ልጅ Iያሱና Aጼ ኃይለሥላሴ
ገላውዴዎስ ኣርኣያ

November 27, 2007
ከዚህ ቀደም በተከታታይ ስለ Aጼ ቴዎድሮስ፡ Aጼ ዮሃንስና Aጼ ምንሊክ Aጭር
የሒወት ታሪካቸውና Iትዮጵያን በመምራትና ወደፊት ለማራመድ ላደረጉት ጥረት
በዚሁ በAፍሪቃ ልማትና ትምህርት ተቋም (Aልትተ) Aቅርብያለሁ። Aሁን ደግሞ
የሕብረተሰባችን Aባላት፡ በተለይም መምህራንና ተማሪዎች፡ ነቀፌታ-Aዘል በሆነ
መልኩ Eንድያጠኑትና Eንዲመራመሩበት የልጅ Eያሱና Aጼ ኃይለሥላሴ
Aቀርባለሁ።
ስለ Aጼ ኃይለሥላሴ Aያሌ መጻሕፍት ተጽፏል፣ በርካታ ደራስያንም በተለያየ
መልክ ስለ ሕይወት ታሪካቸው መዝግበውታል። ንጉሠ ነገሥቱም ሳይቀሩ
‘ሕይወቴና የIትዮጵያ Eርምጃ’ በሚል ርEስ በጻፉት መጽሓፍ ስለራሳቸውና
ተሞክሯAቸው Eንዲሁም Iትዮጵያን ለማበልጸግ ያደረጉት ጥረት መዝግበውታል።
ስለ ልጅ Eያሱ ግን Eምብዛም የሚታወቅ ነገር የለም፣ ግፋ ቢል የሕይወታቸው
ታሪክ በሚመለከት Aሉታዊ በሆነ መንገድ ነው የሚቀርበው። በIትዮጵያ ታሪክ
ውስጥ Aስጸያፊና ወራዳ ስም ይዘው ያለፉት ልጅ (Aቤቶ) Eያሱ ናቸው። ይህ ግን
ትክክል Eንዳልሆነ ዝቅ ብለን Eንመለከተዋለን።
Eኔ በበኩሌ Eንደ Aውሮጳ Aቆጣጠር በ1995 ዓ.ም. ‘Iትዮጵያ፣ የፖለቲካ Iኮኖሚ
ሽግግር’ በሚል ርEስ በጻፍኩት መጽሓፍ፣ በሁለተኛው ምEራፍ፣ “Aጼ ኃይለሥላሴና
የIትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ” ውስጥ ስለ ንጉሠ ነገሥቱ ሰፋ ባለ መልክ
Aቅርቤዋለሁ፣ ስለ ልጅ Eያሱ ግን Aሁን ለመጀመርያ ግዜ ነው የምጽፈው
ያለሁት።
ስለ ልጅ Eያሱ ታሪካዊ ሰነዶች፡ መዛግብትና መጻሕፍት ሊታተሙና ሊወጡ
ያልቻሉበት ምክንያት የሳቸው ባላንጣ የሆኑት Aጼ ኃይለሥላሴ ለሓምሳ ዓመታት
ያህል (በልUል Aልጋወራሸነትና በንጉሠ ነገሥትነት) በትረ ሥልጣኑን ስለጨበጡና፣
መደበኛ ታሪክም ብዙውን ግዜ በሥልጣን ላይ በተቀመጠውና በተከታዮቹ (ጋሻ
ዣግሬዎቹ) ስለሚጻፍና ትክክለኛና ሓቀኛ ታሪክም ሊመዘገብ ስለማይቻል ነው።
በባህላችን ይሁን በትላልቅ ኃይማኖቶች ዘንድ ሓቅን መናገር በከፍተኛ ደረጃ
የሚታይና የግለሰቦች ጠንካራ ጎን የሚንጸባረቅበት ነው ተብሎ በሰፊው ይነገራል።
ባሁኑ ግዜ ግን የሓቅ ወዳጆች ቊጥራቸው በጣም Aነስተኛ ሆኖ የEውነት ጠላቶች
