
የአፄ ዮሐንስ እና የንጉሥ ምኒልክ ዕርቅ

*ከማሞ ውድነህ*

"የእስበሳችን ነገር ያለ ማክረሩ ነው የሚሻለው። ጠንካራ ክንድና ብርቱ ትኩረት የሚገባው ግን እንደ አዞ 
ከውሀ ውስጥ ብቅ የሚለው ነው" (አሉላ አባነጋ)

አፄ ዮሐንስ ከጉራዕ ጦርነት በኋላ ሐማሴን ውስጥ ሰነባብተው ወደ ዐደዋ ከመመለሳቸው በፊት የሰሜን 
ኢትዮጵያ በር የተከበረና የታፈረም እንዲሆን ሲሉ ደጃዝማች ኃይሉ ተወልደ መድኅንና ራስ ባርያውን በገዥነት 
ሲሾሙ፡ ስመ-ጥሩውን አዋጊያቸውን ሊጋባ አሉላን በራስነት ማዕረግ አስኮፍውሰና አስጊጠው ከመረብ ማዶ 
ያለውን አገር በጦር አበጋዝነት እንዲጠብቁ ሾሙዋቸው። ከዚያ በኋላም የአፄ ዮሐንስ ትልቁ የሥራ ምዕራፍ 
የኢትዮጵያን የውስጥ ጉዳይ ማደላደልና ማለሳለስ አንድነቷን ማጽናትና ሕዝቡ ፍትሕ አግኝቶ አርሶና ነግዶ 
እንዲተዳደር የማድረጉ ጉዳይ ነበር።

ይህን ዓላማቸውን ሊያደናቅፉባቸው እንደሚችሉ አሥግተዋቸው ከነበሩት ሁኔታዎችም ጋር መፋጠጡን 
ተያያዙት። በሰሜን ኢትዮጵያ በኩል የውስጡን ተቀናቃኝ ቀርቶ የውጭውንም ወራሪ ጠላት ከአንዴም ሁለቴ 
ኃያሉ ክንዳቸውን ስለአሳረፉበት ለጊዜው ረጭ ብሎላቸዋል። በምዕራብና በመካከል ኢትዮጵያም በኩል 
የቤገምድር የወሎና የጐጃም ሁኔታ ጋብ ብሎላቸዋል። የጥርጣሬና የሥጋት ትኩረታቸውን የሳበባቸው ግን ሸዋ 
ሆነ። የወጣትነት ጓደኛቸውና ምስጢረኛቸው ምኒልክ "አፄ" ተብለው ቁጥሩ እስከ ሰባ ሺህ በሚደርስ ሠራዊት 
ጐልብተው፡ ከሸዋም አልፈው ወሎንና ጐጃምን ለመደረብ ከሚያስፈራሩበት ደረጃ ላይ ወጥተዋል።

አፄ ዮሐንስ ግን፡ የምኒልክን ሁኔታ አንሥተው ከመኳንንቶቻቸውና ከጦር አበጋዞቻቸው ጋር በሚወያዩበት ሰዓት 
ሁሉ ደጋግመው የሚያነሡት ጉዳይ ነበራቸው።

“ዋናው ሥጋቱና ችግሬ የሠራዊቱ ብዛት አይደለም። ለዚህ ለዚህስ እኔም ላቅ ያለ እንጅ ከእርሱ ዝቅ ያለ 
ሠራዊት የለኝም። ግን እንደዚያ ማሳያ እንደሚሉት የሰይጣን መልእክተኛ የመሰለ ፈረንጅ ከአጠገቡ 
አስቀምጦ፡ ከነሙንዚንገር ጋርም የሚያደርገው መላላክና መስማማት ነው።

ከዚያ ሌላ ደግሞ እነዚህ ሚሲዮኖችም በዚያ በኩል ገብተዋል፡. ዋናው ዓላማቸውም ምኒልክን አሳስተውና ጦር 
አስመዝዘው ከኔ ጋር ለማጋጨት መሆኑን አላጣሁትም። ግዴለም የማደርገውን ዐውቃለሁ" እያሉ ዛቻ አዘልና 
ትካዜ-ለበስ አነጋገር ያሰሙ ነበር። እርግጥም ነው በዚያ ዘመን ፒዬር አርኖ የተባለ ፈረንሳዊ በዘይላ በኩል ወደ 
ሸዋ ገብቶ የምኒልክ ባለሟል ሆኖ የእርሳቸውንም መልእክት ይዞ ወደ ግብጽና ፈረንሣይ እየሔደ 'ዮሐንስን 
ለመጣል ትልቅ መሣሪያ ይሆናችኋል' እያለ ያሽቃብጥ ነበር። ከእርሱም ሌላ ደግሞ በምሕጻረ ቃል "አባ 
ማስያስ" እየተባለ የሚጠራው ሎሬንዞ ጉልየሞ ማሳያ የሚባለው የሮማ ካቶሊክ ሚሲዮን አባል በሸዋና በከፋ 
ውስጥ ድርጅቱን አቋቁሞ የምኒልክን ባለሟልነትም አትርፎ ከሚሲዮናዊነቱ ይልቅ በዲፕሎማቲክና በስለላው 
ሙያ ተሠማርቶ ዮሐንስንና ምኒልክን ለማራራቅና ለማጋጨት በመካከላቸው ገብቶ ነበር።



እነዚሁ ሁለቱ አውሮጳውያን የምኒልክን ጉልበት ከዮሐንስ ጉልበት የጠነከረ ለማድረግ ሲያደርጉት የነበረውን 
ጥረት ሲከታተሉት የነበሩት ዮሐንስም ክንዳቸውን በቀላሉ የማይታጠፍ ለማድረግና ምኒልክንም ለማስገበር ሲሉ 
የሠራዊታቸውን ቁጥር እስከ አንድ መቶ ሺህ ከአደረሱት በኋላ፥ ክዚሁ ውስጥ እስከ ዐርባ ሰባት ሺህ 

የሚደርሰውን ልዩ ልዩ መሣሪያዎች አስታጠቁት። ከጉንደትና ጉራዕ ጦርነቶች የተገኘው ቀላል መካከለኛና ከባድ 
መሣሪያም የበላይነታቸውን ያረጋገጡበት ዋናው ትጥቃቸው ነበር።

ከመሣሪያው ጥራትና ብዛትም ሌላ በአጼ ተክለ ጊዮርጊስና በግብጾች ላይ ያገኙት ድል ዝናቸውንና 
ጥንካሬያቸውን "አበሻ መሬት አውጥቶ በአፍሪቃ፡ በእስያና በአውሮጳ ውስጥ አስተጋብቶላቸው ነበር። 
በአሜሪካም ውስጥ ቢሆን፡ "የኛ የጦር መኮንኖች ያዘመቱትን የግብጽን ጦር ድል ያደረገ ብርቱ ንጉሥ" የሚል 
ጸጸት-ለበስ ታዋቂነት አትሮላቸው ነበር።

