
የአፄ ዮሐንስ እና የንጉሥ ምኒልክ ዕርቅ

*ከማሞ ውድነህ*

...ካለፈው የቀጠለ...

“አሁንኮ አባታችን ያቀረቡልዎ ክስ የደንከልን በር ለሃይማኖት ተግባር ነው ብላችሁ ከገዛችሁ በኋላ ለንግድ 
ሥራና ለመንግሥት መገልገያ እንዲሆን አደረጋችሁ፤ የትንባሆ ነገር በሕዝቡ ዘንድ እንዲለመድ አድርጋችኋል 
ነውና ለዚህ መልስ ይስጡ" ብለው ጠየቋቸው።

አባ ማስያስ በጸጉር የተሸፈነ የዱር ድመት የመሰለ ፊታቸውን ወደ ዕጨጌው ዘወር አድርገው፤

“እሳቸውኮ እኛን በሆነ ባልሆነ የሚወነጅሉን አገራችሁ ከአውሮፓ መንግሥታት ጋር ተወዳጅታ በጥበብ 
እንዳትኮራ እንደ እነርሱ በመሳሰሉ ከእስክንድርያ በሚላኩ ሰባኪዎች አማካይነት አገራችሁ የግብጽ ጥገኛ ሆና 
እንድትኖር ከግብጽም ፈቃድ እንዳትወጣባቸው፡ በዚህ አገሩ የሚኖሩ እስላሞች ክርስቲያይኖች 
እንዳይሆኑባቸው የግብጽ ከዲብ ባለሟልነት እንዳይቀርባቸው ብለው ነው" ብለው ሲሳለቁ ዕጨጌውን ቁጣ ቱግ 
አድርጎ አስቆጣቸውና፤

“ስሙ ወይ ማስያስ! ማንነትዎንኮ አሳምሬ ደርሼበታለሁ! የጣሊያኑ ንጉሥ ነፍስ አባት አይደሉም? ይህን 
ያምናሉ? ወይስ ይክዱኛል?” ብለው አፈጠጡባቸው።

“ይኽ ነገር እውነት ነው?” ብለው ዮሐንስም ተጨመሩ። የችሎቱ ፍጥጫ ከአባ ማስያስ ላይ ተከመረ።

“ብሆንስ ምንድነው ነውሩና ጥፋቱ?” አሉና አባ አንገታቸውን ደፉ።

“ነውሩና ጥፋቱማ" ብለው እጨጌም አባን ገለማምጠው፡ የችሎቱንም ሁኔታ ቃኝተው ክርክራቸውን 
ቀጠሉበት። "ነውሩና ጥፋቱማ እንደ አባትነትዎ ከንጉሥዎ አጠገብ ሆነው መምከርና ማስተማር ሲገባዎ 
በወንጌል ስም፡ በክርስቶስ ስም ከሰው አገር ገብተው ሃይማኖት እየበረዙ ወንድምና ወንድም ለማፋጀት ተንኮል 
እየሠሩ መገኘትዎ ነው" ብለው ሲመልሱላቸው ችሎቱ "ይበል ይበል" ብሎ አስተጋባላቸው።

አፄ ዮሐንስ አንገታቸውን አቀርቅረው ሲተክዙ ቆዩና በሆዳቸው ውስጥ ሲጤስ የነበረውን ንዴት ደጋግመው 
በመተንፈስ ካስወጡት በኋላ፤

“እኮ ለዚህስ የሚሰጡት ምላሽ አለዎት?” ብለው ጠየቋቸው የዐይኖቻቸውን ቅንድቦች ዘግተው።



“የንጉሥ ነፍስ አባትነት ከሀገራቸው ወጥታችሁ አታስተምሩ ብሎ አይከለከልም፡ እርሳቸውስ የከዲቡ" ብለው 
ተናግረው ሳይጨርሱ እጨጌ አቋረጧቸውና፤

“ጃንሆይ! በዚህ ችሎት የምትገኙ መኳንንትና ሊቃውንት! ልብ በሉልኝ! 'ስሱ ሲበላ ይታነቃል! ሐሰተኛ 
በአነጋገሩ ይታወቃል እንዲሉ፥ የግብጽን ጦርና የመኳንንት ወስላቶች የምትረዱስ እናንተ አይደላችሁም? 
እውነተኞቹ የወንጌል ሰባኪዎች ከሆናችሁ ቀደም ሲል የቱርክ ጦር ዛሬም ግብጾች ክርስቲያኑን ሁሉ "እስላም 
ካልሆንክ" እያሉ ሲያስጨንቁት ለምን አልገላገላችሁም?” ብለው አንገታቸውን አሰገጉባቸው።

“እኮ? የደንከልን የባሕር በርስ ለንግድና ለወታደር ተግባር እንዲውል አሳልፋችሁ አልሰጣችሁም? የትንባሆ 
ዘርስ በእርሻ ላይ እየዘራችሁ ሕዝቡን እያስለመዳችሁት አይደለም? ለግብጥ ጦርና እኔን ካሎረፉ ወስላቶችስ 
ጥግና ጋሻ ሁናችሁ የለም? ይህን ሁሉ ታምናላችሁ? ትክዳላችሁ?” ብለው አፄ ዮሐንስም ቁጣና ፍጥጫ 
ጨመሩበት።

