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የኮሚቴው ስራ እና ውጤት በአጭሩ 

የተሰበሰበው መዋጮ 

የተሰበሰበበት ከተማ መጠን 

በርን 1’520.2 
ጄኔቫ 7’310 
ሎዛን 5’100 
ዙሪክ 3’412 

ጠቅላላ የተሰበሰበ (CHF) 17’342.2 

ጠቅላላ የተሰበሰበ (ETB) 416’212.8 
 

የሰመዓታት ቤተሰብ ዝርዝር አና የደረሳቸው ገንዘብ መጠን 

 

 



1. የኮሚቴዎቹ ምስረታና አሰራር 
 

 

April 22, 2015 በኢትዮጵያውያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 
ቤተክርስቲያን የጄኔቫ ፀሐየ ጽድቅ መድኃኔዓለም 
ቤተክርስቲያን በተደረገው የጸሎት ስነስረዓት መልአከ 
ገነት አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ወልደ ማርያም በበርን ፣ 
ሎዛን ፣ ጄኔቫ ፣ ዙሪክ አሰባሳቢ ኮሚቴዎች 
እንደተዋቀሩ ለምእመናን በማሳወቅ የገንዘብ ማሰባሰቡ 
ተግብር እንደተጀመረ አሳወቁ ። 

  

የበርን ፣ ሎዛን ፣ ጄኔቫ ፣ ዙሪክ ኮሚቴዎች አባላትም 

1. ወ/ሮ ትምኒት w/ro Timnit (Bern) 

2. ወ/ሮ አዜብ W/ro Azeb  (Geneva) 

3. ወ/ሮ ሃና W/ro Hanna (Geneva) 

4. አቶ ላቀ Ato Lake  (Geneva) 

5. ወ/ሮ ሙዚት W/rit Muzit (Geneva) 

6. ጋሼ መላኩ Gash Melaku (Geneva) 

7. አቶ ቅጣው Ato Kitaw  (Geneva) 

8. አቶ አዲስ አለም Ato Addis Alem (Lausanne) 

9. አቶ ግሩም Ato Groum  (Lausanne - Sion) 

10. አቶ ቴዎድሮስ Ato Teodros (Lausanne) 

11. ወ/ሮ ምህረት W/ro Mihret  (Zurich) 

12. አቶ በቃሉ Ato Beqalu (Zurich) 

ኮሚቴዎቹም የገንዘብ ማሰባሰቡን ተግባር በተናጠል ካኪያሄዱ በኋላ የሰም ዝርዝር አና 

ማረጋገጫ ማሰባሰብ እንዲሁም የመዋጮውን ማድረስ ተግባራትን በጋራ ለማኪያሄድ 

ተወሰነ። 

 

 

 

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/ethiopiens-geneve-solidaires-drame-libye/story/27688508


2. መዋጮ ማሰባሰብ 
 

የመያጮ ማሰባሰብ ተግባር እስከ 17 May 2015 የተካሄደ ሲሆን በጠቅላላ 17’342 CHF 

(የስዊስ ፍራንክ) ተሰብስቧል ። 

የተሰበሰበበት ከተማ መጠን 
በርን 1’520.2 
ጄኔቫ 7’310 
ሎዛን 5’100 
ዙሪክ 3’412 

ጠቅላላ የተሰበሰበ (CHF) 17’342.2 

ጠቅላላ የተሰበሰበ (ETB) 416’212.8 
 

በ 7 July 2015 ጠቅላላ የኮሚቴ አባላት እንዲሁም መልአከ ገነት አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ወልደ 

ማርያም በተገኙበት teleconference ወ/ሮ ምህረት (ከዙሪክ) ፣ አቶ ላቀ አቶ (ከጄኔቫ) ፣አቶ  

ቴዎድሮስ (ከሎዛን) ከልሎቹን በመወከል ከአቶ ቅጣው (ከጄኔቫ) ጋራ በመሆን ለሰመዓታት 

ቤተሰቦች ማረጋገጫ በተደገፈ መልክ መዋጮውን አድርሶ ለመላው ኮሚቲቴ እንዲያሳውቅ 

ተወስኗል ። 

 

 



3. የሰመዓታት እና ቤተሰቦቻቸው ስም ዝርዝር ማጠናከር 
 

1. በቂ ማረጋገጫ እና መረጃ የተገኘላቸው 
 

የተላያዩ የኢንተርኔት ምንጮች በተለይም መሃበራዊ መረቦች ላይ የተሰራጩትን መረጃ እና 

ፎቶግራፎች መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን መስፈርቶች በማጤን የሰመዓታቱን ቤተሰቦች 

