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“ሽሕ ፈልፂ…” 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ / 

ከም ሓደ ሰራሕተኛ ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ፣ በዓል መዚ ልምዓት 

እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ዝፀወዖ ስልጠና “ፅንሰ ሓሳብን ሕጋዊ ማዕቀፍን ስርዓት ግብሪ ክልል 

ትግራይ” ተሳቲፈ ነይረ፡፡ ንሰለስተ መዓልቲ ዝፀንሐ ስልጠና እዩ፡፡ ነቲ ስልጠና ብኣዝዩ ዓብዪ 

ተገዳስነትን ኣቓልቦን ብዘእምኑ ኣብነታትን መረዳእታታትን ኣደጊፎም ዝቕሰሙና ዝተኸበሩ 

ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህ.ወ.ሓ.ት.ን ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልልና ኣይተ 

ብርሃነ ፅጋብ እዮም፡፡ ካብ 2003 ዓ.ም ኣትሒዘ እቶም ዋና ዳይሬክተር ኣብ ዝህቡዎም ምእካብ 

እቶትን ፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሕኡን ዝምልከቱ ብርክት ዝበሉ ሓፀርትን ነዋሕትን ኣኼባታት 

ናይ ምስታፍ ዕድል ረኺበ ነይረ፡፡ ኣብ’ቲ ዛዕባ ዝረኸብኩዎ ፍልጠት ግን ክንድ’ቲ ኣብ 

መፈለምታ ሳልሳይ ሰሙን ወርሒ ጥሪ 2006 ዓ.ም ዝተኻየደ ስልጠና ኣስተማቒረዮ ኣይፈልጥን፡፡ 

እቶም ዋና ዳይሬክተር እቶት ገንዘብ ካብ ምእካብ ዝሓለፈ ዓሚዩቕን ተመጋጋብን ዕላማ ከምዘለዎ 

ወለላ ብዝኾኑ ቁምነገራት ኣሰንዮም ንሰለስተ መዓልታት እንተይትሰላቸና መጊቦሙና፡፡ ካብ’ቲ 

ብዙሕ ቁሩብ ከቋድሰኩም፡፡  

ድሕሪ እቲ ዝረኸብኩዎ ስልጠና ኣብ ማሕበራዊ ድሕረ ገፅ ዝስዕብ ፅሑፍ ዘርጋሕኹ “…ንዓና 

ዘጋጠመና መሪር ፈተና ንኻልኦት እንተዘጋጥሞምስ ምሓለፉዎ ደኾን? ንኣብነት ኣብ 77 ዓ.ም 

ኣጋጢሙና ዝነበረ ፈተና እስቲ ንፃት ንዘክሮ፡፡ ብውሽጢ ዓዲ ደርግ ይደፍአና፣ ሂወትና ክነድሕን 

ናብ ሱዳን ክንስደት እንተበልና ድማ " ኣይትሓልፉዋን" ኢሉ ሻዕብያ መንገዲ ይዓፅወና፡፡ እዚ 

ኹሉ ፈተና ንጋፈጦ ዘለና ድማ ዝብላዕ ዝለሓስ ከይሓዝና ኢና፡፡ ኣይ ንሕና ዝሓለፍናዮ ፈተና 

ሕዚ ኣብ ጊዜ ሞቻ ኮይንና እንትንዝክሮስ ዳኣ ቀሊል ይመስል፡፡ ነቲ ኣብ 77 ዓ.ም ኣጋጢሙና 

ዝነበረ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ፈተና ተዓዚቡ ሓደ ወፃእተኛ ፀሓፊ ዝስዕብ ግጥሚ ከቲቡ 

ንታሪኽ ኣቐሚጡዎ ይርከብ፡፡ 

 

Towards the sunset 

They trekked for weeks  

They trekked under the sun  

They trekked in darkens 

walking towards sunset 

laving the land of sunrise 
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overwhelmed by disease 

tortured by dusty wind 

no food to eat 

no water to drink 

no mountain to see  

no trees to cool the heat. 

In memory of the displaced tigraians, extracted from 

" a year in the death of Africa" Peter Gill 

ተጓዒዝና ንሰሙናት 

ትሕቲ ፀሓይ ኣብ ፀልማት፣ 

እንትርፊ ንፋስ ዝሰነዮ ሕማም 

ኣይተዓዘብናን ሰውሒ ልማም፣ 

 ዝብላዕ እኽሊ የለ ዝስተ ማይ 

  ኣቑፅልቲ ሓሪሮም 

   ኣልቦ መፅለሊ ፀሓይ 

ጨካን ወቕቲ እዩ ግናይ  

     መማሰናይ  ቀታላይ፣ 

( ተዛማዲ ትርጉም ብፀጋይ ሓድሽ) 

 

"ክትዛረቦ ስቓይ ቀሊል እዩ፣ ዘይሓልፍ የለን ሓላፋይ እዩ፣" ‘ዶ በለ ኣምባሳደር ባህሊ ትግራይ 

ኪሮስ ኣለማዮሁ...” 

ኢለ ፅሑፍ ለጠፍኩ፡፡ ፅሑፈይ ዘንብቡ ብርክት ዝበለ ግብረ መልሲ ሂቦም፡፡ ብዋናነት ካብ 

መናእሰይ ካብ ዝተዋሃቡ ዝተወሰኑ ንምጥቃስ ዝኣክል ገብረስላሴ  ዝተብሃለ ናይ ብርዒ መሓዛይ 

ዝሃቦ ርኢቶ ከቐድም፣- 
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“…ፀጋይ ዘቕረብካዮ ኸቢድ ሕቶ እንድዩ ግን እወ ካልኦት ህዝብታት’ውን ምሓለፉዎ ምበልኩ። 

