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ኣንቱም ሰብ ዘየናስሕ ንግበር... 

ወገናተይ! ግልፅ ግልፅ እንተበልኩሲ ሕፅረት ዝጭበጡ ወይ ከዓ ናብ ተግባር ክሽረፉ 

ዝኽእሉ ሓሳባት የጋጥመና ኣሎ ይመስል (ብኹሉ ወገን)፡፡ መልዐልየይ እዛ ዘለናላ እዋን 

ፅባሕ ካብተን ብሕማቕ ይኹን ብፅቡቕ ንድሕሪት ተመሊስና እንዝክረን እዋናት ሓንቲ 

ክትኮን እያ ዝብል እምነት ስለ ዝሓደረኒ እዩ፡፡ ሃፀይ እከለ ከምዙይ እንተዝገብሩ ኔሮም፣ 

ክስቶ ዝተብሃለ መራሒ ከምዚኣ እንተዝውስን ኔሩ ወዘተ. እናበልኩም እትዝክሩወን 

እዋናት ሕሰቡ...  እዛ እዋን ወሳኒት እንድሕር ኮይና ኸዓ ከይረፈደ እንተሎ ብዓይኒ 

ጥቕሚ እቲ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ንህልውና እዛ ሃገር ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ዘየናስሑ 

ስጉምታት ክውሰዱ ኣለዎም ማለት እዩ፡፡ ኣብዚ ታሪኻዊ ዝኾነ እዋን (ብናተይ ግምት) 

ገሊኡ እቶም ዝለመድናዮም ዘረባታት ይደግመልና ኣሎ፣ ገሊኡ ዘይትግበር ኮይኑ ግን 

መፍትሒ ዝመስል ሓሳብ ሒዙ ይቐርብ ኣሎ (መሰጋገሪ መንግስቲ ዶ ገለ ዶ ዝብሉ ሰባት 

እናስታወስኩ)፣ ገሊኡ ኸዓ ደጎል ሒዙ ሽምጡ ገቲሩ ይፃረፍ ኣሎ... ኩነታት እቲ እዋን 

ብመንፅር እቲ ረብሓ ሓፋሽ ብግቡእ እንተየስተንተነ! ካብ ፀርፊ ጥፍኣት እምበር ጥር 

እትብል ረብሓ ከምዘይትርከብ ብምትሕስሳብ ኣነ ብውልቀይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ 

ዝንሄናዮ ግዜ ብፍላይ እቲ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ዝሓዘ (ናይ ምውሳን ስልጣን ዘለዎ) ኣካል 

ካብኡ ቀፂሉ ኸዓ ኩሉ ትግረዋይ ክሓስበለንን ክሰርሐለንን ዝግብኦኦ ዝብለን ሕዲተይ 

ነጥብታት ብቕደም ስዓብ ሸው ኣቢለ ኣለኹ፡፡ ኣንበብቲ ክርድኡለይ ዝደልዮ ጉዳይ እዘን 

ነጥብታት ብመሰረት ኣድላይነተን ኣንፈት ፖለቲካዊ ውሳነታት ንምርኣይ እንተሓገዛ 

ብምባል ዘቐመጥኩወን እምበር ስለ ዝርዝር ኣፈፃፅመአንን ብትኽክል እንተተግቢርናየን 

ስለ ዘምፅኣልና ጥቕምን ኣብዛ ሓፃር ወረቐት ኣይገለፅኩን፡፡   

1. ቁፅሪ ሓደ ክሕሰበሉ ዝግባእ ጉዳይ ሰላም እዩ፡፡ ሰላምና ፈተናታት የጋጥምዎ ኣለው፡፡ 

መሰረት ኩሎም ለውጥታትን ምዕባለን ዝኾነ ሰላምና ዘላቕነት ንክህልዎን ካብ ኩሉ ንላዕሊ 

ከዓ ኩሉ ዜጋ ብመንነቱ ጥራሕ መዕረፊ ጥቕዓት ግጉያት ከይኸውንን እንታይ ክግበር 

ይግባእ ዝብል ሕቶ ምልዓልን መልሲ ምንዳይን መሰረታዊ እዩ፡፡ ኣነ ብወገነይ መንግስቲ 

እቲ ኩነታት ሰላም ናብ ንቡር ቦትኡ ናይ ምምላስ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ዓቕሙ ብግቡእ 

