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 “እስመ ኣልቦ ነገር ዘይሰኣኖ ለንህብ!!” 

ንህብስ እንታይ ይስኣኖ?! 

/ታሪካዊ ወግፃዊ ፅሑፍ ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ/ 

ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ብ1881 ዓ.ም ኣብ መተማ ምእንቲ ክብርትን ሉኣላዊትን ሃገረ ኢትዮጵያ 

ክቡር መስዋእቲ ድሕሪ ምኽፋሎም መልኣከ ገነት ማቻ ቤተ-መንግስትን ዓለምን ደሓንኩኑ ኢሎም 

መኒኖም፡፡ 

መልኣከ ገነት ንኡስ እናሃለው ካብ ጥቓ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ዘይፍለዩ ናይ ቀረባ 

መሳርሕቶም ነበሩ፡፡ መልኣከ ገነት ቀረባ መሳርሕቲ ሃፀይ ዮሃንስ ጥራሕ ዘይኮኑስ ክኢላ ከያኒ 

ምንምባሮም እውን ይንገረሎም፡፡ እዞም ታሪኻዊ ወላዲ ድሕሪ ሞት ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ 

ህልነኦም ዝሓዙዎን ኣብ ወረቐት ዝሰነዱዎን ታሪኻዊ ሃፍቶምን ስንቆምን ኣብ በቕሎም ፅዒኖም 

ንወዶም ኣኸቲሎም ኣብ ጡና በረኻ ሕርሚ ተፈጥሮ 

ኣብ ዝሃደመቶ በዓቲ መኒኖም ሰፊሩ፡፡ 

 

ተምሳሌት ሓድነት ንጉስ ነገስት ሃፀይ 

ዮሃንስ 

ድሕሪ መስዋእቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ዝተተክኡ 

ሃፀይ ምንይልክ ብፍላይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ፣ ብሓፈሻ 

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ‘ኣንጀቴ’ ዘስመየ ምሕደራ 

ኣየርኣዩን፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉዎምስ እኳ ዳኣ ሉኣላዊ 

ግዝኣት ኢትዮጵያ ንዝኾነት ኤርትራ ንጣልያን 

ኣሕሊፉ ዝህብ ውዕሊ ኣብ ዉጫለ ተፈራሪሞም፡፡ 

ዋላ’ኳ ደሓር ዝገበርዎ ኣጣዒሱዎም ‘ ዉዕለይ ትርጉሙ ተዛቢዑ እዩ…ከፍርሶ’የ’ ብዝብል ኣብ 

ጎቦታት ዓድዋ ኲናት ገጢሞም ብኣንፀባራቒ ውፅኢቱ ኩሎም ፀለምቲ ዝሕበንሉ ዓወት 

እንተመዝገቡ፡፡ እንተኾነ ግን ‘ ብገርሆም ድዩ ብጉርሖም’ ኣብ ልዕሊ ሉኣላውነት ኢትዮጵያ 

ዝሰርሑዎ ጌጋ እናተዃሰሐ ቀፂሉ’ሎ፡፡ 
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ብሕሱም መግዛእቲ ስርዓት ሃይለስላሴ /ጃንሆይ/ ዝተማረሩ ተጋሩ ወለዲ ብገረቦም ምሒሎም 

