ዓለምለኸ ማሕበር ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ
ዓመታዊ ኽብረ-በዓል ብድምቀት ተዛዚሙ።
ካብ ኣቦ ወንበርን ዋና ጽሓፍን ዝቐረበ፦

ዕለተ ሓሙስ ጁን 30 2011 ካብ ዝተፈላለዩ ስቴታት ኣሜሪካን፤ ካብ ካናዳ፤ ካብ ኢትዮጵያን ካሊእ ከባቢታትን ሓዊሱ ናብ ዋሽንግተን
ዲሲ ጉዕዞ ተጀመረ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ዝነብሩ ኣባላት ዓለምለኸ ማሕበር ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ እዉን ብኹለ
መዳይ ቅድመ ምድላዋት ወዲኦም ኣጋይሾም ከስተናግዱ ድልዋት ነበሩ።
ንጽባሒቱ ዓርቢ፤ ካብ ብዙሓት ኩርናዓት ኣሜሪካን ካናዳን ከምኡን ካብ ኢትዮጵያ ኣብ 1503 9ይ ጎደና ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ
ንግሥተ ሳባ ሬስቶራንት ተኣኪብና እቲ በዓል ዕዉት ክኸውን ብዛዕባ ኣገደስትን ወሰንቲ ጉዳያትን ብምዝታይ ናይ ስራሕ ክፍፍል
ብምውሳን ንሰለስተ ሰዓታት ዝዘለቐ ሰፊሕ ኣኼባ ኣካይድና ድሕሪ ድራር ነናብ መሕደሪና ከድና።
ከምቲ ፕሮግራም መሰረት፤ ቀዳም ጁላይ 2 2011 ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርስቲ ካብ ዘመናት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዘሎን ዝነበረን ከይዲ
ትምህርቲ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል ብዝብል ኣርእስቲ ናይ መድረኽ ምይይጥ ንምክያድ ቀዳም ንጉሆ ካብ ሰዓት 8፡30 ጀሚሩ
ቅድመ ምድላዋት እኳ ይንበር እምበር፤ ኣባላትና ኣብ ዝተፈላለየ መርበብ ሓበሬታ ዝተዘርገሐ ምልክታ/ፍላየር/ ብኣግባቡ ኣቕጣጫ
ዝሕብር ስእላዊ መግለፂ ስለዘይተወሰኾ እቲ ኣድራሻ ብቐሊሉ ምርካብ ስለዘይተኻእለ፤ እቲ ናይ መድረኽ ምይይጥ ደንጒና ምጅማርና
ይቕረታ ዘሕትት ጉዳይ ምዃኑ ንኣምን።
ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርስቲ ዝተዳለወ ናይ ምይይጥ መድረኽ ስፍሕ ዝበለን ናይ ኢትዮጵያ ስርዓተ ትምህርቲ ካበይ ናበይ ዝጥምትን
ዝድህስስን ነበረ። ናይ መጀመርታ ምይይጥ ብዶ/ር ኣሕመድ ሞኤን ናይ ሃዋርድ ዩኒቨርስቲ ፕሮፌሰር ኣስታት ዓሰርተን ፈረቓን ቅድሚ
ቀትሪ ተጀመረ። ከም ናይ ዶ/ር ኣሕመድ ኣገላልጻ፤ ስርዓተ-ትምህርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ዘመን ብቤተ-ክህነት ከምዝተጀመረን
ናይ እቲ እዋን ስርዓተ ትምህርቲ ከይዲ ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ንደቂ ሃፀያትን፣ መኳንንትን፣ ፍሉጣት ሰባትን ጥራይ ዝወሃብ
ምንባሩን፤ ብ1908 ዓ/ም ብዳግማይ ምኒሊክ ብፈረንሳይኛ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓተ-ትምህረቲ ብዕሊ ከምዝተጀመረ ሓቢሮም፤ ዳሕራይ
