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ገለ ጠቐነ ዘይኽውሎም ሓቅታት ናይ ሎሚ ትግራይ 
ብቐለበት በላይ/DVS-MA/ 

መቐለ 

 

ክፍሊ ክልተ 

መእተዊ ፣-  

 እዚ ክፍሊ ክልተ ፅሑፍ ኣብ ትግራይ ዘለው ተስፋ ውሃብቲ 
ለውጥታት ፈተውቲ ፅቡቕ ህዝቢ ትግራይ ከስተማቕርዎ፤ በብእዋኑን 
በብወቕቱን ከከም ፖለቲካዊ ደንበኦምን ድሌታቶምን ንብርሰቱን 
ህልቂቱን “ፃውዒት ክተት ጥሩንባ” ንዝነፍሑ ድማ ዕረ እንዳጠዓሞም 
‘ውን እንተኾነ ነቲ ሓቂ እንተይፈተው ተመንጊጎም ክጭልጥዎ ካብ ዘለኒ 
ድልየት ዝነቐለ እንትኾን እቶም ኣብዚ ዝሰፈሩ ኣሃዛት ክሳብ 2007 
ዓ/ም መወዳእታ ፀንቂቆም ዘካተቱ ብዘይምዃኖም ካፍቲ ኣነ 
ዝጠቐስኩዎ ኣሃዝ ንላዕሊ ክኾኑ ከምዝኽእሉ እግምት። እንተ ኣነ 
በብወቕቱ ምስ ስርሐይ ተኣሳሲሩ ካብ ዝረኸብኩዎም መረዳእታታት 
ካብ ፍፁም ተኣመንቲ ፍልፍላት ዘተኣኻኸብኩዎም ‘ዩም። ሰናይ ንባብ 

 ትግራይ ትማሊ 
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ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝነበሮ ስልጣነ፤ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከም ሽንቲ 

ጊመል ተመሊሱ ኣዝዩ ዝኸፍአን ዘስክሕን ጫፍ ድኽነት ኣብ እንግድዑ ፀይሩ 

ዘመናት ተሳጊሩ። 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። 

እንሆ ውፅኢት መስዋእቱ ድማ ንዓለም ብመርኣያነቱ ዝተርፍ ዓወት ልምዓት 

ሰላምን ዴሞክራስን ኣመዝጊቡ፡፡  

 

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

ህዳሰና ዝኾን ትምህርቲ ክንወስደሉ ኢና፡፡ ናይ መለስን ኩሎም ስውኣትናን 

ሕድሪ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ስራሕትና ቐፃሊ መቃለሲ ኮይኖም 

ክዘልቁ እዮም ። 

 

ህዝቢ ትግራይ  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 

ህዝቢ’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፣ ሰላምን 
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ዴሞክራስን ዘብረቐ፣ መዓልቲ ምኩሓትን ባርባራውያንን ዘዕረበ፤ ፀሓይ 

ግፋዓንን ውፅዓትን’ዩ።  

 

 

ትማሊ ቆፍኡን ጊባቡኡን ሕፍኒ እኸልን ቑራስን ሓርቢትወዎን ህዝቢ ታኒካ 

ማይንን ስኢኑ ብጥምየትን ስደትን ከም ቆፅሊ ረጊፉ ። 

 

 

 ደርጊ ነዚ ከምዚ ዝበለ ሓሳረ መከራ ንዓለም ሓቢኡ ሐዚ ረኸብኩካ ሐዚ 

ስኣንኩካኻ ኢሉ ሕነ ሕነ ኣቡኡ ብለላዕልን ብታሕትን ረመዕ ረብሪብሉ። 

 

  ነቲ ዓሳ ንምትሓዝ እቲ ባሕሪ መሊእኻ ምንፃፍ ዝብል መሪሕ ተኸቲሉ 

ታሪክ ይቅረ ዘየብሎ ጌጋ ፈፂሙ ። ቁሸታተ ሓሪረንን ባዲመንን ። ግራቱ 

ዳግም እኽሊ ከይቦቕላ ብታንክን ናፓላትን ሓሪስወን ። ብሽም ሰፈራ 

ፋሕፋሕ ክብልን ክፅንትን ፈቲኑ ።  
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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 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፡፡ ኮይኑ ግና ህዝቢ ሓያል እዩ እሞ ህዝቢ ስዒሩ መሰስ ኢሉ 

። ትግራይ ሕነሕነ ትማሊ ጠጥዒን ራሕስን ዘይፍለያን ሓምለዋይ ጉዕዞ 

ተሳልጥንን ኣላ። 
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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፡፡  

 

 ትግራይ ሎሚ 
 ትምህርቲ 

• ሽፋን ትምህርቲ 2200 ኣ/ትምህርቲ 1ይን 2ይ ደረጃ ኣለዋ 

•   102 ብግሊ  

• 1,246,768 ተምሃሮ 1ይ ን 2ይ ደረጃ ይመሃሩ ኣለዉ (ደ/ኣ 49.6%)  

