
ግልፂ ደብዳቤ ናብ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ  

ክቡር ዶ/ር  ኣዲስ ዓለም ባሌማ 

ዓራዓዶም ሰይፉ 12-17-16 

  ካብቶም 3ተ መሰረታዊ ድሌታት ወዲ ሰብ ሓደ  መፅለሊ ገዛ እዩ ፡፡ ሕቶ  መፅለሊ ገዛ ንምምላስ  ካብዘድሊዩ ቀረባት 

እቲ  ሓደ  መሬት እዩ ፡፡ ኣብ ሕገ መንግስቲ ሃገርና መሬት ናይ ብሄራት ፣ ብሄረ ሰባትን ህዝብታትን  ኢትዮጵያ ናይ ሓባር 

ሃፍቲ ምዃኑ ተደንጊጉ ይርከብ ፡፡ናይዚ ድንጋገ ፍረ ሐሳብ  ኩሉ ዜጋ  ካብቲ ብባህሪኡ ውስን ዝኾነ ሃፍቲ መሬት ፍታሓዊ 

ብዝኾነ መንገዲ ተጠቃሚ ንምግባር እዩ ፡፡ ይኹን እምበር  ብስንኪ ንክራይ ኣከብቲ በሪ ዝኸፈቱ አሰራርሓታት ኣብ 

ከተማታት እዚ  ሐሳብ ናብ ተግባር  ምሽራፍ ከይተካለ ፀኒሑ እዩ ፡፡ ንኣብነት መሬት ፍትሓውነት ፣ ግልፅነት ፣ተበፃሕነት፣ 

ተሓታትነት ወዘተ ብዘረጋግፅ  መንገዲ ንዝለዓለ  ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ዕብየት ንምውዓል ዝተዘርገሐ ስርዓት 

ምሕደራ ሊዝ መሬት ኣፈፃፅምኡ ብተግባር እንትረአ ናይ ከተማ መሬት ናብ ኢድ ውሑዳት ናይ ስውአን ብጡጠን ፍልስፍና 

ዝኽተሉ ክራይ አከብቲ ክእከብ  ምግባሩ ብዙሓት ዝስማዕምዕሉ ኣብ ከተማታትና ዝረአ ግሁድ ሓቂ እዩ ፡፡ ብምዃኑ ውን 

ውሑዳት ክራይ አከብቲ መንግስቲ ብዘመቻቸዎሎም ካብ ቀረፅ ነፃ ካብ ወፃኢ ንብረት ናይ ምእታው ፍቃድ ፣ ትሑት ወለድ 

ዝኽፈሎ ልቃሕ ፣ ሸርፊ ወፃኢ  ወዘተ ካብቲ ዝተዓለመሉ ኣንፈት ወፃኢ ማለት ካብ  ማኑፋክቸሪንግ ፣ ሕርሻ ፣ አግሮ 

ፕሮሲስንግ ፣ በዓል ኮኮብ ሆቴል ወዘተ ምሉእ ብምሉእ ወይ ዝዓበየ ክፋሉ ብቀሊሉ ክራይ ክእክብሉ ናብ ዝኽእሉ  መሬት 

ብሊዝ ወሲድካ  ህንፃ ናይ ምስራሕ ተግባራት ኣዋፊሮምዎ ይርከቡ ፡፡ እዚ ማለት ንዜጋታት ክፍጠረሎም ዝተሓሰበ ዕድል 

ስራሕ ይፈሽል ኣሎ ማለት እዩ ፡፡ ብካሊእ ኣገላልፃ ዜጋታት  ብሊዝ ካብ ዝተሓላለፈ መሬት ክረኽብዎ ዝግባእ ኢኮኖሚያዊ 

ረብሓ ይስእኑ ኣለው ማለት እዩ ፡፡ ስለዚ አፈፃፅማ ስርዓት ምሕደራ ሊዝ መሬት ከተማ ንብዙሓት ዜጋታት መፅለሊ ገዛ  

ከይረኽቡ ዓፂዩ ብምሓዝ ናይ ውሑዳት ክራይ አከብቲ ሕዛእቲ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ፡፡  

