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፩. ዴሕረ ባይታን ኣገዲሽነት እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚን 

፩.፩  ሓፇሻዊ መእተዊ 

ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም መጠን ዜኾነ ይኹን ነፃ ማሕበር 

ርሑቕ ጠሚታን ኣሚታን ንክትጓዒዜ ኽእሌ ናይ ሓፂር እዋን፣ ናይ ማእኸሊይ እዋንን 

ናይ ነዊሕ እዋንን ትሌሚ ኣዲሌያ ክትጓዒዜ ይግባኣ። እዘይ ከምዘይ ዒይነት ትሌሚታት 

ሓፂር፣ ማእኸሊይን ነዊሕን እዋን ብቐንደ ክቕዲሕ ዜግበኦ ካብ እቱ ስትራተጂካዊ ትሌሚ 

እታ ማሕበር እዩ። ዜተፇሊሇያ ትካሊት ስትራተጂካዊ ሓሙሽተ ዒመት፣ ገሉአን ዴማ 

ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት ሓሌሓሉፇን ዴማ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዑስራ ዒመት 

እንተዲሌዋ ንዕብ። ከም ማሕበር ተጋዯሌቲ ህእባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዜኣመሰሊ 

ማሕበራት ግና ናይ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት እንተዲሇዋ ጉቡእ እዩ ተባሂለ 

እዩ ዜእመን። ስሇዜኾነ‟ዉን እዩ ቦርዴ ኣመራርሓ እዚ ማሕበር ስትራተጂካዊ ትሌሚ 

ዒሰርተ ዒመት ክዲል ኣሇዎ ኢለ ዜወሰነ።   

እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት (ካብ 2009 ዒ.ም ክሳዕ 2018 ዒ.ም) ማሕበር 

ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሓ.ት)፤ ካብ ሕለፌ ፌፃመታትን 

ኣፇፃፅማታትን እዚ ማሕበር ዒብዪ ትምህርቲ ክቕሰም ብምግባር፣ እቱ ሕዙ ዜኒሀ ዒሇማዊ፣ 

ኣህጉራዊ፣ ዝባዊ፣ ሃገራዊን ክሌሊዊን ኵነታት ብጉቡእ ብምትንታንን ብምርዲእን እዚ 

ማሕበር ከም መጠን ነፃ ማሕበር ሇዉ ጥንኩርን ዴኹምን ጎኒታት ገምጊማ፤ እቶም 

ኣመዒዱኻ ክረአዩን ክእመቱን ዜኽእለ ብዯሆታት እትሰግረለን እቶም ብጉቡእ ክምዜመዘ 

ዜግበኦም ፅቡቓት ኣጋጣሚታት እዉን ብሸሇሌመሇሌ ከይተጠቕመትልም ከይሓሌፈዋን 

ኽእለ ዉሕለሌ ቅዴመ ምዴሊዋት ንምዉጋን ዜዒሇመ እዩ። ስሇዘይ እዘ ስትራተጂካዊ 

ትሌሚ እዘይ፤ ናይ‟ዚ ማሕበር መፃኢ ጉዕዝታት ሰሇጤን ሇዎ ንክኾን ክንዱ ዜከኣሌ እቱ 

መንገዱ እንታይ ክመስሌ ከምሇዎ፣ በበይ ኣቢለ ክሓሌፌ ከምሇዎ፣ ግፌሓቱን ካሌኦት 

ተዚመዴቲ ጉዲያትን እንታይ ክመስለ ከምሇዎም ኣብ ምቕያስን ኣብ ምፅራግን ዜከኣል 

ኣበርክቶታት ንምግባር ዜዒሇመ እዩ። 

ስሇዘይ እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት እዘይ፤ እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ 

ህ.ወ.ሓ.ት ኣብ ቀፃሉ ዒሰርተ ዒመታት ዜህለዋ ምዕባሇታት ዜእምት ኮይኑ ከምዘይ 

ዒይነት ኣብ መነባብሮን መፃኢ ኵነታትን ኣባሊት እታ ማሕበር ብኣዎንታዊ ይኹን 



2 
 

ብኣለታዊ መንገዱ ፅለዋታት ዜህለዎ ጉዕዝ ዴማ ክንዱ ዜከኣሌ እቱ ጉዕዝ ብሇማፅ 

መንገዱ ተጀሚሩ ንክሳሇጥን ሓባጥ ጎባጣት ንከይበዜሖን ኣብ ጉዕዝ ከጋጥሙ ዜኽእለ 

ዕንቅፊታት ምግማቶም ኣገዲሲ እዩ። ርግፅ እዩ ሓዯ ቀንዱ መሇሇዪ ባህረ ተጓዒዚይ ርሑቕ 

ኣብ ከይዱ ጉዕዝኡ ሓባጥ ጎባጥ፣ ወይዉ‟ዉን ዒቐብ ቁሌቁሌ ከየጋጥሞ እቱ መንገዱ 

ሰጥሇበጥ ዜበሇ ሜዲ ገይሩ ክጅምር ምኽኣለ ኣይኮነን፤ እንታይ ዯኣስ ዒቐብ እንተጋጥም 

እናዯየበ፣ ቁሌቁሌ እንተጋጥም‟ዉን እናወረዯን ሩባ ሩባታትን ሽንጥሮታትን እናቋረፀን 

ክጓዒዜ ምኽኣለ እምበር። 

ስሇዘይ እዘ ተዲሌዩ ዜኒሀ ስትራተጂካዊ ትሌሚ እዉን እዚ ማሕበር ኣብ ጉዕዝኣ ዜኾነ 

ይኹን ብዯሆታት እንተየጋጠሙዋ ንክትጓዒዜ ኽእሌ ዉሕስና ንመሃብ ተባሂለ ኣይኮነን 

ተዲሌዩ ዜኒሀ፤ ታይዯኣስ ራእይን ሌኡኽቶን እዘ ማሕበር ብጉቡእ ተረዱኡና እንጅምሮ 

ጉዕዝ፣ ስትራተጂካዊ ዕሊማታትን ሽቶታትን እዚ ማሕበር ብጉቡእ ጨቢጥካ ዜግበር ጉዕዝ 

ኣብ‟ቱ ዜተተሇመ ዕሊማን ሽቶን ንምብፃሕ ዴሌዩ ፀጋታትን ዒቕሚታትን ብጉቡእ 

ክትጥቀመልም ከምትኽእሌ ጌርካ ምዉዲዴ ስሇዜከኣሌ‟ዩ። ስሇዜኾነ‟ዉን እዘ 

ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት እዚ ማሕበር፤ ራእይን ሌኡኽቶን እዚ ማሕበር ብዕሉ 

ሰኒደ፣ ስትራተጂካዊ ዕሊማታትን ሽቶታትን ብጉቡእ ኣነፂሩ ኣብኣቶም ንምብፃሕ 

ዜኽየዯለ ኣገባብን መንገዱን (ወይ ስትራተጂ) እዉን ሓንፂፁ ይርከብ። 

ከም‟ቱ ዜፌሇጥ ቀንዱ ዕማም ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት እቶም ናይ ምግዲሌን ናይ 

ተጋዲሊይን ክብሪታት ብጉቡእ ክዕቀቡን ክጉሌብቱን ብምግባር ኵሇመዲያዊ ማሕበረ 

ቍጠባዊ፣ ባህሊዊን ፖሇቲካዊን ዕቤት እዚ ክሌሌን ሃገርን ምስ ዜረጋገፅ እቱ ተጋዲሊይ 

ኣባሌ እዚ ማሕበር እዉን ዯረጃ ብዯረጃ ተጠቃማይ ዜኾነለን ኵሇመዲያዊ ኵነታት 

መነባብሮ ስዴሩኡ ዜመሓየሸለን ባይታ ንምፌጣርን ኵነታት ንምትዕርራይን እዩ። 

ብመሰረት እዘ ቅኑዕ ዕሊማ እዘይ‟ዉን ስትራተጂክ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት እዚ ማሕበር 

እንትዲል፤ ቅዴሚ ዅለን ሌዕሉ ዅለን እቱ በቱ ሻደሻይ ጉባኤ እዚ ማሕበር ተትዩለ 

ብቦርዴ ምስ ፀዯቐ ናብ ክምሇስ ዜነበሮ ሕቶ “ህለዊ ኵነታት ተጋዲሊይ ህዜባዊ ወያነ 

ሓርነት ትግራይ ብሓፇሻ፤ ህለዊ ኵነታት ኣባሌ እዚ ማሕበር ዴማ ብፌሊይ ኣብ ከመይ 

ዜበሇ ብርኪ ይርከብ ወይ‟ዉን እንታይ ይመስሌ?” ዜብሌ ሕቶ እዩ።  
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ምስ እዘይ ጎኒ ንጎኒ እዚ ማሕበር “ማሕበር ምትሕግጋዜ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይ” ተባሂሊ ብ1996 ዒ.ም እንታብ ትጣየሽ ክሳዕ ሕዙ ል ጉዕዝ ዕቤታ፣ ፌፃመታታን 

ዜሓሇፇቶም ዒቐብ ቍሌቁሊትን ክዴህሰሱ ተገይሩ እዩ፤ እቶም ቀንዱ ቀንዱ ርካባት 

(findings) እዘ መፅናዕቲን ሕለፌ ፌፃመታት እዚ ማሕበርን እዉን ኣብ‟ዘ ሰነዴ 

ስትራተጂክ ትሌሚ እዘ ማሕበር እዘይ ኽካተቱ ተገይሩ ይርከብ። 

እዘ ሰነዴ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት እዘይ ብዴምር ኣብ ሸዉዒተ ምዕራፊት 

ተኸፊፉለ ዜቐረበ እንትኾን፤ ንሳተን‟ዉን ከምዘ ዜስዕብ ቀሪበን ይርከባ። 

 ቀዲማይ ምዕራፌ፤ ሓፇሻዊ መእተዊን ብዚዕባ እዘ ከይዱ ምዴሊው ስትራተጂክ 

ትሌሚን ኣዴሊዪነቱን ካሌኦት ኣገዯስቲ ሓበሬታታትን ዜሓ እዩ፣ 

 ካሌኣይ ምዕራፌ፤ ሓፇሻዊ ምስሉ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይ፣ ዕሊማታት እዚ ማሕበር፣ ከይዱ ምስረታን ዕቤትን እዚ ማሕበርን ኣዴሂቡ 

ዜዜቲ ምዕራፌ እዩ። 

 ሳሌሳይ ምዕራፌ፤ እዘ ሳሌሳይ ምዕራፌ ዴማ ህለዊ ኵነታት ኣባሊት እዚ ማሕበር፣ 

ህለዊ ኵነታት እዚ ማሕበርን ነዚ ማሕበር ብእወንታዊ ይኹን ብኣለታዊ ጎኒ 

ኣቢልም ክፀሌዉ ዜኽእለ ዉሽጣዊን ዯጋዊን ኵነታት ዜሓ እዩ። ምስ እዘይ 

ጎኒ ንጎኒ እቶም ሕዙ ዜኒሀዉ ማሕበረ ቍጠባዊ፣ ፖሇቲካዊን ቴክኖልጂያዊ 

ኵነታት ዒሇምና፣ ኣህጉርና፣ ዝባና፣ ሃገርናን ክሌሌናን ኣብ ከይዱ ጉዕዝን 

ዕቤትን እዚ ማሕበርን ኣባሊታን ዜህለዎም ፅለዋን ግንዯ ሕፅር ብዜበሇ መሌኩዐ 

ክዴህሰስን ክስነዴን ተገይሩ እዩ። 

 ራብዒይ ምዕራፌ፤ ኣብ መበሌ ራብዒይ ምዕራፌ እዘ ሰነዴ ካብ ዜተኻተቱ 

ቁምነገራት እቱ ሓዯ ዜርዜር እቶም ቀንዱ የእትወና እዩ በሃሌቲ ወይ‟ዉን 

መዲርግቲ ኣካሊት (stakeholders) እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ 

ሓርነት ትግራይ ተኻቲቱ ይርከብ። ብተወሳኺ‟ዉን፤ ኣብ‟ዘ መበሌ ራብዒይ 

ምዕራፌ እዘይ ዜርዜር ትንተናታት እታ ማሕበር ሇዉዋ ጥንካረታትን 

ዴኽመታትን፣ ከምኡ‟ዉን ኣብ ቀፃሉ ከጋጥሙዋ ዜኽእለ ብዯሆታትን 

ፇተናታትን፣ እቶም እታ ማሕበር ብሩሑቕ ኣሇሌያ ክጥቀመልምን ናብ 

ረብሓኣ ክተውዕልም ዜግቡኡዋ ፅቡቓት ኣጋጣሚታትን ተሰኒደ እዩ። 
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 ሓምሻይ ምዕራፌ፤ እዘ ሰነዴ እዘይ እቱ ቀንዱን ኣገዲሽን ክፊሌ እዘ ሰነዴ ኮይኑ 

ትሕዜቶታቱ እዉን ራእይ፣ ሌኡኽቶ፣ ዕሊማታት፣ ቀንዱ መትከሊትን ክብሪታትን 

እዚ ማሕበር ዜገሌፅን ዜዜርዜርን እዩ። 

 ሻደሻይ ምዕራፌ፤ እዘ ሰነዴ ዴማ እዘ ስትራተጂክ ትሌሚ ንምዴሊው ተሓሳቢ 

ዜተገብሩ ጉዲያት፣ ዜርዜር እቶም ዒበይቲ ዜተነፀሩ ስትራተጂካዊ ዕሊማታት፣ 

ንኡሳን ዕሊማታትን እዙኦም ንምፌፃም ዜተሓንፀፁ ስትራተጂታትን ዜርዜር ክዉገኑ 

ሇዎም ዕዮታት ምስ ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት ዜሓ እዩ። 

 ሻዉዒይ ምዕራፌ፤ ዜርዜር ትሕዜቶ እዘ ምዕራፌ እዘ ስትራተጂክ ትሌሚ ንምፌፃም 

ዴሌዩ ፀጋታት፣ እዘ ትሌሚ ብተግባር ንክሽረፌ ዴሉ መጠን ሰሌዱን በጀትን 

ከምኡ‟ዉን እቶም ፀጋታት ዯሚርካ ኣብ ሓዯ ትርጉም ሇዎ ዉራይ ንምዉዒሌ 

ክግበር ዜተተሇመ መስርሕ ምሌዕዒሊትን ዜሓ እዩ።  

ብመሰረት እዘይ ዜስዕብ ኣርእስቲ ብዚዕባ ኣዴሊዪነት እዘ ስትራተጂክ ትሌሚ ዒሰርተ 

ዒመት እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዩ ክኾን።   

፩.፪   ኣዴሊዪነት እዘ እስትራተጂክ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት 

ሃገርና ኢትዮጵያ ብፌሊይ ዴማ ክሌሌና ክሌሌ ትግራይ ብ2017 ዒ.ም ኣብ ሪጋ ኣብ 

ማእኸሊይ እቶት ሇወን ሃገራት ንክትፅምበር እትገብሮ ሊ ይተሓሇሇ ፃዕሪ 

ንክዉንነት ህዲሰ ሃገርናን ክሌሌናን መተካእታ ይብለ ግዯ ከምዜፃወት ይእመን። 

ቅዴሚ 2000 ዒማዉቲ ኣብ ጫፌ ብሌሒ ስሌጣነ እቱ እዋን ዜነበረት ሃገር ብፌሊይ 

ዴማ ኣብ ዜሓሇፈ 200 ዒማዉቲ ኣብ‟ቱ ናይመወዲእታን ጭራ ስሌጣነ ዒሇምናን ኮይና 

ፀኒሓ እያ። ዋሊ ከምኡ ኾይና‟ዉን ግን ኣብ ኢዴ ባዕዲዉያን ወረርቲ ይወዯቐት 

ዲርጋ ብሕታዊት ሃገር ኣህጉርና ብምዃን ሓበን ኣፌሪቃዉያን ኮይና ፀኒሓ እያ። 

ኣብ‟ዘ ሕዙ እዋን‟ዉን ካብ‟ተን ቅሌጡፌ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት መዜግባ ሇዋ ዉሑዲት 

ሃገራት ዒሇምና እታ ሓንቲን ቅዴሚት እትስራዕን ሃገር እያ። ንሱ ጥራሕ ግን 

ኣይኮነን፤ ብፌሊይ ኣብ ዜሓሇፇ 25 ዒማዉቲ ብተነፃፃሪነት ካብ‟ተን ሰሊም ዜሰፇነሇንን 
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ኣዜየን ዜተረጋጋኣን ሃገራት ሓንቲ እያ ጥራሕ ይኮነስ ሰሊም ዜሓረመን ሃገራት እዉን 

እንታይነት ሰሊም ብዕሉ ንከስተማቕራ ዉፅኢታዊ ስራሕ እትዉግን ሊ ሃገር እያ። 

እዘ ኣብ‟ን ዜሓሇፊ 25 ዒማዉቲ ዜተመዜገበ ዒወታት ክዉን ንምግባር እቱ ንሌዕሉ 

100 ዒማዉቲ ቀፂለ ዜፀንሐ ኣዴለዎ፣ ጭቆናን ይፌትሓዊ ስርዒትን ካብ ሱሩ 

ተማሒዉ ክእሇ ስሇዜነበሮ እሞ ከምኡ ንምግባር ዴማ ሌዕሉ 60 ሽሕ ወገናት ሂወቶም 

እንተይሰስዐ ገቢሮም ሌዕሉ 100 ሽሕ ዯቂህዜቢ እዉን ከምኡ ኣካልም ጎዱልም 

እዮም። ብተመሳሳሉ መንገዱ ብኣማኢት ኣሻሓት ዜቑፀሩ ተጋሩ ንስዯትን መከራን 

ተሳጢሖም። እቱ ስዯት ገዱፌና እኳ እቱ ዜተኸፇሇ መስዋእትነትን ምጕዲእ ኣካሌን 

እንተወሲዴና፤ ሌዕሉ 160 ሽሕ ሰብ እንትስዋእን ኣካለ እንትጎዴሌን፣ ክሌሌ ከም 

ክሌሌ ኣብ ኣዜዩ ምእማኑ ፀግም ማሕበረ ቍጠባዊ ቅለውሊው ከምእትኣቱ ምግማቱ 

ኣየፅግምን። በዘ ከም‟ዘይ ዜበሇ ከይዱ ይተሃሰየ ስዴራ ከምይርከብ እዉን ይፌሇጥ። 

ብከምዘይ ዒይነት ሌዐሌ መስዋእትነት ዜተረኽበ ዒወት ዴማ ብተኣማምን መሌኩዐ 

እንተይቀፂለን ብዜኾነ ኣጋጣሚ እንተተኾሉፈን ናብ ፌፁም መዋፅእ ይብለ 

ህዉከት ከምዜእቶ ግሌፂ እዩ።  

ስሇዘይ እዘ ክነስተማቕሮ ጀሚርና ሇና ሰሊም፣ ሌምዒት፣ ሰናይ ምምሕዲርን ህንፀት 

ዳሞክራሲያዊ ስርዒትን 0.005% እዉን ንዴሕሪት ዜምሇሰለ ዕደሌ ክህለ የብለን። 

እዘይ ክዉን ንምግባር ግን ኩልም ከጋጥሙ ዜኽእለ ቀዲዲት ኣቐዱምና ብምእማት 

እንተተኸሊኺሌናዮም ጥራሕ እምበር ፀገም መምስኣጋጠመ ክፌታሕ ብምግባር 

ኣይኮነን። ርግፅ‟ዩ ይዕበ ይንኣስ ብየገዴስ (እንተይተናዕቐ) ጋጠመ ፀገማት ኵለ 

ብይወዒሌ ሕዯር ክፌታሕ ይግበኦ፤ ይኹን‟ምበር እቱ ቀንዱን ኣገዲሲን ነገር ንፁር 

ስትራተጂ ቀይስካ ፀገማት ከየጋጥሙ ምክሌኻሌ እዩ። ርግፅ እዩ፤ ከምዘይ ዒይነት 

ሓሊፌነት ናይ ሕዴሕዴ ዛጋ ስራሕን ሓሊፌነትን ክኾን እዩ ዜግባእ። ኮይኑ ግና እቱ 

ዜሓሇፇ ሓሳረ መከራ እንታይ ዜኣክሌ ከምዜነበረ ነቱ መንእሰይ ወሇድ ብዕሉ ክጭብጦ 

ኣብይገበርናለ እዘ ሕዙ እዋን ተፇተወ ተፀሌአ እቱ ሸኽሚ ሕዙ‟ዉን ካብ እንግዲዕ 

እቱ ተጋዲሊይ ክወርዴ እዩ ኢሌካ ኣይሕሰብን።  
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ብመሰረት እዘይ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብማሕበሮም ተወዱቦምን 

ምስ ዜምሌከቶም መዲርግቲ ኣካሊት ኵልም እሂን ምሂን እናተባህለ ከጋጥሙ ዜኽእለ 

ብዯሆታት ብገነኦም ከምክኑዎም እንተይክኢልም ከም‟ቱ ኣብ‟ዘ ዜሓሇፇ ሓዯ ዒመት 

ጋጠመ ጫውጫው እናገዯዯ ከይደ ኣብ ክምሇስ ይኽእሇለን ስርዒትና ንዴሕሪት 

ክመሌሰለ ዜኽእሇለ ዕደሌ ዕፁዊ ኣይኮነን። እዘይ ንምግባር ዴማ ከም‟ቱ ኣብ‟ቱ 

ዜሓሇፇ 25 ዒማዉቲ ብዜተበተነ መሌኩዐ እንተይኮነስ ብደሌደሌ ዉዲበ ኣቢለ 

ጥራሕ እዩ፤ ካብ‟ቶም ዉዲበታት እታ ሓንቲን ቀንዱን ዴማ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ 

ወያነ ሓርነት ትግራይ እያ። ንፁር እስትራተጂክ ትሌሚ ይብለ ማሕበር ዴማ 

ክንዱ‟ቱ ዜዴሇ ደሌደሌ ማሕበር ክኾን እዩ ኢሌካ ኣይክሕሰብን። ስሇዘይ 

ንኣዴሊይነት ምሕንፃፅ ስትራተጂክ ትሌሚ እዘ ማሕበር እቱ ሓዯ ዒብዪ ምኽኒያት እዚ 

ማሕበር ብኣወዲዴባን ሓይሉሰብን ሓዪሊ እንተይወፂኣ እቱ ናይ ገዴሉ፣ ምግዲሌን 

ናይ ተጋዲሊይን ክብሪታት ክንዱ እቱ ዜዴሇ ክዕቀቡ ስሇይኽእለ እዩ።   

ካሉእ ንምሕንፃፅ እዘ ስትራተጂክ ትሌሚ ምኽኒያት ዜኾነ ጉዲይ ዴማ ህለዊ ኵነታት 

መነባብሮ ኣባሊት እዚ ማሕበር እዩ። ኣባሊታ ዯሌዱልም ብክሌተ እግሮም ረጊፆም 

ጠጠው ክብለ እንተይክኢልም እታ ማሕበር እዉን ብተመሳሳሉ መንገዱ ክትጥንክር 

ኣይትኽእሌን። ስሇዘይ እዘ ሌዐሌ ባህረ ተመጋጋባይነት ሇዎ ምሕያሌ ኵነታት 

ኵሇመዲያዊ መነባብሮ ኣባሊትን ምዴሌዲሌ ማሕበርን፤ ንፁር ስትራተጂ ክሕንፀፅ 

ብምግባር ኣቢሌካ እዩ ክሌቲኦም ፀገማት ክፌትሑ ዜኽእለ። ክሳዕ ሕዙ ዜኒሀ ህለዊ 

ኵነታት ግን፤ እቱ ተጋዲሊይ ብትምህርቲ ብዘሕ ይዯፌአለ ኵነታት (ብማእኸሊይ 

8ይ ክፌሉ)፣ ብኢኮኖሚ ይዯሌዯሇ (እቶት ነብሲ ወከፌ ስዴራ ተጋዯሌቲ ትሕቲ 

ርብዑ እቶት ነብስወካፌ ዛጋታት)፣ 40% ተጋዯሌቲ ዜነብሩለ ገዚ ኣብይብልም 

ኵነታትን ሌዕሉ 76% ተጋዯሌቲ ዉቃዕ ጥይት እናሃሇዎም ጉቡእ ሕክምና 

ኣብይረኽቡለ መዋእሌ ኮይንካ ደሌደሌ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይ ክትህለ ትፅቢት ኣይግበርን፤ ብኻሉእ ገፅ ዴማ ብይ ደሌደሌ ማሕበር 

ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት እዝም ፀገማት ተጋዯሌቲ ክፌትሑ ኢሌካ ምሕሳብ ኣይከኣሌን፣ 

እንተዜፌትሑ ኣብ ሕለፌ 25 ዒማዉቲ ንተፇትሑ። በዙኦምን ካሌኦት ምኽኒያታትን 

ኣዴሊዪነት ምሕንፃፅ እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት ኣገዲሲ ዉራይ ጥራሕ 
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እንተይኮነስ ብሱሩ‟ዉን መማረፂ ይብለን ብይሕዯረሌና ንፅባሕ ይግዯፌ ስራሕን 

ይገብሮ።   

ከም ሳሌሳይ ምኽኒያት ኣዴሊዪነት ምሕንፃፅ እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዴማ ህዲሰ 

ሃገርና ክዉን ንምግባር ምዕሳሌ ሰሊም፣ ምርግጋፅ ፌትሒን ሰናይ ምምሕዲርን ኣገዯስቲ 

ቅዴመ ኵነታት እዮም፣ እዝም ቅዴመ ኵነታት እዙኣቶም ዴማ ናይ‟ቱ ተጋዲሊይን 

ምግዲሌን ክብሪታት ክዕቀቡ ኣሇዎም፤ እዝም ክብሪታት እዙኣቶም ዜዕቀቡለ ንፁር 

ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዴማ የዴሉ። እወ፤ እቱ ቅዴም ክብሌ ኣብ እዋን ስሌጣነን 

ምዕባሇን ይሓ ዯሓር ዴማ ኣብ እዋን ስሌጣነ ኣኽሱም ንመሊእ ዒሇም ገረመን 

ስዯመመን ብዜተመሓየሸን እዘ እዋን ብዜጠሌቦ ኣገባብን ኣመሓዪ ጋህዱ ንምግባር 

ዒሇማዊ፣ ኣህጉራዊን ዝባዊን ኵነታት ብጉቡእ ኣገባብ ገምጊሙ ናብ ተግባር ዜምርሽ 

ዉፈይ መሪሕ የዴሉ። እዘ ከምዘይ ዒይነት መሪሕ ክፇርዩለ ዜኽእለለ ኣገባብ ዋሊ 

እንተሃሇወ እዉን እቱ ዜሓሸ፣ ዜሰሇጠን ብሱሩ‟ዉን ዜከኣሌ‟ዉን እተን ናይ ምግዲሌ 

ክብሪታት ብምዕቃብን ብምሕብሓብን ኣቢሌካ እዩ።  

ንፁር ስትራተጂክ ትሌሚ ሓንፂፅና እቱ ተጀሚሩ ዜኒሀ ከይዱ ሌምዒት ቀፃሌነት 

ንክህለዎ እንትንገብር ዴማ ካብ‟ቱ ሌዕሌ ኢለ ዜተርረ ብተወኺ እቱ ሕዙ‟ዉን 

እንተኾነ ብዕሉ ይተፇትሐ ሌቋም ኮይኑና ዜርከብ ምኽኒያት ይምቕፃሌ (ወይ 

ምቁራፅ) ጥንታዊ ስሌጣነ ኣኽሱምን የሓን ብዕሉ ተረዱእና ካሌኣይ ከይዴገም 

ብምግባር ዒብዪ ግዯ ክፃወትን እዘ ሕዙ ዜጅመር ል ሰሊም፣ ስለጥ ሌምዒትን ምዕሳሌ 

ዳሞክራሲያዊ ስርዒትን ንኣሻሓት ዒመታት ብይምቁራፅ ንክቕፅሌ ኽእሌ ደሌደሌ 

መሰረት ክነንፅፌ ይሕግዜ።  

ተዯጋጊሙ ከምዜተሓበረ፤ ሕዙ‟ዉን እንተኾነ፣ ዜኾነ ይኹን ህዲሰ ሃገርናን ክሌሌናን 

ክዉን ንምግባር ኣብ እንገብሮ ፃዕሪ ቀንዱ ምሽጥር ስሌጣነ ኣኽሱማዉያን እንታይ 

ከምዜነበረ ምርዲእ ከዴሌየና እዩ። ርግፅ እዘይ ዐምቆት ሇዎ መፅናዕቲን ምርምርን 

ዜጠሌብ ጉዲይ እኳ እንተኾነ ይከኣሌ ጉዲይ ግን ኣይኮነን። ስሇዘይ እዘ ፌፃመታት 

ስሌጣነ ንግስና ኣኽሱም ክዉን ዜገበሩዎ ሰባት ክሳዕ ዜኾኑ፤ ሓይሉ ሰብካ ብጉቡእ ምስ 

ከይዱ እቱ ሌምዒት እንተተኣሳሲርካዮ ስለጥ ሌምዒትን ስሌጣነ ክመፅእ ከምዜኽእሌ 
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እንተሪአና፣ ብፌሊይ ዉህለሌ ተሞክሮ፣ ፌሌጠትን ክእሇትን ሇዎ ሓይሉ ሰብ ሰኣን 

ወዱብካ ኣብ ከይዱ ሌምዒት ሰጢሙ ንክኣቱ ምግባር ነባኽኖ እንተሉና ዴማ ናይ 

ብኽነታት ኵልም እቱ ቀንዱን ዜሇዒሇን እዩ እሞ ብፌፃመታትና ክንዅራዕራዕ 

ዜግበአና ኣይኸዉንን። ስሇዘይ እዘ ምሕንፃፅ ስትራተጂካዊ ትሌሚ፤ እቱ ቀንዱ ፀጋ 

ሌምዒት ዜኾነ (ሓይሉ ሰብና) ምስ‟ቱ ከይዱ ሌምዒት ኣተኣሳሲርናን ኣዋዱዴናን 

ክንጥቀመለ እሞ እቱ ሰብ እዉን ካብ‟ቱ ከይዱ ሌምዒት ተጠቃሚ ዜኾነለ ባይታ 

ክነመቻቹ የኽእሇና እዩ። ምእንቲ እዘይ ተባሂለ እዉን ዜርዜር መፅናዕቲታትን 

ምርምራትን ክካየደ ብምግባር እዘ ናይ ልሚ ወሇድ ክወርሶም ሇዎ ቀንዱ ክብሪታት 

ስሌጣነ ንግስና ኣኽሱም ብጉቡእ ክስነደን ካብ ወሇድ ናብ ወሇድ ክመሓሊሇፈ ኣብ 

ዜግበር ህሌኽካ ወዴእ ፃዕሪ ግዯ እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዜሇዒሇ ከምዜኾን 

ይእመነለ።  

እዚ ኣብ ኢዴ ባዕዲዉያን ወረርቲ ይወዯቐት ብሕታዊት ኣፌሪቃዊት ሃገር ዜኾነት 

ሃገርና ኢትዮጵያ እዉን ብተመሳሳሉ መንገዱ እቶም ሽዐ ዜነበሩ ንጉሳትን መራሕቲ 

ዒዴን እዉን ነቱ ህዜቢ ብኸመይ ዒይነት ኣገባብን ኣካይዲን ተጠቒሞም ነፃነቱ ሓሌዩ 

ኣብ ኢዴ ወረርቲ እንተይወዯቐ ባዕለ ንባዕለ ኽከሊኸሌ ከምኽኣለዎ ንሕዙ ይኹን 

ንቐፀሌቲ ወሇድታት ክንመሃረልም ዜግበአና ተሞክሮታትን ካብ ወሇድ ናብ ወሇድ 

ክሓሌፈ ዜግበኦም ክብሪታትን ምህሊዎም ኣይክተርፌን። ኣብ እዘ ከይዱ እዘይ እዉን 

እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት ዕዘዜ ግዯ ክትፃወት ስሇእትኽእሌ እሞ እዘ 

ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዴማ ኣብ ኵሇመዲያዊ ምሕያሌ እዚ ማሕበር ሌዐሌ ግዯ 

ስሇዜህለዎ ንቐፃሉ እዉን እንተኾነ ካብ‟ቱ ልሚ ልሚ ብዘሓት ሃገራት ጋጥመን ል 

ሓደሽ ኮልኒያሉዜም (ኒዮኮልኒያሉዜም) ሙለእ ብሙለእ ነፃ ንክትኮን ይሕግዜ‟ዩ።  

ካብ ኩለ ንሊዕሉ ዴማ እዘ ነዚ ሕዙ ብብርኪ ኣህጉር ይኹን ብብርኪ ዒሇም ሽማ 

እናገነነ፣ ተቐባሌነታ እናዒበየን ኩሇመዲያዊ ኵነታታ ኣዜዩ እናተሇወጠን እትኸይዴ 

ሊ ሃገር፣ እቱ ሕዙ ዜኒሀቶ ኵነታት ግሁዴ ንምግባር ኣብ ዜተሓሇፇ መሪር ብረታዊ 

ቃሌሲ ዜነበሩ ክብሪታት እቱ ተጋዲሊይ፣ እቱ ከይዱ ምግዲሌን እቱ ገዴሉን ብዕሉ 
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ተሰኒድም ካብ ወሇድ ናብ ወሇድ ብጉቡእ ክመሓሊሇፈን ዜያዲ እናተኾሌዐን ክኸደን 

ይግበኦም። ልሚ ሃገርና ኢትዮጵያ፤ 

 ኣብ‟ቱ ሃሌሃሌታ ባርዕ ሃገራት እናቃፀሇን ዜርከበለ ዝባና ዝባ ቀርኒ ኣፌሪቃ 

ኾይና ኣዜዩ ዜተረጋገአ ሰሊም ሇዋ ሃገር፣ 

 ንተኸታታተሌቲ 14 ዒማዉቲ በዒሌ ክሌተ ኣሃዜ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት ረጋገፀት 

ብሕታዊት ሃገር ኣህጉርና፣ 

 ኣህጉርና ወኪሊ ተሇዋጢት ኣባሌ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት 

ክትከዉን ዜበቕዏት ኣፌሪቃዊት ሃገር፤ 

ኮታስ ካብ ዜነበረቶ ንበናት ዜፀንሐ ዴሕረትን ዴኽነትን ተሊቒቓ ንቕዴሚት 

ክትምርሽ በቒዒ ሊ ሃገር ንኽትኮን ኽአለዋ ፈለይ ዜበሃለ ምኽኒያታት እኳ ዋሊ 

ብዘሕ ምዜርዚር እንተተኻእሇ እቱ ሓዯን ቀንዱን ግን እቱ ንሌዕሉ 17 ዒማዉቲ 

ዜሇቐ ብረታዊ ቃሌሲ ብሚሌዮናት ዯቂ ህዜቢ ኣብ ጎኑ ኣሰሉፈ ንዒወት ስሇዜበቕዏ 

እዩ። እዝም ክብሪታት እዘ መስተንክራዊ ስርሒት እዘይ እዉን ብጉቡእ ክዕቀቡ፣ 

ክሕብሐቡ፣ ክዒብዩን ክጉሌብቱን ይግበኦም፤ ናይ ከምዘይ ዒይነት ዒብዪ ገዴሉን 

ፌፃመን ክብሪታት ይምዕቃብን ይምሕብሓብን ናይ ባዕለ ካሉእ መዜ ስሇስዕብ።   

እቱ በቢዒመቱ ወርሒ ሇካቲት ዕሇት 23 እነኽብሮ በዒሌ ዒወት ዒዴዋ፤ ቅዴሚ 120 

ዒመት ዜነበሩ ኢትዮጵያዉያን ብሓፇሻ ብፌሊይ ኸዒ (እቱ ኵናት ኣብ ትግራይ ምስ 

ምንባሩ) ተጋሩ ከም ህዜቢ ዜፇፀሙዎ ገዴሉ ኣዜዩ ሌዐሌ ምዃኑ ይፌሇጥ። ኣብ‟ዘ ንሌዕሉ 

5 ኣዋርሕ ብቑዕ ክበሃሌ ዜኽእሌ ምዴሊው እዘይ ሽዐ ነቱ ኵናት ተባሂለ ዜበረሰ ኣግራብ፣ 

ዜተቖረፀ ኣእዋምን ብሰንኪ እቱ ኵናት በርጊገን ዜኸዲ ዜተፇሊሇያ ዒይነት እንስሳታትን 

ገዱፌካ መረዲእታታት ከምርእዩዎ ኣብ‟ታ ናይ ሓንቲ መዒሌቲ ኵናት ጥራሕ እኳ 

እንተወሲዴና ሌዕሉ 6,000 ዛጋታት ዜተሰዉእለን ኣስታት ሌዕሉ 10,000 ዛጋታት ዴማ 

ኣካልም ዜጎዯለለን ኵነታት ከምዜነበረ ኢና ንርዲእ።  

ብይ መስዋእትነት ዜሕፇስ ዒወት ስሇየሇ እቱ ንናፅነት ሃገር ዜተኸፌሇ ሂወት፣ ዜፇሰሰ 

ዯምን ዜጎዯሇ ኣካሌን ናስሕ ኣይኮነን፤ ባዕዲዊ ወራሪ ሓይሉ ዯፉኡ እንታብመፀ ዯኣ 

እንታይከ ይገበር። እቱ ዜገርም ነገር ግን እቶም ክብሪታት እቱ ሌዐሌ ገዴሉ፣ ፌፃመን 
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ዒወትን ኵናት ዒዴዋ ብኣንዯበት እቶም ሂወቶም ዜኸፇለ ህዜቢታት፣ ብሄራትን 

ብሄረሰባትን ብሓፇሻ፣ ተጋሩ ዴማ ብፌሊይ ስሇይተዒቀበን ብገዚእቲ ሸዋ ስሇዜተጨዉየን 

ኣብ ነዊሕ ይበሃሌ እዋን (ሓዯ በን ይመሌእ) ንዲግማይ ቃሌሲ ኣሇዒዑለናን፤ ህዜቢ 

ትግራይ ጥራሕ ብሰንኪ እቱ ኵናት 17 ዒማዉቲ  ንመስዋእትነት ሌዕሉ 60,000 ዯቂ 

ህዜቢን ንምጕዲሌ ኣካሌ ሌዕሉ 100,000 ወገናትን ተዲሪጉ፤ ክሌቲአን ብዒሰርተ ኢዴ 

ተባዙሐን።  

ርግፅ‟ዩ እዘ ኵናት 17 ዒመት ካብ ዜዚም ዴሮ እኳ ርብዑ በን ኮይኑዎ እኒሀ። እዘ 

ክብሪታት እዘ ቃሌሲ ህዜቢ ትግራይን ታሪኽ ገዴሉ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ‟ዉን 

(እቶም ናይ ምግዲሌ ክብሪታት (values)) ብጉቡእ እንተይተዒቂቦም ኣብ ዉሽጢ 50 

ዒማዉቲ ንዜኸፌአ ኵናት (ኣይግበሮ ዯኣ እምበር በቱ ሕዙ ዜኒሀ ዕቤት ሳይንስን 

ቴክኖልጂን ኣእታውነት ኢዴ ዜተፇሊሇያ ሃገራትን፤ ንመስዋእትነት ሌዕሉ 600,000ን 

ንምጕዲሌ ኣካሌ ሌዕሉ 1,000,000 ዯቂ ህዜቢ ይዲርገለ ምኽንያት ዕፁዊ እዩ ኢሌካ 

ምዴምዲም ኣይከኣሌን፤ ኣብ ቀረባ እዋናት ዜረአዩ ሇዉ ብሓይሉታት ትምክሕቲን 

ሓይሉታት ፀቢብነትን‟ዉን “እፍይ” ኢሌካን ኣራጢጥካን ምሕዲር ከምየ ዴሉን 

ከምይግባእን‟ዉን መመሊኸት ቲእዮም።  

ሓሌሓሉፈ‟ዉን ብዜኾነ ይኹን መሌኩዐ ክሓብሩን ክሰምሩን ኢሌካ ይትጥርጥሮም 

ሓይሉታት ትምክሕትን ፀቢብነትን እቶም ናይ ምግዲሌና ክብሪታት ንምህሳስን ሙለእ 

ብሙለእ ንምዴምሳስን ከምይነበረ‟ዉን ንምግባርን (ክንዯይ‟ኳ ሰሚሮም ከይሰምሩን 

ሓሳባቶም‟ዉን ከይሰብረልምን) ግን ግንባር ክንፇጥር ኣሇና ኢልም እንትዜትዩን 

ብተግባር‟ዉን እንትወሳወሱን ዜስመዏለ እዋናት ምህሊዉና እቱ ዚዕባ ኣዜዩ መተሓሳሰቢ 

ንምዃኑ ካሉእ ምስክር ኣይከዴሌዮን። እዘይ ኣብ ግምት ብምእታውን እቱ መስርዕ 

ከይዚሪን ካብ ሇዋ ዒብዪ ስግኣት ዜተሊዕሇ፤ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይ (ህወሓት) ተጣይሻ ዜተፇሊሇዩ ዒበይቲ ስራሕቲ እና ወገነት ዴሕሪ ምፅናሓ ዴሮ 

እኳ ሽደሽተ ዕዉታት ጉባኤታት ኣካይዲ ትርከብ።  

ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ 12 ክሳዕ 13 ታሕሳስ 2008 ዒ.ም 

ኣብ ሳሇጠቶ ዕዉት ጉባኤኣ ናይ ሕለፌ ክሌተ ዒማዉቲ ስራሕቲ ዴሕሪ ምግምጋም ናይ 

ቀፀሌቲ ክሌተ ዒማዉቲ መዯባት ኣፅዱቓን ሓዯሽቲ ኣመራርሓታት ቦርዴ መሪፃን ናብ 
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ስራሕ ምስኣተወት እቱ ፇሊማይ ክዉገን ዜተወሰነ ዕዮ ስትራተጂክ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት 

እዚ ማሕበር ክሕንፀፅን ክዲል ምግባር እዩ። እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት 

ንምሕንፃፅ ግን ህለዊ ኵነታት ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብዕሉ ክፅናዕ 

ስሇዜነበሮ እዘ ዕዮ እዘይ እዉን ቀዲምነት ተዋሂኑዎ ክዉገን እዩ ተገይሩ።   

ብመሰረት እዘይ ሃገርና ናይ ልሚ ዒሰርተ ዒመት ማእኸሊይ እቶት ኣብ ሇወን ሃገራት 

ተርታ ኣብ እትስሇፇለ እዋን ህለዊ ኵነታት እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህወሓት ሽዐ እንታይ 

ክትመስሌ ከምሇዋ ርኢ ትሌሚ ጥራሕ እንተይኮነስ ሃገርና ኣብ‟ቱ ብርኪ ንሱ ንምብፃሕ 

ኣብ ዜግበር ህሌኽካ ወዴእ ጉዕዝ እቶም ናይ ምግዲሌ ክብሪታት ክዕቀቡ ብምግባር እቱ 

ሓደሽ ወሇድ ጋጥሙዎ ብዯሆታት ኩልም ብገነኦም ንኽምክቶም ግዯ እዚ ማሕበር 

እንታይ ክመስሌ ከምሇዎ ዜሕብር ፌኖተ ካርታ (road map) ክዲል ግዴን እዩ። 

ብመሰረት እዘይ እዩ‟ዉን እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት ተዲሌዩ ዜኒሀ። 

ከም‟ቱ ዯጊሙን ተዯጋጊሙን ዜተሓበረ ዴማ እቱ ቀንዱ ኣዴሊዪነት ምዴሊው እዘ 

ስትራተጂካዊ ትሌሚ፤ እዘ ሌዕሉ 60,000 ወገናት ዜተሰዉእለን ሌዕሉ 100,000 

ዛጋታት ኣካልም ዜጎዯለለን ቃሌሲ ህዜቢ ትግራይ፤ ቅዴሚ ዅለን ሌዕሉ ዅለን እቱ 

ቃሌሲ ኣብ ይዅሇፇለን ንዴሕሪት ይምሇሰለን ብርኪድ በፂሑ ኣል ወይስ ገና እዩ? 

