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መእተዊ 

አብዘን ዝሓለፋ ውሑዳት ሰሙናት ቀልቢ ኩላትና ስሒቡ ዝቐነየ መበል 12 ጉባኤ ህወሓት ተኸምቢቱ አሎ። ኩሉ ድማ 

ከከም አጠማምትኡ ኣብዚ ዋኒን ትፅቢቱን ትዕዝብቱን ብፅሑፍን ቃልን እናተዛተየን እናተካትዐን ይርከብ። ድምር ውፅኢት 

ናይዞም ዘተታትን ክትዓትን ድማ ኣወንታዊ እዩ ዝብል እምነት ኣሕዲረ አለኹ ምኽንያቱ ኣብ ምዕዛዝ እዋናዊ ፖለቲካዊ 

ንቅሓተሕልና ህዝብና ዓብይ ተራ ዝፃወቱ ዘለው ኮይኖም ስለዝተሰምዑኒ። ብወገነይ ድማ ካብቲ ጉባኤ ዓብይ ትፅቢት ገይረ 

ንእሽተይ ውፅኢት ከምኡ እውን ንኡሽተይ ትፅቢት ገይረ ዓብይ ውፅኢት ዝረኸብኩሎም ኣጋጣምታት ብዙሓት እዮም። 

ብዛዕባ እዙይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓይጋ ፎረም፣ ትግራይ ኦንላይንን VOA ሬድዮን (ትግርኛን አምሓርኛን ፕሮግራማት) 

ሓሳባተይ አቐሚጠ ስለዘለኹ ኣብዚ ምድጋም አየድልን። ነገር ግን ምስዚ ናይ ሎሚ ርእሰ ጉዳየይ ብምዝማድ ካብቶም 

ንኡሽተይ ትፅቢት ገይረ ዓብይ ውፅኢት ዝረከብኩሎም ሓደ ዛዕባ ከም መርአያ ክጠቅስ። ብሓፈሻዊ አገላልፃ እዙ ዛዕባ 

ምርአይ ዋግዋጎ ለውጢ ፖለቲካዊ ባህሊ ህዝቢ ትግራይ ኢለ እገልፆ። ብናተይ ገምጋም እዙ ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ ምስቲ 

ጉባኤ ተተሓሒዙ ዝነበረ ዋዕን ትረትን ተሳትፎ ጉባኤተኛታትን ጦማርያን ፌስቡክን ካልኦት ማሕበራዊ ድሕረ ገፃትን 

ብምምግጋብ ዝፈጠርዎ ይመስለኒ። ዝኾነ ኮይኑ እንታይ እዩ እቲ ዝብሎ ዘለኹ ለውጢ? 

እቲ ቀዳማይ ለውጢ ዝብሎ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ሐዚ ሐዚ ዳርጋ ጠሊፉ ከውድቆ ተቃሪቡ ዝነበረ ናይ “ብውክልና ናይ 

ምሕሳብ ፖለቲካዊ ባህሊ” ክላቐቅ ፍሒትሒት ምባል ዝጀመረሉ ኩነታት ይርአ አሎ ዝብል እዩ። እዙይ ማለት ብካልእ 

አገላልፃ ክሳብ ሐዚ ዝነበረ ዓብላላይ ድባብ “ህዝቢ ትግራይ ንውድብ ክትሓስበሉ ምውካል ውድብ ድማ ብግድኣ ንሓደ 

ውልቀ መራሒ ክሓስበላ ምውካል” ዝዓይነቱ’ዩ። ሐዚ ግን ህዝቢ ትግራይ ውድብ ኣብ ገለገለ እዋንን ኩነታትንን ክንድቲ 

ዝምነዮን ዝብህጎን ኣብ ክንዲ ብፍጥነት ሓሲባን ሰሪሓን ክተዕግቦ ቀዲማቶ ክትድቅስ እውን ከም እትኽእል ብምግንዛብ ኣብ 
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ስትራቴጂካዊ ረብሓታቱ ቀይሕ መስመር እንተሓሊፋ እንተኾነ እንተኾነ ክትበራበር ቃጭል ደወል ከስምዓ እንተዘይኮይኑ 

ድማ ብዕቱብ ክቃለሳ ዝጀመረሉ ኩነታት ይፍጠር ምህላው ንዕዘብ አለና ዝብል’ዩ።  

እቲ ካልአይ ለውጢ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ኣብ ክልልን ፌደራልን ዘለው ናይ ፖለቲካ መራሕቲና ድማ ብፍላይ 

ክሳብ ሐዚ ኣብ ውሽጢ አርዑት ”ናይ ስክፋት/ከይብሉኒ ፖለቲካ” ኣትዮም እዮም እናተንቀሳቀሱ ፀኒሖም። እዙይ ማለት ኣብ 

ልምዓትን ዴሞክራሲን ትግራይ  ስትራተጂካዊ ዘላቅነት ዘለዎምን ፍሉይ ትርጉም ዝወሃቦምን ገዘፍቲ ፕሮጀክትታትን 

ፕሮግራማትን ክስቶ ከይብለኒ ክስቶ ከይሓምየኒ ብዝብል ስክፋት ይመስል አይሰርሑን አየስርሑን። እዙይ ድማ ንህዝብናን 

ክልልናን ብዙሕ ዋጋ ከም ዘኽፈሎን ንመፃኢ እውን (ብኡ እንተቐፂሉ) ዝያዳ ከም ዘኽፍሎን ግሁድ እዩ። እቲ ዝዓበየ ክፋል 

ናይዚ ዋጋ ድማ ብዓይኒ ስትራተጂካዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ እንትግምገም እቲ ሐዚ ብሃገር ደረጃ ዘለና ናይ ፖለቲካዊ፣ 

ወተሃደራዊን ዲፕሎማሲያዊን ተነፃፃሪ ልዑል ቦታ ናብ ዘላቂ ቁጠባዊ፣ ባህላዊ ማሕበራዊን (ብሓፈሻ ናብ “civilizational 

power”) ዓቅሚ ክንቅይር ዘይምኽአልና እዩ። እዙይ እንተዘይገርና ድማ አብ ዝተናወሐ ግዜ ይትረፍ ዶ ኣብ ሕማቕ ፖለቲካ 

ኢኮኖሚ ናይ ስርዓት ሃዋህው ዋላ እውን ኣብ ዱልዱል መሰረት ዝሓዘ ስርዓት ፌደራሊዝምን ዴሞክራስን ትግራይ ኣዝያ 

ተጠቓሚት አይትኸውንን። ምኽንያቱ ድማ ውሑድ፣ ድኻን ዘይተምሃረን ህዝቢ ዝሓዘት ንኡሽተይ ክልል ካብ ከምዚ 

ዝዓይነቱ መፃኢ እንተዓበየ እንተዓበየ ናይ “ህልውና መሰል/Survival or Protection right/” እንተረኸበት እምበር ሐዚ 

ዘለዋ ሃገራዊ ፖለቲካዊ፣ ወተሃደራዊን ዲፕሎማስያዊን ቦታ ሒዛ ብዘላቅነት ክትቅፅል ዘኽእላ ርትዓዊ ስነ-አመክንዮ ይኹን 

ጭቡጥ ሃዋህው አይክህልውን።ነዚ ኩነታት አዝዩ ዝተወሳሰበ ዝገብሮ ድማ ብገለገለ መራሕትናን ሰዓብቶምን ዝንፀባረቅ 

“Enemy Mapping Strategy” እኒሆ። ብመንፅር እዚ ስትራተጂ ካብ ኒዮ-ሊበራልስ ጀሚሩ ክሳብ ትምክሕተኛታት፣ 

ፀበብቲ፣ ክራይ አከብቲ፣ ኳኲቶ፣ ጉርዲ፣ አኽረርቲን አሸበርቲን ዕሉላት ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም። እዙይ ድማ ቁፅሩ 

ውሑድ፣ ድኻን ዘይተምሃረን ህዝቢ ነዞም ሰፋሕቲ፣ዓበይትን ገለገሊኦም ድማ ፊዚካላዊ ህልውናን ጭቡጥ አድራሻን 

ዘይብሎም ፀላእቲ ደኣ በየናይ ዓቕሙ እዩ ብዘላቕነት ዝምክቶም ዝብል ሕቶ የልዕል። እቲ መድሕን ደኣ እንታይ እዩ?  

