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ምጣነ ስድራ ንህዝቢ ትግራይ  ዕድል ዶ በደል? 
 

ወዲሰብ ንቅድሚ ሰለስተ ሚልዮን ዓመታት ኣብ መሬት ምንባር ከምዝጀመረ ካብ ኣርክኤሎጂካዊ 

ኳዕትታት ዝተረኸቡ ቅሪታት ይሕብሩ፡፡  ቁፅሪን ቅርፂን ህዝቢ ዓለም እንታይ ይመስል ከምዝነበረ 

ግና ክሳብ ሕዚ ብትኽክል ኣይፍለጥን፡፡ ሓደ ሓደ መፅናዕቲታት ከምዝሕብርዎ ቅድሚ 

12,000ዓመት ካብ ሓሙሽተ ሚልዮን ከምዘይበልፅ፣ቅድሚ 2,000ዓመታት ድማ 250ሚልዮን 

ከምዝነበረ፣ ብ1750ታትን 1990ታትን ብቕደም ተኸተል 728ሚልዮንን 5.3 ቢልዮንን፣ ኣብ 

21ክ|መን ድማ 6.3ቢልዮን ከምዝበፅሐ የቐምጡ፡፡ ነዚ ኣሃዛዊ መረዳእታ በብስርዓተ-ማሕበሩ 

ዝነበረ ቁጠባዊ ዕብየት፣ቴክነሎጂካዊ ምዕባለ፣ ማሕበራዊ ናብራን ሓልሓሊፎም ዝለዓሉ ዝነበሩ 

ዓበይቲ ተላበድቲ ሕማማትን ኣብ ቁፅሪን ቅርፂን ህዝቢ ዓለም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ፅዕንቶ 

ተፃዊቶም እዮም፡፡ ወዲሰብ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተፈጥሮ ኣብ ዝነበረሎም ዘመናት 

እኹል ምግብን መፅለልን ስለዘይነበሮ ብጥሜት፣ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ተቐያያሪ ኣየር ፀባይን 

ይጥቃዕ ነይሩ፡፡ በዚ እውን መጠን ሞት ህፃናትን ኣዶታትን ኣዝዩ ዓብይ ስለዝነበረ ቁፅሪ ዕብየት 

ህዝቢ ዓለም ቅልጡፍ ኣይነበረን፡፡ ድሕር ኢንዱስትሪያዊ ወያነ ምክያድ ግና ኣብ ዓለምና ምህርቲ 

ብዕፅፊ ምውሳኽ፣ ምችው መፅለሊ ምርካብን ንብዙሓት ሕማማት ዝፍውሱ መድሓኒታት 

ምምሃዞምን፣ መጠን ሞት ኣዝዩ ቀኒሱ መጠን ዕብየት ህዝቢ ዓለም ድማ ኣዝዩ ብፍጥነት ምውሳኽ 

ጀሚረ፡፡  

 

ኣብዚ ሕዚ እዋን በዝሒ ህዝቢ ዓለም ልዕሊ ሸውዓተ ቢልዮን ዝበፅሐ እንትኸውን ሓደሓደ 

ትምበያታት ስነ-ህዝቢ ከምዝጥቑምዎ ድማ ብ2050ዓ.ም.ፈ ትሽዓተ ቢልዮን ከምዝበፅሕ 

ይግመት፡፡ ነዚ ወሰኽ እዚ ብስግኣት ዝሪኢዎ መንግስታትን ተመራመርትን እንትህልዉ፤ብኣንፃሩ 

ድማ እዚ ወሰኽ ህዝቢ እዚ ዓብይ ተወሳኺ ሃፍቲ ከምዝኾነ ዝኣምኑ ሃገራትን ምሁራትን እውን 

ብዙሓት እዮም፡፡  

 

ሓንቲ ሃገር ቁፅሪ ህዝባ እናወሰኸ እንተኸይዱ ኣብ  ውሱንን ሃላቕን ዝኾኑ ፀጋታት እታ ሃገር 

ተወሳኺ  ፅዕንቶ ስለዝፈጥር ቑጠባ እታ ሃገር እናንቆልቆለ ይኸይድ፡፡ ቁጠባዊ ዕብየትን ወሰኽ 

ቁፅሪ ህዝብን እናተመጣጠነ ንምካድ ድማ  በዝሒ ህዝቢ ምቑፅፃር ግድን እዩ ዝብል እምነት 

ዘለወን ሃገራት፣ ዝተፈላለዩ ፖሊሲ ስነ-ህዝቢ ሓንፂፀን ኣብ ምንቅስቓስ ይርከባ፡፡ እዘን ሃገራት 

እዚኣተን antinatalist(ምውላድ ዘየተባብዓ) ተባሂለን ይፅውዓ፡፡  እዘን ሃገራት ቅልጡፍ ዕብየት 

ቁፅሪ ህዝበን ንምቁፅፃር ዝተፈላለዩ ስልቲ ይጥቀማ፡፡ ንኣብነት ህንዲ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ብምቑጣብ 

