
                                        እዙይ  እዩ  ታሪኽና 
ከመይ  ኣለኹም  ንስራሓውትኹም  ኣሳልጦን  ዓወትን  ንቲ ዝዓበየ  ምንባርና  ዘይተረፈ  እሞድማ  ንሃለዋትናን 
ምሉእ  ፀጋ ጥዕናናን  ፈጣሪና  ክሳብ  ዝፈቐዶ  ፅቡቕ  ክትህልዉ  ንኹልኹም  ተጋሩ  ኣሕዋት  ከምኡ  ኻዓ  ነቲምዑ 
ት  ምልስ  ኢልካ  ክትሓስቦ  ብዓቕሚ  ደቂሰባት  ድዩ  ተሓሊፉ  ኢልካ  እትግረመሉ  ሓለፋ  ንዘይብሉ  ሕልፊ  መ 
ስዋእትነት  ሃልሃልታዊ  ባርዕ  ኲናት  ብኒሕ  ንዝሓለፈ  ህዝቢ  ትግራይ  እትግንዘብሉ  ካልኦት  ኣሕዋት  ፀፅብቑ 
ይ ምነየልኩም ። 
 መንቀሊ  እዛፅሕፍተይ  ክትኮነኒ  ካብቅድመ  ቅድመ  ኣያታትና  በዝብዝ  ካሳ  ወዲ  ምራጭ(ሃፄዮሃንስ)ወዲ 
ቑቢ(ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ)ክጅምር ። 
ጅግናን  ሕሉፍ  ሃገራዊ  ፍቕሮምን  ብታ ሓንትን  ክብርትን  ሂወቶም  ዘመስከሩ  ሃፄ  ዮውሃንስ  ብመጋቢት  
10-1989 ኣብ  ውግእ  መተማ  ከምቲ  ታሪኽ  ጅግንነት  ፀረ  ባዕዲ  ይኹን  ፀረ  ናይ ውሽጢ  ረገፅቲ  ፀለሎ   
 ክለኽይዎ  እንተኾይኑሎምውን  ክደፋፍንዎ  ካብ  ዝኣገረ  ኣትሒዞም  ንበለል  ዝለፍዑ  ሓሰውቲ  ዝደረስዎ   
 ናይፈጠራ ፡ ፅውፅዋይ  ዘይኮነስ  ነዛ  ክሳብ  ሕዚ  ዘላ  ኢትዮዽያ(ምድሪሓበሻ) ንበይዛኣ  ክብሉእዮም  ድፍእ  
 ዝበሉ ። 
   ብላዕለዋይ  መሪሕነት  በሊሕን  መስተውዐልን  ካስ  ወዲ ምራጭ  ውግእ  ጎዳጉዲ  ውግእ  ጉራዕ  ብዓወት 
ሰራዊት  ትግራይ  ተዛዚሙ  ማዓስ ግን  ክቡርን  ኣእላፍ  ጀጋኑ  ዝዋሓጠን  ከርሲ  መሬት  ትግራይ  ንበዝብዝ 
ካሳ  ጥራሕ  ፈጢሩ  ንኣፍሪቃዊ  ጀነራል  ወዲ  ቑቢ  ኣሉላ  ኣባ ነጋ  እውን  እምበር ። 
ብጥብቆ  መሪሕነት  ጀነራል  ኣሉላ  ኣባነጋ ብ  1885   ኣብ ኣቑርደት 
                                               ብ   1877   ኣብ ደንጎሎ 
                                                ብ  1887   ኣብ ምፅዋዕ ደጎሊ 
                                                ብ  1880  ኣብ ሰንሒት 
ውግእ  ደጎሊ  ናይ  ጀጋኑ  ጅግና  ኣሉላ  ኣባነጋን  ኣናብስ  ሓረስቶት  ትግራይን  ኣብጥሪ   24-1887                                                  
ካብ ገማግም  ባሕሪ  ምፅዋዕ  ወፂኡ  ብትምክሕቲ  ተወጢሩ  ዝግስግስ  ዝነበረ  ሰራዊት  ፋሽሽቲ  ግራዝያኒ 
ሰላሳ  ኪሎሜትር  ምስተጓዓዘ  500  ኣባላት  ዝነበሩዎ  ሓደ  በጠሎኒ  ኣብ  ዝምቹ  ቦታ  ደጎሊ  ኣብ ዝባሃል   
 ኣድብዮም  ብምፅናሕ ብዘይሰዳዲ ወረ  ምስሓመድ  ኣመሳሰልዎ  ናብ ከባቢ  ጊንዳዕ  ካዓ  ተመሊሶም  ዓረፉ ።                                              
  
