
ADWA and SURROUNDING DEVELPOMENT 

ASSOCIATION 

ማሕበር ልምዓት ዓድዋን ኸባቢኣን 
Dedicated to transfer technology and knowledge                     ኣብ ስግግርን ተክኖሎጅ ፍልጠትን ንምሕጋዝ ክንሰርሕ ኢና፥፥ 

 

ስፖርታዊ ኣቑሑ ንመንእሰያት ዓድዋን ኸባቢኣን 

ብማሕበር ልምዓት ዓድዋን ኸባቢኣን 2017, 

SPORT MATERIALS TO THE YOUTH of Adwa and Surrounding   

PROJECT 2017 

 

ሓፈሻዊ መብርሂ እቲ ፕሮጀክት 

 

ኣብ ከተማ ዓድዋን ከባቢኣን ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ 10ተ ዓመታት ቅልጡፍ ዝኮነ በዝሒ ህዝቢ ካብ 

ዝርኣየለን ከባቢታት ኮይኑ ይርከብ ። ከም ሓበሬታ እስታቲክስ ኤጀንሲ ቁፅሪ ህዝቢ ዓድዋን ከባቢኣን 

ኣብዚ ሕዚ እዋን 2009 ዓ.ም በዝሒ ህዝቢ ወረዳ ዓድዋ 62,063 ወረዳ ወርዒ ለከ 146,392 መረብ ለከ 

107,218 ብጠቅላላ 315,673 ከም ዝኮነ የርእየና። 

ካፍቲ ጠቅላላ ህዝቢ ድማ እቲ  42 % ካብ (15 - 34) ዝዕድሚኦም መናእሰያት ምኳኖም የርኢ። 

 

ስለዚ ከዓ እዞም መናእሰይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰኣን እኩል መዘናግዕን ኣቅርቦት ናዉቲ መዘናግዒ ትርፊ 

ግንዚኦም ኣብ ኣብ ዘይኮነ ዝንባለ ቦታ ከምኒ ኣብ እንዳጫት ፣እንዳ መስተን ሓሽሽን ክትራን፣ እንዳ ቁማር 

መፃወትን ክዉዕሉን ከምሽዩን ተገዲዶም ይርከቡ። 

 

ስለ ዝኮነም ብቁፅሪ ዜጋ ( ዓርሱ ዝከኣለን ንቤተሰቡን ንሃገሩን ዘግልግል ዓዲ ተረካቢ) ኮይኑ ክዓቢ 

እንዳተገበኦ ኣደዳ ብፆታዊ ዝመሓላለፉ ሕማማት ኣብ ርእሲ ምኳኑ ብስክራን ምክንያት ምስናይ ፀጥታ 

ሰባት ኣብ ምግጫዉን ፀጥታ ከባቢኡ ንክበባላሸው ኣሉታዊ ኣስተዋፅኦ ኣብ ምግባር ዝርከብ ወለዳ ኣብ 

ምኳን ይርከብ። 

 

ስለዚ እዚ ፕሮጀክት ካልኣይ ኢልና እንትነቅርብ ኣብ ፖሊሲ መንግስቲ ድልየት ህዝብን ብምድራክ በቲ 

ከተማን ከባቢኡን ደረጃ ንዝርኣዩ ምስ ናይ መናእሰይ ዝተተሓሓዙ ፀገማት ንምፍታሕን ብዝተወሰነ 

መልክዑ እዉን ነቱ ስራሕ ዝሰኣኑ መናእሰያት ናይ ስራሕ ዕዳል ዝፈጥርን ንካልኦትዉን ተመኩሮ ብምኳን 

ኣፍቲ ከተማን ከባቢን ዓብይ መልእክቲ ከሕልፍ እዩ ኢልካ ብምሕሳብ ዝኣክል እዩ። 



ADWA and SURROUNDING DEVELPOMENT 

ASSOCIATION 

ማሕበር ልምዓት ዓድዋን ኸባቢኣን 
Dedicated to transfer technology and knowledge                     ኣብ ስግግርን ተክኖሎጅ ፍልጠትን ንምሕጋዝ ክንሰርሕ ኢና፥፥ 

