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ትብፃሕ ናብ ሓማዞቕቲ ታሪኽ!! 

/ብፀጋይ ሓድሽ-መቐለ/ 

ዕለተ ሰንበት ግንቦት 4/2005 ዓ.ም ካብ ሰዓት ትሽዓተ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ሓደ ታሪካዊ  ስነ-

ስርዓት ምርቓ መፅሓፍ ኣብ መቐለ ተፈፂሙ፡፡እቲ ስነ-ስርዓት ቅድሚኡ ይካየዱ ካብ ዝነበሩ ስነ-

ስርዓት ምርቓ መፃሕፍቲ ፍልይ ዝበለ እዩ፡፡እቲ ስነ-ስርዓት ምርቓ ዝተፈፀመሉ ቦታ ንባዕሉ 

ንልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘበን ንድሕሪት ተመሊስካ መሰረት ናይ’ዚ ሎሚ ህላወና ንዝኾኑ ጀጋኑና 

ክንዝክር ዘገደድ እዩ፡፡ብሓፂሩ እቲ ስነ-ስርዓት ምርቓ ዝተኻየደሉ ቦታ ተሓሲቡሉ ዓሚዩቕ 

መልእኽቲ ከሕልፍ ብዝኽእል መንገዲ ዝተዋደደ እዩ ነይሩ፡፡በዚ እውን ኩሉ ኣብ’ቲ ቦታ ዝተረኸበ 

ዕዱም፣ እቲ ስነ-ስርዓት ምርቓ መፅሓፍ ምክያዱ ብማዕኸናት ዜና ዝተኸታተለ ኩሉ ፈታዊ ታሪኹ 

ዝኾነ ትግራዋይ ዝተሓበነሉ ነይሩ፡፡እቲ ዝተመረቐ መፅሓፍ “ እምቢታ ኣንፃር ወረርቲ” ዝብል 

ኣርእስቲ ዘለዎ ታሪኽ ዘበነ መንግስቲ  ሃፀይ ዮውሃንስ ራብዓይ ዝዝንትው ኾይኑ፣ደራሲ መፅሓፍ 

ድማ ለባም ወላዲ መምህር ገብረኺዳን ደስታ እዮም፡፡እቲ ስነ-ስርዓት ምርቓ ኣብ ቀፅሪ ቤተ 

መንግስቲ ሃፀይ ዮውሃንስ መቐለ እዩ ተኻይዱ፡፡እቲ ስነ-ስርዓት ምርቓ ዩኒቨርስቲ መቐለ ምስ 

ተሓባበርቱ ምድላዋት ወጊኑ ተሳተፍቲ ዓዲሙ፡፡ኣብ’ቲ ዕለተ ምርቓ መፅሓፍ “ እምቢታ ኣንፃር 

ወረርቲ” ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ታሪኽ ሃፀይ ዮውሃንስ፣ ላዕለዎት ምሁራንን ፖለቲከኛታትን 

ትግራይ አውን ኣብ’ቲ መድረኽ ነይሮም፡፡ 

ኣብ’ቲ ዕለተ ምረቓ ታሪካዊ መፅሓፍ “እምቢታ ኣንፃር ወረርቲ” ክልተ ዓበይቲ ምሁራን 

ነናይባዕሎም ኣርእስቲ ተምርኲሶም ፋዳ ታሪኽን፣ዳህሳስ ትሕዝቶ መፅሓፍ  መሰረት ዝገበረ ርኢቶ 

ሂቦም፡፡ኣብ መወዳእታ ስነ-ስርዓት ምርቓ ድማ ደራስን ለባም ወላድን መምህር  ገ/ኸዳን ደስታ 

መዛዘሚ ሓፂር መደረ ገይሮም፡፡እምበኣርከስ እቶም ጭቡጣት ከምዚ ዝስዕብ ተፆሚቖምን 

ተዋዲዶምን ቀሪቦም ኣለው፡፡ ፋይዳ ታሪክ ዘበነ መንግስቲ ሃፀይ ዮውሃንስ ብዝምልከት ምሁር 

ፖለቲካል ኢኮኖሚን ተመራማሪ ታሪኽን መምህር ሙሉወርቅ ኪ/ማርያም ብዘቕረብዎ ትንተና 

ክንጅምር፡፡ 

“…ኣብ ታሪኽናን መንነትናን ክንዘራረብ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ንዝፈጠሩልና ደራሲ መምህር ገ/ኺዳን 

ደስታ አመስግን፡፡ዝተውሃበኒ ኣርአስቲ ‘ ፋይዳ ታሪኽ ዘበነ መንግስቲ ሃፀይ ዮውሃንስ ዝብል’ዩ፡፡

ፈለማ ታሪኽ ፅቡቕ ነገር እዩ፡፡ታሪኽ ዘይትፈልጥ እንተኾይንካ ምንም ነገር ኣይትፈልጥን፡፡ታሪኽ 

እንድሕር ዘይትፈልጥ ከምዛ ኣካል ሓደ ኦም ምዃና ዘይትፈልጥ ሓንቲ ቆፅሊ ማለት ኢኻ፡፡ 

ታሪኽ እንድሕር ዘይትፈልጥ ከምዛ ንጉሆ ዝወፃእኻሉ ረሲዕኻስ ምሸት እውን እትምለሰሉ 
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ዘይትፈልጥ ማለት ኢኻ፡፡ስለዚ ነቲ ድሕረ ባይታና ኣፀቢቕና ብዝተረዳእናዮ ቁፅሪ እቲ ኣብ 

ቅድሜና ዘሎ ኩሉ ኣዐርዩ ከበርሀልና ዝገብር ኣብ ልዕሊ ታሪኽና ብዘለና ፍልጠት እዩ፡፡

ትምህርትን ፍልጠትን ታሪኽ ንገለ ገሊኦም ከምዚ መዘናግዒ መሕለፊ ሰዓት ፅውፅዋይ ገይሮም 

እዮም ዝሓስብዎ፡፡መንነትካ እትግንዘበሉ፣ መን ክትከውን ከምዘለካ እትሓስበሉን እትውስነሉን 

ጉዳይ ግን ታሪኽካ ምስ እትፈልጥ እዩ፡፡ታሪኽ ሕማቕን ፅቡቕን ኣኪቡ ዝኸይድ ዉሕጅ ብምዃኑ፣

ካብ’ቲ ፅቡቕካ ትመሃሮ ፅቡቕ ነገር ክትገብር፣ካብ’ቲ ጌጋኻ እውን መአረሚ ክኾነካ’ዩ፡፡ስለዚ 

ዝጠንከረ ስብእና እንዳማዕበልካ ክትከይድ ከምቲ ወለድና ዝብልዎ ሓደ ሰብ ካብ ታሪኹን ባህሉን 

ወፅዩ ክረኽብዎ እንተለው ‘ ዘይዘርእዎ ዝበቁል’ ኢሎም ይፃረፉ፡፡ምኽንያቱ እቲ ዝበቐለ ነገር ነቲ 

ዝተዘርአ ክመስል ኣለዎ፡፡ 

ንሕና ክዓ ነቲ ታሪኽና ክንመስል እንኽእል፣ኣብ’ቲ ታሪኽና ተሞርኲስና ኢና ነቲ መንነትና 

ክነዕብዮ ንኽእል፡፡ስለዚ ታሪኽ ፀላኢኻ መን’ዩ?ዝብል ነገር ኣይኮነን ዘምህር፡፡ናይ’ቲ ፅልኢ ምንጪ 

እንታይን መንን ኣምሂሩ ዳሕራይ  ዝሓሸ ህይወት ክህልወካን ጥንኩር ስብእና ክትምስርትን 

ንምኽኣል’ዩ፡፡ 

ብምድግጋም ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሰለስተ ነጋውስ ማለት ሃፀይ ቴዎድሮስ፣ሃፀይ ዮውሃንስ፣

ሃፀይ ምኒልክን ይውሳእ፡፡ኣብ ከምዚ ኩነታት ወራር ታሪኽ ዝረኣዮ፣ናይ’ቲ ሓደ ኣውፂእኻ ነቲ 

ዘይናቱ እንዳሃብካ፣ነቲ ሓደ ክተናሽው ነቲ ሓደ ክተነኣእስ፣ነቲ ሓደ ክተግዝፍ ወዘተ… ብዙሕ 

ጥቕዓት ታሪኽ ዝበዝሖ ናይ ምድላው ዘበን ዝሓለፈ ብምዃኑ እዚ መፅሓፍ’ዚ  ኣብ’ዚ እዋን’ዚ 

ክፃሓፍ ምኽኣሉ ብፍላይ ንዓና ንትግራዎት ኣገዳሲ እዩ፡፡መንነትና ንኽንፈልጥ፣ንዓና በቲ ዝርደአና 

ቋንቋናን መንገድን ከምቲ ዝኾንናዮን ዝነበርናዮን ገይርና ክንፅሕፍ እንኽእለሉ ኩነታት 

ስለዘይነበረ’ሞ፣እቶም ዝፈተኑ እውን መከራ ርእዮም ስለዝሓለፉ፣እዚ ናይ ምድላው ዘበንን ታሪኽን 

ዝሓለፈ ምዃኑ ዘበስር ምዃኑ እዩ ናይ’ዚ መፅሓፍ ፍሉይነት፡፡ስለዚ ብመምህር ገ/ኺዳን ደስታ 

ዝተፅሓፈ መፅሓፍ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብምዃኑ ናእዳይን ኣኽብሮተይን ብምግላፅ ኣቐዲመ ነዞም 

ደራሲ የቐንየልና ክብሎም እፈትው፡፡ 

ኣብ እዋን ዝኽሪ 120 ዓመት መስዋእቲ ሃፀይ ዮውሃንስን ጀጋኑ ወለድናን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ 

