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ሀ/ሓፈሻዊ መእተዊ፡- 

ሃገርና ኢትዮጵያ ሰፊሕን ዓሚቑን ታሪኽ ዘለዋ ሃገር እያ፡፡ ዓለም ዘደነቑ ተፈጥሮኣዊን ሰብ 

ስራሕን መስሕባት ዝሓቖፈት ቀዋሚት መዝክር እያ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን፡፡ ትግራይን 

ካልኦት ከበብታት ሰሜን ኢትዮጵያን ድማ መርክቦ ዕድመ-ፀገብ ታሪኻዊ ቦታታት እዮም፡፡ 

ይሓ፣ ኣክሱም፣ ላሊበላን ጎንደርን ከምኡውን ኣዚዮም ብዙሓት ውቑር ኣብያተ ክርስቲያናትን፤ 

ኣብ ዓለምና ናይ መጀሚሪታ ስደተኛታት ሙስሊም ዘዕቖበት ሃገርና  መርኣያ ፍቕርን 

ሓልዮትን ዝኾነ ጥንታዊ መስጊድ ነጋሽን ዝሓቖፈ ናይ ታሪኽ ሃፍታም ከባቢ እዩ፡፡  
 

ናይ ታሪኽ ድርሳናት ከምዝሕብርዎ፤ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፣ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ፤ 

ኣብ እዋን ቀዳማይ ሚለኒየም ኣብቲ ዝለዓለ ጠርዚ ስልጣነ በፂሑ ምንባሩ ይፈለጥ፡፡ ኮይኑ ግና 

ብዝተፈላለዩ ወድዓውን ባዕላውን ምኽንያታት ንድሕሪት እናተጎተተ፣ ናይ ዓለምና ናይ 

ድኽነትን ጥሜትን ተምሳሌት ኾይኑ ፀኒሑ እዩ፡፡ ኣብ ኣዚዩ ዘስካሕክሕ ሕሱም ድከትን፣ 

ሕማምን ሞትን ከምዝነበረ ሓደ ኣብነት ጥራሕ ምጥቃስ እኹል እዩ፡፡  

“እዚ ህዝቢ እዚ ‹ህዝቢ ትግራይ› እኮ ፃዕራም ህዝቢ እዩ፡፡ ጀግና ህዝቢ እዩ፡፡ ኮይኑ ግና 

ሰኣን ውሕሉል ኣመራርሓ፣ ሰኣን ድጋፍ ቴክኖሎጅን ዘመናዊ ሕርሻን፣ . . . ብዓይንና 

እናረአናዮ ከም ቆፅሊ ይረግፍ ኣሎ፡፡ ንሓደ ከማይ ዝበለ ህዝባዊ ተቓላሳይ ካብዙይ ዝኸፍአ 

መሪር ሓዘን የለን፡፡ ዝቃለሰሎም ዘለኹ ህዝብታት እኮ ይሃልቁ እዮም ዘለዉ፡፡ ኣብ ሂወተይ 

ብዙሓት ዘሰኩኑ ፀገማት ተሳጊረ እየ፡፡ ከምዙይ ዝበለ መሪር ሓዘን ግና ገጢሙኒ 

ኣይፈልጥን!” ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣብ 77 ዓ/ም ካብ ዝተዛረቦ ተቖንጢሩ ዝቐረበ 
 

ካብዙይ እንመሃሮ ዓብይ ቁምነገር እንተሃለወ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰኣን 

ግቡእ ድጋፍን ሰኣን ዴሞክራሲያዊ ምሕደራን ኣብ ሕሱም ድኽነትን ግዳይ ዝተፈላለዩ 

ዝተፈላለዩ ሕማማትን ድንቁርናን ኮይኑ፤ ኣብ ድቕድቕ ፀልማት ተሸሚሙ ምንባሩ እዩ፡፡ 

ስለዝኾነ ድማ ከም ሰብ መጠን እውን እንተኾነ ብሂወት ንምንባር ኣፀጋሚ ኣብ ዝኾነሉ 

ኩነታት በፂሑ ምንባሩ ናይ ቀረባ እዋናት ተዘክሮ እዩ፡፡ ንመብዛሕትና ድማ ወለድና 

ከምዝብልዎ “ንቐባራይ ዶ የርድእዎ” ሙኻኑ ርዱእ እዩ፡፡ 
 

ዘረባና ንምሕፃር ኣብ መጨረሻ እዋናት ዘውዳዊ ስርዓት ሃይለስላሰ ብዝተወለዐ ህዝባዊ ናዕቢ፤ 

ነቲ ዝተፈጠረ ወድዓዊ ኹነታት ዝመርሕ በዓል ዋና ብዘይምንባሩ ዳግም ተኾሊፉ እዩ፡፡ 

ጊዝያዊ ወትሃደራዊ ጉጅለ ደርግ ነቲ ዝነበረ ናይ 1966 ዓ/ም ህዝባዊ ናዕቢ ብሓይሊ 

ከምዝጨወዮ ጋህዲ ኮይኑ፡፡ ሻቡ ንሻቡ ድማ ደብድብ ርገፅ ግዛእ (ደርግ) ብዝብል መሃይማዊ 

መምርሒ ክቡር ሂወት ደቂ ሰባት ብኣልማሚት ብዘይፍርዲ ብምጭፍጫፍ ጎደናታት ኢትዮጵያ 

ብደም ንፁሃት ዜጋታት ጨቀየ፡፡ ኣብ እዋን ቀዳማይ ወያነ (1936 ዓ/ም)፤ ህዝቢ ትግራይ ሰኣን 

ባዕላዊ ኩነታት (መሪሕ ውድብ) ዘምለጦ ዕድል ዳግም ከይምንጠል ከም መንጠሪ ተጠቒሞም 
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ነዙይ ኩነታት እዙይ ብዝግባእ ዘስተውዓሉ ውሑዳት ደቂ ህዝቢ ድማ ዝተደጎለ ሓዊ 

ከምዘየቀሃመ፤ የግዳስ ባርዕ ኾይኑ ንኹሎም መድሕርሐርትን ድሕረታቶምን ክልብልቦም 

ከምዝኽእል ብኣጋ ኣሚቶም ብ11 ለካቲት 1967 ዓ/ም ኣብ ደደቢት ርችት ሓርነት ንህዝቦም 

ኣበሰሩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ድማ ህዝቢ ከም ህዝቢ ፅላል፣ ዕርድን ዋልታን ብሙኻን ሓንጎፋይ 

ኢሉ ተቐቢሉዎም፡፡ 
 

ኣብ መጀመርታ ብስርዒት ደረጃ ማሕበር ገስገስቲ ብሄረ ትግራይ (ማገብት) ተባሂሉ ዝፍለጥ 

ዝነበረ ሕቡእ ምንቅስቓስ፣ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ (ተሓህት) ኢሉ ብረት ኣቕኒዑ፣ 

ኣብ መወዳእታ ድማ መስመሩ ኣፃፊፉ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ብዝብል ጎሊሁ 

