
እዋናዊ ዛዕባ፤ ልዑል ትኹረት፣ ቅልጡፍ ፍታሕ ዝጠልብ ስደት፣ ውርደትን ሞት(ምንፃት)ን መናእሰይ 

ትግራይ፤   

 

ዘፅኣት (ዶ/ር)- ካብ መቐለ 06-08-17 

 

ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ኣብ ኣፅቢ ደራ ኣብ ኣርባዕተ ጣብያታት (ሓረሳው፣ ገብረኺዳን፣ ሩባ ፈለግ፣ 

ሓድነት) ጥራሕ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ልዕሊ 200 መናእሰይ ሬስኦም ብሳናዱቕ ተፀይሩ ናብ ዓዲ 

ከምዝኣተወ፤ ካብኡ ዝዛይድ ቁጽሪ ዘለዎም መናእሰይ ድማ ሬስኦም ቀለብ ዓሳን ኣራዊት በረኻን ኮይኑ 

ከምዝተረፈ ዕላዊ ፀብፃብ ቐሪቡ ሰሚዕና፡፡ 

እዚ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓዱ ናይ ምንባር ተስፍኡ ፀልሚቱ ናብርኡ ክኣሊ ንስደት ገይሹ ፎቖዶ ባሕርን 

ምድረበዳን ዝፀንት ዘሎ፤ ብዛዕባ እቲ ብሂወት ተሪፉ እውን ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ግፍዕን መከራን በዚሑዎ ዘሎ 

መንእሰይ ትግራይ፤ ብዛዕባ ናይዚ ኩሉ መፍትሒኡን ብልዑል ትኹረት ክንዘራረብ ንፅባሕ ዘይብሃል ውራይ 

ገይሩዎ፡፡  

ሓለፍቲ ክልልና ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከምዘስተባሃልናዮም፣ ብዛዕባ ስደትን ሞትን መናእሰይ ትግራይ 

እንትለዓል ናይቲ ስደትን ህልቀትን መበገሲ “ሰለስተ ምኽንያታት ጥራሕ እዮም” ይብሉና፤  

1. “መናእሰይና ናይ ኣረኣእያ ፀገም ስለዘለዎም፤ ብቴሌቭዥንን ብስእልን ብዝሪኡዎም ነገራት 

ስለዝታለሉ፤ ስራሕ ስለዘማርፁ፤ ምስኡ ድማ ፅጋቦም ምኽኣል እናኣበዮም እዩ”፤ 

 

2. “መናእሰይ ትግራይ ቀልጢፍካ/ብኣቋራፂ ናይ ምህፍታም ህርፋን ስለዘለዎም”፤ 

 

 

3. “ኣብ ዓዲና ዘሎ ለውጢ ስለዘይተገንዘቡዎ፤ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ዕድላት ክጥቀሙሎም 

ስለዘይከኣሉ”፤ 

 
ኩሎም ካብ ሓቂ፣ ካብ ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ዝብገሱ ዘይኮነስ ካብ ስምዒት፤ ንመናእሰይ ትግራይ 

ካብ ዘለዎም ሕዱር ንዕቐት፤ ካብ ዝሰርሕ መፍትሒ ምትእልላሽ መመኽነይታን ናይ ቃላት 

ፀወታን ምምራፅ ወ.ዘ.ተ ዝብገሱ እዮም፡፡  

 ከም ናቶም ኣበሃህላ “ኣብ ትግራይ ድኽነት የለን፤ ትግራይ ብኹሉ መዳይ ትሕምበብ ኣላ እያ፤ ናይ ስራሕ 

ዕድላት እውን ብዙሓት እዮም፣ መንእሰይ ትግራይ ግን ፀጊቡ ስራሕ እናማረፀ፣ እናሰሰዐ እዩ ዘስደድ ዘሎ…“  

ተጋጊኻ “በየናይ መፅናዕቲ ኢኹም ኣረጋጊፅኩምዎ?” ኢልካ እንተሓቲትካዮም “ኣብ ኣኼባ ተገምጊሙ፤ 

ምርድዳእ ተፈጢሩሉ፣ ቅዋም ተወሲዱሉ እዩ” ይብሉኻ፡፡ ናይ 5 ሚልዮን ህዝቢ ፀገም ብኣኼባ፣ ብገምጋም 

ተመርሚሩ፣ ተፈቲሹ፣ ተፈሊጡ፤ ብጭርሖ፣ ብኢድ ብልጫ ድማ ፍታሕ ክወሃቦ! ይገርም፡፡  



ትግራይ እቲ ኩሉ መንእሰይ ናብ ስደት ሰዲዳ፣ ደቃ ናብዚይን ናብቲይን በቲና እውን ተመሊሳ ብመጠን 

ስእነት ስራሕ ከተማታት ኣርሓ (19.4 %) ኮይና እናሃለወት፤ ኣብ ገዛኻ 450 ሽሕ “ስራሕ ስኢነ፣ ተማሂረ ናይ 

ስድራይ ፀውራ ኮይነ ተሪፈ፤ ስራሕ ፍጠረለይ” ዝብል መንእሰይ ከም ዘሎ እናተፈለጠ፤ ዓይንኻ ብጨው 

ሓፂብካ ብዛዕባ ስደትን ሞትን መናእሰይ እንትልዓል “ፀጊቦም እምበር መዓዝ ስራሕ ስኢኖም?” ፤ “ስራሕ 

እንድዮም እናማረፁ”፤ “ብኣቋራፂ እንድዮም ክህፍትሙ ደልዮም” ይበሃለለይ! ይገርም፡፡  

 

