
 

 

 

 

 

ይህንን ጽሁፍ ሰፊው ህዝብ እንዲያውቀው በአማርኛ የሚተረጉምልን እንፈልጋለን  

nile.epnp@gmail.com  or use contact us 

ኣብ ኣኣ ዝተኻየደ ገምጋም ማኮ ዝምልከት ሪፖርት 

 

1. ዝተኻየዱ መድረኻት 

2. ዝተርኣዩ ጉዳያ 

3. ዝተበፅሑ መደምደምታታት 

4. ቀፃሊ ክስራሕ ዘለዎ 

 

 

1. ዝተኻየዱ መድረኻት 

 

o መጀመሪያ ናይ ማኮ ገምጋም 

o ናይ ኩሉ ላዕለዋይ ኣመራርሓ መድረክ 

o ናይ ፌደራልን ኣዲስ ኣበባ መድረኻት 

 ማእከላይ ኣመራርሓ 

 ኣባላት  

o ናይ ኢህወዴግ ሲሲ መድረክ  

o መጠቓለሊ ገምጋምን ምንቅቃፍን ኣኣ ማኮ  

o ሪፖረት ናብ ህወሓት ሲሲ  

 

2. ዝተርኣዩ ጉዳያት 

a. መጀመሪያ ናይ ማኮ ገምጋም   ዝተተክኡ’ውን ተሳቲፎም እዮም 

i. ኣብ ናይ ማኮ ገምጋም መሰረት ዝገበረ ፅሑፍ ተዳልዩ መመያየጢ  

ii. ዝርዝር ገምጋም ተኻይዱ 

mailto:nile.epnp@gmail.com


 

 

b. ናይ ኩሉ ላዕለዋይ ኣመራርሓ መድረክ 

i. ብማኮ ዝተገብረ ገምጋም ቀሪቡ   ብጉጅለ፣ ብናይ ሓባር መድረክ 

ii. ገምጋም ክዝርዘር ክዓሙቅ ክኢሉ 

iii. መግለፂታት፣ ቅሬታታ’ውን ቀሪቡ 

c. ናይ ፌደራልን ኣዲስ ኣበባ መድረኻት 

i. ክሳብ ኣባላት  

d. ናይ ኢህወዴግ ሲሲ መድረክ  

i. መበገሲ ናይ ህወሓት ገምጋም ተገይሩ 

ii. ቀፃሊ መደብ ምርድዳእ ተገይሩ ኣሎ 

e. ምፅራይ ክካየድ ተገይሩ  

i. ኣብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ መድረክ ዝተልዓሉ ጉዳያት 

ii. መፃረይ ኮሚቴ ተጣይሹ  ነጋ፣ ሞንጆርኖ፣ ደስታ 

 

 

 

 

1. ዝተበፅሑ መደምደምታታትን ገምጋምን 

ዝተገብረ ገምጋም 

1. ህንፀት ሰራዊት 

a. ልዑ<  

i. ብመደብ ኢህወዴግ ኣብ ዘዝተመደብካሉ ሞዴል ምዃንዩ  የለን ከም ሃገሩዩ  

b. ኣንፈት ተኸቲልካ ምስራሕ ኣሎ 

c. ህንፀት ድኹም’ዩ  

i. ዕለታዊ ስራሕ ናብ ምምሕዳራዊ ቴክኖክራት ዘዘንበለ ምዃን 

ii. ናይ ውድብ ህልውና ድኹም እዩ 

d. ስለዝኾነ’ውን  

i. ኣመራርሓና ሞዴል ኮይኑ ኣይወፀን ካብ ካልኦት ተፈልዩ ኣይወፀን  

2. ኣመራርሓ ኣዋህባ 

a. ፎርማል ኣሰራርሓ ም<ታል ኣሎ 

i. ትልሚ ምድላው፣ ፈፃሚ ምድላው፣ ክትትልን ድጋፍን ገምጋም፣ ሱፐርቪኝን 

ይካየድዩ 

ii. ናይ ህዝቢ መድረክ’ውን ተጀማሚሩ ኣሎ 

b. ውፅኢት ብዘምፅእ ኣብ ምምርሓ ዓብይ ሽግር ኣሎ 

c. ንጉዳያት ፖለቲካል እናረአኻ ኣብ ምኻድ ዓብይ ሕፅረት ኣሎ 



 

 

3. ሰናይ ምምሕዳር 

a. እቲ ሽግር ዓብይ’ዩ 

i. ህዝቢ ዘድልዮ ድጋፍ፣ ኣገልግሎት ብኣግባቡ ኣይረክብን ዘሎ 

ii. ዘይሕጎስን ቅሬታታት ዘለዎን ብዙሕዩ  

b. ሽግር ሰናይ ምምሕዳር  

i. ኣብ ውሽጢ ትካል ኣሎ። ሰራሕተኛታት ኣብ ምቁፃር፣ ዕብየት፣ ዝውውር፣ ስልጠና 

ኣብ ካልኦት ምምሕዳራዊ ጉዳያት ትካላዊን ዴሞክራሲያውን ኣግባብ   ንኹሉ 

ብዘሳትፍ ዘይምኳድ ኣሎ።   

ii. ኣብ ኣገልግሎት ዝረክብ ተገልጋላይ ዘሎ ዘይዕግበትን ምንግልታዕን ኣብ ምፍታሕ  

c. መሰረታዊ መፍትሒ ኣንፈት ህንፀት ሰራዊት ምትግባር ዩ 

d. ይኹን’ምበር ሰራዊት እንተይሃነፅካ ክስርሑ ዝግብኦም ናይ ሓፂር ጊዜ መፍትሒታት 

ብኣግባቡ ኣይፍፀሙን  

4. ዝምድና 

a. ኣብ ቃልሲ ዝተመስረተ ኣይኮነን 

i. በለፅ፣ ምክእኣል ኣሎ  

ii. ሓድነት ዝላሕለሐ እዩ  

iii. ዝሓመቀ መግለፂ’ውን ነይሩ   ምቅይያም፣ ብርሃነ፣ ዘርኣይ፣ ጌታቸው፣ ስብሓት 

b. በብውድብካ ምሕፃር’ውን ኣሎ 

5. ፀቢብነት 

a. ሓደግኡ ኣናኢስካ ምርኣይ ኣሎ 

b. መግለፂታት 

i. ውክልና ኣብ ፌደራል ንኢሱ 

ii. ናይ ካልኦት ውድባት ሽግራት ምግናን 

iii. ጠበቓ ስርዓት ኣነ እየ ምባል 

iv. ርክብ ምሰ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ  ደርባዊ ኣሰላልፋ ዝሓዋውስ ነይሩ 

6. ኣብ ውሽጢ ውድብ 

a. ትካላዊ ኣሰራርሓ ይጠሓስዩ 

i. ምደባ፣ ዕብየት (ግደ ኢህወዴግ፣ ብሄራዊ ውድብ ዘይፈሊ) 

ii. ክፍሊት ውድብ ብቀጥታ ንኢህወዴግ ኣታዊ ምግባር  

b. ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ዝንባለታትን ተግባርን ኣሎ  

i. ነዊሕ ጊዜ ሰብ ከይተመደበ ምፅናሕ 

c. በለፅን ምክእኣልን ኣሎ  

i. 10 ዓመትን ልዕሊኡን ስምዒት ቅሬታ ሒዝካ ምፅናሕ 

ii. ክትቃለስ እናተገብአካ ሱቅ ኢልካ ምሕላፍ 



 

 

1. ድሕሪ ተሃድሶ ድሕሪ ተወሰነ ዓመት ጀሚሩ ምዝሕሓል ኣሎ እናበልካ 

ዘይምቅላስ 

7. ዓቕምኻ ኣብ ምዕባይ  ፖለቲካልን ኣይድዮሎጂካልን ዓቕሚ ምዕባይ ድኹም’ዩ 

8. ፖለቲካዊ ትርጉሙ 

a. እዚ ዘሎ ሽግር እንተዘይተፈቲሑ  

i. ኣብ ውድብ 

1. ኣባል እምነቱ እናተሸርሸረ እዩ ዝኸይድ 

ii. ህዝቢ  ብፍላይ  

1. ኣብ ኢህወዴግ ዘለዎ እምነት እናተሸርሸረዩ ዝኸይድ 

iii. ናይ ፌደራል ስራሕቲ ዘሕድሮ ፅዕንቶ ይጎድል 

1. ኣብ ክልላት ዓብይ እዩ   ብፍላይ ኣብ ከተማታት 

iv. ፀላእቲ 

1. ሰላምና ክዘርጉን  ዕድል ይረ<ቡ    

2. ብፍላይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣበርቲዖም ክሰርሑን ከሰልፉም ይ<እሉ  

v. ናይ ነዊሕ ጊዜ ፅዕንቶኡ ዓብይ እዩ 

 

9. ንምንታይ 

a. ህሉዊ ኩነታትና  

i. ዘይምቅልላስ ስለዘሎ 

1. በለፅ   ፀረ ዴሞክራሲ ይረአ ኣሎ 

ii. ምስ ህዝቢ ጥቡቕ ምትእስሳር የለን 

iii. ሰራዊት ህንፀት  ብኣግባቡ ኣይከደን 

1. ቢሮክራሲያዊ ቴክኖክራቲክ አካይዳ ይበዝሖ 

2. ናይ ተወፋይነት ሽግር ኣሎ   

b. ኣመራርሓ ብውፅኢት ዘይምዘን ይኸውን ኣሎ 

c. ተሓታትነት ይጎድል ኣሎ 

 

d. ኣወጋግና ሽግር ኣለዎ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ዝተበፅሑ ገምጋምን ምፅራይ 

 መበገሲ 

o ብውልቀ ዝቀረቡ 

o ዞባ ቁፅፅር ኮሚሽን ዘልዐሎም 

 ዕላማ 

o ንናይ ኣኣ ኩነታት ብፍላይ ንሲሲ ክሕግዝ 

 

o ትካላዊ ኣሰራርሓ ይጠሓስ ኣሎ 

 ፀገም ምልመላ ነይሩ 

o ፕሮግራምን ህንፃን ከየማያየጥካ 

 ኣባልነት ምፅዳቅ   ሕፀ እንተይወደአ  

 ምደባ መን ኣበይ ይምጥኖ ኣይረአን  

o ዝከራከሩ ይረክቡ 

o ናብ መለስ ዝከደ መፍትሒ ክረክበሉ 



 

 

 ፖለቲካዊ ህይወት ድኩምዩ 

o መክሕሓድ ኣሎ 

 ኣኬባ ስሩዕ 

o ላዕለዋይ ኣመራርሓ 

o ማእከላይ ኣመራርሓ 

 ዞባ ውዳበ ምምዕርራይ 

o ናይ ክልላት ኣወዳድባ ክዕረ ኣለዎ 

 ጉባኤ ውክልና ሰብ ሃፍቲ 

o ምትሕውሳስ ነይሩ  ሰብ ሀፍቲ 

o ገብረዋህድ ሰብ ሃፍቲ ወኪሉ ምኻዱ ጌጋ ምዃኑ  

o ተዓዛቢ እናተብሃለ  እናተልዓለ ይኣቱ  ብመረፃ ምስወደቀ 

 ብመረፃ ይኩን 

 ወይ ኣሰራርሓ ይቀመጠሉ 

 

 

 

3. ኣጠቓላሊ ትሕዝቶ ዓርሰ ነቀፌታን ምንቅቓፍን 

a. መበገሲ 

i. ዝተኻየደ ገምጋም 

ii. እናተንከባለሉ ዝመፁ ጉዳያት 

iii. ናይ 6 ወርሒ ስራሕና ገምጋም  ኣብ 6 ጉዳያት 

 

 

1. ኣብ ዝተመደበሉ ትካል ዝተቐመጡ ትልምታት ለውጢ ብጥቡቕ ዲሲፕሊን ኣብ ምምራሕ፣ 

2. ፈፀምቲ ዓቕምታት ብምብቃዕ ውፅኢት ኣብ ምምዝጋብ፣ 

3. ኣብ ዝተመደበሉ ትካል ዘለዉ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሽግራትን ካልኦት ብልሽታትን 

ብምፍታሕ መሪሕ ኮይኑ ኣብ ምንቅስቓስ፣ 

4. ኣብ ትካሉ ዘሎ ፖለቲካውን ውድባውን ስራሕቲ ብቓልሲ ኣብ ምምራሕ፣ 



 

 

5. ካብ ብዓል ሃፍቲ ተነፃፃሪ ነፃነቱ ሓልዩ ኣብ ምንቅስቓስ፣ 

6. ናይ ክራይ ኣካብነት መግለፂታት (ፀቢብነት፣ ትምክሕቲን መ<ረርትን) ናፃ ኮይኑ ንካልኦት 

ዝገብሮ ቃልሲ፣ 

 

1. ናይ መደብ ኣፈፃፅማ 

1.1 ካብ መጀመሪያ ብቑዕ ትልሚ ዶ ወፂኡ፣ 

1.2 ፈፀምቲ ምድላው 

1.3 ክትትልን ድጋፍን  

1.4 ውፅኢት ስራሕ 

2. ወያናይ ስነ ምግባር 

2.1 ካብ በለፅ ንምውፃትእ ዝተገበረ ቃልን ደረጃኡን፣ 

 ምቅልላስ ከመይ ተኻይዱ ቀፃልነቱ ኸ ? 