ዝተኻየደ ዋዕላ ዝቐረባ ሓፀርቲ ፅሑፋት ሰሚዑ ከስተማቕርን ኣኽብሮቱ ክገልፅን ግልብጥ ኢሉ 

ዝመፀ ሰብ ክነስተባህል እንተለና ሃፀይ ዮውሃንስ ጀጋኑ መዋፍርቶም ወለድናን ክሳብ ክንደየናይ 

ተፈታውነትን ናእዳን ከምዘለዎም ዘገንዝብ እዩ ነይሩ፡፡ካሊእ ምሸት ምሸት ትኪ እንዳወፀን ዘምስያ 

ኣጉዶታት ትግራይ ታሪኽን ቅያን ሃፀይ ዮውሃንስን መዋእሎምን ክንገርን ክዝንተውን ዘምስይ 

ምዃኑ ክንሓስብ እንተለና ሓቀኛ መንነትናን ሕሉፍናን ካብ ኣፍ ወለድና እምበር ካብ ኣብያተ 

ትምህርቲ ክንረኽቦ ከምዘይፀናሕና ዝምስክር እዩ፡፡ 
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 ገሊኦም ሰባት እውን ኣፀቢቕካ ብዛዕባ ስድረኦም ክትሓቶም እንተለኻ፣ኣብ’ዚ ዘበን እዚ 

ዘይተተንከፈን፣ኣስተዋፅኦ ዘይገበረን ስድራ ከምዘይነበረ ኢኻ እትርዳእ፡፡ምኽንያቱ ሽዑኡ በዝሒ 

ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ነበረ? ኢልና እንተሓቲትና ብዙሕ ኣይነበረን፡፡ካብ 400 ሽሕ ክሳብ 500 

ሽሕ ይኸውን እንተነይሩ ፅቡቕ’ዩ፡፡ክሳብ ቀረባ እዋን ሓደ ሚሊዮን እውን ዘይመልእ ከምዘይነበረ 

ኢና እንዝክር፡፡ኣብ’ቲ እዋን’ቲ እዩ ልዕሊ 160 ሽሕ ዝኸውን ሰራዊት ካብ ትግራይ ወፂኡ ኣብ 

ድሕሪ ሃፀይ ዮውሃንስ ዝተሰለፈ፡፡ማለት ዳርጋ ኩሉ ዘይተተንከፈ ኣይነበረን ማለት እዩ፡፡ሓደ 

መምህር ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝበለኒ ሸሞንተ ዓበይቲ ኣሕዋት ኣቦሓጎታቱ ናብ መተማ ወፊሮም፡፡

ኣባሓጎኡ ግን ንእሽቶይ ስለዝነበሩ ኣብ ገዛ ተሪፎም፡፡ኮይኑ ግን ሸሞንቲኦም ዝወፈሩ 

ኣይተመለሱን፡፡ስለዚ ክንድ’ዚ ዝኣክል ኪሳራ ኣብ ብዙሓት ገዛውቲ ዝተኸፈሎ እዩ ኲናት መተማ፡

፡ስለዚ እቲ ታሪኽ ብዙሕ መስዋእትነትን ቃልስን ዋላ እንተተገበሮ ብዙሕ ፀለመ ብዙሕ ኩምራ 

ሓሶት፣ፖለቲካዊ ሸታሕታሕ እንዳተለንቀጠ፣ዘይክውን ታሪኽ ከምዝኾነ ገይርካ ንምእማን ዘይተገበረ 

ውዲታት እተዘይሃለዉዎ’ኳ፣ሃፀይ ዮውሃንስ ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ከምዘለውስ መርትዖ ምቕራብ 

ዘድሊ ኣይመስለንን፡፡ 

እቲ ንሕና ዘበነ ሃፀይ ዮውሃንስ እንብሎ፣ኣውሮፓውያን ዘበነ ቀረመት ኣፍሪካ ኢሎም ዝሰየሙዎ 

ዘበን እዩ፡፡ስለዚ ኩሉ ሻዕ ሃገርና ብባዕዳውያን ኣይተገዝአትን ክንብል እንተለና፣እቲ ቀረመት 

ኣፍሪካ ዝበሃል ግዜ ኣብ እዋን ዘበን መንግስቲ ሃፀይ ዮውሃንስ ዝነበረን ንኹለን ሃገራት ኣፍሪቃ 

ጎቢጡ ክውሕጠን እንተሎ፣ሃገርና ግን ሳላ ከም ዮውሃንስን ኣሉላን ዝበሉ በላሕቲ ዝመርሕዎ ጅግና 

ሰራዊት ከምበርክኻ ዝኻኣለ ሓይሊ ኣይነበረን፡፡ከምቲ ምሁራን ታሪኽ ዝብልዎ ድሕሪ 16 ክፍለ 

ዘበን እዋን ንግስና ሃፀይ ሰርፀ ድንግል  እቲ ዝበዝሐ ምስ ወፃእተኛታት ዝነበረ ኲናት ዘካየዱ 

ሃፀይ ዮውሃንስ ጥራሕ እዮም፡፡እተን ምስ ወፃእተኛታት ኣጋጪወናና ዝነበራ፣ብዘበን ሃፀይ 

ቴዎድሮስ ዝነበረት ኲናት መቅደላን እታ ዳሓራይ ብዙሕ ዝተነገረላ ብዘበን ሃፀይ ምኒሊክ 

ዝነበረት ኲናት ዓድዋን እየን፡፡ካብ’ዚ ወፃኢ ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ሽዱሽተ ኲናታት ምስ 

ወፃእተኛታት ገጢሙ ዝሰዓረ ንጉስ ብዘይካ ሃፀይ ዮውሃንስ ኣይተርኣየን፡፡ግን ክንድኡ ዝኣክል 

ኲናታት ስዒሮም ኢሉ ዝዛረብ ክዓ ብዙሕ ታሪኽ ፀሓፊን ብዙሕ ምሁርን ታሪኽ ኣብ’ዛ ሃገር 

የለን፡፡ምኽንያቱ ወይ እቲ ታሪኽ ተዘሊሉ ኣሎ?ወይ ክዝለል ተደልዩ ኣሎ፡፡ስለዚ ሓደ ሓደ ሻብ 

ክሳብ ሃፀይ ዮውሃንስ ዳርጋ ኣይነበሩን ናብ ምባል ዝበፅሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ፡፡ 

እንድሕር ሃገርና ብባዕዳውያን ኣይተገዝአትን ንብል ኮይንና፣ኣብ’ቲ እዋን ሓያልን ጥንኩርን 

ቀረመት ኣፍሪካ ዝበሃል ወራር ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣብ’ዛ ሃገር መን’ዩ ንጉስ ነይሩ?መንከ ነታ 

መኸተ ተፃዊሩዋ? ዝብል ሕቶ ሓቲትካ መልሲ ንምርካብ ቀሊል እዩ፡፡ኣብ ጉራዕ፣ጉንደት፣ዶግዓሊ፣

ስሓጢ፣ኩፊትን መተማን ዝተኻየዱ ውግኣት ኣብ’ቲ ዘበን እቲ እዩም፡፡ስለዚ ታሪኽ ሃፀይ ዮውሃንስ 

ምኽሓድ ማለት ነቲ ታሪኽካ ምኽሓድ ማለት እዩ፡፡ንሰብ ኣይኮንካን ትኽሕድ፡፡እቲ ታሪኽ 
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ንምንታይ ከምኡ ኾይኑ ተፃሒፉ?ዝብል ተመራሚርካ ክትፈልጥ ኣይደለኻን ከም ምባል እዩ 

ዝኸውን፡፡እቶም ክሳብ ሕዚ ንሃገርና ዕረፍቲ ከሊኦም ናብ ነዊሕን ንድሕሪት ዘትርፍን ናብ ዘይዛሪ 

ኲናት ዘእተው ፀገማት ኩሎም ኣብቲ ምስ ሃፀይ ዮውሃንስን መንግስቶምን ዘጋጠመ ፀገምን ነዚ 

ንክዋፅኡ ዝገበርዎ ላዕልን ታሕትን ዝተፈጠረ እዩ፡፡ኣብ’ቲ ሽዑኡ እዋን ኣብ’ዛ ሃገር ዝነበረ ናይ 

ሓይልታት ኣሰላልፋ ኣብ መፅሓፍ እምቢታ ኣንፃር ወረርቲ ብጥልቀት ተገሊፁ ኣሎ፡፡ኩሎም ኣብ 

ዘበነ ሃፀይ ዮውሃንስ ዙሪያኡን ኣብ ዝነበረ ግዚያት ዝተፈጠሩ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ  ድማ 

ክሕደት፣ጥልመት፣መስዋእትነት፣ጀግንነት፣ሃገራውነት ወዘተ… ዝብሃሉ ብዙሓት ዘደንቑ ነገራት 

ዝተርኣየሉ ዘበን እዩ ነይሩ፡፡ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዘበን’ዚ ብዙሕ ክንፈልጥ ኣለና፡፡ 

