ጭቡጥ ኩነታት ዓድዋ
ካብ ዝረአይናዮን ዝሰማዕናዮን
ገ/ኢ. ጐርፉ
ብምኽንያት ፌስቲቫል ትግራይ ጥራይ
ዘይኮነስ ካሊእ ጉዳያት እውን ስለ ዝነበረኒ
ሓደ ወርሒ ኣቐዲመ ብምኽያድ ሓምለ 7
(July 14) ሰንበት ሥላሴ ሓምለ ንምኽባር
ኣብ ዓድዋ ውዓልኩ። ኣብቲ ዝነበረ ድሙቕ
ኣከባብራ ብዓልን ንሓወልቲ ሃፀይ ዮውሓንስ
ንምስራሕ ኣብ ዝነበረ ምትእኽኻብ ገንዘብ
እውን ተረኺበ። ኣብ ኣሜሪካ ምትእኽኻብ
ገንዘብ ኮሚተ ኣባል ብምዃነይ ድማ ቁሩብ
መተባብዒ ቃላት ንኽህብ ናብ መድረኽ ስለ
ዝተጸዋዕኹ፣ “…ኣይዞኹም እዛ ሓወልቲ ኣብ
ፍጻመ ክሳዕ እትበጽሕ ኣብ ጐንኹም ኣለና...”
ዝብል ሕጽር ዝበለ መልእኽቲ ኣተሓላሊፈ።
ብዛዕባ ኩነታት ዓድዋ ክንዛረብ እንተዄንና እምበኣር፣ ኣቐዲመ እቱ ጸጽቡቑ
ክዝርዝር፣ ምኽንያቱውን ብዙሕ ጽቡቕ ዘይኮነ ዘሕዝን ነገራት ስለዘሎ…
እታ ሓንቲት ጥራይ ዝነበረት ካብ ብሎኮ ናብ ዕዳጋ እትወርድ ጽርግያ ሎሚ
ካልኣይቲ ጽርግያ ኣፍርያ፣ ኣብጐኒ-ጐና ካብ ብሎኮ ክሳዕ ማይ ዓሳ ሆቴል፣
ብመጻወቲ ኩዕሶ፣ ሰታደዩም እትኸድ መገዲ ተኸፊታ ኣላ። ብተወሳኺ ካብ
ዕዳጋ፣ ብመካነ የሱስ ገይሩ ብናይ ቀደም ምሕራድ ኣብዑር ኣቢሉ ናብ ማይ
ዓሳ ሆቴል ዝሕወስ ገፊሕ ጽርግያ ተሰሪሑ ምርኣይ ደስ ዘብል እዩ። ይኹን
ድኣ እምበር ብዙሕ ገዛውቲ ፈሪሱ፣ እቱ ዘይፈረሰ ገሊኡ ካብ ክልተ ክሳዕ
ሰለስተ ሜትሮ ካብቱ ጽርግያ ንላዕሊ ተንጠልጢሉ፣ ገሊኡ ድማ ካብ ጽርግያ
ንታሕቲ ኣንቆልቍሉ ብመሰላል እዩ ዝድየብን ዝውረድን። ናይ ከተማ ታሪኽ
ኮነ ናይ ሰብ ምምችቻው ኣብ ግምት ብምእታው ብቕጥዒ ተሓሲቡሉ
እተሰርሐ ኣይመስልን፣ ብዙሕ ጉድለት ኣለዎ።
ካልእ ጽርግያ ድማ ካብ ቤተ መንግሥቲ (ፊሾ) ናብ እንዳ መድኃኒዓለም
ዝኸድ ክሳዕ እቱ ድልድል ማይ ዓሰም ዝበጽሐ ኣሎ፡ ካብኡ ግን ዘሊቑ
ኣይቀጸለን። ብቕልጡፍ ናብ ፍጻመ ከም ዝበጽሕ ዓብዪ ተስፋ ይግበር።

ህንፃ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንግሥተ ሳባ ምድሪ-ቤት ምስ ክልተ
ደብሪ ብጽቡቕ ኩነታት እናተኻየደ ይርከብ። ንኤፈርት በቲ ብጽሑፍ