ምስዘይ ጎኒ ንጎኒ እዘ ን ተኸታተሌቲ 17 ዒማዉቲ ዜሇቐ ብረታዊ ቃሌሲ ህዜቢ ትግራይ 

ኣብ ሕለፌ 25 ዒማዉቲ ኩልም ህዜቢታትን ብሄር ብሄረ ሰባትን እቶም ክብሪታት 

ምግዲሌ ብጉቡእ ተረዱኦሞን ብዕሉ ወኒነሞን ድ? ኢሌካ ምርኣይ፣ ጉቡእ ሳይንሳዊ 

ትንተናታት መሃብን የዴሉ። እዘይ ንምግባር ዴማ ብራእይ ነዊሕ እዋን ሇዎ ማሕበር 

እናተመራሕኻ እምበር በቢዉሌቀ ዜዕየ ዕዮ ወይ ዉራይ ኣይኮነን።  

ብኻሉእ ገፅ ከዒ ከም‟ቱ ቅዴም ክብሌ ብዜርዜር ዜተገሇፀ እቶም ነዘ ህለዊ ኵነታት እዘይ 

ክዉን ንክኾን ኣብ እዋን ንእስነቶም ክኽፇሌ ዜግበኦ ነገር ኵለ ዜኸፇለ ሇዎም ፀጋታት 

ኵለ ብይ ምንም ዒይነት ስሰዏ ወፇዩን (ማሇት‟ዉን ዒፅሞም ከስኪሶም፣ ዯሞም 

ኣውሒዝም፣ ረሃፆም ኣፌሲሶምን ኣካልም ጎዱልምን ኣብ‟ዘይ ብፅሑና) ሕዙ ኣብ ከመይ 

ዜኣመሰሇ ማሕበረ ቍጠባዊ ኵነታትን መነባብሮን ይርከቡ ኢሊ እዚ ማሕበር ኣብ ዜገበረቶ 

ዲህሳስን ዜርዜር መፅናዕቲን እዉን ብዘሓት ክኾኑ ይነበሮም ነገራት ክዉን ኮይኖም 

እዮም ተረኺቦም። እዘ ፀገም እዘይ ክፌታሕ እንተኾይኑ ዴማ ብዜተወዯበ መሌኩዐ 
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እምበር በቢዉሌቅኻን ብብቱን መሌኩዐን ኣይሕሰብን፣ ንሌዕሉ 25 ዒማዉቲ ተፇቲኑ 

እዉን ኣይተሳኸዏን፤ ብዜተወዯበ መሌኩዐ (ወይ‟ዉን ብማሕበር) ኣቢሌካ ንምፌታሕ 

እዉን እቱ ማሕበር ንፁር ራእይ፣ ዜቝፀር ሌኡኽቶን ርእሱ ዜኸኣሇ ስትራተጂካዊ ትሌሚ 

ሇዎን ክኸዉን ይግባእ።        

እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት ዴማ እዘ ክብሪታት ተጋዲሊይን ምግዲሌን ናይ 

ምዕቃብን ማሕበረ ቍጠባዊ ኣባሊታ እዉን ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ዜመሓየሸለ ናይ 

ምግባር ብዒብዪኡ ዴማ እቱ ህዜቢ ከስተማቕሮ ጀሚሩ ል ሰሊም፣ ቅሳነት፣ ህንፀት 

ዳሞክራሲያዊ ስርዒትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዲርን ብተኣማምን መሌክዐ ንኽቕፅሌ 

ናይምግባር ረዙን ሸከምን ሓሊፌነትን ስሇሇዋ እዘ ሓሊፌነታ ኵለ (ብይ ሓዯ ጎዯል) 

ንክትዋፃእ ኽእሊ ዕጥቂ ዴማ ብጉቡእ ክትዕጠቕ ይግባኣ፤ ካብ‟ቶም ኣገዯስቲ ዕጥቂታት 

እቱ ሓዯ እዉን ምዴሊው እዘ ስትራተጂክ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት እዩ። ስሇዘይ እዘ 

ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት እዘይ፤ እዚ ማሕበር ተሸኪማቶ ዜኒሃ ሕዴሪ፣ ሌዐሌ 

ሓሊፌነትን ረዙን ሸከምን ዜያዲ ንክትግንብ ኽእሌ፣ ኣብ ዜሓሇፈ ዑስራ ዒማዉቲ 

ብብቱን ኣካይዲታት ኬዴና የዏወትናዮም ዉራያት ዯሪባን ኣከሓሒሳ ብምስራሕ ሕዙ 

እዘ እዋን ዜጠሌቦም ኵልም ንኽተዕዉት ሓሊፌነት ሽክም እዩ።  

እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዝም ሌዕሌ ክብለ ዜተወሃቡዋ 

ዜተዯራረቡ ሓሊፌነታትን ሸኽሚታትን ንምዕዋት ግሌፂ ዜኾኑ ስትራተጂካዊ ዕሊማታትን 

ዜተነፀሩ ሽቶታትን ኣቐሚጣ እንትትጓዒዜ ኣብ ከይዱ ጉዕዝታታ እዉን ካብ ዒንቀፌቀፌን 

ዯርገፌገፌን ዜበዜሖ ጉዕዝ እትጓዒዜ ኣቐዱሙ ብዜተነፀረን ብዜተፀረገን መንገዱን 

ስትራተጂን እትተተጓዕት ንባዕሌታ እዉን ስለጥ ጉዕዝ ትጓዒዜ። ካብዘይ ብይንእስ 

መሌክዐ እዉን እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ እዚ ማሕበር፤ ቅዴሚ ኹለ እታ ማሕበር ካበይ 

ተበጊሳ ኣበይ ክትበፅሕ ከምዜዯሇየት ብዕሉ ክሪኡ ብምግባርን፤ ብሱሩ‟ዉን እታ ማሕበር 

ሇዋ ፀጋታትን ሃፌቲን (ፊይናንሳዊ፣ ማቴሪያሊዊ ይኹን ሰብኣዊ ሃፌቲታት) ኵልም 

ብዜተዋዯዯን ብቍጠባን ተጠቒማ ናብ‟ቱ ዜዴሇ ሽቶ ክትበፅሕ ኽእሌ ዉፈይነት 

ከምሇዋ ስሇርእዮም ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲን መዲርግቲ ኣካሊትን እዉን ኣብዚ 

ማሕበር ሌዐሌ እምነት ከሕዴሩ ይሕግዜ። ኣሕፅር ኣቢሌካ ዴማ ኸዒ እዘ እስትራተጂክ 

ትሌሚ እዘይ ብመሰረት ካብ 12 ክሳዕ 13 ታሕሳስ  2008 ዒ.ም ዜተሳሇጠ ሻደሻይ ጉባኤ 
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እታ ማሕበር ዜወሰኖ ዉሳነታት መሰረትን ኣከታቲለ ዴማ ቦርዴ እዚ ማሕበር ብዜበፅሖ 

መዯምዯምታታትን ዜተዲሇወ ስትራተጂክ ትሌሚ እዩ ኢሌካ ምግሊፅ ይከኣሌ።   

፩.፫ ከይዱ ምዴሊዋት እዘ ስትራተጂክ ትሌሚ    

እዘ እስትራተጂክ ትሌሚ ንምዴሊው ቅዴሚ ኹለን ሌዕሉ ኹለን ዜተገብረ ነገር 

እንተሃሇወ፤ ሕለፌ ጉዕዝን ህለዊ ኵነታትን እዚ ማሕበርን ኣባሊታን ብዕሉ ክፅናዕን 

ክትንተንን ምግባር እዩ፤ ካብ ትንታነ ጭቡጥን ህለዊ ኵነታትን ወፃኢ ዜሕንፀፅ 

ስትራተጂ ትርጉም ስሇይህለዎ። ስሇዜኾነ‟ዉን ካብ ከይዱ ምስረታኣ ጀሚሩ ክሳዕ 

ሕዙ ል ከይዱ ዕቤትን ሇዉጢን እዚ ማሕበር ተፀኒዐ፣ ህለዊ ኵነታት ተጋዯሌቲ 

ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብሓፇሻ፤ ብፌሊይ ዴማ ኣባሊት እዚ ማሕበር ዜኾኑ 

ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት ኢለ‟ዉን ሕዙ እዚ ማሕበር ከም መጠን ነፃ ማሕበር ዜኒሀትለ 

ኵነታት ብዕሉ ተፀኒዐ ክስነዴ ተገይሩ እዩ። 

ስሇዘይ እዘ ምዴሊዋት ስትራተጂክ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት እዚ ማሕበር ካብ ህለዊ 

ኵነታት ሕዴሕዴ ኣባሌ እዚ ማሕበር ኣትሒዘ ክሳዕ ዜርዜር ህለዊ ኵነታት እዚ 

ማሕበር ዜሇቐ ስራሕቲ መፅናዕቲን ትንተናታትን መሰረት ገይሩ እዩ ተኻይደ። ኣብ 

ከይዱ እዘ ከምዘይ ዜበሇ ገፉሕን ዐምቆት ሇዎን መፅናዕቲ እዘይ፤ ዲርጋ ኣብ መሊእ 

እዚ ሃገር ተበቲኖም ዜኒሀዉ ተጋዯሌቲ (ማሇት‟ዉን ኣብ መሊእ ትግራይ ዜርከቡ፣ ኣብ 

ዯብረይት፣ ኣዲማ፣ ዜዋይ፣ ሃዋሳ፣ ዴሬዲዋ፣ ሃረር፣ ጋምቤሊ፣ ኣሶሳ፣ ኮምበሌቻን 

ኵሇን ማሇት‟ዉን ዒሰርቲአን ክፌሇ ከተማታት ኣዱስ ኣበባ ዜርከቡ ተጋዯሌቲን ኣባሊት 

ኣመራርሓ እተን ጨንፇር ማሕበራትን) ብኣካሌ እናኸዴካ ምርካብ፣ ምዜርራብን 

ምዜታይን ዜተፇተነለ ኵነታት እዩ ክመዒራረ ተገይሩ፤ ከምኡ ምግባር ዋሊ መዴከሚ 

እንተነበረ ነቱ ፅሬትን ፅፇትን ዉፅኢት እቱ መፅናዕቲ ግን ኣዜዩ ኣገዲሲ ስሇዜነበረ። 

ኣብ‟ዘ ከምዘይ ዒይነት ከይዱ እዘይ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፇት እዚ ማሕበርን (ኣብ 

መቐሇን) ኣብ ጨናፌር ኣብያተ ፅሕፇትን ካሌኦት ኣካሊትን ዜነበሩ ዜተፇሊሇዩ 

ኣዋጃት፣ ሰነዲት፣ ዯምቢታት፣ መምርሒታትን ሪፖርትታትን ዉሳኔ ጉባኤታትን 

እዉን ምንባብ፣ ብዜርዜር ምርዲእን ኣገዲሲ ስሇዜነበረ ብኸምኡ እዩ ተኸይደ። እቱ 



14 
 

ብኣካሌ ተራኺብካ ዜግበር ዜነበረ ተን ቃሇ መሕትትን እዉን፤ ብቐንደ ኣብ‟ዝም 

ቀፂልም ተርዙሮም ዜኒሀዉ ዚዕባታት ትኵር ከምዜነበረ ምሕባር ኣገዲሲ እዩ። 

1. ካብ ከይዱ ምስረታ ኣትሒዘ ክሳዕ ሕዙ ዜኒሀ ከይዱ ጉዕዝ እዚ ማሕበርን 

ጨናፌራን እንታይ ከምዜመስሌ፣ 

2. ህለዊ ኵነታት ኣባሊታ ኣብ እንታይ ዒይነት ህለዊ ኵነታት ከምል፣ 

3. ህለዊ ኵነታት እዚ ማሕበር እንታይ ከምዜመስሌን፣ 

4. መፃኢ ኵነታት እዚ ማሕበርን ኣባሊታን እንታይ ክመስሌ ከምሇዎ፣ 

ከምዜግበኦን እዘይ ክዉን ንምግባር ዴማ መን እንታይ ክዒዪ ከምዜግበኦ፣ 

5. ኣብ ቀፃሉ እዋናት እዚ ማሕበር ዜህለውዋ ብጉቡእ ክትምዜምዝም ሇዋ ፅቡቓት 

ኣጋጣሚታትን ከጋጥሙ ዜኽእለ ግን ከዒ ክስገሩ ሇዎም ብዯሆታትን፤ 

ዜብለን ካሌኦት ዚዕባታትን ብግፌሓትን ብዐምቆትን ተትዩልም እዩ። ካብ‟ዘ ብዕሉ 

ዜተፀፀየን ዜተንተርተረን ዜተፇሊሇየ ሓሳባትን ሓበሬታታትን ተሊዑሌና ዴማ 

ስትራተጂካዊ ዕሊማታት ተዲሌዮም፣ ሽቶታት ተነፂሮምን ነቶም ዕሊማታትን ሽቶታትን 

ንምብፃሕ ኽእለ ስትራተጂታት እዉን ተሓንፂፆምን ኣገባብ ኣፇፃፅመኦም‟ዉን 

ተርዙሮምን እዮም። ኣብ መወዲእታ ነዝም ዕሊማታት ንምስኻዕን እቶም ሽቶታት 

ንምዕዋትን ዴሌዩ ፀጋታት፣ ሃፌተገነታትን በጀትን ክፅናዕን ክቕመጥን ተገይሩ እዩ።          

  



15 
 

፪. ከይዱ ምስረታ፣ ዕቤት፣ መሰሊትን ጉቡኣትን ማሕበር 

ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት  

፪.፩ ከይዱ ምስረታን ዕቤትን ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት 

ህዜቢ ኢትዮጵያ ብሓፇሻ ብፌሊይ ዴማ ህዜቢ ትግራይ ንሌዕሉ ክሌተ ሚኢቲ ዒማዉቲ 

ኣብ እንግደዐ ቸቸ ኢለዎ መሪር ወፅዒታት ከስዕበለ ዜፀንሐ ይፌትሓዊ ምሕዯራታት 

ካብ ሱሩ ምሒኻ ንምእሊይ ዜተገበሩ ፇተነታት ኩልም ስሇዜፇሸለ ኣብ ሇካቲት 1967 

ዒ.ም ናብ ብረታዊ ቃሌሲ ክእቶ ግዴን ኮይኑ። ስሇዜኾነ‟ዉን ዜተናወሐ፣ ህሌኽካ 

ዉዴእን ሂወት ሌዕሉ 60 ሽሕ ወገናት ዜበሌዏ ዕጥቃዊ ቃሌሲ መማረፂ ይብለ ኮይኑ 

ተረኽበ። ርግፅ‟ዩ ዕጥቃዊ ቃሌሲ ከም እንኮ መማረፂ ዜተወሰዯለን ናብ ተግባራዊ 

ምዉስዋሳት ዜተኣትወለን እዋን 1967 ዒ.ም ጥራሕ ኣይነበረን፤ ቅዴሚኡ እዉን ከምኡ 

ዒይነት ምንቅስቓሳት ይግበር ስሇዜነበረ። ከም ኣብነት እኳ እንተወሲዴና ኣብ 1935 ዒ.ም 

ክሳዕ ሕዙ “ቀዲማይ ወያነ” እናተባህሇ ዜፅዋዕን ዜፌሇጥን ዒመፅ ሓረስቶት ዝባ ዯቡብ 

ትግራይ እዩ። ይኹን እምበር እቱ ዕጥቃዊ ቃሌሲን ዒመፅን ኣወዲዴቡኡ ይኹን ዜነበሮ 

መሪሕነት ብዘሕ ምዴሊው ይተገብረለን ብዕሉ ተይተመኸረለን ዜተኣትወ ስሇዜነበረ 

ብቐሉለ ክፌሽሌ ክኢለ። እዘ ፇተነ እዘይ ዋሊ እኳ ንጊዛኡ ኣይተዒወት ግን ነቱ 

ዲሕረዋይ ብረታዊን ዕጥቃዊን ቃሌሲ ህዜቢ ትግራይ ከም እታዎት ኮይኑ ኣየገሌገሇን ግን 

ኣይበሃሌን። 

ስሇዘይ እቱ ጓህሪ ተዯጕለ እዩ ፀኒሑ እምበር መሉኡ ስሇይጠፌአ፤ ህዜቢ ትግራይ ካብ 

እቱ ዜበፅሖ ዜነበረ ብሄራዊን ዯርባዊን መግዚእቲ ንምሌቓቕ ኣብ ወርሒ ሇካቲት 1967 

ዒ.ም ዜተወዯበን ዉሕለሌ ኣመራርሓ ዜሓን “ቃሌስና ነዊሕን መሪርን እዩ፤ ዒወትና ናይ 

ግዴን እዩ” ኢለ ዕጥቃዊ ቃሌሲ ወሇዏ። እዝም ዉሑዲት ግን ዴማ ሰብ ራእይ፣ ዕሊማን 

ዜገርም ዒይነት ህዜባዊ ዉግንናን ዜተዒጥቁ ዯቂ ህዜቢ ናብ በረኻታት ዯዯቢት ወረደ። 

እዝም ተጋዯሌቲ እቲ ዜተሓንገጡዎ ህዜባዊ ዕሊማ ዲርጋ ኵለ ህዜቢ ትግራይ ከም ህዜቢ 

ስሇዜሰዒቦን ስሇዜኣመነለን ዯቁ እናመረቐ ናብ ምግዲሌ ሰዱደዎም እዩ። ነዘይ እቶም 

ቀንዱ ነቱ ህዜቢ ከእምኑዎን ከሊዕለዎን ዜኸኣለ (ካብ‟ቱ መሪር ጭቆና ብተወኺ) እቶም 

ክብሪታት ተጋዯሌቲ፣ ክብሪታት ምግዲሌን ክብሪታት እቱ ገዴሉን ኩልም “ምእንተ ህዜቢ 
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ክጥዕሞን ክሓሌፇለን ኢሌካ ሂወትካ ምስዋእ” ዜብሌ ናይ እቱ althruism እናተባህሇ 

ዜፌሇጥ ዒሇም ሇኻዊ ፌሌስፌና ዜበሌሐ ጫፌ ኮይኖም ስሇዜመረሹን እዩ። 

ተጋዲሊይ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ‟ቱ መሪርን ጥንኩርን ዕጥቃዊ ቃሌሲ 17 

ዒመታት ምስ ክግጠም ይኽእሌ ሹሾ ሰራዊት ዯርጊ፣ E.D.Uን ካሌኦትን ገጢሙ ሳሊ 

ዉሕለሌ ኣመራርሓ እቱ ዉዴብ፣ ክትኣምኖ ፀግም ተወፊይነት እቱ ተጋዲሊይን ሙለእ 

ይጎዯል ህዜባዊ ዯገፌን ዜገርም ዒወት ክሓፌስ በቒዐ። ከም እቱ ዜፌሇጥ እቱ ዒወት ግን 

ብቐሉለ ዜተረኽበ ኣይነበረን፤ ብመስዋእትነት ሌዕሉ 60 ሽሕ ዯቂ ህዜብን ምጕዲሌ ኣካሌ 

ሌዕሉ 100 ሽሕ ወገናትን ኣጋጢሙ እዩ። ተጋዲሊይ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዴሕሪ 

ምፌራስ ስርዒት ዯርጊ እውን ኩለ በቢዜተዋፇረለ ዒዉዯ ስራሕ ሇይቲን ቀትሪን ሰሪሑ፣ 

መሪሑን ኣመራርሓ ሂቡን እዚ ሃገር ኣብ መዋእሊ ሪኣቶ ይትፇሌጥ ሰሊምን ምርግጋእን 

ክዒስሌ፣ ስለጥ ኢኮኖሚያዊ ዕቤትን መርኣያ ህንፀት ስርዒት ዳሞክራሲን ክትከዉን ኣብ 

ምግባር ዕዘዜ ታሩኡ ተፃዊቱን መስዋእትነት ከፉለን እዩ።  

ዴሕሪ ምዜዚም ዕጥቃዊ ቃሌሲ ተጋዯሊይ ህወሓት ገሉኡ ኣብ መከሊኻሉ ሃገር ኮይኑ ናይቲ 

ሃገር ሰሊምን ዴሕንነትን ናይ ምርግጋፅ ሌኡኽ ሒዘ ክሰርሕ እንትውሰን፤ ገሉኡ ዴማ 

ብስቪሌነት ኣብ መንግስታውን ሌምዒታውን መሓውራት ተወዱቡ ክሰርሕ እዩ ተጌሩ፡፡ እቲ 

ሰራዊት ከም ብሓዴሽ እንትውዯብ ብብሄራዊ ኣስተዋፅኦ ክመጠጠን ምግባር ነቲ ስርዒት 

ወሳኒ ስራሕ ስሇዜነበረን፤ ብኣካሊዊ ኩነታት ሌኡኽ እቲ ሰራዊት ንምፌፃም ፀግመለ 

ተጋዲሊይ ብዘሕ ብምንባሩን ተዯሚሩ ካብ ሰራዊት ተቐኒሱ ናብ ስቪሊዊ ናብራ ዜምሇስ 

ተጋዲሊይ ብዘሕ እዩ ኔሩ፡፡ 

እቲ ኣብ ዯጀን ዜነበረ ተጋዲሊይ እውን ምስቲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛነት ሕግን 

መምርሕን እታ ሃገር ኣጠዒዑምካ ንምምዲብ ብፌሊይ እቲ ኣካዲሚያዊ ዒቕምታት 

የማሌእ ሰብ ብዘሕ ብምንባሩ ካብ መንግስታዊ ስራሕቲ ወፃእ ኮይኑ ዜነብር ቁፅሩ ቀሉሌ 

ኣይነበረን፡፡  

ኣብ ዜተፇሊሇዩ እዋናት ግን እዝም ተጋዯሌቲ ካብ እቱ ዜተመዯቡለ ዒዉዯ ስራሕቲ 

(ብዜተፇሊሇዩ ምኽኒያታት) ካብ ስራሕቶም ክመዚበለ ጀመሩ፤ ገሉኦም መሰሌ ጡረታ 

ተኸቢሩልም ገሉኦም ምንም ነገር እንተይሓዘ። ከም ኣብነት ሓዯ ሊዕሇዋይ ኣመራርሓ 

ሰራዊት ምክሌኻሌ ሃገር ዜነበሩ ኣብ ቀረባ እዋናት ንሓዯ ዉሌቀ መፅሄት ከምዜገሇፁዎ 
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ኣብ 1985 ዒ.ም ጥራሕ ኣስታት 30 ሽሕ ሰራዊት ከምዜተነከየ እሞ እቱ ሽዐ ዜተገብረ 

ኣገባባት ኣነኻኽያ እዉን ገሇ ጎዯልታት ከምዜነበሮ እዮም ሓቢሮም። ብመሰረት ካብ ቤት 

ፅሕፇት ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዜተረኸበ ሓበሬታ ቃሌ፤ ኣብ ወርሒ ጉንበት 

1983 ዒ.ም ኣስታት ሚኢቲ ሽሕ ዜግመት ተጋዲሊይ ከምዜነበረ እዩ ሓበሬታ ል። 

ስሇዘይ እዘ ብሓዯ እዋን ዜተሰናበተ ኣስታት 30 ሽሕ ሰራዊት፤ ካብ‟ቱ ሽዐ ዜነበረ 

ጠቕሊሊ በዜሒ ተጋዲሊይ ዲርጋ እቱ ሲሶ ምዃኑ እዩ።  

እዘ ከይዱ ካብ ስራሕኻ ምፌንቓሌ ብኡኡ ጠጠው ኣይበሇን፣ ኣብ 1987 ዒ.ም እዉን 

ተዯጊሙሽዐ እዉን ብኣሻሓት ዜቑፀሩ ተጋዯሌቲ ተሰናቢቶም። ሽዐ ብሃረር ገፅ ዜነበሩ 

ተጋዯሌቲ በቱ ዜነበሩዎ ተሪፍም፣ ብሃዋሳ ከባቢ ዜነበሩ እዉን ክሳዕ ሕዙ ኣብ‟ቱ ከባቢ 

ኣሇዉ፣ ብከባቢን ዯብረይትን ኣዲማን እዉን ከምኡ። ዉደብ ሓይሉ ዜነበረ ተጋዲሊይ 

ፍቖደኡ ተበቲኑ በቢዉሌቁ ኣብ ይሰሌጠነለ፣ ይተዲሇወለን ሓሲቡዎን ኣስተንቲኑዎን 

ይፇሌጥ ዒዉዯ ስራሕቲ ተዋፉሩ ናብሩኡ ክዯፌእ ጀመረ። ብዘሓት እዉን ገሉኦም ኣብ 

ሓሇዋ ከፌቲ እንዲ ሃፊትም፣ ገሉኦም ዋርዱያ ገዚዉቲ ሃፊትም ገሉአን ዴማ ፇቖድ ባራትን 

እንዲመስተን ተቖፂረን ናብራ ምዴፊእ ተጀመረ። ኣብ‟ዘ ከይዱ እዘይ እናሃሇዉ 

ሓሚሞም ዜሞቱ ተጋዯሌቲ እዉን ቀባሪ ዜሰኣኑለ ኵነታት ተራእዮም እዮም።  

ብኻሉእ ወገን ዴማ ኣብዙ ክሌሌ ዜነበረ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምፌንቓሌ ሰፉሕ እዩ፡፡ እዙ 

ክሌሌዙ ጠዋሪ ናይይብልም ሌዕሉ 60,000 ስውኣትና ስዴራታትን ሌዕሉ 100,000 

ኣካሌ ጉዴኣት ይኹን ኣብቲ ጠቕሊሊ ሕብረተሰብ እቲ ኵናት ስዒቦ ጉዴኣታት ምስ ናይ 

መንግስትን ውዴብን ብጣዕሚ ትሑት ዒቕሚ ተዯማሚሩ ንምፌታሑ  ዒቕሌኻ ፅብብ 

ኩነታት ምንባሩ እንዜክሮ ሓቂ እዩ፡፡  

እዘ ከምዘይ ዒይነት ኵነታት ተሓሳሰቦምን ዉሑዲት ግደሳት ተጋዯሌቲ ካሉእ 

እንተይገበርናስ ማሕበር መስሪትና ኣብ እዋን ሓጎስናን ሓንናን ይንጠያየቕ ብዜብሌ 

ኣዜዩ ቀሉሌ ዜመስሌ ግን ዴማ ሌዐሌ ፊይዲ ዜነበሮ “ማሕበር ምትሕግጋዜ ተጋዯሌቲ 

ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ” ዜብሌ ስያመ ዜተዋህቦ ማሕበር ኣብ 1996 ዒ.ም 

ተመስረተት። ይኹን ዯኣ እምበር ዴሕሪ ጉዕዝ 12 ዒማዉቲ እዚ ማሕበር ኣብ ወርሒ 

ታሕሳስ 2008 ዒ.ም ኣብ ሳሇጠቶ ሻደሻይ ጉባኤኣ፤ 
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 እታ ማሕበር ሽማን ትሕዜቶኣን ናብ “ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ 

ሓርነት ትግራይ” ክትቅየር ወይ‟ዉን ክትመሓየሽ ተወሲኑ፣ 

 መተሓዲዯሪ ዯምቢ እዚ ማሕበር እዉን ብተመሳሳሉ መንገዱ ብመንፅር 

እቱሓደሽ ስያመ ክመዒራረን ክመሓየሽን ተገይሩ። 

 ነቲ ካብ ሰራዊት ይኹን ዯጀን ናብ ሰሇማዊ ናብራ ዜምሇስ ተጋዲሊይ ውሱን 

ዴጋፌ ተጌርለ ብቐፃሉ ብዜተፇሊሇዩ ስሌጠናታትን ናይ ሌቓሕ ስርዒታትን 

ተርጊሑለ ኣብቲ ሕብረተሰብ ውሽጢ ኣትዩ ናይቲ ሌምዒት ተጠቃምነቱ 

እናዒበየ ንክኸይዴ ዜተፇሊሇዩ ፃዕርታት ተጌሮም እዮም፡፡  

 እቲ ኣብ መንግስታዊን መሓውራትን ናይ ሌምዒት ትካሊትን ዜተመዯበ 

ተጋዲሊይ እውን ኣካዲማያዊ ዒቕምታቱ ብምዕባይ መሪሕነቱን ተጠቃሚነቱን 

ከመሓይሽ ሰፊሕቲ ፃዕርታት ተጌሩ እዩ፡፡ ኣካሌ ጉዴኣትና እግሪ ናይ ምትካሌ 

ስራሕቲ ብስፌሓት ተሰሪሑ ክሳዕ ሕዙ እዋን ብርክት ዜበለ ጉደኣት ኩናት 

ንባዕልምን ስዴራኦምን ዜመርሐለ ኩነታት ንምፌጣር ተኻኢለ እዩ፡፡ ንስዴራ 

ስውኣትና እውን ብናይቲ ውዴብ ዒቕሚ ዜተወሰነ ዴጋፌ ክግበርን እቶም 

ምንም ጠዋሪ ይብልም ዴማ ህይወቶም ክሳብ ል ውሱን ገንብ ክኸፌልም 

ተጌሩ ዩ፡፡  

      ይኹን እምበር ብናይቲ ፀገም ስፌሓትን ጥሌቀትን ኣንፃር እዝም ስራሕቲ 

እንትምኑ ንናይቲ ተጋዯሊይ፣ ኣካሌ ጉዴኣትን ስዴራ ስውኣትን ፀገም 

መሉኡ ዜፇትሐ እዩ ዜብሃሌ ኣይኮነን፡፡ ነቶም ውስናት ሓገዚትን ናይቲ ክሌሌ 

ናይ ሌምዒት ዕዴሊትን ተጠቒሙ ሃፌቲ ፌረየ፣ ናብ ማእኸሊይ ናይ ናብራ 

ህይወት ዜተሰጋገረን ተጋዲሊይ ከም ል ኮይኑ ሐዜውን ገና ኣብ ፀገምን 

ዴኽነትን ዜነብር ል ተጋዲሊይ ብዘሕ ስሇዜኾነ ምስቲ ዕዴመ ምዴፊእን 

ምጉስቛሌን ተተሓሒዘ ቀፃሉ ናይ ምትሕግጋዜ ፃዕሪ ዜሓትት ጉዲይ እዩ‟ እዙ 

ፀገምዙ ኣብ ምፌታሕ ዴማ ጥንካረ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህወሓት ወሳኒ ሓይሉ 

ምዃኑ ብምእማን ኩለ እጃሙ ክፃወት ይግባእ። 

ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሃገርና 

ዜተጣየሸትን ብተወሳኺ‟ዉን ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 621/2001 ዒ.ም “የበጎ ኣዴራጎት 

ዴርጅሮችና ማህበራትን ሇመመዜገብና ሇማስተዲዯር የወጣ ኣዋጅ” ዜብሌ ኣዋጅ 
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ተመዜጊባን ሕጋዊ ኣፌሌጦ ረኺባን እትሰርሕ ሊ ማሕበር እንትትኮን መሰሌን ጉቡእን 

እዚ ማሕበር እዉን ከም‟ዘ ዜስዕብ ይቐርብ።      

፪.፪ መሰሌን ጉቡእን እዚ ማሕበር 

ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 621/2001፤ ዒንቀፅ 57 እዚ ማሕበር እዘ ቀፂለ ዜተገሌፀ መሰሌን 

ጉቡኣትን ኣሇዉዋ። 

1. ብመሰረት ሕገ ዯምቢ እዚ ማሕበር ናይ ኣባሌነት መመሌመሉ ረቝሓታት ንማሌእ 

ዜኾነ ይኹን ኣባሌ ክፌቲ ምዃንን ኣባሌ ክኸዉን እንተዯሌዩ ተቐቢሌካ 

ምትእንጋዴን፣  

2. እዚ ማሕበር ትምራሕ ብሙለእ ተሳትፍ ኣባሊት ብዜምረፁ ሰባት እያ፣ 

3. ዜኾነ ይኹን ኣባሌ እዚ ማሕበር ሓዯን ማዕረን ዴምፂ ኣሇዎ፣ 

4. እዚ ማሕበር ካብ መተሓዲዯሪ ዯምቢ ብምጥሓስ ኣባሊት ክትቅበሌ ወይ ክትስኒ 

ኣይትኽእሌን፣ 

5. ካብ ኣባሌነቱ ክስነ ዜተወሰነለ ዜኾነ ይኹን ኣባሌ ቅዴሚ ናይ መወዲእታ ዕሌባት 

ምርካቡ ብፇፃሚት ስራሕ እዚ ማሕበር ክስማዕ ይግበኦ፣ 

6. እዚ ማሕበር ኣብ ከይዱ ዳሞክራሲያዊ ህንፀትን ከይዱ መረፃ ብፌሊይ ዴማ 

ዜተፇሊሇዩ ኣብ እዋናዊ ጉዲያት ል ግንዚበ ዕብዩ ሰሚናራት ብምዴሊው፣ ናይ 

ተወዲዯርቲ ፕሮግራም ብምርዲእ፣ ከይዱታት መረፃ ኣብ ምዕዚብን ምስ ፇፀምቲ 

ከይዱ መረፃ ብምርዴዲእ ብንቕሓት ክትሳተፌ ትኽእሌ፣ 

ዜብለን ዜመሳሰለን ይርከቡዎ።         

እዚ ማሕበር እዝም ሌዕሌ ክብለ ዜተርሩ መሰሊትን ጉቡኣትን ተግባራዊ ንምግባር 

ኽእሊ ስትራተጂ ሓንፂፃ ክትወሳወስ ብሻደሻይ ጉባኤ እታ ማሕበር ስሇዜተተየለን 

ቦርዴ እዚ ማሕበር እዉን ስሇዜወሰኖን እዩ እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ እዚ ማሕበር ተዲሌዩ 

ዜኒሀ። ከም‟ቱ ቅዴም ኢለ ዜተገሇፀ ግን ቅዴሚ እዘ ስትራተጂ እዘይ ምሕንፃፁ ግፌሕ 

ዜበሇ መፅናዕቲ ተኻይደ እዩ፤ ኣብ ህለዊ ኵነታት ኣባሊት እዚ ማሕበርን ህለዊ  ኵነታት 

እዚ ማሕበርን። ብመሰረት እዘይ እዘ ዜስዕብ ኣርእስቲ ቀሪቡ እኒሀ። 
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፫. ህለዊ ኵነታት ኣባሊት ማሕበርን ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት 

፫.፩ መእተዊ  

ዕሊማ ነዊሕ ይኹን ሓፂር እዋን ዜኾነ ይኹን ማሕበር ዜዉሰን ብበዜሒ፣ ጥንካረን 

ኣወዲዴባ ኣባሊቱን ምዃኑ ግሁዴ እዩ። ስሇዘይ ስትራተጂክ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት እዚ 

ማሕበር ኣብ ዜዲሇወለ ከይዱ ህለዊ ኩነታት ሕዴሕዴ ኣባሌ እዚ ማሕበር፤ ማሇት‟ዉን 

ዜርዜር በዜሒ፣ ዱሞግራፉያዊ፣ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊን ካሌኦት ኣገዯሽቲ ፀባያትን 

ማሇት‟ዉን (ብፆታ፣ ብዕዴመ፣ ብርኪ ትምህርቲ፣ ዜተወሇደለ ቦታን ከባቢን፣ 

ዜተጋዯለለ እዋን፣ በዜሒ ስዴራ፣ ዒይነት ስራሕ፣ መጠን ዒመታዊ እቶትን፣ ወተ) 

ብእርይ ቁፅር ተኣኪቡን ተፀኒዐን ክትንተን ይግበኦ። ብመሰረት እዘይ‟ዉን እቶም 

ዜተባህለ ነጥቢታት ሓዯ ብሓዯ ክእከቡን ክስነደን ተገይሮም እዮም።  

ብተመሳሳሉ መንገዱ፤ ህለዊ ኵነታት እቱ ሕዴሕዴ ኣባሌ ምስ ምፅናዕ ጎኒ ንጎኒ ህለዊ 

ኵነታት እዚ ማሕበርን ክሳዕ ሕዙ ዜወገነቶም ስራሕቲን ክፅናዕ ተገይሩ እዩ። ካብ‟ኡ 

ብምብጋስ እዉን እዘ ቀፃሉ ጉዕዝ ዒሰርተ ዒመት እዚ ማሕበር ርኢ እዘ ስትራተጂክ 

ትሌሚ እዘይ ክዲል ተገይሩ ይርከብ። ርግፅ‟ዩ እዚ ማሕበር ምእንቲ ንኣባሊታን ንሃገርን 

መተካእታ ይብለ ኣበርክቶ ክትገብር ቅዴሚ ኹለን ሌዕሉ ኹለን ንባዕሊ ሓዪሊን 

ጎሌቢታን ክትወፅእ እንተኽኢሊ ጥራሕ እዩ። ስሇዜኾነ‟ዉን በዘ ኣዜዩ ሌዐሌ 

ተመጋጋብነት ሇዎ ከይዱ ዕቤት ሕዴሕዴ ኣባሌን (ተጋዲሊይ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይን) ከይዱ ዕቤት እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህወሓትን ተመስሪትካ ዜርዜር መፅናዕቲ 

ክዉገን ተገይሩ እዩ፤ እቶም ርካባት (findings) ሕፅርን ጥምርን ብዜበሇ መሌኩዐ ከምዘ 

ዜስዕብ ቀሪቡ ይርከብ 

፫.፪ ህለዊ ኵነታት ኣባሊት ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓት 

ስትራተጂክ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት እዚ ማሕበር ንምዴሊው ህለዊ  ኵነታት ኣባሊት እዚ 

ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክፅናዕ ኣሇዎ፤ ህለዊ ኵነታት 

ኣባሊት እዚ ማሕበር ንምፌሊጥ ዴማ ዜተፇሊሇየ ኣገባታት ምጥቃም እኳ ዜከኣሌ እንተኾነ 

ኣብ‟ዘ ከይዱ እዘይ ዜተመርፀ ኣገባብ ግን ቀዲማይ ብርኪ ሓበሬታ ካብ ባዕሌቶም 
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ብዜርዜር ኣኪብካ ምትንታን እሞ ብጉቡእ ምርዲእ ዜብሌ እዩ። ብመሰረት እዘ ዉሳነ 

እዘይ እዘ ዜስዕብ ዕሊማታት ዜሓ መፅናዕቲ ተወጊኑ።   

፫.፪.፩ ዕሊማታት እዘ ዜተወገነ መፅናዕቲ  

ጥቕሌሌ ብዜበሇ መሌኩዐ እንትግሇፅ፤ ቀንዱ ዕሊማ እዘ ከይዱ መፅናዕቲ እዘይ፤ እዚ 

ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ቀፀሌቲ እዋናት ሓዪሊን ጎሌቢታን 

ንክትወፅእ ኽእሌ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ብምንዲፌ፣ ካብ‟ዘ ከይዱ ምሕያሌ እዘይ ዴማ 

ኣባሊታ ተረባሕቲ ዜኾኑለ፤ ሓዪሊን ገቢሊን ንክትወፅእ ዴማ ኣባሊታ ክንዱ ዜከኣሌ 

ክስስኑን ነታ ማሕበር ዜገብሩዎ ኣበርክቶ ዜያዲ ክዒዜዜን ንምግባር እዩ። ስሇዘይ ህለዊ 

ኵነታት ኣባሊት እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብዜርዜር 

ማሇት‟ዉን (ሕዙ ክንዱ ዜከኣሌ መን ኣበይን ኣብ‟ንታይ ኩነታትን ከምልን) ምስተፀንዏ 

እዝም ኣባሊት እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ እዙኣቶም ብማሕበሮም ተወዱቦም ናብረኦም 

ካብ‟ቱ ሕዙ ዜኒሀዎ ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ዜመሓየሸለን እዚ ማሕበር‟ዉን ከም መጠን 

ነፃ ማሕበር ኣብ ከይዱ ምርግጋፅ ሰሊም፣ ሌምዒት፣ ሰናይ ምምሕዲርን ፌትሒን ዜኸኣሇቶ 

ኩለ ተበርክተለን ዉደብ ዒቕማ እተዕርፇለን ኵነታት ንምፌጣር እዩ። ዜርዜር ብዜበሇ 

መሌኩዐ‟ዉን ቀፂለ ተገሉፁ ዜኒሀ ዕሊማታት ተወጊኑ ይርከብ።  

1. ቅዴሚ ኵለን ሌዕሉ ኵለን ኣገዯስቲ ዴሕረ ባይታታት ኣባሊት እዚ ማሕበር 

ዜኾኑ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ማሇት‟ዉን፤ ዜተወሇደለ 

ጊዛ፣ ቦታ፣ ዜተጋዯለለ እዋንን ካሌኦት ኣገዯስቲ ዚዕባታትን) ብዜርዜርን 

ብዐምቆትን ምስናዴ፣ ምፅናዕን ምትንታንን፣  

2. ምስ እዘይ ጎኒ ንጎኒ፤ ብዚዕባ ዜርዜር ህለዊ ኵነታት ኣባሊት እዚ ማሕበር ዜኾኑ 

ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በቶም ኣገዯስቲ ዱሞግራፉያዊ 

ኵነታት (ማሇት‟ዉን፤ ብዕዴመ፣ ብፆታ፣ በዜሒ ስዴራን ዜመሳሰለን) 

ብዜርዜርን ብዐምቆትን ምስናዴን ምትንታንን፣ 

3. ብምቕፃሌ፤ ህለዊ ኢኮኖሚያዊ ኵነታት ኣባሊት እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ 

ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ብዜተዋፇሩለ ዒዉዯ ስራሕን ሇዎም ዒመታዊ 

እቶትን) ብዜርዜር ምስናዴ፣ ምፅናዕን ምትንታንን፣ 
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4. ብተወሳኺ‟ዉን ህለዊ ማሕበራዊ ኵነታት ኣባሊት እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ 

ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ብብርኪ ትምህርቲ፣ ኵነታት ጥዕና፣ ዜብለን 

ዜመሳሰለን) ብዜርዜርን ብዐምቆትን ምስናዴ፣ ምፅናዕን ምትንታንን፣ 

5. ብሱሩኸ እዝም ኣባሊት እዚ ማሕበር ዜኾኑ እዝም ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይ እዙኦም ሕዙ ኣበይ ይርከቡ ማሇት‟ዉን ዜነብሩለ ቦታታት ምንፃር 

(ብክሌሌ፣ ብዝባ፣ ብወረዲን ብጣብያታትን) ተፇሌዩ ብዜርዜርን ብዐምቆትን 

ምስናዴ፣ ምፅናዕን ምትንታንን፣ 

6. እዋን ኣባሌነት እዚ ማሕበር ምፅናዕን መን መዒዜ ኣባሌ እዚ ማሕበር ከምዜኾነ 

ምስናዴን (ማሇት‟ዉን፤ ሕዴሕዴ ኣባሌ እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ 

ሓርነት ትግራይ መዒዜ ዒመተ ምህረት ኣባሌ ከምዜኾነን ብኣባሌነት ንክንዯይ 

ዒማዉቲ ከምዜፀንሐን ምፅናዕን ምስናዴን) ዜብለን ዜመሳሰለን ብዜርዜርን 

ብዐምቆትን ምስናዴ፣ ምፅናዕን ምትንታንን፣ 

7. ዜርዜር ፕሮፊይሌ ሕዴሕዴ ተጋዲሊይ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 

ምስተፀንዏ፤ እዘ ፕሮፊይሌ እዘይ ዜዯሇየን ክርኢ መሰሌ ሇዎን ሰብ ብቐሉለ 

ክረኽቦ ብዜኽእሌ መሌኩዐ ኣብ SPSS (Statistical Packages for Social 

Scientists) ዜተባህሇ ናይ ኮምፒዉተር ሶፌትዌር ክሰፌርን ዜምሌከቶም 

ኣባሊት ኣመራርሓ እዚ ማሕበርን ካሌኦት ዜተፇቕዯልም ኣካሊትን ብቐሉለ 

ክበፅሑዎን ክረኽቡዎን ብዜኽእለለ (access ብዜገብሩዎ መሌክዕ) ክቕመጥን 

ክስነዴን ምግባር፣ 

8. ካብ‟ቱ ዉሌቀ ፕሮፊይሌ ዜብገስ ዜርዜር ስራሕቲ ትንተና ምክያዴ፤ ነዝም 

ኣባሊት እዘ ማሕበር ዜኾኑ ኣፅሉሊ ዜሓት ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ 

ሓርነት ትግራይ ሕዙ ሇዋ ህለዊ ኵነታትን ክሳዕ ሕዙ ዜወገነቶም ዕዮታትን 

ክስነዴ እዩ፤ SWOT Analysis ኽካየዴ እዩ፣ 

9. ናይ እዚ ማሕበር ራእይ፣ ተሌእኾ፣ ዕሊማ፣ ሽቶታትን እዝም ዜተገሇፁ ኵሊቶም 

ዜትግበሩለ ዜርዜር ስትራተጂ ፕሊን ምሕንፃፅ፣ 

10. ናይ‟ዚ ማሕበር ናይ ዒሰርተ ዒመት ስትራተጂክ ትሌሚ ብዜርዜር ክስራሕ 

ምግባርን እዚ ማሕበር እዙኣ ዴሕሪ ዒሰርተ ዒመት ኣብ ኣህጉርና ዒብዪ ቦታን 

ተሰማዕነትን ዜህለዋ ነፃ ማሕበር (ናይ ባዕሊ ዜተፇሊሇየ ሚዴያታት ከም 
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ቴላቪዥንን ሬዴዮን፣ ዒበይቲ multinational companies፣ ብኢኮኖሚ 

ዒብዪ ዒቕሚ ሇዋ፣ ዒሇም ሇኻዊን ኣህጉራዊን ቅሌዉሊዋት እንተጋጥሙ 

ኣባሊታ ኣዋፉራ ሓሳባት መፌትሒ ብምንዲይ ትርጉም ሇዎ ሇዉጢ ክተምፅእ 

እትኽእሌ ማሕበር) ጌርካ ንኽትህነፅ ዜሕግዜን ኽእሌን ስትራተጂክ ትሌሚ 

ምዴሊው። 

11. ካብ ኩለ ንሊዕሉ ግን ንቐፀሌቲ እዋናት ካብ ብዯሆ ነፃ ዜኾነ ወሇድ ስሇይህለ 

ሕዴሕዴ ወሇድ ከከም መዴረኹ ጋጥሙዎ ፀገማት ክፇትሕ ኽእለዎ 

ዒቕሚታት (ብፌሌጠት፣ ክእሇትን ኣረኣእያን) ንከጥሪ ኽእለዎ ካብ 

ተጋዯሌቲ ክወርሶም ዜግብኡዎ ባህረታትን ክብሪታትን (values) ንክወርስ 

ኽእሌ ምቹዊ ሃዋህው ኣብ ምፌጣር ዕማማት ክትዉግን ኽእሊ ባይታ 

ምምችቻው። 

12. ናይ እቱ ምግዲሌን ናይ ተጋዯሌቲን ክብሪታት (values) ካብ እዋን ናብ እዋን 

እናተኾሇዏ ንክነብር ኣባሊት እዚ ማሕበር ክዉግኑዎ ዜግበኦም ብዜርዜርን 

ብዒብዪኡ ዴማ እዚ ማሕበር ክትፌፅሞም ሇዋን ኵልም ብእርይ ቁፅር ክስነደ 

ምግባር፣ 

13. ካብ ጣብያ ክሳዕ ፋዳራሌ ሇዉ ኣካሊት መንግስታዊ ኣመሓዯርቲ፣ ሲቪሌ 

ማሕበራት፣ ማሕበር ሌምዒት ትግራይ፣ ትእምት፣ ማረት፣ ትካሊት ገበርቲ 

ሰናይ፣ ብዒብዪኡ ዴማ ብዉዴብ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን 

እ.ህ.ወ.ዳ.ግን ዩኒቨርሲቲታትን ኣብ ምሕያሌ እዚ ማሕበርን ኣበርክቶታታ 

ንክዒዜዜ ኣብ እትገብሮ ፃዕሪን ክህሌዎም ዜኽእሌን ዜግባእን ግዯ ምፅናዕ፤ 

ምሌሊይን ምስናዴን፣ 

14. ከም ኣካሌ ስትራተጂክ ትሌሚ እዚ ማሕበር ዜርዜር ዜበለ መዯንፌዑ እቶታት 

ክንፀሩ ምግባር፣ መዒዜ እንታይ ዜኣክሌ ሃፌቲን ጥሪትን ከምዜህለዋ‟ዉን 

ተፀኒዐ ብጉቡእ ክስነዴ ምግባር፣ 

ዜብለን ዜመሳሰለን ብዜርዜር ተወጊኖም እዮም። ነዘ ምዴሊው ስትራተጂክ ትሌሚ 

ዒሰርተ ዒመት ከም ግብኣት ብገሌግሌ መሌኩዐ ግን ካብ‟ቶም ርካባት እዘ መፅናዕቲ 

(ኣብ ህለዊ  ኵነታት ኣባሊት እዚ ማሕበር) እቶም ቀንዱን ኣገዯሽቲን ኣብ‟ዘ ዜስዕብ 

ኣርእስቲ ሕፅር ብዜበሇ መሌክዖም ተወኾም ኣሇዉ።  
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፫.፪.፪ ርካባት እዘ ዜተወገነ መፅናዕቲ (ኣብ ህለዊ ኵነታት) 

እዘ ኣብ እን ዜሓሇፊ ኣዋርሕ ዜተወገነ ኣብ ህለዊ ኵነታት ተጋዯሌቲ ትግራይ ዴሀበ 

መፅናዕቲ ብትሕዜቱኡን ኣገባብ ኣካይደኡን ፇሊማይ መፅናዕቲ እዩ ኢሌካ ምዉሳዴ 

ይከኣሌ እዩ። ቀንዱ ዕሊማ እዘ መፅናዕቲ እዘይ ህለዊ ኵነታት ኣባሊት እዚ ማሕበር ዜኾኑ 

ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብምዴህሳስ ኣብ‟ቶም ዜሓሇፈ 25 ዒማዉቲ 

እቶም ቀንዱ ዜበሃለ ክብሪታት ተጋዲሊይን ምግዲሌን ካብ ወሇድ ናብ ወሇድ ንክመሓሊሇፈ 

ዜግበር ል ፃዕሪታት ብምርኣይን እዝም ክብሪታት ንቐፃሉ ዜበሇፀ እናዯመቑ ዜኸደለን 

ካብ‟ቱ ከይዱ እዉን እቱ ተጋዲሊይ ተረባሒ ዜኾነለን ባይታ ንምምችቻው እዩ። 

ብመሰረት እዘይ‟ዉን መጠናዊን ዒይነታዊን መረዲእታታት ዜተኣከቡ ኮይኖም ኣብ‟ዘ 

መጠናዊ መረዲእታ ዜኾን ናይ 15812 ተጋዯሌቲ ዜርዜር ፕሮፊይሌ ናብ ኮምፒዉተር 

ኣትዩ ክትንተን ተገይሩ እዩ። ምስ እዘይ ጎኒ ንጎኒ ነቱ ዒይነታዊ መረዲእታ ፌሌፌሌ ዜኾነ 

ጥሌቀት ሇዎ ተ (ብዉሌቀን ብእኩብን) ዜተገብረ ኮይኑ ኣብ‟ቱ ንዜሓሇፇ ዒሰርተ 

ተኸታተሌቲ ኣዋርሕ ዜተገብሩ ተታት እዉን ሌዕሉ ሓዯ ሽሕን ክሌተ ሚኢቲን 

ተሳተፌቲ ሓሳባቶም ብመሃብ ሌዐሌ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም። እዘ ዒይነታዊን መጠናዊን 

መረዲእታታት ብጉቡእ ተንተርቲሩን ተፀፅዩን ምስተንተነ እተን ቀንዱ ዜባሃሊ ርካባት 

(findings) ከም‟ቱ ኣብ ሓምሻይ ምዕራፌ ዜቐረበ ግፌሕ ብዜበሇ መሌኩዐ ክስነዴ ተገይሩ 

ኣል። 

ዴሕረ ባይታ እዝም ኣብ ከይዱ እዘይ ሓሳባት ብመሃብ ዜተሳተፈ ተጋዯሌቲ እንትረአ፤ 

ካብ‟ቶም 15812 ተጋዯሌቲ እተን 3099 (19.6%) ዯቂኣንስትዮ ተጋዯሌቲ እንትኾና 

እቶም ዜተረፈ ማሇት‟ዉን 12713 (80.4%) ዴማ ዯቂተባዕትዮ ተጋዯሌቲ እዮም። 

ስሇዘይ ካብ ሓሙሽተ ተጋዯሌቲ እታ ሓንቲ ጓሌ ኣንስተይቲ እያ ማሇት ይከኣሌ እዩ። 

ማእኸሊይ ዕዴመ ተጋዯሌቲ 50 ዒመት እንትኾን እዘይ ማሇት‟ዉን ስርዒት ዯርጊ ኣብ 

ዜፇረሰለ እዋን ዜነበረ ማእኸሊይ ዕዴሚኦም 25 ዒመት ከምዜነበረ የርኢ፤ ካብ‟ዘይ እዉን 

እቱ ሕዙ ዜኒሀ መንእሰይ ወሇድን ቀፀሌቲ ወሇድታትን ኣብ እዘ ዕዴመ እዘይ (ትሕቲ 25 

ዒመት) ከምዘይ ዜበሇ መስተንክራዊ ስርሒት ክስራሕ ዜኽእሌ ምዃኑ ከም ዒብዪ መርኣያ 

ወሲድም ክመሃሩለ ዜግባእ ከይዱን ፌፃመን ምዃኑ ክንሕብር ንዯሉ። ብፆታ ከፉሌካ 

እንትረአ ዴማ ብማእከሊይ ዯቂኣንስትዮ ካብ ዯቂተባዕትዮ ብኣርባዕተ ዒማዉቲ ዜንእሳ 
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ይመስሊ። ስሇዘይ እቱ ዉፅኢት መፅናዕቲ ከምርእዮ ማእኸሊይ ዕዴመ ዯቂኣንስትዮ 

ተጋዯሌቲ 47 ዒመት እንትኾን ናይ ዯቂተባዕትዮ ዴማ 51 ዒመት እዩ። እዘይ ማሇት‟ዉን 

ኣብ እዋን ወርሒ ጉንበት 1983 ዒ.ም ማእኸሊይ ዕዴመ ዯቂኣንስትዮ ተጋዯሌቲ 22 

ዒመት፣ ናይ ዯቂተባዕትዮ ዴማ 26 ዒመት ከምዜነበረ የርኢ።  

ዝባ ትዉሌዱ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እንትረአ እዉን፤ 7022 (44.4%) 