ምኽንያቱ በቢዓዱ ኣብዝተፈላለዩ ዘበናት ከቢድ መከራ ዘሕለፉ ህዝቢታት ኣለዉ። ብሓፈሽኡ ግን 

እቲ ናይ ኲናት፣ መስዋእቲ፣ ጥሜት፣ ስደትን ናይ ሻዕቢያ ኣቢያ ክዝክር ተለኹ ብዙሕ ዘሕዝን 

ነገር ኣብ ኣእሙሮይ ይመላለስ። ዘይተወራረደ ነገር ከምዘሎ ይረአየኒ። ካልእ ዘሕዝነኒ ህዝቢ 

ትግራይ ከምዚ ዓይነት ናይ ልምዓትን ርግዓትን ስርዓት ንምፍጣር ዘሕለፎ ክፉእ ዓመታት ካልኦት 

ኢትዮጵያውያን ብኣግባቡ ኣይፈልጥዎን። እዚ ብኣግባቡ ክስርሐሉ ኣለዎ…”  

ንገብረስላሴ ስዒቡ Solomon Kim ዝተብሃለ ወሃቢ ርኢቶ “ እቲ ኣብ 77 ዓ.ም ኣጋጢሙና ዝነበረ 

ፈተና ኣዝዩ ከቢድ እዩ፡፡ ወዮ ንሕና ብበዝሒ ፈተናታት ዝተፈተንና ዘይንስኮንን ስለዝኾንና 

ሓሊፍናዮ እምበር፣እዚ ፈተና ንኻልኦት እንተዘጋጥሞምስ ክሓልፍዎ ምተፀገሙ ነይሮም፡፡ እቲ 

ፈተና ክንሓልፎ ሽዕኡ ዝነበረ በሊሕ ኣመራርሓ እጃሙ ገዚፍ እዩ ነይሩ፡፡ ሕዚኸ ከምኡ ዓይነት 

ኣመራርሓ ኣየድልየናን ድዩ?...” ክብል ሓቲቱኒ ከምዚ ብምባል መሊሰሉ፡፡ 

“የድልየና እባ? ኣሓትና ኣሕዋትና ኣያታትና ኣዴታትና ልዕሊ ባዕሎም ንዓና ሓሲቦም የሀው ዓወት 

ኣዕቲሮሙና ኣለው፡፡ እቲ ዝተረፈ ክምዕር ድማ ናትና ውሑሉል ኣመራርሓ ይጠለብ፡፡ ዉሑሉል 

ኣመራርሓ ድማ ካብ ገዛን ካብ ውልቀን ይጅምር፡፡ ኣብ ውልቅናን ኣብ ገዛናን እንተዋሕሊልና 

ኣብ ኣደባባይ ወፂና ንህዝብን ሃገርን ንምምራሕ ብዙሕ ኣየፀግመልናን፡፡ ስለዚ Solomon Kim 

ሓወይ ደጊምስ እታ ኩዕሶ ኣብ ኢድና እያ...ጎሎ ንክኣቱን ንከይትኣቱን ወሰንቱ ባዕልና ኢና፡፡ 

እሞ እቲ ዝሓተትካዮ ሕቶ ሕቶ ባዕልና እዩ፣ መለስቱ ድማ ባዕልና፡፡…” ነዚ ናተይ ሓሳብ ስዒባ 

ሓንቲ Local Disk C  ዝተብሃለት ወይዘሪት፣- 

“…እዚታት ኩሉ ጊዜ  ክንሓስቦ ክንክእል ኣለና፣ ኣብ ጥራሕ ባይታ ስቕ ኢልካ  ናብ ዝኸደ 

ይኺድ  ምምራር ጽቡቅ ኣይኮነን። እቲ ዘሎ ዓቂብና ኢና ክንስጉም ዘለና፣ እንተዘይኮይኑ እቲ 

ዝሓለፈ ንዘይምምላሱ መረጋገጺ የብልናን..”ክትብል ለባም ርኢቶ ሂባ፡፡ 

ካብዞም ርኢቶታት ተበጊሰ ለውጢ ናይ ምስትምቓር ዓቕምና ክንድምንታይ እዩ? ዝብል ጣይቐት 

ተመላለሰኒ፡፡ ምኽያቱ ከም ህዝቢ ዝሓለፍናዮ መስገንደል ተሰዊጡና እንተዘይተረዲእናዮ፣ እቲ 

ዝኒሀ ለውጢ ዓቂብና ንምዕቃቡ ድማ ጊዚኡ ዝጠልቦ መስዋእቲ ከፊልና ፅባሕ ካብ’ዚ ናይ ሎሚ 

ዝበለፀ መፃኢ ክህልወና ንፅገም፡፡  

ትማሊ 

ታሪኽና ኣዘንቲኻ ዘይትውድኦ ውቅያኖስ እዩ፡፡ ብስራሕቲ ንግዲ  ጥራሕ እኳ ርኢና መሰረታዊ  

ፍልፍልን መግለፂ ስልጣነን ጥንታዊ ኣክሱም ምንቕስቓስን ምስፍሕፋሕን  ንግዲ ምንባሩ ታሪኽ 

ዘረጋገፆ ሓቂ‘ዩ፡፡ ጥንታዊት ኣክሱም  ንኣማኢት ዓመታት  ምስ ግሪካውያን፣ግብፃውያን፣ 

https://www.facebook.com/solomon.kim.140
https://www.facebook.com/stom.ali1
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ኑብያውያንን ካልኦትን ሰፊሕ  ልውውጥ ንግዲ ተካይድ ኔራ፡፡ ብናይ ባዕላ  ገንዘብ ካብ ወርቂ፣ 

ካብ ብሩርን ካብ ነሓስን  ዝተሓተመ ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፉ ንወፃኢ ንግዲ ዝውዕል ኔርዋ፡፡ ኣብ 

