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ትግራይ- ትካላት ትምህርቲ ምኽፋትን ምዕፃውን- ቀፃልነት’ ከ? 

ጆሲ ሮማናት (jossyromanat@gmail.com) 

ኢትዮጵያ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ጎደና ልምዓት እያ ዘላ፡፡ ልምዓት እትንብል ከይዲ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ እዩ፡፡ እዚ ንክረጋገፅ 
ድማ ፍርያት ምስሳን፣ ፅርጊያ ምስራሕ፣ ትካላት ኢንዱስትሪ ምጥያሽ ፣ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ምስፍሕፋሕ …. ወዘተ ወዘተ የድልዩና፡
፡ ነዞም ኩሎም ንምስራሕ ግን ልዕሊ ኩሉ ዝሰልጠነ ሰብ የድሊየና፡፡ ምዕራባውያን ነዚ በፂሖሞ ዘለዉ ደረጃ ምዕባለ ቀንዲ ኣበርክቶ 
ዝሰልጠኑ ዜጋታት ምህላዎም እዩ፡፡ ምዕባለኦም ቀፃሊ ንምግባር ድማ ፅርየተን ዘሓለዋ ትካላት ትምህርቲ ኣጣይሾም ቀፃሊ ዝኾነ 
ምፍራይ ሓይሊ ሰብን ምርምራት ሳይንስን የካይዱ፡፡ ብኻሊእ ገፅ ቻይናውያን ኣብ ዉንጩፍ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት የሃልዉ’ምበር 
ኣብዚ ውድድር ዝበዝሖ ዘበን ኣብ ሃገሮም ዘለዋ ትካላት ትምህርቲ ከምቶም ናይ ምዕራባያን ዝተጠናኸራ ብዘይምኹዋነን ዜጋታቶም 
ሚልዮናት እንዳኸፈሉ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮጳን እንዳለኣኹ የምህሩ፣ ኣብ ሃገሮም ድማ ተመሳሰልቲ ትካላት ንምፍጣር ፀዓርዓር 
ይብሉ፡፡ ነዚ ንምዕዋት ካብ ዝገብሩዎም ነገራት ሓደ ኣብ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ዝርከባ ብሉፃት ትካላት/ዩኒቨርሲታት ሳይንስን 
ቴክኖሎጂን ዘካይድኦ ምርምራት ብገንዘብ ምድጋፍ፣ ዘድልየን ህንፃን ናውቲ ቤተፈተነታትን ምምላእ ይርከቦ፡፡ እዚ ኩሉ 
ኢንቨስትመንት እንትገብሩ እተን ትካላት ቻይናውያን ተመሃሮ ተቐቢለን ናይ ምስልጣን ግዴታ ኣለወን፡፡ እቶም ኣብኡ ኣትዮም 
ክስልጥኑ ዝለኣኹ ቻይናውያን ተመሃሮ ድማ ካብዘን ብሉፃት ትካላት/ፕሮግራማት ብቑዕ ስልጠና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዞም ምውፃእ 
ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብተን ትካላት ዘሎ ኣወዳድባ፣ ኣሰራርሓን ባህሊ ስራሕን ቀሲኖም ኣብ ሃገሮም ተመሊሶም ነተን ትካላት ንሳተን 
ክፎኻኸራ ዝኽእላ ቻይናውያን ትካላት ትምህርትን ምርምርን ምጥያሽን ምምራሕን እዩ፡፡ እዚ ተግባር ዓቢይ ኢንቨስትመንት ገንዘብ 
ጥራሕ ዘይኮነስ ስትራተጂካዊን ቀፃልነቱ ዝተረጋገፀ ተበግሶን ኣመራርሓን የሓትት- ምኽንያቱ ውፅኢቱ ኣብ ሓፂር እዋን ክረአ ዘይኽእል 
ነገር ስለዝኾነ፡፡  

ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ድማ ብፍላይ ትምህርቲ ዓቢይ ትኹረት ተዋሂቡዎ ኣብ ምስፍሕፋሕ ይርከብ፡፡ እዚ ዓቢይ 
ስጉምቲ እዩ  ምኽንያቱ ብፍላይ ትግራይ ዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣገናዚብካ ንቐፃሊ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ 
ቀንዲ ከም ሃፍቲ ገይርካ ምውሳድ የድሊ፡፡ እዚ ድማ ተሳትፎ ትምህርቲ ብምዕባይን ካብ ዩኒቨርሲታት ዝምረቑ ተመሃሮ ብምብዛሕን 
ዘይኮነስ ኣብ ተግባር ክሽረፍ ዝኽእል ፅርየት ዘለዎ ትምህርቲ ዝህባ ትካላት ብምፍጣርን ቀፃልነተን ብምርግጋፅን እዩ፡፡ ኣነ ብወገነይ 
እዘን ዘለዋ ዘይፅፉፍ ምሕደራን ኣተሓሕዛ ሒሳብን ዓሲሉወን ንግዕዝይና ዝተቓለዓ ዩኒቨርሲታት ብቕዓት ዘለዎም ምሁራት ኣተሓሕዛ 
ሒሳብ (Accounting)ን ኣመራርሓ ስራሕን (Managemnt ) የፍርያ እየን ዝብል እምነት የብለይን፡፡ ናይ ባዕለን ዌብሳይት ብኣግባቡ 
ኣደራጅየን ፍሰት ሓበሬታን ቅልጡፍ ስርዓት ርክብን ዘየረጋገፃ ዩኒቨርሲታት ብቑዓት ምሁራት ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የፍርያ እየን 
ኢለ እውን ኣይሓስብን፡፡ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ኣብ ክልልና ዘሎ ኩነታት ዘገናዘባ ፅርየተን ዘሓለዋ ትካላት የድልያና፡፡ ኣብዘሓለፉ 
ዓመታት ኣብዝተፈላለዩ ዓውድታት ነቲ ክልል ዓቢይ ኣበርክቶ ክገብራ እየን ተባሂሉ ዝኽፈታ ዕድሚአን ድሕሪ ውሑዳት ዓመታት 
ክዕፀዋ ይርአ፡፡ እዚ ድማ ኣርሒቕካ ናይዘይ ምእማት ፀገም ገይረ ይወስዶ፡፡ እዚ ማለት ወይ መጀመርያ ክኽፈታ ከለዋ እኹል መፅናዕቲ 
ኣይተገበረለንን ወይ ድማ ክዕፀዋ ከለዋ ዘለወን ጥቕሚ ብኣግባቡ ኣይፍተሸን፡፡ ዘይሩ ዘይሩ ብኽልቲኡ መንገዲ ክሳራ እዩ -   ኣብ 
ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዓመት ኮሌጅ ምኽፋት/ምዕፃው፡፡  

ነዚ ፅሑፍ እዚይ መበገሲ ዝኾነኒ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ብፋይናንሳዊ ሓገዝ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ (ትእምት) ዝካየድን ኣብ ትግራይ 
ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ብፅቡቕ ውፅኢት ዝዛዘሙ ተመሃሮ ተቐቢሉ ፅርየት ዘለዎ ትምህርቲ ሳይንስ፣ ኢኒጂነሪንግ ቴክኖሎጂን ዝህብ 
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለ (ኢ.ቴ.መ) ካብ ዝመፅእ ዓመት ጀሚሩ ናብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ከምዝጣመርን ብኣቦ መንበር ቦርድ እቲ 
ትካል ንተመሃሮ ተሓቢሩሎም ዝብል ሓበሬታ እዩ፡፡ ነዚ ስዒቡ ኣብቲ ትካል ኣብ ምምሃር ዝርከቡ ተመሃሮ፣ ቅድም ኢሎም ካብቲ 
ትካል ተመሪቖም ኣብ ስራሕን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ትምህሪቲን ዝርከቡን ካለኦት ግዱሳት ወገናትን ነናይ ባዕሎም ሓሳባት ይህቡ 
ኣለዉ፡፡ ናይ መብዛሕትኡ ሓሳብ  ድማ - እቲ ትካል ኣገዳሲ እዩ፣ ክዕፆ ወይ ምስቲ ግዕዝይና ዝወሓጦ ዝበሉዎ ዩኒቨርሲቲ መቐለ 
ምፅንባሩን ኣግባብ ከምዘይኮነ፣ እቲ ውሳነ ክውሰን ከሎ እቲ ትካል ይኹን ተመሃሮ ከምዝይተሳተፉን ክምዘይፈልጡን፣ እዚ ውሳነ 
ብምቅዋም እስካብ መወዳእታ ክንቃለስ ኢና እውን ይብሉ፡፡ ብዝኾነ እቲ ትካል ከምዘለዎ ክቐፅልን እዞም ንደልዮም ተመሃሮ ኣብዝድለ 
ቦታ ክበፅሑን ትምኒተይ እዩ፡፡  