ኣብ ዝባ ማእኸሌ፣ 2996 (18.9%) ዝባ ሰሜናዊ ምዕራብ፣ 2461 (15.6%) ዝባ 

ምብራቕ፣ 1675 (10.6%) ዝባ ዯቡብ፣ 711 (4.5%) ዝባ ዯቡባዊ ምብራቕ፣ 454 

(2.9%) ዝባ ምዕራብን 445 (2.5%) ከተማ መቐሇን እዮም። ብተመሳሳሉ መንገዱ፤ 

እዝም ተጋዯሌቲ ዜተወሇደለ ወረዲ‟ዉን ተፀኒዐ እዩ። እቱ ዉፅኢት ከምርእዮ፤ 1474 

(9.3%) ወረዲ ኣሕፇሮም፣ 928 (5.9%) ኣብ ወረዲ ቆሊተምቤን፣ 870 (5.5%) ኣብ 

ወርዑ ሇኸ፣ 803 (5.1%) ኣብ ወረዲ መዯባይ ዚናን 771 (4.9%) ኣብ ወረዲ ክሌተ 

ኣውሊዕል ዜተወሇደ እዮም። ብዴምር እንትረአ ግን ካብ ዜኾነት ትኹን ዝባ፣ ወረዲ፣ 

ጣብያን ቍሸትን ክሌሌ ትግራይ ብርክት ዜበለ ተጋዯሌቲ ተጋዱልምስ ገሉኦም እታ 

መተካእታ ይብሊ ሂወቶም ገቢሮም፣ ገሉኦም ኣካልም ጎዱልም ገሇ ዉሑዲት ዴማ ካብ 

ብሱሌ ጥረ ከምዜበሃሌ እንተይተሸንጠፈ እዉን ዜተመሌሱ ኣሇዉ። ኵሊቶም ግን ረሃፆም 

ገቢሮምን ብርክት ዜበሇ ዒማዉቲ (ካብ ሂወቶም) ኣብ‟ቱ ቓሌሲ ኣሕሉፇሞን እዮም።  

እዝም ተጋዯሌቲ ናብ ብረታዊ ቃሌሲ ዜወፁለ እዋን እዉን እንትረአ፤ ካብ 1967 ዒ.ም 

ክሳዕ 1983 ዒ.ም ዜሌቕ ኮይኑ፣ እተን ብዜሕ ዜበለ ተጋዯሌቲ ናብ ሜዲ ዜወፁሇን 

ሓሙሽተ ዒማዉቲ (ብቕዯም ሰዒብ) እንትንርኢ፣ 3340 (21.1%) ኣብ 1983 ዒ.ም፣ 

2252 (14.2%) ኣብ 1981 ዒ.ም፣ 1575 (10%) ኣብ 1974 ዒ.ም፣ 1332 (8.4%) 

ኣብ 1980 ዒ.ም ከምኡ‟ውን 1273 (8.1%) ኣብ 1976 ዒ.ምን እየን። ብጥለሌ ምዜራብ 

ዜከኣሌ ኣብ‟ቱ ዜተጠቐሰ እዋናት ካብ‟ዘ ዜተፀርሐ ቁፅሪ ንሊዕሉ በዜሒ ሇዎም ተጋዯሌቲ 

ተጋዱልም ከምዜኾኑ ፈለጥ እዩ፤ ገሇ ብዘሓት ተሰዊኦም፣ ገሇ ዴማ ብሂወት እናሃሇዉ 

እዉን ኣባሊት እዚ ማሕበር ይኮኑ ከምዜህለዉ ይግመት። ካብ‟ን ዜተፀርሓ እዋናት 

ወፃኢ ብበዜሒ መናእሰይ ትግራይ ናብ ሜዲ ዜወረደለ እዋን ኣይነበረን ኢሌካ ዕፁዊ 

ምግባር እዉን ኣይከኣሌን፤ ብበዜሒ ዜተሰዉኡለ እዋናት ክነብር ስሇዜኽእሌ።    
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እዝም መናእሰይ ዯቂ ክንዯይ ዒመት ኮይኖም ተጋዱልም እዮም እዘ ኹለ መስተንክር 

ሰሪሖም ንዒወት ኣብቂዖሙና ዜኒሀዉ ዜብሌ እዉን ክረአ ዜተፇተነለ ኵነታት ኣል። 

ብመሰረት እዘይ፤ መናእሰይ ትግራይ ናብ ቃሌሲ ዜወፁለ ማእኸሊይ ዕዴመ እዉን ኣካሌ 

እቱ መፅናዕቲ ኮይኑ ተፀኒዐ እዩ። ብማእኸሊይ ሓዯ ብሂወት ል ተጋዲሊይ ወዱ 21 

ዒመት ኮይኑ ተጋዱለ ምባሌ ይከኣሌ‟ዩ (ማእኸሊይ ዕዴመ ዯቂኣንስትዮ 15.76 ዒመት፣ 

ናይ ዯቂተባዕትዮ ዴማ 22.33 ዒመት ኮይኑ ማሇት እዩ። ስሇዘይ ሓዯ ብሂወት ዜኒሀ 

ተጋዲሊይ ብማእኸሊይ ካብ ዕዴሚኡ 5.55 ዒመትወይ‟ዉን ኣስታት ሓሙሽተ ዒመትን 

ሸዉዒተ ወርሒን ኣብ ብረታዊ ቃሌሲ ሕሇፍ ኾይኑ ብፆታ ከፉሌካ እንትረአ ዴማ 

ዯቂኣንስትዮ ብማእኸሊይ ን7.33 ዒማዉቲ፣ ዯቂተባዕትዮ ዴማ ብማእከሊይ ን5.11 

ዒማዉቲ ኣብ ብረታዊ ቃሌሲ ኣሕሉፇሞ እዮም።  

መፅናዕቲታት ከምርእዩዎ ዴማ ኣብ ከምዘይ ዜበሇ ፇተንቲ እዋናት ሓዯ ሰብ ኣብ 

መዒሌቲ ዲርጋ እቱ ካሉእ ሰብ ኣብ ሰሇስተ መዒሌቲ ይሰርሖ ፇፂሙ እዩ ዜዉዕሌ። 

ስሇዘይ ብመንፅር ዉፅኢት እንትረአ ብማእኸሊይ ሓዯ ሕዙ ብሂወት ል ተጋዲሊይ 

ንኣስታት 16.65 ዒማዉቲ ዜኣክሌ ንሃገሩ (ብነፃ፣ ብይምንም ክፌሉትን ምስ እዘ ኹለ 

ፀገማትን ኮይኑ) ኣበርክቶ ከምዜገበረ ጌርካ ምዉሳዴ ይከኣሌ እዩ (ዯቂኣንስትዮ ንኣስታት 

22 ዒመት፣ ዯቂተባዕትዮ ዴማ ንኣስታት 15.33 ዒመት ማሇት እዩ)። ምናሌባሽ እዉን 

ብዒሰርተታት ኣሻሓት ዜቑፀር መንእሰያ ንከምዘይ ዒይነት ዕሊማ ሰሇፇት ሃገርን ከምዘይ 

ዒይነት ጀጋኑ ፌረየት ሃገርን ኣሊድ? እንዴዑ ግን፤ ኣብ‟ዘ ክሉ እዘይ ግን ገና ዐምቆት 

ሇዎ መፅናዕቲ ኽካየዴ ከምዜግባእ ርደእ እዩ።   

ምፅናዕ ህለዊ ኵነታት ማሕበረ ቍጠባዊ ኣባሊት እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ 

ወያነ ሓርነት ትግራይ እዉን ካብ‟ቶም ዕሊማታት እዘ መፅናዕቲ እቱ ሓዯን ቀንዱን እዩ 

ነይሩ። ብርኪ ትምህርቲ እቶም ኣብ‟ዘ መፅናዕቲ ዜተኻተቱ ኣባሌ እዚ ማሕበር ዜኾኑ 

ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ምንም ዒይነት በናዊ ትምህርቲ ይወሰደ 

ክሳዕ ካሌኣይ ዱግሪ ዜፇሊሇ ኾይኑ ብማእኸሊይ ዴማ ብርኪ ትምህርቲ ሓዯ ተጋዲሊይ 

ሻሙናይ ክፌሉ እዩ ምባሌ ይከኣሌ። ብፆታ መቒሌካ እንትትንተን ብማእኸሊይ ብርኪ 

ትምህርቲ ዯቂኣንስትዮ ተጋዯሌቲ ዒስራይ ክፌሉ ዜወዯኣ (ወይ‟ዉን 10.26) እንትኾና 

ማእኸሊይ ብርኪ ትምህርቲ ዯቂተባዕትዮ ዴማ ዲርጋ ሻዉዒይ ክፌሉ (ወይ‟ዉን 7.29) 
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እዩ። ስሇዘይ ብርኪ ትምህርቲ ዯቂኣንስትዮ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 

ብማእኸሊይ ካብ ብርኪ ትምህርቲ ዯቂተባዕትዮ ብሰሇስተ ክፌሉታት ይዚይዴ። እዘ 

ኣፇሊሊይ እዘይ ዴማ ኣብ ኩሇመዲያዊ ማሕበረ ቍጠባዊ ኵነታት ክሌቲኦም ፆታታት 

ኣፇሊሊይ ከምዜፇጥር ትፅቢት ይግበረለ። 

እዝም ተጋዯሌቲ እባ ሕዙ ኣበይ ይርከቡ? ዜብሌ ሕቶ እዉን ምሌዒለ ይተርፌ እዩ። ካብ 

እዝም 15812 ኣብ‟ዘ መፅናዕቲ ዜተኻተቱ ተጋዯሌቲ እቶም 13617 (86.1%) ኣብ 

ትግራይ ዜርከቡ ኮይኖም እቶም 1703 (10.8%) ዴማ ኣብ ኣዱስ ኣበባ እዮም ዜርከቡ። 

ስሇዘይ ኣስታት 97% ተጋዯሌቲ ኣብ ትግራይን ኣዱስ ኣበባን እዮም ዜርከቡ ማሇት እዩ። 

ካብ‟ኡ ወፃኢ እዉን ኣብ ዲርጋ ኩሊተን ክሌሊት እዚ ሃገር ተዋፉሮም መዴመዒይ ስራሕቲ 

እናፇፀሙ ዜርከቡ እዉን ኣሇዉ። ከም ኣብነት እንተወሲዴና ዋሊ እኳ ኣብ ክሌሌ 

ቤንሻንጉሌ ጉምዜ ሌዕሉ 400 ተጋዯሌቲ ከምሇዉ ሓበሬታታት በፂሑና እንተኸዴና 

ብጭቡጥ ኣባሊት እዚ ማሕበር ኮይኖም ዜረኸብናዮም ግን 117 እዮም። ርግፅ እዩ ዴሕሪኡ 

እቱ ቁፅሪ ወሲኹ ክኾን ከምዜኽእሌ ይእመን። ብተመሳሳሉ መንገዱ እዉን ኣብ ዴሬዲዋ 

102 ተጋዯሌቲ፣ ኣብ ኦሮሚያ 80 ተጋዯሌቲ፣ ኣብ ጋምቤሊ 63 ተጋዯሌቲ፣ ኣብ ሃረሪ 59 

ተጋዯሌቲ ከምሇዉ ኣረጋጊፅናስ እቱ ቅጥዑ ኣምሉእናዮም መፂእና ኢና። ካብ‟ቶም ኣብ 

ኣዱስ ኣበባ ዜርከቡ 1703 ተጋዯሌቲ ዴማ እተን 535 (31.4%) ዯቂኣንስትዮ ምዃነን፤ 

ወይ ዜበዜሐ ቁፅሪ ሇወን ዯቂኣንስትዮ ተጋዯሌቲ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ኣሇዋ ወይዴማ ኣብ 

ኣዱስ ኣበባ ዜርከብ ጨንፇር ማሕበር ካብ ዜኾነ ከባቢታት ንሊዕሉ ዯቂኣንስትዮ ናብ 

ኣባሌነት እዚ ማሕበር ክኸታ ክነኣዴ ዜግበኦ ምዉስዋሳት ገይሩ ኣል ማሇት እዩ። 

እቶም ኣባሌ እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፤ ሕዙ 

ዜተዋፇሩለ ዒዉዯ ስራሕቲ ብዜርዜር እንትንርኢ ካብ እቶም ኣብ‟ዘ መፅናዕቲ ዜተኻተቱ 

15812 ተጋዯሌቲ እቶም 6670 (42.2%) ኣብ ሕርሻ፣ 2662 (16.8%) ኣብ ስራሕቲ 

መንግስቲ፣ 1855 (11.7%) ኣብ ይመንግስታዊ ትካሊት ተቖፂሮም ዜሰርሑ 465 

(2.9%) ኣብ ንግዱ፣ 223 (1.4%) ኣብ ዯኣንት ዜተዋፇሩን 800 (5.1%) ኣብ 

መዒሌታዊ ስራሕቲ ዜተዋፇሩን እዮም። ካብ‟ዘይ ብተወሳኺ 1630 (10.3%) ተጋዯሌቲ 

ብናይ ጡረታ ዜመሓዯሩን 737 (4.7%) ዴማ ስራሕ ይብልምን እዮም። ስራሕ ስእነት 

ከጥፌእ ዜተጋዯሇ ተጋዲሊይ ንባዕለ ስራሕ ስኢኑ መዒሌቲ ከመይ ከምዜዒርበለ 
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እንትጭነቕ ክትርኢ ኣዜዩ መጨነቒ ምዃኑ ጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ዉራያት 

ኢንቨስትመንት ዜተዋፇሩ ተጋዯሌቲ እዉን ኣዜዮም ዉሑዲት እዮም፣ 13 (0.1%) 

ጥራሕ። ካብ‟ዝም ተጋዯሌቲ ብዚዕባ ዜተዋፇሩለ ዒዉዯ ስራሕ መሌሲ ይሃቡ 446 

(2.8%) እዮም። 

ዒመታዊ እቶት እዝም ተጋዯሌቲ ምፅናዕ እዉን ሓዯ ዕሊማ እቱ መፅናዕቲ እዩ ነይሩ። 

ብመሰረት እዘይ ሓዯ ተጋዲሊይ ብማእኸሊይ ዒመታዊ እቶቱ ኣስታት ዒሰርተ ሽሕ ብር 

እንትኾን ብፆታ ፇሉኻ እንትረአ ዴማ ዒመታዊ እቶት ዯቂኣንስትዮ ተጋዯሌቲ 12000 

ብር ከምኡ‟ዉን ዒመታዊ እቶት ዯቂተባዕትዮ ተጋዯሌቲ ዴማ 10000 ብር እዩ። 

ማእኸሊይ በዜሒ ስዴራ እንትረአ ዴማ 6.7 እዩ (ነቶም መራሕቲ ስዴራ ሓዊሱ)። ስሇዘይ 

ክሌቲኦም መራሕቲ ስዴራ ብሂወትን ብሓዯን ኣሇዉ ኢሌካ ብምሕሳብ ካብ ሕዴሕዴ 

ስዴራ እቶም ተጋዯሌቲ ብማእኸሊይ ሌዕሉ ኣርባዕተ ቆሌዐ (4.7) ተወሉድም ኣሇዉ 

ማሇት እዩ (ዲርጋ ሰሇስተ ትሕቲ 18 ዜዕዴሚኦም ኣስታት ክሌተ ዴማ ሌዕሉ 18 ዒመት 

ዜዕዴሚኡ/ኣ)።  

ዯቂኣንስትዮ ተጋዯሌቲ ብማእኸሊይ ሰሇስተ ቆሌዐ ዜወሇዲ እንትኾና እቶም ክሌተ ትሕቲ 

18 ዒመት ዜዕዴሚኦም እቱ ሓዯ ዴማ ሌዕሉ 18 ዒመት ዜዕዴሚኡ እዩ። ብኻሉእ ወገን 

ዴማ ዯቂተባዕትዮ ተጋዯሌቲ ብማእኸሊይ 4 ቆሌዐ ዜወሇደ እንትኾኑ እቶም 3 ትሕቲ 18 

እቱ ሓዯ ዴማ ሌዕሉ 18 ዒመት ዜዕዴሚኦም እዮም። እዘይ ኣብ ግምት ብምእታው 

ዒመታዊ እቶቶም ንበዜሒ ስዴራ እንትምቀሌ ነብስወከፌ እቶት (per-capita income) 

ይህበና። ብምዃኑ‟ዉን ዒመታዊ ነብሲወከፌ እቶት ኣባሊት እቶም ስዴራ እንዲ ተጋዯሌቲ 

10000 ብር እንትምቀሌ ን6.7 = 1,492.43 ብር እዩ። እዘይ ዒመታዊ ነብሲወከፌ እቶእ 

እዚ ሃገር ሌዕሉ ብር 17,000 ኣብዜኾነለ እዋን ናይ ስዴራ ተጋዯሌቲ ግን ትሕቲ 8.77% 

እቱ ሃገራዊ እቶት ነብሲ ወከፌ እዩ ዜኒሀ ማሇት እዩ። ክሌቲኦም መራሕቲ ስዴራ 

ተጋዯሌቲ ብሓዯ እዮም ዜነብሩ ኢሌና ንሕሰብ እሞ እቱ እቶት ዕፅፉ እንተጌርናዮ እቱ 

ዒመታዊ እቶት ነብሲወከፌ 2,984.86 ይኾን ኣል ማሇት እዩ። እዘይ እዉን እንተኾነ 

17.56% እቱ ሃገራዊ እቶት ነብሲ ወከፌ ምዃኑ እዩ። እዘ ተጋዲሊይ ዯሙን ረሃፁን ከፉለ 

መሊእ ሃገር ነፃ ዴሕሪ ምዉፃእ ርብዑ በን ፀኒሑ እቶቱ ትሕቲ 20% ዜኾነ ይኹን ዛጋ 

ኮይኑ እንትርኢ ዜወሓጠለ ዛጋ ክህለ ዜግበኦ ኣይመስሇናን። ዋሊ እቶም ሌዕሉ 18 
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ዜዕዴሚኦም ኣባሊት ስዴራ ርእሶም ክኢልም እዮም ኢሌና ካብ‟ቱ ከይዱ ምምቃሌ 

እንተዉፃእናዮም፤ ሕዙ‟ዉን እቶት ነብሲ ወከፌ ስዴራ ተጋዯሌቲ ካብ‟ቱ እታ ሃገር በፂሓቶ 

ሊ እቶት ነብሲ ወከፌ 24.25% ጥራሕ እዩ፤ እዘይ እዉን ብዜኾነ ዒይነት መዏቀኒ ቅቡሌ 

ኣይኮነን፣ ክኸዉን እዉን ኣይግበኦን።  

ካሉእ ከም መዏቀኒ ህለዊ ኵነታት ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተገይሩ 

ዜተወሰዯ ምህሊዉን ይምህሊዉን ናተይ እትብል መንበሪ ገዚ እዩ። ካብ‟ቶም 15812 

ተጋዯሌቲ እተን 53.5% ዯቂኣንስትዮን እቶም 36.7% ዯቂተባዕትዮን ብዴምር ዴማ 

እቶም 40.0% ተጋዯሌቲ መንበሪ ገዚ ከምይብልም ይገሌፁ። ካብ‟ቶም ክማለኡ ሇዎም 

ዴላታት ዜኾነ ይኹን ዛጋ እቱ ሓዯን ቀንዱን መንበሪ ገዚ እንዴሕር ኮይኑ ንብርክት 

ዜበለ ዒማዉቲ ተቓሉሶም ሰሊምን ቅሳነትን ካብ ረጋግፁ ንዯሓር ኣብ ዉሽጢ 25 

ዒማዉቲ መንበሪ ገዚ ይወነኑ ተጋዯሌቲ መዒዜ ዯኣ እዩ ናይ ባዕሌቶም ገዚ ክህለዎም 

ዜብሌ ሕቶ ክተሌዕሌ የገዴዯካ። ብመሰረት እቱ ዉፅኢት መፅናዕቲ ግን ናይ ባዕሌትና 

መንበሪ ገዚ ኣሇና ዜብለ ተጋዯሌቲ 59.4% (62.7% ዯቂተባዕትዮን 46% ዯቂኣንስትዮን 

እዮም)። እዘ ኣብ ሞንጎ ክሌቲኦም ፆታታት ተፇጢሩ ዜኒሀ ክፌተት ዋንነት መንበሪ ገዚ 

እዉን ንቡር ኣይኮነን፤ ብይ ወዒሌ ሕዯር ክፌታሕ እዩ ሇዎ። 

ብሓፇሻ እንትረአ ኵነታት መነባብሮኦም ብዜምሌከት ካብ እቶም 15812 ተጋዯሌቲ 

እቶም 100 (0.6%) ጥራሕ ሌዐሌ መነባብሮ ኣሇና እንትብለ ኣብ ሞንጎ ክሌቲኡ 

ፆታታት እዉን ገፉሕ ኣፇሊሊይ ኣይንዕብን። ብኻሉእ ገፅ ዴማ ካብ እቶም 15812 

ተጋዯሌቲ እቶም 2799 (17.7%) ብርኪ መነባብሮና ማእኸሊይ እዩ ይብለ (18.9% ዯቂ 

ኣንስትዮን 17.4% ዯቂ ተባዕትዮን እዉን በዘይ ይሰማሙዐ)። ካብ እቶም 15812 

ተጋዯሌቲ እተን 2464 (79.5%) ዯቂኣንስትዮን እቶም 10300 (81.0%) ዯቂ 

ተባዕትዮን ኣብ ትሑት ብርኪ መነባብሮ ከምሇዉ ይገሌፁ። ኮታስ 80.7% ተጋዯሌቲ 

ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ትሑት ብርኪ መነባብሮ ከምሇዉ ይሕብሩ።  

ካብ‟ቶም ዉፅኢታት እዘ ሌዐሌ ዋጋ ዜተኸፌል ዕጥቃዊን ብረታዊን ቃሌሲ ህዜቢ 

ትግራይ እቱ ሓዯን ቀንዱን ብርኪ ትሕቲ ፀፌሒ ዴኽነት ዜነብሩ ዛጋታት ካብ እቱ ኣብ 

ቅዴሚ 25 ዒመት ዜነበረ 52% ናብ እቱ ሕዙ ዜኒሀዎ 22% ምዉራደ እዩ። ሕዙ 

ብጭቡጥ እንትንርኢ ዴማ 80.7% ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ትሑት 
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መነባብሮ ይርከቡ ኣሇዉ። እዘ መስዯመም እዘይ ኣብ ሓፂር እዋን ክቕየር 

እንተይተገይሩ እሞ ከም እቶም ብሇዎም ሕደር ሕማምን ካሉእን ምሌጡና ሇዉ ሕዙ 

እዉን እቱ ኣብዜሓ ተጋዲሊይ ኣብ ከምዘይ ዜበሇ ከርፊሕ ናብራ እናሃሇወ እንተል እዋን 

እንተርኪቡ ተናሲሕኻ ይምሇስ ታሪኻዊ ገይጋ እዩ ክኾን።  

በዘይ ምኽኒያት እዉን እዩ እቱ ዜዒበየ ስግኣት እዝም ተጋዯሌቲ “ንዯቅና ክብሪታት ገዴሉ 

እንተይኮነስ ዴኽነት ኢና እናዉረስናዮም ንሓሌፌ ሇና” ብዜብሌ ዜገሌፁዎ ሇዉ። 

ብዘሓት ተጋዯሌቲ ዯቆም ቤት ትምህርቲ መሰናዴኦ እንትዉዴኡ ካበይ ኣምፂአ እየ 

ኣሳፉረ ዜሰድ/ዲ እንትብለ ይጭነቑ ኣሇዉ፣ ሰኣን መሳፇሪ ዯቆም ናብ ትምህርቲ 

(ዩኒቨርሲቲ ተመዱቦም) ክሰደ ይከኣለ ወሇዱ እዉን ብጭቡጥ ኣጋጢሞምና እዮም። 

ኣባሌ እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ክኾኑ እናኸኣለን እናተገበኦምን ሰኣን እታ ብዒመት 

ትኽፇሌ 50 ብር ይትመሌእ መዋጮ እዉን ኣባሊት ይኮኑ ተጋዯሌቲ ኣሇዉ። ኣብ 

ገገሉኡ ቦታታት ግን እቱ መንፇስ ምትሕግጋዜ ስሇል ካሌኦት እቶም ቁሩብ ሕሽ ዜበሇ 

መነባብሮ ሇዎም ተጋዯሌቲ እቱ ናይ ኣባሌነት ከፉልምልም ኣባሊት ዜኾኑ ኣሇዉ። 

እዘይ እቱ ዴኽነት ኣብ እንታይ ብርኪ ከምል ሪአናን ዴቃስ ክኸሌአና ዜግባእን እዩ 

ክኾን ሇዎ። 

ኣካሊዊ ጥዕና እዝም ተጋዯሌቲ እንትንርኢ እዉን ካብ እተን 3099 ዯቂኣንስትዮ ተጋዯሌቲ 

እተን 2269 (73.2%) ከምኡ‟ዉን ካብ እቶም 12713 ዯቂተባዕትዮ ተጋዯሌቲ እቶም 

9823 (77.3%) ኮታስ ብሓፇሽኡ ካብ ክሌቲኦም ፆታታት እቶም 12092 (76.5%) 

ተጋዯሌቲ ኣብ‟ቱ እዋን ብረታዊን ዕጥቃዊን ቃሌሲ ብዉሑዴ ሓዯ ሻዕ ጥይት 

ከምዜተወቕዐ ይሕብሩ። ካብ እዙኣቶም ዒሰርተ ጊዛ ጥይት ዜተወቕዐን ኣካሊቱ ኩለ 

ተበሳሲዐን ግን መሰሌ ቦርዴ ይረኸበ ተጋዲሊይ ኣብ ከተማ ሃረር ብኣካሌ ረኺብና 

ኣዉጊዕናዮ ኢና። ካብ እቶም 12093 ዉቃዕ ጥይት ሇዎም ቦርዴ ዜተወሃቦም 6972 

(57.7%) እዩ (60.4% ዯቂተባዕትዮን 45.7% ዯቂኣንስትዮን መሰሌ ቦርዴ 

ተኸቢሩልም እዩ)። ርግፅ እዩ ግዴን ዉቃዕ ጥይት ሇዎ ኵለ መሰሌ ቦርዴ ክኽበረለ እዩ 

ማሇት ይክኾን ይኽእሌ‟ዩ፤ እቱ ኣፇፃፅማ ሓሊፌ ሊፌ ከምዜነበሮ ግን ብተዯጋጋሚ 

ዜግሇፅ ዜነበረ ጉዲይ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ።  
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ካብ ኩለ ንሊዕሉ እቶም ተጋዯሌቲ ተሓሳስቦምን ጭንቖምን ግን ታሪኽ ቃሌስና ብጉቡእ 

ኣይተሰነዯን፣ ክብሪ ተጋዲሊይን ምግዲሌን ካብ እዋን ናብ እዋን ብጉቡእ ክመሓሊሇፌ 

ኣይግበርን ል ናይ እዘይ ዴምር ዉፅኢት ዴማ ንሕና ብሂወት እናሃሇና እቱ ዉዕልናን 

ጠጠው ኢሌና እነዋገኦን እንዋገአለን ዜነበርና ከይዱ ኵናትን ዒወትን ካሌኦት ከም 

ናታቶም ሰኒድም እንተቕርቡዎ ብኣና ወገን ዜተባህሇ ነገር የሇን። ስሇዘይ ዴሕሪ 25 

ዒማዉቲ እትህለ ትግራይ ሌክዕ ከም እቱ ሃፀይ ዮሃንስ ምስ ሞቱ “ፀሊም እዋን” እናተባህሇ 

ዜፌሇጥ ዜነበረ እዋናት ጋጠመ ሕዙ‟ዉን እቱ ፌፃመታት እቱ ገዴሉን ምግዲሌን፣ እቶም 

ክብሪታት ተጋዲሊይን ብዕሉ ክዕቀቡ እንተይክኢልም እሞ ኵነታት በቱ ሕዙ ዜኒሀዉዎ 

እንተቐፂልም ዜበኣሰ ፀሊም ክመፅእ ከምዜኽእሌ ስግኣቶም ይገሌፁ። 

ንምጥቕሊሌ ዜኣክሌ፤ እቱ ተጋዲሊይ ኣብ ዕዴመ ንእስነት ንቡር እንተይፇተነ፣ ዉሊዴ 

እንተይተከአን ምቾት ዜበሃሌ እንተየስተማቐረን ብዜኸፇል መስዋእትነት እቱ ማእኸሊይ 

ዕዴመ ብሂወት ምንባር (life expectancy) ሃገርና ካብ እቱ ኣብ 1984 ዒ.ም ዜነበሮ 44 

ዒመት ናብ እቱ ሕዙ በፂሑዎ ዜኒሀ 64 ክብ ክብሌ ክኢለ እዩ። እዘይ ብትርጉሙ 

እንትረአ እቱ ተጋዲሊይ ሂወት ገቢሩን ናቱ ዕዴመ ብማእኸሊይ ብእንታብ ዑስራ ዒመት 

ይዉሕዴ ክሓፅር ገይሩ ኣብ ዉሽጢ ርብዑ በን ግን ናይ‟ቱ ካሉእ ዛጋ ዕዴመ ብሌዕሉ 

20 ዒማዉቲ ክዉስኽ ገይሩ። እዘ ከምዘይ ዜበሇ ተጋዲሊይ እቱ ታሪኹ፣ ገዴለ 

ፌፃመታቱን ክብሪታቱን ብህዜቢ ዒሇም ክፌሇጠለ እናተገበአ ኣብ ሃገርና እኳ ብዕሉ እቱ 

መንእሰይ ወሇድ ንክፇሌጦ ስሇይተገብረ እቱ ትግራዋይ ብሓፇሻ ብፌሊይ ዴማ እቱ 

ተጋዲሊይ ከም ሕሌፉ ዜተጠቕመ ተገይሩ ይዉረየለ ኣል ጥራሕ እንተይኮነስ እቱ 

ዉዕልታቱ ገና ብሂወት እናሃሇወ እዉን እንተይተረፇ ፀልል ሊምባ ይቐብኡዋቶ ይዉዕለ 

ኣሇዉ። ርግፅ‟ዩ እዘይ ብህ.ወ.ሓ.ት/ ኢ.ህ.ወ.ዳ.ግ ኣቢለ እዩ ክስተኻኸሌ ነይሩዎን 

ዜግበኦን እዉን። እዘ ኩነታት እዘይ ብዕሉ እንትንርኢን ኣብ ዜሓሇፇ ሓዯ ዒመት 

ተኸሲቶም ዜነበሩ ምንቅስቓሳት እንትንዕብን እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ተሸኪማቶ ዜኒሃ 

ሌኡኽቶ እንታይ ዜኣክሌ ረዙን ከምዜኾነ መርኣዪ እዩ።                   

ብኻሉእ ገፅ ዴማ እን ፀገማት እዙኣተን ንምፌታሕ ዜዒሇመ በቱ ማሕበር ኣቢለ 

ዜተፇሊሇዩ ስራሕቲ እናተወገኑ ፀኒሖም እዮም። ሰነዲትን ፀብፃባትን እዘ ማሕበር 

ከምዜሕብሩዎ፤ ማሕበር ምትሕግጋዜ ተጋዴሌቲ ትግራይ ቅዴሚ 12 ዒመታት 
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እንትጣየሽ ክሌተ መሰረታዊ ዕሇማታት ሒዘ እዩ ተጣዪሹ፤ እቲ ሓዯ ዕሇማ እቲ ብብዘሕ 

መስዋእትን ጉዴኣት ኣካሌን ኣብ ናይ ህንፀት ዳሞክራሲ፣ ሰሊምን ሌምዒትን ዜበፅሐ 

ዒሊማን ክብርታት ቃሌስና ተጠናኺሩ ንክቕፅሌን እቲ ታሪኽ ተዒቂቡ ናብ ወሇድታት 

ክሓሌፌን ሐዙውን ከምቲ ሌሙዴ ሰጢምካ ምቅሊስ ዜብሌ እዩ። እቲ ኻሌኣይ ዕሊማ ዴማ 

እቲ ዕዴሚኡ ሌክዕ ኣብ ቃሌሲ ብምሕሊፌን ኣካሊዊ መጉዲእቲታት ብምህሊውን ምኽንያት 

ኣብ  ናብራኡ ፀገም ዜገጥሞ ል ተጋዲሊይ ፀገማቱ ተሓጋጊዜካ ምፌታሕን ዜብለ 

ዒሇማታት ሒዘ እዩ እቲ ማሕበር ተጣይሹ።  ብመሰረት እዘይ መሰረት እዘይ ኣብ እተን 

ዕሊማታት ዴሀበ ብዘሕ ስራሕቲ በዚ ማሕበር ተወጊኑ እዩ። ከም ኣብነት ንምጥቃስ 

ዜኣክሌ እን ዜስዕባ ምዜርዚር ይከኣሌ (ፌሌፌሇን እዉን ካብ ናብ 6ይ ጉባኤ ዜቐረበ 

ፀብፃብ እዩ)፤ 

 ክሳብ 2005 ዒ/ም ኣብ ዜነበረ ምንቅስቃስ 1978 ኣባሊት እዚ ማሕበር ናይ ስራሕ 

ዕደሌ ክረኽቡ ዜተገበረ እንትኸውን ኣብ ዜሓሇፇ 2 ዒመታት ዴማ ኣዱስ ኣበባ 174 

ኣባሊት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ 184 ኣባሊት ኣብ ዝባ ዯቡብ 77 ኣባሊት፣ ኣብ ዝባ 

ምብራቕ 175 ኣባሊት፣ ዝባ መቐሇ 83 ኣባሊት ብዴምሩ 2,666 ኣባሊት እዚ ማሕበር 

ኣብ ምንፃፌ እምኒ ምዕቃብ ሰሊም፣ ኣብ መንግስታዊ ትካሊትን ትእምትን ናይ ስራሕ 

ዕዴሌ ክረኽቡ ተገይሩ እዩ እዙ ስራሕ ናብቶም እዙ ዕዴሊት ይረኸቡ ተጋዴሌቲ 

ተጠናኺሩ ክቕፅሌ ይግባእ።  

 ከም ኣካሌ ስራሕቲ ምትሕግጋዜ ን4,054 ኣባሊት እዘ ማሕበር 23,709,770 ብር 

ብናይ እዘ ማሕበር ትሕጃ ካብ ዯዯቢት ማይክሮፊይናንስ ሌቓሕ ክወስደ ብምግባር 

ኣብ ዯኣንትን ሕርሻን ሌምዒት ብምስታፌ ናብራኦም ኣብ ምሌዋጥ ክዋፇሩ ተገይሩ፣ 

 ኣብ ኣዱስ ኣበባ ክመሃሩ ፀገመልም 9 ዯቂ ተጋዴሌቲ ሓዯ ኣባሌ እዚ ማሕበር ነፃ ናይ 

ትምህርቲ ዕዴሌ ክረኽቡ ተጌሩስ ቀዲማይ ዱግርን ዱፕልማን ይመሃሩ ኣሇው።  

 ምስ ናይ ኢትዮጵያ በዒሌ መዙ መንገዴታት በዒሌ ብዜተገበረ ምርዴዲእ 32 ኣባሊትና 

ኣብ ዴሬዲዋ ዴማ 12 ብዴምሩ 44 ኣባሊት እዚ ማሕበር ናይ ሹፋርነት ስሌጠና ብጉና 

ንክወስደ ዜተገበረ ኮይኑ 12 ኣባሊትና ዴማ ናይ ማሽን ስሌጠና ዜረኸቡ ኮይኖም 

ብዴምሩ 56 ኣባሊትና ብይክፌሉት ሰሌጢኖም ናብ ስራሕ ክኣትው ክኢልም እዮም።  

 ኣባሊት እዚ ማሕበር ንዜገጥሞም ናይ ጥዕና ፀገም ናይ ምኽፊሌ ዒቕሚ ንይብልም  

ውሱን ዴጋፌ ተገይሩ እዩ። ኣብ አዱስ ኣበባ ንዒሰርተ መሐከሚ ዜሰኣኑ ተጋዯሌቲ ኣብ 

ዝባ ምዕራብ ሓዯ ተጋዲሌይ ብዴምሩ 11 ጋዯሌቲ ብነፃ ክሕከሙ ዜተገበረ ኮይኑ ናብ 
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ወፃኢ ብምሌኣኽ ተጀሚሩ ዜነበረ ሕክምና ግን ኣብ ውሌቀ ሰብ ሃፌቲ ዜተንጠሌጠሇ 

ስሇዜነበረ ክቋረፅ ክኢለ እዩ። ምስ ኣዱስ ኣበባን ክራይ ቤቶች ብምርዴዲእውን 8 

ተጋዯሌቲ ዜነበሮም ሕማቕ መንበሪ ገዚ ክቕየረልም ዜተገበረ እንትኸውን ን12 ኣባሊት 

ዴማ መንበሪ ገዚ ክወሃቦም ተጌሩ እዩ። ብምኽንያት መበሌ 40 ዒመት ሌዯት ህወሓት  

ኣብ ኣዱስ ኣባባ ዜነበሩ ምሒር ፅጉማት 8 ተጋዯሌቲ ገንብ ብምውፃእ ከከም ፀገሞም 

ነኒሕዴሕድም ካብ 2000 ክሳብ 10,000 ብር ክውሃቦም ብምግባር ፀገሞም ንምቅሊሌ 

ተፇቲኑ እዩ። ብዴምሩ ዴማ 65,520 ካብ ኣባሊት ብምውፃእ እዮም ተሓጊዝም። 

ኣባሊት እ ማሕበር እንትስውኡ ብሕገ ዯምቢ እዚ ማሕበር መሰረት ብኽብሪ 

ናይምቕባርን ውስን ናይ ዯበስ ዴጋፌን እናተገበረ መፅዩ እዩ።  

 እዚ ማሕበር ብገንብ ንምጥንኻር ኩለ ኣባሌ እዚ ማሕበር ዒመታዊ ክፌሉት 

ይኸፌሌዩ። በዙ መሰረት ኣብ ዜሓሇፈ 2 ዒመታት ካብ ኣባሊት 327,094 ብር ተኣኪቡ 

እዩ።  

 እዘ ማሕበር ብዜፇቐድ 392,223 ብር ን 217 ኣብ ኣዱስ ኣበባን ትግራይን ንዜርከቡ 

ኣባሊት ማሕበር ሌቓሕ ተዋሂቡ እዩ። በዙ ኣቢልም ዴማ ናይ ምዜዋር ግሪዯር፣ 

ልድር፣ ኤክስከቨተርን ሓፂን መፂንን ናይ ሞያ ስሌጠናታት ወሲድም ኣብ ዜተፇሊሇዩ 

ግዘፊት ፕሮጀክትታት ከምኒ ናይ ህዲሴ ግዴብ ፅቡቕ ክፌሉት እናተኸፇልም ክሰርሑ 

ክኢልም እዮም።  

 ኣባሊት እዚ ማሕበር ኣብ ናይ ሕርሻን ዯኣንትን ዜተፇሊሇዩ ፓኬጃት ብማሕበር 

ተወዱቦም ናብ ሌምዒት ብምእታው ናይ ፅቡቕ ኣብነት ኮይኖም ዴኽነት ኣብ ምውጋዴ 

ዒብይ ተራ ተፃዊቶም እዮም በዙ መሰረት ኣብ መቐሇ 70 ኣባሊት ሇውዎ ን 5 

ማሕበራት፣ ኣብ ማእኸሊይ ዝባ 101 ኣባሊት ሇውወን 7 ማሕበራት፣ ኣብ ዝባ ዯቡብ 

253 ኣባሊት ሇውወን 4 ማሕበራት ኣብ ዝባ ሰሜናዊ ምዕራብ 67 ኣባሊት ሇውወን 4 

ማሕበራት ኣብ ዝባ ምዕራብ 159 ኣባሊት ሇውወን 4 ማሕበራት፣ ብዴምሩ 491 

ኣባሊትና ሇውወን 24 ማሕበራት ተወዱቦም ብር 1,054,844 መበገሲ ካፒታሌ 

ሒዝም ናብ ስራሕ ብምእታው ኮፒታልም ናብ ብር 6,559,761 በፂሑ ይርከብ። 

ይኹን ዯኣ እምበር ምስ‟ቱ ዐምቆትን ግፌሓትን ፀገማት እዘ ተጋዲሊይ እዚ ዉዲበ ብዜበሇፀ 

ሓዪሊ ክትወፅእ ብምግባር ብትለም መሌኩዐ ምስራሕ ግዴን ስሇዜኾነ እዘ ስትራተጂክ 

ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት ተዲሌዩ ይርከብ።   
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፬. ስትራተጂካዊ ትንተናታት  

፬.፩ ትንተናታት ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲን መዲርግቲ 

ኣካሊትን 

ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲ እንብልም፤ ዉሌቀ ሰባት ወይ ትካሊት ኮይኖም በዘ 

ስትራተጂካዊ ትሌሚ እዘይ ወይ ምርጫታትን ስጉምቲታትን እዘ ማሕበር ብእወንታ 

ይኹን ብኣለታዊ ጎኑ ክፅሇዉ ዜኽእለን ወይ ክንፁል ኢና ኢልም ዜሓስቡን፤ ብኻሉእ 

ወገን እዉን ናይቶም ዉሌቀ ሰባት ወይ ትካሊት ንሳቶም ምዉስዋሳትን ምንቅስቓሳትን ነዘ 

ስትራተጂካዊ ትሌሚን ኣፇፃፅሙኡን ብእወንታዊ ይኹን ብኣለታዊ መሌኩዐ ክፀሌዎ 

ዜኽእሌ እንተኾይኑ ወይ ክፀሌዎ ይኽእሌ‟ዩ ተባሂለ እንተተሓሲቡ እዮም። ብተመሳሳሉ 

መንገዱ መዲርግቲ ኣካሊት‟ዉን ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲ እዮም፤ ግን ዴማ ካብኣቶም 

ብመንፅር ተቐራሪብካ፣ ተኣሳሲርካን ተዋሃሂዴካን ምስራሕ ቁሩብ ርሕቕ ዜበለ እዮም።  

እዝም ናይ እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፤ ሰብ የእትወና እዩ 

በሃሌቲ ትካሊትን ዉሌቀ ሰባትን እዉን ብክሌተ መቒሌካ እዮም ክትንተኑ፤ ቀዲማይ ብርኪ 

ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲን ካሌኣይ ብርኪ ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲን ብዜብሌ። 

ሕዴሕድም ዴማ ከምዘ ዜስዕብ ቀሪቦም እኒሀዉ። 

፬.፩.፩ ቀዲማይ ብርኪ ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲ         

፬.፩.፩.፩ ዜርዜር ቀዲማይ ብርኪ ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲ 

እዝም ቀዲማይ ብርኪ ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲ እዝም ቀፂልም ዜተርሩ ኣካሊት ወይ 

ዉሌቀ ሰባት ካትት እዩ። 

 ኣባሊት ቦርዴ እዚ ማሕበር ወይ ዴማ ቦርዴ ከም ኣካሌ፣ 

 ኣካሊት መሪሕነትን መፇፀምቲ ስራሕን እዚ ማሕበር፣  

 ሰራሕተኛታት እዚ ማሕበር፣  

 ኣባሊት እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 

 ማሕበር ጕደኣት ኵናት ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፣ 

 ማሕበር ዯቂኣንስትዮ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ።  
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፬.፩.፩.፪ ምቹዊ ሃዋህው ቀዲማይ ብርኪ ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲ 

ቀንዱ ሓይሉን ፌሌፌሌ ዕቤትን እዚ ማሕበር ቦርዴ እዚ ማሕበር ብዜህቦ ስትራተጂካዊ 

ኣመራርሓ፣ ኣካሊት ፇፃሚትን በቢብርኩ ዜርከቡ ኣባሊት መሪሕነት እዚ ማሕበር 

ብርእዩዎ ፀዒርዒርን ሃርኮትኮትን፣ ኣባሊት እዚ ማሕበር ንዕቤት ማሕበሮም ብዜህለዎም 

ዉፈይነትን፣ ዜተዋዯዯ ተበግሶ ንኡሳን ማሕበራት (proper subassociations) እዚ 

ማሕበር ዜኾና ወይ‟ዉን ክኾና ዜግበአን ከም ማሕበር ጕደኣት ኣካሌ ተጋዯሌቲ 

ህ.ወ.ሓ.ትን ማሕበር ዯቂኣንስትዮ ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ትን እዮም። እዝም ኣካሊትን ዉሌቀ 

ሰባትን እዙኣቶም ንዕቤት እዚ ማሕበር ዜጠቅም ሓዯሽቲ ሓሳባት ክዉሕዘ ብምግባር፣ 

ስትራተጂካዊ ኣመራርሓታት ብመሃብ፣ እዘ እስትራተጂካዊ ትሌሚ ዯረጁኡን ፅሬቱን 

ሓሌዩ ናይ መወዲእታ መሌክዕ ሒዘ ንክፀዴቕ ብዜገብሩዎ ፃዕሪ፣ እዘ ስትራተጂክ ትሌሚ 

ብዜምሌከቶም ኣካሊት ምስ ፀዯቐ እዉን ንተግባራዉነቱ ብዜገብሩዎ ምርብራባትን 

ብሱሩ‟ዉን ካብ‟ዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዜፌሌፌለ ብዘሓት ፕሮጄክትታት እናቐረፅካ 

ኣብ ረብሓ እቱ ማሕበር ክዉዕለን ግዯ እዝም ቀዲማይ ብርኪ ሰብ የእትወና በሃሌቲ ኣዜዩ 

ዜሇዒሇ እዩ። እዝም ዜተርሩ ቀዲማይ ብርኪ ሰብኣዊ ፀጋታት፣ ሓሰባት ናይ ምዉሓዜ 

ክእሇታትን ተበግሶታትን፣ ብኣኣቶም ተቐሪፆም ዜርከቡ ፊይናንሳዊን ማቴሪያሊዊን 

ዯገፊትን ዯሚርካን ኣዋዱዴካን ሇዉጢ ከምፅኡ ብዜኽእለለ መንገዱ ኣብ ረብሓ እቱ 

ኣባሌ ማሕበርን ቀፃሉ ዕቤት እቱ ማሕበርን ናይ ምዉዒሌ ምቹዊ ሃዋህው ኣል።  

፬.፩.፪  ካሌኣይ ብርኪ ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲ         

፬.፩.፪.፩ ዜርዜር ካሌኣይ ብርኪ ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲ 

እዝም ካሌኣይ ብርኪ ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲ እዝም ቀፂልም ዜተርሩ ኣካሊት ወይ 

ዉሌቀ ሰባት ካተቱ እዮም። 

 ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ፣ 

 ቤት ፅሕፇት ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፣ 

 ትካሌ እግሪ ምትካሌ ትግራይ (ትእምት)፣ 

 ማሕበራዊ ረዴኤት ትግራይ፣ 

 ሚኒስቴር ምክሌኻሌ ሃገር፣ 

 ሚኒስቴር ጉዲይ ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ 
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 ማሕበር ሌምዒት ትግራይ፣ 

 ዯዯቢት ማይክሮ ፊይናንስ፣ 

 ዜተፇሊሇዩ ባንኪታት፣  

 መቐሇ ዩኒቨርሲቲ፣  

 ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ፣ 

 ዒዱ ግራት ዩኒቨርሲቲ፣ 

 ራያ ዩኒቨርሲቲ፣ 

 ዒዴዋ ፓን ኣፌሪካን ዩኒቨርሲቲ፣ 

 ካብ ትግራይ ወፃኢ ሇዋ ዩኒቨርሲቲታት ብሙሇአን፣ 

 ትካሊት ሌምዒት ኣምሓራ፣ ዯቡብን ኦሮሚያን፣ 

 ኣብ ትሕቲ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ዜርከባ ቢሮታት፣ ኣብያተ 

ፅሕፇትን ኤጄንሲታትን፣ 

  ሓፊሽ ማሕበራት (ማሕበር ሓረስቶት ትግራይ፣ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ፣ 

ማሕበር ዯቂኣንስትዮ ትግራይ)፣ 

 ኢህወዳግን ኣብ ትሕቲኡ ዜርከባ ዉዴባት ፖሇቲካን፣ 

 ፋዳራሌ መንግስቲ ሃገርናን ኣብ ትሕቲኡ ዜርከባ ሚኒስትሪ መስሪያቤታት፣ 

ኤጄንሲታት፣ ኮሚሽናትን ዜመሳሰለን፤ 

 ሸሞንቲአን ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲታትን ኣብ ትሕቲአን ዜርከቡ 

መሓዉራትን፣ 

 ክሌቲአን ከተማ ምምሕዲራትን ኣብ ትሕቲአን ዜርከባ መሓዉራትን፣ 

 ዱያስፖራ ተጋሩ፤  

 ካሌኦት ኣብ‟ዘይ ይተርሩ ምሁራት፣ ዉሌቀሰባትን ትካሊትን። 

፬.፩.፪.፪ ምቹዊ ሃዋህው ካሌኣይ ብርኪ ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲ 

ኣብ‟ዘ ሕዙ እዋን እዝም ሌዕሌ ክብሊ ዜተርራ 24 ኣካሊት እቱ ሕዙ ዜኒሀወን ብርኪ 

ዕቤትን ምዕባሇን ክጓናፀፊ ዜበቕዒ ሳሊ ፌርያት ገዴሉን ተጋዯሌቲን ምዃኑ ጠራጥር 

ኣይኮነን። ስሇዘይ ሕዙ ዜኒሀናዮ መዋእሌ ሰሊም ዜዒሰል፣ ስለጥ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት 

ዜምዜገበለን ብዚዕባ ቀፀሌቲ ዒወታት ዜትሇመለን ዜዉገዏለን ንክኾን ግዯ ኣባሊት እዚ 
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ማሕበር መተካእታ ይብለ ከምዜነበረ ይፌሇጥ እዩ። ብተመሳሳሉ መንገዱ ዴማ ሃገርና 

