
           ዯብረ ማርቆስ ጀግኖችን የማትረሳ ከተማ 

             ጌታ በሇጠ ዯበበ ( ዯብር ማርቆስ) 

 

 

 

በከተማ ያለ መሰረተ ልማቶች ታሪክ ሰርተው ባሇፉ የሀገር ባሇውሇታዎች ሥም ሲሰዬሙ 

ታሪክ የነገ ትውልድ ታሪኩን ያውቅ ዘንድ ያግዛል፡፡ የእኔዋ ዯብረ ማርቆስ ሇሐገር ውሇታ 

የዋለ ድንቅ ጀግኖችን መዘከር ተችልበታሇች፡፡ከተማዋ ውስጥ ብዙ የሐገር ባሇውሇታች 

በሥማቻው ሐውልት ቆሟል፣ ትምህርት ቤት እና ከተማ ተሰይሟል፡፡ 

ባሻዬ! ተከተሇኝ ትቂቶችን ሊስተዋውቅህ፡፡ 

የመጀመሪያው በሥማቸው ሐውልት የቆመሊቸው ታሊቁ የሥነ ፅሑፍ አድባር ሐዱስ 

አሇማዬሁ ናቸው፡፡ሐዱስ አሇማዬሁ በፍቅር እስከ መቃብር ልብ ወሇድ ብቻ ሳይሆን 

የሚታወቁት ራሳቸውም ሇፍቅር እስከ መቃብር የታመኑ ብርቱ ዯራሲ ናቸው፡፡ ሚስታቸው 

ወይዘሮ ክበበ ፀሐይ ገና በወጣትነት ዕዯሜ ከሞቱባቸው በኋሊ “ፍቅር ከአንች ወዱያ” 

በማሇት ከአርባ ዓመታት በሊይ በብቸኝነት ኖረዋል፡፡እኒህ የብዏር አርበኛ ከድርሰቱ 

በተጨማሪ በጣሉያን ወረራ ወቅት የጎጃም አርበኞችን በመያዝ ሇእናት ሐገራቸው  ከጠሊት 

ጋር በብርቱ ተዋግተዋል፡፡በአምባሳዯርነትም ሰርተዋል፡፡ታዱያ እኒህ ሁሇገብ ጀግና በዯብረ 



ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የገንዘብ ድጋፍ በከተማው መሐል የክብር ሐውልታቸው “ጅንን” ብሎ 

ማዬት ሇአይን ይማርካሇ፡፡ 

የጎጃሙ ገዥ ንግሥ ተክሇሃይማኖት (አዲል ተሰማ በልጅነት ሥማቸው) ከሀገረ ገዥነታቸው 

በተጨማሪ በአድዋ ጦርነት ወቅት የሰሩት ጀብደ በታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል፡፡ዛሬ በነፃነት 

(በሀገር ውስጥ ያለ ታናናሾች በሕዝባችን ሊይ የሚያዯርሱት በዯል ሳይዘነጋ) እንኖር 

ዘንድ፣ ኢተዮጵያ የምትባል ሐገር ሥሟ ከአሇም መዝገብ ሊይ በሰፊው ይሰፍር ዘንድ 

የጎጃሙ ገዥ ንጉሥ ተክሇሃይማኖት የዋለት ውሇታ የሚዘነጋ አይሆንም፡፡ የጀግኖችን 

ታሪክ በወጉ መመዝገብ የምታውቀው ዯብረ ማርቆስ በከተማው ቀዯምት የሆነውን 

ትምህርት ቤት “ንጉሥ ተክሇሃይማት ትምህርት ቤት” በማሇት ሰይማሇች፡፡ ትምህርት ቤቱ 

የመጀመሪያ ዯረጃ እና የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ነው፡፡ 

ምን ይኼ ብቻ ጃል! የከተማይቱ ዯምቀት የሆነው የንጉሥ ተክሇሃይማኖት አዯባባይ 

የተሰዬመው በታሊቁ የጎጃም ገዥ ንጉሥ ተክሇ ሃይማኖት ሥም ነው፡፡ በወጋችን ሊይ 

ይኼንን አዯባባይ ያሰሩት በ1950ዎቹ የጎጃም ገዥ የነበሩት ዯጃዝማች ፀሐዩ እንቁሥሊሴ 

ናቸው፡፡አንድ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ዯብረ ማርቆስ ሊይ በንጉሥ 

ተክሇሃይማኖት ሥም ተሰይሞ “የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነጉሥ ተክሇሃይማኖት ቅርንጫፍ” 

በሚል  አገልግሎት አየሰጠ ይገኛል፡፡ 

የኢትዮጵያን የመጀመሪያውን የሕዝብ መዝሙር የዯረሱት፣ እጅግ የበዙ የቲአትር 

ሥራዎችን ሇሐገራችን ያበረከቱ፣ ገና በልጅ ዕድሜያቸው “የቀኝጌታነት” ማዕረግ ያገኙት፣ 

በጣሉያን ወረራ ወቅት ብርቱ የአርበኝነት ሥራ የሰሩት የቅኔው ጌታ ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ 

ንጉስ ሇሀገራችን ዘመናዊ ኪነ ጥበብ ዕድገት ፈር ቀዲጅ መሆናቸው በታሪክ ተመዝገቧል፡፡ 

ታዱያ እኒህ ጀግና ዯብረ ማርቆስ መሐል ከተማ ሊይ በሥማቸው አንድ የኢትዮጵያ ንግድ 

ባንክ ቅርንጫፍ ተሰይሞሊቸዋል፡፡የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀኝጌታ ዮፍታሔ ንጉሴ 

ቅርንጫፍ  ይሊል፡፡ እውነት ሇመናገር ከዚህ የንግድ ባንክ የገዛ ንብረቴ የሆነውን ብር 

ሳወጣ ክበር ይሰማኛል፡፡ 

በመጨረሻም ዯብረ ማርቆስ የአሁኑን ሥሟን ከመያዟ በፊት መንቆረር በሚል ሥያሜ 

የመሰረቷት የጎጃሙ ገዥ ዯጃዝማች ተድሊ ጓለ መሆናቸው ተዯጋግሞ ተነግሯል፡፡ ታዱያ 



ባሇፈው ጊዜ ዯብረ ማርቆስ ከተማ “ሪጅኦፖሉታን” የተሰኘውን የከተማ  ማዕረግ ስታገኝ 

እና በክፍሇ ከተሞች ስትዋቀር የአንደ ክፍሇ ከተማ የተሰየው በዯብረ ማርቆስ (በያኔው 

መንቆረር) መስራች ዯጃዝማች ተድሊ ጓለ ሥም ነው፡፡ አሁን እኔ የምኖረውም በዯብረ 

ማርቆስ ከተማ አስተዲዯር በዯጃዝማች ተድሊ ጓለ ክፍሇ ከተማ ነው፡፡ 

ዯብረ ማርቆስ ከተማ አሁን ልትዘክራቸው የሚገቡ ብዙ የሐገር ባሇውሇታች አለ፡፡ 

በተዯጋጋሚ ሥማቸውን እና ሥራቸውን ፅፈናል፡፡ ወዯፊትም እንፅፋሇን፡፡ ዯራሲ፣ አርበኛ 

እና መምህር ተመስገን ገብሬ የመጀመሪያው ነው፡፡ ተመስገን ገብሬ ዯብረ ማርቆስ ከተማ 

ከቅደስ ማርቆስ ቤተክርስቲያን አጠገብ ነው ተወልዶ ያዯገው፡፡ ዯብረ ማርቆስንም 

“የፀሐይ ራስ” ይሊታል፡፡ 

 