ተመሓሒሎም ብእኒ ብላታ ሃ/ማርያም ረዳ ቃልሲ ቀዳማይ ወያነ ወልዑ፡፡  ዝወልዕዎ ቃልሲ 

ውሕሉል ኣመራርሓ ውሒዱዎ ነዊሕ ከይሰጎመ ተቖፀየ፡፡ እንተኾነ ግን ተደጒሉ’ምበር 

ኣይጠፍአን፡፡ 

ትግራይ ዓደይ 

ኣይትንብዕለይ 

ኣይትብከይለይ 

ሓፂር ምንሽር በቲ ደጎል ደርብይለይ 

ኣነ እንድዕለይ፣ 

ትግራይ እዛ ዓደየ 

ትግራይ እዛ ዓደየ 

እቲ እንሓብረሉ ሎሚ’ዶ ኣይኮነይ’የ፣ 

ዝብሉ ዜማታት ቃልሲ ኣብ ጎላጉል መይዳ፣ኩጀታትን እምባታትን ትግራይ ክስምዑ ጀመሩ፡፡ 

ድሕሪ 44 ዓመታት ፋሽሽት ደርግ ንጃንሆይ ዓልዩ ብሓይሊ መልጢ ናብ መንበር ስልጣን 

ተሓንከበ፡፡ ሱማዊ መቖሎ መሬት ዝኣወጀ ስርዓት ደርጊ ለውጢ ኮሮቻ ስልጣን እምበር፣ 

መሰረታዊ ናይ ፖሊስን ኣሰራርሓን ለውጢ እንተይኣምፀአ ቀፀለ፡፡ ንምምፃእ ፋሽሽት ደርግን ካብ 

ውድቀታት ቀዳማይ ወያነ ዝተመሃሩ ጀጋኑ ደቂ-ትግራይ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1967 ዓ.ም ኣብ 

ደደቢት ርችት ካልኣይ ወያነ ወልዑ፡፡ 1967-1973 ኣብ እግሪ ምትካል ዝፀንሐ ቃልሲ፣ ድሕሪ 

1974 ዓ.ም ጀጋኑ መላምል ደቂ ትግራይ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ/ተ.ሓ.ህ.ት/ ድሕሪ 1971 

ዓ.ም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ /ህ.ወ.ሓ.ት/ ብዝብል ስም ዝወልዕዎ ቃልሲ ንኸም እኒ ኢዱ 

ጠራናፊት፣ ኢህኣፓ፣ ዓማን ካልኦት መድሓርሓርትን እናቐርሰመ ተቐባልነቱ ፅብፅባሕ ወሰኸ፡፡ 
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ህ.ወ.ሓ.ት. ኣርማ ዕውት ቃልሲ!! 