ግን Eልፍ AEላፍ ናቸው ቢባል ማጋነን Aይሆንም። ሓቅ ግን በግዝያዊ መልክ
ትጠፋ Eንደሆነ Eንጂ Aትሞትም። ስለሆነም ይኸንን Eምነት በመንተራስ የልጅ
Eያሱና የAጼ ኃይለሥላሴ ታሪክ ፍርጥርጥ Aድርጌ ለማቅረብ በዚሁ ጽሑፍ
ሞክርያለሁ።

የዚሁ ርEሰ-ነገር ዋና ዓላማ ግን ‘ያበጠውን ይፈንዳ’ ሳይሆን፡ ከፍ ብሎ
Eንደተጠቀሰው የIትዮጵያ ተማሪዎች፡ ምሁራንና ተማራማሪዎች Eንደ ገበታና
መድረክ Eንዲገለገሉበት ነው። በዚሁ ጽሑፍ ውስጥ፡ የሁለቱ የIትዮጵያ መሪዎች
Aንጻራዊ፡ ሚዛናዊና ሂሳዊ በሆነ መንገድ ለማቅረብ ይመች ዘንድ ሁለት
Iትዮጵያውያን ደራስያን፡ ማለትም Aቶ ዘውዴ ረታና Aቶ ጐበዜ ጣፈጠ
በጻፏቸው መጻሕፍት ላይ በመንተራስ ለAንባቢ Aቀርባለሁ። የAቶ ዘውዴ መጽሓፍ
‘ተፈሪ መኰንን፡ ረዥሙ የሥልጣን ጉዞ’ በሚል ርEስ የወጣ ሲሆን፣ የAቶ ጐበዜ
ጣፈጠ ደግሞ ‘Aባ ጤና Iያሱ’ በሚል ርEስ የቀረበ ነው።
መጀመርያ Aቶ ዘውዴ ረታ ስለ ልጅ Iያሱ ያቀረቧቸውን ሐተታዎች ወይም
ሌሎች ሰዎች ስለ Aቤቶ Iያሱ ያሉትንና ደራሲው የመዘገቡትን ላቅርብና ቀጥየ
ከAቶ ጐበዜ ከተቹትና ካጠናከሩት ትዝብቶች ጋር Aወዳድራቸዋለሁ። Aንባቢም
የራሱን Aስተያየት፡ ትዝብትና ፍርድ ይሰጥ ዘንድ ሆን ብየ ክፍት መድረክ
ለማቅረብ Eሞክራለሁኝ።
በገጽ 88 Aቶ ዘውዴ ስለ Iትዮጵያ Aንድነት በሚመለከት፣ Eኔም ብዙ ግዜ
በመደጋገም የጻፍኩበት፣ Aጼ ምንሊክ ለIትዮጵያ ሕዝብ Aደራ ያሉትን በEንዲህ
መልክ Aስፈረውታል፦
“ከዚህ ቀደም በገዢዎች Aለማወቅ በሕዝቡ Aለመስማማት፣ ለብዙ ዘመናት
ተከፋፍላ
የነበረችውን
Aገራችን
Iትዮጵያን፣
ተጣጥሬ
Aንድ
Aድርጌ
Aስፍቻታለሁ። Eናንተም ከልጄ ጋር ሆናችሁ፡ ተስማምታችሁና ተሳስባችሁ፡
የIትዮያን ድንበር Eንዲሰፋ Eንጂ Eንዳይጠብ፡ Aንዲትም ቅንጣት መሬት በውጭ
ጠላት Eንዳይወሰድ Aድርጉ።…Eናንተ Aንድ ልብ ባለመሆን በምቀኝነት Eርስ
በርሳችሁ ካልተላለቃችሁ በስተቀር፡ Iትዮጵያን የውጭ ባEድ Aይደፍራትም።
ክፉም Aያገኛትም።” Aጼ ምንሊክ።
Aጼ ምንሊክ ብልህና Aስተዋይ ስለነበሩ የዛሬ መቶ ዓመት የተናገሩትን ላሁኑ
ትውልድ የቀረበ ምክር ነው የሚመስለው። ምክራቸውን ልጠቅሰው የፈለግኩትን
ዋና ምክንያት ግን ‘ከልጄ ጋር ሆናችሁ’ የሚለውን ‘ልጅ Iያሱን’ ማለታቸው
ለመሆኑ ለማስታወስ ነው። ምክንያቱም Aጼ ምንሊክ በAዋጅ በነጋሪት ጃን ሜዳ