ሓደ ትካል ኣጣይሽካ ኣብዚ ኢ.ቴ.መ በፂሑዎ ዘሎ ደረጃ ምብፃሕ ከቢድ ራእይ ዘለዎም፣ ንጊዜያዊ ፕሮፐጋንዳ ጥራሕ ዘይኮነስ  
ኣርሒቖም ዝጥምቱን  ዜጋታትን መራሕትን የሓትት፡፡ ኣነ ብወገነይ ኣብዚ ሐዚ እዋን ሳይነስን ቴክኖሎጂን ምስፍሕፋሕ ቀንዲ 
ስትራተጂ ልምዓትና እዩ እናተበሃለ ኣብ ዝዝረቡሉ እዋን ከምዚ ዓይነት ፅቡቕ ልምዲን ኣሰራርሓን ዘሃነፀ ትካል ምፍራስ ግቡእ 
ኣይመስለንን፡፡ እቲ ውሳነ መዓስ፣ ብመን፣ ንምንታይን ብኸመይን ኣገባብ ከምዝተወሰነ ሙሉእ ሓበሬታ ምርካብ ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ 
ከይዲ ምሕደራ (ሕፅረት ግልፅነትን ተሓታትነትን) ብምግንዛብ ምፍላጡ ከቢድ እዩ፡፡ ኮይኑ ግና እዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ወገናት 
ተፈጢሮም ዘለዉ ስምዒታትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝካየዱ ዘለዉ ምጉታትን ብናተይ ርኢቶ ቃንየዮም ኣለኹ:: 

ናይዚ ትካል ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምፅንባር ኣመልኪቱ መብዛሕተኦም ዘልዕልዎ ነጥቢ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ግዕዝይናን ሕማቕ ምሕደራን 
እዩ፡፡ እዚ ድማ ዘመላኽቶ ነገር እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘለዎ ተቐባልነትን ስእልን እዩ፡፡ በዚይ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብጣዕሚ 
ከሓፍር ይግበኦ፡፡ ካብዚ ሕፍረትን ሕማቕ ሽምን ንክወፅእ ድማ ብዙሕ ስራሕ ይፅበዮ፡፡ ቅድሚ ዉሑዳት ዓመታት ህዝቢ መቐለ 
ይኹን ናይቲ ዩነቨርሲቲ ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ከምዝመስልን እንታይ ዓይነት ፀገማት ከምዘለዉዎን ብግልፂ ነቲ 
መንግስቲን ነቲ ዩኒቨርሲቲን ነጊሩዎም እዩ፡፡ ኮይኑ ግና እቶም ፀገማት እናበኣሱን ቀዋሚ መለለዪ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ እናኾኑን ከይዶም፡፡ 
ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ብተመሳሳሊ ስሩዕ ሪፖርት ኦዲት ፌዴራል ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣዚዩ ዝለዓለ ግዕዝይና ከምዘሎ ኣረጋጊፁ እዩ፡፡ 
እቲ ዩኒቨርሲቲ  ግን ኣብ ክንዲ ነቲ ምንጪታት ፀገም ነፂርካ ምሕደርኡ ከመሓየሽ ምግባር ነቶም ፀገማት ኣብ ምሽፋንን እቲ ሪፖርት 

mailto:jossyromanat@gmail.com


2 
 

ኦዲት ናይ መጀመርያ ደረጃ እዩ፣ ገለመለ ናብ ዝብሉ ጠቐምቲ ዘይኮኑ ፕሮፐጋንዳ ኣትዩ ቀንዩ፡፡ ስለዚ እቲ ዩኒቨርሲቲ ለባም 
እንተኾይኑ ሐዚ‘ውን ይመሃር - ኣይረፈደን፡፡  

ሓደ ሓደ ሰባት ድማ እዞም ናይ ኢ.ቴ.መ  ምሩቓት ብናይ ክልልና ሃፍቲ ተማሂሮም ናብ ካሊእ ቦታ ከይዶም ዝሰርሑ እንተኾይኖም 
ንምንታይ ናይ ትግራይ ይበሃል - ስለዚ ምቁራፁ ጎዳኢ ኣይኮነን ይብሉ፡፡ ካብቲ ትካል ተመሪቖም ዝወፁ ሰባት ምንም እኳ ብናይቲ 
ክልል ውሱን ሃፍቲ ተማሂሮም ኣብ ፌደራል መንግስቲን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወፃኢን የሃልዉ‘ምበር ኣነ ብወገነይ ከም ናይ ቀፃሊ 
ሃፍቲ (Asset) ገይረ እየ ዝቖፅሮም፡፡ ሓደ ኣብዚ ሐዚ እዋን ትግራይ ንኹሎም ምሩቓት ከተኣናግድ ዝኽእል ናይ ስራሕ ዓቕሚ/ዕድል 
የብላን - ስለዚ ኣብ ካሊእ ከይዶም ክሰርሑ ግድን እዩ፡፡ ካልኣይ ኣብ ካለኦት ቦታታት ከይዶም  ኣብ ወሰንቲ ዝኾኑ ትካላት ሳይንስን 
ቴክኖሎጂን እንትሰርሑ ናይ ተጋሩ ተሳትፎ የዕብዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐፃሊ ዘድሊ ዓቕምን ክእለትን የጥርዩ እዮም፡፡ ስለዚ ኣርሒቑ 
ንዝጥምት ጉድኣት ዘለዎ ኣይኮነን፡፡ ምናልባት እቲ ትካል ንክዕፆ ዝወሰኑ ኣካላት ነዚ ከም ሓደ ምኽንያት ወሲደሞ እንተኾይኖም በዚ 
መንገዲ እንተዝርድእዎ ይብል፡፡  

