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ክፍሊ ክልተ

ብዘመን ወያነ ትግራይና ለሚዓ ዶ ኣይለምዐትን

ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘመን ወያነ ከፊኡዎ፣ ጥዕና

ግልጋሎት ሲኢኑ፣ ፅሬት ትምህርቲ ስኢኑ፣ ማይ ፀሚኡ፣ ወዘተ ብሓፈፃ ህዝቢ

ከፊኡዎ መሪርዎ እዩ ዘሎ ኢሎምና፡፡ እሞ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ

እንታይ ይመስል? ምስ ናይ ጃንሆይ ስርዓት ገዲፍና ኣብ ቀዳማይ ትልሚ

ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ህዝቢ ትግራይ እንታይ ረብሓታት ረኺቡ ዝብል

ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ቅንጭብ ቅንጭብ ኣቢልና እስኪ ንርአ፡-

ኣብ ዝሓለፉ 24 ዓመታት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ትግራይና ኣብ ዘመና ሪኣቶ

ዘይትፈልጥ፣ ንዓለምና ዘደነቐ፣ ቅልጡፍ፣ ህዝቢ በቢደረጅኡ ተጠቃሚ
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ዝገበረን ቀፃልነት ዘለዎ ልምዓት ኣረጋጊፅና ኢና፡፡ ኢትዮጵያ ወይከዓ

ትግራይና ለሚዓ ክንብል ከለና ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ወይ ከዓ ኣብ መቐለ

ዘለዉ ህንፃታት ብምቑፃር ጥራሕ ኣይኮነን፡፡ ለሚዕና እንትንብል፡-

 ብጃንሆይ ጊዘ ህዝቢትግራይ ከይመሃር ተፈሪዱዎ፣ ደቂ መሳፍንቲ

ጥራሕ ዝመሃርሉ ዝነበረ ጊዘ ብቃልሲ ተለዊጡ ሐዚ ልዕሊ ርብዒ

(25%) ህዝቢ ትግራይ ኣብ መኣዲ ቤት ትምህርቲ ክርከብ ስለዝገበርና

እዩ፣

 ናብ ዩኒቨርሲቲታትን ኮሌጃትን ዝኣቱ ዝነበረ ብኣማኢት ዘይቑፀር

መንእሰይ ሐዚ ሳላ ወያነ ናይ ትግራይና ጥራሕ ብዓሰርተታት ኣሻሓት

ዝቁፀር መንእሰይ ናብ ዩኒቨርሲቲታትን ቴክኒክን ሞያን በቢዓመቱ

ክስልጥን ብምግባርና እዩ፣

 ዋላ ሓንቲ መሰልጠኒ ማእኸል ዘይነበራ ትግራይና ሐዚ ሳላ ወያነ

ሰለስተ ዩኒቨርሲቲታትን ልዕሊ 100 ናይ ግልን ናይ መንግስትን

ኮሌጃትን መሰልጠኒ ማእኸላትን ክትውንን ስለተገበረ እዩ፡፡

 መንገዲ መዓልቲ ተጓዒዙ ማይ ዝሰቲ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ቀረባኡ ማይ

ክረክብ ብምግባር ጊዜኡ ክቁጥብን ናብ ልምዓት ከዙሮን ብምኽኣሉ፣

ዝስተ ማይ ሽፋን ኣብ 2002 ዓ.ም. 54%  (ኣብ ገጠር 50% ኣብ ከተማ

65%) ዝነበረ ኣብ 2006 73%  (ኣብ ገጠር 70% ኣብ ከተማ 88%)

እንትበፅሕ ሐዚ ድማ ኣብ 2007 መወዳእታ ብማእኸላይ 93% ክበፅሕ

ብምግባርና እዩ፣

 ብቀለልትን ከበድትን ሕማማት ዝረግፍ ዝነበረ ህዝቢ ዓርሱ ክከላኸልን

ካብኡ ዝሓለፈ ከዓ ኣብ መረበቱ ናይ ጥዕና ኬሌታት ብምጥያሽ

ክሕከምን ጥዕናኡ ክሕሎው ምግባርን ብምኽኣልና እዩ፡፡
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 ሞት ኣዴታትን ኣብ 1998 ዓ.ም. ኣብ 100 ሽሕ ብሂወቶም ዝውለዱ

