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ካብ መኣዲ ውድድር መሽኪት/ካልኣይ ክፋል/
/ብፀጋይ ሓድሽ ኣባል ኣመራርሓ ቦርድ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ መቐለ /
07-01-15
ኣብ ቀዳማይ ክፋል ፅሑፈይ ኣብ 1996 ዓ.ም ብዉሑዳት ዉፉያት ከየንቲ ዝተጣየሸ ማሕበር
ከየንቲ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 11 ዓመታት ጉዕዝኡ መስራቲ ሓዊሱ ኣርባዕተ ጉባኤታት ብምክያድ
ኣርባዕተ ጊዜ ኣመራርሓ ቦርድ ከምዝመረፀ፣ ኣዐርዩ ተጠናኺሩ ዝወፀሉ ኣብ 1998 ዓ.ም ምዃኑ፣
ካብዚ ንደሓር ዓበይቲ ስራሕቲ ኪነ-ጥበብ ምዕማሙ ገሊፀ፡፡ ኣብ

ናይ ሎሚ ፅሑፈይ ብዋናነት

ኣብ መልክዕን ኣፈፃፅማን እቲ መድረኽ ሽልማትን እወንትኡን ሕፅረታቱን፣ደገፍ መንግስትን
መዳርግትን ፣እቲ ማሕበር ሕዚ ካብ ዘለዎ ናብ ዝሕሸ ብርኪ ክሰጋገር ክተኣታትዎም ዝግባእ
ነጥብታትን ከተኩር እየ፡፡
ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 11 ዓመታት ክልተ ጊዜ ዉድድር መሽኪት/መድረኽ
ሽልማት ኪነ-ጥበባት ትግራይ/ ኣካይዱ፡፡ ቀዳማይ ዙር ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2001 ዓ.ም ድሕሪ
ሽዱሽተ ዓመት ሎሚ ዓመት ካልኣይ ዙር ዉድድር መሽኪት ወጊኑ፡፡ ኣብ ቀዳማይ ዙር 68 ኣብ
ካልኣይ ዙር 70 ኣብ ኪነ-ጥበብ ዝነጥፉ ክኢላታትን ንኪነ-ጥበብ ዝሕግዙ ኣካላትን ኣካቲቱ
ሸሊሙ፡፡ ኣብ ሞንጎ ካብ 2003 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ጊዜ ኣወዳዲሩ

23 ውፅኢታት ኪነ-ጥበብ

ተሓቲሞም ናብ ተደረስቲ ክበፅሑ ምትብብዑ ኣብ ግምት ይእቶ፡፡
ካልኣይ ዙር ዉድድር መሽኪት ካብ’ቲ ቀዳማይ ተወሰኽቲ ዘፈራት ኪነ-ጥበብ ብምሽላም፣ትካላዊ
ኣሰራር ስርዓት ዳይነት ብምትእትታው፣ ኣብ መዛዘሚ ብቴክኖሎጂ ዝተሰነየ ብብርኪ ዓለም
ይሳለጡ ናብ ዘለው ዉድድራት ኪነ-ጥበብ / AWARD / ዝፅጋዕ ስነ-ስርዓት ሽልማት ብምክያድ
ዝተዛዘመን ብዓይነቱ ዝተፈለየን እዩ፡፡ ንኣብነት ኣብ

ቀዳማይ ዙር ዉድድር መሽኪት ኣብ

መፃሕፍቲ ጥራሕ እኳ ወሲድና መፅሓፍቲ ታሪኽን ንህፃናት ኣመልኪቶም ዝተፅሓፉ መፅሓፍቲ
ተፈልዮም ኣይተወዳደሩን፣ ሎሚ ዓመት ተፈልዮም ክወዳደሩ ተገይሩ፣ኣብ ውድድር ቀዳማይ ዙር
መሽኪት ዝተፈላለዩ ዘፈራት ኪነ-ጥበብ ዝዳንዩ ዳያኑ ብኣባላት ቦርድ እዮም ተመሪፆም፡፡ መመዘኒ
ሮቕሓታት ኣውፂኦም ስራሕቲ ዳይነት ምክያድ ምስጀመሩ እውን ብኣባላት ቦርድ ክትትል
ይግበረሎም ነይሩ፡፡ ሎሚ ዓመት ከምኡ ኣይነበረን፡፡ ብፍላይ ኣብ ከይዲ ስርዓት ዳይነት
ዝተመሓየሸ ኣካይዳ ምንባሩ ክገልፅ፡፡
ኣባላት ቦርድ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ካልኣይ ዙር መድረኽ ሽልማት ኪነ-ጥበብ ንምክያድ
ምስተለምና ንጉዳይ ዳይነት ኣልዒልና መዓልታት ዝወሰደ ነዊሕን ዓሚዩቕን ክትዕ ኣካይድና፡፡
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ነጥብታት መካትዒና ዳያኑ ከምቲ ኣብ 2001 ዓ.ም ዝተኻየደ ብውልቀዶ ይመረፁ ወይስ ትካላዊ
ብዝኾነ መስርሕ ንኺድ ዝብል እዩ፡፡ ኣብ ክልቲኡ ኣማራፂታት ዘሎ ምዕቡልን ድኹምን ጎኒ
ኣዒልና ርሱን ክትዕን ዘተን ኣካይድና፡፡

