኢኢ--ሰሰብብዓዓዊዊናና  ዘዘግግናናኝኝ  ድድርርጊጊትት  የየትትኛኛውውንንምም  ሃሃይይማማኖኖትት  የየማማይይወወክክልል  ነነገገርር  ግግንን  

ለለዘዘመመናናትት  በበመመከከባባበበርርናና  በበመመቻቻቻቻልል  የየኖኖርርንን  ህህዝዝቦቦችችንን  በበሃሃይይማማኖኖትት  ስስምም  በበመመለለያያየየትት  እእርርስስ  በበእእርርሳሳችችንን  ለለማማናናቆቆርር  የየተተወወጠጠነነ  

የየአአረረመመኔኔዎዎችች  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  ሴሴራራ  በበመመሆሆኑኑ  መመላላውው  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  የየፖፖለለቲቲካካ፣፣  የየብብሄሄርር፣፣  የየሃሃይይማማኖኖትት፣፣  የየፆፆታታናና  የየእእድድሜሜ  

ልልዩዩነነትት  ሳሳይይለለያያየየንን  ድድርርጊጊቱቱንን  በበማማውውገገዝዝ    ሽሽብብርርተተኝኝነነትትንንናና  አአክክራራሪሪነነትትንን    ይይበበልልጥጥ  ተተጠጠናናክክረረንን  በበአአንንድድነነትት  ልልንንታታገገለለውው  

ይይገገባባልል  ሲሲሉሉ  መመልልእእክክታታቸቸውውንን  አአስስተተላላልልፈፈዋዋልል።።    
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በበማማከከልልምም  ከከስስደደትት  ጋጋርር  ተተያያይይዞዞ  በበዜዜጎጎቻቻችችንን  እእየየደደረረሱሱ  ያያሉሉትት  ችችግግሮሮችች  በበዘዘላላቂቂነነትት  መመፍፍትትሄሄ  የየሚሚያያገገኙኙትት  በበአአገገራራችችንን  

እእየየተተካካሄሄደደ  ባባለለውው  የየሰሰላላምም፣፣  የየዴዴሞሞክክራራሲሲያያናና  የየልልማማትት  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  ከከእእያያንንዳዳንንችችንን  የየሚሚጠጠበበቀቀውውንን  አአስስተተዋዋፅፅኦኦ  በበማማበበርርከከትት  

አአስስተተማማማማኝኝ  ሰሰላላምም  የየሰሰፈፈነነባባትት፣፣  ጠጠንንካካራራ  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ስስርርዓዓትት  የየገገነነባባችችናና  የየበበለለፀፀገገችች  ኢኢትትዮዮዽዽያያንን  መመገገንንባባትት  ስስንንችችልል  እእናና  

የየጀጀመመርርነነውውንን  የየፀፀረረ--ሽሽብብርርነነትትናና  አአክክራራሪሪነነትት  ትትግግሉሉንን  አአጠጠናናክክረረንን  በበመመቀቀጠጠልልናና  ብብሎሎምም  በበማማሸሸነነፍፍ  እእንንደደሆሆነነ  በበመመጠጠቆቆምም  ለለዚዚህህምም  

ስስኬኬታታማማነነትት  በበውውጭጭ  አአገገሮሮችች  የየሚሚኖኖሩሩ  ኢኢትትዮዮዽዽያያዊዊያያንንናና  ትትውውልልደደ  ኢኢትትዮዮዽዽያያውውያያንን    በበፖፖለለቲቲካካ፣፣  በበሃሃይይማማኖኖትት፣፣  በበብብሄሄርር፣፣  በበፆፆታታ  

ሳሳይይለለያያዩዩ  የየበበኩኩላላቸቸውውንን  አአስስተተዋዋፅፅኡኡ  እእንንዲዲያያደደርርጉጉ  ጥጥሪሪ  አአቅቅርርበበዋዋልል።።  ኢኢትትዮዮዽዽያያውውያያንንናና  ትትውውልልደደ  ኢኢትትዮዮዽዽያያውውያያንን  በበአአገገርር  ቤቤትት  

ለለሚሚገገኙኙ  ቤቤተተሰሰቦቦቻቻቸቸውው  የየሚሚያያደደርርጉጉትት  የየገገንንዘዘብብ  እእርርዳዳታታ  በበአአገገራራችችንን  እእየየተተፈፈጠጠረረ  ባባለለውው  የየስስራራ  እእድድልል  በበመመሳሳተተፍፍ  ተተጠጠቃቃሚሚ  