ብዙሓት ሰባት ን ኢ.ቴ.መ ዓቢይ ከበሬታ ኣለዎም ካብቲ ትካል እውን ዓቢይ ትፅቢት ኣለዎም፡፡ እዚ ብቐሊሉ ዘይርከብ ሃፍቲ እዩ፡፡ 
ብኣንፃሩ ድማ እዞም “ካብ ኢ.ቴ.መ. ተመሪቖም ዝወፁ ሰባት እንታይ ዘምፅእዎ ለውጢ ኣሎ?  ብዙሕ ወፃኢ ጌርካ ነዓኣቶም ምምሃር 
ትርፉ እንታይ እዩ? ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ትግራይ ዘምፅእዎ ምምሕያሽ የለን” ይብሉ፡፡ እዚ ሓደ ዝተጋነነ ትፅቢት ዘለዎም ሰባት 
እዮም ካልኣይ ኣብ ሓደ ዓዲ ዝርአ ዕብየትን ለውጥን ካብ ሓደ ምሩፅ ትካል ዘወፁ ሰባት ውፅኢት ዘይኮነስ ናይ ብዙሕ ነገራት ድምር 
ውፅኢት ምኹዋኑ ዘይምርዳእ እዩ፡፡ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ  Massachusetts Institute of Technology (MIT) ብጣዕሚ ኣዚዮም 
በላሕቲ ሳይንቲስታት የፍሪ እዩ፡፡ ኮይኑ ግና ኣብ ኣሜሪካ ዝርአ ለውጢ ብናይ‘ዚ ትካል ምሩቓት ኣበርክቶ ክንዕቅኖ ኣይንኽእልን፡፡
ምኽንያቱም እዞም ምሩቓት ኣብ ውልቀ ይኹን ኣብ መንግስቲ ትካላት ተቖፂሮም ዝሰርሑን በቲ ዝሰልጠኑሉ ሞያ ግቡኦም ዘበርኩቱን 
እምበር ናይ‘ቲ ትካል ወይ ናይታ ሃገር ለውጢ ዝውስኑ ሰባት ኣይኮኑን፡፡ ስለዚ ናይ ኢ.ቴ.መ ምሩቓት እውን ብኸምኡ እንተንርድኦም፡፡ 
ብውልቀ ኣብ ዝተዋፈሩሎም ዓውድታት ስራሕ ብፍላይ ኣብ ዘርፊ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፅቡቕ ክእለትን ኣፈፃፅማን ከምዘርእዩን 
ዓቢይ ኣበርክቶ ከምዘለዎምን ዝርአ ሓቂ እዩ፡፡  ሐደ ሓደ ናይዚ ትካል ተመሃሮ‘ውን ብተመሳሳሊ ግጉይ ኣረዳድኣ ዘለዎም ይመስለኒ፡፡ 
ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታት ዝህቡዎም ርኢቶታት እንተንብብ ንባዕሎም ፍሉያት ሰባትን ነዛ ሃገር ንምቕያር ዝተመረፁን ኩሉ መንገዲ ድማ 
ኣብ ኢዶም ከምዝኾነን የንፀባርቑ፡፡ እዞም ከምዚይ ዓይነት ርኢቶ ዘለዎም ሰባት (ውሑዳት እዮም) ዓርሰ ምትእምማኖም ፅቡቕ ጎኒ 
ይኹንምበር ካብ መጠን እንተሓልፍ ሳዕቤን ኣለዎ’ዩ፡፡ ምሁራት ቴክኖሎጂ የድልዩና እዮም - ንሳቶም ድማ እታ ሃገር ንምምዕባል ኣብ 
እትገብሮ ፃዕሪ ዓቢይ ተራ ከምዘለዎም ፍሉጥ እዩ፡፡ ኮይኑ ግና ናይታ ሃገር ዕብየት ቁልፊ ኣብ ኢድና እዩ ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ፡፡ 
ነሃታቶም ኣበርክቶ ልዕል ዝገለፅኩዎ ናይ ማሳቹሴትስ ምሩቓት ዝተፈለየ ከምዘይኮነ ክግንዘቡ ይግባእ፡፡ ካሊእ ጉዳይ ድማ ድኽነት 
ስለዘለናን ብዙሕ ሰባት በቲ መንገዲ ንሱ ከነሰልጥን ዓቕሚ ስለዘይብልናን ብጣዕሚ ውሑዳት ሰባት ከም ረቋሒ ድማ ፅቡቕ ውፅኢት 
ዘለዎም ተመሪፆም ከኣተዉ  ስለዝተገበረ ፍሉያት ኢና ዘብል ስምዒት ክፈጥር ኣይግበኦን፡፡ ምናልባት ኣብ ሃፍታማት ዓዲታት ናብ 
ከምዚ ዓይነት ትካል ኬድካ ምምሃር መሰረታዊ ዝኾነ ኣካዳሚያዊ ፍልጠት ከምዘሎ ኾይኑ በቲ ሞያ ንምስልጣንን ንምስራሕን 
ዝህልወካ ድሌትን  ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ምኽፋልን ግን እቶም ወሰንቲ ረቋሒታት ምኹዋኖም ምርዳእ የድሊ፡፡ ስለዚ ኢ.ቴ.መ ናብ 
ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክጣመር የብሉን እንትንብል ብዓይኒ ምሕደራን እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝድለ ፅሬት ኣሰልጢኑ ናይ ምውፃእ ዓቕሙ ኣብ 
ሕቶ ስለዘኣተወን እምበር ኣብ ኢ.ቴ.መ ዘለዉ ተመሃሮ ፍሉያት ስለዝኾኑ ናብ ተራ ዩኒቨርሲቲ ከኣትዉ የብሎምን ብዝብል ኣይኮነን፡፡ 
ኣብተን ዩኒቨርሲቲታት አውን ዕድል እንተተዋሂቡዎምን ከምቲ ኣብ ኢ.ቴ.መ ዘሎ ስርዓት ኣሰለጣጥና እንተረኺቦምን ኣዚዩ ዘሐሸ ነገር 
ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣሸሓት ተመሃሮን መምህራንን ከምዘለዉ ምዝካር የድሊ፡፡  

