መጋቢት 18፣ 2003 ዓ.ም
ካብ ማሕበር ዓለም-ለኸ ነበር ተምሃሮ ነግሥተ ሳባ
ይብጻሕ - ናብ ማሕበር ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ኣዲስ አበባ
ኣቐዲምና ዝኸበረ ሰላምታና ይብጻሕኹም እናበልና
ኣብዛ ኣኼባኹም ብኣካል እኳ እንተዘይተሳተፍናስ
ብሓሳብን ብዕላማን ምሳኻትኩም ቌምና ምህላውና
ክትፈልጡ ንደልን፣ ምሉእ አሳልጦ ድማ ኽትረኽቡ
ንምነየልኩምን ኣለና።
ከምቲ ዝፍለጥ ንግሥተ ሳባ ኣብ ሃገርና ካብተን ቀዳሞት ቤት ትምህርቲ ምዃና
ጥራይ ዘይኮነስ ካብተን ብትምህርቲ ዝለዓለ ነጥቢ ብምርካብን ዝበዝሑ ተምሃሮ ናብ
ካልአይ ብርክን ናብ ዩኒቨርስትን ዝተሳግር ዝነበረት ምዃና ኣይከሐድን።
እዙይ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ዝነበረ ስርዓት ደርጊ ንምቅላስ እውን ካብ ካልኦት
ቤት ትምህርትታት ዝበዝሑ ድአ እምበር ዘይውሕዱ መንእሰያት ወፍያ ዓብዪ
መስዋእቲ ዝኸፈለት ቤት ትምህርቲ ምዃና ኣሉ ዘይብሃል ሓቂ እዩ።
ግንከ፤ “መዋልዲ ቐዳሞትያ ኴንካስ መዋዕልቲ ዳሕረዎት አይግበርካ” ዚብሃል
ግዲ እዩ በጺሕወን ኾይኑስ፣ ሎሚ ዚርአ ዘሎ ህልውና ኸተማ ዓድዋን ቤት
ትምህርቲ ንግሥተ ሳባን ነቲ ቐደም ዝነበረ ሓቂ ፈጺሙ ኸም ዘይነበረ
ዜምስል፣ ኣብ ዜሕዝን ኩነታት እየን ዚርከባ ዘለዋ። ድሮ ቐዳማይ ይኹን
ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዘይነበረን ብዙሓት ቁሸታት ኣብ ሃገርና ሎሚ
ዓበይቲ ኸተማታት ኮይነን፣ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጥራይ
ዘይኮነስ ክሳዕ ኮለጅን፣ ዩኒቨርሲትን ኣብ ዝተኸፍተሉ ዘበን፣ ንግሥተ ሳባ ግን
ብውጽኢት ጽርየት ትምህርቲ ጭራ ኩለን ቤት ትምህርትታት ትግራይ ኮይና፣
ዓንያን በሪሳን፣ እቶም ተምሃሮኣን ኣብ ከባቢ ዓድዋ ዚነብር ህዝብን በቲ ዘሎ
ኹነታት ኣብ ተስፋ ምቑራጽን ናይ ሞራል ውድቀትን ኣትዮም እንትንርእን
እንትንሰምዕን ንኹልና ብዙሕ ዘድንግጽን ዘሕዝንን ኮይኑ ኢና እንረኽቦ ዘለና።
ዓድዋ እንትብሃል፣ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ምሉእ ዓለም፣ ብፍላይ
ኣብ ኣፍሪቃውያን፣ ኣብ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን፣ ኣብ ካሪብያን እውን ዚነብሩ
ህዝብታት ኣብ ታሪኽ ዓለም ንመጀመርታ ጊዜ ጸሊም ህዝቢ ኣብቶም ኮሎኒታት
ንምስፍሕፋሕን ሃገር ንምውራርን ዝጓየዩ ዝነበሩ ጸዓዱ ተዋጊኡ ዘመዝገቦ ዓወት
እተፈጸመትላ ውልቀ-ቦታ ብምዃና ወሬኣ ብሰፊሑ እተፈልጠ እዩ። ሎሚ

እውን እንተኾነ እቶም መራሕ መንግሥቲ ሃገርና፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ክቡር
አይተ መለስ ዜናዊ ተማሂሮሙላ ዝዓበዩ ብምዃና ወሬኣ ደስ ዘብል እዩ።
ይኹን ደኣ እምበር እቶም ነዙይን ክንድዙይን ዝደመቐ ወሬ ብእዝኖም ሰሚዖም
“በሉ ንዓድዋ ንኺድ እሞ ንርአያ…” ኢሎም ካብ ዝመጹታ ተወለድቲ ደቂ ዓዲ
ኾኑ ኣጋይሽ ጎራብቲ ሃገር ብዙሓት ተስፋ ቖሪጾም፣ “ክላ! እዚኣ ድያ ዓድዋ?”
