
ሇሁሇት ቀናት የዘሇቀው የመርጡሇማርያም ቆይታ 

    ፀሏፊ- ጌታ በሇጠ ዯበበ 
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ከአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫ አዱስ አበባ( አደ ገነት) ወዯ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ 

365 ኪል ሜትር፣ ከአማራ ክሌሌ መናገሻ ባህር ዲር 180 ኪል ሜትር፣ ከምስራቅ ጎጃም 

ዞን ዋና ከተማ ዯብረ ማርቆስ በ 192 ኪል ሜትር ርቀት ሊይ የምትገኝ የእነብሴ ሳር 

ምዴር ዋና መዱና ናት መርጡሇማርያም ገብተናሌ። የጉዞ ቦርሳዬን ከሴንተራሌ ሆቴሌ 

አሌጋ ክፍሌ አስቀምጨ እንዯማንያውም ኢትዮጵያዊ ዯሃ የመንግሰት አገሌጋይ ዯመወዜን 

ግምት ውስጥ ያስገባ ምግብ ተመገብሁ።ከከተማዋ በምስራቅ በኩሌ የአባይን ወንዝ ተሻግሪ 

አማራ ሳይንት፣ በምዕራብ ጎንቻ ሲሶ እነሴ፣ በሰሜን ዯቡብ ጎንዯር ዞን እና በዯቡብ 

እናርጅ እናውጋ ወረዲ ሲያዋስኗት አንዴም ቀን ጉርብትናዋን ጠሌተውት አያውቁም። 

በክፉ በዯጉ ቀዴማ ትዯርሳሇች:: ጉርብትናዋ ወርቅ ናት። ሇዚህ ታሪክ ምስክር ነው። 

አሁን ከተማይቱን ሇሁሇት ከፍል ወዯ መካነ ሰሊም የሚጓዘውን አንዴ ሇእናቱ የሆነውን 

አስፓሌት መንገዴ ተሻግሬ ወዯ ቤተ ክርስቲያኗ እየተጓዝሁ ነው። ከታሊቅ ኮረብታ ሊይ 

በሃገር በቀሌ ዛፎች ተከባ የምትገኘው፣ቅደሷን ሉሳሇሟት እና በረከት ሉያገኙባት ሀገር 

አቋርጠው ውሃ ተሻግረው መጥተው የሚሰግደባት ዴንቅ ምዴር የሆነችው 

የመርጡሇማርያም ገዲም አምባ ሊይ ዯርሻሇሁ።ኮረብታማው ቦታ ሊይ "ሽው" የሚሇው 

ነፋሻማ አየር ማጉኝ ማጉኝ ይሊሌ። የወፎች ዝማሬ ሇእዝነ ሌቦና ተስማሚ ነው። 

 

