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ኣብ ትሕቲ ፅላል መስመር ህወሓት /ኢህወዴግ መፃኢ  ዕድልና  

ብሩህ’ዩ 

                                                                     

ብቐለበት ኤዶም ካብ መቐለ 12-18-14 

 

 ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝነበሮ ስልጣነ፤ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከም ሽንቲ ጊመል 

ተመሊሱ ኣዝዩ ዝኸፍአን ዘስክሕን ጫፍ ድኽነት ኣብ እንግድዑ ፀይሩ ዘመናት ተሰጊሩ። 

ገዛእቲ ደርብታት እናተባረዩ ሕርየቱ ኣርእዮምዎ። ኣብ መገዛእ ሃገሩ ከም ካልኣይ ዜጋ 

ተቖፂሩ ርእሱ ክደፍእ፤ ብመንነቱ ክሽቑረርን ኩሉ ዓይነት ውዲትን መግዛእትን ወሪድዎ። 

ነዚ ሰማይ ዝዓረገ ብሄራዊን ደርባውን ወፅዓን ነዚ ከምዚ ዝበለ ዘሰክሕ መነባብሮን  

ንምምካት ድማ ብዋጋ ክግመት ዘይካኣል ኣዝዩ መሪር መሰዋእትነት፤ መጉዳእትን፤ መዘና 

ዘይርከቦ ሓሳረ መከራን ከፊሉ እዩ።  

 

  ኣብ መፋርቕ ስድሳታት ኣንፃር ብሄራውን ደርባውን ወፅዓ ዝተወልዐ ዓመፅ ፈኸም 

እናበለ ዝመፀ ቓልሲ ህዝቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ዩንቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ  ተወሊዑ። 

ማሕበር ገስገስቲ ብሄረ ትግራይ’ውን ነቲ ዝጀመሮ ብሕቡእ ናይ ምንቅስቓስ ቓልሱ 

ምችው ኩነታት ፈጢርሉ። እቲ ቓልሲ ብዝተወደበ ፤ነቲ ሓፋሽ ከንቀሳቕስ ብዝኽእልን 

ንመሰረታውያን ሕቶታት ብዘመልስ መልክዑ ክስጉም ብሕቡእ ኣገባብ ኣባላት ናይ 

ምብዛሕን ንዝተናወሐ ቓልሲ ዘድሊ ምድላዋት ከፃfፍ ጀመረ።  

ድሕሪ’ዙይ ወተሃደራዊ ጁንታ ደርጊ ህዝባዊ ዓመፅ ተበሊፁ፣ ናብ ኮረቻ ስልጣን ብሓይሊ 

ምስመፀ፤ ብሕታዊ ኣማራፂ ብረታዊ ቓልሲ ሙዃኑ ተኣሚኑ። ብመሰረት’ዚ እቶም ጥጅእ 

ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝወልዑ ኣባላት ማገብት፤ ኣብ ዘይተርፍ ዓወትን ህዝባዊ ሕድሪን 

ሰኒቆም ጥይት ሓርነት ንምትኳስ ቆረፁ።  11 ለካቲት ናብ ደደቢት ዝኸይድ ናብ 

ደደቢት፤ ናብ ኤርትራ ዝወርድ ንኤርትራ ዝወርዱ ተነፂሮም፤ ጉዕዞ ኰይኑ።እንሆ ድማ 

ልዕሊ 60 ሽሕ መስዋእቲ ልዕሊ 100 ሽሕ መጉደእቲ ብዋጋን ብቑፅርን ዘይትመን ሓሳረ 

መከራ ተኸፊሉ መስተንክር ልምዓትን ዴሞክራስያዊ ዓወታትን ኣመዝጊቡ እንሆ 40 

ዓመታት ኣቑፂሩ፡፡ 
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  11 ለካቲት መሰረት ፅንዓትናን ህዳሰናን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ለብዘበን መበል 40 

ዓመት ልደት ህወሓት/ህዝቢ ትግራይ ንምኽባር ኩለመዳይ ምርብራብን ፤ብፍፁም ህዝባዊ 

ተሳትፎን ንምፅምባል ርኡይ ምሽብሻብ ይግበር ኣሎ፡፡ 

ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ መሰረት ዘይነፅፍ ትምህርቲ እዩ’ሞ፤ሐዚ’ውን ንቐፃሊ ጉዕዞ ህዳሰና 

ዝኾን ትምህርቲ ክንወስደሉ  ኢና፡፡ ናይ መለስን ኩሎም ስውኣትናን ሕድሪ ልምዓትን 

ሰናይ ምምሕዳርን ስራሕትና ቐፃሊ መቃለሲ ኮይኖም ክዘልቁ ተወሳኺ ቓል ንኣትወሉ 

መድረኽ’ውን’ዩ፡፡ 

 

