ጸብጻብ ንጥፈታት ዓለምለኸ ማሕበር ንግሥተ ሳባ
ክቡራንን ክቡራትን ፈተውትን ደገፍትን ማሕበር:- ኣቐዲመ ብስመይን፣
ብስም ምሉእ ቦርድን ኣባላትን፣ ኣውራ ድማ በቶም ሎምን ንሓዋሩን ኣብ
ዓድዋን ከባቢኣን ዝመሃሩ ተምሃሮ ክሳዕ ሎሚ ንዝገበርክምዎ ሓገዝን
ወፈያን ዝኸበረን፣ ዝዓዘዘን ልባዊ ምስጋና ይብጻሕኹም ብምባል ክጅምር
እደሊ። ኣኸቲለ ድማ ዓለምለኸ ማሕበር ንግሥተ ሳባ ካብ እትጅመር፣
ማለት ኣብዘን ዝሓለፋ ሽዱሽተ ዓመታት፣ በቲ ዝሃብኩምዋ ሓገዝን ወፈያን
እንታይ፣ እንታይ ዝመስል ስራሓት ከም ዘሳለጠት ኣሕጽር ኣቢለ ኽዝርዝር እፈቱ።
ቅድሚ ዓለምለኸ ማሕበር ምምስራት ኩነታት ንግሥተ ሳባ: ቅድሚ ምምስራት ዓለምለኸ ማሕበር
በብወገነን ዝንቀሳቐሳ ዝነበራ ሲያትል፣ አትላንታ፣ ዋሺንግተን ዲሲን፣ ሜሪላንድን ማሕበር ነበር
ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ዝሰርሕኦ ኣሕጽር ኣቢልና ንምጥቃስ፤ ብ 2001-2002 ኣካባቢ $7,360
ብምስዳድ ን15 ኽፍልታት ወናብርን ጠረጴዛን ኣማሊአን፣ ን37 ክፍልታት ድማ ናይ ሰሌዳ ጸገም
ንምፍታሕ ብስሚንቶ ሰሌዳ ተሰሪሑለን፣ 22 ናይ ደቂ ኣንስትዮን 22 ናይ ደቂ ተባዕቶትን፣
ብጠቕላልኡ 44 ሽቓቕ ተሰሪሑ፣ ናብ $33,520 ዝግመት መጻሕፍቲ፣ ወናብርን፣ ኮምፕዩተራትን፣
ናይ ሕትመት ወረቓቕትን ተሰዲዱ፣ ብ 2003 ድማ ካብ J. Douglas & Ann B. Holladay
ዝተብሃሉ ገበርቲ ሰናይ፣ ዋናታት Fidelity ዝተብሃለ ትካልን፣ ካብ Fox Newsን ዝተዋህበ
$28,000 ተሰዲዱ፣ ካብ 800 - 1000 ሰብ ክሕዝ ዝኽእል ብ 25000 ብር ዝወድኤ ፕላን
ቤተመጻሕፍቲ ረቒቑ፣ ቀጺሉውን 540,000 ብር ተሰዲዱ መሰረት ቤተ መጻሕፍቲ ተጀመረ።
ብውልቀ ሰብ ደረጃ ዝተንቀሳቐሱውን፣ ቤተሰብ ዶክተር ታደሰ ኣርኣያ ዘስርሕዎ ቤተ መጻሕፍትን
ብፕሮፌሰር ደስታ ኣሳየኸኝ እተሰርሔ ተግባረ ኢድን እውን ምጥቃስ ይክኣል እዩ። ብቦታን ግዜን
ሕጽረት ድኣ እምበር ካልኦትዎን ዘይተጠቕሱ ተግባራት ኣይስኣኑን።

