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አቐዲመ ንዞም ነዚ ወፍሪ እዙይ፡ብሽም እተን ኽቡራት ወልድቲ ጀጋኑን፣ጀጋኑን ዋዕሮታት ትግራይ፡ ምስያሞም
እናድነቕኩን፡እናመስገንኩን፣ ንተን ሰብ ታሪክን፣ጀግንነት ትግራይ ወነንቲ ዝኾና አዴታት ድማ እንኳዕ ደስ በለክን ኽብለን
እፈቱ።
ከምዝፍለጥ ተጋሩ ታሪኽ አብ ምስራሕ እምበር፡ታሪኽ አብ ምስናድ ድኹማት ምኳና
ሎሚ፡ሎሚ እናበርሃልና ስለዝመጸ፡ኻብ ስሕተትና ፈቲና እንተይኮነስ ተገዲድና እት ጭቡጥ ታሪኽና እና ሰነድና
ንደቅናን፣ደቒ ደቕናን እነማሓላልፈሉ እዋን በፂሕና ንርከብ።
እምባአርከስ አዶ ትግራወይቲ እንትንብል ናይ ኩሉ ትግራዋይነት መግለፂት፣ ባዓልቲ ዋና
እንትትከውን ኽሳብ እንደልዮ፡ጊዜን ርሕቐትን ንድሕሪትን፣ንቕድሚትን ከይድና እንረኽቦ ታሪኽ ትግራዎትን፣
ትግራዋይነትን ዋና መሰረቱ “አዶ ትግራወይቲ እዩ” መሰረቱ ማህጸን ትግራወይቲ እዩ። ኾይኑ ግን አዶ ትግራይ ከምቲ
ክዝረበላን፣ ክፃሓፈላን፣ ዝግበኦ ታሪኻ ግን አይተጽሓፈላን፣ አይተዘረበላን።
ኻብዙይ ተላዒልና ንዝመጽእ እዋን ሙሁራት፣ደረስቲ፣ ከየንቲን ታሪኽ አዶ እዚ ኽቡርን፣
በሊሕን፣ ጅግናን ማህጸን ትግራወይቲ፣ ብሳይንሳዊን አብ ጭቡጥ መርትዖን ተደሪኾም ንመበል ፳፩ ክ/ዘመን ብዝምጥን
ስራሕ፤ ንማሕበረሰብ ዓለም ብምግዋሕ፣ ናብ ረብሓ ትግራይና ይቕይርዎ ኢለ ብምእማን ሓሳበይ እገልጽ።
አነ ድማ ብወገነይ ኻብ ዝፈልጦ ታሪኽን ሓድግታትን፣ ኽብሪ ማንነት ትግራዋይነት ተላዒለ
ብንዒሽትለይ ንዘን ዋዕሮታት ወለደይ፣ እሕዋተይ፣ደቀይን ኽንደይናይ ኹሩዕን ሕቡንን ምዃነይ፣ ውሽጠይ ንምግላጽ
ስለዝኾነ፣ ምሉእነቱን አቀራርብኡን ብዘለኒ ብቕዓትን፣ ፍልጠትን ምዃኑ እናዘኻኸርኹ፣ንዚ ሓሳበይ ተደሪኹ/ተደሪኻ
ንምስፋሕ ዝደለየ ኹሉ ብዘይ ስኽፍታ ምጥቓም ይካአል እዩ።
ታሪኽ አዶታት ትግራይ ከምቲ አብ ላዕሊ ዝገለጽክዎ፣ክሳብ ድሌትና መጢጥና ክንወስዶ
እንኽእለሉ ተዘሪቡን፣ ተፃሒፉን ዘይውዳእ ሰብ ታሪክ አኽሱማዊያን ስለዝኾና፣ አነም ናብ አኽሱም ኸወስደኩም።
እወ ታሪኽ አዶ ትግራወይቲ ንኽጅምር ዝመረጽኩሉ ጊዜ ናይ ንግስተ ሳባ እዋን እዩ። ብቲ
