
የግብጽ ወታደሮች በምስራቅ ግንባር ሙሉ በሙሉ መደምሰሳቸው የሰሙት የግብጹ ሼህ ገዢ፡ አማካሪያቸው 
የነበረውን አሜሪካዊ ጀኔራል ሎሪንግ ጠርተው ምክር ይቀበሉ ጀመር፡ በወቅቱም ከግብጽ ጋር የተሰለፉ 
ኢትዮጽያውያን መኮንኖች ሸሆች አብረዋቸው ነበሩ። እንደነ ደጃጅማች ሚካኤል የመሳሰሉት።

“በኛ በአሜሪካኖች ዘንድ አንድ ምሳሌ አለ። አንድ ጊዜ ሞክረህ ቢከሽፍብህ ሁለተኛ ሞክር፡ ሁለተኛውም 
ባይሳካልህ ሦስተኛ ሞክር፡ ሦስተኛውም ካልተሳካልህ ደግሞ ሞክር፡ ዕድሜህን ሙሉ ሞክር፡ ሞክር" 
ይላል። ታላቂቱ ግብጽ ሁለት ሺህ አምስት መቶ ወታደሮች ባልሠለጠኑ ሕዝቦች ቢያልቁባትም፡ ከሰላሣ ሺህ 
በላይ የሚሆን ወታደር ያላት ናትና እንድገና ይሞክር" ብሎ ደነፋ።

በዚህ አነጋገሩ የግብጹ ገዢ ከዲብ እስማኤል የተደሰተበት መሆኑን በአካኋኑ ጭምር ሲያረጋግጥ 
የተመለከተው ልጁ ሑሴን እስማኤልም ተነሣና፡ "በቱርኮች እግር ተተክተን ግብጽን እጅግ የላቀች ሰፊ 
ግዛት ያላት አገር ለማድረግ ታጥቀን ተነሥተናል። ስለዚህ በአንድ ያልሠለጠነ ንጉሥ መዋረዳችንን 
ልንታገሠው የማይገባን ጉዳይ ስለሆነ ዛሬውኑ እንዝመት" ብሎ ለአባቱም ወታደራዊ ንቃቱን አሳይቶ 
ተቀመጠ።

ፓሻም፡ "የደረሰብን ውርደት መራራ ቢሆንም ዛሬውኑ መበቀል አለብንና በፍጥነት ወደ አበሾች አገርን 
እንገስግስ" አለ።

“ይህን ውርደት የግብጽ ሕዝብ ከመስማቱ በፊት ራሴ ዘምቼ እበቀልለታለሁ" አለ ከዲብ እስማኤል።

“ስማኝ ታላቁ አባቴ፡ ምንም እንኳን ከታላቁ ክንድህ አበሾች የማያመልጡም ቢሆኑ የአንተ መዝመት 
ከእነርሱ ታላቅ ክብራቸው ነውና እኔ እዘምታለሁ..." ብሎ ሑሴን እስማኤልም ፎከረ።

ከዲብ እስማኤል ፍሬ ነገሩን ከልጁ ሑሴን አንድበት ቀበል አደረገና፡

“ጠላትህን አትናቀው" ተብሏልና ከእንግዲህ ወዲያ አበሾችን አንንቅም፡ ራሴ እዘምትባቸዋለሁ" ብሎ 
ነገሩን አጠነከረው።

ከዲብ ቀጠል አረገና፡ “ለመሆኑ ዮሐንስን የሚረዳ የውጭ መንግሥት ይኖር ይሆን?” ብሎ ጄነራል 
ሎሪንግን ጠየቀው።

“ምናልባት ፈረንሣዮች ይረዱ ይሆናል" አለ ሎሪንግ።

“ፈረንሣዮችማ ዮሐንስ በአገሩ የሚኖሩትን ሚሲዮናውያን ዜጎቻችንን አስቸግሮብናልና ጠበቅ ያለ ርምጃ 
ውሰዱበት። ጳጳስም አትላኩለት" እያሉ ሲወተውቱኝ አልነበር? እንዴት ይረዱታል?” አለ ከዲቡ።

“ምናልባት እንግሊዞችስ?” አለና ሎሪንግ ጠየቀ።



“ለእንግሊዞችም ቢሆን የምንሻላቸው እኛ ነን። ቀይ ባሕርንና የአባይን ወንዝ ብንይዝላቸው ይደሰቱበታል 
እንጂ ቅር አይሰኙም። በኛስ ላይ ዐይኖቻቸውን እንደ ጣሉብን ያሉት እነርሱው አይደሉም? በኛ 
መሥዋዕትነት ለምለምና አስፈላጊ የሆነች አገር ብንይዝ ቅር ይላቸው ይመስልሃል?” አለ ከዲብ ሎሪንግን 
እያስተዋለው።

“እንግዲያውማ?” ብሎ ሊሪንግ ከዲቡንና ከዳተኛ ኢትዮጵያውያን መኮንኖቹን ተመልክቶ "እንግዲያውማ 
ጀርመኖችም በአበሻ ጉዳይ እጅግም የሚያስቡበት አይመስሉም። የሩስያው ንጉሥም ስለ አበሻ አገርና 
መንግሥት ሰፋ ያለ ጥናት ያደረጉ አይመስሉምና ለማንኛውም የሚያዋጣው በፍጥነት መዝመቱ 
ይመስለኛል" አለ።

በዚሁ ውሳኔና በወጣው ስልት መሠረትም ግብጽ ለሁለተኛ ጊዜ በሐሰን እስማኤል ጠቅላይ አዛዥነት በራቲቮ 
ፓሻና በጀነራል ሎሪንግ አዝማችነት ከዐሥራ ሦስት ሺህ በላይ የሆነ ጦር ወደ ኢትዮጵያ አዘመተች። 
በአዋጊነታቸው እምነት የተጣለባቸው ስድስት አሜሪካውያን ከፍተኛ መኮንኖችና በርካታ የመስመር 
መኮንኖችም ተደለደሉ።