ህወሓት ካፍቲ ሒዝዎ ዝተበገሰ ህዝባዊ ዕላማን ተወፋይነትን ወፃኢ በቢእዋኑ ንዝፍጠሩን 

ዝምዕብሉን ፈተናታትን ብድሆታትን ናብ ፀጋ እንዳቐየረ፤ በቢ መድረኹ ንዝሕተት ካብ 

ዝቐለለ ክሳብ ዝኸበደ ዋጋታት እንተየማተአ ብምኽፋል፤ ነቲ ሕዚ ዝበፃሕናዮ መዋእል 

ንምብፃሕ ዝኽኣለ ውድብ’ዩ። ካብ ሰናይ ጒሓቱ “ቓልስና ነዊሕን መሪርን’ዩ ዓወትና ናይ 

ግድን’ዩ”  ዝብል መትከል ተበጊሱ፣ ብሉፃት ደቂ ህዝቢ ኣብበቢ መድረኹ እናገበረ፤ 

ምሩፃት ቐቢሩ ምሩፃት እናፈጠረ ፀሓይ ልምዓት፣ ሰላም ዴሞክራስን ዘብረቐ፣ መዓልቲ 

ምኩሓትን ባርባራውያንን ዘዕረበ፤ ፀሓይ ግፋዓንን ውፅዓትን’ዩ።  

 

ትማሊን ሎምን  

 

 ነቲ ናይ ርሑቕ ገዲፍና ስርዓት ደርጊ ጥራሕ ንርአ፡፡ 

 “ያልታደለች ፍየል ዘጠኝ ትወልዳለች  

 እነሱም ያልቃሉ እሷም ትሞታለች” እንዳተባህለ ዝፍከረሉ ቱታ ዝባሃለሉ ዝነበረ 

ግዘ ፤ዕፃ መናእሰይ ሞት፣መግረፍቲ፣ስደትን ድንቁርናን ኣብ ዝነበራ ሃገር፤ኣዶ ደቃ 

ዝተረሸንሉ ዋጋ ጥይት ክትከፍል ትግደደሉ ዝነበረት ክፉእ ግዘ፤ዴሞክራስያዊ መሰላት 

ህዝቢ ልኩት ኢሉ ዝተዓፀወሉ መዋእል፤ህዝቢ ከም ህዝቢ ካብ ምድረ ገፅ ከጥፍእ 

ዝሰርሕን ሕኒን ዝብል ዝነበረ መንግስቲ፤ ብ/ብ/ህ/ኢትዮጵያ ገሊኡ ከም ወዲ ገዛ ገሊኡ 

ከም ወዲ ወሰን ዝረኣየሉ ዝነበረ እዋን፤ማዕርነት እምነታት ሓመድ ድፋጭኡ በሊዕሉ 

ዝነበረ እዋን፤ኩሎም ማሕበራዊን ቁጠባውን መሰረተ ልምዓት ፈውሲ ሞት ትኾን 
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ዘይራኣይሉ ዝነበረ ዘበን፤ብፍላይ ድማ ከም ተጋሩ”ነቲ ዓሳ ንምትሓዝ ነቲ ባሕሪ ምንፃፍ” 

ብዝብል እኩይ መጋብር ብግብሪ ንምሽራፍ ከም መንግስቲ ዝወፈረሉ ሰርዓት ፤ብቕሉዕ 

ኣብ መንግስታዊ ሚዲያ ተጠቒሙ ንህዝቢ ከምህዝቢ ዘናሹ ገስረጥ ስርዓት፤ድኽነትን 

ድንቁርናን ከም ልቡ ዝሰራሰረላ ሃገር፤ዓዲ ገዲፍካ ከምንቡር ስደት ቐዳማይ ሕርይኡ 

ዝገበረ ህዝቢን ፤ኮታስ እዋነ ፀላም ነይሩ ምባል ይከኣል’ዩ፡፡ 

  

  ብርግፅ አዚ ሓዱሽ መዋእል ተሃድሶ ምስ ስርዓት ደርጊ ዝነፃፀር ኣይኮነን፡፡ይኹን’ምበር 

እቲ ሓዱሽ ተስፋ ዝተገበረሉ ሓዱሽ ወለዶ ኣፀፅዩ ክፈልጦ ግና ምንፅፃሩ ዝጎድእ 

ኣይኮነን፡፡ ስለምንታይሲ ነዚ ሞተር ለዉጢ ዝኾነ መንእሰይ ንምትላል ዝግበር 

ፃዕርታት’ውን ንምፍሻሉ ስለዝቐልል፡፡  

 

