
መድረኻዊ ለውጢ የድሊሎ 

ጉጅለ ህግደፍ ዝተመስረተሉ ምኽንያት ንምክልኻል ዶባት፣ ንምኽባር ልዕላውነት፣ ንሰላምን 

ልምዓትን ሃገር ዘይኮነስ መደልደል ስልጣን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንምዃን ኢዩ ተመስሪቱ። 

ገለ ሃገራውያን ግጉይ ስርዓት ምዃኑ ብኣግኡ ዝተረድኡ ኣይፋለን ኢሎም ንመደባት ህግደፍ 

ገባቲ 

ስርዓትዩ ኢሎም ክምጉቱ ከለዉ ገለ ድማ ዋላ ንጹርን ርኡይን ጉድለታት እንዳተፍጸመከሎ 

ነታ ሓደ ጊዜ ኣሳጉማና ኣካይዳ ኣባጎብየ ኢሉ ዝጨራሐ ጭርሖ ሒዞም ነቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊኦም 

ዘዘውትሮ ኣነነትን ንዕቀትን ሐሳረ-መከራ ተጻዊሮም ብዘይፍቶት ንጭርሖ ጉዕዞ ኣባጎብየ 

ሪዒሞም ወርቓዊ ጊዜኦምን ገንዘቦምን ኣብ ቁምነገር ከምዘይ ውዕል እንዳፈለጡ ናብ ኢድ 

ገባቲ ኣሕሊፎም ሂቦም ኢዮም። ስባት ክእሰሩ ክለዉ፣ ኣብያተ ማእሰርትታት ክህነጽ ከሎ፣ 

ሃገራዊ ኣገልገሎት ንዘይተወሰነ ጊዜ ክቕጽል ከሎ፣ ስደት መንእሰያት ክውሕዝ ከሎ፣ ሃገርዊ 

ቁዋም ብዘይምትግባሩ ሕግን-ፍትሕን ከምዝጎደለ ዓይኖም እንዳርኣየ፣ እዝኖም እንዳሰምዔ 

ኣይፈልጡንዮ ም ክትብል ጉዳም ነገር ዘስደምምዩ። 

ህዝቢ ከይርህዎ፣ ኣቐዲሙ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ጸልጺሉ፣ ኣብያተ ዕዮ ዓጽዩ፣ሰበስልጣን 

ካብ መዝነቶም ኣውሪዱ ኣደስኪሉ ሞራሎም ከምዝትንከፍ ገይሩ። ነቲ ብገርሂ ልቡ 

ግንባረይ፣ መንግስተ ይ እንተደልደለለይ ኢየ ዝኸብር፣ ታሪኽ ጀጋኑ ኣኽቢረ ሕድሮም 

ክፍጽምየ ዝበለ ኣካል ድማ ብጉርሕን-ሽርሕን ዘይትግበር በብዓመቱ ሐድሽ ሐድሽ ዝቀያየር 

ናይ ሐሶት መብጸዓታት ብምዝውታር ከምዝስልኪ ተገይሩ ኢዩ። 

እንባርከስ ካብቶም ብዙሐትን መረርትን ጸረ ህዝብን ሃገርን ብጉጅለ ህግደፍ ዝተፈጸሙና 

ክልተ ናይ ክሕደት ነገራት ከዛኻኽር እደሊ። 

1. ናይ 1998-2000 ዓ.ም. ኣብ መንጎ ኤርትራን – ኢትዮጵያን ዝተወለዔ ናይ ዶብ 

ውግእ፣ 

ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት መንገስታዊ ትካላት ዝተፈጸመ ኩሉ ንኣገልግሎት 

ዓውደ ውግእ ዘድሊ ስንቅን-ዕጥቅን ኣካቲቱ፣ ብናይ ወጻኢ ሃገራት ኣማኸርትን ናይውግእ 

ሐንጸጽትን ተደጊፉ ክወርር ከሎ፣ ብወገን ስርዓት ህግደፍ ግን ኣድለይቲ ወተሃደራዊ ምድ 

ላው ኣይተገብረን ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ብጅግንነት መሪሖም ነጻነት ዘምጸኡ ጀጋኑ ትጋተ 