ንደቂ ኣንስቲዮ ክጥቀማሉ ትገብር፡፡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ህንዲ 49 (ናይ ወሊድ ዕድሚኣ 

እንተብቅዕ) ክልተን ካብኡ ንታሕትን ቆልዑ እንተወሊዳ ናይቲ ቁጠባ ተጠቃሚት ትኸውን፡፡ ካብ 

ክልተ ንላዕሊ እንተወሊዳ ግና ናይቲ ገንዘብ ተጠቃሚት ኣይትኸውንን፡፡ ኣብ ደቡብ ኮሪያ ድማ 

ክልተን ካብኡ ንታሕቲን ዝወልዱ ስድራ፣ መንግስቲ ኣብ ዘቕርቦም ግልጋሎታት( ንኣብነት መንበሪ 

ገዛ፣ ነፃ ሕክምና፣ ትምህርቲ፣ ወዘተ.) ቅድሚያ ዝወሃቦም እንትኸውን እቶም  ቆልዑ ዝውለድሉ 
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ሆስፒታል  እውን ነቲ ናይ መጀመርያ ዝተወለደ ቆልዓ ውሑድ ክፍሊት እንትኽፈል፣ ነቲ ካልኣይ 

ድማ ክብድ ዝበለ ካብኡንላዕሊ እንተኮይኑ ግና ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ይኸይድ፡፡  ብዙሓት ሃገራት 

ድማ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ትምህርቲ ብምልኣኽ ናይ ወሊድ ዕድሚአን ብምቅናስ በዝሒ ህዝበን 

ይቆፃፀራ፡፡ ከም ብዓል ቻይና ዝበላ ሃገራት ድማ ሓደ ስድራ ሓደ ቆልዓ ጥራሕ እዩ ክወልድ 

ዝግባእ ዝብል ሕጊ ብምውፃእ በዝሒ ህዝብን ይቆፃፀራ፡፡ 

 

በዝሒ ቁፅሪ ህዝቢ ምውሳኽ ማለት ተወሳኺ ሰራሕተኛ፣ዕዳጋ፣ሃፍቲ ምውሳኽ ማለት እዩ ኢሎም 

ዝኣምኑ ተመራመርቲ ንስጉምቲ እዘን ሃገራት ኣዝዮም ይቃወምዎ እዮም፡፡ “ሓንቲ ክትበልዕ 

ዝተፈጠረት ሓዳሽ ኣፍ  ምስ ክልተ ዘፍሪያ ኢድ እያ እትውለድ” ከምዝበሃል ኣብ ዓለምና ዝረአ 

ዘሎ ዘይተመጣጠነ ሃፍትን ወሰኽ ቁፅሪ ህዝብን ቀንዲ መንቀሊኡ ወሰኽ ቁፅሪ ህዝቢ ዘይኮነስ፤ 

ዘይፍትሓዊ ዝኾነ ክፍፍል ሃፍቲ፣መቐላ ዕዮን ስልጣን  ኣብ ኢድውሑዳት ሰባትን ስለዘሎ እዩ፡፡ 

መፍትሒኡ ድማ ቁጠባውን ፖለቲካውን ለውጢ እዩ ይብሉ፡፡ ኣብነት ብ 19 ክ|ዘመን ዝነበረ 

ካርል ማርክስ ዝተብሃለ ምሁር “ቀንዲ ምኽንያት ድኽነት  ኣብዚሕኻ ምውላድ ዘይኮነስ 

ዘይፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍትን ኣብ መዝማዝን ተመዝማዝን ዝተመስረተ ስርዓትን ምህላዉ እዩ” 

ይብል፡፡ 

 