እዉን ኣብ መበል 20 ክ/ዘመን ብኦርቶዶክስ ሃይማኖተኛታት ግብፅን ብወጻእተኛታት ናይ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ሚስዮንን ክዋሃብ
ምፅንሑን፤ ብ1941 ዓ/ም ናይ እንግሊዝኛ ስርዓተ-ትምህረቲ ብግብፃውያንን ህንዳውያንን ክሳዕ ናይ 4ይን 6ይን ክፍሊ ቤት
ትምህርትታት ክስፋሕፋሕ ከምዝፀንሐ ብድሕሪኡ እውን እንተኾነ፤ ስርዓቱ እናሓለወ ናይ ግዕዝን ሰዋስዉን ትምህርቲ ማእኸላዊነቱ
እናተኸተለ ናይ ኮመርስ፤ ናይ ተግባረ-ዕድን ናይ መምህራን መሰልጠኒ ማእኸላትን ከምዝተጀመረን ኣብ መብዛሕትኡ ክፍላተ ሃገር
ኢትዮጵያ ናይ በደል ካሕሳ (ኣፊርማቲቭ ኣክሽን) ሕቶታት ብምልዓል ክሳብ 1974 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት
ኢትዮጵያ ስርዓተ-ትምህርቲ እናተስፋሕፈሐ ከምዝመፀ ናብ ፍርቂ ሰዓት ገደማ ኣስፍሕ ኣቢሎም ኣብራህሪሆም።
ድሕሪ ናይ ፕሮፌሰር ኣሕመድ ሞኤን መብራህርሂ፤ ሞደሬተር ኣይተ ፀሓዬ
ደባልቀው ካብ ኢትዮጵያ ማሕበር ንግሥተ ሳባ ወኪሎም ንዝመፁ ኣይተ
ጌታቸው በላይ፤ ኢህኣዴግ ስልጣን ካብ ዝጭብጥ ጀሚሩ ዘሎ ናይ ትምህረቲ
ከይዲ መብራህርሂ ክህቡ ናብ መድረኽ ጋበዝዎም። ኣይተ ጌታቸው በላይ
ብወገኖም፤ ኣብ 2002 ዓ/ም ብሃገር ደረጃ፤ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ
ተሳትፎ፤ 96% ናይ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንፁር ተሳትፎ፤ 86.5% ናይ
ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጥቕሉል ተሳትፎ 40% ናይ መንግስቲ ላዕለዋይ
ትካል ቅድመ-ምረቓ ዓቕሚ 185,788 ከምኡውን 31 ዩኒቨርስቲታት፤ 22 ኣብ
ስራሕ፤ 9 ድማ ኣብ ህንፀት ከምዘለዉ ሓቢሮም። ብትግራይ ደረጃ እንትረአ
ድማ፤ 1972 መንግስታዊ (1-12 )ቤት-ትምህርትታት፤ 100 ቤት-ትምህርቲ ድማ፤
ካልኣይ ብርኪ ቤት-ትምህርቲ (ካብ 9ይ ክሳብ 12)፤ ናይ ውልቂ ትካላት ድማ
80 ቤት-ትምህርቲታት፤ 67 ቀዳማይ ብርኪ፤ 13 ካልኣይ ብርኪ ምህላዎም
ኣብሪሆም። ብተወሳኺ፤ ቀዳማይ ብርኪ ቤት-ትምህርትታት ኣብ 3 ኪ.ሜ ጉዕዞ
ርሕቐት ዘይበልጽ ከምዝርከቡን ናይ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንፁር ናይ
ደቂ-ተባዕተዮ ተሳትፎ 92.4% ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ተሳትፎ 95.5% ብገምጋም እንትረአ 93.5% ምዃኑ ከምኡዉን ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ
መቐለ፤ ኣኽሱም፤ ዓዲ-ግራት፤ ኤም ኣይቲ ዩኒቨርስቲታት ፅቡቕ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ከይዲ ከምዘለዉ ኣብራህሪሆም።