• ትምህርቲ ብብሄረሰብ ቛንቛ ኢሮብን ኩናማን ከም ሓደ ዓይነት 
ትምህርቲ  ይወሃብ ኣሎ  

• 31921 መምህራን ብቐፃሊ ናይ ትምህርቲ ስልጠና ይወሃቦም ኣሎ 
 ስሩዕ ህንፃ ተሰሪሑለን ዝርከባ  1ይ ደረጃ ቤ/ት - 80% 

ቀረብ ኣብያተ ትምህርቲ 
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 ዓ\ም  1ይ ብርኪ  

(1-8)  

2ይ ብርኪ  

 (9-10)  

መሰናድኦ  

(11-12)  

ትልሚ  ፍፃመ  ትልሚ  ፍፃመ  ትልሚ  ፍፃመ  

2002  

 

1956  

 

101  
 47  

2003  2006  1978  108  112  50  47  

2004  2046  1995  116  118  53  54  

2005  2076  2018  134  125  56  63  

2006  2096  2045  156  130  59  66  

2007  2106  2069(98%)  163  146(90%)  62  76(123%)  

 
 ተግባር ተኮር ትምህርቲ  

• ኣብ 2007 ዓ.ም ቀዳማይ ዙር ዝጀመሩ 479,496 ኣባፅሕ እናተማሃሩ 
ዝርከብዎም ካብ ዝጅመር  ጀሚሩ ክሳብ ሐዚ 2,139,541 (89.75%) 
ኣባፅሕ ኣብቲ ፕሮግራም ተሳቲፎም ኣለው። 
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 ሐዚ እውን ምርብራብና ዝጠልብ 

 

 

 ንሓበራዊ ዕላማና ብግዱሳት ዲያስፖራ ካብ ዝተሰርሑ 

• 
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 ዩንቨርስታት 

ኣብ ትግራይ ጥራሕ ድማ 3 መንግስታዊ ዩንቨርስታት ተኸፊቱ ኣስታት 
40,000 ተምሃሮ ይመሃሩ ኣለው፡፡ ለብዘበን ጥራሕ መቐለ ዩንቨርስቲ ጥራሕ 
ወሲድካ ልዕሊ 8000 ተማሃሮ ኣመሪ ቑ፡፡ ኣብ ቀረባ እውን ዩንቨርስቲ 
ማይጨው እምነ ኩርናዕ ተነቢርሉ እዩ ፡፡ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ወሲድካ ፤
ብኣሸሓት ዝቑፀሩ መናእሰይ ዝፈርየሉ ግዘ’ዩ፡፡ 

 

 

 ቲ.ቪ.ኢ.ቲ 

• መሰልጠኒ ኮለጃት ካብ 15 ወረዳታት ናብ 47 ወረዳታት ንምግፋሕ 
ተተሊሙ ናብ 25 ወረዳታት(53.2%) ዝተፈፀመ እንትኸውን ናይ 
ውልቀ ኮለጃት ምስፍሕፋሕ ካብ ዝነበራ 29 ኮለጃት ናብ 45 ዝበፅሓ 
እንትኾና ሓፂር ስልጠና ዝህባ ትካላት ዝምልከት ድማ ብተመሳሳሊ 
ካብ ዝነበራ 29 ኣብዚ እዋን ናብ 52 ዝዓበያሉ ኩነታት ተፈጢሩ’ዩ፡፡ 

• ስልጠና ምሃብ ድማ ስሩዕ 92,940 (100%)  ሓፂር  486,652(80%) 
ዝሰልጠኑ እንትኾኑ ቅበላ ኣብ ዓመት 30,000 መናእሰይ ዝነበረ ኣብዚ 
እዋን ልዕሊ 100,000 ንምስልጣን ተኻኢሉ ኣሎ፡፡ 

• ብድምር ኣብ ስሩዕ ይኹን ሓፂር ስልጠና ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዬ 50% 
ንምብፃሕ ተተሊሙ 40% በፂሑሎ፡፡ምስዙይ ብዝተኣሳሰረ ሰልጠንቲ 

http://www.world66.com/africa/ethiopia/mekele/lib/gallery/showimage?pic=africa/ethiopia/mekele/mekelle
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ብቕዓቶም ብምዘና COC ክረጋገፅ ስለዝግባእ 2002 16% ውፅኢት 
COC ዝነበረ ኣብ 2007 ዓ\ም ናብ 60% ክበፅሕ ዝተተለመ ኮይኑ 
ኣብዚ ሕዚ እዋን 76% በፂሑ ኣሎ፡፡  ሰብ ሙያታት ምምዛን 
ዝምልከት 243,439 (189%) ተመዚኖም  164,777( 68%) ድማ 
ብቑዓት ኮይኖም’ዬም፡፡ 

