
 

ህዝባዊነታ እናዕዘዘት እትርከብ ትካል! 
 

ብገብረ ተስፋይ  
 08-12-15 

 
ክልልና ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ፅዑቕ ኲናት ክካየዳላ ብምፅንሑ ህዝቢ ትግራይ 
ዝኸፍአ ግፍዕን በደልን በፂሑዎ። መሬት ትግራይ ክባድም ዕርቃኑ ክወፅእን ድማ 
ክኢሉ። በዚ ኣቢሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓዘቕቲ ድኽነት ጥሒሉ።  
 
እቲ አብ እንግድዓ ህዝብና ኾይኑ  ህዝብና ከይምሃር፣ ከይምዕብል ካብ ሃፍቲ ተፈጥርኡ 
ፍትሓዊ ብዝኾነ ኣገባብ ከይ ጥቀም ምኽንያት ኮይኑ ዝነበረ ስርዓት ብህ ዝባዊ ቃልሲ 
ምውጋድ ድማ እንኮ መማ ረፂ ነይሩ።  በቲ ን17 ዓመታት ዝተኻየደ መሪር ብረታዊ 
ቃልሲ ስርዓት ደርግ ካብ ሱሩ ተማሕዮ።  
 
ዕላማ ዉድብ ኣብዛ ሃገርን ክልልን ምርግጋፅ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ብምንባሩ 
ህዝቢ ትግራይ ብልምዓት ክትክ ሕሶ ትኽእል ትካል ምፍጣር ኣገዳስን ኣድ ላይን 
ስለዝነበረ ውድብ ህወሓት ካብ ደገፍ ታን ኣባላታን ትረኽቦ ዝነበረት ገንዘባውን ንዋታውን 
ደገፋትን ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ኢድ ፀላኢ ዝማረኸቶም ሲቪ ላዊ መሳርሕታት 
ከምኒ ዶዘር፣ ኤክስ ከቫተር፣ ደግደግቲ፣ ሎደራት፣ መካይንን ካልኦትን ናብ ጥቕሚ ህዝቢ 
ክዉዕሉ ብም ግባር ዝህነፃ ትካላት ልምዓት በብእዋኑ እናሰሰና ህዝብና ዝያዳን ዘየቛርፅን 
ረብሕኡ ንክረግጋፅ ብቑዕ ኣመራርሓ ንክዓርፎ ተሓ ሳቢ ብምግባር ሕጊ ሃገርና ብዝፈቕዶ 
ብፍ/ ሕጊ 1952 መሰረት መመስረቲ ፅሑፍን መተሓዳደሪ ደንብን ኣፅዲቓ ኣብ ወርሒ 
ታሕሳስ 1987 ዓ.ም ብምምዝጋብ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ብዝብል ስራሕቲ ምግባረ 
ሰናይ ሓደ ኢላ ጀሚራ። 
 

በዙይ‘ውን ሃፍተ ገነታ ንምስሳን ኣብ ዓበይቲ ስራሕቲ ማኑፋክቸሪንግ፣ ምልማዕ 
ማዕድናትን፣ ግልጋሎትን ልምዓት ሕርሻን ብምውፋር ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሳለጡ 
ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ባህላውን ስራሕቲ ልምዓት ብምስታፍ ቁልፊ እጃማ ተበርክት ዘላ 
ትካል ህዝቢ እያ ትእምት።  
 
ኣብ ናይ ሎሚ ሕታምና መፅሄት መቓ ልሕ ትግራይ‘ውን ኣብ ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ  
ትእምት ኣድሂብና ንዋና ዳይሬክተር ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ቤት ፅሕፈት ትእ ምት 
ክቡር ኣይተ ሕሸ ለማ ኣዘራሪብና ዝሃ ቡና መረዳእታ ንንባብ ብዝጥዕም ኣዋዲ ድናዮ 
ኣለና ሰናይ ንባብ።    



      
ህዝቢ ትግራይ ይበፅሖ ብዝነበረ ዘስካ ሕክሕ ጭቆና፣ ግፍዒ፣ ኣድልዎን ምዝ መዛን 
ትካላት ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን ከይጋፍሑ ታሪኽና ከይ ኹላዕ፣ 
ባህልና ከይምዕብል  ኮነ ተባሂሎም ተሰንኪሎም ብምፅንሖም እቶም ተዓጊቶም ዝፀንሑ 
ምስፍሕፋሕ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ትእምት ሓደ ኣካል ስራሕቲ ምግባረ 
ሰናይ ብምዃን ካብ እትንቀ ሳቐሰ ሎም ዓውድታት ልምዓት ኮይኖም ቀፂ ሎም። 

 

    ዋና ዳይሬክተር ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ትእምት ኣይተ ሕሸ ለማ   

 

ምክልኻልን ምቕራፍን ማሕበራዊ ፀገማት ፣ ምዕባለ ቛንቛ ፣ ባህልን ታሪክን‘ ዉን ኣብቲ 
ዘፈር ክቕመጡን ክስርሐሎምን ትእምት ወሲና።  
 
በዞም ፕሮግራማት እዚኦም ኣቢሉ ኣብቲ ቃልሲ ዝተጎሳቖለ ህዝቢ ብፍላይ ክዓ ጉዱኣት 
ኲናት ገድሊ ቀስ ብቀስ ዓር ሶም ዝኽእሉሉ መነባብሮኦም ዝልወ ጠሉን ባይታ  
ንምፍጣር እናሰርሐት ብምምፅኣ ኣብቶም ዝሓለፉ ዕስራ ዓመታት ዓበይቲ ዓወታት 



