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፫ ቀን ፲፱፻፮ ዓ/ም
ጥቅምት ፳፭ ቀን ፲፰፻፹፪ ዓ.ም.
ዓፄ ዮሏንስ ፬ኛ
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ሀይማኖት

ከነሏሴ ፳፬ ቀን ፲፰፻፶፯ ዓ/ም እስከ ፲፰፻፹፪
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ባፈና
እቴጌ ጣይቱ
ሸዋረጋ
ሌዐሌ አስፋ ወሰን ምኒሌክ
ንግሥተ ነገሥታት ውዱቱ
አባ ዲኘው
ሰልሞን
ንጉሥ ኃይሇ መሇኮት ሣህሇ ሥሊሴ
ወይሮ እጅጋየሁ ሇማ አዴያም
ነሏሴ ፲፪ ቀን ፲፰፻፴፮ ዓ.ም.
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ታዕካ ነገሥት በዓታ ቤተ ክርስቲያን
የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ክርስትና

ቴዎዴሮስ
ጋትቸው
ምኒሌክ
[ መረጃ

ያስፈሌገዋሌ]

ዲግማዊ ዓፄ ምኒሌክ (ነሏሴ ፲፪ ቀን ፲፰፻፴፮ እስከ ታሕሣሥ ፫ ቀን ፲፱፻፮ ዓ.ም.) ከ፲፰፻፶፯ እስከ ፲፰፻፹፪ ዓ/ም የሸዋ
ንጉሥ ከዙያም ከ፲፰፻፹፪ እስከ ፲፱፻፮ ዓ/ም የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ነበሩ።

ምኒሌክ

ምኒሌክ

ማውጫ
















1 ጥቅስ
2 ትውሌዴና አስተዲዯግ
3 የምርኮ እና ስዯት መናት
4 ከመቅዯሊ ማምሇጥና በሸዋ ዘፋን መቀመጥ
5 ምኒሌክ፣ ንጉሠ ሸዋ
6 ንጉሡ እና ዓፄ ዮሏንስ
7 የኃይማኖት ክርክር
8 ከንጉሥነት ወዯ ንጉሠ ነገሥትነት
9 የዲግማዊ ምኒሌክ መን
10 የአዴዋ ጦርነት
11 የሥሌጣኔ በሮች
12 የዕምዬ ምኒሌክ መን ፍጻሜ
13 ዴምፅ ሰነዴ
14 ማመዚገቢያ
15 ዋቢ መፃሕፍት

ጥቅስ
«....ማንም ሰው ሇመማርና ሇመሠሌጠን መዴከም አሇበት።» [1] በ፲፰፻፺፰ ዓ.ም ስሇትምሕርት ያስነገሩት አዋጅ

«እናንተ አንዴ ሌብ ከሆናችሁ በምቀኝነት እርስ በርሳችሁ ተዋግታችሁ ካሊሇቃችሁ በቀር ኢትዮጵያን አገራችንን ሇላሊ ሇባእዴ
አትሰጧትም፤ ክፉም ነገር አገራችንን አያገኛትም። ነፋስ እንዲይገባባችሁ አገራችሁን በያሊችሁበት በርትታችሁ ጠብቁ፤
ወንዴሜ ወንዴሜ እየተባባሊችሁ ተዯጋገፉ፤ የኢትዮጵያን ጠሊት ተጋግዚችሁ ተዯንበር መሌሱ። የኢትዮጵያ ጠሊት ባንደ ወገን
ትቶ ባንዴ ወገን ቢሄዴና ዯንበር ቢገፋ፤ በኔ ወገን ታሌመጣ ምን ቸገረኝ ብሊችሁ ዜም አትበለ፤ ያ ጠሊት በመጣበት በኩሌ
ኁሊችሁም ሄዲችሁ አንዴነት ተጋግዚችሁ ጠሊታችሁን መሌሱ እስከ እየቤታችሁ እስኪመጣ ዜም ብሊችሁ አትቆዩ»
[2]

ዲግማዊ ዓፄ ምኒሌክ፤ ግንቦት ፲ ቀን ፲፱፻፩ ዓ.ም.