እዋን ዘመነ ስልጣን መንግስትነት ኣክሱም ካብ ዝራእቲ፣ ፍርያት እንስሳ፣ ስራሕቲ  ሃደን ሰኒ 

ሓርማዝ፣ ኢደ ጥበብ ወዘተ ግብሪ ይኽፈል ምንባሩ ኣብ እዋን ዘርኣያቆብ፣ ሃፀይ ቴዎድሮ፣ ሃፀይ 

ዬውሃንስን ሃፀይ ምንሊክ’ውን ብዋናነት ኣብ  መሬትን ፍርያት ሕርሻን መሰረት ዝገበሩ ዝተፈላለዩ 

ዓይነታት ግብሪ  ነይሮም እዮም፡፡ 

ድሕሪ ምድኻም ስልጣነ ኣክሱም ቁጠባዊ ዓቐሚ ትግራይ እናተዳኸመ ዝመፀኳ እንተኾነ ዘይጠፍአ 

ምውስዋስ ንግዲ ኔሩ እዩ፡፡ ከም መርኣያ ዝጥቀስ ድማ ኣብ መበል 18ን 19ን ክፍለ ዘበን ዝለዓለ 

ግብሪ ዝእከበላ ትግራይ ምንባራ ፅሑፋት ይሕብሩ፡፡ ኣብ መበል 19 ክ/ዘመን  ራእሲ  ወልደስላሰ 

ልዕሊ  150000 ማሪያትሬዛ ብምእካብ ደባት ትግራይ  ንምክልኻል ዘኽእል ዓቕሚ ዝነበሮም 

ምዃኖም  ይዝንተው፡፡ ደጃት ስባጋድስ ‘ውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ዝጥቀሱ ‘ዮም፡፡  ሃፀይ  

ዮውሃንስ ምስ ብዙሓት  ባዕዳውያን  ወረርቲ ገጢሞም እንትስዕሩ ህዝቦም ንምቕላብ፣ ዕጥቆም 

ንምሕያልን  ንስንቆም ከምፍልፍል ዘገልግል ቁጠባዊ ዓቕሚ  ስለዝነበሮም  ምዃኑ ይዝንቶ፡፡  

ብሃፍቲ እንስሳ ትግራይ ካብ  ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ምንባራን ደሓር ምንሊክ ሰራዊቱን ኣፍራሱን 

ኣኽቲቱ ብዘካየዶ ቅሉዕ ወራርን ዝምታን ህዝቢ ጥሪቱን ሃፍቱን ብኣልማሚት ምብራሱን ነዚ ድማ  

ህዝቢ ዘበነ-ሸ ኢሉ ከምዝፅዉዖ ድርሳናት ታሪኽ የዘንትው፡፡ ህዝቢ ሓሲሙዎ ክስደት እንተሓተተ 

ክትስደት እንተደሊኻ ንመሰደቲ ዝኾን ግብሪ ክፈል ዝተበሃለሉ ሕማቕ ጊዜ እውን ሓሊፉ እዩ 

ህዝቢ ትግራይ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ዘበነ ኣካሒዳ፣ዘበነ ኣንበጣ ዝበሃሉ ሕሱማትን መረርትን ጊዚያት 

ድርቅን ዓፀቦን እውን ሓሊፉ’ዩ፡፡ ንሕና ብዕድሜና ዘርከብናሉ ሕሱም ድርቂ 77 ዓ.ም እውን ድሮ 

ሓሊፉ ታሪኽ ተባሂሉ ይውገዐሉ ኣሎ፡፡ ከም ህዝቢ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሕሱማትን መረረትን 