ህፃናት 653 ኣዴታት ዝሞታሉ ዝነበረ ሐዚ እዚ ናብ 266 ምቅናስ

ብምኽኣልና እዩ፡፡

 ገባርና ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ክውንን ብምግባር መፍረይነትና ካብቲ

ዝነበሮ 7 ሚልዮን ኩንታል ናብ 38 ሚልዮን ኩንታል ክበፅሕ

ብምግባርና እዩ፡፡

 ናብ ሕድሕድ ጣብያ መንገዲ ብምስራሕ ኣንቡላንሳት ክኣትዋን ጥኑሳት

ኣብ ሕክምና ክወልዳ ብምግባርና እዩ፣ በቲ ፅርግያ ፍርያት ገባር ናብ

ዕዳጋ ክበፅሕ ብምግባርናን ናይ ትራንስፖርት ተበፃሒነት

ስለዘስፋሕናዮ እዩ፡፡

ለሚዕና እንትንብል ፀላእን ፈታውን ዝመስከሮ ንዝሓለፉ 12 ዓመታት

ብማእኸላይ 11% ዕብየት ብምምዝጋብና እዩ፡፡ ዓመታዊ ነብሲወከፍ ኣታዊና

ካብ 100 ዶላር ናብ 700 ዶላር ክበፅሕ ብምግባርና እዩ፡፡ ፍልፍል መረዳእታ

ሰነድ ገምጋም 1ይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ክልል ትግራይ፡፡

እቲ ሓቂ ከምቲ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሄር ኣብ ቃለ መሕትቶም ዝበልዎ ‘‘ህዝቢ

ትግራይ ሰኣን ሰላምን ሰኣን ኣርሒቁ ዝርኢ መራሒን ክትቅየር

ኣይከኣለትን’’ ዘይኮነስ፣ ትግራይና ዋላውን ኢትዮጵያ ሳላ ቅኑዕ መስመራት

ውድቡ ህወሓት/ኢህወዴግ፣ ሳላ በሊሕን ኣርሒቁ ዝጥምት ኣመራርሓ

ውድቡን፣ ሳላ ውፉይ ኣባል ውድብን፣ ሳላ ሁርኩት ሰራሕተኛን ህዝብን ኣብ

ፈጣን ጉዕዞ ትራንስፎርሜሽን ትሕፀን ኣላ፡፡

እሞ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ነዚ ደኣ ከመይ ገይሩ ምርኣይን ምስትውዓልን
ኣብዩዎም? ብሱሩ ኸ ደርባዊ ቦታኦም ኣበይ እዩ?

ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር እዚ ዝኒሀናዮ ስርዓትስ ከመይ ገይሩ ምስ ናይ ጃንሆይ

ስርዓት ይወዳደር? ንነገሩ ሓቆም ብጃንሆይ ጊዜ መሳፍንቲ ናይ ሽዋ እምበር
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ናይ ትግራይ መሳፍንቲን ተውሳኾም ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ዶ

በዲሎምዎም እዮም ኢሎም ብምጅማሮም ኩሉ ተወዲኡ ደርባዊ ቦታ ኣይተ

ዳዊት ገ/ሄር ኣብ ተርፍመረፍ ዘውዳዊ /ፊውዳል ሙኳኑ ባዕሎም ብንፁር

ኣቐሚጦምዎ ኣለው፡፡ ካብ ተረፍ መረፍ መሳፍንቲ እንታይ ዶ ትፅበ ኢኻ?

መሳፍንቲ እኮ ህዝቢ ዝብልዎ ነቲ ናይ ባዕሎም ዘመድ ኣዝማድ እምበር ንቲ

ህዝቡ ደኣ ዓዃይን ከም ሰብ ዘይረአ ገይሮም እንድዮም ዝወስድዎ፡፡ ንመሰሉ

እንትሓትት ዓዃይ ፀጊቡ እንድዮም ዝብልዎ፣ ከመይ ገይሮም ፀገማት ህዝቢ

ክርደኦም፡፡

ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር ገንዘብ ዘለዎም በዓል ሃፍቲ እንተኾኑ ኩሉ ዝፈለጡ

መሲልዎም ብዙሕ ዘረባ ሰሚዕና ግን ገንዘብ ምሓዝ ማለት ኩሉ ትፈልጥ

ማለት ኣይኮነን፡፡ ናይ ህዝቢ ፀገም ንምፍላጥ ገንዘብ ምሓዝ፣ በዓል ሃፍቲ

ምዃን ኣይኮነን መዐቀኒኡ፣ ድሌት ህዝቢ ዝፈልጥ ህዝባዊ ውግንና ዘለዎ፣

ህዝቢ እንትጠሚ ዝጠሚ፣ ህዝቢ እንትፀግብ ዝፀግብ፣ ህዝቢ እንትኸፍኦ

ዝኸፍኦ፣ ህዝቢ እንትሕጎስ ዝሕጎስ እዩ፡፡ ናይ ኣይተዳዊት ገ/ዚሀር ግን ካብዚ

ወፃእ እዩ፡፡ እቲ ደርባዊ ቦቶኦም ስለዘይፈቕደሎም ህዝቢ እንትፅገም ፅቡቕ

ነይሩ ኢሎምና ሐዚ ድማ ህዝብና ናይ ሰላምን ልምዓትን ሃገር ወኒኑ

እንትንብል ኖ ካብ ማንም ንላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብወያነ ከፊኡዎ ይብሉና፡፡

እሞ ናይብሓቂ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀርስ ህዝባዊ ፍቕሪ ሃሊዩዎም ድዩ እዙ

ኹሉ ዘረባ ዋላስ ካሊእ ሕቡእ ኣጀንዳ ኣለዎም?