መርጡሇማርያም ከተማ ስሟን ያገኘችው ከመርጡሇማርያም ገዲም ነው። ነገሩ ወዱህ 

ነው። በ4ኛው መቶ ክፍሇ ዘመን በአክሱም ግዛት ውስጥ ከእሇታት በአንዴ ምሽት አሌጋ 

ሊይ በተዯረገ እሌህ አስጨራሽ ትግሌ እናት መንታ ፀነሰች። ከዘጠኝ ወራት በኋሊ ሁሇት 

መንትያ ወንዴ ሌጆች ተወሇደ። ኢዛና እና ሳኢዛና የሚሌ ስም ተሰጣቸው። ቆይቶም 



ንግስና አግኝተው የአክሱም ነገስታት ሆኑ። በንግስናቸው ሊይ እንዲለ ክርስትናን ተቀበለ። 

አብርሃ እና አፅብሃ የሚሌ የክርስትና ስም ተዯረበሊቸው። አብርሃ የአማርኛው አቻ ትርጉም 

አበራ ሲሆን የወንጌሌ ብርሃንን ሇህዝብ አሳዬ እንዯማሇት ነው። አፅብሃ ዯግሞ አነጋ ማሇት 

ሲሆን በወንጌሌ ታግዞ ከጨሇማው ወዯ ብርሃኑ አመጣ ማሇት እንዯሆነ በታሪክ 

ተመዝግቧሌ። 

አብርሃ ወ አፅብሃ ከአቡነ ሰሊማ ከሣቴ ብርሃን ጋር እየዞሩ ቤተ ክርስቲያንን ማሰራት፣ 

ክርስትናን ማስተማር ያዙ። አብረሃ ወ አጽብሃ እና አባ ሰሊማ ከሳቴ ብርሃን በወል ህዝብ 

መሌካም ሽኝት ተዯርጎሊቸው በመካነ ሰሊም በኩሌ አባይ ወንዝ ዯረሱ። አብረሃ ወ አፅብሃና 

አቡነ ሰሊማ ከሣቴ ብረሃን እግዚአብሔን በጽልት ጠይቅው የዓባይ ወንዝ ያሇምንም ችግር 

ተሻገሩ። ዓባይ ወንዝ ሊይ ሉቀበሊቸው የኼዯውን የጎጃም ህዝብ እና ሉሸኛቸው የመጣውን 

የወል ህዝብ ቃሇእግዚያአብሔርን አስተምረው ወዯ ጎጃም ጉዞ ቀጠለ። ዴሮ ዴሮ በዓመተ 

ምህረት መቁጠር ሳይጀመር የዓባይን ወንዝ ተከትሇው የመጡ የኩሽ ነገድች ሇረዥም 

ዓመታት ይኖሩበት ከነበረው የአሁኗ መርጡሇማርያም የዴሮ " ሏገረ እግዚአብሔር " 

የሚባሌ ቦታ ዯረሱ። 

እንዯዯረሱም ከመርጡሇማርያም በቅርብ ርቀት ገምቦሬ(ግንብ ወሬ) በሚባሌ ቦታ 

የግንባታው ስራ ቢጀመርም መሇኮታዊ ፍቃደ ስሊሌተሟሊ በቦታው የነበረው ግንባታ ቀርቶ 

ላሊ ቦታ ፍሇጋ አብርሃወ አፅብሃ፣ አቡነ ሠሇማ ከሣቴ ብርሃን እና ላሊ አንዴ አባት 

‹ሱባኤ› ገቡ፡፡ ሱባኤው ውጤት አምጥቶ ግንባታ አሁን መርጦሇ ማርያም አረፈችበት 

አምባ ሊይ ውበቱ የሚያስዯምም፣ዴንቅ ባሇ12 ቤተ መቅዯስ ቤተ ክርስቲያን ገነቡ። 

ግንባታው ተጠናቆ ጥር 21 ቀን 333 ዓ.ም አቡነ ሰሊማ ከሣቴ ብረሃን (ፍሬ ምናጦስ) ቤተ 

መቅዯሱን ባርከው የእመቤታችን የቅዴስት ዴንግሌ ማሪያምን የቃሌ ኪዲን ታቦት ዯናግሌ 

መነኮሳት ይዘው፣ምዕመናን በዕሌሌታ፣ካህናት በዝማሬ ዙረው ወዯ ቤተ መቅዯሱ አስገቡ:: 

ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቦታው መርጡሇማሪያምተባሇ፥የእመቤታችን ንግስም ጥር 21 ቀን 

በዴምቀት ተከብሮ ይውሊሌ።  

መርጡሇማርያም ገዲም በየወቅቱ ከባዴ ፈተናዎችን ያስተናገዯ ቢሆንም አስቴር የምትባሌ 

ክፉ ሴት ያዯረስችው ውዴመት ግን ወዯር አሌባ ነው። አስቴር ማናት? እንዳት ተነስታ 

መርጡሇማርያም ገዲምን ሇማውዯም በቃች? የሚሇውን ማወቅ የሚሻ ቢኖር ዝቅ ሲሌ 

ያገኘዋሌ። 



በአራተኛው መቶ ክፍሇ ዘመን አባ ሰማሊ ከሣቴ ብርሃን የሚባለ አባት እሳት የሊሱ 

የወንጌሌ ሰባኪ ስሇነበሩ የሚበዛውን የአክሱም አካባቢ ሰዎች ክርስትናን እንዱቀበሌ 

አዯረጉት። ክርስትያን አንቀበሌም ያለ አይሁዲውያን አክሱም "ቻው" ብሇው ወዯ 

ሰሜን፣ወሌቃይት እና ሊስታ ተሰዯደ። ተሰዯው ከመጡት አይሁዲውያን መካከሌ አንዴ 

ጌዴዮን የሚባሌ ፋሊሻ በውበቷ ብርክ የምታስይዝ ክምንምን ያሇች ሴት ሌጅ ወሇዯ። 

አቤት ውበት( እናንተ አሊያችኋት!)። አያ ጌዴዮን ሴት ሌጁን አስቴር አሊት፥ እኔ ግን 

አስቱካ ነው የምሊት። 

አስቱካ ጥቶቿ ጉብ ጉብ ማሇት ሲጀምሩ የአዲም ዘር በውበቷ ተማርኮ ነኾሇሇ።አስቱካ ግን 

የዋዛ አሌነበረችም። ውበቷን ተጠቅማ ክርስቲያን የሆነውን ሁለ አይሁዴ አዯረገችው። 

አስቴር የሚሇውን ስሟን ቀይራ ዮዱት ተባሇች። ከአሁን በኋሊ እኔም ዮዱት ሇማሇት 

እገዯዲሇሁ። የጀኔራሌ አሳምነው ፅጌ እና ጄኔራሌ ተፈራ ማሞ አገር( በሊስታ ቡግና ) 

