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ቀዳማይ ክፋል
ክቡራት ኣንበብቲ፡ከመይ ትዀኑ ኣሎኹም፧ ሠናይ ወ ሰላም ክዀነልኹም እምነይ።በሉ እምበኣር ንሎሚ
ኸኣ ብዛዕባ ክቡር ባላምበራስ ኣሸብር ገብረሕይወት ባይከዳኝ ዝድህስሥ ሓጺር ታሪኽ ጉዕዞ ህይወቶም
ዝተናኽፍ ብኸፊሉ ሒዘልኹም መጺአ ኣሎኹ።ንምኽትታሉ ወይ ንምንባቡ ብኣኽብሮት እዕድም።
ነዚ ሓጺር ፅሑፍ ንኸዳሉ ካብ ዝቐሰበኒ ምኽንያት ተሃልዩ፣ እቲ ቀንዲ ሕመረት ሰረት ዘጓይየኒ ዘሎ ሕይወት
ኣብ ቀጻሊ መስርሕ ጉያ-ጉያ ጎንፅን ሓጸውጸውን ብምህላዋን ጭራሽ ዉሕስነት ኣብ ዘይብሉ ህሞትን ሃዋሁን
ብምህላውና፣እቲ ፅባሕ ዝፍጠር ከቶ ካብ ዘይተፈልጠ ኸኣ-“ካብ ሪቕ ሕፍንቲ!” ድዩ ዝበለ ኣቶ ተኪኤ በየነ፧ ኣነ
ድማ “ካብ ባሕሪ ብጭልፋ!” ከም ዝበልዎ ሓደ ካህን-ካብ ዘሎኒ ቁንጣሮ ሓበሬታ ቆንጢረ-ቆናጢረ ናባኹም
ከብሎ ተገዲደ ብምህላወይ`ዩ።
ትማሊ ሓሙስ ዕለት 30/12/2021 መበል 40 መዓልቲ ዝኽሪ ዕረፍቲ ክቡር ኣቦና መምህር ኣበበ ደበብ
ብምንባሩ ግድን ክበጽሕ ነበረኒ-በፂሐ ድማ`የ።እቲ ምንታይ ኣብ ዝዓረፍሉ ዕለትን ኣብ ሥነ ስርዓት ቀብሮም
ዝተኻየደሉ ጊዜን፡ኣብ ቤት ማእሰርቲ (መዳጎኒ ዘሪባ) ተዳጒነ ብምንባረይ እዩ።
ኣብ’ቲ ተኣሲርናሉ ዚነበርና መዳጎኒ-ዘሪባ፡ብዕላል ዕላል ምስ መታእስርተይ ዝኰነ ምሁር ዓውደ ታሪኽን
ሥነ-ሕሳብን፣ ኣቶ ሃይለመለኮት ፋሲል (ወድ ደጃዝማች ፋሲል ተፈሪ) ብምዃን ንሓደ ወድ 84 ዓመት ዝኰኑ
እሱር፣”ጋሽ ሃይለ ነዞም ኣቦ እባ ነውጋዓዮም በጃኻ፧” እብሎ፣ንሱ እውን ንሓሳበይ ተቐቢሉ ናብቲ ዘለዉዎ ቦታ
ብምኻድ ረኸብናዮም።ክልቴና ኸኣ ሓቢርና ኮፍ ምስ በልና ከም`ቲ “ንዘረባ ዘረባ የምፅኦ፣ንሓመድ ዱግሪ
የውጽኦ!” ዝበሃል ቕድሚ ፍርቒ ዘመን ኣብ ከተማ ኣስመራ ምስ ኣኩኦም ኣቶ ኣበበ ይቕመጡ ምንባሮም
ኣውስኡልና።
ኣነ ኸኣ ኣብ መንጎ ይቕረታ ብምሕታት እትው ቢለ፣”ኣቦይ ሃይለማርያም ኣብ ኣስመራ 4-5 ዝኰኑ ኣበበ
ዚበሃሉ ፍሉጣት ሰባት ነበሩ።ስለዚ ኣነያንዮም ኣበበ ኢኹም ትብሉና ዘሎኹም፣ንእግረ መገድና ታሪኽ ክንሕዝ