እስቲ ናብቶም ንሰማዒኡ ዘሕዝን ብድዐ ዝዛረቡ ዘለዉ ሰብ ግዘ- ናብ ሜድኦም- ወሪድና ንዘራረብ፤ 

እዞም ሰባት ንመንእሰይ ትግራይ ብኣልማሚት “ናይ ኣረኣእያ ፀገም ኣለዎ” ኢሎም እንተናሽዉዎ፤ ካብ ዓዶም 

ተደፊኦም ወፂኦም ፎቖዶ ባሕርን ዱርን ንዝተረፉ ኣሓትና ኣሕዋትና ድማ ተመሊሶም “ፀጊቦም፣ ስራሕ 

ኣይሰኣኑን፣ ብኣቋራፂ ክህፍትሙ ደልዮም፣ ኣብ ትግራይ ዘሎ ለውጢ ስለዘይተርኣዮም እዩ” ኢሎም 

እንትኸሱዎም ኣየናይ ሰራሕተኛታት ዝቖፅር ፋብሪካ ከም ዝኸፈቱ፤ ኣየናይ ናይ ስራሕ ዕድል ከምዝፈጠሩ፤ 

እንታይ ሐዱሽ ዘርፊ ስራሕ ከምዝመሃዙ፤ ንዚ ወለዶ እንታይ ግበር ይብሉዎ ከምዘለዉ ክርድአና ኣይኽእልን፡፡ 

 ኣሓትና ኣሕዋትናኮ ብስእነቶም ኩሉ ዓኽ እንቱፍ እናበለለን/ሎምን እንተጋፍዖምን፤ ዓመታት ርሂፆም 

ብዘይደመወዝ ከባርረን/ሮም ከምዝኽእል እናፈለጡ/ጣ፤ ኣብ መሕደሪ ኣኽላቡት እናሓደሩ/ራ፤ ዘይመስሉዎ 

መሲለን/ሎም ክነብሩ ዝተገደዱ እኮ ፎቲዮም፣ መሪፆምዎ፤ ወይ ከምቶም መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት “ፅጋቦም 

ምኽኣል ኣብዩዎም” ኣይኮነን፡፡ እንታይ ድኣሲ መማረፂ ስኢኖም፣ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኹነታት ተስፋ ኣስኢኑዎም፣ 

ናይ ዓዶም ምንባር ተስፍኦም ፀልሚቱ፡፡ ሎሚ እኮ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ናብ ወጻኢን ብምፍላስ መንእሰይ 

ትግራይ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እዩ፡፡ ካብ ስዑዲ ካብ ዝተመለሱ ኢትዮጵያውያን ከባቢ 40 %  እኮ ተጋሩ 

ምዃኖም ኣሃዛት መንግስቲ እውን ዝኣመኑሉ እዩ፡፡ እዞም ተጋሩ መናእሰይ ናብ የመን፣ ባሕሬን ወይ ስዑዲ 

እንትኸዱ ገሊኦም ንመጓሰ፣ ገሊኦም ንናይ ጉልበት ስራሕ፣ ገሊኦም መንገዲ ክሓፅቡ፣ ገሊኦም ኣረጊት ዓረብ 

ከፃውቱ፣ ገሊአን ሽቓቕ ከፅርያ እምበር ስራሕ ከማርፁ ኣይኸዱን፡፡ ሰብ ኣብ ዓዱ ጓስዩ ወይ ሽቓቕ ሓፂቡ 

ናብርኡ ዘምርሕ ኣታዊ እንተረኺቡ ገፅ እቶም ክንዲ ናይ እንስሳ ክብሪ እኳ ዘይህቡዎ፣ ሰብኣዊ ክብሩ 

ዝግህሱዎ፣  ካብ ፎቕ ብግፍዒ ዝስንድዉዎ፣ ብናይ ዘይቲ ዶላር ዝሰኸሩን ዓረባት ክርኢ ኣይምመረፀን፡፡ እዚ 

6 % ዘይመልአ ቁንጣሮ ህዝቢ ናብቲ ናይ ጭቆና፣ ግፍዒ፣ ሕማም መሬት ዝኾነን ጥዕናኻ ስኢንካ፣ ኣይ ካብ 

ገንዘብ፣ ኣይ ካብ ጥዕና፣ ኣይ ካብ ክእለት፣ ኣይ ካብ ፍልጠት ካብ ኩሉ ከይኮንካ ጥራሕ ኢድካ እትምለሰሉ 

ዓዲ- ዓዲ ዓረብ ካብ ዝኸዱ ስዱታት 40 %  ኣበርኪቱ ማለት እዩ፡፡   

ካሊእ ተሪፉስ የመን ኣብ ከቢድ ናይ ሕድሕድ ኲናት ተሸሚማ መሬታ ብላዕልን ብታሕትን ሓዊ ይተፍእ ኣብ 

ዝነበረትሉ ዓመት ኣብ ዓመተ 2015 ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ጥራሕ 82 ሽሕ ኢትዮጵያውያን፣ ካብኣቶም ድማ 

ልዕሊ 70 ሽሕ ተጋሩ ናብ የመን ኣትዮም እዮም፡፡ “ኣብ ዓድና ብድኽነት ካብ ንሳቐ ዋላ ንሙት” ኢሎም እዮም 

ከይዶም፡፡ ካብኣቶም ገሊኦም ቅድም ኢሉ ካብ ስዑዲ ዓረብ ዝተሰጎጉን መንግስቲ ዝኣተወሎም ቃል ምስዓፀፈ 

ተስፋ ቖሪጾም ንዚ መማረፂ ዝወሰዱ እዮም፡፡ ብዘሕዝን ኩነታት ድማ ካብኣቶም ቁጽሮም ዘይነዓቕ ኣብ ቤት 

ማእሰርቲ ብደብዳብ ሳዑዲ ዓረብያ ከምዝሞቱ ዝፍለጥ እዩ፡፡  እዞም መናእሰይ እናረኣዩ ጠጒጎም ናብ ሓዊ 

ዝእትዎም ዘሎ ኣብ ዓዶም ዝተሓደጉዎ ናይ ምንባር ተስፋ እምበር ካሊእ ኣይኮነን፡  



ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ዘውፅኦ መፅናዕቲ ድማ ብስም ኤርትራውያን ካብ ዝስደዱ 40 % 

ኢትዮጵያውያን ምዃኖም፤ ካብ ጠቕላላ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ድማ 22 % ካብ ትግራይ ከምዝኾኑ 

ሓቢሩ እዩ፡፡  

እዚ ኩሉ ብድምር ዘርእየና ሓቂ ኣብ ትግራይ ሓደ ትውልዲ ይፀንት ከምዘሎ እዩ፡፡ ንዚ ካብ “ምፅናት” ካሊእ 

ዝገልፆ ቃል የለን፡፡ 

እሞ ሓደ ወለዶ ትግራይ ኣብ ቅድሚ ዓይንና እናነፀተ “ፅጋብ እዩ፣ ናይ ኣመለኻኽታ ፀገም እዩ፣ ናይ ትግራይ 

ዕቤት ስለዘይተረደአ እዩ” ወ.ዘ.ተ ኢልካ ምሕጫጭ ብሓቂ ብሓቂ ዘሕዝን፣ ሓቢርካ ዘየናብር ብድዐ እዩ፡፡ 

ሰበ-ስልጣን ክልል ትግራይ፤ እዚ ወለዶ እንታይ ዘይገበረ እዩ? እንታይ መማረፂኸ ኣለዎ? እንታይ ዓይነት ናይ 

ስራሕ ዕድል ፈጢርኩምሉ ኢኹም?  