በቲ ኻሊእ ወገን እቲ ዝነበረ መስዋእትነት ተራ ውግኣት ናይ ንምስዓር ዝተፈፀመ መስዋእትነት 

ጥራሕ ኣይኮነን፡፡ካብ ትግራይ ናብ ወሎን ሽዋን፣ካብ ትግራይ ናብ ጎጃምን ጎንደርን፣ካብ ትግራይ 

ክሳብ ዶግዓልን ከሰላን ብኣጋርን ብፈረሰኛን ሰራዊት እናተወርወርካ፣ሓድነትን ነፃነትን ሃገር 

ንምክልኻል ዝተኸፈለ መስዋእትነት ክሳብ ሕዚ ግቡእ መፅናዕቲ ዘይተኻየደሉ እዩ፡፡ኣብ ሓደ 

መፅሓፍ ተጠቒሱ ከምዝብሎ ሃፀይ ዮውሃንስ ኣብ’ታ ናይ መወዳእታ ዕረፍቶም ዝተቓረበላ እዋን 

ካብ ጎጃም ብደብረታቦርን ብየጁን ኣቢሎም ናብ መቐለ ምስኣተው፣ናብ ኣስመራ ኸይዶም፣ካብ 

ኣስመራ እንደገና ንመቐለ ተመሊሶም ካቡኡ ንጎንደርን መተማን ተጓዒዞም፡፡እዚ ድማ ኣማኢትን 

ኣሻሓትን ሰራዊት ኣሰሊፍካ ኣሻሓት ኪሎሜትር ዝተጉዓዝሉ እቲ ኲናት ናይ መዓልታት ዘይኮነስ 

ኣዋርሕ ዝውድእ፣ኣንስቲ፣ሰብኡት፣ ኣድገ-በቕሊ፣ኣፍራስ፣ቀለብ ሰራዊት ዝጎዓዓዘሉ በዚ ናይ ሎሚ 

ኣፀዋዉዓ ሎጂስቲክስ እንብሎ ሒዞም ይጓዓዙ ከምዝነበረ እዩ፡፡እዚ ሕዚ እንሪኦ ዘለና ቤተ-

መንግስቲ ኣስሪሖም ኣስተርሕዮም ዘየዕረፉሉ፣ፍቖድኡ ከርተት ዝብሉ ዝነበሩ ምዃኖም ንዝርዳእ 

ሰብ መስዋእትነትን ፅንዓትን ወለድና ክሳብ ክንዲ ምንታይ ከምዝነበረ ንምርዳእ ኣየፀግሞን፡፡እዚ 

ንኽንርዳእ እዩ ድማ ፅሑፍ ታሪኽ ዘድልየና፡፡ 

እግረ መንገደይ ዘዋግዐኩም ኣቦ ኣባሓጎይ ኣብ ኲናት ዓድዋ እዮም ሞይቶም ዝበለኒ ኣብ መቐለ 

ዝነብር ሰብ ኣሎ፡፡ ብድሕሪ’ዚ ድማ ኣባሓጎይ እውን ኣብ ኲናት ማይጨው ሞይቶም ኢሉኒ፡፡

ዳሓር ኣነ ድማ ሳልሳይ እንተመፅዩስ ንዓኻ እውን ክቐትለካ ነይሩ እዩ ኢለዮ፡፡ምኽንያቱ ንኸሉ 

ቤተሰብስ በብተራ የርክበሉ ኣሎ ማለት እዩ፡፡ኩሉ ወላዲ፣ኣቦ፣ዉሉድ እናበለ በቲ ዝተገለፀ መንገዲ 

እዩ ሓሊፉ፡፡ስለዚ እዚ ኹሉ ዘይተመዝገበ ታሪኽ እዩ ዘለና፡፡ገሊኡ እውን እቲ ዝፃሓፍ ዘሎ 

ፅሑፋት ነቲ ዝበሃል ዘሎ ሓሶትስ ምላሽ ዝኸውን እዩ እምበር፣ብዙሕ ዘይተመዝገበ ምርምርን 

መፅናዕትን ዘድልዮ ታሪኽ እኒሀና እዩ፡፡ 

ታሪኽ ሃፀይ ዮውሃንስ ብትግርኛ ዳርጋ ንፈለማ እዋን እዩ ዝፃሓፍ ዘሎ፣እቶም ብቋንቋ ኣምሓርኛ 

ዝተፅሓፉ እንተኾኑ እውን ዉሑዳት እዮም፡፡ከምዘይከውን ኮይኖም ዝተፅሓፉ እዮም፡ምናልባት 
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ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዝተፅሓፈ ናይ ደጃት ዘውደ ገ/ስላሴ መፅሓፍ ኣሎ፡፡እቶም ካልኦት ግን ከም 

እኒ ተ/ፃድቐ መኩሪያ ዝበሉ ሰባት ብስምዒትን ብምድላውን ዝተለንቀጡ ፅሑፋት እዮም፡፡ሃፀይ 

ዮውሃንስ ሙሉእ ሰራዊቶም ሒዞም ናብ ሽዋ ንንጉስ ምኒልክ ከገብሩ ምስ ኣተውን እሞ ስዒሮም 

ምስ ኣንበርከኹን ‘ክገጥም ዝደለየ ሓደ ሰብ ነይሩ፣ ሓደ ሰብኣይ’ኳ ከምዚ ኢሉ ፈከረ ወዘተ… 

ካሊእ እውን ከምዚ ኢሉ’ያ ገጠመ…’ እንዳበሉ ነቲ ስዕረት ዳርጋ ዘይነበረ ገይሮም ክሓስቡ ዝህቅኑ 

ፀሓፍቲ ታሪኽ ነይሮም እዮም፡፡እቲ ናይ ገብሩለይ ኲናት ክብርዕን ይኽእል ነይሩዶስ 

እንታይደኾን እንዳተብሃለ ብስምዒት ፅልእን ፍርሕን ዝፃሓፍን ዘይምቅርን ታሪኽ ዝተፅሓፈሉ 

እዩ፡፡ገሊኡ ድማ ብዙሕ ዓቕሚ ዘይብሎም ግን ንሃፀይ ዮውሃንስ ካብ ምፍታው ዝተልዓለ ክኸውን 

ይኽእል ‘የመከራ ደወል’ ዝብል ብመልክዕ ግጥሚ ዝተፅሓፈ መፅሓፍ እውን ኣሎ፡፡ብማሞ ውድነህ 

ተፃሒፉ ብኽንደይ መከራ ዝተሓተመ እውን ኣሎ፡፡እዚ ኹሉ ተደሚሩ እውን እንተኾነ ግን ብዙሕ 

ኣይኮነን፡፡ብዛዕባ ታሪኽ ሃፀይ ዮውሃንስ ልዕሊ’ዚ እዩ ክፃሓፍ ዘለዎ፡፡ሕዚ ተፃሒፉ ዘሎ እውን ናይ 

መወዳእታ ክኸውን የብሉን፡፡ታሪኽ ከም ሓደ ሳይንስን ትምህርትን መጠን ንቕድሚት መረዳእታ 

ብዝረኸበ ቁፅሪ እናገፍሐን እናዓሞቐን ክኸይድ ኣለዎ፡፡ 

ኣብ ፀሓፍቲ ታሪኽ ወፃእተኛታት እውን እንተርኢና እቲ ሓደ ካብ’ቲ ሓደ እናተቐበለ፣እቲ ሓደ 

ካብ’ቲ ሓደ እናጠቐሰ ዘይኮነ ትርጉም ዝዋሃቦም እውን ነቲ ባዕሉ ወዲ ሃገር ዘይምቅሩ ወይ 

ብኻሊእ ዝንገሩ ነገራት እውን ኣለው፡፡ስለዚ ኣብ’ቲ ዝተፈጠሩሉ መሬትን በቲ ኣፎም ዝፈትሑሉ 

ቋንቋን እቲ ታሪኾም ይሃስስን ይጠፍእን ፀኒሑ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ትግራዋይ ኮይኑ እውን፣ልክዕ 

ከምቶም ትምክሕተኛታት ዝብልዎ፣ወይ ከምቶም ሽም ክነጥፍእ ኢሎም ዝዛረብዎ ልክዕ ከምኦም 

ኮይኑ ዝዛረብ ስብ መሊኡ እዩ፡፡ምኽንያቱ ክመሃር እንተሎ ዝተነገሮ ብሙሉኡ ከምዘሎ 

እንዳደገመ ይዛረብ፡፡ንምንታይ? ምእንታን ንፉዕ ክበሃል፡፡እቲ ታሪኽ ተበሪዙ እዩ፡፡ኣበይ 

ከምዝተበረዘ ንኽዛረብ ግን ስለዘይተምሃሮ ክዛረብ ኣይኽእልን ማለት እዩ፡፡በዚ ምኽንያት እቶም 

ትምክሕተኛታት ጥራሕ  ከይኣኽሉስ ካባና እውን’ኳ ጠበቓ ረኺቦም እዮም፡፡ 

ኣብ 1984 ዓ.ም ሰብ ካብ ስደት ናብ ትግራይ ክምለስ እንተሎ ብዛዕባ ታሪኽ ብዙሕ ምድንጋራት 

ነይሩ፡፡ሃፀይ ዮውሃንስ ኢልካ ክተልዕል እትፅገመሉ እዋን እውን ነይሩ፡፡ዘንበበን ዘየንበበን ሰብ 

ከምዚ እዮም ነይሮም፣ ከምዙይ እባ?! እንዳበለ ይዛረብ፡፡ገገሊኡ ክዓ ካብ ሰብ ሰሚዑ ዘይፈልጦ 

ንሰብ ዘስምዕ ብዙሕ ነይሩ፡፡ከምዚ እንዳሃለወ ብዛዕባ ሃፀይ ዮውሃንስ ምፅሓፍ ፀገም ኣለዎ እዩ ኢለ 

ስለዝኣምንኩ ብወገነይ እተን ዝነበራኒ ሓደ ክልተ ፅሑፋት ‘…ሃፀይ ዮውሃንስን..ካሊእን’ ካብ 

ምባል፣’ሓንቲ ሕዳር ኣብ ታሪኽ ትግራይ’ እትብል ሕፅፍቲ ፅሒፈ ናብ ሬድዮ ድምፂ ወያነ 

ትግራይ ሰዲደ፡፡ኣብ’ታ ሕዳርስ ኣብ ታሪኽ ትግራይ እንታይ ተገይራ?ዝብል፡፡ሓንቲ መጋቢት፣

ሓንቲ እንታይደኾን እንዳተብሃለ  ጭላፋት ታሪኽ አቕርብ ነይረ፡፡ሽዑኡ ዘይምድምማፅ እውን 

ነይሩ፡፡ስለዚ ኣየናይ ታሪኽ ተማሂርና ኢና ኣየናይ ታሪኽ ነውግዕ ዘለና? እንታይ ኢና ንብል 
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ዘለና? ድሕሪትና ዘይፈለጥናዮስ ከመይ ኣቢልና ኢና ንቕድሚት ንኸይድ ዝብል ምላሽ ዘይነበሮም 