ካብ ዝብል እዩ፧”-በልኽዎ።
ብዙሕ ዝረኣዩን ዘሕለፉን ኣቦ ብምዃኖም ምስናይ ፍሽክታ ኣሰንዮም። ~”ደሓን ይርደኣኒ ኢዩ።ታሪኽ ከም
ትፈቱን ትግደስን ተዓዚበካ ኣሎኹ።ስለዚ፡ኣነ ምስ ኣቶ ኣበበ ገብረየሱስ ዝበሃሉ ኣኮይ ኢየ ዚነበር ነይረ።ወድ
እገለ ድማ ይበሃል” ኢሎም ስም ኣብኦም ምስ ጠቐሱልና።ደሓን ናብ ጉዳይ ናይ
ወላዲ ኣቦኹም ደሓር ክምለሶ ኢና፣ሕጂ ግን ብዛዕባ ኣቶ ኣበበ ገብየሱስ
ቀፅሉልና ኢኹም፣ከም ዝመስለኒ ኣቶ ኣበበ ምሁርን ፍሉጥን ዚነበሩ ኢዮም፧”
ቢለ ሕቶ ሸው ኣበልኽሎም።
→ዶ/ር ኪሮስ ሙሉ ብዙሕ ዝዓይነቱ ታሪኽ ብናጻ የውግዑኒ ኢዮም።ኣብዛ ዕለት እዚእ ድማ
ብዛዕባ ባራምበራስ ኣሸብር ገብረሕይወትን ወላዲ ኣብኦምን ኣድሂቦም ፍጹም ሰሚዐዮን
ኣንቢበዮን ዘይፈልጥ ታሪኽ ካብ ከርሲ ለቆታ ልቦም እናመጠዉኒ እንከለዉ ዝሰኣልክዎም
ቕላዕ ስእሊ`ያ።

ኣቦይ ሃይለማርያም ደጋጊሞ ብምእሳርን ብምስቓይን ሕይወት ብቐርና
ዝተቐበለቶም፡ተጋዳላይ ሕወሓት ዚነበሩ ምንባሮም ብቐሊሉ ዝርደኣኻ ጉዳይ ኢዩ።እሞ ክቡራት ኣንበብቲ
ዛዕባይ ብዛዕባ ኣቶ ሃይለማርያም ካብ ዘይኰነ ጉያይ-ናብ ፍረ ነገረይ ክእትወኹም እፈቱ።
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ምሸት ምድሪ ድሕሪ ድራር ወግዕና ምስ ኣቶ ሃይለማርያም ምስ ወዳእና።ጋሽ ሃይለመለኰት ሕቶ ንዓይ
ኣስዓበለይ።ንሱ ከኣ ካብ’ቶም ኣብ ኣስመራ ዚነበሩ ኣበበ ዝኣስማቶም ወከፋት፣ንገሊኦም ክጠቕሰሉ
ይወከሰኒ።ኣነ ድማ መምህር ኣበበ ኢያሱ ኣባል ማትኣ ነበር፣መምህር ኣበበ ደበብ ዝበሃሉ በዓል ዓድዋ ወዘተ
ቢለ ነቶም ፍሉጣት ኣበበታት ጠቐስክሉ።”ደሓር ጋሼ እሞ ኣነ ደኣ ምስ ጓል መምህር ኣበበ ደበብ እንድየ
ዝሰርሕ” ምስ በለኒ። “እዋእ ምስ ኣርሴማ ኣበበ ደበብ፧” ብዝበልኽዎ።ብዛዕባ መን ኣበበ ምኳኑ ተረዳዲእና
ዝምድናና ኣፍ-ደገ ሰፊሕ ኣዳርሽ ንእለቱ ረኸበ።
ሻቡ፣ኣብ ወግዕና መምህር ኣበበ ደበብ ከም ዝዓረፉ መርድእ ኣርደኣኒ።ግን እንታይ ይገበር።ሓዚነ ተዓኒደ ኮፍ
በልኹ።መዓስ ደኣ ሞይቶም፧ ሓሚሞም ነይሮም ድዮም ደኣ፧ ይድውለሎም ነይረ እንድየ! ታሪኽ ክሓቶም