ከም በዓል እስራኤል ዝበላ ኣብ ፀጥታዊ ወጥሪ ዘለዋ  ሃገራት ድማ ገዚፍ ቁፅሪ ዘለዎ ወታደር 

ንምህናፅ በዝሒ ቁፅሪ ህዝበን ንክውስኽ ንዜጋታተን የተባብዓ፡፡ ዝማዕበላ ሃገራት ኣውሮፓን 

ኣሜሪካን ህዝበን ምውላድ ብምቕናሱ ሓፈሻዊ  ወሰኽ ቁፅሪ ህዝበን ብፍጥነት እናንቆልቆለ 

ብምኻዱ ኣብ ዓብይ ሻቅሎት ወዲቐን ይርከባ፡፡ ብዙሓት ዝማዕበላ ሃገራት ዜጋታተን ምውላድ 

ዳርጋ ዘቋረፅሉ ደረጃ ብምብፅሑ ቅርፂ ህዝበን ብጡረተኛታት ተዓብሊሉ ዕብየት በዝሒ ህዝበን 

ዳርጋ ባዶን ካብኡ ንታሕትን ኮይኑ ይርከብ፡፡ ነዚ ስዒቡ ቁጠበአን እውን ሓቢሩ ከየንቆልቁል 

ስለዝሰግኣ ንዜጋታተን ብዙሓት ቆልዑ ንክወልዱ ዝተፈላለዩ መተባብዒታት ይገብራ ኣለዋ፡፡ 

እዙይ እውን ካብግዘ ናብግዘ እናብኣሰ እንትኸይድ ይርአ ኣሎ፡፡ብፍላይ ቁጠባዊ ምዕባለ ሃገራት 

ቻይና፣ህንዲን ካልኦት ቅልጡፍ ዕብየት ዘርእያ ዘለዋ ሃገራት ኤሽያን ካብቲ ዘሰጉምኦ ዝነበራ 

ምውላድ ዘየባራትዕ (ኣንቲ ናታሊስት) ፖሊሲ ብዝኸፍአ ዕብየት በዝሒ ህዝበን ከየንቆልቁል 

ተሰጊኡ ኣሎ፡፡ ቁፅሪ ህዝቢ እዘን ሃገራት ኣዝዩ ገዚፍ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ቅርፂ ህዝቢ ዓለም ዓብይ 

ትርጉም ምምፅኡ ኣየጠራጥርን፡፡ 

 

ብኣንፃሩ ቁጠባዊ ዕብየተን ይማዕብል ኣይማዕብል ብዘየገድስ ምጣነ ስድራ ምጥቃም ዝቃወማ 

ሙስሊም ሃገራት ፈጣን ዕብየት ቁፅሪ ህዝቢ ከምዘመዝግባ ትምበያታት ስነ- ህዝቢ ይሕብሩ፡፡ 

እዘን ሃገራት እዚኣተን መጠን ሞት ህዝቢ ዓለም እናቐነሰ ምኻዱ፣ ሃይማኖተን ሓደ ወዲ ተባዕታይ 

ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ንላዕሊ ንከእቱ ምፍቃዱን ምጥቃም፣ መከላኸሊ ጥንሲ ምቅዋመን ንቅልጡፍ 

ዕብየት ቁፅሪ ህዝበን ቀንዲ ምኽንያታት እዮም፡፡ ሓደ ሓደ ኣመንቲ ክርስትና ሃይማኖት እውን 

“ብዝሑ ተባዝሑ ምልእዋ ንመሬት” ዝብል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ሒዞም ተቓወምቲ ምጣነ 

ስድራ ኮይኖም ፀኒሖም እዮም፡፡ 

 

ኩነታት ስነ-ህዝቢ ኢትዮጵያ 
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ሃገርና ኢትዮጵያ ካብተን መቦቀል ደቂሰባት ሓንቲ ከምዝኾነት ብዙሓት ኣርኪኦለጂካዊ ኳዕትታት 

የረድኡ፡፡ ብመዳይ መፅናዕትታት ስነ-ህዝቢ (ዲሞግራፍያዊ)ግና ኣዝየን ድሑራት ካብ ዝበሃላ 

ሃገራት ሓንቲ እያ፡፡  

ዛጊድ በቢ 10 ዓመቱ ዘካየደቶም ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን እኳ እንተሪኢና ኣብግዘ ደርግ 

ብ1984ዓ.ም.ፈ ዝተኻየደ ቆፀራ፣ ብምክንያት ጉዳይ ፀጥታን ሕፅረት መሰርተ-ልምዓትን ሰፊሕ 

መሬት ኢትዮጵያ ኣይሸፈነን ነይሩ፡፡ እቶም ዝተሸፈኑ ከባቢታት እውን እንትኾነ ህዝቢ ርዳእታ 

ንክረክብ ቁፅሪ ስድርኡ እናወሰኸ፣ደቁ ናብ ውትድርና ከይግፈፉ ድማ ደቂ ኣነስትዮ እየን እናበለ 

ወይ ድማ ትሕቲ 18ዓመት ከምዝኾኑ እናምሰለ የመዝግቦም ነይሩ፡፡እቲ 1994ዓ.ም.ፈ ዝተሳለጠ 

ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ካብቲ ብደርጊ ዝተኻየደ ዝበለፀ እኳ እንተነበረ፤ ብምኽንያት ሕፅረት 

መሰረተ ልምዓት ንመብዛሕትኦም ከባቢታትን ሰበኽሳግምን ሃገርና ዝሸፈነ ኣይነበረን፡፡ ካብኩሎም 

ኣብ ሃገርና ዝተኻየዱ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን እቲ ብ2007ዓ.ም.ፈ ዝተሳለጠ ብኩሉ ዴሞግራፍያዊ 

መለክዒ ዝሐሸ ነይሩ ክበሃል ይክእል እዩ፡፡ ይኹን እምበር ካብ ኩሎም ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን 