ዘለኒ ታሪኻዊ መረዳእታ ካብ ገዛውትና ናይ ፪ኪሎ ሜትሮ ርሕቐት፣ ንአንፈት ምዕራብ አኽሱም “ድንጉር” ዝርከብ
ፍርስራስ መናድቕ፣ ቖልዑ ኾይና ጽዓዱ እናመጹ እንትሪእዎ፣ ዋላዃ ብዙሕ እንተዘይተረድአኒ፣ እንዳ “ንግስተ ሳባ”
እናተባሃለ እናርአይኩ እየ ዓብዬ። እወ ንግስተ ሳባ፣ንንግስተ ሳባ ዝወለደ “ማህጸን” ማህጸን ትግራወይቲ፣ከም ታሪኽ
ዝብሎ
አብ እዋና “ንግስተ ሳባ” ብዝነበራ ብልሒን ጥበብን፣ዝበለጸ ኽትዓብን ኽትስልጥንን ብዝነበራ ድሌት፣እቲ ብወረ
እትሰምዖን ንኽትረኽቦ ትብህጏን/ትምነዮ ዝነበረት፣ውሩይ ንጉስ ናይ እስራኤል “ንጉስ ሰለሞን” ነበረ።
ንሳም ብቲ ዝነበራ ሓበሬታን፣ ሃንቀውታ ሓዱሽ ፍልጠትን፣ጥበባዊ አማሓዳድራን፣ ኻብ
ንጉስ ሰለሞን ኽትማሃር ስለዝደለየት፣ ዝታሓዝ ናይ ሃገራ አኽሱም ዝውክሉ ውህብቶታት ሒዛ ኽትሪዖ ኸደት። ድሕሪ
ናይ ነዊሕ መንገዲ እግሪ ድማ ናብ እስራኤል በጽሐት።ምስ ንጉስ ሰለሞን ድማ ተራኸበት።ንጉስ ሰለሞን ብግዲኡ ብዛዕባ
ንግስተ ሳባን ግዝአታ “ግዝአት አኽሱምን” ብዙሕ ሓበሬታን አፍልጦን ስለዝነበሮ ንንግስተ ሳባ ብዝላዓለ ኽብሪ ተቐበላ።
ንጉስ ሰለሞን ብወገኑ እቲ ብወረ ዝሰሞኦ ዝነበረ ታሪኽ ንግስተ ሳባ ከምዘሎ ኾይኑ፣ብጽባቐ ንግስተ ሳባ ድማ
ተገረመን፣ተማረኸን ፣ንጉስ ሰለሞን፣ተፈጥሮአዊ ኩለንተና ንግስተ ሳባ ስለ ዝማረኸቶ ብቐሊሉ ኽፈላለያ አይፈቐደን።
ደፊሩ ድማ ጋሽኡ ክደፍር እውን አይኻአለን። ግን ጥበብ ንባዓል ሞይኡ ስለዝኾነ፣ የግዳስ አብ ሓደ ናይ ድራር
ምሸት፣ጨው ዝበዝሖ ድራር አብሊዑ፣ብጥበብ ረትዓሞ፣ንሳም ከምተረትዐት አሚና ድሌቱ ፈጸመት፣ዝብል አፈ ታሪክ
አሎ።
ድሕሪኡ ንግስተ ሳባ ንቐዳማይ ምኒሊክ ጥንሲ ሒዛ ተመልሰት፣ንግስተ ሳባ ንቐዳማይ
ምኒሊክ ምስ ወለደት፣ ብቲ ስነልቦና ትግራዋይነትን፣ ኩርዓትን ተሃኒጹ ኽዓብይ ድማ ገበረት።
እወ ምኒሊክ ወዲ ፳፩ ዓመት ምስኮነ አቦይ በለሞ፣ ንእስራኤል ብምኻድ ምስ ንጉስ ሰለሞን

ምስ ወላዲኡ ተራኸበ። እንትምለስ እንተሎ፣ድማ ወላዲኡ ንጉስ ሰለሞን፣ ወደይ በይኑ ኽምለስ ይብሉ ኢሉ ብምእማን