ኣብ ሪጋ ማእኸሊይ እቶት ሇወን ሃገራት ንክትስሇፌ ኣብ እትገብሮ ጉዕዝ እዉን ግዯ 

ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሌዐሌን መተካእታ ይብለ ከምዜኾንን 

ኣየጠራጥርን። 

ኣብ‟ዘ ከይዱ እዘይ ቀንዱ ዕማም እዝም ካሌኣይ ብርኪ ሰብ የእትወና እዩ በሃሌቲ እዉን 

ሃገርና ከም ሃገር ኣብ ሪጋ ማእኸሊይ እቶት ሇወን ሃገራት ተሰሪዒ ምርኣይን እዘ ኵነታት 

ምእንቲ ክገሃዴ ይተሓሇሇ ፃዕሪ ምግባርን እዩ። ስሇዘይ እን ኣብ ሓዯ ዒይነት ሃገራዊ 

ራእይ፣ ዕሊማን ሽቶን ሇዋ እዚ ማሕበር ብሓዯ ገፅ ሰብ ካሌኣይ ብርኪ የእትወኒ በሃሌቲ 

ብኻሉእ ገፅ ናይ‟ቱ ሓዯ ኣካሌ ዕቤት ናይ‟ቱ ካሉእ ኣካሌ ዒወት ስሇዜኾነ ኩልም ኢዴ 

ንኢዴ ተተሓሒዝም ንቕዴሚት ክምርሹ ይግባእ፤ እዘ ሕዙ ዜኒሀ ምቹዊ ሃዋህዉን ጥጡሕ 

ባይታን ብምጥቃም። 

እዘይ ማሇት ግን እቶም ካሌኣይ ብርኪ ሰብ የእትወና በሃሌቲ ሓገዜቲ፣ ማሕበር ተጋዯሌቲ 

ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተሓጋዙት ብዜብሌ ኣረዲዴኣ ክተሓዜ የብለን። ርግፅ‟ዩ እዚ 

ማሕበር ኣብ ከይዱ ከም ብሓደሽ ምጥያሽን ዲግመ ምትዕርራይን ስሇዜኒሃ ንጊዛኡ 

ዜተፇሊሇዩ ዒይነታት ሓገዚት ክትጠሌብ ትኾን እያ። ብዜግበረሊ ሓገዜ እዚ ማሕበር እግሪ 

ተኺሊ፣ ጎሌቢታን ኣባሊታ ፅቡቕን ተኸታታሉን ዒርሰ ህንፀት ገይሮም ከም መጠን ማሕበር 

ዴማ ዉህለሌ ዒቕሚ ኣባሊታ ተጠቒማ ኣብ ቁርፂ እዋናት ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ከይዱ 

እቱ የቋርፅ ጉዕዝ ምርግጋፅ ሰሊም፣ ሌምዒት፣ ዳሞክራሲን ሰናይ ምምሕዲርን ዜህለዋ 

ግዯ ሌዐሌ ምስ ምዃኑ ብዴምር እንትረአ እዘ ከይዱ እዘይ ከይዱ ምትሕግጋዜን 

ምዴግጋፌን እምበር ረኽቢ ሓጋዙን ተሓጋዙን ጥራሕ ኣይኮነን። 

፬.፩.፫ መዲርግቲ ኣካሊት         

፬.፩.፫.፩ ዜርዜር መዲርግቲ ኣካሊት 

እዝም ኣካሊት እዙኦም ካብ‟ዝም ሌዕሌ ክብለ ዜተርሩ ቀዲማይን ካሌኣይን ብርኪታት 

ሰብ የእትወኒ እዩ በሃሌቲ ወፃኢ ኮይኖም ግን ዴማ ካብ ከይዱ ምርግጋፅ ሰሊም፣ ህንፀት 

ዳሞክራሲያዊ ስርዒትን ምስፊን ሰናይ ምምሕዲርን እዚ ሃገር ተጠቀምቲ ዜኾኑ ወይ‟ዉን 

ተጠቀምቲ ኣና ኢልም ዜሓስቡን ብቐጥታዊ ይኹን ይቀጥታዊ መንገዱ እዉን ነቱ 
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ዜተባህሇ ነገራት ክዉን ንክኾን ወይ ንከይክኾን ኣስተዋፀኦ ሇዎም ወይ‟ዉን ኣስተዋፀኦ 

ኣሇና ኢልም ዜሓስቡ እዮም። እዝም መዲርግቲ ኣካሊት ንምዕዋት እዘ ስትራተጂካዊ 

ትሌሚ እዚ ማሕበር ዒብዪ እወንታዊ ግዯ ክፃወቱ ዜኽእለ ኮይኖም፤ ዕዉትነት እዘ 

እስትራተጂካዊ ትሌሚ ዴማ ብወገኑ ኣብ ምዕዋት ራእይን ሌኡኽቶን እቶም መዲርግቲ 

ኣካሊት ናይ ባዕለ እወንታዊ ግዯ ይፃወት እዩ። ዜርዜሮም እዉን ከምዘ ዜስዕብ ቀሪቡ 

እኒሀ። 

 ኣብ ዉሽጢ ሃገር ዜነብሩ ዒሇም ሇኸ ገበርቲ ሰናይ ትካሊት (ከም USAID, ECA, 

UNFPA, ILO, IOM, Packard Foundation, Path Finder, UNICEF, WHO, 

World Babk, etc)፣ 

 ካብ ተጋሩ ወፃኢ ሇዉ ኢትዮጵያዉያን ዱያስፖራ፣ 

 ኣብ ካሌኦት ክሌሊትን ከተማ ምምሕዲራትን ዜርከባ ማሕበራት ሓፊሽ፣ 

 ኣብ ኣዱስ ኣበባ ዜርከባ ናይ ዜተፇሊሇያ ሃገራት ኤምባሲታትን ቆንስሊታትን፣ 

 ሕብረት ኣፌሪቃ፣ 

 ዜተፇሊሇያ ሃገራት ኣፌሪቃ፣ 

 ህንዱ፣ 

 ቻይና፣ 

 እስራኤሌ፣ 

 ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ 

 ሕቡራት መንግስታት፣ 

 ሃገረ እንግሉዜ፣ 

 ግሪክ፣ 

 ሃገረ ጣሌያን፣ 

 ጅቡቲ፣ 

 ኤርትራ 

o ወ..ተ  
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፬.፩.፫.፫ ምቹዊ ሃዋህው መዲርግቲ ኣካሊት 

ከም‟ቱ ሌዕሌ ኢለ ዜተገሌፀ መዲርግቲ ኣካሊት እዚ ማሕበር ካብ ካትቶም ዜተወሰኑ 

ንምጥቃስን ንምዜርዚርን ዜኣክሌ ዜተፇሊሇያ ገበርቲ ሰናይ ትካሊት፣ ኤምባሲታት፣ 

ዒሇምሇኻዊ ዉዴባትን ትካሊትን፣ ካሌኦት ኣብ ከይዱ ምርግጋፅ ሰሊምን ሌምዒትን ቀጥታዊ 

ይኹን ይቀጥታዊ ዯገፊት ክገብራ ዜኽእሊ ማሕበራትን እንትኾና፤ እዚ ማሕበር 

ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዉን ኣካይዲታትን ኣሰራርሓታትን እን 

መዲርግቲ ኣካሊት ብጉቡእ ብምርዲእ ናብ ረብሓኣ ክተውዕሇለ እትኽእሇለ ዕደሌ ሌዐሌ 

እዩ። ምስ እዘይ ጎኒ ንጎኒ እዚ ማሕበር ዒሇም ሇኸ መዴረኻት ወይ‟ዉን ኣብ‟ቱ ገፉሕ ባሕሪ 

ኣትያ ብጉቡእ ምእንታን ክትሕምስን ሓሚሳ እዉን ሰዒሪት ኮይና ክትወፅእ ስሇሇዋ እዝም 

መዲርግቲ ኣካሊት ኣብ ከይዱ ህንፀት ዒቕሚ እዚ ማሕበር ይኹን እዚ ማሕበር ምስ ካሌኦት 

ሃገራትን ሓገዜ ወሃብቲ ዉዴባትን ኣብ ምርኻብ ዜህሌዎም ግዯ ቀሉሌ ኣይኮነን።  

ምስ እዙኣቶም ተሓባቢርካን ተዯጋጊፌካን ምስራሕ ኣገዲሺ ዜኾነለ ካሉእ ምኽኒያት እዉን 

ክሌተ ጎኒኣዊ ስግግር ፌሌጠትን ክእሇትን ምእንታን ክህለ እዩ፤ ካብ‟ዚ ማሕበርን ኣባሊታን 

ናብ ካሉእ ክፊሌ እዚ ዒሇም ክዉሕዜ ሇዎ ፌሌጠት፣ ተሞክሮን ክእሇትን ኣል፤ ካብ ካሉእ 

ክፊሌ እዚ ዒሇም ናብ‟ዚ ማሕበር‟ዉን ከምኡ። ብኻሉእ ገፅ ዴማ እዚ ማሕበር ሓቝፊ 

ሒዚቶም ዜኒሃ ኣባሊት ከም ወርቂ ብሓዊ ዜተፇተኑን ንተራእዩ ይፇሌጥ ንብዘሕ በናት 

ተዋህሉለን ተዒቝሩን ዜፀንሐ ፀገም ህዜቢ ጕቡእ ትንተናታት መንቀሉኡ ኣቐሚጦም፣ 

ሓሳባት መፌትሒ ኣናዴዮም ኣብ ከይዱ ኣፇታትሑኡ እዉን ብተግባር ዜነጠፈ ምስ 

ምዃኖም፤ ካብ ኩለ ንሊዕሉ ዴማ ሇዎም ህዜባዊ ዉግንና ዒሇም ሇኻዊ ኣረኣእያን 

ተጠቒሞም ኣብ ዜኾነ ይኹን ኩርናዒት ዒሇምና ከጋጥም ዜኽእሌ ፀገም፤ ፌሌፌሌ እቱ 

ፀገም ብዜምሌከት ቁሩብ ሓበሬታ እንተረኺቦም ሓሰባት መፌትሒ እናናዯዩ እቱ ሓሳባት 

መፌትሒ ናብ ዜምሌከቶም ኣካሊት ከምዜበፅሕ ክገብሩ ይኽእለ እዮም።  

ኣብ‟ዘ ከምዘይ ዒይነት ረኽቢ እንካ ሃባ እዝም መዲርግቲ ኣካሊት (ብኣብዜሓ) ሌዐሌ ግዯ 

ክፃወቱ ይኽእለ እዮም። ኣብ‟ዘ ከይዱ እዘይ ክንፀር ሇዎ ጉዲይ ዴማ ኣል፤ እቱ ረኽቢ 

ሕዙ‟ዉን ናይ ምዴግጋፌን ምትሕግጋዜን (ክሌቲኣዊ ረኽቢ)ን ብእንካ ሃባ ዜተቓነየን 

ምዃኑ እዩ እምበር ሓዱኡ ሓጋዙ እቱ ኻሉእ ተሓጋዙ ጌርካ ተተወሲደ እቱ ረኽቢ ካብ 

መፇሇምቱኡ ስሇዜባሊሾን ናብ ሓዱኡ ገፅ ስሇዜብሌን ትርጉም ሇዎ ነገር ኣይኾንን። 
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ስሇዘይ እቶም መዲርግቲ ኣካሊት ካብ‟ዚ ማሕበር ዜዯሌዩዎን ዜፅበዩዎን ነገር ከምዜህለ 

ጌርካ ብገኑኡ ተመዒራሪኻ ምፅናሕን ኣብ‟ቶም ቀንዱ ክብሪታት እዚ ማሕበር ኣዴሂብካ 

ንዒሇም ጉቡእ ምፌሊጣት ምግባርን ኣገዲሲ እዩ። እዘ ዜስዕብ ኣርእስቲ‟ዉን ብዚዕባ እዘይ 

ቁሩብ ክዜቲ ተዲሌዩ እኒሀ።    

፬.፪ መዲርግቲ ኣካሊት ካብ‟ዚ ማሕበር እዙኣ እንታይ ትፅቢት 

ይገብሩ? 

ርግፅ‟ዩ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትሌሚ ነዊሕ እዋን ኣዉፂኣን 

እስትራተጂካዊ ትሌሚ ሓንፂፃን ኣብ‟ዘ ስትራተጂካዊ ጉዕዝኸ መኻይዯይ ወይ መዲርግቲ 

ኣካሊተይ እንመን እዮም? ኢሊ እቶም መዲርግቲ ኣካሊት ርዙራ እንትተንፅሮም እቱ ክኾን 

ዜግበኦ ዜዒበየ ስራሕ እዚ ማሕበር፣ ዉሽጣዊ ዒቕማ ሃኒፃን ተመዒራሪያን ብምፅናሕ 

ተበሃጊትን ተዯሊዪትን ማሕበር እትኾነለ ኵነታት ምፌጣር እዩ። እዘይ ንምግባር ግን 

እቶም መዲርግቲ ኣካሊት ካብ እዚ ማሕበር እንታይ ትፅቢት ከምዜገብሩ ኣቐዱምካ 

ምእማትን ብዕሉ ኣነፂርካዮም ምፅናሕን ከዴሉ እዩ።   

እዝም ሌዕሌ ክብለ ዜተርሩን ካሌኦት ኣብ‟ዘይ ይተኻተቱን መዲርግቲ ኣካሊት ካብ 

እዚ ማሕበር ዜዯሌዩዎ ነገር ብዘሕ እኳ እንተኾነ እቱ ቀንዱ ነገር ግን እዚ ማሕበር ኣባሊታ 

ኣሰሲና ሕዙ‟ዉን ከም ቀዯማ ብቕዕቲ ኮይና ምርካብ ይዯሌዩ፤ ብቕዕቲ ብዒቕሚ ሓይሉ 

ሰብ፣ ብቕዕቲ ብኣወዲዴባን ብኣሰራርሓን። ብቕዒት ዴማ ስሇዜዯሇኻዮን ስሇዜተመነኻዮን 

ጥራሕ ሱቕ ኢለ ዜመፅእ ወይ ዜፌጠር ጉዲይ ኣይኮነን፤ ታይዯኣስ ብዉነን ብወነን 

ሇይቲን ቀትሪን ሰሪሕኻ ዜጥረ ጉዲይ እምበር። ካብ ኵለ ንሊዕሉ ግን ደሌደሌ ብቕዒት፣ 

ኣብ ሓሸዋ እንተይኮነስ ኣብ ከዉሒ ዜተነዯቐ ብቕዒት ጥሌቀት ሇዎ ህዜባዊነት፣ ንፁር 

ራእይ፣ ሇዋ ራእይ ንክተዕዉት ሌዐሌ ተወፊይነትን ነዘ ተወፊይነትካ‟ዉን እትትግብረለ 

ኣወዲዴባን ይሓትት። 

ስሇዘይ እዚ ማሕበር እዙኣ፤ ንፁርን የካትዕን ዜስትራተጂክ ትሌሚ ሓንፂፃ፣ ብቕዒትን 

ዉፈይነትን ብይጎዯል መሪሕነት እናተመርሐት እንዴሕር ቀፂሊ እሞ ሳይንሳዊ ብዜኾነ 

ኣወዲዴባታት እንዴሕር ተዒጂባን ብኡኡ መሰረት‟ዉን ተጓዑዚን ኣብ ዒሇምና ካብ ሇዋ 

ማሕበራት ወይ ትካሊት ብመዲርግቲ ኣካሊታ ቀዲመይቲ ተበሃጊትን ተሃራፉትን ማሕበር 
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ይትኾነለ ምንም ዒይነት ምኽኒያት ኣይክህለን። ምስ እዘይ ጎኒ ንጎኒ እዚ ማሕበር፤ 

ንፁር ፖሉሲታት፣ ግሌፅነት ዜተሊበሰ ኣሰራርሓታት፣ ንኹለ መስርሕ እዚ ማሕበር 

ዜዴግፈ ማንዋሊትን መምርሒታትን ርጊሓ ክትወሳወስ ግዴን ይኸዉን። ርግፅ እዚ 

ማሕባር እዙኣቶም ክትገብሮም ሇዋ ሕዙ‟ዉን ምእንታን መዲርግቲ ኣካሊት ባህ ክብልም፣ 

ክፇትዉሊን ኢሊ ኣይኮነትን፤ ታይዯኣስ ንባዕሊ ኢሊ እዝም ሌዕሌ ዜበለ ዕዮታት ምስ 

እትዉግን፣ እግረ መንገዱ እዉን እንተኾነ እቶም መዲርግቲ ኣካሊት እትህቦ ግሌጋልት 

ፅፈፌ፣ ስለጥ ሰሇጤን ሇዎን ተሓታትነት ዜተሊበሰ ኣካይዲታትን ምዃኑ ስሇጥለለ ምስ 

እዚ ማሕበር ሓቢርካ ምስራሕ ከምዋፀኦም ብይ ምንም ዒይነት ምምታእ ካብ ሌቢ 

ይኣምኑ። 

እቱ ሕዙ ዜኒሀናዮ መዋእሌን ዒሇማዊ ኵነታትን ኣዜዩ ተሇዋዋጢ፣ ኣብ ሓዯ ይረግእን 

እቱ ይሌወጥ እንኮ ነገር ሇውጢ ባዕለ ጥራሕን ስሇዜኾነ መሪሕነት እዚ ማሕበር እዉን 

ምስ እቱ ኵነታት ሓቢሩ ዜሌወጥ ጥራሕ እንተይኮነስ ከጋጥሙ ዜኽእለ ሇውጢታት 

ኣቐዱሙ እናኣመተ ተመዒራሪዩ ክፀንሕ ዜኽሌ፣ እቱ ዜህለ ዒሇምሇኻዊ ተዒፃፃፊይነት 

እዉን ብሩሑቑ ኣሇሉዩ መትከለ እንተይሰሓተ ግን ዴማ ናብ‟ቱ ይተርፌ ሇውጢ 

ቀዱሙዎ ንክዕፀፌን ብቕዒት ሇዎ ጌርካ ምዴሊው ከዴሉ እዩ። ስሇዘይ እዚ ማሕበር 

ብሌሒ ሇዎ ኣመራርሓን መሪሕነትን ክትዉንን እንተተገይሩ እቱ መሪሕነት ዴማ 

ንባዕሌቱን ነታ ማሕበርን ብሓዯሽቲ ዉፅኢታት ምህዝ፣ ሳይንስን ቴክኖልጂን እናዕጠቐ 

ኣብ‟ቱ ገፉሕ ባሕሪ ዒሇምና ሓሚሱ ሰዒራይ ኮይኑ ይወፀለ ምንም ዒይነት ምኽኒያታት 

ኣይህለን። እዘይ ንምግባር ግን እቱ ሕዙ ዜኒሀ ጥንካረታት፣ ዴኽመታት፣ ብዯሆታትን 

ፅቡቓት ኣጋጣሚታትን ምርኣይ የዴሉ። 
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፭. ትንተናታት ጥንካረ፣ ዴኽመት፣ ብዯሆታትን 

ፅቡቓት ኣጋጣሚታትን (ጥዴብፅኣ)  

 ፭.፩ መእተዊ 

እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዙኣ ካብ እትምስረት (1996 

ዒ.ም) ክሳዕ ሕዙ ብዜተፇሊሇየ መሌኩዐ ክግሇፁ ዜኽእለ ጥንካረታት ዜነበሩዋ ማሕበር 

ኮይና ኣብ ብዘሕ እዋናት እዉን ዐምቆቶምን ግፌሓቶምን ክፇሊሇ ዜኽእሌ ዴኽመታት 

ኣተኣናጊዲ እያ። ከም‟ቱ ኣብ ተመሳሰሌቲ ሰነዲት ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዜኾነ ይኹን 

ትካሌ ዜግበር እዝም ጥንካረታትን ክፅንዐ፣ ክትንተኑን ክስነደን ዜግበር ኣብ ሕለፌ 

ንምንባር ተሓሲቡ ከምይኮነ ግሁዴ እዩ። ሕለፊት ጥንካረታትን ዴኽመታትን ብዕሉ 

እንተየፅናዕናን እንተይተረዲእናን ንቕዴሚት ኣርሒቕና ክንእምትን ክንጥምትን 

ስሇይንኽእሌን‟ዩ። ብኻሉእ ገፅ ዴማ ሕለፌ ጉዕዝኻ ብዕሉ ምሌስ ኢሌካ እንተገምጊምካዮ 

ኣብ ቀፀሌቲ እዋናት ዜህለዉ ብዯሆታት ንምስጋር ኣየፅግምን ዜህለዉ ፅቡቓት 

ኣጋጣሚታት ብጉቡእ ክትምዜምዝምን ክትጥቀመልምን እዉን ዕደሌ ትረክብ። ስሇዘይ 

ቀንዱ ዕሊማ እዘ ትንተና ጥንካረን ዴኽመትን እዚ ማሕበር፤ ካብ ሕለፌ ተማሂርካ እቶም 

ጥንካረታት ዒቂብካ ዜበሇፀ ንኽተጠንክሮምን እቶም ዴኽመታት እዉን ሰራዉሮም 

በዙሖም እንተየጥፌኡኻ ቀዱምካ ንክተጥፇኦምን እዩ። ብመሰረት እዘይ እቶም 

ጥንካረታትን ዴኽመታትን እዘ ማሕበር ከምዘ ዜስዕብ ተትዮም እኒሀዉ። 

፭.፪ ጥንካረታትን ዴኽመታትን እዚ ማሕበር 

ርግፅ እዩ ሽንኳይድ ን 13 ዒማዉቲ ዜኣክሌ ኣብ ስራሕ ዜፀንሐት ማሕበርስ ንሓዯ ዒመት 

ዜኣክሌ እዉን ኣብ ከይዱ ተንከርከር ዜነበረ ማሕበር‟ዉን እቱ ጥንካረታቱ ይኹን 

ዴኽመቱ ኩለ ብእርይ ቁፅር ክትትንትኖ ኣይከኣሌን፣ ኣዴሊዪ እዉን ኣይኮነን። እንታይ 

ዯኣስ እንታብ እቶም ጥንካረታትን ዴኽመታትን እዙኣቶም ንቐፃሉ ጉዕዝ እዚ ማሕበር 

ትርጉም ሇዎምን ንምዕዋት እዘ ስትራተጂክ ትሌሚ ዜሕግዘን ጥራሕ ቆንጢርካ 

ብምዉሳዴ ብመርኣያነት ምጥቃምን ካብኣቶም ትምህርቲ ምቕሳምን ይኣክሌ እዩ። 

ስሇዜኾነ‟ዉን እቶም ጥንካረታትን ዴኽመታትን እዚ ማሕበር ከምዘ ዜስዕብ ተሰኒድም 

ይርከቡ። 
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ዚዕባ ጥንካረታት ዴኽመታት 

ኣባሊት 

እዚ 

ማሕበር 

ሰብ ዉህለሌ ተሞክሮ፣ ፌሌጠትን ክእሇትን ትሑት ብርኪ ትምህርቲ 

ዉፈይነት ዕሊማ ሕፅረት ተሞክሮን ክእሇትን 

ቅንዕና ዜተሊበሱ ዜተጎሳቖሇ ኣካሊዊ ኵነታት 

ዳሞክራሲያዊ ስብእና ዜተሊበሱ ትሑት ኢኮኖሚያዊ ዒቕሚ 

ምእንተ ካሉእ ክጥዕሞ ኣነ ይኽፇኣኒ በሃሊይነት ጥዕና ይምፅጋብ 

ሓሌዮት ተስፊ ምቝራፅ 

ብማዕርነት ዜኣምኑ ስግኣታት (ንዯቀይ ዴኽነት ዴየ ከዉርስ ካብ ዜብሌ) 

ዜተዯሊዯሇ ዒርሰ እምነት ሌዐሌ ተቓሊዒይነት እዋናዊ ፀገማት 

ብስረሖም ይዅራዕርዐን ብኣነነት ይተቓነዩን ፍቖድ መሊእ ሃገር ዜተበተነ ሓይሉ   

ፀገማት እንተጋጥሙ ዉሽጦም ዜፌትሹ፣ ዉደብ ኮይንካ ይምፅናሕ 

ሙለእ ይጎዯል ህዜባዊነት ተቐባሌነትካ እናንቆሌቆሇ ምምፃእ 

እኽእል እየ ኢሌካ ምእማን ምጕዲሌ ተዒፃፃፊይነት 

ብዴላት ዜተወዯቡ ኣብ ክትቅይሮ ይትኽእሌ ኣቲኻ ምሌሕሓፅ 

ዒቕሞም ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ዜሃንፁ ተፀባዪነት (ኣብ ገሇ ኣባሊት) 

ሓቂ ዜስንቆም ፅግዕተኝነት (ኣብ ገሇ ኣባሊት) 

ሌዐሌ ተፀዋራይነት ጠሌቆምቆም ምባሌ (ኣብ ገሇ ኣባሊት) 

ሌዐሌ መንፇስ ንዜተፀገሙ ምሕጋዜ ክትሕገዜ ጥራሕ ኢሌካ ኣባሌ ምዃን 

 

መሪሕነት 

  

ብተግባር ዜተፇተነ ሕፅረት ተሞክሮ ኣብ ተመሳሳሉ ፇር 

ዉህለሌ ዒቕሚ ሇዎ ትሑት ብርኪ ትምህርቲ 

ዉፈይነት  ዕዮታት ብተሇምድኣዊ ክትሰርሕ ምፌታን 

ቅንዕና  ዒሇማዊ ኵነታት ብጉቡእ ይምምዜማዜ 

ዳሞክራሲያዊ ስብእና ዜተሊበሱ ትሑት ዒቕሚ ምዴሊው ፕሮጄክት 

ምእንታ ካሉእ ክጥዕሞ ኣነ ይኽፇኣኒ በሃሊይነት ብኡኡ ኣቢሌካ ክትንጥሌጠሌ ምዴሊይ 

መርኣያ ተፀባዪነት (ኣብ ገሇ ኣመራርሓ) 

ብማዕርነት ዜኣምኑ ነገራት ክንዱ እቱ ዜዴሇ ኣርሒቕካ ይምርኣይ 

ሙለእ ዒርሰ እምነት ስትራተጂካዊ ይምዃን 

ብሌዕሌነት ሕጊ ምእማን ኣብ ቀሇሌቲ ስራሕቲ ምፅማዴ 

ኣብ ኣባሊቱ እምነት ሕዯረ መሪሕነት ፈሩይን ዯቂቕን ይምፌሊይ 

ብስረሖም ይዅራዕርዐን ብኣነነት ይተቓነዩን ንስራሕትኻ ቅዯም ሰዒብ ይምቕማጥ 

ፀገማት እንተጋጥሙ ዉሽጦም ዜፌትሹ፣ ስራሕቲ ብህፁፅነቶምን ርዜነቶምን ይምዕቃን 

ሙለእ ይጎዯል ህዜባዊነት ሓዯሽቲ ረኽቢታት ይምፌጣር 

ፈሩይን ዯቂቕን ስራሕቲ ክመምዩ ዜኽእለ ፅቡቕ ኣጋጣሚታት ኣብ እዋኖም ብጉቡእ 

ይምጥቃም ን ይምምዜማዜን 

ካብ ዉሽጢ ናብ ዯገ ምርኣይ  

ፅቡቕ ኣጠቓቕማ ጊዛ  

ግሌፅነት  

ተመጋጋብነት እዋናዊ ሓበሬታ  

ኣሳታፊይነት  

ምስ ክሌሊዊ መንግስቲ ተረዲዱእኻ ምስራሕ  

ኣርሒቕካ ምጥማት  
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ምስ መራሕቲ ዉዴብ ተረዲዱእኻ ምስራሕ  

ዒቕሞም ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ዜሃንፁ  

ሓቂ   

ፌትሓዉነት  

   

ኣወዲዴባ ንፁር ፖሉሲ፣ ስትራተጂን መምርሒታትን ተሇምድኣዊ ዜዒብሇል 

ኣሳታፊይነት ዜኾነ ኣወዲዴባ ብሓይሉ ሰብ ይምጥንኻር 

ተሓታትነት ረጋገፀ ኣወዲዴባ ብኣዴሇይቲ ቴክኖልጂታት ይምሕጋዜ 

ሌዕሌነት ሕጊ ረጋገፀ ኣወዲዴባ ሰሇጤን ይብለ 

ፌሰት ሓበሬታ ረጋገፀ ኣዴሇይቲ ናዉቲ ይተማለኡለ 

ተዒፃፃፊይነት ሕፅረት ኣብያተ ፅሕፇት 

 ትሑት በጀትን ፊይናንስን 

 ሕፅረት ተሽከርከርቲ 

እዘ ዜርዜር ጥንካረታትን ዴኽመታትን ከከም ኵነታቱ ክገፌሕን ጥሌቀቱ እዉን እንተኾነ 

ክዚይዴን ምግባር ዜከኣሇለ ዕደሌ ዕፁዊ ኣይኮነን። 

፭.፫  ብዯሆታትን ፅቡቓት ኣጋጣሚታትን 

ከምቱ ቅዴም ክብሌ ዜተገሌፀ እዘ ማሕበር ከጋጥሙዎ ዜኽእለ ብዯሆታትን ኣብ 

ቅዴሚኡ ዜኒሀዉ ብጉቡእ ክምዜምዝምን ክጥቀመልም ሇዎምን ፅቡቓት ኣጋጣሚታት 

ብዘሓት ስሇዜኾኑ ኩልም ምስናዴ ኣዴሊዪ እዉን ኣይኮነን፤ ኣይከኣሌን‟ዉን። እንታይ 

ዯኣስ እቶም ቀንዱ መርኣያ ዜኾኑ 20% ናይቶም ብዯሆታትን ፅቡቓት ኣጋጣሚታትን 

ግን ዴማ 80% መፃኢ ዕደሌን ስትራተጂካዊ ጉዕዝን እዘ ማሕበር ክዉስኑ ዜኽእለ እዮም 

ተኻቲቶም ዜኒሀዉ። 

ፇር ብዯሆታት ፅቡቕ ኣጋጣሚታት 

ፖሇቲካዊ 
ምጕዲሌ ዉፈይነት ዜተፇሊሇዩ ኣካሊት ጥጡሕ ፖሇቲካዊ ሃዋህው 

ኣለታዊ ገፅታታት ምትኽኻእ ብለፅ ሕገ መንግስቲ 

ትሑት ብቕዒት ምፌፃም ግሌፂ ዜኾነ ኣዋጃትን መምርሒታትን 

ኣካብነት ክራይ ዉሽጣዊ ፀገማትካ ንክትርኢ ል ዴለውነት  

ኢዱሞክራሲያዊ ሃዋህው ሰናይ ምምሕዲር ንምስፊን ል ዉፈይነት 

ተኣናፉ ፖሇቲካዊ ሃዋህው ሌዕሌነት ሕጊ ምርግጋፁ 

ፀገም ሰናይ ምምሕዲር ፅፈፊት ፖሉሲታትን ስትራተጂታትን 

ፀቢብነትን ትምክሕቲን  

ይ ኣዴሇይቲ ምትእስሳራትን ዜምዴናታትን  

ፇር ብዯሆታት ፅቡቕ ኣጋጣሚታት 

ኢኮኖሚያዊ ሱር ዜሰዯዯ ዴኽነት ቅሌጡፌ ኢኮኖሚያዊ ምዕባሇ 
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ዒሇማዊ ኢኮኖሚያዊ ቅለውሊዋት ሌምዒት ጉዲይ ሞትን ሕዮትን ኢሌካ 

ምእማን 

ይሕጋዊ ስዯት መናእሰይ ሓዯሽቲ ዕደሊት ስራሕቲ 

ሌመና ኢንቨስትመንት ዜስሕብ ጡጡሕ ባይታ 

ስእነት ስራሕ መናእሰይ ቅሌጡፌ ከይዱ ምኽታም 

ጎዯና ሓዲርነትን ተሓዲዲርነትን ሌዐሌ ዜርገሐ መሰረተ ሌምዒታት 

ትሑት መጠን መፌረያይነት ናይ ምሌማዕ ሕገ መንግስታዊ መሰሊት 

ባህሉ ስራሕ ኣዜዩ ምዴካሙ ሌዐሌ በዜሒ መንእሰይ 

ሰሪሐ ክሓሌፇሇይ እዩ ዜብሌ እምነት ምጕዲለ ተኣማምን ሰሊምን ምርግጋእን 

ሓሌሓሉፈ ዜረአ ስእነት ሰሊም  

መናእሰይ ኣብ ወሌፉ ምእሊኾም  

መናእሰይ ንዜተፇሊሇዩ ገበናት ምቅሇዖም  

ብጉቡእ ይተመርሐ ከይዱ ምኽታም  

ማሕበራዊ ትሑት ፅሬት ትምህርቲ ሌዐሌ ዜርገሐ ትምህርቲን ስሌጠናን 

ትሑት ፅሬት ማሕበራዊ ግሌጋልታት ምስፌሕፊሕ ግሌጋልት ጥዕና 

በቢእዋኑ ይተሓስበ ሕማማት ይኽሰቱ 

ምህሊዎም 

ፅቡቓትፖሉሲታት ትምህርቲን ጥዕናን 

ማሕበራዊ ምትእስሳር ዛጋታት እናሊሕሇሐ 
ምምፅኡ 

 

ቴክኖልጂ ኣዜዩ ተሇዋዋጢ ዕቤት ቴክኖልጂ ተራእዩ ይፇሌጥ ስለጥ ምዕባሇ 
ቴክኖልጂ 

ገሉኡ ቴክኖልጂ ገና እንተይተመሌከ ምሌዋጡ ሕሳር ቴክኖልጂ 

ሕዙ ል ዕቤት ቴክኖልጂ ንፃፌ ትምህርቲን 
ተዒፃፃፌነትን ዜጠሌብ ምዃኑ 

ክሳዕ ገፀራት‟ዉን ተል ዜሌቕ 
ቴክኖልጂ 

ቀረብ ሓበሬታ  
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፮. ስትራተጂካዊ ትሕዜቶ 

ኣብ እዘ ምዕራፌ እዘይ ዜዜተዩ ሓሳባት፤ ራእይ፣ ሌኡኽቶ፣ ዕሊማታት፣ ኣወዲዴባታት፣ 

ቀንዱ መትከሊትን ክብሪታትን እዚ ማሕበር ዜብለን ዜመሳሰለን እዮም። 

፮.፩ ራእይ እዚ ማሕበር 
ቀንዱ ራእይ እዚ ማሕበር፤  

 ብዘሪያ መሇሽ ተሳትፍ ሰብ የእትወኒ በሃሌቲን መዲርግቲ ኣካሊትን ብ2018 ዒ.ም 

ኣብ ከይዱ ስለጥ ሌምዒትን ምፌታሕ ኵሇመዲያዊ ፀገማት ሃገርናን ኣህጉርናን 

ቅዴሚት እትስራዕ ማሕበር ኮይና ምርኣይ እዩ። 

፮.፪  ሌኡኽቶ እዚ ማሕበር 
እቶም ቀንዱ ሌኡኽቶታት እዚ ማሕበር፤  

 ናይ ተጋዲሊይን ምግዲሌን ክብሪታት ቀፃሌነት ብሇዎ መንገዱ ብጉቡእ ክዕቀቡን 

ክጉሌብቱን ምግባር፣ ኣብ ኵሇመዲያዊ ሌምዒት እዚ ክሌሌን ሃገርን ሌዐሌን 

ንዴሕሪት ይምሇስን ኣበርክቶን ኣስተዋፀኦን ምግባር፣ እቱ ተጋዲሊይ ኣባሌ 

ማሕበርን ስዴሩኡን ካብ‟ዘ ስለጥ ሌምዒት ተጠቀምቲ ዜኾኑለ ባይታ ምምችቻዉን 

ናይ እዘይ ዴምር ዉፅኢት ዴማ እቱ ኣባሌ እዚ ማሕበር ብምግዲለን ፌፃመታቱን 

ተሓቢኑ ዜነብረሊ ተስፊኣ ብየቋርፅ መንገዱ እናሇምሇመ እትኸዴ ክሌሌን ሃገርን 

ምህናፅ እዩ። 

፮.፫ ዕሊማታት ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት 

ጥቕሌሌ ብዜበሇ መሌኩዐ ሓፇሻዊ ዕሊማ እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይ እቶም ናይ ምግዲሌ ክብሪታት ብጉቡእ ክዕቀቡን ካብ ወሇድ ናብ ወሇድ ዜያዲ 

እናተኾሌዐን ክኸደ ብምግባር እታ ማሕበር ከም መጠን ነፃ ማሕበር ኣብ ህንፀት ክሌሌን 

ሃገርን ዜከኣሊ ኣበርክቶታት ብምግባር እቱ ህዜቢ ተጠቃሚ ዜኾነለን፤ ምስ‟ዘይ ጎኒ ንጎኒ 

እዉን ኣባሌ እታ ማሕበር መሰለ ኽብረለን ካብ‟ቱ ከይዱ ስለጥ ምዕባሇ ተረባሒ ዜኾነለን 

ባይታ ምምችቻው እንትኾን ዜርዜር ብዜበሇ መሌኩዐ ዴማ እዚ ማሕበር እን ዜስዕባ ዒሰርተ 

ዕሊማታት ንምስኻዕ ዜተጣየሸት ማሕበር እያ። 

1. ሰብኣዊ ክብሪን መሰሌን ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክሕልን ዛግንነታዊ 

መሰሊቶም ንክኽበረልም ምስራሕን፣ 
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2. ኣባሊት እዚ ማሕበር ጠንቂ ማሕበራዊ ናብራ ካብ ዜኾኑ ነገራት ንባዕሌቶም ብምርሓቕ 

ኣብ ከይዱ ሌምዒት ሃገሮም ተዋሳእቲ ክኾኑን ካብ‟ቱ ሌምዒት‟ዉን ተረባሕቲ ዜኾኑለ 

ባይታ ምምችቻዉን፣ 

3. ንኣባሊታ ዕደሊት ትምህርቲን ዜተፇሊሇዩ ክእሇታት ዕብዩ ስሌጠናታትን ከምኡ‟ዉን 

ዕደሊት ስራሕቲን ዜረኽቡለ ኵነታት ብምምችቻው ኣብ ኵሇ መዲያዊ ቍጠባዊ ህንፀት 

ሃገርናን ክሌሌናን ዜህለዎም ተሳትፍ ዜያዲ ክዒዜዜ ምግባር፣ 

4. ብሰንኪ ኵናትን ካሌኦት ምኽኒያታትን ጕዴኣት ዜበፅሖም ኣባሊት እዚ ማሕበር ጉቡእ 

ሕክምና ዜረኽቡለ ኵነታት ምምችቻዉን ከምኡ‟ዉን ናይ ምትሕግጋዜን ምዴግጋፌን 

ባህሉ ክዒቢን ክዒሙቕን ዜኽእሇለ ኵነታት ምምችቻዉን፣ 

5. ምስ መንግስታዊን መንግስታዊ ይኮኑ ትካሊትን ኣካሊትን ብምትሕብባር ኣባሊት እዚ 

ማሕበር ሇዎም ማሕበረ ቍጠባዊ ፀገማት ዜፇትሑለ ኵነታት ምምችቻው፣ 

6. ኣብ ሞንጎ ኣባሊት ዜረኣዩ ኣተሓሳስባታት ተፀባይነት፣ ፅግዕተኝነትን ዜኣመሰለ ይ 

ኣዴሇይቲ ኣተሓሳስባታትን ብዕቱብ ክቃሇሱዎም ብምግባር ፅቡቕን ጠንካራን ክበሃሌ 

ዜኽእሌ ኣወዲዴባታት ብምምስራት ሰሪሖምን ተሓጋጊዝምን ተዯጋጊፍምን ባዕሌቶም 

ንክኽእለ ዴሉ ኵነታትን ባይታን ምምችቻው፣ 

7. ኣባሊት እዚ ማሕበር ኣብ እዋን ታሕጓስ ይኹን እዋን ሓን ወይ‟ዉን ኣብ እዋን 

ዜተፇሊሇዩ ዒይነታት ከጋጥሙ ዜኽእለ ሓዯጋታት እናተራኸቡ ታሕጓሶምን ሓኖምን 

ዜካፇለለ ኵነታት ምፌጣር፣ 

8. ኣባሊት እዚ ማሕበር እቶም ታሪኻዊ ቅያታትን ገዴሉታትን እዘ ብረታዊ ቃሌሲን 

ዒወታቱን ብዕሉ ክስነደ፣ ክፀሓፈን ካብ ወሇድ ናብ ወሇድ ብጉቡእ መንገዱ 

ክመሓሊሇፈን ፃዕሪታት ምግባር፣ 

9. እዚ ማሕበር ዜተፇሊሇዩ ማሕበረ ቍጠባዊ ፀገማት ኣባሊታ ንምፌታሕ ኽእሊ ፌሌፌሊት 

እቶት ብመፅናዕቲታትን ምርምራትን እናሇሇየት ናብ ተግባር ዜሽረፈለን ካብኡ እዉን 

ኣባሊት እዚ ማሕበር ተረባሕቲ ዜኾኑለን ባይታ ምምችቻው፣ 

10. እቶም ክብሪታት ምግዲሌ ካብ ወሇድ ናብ ወሇድ ብዜበሇፀ እናዯመቑን ዜያዲ 

እናተኾሌዐን ንክኸደን ከከም ኣዴሊዪነቱ እዉን እዋን ብዜጠሌቦም መሌክዐ 

ተመሓዪሾም ሕዙ‟ዉን ከም ቀዯም ኣብ ህንፀት ዛጋታትን ሌምዒት ሃገርን ዕዘዜ 

ኣበርክቶ ዜገብሩለ ባይታ ምምችቻው። 
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፮.፬ ኣወዲዴባታት እዚ ማሕበር 

 

 

 

„‟‟‟  

ቤት ምኽሪ ማሕበር ተጋዯሌቲ 

ህ.ወ.ሓ.ት 

ቦርዴ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት 

ዋና ፇፃሚ (ት) ስራሕ  

ኦዱተር ማሕበር 

ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት 

ሓሊፉ ቤት 

ፅሕፇት ማሕበር 

ተጋዯሌቲ 

ህ.ወ.ሓ.ት  

ቦርዴ ዝባታትን አ.አበባን 

ሓሊፉ ፇፃሚ ስራሕ 

ዝባታትን አዱስ 

አበባን 

ሓሊፉ ቤት ፅሕፇት ማሕበር ተጋዯሌቲ 

ህ.ወ.ሓ.ት ወረዲታትን ክፌሇ ከተማታትን 

ኣባሊት ኣባሊት ኣባሊት ኣባሊት 

ቲንክ ታንክ 
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፮.፭ ቀንዱ ክብሪታት እዚ ማሕበር (Core Values)  

ካብ እቶም እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዜተጣየሸትልም 

ዒበይቲን ቀንዱ ምኽኒያታትን እቱ ሓዯ፤ ክብሪ ተጋዲሊይን ተጋዴል ህዜቢ ትግራይን 

ብጉቡእ ተሰኒድም ክቕመጡ፣ ካብ ወሇድ ናብ ወሇድ ዜበሇፀ እናተኾለዐ ክመሓሊሇፈን 

ዜያዲ እናዯመቑ መፃኢ እዋናት ብጉቡእ ከብርሁን እዩ። ስሇዜኾነ‟ዉን ከም መጠን 

ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፤ ቀንዱ ክብሪታት እዚ ማሕበር እቶም 

ክብሪታት እቱ ተጋዲሊይ፣ እቱ ገዴሉን ምግዲሌን እዮም። ብመሰረት እዘይ ካብ እቶም 

ክዕቀቡን ክጉሌብቱን ሇዎም ክብሪታት ገሇ ዒሰርተ ክሌተ ዜኾኑ ቀንዱ ክብሪታት ከምዘ 

ዜስዕብ ተሰኒድም ኣሇዉ።  

1) ኣሇሻ ሓቂ፤ እቱ ሓዯን ቀንዱን ክብሪ እቱ ተጋዲሊይን ምግዲሌን ሓቂ ሒዜካ 

ምጉዒዜ፣ ንሓቂ ኢሌካ ምቅሊስ ምእንተ ሓቂ ሂወትካ ምኽፊሌ ዜብሌ እዩ። ከመየ 

ጋሉሌዮ ዜተባህሇ ፇሊስፊ ዜበል “ሓቂ እንተተረኺቡ ምርደኡ ኣፀጋሚ ኣይኮነን፤ 

እቱ ቀንዱ ፀገም ግን ሓቂ ዯሉኻ ንኽትረኽቦ ል ተዒብ እዩ”። ስሇዘይ ሓዯን 

ቀንዱን ዕማም እቱ ብረታዊ ቃሌሲ እዉን ኣሇሻ ሓቂ እዩ ነይሩ ምባሌ ይከኣሌ‟ዩ። 

እታ ብሌዐሌ መስዋእትነትን ምጕዲሌ ኣካሌን ጋህዱ ዜተገብረት ሓቂ ግን 

ክትዕቀብ ኣሇዋ፤ ይግበኣ ስሇኾነ። 

2) ዐምቆት ሇዎ ህዜባዉነት፤ ንኹለ ነገር ብዒይኒ ናይ ኣባሊት እዚ ማሕበርን ናይ 

ህዜቢን ሊቒ ጥቕሚ ምርኣይ፤ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 

ሕዙ‟ዉን ሌክዕ ከም‟ቱ ናይ ትማሉ ፖሉሲታት እንትትሕንፅፅ፣ ስትራተጂታት 

እንትተፅዴቕን መምርሒታት እንትተዉፅእን ማእኸሌ ገይራ እትሪኦ ጉዲይ ናይቲ 

ኣባሌን ኣብዜሓ ህዜቢን ረብሓን ምርግጋፅ ዜሇዒሇ ተጠቃምነት እዩ። ስሇዘይ፤ 

እንካብ‟ዙ መሰረታዊ ኵርናዕ እዘይ ዜመፅእ ዜኾነ ይኹን ቅኑዕን መትከሊዊ 

ሓሳባትን ብመን ይምፃእ ብመን ብየገዴስ እዚ ማሕበር ካብ ሌቢ ትዴግፍን 

ትሕብሕቦን፣ ካብ‟ዘይ ወፃኢ ንዜወፁ ወይ‟ዉን ምስ እዘ ሓሳብ እዘይ ዜፃብኡ 

ሓሳባትን መትከሊትን ዴማ ካብ ዜኾነ ይኹን ኩርናዕ ይበገሱ ኣይበገሱ ብየገዴስ 

ብፅንዒትን ብትረትን ትቃሇሶም። ስሇዘይ፤ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ 

ሓርነት ትግራይ፤ መሰረታዊ ጥቕምታትን ዴላታትን ኣባሌ እዚ ማሕበርን እቱ 
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ሓፊሽ ህዜቢን እናሇሇየትን ኣብ ዜኾነ ይኹን ዚዕባታት ምስ ኣባሊታን ህዜቢን 

እናተተየትን ንኹለ ነገር ቀንዱ መእሰሪኡ ምርግጋፅ ሊቒ ጥቕሚ ኣባሊትን እዚ 

ማሕበርን ህዜቢን ምዃኑ ብዕቱብ ኣሚና እናእመነት እትኸዴ ማሕበር እያ። 

3) ደሌደሌ ዒርሰ እምነት፤ እቱ ሓዯን ቀንዱን ክዕቀብ ዜግበኦ ክብሪ እዚ ማሕበር 

ሌዐሌን ደሌደሌን ዒርሰ እምነት ኣባሊት እዚ ማሕበር እዩ። ቅዴሚ ኵለ እዘ 

ከምዘይ ዒይነት ዒርሰ እምነት ካብ ሓቂ፣ ቅንዕናን ሇይቲን ቀትሪን ኢሌካ 

ምስራሕን እዩ ተፇጢሩ። ብኻሉእ ወገን ዴማ እቱ ደሌደሌ ዒርሰ እምነት እዉን 

ጥንኩር ፇተናታት ብምሕሊፌን ከም ወርቂ ብምፌታንን ስሇዜኾነ ክዕቀብ ዜግበኦ 

እዩ።  

4) ዐምቆት ሇዎ ዳሞክራሲያዊነት፤ እቲ ራብዒይ መሰረታዊ ክብሪ እዚ ማሕበር ኣብ 

ዳሞክራሲያዊን ሰብኣውን መሰሌ ህዜብታትን ውሌቀ ሰባትን ሇዋ ዐምቆትን 

ጥሌቀትን ሇዋ እምነት እዩ። ንሰባት ብምኽንያት ብሄራዊ መበቆልም፣ ሃይማኖታዊ 

እምነቶም፣ ርኦም፣ ናይ ሃፌቲ ዯረጀኦም፣ ፆታኦመን ሇዎም ስሌጣንን መዜነትን 

ፌሌሌይ ብይምግባር ኣብ ኩለ ጉዲያት ማዕረ ምዃኖም ኣሚና ትቃሇስን ተቃሌስን 

ማሕበር እያ፤ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት። እዚ ማሕበር ካብዘ መሰረታዊ ክብሪ 

እዘይ ተበጊሳ‟ዉን ኣንፃር ኩልም ናይ ፀቢብነት፣ ትምክሕቲ፣ ርኣውነት፣ ናይ 

ሃይማኖት ኣኽራርነትን ኣዴሌዎን ብትረት እናተቓሇሰት መፂኣ ሕዙ‟ዉን ከምኡ። 

ምስ‟ዘይ ጎኒ ንጎኒ እዚ ማሕበር፤ ዛጋታት ሓሳቦም ብነፃ ናይ ምግሊፅ፣ ናይ ምውዲብ፣ 

ክመርፁን ንክምረፁን ናይ ምግባርን ንመራሕቶም ናይ ምቁፅፃርን መሰሌ ከምሇዎም 

ብፅንዒት ትኣምን። ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት ብሄርን ብሄረሰባትን ባዕሌቶም 