ትውሌዴና አስተዲዯግ
ዲግማዊ ዓፄ ምኒሌክ ከአባታችው ከሸዋው ንጉስ ኃይሇ መሇኮት ሣህሇ ሥሊሤና ከእናታቸው ወይሮ እጅጋየሁ ሇማ አዴያም
ቅዲሜ ነሏሴ ፲፪ ቀን ፲፰፻፴፮ ዓ.ም. ዯብረ ብርሃን አካባቢ አንጎሇሊ ከሚባሌ ሥፍራ ተወሌዯው፤ በአንጎሇሊ መቅዯሊ ኪዲነ
ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ክርስትና ተነሱ።
አያታቸው ንጉሥ ሣህሇ ሥሊሴ የሌጁን መወሇዴ ሲሰሙ “ምን ይሌህ ሸዋ” በለት ብሇው ስም አወጡ።እሳቸው “…ምኒሌክ
በሚሌ ስም የሚነግሥ ንጉሥ ኢትዮጵያን ታሊቅ ያዯርጋታሌ” የሚሌ ትንቢት ስሇነበር „ምኒሌክ‟ የኔ ስም ነው ብሇው ነበር።
ሆኖም፣ በህሌማቸው ከሌጁ ጋር አብረው ቆመው ከሳቸው ጥሊ የሌጁ ጥሊ በሌጦ፤ በእግር የረገጡትን መሬት ሲያሇካኩ
እሳቸው ከረገጡት ሌጁ የረገጠው ረዜሞ አዩ። ከዙህ በኋሊ “ምኒሌክ የኔ ስም አይዯሇም። የሱ ነው። ስሙን ምኒሌክ በለት”
ብሇው አዘ ይሊሌ ጳውልስ ኞኞ “አጤ ምኒሌክ” በተባሇው መጽሏፉ (ገጽ ፲፪)
ምኒሌክ እስከ ሰባት ዓመታቸው ዴረስ መንዜ ውስጥ ጠምቄ በሚባሌ አምባ ከእናታቸው ንዴ አዯጉ።አያታቸው ንጉሥ ሣህሇ
ሥሊሴ ሲሞቱ የሸዋውን አሌጋ የምኒሌክ አባት ንጉስ ኃይሇ ምሇኮት ሣህሇ ሥሊሤ ወረሱ።
ዓፄ ተዎዴሮስ በጥቅምት ወር ፲፰፻፵፰ ዓ/ም ትግራይንና ወልን አስገብረው፣ አቤቶ ምኒሌክ ገና የአሥራ ሁሇት ዓመት ሌጅ
ሳለ፤ የዴፍን አማራንና የወልን ጦር አስከትተው የሸዋውን ንጉሥ ኃይሇ መሇኮትን ሇማስገበር ሸዋ ገቡ። ሁሇቱ መሪዎች
ጦርነት ሇመግጠም ተጋችተው ሲጠባበቁ ንጉሥ ኃይሇ መሇኮት ባዯረባቸው ሕመም ጥቅምት ፴ ቀን አረፉ። በዙህ ጊዛ የሸዋ
መኳንንት ሕጻኑን ምኒሌክን ከጠሊት እጅ እንዲይወዴቅባቸው ይው ሸሹ፤ ዲሩ ግን ዓፄ ቴዎዴሮስ እንዯሚከታተሎቸው
ስሊወቁ ኅዲር ፴ ቀን ፲፰፵፰ ዓ/ም የሌጅ ምኒሌክ ሠራዊትና የዓፄ ቴዎዴሮስ ሠራዊት በረከት ሊይ ገጥሞ የምኒሌክ ሹማምንት
እነአቶ በዚብህ፣ እነአቶ አንዲርጋቸው ሁለ ተያዘ። ሌጅ ምኒሌክም ሇቴዎዴሮስ ገባ።[3]

የምርኮ እና ስዯት መናት
ዓፄ ቴዎዴሮስ ሇሳቸው ያሌገቡ ብዘ የሸዋ መኳንንት ስሇነበሩ ይወስደብኛሌ በሚሌ ፍርሀት ምኒሌክን በሰንሰሇት አሳሰሯቸው።
ንጉሠ ነገሥቱ ግን ምኒሌክ በመታሠሩ ሲያሇቅስ እንዲዯር ሲሰሙ አዜነው ሰንሰሇቱን እንዱፈቱሊቸው አዘ። በጥር ወር
፲፰፻፵፱ ዓ/ም መቅዯሊ ገብተው በቁም እሥር ይቀመጡ እንጂ ከቴዎዴሮስ ሌጅ ከመሸሻ ጋር አብረው አዯጉ። ወዱያውም
የዯጃዜማችነት ማዕረግ ተሹመው በጥር ወር 1856 ዓ.ም የዓፄ ቴዎዴሮስን ሌጅ ወይሮ አሌጣሽን አገቡ። በዙህ ሁኔታ
እዴሜያቸው ፳፪ ዓመታቸው ዴረስ ሇ አሥር ዓመታት ዓፄ ቴዎዴሮስ ግቢ ኖሩ።

ዓፄ ቴዎዴሮስ ምኒሌክን እንዯሌጃቸው ያዩዋቸው እንዯነበረና በታሊቅ ጥንቃቄም እንዲስተማሯቸው እንዯ ኢጣሌያዊው
ጉላሌሞ ማሳያ፤ ዓሇቃ ወሌዯ ማርያም እና ዓሇቃ ገብረ ሥሊሴ የመሳሰለ መስክረዋሌ። ምኒሌክም ቴዎዴሮስን እንዯአባት
ይወዶቸው እንዯነበር ይገሇጻሌ። በኋሇኛው ጊዛ ዓፄ ቴዎዴሮስ መሞታቸውን ሲሰሙ ንጉሥ ምኒሌክ በጣም ማናቸውንና
የመንግሥት ሏንም ማወጃቸው ተግቧሌ።

ከመቅዯሊ ማምሇጥና በሸዋ ዘፋን መቀመጥ
ዯጃዜማች ምኒሌክ መቅዯሊ ሊይ ከባዴ ዜናብ ጥል ባዯረበት ሰኔ ፳፬ ቀን ፲፰፻፶፯ ዓ/ም በ‟ቆቂት በር‟ ከሃያ ተከታዮቻቸው እና
ከእናታቸው ከወይሮ እጅጋየሁ ጋር አምሌጠው ወዯአባታቸው ወዲጅ ወዯ ወልዋ ገዥ ወይሮ ወርቂት አመሩ። ሆኖም
ወይሮ ወርቂት በቴዎዴሮስ እጅ ወዴቆ የነበረውን ሌጃቸውን አመዳ አሉ ሉበንን ማስፈቻ ይሆነኛሌ በሚሌ ምኒሌክን እና
ተከታዮቻቸውን በእስር ይዋቸው ነበር።
ወይሮ ወርቂት ዓፄ ቴዎዴሮስ ሌጃቸውን አስዯብዴበው ገዯሌ ከተቱት የሚሌ ወሬ ሲሰሙ ቦሩ ሜዲ ሊይ ምኒሌክን
ተቀብሇው፣ “የሸዋ ሰው አውራህ መጥቷሌና ዯስ ይበሌህ፣ ተቀበሌ” ብሇው አዋጅ አስነግረው፣ አጃቢ አዴርገው በመሇከትና
እምቢሌታ አሳጅበው ከሸዋ ዴንበር ዴረስ ሊኳቸው።
ሸዋን „ንጉሥ ነኝ‟ እያለ ይገዘ የነበሩት አቶ በዚብህ የምኒሌክን ወዯመሀሌ ሸዋ መግፋት ሲሰሙ ሇመውጋት ጋዱል ከተባሇ
ሥፍራ ተሠሌፈው ሲጠባበቁ፣ አንዱት ሴት
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ብሊ ገጠመች። [4]
ውጊያው ጋዱል ሊይ ነሏሴ ፲፮ ቀን ተፋፍሞ ሳሇ ከአቶ በዚብህ ጋር ተሠሌፈው የነበሩት የሸዋ መኳንንት “በጌታችን በኃይሇ
መሇኮት ሌጅ ሊይ አንተኩስም” ብሇው ወዯምኒሌክ ዝሩ። አቶ በዚብህም ሸሽተው አፍቀራ ገቡ፤ ዴለም የምኒሌክ ሆኖ
ምሥራቅ ምስራቁን ተጉው በዴሌ አዴራጊነት አባቶቻቸው ከተማ አንኮበር ገቡ። ንጉሥ ምኒሌክም በአንኮበር ጥቂት ወራት
ከተቀመጡ በኋሊ ወዯ ዯብረ ብርሃን ወርዯው አዱሱን ከተማቸውን ሌቼን እያሠሩ ተቀመጡ።

