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መልሲ- ንክቡር ኣይተ ሃ/ሚካኤል ወልዳይ 

 

ብሓየሎም 10-20-15 

 

ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ዝተባህሉ በዓል ሃፍቲ ብዛዕባ ሆስፒታል 

ዓድዋ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕተት ዝፈልጥዎ ይኹን ወይ ዝሰምዖ ብዘየገድስ ብዛዕባ 

ሆስፒታል ዓድዋ ብዙሓት ፀገማት ጎልጊሎም ብምውፃእ ህዝቢ ክፈልጦ ምግባሮም 

ዝፍለጥ እዩ፡፡ ነዚ ስዒቡ ፀሓፊ እዚ ፅሑፍ ርኢቶኦም ኣብ ጭቡጥ ሓቂ 

ዝተመስረተ ክኾን ምናልባት ድማ ካብ ጠቐነ ነፃ ኮይኖም ሚዛኑ ዝሓለወ ርኢቶ 

ክህቡ ከምዝግባእ ጭብጢታት ብምቕራብ ህዝቢ ትኽክለኛ መረዳአታ ክትሕዝ 

ብምሕሳብ ርኢቶ ምፅሓፎም ዝፍለጥ እዩ፡፡ ነዚ ብሓየሎም ዝተፅሓፈ ርኢቶ 

መበገሲ ጌሮም ዝተኸበሩ ኣይተ ሃ/ሚካኤል ወልዳይ (መንኣሰይ እንድሕር ኮይኑ 

ድማ መንእሰይ ሃ/ሚካኤል) ነቲ ሓየሎም ዝሃቦ መረዳእታ  ዝተጋገዮ እንተሊኡ 

ሃናፂ ብዝኾነ መንገዲ ርኢቶ ኣብ ክንዲ ምቕራብ ተራ ፀርፊን ክብሪ ሰብ ዝነክእን 

ቃላት ብምጥቃም ሪኢቶ ሂቦም ኣለው፡፡ እቲ ፀርፊ ይፅነሐልና እሞ ናብቲ ቁም 

ነገር ንእቶ፡፡ 

 

ኣብዚ ሕዚ እዋን ሳላ ቃልሲ ኣሕዋትናን መስዋእቲ ኣያታትናን ዝመሰለና ሓሳብ 

ብነፃነት ብዝመሰለና ሚዲያ!ስነ ቃል! ሰለማዊ ሰልፊ ክንገልፅ ስለዝበቓዕና ሰለስቴና 

ኣካላት ዘመሳስለና ጉዳይ እዩ፡፡ብኻልእ መዳይ ድማ ሰለስቴና ኣካላት ሓደ 

ዝገብረና ን ሆሰፒታል ዓድዋ ዝምልከተና ምዃናን እቲ ዝውሃብ ግልጋሎት 

ክመሓየሽ ድልየት ስለዘለና ኣብ ዕላማ ኣፈላላይ የብልናን ይመስለኒ፡፡ንሰለስቴና 

ዘፈላሊየና (ኣይተ ዳዊት !ኣይተ ሃ/ሚካኤልን ሓየሎምን) ግና ሚዛኑ ዘይሓለወ 

ርኢቶን ንማንም ዘይጠቅም ኣፀያፊ ቃላት ምጥቃምን ዝተፈለየ ረብሓ ክትረክብ 

ብምሕሳብ ዝተውሃበ ሪኢቶን ጥራሕ እዩ፡፡ 



ስለዚ ህዝብና ክፈልጦን ትኽክለኛ መረዳእታ ክረክብን ስለዝግባእ ነቶም ድሑራት 

ኣተሓሳስባታት ንምቅላስ እግሪ እግሪ ምስዓብ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን፡፡ ፈለማ ፀሓፊ 

እዚ ፅሑፍ ንሆሰፒታል ዓድዋ ብቐረባ ዝፈልጥን ዘለውዋ ፀገማት ንምፍታሕ ምስ 

ተወለድቲ ዓድዋን ህዝቢ ዓድዋን ብሓባር ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ኣካል ምዃኑ ግልፂ 