እስቲ ቅርብ ኢልና ቁሩብ ሓቅታት ንፈትሽ፤ 

- ዋላ ድሕሪ እቲ ኩሉ ስደትን ፋሕ ብትንን መንእሰይ ትግራይ፣ ኣብዚ እዋን እዚ ከተማታት ትግራይ 
ካብ መላእ ሃገር እቲ ዝዓበየ ናይ ስራሕ ስእነት ዝተመዝገበለን እየን፡፡ መጠን ስእነት ስራሕ ኢትዮጵያ 
17.5 % እንትኸውን ናይ ትግራይ ግን 19.4 %፡፡ ብክልል ብርኪ ክሳብ ሐዚ 450 ሽሕ መናእሰይ 
ስራሕ የብልናን ኢሎም ተመዝጊቦም ኣለዉ፡፡ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑፀሩ መናእይ ትግራይ ኣብ 
ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገን ኣብ ስደት ኣለዉ፤ 450 ሽሕ ድማ ስራሕ የብልናን ኢሎም ተመዝጊቦም 
ኣለዉ፡፡ እቲ በብዓመቱ ተመዝጊቡ ዝብሃል በዓል ክልተ ኣሃዝ ዕቤት ንኣብዝሓ ትግራዋይ እንታዩ 
ከምዘይኮነ ካብዚ ንላዕሊ ምስክር የለን፡፡ ኣብ ገዛኻ 450 ሽሕ ስራሕ ዘይብሉ፣ ስራሕ ፍጠረለይ 
ዝብል መንእሰይ ሒዝካ ድኽነት ክንስዕር ኢሎም ሞት ዝበዝሖ መማመረፂ ወሲዶም ፎቖዶ ባህሪ 
ንዝተረፉ ከክንዲ ከም ሰብ ምሕዛን “ፀጊቦም እምበር መዓዝ ስራሕ ስኢኖም?” ፤ “ስራሕ እንድዮም 
እናማረፁ”፤ “ብኣቋራፂ እንድዮም ክህፍትሙ ደልዮም”….ከመይ ዝበለ ዘረባ እዩ! ግፍዒ ዘይፈርሑ 
ሰባት! 
 

- ኣብ ሴክተር ኢንዳስትሪ ናይ ስራሕ ዕድል ተፈጢሩ ከይበሃል ኣብ ትግራይ ዘሎ ሴክተር ኢንዳስትሪ 
ዳርጋ ናይ ት.እ.ም.ት ጥራሕ ዝተፈቐደ እዩ፣ ት.እም.ት ድማ ክሳብ ሐዚ ን18 ሽሕ ሰብ ጥራሕ እያ ናይ 
ስራሕ ዕድል ፈጢራ ዘላ፡፡ ልዕሊ 3 ሚልዮን ንዝግመት መንእሰይ ትግራይ 18 ሽሕ እንታይ እያ? 
 

 
- ብዛዕባ ቀፃሊ ተስፋ ዕቤት ኢንዳስትሪ ትግራይ ብዕቤት ኢንዳስትሪ ካብ ሃገራ ጭራ እንድያ ዝወፀት 

(ናይ 2014/15 ዓ.ም.ፈ ኦፊሴላዊ ኣሃዝ ከምዝሕብሮ እቲ ሴክተር 3 %  ብርኪ ዕቤት ኣመዝጊቡ ነይሩ፤ 

እዚ ትግራይ ንክልል ዓፋር ጥራሕ ብምብላፅ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ክትርከብ ዝገበራ  ኣሃዝ እዩ፤ 

ካብኡ ንደሓር ዘሎ ዳታ በብእዋኑ ስለዝለዋወጥ ክንዘራረበሉ እውን ኣፀጋሚ እዩ)?  ትግራይ ካብ 

መላእ ሃገር እቲ ዝተሓተ FDI Per-Capita ዘመዝገበት እውን እያ፡፡ ኣብ ኣየናይ ትካል ኣትዩ ድኣ 

ይቆፀር? መንስ ይቑፀሮ? በየናይ ካፒታልከ ስራሕ ይፍጠር?  እንታይ መማረፂ ኸ ኣለዎ? ኣየናይ ሂወቱ 

ዝመርሐሉ ናይ ስራሕ ዕድል ተፈጢሩሉ? 

 

- ኣብ መቐለ ዘስራሕ ዘሎ መንደር ኢንዳስትሪን ኣብ ባዕኸር ክትከል ተባሂሉ ዘሎ ኢንዳስትሪ ኣግሮ-

ፕሮሴሲንግን ዕቤት ኢንዳስትሪ ትግራይ ንእሽቶይ ደኾን ፍሒት የብሎ ኢልና ዋላ እንተተስፈውና 

ሐዚ እውን ገና ናይ ሰማይ ዘሎ ደበና እዩ፡፡ ናይ ቴክኖሎጂ፣ ናይ ፍልጠት ሽግግር ዝገብር፤ ኣብቲ 



ሴክተር ትርጉም ዘለዎ ዕቤት ዘምፅእ ድዩ ክኸውን? መዓዝከ እዩ ናብ ትግበራ ክእቶ? ምስቶም ካልኦት 

መንደራት ኢንዳስትሪ ተወዳዳሪ ክኸውን ድዩ?…እዚ ኩሉ ግዘ ዝምልሶ እዩ፡፡ 

 

- ኣብ ገጠራት ትግራይ ዘሎ መንእሰይ መሬት የብሉን፡፡ ስሩዕ መቐሎ መሬት ካብ ዝግበር ዳርጋ 27 

ዓመት ሓሊፉ፡፡ ቅድሚ 27 ዓመት ወዲ 5 ዓመት ዝነበረ ሎሚ ወዲ 32 ዓመት እዩ፤ ወዲ 15 ዓመት 

ዝነበረ ድማ ሎሚ ወዲ 42 እዩ ኮይኑ፡፡ ሎሚ መብዛሕቲኡ ወዲ 40ን ትሕቲኡን መሬት እውን 

የብሉን፡፡ እዚ መንእሰይ ከመይ ድኣ ናብራ ይምራሕ? ከይሓርስ መሬት የብሉን፣ ናብ ከተማ መፂኡ 

ከይቑፀር ዝቖፅራ ኢንዳስትሪታት የለዋን፣ እዚ መንእሰይ እንታይ ይግበር? መሬት ዘይብሉ መንእሰይ 

ገጠራት ትግራይ እግሩ ናብ ዝመርሖ ፎቖዶ ፋሕ-ጭንግራሕ ካብ ምባል እንታይ መማረፂ ኣለዎ? ንዚ 

እዩ እውን ኣጉዶታት ትግራይ ብዘይከፋቲ በሪ በይነን ተሪፈን ዘለዋ፡፡  

 

