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ንኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ (ማ.ተ.ሰ.ኣ.) 
 

ጉዳዩ ብዝዓባ ሓንቲ ካፍተን ኣብ ውሽጢ 2003 ዓም ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ (ማ.ተ.ሰ.ኣ.) 
ክፍፅመን ካብዝዓለመ ናይ ልምዓት መደባት ይምልከት። 
 
ኢትዮጵያ ሽፋን ቀዳማይ ቤት ትምህርቲ ብሃገር ደረጃ ንምብፃሕ ኣብ እትገብሮ ዘላ 
ፃዕሪ፤ ብርክት ዝበሉ ለውጥታት ኣመዚጊባ እያ። ይኹን ‘ንበር፣ እዘን ዝህነፃ ዘለዋ ሓደሽቲ ቤት 
ትምህርትታት ዘድሊ ናይ ትምህርቲ መሳርሕታት፣ ሽቓቓትን ዝስተ ፅሩይ ማይን ስለዘይብለን፤ 
ኣብ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝላዓለ ዕነቅፋታት ይገጥመን ኣሎ። 
 
እዞም ሽግራት ብዝበለፀ ኣብ ትግራይ ጉልህ ኢሎም ይርኣዩ። መረዳእታ ቢሮ ትምህርቲ 
ክልልትግራይ ከምዝሕብሮ፣ በዝሒ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ካብ 1,049 (1996 ዓም) ናብ 
1,775(2000 ዓም) በፂሑ ኣሎ፡፡ ብ 2000 ዓም ካብተፀብፀባ 1,775 ቀዳማይ ብርኪ ቤት 
ትምህርቲታት መብዛሕትአን መንግስታዊ እንትኾና፤ ካብዚአን 48% ናይ ተምሃሮ መቐመጢ 
ወናብር ዘይብለን፣ 88% ሽቓቓት የብለንን፣ 78% ድማ ቀረብ ዝስተ ፅሩይ ማይ ዘይብለን እየን፡፡ 
 
ኣብ 2000 ዓም ብዝተገበረ ፀብፃብ መሰረት፣ ካፍተን 1775 ቀዳማይ ብረኪ ቤት ትምህርትታት 
እተን 700 ዝኾና ኣብ ውሽጢ ዳስ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ስራሕተን የካይዳ ነይረን። 
ማሕበር ልምዓት ትግራይ (ማ.ል.ት.) “ካብ ዳስ ናብ ክላስ” ዝብል ጭርሖ ተሓንጊጣ ብዝገበረቶ 
ዕውት ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ (ቴሌቶን) ፤ ዳርጋ 350 ዝኾና ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርትታት 
ካብ ዳሰ ናብ ህንፃ ተሰጋጊረን እየን። ዋላ ‘ኳ እተን ዳሳት ብህንፃ ይተክኣ አንበር፣ ዘድሊ ናይ 
ትምህርቲ መሳርሕታት፣ ሽቓቓትን ዝስተ ፅሩይ ማይን ገና ኣይተማለአለንን። 
 
ብሰንኪ እዞም ፀገማት ድማ ተሳትፎ ዕሸላት ተምሃሮ ይቕንስ ኣሎ ፡፡ ተሳትፎ ምቕናስ ጥራሕ 
ዘይኮነስ ብሰንኪ ሕፅረት ፅሩይ ማይ ዝፍጠር ሕማም ኮሌራ፣ ታይፎይድን ካልኦት ተመሳሰልቲ 
ሕማማትን እቶም ተምሃሮ ንሞት ይዳረጉ ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ደቂ-ኣንስትዮ ዕሸላት ተምሃሮ በቲ 
ሽግር ይጥቅዓ። 
 
እዞም  ኣብ ላዕላይ ዝተጠቐሱ ሽግራት ንምቕራፍ ማሕበር ልምዓት ትግራይ (ማ.ል.ት.) ንዘቕረበቶ 
ፃውዒት ንኹሎም ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ገበርቲ-ሰናይ ኣካላት፤ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን 
ኣሜሪካ (ማ.ተ.ሰ.ኣ.) ኣወንታዊ ምላሽ ይህብ። ማ.ተ.ሰ.ኣ. ምስ ተመሳሰሊ ዕላማ ዘለወን ማሕበራት 
ሓቢርካ ምስራሕ ካብ ዘለዎ ፅኑዕ እምነት ብምብጋስ፣ ብፍላይ ድማ ማ.ል.ት. ካብ እትፍጠር 
ጀሚሩ ኣድላይ ምትሕግጋዝን ሓቢርካ ምስራሕን ከምዘርኣዮ፣ ንቐፃሊ ‘ውን ብዝበለፀ ምስ ማ.ል.ት. 
ተሓባቢሩ ንኽሰርሕ ሰናይ ትምኒቱ እናገለፀ፤ እዛ እትስዕብ ፕሮጀክት ማ.ተ.ሰ.ኣ. ኣብ ውሽጢ 
2003 ዓም ንምፍፃም ካብዝዓለሞም መደባት ሓንቲ እያ። 
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ናይ መደብ ዝርዝር  
 

