መጋቢት 26 ቀን 2005 ዓ.ም.
የቆራሄ ጀግና አፈወርቅ ወሌዯ ሰማያት የፋሺስት ኢጣሉያን ጦር የመከተ
ከዓሇማየሁ አበበ ሽንቁጥ
( የቀዴሞ አምባሳዯር)

ቤኒቶ ሙሶሉኒ ሏሙስ ማታ በ12 ሰዓት ሊይ መስከረም 22 ቀን 1928
ዓ.ም. ከጽሕፈት ቤቱ ሰገነት ብቅ ብል በመቆም ንግግሩን ሇመስማት ይጠባበቅ
ሇነበረው ሇመሊው የጣሉያን ሕዝብ
“ኢትዮጵያን ሇ40 ዓመታት ታገስናት
እንግዳህስ በቃ” ብል ረጅም የዴንፋት ንግግር ሲያዯርግ የሕዝቡ ዯስታ እጅግ
በጋሇ መሌኩ ይስተጋባ ነበር::ይህም በተንቀሳቃሽ የፊሌም ምስሌ በዓሇም ዙሪያ
ታይቱዋሌ፡፡ ሇአገራቸው ተቆርቁዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን በቁጭጥትና በንዳት
ይመሇከቱታሌ፡፡
የሙሶልኒ ንግግር ከመሰማቱ ሰባት ሰዓት ቀዯም ብል መስከረም 21 ቀን
1928 ዓ.ም. እኩሇ ቀን ሲሆን ፋሺስቱ ጄ.ዯ. ቦኖ ከመረብ ወንዝ 50 ኪል
ሜትር ራቅ ብል ሇወረራ ሲዘጋጅ ነበር:: ከንጋቱ 11 ሰዓት ሲሆን: 268000
የጦር ወታዯር:7000 መኮንኖች:150 ታንኮች:150 አዲኝና ቦምብ ጣይ
አውሮፕሊኖች:700 ሌዩ ሌዩ መዴፎች:6000 ከባዴና ቀሊሌ መትረየሶች:6000
የጭነት ከብቶች:2300 ተሽከርካሪዎች ይዞ በመንቀሳቀስ ከጧቱ 3 ሰዓት ተኩሌ
ሲሆን መረብን ተሻግሮ ወዯ ኢትዮጵያ ዘሇቀ:: መረብን ሲሻገር የኢትዮጵያ
ጦር በሚወስዯው የመከሊከሌና የማጥቃት እርምጃ ችግር ይፈጥርብኛሌ ብል
የነበረው የጠሊት ጦር ስጋቱ እውን ሳይሆን ያሇአንዲች ተቃውሞ ሰተት በል
ወዯ ኢትዮጵያ ግዛት ገባ::
ጣሉያኖች በወረሩበት ዋዜማ መስከረም 21 ቀን ቀዲማዊ ሀይሇ ሥሊሴ
የእንጦጦ ማርያምን አንግሰው በማግስቱ መስከረም 22 ቀን 1928 ዓ.ም. የክተት
አዋጅ ተነቦ ነጋሪት ተጎስሞ ነበር::
ጣሉያኖች በኢትዮጵያ ሊይ የዘመቱበት ሰበብ በብዙ መሊምቶች
ሉታጀብ ቢችሌም ዋናውና ትሌቁ ምክንያት ግን በዘመናዊ የዓሇም ታሪክ ጥቁር
ሕዝብ አንዴን የአውሮፓ ሀይሌ አዋርድ ያባረረውን ታሪክ ሇማዯስ የተጠነሰሰ
እንዯነበር መገመትና ማመን አያዲግትም::
ጣሉያኖች ሇጦርነት 40 ዓመት ሲዘጋጁ ኢትዮጵያ ሇጦርነት ዝግጅት