1

ብተወሳኺ ኸተማ ዓድዋ እንትረአ ድማ፤ ንግሥተ ሳባ (9ይ-12) ብ1996 ዓ/ም ናይ መምህራን ብዝሓት 84 ምንባሩን ኣብ 2003 ዓ/ም
ናይ ተምሃሮ ብዝሓት ናብ 5264 ከምዝዓበየን ናይ መምህራን ብዝሓት ድማ ናብ 147 ዝዓበየ ምዃኑ፤ ብተወሳኺ ናይ 1996 ዓ/ም ናይ
መምህራን ናይ ትምህርቲ ብርኪ 69% ዲፕሎማ 31% ድማ ዲግሪ ዘለዎም ምንባሮም፣ ኮይኑ ግን ኣብ 2003 ዓ/ም 99% ብዲግሪ 1%
ድማ ብዲፕሎማ ደረጃ ከምዘለው ገሊጾም። ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ ናይ ኸተማ ዓድዋ መዋእለ ሕፃናት ተምሃሮ ብዝሓት 1209 (49%
ደቂ-ኣንስትዮ)፤ ካብ 1-8 ብርኪ ናይ ተምሃሮ ብዝሓት 9434 (52% ደቂ-ኣንስትዮ)፤ ካብ 9ይ-12 ናይ ተምሃሮ ብዝሓት 8348 (54%
ደቂ-ኣንስትዮ)፤ ጠቕላላ ድምር ኣብ 2003 ዓ/ም 17782 53% ደቂ-ኣንስትዮ ምዃነን ኣፍሊጦም።
ናይ ትምህርቲ ፅሬት ብርኪ ኣብ ምንታይ ይርከብ ዝብል ጉዳይ፤ ፅሬት ትምህርቲ መለክዒ ሃገራዊ ስታንዳርድ ከምዘሎን ምስ ናይታ
ሃገር ዕብየት እናጎልበተ ዝኸይድ ኣንጻራዊ ጉዳይ ምዃኑ ሓቢሮም፤በጭቡጥ ክረአ እንተሎ ግን በብደረጅኡ ናይ ምምሕያሽ ምልክታት
ዝረአ እኳ እንተኾነ፤ ብመሰረቱ ናይ ፅሬት ሽግር ከምዘሎ ግልፂ እዩ ኢሎም።
ናይ ትምህርቲ ፅሬት ቁልፊ ጉዳይ እንታይ እዩ? ኣብ ዝብል ከቢድ ሕቶ ኣይተ ጌታቸው በላይ ከምዝስዕብ የብራህርሁ። ናይ ትምህርቲ
ፅሬት ዘይምህላው፤ ናይ ቁጠባ ዕቤትናን ናይ ዲሞክራሲ ስርዓት ህንፀትናን፤ከይዲ ተጠናኺሩ ከይቕፅል ይዓግቶ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ
20 ሚሊዮን ንላዕሊ (ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ልዕሊ ርብዒ ዜጋ) ኣብ ትምህርቲ ይርከብ። ኣብ ክልል ትግራይ ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን
(ዩኒቨርስቲታት ዘይሓወሰ) ኣብ ትምህርቲ እዩ ዘሎ።እዚ ሓይሊ እዙይ፤ ብፍልጠት፤ ብኽእለት፤ብኣረኣእያ ዝተስተኻኸለ ብቑዕ ዜጋ
ጌርካ ምህናፅ ካብ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንትን ናይ ልምዓት ስራሕትን ዝለዓለ ቁልፊ ጉዳይ ምዃኑ ግልፂ እዩ ይብሉ ኣይተ ጌታቸው።
ኣይተ ጌታቸው በላይ ናይ መድረኽ ምይይጥ ቅድሚ ምዝዛሞም በዘን ዝስዕባ ነጥቢታት ሓሳቦም ኣጠቓሊሎም።ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ
ፀገማት ብዓርሰ-እምነት ንምፍታሕን እቲ ወጺኡ ዘሎ መደብ ድማ ኣብ ንግሥተ ሳባ ቤት ትምህርቲ ንምስኻዕ፦
1. ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ (ናይ ፌደራል፤ ናይ ክልል፤ ይኹን ናይ ከተማ) ናይ ባዕልቶም ግደ እናተዋፅኡ እዮም
2. ማሕበርና ማሕበር ንግሥተ ሳባ ብዙሕ ወፈያ ከውፊ ይኽእልን ይግብኦን እዩ
