ማሕበር ልምዓት ትግራይ ናይ እማን መሓዛ ልምዓት ህዝብና
ምዃና ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ሕንጣሎ ዋጅራት ሓቢሮም፡፡

ኣይተ ኣበራ ሃ/ማርያም ነዚ ዝበሉ ኣብ ወረዳ ሕንጣሎ ዋጅራት ጣብያ ዓንዲ ወየንቲ ከተማ
ደንጎላት ብምትሕብባር ማሕበር ልምዓት ትግራይን ኣብ ዝተፈላለዩ ህንፀታት ዝነጥፍ ቻይናዊ
ኩባንያ ሲ ጂ ሲ ኦቨር ሲስ ዝተብሃለ ትካልን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ 13 ግንቦት
2005ዓ.ም እምነ ሰረት ኣብ ዝተነበረሉ እዩ፡፡ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ወረዳና ኣብ ዘፈራት
ትምህርትን ጥዕናን ሓያሎ ስራሕቲ ሰሪሓ እያ ዝበሉ ኣይተ ኣበራ፣ እዛ ማሕበር ናይ እማን
ማሕበር ህዝብን ብህዝቢ ትውነንን እያ ክብሉ ገሊፆም፡፡ ቻይናን ኢትዮጵያን ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ
ዝምድና ከምዘለወን ዘዘኻኸሩ ኣይተ ኣበራ፣ መንግስቲ ቻይናን ኩባንያታቱን ንሃገርና ካብ
ዘበርክትዎ ዘለው ልምዓታዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሰናይ ልምዓታዊ ተግባር
ብምስታፍ ይገብርዎ ንዘለው ኣበርክቶ ዓብይ ቦታ ኢና ንህቦ ክብሉ ድማ ገሊፆም፡፡
ደቅና ሻምናይ ክፍሊ ድሕሪ ምውዳእ፣ ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቶም ንምክትታል ልዕሊ 35
ኪሎሜትር ተጓዒዞም ናብ ከተማታት መቐለን ዓዲ ጉደምን ክኸዱ እናተገደዱ ፀኒሖም እዮም
ዝበሉ ዋና ኣመሓዳሪ ጣብያ ዓንዲ ወየንቲ ኣይተ ገ/ኪሮስ ኣሰፋ፣ ነዚ ፀገም ኣብ ግምት
ኣእቲኹምን ክትፈትሑልና ኣብ መንጎና ዝተረኸብኩምን ኣጋይሽና ሓለፍቲ ማልትን ሲጂሲ ኦቨር
ሲስን የቐንየልና ክብሉ ዝተሰመዖም ታሕጓስ ገሊፆም፡፡
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ንጥፈታት ትፍፅም ትካል
እያ ብምባል መደረኦም ዝጀመሩ ድማ ተወካላይ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ
ሓዱሽ ንጉስ እዮም፡፡ ኣይተ ሓዱሽ ኣብ መደረኦም ትምህርቲ ድኽነት ንምቕራፍ እቲ ዝሓየለ
መሳርሒ እዩ ድሕሪ ምባል፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ሲጂሲ ኦቨር ሲስን ነዚ ኣብ ግምት
ኣእቲዎም ኣብ ዞባና ነዚ ቤት ትምህርቲ ክሃንፁ ምምፀኦም ድማ ኣዚና ነመስግን ኢሎም፡፡
ነዞም ኣብ ቅድመይ ዝሪኦም ዘለኹ ህፃናት ናይ ትምህርቲ ዕድልን ፃምእን ንምርሓው ኣብ
መንጎኹም ክርከብ ንዝገበረትኒ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብሽመይን ብሽም ዝወከለኒ ትካልን
የመስግን ብምባል መደረ ዘስምዑ ድማ፣ ተወካላይ ኩባንያ ሲጂሲ ኦቨር ሲስ ቻይና ሚ/ር ዋንግ
እዮም፡፡ ኢትዮጵያ ሰፊሕ መሬት፣ ኩሩዕ ህዝብን ዘሕብን ታሪኽን ትውንን ሃገር እያ ዝበሉ ሚ/ር

ዋንግ፣ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዕብየታ ንድሕሪት ክጉተት ክኢሉ እዮ ድሕሪ ምባል ነዚ ዝረአ
ዘሎ ፀገም ክትፈትሕ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ትፅዕረሉ እዋን ኣብ ጎና ክንስለፍ እንትሓተና
ብዘይ ምንም ምምታእ እወንታዊ መልሲ ክንህብ ክኢልና ኢና ኢሎም፡፡ ሚ/ር ዋንግ ብምትሕሓዝ
እዛ ቤት ትምህርቲ ፀገም እቶም ኣብዚ ዝሪኦም ዘለኹ ህፃናት ንምፍታሕ ምእንታን ክከኣል፣ ኣብ
ዝተትሓዘላ ግዘን ብዘድሊ በጀትን ከምዝዛዝምዋ ቃል ኣትዮም፡፡
ንኣጋይሽ ብወረዳ ሕንጣሎ ዋጅራት ዝተዳለወ ባህላዊ ህያባት ክዳውንቲ ድሕሪ ምብርካት፣ ማሕበር
ልምዓት ትግራይ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገም ህዝቢ ንምፍታሕ ቀትርን ለይትን ኣብ ምስራሕ ትርከብ
ናይ ልምዓት ትካል እያ፣ ዝበሉ ድማ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ታደለ
ሓጎስ እዮም፡፡ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ዘፈራት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ምንካይ ስእነት ስራሕ፣
ምዕባይ ተጠቃምነት ደቂ ኣነስትዮ፣ ባህልን ስነ ፅሑፍን እንዳነጠፈት ዝመፀት ትካል ምዃÂ
ዝሓበሩ ዶ/ር ታደለ፣ ብፍላይ ንትምህርቲ ዓብይ ቆላሕታ ሂባ ከቢድ ምርብራብ ኣብ ምግባር
ከምትርከብ ሓቢሮም፡፡ ትግራይ ኣብ ኩሎም ዘፈራት ልምዓት ዓብይ ስጉምቲ ትስጉም ከምዘላን
ብፍላይ ኣብ ዝርገሐ ትምህርቲ ዓብይ ለውጢ ከምዝተመዝገበ ዘዘኻኸሩ ዶ/ር ታደለ፣ ኣብዙይ ድማ
ግደ ማ.ል.ት ዝለዐዓለ እዩ ኢሎም፡፡ ኩባንያ ሲጂሲ ኦቨር ሲስ ነዚ ልዕሊ 25ሚልዮን ብር ዝውድእ
ፕሮጀክት ንምሓዝን ንምምዋልን ንዘርኣዮ ተበግሶ ብሽመይን ብሽም ማልትን ከመስግኖ ይፎቲ
ዝበሉ ዶ/ር ታደለ፣ ነበርቲ እቲ ከባቢ ድማ ኣብ ከይዲ ህንፀት እዛ ቤት ትምህርቲ ኣድላይ ዘበለ
ሓገዝ ክገብሩ ፀዊዖም፡፡
ኣብቲ ስነ ስርዓት ነበርቲ ጣብያ ዓምዲ ወየንቲ ንኣጋይሽ ድሙቕ ኣቀባብላ ዝገበሩ እንትኾኑ፣
ተምሃሮ ናይ መዝሙርን ስነ ፅሑፍን እንግዶት ድሕሪ ምቕራቦም፣ ምምሕዳር ወረዳ ሕንጣሎ
ዋጅራት እንግዶት ምሳሕ ገይሩ፡፡