 ምቅልላስ ሃናፂ ዶ ኔሩ መደብ ዶ ማእኸል ይገብር ? 

 ምቅቕቓዕ ዝረኣየሉ ኩነታት ኣሎ ዶ ? 

 እቲ ምክእእኣል ብኸመይ ይግለፅ ?  

 ብምቅልላስና ዝመፀ ለውጢ እንታይ እዩ ? 

3. ዓቕምና ብምዕባይ ኣንፃር፣ 

 

 ብኣጠቓላሊ  

o ብዙሕ ተዓጂሉ ዝነበረ ጉዳያት ብፍላይ ዝምድናታት ተፈቲሹ ምርድዳእ ተገይሩ 

 1    ትካላዊ ኣሰራርሓ ይጠሓስ ኣሎ 

 2    ፀረ ዴሞክራሲ ተግባራት ኣሎ 

 3   ቅሬታታት ስምዒታት ኣለዉ 

 5   ፖለቲካዊ ህይወት ድኹም’ዩ 

 ህንፀት 

 ናብ ተግባር ዘይምእታው 

 ምቅልላስ 

o ፀቢብነት ዝንባለ 

 

 

o ገምጋም 

 ምስ ሰብ ሃፍቲ ብጃምላ ክተንቀሳቅስ ምፍታን ሽግር ኣለዎ 

 ኣብ ዘይግብኦም መድረካት ምስታፍ  

 ቀፃሊ መቃለሲ ምግባር 



 

 

 

 

o ዝምድና ብቀሊሉ ክረአ ዘለዎ ኣይኮነን 

 ውድብን ፐርሰናል ጉዳይን ተፈላሊዩ ክቅምጥ ኣለዎ 

 ምክእኣል ድሕሪኡ ናብ ምጥቅቃዕ ይሰግር   እዚ ዘይተርፍዩ 

 ዴሞክራሲያዊ መንገዲ ምቅልላስ ክህሉ ኣለዎ 

o ዝምድና ሕማቅዩ ነይሩ 

 ፅቡቅ ስእሊ ውድብ ኣይፈጠረን 

 ክረዳድኡ    

 መንቀሊኡ  ብፍላይ ናይ ሚድያ  

 ዝበለፀ ሽግር ዘለዎ ክፍለ ኣለዎ 

 ምጉጅጃል ክረአ 

 

o ፅቡቅ ናይ ምቅልላስ መንፈስ ተፈጢሩ 

o ንቀፃሊ ስራሕ ምቹው ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ 

 

 ንውድባት ከምቲ ዝግብኣና ንሕግዝዶ ኣለና ዝብል ኣለኒ 

o ካብ ስልጠናን ኣኼባን ወፃኢ  

o ንቀደም ናይ ባዕልና ነዕሪ ዝብል ኣለኒ 

o ብኢንፎርማል ኮንሳልተሽንውን ብዙሕ ኣይከድናን  

 ብናይ ውድብ እንተይተሓፀርካ ከይተሰከፍካ ምቅልላስ ኣይከድናዮን 

o ጎን ጎኒ ዝግበር ክህሉ ይክእልዩ 

 ናትና ልምድታት ክነሕልፍ 

 ናታቶምውን ክንፈልጦም  

o ነናብ ሼልካ ምእታው ኣሎ 

 ከም ቀደምና ክንቀራረብ ይግባእ 

 ሕዚ ምስክካፍ ኣሎ 

 በቲ ፎርማል መንገዲ ንራከብ ዝብል ጥራሕ እኩል ኣይኮነን 

 ካልኦትና ሆሪዞንታሊ ክንራከብውን ኣለና 

 

 ገዛ  ኣጠቓቕማ  

o ኣብ ቀረባ ተካርዩ ኣሎ 

o ዕዳ ዘይብሉ እንትኾይኑ  እተዎ 

 

 ሚድያ 



 

 

 

 ርክክቡ ላይ የተሟላ አልነበረም ችግር የነበረው ነው  

 ግኑኝነቱ ድሮም የተበላሸ የነበረ ከመሆኑ  

o የመገነባባት ሂደት የተከተለ አልነበረም 

o የየራሱ አምባ ይዞ ይኬድ እንደነበረ 

 ተቋሙን በመደጋገፍ ለመገንባት አልተሰራም 

o የሚጎዳ ኣካሄድ እንደሆነ   

 ጉዳት እንደደረሰ  

 ከጥቅዑኒ እዮም ኢልካ በዚ ቅኒት ኬድካ 

o ኣኮሞዶቲቭ ኮይንካ ኣብ ምኻድ  ናብ ስጉምቲ ምእታ 

o ናይ ተመስገን ሽኮላ ነይሩዎ  እቲ ፕሮሰስ 

 ኢህወዴግ፣ ኦህዴድ  ከፃሪ ኣትዩ  

 ስለተቃወመኒ ኣይኮንኩን 

 ፖለቲካሊ ሕማቅ ኣይበልኩን 

 ክሰርሐለይ ኣይከኣለን 

 ፓርላማ መፅዮም ዑደት ኣካይዶም 

o ካልኣይ ዝተሰርሐ ጌጋ እዩ ኢልና ኢና 

 

 

ዘርኣይ  

o 1 ክንፈትሖ ኣለና ኢለ ደፊአ ዘይምካደይ ተጋግየ  ድሕረትዩ አእምባካ ምሓዝ ነይሩ 

 ናይ ሓራም ዝበዝሕ ናትና ወሲድኩም ምባሉ ሓስዩ ኢለ እየ ክፈትሖ ኔሩኒ 

o 2 ብሎቢ ሓለፍቲ ተላዒለ እየ   

 ካራክተር ኣሳሲነሽን ነይሩ 

o 3  ብርሃነ የጥቅዐኒ ኣሎ ኢለ  ክከላከል ኣለኒ ይብል ነይሩ 

o 4  ጋዜጠኛታት ይውቅዑ ነይሮም ምሳይ ዝሰርሑ ኢለ ተንቀሳቂሰ  ብክልቲኡ 

 ምስኣተወ ይረክቡኒ ኔሮም 

 ተቃለሱዎ ኢለዮምየ   

 እዚ ሽግር ፍትሓዮ ክንዲምባል ኢንተርተይን ምግባር ነይሩ 

o እዚ ኣይድገምን 

 ኢንፎርሜሽን ምቅባል ነይሩ  ኣነውን ይደሊ ነይረ  ክልቲኡ እዩ 

 ኣብምንታይ በፅሐ ኢለ ይከታተሎም ነይረ ንኣኣቶም 

 ኢንተርተይን ምግባር ተቃለሱዎ ጌጋ እዩ ይብል ነይሩ ናይ ባዕሎም ሽግር 

ከይሪኡ ጌረ እየ 

o ብርሃነ የጥቅዐኒ ኣሎ 



 

 

o ይጥቅዑ ኣለዉ ዝብል ኣለኒ  

o ሓደ ገይረ እየ ዝሪኦምል ነይረ’ምበር ንሬድዋን ውን እቲ ጥርዓናት ክቀርበሉ ኔሩዎ 

o ሲስተም ኣይነበሮን 

o  

o ዳመጅ ዓብይ እዩ  

o ፓርት ኦፍ ዘፕሮብሌም እየ 

o  

o በረከት ይፈልጦ እዩ ይነግረኒ ኣነውን ይነግሮ ነይረ ኔትዎርክ ግን ኣይኮነን 

 ፀገም ይፈልጦ እዩ 

 ናተይ ምልዓል ኣይቕበሎ 

 በረከት ከይትትንክፉዎ ይብል ነይሩ 

 ኣልዒሎሙኒ ኢለ ነጊረዮ ተዘራረበሉውን ኢለዮ እየ 

 እቶም ዝወፁ ንምንታይ ከምዝኮነ ንብርሃነ ክነግሮ እየ ምክንያቱ ካሊእዩ 

 ከምፐይን ጌሮሙሎም ንኣሸብር፣ 

o ናይ መለስ እናጠቀስኩም ንሃይለማሪያም ምንኣስ   

 ፖለቲካልዩ እቲ ነገር  

 

o እቲ ዝምድና ዘይጥዑይ እዩ   

 ዘይወያናይ ዝምድና   ኣላያንስ ኣሎ    

 ቀንዲ ፀገም ንባዕልኻ ማእኸል ምግባር እዩ 

 ይፃረ 

o ዓብይ ፓወር ዓብይ ሪሶርስ እዩ ካብ ሚድያ ክንለቅቅ የብልናን ተባሂሉ 

o ናይ ፓርላማ ጉዳይ ይፃረ ከመይ ከምዝ ኸዱ 

 ብትልሚ ወይስ ንኡ ተባሂሎ 

 ካብ ኢድና ክንወፅእ የብሉን ሚድያ ዝብል እንተተባሂሉ ጌጋ እዩ 

 ናይ ሚድያ ቦርድ ክፍተሽ ኣለዎው 

 

o ናይ ቃሲም  እኒ ኣባዱላ ይከላከሉ ነይሮም 

 ኣብ ፓርላማ በይነይ ተነፂለ  ኦህዴድ ተወዲቦም  

 ጌታቸው በዳኔ ኩማ ክወርድ ዩ እነተታሒዙ ኢሉ 

 ምዝራብ ከሊኦሙኒ ኣብ ፓርላማ  

 

 ብኢህወዴግ ዝርኣዩ ካልኦት ጉዳያት 

o ምደባ፣ ሹመት ኣብነታት ተረኺቡ 



 

 

 ምደባ ምሿም  ተራ ብሄራዊ ኢህአዴግ ግደ ግልፂ ኣይኮነን 

o ጉባኤ ውክልና ሰብ ሃፍቲ 

 ምትሕውሳስ ነይሩ  ሰብ ሀፍቲ 

 ተዓዛቢ እናተብሃለ  እናተልዓለ ይኣቱ  ብመረፃ ምስወደቀ 

 ብመረፃ ይኩን 

 ወይ ኣሰራርሓ ይቀመጠሉ 

o ኣሰራርሓ ምጥሓስ 

 መዋጮ ብቐጥታ ናብ ኢህወዴግ ምክፋሉ 

 ሊግ ኣብ ፌደረሽን ምእታዉ 

 ቁፅፅር ኮይኑ ፈፃሚ ምደባ 

 ገዛ  ኣጠቓቕማ  

o ኣብ ቀረባ ተካርዩ ኣሎ 

o ዕዳ ዘይብሉ እንትኾይኑ  እተዎ 

 

 

  