ግዚያት እዮም፡፡  

ክሳብ ዘበነ ሃፀይ ዮውሃንስ ብዛዕባ ዝነበረ ኩነታት ኩላትና ሓደ ኢና ነይርና፡ብሓደ ንዛረብ ብሓደ 

ንጉይል፡፡ቋንቋና ሓደ ክሳብ ሽዑኡ ዝነበረ ታሪኽና ኣይተፈላለየን፡፡ገሊኦም ፀወይቲ ዘይነፅፍ 

ታሪኽ ልክዕ ከምቲ ጣልያን መፂኡ ዝገዝአና ኣሉላ እውን ዓቀይታይ እዩ ነይሩ ኮለናይዘር ዝብል 

ፅውፅዋይ የቕርቡ፡፡ኣድጊ ፅዒኑ ዝገዝእ ኮለናይዘር ካበይ መፅዩ ኢሎም ከእምኑ ከምዝኽእሉ 

ሓዱሽ ኣፀሓሕፋ ታሪኽ ብእኦም እዩ ተጀሚሩ፡፡እቲ ዘህስስዎ ዘለው ታሪኽ ናይ ትግራይ ታሪኽ 

ጥራሕ ኣይኮነን፡፡እቶም ዝተጋደሉን ዝተሰውኡን ኣቡኡ ኾነ ኣብ’ዚ ኩላቶም ናይ ሓባር ወለድና 

እዮም፡፡ዋላ ክንዲ ዝድላዮም ኣብ ዳሕራይ ታሪኾም ዝገበሩ እንተገበሩ እኒ ራእሲ ወልደሚካኤል 

እኒ ራእሲ ሃይሉ ኩሎም ራእስነት ዝተቐበሉን ኣክሊል ዝደፍኡን ካብ ሃፀይ ዮውሃንስ እዮም፡፡እቲ 

ናይ ቐደም ታሪኽ ናይ ኩልና ምዃኑ ብ1579 ዓ.ም ዝወዓለ ኲናት ፈረስ ማይ ኣንፃር ቱርኪ ኣብ 

ዝተገበረ ግጥም ዝወዓሉ ኩሎም ጀጋኑ ወለዲ መረብ ምላሽን ሰገር መረብን እዮም ነይሮም፡፡

ዑቕባሚካኤል ጥቁር ካብ ሰገር መረብ፣እኒ ኣዝማች ተኽለጊዮርጊስ ካብ መረብ ምላሽ ንኣብነት 

ምጥቃስ ይካኣል፡፡እዞም ሰባት እዚኦም ሽዑኡ ኣይተፈላለዩን፡፡ብሓደ እሞ ትጉዓዝ መንገድኻ 

ክፈላለይ እንተሎ ክሳብ እዚ ብሓደ መፂእና ካብኡ ክዓ ኣነ  ንሽረ ኸይደ ንስኻ ክዓ ንኣስመራ 

ኸይድካ ኢልና ክንፈላለ ንኽእል ኢና፡፡ኣስመራን ሽረን ምብፃሕና ግን ክሳብ ዝተወሰነ መንገዲ 

ብሓደ ንኸይድ ኣይነበርናን ማለት ኣይኮነን፡፡እቲ መብፂሕና እዩ ዝፈላለ እምበር እቲ መንገድናስ 

ሓደ እዩ ነይሩ፡፡ኣብ ኣፀሓሕፋ ታሪኽ በቲ ናይ መግዛእቲ ኣተሓሳስባ ተጨውዮም ናይ ኣቦታቶም 

ታሪኽ ዘህስሱ ፃሐፍቲ ኢና በሃልቲ ኣለው፡፡ጣልያን ዝገበሮ ኹሉ ዝንእዱ ካብ ምንኣድ ሓሊፎም 

ንምንታይ እባ እዩ ቅድም ኢሉ ዘይመፀልና ኢሎም ዝናፍቑ ኣለው፡፡ጣልያን ፅንሕ ዘይበለልና 

ኢሎም ዘፃልቱ ኣለው፡፡ብኣጠቓላሊ ብባዕዳዊ ኣተሓሳስባ ተጨውዮም ናይ ኣቦታቶም ታሪኽ 

ዘህስሱ ኣለውታ፡፡እዚ ኣነ ጥራሕ ዝብሎ ኣይኮነን፡፡ካብ’ቲ ኣነ ዝነብረሉ ዘለኹ ከባቢ ንላዕሊ ኣቡኡ 

እዩ ተፃሒፉ፡፡  ኣቡኡ ዘሎ መፃሕፍቲ ይበዝሕ፡፡ቅኔ ሓበሻ ብዝብል ዝፃሓፍዎ መፅሓፍ ኣሎ፡፡

ጥንታዊ ቅዱስ መፅሓፍ ኣለው ዝበሃሉ ዓበይቲ ትግራይ ትግርኚ ኣብ ሓማሴን ተኣኪቦም ዝፃፍዎ 

እዩ፡፡ካልኦት ብዙሓት መፃሕፍቲ እውን ኣለው፡፡እዚኣቶም ናበይ ክቅበሩ ከምዝተደለየ 

ኣይርደአንን፡፡ስለዚ እቲ ምዝባዕ ታሪኽ ብኽልተ ሸነኽ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ ክንፈልጦ ኣለና፡፡ 

ገሊኦም ግድድ ዝበሎም ፀሓፍቲ ድማ ሃፀይ ዮውሃንስ ዓቀይታይ እዮም፡፡ካብ ሃፀይ ዮውሃንስ 

ሓሊፎም ንድሕሪት ብምምላስ ኢዛና እውን ከምዚ እዩ ነይሩ ዝብሉ ከም እኒ ኣባ ገ/የሱስ ዝብሃሉ 

ናይ ሻዕብያ ባሕታዊ ፀሓፊ ኣለው፡፡እዞም ፀሓፊ ዝተደናገረ ታሪኽ ብምፅሓፍ ኢዛና ከምዚ ዝበለ 

እዩ ኢሎም ክሳብ ምፅሓፍ ዝበፅሑ እዮም፡፡ኢዛና መንን?ናይ መንን? ከምዝነበረ ኣይገልፁን፡፡

ሕልፍ ዝበሎም መደናገርቲ ፀሓፍቲ ድማ እቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ እንመሃሮ ናይ ኢትዮጵያ ታሪኽ 
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ገልቢጦም ኣስማት ብምልዋጥ ኣሶሳ ትብል ዝነበረት ከረን ይብልዋ፣ካሊእ ዝብል ዝነበረ ድማ  ናብ 

ሰንዓፈ ብምቕያር እቲ ታሪኽ ኤርትራ ዝብልዎ ካብ ሰንዓፈን ከረንን  ፈፂሙ ከምዘይሰግር 

ተገይሩ ይፃሓፍ፡፡እዚ ያኢ እነተተነጊሩስ የእምን እዩ ተባሂሉ እዩ ዝፃሓፍ ዘሎ፡፡ከምዚኦም 

ዝኣመሰሉ ኣፀሓሕፋታት ክንዋገኦም እንተኾይንና ናይ ወለድና ታሪኽ ክንፅሕፍ ኣለና፡፡ክነንብብ 

ኣለና እዩ እቲ ዋና ቁምነገር፡፡ 

ካሊእ ገሊኦም ፈላጣት ሰባት ታሪኽ ቁስሊ እዩ እንድዮም ዝብልዎ፡፡ትኽክል እዩ ከም ቁስሊ  

ምትንካፍ ገይሩ ዝቑፀር ኣብ ታሪኽ ብዛዕባ ሕማቕ እውን ይንገር እዩ፡፡እቲ ሕማቕ ከሕፍር 

ዘይኮነስ ካብ’ቲ ሕማቕ እውን ክንመሃር ስለዘለና እዩ፡፡እዚ ኾይኑ ግን ናይ’ቲ ሕማቕ ተግባር 

ማንም ተሓታቲ የለን፡፡ኣነ ንኣቦይ ክመስል ዘለኒ ኣፍንጫይን እዝነይን እየ እምበር፣ኣተሓሳስባይ 

ኣይኮነን፡፡ኣተሓሳስባይ ካብ’ቲ ወለደይ ዝነበሮም ኣተሓሳስባ ኣማሓይሸ ክልውጦ እኽእል እየ፡፡በዚ 

መንፅር ንሃፀይ ዮውሃንስ ኣመልኪቱ ዝፃሓፍ ዝነበረ ታሪኽ ዳርጋ ኣይነበረን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ 

ዝነበረ እውን ክትመሃሮ ዘይምቅር እዩ፡፡ሓደ ሓደ ግዜ ሃፀይ ዮውሃንስ ኣቡን ከምዝነበሩ ገይሮም 

ዘምህሩና ነይሮም፡፡በቃ  ጠበንጃ ገዲፎምስ መስቀል ሒዞም ሃይማኖት ይሰብኩ ነይሮም ንምባል 

ቁሩብ ዝተርፎ ዓይነት ኣፀሓሕፋ ነይሩ፡፡እዞም ፀሓፍቲ ንሃፀይ ዮውሃንስ ጠበንጃ ሒዞም ዝተኾሱ 

ኣይምስሉዎምን፡፡ 

እዚ ኣፀሓሕፋ እዚ ካብ መዓዝ እዩ ተጀሚሩ? ንምንታይከ እዩ ከምኡ ተገይሩ እናተፅሓፈ ፀኒሑ? 