ካሊእ ጉዳይ ብብዙሓት ተመሃሮ ዝተለዓለ እዚ ውሳነ ትኽክክል ስለዘይኮነ ተኸራኺርና ከነለውጦ ይግባእ ዝብል እዩ፡፡ እቲ ውሳነ 
ብትኽክል ተወሲኑ እንተኾይኑ ናይ ምልዋጥ ዕድሉ ብናተይ ወገን 0% እዩ፡፡ ተኸራኺርና፣ ኣድላይነቱ ኣረዲእና፣ ተማጒትና፣ ተቓሊስና 
ከነትርፎ ኢና ዝብል ናይ ብዙሓት ተመሃሮ ሓሳብ ምናልባት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣሰራርሓ ካብዘይምርዳእ ዝመፀ ገይረ ይወስዶ፡፡ እዚ 
እንተተሳኺዑ ግን ናይ መጀመርያ ክኸውን እዩ፡፡ ሓደ ዝለዓል መሟጎቲ ሓሳብ እቲ ውሳነ ቅድሚ ምውሳኑ ኣይተነገረናን፣ ሓሳብና 
ኣይተሰመዐን፣ እቲ ዝተወሰነ ውሳነ ጥራሕ እዩ ተነጊሩና ዝብል እዩ፡፡ እዚ ድማ ሓድሽ ኣይኮነን ካብዚ ወፃኢ ካሊእ ኣሰራርሓ ተራእዩ 
ኣይፈልጥን - ኣብ ትግራይ፡፡ ሓልሓሊፉ እቲ ዝተወሰነ ውሳነ ጌጋ እዩ ዘብሉ መረዳእታታት ዋላ ይቕረቡ ተጋጊና ኔርና ተባሂሉ 
ዝተለወጠ ነገር እስካብ ሎሚ ኣይራእናን፡፡ ምናልባት ድሕሪ ዝተወሰኑ ዓመታት ትግራይ ናይ ባዕላ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ የድልያ 
እዩ፣ እስካብ ሎሚ ደንጒና ኢና ወይ ክንዓፅዎ ኣይግበአናን ነይሩ ተባሂሉ ከም ሓድሽ ዘረባ ቐሪቡ ብሸፈትፈት ካሊእ ተመሳሳሊ ትካል 
ከምዝኽፈት ግን ካብ ሕሉፍ ተሞክሮታት ምርኣይ ይከኣል እዩ፡፡ ኣብዘሓለፉ ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝኽፈቱ ትካላት እናተዓፀዉ 
ብኻሊእ ትካል ምልዋጥን ቀፃልነት ዘይምርግጋፅን ዝተለመደ ነገር እዩ፡፡ እዚ ነገር ኩሉ ጊዜ ስለዘተሓሳስበኒን መልሲ ዘይረኸብኩሉን 
ጉዳይ እዩ፡፡ ንምንታይ ኢና ኣብ ብዘሕ ነገር ጀመርቲ ኮይንና ንድሕሪት ንምለስ?:: ንኣብነት 3 ትካላት ንውሰድ፡.-  