ካብ ኩሎም አቕይሽቲ እስራኤል፣ በበኹሪ ደቆም ንኽህብዎ ወሰነ። አብ ርእሲኡ እታ መሰረት ትግራዋይነት ዝኾነት
“ጽላተ ሙሴ” እተን ዋና ቃለ እግዚአብሄር ዝባሃላ ወይኻዓ “አርክ ኦፍ ዚካቭነንት” ሒዙ ተመሊሱ ይባሃል። እቶም
ኻብ ጊዜ ደርጊ ጀሚሩ ኽሳብ ሎሚ፣ ንእስራኤል ዝግዕዙ ዘለው፣ ቤተ እስራኤላዊያን፣ ሽኡ ዝመጹ ከምዝኾኑ ታሪኽ
ይነግረና።እዙይ ኻፍቲ ጀግና ባዓልቲ ጥበብን ወላዲት አዶ ማህጸን ትግራወይቲ ዘተገብረ ታሪኽ ግን ድማ ብዙሕ
ዘይተዘረበሉን ዘይተፃሓፈሉን ሓደ እዩ። አብ ውሽጢ ትግራይና ዘሎ ኹሉ ባሕላዊ፣ እምነታዊ፣ ታሪካዊን ጀግንነታዊን
ክብርታትና፣
ቕርስታትናን ውጽኢትን ፍረ እዛ ለዋህ፣ ሓላል፣ ጥዕምቲ አዶ ትግራወይቲ እዩ። እዞም ቆጺርኻ ዘይውድኡ ጀጋኑን
ዋዕሮታትን ትግራይ ውጽኢት ማህፀን ቴዋዬ፣ አሻዬ፣ እምበይተዬ፣ አደዋዬ፣ ሓላለዬ እዩ። ንስኻ ፣ንስኺ ኩላህና
ውጽኢት እቲ ጥዑም፣ፈቓር፣ ርህሩህ ማህጸን አዴና፣ ማዓርና ትግራይና ኢና።
እዙይ እዩ ንዓና ዝገልጸና

እወ ታሪኽና ታሪኽ ጀግንነት፣ ማህጸን ትግራወይቲ ኸምኒ “አብርሃ ወአጽብሃ” ወይድማ (ኤዛናን ሲዘናን) ዝበሉ
ጀጋኑ ዝወለደ ማህጸነ ትግራይ፣ እኒ አብርሃ ወአጽብሃ እውን ተኾትዄቶም ዝዓበይሉ ማንነትን፣ ንቲ ዝላዓለ ታሪኻዊ
ምትእትታው ኽርስትና ሃይማኖት ናብ አኽሱም፣ ኮነ ፈላሞት ነገስታት፣ብምስሎም ሰልዲ (ገንዘብ) ዝፈጠሩ፣
ብጀግንነቶም ኽሳብ የመንን፣ ምብራቕ አፍሪቓ ዝማሓዳድሩ ጀጋኑ ነገስታት ዝፈጠረ ማህጸን ወላዲት ትግራይ እዩ።
እኒ ነብዩ ማሓመድ ገኒሑን፣ ሓብሒቡን ንዝላዓለ መሪሕነትን ምስረታ “እስልምና”
ሃይማኖት ዘብቐዐን ስነልቦናዊ ትግራወይቲ አዶ እዩ (ታሪኽ ከምዝብለና ሞግዚት ናይ ነብይ መሓመድ ሓበሻ ከምዝነበረት
ስለዝግለጽ እዩ)። ብምቕፃል፣እኒ ራእሲ ደጌናን(አምሓሩ ራስ ዳሽን ዝብልዎ ትግራዋይ ራስ ደጌና) እዩ፣ ራእሲ ስሑል
ሚካኤልን ዝፍረዬ ማህጸን ትግራወይቲ አዶ እዩ። ኮታስ ዘይተጻሓፈ እምበር ዘይተገብረ ታሪክ አዶታት ትግራይኮ የለን።
ናብ ናይ ቀረባ እዋን ታሪኽና ክንመጽእ እንተለና ድማ፣ ኸምኒ ሃጸይ ዮውሃንስ ፬ይ ንጉሰ