ልቲ ንጎኒ ጓሲዩ ብምሕላፍ ተጻራርነቱ ኣመስኪሩ ኢዩ። ናይዚ ውጽኢት ድማ ኣብ ውሽጢ 



ዝነብር ህዝብና ትዛናቢሉ፣ ቅርጽታትና ተፈንቂሉ፣ ንብረትና ተዘሚቱ፣ ከብትና ትዘሪፈን 

ብምልኡ ህዝቢ ኣብ ዘይንቡር ጓሂ ኣትዩ። ተናዊጹ ከም ዝነበረ እዝክር። 

ኣብ መወዳእታ ግና ጅግና ሰራዊትና ንመሬትና ንስዋኣላ ንጸላኢ ኣሕሊፍና ኣይንህብን 

ስለዝበለ ብዓወት ደምዲምዎ። ሳዕቤን ናይዚ ኩሉ ክሳራታት ገምጊምና ብሐዲሽ መንፈስን 

ጽቡቕ ራእይን ንልምዓት ሃገር ንበገስ፣ ከዓውተና ዝኽእል ህዝቢ ዝጠልቦ ሕቶታት ይሰማዕ 

ዝበሉ ሰበስልጣን መንግስቲን ነቶም ልሳን ህዝቢ ዝኾኑ ጋዜጣታትን ዘይስሞም ብመሃብ 

ብትእዛዝ ውልቀ መላኽን ካድራቱን ተኣሲሮም ክሳብ ሎሚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣልዉ። 

2. ቀዳማይ ፕራይም ምኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢይ ኣብ ስልጣን ምስ መጽኡ ጉዳይ ዶብ 

ኢትዮ-ኤርትራ ብዘይ ቅድመ ኩነት ብውሳነ ውዕል ኣልጀርስ ክፍታሕዩ ዝብል ቃል ምስ 

ኣቃልሑ ዲክታቶር ኢሳያስ ባህሪሩ ካብቲ ተሐቢኡዎ ዝነበረ በዓቲ ብስገኣት ተባራ ቢሩ 

ደላይ ሰላም ክመስል ብዘይ ልቡ ሐንሳብ ምርሐና ብኻልእ ሸንኽ ድማ ናይ ተምበርካ 

ኽነት ናይ ኣካላት ዘረባ ምልክታት ክህብ እንሐንሳብ ድማ ልቡ ክሃርም ፈኾስኮስ ክብልን 

ብሃታሃታ ህዝቢ ዘይፈልጦ ግሉጽነት ዘይብሉ ውዕላት ክፈራረም ይረኤ ኣሎ። 

እንበኣርከስ ነዚ ጠገለ ዝጎደሎ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ደንጽዩካ ትም ተዓኒድካ ትም ምባል 

ዘይኮነስ ንኩነታት ብትዕግስቲ ኣስተብሂልካ ግቡእ መልሲ ክትህብ ይግባእ። ስለዚ ደላይ 

ፍትሒ ዝሐለፈ ዓመታት ዝተጠቐምካሉ / ዝሰራሕካሉ ኩሉ ቃልሲ መስተርህዮ ስለ 

ዘይተረኽበሉ ብሐዲሽ ናይ ስርርዕ ለውጢ ኣገባብ ቃልሲ ክትጅምር ትሕተት ኣሎኻ። 

ንኣብነት፣ 

1. ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ናይ መምህራን  

2. ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ናይ ሐኻይም  

3. ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ናይ መንእሰይ  

4. ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ናይ ምሁራት  

5. ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ናይ ስነጥበባውያን  

6. ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ናይ ሐበሬታ  

7. ኣብ ዝሃልዋ ይሃልዋ ናይ ደቅንስትዮ  



8. ኣብ ዝሃለው ይሃልዉ ናይ ስፖርተኛታት  

9. ኣብ ዝሃለው ይሃልዉ ናይ ነጋዶ  

ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ናይ ኣምበሳደራት  

ኣብ ዝሃልዉ ይሃልዉ ናይ ተጋደልቲ ነበር ወዘተ..... ክግበር ይግባእ።  

  