ትግራይ ኣርት ኮሌጅ ፡ ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተጣይሹ ትግርኛ ናይቲ ክልል ስሩዕ ቋንቋ እንትኾን ዓቢይ 
ስጉምቲ እዩ፡፡ ነዚ ስዒቡ ንቋንቋታትን ባህልን ትግራይ ንምዕባይ ትካል የድሊ እዩ ተባሂሉ፡፡ ብተበግሶ ብዙሓት ግዱሳት ተጋሩ፣ ባህሊ 
ትግራይን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ድማ ኣርት ኮሌጅ ተጣይሹ - መጀመርያ ንግዚኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ (ኣሪድ) ቀፂሉ ድማ ናይ 
ባዕሉ ካምፓስ (ኣብ 03 ቀበሌ ዝርከብ ቀደም ቢዝነስ ኮሌጅ ዝነበረ) ከፊቱ ብሉፃት ስራሕቲ እናሰርሐ ነይሩ፡፡ ኣብቲ እዋን ናይቲ ትካል 
ምኽፋት ንዕብየት ባህልና ከበርክቶ ዝኽእል ኣበርክቶን ቀፃሊ ናይቲ ትካል ዕብየት ብዝምልከት ብዙሕ ዲስኩር ተደስኲሩ፡፡ እቲ ኮሌጅ 
ኣብ ውሑዳት ዓመታት ሰብ ሞያ ኣተኣኻኺቡ ድልየትን ዝንባለን ዘለዎም ተጋሩ እናተቐበለ ኣዚዮም ውሑዳት ኮይኑ ግን ኣብዘሓለፉ 
ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዝራእናዮም ፅቡቓት ናይ ትግርኛ ድራማታትን ኣብ ሲኒማ ዝቐረቡ ብኣፃብዕቲ ዝቑፀራ ፊልሚታት 
ትግርኛ ዘዳለዉን ዝተዋስኡን ከየንቲ ተጋሩ ዘፍረየ ትካል እዩ፡፡ ኮይኑ ግና ኣብ 1996 ዓ/ም ክልላዊ መንግስትና ኣብ ከተማ መቐለ 
ሓድሽ ኮለጅ ትምህርቲ መምህራን እንትኸፍት ነዚ ብዙሕ ዓመታት ዝፀንሐ ትግራይ ኣርት ኮሌጅ ብምፍራስ እዩ ነይሩ፡፡ እቲ ስልጠና 
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ኣርት ድማ ኣብ ትሕቲ ሓደ ዲፓርትመንት እቲ መምህራን ኮሌጅ ኮይኑ ክቕፅል ተገይሩ፡፡ መብዛሕተኦም መምህራን ኣርት ኣብቲ ኣዋን  
ይጣየሻ ናብ ዝነበራ ኮለጃት ኣርት ክልል ኣምሓራ (ብፍላይ ደብረብርሃን) ከይዶም፡፡  