ውስጥ አንዴ ትክሻው ሰፋ፣ ቁመቱ ዯሌዯሌ ያሇ የባሊባት ሌጅ በዮዱት ፍቅር ክንፍ አሇ። 

እሷን ካሊገኘው መታነቂያ ገመዴ አቀብለኝ አሇ። ዮዱት ብትጠየቅ ሏይማቱን ቀይሮ 

ያግባኝ አሇች። ክርስትናን ተሰናብቶ የአይሁድችን እምነት ተቀበሇ። የተመኘውን ገሊ 

አገኘ። ዮዱት ቀን ቤተክርስቲያን ስታቃጥሌ ውሊ ማታ ያን ጎረምሳ አቅፋ ታዴራሇች። 

ወንዴ ሌጅ ግን ምን ኾኖ በሴት ገሊ የሚሸነፍ? 

እናማ እሊችኋሇሁ! ዮዱት ቤተ ክርስቲያንን ሁለ እያቃጠሇች ጎጃም ገባች። የዮዱትን 

መምጣት የሰሙ የቤተ ክርስቲያኑ አገሌጋይ መነኮሳት ከመርጡሇማርያም ገዲም 15 

ኪልሜትር አካባቢ ርቃ ወዯምትገኘው ‹ሽብርማ› ዋሻ ወስዯዉ ዯበቁት፡፡ዮዱት ያሇምንም 

መሸማቀቅ ወዯ ገዲሙ ዘው ብሊ ገባች። አሁን ስገምት ሏበሻ አጉራ ዘሇሌነት እና 

ብሌግናን የተማረው ከዮዱት ይመስሇኛሌ። ከዴንጋይ የተሰራውን ክርስቲያን ሇማቃጠሌ 

ብትሞክር "በጅ" አሊሊትም። ዮዱት እሳት ሌሳ እንጨት ጎርሳ "ጉዴ ሰሩኝ፥እኚህ 

ምቀኛዎች" ሳትሌ አሌቀረችም። ያው አማርኛ ተናጋሪ ስሇሆነች እንዯዚህ ነው ሌትሌ 

የምትችሌ። 

"ወይኔ እኔ ዮዱት" በሚሌ እሌኽ ውስጥ እንዲሇች የዓይን ብርሃን የላሇው የብርሃን እናትን 

እያመሰገነ "በእንተ ስማ ሇማርያም ስሇ እመብርሃን"ሰ የእመብርሃንን ስም ጠርቶ የሚያዴር 

የአብነት ተማሪ አገኘች። በዚህ ጊዜ ዮዱት ሊይ የታዬው ፈገግታ እስካሁን እኔ ፈገግ ብየው 

አሊውቅም። ዮዱት ፈገግ እያሇች ሞክራ ያቃጣትን ቤተክርስቲያን እንዳት እንዯሚቃጠሌ 

ምክረ ሃሳብ ጠየቀች። ተሜ( የአብነት ተማሪው) ምክረ ሃሳቡን ነፈገ። ዮዱት የተሜን ጀርባ 



በእሳት ጎበኘችው። ስመሙን መቋቋም ያሌቻሇው ተሜ "ሰም አዴርጋችሁ ሞክሩ" አሇ። 

አብርሃ እና አፅብሃ የዯከሙበት፣ አባ ሰሊማ ከሣቴ ብርሃን ሊባቸውን ያንጠፈጠፉበትን፣ 

የአካባቢው ሰዎች ኖራ አቡክተው የገነቡትን የእመቤታችንን አዲራሽ በእሳት ጎበኘችው:: 

የነበረውን እንዲሌነበረ አዯረገችው።  

 

ከዮዱት ውዴመት በኋሊም የዯርግ መንግስት የመርጡሇማርያንም ገዲም ተዲፍሯሌ። ጥር 

10 ቀን 1968 ዓ.ም የዯርግ ወታዯሮች በመትረየስ በመታገዝ ከላሉቱ ስዴስተ ሰዓት 

ጀምሮ ቤተ መዘክሩን ሰብረው በመግባት ውዴ የሆኑ ዕቃዎችን ወስዯዋሌ። ገዲሟ ውስጥ 

የተጠሇለ ምዕመናንን ዯብዴበዋሌ። በወቅቱ የገዲሟ ታዋቂ የቆሜ ዴጓ መምህር የሆኑት 

መርጌታ ምትኩ ተገኘ ምዕመናንን አሊስነካም ብሇው ታግሇዋሌ። 

በቤተክርስቲያኗ ቅጥር ግቢ ውስጥ ብዙ ታሪካዊ ቅርሶች ይገኛለ። ጃንሆይ ኃይሇስሊሴ 

በ1935 ዓ/ም ያሳነፁት የሥሊሴ ቤተክርስቲያን ከነ ግርማ ሞገሱ ይገኛሌ። አብርሃ ወ 

አፅብሃ እና አባ ሰሊማ ከሣቴ ብርሃን ያሰሩት ውብ ህንፃ ሲገነባ ኖራ የተቦካበት ጉዴጓዴ " 