 

 

 ጥዕና 

• ኣፈፃፅማ መደባት ጥዕና 

• ኣብ ዕቤትን ስግግርን ትልሚ ጥዕና /2003 - 2007/ እቶም ናይ 
ሚሊንየም ሽቶታት ንምዕዋት ዝተተሓዙ ኮይኖም ንሳቶም ድማ 
ብጥንስን ሕርስን ዝሞታ ኣዴታት ካብ 653/100,000 ናብ 
200/100,000 ንምቕናስ ተተሊሙ ናብ ኣዝዩ ዘበረታትዕ ብርኪ ክበፅሕ 
ክኢሉ ዩ።    

• ግልጋሎት ወሊድ ብዝሰልጠነ በዓል ሞያ ጥዕና ካብ 18 ሚእታዊ ናብ 
62 ሚእታዊ ንምብፃሕ ተተሊሙ ኣብ  2007 በጀት ዓመት ናብ 68% 
ክበፅሕ ክኢሉ  እዩ፣  

• ብዝሰልጠና ሰብ ሞያ ዝወሃብ ወሊድ ግልጋሎት 
 2002 ዓ.ም  11%  ዝነበረ   ኣብ  2004ዓ.ም  ናብ 34% 
 ኣብ 2005 ዓ.ም ናብ 50% 

•  ኣብ 2006ዓ.ም 60% በፂሑ 2007ዓ.ም ትልሚ  MDG 62% ፍፃመ 
68 % 

• ኣብ 19 ገጠር ወረዳታት መጥባሕቲ ኣሃዱታት ተጣይሸን  
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ጥዕና ኬላ ኣብ ወረዳ ኢሮብ                                              ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር 

 

• ክታበታት ብእዋኑን ብስፍሓት ንህፃውንቲ ተዋሂቡ 90%  

• መጠን ዝርገሐ  ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ካብ 2.9% ናብ 1% ንምውራድ 
ከም ሽቶ ተታሒዙ ናብ 1.4% ክወርድ ክኢሉ እዩ።  

ጥዕና ትካላት  1998ዓ.ም  2006ዓ.ም  

Health Post  0  610  

Health Center  42  214  

Primary Hospital  0  15 Rural - GTP  

General Hospital  12  20 (6 Private)  

Referral Hospital  1  1  

Specialized Hospital  0  0  

 ምክልኻል ሕማም ዓሶ (2002ዓ.ም  ካብ 30% ብ2005 ናብ 3.6% 
ቀኒሱ) 
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 ብመሰረተ ልምዓት  

 መንገዲ 

 

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 ፤ 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--- ማይ ካድራ ኣብደራፊቕን----

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 ፡፡ 

 

 ካብ መቀለ ወልድያ ሃራ ኣዋሽ ብ3.2 ቢልዮን ዶላር ኔትወርክ ባቡር 

ብሰመራ ገይሩ ናፍቲ ሓዱሽ ዝህነፅ ዘሎ ጁቡቲ-ታጁራ-ወደብ ክተሓሐዝ 

መደብ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ፡፡ እዚ ድማ ፍርያትና ብቀሊሉ ናብ ዕዳጋ ዓለም 

ንምልኣክ ርኡይ ግደ ኣለዎ፡፡ 

ኣብ ዕብየትን ስግግርን ትልምና ኣብ መንገዲ ሓደሽቲን ደረጃ ምዕባይን  
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• 1,087 ናይ ኣስፋልትን ፀፀርን መንገዲታት ብፌደራል ክስራሕ፤  

• 1,004 ኪ/ ሜትር ካብ ወረዳ ናብ ዋና መንገዲ ዘራኽብ ብክልል 
ክስራሕ  

• 2,500 ኪ/ሜ ካብ ጣብያ ናብ ወረዳ ዘረኽብ ትር  መንገዲ ብዩራፕ  

•  ብድምር 4,591 ኪ/ሜትር ክስራሕ ተተሊሙ እዩ  

•  ብድምር 4,330.9 (94.3%) ኪ/ሜትር መንገዲ ዝተሰርሐ እንትኾን 
ኣብዚ ሓዱሽ ዝተሰርሐ ጥራይ ወሲድካ 3,319.4 ኪ/ሜ  እዩ  

 

 

• ፃዕቒ መንገዲ ክልልና ካብ ዝነበሮ 56/1000 ስኬር.ኪ.ሜ  ናብ 
130/1000 ስኬር.ኪ.ሜ ንምብፃሕ ተተሊሙ ናብ 117.4 ኪ.ሜ በፂሑ  