- ትግራይ ንሰብ ሃፍቲ ተባርር ዶ ንዑ ኢንቨስት ግበሩ፤ ንባዕልኹም ረቢሕኹም ንህዝቢ ርብሑ ኢላ 

ሓንጎፋይ ኢላ ትቕበል፣ ምቹወ ናይ ኢንቨስትመንት ሃዋህው ትፈጥር? እስቲ ትግራይ ነየናይ በዓል 

ሃፍቲ እያ ካብ ደገ ወይ ካብ ውሽጢ ሃገር ስሒባ ኣምፂኣ? ብስሩ ኣብ ትግራይ ኣየናይ ኣሽሓት ተሪፉ 

ኣማኢት ክቖፅር ዝኽእል ጥቁው ናይ ውልቀ ኢንቨስትመንት ኣበይ ኣሎ? ኣሽንኳይዶ ሰበ-ስልጣን 

ህ.ወ.ሓ.ት ሓሲብኩም ሰብ ሃፍቲ ክትዕድሙስ ዓዱ ከልምዕ ንዝመፀ በዓል ሃፍቲ እኳ ብዝተፈላለየ 

ሜላ ንገሊኡ ገና ኢንቨስት ከይገበረ ደንጊፁ ሃዲሙ ክኸይድ ትገብርዎ፤ ንገሊኡ ድማ ናብ ስራሕ 

ምስኣተወ መሪሩዎ፣ ተስፋ ቆሪፁ ክወፅእ ትገብርዎ፤  ገሊኦም ዓውድታት ንት.እ.ም.ት ጥራሕ 

ዝተፈቐዱ እዮም፤ ፕሮፖዛል እንትመፅእ፣ ኣይ እዚኳ ት.እ.ም.ት ክትሰርሖ ተሊማ ስለዘላ ኣብዚ 

ዓውዲ ካሊእ ኢንቨስትር ኣይንደልን ኢልኩም ተባርርዎ፤ ደፊኡ ንዝመፀ ትርንዕ ዝበለ ኢንቨስተር 

ድማ እቲ ገንዘብ ናብ ካዝና ት.እ.ም.ት ኣእትዎ እሞ ብስም ት.እ.ም.ት ኢንቨስት ክንገብሮ ኢሎም 

ዘይመስል ዘረባ ተምፅኡ… በዓል ራያ ቢራ ዝሰገሩዎም ንምትዕንቓፍ ዝተገበሩ ፈተናታት እኮ ንፈልጦ 

ኢና፡፡ ብሓፈሻ ናብ ትግራይ ኢንቨስትመንት ከይኣቱ ዘብዒ ኮይንኩም እናሓለኹምስ እዚ ትውልዲ 

እንታይ መማረፂ ኣለዎ? 

 

-  ካሊእ ተረፉስ ብረታ ብረት ኢንጅነሪንግ ፋብሪካታት ከይኸፍት “መሬት የብልናን” እናበልኹም 

እንዶ እዚ ህዝቢ ትግራይ ናይ ስራሕ ዕድል ከይፍጠረሉ፣ ካሊእ ቆፃሪ ከይረክብ፤ ናብርኡ ሓፍ 

ከየብል፣ ኢኮኖሚያዊ ነፃነቱ ከየረጋግፅ፣ ካብ ህ.ወ.ሓ.ት ወጻኢ ካሊእ ናይ ኢኮኖሚ መማረፂ 

ከይረክብ፣ ካሊእ ቆፃሪ ኣካል ከይህልዎ ኮነ ኢልኩም ዘብዒ ኮይንኩም ትሕልዉ ዘለኹም? ብዚይን 

ወድዚይን እኮ እዩ ህዝቢ ትግራይ “ዘብዕታት ድኽነት” ኢሉ ዝፅውዐኩም፡፡ 

 

- ብቶም ኣብ ላዕሊ ዝተገለፁ ሓርፋፍን ደፋእቲን ኩነታት ንግድን ኢንቨስትመንትን ትግራይ፣ ኣብ 

ዝሓለፈ 5 ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 5000 ትግራዋይ ነጋዳይን በዓል ሃፍቲን ፍቓዱ መሊሱ ካብ ትግራይ 

ናብ ካሊእ ክልል ክስደድ ኣይተገበረን ድዩ? ብዚ ድማ ክንደይ ናይ ስራሕ ዕድል ከምዝተዓፀወ 

ምግማት ቀሊል እዩ፤   
 

 



- እስቲ ኣብታ ቢሮክራሲ ህ.ወ.ሓ.ት ዓትዒቱ ዝሓዛ ትግራይ ዘሎ ሓደ ብኣወንታ ዝግለፅን ኣብ ናብራ 

ህዝቢ ትግራይ ኣወንታዊ ጽልዋ ዘለዎን ነገር ጥቐሱ? ወዮ ፅባሕ ጥራሕ-ዝባኑ ንዝወፅእ ቅጥፈት ሎሚ 

ብናይ ሕሶት መረዳእታታት፣ ስንኩታት ኣሃዛት፣ ብሓይሊ ፕሮፖጋንዳ ንቶም ኣብ መሬት ዘለዉ 

ሓቅታት ክትሸፋፍኑዎም እንተፈተንኩም እኳ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ዘረጋግጾ ግን ትግራይ 