ያዯረገችው 3 ዓመት ከጦርነቱ መፈንዲት በፊት እንዯነበር የታሪክ
ተመራማሪዎች ይመሰክራለ :: ራስ ሙለጌታ በወቅቱ የኢትዮጵያ የጦር
ሚኒስትር የነበሩት በታህሣስ ወር 1927(ዱሴምበር ወር 1934) ኢትዮጵያ
የነበራት አንዴ ሚሉዮን በአብዛኛው ዘመን ያሇፈባቸው ጠብመንጃዎችና ወዯ
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150 ሚሉዮን የሚጠጋ ጥይቶች እንዯነበር መግሇጣቸው ይታወቃሌ:: የጦርነቱ
ጊዜ እየተቃረበ በሄዯበት ወቅት የኢትዮጵያ መንግሥት ዘመናዊ መሣሪያዎችን
ሇመገዛዛት በነፍስ ወከፍ አንዲንዴ ብር ሕዝቡ እንዱያዋጣ የመንግስት ሠራተኛ
ከዯመወዙ ሃያ በመቶ እንዱያዋጡ በማዴረግ የተገኘውን ያህሌ ተሰብስቦ
እንዱሁም የአገሪቱ ሀብት ከቻሇው ሁለ ተጠራቅሞ ግዢው ሲፈፀም
ጣሉያኖችን
አስግቷቸው
ነበር::
አንዲንዴ
ዘመናዊ
መሣሪያዎችም
ከቼኮስልቫኪያ ከቤጀምና ከጀርመን በጂቡቲ በኩሌ አዱስ አበባ ሲዯርሱ ንጉሠ
ነገሥቱ እራሳቸው ባቡር ጣቢያ በመሄዴ የመጣውን በጉጉት ይመሇከቱ ነበር::
አንዲንዴ ክፍያቸው ተፈፅሞ የነበረ መሣሪያዎች ወዯ ኢትዮጵያ ሉገቡ በጭነት
ሊይ እያለ “ሉግ ኦፍ ኔሽንስ”
የዘመኑ የዓሇም መንግሥታት ማህብር
በኢትዮጵያና በጣሉያን ሊይ የጦር መሣሪያን ግዢን ስሊገዯ ሇኢትዮጵያ
የሚገቡት መሣሪያዎች ሁለ ጂቡቲ ሲዯርሱ ወዯ ኢትዮጵያ እንዲይገቡ
የፈረንሳይ መንግስት አግድት ነበር:: ጣሉያን ግን ቀዯም ሲሌ ካስገባችውና
በምታመርታቸው መሣሪያዎች ጦሯን በማስታጠቋ እገዲው አሌጎዲትም ነበር::
በዘመናዊ የጦር ስሌት ይከሊከሊለ ተብል ተስፋ የተጣሇባቸው በሆሇታ
ገነት ጦር ትምህርት ቤት ገብተው የሰሇጠኑ ጥቂት ሠሌጣኞች ነበሩ:: ግርማዊ
ቀዲማዊ ሀይሇ ሥሊሴ በተገኙበት መጋቢት 7 ቀን 1927 ዓ ም በዘመናዊ
መሣሪያ ታጥቀው በጃንሜዲ ሰሌፍ ያሳዩት 3000 የሚሆኑ መኮንኖችና
ወታዯሮች ነበሩ:: ስሇሆነም ሇ 40 ዓመታት በጦር ሀይሌ ተዘጋጅቶ ሇመጣ
ሠራዊት የሚከሊከሌ ሃይሌ አሇመዘጋጀቱ አሌ አይባሌም፡፡
መስከረም 23 ቀን 1928 ዓም ( እ.አ.እ. ኦክቶበር 3 ቀን 1935 ዓ. ም.
