
ሕማቕ ታሪኽ ንይምድጋም 

መጠንቀቕታ 

 
ብሄራዊ ዕብለላ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ከመይ ከምዜተጀመረ ይፈልጥ 

የለን፡፡ ኣብ በን ሃፀይ ዮሃንስ ዜነበረ ምክድዲዕ ኣብ ሞንጎ መኳንንቶም 

እናሰፍሐ ከይደ ንቐዯም ነንባዕሎም እዮም ዜተበታተኑ፡፡ ኣብ መወዲእታ 

ነቲ እንኮ ካብ ቤተሰቦም ወፃኢ ዜነበረ ጅግና ራእሲ ኣሉላ ብድፍኢት 

ቤተሰቦም ካብ ሓላፍነቱ ኣውሪዶም ብፈለስትን ቤተሰቦምን ጥራሕ 

እናተመርሑ ኣብ ሕልፈት በፅሑ፡፡ እቱ ኣብ ሞንጎ መኳንንቲ ሃፀይ ዮሃንስ 

ዜተጀመረ ምፍልላይ ድሕሪ ሞቶም’ውን ብዜበኣሰ ተንኮል ምኒልክ’ውን 

ኣትዮዎ ነንባዕሎም ምንቛር ቀፀሉ፡፡ ህዜቢ ትግራይ ጠቕሊሎም ረስዕዎ፡፡ 

 

ሃፀይ ምኒልክ ንፈለማ ግ ብ1882 ዒ.ም ትግራይ ከግብሩ ኢሎም 

ኣብ ኩሉ ዜኣተውዎ ቦታ ብብቱኑ ህዜቢ ይዋገኦም ነይሩ፡፡ ኣሉላ 

ብመንገሻ ተገሊሉ ምስ ውሑድ ሰራዊቱ ኣብ ተምቤን ነይሩ፡፡ መንገሻ ኣብ 

ከባቢ ዯጉዒ ተምቤን ነይሩ፡፡ ምኒልክ መቐለ ዲህሲሱ እንዲ ኣብርሃ ኣፅብሃ 

በርቢሩ ንኣፅቢ ዯይቡ እንዲስላሴ ኣፅቢ ኣቃፂሉ፡፡ ብኡ ዜባን ዜባን 

ንሳዕስዕ ፃዕዲ እምባ ክሳብ ዜውር ሓንቲ ቁሸት’ውን ዜተቐበለቶ 

ኣይነበረትን፡፡ እንተይተታኾሰ ዜሓለፎ ቦታ ኣይነበረን፡፡ መሳፍንቲ 

ትግራይ ነንባዕሎም ተኾራሪፎም ገሊኦም’ውን ናቱ ሕሽክርና ተቐቢሎም 

ህዜቢ ተበቲኑ ቀርዩ፡፡ ክፉእ በን “ዜበነ ሸ” ብዜብል ህዜቢ ትግራይ ክሳብ 

ሕዙ ዜዜክሮ እዩ፡፡ ነዙ ሕዙ’ውን ክርኢ ዜዯለየ ሰብ ኣብ በዒቲ እንተሎ 

ብመድፍዕ ምኒልኽ ዜተጨፍለቐ ኣዕፅምቲ ከምዜነበሮ ኣብ ባዕትታት 

ኣሎ፡፡ 

 

እዘ ስዕረት እዘይ ብምኽንያት ነንፃሕሎም ዜሓስቡ መሳፍንቲ 

ትግራይ ስዏቦ ኮይኑ ብሄራዊ ጭቆና ኣብ ትግራይ ዜጀመረሉ ገ እዩ፡፡ 



እዝም መሳፍንቲ ንህዜቢ ትግራይ ኣይሓሰቡሉን፡፡ ነናይ ባዕሎም ፃሕሊ 

ጥራሕ ክጥምቱ ናብ ዒቕቲ ድከትን ድንቁርና ኣትዩ ተበቲኑ ተሪፉ፡፡ 

 