መደብ ነይሩኒ ኢዩ! እዋይ ዝሕዝን ኣጋጣሚ ሕማቕ ተረኺቡ።እሞ ኣቢ ወዶም ሲ መጺኡ ይኸውን ኢዩ ክቐብር
ሓቀይ`ዶ፧” በልኽዎ።ጋሽ ሃይለመለኰት ድማ ምላሹ ሃበኒ።ኣቢ መጺኡ ከምዘሎ ብዝሰማዕኹ እንተወሓደ
ለሚነ-ለማሚነ ስልኺ ክድውል ኣሎኒ ቢለ ሓለንኹ።
ኣምላኽ ድማ ኹሉ ዝክእል ፈጣሪ ብምኳኑ ስልኺ ደዊለ-“~ፅንዓት ይሃብኹም-ደበስ እዮብ ይደብስኩም፡
ጠሊ ይሕደጉ!”-ክብል ብምክኣለይ ኣብ ዝባነይ ተፃዒኑ ዚነበረ፡ፆረ ማእገረይ ብኸፊሉ ብምርጋፉ፡ንፈጣሪን
ንመታእስርተይ ዝኰነ ጋሽ ሃይለመለኰት ፋሢል ብልቢ ኣመስገንኹ እብለኹም።ብዛዕባ ባራምበራስ ኣሸብርን
ካልእን ክሓቶም ዝመደብኽዎ ብላሽ ብምትራፉ ደጓዕኹ።ግን እንታይ ይግበር ኰይኑ ንሶም እኳ ካብ’ዛ ዓለም
ተፈልዮም ኣሎዉ።በልኹ ብሓሳበይ።
ብድሕሪ`ዚ ካብ ቤት-ማእሰርቲ ብዝወጻእኹ፣ ናብ ቤት እንዳ መምህር ኣበበ
ደበብ ግድን ክኽየድ ስለ ዝነበረኒ ክበጽሕ ምክኣለይ ፍኹስ ኢሉኒ`ዩ።።ትማሊ
ኸኣ ኣርብዕዖም ብምንባሩ ከይደ ወዓልኹ።ኣብ ማሕበራዊ ዉራያት እታ ዓባይ
መክሰባ ምስ ሰብ ትራኸብ ምኳኑ እቲ ዝዓበየ ፍረ-ማሕበራዊ-ማል ትጓናጸፈሉ
ዓውዲ ኢዩ።ዓበይትን ፈላጣትን ረኺብኻ ተውግዐሉን ፍልጠት ትቐስመሉን
ብምኳኑ ትውፊት ኰይኑ ብምህላዉ-መንህብ ታሪኽን ወግዕን ረኺበ`የ።
→ግራዝማች ተስፋይ ኣብራሃ ከም ገዲም ጋዜጠኛን ኣብ ሞያ ሕግን ስነ ጽሑፍን ተመኽሮ
ባራምበራስ ከም ዝቐሰሙ ሰብ፣ብዛዕባ ግደን ኣበርክቶን ባራምበራስ ኣውጊዖም ኣይጸግቡን
ነበሩ።

ካብ`ቶም ኣብ ቤት እንዳ መምህር ኣበበ ዝረኸብክዎም እኒ ዶ/ር ኣብራሃም ኣምሃ፣ኣቶ ኣለምሰገድ
ከበደ፣ኣቶ ተመስገን ካሕሳይ፣ዶ/ር ኣበራ እምባየ ወዘተን ብዙሕ ፍልጠት ረኺበ እየ።ኣብ መንጎ ዕላልና ስም
ገብረሕይወት ባይከዳኝ፣ኣዝማች ክንፉ፣ወ/ሮ መሰለች ከበደን ወዘተን ብምልዓሉ ካብ ማዕዶ ዕላሎም ክሰምዕ
ተቐሰብዂ። ብዛዕባ ምስታይ ስዋን ዃዳን ኣብ ዘልዓልሉ ኸኣ ~ኣብ ሕልናይ “ደይ ኣይበልኩም ደጃት
ኣባየ፣ተምርዕየ እኮ ብዃዳ ማየ” ቕድሚ 73 ዓመት ኣቢሉ፣መርዓን ደርዓን ኣይትግበሩ ኢሎም ኣዋጅ ደግያት