•  712 ጣብያታት ሓጋይ ምስ ክረምቲ ግልጋሎት ብዝህብ  መንገዲ ምስ 
ዋና  መንገዲ ንምርኻብ ተተሊሙ  81% ጣብያታት ተራኺበን  

• ብድምር ኣብ 2003 ዓ/ም  ዝነበረ  መጠን መንገዲ 3,074 ኪ/ ሜትር 
ናብ 7,061 ኪ/ሜትር  ንምብፃሕ  ተታሒዙ ሽፋን መንገዲ ክልልና 
6,340.4 ኪ/ሜ (89.8%) በፂሑ እዩ።  

 ኣብ ከተማታት ዝተፈፀሙ ስራሕቲ መንገዲ 
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• እምኒ ምንፃፍ (Cobblestone) 352 ኪ/ሜ ንምስራሕ ተተሊሙ 
317.163 ኪ/ሜ (90.1%) ተፈፂሙ እዩ፡፡  

• ፀፀር መንገዲ 368 ኪ/ሜ ንምስራሕ ተተሊሙ 409.425 ኪ/ሜ 
(111.3%) ተፈፂሙ።  

• ውሽጣ ውሽጢ መንገዲ 689 ኪ/ሜ ንምስራሕ ተተሊሙ 384.63 ኪ/ሜ 
(55.8%) ተፈፂሙ፤  

• ተፋሰስ 350 ኪ/ሜ ንምስራሕ ተተሊሙ 223.605 ኪ/ሜ (63.9%) 
ተፈፂሙ እዩ፡፡  

• ኣስፋልት 25 ኪ/ሜ ንምስራሕ ተተሊሙ 24.517 ኪ/ሜ ዝተፈፀመ 
ኮይኑ  98% ኣፈፃፅማ ኣለዎ  

• ብተመሳሳሊ ድልድል ብቁፅሪ 50 ንምስራሕ ተተሊሙ 92 ተፈፂሙ 
እዩ፡፡  

• ኣብዚ ዝለዓለ ክፍተት ዘሎ ኮይኑ ነዚ ከም ቀንዲ ዝተገምገመ 
በቢከተማኡ ብናይ ሕ/ሰብ ተሳትፎ ክስራሕ ዝተተለመ ብዝድለ መጠን 
ስለዘይተኸየደሉ እዩ፡፡  

 ሓይሊ መብራህቲ 

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 
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ከተማንዳርጋ ኣብ ኣብዝሓ ተጠቃምነት ሓይሊ መብራህቲ 24 ስዓታት 

ተኮይኑ እዩ ፡፡  

 ቀረብ ማይ 

 ኣብ 2004 ዓ.ም 60% (ገፀር 56%፣ ከተማ 78%)፣ ኣብ 2005 ዓ.ም 
65% (ገፀር 62%፣ ከተማ 80%)፣ ኣብ 2006 ዓ.ም 73% (ገፀር 70%፣ 
ከተማ 88%) በፂሑ’ዩ።  

 ኣብ 2003 በጀት ዓመት ብዝተካየደ ቆፀራ ዘይሰርሓ ትካላት መስተ 
ማይ 32.8% ከምዝነበረ የመላክት። እዚ መበገሲ ብምግባር ኣብ 2007 
በጀት ዓመት መወዳእታ ናብ ትሕቲ 1 ሚኢታዊ ንምብፃሕ መደብ 
ተታሒዙ እዚ ድማ ክሳብ ሐዚ ዘሎ ኣፈፃፅማ ናብ 2.73% (354 
ትካላት ማይ) ክወርድ ክኢሉ ኣሎ።  

 ኣብዚ ዘለዉ ፀገማት  

 ሓደን ዓብይን ናይ በጀት ፀገም እዩ  

 ናይ ኪኢላታት ዓቅሚን ሰሌጠን ስራሕ ዕንቅፋታት  

  ኣብ ገለ ከባቢታት ተኳዒቱ ማይ ዘይምርካብ ፀገም ቀሊል 
ኣይኾነን። 

 ኣፈፃፅማ  ስራሕቲ  ህንፀት  መስኖ 

• ኣብ ዝሓለፉ 5ተ ዓመታት 453,535 ሄ.ር ናይ ምልማዕ ዓቕሚ 
ንምፍጣር ትልሚ ዝተትሓዘ ኮይኑ ብመደበኛ መስኖ 408,181 ሄ\ር 
ብሓጋዚ መስኖ 120,427,ሄ\ር ብድምር 528,608.7 ሄ\ር ዝተፈላለዩ ናይ 
መስኖ መሰረተ-ልምዓት ህንፀት ተኻይዱ እዩ 
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 ኣፈፃፅማ መደባት ሃፍቲ ማዓድን መደባት ልማዓት  ኤነርጂን 