መዛዘሚና ብድምፂ ምውሳን ኮይኑ ስራሕ ዳይነት

ትካላዊ ኣሰራርሓ ሒዙ ይፈፀም ዝብል ዓብለላሊ ድምፂ ወሲዱ፡፡ ስራሕ ዳይነት ትካላዊ መስርሕ
ሓልዩ ከካይዶ ድማ ንመቐለ ዩኒቨርስቲ መሪፅና፡፡ እዚ ሓሳብ እዚ ሒዝና ናብ ዩኒቨርስቲ መቐለ
ከይድና ፕረሲደንት ዶ.ር ክንደያ ገ/ሂወት ሓንጎፋይ ኢሎም ተቐቢሎሙና፡፡ ብዙሕ ኣየመላለሱናን
ከካብ ዝምልከቶም ክፋላተ ትምህርቲ እቲ ዩኒቨርስቲ ዝዳንዩ መምህራን ኣዋፂኦም ኣተሓባባሪ
ሰይሞም ኣፍሊጦሙና፡፡
ብወገን ማሕበርና ኣብ ውድድር መሽኪት 2007 ዓ.ም ንውድድር ዝቐረቡ ዘፈራት ኪነ-ጥበብ
እንታይ እንታይ ምዃኖም ንዳያኑ መብርሂ ቐሪቡ፡፡ መብርሂ ዝተውሃቦም ዳያኑ ኣቐዲሞም
ዝሰርሕዎ ነቶም ኣብ ውድድር ዝካተቱ ዘፈራት ኪነ-ጥበብ ንምድናይ ዝሕግዝ ዝርዝር ሮቕሓታት
ዘካተተ ማንዋል ሽልማት ምስንዳእ እዩ፡፡ ዳያኑ ኣብ ሓፂር ፈፂሞምዎ፡፡ እዚ ዝኸዉን ዘሎ
ቅድሚ እቶም ብተወዳደርቲ ከየንቲ ንውድድር ናብ ቤት ፅሕፈት ከየንቲ ትግራይ ዝኣተዉ
ስራሕቲ ኪነ-ጥበብ ናብ ኢዶም ምብፅሖም እዩ፡፡ ኣብዚ ክትኮረሉ ዝግባእ ኣመራርሓ ቦርድ
ማሕበር ከየንቲ ትግራይ መቐለ ዩኒቨርስቲ ንዳይነት ምስ ዘቖሞም ክኢላታት ዘድልዮም ሓበሬታ
ካብ ምሃብ ሰጊሩ ዝኾነ ይኹን ቀጥታውን ግዳማውን ርክብ ዘይነበሮ ምዃኑ እዩ፡፡ ኣብ መወዳእታ
እውን እቲ ማሕበር ዝተፈላለዩ ሚድያታት ተጠቒሙ ከየንቲ ክወዳደሩ ብመሰረት ዘጋውሖ
ምልክታ ፍቓደኛታት ኮይኖም ኣብ ዝተቐመጠሎም ጊዜ ሰሌዳ ስራሕቶም ናይ ዘቕረቡ ከየንቲ
ብስሩዕ መረኻኸቢ ሰነድ ንመቐለ ዩኒቨርስቲ ኣረኪቡ፡፡ ስራሕቲ ዳይነት እምበኣር ብኸምዚ ዓይነት
ጥንቃቐ ብዝመልኦ ኣገባብ እዩ ፈሊሙን ተዛዚሙን፡፡
ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ምዕባለ ክልልናን ሃገርናን ኣህጉርናን ዓለምናን ኣበርክቶ ዝገብሩ ምሁራን
ካብ ምፍራይ ሓሊፉ ኣጋር ማሕበረሰብ ከባቢና እውን እዩ፡፡ ኣብ ዕቀባን ምዕባለን ቋንቋ፣ባህሊ፣
ኪነ-ጥበብን ፀጋታትን /እሴታትን/ ትግራዎት ዘለዎ እወንታዊ ኣበርክቶ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ፡፡
ማሕበርና ካልኣይ ዙር ዉድድር መሽኪት ንምክያድ ተሊሙ እንትንቀሳቐስ ንመዳነዪ ሮቕሓታት
ዝተዳለወ ማንዋልን እቲ ማንዋል መሰረት ገይሩ ንኣዋርሕ ዝተካየደ ስራሕቲ ዳይነትን ብናይ
ባዕሉ ገንዘባውን ንዋታውን ዓቕሙ ክሽፍኖ ዘይሕሰብ እዩ፡፡ ስለዚ እውን ዩኒቨርስቲ መቐለ
ስራሕቲ ዳይነት ዘካይዱ ዝተማልኡ ምሁራት ብምቕራብን ዘድልዮም ወፃኢ ብምሽፋንን ነዚ ሃጓፍ
ኣብ ምምላእ ዓብዪ ድጋፍ ስለዝገበረልና ብስም ማሕበርና ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ዓብዪ ምስጋና
ነቕርብ፡፡
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ምስ’ዚ