ይኹን፡፡ስለዚ ጥር እትብል ናይ ሓበሬታ ምዝናፍ ኣይገጥመንን፡፡እታ ዘላ ጥረ ሓቂ 

እየ ዘቕርብ፡፡ ብርግፅ እቲ ኣብዛ ሆስፒታል ግልጋሎት ዝረክብ ዘሎ ህዝቢ ብዛዕባ 

ሆስፒታል ዓድዋ ሓዱሽ መረዳእታ ዘድልዮ ኣይኮነን፡፡ እንታይ ደኣ እቲ ርሕቕ 

ኢሉ ዝነብርን ፈታዊ ህዝቢ ዓድዋን ዝኾኑ ተወለድቲ ዓድዋ ዘይኮነ ምስሊ 

ንከይትሕዙ ብምሕሳብ እየ እዚ መልሲ ዝህብ ዘለኹ፤፤ 

  

ዝተኸበሩ ኣይተ ሃ/ሚካኤል ወልዳይ ዘቕረብዎ ሓሳብ ምስ ናይ ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር 

እንዳጣቐስኩ ምሳይ ዘለዎም ኣፈላላይ ኮነ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ሓቂ ሚዛኑ 

ሓሊዩ ክቐርብ ክሙክር እየ፡፡ 

 

1. ዓራት ዝምልከት  

ብ2ቲኦም ወገናት ዝተወሃበ ርኢቶ ቃል ብቓል ምቕማጥ ሓቂ ንከይንስሕት 

ስለዝሕግዝ እንዳጣቐስኩ ክኸድ፡፡ ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ኣብ ቃል መሕትቶም ከምዚ 

ይብሉ፡፡ "ህዝቢ መደቀሲ ስኢኑ ኣብ መሬት ይድቅስ" ኣሎ ኢሎም ፡፡ኣይተ 

ሃ/ሚካኤል ድማ ኣብ መሬት ዝድቅስ ከመዘይረኣዩ ኮይኑ ግን ዳዊት ከምኡ 

ኣይበለን ይብሉ፡፡ እንታይ ድኣ እንትብሃሉ ኣይተ ዳዊት ኣብ ዘረበኡ "ሓደ ክፍሊ 

ክሳብ 8 ሰባት ይድቅሱ እዩ ዝበለ" ይብሉ፡፡ኣብዚ ካሊእ ርኢቶ የብለይን ዝተኸበሩ 

ውሃቢ ሪኢቶ ናይ ምስማዕ ፀገም እንድሕር ዘይሃሊይዎም ደጊሞም ነቲ ቃል 

መሕተት የዳምፁ፡፡ ንሶም ግና ብተግባር ዝረኤይዎ እንትምስክሩ 6ን 8ን ዓራት 

ኣብ ሓደ ክፍሊ ምህላው ኣብዚ ድማ ተሓዋዊሶም (ተባዕታይ! ህፃን !ኣንስታይ!) 