 ሃፍቲ መዓድን 

• ካብ 2003-2007 ኣብ ዘለዉ ዓመታት ብዝተፈላለየ ናይ ማዓድናት 
ምፍራይ ስራሕቲ 125,000 ወገናት ብቐዋምን ግዝያዉን ስራሕ ዕድል 
ንክፍጠረሎም ተተሊሙ 38,368 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 142,231 
(114%) ዜጋታት ብዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ማዓድን ምፍራይ (እምኒ፣ 
ሑፃ፣ ወርቅን ካልኦትን) ብቐዋምን ግዝያዉን ናይ ስራሕ ዕድል 
ተፈጢሩሎም ኢዩ። ፣  

• ወርቂ ኣብ 21 ወረዳታት ይርክበ ፤ በቢ ዓመቱ ልዕሊ 2000ኪ.ግ ናብ 
ብሄራዊ ባንኪ ይኣቱ ኣሎ 5,000 ኪ.ግ ብባህላዊ ወርቂ ምፍራይ 
ስራሕቲ ብምክያድ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ክኣቲ ንምግባር ብትልሚ 
ተታሒዙ 9566 ኪ.ግ (95.66 ኩ.ል) (ልዕሊ 100%) ወርቂ ኣታዊ ኮይኑ 
ኢዩ።  

• ልዕሊ 358,725,000 USD ዝግመት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ተረኺቡ ኢዩ።  

• ብ27 ኩባንያታት ብልዐሊ 3ቢሊዮን ብር ካፒታል ፍቓድ መፅናዕቲ 
እናተካየደ ኮይኑ፤ ካብዚ መፅናዕቲ ዝተረከቡ  

• ወርቂ ፤ ዚንክ፤ ሊድ፤ ኒከል ፤ኮፐር ፤ ሲልቨር፤ ሓፂን 
ኢዩ። 

 ኣፈፃፅማ መደባት ልማዓት  ኤነርጂ 
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• 827,385 (80%) መራሕቲ ስድራ ዝተመሓየሹ ኢነርጂ ቆጠብቲ 
እቶናት፣ 3,500 ባዮጋዝ ዳይጀስተራት ንምትእትታዉ ተተሊሙ ክሳብ 
ሐዚ ካብዘለዉ 89,863 (10%) ናይ ገፀር ተጠቀምቲ መራሕቲ 
ስድራታት ናብ 800,000 (90.7% ካብ ዝተትሓዘ ትልሚ፣ 77.35% ካብ 
ጠቅላላ መራሕቲ ስድራ) ዝተመሓየሹ ኢነርጂ ቆጠብቲ እቶናት 
ዝተኣታተወ እንትኸውን  

• 3,383 (96.66%) ባዮ-ጋዝ ዳይጀስተራት ብምትካል ናይ ገፀር ሕ/ሰብ 
ተጠቃሚ ክኸውን ኪኢሉ እዩ።  

• ክሳብ መወዳእታ 2006 ዓ.ም ኣብ ክልልና 167,653 በዝሒ ዓማዊል 
ተጠቀምቲ ኤሌክትሪክ ዝበፅሐ እንትኾን 330 ከተማታትን ገፀር 
ከተማታትን ድማ ተጠቀምቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኮይነን ኣለዋ። 

• ኣብ መወዳእታ 2007 ዓ.ም ዝርገሐ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ 75% 
ንምብፃሕ ዝተትሓዘ ትልሚ ካብ ዘለዋ ንምብፃሕ ዝተትሓዘ ትልሚ 
ክሳብ 2006 ዓ.ም ኣፈፃፅምኡ እንትረአ 53.14% ሽፋን በፂሑ ኣሎ። 

 

 ሽፋን ስልኪ 

ቴሌኮሙኒኬሽን  ኣብ 5ተ ዓመት ትልምና ዝተትሓዘ 100% ተጠቀምቲ 
ምብፃሕ እንትኸዉን ናይ ስልኪ ግልጋሎት ኣብ 2002 ዓ/ም 226,751 
ዝነበረ ኣብ 2006 ዓ/ም 607,416 ተጠቀምቲ ስለዝበፅሐ 71% ኮይኑ ኣሎ፡
፡ 

• ኣብ 2002ዓ.ም ሞባይል ስልኪ ተጠቀምቲ 226751 ዝነበረ ሽፋን 100% 
ንምብፃሕ ተተሊሙ ክሳብ 2005ዓ.ም 607416 ቁፅሪ ተጠቃሚ በፂሑ. 
ድምር ሽፋን 71% እዩ. 