ታዲያ እንደዚያ ሆኖ ስሙ የገነነ ሠራዊት ሸዋ የገባ እንደሆነ ሊያደርስ የሚችለውን ብርቱ ጉዳት አስቀድመው 
የተረዱትና የተጠነቀቁበት ከጐልማሳው ምኒልክ ይልቅ አዛውንቱ አጐታቸው ዳርጌ ንበሩ። "ጉዳዩን በቀላሉ 
አትዩት፤ በየልቦናችሁ ምከሩበትና በእርቅ ይለቅ" ሲሉ አዛውንቱ "ጦር ጠማኝ" ይሉ የንበሩት የምኒልክ የጦር 
አበጋዝ ግን፤

“ወይ እሳቸው መጥተው፥ ያለዚያ እኛ ዘምተንባቸው ሳንሞካከር እንዴት አስቀድመን እንገብራለን" እያሉ 
ምኒልክን ይወተዉቱ ነበር።

በዮሐንስ ቤተ መንግሥት እንደአባት ይታዩ የንበሩት ራስ አርአያም በበኩላቸው፤

“የሁለት ወንድማማች ጠብ ማንን ጐድቶ ማንን ይጠቅም ይመስላችሁ? ኢትዮጵያን እኮ ነው የሚያዳክማት! 
ኢትዮጵያን እኮነው የሚያሳንሳት! ኢትዮጵያን እኮ ነው የጠላቶቿ መሳቂያ የሚያደርጋት! ታሪክ ይወቅሰናል፤ 
ትውልድ ያፍርብናል፤ ታቦትና መስቀል አስይዘን ካህናትን ወደ ምኒልክ እንስደድ እንጂ ጦር መምዘዙን 
አልስማማበትም" እያሉ የእህታቸውን ልጅ ከነጦር አበጋዞቻቸው ይቆጡ ነበር።

“እስከ ጐጃምና እስከ ቤጌምድር ድረስ ዘሎ ገብቶ የሾምኳቸውን ሁሉ ወግቶ ወሎንም እደርባለሁ እያለ 
ለጥዋት ለማታ የሚፎክርብኝኮ ምኒልክ ነው። ይህን ነገር እንደምን አድርጌ ልቻለው? እንደምንስ አድርጌ 
ላቃልልወ?” ብለው ዮሐንስ ይቆጡ ጀመር።

የጐጃም፡ የቤጌምድርና የወሎ ሞፈር ሰቀል ሠራዊት በከፊል የትግራይና የሐማሴን ጦር በሙሉ ዐድዋ ላይ፥ 
የደቡብ ኢትዮጵያ የባላገር ሞፈር ሰቀል ሠራዊት በከፊል፥ የሸዋ ሞፈር ሰቀል ሠራዊት ደግሞ በሙሉ አንጎለላ 
ላይ መከማቸት ጀመረ። በሀገሪቱም ላይ የደም ደመና ማንዣበብ ያዘ። በኢትዮጵያ ሕዝብ አዕምሮ ሰቀቀንና 
ፍርሐት፥ የኢትዮጵያን ምመዳከም በሚመኙ ዘንድ ደግሞ ደስታና ፈንጠዝያ ይሰራጩባቸው ጀመር።

በምጽዋና በዘይላ የነበሩ የውጭ አገር ተወላጆች የጠመንጃና የጥይት ንግድ ሲያጧጡፉ፥ የኢትዮጵያውያን 
የእርስ-በርስ ደም መፋሰስ እጅጉን ያሳዘናቸውና ያንገበገባቸው እውነተኞቹ የበቁ መነኮሳት እነ አባ ገብረ 
ጻዲቅ፥ እነ አባ እኑን ግን፥ "የወንድማማች ደም በከንቱ አይፍሰስ፥ ታረቁልን ሁለታችሁም እምቢ ካላችሁ 
መንግሥታችሁ ከእናንተ ተነጥቆ ለሌላ እንደሚሰጥባችሁ እወቁ" ብለው በትግራይና በሸዋ መካከል ሌት ተቀን 



መመላለስ ጀመሩ። የእነርሱን ዓላማና ጥረት ደግሞ በአጼ ዮሐንስ ቤተ መንግሥት ተሸጉጠው የነበሩት 
"የሐይቁ ባሕታዊ" ሲከላከሉት፤

“ምነው ታወላውላለሁ? ከዚህስ በፊት አበሻውን ቀርቶ ግብጡንስ በእጅህ አልጣልኩልህም ወይ? አሁንም 
ምኒልክም ከእጅህ አይወጣምና ዝመትበት ተብለሃል" ብለው ለአፄ ዮሐንስ ነገሩ። ባሕታዊው ነገራቸው 

ተፈጻሚ እንዲሆንላቸው ሲሉም የንጉሠ ነገሥቱን መኳንንትና የጦር አበጋዞች ሁሉ መወትወት ጀመሩ።

“እንደ እስዎ ያለ የጦር መላ ዐዋቂ፥ እንደስዎ ያለ ግርማው የሚፈራ እንደስዎ ያለ ባለ ብዙ ሠራዊት፥ 
እንደስዎ ያለ በሙያው የተጠራ የጠላትን ክንድ የሚሰብር ጀግና እያላቸው ጃንሆይ ምኒልክን ለምን 
ፈሩዋቸው?” እያሉ ውግዘት ቀረሽ ስብከት ይሰብካሉ።

እርሳቸው የሰበኩዋቸውም ሁል፥ "ጃንሆይ በፈጣሪዎና በኔ በጀግናዎ አይጠራጠሩ! ይዘዙኝና ምኒልክን 
ከነሠራዊቱ ላንበርክክልዎ!" የሚሉ ሆኑ።

ራስ አሉላ ብቻ፥ ሐማሴን ላይ ሆነው በባሕሩ በኩል የነበረውን ሁኔታ መመልከት ከጀመሩ ወዲህ "የእስበሳችን 
ነገር ያለ ማክረሩ ነው የሚሻለው። ጠንካራ ክንድና ብርቱ ትኩረት የሚገባው ግን እንደ አዞ ከውሀ ውስጥ ብቅ 
የሚለው ነው" እያሉ ከጌታቸውም ከየመኳንንቱም ጋር መከራከር ጀምረዋል።

“እርቁን ከፈለገው በእርቁ፥ ጠቡንም ከፈለገው በጠቡ ሔጄ ባይሆን አገሩን አየዋለሁ" ብለው አፄ ዮሐንስም 
ወሰኑ። ንጉሥ ምኒልክም በበኩላቸው "ተሆነ ተሆነ በእርቁ እንገናኛለን፤ ካልሆነም ለጠቡ መዘጋጀት ይገባኛል" 
ብለው ወሰኑና ድግሱንና ትጥቁን ጎን ለጎን ማቀለጣጠፍ ጀመሩ። አጼ ዮሐንስ ዝናውና ትጥቁ ላቅ ደመቅ ያለውን 
ሠራዊታቸውን አሰልፈው ከዐደዋ ተነሥተው ወሎ ገቡ። ከዚያም ገስግሰው ሸዋ ደረሱና ከደብረ ብርሃን ከተማ 
ወጣ ብሎ በስተ ምሥራቅ ከሚገኘው ድንባሮ ሜዳ ላይ ሠፈሩ። የፊታውራሪው ጦራቸው ግን በሬሳ የሚባለውን 
ወንዝ ተሻግሮ ሠፈረ። ንጉሥ ምኒልክም ለጦርነቱ ተዘጋጅተው ሰሪቲ ከሚባለው ሥፍራ ሠፍረው ነበርና 
የሁለቱም ጦር ፊት ለፊት መፋጠጥ ጀመረ።

