ደሃይ ዓዲ
ኣግአዚ እንትለዓል ብዙሓት ነገራት እኳ ሓቢሮም ክለዓሉ ዝግቦኦም እንተሃለዉ ነቲ ብዙሓት ተተካእትን ተካእትን እናፍረየ
ዝርከብ ኣግኣዚ ትምህርቲ ቤትን ኣባላት ማሕበር ቀዳሞት ተምሃርኡን ንሎሚ መሪፅናዮም ኣለና። ማሕበር ቀዳሞት
ተምሃሮ ኣግኣዚ ከይዲ ምምሃር ምስምሃር ንምሕጋዝን ፅሬት ትምህርቲ ንምርግጋፅን መንግስቲ ሒዝዎ ንዘሎ ልምዓት
ትምህርቲ ኣብ ምድጋፍ ዝርከብ በዓል ፀጋ ዕድመ ማሕበር ኢዩ። በዓል መስቀል እንትልዓል ኣበርክቶ ኣባላት ማሕበር
ኣግኣዚ እውን ብቀዳምነት ክለዓል ግድን ኢዩሞ ምስ ኣቦ ወምበር እቲ ማሕበር ዝኾኑ መምህር ኣመሃ ገብረኣነንያ ከም
ዝስዕብ ፃንሒት ገይረ ኣለኩ።
መስቀል: ፈለማ ሹሞምን ናይ ስራሕ ሓላፍነቶምን ይገለፁለይ ፡፡
መምህር ኣማሃ: ገ/ኣነንያ ይበሃል ፡ ኣብ ማ/ቀ/ተ/ኣግኣዚ ዋና ቤት ፅሕፈት ከተማ ዓዲግራት ዘለኒ ስራሕ ሓላፍነት ቦርድ
ኣቦ ወንበር ኢየ፡፡
መስቀል: ኣመሰራርታ ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ኣግኣዚ እንታይ ይመስል?
መምህር ኣማሃ: እቶም ቀዳሞት ተምሃሮ ደቂ ኣግኣዚ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቶም ኣጠናቒቆም ናብ 2ይ ብርኪ
እንትሓልፉ ናብ መቐለ እናኸዱ ይመሃሩ ሰለዝነበሩ ካብ ዘጋጥሞም ዝነበረ ፀገም ተላዒሎም ነንባዕሎም ንምድግጋፍ ስሩዕ
ብዘይኮነ መንገዲ ማሕበር ኣጣይሾም ኣብ ትምህርቲ እናሃለዉ ይተሓጋገዙ ከምዝነበሩ እቶም ዓበይቲ ምሁራት ከም ዛንታ
የልዕልዎ ኢዮም፡፡ እዚ ሀዚ ዘሎ ማሕበር ብዕሊ ኣፍልጦ ረኺቡ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ሓገዝ ንምግባር መንቅስቓሰ
ዝተጀመረሉ ግን ብ1964 ዓ/ም ኢዩ፡፡ ኣብ መንጎ ግን ስርዓት ደርጊ በቲ ዝነበሮ ፀረ-ልምዓት ኣታሓሳስባ እዚ ማሕበር
ክቕፅል ኣይከኣለን፡፡ ኣባላት እዚ ማሕበር’ውን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምብትታኖም ኣቋሪፁ ፤ ዕላማኦም ግን ኣየቋረፁን፡
፡ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብሩ ግዱሳት ወገናት ብ1984 ዓ/ም ዳግም ብምትዕርራይ ምስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ደቂ ኣግኣዚ
ርክቦም በምጥንኻር ናይ ገንዘብን ናውቲ ተምህርትን ሓገዝ ብምግባር ንኣግኣዚ 2ይ ብርኪ ሓገዞም ክቕፀሉ ጀሚሮም፡፡
ድሕሪ ናይ ደርጊ ውድቀት ኣብ ሃገርና ብዝተፈጠረ ልምዓታውን ዲሞክራሲያዊን ስርዓት ብ1993 ዓ/ም ኣብ ወርሒ ሰነ
ብናይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፍትሒ ቢሮ ሐጋዊ ፍቓድ ተዋሂቡ ዕላማኡ ኣነፂሩ ዘይመንግስታዊ ልምዓታዊ
ድርጅት ኮይኑ ብዕሊ ስርሑ እናካየደ ይርከብ፡፡
መስቀል: ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ኣግኣዚ እንታይ ዕላማ ሒዙ ተመስሪቱ?