ተጋሩ ተጨቊኖም፣ ብሄራዊ ዕብለላ በዙሑዎም፣ ሃገር ብድሕርትን 

ድንቁርናን ተውሒጣ ድኽነት ዒሊሉላ፣ ኮታ ኩሉ ንቕድሚት የርኢ 

መጋረጃ ምስጋረዯና፣ ዕላማ ዜኣኻኸቦም ኣያታት መድሓኒት ዜኾን መገዱ 

ሓቢሮምና ተጋዱልና፡፡ ነቲ ተጋሩ ከብርስ ኢሉ ዜነበረ ሓዯጋ ጋሊህናስ 

ኢትዮጵያ ሃገርና’ኳ ንጠንካራ ህዜባዊ ሓድነታን ምዕባሌኣን ውሕስ ብሕገ 

መንግስቲ ዜፀዯቐ መገዱ ከፊትናላ፡፡ 

 

እዘ ከቢድ ብዘሕ ዋጋ ዜሓተተ፣ ብዘሕ ድከመ፣ ብዘሓት ቀያሕትን 

ፀለምትን ዯቂ ህዜቢ ሂወቶም ብጅግንነትን ወነን ዜኸፈሉሉ፣ ሰፊሕ 

ብጣዕሚ ዒሚቕ ታሪኽ ለዎ እዩ፡፡ ብሕመቕናን ሕመቕ መራሕትናን 

ምኽንያት ህዜቢ ትግራይ ዜኸፈሎ ከቢድ መስዋእቲ፣ ንባዕሉ ንድሕነት 

ህዜቢ ትግራይን ንድሕነት ሃገርና ኢትዮጵያን ዜነበሮ ፋይዲ ብዜገልፅ 

ኣይተፃሕፈን ጥራሕ ይኮነስ ጠቕሊሉ ተላዑሉ ኣይፈልጥን፡፡ ሞሳ ህዜቢ 

ትግራይ ኣይተገለፀን ማለት ጥራሕ ኣይኮነን፡፡ ህዜቢ ትግራይ ባዕሉ’ውን 

ሃገሩ ኢትዮጵያ ፍቱዋት ቀያሕትን ፀለምትን ዯቁ ከፊሉ ካብ ምብትታን 

ብኸመይ ከምድሓና ብርኢ ብሞሳኡ ክሕበን ኣይተገብረን፡፡ እዘይ 

ድኽመት (ሕመቕ) ቶም ዜተጋዯልናን መራሕትናን እዩ፡፡ 

 

ካብዘይ ዜበኣሰ ግና ጣቋ ይብሉ ዜመስ ግንከ ሱር ለዎ መዜ 

ይነፍስ ኣሎ፡፡ ገሊኦም ብፀሓፍነት ገሊኦም በፖለቲከኛነት መልክዕ ዜቐርቡ 

ግን ሓዯ መቦቆሎም ርባዕባዒት ይረኣዩ ኣለዉ፡፡ ኣብ ውሽጢ ዒድን ካብ 

ዒዱ ወፃእን ቀልቢ ተጋሩ ክበታትን ይኽእልዩ ዜበሃል ፅሑፋት፣ ዚዕባታት 

ምዜርጋሕ ካብዜጅምር ውዕል ቅንይ ኢሉ ኣሎ፡፡ 

 



ኣረጋዊ በርሀ ክሳብ’ታ ካብ ቃልሲ ዜሰለመላ መዒልቲ ህ.ወ.ሓ.ት. 

ወሲኑዋ ዜበሃል ኩሉ ዜወሰና ዒሰርተ ኣፃብዕቱ ዯው ኣቢሉ ፅዯቐ እዩ፡፡ 

ናይ ኣተሓሳስባ ድኽነት ይንበሮ’ምበር ሓርበኛ ተዋጋኣይ ነይሩ እዩ፡፡ 

 

ሳህለ ኣብርሃ (ስየ) ክሳብ’ታ ቢኮራፕሽን ዜተኣሰረላ ኣብ ህ.ወ.ሓ.ት. 

