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ፅንብል ምሸት ኣብ ኣዳራሽ 

ብኣርቲስት ድምፃውያንን ሙዚቀኛታትን ዝተዓጀበ ምሸት ኣብ ዩክሬንያን ቤተ ክርስትያን ኣዳራሽ 
ብሰክሬተሪ ብስራት ከበደ ናይ መድረኽ መፋለጢ ተኸፈተ። ብቀዳምነት ናይ ዓለምለኸ ማሕበር ነበር 
ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ጀነራል ቦርድ ኣቦ ወንበር ኢንጅነር ኢያሱ ጐርፉ ናይ እንኳዕ ደሓን መፃኹም 
መልእኽቲ ከቕርቡ ናብ መድረኽ ተዓደሙ። 

ዕዱማት ኣጋይሽ፤ ናይ ኢፌዲሪ ፍሉይ መልእኽተኛ ኣምባሳደር ግርማ ብሩ፤ ናይ ዋሽንግተን ዲሲን 
ከባቢኡን ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዳይረክተር ዶ/ር ፀሓየ ተፈራ፤ ዶ/ር ኤልያስ ሲራጅ፤ ካልኦትውን 
ዓበይትን ኣናእሽቱን ኩልኹም ኣባላትናን ዕዱማትናን እንኳዕ ብደሓን መጻእኹም ብምባል ከፈቱ። 

ቀጺሉ ሰክሬተሪ ብስራት ናይ መድረኽ 
ከየንቲ ሓደ ብሓደ ኣፋለጦም። ኣርቲስት 
ድምጻዊ ኣብርሃም ገ/መድህን፤ ኣርቲስት 
ድምጻዊ ተመስገን ዘገየ፤ ኣርቲስት 
ድምጻዊ እምብዛ ስብሃተለኣብ፤ ኣርቲስተ 
ድምጻዊ ተኽለብርሃን ወዲ በርብር፤ 
ኣርቲስት ፍቕረ ሰቦቃ (ቤዝ ጊታር)፤ 
ኣርቲስት ከዲር ኢብራሂም (ሊድ 
ጊታር)፤ ኣርቲስተ ሰሎሞን ካሕሱ (ኪ-
ቦርድ)፤ ኣርቲስት መሓሪ ገብሩ (ኪ-
ቦርድ)፤ ኣርቲስት ሰጠኝ ኣጠናው 
(ድምጻውን ጭራወጣን) እዮም። 

ድሕሪ ክልተ ዜማን ስዕስዒትን፤ ንማሕበር ነበረ ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ኢትዮጵያ ወኪሎም ንዝመጹ 
ንኣይተ ጌታቸው በላይ ኣብ ሃገር ዘሎ ምንቅስቓስ ዚሕብር መልእኽት ንከቕርቡ ብሰክሬተሪ ብስራት ከበደ 
ናብ መድረኽ ተዓደሙ። ከምዚ ዝቕጽል እውን መልእኽቶም ኣቕረቡ:- 

“ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላት ማሕበር ንግሥተ ሳባን ናይዚ ጉባኤ ተሳተፍትን፤ ብቐዳምነት ዝኸበረ 
ሰላምታይ ተቐበሉ።  ኣብ ወላዲት ዓድኹም ኢትዮጵያ ዝርከብ ናይ ንግሥተ ሳባ ኣሉምናይ ማሕበር 
ወኪለ ኣብዙይ ክርከብ ከለኹ ዝስመዐኒ ሓጎስ ወሰን ከምዘይበሉ ክገልጸለኩም እፈቱ። ካብዙይ ቀፂለ ኣብ 
ሃገርና ዘሎ ማሕበር ንግሥተ ሳባ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከምዘሎ ውሱን ሓበሬታ ዋላ እኳ እንተኾነ ናይቲ 
ማሕበር ጥቕሉል መረዳእታ ምእንታን ክትረኽቡ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማሕበር ንግሥተ ሳባ ዝዓመሞ 
ንጥፈታት፤ ዘጋጠምዎ ፀገማት፤ እዞም ፀገማት ንምፍታሕ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ዝዕየ ዘሎ ዕዮታት 
ንምድህሳስ ክፍትን እየ። 