ለተሰበሰበው ሕዝብ በግንቦት 10 1901 ዓ.ም. Aቤቶ ልጅ Iያሱ የAልጋ ወራሻቸው
መሆናቸውን Aስታወቁ። Aቶ ጐበዜም በገጽ 50 Eንዳመለከቱት Aጼ ምንሊክ
Eንዲህ ይላሉ፦
“Aሁንም Eኔ Eንደተመኘሁት EግዚAብሔር የተጨመረበትና ፈቃዱ ሆኖ ልጄን
Iያሱን ቢያቆይላችሁ ከልጄ ጋር ሆናችሁ Aገራችሁን ጠብቁ፣ Aደራ ብያችኋለሁ።
Aደራ የሚያኖሩበት ሰው የታመነ ስለሆነ ነው። Aሁንም Eኔ Eናንተን Aምኜ
ምከሩት፣ በጉልበት Aግዙት፣ በምክር ደግፉት። ልጄን Aደራ መስጠቴ ከልጄ ጋር
Iትዮጵያን Aደራ ጠብቁ ማለቴ ነው። …የደጊቱ Aገራችን Iትዮጵያ Aምላክ
ይገዛችሁ፡ ይጠብቃችሁ። ከዚህ ቃል የወጣ በሰማይም ነፍሱ፣ በምድርም ሥጋው
ልጅ Eስከ ልጅ ልጁ የተረገመ ይሁን፣ የIትዮጵያ ውቃቢ ያጥፋው፣ Eኔም ሳለሁ
ከፍቃዴ የወጣ ረግሜዋለሁ።”

በግዜው የIትዮጵያ ሊቀ ጳጳሳት Aቡነ ማቴዎስም የAጼ ምንሊክ Aደራ ለማይቀበሉ
ሁሉ Aወጋዙ፦ “ልጆቼ የIትዮጵያ ሰዎች፣ መኳንንቱም ሠራዊቱም፣ ባላገሩም፣
ወታደሩም፣ የኔን ያባታችሁን ቃል ስሙ…የEግዚAብሔር ወዳጅ ዳግማዊ ምኒልክ
የIትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ከልጅነትዎ ጀምሮው Eስካሁን ድረስ በትጋትና በመቻል
በቸርነትም ያቀኑትን የIትዮጵያ መንግሥት ለሰጡዋቸው ልጅ ከEረፍትም በኃላ
ፈቃዳችሁና ፈቃዱ Aንድ ሆኖ Eንድትታዘዙት ይሁን።”
Eንደገና በጥቅምት 20 1902 Aጼ ምንሊክ ፊርማቸውና ማህተማቸው ያለበት
ሁለተኛ Aዋጅ በነጋሪት Aስታወቁ፦ “Aሁንም ከዚህ ቀደም Eንዳስታወቅኋችሁ፣
የEግዚAብሔር ፈቃዱ ቢሆን ያልጋየ ወራሽ ልጄ የወይዘሮ ሽዋረጋ ልጅ ከራስ
ሚካኤል የተወለደው Iያሱ ነውና፣ ራስ ቢትወደድ ተሰማን ሞግዚት Aድርጌ
ሰጥቻችኋለሁ። Aልጋየን የሚጠብቅ Eሱ ነው።”
Aጼ ምንሊክ በታሕሳስ 3 1906 ዓ.ም. ዓረፉ፣ ስለማለፋቸው ግን በይፋ Eንዳይገለጽ
Aቤቶ Iያሱ ትEዛዝ ስላስተላለፉ የIትዮጵያ ሕዝብ Aልሰማም ነበር። ይኸን ውሳኔ
ለማድረግ ያስገደዳቸው ምክንያትም በIትዮጵያ ጸጥታ Eንዳይደፈርስና የክፍላተ
ሃገር ገዢዎች Eንዳይሸፍቱ በመስጋት ነው የሚሉ ጸሓፊዎች ሲኖሩ፡ Aንዳንድ
በግዜው የነበሩትን ባለሥልጣናት ግን ልጅ Iያሱ ለታላቁ መሪ ለAጼ ምንሊክ
ክብር በመንሳት Aስፈላጊውን የቤተ መንግሥት ስነ ስርዓት ፍትሓትና ቀብር