ወፂኡ፡፡ ሓፂር ክበሃል ኣብ ዝኽእል እዋን ድማ ምስ ካልኦት ውፁዓት ኢትዮጵያውያን 

ብሙኻን ቀላፅሙ ጠሚሩ ከም መጠን ህወሓት/ኢህወደግ እናገበለን እናተኾለዐን ኸይዱ፡፡ 

ኣንፃር ኩለም መድሐርሐርትን ድሕረታትን ተቓሊሱ፤ ድሕሪ ናይ 17 ዓመታት መሪር ደማዊ 

ኩናት ድማ ነቲ ገዚፍ ሰራዊትን ኣፅዋርን ደርግ ደምሲሱ ተዓዊቱ፡፡ ካብ ፈለማ ኣትሒዙ ኣብ 

ማኒፌስቶኡ ኣቐሚጡ፣ ስርዓት ሓንፂፁ ነዞም ልዕል ክብል ዝተገለፁ ማሕበራዊ ፀገማት ካብ 

ሱሮም ብምምሓው፤ ኣብ ክንድኦም ድማ ባዕሉ ወናንን ተጠቃምን ዝኾነሉ ዴሞክራሲዊ 

ስርዓት ንምትካል በቒዑ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፅላል ህወሓት/ኢህወዴግ ዓሲሉ ብረቱ ኣቕኒዑ 

ዝተቓለሰሉ እቲ ሓደ ቀንድን ቁልፍን ምኽንያት ጥዕንኡ ባዕሉ ዘውሕሰሉን ኣብ ቀረብኡ 

ዝሕከመሉ ፍትሓዊ ስርዓት ጥዕና ምትካል እዩ ነይሩ፡፡ ሕዚኸ ኣበይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ዝብል 

ሕቶ ቀፂልና ብዓለም ለኻዊ መለክዕታት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና፡፡  
 

ኣብዚ ፈታኒ እዋናት እዙይ፤ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ህዝቢ ተወዲቡ እታ መተካእታ ዘይብላ 

ክብርቲ ሂወቱ እንከይሰሰዐ ገቢሩ፤ ንዝነበረ ድቕድቕ ፀልማት ብድሙቕ ዓወት ተኪኡዎ እዩ፡፡ 

ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ናይ 17 ዓመታት መሪር ብረታዊ ቓልሲ፤ ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕታት 

ተፈፂሙዎ እዩ፡፡ ዓድታት ተቓፂሉ፣ ህዝቢ ከም ህዝቢ ብፀሓይ ቀተሪ ብነፈርቲ ተጨፍጪፉ፣ 

ኣማኢት ኣሸሓት ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ኣካሎም ሰንኪሉ፣ ህይወት ዓሰርተታት ኣሸሓት መላምል 

ደቁን ኣያታቱን ኸፊሉ፣ ኮታስ ንምግላፁ ዘስደምም ታሪኽ ፈፂሙ፡፡ ምእንተ እቲ ኽቡር ዕላማን 

ባህግታቱን፡- ከም ሰብ መጠን ሰብኣዊን ዴሞክራሲዊን መሰሉ ንምዕታር፤ ፖሊቲካዊ ስልጣኑ 

ናብ ኢዱ ንምእታው፣ ምእንተ ምርግጋፅ ዕቤትን ብልፅግናን! 
 

ህወሓት ካብቶም ኣብ መወዳእታ 60ታት ዝነበሩ ገስገስቲ ኢና በሃልቲ ሓይልታት ነጢራ ከም 

ሓፂን ብሓዊ ተፈቲና፣ ህዝቢ መሪሓ ዓወት ክትዓትር ዝኸኣለት ግና ናይ ባዕላ ታሪኻውን 

መሰረታውን ቁልፊ ምኽንያታት ስለዝነበሩዋ እዩ፡፡ ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ወድዓዊ 

ኩነታት ህዝቢ ትግራይ/ኢትዮጵያ ምስ ዓለማውን ዞባውን ኩነታት ብምንፃር ምስ እወናዊ 
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መድረኻት ዝዛመድ ቅኑዕ መስመር ፖለቲካዊ ፕረግራም ሰለዝሓንፀፀት እዩ ነይሩ፡፡ ምስ እዙይ 

ተተሓሒዙ ድማ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ሙሉእ ዘይጉዱል ድጋፍ፣ ልባዊ ፍቕሪ ህዝብን 

ሰለ ዝወነነት እዩ፡፡ ህወሓት ግና እዙይ ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ ብልጫኣ፡፡ ህወሓት ወያናይነቱን 

ህዝባውነቱን ዝሕልወሉ ውሽጠ ወድባዊ ዴሞክራስያውን ትካላውን ኣሰራርሓታት 

ሰለዝጨበጠት እውን እዩ ነይሩ፡፡ “መስመር እዩ ሓይልና፤ ህዝቢ እዩ ሓይልና ወይከ 

ኣይንሰዓርን!” ዝብል ጊዜ ዘየህስሶ ተለላ ግጥሚ ውድባዊ መዝሙር እውን ሓያልነት መስመርን 

ህዝባዊነት ህወሓትን ብተግባር ዘመስከረ ዘልኣለማዊ ሓቂ እዩ፡፡  

ተጋዳላይ ኣበበ ተ/ሃይማኖት (ጀቤ) ከምዝሕብሮ ሚስጢር ዓወት ህወሓት ካብ ፍትሓዊነት 

ዕላማኣ እዩ ዝፍልፍል፡፡ እዚ ዕላማ ምስ ኣብ ውድብ ዝነበረ ንባዕልኻን ህዝብኻን ምእማንን 

ቀፃሊ ተምሃራይነትን (learning organization) ምዃን ተደሚሩ ነቲ ዓወት ከም ዘምፀኦ 

ይገልፅ፡፡ “መስዋእቲ፣ መሃዛይነትን ፀዋርነትን ህዝቢ ትግራይ ድማ ወሳኒ ነይሩ” ይብለና፡፡ 
 

ስለዝኾነ ድማ እነሆ ሎሚ ሃገርና ኢትዮጵያ ናብቲ ንቡርን ዝግበኣን ቦታኣ ንኽትምለስ 

ብፍጥነት ኣብ ምግስጋስ ትርከብ፡፡ ኣዚዩ ሓደጋኛን ቅልውላው ኣብ ዘይፍለዮን ከባቢ ቀርኒ 

ኣፍሪካ እናሃለወት፤ ንባዕላ ሰላም ዘዕሰለትን ንኻልኦት ሃገራት ዝተረፈትን ብሕታዊት ሃገር 

ኮይና ኣላ፡፡ ኣብ ተኸታተልቲ 13 ዓመታት ብማእኸላይ ከባቢ 10% ዕቤት ኢኮኖሚ ዘረጋገፀት 

ሃገር፣ ዳርጋ ኩሎም ዝተቐመጡ ሸቶታት ልምዓት ሚለንየም ዘሳኸዐት ሃገር፣ ኣብ ኣፍሪካ 

ቀዳመይቲ ካብ ዓለም ራብዐይቲ ኣብ ምኽባር ሰላም እትዋፈር ሃገር፣ ካብ ዓለም ብርክት ዝበለን 

ቀፃልነት ዘለዎን ስደተኛ እተዕቁብ ዛላ ቀዳመይቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ኮይና ኣላ ሃገርና 

ኢትዮጵያ፡፡ ውድብ ህወሓት/ኢህወዴግ እውን ከም ቀደሙ መስመሩ ካብ ሓደ ምዕራፍ ናብቲ 

ክልእ ምዕራፍ እናፅረየ፤ ወለዶታት እናተክአ ኣብ ውዑይ ምህዋር ለውጢ ይርከብ፡፡  

 