ዝብል እዩ እቲ ሓደ ክምለስ ዝግበኦ፡፡ከምዚ ዓይነት ኣፀሓሕፋ ታሪኽ ዝጀመረ ድሕሪ ሃፀይ 

ዮውሃንስ ኣብ እዋን ሃፀይ ምኒልክ እዩ፡፡ከም መጠን ንጉስ ምስ ሃፀይ ምኒልክ ሽግር የብልናን፡፡

ከም ማንም በዓል ታሪኽ ናይ ባዕሎም ሕማቕን ፅቡቕን ታሪኽ ኣለዎም፡፡ሓደ ኣብቲ ይነግስ ካሊእ 

ኣብቲ ይነግስ ኢትዮጵያ ከምኡ እዩ ነይሩ፡፡ግን ንሶም ምስ ነገሱ ሊቃውንቲ ኢና ኢሎም ታሪኽ 

ክፅሕፉ ካብ ዝጀመሩ ሓደን ዋናን ኣፈወርቅ ገ/የሱስ እዩ፡፡ፈላማይ ታሪኽ ሃፀይ ሚኒልክ ተባሂሉ 

ብሰዓብቱ ዝውድስ ቀንዲ መጥፍኢ ስም ታሪኽ ትግራዎት፡፡ኣፈወርቅ ገ/የሱስ ብሰዓብቱ ‘ፕሮፌሰር’ 

ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ፡፡ሓሳዊ ከይበሃልስ ፕሮፌሰርነት ናፃ ተውፅኦ እያ ተባሂሉ እዩ ተዋሂቡዎ፡፡ክሳብ 

ዝተወሰነ ግዜ እምበኣር ፕሮፌሰር እናተብሃለ እዩ ክፅዋዕ ፀኒሑ እዚ ሰብ እዚ፡፡ይኹን እምበር እዚ 

ሰብ’ዚ ኣብ ወራር ጣለያን  ክልተ ግዜ ባንዳ ዝነበረ እዩ፡፡ባንዳ ጣልያን ኮይኑ ንኣሕዋቱ 

ኢትዮጵያውያን ብምድማዩ ክሳብ ኣፈ ቄሳር ዝብል መዓርግ ካብ መንግስቲ ሮማ ዝረኸበ እዩ፡፡

ኣፈኛ ወራሪ ጣልያን እዩ ነይሩ፡፡እቲ ብሰዓብቱ ሊቅ ዝበሃል ባንዳ ኣፈወርቂ ገ/የሱስ “ ዳግማዊ 

አጤ ምኒልክ”ን “ጦብያ ልብ ወለድ” ደርሰትን ዝብሉ መፃሕፍቲ ፅሒፉ ኣሎ፡፡እታ ጦብያ ትብል 

መፅሓፉ ድርሰት እያ’ሞ ኣብ ታሪኽ ስነ-ፅሑፍ ኣምሓርኛ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይራ እያ ይብሉዋ 

ሰዓብቱ፡፡ፅቡቕ ንስነ-ፅሑፍ ኣምሓርኛ ስለእንግልገለሉ ኣስተዋፅእኡ ሕማቕ ኣይኮነን፡፡ካብ’ዚ 
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ሓሊፉ ኣፈወርቅ ገ/የሱስ ኣብ’ቲ ዘይፈልጦ ታሪኽ ኣትዩ ንሃፀይ ምኒልክ ኣመልኪቱ ኣብ ዝፃሓፎን 

ድሕሪኡ ክሳብ ሕዚ ዘለው ትምክሕተኛታት እውን ዝደጋግምዎ ኣብ’ዚ ክጠቕሶ፣- 

“… ችጋር ያባረረው ትግሬና ባሩድ ያባረረው አውሬ የሚመልሰው የለም…” ክብል ፅሒፉ፡፡ 

ቀፂሉ እውን፣- 

“…አፄ ዮውሃንስ ቢነግሱስ የማን ዘር ናቸው፡፡የነገስታት ዘር ናቸው እንዴ?” ኢሉ፡፡ 

እቲ ንግስናስ ነቶም ዘርኢ ነጋውስ ንዝኾኑ ሃፀይ ምኒልክ እምበር፣ንሃፀይ ዮውሃንስ ኣይምልከቶምን 

ወዲ ነጋውስ ኣይኮኑን ማለቱ እዩ፡፡ 

“..የስሑል ሚካኤል ልጅ ነኝ የሚሉት የስሑል ሚካኤል ልጅ ቢሆኑስ አንድ ገራገር ንጉስ ኢዮአስ 

አግኝተው ግዜ አነሳቸው እንጂ፣ስሑል ሚካኤል ንጉስን ኖረዋል?” ኢሉ ፅሒፉ፡፡ 

ንሃፀይ ዮውሃንስ ኣልዒሉ ክሳብ ስሑል ሚካኤል ዝኸይድ ዘሎስ ኣቦ እኖሓጉኦም ስለዝኾኑ እዩ፡፡

ምኽንያቱ እቲ ዘርኦም ኩሉ ክፅረፍ ኣለዎ፡፡ነቲ ጉጉይ ኣፀሓሕፋ ታሪኽ ኣፈወርቅ ገ/የሱስ ሽዑ 

ንሽዑ ምላሽ ተዋሂቡዎ ነይሩ፡፡ሃፀይ ምኒልክ ኣብ ከባቢ 1906 ዓ.ም ስለዝሞቱ፣ኣብ’ቲ እዋን ዝነበሩ 

ኣፈወርቅ ገ/የሱስን እቶም ካሊእ ድማ ነጋድራስ ገ/ህይወት ባይከዳኝ እዮም፡፡ነጋድራስ ገ/ህይወት 

ባይከዳኝ ንዘበናት ዝዘልቕ “መንግስትና የህዝብ አስተዳደር” ዝብል መፅሓፍ ፅሒፎም እዮም፡፡

ክሳብ ሎሚ እውን ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ንማስትሬትን ዶክትሬትን መመረቒ ፅሑፍ 

እናተፅሓፈሉ ዝርከብ ለባም መፅሓፍ ተገይሩ ዝጥቀስ እዩ፡፡እግረ መንገደይ ነዞም ከምዚኦም 

ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ፀሓፍቲ ኣብ ዩኒቨርስቲታትና እንታይ መዘከርታ እንተገበርናሎም ይሓይሽ? 

ዝብል እንተንሓስበሉ ከዘኻኽር እፎትው፡፡ምሁራትና ንሕና እንተዘይአኽቢርናዮም ካሊእ ዘኽብሮም 

ኣይህልውን፡፡ሓንቲ ተቋም ኢንስቲትዩት ትኹን ብስሞም ሰይምና ንዝክሮምን ነኽብሮምን 

እንተኾይንና ደቅናን ካልኦትን እውን ውዒሎም ሓዲሮም ከኽብሩዎም እዮም፡፡ 

ነጋድራስ ገ/ህይወት ባይከዳኝ ሃፀይ ምኒልክ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ በደል ከምዘብፅሑ 

ብምግላፅ፣ 

“..ትግሬን እንደራሳቸው ህዝብ አልቆጠሩትም፡፡ቢሄዱ ቢሄዱ በዚያች አገር የለማ ስፍራ አይገኝም፡

፡በሳቸው ዘመን ሰው ከሚኖርባቸው ጎጆዎች ይልቅ፣የጥንት ስልጣኔዋ እና ገናናነትዋ የሚመሰክሩ 

ፍራሾችዋ ይበዛሉ፡፡…”ይብሉና፡፡ነቲ ኣፈወርቅ ገ/የሱስ ዝፃሓፎ ጉጉይ ታሪኽ ኣመልኪቶም ኣብ 

ዝሃብዎ ምላሽ ድማ፣- 
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“…እንደ አቶ አፈወርቅ ያለ ስሙ የተጠራ ሰው፡፡የመተማው ሰማእት ጀግናው ወሬሳው ካሳ አፄ 

ዮውሃንስና ጠንካራው የትግሬ ነገድ መስደብ ባልተገባ ነበር፡፡አፄ ምኒልክን ለማመስገን አፄ 

ዮውሃንስን መስደብ የሚያስፈልግ ያስመስላል፡፡…” ኢሎም ነይሮም፡፡ 

ስለዚ እቲ ናይ ታሪኽ ኣፀሓሕፋን ኣተናትናን መስመር እዞም ክልተ ሰባት ዝቐደድዎ መስመር 

እዩ፡፡ድሕሪ እዚ ዝመፁ ፀሓፍቲ ነኒዝመስሎም እናደገፉ ዝቐፀሉ እዮም፡፡ 

ነጋድራስ ገ/ህይወት ባይከዳኝ ፅሑፎም ብስምዒት ትግራዋይነት ዝዓወረ ዘይኮነስ ሳይንሳዊ ትንተና 

ዝተኸተለ እዩ ነይሩ፡፡ምኽንያቱ ሃፀይ ምኒልክ ንምምስጋንስ ንሃፀይ ዮውሃንስ’ዶ ምፅራፍ መድለየ? 

እዮም ዝበሉ እምበር፣ዘራፍ ኣይበሉን፡፡ክሳብ 1983 ዓ.ም ዓብላላይ ኮይኑ ዝዘለቐ ኣፀሓሕፋ ታሪኽ 

እቲ ኣፈወርቅ ገ/የሱስ ዝቐደዶ ጉጉይ መንገዲ እዩ፡፡ነጋድራስ ገ/ህይወት ባይከዳኝ ግን እታ 

ዝተጠቐሰት ምላሽ ምስ ሃቡ ብዙሕ ከይፀንሑ ኣብ 32 ዓመቶም ብመርዚ ተቐቲሎም፡፡እዚ እኩይ 

ተግባር በቲ ነጋድራስ ገ/ህይወት ባይከዳኝ  ዝጀመርዎ መንገዲ ሒዝካ ምፅሓፍ ሓደገኛ እዩ ዝብል 

መልእኽቲ ኣሕሊፉ፡፡ዕድመኦም ሙሉእ ክእሰሩ ዝተበየኖም ደቆም ነይሮም ኣብ 1966 ዓ.ም 

ለውጢ ምስ መፀ ዝተፈትሑ ወዲ ነጋድራስ ገ/ህይወት ባይከዳኝ ነይሮም፡፡ሽሞም ባራምባራስ 

ኣሸብር እዩ ዝብሃል፡፡ነጋድራስ ገ/ህይወት ባይከዳኝ ዝፀሓፍዎ መፅሓፍቲ ከይንበብ ተባሂሉ 

ተኸልኪሉ ድሕሪ 1966 ዓ.ም እዩ ተሓቲሙ ናብ ህዝቢ ክባፃሕ ዝተኽኣለ፡፡ስለዚ ብነጋድራስ 

ገ/ህይወት ባይከዳኝ ዝፈለመ ዓይነት ኣፀሓሕፋ ታሪኽስ ዕፅው ኮይኑ እዩ ፀኒሑ፡፡ 

ድሕሪ ግዜ ናይ’ቲ ትምክሕተኛ ኣረኣእያ ዝውንን ክፋል ዝቐደዶ መንገዲ እናኸሰረ ምስ ከደ ካሊእ 

ሜላ ኣፀሓሕፋ ታሪኽ ተቐይሩ፡፡ብስሩ እውን ኣምሓራይ ዝበሃል የለን ምባል ተጀሚሩ፡፡ኣይነበረን 

እውን የለን እውን ምባል ተጀሚሩ፡፡ቋንቋ ኣምሓርኛ እቲ ሰብ እዩ መሪፁዎ ካበይ መፅዩ?እንድዒ፡

፡በቃ ከምኡ ዝበሃል ብሄር የለን ምባል ተጀሚሩ፡፡ 

ባዕሉ መስፍን ወልደማርያም ታሪኽ ሃፀይ ዮውሃንስ ብዝምልከት ከምዝብሎ፣- 

“…በሰሜን በኩል ለነበረው የቄሳራዊ ግፊት የጠነከረ የመቋቋም ችሎታ አይታይም ነበር፡፡…” 