ብናተይ አረዳድኣ እቲ ሓፈሻዊ መድሕን ከምቲ ኣብቲ ጉባኤን ካብኡ ወፃኢን ሐዚ ሐዚ ምጥጣዕ ዝጅምር ዘሎ “ገመድ ናይ 

ስክፋት/ከይብሉኒ ፖለቲካ” ናይ ምብታኽ ባህሊ  ብምጥንኻር እቲ ሐዚ ዘለና ቦታ ናብ ጭቡጥ ኢኮኖሚያዊ፣ ባህለዊን 

ማሕበራዊን ዓቅሚ ክልወጥ ድፍኢት ምግባር እዩ። ነዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ አንፃራዊ ሰላም ምርካቡ ሓደ ዓብይ 

ክንከባከቦን ክዕቅቦን ዝግባእ ነገር ኮይኑ (ማለት ትግራይ ካብ ደጊም ኲናትአልባ ብምግባር) ነገር ግን ሐዚ’ውን  ገና 

“አይተሰረሐለይን፣አይዓገብኩን ይግበአኒ እዮ!” ዝብሉ ድምፅታት ዓው ኢሉ ከስምዕን ንውድብ ይኹን መንግስቲ 

ዝግምግመሉ መዐቀኒንን ተሓተቲ ዝገብረሉ መስርሕ ቃልሲን ድማ በዚ አንፃር ከስተኻኽልን ይግባእ እብል። ስለዚ ድማ 

ምስቲ ጉባኤ ተተሓሒዙ ነዚ ከግብር ዝኽእል ሃዋህው ናይ ምፍጣር አፋፍኖት ምርኣይና ከም ዓብይ አወንታዊ ውፅኢት 

ርእየዮ አለኹ።  

ዝኾነ ኮይኑ ናይዚ ናይ ሐዚ ፅሑፈይ ትኹረት ካብ ስትራቴጂካዊ መንፈስ ናይቲ ጉባኤን ኣብ ማሕበረሰባዊ ድሕረገፃት 

ብመናእሰይ ተጋሩ ይረኣዩ ካብ ዘለው ተሳትፎታትን ብምብጋስ ካብ ውድብን መንግስቲ ትግራይን ኣብ ቀፃሊ ብዛዕባ 

ንጽበዮም ዕማማት ገለ ገምጋማተይን ርኢቶታትን ሸው ምባል ስለዝኾነ ኣብዚኦም ዘለውኒ ሓሳባት ብኸምዚ ዝስዕብ ኣብ 

ሰለስተ መቒለ አቕሪበዮም አለኹ። ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል መንግስቲ ንትግራይ አመልኪቱ ኣብ GTP-2 እንታይ ይብለና አሎ 

ኣብ ዝብል ገለ ነጥብታት ከም ድሕረባይታ ከቐምጥ እየ። ኣብቲ ካልአይ ክፋል ብናተይ አጠማምታ GTP-2 ኣብ ትግራይ 
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ኣብ ምንታይ ፍሉይ ትኹረት ክገብር ከም ዝግባእን እንታይ እንታይ ዓበይቲ ትሕዝቶታት ክህልዎ ከም ዝግባእን ከቐምጥ 

እየ። ኣብቲ ሳልሳይ ክፋል ድማ መደምደምታ ፅሑፈይ ከቕርብ እየ። ሰናይ ንባብ! 

ክፋል-1: መንግስቲ ብዛዕባ GTP-2 ኣብ ትግራይ እንታይ ይብለናኣሎ? 

መንግስቲ ትግራይ ኣዝዩ ብዙሕ ገፅ ዘለዎ ሰነድ GTP-2 ኣዳልዩ ዘርጊሑልና ኣሎ፡፡ “እንተያ ኮይኑስ ንዲያቆን ተሓፅየ  አለኹ”  

በለት ዓባይ ጓል ከም ዝብሃል ድማ እንተያኮይኑስ ኣብዚ ሰነድ ስፊሕ ዘተ ንክንገብር ዕድል ይፍጠረልና ይኸውን እሞ 

ኣነ’ውን ኣብኡ ብዝርዝርን ብዕምቆትን ዝብሎ ክህልወኒ እዩ፡፡ንሐዚ ግና ብሓፈሻ እቲ ናይ ትግራይ GTP-2 ከመይ ከም 

ዝተዓዘብኩዎ ኣቐሚጠ ክሓልፍ፡፡ 

ቀዳማይ ትዕዝብተይ፡- ኣብ ትግራይ ዳርጋ ኣብ ኩለን ዓውድታት ሂወትን ሴክተራትን GTP-2 ካብ GTP-1 ብፍረ ነገሩ 

ዝተፈለየ ኮይኑ ኣይረኸብኩዎን፡፡ እዙይ ምናልባት ኣብ GTP-1  ሒዝናዮም ዝነበርና ዕማማት ብዘይምስኽዖም ነዚ ክፍተት 

ምድፋን ንባዕሉ እኹል ዕማም እዩ ካብ ዝብል ዝብገስ እንተኾይኑ ዘኽይድ ክኸውን እዩ፡፡እንተዘይኮይኑ ግን ናይ ትሕዝቶ 

መሰረታዊ ኣፈላላይ ከይኣምፃእካ ንሽሙ ጥራሕ ካብ ሓደ ብርኪ ትልሚ (GTP-1) ናብ ካሊእ ብርኪ ትልሚ (GTP-2) 

ተሸጋጊርና ኣለና ምባል እሞ እንታይ ይዓብስ እዩ ዘብለካ፡፡ GTP-2 Phase two implementation of GTP-1 ይኸውን ኣሎ 

ማለት እዩ እምበር፡፡ ከም ከማይ ግን GTP-2 ሓደሽቲን ዓበይቲን ትሕዝቶታት ዝሓቆፈ ሓዱሽ ትልሚ ኮይኑ እዩ ክቅረፅ 

ነይርዎን ዘለዎን፡፡ 

ካልኣይ ትዕዝብተይ፡- ሐዚ’ውን ከም ቀደሙ ኣብ GTP-2 ሕርሻ ክፍለ ኢኮኖሚ ዓብላላይን ቀላሳይን ቦታ ክህልዎ ተገይሩ 

እዩ ቀሪቡ ዘሎ፡፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕርሻ ንባዕሉ እቲ ትልሚ ከምቲ ብቃል ዝብሃል መዋቅራዊ ስግግር ናብ ዘምጽአሉ 

መንገዲ ምዕባለ ሜካናይዝድ ሕርሻ (እዙይ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ምዕራብን ደቡብን ክልልና ምተኸኣለ) ዘይኮነስ ከም ቀደሙ 

ኣብ ሕድሕድ ስድራ ዘተኮሩን ኣዝዮም ዝተበጣጠሱን ዓይነታት ስራሕቲ ሕርሻ እዩ ትኹረቱ ገይሩ ዘሎ፡፡ ብምዃኑ ድማ 

ፍርያት ኮሚደረ፣ ድንሽ፣ ሰላጣ፣ ቆስጣ ... ወዘተ (ዳርጋ ኩሎም ኣሕምልቲ ገዳና) ብዝርዝር ብምጥቃስ ብክንድዙይን 

ክንድቱይን ሚኢቲ ሚኢታዊት (%) ክነዕቢ ኢና ዝብሉ ቃላት ነቲ ሰነድ ወሪሮምዎ ይርከቡ፡፡ 

እምኸደኣ ብኸምዚ ናይ “ ታተ ሰንበት ቆልዓ ዓመት” ዝዓይነቱ ናይ ጎተት ጉዕዞ ከመይ ኢልና ኢና ቅልጡፍን ሱርቦቆስን 

ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ብምምዝጋብ ናብራ ህዝብና መሓዛ ናብራ ዜጋታት ማእኸላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት ክንገብሮ ኢና 

