
ግደ መንግስትን ውልቀ ትካላትን ኣብ ዕብየት ስፖርት 
ክልልና 

 
  ስታድዮም ባሎኒ ብልዕሊ 550 ሚልየን ብር ብዩኒቨርስቲ መቐለ እናተሰርሐ     

 እንትኸውን ህንፀቱ ምስተዛዘመ ብወንበር 35 ሽሕ ተመልከቲ ክሕዝ እዩ፡፡  
 

ብኣሸናፊ ዘውዴ 
08-12-15 

     ምንቅስቓስ ስፖርት ክልልና ኢሉ’ውን ሃገርና ካብ ግዘ ናብ ግዘ ዝሓሸ 
ምንቅስቓስን ዘተባብዕ ውፅኢትን እናምፀአ ይርከብ፡፡ መን ግስቲ ንስፖርት 
ዝለዓለ ቆላሕታ ብምሃብ ከስ ርሕ ዝኽእል በጀት ብምምዳብ ንዕብየት ስፖ 
ርት እጃሙ ኣብ ምውፋይ ይርከብ፡፡ ብተወ ሳኺ ብርክት ዝበሉ መሰረተ 
ልምዓት ስፖርት ኣብ ዝተፈላለዩ ኸባብታት ብምህናፅ ውፅኢ ታዊ ስራሕ 
ኣብ ምውጋን ይርከብ፡፡  
      ዘይመንግስታዊ ትካላትን ውልቀ ሰብ ሃፍትን’ውን ንዕብየት ስፖርት 
ክልልና ኢሉ’ ውን ሃገርና ዝለዓለ ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ይር ከቡ፡፡ ትካላት 
ትእምት ከምኒ መስፍን ኢንዳስ ትሪያል ኢንጅነሪንግ ፣ ፋብሪካ ስሚንቶ 
መሰቦ ፣ ትራንስ ኢትዮጵያ ፣ ጉና ስራሕቲ ንግዲ ፣ ሱር ኮንስትራኽሽን ፣ 
ብሩህ ተስፋን ካልኦት ትካላት ትእምትን ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት 
ጋንታታት ብምሓዝ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከባ፡፡ ቁፅሮም ዘይነዓቕ ዝሓሸ 



ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም ተተካእቲ ስፖርተኛታት ኣብ ምፍራይ ይርከባ፡፡   

 

ብዩኒቨርስቲ መቐለ ብልዕሊ 550 ሚልየን ብር ኣብምስራሕ ዝርከብ  ስታድዮም ባሎኒ ህንፀቱ ምስተዛዘመ 
ብወንበር 35 ሽሕ  

ተመልከቲ ብሓደ ግዘ ክሕዝ ይኽእል 

      ቁፅሮም ዘይነዓቕ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ’ውን ብርክት ዝበላ ጋንታታት 
ብዝተፈላለዩ ዓይነ ታት ስፖርት ብምሓዝ ውፅኢታዊ ስራሕ ኣብ ምውጋን 
ይርከቡ፡፡ ዝሓሸ ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም ተተካእቲ ስፖርተኛታት 
ብምፍራይ ናብ ጋንታታት ትእምት ዝፅንበርሉ ኩነ ታት’ውን ኣሎ፡፡  
 
       ንምቅስቓስ ስፖርት ክልልና መንግስትን ህዝብን ብዝሃብዎ ቆላሕታ 
ዕብየት ስፖርት ክልልና ካብ ግዘ ናብ ግዘ ዝሓሸ ኩነታት እናተ ፈጠረ እዩ፡፡ 
ክልልና ን21 ዓይነታት ስፖርት ትኹረት ሂባ እናተንቐሳቐሰት ትርከብ፡፡ 
መን ግስቲ ነዞም ዓይነታት ስፖርትን ህዝባዊ መሰ ረት ንክህልዎም ምስ 
ሕ/ሰብን ካልኦት መዳር ግቲ ኣካላትን ብምዃን እናሰርሐ ከም ዘሎ ሓላፊ 



ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ዶክተር ገ/ህይወት 
ገ/እግዚኣብሄር ይገልፁ፡፡ 
 
      ኣብ ክልልና ብርክት ዝበሉ ትካላት ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት 
ጋንታታት ብምሓዝ ብምንቅስቓሶም ዕብየት ስፖርት ክልልና ካብ ግዘ ናብ 
ግዘ ዝረጋገፀሉ ኩነታት እናተፈጠረ ይርከብ፡፡  ኣብ ከተማታት ክልልና 
ብርክት ዝበሉ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ብኩዕሶ እግሪ ፣ ብሽክሌታን ብካልኦት 
ዓይነታት ስፖርትን ጋንታ ብምሓዝ ዝሓሸ ዓቕምን ክእለትን ዘለ ዎም 
ተተካእቲ ስፖርተኛታት ኣብ ምፍራይ ይርከቡ፡፡ 
 
        ከም ኣገላልፃ ዶክተር ገ/ህይወት ገ/እግዚኣብሄር ትካላት ትእምት 
ኣብ ክልልና ዘሎ ምንቅስቓስ ስፖርት ዝሓሸ ንክኸውን ዝለዓለ ምንቅስቓስ 
ኣብ ምግባር ዝርከባ ዀይነን ኣብ ዓይነታት ስፖርት ኣትሌቲክስን 
ብሽክሌታን ትኹረት ገይረን ኣብ ምስራሕ ይርከባ፡፡ ብመሰረት’ዚ እተን 
ትካላት ከምኒ፤ መስፍን ኢንዳስትርያል ኢንጅነሪንግ ፣ ፋብሪካ ስሚንቶ 
መሰቦ ፣ ሱር ኮንስትራክሽን ፣ ብሩህ ተስፋ ፣ ትራንስ ኢትዮጵያን ጉና 
ስራሕቲ ንግድን ኣብ ስፖርት እናተንቀሳቐሳ እንትኾና ብሽመን ዝተፈላለዩ 
ጋንታታት ብምጥያሽ ዘድሊ በጀት ብምምዳብ ውፅኢታዊ ስራሕ ኣብ 
ምውጋን ከም ዘለዋ ይገልፁ፡፡   
 
 እተን ትካላት ኣብ ኣትሌቲክስን ብሽክሌታን ዓይነታት ስፖርት 
ትኹረት ብም ግባር ዝንቀሳቐሳ እንትዀና ዛጊድ በተን ዓይነታት ስፖርት 
ካብ ክልልን ሃገርን ሓሊፎም ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ዝሳተፉ ዝሓሸ 
ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም ስፖርተኛታት ኣብ ምፍራይ ይርከባ፡፡   
      ትካላት ትእምት ልክዕ ከም ንካልኦት ዓይነታት ልምዓት 
ንስፖርት’ውን ዝለዓለ ትኹረት ገይረን ኣብ ምንቅስቓስ ይርከባ፡፡ ኣብቶም 
ዝነበሩ ጋንታታት ብተወሳኺ በቢ ዓመቱ ንምንቅስቓስ ስፖርት ዝምደብ 
ገንዘብ ብምውሳኽ ብስፍሓት ተወሰኽቲ ጋንታታትን ስፖርተኛታትን ዝሕዛሉ 
ኩነታት እናተፈጠረ እዩ፡፡ ቕድሚ ሐዚ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ብጋንታ 
ዝተሓዝሉ ኩነታት ዝነበረ ዀይኑ ሐዚ ግና ብደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ብምሓዝ 
ኣብ ስፖርት ዘለወን ተሳታፍነት ዝውስኸሉ ኩነታት ኣሎ፡፡  
 



      ትካላት ትእምት ምንቅስቓስ ስፖርት ክልልና ዝድግፋ ዘለዋ ጋንታ 
ብምሓዝ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ስፖርት’ውን እጃመን 
ኣብ ምውፋይ ይርከባ፡፡ ኣብ ህንፀት ዘመናዊ ስታድዮም ትግራይ ብርክት 
ዝበለ ሓገዝ ገንዘብ ዝገበራሉ ኩነታት ነይሩ’ዩ፡፡   
 