ማናጅመንት ኢኒስቲትዩት ትግራይ፡  ማናጅመንት ኢንስቲትዩት ትግራይ ኣብዚ ሐዚ ኢኒስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለ (ኢቴመ) ዘለዎ 
ቦታ (ቀላሚኖ)  ኣብ 80ታት ዝተጣየሸ ዕንቊ ትካል እዩ፡፡ ኣብቲ ትካል ኣብ ትግራይ ካብ ዝለዓለ እስካብ ማእከላይን ታሕተዋይን 
ደረጃ ምምሕደራ ዝነበሩ ሓለፍቲ/መራሕቲ ስራሕ ኣትዮም ኣብ ሰለስተ ወርሒ መሰረታዊ ዝኾነ ሳይንሳዊ ምሕደራን ጭቡጥ ኩነታት 
ክልልናን ሰልጢኖም ብውሑዱ መሰረታዊ ክህሎት ኣመራርሓ ንክህልዎም ዝገብር ትካል እዩ ነይሩ፡፡ እዚ ትካል ናይ ምጥያሽ ሓሳብ 
ዘምፅኡን ነቲ ግርማ ሞገስ ዘለዎ ህንፃ እቲ ትካል ክህነፅ ዝገበሩን ሰባት ክምስገኑ ይግበኦም፡፡ ኣብቲ እዋን ብዘይካ ኣብ ደብረዘይት 
ዝርከብ እቲ ነባር “የኢትዮጵያ ስራ ኣመራር ኢንስቲትዩት” ካለኦት ክልላት ናይ ባዕለን ኣይነበረንን፡፡ ኮይኑ ግና ኣብ ትግራይ ዝነበረ 
ተሞክሮ ብምውሳድ ብፍላይ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን ደረጀኦም ዘሐላዉ ትካላት ኣመራርሓ ስራሕ ዘጣይሻ እንትኾን ኣብዚ ሐዚ 
እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ባህርዳር ዝርከብ ናይ ክልል ኣምሓራን ኣብ ዝዋይ ዝርከብ ናይ ከልል ኦሮሚያን (ሐዚ ኦሮሚያ ሲቪል ሰርቪስ 
ኮሌጅ ተባሂሉ) ኣዚዮም ደረጀኦም ዘሓለዉ ትካላት ኮይኖም ቀፂሎም ኣለው፡፡ እቲ ናይ ትግራይ በኳር ዝተበሃለ ክልላዊ ትካል 
ኣመራርሓ ስራሕ ግን ቅድሚ 10 ዓመት ኣድላዪ ኣይኮነን ክፈርስ ኣለዎ ተባሂሉ ፈሪሱ፡፡ ኣብቲ ካምፓስ ድማ ኢ.ቴ.መ ተጣይሹ፡፡ 
ኢኒስቲትዩት ቴክኖሎጂ  ምጥያሹ ፅቡቕ ነገር እዩ ኮይኑ ግና እቲ ኣመራርሓ ስራሕ እውን ሃሊዩና ኢ.ቴ.መ እውን ተወሲኹ 
እንተዝኸውን ፅቡቕ ምበለፀ፡፡ ኮይኑ ግና ኣብቲ እዋን ንምንታይ ተዓፅዩ ? በሓቂ እቲ ትካል ኣመራርሓ ስራሕ ዘየድልየና ድዩ ኮይኑ ? 
ኢልና ኣይሓተትናን - ብኽልተ ምኽንያታት፡፡ ሓደ እንታይ ዓይነት ውሳነ ከምዝውሰን ንምንታይ (ምኽንያት) ከምዝውሰን ኣይንገረናን፡፡ 
ዋላ እቲ ዝውሰን ውሳነ ብጣዕሚ ኣድላዪን ግቡእን እንተኾነ ዘረደአካ ሰብ ኣይትረክብን፡፡ ኩሉ ሚስጥር እዩ:: ካልኣይ እንተዝንገረና 
እውን ምንም ሕቶ ኣይንሓትትን - ምኽንያቱ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ኣይለመድናዮን ብተወሳኺ ድማ መራሕትና ኩሉ ጊዜ ዝውስንዎ 
ውሳኔ ትኽክክል እዩ ኢልና ስለ ነሓስብን፡፡ ምናልባት ንምንታይ ኢሎም ዘሓቱ ሰባት እኳ እንተተረኸቡ ነፈራርሖምን ሽሞምን 
ዘይሽሞምን ንልጥፈሎምን፡፡ በዚ ምኽንያት እየ እዚ ናይ ኢ.ቴ.መ. ተመሃሮ ሕቶ ኣብ ዝበፅሖ የብሉን ዝብል፡፡ ሐዚ ኮይነ እንተሓስቦ 
ኣብዘሓለፉ ዉሑዳት ዓመታት “ቀንዲ ነገር ናይ ፖለቲካ ኣረኣእያን ውፉይነትን እዩ ዝድለ” እናተበሃለ ካብ ሞየኦም ወፃኢ ናይ ሒሳብ 
መምህራን ኮይኖም ቤት ፅሕፈት ጥዕና፣ ናይ ቋንቋ መምህራን ኮይኖም ልምዓት ከተማ ክመርሑ ዝምደቡ ሰባት ኣዚዩ ጠቓሚ ስልጠና 
ክኸውን ይኽእል ነይሩ፡፡ ምኽንቱም ብዙሕ ስራሕ ምስ ሰርሑ ዘጥፍእዎ ጥፍኣት ክንግምግምን መሊስና ብኻለኦት ተመሳሰልቲ ሰባት 
ክትከኦምን ነጥፈኦ ጊዜ ብዙሕ እዩ - እቲ ብሕፅረት ክእለት ኣመራርሓ ዝወድም ሃፍትን ኣብቲ ህዝቢ ዝበፅሕ ምንግልታዕንኳ ተዓቂኑ 
ኣይፈልጥን፡፡    