ነገስት ዘኢትዮዺያ፣ እኒ ራእሲ አሉላ አባ ነጋ፣ ኸምኒ ባሻይ አውዓሎም ዝበሉ ጀጋኑ እውን ፍረ ውጽኢት ማህጸን
ትግራወይቲ አዶ እዮም።
እወ ትግራወይቲ አዶ መወዳእታ ዘይብሎም ጀጋኑ ዘፍረየት፣ ከምኒ ብላታ ሃይለማርያም ረዳ መስረቲ ቐዳማይ ወያነ፣
ኸምኒ ተጋዳላይ ጠ/ሚኒስተር መለስ ዜናዊ፣ አምባሳደር ስዩም መስፍን፣ ተጋዳላይ አባይ ጽሃዬ፣ ተጋዳላይ አስመላሽ
ወ/ስላሴ ዝበሉ መስረቲ ፪አይ ወያነ ጀጋኑ ዘፍረዬ ኽቡር ማህጸን አዶ ትግራወይቲ። ከመይ ጌርኻ ዕሽሽ ይባሃል። አየን
ተጻሒፉስ አየናይ ኽሕደግ።
ኮይኑ ግን አዴታትናን ዋዕሮታትናን፣ እቲ ዝግበዐን ታሪኻዊ ቦታን፣ ኽብሪን እንተይተዋሃበን
ጸኒሐን እየን። ከም ተጋሩ ንቕድሚት ክወስደናን ከሰጉመናን ዝኽዕል ድማ፣ ነቲ አብ ኢድናን፣ አብ ትሕዝቶናን ዝንሄ፣
ካሊእ ዓለም ተሃንቂዉ ክውንኖ ዘይኽእል ታሪኽን ውህብቶን አዴታትና አፍሎጦን ኽብሪን ብምሃብ፣ ንዝበለጸ ሓድነትን
ረብሓን መጻኢት ትግራይና ንውዕሎ! ዝብል ሓሳብን እምነትን አለኒ።
ብፍላይ አፍቲ ዝሓለፈ ናይ ፲፯ ዓመት ብረታዊ ቓልሲ ወለዲ ትግራይን፣ ዋዕሮታት ትግራይ ዘይተሓለለ ገዚፍ አበርክቶ
ጌረን እየን።
ቐዳማይ ንንሕድሕዲኡ ተጋዳላይ ብትግራዋይነት ስነልቦና ሃኒጸን ብምዕባይ። ቐጺለን ደቐን ንቲ ትግራዋይነት
ማንነት ተኾሊዑ ንኽወጽእ ደቐን መሪቐን ብምስዳድ።
ሳልሳይ አፍቲ ቓልሲ ደጀን ደቐንን ተጋደልቲን ኮይነን ዝኽእለተን ብምውፋይ፣ ናይቲ ቓልሲ ዓንደ ሑቐ እንትኾና፣
ዋዕሮታ ትግራይ ድማ፣ ናብረዐንን ትምህርተንን ራሕሪሔን፣ ብምግዳል ታሪኻዊ ሓላፍነተን ተዋፂኤን እየን።
ኻብዚአተን ድማ ብፍላይ ብፍላይ ከምኒ ማርታ፣ ቐሺ ገብሩ፣ እኒ ባዓል ሞንጀርኖ ተጋዳሊት
ፈትለወርቅ ገ/እግዚአብሄር፣ ባዓልቲ ኽልተ ምዕራፍ ንምግላጽ ዝአክል እምበር አሻሓት እየን።
እምባአር ከስ እዘን ሓላላት፣ፈቓራት፣ ርህሩሃት ወለዲ ጀጋኑ እየን፣ ብን ባዓል አብይ
አሕመድን፣ ኢሳያስ አፈወርቒን ፣ናይ ዘርኢ ምጽናት ዄናት አብ ልዕሊኤን ተፈሪድወን። ብአየርን፣ብቦምቢን፣ ብጥይትን
ኽቕጥቐጣ ተፈሪድወን። እወ እዘን ወላዳት ጀጋኑ ትግራዎት፣ ንኸይወልዳ ብዕሊ ብዝረሰነ ሓፂን ማህጸነን ተቶኺሱ።
