ባሻይ ኣውዓሎም ሓረጎትን ዓወት ኲናት ዓድዋን
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ክቡራትን ክቡራንን፡እዚ ቕነ እዚ ወይ እዚ ወርሒ እዚ ወርሒ ለካቲት ኢዩ።ወርሒ ለካቲት ጃንሆይ ካብ ኮረሻ ስልጣኖም
ዝተኣለይሉ ሓደ ተዘካሪ ፍጻሜ ኢዩ፣እቲ ካልእ ድማ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ፡ኣብ በረካታት ደደቢት ዝፈለመሉ ወርሒ ምኳኑ ዝፍለጥ
ጉዳይ ኢዩ።ቕድሚ 47 ዓመት ኣቢሉ ዝፈለመ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ መበል 17 ዓመቱ ብማእለያ ዘይብሉ መስዋእትን ዋጋ መስዋእትን
ዓወት ሒዙ ከም-ዝተዛዘመ ዝፍለጥ ታሪኽ’ዩ።
ሕጅ ድማ ደግሲ ግዲ ኰይኑ ካብ ታሪኽ ዘይመሃሩ ወረርትን ዓመጽትን ኣብ መገዛእ ዓዱን መረበቱን ሰፍ ዘይብል በደልን መከራን
ይወርዶ ብምህላው፣ናብ ካልእ ኣንፈትን ዓይነትን ቃልሲ ተሳጢሑ ይርከብ ኣሎ።እዚ ኸኣ ካልእ የካቲት ትዝከረሉ ክኸውን ከሎ፣እቲ
ካልኣይ ድማ ኣብ ታሪኽ ጸለምቲ ህዝብታት ይኹን ብሓፈሻ ኣብ ታሪኽ ዓለም መስደመም ዓወት ዝተዓትረሉ ኲናት ዓድዋ፣ኣብ ወርሒ
የካቲት ከም ኣቆጻጽራ ምድረ-ሓበሻ ይዝከርን ይጽንበልን ኢዩ።
ኲናት ዓድዋ ብሓቂ ታሪካዊ ኩናት ኢዩ።ዓወቱ ድማ ኣየጠራጥርን ኢዩ።እንተኰነ ሃንደስቲ ታሪኽን ቀማዕቱን ነቲ ሓቀኛ ዉዕሎን
ፍጻሜታቱን ከም ባህታ ልቦም ክጽሕፍዎን ከዘንትዉዎን ጊዜ ኣይቐለለን ኢዩ።በዝን ወድዝን ድማ ብዙሕ ነገር ክቕየስን ክዕለስን ክኢሉ
ኣሎ።እቶም ታሪኽ ዝፍጽሙን ዝሰርሑን ድማ ታሪኾም ብግብኡ፡ኣብ ግቡእ ጊዜኡ ተዘይሰንዶሞን ጽሒፎሞን ሙሉእ ዓወትን ትምህርትን
ኣይርከቦን ኢዩ።ኣብ ኩናት ዓድዋ ግደን ኣበርክቶን ህዝቢ ትግራይን ሕዝቢ ኤርትራን ዘይነዓቕ ኢዩ ዝብሉ ብርኽት ዝበሉ ጸሓፍትን
ፈላታት ታሪኽ ኣሎዉ ኢዮም።ካብኡ ናብኡ ድማ ግደ ወልቐ-ሰባት መሪሕ ግደ ነይርዎ ኢዩ።ካብቶም መሪሕ ግደ ዝነበሮም እኒ ኣሉላ
ኣባ ነጋ፣ባሻይ ኣውዓሎም ሓረጎት ሠረቐብርሃንን እቴገ ጣይቱ ንግደ ሓቂ ብወርቃዊ ቀለም ክጽሓፍ ዘለዎ ታሪኽ ዝሰርሑን ዝወነኑን
ኢዮም።ኣብ’ቲ ዉዕሎ ኩናት እዚ ዝበሃል ታሪኽ ዘይብሎም ድማ ከም ወሰንትን ቐለስትን እናሻዕ ብሓሶት ዝዝንተወሎምን ዝጸሓፈሎምን
ባእታትትን ሕዝብታትን ኣሎዉ ኢዮም።
እሞ ደኣ ጸሓፍትን ተመራመትን ታሪኽ፣ነቲ ሓቃዊ ታሪኽ ብዕምቆትን ብዘይሻራዊ ኣገባብን፡ ክምርምርዎን ከጽንዕዎን ግዜ ይጠልቦም