ዝጠየቕናዮም መሰረት ‘ኣብ ኢድኩም ዘሎ ገንዘብ ክስዕ ዝውዳእ ስርሑሉ፣
ካብኡ ንሕና ክንቅጽል ኢና…’ ምባሎም ተረዲእና። ብዘሎ ከም ዘማልእዎን
ፈጺሞም ንሕዝቢ ዓድዋ እውን ከም ዘርክብዎን ምሉእ ተስፋ ኣሎና። ብዛዕባ
እቲ ህንፃ ሰፊሕ መግለጺ ንዝሃቡና ንኢንጂነር መኮነን ፍስሓ ካብ ልቢ ብዙሕ
ነመስግን። እቱ ህንፃ እውን ነዙይ ኣብ ዝመስል ኩነታት ይርከብ።

ንቐዳማይ ብርኪ ንግሥተ ሳባውን ዞይርና ርኢናዮ። ብዶ/ር ደስታ ኣሳየኸኝ
ዝተሓደሰ ቤተ መጻሕፍቲ ግሩም እዩ። ይኹን ድኣ እምበር ኣብ ጉንዲ እዝኑ
ቤት ሓደ ውልቀ ሰብ ኣሎ፣ በብግዜኡ መንደቕ ብምፍራስን መስትያት
ምስባርን ተደጋጋሚ ጸይቅን ጥፍኣትን ዝፍጽሙ ምዃኖም፣ እዙይ እውን
ብዙሕ ኣቤት ተባሂሉሉ፣ ምምሕዳር ዓድዋ ግን ግቡእ ስጉምቲ ወሲዱ ናብ
ካሊእ ቦታ ብዘይ ምዝውዋሩ ድኽመቱ ተረዲእና። ክንደይ ዓበይቲ ሹቓትን
መደብራትን ከተማ ዓድዋ እንተፍርስ ምምሕዳር ዓድዋ ነዛ ክንዲ ጭልቓ
እኳ ዘይትመልእ ቤት ኣፍሪሱ ንሰብ ንብረት ካልእ ቦታ ሂቡ ዘይምዝውዋሩ
ተደጋጋሚ ጥፍኣት እናተፈጸመ ይርከብ። ክሳዕ መኣዝ ኮን እዩ እዙ ኹነታት
ክቕጽል ዝኽእል? ክሳዕ መኣዝከ እዩ ምምሕዳር ዓድዋ ስቕ ኢሉ ዝርኢ?
ሆስፒታል ዓድዋ እውን ከምኡ ብቕልጡፍ ናብ ፍጻመ ንምብጻሕ ዝካየድ
ዘሎ ወፍሪ ደስ ይብል። ብተወሳኺ ብጻዕሪ ውልቀ-ሰባት ብቤተሰብ ኣይተ
በርሀ ገ/ማርያም ሃንጋሪ ኣብ ዝበሃል ቦታ ትሕቲ እንዳ ጀወርግስ፣ ንዝሓርሳ
እኖታት ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ፣ ብዘመናዊ ኣሠራርሓ ዝተማልአ ግሩም
ክሊኒክ እዩ። ከምኡውን ብወ/ሮ ኤልሲ እምባየን ብዓል ቤተን ሚስተር ሪክ
ስቶንን ኣብ ትሕቲ እንዳ መድኃኒዓለም፣ ኣብ ወሰን ሩባ ዓሰም ብጥንታዊ
ኣሰራርሓ ዝተሰርሐ መዋእለ ሕፃናትን፣ ቦታ ኣታኽልቲ መናፈሻን ድልድልን
ብዙሕ ዘደንቕን ደስ ዘብልን እዩ። ካልእ ደስ ዘብል ድማ ናይ ኣፀደ-ማርያም

ክሊኒክ ግሩም ኣገልግሎት እንትህብ ርኢና። እዙ ኹሉ ብጻዕሪ ግለሰባት
ዓድዋ እተሰርሐ እዩ። ንጻዕርኻትኩም እግዚሄር ይኽሓስኩም ንብል!