መሆኑ ነው ) ጣሉያኖች የሰሜን ኢትዮጵያን ወሰን ጥሰው ሲገቡ ኢትዮጵያ
ሇጦርነት ዝግጁ እንዲሌነበረች አመሌካቹ አንዴም የመከሊከያ ሀይሌ በአካባቢው
ዘርግታ የመከሊከሌ ተግባር አሇመፈፀሟ ነው :: ጣሉያን በኤርትራም ሆነ
በጣሉያን ሱማላሊነዴ በኩሌ የምታዯርገው መሰናድ እየታወቀ በመረብ በኩሌ
ከኢትዮጵያ በኩሌ አንዲችም ማስፈራሪያ ሳይዯርስባት ጣሉያን ወታዯረቿን
ሰተት አዴርጋ ማስገባቷ ሁለንም አስገርሟሌ::
በኦጋዳን በኩሌ ጣሉያኖች የቀየሱት እቅዴ የሚሊን ፕሊን የተሰኘ ነበር::
እቅደ በሦስት የተከፈሇ እንዯነበር ይታወቃሌ:: እነሱም ምዕራብ መሃሌና
ምሥራቅ የተሰኙ ነበር::
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1. የምዕራብ ጦር ግምባር የኢትዮጵያ ጠረፍ ከተማ የሆኑትን ድልንና
አካባቢዋን ሇመያዝ ነበር:: የዚህ ጦር አዛዠ ኮልኔሌ
ሚሼሉ ይባሌ ነበር:: የሚሼሉ ጦር አክቶበር 4 ቀን 1935
(ጥቅምት11 ቀን 1928 ዓ.ም.) በቀኑ 11 ሰዓት ሊይ ጦርነት
ከፍቶ ወዱያውኑ ጣሉያኖች አካባቢውን በቁጥጥራቸው ሥር
አዋለት::
ይህ ጦርነት ሲከፈት ግራዝማች መኩሪያ ተሰማ የተባለት የጠረፍ
ጥበቃው አዛዥ በጀግንነት ተዋግተው ብዙ ቦታ ቆስሇው እጄን ሇጠሊት
አሌሰጥም ብሇው በጨካኙ የጠሊት ጦር ተሰውተዋሌ፡፡አካባቢውም በጣሉያኖች
ቁጥጥር ሥር እንዯዋሇ የግራዝማች መኩሪያን ጀግንነት ጠሊትም ስሇተገነዘበ
በክብር እንዱቀበሩ አዴርጉዋሌ::
2. ሁሇተኛው ዕቅዴ በመሃሌ ግንባር ተሰሌፎ የሚጠባበቀውን ጦር
በማሰማራት የዋቢ ሸበላን ሜዲማ መሬት ሇመያዝ ነበር:: ይህም በጄኔራሌ
ፍሩሽ የሚመራው ጦር ነበር፡፡ የጣሉያኑ ጦር በጦር አውሮፕሊኖች እይተረዲ
በኦክቶበር 18 ቀን 1935 ዓ.ም.( ጥቅምት15 ቀን 1928 ዓ.ም. ቀሊፎን ሺሊቦን
ሇመያዝ
ቻሇ::በኢትዮጵያ በኩሌ የጠረፉ ጦር አዛዠ የነበሩት ግራዝማች
በሊቸው የተባለ
ጀግና እጃቸውን ሳይሰጡ በጀግንነት ተዋግተው በጨካኙ
የጠሊት ጦር ተሰውተዋሌ::
3. በምሥራቅ በኩሌ የተሰማራው የጣሉያን ጦር የሚመራው በኮልኔሌ
ማሉቲ ነበር:: በኢትዮጵያ በኩሌ ቆራሄንና አካባቢውን በአስተዲዲሪነትና በጠረፈ
ጠባቂነት የተመዯቡት ግራዝማች አፈወርቅ ወሌዯ ሰማያት ነበሩ::
በኦጋዯን የሠፈሩ የኢትዮጵያ ጠረፍ ጠባቂ ወታዯሮች የጣሉያን ጦር
ጥሶ ሲገባ በአስቸኳይ እርዲታ የሚያገኙበት ዕዴሌ አሌነበራቸውም:: እዚያው
በእጃቸው በሚገኘው ሀይሌ ተጠቅመው መከሊከሌ ነበረባቸው ጄ ፍሩሽ ( G. L.