ለ/ ኩነታት ጥዕና ትግራይ ኣብ እዋን ሰለስተ ዝተፈላለዩ መንግስታት፡- 

ዝኾነ ይኹን ስርዓት ፖሊቲካዊ መዕቀኒኡ ሕገ-መንግሰቲ እዩ፡፡ ሃገርና ኢትዮጵያ ንቑፅሪ 

ዝኣክል ኣርባዕተ ሕገ-መንግስቲታት ሪኣ እያ፡፡ እቶም ክልተ ሕገ-መንግስቲታት ዋርድያታት 

ዘውዳዊ ስርዓት ሃይለስላሰ ንክኾኑ ፍፁማዊ፣ ሰማያዊን ዘልኣለማዊን ፊውዳልነት ኣብ 

ኢትዮጵያ ንምንጋስ ብ1923 ዓ/ምን፤ ብ1948 ዓ/ምን ዝተደንገጉ ሰነዳት እዮም ኔሮም፡፡ እቲ 

ሳልሳይ ድማ ንስርዓት ወትሃደራዊ ምልኪ ተባሂሉ ብ1980 ዓ/ም ዝተኣወጀ ሕገ-መንግሰቲ 

ኢህድሪ ኮይኑ ኣብ ተግባር እንከይወዓለ ሓመደ-ድበ ደርግ ኣርኪብዎ፡፡ ኣብዞም ብባህሪኦም ፀረ-

ህዝቢ ዝኾኑ ሰነዳት ብዛዕባ ጥዕና ይኹን ካልኦት ማሕበራዊ ግልጋሎታት ዝሓንፀፁዎ ዝኾነ 

ይኹን ፕሮግራም ኣይነበረን፡፡ [(1983 ዓ/ም) የኢትዮጵያ ሕገ-መንግስት 1923-1983፣ ኢንተር 

አፍሪካ ግሩፕ፣ ልዩ እትም ቁ1]፡፡ እቲ መበል ራብዓይን ሕዚ ኣብ ተግባር ዘሎን ድማ ሕገ-
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መንግስቲ ኢፌዲሪ እዩ፡፡ እዚ ሕገ-መንግስቲ እዙይ ንፈለማ ጊዜ ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ 

ምንጋጋ ገዛእቲ ደርብታት ፈልቂቑ ንህዝቢ ዘጨበጠ፤ ማዕርነት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብዘይ 

ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ዘረጋገፀ፣ ካብ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ነፃ ዝኾነ ሴኩላር ሕገ-መንግስቲ 

ሙኻኑ ብሰብ ሞያታት እቲ ዓውዲ ተረጋጊፁ እዩ፡፡ [የኢትዮጵያ ሕገ-መንግስት ረቂቅ ሐምሌ 

30፣ 1986 ዓ/ም፣ ኢንተር አፍሪካ ግሩፕ] 

ብተግባር እንተሪኢናዮም ድማ እዞም ሰነዳት ዘርኢዩና ሓቅታት ንሱ እዩ፡፡ ኣብ እዋን ኣጋ 

ምውዳቕ ስርዓት ሃይለስላሰ /1964 ዓ.ም/ K.F. Schaller and Kuls W (1972) Ethiopia: 

Geo-medical Monograph series 3. Springer verlag. Berlin. ከምዝሕብሮ ኣብ ኢትዮጵያ 

ዝነበራ ጠቕላላ በዝሒ ሆስታላት 79 ኮይነን እተን 17 ድማ 650,000 ህዝብታት ወይ ከዓ 

ኣፍቲ ሽዑ እዋን ዳርጋ ርብዒ በዝሒ ህዝቢ ትግራይ (2,307,000) ኣብ ዝነበራ ከተማ ኣዲስ 

ኣበባ እየን ኔረን ይብል፡፡ ከምኡ ድማ 15 ኣብ ሃረርጌ፣ 13  ኣብ ኤርትራ ዝተደኮና ነይረን፡፡ 

ኣብ ትግራይ ግና ኣዚዩ ብዘሕዝን ኩነታት 4 ሆስፒታላት ጥራሕ ዝነበራ ኾይነን ንሳተን ድማ 

ኣብ ከተማታት ዓድዋ፣ መቐለ፣ ዓድግራትን ኣኽሱምን /ህንፀታ ዘይተመለአት/ እየን ነይረን፡፡ 

ኣብተን 4 ሆስፒታላት ዝነበረ ጠቕላላ በዝሒ ዓራት 195 ጥራሕ እዩ ነይሩ፡፡ ተደሚረን ክንዲ 

ሓንቲ ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ሙኻነን እዩ፡፡ ዓድዋ ሆሲፒታል ጥራሕ እንተሪኢና 

ኣብዚ ሕዚ እዋን 110 ዓራት ኣለዋ፡፡ ካብዚአን ብተወሳኺ ሽም ጥራሕ ዝሓዛ 7 ጣብያታት 

ጥዕና (መቐለ፣ ኣኽሱም፣ ሽረ እንዳስለሰ፣ ዓብዪ ዓዲ፣ ማይጨው፣ ውቕሮን ዓድግራትን) 

ነይረን ይብል እዚ ልዕል ክብል ዝተጠቐሰ ዝተሓተመ ፍልፍል ሓበሬታ፡፡ 

ኣብዘን ትካላት ጥዕና ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰብ ሞያታት ምስ እንርኢ ድማ ካልእ መስደመም ኢና 

እንዕዘብ፡፡ ወግዓዊ ፀብፃብ ኤጀንሲ ማእኸላይ ስታትስቲክስ ኢትዮጵያ (CSA 1970 Statistical 

Abstracts p.179) ብግልፂ ከምዘነፅሮ ካብቶም ኣፍቲ እዋን ዝነበሩ 320 ሓኻይም እቶም 6 

ጥራሕ እዮም ኣብ ትግራይ ይሰርሑ ነይሮም፡፡ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ካልኦት ሰብ ሞያታት 

ጥዕና ድማ 9 መኮንናት ጥዕና፣ 12 ነርስታት፣ 13 ተቖፃፀርቲ ፅሬትን 26 ድሬሰራትን ኔሮም 

ይብል፡፡ ብድምር 66 ሰብ ሞያታት ጥዕና ን2.3 ሚልዮን ህዝቢ ሙኻኖም እዩ፡፡ ኣብዚ ሕዚ 

እዋን ደሚርካ ክንዲ ሲሶ ናይ ሓንቲ ሆስፒቲል ሙኻኑ እዩ፡፡ ኣብ ዓድዋ ሆስፒታል ጥራሕ 

እንተሪኢና ኣብዚ ሕዚ እዋን 3 ስፔሺያሊስት ሓኻይምን 6 ጠቕላላ ሓኻይምን ሓዊሱ 148 

ሰብ ሞያታት ጥዕና ኣለዉ፡፡ 

ኣብ እዋን ብረታዊ ቓልሲ ከም ሓደ ክፍሊ ኮይኑ ዋሕስ ህዝቢ ትግራይ ሙኻኑ ብተግባር 

ዘመስከረ ፕሮግራም ጥዕና ህወሓት [መምርሒ ክፍሊ ሕክምና ህወሓት 1975 ዓ/ም]፤ ኣብ 

እዋን ስግግር መንግስቲ ድማ ፖሊሲ ጥዕና ኾይኑ ጎሊሁ ወፂኡ እዩ፡፡ [የኢትዮጵያ የሽግግር 

መንግስት የጤና ፖሊሲ 1985 ዓ/ም]፡፡ ሕንብርቲ ናይቲ ፖሊሲ ድማ ምርግጋፅ ዋንነት 
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ሕ/ሰብ፣ ፍትሓዊ ተጠቃምነት፣ ተበፃሕነት ሓፋሽ፣ ምስፋን ዴሞክራሲዊነትን ዘይምእኹል 