ተኣሳሲሩ

ስራሕቲ

ዳይነት

ብዘይዝኾነ

ይኹን

ብዝተመልኦ መንገዲ ሞያን ሞያን ጥራሕ መሰረት ገይሩ

ኢድ

ኣኣእታውነት

ሞያዊ

ነፃነት

ምክያዱ ዘረጋግፅ መልእኽቲ ስነ-ስርዓት

መሽኪት ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት እንትሳለጥ ንዳያኑ ብዝወከሉ ክኢላ ቀሪቡ እዩ፡፡
ስራሕቲ ዳይነት ኩሉ ጊዜ ንኹሉ ብማዕረ ዘሐጉስ ፍፅሙን ኣበር ዘይርከቦን እዩ እኳ ዝበሃል
እንተዘይኮነ፣ ማሕበርና ኣብዚ መዳይ ዝላ ኣመዝጊባን፣ በብጊዚኡ መምስጊዚኡ ዝኸይድ ምምሕያሽ
ዝገበረሉ ቐፀልቲ መድረኻት ዉድድር መሽኪት ንምክያድ ዘኽእል ማንዋል ዳይነት ምውናና በዚ
ኣጋጣሚ ምግላፅ ኣገዳሲ ይኸዉን፡፡
ምስ’ዚ ክጥቀስ ዝግበኦ ጉዳይ ርኢቶን ድምፅን ህዝቢ ኣብ ውፅኢት ዳይነት ምክታት እዩ፡፡
ብፍላይ ኣብ ዝሰልጠኑ ሃገራት ዝካየዱ መድረኻት ዉድድር ኪነ-ጥበብ ርኢቶ ህዝቢ ኣካቲትካ
ምድናይ ዘይሕለፍን ዝተለመደን እዩ፡፡ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዉድድር ኣይዶል ወፃኢ
ሃገራት እንዕዘቦን እንፈልጦን እውን ንሱ እዩ፡፡ እዚ ንዓኣቶም ምስ በፂሖምዎን ወኒኖምዎን ዘለዉ
ብርኪ

ዕቤት

ቴክኖሎጂ

ኣብ

ኣፈፃፅምኡ

ኣይፅገሙን፡፡

ኣባናኸ

ከምዚ

ዓይነት

መስርሕ

ኣተኣታቲኻን ብኣግባቡ ክፍፀምዶ ምተኽኣለ? ዝብል ሕቶ ንምምላስ በዓል ሞያ ቴክኖሎጂ ርክብ
ምዃን እኳ ዝሓትት እንተኾነ፣ ርኢቶ ህዝቢ ምክታት ከም ሮቓሒ ወሲድካ ኣብ’ቲ ውፅኢት
ዉድድር ሓዊስካ ኣካል ዳይነት ምግባር ግድንን ክሕለፍ ዘይግበኦን ነይሩ፡፡ እዚ ኣብ ክልቲኡ
መድረኻት መሽኪት ኣይተኣታተወን፡፡ ርኢቶ ህዝቢ ኣብ ውፅኢት ናይቲ ዳይነት ክድመር
ነይሩዎ ዝብሉ ብርክት ዝበሉ ርኢቶታት ይድመፁ ኣለዉ፡፡ እዚ ትኽክልን ቅቡልን ኣብ ቀፃሊ
ዉድድር መሽኪት ክካተት ዝግበኦን እዩ፡፡
እቲ ካልኣይ ነጥቢ ክጥቀስ እቲ መድረኽ ሽልማት ንምክያድ ዝኸዉን ገንዘብ ንምትእኻክብ
ዝተገበረ ፃዕሪ እዩ፡፡ ብዘይቃልዓለም ኣብ’ዚ ክልል ንኪነ-ጥበብ ክሕግዝ ንደሓር ዘይብል ዉድብን
መንግስትን ኣሎ፡፡ እቲ ዝወሃብ ሓገዝ ይዓቢ ድዩ ይንእስ ዘዘራርብ ኮይኑ፣ ዉድብ ህወሓትን
መንግስቲ ትግራይን
ዝምስክር