ንብል ዘለና? “ሓኾኽን ኣብልዮ ከምዘይወርድ ግበርዮ” ደኣ ይመስል ነገሩ እምበር፡፡ 

ሳልሳይ ትዕዝብተይ፡- ኣብቲ ትልሚ ንሴክተር ማሕበራዊ ግልጋሎት ኣመልኪቱ ሰፊሩ ዘሎ ሓተታ ድማ ኣዝዩ እዩ 

መደመሚ፡፡ ብፍላይ ድማ ንዘርፍታት ጥዕና፣ ትምህርቲን ዝርገሐ ግልጋሎት ማይን ዝምልከት፡፡ እቲ ትልሚ ነዚኦም ርእሰ 

ጉዳያት ዘለውና ሓላፍዘላፍ ዘይተሻገርናዮም ፀገማት ክንሰግር ፃዕርና ክነሐይል ኢና ብዝብል ብደፈና እዩ ሓሊፍዎም፡፡ 

ልነገሩማ ፅሬት ትምህርቲ ልዕሊ 80% ከምኡ’ውን ሽፋን ጥዕናን ዝርገሐ ግልጋሎት ማይን ልዕሊ 90% ኣብፂሐ እየ ዝብል 

ገምጋም ሕሉፋት ትልምታት ዘለዎ መንግስትና ኣብዞም ሴክተራትን ዘርፍታትን እዚኦም እንታይ  ሓደሽትን ሰፋሕትን 

ዕማማት ክሕዝ ከ ክንፅበዮ? አረ ከም መልእኽቲ እዞም ኣሃዛት እዚኦም እንተኮይኑስ ድሕሪ ዝመጹ ዘለዉ 5-10 ዓመታት 

መንግስቲ ኣብ ገለ እዞም ዝተጠቀሱ ሴክተራት ዝህልውዎ ኣፈጻጽማ 100% ይኸውን እሞ ቀጻሊ ዝትልሞን ዝሰርሖን ናብ 

ምስኣን ገጹ ዘምርሕ ዘሎ እዩ ዘምስል፡፡ 
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ብናተይ ሓፈሻዊ ገምጋም እምበኣር GTP-2 ትግራይ በቲ ተሪፉና ዘሎ ግዜ ኣንጻር እንትምዘን ነቲ ምስ ማእኸላይ እቶት 

ዘለወን ሃገራት ንክንስራዕ ተታሒዙ ዘሎ ሽቶ ተሎ ከብጽሑናዝኽእሉ ጭቡጣት ፕሮጀክትታትን ፕሮግራማትን (ብፍላይ 

ድማ ኣብቶም ወሰንቲ ዝኾኑ ሴክተራት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ፣ቱሪዝምን ሜካናይዝድ ሕርሻን)ዝሓዘ ኮይኑ ስለ 

ዘይረከብኩዎ ጉልበት(ኢንጅን) ኣስኢኑ ከየግድዐና እሰግእ፡፡ ስለዚ ድማ መጀመርታ ነቲ ትልሚ ንባዕሉ ጉልበት (ኢንጅን) 

ክነጉርሶ ይግበአና እብል፡፡ ከመይ? ንዝብል ድማ ዝስዕቡ መበገሲ ሓሳባት ጀባ ኢለ እኒሀኩ፡፡ 

ክፋል-2: GTP-2 ኣብ ትግራይ ኣብ ምንታይ የትኩር? እንታይ እንታይ ገዘፍቲ ትሕዝቶታትከ ይሓዝ? 

ፈለማ ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ ኣመልኪተ ከመሓላልፎ ንዝደሊ መልእኽቲ ዓንዲ ኮይኖም ከገልግሉኒ ንዝሓስቦም ገለ መትከላት 

ከቕምጥ፡፡ 

1) ከይዲ ኣቀራርጻ ትልሚ ብዝምልከት ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ ዝዳለው ትልምታት ኣብ ክንዲ ስትራተጂካዊ ትርጉሞም 

መዚንካ ዝውሰዱ ወሲድካ ዝድርበዩ ደርቢካ ምትግባር ከየጠዓዓምካ ከም ዘለውዎ ምውሓጥ ኣብ ትግራይ ልሙድ 

ኣካይዳ ኮይኑ ኣሎ ምባል ይከኣል፡፡ንነዊሕ ግዜ ምሳና ዝጸንሐ ADLIን ናይ ቀረባ እዋን GTP-1ን ከም ኣብነት ንውሰድ፡፡ 

ADLI ምስቲ ትግራይ ዘለውዋ ሴክተራል “ Comparative and Competitive advantages” ኣዛሚድካ እንትርአ ኣዝዩ 

ኣድማዒ ውጽኢት ዝርከበሉ ዓይነት ክኸውን ዝኽእል ኣይነበረን፡፡እንሆድማ ከየጠዓዓምና ስለ ዝወሓጥናዮ ኣብ 

ኢኮኖሚና ዓብይ ትርጉም ዘለዎ ትራንፎርመሽን ከይኣምጻእና ሓሸውየ ንብል ኣለና፡፡GTP-1 እውን እንተኾነ ኣብ 

ትግራይ ብተመሳሳሊ መንገዲ ከይድናዮ ብተመሳሳሊ መንገዲ ወሲዱና ዳርጋ ኣብ ተመሳሳሊ ውጽኢት ድማ ገዲፉና 

ኣሎ፡፡ ትርጉም ብዘለዎ መንገዲ ፍሒት ኣይበልናን፡፡ ስለዚ እዙ ትልምታት ካብ ማእኸል መንግስቲ ናብ ክልል ከም 

ዘለውዎ “Cascade” ምግባርን ከየጠዓዓምካ ምውሓጥን ኣብ ትግራይ ኣብዚ GTP-2 ጠጠው ክብል ክግበር ኣለዎ 

እብል፡፡ብሱሩ እውን ናብ ካሊእ ምኻድ እንተይኣድለየና ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ብዛዕባ ትግራይ ዝነበሩና 

ራእይታትና ዕማማትን ዳግም ብምዝካርን ብምህዳስን ዝበለጹ ትልምታት ምውጻእን ዝዓዘዘ ውጽኢት ምምዝጋብን ከም 

ንኽእል ልቢ ክንብለሉ ይግባእ፡፡ 

ንኣብነት:-  “ ትግራይ ዓይኒ ዓራት ክንገብራ ኢና” 

 “ ትግራይ ተንብብ ትዓንብብ” 

 “ ትግራይ ብጽፍርና ክንሃንጻ ኢና” … ወዘተ ዝብሉ ራእይታት ኣብ መሰረተ ልምዓት፣ኣብ ትምህርቲ፣ኣብ ምቅራፍ 

ስእነት ስራሕ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ልምዓት እንታይ ዓይነት ዓበይቲ ፕሮጀክትታትን ፕሮግራማትን 

ክንሰርሕ ከም ዝግበአና ብግልጺ ቋንቋ ዝዛረቡ ኮይኖም ኢና ንረኽቦም፡፡ ስለዚ ነዚኦም ብዘይምንም ናይ “ከይብሉኒ 

ፖለቲካ” ተጽዕኖ ምትግባር እያ እታ እተድሊ ትመስለኒ፡፡ 

2) ትልምታትና ኣብ ዓበይቲ ዝጭበጡን ዝድህሰሱን ፕሮጀክትታትን ፕሮግራማትን ከድህቡ ይግባእ፡፡ 

ኣብዚ መዳይ እዚ ቅድሚ ሐዚ ዝነበሩና (ንGTP-1 ሓዊሱ) ትልምታት ክልተ ዓይነት ጸገማት ነይሮምዎም፡፡ በቲ ሓደ ወገን 

ትሕዝቶታቶም ካብ ዓንኬል ረቂቅ(Abstract) መስመራት፣  ፖሊሲታትን ስትራተጂታትን ዘይወጹ ይኾኑ እሞ 

ተፈጻሚነቶምን ውጽኢቶምን ንምግጋም ኣጸገምቲ ኮይኖም ይርከቡ፡፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ ዝሕዝዎም ፕሮጀክትታትን 

ፕሮግራማትን ኣናእሽተይን መነባብሮ ሕብረተሰብ ብፍጥነት ክልውጡ ዘይኽእሉን ይኾኑ እሞ ውጽኢቶም ገለ ነዃላት ካብ 

ምዕባስ ሓሊፎም ኩለ መዳያዊ ማሕበረሰባዊ ትራንስፎርመሽን ኣብ ምምጻእ ኣድማዒትርጉም ዘይብሎም ኮይኖም ይርከቡ፡፡ 
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ስለዚ ድማ GTP-2 ትግራይ ነዞም ሰኸፈታት እዚኦም ብዝደፍን መልክዑ ኣብ ዓበይቲ ዝጭበጡንዝድህሰሱን 