ልምዓት ተመዝጊቦም እዮም። 
 
 
ስለዝኾነ ድማ እቲ ዝነበረ ትሑት ተበፃ ሕነት ትምህርቲ መንግስትን ህዝብን በይ ኖም 
ክዋፅእዎ ስለዘይኽእሉ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ(ትእምት)ኣብቶም ዝሓ ለፉ ዓመታት 
ልዕሊ 182 ሚልዮን ብር ወፃኢ ብምግባር ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡ’ ውን ተወሰኽቲ 
መምሀሪ ክፍልታት ብም ህናፅ፣ ናውቲ ትምህርቲ ብምቕራብን ሰፊሕ ትኩረት ተዋሂቡ 
ዝስርሐሉ ዘሎ ኾይኑ ካብዚኦም ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ላጪ ዝተሃነፀ መሰቦ መሰናድኦ 
ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ዋጅራት ፣ ቦራ፣ ኣላማጣ ህንፀተን ተዛዚሙ ኣብ ከይዲ ምምሃር 
ምስትምሃር ዝርከባ ኮይነን ኣብ ምጥቕላል ዝርከባ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ 
ግጀት፣ ኣግበ፣ ዓዲ ኣውዓላ፤ ሃፀይ ዮሃንስን ቃፍታ ሑመራን መሰናድኦ አብያተ ትምህ 
ርቲ፣ ብተመሳሳሊ ኣብ ዓዲ ረመፅ ቤት ትምህ ርቲ መሰናድኦን ቴክኒክን ሙያን ይህነፁ 
ኣለዉ። እዚ ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ትእምት ኣብያተ ትምህርቲ ንከይዲ ምም ሃር 
ምስትምሃር ምችዋት ክኾና ብምግባር በዚ ኣቢሉ ኣብ ዓለም ተወዳደርቲ ዝኾኑ ተምሃሮ 
ንምፍራይ ዓሊማ ዝለዓለ እጃም ተበርክት ኣላ።   
 
ጥዕንኡ ዘይተሓለወ ዜጋ ኣብ ልምዓት ክልሉን ሃገሩን ዝህልዎ ኣበርክቶ ዝትሓተ ስለዝኾነ 
ሽፋንን ተበፃሕነትን ጥዕና ሕ/ሰብ ክመሓየሽ ሓደ ኣካል ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ትእምት 
ኾይኑ ክስርሐሉ ዝፀንሐ ዓብይ ግንባር እዩ።  
 
ብመሰረት ‘ዙይ ንዘፈር ጥዕና ልዕሊ 130 ሚልዮን ብር ወፃኢ ብምሽፋን ንሆስ ፒታላትን 
ጣብያታት ጥዕናን ዝኸውን ህንፃ ብምህናፅ ናውቲ ሕክምናን ብምምላእ ዓበ ይቲ ዕማማት 
ብምውጋን ጠለብ ጥዕና ህዝ ብና ክማላእ ተበግሶ ወሲዳ ትሰርሕ ኣላ ዝበሉ ዋና 
ዳይሬክተር ቤት ፅሕፈት ስራ ሕቲ ምግባረ ሰናይ ትእምት ክቡር ኣይተ ሕሸ ካብዚኦም 
እቲ ሓደ ልዕሊ 20 ሚል ዮን ብር ዝወደአ ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ ሆስፒታል ኣክሱምን 
ሰለስተ ጣብያታት ጥዕናን ተዛዚሞም ንኣገልግሎት ድሉዋት እንትኾኑ ኣብ ሆስፒታል 
መቐለ‘ውን ተወሰ ኽቲ ስራሕቲ ምስ ፍሕፋሕ ንምክያድ ዲዛይን ከም ዝተወደአ እቶም 
ዋና ዳይሬ ክተር  ይገልፁ።  
 
ብሰንኪ ንነዊሕ ዓመታት ዝተኻየደ ኲናትን ሰፊሕ ፍልሰትን ብርሰት ሃፍቲ ተፈጥሮን 
ዘስዐቦ ምብትታን ስድራ ዓብይ ሓደጋ ነይሩ። በዙይ‘ውን ህዝብና ግዳይ እቲ ሓደጋ 
ብምዃኑ ጉድኣት ኣካልን ስነ-ኣእምሮን በፂሑዎ፣ ወለዲ ዘይብሎም ህፃናት ብዘይሓብሓቢ 
ተሪፎም፣ ኣማኢት ኣሽሓት ሰብፀጋ ዕድመ ጠዋሪ ውላድ ስኢ ኖም ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ 
ካብቲ ዝነበሮ ትሑት ብርኪ መነባብሮ ንምምሕያሽ ህዝቢ፣ መንግስትን ሓይልታት 
ልምዓትን ዝተዋደደ ምንቅስቓስ ኣድላይ ስለዝነበረ ትእምት ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት 
212,982,530 ብር ወፃኢታት ብምግ ባር ዝዓበየ ሓይሊ ልምዓት ብምውሳድ ዝለዓለ 
ተሳትፎ ብምግባርን ህዝቢ ትግራይ ናብዚ ሐዚ በፂሑዎ ዘሎ ብርኪ ምዕባለ ንክበፅሕ 



ኣወንታዊ ተርኣ ትፃወት ኣላ። 
  
 ኣብ ትግራይ ንብዙሓት ዘበናት ዝተኻየደ ብርሰት ደን፣ ዘበናዊ ዘይኮነ ስልቲ ሕርሻ 
፣ ድሑር ዝኾነ ኣጠቓቕማ መሬትን ሃፍቲ ተፈጥሮን ዝወለዶ ተደጋ ጋሚ ድርቅን ዝለዓለ 
ጋህሲ መሬትን ዝተመናመነ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዘለዋ ክልል ክትከውን ክኢላ። ነዚ ሓደጋ ‘ዚ 
ጠጠው ንምባል ትእምት ካብ ዕላማታታ ብምብጋስ ህዝቢ ትግራይ ንዘካይዶም ስራሕቲ 
ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝኾኑ መሳርሕታት ንም ቕራብ 30,769,630 ብር ወፃኢ ብምሽ ፋን 
ጎቦታትናን ሽንጥሮታትናን ብለምዒ ክሽፈ ኑን ዓይኒ ማያት ክፍልፍሉን ብምኽ ኣሎም 
ህዝብና ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ሃፍቲ እንስሳን መስኖን ተዋፊሩ መነባብርኡ ዝመ ርሐሉ 
ባይታ ኣብ ምፍጣር ግደ ትእምት ዝለዓለ ብምንባሩ ኣብዚ እዋን ‘ዚ ትግራይ ተፈጥሮ 
ሓብሒብካ ናብ ቁጠባዊ ረብሓ ኣብ ምውዓል ብብርኪ ሃገርን ዓለምን መር ኣያ ዝኾኑ 
ስራሕቲ ይስርሑ ኣለዉ። ኣብዚ ድማ ብፅሒት ትእምት እቲ ዝለዓለ እዩ። 
 