4. ቀፃሊ ክስራሕ ዘለዎ 

 ምስሊ ህወሓት ንምስትክካልን ናይ ሚድያ ሽግር ንምፍታሕን  

o ብርሃነን ዘርኣይን ብሓባር ዘካይድዎ መድረክ 

 ማነጅመንት 

 ዝተባረሩ 

 ኣባላት        

 ዝተገብረ ገምጋምን ምንቅቓፍን ናብ 

o ናብ ላዕለዋይ ኣመራርሓን ክወርድ ምግባር  

 ክፃረ ዝግብኦ ክቅፅል 

o ወልዱ 

o ካብ ኣኣ ሲሲ ዘለዉ ወፃኢ ዝምልከት ክቀርበሎም ምግባር 

 ኣብ ኣኣ ዘሎ ማኮ በብ3 ወርሒ እናተራከበ ክገማገም 

 

             ናይ 6 ወርሒ ነቐፌታን ዓርሰ ነቐፌታን 

 



 

 

 

1. ብርሃነ ማረት 

2. ጌታቸው 

3. ኣባይ ነብሶ 

4. ነጋ  

5. ደሰታ  

6. ኣባይ ፀሃየ  

7. ፀጋይ  

8. ኢሳያስ 

9. ተወልደ  ገብረፃድቃን 

10. ተወልደ በርሀ 

11. ዘርኣይ 

12. ባሌማ 

13. መንግስተኣብ 

14. ሞንጆርኖ 

15. ዶር ኣብርሃም 

16. ሮማን 

17. ደብረፅየን 

 

ዓርሰ ነቐፌታ 

1. ብርሃነ ማረት 

 ሚድያ ማርኬቲንግ ስትራተጂ ኣነ ክፍፅሞ ተታሒዙ ኣይተፈፀመን 

o እቶት ናይ ትካል ፅዕንቶ ኣለዎ 

 ስልጠና ኣመራርሓ ኣይተሰርሐን 

o ግራፊክስን ሰብ ሙያ ምምፃእ ኣይሰራሕኩዎን 

 

 ናይ ወልደስላሰ ሌት ኮይነ እየ ዘይምቅላሰይ 

  

 ናይ ሚድያ አካይዳ ኮንፍሮንትሽናል ነይሩ 

o ዝለቅቅ 

o ዝምደብ 

o እቲ ከይዲ መሳተፋይን ውፅኢታዊ ኣብ ምግባር 

 አብ ዋልታ በረከትና ዘርአይ የወስኑት  

o የዋልታ በቲቨኢ እንዳይተላለፍ 

 ሚድያ ኮሚቴ ጠቓሚ አይኮነን ናይ ጎሲፕ እዩ 



 

 

 ዘርኣይ እናሐሰወ ይባእስ ኣይነቕፎን ኢለ ወሲነ እየ 

  

 አነ ክወድቕ ተፃዒሩ እዩ 

 ዘርኣይ ዝምልከት ውሽጠይ ተጎዲአ፤ ምሰ ሰባት አዳሚዩኒ ኣባኢሱኒ ዩ ኢለ ፃዕሪ 

ኣይገበርኩን። ከም ጉድለት ክወስዶ እየ። 

 ናይ ሚድያ ድጋሚ ክሓልፍ ኣይንብሮን ግን ኣይፈልጥን ነይረ 

 ኣሸብር ብኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተርስት እዩ ወፅዩ 

 ከጥቅዑኒ እዮም ኢልካ በዚ ቅኒት ኬድካ 

  

 ይፃረ 

o ዓብይ ፓወር ዓብይ ሪሶርስ እዩ ካብ ሚድያ ክንለቅቅ የብልናን ተባሂሉ 

o ናይ ሚድያ ቦርድ ክፍተሽ ኣለዎው 

o ናይ ፓርላማ ጉዳይ ይፃረ ከመይ ከምዝ ኸዱ 

 ብትልሚ ወይስ ንኡ ተባሂሎ 

o  

 መደምደምታ 

o ዞባ ኮሚቴ ኣካይዳ ሽግር ከምዝነበሮ 

 ናይ ሰብ ሃፍቲ  

 ናይ ሰብ ሃፍቲ  ኣሰላልፋ እናፈተሽካ ኣብ ምኻድ 

 ሸለልትነት ነይሩኒ ዞባ ብደንቢ ኣይሰርሐን ንየካቲት 11 ቅርሺ 

ምእካብ ጥራሕ እዩ ከም ስራሕ ዝወስድ ነይሩ ፖለቲካሊ 

ኣይተመርሐን  

 ናይ አሰላልፋ ምዝባዕ ነይሩዎ 

 ናይ ወልደስላሰ ኣመዛዝና 

 ተበዲሉ ዝብልዶ ኣቢሉኒዶ ምበር 

 LATE ዩ ክርኦ ነይሩኒ 

o ድሕሪ ምፅራይ ቅዋምካ ኣይተቀየረን 

  

 ዓብይ ዳመጅ በፂሑ እዩ  

 ብሓዱሽ መንፈስ ክሰርሕ እየ 

o ናይ ሚድያ ጉዳይ 

 ምስ ዘርኣይ ዘላ ዝምድና 

 ኣኮሞዶቲቭ ኮይንካ ኣብ ምኻድ  ናብ ስጉምቲ ምእታ 

 ናይ ተመስገን ሽኮላ ነይሩዎ  እቲ ፕሮሰስ 

 ኢህወዴግ፣ ኦህዴድ  ከፃሪ ኣትዩ  



 

 

  

o  

 ብርሃነ ማረት 

o ናይ ዘርኣይ ንኣይ’ውን ይገርመኒ 

 ዋልታ ዝሰርሖ ፕሮዳክሽን ብቲቪ ከይሓልፍ ተከልኪሉ ዘርኣይን በረከትን   

ካብ ሽዑ ይጅምር 

o ናይ ሚድያ ኮሚቴ  ናይ ጎሲፕ መድረክ ዩ ዝብል ነይሩኒ ጋዜጣታት እንታይ ፀሓፉ 

ዝብሃሉ 

 ስትራተጂ ሚድያ የለን ዝርዝር ኣሰራርሓ የለን ኢለ ተቀቢሎሞ 

 ድሕሪኡ ኣልያንስ ተፈጢሩ 

 ብርሃነ ሓሽከር ኣዜብ ተባሂሉ  

 መስከረም ፉተጅ ዝበልኩምዎ ንኣዜብ ንምሕጋዝ ተባሂሉ 

 ንዘርኣይ ኣይነቅፈካን ኢለዮ 

 እናሓሰወ የዳምየና እዩ ይብል 

 ነቐፌታ 

 ብርሃነ 

o ፓርላማ መፅዮም ዑደት ኣካይዶም 

 ካልኣይ ዝተሰርሐ ጌጋ እዩ ኢልና ኢና 

o ምሳይ ዝቀረበ ኣጥቂዕካ  

 በረከት፣ ዘርኣይ፣ ሽመልስ 

 ብርሃነ ናትና ጉድ ክፍትሽ ተባሂሉ ካብታ ዝኣተኩላ መዓልቲ  

 በረከት፣ ዘርኣይ፣ ወሉ ብሓደ ኮይንኩም ገጢምኩም 

 ተሻለ ምስ ዘርኣይ ኣታሒዝካ ትሪአኒ ኢካ ኢሉኒ ከምኡ ኣይትርኣየኒ ኢለዮ 

 መስከረም’ውን ከምኡ ኢላ 

 ብኔትዎርክ ከምዚ ይገብሩና ኣለዉ ገበርቲ ሓደግቲዮም ዝብል 

ሰራሕተኛ ኣሎ  

 ተመስገን 

 ስለተቃወመኒ ኣይኮንኩን 

 ፖለቲካሊ ሕማቅ ኣይበልኩን 

 ክሰርሐለይ ኣይከኣለን 

 ርኢቶ 

 ሚድያ 

 በረከት ብሓደ ገፅ 

 ሬድዋን ብሓደ ገፅ 

 ካብ ኢድና ክንወፅእ የብሉን ሚድያ ዝብል እንተተባሂሉ ጌጋ እዩ 



 

 

 

o ጌታቸው  

 መበገሲኡ እንታይዩ 

 ደብሪፅ 

 ፖለቲካሊ ንጉዳያት እናመዘንካ ኣብ ምኻድ ይሓፅሮ እዩ 

o ናይ ወልደስላሰ 

o ዘርኣይ 

 ዝፃረ ይፃረ 

 ብርሃነ ዝሃቦ መልሲ 

o ምስ ዘርኣይ ክረዳድኣ እያ 

o ሶሪ ንዘርኣይ ንኩልኩም 

 ኣሕዚነኩምየ በቲ ኩነታት 

o ክገድፎእየ 

o ሚድያ ኮሚቴ ክፈርስ ኣለዎ 

 ወረ እናኣከብካ ዝከይድ 

 ስብሓት 

o ድሕሪ ተሃድሶ ዘሎ ኩነታት እናተሸርሸረ ከይዱ ቲፒኤልፍ ይሕንሸሽ ኣሎ ዝብል ፅኑዕ 

ቅዋም ኣለኒ 

 ካብ ኣብ ናይ 3ቲኡ እዋን ዝተኸፈለ ግዜ ናይ ሕዚ ናይ ኔትዎርክ ዕዳ ናይ ቲፒልፍ 

ይበዝሕ 

 ዓረመኔ ኔትዎርክ ኣለም ፈሪሓ እያ ትነብር ዘላ 

o ምስ ዘርኣይ ዘሎ ርክብ one of the dirtiest legacies of TPLF እዩ። ሓደ ተኪኡ 

እንትኸይድ ናይ ቅድሚኡ ወንጀል ይአሪ እንትሲኢኑ ይልጥፍ። እዚ ኢና ንኦፒዲኦ 

ዘምሃርናዮም 

o  

 ጌታቸው 

o ወልደስላሰ ናይ ውድብ ሰላሊ ነይሩ። ካልኦት’ውን የዋፍሩዎ ነይሮም 

o ኣብ ውሽጢ ውድብ ሕቡእ ኔትዎርክን ጉጅለን ነይሩ 

o  

o  

 

2.  ዘርኣይ ዓርሰ ነቐፌታ 

o 1 ክንፈትሖ ኣለና ኢለ ደፊአ ዘይምካደይ ተጋግየ  ድሕረትዩ አእምባካ ምሓዝ ነይሩ 

 ኣነውን ብርሃነ ኣብቂዑ እዩ ተጋዳላይ ኣይኮነን ኢለ እየ ኣይዕረን ኢለ 

 ክሳብ ተሃድሶ ፅቡቅ ኔርና 



 

 

 ኣብ ሚድያ ምስመፃእኩ እዩ ብፍላይ ተበላሽዩ 

 ንምይይጥ ተተካ ሰዲዱለይ ምስ መሰንጀር  

 ናይ ሓራም ዝበዝሕ ናትና ወሲድኩም ምባሉ ሓስዩ ኢለ እየ ክፈትሖ ኔሩኒ 

 ርክብ ዓግሊ እዩ ነይሩ 

o  2 ብሎቢ ሓለፍቲ ተላዒለ እየ   

 ካራክተር ኣሳሲነሽን ነይሩ 

  

o 3  ብርሃነ የጥቅዐኒ ኣሎ ኢለ  ክከላከል ኣለኒ ይብል ነይሩ 

o 4  ጋዜጠኛታት ይውቅዑ ነይሮም ምሳይ ዝሰርሑ ኢለ ተንቀሳቂሰ  ብክልቲኡ 

 ምስኣተወ ይረክቡኒ ኔሮም 

 ተቃለሱዎ ኢለዮምየ   

 እዚ ሽግር ፍትሓዮ ክንዲምባል ኢንተርተይን ምግባር ነይሩ 

o እዚ ኣይድገምን 

o ንዝሓለፈ ኣነውን ሶሪ ክብልዩ 

o 3  ሰናይ ምምሕዳር ቅሬታ ነይሩ እዩ 

 ንነዊሕ ጊዜ ኣይፈታሕናዮን  ኣዋጅ ነይሩ  ናይ ደሞ 

 ቅሬታ ዝነበሮም ናይ ኦህዴድ፣ ብኣዴን ነይሮም ዝከልከልኩዎም ዝሓሸ ስራሕ 

ረኪቦም እናሀለው 

 እንተይኣእመንኩ ዝፀንሑ ነይሮም 

o ሲስተም ኣይነበሮን 

o ዳመጅ ዓብይ እዩ ይብ 

o በረከት ዝምልከት 

 ፀገም ይፈልጦ እዩ 

 ናተይ ምልዓል ኣይቕበሎ 

 ኣብ ሓመሳ ተራኺብና ነጊረዮ ከምተልዓልኩ 

o ኣብ ሚድያ ንሃይለማሪያም ኣንደርማይን ንምግባር ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ዝብል ነይሩ 