ዝለዓለ ውጥጥን ዘይምስምማዕን ዝተርኣየሉ እዩ ነይሩ፡፡ ብርግፅ ኣብ ኩለን ቆፀራ ህዝብን 

ኣባይትን ዘካይዳ ሃገራት ስሕተታት ይፍፀሙ እዮም፡፡ ነዞም ዝፍጠሩ ግድፈታት ንምቅናስ እውን 

ናይባዕሉ ዝኾነ ሳይንሳዊ ፈተነታት ተቐሚጦም እዮም፡፡ ኣብ ዓድና ዝተፈጠረ ውጥጥን 

ዘይምስምማዕን ግና ብዲሞግራፍያዊ ሳይንስ ክፍትሑ ዘይኽእሉ ኣብ ቢሄርን ሃይማኖትን 

ዝተመስረቱ ፖለቲካዊ ውጥጣት እዮም፡፡ ብዓል ስልጣን ማእከላዊ ስታቲስቲክስ እውን እንተኾነ 

ኣብክንዲ እቶም ክፍጠሩ ዝኽእሉ ግድፈታት ብሳይንሳዊ መንገዲ  ክፍትሑ  ምግባር ፖለቲካዊ 

መፍትሒ ዝሃበ ይመስል፡፡ እቶም ተፈጢሮም ዝተብሃሉ ግድፈታት ክፍተሹ ዝግበኦም ኣብመላእ 

ኢትዮጵያ እንበር ኣብ ክልል ኣምሓራ ጥራሕ ክኸውን ኣይምተገበኦን፡፡ እቲ ንክልል ኣምሓራ 

ተወሲኹልካ ዝተብሃለ ክልተ ሚልዮን ህዝቢ እውን ኣብ ኣየናይ ናይዕድመ ክልል፣ፆታ፣ሃይማኖት 

ኢኮኖሚ መሰረት ወዘተ. ዝበሉ መለክዕታት ከምዝቕመጥ ቅዱስ ሚካኤል ይፍለጦ፡፡ እዚ ውህብቶ 

ዝተዓዘቡ ሰብሞያ ስነ-ህዝቢ ዘስደመመ እንትኸውን ብድፍን ክልተ ሚልዮን ህዝቢ ተወሲኹልካ 

እንትብሃል ንዝሰምዑ ክልላት እውን ሰኣን ጥርዓን ምቕራቦም ዝተረፎም ውህብቶ መሲልዎም 

ጣዕሳ ከይኣተዎም  ኣይተርፍን፡፡    

 

ሃገርና ኢትዮጵያ ካብተን “ኣንቲ ናታሊስት” ዝኾነ ፖሊሲ ስነ-ህዝቢ ዝኽተላ  ሃገራት ሓንቲ 

እንትትከውን መጠን ወሊድ ሓንቲ ኣዶ ሕዚ ካብዘሎ መእኸላይ ውፅኢት ሸሞንተ ቆልዑ ናብ 

ኣርባዕተ ቆልዑ ንምውራድ ፖሊሲ ስነ-ህዝቢ ሓንፂፃ ኣብ ምንቅስቓስ ትርከብ፡፡ እንተኾነ ግና እቲ 

ብፌደራል ደረጃ ዝወፀ ትልሚ ስነ-ህዝቢ ኣብምፍፃም ኣዝዩ ዝተፈላለየ ብምዃኑ ናይባዕሉ ዝኾነ 

ኣሉታዊ ሳዕብየናት ይፈጥር ኣሎ፡፡ ንኣብነት  ክልላት ምስ ዝረኽብኦ በጀትን ካልኦት ማሕበራዊን 

ፖለቲካውን ጉዳያትን እናተሓሓዛ ብሕቡእ ይኹን ብግልፂ ኣብ  ፖሊሲ ስነህዝቢ ዝተፈላለዩ 

መትከላት ክሕዛ ገይርዎን እዩ፡፡ኣብ ክልላት ዝርአ ኣፈላላይ ምዕባለ፣ሽፋን ትምህርቲ፣ባህልን 

ሃይማኖታዊ እምነታትን እውን ካልኦት ፅዕንቶ ፈጠርቲ ጉዳያት ኮይኖም ይርከቡ፡፡ 

 

ኩነታት ስነ-ህዝቢ ትግራይ 

ታሪኻዊ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ካብ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብዝኸፍአ ኣዝዮም ብዙሓት 

ሕልኽልኻት ዝበዝሕዎ ኣመፃፅኣ ዘለዎ ህዝቢ እዩ፡፡ ብሰሜን ኢትዮጵያ ዝመፁ ዝተፈላለዩ ባዕዳዊ 
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ወራራት ንምምካት ኣዝዮም ብዙሓት ኲናታት ይካየዱ ሰለዝነበሩ ህይወት ብዙሓት ተጋሩ  

በሊዖም እዮም፡፡ መፍረይ ሓይሊ ዝብሃል ክፋል እቲ ህዝቢ  ብቶም በብግዝይኡ ዝተኻየዱ 

ውግኣት ይህሰ ስለዝነበረ ኣብ ቅርፂ ህዝቢ ትግራይ ዓብይ ፅልዋ የሕድር ነይሩ፡፡ 

     