እንተተጠቒሙሉ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ካብ ወረ ህዉከት ወፂእና ብሙሉእ ልቢ ናብ ካልኦት 

ዘላቒ ረብሓና ዘረጋግፁ ዛዕባታት ክንሰጋገር ኢና በሃላይ እየ፡፡ ስለዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ 

ዝህቦ ዝተፈለየ ርኢቶ የብለይን ንመንግስቲ ሃየ ድኣ ዕትብ በል! ካብ ምባል ወፃኢ፡፡ 
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ከምዚኣ እንተንገብር እትብል ጭብጥቲ ሰላምና ንምጥንኻር እትሕግዝ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ 

እንተልዩ ንኽሰምዕ ድልዊ እየ (ምስ ምስጋና!)፡፡ 

2. ድሕሪ ምርግጋፅ ሰላም (ምጥፋእ ሓዊ በልዎ!) ክስዕብ ዘለዎ ስራሕ ምፅራይ ኣመራርሓ 

እዩ፡፡ ዘላቒ ረብሓ እቲ ሓፋሽ ብትኽክል ክረጋገፅ እንተኾይኑ ካብ ምርግጋፅ ሰላም 

ንድሓር እንሰርሐን ስራሕቲ ፍልጠት፣ ኩለመዳያዊ ዓቕምን ትብዓትን ክሓታና እየን፡፡ 

ካብኣተን ሓንቲ ምፅራይ እቲ ኣመራርሓ እያ፡፡ እዚ ስራሕ ቀሊል ኣይክኸውንን ኮይኑ ግን 

ኩላትና ቆሪፅና እንተተላዒልና ዘይከኣል ኣይኮነን፡፡ ኣብዚኣ ክንጥንቀቐለን ዝግብኣና 

ክልተ ጉዳያት ዘለዋ ይመስለኒ፡፡ ሓደ ሱቕ ኢልካ ነቓፊ ጥራሕ ምዃን እዩ፡፡ ገለ ወገናት 

ጎደሎታት ብምዝርዛሮም ጥራሕ ግቡኦም ዝተዋፅኡ ከም ዝመስሎም ተዓዚበ ኣለኹ 

(ብውልቀይ)፡፡ ክንቀፉ ዝግበኦም ጎዶሎታት ምዝርዛሮምን ምንቃፎምን ዝንኣድ ተግባር 

እዩ፡፡ ኮይኑ ግን ኣብ ከማና ዝበለ ድኻ ዓዲ ጎዶሎታት ምዝርዛር እቲ ዝቐለለ እምበር 

እቲ ዝኸበደ ስራሕ ኣይኮነን፡፡ እታ ኸባድ ክትትግበር እትኽእል መፍትሒት ምምፃእ ወይ 

እታ ፀገም ምፍታሕ እያ፡፡ እተን ዓብየን እንብለን ሃገራት እኮ ሕድሕድ ዜጋታተን 

ብፍላይ እቶም ዕድል ረኺቦም ዝተምሃሩ ዜጋታት ንዝተዓዘብዎም ፀገማት ብዘምፅእዎም 

መፍትሕታት እየን ኣብዚ በፂሐን፡፡ እንተዘይኮይኑ ካብ ስራሕ ናብ ገዛ ክሳብ እትምለስ/ሲ 

ዝተኾመረ ጉሓፍ፣ ዝፈረሰ መንገዲ፣ ሕፅረት ትራንስፖርት፣ ዘይእንዱብ ፀባይ ዘርኢ ሰብ 

(ሳኣን ግቡእ ህንፀት)፣ ብግቡእ ዘይበቖለ ዝራእቲ ወዘተ. ከጋጥመካ/ኪ እዩ፡፡ እዚ ምዝርዛር 

ቀሊል እዩ፡፡ ንምንታይ ኮነ ኢልካ ነቲ ኣመራርሓ ምርጋምን ምፅራፍን እውን ከምኡ፡፡ 

እዚ ኣካይዳ ዘይሃናፂ፣ ምክእኣል ዘጥፍእን ኣደዳ ፀላኢ ዝገብረናን ጥራሕ ዘይኮነስ power 

vacuum (ኣዛዝን ተኣዛዝን ዘይፍለየሉ) ኩነታት ንክፍጠር በሪ ብምኽፋት ንሓደጋ 

ዘቃልዐና ስለዝኾነ ክንሓስበሉ ይግባእ፡፡ ሓደ ሓደ ኣሕዋትና ዋላኳ መበገሲኦም ቅንዑን 

ንምንታይ ስሕተት ይስራሕን ካብ ዝብል ዝነቐለን እንተኾነ ሓሳቦም ንምቕራብ 

ብዝኽተልዎ ግጉይ ሜላ ጥራሕ ምትፍናን ንኽፍጠር ምኽንያት ይኾኑ ኣለው፡፡ 

እናተተፋነንካን ከም ፀላኢ እናተረኣኣኻን ሰናይ ለውጢ ምምፃእ ከቢድ ከም ዝኸውን 

ንኩላትና ዘረዳድእ ይመስለኒ፡፡ ብፍላይ ንኣና ኣብዚ ሕዚ እዋን! እታ ካልአይቲ "እማንካ" 

በሃላይነትን ካብ ካሊእ ንላዕሊ ሓላዪ መሲልካ ምቕራብን እያ፡፡ ሓዱሽ ሓሳብ ብነፃነት 

ምቕራብ ኣብ እትጅምረሉ እዋን "ክእርሙኻ" ዝፍትኑ፤ ግድድ እንተይሉ ኸዓ ዳርጋ 

ዘፈራርሑ እውን ኣይጠፍኡን፡፡ ኮታስ ሓላያት መሲሎም ዘንቁሩ ብዙሓት ሰባት ከም 
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ዘለው ትዕዘብ፡፡ ከም እዚኦም ዝበሉ ወገናትና ገና ርሒቖም ከይከዱ (እንታይ'ኳ 