Frusci) በመጽሏፋቸው እንዯገሇጡት ፡: በየጣቢያው የሠፈሩት የኢትዮጵያ
የጠረፍ ጠባቂዎች ቁጥር እጅግ በጣም አነስተኛ ነበር::
ምንም እንኳን
ቁጥራቸው አነስተኛ ቢሆንም በሊያቸውም ሊይ የሚወርዯው የጥይትና የቦምብ
ናዲ አስዯንጋጭ ቢሆንም በወረራውና በሃይለ
ሳይዯናገጡ በጣሉያኖችን
ከፍተኛ የሀይሌ መጠን ያሌጠበቁቀ ዓይነት ቢሆንም ወረራውን በሀይሌና በወኔ
ተቋቁመውታሌ::
አፈወርቅ ወሌዴ ሰማያት ከመምህር ወሌዯሰማያት በ1898 ዓ ም አቃቂ
በሰቃ በተባሇ ሥፍራ ተወሇደ:: የአማርኛ ትምህርታቸውን
እንዲጠናቀቍ ምስሇኔ ከዚያም የጂጂጋ አውራጃ ዱሬክተር ሆነው ሠርተዋሌ::አቶ
አፈወርቅ ገና በጎሌማሳ እዴሜያቸው ክብርት ወይዘሮ ተዋበች ካሴን አግብተው
አምስት ሌጆችን ወሌዯው ነበር ሦስቱ በሌጅነት እዴሜያቸው ከዚህ ዓሇም
በሞት ሲሇዩ ሻሇቃ ጌታቸው አፈወርቅ የክብር ዘበኛ ሠራዊት መኮንን በመሆን
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አገራቸውን በቅንነት አገሌግሇው በጡረታ ሊይ እንዲለ በዯረባቸው ሕመም
ምክንያት ከዚህ ዓሇም ተሇይተዋሌ:: ትንሹ ሌጃቸው አቶ ሀይለ አፈወርቅ
በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴርና በተሇያዩ አገሮች በዱፕልማትንት አገራቸውን
አገሌግሇው በጡረታ ሊይ እንዲለ በዯረሰባቸው ህመም ምክንያት በአገር ቤትም
ሆነ በውጭ አገር ህክማና ሲዯረግሊቸው ቆይተው መጋቢት 8 ቀን 2001 ዓ.ም.
በተወሇደ በ78 ዓመታቸው ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇይተዋሌ፡፡
አቶ አፈወርቅ ከወሌወሌ ጦርነት በኋሊ በቆራሄና በገርሇጎቤ ከአንዴ
ዓመት በሊይ መሽገው የጠሊትን ሰርጎ ገቦች በብቃት በመከሊከሊቸው ወዯ አዱስ
አበባ ተጠርተው
የግራዝማችነት ሹመት የተሰጣቸው ቆፍጣና የኢትዮጵያ
የቁርጥ ቀን ሌጅ ነበሩ::
በቆራሄ የግራዝማች አፈወርቅ ምሽግ ዘመናዊ ነው ባይባሌም የአይን
ምሥክሮች እንዲረጋገጡት ያሇምነም ርህራሄ ከሊይ ከአውሮፕሊን ሇሚዘንበው
ቦምብ በቂ መከሊከያ ነበር:: በየምሽጎቹ ወዯ 1500 የሚሆኑ ወታዯሮች ይሸሸጉ
እንዯነበር በታሪክ ተዘግቧሌ::
ግራዝማች አፈወርቅ በቆራሄ አስተዲዲሪና የጦር አዝመች ብቻ አሌነበሩም
የጦር ሜዲው ግምባር ቀዯም ተዋጊም እንዯነበሩም አስመስክረዋሌ:: የጠሊት
አውሮፕሊን ከሩቅ ቦታ ሆኖ ቦምብ ቢወረውር የአውሮፕሊን መከሊከያ ይዘው
ከሩቁ ሆነው ብቸኛዋን ኦርሉኮኑን (Oerloikon) የሚተከሱ እሳቸው ብቻ
የሚተኩሱት በመሆናቸው እራሳቸውን ሇአዯጋ አጋሌጠው ጠሊትን የተፋሇሙ
ጀግና ነበሩ::በአካባቢውም የአውሮፕሊን ማውረጃ መሣሪያ ይኸው አንድ ኦርሉኮን
ብቻ ነበር::
ጥቅምት 6 ቀን 1928 ዓ.ም. የጠሊት አውሮፕሊን ቦምብ እንዯዝናብ
ሲያወርዴባቸው አፈወርቅ ኦረኒኮኑን በመተኮስ አውሮፕሊኖቹን ሲያባርሩ