ኣባይ ካሕሳይ ብምእዋጁ፣ዝሓረነ ህዝቢ ኣብ ዓድዋ ኸኣ ንደጃዝማች ኣባይ ካሕሳይ ዝተደርፈሎም ታሪኹ
ኣውሳእክሎም።
ደሓን ይእተዉ፣ንወግዐይ ተገዲሶም ብምስምዖም፣ንዘረባ ዘረባ እናምፅኦ ስም ነጋድራስ ገብረሕይወት
ባይከዳኝ ኣቶ ኣለምሰገድ ከበደን ዶ/ር ኣብርሃም ኣምሃን የልዕሉ ብምንባሮም፣ኣነ ድማ ዝመስለኒ ክዛረብ
ዕድል ብምግባረይ፡ንስም ወዶም ባራምበራስ ገብረሕይወት ከልዕል ከኣልኩ።
በዚ ቀሪበ ክዕልል ከኣልኹ።እቶም ዝጠቐስክዎም ዓበይቲ ሰባት፡ሰብ ሰፊሕ ተመኽሮን ፍልጠትን
ብምዃኖም ኸኣ ከየባተኽና ንሰዓታት ኣዕሊልና ኢና።
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እንተኰነ ብዛዕባ ወዶም ሰሚዖም ከም-ዘይፈልጡን ኣፍልጦ ከም ዘይብሎምን ምስ ሓበሩኒ።ገለ
ብዛዕብኦም ከውግዖም ኣሎኒ ኢለ ወግዒ ጀመርኹ።ንሶም ከኣ ዝፈልጥዎ ብዛዕባ ነጋድራስ ኣውግዑና።ብፍላይ
ዶ/ር ኣብርሃም ኣምሃ ኣብ ጊዜ ደርጊ ኣብ ዚነበራ ህዝባዊ ዘተታትን መድረኻትን ስምን ስርሓውቲ ነጋድራስ
ባይከዳኝ ኣድሂቡ እናሻዕ ይለዓል ምንባሩ ኣውስኡልና።
ናይ`ዚ ፅሑፍ ሕመረቱ፣ባራምበራስ ኣሸብር ገብረሕይወት ምኳኑ ኣብ ላዕሊ ኣፍኢመልኩም እየ።እወ፣ክቡር
ባራምበራስ ኣሸብር ገብረሕይወት ዋላ`ኳ ወድ ጎንደር ኢዮም ዝብል ብዙሕ ጊዜ ተተጻሕፈን ተተዘርበን፣ዉልድ
ነጋድራስ ገብረሕይወት ባይከዳኝ ብምኳኖም መን ምኳኖም ርዱእ ኰይኑ ኣሎ ማለት`ዩ።
→{ካብ ፈላሞ ሒደት ዘመናዊ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ሙሁራት ሓደ ዝኰኑ ብላታ ተስፋማርያም ንግሩ
ይበሃሉ። ኣብ 1895 ኣብ ኣውራጃ ዓድዋ ተወሊዶም።መሰታ ምስ እኒ ዶ/ር ሚካኤል ተሰማ ብምኳኖም
ናብ ኣስመራ ዘመናዊ ትምህርቲ ክመሃሩ ኣብ ተመሳሳሊ ጊዜ ዝከዱ ኢዮም።
ሰራሕተኛ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ጥልያን ብምንባሮም፡ፋሽስቲ መንግስቲ ጥልያን ንኢትዮጵያ
ክወራ ይዳሎ ምህላዉ ምስጥራዊ ሰነዳት ናብ ራእሲ ተፈሪ (ወራሲ ዓራት)ሕይወቶም ኣብ ሓደጋ
ኣእትዮም፡ ወግሐ-ፀብሐ መልእኽታት ዝልእኩ ዝነበሩ ኢዮም።