ማድረግ ስላልፈለጉ ነው የሚል ትርጓሜ የሰጡትም Aሉ።
ያም ሆኖ ይህ Aጼ ምንሊክ ከሞቱ በኋላ ምንስትሮቹ ለAቤቶ Eያሱን ያቀረቡትን
ምክር Aቶ ጐበዜ በገጽ 57 ውስጥ በEንዲህ መልክ Aስቀምጠውታል፦ “በ1906
ዓ.ም. ሚኒስትሮችና መኳንንቶች በቆይታ ተመካክረው ለAቤቶ Iያሱ የምክር ቃል
Aቀረቡ ሲባል ተሰማ። የምክሩ ቃል ‘ጃንሆይ Aጼ ምንሊክ በሕይወታቸው ሳሉ
Aልጋወራሼ Iያሱ ነው ብለው Aስታወቁን። Aሁን Eሳቸው ዓረፉ። Eንግዲህ ምን
Eስኪሆን Eንጠብቃለን፣ የዘውድ በዓልዎ የሚደረግበትን ቀን Eንወስንና ዘውድ
ደፍተው በAባትዎ መንበረ ዳዊት ይቀመጡልን’ የሚል ነው።
“Aቤቶ Iያሱም ምክራችሁ መልካም ነው፣ Eኔም ሳላስብበት Aልቀረሁም። ነገር ግን
Aባቴን ራስ ሚካኤልን በፊት ንጉሥ Aሰኝቼ፡ በኋላ ንጉሠ ነገሥት መሆን
ይገባኛል” ብለው መለሱላቸው። “ከዚህም ጋር Aያይዘው ፈረሴ ከምጽዋ ውኃ
ሳይጠጣ ዘውድ ጭኜ ንጉሠ ነገሥት Aልባልም” Eያሉ መቆየታቸው የሚታወስ
ነው።
ነገር ግን ልጅ Iያሱ በገዛ ፈቃዳቸው ‘ንጉሠ ነገሥት’ ባይባሉም ቅሉ በክፍላተ
ሃገር Eየተዘዋወሩ ሕዝቡን ለማሰተባበር ጥረት Aድርገዋል። ይህ በEንዲህ Eያለ
ግን በሞግዚትነት ያገለግሏቸው የነበሩትን ራስ ቢትወደድ ተሰማ በምያዝያ 3 1913
ስለሞቱ በAጼ ምንሊክ ዙርያ የነበሩትን Aንዳንድ ባለሥልጣናት በAቤቶ ላይ ዘመቻ
ማካሄድ ጀመሩ። የዚሁ ዘመቻ ዓይነተኛ ምሳሌ በAቶ ተክለሓዋርያት የተሰነዘረውን
ሆኖ በAቶ ዘውዴ መጸሓፍ ውስጥ የተጠቀሰውን ነው፦ “Aባ ጤና Iያሱ
በጉዙAቸውና በጉብኝታቸው ወቅት የሚፈጽሙት Eጅግ የረከሰ የብልግና ጠባይ

ከመጠን በላይ Aሳዘናቸው። ተክለሓዋርያት በማስታወሻቸው የገለጹት…ልጅ Eያሱ
Eንደ ዓረቦቹ ጠምጥመው፡ ዓረቦቹ ግራና ቀኝ በሰልፍ ሆኖው፡ Eሳቸው ማህል
ግድግዳውን ተደግፈው፡ በሁለቱም ጉንጮቻቸው ጫት ጠቅጥቀው ስያመነዥኩ
ያገኝዋቸዋል። Aባ ጤና ዓይኖቻቸው ደፍርሰው ሲቅበጠበጡ፣ በAለባበሳቸውና
በAኳኋናቸው፡ የIትዮጵያ የክርስትያኖች ንጉሥ መሆናቸው ቀረና፡ የEስላም
ሡልጣን ሆኑ ወይ? የምያሰኝ ሁኔታ ይታይባቸው ነበር።” (ገጽ 237)
የዚሁ የAቶ ተክለሓዋርያት ተቃራኒ የሆነውን ደግሞ በAቶ ጐበዜ መጽሓፍ ወስጥ
የቀረበውን Eንዳለ ማቅራብ Aስፋለጊ ስለሆነ ይኸውና፦ “የልጅ Iያሱ ቀዳሚ