ምኒሌክ፣ ንጉሠ ሸዋ
ተቃራኒያቸውን አቶ በዚብህን ጋዱል ሊይ ዴሌ ካዯረጉ በኋሊ፣ ንጉሥ ምኒሌክ ታማኞት የሸዋ መኳንንትን በሚሠበስቡበትና
በሚያዲብሩበት ጊዛ ትኩረታቸውን ዓፄ ቴዎዴሮስ አሲው በመርሏ ቤቴ አውራጃ በዯጃዜማች ወሌዯ ሚካኤሌ ሥር
ያስጠብቋቸው የነበሩትን አጎታቸውን መርዕዴ አዜማች ኃይሇ ሚካኤሌን ነጻ ሇማውጣት ግንቦት ፳፩ ቀን ፲፰፻፶፱ ዓ/ም ከሌቼ
መቱ። ያሊንዲች ተኩስ አጎታቸውን ካስሇቀቁ በኋሊ ወዯ ሌቼ ተመሌሰው መርዕዴ አዜማቹ የቡሌጋን ግዚት ተሰጣቸው።
በሚያዜያ ፯ቀን ፲፰፻፷ ዓ/ም ዓፄ ቴዎዴሮስ የእንግሉዜን ጦር መቅዯሊ ሊይ ገጥመው መሞታቸው ሲሰማ ንጉሥ ምኒሌክ ወዯ
ወል ምተው ባሊባቶቹን አስገብረው፣ ወረይለን ቆርቁረው ወዯ ሸዋ ተመሇሱ። በኋሊም አንዯኛው የወል ባሊባት መሏመዴ
አሉ (በኋሊ ንጉሥ ሚካኤሌ) ገቡሊቸውና ይማሙ ብሇው ወልን በሙለ ሰጧቸው። ሇመተማመኛም የወይሮ ባፈናን ሌጅ
ወይሮ ማናሇብሽን ሌጅ ዲሩሊቸው።
የትግራይ ዯጃዜማች ካሳ (በኋሊ ዓፄ ዮሏንስ ሏምላ ፬ ቀን ፲፰፻፷፬ ዓ/ም የቴዎዴሮስን ተከታይ ዓፄ ተክሇ ጊዮርጊስን
ተዋግተው ዴሌ ስሊዯረጉ ዮሏንስ ፬ኛ ተብሇው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ሆኑ።