                                                
ድሕሪ  ውግእ  ደጎሊ  እንደገና  ዘሕፍር  ስዕረቶም  ዝካሓሓሱ  ግዲ  መሲሉዎም  ኣብቲውግእ  ስትንፋሶም 
ሓቢኦም  ዘምሉጡ  ሰማንያ  ወታደራትን  ኣርባዕተ  ምኢትን  ዕስራን  ደሚሮም  ጠቕላላ  ሓሙሽተ  ምኢቲ 
ኣባላት  ዝሓዘ  በጦሎኒ  ምስኣዛዚኦም  ሌተና  ኮነሬል  ቶማሶ  ክሪስቶፈር  ተደምሰሱ ። 
ኣብ  ሮማ  ፓርላማ  ጥልያን  ካዓ  ዋዕዋዕን  ዕግርግርን  ተፈጠረ  ዘይተፀበይዎ  ተደጋጋሚ  ስዕረትዩያ  መፍ 
ትሒ  መሲሉዎም  ካዓ  ንወራዳ  ንጉስ  ሸዋ  ምሊሊኽ  ዓቐን  ዘይብሉ  ገንዘብን  ኣፅዋርን  ኣሕርጒቶም   
ነቲ  ከምሓፂን  ተሪሩ  ካብምፅዋዕ  ፍሒት  ምባል  ከሊእዎም  ዘሎ  ሰራዊት  ወዲምራጭ  ወዲቑቢ  ብኽ 
ልተ  ግምባራት  ሓዊ  ለኲሶም  ከምርክኹሞ  ንጠቕላላ  ኢትዮጵያ  ኣብትሕቲ  ባርነቶም  ከእትዉ  ተን 
ቀሳቐሱ  ኣይኮነን  ግን ።    
እንደገና  ካሊእ  ግምባር  ብኻሊእ  ደመኛ  ፀላኢ  ብወገን  ምዕራብ  ብከረን  ረኸብናያ  ሳኣናያ  ክቡር ደረት 
ተሳጊሩ  ኣተወ  ኣብኩፊት  ዝባሃል  ቦታ  ከባቢ  ከረን  ብምኩሕ  መራሒ  ዑስማን  ኣቡበከር  ድግና  ዝምራሕ 

ብ  23  መስከረም  1885  -  - ዓሰርተ  ሽሕ  ሰራዊት  ግብፂ  ምስ  ናይ  ጀጋኑ  ጅግና  ራእሲ  ኣሉላ  ዓሰርተ  ሽሕ  
ሰራዊት  ባርዕ  ውግእ  ተወለዐ ዓወት  ዝልማዱ  ሰራዊት  ኣሉላ  ዓወት  ብዓወተ  ሓፈሰ  ልዕሊ  ሰልስተ  ሽሕ  
ሰራዊቱ  ኣረኪሱ  ዑስማን  ንከሰላ መሬት  ሱዳን  ኣይተሃደም  ህድማ  ጭልጥ  በለ  ካብወገን  ካዓ  ሽሕን  ሓሙሽተ  
ምኢትን  ኣርባዓን  ከሰረ  በጎስ ኣብዝባሃል  ከባቢ  ከረን  ካዓ  ዓረደ። 
 