ስም ዝርዝር ማጠናከሩ ተግባር ተከናውኗል ። መስፈርቶቹም 

1. ለማመሳሰል የሚመች ሰመዓትን ሲቀበል ያለ ምስል እና ሌላ ፎቶግራፍ መኖር 

2. ቢያንስ በሁለት ልዩ እና ያልተገናኙ ምንጮች ቤተሰብ ሞት መረዳቱን ማረጋገጥ 

በጊዜው መምህር ዘመድኩን በቀለ ከሟች ቤተሰቦች ጋር የቅርብ ግንኙነት ፣ ጉብኝት 

እንዲሁም የተለያዩ መረጃዎችን በድረ ገጻቸው እንደሚያሳውቁ ካስተዋለ በኋላ ኮሚቴው 

ለማረጋገጡ እና አድራሻ ለማሰባሰቡ ስራ ቁልፍ ድጋፍ እንደሚሆኑ በመገንዘብ የተለያዩ 

Teleconference እና ስልክ ግንኙነት አድርጓል ።  

  
መምህር ዘመድኩን ከየአያልቅበት ስንታየሁ እናት ወሮ 
አለሚቱና የልጅ ልጆቻቸው ጋራ 

መምህር ዘመድኩን - ዛሬ ብቻዬን ነኝ ። ወደ ትግራይ ክልል 
ኢንቲጮ ከተማ ነው የምሄደው ። ለከሃዲያኑ ISIS አሸባሪ 
ቡድን አንገቱን ከነ ማዕተቡ ወደሰጣቸው ወደ ሰማዕቱ 
ዳንኤል ሐዱሽ ቤተሰቦች ዘንድ ። በዚያ ከቤተሰቡ ጋር ጥቂት 
ቆይታ አደርግና ጉዞዬን በመቀጠል ኤርትራ ድንበር አካባቢ 
ወደሚገኘው ሌላኛው ሰማዕት ተስፎም ቤተሰቦች ዘንድ 
እሄዳለሁ ። ከጉዞዬ በፊት የሁለቱንም ሰማዕታት ቤተሰቦች 
በስልክ አግኝቻቸዋለሁ ። 

 

ከማህበረሰብ መረቦች በተጨማሪ በመምህር ዘመድኩን በኩል የተከኙት ቀጥተኛ 

መረጋገጫዎች እጅግ ጠቃሚ ነበሩ ።  

በተጨማሪም የኮሚቴው አባላት የሆኑት ወ/ሮ ሙዚት እንዲሁም ወ/ሮ አዜብ በኢንቲጮ 

(ትግርይ) እና አዲስ አበባ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ለሆኑት የሰመዓታት ቤተሰብ የተለያዩ 

በማስረጃ የተደገፉ መረጃዎችን ለኮሚቴው አቅርበዋል ። 

https://www.facebook.com/zemed12/


በ14 June 2015 በተደረገው ቴሌኮንፈረንስ, የሚከተለውን ተገባደድ የሰም ዘርዝር ላይ የኮሚቴው 

አባላት ተስማሙ። 

 

 

 

 



2. በቂ ማረጋገጫ እና መረጃ ያልተገኘላቸው 
 

በ14 June 2015, ኮሚቴው በቂ መረጃ ያለገነላቸው መሃበራዊ መረቦች እና ድረገጾች ላይ 

የተጠቀሱ ስሞች  

1. ጀማል ራህማን 

2. አወቀ  ገመቹ 

3. ተስፋዬ ኪዳኔ (ኤርትራ) 

4. ተስፎም ቀሺ ብርሃነ (ኤርትራ) 

5. ክብርኣብ መብራህት (ኤርትራ) 

6. መሪህ ሃብቶም (ኤርትራ) 

7. ተኪአ (ኤርትራ) 

  



4. መዋጮውን ማድረስ 

1. አዲስ አበባ በመንበረ ፓትሪያርክ ስነስረዓት 

 

በ 14 June 2015 በተካሄደው Teleconference የኮሚቴ አባል አቶ ቴዎድርስ (ከሎዛን) 

እንዲሁም መልአከ ገነት አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ወልደ ማርያም በ July ወደ አዲስ አበባ ለግል 

ጉዳያቸው እንደሚጓዙ ለኮሚቴው አባላት ሲያሳውቁ አባላቱም መዋጮው ለቤተሰቦቹ በእጅ 

የማስረከብ ምቹ አጋጣሚ እንደሚፈጥር በመገንዘንብ በ 4 ኪሎ በሚገኘው የኢትዮጵያ 

ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ሁልንም ቤተሰቦች በማሰባሰብ 

እንዲሰጥ ተስማሙ። 

የመጓጓዣ እና የማረፊያ ወጪዎቹንም በጋራ ለመሸፈን ወሰኑ ።  

መልአከ ገነት አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ወልደ ማርያም በመንበረ ፓትርያርክ ስነ ስርዓት 

አስፈላጊውን ቅደም ዝግጅት አስፈጸሙ ። 

በ June 21 2015 መዋጮው ላይ ለተሳተፉ ምእመናን በSMS እና Email የተላከ መልአክት 

 



በ 6 July 2015, መዋጮው ላይ ለተሳተፉ ምእመናን በSMS እና Email የተላከ መልአክት 

To: All donors to EOTE Fundraising 
Date: 2015-07-06 9:59 GMT+02:00 
Subject: Re: Récolte de fonds pour les victimes de Da’esh (ISIS) en Libye በሊብያ በረሃ ላይ ለተሰዉት ሰመዓታት 
ቤተሰቦች መዋጮ 
To: All donors to EOTE Fundraising 

 

A celles et ceux qui ont contribués à la récolte de fond, 
 

Nous vous informons que les dons, s'élevant à 17'342 CHF, récoltés au nom de l’église tewahedo 
orthodoxe éthiopienne en Suisse pour les familles de nos confrères chrétiens exécutés par Da’esh (ISIS) 
en Libye, ont été distribués en main à 11 familles ce Jeudi 2 Juillet 2015 par un représentant de nos 
comités en la présence du père Haile Giorgis de l'église orthodoxe tewahedo en Suisse ainsi que du 
patriarche éthiopien. 
 