“ጃንሆይ!” አሉና አባ ማስያስ መኳንንቱን ጭምር በአስተያየታቸው እንደ መለማመጥ ብለው፤ "ጃንሆይ! 
ይህን ሁሉ ነገር አንዳንድ ሚሲዮናውያን በስሕተት ሠርተውት ይሆናል። ግን ዋናው የመጣንበቱ ጉዳይ ቅድም 
እንደ ተናገርኩት፡ አይሁዳውያንና እስላሞችን ወንጌል ለማስተማር ጥበብ ለማስፋፋት ነው" ብለው 
እንደለመዱት አንገታቸውን ቆለመሙት።

በዚያ አነጋገራቸው፡ ከንጉሠ ነገሥቱ ጀምሮ ሁሉም የሰላቅ ሳቅ ሲያሳዩዋቸው የወሎው ባላባት ይማሙ 
ሙሐመድ አሊ ተነሡና፤ "ስሙኝ ወይ አባ?” 'አፍ ያበዛ ጥበቡ ዋዛ' እንዲሉ እስከ ዛሬ የአፋችሁን እንጂ 
የእጃችሁን ጥበብኮ አላየነውም?' ብለው በተራቸው ከአባው ላይ አፈጠጡ። አባ ቀና ብለው ጠያቂውን 
ለማወቅ ዐይኖቻቸውን ተከሉባቸው። ነጭ በነጭ የተጎናጸፉ፥ ነጭ የጠመጠሙ ዐይነ- ፈጣጣ የእስልምና 
ሃይማኖት ተከታዮች ተጠሪ የሆኑ አዛውንት ከዮሐንስ በስተኋላ ተጎብረው በማየታቸው ተገረሙ።

“ለመሐመድ ተከታዮች ቁርዓንን ማስተማር ተገቢ እንደሆነ ሁሉ፡ ለክርስቶስ ተከታዮችም ወንጌልን 
ማስተማርኮ የመጀመሪያው ጥበብ ነው" ብለው አባ ማስያስ መለሱ።

“የወንጌል አባት፡ የክርስትና መሥራች ክርስቶስ የተሰቀለው የትና በእነማን አገር ነው? ደግሞስ በልጅነቱ 
ወራት ራሱ ክርስቶስ የባረከውንና በኋላም ሊቀጳጳስ የሆነውን አግናጢዎስን ያህል አባት ከአንበሳ ጋር 
አታግላችሁ የገደላችሁ እናንተ አይደላችሁም? በኔ አገር እንደሆነ የአንድም ሐዋርያ ደም አልፈሰሰም፤ 
ታዲያስ ምን አድርጉ ነው የምትሉን? የይሁዳዎችን አገር ኢየሩሳሌምን፥ የእስላሞችን አገር ግብጥንና 
ሌሎችንም እንደምን አልፋችሁ መጣችሁ? የጥበብ ነገር የሚያስተምሩስ ከእናንተ መካከል የታሉና? ለተንኮል 
እንደ መጣችሁ አላጣሁትም። ወዴት ወዴት?” አሉ አፄ ዮሐንስ።

“ጃንሆይ! የእነርሱ ተንኮል መች ተዘርዝሮ ያልቃል? ዋግሹም ጉበዜን ለማንገሥ ሲሠሩት የነበረውን ተንኮል 
አገር ምድሩ ያውቀው የለም? አሁንም እንደ ሆነ...” ብለው ዕጨጌ ፊታቸውን ወደ ተከሳሾቹ መለስ 
ሲያደርጉ አፄ ዮሐንስ ንግግራቸውን ቀበል አድርገው፤

“መቼ አጣነው? እንዳውስ ጳጳስ ከእስክንድርያ እንዳይመጣልኝ ውስጥ ውስጡን ስታሳድሙብኝ 
አልነበራችሁም?”ብለው ሲገላምጧቸው ቆዩና። "መኳንንት ሊቃውንት በሉ ፍረዱኝ?” ብለው ፍርድ ጠየቁ።



“ለመሆኑስ በየሥፍራው ስንት ስንት ሚሲዮኖች እንዳሉሳ ይታወቃል?” ብለው ንጉሥ ምኒልክ ዕጨጌን ጠየቁ።

“ምን ሥፍር ቁጥር አላቸው? ጠመንጃኮ ቢይዙ ያንድ ራስ ጦር ያክላሉ" አሉ እጨጌ።

“ይኽ የጠላት ወሬ ነው። የኛ ቁጥር ይኽን ያህል አይሞላም፤ ሐሰት ነው" አሉ አባ ማስያስ።

“ደግሞ ዐይን በዐይን ሊክድ ነው? በሐማሴን በደጋውና በቆላው በትግራይም እንደዚሁ በየሠፈራችሁበት ቦታ 
ያለው ተንኮል ሠሪያችሁ ቢደምር ያንድ ንጉሥ ጦር አይሆንም?” አሉ አፄ ዮሐንስ ቁጣቸው ይበልጥ እየናረ።

“ኧረ ጃንሆይ! ካንድ ንጉሠ ነገሥት ጦርም ሳይበልጥ አይቀርም? አገርዎንኮ ከጫፍ – እስከጫፍ 
ሠፍረውበታል?” አሉ እጨጌ።

“ዋናው ነገር ብዛታቸው ሳይሆን ድፍረታቸው ነው የሚመዝነው!” አሉ ይማሙ መሐመድ በትዝብት።

“መኳንንት፥ ሊቃውንት በሉ ፍርዳችሁን ስጡኝ!” አሉ አፄ ዮሐንስ።

“ጃንሆይ! በርስ-በርሳችንና በሀገራችን ጉዳይ ጣልቃ ላይገቡ፥ ወንጌል ከማስተማር በቀር ሌላ ነገር ላይሠሩ 
ይፈጠሙ" ብለው ሐሳብ ሰነዘሩ ይማሙ መሐመድ።