እንዯነበር እንግሉዛዊው ጋዜጠኛ ስቲር(G. L. STEER) የተባሇው የምሥክር
ቃለን ሰጥቷሌ:: የግራዝማች አፈወርቅ የመከሊከሌ አቅም ጣሉያኖችን
ስሊስገረማቸው የጣሉያን ፀሏፊዎች ግራዝማች አፈወርቅ 60 የሚጠጉ ፀረ
ታንክና መትረየሶች ነበራቸው ብሇው ቢጽፉም እውነታው ከሊይ የተጠቀሱት
የዓይን ምሥክር ጋዜጠኛ እንዯገሇጡት ከአንዴ ኦርሉኮንና ከአራት ላልች
ዘመናዊ መሣሪያዎች በስተቀር ላልቹ መሣሪዎቻቸው ግን ዘመን ያሇፈባቸው
እንዯነበረሩ ተገሌጧሌ::
የጣሉያን ጦር መሪዎች በግራዝማቹ ሊይ እና በአካባቢው ያዘመቱት ግን
ስዴስት ባታሉዮን ጦር:150
ተሽከርካሪዎች: 9 ታንኮች: 20 ብረት ሇበስ
መኪናዎች እንዯነበሩ ተዘግቧሌ::
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ይህን የተከማቸና የዲበረ የጣሉያን ሀይሌ መኖሩን አፈወርቅ ቀዯም ብሇው
በስሇሊ ከዯረሱበት በኋሊ ተጨማሪ ጦር ከዘመናዊ የጦር መሣሪያ ጋር
እንዱሊክሊቸው ጠይቀው ሌዩነት ሉያመጣ የሚችሌ ባይሆንም 600 የሚሆኑ
ተጨማሪ ወታዯሮች ተሌኮሊቸዋሌ::የተሊከሊቸው ሀይሌ ቀዴሞ ከነበረው ሀይሌ
ጋር ተዲምሮም ጣሉያን ያሠሇፈውን ጦር ሉመክት የሚችሌ አሌነበረም::
ጥቅምት 23ቀን 1928 ዓ.ም.
ሀያ የሆኑ የጠሊት አውሮፕሊኖች
ቦምባቸውን ማዝነብ ጀመሩ::እነዚህን አውሮፕሊኖች ከአካባቢው ሇማባረር
አፈወርቅ የወሰዯባቸው ጊዜ 30 ዯቂቃ ብቻ ነበረ ሲሌ ስትር ምሥክርነቱን
ሠጥቷሌ:: ይህ ሁለ ሲሆን አፈወርቅ በወታዯሮቻቸው መሀሌ እየተዘዋወሩ
የወታዯሩን መንፈስ የሚያነቃቃ ንግግር ያዯርጉ ነበር
“አብረን እንዴበሊን
አብረን እንሞታሇን እንጂ እኔን ጥሇህ የት ትሄዲሇህ ?በሠሊሙ ቀን ከወዯዴከኝ
በዚች ቀውጢ ቀን ብቻዬን ጥሇህ የት ትሄዲሇህ ብቻዬን ጥሇኸኝ እንዯማትሄዴ
አውቃሇሁ:: እንዯምትወደኝ እወዲችኋሇሁ:: በሠሊሙ ጊዜ ጭብጦና በሶ
ተካፍሇን በሌተን አሁን እንዳት ይርበናሌ:: ስንቄን አካፍዬ እንዲበሊሁህ
የመከራየዬም ተካፋይ ሁነኝ::አፈወርቅ እጁን ሇጠሊት አይሰጥም አንተ
የአፈወርቅ ነህና የተቀዯሰ እጅህን ሊሌተቀዯሰ ጠሊት እጅህን አትሰጥም” እያለ
የተሇመዯ ንግግራቸውን ሇወታዯሮቻቸው ያሰሙ ነበር::
ጥቅምት 23 ቀን በአንዴ በተጣሇ ቦምዴ አፈወርቅ ቅሌጥማቸውንና
ቁርጪምጭማቸው ሊይ ክፉኛ ቆሰለ:: አፈወርቅ መንፈሰ ጠንካራና የማይበገር
ፅናት ስሇነበራቸው ከዓሊማቸው የማይንቀሳቀሱ ነበሩ:: ስሇሆነም ይህን ከባዴ
የሆነ የመቁሰሌ አዯጋ ዯርሶባቸው ሇመታከም ወዯ ዯጋሀቡር በመሄዴ በቀይ
መስቀሌ የሕክምና ማዕከሌ እርዲታ ባገኙ ነበር :: እሳቸው ይህን ቢያዯርጉ
ጦራቸው የመበተን አዯጋ ይዯርስበታሌ ብሇው በመስጋት ነበር “ይህን ምሽግ
ጥሇን አንሄዴም መቀበሪያችን ይሆናሌ እንጂ”
በማሇት የሠራዊታቸውን
መንፈስ ያነቃቁም ያዯፋፍሩም ነበር::
ጥቅምት 24 ቀን 1928 ዓ.ም.