ኣብ ዓዲ ሓቂ ዝርከብ ብካቶሊክ ቤተክርስትያን ጨንፈር ዶምቦስኮ ተሰሪሑ
ዝካየድ ዘሎ ቤት ትምህርትን ቤት ሕክምናን፣ ኤውሮጳ ዝኣቶኻ እምበር ኣብ
ዓድዋ ዘሎኻ እውን ፈጺሙ ኣይመስልን። ግሩም ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎን፣
ንዓድዋ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ትግራይ መርኣያ ዝኸውን ትካል እዩ።
እዙይ ኩሉ ምስ በልና እምበኣር ናብቶም ዘለዉ ሓድ-ሓደ ጸገማት ክንኣቱ፦
ብዶምቦስኮ ንጀምር፣- እቲ ቦታ ገና ብዘበን ደርጊ ተዋሂቡዎም እዮም ስራሕ
ዝጀመሩ፣ ይኹን ደኣ እምበር ክሳዕ ሎሚ ናይ ዋንነት ካርታ ስለ ዘይረኸቡ
ልቦም መሊኦም ንምስራሕ ጸገም ከም ዘለዎም ገሊጾሙልና። ናይ ዋንነት
ካርታ ንምሃብ ሠላሳ ዓመትዶ ይውድእ? ዝምልከቶ ኣካል ምምሕዳር ከተማ
ዓድዋ እዩ፣ ጉዳዩ ተመልኪቱ፣ ንዘሎ ጸገም ፈቲሑ፣ ከሳልጠሎም ይግባእ።
ኣብ ዝመጽእ እንትንከይድ ናይ ዋንነት ካርታ ኣብ ኢዶም ሒዞም ብዘይ
ሓንቲ ስግኣት፣ ብምሉእ ልቦም እናሰርሑ ከም እንረኽቦም ተስፋ ንገብር!
ብድሕሪ እቲ ናይ ትግራይ ፌስቲቫል ምዝዛም፣ ኣብቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት
ተኸፊቱ ስራሕ ዝጀመረ ቤተ መጻሕፍቲ ንግሥተ ሳባ ክልተ ኣኼባ፣ ብኣቦ
ወንበር ኣይተ ሽመልስ ወ/ሰማያት መሪሕ ተኻይዱ። ድሕሪ ኣኼባውን ግሩም
ዝኾነ ምሳሕ ተኣንጊድና። እቲ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ እቲ ቤተ መጻሕፍቲ ኣብ
ዝርከብ ካልኣይ ደብሪ እንትኾን፣ እቲ ቦታ ክሳዕ ሸሞንተ ምኢቲ ሰብ ዝሕዝ
ገፊሕ እዩ። ይኹን ድኣ እምበር ናብ ቤተ መጻሕፍቲ ክንኣቱን ክንርእይን
ኣይከኣልናን። እንታይ ጉዱ እንተ በልና፤ “ክረምቲ ብምዃኑ ትምህርቲውን
ተዓጽዩ እዩ እሞ፣ እቲ ቤተ መጻሕፍቲውን ዕጹው እዩ… እታ ሓላዊት እውን
ቆሊፋቶ ከይዳ!” ዝብል ምኽንያት እዩ ዝቐረበልና። ብዙሕ ዘሕዝን እዩ።
እቲ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ዘሎ እተሓደሰ ቤተ መጻሕፍቲ እውን ከምኡ፣ ዕጹው
እዩ፣ ተምሃሮ ክጥቀሙሉ ኣይረአናን። ተምሃሮ መጽናዕቲ ኮነ ፈተና ኣብ
ዘይብሎም እዋን ከም ልቦም ዘንብቡሉ ብጊዜ ኽረምቲ፣ ቤት ትምህርቲ
እንትዕጾ እዩ። “ቤት ትምህርቲ ተዓጽዩ እዩ’ሞ ቤተ መጻሕፍቲ እውን ንዕጸዎ”
ዝብሃል ፈሊጥ ካበይ ከም ዝመጸ እንድዒ፣ ግን ዘሕዝንን፣ ዓብዪ ጌጋን እዩ።
ኣዅሱም ከይደ፣ ተምሃሮ ኣኽሱም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጥራይ ኣብ ሠለስተ ቦታ
ቤተ መጻሕፍቲ፣ ኣብ ከተማ እውን ከምኡ ተኸፊቱሎም መጻሕፍቲ ከንብቡ
ይውዕሉ፣ ተምሃሮ ዓድዋ ግን እቱ “…በይዛኻትኩም ቆልዑና ኣብ እንዳ ስዋ
እናውዓሉ፣ ቤተ መጻሕፍቲ እንዶ ክፈቱልና…” ተብሂሉ እተሃነፀ ቤተ

መጻሕፍቲ፣ ክሳዕ ክንደዙይ ሓላፍነት ብዝጐደሎም ሰባት ድዩ ዝምራሕ ዘሎ?
