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‘Tale of Agame’ is a compilation of many oral traditions, history, culture, 
and genealogy of the people of Agame in what is today the Eastern 
District of Tigray, Ethiopia. In order to preserve the authenticity of 
historical facts, the themes in the tale are presented in their originality in 
Tigrigna, Amharic, and English. 
 
The etymology of the word Ágame is not known although some oral 
historians contend that it is a derivation of A’gam, a thorny tree that has 
symbiotic relationship with the cactus tree. Some also attribute Ágame to 
Ga’me, a hairstyle of young women. In any event, the word is a pre-
Tigrigna term and it may have other meanings. 
 
King Seme II founded the Royal House of Ágame in the first quarter of 
the 17th century (circa 1620s) in Addigrat and the surrounding area known 
as Ganta Afe Shum.  
 
King Seme’s ancestors come from Lasta, in northern Wello and his 
descendants dominated the northern half of the Ethiopian plateau for 
almost three centuries. The genealogy of King Seme (Dagmawi Seme as 
he was popularly known) is documented in The Origins of the People of 
Eritrea (መሠረት ዓሌት ሕዝቢ መረብ ምላሽ) by Gebre Iyesus Abay: 
 

ትውልዲ ቤት ስባጋዲስ 
 

ትውልዲ ቤት ስባጋዲስ (ሱባጋድስ) ካብ ወረደ ምሕረት ካብ ጅራተ ቀጭን 
ካብ ላስታ ዝመጹ ንምዃኖም ዝተፈልጠ Eዩ።  
ንሶምን ዓሌቶምን ናብዚ ንምጽሓፍ Eተገደስናሉ ምኽንያት ንሶም ናይ ብዙሓት 
ህዝቢ Aቦ መሠረት ስለዝኾኑ Eቶም ካብዚ ትወልዲ ሓረግ ተታሓሒዙ ዝወረደ 
ዘርI ዘለዎም Aብ በብዓዱ Aዚዮም ብዙሓት ስለዘለዉ ንሳቶም ዝፈረይዎምን 
ዘለውዎ ዓድታትን Eናሰመና ካብዚ ንታሕቲ ንገልጽ Aሎና። Aቦታት ስባጋዲስ ካብ 
ዳግማዊ ስመ ንላEሊ ዘሎ ስጋብ ንታሕቲ ዘለዉ ወለዶ ንጽሕፍ Aሎና። 
 ዳግማዊ ስመ ንAብስቦ ወለደ፡ Aብስቦ ድማ ንሽፋረ ወለደ፡ ሽፋረ ከA 
ንስብሓት፡ ስብሓት ድማ ንሹም ዓጋመ ኩመሊት ወለደ፡ ሹም ዓጋመ ኩመሊት ከA 
ንሹም ዓጋመ ወልዱ ወለዱ፡ ሹም ዓጋመ ወልዱ ከA ን8ተ (10ተ) ወለዱ ሽሞም 
ከA ካብዚ ንታሕቲ ንመልከት፡ ደቂ ሹም ዓጋመ ወልዱ። 1 ንፋሲልኒ - 2 
ንብሩርኒ - 3 ንሰንበቱን - 4 ንታቦቱን - 5 ንካሕሳይን - 6 ንፀበላን - 7 - ንደግያት 



ስባጋዲስን - 8 ንሓደሮን - 9 ንፊተውራሪ ገብረAምላክን - 10 ንጻEዳን ነዚOም 10 
Eዮም ዝወለዱ። 
 
ካብዚAቶም 1 ፋሲል ዝፈረዮም ዓዲ ግራዝማች ጎሹ Aብ ሰዔ Aብ ማይ ሃምን 
ዘለዉ ዝፈረዬ Eዩ። 
 
2ይቲ ሰንበቱ ከA፡ ንሳ ዝወለደቶም Aብ ዓይባ Eንዳ ንብረEድ ንቤት ሓርያ ዘለዉ 
ንAቶ ገብሪሄት ጋንታ Aቶ (ኣፈ) ሹም ዝበሃሉ ሰንበቱ ነዚAቶም ዝፈረየት Eያ። 
 
3ይ ጻEዳ Aብ ቀዝቀጽያ (ቀጽቀጽያ)፡ ንዓደጊያት ወልደንኪኤልን ንዓድ ፊተውራሪ 
ለምለምን Aብ ጉሎ መኸዳ ዘለዉ Aቤቶ ጋንታ ሹም Eናተባህሉ ይጽውUለዉ። 
 