Les 11 familles habitants dans différentes régions de l'Éthiopie (Gurage Zone, Welega, Gondar, Tigray et 
Addis Abeba), ont été réunies à l'église orthodoxe centrale à Addis Abeba pour recevoir en main 27'750 
Birr. Les frais de déplacement et d'hébergement ont été couvert par les membres des comités. 
 
Les comités se préparent à distribuer le reste des récoltes à 4 familles en Érythrée en début Août. 
 

En vous remerciant pour vos dons, nous vous invitons à consulter les liens suivants. 
 

1. Sheger Radio and photos (በኮሚቴው የተቀናበረ ቪዲዮ እና ፎቶ) 
https://www.youtube.com/watch?v=SsGoQ8Wfk3M 

2.       VOA Amharic Report 
Click https://clyp.it/utqr0upj 

3.       Deutche Welle Amharic Program 

Click https://clyp.it/u5tmsbqd 

Listen the first 1:30 minutes and forward to 14th minute 

4.       Photos 

Click https://drive.google.com/folderview?id=0B9zx-

7VjxecQfjFpdkZzNTk2c29hakhPTG1xRnk0aERKYklYbGtYOEI1Tng4Wm9KOWNNMDQ&usp=shari

ng 

Les comités de récolte de fonds de Berne, Genève, Lausanne et Zürich 

https://www.youtube.com/watch?v=SsGoQ8Wfk3M
https://clyp.it/utqr0upj
https://clyp.it/u5tmsbqd
https://drive.google.com/folderview?id=0B9zx-7VjxecQfjFpdkZzNTk2c29hakhPTG1xRnk0aERKYklYbGtYOEI1Tng4Wm9KOWNNMDQ&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B9zx-7VjxecQfjFpdkZzNTk2c29hakhPTG1xRnk0aERKYklYbGtYOEI1Tng4Wm9KOWNNMDQ&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B9zx-7VjxecQfjFpdkZzNTk2c29hakhPTG1xRnk0aERKYklYbGtYOEI1Tng4Wm9KOWNNMDQ&usp=sharing


በ 4 ኪሎ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ 

የተዘጋጀው ስን ስርዓት (በፎቶግራፍ) 

 

 

 

  
በአዲስ አበባ 11 ቤተሰቦች የፈረሙት ደረሰኝ መልአከ ገነት አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ወልደ ማርያም 

ከመምህር ዘመድኩ ጎን 



2. ኤርትራ ላሉ ሰመዓታት ቤተሰቦች ማድረስ 
 

ከ July አጋማሽ ጀምሮ የኮሚቴው ኤርትራ ላሉ ቤተሰቦች አዲስ አበባ እንተደረገው በፎቶ 

እና ቪዲዮ የተደገፈ ዝግጅት ለማድረግ  የተለያዩ ጥረቶች አድርረጎ የቤተሰቦችን እንዲሁም 

የአድራሾችን ደህንነት (security) ገው በተላዩዩ አድራምክንያቶች ሳይሳኩላቸው ግንዛቤ 

ውስጥ በመክተት መዋጮው በቀጥታ እጃቸው እንዲገባ አድርጎ በስልክ ማረጋገጫ እና 

ምስጋና አግኝቷል ። 

የሰመዓታት ቤተሰብ ዝርዝር አና የደረሳቸው ገንዘብ መጠን 

 

  



5. የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን 
መልአከ ገነት አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ወልደ ማርያም በመጋበዝ የተለያዪ የመገናኛ ብዙሃን የተደረገውን 

እርዳታ ሽፋን ሰጥተዋል ። 

 ሸገር ራዲዮ እና ፎቶ (በኮሚቴው የተቀናበረ ቪዲዮ እና ፎቶ) 
https://www.youtube.com/watch?v=SsGoQ8Wfk3M 

 

 VOA Amharic Report 

https://clyp.it/utqr0upj 
 

 EOTC OnlineTV: ስዊዘርላንድ የሚኖሩት ምእመናን ለሰማዕታት ቤተሰቦች ያደረጉት 

እርዳታ 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fcq7PQkulvg  

 

 Deutche Welle Amharic Program 

https://clyp.it/u5tmsbqd (ከ 14 ኛው ደቂቃ ጀምሮ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SsGoQ8Wfk3M
https://clyp.it/utqr0upj
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fcq7PQkulvg
https://clyp.it/u5tmsbqd


6. ሽልማት እና ምስጋና 

 

የሀገረ ስብከቱ መቀመጫ በሆነችው በሩሰልስሃይም/ጀርመን ከተማ በሥራቸው ያሉ አብያተ ክርስቲያናትን 

በአጭር ጊዜ ውስጥ በማስተባበር በሊብያ ሰማዕትነትን ለተቀበሉ ኦርቶዶክሳውያን ቤተሰቦች የገንዘብ 

ርዳታ ያደረጉና ርዳታውም በቋሚነት እንዲቀጥል በመልካም አርአያነት የሚጠቀስ የላቀ ተግባር ለፈጸሙት 

በስዊዘርላንድ ያሉ አምስት የኢ/ኦ/ተ/አ/ክናት አስተዳዳሪ ለመልአከ ገነት አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ወልደ 

ማርያም ሽልማት እና የምስጋና ምስክር ወረቀት ተቀብለዋል። 

 