እወ እዘን ፈቓራት፣ ሓደግቲ(ይቕረ ባሃልቲ )ሃይማኖተኛታት፣ አዴታት እየን እዚ ኹሉ መከራ ተፈሪድወን።
ንምንታይ ? ንዝብል ሕቶ ዋላዃ ዘእምን ጭቡጥ መርትዖ እንተዘሃለወ፣ ንሕና ተጋሩ ኢና፣
ንሳቶም ድማ ተጋሩ አይኮኑን። ትግራዋይነት ጽንዓት፣ ርህሩህነት፣ ዓርሰ እምነት፣ ጀግንነት፣ ቕንዕናን ሕድገትን እዩ።
እዙይ ድማ ካብ ንእስነትኻ በወላዲኻን፣ ብወላዲትኻ አዴኻን ዝዝራእን፣ እናተኾትኮተ
ዝዓብይ ማንነት እዩ። ስለዝደለኻዮ እትረኽቦ እንተይኮነስ፣ ንአሻሓት ዓመታት እናተወራረሰን፣ እናተሓላለፈን ናባና፣ ናብዝ
ናይ ሎሚ ወለዶ ዝሓለፈ ኽቡር ማንነት እዩ ትግራዋይነት ማለት! ናይዚ ማንነት እዙይ ዋና ባዓልቲ ገዛ ድማ አዶ
ትግራወይቲ ትባሃል፣። በዙይ ድማ አዴታትና ክኾርዓ ይግባእ።
መግለፂ ትግራወይቲ ሓንቲ አዶ እዙይ ይመስል።ኽቐትላ ንዝመጸ እሱብ ወታደር፣ ማሪኻ እተዕንግልን፣ተኹልስን
ትግራወይቲ አዶ።
ኽብሪ ንዓኺ ይኹን አደይ ማዓረይ።ንሶም እንትወርዱ ብተጋብርኺ ሰማይ ትስቐሊ አለኺ
ቴዋዬ፣ዓለም በተጋብርክን፣ ብታሪክን፣ ብጅግንነትክን አዛሪብክያ። ኹርዒ ጊዜኺ መጺኡ እዩሞ ተኾልዕለይ።
እንዃዕ ኻባኺ ተፈጠርኩ።

ጸላእትና ንዓና ክኾኑን፣ ኽመስሉን አይኽእሉን፣ ንሕና ድማ ናፍቲ ጸላእትና ዝንሄውሉ ረሳሕ
ብርኺ አይንወርድን ! ትግራወይቲ አዶ እዋናዊ ጸገምን ተጓንፎታትን ኸጋጥማ ይኽዕል፣ እዙይ ድማ ነባራዊ ኽስተት
ሂወት እዩ። ጸላእትና ኽርድእዎን ኽፈልጥዎ ዘለዎም ቐንዲ ነጥቢ ግን፣ ትግራዋይ ብእዋናዊ መከራን ሽግርን ዝስበር
ማንነት ኮነ ስብእና የብሉን። የግዳስ ብሓዊ እናተፈተነ ከም ወርቒ እናተኾለዓን፣ እናደመቐን ዝኸይድ እምበር! ሎሚ
ዘጓንፈና ጸገማት ኩሉ ብሓድነትን፣ብስምረትን ፈንፂሕና፣ እታ ናይ አቦታትናን፣ አዴታትና ዝኾነት “ሃገረ ትግራይ”
ከምንሃንጽ ምንም ዓይነት ጥርጣረ የብልናን፣ ትግራይ መፍለቒትን፣መፈልፈሊት ጀጋኑ እምበር፣ መዐከቢት ሃመማ
ኸምዘይኮነት፣ ዓለም ብዘገረመ መልክዕ አብ ውሽጢን፣ አብ ደገን ብዘሎ ትግራዋይ አመስኪርና አለና። ቓልስና ተጀሚሩ