መምህር ኣመሃ - ሓፈሻዊ ዕላማኡ ፅሬት ትምህርቲ ንምርግጋፅ ኢዩ፡፡ ዝርዝር ኣቢልካ እንትርአ ግን ብትምህርቲ ዝርከብ
ፍልጠት፣ ኣረኣእያን ተኽእሎን ኣብ ተተካእቲ ወለዶ ብዕምቆት ብምስራፅ ንዕብየት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝጥህሩ ህፃናት
ንምፍራይ፣ ጐና ጐኒ መንግስቲ ዘቕርቦም ሓገዛት ትምህርቲ ምድጋፍ፤ንዝተፀገሙ ተምሃሮ ምሕጋዝን ብኣካዳሚን ስነምግባርን ብቕዓት ዘለዎም ተምሃሮ ንምህናፅ ዝግበር ቃልሲ ምድጋፍን እቶም ውሱናት ኢዮም።
መስቀል: ክሳብ ሐዚ ብማ/ቀ/ተ/ኣግኣዚ ዝተሰሑ ስራሕቲ ኣሕፅር ኣቢሎም ዶ ክገልፁለይ?
መምህር ኣመሃ: ካብ ቀረባ እዋን ክንጅምር ማ/ቀ/ተ/ኣገኣዚ ማእኸሉ ሓ/2ይ ብርኪ ኣገኣዚ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ኣበ
ጐረባብቲ ወረዳታት ዘለዋ 2ይ ብርኪ ኣብያተ ትም/ቲ’ውን ንምትብባዕ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ሰሪሑ’ዩ፡፡ኣብ ኣግኣዚ 2ይ
ብርኪ ናይ መጀመርያ ሓገዙ ብርክት ዝበሉ መፃሕፍቲ ካብ ወፃእን ካብ ውሽጢ ዓድን በብብርኩ ክሕግዙ ዝኽእሉ
ኣማሊኡ ኢዩ ምባል ይከኣል፡፡ዝነበረ ፅበት ቤተ-ንባብ ምስቲ ስፍሓት ቤት ትም/ትን በዝሒ ተምሃራይን ከተኣናግድ
ዝኽእል ቤተ-ነባብ ሃኒፁ ፤ መደርደሪ መፃሕፍቲ ፤ንኣተሓሕዛ ንክመቹ ብዘመናዊ ሜላ ኣተሓሕዛ መፃሕፍቲ ክዕቀቡ
ኮምፒተር ብፍላይ ገዚኡ ኣቕሪቡ ፡፡ ንቲ ቤት ትም/ቲ ዘገልግሉ ናይ ስፖርቲ ዕጥቂ ፣ ህንፀት መምሃሪ ክፍሊ ፣ ኩለመዳይ
ግልጋሎት ዝህብ ዘበናዊ ኣደራሽ ምስ ምሉእ ወናብሩ ፣ ንመምህራንን ተምሃሮን ግልጋልት ዝህብ መዕረፊ መምህራን ምስ
ምሉእ ናይ ውሽጢ መገልገሊ ኣቖሑት ፣ ተምሃሮ ዝመሃሩለን 42 ኮምፒዩተራት ፣ ንንፉዓት ተምሃሮን መምህራንን
መተባብዒ ሽልማት ምሃብ፣ ቀፅሪ ቤት ትም/ቲ ምቹውን ሰሓባይን ንምግባር ምትዕርራይ ስፖርት ሜዳ ፣ ኣትክልተኛ
ቆፂርካ ዝተወሰነ እዋን ግቢ ቤት ትም/ቲ ምምልኻዕ ፣ ማይ መዋህለሊ ገንዳ / Roof Catchment / ምስራሕ፡፡ እዚኦም
ስራሕቲ ብገንዘብ እንትትመኑ ልዕሊ ክልተ ሚልዮን ብር ሓገዝ ተገይሩ ኢዩ ፡፡ ካሊእ ንያለም ብርሃን ፣ ብዘት ፣ የማነ/ፋፂ/
፣ ደውሃን ፣ ዕዳጋሓሙስ፣ ብድምር ልዕሊ ብር 1,693,522.00 ዝኣክል ወፃኢ ተገይሩ ናይ መምህራን መዘናግዒ ህንፃ