በግራዝማች አፈወርቅ የጦር ሠፈርና
በአካባቢው የአውሮፕሊኑ ዴብዯባው በተጠናከር መሌኩ ቀጥል ዋሇ::በጣሉያን
አውሮፕሊን በተጣሇ ቦምብ የዯረሰባቸው ከባዴ የመቁስሌ አዯጋ እነዯሌባቸው
እነዲይንቀሳቀሱ ገዯባቸው፡፡ ሆኖም ጎበዙ ጀግና ቁስሊቸውን ጠጋግነው
ወታዯሮቻቸውን ከማበረታታና የአውሮፕሊኑን ጥቃት ከመከሊከሌ አሌቦዘኑም
ነበር::
የግራዝማች አፈወርቅን ምሽግ ሇመያዝ ከአውሮፕሊኑ ዴብዯባ በተጨማሪ:
የአረብና የሱማላ የጦር ቡዴኖች:የባንዲ ቡዴን:አንዴ ባታሉዮን የጣሉያን
እግረኛ:የታንክ ቡዴን ወዯ ቆራሄ በግስጋሴ ሊይ ነበር:
ጥቅምት 25 ቀን 1928 ዓ.ም. ዕሇት ግራዝማች አፈወርቅ ቁስሊቸውን
ስሊሊስታመሙት ቁስለ እየጠና አካሊቸው እየዛሇ ሄድ የጠሊትን አውሮፕሊን
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ከሚያሸብሩበት ኦርሉኮናቸው ሊይ ወዯቁ ::
የኦርሉኮኑ ዴምፅ እንዲቆመ
አፈወርቅ መሞታቸው በሠራዊታቸውና በነዋሪው ሕዝብ ዘንዴ ታወቀ ብል
በሥፍራው የነበሩት ስቲር የተባለትጋዜጠኛ የምሥክር ቃሊቸውን ሰጥተዋሌ::
ጀግናው በተወሇደ በ30 ዓመታቸው አረፉ::ጠሊትም እፎይታ አገኘ::
ወታዯሮቻቸውም እምባ በእምባ ተራጭተው ቀበሯቸው::
ግራዝማች አፈወርቅ መስዋዕት በሆኑ በ14ኛው ቀን ከግርማዊ ቀዲማዊ
ኀይሇ ሥሊሴ የዯጃዝማችነት መዕረግ ተሰጣቸው:: ሇዚህም ክብር የበቁ
የመጀመሪያው ጀግና ኢትዮጵያዊ ነበሩ::
ጣሉያኖች በኢትዮጵያ ሊይ ያዘመቱት የጦር አውሮፕሊኖች ብዛት 300
እንዯሚዯርስ ተዘግቧሌ:: 396 ቶን ፈንጂዎች እንዲርከፈክፉም ይገመታሌ::
በዯቡብ ምሥራቅ በኩሌ በኢትዮጵያ ሊይ ሇዘመተው የጠሊት ጦር
እንዱመክቱ ሦስት የጦር አሇቆች ተሰይመው ነበር፡፡ ሦስቱንም
አጠቃል የሚያዝና የሚያስተባብር የበሊይ የሆነ ሳይኖራቸው ሦስቱም
እራሳቸውን ችሇው የበሊይ አዛዥ ሆነው ነበር የዘመቱት፡፡ እነሱም፤
1.ራስ ዯስታ ዲምጠው
2.ዯጃዝማች ነሲቡ ዛማኑኤሌ
3.ዯጃዝማች በየነ መርዕዴ ነበሩ::
ስሇሆነም በአንዴ ዕቅዴና
በአንዴ አዛዥ ሥር አሇመዝመታቸው ሇጠሊት ምቹ አጋጣሚን ፈጥረውሇት
እንዯነበር ጥርጥር የሇውም:: ጀግናው የኢዮጵያ ጦር እጅግ በአረጀ የጦር
መሣሪያ በመጠቀም
ከጣሉያን አገር በመርከብ ተጭኖ ከመጣው ሠራዊት