ኖራ መውቀጫ" እዚያው ግቢ ይገኛሌ። ግራኝ አህመዴ ወረወራቸው የሚባለ ባሇ 6 ቅርፅ 

(ጎን) ወዛም ዴንጋዮች አለ። ናቸው። ግራኝ አህመዴ ጎንዯር፣ዯብረ ታቦር አካባቢ ሆኖ 

መርጡሇማርያም የሚዯርስ ዴንጋይ ሉወረውር አይችሌም፥ ጎጃም ውስጥ ገብቷሌ የሚሌ 

ማስረጃ የሇም። መጥቷሌ ቢባሌ እንኳ ዴንጋዮችን ከመሬት በእጁ ሉያነሳቸው አይችሌም። 

ዴንጋዮች በአንዴ ሰው ጉሌበት ሉንቀሳቀሱ የማይችለ ግዙፍ ናቸው። ግራኝ ዯግሞ ሰው። 

ስዴስት ቅርፅ መያዛቸው ሏይማኖታዊ ትርጓሙ ሉኖረው ስሇሚችሌ እሱን ማጥናት ነው 

የሚበጀው። አትፎገር ባሻዬ! ግራኝ ያን ማዴረግ ቢችሌ አሁን ታሪክ ነበርን።ብንኖር እንኳ 

ስሇ ማርያም ህንፃ እያወራን አይሆንም። 

 