 ነዚኦም ንምድሓን  

 ንባዕለይ ንምክልኻል ይንቀሳቐስ ነይረ 

o ምስ ወሉ 

 ሶፋ ወሲድካ ኢልካ ኣብ ሲሲ ኣልዒልካ 

 ኣብ ሚድያ ተላዒሉ ስለዝነበረ እዩ  ዘርኣይ 

o ሚድያ ንቆፃፀሮ ኣይበልኩን ይፃረ 

o  

 ዘርኣይ 

o ስብሓት ዝበልካዮ ኢለመንት ናይ ባዕልካ ማእከል ምግባር ነይሩ ክወስዶ እየ 



 

 

 ሕነ ናይ ምፍዳይ ዝብል ነይሩኒ 

o ኢንፎርሜሽን ምቅባል ነይሩ  ኣነውን ይደሊ ነይረ  ክልቲኡ እዩ 

 ኣብምንታይ በፅሐ ኢለ ይከታተሎም ነይረ ንኣኣቶም 

 ኢንተርተይን ምግባር ተቃለሱዎ ጌጋ እዩ ይብል ነይሩ ናይ ባዕሎም ሽግር ከይሪኡ 

ጌረ እየ 

o  ሓደ ገይረ እየ ዝሪኦምል ነይረ’ምበር ንሬድዋን ውን እቲ ጥርዓናት ክቀርበሉ ኔሩዎ 

o በረከት ይፈልጦ እዩ ይነግረኒ ኣነውን ይነግሮ ነይረ ኔትዎርክ ግን ኣይኮነን 

 በረከት ከይትትንክፉዎ ይብል ነይሩ 

 ኣልዒሎሙኒ ኢለ ነጊረዮ ተዘራረበሉውን ኢለዮ እየ 

 ንሃይለማሪያም፣ ደመቀውን ነጊረዮም እየ 

 እቶም ዝወፁ ንምንታይ ከምዝኮነ ንብርሃነ ክነግሮ እየ ምክንያቱ ካሊእዩ 

 ከምፐይን ጌሮሙሎም ንኣሸብር፣ 

o ናይ መለስ እናጠቀስኩም ንሃይለማሪያም ምንኣስ   

 ፖለቲካልዩ እቲ ነገር  

 ዘርኣይ 

o ብርሃነ የጥቅዐኒ ኣሎ 

o ይጥቅዑ ኣለዉ ዝብል ኣለኒ  

o ዳሜጅ ዝበፅሐ ናተይውን እዩ 

 መስከረም ሁለት ዝሆን ሲፋጁ ተቃጠልን ኢላትኒ 

o ፓርት ኦፍ ዘፕሮብሌም እየ 

o ሲስተም ኣብ ምዝርጋሕ ድኹማት ኔርና ኢና 

 ማንዋል 

 ሪዋርድ ሲስተምና በቲ ናይ በረካ ኢና ጌርናዮ ሰራሕተኛ ብዝበሎ 

 ብቢሴሲ ምሓሸ 

o ሲስተም ንምዝርጋሕ ዝገብሮ አፕርሸት ይገብሮ 

 ዋና ግን ኣራኣእያ ሼፕ ምግባርዩ  

o ካብ ኢድና ክወፅእ የብሉን ትብል ትፃረ 

 

 ኣባይ ነብሶ 

o ዘይወያናይ ዝምድና ኔራ  ኔትዎርክ ነይሩ ኣይብልን 

o ፐርሰናላይዝ ምግባር ኣለ 

 መጠቓለሊ 

o ጉድለቱ ምርኣይ ጀሚሩ ኣሎ  ፅቡቅዩ 

o ምስ በረከት ኣላያንስ ዝምስል ኣለ ክትረአ ኣለዋ ብኔትዎርክ ግን ኣይነቀምጦን 

 ምስ በረከት’ውን ይቃለስ እዩ  



 

 

  

 ዘርኣይ 

o ተጠቂዐ ዝብል ኣለኒ 

o ፕሪንስፕልድ ኮይነ ኣይተቃለስኩን 

 ትካል ኣቀዲምካ 

 ንባዕልካ ማእከል  

 ምብስባስ ባእታታት ይቅበል እየ 

o ኔትዎርክ 

 ኣይርድኦን  

 ኢቭል ስራሕቲ ንምስራሕ ግበረለይ ክገብረልካዩ 

o በይነይውን ሽግር የብለይን 

 ደብረ 

o ፅቡቕ ምርኣይ ጀሚሩ 

o ናይ በረኸት ምስ ብርሀነ ዘላ ጎንፂ ኣተኣሳሲራትኩም ከይትኸውን ትፈተሽ 

o እቲ ዝምድና ዘይጥዑይ እዩ 

o ቀንዲ ፀገም ንባዕልኻ ማእኸል ምግባር እዩ 

 

 

3  ጌታቸው ኣሰፋ 

 ድሕሪ ተሃድሶ ነቲ ዘሎ ሽግራት እናተለማድኩ መፅየ እየ 

o ብውዑይ ቃልሲ ኣይከድኩን 

 ሸለልትነት ኣለዎ   በለፅዩ 

 ግቡአይ ኣይፈፀምኩን 

 ሽግራት እናረአኹ ኣይተቓለስኩ 

 ኣብ ትካል  

o ህንፀት ሰራዊት 

 ኣብ ናይ ውድብ ስራሕ 

 ሽግር ናይ ፓርቲዩ 

 ጠንካራ ውዳበ ፈጢርካ ምስራሕን ዓቕሚ ንስራሕ ክኽውን ይኽእልዩ ኢልካ 

ምስራሕ ኣይነበርን 

 ክመርሕ ነይሩኒ 

 ናይ ኮሚትመንት ጉድለት ኣለኒ 

 ኣብዝሓለፈ መድረኽ ስርዓት ጌርካ ኣብ ምዝራብ ዓውዓው፤ ምፅራፍ ጌጋ እዩ  

o ኣብ ምድምማፅ ፀገም ከም ዘለዎ 

o ናይ ባህሪ ፀገም እዩ ነቲ ኣካይዳ ዝዘርግ መንፈስ ነይሩኒ 



 

 

o ዝደጋገም ምኻኑ  

o ባእታታት ፀረ ዴሞክራሲ ምዃኑ 

 ዘይተቓለስኩዎ ሕመቕ ኣብ ሲሲ ከቕርቦ እየ 

o እቲ ሕመቕ መለስ እናሃለወ እዩ ጀሚሩ 

 ምፅራይ ይበሃል  ምፅራይ ኣይኣምነሉን 

 ምደባ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣይፈልጦን 

 ማኮ ኮር ምኻኑ ድሓር ተመንጢሉ እዩ 

o መለስ ከድሕነና እዩ ዝብል ትፅቢት ነይሩኒ  

 መድሐነናውን 

 ፅሒፉዎ ዝኸደ እዚ እዩ ዘርኢ 

o ድሕሪ መስዋእቲ መለስ ክቃለስ ወሲነ 

 

 ዘርኣይ 

o ፀረ ዴሞክረሲ 

 ሽግርካ ከይቃላዕ ትግበር እንተኮይና እያ  

 ሕመቅ ንምሽፋን ተባሂሉ ክግበር ዘለዎ 

 መጠቃለሊ 

o ትኽክለኛ ዓርሰ ንቐፌታ ከምዝገበረ 

o ብምቅልላስ እዩ ዝፍለጥ ዝጎድሎ ኣቐሚጡ እዩ 

o ኣብ ምቅልላስ ዝጎድለኑ ኣብ እዋኑ ኣይተቃለስኩን  በለፅዩ 

 ድሕሪ መስዋዕቲ መለስ ምቅላስ ጀሚረየ 

 ኣብ ኮንፈረንስ ንኣይ ዝተብሃልኩዎ ኣይሰማዕኩዋን  

o ሰራዊት ህንፀት ኣብ ውዳበ ጠንኪረ ኣይሰራሕኩን 

 ናይ መንግስቲ ዳህና ነይሩ  ፓራዶክስ ዝብል ኣይኮነን 

o ናይ ወልደስላሰ ኣይደንጎየን 

o ባህሪ 

 ምስ ዝተፈለየ ሓሳብ እያ ትረአ 

 ባዕታታት ፀረ ዴሞክራሲ 

o ናይ ምጥቃዕ ኣይኮነን 

 

4 ኣባይ ነብሶ 

 ኣብ ስራሕ  

o ድጋፍን ክትትልን 

 ኣብ ፍትሒ ሴክተር በቲ ዝድለ ፍጥነት ኣይከደን 

 ኮር እናፈጠርና ኣይከድናን 



 

 

 ኣሰራርሓ ፈጢርካ ሽግሽግ ኣብ ምካድ ምድንጓይ 

 ኣመራርሓ ኣብ ምምዕርራይ 

 ናይ ክረምቲ ስልጠና መንፈስ ክቕፅል ኣብ ምግባር 

 ትልሚ ወፅዩ ተንጠባጢቡ 

 ቀፃሊ ቃልሲ ዘይቆራረፅ ኣብ ምግባር ይጎድለኒ እዩ 

o ዝረአዩኒ ሽግራት ፖለቲካዊ ትርጉም ሂብካ ኣብ ምካድ 

 ንኣብነት ማሕበር ኣካል ጉድኣት   ቦርድ ክቅየር ኣለዎዝብል ምንቅስቃስ 

ነይሩ 

 ናይ ኣኣ ህንፃ ንባዕሎም ኢሎም እዮም 

 ክነርኢ ኣለና ዝብል ነይሩኒ 

 በለፅዩ  

 ፖለቲካዊ ስራሕቲ ፓርላማ ግቡእ ተሳትፎ 

o ይደክም እየ 

o እናመረፅኩ ክሳተፍ ነይሩኒ 

 ዶር ኣድሓና 

o መሰረታዊ ውዳበ ኣብ ምክትትል ጉድለት ነይሩዎ 

 ኣባይ ነብሶ 

o ምንፅርፃር ኣላትኒያ ይቅበላ እያ 

 ናይ ቃሲም  እኒ ኣባዱላ ይከላከሉ ነይሮም 

 ኣብ ፓርላማ በይነይ ተነፂለ  ኦህዴድ ተወዲቦም  

 ጌታቸው በዳኔ ኩማ ክወርድ ዩ እነተታሒዙ ኢሉ 

 ምዝራብ ከሊኦሙኒ ኣብ ፓርላማ  

 ክገድፎ ኣለኒ ኢለ እየ ነቲ ፓርላማ 

 ኣፍታ ናይ መቀለ’ውን ናይ ኣካል ጉድኣት ኣኬባ 

 ሕማቅ ዘረባታት ነይሩ 

 ብቲቪ ዝሓለፈ ብትክትክ ኢሉ 

 እዙይውን ደስ ኣይበለንን እቲ መልእክቲ ኣይሓለፈን 

o ፍትሒ ዝምልከት 

 ምልመላ 

 ምሽግሻግ ደንጉይና ኢና 

 ህንፀቶም’ውን ከምኡ 

   

  

 መጠቃለሊ 

o ተቃላሳይ እዩ 



 

 

