
 1 
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   ኽቡራትን ኩብራንን ኣንበብቲ፡ ከመይ ትዀኑ ኣለኩም፧ ሰላም ወ ሰናይ ክዀነልኩም እምነ።በሉ ናብዚ ሎሚ ሒዘልኩም ቐሪበ 
ዘለኩ ጽሑፍ ክእትወኩም እፈቱ።እወ፡ኣብ ሕብረተሰብና፡ “ንዘረባ ዘረባ የምጽኦ፡ንሓመድ ዱግሪ የውጽኦ” ዝበሃል ረዚን ኣበሃህላ 
ኣሎ’ዩ።እዚ ኣበሃህላ እዚ፡ ኣብ ዝኰነ ማሕበራዊ ጉዳያትን ዉራያትን ንዝግበር ርኽባት ብወግዕታት ክድርዕን ሕድሕድ ምፍላጥ 
ክዓሙቕን ካብ ዝሕግዙ ኣበሃህላታት ሓደ ኢዩ። 
 
    ኣብ’ዚ ቐረባ ዓመታት፡ብዛዕባ ኣመዓባብላ ከተማ ኣሥመራን ድሕረባይታ ኣባሻዉልን ንምፍላጥ ካብ ደቂ ሱሳታትት ኣትሒዘ 
ስጋብ ሚእትን ገለን ዝዕድሜኦም ክንዲ ዝተኽኣለ መጠን እናረከብኩ፡ታሪኽ ክነግሩኒ ብዙሕ ሒለት ኢለ ኢየ።ኣብ ምምዕባል ወይ 
ምምስራት ከተማ ኣሥመራ ኣሉላ ኣባ ነጋ ወሳንን ቐላስን ግደ ከም ዝነበሮ፡ከም ጸሓፍቲ እኒ ኅጋይ ኢርሊች፡ ኣብቲ ሰፊሕ 
መጽናዕታዊ መጽሓፎም ኣስፊሮሞ ኣለዉ ኢዮም።ዓበይቲ ወለዲ ከይተረፈ፡ነቲ ብኣፈ ታሪኽ ዝሰምዕዎ ታሪኽ የውግዑካ ኢዮም። 
 
   እንተኰነ፡መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ነዚን ወድዝን ዝኣመሰሉ ታሪኻት ክለዓል ፍፁም ከም ዘይደልይዎ ብዙሓት ኣለዉ ዝበሃሉ 
ፖለቲከኛታት፣ሰብ ሞያ ታሪኽን ተጋደልትን ክዛረቡ ሰሚዔ ኣለኩ ኢየ።ስለዚ፡ብናተይ መንገድን ንባዕላዊ ዕላማን ቢለ፡ነቶም 
ብሕይወት ዘለዉ ሰብ ዕድመ ጸጋን ገለ ሙሁራትን ንገሩኒ ምባል ተታሓዝኽዎ።በዚ ሒለት ዝበልኽዎ ድማ ገለ ስእሊ ክሕዝ ሓጊዙኒ 
ኢዩ።እምበኣር ብዛዕባ ኣባሻዉልን ኣበርኽቶ ኣባ ነጋን ካልእ ግዜ ክጽሕፎ ክፍትን ኢየ።ንሎሚ ግን ነቶም፡ኣብ ‘ቃልሲ ምጥፋእ 
ድንቑርና’ ፊተውራሪ ዝነበሩ፡መምህር ይስሓቅ ተወልደመድሕን ዝኰኑ፡ኣቦኦም ዝኰኑ ቐሺ ተወልደመድሕን ገብረመድሕን ክድርቶ 
ኢየ። 