 



 



7. የሰመዓታት እና ቤተሰቦቻቸው ስም ዝርዝር እና አድራሻ 

1. አቶ ኤሊያስ  ተጫኔ - ቂርቆስ ክ/ከተማ (አዲስ አበባ) 
ስም ኤሊያስ ተጫኔ የተቀባይ ቤተሰብ ስም ተጫኔ ዘለቀ ብሩ (አባት) 

መኖሪያ ቂርቆስ ክ/ከተማ  
(አዲስ አበባ) 

የባንክ ሂሳብ ቁጥር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1000126901 

ሰልክ 
ቁጥር 

አቶ ታምሬ የትምጌታ +251912070592 
ስዩም +251911664054 
ጆሲ  +251912776107 

ምንጭ ፩ አዜብ ገ/እግዚአብሄር (ጄኔቫ) ፣ መምህር ዘመድኩን +251911608054 
ምንጭ ፪ የቂርቆስ ነዋሪ ምንጮች+251912776107፣  እንዲሁም ኢንተርኔት 
ፎቶግራፍ 

 
ተጨማሪ 
መረጃ 

 



2. አቶ እያሱ የኩኑ አምላክ - ቂርቆስ ክ/ከተማ (አዲስ አበባ) 
ስም እያሱ የኩኑ አምላክ የተቀባይ ቤተሰብ ስም ሮዚና ገብረ ጻድቅ (ባለቤት) 

ወ/ሮ አሂዛ ካሳዬ አብረሃ 
(እናት) 

መኖሪያ ቂርቆስ ክ/ከተማ  
(አዲስ አበባ) 

የባንክ ሂሳብ ቁጥር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ  
መሃል ከተማ ቅርንጫፍ 
ሂሳብ ቁጥር 
1000127035184 

ሰልክ ቁ +251946399795 
አቶ ታምሬ የትምጌታ +251912070592 
ስዩም +251911664054 
ጆሲ  +251912776107 

ምንጭ ፩ መምህር ዘመድኩን +251911608054 
ምንጭ ፪ አዜብ ገ/ዚአብሄር (ጄኔቫ)፣ የቂርቆስ ነዋሪ ምንጮች+251912776107፣  እንዲሁም ኢንተርኔት 
ፎቶግራፍ 

 
ተጨማሪ 
መረጃ 

 
ወ/ሮ አሂዛ ካሳዬ አብረሃ (እናት) ምንጭ: አዜብ 

 



3.  አቶ ባልቻ በለጠ - ቂርቆስ ክ/ከተማ (አዲስ አበባ) 
ስም ባልቻ በለጠ የተቀባይ ቤተሰብ ስም መዓዛ በለጠ ደስታ & 

በላይነሽ በለጠ ደስታ 
(እህት) 

መኖሪያ ቂርቆስ ክ/ከተማ (አዲስ አበባ) የባንክ ሂሳብ ቁጥር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ  
1000126330228 

ሰልክ ቁ አቶ ታምሬ የትምጌታ +251912070592 
ስዩም +251911664054 
ጆሲ  +251912776107 

ምንጭ ፩ አዜብ ገ/ዚአብሄር (ጄኔቫ) 
ምንጭ ፪ የቂርቆስ ነዋሪ ምንጮች+251912776107፣  እንዲሁም ኢንተርኔት 
ፎቶግራፍ  
ተጨማሪ 
መረጃ 

 

 

  



4. አቶ ብሩክ ካሳ - ቂርቆስ ክ/ከተማ (አዲስ አበባ) 
ስም ብሩክ ካሳ የተቀባይ ቤተሰብ ስም አቶ ካሳ አጉዛ (አባት) 
መኖሪያ ቂርቆስ ክ/ከተማ (አዲስ አበባ) የባንክ ሂሳብ ቁጥር  
ሰልክ ቁ አቶ ካሳ +251911197280 

አቶ ታምሬ የትምጌታ +251912070592 
ስዩም +251911664054 
ጆሲ  +251912776107 

ምንጭ ፩ አዜብ ገ/ዚአብሄር (ጄኔቫ) 
ምንጭ ፪ የቂርቆስ ነዋሪ ምንጮች+251912776107፣  እንዲሁም ኢንተርኔት 
ፎቶግራፍ  
ተጨማሪ 
መረጃ 

 

 

  



5.  አቶ አያልቅበት ስንታየሁ - አዋሬ (አዲስ አበባ) 
ስም አያልቅበት ስንታየሁ የተቀባይ ቤተሰብ ስም ወ/ሮ አለሚቱ በላይነህ 

መኖሪያ አብዋሬ (አዲስ አበባ) የባንክ ሂሳብ ቁጥር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 
ቦሌ ቅርንጫፍ የባንክ ሂሳብ 
ቁጥር 
0173045290500 

ሰልክ ቁ ወ/ሮ አለሚቱ +251911536149 
ምንጭ ፩ መምህር ዘመድኩን +251911608054 
ምንጭ ፪ ኤንተርኔት ምንጮች By Muleta Mengesha Addis Ababa: May 6, 2015 (FBC) 

