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ልምዓት ብዙሕ ዘፈር ዘለዎ ዓውዲ ምዕባለ እዩ ። ልምዓት ሓይሊ ሰብ ፤  ልምዓት ሕርሻ፤ ልምዓት ኢንዳስትሪን 

ፋብሪካታትን ፤ቁጠባዊ ልምዓት፤  ልምዓት ኣገልገሎት ወሃብቲ ፤ ከባቢያዊ ልምዓት  ወዘተ የጠቓልል።ልምዓት ዓዲ ብደቂ 

ዓዲ ዝብል ኣመር ንናይ ሓንቲ ሃገር መሰረታዊ ለውጢ ስግገር ምዕባለ ክተመዝግብ ናይ ውሽጢ ዓቕሚ ፤ ሃገር በቆል 

ፍልጠትን ነባራዊ ተሞክሮታትን ምስ ዓለማዊ ብምሕንፋፅ ዘድለየካ ብምውሳድ ሃገራዊ ወይ ወዲ ዓዲ ብምግባር ኣብ ረብሓ 

ህዝብን ሃገርን ብምውዓል ኣብታ ሃገር ፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍቲ ክዓቢ ዝገብር እዩ። 

እዚ ቀንዲ መፍትሒ ዝኾን ነቲ ኣብ ቅድመ ኩነት ዝተመስረተ ናይ ወፃእ ሓገዝን ኣነ እፈልጠልካ ዝብል ዝቐርፍን ዓርሰ 

ምርኮሳ ዘማዕብልን እዩ ‘። ብናይ ወፃእ ሃገዝ ጥራሕ ምዕባለ ዝመፅእ እንትኾን ነይሩ ብባዕዳዊ መግዛእቲ ሰንሰን ዝበላ 

ሃገርት ኣፍሪካ ፤ ኤስያን ላቲን ኣሜሪካን ማዕረ ወይ በተመጣጣኒ ብርኪ ዕብየት እተን ምዕራባውያን ምኾና ነይረን ። እዚ 

ማለት ዜጋታት እተን ሃገራት ዝረኸብዎ ፍልጠትን ዓቕምን ብምውዳድ ካብቲ ናይ ኒዮሊበራል ፅዕንቶ ብዘይምውፃኦም እዩ። 

ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ ዝብል ኣመር ከከም ከባቢኡ ዝተፈላለየ ስም እንተሃለዎውን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኤስያ ላቲን 

ኣሜሪካ ኣፍሪካን ሃገራት ባልካንን ዕውት ተግባር ኣመዝጊቡ እዩ ። ብፍላይ ዜጋታት ካብ ሃገሮም ወፃእ ዘካዕበትዎ ፍልጠት 

ክእለትን ካፒታልን ኣብ መበቆል ሃገሮም የውዕልዎን ሃገሮም ኣብ ምቕያር ድማ ዓብይ ግደ ተፃዊቶም እዮም።። ኣብ ደቡብ 

ኮርያ ፤ ህንዲ ፣ ቻይና ፣ እስራኤል ፤ እንዶኔዠያ፤ ፊሊፕኒስ ፤ ባንግላድሽ ፤ ሜክሲኮ ፤ ብራዚል ፤ ጃፓን ወዘተ ሃገራት 

ዓብይ መሰረታዊ ለውጢ ዘምፀአ እዩ ። ናይዚ መንቀሊ እቶም ዜጋታት  ዘለዎም ሃገራዊ ፍቕሪ ፤ ወገናዊ ሓልዮት ሃገሮም 

ብምምዕባል መነባብሮ ህዝቦም ንምምሕያሽ ካብ ዝኾነ ወፃእተኛ ዜጋ ቅድመ ግንባር ንሃገሮም ጠጠው ዝበሉ ምኻኖም 

ዘመላኸት እዩ። ካልእ ይትረፍ መብዛሕተኦም ናይዘን ሃገራት ዜጋታት ኣብ ዝኸድዎ ሃገር ካብ ኣልባሳት ጀሚሩ ክሳብ ናይ 

ገዛ ኣቑሑት ፍርያት ሃገሮም ሒዞም ዝጓዓዙ ምኻኖም ፤ ኣብ ዝነብርሉ ሃገር ድማ ደልዮም ፍርያት ሃገሮም ይገዝኡ።እዚ 

ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ ኣከያይዳ እዩ። ሓንቲ ናይታ ሃገር ኣቕሓ ብዝተገዝኣት ቁፅሪ ሰደድ ፍርያት ሃገራቶም ይበዝሕ፤ኣብ 

