
ብህልኽን ሕራነን ዝተዓጀበን ሓቦ ዘሰንቕን ምንቅስቃስ 

ምሁራት ተጋሩ ኣብ ወፃኢ ሃገራት 

ድሕሪ ሃንደበታዊ መስዋእቲ ክቡር መራሒና ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ህዝቢ ትግራይ መሪር ሓዘኑ 
ብምግላፅ ምስ ካልኦት ኣሓት ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮይኑ ዕላማታት መለስን ባዕሉ ዝጀመሮም ናይ ነዊሕ 
እዋናት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንምዝዛምን ኣብ ሽቶኦም ንምብፃሕን ካብኡ ዘድሊ ዘበለ ኹሉ ከከም ዓቕሙን 
ክእለቱን እጃሙ እናወፈየን ንቐፃሊ’ውን ከምዘወፍን ናይ መሪሕነት ተርኡ ከምዝፃወትን ብህልኽን ሕራነን 
እናገለፀን ቃል እናኣተወን ይርከብ።  

ኣብ’ዚ ሕዚ እዋን ብተመሳሳሊ ህልኽን ሕራነን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩን ዝመሃሩን ምሁራት ተጋሩን ፈተውቲ 
ትግራይን ንተማሃሮ ትግራይ ብትምህርቲ፣ ብሞያ ሳይንስን ቴክኖሎጅን፣ ስጝር ቴክኖሎጅን ካልኦትን 
ተማሃሮ ትግራይ ዓለምለኸ ተወዳደርቲ ክኾኑን ዓለምና በፂሓቶ ኣብ ዘላ ብርኪ ዕብየትን ምዕባለን ተዋሳእቲ 
ኮይኖም ናይ ባዕሎም ተራ ዝፃወቱን ዓለምለኸ ፍልጠት ዝዓጠቑን ዝወነኑን ብቑዓት ሳይንቲስታት ዝፈርዩሉ 
መንገዲ ብምንዳይ TSAN ዝብል ውዳበ ኣጣይሾም ይርከቡ። 

ቅድሚ ሓደ ዓመት “ክረምታዊ ወፍሪ ተጋሩ” ብዝብል ስያመ ናብ ትግራይ መፂኦም ናፃ ናይ ትምህርቲ፣ 
ስልጠናን ምምኻርን ግልጋሎት ዝሃቡ እንትኾኑ ሕዚ ድማ ጥጽዓኝ TSAN (Tigreans Scientific 

and Academic Network) ዓለም ለኸ ሳይንሳውን ኣካዳምያውን ኔትዎርክ ተጋሩ ብዝብል ዓለምለኻዊ 
ኣካዳምያዊ ኔት ዎርክ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ምሁራት ተጋሩ፣ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲን መምህራንን ዝሓቐፈ ውዳበ 
ብምጥያሽ ዓብይ ምንቕስቓስ እናገበሩ ይርከቡ። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ውዳበ ድማ ንሃገርናን ክልልናን ማእኸል 
ምርምርን መፅናዕትን ከምኡ’ውን ማእኸል ምይይጥ መድረኽ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ኣብቲ ዝወፀ መግለፂ 
ምርዳእ ይከኣል።  

ብተወሳኺ’ውን ዝለዓለ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝወነነ ሕብረተሰብ ክህሉ፣ ኣብ ዓለምለኸ ዕዳጋ ተወዳዳራይ 
ዝኸውን ዝተማህረ ሓይሊ ሰብ ንምፍራይ ከምዝሰርሕ ተገሊፁ ኣሎ። ልዕሊ 300 ኣባላት (ቀዳማይ ዲግሪን 
ልዕሊኡን) ዘለዎም ዝርከብዎ እዚ ውዳበ’ዚ ኣብ ሃገርና ኢሉ’ውን ኣብ ክልልና ቅልጡፍ፣ ቀፃልን ኩለመዳያዊ 
ምዕባለ ንክመፅእ ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝተደገፈን ኣብ ፅኑዕ መሰረት (ባይታ) ዝተመስረተን ንክኸውን 
ዘለዉና ዕቑራት ፀጋታትን ዝሰልጠነ ሓይሊሰብን ብምውዳብን ምትሕብባርን ኣብ ዝሓፀረ ግዘ ዝለዓለ 
ዕብየትን ዝላን ዘመዝግብ ዘሎ ኔትዎርክ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል። 

እዚ ፕሮግራም’ዚ መቐፀልታ ናይቲ ብ2010 ኣ።ፈ ዝተገበረ ወፍሪ ተጋሩ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተመሃሮ 
ዩኒቨርሲትን መምህራንን ናብ ትግራይ መፂኦም ግልጋሎት ክረምታዊ ማእቶት ማለት ኣብ ምምሃር 
ምስትምሃር፣ ኣብ ስጝር ቴክኖሎጂ፣ ቱቶሪያል፣ ግልጋሎት ምኽሪ ምሃብን ብምስታፍን ዕዉት ወፍሪ 
ምክያዶም ካብቲ ዝተዋህበ መግለፂ ምርዳእ ይከኣል። ኣብ ዝቕፅል ክረምቲ’ውን ተመሳሳሊ ወፍሪ ናፃ 
ግልጋሎት ትምህርቲ፣ ትምህርታዊ ምብፃሕ (academic visit)፣ ፓናል ምይይጥ፣ ኮንፈረንስ፣ ምርኢት 
ሳይንስ፣ ክረምታዊ ትምህርቲ፣ ቱቶሪያልን ስራሕቲ ምምኻርን ስልጠናን ከምዘካይድ ካብቲ መግለፂ ምርኣይ 
ይከኣል።  

ብተወሳኺ ድማ ናፃ ናይ ትምህርቲ ዕድል (SCHOLARSHIP) ከመይ ከም ዝርከብ፣ ኣበይ ከም ዝርከብ፣ 
መኣዝ ከምዝርከብን ዝተፈላለዩ ብሮሸራት ከምዘዳለዉ ሓቢሮም’ዮም። “ተፅግበካያ ቕጫስ ኣብ መቑሎኣ 
እንተላ ትፍለጥ” ከም ዝበሃል ነዚ ሰናይ ተበግሶ’ዚ ኩሉ ምሁር ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ብዕቱብ 
ክንቀሳቐሰሉ ዝግባእን ክነኣድ ዝግበኦ ቅዱስ ሓሳብን ወፍርን ምዃኑ እንዳሓበርና ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም 



ተጋሩ፣ ምሁራት ተጋሩን ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን ውዳበታትኩም ብምጥንኻር ንዓወት እዚ ወፍሪ እዙይን 
“ወፍሪ መለስ ንዕብየትን ዝላን” ካባኹም ዝድለ ዘበለ ኹሉ ክተበርክቱን ኣባል እዚ ሳይንሳውን ኣካዳምያውን 
ኔትዎርክ ክትኮኑ እንዳተላቦና ብሽም ህዝቢ ትግራይን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን መፀዋዕታና 
እንዳቕረብና ኣብ ኩሎም ወፍርታትኩምን ምንቅስቓስኩምን ኣብ ጎንኹም ከምዝተሰለፍና ክነረጋግፀልኩም 
ንፈቱ።  

“ዓወት ንወፍሪ መለስ ንዕብየትን ዝላን” 

 

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ  

 

መቐለ 