ሎሚ ኣብዛ ሃገር ልዕሊ 17.4 ሚልዮን ተማሃሮ ኣለው ፡፡ ከም ሃገር መጠን ኣብያተ 

ትምህርቲ 26,951/ብ2010/ 34,495/ብ2013/ በፂሑ ኣሎ ፡፡ብዘይካ ውልቀ ኮለጃትን 

ንዩንቨርስታት 30 ዝኾና ዩንቨርስታት እውን ተሃኒፀን ኣብ ስራሕ ይርከባ፡፡ ኣብ ትግራይ 

ጥራሕ ድማ 3 መንግስታዊ ዩን ቨርስታት ተኸፊቱ ኣስታት 40,000 ተምሃሮ ይመሃሩ 

ኣለው፡፡   ኣብ ትግራይ ጥራሕ ወሲድካ ፤ብኣሸሓት ዝቑፀሩ መናእሰይ ዝፈርየሉ 

ግዘ’ዩ፡፡ጥቓ ጥቓ ክልተ ሚልዮን ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ይርከቡ፡፡   

 

ሎሚ ኣብዛ ሃገር በቢጣብይኡን ቁሸቱን ኣብ  ቀረብኡ ይኹን ኣብ ከባቢኡ ግልጋሎት 

ጥዕና ዝረኸበሉ ግዘ ‘ዩ፡፡ከም ሃገር ኣብ 2010 ዝነበረ ’ሄልዝ ሴንተርስ’ 1335 እንትኾን 

ኣብ 2013 ድማ ልዕሊ 3100 በፂሑ፡፡ኣብ ትግራይ ጥራሕ ወሲድካ ኣብ ገጠርን ከተማን 

ብድማር ልዕሊ 800 /health post, health center primary hospital, general hospital, 

referral hospital/ይርከቡ፡፡   

 

ንሃገርና ይዂን ንክልልና ብመሰረተ ልምዓት መንገዲ ዓይኒ ዓራት ንምግባር ኣብ ዝበረኸ 

ጫፍ ትርከብ፤ከም ሃገር/ ብ2010/ 48,800 ኪ ሜ ዝነበረ /ኣብ 2013 /58,338 ኪሜ 

ተሓምቢቡ ፡፡ኣብ ትግራይ ጥራሕ ወሲድካ ነቲ ብጉልበት ህዝቢን ደገፍ መንግስትን 

ጣብያ ምስ ጣብያ ጣብያ ምስ ወረዳ ወረዳ ምስ ወረዳ ዘራኸበ መንገዲ ገጠር ገዲፍና ፤ 

ዓዲግራት -ልጉዲ 514 ኪ.ሜ ፤ መቐለ -ዓድዋ 170 ኪ.ሜ ፤ ኣላማጣ-ሒዋነ 114  ኪ.ሜ ፤ 
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ማይፀብሪ ፍየልውሃ 156 ኪ.ሜ ፤  እንዳስላሰ-ዳንሻ 246  ኪ.ሜ ፤ ፍየል ወሃ -ፍረወይኒ ---

ሽረ- ማይፀብሪ -ዛሬማ 138 ፀገዴ- ከተማ ንጉስ 30 ኪ.ሜ ፤ ኣጉለዕ-ባዳን---ኪ.ሜ ማይ 

ካድራ ኣብደራፊቕን----ኪ.ሜ ወዘተ ብመንገዲ ኣስፋልት ተሰሪሑን ገሊኡ ድማ ኣብ 

ህንፀት ይርከብ ፡፡ብዘይካ እዙይ ጅቡቲ- ሰርዶ- ሽከት- መቐለ680 ኪ.ሜ ፤  ጅቡቲ -

ሰመራ- ያሎ- መኮኒ -መቐለ-708 ኪ.ሜ ፤  ጅቡቲ -ሚሌ- ጭፍራ -ኣልውሃ -መቀለ 

837ኪ.ሜ ፤ ብዝሓሸ ራሕቂ ተጠቀምቲ ደረቅ ወደብ ኮይና ኢና ንመፃኢ ድማ መንገዲ 

ባቡር ክስራሕ እዩ ፡፡ 

 

ቀረብ ማይን ሓይሊ መብራህትን’ውን እንተኾነ ንባዕላ ክኢላ  ንጎረባብቲ ሃገራት ዝተርፍ 

ስራሕቲ ንምዉጋን ትሽባሸብ  ዘላ ሃገር እያ ፡፡ኣብ ትግራይ ወሲድካ ውን ከምቲ ፀላእቲ 

ዘናሽውዎ ዘይኮነስ ሃፍቲ ፀዓት  ሓይሊ መብራህቲ ሙካና ብተግባር ብተከዘን ኣሸጎዳን 

ተመስኪሩ እዩ ፡፡ኣብ ትግራይ ገጠርን ከተማን  ተጠቃምነት ሓይሊ መብራህቲ 24 

ስዓታት ተኮይኑ እዩ ፡፡ 

 