አንዳንዶቹ የመስመር መኮንኖች፡ "ግብጽ የያዘችውን የራስዋን ግዛት ምን ሠራችበትና ነው? የአበሻን አገር 
እይዛለሁ ብላ የምትዋጋው? ትላንት ጉንደት ላይ የደረሰባት ሽንፈት መች አነሰና ነው ዛሬ ደግሞ ቁጥሩ ወደ 
ሁለት መቶ ሺህ ከሚጠጋ ሠራዊት ጋር ጦርነት ግጠሙ ብላ የላከችን?” እያሉ ያነሡትን ጥያቄ ጦሩ 
የሚደግፈው ሆነ። 

ምንም እንኳን ከዲብ እስማኤል ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ቢልክም በመኮንኖቹ መካከል የተነሣውን ውዝግብና 
ጦሩም ያነሣውን ጥያቄ ሊሽረው ባለመቻሉ አዛዦች ከውጊያ ስልት፡ ከሥነ ሥርዓትና ከተዋጊነት ሞራል 
እንደ ተራራቁ ከምጽዋ ወደ ደጋው ሐማሴን የሚወጡበትን የጉዞ እቅድ ነደፉ።

ግብጾች ዘንድ ሰርጎ በመግባት ይህ ነው የማይባል የስለላ አገልግሎት ለጀግናው ራስ አሉላ ብሎም ለአፄ 
ዮሐንስ ሲያበረክት የነበረው ቅኑ ኢትዮጵያዊ ገብረ መስቀልም በወጥቤትነቱና በአሽከርነቱ ከግብጽ ጦር 
ጋር ሐማሴን ገብቶ የደጃዝማች ወልደ ሚካኤልንና አብረዋቸው ወደ ግብጽ ጦር የገቡትን መኳንንትና 
ሼሆች ዝርዝር ለሊጋባ አሉላ አስተላለፈ። የሐማሴንን መያዝና የወልደ ሚካኤልንም መክዳት አጼ ዮሐንስ 
እንደሰሙ፡ ሁለተኛውንና የመጨረሻውን የመከላከል ዝግጅታቸውን ጀመሩ፡ ኢትዮጵያዊ ሁሉ 
እንዲከተላቸው የመጨረሻውን ዐዋጅ ዐወጁ።

“ዐዋጅ ዐዋጅ ዐዋጅ ስማ ብለውሃል ስማ፤

በበጌምድር፡ በወሎ፡ በጎጃም፡ በሐማሴን፡ በትግራይ፡ በሸዋ ፡ በዳር አገር ያለህ ያገሬ ሰው ሁሉ ስማ፤ የእርስ 
በርሳችንን መናናቅና መጋጨት ጠላት ዐውቆ በመካከላችን ገብቶ አገር ለመውረር ቢመጣ ጀግናውን 
ሠራዊቴን አሰልፌ ጉንደት ላይ ብገጥመው ድል ሆነ። ብትንትኑ ወጣ፤ ግን ምን ይሆናል፤ በቃኝ አላለምና 
እንደገና ደግሞ መጣ። የግብጡ ንጉሥ ደሜን እመልሳለሁ ብሎ ርስትህን፡ ሚስትህን፡ አገርህን፡ ቤት 
ንብረትህን ሊቀማ እንደገና ጦሩን ልኮብናል።

እኔ ዮሐንስ እንደሆንኩ ሐሳቤም፡ ነፍሴም፡ ሃይማኖቴም አንዲት ናት፡ የሀገሬን መደፈር የሕዝቤን መዋረድ 
በሕይወቴ ቁሜ አላይም፤ አልሰማም፡ የሚንቁኝንና አንበገርልህም የሚሉኝን እገጥማለሁ፤ ብዬ ጦሬን ወደ 
ወንድሞቼ አላዞርም። ወደ መጣብኝ ጠላት ዘምቻለሁና ክተት። ስንቅህን ስንቅ፡ ጋሻ ጦርህን አንግበህ 
ተከተለኝ፡ የመጣው ጠላት የኔ ብቻ ጠላት መስሎህ ዝም ብትል አገርህን ማስወሰድህን ዕወቅ። ይህን ቃል 
ሰምተህ እንዳልሰማህ ሆነህ ብትቀር ሥጋህን ለአራዊት፡ ነፍስህን ለገሀነም እሳት ዳርጌዋለሁ።"

አባትህና ንጉሠ ነገሥትህ

ዮሐንስ ንጉሠ ጽዮን።



ቀሳውስቱም በጳጳሱ በአቡነ አትናቴዎስ ስም አስመስለው ቀጥሎ ያለውን ቃል አሳወጁ።

“ሃይማኖትህን ሊያጠፋ፡ ርስትህንና ሚስትህን ሊቀማ የመጣውን የግጥ ጦር ባትወጋ እስከ ሰባት ትውልድህ 
ድረስ ርጉም ሁን። የንጉሠ ነገሥትህን የዮሐንስን ዐዋጅ እንዳትጥስ ገዝቼሃለሁ።"

“የግብጡ ከዲብ አገሬን ለመያዝ ከሚያደርገው ዝግጅትና የዕብሪተኝነት ዓላማው እንዲገቱና 
እንዲመክሩት ለኦስትሪያ፡ ለሩሲያ፡ ለጀርመን፡ ለእንግሊዝና ለፈረንሣይ መንግሥታት አሳውቄያቸው ነበር። 
እነርሱ ግን አንዳቸውም መልስ አልሰጡኝም።

እንግዲህ በአሁኑ ወቅት ለኢትዮጵያ ክብርና ነጻነት ካለኛ በቀር ሌላ የሚቆረቆርና የሚቆም 
አልተገኘላትም። የአውሮፓ መንግሥታትም 
'ከአበሻ ይልቅ ግብጥ ትበልጥብናለች ብለው'ዝም ብለዋል። ከሌሎቹ ቢቀር የግብጥ የበላይ ኃላፊ 
ከሆነውና እኛም ብዙ ውለታ ከዋልንለት ከእንግሊዝ እንኳ አንድ መልስ ማግኘት አልቻልንም። የነገሩን ውል 
ግን አላጣሁትም፤ በግብጥ ፈረስ ተጭኖ የሚመጣው ራሱ እንግሊዝ እንደሚሆን አይጠረጠርም" ብለው 
አፄ ዮሐንስ አንገታቸውን ወደፊትና ወደ ኋላ ደፋ ቀና እያደረጉ ቆዩና፡ "ከእንግዲህ ወዲያ ማንንም 
አንለማመጥም" ብለው በኃይለኛ ቁጣ ሲናገሩ መኳንንቱም አብረው ተቆጡ።