 ዝተርፎ ክህሉ ይክእልዩ 

o ድጋፍን ክትትልን 

 ብዝድለ ፍጥነት ዘይምውሳድ 

o ምንፅርፃር ኣላ 

5 ፀጋይ 

 ኣብ ስራሕ 

o ሰራሕተኛታትና ኣብ ምብቃዕ ምሓገዝኩ  

 ምቅልላስ 

o ኣብ ማኮ ግደፉ ግደፉ ዝብል ነይሩኒ ናይኒ ብርሃነ ዘርኣይ፣ ብርሃነ ጌታቸው 

 ናይ ወልደስላሰ ጉዳይ 

o በለፅ ዝጀመረኒ ይመስለኒ 

o ኣብ ማኮ ቅር እናበለኒ ከይተቓለስኩዎ ዝሓለፍኩዎ ኣሎ 

o ናይ ኮንፈረነስ ጌታቸው እንተዘይሰምዕ ሱቅ ኢሉ ምኻዱ ፅቡቅዩ  

o ፀገም ተኣርዩ ዝብል ነይሩኒ ኣብ ኮንቴክስት ኮይኑ ክረአ ኣለዎ ዝብል ኣለኒ 

 ኢንተንሽን ኣሎ ይብል ነይሩ ናይ በረከት 

 ዲፈንድ ገይረ ጉድለታት ክይረአ ገይረ 

 ዶር ኣድሓና 

o ካብ መድረክ ወፃኢ ሰብ ንምድሃል ከይትህልወካ   ፀረ ዴሞክራሲ ከይህልወካ 

 ሃይለ ኣብርሃ፣ ዶር ወልደሩፋኤል (ንበይንትና እንትከውን የፈራርሐና) 

 ንኣይ’ውን ንፋስ ናብ ዝከዶ  በለፅዩ ኢሉኒ ካብዚ ኣዳራሽ ክንወፅእ እንተለና 

 እዚኣ ከይትህልወካ ርአያ 

 ናትካ ኣይዝክርን ኢለ ክኸውን ይኸእል እየ 

  

 ጌታቸው 

o ናብ ፌደራል ምስመፀ ትረት የለን   (ምደብኡ ሽግር ዘለዎ ነይሩ)  

o ሸምጋላይ እዩ ነይሩ ውድብ ከይተመቃቀል ዝብል ኣለዎ ብፍላይ ድሕሪ መለስ መስዋእቲ 

 ብርሃነ ዘርኣይ ዘልአሎ 

 ብፍላይ ድሕሪ መስዋእቲ መለስ 

 ድሓን ኢና ምባል 

o ፀቢብነት 

 ምስ ኣምሓራ ዶብ ጉዳይ  

 በረከት ፅሩይ ተጋዳላይ እዩ  ጉድለታት ግን ኣለዎ 

 ንቲፒኤልኤፍ ካብ ዝፈትዉ ሓደ እዩ 

 ከምኡ ኣይነበረካን  

 ትግራዋይ ብዝተኣሰረ ናባካ እዩ ዝድወል   ይጉዳእ ኣሎ  



 

 

 ናብ ፍትሒ ደህንነት እናደወልካ ትጥይቅ ኢካ 

o ሕዚ’ውን ዝርጉፍዩ 

 ተወዲቡ ኣይሰርሕን 

 ሕዚ ከማክር ኣለዎ 

 ኣባይ ፀሃየ 

o ምቅልላስ 

 ከም ቀደሙ ተጋፊጡ ኣይቃለስን  

 ኢንፎር ካብ ኩልና ንላዕሊ ይፈልጥ  

o ክንድቲ ሽግር ኣሎ ዝብሎ 

 ምቁጣብ ኣሎ 

o ባዕሲ ከይፍጠር ኢሉ ይከውን  

 ኣብ ጫፋት ምትኳር ኣሎ ኣብ ክንዲ ሳብስታንስ 

o ፒኤም በሽቓጥ መስሪያ ቤት እዩ ንካልኦት ሒዝካ ክትሰርሕ ነይሩኳ 

o  

 ዘርኣይ 

o ኣብ ዶብ ብኣዴንዮም ሽግር ዝፈጥሩ ዘለዉ ዝብል ኣለካ 

o ስጉምታት ምስተወሰደ ናይ ገብረዋህድ ቅርሺ እናርኣኩም ናይ መላኩ ዘይተርእዩና ኢሉኒ እዩ 

 ናይ ፀቢብነት መግለፂዩ 

o ድሕሪ ትግራይ ይሽርሸር ኣሎ ይብልየ 

 ምልስላስ  ካብኡ ንላዕሊ ምጉታም ኣለካ 

 ምስ ኩነታት ምካድ ምስ ንፋስ ከይህልወካ 

o ኣብ በረከት’ውን ኣብ ስንካ ዝቀርቀርካዮ ይመስለኒ ብሚዛኑ  

 ፀቢብነትን   ባያዝ ናይ ምካን ከይህልወካ 

 ስብሓት 

o ምቅልላስ ዘዛሕተለ ጌረ እየ ዝወስዶ 

o ውድብ ምግምጋም ጌጋ እዩ ኢሉ ምስ ኣባይ  ደብረፅየን 

 ከይትጓነፅ ምድላይ 

 በለፅዩ 

 ፀጋይ 

o ካብ ትግራይ ምውፃእ ዝረአየኒ ነይሩ ግን ሱቅ ኢለ ድሕሪኡ 

o መለስ ምስ ተሰውአ ምዝራብ ጀሚረ 

o ኣብ ጉባኤ ከይንጨቃጨቅ ዝብል ነይሩኒ 

 ንፖሊት ቢሮ መገምገሚ ክትህቡዎ የብልኩምን ቅዋመይ እዩ 

 ክንሕገዞ ኣለና እዚ ሓዱሽ ፖሊት ቢሮ 

o ናይ ዶር ኣድሃና ዝበልካዮ ኣይዝክሮን 



 

 

 ተናዲደ ስለዝነበርኩ ኢለካ ክከውን ይክእልየ 

o ካልኩሌት ምግባር ጀሚረ  በለፅ ኣለኒ 

 ከምዚ ተደልዩ እዩ ምባል 

 ምጉታም ነይሩኒ 

o እንተሃልዩ ናይቶም ካልኦት’ውን ይቅረብ ኢለካ እዚ ጌጋ እዩ 

o ሰብ ይድውለለይ እዩ  

 ኢንፎርመሽን ክፈልጥ ኢለ እየ ናብ ኢሳያስ  

 እንድዕልኩም ክብሎም ኣለኒ 

 በደል እንተሃልዩ ግን ኣይገድፍን 

 መጠቓለሊ 

 ኣብ ስራሕ 

o ሰራሕተኛታትና ኣብ ምብቃዕ ምሓገዝኩ ሽግር  

 ምቅልላስ 

o ኣብ ማኮ ግደፉ ግደፉ ዝብል ነይሩኒ ናይኒ ብርሃነ ዘርኣይ፣ ብርሃነ ጌታቸው 

 ናይ ወልደስላሰ ጉዳይ 

o በለፅዩ 

o ፀገም ተኣርዩ ዝብል ነይሩኒ ኣብ ኮንቴክስት ኮይኑ ክረአ ኣለዎ ዝብል ኣለኒ 

 ኣይድዮሎግ ክከውን ይደሊ ነይሩ ናይ በረከት 

 ሽግር ዘይተርኣየ ክከውን ይክእል ዩ 

o ካልኩሌት ምግባር ጀሚረ  በለፅ ኣለኒ 

o ሸምጋላይ እዩ ነይሩ ውድብ ከይተመቃቀል ዝብል ኣለዎ 

 ብርሃነ ዘርኣይ ዘልአሎ 

 ብፍላይ ድሕሪ መስዋእቲ መለስ 

 በለፅዩ 

 ተወዲብካ ኣብ ምስራሕ 

o ቤፅ ቀዳማይ ሚኒስተር 

 ሕዚ’ውን ዝርጉፍዩ 

 ተወዲቡ ኣይሰርሕን 

 ሕዚ ከማክር ኣለዎ 

o እቲ መስሪያ ቤት ተበላሸወ እዩ 

 ንሕናውን ኣየአረናዮን 

 ሕዚ ዝብአሰ እዩ  ዝበዝሑ ሓደሽቲዮም 

 ተዳፊእካ ምካድ የድሊዩ 

o ኣብ ፌደራል ኣካላት 

o ፀቢብነት ኣይደምደምና 



 

 

 

 ዘይተቀበሎ 

o ፀቢብነት 

 ምስ ኣምሓራ ዶብ ጉዳይ  

 በረከት ፅሩይ ተጋዳላይ እዩ  ጉድለታት ግን ኣለዎ 

 ንቲፒኤልኤፍ ካብ ዝፈትዉ ሓደ እዩ 

 ከምኡ ኣይነበረካን  

 ትግራዋይ ብዝተኣሰረ ናባካ እዩ ዝድወል   ይጉዳእ ኣሎ  

 ናብ ፍትሒ ደህንነት እናደወልካ ትጥይቅ ኢካ 

o  

o ውድብ ምግምጋም ጌጋ እዩ ኢሉ ምስ ኣባይ  ደብረፅየን 

 ከይትጓነፅ ምድላይ 

 ምድምዳም 

o ሰራሕተኛታት ኣብ ምብቃዕ 

o ኣብ ዝተወሰነ ጉዳያት በለፅ ኣለኒ  

  

6 ኣባይ ፀሃየ  

 

 ምስ ስራሕን 

o ድሕሪ መስከረም 4ቴና ኦርጋናይዝድ ኮይንና ፎከስ ጌርካ ኣብ ምስራሕ ድክመት 

ኣለኒ 

o ኣባላት ምውዳብ ደንጊዩ  

 ኣብ ምቅልላስ ዝተርፈኒ ኣሎ 

o መለስ እናሃለወን ድሕሪኡን 

 ናይ ኣባላት በደላት ክፍታሕ ኣብ ምግባር ክቃለስ ነይሩኒ  

o ኣክቲቭሊ ምስታፍ ኣሎ 

o በፅሑፍ፣ ኮንሰለተሽን፣  

o ምቅልላስ ኣብ መድረክን ወፃኢን 

 ካብ 97 ጀሚሩ ዝተልዓለ ናይ ኣኣ 

 ክእከብ ኣይነበሮን እቲ ሽግር 

o ዓሚ ፅቡቅ ኢና ዝብል ብዙሕዩ ነይሩ ገሊኡ ድማ ፅልምትምት ዝብሎ 

 ነቲ ጉድለት ብሚዛን ኣብ ምቅማጥ ከምቲ ዝግባእ ኣይኮነን  

 ቅድም ኢልካ ምቅላስ ይግባእ ነይሩ 

 ናይ ህወሓት ኢህወዴግ ቤተር ምሰራሕና 

 ድሕሪ ተሃድሶ ድሓን ነይሩ ቀፂሉ ዝሒሉ 



 

 