ፍጥጫውን ወደ ፈገግታ፥ ርቀቱን ወደ መቀራረብ ፉክክሩን ወደ ፍቅር፥ ደም መፋሰሱን አስቀርተው ጥሉን ወደ 
ሰላም ለመለወጥ በሁለቱ ተፎካካሪዎች መካከል ገብተው ሲራወጡ የነበሩት እነ ደጃዝማች ወህድ፥ እነ 
መምህር ግርማ ሥላሴ እነ አለቃ ምላት እነ አለቃ ሥነ ጊዮርጊስ በአካባቢው የነበሩትን የቤተ ክርስቲያን ካህናት 
እያሰለፉ፥ ታቦትና መስቀል እያስያዙ 'እግዚኦ' እያሰኙ ዮሐንስንና ምኒልክን ለማስታረቅ ከወዲያ ወዲህ 
በሚሉበት ጊዜም የምኒልክ ፈረሰኛ ጦር በዮሐንስ የፊታውራሪ ጦር ላይ አደጋ ጥሎ በርካታ ወታደሮች ወደቁ። 
የምኒልክ ፈረሰኛ ጦር አዝማች የነበሩት በሻህ አቦዬ በዚያ ፍልሚያ ላይ ሲናድር ጠብመንጃ ማርከው 
ለጌታቸው ስላቀረቡ፤

“ለሃምሳ ሰናድር ዋስ የጠራችሁ! በሻህ አቦዬ ከፈለላችሁ።"



አሰኝተው አስዘፈኑ። ከዚህ ሌላም ከአፄ ዮሐንስ ወገን የደጃዝማች ገብረ ሥላሴ ልጅ አምሃ ገብረ ሥላሴ 
ከፊታውራሪው ጦር ጋር ስለነበረ ተማርኮ ከምኒልክ ሰፈር ገባ። የተፈጠረውን ግጭት አጼ ዮሐንስ እንዳይሰሙ 
ተደርጎ የፊታውራሪው ጦራቸውም ወደ ኋላው እንዲመለስ፤ የምኒልክም ፈረሰኛ እንዳይሻገር ሽማግሌዎቹ 
ከልክለው በመካከሉ ያለ እነርሱ ማንም የማይደርስበት ክልል ከመሠረቱ በኋላ የማስታረቁን ጥረታቸውን 
ቀጠሉ። ፍጥጫውንም ለማለዘብ ሲሉ አፄ ዮሐንስን ወደ ሰላሌ እንዲሔዱና የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ቤተ 
ክርስቲያን እንዲሳለሙ ለመኑዋቸው።

አፄ ዮሐንስ "ከእናንተ ቃልማ እንደምን እወጣለሁ?” ብለው ደብረ ሊባኖስ ሔደው የቤተክርስቲያኑን ሥራ 
እንደ ጀመሩ፥ የክርስቲያኑን ድጋፍ በይበልጥ ማግኘት ቻሉ። ያም ሁኔታ እርቁን ሊያፈጥነው ምክንያት ሆኗል። 
ምኒልክ አፄ ተብለው ከነገሡ በኋላ ዮሐንስ ያሠሩትን ባለ ዐሥራ ስምንት ቁንጮ ቤተክርስቲያን አስፈርስው ሌላ 
ለማሠራት ሦስት ወራት ሙሉ ታግለውበታል።

ከካህናቱም ቀጥለው የመቅደላዎቹ ጓደኛሞች ራስ አርአያና ራስ ዳርጌ ውስጥ ውስጡን እየተከላከሉ 
የዮሐንስንና የምኒልክን ልበ-ልቦና ማለሳለስና ማለዘብ ጀመሩ። ከዮሐንስ ጐን ተሰልፈው የነበሩት እጨጌ 
ቴዎፍሎስም "ያንዲት እናት ልጆች የወንድማማቾች ደም አይፍሰስ! ዛሬ እኛን እምቢ ብላችሁ ብትዋጉ 
በየራሳቸው ጥፉት ከማምጣት በቀር ጥቅም አታገኙበትም! እኔም ሠራዊታችሁ ቃታውን እንዳይስብ ጦሩን 
እንዳይሰነዝር መገዘቴን ዕወቁት" እያሉ እየለመኑና እያስፈራሩም ከካህናቱና ከመኳንንቱ ጋር ሆነው የሰላሙን 
ጥረት ቀጠሉበት። ባሕታዊ እንግዳ ብቻ "ያለ ጥርጥር ያሸንፋሉና ለእርቁ አይቸገሩበት" እያሉ ዮሐንስን 
ይወተውታሉ።

የሸዋ ካህናትም "ገና ከመንገሣቸውና ወደ አገራችን ከመግባታቸው የተክልዬን ቤተ ክርስቲያን ሥራ ከጀመሩ 
ከሰነባበቱማ ሌላም ይሠራሉና ይገብሩላቸው ፈቅደናል" እያሉ ምኒልክን ወጥረው ያዙ። የተደረገው ጥረት ሁሉ 
ለፍሬ በመብቃቱ ሁለቱ ተፎካካሪዎችም ለእርቁ ፈቃደኞች በመሆናቸው ንጉሥ ምኒልክ ወደ ሰላሌ ሔደው ከአፄ 
ዮሐንስ ሠፈር ተዳረሱ፤ አፄ ዮሐንስም ሠፈራቸውን አሳምረው ድግሳቸውን አዘጋጅተው ሲጠባበቁ ነበርና 
የምኒልክ መቃረብ እንደ ተሰማ እጨጌው መነኮሳቱንና ካህናቱን አሰልፈው ወደ አፄ ዮሐንስ ድንኳን ገብተው፤

“ጃንሆይ ለታቦተ ጽዮን ሲሉ ለኢትዮጵያ አንድነትና ነጻነት ሲሉ ወንድምዎን ምኒልክን ይቅር እንዲሉልን በራሷ 
በኢትዮጵያ ስም እንለምንዎታለን!” ብለው እጨጌው ጐንበስ ሲሉ አብረዋቸው የነበሩት መነኮሳትና ካህናት 
ከወለሉ ላይ ተነጠፉ።

“መቼስ አባቴ ሌላ ምን ምርጫ አለኝ? ኢትዮጵያን የሚመኛት ጠላት በበዛበት በዛሬው ወቅት እርስ-በርሳችን 
ጦር ከተማዘዝንለትማ፥ ደስታው የላቀ ይሆናል! የሚጠባበቀውም ይህንኑ ነውና ተወቃቅሰን መታረቁ ነው 
የሚበጀን፥ 'ወንድም ወንድሙን አይበልጠው፤ ምላጭ ምላጭን አይቆርጠው' የሚባለውስ ለዚሁ አይደለም? 
በሉ ተነሡ ተእኔ ይቅር ብያለሁና ይምጡ!” ሲሉ ከወለሉ ላይ ተነጥፈው የነበሩት ሁሉ ተነሡ። እጨጌው፡ 
መነኮሳቱና ሽማግሌዎቹ ምኒልክ ወደ ደረሱበት ሲሔዱ፡ አፄ ዮሐንስም በከፍተኛ ቅሬታ ተውጠው ሲተክዙ 
ቆዩና፤



