
የጎንዯር ጦርነት የአርበኞች ዴሌ የፊሽስት ኢጣሌያ የመጨረሻ ውዴቀት 

ወራሪው የፊሽስት ጣሉያን ጦር በጀግኖች አርበኞች ተጋዴልና በእንግሉዜ ረዲትነት ሚያዜያ  

፳፯ ቀን ፲፱፻፴፫  ዓ.ም ዴሌ ሆኖ አዱስ አበባን ከሇቀቀ በኋሊ የተቀረው የጠሊት ጦር 
የምስራቅ አፍሪካ የኢጣሉያ ጦር የበሊይ አዚዥ በሆነው በደክ ዲዎስታ አመራር ስር ዯሴ 
ሊይ መሽጎ ሲጠባበቅ የቀረው ጦር እንዱሁ የምስራቅ አፍሪካ ምክትሌ ጦር አዚዥ በሆነው 
በጄኔራሌ ናዙ አመራር ጎንዯር ሊይ መሽጎ የሙሶልኒን እርዲታ ይጠባበቅ ነበር። 

ይሁንና ግርማዊ ቀዲማዊ ኃይሇ ሥሊሴ በዴሌ አዱስ አበባ ከገቡ በኋሊ አርበኛው 
እንዯቀዯመው ከእንግሉዜ ጦር ጋር በመተባበር የጠሊትን ጦር እየዯመሰሰ አዱስ አበባ በዴሌ 
እንዯገባ ሁለ አሁንም በየሃገሩ መሽጎ የተቀመጠውን የጠሊት ጦር ከእንግሉዜ ጦር ጋር 
በመተባበር እንዱዯመስስ በሰጡት ትእዚዜ መሠረት በተሇይም በዯሴ እና በጎንዯር መሽጎ 
የተቀመጠውን የደክ ዲዎስታንና የጀነራሌ ናዙን ጦር እንዱዯመስሱ ከግርማዊነታቸው 
የተሰጣቸውን ትዕዚዜ ተቀብሇው ዯጃዜማች ኃብተሥሊሴ በሊይነህ አርበኞቻቸውን ይው ወዯ 
ሰሜን መቱ። 

 

ዯጃዜማች ኃብተሥሊሴ በሊይነህ (አባ ጉራች) 

በመጀመሪያም እነ ዯጃዜማች ኪዲነወሌዴን ፉታውራሪ ከበዯ ካሣን እንዱሁም ላልች የጦር 
አሇቆችን በማስከተሌ የደክ ዲዎስታን ጦር ሇመዯምሰስ ከሸዋ ተነስተው ወዯ ዯሴ ጉዞቸውን 
ቀጠለ። 

ደክ ዲዎስታ የኢጣሉያው ንጉሥ የቪክቶር አማኑኤሌ ሶስተኛ የወንዴም ሌጅ ሲሆን 
ሙሶልኒ ጄኔራሌ ግራዙያኒ በቅፅሌ ስሙ (የአዱስ አበባው አራጅ ወይም Butcher of 



Addis Abeba) በሕዜቡ ሊይ የሚፇፅመው ግፍ እየበዚ ስሇሄዯና እያመፀ ወዯ አርበኝነት 
የሚገባው ህዜብ እየጨመረ መሄደ ስሊሳሰበው ይህንኑ በዱፕልማሲ መንገዴ እንዱያሻሽሌ 
በማሇት በግራዙያኒ ፊንታ ሾሞት ነበር :: 

ይሁንና ሙሶልኒ ከሒትሇር ጋር በማበሩ የተነሳ የተባበሩት የጦር ቃሌ ኪዲን ሃገሮች 
በከፇቱበት ጥቃትና በጀግኖች አርበኞቻችን ተጋዴል አዱስ አበባ ስትያዜ ደክ ዲዎስታ ወዯ 
ዯሴ በመሸሽ አምባሊጌ ሊይ መሽጎ በከፍተኛ የስንቅ እና ትጥቅ ችግር በተሇይም በነዲጅ 
እጥረት እየተሰቃየ የሙሶልኒን እርዲታ ይጠባበቅ ነበር። 

ከዙህ በኋሊ በግንቦት ወር ፲፱፻፴፫ ቁጥራቸው ወዯ ሃያ ሺህ በሚገመቱት አርበኞችና ወዯ 
ጠኝ ሺህ በሚገመቱት የእንግሉዜ ወታዯሮች አምባሊጌ ሊይ ተከቦ ሲከሊከሌ ከቆየ በኋሊ 
የውሃ አቅርቦቱ ስሇተያበት ግንቦት ፲ ቀን ፲፱፻፴፫ እጁን ሰጠ። 