ወቕትታት እንትንሰግር ከመዮ እንተለሚድካዮ  መቓብር እውን ይመዉቕ ኮይኑና ኣብ ልዕሌና 

ንዝነገሰ ዓሚዩቕ ድኽነት ተላሚድናዮ ንንውሕ ዝበሉ ዓመታት ተፃዊርና ነቢርናዮ፡፡ 

ዝገርም እኮ እዩ ኣብ ምድረ ገነት እናተቐመጥካ ብሕሱም ሓለንጊ ድርቂ ምግራፍ፡፡ ኣብ ጊዘ 

ንግስና ጃንሆይ እቲ ዝብላዕ ኣራንሽ’ያ ናብ’ታ ለምለም ሃገርና ካብ ሃገር እስራኤል ይመፅእ ነበረ 

ይበሃል፡፡ ካብ’ታ ኣብ ምድረ በዳ ዝተደኮነት እስራኤልስ ኣብ ጊዜ ጃንሆይ ዝነበሩ ርኹባት ሰባት 

ኣራንሺ እናምፅኡ ከም ተወሳኺ ምግቢ ይምገቡ ነይሮም፡፡ ብሓቂ ሓጋይ ክረምቲ ሓምለዋይ 

ሕብሪ ዘይፍለዮ ለምለም ምድረ ኢትዮጵያ ኣራንሺ ከብቁል ስለዘይኽእል ድዩ? ኣብ ምደረ በዳ 

እስራኤል ዝቦቖለ ኣራንሺ ዝመፅእ ነይሩ? ኣይኮነን፡፡ ሓንጎል ስለዘይለምዐ እዩ፡፡ ሓንጎል 

ንኽለምዕ ድማ ሓንጎል ክለምዕ ተሊሙ ዝሰርሕ ውድብን መንግስትን የድሊ፡፡ ሽዑኡ ግን 



5 
 

ንኢትዮጵያ ህዝባዊ ውድብን መንግስትን ዘይኮነስ ምድራዊ እናሃለወ “ሰማያዊ ሹም እየ” ኢሉ 

ዘባጪ ገዛኢ እዩ ዘንደኽድኻ ነይሩ፡፡ 

ሃገርና  ሽዑኡ ኣብ  ወሎን ትግራይን ንዝነበረ ሕሱም ድርቂ ዝፍትሐሉ ሜላ ዝምህዝን ትኻስ 

ስኢኑ ዝሓድርን ገዛኢ ዘይኮነስ፣ ብድርቂ ካብ ዝጥቅዑ ኣህዛብ እዛ ሃገር ንላዕሊ ንመግቢ ከልቡ 

ዝጭነቕን ኣብ ልደት ከልቡ ኬክ ዝቖርስን፣ ሰባት ብሰኣኖ ዝብላዕን ዝለሓስን ሕክምናን ከም ቆፅሊ 

እናረገፉ ከልቡ እንትሙዉት ብእምነ በረድ ዝተለበጠ መቓብር ከስርሕ ዘይሓፍር ነውራም 

ምሕደራ እዩ ነይሩዋ፡፡ ብኣጠቓላሊ ስርዓት ጃንሆይ ንደገ ‘ሽምጠይ መርቑላተይ’ እምበር፣ ወሓለን 

መሃንዲስን ልምዓት ውሽጢ ሃገርስ ኣይነበረን፡፡ 

ንጃንሆይን ዓልኡ ዝተተከአ ፋሽሽት ደርግን ብዝተኸተሎ መዐነዋይ ፖሊሲ  ሃገር ብሃገራ ደኽያ 

ኣብ መዝገበ ቃላት ኦክፎርድ ኣብነት ድኽነትን ሕሰምን ጥሜትን ኮይና ተጠቒሳ፡፡ ትግራይ እውን 

ትሕቲ መጠን ድኽነት 56.1% ኮይኑ ብፂሒታ፡፡ እቲ ብተደራረብቲ ፀገማት ዘይስኮን ህዝባ ግን 

ተቓሊሱ ዘቃልሶ ዳኣ ሳአነ እምበር፣ በደልን ወፅዓን ሕሙስ ምሕደራን ዝፈጠሩዎ ድሕረትን 

ድኽነትን ተሰኪሙ ኣሜን ኢሉ ክሓድርስ ከመይ ኣቢሉ?፡፡ ምኽንያቱ ንኣህዛብ ዓለም ዘገረመ 

ስልጣነ ኣክሱም ወኒኑ ዝነበረ፣ቅድምንኡ ብውሽጣውን ደጋውን ተፃብኦታት ዝተመንጠለ ምዃኑን፣

እቲ ዝተመንጠሎ ቅድምና ብሱል መሪሕነት እንተ ወኒኑ መሊሱ ከምዝዓትሮስ እንተይሓሰቦ ሓዲሩ 

ኣይፈልጥን፡፡ 

ስለዚ እውን ካብ ውድቀታት ቀዳማይ ወያነ ተሞኩሮ ሰኒቑ ብሳይንሳዊ ፖለቲካዊ ትንተና ተደጊፉ 

ካልኣይን ዕውትን ቃልሲ ዝወለዐ ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት. ህዝቢ ትግራይ ሓንጎፋይ ኢሉ ክቕበሎ ጊዜ 

ኣይወሰደሉን፡፡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መስመር ህ.ወ.ሓ.ት. ዓሲሉ ኣብ ዘካየዶ መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ 

ብዓሰርተታት ኣሻሓት ዝግመቱ መላምል ደቁ ተሰዊኦምን ሰንኪሎምን፡፡ ብሳላ መስዋእትን 

ስንክልነኦምን ካብ ሃገር ሓሊፉ ንኣህጉር መርአያ ዝኸውን ብምትእምማን ህዝብታት ዝፀንዐ፣ 

ብሕገ-መንግስቲ ሽካል ዝደልደለን ዝወረቐን ፌደራላዊ ስርዓት ተተኺሉ፡፡ ብውፅኢቱ  ድማ ካብ 

ሃገር ሓሊፉ ናብ ውልቀ ዜጋታት ዝሸርፍ ፍረ ምሕፋስ ተጀሚሩ፡፡ 

ሎሚ 

ከም ትግራዎት ብዝኸፈልናዮ ብገንዘብ ንዋትን ጥሪትን ዘይትመን መስዋእቲ ዝሓፈስናዮ ዓወት 

ኩለመዳያዊ እዩ፡፡ እቲ ቐንዲ ግን ካብ ቀልቀል ብርሰት ናብ ምርግጋፅ ሃለዋት ምምላስና 

መዳርግቲ የብሉን፡፡ ሳላ ፅንዓት ቃልስና ካብ ብርሰት ናብ ህላወ ተሰጋጊርና ኣብ ህንፀት እዛ ዓባይ 

ሃገር ብርኽ ኢሉ ዝረአን ክብርን ሞጎስን ዝግበኦን ኣበርክቶ ገይርና፡፡ 
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ዝነበርናዮ ብ 56.1% ዝግለፅ  ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነት፣ ተናቢብና ብዘካየድናዮ ተኸታታሊ ስራሕቲ 

ልምዓት  31.8 % ኣትሒትናዮ፡፡ ኣብ 2007 ዓ.ም ድማ ናብ 18% ትሕቲኡን ክነውርዶ መዓንጣና 

ሸጥ ኣቢልና ንሰርሕ ኣለና፡፡ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡን ምስ ካልኦት መሓዙቱ ማይን ፀባን 

ብምዃን እታ ብመዐቀኒ ቁጠባ ዓለም ኣብ ጭራ  ተሰሪዓ ጊባቦኣ ጥርሑ  ባዶ ፈኸራን ወደሳን 

ገዛእታ ተደሪራ ትሓድር ዝነበረት ኢትዮጵያ ን 24  ሃገራት ዓለም ቀዲማ ኣብ መበል 169 

ክትስራዕ ኣኽኢሉዋ ኣሎ፡፡ 

ስርዓት እዚ ኢኮኖሚ ፋሽሽት ደርግ ንነጋዳይ ልዕሊ 500 ሽሕ ብር ከየንቀሳቕስ ጥራሕ ኣይኮነን 

ብኻሌቱኡ ሓኒቑ ሒዙዎ ነይሩ፡፡  መጠን ዝሓለፎ ስርዓት ግብሪ ዘርጊሑ እውን መሊኡ 

ከምዘይወሳወስ ገይርዎ እዩ፡፡ ደርግ ዝዘርግሖ ምጣነ ግብሪ ንነጋዳይ ክሳብ 89% እንትኽውን፣ እቲ 

መንግስቲ ሰራሕተኛ ድማ ካብ’ታ ዝረኽባ እቶት ካብ 10---85% ሚእታዊ ክኸፍል ይግደድ ነይሩ፡

፡ እሞ ድማ እቲ መጠን ዝሓለፎ ግብሪ ተኣኪቡ ሸጓጉርቲ፣ኮሚደረ፣ ቆስጣ ሰላጣ፣ኣራንሺ፣ሙዝ፣

ማንጎ፣ፓፓዮ፣ኣፕል፣ ንዝፈርየሉ ሓፅቢ መአከቢ ማይ፣ ገዘፍቲ ፋብሪካታት ንዝንቀሳቐስሉ 

መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ ዓበይትን ናእሽቱን መካይን ካብ ናብን ወደባትን ከተማታትን ጅር 