 

 ኣገልግሎት መብራህቲ  
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• ክሳብ መወዳእታ 2007ዓ.ም 75% ከተማታትን ገጠር ማእኸላትን ናይ 
መብራህቲ ኣገልግሎት ንምርካብ ተተሊሙ፤ 2002ዓ.ም 30.9% ዝነበረ 
ሽፋን ኣብ 2005ዓ.ም (270)42.3% በፂሑ  

 

 ባንክታት 

ሎሚ ትግራይ ልዕሊ 275 ባንክታት ኣብ ገጠርን ከተማን ኣገልግሎት ይህባ 

ኣለዋ ፡፡ 

 

 ፋብሪካ ሽኮር ወልቃይት 

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 ፡፡  

 

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፡፡  

 

 ህንፀት ኣባይቲ 
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ህንፀት ኣባይቲ በቢ ከተምኡ (ካብ 9637 ኣባይቲ 8292 ኣባይቲ ናብ 
ተጠቀምቲ ዝተማሓሓለፉ) 

 
 

 

 ልምዓት ቱሪዝም 

• በዚ መሰረት 40,107 ቱሪስት ወፃእተኛታት፣ 52,759 ቱሪስት ውሽጢ 
ዓዲ ኣብ ኩሎም መስሕባትና ክጉብንዩን ፃንሒቶም ድማ 6.5 
መዓልትታት ክኸውን ብምግባር 651.8 ሚልዮን ብር እቶት ንምርካብ 
ተተሊሙ 46,800 ቱሪስት ወፃእተኛታት፣ 600,000 ቱሪስት ውሽጢ ዓዲ 
ክጉብንዩን ፃንሒቶም ብማእኸላይ 5.5 መዓልትታት ክበፅሕን 
ብምኽኣሉ 632 ሚልዮን ብር ኣታዊ ክርከብ ኪኢሉ እዩ። 
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 ስፖርትን መናእሰያትን 

• 150 ማእኸል መዘናግዒ መናእሰይ ንምህናፅ ተተሊሙ ን 20 ዝተሃነፀ 
ኮይኑ ን112 ናይ ምጥንኻር ድጋፍ ተጌሩ እዩ፡፡  

• ናይ ስፖርት መዘውተሪ ስፍራታት ንምስፍሕፋሕ ዝተቐመጠ ሸቶ 884 
ቦታታት ኮይኖም ክሳብ ሕዚ 66% ተፈፂሙ ኣሎ፡፡ 

• ናይ ስታድዮም ትግራይ ኣፈፃፅማ ብዝምልከት እንትርአ ድማ ዕብየት 
ስፖርት ሃገርና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ካብ 
መንግስቲ ካብ ትእምትን ውልቀ ሰብ ሃፍቲን ብድምር 398ሚሊዮን 
ብር ወፃኢ ብምግባር ህንፀት ስታድዮም እናተሰርሐ መፂኡ እዩ።  

•  

 

 ሓምለዋይ ልምዓት  

 

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 ዘመላኽቱ ሓቅታት ክመዘዝ፡፡ 
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 ኣብ ትግራይ ኣብ ሓለዋን ክንክንን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝግበር ዘሎ ምርብራብ 

ናብ ዝላዓለ ጠረዚ ሰጊሩ እዩ፡፡  ብዝሓሸ ዕሬትን መጠንን ይውገን ኣሎ ፡፡ 

ኣብ 2006 ዓ/ም ጥራሕ ልዕሊ 108 222. ሄክታር ሰሪሑ እዩ፡፡  ካብ እዚ 

ንዕዘቦ ነገር እንተሃለወ ክም ህዝቢን መንግስትን ንሕውየትን ክንክንንሃፍቲ 

ተፈጥሮ ዝተዋሃበ ጠመተ ዘመላክት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብዝሓለፈ ዓመት 

ዝተጀመረ መደባዊ ዛላታት ናብ ብዙሓት ጣብያታትን ወረዳታትን ልሒኩ 

ንምእማኑ ዘፀግም ጎቦታትን ሽንጥሮታትን ናብ ሰጣሕ ጎልጎል ቀይሩ ናብ 

ልምዓት ኣሸጋጊርዎ፡፡  ብዘገርም ኣገባብ ድማ ኣብ ከምኒ ወረዳ እንዳሞኮኒ 

ንልዕሊ ሓደ ሽሕ ሄክታር መሬት ብምፍጣር ንኣስታት 6577 መናእሰይ 

ዓዲሉ ናብ ረብሓ የሰጋግርው ኣለው ፡፡ ድሕሪ ምስዋእቲ በዓል ራኢ ህያው 

መራሒ መለስ ዜናዊ ንኣስታት 670 ፓርከታት ብሽም ተጋዳላይ መለስ  

ሰይሙን ዝያዳ ኒሕ ኣማዕቢሉን ኣብ ዘን ፓርክታት ዝርከብ 17188 ሄክታር 

መሬት  ልዕሊ 25 ሚልዮን ዓሌት እቲ ከባቢ ዝኮኑ ተክልታት ተኪሉ ፡፡ኣብ 

መዳይ ምክላል እውን እንተኮነ ኣብ 2006 ዕ/ም ጥረሕ ልዕሊ 267931 

ተከሊሉ እዩ ፡፡በቢ ኣመቱ ዝፈልሱ ፈልስታት እውን እንተኮነ ብኣግባቡ 

ስለዝትከሉ ትግራይ ገፀ መሬታ ይልወጥን ናብ ቀፃሊ ረብሓታትን ይልወጥ 

ኣሎ፡፡ነቲ ኣብ ገለ ኣዝዩ ውስን ቦታታት ዝረአ  ተርእዮ ብርሰትን ስዲ 

ጋህፅን ህዝቢ በዓል ዋና ኮይኑ ይከላከለሉ ኣሎ፡፡ 

 