ተሪፍዎም) ምስ ኣኽብሮቱ ሕደጉ ደኣ! ስለ ዘላቒ ጥቕሚ ህዝቢ ኢና ንዛተ ዘለና ምባል 

ግድን እዩ፡፡ እዘን ክልተ ዘይሃነፅቲ ኣብ ከይዲ ምፅራይ እቲ ኣመራርሓን ስርዓትናን 

ከጋጥማ ዝኽእላ ፈተናታት እንተኣሪምናየን ብውሑዱ ነቲ ንቐፃሊ ክንሰርሖ እንደልዮ 

ዘላቒ ረብሓ ሓፋሽ ዘረጋግፅ ስራሕ ዘየዐንቅፍ ኣመራርሓ ክህልወና ምግባር ንኽእል ኢና፡፡ 

ጉሒሉ፣ በዲሉ እንብሎ እንተሃልዩ ብመረዳእታ ብስም ፈሊና ምቕማጥ ኣዝዩ ኣድላዪ 

እዩ፡፡ ሓፈሻዊ ምውቕቓስ ኣመራርሓ ንምፅራይ ኣብ እንገብሮ ስራሕ ኣይክሕግዘናን፣ 

ከዐንቅፈና እንተኾይኑ እምበር፡፡   

3. ቁፅሪ 1ን2ን ምስ ተግበርና (እዚአን እንተገዲዱ ኣብ ኣዋርሕ ውሽጢ ክስርሓ ኣለዎን 

ዝብል እምነት ኣለኒ) ኩነታት ኣይ-ሰላም ኣይ-ኲናት ምስ ጎረቤትና ንመወዳእታ ግዜ 

ዕልባት ክረክብ ምግባር ይግበአና፡፡ ተፈጥሮ ዝሃበትና ቅርበት ንበሪ ባሕርን ስዒቦም 

ክመፁ ዝነበሮም ረብሓታትን ብሰንኪ ንኤርትራ ዝተቖፃፀረ ሓደ ጉጅለ ካብ ዝግብኦ ግዜ 

ንላዕሊ ከይተጠቐምናሉ ክተርፍ ግቡእ ኣይኮነን፡፡ ንሕና ንመስመር ንግዲ ዓለም ይኹን 

ነቲ ማእኸል ስሕበት ሉላውነት ዝኾነ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ቀረባን ስትራቴጂያዊ ኣብ 

ዝኾነ ቦታን ኢና ዘለና፡፡ ኮይኑ ግን ብጭቡጥ ከም ወሰን ዝኾንናሉ ሃዋህው እዩ ዘሎ፡፡ 

ማለት እውን ብኣቀማምጣ ከባቢና ንሕና ማእኸል ንግዲ፣ ኢንዳስትሪ፣ መጓዓዝያ፣ ቱሪዝም 

ክንኮን እናተገብአናን ንባዕልና ጠቒምና ንኻልኦት ክንተርፍ እናኸኣልናን ብሰንኪ ረጋፂ 

ፃሕሉ ዝኾነ ስርዓት ህግዴፍ ንድሕሪት ክንምለስ የብልናን፡፡ ሃገራዊ ዓቕምና ብግቡእ 