ዝብላሉ ፅርግያ፣ ሓንጎላት ዝበልሕሉ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ጥዕና ደቂ-ሰባት ዝፍወሰሉ ትካላት ጥዕና 

ዝህነፅሉ ዘይኮነስ፣ መግዝኢ ሕቶ ሓርነት መሰልን ማዕርነትን ንዘልዓሉ ብዱላት መጨፍጨፊ 

ዝኸውን ቁምቡላታት መዐደጊ  ይውዕል ምንባሩ  ጓሂና ድርብርብ ይገብሮ፡፡ ሎሚ ምእካብ ግብሪ 

እቲ ዝውዕለሉ መዓላ ጥራሕ ዘይኮነስ ምጣንኡ እውን ብዘገርም መልክዑ ተመሓይሹ ኣሎ፡፡ ካብ 

ሰራሕተኛ መንግስቲ ይኹን ውልቀ፣ ዋላ እውን ካብ’ቲ ነጋዳይ ዝእከብ ግብሪ ማዕረ እዩ ካብ 10—

35% እዩ፡፡ ብኸምዚ ኣገባብ ብዝእከብ ግብርን ካልኦት ኣታዊታትን ኣብ’ዛ ሃገር ኣብ ዝሓለፉ 120 

ዓመታት ተራእዩ  ዘይፍለጥ ለውጢ ተመዝጊቡ ኣሎ፡፡  

መራሒ ፋሽሽት ስርዓት ደርግ ኮሎኔል መንግስቱ ሃ/ማርያም ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን 

ዘየባጨዎን ዘይተዛረቦን ዓዘራ ዳርጋ የለን፡፡ ምስ’ዚ ርእሰ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር ግን ሓንቲ ነጥቢ 

ምልዓል ኣገዳሲ እዩ፡፡ “..ትግራይ እታ ድሕርቲ ሽኽሚ ሃገር ኢትዮጵያ ንመዐደጊ ቾክ ዝኾን 

ግብሪ እኳ ዘይእከበላ..” ኢሉ ምንባሩ ብዘረብኡ ዝደመና ዓበና ንኣስና ንዝክሮ እዩ፡፡ እታ ከምዚ 

ዝኣመሰለ ግፍዒ ዝተዘረበላ ትግራይ ሎሚ ሳላ መስዋእትን ስንክልናን መላምል ደቃን ነቲ 

መስዋእትን ስንክልናን ዓሰርታት ኣሻሓት ንድሕሪት ከይምለስ ጥንኪሮም ዝቃለሱን ዘቃልሱን 

መራሕታን ምስላ ተለዊጡ እዩ፡፡ ዝሓለፈ ዓመት 2005 ዓ.ም ጥራሕ እኳ ልዕሊ 2 ቢሊዮን ብር 

እቶት ብምእካብ ካብ ጠቕላላ ወፃኢኣ 43% ሚእታዊ ሸፊና፡፡ ሎምዘበን ድማ ካብ ዝተፈላለዩ 

ፍልፍል ኣታዊታት 2.7 ቢሊዮን ብር ንምእካብ ተሊማ ትንቀሳቐስ ኣላ፡፡ እምበኣር እታ ብፋሽሽት 

መራሒ ስርዓት ደርግ ኮሎኔል መንግስቱ ሃ/ማርያም “ዋጋ መዐደጊ ቾክ ዝኸውን እትታ ዘይርከባ 

ዓዲ” ኢሉ ዝመደረላ ትግራይ ብቐንዱ ፍርያት ውፅኢት ቃልሳ ካብ ዝኾና ትካላት ትእምት 
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ንፌደራል ዝኸውን እቶት ብምኸፋል ካብ ክልላት ቀዳማይቲ ትስራዕ ኮይና፡፡ እዚ ብሉፅ 

ተግባራታ ሕዱር ቂም ዘሕበጦም ፀላእታ ብጩቕ ኢሎም ክዛረበሉ ኣይደልዩን፡፡ ይግዳስ ክንዲ 

ፍረ ኣድሪ ዝኸውን ኣበራታ ከክንዲ ሓርማዝ እናግዘፉ ሽማ ከህስሱ ክፍትሁ ምድሪ ይዓርቦም 

ኣሎ፡፡ 

ትግራይ ላዕላን ታሕታን ሃፍቲ እዩ፡፡ ካብተን 24 ብፀጋታት ወርቂ ዝልለያ ወረዳታት፣ ብፍላይ 

ኣብተን 21 ዓብዪ ሃፍቲ ወርቂ ከምዘሎ ጋህዲ ኮይኑ ኣሎ፡፡ ቅድሚ 20 ዓመት ሕልሚ ዝመስል 

ዝነበረ ሎሚ ዝድህሰስን ዝዕተርን ኮይኑ ኣሎ፡፡ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓማውቲ ዕዕሊ 61 

ኩንታል ወርቂ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ኣቐሪባ እያ፡፡ እዚ ሽኽ ሑሴን ዓሊ ኣላሙዲ ኣብ ክልል 