ክልተ ቤተ መጻሕፍቲ፣ ናይ ቀዳማይ ብርክን ናይ ካልኣይ ብርክን ተቖሊፉ
ይውዕል፣ ቆልዑ ዓድዋ ድማ ኣብ እንዳ ስዋን ኣብ ምሕያኽ ጫትን ይውዕሉ።
ብጣዕሚ ዘሕዝንን ዘሕፍርን ነገርዶ ኣይኮነን? ካብ ኣዅሱም ጐረቤትካዶ እኳ
ርኢኻ ነቲ ጸጽቡቑ ቐዲሕኻ ኣይትምሃርን? እቶም ኣብ ዓድዋ ዘለዉ ጉዳዩ
ዝምልከቶም ኣካላት ብቶሎ ክኸፍትዎ ሓደራ ንብል!
ናይ ቤተ መጻሕፍቲ ጉዳይ ካብ ኣልዓልናስ፣ ኣብቲ ቅድም ክብል ዝሰደድናዮ
ምሉእ ኮንተይነር፣ ኣብ ውሽጢ 50 ሽሕ - 70 ሽሕ መጻሕፍቲ፣ ገለ ሓሙሽተ
ዝኾና ባኮታት፣ ሓደ ምኢቲ ዝኸውን መጽሓፍ ቅዱስ ምስዳድና ይዝከር፡
ብአአን ዝተላዕለ ድማ ብዙሕ ዘይጠቅም ዘረባታት ተላዒሉ፣ “ናይ ሃይማኖት
መጻሕፍቲ ኣብ ናይ መንግሥቲ ቤት ትምህርቲ ክኣቱ ኣይፍቀድን!” ብዝብል
ምኽንያት ናብቲ ቤተ መጻሕፍቲ ከይኣቱ ከም እተኸልከለ ይዝከር። ኣብ ናይ
ፌደራል ሕገ-መንግሥቲ ይኹን ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ትግራይ ‘መጻሕፍቲ
ሃይማኖት ናብ ናይ መንግሥቲ ቤት ትምህርቲ ከይኣቱ’ ዝብል እተጻሕፈ
ሕጊ ፈጺሙ ኣይረኸብናን። ብምንታይ ምኽንያት ድኣ ኾን እዩ መጽሓፍ
ቅዱስ ንዓድዋ ቤተ መጻሕፍቲ ፈጺሙ ከይኣቱ ዝተኸልከለ? ንዓድዋ ንበይና
ዝተኣወጀላ ሕጊዶ ኣሎ ኾይኑ? መንከ እዩ ነዙ ኣሰራርሓ እዙይ ዝእዝዞ ዘሎ?
መልሲ ካብቶም ዝምልከቶም ሰባት ከም እንረክብ ተስፋ ንገብር!