ወሳኒ ሓዲጊ ዜነበረ በዒል ስልጣን እዩ፡፡ መስፍናዊ ስምዑቱ ብሓርበኛዊ 

ኣገላልፃ እናጎልበበ ዜፀንሐ ተጋዲላይ እዩ፡፡ 

 

ገብሩ ኣስራት ክሳብ’ታ ዜተፈንጨሉላ ዕለት ክምተጋዲላይ ውፉይ 

ብፍላይ ጀልፈፍ እናበለ እንትኸድ ንህ.ወ.ሓ.ት. ክሳብ መወዲእታ ዜኽሕድ 

ኣይመስልን ነይሩ፡፡ 

 

ኣስገዯ ገ/ስላሰ ብስሑል ምኽንያት ዜተጋዯለ ትሑት ንቕሓት ለዎ 

ግን ድማ ረባ ምእራይን ምቅብባን ዒብዪ ክእለት ዜነበሮ ኮይኑ ኣብ በነ 

ቃልስና ሰለስተ ሻብ ሰሊሙ ዜተመለሰ ምኽዲዕ ቀሊል ገይሩ ዜርኢ 

ተጋዲላይ ነይሩ፡፡ 

 

እዝም ልዕል ኢለ ዜገለፅኩዎም ሰባት ዜመግለፂኦም መልክዏኛ ካርታ 

(card) መፃወቲ ፀላእቲ ኮይኖም ኣለዉ፡፡ ናይ ኣይዕር (ኣረጋዊ በርሀ) 

ዜፀንሐ ዕብዲን እዩ፡፡ ሕዙ ምስ ምርጫ ኣተሓሒዝም የንበድብድዎ 

ኣለዉ፡፡ ስየ ኣብርሃ ናፍ’ታ ንብርቲ መስፍናዊ መንነቱ ምእታው ግልፂ 

ኮይኑ ቶም ጀጋኑና ዜኸፈልናሉ መሰል ብሄር ብሄረሰባት ዯምሲሱ 

ኢትዮጵያ ናብ ዜነበረቶ ቤት ማእሰርቲ ብሄር ብሄረሰባት ክገብር 

“ኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰብ ከረጢት ኣይዯለችም አንድ ኢትዮጵያ ነን፡፡” 

ኢሉና ናብ ጎይተቱ ተመሊሱ፡፡ ገብሩ ኣስራት ኣቐዱሙ ኣፍ’ታ “እቃ ወዯ 

ቀበሌ ትግሬ ወዯ መቀሌ” ዜተባህለላ ባይቶ መስቀል ኣዯባባይ ተጠሊዐ 

ይቕረታ ግበሩለይ በዱለ እየ ኢሉ ኣብ መስመር ህ.ወ.ሓ.ት. ምግዲሉ 

ከምናስሖ ገሊፁ ኢዩ፡፡ 

 



እዝም ሰባት ንምንታይ እዮም ከምዘይ ዜኾኑ ለዉ? ነዚ ሕቶ እዙኣ 

ብኣገባብ ምምላስን ይምምላስን ሓዯገኛነት ናይ’ቲ ድሕሪት ዜኒሀ ጣጣ 

ምርዲእን ይምርዲእን ዜፈሊ እዩ፡፡ ብዕምቆት ንድሕሪት ምልስ ኢልና 

እንተርኢናዮ ነዊሕ ተልእኾ ለዎ እዩ፡፡ ኣብ ሸዋ ዜመቦቖሉ ትምክሕቲ 

ብርሕቀት መቆፃፀሪ (Remote control) ዜለኣኾ ተልእኾ፡፡ 

 

እዝም ብትምክሕቲ ዜዜወሩ ለዉ ሰባት ፅምኢ ስልጣኖም ንምርዋይ 

ኢሎም ዜገብሩዎ ለዉ እዩ ዜመስሎም ዜኾን፡፡ ግና እታ ንሓይሊ ተጋሩ 

በታቲና ኣዯዲ ብሄራዊ ዕብለላ ንትግራይ ውዯቐት ካብ 1881-1889 ዒ.ም 

ዜነበረት ኩነታት እዮም ዜዯግሙ ለዉ፡፡ 

 

ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ መሳፍንቲ ትግራይ ነንባዕሎም እናተናዒዒቑን 

እናተናኾሱን ሓይሎም ኣዲኺሞም ሞይቶም፡፡ እዘይ ቅድም ኢሉ ሃፀይ 

ዮሃንስ ብሂወት እንተለዉ ጀሚሩ ዯጃት ስዩም ወዱ ሓፍቲ ዮውሃንስ ናብ 

ምኒልክ፣ ዯጃት ዯበብ ከምኡ ናብ ጣልያን ከዱዖም ኣንፃር ሓዎም ዜሸፈቱ 

ነይሮም፡፡ ሽዐ ነይሮም ዜበሃሉ ተጋሩ ምሁራት’ውን ናብ ምኒልኽ ዜሰለሙ 

ነይሮም፡፡ ሸዋ ጉዲማት እዮም ነቶም ከዲዒት እናፅለቑ እናሰዯደ መኳንንቲ 

ዮሃንስ ነንባዕሎም ሕቶ ስልጣን ከልዕሉ ብኡ ክበኣሱ እዮም ዜገብሩዎም 

ነይሮም፡፡ 

 

ኣብዘይ ከይተጠቐሰ ክተርፍ ይብሉ ድኽመት ዮሃንስ ሃገሩ ብሓፈሻ 

ዯኣ ይፈቱ እምበር ነቱ ሓይሉን ማእገሩን ዜነበረ ህዜቢ ትግራይ ብፍሉይ 

ዜሪአሉ ኣገባብ ኣይነበረን፡፡ ኩሉ ሰስልጣን’ውን ብዛካ ራእሲ ኣሉላ 

ብኻልኦት ቤተሰቦምን ኣሕዋቶምን ጥራሕ ዜተትሓ ነይሩ ኣብ ትግራይ፡፡ 

ምኒልኽ ግና በዙ መካር ነይሩ፡፡ ማእኸል ማእገር ሓይሉ ሸዋ ዜገበረ 

ነይሩ፡፡ ስልጣን ኣዋህባ’ውን መውስቦን ካሊእን ተወሲኹዎ ንሸዋ ብሙሉኣ 

ዜሓቖፈ ነይሩ፡፡ 

 



ሃፀይ ዮሃንስ ቅድሚ መቻ መተማ ብምኽንያት ዜኸበብዎም 

መኳንንቲ ቤተሰቦም ዒንዱ ሑቐ ንግስነኦም ዜኾነ ራእሲ ኣሉላ ስልጣኑ 

ብምውራድ በትሮም ሰይሮም እዮም፡፡ እዘይ ዜኾነ ድማ ኣብ ውሽጢ 

ቤተሰብ ሃፀይ ዮሃንስ ዜበቖለ ፅምኢ ስልጣን ብመሽረፈት ሸዋ 

እናተምበድበዯ ስለዜተባርዏ እዩ፡፡ እዘይ ኮነ ኢልካ ዜግበር ምንባሩ 

ብኣብነት ምርኣይ ይከኣል’ዩ፡፡ 

 

ሃፀይ ዮሃንስ ሞቶም ምስተሰምዏ ምኒልክ ንጣልያን ካብ ምፅዋዕ 

ንኣስመራ ዯይብካ ሓዜ እንትብሎ ንዯጃት ስዩም ኪድ ትግራይ ሸይመካ 

ኣለኹ ኢሉ ሰዱድዎ ኣኽሱም ኣትዩ ኣነ እየ ንጉስ ምባል ጀሚሩ ነይሩ፡፡ 

ምስ ጣልያን ዜነበረ ዯጃት ዯበብ መቐለ ኣትዩ ኣነ እየ ዜነግስ ኢሉ ነይሩ 

እዩ፡፡ 

 

እዝም መፃወቲ ካርታ ትምክሕቲ ኮይኖም ዜኒሀዉ ሰብ ሎምበን’ውን 

ዜጎቱዎ ለዉ ጣጣ ርግእ ኢልካ ምርኣዩ ፅቡቕ እዩ፡፡ 

 