ምሕደራን ስርዓት ጥዕና ዘካተተ እዩ፡፡ እዚ ፖሊሲ እዙይ ህዝብና በብደረጅኡ ተጠቃሚ 

ግልጋሎት ጥዕና ዝኾነሉ ባይታ ዘንፀፈ፤ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ በፂሓቶ ዘላ ብዓለም 

ለኻዊ ትካላትን መሓዙት ልምዓትን ልዑል ናእዳ ዝረኸበ ዓወታት ሽቶ ልምዓት ጥዕና 

ሚለኒየም ንኽርከብ ዘኽኣለ ኣካል ናይቲ ሴኩላር ሕገ-መንግሰቲ ኤፌዲሪ ሙኻኑ ዘየላጢ ሓቂ 

እዩ፡፡ እስካብ ሕዚ ድማ ኣብ ስራሕ ይርከብ፡፡ ኣብ ቀረባ እዋን ከዓ ምስ ጭቡጥ ምዕባለ ሃገርና 

ብዝተዛመደ መልክዑ ተሓንፂፁ፤ ምስ ህዝብን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ስለዝተመኸረሉ ዝያዳ 

ማዕቢሉ ንኽፀድቕ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ይርከብ፡፡ 

ፖሊሲ ጥዕና ሃገርና ኢትዮጵያ (1985 ዓ/ም) ናይ ባዕሉ መፈፀሚ ስትራተጂታን መምርሒታን 

ወፂኦምሉ ናብ ተግባር ምስተሸረፈ ድማ ኣብ ዝሓፀረ እዋን፣ ብዙሓት ወገናት ኣይከኣልን 

ንዝበሉዎ ተግባራት ኣዋዲዱ፤ ባዕሉ ንባዕሉ ተመጋጋቢ ዝኾነ ኣንፈታት ብምሕንፃፅ፣ ምስ 

ላዕለወት ትካላት ትምህርቲ ብምውህሃድ ሕ/ሰብ ዝጠልቦም ሰብ ሞያታት ጥዕና ብምስልጣን 

ርእይ ለውጢ ተመዘጊቡ እዩ፡፡ 

ብመሰረት እዚ ፖሊሲ ጥዕና ሃገርና ትግራይ ኣበይ እያ ዘላ ዝብል ሕቶ ምምላሱ ኣገዳሲ እዩ፡፡ 

እዚ ፖሊሲ እዙይ ኣብ ኢትዮጵያ 3 ተመጋገብቲ ብርክታት ግልጋሎት ጥዕና ከምዝህልዉ 

ይድንግግ፡፡ እቲ ናይ መጀመሪታ ብርኪ መሰረታዊ መባእታ ጥዕና ኾይኑ ኣስታት 25,000 

በዝሒ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ከባቢ 1 ጣብያ ጥዕና ምስ 5 ኬላታት ጥዕና  ክህነፃ ብምግባር ህዝቢ 

ግልጋሎት ጥዕና ብቐረብኡ ክረክብ ዝኽእለሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ፡፡ ደረጃ ብደረጃ ድማ ኣብቲ 

ናይ 20 ዓመታት (1988-2007 ዓ/ም) እስትራተጂ ልምዓት ጥዕና ከምዝተቐመጠ ኣስታት 

100,000 በዝሒ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ከባቢ፤ 1 መባእታዊ ሆስፒታል ክህሉ ከምዝግበኦ የነፅር፡፡ 

እቲ ኻልኣይ ብርኪ ድማ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኮይኑ ከም ናይ መጀመርታ ሪፈራል ኮይኑ 

ዘገልግልን ንኣስታት 1,000,000 በዝሒ ህዝቢ ዝሸፈነን ይኸውን፡፡ እቲ ሳልሳይን ዝለዓለን 

ብርኪ ሪፈራልን ድማ ስፔሺያላይዝድ መሰልጠኒ ሆስፒታል ኮይኑ ንኣስታት 5,000,000 ህዝቢ 

ዘገልግል እዩ ይብል፡፡ 
 

ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ 712 ኬላታት ጥዕና ኣለዋ፡፡ እዘን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጣብያታት 

ዝተሃነፃ ኬላታት ጥዕና እዚኣትን ብማእኻላይ ቁፅሪ ብ2 ደቂ ኣነስትዮ ሰራሕተኛታት ጥሙር 

ጥዕና እናተመርሓ ሕ/ሰብና ብዘይ ምንም ክፍሊት ብነፃ ደቁ ዘኽትበለን፣ ዓሶ ካልኦት ወሰንቲ 

ሕማማትን ዝሕከመለን፣ ኣዶታት ግልጋሎት ቅድመ ወሊድ ዝረኽባለንን ካልኦት ብርክት ዝበሉ 

ስራሕቲ ምንቃሕን ምውዳብን ዝሳለጠለን፣ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ንዝኾነ ፀገም ጥዕና ድማ ናብ 

ጣብያ ጥዕና ብምልኣኽ ተቐራሪበን ዝሰርሓሉ ኩነታት ዝፈጠራ ዓይኒ ህዝቢ ዝኾና ትካላት 

እየን፡፡ ከምኡውን 224 ጣብያታት ጥዕና (ማእኸላት መባእታዊ ክንንክ ጥዕና)፣ 16 ሓፈሻዊ 
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ሆስፒታላትን 1 ስፔሽያላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታልን ኣብ ስራሕ ይርከባ፡፡ ሆሰፒታል ኣክሱም 

ድማ ናብ ደረጃ ስፔሽያላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ንምዕባይ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም  ስምምዕ 

ተገይሩ ናብ ስራሕ ተኣትዮ ኣሎ፡፡ ካልኦት 19 መባእታዊ ሆስፒታላት ድማ ኣብ ከይዲ ምህናፅ 

ይርከባ፡ ካብዚኣተን ድማ ማያኒ ሸራሮ፣ ኮረም፣ ሓውዜን፣ የጭላን ራማን ግልጋሎት ጥዕና 

ኣብ ምሃብ ይርከባ፡፡ እዞም ኣሃዛት እዚኣቶም ዘርኢዩና ዓብዪ ቁምነገር ኣሎ፡፡ ሽፋን ተበፃሕነት 

ግልጋሎት ጥዕና ክልል ትግራይ ብቲ ዝተቐመጠሉ ፖሊሲን ትልሚን መሰረት ካብቲ 

ዝተተለመሉ ጊዜ ቐዲሙ ከምዝተሳኸዐ ዘረጋግፁ ጥረ ሓቅታት እዮም፡፡  
 

እዘን ልዕል ክብል ዝረአናየን ትካላት ጥዕና ፅሬተንን ዝህበኦ ግልጋሎትን ከመይ ይረጋገፅ ኣሎ 

ዝብል ነጥቢ እውን ብውነ ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ፡፡ ፅሬት ግልጋሎት ጥዕና ዝረጋገፀሎም ሳይንሳዊ 

መንገድታት ኣለዉ፡፡ እቲ ቀንድን ቁልፍን ቁምነገር ልዕል ክብል ከምዝተገለፀ ብፖሊሲን 

ስትራተጅን ስታንዳርድ ክህልወን ምግባር እዩ፡፡ ኣድላዪ ዘበለ ቀረብ በቲ ዝተቐመጠT 

ስታንዳርድ ምቕራብ እዩ፡፡ ብቐፃሊ ከዓ ህዝቢ ባዕሉ ዝመርሐን ህዝባዊ ትካላት ሙኻነን 

ምርግጋፅ እዩ፡፡ ህዝቢ ከምቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቓልሲ ዝነበሮ ውዑይ ተሳትፎን ካብኡ 