ከዙያም በኋሊ የጦር እስረኛ ሆኖ ወዯ ኬንያ ከተሊከ በኋሊ በጦር ካምፕ ውስጥ እያሇ በያው 
የሳንባና የወባ በሽታ ሲሰቃይ ቆይቶ የካቲት ፳፫ ቀን ፲፱፻፴፬ ዓ.ም በሞት ተሇየ። 

በዙህም ዴሌ ከፍተኛ ዯስታ የተሰማቸው አርበኞች ውጊያቸውን በመቀጠሌ ጎንዯር ሊይ 
መሽጎ የሚጠብቀውን የጀነራሌ ናዙን ጦር ሇመዯምሰስ ጉዞቸውን ቀጠለ። 

በመንገዲቸውም የጠሊትን ምሽጎች እየዯመሰሱ ጎንዯር ዯርሰው ጎንዯር ከመተው በጄኔራሌ 
ቻርሌስ ፎክስ ከሚመራው የእንግሉዜ ጦር ጋር ከተገናኙ በኋሊ ዯጃዜማች ኃብተ ሥሊሴ 
ጥቃት በሚስነዜሩበት ሁኔታ ሊይ ከጄኔራሌ ቻርሌስ ፎክሰ እና ከጄኔራሌ ዊሌያም ፕሊት 
ጋር ከተነጋገሩ በኋሊ ዜግጅታቸውን ቀጠለ :: 

 

በዯጃዜማች ኃብተሥሊሴ የሚመሩት አርበኞች ጎንዯር ሊይ 

http://am.wikipedia.org/wiki/1934


ጄኔራሌ ናዙ ጎንዯር ሊይ አርባ ሺህ የሚገመተውን ሰራዊቱን ሰብስቦ የጎንዯርን ዘርያ 
በከፍተኛ ፀረ ተሽከርካሪና እና ፀረ ሰው ፇንጂ በመዴፍና በመትረየስ አጥሮ እንዱሁም 
በከፍተኛ ሜካናይዜዴ ጦር ምሽጉን አጠናክሮ ሂትሇር የተባበሩትን የጦር ቃሌ ኪዲን አባሌ 
ሃገራትን እያሸነፇ እንዯሆነና በቅርቡም ሇነርሱ እርዲታ እንዯሚዯርሳቸው የሓሰት 
ፕሮፕጋንዲ ሇወታዯሮቹ በመንዚት ጠንክረው እንዱዋጉ ያበረታታ ነበር ሙሶልኒም የደክ 
ዲዎስታን መማረክ እንዯሰማ የምስራቅ አፍሪካ የኢጣሉያ ጦር የበሊይ አዚዥ አዴርጎ 
ሾመው። 

ከዙህ በኋሊ በእንግሉዜ የጦር አዚዦች መሪነት ህዲር ፭ቀን ፲፱፻፴፬ ዓ.ም ወዯ ጎንዯር ከተማ 
የሚወስዯውን ቁሌቋሌ በር የተባሇውን የጠሊት ምሽግ ሇማስሇቀቅ የእንግሉዜ ወታዯሮችና 
አርበኞች በመተባበር ጥቃት ሰነዜሩ ይሁንና ጥቃቱ በጥንቃቄ የተጠና ባሇመሆኑ የእንግሉዜ 
ወታዯሮችና አርበኞች በጠሊት ዒሊማ ውስጥ በመግባታቸው ከፍተኛ ዕሌቂት ሆነ ብዘ 
ጀግኖች አርበኞችም ሰውነታቸው በፇንጅ እየተበጣጠሰ ወዯቁ የእንግሉዜ የጦር አውሮፕሊኖች 
ያዯረጉትም የአየር ዯብዴባ ውጤት ባሇማምጣቱ ጦሩ እንዱያፇገፍግ ተዯርጎ ላሊ በቂ 
ዜግጅት ተዯርጎ ከሳምንት በኋሊ ጥቃት እንዱጀመር ተወሰነ። 

 

የፊሽስት ኢጣሉያ ታንክ ጎንዯር ሊይ መሽገው ሲጠባበቁ 

በዙህ ጊዙያዊ ዴሌ ከፍተኛ ዯስታ የተሰማው ጄኔራሌ ናዙ እንዯቀዯመው ሁለ በአውሮፕሊን 
የፕሮፕጋንዲ ወረቀት በመበተን የማይዯፇር መሆኑን ሇማሳየት ጣረ። 

http://am.wikipedia.org/wiki/1934
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/f/f1/Gondar_mezzo_blindato.jpg


በዙህ ጥቃት አሇመሳካትና የወንዴሞቻቸው ዕሌቂት የተበሳጩት ዯጃዜማች ኃብተሥሊሴ እና 
ላልችም የጦር አዚዦች ሇሚቀጥሇው ጥቃት የራሳቸውን ዕቅዴ በማውጣት ሲጋጁ ቆዩ። 