እንደገና  ኣብ  ሕዳር   16-1875  ብዴንማርካዊ  ቺፍ  ኮሎኔል  ኣንድሩፕ  ዝምራሕ  ሰራዊት  ግብፂ  ውዑይ  ውግእ 
ተባረዐ   ኣብዚ  ድማ  ከምኣምበሳ  ዝጓዝም  ዝነበረ  ሰራዊት  ወዲቑቢ 1200  ሰራዊት  ግብፂ  ምስ  17ወታደራዊ  
መኮነናቱ  ከምዘይነበረ  ኮነ  ቺፍ  ኣንድሩፕ  እውን  ሞተ  ኣርመናዊ  ኣማሓዳሪ  ምፅዋዕ  እውን ምስቶም  ብርክት  
ዝበሉ  ሰራዊት  ግብፂ  ተማረኸ   ኦስትርያዊ  ዓሌቱ  ኮንት  ዌልም  ዚቺ  ድሕሪቱ  ዓወት  ኣብፈተሻ  ብሰራዊት  ወዲ  
ምራጭ  ተማሪኹ  ካልኦት ብበርቃዊ  መጥቃዕቲ  ሰራዊት  ትግራይ  ዝራዓዱ  ኣብቲ  ውግእ  ዝነበሩ  መራሕቲ  
ኲናት  ፈረንጂታት  ከምእኒ  ኮሎኔል  ዊልያም  ኤም  ዳይ  ኣሜሪካዊ  ሜጀር  ጄምስ  ኤ  ዳኒሰን  ስዊዘርላንዳዊ  
ሜጀር  ዶርሆዝ  ሜጀር  ሩሽዲ  ወዘተ እግረይ  ኣውፅእኒ  ቀተሪ  እንዳተሓብኡ  ለይቲ  ብደርገፍገፍ  እንዳተጓዓዙ  
ምፅዋዕ  ኣተዉ  ኣብዚ  ድማ  ፍሹል  ህላወ  ግብፂ  ኣብዛ  ብክቡራት  ጀጋኑ  ዝኸበረተ  ምድሪ  ጅግና  ህዝቢ  ፍፁም  
ከምዘይካኣል  ብድግምጋም  ዘሕፍር  ስዕረቶም  ጋህዲ  ኮነሎም ። 
 
ኣብ  ፅባሕ  ድሙቕን  ታሪኻውን  ዓወታት  ውሑጅ  ጥማዕ  ደም  ጀጋኑ  ቅድመ  ቅድመ  ኣያታትና  ሚድያታት ኤውሮፓ  
ኣሜሪካ  ብፍላይ  ጋዜጣታት   The  daily  news    The  times  (London)  The  newyork  times   



ተንበድቢዱ  ክቡር  ሽም  ጅግና  ኣሉላ  ኣባ  ነጋ  ሰራዊት  ትግራይ  ካዓ  ኣብ ኣድማሳት  ዓለም  ከም  ኮኾብ  ፅባሕ  
ተኾለዐ ። 
 