ኣልቦ ኢንዱስትሪ ዝነበረት ትግራይ ተራእዮም ዘይፍለጡ ትካላት ኢንዱስትሪ ብምትካል 
ሓደ ክፋል ክልላዊን ሃገራውን ዓቕምታት ብምዃን፣ ማእቶትና ዘደንፍዑ ዘመናዊ ኣካይዳ 
ክንከይድ ኣብ ምግባር፣ ዝሰልጠነ ብቑዕ ሓይሊሰብ ብምፍራይን ስራሕ ስእነት ብምንካይን 
ዓለምለኻዊ ተዋ ዳዳራይነትና ብምጥንካር፣ ብናይ ሃገርና ሕግን ስርዓትን ብሙሉእን 
ግልፅነት ብም ስራሕ ኣብነታዊ ኮርፖሬት ትካል ብምዃን ህዝቢ ትግራይ ዝሕበነላን ከም 
ብሌን ዓይኑ ዝከናኸናን ትካል‘ውን ኮይና እያ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ (ትእምት)።   
 
ብመሰረት‘ዙይ ቀንዲ ስራሕቲ ትእምት ኣብ ማኑፋክቸሪንግ፣ ኮንስትራክሽን፣ ማዕ ድን፣ 
ሰርቪስን ሕርሻን ኢንቨስት ብምግባር ኢንዱስትሪያላዊ ዓቕምና ብምህናፅ ኣጠቓ ላሊ 
ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ ብምግባር ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምዕባይ ኣብ ዝግበር መስርሕ 
ዝዓበየ ብፅሒት ብምውሳድ ትንቀሳቐስ ኣላ።  
 
እዚ ቁልፊ ስትራተጅያዊ ጉዳይ ቀፃሊ ስራሕቲ ምፍራይን ምዕባይን ሃፍቲ ትእ ምት 
ቁልፊ መደብ ኾይኑ ክቕፅል እዩ። ትካ ላት ትእምት ብደረጃ ሃገርን ዓለምለኸን ብቑዓት 
ተወዳዳርቲ ብምዃን ካብዚ ወፍሪ ዝርከብ ሃፍተ ገነት ብዘላቕነት ተመሊሱ 
ንምስፍሕፋሕን ትግራይ ብሓደሽቲ ዘፈራት ኢንቨስትመንት ተረባሒት ብምግባርን ነዚ 
ብምጥንኻር ፍሰት ሃፍቲ ብዘተኣማምን መንገዲ ብምቕፃል ህዝብና ካብተን ትካላት 
ተረባሒ ክኸውን ብምግባር‘ውን ኣካል ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ኾይኑ ዝስርሐሉ ዘሎ እዩ።    
 
ትካላት ትእምት ካብ ዝጣየሻ ንነዘ ልዕሊ 29 ሽሕ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ትካላት 
ትእምት ተቖፂሮም መነባብሮ ኦም ዝመርሑ ዘለዉ ኾይኖም ልዕሊ 2ሽሕ መናእሰይን ደቂ 
ኣንስትዮን ኣብ መስፍን ኢንዳስትርያል ኢንጅነሪንግ ኣብ ስራሕቲ ሓፂነ መፂን 
ክስልጥኑን እግሪ ክተኽሉን ዝተገበረ ኾይኑ ኣብ ስራሕቲ መጓዓዝያ ንዝ ዋፈሩ ውሱናት 
ወገናት ኣብ ትራንስ ኢት ዮዽያ ኣትዮም ስልጠና ዝረኽብሉ ባይታ ተፈጢሩ‘ዩ።  



 
ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ኣብ ስራሕቲ ቆርበትን ዉፅኢት ቆርበትን ከምኡ’ውን ምስ 
ፋብሪካ ችቡድ ፓርቲክል ማይጨዉ ተኣሳሲሩ ነቲ ትካል ዝውዕል እታወት ዕንፀ ይቲ 
ቀላሚጦስ ዘፍርዩ መናእሰይ ተወዲ ቦም ተረባሕቲ ይኾኑ ኣለዉ። ብሓፈሻ ትእምት 
ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብር ክት ዝበሉ ዜጋታት ክልልና ኣብ ዝተፈ ላለዩ ዓውደ 
ስራሕቲ ደኣንት ክዋፈሩን ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገማቶም ንም ቅላል ዓሊማ 
ንዝሰርሐቶም ስራሕቲ ልዕሊ 273 ሚልዮን ብር ወፃኢ ብምግባር ዝተፈ ላለዩ ደገፍ 
ስልጠና፣ናውትን ህንፀት መስርሒ ቦታ ሼዳትን ክውዕል ከምዝ ገበረት ዋና ዳይሬክተር 
ቤት ፅሕፈት ስራ ሕቲ  ምግባረ ሰናይ ትእምት ክቡር ኣይተ ሕሸ ለማ ይገልፁ።   
 
 

 

   ብሓልዮት ትእምት ዝተሃነፀ ህንፃ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ጉዳኣት ኲናት ትግራይ  

 

ኣብቲ ን17 ዓመታት ዝተኻየደ መሪር ብረታዊ ቃልሲ ይኹን ኣብ ትግራይ ይካ የድ 
ብዝነበረ ኲናት ሓደጋ ዝበፅሖም ዜጋ ታት ኣድላይ ዘበለ ደገፍ ክረኽቡ ማሕበረ ቁጠባዊ 
ፀገማቶም ምቅላል’ውን ቁልፊ እጃም ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ብም ዃኑ ኣብቶም 



ዝሓለፉ ዓማዉቲ ንጉዱኣት ኲናት ደገፍ እግሪ ምትካል፣ ግልጋሎት ሕክምናን ዝረኽብሉ 
ባይታ እናፈጠረት ዝመፀት ኮይና ጉዱኣት ኲናት ዓርሶም ክኢ ሎም ክምሓደሩ ዝኽእሉሉ 
ቀዋሚ ዝኾነ ፍልፍል እቶት ክህልዎምን ስለዝግባእ ህንፃ ኣህኒፅካ ከመሓድርዎ ብዉህብቶ 
ምብ ርካት ኣድላይ ምዃኑ ዝኣመነት ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ኣስታት 100 
ሚልዮን ብር ዝወደአ ህንፃ  ብምስራሕ ኣረኪባ እያ።  
 