ጥቃቱም እንዯተባሇው ካንዴ ሳምንት በኋሊ ህዲር ፲፪ ቀን ፲፱፻፴፬ ዓ.ም ከጥዋቱ አንዴ ሰዓት 
ተጀመረ ከሁሇቱም ወገን ቀዜቅዜ ያሇ የተኩስ ሌውውጥ ሲካሄዴ ከቆየ በኋሊ ከቀኑ አምስት 
ሰዓት ሲሆን የእንግሉዜ መዴፎች ምሽጉን በሃይሌ በመዯብዯባቸው በዙህ ማህሌ ፊታ 
ያገኙት አርበኞች በዴንገት ወዯ ምሽጉ ክሌሌ በመግባት የታጠረውን ሽቦ እየቆረጡ 
በተጠመዯው ፇንጂ ሊይ አንደ ባንደ ሊይ እየተረማመደ የእጅ ቦንባቸውን በመንቀሌ 
በዯረታቸው እየተሳቡ ወዯ ጠሊት ምሽግ በመግባት ያርበዯብደት ጀመር ከዙያም ፍርቃ በር 
የተባሇውን ምሽግ ተቆጣጥረው ግስጋሴያቸውን በመቀጠሌ የቁሌቋሌ በር ምሽግን 
ተቆጣጠሩት የምሽጉንም መሰበር ያየው የኢጣሉያኑ ጦር አዚዥ ኮልኔሌ አጎሉኒ ነጭ 
ባንዱራ በማውሇብሇብ እጅ በመስጠቱ ጦርነቱ ወዯ ጠኝ ሰዓት ሊይ ተጠናቀቀ። 

ሇዙሁም ዴሌ ጄኔራሌ ፎክስ ሇዯጃዜማች ኃብተሥሊሴ ያሇውን አዴናቆት ገሌፆሊቸዋሌ ይሁን 
እንጂ ጄኔራሌ ዊሌያም ፕሊት ወዯ ሃገሩ ተመሌሶ ሇእንግሉዜ መንግስት ስሇጦርነቱ 
ሪፖርቱን ባቀረበበት ወቅት ስሇ ኢትዮጵውያኑ አርበኞች አንዴም ያሇው ነገር አሌነበረም 
ይህንኑም ግርማዊ ቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴ ኢትዮጵያ እና የህይወቴ እርምጃ በተባሇው 
መጽሃፊቸው  « አርበኞቻችን ያገኙትን ዴሌ ሁለ እንግሉዝች የነሱ እንዯሆነ አዴርገው 
ይገሌፁ ነበር »ብሇው ፅፇውታሌ። 

ከዙህ በኋሊ ወዯ ጎንዯር ከተማ የሚወስዯው በር ስሇተከፇተ ሠራዊቱ ተጉዝ አዝ ሰፇረ 
ጄኔራሌ ናዙም ያሇውን ሃይሌ ሁለ አስተባብሮ እንዯተሇመዯው አካባቢውን በፀረ ሰው እና 
በፀረ ተሽከርካሪ ፇንጅ አጥሮ የመጨረሻውን ፉሌሚያ ሇማዴረግ ተጋጅቶ ይጠብቅ ነበር። 

በመጨረሻም የጎንዯር ከተማ በየአቅጣጫው ተከበበች፤  

በጠዲ በፇንጠር እና አዝ  

ዯጃዜማች ኃብተሥሊሴ በሊይነህ፣ ዯጃዜማች ኪዲኔ ወ/መዴህን፣ ፉታውራሪ ከበዯ ካሳ፣ 
ፉታውራሪ ተሰማ ዕርገጤ እና ላልችም  

በእንግሉዜ ጦር በኩሌ ጄኔራሌ ቻርሇስ ፎክስ፤ጄኔራሌ ዊሉያም ፕሊት እና ሜጀር ዲግሊስ  

በሰቀሌት በሌዯታ 

ዯጃዜማች በዚብህ በሇው፣ ዯጃዜማች ካሣ መሸሻ፣ ዯጃዜማች ከበዯ ወንዴም አገኝ እና 
ላልችም 

በቁስቋም 

ዯጃዜማች ብሬ ገየ፣ ዯጃዜማች ጀንበሩ ብሩ፣ዯጃዜማች ጫኔ የመረጡ እና ላልችም 

በዙህ ሁኔታ የጎንዯር ከተማ ከተከበበች በኋሊ ህዲር አስራ ፲፰ ቀን ፲፱፻፴፬  ዓ.ም ከጠዋቱ 
አስራ ሁሇት ሰዓት ጦርነቱ ተጀመረ የእንግሉዜ እና የጠሊት መዴፎች ሰማይና ምዴሩን 
ያናውጡት ጀመር የእንግሉዜ የጦር አውሮፕሊኖች ከዲባት በመነሳት የናዙን የጦር ሰፇር 
በቦንብ ይቀጠቅጡት ጀመር ። 