መረዳእታ፣ ሰብ ሐደ ተመክሮ ስለዝኾኑ ብቐሊሉ ሐሳብ ንሐሳብ ክረዳድኡ ስለዝኽእሉ። 

ድሕሪ ስርርዕ ኩሉ ከከም ብዝሑ ንዕኡ ዝውክሉ ሰባት መሪጩ ይሰድድ፣ 

ሐደ ማእከላዊ ቦታ ተመሪጹ ድማ ናይ ኩሎም ወከልቲ ኣኼባ ይካየድ፣ 

ካብ ኩሎም ኣኸበኛታት ሐደ ጥርኑፍ ስራሕ ኣካያዲ ናይ ፖለቲካ መሪሕ ይምረጽ፣ ምሉእ 

ስልጣን ተቐቢሉ ኩሉ ስራሕት ጉዳይ ሃገር፣ ምስ ሃገራት ዓለም፣ ማሕበራት ዓለም ኣላልዩ 

ጸገም ህዝቢን ሃገርን ብዕቱብ ሒዙ መፍትሒ ከናዲ። ቀንዲ መፍትሒ ጸገምና ክኸውን 

ዝኸእል ድማ 

እቶም ኣብ ታሕታይ ስርርዕ እንርከብ ሕዝቢ ብልቢ ንላኡኻትና ኣሚንና ምእዙዛትን 

ተቆጻጸርትን ክንከውን ኣሎና። መሪሕ ኣካል ድማ ወዓል ሕደር ዘየድልዮ ስራሕ ስለ ዘለዎ 

ክጽዕር ኣለዎ። ኩሎም ስርርዓት በብውግኖም ሐያል ስራሐት ክፍጽሙ ናይ ኩላትና ትጽቢት 

ክኸውን ከሎ ሰብ 

ጸጋ ነጋዶ ድማ ብፍላይ ብብጊዜኡ ንስርሖም ዝምልከት ሐበሬታን ዘተኣማምን ኣስተምሕሮን 

ክወሃቦም ኣለዎ። ረብሐ ሃገር ረብሓኦም ምዃኑ ተርዲኦም ድማ ብዙሕ ሐገዝ ከበርክቱ 

ይኽእሉ ኢዮም. 

መንእሰይ ውን ኣብ ስልጣን ዝመጽኣሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። 

መዘከርታ፣ ኣቱም ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ዝነበርኩም እሞ በዚ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዝግበር ዘሎ 

ኩነታት ተናዊጽኩም እትቛወሙ ዘለኹም ንቃልሲ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ከም እትጽንበሮ 

ኣሚንኩም እዚ ጉዳይ ንኹሉ ወዲ ሃገር ብሓደ ስለዝምልከቶ ኣብ ዝኾነ ናይ ስርርዕ ቦታ 

ካብዞም ኣብ ላዕሊ ሰፊሮም ዘለዉ ክትካፈሉ ሐላል ኢዩሞ ቦታኹም ኣለሊኹም ብሐዲሽ 

መንፈስ ብሐዲሽ ደም ንድሕነትን ዓወትን ኩልና ኣብኡ ዕሰሉ። 

ኣቱም ክሳብ ሎሚ እዚ ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ ጸገም እንዳተዓዘብኩም በቲ ብላዕሊ መዓር ኣብ 

ውሽጡ ዕረ ዝተለጠፈ ኣስተምህሮ ብውሑዳት ፍሉያት ካድራት ህግደፍ ዓዊንኩም 



ደገፍኩም እትህቡ ዘሎኹም ድማ ኩሉ እትገብርዎ ዘለኹም ጌጋታት ተሪዲእኩም ለቢምኩም 

ኣብ ካሕሳ ህዝቢ የውዕልኩም።  

ኩላትና ደቂ ሃገር ምእንቲ ህዝብናን ሃገርናን ጽቡቕ ክንሰርሕ ልቦና ይሃበና፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

  

ገብረዝጊ ኣፈወርቂ 

 