ኣሎ፣ክንዮ እዚ ድማ ክስንድዎን ክጽሕፍዎን ንጽባሕ ዘይበሃሎ ሰፍ ዘይብል ማሕበራውን ሃገራውን ዕማም’ዩ እብል።እሞ ደኣ ብዛዕባ
እቶም ንግደ ሓቅን ኣብ ባይታ ሓቅን ታሪኽ ዝፈጸሙ ገለ ክብል እየ።ንሎሚ ብዛዕባ ባሻይ ኣውዓሎም ካብ ቕድሚ 20 ዓመት
ኣቢለ፣ክሓትትን ክፈልጥን ካብ ዝግደስ ኣትሒዘ ይኹን ኣብ ታሪካዊ ቦታታት ክኸይድ ከለኹ ኣብ መጋርያ-ወግዕታት ዝሰማዕክዎን
ዘንበብኽዎን ኣዛሚደ ገለ ክብለኩም እፈቱ።በሉ እምበኣር ናብ ታሪኽ ባሻይ ኣውዓሎም ሓረጎት ከብለኹም ኢየ።ሰዓቡኒ ኢኹም።
ኣቦ ባሻይ ኣውዓሎም ሠረቀብርሃን ካብ ሓማሴናዊ (ሽማንጉስ) ኣቡኦምን ካብ በዓልቲ ዓድዋ (ከባቢ እንትጮ) ወላዲት ኣዲኦም ኣብ
መኽረም-ትኹዝ ተወልዱ።ኣቶ ሓረጎት ሠረቐብርሃን፣ካብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ናብ ትግራይ ብፍላይ ናብ ዓድዋን ከባቢኡን ከም እኒ
ጨውን ተዛመድቲ ነገራትን ብምውሳድ ይነግዱ-ይነጋግዱ ነበሩ። ካብ ትግራይ ከባቢታት ዓድዋን እንትጮን ድማ ናብ ኤርትራ ብፍላይ
ኣብ ምድረ-ሓማሴንን ከባቢኡን፣ጥሪት ከም ከብቲ፣ጤለ-በጊዕ ኰነ በርበረን ጌሶን ካልእ ኣቁሑት ንግድታት፡ ካብን ናብንን እናኣመላለሱ
ብዓውደ-ንግዲ ዝመሓደሩ ዝነበሩ ፈለማ ተቐማጢ ወደባቲት ከተማ ባፅዕ ምንባሮም ታሪኾም ዝሕብሮ’ዩ።
በዚ ምኽንያት ኸኣ፡ኣብ ኣውራጃ ዓድዋ ምስ ወ/ሮ ንጽሃ ሓጎስ ኣብ ፍቕሪ ወደቑ፡ኣብ ዓመተ 1870፡ኸኣ ባሻይ ኣውዓሎም ጥራሕ
ወለዱ።ባሻይ ኣውዓሎም ድማ፡ሞያ ስራሕ ወላዲ ኣቡኦም ብምኩልዃል፣ካብን ናብን እንትጮን ባጽዕን ምምልላሶም ቀጸሉ፡ጣልያን ካብን
ናብን ኤርትራን ኪንዮ ስግር መረብን ኣብ ንግዲ ዝዋፈሩ ሰባት፡ ኣብ ስርሓውት ስለያ ክተሓባበሩዎም ሃሰው ኣብ ዝብልሉ እዋን እዮም
ብሓበሬታ ሓበሬታ፡ንባሻይ ኣውዓሎም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር መሓውራቶም ክእትዉዎም ዝተቐሰቡ።ቕድምዚ ኣብ ዓድዋ ፍሉይ ስሙ
ዓተሮ (ብልምዲ ሩባ ማይ ዓሰም ዝበሃል ቦታ) ኣብ ዝተካየደ መሪር ኲናት ሃጸይ ዮሃንስን ሃጸይ ተኽለጊዮርግስ ግደ ሰላሊ ኣኪላስ
(ትውልዲ ዓዱ ኣብ ዓዲ ኣርባዕተን ጉንደትን) ዕዙዝ ግደን ኣበርኽቶን ከም ዝገበረ ታሪኽ ዝመዝገቦ ፍጻሜ’ዩ።
ኣብ ቤት-ጽሕፈት ጀነራል ባራቴሪ ኣረስቲድ ተጸዊዕም ድማ፡ኪንዮ ስግር መረብ ተሳጊሮም ኣተሓሕዛን ምድላዋትን ሰራዊት ትግራይ