http://am.wikipedia.org/wiki/1934
http://am.wikipedia.org/wiki/1934


በዯጃዜማች ኃብተሥሊሴ የሚመራው በዯቡብ ጎንዯር ሰፍሮ የነበረው አርበኛ ላሉቱን ተጉዝ 
አዴሮ ወዯ ምሽጉ ተጠግቶ ስሇነበር የጣሉያኑን የጄኔራሌ ማርቲንን ሠራዊት ሰብሮ ቀዴሞ 
ጎንዯር ገብቶ የጠሊትን ጦር ያርበዯብዯው ጀመር በጄኔራሌ ፎክስ የሚታው የእንግሉዜ 
ሜካናይዜዴ ጦር አዝን ግንባር ጥሶ ገባ በምስራቅ በኩሌ የነበሩት አርበኞችና የእንግሉዜ 
ወገን የሆኑት የኬንያ ወታዯሮች ዯፇጫ የነበረውን የጠሊት ጦር በጥንካሬ ወግተው 
አስሇቅቀው ወዯ ጎንዯር ሇመግባት ሲሞክሩ በተጠመዯ ፇንጂ ከባዴ ጉዲት ዯረሰባቸው። 

በዙህ ሁኔታ ውጊያው ቀጥል ውል በነጋታው የላሉቱን መንጋት ሲጠባበቅ የነበረው አርበኛ 
በየቦታው የጣሉያንን ወታዯር እያሳዯዯ ይገዴሌ እና ይማርክ ጀመር ከዙህ በኋሊ ጄኔራሌ 
ናዙ ከተዯበቀበት ካዱ ኢጣሉያ ከሚባሇው ቤት አስተርጓሚ ሆነው ሲያገሌግለት ከነበሩት 
ከፉታውራሪ አስፍሓ ወ/ሚካኤሌ ጋር በመሆን እጁን ሰጠ። 

ከዙህ በኋሊ ሰራዊቱ እንዱረጋጋ የተማረኩና የተበተኑት የጠሊት ወታዯሮችም እንዱሰበሰቡ 
በተማረኩ የጠሊት ወታዴሮች ሊይም አርበኞች ምንም ጉዲት እንዲያዯርሱ የማረኳቸውን  
እንዱያስረክቡ የሚሌ ትዕዚዜ በመተሊሇፈ አርበኞች የማረኳቸውን የጠሊት ወታዯሮች 
እያመጡ ያስረክቡ ጀመር። 

 

ጎንዯር የተማረከ የፊሽስት ኢጣሉያ ወታዯሮች ጠመንጃ ክምር 

 

በዙህ ጦርነት አራት ሺህ የጣሉያን ወታዯሮች ሲገዯለ ስምንት ሺህ አራት መቶ የቆሰለ 
ሲሆን ሃያ ሰባት ሺህ ተማርከዋሌ ጄኔራሌ ናዙም የጦር ወንጀሇኛ ሆኖ በእስር ወዯ ኬንያ 
ተሊከ። ኢጣሉያ  ኢትዮጵያን ሇመናት ቅኝ ግዚት አዴርጋ ሇመግዚት የነበራት ህሌምም 
በዙህ ጦርነት በጀግኖች አርበኞቻችን ዴሌ ሊንዳና ሇመጨረሻ ጊዛ ተዯመዯመ::  



ጦርነቱ ካሇቀና ዯጃዜማች ኃብተ ሥሊሴ እና አርበኞቻቸው የያዘትን የጠሊት ምሽግ 
እየተቆጣጠሩ ባሇበት ሰዓት የእንግሉዜ ወታዯሮች በማናሇብኝነት አርበኞች የሚቆጣጠሩትን 
የፀጥታ ኬሊ ሇማሇፍ ሲሞክሩ ካርበኞች ጋር ግጭት ፇጠሩ ይህንኑ ግጭት ዯጃዜማች ኃብተ 
ሥሊሴ እና ጄኔራሌ ፎክስ ካስቆሙ በኋሊ ጄኔራሌ ፎክስ ዯጃዜማች ኃብተሥሊሴን 
ካርበኞቻቸው ጋር የያዘትን ምሽግ አስርክበው እንዱወጡ ጠየቃቸው እርሳቸውም ጥያቄውን 
እንዯማይቀበለት በመግሇጻቸው ነገሩ እየተካረረ በመሄደ ጄኔራሌ ፎክስ ሇግርማዊ ቀዲማዊ 
ኃይሇሥሊሴ አርበኞቹ ምሽጉን አስረክበው እንዱወጡ እንዱያዯርጉ በቴላግራም በመጠየቁ 
ግርማዊነታቸውም  በእንግሉዝች በነበረባቸው ጫና አማራጭ ስሊሌነበራቸው ሇዯጃዜማች 
ኃብተሥሊሴ ምሽጉን ሇእንግሉዝች አስረክበው እንዱወጡ የሚሌ ታዕዚዜ አስተሊሇፈሊቸው 
እርሳቸውም በስንት ተጋዴል የያዘትን ምሽግ ከነጠቅሊሊ ንብረቱ አስረክበው ወጡ።
እንግሉዝችም በምሽጉ ውስጥ የሚገኘውን በጊዛው ሇኢትዮጵያ ሃገር መከሊከያ ማዯራጃ 
ሉጠቅም ይችሌ የነበረን በብዘ ሚሉዮን ብር የሚገመተውን የጦር መሳሪያ( ታንክ፣መዴፍ፣
የጦር ተሽከርካሪ፣ ወተ) ወዯ ኤርትራ አጓጓዘት ። 