4ይ ዘርI ፊተውራሪ ገብረAምላክ፡ ከA Aብ ደቂ ሓርሽ Eንዳ ዳግና Eኒ ደግያት 
ፀሐየ Eኒ ደግያት Eንግዳ Eኒ ምራጭ Eኒ Aቶ ደረስ Eኒ Aቶ ደረስ Eኒ Aቶ ገብረ 
Eኒ Aቶ ገብረ ተስፋይ ከምዚሎም 7 የሕዋት ዝፈረይዎም ብሓደሽም ዓዲ 
ፊተውራሪ ገብረAምላክ ይበሃሉ Aብ ዓዲ ሐረሲ Aለዉ። 
 
5ይ ዘርI ካሕሳይ፡ Eኒ ደጊያት ሓድጉ Eኒ ደግያት ወልድዬ Aቦ በላይ ወልድዬ 
Eኒ ፊተውራሪ ደስታ Eኒ ፊተውራሪ ገሠሠ ዝበሃሉ ካብ ጓል ደጊያት ባህታ 
ሰገነይቲ ዝውለዱ Eዮም Eንዳ ካሕሳይ ተባሂሎም ይጽውU Aለዉ። 
 
6ይቲ ወ/ፀበላ ናብ Aቶ ወልደ Eሰይ ጓሕላት ዝበሃል ዓዲ ኣብ ሓራማት ኣትያ ን 
ወ/ሲሂን ወለደት፡ ወይዘሮ ሲሂን ከኣ ናብ ባሕሪ ነጋሲ ዝወልዳ Aትያ ንደግያት 
ኃይለማርያም፡ ንፊተውራሪ ወልዱን ንፊተውራሪ Eምባዬን ነዚOም ዝፈረየት Eያ፡ 
ንሳቶም ዘርI 3ቲOም የሕዋት ኣብ ማይ Aብዓ ዝበሃል ዓዲ Aለዉ። 
 
7ይቲ ወይዘሮ ብሩር ድማ ናብ AይድUር ዝበሃል ዓዲ Aትያ ንኣቶ ሮሜን 
ንደግያት ደረስን ንኽሊቲOም ወለደት፡ ኣቶ ሮሜ ከኣ ንደግያት ንጉሠ ወለደ፡ ኣብ 
ሓረሳዊ ድራ ዝበሃል ዓዲ Aለዉ፡ ካብዚኣቶም ከኣ ደግያት ደረስ ንበዓልጋዳ ተኽለን 
ንወይዘሮ ጀመርን ነዚOም ንኽልተ ወለዱ፡ በዓልጋዳ ተኽለ ንደጊያት ኃይሉ 
ወለዱ፡ ንሶም ዝፈረይዎም ከዓ ዓድ ደጊያት ኃይሉ ኣብ ደራ ዝበሃል ዓዲ Aለዉ። 
ወይዘሮ ጀመር ድማ ናብ ሓሓይለ ናብ ደጊያት ባርያጋብር ወዲ ደጊያት 
ገብረመስቀል Aትየን ካብ ደጊያት ባርያጋብር ንደጊያት ገብረሥላሴ ወለዳ። 
 
8ይቲ ወይዘሮ ታቦቱ ናብ ደጊያት ድምፁ Eንደርታ ፈለግ ዳEሮ ዝበሃል ዓዲ ኣትያ 
ካብ ደጊያት ድምፁ ንራEሲ ኣርኣያን ንወይዘሮ ሥላስን ወለደት፡ መልሻ ድማ 
ታቦቱ ናብ ሹም ተምቤን ባይሞት ተኣትያ ንደጊያት ደርሶ ወለደት ራEሲ ኣርኣያ 
ዓቢ ዝወለዶም። 1 ንደጊያት ደበብን 2 ንደጊያት ኣብርሃ ቀይሕን 3 ንደጊያት 
ተድላ Aባጉበንን 4 ንደጊያት ደጀንን 5 ንደጊያት ረዳን። 
 