መንግስቲ ምኒሊክን፣ብጽጹይ መጽናዕቲ ከካይዱ ልኢኾም ድማ ናብ ሕምብርቲ ትግራይ ኣፋነዉዎ።ንሶም ኸኣ፡ንሃፀይ ምኒሊክ ብኣካል
ረኸቡዎ እሞ፡ጣልያን ክወሮም እደሊ ምህላዉን ንኣወዳድባ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝምልከት ጽዑቕ መጽናዕቲ ክገብረሎም ከም
ዝላኣኹዎምን ሓበሩዎም።
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ንጉስ ኢትዮጵያ፣ሃፀይ ምንሊክ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ሃጸይ እኳ ተነበሩ፣ብእተጌ ጣይቱ ይቕለሱ ብምንባሮም ኸኣ ብምኽሪ እተን እተጌ
ተደሪኾም፣ከምዚ በሉዎም።
“…በል ሃጸይ ምኒሊክ ሰንበት-ሰንበት፣ከም ልማድን እምነትን ህዝብና ኮይኑ፣ኣብ ቀጽሪ ቤት-ክርስትያን’ዩ ዝውዕል እሞ፡እቲ ኲናት
ሰንበት መዓልቲ እንተገበርናዮ፣ሰራዊት ኢትዮጵያ ከይተወደበን ከይተማእከለን፡ፋሕ ብትን ቢሉ፡ስለ ዝጸንሕ፡ነቲ ዓውደ-ኲናት ብቐሊሉ
ክንዕወተሉ ንኽእል ኢና ኢልካ የእምኖም ኢኻ።ኣነ ኸኣ ሰራዊተይ ሒዘ ሰንበት መዓልቲ፡ኣብ ጎቦታት ዓድዋ ክጽበየካ’የ ብምባል ናብ
ኤርትራ ገጾም ኣፋነዉዎም።”
ባሻይ ኣውዓሎም ድማ፡ናብ ኤርትራ ብምምላስ፡ንመንግስቲ ጣልያን ብመሰረት እቲ ምስ ሃጸይ ምኒሊክን እተጌ ጣይቱን ብምስጢር
እተሰማምዑሉ ሓባራዊ ሳምዕ፣ነቲ ኲናት ሰምበት-ምዕልቲ ከም ዝውዕል ብምግባር ሰራዊት ጣልያን መሪሖም ኣብ ድርኩኺት መረብ
ኣብጽሕዎም’ሞ፤ነቲ ብጀነራል ማቲኦ ኣልቤርቶኒ ዝምራሕ ሰራዊት ጣልያን ዀነ ኢሎም ናብቲ ብራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ እተመርሐ 500
ፈረሰኛታት ብድሕሪት ብወገን ቤተ-ክርስትያን ኪዳነ-ምሕረት ቆሪጹ፡ኣብ ዓንኬል ከባባ ዘእቱ ሰራዊት ከም ዝኽርደን ብምግባር ንክልተ
ጣልያናውያን መዋፍርቶም ድማ ቀቲሎምን ብቀዳም መዓልቲ ጸላም ተጎልቢቦም፡ፈረሶም ተወጢሖም ናብ ወገነይ ዝብልዎ ሰራዊት
ምኒሊክ ተጸንበሩ።
ሽዑ ዝነበረ ዉዕሎ ኸኣ “ኣውዓሎም ዘውዓለና ጸላኢኻ’ውን ኣይውዓሎ” እተባህለሎም።በዚ መስተንክራዊ ዝኰነ ኣሃዱ ስለያ ባሻይ
ኣውዓሎም ሓረጎት ተሓጊዙ ድማ ሰራዊት ሃጸይ ምኒሊክ፡ ነቲ ንማሕረዲ እምበር ንዂናት ተቐሪቡ ክትብሎ ፍጹም ዘይከኣል ሰራዊት
ሃጸያዊት ኢጣልያ ንኽሰዓር ደርማስ ኣበርክቶ ገበሩ።
ባሻይ ኣውዓሎ ድማ፡ብድሕሪ ኲናት ዓድዋ፣ንብዙሕ ዓመታት ከም ኣመሓዳሪ እንትጮ ብምዃን ድሕሪ ምግልጋሎም ኸኣ ብዓመተ
