
ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ጥራሕ 93 ሽሕ ስራሕ ዘይብሎም መናእሰይ 
አለዉ፡ 

ያሬድ ኣለምሰገድ 03-31-16 

 

‟ዝወላዕናዮ ዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ ተሳትፎን ተጠቃምነትን መናእሰይ ብምሕያል ብዝያዳ ክኩላዕ 

እዩ₺ ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ካብ 18 ሕዳር ጀሚሩ ካብ 12 ወረዳታት ዝተውፃእፅኡ ልዕሊ 800 መናእሰይ 
እናተሳተፍሉ ዝርከቡ ኮንፈረንስ መናእሰይ ዞባ ማእኸል ትግራይ እናቐፀለ እዩ፡፡ንዚ ኮንፈረንስ መናእሰይ 
ዝኸፈቱ ኣይተ ተኽላይ ገብረመድህን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይን ዞባ ማእኸልን እንትኾኑ ‟ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ሓንቲ ሃገር ድልዱል ክኸውን እንተድኣ ኾይኑ 
ተጠቃምነትን ተሳትፎን መናእሰይ ብዝለዓለ ብርኪ ክረጋፅ እንተኽኢሉ ጥራሕ ከምዝኾነን ከምቲ 

ቀደም ብስጡም ሓቀኛ መስመር ተወዲቡ ብመስዋእቲ ገዚፍ ፀላኢ ስርዓት ደርጊ ዘወገደ መንእሰይ ድኽነት 

ንምስዓር ዘይትልገም ሕልና ክውንን ኣለዎ₺ ኢሎም፡፡ብተወሳኺ እቶም ሓላፊ ‟ጉልበትና ናብቲ ዝድለ 

ዕማም ልምዓት ክነሰጋግሮን ካብ ዝኾነ ኣፀየፍቲ ልምድታት⁄ ሱስ ⁄ ዝተናገፈ መንእሰይ ንምፍጣር ካብ 

ሕሉፍ እዋን ብዝሓየለ ኣበርቲዕና ከምእንሰርሕ ቃል ንኣቱ₺ ኢሎም፡፡ ‟ መናእሰያትና ሰብ ዋና እቲ ተረኺቡ 
ዘሎ ልምዓት ስለዝኾኑ ኣብ ቀፀልቲ ኣዋርሕ ንቶም ስራሕ ዘይብሎም መናእሰያትና ሙሉእ ብምሉእ 

ተወዲቦም ናብ ስራሕ ክኣትዉ ክግበር እዩ፡፡እዚ ኣብ መበል 12 ጉባኤ ህወሓት ዝተወሰነ ዋላኳ እንተኾነ 
ሐዚ ናብ ተግባር እንኣትወሉ ምዕራፍ ምስግጋርና ከበስር ይደሊ ኢሎም፡፡ 

ብማሕበር ወይ ብውልቀ ተወዲቦም ናብቲ ዝድለ ማእኸላይ እቶት ዝተሰጋገሩ ሰብ ብሉፅ ተመክሮ መናእሰይ 
ዑደት ብምግባር ዝተጀመረ እዚ ኮንፈረንስ ኣብቲ ዑደት ዝተረኸቡ ብሉፃት ተመክሮታት ብምግምጋም 



ናብቲ ዝድለ አጀንዳ ምይይጥ ክእቶ ተኻኢሉ እዩ፡፡ካብ ጉጅለኣዊ ምይይጥ መናእሰይ ዝተረኸቡ ሕቶታትን 
ርኢቶታትን ብምእካብ ብናይ ሓባር ምይይጥ መደምደምታ ክወሃም ክኢሉ እዩ፡፡ኣብቲ ኮንፈረንስ ብወገን 
ኣመራርሓ ዝተልዓሉ ሕቶታት፡ 

Ø  ምስቲ ዝረኣናዮ ተመክሮ ወሲድና ናብ ተግባር ከመይ ነሽርፎ? 

Ø  ብውዳበ ክንርባሕ ከምዝኽእል እቲ መንእሰይ ከመይ ወሲድዎ? 

Ø  አድላይነት ውዳበ መናእሰይ ፤ሊግ መናእሰይ ከመይ ተረዲእዎ? 

Ø  እቲ መንእሰይ ዘይተገበረለይ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለዎ ዶ? 