ይድቅሱ ይብሉ፡፡ እቲ ሓደ ሓቂ ዘቐመጥዎ እንታይ እዩ 6ን 8ን ዓራት ኣብ ሓደ 

ክፍሊ ኣሎ ዝበልዎ ትኽክል እዩ፡፡ ምናልባት ክንደይ ክድቅስ እዩ እቲ ናቶም 

ትፅቢት ወይ ስታንዳርድ ተሊይዎም እንተዘቕርቡ ንምምሕያሽ ይጠቅም፡፡ኮይኑ 

ግና ኣብቲ ሆሰፒታል ዘሎ እቲ ነባር ይኹን ሓድሽ ህንፃ ሓደ ክፍሊ ካብ 8-10 

ዓራት ናይ ምትሓዝ ዓቕሚ ዘለዎ እንትኾን ሆሰፒታል ዓይደር እቲ ዝነኣሰ 6 



ዓራት እንትሕዝ ሆሰፒታል መቐለ (ዓዲግራት) እሰካብ 30- 40 ዓራት ዝሕዝ ክፍሊ 

ኣለዎም፡፡ስለዚ ካብ 6-8 (10) ዓራት ምህላው እዚ ዝበሃል ጌጋ የብሉን በሃሊ እየ፡፡ 

ብካሊእ መዳይ ተሓዋዊሶም ይድቅሱ ዝበልዎ መሰረታዊ ጌጋ ክንነግሮም ፡፡ናይ 

ህፃናት ዋርድ ዓርሱ ዘኸኣለ እንትኾን ሜዲካልን ሰርጂካልን እውን ብተመሳሳሊ 

ዓርሱ ዘኸኣለ ዋርድ ኣለዎ፡፡ኣብ ነብሲ ወከፍ እዘን ዋርድታት ናይ ደቂ ተባዕትዮን 

ኣንስተዮን ዝተፈላለየ እምበር ተሓዋዊሱ ዝድቅስ የለን፡፡ ስለዚ ኣይተ ዳዊት  

ሕሙም ኣብ መሬት ይድቅስ ይብሉ ፣ ንሶም ድማ ውስኽ ኣቢሎም ናይ 

መለዓዓልቲ ወይ ጠየቕቲ ፎቶ ኣልዒሎም ተሓዋዊሶምን ተጨናኒቆምን ይድቅሱ 

ይብሉ፡፡ብዘመቻ ዝመፀ ጠቐነ ዝበሃል እዚ እዩ፡፡ብምጥቕላል ሆሰፒታል ዓድዋ 

ሕፅረት ዓራት ከምዘይብሉ ሕዚ እውን ደጊመ ከረጋግፀሎም ይፈቱ፡፡ምናልባት 

ቅንዕና እንተዝህሉ እቲ ዘልዓልዎ ፎቶ ብዙሓት መለዓዓልቲ ወይ ጠየቕቲ ብሓደ 

ግዜ ስለዝጥይቑ ምጭንናቕ ይፍጠር ስለዘሎ ኩሉ ሕብረተሰብ ብመሰረት ሕጊ እታ 

ሆስፒታል ክጥቀምን ቁፅሩ ክቕንስን ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ሕሙም ዓራት ኮፍ 

ከይብልን እንተዝመኽሩ ነጥዐመሎም  

 

2. ላውንደሪ ዝምልከት 

ኣይተ ዳዊት ኮነ ኣይተ ሃ/ሚካኤል ዝሃብክምዎ ርኢቶ ተመሳሳሊ እዩ፡፡ናይ 

ክልቲኹም ርኢቶ መበገሲኡ ናይ ባዕልኹም ውሽጣዊ ፀገም ክኸውን ይኽእል ፡፡ግን 

ጥሉል ሓበሬታ ካብዘይ ምትሓዝ ዝብገስ ታህዋኽ ፣ደጊመ እንትፅሕፎ ታህዋኽ 

ዝተመልኦ ዘይሃናፂ ምዃኑ ሕዚ እውን ብጭቡጥ ሓቂ ክረትዐኩም እሞ ሕሊናኹም 

ፀፂትዎ ይቅርታ ትብሉ ትኾኑ ኢለ ይግምት፡፡ 

 

ፈለማ ኣይተ ዳዊት ላውንደሪ ዘይብሉ ሆስፒታል እዩ፡፡ብኢድ እዮም ዝሓፅቡ 

ዝብል ርኢቶ ምሃቦም ንውሕ ዝበለ እዋን ካብቲ ከባቢ ርሒቆም ዝለዝነበሩ 

ዝሰምዕዎ ፀገም ክኸውን ስለዝኽእል ከም ዓብይ ስሐተት ጌረ ኣይሪኦን፡፡ካብ ናቶም 

ዝገደደ ካብ መፀ ግና ብግልፂ ጌረ ክነግረኩም፡፡ ቃልኩም ንዘይምብልሻው ግን 

ኣቐዲመ ንስኹም ዝበልኩምዎ ቃል ብቃል ከቐምጥ፡፡ 

 "ኣብቲ ዝሓለፈ ክልተ ሰለስተ ወርሒ ላውንደሪ ዝምልከት ክልተ ለውጢታት 

ነይሮም፡፡ ሓደ እቲ ንነዊሕ እዋን ተበላሽዩ ዝነበረ ተዓሪዩ ዋላ እናተቆራረፀ 



እንተኾነ ግልጋሎት ክህብ ጀሚሩ ካልእ ብሓገዝ ዘተረኸባ ክልተ ላውንደሪ ናብቲ 

ሆሰፒታል ኣትየን ኣለዋ፡፡ኮይኑ ግና ተኸዲነን እየን ተቐሚጠን ዘለዋ ይብሉ" 