ኣይህሉን፡፡

ንኪነ-ጥበብ ትግራይ ዝህብዎ ድጋፍ ገዚፍ ምዃኑ ካብ ማሕበርና ንላዕሊ
መንግስትና

ንመካየዲ

ስራሕ

ማሕበርና

በብዓመቱ

ካብ’ታ

ዝርካቡ

ይምድበልና፡፡ መድረኽ መሽኪት ንምክያድ ተሊምና ድጋፍ ፋይናንስን ሓሳብን ክንሓትት
ዝኸድናዮም ዝኸበሩ ፕረሲደንት ክልልና አቶ ኣባይ ወልዱ እውን ልዕሊ ዝተፀበናዮ መቕሊሎም
ዓቕሚ ዝፈቐዶ ገንዘባዊ ድጋፍ ካብ ምፍቃድ ሓሊፎም ካልኦት ክሕግዙና ንዝኽእሉ ኣካላት
ዝሕግዝ ደገፍ ደብዳበ ፅሒፎሙልና እዮም፡፡ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጎደለና ነገር እንትንሓትት
እውን ቅልጡፍ ምላሽ ብምሃብ ኣብ ጎንና ምዃኖም ኣረጋጊፆሙልና፡፡ እዚ ተግባር ከም ማሕበር
ኣዚና ንሕበነሉ፡፡
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ማሕበርና ተዓወትቲ ጎናጎኒ ናይ የቐንየልናን ኣፍልጦም ምስክር ወረቐት ንስራሕቶም ሩሾ ዝኸዉን
ገንዘብ ክሽለሙ ዓሊሙ ላዕልን ታሕትን ኢሉ፣ እንተኾነ ብመዳይ ምትእኽኻብ ፋይናንስ ዝኣኽሎ
ኣተኣኻኺቡ እዩ ዝበሃል ኣይኮነን፡፡ ዉድድር እንትትካየድ እቲ ዝዓበየ ክፋሉ ነቲ ተወዳዳራይ
ናይ ኣፍልጦን የቐንየልናን ምስክርነት ምሃብ እቲ ዝዓበየ ኾይኑ፣ብፍላይ ኣብ ዙሪያ ኪነ-ጥበብ
ዝወሃብ ሽልማት ምስ ርብሕ ዝበለ ገንዘብ እንተተጎዛጒዙ እቲ ከያኒ ተወሳኺ ስራሕቲ ኪነ-ጥበብ
ንህዝቢ ከቕርብ ዝሕግዞ እዩ፡፡ ስለዚ ኣመራርሓ ማሕበርና ኣብዚ መዳይ “ዕዉታትት ኢና” ዝብል
ገምጋም ኣይህሉዎን፡፡ ኣብ 2001 ዓ.ም መድረኽ መሽኪት ምስ ዝተውሃበ መጠን ሽልማት ገንዘብ
ዝመዓራረ ገንዘባዊ ሽልማት እዩ ተዋሂቡ፡፡ ኣብዚ መዳይ ኣብ ቐፃሊ መድረኻት መሽኪት ኣዐርዩ
ክሕሰበሉ ከምዝግባእ እውን ንግንዘብ፡፡
ድሕሪ ውድድር ካልኣይ ዙር መሽኪት ምክያዱ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ድሕረገፃትን ሚድያን
ብርክት ዝበሉ ሃነፅትን ኣረምትን ርኢቶታት ይዋሃቡ ኣለው፡፡ ማሕበርና እዞም ሃነፅትን ኣረምትን
ሓሳባት ወዲባ ኣብ ረብሓ ክተውዕሎም ከምዝግባእ ኣብ ግምት ብምሃብ ፈታዊ መቐለ ዝተብሃለ
ግዱስ ሓው ዝሃቦ ርኢቶ ኣካል ናይዚ ፅሑፍ ኮይኑ ኣሎ፡፡
“… ካልኣይ ዙር ውድድር መሽኪት ብዙሓት ጥንካረታት ዝተርኣዩሉን ፅቡቕ ክበሃል ብዝኽእል
ኩነት ዝተወገነን ነይሩ። ፍሩያት ዝበልኩዎም ጥንካረታት ጠቒሰ ኣብ ቐፃሊ እንተዘይድገሙ ፅቡቕ
ዝበልኩዎም ርኡያት ድኽመታት ክገልፅ። (እዚ ውልቀ ትዕዝብቲ እዩ።)
ዘሐጉሱ ተርእዮታት
1. ኣብ ቀዳማይ ዙር መሽኪት ንዘጋጠሙ ድኽመታት ኣፅሪኻ ካልኣይ ዙር ዝሓሸ ንክኸውን
ብወገን ኣሰናዳእቲ መሽኪት ዝተገበረ ልዑል ፃዕሪ ዝናኣድ እዩ። መቸስ ኣብ ትግራይ ዝስራሕ