“የሰባኪዎች ብዛት ተቀንሶ ጥበብ የሚይስተምሩት ቢበዙ ይሻላል" አሉ ንጉሥ ምኒልክም።

“ከስብከት ሌላ የሚሠሩትን ተንኮል ገልጠን ወደያገራቸው መንግሥታት እናስተላልፍና እነርሱ 
ቢቆጣጠሩዋቸው አይሻልም?” አሉ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት፥ የምኒልክ ምርኮኛ ሆነው በአፄ ዮሐንስ ችሎት 
ተገኝተው የፍርድ ሐሳብ ለመሰንዘር በመብቃታቸው ልዩ ኩራት እየተሰማቸው።

አፄ ዮሐንስም በአክብሮት ሲመለከቱዋቸው ቆዩና አስተያየታቸውንም በአክብሮት የተቀበሉላቸው መሆናቸውን 
በመግለጽ አንገታቸውን ደፋ ቀና እያደረጉ ቆይተው፤

“ሐሳባችሁን ከልብ አዳምጨዋለሁ። በእነዚህ ተንኮለኞች ሥራ ልቤ ቆስሏል፤ አገሬ ተበድሏል፤ ወንጌል 
የሚያስተምሩ መምህራን ከእስክንድርያ አስመጣለሁ። እነሱው ይበቃሉ። የሀገሬን ሕዝብ የእጅ ሥራና ጥበብ 
የሚያስተምሩ ሥጋጃ ሠሪዎችን ነጋዴዎችን ብረት ሠሪዎች የሆኑትን ነው የምፈልግ እንጂ እንደ እናንተ ያሉ 
በወንጌል ስም እየመጡ ሕዝቡን የሚከፋፍሉ አይደሉም። አገሬን ለጠላት አሳልፋችሁ ለመስጠት 
ባደረጋችሁትም ተንኮል እጅ እጃችሁንና ምላሳችሁን እየቆረጥኩ ብቀጣችሁ ማስጠንቀቂያ በሆናችሁ ነበር። ግን 
ራሴንም ሆነ ሕዝቤን ከትዝብት ላይ አልጥልም" ብለው ተከሳሾቹን አንድ በአንድ ሲመለካከቱዋቸው፥ ተከሳሾቹ 
ወደ መሬት አቀርቅረው መሬቷን ሲማፀኑዋት አዩዋቸውና፤

“ሳትውሉ ሳታድሩ ከሀገሬ ውጡልኝ" ሲሉ ተከሳሾቹ መሬት መሳም ጀመሩ። አፄ ዮሐንስም ወደ አጋፋሪያቸው 
ዘወር አሉና፤



“ንሣ አጋፋሪ በመጣበት እግሩ አገሬን የረገጠበትን ጫማውን አራግፈህ፥ ያረከሳትን አገሬን አፈር አስመህ 
አባርልኝ!” አሉ በኃይለኛ ቁጣ ተውጠው! አጋፋሪ እንደ ታዘዙት ተከሳሾቹን እያዳፉ ሲያስወጡ ዕጨጌም፤

“ዕድሜዎን ያርዝምልኝ" ብለው ወደ ወንበራቸው ተመለሱ። አጋፋሪው ተከሳሾቹን ካስወጡ በኋላ ተመለሰው 
ወደ ችሎቱ ገቡና፤

“ጃንሆይ! ሱረት ባፍንጫቸው፥ ትንባሆ ባፋቸው እየጐረሱ መጥፎ ልማድ የተጠናወታቸው ሰዎች ተይዘው 
መጥተዋል?” ብለው አመለከቱ።

“አስገባቸው" አሉ ዮሐንስ ከቁጣቸው እጅግም ሳይበርዱ ሌላ ነገር በመቀጠሉ እንደ መቆጣት ብለው። አጋፋሪ 
ትእዛዙን ተቀብለው ሲወጡ ዕጨጌ ቀጠል አደረጉና፤ " እነዚሁ ወንጌል እንሰብካለን የሚሉ ያስለመዱዋቸው 
ይሆናሉ!” ብለው ጉዳዩን ሰቀሉት።

ወዲያው አጋፋሪው እጅ-ለእጅ የተቆራኙ ሰዎች ያቀርቡና፤

“ጃንሆይ! እነዚህ ሰዎች ተመክረው፥ ተለምነውና ተገዝተው ከዚያች የተረገመች የሰይጣን ቅጠል መላቀቅ 
ያቃታቸው፥ ለሕዝብ መጥፎ ነገር የሚያሳዩ የተበላሹ ናቸው" ብለው ክሳቸውንም ተከሳሾቹንም አቀረቡ።

“እንዲያ ሕዝቤን እስቲበክሉት ነው የምታዮዋቸው? አጋድምና ግረፍልኝ" አሉ ራሳቸውም ከዙፋናቸው 
ተነሥተው ሊገርፉ እየቃጣቸው። አጋፋሪ ገራፊውን ከነመግረፊያው አስጠሩ። ከአፄ ዮሐንስ ጋር በያገሩ 
ከሚዞሩት አምስት ገራፊዎች በዚያ ዕለት ተረኛ የነበረው ገራፊ በቅጠል ስሙ "ሰጣርጋቸው" በመባል 
የታወቀው የአሸንጌው ተወላጅ አረሩ መሆኑ ነበር። ግድንግድ ነው፤ ከቁመቱ የውፍረቱ፥ ከውረቱም የመጐልበቱ 
የተትረፈረፍ ነበር። ቅቤ የጠገበው ጅራፍም በወፍራሙ የተገመደ የበሬ ጅማት ነበር።

