
ላዕለዎት ኣመራርሓ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ፈፀምቲ ኣርባዕተ ዞባታት ዘተ ኣካይዶም

ኣቦ መንበር ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ወ/ስላሴ ወ/ሚካኤል ምስ ምክትል ፈፃሚ 
ዳይሬክተር ማልት ኣይተ መሓሪ ሓጎስ ኣብ ስትራተጂክ ትልሚ ቀፀልቲ ሰለሰተ  ዓመትን 
ትልሚ 2005ዓ.ምን ማልት ኣመልኪቶም ካብ 27-30 መስከረም 2005 ዓ.ም ምስ ፈፀምቲ 
ዞባን ወረዳታትን ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ፤ምዕራብ፤ማእኸላይን ምብራቕን ዘተ ኣካይዶም። 
ብመሰረት’ዚ ኣቦ መንበር ቦርድ ማልት ክትጥቀመሎም ዘለዋ ፀጋታት ብሰፊሑ ድሕሪ 
ምዝርዛር ስትራተጂክ ትልሚ ሰለስተ ዓመት ንተሳተፍቲ እቲ ዘተ ኣቕሪቦም።  

እቶም ሓለፍቲ ፀጋታት ማልት ብዝምልከት ዝሃብዎ መብርሂ፤ ዓቕሚ ትግራዋይ ካብ ግዘ ናብ 
ግዘ ብትምህርትን ኢኮኖምን እንዳዓበየ ምምፅኡ፤ ትግራይ ኣብኩለ መዳያዊ ምንቅስቓስ ካብ 
ካልኦት ክልላት ዝሓሸ ናይ ኣፈፃፅማ ተሞክሮ ምህላዋን ዝተመዝገቡ ዓወታት ዓበይቲ 
ምዃኖም፤ መስዋእቲ ክቡር ቀዳማይ ሚንስትር መለስ ንኹሉ ትግራዋይ ከምሓደ ክዓስል 
ምግባሩ በዚ ኣቢልካ ሽቶታት ማልት ምዕዋት ዝተመቻቸወ ባይታ ምፍጣሩ፤ ኣብ ትግራይ 
ዘሎ ፀገማት ንባዕሉ ከም ፀጋ ተጠቒምካ ምስራሕ ስለዝከኣል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ነዚ 
ክትጥቀመሉ እያ ኢሎም። ማልት ነዞም ፀጋታት ብምጥቃም ኣብዞም ዝሰዕቡ ሰለስተ ዓመታት 
ብርክት ዝበለ እቶት ካብ ደገፍታ፤ ኣባላታን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ብምትእኽኻብ ብዋናነት 
ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ጠሚታ ኣብ ዘፈራት ጥዕና፤ ምቅላል ስራሕ ስእነት፤ ተጠቃምነት ደቂ 
ኣነስትዮን መናእሰይን፤ ባህሊን ስፖርትን ትግራይ ዓበይቲ ዕማማት ክትዓምም እያ ዝበሉ 
ኣይተ ወ/ስላሴ ነዚ ንምትግባር ኩሉ ትግራዋይ ኣባል ማልት ክኸውን ኣለዎን ይግበኦን ዝብል 
ሽቶ አብቲ ትልሚ ተታሒዙ’ሎ ድሕሪ ምባል ግደ ኣመሓደርቲ ወረዳታትን ዞባታትን ዝዓዘዘ 
እዩ ክብሉ ድማ ወሲኾም ሓቢሮም። 

ማልት ኣብ 2005 በጀት ዓመት ክትሰርሖም ሓሲባ ትልሚ ካብዘውፀአትሎም ዛዕባታት ኩሉ 
ትግራዋይ ኣባል ብምግባርን ምስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ዝጠበቐ ዝምድና ብምምስራትን ልዕሊ 
374 ሚልዮን ብር ብምእካብ ንዘፈር ትምህርቲ ዝዓበየ ጠመተ ብምሃብ 100 ዳሳት ናብ ክላስ 



ምቕያር፤ ኣብ ኩለን ዞባታት ካብ ሰለስተ ንዘይውሕዳ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ 
ዘድሊ ናውቲ ብምምላእ ሞዴል ምግባር፤ ኣብ 400 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ 
ምንባብ ክእለት ዘዕብዩ መፃሕፍቲ ኣብ መቐለ ብትሃንፆ ቤት ሕትመት ኣቢሉ ክባዛሕን 
ክዕደልን ብምግባር ናይ ምንባብ ባህሊ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ መሰረት ዝሕዘሉ ኩነታት ምፍጣርን 
ዘጠቓለሉ ስራሕቲ ሓደ እዩ ኢሎም።   

ብምትሕሓዝ ምምላእ ናውቲ ሕክምና ጥዕና ትካላት፤ ዝርዝር ፅንዓት ብምክያድ ኣብ ክልልና 
ዝረኣ ዘሎ ስእነት ስራሕ ከቐንሱ ዝኽእሉ ስራሕቲ ምስራሕ፤ ኣብ ስፖርት፤ ባህሊ ከምኡ ድማ 
ኣብ ምዕባይ ተጠቃምነት ደቂ ኣነስትዮ ኣበርቲዕኻ ምስራሕ ዝሓውስ ትልሚ ምዃኑ እቶም 
ላዕለዎት ኣመራርሓ ማ.ል.ት ገሊፆም። 

ኣቦ ወንበር ማልት ኣይተ ወ/ስላሴ ወ/ሚካኤል ብምቕፃል እቶም ልዕል ኢሎም ዝተገለፁ 
ዓበይትን ሰፋሕትን ሽቶታት ንምዕዋት ዓበይቲ ብድሆታት አለውና ብምባል ዝሓበሩ 
እንትኾኑ ማልት ነዚ ክሽከም ዝኽእል ቁመና ዘይምህላዋ እቲ ቀንዲ ፀገም እዩ ይብሉ። ማልት 
ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ዘለዋ ሓይሊ ሰብ ብኣወዳድባ፤ ብዓቕምን በዝሕን ዘይውንን ምዃኑ 
ድሕሪ ምሕባሮም እዚ ፅገናዊ ለውጢ አንተይኮነስ ትራንስፎርም ክግበር እዩ ኢሎም። ነቲ 
ተላዒሉ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል መሪሑ ኣብ ትግራይ ሩኡይ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ቁመና 
ማልት ክህልዋ እዩ ድማ ኢሎም። 

ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ብወገኖም፤ እቲ ተታሒዙ ዘሎ መደብ ኣዝዩ ኣገዳስን ዘሐጉስን ምዃኑ 
ድሕሪ ምሕባር፤ ኣብ ኣተሓሕዛ ሒሳብ፤ ርክባት ህዝብን ኣቕርቦት ሰነዳትን ዘሎ ሓላፍ ዘላፍ 
ዝበዝሖ ናይ ቀደም ኣካይዳ ንኽተዓራረ ድሕሪ ምትሕስሳብ ነታ ማሕበር ንምጥንኻር ኩሉ 
ነባሪ ወረዳና ኣባል ብምግባር ልምዓት ወረዳና ክነሳልጥ ኢና ክብሉ ቃል ኣትዮም።  