የየሚሚሆሆኑኑበበትትንን  ሁሁኔኔታታ  በበሚሚፈፈጥጥርር  መመልልኩኩ  እእንንጂጂ  በበህህገገ  ወወጥጥ  ደደላላሎሎችች  በበኩኩልል  ለለስስደደትት  ብብሎሎምም  ለለስስቃቃይይናና  ለለሞሞትት  ለለሚሚዳዳረረጉጉበበትት  

የየስስደደትት  ጉጉዞዞ  የየሚሚውውልል  መመሆሆንን  እእንንደደሌሌለለበበትትምም  አአሳሳስስበበዋዋልል።።    

          

                      

                            በበሮሮምም  የየቅቅድድስስትት  ማማሪሪያያምም  ቤቤ//ክክርርስስቲቲያያንን  በበተተካካሄሄደደውው  ፕፕሮሮግግራራምም  በበጣጣሊሊያያንን  የየሮሮምም  አአገገረረ  ስስብብከከትት  ዋዋናና  ሊሊቀቀዻዻዻዻስስ  

MMoonnssiiggnnoorr  MMeetttteeoo  MMaarriiaa  ZZuuppppii፣፣  የየሳሳንንታታ  ኤኤጂጂዲዲኦኦ  ድድርርጅጅትት  ተተወወካካይይ  MMrr..  EEmmaannuueellee  PPiieerraannttoonnii  እእናና  በበጣጣሊሊያያንን  የየግግብብፅፅ  

ኮኮፕፕቲቲክክ  ቤቤተተክክርርስስቲቲያያንን  ተተወወካካይይ  PPaaddrree  DDaanniieellee  ተተገገኝኝተተውው  የየተተሰሰማማቸቸውውንን  ጥጥልልቅቅ  ሃሃዘዘንን  በበመመግግለለፅፅ  በበንንፁፁሃሃንን  ክክርርስስቲቲያያንን  ዜዜጎጎችች  

ላላይይ  የየተተፈፈፀፀመመውውንን  አአሰሰቃቃቂቂናና  ዘዘግግናናኝኝ  ድድርርጊጊትት  አአውውግግዘዘዋዋልል፤፤  በበየየእእምምነነትት  ተተቋቋሞሞቻቻቸቸውውምም  ተተመመሳሳሳሳይይ  የየፀፀሎሎትት  ስስነነ  ስስርርዓዓትት  

እእንንደደሚሚያያደደርርጉጉ  ገገልልፀፀዋዋልል።።    
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                          በበተተዘዘጋጋጀጀውው  የየፍፍትትሐሐትት  ፀፀሎሎትት  ስስነነ  ስስርርዓዓትት  የየሮሮምም  ደደ//ጽጽ//ቅቅ//ማማ//ቅቅ//ዑዑ//ቤቤ//ክክ  ሰሰበበካካ  ጉጉባባኤኤ  ባባስስተተላላለለፈፈውው  መመልልእእክክትት  

በበአአሁሁኑኑ  ጊጊዜዜ  በበአአገገራራችችንን  ያያለለውው  ሁሁኔኔታታ  በበሰሰላላምም  ሰሰርርቶቶ  ለለማማደደግግናና  ለለመመለለወወጥጥ  ለለሚሚሻሻ  ሁሁሉሉ  ምምቹቹ  ሁሁኔኔታታ  መመኖኖሩሩንን  በበመመግግለለፅፅ  እእንንኳኳ  

ስስራራ  ያያለለውው  ለለጊጊዜዜውውምም  ስስራራ  የየፈፈታታውው  ወወገገናናችችንን  ሳሳይይቀቀርር  በበህህገገ  ወወጥጥ  መመንንገገድድ  የየሚሚያያደደርርገገውውንን  ስስደደትት  ይይብብቃቃህህ  አአያያዋዋጣጣህህምም  ሊሊባባልል  

እእንንደደሚሚገገባባ፣፣  ዛዛሬሬ  በበየየበበርርሃሃውው  ወወድድቀቀውው  ስስለለቀቀሩሩናና  ባባህህርር  ውውስስጥጥ  ሰሰጥጥመመውው  ስስለለቀቀሩሩትት  የየስስደደትትንን  አአስስከከፊፊነነትት  በበተተለለይይምም  በበተተመመሳሳሳሳይይ  

መመንንገገድድ  ተተጉጉዘዘውው  የየመመጡጡ  ወወገገኖኖችች  የየጉጉዞዞውውንን  አአስስከከፊፊነነትት  እእናና  የየስስደደትትንን  መመራራራራነነትት  እእውውነነታታ  ለለሌሌሎሎችች  ወወገገኖኖችች  መመረረጃጃውው  እእንንዲዲደደርርስስ  