“ጠላት ከየጓዳችን እስቲገባም አንጠብቀም፣ እናንተም በበቀደም ዕለት ነገሩን ቆርጣችኋታል። የሀገሬ 
መኳንንትም እኔን ጠልቶ ከኢትዮጵያ ጠላት ጋር ውስጥ ውስጡን እንደሚላላክ ደርሼበታለሁ። እንግዲህ 
እናንተስ ተዘጋጅታችኋል?” ብለው በዙሪያቸው የነበሩትን ሁሉ አንድ ባንድ ተመለካከቷቸው። መኳንንቱ 
እርስ በርሳቸው በመተያየትና ታላላቆቹ ቀድመው እንዲናገሩ በጥቅሻ ብቻ በሚገባበዙበት ሰዓት ሊጋባ 
አሉላ ቁመው ከነበሩበት ወደፊት ቀረብ አሉና፤

“ጃንሆይ፤ ይህ ነገርኮ በበቀደሙ ንግግር የተቆረጠ ነው፤ በፊት ለፊት በቀኝ በግራ የተደቀነብንን ጦር 
ሰባብረን እንደምንጥለው አያጠራጥርም 'ወገን ያለው ማንም አይታገለው' እንደሚባል፤ አንዳንድ ሐሞተ 
ቢስ መኳንንት ከግብጦች ጋር ቢመሳጠሩም በሐማሴን፡ በትግራይ፡ በወሎ፡ በበጌምድር፡ በጎጃም፡ በሸዋና 
በዳር አገር ያለው ወገንዎ ዐዋጅዎን ሰምቶ ከቷል። አሁን የሚቀረን መዝመት ብቻ ነውና ይዘዙን!” ብለው 
ጮክ ብለው ተናገሩና ወዲያው ደግሞ ጎራዴያቸውን መዝዘው፤

“ተዚያ ተነሥተው እዚህ ቢደርሱ

የበዝብዝ አሽከር ይበቃሉ እሱ

ግብጡ ቢመጣ አገር አቋርጦ

ነግ ይዳሽቃል አፈሩን ግጦ

ተዕግሥቱ ይብቃ ተነሥ ዮሐንስ

በግብጡ ሰፈር ግባና ቀድስ

ከፊትህ ልቅደም እዘዘኝ ዛሬ

ላሳይህ ግብጡን አነባብሬ

ነገ እልል ትበል ትኩራ አገሬ

ንጉሥ ማራኪ ከነዘውዱ

የበዝብዝ አሽከር አሉላ ወንዱ!”             ብለው ከአጼ ዮሐንስ ፊት በርከክ ሲሉ፤ 



“ተነሥ አሉላ ተነሥ፤ ከኔም ከሁላችንም ጦር ተዋጥቶ ምርጥ ምርጡ ላንተ ተሰጥቶህ ቀድመህ ዝመት፤ 
እኔም እከተልሃለሁ፤" ብለው ከተንበረከኩበት አስነሥተው የኢትዮጵያ አምላክ ይቅናህ" ብለው 
አሰናበቱዋቸው።

ሐማሴን ውስጥ በልዩ ልዩ መንደሮች ገብቶ የሕዝቡን ንብረት ሲዘርፍ፡ ቀሚስ ያጠለቀችውን ሴት ሁሉ 
ሲጠልፍ የነበረው የግብጽ ጦር በጥር ወር አጋማሽ ላይ ወደ አካለ ጉዛይ አውራጃ አምርቶ ጉራዕ በሚባለው 
ቀበሌ ሰፈረ። ከዚያም በልዩ ልዩ ኮረብቶች ላይ ምሽግና እርድ መሥራት ጀመረ። ከአካባቢው ባላባቶችና 
የጎሳ ተጠሪዎችም አንዳንዶቹ እየሔዱ ገቡለት። ታማኝነታቸውን እየገለጹ በረከትም ለአዝማቾቹ አቀረቡ። 
ለግብጽ ከዲብ ታማኞች እንደሚሆኑ ካረጋገጡት ወዶ-ገቦች መካከል ጎላ ብለው የሚታዮቱ ደጃዝማች 
ወልደ ሚካኤል ነበሩ። እርሳቸውማ በተለይ አጼ ዮሐንስ ሠራዊታቸውን አስከትለው እስከ ጉራዕ 
ለመዝመት በመጨረሻው ዝግጅት ላይ መሆናቸውን ገልጸው፡ ለግብጹ ጦር ጠቅላይ አዝማች ለልዑል ሐሰን 
እስማኤል በመንገራቸው የግብጽ ጦር በቂ ዝግጅት ለማድረግ እንዲችል ረድተውታል።

ሊጋባ አሉላ እያስመሰሉ ወደ ጠላት ሰፈር ሲልኩት ከነበረው ወሬ ጉራዕ የነበረውን የግብጽ ጦር ተስፋ 
አስቆርጦና አደናግሮት የነበረው ደግሞ፡ "የሸዋው ንጉሥ ምኒልክና የጎጃሙ አዳል ቁጥር ሥፍር የሌለው 
ሠራዊት ይዘው ከአጼ ዮሐንስ ጋር ሆነው ግብጽን ለመውጋት በጉዞ ላይ ናቸው" የሚለው ስለ ነበር፤ የግብጽ 
ጦር አዝማቾችም ተነጋግረውበታል፡ ተሸብረውበታል።