ሃፀይ ዮውሃንስስ’ያ ጥንኩር ኣይነበሩን፡፡ሃፀያውያን ኣብ ምክልኻልስ ዝጠንከሩ ኣይነበሩን፡፡ሃፀይ 

ምኒልክ እዮም እምበር ንሶምስ ከውርሩና ነይሮም እዮም ይብል፡፡ቀፂሉ ድማ ብዛዕባ ሃፀይ ዮውንስ 

ናብ መንግስቲ እንግሊዝ ዝፀሓፍዎ ደብዳበ ክወቅስ እንተሎ መስፍን ወልደማርያም፣- 

“…ይህ ሁሉ አባባል አንድ ሉአላውነት ያለው አገር መሪ የሚናገረው አይደለም፡፡ቴዎድሮስም 

ምኒልክም ለአውሮፓ ነገስታት ፅፈዋል፡፡እንዲህ አይነት የመንበርከክ ስሜት አይታይባቸውም፡፡
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የአፄ ዮውሃንስ የተለየ የሚያደርገው፣ዮውሃንስ ለብሪታንያው በሰጡት እርዳታና ብሪታንያ 

ትታላቸው ብሄደችው የጦር መሳሪያ ውለታ ይሆናል፡፡…” ይብል፡፡ 

ይንብርከኹ እዮም ነይሮም እዩ ዝብል ዘሎ መስፍን ወልደማርያም፡፡ዶ/ር ሃይሉ ታፍላ ናይ 

ሰለስቲኦም ነገስታት ዝተፀሓሕፍዎ ደብዳበታት ኣኪቦም ኣብ ዘሐተሙዎ መፅሓፍ ግን ሃፀይ 

ዮውሃንስ ኣብ ኣፀሓሕፋ ደብዳቤ ብጣዕሚ ዲፕሎማቲክን ንልዕልና ሃገር ዝላዓለ ዋጋ ዝህብን ኮይኑ 

ኢና ንረኽቦ፡፡ይኹን እምበር ለምቕነ መስፍን ወልደማርያም ጀሚሩዎ ኣብ ዘሎ መመኽነይታ 

ድማ ‘ ደቡብ እኮ ሃፀይ ምኒልክ ብዘበን ሃፀይ ዮውሃንስ እዮም ወሪሮምዎ፡፡ስለዚ ሃፀይ ዮውሃንስ 

ንጉስ ነገስት ስለዝነበሩስ ንሶም እዮም ተሓታቲ እዮም’ ይብል ኣሎ፡፡ቀደም ሃገር ኣስፊሖም፣ታሕቲ 

ኣብፂሖምዎ እናተብሃለ ይንገር ነይሩ፡፡ሕዚ ድማ ነዚ ወራር’ዚ ተጠያቒ ሃፀይ ዮውሃንስ እዮም እዩ 

ዝብል ዘሎ፡፡ካሊእ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን “ኢትዮጵያ የህዝቦች ስብጥር”  ዝብል መፅሓፍ ተሓቲሙ 

ኣሎ፡፡እዚ መፅሓፍ’ዚ መርድእ ክንነግረኩም ኢሉ፡፡ብዘበነ ኣክሱምስ ትግራይን ኣምሓራን ዝበሃሉ 

ሰባት ኣይነበሩን፡፡ኣይነበርናን፡፡ኣይነበሩን እዚኦም ዳሓር ካብ ግዛዕ ዝመፁ ወታደራት እዮም 

እምበር ኣይነበሩን፡፡ካሊእ ህዝቢ እዩ እዚ ከባቢ ነይሩዎ ዝብል ፅሒፉ እኒሀ፡፡ካሊእ እውን ኣብ’ዚ 

ቀረባ እዋን “ሦስት ቀደምት ፀሓፊዎች”  ብዝብል ኣርእስቲ መፅሓፍ ዝፃሓፈ ብናይ ባዕሉ ርኢቶ ‘ 

ደጃት አገው ንጉሰስ ካብ ላስታ መፅዮም ናብ ትግራይ ኣትዮም ንሓው ራእሲ ኣርኣያ ንደጃት 

ሃ/ማርያም ቀቲሎም ንዝተወሰነ ግዜ ንትግራይ ይቆፃፀርዎ ነይሮም፡፡ሃፀይ ቴዎድሮስ ክመፁዎም 

እንተለው ኣብ ሓውዜን ተታሒዞም’ ይብል’ሞ፣- 

“..የሀውዜኑ ንጉስ ዙላን የሸጠ ነው፡፡…” ንዙላ ዝሸጡዎስ ደቂ ሓውዜን እዮም እዩ ዝብል ዘሎ፡፡እቲ 

ንጉስ ዝበሃል ዘሎ አገወታይ ወዲ ላስታ እዩ፡፡በቲ ፀሓፊ ክሓልፍ ዝድለ ዘሎ መልእኽቲ ግን 

ትግራዎት ሃገር ምሻጥ እዩ ኣመሎም ዝብል እዩ፡፡ትግራዋይ ዘይኮነ ሰብ አውን ትግራዋይ 

ብምግባር ዓይንኻ ብጨው ሓፂብካ ‘በቃ እመኑኒ’ ከምኡ እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ፡፡ስለዚ እቲ 

ኣፀሓሕፋ ታሪኽ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ብጣዕሚ ዝተጋገየን ዝጋሕጠጠን ዝሰፍሐን፣ሓደ ሓደ ግዜ 

ድማ ብዘይምቅር መንገዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ፡፡ዝተሰማምዑሉ ፅውፅዋይስ ታሪኽ ገይሮም የቕርብዎ 

ኣለው፡፡ሱቕ ኢልካ እንተሰሚዕኻዮም እንድሕር ዘይፅሒፍካ እንተዘይሞጊትካዮም ኻዓ ዘስዕቦ 

ጉድኣት ክህሉ እዩ፡፡እቲ ህዝቢ ኻዓ እንተዘይፈሊጡን እንዘይነቒሑን ‘ ከምኡ ኣይንገብርን ግን 

እሞ እንታይ እዩ ክበሃል?’ ኢሉ ዝምልሶ መልሲ እውን ኣይህልዎን፡፡ስለዚ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ 

ክፍተት ንምምላእ ታሪኽ ሃፀይ ዮውሃንስ ምፅሓፉ ፅቡቕ እዩ ንብል፡፡ 

ሃፀይ ዮውሃንስ እንታይ ሃገራዊ ዝኽሪ ተገይሩሎም ዝብል ንእሽቶይ ከልዕል፡፡ሓደ እቲ ዝተሰውእሉ 

ከተማ መተማ ዮውሃንስ ይብሃል ኣሎ፡፡ሓመቐ ፀበቐ ሓደ መዘከርታ እዩ፡፡ካልኣይ ዓለምለኻዊ 

መዕርፎ ነፈርቲ ዮውሃንስ ራብዓይ ዝበሃል ነይሩ ኣብ ኣስመራ ንሱ ናብ ኣክሱም ተዛዊሩ ኣሎ፡፡
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ብውነ እንተርኢናዮ ግን ሕዚ ኣብ ኣስመራ ዘለው ንኣስመራ ስለዝእዝዙ እምበር፣ኣብ ግዜ ሃፀይ 

ዮውሃንስ ኣስመራን ኣክሱምንስ ሓደ እየን ነይረን፡፡ ሓደን ተመሳሳልን ፍፃመ ታሪኽ ስለዘለና፡፡

ስለዚ እቲ ኣቡኡ ተዋሂቡ ዝነበረ ስም አውን ክልወጥ ኣይምተገበኦን፡፡ፍልልይ ዘይነበሮ ብሓደ 

ዝፈፀምናዮ ፍፃመ ስለዝኾነ፡፡እቲ ሕዚታት ዝውረ ቦግታ ኩምራ ሓሶት ገለ ገለ ፀሓፍቲ ህዝብታት 

ንምቅርሓን ዝብልዎ እዩ እምበር ንሕናስ ክሳብ ሃፀይ ዮውሃንስ ኣይተፈላለናን ማዕረ እዩ ዝብፀሐና 

ነይሩ፡፡ይኹን እምበር ኣብ ኣስመራ ዘለው ገለ ሰይጣናዊ ኣተሓሳስባ ዝተገራሰዮም ሰባት ካብ 

ኣዳምን ሄዋንን ጀሚርና መባእስቲ ኢና ነይርና ዝብል እምነት ከስርፁ እዮም ላሕ ዝብሉ ዘለው፡፡

እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ክዓ ፍሹል መንገዲ ስለዝኾነ ብዙሕ ኣየሳልይን፡፡ሳልሳይ መዘከርታ ኣብ ኣዲስ 

ኣበባ ንእሽቶይ “ዮውሃንስ አራተኛ” ትበሃል መንገዲ ኣላ፡፡ኣብ ከባቢ ኢትዮጵያ ሆቴል እያ ብዙሕ 

ሰብ ኣይፈልጣን፡፡እዚኣ እውን ካሊእ መዘከርታ ንሃፀይ ዮውሃንስ እያ፡፡እታ ራብዐይቲ ቀዳማይን 

ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮውሃንስ መቐለ እያ፡፡ቀደም እታ ዝርካባ ትካል ኣብ 