ብዝዛየደን መልክዑ ከም ብሌን ዓይኑ ይንከባኸበን ኣሎ፡፡ እዘን ትካላት እዚኣተን ናይ ባዕለን 

ቦርድ ኣለወን፡፡ እቶተን ይእክባ፣ የመሓድራ፣ ፀገማተን ምስ ህዝቢን መንግስትን እናዘተያ 

ይፈትሓ፡፡ ለይትን ቀትርን ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓት ኣብ ዓመት 365 መዓልቲ ብዘይ ዕረፍቲ 

ዝሰርሑ ብመሰረት ፖሊሲን እስታንዳርድን ዝተመደቡ ሰብ ሞያታት ኣለዉወን፡፡ ኣብዘን 

መንግሰታዊ ትካላት ዝሰርሑ ጥራሕ ወሲድና (ውልቂ ትካላት ከይሓወሰ) ልዕሊ 180 

ሓኻይም፣ 25 ሰብ ሞያ ሃንደበታዊ መጥባሕቲ (ማስተርስ)፣ ልዕሊ 3,600 ነርስታትን 887 

መዋልዳንን ሓዊሱ ብድምሩ ልዕሊ 13,000 ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣለዉ፡፡ ካብዚኦም እተን 61% 

ዋዕሮታት ጥዕና ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እየን፡፡ ንኹሉ ግዱስን ቅኑዕን ወገን ዘኹርዕ ኣሃዝ እዩ፡፡ 

ልዕል ክብል ዝተገለፀ ሓበሬታ ሰብ ሞያታት ኣብ ትግራይ ከም ሪፈራል ኮይኑ ግልጋሎት ጥዕና 

እናሃበ ዝርከብ ዓይደር ስፔሽያላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ኣይሓውስን፡፡ ኣብ ዓይደር 

ሆስፒታል ጥራሕ ተምሃሮ ከይሓወሰ ልዕሊ 1000 ሰብ ሞያታት ጥዕና ዘለዉ ኾይኖም 

ካብዚኦም 99 እስፔሻሊስት ሓኻይም፣ 74 ሓፈሻዊ ሓኻይም፣ 440 ነርስታትን 25 መዋልዳን 

እዮም፡፡ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝነበሮ ዳርጋ ባዶ መበገሲ ተላዒሉ ሳላ ቓልሱ ኣብዚ ዘደንቕ 

ለውጢ ምብፅሑ ኣዝዩ ዘኹርዕ ፍፃመ እዩ፡፡ 

ኢንቨስትመንት ጥዕና ኣብ ትግራይ እውን ካልእ ዘሕጉስ ዜና ኣለዎ፡፡ ኣብ ትግራይ ብሐፈሻ፣ 

ኣብ መቐለ ድማ ብፍላይ፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ ቐፂላ እታ ዝለዓለ ምናልባሽ እውን ብሕታዊት 

ከተማ ወናኒት ብርክት ዝበሉ ውልቀ ትካላትን ስፔሽያሊስት ሓኻይምን ሙኻና ይፍለጥ፡፡ ፀጋ 

ጥዕና ማሕበር ውልቀ ትካላት ጥዕና ትግራይ ከምዝሕብሮ ኣስታት 1042 ሰብ ሞያታት 
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ዝሓቖፋ ልዕሊ 500 ውልቀ ትካላት ጥዕና ንህዝቢ ትግራይ ግልጋሎት ጥዕና እንዳሃባ እየን፡፡ 

ካብዚኦም እቶም 19 ሓኻይም (7 ስፐሻሊስት ሓኻይም፣ 2 ሓፈሻዊ ሓኻይም፣ 10 ሓካይም 

ስኒ)፣ 218 ነርስታት፣ 393 ሰብ ሞያ ፋርማሲን 149 ላበራቶሪ ቴክኒሻን ይርከብዎም፡፡ ብርክት 

ዝበሉ ሰብ ሞያታት ጥዕና ድማ ናብ በዓል ሃፍቲ ተሰጋጊሮም ዝተማለአ ግለጋሎት ዝህባ 

ሓፈሻዊ ሆስፒታላት ሃኒፆም ንባዕሎም ተረቢሖም ንህዝቦም እውን ኣማራፂ ግለጋሎት ጥዕና 

እናሃቡ ይርከቡ፡፡ ብሓቂ ድማ ክምስገኑ ይግበኦም፡፡ ናብ ካልኦት ዝማዕበላ ሃገራት ተሰዲዶም 

ንውልቆም ዝሓሸ ሂወት ምምራሕ እናኸኣሉ፣ ኣብ ዓዶም ኮይኖም ብዙሓት ብድሆታት ሰጊሮም 

ንህዝቦም ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ ሃርበኛታት ልምዓት እዮም፡፡ እዙይ ድማ ቅድሚ ብሃገር 

ደረጃ ብዕሊ ምፍቃዱ፣ ብክልል መንግስትን መሪሕ ውድብ ህወሓት/ኢህወዴግን ካብ 1984 

ዓ/ም ጀመሚሩ ብውልቆም ሰሪሖም ንህዝቦም ንኽረብሑ ብዝተመቻቸወሎም ጥጡሕ ባይታ 

ሙኻኑ ርዱእ እዩ፡፡ 

ካብዙይ ብተዋሳኺ ኣብ ትግራይ 3 ዩኒቨርሲታትን 2 ብክልል መንግስቲ ዝመሓደራ ኮሌጃት 

ጥዕናን ኣለዋ፡፡ ካብዙይ ብተወሳኺ ልዕሊ 9 ውልቀ ጥዕና ሳይንስ ኮሌጃትን እውን ይርከባ፡፡ 

ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ምስ እዘን ትካላት እዚኣተንን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን 

ብምትሕብባር ብርክት ዝበሉ ሓደሽቲ ሰብ ሞያታት ጥዕናን ዓቕሚ መዕበዪ ስልጠናታትን 

እናሃበ ይርከብ፡፡ ፍሉይ ጠመተ ዘድልዮም ሞያታት ከም ዝተዋደደ ሃንደበታዊ መጥባሕቲ፣ 

ሚድዋይፍሪ፣ ኣነስተዝያ (መደንዘዚ ዝህቡ ሰብ ሞያታት ጥዕና)፣ ሰራሕተኛታ ጥሙር ጥዕና 

ቤተ ሰብ፣ ሰብ ሞያታት ጥዕና ስነ-ኣእመሮ ብሰፊሑ ኣብ ምስልጣን ይርከብ፡፡ 

ናይዞም ዝተጠቐሱ ነጥብታ ድምር ውፅኢት ብኣንፃር ሽቶ ናይዚ ሚለኒየም እንተሪኢናዮ ድማ 

ብጀካ ላዕለወት ሓኻይም፣ ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝተቐመጠ ታሕተዋይ ስታንዳርድ ዓለም 

ለኻዊ ሽቶ ብኣጋ ምስኻዕ ተኻኢሉ እዩ፡፡ ፃዕቒ በዓል ሞያ ጥዕና ምስ በዝሒ ህዘቢ ብዓለም 

ለኻዊ መዕቀኒ ብማእኸላይ 2.3 ሰብ ሞያታት ን1000 ህዝቢ እንትኸውን ከም ትግራይ ድማ 

ናብዚ ስታንዳርድ ዝተቐራረበ ኣሃዝ 2.1 ሰብ ሞያታት ጥዕና ን1000 ህዝቢ በፂሕና ምህላውና 

ናይ ዓወትና ህያው ምስክር እዩ፡፡ እዚ ፃዕቒ (ጥምርታ) ሰብ ሞያን በዝሒ ህዝብን ትርጉሙ 

እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክለዓል ዝግበኦ ነጥቢ እዩ፡፡ እቲ ዝተቐመጠ ዓለመለኻዊ መዕቀኒ 