1933 ዓ/ም/ፈ፣ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ካብ’ዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ።2 ዓመት ድሕሪ ዕረፍቶም ኸኣ’ዩ፡ እቲ መበል ብካልኣይ
ኲናት ኢጣልያን ኢትዮጵያን ዝፍለጥ ኣብ 1935-36ዓ/ም/ፈ ወይ ድማ ኣብ 1928 ዓ/ም/ኢ እተኻየደ ዳሕረዋይ ወራሪ ኲናት
ብዝተወልዐ ድማ፡ጣልያን ንባሻይ ኣውዓሎም ሓረጎት ብሕይወት ኸለዉ ንምሓዝን ሕነኦም ከም ሕነ-ሽም ንምፍዳይን ተሃንዲዶም፡ናብታ
ባሻይ ኣውዓሎም ከም ዝነብሩላ ዝፈለጡዋ ከተማ እንትጮ፣ካብ ሸነኽ መረብ ኣብ ከባቢ ከተማ ዓድዋ፣ንማርያም ሸዊቶ ሕልፍ ኢልኻ
እትርከብ ዓዲ እግሮም ኣምርሑ።
እንተኾነ ግና ባሻይ ኣውዓሎም 2 ዓመት ናይቲ ጣልያን ናብ ከተማ እንትጮ ዝኣተዉሉ ዓሪፎም ጸንሑዎም እሞ፡ደቆም ይኹን
ኣባላት ቤተሰቦም ዝኰኑ ኩሎም ኣብ ምቕታል ተዋፈሩ።ደቆም’ውን ኣይሓመቑን እቶም ዝበዝሑ ተግባራት ኣቡ’ኦም ተገንዚቦም
ብምንባሮም በረኻ-በረኻ ሰፈሩ።እቶም ገሊኦም ናብ ኣሕሰኣ ዕዳጋ ቀደም (ስውእ ሃብቶም ኣብ ዝተሰዋኣሉ ከባቢ) ክሕብኡ
ከለዉ፣ገሊኦ’ቶም ድማ ናብ ናብ ጸገደ-ጸለምትን ይኹን ወልቃይት ኰታ ኣብ መሬት ትግራይ፣ናብ ዝማእምኦም ገጾም ጊዜ ክሳዕ ዝሓልፍ
ከዕቕሉ ከም ዝተቐሰቡ ታሪኽ መዝጊብዎ’ዩ።
ካብቲ ኲናት ንስክላ ኣምሊጡ መረብ ካብ እተሳገረ መራሒ ሰራዊት ኢጣልያ፣ኣብ ኲናት ዓድዋ፡ጠንቂ ስዕረቱ ጥልመት ባሻይ
ኣውዓሎም ሓረጎት ምንባሩ’ዩ ከም ሓደ ዓቢይ ነጥቢ ኣስፍርዎ ነይሩ።እዚ ይኹን እምበር እቲ ምኽንያት ካብ መንግስቲ ሃጸያዊት ሮማ
ተቐባልነት ዋላ ኣይርከብ፡ እቲ ጀነራል ኸኣ ብኻልእ ኣዛዚ ኲናት ተቐዪሩ ናብ ሃገሩ ተመልሰ።
ባሻይ ኣውዓሎም ሓረጎት ግና፡ኣብ ኲናት ዓድዋ ብዝፈጸሙዎ ቕያ፣ክንዮ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓሊፉ፣ሃበባ ዝንኦም ክሳብ
ኢጣልያ ብምብጽሑ፡ጣልያናውያን ጀነራላት ኣዘዝቲ ኤርትራ ንኣሳእሎም ኣብ ጎደናታት ከተማ ኣስመራ ብምጥቃዕ፡ዂሉ ሓላፊ መገዲ
ጡፍ እናበለሎም ከም ዝኸይድ ገበሩ።
እዚ ናይ ዓቕሊ ጽበታዊ ዝኰነ ስጉምቲ ጣልያናውያን ኸኣ ናብቶም ንኤርትራ ኣማዕድዮም ብምርኣይ ስግር መረብ ኣብ ከተማ
እንትጮ ዝቕመጡ ዝነበሩ ባሻይ ኣውዓሎም ንእለቱ በጽሐ፡እቶም ብዋዝኦምን ቅያዖምን ሕላገቶም ዝገበሩ ባሻይ ኣውዓሎም ኸኣ፡ ኣብቲ
እዋን እቲ ዕድመ ኣዚዮም ደፊኦም ኣብ ኣዚዮም ዝሸምገሉሉን ጸጋመይቲ ዓይኖም ድማ ብዝግባእ ዘይትርእይ ብምንብራ ተታሒዙ፡“…