ዓላማቸውና ምኞታቸው Iትዮጵያውያን ሁሉ በጐሣና በሃይማኖት ሳይከፋፈሉና
Eስላም ክርስትያን በመባባል ሳይነቃቀፉ፡ ማለት ሆድና ጀርባ ሳይሆኑ በEኩልነት
Aንድነታቸውን Aስተባብረውና Aጠናክረው የIትዮጵያን ልዓላዊነት ለማስከበርና
በቅኝ ገዥዎች የተያዙትን ጥንታዊ ጠረፎችዋን ነጻ ለማውጣት ነበር። ደጋግመው
‘ፈረሴ ከምጥዋ ውሃ ሳይጠጣ ዘውድ ጭኜ ንጉሠ ነገሥት Aልባልም” Eያሉ በግልጥ
ይናገሩ ነበር ይባላል።
Aጀማመራቸው ሁሉ፣ በማያጠራጥር ሁኔታ በሀገር ፍቅር የተሞላና ብሩህ
ሕሊና ያላቸው ሰው ነበሩ። ነገር ግን፣ ስለዘመኑ የፖለቲካ ዘዴና የተለባብሶ መኖር
ጉዳይ፡ ትልማቸው ጥልቀትና ብስለት Aልነበረውም።
ከAቤቶ የEልፍኝ Aስከሮች Aንዱ በቀለ Aበሻ የሚባሉት የሚከተለውን
Aጫውተውኛል። ‘በ1907 ዓ.ም. ጌታየ Aቤቶ Iያሱ በEንግሊዝ ሌጋስዮን ሻይ
ተጋብዘው ስለነበር፡ ከEልፍኝ Aሽከሮች ጥቂቶቻችን Aጅበናቸው ሔደን ነበር።
የየለጋስዮኖች ሚኒስትሮችም Eንዲሁ ተጋበዘው ነበር። በዚሁ የሻይ ግብዣ ላይ
ጌታየ ስም ሳይጠሩ፣ ‘Eናንተም ጠረፎቼን ለቃችሁልኝ በየAገራችሁ Eንድትኖሩና
Eኔም የAገሬን ጠረፎች ዳር ድንበር Aስከብሬ በሰላም Eንድኖር Eመኛለሁ’ ብለው
በግልጽ ተናገሩ።’
Eንዲህ ያለው ብስለት የሌለው ግልጥ Aነጋገርም ሦስቱን ተጎራባች ቅኝ
ገዥዎች ከባላንጣዎቻቸውና ከቤተ ክህነት ሰዎች ጋር Aስተባብሮ መንግሥታቸውን
ለመሰርሰር Aስቻላቸው። ከዚህም በቀር የንጉሥ ሚካኤል በሰሜኑ ክፍላተ ሃገር ላይ
መንገሥና የልጅ Iያሱ የፖለቲካ Aመራር Aቅጣቻ የሸዋን መኳንንት ከጥርጣሬ
ላይ መጣሉ Aልቀረም። ሆኖም ሚኒስትሮቹ ልጅ Iያሱን በስም ብቻ ሊቀ
መንበራቸው Aድርገው የመንግሥቱን ሥራ በኅብረት በማከናወን ከኃላፊነት
ገላግለዋቸው ነበር። ልጅ Iያሱም በEድሜ ገና ወጣት ከመሆናቸው የተነሣ
የማስተዳደር ተግባር Aሰልቺና Aድካሚ ስለሆነባቸው፣ በዚሁ ፈንታ ወደየጠረፉ
Eየተዘዋወሩ ስለAንድነት ጉዳይ ለሕዝቡ ያስረዱና በኃይልም ይሰብኩ ነበር
ይባላል። ነቃፊዎቻቸው ግን ከጠረፍ Eስከጠረፍ Aዘውትረው የሚዘዋወሩበት
ምክንያት ከቆነጃጅት ጋር ለመዳራት ነው፣ Aጃቢዎቻቸውም ተራ ሰዎች
Aጨብጫቢዎች፣ Eበላባዮችና Aድርባዮች ናቸው በማለት ያጥላሉዋቸው ነበር.” (ገጽ
65-66)
የልጅ Iያሱን ተቃዋሚ ኃይሎች ዘመቻቸውን በማጦፍ Aቤቶ የመንግሥት