ዴሌ የቀናቸው፣ ዕዴሌ እጣ ፈንታን በቁጥጥር ስር ያዋለ፣ኑሮ የሰመረሊቸው የግራኝ 

እመቤት እያለ ያመሰግኗታሌ። "ስሇምን የግራኝ እመቤት ተባሇች?" የሚሌ ቢኖር ወዯ 

16ኛው መቶ ክፍሇ ዘመን ተመሌሶ ማዬት ይገባሌ። እንዳት መሰሇህ ባሻዬ! በአንዴ ወቅት 

ኢማም አህመዴ ኢብን ኢብራሂም አሌ-ጋዚ ( ግራኝ አህመዴ) ከአፄ ሌብነ ዴንግሌ ጋር 

ጦር ተማዘው ነበር። የመዘዙት ጦር ብዙ እሌቂት አስከትሎሌ። የቱርክ መንግስት ምን 

እንዲጨሰ ባናውቅም የግራኝም ጦር "አይዞህ፣በርታ" እያሇ የመሳሪያ አይነት 

አዥጎዯጎዯሇት። ግራኝ ጡንቻው በረታ። አፄ ሌብነ ዴንግሌ የቻሇውን ሁለ አዯረገ፥ 



አሌሆነም። አፄው ሩጫውን ሲጨርስ ሌጁ አፄ ገሊውዱዮስ የአባቱን እግር ተክቶ ግራኝን 

ሉፋሇመው ቆረጠ። ወንዴ ቆረጠ አትሌም። ባሻዬ! ወጣት መሆን ዴንቅ ነው። አባቱ ብዙ 

ጊዜ ሞክሮ ያሌተፈፀመሇትን የጦር መሳሪያ እርዲታ ወጣቱ አፄ ገሊውዱዎስ አጣዴፎ 

ከፖርቹጋልች ተቀበሇ። ፍሌሚያው ተጋጋመ። በዚህ መሏሌ የአፄ ገሊውዱዎስ እናት 

ንግስት ሰብሇ ወንጌሌ "እመቤቴ ያንን ግራኝን ከገሊገሌሽኝ ስሇቴን አዯርሳሇሁ" ብሊ ተስሊ 

ነበር። እዚህ ሊይ አንዲንድች መርጡሇማሪያም ዴረስ መጥቶ ስሇት የተሳሇ እራሱ 

ገሊውዱዮስ ነው የሚለ አለ። ነገር ግን ዯራሲ ተክሇፃዱቅ መኩሪያ " የግራኝ አሕመዴ 

ወረራ" በሚሌ ካሳተመው መፅሏፍ የምንረዲው አፄ ገሊውዱዎስን ጦርነቱ እፎይታ ሉሰጠው 

እንዲሌቻሇ ነው። የሆነው ሆነና በኋሊም የካቲት 27 ቀን 1527 ዓ/ም ግራኝ ተመትቶ 

ወዯቀ። የግራኝ እመቤት ተባሇች። የግራኝ ሌብስ በገዲሟ እቃ ቤት መኖሩን የ12ኛ ክፍሌ 

ተማሪ በነበርሁበት ወቅት አይቻሇሁ። 

የመርጡሇማርያም ሇዘመናት በውስጧ ጠብቃ የያዘቻቸው ቅርሶች የጥንታዊ ኢትዮጵያን 

የእምነትና የነገስታት ታሪክ አጉሌተው ያሳያለ። እንዯዛሬ እስክርቢቶ፣እርሳስ፣ወረቀት እና 

ኮምፒተው በማይታወቅበት በዚያ ዘመን ቀዯምት አያቶቻችን ብራና ዲምጠው፣ ቀሇም 

በጥብጠው፣ ብዕር አዘጋጅተው የከተቧቸው መፅሏፍት ዛሬም ሇማስተማሪያነት እያገሇገለ 

በገዲሟ ውስጥ ይገኛለ። ገዲሟ አንደ ሲሰራት ላሊው ሲያፈርሳት ዛሬ ዯርሳሇች። 

መስከረም 30 ቀን 2006 ዓ/ም የገዲሟ አዱስ ህንፃ( ዘመናዊ ሙዝዬም ጭምር ያሇው) 

የመሰረት ዴንጋይ ተጥል በመገንባት ሊይ ይገኛሌ። 

 

የመርጡሇማሪያም ታሪክ ተነገሮ የሚያሌቅ አይዯሇም፡፡ ሰዓቱ መሸ፡፡ ወዯ አሌጋዬ 

ተመሌስሁ፡፡ ወዯአሌጋ ክፍላ ሌገባ ስሌ ዓይኔ የአሌጋ ክፍሌ መግቢያ ሊይ የቆመች ሔዋን 

ሊይ አረፈ፡፡ ወዱያው የያዝሁት ክፍሌ የስሌክ መሰኪያ ሶኬት የሇውም እና ብሊ ሳትጨርስ 

ተስገብግቤ የእኔን ውሰጅው አሌሁ፡፡ እግዚኦ! እኛ ወንድች እኮ ሇወጣት ሴት 

የምንታዘዘውን ያኽሌ ሇፈጣሪ ብንታዘዝ የገነት ቁሌፍ በእጅችን ነበር፡፡ ውይ የእኔ ጌታ 

የስሌክ ቻርጀር አይዯሇም የጠየቅሁህ ከሚሇው አረፍተ ነገር ውስጥ የእኔጌታ የሚሇው 

ሏረግ ሌቤን ሙክክ ሲያዯርገው ተሰማኝ፡፡ 

 

የትም ቦታ ተጠቅሜበት የማሊውቀውን ቅንነት ስራ ሊይ አዋሌሁት። ስሌኳን ክፍላ ውስጥ 

"ቻርጅ" አዯረግሁት። ዝምዴናችን በዚህ ሳይቋጭ ማዕዴ ተጋራን። ትዕግስት እንዯምትባሌ 



የነገረችኝ እራት ከበሊን በኋሊ ነው።ትዕግስትን ስትወዲት ቲጅ ብሇኽ ሌትጠራ ትችሊሇህ። 

ቲጅ። 

"የእንጀራው መሇስሇስ የወጡ ማማር፣ 

አገርስ ሊሳይሽ መርጡሇማርያም።" የሚሇውን የዘፈን ግጥም እውነትነት የሚመሰክር ምግብ 

ተመገብን። እየተመገብን የእሷን አሊውቅም እንጅ እኔ ግን አሌባላ ነገር ተመኝቻሇሁ። እረ 

ወገን ምከሩን! 

