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Excellency Smail Chergui, Commissioner, Peace and 

Security Department of the African Union 

Excellency Ambassadors, Heads of Delegations, 

Representatives of the Regional Economic 

Communities and international organizations, AU 

Youth Envoy, African Union Staff, distinguished 

guests, dear African Youths 

Ladies and Gentlemen  

On behalf of the Government, People of Ethiopia and 

my Ministry, I would like to welcome you all to 

Addis Ababa, the diplomatic capital of Africa. We 

are also extremely pleased to have you here and 

extend our gratitude to the Peace and Security 

Department of the African Union for the support 

extended to us and being with us in making peace 

happen in our continent.  

Just to connect with the participants properly, I kindly 

request your permission to address the youth in our local 

language, Amharic. I have been told that there is a 

translation booth in this regard. 
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የተወደዳችሁ የአህጉሬና የሀገሬ ወጣቶች  

ክቡራት እና ክቡራን 

 

አሁን በምንገኝበት ወቅት አፍሪካ እንደ አህጉር የወጣቶች አህጉር ናት።ኢትዮጵያ እንደ 

ሀገር የወጣቶች ሀገር ናት።ይህ ለአፍሪካም ሆነ ለኢትዮጵያ ታላቅ እድልና ፀጋ 

ነው።በኢትዮጵያ ከአጠቃላይ የህዝብ ቁጥር 70% ታዳጊዎችን ጨምሮ በወጣትነት 

የእድሜ ክልል የሚገኝ ነው። ስለሆነም በአህጉርም ሆነ በሀገር ደረጃ 

የምናከናውናቸው ማናቸውም ተግባራት ወጣቶችን ባማከለ መንገድ መስራት 

የአማራጭ ጉዳይ አይሆንም። 

ውድ ወጣቶች  

እናንተ የነገ ብቻ አይደላችሁም።የዛሬም የነገም ናችሁ።ይህ ለወጣቶችና ለወጣትነት 

ብቻ የተሰጠ ፀጋ ነው።ወጣትነት ውስጥ እምቅ አቅም፣ትልቅ ሀይል አለ።ይህ ሀይል 

በአግባቡ ከተመራና ከተገራ ይህን ሀይል በአግባቡ ማስተዳደር ከተቻለ ዛሬ ሌሎች 

ክፍላተ አለማት የሚቸገሩበት አፍሪካ እንደ አህጉር የታደለችው ፀጋ ለአፍሪካ ህዳሴ 

አንድ ወሳኝ መሰረት ይሆናል። 

 

ይህን እምቅ ሀይል ማስተዳደሪያ አንዱ መንገድ መስከን ነው።መስከን መናወጥን፣ 

መረበሽን፡ አንዳንዴም መገንፈልን ተከትሎ የሚመጣ ሁነት ነው። በመናወጥ ውስጥ 

መረበሽ በመስከን ውስጥ ሰላም አለ። ስለ መስከን ስናወራ ለሰላማችን 
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የሚያስፈልገንን ቅድመ ሁኔታ ነው የምናወራው። እናደምታውቁት ላለፉት ጥቂተ 

አመታት ያሳለፍነውን የመናወጥ ቅፅበት ላለፉት አንድ አመት ተኩል ያህል ግዜ 

በአወንታዊ ሰላም ለመተካት መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ ነው። አንደ ህዝብ፣ እንደ 

ወጣት በቅጡ ያዳበርነው የዴሞክራሲ ባህል ስላልነበረን አወንታዊ ሰላምን ባሰብነው 

ልክ ለማስፈን ግዜ ወስዶብናል። አሁን ይህ ለምን ሆነ ብለን ቆም ብለን 

የምንጠይቅበት ወቅት ላይ እንገኛለን።  

 

እንደምታውቁት እኛ ኢትዮጵያውያን የሰላም እና ደህንነት እሳቤዎች ከዕለት ተዕለት 

የንሮ ዑደታችን ጋር የተሳሰሩ ናቸው። ሰላምታችንን ሳይቀር የምንጀምረው 

የጉረቤታችንን ወይም የባልንጀራችንን ሰላም እና ደህንነት በመጠየቅ ነው። የሰላም 

ፅንሰ ሀሳብ ተምረነው ፣ተነግሮን የገባን ሳይንስ ሳይሆን ከአኗኗራችን እና ማህበራዊ 

ስሪታችን ጋር የተሳሰረ ዕውነት ነው። ሰላም በሁሉም የሀገራችን ክፍል፣ በሁሉም 

ማህበረሰቦች ጥልቅ መሰረት ያለው ዕሴታችን ነው።  

 