• ንፅሬት ትምህርቲ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ናይ ዓብያተ-ትምህርቲ ኣቑሑት ከም (ኮምፒዩተራት፤ ናይ ላይብሬሪ
ኣቑሑት፤ መፃሕፍቲ ወ ዘ ተ…)
• ቤት ትምህርትና ዘስፋሕፈሖም ናይ ህንፀት ከይዲታት ብገንዘብ ምሕጋዝ
• መምህራንን ናይቲ ቤት ትምህርቲ መማሓደርቲን እቲ ዝድለ ኣረኣእያ፤ ፍልጠትን ክእለትን ክሃንፆምን ናይ
ምምሕዳር ዓቕሞም ክብርትዕ ዓብዪ ሚና ክፃወት ይግብኦ
• ቤት ትምህርትና ዘፍረዮም ኣብ ዝተፈላለየ ላዕለዋይ ትምህርቲ፤ ክእለትን ሞያን ዘለዉ፤ ናይ ወላዲ ሚና እንታይ
ክኸውን ከምዝግበኦ፤ ተምሃሮ ክህልዎም ዝግባእ ራእይ፤ ስነ ምግባርን ብዝተረኸበ ኣጋጣሚ ምምሃርን ምህናፅን
• ማሕበር ንግሥተ ሳባ ዝተማህረ ሓይሊ ዝሓቖፈ ማሕበር ብምዃኑ ኩሉ ስራሕትና ብመደብ ሙያዊ ብዝኾነ
መልክዕ ምክንዋን
• ኣሰራራሓና ትካላዊ ጌርና መን እንታይ ክሰርሕ ከምዝግበኦ ብግልፂ ምቕማጥ
• ካብ ኩሉ ንላዕሊ ምክፍፋል ኣወጊድና ሓድነትና ዝጠንከረ ፍቕርና ዝደልደለ ክኸውን ይግባእ፤ ምኽንያቱ
ዘይተደራጀወ ሓይሊ፤ ሓድነቱ ዘይደልደለ ኣካል ናይ ዓወት ናይ ምሕፋስ ዕድሉ ዝመንመነ ከምዝኾን ኣብ ግምት
ብምእታዉ ሓዱሽ ዝተማህረን ብቴክኖሎጂ ዝሰልጠነን ትውልዲ ክንፈጥር ንቕድሚት ንገስግሰ ኢሎም ኣይተ
ጌታቸው በላይ መድረኾም ዛዘሙ።
ቀፂሎም ናብ መድረኽ ዝቐረቡ ናይ ዩኒቨርስቲ ሜሪላንድ ፕሮፌሰር ዶ/ር ጥላሁን በየነ እዮም። ዶ/ር ጥላሁን በየነ ናይ ዓለምለኻዊ
ማሕበር ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ፈፃሚት ሽማግለ ኣባል እዉን እዮም። ናይ ዶ/ር ጥላሁን ዘረባ ድማ ከምዝስዕብ ነበረ፤ ብ1907
መደበኛ ትምህርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ብ1908 ኣብ ሃረር ከምዝተጀመረን ብ1934 ዓ/ም ኣስታት ናብ 8 ሺሕ ዝግመት ተምሃራይ ምንባሩ
ሓቢሮም ኣብ 1974 ዓ/ም ድማ ቁፅሪ ተምሃራይ ናብ 900 ሺሕ ከምዝደየበ ኣብ 1991 ዓ/ም ድማ ናብ 3 ሚሊዮን ከምዝተፀገዐ እዙይ
ከምዙይ ኢሉ እናሃለወ፤ ሎሚ 2003 ዓ/ም ልዕሊ 20 ሚሊዮን ተምሃራይ አብ መደብ ትምህርቲ ምህላዉ ገሊፆም።
ናይ ትምህርቲ ከይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዕዉት ክኸውን እንተድኣ ኾይኑ ዓንዲ ቴክኖሎጂ (STEM: Science, Technology, Engineering
& Mathematics) ዝጠመተ ክኸውን ይግበኦ። ንኣብነት ኡቩ (OOVOO) ዝተባህለ ናይ ቴክኖሎጂ ፍርያት ብቪድዮ መምህርን
ተምሀራይን ብምርእኣይ ኣወሃህባ ትምህርቲ ዚምልከት እዩ። ንኣብነት ከምእኒ ዶ/ር ዳውድ ሲራጅ ኣብ ጥቁር ኣንበሳ ንዘለው ዶካትር
ኣብዚ አብ ኣሜሪካ ኮይኖም ሕክምና ከምህሩ ዘኽእሎም መሳርሒ እዩ። ካልኦት ቴክኖሎጂ ዘፍረዮም ጥበባት ከም በዓል ስካይፒ