 
   እዛ ኣብዚ ስእሊ ዘላ ገረብ ወይ ኦም፡ኣብ እግሪ እምባ ኣበይ ኔርኺ፧ (የት ነበርሽ?)ቤተ ክርስትያን 
እንዳ ጊዮርግስ ዘላ፡ልዕሊ ሚኢትን ሳላሳን ዓመት ከም ዘለዋ ኣብ ወግዕታት ትሰምዖ ኢዩ።ንግደ ሓቂ 
ድማ፡ከተጽልል ወይ ከተዕርፍ ይኩን ከንብቡ ንዝደልዩ፡ገረብ ኣበይ ኔርኺ ግርም ቦታ ኢያ።ኣብ 
ታሪኻዊ ሰፈር ምህላዋ ድማ ድርብ ተዘኽሮን ዉሬታን ኣለዋ ኢዩ።እሞ ደኣ፡ዘይተበርበሩ ወይ ብኣግባቡ 
ዘይተዘርበሎም ታሪኻት ብዙሓት ከም ዘለዉ መጠን፡ኣበይ ዝነበረ’ዩ ክበሃል ግድን ኢዩ።ግን ከኣ ባህሪ 
ታሪኽን ሕይወትን ከምኡ’ዩ ባህሪኡን ሕላገቱን ምባል መስገሪ ሩባ ይከውን ኢዩ። 
 
   ኣብቲ እዋን ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ኣብ ከተማ ኣሥመራ፡ብዙሓት ናይ ግሊ ጋዜጣታት 
ምንባረን ተዘኽሮ ትማሊ ኢዩ።ኣብቲ ግዜ እቲ ብዘይካ ሓንቲ ስማ ንግዚኡ ክገልጻ ዘይፈተኩ 

ዘለኩ፡ዳርጋ ንኩለን መዓልታዊ እናዓደኩ ተመሲጠ ብጊሓቱ ከንብበን እዝኽር ኢየ።ብዙሕ ፍልጠት ከም ዝቐሰምኩለን ርዱእ ነገር 
ኢዩ።ከለላ (ተለላ) ወይ ዉሕስነት ምንጪ ዝብል መትከል ሞያ ጋዜጠኝነት ድማ ካብ ናይ ሕጊ በዓል ሞያን፡ ኣብ ጋዜጣ ቐስተደመና 
ከም ሞተር ኰይኑ ዝዓምም ዝነበረ ጋዜጠኛ፡ምልክያስ ምሕረትኣብ፡(ኣብ ሓደ ትካል መሳርሕተይ ነበር)፡ፍሉይን ዕዙዝን ትምህርቲ 
ሕይወት ቐሲመ ኢየ።ካብ ካህን ዶ/ር ክፍሉ ገብረመስቐል ዝጽሕፎ ዝነበረ ጽሑፋትን እዉን ኣብ ሕየተይ ወሳንን ቐላስን ተራ ሒዙ 
ምህላዉ ኣይስሕቶን’የ።ነዚኦም ከም ኣብነት ንሎሚ ይገልጾም ኣለኩ እምበር ካልኦት’ውን ከምዘለዉ ዝሰሓት ኣይኰነን ኢዩ። 
 
   ኣብቲ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ጋዜጣታት ድማ ብዛዕባ ቐሺ ተወልደመድሕንን ስድራቤቶም ዘተኰረ ጽሑፋት ይወጽእ ነበረ።ኣብ 
ትምህርቲ ፍቕሪ ዘለዎ ሕብረተሰብን ክብርታት ትምህርቲ ዝተሰዎጦን መንእሰይ ወለዶ ድማ ብልዑል ሃንቓን ባህግን ከንብብ 
ምርኣይ ዕማም እቶም ዉፍያትን ንመስዋእቲ ብጅዋት ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ምዃኑ ምንም ጥርጥር የብሉን ኢዩ።ታሪኽ 
እቶም ጋዜጠኛታት ወኽኒ ኢዩ።ወሬታኦም ድማ ረዚን ዋጋ ኣለዉ ኢዩ።እቲ ምንታይ፡ንሶም ዘንጸፍዎን ዝመድመድዎን ባይታ እንሆ 
ከም ሃረም ኰይኑ፡ ኣብ ኩሉ ኣንፈት ንስለ ፍትሕን ርትዕን ብርዕታት ተሳሒለን ዕማማታን ከም ወርቒ ብሓዊ ሓሊፈን፡ኣወሪቐን 
ይዓማ ምህላወን ኢዩ። 
 
   ቐሺ ተወልደመድሕን ኣድሂቡ ካብ ዝተጽሓፈ መጽሓፍ ይኩን ጽሑፋትን መበቆላዊ ትውልዶም ካብ ምድረ ሓማመሴን ምኳኑ 
ይገልጽ ኢዩ።ኣብ ጉዳይ ታሪኽ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ዝግደሱ ሙሁራት፣ኣብ ኣሥመራ ዩኒቨርስቲ ኰነ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ፡ኣብ 

ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዝተምሃሩ መንእሰያትን ብድሕሪኡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም 
ማህደረ ትምህርቶም ክቕጽሉ ከለዉ፡ዝጥቐሱ ሓደ ኢዮም። 
 
   ብፍላይ ድማ፡ኣብ ትርጉም፣ኣብ መጽሓፍ ቕዱስ፣ኣብ ምጅማር ዘመናዊ ትምህርቲ፣ኣብ 
ቋንቋን ስነ ልሳንን ወዘተን ዓውድታት ኣድሂቡ መጽናዕቲ ዝገብር ዘበለ፡ስም መምህር 
ይስሓቕ ተወልደመድሕንን ቐሺ ተወልደመድሕን ገብረመድሕን ከልዕል ግድን ኢዩ። 
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   እንሆ እዃ ሎሚ’ውን፡ “ስም ይመርሕ፣ጥዋፍ የብርህ”፡ ከም ዝበሃል እቶም ተወልደመድሕን ተባሂሎም ዝተሰየሙ፡እንቛዕ 
ተወልዱልና ኣቢሎም።ነቶም ይስሓቅ ተባሂሎም ድማ ኣብ ምጥፋእ ማሃይምነትን ድንቑርናን ኣብ ቕድሚት ዝስርዑ ብፍስሃን ተድላን 
ትምህርቲ ዘውረሱ፡ዋርሳ ግምጃ ፍልጠት ወለዶታት፡ ወሊዶም ኢዮም። 
 
   ኣብ ደቡብ ኣፍሪቓ፣ ኣብ ኬንያ፣ ኣብ ሎንደን፣ ኣብ ሽወደን፣ ኣብ ኣመሪካን ካልኦት ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ ዝመራመሩን 
ዘጽንዑን ተመሃሮ፡መጽሓፍ ‘ሓጺር ዛንታ-ህይወት መምህር ይስሃቅ ተወልደመህን፡ቃልሲ ምጥፋእ ድንቑርኛ’፡ ከንብብ ወይ ክውኸስ 
ንቡር መስርሕ ኢዩ።ነዚ’ዩውን እታ መበቆል ትብል ቓል ከም ምንጪ ዝውከሱላ ንሳ ብቐዳምነት ክትጥቐስ ከላ፡ነቲ ኣብ ዘመነ 
መንግስቲ ኢንግሊዝ ዝወጽእ ዝነበረ ጽሑፋት ኣብ ግምት ኣእትዮም ዝጽሕፉ’ውን ኣይሰኣኑን ኢዮም።በዚ ኰነ በቲ እታ መበቆል 
ትብል ቓል ነዊሕ ሱርን ሓረግን ተጠቓልል ከም ምዃና ግን ነቲ ተገሊጹ ዘሎ ቦታ ወይ ዓዲ ትገልጽ’ዶ ትብሉ፧ 
 
   እስከ ነታ ብሰፍሑ ተዘርጊሓ ዘላ፡ንታሪኽ ቐሺ ተወልደመድሕን ገብረመድሕን ብሓጺሩ ትገልጽ ጽሕፍቲ ናብ ትግርኛ መሊስና 
ምስ እንርእያ ነዚ ትመስል ኢያ። 
 
   “ቐሺ ተወልደመድሕን እንካብ 1860 ዓ.ም.ፈ ክሳዕ 1930 ዓ.ም.ፈ ብሕይወት ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ከም ካህን፣ሙሁርን 
ተርጓምን ኰይኖም ዘገልገሉ መበቆሎም ጸዓዘጋ-ኤርትራ ወኸፍ ኢዮም።ኣብ 1872 ዓ.ም.ፈ፡ኣብ ኦርቶዶክሳዊት 
ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ከም ድያቆን ኰይኖም ከገልግሉ በቕዑ። 
 
 
   ካብ 4ተ ወለድኡ ኣትሒዙ ስድራ ኣቕይሽቲ ዝኰኑ ዲያቆን ተወልደመድሕን፡ወላዲ ኣቡኦምን ሓወቦኦምን ካህናት 
ኦርቶዶክሳዊት ኰይኖም ኣብ ዘገልግሉሉ ግዜ፡ዲያቆን ተወልደመድሕን ዝርኸቦም ምስ ሽወደናውያን መልእኽተኛታት 
(ምስዮናውያን) ድሕሪ ርኽባት ምፍጣሮም፡መድረኽ ዓቢ ለውጢ ከርእዩ ከኣሉ። 
 