ዝኾነይኹን ርኡይ ስራሕ 90% ኽፍሊቱ ምስጋና እዩሞ ተመስገኑ።
2. ነቲ መድረኽ ኣዝዩ ዘመናዊ ብዝኾነን ዝወቀበን መገዲ ስራሕቲ ትልምን ምሕደራን መድረኽ
ዝሰርሐ ትካል ሃንዛ ኣድቨርታይዚንግ ብቕዓቱ ስለዘመስከረ ክምስገን ኣለዎ። ሃንዛ
ኣድቨርታይዚንግ ንዘቕረቦ ፅቡቕ ትልሚ ምውቃብን ኣቀራርባን መድረኽ ሽልማት ተቐቢሉ
ተግባራዊ ክኸዉን ንዝተሓባበረ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ናእዳይ እንዳቕረብኩ፣ ስራሕ ትልምን
ምሕደራን መድረኽ ከም ዓውደ ስራሕ ንኽዓቢ ዘለዎ ረብሓ ድማ ዕዙዝ እዩ ይብል።
3. መንግስቲ ትግራይ ይዕበ ይውሓድ ንመሳለጢ ውድድር መሽኪት ሓገዝ ብምሃቡ ምስጋና
ይግብኦ።
እዚኦምን ካልኦትን ጥንካረታት ብኻልኦት ፀሓፍትን ብሚድያን ተደጋጊሞም ስለዝቐርቡ ክእረሙ
ይግበኦም ናብ ዝብሎም ድኽመታት ክሰግር።
ድኽመታት
1. ሚስጢራውነት ከይዲ ዳይነት መሽኪት ዝምስገን ኮይኑ፣ ኣብቲ ዕለት መንነት ዳያኑ ንህዝቢ
ዕላዊ እንተዝኸዉን ህዝቢ መንነትን ዓቕምን ዳያኑ ክፈልጥ መኽኣሎ።
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2. ዳይነት ተሳትፎ ህዝቢ ክሓዉስ ነይሩዎ።…”
ዝብሉን ካልኦት ሰፋሕቲ ርኢቶታት ኣብ ዙሪያ ዳይነት ተዋሂቦም፡፡ ፈታዊ መቐለ ዝተብሃለ

ወገን ኣብ መጠቓለሊ ርኢቱኡ ዝተርአዩ ጌጋታት ክእረሙ፣ዝነበሩ እወንታታት ክዕቀቡ
ዘኽእል ስፍሕ ዝበለ ገምጋም ማሕበር ከየንቲ ምስ መዳርግታ ኣብ ዝሓፀረ ጊዜ ክተካይድ
ከምዘለዋ ይሕብር እሞ፣ መሽኪት ሰደቓ ጊዜ ተቐሚጡሉን ተኸታታልነትሃልዩዎን ክካየድ
ከምዝግበኦ የስምረሉ፡፡ ብወገነይ ከም ሓደ ኣባል ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ንኸምዚኦም
ዝኣመሰሉን ካልኦትን ርኢቶታት ዓብዪ ክብርን ግምትን ብምሃብ ምላሽ ክረኽቡ ምስራሕ
ኣገዳሲ ምዃኑ እኣምን፡፡
ማሕበር ከየንቲ ኣብ ዝሓለፉ 11 ዓመታት ብርክት ዝበሉ ረብሓ ከያኒ ትግራዋይ ዘረጋግፁ
ኣብ ምዕቃብ ቋንቋ፣ ኪነ-ጥበብን ባህልን ትግራዎት ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ዘለዎም ስራሕቲ
ዓሚማ፡፡ ደገፍ ዉድብን መንግስትን እውን ኣይተፈለያን፡፡ እወንታታታ ዓቂባ ኣብ ዙሪያ
ኪነ-ጥበብ ዝላ ንምምዝጋብ እንታይ ክትገብር ኣለዋ? ኣብ ዝብል ቁርብ ክብል፡፡
ማሕበርና ኣብ ዝቕፅል ዓመት 2008 ዓ.ም ራብዓይ ስሩዕ ጉባኤ ብምክያድ እቲ ሕዚ ዘሎ
ኣመራርሓ ቦርድ ንተተካኢ ስልጣኑ ከረክብ ትፅቢት ይግበር፡፡ ብኣባላት ዝትካእ
ኣመራርሓ ኣብዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ኣተኲሩ ክሰርሕ አኣለዎ፣