“አዬ አገሬ፡ አዬ ኢትዮጵያ መች ይሆን? መኳንንቶችሽ ስለ አንች አንድነትና ክብር የሚተባበሩልሽ?” ብለው 
አጉረመረሙና ሲያጨበጭቡ አጋፋሪ ገቡ።

“መኳንንቱን አስገባ" አሉና አዘዙ። አጋፋሪ መኳንንቱንና የጦር አለቆቹን ተራ በተራ እያስገቡ እንደ 
የማዕረጋቸው አስቀመጡዋቸው።

“ያው እንደምታውቁትና እንዳሰባችሁበት ከወንድሜና ከወንድማችሁ ከምኒልክ ጋር መታረቃችን ነውና ጦሩም 
በየመንደሩና በየቤቱ እየገባ እንዳይዘርፍ ከልክያለሁ። የእግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ አሥግቶ የነበረው ክፉ ነገር 
በሰላም የሚያልቅ ስለሆነ ከሠራዊቱ ገሚሱ ወደየመጣበት ይመለስ" ብለው እያንዳንዳቸውን እያተኮሩ 
ተመለካከቷቸው። ሁሉም ፈገግታና የስምምነት ስሜት አሳዩዋቸው። ራስ አርአያም ቀልጥፈው ተነሡና፤

“የወንድማማቾች ደም በከንቱ እንዳይፈስና በትውልድ መካከል ቂም በቀል እንዳይመሠረት በእያንዳንዳችን 
ላይ አድሮብን የነበረው ጭንቀት ይህ ነው አይባልም ነበር። የአባቶቻችን ጸሎትና ድካም ረድቶን ግን ከእርቅ 
ላይ ደርሰናል። እንግዲህ እርቃችን ዘላቂ እንዲሆን ሁላችሁም ከልባችሁ አስቡበት" ብለው ተቀመጡ።

“አዎ ይገባል፤ አገር ያለፍቅር ሠራዊት ያለ አንድነት ንጉሥም ያለ መካርና ተቆጭ በነጻነት ውለው ለማደር 
አይቻላቸውምና የኢትዮጵያ ትልቅነትና አንድነት ጸንቶ የሚኖረው በዚሁ ዓላማ ነውና የዛሬውም እርቅ 
የሁላችን ደስታ ነው" አሉ ራስ አሉላም።

“በሉ እንግዲህ ሠራዊቱን አሰልፋችሁ አሳምራችሁ ተቀበሉት" ብለው አፄ ዮሐንስ ሲያዙ፥ ሁሉም በደስታ 
ተውጠው ምኒልክን በሰልፍ ለመቀበል ከራስ አርአያ ጋር ወጡ።

ምኒልክ አብዛኛውን ሠራዊታቸውን ራቅ አድርገው አሥፍረው በመጠነኛ ወታደሮች ብቻ ታጅበው በወርቅ 
መረሸት በተጫነች ስናር በቅሎዋቸው ተቀምጠው አጐታቸውን ራስ ዳርጌን አስከትለው ወደ አፄ ዮሐንስ ሠፈር 
ሲቃረቡ፥ በራስ አርአያ ድምፁ መሪነት በሰልፍ የወጡት የአፄ ዮሐንስ መኳንንት የእንግት ጠመንጃ 
ጠመንጃቸውን በየትከሻቸው ተሸክመው እጅ እየነሡ ተቀበሉዋቸው። ምኒልክና ራስ ዳርጌም ከየበቅሎዎቻቸው 
እየወረዱ ተሳሳሙ። በተለይም ራስ ዳርጌ ከመቅደላው ጓደኛቸው ከራስ አርአያ ጋር ተቃቅፈው ደስታና ናፍቆት 
ባጥለቀለቀው ስሜት ተሳሳሙ።

ከዚያ በኋላ ጉዞው ወደፊት ቀጠለና ከአፄ ዮሐንስ ድንኳን አጠገብ ሲደርስ ምኒልክ ከበቅሎዋቸው ወርደው ወደ 
አፄ ዮሐንስ ድንኳን በራፍ ሲደርሱ እጨጌ የሰጡዋቸውን ድቡልቡል ድንጋይ ተቀብለው ከትከሻቸው ላይ ጣል 
አድርገው ከአፄ ዮሐንስ ዙፋን ፊት ጐንበስ ብለው፤

“ጃንሆይ! ባጠፋሁ ይማሩኝ" አሉ። አፄ ዮሐንስም ከዙፋናቸው ተነሥተው፤

“ለእግዚአብሔር ስል፡ ጠላት ባሰፈሰፈባት ኢትዮጵያ ስል ይቅር ብያለሁ። እስዎም ይቅር ይበሉኝ" ብለው 
ጐንበስ ሲሉ እጨጌ ጠጋ ብለው ምኒልክ የተሸከሙትን ድንጊያ ተቀብለው ለአሽከር ከሰጡ በኋላ፥ ጸሎት 
አድርገው ሲያበቁ ሁለቱንም ተፎካካሪዎች አሳሳሙዋቸው።



አፄ ዮሐንስ ከዙፋናቸው እንደ ተቀመጡ ምኒልክም በስተቀኝ ከተዘጋጀው አልጋ እንዲቀመጡ አዘዙ። 
እጨጌውና መኳንንቱም እንደየማዕረጋቸው ተቀመጡ።

“አብረን እንዳልኖርን፥ አብረን እንዳልበላን አብረን ብዙ ብዙ እንዳልተጫወትን ሰይጣን በመካከላችን ገብቶ 
እኛን አሳስቶ ሕዝብ ሊያጨራርስ ጠንስሶት የነበረው አሳዛኝና አሳፋሪም ነገር ከሽፎ ለዚህ ለእውነተኛው ፍቅርና 
ወንድማማችነት በመብቃታችን ከልብ ተደስቻለሁ። ከእንግዲህም ቢሆን ክፉ ሐሳብና ክፉ ነገር በመካከላችን 
እንዳይገባ መጠንቀቅ አለብን" አሉ፡ አፄ ዮሐንስ ምኒልክንና የሁለታቸውንም አጎቶች ተራ በተራ 
እየተመለከቱ።

“አዎ ጃንሆይ!” ብለው ምኒልክም እጨጌውንና መኳንንቱን ቃኝተው ፊታቸውን ወደ አፄ ዮሐንስ መለስ 
አደረጉና፤ "አዎ ጃንሆይ ጐንደር ሳለነ ስለሁለታችን ወንድምነትና ስለ አገራችንም ትልቅነት ያ- ሁሉ ምሥጢር 
በመካከላችን እንዳልነበረ ሁል፥ ለአስነዋሪ ነገር ትውልድ ለሚያፍርበት ሥራ መሰላለፋችን ቀርቶ ዛሬ ለዚህ 
ድልና ኅብረት በመድረሳችን ደስታው የመላው ያገሩ ደስታ ነው። ለወደፊቱም ቢሆን እንደዚሁ እንዲቀጥል 
እኔም ሆንኩ መኳንንቱና ካህናቱ ልንደክምበት የሚገባን ጉዳይ ነው" አሉ።