ኣይተ ጌታቸው በላይ ግሩም ብዝኾነ ኣቅራርባ ብምቕጻል፤ ታሪኽ ቤት ትምህርቲ ንግሥተ ሳባን 
ሓድግታቱን፤ ናይ ማሕበር ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ምምስራት ኣድላይነት፤ ናይቲ ማሕበር ጠንካራን 
ደካማን ጎንታት፤ ብዛዕባ ሓደሽቲ ናይ ቦርድ ኣባላት መረፃን ናይ ፈፃሚት ሽማግለ ስራሕን ሓላፍነትን፤ ኣብ 
ፌደራል ናይ መንግስቲ ስራሕቲ ዘለዉ ናይ ንግሥተ ሳባ ቀዳሞት ተምሃሮ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ምንቅስቓስ 
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ክህልዎም ዝኽእል ፅልዋን ተወፋይነትን፤ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክ/ከተማ ኣብ በብኽልሉን ኣዲስ ኣበባ 
ዩኒቨርስቲን ዘለው ቀዳሞት ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ በቢኸባቢኦም ተደራጅዮም ብኮሚቴ ተጠሚሮም 
ስርሖም ከመዝጀመሩ፤ ብተመሳሳሊ ኹነት ርእሰ-ማላውያንን ሰብ ሙያን ከከም ስራሕ ስምሪቶም ኣብ 
ኣርባዕተ ቀንዲ መዳይ ብፍላይ ኣብ ኢምፖርት፤ ኤክስፖርትን ንግድን፤ ብኮንስትራክሽን፤ ብኢንዱስትሪን 
ሕርሻን ከምኡውን ትምህርትን ጥዕናን ዝመሳሰሉ ናይ ማሕበራዊ ስራሕ መዳይ ዝሓቖፈ ናይ ምድርጃው 
ስራሕ ከምተጀመረ ኣይተ ጌታቸው ንኣባላትን ዕዱማትን ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ጉዳይ ንንግስተ ሳባ 
ብገንዘብ ይኹን ብቁሳቑስ ክሕግዙ ዝኽእሉ ግብረ-ሰናይ ትካላትን ሰብ ሃፍትን ኮሚቴ ከምዝተጣየሸ 
ሓቢሮም። ምስ እዙይ ጎኒ ንጎኒ፤ ናይ ሓፂን መፂን ኢንጅነሪንግ ኩባንያ እውን ብወገኖም ናይ ንግሥተ ሳባ 
መርበብ ሓበሬታ (ዌብሳይት) ክሰርሑን ብኻልኦት መዳያት እዉን ሓገዝ ከብርክቱ ኣብ ምፍርራም 
ምህላዎም ገሊፆም።  ብተወሳኺ ኣባላት ንምብርካትን ማሕበርና ንምጥንኻርን ጥንኩር ናይ ህዝባዊ ርክባት 
ስራሕቲ ክስራሕ መዳብ ተታሒዙ እናተሳኹዐ ምዃኑ ገሊፆም፤ ሕዚ እውን ከምትማሊ ተዳኺሙ ዘሎ 
ቤት ትምህርትና ብሓዱሽ መንፈስ ንምህናፅ፤ ምብትታን ኣወጊድና ብሓባር ንስኻትኩም ዓለምለኸ ኣብ 
ዳያስፖራ፤ ንሕና ኣብ ዓዲ ጠንኪርና ክንስርሕን ብቴክኖሎጂን ፍልጠትን ዝደልደለ ሓዱሽን ተካኢ 
ትውልዲን ንምፍጣር ሓቢርና ንውፈር…” እናበሉ ብዉሕሉል ኣንደበቶም ንኣባላትን ዕዱማት ኣጋይሽ 
ናይቲ ፈስቲቫል ብምግላጽ መልእኽቶም ዛዚሞም። 