 

 

 

 

--ሓበሬታን ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክት ናይ ማሕበር-- 

 

መበገሲ ማሕበርና ኣብ ዝሓለፈ ግዝያት መበገሲ ማሕበርና ዝኮነ ፕሮጀክት ምሕጋዝ ናዉቲ ሆስፒታል 

ዓድዋ ዝብል ከም ምንባሩ ዝፍለት እንትኮን፤ ከምኡ ኮይኑም ማሕበርና ኣዝሓለፍ 2ተ ዓመታት ዝካኣሎ 

ነገር ናይ ኦንላይን መዋጮ ብምትእክካብ ፣ ካብ ሓደ ሓደ ግብረሰናያት ሕክምና መሳርሒ 

ብምትእክካብን ናይ ድራር ምሸት ኣብ ከተማ ዳላስ ብምዝግጃዉ ናዉቲ ሕክምና ብምግዛእን ክተሓባበር 

ዝፀነሐ ማሕበር እንትከዉን፤ ሕዝም እዚ ሰናይ ተግባር ቀፃላይነት ንክህልዎ ኣርጊፁ ይሰርሕ ምህላዉ 

ክንገልፅ ንፈቱ። 

 

ሕዚ ከኣ እቲ ሓገዝ ሆስፒታልን ክሊኒካትን ከም ዘሎ ካብ ግምት እንተየዉፃእና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብመሰረት 

ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝሃቡና ሓበሬታ ማሕበርና ኣብ ስፖርት መናእሰያት ትኩርት ሂብና ክንሰርሕ ወይ ከዓ 

ምልዕዓላት ክንፈጥርን ብዝተወሃበና ዕዮን ብዝበፃሕናዮ ስምምዕነትን ሓደ ሰብ ሓንቲ ኩዕሶ ብዝብል ናይ 

ፕሮጀክት ስም ነቲ መንእሰይ ከባቢና ከም ዕጥቅታትን ናዉቲ ስፓርት ንከምኒ ኩዕሶ እግሪ ፣ ኩዕሶ 

መረብ፣ ኣትሌትክስ፣ ቴንስ ፣ ሓመሳን ብስክሌትን ...ወዘተ ዝኣመሰሉ ናይ ስፖርት ጨወታታ ምሉእ ዕጥቂ 

ኣብ ምቅራብ ዝኣመሰሉ 

ንክንሳተፍ ፃዊዒትና ብትሕትና ነቅርብ። ትኩረት እዚ ፕሮጀክት ኣብ መእተዊ ከም ዝተገለፀ ሃገርና 

ተረከብቲ ዝኮኑ መናእሰያት ከተማ ዓድዋን ከባቢኣን ካብ ስክራንን ምጥቃም መዐወኒ ዕፃት (ሓሽሽን 

ጫትን ዝኣመሰለ) ነፃ ኮይኑ ካብ ወንጀል ምስራሕን ዘየድሊ ጎንፅን ተዓቂቡ ፣ ጥዕንኡ ሓላልዩ ንባዕሉ 

፣ንበይተሰቡን ንሃገሩ ዝጠቅም ብቁዕ ዜጋ ኮይኑ ዝርከበሉ ጥጡሕ ባይታ ምምችቻዉን እቲ መንእሰይ በቲ 

ዝተፈጠረሉ ዕደል ተጠቂሙ ዓርሱ ንክክእልን ኢትዮጵያ ሃገርና እትፅበዮ ብቅዓት ንከጥርን ኮይኑ ከምዚ 

ዝበለ ዕድል ድማ ኣብ ዝተወሰኑ ዉልቀሰባትን ማሕበራትን ዝግደብ ዘይኮነስ እቲ ፕሮጀክት ቀፃሊ ዑደት 

ዘለዎ ኮይኑ እቲ መንእሰይ ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ብምፅዋዕ ብዝረክቦ ብቅዓት 