ብምስኻዕና፣ ኮሎም ትሕቲ ሓደ ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ስለዝኽተቡን እንተሓሚሞም ድማ 

ብህፁፅ ስለዝሕከሙን ካብ ዘየድሊ ሕማን ሞት ተናጊፎም እዮም፡፡ ኣብ 1992 ዓ/ም ብሂወት ኣ 

ዓመት ይወለዱ ካብ ዝነበሩ 1,000 ህፃናት እቶም 166 ገና 5 ዓመት እንተይመልኦም ይሞቱ 

ነይሮም፡፡  እዚ ኣሃዝ እዙይ ኣብ 2007 ዓ/ም ናብ 45 ክወርድ ክኢሉ እዩ፡፡ ሎሚ ልዕሊ 70% 

ኣዶታት ኣብ ትካል ጥዕና ይወልዳ፡፡ ኣምቡላንስ ይቐርበለን፣ ምስ ሓረሳ ድማ ንገዘአን 

ትመልሰን፡፡ ሳላ ቓልሰን ብዘፍረየኦ ሃፍቲ ከዓ፣ ኣዶታት በመርበብ ሓንቲ ንሓሙሸተን ብኣዶ 
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30ን ተወዲበን ባዕለን ኣብ ትካል ጥዕና ከይተረፈ ግዒተንን ፈትፊተንን ይቃመሳ ኣለዋ፡፡ 

ስለዝኾነ ድማ ሞት ኣዶታት ኣብ 1992 ዓ/ም ካብ ዝነበሮ 871 ኣብ 100,000 ሓራሳት ሎሚ 

ናብ 266 ወሪዱ እዩ፡፡ እዞም ኣሃዛት እዚኣቶም ሸቶ ልምዓት ሚለንየም ብእዋኑ ምስኻዑ 

ዘረጋግፁ ጥረ ሓቅታት እዮም፡፡ ሎሚ ሕማም ፀለውታ፣ ኣልምሲ፣ ንፍዮ ይኹን ትኽትኽታ፣ 

ለበዳ ሕማም ዓሶ ይኹን ኣንቅፂ ነበራያ ነበረ ኣብ ዝኾነሉ እዋን በፂሕና ኢና፡፡ [CSA: EDHS 

2000, EDHS 2005, EDHS 2011, Mini EDHS 2014, and UNDP Country Report 

2014, L10K Study April 2015] 

ምሽጥር ናይዞም ልዕል ክብል ከም ኣብነት ዝተቖርሑ ዘደንቑ ዓወታት ከዓ ግለፂ እዩ፡፡ ሳላ 

እቲ ውሕሉል መሪሕነት ህወሓት/ኢህወዴግ ትማልን ሎምን፣ ሳላ እቲ ክቡር መስዋእትነት 

ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ውፁዓት ኢትዮጵያውያንን፣ ሳላ እቲ ለይትን ቀትርን ከይሰልከየ 

ብዝለዓለ ተወፋይነት ንህዝቡ ዘገልግል ዘሎ ህርኩት ሰራሓተኛ ጥዕና ከምዝኾነ ግልፂ ክኸውን 

ይግባእ፡፡ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ባዕሉ ዋንነቱ ኣረጋጊፁ ዝመርሐንን ዝንካባኸበንን ህዝባዊያን 

ጥካላት ጥዕና ብምዕንባበን ዝተዓተረ ዓወት ስለዝኾነ ሓደ ጊዜ ጥራሕ ዘይኮነስ ተደጋጊሙ 

ክንገርን ብኣግባቡ ከስነድን ግድን እዩ፡፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘሎ ጭቡጥ ፍፃመታትን ሕሉፍ 

ጉዕዞ ህዘቢ ትግራይን ምውድዳር ናይ ሰማይን መሬትን ኣፈላላይ እንተኾነ እውን ታሪኽና 

ስለዝኾነ ግና እቲ ሓቂ ከምዘሎ፣ ብሓደ ሓደ ናይ ገዛእ ረብሐኦም ዝተምንጡሉ ውልቀ ሰባትን 

ጉጅለታትን እንከይተሸራረፈ፣ ናብ ሓዱሽ ወለዶ ክመሓላለፍ ጠቓምን ኣገደስን ዋኒን ኩሉ 

ሕ/ሰብ እዩ፡፡ ምእንተዙይ ድማ ህወሓት ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ምስ ዝነበረ 

ጭቡጥ ኩነታትን ዓቕምን ዘስፋሕፈሐቶም ህዝባዊ ትካላት ጥዕና፣ ዘፍረየቶም ውፉያት 

ሓኻይምን ነዚ ሕዚ ብሃገር ለኸ ዝረአ ዘሎ ስርዓት ጥዕና ዘውረሰቶ  ውሕሉል ተሞክሮን 

ዝድህስስ “ጉዕዞ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ግልጋሎት ጥዕና ትግራይ (1957 – 2007 ዓ/ም)” 

ብዝብል ርእሲ ዝተፅሓፈ መፅሓፍ ኣብ ከይዲ ሕትመት ስለዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ መንበብቲ 

ቅቐርብ እዩ፡፡ እዚ መፅሓፍ እዙይ ብርክት ዝበሉ ቁመነገራት ዝሓዘለ ረዚን ሰነድ ስለዝኾነ 

ኩሎም እቶም ጥረ ሓቅታት ኣብኡ ክንረኽቦም ኢና፡፡ 

ኮይኑ ግና ምስ ባህግን ደረጃ ዕቤት ሃገርናን ተኣሳሲሩ፤ ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕቤትን 

ትራንስፎርሜሽንን ንኽፍፀሙ ዝተተለሙ ዓበይቲ ዋኒናት ኣለዉ፡፡ ጠለብ ህዘቢ ንምምለእ 

ተወሰኽቲ ህንፃታትን ክፍልታትን ምስራሕ፣ ሰብ ሞያታት ጥዕና ብዓይነትን ብዝድለ መጠንን 

ምስልጣንን ምምዳብን፣ ከምኡውን ትካልት ጥዕና ናይ ውሽጢ እቶተን ክሳብ ዘደንፍዓ ብናውቲ 

ሕክምናን ኣፋውስን ብቐፃሊ ምድጋፍ ከምዘድሊ ተኣሚኑሉ ብዕቱብ እናተሰርሓሉ ይርከብ፡፡ ነዚ 

ብኣግባቡ መሪሕኻ ናብ ቀፃሊ ዓወት ንምሽግጋር ድማ ሎሚ እውን ከም ቀደሞም መንግስትን 

ውድብ ህወሓት/ኢህወዴግን ዘስርሕ ትልሚ ሓንፂፆም ኣብ ውዑይ ተግበራዊ ስራሕ ተፀሚዶም 
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ይርከቡ፡፡ ሎሚ ኾነ ፅባሕ ፈተኽ ዝብል ዕጥቂ የለን እሞ ቃልና ቃል ስዋኣትና እዩ ክንብል 

ንፎቱ፡፡ 

ሐ/ መጠቓለሊን ሓፈሻዊ ሪኢቶን፡- 

ህዝቢ ትግራይ ኣንፃር ኩሎም መድሐርሕርትን ኩሎም ዓይነት ድሕረታትን ተቓሊሱ እዩ 

ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ መዋእል በፂሑ፡፡ ብዙሓት ውሽጣውን ግዳማውን ብድሆታት እውን መኪቱ 