እጨጌም ከወንበራቸው ተነስተው  ከሁለቱ ነገሥታት ፊት ቆሙና፥ ወንጌል አስመጥተው ከሁለቱ ፊት 
አስቀምጠው፤

“ከዛሬ ጀምሮ ንጉሥ ምኒልክ 'የሸዋ ንጉሥ' እንጂ ንጉሠ ነገሥት እየተባሉ ላይገዙ ላይነዱ፤ በየዓመቱም 
ለጃንሆይ ግምጃ ቤት ሊዘጉ፥ የገቡትንም ሚሲዮኖች ሊያስወጡ፥ የጃንሆይ ሠራዊት እርዳታ በጠየቀ ጊዜ 
ሊረዱና የሚገባዎን ሊያደርጉ፥ ንጉሥ ምኒልክ ተስማምተው የለም?" ብለው ጠየቁ።

“አዎ አባቴ! ቃልዎ ይድረሰኝ" አሉ ምኒልክ።

እጨጌም ወደ አፄ ዮሐንስ መለስ ብለው፤

“ጃንሆይም በበኩልዎ ያለ ንጉሥ ምኒልክ ሸዋ ሌላ ንጉሥ እንደማይሾምባት ወሎንም በበላይነት ምኒልክ 
ሊያዙባት፥ ንጉሥ ምኒልክም ጠላት ቢመጣባቸው ሠራዊት ልከው ወንድምዎን ሊረዱ ተስማምተው የለም?” 
ብለው ጠየቋቸው።

“አዎን አባቴ! ቃልዎ ይድረሰኝ" አሉ ዮሐንስ።

ከዚህ ውል በኋላ ሁለቱንም አስምለው ነገሩን ከጨረሱ በኋላ ጸሎት አድርሰው ተቀመጡ።

ቀጥሎ ዮሐንስና ምኒልክ ከነመኳንንቶቻቸው፥ እንደዚሁም የሁለቱም ወገን ሠራዊት ግብር ገባ። የሁለቱም 
ሠራዊት  ለእርስ በእርስ መገዳደያ ጠመንጃውን ሁሉ አጉርሶት የነበረውን ጥይት ለደስ-ደሱ ሲያንጣጣው ዋለ። 
የስላሴ ሜዳም የሰላም የወንድማማችነት የፈንጠዝያ ሜዳ ሁና ሰነበተች። ካሣና ምኒልክ በጐንደር ቤተ 
መንግሥት በነበሩበት ጊዜ ያሳለፉትን የወንድማማችነት ትዝታ እያነሡ ሲጨዋወቱ ውለው አደሩ። የሁለቱ 
መፋቀር እጅግ ያስደሰታቸው እጨጌ ቴዎፍሎስም በዚያ አጋጣሚ የነበረባቸውን የሃይማኖት ጣጣ መፍትሔ 
ሊያሰጡት ፈልጉና፤



“ከቅባቶችና ከጸጐች እንደዚሁም ከሚሲዮኖቹ ጋር ያለን ችግር ታይቶ አንድ እልባት እንዲደረግበት 
ይጠይቁልኝ። ከእነርሱ ሌላ ደግሞ ሐጅ አማን የተባለ የዐረብ ሀብታም ነጋዴ በዘይላ በኩል ወደ ሸዋ ገብቶ 
በርካታ ገንዘብም እየበተነ፥ "ሁሉም ሰው እስላም ካልሆነ ወዮለት!” እያለ እያስፈራራም ሃይማኖታችንን 
ሊያጠፋብን ተነሥቶብናልና ተይዞ እንዲመጣና እንዲጠየቅልን በቤተክርስቲያናችን ስም እለምናለሁ" ብለው 
አመለከቱ።

በዚህ ጊዜም ራስ አርአያ ነገሩን ቀበል አድርገው፤ "አባታችን ያነሡት ጉዳይ በዋዛ የሚታለፍ አይደለም። ግን 
የሃይማኖታችን ነገር እዚህ እንዳለን አይተን አንጨርሰውምና ይቅረቡልን የምትሏቸው ሁሉ ተጠርተው 
እስቲመጡ ሠራዊቱም አገሩም ይቸገሩብናልና ቀን ተቆርጦ ወይ ወሎ ላይ ያለዚያም ጐንደር ላይ ቢታይ 
ይሻላል" ብለው አሳሰቡ።

የራስ አርአያን ሐሳብም ጓደኛቸው ራስ ዳርጌ ስለ ደገፉት፥ በአፄ ዮሐንስና በንጉሥ ምኒልክ ዘንድም ተቀባይነት 
ስላገኘ ከፋሲካው በኋላ ወሎ ውስጥ ተገናኝተው ተከሳሾችም ባሉበት ነገሩ እንዲታይ ተስማምተው በመጋቢት 
ማለቂያ ላይ ተለያዩ።

አፄ ዮሐንስ ከሸዋ መልስ ወደ ደብረ ታቦር ሔደው በቴዎድሮስ ዘመነ መንግሥት በምስለኔነት ሹም በነበሩበት 
ወረዳ በንጉሠ ነገሥትነት ሥልጣን ላይ ሆንው የጐጃሙን ራስ አዳልን የንጉሥነት ማዕረግ ለመስጠት ማሰባቸውን 
ገልጸው ምኒልክም በሥነ-ሥርዓቱ ላይ እንዲገኙ መልእክት ሰደዱ። ምኒልክም በጥሪው መሠረት ደብረ ታቦር 
ሔደው ራስ አዳል፡ "ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት" ተብለው በጎጃም ላይ ሲነግሡ፡ ምኒልክ አትኩረውበት የነበረው 
የከፋም ግዛት ተጨመረላቸው። ከስምንት ሽህ ጠመንጃም ሽልማት ተሰጣቸው። በዚያ ማዕረግ፡ ሹመትና 
የክልል ስፋት ተክለ ሃይማኖት የተደሰቱትን ያህል ምኒልክን ግን መረር ያለ ቅሬታ ሠፈነባቸው። ይህም የሆነው 
በጥር ወር 1873 ዓ.ም. ላይ ነበር። ከዚያ ሥነ ሥርዓት በኋላ ሁለቱ ንጉሦች ወደየግዛታቸው ተመለሱ።

አፄ ዮሐንስ በመሐል ኢትዮጵያ ሆነው በሰሚን፥ በምዕራብ፥ በደቡብና በምሥራቅ አቅጣጫዎች የነበረውን 
የሀገሪቱን ሁኔታ በማዳመጥ ላይ እንዳሉ ንጉሥ ምኒልክና ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በግንቦት ወር 1874 ዓ.ም. 
እምባቦ ላይ መዋጋታቸውንና ለምኒልክ ጉልበት ተፎካካሪ እንዲሆኑላቸው ሲያጐለብቱዋቸው የነበሩት ተክለ 
ሃይማኖት መማረካቸውን ሲሰሙ ምርር ብለው አዘኑ።