“በርግጥ ዮሐንስ ከምኒሊክና ከአዳል ጋር ከታረቁና በአንድነት ከመጡብን የከዲቡንና የግብጽን ስምና 
ክብር እንደገና ከምናዋርደው ወደ ምጽዋ እንመለስና በቂ ጦር እንዲላክልን እንጠይቅ" ሲል ጄኔራል 
ሎሪንግ ያቀረበውን ሓሳብ ልዑል ሐሰንና ራቲቮ ፓሻ ደግሞ፤

“ትልቁስ ውርደት ከዚህ ድረስ ያለምንም ተቃዋሚ ገስግሰን መጥተን ይህ ሁሉ የጎሣ ተጠሪና ባላባትም 
ከጎናችን ተሰልፎ ይህን የመሳሰሉ ጠንካራ ጠንካራ ምሽጎች ከሠራን በኋላ እንደገና ወደ ኋላ ስንመለስ ነውና 
ጦርነቱን መቀጠል አለብን" ብለው ፉርሽ አደረጉበት።

“የጠላት ትክክለኛው ዓላማና የጦር ኃይሉ ሁናቴ ተጣርቶ ሳይታወቅ ውጊያ መግጠም በኔ ግምት ውሃ 
ከሌለበት መዋኛ ላይ ዘሎ እንደ መውደቅ ይቆጠራል። በዚህ ሁናቴና ስልት የምንገጥመውም ውጊያ እጅና 
እግራችንን አስሮ ለጠላታችን ያስረክበናል" አለ ጄኔራል ሎሪንግ ተስፋ በቆረጠ ስሜት ተውጦ። 

“ስማኝ ጄኔራል፤" ብሎ ራቲቮ ፓሻ አፈጠጠበትና፤" ስማኝ ልንገርህ የዮሐንስን ጉልበትኮ ይኽው 
አይተነዋል። ጠንካራና በቂ ወታደር ቢኖረው ኑሮ ከምጽዋ ተነሥተን ከቤቱ በራፍ እስክንደርስ ድረስ 
በዝምታ ይመለከተን ነበር? ደግሞስ ይኽውና ይህ ሁሉ ባላባትና የሃይማኖት መሪ ሁሉ እየመጣ ከኛ ጎን 
ለመሰለፍ ቃል እየገባልን ነው...”

ብሎ ተናግሮ ሳያበቃ ጄኔራሉ አቋረጠውና፡ "ይህን የጭፍን ግምትህን ርሳው። ዮሐንስ በዝምታ 
የሚመለከተን ምናልባት የመጨረሻውን ጥንካሪያችንን ለማወቅና ለመክበብም ብሎ ይሆናል። ይኽ ባላባቱና 
የሃይማኖት ተጠሪዎቹ ገብተውናል የምትለውንም የቂላ ቂሎች ተስፋ ርሳው። ምናልባት እነዚህ ዛሬ በኛ 
አካባቢ የሰረሩት ያገሩ ተወላጆች ዮሐንስን እንጂ አገራቸውን አልጠሉ ይሆናል። እኛ ደግሞ አገራቸውን 
ይዘን እንግዛቸው ስንላቸው መልሰው ሊወጉንና ጠላቶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ። ወይም ዮሐንስ በአስመሳይነት 
የላከብን፡ አጥቂዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ በእነዚህና በሌሎችም ምክኒያቶች የተነሣ አበሾችን፡ 
ዮሐንስንና አካባቢያችንን ደህና አድርገን ሳናጠና 'ከኛ ጎን ይሰለፋሉ' ብላችሁ የተማመናችሁባቻቸው 
የምኒሊክ የአዳልና እንደዚሁም የሌሎቹን ሁኔታ ሳናጠና ጦርነት መግጠማችንን እቃወማለሁ...” ብሎ 
ተናግሮ ሳያበቃ፡ ራቲቮ ፓሻም በተራው አቋርጠው፡ "ስማ ጄኔራል፤ አንተኮ ተቀጣሪ ነህ፤ ለሀገራችንና 
ለከዲባችን ጥቅምና ክብር በመጀመሪያ የምንቆረቆረውና የተሰለፍነው እኛ ነን። ተቀጣሪ እንደ መሆንህ 



መጠን የምናዝህን መፈጸም ብቻ ነው ግዴታህና ተግባርህ። ገባህ?” ብሎ ቧረቀበት።
“ኦ! አሁን ገና ገባኝ፤ እኔ ስለ ወታደራዊ ስልት የምንነጋገር መስሎኝ ነበር እንጂ በዜግነትና በተቀጣሪነት 
መካከል ስላለው ልዩነትና ኃላፊነት አልመሰለኝም ነበርና የፈለጋችሁትን ወስኑ፤ ትዕዛዝ እፈጽማለሁ" ብሎ 
ጸጥ አለ።

ክርክሩም በዚሁ አበቃ። ጄኔራሉ መንፈሱ እንደ ቆሰለ ከጦር ሚኒስትሩ የሚሰጡትን ትእዛዞች መቀበልና 
ማስተላለፍ ግዴታው መሆኑን ብቻ ለማመንና ለመቀበል አመነ።

ከዚያ በኋላ ክርክሩና ውይይቱ ተገትቶ ጦሩን እየከፋፈሉ ለውጊያ ማሰለፍ ተጀመረ።

ጠቅላላው የጦሩ አሰላለፍም እንደሚከተለው ነበር።

፩ኛ/ ጓራዕ ላይ በራቲቮ ፓሻ አዋጊነት በሰባት ክፍል የተመደበ እግረኛ ጦር ከበቂ መድፎች ጋር፤

፪ኛ/ ቀይ ባሕር በተባለችው ቀበሌ በሓያ አራት ክፍል የተመደበ እግረኛ ጦር ከአምስት ክፍል ፈረሰኛ ጋር፤

፫ኛ/ ዋናው የግብጽ ጦር ስምንት ሺህ የሚሆን እግረኛ ጦር በበርካታ ክፍል ፈረሰኛና በበርካታ መድፎች 
ተጠናክሮ ሰሜናዊውን አቅጣጫ ይዞ በየኮረብታዎቹ ለሰፈረው ጦር እርዳታ ለመስጠት እንዲችል ሆኖ 
እንዲዘጋጅ፤