ኣብ ትግራይ ኣብ ሃፍቲ መዓድን ልዕሊ 300 ኩባንያታት ተዋፊሮም ይርከቡ፡፡ እቶም 

ትግራይ ዓዲ ደናጉላ እንዳበሉ ዘናሽው ዝነበሩ ብግብሪ ዓዲ ወርቅነታ ኣመስኪራ ኣላ 

፡፡ካብ 2003-2005 ጥራሕ ልዕሊ 6174 ኪ.ግ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ዝቐርበላ ኮይና እያ 

፡፡መፅናዕትታት ከምዝሕብርዎ እውን መብዛሕቲኡ ወረዳታት ሃፍቲ ወረቂ ከምዘለዉዎ 

እዩ ፡፡ 

 

ናይ ቀረባ መረደእታ እንተዘይረከብኩ እውን /ንፀብፃብ 2005 ዓ/ም ብምውካስ እንትረአ/ 

ስልኪ 607416 ሽፋን 71 ሚኢታዊት ሽፋን ማይ 65 ሚኢታዊት ሽፋን ሓይሊ መብራህቲ 

ናብ 42.3 ሚኢታዊት ኣብ ሕርሻ እውን እንተኮነ ካብ ሄክታር ልዕሊ 38 ኩንታል 

ዝሕፈሰሉ ልዕሊ 228906 ሄክታር መሬት ብመስኖ ዝለምዓሉ /2005 ዓ/ም/ ኩነታት እዩ 

ዘሎ ፡፡ሎሚ ትግራይ ልዕሊ 275 ባንክታት ኣብ ገጠርን ከተማን ኣገልግሎት ይህባ ኣለዋ 

፡፡ካፍቶም ኣብ ህንፀት ዝርከቡ 10 ፋብሪካታት ሽኮር ፋብሪካ ሽኮር ወልቃይት ሐዚ 

ፈጢርዎ ዘሎ ዕድል ስራሕን ንቐፃሊ ዝፈጥሮ ልምዓታዊ ስራሕን ተዓዚብካ ጉዕዞ ምስ 

ህወሓት/ ኢህወዴግ ክንደየናይ ብሩህ ሙኳኑ ትዕዘብ ፡፡ 
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ኩሎም ሰብኣዉን ዴሞክራሲያውን መሰላት ዝተሓለወላ ሃገር፤ ኩሎም እምነታት ሃይማኖት 

ብማዕረ መሰል ዝተኸበሩላ ሃገር፤ተሳትፎን ተጠቓምነትን ብ/ብ/ህ/ኢትዮጵያ ብማዕረ 

ዝተሓለወላ ሃገር፤ከባብያዊ ሰላማ ሓልያ ከባቢ ጎረባብታን ዓለምን ኣበርክቶኣ ዘሓየለት 

ሃገር፤ኣብ ገጠር ዝነበረ ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦ ድኽነት ንምጥፋእ ሃፍቲ ተፈጥሮ 

ብምክንኻንን ብምሕዋይን እንኮላይ ዘበናዊ ሰርዓት ሕርሻ ብምኽታል መሰረታዊ ለዉጢ 

ተመዝግብ ዘላ  ሃገር፤ኣብ ከተማ  ዝነበረ ስእነት ስራሕ ንምንካይ መጠነ ሰፊሕ ዕድላት 

ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ኩሎም ዴሞክራቲክ ትካላት ኣብ ምጥንኻር ትርከብን ኣብ ኣፍሪካን 

ዓለምን ተደማፅነትን ዝረኸበት ሃገርን ዝተፈጠረትሉ መዋአል’ዩ፡፡ 

 

ኣብ 2006 ዓ/ም ከም ሃገር ኣስታት 9.7 ሚኢታዊት ዕብየት ተመዝጊቡ እዩ ፡፡ሕርሻ 7.1 

ሚኢታዊት ኢንዳስትሪ 18.5ሚኢታዊት  ኣገልግሎት 9.9 ሚኢታዊት  ኣበርክቶ 

ነይርውም እዩ ፡፡ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ዝፀንሐ 

ኣበርክቶ ሕርሻ ኣብ ኢኮኖሚ 46.5 ሚኢታዊት 

እንትኾን ብዝተሰርሐ ስራሕ ናብ 42.9 ሚኢታዊት 

ነክዩ እዩ ፡፡ብተመሳሳሊ መልክዑ ኣብ 2010 

ኢንዳስትሪ ካብ ዝነበሮ ኣበርክቶ 10.3 ሚኢታዊት 

ናብ 12.4 ሚኢታዊት ኣገልግሎት ካብ 44.1 

ሚኢታዊት ናብ 45.2 ሚኢታዊት ክብ ኢሉ፡፡ 

ብተመሳሳሊ /ብ2010/ ዝነበረ መጠን ትሕቲ መስመር ድኽነት ካብ 29.5 ሚኢታዊት ናብ 

26 ሚኢታዊት ነክዩ ፡፡እዚ ዘመላክቶ ኣብ 2015 ክንበፅሖ ዝተሓሰበ መጠን 22.2 

ሚኢታዊት ንምብፃሕ ከምዝካል እዩ ፡፡ 

 