"እርም ያጣ ሰውነት፣እርም ያሌፈጠረበት፣ 

የማይጨክን ገሊ ሃሞት የላሇበት፣ 

ነጋ ጠባ መውዯዴ የሚጨምርበት፡ 

ስንቱ ነው እንዯኔ ቀሌቡ የራቀበት? " የሚሇው የአስቴር አወቀ ዘፈን ሇእኔ የተዘፈነ 

መሰሇኝ። ግን ዯግሞ በእኔ መፍረዴ አይቻሌም። እሷስ ማን እመሪ አሊት? እሽ "እሱ 

የፈጣሪ ስራ ነው" ብንሌ እንኳን ማን እንዯዚያ ሌበሽ አሊት? አሇባበሷ እኮ እንኳን የእኔን 

የአንዴ ሽማግላ ወኔ ይቀሰቅሳሌ። የሆነው ሆነና የሁሇታችንን የምግብ ዋጋ ኪሴ ከፍልሌን 

ወዯ መኝታ ክፍሊችን አመራን። ( ማሇቴ እኔም በክፍላ እሷም በክፍሎ)። አሌጋው 

ቢከፋውም ተቀበሇኝ። በቅፅበት የገናናው ሙዚቀኛ ኤፍሬም ታምሩ ዘፈን ትዝ አሇኝ። 

"አሌጋውን አንጥፌ እንዳት ሌዯርበት፣ 

አንሶሊው ትራሱ ያንች ሃሳብ አሇበት። 

ጎኔን ከመኝታው ከኩታው ባገናኝ 

ገሊዬ ቢዯርብ ውስጤ መች አስተኛኝ።" 

በእኔ እና ሌቤ መካከሌ አመፅ ተቀሰቀሰ። እኔ እተኛሇሁ፥እሱ አይሆንም። እዚህ ቦታ ሊይ 

የቀዯመ ትዝታ አሇብኝ፡፡ የጋሽ ሙሃመዴ አህመዴን የትዝታ ዘፈን መስማት ግዴ 

ሆነብኝ። ጋሽ ሙሃመዴ ቀጠሇ። 

"ትሊንትናን ጥሶ ዛሬን ተንተርሶ፣ 

ነገንም ተውሶ አምናንም አዴሶ 

ይመጣሌ ትዝታሽ ጓዙን አግበስብሶ።"  

ቁጭ አሌሁ። ቁጭ ስሌ እራሴን ታዘብሁት። ቀዯምት አባቶቻችን በእኔ እዴሜ ክሌሌ 

ውስጥ ሆነው ምን ምን ሰርተው እንዲሇፉ ሳስበው ኃፍረት ወረረኝ።ይታያችሁ! ዯጃዝማች 

በሊይ ዘሇቀ የጣሉያንን ጠሊት መግቢያ መውጫ ሲያሳጣው የነበረው ሠሊሳ ዓመት 

ሳይዯፍን ነበር። ባሇቅኔው ቀንጌታ ዮፍታሄ ንጉሴ የቀኝጌትነት ማዕረግ ያገኘው እና ሇሌጅ 



እያሱ ሚካኤሌ ንግስና የዯስታ መግሇጫ ሇማዴረስ አካባቢውን ወክል ወዯወል ሲሊክ ከ20 

ዓመት በታች ነበር። ሞገዯኛው ዯራሲ አቤ ጉበኛ አብዛኞቹን ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ 

ዴርሰቶቹን የፃፋቸው በእኔ ዕዴሜ ክሌሌ ውስጥ ሆኖ ነው።እረ እኛስ ምን ጉድች ነን!? 