ከምዚሎም 5ተ ደቂ ራEሲ ኣርኣያ ዓቢ ዝፈረይዎም ኣብ Eንደርታን ኣብ ካልE 
ዓድን ኣለዉ፡ Eተን ሓብቶም Eምበይተይ ሥላስ ጓል ታቦቱ ካብ ደጊያት ድምፁ 
ዝውለዳ ናብ ሹም ተምቤን ምርጫ ኣትየን ካብOም ን5ተ ወለዳ፡ ንሳቶም ድማ 
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ክምዚ ዝስEብ Eዩ። ንንጉሠ ነገሥት ሓፀይ የሓንስን - 2 ንልጅ ጉብሳን - 3 
ንደጊያት ማሩን - 4 ንልጅ ሓጎስን - 5 ንEተጌ ድንቅነሽን፡ ከምዚሎም 5ተ ደቂ 
ሹም ተምቤን ምርጫ ይበሃሉ፡ ዘርOም ድማ ኣብ ሙሉE Iትዮጵያ ተዘርጊሖም 
Aለዉ። 
 
9ይቲ ዘርI ወይዘሮ ሓደሮ ናብ Aምሃ AጉEዲ Aትየን ንፊተውራሪ ንጉሠን ንኣቶ 
ወልደሥላሴ ወለዳ፡ Aቶ ወልደሥላሴ ን3ተ ወለዱ። 1 ንደጊያት ኣርኣያን - 2 ን 
ደጊያት Eንግዳን - 3 ንኣቶ በላይን ፡ ነዚOም 3ተ ወለዱ። ፊተውራሪ ንጉሠ ድማ 
ንደጊያት ተስፋይን ንደጊያት ተኽለጊዮርጊስን ወለዱ፡ EዚOም ዝፈረይዎም Aብ 
AግUዲ ዝበሃል ዓዲ Aለዉ።  
 
10ይ መበል ዓሰርተ ደቂ ሹም ዓጋመ ወልዱ፡ ደጊያት ስባጋዲስ ዘበሃሉ ብዘበኖም 
ሓደ ዓብይን ፍሩሕን ሰብ ዝነበሩ Eዮም፡ ንሶም ድማ ን7ተ ወለዱ ሽሞም ድማ 
ካብዚ ንታሕቲ ንገልጽ Aሎና። 1 ንደጊያት ሓጎስን - 2 ንደጊያት ካሕሳይን - 3 
ንሹም ዓጋመ Aረጋዊ - 4 ንደጊያት ወልደንኪኤልን - 5 ንኣቶ ኃይሉን - 6 ንሹም 
ዓጋመ ስብሓትን - ንኣቶ ሱባን። 
 
ከምዚሎም 7ተ Aወዳት ፡ ደቂ ደጊያት ስባጋዲስ Eዮም፡ ደጊያት ሓጎስን ደጊያት 
ካሕሳይን AዲOም ሓንቲ Eያ ደቂ ጓል ሓራማት Eዮም፡ ደጊያት ወልደንኪኤልን 
ኣቶ ኃይሉን ካብ ጌርጊስ ጓል ሓኔታ ሱባ ዓዲ ሹም Aኰሎም ሳEሲE ዝውለዱ 
Eዮም፡ ሹም ዓጋመ ስብሓት ካብ ወይዘሮ ለተብርሃን ጓል ከንቲባ ዘርAሓንስ ወዲ 
ከንቲባ ቀላቲ Aሕፍሲ ሽመዛና Eዮም ዝውለዱ።  
 ሹም ዓጋመ Aረጋዊ ድማ ካብ Eምበይተይ ትሻል ጓል ኣቶ ገብረመስቀል 
ዓቢ ዓረዛ ዝውለዱ Eዮም፡ ኣቶ ሱባ ድማ ምስ Eኒበዓል ደጊያት ወልደንኪኤልን 
ኣቶ ኃይሉን AዲOም ሓንቲ Eያ። ከምዚሎም 10ተ ደቂ ሹም ዓጋመ ወለዱን 7ተ 
ደቂ ደጊያት ስባጋዲስን Eዚኣቶም ዝፈረይዎን ዝሓዝዎን ከምዚ Aብ ላEሊ ብገፊሑ 
ተገሊጹ ዘሎ Aዝዮም ብዙሓትን ምEቡላትን ኮይኖም ኣብ ሙሉE Iትዮጵያ 
ዘርOም ተዘርጊሑ ኣሎ። (ገጽ 86-88)  
 