ካብ ራእሲ ኣበበ ኣረጋይ እንተላይ ልእክቶ ተዋሂብዎም ከቢድ መስዋእቲ ከም ፀበል መቕጻዕቲ ካብ
ዝኸፈሉን ከም እኒ ባራምበራስ ኣሸብርን ዶ/ር ሚካኤል ተሰማን ብግዞት ዝበሃል ሕማቕ ኣረሜናዊ
ማእሰርቲ ሕለቶም ክሳዕ ዝጠፍኦምን ሰንሰን ክሻብ ዝብሉ ብናይ ደርዘን ዝኰነ ናይ ሓሶት ክሲታት
እናኸሰሱ፡ን 30 ዓመታት ከም ዝተሳቐዩ ሰነዳት የሀገር ግዛት ሚኒስተር ይሕብሩ።
ንእግረ ነገደይ ክዝክሮምን ስቓይ ባራምበራስ ኣሸብር ከመይ ከም ዝመስል ብመገዶም ንምርኣይ ዝዓለመ`ዩ።}

ቕድሚ ሎሚ ብርክት ዝበሉ ግዱሳት ኣብ ሬድዮታትን ኣብ መደበር ተለቪዥናት ስም ደራሲ ኣሸብር
ገብረሕይወት ክለዓል ከሎ፣ከም ሓደ ትግራዋይ ሓንቲ መዓልቲ ኣልዒለን ብዘይምፍላጠን፣ከም’ኡ ኢሎም
ክዛረቡ ኣክኢልዎም ኢዩ።
እዚ ተግባራት እዚ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝግበር ዉፅኢት ድሑር ተግባራት ምኳኑ ክዝንጋዕ የብሉን
ኢዩ።እቶም ከይፈለጡ ዝጋገዩ ንቡር መስርሕ ብምኳኑ ዝፈልጡ ሰባት ክእርሙን ከፍልጡን ጥራሕ እዩ
ዘሎዎም እብል።እቶም ከም ዓንዲ ጨው እናፈለጡ ኣብ ኣደባባይ ዝተዓነዱ ኸኣ ምሕረት የውርደልኹም
ክንብል ተዘይኰይኑ ~”ፈሊጡ ዝደቀሰ ተቀስቐስካዮ ነይሰምዕ!” ዝብል ብሂል ኣበው ወሲድኻ ምርዓሙ እቲ
እንኮ ፍቱን መድሃኒቱ ክብል እረድይ።
ባራምባራስ ኣሸብር ገብረሕይወት፡ኣብ 1901 ዓ/ም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብምውላዶም፡ንደጃዝማች
ገብረሕይወት መሸሻ (ወድ ሓዞ ባይሩ) ይዓብይዎም ኢዮም።ክራኸቡኡ ከለዉ ብዕድመን ብካልእን ይቀላለዱ
ነበሩ።ክልቲኦም ሓያላትን መዓንጣ ትበተኽ ነበሩ።ፍልልዮም ኣብ ደረጃ መኣዲ ትምህርቶምን ንጃንሆይ ኣብ
ዚነበረሎም ኣረኣእያን ክግለጽ ይከኣል ኢዩ።ምኽንያቱ ባራምበራስ ኣሸብር ምስ ጃንሆይ ዓይንን ሓምድን
ኢዮም ነይሮም።ጠንቒ ባእሶም ሰፊሕ ምርመርን መፅናዕትን እኳ ዝሓትት ተኰነ ሓንቲ ግን ጉዳይ ጓል ሔዋን
ዘበገሰቶ ሰንካም ነገር ነበረት።
እታ ጓል ሔዋን ጠንቒ ባእሶም ኸኣ ስማ ወ/ሮ ኣስቴር መንገሻ ዮሓንስ እየን ነይረ።መልክዕ ራእሲ መንገሻ