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፡፡  
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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፡፡  

 

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፡፡ሓምለዋይ ጉዕዞ /A green journey of Abraha 

Atsbaha /እታ -ጣብያ መርኣያ ኣብ ኩለን ጣብያታትና ዝምዝገብ ዘሎ እያ  

 

ሎሚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብምክንያት ምስፍሕፋሕ ከተማታትን ካልኦት 

ምክንያታትን በቢ ዓመቱ ኣስታት 12 ሚልዮን ሄክታር ኣድዋር ዓነውነው 

ይብል ኣሎ፡፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ገለ ሃገራት ይምሃረና ናብ ዘብል ብረኪ 

ተሸጋጊሩ እዩ ፡፡ 

 

ንኣብነት ኣብ 81 ፐርሰንት ነባር ኣድዋር ናይጀርያ ናብ ኣጠቃላሊ ብርሰት 

ይፋሓዂ ኣሎ፡፡ 90-95 ፐርሰንት ገለ ክፋል ሃገረ ብራዚል ንሓዋሩ ይቅህም 

ኣሎ ፡፡  ኣድዋር ማእከላይ ኣሜሪካ ብክልተ ሲሶ ከም ሃገራት ህንዲ ሜክሲኮ 

ፊሊፒንስ ታይላንድ ኢንደኖዥያ ባንግላድሽ ቻይና ስሪላንካ ኮንጎን ጋናን 
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ድማ ልዕሊ ፍርቂ ኣድዋረን ተተሰሊዑ ዛሕ ብምባሉ ዕርቃነን ወፂኡ፡፡  

ብዝከፍአ መልክኡ ድማ ኣብ ከምኒ ኣፍጋኒስታን ዝኣምሰላ ሃገራት  ሐሓሊፉ 

ካብ ዝረአ ኣድዋር ወፃኢ ፈውሲ ሞት ዝኮን ተክሊ ይሳነን ኣሎ፡፡  ጠቕሊለን 

ይምለጣ ኣለዋ፡፡ 

 

 ብግልባጡ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ ክልልና ድማ ሰማእታትና 

ዝሸጎጥናለን ታባታት ሽንጥሮታት ሜዳታትን ናብ ንቡረን ይምለሳ ኣለዋ ፡፡ 

ዕድመ ዝተከተልናዮ ፖሊስን ፃዕራም ህዝብናን ልምዓታውን ዴሞክራስያዊ 

ምንግስትና፡፡ 

ሃፍቲ ተፈጥሮ ንነብረላ ዓለም ብምምንማኑ ኣጠቃላሊ ሚዛነ ኣየረ ዓለምና 

ተዛቢዑ ውሕጅ ቃፀሎ ምድርማስ መረት ምምካክ በረድ ኣውሎንፋስን 

ሆቦብላን ሓደሽቲ ተላገብቲ ሕማማት ወዘተ ብምስዓብ ህዝቢ ዓለም መፅለሊን 

መፀግዕን ስኢኑ ፈቀዶ መንገዲ ዛሕ ዛሕ ኢሉ ንቡር ቀብሪ ሓርቢትዎ ይረአ 

ኣሎ፡፡ 

 

 ብላዕልን ብታሕትን ነዳድ ኮይኑ ወቅትታት ግዚኦም ተዛቢሉ መጠን 

መርዛም ጋዛት ወሲኮም መጠን ኦክስጅን ነክዩ እስትንፋስ ተተንፍሶ ንፁህ 

ኣየር ስኢና ህይወት በለክ ክትብል ትሳሓገሉ ክፍእ ዘበን ወሊዱ፡፡ብከምዚ 

ዝበለ ሓላፍንት ዘይተመልኦ እንተመርሾም ድማ ነቲ ዝዓበየ ደኒ ኣማዞን 

ሓዊሱ ፍልፍል ኦክስጅን ፕላኔትና ዝኮኑ ኣድዋራት ዓለምና ኣብ 2040 

ከምዝፀንት እዩ ፡፡ 

 