ውሽጣዊ ዓዲ ድማ መፍራይይነት ብምሕያል ዕድል ስራሕ ዜጋታቶም ይፍጠር ፤ክሳብ ክንደዚ እዮም ዝሓስቡ። 

ብካልእ ገፅ ድማ ኣብ ወፃእ ዘኻዕበትዎ ገንዘብ ናብ ሃገሮም ብምልኣኸ ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ ኢንቨስትመንት ንምክያድ ናይ 

ወፃኢ ሸርፊ ሕፅረት ከየጋጥመን ብዝብል ሰናይ ተበግሶን መተካእታ ዘይብሉን ካብ ቅድመ ኩነት መሰረት ዝገበረ ልቓሕ 

ሃፍታማት ሃገራትን ትካላትን ተናጊፈን ኣብዚ ሐዚ እዋን ገሊአን ኣብ ዝላዓለ ፀፍሒ ምዕባለ ገሊአን ድማ ኣብ ማእኸላይ 

እቶት ዘለወን ሃገራት ተሰሪዐን ኣለዋ። 

ከምኣብነት ዝተፈላለያ ሃገራት ካብ ዜጋታተን ካብ 2009 ኣ.ፈ ክሳብ 2013 ኣ.ፈ ኣብ ዘሎ እዋን አታዊ ዝገበርኦ ናይ ወፃኢ 

ሸርፊ ብቢልዮን ዶላር 

ስም ሃገር 2009 2010 2011 2012 2013 

ህንዲ 49.20 53.48 62.50 68.82 70 

ቻይና 41.60 52.46 61.58 57.99 59.49 



ፊሊፕኒስ 19.96 21.50 23.05 24.61 26.70 

ሜክሲኮ 22.08 22.08 23.59 23.37 23.02 

ናይጀርያ 18.37 19.82 20.62 20.63 2.0.89 

ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ ማለት ካፒታል ጥራሕ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን ።ልምዓት ሓይሊ ሰብ ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተ 

ብክእለትን ኣተሓሳስባን ተሞክሮን ዝማዕበለ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምፍራይ ቀንዲ ቁልፊ እዩ።ምዕባለ ሃገር ብፍልጠትን 

ትምህርትን ክእለትን እንተዘይተደጊፉ ኣብ ልዕሊ ሓሸዋ ዝተሃነፀ ገዛ ይመሰል።ነቲ ኢንቨስትመንት ዘንቀሳቕስ ንቅድሚት 

ዝወስድ ዘማሕይሽ ሓይሊ ሰብ ምፍራይ መሰረታዊ እዩ። 

ኣብ ሃግረና ብፍላይ ድማ ኣብ ክልልና  ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ ብዝብል ቴማ በመንግስቲ ክሽፈኑ ኣብ ዘይካኣሉ ዘፈራት  

ብውልቀ፤ ብማሕበር ብምውዳብ መተካእታ ዘይብሎም ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም።ብዙሓተ ኣብያተ ትምህርቲ ፣ ትካላት 

ጥዕና ፣ ቤተ-ንባብ፤ ናውቲ ሕክምና ፣ ናውቲ ትምህርቲ ፤ መስተ ማይ ፤ ናፃ ኣገልግሎት ወሃብቲ ሕክምናን ትምህርትን 

ካልኦትን ተሰሪሖም እዮም።በዚ ድማ ብዙሓት ተጋሩ ህፃውንቲ ትግራይ ብቑዕ ፍልጠት  ቀሲሞም እዮም ኣብ ምቅሳም ድማ 

ይርከቡ። ብፍላይ ውፅኢት ቃላሚኖ ዝኾኑ ዜጋታትና በፂሖምዎ ዘለዉ ብርኪ ትምህርትን መዝነት ስራሕን ዓቲሮምዎ ዘሎ 

ፍልጠት ቴክኖሎጅን ሃገርና ኣብዚ  ብርኪዚ ክትበፅሕ ናይ ባዕሎም ግደ ብተራኡም ይፃወቱ ኣለዉ።። ብዙሓት ዜጋታት 

ተሓኮሞምን ይሕከሙን ኣለዉ። 

ብካፒታል ኢንቨስት ዝገበሩ ድማ ንብዙሓት ወገናት ዕድል ስራሕ ፈጢሮም ምስ ቴክኖሎጂ ሌላ ዘለዎ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ 