 

ብፍላይ ድሕሪ ሃንደበታዊ መስዋእቲ ሃፀይ ዮውሃንስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀሙ 

ውሽጣውን ባዕዳውን (ብሃፀይ ምኒልክን መንግስቲ ጥልያንን) ወራራት  ኣብ ህይወትን ንብረትን 

ህዝቢ ትግራይ ዓብይ ዕንወት ኣብፂሖም እዮም፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ እዋን ብባዕዳዊ ወራር 

ጥልያን ናብ ሃገርና ዝኣተወ ጉልሓይ ዝብሃል ተላባዲ ሕማም እንስሳ፤ ኣብ እንስሳ ዘቤትን እንስሳት 

ዘገዳምን ሃገርና  ኣዝዩ ዝኸፍአ ብርሰት ኣስዒቡ እዩ፡፡ እቲ ሕማም በቐይሕ ባሕሪ ኣቢሉ 

ስለዝኣተወ ድማ ብዝኸፍአ ዕንወት ዘብፀሖ ኣብ ትግራይትግርኝ (ዘ ብሄረ ኣግኣዝያን) እዩ፡፡ ነዚ 

ስዒቡ እውን ጥሜትን ተላባዲ ሕማማትን ተላዒሎም ብዙሕ ህዝቢ ሃሊቑ እዩ፡፡  

 

ሃጋይ ኤርሊክ ዝተብሃለ እስራኤላዊ ተመራማሪ ታሪኽ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ትግራይ 

ኣመልኪቱ ኣብ “ፖለቲካዊ ህይወት ራእሲ ኣሉላ- 1875-1897” ዝብል መፅሓፉ ብኸምዚ ዝስዕብ 

ይገልፆ፡-“ትግራይ ድሕሪ ድንገተኛ ሞት ሃፀይ ዮውሃንስ ራብዓይ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታታ 

ኣዕናዊ ብዝኾነ ቁጠባዊ ፀገማት ዝተቐየደ እንትኸውን ብፍላይ እቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ 

ታሪኽ ኢትዮጵያ እቲ ዝኸፈአ ሓደጋ ጥሜትን ሕማም ለበዳን ዝተጋፈሐሉ እዋን እዩ ነይሩ” 

ይብል፡፡ 

 

ካብቲ ግዘ ንሱ ጀሚሩ ድማ ህዝቢ ከም ህዝቢ ንምብራስ ዝተፈታተንዎ ሰብስራሕን ተፈጥራውን 

ሓደጋታት ብተደጋጋሚ ተላዒሎም እዮም፡፡ ካብቶም ህዝቢ ትግራይ ከጥፍኡ ዝተፈታተኑ 

ሓደጋታት ኣብ እዋን ዘመነ መንግስቲ ሃፀይ ሃይለስላሰን ደርግን ዝተርኣዩ ምጥቃስ ይከኣል፡፡ ካብ 

1928 ክሳብ1933ዓ.ም. ወራር ፋሽስት ጥልያን ካብ 1934ዓ.ም ጀሚሩ ድማ ወራርን ጭቆናን ገዛእቲ 

ደርብታት ሽዋ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ተፃዒኑ እናሃለወ፣ ተፈጥራዊ ሓደጋ እውን ተደረቦ፡፡ 

ብ1937ዓ.ም. ዝዘርኦ ዘራእቲ “ባርኖስ” በሊዕዎ “ጭቑጭቕ” ዝብሃል ጥሜት ተላዒሉ ህይወት 

ብዙሓት ሰባት ብጥሜትን ሕማምን ተቐጠፈ፡፡ ካብ 1940 ክሳብ 1941 ዓ.ም. ክረምቲ ሕፅረት 

ዝናብ ኣጋጢሙ ስለዝነበረ ድርቂ ተኸሲቱ “ኣከሓሒዳ” ዝብሃል መጠነ ሰፊሕ ጥሜት ተላዒሉ 

ብዙሕ ሰብ ብሕሱም ጥሜትን ተላባዲ ሕማምን ሞይቱ እዩ፡፡ 

 

ብ1942ዓ.ም. በቚሉ ዝነበረ ፅቡቕ ኣዝመራ ኣብ ቀውዒ ወቕቱ ዘይሓለወ ከቢድ ዝናብ ንነዊሕ ግዘ 

ብምዝናቡ ዘራእቲ ጠፊኡ እዩ፡፡ እቱ ዝኣተወ ውሑድ እኽሊ እውን ብበዝሒ ማይ ስለዝተበላሸወ 

ተሰንኪቱ በጥረቕረቕ (በጠቕጠቕ) እናበለ ካብ መጎጎ  ምውፃእ ይኣቢ ስለ ዝነበረ “በጥረቕ”(በጠቖ) 