ህዝቢ ትግራይ ዝረብሐን ዘይረብሖን ብደንቢ መሚዩ ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ንውድቡ ህወሓት እንትመርፅ መማረፂ ስኢኑ ኣይኮነን፣ ካብ

ዝቐረቡሉ 6 መማረፂታት ናብ ፅፍሪ ህወሓት ዝፅጋዕ ስለዘይነበረን እቲ ዝሐሸ

መማረፂ ህወሓት ጥራሕ ስለዝኾነ እዩ፡፡ እምበር ከምቲ ኣይተ ዳዊት ገ/ዚሀር

ዝብልዎ ዝበሉ ውድባት ነይሮም፣ ዋላውን 17 ዓመት ተቃሊስና ኢና ዝበሉ
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ብተግባር ዝኸሓዱ ጠላማት (ዓረና) እውን ነይሮም፣ ናይ ኢዴህ ተረፍመረፍ

እውን ነይሮም ግን ወይከ ድሌት ህዝቢ ዝርደኦም ስለዘይኮኑ ህዝቢ

ረጊሑዎም፡፡

እስኪ ሓንቲ ሕቶ ክሓቶም፣ ፀገማት ጥዕና ናይ ከተማ ዓድዋ ኣልዒሎም ኣነ

ብወገነይ ፀገም የለን ዝብል መበገሲ የብለይን ግን ምስ ናይ ጃንሆይ ስርዓት

ከመይ ገይሩ ይነፃፀር? ብጃንሆይ ጊዘ ብሓቂ ህዝቢ ዓድዋስ ዶክተር ይረክብ

ነይሩ? ብጃንሆይ ጊዘ ህዝቢ ዓድዋ ፁሩይ ሕክምና ይረክብ ነይሩ? ህዝቢ

ዓድዋ ኣብ ሕክምና ዝተመጣጠነ ምግቢ ይረክብ ነይሩ? መንግስቲ ጃንሆይስ

ንከተማታት ማይ የቕርብ ነይሩ? ኣብዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን ቃለ መጠይቅ እየ

ሰሚዐ፡፡ እዚ እኳ ህዝቢ ዓድዋ ባዕሉ ምላሽ ይሃበሉ፡፡

ማንም ትግራዋይ ከም መጠን ትግራዋይ፣ ትግራዋይ በዓል ሃፍቲ ክፍጠርን

ኣብ ዓዱ ኢንቨስት ክገብር ይደሊ ይምነ፣ ክንዲ ዝከኣል ድጋፍ ክገብርን ኣብ

ምፍታሕ ፀገማቱ ክዋሳእን ይደሊ፡፡ ውድብናን መራሕቲ ውድብናን ኣብ

ትግራይ ዝግበር ኢንቨስትመንት ዋላውን ኣብ ዝኮነ ከባቢ ሃገርና

የበረታትዑ፡፡ ኣይኮነን ዶ ወዲ ዓድና ካብ ደገውን ለሚንና ነምፅእ አለና ኣብ

ቴክስታይል ዝኸድናዮ ክያዶ ሓደ ኣብነት እዩ፡፡ ብምዃኑውን ኣይተ ዳዊት

ገ/ሄር ንዝገበርኩምዎ (investment) ኣብ ራያ ቢራ ዓብይ ክብሪ አለና፡፡

ግን ሓደ ሕርኽርኽ ዝበለኒ ኣብቲ ቃለመሕትት ሰሚዐ እሱውን ራያ ቢራ

እንትነጣይሽ ንህዝቢ ትግራይ ኢለ እየ እምበር ንትርፊ ኢለ ኣይኮንኩን

ዝብል እዩ፡፡ እሞ እንካብ ቢራ ፋብሪካ እታ ዝረኣይዋ ናይ ዓድዋ ሆስፒታል

ዶ ምምሕያሽ ኣይመሐሸን? ኢለ ንባዕለይ ሓቲተ፡፡ ግን እዚ ክብል ከለኹ

ንምንታይ ራያ ቢራ ተጣይሸ ካብ ዝብል ኣይኮንኩን፡፡ ሐዚ ኣብ ሃገርና ናይ

ገንዘብ ሕፅረት ተዘይኮይኑ ቢራ ፋብሪካ ብጣዕሚ እዩ ዘዋፅእ፡፡ እተን ዘለዋ

ፋብሪካታት ነቲ ጠለብ ህዝቢ ከማልኣ ኣይካኣላን፡፡ ስለዚ ቢራ ፋብሪካ
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መትረፋይነቱ ዘጠራጥር ኣይኮነን፡፡ ዝጣየሽ ዘለዋ ሓደሽቲ ፋብሪካታት ቢራ