በግራ በኩሌ የሚታዩት ዯጃዜማች ኃብተሥሊሴ በሊይነህ ጎንዯር የጄኔራሌ ናዙን ጦር ዴሌ 
አዴርገው አዝ ከእንግሉዜ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ፩.ጄኔራሌ ፎክስ ፪.ጄኔራሌ ዊዜሮሌ 
፫.ጄኔራሌ ጀምስ ፬.ሜጀር ዲግሊስ ፭.ከወዲጃቸው ከካፒቴን ዳርክ ጋር የተነሱት ፎቶግራፍ 
ነው 

ከዙህ በኋሊ ጄኔራሌ ፎክስ ሇማስተዚኛ  በሚመስሌ  መሌኩ አራት መቶ ሽህ ብር 
ሇዯጃዜማች ኃብተሥሊሴ ሰጥቷቸው ሊርበኞቻቸው አከፊፍሇውታሌ :: ከዙህ በኋሊ ሌዑሌ 
አሌጋ ወራሽ ጎንዯር መጥተው ስሇነበር እርሳቸውን ተቀብሇው ከርሳቸው ጋር ከቆዩ በኋሊ 
ከነሠራዊታቸው ወዯ አዱስ አበባ ተመሌሰው የካቲት ፲፮ ቀን ፲፱፻፴፬ ዓ/ም በታሊቅ ሰሌፍና ሥነ 
ሥርዓት ስዴስት ዓመት ከተሇዩዋቸው ንጉሠ ነገሥታችው ፉት ቀርበው ቆርጠጥ ቆርጠጥ ጎርዯዴ 
ጎርዯዴ አንዲንዳም በርከክ እያለ ፤(በጊዛው ባንዱራችን የተባሇው ጋዛጣ እንዯፃፇው) 

 

http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8A%A0%E1%8B%B2%E1%88%B5_%E1%8A%A0%E1%89%A0%E1%89%A3
http://am.wikipedia.org/wiki/1934


ኃብቴ ኃብተ ሥሊሴ ፤ 

ነብስ አሰናባች እንዯ ሥሊሴ፤  

የጠቅሌ አሽከር የንጉስ ተፇሪ ፤ 

ሇሃይማኖቱ ተከራካሪ ፤ 

ጄኔራሌ ገዲይ ኒሻን ያሠረ ፤ 

ማጆር ማራኪ የተከበረ ፤ 

ያንተ አሽከር ያንተ ወታዯር ፤ 

በመተበት የማያሳፍር ፤ 

ው ው ባይ ከጦሩ ማህሌ ፤ 

ጄኔራሌ ናዙ አቤት አቤት ሲሌ ፤ 

እያለ ይህንንና ይህን የመሳሰሇውን የፈከራ ቃሌ እየተናገሩ ከማይጨው ጀምረው እስካሁን 

ዴረስ የሠሩትን ጀብደ ሲቆጥሩ እንኳን ከዙህ በፉት ሥራ የሰራውን ቀርቶ ያሌሰራውንም 

ራፍ ሇገናው ሇማሇት ወኔውን ይቀሰቅሰው ነበር። 

ክቡር ዯጃዜማች ኃብተሥሊሴ የናዙን ጦር ዴሌ አዴርገው በተመሇሱ ጊዛ የካቲት ፲፮ ቀን 

፲፱፻፴፬ ዓ.ም በግርማዊ ቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴ ፉት በታሊቅ ጦር ሰሌፍ ባሇፈ ጊዛ የተነሱት 