ቀጺሉ ዝቐረበ ድሙቕ ዜማን ስዕስዒትን መብዛሕተኹም ብማእገርኩም ዘስተማቐርኩሞ ስለዝኾነ ናይ 
ሕድሕድኩም ተዘክሮ እኹል ስለዝኾውን ብዙሕ ተወሳኺ ሓሳብ የብልናን። ብዝኾነ ግን ናይ ከየንትና 
ኽእለትን ተወፋይነትን ብሓበራ የዳብር እናበልና ነቶም አብኡ ዘይነበሩ እዛ ሓንቲ ስእሊ ነተሓሕዝ፦ 
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ብድሕሪኡ ብሰክሬተሪ ብስራት ዕድመ ናይቲ ምሸት ክቡር ዕዱም ናይ ኢፌዲሪ ፍሉይ መልእኽተኛ ኣብ 
ዩናትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዶ/ር ግርማ ብሩ (ቅድሚ ሕዚ ናይ ኢንዱስትሪን ንግድን ሚኒስተር ኢትዮጵያ) 
ንኣባላትን ናይቲ ጉባኤ ተኻፈልትን ዕዱማት ከምዝስዕብ መልእኽቶም ኣቕረቡ። “ዝኸበርኩምን 
ዝኸበርክንን ኣባላት ማሕበር ንግሥተ ሳባን ናይዚ ጉባኤ ዕዱማትን፤ ኣብ ከባቢኹም ፅሬት ትምህርቲ 
ክስፋሕፋሕን ክበራታዕን ተካይድዎ ፃዕሪ ብጣዕሚ የድንቕን የመስግንን። ተካይድዎ ዘለኹም ሰናይ 
ስራሕን ተግባርን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣበ ጎንኹም ዝተሰለፈ ምዃኑ ብወገነይ ክገልጸልኩም 
እፈቱ። ናይ ዓለምና ትምህርቲ ኸይዲ ናብ ናይ ርሕቐት ከይዲ ትምህርቲ እናዘንበለ ምዃኑ ኣብ ግምት 
ብምእታው፤ ኣብዙይ ዘለኹም ምሁራትን ክኢላታትን ኣብ ትውልዲ ዓዲኹም ዝካየድ ዘሎ ፅሬት 
ትምህርቲ ንቕድሚት ክግስግስ ናታትኩም ሓገዝን ተወፋይነትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑን ብምእማን ነናይ 
ሕድሕደኩም ወፈያን ተሳትፎን ወሳናይ ምዃኑ ብምዝካር ናይ ቅድሚ ሕዚ ሓገዝኩም እናመስገንኩ 
ንቕድሚት እዉን ሓገዝኩም ከይፍለየና ሓደራ እናበልኩ፣ አነ ውን ብኤምባሲ ጽሕፈት ቤት ዜድልየኩም 
ሓገዝ ንምሃብ ቃል እአቱ አለኹ!” ብምባል ደምደሙ። 

ብድሕሪ መልእኽቲ ኣምባሳደር ዶ/ር ግርማ ብሩ፤ ናይ ዓለምለኸ ማሕበር ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ኣቦ 
ወንበር ኢንጅነር ኢያሱ ጐርፉ፤ ኣብ ሓጺር እዋን ተጣይሾም ብርኩት ሓገዝ ን ዘዋህለሉ ጨናፍር 
ከምዝሽለሙ ኣፋለጡ። ብተወሳኺ ኣብ ኤድመንተን ካናዳ እትነብር ጓል 15 ዓመት ቀዳማይ ብርኪ 
ተምሃሪት ኣብ ቤት ትምህርታ ናይ ተምሃሮ ባህላዊ ኣመጋግባ ዘንጸባርቕ በዓል መግቢ ተዳልዩ ዝተኻየደ 
ናይ እቶት ምትእኽኻብ ዕለት፤ ኣብ መምህራ ከምኡውን ደቂ ኽፍላ ዝፈጠረቶ ጽልዋ፤ እቲ እቶት ናብ 
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ንግሥተ ሳባ ክለኣኽ ብዘቕረበቶ ምኽሪ መሰረት፤ ካብ ቤት ትምህርቲ ኤድመንተን $131.ዶላር ካናዳ 
ክተውፊ ምኽኣላ ዘድንቕ ስለዝኾነ ዓለምለኸ ማሕበር ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ ንሜሮን ወ/ገሪማ ናይ 
ምስጋናን ኣድናቖትን ሰርቲፊኬት ብወላዲ ኣቦኣ ኣይተ ተወልደ ዘካርያስ ተሸሊማ። ቀፂሎም ድማ ኢንጅነር 
ኢያሱ ኣብ ንግሥተ ሳባ ቤት ትምህርቲ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ሓጺር እዋን ተጣይሸን መርኣያ ዝኾና 
ጨናፍር ብኢንጅነር ኢያሱን ኣይተ ብርሃነ በላይን ቀዳማይ ብርኪ ሽልማት ቦስተን ማሳቹስተስ፤ ካልኣይ 
ብርኪ ሽልማት፤ ኤድመንተን ካናዳ፤ ሣልሳይ ብርኪ ሽልማት ላስ ቬጋስ ኔቫዳ ወሲደን።  