ትርፈን ፈሊጠን አረ ገሊአንስ ኣብ ዓመት 40% ትርፊ ክንህብ ኢና እናበላ

እየን ኣክስዮን ዝሸጣ ዘለዋ፡፡

ካሊእ ካብ መጠይቕ ኣይተ ዳዊት፡-

‘‘እዚ መንግስቲ ወያ እንታይ ዓይነት መንግስቲ፣ መንነቱ ዘይፈልጥ መንግስቲ

ፍቃድ ብኣምሓርኛን ብኢንግሊዝኛን ይህብ’’ …..

ካሊእ ዝገረመኒ ነገር እንተሃለወ ካብ ሓደ ዓለም ለኻዊ በዓል ሃፍቲ

ዘይትፅበዮ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ቃለ-መሕትት ዝሰማዕክዎ እዩ፡፡ እሱውን

እዚ መንግስቲ ወያ እንታይ ዓይነት መንግስቲ፣ መንነቱ ዘይፈልጥ መንግስቲ

ፍቃድ ብኣምሓርኛን ብኢንግሊዝኛን ይህብ ዝብል ነይሩ፡፡ ኣይተ ዳዊት

ገ/ሄር ብውነኦም ድዮም እዚ ተዛሪቦም ዋላስ ብሚሒር ቂምን ቅሬታን ዓዊሮም

እዮም ተዛሪቦምዎ? ዝብል ሕቶ መፂኡለይ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ዝታቀለሰ ብቋንቋኡ ናይ ምጥቃም፣ ናይ ምምሃር፣ ናይ

ምፅሓፍ ከምኡውን ቋንቋኡ ናይ ምምዕባል መሰሉ ንከረጋግፅ እምበር ናይ

ሃገርና ይኩን ናይ ዓለም ለኸ ቋንቋታት ኣብ ትግራይ ከይፀሓፍ፣ ከይዝረቡ፣

መንግስቲ ብሕጊ ክኽልከሎም ኣይኮነን፡፡ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ከባቢታት

ሃገርና ብደስ ዝበሎ ቋንቋ ምዝራብን ምፅሓፍን መሰሉ እዩ፡፡ ብፍላይ ሐዚ

ሃገርናን ክልልና ንምልማዕ ናይ ወፃእ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ

ኣብ እንገብሮ ፃዕሪ ብትግርኛ እንተዘይፀሓፍካ ወይከዓ ብኣማሓርኛ ኦሮምኛ

ወይ ብኢግሊዝኛ እንድሕር ትፅሕፍ ፍቃድ አይንህበካን እንድሕር ንብል

እንታይ ማለት እዩ እዚ? እሞ ድማ ብኣምሓረኛን ብእንግኢዝኛን ፍቃድ

ብምሃቡ መንነቱ ዘይፍለጥ መንግስቲ ክበሃል እዚ ዓገብ ብስለት ዘይብሉ ምስ



Page 7 of 7
ኮሓሎ ያ መሲለንስ መንቆሮ

ናይ 21 ክ/ዘ ፣ ምስ ግሎባላይዜሽንን ምስ ናይ ናፃ ዕዳጋ ዘይኸድ ኣተሓሳስባ

እዩ፡፡

መንግስቲ ወያነና ኣብቶም ቀንዲ መትከላት ብቋንቋኻ ምዝራብ፣ ምምሃር፣

ምድናይ ግን ኣይተደራደረን፡፡ ህዝብና ክሳብ 8 ክፍሊ ብቋንቋኡ ክመሃር፣

ናይ ክልልና ናይ ስራሕ ቋንቋ ትግርኛ ክኾን፣ ቋንቋና ንምምዕባል ዓቅሚ

ብዝፈቐዶ ናይ ኪነጥበባት ኮሌጅን ማሕበራትን የበረታትዕን ይድግፎን ኣሎ፡፡

ካብዚ ወፀኢ ግን ከምዚ ዘይለጠፍካ ከምዚ ዘይፀሓፍካ እናበልካ ልምዓት

ምስላጥ ኣይከኣልን፡፡ ኢንቨስተራት ምስሓብ ኣይከኣልን፡፡