ፎቶግራፍ ነው 

 

http://am.wikipedia.org/wiki/1934


ከዙህ በኋሊ የማረኳቸውን ከባዴና ቀሊሌ መትረየሶች በማበርከት ያዯረጓቸውን አግሌግልቶች 
ጠቅሰው ፤ 

«እኔ አገሌጋይዎ እንኩዋን አይነዎን አይቼ ከፉትዎ ቀርቤ ዴካሜንና ሙያዬን ተናገርኩ 
እንጂ እንግዱህ እኔ ይህንን እዴሌ ካገኘሁ በኋሊ እውነተኛ ባሪያዎ ነኝና ምንም አሊሳስብም 
ብሇው ቢናገሩ» ግርማዊ ጃንሆይ «ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ ዯቀ መዚሙርቱን ከመውዯደ 
የተነሣ እንግዱህ እናንተ ጌቶች ናችሁ እንጂ ባሮች አይዯሊችሁም እንዲሊቸው ተወዲጅ ሌጅ 
ነህ እንጂ ባሪያ አይዯሇህም ሥራህም በማንም አፍ የተመሰገነ ነው»ብሇው ሞገሳዊ ቃሌ 
ሰጥተዋቸዋሌ።<ባንዱራችን ጋዛጣ ፩ኛ ዓመት፣ ቁጥር ፴፱ የካቲት ፲፰ ቀን ፲፱፻፴፬ ዓ.ም>  

 

 

ግርማዊ ቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴ የካቲት ፲፮ ቀን ፲፱፻፴፬  የጀግኖች አርበኞቻቸውን ሰሌፍና 
ፈከራ ሲመሇከቱ 

ዯጃዜማች ኃብተሥሊሴ በሊይነህ፤  

በመጋቢት ወር ፲፱፻፳፰ ዓ.ም ማይጨው ሊይ በተዯረገው ታሊቁ ጦርነት ከክብር በኞች 
ጋዯኞቻቸው ጋር ሆነው ከፍ ባሇ ጀግንነት ከጠሊት ጋር በመዋጋት አገራቸውንና ንጉሠ 
ነገሥታቸውን አገሌግሇዋሌ። ከዙያም እንዯተመሇሱ በንጉሠ ነግሥታቸው መሪ ትዕዚዜ 
መሠረት የጦርነት ትግሊቸውን በሰሜን ሸዋ በመቀጠሌ አምስት ዓመት ሙለ በአርበኝነት 
የጦር መሪ በመሆን እጅግ ከፍ ባሇ ጀግንነት ላት ከቀን ያሇ አንዲች አረፍት በየጦር ሜዲው 

http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%89%80%E1%8B%B3%E1%88%9B%E1%8B%8A_%E1%8A%83%E1%8B%AD%E1%88%88_%E1%88%A5%E1%88%8B%E1%88%B4
http://am.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%8B%A8%E1%8A%AB%E1%89%B2%E1%89%B5_%E1%8D%B2%E1%8D%B0&action=edit&redlink=1
http://am.wikipedia.org/wiki/1934
http://am.wikipedia.org/wiki/1934
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%88%98%E1%8C%8B%E1%89%A2%E1%89%B5
http://am.wikipedia.org/wiki/1928
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%88%9B%E1%8B%AD%E1%8C%A8%E1%8B%8D


የጠሊትን ኃይሌ ያንበረከኩ ታሊቅ ጀግና ነበሩ የገዯሎቸውንም የጠሊት መኮንኖች ሇመጥቀስ 
ያህሌ፣ 

፩. በሏምላ ወር ፲፱፻፳፰ ዓ.ም አላሌቱ ሊይ ፹፰ የጠሊት የጦር ከባዴ መኪናዎች(ካሚዮን) 
በተቃጠለ ጊዛ የጦር መሪ የነበሩት አርበኞች ዯጃዜማች ኃብተ ሥሊሴ በሊይነህና ፉታውራሪ 
ጂማ ሰንበቴ ነበሩ። ዯጃዜማች ኃብተ ሥሊሴ በዙሁ ጦርነት ሊይ ሁሇት የጠሊት ከፍተኛ 
መኮንኖች ግዴሇዋሌ። 

፪.ክቡር ዯጃዜማች ኃብተ ሥሊሴ በሊይነህ በአላሌቱ ሜዲ ሊይ ከኅዲር ፳፩ ቀን ፲፱፻፳፱ ዓ.ም 
ጀምሮ ሦስት ቀን ሙለ የፇጀውን ጦርነት ባዯረጉ ጊዛ ከጠሊት በኩሌ የኢጣሉያ ፊሽስቶች 
ብቻ ፺፮ መኮንኖችና ወታዯሮች ተገዴሇዋሌ። 

፫.በ፲፱፻፳፱ ዓ.ም ሸንኮራ አራራቲ ሊይ በተዯረገው ኃይሇኛ ጦርነት ጄኔራሌ አውጎስቲኒን 
ገዴሇዋሌ። 

፬.በ፲፱፻፴ ዓ.ም ቡሌጋ ውስጥ ጨመሪ በተባሇ ቦታ በተዯረገው ከባዴ ጦርነት ክቡር ራስ 
ዯስታ ዲምጠውን እና እነዯጃዜማች አበራ ካሳን የገዯሇውን ከፍተኛ የጠሊት የጦር መሪ 
ገዴሇዋሌ። 