   እዚ ብተኣምር ዝመፀ ለዉጢ ኣይኮነን፡፡ኣብ ፅላል ህዉሓት/ኢህወዴግ ዝመፀ 

መስተንክራዊ ዓወት’ዩ፡፡ ምእንተ’ዙይ ‘ውን እዩ ህዝቢ ትግራይ ይኩን ህዝቢ ኢትዮጵያ 

ኣብ ትሕቲ ፅላል ህዉሓት/ኡህወዴግ መፃኢ ዕድላተይ ብሩህ እዩ ዝብለሉ ምኽንያት 

 

 

     

ሚስጢር ዓወታትና 

ብተመሳሳሊ /ብ2010/ ዝነ በረ መጠን 

ትሕቲ መስመር ድኽነ ት ካብ 29.5 

ሚኢታዊት ናብ 26 ሚኢታዊት ነ ክዩ 

፡ ፡ እዚ ዘመላክቶ ኣብ 2015 ክንበፅሖ 

ዝተሓሰበ መጠን 22.2 ሚኢታዊት 

ንምብፃ ሕ ከምዝካል እዩ ፡ ፡  
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  ለብዘበን መበል 40 ዓመት ልደት ህወሓት/ ህዝቢ ትግራይ እንትነኽብር ዝሓለፍናዮ 

ላዕልን ታሕትን ዝኸፈልናዮ ዋጋን ምስ ዝረኸብናዮ ዓወታትን ቐፃሊ ራኢናን ብምምዝዛን 

ሚስጢር ዓወታትና  ንምልላይ ዝኸበድ ኣይኮነን፡፡እቶም ቐንዲ ህዝባዊ ዕላማ፤ናይቲ 

ተጋዳላይ ፅንዓት ዕላማ፤ናይቲ ገድሊ ዴሞክራስያዊ ኣተሓሕዛን ባህርን ካልኦትን መሰረት 

ዓወታትና ምንባሮም ዝሳሓት ኣይኮነን፡፡ 

     ሐዚ’ውን እንተኾነ እዞም ሚስጢራት 

ዓወታትና  ብቐፃልነት ምስ ወድዓዊ ኩነታት 

ተናቢቦምን ህዝቢ ኣሚንሎምን ክጓዓዙ 

እንተኽኢሎምን ሌጋሲ መለስን ኩሎም ስዋኣትናን 

እንተተግቢሮም  “ስልጡናት ነይርና ስልጡናት 

ክንኮን ኢና” ዝብል ቓልሲ ብዝያዳ ዘይዕወተሉ 

ምኽንያት የለን፡፡ 

 

     ካብዚ ብዝተረፈ ራኢናን ዝተቓለስናሉ ዕላማን 

ቁልቁል ኣፉ ደፊኦም፤ንውልቀ ማቻን ንኻልእ 

ዝሓድር ኣተሓሳስባን ሒዞም ኣብዛ ንዓመታት 

ድኽነት ዝዓንደረላ ሃገር መፀግዒ እንተረኸብና 

ኢሎም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለው ፀረ ህዝቢ 

ሓደን ሚስጢር ዓወታትና ዘይተረድኡ ሓደን ካዓ 

ብኣግኡ ዉድቀታቶም ኣሜን ኢሎም 

ዝተቀበሉን’ዮም፡፡ካብዚ ብዝተረፈ ግና ህዝቢ ኣብ 

ትሕቲ ፅላል ህወሓት/ኢህወዴግ መፃኢ ዕድላትና 

ብሩህ እዩ ዝብለሉ ምኽንያት ነዞም ሚስጢር ዓወታት ኣፀፅዩ ስለዝፈለጥን 

ስለዘስተማቐረን’ዩ፡፡ 

     

     

   ለካቲት 11 መሰረት ሓምለዋይ ልምዓት  

 

ብፍላይ ኣብ ትግራይ ቕድሚ ምፅዳቅ’ዚ 

ስትራተጂ ጀሚሩ ህዝቢን መንግስትን 

ትግራይ ከሳልጦ ዝፀንሐ ስራሕቲ 

ምክንኻን ሃፍቲ ተፈጥሮ መነ ባብሮ እቲ 

ሓረስታይ ናብ ዝበረኸ ብርኪ ካብ 

ምስጋሩ ብተወሳኺ ዓለም’ውን 

የ ቐንየ ልና ክትብል ንኢዳቶ 

እያ፡ ፡ ንኣብነ ት ኣብ ርዮዲጀነ ርዮ ኣብ 

ዝተሳለጠ መድረኽ ጣብያ ኣብርሃ ወ-

ኣፅብሃ ተሸላሚት 20,000 ዶላርን 

ኣፍልጦን ረኺባ እያ፡ ፡  
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   እስትንፋስ ገድሊ ኣብ ከብዲ ኢዱን ኣብ እንግድዑን ፀይሩ ንዓወት ዘብቀዐ ሓረስታይ 