ካብናይ  ውርድት  ውርደቱ  ዘይማሃር  ሃላይ  ንጉስ  ግብፂ  እንደገና  ንዝኸፍአ  ሽንፈቱ  ውግእ  ጉራዕ  መጋቢት  7 -  8  
-  9 1876  ዝኻኣልካ  ሳዓብ  ዝብል  ኣዋጅ  ብምስማዕ  ነብሮ  ወዲ  ምራጭ  ኣናብስ  ሰራዊቱ  ኣኸቲሉ  ሃመመ  
ዝዋገአሉ ቦታን  ስልትን  ሓረየ  ኣብዚ  ግዜ  እዙይ  እየን  ዋዕሮታት  ከምዚ  ብምባል  ወርቃዊ  ቃላትን  ዘደርደረኦ 
            እንተዘይ  ዘሚትካ  ንጉራዕ 
            ንነኻዶ  ክትኮና  ሰኽታቲ  ቁራዕ 
                    እንዘይ  ዘሚትካ  ንጎዳጉዲ 
                    ንነኻ  ክትኮና  ከፋቲ  ሙግዲ 
ሕርቕርቖት  ዝዋፃእ  መሲሉዎ  12.000 ሰራዊት  ዘበናዊ  ኣፅዋር  ዝዓጠቐ  ብፍቱናት  ጀነራላት  ኣሜሪካ  ደኳትርን  
ዝተጠናኸረ  ኣብጉራዕ  ከባቢ  ኣምሁር  ክሳብ  ገማግም  ቀይሕ  ኮር  ንሰለስተ  ማዓልቲ  ባርዕ  ኲናት  ተወለዐ ። 
ኣብዚ  እውን  ሃገራዊ  ፍቕርን  ጅግንነትን  ጥራሕ  ዝዓጠቐ  ሰራዊት  ወዲ  ምራጭ  ልዕሊ  3500  ታደራት  ግብፂ  
ሰላሊዑ  ምስ ሓመድ  ኣመሳሰሎም  1000  ተማረኹ  ጥይት  ጠበንጃን  ከምምእራይካ  ኾዶኑ  ኣብ  ኢድ  ህጡራትን  
ኣናብርን  ሰራዊት ትግራይ  ኣተወ  ብ 900  ክሳራ  ዝገርም  እዩ ። 
 
ናይ ሃገራውነትን  ኣይግዛእን  ባሃላይነትና  ርትዓዊ  ታሪኽ  እዚዩ  ግንእዙይ  ናይ ብቕድሚ  ትማሊ  ዘይሃሽ 
ታሪኽናዩ  ናይትማሊ  ታሪኽ  ጅግንነትና  ሽም  ካብምልዋጥ  ሓሊፎም   ንህልቀትና  ሓዊ  ክዒዎምልና ዮሞ 
እሞድማ  ደፊንካ  ንዘይድፈን  ናይ ምኽንያታዊ  ናይ ሽፍትነት  ታሪኽ  ቦጥቊሎም  ክሽልሙና  ዝፍትኑ  ካ 
ሓድትን  ሓሰውትን  ናይ ክሕደቶም  መካሓሓሲ  ክገብርዎ  ወለዶ  ይቕረ  ዘይብሎ  ዝበሽቀጠ  ብርዒ  ካብ 
ዝተፍኡ  ኣይቀለሎምን ። 
 
ጊዜን  እቱናቶም  ዕድልን  ስለዝተነፈገና  እምበር  ኲናት  ጥራሕ  ከምዘይንሰርሕ  ካብ ቅድሚ  ሰለስተ  ሽሕ 
ዘበን  ራሃፅን  በሊሕ  ረቂቕ  ጥበባዊ  ሓንጎልን  ዝጥይቕ  ናይ ቅድመ  ዓለማዊ  ስልጣነ  ታሪኽና  ብዘድንቕ 
ጥበባዊ  ምስሉ  ዘበናት  ተሳጊሩ  ኣብዙይ  በፂሑ  ኣሎ  ገና ድማ  ብደገ  ብዝራኣዩ  ዘሕብኑ  ምስልታቶም 
ከይዓገቡ  ኣብ ድሕሪኡ  ዘለዉ  ምሽጥራት  ዝፍልፍሉ  ወለዶ  ከምዝቦቕሉ  ዘጠራጥር  የለን ። 
ስራሕ  ጠበንጃና  ስለዘብቀዐ  ብመባሮን  ማሕረሻን  ድኽነት  ከምዝሳዓር  ብማእለያ  ዘይብሎም  ዝባርዑ 
ዓረራት  ውቃበኦም  ዝራሓቑ  ምዕሩጋትን  መደበር  ወርቃውያን  ታሪኻትን  እምባታትና  ሓምለዋይ  ክዳን 
 ከምእነልብሶም  ሓንጎል  ንዘለዎ  ንዝማሃር  ንኹሉ  ከምእንሰርሕ  ከለብሞን  ሙህሮ  ክኾኖን እዩ ።         
ብርሃነ  እየ  ካብ  ኖርዌይ   