ለካ እዛ ዓይነይ ምርኣይ እትኣብየኒ ዘላ’ሲ፡ጣልያናውያን ኣብ ጎደናታት ኣሥመራ ንስእለይ ኣብ ፈቐዶ መናድቕ ብምጥቓዕ እጸፍዑንን
ጡፍ ይብሉለይን ብምህላዎም እዮም እናበሉ ከም ሕላገቶም ሕጫጨ ይሕጭጩ ምንባሮም’ዩ ጉዕዞ ታሪኽ ሕይወቶም ይሕብር’ዩ።”
ባሻይ ኣውዓሎም ሓረጎት ኣብ ኲናት ዓድዋ ብዝፈጸሙዎ ጅግንነት ብደቀንስትዮ ኣዝዮም ሃቢቦምን ተፈትዮምን
ብምንባሮም፡ብብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እምብዛ ፍትወት ብምሕዳሮም፣ በዝን በቲ ተጻዋተይን ቀላድን ባህሪኦም ተወሲኽዎ ድማ ካብ
2

ብርክት ዝበላ ደቂ-ኣንስትዮ 30 ዝዀኑ ዉሉዳት ክፈርዩ ከኣሉ።ካልእ ድማ ኣስተዋጽኦ ባሻይ ኣውዓሎም ብስነ-ፍልጠታዊ ሳውያ
ክግምግሞ ዝፈተነ ስርዓት መንግስቲ ደርጊ፣40% ዓወት ኩናት ዓድዋ፣ብሳላ ዉፉይ ኣበርኽቶን መስዋእትን ባሻይ ኣውዓሎም ምንባሩ ገለ
ኣባላት ድሕንነት ነበር ክዕልሉኒ እዝክር ኢየ።ብተወሳኺ፡ባሻይ ኣውዓሎም ኣብ መስርሕ ፍርዲ ዝነበሮም ቐላሲ ተራን ሓይሊ መጎትኦም
ኣድሂበ ሓደ መዓልቲ ናባኩም ከብሎ ኢየ።ንሎሚ ግን ኣብዚ ይኣክል ኢዩ እብል።
ዝኽሪ እዚ ጽሑፍ፡ንክቡር ኣቶ መሓሪ ምስግና ፈላጥ ታሪኽን ጠበቓን ነበር ይኹነለይ እብል።
ኣብ ፋንዋ ሥነ-ስርዓት ቐብሮም፡ቀዳም መዓልቲ ኣደይ ፈሪሓ ከይከይድ ብምግባራ ዘይርስዓኒ ፍጻሜ ጉዕዞ ሕይወተይ ክዝክር ይኹን
“ዓድዋ ዓድዋ፣ ክትኸድዋ ዲኹም ክትመጽዋ” ወዘተ እናበሉ ኣብ ሬድዮ ኣሥመራ ታሪኽ ክዝንትዉ፣ንስምዒት ታሪኽ ዝደረኹኒ ሓደን
ቐላስን ኢዮም እብል።
ምንጪ ሓበሬታ  ኣብ ከተማ ዓድዋ፣እንትጮን ብምምልላስ፡ምስ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ሰባትን ፈላጣት ታሪኽን፡ቃለ መጠይቕን ዕላልን ኣብ
ዝተፈላለዩ ጊዝያት ካብ ዘካየድኽዎ
 ጋዜጣ ሕብረት፣ጋዜጣ ኣዲስ ዘመን፣ጋዜጣ ድምጺ ኤርትራ፣ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ
 መጽሔታትን ጋዜጣታት ኣብ ዘመነ ደርግን ወያነን ብመንግስታዊ መሓውራት ዝተሓትሙ፣
 መዋእል መዓሾ፣ኣቶ ሰይፉ ታፈረ፣ኣቦይ ስኒ ጫዕዳ፣መምህር ኣበበ ደበብ፣መምህር ኣስፋው፣እንጅነር እያሱ ጎርፉ፣
 ኣብ’ዚ ዘይገለጽኽዎ ምንጭታት ድማ ንእግረ-መንገደይ ብልቢ ኤመስግነኩም’የ።
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