እንተተጠቒምናሉ እዚኣ ምግባር ቀላል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡ ዋላ ድሕሪ ምውጋድ 

እቲ ግብረ-እከይ ስርዓት ዝተወሰነ ስራሕ ዝጥይቑ ከም ጉዳይ ምሕንፃፅ ዶብ ዝበሉ ነገራት 

ከጋጥሙ እንተኽኣሉ እቲ ዕድል እንተተመቻችዩ ብቐጥታዊ ተሳትፎ ክልቲኡ ህዝቢ 

ብቐሊሉ ክፍትሑ ዝኽእሉ እዮም፡፡  

4. ምስ ጉጅለ ህግዴፍ ዘለና ጉዳይ ምስ ዛዘምና ናብ ምጥንኻር ፌደራላዊ ስርዓት ሃገርና 

ምምላስ ከድልየና እዩ፡፡ እቲ ስርዓት ብመሰረቱ ጥቕምና ዘኽብርን ንኸማና ዝበለ ክብ 

ዝበለ ብዙሕነት ዘለዎ ሃገር ዝምቹን እዩ፡፡ ኮይኑ ግን ክመሓየሹ ዝግበኦም ጉዳያት የለውን 

ማለት ኣይኮነን፡፡ ሃገር፣ ቋንቋ፣ ክፍፍል ሃፍቲ ፌደራላዊ መንግስቲ፣ ባህሊ፣ መንነትን 

ዝኣመሳሰሉን ጉዳያት ኣመልኪቱ ኩሉም ብሄራት (በዝሒ ኣባላቶም) ብዘየገድስ 

ዝድመፅሉን ብማዕርነት ዝውስንሉን ኩነታት ንምፍጣር ምምሕያሻት ምግባር ከድሊ እዩ፡፡ 
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ንኣብነት፤ እቲ ሕዚ ዘሎ ፖሊሲ ቋንቋ ፌደራል መንግስቲ ትምክሕትን ፅበትን ነንባዕሎም 

እናተመጋገቡ ንክቕፅሉ ብምግባር ዘላቒ ሰላምን ምክእኣልን ንኸይመፅእ ዕንቅፋት ዝኸውን 

እዩ፡፡ እንታይ ካሊእ መማረፂ ኣለካ ኢሉ ዝሓትት እንተልዩ ፀገም የለን ካሊእ ግዜ 

ብሰፊሑ ክንዛተየሉ ንኽእል ኢና መማረፂ ጥራሕ ዘይኮነስ መማረፂታት እውን ኣለውና 

እዩ እቲ መልሰይ፡፡ ጎኒ ጎኒ እዚ ኣብ ማዕርነትን ማዕርነትን ጥራሕ ተመስሪቶም ሃገራዊ 

ሓድነትና ዘጠንክሩ ስራሕቲ (ንኣብነት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብዘይ ምሽርራፍ ኣብ 