ሕዚ
እቲ
ማሕበር
ዝኽተሎ
ዘሎ
ኣማተርን
ፕሮፌሽናልን
ዝሓዋወሰ
ኣወዳድባ….ፕሮፌሽናልን ኣማተርን ብዝብል ኣወዳድባ ፈላልዩ እቲ ኣማተር በቲ
ፕሮፌሽናል እናበቕዐ ዝኸደሉ ኣንፈት እንተዘቐምጥ፡፡ እዚ እቲ በዓል ሞያ መምስ
ዝምጥኖ ሞያዊ ወግዕን ልዉውጥ ተሞኩሮን ከካይድ ካብ ምሕጋዝ ንላዕሊ…ብርክት
ዝበሉ ፕሮፌሽናል ከየንቲ ናብቲ ማሕበር ዓሲሎም ሞየኦም ናብ ተካእቶም ከሕልፉ
ይሕግዞም፣
እቲ ማሕበር ዓለም በፂሓቶ ናብ ዘላ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ብምፅምባር ኣብ መላእ
ዓለም ዘለዉ ትግራዎት ከየንቲ ኣባላት ማሕበሩ ክገብርን ብፍላይ ኣብ ከም እኒ
ሃገረ ኣሜሪካ ዝኣመሰሉ ብርክት ዝበሉ ከየንቲ ወገናትና ዝነብሩ ጨንፈር
መተሓባበሪ ክህልዎ እንተዝስራሕ፣
ተኸታታልን ዘየቋርፅን መድረኻት ኪነ-ጥበብ ክህሉ እንተዝሰርሕ፣
ከየንቲ ፍርያት ስርሖም ዘቕርብሉ ጋለሪ ስነ-ጥበብ እንተዝሃንፅ፣
ንኪነ-ጥበብ ዝጥዕምን ነቲ ማሕበር እቶት መጠናኸሪ ዘርክብን ህንፃ ንምህናፅ
እንተዝንቀሳቐስ፣
ኣብ ሞንጎ ኣባላቱ ምድምማፅን ምክብባርን ክህሉ ተኸታታሊ መዕበዪ ግንዛበ ስራሕ
እንተዝሰርሕ፣

ማሕበርና ብቐንዱ ድማ ዉድብን መንግስትን ዓብዪ ቆላሕታ ዘይነፈግዎ ዕድለኛ ማሕበር
እዩ፡፡ እዚ ዕድል ተጠቒሙ “ ኪነ-ጥበብ ንማሕበረሰባዊ ለውጢ” ዝብል መሪሕ ቃል ናብ
ጭቡጥ ተግባር ብምልዋጥ ኣብ ልምዓት ክልልና ርኡይ ለውጢ ብምምዝጋብ ፋይናንሳዊ
ዓቕሙ ሓፍ ክብል ትፅቢት ይግበረሉ፡፡
ኣብ መወዳእታ ንኹልና ተዓወትቲ ሰሰናዩ ብምምናይ በብዘርፉ ዝተዓወቱ ተወዳደርቲ
ዝርዝር ብምቕራብ ፅሑፈይ ክዛዝም፡፡ ዉድድር መሽኪት ኣብ ዕቤት ቋንቋ፣ ባህሊ፣ታሪኽን
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ኪነ-ጥበብን ትግራይ ገዚፍ ኣበርክቶ ንዘለዎም ዉልቀሰባትን ትካላት ፍሉይ ሽልማት
ኣፍልጦ ይህብ፡፡ ብመሰረት እዚ ኣብ ጥቅምቲ 2001 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ቀዳማይ ዙሪያ
ዉድድር መሽኪት ንዝስዕቡ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ታሪኽ፣ባህሊ፣ቋንቋን ኪነ-ጥበብን፣መንነት
ህዝቢ ትግራይ ብኣግባቡ ክስነድ ደገፍ ዝህቡ ትካላት ኣፍልጦ ሂቡ፣ካብ ወልቀሰባት