ናይ ቤተመጻሕፍቲ መሰረት ነዙይ ይመስል ነበረ።
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ምምስራት ዓለምለኸ ማሕበር ንግሥተ ሳባ:- ይኹን ድኣ እምበር ኩነታት ቤት ትምህርቲ ንግሥተ
ሳባ ይትረፍንያዶ ኣብቲ ሎሚ ዘለዎ ናይ ምምሕያሽን ምሕዳስን ኩነታት ክሕሰብስ፣ ፈጺሙ
ንኽፈርስ፣ ኣብ ቦትኡ ድማ ዕዳጋ መደብርን ሹቓትን ክስርሖ ተፈሪድዎ ኸም ዝነበረ ዝዝከር እዩ።
ስለዚ ድማ እዛ ማሕበር እቲ ቐዳማይ ተግባራ እዛ ታሪኻዊት ቤት ትምህርቲ ንኸይትፈርስ ላዕልን
ታሕትን ተጓይያ ኣብ ሓጺር ግዜ፤ “ታሪኽናን ሓድጊ ወለድናን ኣይፍረስ!” ዝብል ናይ ተቓውሞ
ደብዳቤ ብምጽሓፍ ብዝተፋላለየ ናይ ሚድያ ኣውታራት በቲና፣ ካብ ደገፍቲ ርቡሕ ፊርማታት
ኣኪባ ናብ ሰበ-ስልጣን ብምብጻሕ፣ እቲ ንምፍራስ ዝነበረ ፕላን ክልወጥ እሞ እቲ ቤት ትምህርቲ
ከይፈርስ፣ ናይ ከተማ ዓድዋ ፕላን ድማ ከምብሓድሽ ንኽወጽእ ገይራ እያ።
ብድሕሪኡ ዓለምለኸ ማሕበር ንግሥተ ሳባ፣ ምምሕዳር ከተማ ዓድዋ ኣብ እተረኽቡሉ ቀዳማይ
ኣኼባ ኣብ ሲያትል ኣካይዳ፣ ምምሕዳር ከተማ ዓድዋ ከኣ፤ “ንምፍራስ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ
ፕላን ተሪፉ እዩ፣ ንምሕዳሱ ግን ሓገዝኩም ከይፍለየና!” ኢሎም፣ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሐ። ሸዑ፣
ዓለምለኸ ማሕበር ንግሥተ ሳባ ብዝተኽኣላ ኹሉ ካብ ምሕጋዝ ንድሕሪት ከም ዘይትብል ቃል
ንምእታው ዝበቕዐት ንኣኻትኩም ፈተውትን ደገፍትን ማሕበር ተኣማሚና ምዃና ግሉጽ እዩ።

ምንቅስቓስ ዓለምለኸ ማሕበር ንግሥተ ሳባ:- በቲ ዝኣተወቶ ቓል መሰረት ኣብ መጀመርታ

ዓመት 66 ባኮታት መጻሕፍቲ ብማሕበር ሲያትል ተኣኪቡ ዝተሰደደ ናይ መጀመርታ ምዃኑ
ይዝከር። ኣኸቲላ ድማ ካብቲ ኣኼባ ሲያትል እተረኽበ እቶት $35,000 (ሠላሳን ሓሙሽተን ሽሕ
ዶላር) ሰዲዳ እያ። እዙይ ኩሉ ናታትኩም፣ ናይ ደገፍትን ፈተውትን ኣስተዋጽኦ እዩ።
ካብኡ ቐጺላ ድማ ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ ዋሺንግቶን ዲሲ ክተካይድ ነቶም ሽዑ ናይ ኣዲስ
ኣበባ ጨንፈር ማሕበር ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ኣቦ ወንበር ዝነበሩ፣ ኣይተ ጌታቸው በላይ ናይ
ክብሪ ጋሻ ገይራ ብምዕዳም ግሩም ዝኾነ ኣኼባ ኣዛዚማ፣ ናብ $27,000 (ዕስራን ሸውዓተን ሽሕ
ዶላር) ዝኸውን እቶት እውን ተረኺቡ እዩ።
ኣኸቲላ ድማ ብዶክቶር ኤልያስ ስራጅ እተረኽበ መሳርሒ ኣቕሑት ትምህርቲ፣ ናብ ክልተ ምኢቲ
ባኮታት መጻሕፍትን፣ ሓምሳ ኮምፕዩተራትን፣ ካብ ዓሰርተ ንላዕሊ ዝኾና ፕሮጀክሽን መሳርሕን፣
ብዓል ገፊሕ ስክሪን ቲቪን ኣተኣኻኺባ ንምስዳድ በቒዓ እያ። እዙይ ኩሉ ሎሚ ተምሃሮ ንግሥተ
ሳባ ይጥቀሙሉን ይግልገሉሉን ከም ዘለው ዝረኣኹም ብዙሓት ናይ ዓይኒ ምስክራት ኣለኹም።