ጅራፍ ተፈርዶባቸው ሳይገረፉ ውለው ያደሩትን ወይም 'የነእገሌ ዘር' የሚባሉትን የጅራፉን ጡሉዳ ከመሬት 
ላይ እያስጮኽ የተገራፊውን ጀርባ ነካ ነካ የሚያደርግበትና የማይጐዳበት ዘዴ አለው።

ሳይውል ሳያድር የሚገረፈውንና ማንነቱን አስቀድሞ ያላወቀውን ግን አረሩ ተሸላልጦ ይለቀዋሎ። በተለይም አፄ 
ዮሐንስ የተቆጡባቸው ከሆኑ በእነርሱ ገመድ ላለመግባት ሲል ጅማቶቹን ገታትሮ ዐይኖቹን ጐልጉሎ የጃንሆይን 
ቁጣ ያበርድላቸዋሎኦ በዚያች ዕለት ከጁ የገቡት ሲሰኞችም ንጉሠ ነገሥቱን ያስቆጡበት ናቸውና ከልቡ 
ተልትሎ ተልትሎ ለቀቃቸው።

ማንኛውም ጥፋተኛ ከተገረፈ በኋላ ሰውነቱ እንዳይቆስል ተብሎ በቅባትና መድኃኒት ይታሻል። እነዚያን ሱሰኞች 
ግን፥ "ቁስላቸው እንደ ዓመላቸው እነሱንም እንዲከረፋቸው አትቀቡዋቸው" ብለው አፄ ዮሐንስ ስላዘዙ 
ከግርፋት ወደ እስር ተላለፉ።

“ይህን ሙያ ብሎ የሰይጣን ቅጠል ይምጋል? አገር አሰዳቢ ሁሉ ጥበብ እንደ መቅሰም፥ ጠመንጃ፥ ጥይት፥ 
መድፍ፥ መርከብ እንደ መሥራት? ይህን ሙያ ብሎ የለመደውን ሁሉ እያስፈለጋቸሁ እጅና እግሩን 
ቁረጡልኝ" ብለው በዚያች ዕለት አዘዙ ንጉሠ ነገሥቱ።



ዕጨጌም ቀጠል አደረጉና፤

“ጃንሆይ! የዛሬዋ ዕለት መቼስ የሀገርዎን መርዝ የተነቀሉባት በአዕምሮአቸውና በአካላቸው የላሸቁ መንፈስ-
ደካሞችን የቀጡባት ስለሆነች ስትመሰገንና ስትወደስ የምትኖር ናት። ነገር ግን 'ከተለሙ ያርሷል፤ በጀመሩ 
ይጨርሷል' ነውና ጅምርዎን ይጨርሱልን" አሉ ከተቀመጡበት ተነሥተው።

“ሌላ ምን ነገር ቀርቷል" አሉ አፄ ዮሐንስ።

“ተዚህ በፊት" ብለው ዕጨጌ ከቆሙበት ወደፊት ራመድ ብለው ከንጉሠ ነገሥቱ ፊት ቆሙና ንግግራቸውን 
ቀጥለው፤ "ተዚህ በፊት አክሱም ላይ ቅብዐቶችና ተዋህዶዎች ተከራክረው ቅባቶች ተረትተው ተዋህዶዎች 
ረትተው ሕዝብዎ እፎይ ብሎ ነበር" ብለው መኳንንቱንና ካህናቱን ሲቃኙ ሁሉም በአነጋገራቸው 
የሚስማማላቸው መሆኑን በየአስተያየቱ ገለጸላቸው።

እርሳቸውም የችሎቱን ድጋፍ ያገኙ መሆናቸውን ከአረጋገጡ በኋላ ንግግራቸውን ቀጠሉበትና፤

“ክርስቶስ 'በጥምቀት የጸጋ ልጅ እንጂ የአብ የባሕርይ ልጅ አይ ደለም' የሚለውን የተሳሳተ እምነታቸውን 
እያስተማሩ ሕዝቡንም በማሳሳት ላይ ናቸው። በየአድባራቱ ብዙ ብዙ ስሕተት ደርሷል። ይህንኑ ችግር ለጃንሆይ 
ነግሬ ግራ – ቀኙም እንዲቀርቡ ባዘዙት መሠረት ከጸጐችም፥ ከተዋህዶዎችም የተመረጡ ሊቃውንት 
መጥተዋልና ቀርበው ነገሩ እንዲታይልን እለምናለሁ ብለው እጅ ነሡ።

“'የጦጣን ልጅ በዛፍ፥ የጸጋን ልጅ በመጣፍ' ተብሏልና ትችሏቸዋላችሁ?” ብለው ጠየቁ አጼ ዮሐንስ፥ 
መኳንንቱንም፥ ካህናቱንም ጭምር በጨረፍታቸው እየጐበኙ።

“ጃንሆይ እንዲህ እያሰኙ የሚያስወሩትኮ ለብልሀታቸው ነው! ሥረ-መሠረቱ ያማረ የሠመረ የተጣራ 
መጽሐፍኮ የላቸውም!” አሉ እጨጌም በልበ-ሙሉነት።