ንደፍተራ ፍስሃ ጊዮርጊስ ዓብየዝጊ፣
ንዶ.ር ሃይሉ ሃብቱ፣
ንኣምባሳደር ባህሊ ትግራይ ኪሮስ ኣለማዩሁ፣
ንኣምባሳደር ካሳ ገ/ሂወት፣
ንዶ.ር ሰለሙን ዕንቋይ፣
ንሰፈር ኪነት ኢያሱ በርሀ፣
ንኣያ ጭራ፣ዜማን ግጥምን ገ/ፃድቕ ወ/ዮውሃንስ፣
ቅዱስ ቁርኣን ናብ ቋንቋ ትግርኛ ንዝተርጎሙ ኣቦና ሸኽ ዑመር ኣብራር፣
ንተፃወቲ መሳርሒ ሙዚቃ ብርሃነ ኪዳነ፣
ንማስተር ቺፍ ነጋሽ ገ/ስላሰ፣

ካብ ብሄረሰብ ኢሮብ




ንመምህር በርሀ ዝግታ ተስፋይ፣
ንኣይተ በርሀ ሃይሉ ካሕሳይ፣
ንኣይተ ንጉሰ ደስታ ሱባ፣

ካብ ብሄረሰብ ኩናማ




ንኣይተ ጎይትኦም ግደይ፣
ንብርሃነ ሕሬላ፣
ንተኩ ሙሳ፣

ንኣካላት








ዉድብ ህ.ወ.ሓ.ት ፍሉይ ተሸላሚ፣
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣
ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን፣
ድምፂ ወያነ ትግራይ (ድ.ወ.ት.)፣
ጋዜጣ ወይን፣
ማሕበር ባህሊ ትግራይ፣
ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣

ሕዚ ኣብ ዝተሳለጠ ውድድር ካልኣይ ዙሪያ መሽኪት ድማ ዝስዕቡ ዉልቀሰባትን ኣካላትን
ኣፍልጦ ተወዋሂቡዎም፣
ብሄረሰብ ኩናማ
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መስፍን

ካብ ብሄረሰብ ኢሮብ


በርሀ ስባጋድስ

ውልቀ ሰባት








መ/ር ገ/ኪዳን ደስታ
መ/ር ሙሉወርቅ ኪ/ማርያም
ንደረራሲ ኣታኽልቲ ሓጎስ
ዶ/ር ዳንኤል ተኽሉ
ንድምፃዊት ንግስቲ ሓየሎም
ንድምፃዊ ኣብርሃም ገ/መድህን
ንደራስን ጋዜጠኛን ነብስሄር በርሀ ሃይለ

ንኣካላት








ዉድብ ህ.ወ.ሓ.ት ፍሉይ ተሸላሚ፣
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣
ዩኒቨርስቲ መቐለ፣
ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት፣
ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ፣
ኮሌጅ ኪነ-ጥበባት ትግራይ፣
ምምሕዳር ከተማ ዉቕሮ፣

እዮም፡፡ ከካብ ዘርፉ ተወዳዲሮም ዝተዓወቱ ድማ ከም ዝስዕብ ቀሪቦም ኣለው፣
ብመዳይ ስነ-ፅሑፍ
___________
ብነዊሕ ልበ-ወለድ
1 . ኣብርሃ ታደሰ (መጋምገ)
2. ኣርኣያ ወርቅነህ (ሕዚኸ ናበይ)
3. ኣበባ ግርማይ (መውስቦ)
ብሓፂር ልበ-ወለድ
1. ኣብርሃ ታደሰ (ደርሆ ነቆ)
2. ኤልያስ ምክኤለ (ዕፃ ሄዋን)
3. ዳርእስከዳር መብራህቱ (ክልተ ዳስ)
ብመፅሓፍ ግጥሚ
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1. ኣቤል ጉዕሽ (ዘይሓትት ወለዶ መን ወለዶ)
2. ኢ/ር ገ/ምካኤል ኪዳኑ (አ!)
3. ግርማይ ገብሩ (እሞኸ)
ብታሪኻዊ መፃሕፍቲ
1. መ/ር ገ/ኪዳን ደስታ (ኣንፃር እምቢታ ወራር)
2. ሃይላይ ሓድጉ (ፅንዓት)
3. መ/ር ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም (ዝኽሪ ዂናት መተማ)
ብናይ ህፃናት መፃሕፍቲ