ትግራይ/ኢትዮጵያ  ኣብ ሕሉፋት ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝነበሮ መነባብሮ ዓለም ብዓለሙ 

ዝፈልጦ ስለዝኾነ ጠርዚ ሓሳረ መከርኡ ክትነግር ምፍታን ንቐባራይ መርድእ ስለዝኾነ 

ክሓድጎ’ሞ ብደምን ኣዕፅምቱን ንዝረኸቦን ንዘመዝገቦን ዓወታት ጥራሕ ብምርኣይ 

ኢትዮጵያ ኣብ 2025 ኣብ ተርታ ማእኸላይ እቶት ዘለወን ሃገራት ክትስለፍ ዘኽእል ራኢ 

ዓትዒታ ኣብ ጉዕዞ ህዳሰ ከም ትርከብ ዘመላክቱ ሓቅታት ክመዘዝ፡፡ 

 ኣብ ደርባን ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝተሳለጠ መበል 17 ጉባኤ ዕላዊ ዝኾነ ሰነድ ስትራተጂ 

ሓምለዋይ ልምዓት፤ኢትዮጵያ ኣብ 2025 ካብ ብኽለት ናፃ ዝኾነ ቑጠባ ክትሃንፅ 

ዘኽእላ’ዩ፡፡  

 ዓለም ኣብ ዓንኬል ሓደጋ ለዉጢ ኣየር ጥሒላትሉ ኣብ ትርከበሉ ወቕቲ፤ ኣብ ከባብያዊ 

ኣየር ዝኾነ ዓይነት ብኽለት ዘየስዕብ ክፍለ ቑጠባ ንምህናፅ  ከም ሃገር መርሃ ግብሪ 

ሓንፂፃ ትጓዓዝ ዘላ ብሕታዊት ኣፍሪካዊት ሃገር ክገብራ ክኢሉ’ዩ፡፡ 

    

     እዚ ስትራተጂ ኣብ ደርባን ዕላዊ እንትግበር ህያው መራሒና  ቐ/ሚ/ር መለስ እዚ 

ብሓልዮት ኢትዮጵያ ዝተሓንፀፀ ስትራተጂ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ተግባራዊ ዝኾን’ዩ 

ኢሉ ኔሩ፡፡ ብዘይካ’ዙይ እዚ ስትራተጂ’ዙይ ዝበለፀት ኢትዮጵያ ተሃኒፃ ንምርኣይ ኣብ 

ዝግበር ዘሎ ቓልሲ ደራኺ ኣበርክቶ ኣለዎ፡፡  

    ሕርሻና ቐፃልነት ክህልዎን፤መነባብሮ ሓረስታይ ብቐፃልነት ክዓቢን እንተተደልዮ እዚ 

ስትራተጂ’ዙይ ተግባራዊ ምግባር ኣማራፂ የብሉን፡፡ 

 ኣብ ሃገርና ስትራተጂ ሓምለዋይ ልምዓት ክዕዉት ዝሕግዝ ሓደ ሜላ ስራሕቲ 

ሃይድሮፓወራትና’ዩ፡፡ ኣብ ዉሽጢ ‘ዚ ዘበን  GTP ዓቕምታትና  ብ5ተ ዕፅፊ ዘወስኽ’ዩ፡፡ 

እዚ ንዓና ኮነ ንጎረባብትና ዝሕግዝ ስራሕ’ዩ፡፡እዚ በቲ ሓደ ገፅ ፍልፍል እቶት’ዩ በቲ 

ኻልእ መዳዩ ድማ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝህነፅ ምዕባለን ዘይዛሪ ለዉጢ ዕብየትን ክመፅእ 

ዝድግፍ’ዩ፡፡ 

 

  ኢትዮጵያ ነዚ ዘግብር ዝተማልአ ዓቕሚ ኩሎም ንብኽለት ኣየር ዘይዳፍኡ ሃፍትታት 

ሓይሊ ፅዓት ማይ፣ንፋስ፣ፀሓይ ወዘተ ዝወነነት ሃገር እያ ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ  ንካርቦን 

ምንካይ ፋይናንስ ካብ ዝግበር ድጎማታትን ድጋፋትን’ውን ተረባሒት ዘግብር’ዩ፡፡  
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   ብፍላይ ኣብ ትግራይ ቕድሚ ምፅዳቅ’ዚ ስትራተጂ ጀሚሩ ህዝቢን መንግስትን 