ተሰሪሑ ፣ ንያለም ብርሃንን ፍኖተ ብርሃንን ንተምሃሮ መምሃሪ ግልጋሎት ዝውዕላ 32 ኮምፒዩተራት ፣ ንቤት ፅሕፈት
ግልጋሎት ዝህባ ፎቶ ኮፒ ፣ ፕሪንተር፣ ኮምፒዩተርን ምስ ናይ ፀሓፊት ወንበርን ጠረጴዛን ሓዊሱ ንሓውዜን ፣ ፍረወይኒ ፣
ዕዳጋሓሙስ፣ ያልምብርሃን ፣ የማነ፣ ደውሃን፣ ብዘት፣ መተባብዒ ተዋሂቡ፡፡ እዙይ ብፍላይ ንዘን ግረባብቲ ኣብያተ
ትም/ቲ ከባቢያዊ ልምዓት ንምጥንኻርን ንቲ ንሕ/ሰብ መርኣያን ኣብነትን ንምዃን ዝተገበረ ስራሕ ኢዩ፡፡
ኣብ ኣግኣዚ ሙ/1ይ ብርኪ ቤት ትም/ቲ ብሰንኪ ፅበት መምሃሪ ክፍሊ ብሽፍቲ ዝወሃብ ዝነበረ ትም/ቲ ንምቅላል ብሓገዝ
ጃፓን ኤምባሲ ብምትሕብባር ማ/ቀ/ተ/ኣግኣዚ ዝተረኸበ ብ1,930,810.04 ብር ናይ ከተማ ዓዲግራት ምምሕዳር
ተወሳኺ በጀት ብምምዳብ G+2 ህንፃ ብምስራሕ ናይ ምሉእ መዓልቲ ትም/ቲ ንኽወሃብ ዓብዪ ስራሕ ሰሪሑ ኢዩ፡፡
ኣብ ናይ ከተማ ልምዓትን ፅባቐን ብምስታፍ ካብ እንዳ ዶክተር መንገሻ ጀሚሩ ክሳብ ካምቦ ዘሎ መንገዲ ቅመማ
እናተብሃለ ዝፅዋዕ ምሩፅ ተኽሊ ብናይ ኣዲስ ኣበባ ኣባላት
ማ/ቀ/ተ/ኣገኣዚ ዝለምዐ ኢዩ፡፡
መስቀል: ማ/ቀ/ተ/ኣግኣዚ ንምጥንኻርን ኣባላትንምፍራይን እንታይ እናተሰሑ ኢዮም?
መምህር ኣመሃ: ኣባላት ንምጥንኻርን ንምፍራይን ፅንዓት ብዘለዎ ኣሰራርሓ ብበዝሒ ደቂ ኣግኣዚ ኣብ ዝርከቡሉ ከባቢ
ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ብምኽፋት ናይ ምልዕዓል ተግባር እናተሰርሐ ኢዩ፡፡ ብፍላይ ኣብ ጀርመንን
ኣወስትራልያን ዝተጀመረ እንትኸውን ኣብ ውሽጢ ዓድ’ውን ተመሳሳሊ ስራሕ ንምስራሕ ሓሳብ ኣሎ፡ ኣብ ከተማ
ዓዲግራት ድማ ኣብ ሴክተራት ብኔት ወርክ ብምትእስሳር መሰረታዊ ማ/ቀ/ተ/ኣግኣዚ ተባሂሉ ናይ ምልዕዓል ስራሕ
ዝሰርሑ ሰለስተ ኣባላት ብምምራፅ ኣብ ኩለን ኣብያተ ትም/ትን ካልኦት ሴክተራትን በብኣቕራብያኡ ተወዲቦም’ዮም፡፡
ንኣብነት ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ሰፊሕ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ሜላ ምጥንኻር ኢዩ፡፡
መስቀል: በዓል መስቀል ከምዚ ሎሚ ደሚቑ ንክኽበር ማ/ቀ/ተ/ኣግኣዚ ዝለዓለ ተራ ከምዝተፃወተ ይንገር እሞ እዚ
ከመይ ይመስል ?