“ምን ይደረግ! ከባዕድ ጋር ገጥመው እንደኔ አልተሰቃዩ! የኢትዮጵያ ጉዳይ አያሳሰባቸው! እርስ በርስ 
ሕዝብ ያፋጁ እንጂ?” ብለውም ምሬታቸውን ሰነዘሩ። ሁለቱ ንጉሦች የተዋጉበትን ምክንያት ለማወቅና 
ቀጥተው ለማስታረቅ፥ እንደዚሁም በሸዋ የነበሩም ሚሲዮናውያንና በየቦታው የነበሩትም የጸጋ ሃይማኖት 
አማኞች ወሎ ድረስ እንዲገኙ ትእዛዝ አስተላለፉ።

በዚሁም መሠረት ምኒልክም ምርኮኛቸውን ይዘው በነሐሴ ወር 1874 ዓ.ም. ወሎ ተሻገሩ። ሚሲዮኛውያኑና 
የጸጋ ሃይማኖት ተከታታዮችም በዚሁ ጊዜ ነበር የተሰበሰቡት። ሁለቱ ንጉሦች ማለት ንጉሥ ምኒልክና ንጉሥ 
ተክለ ሃይማኖት ከንጉሠ ነገሥቱ ችሎት እንደቀረቡ፤

“የተጣላችሁትና ከግራ ቀኛችሁም ብዙ ሰው ያለቀው በግዛት ገፋኽኝ ገፋኽኝ የተነሣ ነው። የቸገረን ፍቅርና 
ሰላም አንተ ትብስ አንተ ትብስ መባባል እንጂ አገራችን ሰፊ ናት። ግን እርሷንም በሚመኙዋት ጠላቶች 
ለማስደፈር እርስ በእርሳችን እየተፋጀንላት ነው። የግብጥ ጦር ሁለት ጊዜ ሲመጣብኝ ወንድሞቼ ናቸውና 



የኢትዮጵያም ጠላት ጠላታቸው ነውና 'ድረሱልኝ እርዱኝ' ብዬ ብልክባቸው ችላ ብላችሁ ቀራችሁ። ያን ጊዜ 
እናንተን እወጋለሁ ብዬ ጦሬን ወደ እናንተ አዙሬው ቢሆን ኖሮ ግብጥም ገብቶ ይህን ጊዜ ተደላድሎ ነበር።

ጠላታችንን ድል ያደረገው ሠራዊቱም ከወንድሞቹ ጋር ተዋግቶ እጥፍ ድርብ ጉዳት በደረሰብን ነበር። የእናንተን 
ቸልተኝነት በትዕግሥት በማሳለፌ ግን ያን የመሰለ ድል ለሀገራችን አስገኘሁ። መቼም ያለፈው አለፈ፥ ለወደፊቱ 
ግን የአንድነታችንን ነገር አደራ! አስቡበት። በሉ አሁንም ሁለታችሁ ከልብ ታረቁልኝ" ብለው ከተቀመጡበት 
ተነሥተው ሁለቱን "ይቅር ይቅር" አባብለው አስታረቁዋቸው።

ቀጠል አድርገውም፤

“ስለ አገሩ ድልድል ጉዳይ የሆነ እንደሆነ ወሎ ከሁለት ተከፍሎ ገሚሱ ለራስ አርአያ፥ ገሚሱ ለራስ ሚካኤል 
እንዲሰጥ ይሁን። ሰባት ቤት አገው ምድርም ከንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ተወስዶ ለራስ መንገሻ ዮሐንስ 
እንዲደረብለት፥ ንጉሥ ምኒልክ ከንጉሥ ተክለ ሃይማኖት የማረኩትን የጦር መሣሪያ ለራስ አሉላ እንዲያስረክቡ 
አዝዣለሁ። እንግዲህ በዚህ ነገር ቅር የሚላችሁ ነገር ቢኖር ንገሩኝ" አሉና ግራ ቀኙንም ተመለከቱዋቸው። 
ንጉሠ ምኒልክም ተነሡና፤

“ጃንሆይ! የግብጥ ጦር መጥቶብኛልና ድረሱልኝ ብለው ሲልኩብኝ ያለመምጣቴ በሐረርጌ በኩል ያለው ጠላት 
ወደ መሐል አገር እንዳይገባ ሠግቼ ነው። ሆኖም ከሸዋ በርካታ ጦር ሰድኛለሁ። አሁንም ከፈቀዱልኝና መሣሪያ 
ካገኘሁ ወደ ምሥራቅና ደቡብ እየሔድኩ አስገብራለሁ" ብለው ምርኮኛቸውን ራስ አዳልን ተመለካከቱና፤

“እኔና ጌታ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በመዋጋታችንም አዎን ጥፋት ሠርተናል። አስቀድሞ ግን እባክዎ አንተላለቅ 
እጅዎን ይስጡኝ ብዬ ልኬ ነበር። ጠቡንም ፈልገው የተነሡት እሳቸው ናቸው። ቆስለውም እንደ ተማረኩ 
ቁስላቸውን ራሴ እያጠብኩ ከጐኔ ሳይለዩ ከክብራቸው ዝቅ ሳይሉ በክብርና በወንድምነት ጠብቄ ይኽው 
አምጥቻለሁ" ብለው አመለከቱ።

“እኮ ለቁስሉ ማገገሚያስ ስንት ሰንጋ ትክሰዋለህ?” አሉ ዮሐንስ።

“ጃንሆይ ያዘዙኝን እከፍላለሁ" አሉ ምኒልክ።

“እና እኔ ልቅጣን? ወይስ አንተ የምትጠይቀው ይኖርሃል?” ብለው አፄ ዮሐንስ ቁመው አንገታቸውን 
አቀርቅረው ሲተክዙ የነበሩትን ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትን ጠየቁ።

“ጃንሆይ!” አሉ ተክለ ሃይማኖት ንጉሥ ምኒልክንም በጨረፍታ እየቃኙ፤ " ጃንሆይ! አሁን ወንድሜና ጌታዬ 
ንጉሥ ምኒልክ እንዳመለከቱዎ ከእጃቸው ከገባሁበት ዕለት ጀምረው ከወንድምነት መንፈስ ፈቀቅ ሳይሉ እንደ 
ጠላቱም ሳይቆጥሩ በክብር ይዘውኛል። ለቁስሌ ማድረቂያም ጃንሆይ የሚቀጡልኝ ይበቃኛል" አሉ።

“ማለፊያ ነው በል መቶ ሠንጋ ሁለት መቶ ሙክት ካሠው" ብለው ዮሐንስ ሲያዙ ምኒልክም ተነሡና፤

“እሽ ጃንሆይ የዚህ እጥፍ ድርብ አድርጌ እክሳለሁ" አሉ።



“ቁስሉ ካገገመም ደግሞ ወደ አገሩ ገብቶ መግዛትም ይገባዋል። ሠራዊቱም ተበታትኖበታል። ብቻውን ሔዶ 
አገር አይገዛምና ከእኔም ከአንተም ጦር ተዋጥቶ ይሰጠው" ሲሉ ተክለ ሃይማኖት ወደ አፄ ዮሐንስ ጠጋ ብለው 
ለጥ ብለው እጅ ነሡ።