ብድሕሪ እዙይ ዓለምለኸ ማሕበር ንግሥተ ሳባ ሣልሳይ ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ መበል 75 ዓመት
ቤት ትምህርቲ ኣብ ዓድዋ ተሳታፊት ኮይና ብዝተኻየደ ድሙቕ በዓል ካብ ሕዝቢ ዓድዋን፣ ሕዝቢ
ትግራይን፣ ኢትዮጵያን ዝተዋጽኤ ካብ 40,000,000 ብር ንላዕሊ እቶት ተረኺቡ። በዙ ገንዘብ
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ድማ ነቲ ዝኣረገ ቤት ትምህርቲ ፈጽምካ ኣፍሪስካስ፣ ብዘሎ ሓድሽ ጌርካ ንምስራሕ ሙሉእ ፕላን
ወጺኡ፣ ተዳልዩ ኣሎ። እዙይ እውን ደስ ዘብል ውጽኢት ብኣኻትኩም ጻዕሪን ድጋፍን ዝመጸ እዩ።

ኣብ ልዕሊ እዙይ፣ ብኣይተ ሃይሉ ሽፈራውን ኣይተ ፀጋይ ተኽሉን ብዝተገብረ ምንቅስቓስ ምስ
Mr. Piccolo Lewis ዝተብሃሉ ሓደ ገባር ሰናይ ብዝመስረትዎ ምፍላጥ፣ ሓደ ኮንተይነር ምሉእ
(ብግምት 50,000-70,000) ዝኸውን መጻሕፍቲ ተቐቢልናስ፣ ንዓድዋ ተሰዲዱ፣ ንንግሥተ ሳባን
ከባቢኣን ንዘለዋ ቤት ትምህርትታት ተዓዲሉ፣ ኣብ ስራሕ ውዒሉ እዩ።
ዓለምለኸ ማሕበር ንግሥተ ሳባ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽዱሽተ ዓመታት ንመስርሒ ቤት ትምህርቲ
$60,000 (1.02 ሚልዮን ብር) ብ 2011 ፣ ቀጺላ ድማ $100,000 (1.8517 ሚልዮን ብር)
ብ 2013 ብጠቕላላ ድምሩ 2,871,700 ብር (ማለት 2.8717 ሚልዮን ብር) ንዓድዋ ሰዲዳ እያ።
ኣብቲ መበል 70 ዓመት ቤት ትምህርቲ ንግሥተ ሳባ ዝተኸበረሉ እዋን፤ “ተምሃሮ እንትሓምሙ

ዝሕከሙሉ ዘይብሎም፣ ቤት ትምህርቲ ጥራይ ኣይኣክልን፣ ብዛዕባ ሆስፒታል ዓድዋ ሓደ ነገር
ግበሩልና፣ ሓደራኹም!” ዝብል ለበዋ እቲ ሕዝቢ ብተደጋጋሚ ብዘቕረቦን፣ ብዓይንናውን ኬድና

ብዝረአናዮ ናይ’ቲ ሆስፒታል ዘስካሕክሕ ኩነታትን፣ ቦርድ ዓለምለኸ ማሕበር ንግሥተ ሳባ
ንሆስፒታል ዓድዋ ኽትሕግዝ ብዝገበረቶ ውሳነ፣ ብዶክተር መሓመድ ኣልኣሚን ኑሩሕሴን
ዝምራሕ ጉጅለ መስሪታ ብህጹጽ ዘድሊ መሕጸብ ኣጭርቕትን መንቀጽን ዘግዝእ $35,000
(ሠላሳን ሓሙሽተን ሽሕ ዶላር) ሰዲዳ እያ። እዙይ ድማ ብሓድ-ሓደ ጉድለት ኣመራርሓ እቲ
ሆስፒታል እንተደንጐየ እኳ፣ ኣብ ቀረባ እዋን ተገዚኡ ኣብስራሕ ከም ዝውዕል ርግጸኛታት ኢና።

ሕዚ ዘሎ ኹነታት:- ሕዚኸ እቲ ዘሎ ኹነታት እንታይ ይመስል? እቲ መሰረት ጥራይ ዝነበረ
ሕንፃ ቤተ-መጻሕፍቲ ሎሚ ኣብ ምፍጻም ተቓሪቡ ይርከብ። ነዙይ ድማ ይመስል።