መተሓሳሰቢ፦ ደራሲ ገብረEዮሱስ Aባይ ከምቲ ኣብ ላEሊ ዝጠቐሶ ‘ትውልዲ ቤት 
ስባጋድስ’ ብሰፊሑ Eዩ ኣቕሪቡዎ ግን ነቲ ትውልዲ ብደቂ ደጊያት ስባጋድስ 
ስለዝዓጸዎ መቐጸልታ ክህልዎ ምEንቲ ከምዚ ዝስEብ ነቕርቦ Aሎና፦ 
 
ካብ ደቂ ስባጋድስ Aዝዮም ዝተፈልጡ ሹም ዓጋመ Aረጋዊ Eዮም ነይሮም፡ ንሶም 
ብጊዲOም ድማ ብዙሓት Eዮም ወሊዶም ግን ብጣEሚ ፍሉጣት ግራዝማች 
ተኽለሃይማኖትን ራEሲ ስብሓትን Eዮም። ብዛEባ ራEሲ ስብሓት ፍሉይ ጽሑፍ 
ኣብ ታሕቲ ከነቕርብ Iና። ቅድሚU ግን ብዛEባ Aቦ ሓጎOም ማለት ደጊያት 
ስባጋድስ ብዙሕ Eተጻሕፈ Eኳ Eንተሎ ኣቶ በላይ ግደይ ኣምሃ Aክሱም ኣብ 
ዝብል መጽሓፎም ዝጠቐስዎ (ብኣምሓርኛ) ነቕርብ፦ 
 
Aክሱም ከጥንት ጀምሮ የIትዮጵያ ነገሥታት ዋና መዲና ሆኖ Aገልግሏል። 
ስለዚህም የተከበረ ቅዱስ ስፍራ ነው። ከAክሱም የ20 ኪሎ ሜትር ርቀት 
የሚገኘውን የAድዋን Aከባቢም Eነራስ ዓምደ ሃይማኖትና ራስ ሥሁል ሚካኤል 
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ዋና ከተማቸው Aድርገው ይቀመጡበት Eንደነበረ ይታወቃል። ስለዚህ ጥንታዊነቱ 
Aያጠራጥርም። ነገር ግን በተለይ የAሁኗ የAድዋ ከተማ ያለችበትን Aካባቢ 
ጫካውን መንጥረው የመሰረቱት የትግራይ ትግሪኝ መስፍን ደጃዝማች ስባጋድስ 
ወልዱ Aለውሃ በመለስ ትግራይንና የAሁኗን ኤርትራ Aስከ ቀይ ባሕር Aከባቢ 
ሲገዙ በነበረበት ወቅት የዛሬ 175 ዓመት ገደማ ነው።  
 
የAድዋ ከተማ ቅድስት ቦታና ገዳም ከሆነችው ከAክሱም ትንሽ ራቅ ብላ 
በከተማነት Eንድትቆረቆር የተደረገችውም ለንግድ መናኸርያና መገበያያ፡ 
ለዓለማዊ Eንቅስቀሴና ለሥጋዊ Aኗኗር Eንድታገለግል ታስቦ ነው።  
 
ደጃዝማች ሱባጋድስም ከተማዋን Aስፍተው ክርስትያንና Eስላም Aብረው 
ተቀላቅለው ቤት ሠርተው Eንዲሠፍሩባት Aድርገዋል። Aድዋ ከጥንት ጀምሮ 
የንግድ መናኸርያና Eና የሰው መስፈርያ Eንደመሆኗ መጠን በዚህም መሠረት 
ከየቦታው ለምሳሌ ከጐጃም፡ ከጐንደር፡ ከAገው ምድር ሰዎች መጥተው በትግራይ 
በብዛት የሚኖሩባት ከተማ ቢኖር የAድዋ ከተማ ነች። ደጃዝማች ሱባጋድስ 
ያሠሩትም የAድዋ መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስትያን Eስከ ዛሬ ድረስ ሲቀደስበትና 
ሲወደስበት ሕዝብ ክርስትያን ሲጠቀምበት ይገኛል። 
 
Eንደሚባለውም ደጃዝማች ሱባጋድስ የቤተ ክርስትያኑን ሕንጻ መጀመርያ የሠሩት 
ለራሳቸው ቤተ መንግሥት Eንዲሆን ነበር። ነገር ግን መስፍኑ በሌላ ቦታ ቤተ 
መንግሥት ስለሠሩ ሕንፃውን ወደ ቤተ ክርስትያንነት ለውጠው ታቦተ መድኃኔ 
ዓለምን Aስገቡበት። 
 