ኦሮምያ ብዘለዎም ኣብ ኣለሻ ማዕድን ወርቂ ዝተዋፈረ ትካል ብዘመናዊ መልክዑ ኣፍርዮም ናብ 

ማእኸል ዕዳጋ ወርቂ ሃገር ምስ ዘቕረብዎ ተነፃፂሩ ኣብ ካልኣይ ዝቕመጥ ኮይኑ፡፡ እቲ ካብ 

ክልልና ብባህላዊ መንገዲ ፈርዩ ንዕዳጋ ሃገር  ዝቐርብ ዘሎ ወርቂ ብዘበናዊ መልክዑ ምፍራይ 

እንትጅምር ክንድምንታይ ብበዝሕን ፅሬትን ከምዝፈሪ ካብ ብሕዚኡ ገሚትካ ትዓግብ፡፡ 

ብበፃሕቲ ሃገር ካብ ኣፍሪካ ቅድሚት ተሰሪዓ ዘላ ሃገረ ሞሮኮ እያ፡፡ በብዓመቱ ክሳብ 9 ሚሊዮን 

ዝግመቱ በፃሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ይውሕዙላ፡፡ ሃገርና ኢትዮጵያ ድማ  ብዩኒስኮ ዝተመዝገቡን 

ዘይተመዝገቡን ብርክት ዝበሉ መስሕባት ቱሪዝም ወኒና ብዋሕዚ በፃሕቲ ኣብ መበል 13 ትርከብ፡

፡ እቲ ኣዝዩ ዝገርም ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝኣትዉ በፃሕቲ ሃገር እቶም ዝበዝሑ ናብ ክልል 

ህዝብታትን ብሄር ብሄሰባትን ደቡብ እዮም ዝኸዱ፡፡ ኣብኡ ንዘለው ትኹላት እምኒ ጢያን 

ፍሉሓት ማያትን ንምርኣይ፡፡ እዚ ፅቡቕ ኮይኑ፣ ኢትዮጵያ ብሃፍቲ ቱሪዝም ኣዝያ እትፍለጥ 

ሃገርያ ክበሃል እንተኾይኑ ትግራይ ካብ ኩለን ክልልላት ንላዕሊ ብሃፍቲ ቱሪዝም ቅድሚት 

ከምትስራዕ ዘተሓተታት ኣይኮነን፡፡ ንምንታይ ዳኣ ዋሕዚ በፃሕቲ ይውሕድ ኣሎ? ነጋዶ ናብ’ዚ 

ዘፈር እዚ ገና ብስፍሓት ኣይኣተውን፣ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓት እውን ዝተርፍ ነገር ክህሉ 

እዩ፡፡ እዚ ኾይኑ ኣማራፂ ዕድላት ቱሪዝም ትግራይ  ሰብ ገንዘብ ዘይጠመቱዎ ዓውዲ ምዃኑ 

ክስመረሉ ይግባእ፡፡ ብሰንኪ እዚ  እቲ ክልል እውን ካብ’ዚ ዓውዲ እዚ ክእክቦ ዝግባእ እቶት 

ይእከብ የለን፡፡ 

መንግስቲ ዘፈር እቶት እቲ ክልል ንምስሳን እንትሓስብ ንነጋዶ ዝህቦ መተባብዒን ክንክንን ዝለዓለ 

እዩ፡፡ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ኣብ ዘፈር ንግዲ ኣካብነት ክራይ ገንጊኑ ስርዓት ኣልቦነት ነጊሱ 

ብመንገዲ ሕጊ ዝጓዓዙ ልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ከይዳኸሙ ብትኹረት ይሰርሕ፡፡ እቶት ምስሳን 

ንመንግስቲ ጎናጎኒ ቁጠባዉ ረብሕኡ ፖለቲካዊ ረብሕኡ ሸለል ዝበሃል ኣይኮነን፡፡ ኣብ’ዛ ሃገር 

ዝኒሀ መንግስቲ ልምዓታዊ መንግስቲ እዩ፡፡ ንልምዓታዊ መንግስቲ ቀንዲ ሓደግኡ ድማ ኣካብነት 
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ክራይ እዩ፡፡ ስለዚ ልምዓታዊ መንግስቲ ምእንቲ ሃለዋቱ ክብል ንኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት 

ክራይን ግዕዝይናን ኣትሪሩ ይቃለስ፡፡ መርአያ ክኸውን እውን ፅፍሩ ከሊኡ ይሰርሕ፡፡ 

ኣብ ክሊ እዚ ብኣቋራጭ መንገዲ ክህፍትሙ ብዝሓስቡ ኣዝዮም ዉሑድ ቁፅሪ ዘለዎም ነጋዶ 

ዘጋጥም ፀገማት ኣሎ፡፡ ንኣብነት ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት 70 ሆቴላት ክነስርሕ ብምባል ካብ 

ቀረፅ ነፃ ዝኮነ 307 ሽሕ ኩንታል ቴንዲኖ ዘእተው ነጋዶ፣ እቲ ቴንዲኖ ኣብ ማዕልኡ 

ኣየዋዕሉዎን፡፡ ናብ ዕዳጋ ኣውሪዶምዎ እሞ ድማ ብነፃ ቀረፅ ስለዝኣተወ ካብቶም ቀሪፆም 

ኣእትዮም ዋጋ ተሚኖም ዝሸጡ ነጋዶ ብዝተሓተ ዋጋ ብምሻጥ ዕዳጋ ዘሪጎምን ብርክት ዝበሉ 

ሕጋውያን ነጋዶ ክኸስሩ ገይሮምን፡፡ ካልኦት መዘነኦም ነጋዶ ክኸስሩ ካብ ምግባር ሓሊፎም 

ኣብቶም ክንሰርሖም ኢና ዝበሉዎም 70 ሆቴላት ክቑፀር ዝነበሮ ክኢላ ሓይሊ ሰብ፣ እቲ ዝተቖፀረ 

ሰብ ብዝረኸቦ እቶት ከማሓደር ዝነበረ ስድራ፣ ካብቶም ዝተሃነፁ ሆቴላት ዝግልገሉ ተጠቀምቲ 

በብዓመቱ ክእከብ ዝግበኦ ዝነበረ ብሚሊዮናት ዝግመት ብርን፣ብሓፈሻ ህንፀት ናይቶም ሆቴላት 

ናብ ክልልና ዝግበር ዋሕዚ ቱሪስት ኣብ ምውሳኽ ክህልዎ ዝግባእ ዝነበረ እጃም ማይ ንማይ 

ኣትሪፎምዎ እዮም፡፡ መንግስቲ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ንህዝብን ሃገርን ዘይሓሊ “ንዓይ ጥራሕ 