1. መደብ፦ ንተምሃሮን መምህራንን ዝኾኑ ወናብርን ጠረጴዛታትን ከምኡ ‘ውን ፀለምቲ 
ሰሌዳታትን ምዕዳግ፣ ሽቓቓት (ሓደ ፍሉይ ሽቓቕ ንደቂ-ኣንስትዮ ዝወሰኸ)ን ናይ ማይ 
ጉድጓድ ምኹዓትን ቀረብ ፅሩይ ማይ ምምላእን፤ 

2. ዕላማ፦ እዙ መደብ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንተምሃሮን መምህራንን ዝኾኑ 
ወናብርን ጠረጴዛታትን ከምኡ ‘ውን ፀለምቲ ሰሌዳታትን ምዕዳግ፣ ሽቓቓት (ሓደ ፍሉይ 
ሽቓቕ ንደቂ-ኣንስትዮ ዝወሰኸ)ን ናይ ማይ ጉድጓድ ምኹዓትን ቀረብ ፅሩይ ማይ 
ብምምላእን ኣፍቱ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቁፅሪ ተምሃሮ ምውሳኽን ፅሬት 
ትምህርቲ ምምሕያሽን ዝዓለመ እዩ፡፡ 

3. ናይ መደብ ባዓል ዋና/Funding Agency፦ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ (ማ.ተ.ሰ.ኣ.)፤  
4. ፈፃሚ መደብ፦ ማሕበር ልምዓት ትግራይ (ማ.ል.ት.)፤ 
5.  መደብ ዝፍፀመሉ ቦታ፦ ክልል ትግራይ፣ ዞባ ሰሜን ምዕራብ፣ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ፣ 
ጣብያ ደደቢት፤ 

6. ተጠቀምቲ መደብ፦ ብቐጥታ 400 ዕሸላት ተምሃሮ እታ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ 
በብዓመቱ፤ ብተዘዋዋሪ ድማ ኣብቱ ኸባቢ ዝነብሩ ከባቢ 2,500 ዝኾኑ ህዝቢ፣ 
ብኣጠቓላሊ ናብ 2,900 ዝኾኑ ነበርቲ እቱ ከባቢ፤ 

7. ገንዘብ ዝእከበሉ መንገዲ፦  ማ.ተ.ሰ.ኣ. ብዘካይዶም መበል 36 ዓመት ለካቲት 11 ባዓላት 
ዝርከብ ናይ ገንዘብ ኣታዊ ጌርካ ይሽፈን። ደደቢት ዝተመረፀትሉ ምኽንያት ‘ውን ናይቲ 
ባዓል ታሪኻዊ ትርጉም ኣብ ግምት ብምእታው ‘ዩ። 

8. ገንዘብ ናብ ፈፃሚ ኣካል ኣተዊ ዝግበረሉ፦ ኣብ መፋርቕ 2011 (2003 ዓም)፤ 
9. መደብ ዝዛዘመሉ፦ ገንዘብ ኣታዊ ምስኮነ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ፤ 
10. ዝርዝረ ዋጋ ናይቲ መደብ፡-  

 
ተ.ቁ. ዓይነት ስራሕ ብር ዋጋ ዋጋ ብዶላር 
1 ናውቲ ቤት ት/ቲ 110,755 6,664 
2 ሽቓቕ 107,664 6,478 
3 ሽቓቕ ንደቂ-ኣንስትዮ 107,664 6,478 
4 ህንፀት ፅሩይ ዝስተ ማይ 119,644 7,200 
5 ጠቕላላ ዋጋ 445,747 26,820 

 
እዛ ቕድስቲ መደብ ኣብ ውሽጢ 2003 ዓም ንምዕዋት ኣባላትን ደገፍትን ማ.ተ.ሰ.ኣ. 
በቢከባቢኦም ዘድሊ ምትሕብባር ንኽገብሩ ማ.ተ.ሰ.ኣ. ፃውዒት የቕርብ። 
 

ኣብ ናይ መሃይምነት ቀብሪ ሓንቲ-ሓንቲ እምኒ ንደብሪ!! 