ዮሃንስ ዝረኣየ ሰብ-ዕጽፊ ፅባቐን ግርማን ወሲኻ-መልክዕ ወ/ሮ ኣስቴር መገሻ ሃነን ዘብልን ማለፍያ ዘስመየን
ብምንባሩ፣ንጃንሆይ ከቢድ ብድሆ ክሳዕ ምስ ወ/ሮ እቴጌ መነን ኣስፋው ከፋትሖም በጺሑ ምንባሩ፣ገለ-ገለ
ተመራመርቲ ታሪኽን መቕርባቶም ዝኰኑ ሰባት ይሕብሩ ኢዮም።
እዚ ታሪኽ ካብ ዝሰምዕ ኣትሒዘ ንግርማ-መልክዕ ወ/ሮ ኣስቴር መንገሻ ክርእይ እምብዛ ብምምሳጠይ
ንዘይሓተትኽዎ ሰብን ዘይንገላጸልክዎ ጋዜጣታትን መጽሓፍትን ከቶ ኣይነበረን ግን ከኣ ክሳዕ ሎሚ ዕለት ከቶ
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ኣይተዓወትኩን ኣሎኹ።ንራእሲ መንገሻ ስዩምን ንብዙሓት ስድራቤታት መሳፍትን መኳንትትን
ምሁራትን፣ስእለን ተሃልውዮም ሓቲተ`የ።ሓደ መዓልቲ ኣብ ገዝ እንዳ ራእሲ መንገሻ ምሳሕ ጋቢዞሙና
ብምናብሮም ምስ በዓልቲ ቤት ዶ/ር ደጃዝማች ዘወደ ገብረሥላሴ ኰይነ ተወኪሰዮም ምንባረይ እዝክር።እዚ
ፈተነይ እውን ገና ፍጹም ኣይተዓወተን ኣሎ።ስእሊ ወ/ሮ ኣስቴር ተሃልዩኹም ሓደራ ልኣኩለይ ኢኹም ክብል
እፈቱ።
ታሪኽ ኣማውትአን ምስ ሰማዕኹ ብልበይ ሓዝንኹ-እዋይ ጓል ሔዋን ትረኽቦ ኢለ ብልበይ ደምየ እየ።ለካ
ስመንን ታሪከን ዘይለዓላሲ እማኖም ኢዮም እኒ ዶ/ር ኪሮስ ሙሉን መሰልቶምን ዝነግሩኻ ምኽንያት ድርብ
ሓዘን ኢዩ ዝዀነኻ-ንሰን ዝመስላ ብኸምዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ክቡር ሕይወተን ንብላሽ ክጠፍእ ቃንዛ ሕልና
ይፈጥረልኻ ኢዩ።ምንጪ ግሩም መልክዐን ዶ/ር ኪሮስ ዝገልፅዎ ነጥብታት ኣሎዎ ኢዩ።ግን ካብ ቀንዲ
መስመረይ ብዙሕ ከይወፅእ ብዝብል ንሎሚ ክጎስዮ ክቕሰብ እየ።
እንተኰነ ስምን ታሪኽን ባራምበራስ ኣሸብር ገበርሕይወት ካብ ኣልዓልና-ንስመን ንከፊላዊ ታሪኸን ከነልዕን
ግድን መስርሕ ሕይወት እዩ እብል።
ባራምበራስ ኣሸብር ገብረሕይወት-"ዝዶንጎየ ብይን-ዳርጋ ዝተነጽገ ፍትሒ ኢዩ።"-ዝብል ኣምር ኣብ
ምህሮ ዓውደ ሕጊ ኣብ መንፈሶም ብምስራጹ፡ኣብ ታሪኽ ጉዕዞ ምጉትን ዳኝነትን ምድረ-ሓበሻ፡ ነዚ ተሪር ከም