(Skype) ዊምፒ (Wimbi-Classroom) ድማ ብግራፊካል መልክዕ ዘምህሩ ማቴሪያላት ኣለው። ብላክቦርድ ዝባሃል መሳርሒ እዉን
ናይ ተምሃራይ ጽሑፍ (essay) መምህር ኣንቢቡ ብቅልጡፍ ዚእርመሉ ንቤት ትምህርትታት ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኾነ መሣርሒ እዩ።
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ንእስ ብዝበለ መልክዑውን ንኻልእ ማሕበራዊ ሳይንስ ዝምልከት ኮታ ክንገድ ፈሉ ይግባኣ። ብፍላይ ካሪከለም ምህናፅ ምስ ዓለማዊ
ኩነታት ተወዳዳሪ ክኸውን ኣገዳሲ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ሃገርና ዘይተለመደ ጉዳይ ናይ ካውንስሊንግ፤ ፊዚካል ኣክቲቪቲ ከምኡውን
ናይ ኣካዳሚክ ጥበብ (Academic Retention Strategies) ንምምዕባልን ንምህናፅን አዝዩ ኣገዳሲን ኣድላይን ጉዳይ እዩ ኢሎም።
በዚ ኸምዚ ካብ ተኻፈልቲ ሓድሓደ ሕቶታት ቀሪቡ እቶም ተዛረብቲ ዚግባእ መልሲታት ምስ ሃቡሉ ናይ ንጉሆ ፕሮግራም በዙይ
ተደምደመ። ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ ዚኸውን ናይ ፍርቂ ሰዓት ጊዜ ተዋህበ እሞ እቲ ዝነበረ ሰብ ናብ ቤት ምግቢ ኸይዱ ቁሩብ ዕረፍቲ
ገበረ። ብድሕሪ ቀትሪ ድማ ናይ ሕገ-ደምቢ ምምልካት ፕሮግራም ከምዚ ዚስዕብ ተኻየደ፦

ሕገ ደንቢ ዓለምለኻዊ ማሕበር ንግሥተ ሳባ
ዳሕራይ ብዶ/ር ዳውድ ሲራጅ (ኣባል ፈፃሚት ሽማግለ ዓለምለኻዊ ማሕበር ንግስተሳባ) ዝቐረበ ምይይጥ ሕገ-ደንብና ዝምልከት
ነበረ። እቲ ቐሪቡ ዘሎ ሕገደንቢ ኣድላይነት ስፍሕ ዝበለ መብራህርሂ ኣቐሪቦም ቤት ትምህርቲ ንግሥተ ሳባ ኣብ ምንታይ ብርኪ
ከምዘሎ እዉን ብዲቪዲ ዝተደገፈ ፕረዘንተሽን ቀሪቡ።

ሕቶን መልስን:-

ካብ ብዙሓት ኣባላት ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሕቶታት ቀሪቦም እዩም። ናይዚ ፀብፃብ እዙይ መንበብቲ ጊዜ
ንምቑጣብ ሓንቲ ኣገዳሲት ሕቶ ከም ኣብነት ምቕራብ ኣገዳሲ እዩ። ወ/ሮ ሓዳስ ወ/ጊዮርጊስ፤ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሰርሓ ኣባል
ማሕበር ንግሥተ ሳባ እየን። ሕቶአን ድማ ከምዝቕፅል ነበረ፤ ‘ዓድዋ ኸይደ ዝተዓዘብክዎ ክዛረብ፤ ናይ ንግሥተ ሳባ ተምሃሮ ከይደ
ከዘራርብ ፈቲነ፤ እቶም ተምሃሮ እንግሊዘኛ ይኹን ኣምሓርኛ ምዝራብ ዘይኽእሉ ኮይኖም ረኺበዮም ብጣዕሚ ሓዚነ። ቛንቛ እኮ
መረዳድኢ እዩ፤ ሕዚ ዘለው ተምሃሮ ብዓለምለኻዊ ደረጃ ይትረፍ ብሎካሊ እውን ክረዳድኡ ዘይኽእሉ ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ዘፍሪ
ምህላው ዘስግእ ኩነታት እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ፤ ኮምፒዩተር እናለመንካ ምልኣኽ እንታይ ፍረ ኣለዎ? ኢንተርነትን ሓይሊ መብራህትን
ዘይብሉ ዓዲ?