 ክቃለስ ነይሩኒ 

 ናይ ይሳቅ ነጊሩኒ ነይሩ ላይትሊ እየ ኣልዒለ 

 ናይኒ ወልደስላሰ ምስ ፈለጥኩ ቅዋም ወሲደ 

 ፖለቲካዊ ህይወትና ትካላዊን ዘላቂን ብዝ ኮነ መንገዲ ኮንትሪቢዩት 

ምገበርኩ 

 ምዝንጋዕ ፓሲቭ ም ኳን ድሕሪኡ ድማ ፓርሻልየ ኮንትሪቢዩት ገይረ  

o ምሕጋዝውን ሪሰፕቲቭ ኩነታት ይሃሉ ኣይሃሉ ክሕግዝ ነይሩኒ 

o ፉል ኮንትሪብዩሽን ዘይምግባር ነይሩኒ 

 ብመፅናዕቲ ብሓሳብ  

o ጠንኪርካ ዘይምካድ ነይሩኒ 

 3 ንውድባት ከምቲ ዝግብኣና ንሕግዝዶ ኣለና ዝብል ኣለኒ 

o ካብ ስልጠናን ኣኼባን ወፃኢ  

o ብኢንፎርማል ኮንሳልተሽንውን ብዙሕ ኣይከድናን  

 ብናይ ውድብ እንተይተሓፀርካ ከይተሰከፍካ ምቅልላስ ኣይከድናዮን 

o  

o ንቀደም ናይ ባዕልና ነዕሪ ዝብል ኣለኒ 

o ጎን ጎኒ ዝግበር ክህሉ ይክእልዩ 

 ናትና ልምድታት ክነሕልፍ 

 ናታቶምውን ክንፈልጦም  

o ነናብ ሼልካ ምእታው ኣሎ 

 ከም ቀደምና ክንቀራረብ ይግባእ 

 ሕዚ ምስክካፍ ኣሎ 

 ነባራት ነልዕሎ ኔርና ስብሓት ኣዲሱ  ንጀምሮ ንብል ኢና 

 በቲ ፎርማል መንገዲ ንራከብ ዝብል ጥራሕ እኩል ኣይኮነን 

 ካልኦትና ሆሪዞንታሊ ክንራከብውን ኣለና 

o ናይ ዓሚ ገምጋም ይሕሽ 

o ምስ ኩሎም ኢንተርኣክሽን ኣለኒ ክንተሓጋገዝ ነይሩና ብኣይ 

 ባሌማ 

o እቲ ምትእክካብ ነይሩ ትክክል ድዩ 

 ኣባይ፣ ስዩም፣ ስብሓት 

 ኣባይ 

o ዓሚዩ  

o ፅቡቅ ኣለና ዝብል ብሰፊሑ ነይሩ ብኢህወዴግ፣ ህወሓት 

o ንሕና ኢና ኮንትሪብዩተርስ ናይቲ ሽግር ዝብል ነይሩና 

o ካሊእ ኣጀንዳውን ዘለና ከይመስል ናይ ኮንሰልተሽን እዩ ነይሩ ምትእክካብ ኣይነበረን 



 

 

o ኣብ ገጠር ካብንግምቶ ንላዕሊ ፅቡቅ ነይረን 

o ኣብ ከተማታት ንሕና ክሪቲካል ነይርና ኮነስትራክቲቭ ኔርና 

o ኣብ ሲሲ ፅቡቅ ምርድዳእ ኢና ፈጢርና 

 ከምዘለዎ ተቀቢልናዮ 

 

 ስብሓት ዓርሰ ነቐፌታ  

o ንመለስ ፓወር ሴንትራላይዝ ጌርካዮ  

 ሲሲ ትራንስሚሽን ቤልት ገይረዮ ኢሉ  

o ማኮ ይሰምዕዩ ነይሩምበር ኣይመርሕን ዘሎ 

o ሪል ጉባኤ ኣይነበርን  

 ሕለፍ ክሓልፍ ይበሃል  

 ሪፕለስመንት ኦፍ ሲሲ ብኔትዎርክ   

o ዝተክአ ብኡኡ ክቅፅል የብሉን 

o ዝነቀዘ ዝተበተነ ኣመራርሓ ኢና ኣረኪብና 

 ብዘለዎ ንውሰዶ 

 ኣብ ቀፃሊ ንርኣዮ 

  

 

7 ኢሳያስ 

 

 ህንፀት ልምዓት ሰራዊት ጉድለት አለኒ ኣብ ህንፀ 

 ኣብ ናይ ወልደስላሰ  

o ምስ ጌታቸው ተዘራሪብናሉ ቅዋመይ ነይሩ 

o ኣባሪሩዎ 

o መርገፅታት ቀይርካ ቀሪቡ ኣብ ማኮ ደስ ኣይብለኒን  

o ኣብ ምድረኻት ሲሲ ጉባኤ ዝለዓሉ ዝነብሩ ኣይተቓለስኩ 

 ኣብ ዞባ 

o ናይ ሳብ ሃፍቲ ውዳበ ሃይጃክ ገይሮሞ  

 ወልደስላሰ፣ ገብረዋህድ ልቀቁ ምስተብሃሉ ኣይተሓጎሱን ግን ኣይተቃለስኩን 

o ኣሰናዳዊ ኮይነ ገብረዋህድ ጉባኤ ተወኪሉ ኣይተቃለስኩን 

o ዳሕረዋይ ዞባ ናይ ወልደስላሴ ኣባርራ ይለዓል ኣብ ውሽጥና ኣይተቃለስናዮን 

o 1 በለፅ ነይሩኒ 

o 2ትካላዊ ኣሰራርሓ ምጥሓስ 

 ተካታቲልካ ኣብምስትክካል 

 ዞባ ኣይክእሎን ዝስራሕ ዝብል ነይሩኒ ግቡእ ቃልሲ ኣይገበርኩን ምስ ቤፅ 



 

 

o 3 ፀቢብነት 

 ግቡእ ቃልሲ ኣብ ምክያድ  

 ሓደግኡ ምንኣስ ነይሩ 

o 4 ናይ ፌደራል መድረክ ዝድለ ዋዒ ኣይፈጠርናን 

 Seriousness ዋሕዲ ነይሩዎ 

o 5 ገዛ  ኣብ ቀረባ ተካርዩ ኣሎ ንመሐከሚ ገንዘብ ንምርካ 

 ኣባይ ነብሶ 

o ናይ ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋዳላይ  

 ንደብረፅየን ውን ነጊረካ ነይሩ 

 ንኩሉ መፀውዒ ነይራ 

 ኣባይ ፀሃየ 

o ጎሊሁ ዝመፅእ ጉዳይ’ውን ኣይኣቱንን 

o ኣብ ኢሚግሬሽን ዝነበረ ሽግር ንምፍታሕ ተንቀሳቂሶምዮም 

 ኣኣ ኤርፖርት ምስጋና የለን 

 ኳሊቲ ናይቲ ሰብ ዝምደብ ኣራኣእያ፣ ሱፐርቪኝብን 

 ዘየዳግም ንፍትሓዮ ምባል ይጎድል 

o ለገሲና እንታይ ዩ እዚ ኩሉ ዓመት ንሕና ኢና መሪሕናዮ 

 እቲ ትካል ኣተሃናንፃና 

 ኤግዚት ስትራተጂ  

o ዞባ ኮሚቴ 

 ወይ ከምዝሰርሕ ኣይወደብናዮን  

 ተወዲቦም ሓሳብ ከቅርቡ ኣካይድኡ በዓል ቤት ዘይግበረሉ 

 ኣናእሽተይ ስራሕ ናይ በዓል መዋጮ ጥራሕ ክከውን ኣለዎ 

 ሱቅ ኢሎም ንምንታይ ይከዱ 

 ዘርኣይ 

o ናይ ሑመራ ናይ ውድብ ተገይሩ 

 ኢሳያስ 

o ገፅ ሰብ እናረአኩ ኣይከድን 

o ናይ ዞባ ውዳበ እኩል ፃዕሪ ኣይገበርኩን 

 መደምደምታ 

 

o ናይ ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋዳላይ  

 ኣብዩዝድ ይከውንዩ 

 ናይ ተጋደልቲ ተባሂሉ ብየካቲት 11 ተፀውዒ 

 ንደብረፅየን ውን ነጊረካ ነይሩ 



 

 

 ንኩሉ መፀውዒ ነይራ  ጉድለትዩ  

 

 1 ዘይምቅላስ   በለፅ ነይሩኒ 

o ወልደስላሰ፣ ገብረዋህድ ልቀቁ ምስተብሃሉ ኣይተሓጎሱን ግን ኣይተቃለስኩን 

o ኣሰናዳዊ ኮይነ ገብረዋህድ ጉባኤ ተወኪሉ ኣይተቃለስኩን 

o  

o ዳሕረዋይ ዞባ ናይ ወልደስላሴ ኣባርራ ይለዓል ኣብ ውሽጥና ኣይተቃለስናዮን 

 2ትካላዊ ኣሰራርሓ ምጥሓስ 

 ተካታቲልካ ኣብምስትክካል 

 ዞባ ኣይክእሎን ዝስራሕ ዝብል ነይሩኒ ግቡእ ቃልሲ ኣይገበርኩን ምስ ቤፅ 

 ምደባታት ናይ አሰራርሓ ፀገም ነይሩ 

 3 ፀቢብነት 

 ግቡእ ቃልሲ ኣብ ምክያድ  

 ሓደግኡ ምንኣስ ነይሩ 

 4ናይ ፌደራል መድረክ ዝድለ ዋዒ ኣይፈጠርናን 

 Seriousness ዋሕዲ ነይሩዎ 

 5 ገዛ  ኣብ ቀረባ ተካርዩ ኣሎ 

o ዕዳ ዘይብሉ እንትኾይኑ  እተዎ 

o ለገሲና እንታይ ዩ እዚ ኩሉ ዓመት ንሕና ኢና መሪሕናዮ 

 እቲ ትካል ኣተሃናንፃና 

 ኤግዚት ስትራተጂ  

o ዞባ ኮሚቴ 

 ተወዲቦም ሓሳብ ከቅርቡ ኣካይድኡ በዓል ቤት ዘይግበረሉ 

o  

 

8 ተወልደ  ገብረፃድቃን 

 

 ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት 

 

 ትልሚ 

o ተዘርዚሩ በብዝምልከቶ ኣካል ምውፅኡ ኣብ ምርግጋፅ 

 ናብ ታሕቲ ኣብ ምውራድ 

 ደቀቅትን ኣናእሽተይን   

 ድጋፍን ክትትልን 

o ክፍለ ከተማ ኣብ ምድጋፍ 



 

 

 ኮር ዝፈሊ 

 ናይ ኣመራርሓ ፀገም ዝርኢ 

 ሰራዊት ንዘይምፍጣር ምክንያትዩ 

o ምሩፅ ልምዲ ክልለን ክሰፍሕን ኣብ ምግባር  

 ሽግር ሰናይ ምምሕዳር  

o ቁልጡፍ ውሳነ ኣብ ምሃብ ዝረአ ጉድለት ቃልሲ ክውላዕ ኣብ ምግባር 

 ምስ ክራይ ኣካብነት ቃልሲ ኣታኣሳሲርካ ኣብ ምውሳድ 

 መቃለሲ ኣብ ምግባር 

 ዓቅሚ ኣብ ምዕባይ ሽግር ኣለኒ 

  

 ኣባይ ፀሃየ 

o ካቢኔ፣ ክፍለ ከተማ ኣይውስኑ 

 ሱፐርቪዝን ኣብ ምክያድ 

 ኣብ ምንታይ ኣትኩሩ ይሰርሕ 

 ኣብ ካቢኔ 

 ክፍለ ከተማ 

 ፎከስን ፅርየትን ብዝምልከት 

 ፕራዮሪቲ ኣብ ምንፃር 

 ናይ ኢህወዴግ መሓውር ሒዝካ 

 ደቂ ኣኣ ክመፁ ኣብ ምውሳድ 

o ብዓቅሚን ልምዲን ዝሓሽካ ስለዝኮንካ 

 ተወልደ 

o ናይ ኣታክልቲ ኣየልዕሎን ኔሩ ኣብ ግልፂ መድረክ 

 ንኡኡ ኣብ ምሕጋዝ ጉድለት የለን 

 ምደባ ነፃ ሕክምና ክረክብ ዝክእለሉ ንሪአሉ ኔርና 

 ደቡብ ኣፍሪካ ሰዲድናዮ ብካቢኔ ወሲንና 

o ንኡኡ እናማከርካ ዩ ምደባ ዝግበረሉ ዝነበረ 

o ሕማምካ ስልጣን ድዩ ወይስ ባዮሎጂካል ኢለዮ 

o ሰልፍ ሴንተርድ ኢካ ናይ ቅንዕና ሽግር ኣለካ ኢልናዮ 

o መጀመሪያምበር ድሓር ተቓሊስናዮ ኢና  

 ክራይ ኣካብነት እኩል ቃልሲ ኣይተገበረን 

o ናይ መርካቶ ሽግር ዘለዎዩ 

o ሰራዊት ሃኒፅካዩ ዝስራሕ 

o ውዳበታት ማእከል ክገብራሉ 

 ውዳበታት ክልቲኡ ኣሎ 



 