     ብሓፈሻ ትካላት ትእምት ክሳብ ሐዚ ብድምር 167,383,773 ብር  
ንምንቅስቓስ ስፖርትን ንህንፀት መሰረተ ልም ዓት ስፖርትን ብምምዳብ 
እናተንቀሳቐሳ ዝፀንሓ ዀይነን ዛጊድ ዝተፈላለዩ ጋንታታት ብምጥያሽ 
ብርክት ዝበሉ ንክልልናን ሃገርናን ወኪሎም ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን 
ዝሳተፉ ዝሓሸ ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም ተተካእቲ ስፖርተኛታት ዘፍ ረያ 
ትካላት ከም ዝኾና ዶክተር ገ/ህይወት ገ/እግዝኣብሄር ይገልፁ፡፡   
 
      ኣብ ክልልና ካብ ትካላት ትእምት ብተወሳኺ ካልኦት ብርክት ዝበሉ 
ትካላት እናተፈጠሩ እዮም፡፡ ገለ ገሊኦም ትካላት ኣብ ምንቅስቓስ ስፖርት 
ዝሳተፍሉ ኩነታት ዝተፈ ጠረ እንትዀን ኣብ ዝተመረፁ ዓይነታት ስፖ ርት 
ጋንታ ብምሓዝን ብምሕጋዝን ዛጊድ ብርክት ዝበሉ ዝሓሸ ዓቕምን ክእለትን 
ዘለዎም ተተካእቲ ስፖርተኛታት ዘፍርይሉ ኩነታት ኣሎ፡፡  
 
      ውልቀ ስብ ሃፍቲ ብሽም ትካሎም ጋንታ ብምጥያሽ ኣብ ምንቅስቓስ 
ስፖርት ትግራይ እጃሞም ኣብ ምውፋይ ይርከቡ፡፡ ከምኒ ትካል ደስታ 
ኣልኮል ፣ ሆቴል ኣክሱም ፣ ሆቴል ፍስሃ፣  ቅድስት ማርያም ኮለጅን ካልኦትን 
ኣብ ዝተፈ ላለዩ ኸባብታት ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖ ርት ጋንታ ብምሓዝ 
እናተንቀሳቐሱ ይርከቡ፡፡  
 
       ውልቀ ስብ ሃፍቲ ኣብ ምንቅስቓስ ስፖርትን ህንፀት መሰረተ 
ልምዓትን ዝገብርዎ ዘለዉ ደገፍ ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናወሰኸ ይመ ፅእ ኣሎ፡፡ 
ትካላት ብፍላይ ትካላት መፍረይቲ ማይን መፍረይቲ መስተ ኣልኮልን 
ንህንፀት ዘመናዊ ስታድዮም ትግራይ ብርክት ዝበለ ሓገዝ ዘበርክትሉ 
ኩነታት ኣሎ፡፡  
 
      ብሓፈሻ ቕድሚ ሐዚ ምንቅስቓስ ስፖርት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ 
ጥራሕ ዝነበረ ኮይኑ ሐዚ ግና ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፣ ትካላትን ውልቀ ሰብ 



ሃፍትን ዝዀነሉ ኩነታት እናተፈጠረ እዩ፡፡ ሐዚ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ኣብ 
ምንቅስቓስ ስፖርት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣብ ምውጋን ይርከቡ፡፡ 
ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ጋንታት ብምሓዝ ተተካእቲ ስፖርትኛታት 
ካብ ምፍራይ ብተወሳኺ ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓት እጃሞም ኣብ ምውፃእ 
ይርከቡ፡፡  
 