ብመዳያት መጠን ኢንዱስትሪያላይዜሽን፣ ተጠቃምነት መናእሰይ፣ ዕቤት ደ.አ.ን.ት፣ ብትምህርቲ፣ 

ብሕርሻ ወ.ዘ.ተ ብኹሉ መዳይ ትግራይ ጭራ ከምዝተረፈትን ብመጠን ጎደና ሓደር፣ ምቁራጽ 

ትምህርቲ፣ ስደት፣ ሕዱር ሕጽረት ምግቢ ህፃናት ወ.ዘ.ተ ድማ ዓርሓ ኮይና ኣብ ቅድሚት ከምዘላ 

እዩ፡፡  ብፍላይ እቲ ትሕቲ 40 ዓመት ዕድመ ዘሎ መንእሰይ መሬት የብሉ፣ ቆፂሮም ዘስርሑዎ 

ኢንዱሰትሪታት ኣብ ትግራይ የለዉ፤ እቲ ናይ ስራሕ ፈጠራ (ኢንተርፕረነርሺፕ) ዝበሃል ዘሎ ድማ 

ናይ ቴክኖሎጂ ሽግግር ዘይፈጥሩን ብባህላዊ መንገዲ ዝስርሑን ዝነበሩ፣ ዝተለመዱ ናይ ሓፂነ-መፂን፣ 

ናይ ዕንጨይቲ፣ ወይ ናይ ፀጉሪ ስራሕቲ እዮም- እዚኦም ብባህሪኦም ዓሰርተታት ኣሽሓት ጥራሕ 

እዮም ከሳትፉ ዝኽእሉ፤ ናብ ጎኒ እምበር ናብ ላዕሊ ክዓብዩ ዝኽእሉ እውን ኣይኮኑን፡፡ እቲ መንእሰይ 

ናብ ካልእ ዓውዲ ስራሕ ከይኣቱ ድማ መልዐሊ ካፒታል የብሉን…..እዚ መንእሰይ እንታይ ሰሪሑ 

ይብላዕ? ንፅባሕ ግደፉዎ እሞ ንዕለታ ብኸመይ ከብዱ ኣዐንጊሉ ይሓድር?  
 

 

- ተግባርን ባህርን ቢሮክራሲ ህ.ወ.ሓ.ት እንትንምዝኖ እዚ ህዝቢ ከይሓልፈሉ፣ ዓቕሚ ከይረክብ፣ ካብ 

ህ.ወ.ሓ.ት ወጻኢ ካሊእ ቆፃሪ ከይህልዎ፣ ኢኮኖሚያዊ ሓርነት(Economic Freedom and/or 

Independence) ከየረጋግፅ፣ ኢኮኖሚኡ ዕንትር ከይብል፤ ናይ ህ.ወ.ሓ.ት ናይ ኢኮኖሚ ፅግዕተኛ 

ኮይኑ ክነብር ዝፀናቶ ዘብዒ ድኽነት ኢልካ ክትድምድም ዘገድደካ እዩ፡፡ 

 

ሓደ ትግራዋይ መንእሰይ ኣብ ሓደ ቦታ ከምዚ ኢሉ ፅሒፉ ኣንቢበ፤ 

“እዚ ዘመን ፅቡቕ ዘመን እዩ፤ ናብራ እንትሓስመካ ብባሕሪ ወይ ብእግሪ ስዑዲ፣ እስራኤል ትኸይድ፤ ቅርሺ 

ምልኣኽ እኳ እንተዘይከኣልካ ሬስኻ ምልኣኽ ኣይኣብየካን” ይብል፡፡ ኣዚዩ መዓንጣኻ ዝበትኽ እዋናዊ ሓቂ 

ኣማኢት ኣሽሓት መናእሰይ ትግራይ እዩ፡፡ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ሞንጎ ‘ተማሂሩ ናይ ቤተሰቡ ተጠዋሪ 

ምዃን’ን “ዕልምልመይ ጠፊአ ወይ ንእሽቶይ ገንዘብ ይእክብ፣ ወይ ሬሳይ ይልእኽ” ዝብሉ ክልተ መማረፅታት 

እዩ ተሸሚሙ ዘሎ፡፡  

መንእሰይ ትግራይ በብዓመቱ ፎቖዶ በረኻ፣ ፎቖዶ ሽንጥሮ፣ ፎቖዶ ባሕርታት ዝተርፍ ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ዓዱ 
ናይ ምንባር ተስፍኡ ተመንዚዑ፤ ብቐትሩ ፀልሚቱዎ፤ መማረፂ ስኢኑ እምበር ስራሕ ፀሊኡ፤ ስራሕ መሪፁ፤ 
ብኣቋራፂ ክህፍትም መሪፁ ኣይኮነን፡፡  

እቲ ፃዕራም ህዝቢ ትግራይ ግን እዚ ኣይኮነን ዝግብኦ ነይሩ፡፡ ብልሒን ጅግንነትን ጠቢባን መራሕቱ ቅናት 

ገይሩ ብልዑል ጥበብ እምኒ ፈሊፁ ሓወልቲ ኣኽሱም ዘቖመ፤ ኣማኢት ገዳማትን ምኩራባትን ዝሃነፀ፤ ቀይሕ 

ባሕርን ገፊሕ ክፍሊ ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ምድሪ ዓረብ ወ.ዘ.ተ ኣብ ቁፅፅሩ ኣእትዩ ገዚፍ ስልጣነ ዝሃነፀን ሐዚ 

ወድሰብ በፂሑዎ ንዘሎ ስልጣነ መሰረት ዘንበረን ህዝቢ እዩ፤ እዚ ህዝቢ ትማሊ ትማሊ እኳ ንፍትሒ፣ 

ንዲሞክራሲ፣ ንማዕረ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት፣ ንልምዓት ደሙ ዘፍሰሰ ህዝቢ እዩ፡፡ ከመይ ድኣ እዚ ይፍደ? 

ከመይ ድኣ ደቀይ ኢሉ፣ ናተይ ኢሉ ሓብሒቡ፣ ደጊፉ፣ ውላዱ ሂቡ፣ ኣካሉ ከፊሉ ናብ ኮርቻ ስልጣን 

ብዘደየቦም ውላዱ ይህሰ? ከመይስ ደቁ ጀጋኑ ኩሉ ምስ ፀልመቶም “ተዓፂፍካ ሞት ተዘርጊሕካ ሞት” ኢሎም 



ኣብ ቅድሚቶም ዘሎ ሓደጋ እናፈለጡ ዓይኖም እናረኣየ ቀለብ ዓሳን ኣራዊት በረኻን ክሳብ ዝኾኑ ኣብ ዓዶም 

ናይ ምንባር ተስፍኦም ተሓዲጎም?    