ንባዕሌቶም ከመሓዴሩ፣ ብቛንቆኦም ክዲነዩን ክመሃሩን፣ ቋንቋኦም ባህልምን 

ታሪኾምን ከማዕብለ ከምሇዎም ብትረት ትኣምን ንተግባራዉነቶም እዉን ትቃሇስ።  

5) ኣፇሊሊያት ሓሳባት ብተን ተ ጥራሕን ክፌትሑ ምእማን፤ ማሕበር ተጋዯሌቲ 

ህ.ወ.ሓ.ት ኣብ ውሽጣ ንዜፌጠሩ ናይ ሓሳብ ፌሌሌያት ብዳሞክራሲያዊ ኣገባብን 

ብተን ብምፌታሕ፤ ኣብ ህዜቢ ዜሇዒለ ሕቶታት፣ ቅሬታታትን ርኢቶታትን እውን 

ከምኡ ብተመሳሳሉ መንገዱ ክፌትሑ ከምሇዎም ትኣምን ማሕበር እያ። እዚ 

ማሕበር፤ ኣፇሊሊያት እንትፌጠሩ ኮፌ ኢሌካ፣ ብትዕግስቲ ተመያይጥካ ናብ ሓዯ 

ኣተሓሳስባ ናይ ምምፃእ ባህሉ ክምዕብሌ ከምሇዎ ትኣምን።  
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6) ምኽባር መሰሊት ዉሌቀ ሰብን ማሕበረሰባዊ ጉጅሇን፤ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት 

ናይ ውሌቀ ሰብን ሕብረተሰባዊ ጉጅሇን መሰሊት ከይተነፃፀለን ከይተተኻኽኡን 

እናተመጋገቡን እቱ ሓዯ ነቱ ካሉእ እናኣጎሌበተን ክኸደ ዜግበኦም ጉዲያት ከምዜኾኑ 

ብፅኑዕ ትኣምን፣ ንተግባራዉነቶም እዉን ትነጥፌ።  

7) ፅንዒት ዕሊማን ተወፊይነትን፤ እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት ንዜተሰሇፇትለ ቅኑዕ 

ዕሇማ ብፅንዒት ክሳዕ መወዲእተኦም ጠጠው ትብሌ።  

8) ጥሌቀት ሇዎ ብፃያዊ ሓሌዮትን ምትሕግጋዜን፤ እዚ ማሕበር ኣብቲ ናይ 17 ዒመታት 

ነዊሕን መሪርን ዕጥቃዊ ቃሌሲ ኣብ ሞንጎ ተጋዲሊይ ህወሓት ዜነበረ ምትሕሌሊይን 

ምትሕግጋዜን ኣብ ህዜቢ ትግራይ‟ዉን ሉቑ ንክኣቱን ባህሉ ማሕበረሰብና ኮይኑ 

ንክቕፅሌን ብትረት እትወሳወስ ማሕበር እያ።  

9) ኣብ ክሉ ቀንዱ ዕሊማኻን መትከሌካን ኾይንካ ዜግበር ተዒፃፃፊይነት፤ ብዘሓት 

ኣካሊትን ትካሊትን ብምኽንያት ምሌውዋጥ ህለዊ ኵነታት ዒሇምና ብሇዎም 

ግትርነት ምኽኒያት ምስ እቱ ይተርፌ ሇዉጢ ንባዕሌቶም ምትዕርራይን 

ምምዕርራይን ኣብዩዎም ወዱቖምን ካብ ዉዴዴር ወፃኢ ኮይኖም ተሪፍምን እዮም። 

ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ግን፤ በቢእዋኑ ዜኒሀ ዒሇማዊ፣ 

ኣህጉራዊ፣ ዝባዊን ሃገራዊን ኩነታት ብትኽክሌ ትግምግም፣ እቶም ግዴን ይተርፈ 

ሇዉጢታት ኣቐዱማ ትእምቶም፤ መትከሊ እንተይሇቐቐት ንባዕሊ ትመዒራረ።  

10) ካብ ጉዴሇትካን ጉዴሇት ካሌኦትን ቀፃሌነት ብሇዎ ከይዱ ምምሃር፤ ማሕበር 

ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት ባዕሊ ንባዕሊ ኣብ ዴኽመታ ኣዴሂባ ብይንሕሲያ ብምግምጋምን 

ብምንቕቓፌን ካብ ጉዴሇታ ተማሂራ ብዜበሇፀ ንቕዴሚት እትምርሽ ማሕበር እያ። 

ብተመሳሳሉ መንገዱ እዚ ማሕበር፤ ናይ ህዜቢ ርኢቶታት፣ ነቐፋታታትን 

ብምቕባሌን ካሌኦት ተመሳሳሉ ማሕበራት ዜኸደዎ ክያድታት ብምግምጋምን ካብ 

ጉዴሇት ካሌኦት‟ዉን ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ እያ ትመሃር። እዚ ማሕበር ንሕዙ 

ይኹን ንቐፃሉ ካብ ኩነታትካን ተግባራትካን እናተምሃርካ ንህዜቢ እናዲመፅካን 

ምስኩነታት ምሌዋጥን ናይ ተምሃራይነት መንገዱ ሒዜካ ናይ ምጉዒዜን ክብሪ 

ተጠናኺሩ ክቕፅሌን ናብ ወሇድታት ክመሓሊሇፌ ዜግበኦን ክብሪ ተጋዲሊይ ህወሓትን 

እቱ ምግዲሌን እዩ ኢሊ ስሇትኣምን ብዕቱብ ትትግብሮ። 

11) ንኹልም ዴሕረታት ብፅንዒት ምቅሊስ፤ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሇው ዜተፇሊሇዩ ዴሑራት 

ኣተሓሳስባታት ሓዯጋታቱ ከምዜኾኑ ፇሉጡ ነዝም ዴሑራት ኣተሓሳስባታት ዯረጃ 
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ብዯረጃ ጉጉይነቶም ብምርዲእ ብሓዴሽ ዱሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባታት ናይ ምቕራፅ 

ዕሇማ ሒዚ ዜተበገሰት ማሕበር እያ፤ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይ።  ካብቶም ክጥቀሱ ዜኽእለ ከም ብዯሆታት ዜተቐመጡን ብቀፃሌነት እዉን 

እዚ ማሕበር ተሪራ ክትቃሇሶም ሇዋ ገሉኦም ንምጥቃስ ዜኣክሌ፤ ከም ትምክሕቲ፣ 

ፀቢብነት፣ ከባቢያዊነትን ዜበለ ኣተሓሳስባታት፣ ናይ ብሄራውን ፆታውን ትምክሕቲ 

ኣተሓሳስባታት ናይ ፀረ ዱሞክራሲ ኣተሓሳስባታትን ምጥቃስ ይከኣሌ‟ዩ።  

12)  ምዉናን ሳይንሳዊ ስሌቲታት ቃሌሲ፤ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይ ነቱ በቢእዋኑ ዜህለ ዒሇማዊ፣ ኣህጉራዊ፣ ዝባዊ፣ ሃገራዊን ክሌሊዊን ኵነታት 

ኣብ ፅፈፌን ፅፁይን መረዲእታታት ተመስሪታ ብብቕዒት ምስ ገምገመት፤ እቱ 

ክትክተል ሇዋ ኣገባብ እዋናዊ ስሌቲ ቃሌሲ እዉን ብኡኡ ይቃነ። እዘ ኣገባባትን 

ኣካይዲታትን እዘይ ኣብ‟ቱ እዋን ብረታዊ ቃሌሲ እዉን ናብ ዒወት ብቀዏናን 

ብተግባር ዜተፇተነን ስሇዜኾነ ብጉቡእ መንገዱ ክዕቀብ እዩ ዜግበኦ።  

፮.፮  ቀንዱ መትከሊት እዚ ማሕበር 

እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት ብዜምሌከቶም ኣካሊት ኣመራርሓ እዘ ማሕበር 

ፀዱቑ ኣብ ዜትግበረለ እዋን እዚ ማሕበር ከም መጠን ነፃ ማሕበር ጥራሕ እንተይኮነስ 

ብፌሊይ ኸዒ ከም መጠን ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እን ዜስዕባ 

ሸሞንተ መትከሊት ተኸቲሊ እያ ስራሕታ ክተሳሌጥን ክተሳሌጥ እዉን ሇዋን። 

1. ኩለ ዕሇታዊ ስራሕቲን ዜዉገን ዕዮታትን ብመሰረት ዜፀዯቐ ሕጊ፣ ዯምቢን 

መምርሒን ተኸቲሌካ ጥራሕ ምስራሕ። 

2. ኣብ ሞንጎ ኣባሊት እዚ ማሕበር ማዕረ ተሳታፌነትን ተረባሕነትን ኣረጋጊፅካ 

ምጕዜ፣ 

3. ናይ‟ዚ ማሕበር ዕሊማታት ንምስኻዕ ምስ መንግስታዊን ይመንግስታዊን ኣካሊት፣ 

ዉሌቀ ሰባት፣ ማሕበራትን ትካሊትን ብምትሕብባር ምስራሕ፣ 

4. ኣሳታፊይነት፣ ሌዕሌና ሕጊ፣ ተሓታትነትን ግሌፅነትን ክረጋገፅ ብምግባር ሰናይ 

ምምሕዲር ክዒስሌ ምግባር፣ 
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5. ዜተፇሊሇዩ ፀጋታትን ሃፌተገነታትን እዚ ማሕበር ብጉቡእ ምምሕዲርን ብትሌሚ 

ምጥቃምን፤ ብመሰረት ኣንፇታትን ዉሳነታትን ቦርዴን ሓፇሻዊ ጉባኤን እዚ 

ማሕበር ይትግበሩ ምህሊዎም እዉን ምርግጋፅ፣ 

6. ቀፃሌነት ዕቤት እዚ ማሕበር ንምርግጋፅ ብዜዒሇመ መሌኩዐ ምስ ሰብ የእትወኒ 

በሃሌቲን መዲርግቲ ኣካሊትን ብምዃን ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ሓቢርካ ናይ 

ትሌሚ ምዉፃእ፣ ሓቢርካ ምትግባር፣ ምክትታሌን ምግምጋምን ባህሉን ስራሕቲን 

ክዒቢ ምግባር፣ 

7. ዕሇታዊ ስራሕቲ እዚ ማሕበር ኣብ ዜዉገኑለ እዋናት ብዉሌቀ ይኹን ብእኩብ 

ሓሊፌነት ናይ ምዉሳዴ ባህሉ ክዒቢ ምግባር፣ 

8. ንምስኻዕ ራእይ፣ ሌኡኽቶታትን ዕሊማታትን እዚ ማሕበር ሙለእ ይጎዯል 

ዉፌዩነት ቀዲማይ ብርኪ ሰብ የእትወኒ እዩ በሃሌቲ (ኣካሊት ኣመራርሓ፣ 

ሰራሕተኛታትን ኣባሊትን እዚ ማሕበር) ክረጋገፅ ምግባር። 
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፯፤ ስትራተጂካዊ ዕሊማታት፣ ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታትን 

ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታትን 

ኣብ‟ዘ ምዕራፌ እዘይ ዒሰርተ ስትራተጂካዊ ዕሊማታት፣ ብዘሓት ንኡሳት ዕሊማታት፣ 

እዝም ዕሊማታት ዜፌፀሙለ ስትራተጂታት፣ ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታትን ካብ እቶም 

ዜተወገኑ ዕዮታት ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታትን ሓዯ ብሓዯ ቀሪቦም ኣሇዉ።  

፯.፩ ቀዲማይ ስትራተጂካዊ ዕሊማ፤ ምርግጋፅ ኩሇመዲያዊ 

ተሳትፍ ኣባሊት 

ቀንዱ ፀጋታትን መተካእታ ይብለ ሃፌቲን እዚ ማሕበር ዉህለሌ ዒቕሚ (ብፌሌጠትን 

ክእሇትን)፣ ሌዐሌ ተሞክሮን ይነፅፌ ህዜባዊነትን ዜተሓንገጡ እዝም ኣባሊት እዚ ማሕበር 

እዮም። ስሇዘይ እዚ ማሕበር ካብ እዋን ናብ እዋን ብዜበሇፀ እናጎሌበተት፣ እናገበሇትን 

እናማዕበሇትን ንክትኸዴ እቱ ሓዯን ቀንዱን ክግበር ሇዎ ሙለእ ይጎዯል ተሳታፉነት 

ኣባሊት ክረጋገፅ ምግባር እዩ። ተሳትፍ ኣባሊት እዚ ማሕበር ሊቕነትን ቀፃሌነትን ብሇዎ 

መሌኩዐ ንክዒቢ ዴማ እን ዜስዕባ ስትራተጂታት ተኸቲሌካ ምስራሕ ኣገዲሲ እዩ። 

፯.፩.፩ ምዕባይ ዒቕሚ ኣካሊት ኣመራርሓ  

ተሳትፍ ኣባሊት፣ ሰብ ይብፀሐኒ እዩ በሃሌቲን መዲርግቲ ኣካሊትን ንኽረጋገፅ ግዯ ኣብ በቢ 

ብርኩ ዜርከቡ ኣካሊት ኣመራርሓን ኣባሊት መሪሕነትን ሌዐሌ ምዃኑ ይፌሇጥ። 

ስሇዜኾነ‟ዉን ኩሇመዲያዊ ዒቕሚ (ብክእሇት፣ ፌሌጠትን ኣረኣእያን) ኣብ በቢ ብርኩ 

ዜርከቡ ኣካሊት ኣመራርሓ ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ክዒቢ ይግባእ። እዘ ከይዱ ምዕባይ 

ዒቕሚ ብዜተፇሊሇዩ ኣገባባት ዜዉገን ኮይኑ ብስሩዕን ይስሩዕን ዜወሃቡ ዜተፇሊሇየ ብርኪ 

ሇዎም ትምህርቲታትን ስሌጠናታትን እዉን ሌዐሌ ግዯ ክህለዎም እዩ። እዘይ ክዉን 

ንምግባር እዉን እዝም ቀፂልም ዜርከቡ ዕዮታት ክዉገኑ ኣሇዎም። 

፯.፩.፩.፩ ክዉገኑ ዜግበኦም ዜርዜር ዕዮታት 

 ናብ ኣመራርሓ እዘ ማሕበር ዜመፁ ኣባሊት ክንዱ ዜከኣሌ እቶም ዜሓሸ ዒቕሚ 

ንክኾኑ ምፅዒር፣ 
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 ሕዴሕዴ ኣካሌን ኣባሌን ኣመራርሓ ዒቕሙ ናይ ምህናፅ ሓሊፌነት ብቐንደ ናይ 

ባዕለ ወይ‟ዉን ናይ እቱ ዉሌቀሰብ ምዃኑ ተረዱኡ ብምንባብን ካሌኦት ኣገባባትን 

ዜሃንፀለ መንገዱታት ምምችቻው፣  

 በቢእዋኑ ክፌተታት ዒቕሚ ኣካሊት ኣመራርሓ ኣብ ምምሊእ ዴሀበ ስሌጠናታት 

ምሃብ፣ 

 ቅንዕና እቱ ሓዯን ኣገዲሲን ባህረ ኣካሊት ኣመራርሓ ክኾን ስሇሇዎ እሞ ቅንዕና 

ዴማ ናይ ተፇጥሮ ጉዲይ ጥራሕ ይኮነስ ብስሌጠናታት‟ዉን ስሇዜርከብ፣ ንኣካሊት 

ኣመራርሓ ብዚዕባ ቅንዕና ስሌጠናታት መሃብ፣ 

 ኣብ‟ዚ ማሕበር ከጋጥሙ ዜኽእለ ምንጪታት ፀገም ሰናይ ምምሕዲርን ኣካብነት 

ክራይን ብዕሉ ክሌሇዩ ብምግባር እቱ መሪሕነት ነዙኦም ብገነኦም ክከሊኸሇለ 

ብቕዒት ከጥሪ ምግባር፣ 

 እቱ ኣካሌ ኣመራርሓ እቶም ክብሪታት እቱ ማሕበር መርኣያ ኾይኑ ክትግብሮም 

ስሇሇዎ ኣብኡ ኣዴሂብካ ቀፃሌነት ሇዎ ስሌጠናታትን ስራሕቲ ምዕባይ ዒቕሚን 

ክወሃብ ምግባር፣ 

 ዜኾነ ይኹን ኣባሌ እዚ ማሕበር ኣነ‟ዉን መሪሕ እየ ኢለ ክኣምንን ክፌተት 

ኣመራርሓ ኣብ ዜህሌወለ እዋን ተኪኡ ክሰርሕን ኽእል ዒቕሚ ብስሌጠናታት 

ከጥሪ ምግባር፣ 

 ፯.፩.፩.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት እን ዜተወገና ዕዮታት 

 ናብ ኣመራርሓ እዘ ማሕበር ዜመፁ ኣባሊት ዜሓሸ ዒቕሚ ሇዎም ምግባር 

ተኻኢለ ኣል፣ 

 ሕዴሕዴ ኣካሌን ኣባሌን ኣመራርሓ ዒቕሙ ናይ ምህናፅ ሓሊፌነት ብቐንደ ናይ 

ባዕለ እቱ ዉሌቀሰብ ምዃኑ ተረዱኡን ተገንዙቡን ተግባራዊ ምንቅስቓሳት ተገይሩ 

ኣል፣  

 በቢእዋኑ ክፌተታት ዒቕሚ ኣካሊት ኣመራርሓ ኣብ ምምሊእ ዴሀበ ስሌጠናታት 

ክወሃብ ስሇዜተገብረ ዜነበሩ ክፌተታት ክዴፇኑ ተገይሩ ኣል፣ 

 ኣካሊት ኣመራርሓ ብዜተዋህበ ስሌጠና መሰረት ቅንዕና ክሊበሱ ተገይሩ ኣል፣ 
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 ኣብ‟ዚ ማሕበር ከጋጥሙ ዜኽእለ ምንጪታት ፀገም ሰናይ ምምሕዲርን ኣካብነት 

ክራይን ብዕሉ ክሌሇዩ ተገይሩ ኣል፣ 

 ኣካሊት ኣመራርሓ ክብሪታት እቱ ማሕበር መርኣያ ኾይኖም ክትግብሩዎም ተገይሩ 

ኣል፣  

 ዜኾነ ይኹን ኣባሌ እዚ ማሕበር ኣነ‟ዉን መሪሕ እየ ኢለ ክኣምንን ክፌተት 

ኣመራርሓ ኣብ ዜህለወለ እዋን ተኪኡ ክሰርሕን ኽእል ዒቕሚ ብስሌጠናታት 

ኣጥርዩ ኣል፣ 

፯.፩.፪ ቀፃሌነት ሇዎ ህንፀት ዒቕሚ ኣባሊት ምክያዴ   

ቀፃሌነት ሇዎ ተሳትፍ ኣባሊት ካብ ቀፃሌነት ሇዎ ከይዱ ህንፀት ኣባሊት ወፃኢ ክረጋገፅ 

ኣይከኣሌን፣ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣይሕሰብን‟ዉን። ኣብ‟ዘ መዲይ እዘይ  ህንፀት ዒቕሚ 

ኣባሊት እንትበሃሌ ኣባሊት ማሕበር ብፌሌጠት፣ ክእሇትን ኣረኣእያን ዜበሇፁ ኮይኖም 

ኣሇዉ ማሇት ምዃኑ ርደእ ኮይኑ እዙኣቶም ሕዴሕድም‟ዉን ነናይ ገዚእ ርእሶም ሜሊታት 

ኣተሃናንፃ ስሇሇዎም እን ዜስዕባ ዕዮታት ክዉገና እየን።  

፯.፩.፪.፩ ክዉገኑ ዜግበኦም ዜርዜር ዕዮታት 

 ኣባሊትን ኣብ በቢብርኩ ዜርከቡ ኣካሊት ኣመራርሓን ኣብ ህለዊ  ኵነታት ዒሇምና፣ 

ኣህጉርና፣ ዝባና፣ ሃገርናን ክሌሌናን ሰሙናዊን ወርሓዊን ተ ምክያዴ፣ 

 ሓዯሽቲን ይንቡር ተርእዮታትን  ኵነታት ዒሇምና፣ ኣህጉርና፣ ዝባናን ሃገርናን 

(እንተጋጥሙ) ኣባሊትን ኣብ በቢብርኩ ዜርከቡ ኣካሊት ኣመራርሓታትን ብዜርዜር 

ክዜትዩልምን እንተተኻኢለ‟ዉን ኣብ ሓበራዊ ምርዴዲእ ክብፃሕን ክግበር እዩ። 

 ኣባሊትን ኣብ በቢብርኩ ዜርከቡ ኣካሊት ኣመራርሓን ኣብ ዜኾነ ይኹን ኵርናዒት 

ዒሇምና ብሓፇሻ ብፌሊይ ዴማ ኣብ ኣህጉርና፣ ዝባናን ሃገርናን ጋጠሙ ይንቡር 

ዜዒይነቶም ፀገማት (ኣብ ጋጥሙለ እዋን) ዜርዜር መንቀሉታቶምን 

መበገሲታቶምን እቶም ፀገማት ብምዴህሳስን ቀንዱ ምኽኒያታት እቶም ፀገማት 

ብምሌሊይን መማረፂ መፌትሒ ሓሳባት ኣፌርዮም ኣብ‟ተን ቀንዱ ፌታሓት እቱ 

ፀገም ዜበለወን ትዮም ብምርዴዲእ ኣብ መዯምዯምታታት ክበፅሑ እዮም፣ 
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 ካብ ዜረኣዩ ገሇ ምሌክታት ብምብጋስ ኣብ ቀፃሉ እዋናት ኣብ ዜኾነ ይኹን 

ኵርናዒት ዒሇምና ብፌሊይ ዴማ ኣብ ዝባና ኣብ ነዊሕ፣ ማእኸሊይን ሓፂር እዋናትን 

ከጋጥሙ ዜኽእለ ፀገማት፣ መጠን ግዜፇት እቶም ፀገማት፣ በዘ ፀገም እዘይ 

ክጥቅዐ ዜኽእለ ክፊሌ ማሕበረሰብን ብዜምሌከት ይዚተዩ፣ ኣብ መዯምዯምታታት 

ይበፅሑ፣ መዯምዯምተኦም ዴማ ብፅሑፌ ሰኒድም ናብ ዜምሌከቶ ኣካሌ ምብፅሑ 

የረጋግፁ፣ 

 ነቶም ሌዕሌ ክብሌ ዜተነፀሩ ፀገማት ሓዯ ብሓዯን ብእርይ ቁፅርን ዜርዜር መንቀሉ 

እዝም ፀገማት ኣሇሉኻ ዜርዜር ሓሳባት መፌትሒ (ብክብዯቶም ቅዯም ሰዒብ) 

ተትዩልም ብፅሑፌ ክስነደ ክግበር እዩ። 

 ብተመሳሳሉ መንገዱ ካብ ዜረኣዩ ገሇ ምሌክታት ብምብጋስ ኣብ ቀፃሉ እዋናት ኣብ 

ዜኾነ ይኹን ኵርናዒት ዒሇምና ብፌሊይ ዴማ ኣብ ዝባና ኣብ ነዊሕ፣ ማእኸሊይን 

ሓፂር እዋናትን ከጋጥሙ ዜኽእለ ክንጥቀመልም ዜግበኣና ፅቡቕ ኣጋጣሚታት 

ክዴህሰሱ፣ ክዜተየልምን ክስነደን ምግባር፤ በዘ ፅቡቕ ኣጋጣሚ እዘይ ክርቡሑ 

ዜኽእለ ክፊሌ ማሕበረሰብን ብዜምሌከት ይዚተዩ፣ ኣብ መዯምዯምታታት 

ይበፅሑ፣ መዯምዯምተኦም ዴማ ብፅሑፌ ሰኒድም ናብ ዜምሌከቶ ኣካሌ ምብፅሑ 

የረጋግፁ፣ 

 ነቶም ሌዕሌ ክብሌ ዜተነፀሩ ፅቡቕ ኣጋጣሚታት ሓዯ ብሓዯን ብእርይ ቁፅርን 

ዜርዜር ኣሇሉኻ እቱ ኣጋጣሚ እንተይተጠቐምናልም ከየምሌጡ መን እንታይ 

ክገብር ከምሇዎ (ብክብዯቶም ቅዯም ሰዒብ) ተትዩልም ብፅሑፌ ክስነደ ክግበር 

እዩ። 

 ኣብ ክሉ እቱ ሌዕሌ ክብሌ ዜተርረ ከጋጥም ዜኽእሌ ብዯሆታትን ፅቡቕ 

ኣጋጣሚታትን ግዯ እዚ ማሕበር እንታይ ክኾን ከምዜግበኦ ብዜርዜር ሰኒዴካ 

ምቕማጥን ዴሉ ቅዴመ ምዴሊዋት ኩለ ምግባርን። 

 “ሰሊም ሌሳን ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ” ዜብሌ ዯረጁኡ 

ዜሓሇወ ጋዛጣ በቢወርሑ፣ ፅሬቱን ፅፇቱን ዜሓሇወ መፅሄት ዴማ በቢሰሇስተ 

ወርሑ እናተሓተመ ናብ ኵለ ኣባሌ እዚ ማሕበርን ዜምሌከቶም ሰብ የእትወኒ 

በሃሌቲ ትካሊትን መዲርግቲ ኣካሊትን ክበፅሕ ምግባርን ብዴህረ ገፃት ክሌቀቕ 

ምግባርን። 
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፯.፩.፪ .፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት እን ዜተወገና ዕዮታት 

 ኣባሊትን ኣብ በቢብርኩ ዜርከቡ ኣካሊት ኣመራርሓን ኣብ ህለዊ  ኵነታት ዒሇምና፣ 

ኣህጉርና፣ ዝባና፣ ሃገርናን ክሌሌናን ሰሙናዊን ወርሓዊን ተ ከካይደ ተገይሩ ኣብ 

ምርዴዲእ ክብፃሕ ተገይሩ ኣል፣ 

 ሓዯሽቲን ይንቡር ተርእዮታትን  ኵነታት ዒሇምና፣ ኣህጉርና፣ ዝባናን ሃገርናን 

(እንተጋጥሙ) ኣባሊትን ኣብ በቢብርኩ ዜርከቡ ኣካሊት ኣመራርሓታትን ብዜርዜር 

ክዜትዩልምን እንተተኻኢለ‟ዉን ኣብ ሓበራዊ ምርዴዲእ ክብፃሕ ተገይሩ ኣል። 

 ኣባሊትን ኣብ በቢብርኩ ዜርከቡ ኣካሊት ኣመራርሓን ኣብ ዜኾነ ይኹን ኵርናዒት 

ዒሇምና ብሓፇሻ ብፌሊይ ዴማ ኣብ ኣህጉርና፣ ዝባናን ሃገርናን ጋጠሙ ይንቡር 

ዜዒይነቶም ፀገማት (ኣብ ጋጥሙለ እዋን) ዜርዜር መንቀሉታቶምን 

መበገሲታቶምን እቶም ፀገማት ብምዴህሳስን ቀንዱ ምኽኒያታት እቶም ፀገማት 

ብምሌሊይን መማረፂ መፌትሒ ሓሳባት ኣፌርዮም ኣብ‟ተን ቀንዱ ፌታሓት እቱ 

ፀገም ዜበለወን ትዮም ብምርዴዲእ ኣብ መዯምዯምታታት ክብፃሕ ተገይሩ ኣል፣ 

 ካብ ዜረኣዩ ገሇ ምሌክታት ብምብጋስ ኣብ ቀፃሉ እዋናት ኣብ ዜኾነ ይኹን 

ኵርናዒት ዒሇምና ብፌሊይ ዴማ ኣብ ዝባና ኣብ ነዊሕ፣ ማእኸሊይን ሓፂር እዋናትን 

ከጋጥሙ ዜኽእለ ፀገማት፣ መጠን ግዜፇት እቶም ፀገማት፣ በዘ ፀገም እዘይ 

ክጥቅዐ ዜኽእለ ክፊሌ ማሕበረሰብን ብዜምሌከት ይዚተዩ፣ ኣብ መዯምዯምታታት 

ይበፅሑ፣ መዯምዯምተኦም ዴማ ብፅሑፌ ሰኒድም ናብ ዜምሌከቶ ኣካሌ ምብፅሑ 

ተረጋጊፁ ኣል፣ 

 ነቶም ሌዕሌ ክብሌ ዜተነፀሩ ፀገማት ሓዯ ብሓዯን ብእርይ ቁፅርን ዜርዜር መንቀሉ 

እዝም ፀገማት ኣሇሉኻ ዜርዜር ሓሳባት መፌትሒ (ብክብዯቶም ቅዯም ሰዒብ) 

ተትዩልም ብፅሑፌ ክስነደ ተገይሩ እዩ። 

 ካብ ዜረኣዩ ገሇ ምሌክታት ብምብጋስ ኣብ ቀፃሉ እዋናት ኣብ ዜኾነ ይኹን 

ኵርናዒት ዒሇምና ብፌሊይ ዴማ ኣብ ዝባና ኣብ ነዊሕ፣ ማእኸሊይን ሓፂር እዋናትን 

ከጋጥሙ ዜኽእለ ክንጥቀመልም ዜግበኣና ፅቡቕ ኣጋጣሚታት ክዴህሰሱ፣ 

ክዜተየልምን ክስነደን ምግባር፤ በዘ ፅቡቕ ኣጋጣሚ እዘይ ክርቡሑ ዜኽእለ 

ክፊሌ ማሕበረሰብን ብዜምሌከት ይዚተዩ፣ ኣብ መዯምዯምታታት በፂሖም 
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ተገይሩ፣ መዯምዯምተኦም ዴማ ብፅሑፌ ተሰኒድም ናብ ዜምሌከቶ ኣካሌ ምብፅሑ 

ተረጋጊፁ ኣል፣ 

 ነቶም ሌዕሌ ክብሌ ዜተነፀሩ ፅቡቕ ኣጋጣሚታት ሓዯ ብሓዯን ብእርይ ቁፅርን 

ዜርዜር ኣሇሉኻ እቱ ኣጋጣሚ እንተይተጠቐምናልም ከየምሌጡ መን እንታይ 

ክገብር ከምሇዎ (ብክብዯቶም ቅዯም ሰዒብ) ተትዩልም ብፅሑፌ ክስነደ ተገይሩ 

ኣል። 

 ኣብ ክሉ እቱ ሌዕሌ ክብሌ ዜተርረ ከጋጥም ዜኽእሌ ብዯሆታትን ፅቡቕ 

ኣጋጣሚታትን ግዯ እዚ ማሕበር እንታይ ክኾን ከምዜግበኦ ብዜርዜር ተሰኒደ 

ተቐሚጡ ኣል፣ ሰኒዴካ እዉን ተቐሚጡ ኣል፣ ዴሉ ቅዴመ ምዴሊዋት እዉን 

ኩለ ተገይሩ ኣል። 

 “ሰሊም ሌሳን ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ” ዜብሌ ዯረጁኡ 

ዜሓሇወ ጋዛጣ በቢወርሑ፣ ፅሬቱን ፅፇቱን ዜሓሇወ መፅሄት ዴማ በቢሰሇስተ 

ወርሑ እናተሓተመ ናብ ኵለ ኣባሌ እዚ ማሕበርን ዜምሌከቶም ሰብ የእትወኒ 

በሃሌቲ ትካሊትን መዲርግቲ ኣካሊትን ክበፅሕ ተገይሩ ኣል፣ ብዴህረ ገፃት ክሌቀቕ 

እዉን ተገይሩ ኣል። 

፯.፩.፫ ምስፊን ግሌፅነትን ተሓታትነትን   

ሓዯ ኣካሌ ኣመራርሓ ስራሕቱ ኩልም (ሓዯ ብሓዯ) ብግሌፅነትን ተሓታትነት ብረጋገፀ 

መሌኩዐን እንተይወጊኑ ተሳትፍ ኣባሊት እዚ ማሕበርን ሰብ ይብፀሐና እዩ በሃሌቲ 

ከረጋግፅ ኣዜዩ ክዕቅቦ ምዃኑ ኣየጠራጥርን። ብመሰረት እዘይ‟ዉን ምእንታን ምርግጋፅ 

ግሌፅነትን ምስፊን ተሓታትነትን እን ዜስዕባ ዕዮታት ክዉገና እየን። 

፯.፩.፫.፩ ክዉገኑ ዜግበኦም ዜርዜር ዕዮታት 

 ብዚዕባ ኣዴሊዪነትን ኣገዲስነትን ኣገባብ ኣፇፃፅማ ግሌፅነትን ተሓታታይነትን 

ቀፀሌቲ ተታት ምክያዴን ስሌጠናታት መሃብን፣  

  ሕዴሕዴ ኣባሌ እዚ ማሕበር ምርግጋፅ ግሌፅነትን ምስፊን ተሓታትነትን ካብ 

ዉሌቀ ምንቅስቓስ ከምዜጅምር ኣብ ሙለእ ኣባሊት እዚ ማሕበር ምርዴዲእ 

ምፌጣር፣ 
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 ኣብ ከይዱ ዕሇታዊ ምንቅስቓሳትን ዉራያትን ጋጥም ምጕዲሌ ግሌፅነትን ሕፅረት 

ተሓታትነትን ብይ ወዒሌ ሕዯር እናተፇትሐ ክኸዴ ምግባር፣ እዘይ ዜረጋገፀለ 

መስርሕ እዉን ምዜርጋሕ፣ 

 ብዚዕባ ኣብ በቢ ዯረጁኡ ል ኣካሌ ምምሕዲር እዚ ማሕበር ንዒማዊሌ ክህቦም 

ዜግባእ ግሌጋልታት ዜምሌከት ግሌፂ ዜኾነ መምርሒታትን ሰነዲትን ክዲልን 

ንዒማዊሌ ክበፅሕን ምግባር፣ 

 ጉዲይ ሰናይ ምምሕዲር በቢ እዋኑ ኣብ ዜተፇሊሇዩ ኣኼባታትን ምይይጣትን እዘ 

ማሕበር ከም ኣጀንዲ እናተታሕ ክዜተየለን ኣብ ምርዴዲእ ክብፀሐለን ምግባር፣ 

 ጉዲይ ምስፊን ሰናይ ምምሕዲር በቢእዋኑ ምግምጋም፣ ሇዉ ምዕባሇታት 

ምርኣይን ዜጎዴለ ጉዲያት እንትህለዎ ክምሊእ ምግባር። 

፯.፩.፫.፪ ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት 

 ብዚዕባ ኣዴሊዪነትን ኣገዲስነትን ኣገባብ ኣፇፃፅማ ግሌፅነትን ተሓታታይነትን 

ቀፀሌቲ ተታት ተኻይድምን ስሌጠናታት ተዋሂቦምን ኣሇዉ፣  

  ሕዴሕዴ ኣባሌ እዚ ማሕበር ምርግጋፅ ግሌፅነትን ምስፊን ተሓታትነትን ካብ 

ዉሌቀ ምንቅስቓስ ከምዜጅምር ኣብ ሙለእ ኣባሊት እዚ ማሕበር ምርዴዲእ በፂሑ 

ኣል፣ 

 ኣብ ከይዱ ዕሇታዊ ምንቅስቓሳትን ዉራያትን ጋጥም ምጕዲሌ ግሌፅነትን ሕፅረት 

ተሓታትነትን ብይ ወዒሌ ሕዯር እናተፇትሐ ክኸዴ ተገይሩ ኣል፣ እዘይ 

ዜረጋገፀለ መስርሕ እዉን ተርጊሑ ኣል፣ 

 ብዚዕባ ኣብ በቢ ዯረጁኡ ል ኣካሌ ምምሕዲር እዚ ማሕበር ንዒማዊሌ ክህቦም 

ዜግባእ ግሌጋልታት ዜምሌከት ግሌፂ ዜኾነ መምርሒታትን ሰነዲትን ክዲልን 

ንዒማዊሌ ክበፅሕን ተገይሩ ኣል፣ 

 ጉዲይ ሰናይ ምምሕዲር በቢ እዋኑ ኣብ ዜተፇሊሇዩ ኣኼባታትን ምይይጣትን እዘ 

ማሕበር ከም ኣጀንዲ እናተታሕ ክዜተየለን ኣብ ምርዴዲእ ክብፀሐለን ተገይሩ 

ኣል፣ 

 ጉዲይ ምስፊን ሰናይ ምምሕዲር በቢእዋኑ ተገምጊሙ ኣል፣ ሇዉ ምዕባሇታት 

ብምርኣይን ዜጎዴለ ጉዲያት ክምለኡን ተገይሩ ኣል። 
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፯.፩.፬ ምግፊሕ ብለፃት ተሞክሮታት   

ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት ብመሰረት እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ናብ ተግባራዊ 

ምዉስዋሳት ኣትያ ዒወታት ምምዜጋብ እንትትጅምር ብፌሊይ ኣሳታፉነት ብዜምሌከት 

በቢ ቦቱኡን በቢ ከባቢኡን ዜተፇሊሇዩ ብለፃት ተሞክሮታት ክረአዩ እዮም፤ ብጉቡእ ዴማ 

ክጋፌሑ ይግበኦም። ብመሰረት እዘይ እዝም ዜስዕቡ ስራሕቲ ክዉገኑ እዮም። 

፯.፩.፬.፩ ክዉገኑ ዜግበኦም ዜርዜር ዕዮታት 

 በቢ ብርኪ ምምሕዲሩ ኣሳታፉነት ብዜምሌከት ትፅቢት ዜግበረልም ስራሕቲ ክንፀሩ 

ምግባር፣ 

 ብመሰረት እቱ ዜተቐመጠ መመኒታት በቢእዋኑ ዜረአዩ ብለፃት ተሞክሮታት 

ክሌሇዩ ምግባር፣ 

 ኣባሊት እዘ ማሕበርን በቢ ብርኩ ሇዉ ኣካሊት ኣመራርሓን ካብ‟ቶም ብለፃት 

ተሞክሮታት ትምህርቲን ሌምዱን ክቐስሙ ምግባር፣ 

 እዝም ብለፃት ተሞክሮታት እኹሌን ብቑዕን ሽፊን ሚዴያ ክረኽቡ ምግባር፣ 

 ሰሊም ሌሳን ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት ኩለሻዕ ሓዯ ዒምዱ ትሕዜቱኡ ብዚዕባ 

ክጋፈሑ ሇዎም ብለፃት ተሞክሮታት ክኾን ምግባር 

 ንሰብ ብለፃት ተሞክሮን ብለፃት ፌፃመታትን ዜተባብዐለን ዜሽሇሙለን መስርሕ 

ሓንፂፅካን ኣፅዱቕካን ክተባብዐ ምግባር። 

፯.፩.፬.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት 

 በቢ ብርኪ ምምሕዲሩ ኣሳታፉነት ብዜምሌከት ትፅቢት ዜግበረልም ስራሕቲ ተነፂሩ 

ኣል፣ 

 ብመሰረት እቱ ዜተቐመጠ መመኒታት በቢእዋኑ ዜረአዩ ብለፃት ተሞክሮታት 

ክሌሇዩ ተገይሮም ኣሇዉ፣ 

 ኣባሊት እዘ ማሕበርን በቢ ብርኩ ሇዉ ኣካሊት ኣመራርሓን ካብ‟ቶም ብለፃት 

ተሞክሮታት ትምህርቲን ሌምዱን ክቐስሙ ተገይሩ ኣል፣ 

 እዝም ብለፃት ተሞክሮታት እኹሌን ብቑዕን ሽፊን ሚዴያ ክረኽቡ ተገይሩ ኣል፣ 
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 ሰሊም ሌሳን ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት ኩለሻዕ ሓዯ ዒምዱ ትሕዜቱኡ ብዚዕባ 

ክጋፈሑ ሇዎም ብለፃት ተሞክሮታት ክኾን ተገይሩ ኣብ ኢዴ መንበብቲ ክበፅሕ 

ተገይሩ ኣል፣ 

 ንሰብ ብለፃት ተሞክሮን ብለፃት ፌፃመታትን ዜተባብዐለን ዜሽሇሙለን መስርሕ 

ተሓንፂፁ  ፀዱቑስ ክተባብዐ ተገይሩ ኣል። 

 

፯.፪ ካሌኣይ ስትራተጂካዊ ዕሊማ፤ ምምሕያሽ ኢኮኖሚያዊ 

መነባብሮ ኣባሊት እዚ ማሕበር  

ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ዉሽጢ ሸሞንተ ዒመት ማሇት‟ዉን ብ2017 ዒ.ም ኣብ ሪጋ 

ማእኸሊይ እቶት ሇወን ሃገራት ንክትስሇፌን ክትፅምበርን ደሌደሌ ራእይ ሰኒቓ ትጓዒዜ 

ከምሊ ይፌሇጥ። እወ፤ ብርግፅ እዘ ተሓሲቡ ዜኒሀ ቅደስ ሓሳብ ይከኣሌ‟፣ ክትግበር 

እዉን እዩ ኢልም ዛጋታት ክኣምኑ ዜኸኣለለ ሓዯ ቀንዱ ምኽኒያት ካብ ተግባራዊ 

ምዉስዋሳት ብምብጋስ እዩ፤ እዘ ምዉስዋሳት እዉን ኣብ ክሌተ ዒበይቲ ምዕራፊት 

ተመቒለ ገሉኡ ዜተወገነ ገሉኡ ዴማ ገና ኣብ ዕዮ ል እዩ።  

1) እቱ ቀዲማይ ምዕራፌ እቱ ዋርዱያ ዴኽነትን ዴሕረትን ዜነበረ ስርዒት ዯርጊ ናይ 

ምፌራስ ከይዱ (17 ዒማዉቲ ብዜወሰዯ ዕጥቃዊን ብረታዊን ቃሌሲ)፣  

2) እቱ ካሌኣይ ምዕራፌ ዴማ መሊእ ሃገር ሰሊምን ምርግጋእን ዒሲለ ስለጥ 

ኢኮኖሚያዊ ምዕባሇ ዜተመዜገበለ ምዕራፌ (25 ዒማዉቲ ዜወሰዯ)።  

ነዙአን ክሌቲአን ምዕራፊት ዴማ ቀንዱ መሰረተንን ሞተር ኮይኑ ንቀሳቐሰንን እቱ 

ንቐዯም ኣብ እዋን ንእስነቱ ዯሙ፣ ረሃፁን ኣፌሲሱን ኵሇመዲያዊ ፀጋታቱ ገቢሩን ሰሊምን 

ምርግጋእን ክዒስሌ ዜገበረን፤ ዯሓር እዉን ኣብ ሰራዊት መከሊኸሉ ሃገር ኮይኑ ብፌሊይ 

ምስ ኦነግ ኣብ ዜነበረ ዉግእ “ዋሊ እንተተኮሱሌካ‟ዉን ግብረመሌሲ ከይትህብ” ተባሂለ 

ብሌዐሌ ዱሲፕሉን፣ ዒቕሉን ተፃዋሪነትን ጉቡኡ ተዋፂኡ ዒዱ ክትቀስን ዜገበረ ሰራዊት 

ህ.ወ.ሓ.ት/ኢ.ህ.ኣ.ዳ.ግ እዩ። 

ኣብ‟ዘ ሕዙ እዋን ከ እዘ ሓይሉ እዘይ ኣብ‟ንታይ ዒይነት ኵነታት ይርከብ? እንተኢሌና 

እንረኽቦ መሌሲ ዕግብ ከምይኮነ እቱ ዜተኻየዯ መፅናዕቲ ብዕሉ ኣሪኡና እዩ። ርግፅ‟ዩ 
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ኩለ ተጋዲይ እቶም ዜፇትዎም ወሇደን ኣሕዋቱን ዯሓን ወዒለ እንተይበሇ ንበረኻ ወፂኡ 

እንትጋዯሌ ሓሇፊ ዯሌዩ ወይ ሌዕሉ ህዜቢ ክነብር ካብ ዜነበሮ ባህጊ ከምይኮነ ይፌሇጥ 

እዩ። ይኹን ዯኣ እምበር ወየ “ንወሃቢ ፀባ ድ ይኸሌኡዎ ማጨባ” ከምዜበሃሌ እዘ ኹለ 

ዜገበረ ድ ሕዙ ንባዕለ ሰኣን ዜሓዴረሊ ገዚ ምተሳቐየ? እዘ መስተንክራዊ ስርሒታት 

ዜሰርሐ ተጋዲሊይ ድ ልሚ መሬት ምስ ወግሐ ንፀሌመቶ? እዘ ስርዒት መስፌንነት ከጥፌእ 

ክፌሇሰራዊት መሪሑ ዜተዋገአን ዋገአን ተጋዲሊይ ድ ሕዙ ኣብ ገዚ እንዲ ዉሌቀ ሃፊትም 

ዋርዱያ ኮይኑ ዒፃዊን ከፊትን በሪ ገዜኣቶም ክኸዉን ምተገበኦ? እዚ መትረየስ ሒዚ 

ቅዴሚት እናተዋገአት ዴፊዕ ፀሊእቲ ዒነውነው በሇት ዋዕሮ ድ ሕዙ ዒቐብ ምጥፊእ 

ዴኽነት ሓይለዋ ዯቃ ንኽትዕንግሌ ኢሊ ኣብ ይትኣምነለ፣ ሕሉናኣ ይቕበልን ቅዴሚ 

ምግዲሊ ኣብ ዜነበረ ሕማቕ እዋንን ሕማቕ ስርዒትን ኮይና‟ዉን ክሰርሖ እየ ኢሊ 

ሓሉማቶን ሓሲባቶን ይትፇሌጥ ዒዉዯ ስራሕ (ስራሕ ያ እንተኾይኑስ) ምተዋፇረት? 