፬ኛ/ ኦስማን ፓሻ በሚባለው መኮንን የሚታዘዝ ሁለት ሺህ አምስት መቶ እግረኛ ጦር በሦስት ክፍል 
ፈረሰኛና በቀላል መድፈኛ ተጠናክሮ በተወርዋሪነት እንዲያጠቃ፤

፭ኛ/ ከአምስት እስከ ስድስት ሺህ የሚሆን ጦር ደግሞ አስፈላጊው መሣሪያ ተሟልቶለት ምሽጐችን 
እንዲከላከል ተመደበ።

ከዚህ አሰላለፍ ሌላም የኢትዮጵያ ጦር ይመጣበታል ተብሎ የተገመተው ምሥራቃዊው አቅጣጫ ሁሉ 
በጥብቅ ቁጥጥር ሥር እንዲውልና መድፎች እንዲያነጣጥሩበት ተደረገ። የመገናኛ መሥመሮችም ተዘጋጁ። 
የግብጽ ጦር የጉራዕን ቀበሌ ቀደም ብሎ የሰፈረበት በመሆኑ ምሽጐቹንና እርዶቹን ለመገንባት ወሀ 
የሚገባቸውንም ሸለቆች ሁሉ በቁጥጥሩ ውስጥ ለማድረግ ቻለ። ረባዳው ቦታና ሸለቋማው ቀበሌ ሁሉ 
ዘመናዊው የጦር መሣሪያ ተከመረበት።

በሊጋባ አሉላ አዝማችነት የተመደበው ጦር በጥር ወር መጨረሻ ላይ የመረብን ወንዝ ተሻግሮ የግጽ ጦር 
የሰፈረባቸውን ወረዳዎች በርቀት መክበብ ጀመረ። አጼ ዮሐንስም የመጨረሻውን ሠራዊታቸውን 
አስከትለው ከዐደዋ ተነሥተው መረብ ወንዝ ደረሱ። ባሕታዊውም አብረው ዘመቱ። ቀጥሎም በራስ ባርያዑ 
የሚታዘዝ ጦር ለብቻው ተገንጥሎ እንሳ ወደ ተባለችው ወረዳ እንዲያመራና ለአሉል ጦር ደጀን እንዲሆን 
አዘዙ። ቀጥሎም ዮሐንስ ጎዶ ፈላሴ ላይ ሰፈሩና ሠረዊታቸው በተወሰኑ ቦታዎች ሆኖ የጉራን ወረዳ በቅርብ 
ርቀት እንዲከብ አደረጉ። በእነዚያ ቀበሌዎች ሆነው የግብጽ ጦር የሰፈረባቸውን ኮረብታዎችና ሸለቆዎች 
ከአጠኑ በኋላ እንደገና ጸአዘጋ ወደ ተባለችው ቀበሌ ሔደው ሠፈሩ። ያም ይዞታቸው ደግሞ ጉራዕ ውስጥ 
የሠፈረውን የግብጽ ጦር ብቻ ሳይሆን ከረን የነበረውም የግብጽ ጦር ለእርዳታ እንዳይደርስ ለማገድ 
የሚያስችላቸው ነበረ።

የግጽ ጦር አዝማቾች የኢትዮጵያን ሠራዊት ከበባ ከተገነዘቡ በኋላ፡ በየትኛውም አቅጣጫ የሰፈረው 
ኃይላቸው በሆነው ሰዓት ሊያጠቃና የመገናኛ መስመሮቹንም ሊቆራርጥባቸው እንደሚችል አመኑበት። 
ከዚያ በኋላ የጦር አዝማቾቹ የኢትዮጵያን ሠራዊት ለማጥቃት ሆነ ለመከላከል የሚችሉበትን የውጊያ 



ስልት ለማቀነባበር ያደረጉት ጥረት እየተጠላለፈና አደገኛ ሁኔታዎችንም እያስከተለባቸው ሔደ። በየካቲት 
መጨረሻ ላይ የሊጋባ አሉላ ጦር ሌሊት ወደ ጠላት ሠፈር ተጠግቶ አደረ። አጼ ዮሐንስም ከሃአዘጋ ወይም 
ከምዕራብ አቅጣጫ ወደ ምሥራቅ ተጉዘው ሠራዊታቸውን በልዩ ልዩ ክፍሎችና አቅጣጫዎች መድበው 
ለውጊያው አዘጋጁት።

የካቲት ፴ ቀን ከረፋዱ ላይ ጉራዕ ምሽግ ውስጥ የነበረው የግብጽ ጦር የመጀመሪያውን መድፍ በሩቁ 
ሲመለከተው ወደ ነበረውና በንጉሥ ነገሥቱ ሲመራ ወደ ነበረው ጦር ሲተኮስ በምሽጉ ዙሪያ 
በየቁጥቋጦውና በየደጎራው ሥር አድፍጦ የነበረው በላጋባ አሉላ የዘመተው ጦር ገጠመው። ከዚያ በኋላ 
በተለያዩ አቅጣጫዎችና አዋጊዎች ተመድቦ ወደ ጠላት ሠፈር ሲያመራ የነበረው የንጉሠ ነገሥቱ ሠራዊት 
ወደ ጉራዕ ምሽግ እሽቅድድም ጀመረ። የግብጽ የጦር አዝማቾችም የጉራዕን ምሽግ ለመከላከል 
በቆራጥነትና በስልት ውጊያውን ቀጠሉ። ያች ቀበሌ በመድፎች፡ በመትረየሶች፡ በጠመንጃዎችና በፈረሶች 
ጬኸት ድብልቅልቋ ወጣ። በመድፍ፡ በመትረየስ፡ በጠመንጃ፡ በጦር፡ በጐዶና በጐራዴ ወራሪና ተከላካይ 
ጥቁርና ጠይም ቀይ ከዚያውም ይልቅ አበሾች ሱዳኖችና ግብጦች የአንዲት አህጉር ተዋሪዎች የትልቁ 
አባይ ልጆች ተጨፋጨፉ፤ ተላለቁ!!