ካብ ዘረባ ዝሓለፈ፣ ናብ ናብራ ህዝቢ ዝሽረፍ፣ ንኣብዝሓ ህዝቢ ተጠቃሚ ዝገብር ተግባራዊ መፍትሒ ይደሊ፤  

ቀፂሎም ዘለዉ ነጥብታት ዘላቒ ዕቤት ክልልናን ሃገርናን ብምርግጋፅ፣ ዋሕዚ ስደት መናእሰይና ብምዕጋት፣ ኣብ 

መናእሰይ ትግራይ ኣንፀላሊዩ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምቕሃም፤ ዘላቒ ተረባሕነት ህዝቢ ውሑስ ንምግባር 

ዝቐረቡ ኣብ ሓፂርን ነዊሕን ምክረ-ሓሳባት እዮም፤ 

1. ፈለማ ሓደ ሓበራዊ ግንዛበ ንሓዝ፤ ኣብ 21 ክ/ዘመን ቀንዲ መሰረት ምዕባለ ሕብረተሰብ፤ ብዙሕ 

ሰብ ድማ ናይ ምቑፃር ተኽእሎ ድማ ዓብዪ ዝኾነ፤ እሞ ድማ ፅሬት ዘለዎ ፍርያት ክሳብ ዝሐዝካ 

ጠላቢ ዘይትስእነሉ፤ ምስ ዓለም ማዕረ ማዕረ እትጉዓዘሉን ዘፈር ምዕባለ ኢንዳስትሪ፣ ምዕባለ 

ሳይንስን ቴክኖሎጂን እምበር በዝሒ ተፈጥሮ ሃፍቲ ኣይኮነን፡፡ ተጠላቢ ዝኾነ ኢንዱስትራያዊ 

ፍርያት ይሃልኻ እምበር ገዛኢ ኣይስኣንን፡፡ ኣብ ልምዓት ሕርሻ ግን እቲ ዝኸበደ ፈተና ምህርቲ 

ኣፍሪኻ ዓዳጊ ምርካብ እዩ፡፡ ዙምባብዌ ውሱን መሬት ካብ ፀዓዱ ኣሕዲጋ ንፀለምቲ ምስ 

ኣከፋፈለቶም ዘጋጠማ ቀንዲ ፈተና ብፍላይ ሃገራት ኣውሮፓ ተማኺረን ምህርታ “ኣይንዕድገክን” 

ምባለን እምበር መጠን ምህርቲ ምቕናሱ ኣይነበረን፡፡  ብፍላይ እቲ ዝዓበየ ምህርታ ዝኾነ ናይ 

ትምባኾ ምህርቲ  ናይ ኩባንያታት ሽጋራ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ምዕዳግ ኣቋሪጾም፤ ኢኮኖሚ 

ዙምባብዌ ድማ ብብዙሕ ተሃስዩ፡፡ ናይ ሕርሻ ምህርቲ ወይ ካልእ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብኣውሩኡ ኣብ 

ሰናይ ፍቓድ ዓደግቲ ዝድረትን ዘየተኣማምንን እዩ፤ ኣብ ዘፈር ኣፍረይቲ ኢንዳስትሪ ግን ተወዳዳሪ 

ዝኾነ ፅቡቕ ምህርቲ እንተፍሪኻ ኩሉግዘ ዓዳጊ ኣሎ፡፡ ስለዚሲ ኣብ ዓለም ዝበለፀ ተወዳዳራይ 

ዝገብረካ ብሉፃት ናይ ፋብሪካ ምህርትታት እንተቕሪብካ እዩሞ ቀንዲ ኣንፈት ትኹረትና 

ኢንዳስትሪ ክኸውን ይግባእ፡፡ ፡ ብዛዕባ ዕቤት ኢንዳስትሪ፤ ብዛዕባ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ 

እንዛረበሉ እዋን ድማ ምስኡ ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ዝግበር ጥንቃቐ ዝተመልኦ ወለዶ 

ናይ ምህናፅ ኢንቨስትመንት ዝለዓለ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ስራሕ ኣሎ፡፡  

 

2. ንዘፈር ውልቀ ኢንቨስመንት ብፍላይ ድማ ንዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ምቹዋት ዝኾኑ፣ 

ዘተባብዑ ፖሊሲታት ኢንቨስትመንት ምሕንጻፅ የድሊ፤ ብፍላይ ኣብ ወጻኢን ኣብ ውሽጢ ሃገር 

በብዓዱ ተበታቲኖም ዘለዉ ተጋሩ ሰብ ሃፍቲ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ንባዕሎም ረቢሖም 

ንህዝቦም ዝረብሑሉን ምንጻት መናእሰይ ትግራይ ዝዓግትሉን ኩነታት ክመቻቸወሎም ይግባእ፡፡ 

ብተመሳሳሊ ትግራይ ንካልኦት ኢትዮጵያውያን ሰብ ሃፍቲን ናይ ወጻኢ ኢንቨስተራትን ተመራፂት 

ናይ ኢንቨስትመንት መዕረፊት ክተከውን ዝሕግዙ ፖሊሲታት፣ መምርሕታት ክሕንፀፁ፤ ነዚ 

ዘተኣናግድ ስሉጥን ብቑዕን ቢሮክራሲ ክጣየሽ ይግባእ፤ 

 

 

3. ብሰንኪ ፃሕታርነት ሸዓብያ ቅድሚ 19 ዓመት ተወሊዑ ክሳብ ሎሚ ዘይተፈትሐን ኣብ ልዕሊ 

ክልተ ሓው ህዝቢታት ዘርዚርካ ዘይውዳእ ማእሰይቲ ዘብፀሕ ዘሎን ሃዋህው ኲናትን ናይ 

ኢህወዴግ “ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት” ዝብሃል ፍሹል ፖሊሲን ብፍላይ ንትግራይ ብዙሕ ዋጋ 

ኣኽፊሉዋ እዩ፡፡ ትግራይ ካብቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ውሱን ዕድል ኢንቨስትመንት ወፃኢ ኮይና፤ 

ህዝቢ ትግራይ ራህዋን ቅሳነት ዘለዎ ናብራን ናይ ልምዓት ጨናን ሓሪሙዎ፤ ምስኡ ድማ ትግራይ 

ኣብ መዳያት ህንፀት ዲሞክራሲ፣ ፍትሒ፣ ነፃነት ሰናይ ምምሕዳር እውን ካብ ሃገራን ካብ 



ጅማሮኣን እውን ንድሕሪት ብዙሕ ተጎቲታ እያ፡፡ እዚ ህዝቢ ን19 ዓመት መዓስከር ወታደራት፣ 

ዞባ ኲናት ኮይኑ፤ ናይ ሰላምን ርግኣትን ኣየር ጎዲሉዎ ኣሎ፤ ምልሻ ትግራይ ማሕረስ ገዲፉ ዘብዒ 

ይሓድር ኣሎ፡፡ እዚ ህዝቢ ብሰንኪ እቶም ተደራረብቲ ውሽጣዊን ደጋዊን ማሕለኻታት ደቁ 

ምሕብሓብ ስኢኑ ፎቖዶ ባሕርን ሽንጥሮን ይተርፉ ኣለዉ፡፡ ክልቲኡ ደቂ ሓደ ማህፀን ሓው 

ህዝቢ ብሰንኪ እዚ “ኣይሰላም ኣይኲናት’ ዝብሉዎ መወዳእትኡ ዘይፍለጥ ፍሹል ፖሊሲ 

ኢህወዴግ ኣዚዩ ይህሰ ኣሎ፡፡ ናይ ኢትዮጵያ ዋኒን ኮይኑ እናሃለወ ትግራይ ብፍላይ ንዝሓለፉ 16 

ዓመታት በይና ፀይራቶ እትኸድ ዘላ ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ዝብሃል ፍሹል ፖሊሲ ብተግባር 