   ድያቆን ተወልደመድሕን ኣብ ግዜ ጉብዝንኦም፡ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ፡ለውጢ ንምምጻእ 
ባህጊ ብምሕዳር፡ጸዓርዓር ኣብ ዝበልሉ ወቕቲ፡ወንጌላዊ ብምኳኖም ብሰሪ ሃይማኖታዊ ኣረኣእያኦም ምስጓግ ኣጋጣሞም። 
 
   ኣብ መጀመርታ 1874 ዓ.ም.ፈ፡ተወልደመሕን ገብረመድሕን፡ኣብታ ብሽወደናውያን መልእክተኛታት ወንጌል ትእለይ 
ዝነበረት ቤት ትምህርቲ ገለብ፡ክመሃሩ ዕዱል ረከቡ።ኣብኡ ድማ ንሶምን ዳዊት ኣማኑኤል (1862-1944 ዓ.ም.ፈ) ዝተብሃለ 
ተርጓምን ጸሓፍን፡ ብሓባር ኰይኖም ንሓድሽ ኪዳን ናብ ቋንቋ ትግረ ተርጎሙዎ።እንተኰነ፡ቕድሚ እቲ መስርሕ ምትጓም 
ምዝዛሙ፡ተወልደመድሕን ንማህደረ ትምህርቲ ናብ ሃገረ ሽወደን ተልኣኩ።ኣብ ሃገረ ሽወደን ካብ 1883-1887 ዓ.ም.ፈ ኣብ 
ዝጸንሕሉ ድማ መጽሓፍ ቕዱስን መጽሓፍ ቑዱሳዊ ቋንቋታትን ኣጽንዑ።እተን ዝቐሰምወን ትምህርታት፡ኣብ ዳሕረዋይ 
ሕይወቶም ኣብ ምስርሕ ምትርጓም ብዙሕ ሓጋዚ ተራ ኰይንዎም ኢዩ። 
 
   በዚ ከኣ፡ኣብ 1889 ዓ.ም.ፈ፡መጽሓፍ ፊደላት ትግረን ዝንበብ መጽሓፍን ኣዳልዮም ንብርሃነ ሕትመት ኣብቕዑ።ኣብዛ 
ዓመት እዚኣ፡ቤት ሕትመት ሽወደናውያን፡እታ ፈላሚት ክፋል መጽሓፍ ቕዱስ ዝኰነት ትርጉም መጽሓፈ ወንጌል ማርቆስ 
ክትሕተም ገበሩ። 
 
    ኣብ 1909 ዓ.ም.ፈ፡ ኣብ ከተማ ኣሥመራ ብ ኤ.ኮልመዲን ዝተብሃለ፡ካህን ተወልደመድሕን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቓ 
ፈላማይ ቕቡእ ወንጌላዊ ኰይኖም ተቐብኡ። 
 
   ኣብ 1902 ዓ.ም.ፈ፡ሓድሽ ኪዳን ብምሉኡ ናብ ቋንቋ ትግረ ዝተተርጎመ ተሓትመ።እታ 
ዝተመሓየሸት ክፋል ድማ፡ ኣብ 1934 ዓ.ም.ፈ ስርዓተ ፊደላቱ ብምርዓም፡ደጊሙ ንብርሃነ 
ሕትመት በቕዐ። 
 
   ተወልደመድሕን ሙሉእ ሕይወቶም፡ ኣብ ምጥባቕ ወንጌላውነት ዘሕለውፉ 
ኢዮም።በዚ’ውን፡ኣብቲ ዳሕረዋይ ዘመነ ሕይወቶም ምስ ሃለቓ ተወልደመድሕን ገበሩን ምስ ዶ/ር 
ካርል ዊንኪስት ብምሕባር፡ንሓድሽ ኪዳን ትግርኛ ተቶርጊሙ፣ኣብ 1909 ዓ .ም.ፈ ከኣ 
ተሓትመ።ብድሕሪ’ውን ንብሉይ ኪዳን ብተመሳሳሊ ዕማሞም ዓሚሞም ኢዮም። 
 