ንጉሡ እና ዓፄ ዮሏንስ
ምኒሌክ እና ዮሏንስ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሇንጉሠ ነገሥትነት ሥሌጣን ተወዲዲሪዎች ሲሆኑ ጠባያቸው የተሇያየ እና እርስ
በርስ የማይተማመኑ ነበሩ። ዓፄ ዮሏንስ ማቹን ንጉሠ ነገሥት ቴዎዴሮስን ሉወጋ የመጣውን የእንግሉዜ ሠራዊት በመርዲት
ከሸኚ እና ስንቅ ጋር በግዚታቸው እንዱያሌፍ በማዴረጋቸው ወሮታውን ከዴለ በኋሊ በመናዊ መሣሪያ፤ መዴፍ እና ጥይት
አበሌጽጓቸው ሲሄዴ በጊዛው ከነበሩት መሪዎች ሁለ የሊቀ ኃይሌ ሇማግኘትና ያስከተሇውንም የንጉሠ ነገሥትነት ውዴ
እጃቸው ሇማስገባት አመቸሊቸው።
ንጉሥ ምኒሌክ ዯግሞ ጊዛያቸው እስኪዯርስ፤ ኃይሊቸውን በመናዊ መሣሪያዎች እስከሚያዲብሩና ሇንጉሠ ነገሥትነቱ
ሥሌጣን እስከሚጋጁ ዴረስ ግዚታቸውን በዯቡብ እና በምዕራብ አቅጣጫ እያስፋፉ በዳ ሇንጉሠ ነገሥት ዮሏንስ ታማኝና
የበታች መስሇው መኖርን ያዘ።
የመጀመሪያውን የመተናኮሌ ተግባር የጀመሩት ዓፄ ዮሏንስ ሲሆኑ፣ የንጉሥ ምኒሌክን ገባር የበጌ ምዴሩን ገዥ ራስ ወሌዯ
ማርያምን ሇማሳመን ከመቱ በኋሊ ጎጃምን አሳምነው ወዯ ሸዋ ሇመምጣት ቢጥ ሊይ ሲዯርሱ ከወዯኋሊ የቱርክ ጦር መጣ
የሚባሌ ወሬ ስሇሰሙ ወዯትግራይ ተመሇሱ። ይማም አባ ዋጠውም (ንጉሥ ሚካኤሌ) ምኒሌክን ከዴተው ወዯ ዓፄ ዮሏንስ
ሲገቡ ምኒሌክ ገስግሰው የጁ ሊይ ዯርሰውባቸው እጃቸውን ይው አስረው ወዯሸዋ ሰዯዶቸው፡
ምኒሌክ ወዱያው መሌሳቸውን በጎጃም አዴርገው በጌ ምዴር መቱና ዯብረ ታቦር ሊይ ሳለ ዓፄ ዮሏንስ መምጣታቸውን
ሲሰሙ እንዯገና ወዯ ጎጃም ተሻገሩ። ወዱያውም ወዯሸዋ ተመሇሱ። ይሄኔ ነው ወይሮ ባፈና ምኒሌክን ከዴተው ካማቻቸው
ከይማሙ መሏመዴ አሉ ጋር ተማምሇው ወዯዓፄ ዮሏንስ መሊሊክ ጀምረው ነበር።እንዱሁም አጎታቸው የቡሌጋው ገዥ
መርዕዴ አዜማች ኃይሇ ሚካኤሌም ሸፍተው አንኮበርን ይው ነበር።
መርዕዴ አዜማቹ ሚጣቅ አፋፍ ሊይ ሲያዘ ወይሮ ባፈና ዯግሞ መርሏ ቤቴ ሊይ ኮሊሽ አምባ እምቢሊው ሥፍራ ሊይ
የተከተሎቸው ወታዯሮች አሠሯቸው። ንጉሡ ይማሙ መሏመዴ አሉን ሇመያዜ በግስጋሴ ተከታትሇው ሲዯርሱበት አምሌጦ
በመሄደ ተናዯው ከተማውን ዯሴን አቃጠለት።
ዓፄ ዮሏንስ ዯብረ ታቦር ሊይ ሳለ ከሸዋ ከሦስት ወገን መሌእክት ይዯርሳቸው ነበር።
በአንደ ወገን አቤቶ መሸሻ ሰይፉ እርስዎ ከመጡ በሸዋ የኔ ወገን ነውና የሚበዚው ከንጉሥ ምኒሌክ ምንም የሚሰጉበት ነገር
የሇም ብል ሌኮሊቸዋሌ።
በሁሇተኛው ወገን ዯግሞ የ‟ሁሇት ሌዯት‟ ኃይማኖት ወገኖች እርስዎ መጥተው የማርቆስን ኃይማኖት ቢያቀኑሌን ነው እንጂ
ንጉሥ ምኒሌክ በአዲሌ በኩሌ አባ ማትያስ የሚባለ ጳጳስ አስመጥተው ከ‟ሦስት ሌዯት‟ ወገኖች ጋር ተፋቅረዋሌ እያለ
ይሌኩባቸው ነበር።
በሦስተኛው ወገን ከወይሮ ባፈና እና ከመርዕዴ አዜማች ኃይላ ጋር የመከሩ ሰዎች ቶል ካሌዯረሱሌን ንጉሥ ምኒሌክ
ያጠፉናሌ እያለ ሌከውባቸው ነበር።
ዓፄ ዮሏንስ እንግዱህ በነኝህ ተነሳስተው ወዯሸዋ ሇመዜመት ቆረጡ። ምኒሌክም በጥቅምት ወር ፲፰፻፸ ዓ/ም ሊይ ወዯወል
ሲሻገሩ መሏመዴ አሉ ሸሽተው ወዯ ዓፄ ዮሏንስ ገቡ። ይማሙ አባ ዋጠው ግን ከምኒሌክ ጋር ታርቀው ስሇገቡ የወልን ግዚት
መሌሰው ሰጧቸው። ወዱያውም በምስጢር ወዯ ዓፄ ዮሏንስ መኳንንቶች እየተሊሊኩ የንጉሠ ነገሥቱን አሳብ በርግጥ ዯሩበት።
እነኚሁም መኳንንት ዓፄ ዮሏንስን መክረው በረግም መንገዴ እንዱጓዘ ሲያዯርጓቸው ምኒሌክ ወዯ መርሏ ቤቴ ወርዯው
መሸሻ ሰይፉን መውጋት ጀመሩ። ዲሩ ግን እዙያ ከመሸሻ ሰይፉ ጋር ሲዋጉ ንጉሠ ነገሥቱ ዯርሰው አገሬን የጠፉብኛሌ በሚሌ
ዕርቅ ሇማዴረግ መነኮሳት ሌከውበት እሱንም ወይሮ ባፈናንም አስታረቋቸውና ሁለም ወዯ ሌቼ ገቡ።
የሁሇቱ ነገሥታት አሇመግባባት እየተገሇጠና እየሰፋ ሲሄዴ አንዲንዴ መነኮሳት የክርስቲያን ወገን ሇምን ይፈሳሌ በሚሌ
ተነሳስተው ሁሇቱን ሇማስታረቅ ተነሡ። ሆኖም ዓፄ ዮሏንስ የዕርቅ ወዜ እያሳዩ ወዯፊት እየገሰገሱ ያሇፉበትን አገር ሁለ
እያጠፉ ቀኝና ግራ እየወረሩ ከብቱን እየማረኩ ስሇነበር ንጉሥ ምኒሌክም ተናዯው በአንጎሇሊ ሠራዊታቸውን ሁለ ሰብስበው
ሰሌፍና ግባት አሳዩ።

ሆኖም ምኒሌክ ዕርቅን ይፈሌጉ ስሇነበር መነኮሳትና ሉቃውንቶችን ሰብስበው ወዯ ንጉሠ ነገሥቱ ሊኩ። ዕርቁንም በተመሇከተ
የተነዯፈው ውሌ ሁሇት ነገሮችን ብቻ የተመሇከተ ሲሆን፣ እንኚህም፦
(ሀ) ንጉሥ ምኒሌክ ወዯ ዓፄ ዮሏንስ ሄዯው ሊይገቡና ሊይገናኙ፤ በዓፄ ዮሏንስም ሊይ ጠሊት ቢነሳ ንጉሥ ምኒሌክ የጦር
አብጋዚቸውን እየሊኩ ሉረደ እንጂ ራሳቸው ወዯ መቻ ሊይሄደ
(ሇ) በኃይማኖት አንዴ ሉሆኑና አባ ማስያስ የሚባለትን የካቶሉክ ጳጳስ ካገራቸው አስወጥተው ሉሰደ ነው።
አስታራቂዎቹ ገና ወዯ ንጉሥ ምኒሌክ ተመሌሰው የእርቁን ዴርዴር ሳይናገሩና ሳያስወዴደ የዓፄ ዮሏንስ ሠራዊት „ጭሬ ዯን‟
የተባሇውን ወንዜ ተሻገረ። በዙህ ጊዛ የንጉሥ ምኒሌክ ሠራዊት፣ በተሌይም የፈረስ በኛው ፈንዴቶ ወጥቶ ጦርነት ተጋጠሙና
ከሁሇቱም ወገን ብዘ ሰው ሞተ። ከዙህ በኋሊ ዓፄ ዮሏንስ “ከወንዴሜ ከንጉሥ ምኒሌክ ጋራ ታርቄያሇሁና ከንግዱህ ወዱህ
አገር ያጠፋህ ከብት የርፍክ ወታዯር ትቀጣሇህ”” የሚሌ አዋጅ አስነገሩ።