“ሊቃውንቱስ መጥተዋል?” አሉ ንጉሠ ነገሥቱ።
“አዎ ከኛም ከእነሱም መጥተዋል።"
“ከእናንተ በኩል የተመረጡት እነማን ናቸው?”
“ከኛ በኩል አፈ ጉባኤያቸውን አለቃ ኪዳነ ወልድ ከባለ ቀረኛቸው ከአለቃ ተክለ ሥላሴና ከመልአከ ብርሃን 
ወልደ ሥላሴ ጋር መጥተዋል" አሉ ዕጨጌ።

“እንዴ? እውነትም ዛሬ አስባችሁበታል! እነዚህ ሊቆች ከመጡማ በሀገራችን ውስጥ ያለው የሃይማኖት ልዩነት 
ጉዳይ እልባት ማግኘቱ ነው?” አሉ ንጉሥ ምኒልክም እየተፍነከነኩ።

“ጌታዬ ድሮስ ቢሆን ደጋግመን ረትተናቸው፡ ደጋግመው ተፈጥመው አልነበር? ጊዜና ቦታ እየለወጡ 
መርዛቸውን እየረጩብን ተቸገርን እንጂ? አሉ ዕጨጌም።

“ለመሆኑስ ከእነርሱስ በኩል ማን ማን ተመርጠዋል?” አሉና ጠየቁ አፄ ዮሐንስ።

“ከእነሱ አለቃ ተክለጽዮን ፎክሮ ማን ይችለኛል? ብሎ መጥቷል" አሉ ዕጨጌ፤



“ምን ተክለጽዮን ነው? ተክለልዮን ነው እንጂ? ብቻ በል ሁለቱንም ወገን ባለጉዳዮችን ሌሎችም መኳንንትና 
ሊቃውንት ጭምር አስገባ" ብለው አፄ ዮሐንስ ለአጋፋሪ ትእዛዝ ነገሩና ወደ ዕጨጌ መለስ ብለው ደግሞ፤

“ከጸጎችስ ወገን እነማን መጥተዋል?” ብለው ጠየቋቸው። "ከእነሱማ በኩል አፈጉባኤያቸው አለቃ ሥነ 
ጊዮርጊስ፥ አለቃ ሀብተ ወልድ መጥተውላቸዋል" አሉ ዕጨጌ።

“እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ?” ብለው አፄ ዮሐንስ የችሎቱን ተሳታፊዎች ቃኝተው ዐይኖቻቸውን ከዕጨጌ 
ላይ አሳርፈው፤ "እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ? እነዚህ ሁሉ ሊቆች ተስማምተውና ተግባብተው የአንዱን 
የአምላክን መንገድና ወንጌል ለሕዝብ ቢያስተምሩ ኖሮ የውጭ ተንኮለኞች በየጊዜው እየገቡ ሕዝቡን 
ባላስቸገሩብን ነበር። ግን ምን ይሆናል? እነርሱስ ራሳቸው ከውጭው ተንኮል መች አመለጡ?” ብለው 
መተከዝ ሲጀምሩ ዕጨጌም ቀበል አደረጉና፤

“እኛንስ ያስቸገረን ይኽው አይደል? ኑ አንድ ሆነን እናስተምር፥ በውጭው ተንኮል ሕዝቡ እንዳይበጣበጥ 
እንከላከልለት ስንላቸው ልባቸው ወደ ውጭው ተንኮል እያደላበን እኮ ነው የተቸገርነው...” ብለው 
ንግግራቸውን ሳያጠቃልሉ አጋፋሪ ሁለቱን ተሟጋቾች እያስገቡ እጅ እያስነሡ በቀኝና በግራ አሰለፉዋቸው። 
ዕጨጌም ከችሎቱ ተነሥተው ከከሳሾቹ ጋር ሲቆሙ፤

“ወንበራቸውን አቅርብላቸው" ብለው አፄ ዮሐንስ አጋፋሪያቸውን አዘዙ። ዕጨጌም ከወንበራቸው ላይ እንደ 
ተቀመጡ፤

“የጸጎች አፈ ጉባኤ እርስዎ አይደሉም?” ብለው ጠየቁ።
“አዎ እኒ ነኝ" አሉ አለቃ ሥነ ጊዮርጊስም።
“ባለቀረኝዎስ ማነው?” ብለው ጠየቁ ዕጨጌ።
“ይህው እሳቸው አለቃ ሀብተ ወልድ ናቸው" አሉ አለቃ ወደ ኋላቸው መለስ ብለው እያመለከቱ።
“አለቃ ኪዳነ ወልድስ ባለቀረኝዎ ማነው?” ብለው ዕጨጌ ጠየቁ።
“የኔም ባለቀረኝ አለቃ ተክለ ሥላሴ ናቸው። ሌላ ረዳትም አሉኝ" አሉ አለቃ ኪዳነ ወልድ።

“ግዴለም ከግራ – ቀኛችሁም የተመረጣችሁት ትበቃላችሁ፤
እንግዲህ ጃንሆይ! በደንቡ በሥርዓቱ መሠረት ግራ-ቀኙም ተሟልተው ቀርበዋልና ነገራቸውን ያሰሙ፥ 
ይፈቀድላቸው" ብለው ዕጨጌ አመለከቱ።
“መልካም ነው፥ በመጀመሪያ ግን ማን ይጠየቅ?” ብለው ጠየቁ ንጉሠ ነገሥቱ።
“ከሳሾቹ እኛ ስለሆን አለቃ ኪዳነ ወልድ፥ ጥያቄዎን ያሰሙን። እናንተም ተከሳሾች ልብ-ብላችሁ አድምጡ" 
አሉ አፄ ዮሐንስ ግራ-ቀኙን ተራ በተራ እየተመለከቱ።
አለቃ ኪዳነ ወልድም በመጀመሪያ ችሎቱን እጅ ነሡና፤
ቀጥለው ወደ ተከሳሾቹ ዘወር ብለው፤
“በላ ልጠይቅህ?” ሲሉ ጥያቄ ሰነዘሩ።
“እሽ ልጠየቅ?” መለሱ ተከሳሽ።
“ሥላሴ በአካል ሦስት ናቸው አይደሉም?”
“አዎን ሥላሴ በአካል ሦስት ናቸው።"
“ሥላሴ በክብር ዕሩያን ናቸው አይበላለጡም? አይደል?”
“አዎን ሥላሴ በክብር ዕሩያን ናቸው አይበላለጡም።"