ኃላፊነታቸውን በመዘንጋት ብቻ ሳይሆን የክርስትና ኃይማኖታቸውን በመተው
የEስልምና ኃይማኖት ተከታይ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ልዩ ልዩ ፕሮፓጋንዳና

ቅስቀሳ Aካህዷል። የስም የማጥፋቱ ጉዳይ ዋና ዓላማ
Eንደምናየው ሁሉ፣ በመንግሥት ለውጥ ላይ ያተኰረ ነው።

ግን፣

ቆየት

ብለን

ብዙ በግዜው የነበሩ ጸሓፊዎች፡ ለምሳሌ Eንደ ሓለቃ ገበረEግዚAብሔር ኤልያስ
የመሳሰሉትን ግን ልጅ Iያሱ ሕዝቡን በማሰተባበር ረገድ ከፍተኛ ጥረት
ከማድረጋቸውም በላይ Eስላሙና ክርስትያኑም በEኩልነት ያዩ Eንደነበር ነው
የመዘገቡት። Aቶ ጐበዜ በመጽሓፋቸው Eንዳመለከቱትም ልጅ Iያሱ Aነስተኛ
ከተሞችን Eንደቆረቆሩ፣ በ1903 ዓ.ም. በAዲስ Aበባ የቀጨኔ መድኃኔ ዓለም
ቤተክርስትያን Eንደሰሩ፣ በ1904 ዓ.ም. ጥርግያ መንገዶችን Eንደሰሩ፣ ‘ድሃ ተበደለ፡
ፍርድ ተጓደለ’ ለሚለው Aቤት ባይ ይሰሙና ወንጀለኛውን ይቀጡ Eንደነበር፣
ኋላቀር ያሰራር ልምድም ለመቀየር Aምስት ሕጎች Eንዳወጡ ወዘተ የልጅ Iያሱን
Aካሄድና Aስተዳደር ከሞላጎደል ያንጸባርቃል።
ልጅ Iያሱ Eስላም ሆነዋል ብለው ስማቸውን የምያጠፏቸው ግለሰቦች ወይም
የAድማ ስብስቦች ለውንጀላው ምንም ዓይነት ማረጋገጫ Aላቀረቡም። በAንጻሩ Aቶ
ጐበዜ Eንዳመለከቱት፣ “በግንቦት 15 ቀን 1905 ዓ.ም. ከደሴ ተነሥተው በቀጥታ
ወደ ደብረ ሊባኖስ ከተጓዙ በኋላ የAቡነ ተክለኃይማኖትን በዓል Aክብረው ለገዳሙ
መርጃና ለካህናቱም ሰፊ ችሮታ ከማድረጋቸው በላይ ከየቦታው ለመጡት
መኳንንትና ሠራዊት፣ Aለቆችና ካህናት ሙሉ ግብር Aበሉ።” (ገጽ 70)
Aቶ ዘውዴ Eንዳስቀመጡት ከሆነ ግን ልጅ Iያሱ የIትዮጵያን ሕዝብ
በማስተባበር በኃይማኖትም ረገድም ልዩነት Eንዳይኖር ጥረት ከማድረግ ይልቅ
Iትዮጵያን ለማስለምና ሕዝቡን Eርስ በራሱ ለማጋጨት Eቅድ Eንደነበራቸው
ነው። በዚሁ መልክም ሰፍሯል፦ “ሸዋ ተሰብስባ ብትዶልት ምን ፍሬ ትሰጣለች?
ሸዋ ዙርያዋን የከበባት Eስላም ነው። Eንድያውም ቆይ ታያለህ! Iትዮጵያን
Aሰልማታለሁ።ይኸንን ያላደርግኩ Eንደሆነ Eኔ Iያሱ Aይደለሁም…ብለው ሲፎክሩ
ተክለሓዋርያት ደንግጠው ከፊታቸው ዘወር Aሉ።” (ገጽ 240)
በተጨማሪም Aቶ ዘውዴ Eንደመዘገቡት ከሆነ ልጅ Iያሱ Eንዲህ ብለው ተናገሩ፦
“ሸዋ ቢዶልት የት ሊደርስ ይችላል?