   ቐሺ ተወልደመሕን ክንዮ ኣብ ምትርጓምን ምምሃርን፡ኣብ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ኤርትራ፡ ከም ካህን፣ መምህርን 
መራሕን ሓደ ፍሉጥን ኽቡርን ወኸፍ ኰኑ።” ትርጉም ናይ ጸሓፊ ኢዩ። 
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    ሃጸይ ኃይለ ሥላሴ፡ ኣብ 1972 ዓምፈ ናብ ኣሥመራ ብዝመጹ፡ “ካብ ዓቢ ምውላድ ዓቢ ኣይገበርን፣ካብ ንእሽተይ ምውላድ’ውን 

ንእሽተይ ኣይገበርን ኢዩ።” ክብሉ ተዛሪቦም ምንባሮም፡ኣብ መወዳእታ ግዜ ምምሕዳር 
ደርጊ ኣብ ጋዜጣ ሕብረት ተሓትሙ ዝወጸ ጽሑፍ ተገድስና ከነንብቦ ትዝ ይብለኒ ኢዩ። 
 
 
   መምህር ይስሓቅ ዮሴፍ ተኰነ፡ኣብታ ኣብ 1986 ዓምፈ ዝጸሓፍዋ መጽሓፎም ነዚ 
ሓሳብ ዝርዕም ወሪቆሞ ኔሮም ኢዮም።እስከ ነቲ ትሕዝቶ ምስናይ ገለ ሓበሬታ ብዛዕባ 
ቐሺ ተወልደመድሕን ዝገልጽሉ ካብ ዝሰፈረ ቆንጪበ ከቕርብ እፈቱ። 
 

 
 
   “…ዓቢ ዝበሃል ሰብ፡ብዝና ወለድኡ ኣይኰነን ዚዓቢ።ፍረ ጻዕሩን ተፈጥርኡን ኢዩ ዜዕብዮ፡ወይ ድማ ዜንእሶ።እንሓንሳእ ግና፡ሳሕቲ 
ደኣ ዀይኑ እምበር፡እቲ ኻብ ወለድኻ ዝረኸብካዮ ዋርሳን፡እቲ ባዕልኻ ዘጥረኻዮ ልቦናን እዉን ይራኸብ ኢዩ።እዚ ኸኣ፡ኣብ 
መምህር ይስሓቅ ተወልደመድሕን ክንርእዮ ንኽእል ኢና። 
 
   ኣቦኦም ንመምህር ይስሓቅ፡ቐሺ ተወልደመድሕን ወዲ ቐሺ ገብረመድሕን ኢዮም።ኣብ ሃገረ ስዊድን ተማሂሮም ብ1887 ዓምፈ 
ምስ ተመልሱ፡ኣብ ሕርጊጎን ኣብ ገለብን ይምህሩ ነበሩ።ንምፍላጥ ቋንቋታት ዓቢ ተውህቦ ስለ ዚነበሮም ድማ 
ግእዝ፣ትግርኛ፣ትግረ፣ኣምሓርኛ፣ዓረብ፣እብራይስጢ፣ጥልያን፣ስዊድን ኣጽርዮም ዚፈልጡ፡እንግሊዝ፣ጀርመን፣ግሪኽ፣ላቲን ከኣ 
ኣንቢቦም ዚርድኡ ነበሩ። 

 
   ካብቶም ንመጽሓፍ ቅዱስ ናብ ትግረን ናብ ትግርኛን ዝተርጎሙ ድማ ሓደ ንሶም ነበሩ።ሃለቃ ታየ 
ገብረማሪያም መተዓይይቶም፡ብላቴንጌታ ኅሩይ ወልደስላሴ ድማ መማኽርቶም ከም ዝነበሩ’ውን 
ድብቱር መረድኢ ኣሎ። 
 
   ቐሺ ገብረመድሕን ተስፋይን፡ሓዎም ቀሺ ሓይለኣብ ተስፋይን፡ኣቦሓጎታቶም ንመምህር ይስሓቅ 
ኢዮም።ካብ ዘመነ ሃጸይ ቴድሮስ ጀሚሮም ከኣ ብትምህርቶምን፣ብምንቕቓሕ ሃይማኖትን ኣብ 
ሓማሴን እተፈልጡ ሊቃውንቲ ነበሩ።ኤረ! ቐሺ ሓይለኣብሲ እኳ ኣብ ዓዲ ቘንጺ ብ1876 ዓምፈ 
ምእንቲ እምነቶም ብኢድ ሓደ ግቡዝ እተሰየፉ ኢዮም። 
 