መስፉኑ ደጃዝማች ሱባጋድስ በዘመናቸው Eንደ Aጽቢ Eንዳ ሥላሴና Aዲግራት 
የመሳሰሉትን ከተሞች መሥርተው ሕግና ደንብ Aውጥተው ከሌላ Aካባቢ የመጣው 
ሁሉ ክርስትያኑም ሆነ Eስላሙ Eንዲሠፍርበት Aድርገዋል። በነዚህም ከተሞች ቤተ 
መንግሥታቸውን ካሠሩ በኋላ በAዲግራት የቂርቆስና የመድኃኔ ዓለምን፡ በAጽቢ 
ደግሞ የሥላሴን Aብያተ ክርስትያናት የሠሩ Eሳቸው ናቸው። ደጃዝማች ሱባጋድስ 
በAክሱም የጽላት ቤትም Aሠርተዋል። 
 
ደጃዘማች ሱባጋድስ ከተሞችን ከመቆርቆር ልዩ ልዩ Aብያተ ክርስትያናትን 
ከመሥራታቸውም ሌላ Eስከ ቀይ ባሕር ዘልቀው “ይህ ባሕር ጐሮሯችን ስለሆነ 
ጠላት Eንዳይደፍረው መጠበቅ Aለብን ፡ ብሞት Eንኳን Eዚሁ ቀይ ባሕር ዳርቻ 
ቅበሩኝ ካልሆነ ደግሞ ፊቱን ወደ ቀይ ባሕር Aድርጋችሁ ቅበሩኝ” ብለው 
ተናግረዋል። የAከባቢው ባላባቶች ለሆኑት የናይብ ተወላጆች ሹመትና ሽልማት 
Eየሰጡ፡ የጋብቻም ትስስር Eያደረጉ ያን ጊዜ በነበሩ በIትዮጵያ ወደቦች 
በምጽዋና በIድ Eየተጠቀሙ ንግድ Eንዲስፋፉ የAከባቢው ጸጥታና ሰላም 
Eንዲጠበቅ Aድርገዋል። ለኤርትራ ሕዝብም ሕግና ሥርዓት Aውጥተው በሰላምና 
በደስታ ይኖር ስለነበር የደጃዝማች ሱባጋድስ Aስተዳደር ይመስገን ስለነበር 
“ወርቃማ ጊዜ” በሚል ቅጽል ለ14 Aመታት ኤርትራን በትግራይ ትግርኝ ውስጥ 
Aስተዳድረዋል። (Aክሱም ገጽ 166-169) 
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ከዚህ በታች የቀረበው ደግሞ ስለ ራስ ስብሓት ነው፡ ነገር ግን ስሙ ያልታወቀ 
ጸሓፊ በጉራማይለ ማለትም በAማርኛና በትግርኛ ስለጻፈው Eንዳለ Aቅርበነዋል፦ 
 