ማይ ዓገት ዝኰነ ስነ-ሓስብ ተዀልኺሉ ኣብ መንፈሶም ሰሪፁ ከም ማይን ፀባን ኰይኑ ተሰዊጥዎም
ብምንባሩ፡ድኻ ህዝቢ ከይገላታዓን ንከንቱ ሃልኺ ከይሃልኽን ሓሊኖም ብምውሳን እጃሞም ካብ ዝገበሩ
ምሁራት ሓደ ኢዮም።
→ እዞም ኣብ ሸነኽ ፀጋም ዘሎዉ በሃር ሰብኣይ እዚኦም፡ባላምበራስ
ኣሸብር ገብረሕይወት ባይከዳኝ ይበሃሉ።ክሳዕ ሕጂ ብዝገብርኽዎ ዳህሳሳዊ
መጽናዕቲ፣ልዕሊ 5 መጽሓፍቲ ጽሒፎም ኢዮም።ኣብ ፈጠራዊ ቕዲ ኣጸሓሕፋ
ዘዘውትሩ ዚነብሩ ባራምበራስ ሓይሎምን ጸዓቶምን ኣብ ታሪኻዊ ተውኔት
ዝረዓመ ክኸውን ገይርዎም ኢዩ እብል።
ኣብ ምድረ ግብጺ (ምስሪ) ብዓውደ ሕጊ ትምህርቲ- ቕድሚ 90 ዓመት
ኣቢሉ ብልዑል ንቕሓትን ትግሃትን ኣቲኪሎም ብምምሃሮም- ከም`ቲ ኣብ
መእተዊ ፈተና ኣዚዩ ዘደንቕ ዉጽኢት ፈተና ዘመዝገቡ-ክዛዝሙ ኸለዉ ድማ
ምስጉን ተምሃራይ ኣቢሎም'ዮም።
ብድሕሪ'ዚ ናብ ሃገረ ስዊዝ-ኤውሮጳ ብምኻድ ንሞያ ትምህርቲ ዓውደ ሕጊ ክብ ክብል ብልዑል ጻዕሮም
ገይሮም እዮም።
ባራምበራስ ኣሽብር ገብረሕይወት፡ወዶም ነቶም ዓቢይን ኣብነታውን ምሁር ዘመና ዝኰኑ ነጋድራስ
ገብረሕይወት ባይከዳኝ ምኳኖም ስለ ዘይፍለጥ፣ነጋድራስ ገብረሕይወት ባይከዳኝ ሓድጊ ከም ዘይብሎም
እናሻዕ ተገሊጹ`ዩ።እንተኰነ ዉልዶም ብምኳኖም፣ንሶም ካብ ጓል ጎንደር ዝኰነት ኣደ ዝወለድዎም፣ሓደ ከም
ሓሙስ ከም ዝበሃል ኢዮም።
#ብዛዕባ ባራምበራስ ኣሸብር ገብረሕይወት ካልእ ንክጽሕፍ ካብ ዝቐሰበኒ ነጥብታት ተሃልዩ-ኣብ ቀረባ ጊዜ
ኣብ ፒያሳ ዝርከቡ ሰብ እንዳ ወርቒ ምስ ደቆም ከራኽቡኒ መዲቦም ብምህላዎ ሓደን ቐላስን ነጥቢ'ዩ።ምስ ዘሎ
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ረማስን ሃዋጽን ወቕቲ እቲ ሃቀናታት ክእወት ኣይከኣለን።ኣብ ጥቃ ባሕረ-ነጋሽ ክሊኒክ ዝርከባ ኣብያተ እንዳ
ሻሂ ሕልፍ-ሕልፍ ኢሎም ይመጹ ኢዮም ስለ ዝተብሃልናን፣ኣነን ኣቶ ኪሮስ ወልደሚካኤል ዝተብሃሉ (ጋዜጠኛ
ቕድሚ ፍርቒ ዘመን ኰይኖም ዘገልገሉ ገዲም ቴክንሻን ሬድዮ ኢትዮጵያን) ኰይና ዝተወሰነ መዓልታት
ተመላሊስና ኢና።ተስፋ ንገብር ምስ ዉሉዳቶም ተራኺብና፡ታሪኽ ወላዲኦም መሊኦም ክፀውዩና!