  ስለዚ፡ “ጥዋፍ ንሰብ ተድርር፡ንርእሳ ትሓርር” ከም ዝበሃል፡ሽመትን ናእዳን ከይደለኻ 
ምግልጋል’ብኽእለትካን ብልቦናኻን ከይተነየትካ ምንባር፡ዓቢ ምዃንካ ከይፈለጥካ ድማ 

ሙማት፡ንርእሱ ዕቤት ኢዩ እሞ፡መምህር ይስሓቕ ተወልደመድሕን እዉን ናይ ኣቦታቶም ሓድጊ ዝወረሱ ምዃኖም ዛንታ ሕይወቶም 
የረድኣና።…” 
 
   ካብዚ እንርድኦ ነገር ተሃልዩ፡ድልየትን ተበግሶን ንወድ ሰብ ኣበይ ከም ዘብጽሖ፡ካብ የኔታ ተወልደመድሕን ገብረመድሕን ከም 
ሕያው ኣብነት ክንወስዶ ንኽእል ኢና። 
 
    ኣብዚ ሎሚ ቕነ፡ሓደ ወድ 93 ዓመት ዝኰኑ፡ብላታ ኣጽብሃ ገብረሕይወት ኣብ መገሻይ ናብ ቤቶም ኣላጊሰ ነይረ።ቕድሚ ክልተ 
ዓመት ይገብር ብሓንቲ ወ/ሮ ጸሃይነሽ ዝተብሃላ ኣብ ባህላዊ ሕኽምና ዝዓያ ዝነበራ፡ክፋለጦም ዕድል ገበርኩ።ወ/ሮ ጸሃይነሽ፡ ኣብ 
ታሪኽን ባህልን ጽቡቕ ዕሊን ፍልጠትን ብምህላወን፣ኣብ ሰብ ጭራዋጣን ኣብ ጉዳይ ተክላይ ዓደን ዝፈልጥኦ ክጸውያኒ ምልስምልስ 
ክብለን ከለኩ ኢየን፣ንብዙሓት ፈላጣት ኣፋሊጠናንን ጦቒመናኒን።በዚ ድማ ብዙሕ ተረቢሐ ኢየ።ኤመስግነን ድማ ኣለኩ። 
 

   ብፍላይ ነዚ ሎሚ ጉዳይ ገቢረዮ ዘለኩ፡ናይ ቐሺ ተወልደመድሕን ገብረመድሕን ብዕላል ዕላል 
ክረኽቦ ከኣልኩ።ብላታ ኣጽብሃ ቕድሚ 70 ዓመት ኣብ ከባቢ ኣባሻዉል ብምንባሮምን በዓልቲ 
ቤቶም ቕድሚ 80 ዓመት ኣብ ኣባሻዉል ብምውላደን ነቲ ዊንታ ገቢረ ዝከድኽዎም ጥራይ 
ዘይኰነሲ፡ክንዮ ትጽቢተይ ዝኰነ ብዙሕ ሓበሬታን ወግዕታትን ረኺበ ኢየ። 
 
   እምበኣር፡ኽቡራትን ኽቡራንን፡ነቲ ቕድሚ ሓያሎ ዓመታት፡ግራዝማች መንግስቱ ይስሓቅ፡ብዛዕባ 
‘ወለዶ ዓዲ ግራት “ዓጋመ”፡ ኣብ ሓማሴን’ ዝብል ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝተጽሓፈ 30 ገጻት 
ዘለዎ፡ወለዶ ማይ ዳዕሮ-ዓድዋን ምስኡ ዝዛመድን ብመወስቦ ዝተዋሰበን ዝገልጽ፡ብኢድ ኽቡር ኣቶ 
ገ/ሕይወት ወልደሥላሴ ዝተወረቐ፡እንታይ እንታይ ይብል፧ ኣብ መበል ካልኣይ ክፋልን ናይ 
መወዳእታን ናባኹም ከብሎ ኢየ።ስጋብ ሽዑ ሰናይ ቕነ ንኩልና ኽብል እፈቱ። 