መምህራን ኮሌጅ መቐለ፡-  ሕፅረት መምሀራን ቀዳማይ ብርኪ ንምቅላልን ንመምህራን ተኸታታሊ ስልጠናታት ብመሃብን 
ዝተፈፈላለዩ  ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ዘተኮሩ መፅናዕታት ብምክያድን ፅሬት ትምህርቲ ትግራይ ንምምሕያሽ ተወሳኺ ኮሌጅ የድሊየና 
እዩ ብዝብል ኣብ 1996 ዓ.ም እዩ ተጣይሹ፡፡ ፡፡ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ሰብ 
ሙያ (መምህራን) ክእክብ ክኢሉ ፡፡ ኮይኑ ግና ኣብ 2002 ዓ/ም ተርኡ በፂሑዎ ንክፈርስ ተገይሩ፡፡ ኣብቲ ካምፓስ ድማ እንደገና ከም 
በሓድሽ ኢንስቲትዩት ኣመራርሓ ስራሕ ትግራይ ንክጣየሽ ተገይሩ፡፡  ኣብ 2002 ዓ/ም ክልላዊ መንግስትና ትግራይ ናይ ባዕላ 
ማናጅመንት ኢኒስቲትዩት የድሊያ እዩ ኢሉ ዘድሊ በጀት መዲቡ ብህፁፅ ማናጅመንት ኢንስቲትዩት ንክኽፈት ኣዚዙ (ምናልባት ነዚ 
ውሳነ ዝወሰኑ ኣባላት ካቢኔ ቅድሚ 10 ዓመት እውን እቲ ትካል  ኣየድልየናን ይተዓፆ ኢሎም ዝወሰኑ እዮም)፡፡ ነቲ ትካል ንምድርጃው 
ድማ ካብ ኦሮሚያን ኣምሓራን ተሞክሮታት ተወሲዱ እዩ፡፡ “ጀማሪን’ያ ኣይግበርካ ንድሕሪት ግን ኣይምለስካ” ዝበሃል ምስላ ኣሎ ዶ?፡፡ 
ዝኾነ ኾይኑ ነዚ ትካል ከጣይሽ ሓላፍነት ዝተወሃቦ ኣካል ሓደ ፕሮፖሳል ሒዙ ቀሪቡ፡፡ መቐለ መምህራን ኮሌጅ ኣፍሪስካ ማናጅመንት 
ኢስቲትዩት ምግባር፡፡ ኣብዚ ሐዚ እዋን እቲ ትካል ነቲ መጀመርያ ኣርት ኮሌጅ፣ ቀፂሉ ድማ መቐለ መምህራን ኮሌጅ ዝነበረ ካምፓስ 
ብመሓዝ ንሽሙ ተጣይሹ ናብርኡ ይመርሕ ኣሎ፡፡ እቲ መምህራን ኮሌጅ እንትፈርስ ትምህርቲ ኣርት እውን እንደገና መዕለቢ ስኢኑ 
ንግዚኡ ኣብኡ ተለጢፉ ይፅናሕ ተባሉሂኩ፡፡ በሓቂ ትግራይ ዘኣክል ናይ ነዊሕ እዋን ባህልን ታሪኽን ዘለዎ ክልል ናይ ባዕሉ ዝኾነ 
ዝተጠናኸረ ኣካዳሚ/ትካል ባህሊ ዘይምህላዉ የተሓሳስብ እዩ፡፡  

 መጠቓለሊ፡-  ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለ እንትጣየሽ  ኣብ ልዕሊ መቓብር ኢንስቲዩት ኣመራርሓ ስራሕ ትግራይ እዩ ነይሩ፡፡ 
መቐለ መምህራን ኮሌጅ እንትጣሽ ኣብ ልዕሊ መቓብር ትግራይ ኣርት ኮሌጅ እዩ፡፡ ኢንስቲዩት ኣመራርሓ ስራሕ እንደገና እንትጣየሽ 
ድማ ተመሊሱ ኣብ ልዕሊ ሞት መቐለ መምህራን ኮሌጅ እዩ፡፡ “ሓደ ትካል ከይቀተልናን ኣብ ልዕሊ መቓብሩ ከይዓንደርናን ካሊእ 
ትካል ክንከፍት ኣይንኽእልን ማለት ድዩ?” ዝብል ሕቶ ከምዘሎ ኾይኑ እዚ ናይ ኢ.ቴ.መ ጉዳይ ተወሲኑ እንተኾይኑ ክልልና ኣድላይነት 
ትካል ቴክኖሎጂ ተረዲኡ ናይቲ ክልል ሃፍቲ ኮይኑ ንክቕፅል ክገብር እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ሓፂር እዋን ተመሊሱ ካሊእ ተመሳሳሊ 
ትካል ክኸፍት እዩ ኢልና ተስፋ ንግበር፡፡ ትግራይ ብትእምት ዝምራሕ/ዝድገፍ እንተይኮነስ በቲ ክልል መንግስቲ መደበኛ በጀት 
ዝመሓደር ትካል ሳይንስን ቴክኖሎጂ የድልያ እዩ፡፡ ትእምት‘ውን ናይ ባዕሉ ተወሳኺ ትካል እንተሃሊዩዎ ድማ ዝበለፀ ይኸውን፡፡ 

ትግራይ ካብ ኣርባዕተን ሓሙሽተን ዓመት ንላዕሊ ኣርሒቖም ዘሓስቡ መራሕቲ ይፍጠረላ - ወይ ድማ ሐዚ ዘለዉ መራሕቲና ናይ 
ነዊሕ እዋን ኣስተውዕሎት የሃቦም፣ ኣብ ነዊሕ እዋን ዝርአ ዘላቒ ጥቕሚ ዘለዎም ስራሕቲ የስረሓዮም፡፡  ኣሜን፡
፡                                                                                                              