ኣብ ምፍጣር ይርከቡ።ንብዙሕ እዋን ብኲናት ሰንሰን ዝበለ ህዝቢ ካሕስኡ ልምዓት፤ ሰናይ ምምሕዳርን ፍትሓዊ 

ተጠቃምነትን ክፍፍል ሃፍቲ ምርግጋፅ እዮም ። ኩለመዳያዊ ምዕባለ ንምርግጋፅ ናይ ህዝቢ መንግስትን ውድብን ዝተዋደደን 

ዝተናበበን ስራሕቲ ይጠልብ።ፖለቲካዊ መርገፂኻ ብዘየገድስ ህዝቢ ውድብን ሃገርን ፈላሊኻ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ።  ሃገር 

ናይ ኩሉ እያ ።ሃገር እንተዓብይ ኩሉ ዜጋ ይዓቢ ፤ ሃገር እንተሓሚቓ ድማ ኩሉ ዜጋኣ ይሓምቕ።ስለዝኾነ  ድማ ሃገርን 

ውድብን ህዝብን ውልቀ  ሰብን ፈሊኻ ምርኣይ ይግባእ ።እገለ ዝተብሃለ እዚ ገይሩኒ ፤እገለ ከምዚ ኢሉኒ ዝብሉ ዓንቀፍቲ 

ዕሸዃት ሒሳቦም ተወራሪዱ ክዕፀዉ ኣለዎም።ቅድሚ ኩሉ ንሃገርን ህዝብን ጠጠው ምባል የድሊ።ኣብዛ ሃገር ልዕልነት 

ሕግን ሰርዓትን ክሳብ ዝሃለወ ይንዋሕ ይሕፀር ሓቂ ካብ ምውፃኡ ኣይተርፍን። ስለዚ ናይ ሕጊ ማዕቀፍ ክሳብ ዝሃለወ 

ምደንጋፅ  ምምራር ንካልኦት ሰብ ሓቦ ሽውሃትን ዕድልን ዝዓፅው እዩ።ስለዚ ሕግን ሕግን መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ ሒዝና 

ንሃገርናንን ወገንናን ክሳብ ዝጠቐመ ፀግዕኻ ሒዝካ ጠጠው ዘይኮነስ ክሳብ ከበፅሕ ዝግበኦ ምብፃሕ የድሊ ንዘጋጥሙ 

ዓንቀፍቀፋት ምስ ህዝብኻ ኮይንካ ምውጋዕ  ምእራም ይግባእ። 

እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣብ ክልልና ብፍላይ ምስ ኢንቨትመንት ተተሓሒዙ ብዙሓት ወገናት መረረት የስምዑ 

ኣለዉ።መረረቶም ዕላዊ ካብ ዝገበሩ ካብ ኣይተ ሳሙኤል ተሸመ ጀሚሩ ክሳብ ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ካልኦትውን ብዝተፈላለያ 

መርበብ ሓበሬታ ከቃልሑ ፀኒሖም እዮም።እዚ ዝፈጥሮ ዘሎ ሓደ ከም በዓል ሃፍቲ ወዲ ዓዲ ፅፁይ መረዳእታ ወይ ሓበሬታ 

ምትሓዝ የድሊ።ኣብ ክልልና ዘለዉ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ዓይነቶምን መበገሲኦም    ምፍላጥ የድሊ ቅድሚ ናብ ሰራሕ 