Ø  ፖሊሲን ስትራተጅን መንግስቲ እቲ መንእሰይ ግንዛበ ኣለዎ ዶ? 

Ø  ካብ ተፀባይነት ዝተላቐቐ መንእሰይ ክህሉ እቲ ኣመራርሓ ከመይ ይሰርሕ ኣሎ? 

Ø  ሳራሕ ዘማርፅ መንእሰይ ኣሎ ዶ? 

Ø  ፖሊሲ መናእሰይ፤ፓኬጃት መንአሰይ፤ፖሊሲ ልምዓት መናእሰይ እንታይ ማለት ምኻኑ ብዝግባእ 
ዝተረደኦ መንእሰይ ምፍጣርን ዝብሉ እዮም፡፡ 

ሕድሕድ ትሕዝቶ መበገሲ ነጥብታት ብምግምጋም ናብቲ ዝድለ ጉዳይ ምይይጥ ዝተኣተወ እንትኸውን 
ብፍላይ ድማ ኣብ መንእሰይ ዘሎ ክፍተት ውሱን ምኻኑን ንምፍትሖም ዘፀግሙ ከምዘይኮኑን ብሸነኽ 
ኣመራርሓ ክውሰድ ዘለዎ ምኻኑ ክውሰድ ተካኢሉ እዩ፡፡መንእሰይና እተን ዝደመቓ ፀገማቱ ስራሕ ምምራፅ፣
ተፀባይነት፣ፖሊስን ፓኬጅን መናእሰይ ብዝግባእ ግንዛበ ዘይምህላው፣ውዳበ ዘይምድላይን እዮም፡፡እዚ 
ኣቶም ድማ ሕድሕዶም ንምፍታሕ ግዘ ዘይወስዱ ብምኻኖም መንግስቲ ናብቲ ዝድለ ቃልሲ ኣንፃር ድኽነት 
ክዋፈር ንምግባር ባዕሉ እቲ መንእሰይ ክሰርሕ ከምዘለዎ ተሓቢሩ እዩ፡፡ብተመሳሳሊ ብሸነኽ መንእሰይ 
ዝተልዓሉ ሕቶታት ብርክት ዝበሉ ዋላኳ እንተነበሩ ብዋናነት ግን እቶም ትኹረት ዘድልዮም ሕቶታትን 
ርኢቶታትን ምጥቃስ ይከኣል፡፡ 

Ø  መንእሰይና ኣብ ጎቦ መቖሎ፤ሽግሽግ መሬትን ክዓምም ክግበር ኣለዎ 

Ø  ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ መንእሰይ ለውጡ ዝኽእሉ ተፈጥሮ ሃፍቲ ኣብ ከባቢና ስለዘለዉ ኩሉ መንእሰይ 
ኣብዚኦም ክሰርሕን ተረባሓይ ክኮውንን ብወገን ኣመራርሓ ክስራሕ ይግባእ 

Ø  መንእሰይ ልቓሕ ከይወስድ ምድንጓያት ኣለዉ፤ዋሕስ እንድሕር ዘይብልካ ልቓሕ ኣይትወሃብን፤ምስቲ 

ዘሎ ህልው ኩነታት ዕዳጋ ዝመጣጠን መጠን ልቓሕ ዘይወሃብ? ኣይውሕድን ዶ? 

Ø  ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ዝወፈሩ መናእሰይ ብምክንያት መድሓኒት ንድሕሪት ይምለሱ ኣለዉ፤ኣብ ቀወምቲ 
ተክሊ ብተመሳሳሊ 

Ø  ኣብ መሬት ምምሕዳር ዘሎ ፀገም ኣብ መሬት ኣዋጅ ክፍተት ኣለዎ፤ኣብ መሬት ሽግሽግን ጎቦ መቖሎን 
ቢሮክራሲ ኣሎ 



Ø  ኣብ ወርዒ 175 ሽሕ ብር ዘዋህለሉ 85 ኣባላት ብሰንኪ ቢሮ ኣጠቓቕማ መሬት፣ቢሮ ሕርሻን ማሕበራዊ 
ጉዳያትን ብዝፈጠርዎ ዘይምርድዳእ እዞም መናእሰይ ተጎዲኦም እዮም 

Ø  ናይ ጥርናፈ ፀገም ኣለዎ እቲ መንአሰይ፤ኣኬባ ምእካብ ፋርነት ዝገብሮ መንአሰይ ኣሎ ንዚ ብዘመናዊ 
ኣወዳድባ ወዲብካ ናብ ልምዓት ክኣቱ ስለዘይተገበረ እዩ፡፡ 