መምህር ኣመሃ: በዓለ መስቀል ኣብ ዓጋመ ካብ ብቐደሙ ብድምቀት ዝኽበር በዓል’ዩ፡፡ እቲ ዝነበረ ልሙድ ባህሊ
ምኽንያት ብምግባር ኩሉ ተወላዲ እዚ ከባቢ ስድርኡን ቤተሰቡን ዝጥይቐሉን ሓቢሩ ዝውዕለሉን በዓል ኢዩ። ተበታቲኑ
ዝነበረ ሰብ ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝተኣኻከበሉን ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ዘራኽበና ዝተመረፀ ዕለትን ስለዝኾነ በቢከባቢኡ
ዘሎ ኣባልና ተራኺቡ ብዛዕባ ማሕበርናን ልምዓታዊ ምንቅስቓሱ ዝዝትየሉ ዕለት ኢዩ። በዚ መሰረት ካብ 1994 ዓ/ም
ጀሚሩ ብሰናይ ፍቓድ ምምሕዳርን ከተማናን ዞባናን ዝተጀመረ እንትኸውን ናይ ክልል ምምሕዳር’ውን ሰናይ ፍቓድ
ኮይኑ እነሆ ሎሚ በዓል መስቀል ብማ/ቀ/ተ/ኣግኣዚ ተጀሚሩ ክልላዊ በዓል ኮይኑ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ክኽበር በቒዑ
ኢዩ፡፡
መስቀል: መስቀልን ማ/ቀ/ተ/ኣግኣዝን ከመይ የትኣሳሰርዎ ?
መምህር ኣመሃ: መስቀል እንትልዓል ማ/ቀ/ተ/ኣግኣዚ ኣብ ኩሉ ተወላዲ እዚ ከባቢ ኣብ ኣእምሮኡ ይቕረፅ ፤
ማ/ቀ/ተ/ኣግኣዚ አንትልዓል ድማ ተዘክሮታት በዓል መስቀል ከምዘሎ’ዩ፡፡
በዓል መስቀል እንትልዓል ሕሉፍ ስራሕትኻ እትግምግመሉን ናይ መፃኢ ስራሕኻ ድማ እትእምተሉን መውፅእን
መእተውን ዕለት ከምዝኾነ ተዘክሮ ዘለዎ ዕለት’ዩ፡፡
መስቀል: ኣባላት ማ/ቀ/ተ/ኣግኣዚ በብዓመቱ መስቀል ንምኽባር እንትመፁ ጐና ጐኒ እቲ በዓል እንታይ የከናውኑ?