ፕሮጀክትታትን ፕሮግራማትን ከድህብ ይግበኦ፡፡ ኣነ ድማ ብወገነይ ካብዞም ክልተ ዓንዲ መትከላት ብምብጋስ (ንዘተ 

መበገሲ ክኸውን) GTP-2 ኣብ ትግራይ እዞም ዝስዕቡ ቀንዲ ትኹረታትን ትሕዝቶታትን ክሕዝ ይግባእ እብል ኣለኹ፡፡ 

A. ኣብ ሴክተር ኢኮኖሚ: ትኹረት ኣብ ምፍጣርን ምስፍሕፋሕን ፕሮጀክትታት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ 

ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሐዚ እዋን ሰፋሕቲ ዕድል ስራሕን ፍልፍል እቶትን ዝኾናሉ ኢሉ’ውን ጽሬት ዘለዎምን ብሕሳር ዋጋ 

ዝዕደጉን ኣቑሑት ዝምረተለን ፕሮጀክትታት ፋብሪካ/ኢንዱስትሪ ሚሒር የድልየኦ፡፡ ነዚ ድማ ምፍጣር ሓደሽቲ 

ፕሮጀክትታት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪን ምስፍሕፋሕ ሐዚ ዘለዋን (ብፍላይ ድማ ናይ ትእምት ትካላት) ቀንዲ ትኹረት 

GTP-2 ክኸውን ይግባእ፡፡ ሓደ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዘቐምጦ ኣብ ቀጻሊ ውሑዳት ዓመታት ዕቤት 

ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ኣብ ኦሮሚያ 30%፣ ኣብ ደቡብ 25%፣ኣብ ኣምሓራ10%፣ኣብ ትግራይ ድማ 3% ከም ዝኸውን 

ተተንቢዩ ኣሎ፡፡እዙ ናይ ትግራይ ዕቤት ምስ ናይ ኣብተን ዘይዓበያ ክልላት ሃገርናተተንቢዩ ዘሎ ዕቤት ተመሳሳሊ 

እዩ፡፡ኣብዚ እቲ ዝገርም ጉዳይ ኣብ ሕርሻ ክፍለ ኢኮኖሚ ገና ሰፊሕ “Comparative and Competitive advantages” 

ዘለወንን ከምኡ ድማ ኣብዚ ሐዚ እዋን ብተነጻጻሪ ዝበለጸ ፍሰት ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት (ናይ ውሽጢ ሰብ ሃፍቲን 

FDIን) ዝስሕባ ዘለዋን ክልላት ኦሮሚያን ደቡብን እኳ ዕቤት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪአን ኣዝዩ ልዑል ገይረን ተሊመን 

እናተንቀሳቀሳ እታ ብሰንኪ ናይ ልዕሊ 300 ዓመት ዝተኸመረ በሰላ ኩናትን ካልኦት ተፈጥሮኣዊን ሰብሰራሕን ምክንያታትን 

ዝበዝሕ ክፋላ ኣብ ሕርሻ ክፍለ ኢኮኖሚ ኣዝዩ ትሑት “Comparative and Competitive advantages” ዘለዋ ትግራይ 

ግን ትንቢትን ትልሚን ዕቤት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪኣ ካብ 3% ዝዘለለ ዘይምዃኑ እዩ፡፡ ብወድዓዊነት ክኸውን ዝነበሮ 

ግን ካብቲ ኦሮሚያን ደቡብን ዘቐመጥኦ እውን ንላዕሊ እዩ፡፡ 

  እዙይ ኣብ ግምት ብምእታው እምበኣር ኣብዚ GTP-2:- 

I) ኩለን ትካላት ትእምት (ፋብሪካታት ጨርቃጨርቂ፣ መድሓኒት፣ ሓጺንመጺን፣ ማርብል፣ ሲሚንቶ፣ 

ችቡድ፣ሌዘር… ወዘተ) ነኒ ሕድሕድአን እንተነኣሰ ሓንቲ ሓንቲ ትካል ክወልዳን ሕድሕደን ድማ እንተነኣሰ 5000 

ዝኣክል ስራሕ ዕድል ክፈጥራን ክግበር ኣለዎ፡፡ 

II) ብትእምት ኣብ ዘይተሸፈኑ ወይ ድማ ትእምት “Comparative and Competitive advantages” ኣብ 

ዘይትረኽበሎም ሴክተራት ድማ ኢንቨስትመንት ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ብምስሓብ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ካብቲ 

ትካላት ትእምት ዝፈጥርኦ መጠን ስራሕ ዕድል ዘይንእስ ክፈጥሩ ትልሚ ተታሒዙ ክስራሕ ኣለዎ፡፡ 

III) ብወገን መንግስቲ ድማ ትካላት ደኣንትን ከምኒ ኮብልስቶን ዝበሉ ፕሮጀክታትን ብምስፍሕፋሕ ጉልበትን ትሑት 

ክእለትን ሒዞም ናብ ስደት ከይዶም ንዝሰርሑ ወገናት ኣማራጺ ስራሕ ዕድል ንምፍጣር ትልሚ ተታሒዙ ክስራሕ 

ኣለዎ፡፡ 

እዚኦም ኩሎም እንተተተግቢሮም በቢዓመቱ ካብ ዩኒቨርስቲታትናን ኮሌጃትናን ተመሪቖም ስራሕ ዝስእኑ ዘለው ተጋሩ 

ኣብተን ናይ ትእምትን ሰብ ውልቀ ሃፍቲን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪታት እቶም ጉልበትን ትሑት ክእለትን ሒዞም ናብ 

ስደት ዝኸዱ ተጋሩ ድማ ኣብተን ደኣንትን ከም ኮብልስቶን ዝበላ ካልኦት መንግስታዊ ፕሮጀክትታትን ስራሕን ፍልፍል 

እቶትን ክረኽቡ ምግባር ይከኣል ኣሎ ማለት እዩ፡፡ናብዚ ዕቤት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ብተደማሪ ብምስፍሕፋሕ 

ሜካናይዝድ ሕርሻ ኣቢልካ ክልላዊ ምህርቲ ክስስን ብዕቱብ እንተተሰሪሑ ድማ ዝበዝሕ ስድራ ትግራይ ምሕራስ ናይ ግድን 
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እንተይኣድለዮ ብገንዘቡ ሸሚቱ ውሕስና ምግቢ ከረጋግጽ ምግባር ይከኣል እዩ፡፡ ናይዚ ኩሉ ስትራተጂካዊ ትርጉም ድማ 

ህዝብና ኢኮኖሚያዊ ነጻነትን ሉኣላዊነትን ክረክብ ኣብ ምግባር ዓብይ ስዳሮ ንቅድሚት ምጉዓዝ ይኸውን ኣሎ፡፡ ስለዚ 

GTP-2 ኣብ ትግራይ ሐዚ ዘሎ ልዕሊ 85% መጠን ኣብ ገጠር ብሕርሻ ዝነብር ህዝብና እንተነኣሰ ናብ 60-70% ንምውራድ 

ፍሉይ ልኡኹ ገይሩ ክሰርሕ ኣለዎ እብል፡፡ 

B. ኣብ ትምህርቲ ሴክተር: ትኹረት ኣብ ጽሬት 

“ትግራይ ተንብብ ትዓንብብ” ዝብል ራእይ ምእንታን ጋህዲ ክኸውንን ጽሬት ትምህርቲ ኣብ ትግራይ ዘተኣማምን ንምግባርን 

ኣብዚ GTP-2:- 

I) ካብ ታሕተዋይ ብርኪ ክሳብ ኮሌጃትን ዩኒቨርስቲታትን ደረጃ ዘለው ስርዓተ ትምህርትታትና ጽሬቶም ንምፍታሽን 

ብሓፈሻ ድማ ፍልስፍናትምህርትና ንምንጻርን ዘኽእሉ ፕሮጀክትታት ተቐሪጾም ክትግበሩ ኣለዎም፡፡  

II)  ናይ ዳስ ኣብያተ ትምህርትታትና ናብ ክላስ ኣብያተ ትምህርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ንምቅያር 

መንግስቲ፣ማልት፣ማረትን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ንጹር መቖሎዕዮ ብምግባር ፕሮጀክትታት ህንጸት 