Ø  እቲ መንእሰይ ምጥርጣር የርኢ እዩ፤ይሰግእ ናይዚ መንቀሊ ድማ ኪራይ ኣካብነትን ፀረ ሰናይ ምምሕዳርን 
ዝፈጠርዎ እዩ 

Ø  ካብ ተሓራሳይ መሬት ወፃኢ ዘለዉ ፀጋታት ክጥቀመሎም ዘይምድላይ ክፍተት ኣሎ ኣብቲ መንእሰይ 

Ø  ኣብ ተሓራሳይ መረት መጠሻ ኣይፍቐድን ዝብል ኣዋጅ መሬትና ኣይጎድእን ዶ ንመናእሰይ 

Ø  ኣብ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዘሎ ቁልፊ ፀገም ዝፈትሕ ኣይኮነን በዝሒ መናእሰይ እናዓቀነ እዩ ዝውዕል 

ንኣብነት 15 ኢኩም ወስኩ እናበሉ ውዳበታት የፍርስ ኣሎ 

Ø   ናይ ደርሆ ሕክምና በቢከባኡ ዘይምህላዉ ብደርሁ ምርባሕ ተወዲብካ ምስራሕ ኪሳራ እዩ 

Ø  ከባቢና ብቐሊሉ ማይ ክርከቦ ዘይክእል ብምካ መንግስቲ ንዚ ክሕግዘና አለዎ 

Ø  ስደት መናእሰይ ዝሰፍሕ ዘሎ ዞባ ንመንእሰይ እኩል ጠመተ ስለዝንእስ እዩ ኣምፈሮም 

Ø  ሕቶታት መናእሰይ ዝምልስ ኣማሓዳሪ በቢ ወረድኡ ይንእስ እዩ ድልየትን ረብሓን መንእሰይ ዘረጋግፁ 
ኣይኮኑን 

Ø  መኪና እናሃለዎም መኪና ሸይጦም ወይ ገዲፎም ስደት ዝከዱ መናእሰይ ኣለዉና ንዚኣቶም ክትትል ጌርካ 

ኣስተምህሮ ምሃብ ኣየድልን ዶ? 

Ø  ናይ ጓል ኣነሰተይቲ ዝበሃል ስራሕ ከምዘየለ ናይ ግንዛበ ሕፅረት ኣለዎም መናእሰያትና 

Ø  ብሞያይ ብትምህርተይ ብዝተመረቕክዎ ጥራሕ ክሰርሕ፤ስራሕ መንግስቲ ጥራሕ መፍትሒ ጌርካ 
ምውሳድ 

Ø  ውዳበ እንታይ ማለት ምካኑ ዘይፈልጥ መንእሰይ ኣለና ግንዛበ ክትሕዝ ንግበሮ 

Ø  ስራሕ ዝምህዝ መንእሰይ ይውሕድ እዩ 

Ø  ካብ ደደቢት ፍትሓዊ ልቓሕ 20⁄80 ዝፍቀድ ንዝተወሰነ ስራሕ ጥራሕ እዩ፤ንኣብነት ኮብልስቶን፤ 

ኮንስትራክሽን  ንምስራሕ 20⁄80 ንኹሉ ዘይፍቀድ 

Ø  ኣኽሱም ኣብ ከተማና ናይ ቅርፃቅርፂ ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ፤ምንዛሪኡ ድማ ብዙሕ እዩ፤እቲ መስርሒ 
ቅርፃቅርፂ ዝከውን እምኒ ዝመፀሉ ቦታ ምዕሩይ ተዝከውን፤ንካልኦት መምሃሪ ተዝከውን 