   ስለ የራስ ስበሓት Aረጋዊ ታሪክ 
 
ኣፄ የሓንስ መተማ በሞቱ ጊዜ በመላው ትግሬ ትግርኝ ብዙ ረሃብና ችግር፡ ዝርፍያ 
ስለተፈጠረ በዝያን ጊዜ ራስ ስብሓት በሁሉ ዘንድ የታወቁ በጣም Aስተዋይና ደሃ 
ጠባቂ ነበሩ። ጊዜው ያመጣውን ችግር ለማስወገድ ሲሉ ከደጃች ባህታ ሰገነይቲ ጋር 
ስምምነት Aድርገው ማሽላ ከምጽዋ Eያስመጡ፡ በኣዲግራት ከተማ፡ Aሁን 
የመድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስትያን ያለበት፡ ገበያ Aቋቁመው ለሊት በፋኑስ (ማሾ) 
ቀን በፀሓይ ይገበዩ ስለነበሩ፡ ይህ ሞያቸውና ታላቅነታቸው ያልተሰማበት Aገር 
Aልነበረም። ሰለዚህ ከራያ ዓዘቦ፡ ከዋጅራት፡ ከተምቤን፡ ከEንደርታ፡ ከሽሬ፡ 
ከሌላም ክፍል ኣገሮች የመጣ ህዝብ ከዓዲግራት Eህል Eየገዛ ወደሃገሩ በዘበኛ 
Eያሰጠበቁ ይሸኙት ነበር። መቸም ኑሮ ኑሮ ከመሬት ዙሮ ዙሮ ከቤት Eንደተባለው 
ሞት ኣይቀርምና ራስ ስብሓት ከሁለት ደጃዝማች ልጆቻቸው ጋር በዓኾራ ሲሞቱ 
ስለመልካም ታሪካቸውና ዝናቸው የሚመለከተውን ተገጠማላቸው።            
    -1- 
  ኣፄ የሓንስ ኣብ መተማ Eንክሞቱ 
  በዓል ከብቲ ከብቱ ተዘሚቱ 
  በዓል በቕሊ በቕሉ ተዘሚቱ 
  በዓል ቅርሺ ቅርሹ ተዘሚቱ 
  በዓል ነፍጢ ነፍጡ ተዘሚቱ 
  ኣጽቢ ደራ ኩሉ ዋጅራቱ 
  Eንደርታ ኩሉ ድንግላቱ 
  Aርማጭሆ ኩሉ ወልቃይቱ 
  ንዓጋመ ገቢሩ ስደቱ 
  ዓጋመ ረጉዱ መሬቱ 
  ሻላ ስብሓት ሰሎሞን ስርዓቱ 
  ብምጽዋE በሪ Aኽፊቱ 
  ሽዋን ወሎን ኮይኑ ሕግጋቱ 
  ዘይገዝEዶ ኣሎ ብመዓልቱ 
  ቆላሕ Iልኩም መሬት ተቛመቱ 
  መን Aሎና ከም ጠቕልል ንቕሓቱ 
  Eልፊ ድኻ ዘሕድር መጽዊቱ 
  ንየማናይ ዝሰድድ ኖቑቱ 
  ንጽጋማይ ዝሰድድ ኖቑቱ 
  ኣብ ማEከል ዝቕመጥ ቢሒቱ 
  ማይ Eዳጋ ሰማEታት ቀደስቱ 
  ማይ ጸዓዳ ሓዋርያት ዓጠንቱ 
  ስጋ ሰብ ቀለቦም ሰራዊቱ 
  Eንተኾይነ ሓስየ ከፍቱ 
  ጠይቕዎም ንግጠም ደም ራቱ 
  ይህ ሁሉ Aልፈዋል ዓለም ከንቱ 
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  Eንዴት Aለህ ሊቀ መሳፍንቱ 
  በቀይ ቀለም በክቡር Eንጨቱ 
  ተጽፈህ ኑረሃል ለመንግስቱ 
  ሰይጣን Aስተብህ ምን ኣባቱ 
  ደከመኝ ታከተኝ ዓለም ከንቱ 
   
    -2- 
   ምስ ክልተ ደቆም Eተገጥመሎም 
 
  ከመይ Iኹም ሰለስተ ሚዛነ 
  ደቂ ገረይ ደቂ በለው1 ሰብ ሓሪ ብርኮነ 
  ኣባ ጠቕልል2 ደኣ ውን ይብለኒ ኣነ 
  ምልስያ Eንተትብል ለምቅነ 
  ንድኻ ክትሪO ከመይ ከም ዝኾነ 
  Eከይ ክልተ ሞት ወይለይ ኣነ  
  ማይ ዶ ይEኮት ሰማይ ይጋናነ 
  ብዘይ ጠቕልል ዶ ኣንታ ድኻ ይሰናነ 
  ኣብ ጤፍ ውሃ’ማ ውግE ኮነ3 

  Eተስበረ Aልጋን ጨጋገነ 
  ብድሕሪU Eቲ ነጋሪት ተጻEነ 
  ኣብ ዓጋመ ፍጹም ብርሃን ኮነ 
  ኣብዚ ኮረም’ማ ውግE ኮነ4 

  Eተሰብረ Aልጋን ጨጋገነ 
  ብድሕሪ Eቱይ ነጋሪት ተጻEነ 
  ዓዲግራት ፍጹም ብርሃን ኮነ 
  ኣብዚ ዓለቛ’ማ ውግE ኮነ5 
  ኮብኮብካዮም ኣEተኻዮም ንጣልያነ 
  ክሰድ ክሰደልካ ደኣ ኾነ6 
  ካብ ናዅራ ካብ ዓሰብ ኣውጺEካዮም ንሰብUነ 
  Eዙይ ዝገብር ዶ ደጊም ከይግነ 
  ሉሉባU ሓው ጠቕልል ከምኮነ 
  ቶሎ ቢሉ Eዳ ምተሰነ 
  ንለብዘመን Eምበር ንለምቅነ 
  ኣብ Eንዳ ገበል ዶ ተመን ከይሰኣነ7 