“ሥላሴ በከዊነ ህልውና ከመገናዘብ በቀር አንዱ አካል በአንዱ አካል አያድርም፥ ያድራል?” አሉ ጠያቂ።

“በከዊነ ህልውና ከመገናዘብ በቀር አንዱ አካል በአንዱ አካል አያድርም" መለሱ ተከሳሽ።

“አንተ በራስህ አንቅተህ፥ ከሦስቱ አካል ቃል ሥጋ በሆነ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አደረበት፤ መንፈስ ቅዱስን 
ተቀብሎ የጸጋ ልጅ ሆነ እያልክ ታስተምራለህ?አታስተምርም?” ብለው አለቃ ኪዳነ ወልድ ጠየቁ።

አለቃ ሥነጊዮርጊስ አንገታቸውን ወደመሬት አቀርቅረው፥ አፋቸውን በአንድ እጃቸው ዘግተው ጸጥ አሉ። ከዚያ 

በፊት ቃል ተንፍሰው የሚያውቁም አይመስሉ። የችሎቱ ዐይኖች ሁሉ ከእርሳቸው ላይ ዐረፉ። እርሳቸው ቃል 
የማይወጣቸው ሲሆን ጊዜ ከኋላቸው የነበሩት ረዳታቸው፥ አለቃ ተክለሥላሴ ቀበል አደረጉና፤

“አዎን ወልደሥላሴ እንለዋለን" ብለው ተነፈሱላቸው።

“እህ? አራት አምላክ ማለታቸሁ ነው?” ብለው አፄ ዮሐንስ በቁጣ ጡፈው ተቆጡ።

“ጃንሆይ! ዳኝነት መስማት እንጂ መቆጣትኮ የለብዎትም? ሙግቱን አለንበት" አሉ ዕጨጌ።
“ይሁን እንዳሉት። በሉ ነገራችሁን ቀጥሉ" አሉ አፄም።
“ሃይማኖት በብሉይ በሐዲስ ተነግሯል ተጽፏል? አልተጻፈም?”
“በብሉይ 'ወልድዬ አንተ' ተብሎ ቀዳማዊ ልደቱ፥ 'ወአነዮም ወለድኩከ' ተብሎ ደኃራዊ ልደቱ 
ተነግሩዋል? አልተነገረም?" ብለው አለቃ ኪዳነ ወልድ ጠየቁ።

“አዎ ተነግሩዋል እንጂ?" ብለው መለሱ ሥነ ጊዮርጊስ።
“በሐዲስም 'ፈነወ ወልዶ' ተብሎ ቀዳማዊ ልደቱ፥ 'ወተወልደ እምብእሲት' ተብሎ ድኃራዊ ልደቱ 
ተነግሩዋል? አልተነገረም?” ያለቃ ኪዳነ ወልድ ጥያቄ።

“አዎ ተነግሩዋል" ብለው መለሱ ሥነጊዮርጊስ።

“ቅድመ ዓለም ከአብ፥ ድኅረ ዓለም ከእመቤታችን መወለዱን ካመንኽኝ ሁለት ልደት ማለት ይህ ነዋ!” ብለው 
አለቃ ኪዳነ ወልድ አለቃ ሥነ ጊዮርጊስን ጠየቁ። ተጠያቂው አሁንም አንገታቸውን ሰብረው አንደበታቸውን 
ዘግተው ጸጥ ሲሉባቸው ጊዜ፤

“ለዚህ ጥያቄ መልስ ለመስጠት ምስጢሩ ከረቀቀብህ በቀላሉ ልጠይቅህ?” ብለው ደብተራ ወልድ ዮሐንስ 
ጠየቁ።
“እሽ ልጠየቅ" አሉ አለቃ ሥነጊዮርጊስ።
“የንጉሥ ገንዘብ ተሰፍሮ ተቆጥሮ በመዝገብ ይጻፋል? አይጻፍም?” ወልደዮሐንስ ጠየቁ።
“አዎ ተቆጥሮ በመዝገብ ይጻፋል" መለሱ ሥነጊዮርጊስ።
“መልካም በመዝገብ ከተጻፈው ያጐደለም ያተረፈም ይቀጣል? አይቀጣም?” ኪዳነወልድ ጠየቁ።
“አዎ ያተረፈም ያጐደለም ይቀጣል።" የሥነጊዮርጊስ መልስ።
“የሥላሴ ገንዘባቸው ሃይማኖት ተሰፍሮ ተቆጥሮ ተጽፏል? አልተጻፈም?” ኪዳነወልድ ጠየቁ።
“አዎን የሥላሴ ገንዘብ የሆነው ሃይማኖት ተሰፍሮ ተቆጥሮ በመጽሐፍ ተጽፏል" ሥነጊዮርጊስ መለሱ።