መራሒ ጉጅለ ጽንዓት ፕሮጀክት ዶ/ር ጥላሁን በየነ ካብ ዘቕረብዎ ሓጺር መልስን መልእኽቲን ካብ 2001 ክሳዕ 2009 አስታት
$74,000 ዶላር ዚኸውን ጥረ ገንዘብ ንዓድዋ ንግሥተ ሳባ ተላኢኹ አብ እተፋላለየ ሥራሓት፤ (ምኹዓት ሽንቲ-ቤት፣ ምጽጋን
ወናብርን መዓጹን፣ መሰረት ቤተመጻሕፍቲ ንመውዳቕን ዝመሳሰለ) ከም ዝወዓለ ገሊጾም፣ ካብኡውን $18,000 ካብ ሚስተር ጀ.
ዶግላስን ሚስስ አን ቢ. ሆላድን ዝተብሃሉ ለጋሳት ብሓውና አቶ አብርሃም ተጀሚሩ ዝተረኽበ ገንዘብ፣ ካብ ኢንጂነር ጥላሁን ውብነህ
$10,000 ዶላር፣ ካብ ኢንጅነር እያሱ ጐርፉ ዝተዋህበ ድማ፤ 40 ማኪንቶሽን፣ 21 ቶሺባ ላፕቶፕ ኮምፕዩተራትን፣ አዝዩ ብዙሕ ንቤት
ትምህርቲ ዜገልግል መጻሕፍትን፣ ናብ ሓደ ሽሕ ዝኸውን IBM ዲስክን፣ 400 ናይ ተምሃሮ ተዓጻፊ ወናብርን፣ እዚ ኹሉ ብጻዕሪ ሜትሮ
ዋሺንግቶን ዲሲ ተሰዲዱ ናብ ዓድዋ ንግሥተ ሳባ ኣታዊ ኾይኑ እዩ።
ማሕበር ዓለምለኸ ካብ ዝምስረት ጅሚሩ ድማ ጉጅለ ጽንዓት ፕሮጀክት ብዝተዋህቦ ሓላፍነት፣ ዓሰርተ ሓደ ዚኾና አድላዪ
ጀፕሮጀክታት በብሓደ አጽኒዑን ተመልኪቱን እቲ ናይ ቤተመጻሕፍቲ ህንፃ ብተቐዳምነት ኪፍጸም አድላዪ ምዃኑ ወሲኑ እዩ። እዚ
ውሳነ እዚ ድማ ብተወሳኺ ብአይተ ጌታቸው በላይ ናይ አዲስ አበባ ንግሥተ ሳባ ነበር ተምሃሮ ማሕበር አቦ ወንበር ብዝቐረበ ሐበሬታ
እቲ ቤተመጻሕፍቲ ብተቐዳምነት ኪፍጸም አድላዪ ጥራይ ዘይኮነስ ብህጹጽ አድላዪ ምዃኑ ብተወሳኺ ተረጋጊጹ እዩ።
ነዙይ ድማ ካብ ዓለምለኸ ማሕበር ንግሥተ ሳባ ነበር ተምሃሮ አብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት $60,000 ዶላር፣ ማለት ድማ ካብ ሓደ
ሚልዩን ብር ንላዕሊ ብቐጥታ ንዓድዋ ከም ዝተላእኸ ብምንጋር ነቲ ህንፃ ምቕጻል ዚረድእ ምዃኑ ገሊጾም፣ ብፓወር-ፖይንት እተደገፈ
ናይቲ ቤተመጻሕፍቲ ዲዛይን አሳእልን አብ ጥቓ እቲ መሰረት ምስ ዓበይቲ ወለድን ሽማግለታት ዓድዋን ኮይኖም እተስአልዎ አሳእል