 
    -3- 
  ኣንታ መን Aሎ ዓለም ዘይሓልፎ 
  ንኣባ ጠቕልል Eኳ ዓለም ዝሓለፎ 
  ክሻብ ረድፊያ ዝኾን ሕንኽ ኣርገፎ 
  ብየማነይ ብጸጋማይ ተዋፊፎ 
  ነጋሪU ራሕሪሑ ገደፎ 
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1. ኣባ ገረይ ደጃች ሱባጋድስ Eዮም፡ ኣባ በለው ሹም ዓጋመ Aረጋዊ Eዮም 
2. ኣባ ጠቕልል ራEሲ ስብሓት Eዮም 
3. ጤፍ ውሃ ጥቓ ወልድያ Eዩ 
4. ምስ ደጃች ኣብርሃ ቀይሕ 
5. ምስ ጣልያን ብዘበን ዓድዋ ብጥሪ ወርሒ ስለዝተዋግU፡ ዓድዋ የካቲት 
6. በዓል ደጃች ወልድየ፡ ደጃች ካሳ ዝበሃሉ ጣልያን ወሲድዎም ስለዝነበሩ 
7. ደጃች ካሰ ቆልዓ ስለዝነበሩ ተመን Eተባህሉ ንሶም Eዮም 

 
 
ኣርብዓ ዓመት ድሕሪ ኵናት ዓድዋ ጣልያን ንስEረቶም ሕነ ንምፍዳይ ንIትየጵያ 
ክወሩን ግዝኣቶም ክገብርዋን ኣብ ዝፈተኑሉ ጊዜ ህዝቢ ዓጋመ ምስ ኣሕዋቱን 
ኣሓቱን ትግራዎትን ጀጋኑ Iትዮጵያውያንን ኰይኑ ንጸላI Aብ ዝመከተሉ ጊዜ 
ዝተገጥመ ግጥሚ ድማ AስIብና ነቕርብ። Eዚ ግጥሚ’ዚ ብሕዳር 2001 
(December 2009) ፍቕሪ ሃገር ዘለዎምን ፈታው ህዝቦምን ምስ ዝኾኑ ባላምበራስ 
ረዳ Aድሓኖም ኣብ ዝገበርናዮ ወግI ዝመዝገብናዮ Eዩ። Eነሀ! 
 
 ከምዚ ሎሚ ኣይምሰልኩም በዓል ኣይግዱ 
 Eዚ ዓድስ ዓዲ ስባጋድስ Eኮ Eዩ ኔሩ ዓዲ ወልዱ 
 
 ወዮ ጣልያን ደኣ ሓይሉ ገይርዎ Eርዱ 
 Eሞ ሕዚ’ውን ኣይፍለጥን መገዱ 
 
 Eቶም ሓደ ሰብኣይ1 ደኣ ኣይምቱ 
 ኣብ ትሕቲ መሬት ኣይረዱ 
 Eተደጐለ ሓው ግን ኣይድንጉን ምንዳዱ   
 

1. Eቶም ሓደ ሰብኣይ ተባሂሎም ዘለዉ ኣፄ ኃይለሥላሴ Eዮም 
 
ዓጋመ ከም ካልE ቦታታት ትግራይን፡ ጎንደርን፡ ላሊበላን፡ ሃረርን፡ ጅማን ስልጣኔ 
ዝተንጸባረቐሉ ዓዲ ታሪኽ Eዩ። ኣብ ሙሉE ትግራይ (ካብቲ Aብ ላሊበላ ዘሎ 
ዝበዝሕ) 126 ዝተወቕሩ Aብያተ ክርሰርትያናት Aሎዋ። ካብዚኤን 15 ድማ ኣብ 
ዓጋመ ይርከባ። ነዚ ሓበሬታ’ዚ ዝድግፍ መርትO ብኣባ ተወልደመድኅን የሴፍ 
Eተደርሰ በትግሬ ጠቅላይ ግዛት የሚገኙ በውቅር የተሰሩ Aብያተ ክርስትያናት 
ዝረኸብናዮ ስለዘሎ ካብዚ ንታሕቲ ብኽፋሉ ነቕርቦ Aሎና፦ 
 