እዚ ምቁር ንፋስ ቃልሲ ንሓርነት ናብ እዝኒ ታሪኻዊ ወላዲ መልኣከ ገነት በፅሐ፡፡ ናብ ዝሰፈርሉ 

በዓቲ ሕርሚ፡፡  ታሪኻዊ ወላዲ መልኣከ ገነት ዝመነንሉ ወቕቲ ራእሲ መንገሻ ስዩም መንበረ 

ስልጣን ተረኪቦም ናብ ቤተ-መንግስቲ 

ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ዝተሰየምሉ’ዩ፡፡ ራእሲ 

መንገሻ ስዩም ነዞም ታሪኻዊ ወላዲ ኣብ 

ቤተ-መንግስቲ ብኽብሪ ተቐሚጦም ሕሉፍ 

ታሪኻዊ ፍፃመ ኣብ ብራናን መፃሕፍትን 

ከቲቦም ከንብሩ ድሌት ነይሩዎም፡፡ 

ይኹን እምበር ታሪኻዊ ወላዲ መልኣከ 

ገነት ፍቓደኛ ብዘይምኻኖም ድሌት 

ራእሲ መንገሻ ኣይሰመረን፡፡ እምበኣር 

እቶም ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ 

እንትስውኡ ወዲ 40 ታት ዕድመ ዝነበሩ 

እዞም ወላዲ ቃልሲ ተ.ሓ.ህ.ት/ ህ.ወ.ሓ.ት 

ኣብ ዝስመዕሉ ጊዜ ዕድሚኦም 100 

ዓመት ሓሊፉዎ ነበረ፡፡ እቶም ተሓዚ ልጓም በቕሎም ዝኾኑ ወዶም እኳ 82 ዕድመ ገይሮም 

ነበሩ፡፡ መልኣከ ገነት ዋላኳ ዕድሚኦም ልዕሊ 100 እንተኾነ ኣካሎምን ስገኦምን ኣርጉ እምበር፣ 

ሓንጎሎም ገና ነበረ፡፡ 

መልኣከ ገነት ዝሓዝዎን ዝፈልጥዎን ንተተካኢ ወለዶ ክሰግር ዝግበኦ ታሪኻዊ ሚስጥር ብዙሕ 

ነይሩ፡፡ ዝሓዝዎን ዝፈልጥዎን ሚስጥር ኣሚኖም ዝነግሩዎ ተረካቢ ድማ ይደልዩ ነይሮም፡፡ እቲ 

ኹነታት ከምዚ እናሃለወ ነቶም ተሓዚ ልጓም በቕሎም ዝኾኑ ውላዶም ናብ’ቲ ምቁር ቃልሲ 

ንንፋስ ሓርነት ዝተሰምዐሉ ቦታ ውሰደኒ በልዎም፡፡ 

ከምኡ ኾይኑ ነዊሕ ተጓዒዞም ማእኸል ወታደራዊ መዐለሚ ህወሓት ናብ ዝነበረ በረኻ ወርዒ 

በፂሖም፡፡ ፈለማ ምስ ተጋደልቲ ኣታኽልቲ ተኽሉን ቸርኔኮን ተራኺቦም ዕላማ ኣመፃፅኣ ታሪካዊ 

ወላዲ መልኣከ ገነት ምስ ተረድኡ ናብ’ቲ ማእኸል መሰልጠኒ ወርዒ ወሰድዎም፡፡ መልኣከ ገነት 

ብዙሓት ዝተኣከቡ መናእሰይ ምስ ረአዩ፣ 

“ እዚ ኹሉ እኩብ እንታይ እዩ?” ክብሉ ሓተቱ፣ 

“ ካድረ ተምሃሮ ህ.ወ.ሓ.ት እዮም” ዝብል ምላሽ ረኸቡ፡፡ 
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በቲ ምላሽ ዓጊቦም ሓሊፎም ምስ መራሕቲ ህወሓት ተራኺቦም፡፡ ንዕላማታት ህ.ወ.ሓ.ት. 

ዝምልከት ዝርዝር መብርሂ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ተዋሂቡዎም፡፡ ህወሓት፣ 

 ልዕለ ትሕትነት ንምድኻም፣ 

 ደርባዊ ወፅዓ ንምቕንጣጥ፣ 

 ህዝብታት ኢትዮጵያ ብቋንቁኦም ክመሃሩ፣ ክዳነዩ፣ ባህሎም ብዘይሰኸፈት ከኽብሩ እዚ 

ድማ ብፅላል ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ክስነ፣ 

 ህዝቢ ባዕሉ ብዝመረፆ ክመሓደር፣ ፍታሓዊ ተጠቃምነት ህዝብታት ክረጋገፅ፣ 

 ንሃገር ዝረብሕ ፌዴራላዊ ስርዓት ክምስረትን 

ካልኦትን ናይ ቀረባን ርሑቕን ዕላማታት ክጋሃዱ ዓሊማ ትቃለስ ህዝባዊት ውድብ ምዃና ነቶም 

ታሪኻዊ ወላዲ ዝርዝርን ዓሚዩቕን ሓበሬታ ተዋሂቡዎም፡፡ 

ታሪካዊ ወላዲ መልኣከ ገነት ብዝተውሃቦም መብርሂ ዓጊቦም፡፡ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ 

ዝጀመርዎ ቃልሲ ንስጥምትን ሕፍርትን ሃገር፣ ብጀጋኑ ፈለምቲ ቃልሲ ካልኣይ ወያነ ብዝኾኑ 

መላምል ደቂ-ትግራይ ተጠናኺሩ ምቕፃሉ ተረዲኦም፡፡ እቶም ብሰንኪ እርጋን ኣብ ፈፍርቂ ሰዓት 

ዝድቅሱ ታሪካዊ ወላዲ  ባህ ኢሉዎም፣ 

 “ በሉ ዝፈልጦ ክዛረብ?” በሉ፡፡ 

ነዛ ቃል ተንፊሶም ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ደቀሱ፡፡ ዝገርም ባህሪ እዞም ወላዲ ደቂሶም ምስ 

ተልዓሉ ዝጀመርዎ ዘረባ እንተይበታተኹ ካብ ዘቋረፅዎ ምቕፃል ፍሉይ መግለፂኦም ምዃኑ እዩ፡፡ 

ዘረባና ኣበይ ኣቋሪፅናዮ እንተይበሉ ዘውጠንዎ ሓሳብ ይምልእዎ፡፡ ታሪኻዊ ወላዲ መልኣከ ገነት 

ብሰንኪ እርጋን ስገኦም ተሸብሺቡ ኣካላቶም መፅዊቱ ነይሩ፡፡ ታሪኻዊ ወላዲ መልኣከ ገነት ካብ 

ህራሶም ነቒሖም ብምሒር ታሕጓስ ኣዝዩ ረዚን ቃል ተዛሪቦም፣ 

“ ድሩኡ’ዶ ንህቢ ሃንቀላ ይወልድ!ኣይ ደቂ ዮሃንስ እንዲኹም!!” ኢሎም ንጅማሮ ቃልሲ ህወሓት 

ከምዝዕወት ተንብዮም፡፡ ንመግለፂ ሓጎስን ሓበኖምን ድማ  ነቲ ናይ ሽዕኡ መራሕቲ ውድብ 

ህ.ወ.ሓ.ት. ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ናይ ታሪኽ፣ ንዋትን ገንዘብን መረዳእታን ሓገዝን ከም ዝሃቡ 