፡፡ ካብዚ ዝብገስ እውን ብኢደን ዝሓፅባ ሰራሕተኛታት ረኺበ ይብሉ፡፡ እቲ 

ጭቡጥ ሓቂ ብሓየሎም ዝቐረበ ዶ ወይስ ብኣይተ ሃ/ሚካኤል ስዒቡ ብዝቐርብ 

መረዳአታ ክንሙግቶም እሞ እቲ ህዘቢ ነቲ ሓቂ ይረዳአዮ ንብል፡፡ 

 

ሀ. እተን ክልተ ዝኣረጋ ተፀጊነን ጥቐሚ ክህባ ጀሚረን ዝበልዎ ከም ኣይተ 

ሃ/ሚካኤል ድኣ ከይኮን እምበር ፃዕዳ ሓሶት እዩ፡፡ እተን ክልተ ላውንደሪ ምንም 

ክፅገና ዘይኽእላን ክጓሓፋ ከምዝግባእን ቅድም ክብል ዝተፈለጠ እዩ ነይሩ፡፡ዝኾነ 

በዓል ሞያ እየ ዝብል ክፅግነን ከምዘይኽእል ስለዝተረጋገፀ፡፡በዚ መሰረት 

ንክጓኸሓፋ ተነቒለን ኣብቲ ግቢ ውሽጢ ተኣልየን ይርከባ፡፡ ብዙሕ እውን 

ከይረሓቐካ ኣብ ድሕሪ እቲ መዋልዳን ዘሎ ክፍቲ ቦታ ይርከባ፡፡ስለዚ ተፀጊነን 

ዝብል ፍፁም ፍፁም ፍፁም ሕሶት እዩ፡፡ ከምዚ ዝበለ ጌጋ ምቐራብ ምናልባት ነታ 

ፈታዊት ሆሰፒታል ዓደዋ ዝኾነት ሲ/ር ላውራ ቅሬታ ከሕድረላ ዝኽእል ይመስለኒ  

ስለምንታይ ባዕላ ነተን ላዉንደሪ ክትከላ ስለዝገበረት፡፡ ስለዚ ድማ ጥንቃቐ ምግባር 

የድሊ በሃሊ እየ፡፡ሎሚ ብሲ/ር ለውራ ዝተዓደጋ ላውንደሪ ተተኺለን እየን 

ግልጋሎት ዝህባ ዘለዋ፡፡ እተን ክልተ ተኸዲነን ተቐሚጠን ዝበልወን ኣይተ 

ሃ/ማርያም ግና ሓቂ እዩ፡፡ሓየሎም እውን ብፎቶ ግራፍ ደጊፋ እንተቕርብ ሪዘርቭ 

ላውንደሪ ዘለዋ ንምዃኑ ከመላኽት እዩ ሞኪሩ፡፡ 

 

ሰለዚ እቲ ኣብተን ሰራሕተኛታት መዕረፊ ዘለዋ ላውንደሪ ተጠባባቒ እምበር ካሊእ 

ኦይኮነን፡፡ነዚ እዉን እዩ ሓየሎም ተጠባባቒ ላዉንደሪ ዘለዋ ብሕታዊት ሆስፒታል 

ዝበለ፡፡ እቲ ሓቂ ክሪኢ ዘይደልን ተሓቢኡ ከም ሌባ ፎቶ ምስኣል ዝለመደ ሰብ 

ግና ንእሽተይ ንጎኒ ኢሉ እንተዝርኢ ነቲ ሓቂ ንተዓዘበ ወይ ድማ እንተዝሓትት 

ብፍላይ ነቶም ኣመሓደርቲ ፅቡቕ ምኾነ ነይሩ፡፡ ሓደ ሓቂ ግና ዘይከሓድ 

ኣሎ፡፡ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብተደጋጋሚ ምቁርራፃት የጋጥም ምህላው ኩላትና 

ንፈልጦ ኢና፡፡ ኣብቲ ሆሰፒታል ዘሎ ጀነሬተር ድማ ነዘን ላውንደሪ ናይ ምልዓል 

ዓቕሚ የብላን፡፡ስለዚ እተን ውፍያት ሰራሕተኛታት ላውንደሪ ናይ ህዝቢ ግልጋሎት 

ከየቛርፅ ብምሕሳብ ንባዕለን መስዋእቲ እንዳኾና ብኢደን ዝሓፅባሉ ጊዜ ከምዘሎ 



ፍሉጥ እዩ፡፡ እዚ ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ላውንደሪ ዘይኮነስ ምቁርራፅ ሓይሊ ምዃኑ 