ኣብያተ ትምህርቲ ሓንጺጾም ተግባራዊ ክገብሩ ኣለዎም፡፡ 

III) ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርትታትናን ብርክታት ትምህርቲን ንዘለው ኩሎም ዓይነታት ትምህርቲ ብቁዓትን 

እኹላትን መምህራን ዝረኽብሉ ኣገባብ ንምፍጣር ንጹር ፕሮጀክት ቆጸራ መምህራን ክትለምን ክፍጸምን ኣለዎ፡፡ 

IV) ጽሬት ትምህርቲ ኣብ ምርግጋጽ ወሳናይ ግደ ዝጻወቱ መምህራን ስለ ዝኾኑ መነባብርኦምን ክብሪ ሞያታቶምን 

ልዑልን ተባሃጊን ክኾን ዝሕግዙ ፕሮጀክትታት ክትለሙን ክፍጸሙን ኣለዎም፡፡ 

V) ብናይ መንግስቲ፣ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ወይ ድማ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኢንቨስትመንት ኣብ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት 

ክልልና እንተነኣሰ ሓደሓደ ዓለምለኸ ደረጅኦም ዝሓለው ዓበይቲ ህዝባዊ ኣብያተ መጽሓፍቲን ማእኸላት ICTን 

ንምህናጽ ፕሮጀክትታት ክትሓዙን ክፍጸሙን ኣለዎም፡፡ ንከተማታትና ብትኽኽል “Cities of knowledge” ዝብል 

ስያመ ዘውህብወን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ትካላት ስለ ዝኾኑ፡፡ 

VI) ከም ኤም ኣይ ቲ (MIT) ዝበሉ ምጡቃት ትካላት ትምህርቲን ምርምርን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክልልና ገቢሎም 

ክወጹን በበየዓውደ ሂወቱ ድማ ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ኣምሳየኦም ከብቁሉን ዘኽእሉ ጭቡጣት ፕሮጀክትታት 

ክትለሙን ክፍጸሙን ኣለዎ፡፡ 

C. ኣብ ሴክተር ሃፍቲ ማይ:ትኹረት ኣብ ዝርገሐ ጽሩይ ማይ 

ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ዓበይቲ ከተማታትና ከይተረፈ ስእነት ጽሩይ ማይ ኣዝዩ ከቢድ ጸገም ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ GTP-

2:- 

I) መንግስቲ ንኣዝዮም ዝኸፈአ ጸገም ዝርገሐ ጽሩይ ማይ ዘለዎም ዓበይቲ ከተማታትና (ኣብነት መቐለ፣ 

ኣኽሱም፣ሽረ ወዘተ) ዝኾኑ ናይ ሓጺርን ማእኸላይን ግዜ ፕሮጀክትታት ኳዕቲ ማይ ወይ ግድብ ጭቡጥ ትልሚ 

ሒዙ ተፈጻሚ ክገብር ኣለዎ፡፡ 

II) ጸገም ዝርገሐ ጽሩይ ማይ ኣብ ኩለን ከተማታትና ብዘላቅነት ንምፍታሕ ድማ መንግስቲ ናይ ነዊሕ ግዜ 

ፕሮጀክትታት ስራሕቲ ግድባት (እንተነኣሰ ኣብ ሕድሕድ ዞባ ሓደ) ብትልሚ ሒዙ ክንቀሳቀስ ኣለዎ፡፡  
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III) ኣብ ገጠራት ትግራይ ዝርገሐ ጽሩይ ማይ ንምግፋሕ ንቅድሚ ሐዚ ብመንግስቲ፣ማረት፣ማልትን ካልኦት ገበርቲ 

ሰናይ ትካላትን ዝተሰርሑ ቧንቧታት ማይ ሐዚ ግን ዝተበላሸውን ጽገናታት ዘድልዮምን ዝኾኑ ፕሮጀክትታት 

ጽገና በቲ ሓደ ወገን ጽሩይ ማይ ናብ ዘይተባጸሐሎም ጣብያታትን ቁሸታትን ትግራይ ድማ ሓደሽቲ 

ፕሮጀክትታት ብመንግስቲ፣ማረት፣ማልት ወይ ድማ ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ሓንጺጽካ ናይ ምትግባር ስራሕ 

ክስራሕ ኣለዎ፡፡ 

IV) ብሓፈሻ ኣብ መላእ ትግራይ ኣብዚ ትልሚ ዘመን እዚ ክንደይ ቧንቧታት ማይ ጽገና ከም ዝግበረለንን ክንደይ 

ሓደሽቲ ከም ዝስራሓን ጭቡጥ ፍኖተ ካርታ (road map) 

ተታሒዙ ክስራሕ ኣለዎ፡፡ 

D. ኣብ ሴክተር መሰረተ ልምዓት:ትኹረት ኣብ ምትእስሳር ጣብያታትን ቁሸታትን ትግራይ 

“ትግራይ ዓይኒ ዓራት ክንገብራ ኢና!”ንዝብል ራእይ ድልዱል መሰረት ምእንታን ክነንጽፈሉ ኣብዚ GTP-2:- 

I) ኩለን ዛጊድ ዘይተኣሳሰራ ቁሸታትን ጣብያታትን ትግራይ ዘራኽቡ ሓደሽቲ ፕሮጀክትታት ህንጸት መንገዲ 

ብምሕንጻጽን ንዝተበላሸው ጽርግያታት ድማ ፕሮጀክትታት ጽገና ብትልሚ ብምሓዝን ክስራሕ ኣለዎ፡፡ ኣብዚ 

መዳይ ከምኒ ሳርት ዝበሉ ትካላትና ዕዙዝ ግደ ክጻወቱ ምግባር ድማ የድሊ፡፡ 

II) ዛጊድ ናብ ዘይተኣታተወሎም ቁሸታትን ጣብያታትን ትግራይ መብራህቲ ኤሌክትሪክ ዝባጸሐሉ ናይ ሓጺርን 

ማእኸላይን ግዜ ፕሮጀክትታት ሓንጺጽካ ተግባራዊ ምግባር በቲ ሓደ ወገን ከምኒ ተከዘ ቀጽሪ-2፣ ተከዘ ቀጽሪ-3… 

ወዘተ ዝበሉ ናይ ነዊሕ ግዜ ፕሮጀክትታት ድማ በቲ ካልእ ወገን ከም ጭቡጣት ትልምታት ተታሒዞም ክትግበሩ 

ኣለዎም፡፡ 

E. ኣብ ጉዳይ መንበሪ ኣባይቲ: ትኹረት ኣብ መንበሪ ገዛ ንዘይብሎም ዜጋታት ሰብ ዋና ገዛ ምግባር 

ብሓቂ ንምዝራብ መንበሪ ገዛ ወይ ንመንበሪ ገዛ መስርሒ ዝኸውን መሬት ዘይብሉ ዜጋ ዜጋ እዩ ክትብሎ ኣዝዩ ከቢድ 

እዩ፡፡ ጉዳይ ስእነት መንበሪ ገዛ ወይ መስርሒ ገዛ መሬት ድማ ሐዚ ኣብ ከተማታት ትግራይ (ብፍላይ ኣብተን ዓበይቲ) 

ቀንዲ ጸገም ኮይኑ ኣሎ፡፡ ብፍላይ ድማ “ኣዋጅ ሊዝ” ካብ ዝወጽእ ንደሓር እታ ኣብ ሕገመንግስቲ ሃገርና “መሬት ናይ 

ህዝብን ናይ መንግስቲን እዩ”ኣብ እትብል ዓንቀጽ ዘላ ናይ ህዝቢ ትብል ሓረግ ግብራዊ ትርጉማ ክሳብ ንስእኖ ደረጃ  

መብዛሕቲኡ ዜጋ መንበሪ ገዛ ወይ ንዕኡ መስርሒ ዝኸውን መሬት ዝረኽበሉ ዕድል ኣዝዩ ጸቢብ ኮይኑ ኣሎ፡፡ እዙይ ድማ 

ነቲ “ልምዓታዊ መንግስቲ እየ ውግንናይ ድማ ንድኻታት እዩ” ዝብል መንግስቲና ናይ ሞራል ልዕልንኡ ይፈታተኖ ኣሎ፡፡ 

ስለዚ ኣብዚ GTP-2:- 

I) መንግስቲ ብመልክዕ ፕሮጀክትታት ኮንዶምንየም ካብቶም ኣብ ኩሎም ዓበይቲ ከተማታትና ዝርከቡ ጠቅላላ 

መንበሪ ገዛ ዘይብሎም ወገናት (ብመጽናዕቲ ፈሊኻ ማለት እዩ)  እንተነኣሰ ነቶም 30-40% ሰብ ዋና መንበሪ ገዛ 

ክገብር ኣለዎ፡፡ 

II) ናይ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ሪልስቴት ኢንቨስትመንት ናብ ናይ ክልልና ዓበይቲ ከተማታት ብምትእትታውን 