ኣነ ብወገነይ ድማ ገለ ሓበሬታ ብዛዕባ ወላዲኦም ሒዘሎም ክጸንሕ ብዝብል ሓበሬታ- ካብ ፈላጣት ታሪኽን
መጽሓፍትን ክምእርር ቐንየ ኣሎኹ።ካልእ ኸኣ ባራምበራስ ዝብል ማዕርግ ዝረኸብሉ ምኽንያትን ምስ ጃንሆይ
ዘባእሶም ዝነበረ ዋኒን ምውጣጥ፡ካብ ኣፍ ክቡር ዶ/ር ኪሮስ ሙሉ-(ተመራማርን ጸሓፊ ታሪኽ ዝኰኑ ሓኪም
ስኒ) ብተወሳኺ ወሲኸ ብምርካበይ፡ንገሊኡ ኸኣ ንምጥላላን እንተላይ መጽሓፍቶም ግድን ደጊመ ንገሊኡ
ከንብቦ ብምውሳነይ ዘይተሓትመ መጽሓፍቲ ተሎዎም ድማ ክውኸስን ግዲ ወ ዉዲ ኮይኑኒ ኣሎ።
#ሰላምን ቕሳነትን ሃዲሙ ብምህላዉ ኣይትተኣማንን እምበር፣ንዝኽሪ ሓርበኛ በረምበራስ ኣሸብር-መበል
113 ልደቶም ኣብ ቐረባ ጊዜ ክዝከር'ዩ ዝብል እምነት ኣሎኒ።

→ ዶ/ር ኪሮስ ሙሉ ንታሪኽ ዓሚዩቕ ክብሪ ዘለዎም ወከፍ ብምኳኖም፣ብዙሕ
ይደኹምን ይለፍዑን ኢዮም።ብዛዕባ ባራምበራስ ኣሸብርን ካልእ ታሪኽ ደጊመ ብሰፊሕ
ኣብ ዝውከሰሎም እዋን ዝተወስደ መዘከርታ ስእሊ`ዩ።

እሞ ደኣ ኣብ ሞያ ሕጊ ብፍላይ ድማ ኣብ መስርሕ ዳኝነትን ጥብቕናን ኣድሂብኹም መጽናዕትን ምርምርን
ዝገብርኹም ወከፋት ተሃልዩኹም-ኣበርኽቶ ባራምበራስ ኣሸብር ገብረሕይወት ከመይ-ከመይ፡ ከምዝረኸብክምዎ ከተካፍሉና ብክብሪ እዕድም ኣሎኹ።እቲ ምንታይ ታሪኽ ታሪኽ እዩ።

ወደ ሓንኹም!-“

ኣብ ዝቕፅል ብዛዕባ መጽሓፍቶምን ካብ ዝተረስዑ ኣገድስቲ ነጥብታትን፡ ኣድሂበ ዝዘከርዎ ወሲኸ ናባኹም ካልኣይ
ክፋሉን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ናባኹም ሒዘ ክመጽእ ፈጣሪ ይሓግዝ እብል።ካብ ማእሰርትን ግፍዕታትን ይሰውረና!
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