
The founder of nickname “Finfinea” hot spring fountain in Addis abeba, 
is Queen Tyatu Betul:: 

 
ፈዋሽዋን  ምንጭ ፡ ፊንፊንኔ ያልዋት ንግስት ጣይቱ ናቸው ። 

ማብራሪያ ::  

ፊንፊንኔ የሚባል የንግስት ጣይቱ መንደር ነበረ ። በኋላ ፍልውሃ መታጠቢያ ተባለ ። 
የነበረን አልነበረም ማለት ሃቁን ሳይረዱ ትልቅ የታሪክ ኩታን እንደማዛነፍ ይቆጠራል። 
እንደ ብሉይ ኪዳን እና አዲስ ኪዳን ነው የአዲስ አበባ እና የፊንፊንኔ ምንጭ ታሪክ። 
 
አዲስ ኪዳን ከብሉይ ኪዳን  በኋላ እንደመጣ ሁሉ ፡ ፊንፊንኔም ከአዲስ አበባ ምስረታ እና ስያሜ በኋላ 
በንግስት ጣይቱ የተመረጠች : በሰንሰል ጫቃ ውስጥ የነበረ ምንጭ ነበረች ። ፊንፊንኔ ስሟንም ያወጡት ፡ 
መንደሯንም ያሰሩት እቴጌ ጣይቱ ናቸው። እቴጌ ጣይቱ የቁልምጫ ስም ማውጣት ይወዱ እንደነበር 
በተጨባጭ ተጽፎ ይገኛል በጣይቱ ብጡል የታሪክ መጽሐፍ ውስጥ ጭምር። የእንጀራ ልጃቸውን ለዕልት 
ዘውዲቱን ፡ ነግስትም ከሆኑ በኋላ ማሚት እና ማምእቴ ፡ ብለው ይጠሯቸው እንደነበረ በግልጽ በጣይቱ 
በጡል በሚለው መጽሃፍ ውስጥ ተጽፎ ይገኛል። ምንጯንም ከቁርጥማት ሕመም የምትፈውሳቸውን 
በማቆላመጥ ፊንፊንኔ በሚል ቅጽል ስም አወጡላት ይሄው ነው ታሪኩ። 
 
በዘመናችን ፡ በዘመናዊ መልክ በጣም በሚያኮራ ሁኔታ አገልግሎት ሲሰጥ የኖረው የፍልዋሃ መታጣቢያ እና 
መታሻ ውጭ አገር በጊዜው ጀርመን ተምረው በሚመጡ ኢትዮጵያውያን ዌጌሻዎች(ካሮፕራከተርስ)ጭምር 
ለሚሰጠው አገልግሎት ለሕዝቡ ፡ መሰረትዋ የፊንፊንኔ ምንጭ አገልጎት እቴጌ ጣይቱ ናቸው። ይሄውም 
ፍልውሃን በሚገባ ስለማውቀው ፡ አንደኛ መዕረግ ፡ ሁለተኛ ማዕረግ እናም ሶስተኛ ማዕረግ በሚል ደረጃ ፡ 
ዋጋዋም ከሶስት የኢትዮጵያ ብር እስከ አንድብር ከሃምሳ ገደማ በመክፈል ፡ ሳሙና እና ፎጣ ንጣቱ ልክ አዲስ 
የሚመስል ፎጣን የጨመረ ነበር አራት ብር ባልሞላ ሕዝብ ለቁርጥማትም ይሁን ወይም ለጽዳት 
የሚገለልበት። እቴጌ ጣይቱ በጊዜው በድንኳን ነበር ፊንፊንኔ ምንጭ ዳር የሚቀመጡት። ብዙም ሳይቆዩ 
ከመመላለስም በዱንኳንም ከመዋለም ባስቸኳይ ባለቤታቸውን አጤ ምንይልክን ቤቶች አሰሩልኝ ብለው 
በጠየቋቸው መሰረት ለንግስቲቱ እና ለአገልጋዮቻቸው ጭምር ቤቶች ተሰሩ ያም የነግስት ጣይቱ ማረፊያ 
መንደር ሆነ።   
 
ፍልውሃ መታጠቢያ ዘመናዊ መልክ ያሰሩት በቀዳማዊ ኃይለስላሴ ሲሆኑ በግልጽ ተመዝግቦ 
እንደተቀመጠው ለድሃው መታጠቢያ ለሌለው ነው። በመሆኑም ፡ ታሪካን በተጨባጭ አጣርተን በመጻፍ 
ከጠላት ጋር የምንታገለውን ፡ እትዮጵያውያን ከሃቁ በማስረጃ ከሚገኘው እውነታ ወደኋላ መሄድ 
አይገባንም።  
 
የኢትዮጵያወርቅ (የሐረርወርቅ) ጋሻው። 

ዘብሔረ አንዲት ኢትዮጵያ። 

ኢትዮጵያ በቁርጥ ቀን ልጆችዋ ተከብራ ለዘለዓለም ትኑር! 

ድል ለኢትዮጵያ!!! 

ከዚህ በታች ያሉትን ፎቶዎች ትልቅ ማሰረጃ ናቸው። 



 

 የእቴጌ ጣይቱን ድንኳን የሚያሳየው ሃቅ ማስረጃ። 

ዘመናዊ የፍልውሃ መታጠቢያ ንድፍ ። 



 

 

ፍልውሃ መታጠቢያ ተሰርቶ በስራ ላይ ከዋለ በኋላ። 

 

ፍልውሃ መታጠቢያ   