እምበር አይተዛዘመን፣ አደ ትግራወይቲ ደሚቓን ብፍሽኽታ ተወሊዓ ኽሳብ እንሪአ ኽንቓለስ ኢና ! ብፍቕሪን ብታሕጏስን
እትግለጽ አዶ እምበር፣ እትሓዝን አዶ አይክትህልወናን። ንብዓት አዴና ንምጽራግ ፍስኽታ ወለድና ንምምላስ “ብወፍሪ
አዴታት ትግራይ” ዝተጀመረ መጥቓዕቲ፣ ብኹሉ ዓቕምና ብዝፈቕዶ እናተሰለፍና፣ ጸላእትና አይኮነን ክዳፈሩናስ፣
ንትግራይ ገፆም ከምዘይሸኑ ጌርና ከምንድህሎም ዘጠራጥር ነገር የብልናን።
አዶ ትግራወይቲ እልል በሊ፣ ደቕኺ ኻብ ጫፍ ናብ ጫፍ፣ ብእንተኺ ደጋጊምኻ ዝምወት
እንተዝኸውን እታ ሓንቲ ሂወቶም ከሕልፉልኺ ዓሲሎም አለው። ትግራይ ዓደይ አብ ደገ ዘለና ደቕኺም፣ ዋላዃ አብ
ሕቑፍኺ ኮይና በደልኪን፣ መከራኺን አይንካፈል እምበር፣ ስቓይኺ ስቓይና! ሓዘንኺ ሓዘና !
መኸራኺ ፣መከራና እዩ !
ንሕና አብ ዝሃለና ንሃሉ፣ ብዙይካኺ ሂወትና ህውቱት እዩ ! የግዳስ እንታይሞ ይግበር፣ በብዘለናዮ ንዓኺ እንበቖ ነገር
የለን። ኩሉ ድማ ኽሓልፍ እዩ። አንቲ “ሽኮር ዓድና” ኩርዓትና፣ ማንነትና፣ ኽብርና ትግራይና፣ድማ ናብቲ ንቡር

ታሪኻዊ ቦታኺ ኽትምለሲ ኢኪ። እወ ንሕና ንጅምሮ፣ ደቕናን ደቒ ደቕናን ድማ ይዛዝምዎ። ቕድሚ ሃገርኺ
ነይርኺ፣ድሕሪ ሃገር ኮይንኺ፣ ቕድሚ ሃገርኺ ናፍቲ ዝነበርክዮ ታሪካዊ መንነትኺ ብደቕኺ ኽትምለሲ ኢኺ።
”ንዓኺ ዘይኸውን የለን ትግራይ ዓደይ ወርቒ ተሸለምለይ”

ትግራይ ብደቓ ንዘልአለም ተኸቢራ ትነብር ! ኽብርን ሞገስን ብእንተ ትግራይ
ሂወቶም ዝገበሩ ስውአትና !
ኽብርን ሞገስን ንኹሎም በእንተ ትግራይ ዝዋደቑ ዘለው ጀጋኑ ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ
!
ኽብርን ሞገስን ንቶም መራሕቲ 2 ምዕራፍ ጀጋኑ፣ መሪሕነት መንግስቲ ትግራይን፣ሴንትራል ኮማንድን !
ክብርን ሞገስን ብኹሉ ወገን ተሰሊፍኹም ትቓለሱ ዘለኹም ተጋሩ እህዋተይን አሓተይን ! ኽብርን ሞገስን ንሙሁራት
ትግራይ ! ዳያስፖራ ትግራይን ! ደገፍቲ ቓልሲ ሕዝቢ ትግራይን ን!
ትግራይ ትስዕር የቐንየለይ
mba1277@gmail.com
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