፭.በግንቦት ወር ፲፱፻፴ ዓ.ም በቡሌጋ የጉንጭ በተባሇ ሥፍራ በተዯረገው ብርቱ ጦርነት 
ጄኔራሌ ጋሉያኒን ገዴሇዋሌ። 

ጀኔራሌ ጋሉያኒ በተገዯሇ ማግስት ስቻት በተባሇው ሥፍራ የጠሊት አውሮፕሊኖች ብዘ 
ስንቅና ጥይት ሇዯጃዜማች ጦር ጥሇዋሌ። ይህም ሉዯረግ የቻሇው ከጄኔራሌ ጋሉያኒ ሊይ 
ብዘ የጦር መሣሪያና የአውሮፕሊን ምሌክት የሆነውን ሰንዯቅ ዓሊማ ስሇማረኩ ነው። 
ከነዙህም ከገዯሎቸው የጠሊት መኮንኖች ሊይ ብዘ ኒሻን ማርከው አሁን በቤተ መጻሕፍት 
መወክር ሇመታሰቢያ ሰጥተዋቸው ይገኛለ። 

ነሏሴ ፲፱ ቀን ፲፱፻፴፫ ዓ/ም በጣሌያኑ ኮልኔሌ አዴርያኖ ቶሬሉ የሚመራው ሠራዊት 
ቁሌቋሌ በር ሊይ ሇመሸገው ሠራዊት በአምሳ ስምንት የጭነት መኪና ስንቅ አቀብል ወዯ 
ጎንዯር ሲመሇስ አርበኞችና እንግሉዝች በጣለበት አዯጋ ሊይ ከወገን ሠራዊት ፲፬ ሰዎች 
ሲሞቱ ከቆሰለት ፴፱ ሰዎች መሃሌ እግራቸውን በጥይት የቆሰለት አንደ ዯጃዜማች ኃብተ 
ሥሊሴ ነበሩ። 

ሇጦር ሜዲ አገሌግልታቸውም ፦ 

የቅደስ ጊዮርጊስ የጀብደ ሜዲይ፤ 

የአርበኝንት ሜዲይ ፤ 

የኢትዮጵያ የክብር ኮከብ ሜዲይ፤ 

የኢትዮጵያ የዴሌ ኮከብ ሜዲይ ፤ 

ከእንግሉዜ መንግሥት፦ የአፍሪካ ኮከብ እና የአፍሪካ የዴሌ ኮከብ ሜዲዮች ተሸሌመዋሌ :: 

http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%88%90%E1%88%9D%E1%88%8C
http://am.wikipedia.org/wiki/1928
http://am.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%8A%A0%E1%88%8C%E1%88%8D%E1%89%B1&action=edit&redlink=1
http://am.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%8B%B0%E1%8C%83%E1%8B%9D%E1%88%9B%E1%89%BD&action=edit&redlink=1
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8D%8A%E1%89%B3%E1%8B%8D%E1%88%AB%E1%88%AA
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8A%85%E1%8B%B3%E1%88%AD_%E1%8D%B3%E1%8D%A9
http://am.wikipedia.org/w/index.php?title=1929&action=edit&redlink=1
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8A%A2%E1%8C%A3%E1%88%8A%E1%8B%AB
http://am.wikipedia.org/w/index.php?title=1929&action=edit&redlink=1
http://am.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%88%B8%E1%8A%95%E1%8A%AE%E1%88%AB&action=edit&redlink=1
http://am.wikipedia.org/w/index.php?title=1930&action=edit&redlink=1
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%89%A1%E1%88%8D%E1%8C%8B
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8B%B0%E1%88%B5%E1%89%B3_%E1%8B%B3%E1%88%9D%E1%8C%A0%E1%8B%8D
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8B%B0%E1%88%B5%E1%89%B3_%E1%8B%B3%E1%88%9D%E1%8C%A0%E1%8B%8D
http://am.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%8B%B0%E1%8C%83%E1%8B%9D%E1%88%9B%E1%89%BD_%E1%8A%A0%E1%89%A0%E1%88%AB_%E1%8A%AB%E1%88%B3&action=edit&redlink=1
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8C%8D%E1%8A%95%E1%89%A6%E1%89%B5
http://am.wikipedia.org/w/index.php?title=1930&action=edit&redlink=1
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%89%A1%E1%88%8D%E1%8C%8B


ከዙህም በኋሊ የክቡር በኛ ከፍተኛ መኮንን ሆነው በየቦታው እየተዋወሩ ፀጥታ ነሽዎችን 
አስከብረዋሌ በየአውራጃውም እየተመዯቡ አስተዲዲሪ ሆነው ሰርተዋሌ በመጨረሻም ሇህግ 
መወሰኛ ምክር ቤት አባሌነት ተሹመው እስከ ዕሇተ ሞታቸው ዴረስ አገራቸውን 
አገሌግሇዋሌ። 