ወይ “ጥምቕ”ዝብሃል ጥሜት ተላዒሉ ብዙሕ ህዝቢ ሞይቱ እዩ፡፡ ብ1951ዓ.ም. በቊሉ ዝነበረ 

ፅቡቕ ዘራእቲ ብኣምበጣ ተበሊዑ “ዘመን ኣምበጣ” ዝብሃል ኣዝዩ ሕሱም ጥሜት ተላዒሉ ኣዝዩ 

ብዙሕ ህዝቢ ብጥሜትን ተላባዲ ሕማምን ሃሊቑ እዩ፡፡ ብዘመን ኣምበጣ ህፃናት ጡብ ዝሞታ 

ኣዴታቶም ክጦቡ ዝተርኣየሉ ኣዝዩ ሕሱም ዘመን እዩ ነይሩ፡፡ ኣደታት ኣብ ዝባነን ዝሓዘለኦ ህፃን 

ብህይወት ምህላዉን ምሟቱን ንምርኣይ በቢ ደቒቕኡ ንድሕሪተን እናተመለሳ ቁልሕ እናበላ ይኸዳ 
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ነይረን፡፡ ኣብ’ቲ ዘመን ዝሞተ ህዝቢ ካብ ምብዝሑ ዝተልዓለ ዝቐብሮ ስለዝስእን ኣሞራን ዝብእን 

ይበልዕዎ ነይሮም፡፡ ቀባሪ ዝረኸበ ረይሳ ከም ገይፂ ይረአ ነይሩ፡፡ ኣብ’ቲ እዋን ዝሞተ ሬሳ ምብላዕ 

ዝለመዱ ኣዛብእ ደጎል ጥሒሶም  ናብ ገዛ እናኣተው መሬት ብቐትሩ ሰብ ይበልዑ ነይሩም፡፡ ፕ/ር 

መስፍን ወልደማርያም  ካብ 1950 ክሳብ 1966ዓ.ም. ኣብ ትግራይን ወሎን ጥራሕ ካብ 700,000 

ክሳብ ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ብጥሜትን ተላባዲ ሕማምን ከምዝሃለቐ ኣብቲ “Rural 

vulnerability in Ethiopia 1958-1977” ዝብል መፅሓፎም ገሊፀምዎ ኣለዉ፡፡ 

 

ኣብቲ እዋን “ኣይጭቆንን” እናበለ ንገዛእቲ ደርብታት ሽዋ ምግዛእ ዝሓንገደ ህዝቢ ትግራይ 

ብሰንሰለት ጥሜትን ተላባዲ ሕማምን ስለ ዝተኣሰረ ሰጥ ለበጥ ኣቢሎም ንምግዛእ ተመችይሎም 

ነይሩ፡፡ ስለዘኾነ ድማ ኣብ ክንዲ ዝጠመየ ህዝቢ ርዳእታ ምቕራብን ዝተፅዓኖ ድኽነትን ሕሱም 

ጥሜትን ተራእዩ ካብ ዕዳን ግብርን ነፃ ዝገብርዎ በብዓመቱ ዓይነትን መጠንን ግብሪ እናወሰኽሉ 

ይኸዱ ነይሮም፡፡ ገዛእቲ ደርብታት ሽዋ “ተጋሩ ክፍኣቶም ስለዝበዝሐ ሃይለስላሰ ሰራዊት ልኢኾም 

ምስ ኣጥፍእዎ እዝጊኣብሄር እውን ንሃይለስላሰ ደጊፉ እኽሉን ሳዕሩን ኣጥፊእዎ” እናበሉ ኣብ ርእሲ 

ህዝቢ ትግራይ ይብድዑ ከምዝነበሩ “ከ1928 እስከ1974 የትግራይ ክፍለ ሀገር ሰፊ ሕዝብ የትግል 

ታሪክ” ዝብል ሓደ  ፅንዓታዊ ፅሑፍ ይሕብር፡፡ 

 

ኣብ እዋን ደርግ ዝነበረ ኩነታት እውን ካብቲ ኣብ እዋን ሃይለስላሰ ዝነበረ ዝበኣሰ እዩ ነይሩ፡፡ 

ህዝቢ ከምህዝቢ ንምብራስ ብግልፂ ዝተኣወጀሉ ግዘ ስለዝነበረ ኣሽሓት ተጋሩ ብግፍዒ ተቀቲሎም 

እዩም፡፡ ትግራይ ናይኲናት ዞባ ኮይና ንዓሰርተ ሽዱሽተ ዓመታት ብምፅንሓ ብክልቲ ወገን 

(ብደርግን ብህ.ወ.ሓ.ትን) ነቲኲናት ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቓስ  ኣዝዩ ሃሲዋ እዩ፡፡ ኣብቲ እዋን 

