
ሓፀርቲ ምኽርታት ንተጋሩ ኣሓትን ንኣሕዋትን፤ ከምኡ 

እውን ንሓለፍቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ፣ 
 

 ዝቕመጥ ገንዝብ እንተሃሊዩኩም ኣብ ትግራይ ኣብ ዘለዋ ማይክሮፋይናንሳት (ደደቢት፣ ፋና፣ ኣደዳይ) ጥራሕ ዕቖሩ፤ 
ብፍላይ ኣብ ንግዲ ዝቕመጥ ገንዘብ ከይህልወኩም ሓደራ፤ 

 

 እንተኽኢልኩም ግን ገንዘብኩም ብብር ዘይኮነስ ብመልክዕ ወርቂ፣ ናይ ወፅኢ ሃገራት ገንዘብ (ዶላር፣ ዩሮ፣ ዲርሃም 

ወ.ዘ.ተ) እትዓቑሩሉ መንገዲ ድልዩ፣ 

 

 ብፍላይ ኣብ ኣዲስ አበባ እትነብሩ ገንዘብ ዘለኩም ወገናት- ኣብታ ኸተማ ዘሎ ወርቂ ኹሉ ገዚእኹም ኣክቡዎ፣ ኣብ 
ትግራይ ክቕመጥ ድማ ግበሩ፤  

 

 ካብ ትግራይ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ዝኣቱ ወርቂ ኣይሃሉ፣ 

 

 ምውፃእን ንግዲን ሳፋየር ብሓደ ገዚፍ ትካል ዘይኮነስ ብርክት ብዝበሉ ኣናእሽቱ (small scale) ትካላት ፣ 

ማሕበራት ክካይድ ይኹን። እዚ እቲ ዘፈር ዘእትዎ ኣታዊ (ሮያሊቲ ታክስ፣ ናይ ትርፊ ታክስ) ናብ ትግራይ ክኣቱ 

ይገብሮ፤ ብሓደ ገዚፍ ትካል (large scale mining) ዝፍፀም ኮይኑ እንንተተመዝጊቡ እዞም እቶታት ናብ ፌደራል 

መንግስቲ እዮም።እዚ ኣብቲ ሕገ-መንግስቲ እውን ብግልፂ ሰፊሩ ኣሎ (ዓንቀፃት 96፣ 97 ሐገ-መንግስቲ ፌዴሪኢ 

ተወከስ)፡፡ 

 

 ሓዳር ግበሩ፣ ውለዱ፣ ብዝሑ፤ ኮይኑ ግን ንመርዓ ኢልካ ፍሰስ ተፋሰስ ይትረፍ፤ ናይ ተስካር እንግዲት ግን ብስሩ 
ብሕጊ ክእገድ እውን እዩ ዘለዎ። ዘለና ሃፍቲ ንዕቖር። 

 

 ትካላት ሕክምናና ከምቲ ካልእ ዓውዲ "ገንዘብ የለን" ኢለን ስራሕ ከቋርፃ ስለዘይግባእ ብዘይ ናይ መንግስቲ በጀት 
ደው ኢለን ክኸዳ ዝኽእላሉ መንገዲ ካብ ብሐዚኡ እናሰርሓሉ ይፅናሓ። እዚ ብፍላይ ንሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ፣ 
ንሪፈራልሆስፒታል ኣኽሱም ዝምልከት እዩ። እተን ኻልኦት እውን ብፋይናንስ ዓርሰን ዝኽእላሉ መንገዲ እናኣለሻ 
ይኺዳ። 

 

 ተጋሩ ሰብሳቢ ሃፍቲ እንተኽኢልኩም ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘለዉ ትካላትኩም፣ ህንፃታትኩም ብኽፋል ንናይ ወፃኢ 

ዓዲ (እሞ ድማ ናይ ግዝፍ ዝበላ ፅዕንቶ ፈጠርቲ ዓድታት) ሰብ ሃፍቲ ሸይጥኩም ብሽርክና ክካየዱ ግበሩ፤ 

 