እቲ ካብ 15 ፐርሰንት -20 ፐርሰንት ኣማዞን ጨፍጫፍን በንቃርን በዚሕዎ 

ኣብ ሓደጋ ይጥሕል ከምዘሎን ዳርጋ መገዛእ ሳምባኻ ምቅፃል ኮይኑ ይረአ 

ኣሎ፡፡ 
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እዛ ኣብ ተርታ ማእከላይ እቶት ዘለወን ሃገራተ ክትስራዕ ነዊሕ ኣሚታ ኣብ 

ጉዕዞ ትርከብ ኢትዮጵያ 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  …ርግፅ እዩ ለውጢ ንብረት ኣየር ቀፃሊ ስግኣትና 

ኣይኮነን እኳ ድኣስ ወቅታውን ህልውን ፀገም ዓለምና እዩ ሽሕ እካ መበገስቲ 

እዚ ፀገም ንሕና እንተዘይኮና ክመፅእ ካብ ዝክእል ሓደጋ ኣቀዲምና 

ምክልካል ይግባና እዚ ዝማዕበላ ሃገራት ብዘይ ሓላፍነታዊ ስምዒት ዝፈጠርዎ 

ጌጋ ኣብ መበል 21 ክ/ዘበን ሓዱሽ ቅዲ ዘለዎ ሓምለዋይ ዕብየት ምምፃእ 

ከም ዝካኣል ኣብ ምርኣይ ዕድል ይፈጥረልና እዩ ኢሉ ኔሩ፡፡ በቲ በለ በዚ 

ገና እዚ ስትራተጂ’ዙይ ዝበለፀት ኢትዮጵያ ተሃኒፃ ንምርኣይ ኣብ ዝግበር 

ዘሎ ቓልሲ ደራኺ ኣበርክቶ ኣለዎ፡፡  

ኣብ ከባብያዊ ኣየር ዝኾነ ብክለት ዘየስዕብ ኢኮኖሚ ንምህናፅ ከም ሃገር 

ዝቀረፀት ብሕታዊት ኣፍሪካዊት ሃገር ኮይና ኣብ ስራሕ ኣትያ ዘላ ሃገር እያ 

፡፡ 

ዓመታዊ ልቀት ብክለት ኣየር እዛ ሃገር 150 ሚልዮን ቶን እዩ፡፡  እዚ 

መጠን ብኽለት ኣየር ብከምዚ እንተቀፂሉ ኣብ 2030 ኣ.ኣ 400 ሚልዮን ቶን 
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ክበፅሕ ከምዝክእል መረዳእታታት ዝሕብርዎ፡፡  እዚ ስትራተጂ ብግብሪ 

ክሽረፍ ብምጅማሩ ግና ዓመታዊ ልቀት መጠኑ ብዕፅፊ ክንኪ ከምዝክእል እዩ 

፡፡ 

ሕርሻና ቐፃልነት ክህልዎን፤መነባብሮ ሓረስታይ ብቐፃልነት ክዓቢን 

እንተተደልዮ እዚ ስትራተጂ’ዙይ ተግባራዊ ምግባር ኣማራፂ የብሉን፡፡  

 

ስትራተጂ ሓምለዋይ ልምዓት  ኣብ ኣርባዕተ መሰረታዊ ጉዳይ ይምስረት 

ኣጠቃቅማ ዘራእትን ሃፍቲ እንስሳን ንሃፍቲ ተፈጥሮ ብዘጎልብት ኣገባብ 

ክወገን ፡፡ ምክንካንን ምልማዕን ሃፍቲ ደኒ ምጥቃም ፡፡ ተተካኢ ሓይሊ 

ዘርፊ ኢንዳስትርን ኮንስትራክሽንን ብዝሰልጠነ ኣገባብ ቴክኖሎጂ ክውገኑን 

ዘማእኸለ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ሽትኡ ደማ 2025 ሃገርና ናብ ማእከላይ 

እቶት ዘለወን ሃገራት ምስራዕ እዩ፡፡   

 

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 እምባኣር እዚ 

እዩ ፡፡ 
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 ድኽነት 

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 ፡፡ ኣብ ክልልና 

ድማ ቅድሚ ተሃድሶ ብዝከፍአ መልክዑ ዝነበረ ፍርቂ ቁፅሪ ህዝብና ኣብ 

ህልም ዝበለ መጠን ድክነት ብኣዝዩ ዘግርም ፃዕርን ተወፋይነትን ህዝብናን 

መንግሰትናን ናብ ትሕቲ ዕስራ ንምውራድ ኣብ ዘኽእል ቃልሲ ይርከብ፡፡ 

 

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  

 ምፅያፍ ድኽነትን ምሕፃር ዕምሪ ድኽነትን  
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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፡፡ ነዚ’ውን እዩ ከም ህዝቢ ከም ውድብን መንግስትን 

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 ተፈጢሩ’ዩ፡፡  

 

 