እናበሉ ርእሶም ኣድኒኖም፣ ብሐዘን እናስቆርቆሩ ዚምለሱ ቁሩባት አይኮኑን።
እቲ ማሕበር ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ድማ ብዝተኽኣሎ ነዛ ዓንያን ወዲቓን
ዘላ ቤት ትምህርቲ ንምድጋፍን ንምጭጋንን ኢሉ እተመስረተ ማሕበር ደኣ
ይኹን እምበር እቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ይኹን ኣብ ወጻኢ ዘሎ ማሕበር ክሳዕ ሎሚ
ዘበርከቶ ውጽኢት ብጣዕሚ ውሑድን ውሱንን እዩ። ነዙይ ዋና ምኽንያቱ ድማ
እቲ ክሳዕ ሎሚ ዝነበረ ኣሰራርሓ ኩሉ በብናቱ ይጐይይን ይንቃሳቐስን ደኣ
እምበር ሓቢሩ ብዘይምስርሑ ዝነበረ ጉድለት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ነዙ ኣሰራርሓ
እዙይ ንምልዋጥ ድማ እዩ “ዓለም-ለኸ” ማሕበር ምፍጣር ኣድላዪ ዝኾነ።
ዓለም-ለኸ ማሕበር ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ዓሚ ኣብ ሲያትል ኣብ እተገብረ
ጉባኤ፣ በቲ ኽቡር ኣይተ ስብሓት ነጋ ንጉባኤ ዝጸሓፉልና መተባብዒ ደብዳቤ
ደጋፍነት ተመስሪቱ፣ እንሆ ሎሚ ዳርጋ ዓመት ኮይንዎ፣ ኣብዛ ዓመት እዚአ
ድማ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ናብ ዓሰርተ ሰለስተ ጨንፈራት ኣፍርዩ፣ ኣብ ካናዳን
ኣብ ኤውሮጳን እውን ብጽቡቕ ይንቃሳቐስ ከም ዘሎ ክነብስረኩም ንደሊ።
ንዝመጽእ ዘሎ ሰኔ ድማ ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ ካልአይ ዓመታዊ ጉባኤ ዓለምለኸ ማሕበር ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ክነካይድ ተወሲኑ ኣሎ። ካብ ኣሜሪካን
ካናዳን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ኤውሮጳውን ዚሳተፉ ወከልቲ ጨንፈራት ከም
ዚመጹ ኢና ክንቅበል እንዳሎ ዘሎና። ኣብ ዓመቱ ግን ኣኼባ ዓለም-ለኸ ነበር
ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ኣብ ኢትዮጵያ ክንገብሮ ዚብል ዕላማ ኣለና።
እቶም ኣብ ሃገር ዘለኹምን ኣብ ወጻኢ ዘሎናን ተገደስቲ ደቂ ዓድዋን ኣብዛ
ንግሥተ ሳባ እተምሃሩን ኩላትና እነተድኣ ተሓባቢርና ነዛ ወዲቓ ዘላ ጥንታዊት
ትምህርቲ ቤትና ደጊፍና ደው ክነብላ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ኣብ ከተማ ዓድዋ ድማ
ሰፊሕ ፖሊቴክኒክን ዩኒቨርሲቲን ከም ዚስራሕ እሞ ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያን
ኣብ ኣፍሪቃን እትድነቕ ዓባይ ከተማ ክትከውን ከም እትኽእል ንኣምን ኢና።
በሉ እምበአር ነዙ ቕዱስ ዕላማ እዙይ ንምፍጻም ብሕብረት ኢድ ንኢድ
ተተሓሒዝና ንልዓል፣ ሃገርና ንኽነልምዕ ድማ በርቲዕና ንቕድሚት ንድፋእ።
ዓለም-ለኸ ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ቦርድ፦
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ኢንጂነር ኢያሱ ጐርፉ - ኣቦ ወንበር
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ዶ/ር ዳውድ ስራጅ - ም/ኣቦ ወንበር
ኣይተ ብስራት ከበደ - ዋና ጽሓፊ
ኣይተ ብርሃኔ ጋረድ - ተሓዝ ገንዘብ
ደ/ር ጥላሁን በየነ - ጽንዓት ፕሮጅክትን ዕብየትን
ኣይተ ብርሃኔ በላይ - ምምስራት ጨናፍርን ምጥንኻርን
ኣይተ ግደይ ብሽኡ - ዕብየት እቶት ምትእኽኻብ
ኣይተ ይትባረክ በዛብህ - ሚድያን መርበብ ሓበሬታን
ኢንጂነር ልዑል ደሞዝ - ኦዲተር
ኢንጂነር ኣልማዝ ፍስሓ - ኣባል ጉጅለ ጽንዓት ፕሮጀክት
ዶ/ር ኣስገዶም ገ/ሚካኤል - ኣባል ጉጅለ ጽንዓት ፕሮጀክት
ወ/ሮ ገነት ሃብቱ - ኣባል ጉጅለ ምምስራት ጨናፍርን ምጥንኻርን
ኢንጂነር ካሕሳይ ፍቓዱ - ኣባል ጉጅለ ሚድያን መርበብ ሓበሬታን
ወ/ሮ ፋናኤል ዓለማየሁ - ኣባል ጉጅለ ዕብየት እቶት ምትእኽኻብ
ኣይተ ተኽላይ ነጋሽ - ኣባል ጉጅለ ዕብየት እቶት ምትእኽኻብ
ኢንጂነር ኢሳያስ ኣባይ - ኣባል ጉጅለ ምምስራት ጨናፍርን ምጥንኻርን
መ/ር ሰሎሞን ወ/አረጋይ - ኣባል ጉጅለ ዕብየት እቶት ምትእኽኻብ
ኣይተ ተስፋይ ዓይናለም - ኣባል ጉጅለ ዕብየት እቶት ምትእኽኻብ
ኣይተ ተወልደ ዘካርያስ - ኣባል ጉጅለ ምምስራት ጨናፍርን ምጥንኻርን
ኣይተ ይትባረክ አብርሃ - ኣባል ጉጅለምምስራት ጨናፍርን ምጥንኻርን
ደ/ር ቴድሮስ ታደሰ - ኣባል ጉጅለ ምምስራት ጨናፍርን ምጥንኻርን