ውስጥ ወዯ 10,000 የሚጠጋው የጣሉያን የጦር ሀይሌ አባልች ተዯምስሰዋሌ
ተብል ተግምቱዋሌ፡፡
ራስ ሙለጌታ በጊዜው የጦር ሚኒስትር እንዯመሆናቸው መጠን
ከላልች የጦር
ክፍልች ጋር የሚገናኙበት ሬዱዮ እንኳን
እንዲሌነበራቸው
ተዘግቧሌ::
የኢትዮጵያ ጦር የወራሪውን የጣሉያን ጦር ሇብዙ ጊዜ መክቶ ይይዛሌ
ተብል ሲጠበቅ በ7 ወሩ ዴሌ ሆነ:: ጄኔራሌ ባድሉዎ የኢዮጵያዊያንን አሌበገር
ባይነትና የተፈጥሮ ጀግንነትን ሳይክዴ መስክሮዋሌ::
ሇኢትዮጵያ ጦር መሸነፍ
ዋናው ምክንያት ነው ብል ቃለን የሰጠው የጦር አዝማቾቹ ዘመናዊ የጦር
ውጊያ አመራር ችልታ ስሇጎዯሊቸው ነበር ብሎሌ:: ይህ ትሌቁ ችግር ቢሆንም
ዘመናዊ መሣሪያ አሇመታጠቁ ከዋና ጉዴሇቶቹ አነደ ሇመሆኑ ሁለም
የሚስማማበት ነው፡፡ የኢትዮጵያ ጦር በሰሜንም ሆነ በዯቡብ ያሇው ሠራዊት
ተበታትኖ የሠፈረና በመገናኛ መስመር የማይገናኝ ከመሆኑም በሊይ ጠቅሊይ
እዝ የላሇው ነበር:: ሽንፈት ሲገጥመውና ማፈግፈግ ሲኖርበት ተጠባባቂ ጦር
የላሇው ነበር::
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የጣሉያኑ ጦር አዛዠ ጄኔራሌ ባድሉዎ ጦሩን ይዞ ማክሰኞ ሚያዝያ 27
ቀን 1928
ዓ ም አዱስ አበባ ገባ::ሙሶሉኒም ምኞት ስሌተሳካሇት በይፋ
ፈነጠዘ:: ሕይወታቸውን መስዋዕት ሊዯረጉ አርበኞቻችን ክብርና ሞገስ
ይዴረሳቸውና
ፍሌሚያው ከቀን ወዯ ቀን እየጨመረ ሄድ የግራዝማች
አፈወርቅንና የሌልቹንም ፈር ቀዲጅ አረበኞች ተክተሇው ሇአምስት ዓመታት
በደር በገዯለ የአርበኞች ትግሌ ተካሂድ በጠሊታችን ሊይ ዴሌን ሇመጎናጸፍ
ቻሌን::
እንዯ ጀግናው ዯጃዝማች አፈወርቅ ወሌዯ ሰማያት ያለ ግምባር
ቀዯም አርበኞች ምሥጋና ይግባቸውና በዚያ በጎሌማሳ እዴሜያቸው ሇአገራቸው
ሕይዋታቸውን መስዋዕት ያዯረጉ የቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ ሌጆችን በመከተሌ
በሺ የሚቆጠሩ አርበኞች ተፈጥረው በመዋጋታቸው የነፃነታችን ችቦ እንዴገና
በመሊ ኢትዮጵያ ቦግ ብል ሉያበራ ችለዋሌ ::
ዯጃዝማች አፈወርቅ ያን አነስተኛ ሠራዊት ይዘው ዘመኑ ባሇፈበት
መሣሪያ ተጠቅመው እመክታሇሁ ማሇታቸው ሇአገር ያሊቸውን ወዯር የላሇው