ትግራይ ንሳ እያ ነይራ፡፡እዚኣ ብስሞም ክትስየም ምግባራ ፅቡቕ እዩ፡፡እዚ ከምዚ እናሃለወ ሕዚ 

እውን ንሃፀይ ዮውሃንስን ምስኦም ዝወፈሩ ጀጋኑ ወለድን ክዋሃብ ዝግበኦ መዘከርታ ይውሕድ እዩ 

ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ፡፡ 

ሓወልቲ ሃፀይ ዮውሃንስ ክንሰርሕ ተባሂሉ ድማ ካብ 2001 ዓ.ም ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ነይሩ፡፡ዝኽሪ 

120 ዓመት ኲናት መተማ ክነኽብር እንተለና ንሃፀይ ዮውሃንስን ንሰማእታት መተማን ዝኸውን 

መዘከርታ ሓወልቲ ክነስርሕ ተንቀሳቒስና፡፡ዳሓር ሽዑኡ እቲ እምነ ሰረት ክነቐምጥ እንተለና 

ሓንቲ ሰበይቲ በቲ ሮማናት ኣደባባይ እናሓለፋ ነቲ ዝተኣከበ ሰብ ርእየን፣ 

 “እንታይ’ዩ ኾይኑ ሰብ ተኣኪቡ?” ኢለን ሓቲተን፣ 

”ንመዘከርታ ሓወልቲ ሃፀይ ዮውሃንስ እምነ ኹርናዕ ይቕመጥ ኣሎ፣” ዝብል ምላሽ ምስ ረኸባ፣ 

ብታሕጓስ “ኣብ’ዚ በፂሕኹም?” 

 “እወ!!”  

“ እምበኣር ዝሰፈኹዋ መሶብ እኒሃ’ሞ ንሳ ሸይጥኩምስ ንመስርሒ ኣወፍዩለይ፣” ኢለን ሂበናና፡፡እታ 

መሶብ ክሳብ ሕዚ ምሳይ ኣላ፡፡እቲ ናይ መዘከርታ ሓወልቲ ነገር ክላዓል እንከሎ ብዝደለኹምዎ 

ቅዲ (ዲዛይን) ኣብ ዝደለኹምዎ ከባቢ ሙሉእ ወፃኢ ክሽፍን ጥራሕ ኣፍቅዱለይ ዝበለ እውን 

ኣሎ፡፡መናእሰይ አውን በብግዚኡ ክሕግዙን እቲ ጅማሮ ህንፀት ንምንታይ ከምዝተቛረፀን ይጥይቑ 

እዮም፡፡እንህቦም ዘለና መልሲ’ሓደ ሓደ ቅርታ ዘለዎም ወገናት ስለዘለው፣መንግስቲ ንዕኦም ናይ 

ምእማን ስራሕ ክሳብ ዝሰርሕ ንእሽቶይ ተፀበዩና’ ዝብል እዩ፡፡ስለዚ ንሕና እውን ንፅበ ኢና ዘለና፡

፡ 
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ንመዘከርትኦም ዝኸውን ሓወልቲ ንምስራሕ ምስ’ቲ እንብሎ ዘለና ተደሚሩ ዓብዪ ነገር ስለዝኾነ፣

ኣብ መቐለ ንፈለማ ዝተመስረተት ህንፃ እታ ቤተ-መንግስቲ እያ ትመስለኒ፡፡ምኽንያቱ እዚ 

ከባቢኡ ቅድሚኡ ሕሩስ እዩ ነይሩ፡፡ስለዚ ኣብ’ታ መናገሻ ከተመኦም መዘከሪኦም ዝኸውን 

ሓወልቲ ምስራሕ ግቡእና እዩ፡፡ዓመት ዓመት እውን ክንዝክሮም ኣለና፡፡ሕዚ ሎምዘበን መጋቢት 

1/2005 ዓ.ም ኣብ ቤት ሻሂ እናሰተና መበል 124 ዓመቶም ዘኪርናዮ፡፡ንዓመታ መጋቢት 1/2006 

ዓ.ም መበል 125 ዓመቶም እዩ እዚ እውን ክኽበር ኣለዎ፡፡በዝን ካልእን መንገዲ ተጠቒምና ኢና 

ታሪኽና ናብ ደቅና ክነሕልፎ ዝግበአና፡፡ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ጀጋኑኦም ኣብ 

ገገዝኦም ኮይኖም ዘይኮነስ ንመዘከርተኦም ኣብ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ሓሓንቲ ዕምበባ ብምቕማጥ 

እዮም፡፡ከምዚ ዓይነት ተግባር ደቅና ፅባሕ ኣያታትናን እኖታትናን ታሪኽና ዓቂቦም ናባና ኣብ 

ምሕላፍ እንታይ እዮም ገይሮም ኢሎም ንዝሓትዎ ምላሽ ዝኸውን እዩ፡፡ብመፅሓፍ፣ብመልክዕ 

ሓወልቲ፣ብመልክዕ ስያመ መዕርፎ ነፈርቲ፣ኣብያተ ትምህርትን መንገድን ካሊእን እቲ ታሪኽና 

ክነፅንሖም ኣለና፡፡ዩኒቨርስቲ መቐለ እውን ከም ሓደ ዓብዪ ናይ ትምህርቲ ትካል ኣብ ታሪኽ 

ትግራይ ብመፅናዕትን ምርምርን ዝተደገፉ መድረኻት ክትዕን ካልኦትን ከም ዘዳሉ ተስፋ ኣለኒ፡፡

ደጊመ ንደራሲ መፅሓፍ “ እምቢታ ኣንፃር ወረርቲ” መ/ር ገ/ኺዳን ደስታ ነዚ መፅሓፍ እዚ 

ስለዘበርከቱልናን ንሃፀይ ዮውሃንስ ደጊሞና ክንዝክሮም ስለዝገበሩናን አመስግን፡፡” 

ኣሙሁር ፖለቲካል ኢኮኖሚ ተመራማሪ ታሪኽን መምህር ሙሉወርቅ ኪ/ማርያም ኣብ ታሪኻዊ 

መፅሓፍ “እምቢታ ኣንፃር ወረርቲ” ምሁራዊ ትንታነኦም በቲ ዝተገለፀ መልክዑ ምስ ኣቕረቡ፣

ቀፂሎም ድማ ዶ/ር ሃይሉ ሃብቱ ከምዚ በሉ፣- 

“ ኣብ ዝርዝር ነጋውስ ኢትዮጵያ ተደጋጊሙ ስም ሃፀይ ዮውሃንስ ይዝለል እዩ፡፡ቴዎድሮስ፣ሚኒልክ፣

ሃ/ስላሴ ጥራሕ እዩ ዝበሃል፡፡ኣውሮፓውያን ፀሓፍቲ ብዛዕባ ሃፀይ ዮውሃንስ እንታይ ይብሉ? ምስ 

ንርኢ ግን ጆንስ ኤንድ ሞንሮ ‘ ሓፂር ታሪኽ ኢትዮጵያ’ ብዝብል ኣብ ዝፃሓፍዎ መፅሓፍ፣’ሃፀይ 

ዮውሃንስ ካብ ሃፀይ ቴዎድሮስ ዝበለፀ ብቕዓት ኣመራርሓን ፍቕሪ ሃገርን ዝነበሮ ንጉስ እዩ፡፡ይኹን 

እምበር ሃገሩ ንኸልምዕ ዝተረጋገዐ ግዜ ኣይረኸበን፡፡’ ይብሉ፡፡ምኽንያቱ እንተብርሁ ድማ ሃፀይ 

ዮውሃንስ ነጊሶሙሉ ዝነበረ ዘበነ ኣውሮፓውያን ንኣፍሪካ ክቀራመቱ ሃቂኖም ናብ ተግባር 

ዝኣተውሉ ወቕቲ ብምንባሩ እዩ ይብሉ፡፡ሃፀይ ዮውሃንስ ካብ 1871 ክሳብ 1888 ኣቆፃፅራ 

ኣውሮፓውያን ን18 ዓመታት ነጊሶም፡፡ሃፀይ ቴዎድሮስ ን13 ዓመታት እዮም ነጊሶም፡፡እሞኸዳኣ 

ብምንታይ መዐቀኒ እዩ ስም ሃፀይ ዮውሃንስ ተዘሊሉ ስም ሃፀይ ቴዎድሮስ ዝላዓል?፡፡ 

ብዛዕባ ሃፀይ ዮውሃንስ ዝተፅሓፈ ብጣዕሚ ዉሑድ እዩ፡፡እተን ዝተፅሓፋ እውን እንተኾና ዕሙቀት 

ዘለወን ኣይኮናን፡፡ንኣብነት ደራሲ ማሞ ውድነህ ኣብ መበል 100 ዓመት ዝኽሮም መፅሓፍ ፅሒፉ 

ከሐትም ፈቲኑ፡፡ይኹን እምበር ደርግ ኣይፈቐደሎምን፡፡እታ መፅሓፍ ድሕሪ ምድምሳስ ደርግ ኣብ 
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ዘበነ ኢ.ህ.ወ.ዴ.ግ. እያ ተሓቲማ፡፡ ኣርእስቲ እታ መፅሓፍ “ዮውሃንስ ላይ የተመሰረተ ልብ-ወለድ” 

ዝብል እዩ፡፡ተክለፃድቅ መኩሪያ ዝፃሓፍዎ እውን ኣሎ፡፡ግን ብዙሕ ጌጋታት ዘለዎ እዩ፡፡ደጃት 

ዘውደ ገ/ስላሴ ብእንግሊዝኛ ፅሒፎም ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርስቲ ዘሐተሙዎ መፅሓፍ ኣሎ፡፡