ዝተልዓለ ሓደጋ ጥሜት ብፍላይ ብ1977ዓ.ም ዝተልዓለ መጠነሰፊሕ ጥሜት ከም ፅቡቕ ኣጋጣሚ 

ዝተጠቐመሉ ስርዓት ደርግ “ዓሳ ንምሓዝ ባሕሪ ምንፃፍ” ዝብል ጭርሖ ኣውፂዩ ህ.ወ.ሓ.ት 

ንምሽናፍ ህዝቢ ትግራይ ከምህዝቢ ምብራስ ብግልፂ ወሲኑ መጠነ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ገይሩ እዩ፡፡ 

በዚእውን ኣስታት ሓደ ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ከምዝሞተ ፅንዓታት ይሕብሩ፡፡ ኣብቲ እዋን  

ከባቢ ሰለስተ ሚልዮን ዝግመት ዝነበረ በዝሒ ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ፐርሰንቱ ከምዝሞተ 

ምግባጡ ቀሊል እዩ፡፡ ካብዙይ ብተወሳኺ 56ሽሕ በቲ ኲናት ተሰዊኦም እዮም፡፡ ብወገን ደርጊ  

ኮይኖም ዝሞቱ ተጋሩ ኣባጋብር ይቑፀሮም፡፡ ኣስታት 100ሽሕ ዝግመቱ ብሰንኪ እቲኲናት ኣካሎም 

ዝተሰንከሉ ተጋሩ ከምዘለው ድማ ሰነዳት ይሕብሩ፡፡ ዳርጋ ኩሉ  መፍረይ  ሓይሊ ዝብሃል ህዝቢ 

ትግራይ ንዓሰርተ ሽዱሽተ ዓመታት ኣብቲ ኲናት ተፀሚዱ ብምፅንሑ ኣብ ኣዝዩ ሕሱም መነባብሮ 

እዩ ዝነብር ነይሩ፡፡ 

 

ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ እዚ ቀረባ እዋን ብሰብ ስራሕን ተፈጥራዊን ሓደጋታትን ቁፅሩ 

ንከይውስኽ ዓበይቲ ብድሆታት ኮይኖምዎ ፀኒሖም እዮም፡፡ ሀዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ዝበፅሖ 

ብርሰትን ዕንወትን ፍሉይ ጠመተ ተዋሂብዎ ኣብ ምምሕያሽ ጥዕናን ዕብየት ቁጠባን ድጋፍ ኣብ 

ክንዲ ዝግበረሉ ካብ ካልኦት ብዝበርተዐ ትምህርቲ ምጣነ ስድራ (ኣውሒድካ ምውላድ) ምክያዱ 

ብዙሓት ሰባት ሓደጋ ምኳኑ ይዛረቡ፡፡  
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ዋላኳ እቶም ኣብ ትግራይ ዝካየዱ ዘለዉ ኣብ ስነ-ህዝቢ ዝጠመቱ ንጥፈታት ዕላምኦም ካብቶም 

ዝሓለፉ ስርዓታታ ፍፁም ዝተፈለዩ እንተኾኑ ውፅኢቶም ግን ሕዚ ’ውን ኣሉታዊ እዩ፡፡ ኣብ 

ትግራይ ምስጥዕና ኣዶታት ህፃውንቲ ካሊእ ናይ ሕብረተሰብ ጥዕናን ዕብየት ቑጠባን ዝጠመቱ 

ስራሕቲ እንተተሳሊጦም እወንታዊ ውፅኢት ይህልዎም፡፡ ኣብ ካልኦት ክልላት ግና ኣዝዩ ድኹም 

ዝኾነ ንጥፈት ምጣነ ስድራ እዩ ዝረአ ዘሎ፡፡ ሓደ ሓደ ምሁራት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ሓደሓደ 

ከባቢታት ክልላት ኦሮሚያ፣ ዶቡብን ቤንሻንጉል ጉሙዙን ኣብ ሓደ ስድራ 16 ቆልዑ (ሓደ ክለብ 

ኩዕሾ እግሪ ምስ ምሉእ ተቐየርቶም) ኣብ ሓደ ገዛ እንትርከብ ኣብትግራይ ዝረአዘሎ መጠን ወሊድ 

ግን ኣዝዩ የንቖልቑል ከምዘሎ ይዛረቡ፡፡ሓደ ሓደ ፅንዓታት እውን ነዚ ሓሳብ የጠናኽርዎ እዮም፡፡ 

ንኣብነት ከምኣቖፃፅራ ፈረንጂ ብ2007ዓ.ም ዝተኻየደ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ዓመታዊ ዕብየት 

ህዝቢ ክልል ኦሮሚያ2.9%፣ ክልል ቤነሻነጉል ጉሙዝ3%፣ክልልጋቤላ4%  ክልል ደቡብ 2.9% 

እንትኸውን ዓመታዊ ዕብየት ህዝቢ ትግራይ ግና 2.5%እዩ፡፡ ምንልባት ከም ክልል ኣምሓራ እቲ 

ዝተኻየደ ቆፀራ ህዝቢ ተጭበርቢሩ እዩ ይደገመልና ሰኣን ምባልና ዝነኣሰ እንተኾይኑ እንደዒ፡፡ 

ከምኡ እንተኾይኑ ድማ ሀዚውን ኣይመሸየን እሞ ኮረጆ ቆፀራ ህዝቢ ዝበልዐ ዝብኢ ንኣልሾ፡፡ 

 