ፕሮጀክትታት ኣፓርታማ መንበሪ ገዛ ክሰርሑ ብምግባርን ካብቲ ጠቅላላ ገዛ ዘድልዮ ንኣስታት 10-20% ዝኸውን 

ሰብ ዋና መንበሪ ገዛ ክገብሩ ክግበር ኣለዎ፡፡ 
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III) መንግስቲ ነቲ ብመልክዕ ማሕበር ተወዲብካ ገዛ ናይ ምስራሕ ዕድል ዝህብ ናይ ሕጊ ማዕቀፉ ናብ ግብሪ ክትርጎም 

ብምግባር በዚ መንገዲ ሰብ ዋና መንበሪ ገዛ ክኾኑ ንዝደልዩ ወገናት ቢሮክራሲያዊ ሰለጠን ብምፍጣር ስእነት 

መንበሪ ገዛ ናይ ምቅራፍ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ፡፡ 

F. ኣብ ጉዳይ ታሪኽ፣ባህሊን መንነትን:ትኹረት ኣብ  ምምዕባልን ፍልፍል ቱሪዝምኢኮኖሚ ምግባርን 

ካብ ኣሃዳዊ ስርዓት ናብ ፌደራላዊ ስርዓት ዝተሸጋገርናሉን ክልላዊ ዓርሰ ምሕደራ ዘድለየናን ቀንዲ ምክንያት ኣብቶም 

ምስኩሎም ህዝብታት ሃገርናን ዓለምናን ማዕረ ዝገብሩና ጉዳያት ኣትኲርካ ንምስራሕ ኣይነበረን፡፡ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት 

ባህሪ ዘለዎም ጉዳያት እማ ኣብ ትሕቲ ኣሃዳዊ ስርዓት (ብፍላይ ድማ ከም ናይ ዓዲ እንግሊዝ መስርሕ “Power 

devolution/decentralization ብምእትታው) ኮይንካ እውን ክስርሑ ዝኽእሉ እዮም፡፡ የግዳስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ምጥያሽ ዘድለየና ኣብቶም ፍሉያት ዝገብሩና (Our peculiarities/unique agendas) ርእሰ ጉዳያት ታሪኽ፣ባህሊን መንነትን 

ብፍሉይ ተገዳስነት ንክሰርሐልና እዩ፡፡ ስለዚ ኣብዚ ኣርእስቲ እዙይ ከም ክልል ኣዝዮም ገዘፍቲ ክፍተታት ስለዘለውና ኣብዚ 

GTP-2:- 

I) ነቲ ሐዚ ተጣይሹ ዘሎ ትካል “Language Academy” ሙሉእ ዓቕሚ ሒዙ ናብ ተግባር ንክኣቱ እኹል ስልጣንን 

ሓገዝን ብምዕጣቅ እቲ ትካል ድማ ብወገኑ ንጹራት ፕሮጀክትታት ብምሕንጻጽ ቋንቋና ቋንቋ ትግርኛ ደረጅኡ 

ዝሓለወ ቋንቋ ሳይንስን ቴክኖሎጅን፣ ጽንዓትን ምርምርን ክኸውንን ከምኡ እውን ኣብ መንግስታዊን 

ውልቀትካላትን (ሃይማኖታዊ ትካላት እውን ሓዊሱ) ብጽፈት ክንጥቀመሉ ዘኽእሉ ስራሕቲ ክስርሑ ኣለዎም፡፡ 

II) ምስ ስርዓተ ትምህርትና ተተሓሒዙ ድማ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ክሳብ ሐዚ ዘሎ ምዕባለ ስልጣነና፣ታሪኽና፣ባህልናን 

መንነትናን ከምኡ እውን ውሽጠ ምስጢር ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቅን ጓሕጕሕና 

ንምፍላጥ ኣዝዮም ዝሕግዙና ቋንቋታት ግእዝን ዓረብኛን ኣካል ስርዓተ ትምህርቲ ኩሎም ብርክታት ትምህርትና 

ኮይኖም ሓዱሽ ወሎዶና ክመሃሮም ዘኽእሉ ጭቡጣት ፕሮጀክትታት ክትለሙን ክፍጸሙን ኣለዎ፡፡ 

III) ትግራይና ብባህላዊ ቅርስታትን (ገዳማት፣ኣብያተክርስትያናት፣ መስጊዳት ወዘተ) ታሪካዊ ቅርስታትን (ካብ ጥንቲ 

ጀሚሩ መስተንክራዊ ወታደራዊን ፖለቲካዊን ፍጻመታት ዝተኻየደሎም ኣብ ኩለን ዞባታትና ዝርከቡ ቦታታት) 

ዝተዓደለት ስለዝኾነት ብመንግስቲ ፣ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ወይ ገበርቲ ሰናይ ትካላት እንተነኣሰ ሓደ ሓደ ዓበይቲ 

ፕሮጀክትታት ህንጸት ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ፓርክታት ኣብ ኩለን ዞባታትና ክህነጹ ክግበር ኣለዎ፡፡ 

G. ኣብ ጉዳይ ፖለቲካን ምሕደራን: ትኹረት ኣብ ምጽራይ መንግስቲን ምምጻእ መንእሰይ ወለዶ ናብ መሪሕነትን  

ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ ዘቐምጦም ሓሳባት ሓደ ነገር ከም ቅድመ ኩነት ኣብ ግምት ዘእተው እዮም፡፡ ንሱ እውን ውድብ እቲ 

ኣብዚ ናይ ሐዚ ጉባኤኣ ዝጀመረቶ መንፈስ ቃልሲ ብስፍሓትን ጥልቀትን ቀጺላትሉስ ፈለማ ንባዕላ (ማለት እውን 

ማእኸላይን ታሕተዋይን ኣመራርሓኣ፣ኣባላታ/ካድረታታን ደገፍታን) ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ናይ ምጽራይ ወፍሪ ክትኣትው 