ምእታው።እዚ ምፍላጥ መፍትሒ ንምንዳይ ይጠቅም።ካልኣይ ልምዓት ዓዲ ሓሲቡ ዝመፅእ ዜጋ በዓል ሃፍቲ ኣብ ክልልና 

ይኹን ኣብ ሃገርና ድኹም ቢሮክራሲያዊ ኣሰራርሓን ከም ዘጋጥሞ ኣብ ግምት ዘይምእታው ኣሎ።ኩሉ ተመቻችዉ ዝፀንሖ 

ዝመስሎ ብዙሕ እዩ።በዚ ደማ ገለ ዓንቀፍቀፍ እንተጋጥሞ ምህዳም ኣሎ።ሓደ ሓደ ድማ  ዘመዝገብዎ ካፒታልን ዝሓንፀፅዎ 

ፕሮጀክትን ዘይምስናይ እንተጋጥም ነዚ ከም ምኸንያት ተጠቒሞም ይሃድሙ።ኩሎም እንትዕቀኑ ድማ ካብ ልቢ ንህዝብን 



ሃገርን ልምዓት ዝተዓጠቑ ቆሪፆም ዝተልዓሉ ኣይመስሉን። እቲ ቀንደ ምኸንያት ግና እዚ ዓንቀፍቀፍ ከምዘጋጥም ርዱእ 

ብምግባር ክልቲኦም ሰብ ሃፍትን ፈፀምቲ ስራሕ መንግስትን ተቐራሪቦም ኢህን ሚሂን ዝብልሉ ናይ ሓባር ኢንቨስትመንት 

ፎረም ዘይምህላዉ እዩ።ፊት ንፊት ወዳን ጓላን ክትወፅእ ዝገብር ኣሰራርሓ ብዘይምህላዉ ።ብተወሳኺ ድማ ነዚ ቢሮ 

ክራሲያዊ ማሕለኻ ከምዘሎ ኣሚኖም ክሳብ መወዳእታ ብምኻድ ሕግን ስርዓትን እዛ ሃገር ንመን ሪሑቑዎ ንመን ቀሪብዎ 

ኢልካ ፍልጠትካን ካፒታልካን አዋዲድካ ምምካት የድሊ። 

ብካልእ ወገን ድማ ናይ ቀዳሞት ኣብ ዓዶም ኢንቨስትመንት ዘካይዱ ዘለዉ ወገናት ተሞክሮ ምውሳድ የድሊ።ብኸመይ 

መንገዲ ከምዝኸዱ ምፅናዕ የድሊ፤ መንገዱ ካብ ተግባርን ኣተሓሳስባን ኣካብነት ክራይ ናፃ ብኾነ ኣከያይዳ ንዝተዓወቱ 

ማለተይ እዩ።  

ኣብነት ሓደ በዓል ሃፍቲ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዘሎ ሎጅ ንምልማዕ ፀገም ኣጓኒፍዎም ነይሩ  ብከመይ ስዒሮም ወፂኦም?  

ኣቦ ኣሻሓት ዜጋታትና ዝኾኑ ዶ/ር ሸኸ ሑሴን መሓመድ ኣላሙዲን ምርኣይ ይካኣል። ኣብ ከተማ መቐለ ብዙሓት 

ፕሮጀክትታት ንምስራሕ ብዙሕ ዓንቀፍቀፍ ከምዘገጠሞም ይፍለጥ።መብዛሕትኦም ፕሮጀክትታት ካብ ክልልና ወፃእ እዮም 

ዝሃንፁ ዘለዉ።ይኹን’ምበር ገሊኦም ብትዕግስቲ  ገሊኦም ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ተጓዒዞም ሓደ ክልተ ኣብ ክልልና ትካላት 