ኣቢሉ ነቲ ከባቢኡ ብምዉካል ልክሉን ሃገሩ ዘዕዉት ተሰለፈ ስፖርተና ንምግባር መንገዲ ምምችቻዉን 

ብቁዕ ዜጋ ምቅራፅን እዩ። 
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---መግለፂ እቲ ፀገም-- 

 

ሕዝዉን ልዕል ኢካ ከም ዝተገለፀ ፀገም መናእሰይ ዓድዋን ከባቢኣን ብቀሊሊን ኣብ ሓፂር እዋንን እንኳ 

እንተዘይኮነ ኣፍቲ ከባቢ ናይ መናእሰይ ፀገም ንምቅላልን መናእሰይ ሰኣን መዘግዒ ናብ ዘየድሉዩ ነገራት 

ንከይፅምበሩን ከምኡዉን ካብ ከባቢኡ ተሰዲዱ ናብ ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ብምካድ ናይ ጎደና 

ተመሓዳዳሪ ኮይኑ ዝረኣየሉ ኣንፈታት ኣሎ። 

 

ስለ ዝኮነም እዚ ማሕበር ፀገም ፀገም እቶም መናእሰያት ከባቢና ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ዝኮነ ይኩን 

ምንቅስቃሳት ሕብረትና ብምጥንካር እዚ ማሕበር ዝጅምሮ ዘሎ ሰናይ ተግባር ብምድጋፍ ኣብ 

ምትእካብን ምግዛእን ናዉቲ ስፓርት ከምኒ ፅጥቅን ጫማን ኩዕሶን ብዝኣመሰሉ ጅማሮ ኣርኣይ ንምካን 

ኣብ እንገብሮ ምንቅስቃስ ኣብ መላእ ዓልመ እንርከብ ኢ/ያዉያን ብፍላይ ከኣ ተወላዲ እቲ ከባቢ ነዚ 

ፅቡቅ ጅማሮ ብምድጋፍ ፣ እዚ እዋናዊ ዝኮነ ፀገም እቲ መንእሰይ ከባቢ ናብ ዝከፈአ ደረጃ ቅድሚ 

ምብፅሑ ብዝከኣልናዮ መጠን ናይ ዜግነት ግዴታና ንክንዋፃእ ብትሕትና ንላቦ። 

 

 

--ዕላማ እቲ ፕሮጀክት ብሓፂሩ ንምግላፅ-- 

 

* ሓደ ሰብ ሓንቲ ኩዕሶ እንትንብል ዕጥቅታት ኩዕሶ እግርን ኩዕሶ መረብም ከምኒ ማልያ፣ታኬታ፣ 

ካሳቶኒ(socks) ፣መከላከሊ እግሪ ( shin Guards)፣ፍሽካ ....ወዘተ ዝኣመሰሉ ዘማልአ ምካኑ ኣብ ግምት 

ብምእታው ሓገዝና ክንገብር ይግበኣና። * ኣብ ካልኦ ናይ ስፖርት ክግበሩ ዝደለዩ ናዉቲ እዉን ኣለዉ። ኣብ 

ከባቢ ወረዳ መረብ ለከ ዝርከብ ናይ ማይ ግድብ ብምጥቃምን እቲ ወረዳ እቲ ላዕሊ ዝተጠቀሰ ናይ ስፓርት 

ጨዋታታት ከም ዘሎ ኮይኑ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ከኣ መናእሰይ ኣብ ሓመሳ እናሳተፈ ከም ዘሎ 

እንትሕብረልና ነዞም መናእሰይ ናይ ሓመሳ ዕጥቂ ከምኒ መሐመሲ ክዳን( swimsuites) መሐመሲ መነፅር 

(swimming Googles)፣ ፎጣ(Towels) ...ወዘተ ከም ዘድልዩ ምግላፅ ይከኣል ኣብ ከባቢ ወርዒ ለከም 
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ብተመሳሳሊ ናይ ናይ ኩዕሶን እግሪን መረብን ሓዊሱ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ከኣ ኣብ ኣትሌቲክስ ትኩረት 