በAንድ ጊዜ Eደመስሰዋለሁ…
Eኔ Iያሱ፡ ሸዋን ልሽናብህ ብለው Eንኳ፣
Aፉን ከፍቶ Eንደሚቀበለኝ የታወቀ ነው
…ከፈለግኩ ደግሞ፡ የጉራጌውንና
የጋላውን ባላባት Aንድ ምልክት
ብሰጠው Aዲስ Aበባን በAንድ Aፍታ
ሊያቃጥላት ይችላል…”
በAቶ ጐበዜ Eንደተገለጸው ከሆነ ደግሞ፣ ልጅ Iያሱ Eንኳንስ የIትዮጵያን ሕዝብ
በጎሳ ለማጋጨት ይቅርና Aስተሳሰቡም Eንዳልነበራቸው ነው። Eንድያውም
በኃይማኖትና ጎሳ ልዩነት ሳይደረግ በIትዮጵያዊነት ስሜት ይገፋፉ Eደነበርና
ከዘም Aልፎ ተርፎ ኤርትራን ለማስመለስ ግዙፍ Eቅድ Eንደነበራቸው ነው። Aቤቶ

Iያሱ ኤርትራን ለማስመለስ የነበራቸውን ምኞትና ንድፍ በAቶ ጐበዜ መጽሓፍ
ውስጥ በሚከተለው ተጠናክሮ ቀርቧል፦
“በ 1907 ዓ.ም. በሚያዝያ፣ ግንቦትና ሐምሌ ወራት ‘ከEንግዲህ ወዲህ የዮሐንስን
ምድር ኤርትራን ከመሞቴ በፊት ማሰመለስ Aለብኝ። ሹማምንትና ወታደሮች ሆይ፣
ፈረሶቻችሁና በቅሎቻችሁን ጫኑ፣ ቀልቧቸውም፣ ስንቃችሁንም ሰንቁ’ Eያሉ በግልጥ
ይናገሩ ነበር።
የመጀመርያው የዓለም ጦርነት በተቀሰቀሰ ጊዜ ልጅ Iያሱ የክተት Aዋጅ
በመላ Iትዮጵያ ዓወጁ።
ጳጉሜ 5 1907 ዓ.ም. Eንግሊዝ፡ ፈረንሳይና ጣልያን ስለዚህ Aዋጅ
ማብራርያ Eንዲሰጣቸው የIትዮጵያን መንግሥት በይፋ ጠየቁ።
ልጅ Iያሱም ስለ ዓዋጁ ከኃያላኑ በቀረበላቸው ጥያቄ Aልደነገጡም፣ ዋጋም
Aልሰጡትም ነበር።
ነገር ግን የመጀመርያው የዓለም ጦርነት በተቀጣጠለበት ጊዜ በኃያላኑ
የነበረውን ውጥረት ለልጅ Iያሱ በIጣልያ ቅኝ ግዛት በኤርትራ ላይ Aደጋ
ለመጣል Aመቺ ጊዜ የፈጠረላቸው መስሎ ታየ። ስለዚሁ ዘመቻ Eቅድ ለመንደፍ
ልጅ Iያሱ በ1907 ዓ.ም. መጀመርያ ወራት ላይ ወደ ደሴ ሔደው ከAባታቸው ጋር
ሲመካከሩ ከረሙ። ጥር 27 ቀን 1907 ዓ.ም. ከጣልያን የሚሥጢር ሠራተኛ የተገኘ
መረጀም፦
‘ግዙፍ የሆነ ራሳቸው ልጅ Iያሱ የሚሳተፉበት የIትዮጵያ ሠራዊት
Eንደሚከተለው በሦስት Aቅጣጫዎች በኤርትራ ላይ ሊዘምት ነው’ የሚል ነበር።
Aራት ጀርመናውያን Aማካሪዎች ባሉበት የተነደፈው Eቅድም
1ኛ) በራስ ይመር የሚመራ ከሠላሳ Eስከ Aርባ ሺህ ያህል የታጠቀ ጦር
Aዲግራትን Aቋርጦ በመዝመት የወረራ ሙከራ Eንዲያደርግና የጠለት ኃይል
ሠፈሩን ለቆ Eንዲያፈገፍግ ማድረግ።
2ኛ) Aንድ ሌላ ኃይል ደግሞ በሁለት Aቅጣጫ ተሠልፎ ከዓድዋ ወደ
Aሥመራ Eንዲንቀሳቀስ ፦