ምርዳእ የድሊ፡፡ እተን ብኢደን ዝሓፅባ ድማ ምስጋና ይግበአን፡፡ ስለዚ ሕፅረት 

ላዉንደሪ ቅደሚ ሒደት ዓመታት ደኣ ነበረ እምበር ሎምስ ከምኡ ዝበሃል ነበራያ 

ነበረ እዩ፤፤ 

 

ብድማር ሓየሎም ቅድም ክብል ዘቐመጦ ነቲ ኣብ መሬት ዘሎ ጭቡጥ ሓቂ 

ብዝግባእ ተረዲኡ ምዃኑን ሕዚ እውን ናይ ላውንደሪ ፀገም ከምዘየለ ክነረጋግፅ 

ንፈቱ፡፡ ዝኾነ ሰብ ነዛ ሪኢቶ ሒዞም ናብ ሆስፒታል እንተኸይዱ ድማ መን እዩ 

ጌገኛ ባዕሎም ክምስክሩ እዮም፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 እዚ ድማ መጠባበቒ እዩ  አየ  ዝበልኩ፡ ፡  ሎሚ 

ኣይትከል  ፅባሕ ኣይትከል  ኣብ ዝፀገመ 

ጥራሕ ይትከል  

እዚ እዩ እቲ ኣብ ጠቕሚ ዝወዓለ ሓዱሽ 
ላዉንደሪ፡ ፡ ከመይ እዩ ተሓቢእዎም፡ ፡  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ጀነሬተር ዝምልከት 

ሓየሎም ኮነ ኣይተ ሃ/ሚካኤል ጀነሬተር ምህላው ኣፈላላይ የብሎም፡፡ ኣይተ ዳዊት 

ምናልባት ስለዘይረእይዎ ጀነሬተር ዘይብሉ ምባሎም ዝተጋገዩ ይመስለኒ፡፡ ኣብ 

ክልቲና ዘሎ ኣፈላላይ ንፁር እዩ፡፡ ሆሰፒታል ዓድዋ ጀነሬተር ዘለዋ እንትኾን 

ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ስለዘገልገለት ተደጋጋሚ ትበላሾ እያ እንተተብሃለ ምንም 

ጌጋ የብሉን፡፡ እቲ ጌጋ ግን ኣጋኒንኻ ምቐራብ እዩ፡፡ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 6 

ኣዋርሕ ምንም ዓይነት ብልሽት ዘየጋጠማ እንዳሃለወ ከምዝተበላሸወት ጌርካ 

ምቕራብ ጌጋ እዩ፡፡ ጀነሬተር ድማ ንብረት እያ ሞ ብዙሕ ግልጋሎት ብዘሃበት 

ቑፅሪ ምብልሻዋ ዘይተርፍ እዩ፡፡ ስለዚ ትበላሸ፣ ትፅገን፣ ትበላሸ፣ ትፅገን፣ ዑደት እዮ 

ሞ ምንም ክግበር ኣይኽእልን፡፡ 

 

4. ፅሬት ሆሰፒታል ዝምልከት  

ብግርፅ ሰለስቲና ኣብ ጉዳይ ፅሬት ኣፈላላይ የብልናን፡፡ ካባኹም ንላዕሊ ጉደለት 

ፅሬት ከምዘሎን ብቐፃልነት ክመሓየሽ ከምዘለዎን ንረዳዳአ ኢና፡፡ ኣብ ሃገርና 

ዝርከባ ሆሰፒታላት ኩለን ንተገልገልቲ ዘይምችዋት እየን፡፡ ካብዚ ዝብገስ ዕግበት 

የለን፡፡ ነዚ ንምፍታሕ ድማ ብብርኪ ሃገር ብምክትል ጠቕላይ ሚኒስተር ዝምራሕ 

 

ዝተጎ ሓፈ ላዉንደሪ፡ ፡  

ከመይ እዩ  ተሓቢእዎም 



ሃገራዊ ምንቕናቕ ተፈጢሩ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተሳተፎ ዓሪፈዎ ንክፍታሕ ፃዕሪ 

ይግበር ኣሎ እዩ፡፡ 

 