ጉዳይ ምጣነ ስድራ ካብ ካልኦት ክልላት ሃገርና ብዝበርትዐ ኩነታት ኣብ ትግራይ እናተሰርሐሉ 

እንተቐፂሉ  ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኒሀዎ ብፅሒት ብምኢታዊ እንተዕቀን 

ክቅንስ እዩ፡፡እዚ ድማ ከም ህዝቢ ዝህልወና ውክልናን እንረኽቦ በጀትን ንኸይቅንስ ስግኣቶም 

ይገልፁ፡፡ ብስሩኸ፣ “ኣንቲ ናታሊስት” ዝኾነ ፖሊሲ ስነ-ህዝቢ ኣብ ክልልና ንምንታይ ኣድለየ? 

ዝብሉ ሰብሞያ እውን ኣይተስኣኑን፡፡ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ክሳብ ዘይጠሓስና ናይባዕልና ፖሊሲ 

ስነ-ህዝቢ ምውፃእ ይከኣል እዩ፡፡ ምኽንያቱ ድማ ንዘመናት ብሰብስራሕን ተፈጥራዊን ሓደጋታት 

ተጎዲእና ዝፀናሕና ህዝቢ ስለዝኾና pronatalist (መበራታዕቲ ወሊድ) ክንከውን እዩ ዝግባእ 

ይብሉ፡፡  

በዝሒ ህዝቢ ትግራይ ክንዲ ፍርቂ ህዝቢ  ሓንቲ ዓባይ ከተማ ኣፍሪካ  እውን ኣይኸውንን፡፡ ስለዚ 

ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰፊሕ ተፈጥራዊ ፀጋታት ንምልማዕ ተወሳኺ ህዝቢ የድሊ እዩ ዝብል እምነት 

ዘለዎም እውን ኣይተስኣኑን፡፡  ዕብየት ቁፅሪ ህዝቢ ከይቀነስካ ልምዓት ምፍጣን ይከኣል እዩ፡፡ ኣብ 

ሃገርና ዝምዝገብ ዘሎ ፈጣን ልምዓት ምስ ዕብየት ቁፅሪ ህዝቢ ዝህልዎ ርክብ እወንታዊ ውፅኢት 

እዩ፡፡ ከምሃገርና ዝበላ ቅልጡፍ ልምዓት  ዘመዝግባ ሃገራት ቁፅሪ ህዝቢ ምውሳኽ ዓብይ ሃፍቲ 

እዩ፡፡ ብፍላይ ከምህዝቢ ትግራይ ዝበለ ፃዕራም ህዝቢ ምውሳኽ ኣብ ዝምዝገብ ልምዓት ዓብይ 

እጃም ከምዝህልዎ ብተግባር ኣመስኪሩ እዩ፡፡ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዘደንቕ ምሕዋይ ተፈጥሮ 

እውን ቁፅሪ ህዝቢ ስለዝተቐነሰ ዘይኮነስ መልምዒ ህዝቢ ስለዝተረኸበ እዩ፡፡ ስለዚ ካብ ኣብ 

ምጣነ ስድራ ምዕማም ኣብ ኣጠቓቕማ ሃፍቲን ኣሰፋፍራ ህዝብን ዝጠመቱ ሰፋሕቲ ስራሕቲ 

ምስላጥ ይምረፅ፡፡ ብርግፅ እዞም ነዚ ሓሳብ ዘሰጉሙ ይኹኑ ካልኦት ሓሳባት ናይባዕሎም ዝኾኑ 

ጥቕምታት ስለዝህልውዎም ኣብ ስነ-ህዝብን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልልና ዝጠመቱ ሰፋሕቲ 

መፅናዕትታትን ምርምራትን ክግበሩ ይግባእ፡፡ ክልላዊ መንግስቲ እውን ካብ ፌደራል መንግስቲ 

ፖሊሲ ስነ-ህዝቢ ጨሊፉ ብምውሳድ ኣብ ትግራይ ካብ ምትግባር ምስቲ ናይቲ ክልል ወድዓውን 

ባዕላውን ኩነታት ዘገናዘበ ፖሊሲ ስነ-ህዝቢ ክህልዎ ይግባእ እናበልና ሰሰናዩ ንዓኹም ንምነ፡፡  

 

                                              (የማነ ገብረመስቀል ኣብ ዉራይና ቁፅሪ 3 ዝፀሓፎ እዩ) 
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You can get wurayna magazine by;  gechuwurayna@gmail.com or 

gechdwet@yahoo.com or 0911057747 

Getachew Aregawi; editor-in-chief 
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