እቲ ስራሕ ሕንፃ ቤተ-መጻሕፍቲ ሎሚ ኣብዙይ በጺሑ ኣሎ።
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በቲ ዝተኣከበ 40,000,000 ብር ድማ ስራሕ ንኽጅመር፣ እቲ ናይ ሎሚ ሠለስተ ዓመት ዓድዋ
እንተለና እምኒ ኹርናዕ ዝተነበረሉ፣ መንግሥቲ ኮርያ ኣብ ዓዲ ሓቂ ዘስርሖ ዘሎ ቤት ትምህርቲ
ክሳዕ ዝፍጸም እዩ ዝጽበ ዘሎ። ማለት ድማ ኣብ ዝቕጽል መስከረም እቲ ቤት ትምህርቲ በቶም
ካብ ንግሥተ ሳባ ዝዛዋወሩ ተምሃሮ ስርሑ እንትጅምር፣ ሽዑ ነቲ ዝኣረገ ክፍልታት ቤት ትምህርቲ
ንግሥተ ሳባ ምፍራስን መሰረት እቲ ሓድሽ ሕንፃ ምውዳቕን ክጅመር እዩ።
እዙ ኹሉ ንምግባር ዝተኻእለ ብኣኻትኩም ብፈተውቲ ቤት ትምህርቲ ንግሥተ ሳባን ደገፍቲ
ዓለምለኸ ማሕበር ንግሥተ ሳባን ምዃኑ እተረጋገጸ እዩ።። እቲ ዝገበርኩምዎ ጻዕርን መስዋእትን
ፍረ እናሃበ ከም ዘሎን፣ ገና ድማ ብዙሕ ፍረ ክህብ ተዳልዩ ከም ዘሎን ክነረጋግጸልኩም ንደሊ።
እምበኣርከስ ነቲ ክሳዕ ሎሚ ዝተሳለጠ ስራሕን ደስ ዘብል ዕማምን ተመልኪትኩም፤ “ኣይዞኹም!
በርትዑ!” ንኽትብሉናን ታሕጓስኩም ንምግላጽን ኣብቲ ሻድሻይ ዓመታዊ ኣኼባና ሓቢርኩሙና
ክትውዕሉን፣ ብዝበለጸ ዝርዝር ተወሳኺ ሓበሬታ ኽትረኽቡን ንጁን 27 ቀዳም ኣብ ቦስተን ምሳና
ክትውዕሉ ዕዱማት ኢኹም። ንሓበሬታ፣ ቦስተን (617)319-6091 ወይ (617)913-5190 ደውሉ።
እቶም ሐቢሮሙና ኣብቲ ሻድሻይ ዓመታዊ ኣኼባ ዝውዕሉ ኣብኡ ኣብ ዝግበር ምትእኽኻብ እቶት
ክካፈሉ እዮም፣ እቶም ኣብ ቦስቶን ዘይትመጹ ደገፍቲ ማሕበር ግን በዛ ደብዳቤ እዚኣ ሓደራ
እንብለኩም ሓንቲ ነገር ኣላ፣ ንሳ ድማ እቶም ናብ ቦስቶን ኣኼባ መጺኦም ምሳና ዝውዕሉ፦
1) ንኣይሮፕላን መጓዓዓዚ ቲኬት ብግምት ካብ $200 - $300 ዘይውሕድ
2) ንኽልተ፣ ወይ ሠለስተ ለይቲ ሆቴል ብግምት $200 - $300 ዘይውሕድ
3) ንምግቢ እውን ከምኡ፣ $100 - $200
ወጪ ስለ ዘለዎም ብውሕድ ካብ $500 - $750 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ከም ዘውጽኡ ኣየጠራጥርን።
ስለዚ እቶም ናብ ኣኼባ ንምምጻእ ዘይከኣልኩም ፈተውትን ደገፍትን ማሕበር ዓለምለኸ ንግሥተ
ሳባ፣ ንምምጻእ እኳ እንተ ዘይከኣልኩም፣ እቶም ናብ ዓመታዊ ኣኼባ ዝመጹ ዘለው ዘውጽእዎ
ገንዘብ ኣብ ግምት ብምእታው፣ ብሓገዝ ገንዘኩምን ብመንፈስኩምን ሓቢርኩሙና ክትውዕሉ
እናዓደምና፣ ድጋፍኩም ከይፍለየና ሓደራ ንብል ኣሎና።
ማሕተም

ኢያሱ ጐርፉ
ኣቦ ወንበር ማሕበር
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