መንግስቲ ነዚ ፀገም ተረዲኡ ማእከላይን ትሑትን ኣታዊ ዘለዎም ዜጋታት  መንበሪ ገዛ  ክውንኑሉ ዝክእሉ  “ዓርሰ 

ሓገዝ ሓበራዊ መንበሪ ኣባይቲ ሕብረት ስራሕ ማሕበር” ዝብል መፀውዒ ዘለዎ ኣብ 12ተ 

ዓባይቲ ከተማታት ዝትግበር ዝተመሓየሸ  መምርሒ ኣውፂኡ ኣሎ፡፡ ይኩን እምበር እዚ ወፂኡ ዘሎ ሓድሽ መምርሒ እቶም 

ኣብ ዕላማታቱን መትከላቱን  ተዘርዚሮም ዘለው ፍረ ሐሳባት ተግባራዊ ንምግባር ዘክእል ዝተማለአ  መስርሕ የብሉን ፡፡ 

ኣብነት ፍታሓዊ ተጠቃምነት ንምርግጋፅ  ኣብ ልቃሕ ይኹን ኣብ ዕደላ መሬት ትሑትን ማእኸላይን እቶት ንዘለዎም 

ዜጋታት   ብፍላይ ድማ  በዝሒ ዕያል ዘለዎ መራሕቲ ስድራ ፣ ደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ስድራ ቤት ፣ መንግስቲ 

ሰራሕተኛታት ፣ጉጂ ውፃእ ካብቶም ልዑል አታዊ ዘለዎም ነጋዶ ፣ ዝለዓለ መሃያ ተኸፈልቲ ፣ ኣብ ትሕቲ ስድረኦም 

ዝማሓደሩ ዓቅመ ኣዳም ዝመለኦም ዜጋታት  ብቀዳምነት ዝተኣናገድሉ መስርሕ ኣብቲ መምርሒ ብዝርዝር ኣይተገለፀን ፡፡ 

እዚ ማለት ከምቲ ኣብ ሓበራዊ መንበሪ ኣባይቲ ዝተረኣየ ንክራይ አካብነት በሪ ዝከፍት እዩ ፡፡  ኩሉ ዜጋ ብማዕረ  

ተጠቃሚ ምግባር ማለት መሬት ናብ ክራይ አከብቲ ክእከብ ዝገብር እዩ ፡፡ ምክንያቱ  ፋይናንሳዊ ዓቅሚ ዘለዎም ክራይ 

አከብቲ ኣቅመ ኣዳም ብዝመልኦም ደቆም ፣ ኣዝማዶም ብምውዳብ ከምኡ ውን  እኹል ኣታዊ ዘይብሎም ዜጋታት 

ብምድላል ሽማዊ ማሕበራት  ብምምስራት ከጭበርብሩ ዕድል ዝህብ እዩ ፡፡  ብምዃኑ ውን ክራይ አከብቲ ኣብዚ መምርሒ 

ዘለው ክፍተታት ተበሊፆም እዚ ዕድል ናብ ረብሐኦም ንምቅያር ኣብ ምጉያይ  ይርከቡ ፡፡ ኣብነት ዓቅመ ዓዳም ዝመልኡ 



ደቆም ፣ ኣዝማዶም ፣ ሰራሕተኛታቶም ከምኡ ውን ናይ ምኽፋል ዓቅሚ ዘይብሎም ጎረባብቶም ብምውዳብ ሽማዊ ማሕበር 

ብምምስራት ቀዲሞም ናይቲ ዕድል ተጠቀምቲ ንምዃን ይረባረቡ ኣለው ፡፡   ስለዚ ንሓንሳብን ንሓዋሩን  መፅለሊ ገዛ ናይ 

ምስራሕ ሕልሞም ተፀኒቂቁ ኣብ ዕንዪኒዪ ዝነበሩ ብዙሓት ዜጋታት መፅለሊ ገዛ ናይ ምርካብ ተስፋኦም ዘለምለመ መምርሒ 

ብክራይ አከብቲ ከይጭወ ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ  ዕቱብ ትኹረት ሂቦም ኣብቲ 

