Lycée Guebre-Mariam
Addis-Ababa Ethiopia

መጋቢት 17 ቀን 2005 ዓ.ም.
አዲስ አበባ

የገብረ ማርያም ት/ቤ
ቤት 65ኛ
ኛ ክብረ በዓል
ለክቡራትና ክቡራን የት/ቤቱ ማህበረሰብ
ለክቡራትና ክቡራን የቀድሞ የት/ቤቱ ተማሪዎች
መጋቢት 6 ቀን 1940 ዓ.ም. ወደ መቶ የሚሆኑ ተማሪዎች አሁን ካለው የት/ቤቱ ቅጥር ግቢ አጠገብ ባለው ሕንፃ ውስጥ በተከፈተው አዲስ
የገብረ ማርያም ት/ቤት ተመዝግበው ትምህርት ጀመሩ፡፡
በርካታ ኢትዮጵያዊያን፣ ፈረንሳዊያን እንዲሁም ከአርባ በላይ ከሚሆኑ የሌሎች አገራት ተወላጅ የሆኑ ጎልማሶች በዚህ ት/ቤት ሲማሩ፣ ትምህርት
ሲቀስሙ፣ በርካቶቹ ባካሎሪያቸውን ሲያገኙ እነሆ 65 ዓመት ሆነ፡፡ ጠንክሮ መስራትን፣ ጥራትን እንዲሁም አዲስ ነገር ማወቅን መሰረት ያደረገን
ትምህርት ቀስመው፤ በመቻቻልና በፍትህ መርሆዎች ታንፀው በመላው ዓለም ኑሯቸውን መስርተዋል፡፡
ዓመቱን ሙሉ (እ.ኤ.አ. 2013 ዓ.ም.) በተለያዩ ዝግጅቶች የምናከብረው ይህ ክብረ በዓል በኢትዮጵያና በፈረንሳይ መንግስታት ፍላጎት
የተመሰረተውን ት/ቤት ታሪክ የምንዘክርበት፣ ለዚህ አመርቂ ውጤት ጠንክረው የሰሩትን የምናመሰግንበት፣ የፈረንሳይ የትምህርት ሥርዓትን ጥራት
የምናስታውስበት፣ የቀድሞ ተማሪዎችን ስኬት፣ ትምህርትና ሞያ የምናጠናክርበት እንዲሁም የት/ቤቱንና የተማሪዎቹን የወደፊት እቅድ የምናወጣበት
አጋጣሚ ይሆናል፡፡
ከምስረታው ጊዜ ጀምሮ የፈረንሳይኛ ተናጋሪ ዲፕሎማቶቹን ልጆች በገብረ ማርያም ት/ቤት የሚያስተምረው የአፍሪካ ሕብረትም በዚሁ ዓመት 50ኛውን
ክብረ በዓል ያከብራል፡፡
አፍሪካን ከመላው ዓለም የሚያገናኘው የኢትዮጵያ አየር መንገድም በርካታ የቀድሞ ተማሪዎችን በአመራር ደረጃ ያሰማራ ሲሆን ሠራተኞቹም ልጆቻቸውን
በት/ቤት ያስተምራሉ፡፡
ከነዚህ ሁለት ተቋማት ጋር ያለን ግንኙነት በተዘዋዋሪም ቢሆን ለአገሪቷ ብልፅግና (የመጀመሪያው የአውሮፕላን አብራሪ በፈረንሳይ የተማረ መሆኑን
ጨምሮ) እንዲሁም አዲስ አበባ የአፍሪካ ዲፕሎማሲ መዲና ለማድረግ ት/ቤቱ የተጫወተውን እንዲሁም እየተጫወተ ያለውን ሚና ያስታውሰናል፡፡
ከፈረንሳይ ኤንባሲና ከቀድሞ የገብረ ማርያም ት/ቤት ተማሪዎች ማህበር ጋር በመተባበር ይህንን የ65ኛ ክብረ በዓል ለማክበር የሚከተለው ፕሮግራም
ታቅዷል፡• አርብ መጋቢት 27 ቀን 2005 ዓ.ም
ም. ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ
የተከበሩ የፈረንሳይ አምባሳደርና የኤም.ኤል.ኤፍ. ዋና ዳይሬክተር በተገኙበት፤ የአለም አቀፍ የፍራንኮፎኒ ድርጅትን በሚወክሉት በተከበሩ
አምባሳደር የሚመራ የቃል ፅሕፈት ውድድር አሸናፊዎች የሽልማት ፕሮግራም
• አርብ ሚያዚያ 4 ቀን 2005 ዓ.ም
ም.
የተለያዩ ዜግነት ባላቸው ተማሪዎች የተዘጋጀ የባህል ቀን
• ሐሙስ ግንቦት 8 ቀን 2005 ዓ.ም
ም. ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ
በሸራተን አዲስ የተዘጋጀ ምሽት
• ቅዳሜ መስከረም 5 ቀን 2006 ዓ.ም
ም.
ት/ቤቱን ማስተዋወቂያ ቀን፡- የተለያዩ ኤግዚቢሽኖች፣ ትምህርታዊ ገለፃዎች፣ ምስክርነት እንዲሁም ውይይቶች የሚዘጋጅበት
• ቅዳሜ ታኅሣሥ 5 ቀን 2006 ዓ.ም
ም.
የተለያዩ የስፖርት ውድድሮች፣ ትርዒቶች፣ ጨዋታዎች የሚዘጋጁበት ኬርሜስ
• ታኅሣሥ 2006 ዓ.ም
ም.
“የገብረ ማርያም ት/ቤት ተማሪዎች ማስታወሻ 1940 – 2006 ዓ.ም.” እና የቀድሞ የገብረ ማርያም ት/ቤት ተማሪዎች ማውጫ
(ዳይሬክተሪ) ህትመት
በተጨማሪ ሌሎች ዝግጅቶች በታቀደው ፕሮግራም ውስጥ ተካተው ክብረ በዓሉን ያደምቃሉ፡፡ ይህንን ክብረ በዓል የሚያዘጋጀው ኮሚቴም ማንኛውንም
በጎ ፈቃድ እንደሚቀበል እንድገልፅላቹህ ሲወክለኝ በደስታ ነው፡፡
ከምስጋና ጋር
ርዕሰ መምህር