ፎቶግራፍ 

 
ተጨማሪ 
መረጃ 

ወ/ሮ አለሚቱ የትውልድ መንደራቸው ሰሜን ሸዋ እንሳሮ አካባቢ ነው ። ልጃቸው አያልቅበትንም የፀነሱት እዚሁ 
አካባቢ ሲሆን ከልጃቸው ወላጅ አባት ጋር ባለመስማማት በመፋታታቸው የትዳር ጎጆአቸው ሲፈርስ እሳቸውም 
በዚያ መቆየቱን ባለመውደዳቸው በስደት ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ ። ህፃኑም እስከ 3 ዓመቱ ድረስ ቀጨኔ 
መድኃኔዓለም አካባቢ በተለምዶ 8 ቁጥር ማዞሪያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ወ/ሮ አጓጓሽኝ ሸንቁጤ የተባሉ 
እናታቸው ጋር በማስቀመጥ እሳቸው ግን በስደት በመጡባት አዲስ አበባ ሰው ቤት ሠራተኝነት ተቀጥረው ኑሮን ሀ 
ብለው ይጀምራሉ። እናት የልጃቸው ናፍቆት አላስቀምጥ አላስተኛ ቢላቸው አያልቅበት ልጃቸውን ከአሳዳጊዋ 
ተቀብለው እሳቸው እንደሚሉት ሰብስበው ከራሳቸው ጋር አስቀመጡት ። 

አያልቅበት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በቀጨኔ ደብረሰላም ትምህርትቤት በመቀጠልም ቤተመንግሥት አካባቢ 

በሚገኝ ትምህርት ቤት ከተማረ በኋላ ምንም እንኳን ባይጨርሰውም ነጥብ ስለመጣለት የሙያ ትምህርቱን 

በቀድሞው ተፈሪ መኮንን ወይም TMS በአሁኑ እንጦጦ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤት የሙያ ትምህርቱን 

ተከታትሏል ።እኔም ልጄ እየደረሰልኝ ነው እያልኩ ዓይን ዓይኑን እያየሁ መኖሬን ቀጠልኩ ። በሰው ቤት ሥራ 

መጉበጤን ፣ መጥቆሬን ፣ እንዲያም ብሎ ከእድሜ ጋር በተያያዘ ህመም እየተጫነኝ መምጣቱን ያየው ልጄም እናቴ! 

በእግዚአብሔር ስሚኝ አሁን በሙያዬ የጋረጅ ስራ ጀምሬአለሁ እና አንቺን እናቴን ለእኔ ስጥቶ ከሰው በታች ሆነሽ 

የቀረሽውን ላሳርፍሽ ። እማ እንድትመርቂኝ ደስ ብሎሽም ያለችሽን ቀሪ እድሜ እንድትኖሪ እኔ ደግሞ በተራዬ 

ልልፋልሽ ልድከምልሽ ብሎ ከሰው ቤት ሠራተኝነት አውጥቶ ይሄን ቤት ተከራይቶ አብረን መኖር ጀመርን ። ከዚያም 

እዚህ ሁሉም ነገር ቢከብደው ጊዜ እስቲ ቢሻል ብሎ ለ3 ተከታታይ ዓመታት ሱዳን ተቀምጦ ይረዳኝ ነበር ። ከሱዳን 

የመጣውም ሱዳን እያለ በኃይለኛው ወባ በመታመሙ ነበር ። በኋላ ላይ ግን ትንሽ ሻል ሲለው አዋሬ ላይ ከነበረው 

አብሮት በጥይት ተደብድቦ ከሞተው ብርሃኑ ጋር ሱዳን መግባታቸውን ነገረኝ ። 

ምንጭ: መምህር ዘመድኩን 



 

6.  አቶ ብርሃኑ ጌታነህ - ገርጂ (አዲስ አበባ) 
ስም ብርሃኑ ጌታነህ የተቀባይ ቤተሰብ ስም ወ/ሮ ብርቱካን ጌቱ 

(ባለቤት) 
መኖሪያ ገርጂ (አዲስ አበባ) የባንክ ሂሳብ ቁጥር  
ሰልክ ቁ ወ/ሮ ብርቱካን +251 91 002 0827 

ምንጭ ፩ By Muleta Mengesha Addis Ababa: May 6, 2015 (FBC) 
 
Two Addis residents from Abuware and Gerji, Birhanu Getaneh (married with two 
children) and Ayalkibet Sintayehu (30) who was living in Sudan with his mother 
have been identified. 

ምንጭ ፪  
ፎቶግራፍ 

 
ተጨማሪ 
መረጃ 

የአብዋሬ ነዋሪ 

 

  



7. አቶ በቀለ ታጠቅ (አርሴማ) - ቂርቆስ ክ/ከተማ  (ጉራጌ ዞን በቸሃ ወረዳ) 
ስም በቀለ ታጠቅ የተቀባይ ቤተሰብ ስም አቶ ታጠቅ ጊዛ (አባት) 
መኖሪያ  የባንክ ሂሳብ ቁጥር Bank of Abyssinia 

Account No: 6245773 
ሰልክ ቁ አቶ ታምሬ የትምጌታ +251912070592; አቶ ጆሲ  +251912776107; አቶ ስዩም +251911664054 
ምንጭ ፩ አዜብ ገ/ዚአብሄር (ጄኔቫ) 
ምንጭ ፪ የቂርቆስ ነዋሪ ምንጮች+251912776107፣  እንዲሁም ኢንተርኔት 
ፎቶግራፍ 