ኩሉ ቦታ) ኣብ ምትግባር መሪሕ ግደ ክንፃወት ይግባእ፡፡  

5. ኣንፈት ልምዓትና ምፍታሽ፤ ልምዓትና ኣብ ምንታይ ይመስረት ኣነ ብወገነይ ኣብ 

ውሽጢ ክልልና ኣብ እንሰርሖም ስራሕቲ እዩ እቲ ዓንዲሑቐ ልምዓትና ክትከል ዘለዎ፡፡ 

እዚ ማለት ንዓና ዝምችወናን ፀጋታት ከባቢና ኣብ ግምት ዘእተወን ኣካይዳ ክንክተል 

ግድን እዩ ማለት እዩ፡፡ ስለ ዝርዝር ጉዳያት ሞያውያንን ክትንትንዎ ስለ ዝኽእሉ ንሕዚ 

ኣይክጭነቐሉን፡፡ ሳላ ስርዓት ፌደራሊዝምን ሕገ መንግስትናን እዚ ካብ ምግባር ዝዓግተና 

ሓይሊ ኣይክህሉን፡፡ ኣሽንኳይዶ ኣብ ውሽጢ ክልልና ስለ እንሰርሖ ልምዓትስ ስለ ምስ 

ጎረባብትና (ብፍላይ ምስቶም ብብሄሮም ኣሕዋትና ዝኾኑ) ኣብ እንገብሮ ኣዝዩ ልዑል 

ዓቕሚ ዘለዎ ንግዲ እውን ኣዲስ ኣበባ ክትእውደና እያ ኢለ አይሓስብን ባዕልና ኣካይዳ 

እንተዘይኣባላሺናን እንታይ ከም እንደሊ ብግቡእ ምንፃር እንተዘይ ኣብዩናን፡፡  

6. ኣብ ውሽጥና ስልጡን ዝኾነ፣ ኣፈላላይ ሓሳባት ዝፃወር ጥራሕ ዘይኮነስ ዘበረታትዕ፣ 

ብመልክዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ብትሕዝቶ እቶም ኩሉና ወግሐ ፀብሐ እንግዘተሎም ፅንሰ 

ሓሳባት መሰላት ንምትግባር ዘኽእል ዲሞክራሲ ክዕንብብ ክንገብር ኣለና፡፡ ኣብ እቲ 

ዝመረረ ተጋድሎ ዘካየደ ከባቢ እዚኣ ክንትግብር እንተዘይክኢልና ከም ሃገር ንክንሰርሓ 

እማ ኣዐርያ እያ ክትከብደና! ስርዓት ሕብረ ፓርቲ ካብ ልቢ ምቕባል ግድን እዩ ተፈተወ 

ተፀልአ እቲ ናብ ህንፀት ዝሐሸ ስርዓት ዝወስደና መንገዲ ንሱ ስለ ዝኾነ፡፡ እዚ ክብሃል 

ከሎ ግን ካብ ፖለቲካ ንላዕሊ ዝኾኑ ንኹላትና ዘስማዕምኡ ጉዳያት ኣይክህልውን ማለት 

ኣይኮነን፡፡ ጉዳይ መንነት፣ ሰላምን ድሕነትን፣ ቋንቋን ባህልን፣ ልምዓት፣ መሰል ዜጋታት... 