ከምዝፈሸለ ብምእማን ብኻሊእ ብዝተፀንዐ፣ ንቲ ስግኣት ንሓንሳእን ንሓዋን ብዝቕንጥጥ ዝሰርሕ 

ፖሊሲ ክትካእ ይግበኦ፡፡ 

 

 

4. ትካላት ት.እ.ም.ት ናብ ዋንነት ህዝቢ ትግራይ ክምለሳ ይገበር፤ ኣታዊአንን ወጻኢአን ህዝቢ 

ብቐረባ ዝከታተለሉ፤ ካብ ዕቤተን ዝርብሐሉ ኩነታት ይፈጠር፡፡ ናይዘን ትካላት ናይ ሕድሕደን 

ካብ 30- 50 % ዝግመት ብፅሒት ንናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ደገን ሰብ ሃፍቲ ይሸየጣ፤ እዚ ድማ 

ተሓታትነት ዘለዎን ኣድማዒን ጥንኩር ምሕደራ ክውንና፣ ዕቤተን እውን ክድንፍዕ ይገበር፡፡ ካብ 

መሸጣ እተን ትካላት ዝርከብ ገንዘብ ድማ ካልኦት ትካላት ምስ ውልቀ ሃፍቲን ኮርፖሬሽናትን 

ብመልክዕ ሽርክና ካልኦት ፋብሪካታት ይኽፈተሉ ማለት እዩ፡፡ እዚ ካብ ኣልዓልና እቲ ኣብ ናይ 

ወጻኢ ባንክታት ኣሎ ተባሂሉ ዝሕሰብ ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ንረብሓ ህዝቢ 

ትግራይ ክውዕል ክግበር ይግባእ፤ 

 

 

5. ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሕርሻ፣ መዓድን፣ ልምዓት ኢንዱስትሪ ወ.ዘ.ተ ሰፊሕ ዕድል ኣብ 

ግምት ብምእታው እቲ ኣብ ሽረ ክጉመድ ተበይኑሉ ዘሎ መስመር ባቡር ኣዋሽ-ወልድያ-መቐለ-ሽረ 

ክሳብ ሑመራ-ዶብ ሱዳን ዝዘልቀሉን ምስ ሱዳን ቀጥታዊ ናይ ንግዲ መስመር ዝፍጠረሉን 

ኩነታት ምፍጣር ልዕሊ ኩሉ ትኹረት ዝግበኦ ዛዕባ እዩ፡፡ ምስኡ ድማ ኣብ ሑመራ ዓለም ለኻዊ 

በረራታት ናይ ምትእንጋድ ዓቕሚ ዘለዎ መዕርፎ ነፈርቲ የድሊ፡፡  ትግራይ ምስ ዓለማዊ 

ዕዳጋታት ብቐጥታ ንምርኻብ፣ ካብ ፅዕንቶ ማእኸል ሃገር ወፂኣ ብቐሊሉ ዘፍረየቶም ናብ ዕዳጋ 

እተውፅአሎምን ዘድልዩዋ ብቐሊሉ እተእትወሎምን ናይ መሰረተ-ልምዓት ስራሕቲ የድልዩዋ፡፡ 

ካብቲ ብሸነኽ ምዕራብ ትግራይ ምስ ሱዳን ዘራኽቡ ቀጥታዊ መስመራት ንግዲ ብተወሳኺ 

ትግራይ ብቐጥታ ብመስመር ዓፋር ናብ ወደብ ጂቡቲ እትራኸበሎም ደረጅኦም ዝሓለዉ 

ፅርግያታት፣ ናይ ባቡር ሃዲዳት ክህነፁላ ዘኽእል ስራሕቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምትሕብባር 

ክትሰርሕ ይግባእ፡፡ ናይ መቐለ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ከምቲ ዝተሓሰቦ ዓለምለኻዊ 

በረራታት ከተኣናግድ ክጅምር ኣለዎ፤ ኣብ ኣኽሱም ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ ዓለም ለኻዊ በረራታት 

ብዘተኣናግድ መልክዑ ክመሓየሽ ኣለዎ፤ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ኣብ ሑመራ ዓርሱ ዝኸኣለ 

ዓለም ለኻዊ በራራታት ዘተኣናግድ ዓብዪ መዕርፎ ነፈርቲ የድሊ፡፡ ምስ ኤርትራ ዝህሉ ኣንፈት 

ቀጻሊ ረኽቢ መሰረት ብምግባር ድማ ትግራይ ምስ ዕዳጋ ዓለም እትራኸበሎም ተወሰኽቲ 

መማረፅታት እናሓየለት ትኸይድ፡፡ እዚ ኩሉ ብድምሩ ቁጠባዊ ዕቤት ህዝብና ብምርግጋፅ ስእነት 

ስራሕ መናእሰይ ትግራይ ብወሳኒ መልክዑ ዝቐርፍ ቁጠባዊ ስጉሚ እዩ፤  

 

 



6. ካብቲ ኣብ ላዕሊ (ቁፅሪ 5) ዝተገለፀ ብተወሳኺ ድማ ከምቲ ኣብ ካልኦት ክልላት ሃገርና ተጀሚሩ 

ዘሎ ብምትሕብባር ትካላት ልምዓት መንግስቲ፣ ኣብያተ ዕዮታት መንግስትን ናይ ውሽጢ ዓዲ 

ውልቀ ሰብ ሃፍቲን (public-private partnership) ንመናእሰይ ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጥሩ ናይ 

ኢንቨስትመንት ፕሮጀክታት ናብ ስራሕ ክኣትዉ ክግበር ይግባእ፤ 

 

 

7. ትግራይ ንዕቤት ዘፈር ቁጠባ ቱሪዝም ዘለዋ ዓብዪ ዘይተነኽአ ዕድል፣ ዘለዉዋ ሰብ ሰራሕን 

ተፈጥሮኣዊን ፀጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ንዕቤት እቲ ዘፈር ባይታ ጥጡሕ ባይታ ዘንጽፍን፣ 