ኹሉ ብምርአይ ሐጺር ገለጻ ኣቅረቡ።
ካልኦት ኣገደስትን ኣድለይትን ሕቶታት እውን ቀሪቦም በብተራ ኣይተ ጌታቸው በላይ፤ ዶ/ር ኣሕመድ ሞኤን፤ ዶ/ር ጥላሁን በየነ፤ ዶ/ር
ዳውድ ሲራጅ፤ ኢንጅነር እያሱ ጐርፉን ግቡእ መልሲታት ንኹሎም ሕቶታት ሂቦም እዮም። ነንሕድሕዱ ሕቶን መልስን ኣብዚ ፀብፃብ
እዙይ ምዝርዛር ናይ መንበብቲ ግዜ ምብኻን ኸይኸውን ኣብ ናይ ዓለምለኸ ማሕበር ንግሥተ ሳባ ነበር ተምሃሮ ቦርድ ፎረም
ብዝርዝር ስለዝቐርብ ናይ ሕቶን መልስን ክፍለ-ግዜ ኣብዚ ይዛዘም።

ጸብጻብ ጨናፍር:-

ካብዚ ቐፂሉ ብኣይተ ብርሃነ በላይ ዝምራሕ ምጥያሽ ጨናፍርን ዕብየት ስፍሕ ዝበለ ጻብጻብ ቀረበ። ኣብ
ኣሜሪካን ካናዳን ክሳብ ሕዚ 13 ጨናፍር ከምዝተጣየሻን ዓሚ ጁላይ 2010 ኣብ ስያትል ዝተኻየደ ምምስራት ዓለምለኻዊ ማሕበር ነበር
ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ክንደይ ናይ እቶት ምትእኽኻብ ከይዲን ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ካናዳን ኣሜሪካን ዝተጣየሻ ጨናፍር ጉዳይ ነበረ።

3

ኣብ ስያትል ዝተኣከበ ገንዘብ ኣስታት 1.2 ሚሊዮን ቅርሺን ዝተፈላለዩ መጻሕፍትን ናብ ዓድዋ ከምዝተላእኸ ሓላፊ ዕብየት ጨናፍር
ኣይተ ብርሃነ በላይ ገሊፆም።
ጨንፈር ቦስተን ኣብ 4 ወርሒ ውሽጢ $18,000 ዶላር፣ ቺካጎ $6,000 ዶላር፣ ጨንፈር ኢድመንተን ካናዳ $5,400 ዶላር፣ በይ ኤርያ
(ሳን ሆዜን፣ ሳን ፍራንሲስኮን፣ ኦክላንድን) ድማ 8,000 ዶላር፣ ብድምሩ $37,400 ከምዝኣከቡ ተገሊፁ። ኩሎም ጨናፍር በብተራ
ናይ ጨናፍሮም ህልው ኩነታት ንተኣካባይ መብርሂ ሂቦም። ዳላስ ቴክሳስ፤ ሂዩስተን ቴክሳስ፤ ደንቨር ኮሎራዶ፤ ስያትል ዋሽንግተን፤
ዋሽንግተን ዲሲ፤ ቺካጎ ኢሊኖይ፤ ካብቶም ናይ ጨናፍሮም ፀብፃብ ዘቕረቡ ኣባላት እዮም።
ኣብ ካልኣይ ገጽ ይቕጽል...
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