ሰላም ዕሴታችን ሆኖ የቆየው ሰላምን ስለምንወድ ብቻ ሳይሆን ሰላምን 

ስለምንጠብቀውም ጭምር ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን ሀገር በቀል የሰላም ማውረጃ፣ 

የግጭት መፍቻ ሥርአቶቻቸውን እስከአሁንም ጠብቀው ቆይተዋል፡፡ በሁሉም 

የሀገራችን ክፍሎች ያሉ የግጭት መፍቻ እና ባህላዊ የፍትህ ስርዓቶች በጋራ 

የሚጋሯቸው ዕሴቶች መሀከል አብሮነት፣ 

ሰብአዊነት፣ወንድማማችነት/እህታማማችነት እና ሰላም ዋነኞቹ ናቸው፡፡ እነዚህ 
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እሴቶች ለምን እየተሸረሸሩ መጡ?እነዚህን ዕሴቶች መልሶ ለማጠናከር የወጣቶች 

ሚና ምንድነው?የሚሉትን ጥያቄዎች መመለስ ይገባናል፡፡  

 

በዚህ ወርክሾኘ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመስ የሚያግዟችሁ ምክክሮችን ታደርጋላችሁ 

ከአፊሪካውያን ወንድም እህቶቻችሁ ልምድ የምትቀስሙበት አጋጣሚ 

ይፈጠርላችኋል የድህረ-አለመረጋጋት የሐገር ግንባታ ሐሳቦች ላይ ትወያያላችሁ፡፡ 

በእነዚህ ውይይቶች ሁሉ እናንተ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ሐገራችሁን እያሠባችሁ፣ 

የሰላምግንባታ ሚናችሁን እየለያችሁ እንድትቆዩ እጠይቃችኋለሁ፡፡ሀገራችሁን 

ለራሳችሁ በሚሆን መንገድ መገንባት የእናንተ ሀላፊነት ነው። 

ውድ ወጣቶች 

 

በድህረ-አለመረጋጋት የሐገር ግንባታ ውቅት ከሚያስፈልጉት ግብአቶች አንዱ 

የፖለቲካ ስክነት ነው፡፡ ይህ ወቅት በመሠረቱ ፅንፈኝነት፣ዋልታ ረገጥነት 

የሚስተዋልበት ያልበረዱበት፣የተካረሩ ውጥረቶች ያልረገቡበት ፣ልዩነቶች በአግባቡ 

መልክ ያልያዙበት ነው፡፡ አንዳንዶች በዚህ ወቅት አሉታዊ ሰላም (Negative Peace) 

ይመረጣል ይላሉ፡፡ አሉታዊ ሰላም በይዘቱ ፀጥታ ላይ ብቻ ያተኮረ ነው፡፡ኢትዮጵያ 

አወንታዊ ሰላምን መርጣለች፡፡ፀጥታን ማስከበር ብቻ ሳይሆን ነፃነትንም 

መለማመድን፣ የታፈኑ ድምጸችን ወደ የፖለቲካ ሜዳው ማምጣትን መርጣለች፡፡እኔ 

የምመራው የሰላም ሚኒስቴር ዋነኛ ትኩረቱን አዎንታዊና ሁለንተናዊ ሰላምን 

በማህበረሰቡ ማህበራዊ እሴቶች ላይ ተመርኩዞ መገንባትን እንደ ፖሊሲ አቅጣጫ 

ወስዶ እየሰራ ይገኛል። 
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በዚህ ወቅት ከእኛ በተለይ ከእናንተ ወጣቶች የሚጠበቀው ነፃነትን እና ሰላምን 

ሚዛናቸውን ሳይስቱ ማስኬድ ነው፡፡የጋሉ ስሜቶች፣የተካረሩ ውጥረቶች፣ያልረገቡ 

ልዩነቶች እንዳሉ አውቃችሁ ፖለቲከኞች የሰከነ ፖለቲካ እንዲያራምዱ ግፋአቸው፡፡ 

የነቃ ትውልድ መገለጫው መጠየቅ ነውና ጠይቁ፡፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን 