የኃይማኖት ክርክር
ሁሇቱ ነገሥታት ከታረቁ በኋሊ በ‟ሁሇት ሌዯት‟ እምነትና በ‟ሦስት ሌዯት‟ እምነት የኃይማኖት ጉባዔ እንዱዯረግ
ስሇተስማሙበት በግንቦት ወር ፲፰፻፸ ዓ/ም ቦሩ ሜዲ ሊይ ሁሇቱም ነገሥታት ቀኝና ግራ በተረጋሊቸው ዘፋን ተቀመጡ።
ከሁሇት ሌዯት ወገን አፈ ጉባዔው መሌአከ ብርሃን ወሌዯ ዮሏንስ፤ ከሦስት ሌዯት ወገን ዯግሞ ዓሇቃ ወሌዯ ሏና ሆነው ቆሙ።
ሁሇቱም ወገኖች በየተራቸው ጥያቄ እያመጡ ከተከራከሩ በኋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሦስተኛ ሌዯት አሇው የሚሌ ከቅደሳት
መፃሕፍት ምስክር ስሊሌተገኘ ሁሇት ሌዯት አሇው የሚሇው ወገን ረታ። በኢሁም በጉባዔው ያሇው ሁለ ኃይማኖቴ ሁሇት
ሌዯት ነው እያሇ ከዙያው ሳይወጣ ተገተ። ከዯብረ ሉባኖስ ተይው የመጡት ዋሌዴቤ እንግዲ እና ራምቤ እንግዲ ተክሇ
አሌፋ የሚባለት ሦስት ሌዯት አሇው የሚሇውን እምነታችንን አንተውም ስሊለ ሦስቱንም ምሊሳቸውን በመቁረጥ ሲቀጧቸው
ዋሌዴቤ እንግዲ ያን ጊዛውን ሞቱ። ዘራምቤ እንግዲና ተክሇ አሌፋ ግን ከቦሩ ሜዲ ጉባዔ በኋሊ ብዘ መን ኑረው ሞቱ።
ንጉሠ ነገሥቱ ወዱያው በዙያው ዓመተ ምሕረት እስሊምና ያሌተጠመቀ ሁለ እንዱጠመቅ የሚያስገዴዴ አዋጅ አሳውጀው
በኢትዮጵያ ያሇ እስሊም ሁለ አስከፉ። ጉሌበት ያሇውና በኃይማኖቱ የጸናውም ወዯ መተማ እየተሰዯዴ ከዯርቡሾች ጋር
ተቀሊቀሇ። ላሊው ወዯሏረር ወዯ ዋቤ እና ወዯ ጅማ ተሰዯዯ።
የወልውም ባሊባት ይማሙ መሏመዴ አሉ በዙሁ አዋጅ መሠረት በዓፄ ዮሏንስ ክርስትና ተነስተው ስማቸው ሚካኤሌ ተባሇ።
ንጉሥ ምኒሌክም ክዙህ መሌስ ወረይለ ሲዯርሱ ኡሇተኛውን የወል ባሊባት ይማሙ አባ ዋጠውን ክርስትና ናስተው ስማቸው
ኃይሇ ማርያም አስብሇው የወልን እስሊም ሇማስተማርና ወዯ ክርስትና ሇመመሇስ መምሕር አካሇ ወሌዴን ሾመው በሰኔ ወር
መጨረሻ በ፲፰፻፸፪ ዓ/ም ወዯ ሸዋ ተመሇሱ።
በንዱህ ዓይነት ሁኔታ ንጉሥ ምኒሌክ ጊዛያቸው እስኪዯርስ፤ ኃይሊቸውን በመናዊ መሣሪያዎች እስከሚያዲብሩና ሇንጉሠ
ነገሥትነቱ ሥሌጣን እስከሚጋጁ ዴረስ ግዚታቸውን በዯቡብ እና በምዕራብ አቅጣጫ እያስፋፉ በዳ ሇንጉሠ ነገሥት
ዮሏንስ ታማኝና የበታች መስሇው መኖርን ያዘ።
ዓፄ ዮሏንስም የምኒሌክን „ሰልሞናዊ‟ ሥሌጣን ሇመበረዜና ኃይሊቸውንም የሚቃረን ኃይሌ ሇመመሥረት ባቀደት ሤራ
መሠረት ከዙያ በፊት በአገሪቱ ታሪክ ያሌነበረውን “የጎጃም የንጉሥ ስርዓት በመፍጠር ገዙውን ራስ አዲሌን ሇማንገስ ወሰኑ።
ስሇዙህም ጉዲይ ወዯምኒሌክ የጻፉት ዯብዲቤ የሁሇቱን ሁኔታ ሲያሳይ ዮሏንስ ምኒሌክን በአክብሮት የሚያይዋቸው ቢሆንም
ንጉሠ ነገሥቱ የራስ በራስ መተማመን እንዯሚያንሳቸውና የመጨረሻው አንቀጽ ዯግሞ ምኒሌክንም እንዯማያምኗቸው
ያሳያሌ።
«መሌእክተ ሥዩመ እግዙአብሔር ዮሏንስ ንጉሠ ጽዮን፤ ንጉሠ ነገሥት ኢትዮጵያ። ይዴረስ ከንጉሥ ምኒሌክ በአማን
እሥራኤሊዊ አል ጽሌሁት። ሰሊም ሇከ ወሰሊመ እግዙአብሔር የሀለ ምስላከ። እኔ በእግዙአብሔር ቸርነት በምነ ጽዮን
አማሊጅነት አምሊከ ቅደሳን ይክበር ይመስገን ዯህና ነኝ። ምህረቱ ሇሊሇም ነውና። ራስ አዲሌን በጥምቀት ዕሇት የምሾመው
የማንግሠው ነኝ። ሲሆን ቢሰሊ አብረን ሁነን መሾም ይገባነ ነበር። ቀኑ የሚያጥር የማያዲርስ እንዯሆነ አንዴ ዯህና ሰው

