
ሰላም ዝከበርኩምን ዝተፈተኩምን ኩሎኩም ኣዕርክተይ ከመይ ኣለኩም 

እሞ ብዕለት 5/ሕዳር ኣብ ከተማ ነበለት ብባዓል ሃፍቲ ዝተሰርሐ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ኣብዚ ስነ ስርዓት ምረቃ ተረኪበ ኔይረ.. ስለዚ 

እቲ ዝነበረ ኣቀባብላ ፣ናይቲ ህዝቢ መንፈስ ፤ ታሕጋስ ብጣዕሚ ፉሉይ እዩ ነይሩ ስለዚ ዝተወሰነ ካበ ዝሓዝክዎ እነሆ ኣንብብ.....  

ብዕለት 05/ሕዳር 2008 ዓ/ም ኣብ ከተማ ነቨለት ብግዱስ በዓል ሃፍቲ ኣይተ ጌታቸው ወልዱ ዝተሰርሐ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ተመሪቁ 

ብምቅፃል ኣብዚ ዕለት ድማ ክልተ እምኒ ኩርናዕ ተቀሚጡ፡፡ 

ኣብ ከተማ ነቨለት ብግዱስ በዓል ሃፍቲ ኣይተ ጌታቸው ወልዱ ዝተሰርሐ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ብዕለት 05/ሕዳር 2008 ዓ/ም ልምዓት 

ዓዲ ብደቂ ዓዲ ይረጋገፅ ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተፈላለዩ ዕድመ ዝተገበሮም ኣጋይሽ፣ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ኣይተ ጎቦዛይ ወለኣረጋይ ፣ 

ምክትል ር/ምም/ር ክልል ትግራይ ኣይተ ኣዲስኣለም ባሌማ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ኣይተ ሓጎሰ ጎዲፋይ ካልኦት ዕድመ ዝገበረሎም ኣጋይሽን 

ኣብዚ ስነ ስርዓት ምረቃ ተረኪቦም። 

እዞም ግዱስ ልምዓታዊ ባዓል ሃፍቲ ኣይተ ጌታቸው ወልዱ ብወገኖም ቅድሚ ሐዚ ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ብስእነት ትራንስፖርትን ቀለብን 

ካብቲ ዝፈትውዎ ትምህርቲ ገዲፎም ንስደትን መከራን ተጋሊፆም ምርኣይ ልሙድ ከምዝነበረ ሐቢሮም። ንሕና እውን ነዚ ኩነታት ተረዲእና 

ንህዝብናን ንዓድናን ዘይንኮኖ የለን ብዝብል ሓሳብ ሳላ እቶም ጀጋኑ ስውኣት ኣሕዋትናን ዝፀረየ መስመር ውድብናን ዝተረጋገፀ ሰላም ዕድልን 

ተጠቂምና ብልዕሊ 15 ሚሊዮን ብር ወፃኢ ብምግባር እዚ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ክስራሕን ክምረቕን ከምዝኸኣለ ደገፎም ድማ በዚ 

ጥራሕ ዝውሰን ከምዘይኮነ ገሊፆም። 

ነበርቲ ከባቢ እምባስነይቲ ሃ/ዓረዶም ፀጋይ ኣማሓዳሪ ጣብያ ሰጉሕን ወ/ሮ ለተብርሃን ኣታክልትን ኣብ ከባቢኦም ዝተገበረሎም ሰናይ ተግባር 

ብምምስጋን ብወገኖም ቅድሚ ሐዚ ተምሃሮ ፃምእ ትምህርቶም ንምርዋይ ነዊሕ ርሕቐት ብምጉዓዝ ይመሃሩ ከምዝነበሩ ገለገለ ተምሃሮ እውን 

ብሰንኪ ስእነት ቀለብን ትራንስፖርትን የቋርፁ ምንባሮም ሓቢሮም። ኣብዚ ከይዲ ነዊሕ ጉዕዞ ብፍላይ ደቂ ኣንስተዮ ዝተፈላለዩ ፆታዊ 

ዓመፃት፣ ኣታሒትካ ምርኣይ፣ ናይ ኣእምራውን ቁጠባውን ብርክት ዝበሉ በደላት ይበፅሖም ከምዝነበረ ገሊፆም። 

እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይዚ ተጠቀምቲ ዕድል ዝኾኑ ተምሃሮ ብወገኖም ብትምህርቶም ንፋዓት ኮይኖም ልዑል ውፅኢት ብምምዝጋብ 

ነዞም ልምዓታዊ ገበርቲ ሰናይ ካሕስኦም ከም ዝከፈሉ ሓቢሮም። 

ብምቅፃል እውን ኣይተ ብርሃን ወልዱ ንሓደ ሙሉእ ቤተ ንባብ ምስ መዘናጊዐኡ ክሰርሑ፣ ብመተሳሳሊ ዓርኮም ዝኾኑ ኣይተ ታረቐኝ ይግዛው 

ብልዕሊ 45 ሚልዮን ወፃኢ ደረጅኡ ዝሓለወ ሆስፒታል ንምህናፅ እምነ ኩርናዕ ኣቐሚጦም። 

ብምቅፃል ኣብዚ ባዓል ዝተረከቡ ሰበ ስልጣናት እዚ ብተወልድቲ እቲ ከባቢ ተገይሩ ዘሎ ሰናይ ተግባር እናመስገኑ ህዝቢ እቲ ከባቢን 

መንግስትን ብዝግባእ ክሕግዘም ከም ዘለዎ ኣዘካኪሮም፡፡  

ኣብ መወዳእታ ካብ ዝተፈላለዩ መንግስታውን ዘይ መንግስታውን ትካላት ውልቀ ሰበባትን ዝተዳለወለዎም ሽልማት ተዋሂቦም። 

 



 

 

 





 