1. ፍረወይኒ ገ/ሂወት (ሰገን)
2. እያሱ ገ/መድህን(ዊንታ)
3. ፀጋይ ሓዱሽን ተ/ማርያም ሃይሉን (ኣያንጉሉ)
ብ መዳይ ሙዚቃ
ብባህላዊ ንፅል ዜማ
1. ሚዛን ተስፋይ (ቃንጫ ምሸላ)
2. ራሄል ሃይለ(ሆበላኒ)
3.ተወልደ ኣብርሃ
ብዘመናዊ ንፅል ዜማ
1. እዮሩሳሌም ዓምዱ(ፃውዒት ፍቅሪ)
2. ራሄል ሃይለ (እመነኒ)
3. ዘመን ኣለምሰገድ (ጎይታይ በልኒ)
ብናይ ሙዚቃ ግጥሚ

1. ሰለሞን ባይረ (ብስራት)
2. ግዛቸው ሰለሞንን ኣሰፋ መዝገቦን (ወኒ)
3. ዳዊት ሰለሞን
ብድርሰት ዜማ ሙዚቃ
1. ተኽለ ገ/ፃድቕ(ከኣልለይ)
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2. ግዛቸው ሰለሞን
3. ዳዊት ሃ/ስላሴ
ብሙሉእ ባህላዊ ኣልበም ሙዚቃ
1.ሶፍያ ኣፅበሃ
2. ኣብረሀት ዓብዱ
3. ሙሉጌታ ካሕሳይ
ብሙሉእ ዘመናዊ ኣልበም

1. ሰለሞን ባይረ (ብስራት)
2. ግዛቸው ሰለሞን
3. ዳዊት ሃ/ስላሴ
ኣወሃሃድቲ ሙዚቃ
1. ደነቀው ኪሮስ
2. በላይ ሓየሎም
3. ዮሃንስ ሃ/ስላሴ
ብባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃ ምፅዋት

1. ደነቀው ኪሮስ
ብዘመናዊ መሳርሒ ሙዚቃ ምፅዋት
1. ደነቀው ኪሮስ

ብመዳይ ፊልሚ
ብሉፅ ፊልሚ
1. መፅበዓ
2. ሙሴ
3. ግመል በርሓለ
ብድርሰት ፊልሚ
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1. ደራሲ ፊልም መፅብዓ (ኣብርሃ ታደሰ)
2. ደራሲ ፊልም ግመል በራሕለ (ዮናስ ኣባዲ)
3. ደራሲ ፊልም ኦፕሬሽን ኣክሱም ( ፀጋይ ማሞ)
ብናይ ፊልሚ ዳይሬክተር
1. ፀጋይ ሓዱሽ (ዳይሬክተር ፊልም መፅበዓ)
2. ዮናስ ኣባዲ (ዳይሬክተር ፊልም ግመል በርሓለ)
3. ብርሃነ ንጉሰ (ዳይሬክተር ፊልም ሙሴ)
ካብ ተዋሳእቲ ደቂ ኣንስትዮ

1. ዝናሽ ኻልኣዩ (ካብ ፊልም መፅበዓ)
2. ርሻን ኻልኣዩ (ካብ ፊልም ኒካውልያ )
3. ሙሉ ማሞ (ካብ ፊልም መፅበዓ)
ካብ ተዋሳእቲ ደቂ-ተባዕትዮ
1. ጎይትኦም ተወልደ (ካብ ፊልም መፅበዓ)
2. ወ/ኪሮስ ዳደ (ካብ ፊልም መፅበዓ)
3. ደሳለኝ ሙሉነህ (ካብ ፊልም ጦፎኛ)
ብስእልን ቕርፃቕርፅን
1. ቀለመወርቅ ንጉስ
ብስእሊ ቅብኣ
1. ኣሸናፊ ጫካ
ብልምዲ ብምስኣል
1.መልኣከ ገነት ተስፋይ ገ/ክርስቶስ
ብምዃን ተዓዊቶም፡፡ ሰላም ንኹልና ኣብ ዘዘለናዮ፡፡

///
(ንዝኾነ ይኹን ሓበሬታ welwalo_waw@yahoo.com ምጥቃም ትኽእሉ)
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