
                ዜና እረፍት 

           

አቶ ቢተውልኝ ደባልቀው 

     1958 - 2012 

 
የአቶ ቢተውልኝ ደባልቀው አጭር የህይወት ታሪክ 

አቶ ቢተውልኝ ደባልቀው ከአባታቸው ፊታውራሪ ደባልቀው ተድላ እና ከእናታቸው ከወ/ሮ ካሳ ገ/ሚካኤል በፈረንጅ አቆጣጠር ህዳር 1958 ዓ ም በትግራይ ክልል ልዩ 

ስሙ ቆራሮ በሚባል በገራዕልታ ወረዳ ተወለዱ፡፡እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ እዛው ገረአልታ ወረዳ በሚገኘው ፅጌረዳ በተባለው ከተማ ከ1ኛ እስከ 3ተኛ ክፍል 

ከተማሩ በኋላ ወደ መቀሌ ከተማ በመሄድ ከ4ኛ እስከ 6ኛ ከፍል በመሰረተ ት/ቤት የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ተምረዋል፡፡ከዚያም እዛው መቀሌ ከተማ በሚገኘው 

የአፄ ዩሓንስ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት ከ7ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን አጠናቅቀዋል፡፡ ቀጥሎውም አዲስ አበባ በሚገኘው የኮተቤ መምህራን ማሰልጠኛ ት/ቤት አንድ አመት 

ከተማሩ በኋላ በቀድሞ በሶቬት ህብረት የትምህርት ዕድል ስላገኙ ሞስኮ ውስጥ በሚገኘው የፓትሪስ ሉሙምባ ዩኒቨርስቲ እ.ኤ.አ ከ 1978 እስከ 1984 ዓ ም 

በመከታተል በእርሻ ሳይንስ የማስተርስ ዲግሪ አግኝተዋል፡፡ ትምህርታቸውን ከጨረሱ በኋላ በደርግ ስርዓት ምክንያት ወደ አገርቤት መመለስ ስላልቻሉ በ1984 ዓም 

ወደ ሲያትል ዋሽንግተን አቀኑ፡፡  

አቶ ቢተውልኝ በ1985 ዓም የሕክምና እቃዎች አምራች የሆነውን Physio control የተባለውን ኩባንያ ተቀላቅለው ከተራ ኢንስፔክተር እስከ ሲንየር ኢንስፔክተርነት 

ደረጃ በማደግ በዚሁ ኩባንያ ከ 26 ዓመት በላይ ሰርተዋል፡፡አቶ ቢተውልኝ ደባልቀው ከወ/ሮ ኩሪባቸው ፋንታ ጋር ትዳር መስርተው ከ24 ዓመት በላይ በፍቅር የኖሩ 

ሲሆን ከሚወዱዋቸው ከልጃቸው ሐጐስ ደባልቀው  እና ከባለቤታቸው በፈረንጅ አቆጣጠር በመስከረም 9, 2012 በ53 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል፡፡  

አቶ ቢተውልኝ ሲያትል በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዘንድ በጣም ተወዳጅ በክፉም በደጉም ሰውን ለመርዳትና ለማስተባበር ከማንም በላይ ቀድመው የሚገኙ ነበሩ። 

በዚህም ምክንያት የአቶ ቢተውልኝ ከዚህ አለም በሞት መለየት ለቤተሰቦቻቸው እና ጓደኞቻቸው ብቻ ሳይሆን ባጠቃላይ በኮሚኒቲው ማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ ሃዘን 

ነው። 

የወንድማችን አቶ ቢተውልኝ ደባልቀው ቀብር ስነሰርዓት እና ፀሎተ ፍትሃት ቅዳሜ September 15, 2012 ስለሚፈጸም  የሐዘናችን 

ተከፋይ እንድትሆኑ እንጠይቃለን፡፡ 

 

 

 

 

ቤተሰቡን ለቅሶ ለመድረስ ትግራይ ኮሚኒቲ አጠገብ …..Langston Hughes Center 104 17th Ave S Seattle WA 98144 

የቀብሩ ስነስርዓት (Burial Services)የሚከናወንበት ፡ 

የቦታው ስም፡  Evergreen Washelli 

አድራሻ ፡ 11111 Aurora Avenue North, Seattle WA 98133 

ቀን፡  ቅዳሜ September 15, 2012 

ሰዓት፡  3:30pm-4:00pm 

 

ፍትሃተ ፀሎት የሚደረግበት  አድራሻ፡ 

611 20 Ave S Seattle, WA 98144 

ቀን ቅዳሜ September 15, 2012 

ሰዓት 12:30pm – 3:00pm 
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