አፄ ዮሐንስም ከተቀመጡበት ብድግ ሲሉ መኳንንቱ ሁሉ ተነሡ።

“አይሆንም ለጉዳዬ ለነገሬ ነውና የተነሣሁት ምኒልክም ተክለ ሃይማኖትም ተቀመጡልኝ" ብለው አዘዙና ራስ 
አሉላን፥ ራስ ገብረ ኪዳንን፥ ቢትወደድ ገብረ መስቀልን ከኋላቸው አስቁመው፤

“ንጉሥ ምኒልክ እኔም ጉዳዬን ልጠይቅህ?” አሉ ዮሐንስ።

“ጃንሆይ! እንዴትይሆናል እርስዎ በቤትዎ ቁመው እኔ ተቀምጨ ጉዳይዎን የምሰማ ምንድነኝና?” አሉ 
ምኒልክም ተደናግሩዋቸው።

“ፈቅጃለሁ፡ ባለ ጉዳይ ነኝና ተቀምጠህ አድምጠኝ" አሉ ዮሐንስ።

“እሺ ከፈቀዱልኝና ካዘዙኝማ እሽ እንጂ" አሉ ምኒልክ።

“ወንድሜ ወዳጄ ምኒልክ ለእኔና ለአንተ ፍቅርና ወንድማማችነት፥ ለአንድነታችን ማጠናከሪያ እንዲሆንልን 
ልጅህን ዘውዲቱን ለልጄ ለአርአያ ሥላሴ ስጥልኝ" ብለው ነጉሠ ነገሥቱ  ዘውድ ጭነው 'ንጉሠ ሸዋ' 
ካሉዋቸው ምኒልክ ፊት ጐንበስ አሉ።

“እህ?” አሉና ምኒልክ እንደ መደንገጥም ብለው ከፊታቸው ከአጎነበሱት ንጉሠ ነገሥት ላይ አፍጥጠው ቆዩና 
መኳንንቱን ገለማምጠው፡ "እህ? ልጅቱ የስድስት ዓመት ሕፃን ናት፥ አልደረሰችም እንጂ ምን ከፋኝ? 
ጋብቻው ግን ያማረ ነው" ብለው ሲሉ፤

“የንጉሥ ልጅ ባንቀልባ በማደጎም ይሔዳል ግዴለም! እኔም አባቷ ነኝ ፍቀድልኝ" አሉ ንጉሠ ነገሥቱም።

“መቼስ ልጅህን ለልጄ ብሎ መጠየቅ በጃንሆይ አልተጀመረም፥ የቆየ ያባቶቻችን ወግና ሥርዓት ነውና እሽ 
እንጂ! ከኔ አብራክ ብትገኝም የጃንሆይስ ልጅ አይደለች?” ብለው ፈቀዱ።

“እግዚአብሔር ያክብርልኝ! ሸዋ ድረስ መጥቶ ለምን አልለመነኝም ብለህ እንደማትከፋብኝ እተማመናለሁ" 
ብለው አፄ ዮሐንስ ሲቀመጡ፥ ከኋላቸው ቁመው የነበሩት እነ ራስ አሉላም የምኒልክን ጫማ እየሳሙ 
ተቀመጡ። አጋፋሪውም ከዚያ ቀጠል አድርገው ደግሞ ወደ አፄ ዮሐንስ ጠጋ ብለው፡ "ጃንሆይ የሸዋው ንጉሥ 
ባሉበት እናያቸዋለን ብለው ያዘዙኝን ጉዳዮች አሁን ላቅርባቸው?” ብለው አመለከቱ።

“ማለፊያ ነው፤ መልካም አድርገሃል፤ እንግዲያ የቀሩትንም መኳንንትና ነገር ዐዋቂዎች አስጠራና ሁሉም 
ባሉበት ይሰማ" ብለው አዘዙ።ዕጨጌም ቀጠል አድርገው ተነሡና፤



“ጃንሆይ! የዛሬዋ ቀን የተባረከች የተቀደሰች ናት። እንደምን ቢሉ? ታላቅ እርቀ-ሰላም የወረደባት ታላቅ 
ጋብቻ የተመሠረተባት የሸዋው፡ የወሎው፥ የጐጃሙ፥ የቤጌምድሩና የሐማሴኑ መኳንንት የተገናኛችሁበት 
ስለሆነች ነው። ነገር ግን ሀገሩን የሚያበጣብጠው የሃይማኖቱ ነገርም ዛሬ ከፊታችሁ ቀርቦ እንዲታይና 
እንዲያልቅለት ስለተስማማን፥ ንጉሥ ምኒልክም ሚሲዮኖቹን ይዘው ስለመጡ ሁሉም ከዙፋንዎ እንዲቀርቡና 
ነገራቸውን እንዲያሰሙ እለምናለሁ" ብለው ሲያመለክቱ፥ መኳንንቱ ሁሉ እርሱ በርስ ተያዩና የስምምነት 
ምልክት አሳዩ።

አፄ ዮሐንስም ወደ ንጉሥ ምኒልክ ዘወር ብለው፤

“በኔ በኩል አባታችን እንደ ተናገሩት ቢያልቅ እስማማለሁ፥ ምን ይመስልሃል?” ብለው ጠየቋቸው።

“ይሁን እንጂ ማለፊያ ነው፥ ነገሩ ይታይ" ሲሉ ምኒልክ፡ አፄ ዮሐንስ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው፤

“ አዎ እውነትዎን ነው። በአገራችን ውስጥ 'ተዋህዶ፡ ጸጋ ቀባት' እያሉ ካህናቱ ሕዝቡን እሱ በሱ 
ያዋክቡታል። ከውጭ ደግሞ የሚሲዮን ዘመሚት ገብቶ ያገሬን ሕዝብ ያተረማምሰዋል። እኔ እማውቀው አንድ 
አምላክና እንዲት ኢትዮጵያን ነው። ሕዝቤን የሚለይብኝና አገሬን የሚያደክምብኝ ሃይማኖት አልፈቅድም። 
እንግዲህ ሁሉም ይምጡና ጣጣው ይለቅለት" ሲሉ ከንጉሥ ምኒልክ ጀምሮ ብችሎቱ የነበረው መኳንንትና 
ካህናት ሁሉ ተስማማ። ዕጨጌው ቀጠል አድርገው፤

“እንግዲህ የሚሲዮኖች አለቆች ይቅረቡልኝ" ብለው አመለከቱ። "ማለፊያ ነው ይቅረቡ" ብለው አፄ ዮሐንስ 
ለአጋፋኢ ትእዛዝ ሰጡና እንደገና ወደ እጨጌ መለስ ብለው፤

“ለመሆኑስ ከሚሲዮኖቹ ከዋና ዋናዎቹ እነማን መጥተዋል?” ብለው ጠየቁ።

“መቼስ ጃንሆይ የሚሲዮኖቹ ዋናውም አድራጊ ፈጣሪውም አባ ማስያስ ነው እርሱም ከነሰዎቹ ንጉሥ ምኒልክን 
ተከትሎ መጥቷል አሉ ዕጨጌ።

“አዎ መቼ አጣሁት? ዋናው አተራማሽ እሱ አይደል? ከሱዳን ጠረፍ እስከ ሸዋ አገሬን ሰላምና ጤና የነሣት 
እሱ አይደለም? እርስዎስ ነገርዎን በሚገባ አጠናቅረው የለም?" ብለው አፄ ዮሐንስ ዕጨጌን ጠየቁ።