      ትካላት ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓት ስፖርት ዝሃንፃሉ ኩነታት 
እናተፈጠረ ዀይኑ እተን ትካላት ኣብ ዘለውኦ ኸባቢ ዝሃንፃሉ ኩነታት’ውን 
ኣሎ፡፡ ንኣብነት ትካላት ትእምት ኣብ ዘለውኦ ኸባቢ ተወዳደርተን 
ዝስልጥንሉን ዝወዳደርሉን ስታድዮም ኣብ ምህናፅ ይርከባ፡፡ ካብ ትእምት 
ትካላት ወፃእ ዘለዋ ትካላት መብዛሕትኦም ተፃወትተን ብመንግስቲ ኣብ 
ዝተሃነፀ ሜዳ ዝዋወቱ ዀይኖም ውሑዳት ድማ ኣብ ናይ ባዕሎም ሜዳ 
ዝፃወቱን ዝስልጥኑን እዮም፡፡ 
 
      ዩንቨርስቲ መቐለ ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓት ስፖርት ኣብ ምህናፅ 
እንትርከብ ዛጊድ ኣብ ቀፅሪ እንዳየሱስን ዓዲ ሓቅን ህንፀት መሰረት ልምዓት 
ስፖርት እናሳለጠ እዩ፡፡ ኣብ ቀፅሪ ዓይደር ድማ ትልሚ ሒዙ ኣብ ቐረባ 
እዋን ናብ ስራሕ ኸም ዝኣቱ ተገሊፁ፡፡ 
 
       ብተወሳኺ ዩንቨርስቲ መቐለ ብ550 ሚልዮን ብር ወፃኢ ኣብ ከተማ 
መቐለ ዝርከብ ቅድሚ ሐዚ “ባሎኒ” ብምባል ዝፍለጥ ዝነበረ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ 
ሐዚ ደረጅኡ ዝሓለወ ስታድ ዮም እናተሃነፀሉ እዩ፡፡  
 ዛጊድ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተ ወገኑ እንትዀኑ ኣመራርሓ እቲ 
ዩኒቨርስቲ ብዝተታሕዘሉ ግዘ ሰሌዳ ንኽዛዘም ብዝለዓለ ምክትታል ኣብ 
ምስራሕ ይርከብ፡፡  
 
 እቲ ስታድዮም ህንፀቱ ምስ ተዛዘመ ብወንበር በዝሒ ኣስታት 35 ሽሕ 
ተመልከቲ ክሕዝ እዩ፡፡ ብተወሳኺ እቲ ዩኒቨርስቲ ኣብ ከተማ መቐለ 
ደረጅኡ ዝሓለወ ስፖርት ኣካዳሚ ኣብ ምስራሕ ይርከብ፡፡ 
 
      ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም’ውን መሰረተ ልምዓት ስፖርት ንምህናፅ ሕቶ 
ዘቕረብሉ ኩነታት ዘሎ ዀይኑ ዩንቨርስቲ ዓዲግራት‘ውን ኣብ ቐረባ ግዘ 



መሰረት ልምዓተ ስፖርት ዝሃንፀሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ፡፡    
         
      ብሓፈሻ ኣብ ክልልና ዝርከቡ ዩኒቨርስትታት ኣብ ህንፀት መሰረተ 
ልምዓት ስፖርት ዝለዓለ እጃም ኣብ ምውፋይ ይር ከቡ፡፡ ብዩኒቨርስታትን 
ካልኦት ትካላትን ኣብ ክልልና ዝህነፃ ዘለዋ መሰረተ ልምዓት ስፖርት 
ምስተዛዘማ ብርክት ዝበሉ ዝሓሸ ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም ተተካእቲ 
ስፖርተኛታት ብፅርየትን ብበዝሕን ዝፈርይሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ፡፡  
 
 ብተወሳኺ ትካላት ኣብ ዕብየት ስፖርት ክልልና ኢሉ’ውን ሃገርና 
ዝለዓለ ኣበርክቶ እናገበራ ከም ዘለዋ ዶክተር ገ/ህይወት ገ/እግዝኣብሄር 
ይገልፁ፡፡  

 