ኢሌና እንትንሓትት እንረኽቦ መሌሲ ግን ማትእ ኣይኮነን። 

እዘ ይንቡር ህለዊ ኵነታት ተጋዯሌቲ ክዉን ኮይኑ ብምርኣዩ ይሓዜን ትግራዋይ ወይ 

ሕሉና ሇዎ ኢትዮጵያዊ ኣይክህለን። እቱ ተወዱቡ ፀሊእቱ ድኻዕኻዕ በሇ ሰራዊት ኣብ 

ይተዲሇወለ እዋን ምስተበተነ እንዯገና ወዱብካ እኳ ኣብ ዜተፇሊሇዩ ዕዮታት ተዋፉሩ 

ከይሕገዜን ከይተሓጋገዜን ከም ዯቂ ዚግራ ፊሕ ጭንግራሕ ምስበሇ ሕዙ ሌዕሉ 80% ኣባሌ 

እዚ ማሕበር ዜኾነ ተጋዲሊይ ህ.ወ.ሓ.ት ኣብ ኣዜዩ ትሑት ኢኮኖሚያዊ መነባብሮ እዩ 

ዜርከብ። ሕሌፉ ህዜብኻ ክትነብርን ሓሇፊ ዯሉኻ ኣይተቓሇስካን ማሇት ግዴን ትሕቲ 

ህዜብኻ ክትነብርን እቱ ዜኸፌአን ታሕተዋይ ፀፌሒ ዴኽነትን ክትሽከሞ ኣሇካ ተባሂለ 

ከምዜተበየነለ ኣብ ሓሳረ መከራ ዜርከብ ኣባሌ እዚ ማሕበር ብዘሕ እዩ ጥራሕ እንተይኮነስ 

ኣብዜሓ እዉን እዩ። 

ናይ እዘይ ዴምር ዉፅኢት ዴማ ዕሇታዊ መነባብሮ ስሇፀገመልምን ናብረኦም ብዕሉ 

ክዯፌኡ ስሇይከኣለን (ከም ኣገሊሌፃ እቶም ተጋዯሌቲ) ኣብ ገገዜኦም ምስ ዯቆም ኣብ 

ዜገብሩዎ ተን ወግዑን “ነዘይ ዱኻ ተቓሉስካ? ነዘይ ኢሌኪ ዱኺ ኣካሌኪ ጎዱሌኪ” 

ዜብሌ ሕቶታት እናቐረበልም ከምዜርከብ እሞ ዋሊ እኳ መሌሲ ንመሃብ ዜኣክሌ መሌሲ 

ዜመስሌ ነገር እንተሃቡ እዉን ንባዕሌቶም ካብ ሌቢ የእምኖም ብዘሕ ፌፃመታት ስሇል 

ንዯቆም እምኑለ ዒቕሚ ከምይብልም እዮም ዜገሌፁ። 
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ብሱሩ‟ዉን ነቱ ተጋዲሊይ እንተየኽበርናን ነታ ተጋዲሉት ጉቡእ ክብሪ እንተይሃብናን 

ናይቱ ምግዲሌ ክብሪታት ክንዕቅብን ብጉቡእ ክንሕብሕብን ኢሌካ ምሕሳብ ይከኣሌ‟ዩ፤ 

ብይካ ምሕያሌ ኢኮኖሚያዊ መነባብሮ እዉን ክብሪ ዜበሃሌ ክመፅእ ስሇይኽእሌ። እዘይ 

ማሇት ግን ፅቡቕ ኣጋጣሚታት እናሃሇዎ ብምኽኒያት ስንፌንኡ ዜዯክም ኣባሌ እዚ 

ማሕበር የሇን ማሇት ኣይኮነን፣ ንቐፃሉ እዉን ከምዘይ ዜበለ ገሇ ሰባት ኣይከጋጥሙን 

ማሇት ኣይኮነን። ብኻሉእ ገፅ እዉን እቱ ኣብ ብረታዊ ቃሌሲ ዜሰነቑዎ መንፇስ “ይከኣሌ 

እዩ” ሰኒቖም ፊሕጠርጠር ብምባሌ ካብ ኣሌቦ ተሊዑልም ሩኡይ ሇዉጢ መነባብሮ ዜገበሩ 

ተጋዯሌቲ እዉን የሇዉን ኣይኮነን ዜበሃሌ ል።  

እንታይ ዯኣስ እቱ ዉህለሌን ሌዐሌ ተሞክሮን ሇዎ ሓይሉ ሰኣን ወዱብካ ክተሓጋገዜ 

ምግባር፣ ሌክዕ ከምታ ኣብ ብረታዊ ቃሌሲ ጫፌ እታ ብሌሒ ኮይኑ ዴፊዕ ፀሊእቲ ፌረሰ 

ሕዙ‟ዉን ወዱብካ ል ብለፅ ተሞክሮታት ክጋፊሕ ብምግባር ከም ቀዯሙ ጫፌ እታ 

ብሌሒ ኮይኑ ዴፊዕ ዴኽነት ኣብ ምፌራስ እዉን ኣብነታዊ ተራ ክፃወት እናተገበኦ ካብ‟ቱ 

ከይዱ ሌምዒት ተነፂለ ዜባኸነ ሓይሉ ኣል ዜብሌ እዩ። ከምኡ ብምግባርና እዉን ከይዱ 

ምንካይ ዴኽነትን ምርግጋፅ ቀፃሌነት ሇዎ ሌምዒትን ንሃስዮ ከምሇና ክንርዲእ ይግባእ። 

ብመሰረት እዘይ ዜስዕብ ስትራተጂ ተሓንፂፁ ይርከብ። 

፯.፪.፩ መሰረታዊ ዴላታትን ጠሇባትን ኣባሊት ክማሊእ ምግባር 

ከም‟ቱ ዜፌሇጥ ዜኾነ ይኹን ሰብ እተን መሰረታዊ ዴላታት ዜበሃሊ ከም መፅሇሉ ገዚ፣ 

ክዲዉንቲን ቀሇብን ዜኣመሰሊ ብእዋኑ እንተይረኺቡ ብሂወት ናይ ምንባሩ ዕደለ ናብ 

ሕቶ ምእታዉ ኣይተርፌን። ስሇዜኾነ‟ዉን መሰረታዊ ዴላታትን ህዜቢ ዜማሇአለ ኩነታት 

ንምምችቻው መንግስቲ ሊዕሉን ታሕቲን ይብሌ ምህሊዉ ይፌሇጥ፣ በዘ መዲይ እዘይ 

እዉን ብዘሓት ዕዉታት ስራሕቲ ከምዜተወገኑ ይእመን። ከም ኣብነት እኳ ቅዴሚ 25 

ዒማዉቲ 52% ዜነበረ መጠን ትሕቲ ፀፌሒን መስመርን ዴኽነት ዜነብር ዛጋ ናብ 22% 

ክወርዴ ተገይሩ ኣል። ኣብ ከምዘይ ዜበሇ ከይዱ ግን ንጠብጥብ ክፊሌ ማሕበረሰብ 

ከይህለ ምጥንቃቕ የዴሉ። ብመሰረት እዘይ እዝም ዜስዕቡ ዜርዜር ስራሕቲ ክዉገኑ 

እዮም። 
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፯.፪. ፩.፩ ክዉገኑ ዜግበኦም ዜርዜር ዕዮታት 

 ህለዊ ኵነታትን መነባብሮን ኣባሊት እዚ ማሕበር ብፌሊይ ኣብ ከይዱ ምምሊእ 

መሰረታዊ ጠሇባት ል ክፌተታት በቢጨንፇር ማሕበሩ ብዕሉ ክስነዴ ምግባር፣ 

 እቱ ዜርዜር ከይዱ ምሌሊይ ክፌተት ምምሊእ መሰረታዊ ጠሇባት ምቅሌሊስ ዜመሌኦን 

ተፀባይነት‟ዉን ብየሕዴር መሌኩዐን ብጥንቃቐ ክኽየዴ ይግባእ፣ 

 ቅዴሚ ኹለን ሌዕሉ ኩለን ሕዙ ብጭቡጥ ዕሇታዊ ጠሇብ ምግቢ ከማሌኡ ይከኣለ 

ተጋዯሌቲ ህፁፅ ረዴኤት ዜረኽቡለን ብምኽኒያት ጥሜትን ስዑቦም ዜመፁ ሕማማትን 

ሂወቶም ዜስእኑ ከይህለዉ እዉን ሌዑሌ ምክሌኻሊት ምግባር፣ 

 ብምቕፃሌ ገዚ ይብለ ገዚ ንምስራሕ ዒቕሚ ሇዎን ይብለን፣ ዒቕሚ ይብለን 

ዜብለን ዜመሳሰለን ኣሳታፊይነት ብረጋገፀ መሌኩዐ ክስነዴ ይግበኦ፣ 

 ገዚ ናይ ምስራሕ ዒቕሚ እናሃሇዎ ሰኣን መሬት ወይ መስርሒ ቦታታት ኣብ ክራይ ገዚ 

ዜነብር ሓፇሻዊ ኣንፇት ፌታሕ ምስተቐመጠ ንዜርዜር ኣፇፃፅሙኡ ምስ ዜምሌከቶም 

ከተማ ምምሕዲራትን ጣብያታትን መስርሒ ገዚ ወይ መጠሻ ዜረኽበለ ኣሰራርሓ 

ምዜርጋሕ፣ 

 ምዕዲሌ መሬት ጠጠው ዜበሇሇን ከተማታት ኣብ ዜህሌዋለ ዴማ ከም ኮንዯሚንየምን 

ካሌኦት መማረፂታት ፌታሕን ምእሊሽ፣ 

 መጠን ዒመታዊ እቶት ሕዴሕዴ ስዴራ ተፀኒዐ ከምዜኾነ ይፌሇጥ እዩ። እዘ እቶት 

ክስስነለን ክዴንፌዏለን ዜኽእሌ ሓሳባት ካብ‟ቶም ተጋዯሌቲ ባዕሌቶም (ምስ ዜርዜር 

ኣፇፃፅሙኡ) ክመፅእን በቢጨንፇሩ ክዜተየለን ምግባር፣  

 መሰረታዊ ዴላት ሕዴሕዴ ተጋዲሊይ ክማሊእ ሇዎ ባዕለን ስዴሩኡን ብዜገብሩዎ 

ፊሕጠርጠር ምዃኑ ሙለእ እምነት ኣሕዱርካ ግን ዴማ ኣብ‟ዘ ከይዱ እዘይ መንገዱ 

ምርኣይ ስሇዴሉ እሞ ዴማ ተፀባይነት ብየንግስ መሌኩዐ ተዋሕሉሌካ ምኻዴ፣ 

 መሰረታዊ ዴላታት ኣባሊት እዚ ማሕበር ኣብ ምምሊእ እቱ ቀንዱ ክስራሕ ሇዎ 

ምስተፀንዏን ቅዯም ሰዒብ ምስተቐመጠለን ብሓፂር እዋናት (ኣብ ዉሽጢ ኣዋርሕ) 

ንዜዉገኑ ስራሕቲ ዴሉ ገንብ ንምምሊእ ምስ ቤት ፅሕፇት ህ.ወ.ሓ.ት፣ ብሄራዊ 

ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ፋዳራሌ መንግስቲን ብምዜርራብ ፌታሕ ምቕማጥ፣ 

 ኣብ‟ዘ ከይዱ እዘይ እዉን እቱ ህዜቢ ብሓፇሻ ብፌሊይ ዴማ ሌምዒታዊ ዜኾኑ ሰብ 

ሃፌቲ ዜሳተፈለ መንገዱ ምፅናዕ።      
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፯.፪. ፩.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት 

 ህለዊ ኵነታትን መነባብሮን ኣባሊት እዚ ማሕበር ብፌሊይ ኣብ ከይዱ ምምሊእ 

መሰረታዊ ጠሇባት ል ክፌተታት በቢጨንፇር ማሕበሩ ብዕሉ ተሰኒደ ኣል፣ 

 እቱ ዜርዜር ከይዱ ምሌሊይ ክፌተት ምምሊእ መሰረታዊ ጠሇባት ምቅሌሊስ ዜመሌኦን 

ተፀባይነት‟ዉን ብየሕዴር መሌኩዐን ብጥንቃቐን ተኻይደ ኣል፣ 

 ቅዴሚ ኹለን ሌዕሉ ኹለን ሕዙ ብጭቡጥ ዕሇታዊ ምግቦም ኣብ ምምሊእ ዜተፀገሙ 

ተጋዯሌቲ ህፁፅ ረዴኤት ዜረኽቡለን ብምኽኒያት ጥሜትን ስዑቦም ዜመፁ ሕማማትን 

ሂወቶም ይስእኑለ ኵነታት ተፇጢሩ ኣል 

 ብምቕፃሌ ገዚ ይብለ፣ ገዚ ንምስራሕ ዒቕሚ ሇዎን ይብለን፣ ዜብለን ዜመሳሰለን 

ኣሳታፊይነት ብረጋገፀ መሌኩዐ ተሰኒደ ኣል፣ 

 ገዚ ናይ ምስራሕ ዒቕሚ እናሃሇዎ ሰኣን መሬት ወይ መስርሒ ቦታታት ኣብ ክራይ ገዚ 

ዜነብር ሓፇሻዊ ኣንፇት ፌታሕ ተቐሚጡ ኣል ንዜርዜር ኣፇፃፅሙኡ ምስ 

ዜምሌከቶም ከተማ ምምሕዲራትን ጣብያታትን መስርሒ ገዚ ወይ መጠሻ ዜረኽቡለ 

ኣሰራርሓ ተርጊሑ ኣል፣ 

 ምዕዲሌ መሬት ጠጠው ዜበሇሇን ከተማታት ኣብ ዜህሌዋለ ዴማ ከም ኮንዯሚንየምን 

ካሌኦት መማረፂታት ፌታሕን ተገይሩ ኣል፣ 

 መጠን ዒመታዊ ሕዴሕዴ ስዴራ ተፀኒዐ ስሇል እዘ እቶት ክስስነለን ክዴንፌዏለን 

ዜኽእሌ ሓሳባት ካብ‟ቶም ተጋዯሌቲ ባዕሌቶም (ምስ ዜርዜር ኣፇፃፅሙኡ) ክመፅእን 

በቢጨንፇሩ ክዜተየለን ተገይሩ ኣል፣  

 መሰረታዊ ዴላት ሕዴሕዴ ተጋዲሊይ ክማሊእ ሇዎ ባዕለን ስዴሩኡን ብዜገብሩዎ 

ፊሕጠርጠር ምዃኑ ሙለእ እምነት ኣሕዱርካ ግን ዴማ ኣብ‟ዘ ከይዱ እዘይ መንገዱ 

ምርኣይ ስሇዴሉ እሞ ዴማ ተፀባይነት ብየንግስ መሌኩዐ ተዋሕሉሌካ ክኽየዴ 

ተገይሩ ኣል፣ 

 መሰረታዊ ዴላታት ኣባሊት እዚ ማሕበር ኣብ ምምሊእ እቱ ቀንዱ ክስራሕ ሇዎ 

ምስተፀንዏን ቅዯም ሰዒብ ምስተቐመጠለን ብሓፂር እዋናት (ኣብ ዉሽጢ ኣዋርሕ) 

ንዜዉገኑ ስራሕቲ ዴሉ ገንብ ንምምሊእ ምስ ቤት ፅሕፇት ህ.ወ.ሓ.ት፣ ብሄራዊ 

ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ፋዳራሌ መንግስቲን ብምዜርራብ ፌታሕ ተቐሚጡ 

ኣል፣ 
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 ኣብ‟ዘ ከይዱ እዘይ እዉን እቱ ህዜቢ ብሓፇሻ ብፌሊይ ዴማ ሌምዒታዊ ዜኾኑ ሰብ 

ሃፌቲ ዜሳተፈለ መንገዱ ተፀኒዐ መንገዱ ተቐይሱ ኣል።       

፯.፪.፪  ምስሳን ምህርታዉነት ሕርሻ  

ሌዕሉ 70% ዜኾን ህዜቢ ትግራይ ኣብ ገፀር ዜነብርን ብሕርሻ ዜመሓዯርን ምዃኑ 

ይፌሇጥ። እዘይ ዴማ ምስ ህለዊ ኵነታት ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት ጥንኩር ረኽቢ ሇዎ 

ጉዲይ እዩ፤ ማሇት‟ዉን ማእቶት ሕርሻ እንትንኪ ኵሇ መዲያዊ መነባብሮ ተጋዯሌቲ 

ከምዜህሰ ይእመን። ብጭቡጥ እዉን መብዚሕተኦም ተጋዯሌቲ ዜተዋፇሩለ ዒዉዯ ዕዮ 

ሕርሻ ምዃኑ እቱ ዜተኻየዯ መፅናዕቲ ኣርእዩና እዩ። ስሇዘይ ንምርግጋፅ ኢኮኖሚያዊ 

ዕቤት ኣባሊት እዚ ማሕበር ግዯ ምዴንፊዕን ምስሳንን እቶት ሕርሻ ኣዜዩ ሌዐሌ እዩ፤ ኣብ 

ቀፀሌቲ ዒሰርተ ዒማዉቲ እዉን ከምኡ ኮይኑ ክቕፅሌ እዩ። በቱ ካሉእ ገፅ ዴማ ሕዙ ል 

ምህርታዉነት ሕርሻ ኣዜዩ ትሑት እዩ፤ ዋሊ እኳ ኩሇመዲያዊ ሇዉጢ ርኣየ እንተኾነ። 

ስሇዘይ ምህርታዉነት ሕርሻን መፌረያይነት ታጋሊይን ክተዒፃፀፌ ንምግባርን እዝም 

ዜስዕቡ ዕዮታትክዉገን እዮም።  

፯.፪. ፪ .፩ ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት 

 ንኹለ ተጋዲሊይ ኣባሌ እዚ ማሕበር እቱ ተሞክሮታት ምግዲሌ እናከርካ ናይ 

“ይከኣሌ‟ዩ” መንፇስ ክዉንኑ ብምግባር ሕዙ‟ዉን ኣብ ኢኮኖሚያዊ ዕቤትን 

ማሕረሳዊ ማእቶትን ንክዯግሙዎ መንፇሶም ክሇዒዒሌ ምግባር፣  

 ዜርዜር ኣብ ሕርሻ ዜተዋፇሩ ኣባሊት እዚ ማሕበር (ብዜተዋፇሩለ ዒዉዯ ስራሕ 

ማሇት‟ዉን ብማሕረስ፣ ምርባሕ ንህቢ፣ ምህጣር እንስሳ፣ ወ..ተ) ተፀኒዐ 

በቢጨንፇር ማሕበሩን ኣብ ዋና ቤት ፅሕፇትን ክቕመጥ ምግባር፣ 

 ኣብ ሕርሻ ዜተዋፇሩ ኣባሊት እዚ ማሕበር በቢዜተዋፇሩለ ዒዉዯ ስራሕ ሇዎም 

ዒቕሚ ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ክዒቢ ምግባር፣ 

 ገና ብዘሕ ይተሰርሐልም ፇራትን ከባቢታትን ሕርሻ ብዜርዜር ክስነደን 

መዋፃኣይነቶም ክፅንዐን ብምግባር ኣባሊት እዘ ማሕበር ምስ ዜምሌከቶም ኣካሊት 

ብምዃን፣ እናተወዯቡ ዜዋፇሩለ ባይታ ምምችቻው፣ 
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 ኣባሊት እዚ ማሕበር ኣብ ፇራት ሕርሻ እንትዋፇሩ ኣሰራራሓታቶም ሳይንሳዊ 

ብምግባርን ዉፅኢታት ሳይንስን ቴክኖልጂ ብምጥቃምን እቶቶም ቀፃሌነት 

ብሇዎ መሌኩዐ ከዴንፈዐ ብምግባር እቶቶም ኣብ ቀፀሌቲ ሓሙሽተ ዒማዉቲ 

ብዕፅፉ፣ ኣብ ዉሽጢ ዒሰርተ ዒማዉቲ ዴማ ብኣርባዕተ ዕፅፉ ክዒቢ ምግባር፣ 

 ካብ ሕርሻ ዜተረኽበ እቶት ናይ ምዕቛርን ምዉህሊሌን ክዒቢ ብምግባር 

ብዜተወዯበ መሌኩዐ ናብ ካሌኦት ፇራት ዜሰጋገሩለ መንገዱ ምንዲይ፣ 

 ኣብ ፇር ሕርሻ ዜተዋፇረ ማሕበር ኣባሌ እዚ ማሕበር ብዚዕባ እንታይነት ጊዛን 

ሳይንሳዊ ሜሊታት ኣመሓዴራ ጊዛን ዉፅኢታዊ ስሌጠናታት ብመሃብ ክእሇቱን 

ፌሌጠቱን ክዒቢ ምግባር፣ 

 ሕዴሕዴ ኣብ‟ዘ ፇር ዜተዋፇረ ኣባሌ እዚ ማሕበር ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት 

መነባብሮኦምን ገዜኦምን ከዲሌዉ፣ ብፅሑፌ ክስንደዎን ምግባር፣ ዜርዜር ትሌሚ 

5 ዒመት ብምዴሊው እዉን ንተግባራዊነቱ ምዉስዋስ፣ 

 መበሌ 21 ክፌሇበን ናይ ሓበሬታ በን ስሇኾነ ሕዴሕዴ ኣብ ፇር ሕርሻ 

ዜተዋፇረ ሰብ ብዚዕባ ሓፇሻዊ ኵነታት ይኹን ዜርዜር ዜተዋፇረለ ዕዮ ዜምሌከት 

እዋናዊ ሓበሬታታት ዜረኽበለ ባይታ ምምችቻው፣ 

 ብዚዕባ ኣተሓሕዚን ኣመሓዴራን ፀጋታትን ብሓፇሻ ብፌሊይ ዴማ ብዚዕባ 

ኣመሓዴራ ገንብ (Financial management) ንኣብ ፇር ሕርሻ ዜተዋፇሩ 

ኣባሊት እዘ ማሕበር ስሌጠናታት መሃብ፣ 

 ፯.፪. ፪. ፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት 

 ንኹለ ተጋዲሊይ ኣባሌ እዚ ማሕበር እቱ ተሞክሮታት ምግዲሌ እናከርካ ናይ 

“ይከኣሌ‟ዩ” መንፇስ ክዉንኑ ብምግባር ሕዙ‟ዉን ኣብ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት 

ንክዯግሙዎ መንፇሶም ክሇዒዒሌ ተገይሩ ኣል፣  

 ዜርዜር ኣብ ሕርሻ ዜተዋፇሩ ኣባሊት እዚ ማሕበር (ብዜተዋፇሩለ ዒዉዯ ስራሕ 

ማሇት‟ዉን ብማሕረስ፣ ምርባሕ ንህቢ፣ ምህጣር እንስሳ፣ ወ..ተ) ተፀኒዐ 

በቢጨንፇር ማሕበሩን ኣብ ዋና ቤት ፅሕፇትን ክቕመጥ ተገይሩ ኣል፣ 

 ኣብ ሕርሻ ዜተዋፇሩ ኣባሊት እዚ ማሕበር በቢዜተዋፇሩለ ዒዉዯ ስራሕ ሇዎም 

ዒቕሚ ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ክዒቢ ተገይሩ ኣል፣ 
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 ገና ብዘሕ ይተሰርሐልም ፇራትን ከባቢታትን ሕርሻ ብዜርዜር ክስነደን 

መዋፃኣይነቶም ክፅንዐን ብምግባር ኣባሊት እዘ ማሕበር ምስ ዜምሌከቶም ኣካሊት 

ብምዃን፣ እናተወዯቡ ዜዋፇሩለ ባይታ ተመቻቺዩ ኣል፣ 

 ኣባሊት እዚ ማሕበር ኣብ ፇራት ሕርሻ እንትዋፇሩ ኣሰራራሓታቶም ሳይንሳዊ 

ብምግባርን ዉፅኢታት ሳይንስን ቴክኖልጂ ብምጥቃምን እቶቶም ቀፃሌነት 

ብሇዎ መሌኩዐ ከዴንፈዐ ብምግባር እቶቶም ኣብ ቀፀሌቲ ሓሙሽተ ዒማዉቲ 

ብዕፅፉ፣ ኣብ ዉሽጢ ዒሰርተ ዒማዉቲ ዴማ ብኣርባዕተ ዕፅፉ ክዒቢ ተገይሩ ኣል፣ 

 ካብ ሕርሻ ዜተረኽበ እቶት ናይ ምዕቛርን ምዉህሊሌን ክዒቢ ብምግባር 

ብዜተወዯበ መሌኩዐ ናብ ካሌኦት ፇራት ዜሰጋገሩለ መንገዱ ተፇጢሩ ኣል፣ 

 ኣብ ፇር ሕርሻ ዜተዋፇረ ማሕበር ኣባሌ እዚ ማሕበር ብዚዕባ እንታይነት ጊዛን 

ሳይንሳዊ ሜሊታት ኣመሓዴራ ጊዛን ዉፅኢታዊ ስሌጠናታት ብመሃብ ክእሇቱን 

ፌሌጠቱን ክዒቢ ተገይሩ ኣል፣ 

 ሕዴሕዴ ኣብ‟ዘ ፇር ዜተዋፇረ ኣባሌ እዘ ማሕበር ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት 

መነባብሮኦምን ገዜኦምን ከዲሌዉ፣ ብፅሑፌ ክስንደዎን ምግባር፣ ዜርዜር ትሌሚ 

5 ዒመት ብምዴሊው እዉን ንተግባራዊ ተገይሩ ኣል፣ 

 መበሌ 21 ክፌሇበን ናይ ሓበሬታ በን ስሇኾነ ሕዴሕዴ ኣብ ፇር ሕርሻ 

ዜተዋፇረ ሰብ ብዚዕባ ሓፇሻዊ ኵነታት ይኹን ዜርዜር ዜተዋፇረለ ዕዮ ዜምሌከት 

እዋናዊ ሓበሬታታት ዜረኽበለ ባይታ ክመቻቾ ተገይሩ ኣል፣ 

 ብዚዕባ ኣተሓሕዚን ኣመሓዴራን ፀጋታትን ብሓፇሻ ብፌሊይ ዴማ ብዚዕባ 

ኣመሓዴራ ገንብ (Financial management) ንኣብ ፇር ሕርሻ ዜተዋፇሩ 

ኣባሊት እዘ ማሕበር ስሌጠናታት ተዋሂቡ ኣል፣ 

፯.፪.፫ ቀረብ ሌቓሕ ክመቻቾ ምግባር 

ኣብ‟ዘ ልሚ እዋን ዜኾነ ይኹን ዒይነት ስራሕን ብሓፇሻ ብፌሊይ ዴማ ዋኒን መንግዴ 

ንክተሳሌጥ መሌዏሉ ሰሌዱ ክህለ ግዴን እዩ። ርግፅ እዩ፤ ዜተፇሊሇየ ሜሊታትን 

መንገዱታትን መርከቢ ሰሌዱ ከምዜህለ ይፌሇጥ። ካብ‟ቶም መማረፂታት ሓዯ እዉን 

ብመሌክዕ ሌቓሕ ዜርከብ ሰሌዱ እዩ። እቱ ዜተኻየዯ መፅናዕቲ ከምዜሓበሮ፤ ብዘሓት 

ኣባሊት እዚ ማሕበር ፅቡቕ፣ ናብ ገንብ ክቕየር ዜኽእሌ ሓሳብ እናሃሇዎም ሰኣን መሌዏሉ 
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ገንብ ኣብ ዴኽነት ዜነብሩ ኣሇዉ። ስሇዘይ፤ እዘ ፀገም እዘይ ንምፌታሕ እዘ ቀፂለ 

ተርዙሩ ዜኒሀ ስራሕቲ ክዉገኑ እዮም።  

፯.፪. ፫.፩ ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት 

 ኣባሊት እዚ ማሕበር ፇጣርነት ስራሕን ዜሓዜካ ሒዜካ ናብ ተግባር ምእታዉን 

ዜምሌከት ዜተፇሊሇዩ ሳይንሳዊ ስሌጠናታት መሃብ፣ 

 ተሳተፌቲ እቱ ስሌጠናታት ዜኾነ ዒይነት ምህዝን ዉፅኢት ፇጠራን ብፅሑፌ 

ተታሒዘ ክዒቢ ምስተገብረ ብመሌክዕ ፕሮጄክት ዜዲሇወለን ናብ ትርጉም ሇዎ 

ብተግባር ክስራሕ ዜኽእሌን ሰሌዱ ከርክብ ኽእሌን ዜቕይሩለን ማዕብለለን 

ስሌጠና ምሃብ፣ 

 እቱ ዜቐረፁዎ ፕሮጄክት ተጠቒሞምን ናብ ተግባር ኣሽሪፍምን ናብረኦም 

ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ከመሓይሹለ ዜኽእለለ ኣገባብ ብፅሑፌ ምስናዴን 

መእመናይ ዜኾነ ፕሮጄክት ምዃኑ ምርግጋፅን፣ 

 እዘ ዜሓሰቡዎ ሓሳብ ክንዱ ዜከኣሌ ዜገዜፇለን ዜዒብየለን ምስተመቻቸወ እዘ 

ሓሳብ ናብ ተግባር ንክቕይሩ ዴሌዮም መጠን ገንብ ምስ ዜርዜር ኣወዒዕለኡ 

ከዲሌዉ ዜኽእለለ ዒቕሚ ከጥርዩ ምግባር፣ 

 ዯገፌ እዚ ማሕበርን ጨናፌር ኣብያተ ፅሕፇታን እንተይተፇሇዮምን ተወሳኺ 

ሓገዚት ሰብ የእትወኒ በሃሌቲ ኣካሊት ብሇለ እቱ ዜሓተቱዎን ዜተኣመነለን 

መጠን ሌቓሕ ክረኽቡ ምግባር፣ 

 እቱ ዜተወሃቦም ሌቓሕ ከም‟ቱ ንቐዯም ዜተነፀረን ዜተተሇመን መሌክዕ ኣብ 

መዒለኡን እቱ ዜተሓስበለ ዕሊማን ዉራይን ይዉዕሌ ምህሊዉ ጉቡእ ክትትሌን 

ዯገፌን ምግባር፣  

 ዉሑዴ ሌቓሕ ወሲድምን ብትሑት መሌዏሉ ካፒታሌ ገይሮምን ናታቶም 

ብሌሒ፣ ኣሰራርሓን ክእሇትን ወሲኾምን ተጠቒሞምን መነባብረኦም ብሩኡይ 

ዜቐየሩን መሓየሹን ኣባሊት እዚ ማሕበር ተሞክሮኦም ሕሌፈለ ባይታ 

ምምችቻው፣ 

 ንጊዛኡ ነዘይን ወዱ ከምዘይን ዜዉዕሌ ሰሌዱ ብመሌክዕ ተዋዋሪ ገንብ 

(revolving fund) ኣብ ኢዴ እዚ ማሕበር ዜህሌወለ ባይታ ምምችቻው፣ 
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 ኣብ ዉሽጢ ሓሙሽተ ዒመት፤ ኣብ ትሕቲ እዚ ማሕበር ወይ ብኻሉእ መሌክዕ 

ንከምዘይ ዒይነት ሌቓሕቲን ስራሕቲ ህንፀትን ዜዉዕሌ “ሰሊም ማይክሮ ፊይናንስ” 

ዜብሌ ምጥያሽ፣        

 ኣብ ቀፀሌቲ ዒሰርተ ዒማዉቲ ምስ እኒ ትእምትን ካሌኦት የእትወና እዩ በሃሌቲ 

ትካሊትን ብምዜታይን መስፇርት ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ብምምሊእን ወይ እቱ 

ሰሊም ማይክሮ ፊይናንስ ክዒቢ ብምግባር ወይ ሓደሽ ብምጥያሽ “ሰሊም ባንኪ” 

ዜብሌ ክጣየሽን ስሩሑ ክጅምርን ምግባር፣  

 ኩሇን ዜጣየሻ ትካሊት ኣሰራርሓታተን በናዊ፣ ሳይንሳዊን ተሓታትነት ረጋገፀን 

ብምግባር ኣብ ኣባሊትን ሰብ የእትወኒ እዩ በሃሌቲን ሙለእ እምነት ክሓዴር 

ምግባር። 

 መበሌ 21 ክፌሇበን ናይ ሓበሬታ በን ስሇኾነ ሕዴሕዴ ኣብ ፕሮጄክት ቀሪፁ 

ናብ ስራሕ ክዋፇር ዜዯሉ ኣካሌ ብዚዕባ እቱ ክዋፇረለ ዜዯሌዮ ዒዉዯ ስራሕ  

እዋናዊ ሓበሬታታት ዜረኽበለ ባይታ ምምችቻው፣ 

 ንፕሮጄክት ቀሪፆም ሌቓሕ ተዋሂቡዎም ክኣትዉ ዜተዲሇዉ ኣባሊት ብዚዕባ 

ኣመሓዴራ ገንብ (Financial management) ንኣብ ፇር ሕርሻ ዜተዋፇሩ 

ኣባሊት እዘ ማሕበር ስሌጠናታት መሃብ፣ 

 ሌቓሕ ሙለእ ብሙለእ (100%) ኣብ እዋኑ ይምሇስ ምህሊዉ ምርግጋፅን 

ምክትታሌን፣ 

 ፯.፪. ፫.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት 

 ኣባሊት እዚ ማሕበር ፇጣርነት ስራሕን ዜሓዜካ ሒዜካ ናብ ተግባር ምእታዉን 

ዜምሌከት ዜተፇሊሇዩ ሳይንሳዊ ስሌጠናታት ወሲድም ኣሇዉ፣ 

 ተሳተፌቲ እቱ ስሌጠናታት ዜኾነ ዒይነት ምህዝን ዉፅኢት ፇጠራን ብፅሑፌ 

ተታሒዘ ክዒቢ ምስተገብረ ብመሌክዕ ፕሮጄክት ዜዲሇወለን ናብ ትርጉም ሇዎ 

ብተግባር ክስራሕ ዜኽእሌን ሰሌዱ ከርክብ ኽእሌን ዜቕይሩለን ማዕብለለን 

ስሌጠና ወሲድም ኣሇዉ፣ 
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 እቱ ዜቐረፁዎ ፕሮጄክት ተጠቒሞምን ናብ ተግባር ኣሽሪፍምን ናብረኦም 

ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ከመሓይሹለ ዜኽእለለ ኣገባብ ብፅሑፌ ምስናዴን 

መእመናይ ዜኾነ ፕሮጄክት ምዃኑ ተረጋጊፁ ኣል፣ 

 እዘ ዜሓሰቡዎ ሓሳብ ክንዱ ዜከኣሌ ዜገዜፇለን ዜዒብየለን ምስተመቻቸወ እዘ 

ሓሳብ ናብ ተግባር ንክቕይሩ ዴሌዮም መጠን ገንብ ምስ ዜርዜር ኣወዒዕለኡ 

ከዲሌዉ ዜኽእለለ ዒቕሚ ከጥርዩ ተገይሩ ኣል፣ 

 ዯገፌ እዚ ማሕበርን ጨናፌር ኣብያተ ፅሕፇታን እንተይተፇሇዮምን ተወሳኺ 

ሓገዚት ሰብ የእትወኒ በሃሌቲ ኣካሊት ብሇለ እቱ ዜሓተቱዎን ዜተኣመነለን 

መጠን ሌቓሕ ክረኽቡ ተገይሩ እዩ፣ 

 እቱ ዜተወሃቦም ሌቓሕ ከም‟ቱ ንቐዯም ዜተነፀረን ዜተተሇመን መሌክዕ ኣብ 

መዒለኡን እቱ ዜተሓስበለ ዕሊማን ዉራይን ይዉዕሌ ምህሊዉ ጉቡእ ክትትሌን 

ዯገፌን ተገይሩ ኣል፣  

 ዉሑዴ ሌቓሕ ወሲድምን ብትሑት መሌዏሉ ካፒታሌ ገይሮምን ናታቶም 

ብሌሒ፣ ኣሰራርሓን ክእሇትን ወሲኾምን ተጠቒሞምን መነባብረኦም ብሩኡይ 

ዜቐየሩን መሓየሹን ኣባሊት እዚ ማሕበር ተሞክሮኦም ከሕሌፈ ተገይሩ ኣል፣ 

 ንጊዛኡ ነዘይን ወዱ ከምዘይን ዜዉዕሌ ሰሌዱ ብመሌክዕ ተዋዋሪ ገንብ 

(revolving fund) ኣብ ኢዴ እዚ ማሕበር ዜህሌወለ ባይታ ተመቻችዩ ኣል፣ 

 ኣብ ዉሽጢ ሓሙሽተ ዒመት፤ ኣብ ትሕቲ እዚ ማሕበር ወይ ብኻሉእ መሌክዕ 

ንከምዘይ ዒይነት ሌቓሕቲን ስራሕቲ ህንፀትን ዜዉዕሌ “ሰሊም ማይክሮ 

ፊይናንስ” ዜብሌ ተጣይሹ ኣል፣        

 ኣብ ቀፀሌቲ ዒሰርተ ዒማዉቲ ምስ እኒ ትእምትን ካሌኦት የእትወና እዩ በሃሌቲ 

ትካሊትን ብምዜታይን መስፇርት ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ብምምሊእን ወይ እቱ 

ሰሊም ማይክሮ ፊይናንስ ክዒቢ ብምግባር ወይ ሓደሽ ብምጥያሽ “ሰሊም ባንኪ” 

ዜብሌ ክጣየሽን ስሩሑ ክጅምርን ተገይሩ ኣል፣  

 ኩሇን ዜጣየሻ ትካሊት ኣሰራርሓታተን በናዊ፣ ሳይንሳዊን ተሓታትነት ረጋገፀን 

ብምግባር ኣብ ኣባሊትን ሰብ የእትወኒ እዩ በሃሌቲን ሙለእ እምነት ክሓዴር 

ተገይሩ እዩ። 
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 መበሌ 21 ክፌሇበን ናይ ሓበሬታ በን ስሇኾነ ሕዴሕዴ ኣብ ፕሮጄክት ቀሪፁ 

ናብ ስራሕ ክዋፇር ዜዯሉ ኣካሌ ብዚዕባ እቱ ክዋፇረለ ዜዯሌዮ ዒዉዯ ስራሕ  

እዋናዊ ሓበሬታታት ዜረኽበለ ዕደሌ ተፇጢሩ ኣል፣ 

 ንፕሮጄክት ቀሪፆም ሌቓሕ ተዋሂቡዎም ክኣትዉ ዜተዲሇዉ ኣባሊት ብዚዕባ 

ኣመሓዴራ ገንብ (Financial management) ንኣብ ፇር ሕርሻ ዜተዋፇሩ 

ኣባሊት እዘ ማሕበር ስሌጠናታት ተዋሂቡ ኣል፣ 

 ሌቓሕ ሙለእ ብሙለእ (100%) ኣብ እዋኑ ይምሇስ ምህሊዉ ተገይሩ ኣል፣ 

፯.፪.፬  ጥንኩር ምትእስሳር ዕዲጋ ምፌጣር 

ዜኾነ ይኹን ዜፇረየ ፌሪያት ወይ‟ዉን ክወሃብ ዜተዲሇወ ግሌጋልት ዒዲጊን ተጠቃሚን 

እንተይረኺቡን እንተይ ሃሌዩዎን ትርጉም የብለን። ስሇዘይ ሓዯ ዜተነፀረ ስትራተጂ 

እንተሃሇወ ጥንክር ዜበሇ ምትእስሳራት ዕዲጋ ክህለ ከምሇዎ እዩ። ብምዃኑ እዉን እን 

ዜስዕባ ዕዮታትክዉገና እየን። 

፯.፪. ፬.፩ ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት 

 ክንዱ ዜከኣሌ ናብ ዋኒን መንግዴ ዜኣትዉ ኣባሊት እዘ ማሕበር ናብ መፌረዪ 

ትካሊት (manufacturing companies) እንተተዋፉሮም ከዋፀኦም ከምዜኽሌ 

ምትብባዕ፣ 

 ኣብ ዉራይ ዋኒን መንግዴ (መፌረዪ ይኹን ወሃብቲ ግሌጋልት) ዜተዋፇሩ 

ኣባሊት እዘ ማሕበር ብዚዕባ ኣተሓሕዚ ዒማዊሌ ስሌጠናታት መሃብ፣ 

 ኩለ ስራሕቲ ምትእሌሊሽ ዕዲጋ ጥለሌ ሓበሬታ ስሇዴሌዮ ኣባሊት እዚ ማሕበር 

ቀረብ ሓበሬታ ከምሇዎም ምርግጋፅ፣ 

 ንኣባሊት እዘ ማሕበር ብዚዕባ ምትእስሳር ዕዲጋን ፌሪያትካ ጉቡእ ክብሪ ሂብካ 

ተጠሊብነት ክህለዎም ምግባርን ኽእሌ ዒቕሚ ከጥርዩ ምግባር፣ 

 ምስ ምትእስሳራት ዕዲጋ ጎኒ ንጎኒ ኣባሊት እዚ ማሕበር ፌሪዩዎ ፌሪያት 

ብበዜሒን ብፅሬትን ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ክመሓየሽ ምግባር፣  

 ምስ ምትእስሳር ዕዲጋ ተታሒዘ ብብርኪ ማሕበር ኩለ ሻዕ እዋናዊ ዜኾነ ስራሕቲ 

ግምገማ፣ ክትትሌን ዯገፌን ምግባር፤ 
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 ፯.፪. ፬.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት 

 ክንዱ ዜከኣሌ ናብ ዋኒን መንግዴ ዜኣትዉ ኣባሊት እዘ ማሕበር ናብ መፌረዪ 

ትካሊት (manufacturing companies) እንተረዋፉሮም ከዋፀኦም ከምዜኽሌ 

ምትብባዕ ተገይሩ ኣል፣ 

 ኣብ ዉራይ ዋኒን መንግዴ (መፌረዪ ይኹን ወሃብቲ ግሌጋልት) ዜተዋፇሩ 

ኣባሊት እዘ ማሕበር ብዚዕባ ኣተሓሕዚ ዒማዊሌ ስሌጠናታት ተዋሂቡ ኣል፣ 

 ኩለ ስራሕቲ ምትእሌሊሽ ዕዲጋ ጥለሌ ሓበሬታ ስሇዴሌዮ ኣባሊት እዚ ማሕበር 

ቀረብ ሓበሬታ ከምሇዎም ክረጋገፅ ተገይሩ ኣል፣ 

 ንኣባሊት እዚ ማሕበር ብዚዕባ ምትእስሳር ዕዲጋን ፌሪያትካ ጉቡእ ክብሪ ሂብካ 

ተጠሊብነት ክህለዎም ምግባርን ኽእሌ ዒቕሚ ከጥርዩ ተገይሩ ኣል፣ 

 ምስ ምትእስሳራት ዕዲጋ ጎኒ ንጎኒ ኣባሊት እዚ ማሕበር ፌሪዩዎ ፌሪያት 

ብበዜሒን ብፅሬትን ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ክመሓየሽ ተገይሩ ኣል፣  

 ምስ ምትእስሳር ዕዲጋ ተታሒዘ ብብርኪ ማሕበር ኩለ ሻዕ እዋናዊ ዜኾነ ስራሕቲ 

ግምገማ፣ ክትትሌን ዯገፌን ተገይሩ እዩ። 

፯.፪.፭  ኣባሊት ተወዱቦም ኣብ ትካሊት ዯኣንት ክሳተፈ ምግባር 

ትካሊት ዯቀቕቲን ኣናእሽተይን፤ ኣባሊት እዚ ማሕበር ኣብ ዉሽጢ ዒሰርተ ዒመት 

ክበፅሑዎ ንዜዯሌዩ ሌዐሌ ሇዉጢ መነባብሮ ከም መሌዏሉን መዋህሇሉ ሰሌዱን ጥራሕ 

እንተይኮነ ዜተፇሊሇዩ ተሞክሮታት ጥርዩለ ከይዱ እዉን እዩ። በዘ መዲይ እዘይ እዉን 

ብዘሕ ይተሸፇነ ዒዉዯ ስራሕ ከምዜህለ ይእመን። ብመሰረት እዘይ እን ዜስዕባ 

ስራሕቲ ክዉገና እየን።   

፯.፪. ፭ .፩ ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት 

 ብዯኣንት ክሽፇን ዜኽእሌ ክፌተታት (ምስ ዜምሌከቶም ኣካሊት መንግስቲ 

ብምዃን) ክሌሇ ምግባር፣ 

 ኣብ ዯኣንት ክኣትዉ ዜዯሌዩ ኣባሊት ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይ ተወዱቦም ዴላቶም ክገሌፁ ምግባር፣ 



75 
 

 እቶም ኣባሊት ማሕበር ቅዴሚ ናብ ስራሕ ምእታዎም ከከም ዜዋፇሩለ ፇር ናብ 

ስራሕ እትዎም ስሌጠናታትን ካሌኦት ዯገፊትን ምሃብ፣ 

 ምስ “ሰሊም ማይክሮ ፊይናንስ” ወይ‟ዉን ካሌኦት ኣካሊት ብምዃን እቱ ዴሌዮም 

መጠን ሌቓሕ ክረኽቡ ምግባር፣ 

 እቶም ኣብ ዯኣንት ንኽኣትዉ ብመሌክዕ ማሕበር ዜተወዯቡ ኣባሊት እዘ ማሕበር 

ዜርዜር ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት (ከም ኣካሌን ከም ዉሌቀን) ከዲሌዉ ምግባር፣ 

 ብመሰረት ትሌሞም ኩለ ነገር ይዕየ ንምህሊዉ ይጓዒዘ ምህሊዎም ቀፃሌነት ሇዎ 

ስራሕቲ ክትትሌ፣ ግምገማን ዯገፌን መሃብ፣ 

 ብመሰረት ዜተገብሩ ክትትሊትን ዯገፊትን ኣብ ዜተፇሊሇዩ ዜተረኽቡ ብለፃት 

ተሞክሮታት ክጋፌሑ ምግባር፣ 

፯.፪. ፬.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት 

 ብዯኣንት ክሽፇን ዜኽእሌ ክፌተታት (ምስ ዜምሌከቶም ኣካሊት መንግስቲ 

ብምዃን) ክሌሇ ተገይሩ ኣል፣ 

 ኣብ ዯኣንት ክኣትዉ ዜዯሌዩ ኣባሊት ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይ ተወዱቦም ዴላቶም ክገሌፁ ተገይሩ ኣል፣ 

 እቶም ኣባሊት ማሕበር ቅዴሚ ናብ ስራሕ ምእታዎም ከከም ዜዋፇሩለ ፇር ናብ 

ስራሕ እትዎም ስሌጠናታትን ካሌኦት ዯገፊትን ተዋሂቡ ኣል፣ 

 ምስ “ሰሊም ማይክሮ ፊይናንስ” ወይ‟ዉን ካሌኦት ኣካሊት ብምዃን እቱ ዴሌዮም 

መጠን ሌቓሕ ክረኽቡ ምግባር፣ 

 እቶም ኣብ ዯኣንት ንኽኣትዉ ብመሌክዕ ማሕበር ዜተወዯቡ ኣባሊት እዘ ማሕበር 

ዜርዜር ትሌሚ ዒሰርተ ዒመት (ከም ኣካሌን ከም ዉሌቀን) ከዲሌዉ ተገይሩ 

ኣል፣ 

 ብመሰረት ትሌሞም ኩለ ነገር ይዕየ ንምህሊዉ ይጓዒዘ ምህሊዎም ቀፃሌነት ሇዎ 

ስራሕቲ ክትትሌ፣ ግምገማን ዯገፌን ተዋሂቡ ኣል፣ 

 ብመሰረት ዜተገብሩ ክትትሊትን ዯገፊትን ኣብ ዜተፇሊሇዩ ዜተረኽቡ ብለፃት 

ተሞክሮታት ክጋፌሑ ተገይሩ ኣል፣ 
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፯.፪.፮ ኣባሊት ብማሕበር እናተወዯቡ ኣብ ስራሕቲ ሓሇዋ ፀጥታ ክዋፇሩ 

ምግባር 

ኢኮኖሚያዊ ምዕባሇ ሃገርናን ክሌሌናን በቱ ኣብ‟ዝም ዜሓሇፈ 14 ዒማዉቲ ዜተጀመረ 

ጅማሮ ንክቕፅሌ ግዯ ሰሊምን ምርግጋእን ዒብዪ ስሇዜኾነ ዉሑስ ዜኾነ ሰሊምን ምርግጋእን 

ኣብ ምዕሳሌ ግዯ ስራሕቲ ሓሇዋ ፀጥታ ሌዐሌ ምዃኑ ይፌሇጥ። ምዕሳሌ ሰሊምን 

ምርግጋእን እዉን ብብርኪ ማሕበረሰብ፣ ስዴራ ይኹን ዉሌቀሰብ ክረጋገፅ ስሇዜግበኦ 

ከከም ዒይነቱን ኩነታቱን ዴላት ዒማዊሌ ብማሌእ መሌኩዐ ዜነጥፌ ሓሇዋ ፀጥታ 

የዴሉ። ብመሰረት እዘይ ሕዙ ዜኒሀናዮ መዋእሌ ይኹን ቀፀሌቲ እዋናት ብበናዊ 

ቴክኖልጂ ዜተሓገ ምኽባር ፀጥታ ኣገዲሲ እዩ፤ ንቐፃሉ እዋናት እዉን ኣዴሊዪነቱ ዜያዲ 

እናወሰኸ ከምዜኸዴ ይእመን። ስሇዘይ በዘ መዲይ እዘይ ኣብ ገፀር ይኹን ኣብ ከተማታት 

ክሰርሓ ሇወን ብኣማኢት ዜቑፀራ ካምፓኒታት ሓሇዋ ምኽባር ፀጥታ ከዴሌያ ንምዃነን 

ኣየጠራጥርን። በዘ መዲይ እዘይ እን ስዑበን ዜርከባ ዕዮታት ክዉገና እየን። 

፯.፪. ፮.፩ ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት 

 ክሳዕ ሕዙ ብኣባሊት እዚ ማሕበር ይኹኑ ካሌኦት ኣካሊት ዜተፇሊሇዩ ካምፓኒታት 

ኣጣይሾም ኣብ ከምዘይ ዜበሇ ዉራይ ምኽባር ፀጥታ ተዋፉሮም ዜኒሀዉ 

ካምፓኒታት በዜሒ፣ ዒይነትን ኣፅኒዕኻ ክምሊእ ዜግበኦ ክፌተት ዜምሌከት 

ብጉቡእ ሰኒዴካ ምቕማጥ፣ 

 ካብ ጥንኩርን ዴኹምን ጎኒታት እተን ክሳዕ ሕዙ ኣብ‟ዘ ፇር እዘይ ተዋፉረን 

ዜኒሀዋ ካምፓኒታት ምኽባር ፀጥታ ብዜርዜር ክፅናዕ ምግባር፣ 

 ብብርኪ ማሕበር እዘ ፇርን ዒዉዯ ስራሕን እዘይ ብጉቡእ እንተተሰሪሑለ 

ዒብዪ ፀጋ ስሇዜኾነ ናብ ከምዘይ ዒይነት ዒዉዯ ስራሕ ከእቱ ዜኽእሌ ዜርዜር 

መፅናዕቲታት ክዉገኑ ምግባር፣  

 ናብ ከምዘይ ዒይነት ስራሕቲ ምኽባር ፀጥታ ንምስታፌ ዴሌዩ ክእሇታት፣ 

ፌሌጠታትን ኣረኣእያታትን ብዜርዜር ሰኒዴካ ንስሌጠና ዜኾን ስርዒት ትምህርቲ 

ምዴሊው፣  
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 ብመሰረት እቱ ዜተዲሇወ ስርዒት ትምህርቲ ዜርዜር ስሌጠናታት ሂቦምን 

ኣብቂዖምን ምርቑ ትካሊት (Institutes) ወይ ማእኸሊት (Centsrs) 