ተኺሎም ኣለዉ። 

እዚ ማለት ካፒታል ክድመሮ ፍልጠት /ትምህርቲ/ እንተወኒንካ መንገዲ ሕጊ ኣይጠፍአካን። ቀንዲ ዕላምኡ ኣይዝንገዐካን፤ 

ውልቀ ሰባትን መንግስትን ውድብን ፈልዩ ክርኢ ስለዝገብሮ። ንዓይ እዚ ዝገበረ ንካልኦት እንታይ ይገብር ወይ ይደግም 

ኢልካ ሓሪንካ ‘ኣቦስትኡ’ ክኣትው ቀንዲ ማሕለኻታት ክበታተኹ ምግባር በዓሉ ዝኻአለ ኣካል ልምዓት እዩ። ንህዝቢ ረብሓ 

ዝዓለመ ኢንቨስትመንት ብውልቀ ሰባት እኩይ ተግባር ክኹለፍ የብሉን።ብትረት እገለ ዝተብሃለ በዓል መዚ ውልቀ ሰብ 

ከምዚ ገይሩን ይገብርን ኣሎ ኢልካ ምቅላዕ፤ ዕርቃኑ ክወፅን ካብ ህዝብን ውድብን መንግስትን ክንፀል ምግባር ትረት ሓደ 

ሓቀኛ በዓል ሃፍቲ ወዲ ዓዲ እዩ።ሳልሳይ ዳይና ሚድያታት ምፅባይ ዘይኮነስ  እቲ ዘሎ ናይ ሕጊ ማዕቀፍ ተዓጢቅካ ዓበይቲ 

ዓዲ ወይ ፅዕንቶ ፈጠርቲ ኣካላት ወዲብካ ዓገብ ግበር ምባል ይካኣል ይመስለኒ ክሳብ ንመንግስትን ህዝብን ረብሓ ዘለዎ። 

ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ ከምዝባሃል ኣብ 2008 ዓ/ም ማሰተር ፕላን መቐለ መሰረት ዝገበረ ክላስተራት 

ኢንቨስትመንት ክጣየሻ እየን። ኣብነት ክላስተራት ኢንዱስትሪ  ፤ክላስተራት ከተማ ሕርሻ  ክላስተራት ወሃበቲ ግልጋሎት 

ካልኦትን ኣወዳድባ ክግበር እዩ። ቅድም እንትብል ኣብ መቐለ ዝነበረ ከተማ ሕርሻ ፤ማኒፋክቸሪንግ መንበሪ ኣባይቲ 

ኣገልግሎት ወሃበቲ ተሓናፊፆም ዝነበርሉን ኣብ ቀፃሊ ጥዕና ሕ/ሰብ ፀገም ምስዓቡ ኣይተርፍን ነይሩ።ኣብ ማእኸል ከተማ 

ህዝቢ ዝነብረሉ ናይ ኣየር ብኸለት ፤ናይ ድምፂ ብኸለት ፤ዝተፈላለዩ ጨረራትን ዝወፅሉ ስራሕቲ ሓፂን መፂን ካልኦትን 

ዝርከብሉ ከተማ እዩ።ካብ ማኒፋክቸሪንግ ስራሕቲ ናብ ከተማ ሕርሻ ዝወፁ ርስሓት ፤ካብ ከተማ ሕርሻ ናብ መንበሪ 

ዝኣትውን ዝፈጥሮን ሽታን ኣብ ግምት ብምእታው ብክላስተር ምምዳቦም ዓብዪ ረብሓ ዘለዎ እዩ።ቀደማይ ነገር 

ተመጋጋቢነት ክህልዎም ይገብር።እዚ ድማ ቅኑዕ ተግባር እዩ። በዚ ናይ ክላስተር ኣወዳድባ ዘይተሓጎሱ ሰብ ሃፍቲ ሐዚወን 

መሬትና ተወሲድና ክብሉ እዮም።ካልእ ሓዱሽ መረረት ክመፅእ እዩ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣቐዲሙ ክፈልጦ ይግባእ። 

እዚ ከምዚ እናሃለወ ሓደ ሓደ ሰብ ሃፍቲ መሬትና ንመስፍን ኢንዲስትሪል ኢንጅነሪንግ ክወሃብ እዩ ዝብል ዝናፍሱ ሓሳባት 

ኣለዉ።ክልተ ነገር ንርአ። ሓደ ብክላስተር ምሽንሻኑ ሓደ ስዳሮ ምኻኑ ። ሓደ ከተማ ማስተር ፕላን እንትህልዎ ንመንበሪ፤ 



ንሓምለዋይ ከባቢ ፣ ንኣገልግሎት ወሃብቲ ፤ንትምህርቲ፣ ንጥዕና ንኢንዱስትሪ  ወዘተ ብምውዳብ ንነበርቲ ምችው ኩነታት 

ምፍጣር ክኸእል ኣለዎ ።ኣብዚ ዝለመድናዮ ቦታን ከባብን ብምስኣና ንዝተወሰነ እዋን ክፅልምተና ይኸውን።እቲ ቦታ ነቲ 

ዝተብሃለሉ እንተውዒሉ ናይ ኩላትና ፀጋ እዩ።እንድሕር ዘይውዒሉ ድማ ካልእ ሕቶ ከምዘልዕል ተረዲኢና ኩላትና 

እንኹንኖ ተግባር እዩ ዝኸውን።በቲ በለ በቲ ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ መንቀሊ ዕላማና ካብ ኮነ ኩሎም ብፀጋ ምቕባል፤ 