ብሓፈሻ ንጉዱኣት ኲናትን ስድራ ስዉ ኣትን 212,982,530 ብር ሓገዝ ብም ግባር 
ፀገማቶም ንምቅላል ብዕቱብ ሰሪሓ እያ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ። ሓፋሽ ማሕበራት 
ኣብ ልምዓት ሓንቲ ሃገር ዝህልወን ኣበርክቶ ዝለዓለ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ እተን ትካላት 
ዝጥቀማሉ ህንፃ ምህናፅ፣ ንኣባላተን ስልጠና ምሃብን ኣድ ላይ ወሳንን ብምዃኑ ነዘን 
ዉዳበታት ምድ ጋፍ ትእምት ሓደ ኣካል ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ገይራ ካብ እትንቀሳቀስ 
ዓመታት ኣቑ ፂራ እያ።  
 
እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ትእምት ኣብ ክል ልና ዝካየዱ ዝተፈላለዩ መንግስታዉን ዘይ 
መንግስታዉን ብዓላት ስፖንሰር ምግ ባር፣ ኣብ ምዕባለ ቛንቛን ባህልን፣ ኣብ ደሞም 
ባይረስ ኤች ኣይቪ ኤድስ ዘለዎም ዜጋታት ንምሕጋዝን ዝዓለሙን ስራሕቲ ክስርሑ 
ፀኒሖም።  
 
ኣብ ምዕባለ ቛንቛን ባህልን አድሂቦም  ንዝትሕተሙ መፃሕፍቲ ትእምት ገንዘባዊ ድጋፍ 
ብምግባር ወገና ዉነታ እናርአየት ዝመፀት ኮይና ፤ ነዚ ወፃኢ ዝሽፍን 50,124,167 ብር 
ደገፍ ብምግባራ ማሕ በራዊ ልምዓት ክልልና ክጉልብት ህዝብና በዚ ኣቢሉ ተረባሒ 
ክኸዉንን ብፅሒታ ዝለዓለ ነይሩ ድማ ይብሉ ዋና ዳይሬክተር ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ 
ትካል እግሪ ምት ካል ትግራይ ኣይተ ሕሸ ለማ ኣብ ዝሃቡና መብርሂ።   
 
ባይታ ዘቢጡ ነበረ ምንቅስቓስ ስፖ ርት ክልልና ክምዕብልን ንሃገርን ክልልን ዝት ክኡ 
ስፖርተኛታት ንምፍራይ ዓሊማ ጋን ታታት ጉና፣ ትራንስ ኢትዮዽያን ብም ጥያሽ  ሓደ 
ኢላ ዝጀመረት ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ (ትእምት) ኣብቲ እዋን ከም እኒ ተፃወትቲ 
ኩዕሶ እግሪ መድሃንየ ታደሰ፣ ሚኪኤለ ጣልያን፣ ከምኡ’ውን ኣብዚ እዋን‘ዚ ኣስልጣኒ 
ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደደቢት ኮይኑ ዘሎ ተፃዋታይ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጉና ዝነበረን ዳንኤል 
ፀሃየ ምፍራይ ክኢላ እያ።  
 
ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ኣብ ዓውደ ስፖርት ዝስርሑ ስራሕቲ ብፍላይ ኣብ 
ኣትሌቲክስን ብስክሌትን ብዝተወደበን ብዝተጠናኸረን መልክዑ ክስርሑ ብምኽ ኣሎም 
ኣብቶም ዝሓለፉ ዓማውቲ  ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝሳተፉሎም ጋንታታት 
ከውሰኹ ብምግባር ኣድለይቲ ዝብሃሉ ዕጥቅታት ስፖርት ብምምላእን ብዓውደ ስፖርት 
ዝለዓለ ፍልጠትን ክእለ ትን ዘለዎም ኣሰልጠንቲ  ኣቢሎም ዝስልጥ ንሉ ባይታ ክፍጠርን 
ብምኽኣሎም ተናሓና ሕቲ ስፖርተኛታት ብሽክሌታ ፅጋቡ ገ/ማርያም፣ዓብይ ሓዉ ሰለሞን 



ገ/ማርያምን ፣ ንጉሰ ገ/ዮሃንስ፣ ጎይቶኦም መብራህቱ ፣ ክብሮም ሃይሉ፣ እስጢፋኖስ ከበደን 
ጋንታታት ስፖርት ትእምት ምስ ዓበይቲ ጋንታታት ብሽክሌታ ሃገራት ዓለ ምና 
ማለት‘ውን ሆላንድ፣ እንግሊዝ፣ ደቡብ ኣፍሪካን  ስሙር ዝምድና ብምፍ ጣር ንስፖርት 
ብሽክሌታ ክልልና ዓብይ ዓቕሚ ዝኸውን ተመኩሮ ክቐስሙ ይገ ብራ ዘለዋ ኮይነን፤ 
ጋንታ ብስክሌታ ደቂ ኣንስ ትዮ ክጠናኸር ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ብብ ርኪ ሃገር ፅቡቕ 
ዓቕሚ ዘለወን ደቂ ኣን ስትዮ ምፍጣር ከምዝተኽኣለ ተናሓናሒት ቕድድም ብሽክሌታ 
ሓድነት ኣሰመላሽ  ዝን ኣድ ብቕዓት እናርአየት ዘላ ንእስቲ ምጥ ቃስ ይክኣል።   
 
ንጋንታታት ኣትሌቲክስ ብዝተውሃበ ልዑል ቆላሕታ ከም እኒ ኣትሌት ሓጎስ ገ/ህይወት፣ 
መንእሰይ ኣትሌት ኣፀዱ ፀጋይ፣ ጎይቶይቶም ገ/ስላሴ፣ ለተሰንበት ግደይ ብብርኪ ሃገርን 
ዓለምን ፀብለልታ ዘርኣዩ ኣትሌታት ምፍጣር ዝኽኣለት ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ 
ካብ ምጥያሽ ትካላት ትእምት ጀሚሩ ንዘፈር ስፖርት 167,383,773 ብር ደገፋት 
ብምግባር ታሪኻዊ ሓላፍነታ ትዋፃእ ኣላ ይብሉ ዋና ዳይሬክተር ቤት ፅሕፈት ስራሕቲ 
ምግባረ ሰናይ ትእምት ክቡር ኣይተ ሕሸ ለማ። 
 
ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ትእምት  
ብኣንደበት ህዝቢ  
 
ፍርያት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነት ትእምት መንግስቲ  ክኣትዎም ኣብ ዘይኽ እሉ 
ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ብምውፋር  ኣብ ክልልና ዓበይቲ ትካላት ኢንዱስትሪ  ብምህናፅ 
ህዝብና ክርባሕ፣ ልምዓትና ክቀላጠፍ ተበግሶ ወሲዳ ትንቀሳቐስ ብምህ ላዋ ብሰንኪ ፅዑቕ 
ኲናት ተሃስዩ ዝነበረ ህዝብን ክልልን ትኽሕስ ከምዘላ ዋና ኣካ ያዲ ስራሕ ትካል እግሪ 
ምትካል ትግራይ ኣይተ ኣብርሃለይ ኣስመላሽ ይዛረቡ። 
 
