
             ሓፂር ህይወት ታሪኽ ነብስሄር ተጋዳላይ ተስፋይ በላይ  
 
 ተጋዳላይ ተስፋይ በላይ  ( 1945 – 2010 ) ተጋዳላይ ተስፋይ በላይ ካብ ኣቡኡ ኮሎኔል 
በላይ ኣብተውን እንኡ ወ/ሮ ዘውዲቱ ረዳን ሕዳር 15/1945 ዓ.ም. ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ 
ተወሊዱ፡፡ ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስበፅሐ ኣብ ሃፀይ የውሃንስ ቐዳማይን ካልኣይን ብርኪ 
ትምህርቱ ወዲኡ፡፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውልቀ ትካል ንኽልተ ዓመት ተቖፂሩ ድሕሪ ምስራሕ 
ብ1965 ዓ.ም. ንትምህርቲ ናብ ሃገረ ኤሜሪካ ብምቕናዕ ቐዳማይን ካልኣይን ዲግሪኡ ኣብ 
ኣላባማ ግዝኣት ብሞያ ሕርሻ ተመሪቑ፡፡ ማስትሬት ዲግሪኡ ምስወደአ ከኣ ኣብቲ ዝተምሃረሉ 
ዩኒቨርሰቲ ንክልተ ዓመት ተቖፂሩ ሰሪሑ፡፡ ተጋዳላይ ተስፋይ በላይ ኣብ ኤሜሪካ እንትነብር 
ብኣጠቓላሊ ኣብ ሃገሩ ኢትዮጵያ ይበፅሑ ንዝነበሩ ደርባዊን ብሄራዊን ጭቆናታት ፣ብፍላይ ከኣ 
ኣብ ብሄረ ትግራይ ይበፅሑ ብዝነበሩ ዘስካሕክሑ ደርባዊ ወፅዓታትን ብሄራዊ ዕብለታትን 
ዝወለድዎም ምሒር ድንቁርና፣ ጥምየት፣ሕማም፣ ስደትን ውርደትን ንምፍታሕ ብ1967 ዓ.ም 
ኣብ ሰሜን ኤሜሪካ ብውሑዳት ግዱሳት ተጋሩ ማሕበር ተጋሩ ኣብ ሰሜን ኤሜሪካ(ማተሰኤ) 
ዝብል ማሕበር ካብ ዝመስረቱ ሓደ ኔሩ፡፡ ካብ ዝነበሮ ምሒር ስምዒት ቃልሲ’ውን ኣብ ኤሜሪካ 
ዝነበሮ ምዉቕን ምችውን ናብርኡ ገዲፉ ኣስር እቲ ቅድሚኡ ብ1962 ዓ.ም ንትምህርቲ 
ንኤሜሪካ ዝኸደ፣ ካብቶም መስረቲ ማሕበር ማተሰኤ ኮይኑ ቐዳማይ ዲግሪኡ ምስወድአ 
ብ1968 ዓ.ም ተጋዲሉ ዝተውሃቦ ውድባዊ ዕማማት ብዝላዓለ ወያናይነት እናተቓለሰ 
ብዘጋጠሞ ሃንደበታዊ ሕማም ቅድሚ 18 ዓመት ዝተሰውአ ምዕባይ ሓዉ ተጋዳላይ ፀጉ በላይ 
ብምኽታል ንሱውን ብ1976 ዓ.ም ናብ ሜዳ ትግራይ ወሪዱ፡፡ ብ1976 ዓ.ም. ኣብ ሓራ መሬት 
ትግራይ መድረኽ ዝሓቶ ወታደራዊ ታዕሊሙ ብዝግባእ ድሕሪ ምውዳእ ኣብ ክፍሊ ሕርሻ 
(054) ተመዲቡ፡፡ ካብ 1976 ክሳብ 1983 ዓ.ም ኣብ ክፍሊ ሕርሻ ብደረጃ ላዕለዋይ አመራርሓ 
ተመዲቡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነቲ ዝተውሃቦ ሓላፍነት በቲ ዝተምሃሮ ዓውደ ትምህርቲ ኣብ 
ሓራ መሬት ትግራይ ነቲ ኩይናት ዝፀውር ሕርሻዊ ማእቶት ንምዕባይ ምስ መሳርሕቲ ብፆቱ 
ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ውፅኢታዊ ስራሕቲ ብዝላዓለ ውፍይነትን መሃዛይነትን ሰሪሑ፡፡ ካብቶም 
ዝሰርሖም ስራሕቲ እቶም ዝላዓሉ ኣብ ስነዘራእትን(Agronomy) ሓመድን ማይን ዕቀባን ኮይኑ 
ነዚ ንምስላጥውን ዝተፈላለዩ መፅናዕትታን ምርምራትን ብምክያድ ማንዋላትን ብርክት ዝበሉ 
ንስልጠና ዘድልዩ ፅሑፋትን ኣዳልዩ፣ ንብዙሓት ኪኢላታት ሕርሻ ተጋደልትን ሓረስቶትን 