ትግራይ ከሳልጦ ዝፀንሐ ስራሕቲ ምክንኻን ሃፍቲ ተፈጥሮ መነባብሮ እቲ ሓረስታይ ናብ 

ዝበረኸ ብርኪ ካብ ምስጋሩ ብተወሳኺ ዓለም’ውን የቐንየልና ክትብል ንኢዳቶ 

እያ፡፡ንኣብነት ኣብ ርዮዲጀነርዮ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ጣብያ ኣብርሃ ወ-ኣፅብሃ 

ተሸላሚት 20,000 ዶላርን ኣፍልጦን ረኺባ እያ፡፡ 

    እዚ ማእኸል መርኣያ ዝኾነ  ጣብያ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ኣብ ምክልኻል ምጉሕጓሕ 

ልሙዕ ሓመድ፣ ምዕቋር ሃፍቲ ማይ፣ ምትካል ተኽሊ፣ምስራሕ ኣናእሽተይ 

ሕፅብታት፣ሆረየታት፣ወዘተ ከም ኣብነት ወሲድና’ምበር ደምን ኣዕፅምትን ዝተዘርአሎም 

ዙርያ መለሽ ከባብታት ትግራይ ሓምላይ ክለብሱ፤ፍልፍል ማይ ዓይኒ ኮይኖም ክነዝዑ 

ብፅኑዕን ቅኑዕን ኣመራርሓን ተሳትፎን ህዝቢ ተኣምር ይስራሕ ኣሎ፡፡ 

  ሕነ-ሕነ ኣብ 1977 ዓ/ም ዝነበረ ድርቂን ምስ ድርቂ ተጎዛጉይዙ ዝነበረ ግፍዕን ዝሃለቐ 

ህዝብና ሎሚ ሸዊት ክረምትን ሓጋይን ይሓፍስ ኣሎ፡፡ ትማሊ ዓይነ ብርኩ ሎሚ’ውን 

ዓይነ ብርኩ ዝኣመነ ህዝቢ ትግራይ ተፈጥሮ እንተይፈተወት ኢዳ ጠውዩ  የንበርክኻ 

ኣሎ፡፡ ተመስገን’ዩ፡፡ኣብ ትሕቲ ፅላል ህወሓት/ኢህወዴግ መፃኢ ዕድላትና ብሩህ እዩ 

ንብለሉ ሚስጥር እምባር እዚ እዩ ፡፡ 

 

 

ለካቲት 11 መሰረት ምፅያፍ ድኽነትን ምሕፃርዕምሪ ድኽነትን   

 

   ህወሓት ቅድሚ 40 ዓመታት ቓልሲ እንትጅምር ንምጅማር ቓልሲ ምኽንያት ካብ 

ዝኾንዎ ሓደ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ዓይነ መርፍኡ 

ዝጠፍኦ ድኽነት’ዩ፡፡  

 

ህዝቢ ኣብ ዘይኣበሰኡ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ብኣሽሓት እንዳተረፍረፈ፤ኣደዳ ጥምየትን 

ፃምእን ድንቁርናን ኮይኑ ዝኸፍአ ሓሳረ መከራ ስለዝወረዶ’ዩ፡፡ ነዚ መዋእል’ዚ ንምቕያር 

ድማ ጓሉን ወዱን፤መንእሰይን ሽማግለን ኮታስ ዕድመ፣ፆታን ሃይማኖትን እንተይደረቶ 

ንመስመር ምስ ዓትዐተ ወይ ምስ ሓዘ ተተፀፋፂፉ ወዲቑ’ዩ፡፡  
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ነዚ’ውን እዩ ከም ህዝቢ ከም ውድብ ንድኽነት ዝፅየፎ፡፡ በቲ ኻልእ ገፅ ድማ  ከም ወዮ 

በዓል ራኢ መራሒ ተጋዳላይ መለስ ዝብሎ ”ዘለናዮ መዋእል ምስ ድኽነተይ ክነብር 

ኢልካዮ ዝፈቅድ ኣይኮነን፡፡ ጉዳይ ምጥፋእ ድኽነት ሕቶ ህልዉና’ዩ፡፡” ኢልዎ ከም 

ዝነበረ፤ብፍላይ ድሕሪ  ተሃድሶ ኣንፃር ድኽነት ዝተገበረ ቓልሲ፤ ህዝቢ ውፅኢቱ 

ኣስታማቒርዎ ስለዘሎን ድኽነት መለለይኡ ክሳብ ዝመስል መፀዊዒኡ ዝነበረ ጉዳይ ዕምሩ 

ከሕፅር እንትጓየን ሃተምተም እንትብልን ተመሊሶም ኣብ ጀቕጀቕ ድኽነት ከጣንይዎ 

ዝድልዩ ሓይልታት ብፅንዓት ከምዝቃለሶምን መፃኢ ዕድለይ ምስ ህወሓት/ኢህወዴግ ብሩህ 

እዩ ኢሉ ፤ኣብ ፅምብል 40 ዓመት ልደቱ ቃሉ ዘህድሰሉ ኩነታት ክፍጠር’ዩ፡፡ 

 