እዩ፡፡ ኣያታትናን ኣባሓጎታትናን ኣማኢት ሕሱማት ዓመታት ኣሕሊፎም እዮም፡፡ እነሆ ሕዚ 

ሳላ እቲ ዝተኸፈለ ክቡር መስዋእቲ፤ ህዝቢ ትግራይ እፎይ ኢሉ ሰላማዊ ኣየር ዘተንፈሰለን 

ኣዚየን ሒደት ዓመታት ተረኺበን ኣለዋ፡፡ ድሕሪ ወራር ሸዓብያ እንተሪኢናዮ ድማ ካብ 15 

ዓመታት ኣይበዝሓን፡፡ ነዛ ዝተረኸበት ሰላም ንምዝራግ ሎሚ እውን ከም ቀደሞም ንህዝቢ 

ትግራይ ነንርእሱ ከናቑቱ ድቃስ ስኢኖም ዝሓድሩ ንናይ ውልቆም ረብሓ ጥራሕ ጠጠው ዝበሉ 

ውሑዳት ውልቀ ሰባትን ጉጀለታትን ንዕዘብ ኣሎና፡፡  

ናይዙይ መርኣያ ዝኾኑ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣንፃር ህወሓትን ኣንፃር ህዝቢ ትግራይን 

ዘቕነዐ ብሚዲያታት ኣቢሎም ቅሉዕ ወፍሪ ጠቐነ ካብ ዝኸፈቱ ሓደ ኣይተ ዳዊት 

ገ/እግዚኣብሄር እዮም፡፡ ካፍቶም ሚዛኖም ዝሰሓቱ መደራጉሓትን ብደዐታትን ዝተወሰኑ 

ንምጥቃስ ዝኣክል “ህዝቢ ትግራይ ነዚኣ ድዩ ተቓሊሱ?” ፣ “ህዝቢ ትግራይ ጀግና ኣይኮነን!” ፤ 

“ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ዘላቶ መማሪፂ ወይ ክብ ወይ ግብ እያ! - Either make it or break it” 

ዝብሉ ውልቃዊ ስምዒታት ዝሓዘሉ መዕነውቲ ሓሳባት ይርከቡዎም፡፡ ካብዙይ ሓሊፎም እውን 

ናብ ደረጃ ውልቀ ሰባትን ወረዳታትን ዘቕንዑ ኣዚዮም ዝወረዱ ሪኢቶታት ክዛረቡ ሰሚዕና፡፡ 

ከም ውልቀ ሰብ ናይ ምዝራብ መሰሎም ሕሉው ስለዝኾነ ንምንታይ ተዛረቡ ኣይበሃልን፡፡ 

ብፍላይ ሃነፅቲ ሪኢቶታት እንተኾይኖም ድማ ኩሉ ጊዜ ተደለይቲ እዮም፡፡ ናብ ዓወት 

ስለዘብፅሑ፡፡ መዕነውቲ ሪኢቶታት ግና ከም ሽሞም ዕንወት እዩ ውፅኢቶም፡፡ 

ናይዚ ፅሑፍ ቀንዲ መልዕኽቲ ነዞም ውለቀ ሰብ መልሲ ንምሃብ ዝዓለመ ኣይኮነን፡፡ መልሲ 

ድማ ካብ ህዝቢ እዩ ክኸውን ዘለዎ፡፡ እቲ ትኽክለኛ ሚዛናዊ ፍርዲ ወሃቢ ህዝቢ ስለዝኾነ፡፡ 

ህዝቢ ትግራይ ብሽሙ ንዝሽቅጡ ትምክሕተኛታትን ምስ ድሑር ኣተሓሳስባታቶም ኣዕሚቑ 

መትህተ ታሕቲት ካብ ዝቐብሮም ውዒሉ ሓዲሩ እዩ፡፡ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለዉ መሰረታዊ 

ፀገማትን ብድሆታትን ነቒሱ ዝፈትሖም ካብ መሰረታዊ ባህሪኡ ብዝነቐለ ህዝባዊ ወገናውነት፣ 

ህወሓት/ኢህወዴግ ከምዝኾነ ህዝቢ ኣንዳዕዲዑ ይፈልጥ እዩ፡፡ ብተግባር ስለዝረኣዮ፡፡ ኩሎም 

መድሐርሐርቲን ሓይልታት ትምክሕትን ሓደ ካብ ዝገበሩዎም ባህሪያት፣ ህዝቢ ንባዕሉ 

ዘርብሖን ዘየርብሖን ከምዘይፈለጥ ጌርካ ምቕራብ፣ ኣነ እየ ዝፈልጠልካ፣ ኣነ እየ ዋሕስካ፣ ኣነ 

እባ እዚኣ ክተኹበልካ ኣናበልካ ምድሃልን ብደዐታት ምንዛሕን እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ እታ 
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ዝደልያን ዝምነያን ዝነበረ መንገዲ ዓወት ሳላ ቓልሱ ጨቢጡዋ እዩ፡፡ ዘስርሕ ፖሊሲ፣ መንገዲ 

