
የመታሰቢያ ሏውሌት የተነፈገው አርበኛና ዯራሲ ተመስገን ገብሬ 

   ፀሏፊ- ጌታ በሇጠ ዯበበ ( ዯብረ ማርቆስ ፣ ጎጃም)  

 

 

ሸጋ መን ሸጋ ሰው ይፈጠርበታሌ። በሸጋ መን የተፈጠሩ ሸጋ ሰዎች ሇሏገራቸው ዴንቅ 

ታሪክ ጥሇው ያሌፋለ። ከነዙህ ሰዎች አንደ አርበኛና ዯራሲ ተመስገን ገብሬ ነው። 

ተመስገን ገብሬ ዯብረ ማርቆስ ከተማ ውስጥ ከቅደስ ማርቆስ ቤተክርስቲያን አጠገብ 

ግንቦት 15 ቀን 1901ዓ/ም ተወሇዯ። ተመስገን ዯብረ ማርቆስን "የፀሏይ ራስ" ብል 

ይጠራታሌ። ተመስገን ዯብረ ማርቆስን ሇምን የፀሏይ ራስ እንዯሚሊት ሲናገር "ዯብረ 

ማርቆስ በከፍተኛ ኮረብታ ሊይ በመመስረቷ ወርቅ መሰሌ የጠዋት ጮራ የአዱሱን ቀን 

መጥባት(መንጋት) ሇማብሰር አስቀዴሞ ይታይባታሌ"ይሊሌ ሕይወቴ በተባሇው ግሇ ታሪኩ። 

ነገሩ እውነትነት አሇው። 

 

እንዯ አብዚኛዎቹ የሏገራችን ቀዯምት ከተሞች ዯብረ ማርቆስ ተራራ ሊይ ነው 

የተመሰረተችው።የጠዋት ፀሏይ ቀዴማ ነው የምትቋዯሰው። የጥንቷ መንቆረር፣ የተመስገን 

የፀሏይ ራስ፣ የአሁኗ ዯብረ ማርቆስ እና የእኔዋ ዳንማርክ ባሇብዘ ታሪክና ዴንቅ ከተማ 

ናት።አርበኞች፣ የሥነ ፅሐፍ ሰዎች፣ የጦር ጠበብቶች፣ የሏይማኖት ሉቃውንት ተወሌዯው 

ሇቁም ነገር በቅተውባታሌ። ወዯ ጉዲያችን እንመሇስ።ተመስገን የተወሇዯው በዜግባ፣ ጥዴ 

እና ወይራ ዚፎች በተከበበች የሳር ጎጆ ውስጥ ነው። አራት ዓመት ከአራት ወርና 

በአራተኛው ቀን ከቤታቸው አጠገብ ከሚገኘው ቤተክርስቲያን ከነ የንታ (መርጌታ) ሊይ 

በመኼዴ የፊዯሌ ገበታ ጋር ተገናኘ። በዙህ ዓመት፣ ወርና ቀን ጠብቆ ትምህርት የገባ 

ተማሪ ቀሇም ይሌቀዋሌ ተብል ይታመናሌ። 

 

ተመስገን የኖረበትን መን ከቀዯመው መን ጋር ሲያወዲዴር "እኔ ባሇሁሇት መን እና 

አባቴን በህፃንነቴ ባወቅሁበት መን መሃከሌ ያሇው የመን መሇዋወጥ በኖኀ መንና 

በእኛ መን መሃከሌ የሆነውን የመን ርቀት ያሳያሌ" ይሊሌ። ሁኔታውን እንዱህ ሲሌ 



ይገሌፀዋሌ። "በዙያ መን አባቶቻችን የአፍሪካ መሊዕክት ነበሩ፥ ሇእስረኛ እንኳን 

የቅደሳን ዓይነት ይለኝታ (ሞራሌ) ነበራቸው" ይሊሌ። ባሻዬ! ተመስገን ዚሬን ቢያዬው 

ምን ሉሌ ይችሊሌ? ዚሬን በምንስ ቋንቋ ይገሌፀው ነበር? 

 

ተመስገን ገና አስር ዓመት ሳይዯፍን ዯብረ ማርቆስ ከሚገኘው የአባቱ ቤት ጠፍቶ የጁቤ፣ 

ሞጣ እና ቢቡኝ እየተዋወረ የቤተ ክህነት ትምህርት እስከ ቅኔ ዴረስ ተምሯሌ። ቢቡኝ 

ውስጥ ረዲት የቅኔ መምህር ሆኖ አስተምሯሌ። በትምህርቱ እና ቅኔ አዋቂነቱ የአንቱታን 

ካባ የዯፋ ዴንቅ ሌጅ ነበር። ቅኔዋን ፉት ካሇ በኋሊ ወዯ ዯብረ ማርቆስ ተመሌሶ በራስ 

ኃይለ ተክሇሃይማኖት ዘፋን ዘሪያ ዯንበኛ ፀሏፊ (አቤቱታ ፀሏፊ)በመሆን 

አገሌግሎሌ።በወቅቱ የነበረውን የእጅ መንሻ (ጉቦ) አጥብቆ ይቃወም ስሇነበረ ከመኳንንቱ 

ጋር ባሇመስማማቱ ወዯ አዱስ አበባ ተሰዯዯ። 

 