 
ትእምት ኣብቲ መሪር ብረታዊ ቓልሲ ኣካሎም ዝኸፈሉ ዜጋታት ንምድጋፍ ብዘ ርኣየቶ 
ዘይተቖጠበ ደገፍ 100 ሚልዮን ብር ወፃኢ ብምግባር ዝተሃነፀ ደረጅኡ ዝሓለወ ብዓል 6 
ደብሪ ህንፃ ንማሕበርና ብውህ ብቶ ኣረኪባትና እያ። እዚ ህንፃ ልዕሊ 22 ሽሕ ዝኣኽሉ 
ኣባላት ማሕበርና ክውንንዎ ክኢሎም ኣለው። እዚ ንማ ሕበርና ዓብይ ፍልፍል እቶት 
ኮይኑዋ ድማ ይርከብ። 
 
 ብመሰረት‘ዙይ ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ እቲ ህንፃ ብምክራይ ኣቢሉ ካብ 
ዝረኽቦ ፍልፍል እቶት ን629 ኣብ ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ዝርከቡ ኣባላት ማሕበርና 
ብገንዘብ ዝድጉመሉ ብርኪ በፂሑ እዩ።  



 
 

ዋና መካየዲ ስራሕ ማሕበር ጉዱኣት ኩናት ትግራይ ኣይተ ኣብርሃለይ ኣስመላሽ 

 

እዚ ከም ዘሎ ኾይኑ ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ ዘመሓድሮ ቤት ትምህርቲ ኒኮላስ 
ካብ ዝመሃሩ 1300 ተምሃሮ እቶም 850 ደቂ ጉዱኣት ኲናት ኮይኖም ብመ ሰረት ዝወፀ 
መምዘኒ ረቛሒ ክድገፉ ዝግ ብኦም ተምሃሮ ብምምልማል ነቶም 329  ተምሃሮ ትእምት 
በብዓመቱ 1.5 ሚልዮን ብር ተመዲቡሎም ይምሃሩ ኣለዉ ፤  እዚ ንኣባላት ማሕበርና 
ዓብይ ሓገዝ እዩ ዝበሉ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ጉዱኣት ኲናት ትግራይ ኣይተ 
ኣብርሃለይ ኣስመላሽ (ባርናባስ) ኣብ ዓስራይን ዓሰርተ ክልተ ክፍልን ዘዕግብ ውፅኢት 
ዘይመፀሎም ደቂ ጉዱኣት ኲናት ኣብ መስፍን ኢንዳስትርያል ኢንጅነሪንግ ኣትዮም 
ብስራሕቲ ሓፂነ  መፂን ክስልጥኑን ሞያ ክቐስሙን ብዝተ ሰርሑ ስራሕቲ ኣብቶም 
ዝሓለፉ ኣዋርሕ 1000 መናእሰይ ክስልጥኑ ብምግባር ካብ ቶም ስልጠንኦም ዘጠቓለሉ 
እቶም 54 ኣብ መስፍን ኢንዳስትርያል ኢንጅነሪንግ ተቖ ፂሮም መነባብሮኦም ይመርሑ 
ኣለው።  
 
እዚ ደቂ ጉዱኣት ኲናት ብርኪ ትም ህርቶም ከዕብዩን ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ልምዓት 
ኣትዮም ተወዳደርቲ ክኾኑን ዓርሶም ዝውንንዎ ሃፍቲ ክፈጥርሉ ዝኽ እሉን ሞያ 



ንክጭብጡ ትእምት ዝለዓለ ኣበ ርክቶ ትገብር ኣላ። ስለዝኾነ ድማ ትእምት ልኡኽቶኣ 
ብዝግባእ ትፍፅም ዘላ ትካል ህዝቢ ብምዃና ማሕበርናን መላእ ኣባላ ታን ዝኾርዑላን 
ደገፎም ዝገልፁላን ትካል እያ ክብሉ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ማሕበር ኲናት ጉዱኣት ትግራይ 
ኣይተ ኣብርሃለይ ኣስመላሽ ኣዋጊዖምና።  
 
ኩለመዳይ ተሳታፍነትን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋፅ ዓሊማ ትንቀሳቐስ ንዘላ 
ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ደገፍ ትእምት እንታይ እዩ ዝበልናየን ኣካያዲት ስራሕ 
ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወ/ሮ ዘነበች ፍስሃ ዝስዕብ ይብላ። 
 
“ዕላማ ምጥያሽ ትእምት ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተረኸበ ሃፍቲ ተኸፋፊሉ ካብ 
ዝጠፍእ ናብ ኢንቨስትመንት ብም ልዋጥ ህዝቢ ትግራይ ዕድል ስራሕ ዝረ ኽበሉን እግሪ 
ዝተኽለሉን ባይታ ምፍጣር ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ‘ውን ካብ ትካላት ትእምት 
ተረባሕቲ ይኾና ኣለዋ።  እዚ ከም ዘሎ ኾይኑ ምስ ቀንዲ ዕላማ ትእ ምት ዝዛመድን ኣብ 
ክልልና ዝሳለጡ ልም ዓታዊ ስራሕቲ ንምስጓም ዝተጣየሻን ማሕ በራት ምድጋፍ ልኡኽ 
ተሓንጊጡ ዝሰርሕ ትካል ምስ ምዃኑ‘ውን ንማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝተፈላለዩ 
ደገፋት ይግ ብር እዩ።   
 
ብመሰረት‘ዙይ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመ ታት 10 ሚልዮን ብር ብምዉፃእ ዘህነፆ ህንፃ 
ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ማእኸል ትግራይ ልዕሊ 150 ሽሕ ደቂ ኣንስትዮ ዝውንነኦ 
ትካል ኮይኑ ኣሎ፤ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ብር ብምዉፃእ ድማ ምሉእ ሕድ ሳት ዋና ቤት 
ፅሕፈት ማሕበር ደቂ ኣን ስትዮ ትግራይ ወጊኑ፤ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓፈሻዊ ስራሕተን 
ዝዘተያሉ ጉባኤ ማሕበ ርና ብዕዉት መንገዲ ንክሳለጥ ገንዘባዊ ደገፍ ብምግባር ንልዕሊ 
700ሽሕ ኣባላት ማሕበርና ዝወከለአን ኣመራርሓ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፈን 
ዓቕመን ዘዕብያሉ ባይታ ፈጢሩ እዩ” ይብላ ዋና ስራሕ መካ የዲት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ 
ክልል ትግ ራይ ወ/ሮ ዘነበች ፍስሃ። 
 
