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AU-Ministerial Executive Council scheduled to take place from 24 to 
26 January 2016 in Mekele Ethiopia.  
 
Mekele  , Ethiopia, 24January 2016  
 
ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ “2016:  ዓመተ ኣፍሪካ -ንሰብኣዊ መሰል ደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ  ጠመተ 
ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ”ኣብ ትሕቲ ዝብል  ቴማ ካብ ዘሳልጦ ኣኼባ እቲ ኣኺባ ሚንስትራት ኮሚሽን ሕብረት 
ኣፍሪካ  ኣፍቲ ንሰብኣዊ ን ዴሞክራስያውን መሰላት ንዝወደቑ ሰማእታት ትግራይ  መዘከሪ ኣዳራሽ ምስላጡ 
ናእዳን ክብርን ይግበኦ፡፡ 
 

ብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን/ግዛቸው ግርማይ/ 
 

 

ክብርቲ ዶክተር ንኮሳዛና ድላሚኒ ዙማ ኣደመንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ካብ 25-26 ኣብ 
ከተማ መቐለ ኣብ ዝሳለጥ ኣኼባ ሚንስትራት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ንምስታፍ ኣቐዲመን ቐዳም 

24 ጥሪ 2016 መቐለ እንትኣትዋ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን  ክቡር 
ኣይተ ኪሮስ ቢተውን ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስትን ተወከልቲ ህዝቢ ከተማ መቐለን  ድሙቕ 
ስርዓት ኣቀባብላ ኽብሪ ተገይሩለን ፡፡ 
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ክቡር ኣይተ ኪሮስ ቢተው ንኽብርቲ ዶክተር ንኮሳዛና ድላሚኒ ዙማ ኣደመንበር ኮሚሽን ሕብረት 
ኣፍሪካ እንትቕበሉ ከምዝበልዎ ኣኼባ ሚንስትራት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ተጀሚሩ ክሳብ ዝዛዘም 
ደገፍን ክትትልን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከምዘይፍለዮ ገለፆም 

 
 

        
 

 
 ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ መቐለ  ስነስርዓት ኣቀባብላ ተወከልቲ ሚኒስትራት ኮምሽን 
ሕብረት ኣፍሪካ 

 

 

 

 

ክብርቲ ዶክተር ንኮሳዛና ድላሚኒ ዙማ ኣደመንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ድሕሪ ፋዱስ /24 ጥሪ 

2016/ ናብ ታሪኻዊ ቦታታት ውቕሮ ክልተ ኣውላዕሎ ዝርከቡ ታሪካዊ መስሕባት ቱሪዝምን 
ሓድግታትን ማለት ንመቓብር ጋዕዋን ታሪኻዊ መስጊድ ኣልነጃሽን ብኣካል ተረኺበን ድሕሪ ምዕዛበን 
ታሪኽን ሓድግታትን ኢትዮጵያውያንን ኣፍሪካውያንን ምርኣየ ሕጉስቲ እየ ክብላ ተዛሪበን ፡፡ 
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ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ንኣመንቲ እምነት  ምስልምና ዝተቐበለትን ዘዕቐለትን ሃገር ምካና እሰምዕን 
እፈልጥን እየ ይኩን እምበር ብኣካል ምርካበይ ድማ ሕጉስቲ እየ ክብላ ተዛሪበን እየን፡፡ 

 

 

                                               ዑደትኣደመንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ክብርቲ ዶክተር ንኮሳዛና 
ድላሚኒ ዙማ ኣብ መቓብር ጋዕዋን መስጊድ ኣልነጃሺ 
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           ኣደመንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ክብርቲ ዶክተር ንኮሳዛና ድላሚኒ ዙማ ንጋዜጠሻታት መብርሂ 
እንትህባ 
 
 
ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መበል 26 ኣኺብኡ  ካብ ሓሙስ 21 ጥሪ ክሳብ ሰንበት 31 ጥሪ 2016 ኣብ ኣዲስ 
ኣበባ  
“2016:  ዓመተ ኣፍሪካ ንሰብኣዊ መሰል ደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ  ጠመተ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ”ኣብ ትሕቲ 
ዝብል ቴማ ከሳልጥ እዩ፡፡ እዚ ኣካል እዚ ዓብይ ዋዕላ ዝኾነ ኣኼባ ሚንስትራት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ 
መቐለ ዝሳለጥ ኮይኑ እዚ ንትግራይ ብኣውርኡ ድማ ንሰሜናዊት ኮኾብ መቐለ ዓለም ለኸ ዋዕላታት ንምስላጥ 
ዘኽእል ዓቕምታታ ተረጋግፀሉ ምስ ምኻኑ ተኣሳሲሩ ተወከልቲ ህዝቢ መቐለን ላዕለዎት ሰብ መዚ 
ብ/ክ/መ/ትግራይን ንኣጋይሾም ከምቲ ልሙድ ስርዓት ኣቀባብላ ባህልና ተቐቢሎምን ኣጋይሾም 
ኣስደሚመሙን እዮም፡፡ 
 

ክብርቲ ዶክተር ንኮሳዛና ድላሚኒ ዙማ ኣደመንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ንጋዜጠኛታት ኣብ 

ዝሃበኦ መብርሂ እቲ ኣብ መቐለ ዝሳለጥ ዋዕላ ሚንስትራት ኣጀንዳ 2063 ንምትግባር ዘኽእል 

ትልሚ 10 ዓመትን ነዚ ኣጀንዳ 2063 ዘፈፅም ኩለ መዳይ ዓቕምታት ዝፍተሸሉን ክልላት ሃገራትን 
ኣፍሪካን ናሃተን ኣጀንዳ ጌረን ብምውሳድ ንትግባርኡ ዝፅዕራሉን ምእንተ ክኾን ንርኤሉን ብተወሳኺ 
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እውን ኣብ ኣህጉርና ናፃ ምንቅስቓስ ደቂ ሰባት ክህሉ ንምግባርን ብቐፃልንት ንዝህሉ ኩለመዳይ 
ምትእስሳር ባይታ ምፍጣር እዩ ክብላ ገሊፀን እየን፡፡ 

መቐለ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ዋዕላታት ንምስላጥ ዘኽእል ዓቕምታት ምጥራይ ምጅማራ ዘርኢ 
ኩለመዳይ ቀረብን ሰላምን ዝዓሰላ ስለምኻና ካብ እዚ ዝዓቢ ምስክርነት የለን እሞ ኢንቨስተራት 
ንምችውንትን ዕድላትን ፀጋታትን ክጥቀምሎም ነበርቲ ከተማ መቐለ ፀዊዖም ብዘይካ እዙይ ኣጋይሽና 
ኣኼበኦም ዛዚሞም ክሳብ ዝምለሱ ህዝቢ መቐለ ኣምባሳደር ከተምኡ ክኸውን ኣብ ስነስርዓት 
ኣቀባብላ ዝተረኸቡ ኣጋይሽ ገለፆም 