ዘይፍትሓዊ ኣገባብ እንተጋጠም ድማ ተቐራሪብካ ኢህን ሚሂን ትብለሉ ሓደ መድረክ ኢንቨስትመንት ፎረም ምፍጣር 

የድሊ።ሽግራት ምንፃር ከምኡ ድማ መፍትሕታት ምንዳይ፤ ፀገም ፈጠርቲ ካብ ጅምላዊ ኣካያይዳ ምስ ውልቀ ሰባት 

ብምጥባቕ ጎደለታት ክእረሙ ክፍትሑ ምግባር ናይ ኩላትና ዋኒን ሰለዝኾነ ብሓባር ክንቃለሶ ኢና።እንተ ምኹራይ 

መፍትሒ የብሉን። ኩራ ዕላማታትካ ኣስሒቱ ናብ ዘይተደለየ ህልኸ ትኣትው’ሞ ዘይሕማምካ ትገዝእ።ምስ ብዙሓት 

ትላተም።ሰለዚ ሳዕረን ልብን እናሓደረ ይበቁል ከምዝበሃል እዩሞ  

ብፍላይ ኣብ መበል 12 ጉበኤ ህወሓት ተረርቲ ውሳነታት ዝዓረፍሉ ዝተመሓለለፍሉ ፤ እቲ ናይ ቀደም መተካእታ ዘይብሎም 

ፀጋታት ህዝብናን ውድብናን ተወፋይነት ፤ ህዝብና ምስ ሓለፈሉ ክሓልፈና እዩ ዝብል ፤ መገልገላይነት ፤ውድባውን 

ህዝባውን እምነት፤ሕድር’ቶም ‘ንሕና ንስዋእ ኣለና ብፆት ከይትጠልሙና ‘ ኢሎም ዝሓለፉ ፤ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን 

ልምዓትን ፍትሕን ዝፀምኦ ትግራዋይ ከይህልው ካብ ጠፎኛ ክሳብ ተጋዳላይ ዝነበረ ውድባውን ህዝባውን እምነትን 

መገልገላይነት ብዝተኻለ መጠን ናብ ቦታኡ ክምለስ ብዕምቆት ከምዝፈተሾ ምርዳእ ይካኣል።  

ልምዓት ኣብ ሓንቲ ሃገር ክረጋገፅን ቀፃልነት ክህልዎን ዝኸእል ድማ ህዝባዊ መሰረት እንተሒዙ ጥራሕ እዩ። ህዝባዊ 

ተሳትፎ መሰረት ዘለዎ ልምዓት ዓቕሚ ተጠቃምነት ዜጋታት ፍትሓዊን ተመጣጣንን ብርኪ ዕብየት  ዜጋታት የረጋግፅ ። 

ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ ማለት ናይ ኩሉ ኢድ ዝዓረፈሉ ውፅኢቱ ንምስትምቓር ዋንነት ይስመዐካ ። ነዚ ከምሃገር ህንፀት 

ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣባይ ከም ኢትዮጰያውያን ኩርዓት ሃገር ሓዱሽ ታሪካዊ ፍፃመ ኢትዮጰያውን ኮይኑ ናይ ኩለ ኢድ /ጁባ/ 

ዝዓረፈሉ ብምኻኑ ኩሉ ኢትዮጰያዊ ብሓደ ኣንደበት ዝመስከረሉን ሓደ ሓበራዊ ሃገራዊ ኣረዳድኣን ኣተሓሳስባን ዝተፈጠረሉ 

ምዕራፍ ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ እዩ። ትፅቢትን ቅደመ ኩነትን ኣነ እፈልጠልካ በሃልነት ሃፍታማት ሃገራትን ትካላት ገንዘብ 

ዓለምን ብምምካት ነዚ በፂሕናዮ ዘለና ብርኪ በፂሕና ኣለና። 

ሰለዚ ውድብ ይኹን ህዝቢ ከም መትከል ብእምነት ዝተትሓዘ ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ ዝብል ሐዚውን መተካእታ ዘይብሉ 

ቁልፊ መሰረት ምዕባሉ ምኻኑ በምርዳእ ንልምዓታዊ ሰብ ሃፍቲ ደቂ ዓዲ ሓንጎፋይ ኢሎም ዝቕበልዎምን  ዘድሊ ሓገዝ 

ከምዝገብርሎምን  ፃውዒት ይገብሩ ኣለዉ። 

  ምስ ሰላምታ 

ገ/ፃድቃን ከበደ 

2/9/2015 

 