ኣስዒቡ ድማ ብተመሳሳሊ ወፍሪ መንግስታዊ መሓውር ኢሉ እውን መላእ ሕብረተሰብ ክተጽሪ እያ ዝብል እዩ፡፡ ኣብዚ 

ዕቱብ ተበግሶ ናይ ግድን ከድሊ እዩ፡፡ ማለት ልክዕ ከምቲ ጉባኤተኛ ንማእኸላይ ኮምቴን ፖሊት ቢሮን ወጢሩ ዝሓዞም እቲ 

ኣብ ቀጻሊ ዝጣየሽ ቤትምኽሪ ክልልና ድማ ነቲ ዝጣየሽ ካብኔ/ፈጻሚ ኣካል መንግስቲ ክልልና ወጢሩ ክሕዝ ዝኽእለሉ ናይ 

ሞራልን ዓቕሚን ዕጥቂ ንምሓዝ ክዳለው ኣለዎ፡፡ ካብዚ ሓፈሻዊ ማዕቀፍ ብምብጋስ እምበኣር ኣብዚ GTP-2:- 



9 | P a g e  
 

I) ኣብ ምደባ ሓለፍቲ ቢሮታትን ኤጀንስታትን (ብፍላይ ድማ ኣብተን ንምርግጋጽ ትራንስፎርመሽን ወሰንቲን ሴክተር 

ዘለል ተጽዕኖ ዘለወን ቢሮታትን ሴክተራትን)  በሳል ዓቕሚን ተገዳስነትን ዘለዎም ሰባት ክምደቡ ክግበር ኣለዎ፡፡ 

II) ወረዳ፣ጣብያን ቁሸትን ሓለፍቲ እንትምደቡ ፍልጠትን እምነትን ሕገመንግስቲን ካልኦት ሕግታትናን ዘለዎም 

ምዃኑ ክረጋገጽ ኣለዎ፡፡እዞም ሓለፍቲ እዚኦም መንግስቲ ምስ ህዝቢ ክወሃሃድ ወይ ክቆራረጽ ወሰንቲ ስለ ዝኾኑ 

ድማ ቅድሚ ምምዳቦም ህዝባዊ ገምጋምን ርኢቶን ክዓርፈሎም ኣለዎ፡፡ በዚ መስርሕ እኹል መተኣማመኒ ድምጺ 

(Vote of Confidence) ዘይረኸቡ ድማ ከይሽየሙ ክግበር ኣለዎ፡፡ 

III) ሓደ ናይ ውድብ ወይ መንግስቲ ሓላፊ ካብ ሓደ ትካል ንላዕሊ ክመርሕ (ማለት እውን ብሽም ቢሮ/ቤት ጽሕፈት 

ሓላፊ፣ቦርድ ሓላፊ ፣ላዕለዋይ ጠማቲ ወዘተ) ከይምደብ ክግበር ኣለዎ ምክንያቱ እዙ ኣካይዳ እዙይ ብዙሕ 

“inefficiency” እናምጽአ ብዙሕ ዋጋ የኽፍለና ስለዘሎ፡፡ 

IV) ሰናይ ምምሕዳር ንምስፋን “ማእኸል ስሕበት( central gravity/hardcore)” ግዕዝይናን ክራይኣካብነት ሳይነሳዊ 

ብዝኾነ መጽናዕቲ ፈሊኻ ኣብኡ ናይ “ቆረጻ ቃልሲ” ክውላዕ ክግበር ኣለዎ፡፡ እዙይ ብዝፈጥሮ ስምባደ በቲ ሓደ 

ገጽ ሞራላዊ ምልዕዓል በቲ ካልእ ገጽ ከም ዕድል ብምጥቃም ድማ እቲ ቃልሲ ናብ መላእ ኣካል እታ 

ውድብ፣መንግስቲን ሓፋሽን ናይ ምዝርጋሕ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ፡፡ ኣብዚ መዳይ እሴት ዘይውስኹ ኣኬባታት 

እንተነኣሰ ብ50% ናይ ምቅናስን ኣድላይቲ ዘይኮኑ ኔትወርክታትን ኦፊሳትን ናይ ምብታኽን ስራሕ እውን ክስራሕ 

ኣለዎ፡፡ 

V) ንህንጸት ስልጡን ፖለቲካዊ ባህሊ ወሰንቲ ዝኾኑ ትካላት ዲሞክራሲ (ኣብነት:- ነጻ ሚዲያ ፣ “pressure/interst 

groups” ፣ “thinktanks” ፣ ሲቪክ ማሕበራት ወዘተ) ንክፍጠሩን ነቶም ዘለው ድማ ክበረታትዑን ክሕገዙን 

ንጹራት ፕሮጀክትታት ተታሒዞም ክስርሑ ክግበር ኣለዎ፡፡ 

VI) ስርዓት ተሓታትነት ንክነግስ ምእንቲ መራሕቲ ብውልቀ ይኹን ብጉጅለ ደረጃ ካብ ዝኣተውዎም 

ውዕላትን(contract)ንዝተለምዎም ትልምታትን ትሕቲ 50% ኣፈጻጽማ እንተኣመዝጊቦም ካብ ስልጣኖም 

ዝወርድሉ ኣሰራርሓ (resignation scheme) ክተኣታተውን ብዕቱብ ክትግበርን ኣለዎ፡፡ 

VII) ዓቕሚ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ መናእሰይ ንምዕባይን ወለዶኣዊ ምትኽኻእ ብዕቱብ ንምትግባርን ድማ: 

 ብወገን ውድብ ህወሓት 

 ክሳብ እቲ ዝቕጽል መበል 13 ጉባኤ ጽዕጹዕ ፖለቲካዊ ስልጠናታት ንኣባላታ ብምግባርን (ማለት ጽሑፋት መሰረት 

ዝገበረ ናይ ፖለቲካ ፍልስፍናን ርእዮተዓለምን፣ፕሮግራም፣ፖሊሲታትን ስትራተጂታትን ስልጠና) ብምድላውን 

ንማእኸላይ ኮምቴን ፖሊት ቢሮን ዝኣትው በዝሒ መንእሰይ (ዕድመ 20-40) እንተነኣሰ 30% ክበጽሕ ትልሚ 

ተታሒዙ ክስራሕ ኣለዎ፡፡ 

 እንተነኣሰ ካብ 70-80% ዝኾኑ ኣባላት ውድብን ሙሉእ ብሙሉእ ኣባላት ሊጋትን ድማ መናእሰይ (ዕድመኦም 

ካብ 30 ዘይበልጽ) ክኾኑ ናይ ምጽራይ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ፡፡ 

  ብወገን መንግስቲ 

 እንተነኣሰ ኣብ 50% ዝኾኑ ቢሮታትናን ኤጀንስታትናን መናእሰይ(ዕድመ 20-40) ላዕለዎት ሓለፍቲ ኮይኖም 

ተመዲቦም ልምዲ ኣመራርሓ ከጥርዩ ክግበር ኣለዎ፡፡ 



10 | P a g e  
 

 ነቲ ድሕሪ 5 ዓመት ዝመጽእ ሃገራዊን ክልላዊን መረጻ ድማ እንተነኣሰ 60-70% ዝኾኑ መረጽቲን 50% ንዝኾኑ 

ናይ ፓርላማን ፈጻሚ ኣካልን ናይ ሓላፈነት ቦታታትን መናእሰይ (ዕድመ 20-40) ክኾኑ ትልሚ ተታሒዙ ብዕቱብ 

ክስረሐሉ ኣለዎ፡፡ 

ብናተይ እምነት ናብ እዚኦምን ካልኦት ከምዚኦም ዝበሉ ፕሮጀክትታት መሰረት ዝገበሩ ጭቡጣት ስራሕቲ ኣቲና 

እንተሰሪሕና ኢና መንእሰይ ኣብቂዕናን ተኪእናን ክንብል እንኽእል፡፡ እንተዘይኮይኑ ግና ስራሕትና ኩሉ ሽማዊን ብወሳናይ 

መልክዑ ድማ ካብ ንድፈሓሳባዊን ክልሰሓሳባዊን ዕንክሊል ዘይዘለለን ጥራሕ እዩ ዝኸውን፡፡ 

ክፋል-3:መደምደምታ 

ቅድሚ ሐዚ ንመርበብ ሓበሬታ ትግራይ ኦን ላይን ኣብ ዝጸሓፍኩዎ ጽሑፍ “ውድብ ብረሪ ብረሪ፣ናብ መላእ ትግራይ 

ውፈሪ፣ ናብራ ህዝብና መርምሪ ፣ዕቱብ ፍታሕ እውን ግበሪ!” ዝብል ሓሳብ ኣቐሚጠስ ሓደሐደ ኣዕርዅተይን መንበብቲን 

“እንታይ ሒዛ እያ’ሞ ክትወፍር?” ዝብል ሕቶ ኣልዒሎምለይ ነይሮም፡፡ኣነ ድማ እንሆ ኣብዚ ጽሑፈይ ብናተይ ዓቕሚን 

እምነትን ነዞም ኣብ ላዕሊ በቢ ዘርፉን ሴክተራቱን ዘቐመጥኩዎም ሓሳባት ከም ሓፈሻዊ መፍትሒታት (ደሓር ከከም ኩነታቱ 

እናተዘርዘሩ፣እናዓሞቑን እናተኣረሙን ክኸዱ) ሒዛ ወፈራ ምጅማር ትኽእል እያ ኢለ ኣቐሚጠ አለኹ፡፡ ብናተይ እምነት 

GTP-2 ኣብ ትግራይ ስትራተጂካዊ ሽቶ ሒዙ ክጓዓዝ ኣለዎ፡፡እዙ ሽቶ ድማ ንምርግጋጽ ኢኮኖሚያዊ ሉኣላውነት ህዝብናን 

ክልልናን ኢሉ’ውን ንዳግመ ምጉንጻፍ ልዕልና ማሕበራዊን ባህላዊን ስልጣነና መሰረት ዘንጽፉ ጭቡጣትን ዝድህሰሱን 

ፕሮጀክትታትን ፕሮግራማትን መሰረተ ልምዓት፣ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ተኮር ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን ህንጸት 