 

o ድሓን ኣለና፣ ፀልማት  ክልቲኡ ጌጋ እዩ 

 ንክልቲኡ ንቃለሶ 

o ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሽግር ኣሎ 

o ማእከል ሽግር ናይ ኣመራርሓዩ 

o ናይ ሰብ ሃፍቲ ምትሕውሳስ ክሪቲካሊ ክግምገም ትምህርቲ ክውሰደሉ ክገብር ኔይሩኒ 

 ናይ ፀረ ሙስና መድረኽ ደንጒዩ እዩ ክደፍእ ነይሩኒ 

 ናብ ህዝቢ መፅዮም ዘይፈልጡ ኣለዉ ኣይተኸታተልኩን  

  

 

 መደምደምታ 

 እቲ ዋና ትካላዊ ዓቕሚ ምፍጣር ዝነበረ ክፍተት እዩ 

o ደቂ ኣዲስ ኣበባ ምፍጣር   

 ድጋፍን ክትትልን 

o ክፍለ ከተማ ኣብ ምድጋፍ 

 ኮር ዝፈሊ 

 ናይ ኣመራርሓ ፀገም ዝርኢ 

 ሰራዊት ንዘይምፍጣር ምክንያትዩ 

 ትልሚ 

o ተዘርዚሩ በብዝምልከቶ ኣካል ምውፅኡ ኣብ ምርግጋፅ 

 ናብ ታሕቲ ኣብ ምውራድ 

 ደቀቅትን ኣናእሽተይን   

 ካቢኔ፣ ክፍለ ከተማ ኣይውስኑ 

o ፎከስን ፅርየትን ብዝምልከት 

 ፕራዮሪቲ ኣብ ምንፃር 

 ደቂ ኣኣ ክመፁ ኣብ ምውሳድ 

 ሽግር ሰናይ ምምሕዳር፣ክራይ ኣካብነት  

o ውዳበታት ቁልጡፍ ውሳነ ኣብ ምሃብ ዝረአ ጉድለት ቃልሲ ክውላዕ ኣብ ምግባር 

 መቃለሲ ኣብ ምግባር 

o  

o ብዓቅምካ ኣብ ምሕጋዝ 

o ናይ ፀረ ሙስና መድረክ ናይ ሓባር መድረክ ክፍጠር ኣይተክኣለን 

 9 ኬዝ ኣለዋ 

 ብካቢኔ ዝተወሰኑ ኣለዉ 

o ፀረ ሙስና ስጉምቲ እንተተወሲዱ ናይ ቤቶች 

o ኣብ ተመረፁሉ ኣፒር ዘይገብሩ ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ 



 

 

 ናይ ኣታክልቲ ምደባ  በቲ መፃረይ ኮሚቴ ዝተደምደመ ምውሳዱ 

o ሓደ ምደባ ምግባር’ምበር በብግዚኡ ምደባ ምሕታት ግቡእ ኣይኮነን 

  

 

o  

o  

   

9 ተወልደ በርሀ 

 

o ዋና ስራሕ ናይ ኢህወዴግ  

o ክትትልን ድጋፍን ገምጋማዊ ስልጠና ኣቢልካ ምህናፅ  ገጠር 

o ፌደራል ዞባ 

o ፊልድ የብዝሕየ ኣይርከብን 

o ብሱል ገምጋም ኣብ ምክያድ ሕፅረት ኣሎ 

o እዙይ ዝበሃል ምምሕያሽ የለን 

 ሰጢምካ ምካድ ሸለል ምባል ኣሎ 

o ዞባ ህወሓት 

o ለውጢ ዘምፅእ ፖለቲካል ስራሕ ኣይንሰርሕን 

 ክትትል ኣባላት  

o ናይ ወፃኢ ጉዳይ ምንም ክንገብሮ ኣይንክእልን ንብል ኔርና ኢና 

o ክልላትውን ብዙሕ ኣባል ኣሎ 

o ክሳብ መጨረሻ ደፊእና ኣወዳድብኡ ክዕረ ኣብ ምግባር ኣይወሰድናዮን 

o ዘይንፈልጦ ምደባታት ክፍተሽ ኣብ ምግባ 

o ምስ ኣሓት ውድባት ዘሎ ዝምድና 

o ንፀቢብነት ኣቃሊልካ ምርኣይ ኣለኒ 

o ምስ ሰብ ሃፍቲ 

o ፈላሊኻ ኣይንከታተሎን ኔርና ብዝግባእ 

o ናይ ወልደስላሰ 

o ኣብ ትሕቴና ዘይነበረ ክነባርር ንክእል ዲና ዝብል ሕዚ ውን ኣለኒ 

o ኣባይ ነብሶ 

o ናይ ወልደስላሰ በለፅዩ 

o ክሳብ ዝእሰር ቤፅ ህወሓት ስጉምቲ ኣይወሰደን 

o ናይ ሰብ ሃፍቲ ናይ ኣሰላልፋ ምትሕውዋስ ኣላ  

o ኣብ ምቅላስ ሽግር ነይሩካ ንብርሃነ፣ ወልደስላሰ 

o ሞንጆርኖ 



 

 

o ኣብዚ ምፅራይ ዲፈንድ ናይ ምግባር ነይሩዎ 

 ናይ ገብረዋህድ ኣይፈልጥን ኢሉ 

 ብርሃነ ምስ ኣልዐለሉ እወ ኢሉ 

o ኣብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ርኢቶ 

 

o ተወልደ 

o ኣብ ምቅልላስ ፀገም ኣለኒ 

o ኣብ ምፅራይ ናይ ገብረዋህድ ደስ ዘይበለኒ ነይሩ 

 ኣብ ሶማል እናሃለኩ ተልዓለ ነይሩ 

 ሃናፂ ኣይነበረን ምጥቃን ነይሩ ኢለ እየ 

o ድክመት ጥራሕ ድዩ ክረአ ዝብል መንፈስ ኔሩኒ 

o ምስ ሬድዋን ከይተገማገምና ኢና ተፈላሊና 

o ናይ ቃልሲ ምልስላስ ክወስዶ እየ  ኣብ ስብ ሃፍቲ  ወልደስላሰ 

o  

o መደምደምታ 

o ኣብ ምቅልላስ ሽግር ነይሩኒ 

 ቤፅ ኢህወዴግ ኣብ እዋን ሬድዋንውን 

o ናይ ገብረዋህድ ጉባኤ ምስታፍ ዘይምግምጋም 

 ጉድለታት ኣብ ምርኣይ  

o ሰብ ሃፍቲ ምትሕውሳስ  

 ፀቢብነት 

o ንባዕልካ ማእከል ምግባር ዩ 

o በለፅዩ 

 ገዛእቲ መግለፂት ትብል ኣይቅበላን  

   

10 ሮማን 

 

o ኣብ ስራሕ ክትትልን ድጋፍን 

o ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ክትትልን ድጋፍን ክፍተት ነይሩኒ  

 ፍድባክ ብዝግባእ ኣይረኸቡን 

  

o ናይ ኣሰራርሓ ኣፀዳድቃ ሽግር  

 ምክንያት  ተቃላሊስካ ሰጢምካ ዘይምፍታሕ 

 ምፅባይ  ንኣፈጉባኤ 

o ናይ ቁፅፅርን ክትትልን ዘርፍ ድጋፍ ኣይሃብኩን 



 

 

o ክራይ ኣካብነት 

o ኣብ ትልሚ ሓፈሻዊነት ይብዝሖ  

o ኣብ ዞባ መገማገሚ ኣይገበርናዮን 

o ኣብ ኣባላት ቃልሲ ቀፃላይ ኣብ ምግባር 

o ናብ ስልጠናታት ዝኸዱ ኣብ ምክትታል  

o በለፅ ዩ 

o ናይ ገዛ 

o ኣለኒ ኣይኣተናን 

o ዕዳና ወዲዕና ኢና  

 መደጎሚና ስለዝኾነ  ንጡረታ ክሕግዝ 

o ድሕሪ መለስ ኣመራርሓ ደኺሙ እዩ ዝብል ኣብ ደገ ዝስማዕ ናይ ምክልኻል ዝንባለ ነይሩኒ  

o ብዝመፀ ለውጢ ምዕጋብ ነይሩኒ  

o ኣብ ውድብ ሓደግኡን ሽግሩን ሕዚ ተረዲአ 

o ሕዚ ከምኡ ኢልና ምኻድና ሕጉስ እየ 

o ዞባ 

o ምደባታት  ጭቡጥ ቃልሲ ኣይገበርኩን  

o ናይ ወልደስላሰ ኣይምልከተናን ኢልና ውን ኣይገደፍናዮን 

o ውድብ ይርኣዮ ምባል ኔሩ 

o ዘይምቁራፅ ነይሩኒ 

o ኣባይ ነብሶ 

o ናይ ፓርላማ ኣባላት ኣራኣእያ ኣብ ምስራሕ ክተጠናክራ ኣለዋ 

o ሮማን 

o ቁፅፅር ኣይነበረን 

o ተሪርካ ቅዋም ዘይምውሳድ 

 

11 ባሌማ 

 

o ስራሕ  ምስ ህንፀት ሰራዊት 

o ናይ ህዝቢ ክንፊ ናብቲ ዝድለ ኣይበፅሐን 

o ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ዝተመጣጠነ ኣራኣእያ ኣይበፅሐን 

o ውድብ 

o ንምጥንኻር ብዙሕ ክስራሕ ኣለዎ  

 ኣባል ኣራኣእያ ኣብ ምህናፅ ሕፅረት ኣለዎ 

o ኣብ ምቅልላስ ሕፅረት ኣለኒ 

o ኣብ ኩሉ  



 

 

o ዘረባ መብዝሒ እናበልካ ምግዳፍ ኣሎ 

o ኣባይ ነብሶ 

o ዘይምቅልላስ ብክብደታ ክትወስዳ ኣለካ 

 ዝለዓሉ ሕላፍ ዘላፍ ውን ብእዋኑ ምቅላሱ ይግባእ 

o ሲርየስ ናይ ዘይምቅላስ ሽግር እንተትወስዳ 

o ስብሓት 

o ኢንዲፐንደንት ዘይኮነሉ ጊዜ ኣሎ 2 ጊዜ ዝከውን 

 ናይ መለስ ገምጋም ከይድና  

 ናይ ስብሓት ፖለቲካል ኮሚትመንት ምስበለ  

 ንሱውን ዕፅፊ ጌሩዋ  ብሓደ እናሰራሕና 

 በለፅዩ 

 ኣንፕሪንሲፕሊድ ዝምድና ኔሩ ሕዚ እቲ ሰብ የለን 

o ምስ ነጋዶ ዘለዎ ረክቢ ተጋዳላይዩ ዘብል ኣይትረክብን 

 ዋላ ኣብዚ ናይ ሕዚ ናይ ውድብ መዋጮ ወረ ኔሩ ኣብ ሃንድሊንግ 

o ኣብ ናይ ማኮ ገምጋም ሕመቅ ኣሎ ዝብል መሪሩዎ ነይሩ 

 ኣብ ትሕዝቶ ከትኩር ኔሩዎ 

o ኣብ ባዕሉ ዘለዎ ኣራኣእያ ካብ መንነቱ ንላዕሊ ፖለቲካል ይርኢ ኣነነት 

 ኣብ ስርሑ ፅቡቅ ኣይሪኡዎን ወረዩ 

o ባሌማ 

o ዝልገመሉ የብለይን 

 ካብኡ ንላዕሊ ክትሰርሕ ኣለካ ፅቡቅ 

 ንትግራይ ሓደ ሓደ ፔፐራት ይሕግዝየ 

 ናብ ኣነነት ዝከይድ የብለይን 

o ሕመቅ እናረአኩ ሱቅ ኣይብልን 

 ይዛረብየ 

o ምሽምጋል ናብኡ ዝወርድ ኣይኮንኩን 

o ርክባት ፀገማትዶ ይፈጥር እናበልኩ ዝገድፎ ክህሉ ይክእልየ 

o ስብሓት ኤፈርት እናሃለኩ እንተምፀልካ ኣይትሰምዕን 

 ኣብ ምብራቅ ዳርጋ ዎርሽፕ ነይሩኒ 

 ድሓን ክሰርሕ ይደሊ ኔረ 

 መለስ ትርጉም ይህቦ ኔሩ የስ ኢለ 360 ምግልባጥ ኣይኮነን 

 ክወፅእ እንተለኩ ሓበሬታ ሃበኒ ኢለዮ 

 ኦርጋናይዝድ ዲካ ወዘተ ኢሉ 

 መለስ ይልእከካዶ ኔሩ ኢሉኒ ኮርየ ተፈላሊና 

o ነጋዶ እዚ ዝበሃል ሽግር የለን 



 

