ናይ ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ኣግኣዚ ጨንፈር እንግሊዝ ዓመታዊ ፀብፃብ
(2009 - 2010)
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዕዱማት ኣጋይሽ እንኳዕ ዳሕና መፃእኩም። ንኻልኣይ ግዘ ኣብዘዳለናዮ
በዓል ምሳና ክተምስዩ ኣብዚ ኣዳራሽ’ዚ ስለዝተረኸብኩምልና ብናይ ኣዳላዊት ኮሚቴ ስም
ከመስግነኩም እፈቱ። እንኳዕ ከዓ ንብርሃነ መስቀሉ ብሰላም ኣብፀሐኩም፣ ኣብፀሐና።
ቅድሚ ሰሳን ሸሞንተን ዓመት ኣብ ሓንቲ ጣውላ ገዛ ብኣርባዓ ተምሃሮን ሰለስተ መምህራንን ስራሓ
ዝጀመረት ኣግኣዚ ቤት ትምህርቲ ሎሚ ኣሎናልኪ ዝብሉዋ ኣዶ ኣሽሓት ምሁራንን ምሁራትን
ኮይና ኣላ። ኣብ ውሽጢ ዓዲን ኣብ ወፃእን ዝርከቡ ደቃ ኣብ ትሕቲ ፅላል ማሕበሮም ማሕበር
ቀዳሞት ተምሃሮ ኣግኣዚ ተወዲቦም ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ኣዝዩ ዝሐጉስ እዩ። ንሕና ኣብ
ሃገረ እንግሊዝ ንርከብ ደቂ ኣግኣዚ ናይቲ ማሕበር ኣካል ኮይንና እጃምና ክነወፊ ብምኽኣልና
ብጣዕሚ ዘኹርዕን ዘሕብንን እዩ።
ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ኣግኣዚ ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ብ1960 ዓ.ም. ተጣይሻ ስራሓ
እንክትጅምር ቀንዲ ራእያ ፅርየት ትምህርቲ እዩ ኔሩ። ብትወቕቲ’ቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን
ካልኦት ላዕለዎት ናይ ትምህርቲ ትካላትን ኣብ ክረምቲ ናብ ዓዲግራት ብምኻድ ናብ ሻምናይን
ዓሰርተ ክልተ ክፍሊን ዝሓለፉ ተምሃሮ ምእንቲ ብሀገር ደረጃ ዝወሃብ ፈተና ብቁዓት ኮይኖም
ክሓልፉ ብፍቓዶም የምህሩን ይሕግዙን ኔይሮም’ዮም። እነሆ ሎሚ’ውን ናይ ህዝብናን መንግስትናን
ዋና ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎን ካብ ቀደማ ሒዛቶ ዝመፀትን ናይ ፅርየት ትምህርቲ ዋኒን ተሓንጊጣ፦


ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር



ኣብ መፃሕፍትን ካልኦት ናውቲ ምልኣኽ



ኣብ ህንፀት መምሃሪ ክፍልታት ምስታፍ



ኣብ ተኸላ ኣእዋም እንዳተረባለበት ትርከብ።

ናይ’ዚ ቅዱስ ራእይን ዕላማን’ዚ ኣካል ብምዃንና ኩርዓት ይሰመዓና። ኣብ ዝሓለፉ ሽዱሽተ
ሸውዓተ ዓመታት ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ኣግኣዚ ጨንፈር እንግሊዝ ብዕሊ ተጣይሻ
ምንቕስቃስ እናገበረት ከምዝፀንሐት ዝፍለጥ እዩ። ዛጊዲ ብተለምዶ ቀይሕ ቤት ትምህርቲ
እንዳተብሃለ ኣብ ዝፅዋዕ ናይቲ ማሕበር ዋና ቤት ፅሕፈት፣ ኮሙኒቲ ኮምፕዩተር ሴንተር
ክምስረት ከሎ ኣስታት £2000 (30000 ቅርሺ) ስዒቡ ከዓ ዶክተር ተጠምቀ መሓሪ ዝተብሃሉ
ገባሬ ሰናይ ንኬሚስትሪ መምህራን ብሰናይ ተበግሶኦም ወርክሾፕ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣስታት
£360 (5400 ቅርሺ) ብድምሩ £2360 (35400 ቅርሺ) ኣወፊያ እያ። እዚ ኣብርክቶ’ዚ ብውልቀ
ተቨግሶ ዝግበሩ ወፈያታት ኣይሓውስን።
ሕዚ’ውን ካብ መፈለምታኡ ሒዛቶ ዝተጉዓዘት ቀንዲ ራእያ ተሓንጊጣ ንቕድሚት ክትስጉም እያ።
ንፅርየት ትምህርቲ ዝሕግዙ ናውቲ ንኣብነት ከም ኮምፕዩተር፣ ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ
ዓይነታት ዝሓዙ መፃሕፍትን፣ ሲዲታትን፣ ከምኡ’ውን እንግሊዝኛ ቋንቋ፣ ሒሳብ፣ ሳይንስ ዘምህሩ
ፈቓደኛታት (ቮሌንትርስ) ብምስዳድ፣ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ከም ሓደ ገባሬ ሰናይ ድርጅት ኣብ ሃገር
እንግሊዝ ኣብ ቻሪቲ ኮሚሽን ተመዝጊባ ብገፊሑ ኣብ ሓገዝ ምትእኽኻብ ብምውፋር፣ ኣብዚ
ሃገር’ዚ ምስዝርከባ ካልኦት ቤት ትምህርትታት ምሕዝነት ብምፍጣር እቲ ሕዝናዮ ዘለና
ምንቅስቃስ ብዕምቖት ክንቕፅለሉ ንሓስብ ኢና።
እዞም መደባት እዚኦም ክሳብ ሎሚ ክትግበሩ ዘይከኣልሉ ምኽንያታት እቶም ቀንዲ ክልተ እዮም።
፩. ካብቶም ዝተመረፁ ናይ ኣማራርሓ ኣባላት እኹል ተሳትፎ ወይ ከዓ ተወፋይነት
(ኮሚትመንት) ብዘይምንባሩ ብቑፅሪ እናተማናመንካ ምኻድ፣
፪. ኣብ ኣባላትና ብሓፈሻ እኹል ተሳትፎ ዘይምንባሩ እዮም።

ኣብ ተስፋ ምቑራፅ እንዳሃለና ካብ ሓድ ሓደ ግዱሳት ብስተገበረ ጎስጓስ ግና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት
ፈረንጂ ግንቦት 2009 ዕውት ክበሃል ዝካአል ናይ መጀመርታ ናይ ሓገዝ መታኣኻኻቢ በዓል
ኣዳሊና ወፃኢና ሸፊንና ኣስታት £2755 (68875 ቕርሺ) ኽእከብ ጌርና ኢና። ጎናጎኒ እቲ ሓገዝ
ምእካብ ድማ እቶም ማሕበርና ሒዛቶም ዘላ ዕላማታት ናብ ዳሕረዎት ወለዶታት ንምስግጋር
ሕፃናትናን መናእሰያትናን ናይ’ቲ ማሕበር ቀንዲ ተዋሳእቲ ምግባር ከም ሓደ ዕማም ጌርና
ተንቃሳቒስና ኢና። ናይ ሎሚ በዓልና ድማ ንዚ ዘማላኽት እዩ። ብዝበለፀ ዕውት ከምዝኸውን
ኣይንጠራጠርን።
ትምህርቲ ንልምዓትን ንዕብየትን መሰረት እዩ። ንፅሬት ትምህርቲ ንረባረብ። የቐንየለይ።
ከብዚ ቀፂሉ ኸዓ እቲ ሕዝናዮ ዘለና ናይ ፅርየት ትምህርቲ ራእይ ኣብ ተግባር ንምውዓል
ብከመይ ክንጠናኽር ኣለና ብዝብል ሓውና ኣይተ ታደሰ ሃይለማርያም ገለፃ ከቕርበልና እዩ።
ሃይሉ ሓጎስ
ፀሓፊ