ምጥያሽን፣ 

 እን ትካሊት ወይ ማእኸሊት ምስ ዉሌቀ ሰባት ኣሰሌጢነን ምምራቕን መረጋገፂ 

ብቕዒትን ብተወሳኺ ንኣብ‟ዘ ፇር እዘይ ዜዋፇራ ካምፓኒታት እዉን (ሇወን 

ሰብኣዊ ዒቕሚ፣ ናዉቲ፣ ኣወዲዴባን ኣሰራርሓን) ሪኢ ብምግምጋም መረጋገፂ 

ብቕዒት ዜህበለ ኣገባብን ኣሰራርሓን ምፌጣር፣ 

 ንኣብ ከምዘይ ዒይነት ስራሕቲ ምኽባር ፀጥታ ዜዋፇሩ ኣካሊትን ካምፓኒታትን 

ዴሌዮም ቴክኖልጂን ናዉቲን ክንፀሩ ብምግባር ክቐርቡለ ዜኽእለን ኣብ 

ዉሽጢ ሓሙሽተ ዒመት እዉን ኣብ ዉሽጢ ሃገር ዜፇርየለ ኵነታት (ብብርኪ 

ማሕበር) ምምችቻው፣ 

 ኣባሊት እዚ ማሕበር (ከከም ተሞክሮኦም) በናዊ ዕጥቂ፣ ቴክኖልጂ፣ ፌሌጠትን 

ክእሇትን ዜተዒጠቑን ብቕዒት መረጋገፂ ዜወነኑን ትካሊት ሓሇዋ ፀጥታ ከጣይሽ 

ምግባርን ምሕጋዜን፣  

 እቶም ኣባሊትን መሪሕነትን እተን ትካሊት ሓሇዋ ፀጥታ ቐፃሌነት ብሇዎ መሌክዕ 

ዒቕሞም ዕብዩለን ኣብ ስራሕ እናሃሇዉ ሓፀርቲ ስሌጠናታት ዜወስደለን 

ኩነታት በተን ዜጣየሻ ትካሊት ወይ ማእኸሊት ክመቻቾ ምግባር፣ 

 እዘ ምጥያሽ ካምፓኒታት ስራሕቲ ሓሇዋ ፀጥታ ከም ሓዯ ቀፃሌነት ሇዎ 

ፌሌፌሌ እቶት ብምጥቃም ኢኮኖሚያዊ ዒቕሚ ኣባሊትን እዚ ማሕበርን ካብ እዋን 

ናብ እዋን ክዒቢ ክግበር እዩ። 

 ነዝም ኣብ ከምዘይ ዜበሇ ረዙን ሌኡኽቶ እዘ ማሕበር ዜሳተፈ ካምፓኒታትን 

ኣካሊትን ኩልም ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ስራሕቲ ገምጋማት፣ ዯገፊት፣ 

ሓገዚትን ክትትሌን ምግባር።   

፯.፪.፮.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት 

 ክሳዕ ሕዙ ብኣባሊት እዚ ማሕበር ይኹኑ ካሌኦት ኣካሊት ዜተፇሊሇዩ ካምፓኒታት 

ኣጣይሾም ኣብ ከምዘይ ዜበሇ ዉራይ ምኽባር ፀጥታ ተዋፉሮም ዜኒሀዉ 



78 
 

ካምፓኒታት በዜሒ፣ ዒይነትን ኣፅኒዕኻ ክምሊእ ዜግበኦ ክፌተት ዜምሌከት 

ብጉቡእ ተሰኒደ ተቐሚጡ ኣል፣ 

 ካብ ጥንኩርን ዴኹምን ጎኒታት እተን ክሳዕ ሕዙ ኣብ‟ዘ ፇር እዘይ ተዋፉረን 

ዜኒሀዋ ካምፓኒታት ምኽባር ፀጥታ ብዜርዜር ክፅናዕ ተገይሩ ኣል፣ 

 ብብርኪ ማሕበር እዘ ፇርን ዒዉዯ ስራሕን እዘይ ብጉቡእ እንተተሰሪሑለ 

ዒብዪ ፀጋ ስሇዜኾነ ናብ ከምዘይ ዒይነት ዒዉዯ ስራሕ ከእቱ ዜኽእሌ ዜርዜር 

መፅናዕቲታት ተወጊኖም ኣሇዉ፣  

 ናብ ከምዘይ ዒይነት ስራሕቲ ምኽባር ፀጥታ ንምስታፌ ዴሌዩ ክእሇታት፣ 

ፌሌጠታትን ኣረኣእያታትን ብዜርዜር ሰኒዴካ ንስሌጠና ዜኾን ስርዒት ትምህርቲ 

ተዲሌዩ ኣል፣  

 ብመሰረት እቱ ዜተዲሇወ ስርዒት ትምህርቲ ዜርዜር ስሌጠናታት ሂቦምን 

ኣብቂዖምን ምርቑ ትካሊት (Institutes) ወይ ማእኸሊት (Centsrs) ተጣይሸን 

ኣሇዋ፣ 

 እን ትካሊት ወይ ማእኸሊት ምስ ዉሌቀ ሰባት ኣሰሌጢነን ምምራቕን መረጋገፂ 

ብቕዒትን ብተወሳኺ ንኣብ‟ዘ ፇር እዘይ ዜዋፇራ ካምፓኒታት እዉን (ሇወን 

ሰብኣዊ ዒቕሚ፣ ናዉቲ፣ ኣወዲዴባን ኣሰራርሓን) ሪኢ ብምግምጋም መረጋገፂ 

ብቕዒት ዜህበለ ኣገባብን ኣሰራርሓን ተፇጢረን ኣሇዋ፣ 

 ንኣብ ከምዘይ ዒይነት ስራሕቲ ምኽባር ፀጥታ ዜዋፇሩ ኣካሊትን ካምፓኒታትን 

ዴሌዮም ቴክኖልጂን ናዉቲን ክንፀሩ ብምግባር ክቐርቡለ ዜኽእለን ኣብ 

ዉሽጢ ሓሙሽተ ዒመት እዉን ኣብ ዉሽጢ ሃገር ዜፇርየለ ኵነታት (ብብርኪ 

ማሕበር) ተመቻችዮም ኣሇዉ፣ 

 ኣባሊት እዚ ማሕበር (ከከም ተሞክሮኦም) በናዊ ዕጥቂ፣ ቴክኖልጂ፣ ፌሌጠትን 

ክእሇትን ዜተዒጠቑን ብቕዒት መረጋገፂ ዜወነኑን ትካሊት ሓሇዋ ፀጥታ ከጣይሹ 

ተገይሮም ኣሇዉ፣  

 እቶም ኣባሊትን መሪሕነትን እተን ትካሊት ሓሇዋ ፀጥታ ቐፃሌነት ብሇዎ መሌክዕ 

ዒቕሞም ዕብዩለን ኣብ ስራሕ እናሃሇዉ ሓፀርቲ ስሌጠናታት ዜወስደለን 

ኩነታት በተን ዜጣየሻ ትካሊት ወይ ማእኸሊት ተመቻችዩ ኣል፣ 
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 እዘ ምጥያሽ ካምፓኒታት ስራሕቲ ሓሇዋ ፀጥታ ከም ሓዯ ቀፃሌነት ሇዎ 

ፌሌፌሌ እቶት ብምጥቃም ኢኮኖሚያዊ ዒቕሚ ኣባሊትን እዚ ማሕበርን ካብ እዋን 

ናብ እዋን ክዒቢ ተገይሩኣል። 

 ነዝም ኣብ ከምዘይ ዜበሇ ረዙን ሌኡኽቶ እዘ ማሕበር ዜተሳተፈ ካምፓኒታትን 

ኣካሊትን ኩልም ቀፃሌነት ብሇዎ መሌኩዐ ስራሕቲ ገምጋማት፣ ዯገፊት፣ 

ሓገዚትን ክትትሌን ተገይሩ ኣል።   

፯.፪.፯  ብሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፌሪቃን ኣቢሌካ ኣብ 

ምኽባር ሰሊም ዜተፇሊሇዩ ሃገራት ምዉፊር 

ኣብ‟ዘ ሕዙ እዋን ዜኒሀናዮ ዒሇማዊን ኣህጉራዊን ኵነታት ብሓፇሻ ብፌሊይ ዴማ ሇናዮ 

ዝባ (ቀርኒ ኣፌሪቃ) ብኢዴ ኣእታዉነት ዜተፇሊሇዩ ሃገራትን ፇጠርቲ ራዕዱን ተዒጂቡ 

እናተሓመሰ ዜርከብን ኵለሻዕ ኣብ ሃሌሃሌታ ባርዕ ምህሊዉን ግሁዴ እዩ። ስሇዘይ ሃገርና 

ኢትዮጵያ ኣብ እዘ ማእኸሌ ከምዘይ ዜበሇ ሃሌሃሌታ ባርዕ ኮይና ሰሊማ ብተኣማምን 

መሌኩዐ ሓሌያስ ንሌዕሉ ዒሰርተ ኣርባዕተ ዒማዉቲ እዉን ብማእኸሊይ በዒሌ ክሌተ ኣሃዜ 

ኢኮኖሚያዊ ምዕባሇ ክተመዜግብ ዜኸኣሇትለ ዕደሌ ተፇጢሩ ኣል። ብዚዕባ መፃኢ 

እዋናት ንምእማት እንትፌተን‟ዉን እዘ ባርዕ እዘይ ኣብ ቀረባ እዋናት (ሓፂር እዋን 

ይኹን ማእኸሊይ እዋን) ኮታስ ኣብ ቀፀሌቲ ዒሰርተ ዒመታት ካሌኦት ሕዙ ኣብ ሰሊምን 

ምርግጋእን ሇዋ ገሇ ሃገራት ሰሊመን ተሪጉ ናብ‟ተን ዜሕመሳ ሇዋ ሃገራት ክፅምበራ 

ተይኮይነን ዜረአ ብሩህ ነገራት ብዘሕ ኣይኮነን። ስሇዘይ ኣብ እዘ ከይዱ እዘይ ዉዴብ 

ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፌሪቃን ኣብ‟ዘ ፇር እዘይ ሌዐሌ ግዯ ከምዜህለወን 

ይግመት።  

ኣብ‟ዘ መዲይ እዘይ ሰራዊት ምክሌኻሌ ሃገር ኢትዮጵያ ሃፌታም ተሞክሮ ከምጥረየን 

ብብርኪ ዒሇም‟ዉን እንተኾነ ኣብ ቅዴሚት ካብ ዜስራዒ ዉሑዲት ሃገራት ከምዜኾነ ኩለ 

ዜፇሌጦ ሓቂ እዩ። እዘ ከምዘይ ዜበሇ ከይዱ ምኸባር ፀጥታ ዜተፊሊሇዩ ሃገራት ዜተሳተፈ 

(ብብርኪ መሪሕነት ይኹን ተራ ኣባሌነት) ብርክት ዜበለ ኣባሊት እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ 

ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከምሇዉ እንርዯኦ ጉዲይ እዩ። ስሇዘይ ሕዙ‟ዉን ከም 

ሕለፌ፤ ግዯ ሃገርናን ሰራዊት ምክሌኻሌ ሃገርናን ዜህለዎ ግዯ ኣብ ግምት ብምእታው 

እሞ እዘ ዉራይ እዘይ ተዯጋጊፌካ ዜስራሕ ምስ ምዃኑ (እሞ ሰራዊት ምክሌኻሌ 
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ሃገር‟ዉን ግዴን ኵለ ስራሕቲ በይኑ ክሰርሖ እዩ ማሇት ስሇይኮነ) እዘ ዜስዕብ ዕዮታት 

ክዉገን እዩ።  

፯.፪.፯.፩ ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት 

 ካብ ዜፌሇም ክሳዕ ሕዙ ኣብ ምኽባር ሰሊም ዜተፇሊሇዩ ሃገራት ብብርኪ ዒሇም 

ዜተወገኑ ስራሕቲ፣ ዜርዜር ዜተመዜገቡ ዒወታት፤ ዜነበሩ ጥንኩርን ዴኹምን 

ጎኒታት (ሰብ ሞያ ብምዉዲብ) ብብርኪ ማሕበር ብዕሉ ተፀኒዖም ክስነደ ምግባር፣ 

 ካብ ኮሪያ ክሳዕ ኮንጎ፣ ካብ ሩዋንዲ ክሳዕ ሊይቤሪያ፣ ኮታስ ኣብ መሊእ ዒሇም 

ሃገርና ኣብ ምኽባር ሰሊም ዜተፇሊሇዩ ሃገራት ዜወዒሇቶ ዉዕልታት ብሙለኡ 

እንታይ ከምዜመስሌን ብእርይ ቁፅር ሰኒዴካ እቶም ዉዕልታት ንምዕዋት 

ዜተገብሩ ምዴሊዋት፣ ዜነበሩ ጥንኩርን ዴኹምን ጎኒታት ብጉቡእ ምስናዴን 

ካብኡ ክስነቕ ዜኽእሌ ስንቂ ምስናቕን፣ 

 ካብ‟ቱ እቱ ዜተገብረ ገምጋማት ብምብጋስ ሓንቲ ኣሃደ ኣብ ምኽባር ሰሊም 

ትዋፇር ሃገር ክህለዉዋ ዜግባእ ብለፃት መሇሇዪ ባህረታትን ክማለኡ ዜግበኦም 

ዜርዜር ባህረታትን ብዕሉ ሰኒዴካ ምቕማጥን፣ 

 ከም ዉሌቀ እዉን እንተኾነ ሓዯ ብለፅ ወታዯር መኽበሪ ሰሊም ዜኾነት ትኹን 

ሃገር ከማሇኦም ሇዎ ዜርዜር ፌሌጠታት፣ ክእሇታት፣ ኣረኣእያታትን ብዕሉ 

ኣፅኒዕኻ ምስናዴን ከማሇኦም ሇዎ ዕጥቂታት ብሙሇኦም (hard and soft) 

ክፅናዕ ምግባር፣ 

 ኣብ‟ዘ ፇር እዘይ ንከምዘይ ዒይነት ሌኡኽቶ ብቑዒት ኮይኖም ዜምርሹ 

ኣካሊትን ወታዯራትን ዜስሌጥኑለ ናይ ስሌጠና ማእኸሌ ብብርኪ ማሕበር (ኣገዲሲ 

እንተኾይኑ እዉን ምስ ዜምሌከቶም ኣካሊት ብምርዴዲእ) ምኽፊት፣ 

 ብብርኪ ሚኒስቴር ጉዲይ ወፃኢ ምስ ሕቡራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣፌሪቃን 

ዜተፇሊሇዩ ሃገራትን ኣብ ዜግበር ሌዜባትን ዱፕልማሲያዊ ረኽቢታትን ኣባሊት 

እዚ ማሕበር ብሚኒስቴር ምክሌኻሌ ሃገር ብዜወሃቦም ኮታ ኣቢሌካ ብብርኪ ዉሌቀ 

ሰባት ጥራሕ እንተይኮነስ ብመሌክዕ ኣሃደ ተወዱቦም ኣብ ምኽባር ሰሊም 

ዜተፇሊሇዩ ሃገራት ክሳተፈ ምግባር፣ 
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 ኣብ ከምዘይ ዜበሇ ዉራይ ዜሳተፈ ኣባሊትን ኣሃደታትን ኣባሊት እዚ ማሕበር 

ቀፃሌነት ሇዎ ክትትሌን ዯገፊትን ምግባር፣ 

፯.፪.፮.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት 

 ካብ ዜፌሇም ክሳዕ ሕዙ ኣብ ምኽባር ሰሊም ዜተፇሊሇዩ ሃገራት ብብርኪ ዒሇም 

ዜተወገኑ ስራሕቲ፣ ዜርዜር ዜተመዜገቡ ዒወታት፤ ዜነበሩ ጥንኩርን ዴኹምን 

ጎኒታት (ሰብ ሞያ ብምዉዲብ) ብብርኪ ማሕበር ብዕሉ ተፀኒዖም ተሰኒድም 

ኣሇዉ፣ 

 ካብ ኮሪያ ክሳዕ ኮንጎ፣ ካብ ሩዋንዲ ክሳዕ ሊይቤሪያ፣ ኮታስ ኣብ መሊእ ዒሇም 

ሃገርና ኣብ ምኽባር ሰሊም ዜተፇሊሇዩ ሃገራት ዜወዒሇቶ ዉዕልታት ብሙለኡ 

እንታይ ከምዜመስሌን ብእርይ ቁፅር ሰኒዴካ እቶም ዉዕልታት ንምዕዋት 

ዜተገብሩ ምዴሊዋት፣ ዜነበሩ ጥንኩርን ዴኹምን ጎኒታት ብጉቡእ ምስናዴን 

ካብኡ ክስነቕ ዜኽእሌ ተሞክሮ ተቐሲሙ ኣል፣ 

 ካብ‟ቱ እቱ ዜተገብረ ገምጋማት ብምብጋስ ሓንቲ ኣሃደ ኣብ ምኽባር ሰሊም 

ትዋፇር ሃገር ክህለዉዋ ዜግባእ ብለፃት መሇሇዪ ባህረታትን ክማለኡ ዜግበኦም 

ዜርዜር ባህረታትን ብዕሉ ተሰኒደ ተቐሚጡ ኣል፣ 

 ከም ዉሌቀ እዉን እንተኾነ ሓዯ ብለፅ ወታዯር መኽበሪ ሰሊም ዜኾነት ትኹን 

ሃገር ከማሇኦም ሇዎ ዜርዜር ፌሌጠታት፣ ክእሇታት፣ ኣረኣእያታትን ብዕሉ 

ኣፅኒዕኻ ምስናዴን ከማሇኦም ሇዎ ዕጥቂታት ብሙሇኦም (hard and soft) 

ተፀኒዐ ኣል፣ 

 ኣብ‟ዘ ፇር እዘይ ንከምዘይ ዒይነት ሌኡኽቶ ብቑዒት ኮይኖም ዜምርሹ 

ኣካሊትን ወታዯራትን ዜስሌጥኑለ ናይ ስሌጠና ማእኸሌ ብብርኪ ማሕበር (ኣገዲሲ 

እንተኾይኑ እዉን ምስ ዜምሌከቶም ኣካሊት ብምርዴዲእ) ተኸፉቱ ኣል፣ 

 ብብርኪ ሚኒስቴር ጉዲይ ወፃኢ ምስ ሕቡራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣፌሪቃን 

ዜተፇሊሇዩ ሃገራትን ኣብ ዜግበር ሌዜባትን ዱፕልማሲያዊ ረኽቢታትን ኣባሊት 

እዚ ማሕበር ብሚኒስቴር ምክሌኻሌ ሃገር ብዜወሃቦም ኮታ ኣቢሌካ ብብርኪ ዉሌቀ 

ሰባት ጥራሕ እንተይኮነስ ብመሌክዕ ኣሃደ ተወዱቦም ኣብ ምኽባር ሰሊም 

ዜተፇሊሇዩ ሃገራት ክሳተፈ ተገይሩ ኣል፣ 
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 ኣብ ከምዘይ ዜበሇ ዉራይ ዜሳተፈ ኣባሊትን ኣሃደታትን ኣባሊት እዚ ማሕበር 

ቀፃሌነት ሇዎ ክትትሌን ዯገፊትን ተገይሩ ኣል፣   

፯.፪.፰  ምጥያሽ ኣብ ጉዲይ ፀጥታ ዒሇምና መፅናዕቲን ምርምርን 

ካይዴ ትካሌ 

ከም‟ቱ ቅዴም ክብሌ ዜተገሌፀ ዜተፇሊሇያ ሃገራት ኣፌሪቃን ማእኽሊይ ምብራቕን 

ብሓይሉታት ዉሽጢን ዯገን ሰሊመን ተሪጉ ብኵናት እንትሕመሳ እየን ዜረኣያ ሇዋ። 

እዘ ይዚሪ ህዉከትን ስእነት ሰሊምን ከም ተሊባዑ ሕማም ካብ ሃገር ናብ ሃገር እናተዚመተ 

በዘ ባርዕ እዘይ ይተሇብሇበት ወይ‟ዉን ይትሌብሇብ ሃገር ዲርጋ የሊን ወይ‟ዉን 

ኣይክትህለን ምባሌ ይከኣሌ‟ዩ። ከም ኣብነት እኳ ጉዲይ ሃገረ ሶማሉያ እንተወሲዴና 

መንግስቲ ኣሌባ ሃገር ብምዃና ዜተፇሊሇዩ ሸፊቱ ባሕሪ ተዋፉሮም ንዒሇምና ታይ ዜኣክሌ 

ስግኣት ፇጢሮም ከምዜነበሩ ዜዜከር እዩ። እዘይ ጥራሕ ግን ኣይኮነን፤ ዒሇምና ከም እኒ 

ኣሌቃይዲ፣ ኣሌሸባብን ካሌኦት ኣሸበርቲ ዉዴባትን እናተሓመሰት ከም እትርከብን ብሱሩ 

እዉን መዋፇሪኦም ከምዜገበሩዋን ይፌሇጥ። ሓቂታት ከምርእዩዎ ግን ኣብ ዒሇምና 

ፌታሕ ይብለ ፀገም ተፇጢሩ ከምይፇሌጥ ይእመን፤ ንቐፃሉ እዋናት ጋጥሙ ሓዯሽቲ 

ሕማማት፣ ዜተፇሊሇዩ ፀገማትን ዜኣመሰለን ኩሊቶም ነናይ ባዕልም ፌታሓት 

ከምሇዉዎም እሙን እዩ። ኣብ ከምዘይ ዜበሇ እዋን ግን ነቱ ዜተፇጥረ ሕማም ወይ‟ዉን 

ጋጠመ ፀገም ዜምጥን ወይ ካብኡ ንሊዕሉ ዜኾነ ሓደሽ ሓሳብ ምፌጣር የዴሉ። ሓዯሽቲ 

ሓሳባት ዜፌጠሩ ዴማ መፅናዕቲታትን ምርምራትን ብምክያዴ ስሇዜኾነ ነዘይ ማእኽሊ 

ትካሊት ክጣየሻ ይግበአን። 

ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት ይተገመተ ፀገም እንተጋጥም ነዘ ፀገም ብጉቡእ 

ተንቲኖም፣ ኣስተንቲኖምን ተረዱኦምን ቀንዱ ፌሌፌሊትን ምኽኒያታትን እቱ ይንቡር 

ፀገም ምስተረዴኡ ቀንዱ ዜበሃሊ ምኽኒያታት እቱ ፀገም ክሌሇ ምስገበሩ ነቱ ጋጠመ ፀገም 

የሊጢ መፌትሒ ከቕምጡ ዜኽእለ ሃፌታም ተሞክሮ፣ ፌሌጠትን ክእሇትን ዋህሇለ 

ኣባሊት ዜሓት ማሕበር እያ። ስሇዘይ ነዙኣቶም ብጉቡእ መሌኩዐ ወዱብካን ነዙኣቶም 

ተሓባብር ትካሌ ኣጣይሽካን እቱ ሇዎም ዉህለሌ ተሞክሮ ንዜተፇሊሇያ ሃገራት ዒሇም 

ከምዜጠቅምን ጌርካ ዋጋ ከዉፅእ ምግባር ይከኣሌ‟ዩ። እዘ ትካሌ እዘይ ናይ ነዊሕ እዋን 

ራእዩ “ሰሊምን ምርግጋእን ዜዒሰሊ ኣህጉርን ዒሇምን ክዉን ኮይና ምርኣይ” ዜብሌ ኮይኑ 
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ነዘይ እዉን ዜከኣሊ ኣበርክቶታት ምግባር እዩ። ብመሰረት እዘይ እዝም ዜስዕቡ ዕዮታት 

ክዉገኑ እዮም።  

፯.፪.፰.፩ ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት 

 ብመዲይ ፀጥታ ሰሊምን ምርግጋእን ኣብ ዒሇምና፣ ኣህጉርናን ዝባናን ኣብ ዜሓሇፈ 

50 ዒማዉቲ ክዉን እናኾነ መፂኡ ዜኒሀ ኩነታት ብዜርዜር ምፅናዕ፣ 

 ነቶም ተዯጋጋሚ ጎንፂታት ዜተራእየልምን ከም ሃገር ናብ ሕምስምስ ዜኣተዉ 

ሃገራትን ዜርዜር ንከምኡ ዒይነት ኵነታት ቃሌዐዎም ዉሽጣዊን ዯጋዊን 

ኵነታት ብዜርዜር ምስናዴ፣ 

 ኣብ እዘ ፇር እዘይ ዜተፀንዐ መፅናዕቲታት ናብ ትግርኛ እናተተርጎሙ ኣብ‟ዘ 

ዜጣየሽ ትካሌ ክቕመጥን ንኣባሊት ክበፅሕን ምግባር፣ 

 ካብዙኣቶም ተሊዑሌካ ዒሇምና፣ ኣህጉርናን ዝባናን (ኣብ መበሌ 21 ክፌሇበን) 

ከጋጥሙዋ ዜኽእለ ምስ ምዕሳሌ ሰሊምን ምርግጋእን ዜተተሓሓዘ ጉዲያት 

ምእማት፣ 

 ኣብ‟ዘ ከይዱ እዘይ ነቶም ከጋጥሙ ዜኽእለ ፀገማት መበገሲ ክኾኑ ዜኽእለ 

ዜርዜር ምኽኒያታትን ብዜርዜር ክእመቱ ምግባር፣ 

 ኣብ‟ቶም ከምዘይ ዒይነት ፀገማት ጋጥሙልም ሃገራት ብዒቕሞም እንታይ 

ዜኣክሌ ክፌታሕ ከምዜኽእሌን ብካሌኦት ሓይሉታት ክዴፇን ወይ ክምሊእ ሇዎ 

ክፌተታትን ክሌሇ ምግባር፣ 

 እቶም ዜተሇሇዩ ክፌተታት ኣብ ምዴፊንን ምምሊእን ሃገርና ክህለዋ ዜኽእሌ ግዯ 

ብመፅናዕቲን ምርምርን ክፌሇጡ ምግባር፣ 

 ኣብ ትሕቲ እዘ ማሕበር ሓዯ ኣብ ጉዲይ ሰሊምን ምርግጋእን ዜነጥፌ “ሰሊም 

ማእኸሌ መፅናዕቲን ምርምርን” ዜብሌ ምጥያሽ፣ 

 እዘ ማእኸሌ ምርምር ራእይን ዕሊማታትን ነዊሕ እዋን ሓንፂፁ ክነጥፌ ምግባር፣ 

 በዘይ እዉን ብርክት ዜበሇ መጠን ገንብ ክርከብ ክግበሩ እዮም፤    

፯.፪.፰.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት 

 ብመዲይ ፀጥታ ሰሊምን ምርግጋእን ኣብ ዒሇምና፣ ኣህጉርናን ዝባናን ኣብ ዜሓሇፈ 

50 ዒማዉቲ ክዉን እናኾነ መፂኡ ዜኒሀ ኩነታት ብዜርዜር ተፀኒዐ ኣል፣ 
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 ነቶም ተዯጋጋሚ ጎንፂታት ዜተራእየልምን ከም ሃገር ናብ ሕምስምስ ዜኣተዉ 

ሃገራትን ዜርዜር ንከምኡ ዒይነት ኵነታት ቃሌዐዎም ዉሽጣዊን ዯጋዊን 

ኵነታት ብዜርዜር ተሰኒደ ኣል፣ 

 ኣብ እዘ ፇር እዘይ ዜተፀንዐ መፅናዕቲታት ናብ ትግርኛ እናተተርጎሙ ኣብ‟ዘ 

ዜጣየሽ ትካሌ ክቕመጥን ንኣባሊት ክበፅሕን ተገይሩ ኣል፣ 

 ካብዙኣቶም ተሊዑሌካ ዒሇምና፣ ኣህጉርናን ዝባናን (ኣብ መበሌ 21 ክፌሇበን) 

ከጋጥሙዋ ዜኽእለ ምስ ምዕሳሌ ሰሊምን ምርግጋእን ዜተተሓሓዘ ጉዲያት ብዕሉ 

ተኣሚቱ ኣል፣ 

 ኣብ‟ዘ ከይዱ እዘይ ነቶም ከጋጥሙ ዜኽእለ ፀገማት መበገሲ ክኾኑ ዜኽእለ 

ዜርዜር ምኽኒያታትን ብዜርዜር ክእመቱ ተገይሮም ኣሇዉ፣ 

 ኣብ‟ቶም ከምዘይ ዒይነት ፀገማት ጋጥሙልም ሃገራት ብዒቕሞም እንታይ 

ዜኣክሌ ክፌታሕ ከምዜኽእሌን ብካሌኦት ሓይሉታት ክዴፇን ወይ ክምሊእ ሇዎ 

ክፌተታትን ክሌሇ ተገይሩ ኣል፣ 

 እቶም ዜተሇሇዩ ክፌተታት ኣብ ምዴፊንን ምምሊእን ሃገርና ክህለዋ ዜኽእሌ ግዯ 

ብመፅናዕቲን ምርምርን ክፌሇጡ ተገይሮም ኣሇዉ፣ 

 ኣብ ትሕቲ እዘ ማሕበር ሓዯ ኣብ ጉዲይ ሰሊምን ምርግጋእን ዜነጥፌ “ሰሊም 

ማእኸሌ መፅናዕቲን ምርምርን” ዜብሌ ተጣይሾም ኣሇዉ፣ 

 እዘ ማእኸሌ ምርምር ራእይን ዕሊማታትን ነዊሕ እዋን ሓንፂፁ ክነጥፌ ተገይሩ 

ኣል፣   

 በዘይ እዉን ብርክት ዜበሇ መጠን ገንብ ክርከብ ተገይሩ ኣል። 

፯.፪.፱   ምጥያሽ ዜተፇሊሇያ ሃገር ሇሌ ካምፓኒታት 

ኣብ ከም ሃገርና ዜበሊ ገና ኣብ ቅሌጡፌ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት ዜርከባን ብበዜሒ ህዜበን 

ሌዕሉ ሚኢቲ ሚሌዮን ዜበፅሓን ሃገራት ኣብ ከይዱ ዕቤት ጎረባብቲ ሃገር ዜህለዋን ክህለዋ 

ዜግባእን ፅለዋ ቀሉሌ ኣይኮነን። እዘ ፅለዋ እዘይ‟ዉን ብዜተፇሊሇየ ኣገባባት ኣቢሌካ 

ዜዉገን ኮይኑ ካብ እዙኣቶም ሓዯ ጣብያ ቴላቪዥን እዩ። ሌክዕ ከም እቱ ኣሜሪካ፣ 

ቻይናን እንግሉዜን (ብቕዯም ሰዒብ ካብ ዒሇምና ቀዲማይ፣ ካሌኣይን ሓምሻይን ግዘፌ 

ኢኮኖሚ ዒሇም ዜወነና ሃገራት) ሕዙ‟ዉን ብቕዯም ሰዒብ (ብቴላቪዥናት CNN, CCTV, 
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BBC) ገይረን ዒሇም ክቆፃፀረኣ ቀሪበን ሇዋ ወይ‟ዉን ዜቆፃፀረኣ ሇዋ፤ ሃገርና እዉን 

ብተመሳሳሉ መንገዱ ብዉሕዴ ኣብ ኣፌሪቃን ማእኸሊይ ምብራቕን ሇዋ ፅለዋ ክዒዜዜ 

ምእንቲ ብዜተመረፀ ቋንቋታት ገፉሕ ሽፊን ዜህብ ጣብያ ቴላቪዥን ከዴሌያ እዩ። እዘ 

ከምዘይ ዒይነት ጣብያ ቴላቪዥን እዉን በዘ ማሕበር እዘይ ክጣየሽ ይኽእሌ‟ዩ። እዘይ 

ኣብ ትሌሚ ተታሒዘ ዋሊ ኣብ መወዲእታ እዘ ምፌፃም ስትራተጂክ ትሌሚ ክዉገን 

ዜኽእሌ እንተኾነ ኣብ ቀረባ እዋናት ክፌፀሙ ዜግብኡ ብዘሓት ሃገር ሇሌ ካምፓኒታት 

ክጣየሹ ይኽእለ እዮም። ብመሰረት እዘይ እዝም ዜስዕቡ ስራሕቲ ክዉገኑ እዮም። 

፯.፪.፱.፩ ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት 

 ኣብ ከይዱ ሌምዒት ክሌሌና፣ ሃገርናን ዝባናን ዒብዪ እወንታዊ ትርጉም ክህለዎም 

ዜኽእሌ ክጣየሹ ዜኽእለ ካምፓኒታት ብዜርዜር ክፅንዐ ምግባር፣ 

 ዜርዜር እዝም ክጣየሹ ዜኽእለ ሃገር ሇሌ ካምፓኒታት ብዕሉ ምስተሰነደ 

ኣዋፃኢነቶም፣ ነቱ ሌምዒት ሇዎም ትርጉምን ኣገባብ ኣተገባብረኦምን 

ብዜምከት ጥሌቀት ሇዎ መፅናዕቲ ምክያዴ፣ 

 ካብ‟ዙኣቶም ቅዯም ሰዒብ ብምቕማጥ ኣየናይ ትካሌ መዒዜን ብኸመይን ኣበይን 

ክጣየሹ ከምሇዎም ዜገሌፅ ዜርዜር ፕሮጄክት ክዲል ምግባር፤ ከም ኣብነት 

ንምጥቃስ እዉን፤ ኣብ ዜስዕቡ ዉራያት ምስ agroprocessing ዜተዚመደ 

ስራሕቲ ምዉፊር ይከኣሌ‟ዩ፣ 

o  ኣብ ምህጣር ከፌቲን ስጋ ሰዯዴ ምግባርን፣ 

o ኣብ ምብርባር መዒር፣ 

o ኣብ ፀባን ዉፅኢትፀባን፣ 

o ኣብ ኳዕቲ መኣዴን፣ 

o ኣብ ግልባሌ ፊይናንሲንግ፣ 

o ዜተፇሊሇዩ ፌረምረ ምፌራይን  

o ሰሉጥ ኣቀነባቢርካ ሰዯዴ ምግባር 

 እን ፕሮጄክትታት ብዕሉ ምስተፀንዒ ዴሌየን በጀትን ፌሌፌሊቱን ምፅናዕ፣ 

 እን ትካሊት እዙኣተን ከንቀሳቕሱ ዜኽእለ ሌዐሌ ዒቕሚ ሇዎም ሰባት መዱብካ 

ዴሉ ቅዴመ ምዴሊዋት ክዉግኑ ምግባር፣ 
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 እን ኣብ ትግራይ ዜምስረታ መንዯራት ኢንደስትሪታት ነዘይ ከም ፅቡቕ 

ኣጋጣሚ ብምዉሳዴ ምስኣቶም ዜተዋዯዯ ምዴሊው ምግባር። 

፯.፪.፱.፪ ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት 

 ኣብ ከይዱ ሌምዒት ክሌሌና፣ ሃገርናን ዝባናን ዒብዪ እወንታዊ ትርጉም ክህለዎም 

ዜኽእሌ ክጣየሹ ዜኽእለ ካምፓኒታት ብዜርዜር ተፀኒዖም ኣሇዉ፣ 

 ዜርዜር እዝም ክጣየሹ ዜኽእለ ሃገር ሇሌ ካምፓኒታት ብዕሉ ምስተሰነደ 

ኣዋፃኢነቶም፣ ነቱ ሌምዒት ሇዎም ትርጉምን ኣገባብ ኣተገባብረኦምን 

ብዜምከት ጥሌቀት ሇዎ መፅናዕቲታት ተወጊኖም ኣሇዉ፣ 

 እን ዜተሇሇያ ፕሮጄክትታት ብዕሉ ተፀኒዏንን ዴሌየን በጀትን ፌሌፌሊቱን 

ተነፂሩሇንን ኣል፣ 

 እን ትካሊት እዙኣተን ከንቀሳቕሱ ዜኽእለ ሌዐሌ ዒቕሚ ሇዎም ሰባት 

ተመዱቦምስ ዴሉ ቅዴመ ምዴሊዋት ወጊኖም ኣሇዉ፣ 
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፯.፫ ሳሌሳይ ስትራተጂካዊ ዕሊማ፤ ምሕያሌ ማሕበራዊ ኵነታት 

ኣባሊት እዚ ማሕበር  

ማሕበራዊ ኵነታት ኣባሊት እዘ ማሕበር ካብ ቍጠባዊ ኵነታት ኣባሊት ፇሉኻ ይረአን 

ማዕረ ክብዯት ክብዯት ተዋሂቡዎ ክሰራሕ ሇዎን እዩ። ብርኪ ትምህርቲ ኣባሊት እዚ 

ማሕበር፣ ህለዊ ኵነታት ጥዕና እዚ ማሕበርን ካሌኦት ኣገዯስቲ ኵነታትን ኣብ እንሪአለ 

እዋን እቱ ኣባሌ ኣብ ብሩኡይ ክመሓየሽ ሇዎ ኵነታት ከምል ምርዲእ ኣየፅግምን። 

ብፌሊይ ዴማ ምስ  76% ኣባሊት እዚ ማሕበር ዉቃዕ ጥይትን ጉዴኣት ኣካሌን ሇዎም 

ብምዃኖም እሞ ዕዴመ እናዯፌኡ እንትኸደን ቍጠባዊ መነባብሮኦም እናዯኸመ 

ምስዜኸይዴን ኣብ ኵሇመዲያዊ ማሕበራዊ ኵነታት እቶም ኣባሊት እዚ ማሕበር ሌዐሌ 

ኣለታዊ ፅለዋ ይፇጥር ኣል። ብመሰረት እዘይ ዴማ እን ስዑበን ዜተርራ 

ስትራተጂታት ተሓንፂፀን ይርከባ።  

፯.፫.፩  ምምሕያሽ ቀረብ ሕክምና ኣባሊት      

ፖሉሲ ጥዕና ሃገርና ብግሌፂ ከምቐመጦ እቱ ቀንዱ ስትራተጂ ምርግጋፅ ጥዕና ዛጋታት 

ብኣንፇት ምክሌኻሌ ኣቢሌካ እዩ ክፌፀም ዜከኣሌ። ምስ እዘይ ጎኒ ንጎኒ ዴማ ዜኾነ ይኹን 

ዛጋታት ፀገም ጥዕና እንተጋጥሞም ፅሬቱን ፅፇቱን ዜሓሇወ ግሌጋልት ሕክምና ክረኽቡ 

ይግባእ እዩ። ብፌሊይ ዴማ ነዘ ሕዙ ኵሊትና ነስተማቕሮ ሇና ሰሊምን ሌምዒትን 

ከምኡ‟ዉን ነቱ ክንሃንፆ ሇይቲን ቀትሪን ሊዕሉን ታሕቲን ንብሇለ ሇና ስርዒት 

ዳሞክራሲን ክዉን ንምግባር ዯሞም ኣፌሲሶም፣ ረሃፆም ኣዉሒዝምን ኣካልም ጎዱልምን 

ኣብዘይ ብፅሑና ኣባሌ እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዜኾኑ 

ተጋዯሌቲ ከም ዛጋታትን ከም ሌዐሌ ገዴሉ ዜፇፀሙ ሃርበኛታትን ዴሕንነት ኣካሊዊ 

ኵነታቶምን ኵሇመዲያዊ ጥዕነኦም ዜሕሇወለን ኣገባባት ክፌጠር ይግበኦ።  

ኣብ ከይዱ እቱ ኣብ ቀረባ ዜተገብረ ዜርዜር መፅናዕቲ ብግሌፂ ከምዜተረኣየን ምዕዚብ 

ከምዜተኻእሇን ሓዯ ሰብ ሌዕሉ ሓሙሽተን ሽደሽተን ጊዛ ጥይት ተወቒዐን ኣካሊቱ 

ብሩኡይ ተጎዱኡን እናሃሇወ፣ ዋሊ‟ዉን ገሉኡ ክሳዕ ሕዙ ይወፀ ሓፂን ኣብ ነብሱ እናሃሇዎ 

ጉቡእ ግሌጋልት ሕክምና ይረኽቡለ ተርእዮታት ብርክት ዜበሇ እዩ ጥራሕ እንተይኮነስ 
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ዒብሊሉ ተርእዮ ምዃኑ ንምሕንፃፅ እዘ ስትራተጂክ ትሌሚ ሓዯ ቅዴመ ኵነት እዩ። 

ብመሰረት እዘይ እዝም ዜስዕቡ ዕዮታት ክዉገኑ እዮም። 

፯.፫.፩.፩ ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት 

 ዜኾነ ይኹን ኣባሌ እዘ ማሕበር ዜኾነ ተጋዲሊይ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይ ምስ ዜምሌከቶም ኣካሊት ብምዜርራብ ኣብ ዜነብሩለ ክሌሊትን ኣብ 

ግሌጋልት ሕክምና ፋዳራሌን ናይ ነፃ ሕክምና ዜረኽበለ ኵነታት 

ምምችቻው፣ 

 ዉቃዕ ጥይት ሇዎም ኣባሌ እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ ምስ ሇዎም 

ጕዴኣት ዜምጥን ዯረጁኡ ዜሓሇወ ፈለይ ሕክምናን ምንክብኻብ ጥዕናን 

ክቐርበልምን ክረኽቡን ይግባእ፣ 

 ዜኾነ ይኹን ተጋዲሊይ ሇዎ መሇሇዪ መንነት ሒዘ ኣብ ኣዱስ ኣበባን 

ከባቢኣን ዜርከቡ ኣብ ሆስፒታሊት ጦር ሃይልችን ካሌኦትን፣ ኣብ ትግራይን 

ከባቢኣን ሇዉ ዴማ ኣብ ኣብ ከባቢኦም ሇዉ ሆስፒታሊትን ዒይዯር ሪፇራሌ 

ሆስፒታሌ ሕክምና ነፃ ዜረኽቡለ ኵነታት ምምችቻው፣ 

 ዉቃዕ ጥይት ሇዎም ኣባሌ እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ ከም ዒይነት እቱ 

ዜተኣልም መዴሓኒት እናተራእየ ምስ ዜምሌከቶም ኣካሊት ኵልም 

ብምዜርራብ ብነፃ መዴሓኒት ዜቐርበልምን ዜረኽቡለን ኩነታት 

ምምችቻው፣ 

 ኣብ ትግራይ ዯረጁኡ ዜሓሇወን ምናሌባሽ‟ዉን ካብ ዒይዯር ሪፇራሌ 

ሆስፒታሌ ይንእስን ተጀሚሩ ኣብ ዉሽጢ ሓሙሽተ ዒማዉቲ ዜዚም 

“ሪፇራሌ ሆስፒታሌ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ” ወይዉን 

“TPLF Veterans‟ Referal Hospital” ክህነፅን ስሩሑ ክጅምርን ምግባር፣ 

 ነዘ ሆስፒታሌ እዘይ መስርሒ ዜኾን ሰሌዱ ይኹን ዉሽጣዊ ናዉቲ ንምምሊእ 

ዴሉ ገንብ ካብ ዜተፇሊሇዩ ፌሌፌሊት፣ የእትወኒ እዩ በሃሌቲ ኣካሊትን 

መዲርግቲ ትካሊትን ሃገርን ክርከብ ምግባር፣  

 እዘ ሆስፒታሌ እዘይ ብዜተናወሐ እዋን ወፃኢታቱ ባዕለ ክሽፌን ስሇሇዎ 

ከፉልም ክሕከሙ ንዜኽእለ ካብ ዉሽጢ ሃገር ይኹን ካብ ወፃኢ ሃገራት 
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ንዜመፁ ሰባት ዯረጁኡ ዜሓሇወ ግሌጋልት ብዜረኽቡለ መሌኩዐ ክፈት ክኾን 

ምግባር፣ 

 እዘ ሆስፒታሌ እዘይ ካብ ስራሕቲ ዱዚይን ኣትሒዘ ክሳዕ ከይዱ ህንፀቱ 

ይኹን ዜምዯቡ ሰብ ሞያን ምምሊእ ናዉቲን፤ ኣካሊዊን ስነኣእምሮኣዊን ጥዕና 

ተገሌገሌቲ ማዕረ ክብዯት ሂቦም ንኣባሊት እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ 

ህ.ወ.ሓ.ት ኣብኡ እናመፁን ሓሳባቶም ብሙለኡ ከራግፈ፣ ክናጉዐን 

ክሕከሙን ዜኸደለን ሃዋህው ክፌጠር ምግባር፣   

 ኣብ‟ዘ ሆስፒታሌ እዘይ ዜምዯቡን ዜሰርሑን ሓኻይምን ዴጋፌ ወሃብቲ 

ሰራሕተኛታትን ብክእሇቶም፣ ብፌሌጠቶም፣ ስነምግባሮምን ዉግንነኦምን 

ዜሌሇዩን ዜተመስገኑን ክኾኑ ምግባር፣ 

 ኣብ ዒዱ ዉሽጢን ኣብ ሃገራት ወፃኢን ዜርከቡ ብለፃት ሓኻይም ብሓፇሻ 

ብፌሊይ ዴማ ዯቂ ትግራይ ሓኻይምን ሰብሞያን ካብ ሓዯ መዒሌቲ ክሳዕ ክንዱ 

ዜኸኣለዎ እዋናት ዜሌቕ ብዴላቶም (ብይ ክፌሉት) ወይዴማ ተጋቢዝም 

(ብክፌሉት) መፂኦም ግሌጋልት ዜህብለ ባይታ ምምችቻው፣ 

 ኣብ‟ቱ ሆስፒታሌ ንከገሌግለ ዜመፁ ሓኻይምን ሰብ ሞያን ጉቡእ ግሌጋልት 

ዜህብ በዒሌ ኮኸብ (ሆቴሌ) ምስኡ ኣተኣሳሲርካ ክህነፅ ምግባር፤ እዘይ ሌክዕ 

ከም ናይ ታይሊንዴ ዜግበር ቱሪዜም ሕክምና እዉን ስሇተባብዕ እዩ። 

 እዘ ሆቴሌ እዉን ብተመሳሳሉ መንገዱ ንካሌኦት ተገሌገሌቲ (እናኽፇሇ) 

ግሌጋልት ብመሃብ ወፃኢታቱ ኩለ ሸፉኑ ትርፇለ ኵነታት ምፌጣር፣ 

 እዝም ተጋዯሌቲ (ብኣብዚሓ) ኣብ‟ዘ ዜሓሇፇ 25 ዒማዉቲ ብምኽኒያት ፀገም 

ጥዕና ባዕሌቶምን ስዴራቤቶምን (ዯቆምን ሰብ ሓዲሮምን) ኣዜዮም 

ስሇዜተጎሳቖለን ዜተሃሰዩን ስሇዜኾኑ፤ እዘይ ኣብ ግምት ብምእታው 

(ንመከሓሓሲ) እዘ ሆስፒታሌ ተሃኒፁ ስሩሑ ካብ ዜጅምር (መወዲእታ 2012 

ዒ.ም) ንዒሰርተ ዒማዉቲ ዜኣክሌ ንስዴረኦም‟ዉን ናይ ነፃ ሕክምና ክህብ 

ምግባር፣           
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፯.፫.፩.፪ ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት 

 ዜኾነ ይኹን ኣባሌ እዚ ማሕበር ዜኾነ ተጋዲሊይ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 

ምስ ዜምሌከቶም ኣካሊት ብምዜርራብ ኣብ ዜነብሩለ ክሌሊትን ኣብ ግሌጋልት 

ሕክምና ፋዳራሌን ናይ ነፃ ሕክምና ዜረኽበለ ኵነታት ተመቻችዩ ኣል፣ 

 ዉቃዕ ጥይት ሇዎም ኣባሌ እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ ምስ ሇዎም 

ጕዴኣት ዜምጥን ዯረጁኡ ዜሓሇወ ፈለይ ሕክምናን ምንክብኻብ ጥዕናን 

ክቐርበልምን ክረኽቡን ተገይሩ ኣል፣ 

 ዜኾነ ይኹን ተጋዲሊይ ሇዎ መሇሇዪ መንነት ሒዘ ኣብ ኣዱስ ኣበባን 

ከባቢኣን ዜርከቡ ኣብ ሆስፒታሊት ጦር ሃይልችን ካሌኦትን፣ ኣብ ትግራይን 

ከባቢኣን ሇዉ ዴማ ኣብ ኣብ ከባቢኦም ሇዉ ሆስፒታሊትን ዒይዯር ሪፇራሌ 

ሆስፒታሌ ሕክምና ነፃ ዜረኽቡለ ኵነታት ተመቻችዩ እዩ፣ 

 ዉቃዕ ጥይት ሇዎም ኣባሌ እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ ከም ዒይነት እቱ 

ዜተኣልም መዴሓኒት እናተራእየ ምስ ዜምሌከቶም ኣካሊት ኵልም 

ብምዜርራብ ብነፃ መዴሓኒት ዜቐርበልምን ዜረኽቡለን ኩነታት ተመቻችዩ 

ኣል፣ 

 ኣብ ትግራይ ዯረጁኡ ዜሓሇወን ምናሌባሽ‟ዉን ካብ ዒይዯር ሪፇራሌ 

ሆስፒታሌ ይንእስን ተጀሚሩ ኣብ ዉሽጢ ሓሙሽተ ዒማዉቲ ዜዚም 

“ሪፇራሌ ሆስፒታሌ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ” ወይዉን 

“TPLF Veterans‟ Referal Hospital” ተሃኒፁ ስሩሑ ጀሚሩ ኣል፣ 

 ነዘ ሆስፒታሌ እዘይ መስርሒ ዜኾን ሰሌዱ ይኹን ዉሽጣዊ ናዉቲ ንምምሊእ 

ዴሉ ገንብ ካብ ዜተፇሊሇዩ ፌሌፌሊት፣ የእትወኒ እዩ በሃሌቲ ኣካሊትን 

መዲርግቲ ትካሊትን ሃገርን ተረኺቡ ኣል፣  

 እዘ ሆስፒታሌ እዘይ ብዜተናወሐ እዋን ወፃኢታቱ ባዕለ ክሽፌን ስሇሇዎ 

ከፉልም ክሕከሙ ንዜኽእለ ሰባት ክፈት ተገይሩ ኣል፣ 

 እዘ ሆስፒታሌ እዘይ ካብ ስራሕቲ ዱዚይን ኣትሒዘ ክሳዕ ከይዱ ህንፀቱ 

ይኹን ዜምዯቡ ሰብ ሞያን ምምሊእ ናዉቲን፤ ኣካሊዊን ስነኣእምሮኣዊን ጥዕና 

ተገሌገሌቲ ማዕረ ክብዯት ሂቦም ንኣባሊት እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ 
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ህ.ወ.ሓ.ት ኣብኡ እናመፁን ሓሳባቶም ብሙለኡ ከራግፈ፣ ክናጉዐን 

ክሕከሙን ዜኸደለን ሃዋህው ተፇጢሩ ኣል፣   

 ኣብ‟ዘ ሆስፒታሌ እዘይ ዜምዯቡን ዜሰርሑን ሓኻይምን ዴጋፌ ወሃብቲ 

ሰራሕተኛታትን ብክእሇቶም፣ ብፌሌጠቶም፣ ስነምግባሮምን ህዜባዊ 

ዉግንነኦምን ዜሌሇዩን ዜተመስገኑን ክኾኑ ተገይሩ ኣል፣ 

 ኣብ ዒዱ ዉሽጢን ኣብ ሃገራት ወፃኢን ዜርከቡ ብለፃት ሓኻይም ብሓፇሻ 

ብፌሊይ ዴማ ዯቂ ትግራይ ሓኻይምን ሰብሞያን ካብ ሓዯ መዒሌቲ ክሳዕ ክንዱ 

ዜኸኣለዎ እዋናት ዜሌቕ ብዴላቶም (ብይ ክፌሉት) ወይዴማ ተጋቢዝም 

(ብክፌሉት) መፂኦም ግሌጋልት ዜህብለ ባይታ ተመቻችዩ እዩ፣ 

 ኣብ‟ቱ ሆስፒታሌ ንከገሌግለ ዜመፁ ሓኻይምን ሰብ ሞያን ጉቡእ ግሌጋልት 

ዜህብ በዒሌ ኮኸብ (ሆቴሌ) ምስኡ ኣተኣሳሲርካ ክህነፅ ተገይሩ ኣል፣ 

 እዘ ሆቴሌ እዉን ብተመሳሳሉ መንገዱ ንካሌኦት ተገሌገሌቲ (እናኽፇሇ) 

