Eውነት ነው ቅዠት?
ይህች ፕላኔታችን (ዓለም) ልትደርስበት የምትችለው የቴክኖሎጂ ምጥቀት ዋነኛ መሰረቱ፣ Eውቀትና
ምርምር መሆኑ፣ ዛሬ በሦስተኛው ሺሕ ዘመን ብቻ ሳይሆን፣ ከጥንት ጀምሮ የታወቀ ሓቅ ነው።
የማንኛውም Eውቀትና ምርምርም ዋነኛው ምንጩ ትምህርት Eንደሆነ፣ የዓለማችን ሕዝቦች በግልጽ
የተገነዘቡት ግብራዊ ሓቅ መሆኑ የሚያከራክር Aይደለም።
በAገራችን Iትዮጵያ፣ በኃይማኖታዊ Eምነትም ሆነ፣ በኋላቀርነታዊ Aመለካከት ምክንያት፣ Eንደ
ተፈለገው ባይገሰግስም፣ ሣይንሳዊም ሆነ ቤተክህነታዊ ትምህርት፣ ከዳግማዊው የፋሽስት ወረራ በፊት
ጀምሮ፣ የመማርም ሆነ የማስተማር ሂደት፣ ጎን ለጎን፣ Eንደ ሕፃን፣ ዳዴ Eያለ ቀስበቀስ ሲያዘግም
የቆየ ጉዳይ ነው። በተለይም ባለፉት ሁለት ዓሰርት ዓመታት፣ በAገራችን Iትዮጵያ በተከሰተው
የAስተዳደር ለውጥ፣ የግልና የመንግስታዊ ድርጅቶች ለትምህርት ልዩ ትኩረት በመስጠት፣ Eስከ ዛሬ
የተገነቡት የAንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፤ ኮሌጆችና ዩኒቨርስቲዎች ጥቂት Aይደሉም
ማለት ይቻላል።
ይሁን Eንጂ፣ በቅርብ ጊዜ በንግሥተ ሳባ Aንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሊወሰድ የታቀደው Eርምጃ፤
“Eውነት ነው ቅዠት?” የሚያሰኝና Aስደንጋጭ ዜና፣ የብዙዎችንም ሞራል የሚሰልብና ተስፋም
የሚያስቆርጥ የወቅቱ Aጀንዳ ሆኗል። የንግሥተ ሳባ Aንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከዳግማዊው
የፋሽስት Iጣሊያ ወረራ ቀጥሎ፣ በAማEት ሺሕ የሚገመቱ ምሁራንና ሊቃውንት ያፈራች፣
የሣይንስና የምርምር ጠበብት ፊደል የቆጠሩባት ትምህርት ቤት ከመሆኗም ባሻገር፣ የAገራችን
የትምህርትና የEውቀት ቅርስ መሆኗም የሚያጠያይቅ Aይደለም።
በውጭ ወራሪዎች የተዘረፉት ኃይማኖታዊም ሆኑ ታሪካዊ ቅርሶቻችን፣ ከየትኛውም ዓለም Eየታደኑና
Eየተፈለጉ ወደ ሃገራቸው በሚመለሱበት፣ የሙዝየምና የቱሪዝም መስሕብ Eንዲሆኑ ምቹ ሁኔታ
ለመፍጠር ንቅናቄ በሚደረግበት ወቅት፣ የAክሱም ሓወልታችን ተዘርፎ ከተወሰደበት የስደት ዓለም
በማስመለስ፣ ዳግም Eንዲተከልና ለAገራችን ሕዝቦች ኩራትና Aለኝታ በሚሆንበት ዘመን፣ ከዚህ
ተለይቶ የማትታይ የጥንት ምሁራን መፍለቂያ የሆነችውን የንግሥተ ሳባ Aንደኛ ደረጃን ትምህርት
ቤት Aፍርሶ፣ የንግድና የሸቀጣሸቀጥ ሕንፃ ለማሠራት መወሰን፣ Eዚያ ለተማሩት ከመቶ ሺሕ በላይ
ለሚገመቱት ሊቃውንትና ተመራማሪዎች ቀርቶ፣ በዝና ወሬዋን በሩቅ ለሚያውቁም ሁሉ Eጅግ
የሚያሳስብና የሚያሳዝን ወሳኔ Eንደሆነ የሚያጠራጥር Aይደለም።
ከዚህ በታች ስማችን የተዘረዘረው፣ በመላው ዓለም የምንገኝ Iትዮጵያውያንና የIትዮጵያ ወዳጆች፣
በንግሥተ ሳባ Aንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሕንፃ የማፍረስ ተግባር ሊወሰድ የታቀደው ዓላማ፣
የAገራችን Iትዮጵያን ቅርስ የሚያፈርስ፣ የEውቀትና የምርምር ምንጭ ቅርሳችንን የሚያጠፋ፣
የምሁራንና የሊቃውንቶች ተስፋን የሚያቀጭጭ Eርምጃ በመሆኑ፣ Aጥብቀን Eንቃወመዋለን።
የብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር፣ የትግራይም ሆነ የዓድዋ መስተዳድርም፣ ተቆርቋሪነት ያነገበው ይህን
ማመልከቻችን በጽሞና ተመልክቶና ታዝቦ፣ ውሳኔውን Eንዲቀለብስ ከልብ Eንጠይቃለን።
ቅርሶቻችን የማንነታችን መለያዎች ናቸው!
Iትዮጵያችን በልማት ትለምልም!
በልጆቿ Eውቀትም ወደፊት ትገስግስ!