ስልጡንፖለቲካዊ ባህሊን ቀሪጽካ ብዕቱብ ተግባራዊ ምግባር ይኸውን፡፡እዙይ ዘድልየሉ ምክንያት እንሃንጾ ዘለና ፌደራላዊ 

ስርዓት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ከይዱ ከይዱ ክልላት ናብ ናይ ውድድር ምህዋር ኣእቲዩ (ዛጊድ እኳ ተጀሚሩ ኣሎ) “ዝኽኣለ 

ይጉየ ዝተሸኽለ ይተኣለ” ዝዓይነቱ ኩነታት ምፍጣሩ ስለ ዘይተርፍ እዩ፡፡ ኣብዚ ድማ ክልልናን ህዝብናን ካብቶም ኣብቲ 

ውድድር ኣትዮም “ክኢሎም ዝጎዩ” እምበር “ተሸኺሎም ዝእለዩ” ክኾኑ የብሎምን፡፡ ስለዚ GTP-2 ንክልልናን ህዝብናን 

ኣብቲ  ናይ ውድድር ምህዋር ዝያዳ ጉልበት (ኢንጂን) ንክህቦም ምእንቲ ንባዕሉ መጀመርታ ሓያል ጉልበት (ኢንጂን) ዝጎረሰ 

ኮይኑ ክቅረጽ ኣለዎ ማለት እዩ፡፡ብዓቕመይ ነቶም ነዚ GTP-2 ጉልበት (ኢንጂን) ክህብዎ ይኽእሉ እዮም ዝብሎም ሓሳባት 

ሸው ኣቢለ ኣለዅ፡፡ መንበብቲ ድማ ወይ ወስዅሎም ወይ ቀንስሎም ወይ ድማ ይጥዕም እዩ ትብልዎ ዓይነት ቅደምሰዓብ 

ኣድላይነት (priority) ኣትሕዙዎም፡፡ ብዘተድማ ነማዕብሎም፡፡ ዝኾነ ኮይኑ ነቲ ኣብ ርእሲ እዙ ጽሑፈይ ዘቐመጥኩዎ 

“ብዛዕባ GTP-2 ኣብ ትግራይ እንታይ ኢና ንብል ዘለና?” ዝብል ሕቶ ናተይ መልሲ GTP-2 ኣብ ትግራይ (ምስቲ 

ብኣፈጻጽማ GTP-1 ዝጓሃና ምዃንና እውን ተታሓሒዙ) ዕማማቱ ይደምር፣የራብሕ፣የንውሕን የስፍሕን ዝብል 

እዩ፡፡እዙይድማጥቕሉልን(general)ረቂቅን(abstract)ራእይታት፣ፍልስፍናታት፣መስመራት፣ፖሊሲታትን ስትራተጂታትን በቲ 

ሓደ ገጽ ዝተበጣጠሱን ነዃል ደፈንቲ ጥራሕ ዝኾኑ ኣናእሽተይ ፕሮጀክትታት/ፕሮግራማት ድማ በቲ ካልእ ገጽ ብምሓዝ 

ዘይኮነስ ንመዋቅራዊ ስግግር እምነ ኩርናዕ ኮይኖም ከገልግሉ ዝኽእሉ ዓበይቲን “mulitiplier effect” ዘለዎምን ዝጭበጡን 

ዝድህሰሱን ፕሮጀክትታትን ፕሮግራማትን ብምሓዝ ክኸውን ኣለዎ እብል፡፡ ነዚ ኩሉ ንምግባር ግን ቀዲሙ ክትግበር 

ዝግበኦ ነገር ቀዲምካ ክትግበር ምግባር ከድሊ እዩ (First thing First!) ፡፡ ጽሬት ውድብ       ጽሬት መንግስቲ       

ጽሬት ህዝቢ፡፡ ነዚኣ ድማ ሓንቲ ዓባይ ፈውሲ ምኣኸለታ እብል፡፡ ቆራጽ ተቃላሳይነት ላዕለዋይ ኣመራርሓ ፖለቲካ፡፡ 

ምስዚኣ እትዛመድ ሓንቲ ዛንታ ከካፍለኩም፡፡ ሓደ ጌሶ ናብ መቐለ ብምንጋድ ዝመሓደሩ ሓውኣቦይ ነይሮም፡፡ ኩሉሻብ 

ሸፋቱ ኣብ ሹጓሹጕ እናጸንሑ ብምኽታር ሰንሰን የብልዎም ስለዝነበሩ ድማ ኣብ ሓደ ኣኼባ ውድብ ተረኺቦም “ደርጊ 
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ከየጥፋእካ ህራስ የለን!” ኢሎም ይዛረቡ’ሞ እዛ ጭርሖኦም መሪሕ ቃል ናይ ኩሉ ህዝቢ እቲ ከባቢ ኮይና 

ኣለዓዒላ፣ኣቃሊሳን ኣዐዊታን ይብሃል፡፡ስለዚ ኣብ ላዕለዋይ ብርኪ ዘሎ ኣመራርሓ ፖለቲካ ድማ ብተመሳሳሊ መንገዲ: 

“ማእኸል ስሕበት ክራይኣካብነትን ግዕዝይናን ከየጥፋእካ፣በለጻዊ ኔትዎርክን ዘይመትከላዊ ምትእስሳር ኣመራርሓን 

ከየጥፋእካ ህራስ የለን!” ዝብል ጭርሖን መሪሕቃልን ሒዙ ቃልሲ ናብ መላእ ኣካላት ውድብ፣መሓውራት መንግሰቲን 

ሓፋሽን እንተዝውልዕ ዕውት ዝኸውን ይመስለኒ፡፡ ከምውጽኢቱ ድማ “ትግራይ ብጽፍርና ክንሃንጻ ኢና! ባይቶታትና 

መሰረት ህዝባዊ መንግስቲና! ፍትሒ ኣብ እግሪ ኦም” ናብ ዝብሉ ናይ ቃልሲ ሽኻላትና ክንምለስ ምሓገዘና፡፡ Lets Hope So 

(LHS)!  

ኣብ መወዳእታ ነዞም ኣብዚ ጽሑፈይ ዘልዓልኩዎም ነጥብታት ኣብ ግምት ብምእታው ትግራይና ብኣምሳለ ኣንደበት 

ቆልዑት ኣሸንዳ ንውድብ ምደረፈትላ ኢለ ዝሓሰብኩዎ ደርፊ ብምእንጋድ ክሰናበተኩም፡፡ እዛ ደርፊ ምሕጽንታን 

መጠንቀቅታን ሓዊሳ ዝሓዘት እያ፡፡ እንሆ በረከት: 

       “ ኣቲ ውድብ ሽቦየ ውድብ ሽቦየ  

         ኣብቲ GTP-2 ‘ውንዶ 

               ትእምት ቁጽሪ-2 ኣለዎየ 

                MIT  ቁጽሪ-2 ኣለዎየ 

               ሜይደይ ቁጽሪ-2 ኣለዎየ 

               ፕሮጀክት መካናይዝድ ሕርሻ ምዕራብ ኣለዎየ 

              ፕሮጀክት መካናይዝድ ሕርሻ ደቡብ ኣለዎየ 

                  ፕሮጀክት ቱሪዝም ኢንዱስትሪያል ፓርክታት ምብራቅን ማእኸልንኣለዎየ!! 

        ሻድየ ውድበየ ሻድየ  

        ሻድየ ብጽርግያ ኮሓልኒ 

       ሻድየ ብመብራህቲ ኮሓልኒ 

       ሻድየ ብትካላት ሳይነሳዊ ፍልጠት ኮሓልኒ 

       ሻድየ  ብጹሩይ ማይ ሰኣልኒ 

       ሻድየ ብስራሕ ዕድል ሰኣልኒ 

       ሻድየ ብመንበሪ ኣበይቲ ሰኣልኒ  
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        ሻድየ ብትካላት ፍትሕን ዲሞክራሲን ሰኣልኒ!!  

                በዓል ዝሓሸ ፕሮጀክትታት ልምዓት ከይወስደኒ 

                 በዓል ማሕበራዊ ፍትሒ ከይወስደኒ  

                በዓል ሰናይ ምምሕዳር ከይወስደኒ  

                በዓል ዝሓሸ ብሄራዊ ስሚዒት ከይወስደኒ!!” 

 

                         ወደሓንኩም!! ሰናይ ሓዱሽ ዓመት ንኩላትና!! 