ግሌጋልት ብመሃብ ወፃኢታቱ ኩለ ሸፉኑ ትርፇለ ኵነታት ተፇጢሩ ኣል፣ 

 እዝም ተጋዯሌቲ (ብኣብዚሓ) ኣብ‟ዘ ዜሓሇፇ 25 ዒማዉቲ ብምኽኒያት ፀገም 

ጥዕና ባዕሌቶምን ስዴራቤቶምን (ዯቆምን ሰብ ሓዲሮምን) ኣዜዮም 

ስሇዜተጎሳቖለ እዘይ ኣብ ግምት ብምእታው (ንመከሓሓሲ) እዘ ሆስፒታሌ 

ተሃኒፁ ስሩሑ ካብ ዜጅምር (መወዲእታ 2012 ዒ.ም) ንዒሰርተ ዒማዉቲ 

ዜኣክሌ ንስዴረኦም‟ዉን ናይ ነፃ ሕክምና ክህብ ተገይሩ እዩ። 

፯.፫.፪  ምምሕያሽ ቀረብ ትምህርቲን ስሌጠናን ኣባሊት      

ፖሉሲ ትምህርቲን ስሌጠናን ሃገርና ማእኸሌ ኩልም ስራሕቲ ህንፀት ዒቕሚ ዛጋታት 

ምዃኑ ይፌሇጥ። ኣብ‟ዚ ተሇዋዋጢትን ምግማታ ኣዜዩ ፀግምን ዒሇም እዙኣ ብለፃት 

ተነሓናሕቲ ኾይንና እንዯሌዮ ዒይነት ናብራ ምምራሕ እንኽእሌ እንተየንጠብጠብና 

ምስ‟ቱ ሇዉጢ (እንተተኻኢለ ቀዱምናዮ እንተየሇ ምስኡ) እናተሇወጥና እንተኼዴና 

ጥራሕ እዩ። ከምዘይ ምግባር ዜከኣሌ ዴማ ዉሽጣዊ ዒቕሚታትና ብየቋርፅ መሌኩዐ 

እናሃነፅና ምስ እንኸዴ ጥራሕ እዩ። ስሇዘይ ኣባሌ እዚ ማሕበር ዜኾኑ ተጋዯሌቲ ህዜባዊ 

ወያነ ሓርነት ትግራይ ኩለ ሻዕ የቋርፅ ዕደሊት ትምህርቲን ስሌጠናን ክረኽቡ ይግባእ። 

እዘይ ማሇት ግን ኩለ ተጋዲሊይ ቋረፆ ትምህርቲ ክምሌእ ክብሌ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ 
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ኣትዮም ዒይነታት ትምህርቲታት ሒሳብ፣ ፉዙክስ፣ እንግሉዜኛን ካሌኦት ዒይነታት 

ትምህርቲታት ንክመሃሩ ሊሕ ክብለ ኣሇዎም ማሇት ኣይኮነን፣ እንታይ ዯኣስ እቱ ዜወሃብ 

ትምህቲን ስሌጠናን ኣብ ዴላት እቶም ተጋዯሌቲ ዜምስረት ኮይኑ ብዜበሇፀ ግን 

ዴሕረባይተኦም ኣብ ግምት እተወ እዩ ክኾን። 

ከም ኣብነት እንተወሲዴና ኩለ ወይ ሕዴሕዴ ተጋዲሊይ ዜነበሮ ዉዕልታትን ፌፃመ 

ተጋዴልን ክስንዴን ብመሌክዕ ፅሑፌ ከቕምጥን እንተዯሌዩ፤ እዘ ዴላቱ እዘይ ክዉን 

ዜገብረለ መሇስተኛ ስሌጠናን ሓገዜን እንተዯሌዩ ክረኽበለ ዜኽእሇለ መንገዱ ምንዲይ 

ይከኣሌ‟ዩ፤ ብዉሑዴ ግን ሓዯ ዒይነት ዴላትን ተሞክሮን ሇዎም ተጋዯሌቲ እናተራኸቡ 

ዜማኸሩለ፣ ዜዜትዩለን ሓሳባት ዜካፇለለን ባይታ ምምችቻው ይከኣሌ‟ዩ። ብኻሉእ ገፅ 

እዉን ብትምህርቲ ታሪኽን ተመሳሰሌቲ ሞያን ብቑዕ ቴክኒካዊ ትምህርቲን ስሌጠናታትን 

ዜወሰደ መናእሰይ ብዘሕ ነገር ክፅሕፈ እናኸኣለ ሰኣን ጥለሌ ፌሌፌሌ ሓበሬታታት 

ዴርቀት ኣጥቂዐዎም ዜሳቐዩ ብዘሓት እዮም። ኣብ እዘ እዋን እዘይ ኮይንና ከም መጠን 

ማሕበር ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት ክበሃሌ ዜኽእሌን ዜግበኦን ነገር እንተሃሇወ እቱ ታሪኽ 

ምግዲሌን ዉዕል ተጋዲሊይን ክስነዴ ኣሇዎ፤ ዯረጁኡ ብዜሓሇወ መሌኩዐ። ኣብ‟ዘይ 

ብዘሕ ተክሮታት ሇዎም ግን ጉዴሇት ቴክኒካዊ ብቕዒት ሇዎም ቁሩብ ስሌጠና ሂብካ 

ክኽእለ ዜግበረለ ዕደሌ እንተሌዩ ምምችቻው ይከኣሌ‟ዩ። 

ከም ኣብነት ዯኣ ኣብ ምስናዴ ታሪኽ ተጠቕሰ እምበር ኣብ ኵለ ፇራት‟ዉን ተመሳሳሉ 

እዩ። ከም ተወሳኺ ኣብነት ኣብ እዋን ቃሌሲ ኣብ ጉዲያት ዴሕንነት ዜነጥፌ ዜነበረን 

ሌዐሌ ተሞክሮን ሇዎ ኣባሌ እዚ ማሕበር ርግፅ‟ዩ ሕዙ እዉን ኣብ ተመሳሳሉ ስራሕቲ 

ክህለ ይኽእሌ‟ዩ፤ ኣብ‟ቱ ሞያ ይሃሌዉ ኣይሃሌዉ ግን ኣብ ከምዘይ ዒይነት ስራሕቲ 

ዜነጥፈ ዜነበሩ እኽብክብ ኢልምን በጀት ተመዱቡልምን ነቱ ሳይንስ ከማዕብለዎ ይኽእለ 

እዮም፤ ተሞክሮ ካሌኦት ሃገራት‟ዉን እናንበቡ። ኣብ ሰራዊት ኮይኖም ኣገሌጊልም 

ዯሓር‟ዉን ኣብ ምክሌኻሌ ሃገር ዜሰርሑ ሰብ ሞያ እዉን ከምኡ። ስሇዘይ ብመሌክዕ 

እዘይ እዘ ዜስዕብ ዕዮታት ክዉገን እዩ።         
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፯.፫.፪.፩  ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት      

 ኣብ‟ቱ እዋን ቃሌሲ ሌዐሌ ተወፊይነትን መስዋእትነትን ተኸፉለልም 

በቢርፈ ዜተረኽቡ ፌሌጠታት፣ ክእሇታትን ኣረኣእያታትን ካብ ወሇድ ናብ 

ወሇድ ዜመሓሇፇለ፣ ብመፅናዕቲን ምርምርን ዐምቆት ዜረኽቡለን ፌሌይ 

ዜበሇ ተሌእኾ ሇዎ “ስሊም ዩኒቨርሲቲ” ዜብሌ ምጥያሽ፣ 

 ኣብ ትሕቲ እዘ ዩኒቨርሲቲ ዜተፇሊሇዩ ኮላጃት፣ ኢንስቲትዩታትን 

ማእኸሊትን ክህለዋ እየን፣ ከም ኣብነት‟ዉን ኣብ ታሪኽ፣ ምክሌኻሌ ሃገር፣ 

ፖሇቲካሌ ሳይንስ፣ ቋንቋታት፣ ሰሊምን ምርግጋእን፣ ሕጊን ሰናይ ምምሕዲርን 

ወ..ተ ከም ኣንፇት ትዅረት ክተሓዘ ይኽእለ እዮም፣ 

 ቀንዱ ዕሊማ እን ትካሊት ብዕሉ ክንፀር ክግበር እዩ። ከም ኣብነት‟ዉን 

“ትግራይ ኣብ መዋእሊ (ካብ በነ ይሓን ንግስና ኣኽሱምን ጀሚሩ) ብሓፇሻ 

ብፌሊይ ዴማ ኣብ‟ዘ ዜሓሇፇ 17 ዒማዉቲ ከይዱ ብረታዊ ቃሌሲ እቱ ሕዙ 

ብብርኪ ሃገር ክዉን ኮይኑ ዜኒሀ ንክፌፀም ዜተሓሇፈ ፇተናታት፣ ጋጠሙ 

ብዯሆታትን ዜተሰግሩ ከበዴቲ ፀገማትን (በቢ ፇሩ፤ ማሇት‟ዉን ብስነ ህንፃ፣ 

ምክሌኻሌ ሃገር፣ ሌምዒት፣ ጉዲይ ዴሕንነት ዜብለን ዜመሳሰለን) ብጉቡእ 

ሰኒዴካ፣ ሳይንሳዊ ትርጓመ ጌርካ ሕዴሕድም ብተግባር ዜተፇተኑ ክሳዕ ዜኾኑ 

ናብ ብርኪ ቲዎሪ ዜዒብዩለ ምርምር መሰረት ብዜገበረ መንገዱ ምምችቻው፣ 

 ኣባሊት እዚ ማሕበር በቢ ዉዕልታቶም ጋጠሙዎምን ተሞክሮታቶምን 

ፌሌጠቶምን ምስ መሰሊቶም ኮይኖም እናተዚተዩ፣ ሳይንሳዊ መሌክዕ 

እናትሐዘን ክስንደዎን ኣብ ዉሽጢ ርእሶም ኮይኖም እናተመሊሇሱ 

ዜርብሹዎምን ናብ ወረቐት ኣራጊፍም ዕግበት ዜረኽቡለ ባይታ ምምችቻው፣ 

 እዝም ብኸምዘይ ዒይነት ሓሳብ ዜተፃሕፈ ኩልም ዴሉ ቴክኒካዊ ሓገዜ 

ተገይሩልም ንሕትመት ዜበቕዐለ (ቀዲማይ በዒሌ ቤት እቱ ቀንዱ ፌሌፌሌ 

እዘ ሓበሬታ፤ ካሌኣይ እቶም ኣብ‟ዘይ ዜተዋስኡ ካሌኦት ኣካሊትን) 

መሐተሚ ዴማ እቱ ዩኒቨርሲቲ ጌርካ ናብ ኢዴ መንበብቲ ክበፅሕ ምግባር፣  

 ዯረጁኡ ብዜሓሇወ መሌኩዐ ብመሌክዕ መፅሓፌ ምስተሓተመ ከከም 

ኣዴሊዪነቱ ብመሌክዕ ፉሌምን ካሌኦት ኣገባባትን‟ዉን ክዲል ምግባር፣ 
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 እቶም ኣብ ከምዘይ ዒይነት መፅናዕቲን ምርምራትን ተዋፉሮም ሌዐሌ 

ኣበርክቶ ዜገበሩን ስራሕቶም በቢ ዯረጁኡ ተመስኪሩለ ንሕትመት ዜበቕዏን፤ 

ከከም ብርኪ፣ ፅፇትን ትሕዜቶን እቱ ፅሑፌ ተራእዩ ሳሌሳይ ዱግሪ፣ ካሌኣይ 

ዱግሪ፣ ቀዲማይ ዱግሪን ሰርቲፉኬትን ክወሃቦም ምግባር፣ 

 ኣብ‟ዘ መዲይ እዘይ ኣብ ዉሽጢ ዒዱን ወፃኢን ዜርከቡ ብለፃት 

ተመራመርቲን ምሁራትን ዕቑር ፌሌጠቶምን ክእሇቶምን እናመፁ ኣብ‟ዘ 

ዩኒቨርሲቲ ሕሌፈለ ባይታ ምምችቻው፣ 

 ንከምዘይ ዒይነት ዉራይ ዜመፁ ተመራመርቲ እዉን ዜዒርፈለ በዒሌ ኮኸብ 

ዜኾነ ዯረጁኡ ዜሓሇወ ሆቴሌ ምህናፅ፣ 

 እዘ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዉሽጢ 5 ዒማዉቲ ተሃኒፁን ናዉቲ ተማሉኡለን ሰራሕ 

ክጅምር ምግባር፣ 

 እቶም ብትግርኛ ዜተሓተሙ ዜተፇሊሇዩ ዉፅኢታት ሌዐሌ ምርምር ከከም 

ኣዴሊዪነቱ በቱ ዩኒቨርሲቲ (ባዕለ) ናብ ዜተፇሊሇዩ ቋንቋታት ክትርጎሙ 

ምግባር፣ 

 ኣብ‟ዘ ዩኒቨርሲቲ ክሰርሑ ዜምሌመለ ኵልም ብሇዎም ፌሌጠት፣ ክእሇትን 

ኣረኣእያን ክሕረዩ ክግበር እዩ፣ 

፯.፫.፪.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት      

 ኣብ‟ቱ እዋን ቃሌሲ ሌዐሌ ተወፊይነትን መስዋእትነትን ተኸፉለልም 

በቢርፈ ዜተረኽቡ ፌሌጠታት፣ ክእሇታትን ኣረኣእያታትን ካብ ወሇድ ናብ 

ወሇድ ዜመሓሇፇለ፣ ብመፅናዕቲን ምርምርን ዐምቆት ዜረኽቡለን ፌሌይ 

ዜበሇ ተሌእኾ ሇዎ “ስሊም ዩኒቨርሲቲ” ዜብሌ ተጣይሹ ኣል፣ 

 ኣብ ትሕቲ እዘ ዩኒቨርሲቲ ዜተፇሊሇዩ ኮላጃት፣ ኢንስቲትዩታትን 

ማእኸሊትን ክህለዋ ተገይሩ ኣል፣ ከም ኣብነት‟ዉን ኣብ ታሪኽ፣ ምክሌኻሌ 

ሃገር፣ ፖሇቲካሌ ሳይንስ፣ ቋንቋታት፣ ሰሊምን ምርግጋእን፣ ሕጊን ሰናይ 

ምምሕዲርን ወ..ተ ከም ኣንፇት ትዅረት ተገይሮም ኣሇዉ፣ 

 ቀንዱ ዕሊማ እን ትካሊት ብዕሉ ክንፀር ተገይሩ እዩ። ከም ኣብነት‟ዉን 

“ትግራይ ኣብ መዋእሊ (ካብ በነ ይሓን ንግስና ኣኽሱምን ጀሚሩ) ብሓፇሻ 
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ብፌሊይ ዴማ ኣብ‟ዘ ዜሓሇፇ 17 ዒማዉቲ ከይዱ ብረታዊ ቃሌሲ እቱ ሕዙ 

ብብርኪ ሃገር ክዉን ኮይኑ ዜኒሀ ንክፌፀም ዜተሓሇፈ ፇተናታት፣ ጋጠሙ 

ብዯሆታትን ዜተሰግሩ ከበዴቲ ፀገማትን (በቢ ፇሩ፤ ማሇት‟ዉን ብስነ ህንፃ፣ 

ምክሌኻሌ ሃገር፣ ሌምዒት፣ ጉዲይ ዴሕንነት ዜብለን ዜመሳሰለን) ብጉቡእ 

ሰኒዴካ፣ ሳይንሳዊ ትርጓመ ሂብካ ሕዴሕድም ብተግባር ዜተፇተኑ ክሳዕ ዜኾኑ 

ናብ ብርኪ ቲዎሪ ዜዒብዩለ ምርምር መሰረት ብዜገበረ መንገዱ ተመቻችዩ 

ኣል፣ 

 ኣባሊት እዚ ማሕበር በቢ ዉዕልታቶም ጋጠሙዎምን ተሞክሮታቶምን 

ፌሌጠቶምን ምስ መሰሊቶም ኮይኖም እናተዚተዩ፣ ሳይንሳዊ መሌክዕ 

እናትሐዘን ክስንደዎን ኣብ ዉሽጢ ርእሶም ኮይኖም እናተመሊሇሱ 

ዜርብሹዎምን ናብ ወረቐት ኣራጊፍም ዕግበት ዜረኽቡለ ባይታ ተመቻችዩ 

ኣል፣ 

 እዝም ብኸምዘይ ዒይነት ሓሳብ ዜተፃሕፈ ኩልም ዴሉ ቴክኒካዊ ሓገዜ 

ተገይሩልም ንሕትመት ዜበቕዐለ (ቀዲማይ በዒሌ ቤት እቱ ቀንዱ ፌሌፌሌ 

እዘ ሓበሬታ፤ ካሌኣይ በዒሌ ቤት እቶም ኣብ‟ዘይ ዜተዋስኡ ካሌኦት 

ኣካሊትን) መሐተሚ ዴማ እቱ ዩኒቨርሲቲ ጌርካ ናብ ኢዴ መንበብቲ ክበፅሕ 

ተገይሩ ኣል፣  

 ዯረጁኡ ብዜሓሇወ መሌኩዐ ብመሌክዕ መፅሓፌ ምስተሓተመ ከከም 

ኣዴሊዪነቱ ብመሌክዕ ፉሌምን ካሌኦት ኣገባባትን‟ዉን ክዲል ተገይሩ ኣል፣ 

 እቶም ኣብ ከምዘይ ዒይነት መፅናዕቲን ምርምራትን ተዋፉሮም ሌዐሌ 

ኣበርክቶ ዜገበሩን ስራሕቶም በቢ ዯረጁኡ ተመስኪሩለ ንሕትመት ዜበቕዏን፤ 

ከከም ብርኪ፣ ፅፇትን ትሕዜቶን እቱ ፅሑፌ ተራእዩ ሳሌሳይ ዱግሪ፣ ካሌኣይ 

ዱግሪ፣ ቀዲማይ ዱግሪን ሰርቲፉኬትን ክወሃቦም ተገይሩ ኣል፣ 

 ኣብ‟ዘ መዲይ እዘይ ኣብ ዉሽጢ ዒዱን ወፃኢን ዜርከቡ ብለፃት 

ተመራመርቲን ምሁራትን ዕቑር ፌሌጠቶምን ክእሇቶምን እናመፁ ኣብ‟ዘ 

ዩኒቨርሲቲ ሕሌፈለ ባይታ ተመቻቺዩ ኣል፣ 

 ንከምዘይ ዒይነት ዉራይ ዜመፁ ተመራመርቲ እዉን ዜዒርፈለ በዒሌ ኮኸብ 

ዜኾነ ዯረጁኡ ዜሓሇወ ሆቴሌ ተሃኒፁ ስሩሑ ጀሚሩ ኣል፣ 
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 እዘ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዉሽጢ 5 ዒማዉቲ ተሃኒፁን ናዉቲ ተማሉኡለን ስራሕ 

ጀሚሩ ኣል፣ 

 እቶም ብትግርኛ ዜተሓተሙ ዜተፇሊሇዩ ዉፅኢታት ሌዐሌ ምርምር ከከም 

ኣዴሊዪነቱ በቱ ዩኒቨርሲቲ (ባዕለ) ናብ ዜተፇሊሇዩ ቋንቋ ተተርጕሙ ኣል፣ 

 ኣብ‟ዘ ዩኒቨርሲቲ ክሰርሑ ዜምሌመለ ኵልም ብሇዎም ፌሌጠት፣ ክእሇትን 

ኣረኣእያን ክሕረዩን ክምሌመለን ተገይሩ ኣል፣     

 ፯.፫.፫  ምጥያሽ ማእኸሊት መናግዑ ተጋዯሌቲ ህ.ወ.ሓ.ት      

ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዜተዋፇሩለ ዒዉዯ ስራሕ ፀኒሖም ከዕርፈን 

ክናግዐን እንትዯሌዩ ናብ ተራ ባር ኣትዮም ንዜተፇሊሇዩ ይኣዴሇይቲ ነገራት ካብ 

ዜቃለዐ ዯረጀኦም ዜሓሇዉ ማእኸሊት መናግዑ ክህነፁ እዮም። ስሇዘይ እን ዜስዕባ 

ዉራያት ክፌፀማ እየን። 

 ፯.፫.፫.፩  ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት      

 ነቱ ዜሕሰብ ል ዕሊማ ማሌእ ዯረጁኡ፣ ፅፇቱን ፅሬቱን ዜሓሇወ ዱዚይን 

መናግዑ ብብርኪ ማሕበር ክስራሕ ምግባር፣ 

 ነዘ መናግዑ ተጋዯሌቲ መስርሒ ዜኣክሌ ግፌሓት ቦታ ይዉሰን፣ 

 ኣብ ትግራይ ብዉሕዴ ኣብ ወረዲ ሓንቲ ማእኸሌ መናግዑ ተጋዯሌቲ 

ዜህነፀለ ኵነታት ምምችቻው፣  

 እን መናግዑ ማእኸሊት ሰሪሕኻ ንምዉዲእን ስሩሑ ንምጅማርን ዴሉ 

በጀት (እንተስ ብሓገዜ ወይ ብሌቓሕ) ክርከብ ምግባር፣ 

 እቱ ማእኸሌ መናግዑ ብበናዊ ኣገባብ ሒዜካ መትረፊይ ክኾን ምግባር፣  

፯.፫.፫.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት      

 ነቱ ዜሕሰብ ል ዕሊማ ማሌእ ዯረጁኡ፣ ፅፇቱን ፅሬቱን ዜሓሇወ ዱዚይን 

መናግዑ ብብርኪ ማሕበር ክስራሕ ተገይሩ ኣል፣ 

 ነዘ መናግዑ ተጋዯሌቲ መስርሒ ዜኣክሌ ግፌሓት ቦታ ተወሲኑ ኣል፣ 

 ኣብ ትግራይ ብዉሕዴ ኣብ ወረዲ ሓንቲ ማእኸሌ መናግዑ ተጋዯሌቲ 

ዜህነፀለ ኵነታት ተመቻችዩ ኣል፣  
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 እን መናግዑ ማእኸሊት ሰሪሕኻ ንምዉዲእን ስሩሑ ንምጅማርን ዴሉ 

በጀት (እንተስ ብሓገዜ ወይ ብሌቓሕ) ክርከብ ተገይሩ ኣል፣ 

 እቱ ማእኸሌ መናግዑ ብበናዊ ኣገባብ ሒዜካ መትረፊይ ክኾን ተገይሩ 

ኣል፣ 

፯.፬ ራብዒይ ስትራተጂካዊ ዕሊማ፤ ምዕቃብ ታሪኽን ሰነዲትን  

ሓዯ ቀንዱ ዕሊማ እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ “እቶም ታሪኻዊ 

ቅያታትን ገዴሉታትን እዘ ብረታዊ ቃሌሲን ዒወታቱን ብዕሉ ክስነደ፣ ክፀሓፈን ካብ 

ወሇድ ናብ ወሇድ ብጉቡእ መንገዱ ክመሓሊሇፈን ፃዕሪታት ምግባር፣” ዜብሌ ምዃኑ 

ይፌሇጥ። ብኡኡ መሰረት እዘ ዜስዕብ ስትራተጂታት ተሓንፂፁ ኣል። 

፯.፬.፩ ሕዴሕዴ ኣባሌ ማሕበር ዜፇሌጦ ኵለ ብፅሑፌ ምስናዴ      

 ፯.፬.፩.፩  ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት      

 ንኣባሊት ማሕበር ኣዴሊዪነት ምዕቃብ ታሪኽ ብዜምሌከት ስሌጠናታት 

መሃብ፣ 

 ኣባሊት ማሕበር ኣብ ዜጥዕሞም ጊዛን እዋንን ዜከሩዎ ክስነዴ ሇዎ ዉዕል 

ፅሒፍም ክሕዘዎ ምግባር፣ ነዘይ ዜኾን ንዐዐ ተባሂለ ዜተሓተመ ዯፌተር 

ክወሃቦም ምግባር፣ 

 ምንባብን ምፅሓፌን ይኽእለ ተጋዯሌቲ እንተሌዮም ወይ ትምህርቲ ምጥፊእ 

መሃይምነት ክመሃሩ ወይ ዴማ ዜፅሕፈ ክምዯቡልም ምግባር፣ 

 እዘ ዲሇዉዎ ፅሑፊት ብዱጂታሌ መሌክዕ ክቕመጥ ምግባር፣ 

 እቱ ብሕዴሕዴ ተጋዲሊይ ብፅሑፌ ዜተቐመጡ ፌፃመታት እናመዒራረኻን 

መሌክዕ እናትሐዜካን ብመሌክዕ መፅሓፌ ዜሕተሙለ ባይታ ምምችቻው፣ 

 እዝም መፃሕፌቲ እንትሕተሙ በዒሌ ዋናታት እዘ ዉፅኢት ሕትመት በቱ 

ኣባሌን በዚ ማሕበርን እዩ ክኾን፣ 

 እቱ መፅሓፌ ተሓቲሙ እንተተሸይጡ ብመሰረት ዜገብሩዎ ስምምዕነት (እቱ 

ኣባሌን እታ ማሕበርን) በብፅሒቶም ክወስደ ይግበር  
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፯.፬.፩.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት      

 ንኣባሊት ማሕበር ኣዴሊዪነት ምዕቃብ ታሪኽ ብዜምሌከት ስሌጠናታት 

ተዋሂቡ ኣል፣ 

 ኣባሊት ማሕበር ኣብ ዜጥዕሞም ጊዛን እዋንን ዜከሩዎ ክስነዴ ሇዎ ዉዕል 

ፅሒፍም ክሕዘዎ ተገይሩ ኣል፣ ነዘይ ዜኾን ንዐዐ ተባሂለ ዜተሓተመ 

ዯፌተር ክወሃቦም ተገይሩ ኣል፣ 

 ምንባብን ምፅሓፌን ይኽእለ ተጋዯሌቲ እንተሌዮም ወይ ትምህርቲ ምጥፊእ 

መሃይምነት ክመሃሩ ወይ ዴማ ዜፅሕፈ ክምዯቡልም ተገይሩ ኣል፣ 

 እዘ ዲሇዉዎ ፅሑፊት ብዱጂታሌ መሌክዕ ክቕመጥ ተገይሩ ኣል፣ 

 እቱ ብሕዴሕዴ ተጋዲሊይ ብፅሑፌ ዜተቐመጡ ፌፃመታት እናመዒራረኻን 

መሌክዕ እናትሐዜካን ብመሌክዕ መፅሓፌ ዜሕተሙለ ባይታ ተመቻችዩ ኣል፣ 

 እዝም መፃሕፌቲ እንትሕተሙ በዒሌ ዋናታት እዘ ዉፅኢት ሕትመት በቱ 

ኣባሌን በዚ ማሕበርን ክኾን ተገይሩ ኣል፣ 

 እቱ መፅሓፌ ተሓቲሙ እንተተሸይጡ ብመሰረት ዜገብሩዎ ስምምዕነት (እቱ 

ኣባሌን እታ ማሕበርን) በብፅሒቶም ክወስደ ተገይሩ ኣል።  

፯.፬.፪ ኣብ ዜተፇሊሇዩ ቦታታት ሇዉ ሰነዲት ክዕቀቡ ምግባር      

፯.፬.፪.፩  ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት      

 ንኣባሊት ማሕበር ኣዴሊዪነት ምዕቃብ ሰነዲት ብዜምሌከት ስሌጠናታት 

መሃብ፣ 

 ኣባሊት ማሕበር ይኹኑ ዜኾነ ኣባሌ ማሕበረሰብ ኣብ ኢዯይ ኣል ዜብል ሰነዴ 

ገዴሉ እንተሌዩ ነዚ ማሕበር ከዉፉ ዜኽእሇለ ባይታ ምምችቻው፣ 

 እቶም ዜተኣከቢ ሰነዲት ብዜተፇሊሇዩ ኣገባባት (ብዱጂታሌን ካሉእን) ክዕቀቡ 

ምግባር፣ 

 ክንዱ ዜከኣሌ እዝም ዜተዒቀቡ ሰነዲት ንፀሓፌቲ ታሪኽን በፃሕቲ ዒዱን ክፈት 

ምግባር፣  
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፯.፬.፪.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት      

 ንኣባሊት ማሕበር ኣዴሊዪነት ምዕቃብ ሰነዲት ብዜምሌከት ስሌጠናታት 

ተዋሂቡ ኣል፣ 

 ኣባሊት ማሕበር ይኹኑ ዜኾነ ኣባሌ ማሕበረሰብ ኣብ ኢዯይ ኣል ዜብል ሰነዴ 

ገዴሉ እንተሌዩ ነዚ ማሕበር ከዉፉ ዜኽእሇለ ባይታ ተመቻችዩ ኣል፣ 

 እቶም ዜተኣከቢ ሰነዲት ብዜተፇሊሇዩ ኣገባባት (ብዱጂታሌን ካሉእን) ክዕቀቡ 

ተገይሮም ኣሇዉ፣ 

 ክንዱ ዜከኣሌ እዝም ዜተዒቀቡ ሰነዲት ንፀሓፌቲ ታሪኽን በፃሕቲ ዒዱን ክፈት 

ተገይሮም ኣሇዉ፣ 

፯.፭ ሓምሻይ ስትራተጂካዊ ዕሊማ፤ ምዕቃብ ክብሪታት እቱ 

ገዴሉን ተጋዲሊይን  

ሓዯ ኣገዲሲ ዕሊማን ዕማምን እዚ ማሕበር ተጋዯሌቲ ህዜባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ “እቶም 

ክብሪታት ምግዲሌ ካብ ወሇድ ናብ ወሇድ ብዜበሇፀ እናዯመቑን ዜያዲ እናተኾሌዐን 

ንክኸደን ከከም ኣዴሊዪነቱ እዉን እዋን ብዜጠሌቦም መሌክዐ ተመሓዪሾም ሕዙ‟ዉን ከም 

ቀዯም ኣብ ህንፀት ዛጋታትን ሌምዒት ሃገርን ዕዘዜ ኣበርክቶ ዜገብሩለ ባይታ 

ምምችቻው፣” ዜብሌ እዩ። ብኡኡ መሰረት እዘ ዜስዕብ ስትራተጂታት ተሓንፂፁ ኣል። 

፯.፭.፩ ምዕቃብ ክብሪታት ምግዲሌ      

እዘ መስተንክራዊ ስርሒት እዘይ፣ እዘ ኣብ ከይዱ ጉዕዝና ነጥቢ መቐይሮ ምፀአ ፌፃመ፣ 

እዘ ካብ ዜነበርናዮ ዒቕቲ ኣውፂኡ ክሳዴና ክነቕንዕ ዜገበረና ገዴሉ እዘይ ካብ ወሇድ 

ናብ ወሇድ እናተዒቀበን ዜበሇፀ እናዯመቐን እዩ ክኸዴ ዜግበኦ። ብመሰረት እዘይ ዴማ 

እዝም እስዕቡ ስራሕቲ ክፌፀሙ እዮም።    

 ፯.፭.፩.፩  ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት      

 ዜርዜር እቶም ክብሪታት ምግዲሌ፣ ተጋዲሊይን እቱ ገዴሉን ሓዯ ብሓዯ 

ክስነደ ምግባር፣ 
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 እዝም ክብሪታት እዙኣቶም ካበይን ብኸመይን ከምዜመፁ፣ ቀንዱ ፌሌፌልምን 

ብዜምሌከት ዜርዜር መፅናዕቲታት ክካየደ ምግባር፣ 

 ኣብ ከይዱ እዘ ምግዲሌ ፌሌስፌና altruism (ወይ‟ዉን ምእንተ ካሌኦት 

ክጥዕሞም ኢሌካ ሂወትካ ምኽፊሌን ምህጋርን) እንታይ ዜኣክሌ ከምዜገፌሐን 

ዐምቆት ከምዜረኸበን ብዕሉ ክፅናዕ ምግባር፣ 

 ኣብ‟ዚ ዉሽጢ ዒሰርተ ዒመት ጥራሕ ብኣተሓባባርነት እዚ ማሕበር፤ ኣብ 

ሕዴሕዴ ክብሪ ምግዲሌ ከም ኣርእስቲ እናተወስዯ ኣብዘሪዩኡ ዜተገበሩ 

ምርምራት ሓዊስካ ንምዕዋት ብረታዊ ቃሌሲ ዜነበሮ ግዯን ንቐፃሉ ወሇድ 

ብዚዕባ ዜህለዎ ትርጉምን ሓዊስካ ብዉሕዴ ሓዯ ዯረጁኡ ዜሓሇወ መፅሓፌ 

ክፀሓፌ፣ ክሕተምን ናብ መንበብቲ ክበፅሕን ምግባር፤  

 ኣብ‟ዚ ዉሽጢ ዒሰርተ ዒመት ጥራሕ ብኣተሓባባርነት እዚ ማሕበር፤ ኣብ 

ሕዴሕዴ ክብሪ ምግዲሌ ከም ኣርእስቲ እናተወስዯ ኣብዘሪዩኡ ዜተገበሩ 

ምርምራት ሓዊስካ ንምዕዋት ብረታዊ ቃሌሲ ዜነበሮ ግዯን ንቐፃሉ ወሇድ 

ብዚዕባ ዜህለዎ ትርጉምን ሓዊስካ ብዉሕዴ ሓዯ ዯረጁኡ ዜሓሇወ ፉሌም 

ክዲልን ናብ ህዜቢ ክበፅሕን ምግባር፣  

፯.፬.፩.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት      

 ዜርዜር እቶም ክብሪታት ምግዲሌ፣ ተጋዲሊይን እቱ ገዴሉን ሓዯ ብሓዯ 

ክስነደ ተገይሩ ኣል፣ 

 እዝም ክብሪታት እዙኣቶም ካበይን ብኸመይን ከምዜመፁ፣ ቀንዱ ፌሌፌልምን 

ብዜምሌከት ዜርዜር መፅናዕቲታት ክካየደ ተገይሩ ኣል፣ 

 ኣብ ከይዱ እዘ ምግዲሌ ፌሌስፌና altruism (ወይ‟ዉን ምእንተ ካሌኦት 

ክጥዕሞም ኢሌካ ሂወትካ ምኽፊሌን ምህጋርን) እንታይ ዜኣክሌ ከምዜገፌሐን 

ዐምቆት ከምዜረኸበን ብዕሉ ተፀኒዐ ኣል፣ 

 ኣብ‟ዚ ዉሽጢ ዒሰርተ ዒመት ጥራሕ ብኣተሓባባርነት እዚ ማሕበር፤ ኣብ 

ሕዴሕዴ ክብሪ ምግዲሌ ከም ኣርእስቲ እናተወስዯ ኣብዘሪዩኡ ዜተገበሩ 

ምርምራት ሓዊስካ ንምዕዋት ብረታዊ ቃሌሲ ዜነበሮ ግዯን ንቐፃሉ ወሇድ 
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ብዚዕባ ዜህለዎ ትርጉምን ሓዊስካ ብዉሕዴ ሓዯ ዯረጁኡ ዜሓሇወ መፅሓፌ 

ክፀሓፌ፣ ክሕተምን ናብ መንበብቲ ክበፅሕን የገይሩ ኣል፤  

 ኣብ‟ዚ ዉሽጢ ዒሰርተ ዒመት ጥራሕ ብኣተሓባባርነት እዚ ማሕበር፤ ኣብ 

ሕዴሕዴ ክብሪ ምግዲሌ ከም ኣርእስቲ እናተወስዯ ኣብዘሪዩኡ ዜተገበሩ 

ምርምራት ሓዊስካ ንምዕዋት ብረታዊ ቃሌሲ ዜነበሮ ግዯን ንቐፃሉ ወሇድ 

ብዚዕባ ዜህለዎ ትርጉምን ሓዊስካ ብዉሕዴ ሓዯ ዯረጁኡ ዜሓሇወ ፉሌም 

ክዲልን ናብ ህዜቢ ክበፅሕን ተገይሩ ኣል፣ 

፯.፭.፪ እዝም ክብሪታት ምግዲሌ ክፌሇጡ ምግባር      

እዘ ገዴሉ ህዜቢ ትግራይ፤ ህዜብና ከም ህዜቢ ንመሊእ ሃገር ዜሃቦ፣ ወይ ንኣህጉርና 

ወፇዮ፣ ጥራሕ እንተይኮነስ ህዜብና ከም መጠን ህዜቢ ንዒሇም ወፇዮ ወፇያ፣ ዜሃቦ 

ህያብን በርከቶ ፀጋን እዩ። ስሇዘይ ህዜቢ ዒሇም እቱ ተበርኪቱለ ዜኒሀ ፀጋ እንተይ 

ፇሉጡዎ  ከስተማቕሮ  ወይ ክሕብሕቦ ኣይኽእሌን። ስሇዜኾነ‟ዉን በዘ መዲይ እዘይ 

እን ዜስዕባ ስራሕቲ ክዉገና እየን።    

 ፯.፭.፪.፩  ዜርዜር ዜዉገኑ ዕዮታት      

 ሕዙ‟ዉን ኣብ‟ተን ክብሪታት ምግዲሌ ዜርዜር መፅናዕቲ ምክያዴ፣ 

 ኣብ‟ቶም ዜተኻየደ መፅናዕቲታት ዜርዜር ሳይንሳዊ ትንተናታት ምክያዴ፣ 

 እዘ ይነፅፌ ክብሪ ካብ ከመይ ዜበሇ ባሕሪ ከምዜተቐዴሐ ምስትብሃሌ፣ 

 እዘ ክብሪታት ምግዲሌ ንምዕዋት እቱ ዜተኻየዯ ብረታዊ ቃሌሲ ብዚዕባ 

ዜነበሮ ግዯ ክፅናዕ ምግባር፣ 

 እዘ ክብሪታት ምግዲሌ ንተመሳሰሌቲ ወይ ፌሌይ ዜበለ ፀገማት ካሌኦት 

ሃገራት ዜህለዎ ግዯ ብዜምሌከት መፅናዕቲታት ምክያዴ፣ 

 ኣብ‟ዝም ክብሪታት፣ ዜነበሮም ግዯን ክህለዎም ዜኽእሌ ግዯን ዯረጀኦም 

ዜሓሇዉ መፃሕፌቲ ብእንግሉዜኛን ካሌኦት ቋንቋታትን ክዲሇዉን ክሕተሙን 

ምግባር፣ 
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 ኣብ‟ዝም ክብሪታት፣ ዜነበሮም ግዯን ክህለዎም ዜኽእሌ ግዯን ዯረጀኦም 

ዜሓሇዉ ዜተፇሊሇዩ ፉሌምታት ብእንግሉዜኛን ካሌኦት ቋንቋታትን ክዲሇዉን 

ክሕተሙን ምግባር፣ 

፯.፬.፪.፪  ትፅቢት ዜግበረልም ዉፅኢታት      

 ሕዙ‟ዉን ኣብ‟ተን ክብሪታት ምግዲሌ ዜርዜር መፅናዕቲ ተኻይድም ኣሇዉ፣  

 ኣብ‟ቶም ዜተኻየደ መፅናዕቲታት ዜርዜር ሳይንሳዊ ትንተናታት ተኻይድም 

ኣሇዉ፣ 

 እዘ ይነፅፌ ክብሪ ካብ ከመይ ዜበሇ ባሕሪ ከምዜተቐዴሐ ብዕሉ ክፌሇጥ 

ተገይሩ ኣል፣ 

 እዘ ክብሪታት ምግዲሌ ንምዕዋት እቱ ዜተኻየዯ ብረታዊ ቃሌሲ ብዚዕባ 

ዜነበሮ ግዯ ክፅናዕ ተገይሩ ኣል፣ 

 እዘ ክብሪታት ምግዲሌ ንተመሳሰሌቲ ወይ ፌሌይ ዜበለ ፀገማት ካሌኦት 

ሃገራት ዜህለዎ ግዯ ብዜምሌከት መፅናዕቲታት ተኻይደ ኣል፣ 

 ኣብ‟ዝም ክብሪታት፣ ዜነበሮም ግዯን ክህለዎም ዜኽእሌ ግዯን ዯረጀኦም 

ዜሓሇዉ መፃሕፌቲ ብእንግሉዜኛን ካሌኦት ቋንቋታትን ክዲሇዉን ክሕተሙን 

ተገይሩ ኣል፣ 

 ኣብ‟ዝም ክብሪታት፣ ዜነበሮም ግዯን ክህለዎም ዜኽእሌ ግዯን ዯረጀኦም 

ዜሓሇዉ ዜተፇሊሇዩ ፉሌምታት ብእንግሉዜኛን ካሌኦት ቋንቋታትን ክዲሇዉን 

ክሕተሙን ተገይሩ ኣል፣ 
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፰. ንምፌፃም እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ተሓሰብቲ 

ዜተገብሩ ጉዲያት 

፰.፩ ንምፃም እዘ ትሌሚ ክሕሇፈ ይብልም ጉዲያት 

እዘ ስትራተጂክ ትሌሚ እዘይ ዕዉት ብዜኾነ ኣገባብ ንክፌፀም ኽእለ ክሕሇፈ 
ይብልምን ዒብዪ ቆሊሕታ ዜጠሌቡን ጉዲያት ኣሇዉ። ንሳቶም‟ዉን ሌዐሌ ግዯ 

መሪሕነት፣ ፌሰት ሓበሬታ፣ ፊይናንሳዊ ፀጋታት፣ ሓይሉ ሰብን ኣወዲዴባን ዜምሌከቱ 

እዮም። ብመሰረት እዘይ እዘ ተሓንፂፁ ዜኒሀ ስትራተጂክ ትሌሚ ብጉቡእ ንክዕወት እዝም 
ስዑቦም ዜኒሀዉ ግዴን ክትግበሩ ኣሇዎም። 

፰.፩.፩ መሪሕነት ብዜምሌከት  
ዉፈይነት ኣዜዩ ኣገዲሲ እዩ 

እዘ ስትራተጂክ ትሌሚ ናይ ብዜምሌከቶ ኣካሌ ክፀዴቕ ምግባር 

በቢጉባኤኡ ዜዉሰኑ ዉሳነታት ተፇፃምነቶም ምክትታሌ፣ 

ሕጊታትን ዯምቢታትን እዚ ማሕበር ብጉቡእ ይኽበሩ ምህሊዎም ምርግጋፅ 

ብመሰረት እዘ ስትራተጂክ ትሌሚ ብቕዒቱ ረጋገፀ መሪሕነት ክኾን ኣሇዎ 

ምስ የእትወና እዩ በሃሌቲን መዲርግቲ ኣካሊትን ተሓባቢርካ ምስራሕ 

ግሌፅነትን ተሓታትነትን ምስፊን 

ሌዕሌና ሕጊ ምኽባርን ክኽበር ምግባርን 

ኣሳታፊይነት ምርግጋፅ 

መንፇስ ሓቢርካን ተሓባቢርካን ምስራሕ (team building) ክሰርፅ ምግባር 

፰.፩.፪ ፌሰት ሓበሬታታት ብዜምሌከት 
ጥለሌን እዋናዊን ሓበሬታ ናብ ዜምሌከቶም ምብፅሑ ምርግጋፅ  

ፌፃመታት በቢእዋኑ እናገምገምካ ግብረ መሌሲ መሃብ 

ሓበሬታታት ኣገዯስቲን ኣዴሇይቲን ምዃም ምጥሊሌ 

ሓበሬታ ናብ ዜምሌከቶ ብእዋኑ ንክበፅሕ ኣል ዜበሃሌ ቴክኖልጂ ምጥቃም ምኽኣሌ 

ብለፃት ተሞክሮታት ንምግፊሕ መራኸብቲ ሓፊሽ ብጉቡእ ምጥቃም 

ናይ ባዕሌኻ ሌሳናት ክህሌዉ ምግባር  

፰.፩.፫ ፊይናንሳዊ ፀጋታት ብዜምሌከት 
ፌሌፌሌ እቶት ምዴንፊዕ 

እቶት ንምዴንፊዕ ምስ የእትወኒ እዩ በሃሌቲን መዲርግቲ ኣካሊትን ብጉቡእ ሓቢርካ ምስራሕ 

ብለፃትን ክስዕሩ ዜኽእለ ፕሮጄክት ፕሮፖዚሊት እናዲሇኻ ንመዲርግቲ ኣካሊት ክበፅሑ ምግባር 

ዉሽጣዊ ቁፅፅርን ኦዱትን ክጠናኸር ምግባር 

ምጥንኻር ስርዒት ኣተሓሕዚ ፊይናንስ 

ዉሕለሌን ስለጥን ምሕዯራ በጀት ምርግጋፅ 

፰.፩.፬ ሓይሉ ሰብ ብዜምሌከት 
ምህሊው ዉፈይ፣ ብቑዕን ስሩሑ ኽብር ሓይሉ ሰብ ምርግጋፅ 

ሕዴሕዴ ስራሕ ብዜምሌከቶም ሰብ ሞያ ክስራሕ ምግባር 

ዉፅኢት ተኮርን ተሓታትነት ረጋገፀ ሰራሕተኛ 

ስሩሑ ዜፇቱን ዒርሰ ተበግሶ ዜወስዴን ሰራሕተኛ 

፰.፩.፭ ኣወዲዴባ ብዜምሌከት 
ብቦርዴ ዜፀዯቐ ጉቡእ፣ ወፃኢታት ዜንኪ ዉፅኢታዊ ዜኾነን ኣወዲዴባ ክትግበር ምግባር 
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፰.፪ ንምፌፃም እዘ ትሌሚ ዴሉ መጠን ገንብ  
እዘ ስትራተጂካዊ ትሌሚ ናብ ተግባር ንምሽራፌ ዴሉ መጠን ገንብ እዉን ክዲል 

ተገይሩ ኣል። ብመሰረት እዘይ ኣብ ዉሽጢ ዒሰርተ ዒመት ዴሉ መጠን ገንብ 

2,841,350,000 ብር እዩ ብዜብሌ ተታሒዘ ኣል። 

ስትራተጂካዊ 

ዕሊማ 

ዜርዜር ስትራተጂታት ዴሉ መጠን ገንብ 

2009-2013 2014-2018 ዴምር 

፩.  ምርግጋፅ 

ተሳትፍ ኣባሊት  

ምዕባይ ዒቕሚ ኣመራርሓ 1,500,000 2,000,000 3,500,000 

ቀፃሌነት ሇዎ ህንፀት ዒቕሚ ኣባሊት 5,000,000 7,500,000 12,500,000 

ምስፊን ግሌፅነትን ተሓታትነትን 1,200,000 750,000 1,950,000 

ምግፊሕ ብለፃት ተሞክሮታት 800,000 900,000 1,700,000 

፪. ምምሕያሽ 

ኢኮኖሚያዊ 
መነባብሮ 

ኣባሊት 

ምምሊእ መሰረታዊ ዴላት ኣባሊት 25,000,000 30,000,000 55,000,000 

ምስሳን ምህርታዉነት ሕርሻ 4,000,000 6,000,000 10,000,000 

ምምችቻው ቀረብ ሌቓሕ 125,000,000 125,000,000 250,000,000 

ጥንኩር ምትእስሳር ዕዲጋታት ምፌጣር 500,000 500,000 1,000,000 

ኣብ ትካሊት ዯኣንት ክሳተፈ ምግባር 3,000,000 4,000,000 7,000,000 

ኣብ ስራሕቲ ፀጥታ ምስታፌ 5,000,000 6,000,000 11,000,000 

ኣብ ምኽባር ሰሊም ሃገራት ምስታፌ 500,000 500,000 1,000,000 

ምጥያሽ ትካሊት (ኣብ ጉዲይ ፀጥታ) 7,000,000 8,000,000 15,000,000 

ምጥያሽ ዜተፇሊሇያ ሃገር ሇሌ 
ካምፓኒታት 

400,000,000 600,000,000 1,000,000,000 

፫. ምሕያሌ 

ማሕበራዊ 
ኵነታት 

ኣባሊት 

ምምሕያሽ ቀረብ ሕክምና ኣባሊት 450,000,000 250,000,000 700,000,000 

ምምሕያሽ ቀረብ ትምህርቲን ስሌጠናን 500,000,000 150,000,000 650,000,000 

ምጥያሽ ማእኸሊት መናግዑ ተጋዯሌቲ 

ኣባሊት እዚ ማሕበር 

52,000,000 0.00 52,000,000 

፬. ምዕቃብ 

ታሪኽን ሰዲትን  

ምዕቃብ ታሪኽ 25,000,000 20,000,000 45,000,000 

ምዕቃብ ሰነዲት 300,000 400,000 700,000 

፭. ምዕቃብ 

ክብሪታት ገዴሉ 

ምዕቃብ ክብሪታት ምግዲሌ 12,000,000 4,000,000 16,000,000 

እዝም ክብሪታት ምግዲሌ ክፌሇጡ ምግባር 4,000,000 4,000,000 8,000,000 

ዴምር 1,621,800,000 1,219,550,000 2,841,350,000 

 