 
ተጨማሪ 
መረጃ 

Bekele Arsema from Gurage Zone’s Cheha Woreda 
ተወልዶ ያደገው በጉራጌ ዞን በቸሃ ወረዳ “ካርቻ” የሚባል ቦታ ነው 

 



8. ተስፎም ታረቀኝ ሐጎስ- ማዕከላዊ ዞን (ትግራይ) 
ስም ተስፎም ታረቀኝ ሐጎስ የተቀባይ ቤተሰብ ስም ወ/ሮ ፀጋ ገብረመድሂን 

መሓሪ (እናት) 
አቶ ኤፍሬም ዳሬሳ (የ 
አክስት ልጅ) 
ወ/ሪት ትርሓስን (እህት) 

መኖሪያ ማዕከላዊ ዞን (ትግራይ) የባንክ ሂሳብ ቁጥር  
ሰልክ ቁ ወ/ሮ ፀጋ +251920448338 ; አቶ ኤፍሬም +251912856189 ወ/ሪት ትርሓስን +25196012396 
ምንጭ ፩ ሙዚት ብርሃኔ (ጄኔቫ) 
ምንጭ ፪ መምህር ዘመድኩን +251911608054 ; Jossy Jacky 
ፎቶግራፍ 

 

 
ተጨማሪ 
መረጃ 

በትግራይ ክልላዊ መንግሥት በማዕከላዊ ዞን በእህፈሮም ወረዳ የምትገኘው ገርሁ ሰናይ ከተማ ከአዲስ አበባ ከ 
1000 ኪ.ሜ በላይ ትርቃለች ፡፡በ1957 ዓ.ም እንደተቆረቆረችና 9000 ነዋሪዎች እንዳሉባት ይገመታል፡፡ ገረሁ ሰናይ 
ከኤርትራ ድንበር በሰሜን 43 ኪ.ሜ በምስራቅ ደግሞ 23 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ትገኛለች … 
አይ ኤስ ከሰዋቸው ንፁሀን ኢትዮጵያውያን መካከል ከኢትዮ-ኤርትራ ድንበር በቅርብ እርቀት በምትገኘ በገረሁ 
ሰናይ ከተማ ተወልዶ ያደገው ተስፎም ታረቀኝ ሐጎስ አንዱ ነው ፡፡ አሁን በእርጅና የዕድሜ ዘመናቸው ላይ 
የሚገኙት ወ/ሮ ፀጋ ገብረ መድህን ከወለዷቸው አምስት ልጆች መካከል የ20 ዓመቱ ወጣት ተስፎም ታረቀኝ አንዱ 
ነበር ፡፡ 
አብሮ አደግ ጎደኛው ወጣት ፊልሞን ገብረሰናይ እንደነገርን ከሦስት ዓመት በፊት በሶማሊያ ወደብ ከተማ በቦሳሶ 
አድርገው ባህር ተሻግረው የመን ከደረሱ በኋላ ወደ ሳውዲ አረቢያ ቢገቡም ፊሊሞን ወዲያው ተይዞ ተመለሰ፡፡ 
ተስፎም ግን ሦስት ዓመት ከቆየ በኋላ ነበር ሕጋዊ የጉዞ ሰነድና የመኖርያ ፈቃድ ስለሌለው ተይዞ ወደ ሀገር 
የተመለሰው፡፡ ይሁን እንጂ ወደ ሀገሩ ተመልሶ ከሁለት ሳምንት በላይ በሀገሩ መሬት፣ ከቤተሰቦቹ ጋር አልቆየም፡፡ 
በሱዳንና በሊቢያ ተሻግሮ ወደ እውሮፓ የመግባት ህልም ይዞ ከሀገሩ ቢወጣም በሜድትራኒያን የባህር ዳርቻ ነበር 
በአይ.ኤስ የተሰዋው፡፡ 



9. አቶ ዳንኤል ሃዱሽ - ኢንቲጮ (ትግራይ) 
ስም ዳንኤል ሃዱሽ የተቀባይ ቤተሰብ ስም ጌታቸው ሃድሽ (ወንድም) 
መኖሪያ ኢንቲጮ (ትግራይ) የባንክ ሂሳብ ቁጥር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 

አኒቲጮ ቅርንጫፍ  
የባንክ ሂሳብ ቁጥር 

Z 21 S 010007346 
ሰልክ ቁ አቶ ጌታቸው +251917872705 

መምህር ዘመድኩን +251911608054 
ምንጭ ፩ መምህር ዘመድኩን +251911608054 
ምንጭ ፪ ሙዚት ብርሃኔ ፡Jossy  
ፎቶግራፍ 

 
ተጨማሪ 
መረጃ 

ዳንኤል ግን ምንም አባቱ ከአጠገቡ ባይኖሩም ከ1ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል በዚሁ ባደገባት ኢንቲጮ በእናቱ አጋዥነት ተምሮ 

ባመጣው ከፍተኛ ነጥብ ወደ ጅማ ዩኒቨርስቲ በማምራት 4 ዓመት ሙሉ በትጋት ትምህርቱን በመከታተል በ2006 ዓም 

በኮምፒዩተር ሳይንስ ተመርቆ ትምህርቱን አጠናቅቋል ። 

ዳንኤል ተመርቆ ሥራ ያለማግኘቱ ቢያስከፋውም እሱ ግን እንዲሁ ዝም ብሎም አልተቀመጠም ። መሆኒ ከተማ የምትገኘው 

እህቱ ዘንድም በመሄድ የእህቱ ባል እንዲያው ከፍ ወዳለ ሥራ እስክትሸጋገር ፎቶ ቤትም ቢሆን ልክፈትልህ ብሎትም እንደነበር 

ወንድሙ ጌታቸው ይናገራል ። 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=817298285005666&id=635941573141339