ዯጃዝማች በሊይ ዘሇቀን ሳነሳ በጣሉያን ዲግም ወረራ ወቅት በጀግንነት የተፋሇሙ የእነብሴ 

ሳር ምዴር አርበኞች ትዝ አለኝ። መርጡሇማርያም(እነብሴ ሳር ምዴር) የጣሉያንን ወረራ 

የመከቱ የሀገር ባሇውሇታዎች ምዴር ጭምር ናት። ዲምጤ ብርሃኑ፣ ባምሊኩ አየሇ፣ እጅጉ 

እውነቱ፣ታዬ አዘነ በዋናነት የሚታወቁት አርበኞች ናቸው። ሚያዚያ 13 ቀን 1933 ዓ/ም 

ጃንሆይ ኃይሇስሊሴ ከስዳት በሱዲን በኩሌ አዴርገው ጎጃም፣ ዯብረ ማርቆስ ሲገቡ 

የዯጃዝማች በሊይ ዘሇቀ ወታዯሮች በሰሌፍ ተቀብሇዋሌ። የዯብረ ማርቆስ ህዝብ የበሊይን 

ወታዯሮች ሇማዬት በነቂስ ወጥቶ አሁን ንጉስ ተክሇኃይማኖት አዯባባይ ወዯሚባሇው ቦታ 

ነጎዯ። የጦር መሪዎች ከፊት ሆነው በሰሌፍ በሊይን አጅበው ንጉሱ ወዯተቀመጡበት ቦታ 

ገሰገሱ። 

በዚህ ጊዜ የእነብሴን ጦር እየመሩ ንጉሱን የተቀበለት ዯጃዝማች እጅጉ እውነቱ እና 

ዯጃዝማች ታዬ አዘነ ነበሩ። 

"ይወሇዴ እነብሴ ሌጅ ይዯግ ይዝማ 

የወሃ መትረየስ አባሮ የሚቀማ " የተባሇሇት ዯጃዝማች እጅጉ እውነቱ ነው። ላሊ ጀግና 

ሊስተዋውቅህ። ባምሊኩ አየሇ። ባምሊኩ አየሇ ትውሌደ እና እዴገቱ እነብሴ ሳር ምዴር በ 

011 ቀበላ ይዝማ ነው። የጣሉያን ጦር አሁን ግንዴ ወይን ከተማ የሚባሇውን አሌፎ ወዯ 

ሾተሌ ማጠቢያ አካባቢ ሲዯርስ ከፍተኛ ጉዲት ካዯረሱበት የእነብሴ ጀግኖች ውስጥ 

ባምሊኩ አየሇ እና ዲምጤ ብርሃኑ ይገኙበታሌ። ባምሊኩ አየሇ በአንዴ ዓይኑ አሌሞ 

የተኮሳት ጥይት መሬት አታርፍም ይባሊሌ። ሇዚህም እንዱህ ተብል ተገጥሞሇታሌ። 

"ባምሊኩ አባ ግዮን የውረሃው መናኝ 

በአንዴ ዓይኑ ፀዲቂ በአንዴ ዓይኑ ተኮናኝ።" ዲምጤ ብርሃኑ የባምሊኩ አየሇ የአንዴ ወቅት 

ወዲጅ ነበር። አብረው ጠሊትን ቆሌተዋሌ።  

 

ይኼንን እና ላልች ታሪኮችን እያሰብሁ እንቅሌፍ በእኔ ሊይ ሲያምፅ ስሌኬን ከፍቸ 

ፌስቡኬን ቃኘሁ።አንዴ ጓዯኛዬ ጋር መፃፃፍ ጀመርሁ። ጓዯኛዬ "የመሰረተ ሌማት 

ተዯራሽነት በእነብሴ ሳር ምዴር ወረዲ" በሚሌ ርዕስ የመመረቂያ ምርምሩን እየሰራ 

እንዯሆነ እና ሇመነሻ የሚሆን መረጃ እንዴሰጠው ጠየቀኝ። የከተማይቱን ጥንታዊነት 



አሁን ካሊት ዕዴገት ሲነፃፀር የሰማይ እና የምዴር ያኽሌ ነው።ጉስቁሊዋን አፍ አውጥታ 

ሌትናገር ይቃጣታሌ። ብዙ መሰረተ ሌማቶችን ያገኘው ዘግይታ ነው። አሁንም የተሟሊ 

መሰረተ ሌማት የሊትም። 

ከተማዋ ሇመጀመሪያ ጊዜ መሪ ማዘጋጃ ቤት ያቋቋመችው ጃንሆይ ከስዳት ከተመሇሱ 

በኋሊ በ1939 ዓ/ም ቢሆንም እስካሁን ዴረስ ከተማይቱ የአስፓሌት እና ኮብሌ ስቶን 

የውስጥ ሇውስጥ መንገዴ እንዯሚናፍቃት ሳስብ አሇመገረም አሌቻሌሁም። የአስኳሊ 

ትምህርት (ዘመናዊ ትምህርት) በከተማው ሇመጀመሪያ ጊዜ የተጀመረው በ1942 ዓም 

በሦስት መምህራን ነው። እኔ የተማርሁበት የአብርሃ ወ አፅብሃ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት 