Ø  ዝተረከቡ ተመክሮታት ወዲብካ ክሰፍሑ ኣብ ምግባር ፀገም ኣሎ 

Ø  ተስፋ ንምቑራፅ ቅሩባት ምካን፤ፀገም ክትሓልፍ ዘይምድላይ 



Ø  መዘናግዒ መናእሰይ ይንእስ እዩ 

Ø  ቢሮክራሲ ይበዝሖ እዩ እቲ መንእሰይ 

Ø  እቲ መንእሰይ ኣብ ኪነ ጥበብ ተሳቲፉ ክልወጥ ዘይግበር 

Ø  መለለይ ካርዲ ⁄ መታወቅያ ንምውፃእ ላዕሊ ታሕቲ ይበዝሕ፤ ኣብ ክንዲ ዝፍፀም ናብ ልምዓት ጉጅለ 
ዝበሃል ንምንታይ 

Ø  ኣብ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ እቲ መንእሰይ ወዲብካ ክወሃብ ዘይግበር፤ ካብ ሚኒዋለ ዝውዕል፤እቲ 
ጨረታ ንመናእሰይ ዘይወሃብ ዝብሉን ካልኦትን ነይሮም፡፡ 

በቢ ብርኩ ንዞም ዝተልዓ ሕቶታትን ርኢቶታንን ንምምላስ ዝተኽኣሉ እንትኾኑ ብፍላይ ድማ መንእሰይና 
ተስፋ ብዘይ ምቑራፅ ኣንቃር ክራይ ኣከብትን ፀረ ሰናይ ምምሕዳርን ብውዳበ ኣቢሉ ብምቅላስ ናብቲ 

ዝተደለየ ብርኪ ዕብየት ክንበፅሕ 2ይ ዙር ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ሃገርና ጋህዲ ንምግባር ክሰርሕ ኣለዎ፡፡
መሃዛይ ዝኾነ፣ዘይስኮን ሕልና ዝወነነ፣ሰሪሕኻ ጥራሕ ክሓልፈልካ ዝኽእል ምኻኑ ፍተረደኦ፤ካብ ተፀባይነት 
ዝተላቐቐ፤ደጋፋይ ሓይሊ ዝኾነ መንእሰይ ጎዳእቲ ልምድታት ዝፅየፍ መንእሰይ፤ኣንፃር ክራይ ሰብሰብትን ፀረ 
ሰናይ ምምሕዳርን ዝዓምም መንእሰይ ብምፍጣር ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሃገርና ክፋጠን ምግባር አገዳሲ እዩ፡፡ 

ውዳበ ሓይሊ እዩ እንትበሃል ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን፡፡ብፍላይ ተጋሩ ብሳላ ውዳበ ብታሪኽ ተራእዩ 
ዘይፈልጥ ድርብ ዓወት ክነመዝግብ ንኽእል ኢና፡፡ስለዚ ምውዳብ ንዓና ተጋሩ ሓዱሽ ስለዘይኮነ ተወዲብና 
ብምስራሕ ተጠቃማይነትናን ተሳትፎናን ክነረጋግፅ ይግባእ ዝበሉ ድማ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ትግራይ 
ኣይተ ሚኪኤለ ኣብርሃ እዮም፡፡ 

ኣብ መወዳእታ እቶም መናእሰይ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝቐረቡ ሕቶታትን ርኢቶታትን ብዝግባእ ከምዘተመለሱን 

ኣብ 2008 ዓም ጥራሕ ክሳብ ሐዚ 27,835,771 ብር ብመልክዕ ልቓሕ ን 4520 መናእሰይ ዝተውሃበ 

እንትኸውን ንቐፃሊ ንመናእሰይ ዞባ ማእኸል ትግራይ ዝተዳለወ ልዕሊ 50 ሚልዮን ብር ዝተትሓዘ በጀት 
ዝያዳ ደስ ከምዝበሎምን ገሊፆም እዮም፡፡ብፍላይ ድማ ዝተስኣነ ስራሕ እንተይኮነስ ብስራሕ ዝኣምን 
መንእሰይ እዩ ብዝብል ዝወሰኑ ባዕሎም እቶም መናእሰይ ኣብ ቀፃላይ ተወዲቦም ብምስራሕ ዝተውሃቦም 
ልቓሕ ኣብ መዓልኡ ብምውዓል፤ዝተውሃም መስርሕን መሸጥን ቦታ ብምክንኻን ዝያዳ ዝተረብሐ መንአሰይ 
ፀገሙ ዝመሓወ መንአሰይ ንምኻን ፀገም ስራሕ ስእነት ሙሉእ ብምሉእ ንምቕራፍ ምስ ህዝብን መንግስትን 

ተሰሊፎም ከምዝሰርሑ ቃል ብምእታው በዓል 10 ነጥቢ መግለፂ ቑዋም ብምውፃእ ተዛዚሙ እዩ፡፡ሰላም 

ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን 