ትእምት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን እንትሃንፅ፣ ዓቕሚ መዕበይ ስል ጠናታት 
እንትህብን ደቂ ኣንስትዮ ተረባ ሕቲ ይኾና። ነዚ እዩ ማሕበርና ትእምት ንዘካይዶም 
ልምዓታዊ ደገፋት ዝንእዶ ዝበላ ወ/ሮ ዘነበች ፍስሃ፤ ኣባላት ማሕ በርናን ህዝብናን ሰናይ 
ስራሕቲ ትእምት ብኣግባቡ ንከስተማቕሮ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝለዓለ ትኩረት 
ሂባ ክት ሰርሕ እያ ኢለን። 
 
ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ምስ ዕብየት ከተማ መቐለ ተኣሳሲሩ የጋጥም ዝነበረ ሕፅረት 
ካልኣይን መሰናድኦን ኣብያተ ትምህርቲ ንምቕራፍ ብሓገዝ ምግባረ ሰናይ ትካል እግሪ 
ምትካል ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ሰሜን ወረዳ ከባቢ ላጪ ዝተሃነፀ መሰቦ ላዕለዋይ 
ካልኣይ ብርኪ ቤት ትም ህርቲ ልዕሊ 10 ሚልዮን ብር ዝወደአ እዩ። ምህናፅ እቲ ቤት 
ትምህርቲ ካብ ርሑቕ ከባብታት ማይ መኽደን፣ ፈለግ ዳዕሮ፣ ሮማናት፣ እንዳማርያም 



ድሓንን ካልኦትን ናብ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ መፂኦም ዝመሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮ ኣብ 
ዝቐርቦም ቤት ትምህርቲ ከይዶም ክምሃሩ ዝገበረ እዩ። 
 
8 ለካቲት 2002 ዓ/ም ብነበር ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግ ራይ ክቡር 
ኣይተ ፀጋይ በርሀ ሰረት እምነ ኹርናዕ ተነቢሩ ኣብ 2003 ዓ/ም 949 ተምሃሮ ብምሓዝ 
ከይዲ ምምሃር ምስ ትምሃር ሓደ ኢሉ ዝጀመረ መሰቦ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ቤት 
ትምህርቲ ኣብዚ እዋን 1826 ተምሃሮ ተቐቢሉ እናምሀረ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ እዩ። 
ትእምት ኣህኒፃ ንከይዲ ምምሃር ምስ ትምሃር ድልው ዝገበረቶ እዚ ቤት ትም ህርቲ ፀገም 
ወለድን ተምሃሮ ዝዳህሰሰ ብም ዃኑ ተምሃሮ ኣብ ዝቐርቦም ቤት ትምህርቲ ተረኺቦም 
ፅፈቱ ዝሓለወ ትምህርቲ ክረ ኽቡ ወለዲ ውላዶም ንምምሃር ዘይተደለየ ወፃኢ ካብ 
ምውፃእ ዘድሓነ ብሓፈሻ ዝነበረ ማሕበራዊ ፀገም ዘቃለለ እዩ ዝበሉና ድማ ርእሰ መምህር 
መሰቦ ላዕለዋይ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ መምህር ግርማይ ነጋሽ እዮም። 
 
እዚ ሰለስተ ዓበይቲ ብሎካት ዝሓዘ ቤት ትምህርቲ ኣብ ውሽጡ ቤት ተንባብ፣ ሽቓቕ፣ 
ቤተ-ፈተነ ቤት ቁርስን ምሉእ መስመር ማይን ዘጠቓለለ ህንፃ እዩ። እዚ ቤት ትምህርቲ 
ብሰንኪ ራሕቕን ካልኦት ማሕበራዊ ፀገማትን ዘቛርፁ ዝነበሩ ተም ሃሮ ናብ መኣዲ 
ትምህርቲ ከቲቶም ክምሃሩ ብምግባር መፃኢ ምዕባለ ሃገርና ኣብ ምግ ሃድ ዝለዓለ 
ብፅሒቶም ዘበርክቱ ተምሃሮ ንክፈርዩ ዓሊማ ትካል እግሪ ምትካል ትግ ራይ ንዝፈፀመቶ 
ታሪኻዊ ፍፃመ ማሕበ ረሰብ መሰቦ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝለዓለ ክብሪ 
ከምዝህቦ ገሊ ፆም። 
 
ኣብ መሰቦ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተምሃራይ ዝኾነ ፎቤል 
ተስፋሚካኤልን ተምሃሪት 11 ክፍሊ ዝኾነት ፌቨን ገ/ኪዳንን ብወገኖም ካብ ከባቢኦም 
ርሒቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስን ዓይደርን ከይዶም ይምሃሩ ከም ዝነበሩን ሐዚ 
ብሓልዮት ትእምት ተሃኒፁ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰቦ ክምሃሩ ብም ኽኣሎም ወለዶም 
በብመዓልቱ ንታ ክሲ ዘውፅእዎ ንዘበሩ ወፃኢ ብምቕናስ አብ ልዕሊኦም ይኹን ወለዶም 
ዝነበረ ከቢድ ምጭንናቕ ክንኪ ከምዝኽኣለ  እዮም ዝዛረቡ።  
 
እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ብምኽንያት ራሕቒ ኣብ ቤተንባብ አትዮም ንምጥቃም ይፅገሙ 
ምንባሮም ዝገልፁ እዞም ተምሃሮ ኣብዚ እዋን‘ዚ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ፀጋ ታት 
ብኣግባቡ ከምዝጥቀሙ ኣብ ስዓቶም ተረኺቦም ዝውሃብ ትምህርቲ ብኣግባቡ 
ከምዝከታተሉን፤ ብሓፈሻ ዝነ በሩ ኩሎም ፀገማት ትምህርቲ ዘቓለለልና እዩ ይብሉ። 
ትእምት እዚ ቤት ትምህርቲ ኣህኒፁ ፅባሕ ሃገር ዝርከብ ተካኣይ ወለዶ ንምፍራይ ዝገበሮ 
ፃዕሪ ምስጋናና ዝለዓለ እዩ ድማ ይብሉ ተምሃሮ መሰቦ ላዕለዋይ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ 
ተምሃራይ ሮቤል ተስፋሚካኤልን ተምሃሪት ፌቨን ገ/ኪዳንን። 
 