የሰማይ አዕዋፍ የመሬት ተሐዋስያንና አራዊት ከዚያ ቀበሌ እንደገና መሸሽ ጀመሩ። በጉንደቱ ጦርነትም 
ወቅት ሸሽተው ነበር። ለመጠነኛ ጊዜ ጸጥታው ተመልሶለት የሬሳ ሲሳይ ተከምሮበት በየትም ያላገኙት ሲሳይ 
ሆኖላቸው ነበር። ከጉንደት ፈቀቅ ብሎ ጉራዕ ላይ ደግሞ ሁለተኛው ድብልቅልቅ ያለው ጦርነት ሲፈነዳ 
እንደገና ሽሽት ጀመሩ። ጦርነቱ በተጀመረ በአራት ሰዓት ዕድሜ ውስጥ ከሦስት ሺህ አምስት መቶ በላይ 
የሚሆኑ የግብጽ ወታደሮች አለቁ። መድፎች መትረየሶች፡ ጠመንጃዎችና ጥይት የተሞሉ ሳንዱቆች 
በኢትዮጵያውያን እጅ ገቡ። ጦርነቱ በተጀመረ በሁለተኛው ቀን ወደ ማታ ላይ የግብጽ ጦር በከንቱ ከማለት 
በቀር ሊከላከልም ሆነ ሊያመልጥ የማይችለው መሆኑን የራቲቮ ፓሻ ረዳት የነበረው ጄኔራል መሐመድ 
ራፍትበይ ከተገነዘበው በኋላ እርቅ እንዲደረግ ወደ አጼ ዮሐንስ መልእክት ሰደደ።

አጼ ዮሐንስም መልእክተኛውንና መልእክቱን ተቀበለው፤

“የሀገሬን ዳር ድንበር ጥላችሁ ገብታችሁ ጦርነት የጀመራችሁ እናንተ ናችሁ። አሁንም ሰላም ከፈለጋችሁ 
እጃችሁንና መሣሪያችሁን አስረክቡኝና እምራችኋለሁ። እምቢ ካላችሁ ግን ማለቃችሁን ዕውቁት"

ብለው መልሱን ላኩ።

የግብጽ ጦር አዝማቾች በዚህ ነጥብ ላይ ተወያይተው መልስ ከመስጠታቸው በፊትም ጦርነቱ ቀጠለ። 
በሊጋባ አሉላ የሚመራው ጦር የጠላቱን ምሽጎች መሻማት ጀመረና የጦሩን የበላይ አዛዥ የከዲቡን ልጅ 
ሐሰን እስማኤልን አሉላ ማርከው ከዮሐንስ ፊት አቀረቡና፤

“ግብጡን ገዳይ ከነጥሩሩ
ክንደ ብርቱ ልበ ኩሩ
የጠላት ምሽግ አደባላቂ
ጠላት ከማሪ ጠላት ወቂ
የበዝብዝ አሽከር የጦር ከተፎ
ነጭ ጦር ገዳይ በጥዋት ቀስፎ
ግብጥ ማራኪ ከነባሩዱ
የበዝብዝ አሽከር አሉላ ወንዱ"

ብለው ፎከሩ።

“እንካ እንግቴንና ሽጉጤን ፈረሴንም ከነሙሉ ዕቃው ሸልሜሃለሁ። የፈረስህንም ስም 'አባነጋ' ብዬ 
ሰይሜዋለሁ!" ብለው አሉላን ከተንበረከኩበት አስነሥተው ሳሙዋቸው። አሉላ አባነጋም የጌታቸውን 



ጉንጭ ከሳሙ በኋላ እንደገና እግራቸውን ሳሙና ሐሰን እስማኤልን አስቀርበው፤

“ጃንሆይ ይህ ሰው የግብጡ ንጉሥ ልጅ ነኝ ይላልና ይጠየቅ" ብለው ሲአቀርቡት ገብረ መስቀልም 
"እልልልል"እያለ ደረሰና በአሉላ ላይ ተጠመጠመ። አሉላ አቅፈው ሲስሙት ቆዩና እንደገና ለአጼ ዮሐንስ 
አቅርበው፤

“ጃንሆይ! በምጽዋ የነበረው ወፋችን እኮ ይህ ነው" አሉ። "ና ወዲህ አንተም ሳመኝ አንተስ ትልቁ ጀግና 
አይደለህም?” ብለው ዮሐንስ ገብረመስቀልን ሳሙትና፤ "የሚፈለገው ሁሉ አንድም ሳይጓደል 
እንዲሰጠው" ብለው አዘዙለት። ሐሰን እስማኤልንም አስቀርበው በገብረ መስቀል አስተርጓሚነት በጥያቄ 
ያዋክቡት ጀመር።

“እውነት የከዲቡ ልጅ ነህ?” አሉ ዮሐንስ በታላቅ ቁጣ።

“አዎ ሦስተኛው ልጃቸው ነኝ" አለ ሐሰን ዐይኖቹን እያስለመለመ።

“ስንት ሺህ ጦር ነው ይዘህ የመጣኽው?”
“ከዐሥራ ሁለት ሺህ በላይ ይሆናል።"
“አንተ ብቻ ነህ አዝማቹ?”
“የለም! እኔ ብቻስ አይደለሁም፤ ከአሜሪካ፡ ከአውሮፓና ከቱርክም የተቀጠሩና የሠለጠኑ መኮንኖችም 
አሉበት" አለ ሐሰን መሬት መሬት እያየ።

“ስንት ነበሩ?”

አጼ ዮሐንስ እስማኤል ላይ የነበራቸውን ትኩረት አንሥተው ወደ ሊጋባ አሉላ ዘወር አደረጉና፤

“አሉላ!” አሉ።
“አቤት ጃንሆይ!”

“ከእርሱ ወታደሮች የሞቱትን የቆሰሉትንና የተማረኩትን አስቆትረሃል?” ብለው ጠየቁ።

“አዎን ጃንሆይ!" አሉ አሉላ።
“ስንት ስንት ነው?”