አሰልጢኑን እዩ፡፡ ነተን ኣብቲ እዋን ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ይጣየሳ ዝነበራ መርአያ ሕርሻ 
ማእኸላት ኣብ ምፅናዕን ምክትታልንውን ዓብይ እጃም ተፃዊቱ፡፡ ካብ 1983 ክሳብ 1987 ዓ.ም 
ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረ እዋን ምስረታ ሽግግር መንግስቲ ሃገራዊ ፖሊሲ ሕርሻ 
እንትሕንፀፅውን ካብቶም ብሃገር ብርኪ ዝተሓረዩ ላዕለዎት ኪኢላታት ሓደ ኮይኑ ኣብ ምቕራፅ 
ሃገራዊ ፖሊሲ ሕርሻ ዓብይ ተራ ተፃዊቱ እዩ፡፡ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ካብ 1983 ስካብ 
2008 ዓ.ም ኣብ ዝተመደበሎምን ዝተዋፈረሎምን ስራሕቲ ልምዓት ዝተውሃቦ ስራሕን 
ሓላፍነትን ብዝላዓለ ብቕዓት ክሰርሕ ፀኒሑ እዩ፡፡ በዚ መሰረትውን ኣብ ትሕቲ ትእምት ኣብ 
ስራሕቲ ሕርሻ ብዝላዓለ ብርኪ ኣብ ትግራይ ኣብ ምንቅቃስ ኣብ ዝርከብ ህይወት መካናይዘሽን 
ሓ/ዝት/ው/ማሕበር ብስራሕ መካየድነትን ፕሮጀክት ማናጀርነትን ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት 
ሰሪሑ፡፡ ኣብ ትእምት ዋና ቤት ፅሕፈት’ውን ብኣባልነት ላዕለዋይ ኣመራርሓ ንክልተ ዓመት፣ 
ከምኡውን ኣብ ሑመራ ብዝላዓለ ካፒታል ኣብ ዝተጣየሰ አሚልኮ ሕርሻ ልምዓት ዝፍለጥ 
ውልቀ ትካልውን ብዋና ስራሕ አካያድነት ንሓሙሽተ ዓመት ሰሪሑ፡፡ ተጋዳላይ ተስፋይ 
ንልምዓትን ዕብየትን ህዝቢ ትግራይ ብዝነበሮ ዝላዓለ ህዝባዊ ፍቕሪ ብምብጋስ ቅድሚ ሽዱሽተ 
ዓመት ነቶም ኣብ ትግራይ ኣብ ሕርሻ ምርባሕ ንህቢ ዝርአዩ ዝነበሩ ሞያዊ ሕፅረታትን 
ፀገማትን ንምፍታሕ ዘኽእል ምስ ናይ ቃልሲ መሓዝኡ ተጋዳላይ ታደለ አለምሰገድ ኮይኑ 
ዝርዝር መፅናዕትን ምርምራትን ብምክያድ ንምርባሕ ንህቢ ዝሕግዝ ማንዋል ብምድላው 



ንመላእ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ጣብያታት ዝጠቅም መፅሓፍ ብምሕታም ብዝተሓተ ዋጋ ክባፃሕ 
ብምግባር ዓብይ ስራሕ ሰረሑ እዩ፡፡ ተጋዳላይ ተስፋይ በላይ ብዘጋጠሞ ድንገተኛ ሕማም ኣብ 
ወፃእ ሃገርን ውሽጢ ዓድን ሕክምንኡ ከካይድ ድሕሪ ምፅናሕ ሕዳር 13/2010 ዓ.ም 
ብዝተወለደ ኣብ 65 ዓመቱ ዓሪፉ፡፡ ስርዓተ ቀብሩውን ሎሚ ዕለት ሕዳር 14/2010 ዓ.ም ኣብ 
ኣዲስ ኣበባ አራት ኪሎ ስላሴ ቤተክርስትያን ድሕሪ ቐትሪ ሰዓት ትሸዓተ ብርክት ዝበሉ 
መቓልስቱ፣ ስድርኡን ፈተውቱን ብዝተረኸብሉ ተፈፂሙ፡፡ተጋዳላይ ተስፋይ በላይ ፅኑዕ 
ተቓላሳይ፣የዋህ፣ ምስ ኩሉ ብቐሊሉ ተሳንዩን ተፋቒሩን ዝነብር ፍትው ተጋዳላይ ኔሩ፣ በዓል 
ሓዳርን ኣቦ ሓንቲ ጓልን ክልተ አወዳትን ኔሩ፡፡ ጀግና ንዘልኣለም ኣይነብርንሞ ንሱውን 
ከምቶም ዝሓለፉ ብፆቱ ብኽብሪ ብምሕላፉ ንመላእ ስድርኡን ፈተውቱን ፅንዓት ይሃብኩም 
ንብል፡፡ ካብ ብፆቱ ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስውኣትና !!! ሕዳር 14/2010 ዓ.ም. 
 