ሁኔታውን ሁለ የሚያይ ገስግሶ ሇጥምቀት እንዱገባ ይሁን። እኔ ይህን ማሇቴ ንጉሠ ነገሥት ተብዬ እኮራሇሁ ብዬ አይዯሇም።
አንዴ ጊዛ ስሙም ወጥቶሌኛሌ። የ እግዙአብሔር ኃይማኖቴ እንዱጸናና እንዱሰፋ አሕዚቦች እንዱጠፉ ብዬ ነው። ዯግሞ ይህን
ጉዲይ ካዯርግነ በኋሊ ወዯ አምናችን የምመጣ ነኝና መምጣቱ የሚቸግር እንዯሆነ ከዙያው እንዴንገናኝ ይሁን። የኢጣሌያ
ንጉሥ አምና በረከት ሰድሌኝ ነበር። ዕቃውን አኑኦ ሰዎቹን መሌሶ ወሰዲቸው። ፍቅር ጀምሮ ሰዎቹን መሌሶ መውሰደ ብሌሃቱ
ጠፍቶብኛሌ። የዙህ ነገር ወዯእርስዎ ይገኛሌ ይሆንን? ተጽሕፈ በአምባጨራ ከተማ። አመ ሰሙኑ ሇታሕሣሥ ወር
በ፲ወ፰፻፸ወ፫ ዓ/ም»

ከንጉሥነት ወዯ ንጉሠ ነገሥትነት

ዲግማዊ ዓፄ ምኒሉክ
ዓፄ ዮሏንስ በተሇያየ ጊዛ፣ ባንዴ በኩሌ የምስር (ግብጽ) ሠራዊት በግዚታቸው በምጽዋ በኩሌ፤ ባንዴ በኩሌ ዯርቡሾች በላሊ
በኩሌ ዯግሞ የእንግሉዜን ዴጋፍ የያዘት ኢጣሌያኖች ከአሰብ በቶል አሌፈው ቤይለሌ የሚባሇውን የባሕር ጠረፍ ያዘ።
ከነኚህ የውጭ ቀማኞች ጋር ክፉኛ ፍሌሚያ ይው አንዲንዳ ሲያሸንፉ አንዲንዳም ሲገፏቸው ኖሩ።
በ፲፰፻፹፩ ዓ/ም ዯምቢያ ሣር ውሏ ሊይ ዯርቡሾች ከንጉሥ ተክሇ ሃይማኖት ጋር ገጥመው አሸንፈው የፈጁትን የኢትዮጵያን
የክርስቲያን አጽም አይተው እጅግ አኑ። ከዙያም ወዯመተማ ገሠገሡ። አሳባቸው መተማን አጥፍተው ወዯ ትሌቁ ከተማ
ኦምደርማን ሇመሄዴ ነበር። መጋቢት ፩ ቀን ፲፰፻፹፩ ዓ/ም ቅዲሜ ጦርነት ገጥመው የከተማውን ቅጥር ጥሰው ከገቡ በኋሊ
በጠመንጃ ጥይት ተመተው ቆሰለ። ወሬውም ያንጊዛውን በየሠሌፉ ውስጥ ሲሰማ መኳንንቱም ወታዯሩም ከቅጥሩ ውስጥ
እየወጡ መሸሽ ጀመሩ። በማግሥቱ እሐዴ መጋቢት ፪ ቀን አረፉ። ዯርቡሾቹም የንጉሠ ነገሥቱን ሬሳ ከማረኩ በኋሊ
ራሳቸውን ቆርጠው በእንጨት ሊይ ሰክተው ገበያ ሇገበያ መንዯር ሇመንዯር እያዝሩ ሲያሳዩ ዋለ።
ንጉሥ ምኒሌክም ዓፄ ዮሏንስ ወዯመተማ ሲምቱ ምናሌባት ዴሌ የሆኑ እንዯሆነ ዯርቡሽ ተከታትል ወጥቶ በጌ ምዴርን
እንዲያጠፋና ሕዜበ ክርስቲያኑንም እንዲይገዴሌ በወልና በበጌ ምዴር ወሰን ሆነው ሇመጠባበቅ ሲለ ቀውት የሚባሌ ሥፍራ
መጋቢት ፲፯ ቀን ሲገቡ የንጉሠ ነገሥቱን መሞት አረዶቸው። ሇአራት ቀናትም በኀን ሰነበቱ።

