
አፄ ቴዎድሮስ ለምን በኮሶ ሻጭ እናታቸው ይጠርዋቸዋል?  

የልጅ አለማዮህ እናትስ ማን ናቸው? 

 

ሃቁን አንብበው ግንዜቤ ያግኙ፤  

ታሪክ በማዳቀል ልሂቃነ ሸዋ የኣጼ ቴዎድሮስ ትግራዋይነት ደብቀው የኣማራ ማንነት ለመስጠት ሲባል <<ጎንደሬው የኮሶ ሻጭ ልጅ 

ካሳ>> በማለት በየፊልሙ፤በየ ድሪቶ ድርሰቶቻቸው ፤በየ ቲያትሩ፤በየ ሰርግ ቤት ቀረርቶና ሽለላው ሲጽፉ ኣልበቃ ብሏቸው፤ኣሁን 

ደግሞ ስለ ልጃቸው ልኡል ኣለማየሁ ቴዎድሮስ እናት የሌለው ይመስል<<የቋራው ቴዎድሮስ ልጅ ልዑል ዓለምአየሁ አስከፊ ስደቱና 

ሞቱ>> እና ወዘተ መጽሃፎች ሲጻፉ እናያለን። 

ጥያቄ ለልሂቃነ ሸዋ ኣለኝ፦ 

ኣጼ ቴዎድሮስ ኣባት የላቸውም ? ለምን እንደ ዲቃላ በእናታቸው ትጠሯቸዋላችሁ? 

ልዑል ዓለምአየሁ እናት የለውም? የእናቱን ማንነት መደበቅ ለምን ኣስፈለገ? 

የዚያ ቤተሰብ አባት አፄ ቴዎድሮስ ናቸው፤ እናት እቴጌ ጥሩ ወርቅ፤ ልጅ ደግሞ ልዑል ዓለማየሁ ካሣ። 

ለማስታወስ ያክል የኣጼ ቴዎድሮስ ኣያት ደጃዝማች ወ/ጀወርግስ የወጀራት 20 ዓዲ ባላባት መሆናቸውንና ደጃዝማችነታቸውም 

በ18ኛው መክዘ ኣጋማሽ የእንደርታ ታዋቂ ባላባት በመሆናቸው ያገኙት መዓረግ ነው። 

ደጃዝማች ወ/ጀወርግስ የእንደርታ ታዋቂ ባላባት ሳሉ ከተንቤን ሚስት ኣግብተው ደጃዝማች ኃይሉ ወ/ጀወርግስ ወልደዋል። 

ደጃዝማች ኃይሉ ደግሞ ቴዎድሮስን በ1816 ዓም ቋራ ላይ በሽሽት ሳሉ ወልደዋል። 

ደጃዝማች ኃይሉ ከነ ደጃች ምርጫ ኣብርሃ ወገን ሰው ገድለው ከተንቤን ወደቋራ እንደሸሹ የዛሬ 2ዓመት በሰፊው ኣትቻለሁ። 

ዛሬ ደግሞ ስለልጃችው ልኡል ኣለማየሁ እናት ማለትም ስለ ኣጼ ቴዎድሮስ ባለቤት ማንነት እንዲሁ እስከዛሬ ተሸፋፍኖ ላይነገር 
ዝምምም ተብሏል። 

የኣጼ ቴዎድሮስ ባለቤት እቴጌ ጥሩወርቅ ይባላሉ። ትውልዳቸውም ከትግራይ ዓጋመ ኣውራጃ ሲሆን የስባጋድስ ዓጋመ የልጅ ልጅ 
ናቸው። 

(የራስ ወልደስላሴና እቴጌ ጥሩወርቅ የሂይወት ታሪክ ጨለቖት ስላሴ ቤ/ክ ማንም ሰው በኣካል ሂዶ ማየት ይችላል) 

አጤ ቴውድሮስ በመቅደላ ሲወድቁ ከባለቤታቸው እቴጌ ጥሩወርቅ የሚወለደው ልዑል አለማየሁ እድሜው 8ዓመት ብቻ ነበር፡፡
ልዑል አለማየሁም ከእናቱ እቴጌ ጥሩወርቅ ጋር በእንግሊዞች እጅ ወደቀ፡፡ጄኔራል ናፒር ከእቴጌ ጥሩወርቅ ጋር ባደረገው ስምምነት 