‘’ከአደባባይ ወደ አዳራሽ እንግባ’’ ባሉት መሠረት እንደዚህ እንደዛሬው የፖለቲካ 

ውይይታችን ስለ ሐገራችን የምናልመውን ህልም በአዳራሽ በጠረጴዛ ዙሪያ 

እንምከርበት፡፡  

የትኛውም ሐገር የወጣቶች ነው። ጠያቂ ወጣቶች መልስ እስከሚያገኙ ይታገላሉ። 

አብዛኛውን ባስማማው መልስ ተስማምተው ሐገር ይገነባሉ። የየትኛውም ሐገር 

ታሪክ ይህንን እውነታ ያካተተ ምዕራፍ አለው።  ጥያቄ ከወለደው መናወጥ በጛላ 

የሚመጣን ለውጥ በአግባቡ ይዘው ፣ ሰክነው ለውጥን ወደ ተቐም ቀይረው የተረጋጋ 

ሐገር ያቆሙ ሐገራት ያሉትን ያህል በእዛው መጠን ወደ የማይወጡት የፖለቲካ 

አዙሪት የገቡትም ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። በእነዚህ ሐገራት መሀከል ያለው 

ልዩነት የመስከን እና ያለመስከን ነው። 

 

"ኢትዮጵያ የቅራኔዎች ሀገር ናት" የሚሉ የፖለቲካ ያገባኛል ባዮች (elites) አሉ። 

ቅራኔው ከታሪክ አረዳድ እስከ የጋራ ትውስታ ልዩነት ይዘልቃል ይሉናል። ይህ እውነት 

ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ግን የሚያስተሳስረን ገመድ ከታሪክ አተረጓጎማችን ልዩነት 

ይወፍራል። እንደ ህዝብ አብረን ያሸነፍንባቸው የታሪክ አንጓዎች እንዳሉን ሁሉ 

አብረን አንገታችንን የደፋንባቸው ወቅቶችም ነበሩ። በድላችንም በውድቀታችንም 
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ላንለያይ የተሳሰርን ህዝቦች ነን። በእርግጥ እርስ በእርሳችን የተገፋፋንበት፣ 

የተቀያየምንበትም ግዜያት ነበሩን። የዚህ ትውልድ፣ የእናንተ ወጣቶች ሚና ያለፈው 

ትውልድ ያለማውን ጠብቃችሁ ያጠፋውን አርማችሁ፣ ከታሪክ ሰሌዳ አስፈላጊውን 

ሁሉ ትምህርት ቀስማችሁ ሐገራችሁን ማሻገር ነው።  

 

ኢትዮጵያውያን ወጣቶች 

ተለያይተን የምንከስረው፣ ተያይዘን ከምናተርፈው እጁጉን እንደሚበልጥ ለመረዳት 

የመለያየት ደጃፍ ድረስ መሄድ የለብንም። በጎረቤቶቻችን የተፈጠረውን አይተን 

በዚያ ሰላም እንዲሰፍን፣ መተባበር እንዲሆን እየደከምን ያለን ህዝቦች ነን። 

የኢትዮጵያውያን ማህበራዊ ስሪት መለያየትን ሳይሆን መያያዝን፣ መገፋፋትን 

ሳይሆን መደጋገፍን ነውና የሚነግረን ተያይዘን ተደጋግፈን አብረን እንሻገር፡፡  

 

ይህ ሀገር የእናንተ ነው፡፡ የመነጋገሪያ፡ የመመካከሪያ መድረኩ ክፍት ነው፡፡ የመነጋገር 

የመመካከር መስመር ደግሞ መስከንን ይጠይቃል፡፡ መስከን ውስጥ የሌላውን 

ህመም በእርሱ ጫማ ውስጥ ቆሞ ለማየት መፍቀድ አለ፡፡ በመስከን ውስጥ የሌላው 

ሀሳብ ከእነ ይለያል እንጂ ሀሳቡን እና የሃሳቡን ባለቤት አጠፋለሁ የሚል ድፍረት 

የለም፡፡ በመስከን ውስጥ ከወቅታዊ መሰናክሎች፡ ከግዜያዊ ፈተናዎች፡ ከአድማስ 

ባሻገር የማየት ጥበብ አለ፡፡ በመስከን ውስጥ የእናት እና አባቶቻችሁ ብስለት አለ፡፡ 

በእናት እና አባቶቻችሁ ቅንነት፤ ብስለት እና ስክነት ተመርታችሁ ሀገራችሁን አሻግሩ፡፡ 

 

መልካም ውይይት ይሁንላችሁ! 
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I now officially open the workshop and wish you all fruitful 

discussions. 
 
 