ኣብ መወዳእታ ቅድሚ ብድሙቕ ዜማ በዓልና ምዝዛሙ ዝቐረበ ኣገዳሲ ጉዳይ ናይ እቶት ምትእኽኻብ 
ክፍለ ግዘ፤ ናይ ሎተሪ፤ ከምኡዉን ናይ ጨረታ ክፍለ ግዘ ነበረ። ኣባል ፈጻሚት ሽማግለን ናይ እቶት 
ምትእኽኻብ ኮሚቴ ጠርናፊን ኣይተ ግደይ ቢሽኡ ንዓዲ ብምጋሾም፤ ኣይተ ተስፋይ ዓይናለም ተኪኦም 
ክሰርሑ ስለዝተወከሉ፤ ሴክረተሪ ብስራት ንኣይተ ተስፋይ ብዛዕባ ኣገዳሲ ጉዳይ ናይ እቶት ምትእኽኻብ 
ሓጺር መግለጺ ክህቡ ናብ መድረኽ ዓደሙ። 

ኣይተ ተስፋይ ዓይናለም፤ ወፈያ ኣብ ዝተማሃርናሉ መረበትና ለውጢ ንምምጻእ ጥራሕ ዘይኮነስ ወፈያ 
ንኣእምሮና እዉን ሰላምን ቅሳነትን ዝህብ ምኻኑ ሓቢሮም፤ ኣብዚ ኣዳራሽ ዘሎ ዕዱም በብዓቕሙ ከውፊን 
ናይ ሎሚ ወፈያ ኣብ ዓዲ ከይዱ ኣብ ሓድሽ ትውልዲ ለውጢ ከምጽእን ከባራትዕን ከምዝኽእል ገሊጾም። 
መን ከምስያትል ዘብል ጉዳይ እኳ ድአ ይፈጠር እምበር ኣብቲ ምሸት ካብ ወፈያ፤ ካብ ሎተሪን ጨረታን 
ኣስታት ናብ ሠላሳ ሽሕ ዶላር አቢሉ እቶት ከምዝተረኸበ ካብ ተሓዚ ገንዘብ ኣይተ ብርሃነ ጋረድ ዝተረኸበ 
ጸብጻብ ሓቢሩ። 

ብጽብሒቱውን አብ ሓደ መዋእለ አታኽልቲ ናብ ክልተ ምኢቲ ደገፍቲ ንግሥተ ሳባ አብ እተረኽቡሉ 
ፒክኒክ ወይ ዑደት ብምድላው ግሩም ዝኾነ ጥብሲ ስጋ ምስ አጻብዕቲ ኢድካ ዘቑርጥም አዋዘ ምሳሕ 
ተገይሩ፣ ብዙሓትውን ንደቆም ከጻውቱን ምስ ካልኦት ቆልዑ ከፋልጡን ጽቡቕ እዋን እዩ ዝነበረ። 