10. መንግስቱ ጋሼ -ምስራቅ ወለጋ ዞን ዋዮ ጡቃ ወረዳ (ኦሮሚያ) 
ስም መንግስቱ ጋሼ የተቀባይ ቤተሰብ ስም  

መኖሪያ ምስራቅ ወለጋ ዞን ዋዮ ጡቃ 
ወረዳ (ኦሮሚያ) 

የባንክ ሂሳብ ቁጥር  

ሰልክ ቁ መምህር ዘመድኩን +251911608054 

ምንጭ ፩ Jossy in z house show's post. 

ምንጭ ፪ መምህር ዘመድኩን +251911608054 
ፎቶግራፍ 

 
ተጨማሪ 
መረጃ 

በምስራቅ ወለጋ ዞን ዋዮ ጡቃ ወረዳ ውስጥ የምትገኘው ጋራ ሆዳ ቀበሌ- ከአዲስ አበባ 331 ኪ.ሜ ተጉዘው ነቀምት 
ለመድረስ ጥቂት ኪሎ ሜትሮች ሲቀር ትገኛለች፡፡ ከእዚህች ቀበሌ ወጣ ብላ በምትገኝ አነስተኛ የገጠር መንደር ውስጥ ነው 

ሰማዕቱ መንግስቱ ጋሼ የተወለደው፡፡ የ60 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋ የሆኑት ወ/ሮ አለሚቱ ከወለዷቸው 12 ልጆች መካከል 

የቤተሰቡ 6ተኛ ልጅ የነበረው መንግስቱ ጋሼ ከሌሎች ንጹሃን ኢትዮጵያን ጋር ሰማዕት ሆኖ በሊቢያ በረሀ ቀርቷል... 
በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፤በምስራቅ ወለጋ ዞን ዋዮ ጡቃ ወረዳ ውስጥ የምትገኘው ጋራ ሆዳ ቀበሌ- ከአዲስ አበባ 

331 ኪ.ሜ ተጉዘው ነቀምት ለመድረስ ጥቂት ኪሎ ሜትሮች ሲቀር ትገኛለች፡፡ ከእዚህች ቀበሌ ወጣ ብላ በምትገኝ አነስተኛ 
የገጠር መንደር ውስጥ ነው ሰማዕቱ መንግስቱ ጋሼ የተወለደው ፡፡ የ60 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋ የሆኑት ወ/ሮ አለሚቱ 

ከወለዷቸው 12 ልጆች መካከል የቤተሰቡ 6ተኛ ልጅ የነበረው መንግስቱ ጋሼ ከሌሎች ንጹሃን ኢትዮጵያን ጋር ሰማዕት ሆኖ 
በሊቢያ በረሀ ቀርቷል ፡፡ 

መንግስቱ ገና የ3 ዓመት ህጻን እያለ ነበር በ1983 ዓ.ም ወላጅ አባቱ በድንገት ከእዚህ ዓለም በሞት የተለዪት ፡፡… በወቅቱ 
ቤተሰቡ በአባወራው ሞት ምክንያት ከፍተኛ ችግር ውስጥ በመውደቁ መንግስቱ ጉልበቱ ሳይጠነክር … አቅም ሳያደረጅ ገና የ7 

ዓመት ጨቅላ እያለ በዓመት ብር 70 (ሰባ ብር) ብቻ እየተከፈለው በአከባቢው ሻል ያለ ኑሮ ለነበራቸው ገበሬዎች በከብት 
እረኝነት ተቀጠረ፡፡ ከከብት እረኝነቱ በተጨማሪ በጊዜው አቅሙ የሚችለውን የእርሻ ስራ መስራትም ግዴታው ነበር ፡፡ 

ለ3 ዓመት ያህል በከብት እረኝነት ከሰራ በኋላ ዕድሜው 10 ዓመት ሲሞላው እራሱን ለመቻል እንዲሁም እናቱን ለመርዳት 
ሲል ዶሮ ማርባት ጀመረ ፡፡ያረባቸውን ዶሮዎችና እንቁላሎች ከትውልድ መንደሩ አቅራቢያ ካለው አርብ ገበያ እየሸጠ ከወጪ 

የሚተርፈውን አነስተኛ ገንዘብ እያጠራቀመ በግ…በሬ…ላም ማርባት ስራው ሆነ ፡፡ ዕድሜውም ጨመረ ፡፡ ግን በችግር 

እየዳከሩ …መከራ እያዩ ያለ አባት የሚያሳድጉት እናቱን ለመርዳትና የተሻለ ነገር ለማግኘት አስቦ ከ3 ዓመት በፊት ወደ ሱዳን 
አመራ ፡፡ በሱዳን ቆይታውም ግንበኝነት እየሰራ …ከሰል እየሸጠ ካጠራቀመው ገንዘብ ውስጥ ሰባት ሺህ ብር በመላክ ወላጅ 