ድሓር እቲ ዘፈር ምስ ዓበየ ድማ እቲ ዘፈር ዝሓቶ ድሌት ዘማልእን ዘፈር ግልጋሎት ወሃብቲ 

(service industry) ክዓቢ፤ ደረጅኦም ዝሓለዉ ሆቴላትን ሎጃትን ክህነፁ ኣድላዪ ይኸውን፤ 

 

8.   ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓብዪ ናይ መዓድናት ዓቕሚ ኣብ ግምት ብምእታው ንመናእሰይ ወዲብካ፣ 

ብሓደ ወገን ሃፍቲ ተፈጥሮና ከይጉዳእ ናይ ምሕዋይ ስራሕቲ እናሰርሑ ብኻሊእ ድማ መዓድናት 

ናይ ምውፃእ ፃዕሮም ዘቃልሉን ዝበለፀ መፍረይቲ ዘገብሩዎምን ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት 

ከተኣታትዉ ብምሕጋዝ ንብዙሓት ካብቲ ዓውዲ ተጠቀምቲ ምግባር ይከኣል እዩ፡፡   

 

9. ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዓብዪ ሃፍቲ መሬትና ኣብዚ ሐዚ እዋን ብውሑዳት ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ 

ኣዳማ፣ ኣዋሳ ተኾይጦም ኣማኢት ሄክታራት ሒዞም ንመንግስቲ ንሄክታር 80 ብር ብዓመት 

እናኸፈሉ ብ4000-5000 ብር ንሄክታር ንኻልኦት ግዚያዊ ድኻታት ሓረስቶት ዘካርዩ 

ሃንጎሪማታት ዝተትሓዘሉ ኩነታት እዩ ዘሎ፡፡ እዚ ኽልተ ጉድኣት እዩ፤ ሓደ፡ ፍትሓዊ ኣይኮነን፤ 

ሰባት እንተይረሃፁ ሚልዮናት በብዓመቱ ዝእክቡሉ ኩነታት እዩ ፈጢሩ፤  ክልተ፡ እቶም ክረምቲ 

ተፀብዮም መሬት ተኻርዮም ዝሓርሱ ወገናት ኣብቲ መሬት ናይ ዋንነት ስምዒት ስለዘይብሎም 

ምህርቶም ንምድንፋዕ ንቲ መሬት ብቐፃልነት ክጎድእ ዝኽእል ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ፀረ-ፃህያይን 

መዳበርያን ኬሚካላት ክጥቀሙን ናይቲ መሬት ቀፃላይ መፍረያይነት ክህሰን ዝገብር እዩ፡፡ እዚ 

ደው ክብል፤ እቲ መሬት ካብቶም ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ብኽራይ ናይ ህዝቢ መሬት ዝናበሩ ዘለዉ 

ክራይ ኣከብቲ ተሓዲጉ ንብዝሕ ዝበሉ ኣብ ቀረባ ኮይኖም ንቲ መሬት እናሓብሐቡ ስራሕቲ 

ሕርሻ ከካይዱ ዝኽእሉ መናእሰይ ክወሃብ ይግባእ፡፡ እዚ እንተንኣሰ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ 

ማእኸለዎት ኢንቨስተራት ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ዘለዎ፤ ንናይቲ መሬት ቀጻሊ ልሙዕነት 

ኣወንታዊ ኣበርክቶ ዘለዎን፣ ብድምር ኣብ ሓፈሻዊ ናብራ ህዝቢ ትግራይ ተደማሪ ዓቕሚ 

ዝፈጥርን እዩ፡፡  

 

10. ኣብ ደቀቕትን ኣናእሽቱን ትካላት ናይ ፖሊሲን ኣተሓሳስባን ለውጢ የድሊ፤ ኣብ ትግራይ 

ብደቀቕትን ኣናእሽቱን ትካላት ‘ተፈጢሩ’ ዝብሃል ስራሕ ኣዝዩ ውሑድ እዩ፤ እቲ ውሑድ እውን 

ኣብ ውሑዳት መባእታዊ፣ ነባራት፣ ናይ ቴክኖሎጂ ሽግግር ዘይፈጥሩ፣ ድሑራት ዓውድታት 

ዝተደረተ እዩ፤ ስራሕቲ ሓፂን-መፂን፤ ፅርበት ዕንጨይቲ፤ ስራሕቲ ፀጉሪ፤ ፅርበትን ምንፃፍን 

ኮብልስቶን ልዕሊ 90 %  ስራሕቲ ደቀቕቲን ኣናእሽቶይን ዝሽፍኑ እዮም፡፡ እዚኦም ድማ ናይ 

ቴክኖሎጂ ሽግግር ዝፈጥሩ ኣይኮኑን፤ ናብ ካሊእ ዕብይ ዝበለ ሙያዊ ዓቕሚን አካዳሚያዊ 

ብልሒን ዝሓቱ ኢንዳስትሪታት ክዓብዩ ዝኽእሉ ኣይኮኑን፡፡ ንዚ እዩ ድማ ናይ ፖሊሲን 

ኣተሓሳስባን ለውጢ ዘድሊ፡፡ ደቀቕቲን ኣናእሽቱን ትካላትና ኣብ ብዙሓት ዓውድታት ዝሳተፋ 

(diversified)፤ መሃዝቲ (innovative)፤ ፈታሕቲ ፀገማት (problem-solver)፤ ናይ ቴክኖሎጂ 



ሽግግር ዝፈጥራ፤ ብኸይዲ ናብ ሓፍ ዝበለ ናይ ማኑፋክቸሪንግ ዘፈር ኢንዳስትሪ ዝዓብያ፤ ብርክት 

ዝበላ ድማ ኣብ ICTን ካልኦት ከምnanotechnology ዝበሉ ዘመነዎት ኢንዳስትሪታትን ዝሳተፋ 

ክኾና ሓሳባት ዘመንጩዉ፤ ከይዲ ዕቤተን ዝድግፍን ዝከታተልን ነፃ ኢንዱስትሪያዊ ምክረ-ሓሳብ 

(Industrialist think-tank) እንተዝጣየሽ፤ ብወገን መንግስቲ ድማ ካብቲ ቴክኖክራቲክ ኮሚቴ 

ብዝመፀሉ recommendations መሰረት ፋይናንሳዊ ጉዳያትን ሓገዛትን ዝከታተል ኮሚቴ እውን 

እንተዝጣየሽ፣ ናይ ክልቲኦም ጥምረት ኣድማዒ ለውጢ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ከምዝህልዎ 

ይእመን፤ 

 

 

 