ብርግፅ ከምቲ ኣይተ ሃ/ሚካኤል ዝበልዎ ሆስፒታል ዓድዋ ርእሶም ኣዚሩ 

ከውድቖም ዝበለ ጨና ዋላ ኣይሃልዎ ምግናንን ስለዝኾነ ናይ ፅሬት ጉደለት ግና 

ከም ሃገሩ ኣለዎ፡፡ ነዚ ንምፍታሕ ድማ ህዘቢ ዓደዋ፣ ተወለድቲ ዓደዋ ፣ኣመራርሓን 

ሰራሕተኛን ሆስፒታል ዓድዋ ሰፊሕ ፃዕሪ እንዳገበሩ እዮም ዝርከቡ፡፡ ስለዚ ምግናን 

ዘይኮነስ ሚዛኑ ዝሓለወ እዩ ክኾን ይግባእ፡፡ 

 

5. ዝጎደለ ናውቲ ዝምልከት 

 ኩላትና ከምንፈልጦ ኣብ ድኽነት እንነብር ህዝቢ ምዃና ግልፂ እዩ፡፡ ኩለን 

ትካላትና ድማ ሙሉእ ናውቲ ሕክምና ኣለወን ማለት ኣይኮነን፡፡ ኣይተ ሃ/ሚካኤል 

ግና ዓብይ ክፍተት ከምዘለዎ ንምምሳል ሆስፒታል ዓድዋ ንተወለድቲ ዓዲ 

ንከማለኣሎም ዝሓተትሉ ናይ ድጋፍ ደብዳቤ ኣደጊፎም እቲ ሆስፒታል ኣብ ፀገም 

ምህላው ሓቢሮም ኣለው፡፡ ምናልባት ነቲ ሆስፒታል ዘይምስሉ ንምሃብ ንምንታይ 

ከምዝሽኩሉ ዘለዉ ወይ ከምዝተሃወኹ ኣይተረደአንን፡፡ 

 

እቲ ሓቂ ግና ክንነግሮም ሰብ ሞያ ጥዕና እዉን ስለዝኾና እቲ ብሆሰፒታል ዓድዋ 

ዝተሓተተ ንብረት ኣብቲ ሆስፒታል የለን ማለት ኣይኮነን፡፡ብዘይ ምንም ስኸፍታ 

ክንነግሮም፡፡ ኣብ ሆስፒታል ዓድዋ ኩሎም ዓይነታት ናውቲ ኣሎ እዩ፡፡ 

ኣልትራሳዉንድ ይትርፍ ኣብ ሆስፒታል ዓድዋ መባእታዊ ሆስታላትና እንከይተረፈ 

ምምላእ ዝተጀመረሉ ግዜ እዩ ሎሚ፡፡ ኣብ ሆስፒታል ዓድዋ ኣልትራሳዉንድ ልዕሊ 

3 ምህላወን ክንነግሮም እቶም ካልኦት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ሆስፒታል 

ኣለዉ እዮም፡፡ እቲ ሆስፒታል ግና ንምንታይ ተወሳኺ ንብረት ከምዝሓተተ ግልፂ 

ክንገብረልኩም እሞ እቲ ስሕተትኩም ክትእረሙ ክንገብር ስለዚ ንምንታይ ሓቲቱ 

እንተይልና  

ሀ. ናውቲ ሕክምና እንዳኣረገ ስለዝኸድ ምትካእ ኣገዳሲ ስለዝኾነ  

ለ. ብቑፅሪ ምብዛሕ ዘተኣማምን ናውቲ መሳርሒ ትረከብ፡፡ 

ሐ. ብካሊእ መዳይ ዝሐሸን ዘመናውን ዝበሃል ንምርካብ 



መ. እቲ ዝዓበየን ወሳኒን ግና ተሳትፎ ተወለድቲ ዓድዋ ንምርግጋፅ እምበር ጥርሑ 

ስለዝኾነ ከይመስሎም፡፡ 

 

 ምናልባት ከምኡ እንተመሲልዎም ድማ የዋህ እዮም ማለት እዩ፡፡እቲ ቁምነገር 

ግና እቶም ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ወገናትና ኣብቲ ሆስፒታል ተሳትፎ ክገብሩ ድሌት 