ተመስገን አዱስ አበባ ውስጥ በትርፍ ጊዛው እየሰራ በስዌዴን ሚሲዮን ትምህርት ቤት 

ገብቶ መናዊ ትምህርት ተማረ። ቶል ቀሇም ሇቀው። በኋሊ ጣሉያን ሏገራችንን 

ከመውረሯ በፊት ተመስገን በሕዜብ በአዯባባይ የጣሉያንን የወረራ ዜግጅት እና ዕቅዴ 

ሇኢትዮጵያውያን ተናግሯሌ።ሕዜቡ ዜግጅት እንዱያዯርግ፣ ተጋጅቶ እንዱጠብቅ አጥብቆ 

ወትውቷሌ። ያ በእንዱያ እንዲሇ ጣሉያን አዱስ አበባ ገባች። የተመስገን የአርበኝነት 

ትግሌ ከዙህ ይጀምራሌ። ተመስገን ግራዙንን በቦንብ መግዯሌ አሰበ። 

በአብርሃም ዯቦጭ እና በሞገስ አስገድም አማካይነት ተወርውራ ግራዙያኒን ያቆሰሇችው 

ካቆሰሇችው ቦንብ ጀርባ ተመስገን ገብሬ አሇ ተብል ይታሰባሌ። እርግጥ ሇዙያ ታሌቅ 

የአርበኝነት ጀብደ የአንኮበር አማራ የሆነው ስምዖን አዯፍርስ፣ የመርሏ ቤቴው ጀግና 

በጅሮንዴ ሇጥይበለ ገብሬ፣ ሌበ ሙለው ጎንዯሬ ስብሏት ጥሩነህ እና የላልችም ተጋዴል 

የሚነጋ አይዯሇም። 

 

ጣሉያኖች ተመስገንን ማሳዯዴ ጀመሩ።ቆይቶም በጣሉያኖች እጅ ገባ። ጣሉያኖች ሰዎችን 

ሰብስበው በጨፈጨፉ ዕሇት በተአምር ከሞት ተረፈ።ወዱያውም ወዯሱዲን ተሰዯዯ።በአይኑ 

ያዬውን የየካቲት 12 የኢትዮጵያውያንን ጭፍጨፋ "የካቲት 12" በሚሌ አሰናዴቶ ሇታሪክ 

አስቀምጦሌናሌ። ሱዲን በስዯት እንዲሇ ዋና የትግለ አቀጣጣይ ሆነ። በሏገረ ሱዲን 

ጋዲሪፍ ውስጥ ከሱዲን መንግስት ፍቅዴ በመጠየቅ በስዳት ሊይ ያለ ህፃናትን ያስተምር 



ነበር። "አገራችን ነፃ መሆኗ አይቀርምና ሃገር የሚረከብ ትውሌዴ በትምህርት መቅረፅ 

አሇብን" ብል ያስብ ነበር። ጃንሆይ ጄኔቭ ሊይ በነበረው የሉግ ኦፍ ኔሽን ስብሰባ 

ስሇሏገራቸው መወረር ንግግር ሲያዯርጉ የንግግሩን ሃሳብ የፃፈው ተመስገን ገብሬ ነበር። 

ከዙህ ባሻገር ከእንግሉዜ መንግስት ጋር በመሊሊክ እንግሉዜ ከኢትዮጵያ ጎን እንዴትሰሇፍ 

የዱፕልማሲ ስራ ሰርቷሌ። 

 

አርበኛው ተመስገን ገብሬ ከነፃነት ማግስት ሏገሩ ገብቶ “የኤርትራ ዴምፅ” የተሰኘችው 

ጋዛጣ ዋና አጋጅ በመሆን አገሌግሎሌ። ምን ይኼ ብቻ! በ1941 ዓ/ም በኢትዮጵያ የሥነ-

ፅሁፍ ታሪክ የመጀመሪ የመጀመሪያ የሆነችውን አጭር ሌቦሇዴ “የጉሇላው ሰካራም” በሚሌ 

ርዕስ ሇንባብ አብቅቷሌ። በኋሊ ሱዲን ውስጥ የስዳት እና የትግሌ ጓዯኛው የነበረውን የአቶ 

ገብረ ሚካኤሌ ሌጅ የሆነችውን ወይሮ ተክአ ገብረ ሚካኤሌ ማግባት አሰበና የትዲር 

ጥያቄ አቀረበ። አቶ ገብረሚካኤሌ አሻፈረኝ አለ። ተመስገን ወይሮ ተክእን ጠሌፎ 

ወሰዲት። በአቶ ገብረሚካኤሌ ከሳሽነት ጉዲዩ ፍርዴ ቤት ቢዯርስም ወይሮዋ"ባላን 

እወዲሇሁና ክሱ ውዴቅ ይሁን " ስትሌ አቤት አሇች። ተጋቡ። ትዲራቸው በሦስት ሌጆች 

ታጀበ። 

 

በመጨረሻም ይኼ የቅኔ ጠበብት፣ አርበኛ፣ መምህር፣ ዯራሲ እና ጋዛጠኛ ተመርዝ በ1941 

ዓ/ም በተወሇዯ በ 40 ዓመቱ ይኼን የዴካም ዓሇም ተሰናበተ። ታዱያ ሇዙህ እውቅ ባሇቅኔ፣ 

ዯራሲ እና የነፃነት ታጋይ አርበኛ እንዳት አንዴ የመታሰቢያ ሏውሌት ማቆም ከበዯን? 

ቢቻሌ አዱስ አበባ ከተማ ሊይ ካሌሆነ በትውሌዴ ቦታው ዯብረ ማርቆስ ከተማ ውስጥ 

ሥሙን እና ዜናውን የሚያስታውስ አንዴ ሏውሌት ቢተከሌሇት ስንሌ እንጠይቃሇን።  

 

 