በዓጋሜ Aውራጃ ግዛት ውስጥ የሕንጻዎች ብዛት Aሥራ Aምስት ነው። 
 
   ሀ/ በጋንታ Aፈሹም ወረዳ፣ 
 
1. ዓዲ Aቤል     Eንዳ Aባ ሳሙኤል 
2. ሳAት     Eንዳ ማርያም 
3. ድንግላት     Eንዳ ማርያም 
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   ለ/ በሐራማት ወረዳ የሚገኙት፣ 
 
1. ሐውዜን     Eንዳ Aቡነ ተክለሃይማኖት 
2. ማይኮዳ     Eንዳ ጊዮርጊስ 
3. Aንበሰት     Eንዳ ሚካኤል 
4. ቂዓት     Eንዳ ማርያም 
5. ቅለለ     Eንዳ Aቡነ ገብረሚካኤል 
6. ሱጣ     Eንዳ ማርያም 
7. ጉቦ      Eንዳ ብዙኃን ማርያም 
8. ቤትየስ     Eንዳ Eየሱስ 
9. ኩዶ     Eንዳ ማርያም 
10. ባሕራ     Eንዳ ማርያም 
11. ደብረ ኀረይኩዋ    Eነዳ Aቡነ ገብረ ናዝራዊ 
 
ማሳሰብያ፦ Aንድ ሳይጠቀስ የቀረ የውቅር ቤተክርስትያን Aለና ለወደፊት በጥናትና 
ምርምር Eንደርስበታለን የሚል Eምነት Aለን። 
 
የዓጋመ ሕዝብ Eንደ ሌሎች የትግራይ ሕዝብና Aጠቃለይ የIትዮጵያ ሕዝብ 
ታታሪና ሰራተኛ ሕዝብ ስለሆነ ኑሮውን ለመግፋትና ለማሻሻል በየትም ቦታና 
በጉልበቱ AስተዋጽO Aድርጓል። ለምሳሌ በኤርትራ ይኖሩ የነበሩ የትግራይ 
ተወላጆች የገንዘብ መዋጮ Eያደረጉ የልማት ጎዳናዎችን ቀይሰው ነበር። Eንደ 
Aብነት መጥቀስ የሚቻለው ከዚህ በታች የምናቀርበው የዛሬ ሓምሳ ወይም ስልሳ 
ዓመት የተጻፈውን ሰነድ ነው። በቀላሉ ለማንብብ ያህል የስሞች ዝርዝር Eንደገና 
ጽፈናቸዋል፣ በEጅ የተጻፈ ምንጩ ሰነድ ግን Eንዳለ Aቅርበነዋል፦ 
 
  ለዓዲግራት ክሊኒክ መሥርያ Eርዳታ ለጊዜው የተሰጠ 
 

1. ኣቶ ገበረሕይወት ገ/ኪዳን  50 
2. ኣቶ ኣሰፋ ገበርማርያም  50 
3. ኣቶ ረዳ ገበረሕይወት  50 
4. ኣቶ ብሉጽ ተስፋሕይወት  20 
5. ኣቶ ጻድቅ በርሄ   20 
6. ቀኛ ገብራይ ካሕሳይ   10 
7. ኣለቃ ኣርኣያ ተክለሃይማኖት 10 
8. ኣቶ ኣበርሃ ሓድገምበስ  10 
9. ኣቶ ግርማይ ተ/ሃይማኖት  10 
10. ኣቶ የEብዮ ትርፌ   10 
11. ወ/ብርሃና ናይዝጊ   10 
12. ኣቶ ትኵE መለስ   10 
13. ኣቶ ካሕሳይ ባህታ   10 
14. ኣቶ ደስታ ተድላ   10 
15. ወ/ኣወጣሽ ገብረሚካኤል  20 
16.  ኣቶ Eምባዬ Iማም  10 
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17. ቄስ ለምለም ገብረሚካኤል  10 
18. ልጅ ኣበራ ቦጓለ   10 
19. ኣቶ ገብረመስቀል ለምለም   10 
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