መምህር ኣመሃ: ኣብዙይ ኣብ 3 መቒልና ክንርእዮ ንኽእል ኢና፡፡
1. ውልቃዊ ፣ ቤተሰባዊ ረኽቢ ዝገብረሉ ዕለት ሰለዝኾነ ኣብ ከተማን ኣብ ገጠርን ዘሎ ዝራኸበሉን ዝጠያየቐሉን ምቹው
እዋን ኢዩ፡፡

2. ሓፈሻዊ ልምዓታዊ ምንቅስቓስ ከተማና ብዝምልከቶም ናይ ምምሕዳር ኣካላት ብዝተዳለወ ፕሮግራም መሰረት ዘተ
ዝግበረሉን ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዑደት ተግባራወነቶም ዝረጋገፀሉን’ዩ፡፡
3. እዚ ማሕበር መሰረት ዝገበረ ናይ ጨንፈራት ስራሕ ምንቅስቓስን ናይ ዋና ቤት ፅሕፈት ተግባራዊ ምንቅስቓስን ብሓባር
ኮይንካ ዘተ እትገብረሉን ኮይኑ ኣብያተ ተም/ቲ ፣ ናይ ሕ/ሰብ ትካላት ከምምዃነን መጠን ጐና ጐኒ መንግስቲ
ምስዘቕርቦም ቀረባት ዝተርኣዩ ክፍተታት ንምሙላእ እዚ ማሕበር ዝሕግዞም ነጥብታት ኣንፈት የቐምጥ፡፡ ኣብ ከይዲ
ስራሕ ምንቅስቓስ ዝተርኣዩ ክፍተታት’ውን የስተኻኽል፡፡
መስቀል: ናይ ቀፃሊ ኣንፈት ማ/ቀ/ተ/ኣግኣዚ እንታይ ይመስል?
መምህር ኣመሃ: ናይ ቀፃሊ ኣንፈቱ ከምዘለዎን ብዝሐሸ መልክዑን ንምቕፃል እንትትከውን ናይ ባዕሉ ፍልፍል እቶት ዘለዎ
ማሕበር ኮይኑ ህዝባዊ ሓገዝ ምግባር፣ እዚ ማሕበር ዘጠናኽሩ መናእሰያት ምትካእን በብከባቢኡ ዝተጠናኸረ ልምዓታዊ
ውዳበታት ንምጥያሽ ኣብነት ምዃን ኢዩ ብሓፀሩ ክግለፅ ይከኣል ኢዩ።
መስቀል: ብምኽንያት በዓል መስቀል ብሽም ማ/ቀ/ተ/ኣግኣዚ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ እንተሃልዩ ?
መምህር ኣመሃ: ማ/ቀ/ተ/ኣግኣዚ ስርዓት ኢህወደግ ብዝፈጠሮ ምቹው ናይ ልምዓት ባይታ ተጠቒሙ ህዝባዊ ወገንተኝነቱ
ንምርግጋፅ ብማሕበር ተወዲቡ ንዝገብሮም ኣስተዋፅኦታት ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘለዉ ኣባላትን ግዱሳት ወገናት
ከመስግን የፈቱ፡፡ እዚ ተበግሶ እዙይ ድማ ናይ ድሌት ስራሕ ስለዝኾነ እቲ ኣብ ሕ/ሰብና ዝረአ ዘሎ ዕግበት ውፅኢት
ውዳበኹም ስለዝኾነ በረትዑ
- በዓል መስቀል ብዝደመቐ መልክዑ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ክበዓል ዝገበሩ ናይ መንግስቲ ኣመራርሓ ኣካላት ሰናይ ፍቓድ
ኮይኑ ዝተጣየሸ ኮሚቴ በዓል መስቀል ብውሕሉል ኣገባብ ክዋፃእ ምኽኣሉ ናእዳይ ዝዓበየ’ዩ፡፡ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ ናብ
2ይ ብርኪ ኣብያተ ተም/ቲ እናወረደ ተምሃሮ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትም/ቲ ንኽኣትዉ ኒሕ ዘለዎ ስራሕ ንኽስራሕን
ዝገብሮ ዘሎ ሙያዊ ሓገዝ ዘተባብዕ ሜላ ኣሰራርሓ ስለዝኾነ ቀፅልሉ ክብል ይፈቱ፡፡ ኣብ መወዳእታ ብሽም
ኣግኣዚ ንኩሉ ሕበረተሰብና ርሑስ በዓል መስቀል ይምነ።
መስቀል: የቐንየለይ መምህር አመሃ። መቀተኣ ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ዘሰርሖ ዘሎ ስራሕቲ ድማ በዚ ኣጋጣሚ
ቀፅልሉ እናበልኩ ንዝነበረና ፃንሒት የመስግነኩም።
መምህር ኣመሃ: ኣነ እውን የመስግን።