ይኹን ድኣ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ከይደ ነይረ
እሞ ዝረኣኹዎን ዝረኸብክዎን ኩነታት ነዙይ ኣብ ፎቶግራፍ ዘሎ ይመስል።

ኣብ ቅድስተ ሥላሴ ቤተ መጻሕፍቲ Modern Islamic World ዝርከበሉ፣ ቤተ
መጻሕፍቲ ንግሥተ ሳባ ዓድዋ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ከይኣቱ ዝኽልከለሉ ዘበን
ኢና ዘሎና። እምበኣርከስ ንተምሃሮ ዓድዋ ንምድንቋርን ንምዕዋርን ተዓጢቑ
ዝተላዕለ ሓይሊ ከምዘሎ እዩ ዝመስል እምበር፣ ማንም ሓደ ቤተ መጻሕፍቲ
ብመጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ ዘይኮነስ ብቑርዓን ይኹን ብኻሊእ ኩሉ ናይ ዓለም
ሃይማኖታት መጻሕፍቲ ምሉእ ክኸውን ይግባእ። ነዙይ ዝቃወሙ ሰባት ግን
ኣብ ዓድዋ ኣለው! እዞም ሰባት እዚኦም ኣእዳዎም እንተ ዘይኣኪቦም ቆልዑ
ዓድዋ ምንም ክመሃሩ ኣይኽእሉን። ሓመድ የቕልለሎም፣ ፓትርያርክ ኣቡነ
ጳውሎስ ዶክቶርነት ምዓርግ ብሃይማኖት ትምህርቲዶ ኣይኮነን ዝተመረቑ?
ንሓዋሩ እቶም ብኣኻትኩም ደንቊሮም ዝዓብዩ ቖልዑት ጽባሕ ልቢ ምስ
ዘርኡ፤ ‘የህ!” ኢሎም ከም ዝረግሙኹምን፣ ከም ዝፈርዱኹምን ፍለጡ!

ብዛዕባ ቆልዑ ዓድዋ ካብ ኣልዓልና ብርግጽ እውን ኣዕይንቶም ዓዊሮምን
ደንቊሮምን ከም ዘለው ዘረጋግጽ ኩነታት ኣጋጢሙኒ። ኣብቲ ናይ ሥላሴ
ሓምለ ብዓል ብድሕረይ ካብ እተዛረቡ ሰባት ሓደ ካብ ዓድዋ ሓይሊ ፖሊስ
እንትኾን፣ ብዛዕባ “ሃንጊ” ዝተብሃለ እኩይ ተግባር ኣልዒሉ፣ “…ሓደ መምህር
ቕድሚ ቁሩብ መዓልቲ ኣብ ማእኸል ከተማ፣ ብሰብ ተሓኒቑ ሞይቱ፣ …ነዚ
ወንጀል ዝፍጽሙ ቁሩባት ሰባት ሒዝና ናብ ሕጊ ንምምጻእ በይዛኻትኩም
እንዶ ተሓባበሩና…” ኢሉ ተዛሪቡ። ካብዙይ ዝገደደ ዕውረት እንታይ ኣሎ?
ኣረግቶት እኖታት እውን ንግሆ ተንሲአን ናብ ቤተ ኽርስትያን እንትኸዳ
በዞም ዘይረብሑ ዕዋላታት ከም እተገሰሳውን ብዙሕ ጉድ ሰሚዕና ኢና።
ኣብ ንግሥተ ሳባ እተገብረ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባ፣ ኣብቲ ቀዳማይ ናይ
ነበር ተምሃሮ ቦርድ እቶም ኣብ ሃገር ዘለውን ካብ ወጻኢ ዝመጻእና ማሕበር
ዓለምለኸን ዝተገብረ ኣኼባ እንትኸውን፣ ነተን ሒዝናየን ዝኸድና ሸውዐተ
ላፕቶፕ ካብ ኢንጂነር ጸጋይ ገ/ማርያም ዝተወፈያን፣ ሓንቲ ኣይፓድ ካብ
ኢንጂነር ብርሃነ በላይ ዝተውሃበትን፣ ነቶም ኩዕሶ እግሪ ዝጻወቱ መግዝእ