“እስካሁን ባደረግነው ጦርነት ብቻ ከሦስት ሺህ ሁለት መቶ በላይ መሞታቸውን፡ ሦስት ሺህ 
መማረካቸውን ስምቻለሁኝ። ግን ገና ደግሜ አስቆጥረዋለሁ" አሉ።

አጼ ዮሐንስ ራሳቸውን አቀርቅረው ሲተክዙ ቆዩና እንደገና ወደ ሐሰን ዘወር ብለው፤

“እንግዲህስ ምን ትላለህ? ከኔም ወታደሮች በርካታ ጀግኖች ወድቀውብኛል፤ በአባትህና በአንተ ጥጋብ ይህ 
ሁሉ ሕዝብ ማለቁስ ተገቢ ነው? ለሀገር ትልቅነት ማሰብና መሥራት እንደዚህ ነው? ከዚህ በፊት ያን ሁሉ 
ጦር አዝምታችሁ ጐንደት ላይ አለቀላችሁ" ብለው ጸጥ ብለው ሐሰንን ከእግር እስከ ራሱ ሲመለከቱት 
ቆዩና በሆዳቸው ውስጥ ታምቆ የነበረውን ንዴት ደጋግመው ተንፍሰው ካስወጡት በኋላ እንደገና ወቀሳቸውን 
ቀጥለው፤

“ለመሆኑስ አባትህ ዓላማውና ሐሳቡ ምንድን ነው?” ብለው አፈጠጡበት።

“አባቴማ እንደ አያታቸው ግብጥን ታላቅ አገር ለማድረግ፡ ቀይ ባሕርንና የአባይን ወንዝ ለመያዝ የኛን 
ሃይማኖት እንዲቀበሉ ለማድረግ ነበር" አላቸው።

አጼ ዮሐንስ ብቻም ሳይሆኑ አብረዋቸው የነበሩት መኳንንትና የጦር አበጋዞች ሁሉ ተወራጩ፡ 



ተቅበጠበጡ። ከንዴት ላይ ንዴት ከደም ፍላት ላይ ደም ፍላት ከእልህ ላይ እልህ እየተጨመረ የሁሉንም 
ነዴት እያናረው ሔደ። ያ ሁሉ ጀግና በወደቀበት ሰዓት፡ የዚያ ሁሉ ወታደር ሬሣ ከየወደቀበት ተሰብስቦ ገና 
ባልተቀበረበት ሰዓት፡ ማን እንደ ሞተ ማን እንደ ቆሰለ ገና ተለይቶ ባልታወቀበት ሰዓት፡ የጠላት ጦር 
አዝማች ተማርኮ፡ ከንጉሠ ነገሥቱ ፊት ቀርቦ እንደዚያ ሲናገር መስማት ከጨበጣ ውጊያ ተመልሶ ገና 

"እፎይ" ያላለን ጀግና ከማስቆጣትም አልፎ ሕሊናን ወደ መሳቱ የሚያደርስ ነበር። ብቻ ግን ሁሉም 
የሚመለከቱት የአጼ ዮሐንስን ሁናቴ ነበር።

የዮሐንስ ደም ግላት ገንፍሎ ቁጣቸው ንሮ "ያዘው ያዘው ጣለው” ብለው ቢተነፍሱ ኖሮ፡ ያን የጦር 
አዝማች ለመቦጫጨቅ ሁሉም የቋመጠ ይመስላል። የንጉሠ ነገሥቱ ቁጣ ተግ እያለ ሔደና፤

“ለመሆኑስ አባትህስ አንተስ የእስልምና ሃይማኖት የመሠረቱትን የሙሐመድን ትእዛዝ ታውቁታላችሁ? 
ወይስ እንዲያው በደፈናው መሃይማን እስላሞች ናችሁ?” ብለው አተኮሩበት።

“ታላቁ ንጉሥ ሆይ! ማወቅማ እናውቃለን" አለ ሐሰን እንዳቀረቀረ።

“እንግዲያ ካወቃችሁት ነቢያችሁ ሙሐመድ ሃይማኖታችሁን በሚሰብኩበት ዘመን በሀገራቸው ውስጥ 
ጠላቶች ቢበዙባቸው ወደ ደጎቹና ወደ ሩኅሩኖች አበሾች ሒዱ፤ እነርሱም በርኅራኄና በፍቅር 
ይቀበሉዋችኋል" ብለው አክሱም ድረስ እንደሰደዱዋቸውና የኛም ንጉሥ ተቀብሎ በፍቅርና በክብር 
እንዳስቀመጣቸው፡ ዛሬም ቢሆን ባገሬ ውስጥም ሆነ በሠራዊቱ ውስጥ እጅግ ብዙ እስላሞች እንዳሉ 
ታውቃለሁ አታውቅም?” አሉና አፈጠጡበት።

“ታላቁ ንጉሥ ሆይ! ሐቅ ነው ዐውቃለሁ!” አለ እየተሸበረ።

“ደግሞስ ከዚህ ሌላ አበሾችን ካልወጉዋችሁ አትውጓቸው ወደ አገራቸውም በጉልበታቸው አትግቡባቸው" 
ብለው ነቢያችሁ ሙሐመድ ማዘዛቸውን ታምናለሁ? ወይስ ትክዳለሁ?” ብለው ጠየቁት።

“ታላቁና መሐሪው ንጉሥ ሆይ!አላህ እውነትንና ሐቅን የገለጸልዎ ነዎት፤ የተናገሩት ሁሉ እውነት ነው" 
አለ።

“ደግሞስ የድፍረታችሁ ድፍረት፣ የጥጋባችሁ ጥጋብ ያገሬ በር የሆነውን ባሕርና፣ የከርሷ ምንጭ የሆነውን 
አባይን እንይዛለን ብላችሁ ያበሻ ሕዝብ ዐይኑ እያየ ጆሮው እየሰማ ይለቃል ብላችሁ እንዴት አሰባችሁት? 
ወይስ ያገሬን ሕዝብ በምን የተነሣ ናቃችሁት? ለአገሩ ለነጻነቱና ለክብሩ እንደሚሞት አታውቁም? እኮ 
በምን ምክንያት ናቃችሁት? በል እስቲ ንገረኝ?” ብለው ከወንበራቸው ብድግ ብለው ሲጠጉት፡ ሐሰን 
ከመሬት ላይ ለጥ ብሎ፤