ቤት የተመሰረተው በዘመነ ዯርግ በ1977 ዓም ቢሆንም እስካሁን ዴረስ በከተማይቱ 

አንዴም የህዝብ ቤተ መፅሏፍት የሇም። 

አሁንም ዲማ ካሴ እና አረግ እሬሳ ን የጤና ዋስትና አዴርጎ የሚኖረው ብዙ ነው። የገጠሩ 

ማህበረሰብ የተሻሇ ህክምና የሇውም። እርግጥ ነው ከተማይቱ 1963 ዓ/ም ጅምሮ አነስተኛ 

ክሉኒክ ከተማው ሊይ ተሰራሇት። የመጀመሪያ ዯረጃ ሆስፒታሌ ያገኘ ግን ከጥቅምት 7 ቀን 

2008 ዓ/ም በኋሊ ነው። ሸገሮች ብዙ አታካብደ! እናንተም እኮ በ1889 ዓም ነው ዘመናዊ 

ሆስፒታሌ ያገኛችሁት። በእርግጥ ከአንዴ ዓመት በፊት በ1888 ዓ/ም ከሞስኮብ የመጡ 

የህክምና ባሇሙያዎች ሸገር ሊይ ሸራ ዘርግተው ህክምና ይሰጡ ነበር አለ። 

በ1900 ዓ/ም ሃገራችን( ሸገር) የገባች መኪና መርጡሇማርያም ሇመግባት 77 ዓመት 

ፈጅቶባታሌ። እናም መርጡሇማርያም ሇመጀመሪያ ጊዜ የትራንስፖርት መኪና ያገኘችው 

በ1977 ዓም ሲሆን ጉዞውም ከመርጦሇማርያም ግንዴ ወይን ነበር። በኢትዮጵያ ታሪክ 

የመጀመሪያው ህጋዊ መኪና መንጃ ፍቃዴ ባሇቤት ነጋዴረስ ተሰማ እሸቴ ሲሆን 

በመርጡሇማርያም ከተማ ታሪክ ማን ቀዴሞ የመኪና መሪ እንዯያዘ አሊጣራንም። የአዱስ 

አበባዋን መኪና ግን አጤ ምኒሌክ የመንጃ ፍቃዴ አውጥተው ይነዶት ነበር።አጤው እኮ 

የዋዛ አይዯለም። እነብሴ ውስጥ አሁንም የመኪና መንገዴ ቀርቶ የተስተካከሇ የእግረኛ 

መንገዴ የላሇባቸው ብዙ ቀበላዎች አለ። 

በዚህ መሏሌ የእነብሴ ሳር ምዴር ህዝብ መሌስ ያሊገኘው የአንዴ ሰሞን "ዩኒቨርሲቲ 

ይከፈትሌን" ጥያቄ ትዝ አሇኝ። በከተማው መግቢያ ሊይ ያሇው "የመርጡሇ ማርያም 

ግብርና ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ኮላጅ በዯንብ ቁጥር 45/1999" ተብል 

ከተቋቋመ ጀምሮ ብዛት ያሊቸው የሰው ሃብት ማፍራቱ ቢታመንም ይኼ ተቋም ዩኒቨርሲቲ 



ቢሆን የአካባቢው ማህበረሰብ የበሇጠ ይጠቀም ነበር። በአንዴ ወቅት "የዩኒቨርስቲ 

ይሁንሌን" ቢቀቀብም ጥያቄው መሌስ ሳያገኝ ቀርቷሌ። 

ይኽች ጥንታዊ ከተማ "ሇምን የዕዴሜዋን ያኽሌ አሊዯገችም?" የሚሇውን ጥያቄ የጓዯኛዬ 

ምርምር የሚመሌሰው ሆኖ የእኔን ግምቴን ሉዯግፍሌኝ የሚችሌ የበእውቀቱ ስዩም ግጥም 

ነውና እንካችሁ ብያሇሁ። 

እሌፍ ከሲታዎች ከስተው የሞገጉ፣ 

ስጋችን የት ሄዯ ብሇው ቢፈሌጉ 

በየሸንተረሩ በየጥጋጥጉ 

አስሰው አስሰው በምዴር በሰማይ 

አገኙት ቦርጭ ሆኖ አንዴ ሰው ገሊ ሊይ። 

ራሱን በቀን የማይተካ ላሉት የሇምና ነጋ። እኔም ወዯ ከተማዋ የመጣሁበትን ሥራ 

ሇመፈፀም ወጣሁ። ከሰዓታት በኋሊ ጉዲዬን ጨርሼ ከአንዴ ቢሮ ስወጣ ትዕግስት ዯወሇች። 

ወዯ ትዕግስት እየኼዴሁ ነው። 

 

መውጫ:-እኔ የጠቀስኋት የመርጡሇማርያም ታሪክ ከአባይ ወንዝ በትንሽዬ ማንካ 

( ሇዚያውም ማንካው ሳይሞሊ) እንዯመዝገን ነው። የመርጡሇማርያምን ታሪክ ማወቅ 

የሚፈሌግ ቢኖር የሚከተለትን ማጣቀሻዎች ያነብ ዘንዴ እመክራሇሁ። የዮዱት ጉዱትን 

ታሪክ በተመሇከተ ወጥ አረዲዴ የሇም። 

 

1. ምትኩ ዯምላ “መርጡሇማርያም እና ታሪኳ"  

2. ርዕሰ ርዑሳን ቆሞስ አባ ኃይሇ እየሱስ ገብረ ማርያም" የጥንታዊትና ታሪካዊት 

መርጡሇማርያም ታሪክ በአጭሩ" 

3. Charles T. Beke, “Description of the ruins of the church of Mertula Mariam, in 

Abbyssinia" (1846) 

4. Abebaw Ayalew, " A history of painting in east Gojjam in the eighteenth and 

nineteenth Centuries: A study of the second Gondarian Style if painting (2002) 

 

 

 



 

 

 