ከዳውንትን ኣሳእንን ካልኦት ዘድሊ ኣቑሑትን ዝኸውን 77 ሽሕ ብር ሂብና
ኢና። ጥረ ገንዘብ ኸይንህብ፣ ዘድሊ ኣቑሑት ገዚእና ክንውፊ እዩ ብቦርድ
ዓለምለኸ ሓደራ ተብሂልና ዝነበርና። ይኹን ድኣ እምበር ‘ካብ ካልእ እውን
ዝመጸ ገንዘብ ስለዘሎ፣ ብሓደ ጌርና ርቡሕ ኣቑሑት ክንገዝእ…’ ስለ ዝበሉና፣
እቲ ገንዘብ ኣብ ሞይኡ ምብጻሑ ክንካታተል ኢና።
ኣብቲ ናይ ካልኣይ መዓልቲ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ እቶም እተረኽቡ ኣባላት ነበር
ተምሃሮ ቦርድ፣ ብተወሳኺ መምህራንን፣ ወለድን ሕዝቢ ዓድዋ፣ ካብ ክፍሊ
ትምህርቲ እውን፣ ካብ መቐለ፣ ኣይተ ባህታ ገ/ሚካኤል፣ ካብ ወረዳ ዓድዋ፣
ኣይተ ብርሃኑ ካሣሁን ኣብ ኣኼባ ተሳቲፎም፣ ንዝተልዓለ ሕቶታት እውን
ብዝግባእ መልሲ ሂቦሙና። መጸዋዕታ ኣኽቢሮም ካብ መቐለ ብምምጽኦም
ንኣይተ ባህታ ገ/ሚካኤል ፍሉይን ልዕል ዝበለ ምስጋናን ይግብኦም እዩ።
ሓደ ብግቡእ ዘይተመልሰልና ሕቶ ግን እቲ ናይ ዶ/ር ፀጋይ በርሄ ወሉ ናይ
“ብሉጻት ተምሃሮ” ዝብሃል ቤት ትምህርቲ ንምንታይ እዩ ከም ቀደሙ ካብ
ምሉእ ዓድዋ ቤት ትምህርትታት ብሉጻት ተምሃሮ ኣዋዳዲሩ ብምውሳድ ናብ
ዝልዓለ ደረጃ ከብጽሖም እንትግባእ፣ “ሌላን-ጉሌላን ከይገበረ ኣብ ጥቕኡ ካብ
ዘለው ተምሃሮ ብጃምላ ይውሰድ” ተባሂሉ? ሎሚ ውጽኢቱ ክሳዕ ክንድዙይ
ዘጽግብ ኣይኮነን። በቲ ቀደም ዝነበሮ ኣሰራርሓ ብተደጋጋሚ ጽቡቕ ውጤት
ኣርእዩ፣ ካብ 85% ዘሕልፍ ዝነበረ ሎሚ ናብ 3% ምውራዱ ዘሕዝን እዩ።
ብፈተና ኣዋዳዲርካ ዝበለጹ ተምሃሮ ምውሳድ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ኣሰራርሓ
ስለዝኾነ ሕዝውን ነዙ ጉዳይ ክትምልከትዎ ይግባእ። ትምህርቲ ካብ ካሊእ
ሞያታት ዝፍለየሉ ምኽንያት የብሉን። ጉያ ቕድድም፣ ኹዕሶ ጸወታ፣ ሰባት

ኣዋዳዲርካ እቶም ብሉጻት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝቐርቡ፣ ትምህርቲ እውን
ከምኡ እዩ። ንኦለምፒክ ማራቶን ክቃዳደሙ ዝስደዱ ሰባት ተዋዳዲሮም፣
እቶም ብሉጻት መሪጽካ እምበር ካብ ዕዳጋ ብጃምላ ሰብ ኣይተቕርብን። ስለዚ
ብዛዕባ እቲ “ብሉጻት ተምሃሮ” ኣዋዳዲርካ ምውሳድ ክሕሰበሉ ይግባእ።
ሓንቲ ፍጹም ዘይተንቀሳቐሰት ነገር፣ ፓን-ኣፍሪካን ዩኒቨርሲቲ፣ ብብዙሕ ሆይሆይታን ብብዙሓት መራሕቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ፣ ብመራሕቲ ኣፍሪቃውን