ባባለለማማድድረረጋጋችችንን፣፣  ያያልልሆሆነነውውንንናና  ያያላላገገኘኘነነውውንን  እእንንደደሆሆነነ  እእያያስስመመሰሰልልንን  በበመመታታየየትት፣፣  ወወገገኖኖቻቻችችንንንን  ለለአአስስከከፊፊ  ጉጉዞዞ  በበማማበበረረታታታታትትናና  

በበገገንንዘዘብብ  በበመመደደገገፍፍ  ላላደደረረግግነነውው  ሁሁሉሉ  በበከከፊፊልልምም  ቢቢሆሆንን  ተተጠጠያያቂቂዎዎችች  መመሆሆናናቸቸውውንን  ገገልልፀፀዋዋልል።።    በበውውጭጭ  የየሚሚገገኘኘውው  ኢኢትትዮዮዽዽያያዊዊ  

እእውውቀቀቱቱንንናና  ሃሃብብቱቱንን  በበአአገገሩሩ  ላላይይ  በበማማፍፍሰሰስስ  ለለወወገገኑኑ  የየስስራራ  እእድድልል  በበመመክክፈፈትት  ራራሱሱንንምም  ሀሀገገሩሩንንምም  መመጥጥቀቀምምናና  በበሌሌላላ  መመልልኩኩምም  ህህገገ  

ወወጥጥ  ስስደደቱቱንን  ለለማማስስቆቆምም  የየበበኩኩሉሉንን  እእገገዛዛ  ሊሊያያደደርርግግ  እእንንደደሚሚገገባባ  ተተገገልልጿጿልል።።  በበማማከከልልምም  አአዲዲስስ  አአበበባባ  ከከተተካካሄሄደደውው  ሰሰልልፍፍ  ጋጋርር  

በበተተያያያያዘዘ  በበአአንንዳዳንንድድ  ወወገገኖኖችች  የየሚሚቀቀርርቡቡ  ሐሐሳሳቦቦችችናና  አአስስተተያያየየቶቶችች  ማማስስተተዋዋልል  የየጎጎደደላላቸቸውውናና  ዘዘላላቂቂ  መመፍፍትትሔሔ  የየሚሚያያመመጡጡ  ሆሆነነውው  

ሰሰበበካካ  ጉጉባባኤኤውው  እእንንዳዳላላገገኛኛቸቸውው  ገገልልፆፆ  በበአአሁሁኑኑ  ጊጊዜዜ  በበተተለለያያዩዩ  አአገገራራትት  የየሚሚታታዩዩ  ውውጥጥንንቅቅጦጦችች  በበአአገገራራችችንን  እእንንዳዳይይከከሰሰቱቱ  በበአአገገራራችችንን  

ኢኢትትዮዮዽዽያያ  ያያለለውውንን  ሰሰላላምም  ከከመመቼቼውውምም  በበላላይይ  ጠጠብብቀቀንን  ማማቆቆየየትት  ይይኖኖርርብብናናልል  ሲሲሉሉ  መመልልእእክክትት  አአስስተተላላልልፈፈዋዋልል።።    

  

                            በበሌሌላላ  በበኩኩልል  በበኤኤምምባባሲሲውው  ለለሁሁለለትት  ቀቀናናትት  በበተተከከፈፈተተውው  የየሃሃዘዘንን  መመግግለለጫጫ  መመዝዝገገብብ  ላላይይ  በበሮሮምም  የየሚሚገገኙኙ  የየተተለለያያዩዩ  

አአገገራራትት  ኤኤምምባባሲሲዎዎችች  የየዲዲፕፕሎሎማማቲቲክክ  ማማህህበበረረሰሰብብ፣፣  አአለለምም  አአቀቀፍፍ  ድድርርጅጅቶቶችች  እእናና  የየተተለለያያዩዩ  የየኢኢትትዮዮዽዽያያ  ወወዳዳጆጆችች  የየተተሰሰማማቸቸውውንን  

ሃሃዘዘንንናና  ለለአአገገራራችችንን  ያያላላቸቸውውንን  አአጋጋርርነነትት  ገገልልፀፀዋዋልል።።    

  

                            ቀቀደደምም  ሲሲልልምም  ሚሚያያዚዚያያ  1144  ቀቀንን  22000077  ዓዓ..ምም  በበኤኤምምባባሲሲውው  በበተተካካሄሄደደውው  የየመመታታሰሰቢቢያያ  ሻሻማማ  ማማብብራራትት  ሰሰነነ  ስስርርዓዓትት  

በበሮሮምም  እእናና  በበአአካካባባቢቢውው  የየሚሚገገኙኙ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊያያንን፣፣  ትትውውልልደደ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊያያንንናና  የየኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊያያ  ወወዳዳጆጆችች  የየተተሰሰማማቸቸውውንን  ጥጥልልቅቅ  
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