ንምንታይ ፓርቲ መሰረቱ ንምንታይከ ኣብ ህ.ወ.ሓ.ት. ተላልዮም 

ከምሕቶ ኮይኑ ክቐርብ ኣይብሉን፡፡ ፅቡቕ ዜሓሸ መማረፂ እንተዜህልዎም 

ኣይምተፀልአን፡፡ ፅቡቕ ሓሳብ’ውን ኣይሃልዎም ዜኾነ እኩብ ፖለቲካ 

ፓርቲ እየ እንተበለ ዜኽልክሎ ሎ ኣይመስለንን፡፡ ምርጫ ካርድ ጥራሕ 

እዩ ዜኽላእ፡፡ ኣብ’ዘይ ሓዯገኛ ዜኾን ባዕሎም ዜነበሩሉን ህዜቢ 

ዜኾርዏሉን ታሪኽ እናጣመሙ ኣብ ተዒዚባይ ዜፈጥሩዎ ለዉ ቅውላው 

እዩ፡፡ እዙ ዜገብሩዎ ለዉ ስራሕ ነቲ ቀዯም ተጋሩ ቀቲሉ ናብ ሽግር 

ሸሚምዎም ዜበልናዮ ታሪኽ ንኽድገም ዜተሃንዯሰ ተንኮልኩም ዜኾነ 

ምስትውዒሉ ኣገዲሲ እዩ፡፡ 

 

ኣብ ሓቀኛነት እዘ ዜበሃል ሎ ሓሳብ ምጥርጣር ኣየድልን ምስ በዒል 

መን ይውዕሉ ኣለዉ በዒል መን ይመሓውዎም ኣለዉ ኢልካ ብዯቂቕ 

ምዕዚብ ሓንዯሰቱ ክፍለጡ ይኽእሉ እዮም፡፡ ገብሩ ኣስራት ኣብ ኣዯባባይ 



ተጋጊና ኢና እንትብል ንጨብጭቡሉ ዜነበሩ እቶም ገፅ ትግራዋይ 

ኣርሕቑለይ ዜብሉ ዜነበሩ ተረፍ መረፍ ትምክሕቲ እዮም፡፡ ሕዙ 

ተሓቛቒፎምዎም ለዉ ቀንዯኛ ካድራት ዯርጊ ዜነበሩ በዒል መራራ ጉዱና 

ለውዎም ፀሎተኛታት ትምክሕቲ እዮም፡፡ ጥፍኣት ተጋሩ ዜምነዩ፣ ምስ 

ተጋሩ ጎኒ ንጎኒ ብማዕርነት ምንባር ውድቀት ዜመሰሎም መሳርሒ 

ትምክሕቲ እዮም፡፡ 

 

ባዕልቶም ዜነዜሑዎ ለዉ ቃላት መመልከቲ ልእኽቶኦም እዩ፡፡ ስየ 

ካብ ፓርላማ ኢ.ህ.ወ.ዯ.ግ. ፓርላማ ሃፀይ ሃይለስላሴ ይበልፅ ኢሉ፡፡ 

ንፓርላማ ሃፀይ ሃ/ይለስላሴ ተመንዩ፡፡ ኢትዮጵያ ከረጢት ብሄር ብሄረሰባት 

ኣይኮነትን ኢሉ ነታ ትምክሕተኛታት ሓንቲ ሃገር ሓዯ ንጉስ ሓዯ ቋንቋ 

ሓዯ ሃይማኖት ኢሎም ሃለዋት ብሄር ብሄረሰባት ዜድምስስሉ ዜነበሩ 

ኣበሃህላ ከምለዎ ዯጊሙዋ፡፡ እዘይ ብኣጋጣሚ ተጋግዩ ስየ ዜበሎ ጌጋ 

ኢዩ ኢልካ ምሕላፍ ዜከኣል ኣይመስለንን፡፡ 

 

ታሪኽ ኣዚቢዕኻ ምፅሓፍ’ውን ምስኡ ዯሚርካ ክርአ ለዎ እዩ፡፡ 

ብኣስገዯ ገ/ስላሰ ሹም ተሓቲሞም ዜወፁ ለዉ መፃሕፍቲ ኮነ ተባሂሉ 

ቀልቢ ተጋሩ ስሒብካ ናብ ነንባዕሎም ኣንቺ መንቺ እናተበሃሃሉ ጉዕዝኦም 

ዯው ንምባል ዜተሓንፀፀ ተንኮል እዩ፡፡ ኣስገዯ ሱም እዩ ሂቡ ፀሓፍቲ 

ብዘሓት እዮም፡፡ “ዒረና” ፓርቲ ከምሎ ዜፅሕፎ ዲልዎ ሎ ንባዕሉ ነቱ 

ፓርቲ ይተረድኦ ኣብ መፃወድያ ተንኮል ትምክሕቲ ኣትዩ እዩ ንተጋሩ 

ክኸፋፍል ዜሰርሕ ሎ፡፡ 

 