እምኒ ኩርናዕ ዝተቐመጠላ ቦታ ከምኣ ኢላ፣ ምንም ንመሰረት ተባሂሉ እኳ
ሓንቲ እተዃዕተት ወይ እተጻሕረት ነገረ ዘይብላ ኢና ርኢናያ። መዓዝ ኮን
ህንፀት ይጅመር ይኸውን? እናበልና መልሲ ንጽበ።
ካልእ ድማ እታ ኣብ ጐቦ-ገዛ ብኣይተ ዳዊት ገ/እግዚኣብሔር እተተኽለት፣
ንቛንቋ ግዕዝን ትግርኛን ምምዕባል ክትውዕል እተባህለት ቤት ትምህርቲ፣
ኣይተ ዳዊት እቲ ሒዞምዎ ዝነበሩ ክሳዕ እግሪ ሶሎዳ ዘሎ ቦታታት ብዘሎ
ስለዝተሓደጉ፣ እቲ ስራሕ ብዘጽግብ ኩነታት ኣይተንቀሳቐሰን። እዙይ እውን
ብዘይረብሕ ግላዊ ቅርሕንቲ ሓድ-ሓደ ሰበ ስልጣን ንህዝቢ ዓድዋን ንተምሃሮ
ዓድዋን ይጐድእዎም ምህላዎም ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ፣ ምስጢር ኣይኮነን።
እቶም ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን ልቦም ኣግፍሕ ኣቢሎም፣ ንግላዊ ቂሞም ሻላ
ብምባል ዓዶምን ቋንቋ ትግርኛን ግዕዝን ንኽምዕብል፣ ህዝቢ ዓድዋ ስራሕ
ሰሪሑ እንጀራ ንኽበልዕ፣ እቲ ቦታ ብገፊሑ ክውሃቦም እሞ ሥራሕ ብህጹጽ
ብገፊሑ ክጅመር ሓደራ ንብል! ህዝቢ ዓድዋ እውን ብተስፋ ይጽበ ኣሎ።
ብገፊሑ ግን ክውቀሱን ክንቀፉን ዝግብኦም ምምሕዳር ከተማ ዓድዋ እዮም።
ኣብዙ ክልተ ኣኼባታት ንግሥተ ሳባ ብኣካል ኣይተረኽቡን። ዓብዪ ውድቀት
ከተማ ዓድዋ፣ ሰብ ኣብ መገዲ ዝሕነቐሉ፣ ኣረግቶት እኖታት ኣብ መገዲ
ዝግሰሳሉ ኩነታት ምህላው ብጉድለትን ስንፍናን ምምሕዳር ከተማ ዓድዋ
ምዃኑ እንታይ ጥርጥር ኣለዎ? ሰብ ከም ልቡ ብሰላም ኣትዩ ዘይወጸሉን
ዘይዘዋወረሉን ከተማ እንታይ ዕብየት ክህልዎ ይኽእል? እዙይ ቅድሚ ኹሉ
ክግበር ይግባእ። ኣመሓዳሪ ከተማ ባዕሎም ኣኼባ ብምጽዋዕ ነዙ ጸገም
ፈውሲ ምድላይን ምስ ሕዝቢ ደጋጊምካ እናተራኸብካ ምምኻርን ምጥባብን
እናተገብኦምስ፣ መማህራንን ወለድን፣ ሕዝቢ ዓድዋ ኣብ ዝተኣከቡሉ ኣኼባ
ዘይምህላውከ ድኣ እንታይ ይብሃል? ንኣይተ ብርሃኑ ካሣሁን ክፍሊ ትምህርቲ
ምልኣኽ እኹል ኣይኮነን፣ እዙይ ውድቀት ትምህርቲ ጥራይ ድዩ? ኣብቱ
ኣኼባ ዘይምህላዎም ካብ ስንፍናን ስራሕኻ ምርሳዕን ሓሊፉስ ንዕቐት ህዝቢ
ዓድዋ ድኣ እኳ ይመስል። መልሲ ካብ ምምሕዳር ዓድዋ ንጽበ።
ገ/ኢ. ጐርፉ
ማሕበር ዓለምለኸ ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ
ኣቦ ወንበር።