 

 
ኣብ መደናድኦ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተምሃሪት ዝኾነት ፌቨን ገ/ኪዳንን። 
 

ኣትሌት ጎይቶይቶም ገ/ሰላሴ ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ድድባ ቁሸት ማይቐያሕ 
ተወሊዳ ዓብያ ዕድሚኣ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ኣብ ምሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ 
ማይ ቐያሕ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ ተማሂራ። ዘለዋ ፃምእ ትምህርቲ ንምርዋይ ናብ ከተማ 
ዓዲጉደም ብምኻድ ክሳብ 10ይ ክፍሊ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ትመ ሃር ኣብ ዝነበረትሉ 
ካብ ኣብያተ ትምህ ርትን ወረዳታትን እናተሓረየት ኣብ ዝተፈ ላለዩ ዓውደ ስፖርት 
ኣትዮም ኣብ መድረኽ ዓለም ሽሞም፣ ሽም ክልሎም ሃገሮምን ከፀውዑ ዝኽእሉ 
ስፖርተኛታት ትሓሪ ዝነ በረት ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ተሓ ሪያ ብሓልዮት እዛ 
ትካል  ኣብ ዝተጣየሸት ጋንታ ስፖርት መስፍን ኢንዳስትርያል ኢንጅነሪንግ ኣብ ዓውደ 
ስፖርት ኣትሌ ቲክስ ጉያ ክትሳተፍ ጀሚራ።  
 
 
ካብ መወዳእታ 2002 ዓ/ም ክሳብ 2007 ኣብ ክልልናን ሃገርናን ኣብ ዝተ ኻየዱ 
ውድድራት ጉያ መሮር (ጉያ ምቁራፅ ሃገር) ብምውድዳር 12 ወርቂ መዳልያ 4 ብርን 
ሓሙሽተ ነሃስን ዝረኸበት ኣትሌት ጎይቶይቶም ገ/ሰላሴ  ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ጃን ሜዳ 
ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ መሮር ጃን ሜዳ ብዘርኣየቶ ፀብለልታ ንሃ ገራ ወኪላ ኣብ 
ዝተፈላለዩ ውድድራት ዓለም ብምስታፍ ኣብዚ እዋን ሰንደቕ ዕላማ ሃገራ በሪኹ 
ክንብልበል፣ ሸማ ገኒኑ ክወፅእ ዝገበረት ብልፅቲ ኣትሌት‘ውን እያ።  
 



 
ፍርያት ትእምት ዝኾነት ኣትሌት ጎይቶይቶም ገ/ስላሴ ንሃገራ ወኪላ ንፈለማ እዋን ኣብ 
ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዝተኻየደ 3 ሽሕ ሜትሮ ቐዳመይቲ ብምውፃእ ወርቂ ሜዳልያ፣ ኣብ 
ሞዛምቢክ ማፑቶ 5 ኪሎ ሜትሮ ሻድሻይ፣ ኣብ ኣሜሪካ ቦስተን 3ሽሕ ሜትሮ ቅድድም 
ጉያ ዉሽጢ ገዛ ካልአ ይቲ፣ ኣብ ሃገረ ቤኒን ዝተሳለጠ ሻም ፒዮን መናእሰይ ኣፍሪካ 
ሳልሰይቲ ብም ውፃእ ዝለዓለ ውፅኢት ተመዝግብ ዘላ ኾይና ኣብ ሃገረ ስዊድን፣ ሻንጋይ 
ቻይና፣ ኖርወይ፣ ኒውዮርክ፣ ቦስተንን በርሚን ግሃምን ኣብ ዝተሳተፈትሎም ውድድራት 
ዳይመንድ ሊጋት ሽም ኣትሌት ጎይቶይቶም ገ/ስላሴን ሽም ሃገርናን ጎሊሁ ክወፅእ ብም 
ግባር ንዓወት ክትበቅዕ ዝኽኣለት ውፅኢ ታዊት ኣትሌት ‘ውን እያ።  
 

 

 

ኣትሌት ጎይቶይቶም ገ/ስላሴ 



 
 

ነዚ እዩ እምብኣር ኣብቲ ብሓልዮት ትእምት ዝተጣየሸ ጋንታ ስፖርት መስፍን 
ኢንዳስትርያል ኢንጅነሪን እንተዘይትህሉ ናተይን ከማይ ዝኣመሰሉ ኣትሌታት ክል ልናን 
ህይወት ኣይምተለወጠን ነይሩ ትብል።  

ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ኣብ ዓውደ ስፖርት ኣትሌቲክስ ጥራይ እንተ ይኮነስ ኣብ 
ብስክሌት፣ ኩዕሶ እግርን መርኣያ ዝኾኑ ስፖርተኛታት ምፍራይ ዝክ ኣለ ትካል ብምዃኑ 
በቲ ትካል ዘይሕበን ስፖርተኛ የለን ዝበለት ኣትሌት ጎይቶይቶም ገ/ስላሴ ናብዚ ብርኪ 
ምስ ዘብፀሓ ክለብ ስፖርት መስፍን ኢንዱ ስትርያል ኢንጅ ነሪንግ ስሙር ዝምድና 
ፈጢራ ብምስራሕ ኣትሌታት ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንክበፅሑ ኣበርቲዓ ከም 
ትሰርሕን ትገልፅ። 
 
ቀፀልቲ ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ትእምት 
 
ትእምት ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ክጠና ኸርን ህዝቢ ብዘላቕነት ክርባሕን ቤት ፅሕ ፈት 
ኣጣይሻ። ነዚ ብብቕዓት ዘምርሕ ስር ዓት‘ውን ዘርጊሓ። ብመሰረት‘ዚ  ኣብ ፅፈ ትን 
ተበፃሕነትን ትምህርቲ ፍሉይ ቆላ ሕታ ብምሃብ ኣብ ምንቅስቓስ ትር ከብ። ሽፋንን 
ግልጋሎትን ጥዕና ክሰፍሕን ክምዕ ብልን ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ክንክን ሕ/ሰብ 
ዝተወዳደደ ስራሕቲ ምክልኻል ንኸካይድ ‘ውን ብዕቱብ ትሰርሕ ኣላ።   
 