ፍቅር በማንፀባረቅ መስዋእት ሆኖ ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ የሚተሊሇፍ ገዴሌ
ዘርግቶ እንዯማሇፍ የሚቆጠር ነው ::
በቆራጥ የአመራር ብቃታቸውና የከፈለትን መስዋቅትነት በመገንዘብ
በጂጂጋ በግርማዊ ቀዲማዊ ሀይሇሥሊሴ መሌካም ፈቃዴና ትእዛዝ አንዴ
ትምህርት ቤትና አንዴ ሆስፒታሌ በዯጃዝማች አፈወርቅ ስም እንዱሰየምና
በቆራሄ ሊይ ዯግሞ ምስሊቸውን በያዘ ቅርፅ ሃውሌት ተሠርቶ ንጉሰ ነገሥቱ
በተገኙበት እንዱመረቅ ተዯርጓሌ::
ከዚህም በተጨማሪ በወታዯራዊው
“ዯርግ” ዘመነ መንግስት በጂጂጋ
ከተማ ሀውሌት እንዱቆምሊቸው ተዯርጓሌ::
ቆራሄ የነበረው ሀውሌታቸው በፀረ ህዝብና በፀረ እንዴነት ሀይልች
መፍረሱ በወቅቱ ሇነፃነትና ሇአገር ክብረ ተቆርቋሪ የሆነውን የኢትዮጵያን ህዝብ
እጅግ እንዲስቆጣው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው:: የአገር ወዲደ ሰሊማዊ ህዝብ
ትግሌ ይህን አሳፋሪ ዴርጊት በትግለ ግዜውን ጠብቆ ያስተካክሇዋሌ ብሇን
ተስፋ እናዯርጋሇን ::
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ግርማዊ ቀዲማዊ ኃይሇ ሥሊሴ በኦጋዳን የዯጃዝማች አፈወርቅን
የመቃብር ሀውሌት ሲመርቁ

10

ዋቢ መጽሏፎች
1. የኢትዮጵያ ታሪክ
1. 1 ከዏፄ ንብሇ ዴግሌ እስክ ዏፄ ቴዎዴሮስ
1. 2 ከዏፄ ቴዎዴሮስ እስከ ዏፄ ሀይሇ ሥሊሴ
ከተክሇ ጻዱቅ መኩሪያ
2. Cesar in Abyssinia, ከ G.L. Steer
3. የኢትዮጵያ አስተዲዯርና ፖሇቲካዊ ሂዯት
ከዮሏንስ መሸሻ
4. ቀሪን ገረመው: ከታዯሰ ዘወሌዳ
5. Empress Taytu and Menelik II
ከChriss Prouty
6. The Campaign of Adwoa and the rise of Menelik II
ከBerkeley G. F. H.
7. Abyssinia and Italy- An examination of the cause of the
war
Burns E.
8. የኢትዮጵያና የጣሉያን ጦርነት:ከጳውልስ ኞኞ
9. የኢትዮጵያ አንዴነትና እና ኢጣሉያ: ከድክተር ተወሌዯ ትኩአ
10. የታሪክ ማስታወሻ:ከዯጃዝማች ከበዯ ተሳማ
11. Ethiopia at Bay, ከጆን ስፔንሰር (John Spencer)