ይጥዓመኒ” ዝወለዶ ስሱዕ ቀይዲ በተኽ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ ንምእራሙ ተንቀሳቒሱ እዩ፡፡እቲ 

ምንቅስቓስ ድማ ክመሃር ድልው ዝኾነ ተማሂሩሉ እዩ፡፡ ስለዚ ነጋዶና ኣሰር ልምዓታውነት 

ብምስዓብ መንግስቲ ካብ’ቶም ልዕሊ 1200 ዝተፈላለዩ መደባት ንግዲ ኣለው ኢሉ ብምንፃር፣ 

እቶም ሓደ ሽሕ ዝኾኑ መደባት ንግዲ ወፃእተኛታት ነጋዶ ክኣትዉዎም ዝተኸልከለ እዩ ዝበሎ 

ዕድል ብምጥቃም ኣብ ህንፀት እዛ ትስፍውቲ ክልልን ሃገርን ግቡእኹም ክተበርክቱ ሓደራ ህዝብን 

መንግስትን ኣፅንዑ፡፡ ምኽንያቱ ካብ ዕቤት እዛ ትስፍውቲ ክልልን ሃገርን ብደረጃ ወፈያኹም 

ላዕለዎት ተጠቅምቲ ንስኹም ስለዝኾንኩም፡፡ 

ሃፍቲ ትግራይ ምዃኖም ብመፅናዕቲ ዝተነፀሩ ሓፂን ተንከፍ ማእድን፡ ወርቂ፣ ኮፐር፣ ዚንክ፣ ሊድ፣ 

ሓፂን፣ ኒከል፣  ማዕድናት ኢንዳስትሪ  ሲልካሳንድ፣ ግራፋይት፣ ላይምስቶን፣ ጂፕሰም ማእድናት 

ኮንስትራክሽን፡ እምነበረድ፣ ግራናይትግሪንስቶን ክተልምዑዎም ንዓኹም እዮም ዝፅበዩ ዘለው፡፡ 

አብ ክልልና ብዘሎ ሰፊሕ ሃፍቲ  እንስሳ  ፋብሪካ ቆርበት ሸባ  ኣብ መዓልቲ 6,000 ቆርበት ናይ 

ምፍራይ ዓቕሙ ናብ 1.8 ሚልዮን ጫማን 1.8 ሚልዮን ጓንትን ንምዕባይ ተሊሙ ኣሎ፡፡ 

ካልኦትኩምስ ኣብ’ዚ ዓውዲ’ዚ ኣቲኹም ተዓወትቲ ብምዃን ፍርያት ትግራይና ኣብ ዕዳጋታት 

ውሽጥን ወፃእን ዓብለቕለቕ ዘይተብልሉ ምኽንያት ኣሎ ድዩ? ቆሪፅኩም ናብ ስራሕቲ ምፍራይ 

እንተኣቲኹም ዘጋጥምኹም ፈተናታት እናመናናህኹም ደገፍ መንግስቲ ኣብ ጎንኹም ገይርኩም 

ኩሉ ይከኣለኩም እዩ፡፡   
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ነቶም ኣብ ክልልና ዘለው ፋብሪካታት ኣልመዳ ቴክስታይልን ማጋርመንትን፣ ፍርያት ጡጥን 

ተበሊፅኩምስ ኣብ ኣማራፂ ስራሕቲ ምፍራይ ንመዐሸጊ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፕላስቲክን ካርቶንን፣  

ምስራሕ ሞልጎም/Button/፣ ዚፕን/Zipper/ ፣ተለጣጢ ፕላስቲክ /Elastic band ክትሳተፉ 

ተመቻችይልኩም ዘሎ ዕድል ብውልቀን ብውዳበን ክትጥቀምሉ ክፉት እንድዩ ግዲ፡፡ 

ሓወልትታት ኣክሱም፣ ቤተ መቅደስ ይሓ  ልዕሊ 100 ካብ ሓደ እምኒ ዝተፈልፈሉ ውቑራት 

ኣብያተ ክርስትያን፣ መስጊድ ኣል ነጃሺ፣ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት፣ ኣርታዓለ-  ግድብ ተከዘ፣ ኣብ 

ዝሓለፉ ሰለስተ ዓማውቲ ብልዕሊ 102 በፃሕቲ ሃገር ተራእዮም እዮም፡፡ ትግራይ ናሕሳን 

ምድርቤታን ምችውቲ ንበፃሕቲ እያ’ሞ ልዕሊ እቶም ዝተጠቐሱ በዝሒ ዘለዎም ቱሪስታት ክመፁ 

ምእንቲ እትጥቀምሉ ቱሪዝም ማስተር ፕላን ተዳልዩልኩም ኣሎ፡፡  

ካብ መቐለ ሸኸት ኣፍዴራ ሰርዶ ኣቢሉ ናብ ጅቡቲ ዝወስድ 680 ኪ.ሜ ንውሓቱ መንገዲ መካይን  

ህንፀቱ 74%  በፂሑ’ሎ፡፡ ካብ መቐለ ብመኾኒ ያሎ ኣቢሉ ናብ ጅቡቲ ዝወስድ 708 ኪ.ሜ 

ንውሓቱ መንገዲ ድማ ህንፀቱ 90%  በፂሑ፡፡ ካብ ኣጉላዕ ሻይጉቢ ኣቢሉ ኣበዓላ/ሽከት ዝኣቱ 79 

ኪ ሜ ንውሓቱ ፅርግያ ህንፀቱ  50% በፂሑ፡፡ እዚ ህንፀት መንገዲ ንትግራይ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ 