ዓወት ዝኾነ ቅኑዕ ስትራተጂ ልምዓት፣ ፈታዊ ልምዓትን ሰላምን ዝኾነ ህዝባዊ መንግስቲ 

ብገዛእ ርእሱ ብካርዱ መሪፁ ተኺሉ እዩ፡፡ እቲ ዝተረፈ ዓለም ዘደንቕ ፍፃመታት ልምዓት ግና 

ብደመ-ረሃፁ እዩ ዘዕውቶ ዘሎ፡፡  

ኣብ መዳይ ጥዕና እንተወሲድና፣ ቅድም ክብል ከምዝተገለፀ ወናኒ ናይዘን ዕንቁታት ትካላት 

ትዕና ባዕሉ ህዝቢ እዩ፡፡ ናይ ህዝቢ እንበር ናይ መንግስቲ እትበሃል ትካል ጥዕና የላን፡፡ ካብ 

ምስረሐን ኣትሒዙ ቦታ ኣዳሊዩ፣ እምንን ጃህያን ቀሪቡ፣ ጉልበቱን ገንዘቡን ወፊዩ፣ ብቐፃሊ 

ድማ መዕደጊ ናውቲ ሕክምናን ኣፋውስን ኣተኣኻኺቡ፣ ብዝመረፆም ኣባላት ቦርድ የመሓድረን 

ኣሎ፡፡ ዛጊድ እውን ብመድሓኒት ዓርሰን ኪኢለን፣ ብሚሊዮናት ዝቑፀር ገንዘብ ዝዓቖራ ብርክት 

ዝበላ ትካላት ጥዕና ኣለዋ፡፡ መንግስቲ ድጋፍ ጥራሕ እዩ ዝህብ ዘሎ፡፡ ፖሊሲን መምርሕን 

ይሕንፅፅ፣ ዓበይቲ ህንፃታት የስርሕ፣ ሰብ ሞያታት ጥዕና ይምድብ፣ ናውቲ ሕክምናን 

ኣፋውስን ይድጉም ድማ ዓቕሚ በዝፈቐደ መጠን ሎ፡፡ ዝተረፈ ግና ብመሰረት ፖሊሲ ሃገርን 

ህዝቢ ዝወነኖ ስራሕ እዩ፡፡ 

“ወይ ክብ ወይ ግብ” ዝብል ሓላፍነት ዝጎደሎ ፃውዒት ህውከትን ዕንውትን ግና ኣዚዩ ሓደገኛ 

ዝኾነ ሕማም መንሽሮ /ካንሰር/ ሙኻኑ ንኹሉ ደላይ ሰላም ግልፂ ክኾነሉ ይግባእ፡፡ ህዝቢ 

ትግራይ ነታ ብመሪር ቃልሱ ዝረኸባ ሰላምን ሃዋህው ልምዓትን ንምዝራግ ምስ ሓይልታት 

ትምክሕቲ ወጊንካ ህዘቢ ትግራይ ዳግም ድም ክኸፍል ዝዕድም ሓደገኛ ኣካይዳ እዩ፡፡ ታሪኽ 

ከምዝሕብሮ ህዝብታት ደም ከፊሎም ተቓሊሶም ንበለል ዝተርፉን፤ ሃገራት ሰላም ይኹን 

ልምዓት ምስፋን ተሳኢኑወን ህዝበን ንግዳይ ቅልውላውን ስደትን ዝተዳርገ ሃገራት ውሑዳት 

ኣይኮናን፡፡ ናይዞም ግዱስ እየ በሃሊ ወገን ሪኢቶ እውን እንተኾነ ውፅኢቱ ካብዙይ 

ኣይሓልፍን፡፡ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ይኹን ካልእ ቢሮክራሲታት ፀገም እንተገጢሙዎም፣ እሂን 

ምሂን ብምባልን ናብ ሕጊ ብምቕራብን እዩ ክፍታሕ ዝኽእል እንበር እንባ ሒዝካ ንህዝቢ 

ብምድሃልን ካብ ሓቂ ዝረሓቑ በለካ ለኽዐካ ወረታት ብምንዛሕን ዋላ ሓንቲ ፍረ ክርከቦ 

ኣይኽእልን፡፡  

ኣብ ምስፍሕፋሕ ጥዕና ሕ/ሰብ፣ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ውልቀ ሰብ ሃፍትን ዕዙዝ ተራ እዮም 

ዝፃወቱ ዘለዉ፡፡ ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ኮረምን ኣብ ሸራሮን ዝተሃነፁ ደረጅኦም ዝሓለዉ 

ሆስፒታላት ምጥቃስ ይከኣል እዩ፡፡ ካፍተን ኣብ ከተማ ዓድዋ ዘለዋ ክለተ ጣብያታት ጥዕና 

እውን እታ ሓንቲ /ኣፀደማርያም ጣብያ ጥዕና/ ብግዱስ ወገን ተሰሪሓ እያ ንህዚቢ ዓደዋ 

ተወፊያ፡፡ ሆስፒታል ዓድዋ ብዘይ ምንም ሰኸፈትን ሕፍረትን ኣብ ስርዓት ሃይለስላሰ ዝሓሸት 

ነይራ ተባሂሉ ብኣይተ ዳዊት ዝቐርብ ዘሎ ነበረያ ነበረ እውን እቲ ፍርዲ ንህዝቢ ከተማ ዓድዋ 

ክንሓደጎ ንፎቱ፡፡ እቲ ጀነሬተር፣ ላውንድሪ መሽን፣ ሓኪም ወዘተ ወዘተ የብሉን እናተብሃለ 
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ዝቐረበ ዘረባ ግና ካብ ሐቂ ዝረሓቐን ኣብ ጭቡጥ ሓበሬታ ዘይተበገሰን ሙኻኑ ግልፂ እዩ፡፡ 

ንዘይፈልጥ ሰብ ናብ ዘይኮነ ስምዒት ንምእታው ኮነ ተባሂሉ ዝተፍሓሰ ካልእ ፖሊቲካዊ ዕላማ 

ዘሎዎ እንተዘይኮይኑ፤ ኣባ ባይታ ወሪድካ ዝረአን ነቶም ቦርድ ሓቲትካ ዝረጋገፅን ሓቂ ግና 

ኩሎም እቶም የለዉን ዝተብሃሉ ነገራት ኣብ ቦትኦም ምህላዎም ክንገልፅ ንፎቱ፡፡ ሆስፒታል 

ኣድዋ ፅበት ክፍልታ ከምዘጋጠሞ ስለዝፍለጥ፤ ምስ ጠለብ ህዝቢ ብዝመጣጠን መልክዑ 

ንምምሕያሽ፣ እምነ-ኩርናዕ ተነቢሩሉ ብስታንዳረድ መሰረት ንኽህነፅ ተተሊሙ ከምዘሎ ኩሉ 

ዝፈልጦ ሓቂ እዩ፡፡ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ናብ ስራሕ ክኣቱ እዩ፡፡ 

ኣብ መወዳእታ መንብብቲን ሰማዕትን ከስተውዕሉዎ ዝግባእ ሐደ ቁም ነገር ኣሎ፡፡ ኣብ እዋን 

መስፍናዊ ስርዓት ሃይለስላሰ ሆስፒታል ዓድዋ ትኹን ካልኦት ሆስፒታላት ትግራይ/ኢትዮጵያ 

ንህዝቢ ኣይኮናን ዘገልግላ ዝነበራ፡፡ የግዳስ ኣብ ውሱናት ከተማታት ተዶኪነን፣ ንውሑዳት 

ዓቀይቶት፣ ስድርኦምን ሓሻኽሮምን ተባሂለን ዝተሰርሓ ምንባረን መዛግብቲ ታሪኽ ሰኒዶምዎ 

እዮም፡፡ ህዝቢ ዓድዋ እውን ኣብ ሆስፒታል ዓድዋ ተግልጊሉ ካብ ሕማምን ሞትን ይድሕን 

እንተነይሩ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ዝምስክሮ ሓቂ ኾይኑ፤ ኩላትና ኣፍቲ ቦታ ተወሊድና ዝዓበናን 

ፊደል ዝቖፀርናን ድማ ኣፀቢቕና ንፈልጦ እና፡፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዓድዋ ዘላዋ 6 

ጣብያታት ጥዕና ሓዊስካስ ይትረፍ፤ ክንዲ ርብዒ እተን ኣብ ከተማ ዓድዋ ዘለዋ 2 ጣብያታት 

ጥዕና እውን ዘይትፀሪ ዝነበረት ሆስፒታል ዓደዋ፤ እሞ ድማ  ናይ ውሑዳት ፊውዳላት 

መገልፈሊት ምንባራ እናተፈለጠ ወጢጥካ ወጣጢትካ ስምዒት ሓደሓደ ዝኸሰሩ ሓይልታት 

ትምክሕቲ ንምስሓብ ዝተሃቀነ ከንቱ ፈተነ ካብ ሙኻን ሓሊፉ ዝኾነ ይኹን ሓቃዊ መሰረት 

ከምዝይብሉ ክነረጋግፅ ንፎቱ፡፡ ህዝቢ ዓድዋ ግና ንምንታይ ክመዝተቓለሰን ሳላ ቓልሱ እንታይ 

ከምዝተረብሐን ነጋሪ ዘድልዮ ኣይመስላናን፡፡ ዝተረፍዎ ረብሓታቱ ድማ ሕዚ እውን ብቓልሱ 

ኣብ ጎድኒ ውድቡ ወድብ ህወሓት/ኢህወዴግ ኮይኑ ከምዘሳኸዖም ንፃት እውን እንተኾነ ጥርጥር 

ይብልናን፡፡  

ዘለኣለማዊ ክብርን ሞገስን ንሰማእታት! 

ዓወት ንሓፋሽ! 

ነሓሰ 4፣ 2007 ዓ/ም  