ጳውልስ ኞኞ “አጤ ምኒሌክ” በተባሇው መጽሏፉ የንግሡን ስራት ሲተነትን፤ ከዙያም መሌስ የንግሥ በዓለ ስርዓት
እየተጋጀ ከርመው ጥቅምት ፳፭ ቀን ፲፰፻፹፪ ዓ/ም በእንጦጦ ርዕሰ አዴባራት ቅዴስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን በተፈጸመው
ስርዓት በጳጳሱ አቡነ ማቴዎስ እጅ የወርቅ ሰይፍ ታጥቀው፤ በወርቅ ሽቦ የታሸቡ ሁሇት ጦሮች ጨብጠው፤ የወርቅ ንግ
ከተሰጣቸው በኋሊ ቅብዏ መንግሥቱን ተቀብተው፣ “ሞአ አንበሳ እምነገዯ ይሁዲ፤ ዲግማዊ ምኒሌክ ሥዩመ እግዙአብሔር
ንጉሠ ነገሥት ኢትዮጵያ” ተብሇው የወርቅ ውዴ ተዯፋሊቸው።
የቅዲሴውም ስርዓት ከተፈጸመ በኋሊ ዓፄ ምኒሌክ በውጭ አገር በአምስት ሺ ብር የተሠራ ካባቸውን ሇብሰው፣ ባሇወርቅ ጥሊ
ተይዝሊቸው ውዲቸውን ዯፍተው የወርቅ ንግ ይው የወርቅ ጫማ አዴርገው ካህናቱ ከፊትና ከኋሊ እያጠኑ በራሶችና
ዯጃዜማቾች ታጅበው ከቤተ ክርስቲያኑ ብቅ አለ። እጅግ በጣም በዜቶ የተሰበሰበው ሕዜብም የንባባ ዜንጣፊ እየያ “ሺህ
ዓመት ያንግሥዎ” እያሇ ዯስታውን በእሌሌታና በሁካታ ገሇጠ።(ገጽ ፻) ይሌና “ከቤተ መንግሥታቸው ውስጥ ከተጋጀው
የግብር ማብሉያ ዲስ ገብተው ከተጋጀሊቸው ዘፋን ሊይ ሲቀመጡ ፻፩ ጊዛ መዴፍ ተተኮሰ። ከመዴፎቹ መተኮስ ጋርም
ጠቅሊሊው ሠራዊት የያውን ጠመንጃ በተኮሰ ጊዛ የጭሱ ብዚት እንዯ ዯመና ሆነ።” ብል አስፍሮታሌ።

የዲግማዊ ምኒሌክ መን

በአጼ ምኒሌክ መን የተቀናው (የተመሇሰው) ግዚት

የአዴዋ ጦርነት
የሥሌጣኔ በሮች
የዕምዬ ምኒሌክ መን ፍጻሜ
አቶ ተክሇጻዴቅ መኩርያ ስሇ ዕምዬ ምኒሌክ ዛና ዕረፍት፣ «ዏፄ ምኒሌክና የኢትዮጵያ አንዴነት» መጽሏፍ ሊይ ካሠፈሩት ሀተታ
የሚከተሇው ይገኝበታሌ።
ንጉሠ ነገሥት በ፲፱፻ ዓ/ም የዠመራቸው በሽታ እየጸና ሔድ በመጨረሻ ሰውነታቸው ዜል፣ አንዯበታቸው ተግቶ እንዯቆየ
በታኅሣሥ ፫ ቀን ፲፱፻፮ ዓ/ም ከዙህ ዓሇም በሞት ተሇዩ። የሸዋ ንጉሥ (፲፰፻፶፯-፲፰፻፹፩) በኋሊም፣ የኢትዮጵያ ንጉሠ
ነገሥት (፲፰፻፹፪-፲፱፻፮) በነበሩበት መን ሁለ ክፉውን በክፉ ሳይሆን፣ ክፉውን በዯግነት እየመሇሱ ጥፋትን ሁለ
በትዕግሥት እያሸነፉ፣ አገር የሚሰፋበትን ሌማት የሚዲብርበትን፣ ሕዜብ ዕረፍትና ሰሊም የሚያገኝበትን ከማሰብና ከመፈጸም
አሌተቆጠቡም። የአውሮፓን ኃያሌ መንግሥት በጦር ሜዲ በማሸነፍ ኢትዮጵያን በዓሇም እንዴትዯነቅ አዴርገዋሌ።
የዲግማዊ አፄ ምኒሌክን ዛና ዕረፍት በወቅቱ ሇመዯበቅ ቢሞከርም ወሬው ካንደ ወዯላሊው እየተሊሇፈ ነገሩን የተረዲው ሁለ፣
«እምዬ ጌታዬ፣ እምዬ አባቴ» እያሇ በየቤቱ ያሇቅስ ነበር። ከአሌቃሾቹ አንደ፣ «ፈረስ በቅል ስጠኝ ብዬ አሇምንህም አምና
ነበር እንጂ ንዴሮ የሇህም፤» አሇ ይባሊሌ። በንጉሠ ነገሥቱም ሞት ዋናዎቹ ሏንተኞች ባሇቤታቸው እቴጌ ጣይቱ፣ ሌጃቸው
ወይሮ ውዱቱና ብዘ መኳንንት አለ። በሌቅሶውም ጊዛ እቴጌ ጣይቱ፣ ‹‹ነጋሪት ማስመታት፣ እምቢሌታ ማስነፋት ነበረ
ሥራችን፣ ሰው መሆን አይቀርም ዯረሰ ተራችን›› ብሇው ገጠሙ ይባሊሌ።
ከሌጅ ኢያሱ ቀጥሇው ንግሥተ ነገሥታት ውዱቱ ወሇቱ ሇምኒሌክ ተብሇው የነገሡት ሌጃቸው ወይሮ ውዱቱ
የሚከተሇውን ሙሾ አወረደ። ሙሾውም በ«ዏፄ ምኒሌክና የኢትዮጵያ አንዴነት» መጽሏፍ ሊይ እንዱህ ተከትቧሌ
«እሌፍ
ነፍጥ
በኋሊው፣
እሌፍ
ነፍጥ
በፊት፣
ባሇወርቅ
መጣብር
አያላው
ፈረስ፣
ይመስሇኝ
ነበረ
ይኼ
የማይፈርስ።
ሠሊሳ
ሦስት
መን
የበሊንበቱ
የጠጣንበቱ፣
የትሣሥ
ባታ
ሇት
ተፈታ
ወይ
ቤቱ።
ብትታመም
ሌጅህ
እጅግ
ጨነቀኝ፣
ብትሞትስ
አሌሞትም
እኔ
ብሌጥ
ነኝ።
ወሌዯውኛሌ
እንጂ
እኔ
አሌወሇዴሁዎ፣
አንዠቴን
ተብትበው
ምነው
መሔዴዎ።
አሳዲጊ
አሊንተ
አሊውቅም
እናት፣
ምነዋ
ሞግዙቴ
እንዱህ
ያሌ
ክዲት።
ቀዴሞ
የምናየው
የሇመዴነው
ቀርቶ፣
እንግዲ
ሞት
አየሁ
ካባቴ
ቤት
ገብቶ።
እጅግ
አዜኛሇሁ
አሊቅሽኝ
አገሬ፣
የሁለ
አባት
ሞቶ
ተጏዲችሁ
ዚሬ።
ትንሽ
ትሌቅ
አይሌ
ሇሁለ
መስጠት፣
ከጧት
እስከ
ማታ
ያሇመሰሌቸት።
ዴርቅ
ሆኗሌ
አለ
ንዴሮ
አገራችሁ፣
ዜናሙ
ሲጠፋ
ምነው
ዜም
አሊችሁ።
አሻግሬ
ሳየው
እንዱያ
በሰው
ሊይ
[5]
መከራም እንዯሰው ይሇመዲሌ ወይ።»