ካብ ክይድ ምውዓልስያ ክሳድ ምሓዝ ይበሉ ወለድና። ዋና ጥሪት ንግሥተ ሳባ ኣባላታን ደገፍታን 
ምዃኖም ንኣምን። ኣባላት እንትበዝሑ፤ ደገፍቲ ክባራኸቱ ኣብ ንግሥተ ሳባ ዓብዪ ለውጢ ከምዝፍጠር 
ዘካትዕ ጉዳይ ኣይኮነን። ሎሚ ዘይወፈየ፤ ጽባሕ ይውፊ፤ ሎሚ-ዘበን ዘይሓገዘ፤ ንዓመታ ይሕግዝ። እቲ 
ቀንዲ ጉዳይ ግን ኣብ ንግሥተ ሳባ ዓብዪ ለውጢ ንምምጻእ ዝተፈጥረ ምንቅስቓስ እቲ ዘሎ ናህሪ 
ከይዝሕል ምሕላው ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣገዳሲ ምዃኑ ኩሎም ኣባላትን ደገፍትን ክጭብጥዎ ዘለዎም ጥረ 
ሓቂ ምዃኑ ነዘኻኽር። ኣብ ዝኾነ ይኹን ስራሕቲ፤ ምሉእ ነገር የለን። ዓለምና ናይ ቃልስን ምትሕግጋዝ፤ 
ናይ ምምህሃርን መድረኽ ምዃና ኩልና ንርዳእ ኢና። ተጀሚሩ ዘሎ ደገፍ ናይ ጽርዬት ትምህርት ወፍሪ 
ዕላምኡ ነዊሕን ብርቱዕን ምዃኑ ግልጺ እዩ። ሓደ ከይተባህለ ክልተ ስለዘይባሃል፤ ሎሚ ጀሚርናዮ ዘለና 
ሰናይ ስራሕ ኣብ ሓድሽ ወለዶ ዘብርክቶ ጽልዋን ዕብየትን ቀሊል ኣይኮነን። ከም አባላትን ደገፍትን፤ ሎሚ 
ንሰርሖ ሰናይ ስራሕ ዘልኣለማዊ ህያው ከምዝኾነ ካብ ርሑቕ ምጥማት ይከኣል እዩ፡ ወዲሰብ ዘልኣለም 
ኣይነብርን ኮይኑ ግን ወዲሰብ ኣብ ህይወት ዕድሚኡ ታሪኽ ሰሪሑ ክሓልፍ ይግብኦ። እዙይ ድማ  ናይ 
ጽርየት ትምህርቲ፤ ናይ ዕቤትን ቴክኖሎጂን ታሪኽ እዩ። 

ኣብቲ ናይ ጉባኤ ጽንብል ከምዝተገልጸ “ንዓመታ ሰኔ… ኣብ ዓድዋ ንጋነ!” ዝብል መሪሕ ራእይ ሒዝና 
ዘወደቐ ቤት ትምህርትና ኣብ ምህናፅ፤ ኣብ ሓድሽ ወለዶ ሓድሽ ሓቦ፣ ሓድሽ ሞራልን ወኔን ንምፍጣርን 
ንምብርታዕን ፍረ ዘለዎ ቁምነገር እናሰራሕና ምህላውና ኩላትና ከኹርዐናን ከሕጉሰናን ይግባእ። 
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በዚ ኣጋጣሚ እዙይ፤ ኩልኹም ኣባላትናን ደገፍትናን፤ ካብ ርሑቕ ኮን ካብ ቀረባ፤ ወርቃዊ ግዜኹም 
ኣባኺንኩም፤ ናይ ኣየር ትኬት ቆሪጽኩም፤ ትኬት ገዚእኹም ዓመታዊ ጽንብልና ድሙቕን ዕዙዝን ክኸዉን 
ዘበርከትኩምዎ ውልቃዊ ይኹን ናይ ሓባር ሓገዝኩም ኣብ ታሪኽ ንግስተ ሳባ ባሕሪ መዝገብ ተኸቲቡ 
ኣሎ። 

ፍሉይ ምስግና 

• ኣብ ዲሲ ዝርከቡ ናይ ቦርድ ኣባላትን ደገፍት ማሕበርን 
• ንግሥተ ሳባ ሬስቶራንትን ኣይተ እምብዛ ስብሃት ለኣብ ምስ በዓልቲ ቤቶም 
• ኩሎም ኣርቲስት ድምፃውያንን ሙዚቀኛታትን  
• ኣርቲስት ደረቕ ስእልን ቪድዮ ካሜራን ኣይተ ኣታኽልቲ  

ዕድመን ጥዕናን ንኣባላትናን ደገፍትናን ናይ ኩሉ ግዘ ስንቅኹም ይኹን 

የ  ቕ  ን  የ  ል ና    

ካብ ኣቦ ወንበርን ዋና ፀሓፊን 

ዓለምለኸ ማሕበር ነበር ተምሃሮ ንግሥተ ሳባ 

 