 

o ናይ ባዕለይ ዝመስለኒ ተዛሪበየ 

 ከማና ዘይኮንካ ኣይበሃልን 

 ሕመቅ ብልክዑ ንቃለስ ክጋነን የብሉን 

o ውድብ ኣብዝመደበኒ እየ ዝሰርሕ  

 ኣብዚ ግበሩኒ ኣይብልን   

o ነጋቲቭ ዝዛረብ ነጋዳይ ኣይፈልጥን ክሳብዚ እዋን 

o ገዛ ኣለኒ 

 ሕዚውን ዕዳ ኣለኒ 

 3 ቆልዑ ደገ የምህርየ ናይ መደቀሲን ምግቢን ይከፍልዩ 

 

ምድምዳም 

o ኢንፎርመሽን 

o ይሕግዝዩ 

o  

o ተበግሶውን ይወስድ 

 

o ኣብ ምቅልላስ ሕፅረት ኣለኒ ዝዓበየ ፀገሙ  

o ዝሰርሐሉ ዘሎ ሴክተር ሪፎርም ገና እዩ 

o ዘረባ መብዝሒ እናበልካ ምግዳፍ ኣሎ 

 ርክብ ከይበላሾ 

 በለፅ እዩ 

o ምስ ነጋዶ ዘለዎ ረክቢ ተጋዳላይዩ ዘብል ኣይትረክብን 

 ዋላ ኣብዚ ናይ ሕዚ ናይ ውድብ መዋጮ ወረ ኔሩ ኣብ ሃንድሊንግ 

o ምስ ሰብ ሃፍቲ ዝነበረ ምትሕውዋስ  ዘይምቅልላስ ጥቅልል ኢላ 

 

o ኤክስፔክተሽነይ ካብኡ ንላዕሊ ዩ 

 ክኮዶ ዘለዎ ርሕቀት ከይዱ ድዩ 

 

12 ሞንጆርኖ 

o ምድብ ስራሕና 

o ክትትልን ድጋፍን 

 ናይ ህዝቢ ክንፊ ውዳበታት ኣብ ምእታው ካብ ዓሚ ይሓይሽ ግን እንዳደገፍካ 

እንዳገምገምካ ምኻድ ሕፅረት ኣለኒ 

 ኣኼባታት ናይ ኣባላት ኣተሓሳስባ ብዝልውጥ ኣብ ምውሳድ ሽግር ነይሩኒ 

 ናይ ህንፀት ፀገምዩ 



 

 

 ኣብ ውዳበ ኣተሓሳስባ ብዝልውጥ መንገዲ ኣብ ምኻድ 

o ምቅልላስ 

 ዝተሰምዐኒ ኩሉ ይዛረብ ማለት ግን ኣይኮነን 

 ወይ ለውጢ ኣይመፅን 

 ሰማዒ ኣይህሉን ምባል 

 ኩሉ ዳሕዲሕካ ምካድ የለን 

 ሲንየር ማኮ ደፊኦም ዘይከዱ ምካኖም ስለዝርኢ ንድሕሪት ይብል 

 ማኮ ኣቅሪበ ኔረ ኣብ ሰብ ተቀባልነት ኣይረከበን 

 በለፅዩ 

o ፀቢብነት 

 ከም ዓብይ ፀገምና ኣብ ውድብ ኣይወስድን ኔረ 

 ከም ክፍተሽ ዘለዎ ኣይወስድን 

 ኣብ ካልኦት ውድባት ምትኳር ዝበዓሰ ነይሩኒ 

o  

o ናይ ትካል ኩነታት ምስ ካልኦት ኣካላት ኮይንካ ክረአ ኣለዎ 

o  

o ኢሳያስ 

 ሰናይ ምምሕዳር ተቃሊሰ ምባል ቦርድ  

 እናተጓተተ ዝከደ ኣሎ ምስኒ ሶፍያን 

 

13 ዶር ኣብርሃም 

o ትካል  

o ከምቲ ኣብ ምድላው ዝከድናዮ 4ቴና ኣብ ምፍፃም ኣይከድናን 

 ምብትታን ነይሩ 

o ድጋፍን ክትትልን ድክመት ነይሩኒ 

 መሊአ ኣይሰራሕኩን ኣብዚ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ምትእክካብ 

o ውዳበ ቲፒኤል ኤፍ ኣይሓገዝኩን ለውጢ የብለይን 

o ሞንጆርኖ 

o ኣብ ምቅልላስ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ኣብ ምሃብ ምስ ሶፍያን 

 ከመይ ነቲ ትካል ትመርሑዎ 

o ኣብርሃም 

o ምቅልላስ ዝምልከት ከም ሲርየስ እየ ዝወስዳ 

 ኣብ ምትግባር 

 ብዙሕ ዝፈልጦ ስለዘይነበረ ምስማዕ ይሕሽ ስለዝበልኩ   

o መደምደምታ 



 

 

o ምቅልላስ ከም ሲርየስ ምውሳድ ፅቡቅዩ 

o  

o ግን እታ ቀንዲ ሽግር  

 ከም ፖለቲካዊ መራሒ ዘይምንቅስቃስዩ 

 ትካል ምህናፅ 

 ውዳበታት 

 ክተንብብ 

 ንሕናውን ክንሕግዝ ኣለና 

o ምሁራት ውዳበ ናብ ጭቡጥ ስራሕ ኣብ ምእታው ሕፅረት ኣሎ 

o ክልላት ምሕጋዝ ኣብ ታክስ ዝደኸመ እዩ 

 ፕላን ዝብዓሰ እዩ ሕዚ ኣርሱ ክኢሉ ኣሎ 

14 ነጋ 

 

o ፖለቲካዊ ዓቅምኻ ኣብ ምዕባይ ገና ሽግር ኣለኒ 

o ኣካዳሚያዊ ዓቅሚ’ውን ገና እየ  

o ናይ ምርምራት ዝካየደሉ ስለዝኾነ 

o ምቅልላስ 

o ኣብ ናይ ሓባር መድረካት ኣክቲቭ ዘይምኻን 

 ተራካ ኣናኢስካ ምርኣይ 

o ኣብታ ስራሕካ እንተኣቲካ ንካሊእ ዘይምርኣይ 

o በለፅዩ 

 

o መደምደምታ 

o ኣብ ምቅልላስ ዘለካ ሕፅረት ያ እታ ዓባይ ሽግር 

 ብዘለካ  

o ዓቕሚኻ ኣብ ምዕባ 

 

15 ደብረፅየን 

ፈፀምቲ ዓቕምታት ብምብቃዕ ውፅኢት ኣብ ምምዝጋብ፣ 

 ድጋፍን ክትትልን 

o ዞባ ፖለቲካዊ ስራሕ ነዕርዮ ኢልና ኣይከድናዮን  

o ፅርየት መሓውርና ገና እዩ ነዚ ብዝድለ ፍጥነትን ውፅኢታዊነትን ዘይምውሳድ 

 ከምቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ኢህወዴግ መድረክ ክህሉ ኣብ ምግባር  ደንጊዩ 

 ኣብ ኣባላት ጥራሕ ገምጋም ምሕፃሩ ሙሉእ ኣይነበረን  



 

 

 መምርሒ ክስተኻኸል ዘይምግባ  

 ትካላዊ ኣሰራርሓ ክክበር ኣብ ምግባር 

o ክፍሊት ኣባላት ናብ ኢህወዴግ 

 ቅድም ክብል ዝራኣዩ ዝነበሩ ቅሬታታት ክፍታሕ ኣብ ምግባር 

o ዝምድና ኣመራርሓ ክዕረ ኣብ ምሕጋዝ  ስምዒታት ኣሎ 

o ኣብ ዞባ 

 ክፃረዩ ዝግብኦም ጥርዓናት ቀልጢፎም ክውድኡ ኣብ ምግባር ብቁዕን ውፅኢታዊን 

ድጋፍ ዘይምሃብ 

o ገለ ኣባላት ዘልዕልዎም ቅሬታታት ተከታቲልካ ብእዋኑ ክፍትሑ ኣብ ምግባር  

 ዘይምቅልላስ እዩ 

 ዋና ዝምልከቶ ኣካል ክሪኦ እዩ ዝብል ግቡእ ትኹረት ዘይምሃብ  

  

 ናይ ገብረዋህድ ውክልና ክትግምገም ነይሩዋ 

o ወዲቁ ግን ብሰብ ሃፍቲ ምውካሉ 

 

 ነፀብራቅ ፀቢብነትዩ 

o ቅድም ክብል ኣብ ኣኣ ናይ ተጋሩ ሰብ ሓፍቲ ውድባታትን ምንቅስቓስን 

ኣመራርሓና ጅምላዊ ምንባሩ ድ ልምዓታዊን ክራይ ኣካብን ብዝፈሊ ኣግባብ 

ክምራሕ ዘይምግባር ከም ፈታዊ ምውሳ 

o  

o ቴሌ 

 ዓቅሚ ኣብ ምህናፅ ይቀሪ እዩ። 

 ብፍላይ ማእከላይ ኣመራርሓ 

 መብራሕቲ ሓይሊ 

o ሰራሕተኛ ብኳሊቲ ሰርክል ወዲብካ ኣብ ምውሳድ ጠንካራ ኣይኮነን 

o እታወታት ኣብ ምቅራብ ምምሕያሽ ኣሎ ግን ናብቲ ዝድለ ደረጃ አይበፅሐን 

o ኮምዩኒኬሽን 

o ምደባ ዘርኣይን  ብርሃነ  

o እንተይተገማገሙ  ክትቅበል ኔሩካድዩ 

o ንእገለ ስለዝበለ 

o ኣባይ ነብሶ 

o ግልጺን ዝርዝርንዩ ፅቡቅዩ 

o ኣብ ኢህአዴግ  ቅድሚ ዘርኣይ ምልዓሉ ይውረ ነይሩ ብርሃነ ክምደብዩ እናተብሃለ 



 

 

 ትካላዊ ኣካይደ  ተገምጊሙዩ ክለዓል ዘለዎ 

o  

o ናይ ዛይድ ኣላዕላ ሽግር ነይሩዎ ዝብል  

መጠቃለሊ ርኢቶ 

o ስብሓት 

o እዚ ገምጋም ኢንከረንጂንግ ዩ 

 ዘቃልስዩ እዚ ገምጋም 

 መደብ ጥራሕዩ ዝግምገም ነይሩ 

o መሊኡ ናይ ህዝቢ ክከውን 

o ኣሰላልፋና ሙሉእ ድዩ  

o ፖለቲካዊ ምብስባስ 

o ዘይምቅልላስ ኣሎ ኢልና 

o ፎር ሹር ናብ ፀላኢ ይቐርብ    

o ኣባይ ነብሶ 

o ብውድብን ብውልቀን ይረአ 

o ናብ ላዕለዋይ ካድረ ምውራድ  

o እዛ ከምዚኣ ውዳበ በብ3 ወርሒ ንራከበሉ 

o ምትራፍ እንተሃልዮ ሽግርዩ  ኣባይ ፀሃየ ሎሚ ተሪፉ ካልኦትውነ ይሳተፉ 

o ዘርኣይ 

o ፓንዶራ ቦክስ ከይክፈት ከይንበላላዕ ዝብል ነይሩ እዩ 

o እዚ መድረክ ብዓወት ተዛዚሙ 

 ፕሪንሲፕሊድ ዴሞክራት ኣካይዳ ነይሩ 

o በለፅን ጸረ ዴሞክራሲን ሕዚውን ስለዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና 

16 ደሰታ  

17 መንግስተኣብ 

 በቀፃሊ ዝስራሕ 

o  

  

o   
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