እዚታት ከምዘለዎ ኾይኑ ግን፣ሕዚ ኢና ብዛዕባ ታሪኽ ሃፀይ ዮውሃንስ ደሓን ዝበሃል ፍረ ነገርን 

ቁምነገርን ዝሓዘ መፅሓፍ ብመ/ር ገ/ኪዳን ደስታ ተፃሒፉ ብቋንቋ ትግርኛ ቀሪቡልና ዘሎ፡፡እዚ 

መፅሓፍ እዚ ዘለዉዎ ግድፈታት ተኣሪሙ ብኣምሓርኛ ተሓቲሙ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ 

ክባፃሕ ኣለዎ እብል፡፡እቲ መፅሓፍ ሙሁራዊ ሜላ ብምጥቃም ዝተፅሓፈ እዩ፡፡ብዙሓት ቅድሚኡ 

ዝተፅሓፉ መፃሕፍቲ፣መፅሄታት፣ዘይተሓተሙ ፅሑፋት፣ደብዳበታት፣ሰነዳት፣ቃለ-መጠየቓት መሰረት 

ገይሩ ዝተፅሓፈ እዩ፡፡እቲ ታሪኽ ዝተማልአ ክኸውን ልዑል ራእሲ መንገሻ ስዩም፣ክቡር ዶ/ር 

ደጃዝማች ዘውደ ገ/ስላሴ፣ፊተውራሪ ሙዑዝ በየነ፣ኣይተ ነጋሽ ካሕሳይ፣ዶ/ር ሰለሙን ዕንቋይ፣ሓጂ 

መሓመድ ካሕሳይ፣ወ/ሮ ወይናረግ ተሰማ ምስ ካልኦት ቃለ-መጠይቕ ተኻይዱ እዩ፡፡ኣብ ልዕሊ 

እዚ ድማ ስነ-ቃል ካብ ፅሑፋትን ሰባትን ብምትእኽኻብ ተጠቒሙ እዩ፡፡ 

እሞ ከም ርኢቶይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ ገዛ ኹሉ ትግራዋይ ክትቅመጥ ኣለዋ ኢለ እኣምን፡፡

ከምኡ እውን ኣብ ገዛ ኹሉ ኢትዮጵያዊ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ተተርጒማ ክትባፃሕ ኣለዋ፡፡

እንተተኻኢሉ እውን ናብ እንግሊዝኛ ተተርጒማ እንተቐሪባ ንተመራመርቲ ታሪኽ ዝህልዎ ረብሓ 

ኣዝዩ ዝላዓለ እዩ፡፡ደራሲ መ/ር ገ/ኺዳን ደስታ ድማ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ላዕልን ታሕትን ኢሎም 

ብምውድኦም ክሙገሱ ይግባእ፡፡”ኢሎም፣ 

 ኣብ መዛዘሚ ስነ-ስርዓት ምረቓ መፅሓፍ “እምቢታ ኣንፃር ወረርቲ” ለባም ደራሲ መ/ር ገ/ኺዳን 

ደሰታ መልእኽቶም ከሕልፉ ተዓዲሞም ዝስዕብ ኢሎም፡፡ 

“ መፅሓፈይ ታሪኽ ሃፀይ ዮውሃንስ፣ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ እዩ፡፡ድርሰት ኣይኮነን፡፡ሕድሕድ ገፅ፣

ሕድሕድ ኣንቀፅ ዓረፍተ ነገር መረዳእታ ኣለዎ፡፡ብዘይመረዳአታ ዝተፅሓፈ ዝተጠቐሰ ሓደ ቃል 

የለን፡፡ናይ መ/ር ገ/ኺዳን ኣዘራርባ የለን፡፡ኣብ መፅሓፈይ ናይ ሙሁራን፣ናይ ሊቃውንቲ፣ናይ 

ኣቦታትን እኖታትን ትግራይ ሓሳብ እዩ ኣብ’ቲ መፅሓፍ ሰፊሩ ዘሎ፡፡ 

ንሕና ተጋሩ ንዝኾነ ይኹን ህዝቢ ናይ ምንዓቕ ታሪኽ የብልናን፡፡ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪኹ 

ተኻኣኢሉ እዩ ዝነብር፡፡ሃፀይ ዮውሃንስ እውን ንሱ እዮም ኣምሂሮሙና፡፡ብመሪሕነት ህ.ወ.ሓ.ት. 

ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ እውን ን14 ዓመታት ንበይኑ ተቓሊሱ፡፡እዙይ ክፍለጥ ኣለዎ፡፡ሸፋፊንካ 

ክኽየድ የብሉን፡፡ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ሓራ ምስ ወፀት 1981 ዓ.ም ምስቶም ካልኦት ኣብ 

ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝቃለሱ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ድማ ግንባር ፈጢሩ፡፡እዚ ክፍለጥ ኣለዎ፡፡ 
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እዚ መፅሓፍ እዚ እውን ኣብ ኢድ ውሑዳት ዘይኮነስ ናብ ብዙሓት ተባፂሑ ብኣኼባን 

ብኮንፈረንስን እንተንመያየጠሉ፣እንተንዘራረበሉ ደስ ይብለኒ፡፡እቲ ሓቂ ይውፃእ፡፡ኣነ ግን ብሓፂሩ 

ንኸዳዕ ከዳዕ እየ ዝብሎ፡፡ካሊእ ቋንቋ የብለይን፡፡ሸያጢ ሃገር እንተኾይኑ እውን ሸያጢ ሃገር እየ 

ዝብሎ፡፡ምእንቲ እገለ ከይኹሪ ኢለ ንሓዋሩ እውን ኣይሓስብን እሞ መናእሰይ ትግራይ ታሪኽናን 

መንነትናን ባህልናን ዓቅቡ፡፡ታሪኽን ባህልን ወለድኹም እንድሕር ዘይዓቂብኩም’ ክዳን ለበሳ፣ናብ 

ጎይታኣ ምለሳ’ እዩ ዘዋፅአኩም ኣይኸውንን፡፡” ኢሎም ዘረበኦም ዛዚሞም ደራሲ መ/ር ገ/ኪዳን 

ደስታ፡፡ 

ኣብ መወዳአታ ርእይቶይ ከቐምጥ፡፡እቲ መፅሓፍ 55 ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተፅሓፉ መፅሓፍቲ 

ታሪኽ፣ሸውዓተ ዝተሓተሙን ዘይተሓተሙን ፅሑፋት፣መፅሄታትን ጋዜጣታትን ተወኪሱ፣20 ናይ 

ውሽጢ ዓድን ወፃእን ምሁራን ታሪኽ፣ዓበይቲ ዓዲ ቃለ-መሕትት ኣካቲቱ ኣብ 534 ገፃት “እምቢታ 

ኣንፃር ወረርቲ” ብዝብል ኣርእስቲ ዝተፅሓፈ መፅሓፍ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ኣንቢበያ ኣለኹ፡፡

ኣብ’ቲ መፅሓፍ ንዓመታት ኣብ ሓንጎልካ ንዝመላለሱ ዝነበሩ ብዙሓት ሕቶታት ምላሽ ምርካብ 

ይካኣል፡፡ 

ሳሓባይ ብዝኾነ ቋንቋ ተኸሺኑ ብታሪኻውን ባህላውን ስነ-ቃላት ተሰንዩ ዝተፅሓፈ ብምዃኑ 

ደጋጊምካ ክተንብቦን ከም መወከሲ ክትጥቀመሉን ዝግባእ እዩ፡፡ናይቶም ታሪኽ ዝረኸበሎም 

ፍልፍላት ብግቡእ ከቐምጥ ምኽኣሉ እውን እወንታዊ መልክዕ ናይቱ መፅሓፍ ገይርካ ክጥቀስ 

ዝግበኦ እዩ፡፡ 

ንጉስ ነገስት ሃፀይ ዮውሃንስ ሓድነታዊ ክብሪ ሃገርና፣ ዘይምእኹል (ፌደራላዊ) ምምሕድዳርን ሱር 

ሰዲዱ ህዝቢ ኣብ ቀረብኡ ፍትሕን ርትዕን ክረክብ ን17 ዓመታት ኣልቦ ዕረፍቲ ብቖራፅነት 

ምግዳሎም ካብ’ቲ መፅሓፍ ኣንቢብካ ምግንዛብ ይካኣል፡፡ 

ድሕሪ መስዋእቲ ሃፀይ ዮውሃንስ መሳፍንቲ ትግራይ ብውሽጣዊን ደጋውን ተንኮላት ተጠሊፎም 

ንሰሳቶም ንሕሱር ስልጣን ክቆራቖሱ ንተባዕ ህዝቢ ትግራይ ራእይ ዘይወነነ ተሪር መራሒ ዘይብሉ 

ከም ኣብ ጎልጎል ዝወግሖ ዝብኢ ንትምክሕተኛታት ኣሕሊፎም ብምሃብ ኣደዳ ሰይሰይ 

ከምዝገበሩዎ እውን ኣብ’ቲ  ታሪኻዊ መፅሓፍ ሰፊሩ ንረኽቦ፡፡ይኹን እምበር ካብ መፅሓፍ 

እምቢታ ኣንፃር ወረርቲ   ንላዕሊ ታሪኽ ንጉስ ነገስት ሃፀይ ዮውሃንስ ብዝተማልአ መልክዑ 

ክፃሓፍ ኣይኽእልን ዝብል መርገፅ የብለይን፡፡ንቐፃሊ እውን ብዛዕባ ታሪኽ ንጉስ ነገስት ሃፀይ 

ዮውሃንስን ጀጋኑ ወለድናን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብዙሓት መፃሕፍቲ ከምዘድልዩና እግንዘብ፡፡ 
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እሞ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም እንርከብ ትግራዎት ካብ ሕሉፍ ታሪኻዊ 

ፍፃመ ተማሂርና ሓድነትና ልዕሊ በዝሕና ክሰጥምን ክሰጣጠምን ከምዝግበኦ ተወሳኺ ፍልጠት 

ንምርካብ ነዚ መፅሓፍ ረኺብና ነንብቦ እሂን ምሂን ንበሃሃለሉ ዝብል ዕድመ አቕርብ፡፡ 

****                                       ****                                 ****       

ንሓበሬታኹም 

Welwalo_waw@yahoo.com 

ተጠቐሙ 

 

     