“ከመጽሐፍ ቃል ያተረፈም ያጐደለም ይቀጣል?" አይቀጣም?” የኪዳነወልድ ጥያቄ።
“አዎ ያተረፈም ያጐደለም ይቀጣል።"
“መጽሐፍ 'ነአምን ክልኤተ ልደታተ' ብሎ በአኃዝ ወስኖ ነግሮናል? አልነገረም?” ጠየቁ ኪዳነወልድ።
“አዎ መጽሐፍ 'ነአምን ክልኤተ ልደታተ' ይላል።"
በዚህ ጊዜ አለቃ ኪዳነወልድ ከት ከት ብለው የሰላቅ ሳቅ ሳቁና በመጀመሪያ የችሎቱን አስተያየት ከአተኮሩበት 
በኋላ እንደገና ወደ አለቃ ሥነጊዮርጊስ መለስ አሉና፤

“እንዲህ ነዋ!” ብለው ከተሳለቁባቸው በኋላ ሙግታቸውን ቀጥለው፤

“እንዲህ ነዋ! አሁን እንዳመንከው መጽሐፍ 'ነአምን ክልኤተ ልደታተ' ካለና ከመጻሕፍት ቃል ያተረፈም 
ያጐደለም የሚቀጣ መሆኑን ካመንክልኝ፤ አንተ ከዚህ አልፈህ ተርፈህ 'ሦስት ልደተ' እያልክ ስታስተምር 
ከተገኘህ ትቀጣልኛለሁ!” ብለው አፈጠጡባቸው።

አለቃ ሥነጊዮርጊስ ጸጥ ብለው ቆዮና ቀጠል አድርገው፤

“በል እኔም ልጠይቀህ ተጠየቅ?” ሲሉ፥ አፄ ዮሐንስ በመካከል ገብተው፥ እንደ መቆጣትም ብለው፤

“ልታሳስተኝ ነው። "ተጠየቁ" ይቅርና ኪዳነወልድ በአኃዝ 'ነአምን ክልኤተ ልደታተ' ብለው ቆጥረው 
እንዳስረዱ አንተም ሦስት ልደት የሚል ደረቅ ንባብ አምጣ" ብለው ከአለቃ ሥነጊዮርጊስ ላይ አፈጠጡ።

በዚህ ጊዜ በችሎቱ መካከል ከነበሩት መኳንንት ደጃዝማች ወልደሚካኤል ተነሥተው፤

“ጃንሆይ! እነዚህኞቹ እየተፈራረቁ ሲጠይቁ ቆይተዋል። እነዚህን ጥያቄ ብንከለክላቸውማ ዳኝነት 
ይጓደልብናልና እንዲጠይቁ ይፈቀድላቸው" ብለው አመለከቱ።

አፄ ዮሐንስም ወደ ንጉሥ ምኒልክ ዘወር ብለው፥ "የተመሰገነ ነገር ዐዋቂ ሰው አለህ እውነቱን ነው" ብለው 
ደጃዝማች ወልደ ሚካኤልንም በአክብሮት ተመልክተው፤

“ማለፊያ ብለሃል! ይጠይቁ" ብለው ፈቀዱ።
አለቃ ሥነጊዮርጊስም ነገራቸውን ቀጠሉና፤
“ተጠየቅ" ብለው ከኪዳነወልድ ላይ ደነፉ።
“እሽ ልጠየቅ" መለሱ ኪዳነወልድ በትሕትና።

“እናትና ልጁ ልደት ያገናኛቸው የለም?” ሲሉ አለቃ ኪዳነወልድም እንደገና ከት ከት ብለው የሰላቅ ሳቃቸውን 
አስተጋቡና ሲመልሱ፤

“ኧረግ ኧረግ ወዴት ወዴት እባክህ? 'አንድ ወናፍ፥ ሁለት ምላስ' እንዳያሰኝህ! አሁን ይህን መጠየቅህ 
የአዳምን የጸጋ ልደት እመቤታችንም እንደሌላው ሰው ሁሉ ተወልዳለችና ልጅዋንም እንደ እርሷ በጸጋ ተወለደ 
ልትል ነው? ዐውቄብሃለሁና...” ብለው ተናግረው ሳይጨርሱ ከበስተኋላቸው ቁመው የነበሩት አለቃ 
ተክለሥላሴ ጣልቃ ገቡ።



“አሄሄ! የኛ ሊቅ ክርክራችንን ሁሉ ወደሚያውቀው ወደ ግዙፉ ልደተ-ሥታ ትለውጠው? ስማኝ ልንገርህ? 
የርሷ ልደት በዘር በሩካቤ፥ የእርሱ እንበለ ዘርዕ ምን አገናኛቸው? በል እስቲ ተናገረው?” ብለው ከተከሳሹ 
ላይ አፈጠጡባቸው።

“እነርሱ የሁለት ልደትን ትክክለኛ ምስክር ከመጽሐፍ እንዳመጡ፥ አንተም ሦስት ልደት የሚል ደረቅ ንባብ 
ከመጽሐፍ አምጣ!” ብለው አፄ ዮሐንስም ከአለቃ ሥነጊዮርጊስ ላይ አፈጠጡ።

“የሦስት ልደት  ነገር በደብረ ብርሃን ተአምረ ማርያም ላይ ተጽፏል" ብለው ሥነጊዮርጊስ መለሱ።

“ወዴት ወዴት እባክህ?” ብለው አለቃ ኪዳነወልድም ከት ብለው ሳቁባቸውና፥ "ወዴት ወዴት እባክህ? እኔ 
ኪዳነወልድ፥ 'አያጥብ ለባሽ አይረታ ከሳሽ' መሰልኩህ? ከምታስተምረው ከአራቱ ጉባኤ አጣህና ነው? 
ስለሃይማኖት ተአምረ ማርያም መጥቀስህ? ሌላ የለህም?” ብለው አተኮሩባቸው።