“ታላቁ ንጉሥ ሆይ! አጥፍተናል፤ መሐሪነትዎን ከመለመን በቀር የምናገረው የለኝም" አለ።

አጼ ዮሐንስ እንደገና ወደ ወንበራቸው ተመልሰው ተቀመጡና 
“ንሣ አጋፋሪ፡ ብረት አስግለህ አምጣልኝ፤ ባሕታዊውንም አስጠራልኝ" ብለው አዘዙና እንደገና ወደ ሐሰን 
መለስ ብለው፡ "ታዲያ አንተና አባትህ ከሃይማኖታችሁ አባት ከመሐመድ ተዕዛዝ ወጥታችሁ አገሬን 
መውጋታችሁ ለምን ነው? ልባችሁን ቢነሣችሁ አይደለም? ይህን ታምናለህ? ትክዳለህ?” አሉና 
አፈጠጡበት።

“እውነት ነው ተሳስተናል" አለ ሐሰን እየተርበተበተ። "የመሐመድን ቃል ጥሳችሁ እኔን በምሥር አገር 
በኢየሩሳሌም አገር ሁሉ ለማስጠላት፡ የምሥርንና የኢትዮጵያን ሕዝብ ለማፋጀት ከወዳጅነት ይልቅ 



ጠላትነት እንዲመሠረት ይንዱን ሃይማኖት አንዱ እንዲጠላው ሆን ብላችሁ አይደል የተነሣችሁት?” አሉ 
ፍጥጫቸውን ሳይቀንሱት።

“ታላቁና መሐሪው ንጉሥ ሆይ! አዎ! ሰይጣን አሳስቶን በክፉ ነገር መጥተንብዎታል፡ አጥፍተናል" አለና 
ሐሰን ተቅለሰለሰ።

“ሌላ ሰይጣን የለም። አንተና አባትህ ናችሁ ሰይጣኖች። ስለዚህ ሞት ይገባሃል?” ብለው ቃታ ሳቢ 
ጣታቸውን ቀሰሩበት።

ሐሰን በድንጋጤ ደንዝዞ ምንም ዓይነት ምላሽ ሳይሰጥ ደርቆ ቆመ።

“የጠየቅሁህን መልስልኝ እንጂ፤ ሞት ይገባሃል? አይደለም?” አሉት ቁልቁል እያተኮሩበት።

“እርስዎ እንዳሉ!” አለ ሐሰን እንዳቀረቀረ።

አጼ ዮሐንስ ትንፋሻቸውን ደጋግመው በማስወጣት ጸጥ ብለው ሲተክዙ ቆዩና፤

“ምንም እንኳን አንተና አባትህ ብትክዱትም እኛ አበሾች ርኅርኆችና መሐሪዎች ነን። እኛ የሃይማኖት 
ሕግጋትም ሆነ ወዳጅነት ተጋፍተን በማንም ላይ ክንዳችንን አናነሣም። በትዕቢት ተሞልተው ለሚመጡብን 
ግን ቆራጦችና ክንደ-ብርቱዎች ነን። ለፈጣሪዬና ለምሥር ሕዝብ ስል ግን አልገድልህም። ተነሥ!” ሲሉ 
የፋመ ማጭድ ይዘው ባሕታዊውንም አስከትለው አጋፋሪ ገቡ።

“ይበሉ አባቴ፣ በዚህ በማጭድ ግንባሩ ላይ መስቀል ይንቀሱበት" አሉ።

“ታላቁ ንጉሥ ሆይ! እንዲሁ አማናለሁ ይማሩኝ" አለ ሐሰን ከወደቀበት ተነሥቶ እንደገና ከእግራቸው ላይ 
ሊጠመጠም ሲሞክር አጋፋሪው ሩጠው ያዙት።

“ከግንባሩ ላይ ተኩሱበት!” ብለው ተቆጡ ዮሐንስም "አጋፋሪው አሉላና ጭፍሮቻቸው ተረባርበው ይዘው 
ወደ ባሕታዊው አቀረቡት።

“ጃንሆይ!” አሉ ባሕታዊው የጋለውን ማጭድ ከአጋፋሪው ተቀብለው ሐሰንና ዮሐንስን ተራ በተራ 
እየተመለከቱ፡ "ጃንሆይ! መጥመቁ ዮሐንስ በምድረ በዳ ሲሰብክ "እኔ በውሀ አጠምቃችኋለሁ። ከኔ በኋላ 
የሚመጠው ግን በእሳት ያጠምቃችኋል' ብሎ ነበርና እነሆ በእርስዎ በጽዮን ንጉሥ መፈጸሙ ነው" አሉ።

“በእሳት ብቻኮ አላለም፤ በመንፈስ ቅዱስም እንጂ" አሉና ከአጼ ዮሐንስ ባሕታዊውን ገላመጥዋቸው።

ሊጋባ አሉላም ቀጠል አድርገው፡ "እርስዎ ምን ቸገረዎ በትይትስ ብንበሳሳው? ዝም ብለው የታዘዙትን 
አይሠሩም?” አሏቸው ከግልምጫው እየመረቋላቸው። ባሕታዊውም እየተርበተበቱ በጋለው ማጭድ 
የሐሰንን ግንባር በትንሽ በትንሹ ነካ ነካ አደረጉት።

“ስለአላህ! ስለ ነቢዩ! ስለ...” እያለ ሐሰን ጮኽ።

“አስነሡትና ወዲያ ውሰዱልኝ!” አሉ አጼ ዮሐንስ። አጋፋሪውና ጭፍሮቻቸው ሐሰንን አንሥተው 
ወሰዱት።

ከ 'ዮሐንስ' – በማሞ ውድነህ፡ ፲፱፻፹፭ ዓ.ም የተወሰደ...