ኣመልኪቱ ብዝበለፀ እንትግብሮም ብዚኣ እንተኸይድና ኢና ብቲኣ እባ... ኣብ ዝብል 

ክንፈላለ እንተዘይኮይኑ ንኹላትና ዘስማዕምዑ ክኾኑ ይግባእ፡፡ ኣብ ውሽጥና ዲሞክራሲያዊ 

ስርዓት እንተሃኒፅና፣ ኣብ ሃገር ድልዱል ፌደራላዊ ስርዓት ንክህነፅ ኣብዛ እዋን ክንገብራ 

እንኽእል ነገር እንተጌርና፣ ምስ ሓውናን ጎረቤትና ዝኾነ ህዝቢ ፈልዩና ዘሎ ሓፁር 
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እንተወጊድናን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ዋላ ኣረመኔነት እንተዝነግስ ከም ህዝቢ ዘስግእ 

ፈተና ክገጥመና ኣይኽእልን፡፡ እዚኣ ኣብ ቁፅሪ 6 ምቕማጠይ ካብሕዚኡ ክንጅምራ 

የብልናን ንምባል ደልየ ከምዘይኮነ ልቢ በሉለይ፡፡  

7.ብሉፃት ንኣና ብፍሉይ ኣብ ዝምልከቱና ጉዳያት ኣትኲሮም ዝሰርሑ ምጡቓት ክልላዊ 

ዩኒቨርስትታትን ትካላት ትምህርትን (እቶም ናይቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ከምዘለው 

ኮይኖም)፣ ክልላዊ ዓበይቲ ማእኸላት ምርምር፣ ክልላዊ ማእኸላት ቴክኖሎጂ ወዘተ. 

ምጥያሽ እቶም ደምን ዓፅምን ከፊልና ዘምፃእናዮም ስርዓት ፌደራሊዝምን ሕገ 

መንግስትናን ዘረጋገፁልና መሰልና እዩ፡፡ ብመሰረቱ ስርዓት ፌደራሊዝም ብኻልኦት 

ከየሳበብካ ክንዲ ዝኽኣልካዮ ጉየ ማለት እውን እዩ፡፡ እቶም ካልኦት እውን ከምኡ! 

ምትሕግጋዝን ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ሓቢርካ ምስራሕን ከም ዘለዎ ኮይኑ፡፡ ብርግፅ እቲ 

ኣብ ማእኸላዊ መንግስቲ ክህልወካ ዝግብኦ ፍትሓዊ ዝኾነ ውክልና ይኹን ጥቕሚ ብግቡእ 

ንኽትግበር ምስራሕ ግድን እዩ፡፡ ኣበርቲዕኻ እንተሓሲብካን እንተሰሪሕካን ግን ኣብ 

ስርዓት ፌደራሊዝም ጥቕሚ ሓፋሽ ንኽረጋገፅ ንሱ እቲ ወሳኒ ጉዳይ ኣይክኸውንን፡፡ ዋላ 

ስርዓት እቲ ግብሪ ብምስትኽኻል እውን ብፅሒት ፋይናንሳዊ ሓይሊ እተን ክልላት ክዓቢ 

እንተዝስራሕ ጠቓሚ እዩ፡፡ ሓደ ሓደ ወገናት እዚ ንምግባር እኹል ዓቕሚ ወይ ሃፍቲ 

ዘለና ዘይክመስሎም ይኽእል እዩ፡፡ እዚ ግን ኮነ ተባሂሉ ንዘበናት እናተነገረና ዝፀንሐ 

ውዲት እምበር ዓድታት ይኹና ክልላት ምዕባልአን ዝውሰንስ ብዘለውወን ጥንኩራት 

ትካላት መንግስትን ብስለት ኣእምሮ ሕድሕድ ዜጋታተንን እምበር ብመሬትን ቆፅልን 

ኣይኮናን፡፡ ክልቲኦም ብሓደ እንተተረኺቦም ግርም፤ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ዳሕረዋይ 

ወሳኒ ኣይኮነን፡፡ ነኒ ኮንጎ እንዶ ዋላ ተዓዘቡ... ብኣንፃሩ ኸዓ በዓል እስራኤል፡፡ 

8. ክቕፅል እየ.... ኣንታ እቲ ስራሕ እንድዩ ሓኒቑ ሒዙና! ህውከት! 

ሰሰናዩ ንዓኹም!!  

ካብ ትምኒተይ እ.   