“ጃንሆይ!" አሉ ዕጨጌ በፈገግታ ጭምር እየተመለከቱዋቸው፤

“ጃንሆይ! 'ዝናም ከደመና ነገር ከዋና' እንዲሉ ዋና ተብዬው ከቀረበልኝማ የኔንም የሕዝብዎንም ብሶት 
ዘርዝሬ አቀርባለሁ እንጂ?” ብለው እንደ ተናገሩ፥ አጋፋሪው ቀድመው አባ ማስያስና ሁለት ረዳቶቻቸው 
ገብተው እጅ እንደ መንሣት እያሉ ቆሙ። ዕጨጌም ከእነርሱ በስተቀኝ በኩል ቆሙ።

በችሎቱ የነበሩት መኳንንትና ካህናት ከሳሽና ተከሳሽን ተራ በተራ ይመለከቱዋቸው ጀመር። አባ ማስያስና 
ተከታዮቻቸው በበኩላቸው ከአጠገባቸው ከቆሙት ዕጨጌ ጀምረው ከፊት ለፊታቸው በየዙፋናቸው እስከ 
ተቀመጡበት አፄና ንጉሥ የነበሩትን ሁሉ አንድ ባንድ ተመለከቱዋቸው። ጥላቻና ንቀት የሚያንዣብቡበት 
ሁኔታም ነበር። ተከሳሾቹ በንቀት ከዕጨጌው እስከ ንጉሠ ነገሥቱ በችሎቱ የነበሩትን ሁሉ ከፍና ዝቅ እያደረጉ 



ሲመለከቷቸው፡ ከሳሾቹ ደግሞ በጥላቻ ዐይኖቻቸውን በተከሳሾቹ ላይ እየወረወሩ ይገለማምጧቸው ነበር። 
በዚያም ሁኔታ ለመጠነኛ ጊዜ ከተፋጠጡ በኋላ፥ ራሳቸው ንጉሠ ነገሥቱ ዝምታቸውንና ፍጥጫውን ወደ ንግግር 
ለወጡትና፤

“ይበሉ አባታችን ነገርዎን ያሰሙ" ብለው ቅድሚያውን ሰጡዋቸው።

ዕጨጌው እጅ ነሡና፤

“ጃንሆይ!'ነገር ከሥሩ ውሃ ከጥሩ' እንዲሉ የሚሲዮኖችን ጉዳይ ከሥሩ ጀምሬ ላመጣው ነውና ልብ ብላችሁ 
አድምጡኝ፤ ጥንት በአባቶችዎ ዘመን እንደዛሬዎቹ ሁሉ እነ አባ ሜንዶዝ፥ እነ አባ አልፎንሱ እነ ፓኤዝ 
በሃይማኖት ምክንያት ወደ አገራችን ገብተው፡ የውጭ ጠላት ለማስገባት፡ ሕዝቡን እሱ በሱ ለማበጣበጥ ብዙ 
ብዙ የተንኮል ሥራ በመሥራታቸው አፄ ፋሲል ሁሉንም ሰብስበው በምጥዋ በኩል ወደ አገራቸው እንዲሔዱ 
አዘዙ። ሜንዶዝ ግን ሐማሴን ሲደርስ "አመመኝ" ብሎ ቀርቶ  የቅባቶችንና የጸጎችን ሃይማኖት ከርሱ 
ሃይማኖት ጋር አመሳስሎ "ክርስቶስ በቅብዓተ መንፈስ ቅዱስ ከብሮ አንደኛ የጸጋ ልጅ ሆነ" ብሎ በግልጽ 
አስተማረ። ካስተማረም በኋላ ወደ ሀገሩ ሲሔድ "ለኢትዮጵያ ሁለት እሾህ ትክዬባታለሁ፥ ብባረርም 
አይቆጨኝም" ብሎ ወጣ።

ከእርሱም በኋላ አባ ያዕቆብ የተባለ ተንኮለኛ በምጥዋ  በኩል ገብቶ እስከ ጐንደር ዘልቆ የሜንዶዝን ትምህርት 
ማስፋፋት በመጀመሩና ሀገሪቱንም ሰላም በመንሣቱ አፄ ቶዎድሮስ ነቅተውበት፡ "ያገሬን ሕዝብ የሚለያይና 
ለጠላት አሳልፎ የሚሰጥ ሃይማኖት አልፈልግም" ብለው ሰባኪውን አባ ያዕቆብን በምጥዋ በኩል አባረውታል።

እነዚህም ሰዎች 'ወንጌል እናስተምራለን፥ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት እንናገራለን' ብለው ወደ አገርዎ 
ከገቡ ዓመታት ሆኗቸዋል። ዳሩ ግን ከወንጌል አስተማሪነታቸው ይልቅ የወንጌል በራዥነታቸው አመዝኖ ይገኛል። 
ለማስረጃም ያህል የደንከልን የባሕር በር ለሃይማኖታዊ ሥራ ነው ብለው ባላባቱን አታለው ከገዚ በኋላ፤ 
በመጀመሪያ ለጣሊያን የንግድ ኩባንያ፥ ቀጥለው ለመንግሥት ሰጥተዋል። ከረንም ውስጥ የትንባሆ እርሻ 
አስፋፍተው ሕዝቡን የትንባሆ ሱሰኛ አድርገውታል።

ከዚህም አልፈው ተርፈው ከእስክንድርያ ጳጳስ እንዳናስመጣ፥ ኢትዮጵያ በውጭ ጠላት እንድትወረር፥ 
ከአንዳንድ የባዕድ መንግሥታት ጋር ሲጻጻፉ ሲያደፋፍሩ እንደ ኖሩ አረጋግጫለሁና ሕዝብዎንና አገርዎን ወደ 
ብርቱ ፈተና ከመጣላቸው በፊት አባቶችዎ እንዳደረጉት ካገራችን እንዲባረሩልን ፍርድ እጠይቃለሁ" አሉ።

በዚህም አነጋገራቸው ከንጉሠ ነገሥቱ ጀምሮ መኳንንቱና ካህናቱ የረካበት በመሆኑ አድናቆቱን በሳቅና 
በመጠቃቀስ ገለጸላቸው። አፄ ዮሐንስ ከንጉሥ ምኒልክ ጋር በቀስታ ተነጋገሩና ወደ ተከሳሾቹ ዘወር ብለው፤

“በሉዋ መልሱላቸው፤ አባታችን የተናገሩትን ሁሉ ታምናላችሁ? ትክዳላችሁ?” ብለው ጠየቁዋቸው።

ተከሳሾቹ ከዕጨጌ ጀምረው ችሎቱን ገለማመጡትና፤

“እኛ ወደ አገርዎ የመጣነው በሀገርዎ ውስጥ የሚኖሩትን አይሁድና እስላሞች የክርስቶስን ትምህርት 
አስተምረን ወደ ክርስትና ሃይማኖት ለመመለስ ከአውሮፓ መንግሥታትም ጋር አስተዋውቀንዎና አቀራርበንዎ 
የጸና ወዳጅነት እንዲመሠርቱ ለማድረግ ነው" አሉና አባ ማስያስ መልስ ሰጡ።

*የሚቀጥል ነው...