እዝም ሰባት እዙኦም ብይ ፃምእ ስልጣኖም ካሊእ ክሪኡ ዜኽእሉ 

ኣይመስሉን፡፡ ታሪኽ ተዚቢዐ ተፃሒፉ ህ.ወ.ሓ.ት. ጌጋ ነይሩዎ ስለዜበሉ 

ኢ.ህ.ወ.ዯ.ግ. ወዱቑ ንሶም ናብ ስልጣን ዜመፁ ይመስሎም ኣሎ፡፡ 

“ሓዲኒትያ ከልብስ ጨጉሪ ናብ ኣፋ ፅልእን ትዕፋ” ከምዜብልዎ ምስ 

ወገናቶም ኣብ መወዲእታ ድማ ነንባዕሎም ተባኢሶም፡፡ ኣብ ሓድነት 

ተጋሩ ድማ ሕማቕ በሰላ ገዱፎም ከምዜሓልፉ ኣይተረድኦምን፡፡ 



 

ተጋሩ ኣብዘ ዕንክሊል እዘይ ክንኣትወሎም ኣይብልናን፡፡ ናፍቶም 

ብቐጥታ ናብ ኣሉታዊ ተራ ዜኣተዉ ኣቐዱምና’ምበር ኣፍቶም ምሳና 

ለዉዎ’ውን ሽግር የለን ማለት ኣይኮነን፡፡ ብዜነኣሰ ግና ብስምዑት ተጋሩ 

ዜበታትን ተራ ኣይብሎምን ጥራሕ ይኮነ ክንእረም ድልዋት ኢና 

ድኽመት ኣይብልናን ኣይበልናን ይብሉና፡፡ ነዙኣ ባዕዕላ’ውን ኣፀቢቕና 

ንሓድነትና መጢጥና ክንጥቀመላ እቶም ኣብ ስልጣን ለዉ’ውን ብስማ 

በለው እንተይኮነ ናብታሕቲ ወሪዶም ድምፅና ክሰምዐን ግቡእ ፍታሕ 

ከንብሩን ኣለዎም፡፡ ኣብ ህዜቢ ዜረአ ዜዯቐቐ ይድቀቕ ስምዑት ብግቡእ 

ኣስተንቲኖም ፅንዒት እቶም ሰማእታትና ከገውደን ነገድዶም፡፡ ንሶም’ውን 

ኢሂን ኢሎም ይስምዐ፡፡ 

 

ካብ’ዙ ሓሊፉ ሕዙ በዝም ናብ ዯገ ሰላም ትምክሕቲ ኣትዮም ድኹም 

ጎንታት ባዕም ዜነበሩዎ መሪሕነት እናመዜመዘ ናብ ዲግም ዕንክሊል 

ከእትዉና ዜፅዕሩ ለዉ ዜተዲለወ መፃወድያ ክንኣቱ ኣይግባእን፡፡ ዲግም 

ናብ ብሄራዊ ዕብለላ ክመልሱና ናብ ዜኽእል ኣንቺ መንቺ ኣይንእቶ፡፡ 

ናይዜሓለፈ ሚኢቲ ዒመት ታሪኽና ብንፁር ርእዮ መራሕተይ ኢሉ 

ዜበሎም መሳፍንቲ ብፀላእቶም ኣብዜተፃወዯ መፃወድያ ኣትዮም ነንባዕሎም 

እናተናቖቁ ህዜቢ ትግራይ ኣብ ድኽነት ኣእቲዎምዎ ከምዜፀንሑ እዩ፡፡ 

ሕዙ’ውን ዲግም ዜለኣኸሎም ርኺቦም ናብ ዲግም ነንባዕልና ኣንቺ መንቺ 

ኣቲና ስራሕና ረሲዕና ካብ ጀሚርናዮ ለና ዜርካቡ ስጉምቲ ምዕባለ ዯው 

ከብሉና ኢዮም፡፡ ኩሉ ነዘ ሓዯጋ ብፅሞና የስተንትኖ፡፡ ኩሉ ዲግም 

ኣይንወድቕን የግዲስ ተሓቢርና ጕልበትና ብቑጠባ እንወፀሉ ሓድነት 

ንኣልሽ፡፡ 

 

የቐንየለይ 

ትንስኡ የማነብርሃን’የ 