ንወደብ ዝቐረበት ክትከውን ዝኽእላ እዩ እሞ ነጋዶና መራገፍቲ ፍርያት መርካቶ ካብ ምዃን 

ወፂኹም ብውልቀን ብፅምድን ኣቑሑታት ካብ ደገ እናምፃእኹም ንባዕልኹም ጠቒምኩም 

ህዝብኹምን ክልልኩምን ሃገርኩምን ጥቐሙ ዝብል ፃውዒት መንግስቲ ግባራዊ ንምግባር ካብ 

ብሕዚኡ ቅድመ ምድላው ወጋግኑ፡፡ 

ኣብ መቐለ ስራሕ ጀሚሩ ዘሎ ደረቕ ወደብ ብኣውርኡ ንዓኻትኩም ንምግልጋል እዩ፣ ትግራይ 

ብመንገዲ ባቡር ባዕላ ንባዕላን ምስ ማእኸል ሃገርን ምስ መጋቢ መንገዲ ወደብን ንምትእስሳር 

ዘኽእል መፅናዕቲ ተዛዚሙ ናብ ተግባር ክእቶ እዩ፡፡ እዚ ጋህዲ ቅድሚ ምዃኑ ግን ነጋዶና እታ 

ባቡር ምሕምባብ ምስ ጀመረትስ ካብ ደገ እንታይ ክፅዕና’የ ካብ’ዚኸ እንታይ ክልእኻ እየ ኢልኩም 

ሓሲብኩም ትዳለውሉ ጊዜ ሕዚ እዩ፡፡ 

ብሓፈሻ ኣቱም ዓበይትን ናእሽቱን ትግራዎት ሰብ ሃፍቲ መንግስቲ ትግራይ ኣብዞም ዝስዕቡ 

ዓውደ ስራሕቲ ተሳቲፍኩም ተረባሕቲ ክትኮኑ ብመፅናዕቲ ኣደጊፉ ፃውዒት ይገብረልኩም ኣሎ፡፡ 

እቶም ዓውድታት ስራሕቲ፣- 

ኣብ ሕርሻን ገፀር ልምዓትን  

 ኣብ ደጉዓን ወይናደጉዓን ዝለዓለ ዋጋ ዘውፅኡ ኣብ ምፍራይ ፣  

 ኣብ ልምዓ ሃፍቲ እንስሳ  ብስፍሓት ንምውፋር ዘኽእል ምችው ኩነታት ፣  



10 
 

 ኣብ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዳስትሪ ንምስታፍ ዘኽእል ምችው ባይታ ፣  

ኣብ ኢንዱስትሪ  

 ንሰደድ ዝኾኑ ፍርያት ዘፍርዩ ፋብሪካታት ምጥያሽ ፣  

 ካብ ወፃኢ ዝኣትዉ ፍርያት ኢንዱስትሪ ዝትክኡ ምፍራይ፣  

 ኣብ ምርግጋእ ዕዳጋ ውሽጢ ዓዲ  እጃም ዘለዎም ፍርያት ምፍራይ ፣ 

ኣብ ባህሊን ቱሪዝምን  

• ንበፃሕቲ ውሽጥን ደገን መዕረፊን መዘናግዒን ቦታታት ምስራሕን እኹል መጓዓዝያ ኣብ 

ምቕራብን ፣ 

• ምስሊ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ መደረኻት ዓለም ኣብ ምፍላጥ ፣ 

ኣብ’ቲ ንሰለስተ መዓልቲ ኣብ ከተማ ውቕሮ “ፅንሰ ሓሳብን ሕጋዊ ማዕቀፍን ስርዓት ግብሪ ክልል 

ትግራይ” ኣመልኪቱ ዝተውሃበ ስልጠና ዝተረኸቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን 

ክልል ትግራይ ኣይተ ብርሃነ ኣሰፋ መጠን ድኽነትና ዓሚዩቕ ምንባሩ ንምግንዛብ ሓደ ተዘክሮ 

ኣዋጊዖም ነይሮም፣ 

“…ቅድሚ 26 ዓመታት እዝክር’የ፣ብምሒር ሕሱም ድኽነት ብሓንቲ ነፀላ በብተራ ቤተክርስትያን 

ዝስዕሙ ሰብኣይን ሰበይትን ነይሮም፡፡…” 

ከምዚ ዝኣመሰለ ክትዛረቦ ዘሰክፍ ሕሰም ሓሊፍና፣ ካብ ብርሰት ናብ ህላወ ተሰጋጊርና ብዛዕባ 

ምጥራይ ንዋትን ገንዘብን ኣብ ንሓስበሉ ጊዜ በፂሕና ኣለና፡፡ ውፅኢት መሪር ተጋድሎና እዩ እሞ 

እንኳዕ ኣሐጎሰና፡፡ ዝኸድናዮ ብዙሕ እዩ፣ ካብ’ቲ ዝመፃናዮ ግን እቲ ክንበፅሖ እነማዓድዎ ርሑቕ 

እዩ፡፡ ነዚ እውን ኢና፡፡ ዘይምኖን ኩሉ ጊዜ ካብ መስመር ቃልሲ ንፃት እኳ ክንእለ ከምዘይግበአና 

ንምዝካር “ህዝባዊ ወያነና ነዊሕ መሪርን እዩ፣ዓወትና ናይ ግድን እዩ!!” እናበልና ወርትግ ንጭርሕ፡

፡ 

“ሽሕ ፈልፂ፣ መእሰሪኡ ልሕፂ፣” እዩ እሞ  እዚኹሉ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ብልሒ ኣመራርሓ 

ዘግሃዶ ለውጢ ምዃኑስ ንሓንቲ ካልኢት እኳ ክንጠራጠር ኣይግበአናን፡፡ እዚ ለውጢ ተጠናኺሩ 

ክቕፅል ድማ ሕሱም ፀላኢና ዝኾነ ድኽነት ኣምሪርና ብፅንዓት ከይንዋግኦ ዕንቅፋት ዝኾነና 

ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይን ግዕዝይናን ብኹለመዳዩ ኣምሪርና ክንምክቶ ግቡእ ኩልና 

እዩ፡ 
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