መሰረት አጤ ቴውድሮስን በቅርበት ያውቃቸው ለነበረው እና አማርኛን አቀላጥፎ ለሚናገረው ካፒቴን ጄ.ሲ. ስፒዲ ተሰጠ፡፡ 

እነ ናፒር ልዑል አለማየሁ ከእናቱ እቴጌ ጥሩወርቅ፤ከመምህሩ አለቃ ዘራኣት፤የእናቱ አጃቢ ኣለቃ ገብረመድህን ጋር ሆኖ ከሃገሩ 
እንዲወጣ አደረጉ፡፡በመንገድ ላይ እናቱ እቴጌ ጥሩወርቅ ከዚህ አለም በሞት ተለዩ፡፡በሞቱ ጊዜም በትግራይ ክፍለሃገር በእንደርታ 
ኣውራጃ በሚገኘው በዘመነ መሳፍንት የትግራይ ግዥ ከነበሩት ራስ ወልደስላሴ በተቀበሩበት በጨለቖት ደብረ ገዳም ስላሴ 



ቤተክርስትያን ተቀበሩ። 

(አጤ ቴዎድሮስ መጽሃፍ በጳውሎስ ኞኞ) 

ስለዚህ የዚያ ቤተሰብ አባት አፄ ቴዎድሮስ ፤ እናት እቴጌ ጥሩ ወርቅ እና ልጅ ደግሞ ልዑል ዓለማየሁ ካሣ ሁሉም ተጋሩ ናቸው። 
 

ይህንን ጭብጥ ታሪክ የሚያመላክተው ትግራይነት ዘመን በበላ ታሪክ ሊኮፈስ ሳይሆን ይህ ትውልድም የሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑን 

በማስተባበር ከምን ግዜውም በላይ ታሪክ በመስራት ይገኛል፡: 

    በተረፈ የጥንት ነገስታቶች ስም እየጠሩ በድቅል ታሪክ ፀሃፊዎቾ የተዳቀለ ታሪክ ተሸክመን አስከሬን እያጀቡ በአደባባይ ማቅራራት 
ዘመን ረግጦት ተሻግሮቶ ያለፈ ነውና፤ እንደባህልም ከተያዘ በቅርብ ገድለ ታሪካችን የሰራነው ታሪክ የምናየው የምናውቀው 
የማያሳማን እያነሳን ብናቅራራ ብንፎክር ብንሸልል ባህልም ከሆነ የምንጠቀመው ቃላት እውነታ አለው። 

 ከዛም ባህሉ ያድግና ብዙ ተከታይ ያፈራል። 

  የጥንት ነገስታት የሰሩትን ታሪክ፤ ታሪኩም በተዳቀለ ታሪክ፤ ዘረ ሃረጋቸዉም በተሸፋፈነ የታጀበ ቀረርቶ ማቅራራት፤ ራስህን 
ካለማወቅና ስሜታዊነት በዘለለ ለናት ሀገራችን መፈራረስ ለሚመኙ ግብፆች፣ሻብያ፣የነሱን ግብር በይዎች መሳርያ ሁነን የራሳችን 

ሰላም ከማደፍረስ ውጭ ባለፈው የመረጥነው አካሄድ ራስ በራስ የማጥፋት እርምጃ ነው፡: 

     ሃገራችን አበጣብጠው ከአባይ ወንዝ አንድ ጭልፋ ውሃ መጨለፍ ከየአንዳንዱ የግብፅ ዜጋ አንድ ማንኪያ ደም መቅዳት እያሉ 
አይናችን አባይ እንዳያይ ራሳ በራሳችን ሲያባሉን እንደኖሩ ሁሉ፤አሁንም በእልፍኝ አገልጋያቸው የሻብያው መሪ ኢሳያስ አማካኝነት 
ሃገር ውስጥና ውጭ ዘርቶ ያበቀላቸው፣ ግብር በይዎች አስታከው አንዳንድ የሃገር መሪ ነን የሚሉትንም በጥቅም በመግዛት የሚሄድ 
ያለ አገር የማፈራረስ ዘር ለዘር የማበላላት ተግባር መሆኑ ግንዛቤ በማስገባት ያሻል። 
  

  የዲሞክራሲና የፍትህ መጉዋደል ጥያቄአችን በመከባበር በመተባበር ሰወስተኛ እጅ ሳይገባበት ህገ መንግስቱ ተከትለን ለምናነሳው 
ጥያቄ መልስ መስጠት የማይችል መንግስት ከሆነ ግልፅ የህዝብ ጥያቄ ነውና በተባበረ ኢትዮጵያዊነት መንግስት የማውረድ የመስቀል   
የተባበረ ሃይል ይኖረናል። 
 

    በተረፈ ስርና ግንድ የሌለው ቀረርቶ በማሰማት የሻብያ ግብር በይዎች መሳርያ ሁነን ሃገር ከማበጣበጥና ከማወክ ራሳችን ጠብቀን 

የሃገራችን ሰላም እንጠብቅ!!!!!!! 
 

የፅሁፉ ርእስና የማሰሪያ አንቀፁ ምነው ተንሸዋረረ እደማትሉኝ ና ተዛማጅነታቸው ሃገራዊ መሆኑን ተረዱልኝ። 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=923708327733113&set=pcb.923708367733109&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=923708327733113&set=pcb.923708367733109&type=3