 

           ለካቲት 11  ኣብ ድሮ መረፃ ምፅምባሉ 

 

     ለብዘበን ንሓምሻይ እዋን ዝካየድ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ብዘይዝኾነ በሰር 

ክዕወት፤ ህዝቢ  ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓት/ኢህወዴግ ብዝያዳ ጠመተ ገይሩ 

ዝሰርሐሉ ውራይ እዩ፡፡ ኣብ ልምዓት ይምዝገቡ ዘለው ዓወታት ኣብ ከይዲ ዴሞክራሲ’ውን 

ብልጫታት ክጥረዮም፣ብስልጡንን ሕጋውን ኣገባብ ክኸተሉ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ 

ብዝሕጎሰሉን ኣገባብ ክዕወት ፃዕርታት ኣብ ምሕያል ይርከብ፡፡ 

 

 ካብዚ ብዝተረፈ ሳልሳይ ወገን ብዝምርቖን እንኳዕሰይ ዝብሎን  እንተኾነ ግርም! 

እንተዘየለ ግና ህወሓት/ኢህወዴግ  “ልዕሊ ህዝብና ዳኛ የለን” ኢሉ ስለዝኣምን ፤መጋበርያ 

ድሌቶም ብዘይሙዃና ጥራሕ ምርጫና ሽማሽም እንተውፅእሉ ዝገርም ኣይኾውንን፡፡ 

እንተ ህወሓት/ኢህወዴግ መረፃ ብዘይዝኾነ በሰር ክዕወት ግና ሎሚ እውን ከም ትማሊ 

ክቃለስሉ እዮም ፡፡ 

 

   ብዘይካ’ዙይ  ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቶም ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመታት 

ተቓሊሱ ዘውደቖም ኣማራፅታት ፀረ-ህዝቢ፤ሓመዱ ነጊፎም ከም ሓይልታት ኣማራፂ 

ተወዳዲሮም ህዝቢ እንትነፅጎምን ብካርዱ እንትቐፅኦምን ጥርዓን ዘብዝሑን ናይ ቀለም 
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ኣብዮት ኣማራፂ ጌሮም ዝወስዱን ፤ሓደን ኻዓ ምስ ግብረ ራዕዲ ሽርክነት ክፈጥሩ ዝምነዩ 

ኣካላት ዕድላቶም ዕፅው፣ፍሹልን ሕሱርን ሙዃኑ ብኣግኡ ክርድእዎ ይግባእ፡፡  

 

   ብምጥቕላል ኣብ ሰለማውን ዴሞክራስያውን መረፃ ክትዕወት ወይ ሰዕረትካ ተቐቢልካ 

ብሰላም ምንባር ኣማራፂ የብሉን፡፡ ካብዚ ወፃኢ ንፅይቅናን ሽም ንምብላልን ንምፅያቕን 

ዝግብሩ ቅጥፈታት ግና ቦታ የብሎምን፡፡  

 

እንተ እቶም ብሰለማውን ዴሞክራሲያውን  መንገዲ ዝወዳደሩ ግና እቲ መፃወቲ ሜዳ 

እንሆ፡፡ካብዚ ወፃእ ኩሎም ኣማራፀታት ዕፅዋት እዮም ፡፡ ቐደሙ’ውን እንተኾነ ቐያሕትን 

ፀለምትን ዝተኸፈሎ ልምዓት፣ ሰላምን ዴሞክራስን ንምንጋስ እምበር ንሸፋጦን ዓማፆን 

ማቻ ኣይኮነን፡፡ 

     ብድማር ኣብ ትሕቲ ፅላል ህወሓት/ኢህወዴግ መፃኢ ዕድልና ብሩህ ሰለ ሙዃኑ 

ሕሉፍ ዓወታትና ዝመስከሮ ሓቂ’ዩ፡፡ ስለዙይ’ውን እዩ ምርጫና መስመር 

ህወሓት/ኢህወዴግ ይኹን ዝበሃለሉ ሚስጢር፡፡፡  በዓል 11 ለካቲት ዓይንና ሰለም 

አንተይበለት ሕድሪ ስውኣት ከይዓብር፤ዝተጀመረ ጉዕዞ ሕዳሰ ንድሕሪት ወለም-ዘለም 

ከይብል ህዝብና ተወሳኺ ሕድሪን ቃልን ዝኣትወሉ ኮይኑ ክፅምበል’ዩ፡፡ 

 

11 ለካቲት መሰረት ፅንዓተናን ሕዳሰናን 

 

 