እንተርእዩ ወሰንቲ ዝኾና ናዉቲ ምሕታት ኣገዳሲ ስለዝኾነ እዩ፡፡ ስለዚ ዝተኸበሩ 

ኣይተ ሃ/ሚካኤል ንሶም ምናልባት ሓገዝ ክገብሩ ድሌትን ድልዉነትን  ኣለዎም 

ኢለ ኣይሓስብን  ምኸንቱም ናቶም ድሌት ጠቐነ ጥራሕ ስለዝኾነ እምበር ተበግሶ 

እንተሊኡ እተዉ ኢሎም ናይ ብሓቂ ድዩ ኣልትራሳዉንድ ዘየብሉ ኢሎም ይሕተቱ 

እሞ ዘየብሉ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ፀገም ክፈትሑ እንተዝፅዕሩ ይብል፡፡ 
 

እንትጠቓለል ኣብ ሆሰፒታል ዓደዋ ዘሎ መሰረታዊ ፀገም ንምፍታሕ መንግሰቲ 

ብዝለዓለ ወፃኢ ዘመናዊ ሆሰፒታል ንምስራሕ እንዳተሸባሸበ ምዃኑ፣ ናይ ሓይሊ 

ሰብ ኾነ ናውቲ ዋሕዲ ከምዘይብሉ ፣ስለዚ ድማ ግልጋሎት ንምሃብ ለይትን ቀተርን 

ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ህዝቢ ሆስፒታል ምዃኑ ምርዳእ የድሊ፡፡ ነዚ ህዝባዊ ትካል ድማ 

ዘለውዎ ፀገማት ተሓቢእኻ ብምእታው ስእሊ ብምስኣል ዘይኮነስ ናብቲ ዝምልከቶ 

ኣካል ቅርብ ኢልካ ብምዝርራብ ትክክለኛ መረዳአታ ሒዝካ እዩ ንህዝቢ 

ዝንገሮ፡፡ካብዚ ወፃኢ ግን ብመልክዕ ዘመቻ ዘይተጨበጠ ሓቂ ሒዝካን እንዳጋነንካን 

ምቕራብ ትርፉ ትዕዝቢቲ እዩ፡፡ ብርግፅ ኣነ ናይ ህዝቢን መንግስትን ሓሽከር 

ምዃነይ ዘገርም ኣይኮነን ስለምንታይ ናይ ዝኾነ መስፍናዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ 

ዉልቀ ሰብ ሓሽከር ካብ ምዃን ስለዝበልፅ፡፡ 

 

 

ሓደ ነገር ግና ክውሰከኩም  

1. ተወለድቲ ዓድዋ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ህዝበና ናይቲ ሆሰፒታል ፀገም 

ክፈትሑ ተግባር ዓቐዲሞም ይረባረቡ ኣለው፡፡ስለዚ ካብ ወረ ተግባር 

እንተዝቕድም እሞ ዓቕምኹም ዝፈቐዶ እንተሓጊዝኩም ፅቡቕ 

 



2. ክቡር ኣይተ ዳዊት ዓብይ በዓል ሃፍቲ እዮም፡፡ልምዓት ክመፅእ ህዝቢ 

ክጥቀም ዓብይ ፃዕሪ ዝገብሩ ዘለው እዮም፡፡እቶም ኣብ ሆሰፒታል ዘለው 

ፀገማት እንተነኣሰ እታ ጀነሬተር ወይ ላዉንደሪ ዋላኳ ፀገም እንተዘይኮነ 

ዕድግ ኣቢሎም ድጋፍ እንተዝገብሩ ድማ ኣይምተፀልአን፡፡ ሰለምንታይሲ 

ንሲ/ር ላውራን እቶም ተወለድቲ ዓድዋ ዝገብርዎ ዘለዉ ተሳትፎ ምርኣይ 

እኹል ስለዝኾነ፡፡ 

 

- ኣብ መወዳእታ ዝተጨበጠ ሓሶት ንበሎ ዘይተጨበጠ ሓቂ ኩሉ ሓደ እዩ፡፡ 

"ሓሶት" ንኩላትና ዝጠቅም ግና ተቐራሪብካ ምስራሕ እዮም ንቀራረብ ንዘራረብ 

መፍትሒ ክርከብ ንብል፡፡ ሰናይ ቅነ 

 