“ጃንሆይ ነገሩ ይደርና እንምከርበት" አሉ ንጉሥ ምኒልክም ፍጥጫው እንዳይካረር ሠግተው።

“ደግ ነው ይደርና" ሲሉ አፄ ዮሐንስ፥ አለቃ ኪዳነወልድ ቀጠል አድርገው፤

“ጃንሆይ  መሥዋዕቱን አሐዱ አብ፥ ቅዱስ ብሎ ቄሱ ከባረከው በኋላ እንድማያድር፤ ንጉሥም ካከራከረና 
ካመሳከረ በኋላ ፍርድ ሊያድር አይገባምና በቆስጠንጢኖስ ዳኝነት ይዠዎታለሁ! ይህ ፍርድ አይደርብኝ" 
ብለው እጅ ነሡ።

“ደግ ነው ተፋረዱ አስፈርድ" ብለው አፄ ዮሐንስም በአጋፋሪው ትእዛዝ ሰጡላቸው።

አጋፋሪም ወደ ዙፋኑ ቀረብ አሉና፤

“ከእርስዎ ይጀመር" ብለው የመጀመሪያውን ፈራጅነት ለንጉሥ ምኒልክ ሰጡ።

ንጉሥ ምኒልክም ተነሥተው አፄ ዮሐንስን እጅ ነሡና ከተከሳሾቹ ላይ አተኩረው፤

“በመጽሐፍ ያላገኛችሁትን በማስመሰል ሰውን ሁሉ ስታስከዱ ኑራችኋልና ትቀጣላችሁ" ብለው ተቀመጡ።

“እኔም ንጉሥ ምኒልክ ያሉት ይስማማኛል" አሉ ይማሙ አህመድም።

“ለኔም ይስማማኛል" ተደገሙ ተክለ ሃይማኖት። ሌሎችም መኳንንንትና ካሀናት ይህንኑ የፍርድ ሐሳብ 
እየደገፉ ተናገሩ።

“መልካም ነው" ብለው አፄ ዮሐንስ ግራ-ቀኙን ተከሳሾችና ችሎቱን ተመልክተው፥ "መልካም ነው በፈጣሪዬ 
ላይ በድፍረት ያልሆነ ቃል ተናግረዋልና የአካል ቅጣት ይገባቸዋል" ብለው ሲፈርዱ ተከሳሾቹ መንቀጥቀጥ 
ጀመሩ። ወዲያው አለቃ ኪዳነ ወልድ ቀጠል አደረጉና፤



“ጃንሆይ! ይህማ መች ይሆናል? ከእነዚህ ይልቅ የባሰ ክህደት አርዮስ ተናግሮ አልነበር? ግን ተጋዘ፥ ተሰደደ 
እንጂ የአካል ቅጣትስ አልተፈረደበትም። እነዚህም እንመለሳለን የሚሉት እየተገዙት ይመለሱ። አንመለስም 
የሚሉት ቦታ ተወስኖባቸው በግዞት ይቀመጡ እንጂ የአካል ቅጣትስ አይገባቸውም?” ብለው የፍርድ ሐሳብ 
ሰጡ።

“ስለሌሎቹ አሁን እንዳሉት ይሁን። 'ወልደ ሥላሴ እንለዋለነ'ያሉትን ግን አልምራቸውምና እጅና እግራቸውን 
ከነምላሳቸው ይቆረጡ፤ አጋፋሪ ውሰድና ጎማምድልኝ" ብለው ፈረዱ።

አጋፋሪ ተከሳሾቹን እየገፈታተሩ ሲያስወጡ አፄ ዮሐንስም ወደ ዕጨጌ መለስ ብለው፤

“በሃይማኖቱ የተስማማና አንድ የሆነ ሰለሀገሩም አይለያይምና እናንተም በርትታችሁ አስተምሩ። ነገሩን ሁሉ 
ወደኛ እየጐተታችሁ አታስቸግሩን። ካስተማሩት ካቃረቡት እንኳን ሰው እንስሳም ይከተላል። በቅርቡ እንኳ 
ከእንግሊዝ ጦር ጋር የመጡትን አራዊቶች አይታችኋቸው የለም? ስለተማሩና ስለሠለጠኑ አይደለም? 
የአራዊትነታቸውን ባሕርይ የሻሩት? እንግዲህ አደራ በርቱበት። ሕዝቡ ከዛር፥ ከትንባሆ፥ ከጣኦት፥ 
ከተንኮለኞች ስብከት ነጻ ሆኖ ስለንግድ፥ ስለእርሻ፥ ስለጥበብ፥ የሚያስብና የሚሠራ እንዲሆን ጣሩለት" ብለው 
የኢትዮጵያን ሕዝብ ነፃነትና ዕድገት ለካህናት አደራ ሰጡ።

አጋፋሪ ተመልሰው ገቡና፤

“ጃንሆይ እኒያን አባ ጉራጌ፥ በዚህ ነው የሚኖሩት?" ብለው ንጉሥ ምኒልክ ጠየቁ በመገረም። 

“ታውቃቸዋለሁ? ከኔ ጋር ነው የሚኖሩት እኮ" አሉ አፄ ዮሐንስ።

*የሚቀጥል ነው...