ብምግባር ከምኒ በዓል ጉያ(Running) ትኩረት ተዋሂብዎም ንክስረሐሎም ንቶም መናእሰያት ዝከዉም 

ናይ ጉያ ጫማ (Running shoes) ን ዕጥቅን ክማላኣሎ ብንቅሓት ምንቅስቃስና ወሳኒ ኮይኑ ይርከብ። 

ካብኡ ሓሊፉም ኣብ ቴንስ (Tables tennis) ብሽክሎት : ሰርከስን ዝኣመሰሉ ኣብ መለእ እቲ ከተማታት እቲ 

ከባቢ ንክማላእ ዘይሕለል ፃዕሪ ክንገብር ይግበኣና። 

 

ስለዚ ዓላማ ናይዚ ፕሬጀክት ንምጥቅላል ንመናእሰይ ናዉቲ ምቅራብ ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ብቢ ከባቢኡ 

ዝርከብ ናይ ስፖርት ኮምሽን ሓገዝ እናቅረብካ ምብርባርና ክትትል ቀንዲ ዓላማ እቲማሕበር ከዉን ኣለዎ 

ኢልና ንግምት። 

ነዚ ፕሮጀክት ዘድልይ ገንዘብ (በጀት) ብዝምልከት ዋላ እካ ኣብ እቲ ፕሮጀክት ተዘርዚሩ ዘሎ ስራሕ ስፍሕ 

ዝበለ ብዙሕ ገንዘብ ዝጠልብን እንተኮነ ንግዚኡ ብህፁፅ ሓገዝ የድሉዩ ኢልና ዝተሓተትናዮ ስራሕ ክብድ 

ዝበለ ወፃኢ ዝጠልብ እኳ እንተኮነ መጠን ዓቅሚ እቲ ማሕበርና ጀማራይ ማሕበር  ምስቲ ምኳኑ ከም 

ዓቅምና መተን እቲ ክንሕግዞ ንክእል ብምግማትን ብምምዝዛንን ንመፈለምታ ዝኣክል ኣብ ሰለስቲአን 

ወረዳታት ዓድዋ፣መረብ-ለከ፣ ወርዒ-ለከ ሓደ ሓደ ከተማ ብምሕራይ እንቅስቃሴ ምጅማር ኣገዳሲ ኮይኑ 

ስለ ዝረከብናዮ ብኡኡ መሰረት'ውን ኢሎም ከም ዝተገለፁ ፈለማ እቲ ፕሮጀክትና ክኮኑ ዉሳነ ኣሕሊፍና 

ሓገዝ ኣብ ምእላሽ ንርከብ። 

ዝርዝር ናይ ገንዘብ ግምት  ብኢትዮጵያ ዘሎ ዕድጋ መጠን ዋጋ ኣቑሑ  ስፖርቲ  እዩ :: በዚ መሰረት ትልሚ 

እቶት ድራር ምሽትን ወፈያትን  10,000 ዶላር ኾይኑ ነዚ ኣታዊ ኣብስለስቲኤን ቦታታት ከናካፍሎ ኢና፥ 

ኹሉ ዝተሓተተ ክንሽፍን ስለዝይንኽእል  እቲ ዝጎደለ ብገበርቲ ሰናይ : ሰብሃፍቲ: ውልቀሰባትን መንግስትን 

ከማልዎ ዓቢይ ተስፋ ኣለና :: 

ዝርዝር እቲ ገንዘብ ኣብ ፕሮጀችት ፕሮፖዛልና ይርከብ: 

ASDA- Adwa and Surrounding Development Association – USA,  

contact us  

adwankebabian@gmail.com 

 

Visit us 

www.adwankebabian.com 
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