ሓመድ ይቕለሎ ነፍስሄር ከያኒ ተጋዳላይ ኢያሱ በርሀ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝፍኖ ኤፍኤም ሸገር 

ብዛዕባ እዞም ወላዲ ተሓቲቱ ቃለ ምስክርነቱ ሂቡ ነይሩ፡፡  

ወርሒ ግንቦት 1983 ዓ.ም፣ድሕሪ መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ 17 ዓመት መላምል ፈለምቲ ቃልሲ 

ካልኣይ ወያነ ካልኦት ዉፁዓት ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣሳቲፎም ንፋሽሽት ደርግ ስዒሮምዎ፡፡ 

ኣናህብ ደቂ-ንህቢ ዘመነ ፀልማት ቀንጢጦም ንፀቓጢ ኣሃዳዊ ስርዓት፣ብስርዓት ብዙህነት 
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ተኪኦምዎ፡፡ “ንጉስ አይከሰስ፣ ሰማይ አይታረስ” ዝብል መባእትኡ ሕጊ ጃንሆይ “ንሕና 

ብሄርብሄረሰባትን ህዝብታትን…፣ሉኣላዊ ስልጣን እዚ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ህዝቢ’ዩ፣” ብዝብል 

ቀኒዑ ህዝቢ ተሰማሚዑ ከፅድቖ መሪሖም፡፡ 

እማን ንህቢ ሃንቀላ ኣይወልድን፣ ኣናህብ ኢኹም ተባሂሉ ዝተዘንተወሎምን ዝተነገረሎምን- ኣናብስ 

ዋዕሮታት ኣማን ብኣማን ኣናህብ ኮይኖም-ኣርማ ምርጨኦም ንህቢ ገይሮም፣ ልዕሊ ንህቢ 

ሃርኲቶም ሰሪሖም፡፡ ኣናህብ ደቂ-ንህቢ-ንህቢ ወላዲኦም ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮውሃንስ ኣውጢኖም 

ዘይመልእዎ ፌደራላዊ ስርዓት፣ጠንካራ ቁጠባዊ ማእገር ሃልዩዎ ክቕፅል ባይታ ኣጣጢሖሙሉ 

ኣለው፡፡ 

 

ኣናህብ ደቂ-ንህቢ ኣብ ቀልቀል ብርሰት ንዝነበረ ህዝቢ ሃለዋቱ ዉሑስ ካብ ምግባር ሓሊፎም ኣብ 

መዝገበ ቃላት ኦክስፎርድ ኣብነት ድርቅን ዓፀቦን ተባሂሉ ዝጥቀስ ዝነበረ ስሙ ኣሀዲሶም-ኣብ 

ሃዲድ ተስፉው ጎደና ህዳሰን ስግግርን ክጉዓዝ ኣኽኢሎምዎ ይርከቡ፡፡ 

 

“ኣይከኣልን” ብ ” ይከኣል’ዩ” ዝብል ተግባራዊ ኣተሓሳስባ ዝቐየረ ፕሮጄክት!! 

ትኽክል ‘እስመ ኣልቦ ነገር ዘይሰኣኖ ለንህብ!!’ ንንህቢ ዝሰኣኖ ነገር የለን፡፡ 

ኣናህብ ደቂ ንህቢ-ናይ ዘመናት ናይ ቁዛመ ዜማ ለዊጦምዎ፡፡ 

‘በዚ ለውጢ ዘይተሓጎሰ 
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ሰይጣን’ዩ ወይ ዲያብሎሰ፣’ 

**** 

መዘኻኸሪ ካብ አሰናዳኢ እዚ ፅሑፍ 

እዚ ፅሑፍ’ዚ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2006 ዓ.ም ማሕበር ባህሊ ትግራይ ኣብ አዳራሽ 

አክሱም ሆቴል ኣብ ዘሰናድኦ ደሚቕ መድረኽ “ጠዓሞት ባህሊ” ዝቐረበ ምዃኑ ከዘኻኽር እፎቱ፡፡ 

 