መምርሒ ዘለው ንክራይ ኣካብነት ክፍተት ዝፈጥሩ አሰራርሓታት ክድፈኑ ብምግባር ፍትሓዊ ተጠቃምነት ዜጋታት አብ 

ምርግጋፅ ህዝባዊ ውግንነኦም ከርእዩ ይግባእ ፡፡ ብክቡር ጠቅላይ ሚንስቴርን ክቡር ፕርዝዳንትን   ንመንግስቲ ሰራሕተኛ 

ዝተኣተወሉ ቃል  ኣብዚ መምርሒ ክካተቱ  ብምግባር ናይቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ መረረትን ምዕዝምዛምን ኣብ ምፍታሕ 

ውሕሉል  ኣመራርሐኦም ከዕርፍሉ ትፅቢት ይግበር ፡፡ ከም እምነት መዳለዊ እዚ ፅሑፍ ናይ ዜጋታት ናይ መፅለሊ ገዛ 

ፍትሓዊ ተጠቃምነት ብምርግጋፅ መሬት ንዝለዓለ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ረብሓ ንምውዓል  መንግስቲ ሓደ መንበሪ 

ገዛ ንሓደ መራሒ ስድራ ወይ ዜጋ  ዝብል መትከል ክኽተል ይግባእ ፡፡ ብካሊእ ኣገላልፃ ሓደ ሰብ ኣብ ዝነብረሉ ከተማ 

ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ካብ ሓደ መንበሪ ገዛ ንላዕሊ ክውንን ክፍቀደሉ የብሉን ማለት እዩ ፡፡ እዚ ማለት ልዕሊ ሓደ ገዛ 

ሒዞም ዘለው ሰባት ይወረሱ ማለት ኣይኾነን ፡፡ ግን ካብ ሕሉፍ ጌጋካ ምምሃር ሳይንሳውን ግብኡን ስለ ዝኾነ እዚ ዝረአ 

ዘሎ  ፍታሓዊነት ዝጎደሎ ንክራይ ኣካብነት ዝተቃለዐ መስርሕ   ብምእራም ካብ ሐዚ ንድሓር እዚ መትከል ተኸቲልካ 

ፍታሓውነት ንምንጋስ  እዩ ፡፡  

ፍታሓዊ ተጠቃምነት መሬትን ግልጋሎት ልቃሕን ብምዕሳል ሰናይ ምምሕዳር ንምርግጋፅ ኩሎም ዝምልከቶም መንግስታዊ 

አካላት፣  ናይ ሚዲያ ትካላት ፣ ኣባላት ማሕበር ገዛ፣ ሕብረተ ሰብ ግቡኦም ክፃወቱ ይግባእ ፡፡ ብፍላይ ትካላት ሚዲያ 

ጀሚረነኦ ዘለዋ ኣንፃር  ክራይ ኣካብነት ቃልሲ አጠናኺረን ብምቅፃል ፍትሓዊ ተጠቃምነት ሕብረተ ሰብ ኣብ ምርግጋፅ 

እጃመን ክፃወታ ትፅቢት ይግበረለን ፡፡ እዘን ትካላት  ኣብዚ ጉዳይ ብዝምልከቶም አመራርሓ ኣካላት ከምኡ ውን ብሕበረተ 

ሰብ ርኢቶ ክዋሃበሉ ክገብራ ድማ እላቦወን ፡  

 

ክራይ ኣካቢ ይተዓገስ 

ፍታሓውነት ይንገስ 

ምስ ሰላምታ 

ዓራዓዶም ሰይፉ 

 

ቅዳሕ 

ንክቡር ርእሰ ምምሕዳር ኣባይ ወልዱ 

ንቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 



ንድምፂ ወያነ ትግራይ 

 ንኤፍ ኤም መቐለ 

ንኤፍ ኤም ፋና መቐለ 

 

 