እናቱ ወ/ሮ አለሚቱ አነስተኛ የቆርቆሮ ቤት እንዲሰሩ አደረገ ፡፡  
ከልጅነቱ ጀምሮ መንግስቱ ድሃ እናቱን ለመርዳት ህልሙ ትልቅ…ተስፋውም ሩቅ ነበር፡፡ ሱዳን በስደት ላይ እያለ 
ባጠራቀመው ገንዘብ ወደ ሀገሩ ተመልሶ ለእርሻ የሚሆን አነስተኛ መሬት በመግዛት ወላጅ እናቱ አጠገብ ሆኖ ደካማ እናቱን 
መርዳት ነበር ሃሳቡ ፡፡ ግን በመሃል ላይ ከትውልድ መንደሩ አብሮት የተሰደደውና ቀደም ብሎ ወደ ሊቢያ የተጓዘው ጓደኛው 
ከሊቢያ ወደ ጀርመን መግባቱን ይነግረዋል ፡፡ ሁሌም የተሻለ ነገር ነው ብሎ ያመነበትን የሚያደርገው መንግስቱ ጓደኛው 
ጀርመን መግባቱን ሲነግረው እርሱም ወደ ሀገር የመመለስ ሃሳቡን ሰርዞ ጓደኛው በተጓዘበት መንገድ ተጉዞ ጀርመን ለመድረስ 

ወደ ሊቢያ ያመራል ፡፡ ግን ካሰበው ሳይደርስ አይ.ኤስ በተባለው ፅንፈኛ ቡድን እጅ ወደቀና በሰው ሀገር …በሰው መሬት 
መስዋዕት ሆነ፡፡ 

https://www.facebook.com/JossyInZHouseShow
https://www.facebook.com/JossyInZHouseShow/posts/986245761420730


11. እንዳልክ ሃጎስ አየለ - ጎንደር 
ስም እንዳልክ ሃጎስ የተቀባይ ቤተሰብ ስም ማትያስ ሐጎስ አየለ (ወንደም) 
መኖሪያ ጎንደር የባንክ ሂሳብ ቁጥር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ  

ትክልድንጋይ ቅርንጫፍ 
የባንክ ሒሳብ ቁጥር 
833501000418 ነው ። 

ሰልክ ቁ አቶ ማትያስ +251934527249 
ምንጭ ፩ Fastመረጃ.com 
ምንጭ ፪ መምህር ዘመድኩን +251911608054 
ፎቶግራፍ 

 
ተጨማሪ 
መረጃ 

ጎንደር Endalk Hagos from Gonder 

 
 

 

  



 

12.  አቶ ሃበን ንጉስ  - ኤርትራ 
ስም ሃበን ንጉስ የተቀባይ ቤተሰብ ስም  
መኖሪያ ኤርትራ የባንክ ሂሳብ ቁጥር  
ሰልክ ቁ +2917137444 
ምንጭ ፩ አባ ሃይለ ግዮርጊስ ምንጮች 
ምንጭ ፪ የኢንተርኔት ምንጮች 
ፎቶግራፍ 

 
ተጨማሪ 
መረጃ 

 

 

  



13. አቶ ተስፋይ ኪዳነ - ኤርትራ 
ስም ተስፋይ ኪዳነ የተቀባይ ቤተሰብ ስም  
መኖሪያ ኤርትራ የባንክ ሂሳብ ቁጥር  
ሰልክ ቁ +2917450405 
ምንጭ ፩ አባ ሃይለ ግዮርጊስ ምንጮች 
ምንጭ ፪ የኢንተርኔት ምንጮች 
ፎቶግራፍ 

 
ተጨማሪ 
መረጃ 

 

 

 

  



14.  ኤፍሬም - ኤርትራ 
ስም ኤፍሬም የተቀባይ ቤተሰብ ስም ወ/ሮ ክብርቲ 
መኖሪያ ኤርትራ የባንክ ሂሳብ ቁጥር  
ሰልክ ቁ ወ/ሮ ክብርቲ +2917464700 
ምንጭ ፩ አባ ሃይለ ግዮርጊስ ምንጮች 
ምንጭ ፪ የኢንተርኔት ምንጮች 
ፎቶግራፍ 

 
ተጨማሪ 
መረጃ 

 

  



15.  አማኑኤል ታደሰ (አማን) - ኤርትራ 
ስም አማኑኤል የተቀባይ ቤተሰብ ስም አቶ ታደሰ ተክለዓብ (አባት) 

ወ/ሮ ትበርህ ወ/ሚክኤል (እናት) 
መኖሪያ ኤርትራ የባንክ ሂሳብ ቁጥር  
ሰልክ ቁ ወ/ሮ ትበርህ +2917143029 
ምንጭ ፩ አባ ሃይለ ግዮርጊስ ምንጮች 
ምንጭ ፪ የኢንተርኔት ምንጮች 
ፎቶግራፍ 

 

 
ተጨማሪ 
መረጃ 

 

 



 

 

Sources 

 http://www.zehabesha.com/amharic/archives/41074#sthash.N403BMGQ.dpuf  

 http://mereja.com/forum/viewtopic.php?t=96094&p=570626  

 http://eastafro.com/2015/05/10/kidane-i-saw-isis-kill-my-older-brother/  

 

 

 

 

 

http://www.zehabesha.com/amharic/archives/41074#sthash.N403BMGQ.dpuf
http://mereja.com/forum/viewtopic.php?t=96094&p=570626
http://eastafro.com/2015/05/10/kidane-i-saw-isis-kill-my-older-brother/


 