ዴምፅ ሰነዴ


የዲግማዊ ዓፄ ምኒሌክ ዴምፅ መሌዕክት ወዯ ንግሥት ቪክቶሪያ

ማመዚገቢያ
1.
2.
3.
4.
5.

^ "ተፈሪ መኮንን - ረዥሙ የሥሌጣን ጉዝ"፣ ውዳ ረታ (፲፱፻፺፱ ዓ/ም) ገጽ ፬፻፸፯"፣
^ አፈወርቅ ገብረኢየሱስ፣ (፲፱፻፩ ዓ/ም) ገጽ ፻፲፬
^ የቴዎዴሮስ ታሪክ፣ በብርሉን እንዯሚገኝ አብነት አሳታሚው ድክቶር እኖ ሉትመን። በ፲፱፻ ወ ፪ ዓመት፣ ገጽ ፳፬
^ ኅሩይ ወሌዯ ሥሊሴ (ብሊቴን ጌታ)(፲፱፻፺፱ ዓ/ም) ገጽ ፺፰
^ Minilik Wuhibe Slassie facebook.com

ዋቢ መፃሕፍት






አፈወርቅ ገብረኢየሱስ፣ “ዲግማዊ አጤ ምኒሌክ” (፲፱፻፩ ዓ/ም)
ኅሩይ ወሌዯ ሥሊሴ (ብሊቴን ጌታ)፣ “የኢትዮጵያ ታሪክ፦ ከንግሥት ሳባ እስከ ታሊቁ የአዴዋ ዴሌ”፣ (፲፱፻፺፱
ዓ/ም)
ውዳ ረታ "ተፈሪ መኮንን - ረዥሙ የሥሌጣን ጉዝ" (፲፱፻፺፱ ዓ/ም)
ጳውልስ ኞኞ ፣ “አጤ ምኒሌክ” (፲፱፻፹፬ ዓ/ም)
ተክሇጻዴቅ መኩርያ "ዏፄ ምኒሌክና የኢትዮጵያ አንዴነት"

የኢትዮጵያ ነገሥታት
ዚግዌ ሥርወ- ቅደስ ሏርቤ · ገብረ መስቀሌ ሊሉበሊ · ዓፄ ነዓኩቶ ሇአብ
መንግሥት
ዓፄ ይኩኖ አምሊክ · ይግባ ጽዮን · ሰይፈ አርዴ ፬ኛ · ህዜብ አስገዴ · ቅዴመ አስግዴ · ጅን አሰገዴ · ሳባ
አሰገዴ · ወዯም አራዴ · ዓፄ ዏምዯ ጽዮን · ንዋየ ክርስቶስ · ዓፄ ንዋየ ማርያም · ቀዲማዊ ዓፄ ዲዊት ·
ሰሇሞናዊው ቀዲማዊ ዓፄ ቴዎዴሮስ · ዓፄ ይስሏቅ · ዓፄ ርአ ያዕቆብ · ዓፄ በእዯ ማርያም · ዓፄ እስክንዴር · ዓፄ አምዯ
ሥርወጽዮን ፪ኛ · ዓፄ ናዖስ · ዓፄ ሌብነ ዴንግሌ · ዓፄ ገሊውዳዎስ · ዓፄ ሚናስ · ዓፄ ሠርፀ ዴንግሌ · ዓፄ
መንግሥት
ያዕቆብ · ዓፄ ዴንግሌ · ዓፄ ሱስንዮስ · ዓፄ ፋሲሌ · ቀዲማዊ ዓፄ ዮሏንስ · ቀዲማዊ ዓፄ ኢያሱ · ዓፄ ተክሇ
ሃይማኖት · ዓፄ ቴዎፍልስ · ዓፄ ዮስጦስ · ዲግማዊ ዓፄ ዲዊት · ዓፄ በካፋ · ዲግማዊ ዓፄ ኢያሱ · ዓፄ
ኢዮዋስ
መነ መሳፍንት

ራስ ዓሉ (ትሌቁ) · ራስ ዓሉጋዜ · ራስ ዏሥራትና ራስ ወሌዯ ገብርኤሌ · ራስ ጉግሣ · ራስ ይማም · ራስ
ማርዬ · ራስ ድሪ · ራስ ዓሉ (ትንሹ)

ሰሇሞናዊው
ሥርወመንግሥት

ዓፄ ቴዎዴሮስ · ዓፄ ዮሏንስ ፬ኛ · ዲግማዊ ዓጼ ምኒሌክ · ሌጅ ኢያሱ · ንግሥት ውዱቱ · ቀዲማዊ ኃይሇ
ሥሊሴ

ምንጭ ፡ ውክፔዱያ (Wikipedia.org)