 

 

 ክቡር ዯጃዜማች ኃብተ ሥሊሴ በሊይነህ የክቡር በኛ ከፍተኛ መኮንን 

 ክቡር ዯጃዜማች ኃብተ ሥሊሴ በሊይነህ ፇጣሪያቸውን ፇሪ፤ ሀገራቸውንና ንጉሠ 
ነገሥታቸውን አፍቃሪ ፤ ዴኅ መጋቢና አሳዲሪ ፤ ሽማግላዎችን ጧሪ ፤ ጓዯኞቻቸውን 
አክባሪ ነበሩ። ብዘ ጊዛ ያማቸው በነበረው የጉበትና የሌብ ዴካም ህመም ሚያዜያ ፲፩ ቀን 
፲፱፻፷ ዓ.ም በተወሇደ በ፷ ዓመታቸው ከዙህ ዓሇም በሞት ተሇዩ። ግርማዊ ቀዲማዊ ንጉሠ 
ነገሥት ኃይሇ ሥሊሴ ፤ የተከበሩ ሌዑሊውያን ቤተሰቦች፤ የተከበሩ ሚንስትሮችና ከፍተኛ 
የጦር ባሇስሌጣኖች በተገኙበት በከፍተኛ ወታዯራዊ ሥነ ሥርዓት በመንበረ ፀባዖት ቅዴስት 
ሥሊሴ ቤተ ክርስቲያን ሇሀገራችው ታሊሊቅ አገሌግልት ሇፇጸሙ ጀግኖች አርበኞች 
በተጋጀው ሥፍራ በክብር አርፇዋሌ። 

http://am.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%88%9A%E1%8B%AB%E1%8B%9D%E1%8B%AB_11&action=edit&redlink=1
http://am.wikipedia.org/wiki/1960
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%88%98%E1%8A%95%E1%89%A0%E1%88%A8_%E1%8D%80%E1%89%A3%E1%8B%96%E1%89%B5_%E1%89%85%E1%8B%B5%E1%88%B5%E1%89%B5_%E1%88%A5%E1%88%8B%E1%88%B4
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%88%98%E1%8A%95%E1%89%A0%E1%88%A8_%E1%8D%80%E1%89%A3%E1%8B%96%E1%89%B5_%E1%89%85%E1%8B%B5%E1%88%B5%E1%89%B5_%E1%88%A5%E1%88%8B%E1%88%B4


 ምንጭ 

 ባንዱራችን ጋዛጣ ፩ ኛ አመት ቁጥር ፵፱ የካቲት ፲፰ ፲፱፻፴፬ ዓ.ም  
 አዱስ መን ጋዛጣ ሚያዜያ ፲፪ ቀን ፲፱፻፷ ዓ.ም  
 ጎንዯሬ በጋሻው መፅሓፍ ከገሪማ ታፇረ ጥቅምት ፳፪ ቀን ፲፱፵፱ ዓ.ም 
 ቼ በሇው መፅሓፍ ከብሊቴን ጌታ ማሕተመ ሥሊሴ ወ/መስቀሌ ፲፱፻፷፩ ዓ.ም 
 (እንግሉዜኛ)Barton, J.E.B. "The Campaign against Italian East-Africa (November 

1941), The National Archives  

 (እንግሉዜኛ)  Shireff, David (1995, reprint 2009). Bare Feet and Bandoliers: Wingate, 

Sandford, the Patriots and the Liberation of Ethiopia. Pen & Sword Military. pp. 336 pages 

 (ጣሉያንኛ) Battaglia di Gondar  Vita e morte del soldato italiano nella guerra senza 

fortuna, Ed. Ferni - Ginevra 1973, libro I, pag. 183 e successive 

 

ኢትዮጵያ በጀግኖች አርበኞቿ ከፊሽስት ኢጣሉያ ወረራ ነፃ ሇወጣችበት ሇ፸ኛ ዓመት ክብረ 
በዓሌ ማስታወሻ ተጋጀ። 

ኃብተሥሊሴ ስሇሺ(ጌቱ) ፓሪስ ፇረንሳይ    

http://am.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%89%A3%E1%8A%95%E1%8B%B2%E1%88%AB%E1%89%BD%E1%8A%95&action=edit&redlink=1
http://am.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%8B%A8%E1%8A%AB%E1%89%B2%E1%89%B5_%E1%8D%B2%E1%8D%B0_%E1%8D%B2%E1%8D%B1%E1%8D%BB%E1%8D%B4%E1%8D%AC&action=edit&redlink=1
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8A%A0%E1%8B%B2%E1%88%B5_%E1%8B%98%E1%88%98%E1%8A%95
http://am.wikipedia.org/wiki/%E1%88%9A%E1%8B%AB%E1%8B%9D%E1%8B%AB
http://am.wikipedia.org/wiki/1960