 ኣቱም ዊስኪታት ሚፅ እናበልኩም ትሓድሩ ዘለኹም ሰባት፣ ግደፉ ዘለናሉ እዋን ኣስተውዑሉ፣ ክንደይ ትግራዋይ 

ተፈናቒሉ ኣብ መንገዲ ወዲቑስ ብደቓይቕ ኣሽሓት ፊፍ ኢልኩም ክትኣትዉ ንእሽቶይ'ባ ይሰቆርኩም። ኣበይ ድኣ እዩ 

ዘሎትግራዋይነት? ሎሚ ቆላሕ ኢልካ ዘይረኣኻዮ ወድ ድኻ ፅባሕ ናትካ ህንፃ ከይቃፀል ከመይ ይቃለስልካ? "ንመን 

ኢል እየ ዝመውት?" ዝብል ሰብ ከይበዝሕ ግበሩ፤ እዚ ድማ ብኻልእ ዘይኮነስ ወገናውነትካ ብምርኣይ፣ ዘለካ 
ብምክፋል፣ ኣብ ቅድሚዝበልዖ ዝሰኣነ ወገንካ ብገንዘብ ዘይምፅዋት እዩ። 

 

 ኣብ ትግራይ ብሕብረት/ብሽርክና ኣብ ዓውደ መፍረይቲ ማኑፋክቹሪንግ ኢንቨስትመንታት ተሳተፉ፤ ናይ ዓድኹም 
እምባሳደራት ኪይንኩም ናይ ወፃኢ ኢንሸስተራት ስሓቡ፤ 

 



 ሓደ ሓደ እዋን ድፍር ኢልኩም፣ ደሓን ገንዘብ መዲብኩም፣ ላዕልን ታሕትን ኣስተንቲንኩምን ኣፅኒዕኹምን ነቶም 
ዝኽፍኡ ፀረ ተጋሩ መርዚ ዝነዝሑ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጄኖሳይድ ዝእውጁ፣ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናይ ጥፍኣት 
ተንኮል ዝፍሕሱፍርይ ፍርይ ዝበሉ ዝግበር ገይርኩም ካብቲ መርዚ ዝዝርአሉ ሜድኦም ክእለዩ ምግባር የድሊ። 
ድሕሪ ሀዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ሞትን ዕንወትን ምእዋጅ ዋጋ ዘኽፍል ክኸውን ክትሰርሑ ይግባእ። 

 

 ብፍላይ ተጋሩ ዓበይቲ ሰብ ሃፍቲ ናትኩም ሃፍቲ ኣብ ህልውናን ኽብሪን ትግራይን ተጋሩን ኣወንታዊ ኣበርክቶ 

ዝፃወት ክኸውን ኣለዎ። እዞም ሰባት ንስኹም "እዚ ህቦብላ ንፋስ ከይነኽአ ክገድፈና ዶ ይኸውን!" ብዝብል ተስፋ 
ኢድኩምንእግርኹምን ዓፃፂፍኩም ንሳቶም ንዓኹምን ንደቅኹምን ቐቲሎም ኩሉ ሃብትኹም ክወርሱዎ እዮም 
ዝሰርሑ ዘለዉ፣ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ድማ እዚ ትምኒቶም ናብ ምድሪ ዘውርዱሉ ዕድል እናስፍሑ ይኸዱ ኣለዉ። 
እዚ ቅድሚ ምዃኑ ካብቲ ዘለኩምሃፍቲ ዝተወሰነ ሰሊዕኹም ድሕንነትን ህልውናን ህዝብኹም ኣብ ምሕላው፣ 
ንወገንኩም ኣብ ምሕጋዝ፣ ጥፍኣትኩም ንዝምነ ኣብ ምቕዳም ኣውዕሉዎ። 

 

 ሓይሊ ፕሮፖጋንዳ ከምቲ እትሪኡዎ እዩ፤ ሓያላት ናይ ተጋሩ ድምፂ፣ ተረኽ ዝስምዐለን ሚድያታት ኣብ ውሽጢ 
ዓድን ኣብ ወፃእን ክፍጠራ ብፋይናንስን ብሓሳብን ሓግዙ ወይ ባዕልኹም ተበግሶ ወሲድኩም መስርቱ። 

 

እቲ ሓበሬታ ናብ ኩሉ ትግራዋይ ክባፃሕ ግበሩ! 