ማሕበራዊ ፀገማት ኣብ ምንካይን ምክ ልኻልን ትኹረት ብምሃብ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነ ታት 
ንዝርከቡ ኣረጋውያን፣ ስድራ ተጋ ደልቲ፣ ጉዱኣት ኲናት፣ ጠዋሪ ዘይብሎም ህፃናትን ደቂ 
ኣንስትዮን፣ ኣብ ደሞም ቫይ ረስ ኤች ኣይቪ ኤድስ ዘለዎም ወገናት ኣብ ምድጋፍን‘ውን 
ኣቢሉ ዝሰርሐቶም ዓበ ይቲ ስራሕቲ ምዕባለታት ዝርኣዩሉ እኳ እንተኾነ ነዚ ዘላቒ ፍታሕ 
ዘምፅኡ መደባት ብምፍፃም ኣቢሉ ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ብምግባር ዝለዓለ ዝላ ክምዝገ 
ቡሎምን እዮም።  
 
እዚ ከም ዘሎ ኾይኑ ተቐዲሑ ዘይ ውዳእ ታሪኻዊ ስራሕቲ ህዝቢ ትግራይ ዘዘ ንትዉ 
ፀሓፍቲ ንምትብባዕ እቲ ታሪኽ እና ተኮለዐ ንክነብር ብሰፊሑ ዝስርሐሉ ዘሎ እንትኾን 
ኣብ ምዕባለ ባህላውን ዘመና ውን ስፖርት ትግራይ ዝነበረ ርኡይ ምንቅስቓስ ኣጠናኺርካ 
ብምቕፃል ንምዕባለ ባህልን ቋንቋን ታሪክን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ምዕቃብን 
ምምዕባልን‘ውን ሓደ ኣን ፈት ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ኮይኑ ዝስ ርሐሉ እንትኸዉን 
ትእምት ጎቦታትና ሓም ለዋይ ክለብሱ ኣብ ትሕቲኦም ዓይኒ ማያት ክውሕዙን ንስራሕቲ 
ልምዓት ሃፍቲ እን ስሳን መስኖን ምችውነቶም ክዉስኹን ዝለ ዓለ ትኹረት ተዋሂቡ 
ዝስርሑሎም ቐፀልቲ  ኣንፈታትን ስልትታት ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ትእምት ምዃኖም 
ዋና ዳይሬክተር ቤት ፅሕፈት ትእምት ክቡር ኣይተ ሕሸ ለማ ንመፅሄትና ኣብ ዝሃብዎ 



መብርሂ ገሊፆም ኣለዉ። 
 
ትእምት ኣብ ትሕቲኣ 14 ዓበይቲ ትካ ላት ብምሕቛፍ ኣብ ትግራይ ዓብይቲ 
ኢንዱስትርያላዊ እኩባት (Industrial Conglomeration)ብምፍጣር ግስጋሰና ዓጋቲ ናብ 
ዘይብሎም ዓበይቲ ኢንዱስ ትሪታት( Heavy Industries) ኾይኑ ኣሎ። በቲ ዝተፈጠረ 
ልምዓት ሓባል ቅንኢ ዝሓዞምን ልምዓት ትግራይ ዘይምነዩ ገለ ወገናት እቲ ካብ ፀረ 
ህዝብን ኣካብነት ክራይን ዝብገስ ኣተሓሳስበኦም ብምስጓም ኣየቛረፁን። 
 
ርኡያት ስራሕቲ ልምዓት ጎሊሆም ክወፁ ኣብ ክንዲ ምግባር ትእምት ኣብ መነባብሮ 
ህዝብና ዝምፅአቶ ለውጢ ከምዘየለ ኣብ ልምዓትና ዘለዋ እጃም ድሩት ከምዝኾነ 
ኣምሲሎም ምቅላሕ ዕለታዊ ስርሖም ኾይኑ ኣሎ።  
 
ብሓፈሻ  ልምዓታዉን  ዲሞክራስያዊ  መስመር ውድብና ፍረ ከምዘየፍረየ ኣምሲ ሎም 
ናይ ሓሶት ወረ ምንዛዕ ልማዶም እኳ እንተኾነ ነቲ ዝምዝገብ ዘሎ ልምዓት፣ ዝመፅእ ዘሎ 
ለውጥን ምዕባለን ህዝብና ምስትምቓር ምጅማሩን ፀላእቲ ሰናይ ህዝቢ ትግራይ ርእሲ 
ሕማም ኾይ ኑዎም እዩ።  
 
 ስለዝኾነ ድማ ሰናይ ምስሊ ትእ ምት ኣብ ድልዱል መሰረት ንምንባር ትእ ምት 
ፈጢራቶ ዘላ ኩለመዳያዊ ዓቕሚ ናበይ የምርሕ ምህላዉ ግሁድን ሱር ቦቆ ስን ምዃኑ 
ብዝግባእ ንህዝቢ ብምልላይ ፀላእቲ ትእምት ኣፎም ክዓፅዩን ኣብ ክን ድኡ ልምዓትና 
ክቀላጠፍን ድሌት ህዝ ብና ንምርዋይን ሕርሻ ዝመርሖ ኢንዱስትሪ ክልልናን ሃገርናን 
ክዕወት ዝለዓለ ተሳትፎ ብምግባር  አብ ሃገርና ንዘለዋ ዓበይቲ ትካ ላት ማለት‘ውን 
ብደረጃ ኢህወዴግ ብዝ ነበረ ሃፍቲ ዝተፈጠራ ትካላት ኢህ ወዴግ  ትካላት ጥረት ክልል 
ኣምሓራ፣ ዲንሾ ክልል ኦሮምያ ከምኡ’ውን ወንዶ ክልል ህዝ ብታት ደቡብ  ስሙር 
ዝምድና ፈጢርካ ብዝስርሑ ስራሕቲ ሓይልታት ትምክሕትን ፀኒብነትን መልሓሶም 
ክሓይኩ ዝለዓለ ትኹረት ሂባ ክትሰርሕ እያ ይብሉ ዋና ዳይሬክተር ቤት ፅሕፈት ስራ 
ሕቲ ምግባረ ሰናይ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ክቡር ኣይተ ሕሸ ለማ። 
 

 