ሀ) በዋግሹም ገብረ ሕይወት የሚመራ ስድሳ ሺ ጦር የተሰለፈበት ደግሞ
የመረብን ወንዝ ተከትሎ ከሰንዓፌ ወደ Aዲግራት Eንዲንቀሳቀስ፣
ለ) Aንድ ሌላ በልጅ Iያሱ በራሳቸው የሚመራ Aንድ መቶ ሰማንያ ሺሀ
ሰዎችን ያቀፈ ሠራዊት መራጉዝን Eንዲሻገርና በባረንቱና በከረን Aቋርጦ
የሚጓዘውን ስድሳ ሺ የራስ ወልደ ጊዮርጊስን ጦር Eንድያግዝ፣ ከዚህም በኋላኛው
የAንደኛው ክፍል ኃይል Aሥመራ ሊጓዝና ከሁለተኛው ክፍል ጋር ከረን ላይ
ተገናኝቶ ወደ ምጥዋ Eንዲጓዝ ነበር።
3ኛ) Aንድ ሦስተኛ ከAፋር ጐሣ የተመለመለ Aርባ ሺ ሠራዊት ደግሞ ከዙላ
ተንቀሳቅሶ ምስራቃዊ ኤርትራን Eንዲከብ፣ መስከረም 2 1908 ዓ.ም. ይፋ የወጣው
ሁለተኛ ወታደራዊ መረጃ ደግሞ ‘በAራት ጄኔራሎች የሚመራ የታጠቀ የIትዮጵያ
ሠራዊት በIጣልያ ቅኝ ግዛት ላይ Aደጋ ለመጣል በሚከተሉት Aራት
Aቅጣጫዎች በጉዞ ላይ ነው’ የሚል ነው። Eርሱም፦
ሀ) በራስ ወልደጊዮርጊስ የሚመራ ኃይል ወልቃይትን Aቋርጦ ወደ ባረንቱ
Eንዲዘምት፣

ለ) በራስ ደምስ የሚመራው ኃይል በAዲኳላ Aድርጎ ወደ AዲUግሪ
Eንዲንቀሳቀስ፣
ሐ) በልጅ Iያሱ በራሳቸው የሚመራው ኃይል በጾሮና በኩል ወደ ኩቲትና
(ኩዓቲት) ሰገነይቲ Eንዲዘምት፣
መ) በንጉሥ ሚካኤል የሚመራው ኃይል ደግሞ በAዲግራት በኩል ወደ
ሽሜጃናና ሰንዓፌ Eንዲንቀሳቀስ ነበር። (ገጽ 80-81)
Eላይ የተጠቀሰውን የልጅ Iያሱ ኤርትራን ለማስመለስ ያወጡትን ታላቅ
የወታደራዊ ንድፍ የIጣልያን መንግስት በጣም ሲረብሸው የEንግሊዝና የፈረንሳይ
መንግስታት ደግሞ Eጅግ Eንዳሳሰባቸውና ስለጉዳዩ በግልጽ መናገር Eንደጀመሩ
የታሪክ ሰዎች መዝግበውታል። ከዚህ በኋላ በልጅ Iያሱ ላይ ከውስጥ ብቻ ሳይሆን
ከባEድ መንግስታትም ጭምር ተቃውሞና ሴራ መካሄድ ጀመረ።
Aሁን በልጅ Iያሱ ላይ በቅኝ ገዢዎች ኃያላንና በሸዋ መኳንንት ቅንጅት
የሚካሄደውን ዘመቻ በይፋ መውጣት ጀመረ። በAቶ ዘውዴ Eንደተገለጸው
በዘልማድ በሰምና ወርቅ መልክ የሚቀርበውን የግዜውን ፖለቲካ የሚያንጸባርቅ
ዘይቤ በዚሁ መልከ ቀረበ፦
ሸዋ መከረ Iያሱን ሻረ
ስትፈትል Aዝየ፡ ስትፈጭም Aዝየ
ጀርባየ ተላጠና ውረድ ማሙዬ (ገጽ 245)
ጣልያኖች የAንደኛ ዓለም ጦርነት ከመገባደዱ በፊት፡ ልጅ Iያሱን Aስመልክቶ
ለEንግሊዞች የላኩትን የምሥጢር ሰነድ ደግሞ Eንዲህ ያነባል፦ “በሃገር ውስጥ
በልጅ Iያሱ ላይ ከተነሱባቸው ጠላቶቻቸው መካከል ደጃዝማች ተፈሪ መኰንን፣
Eጨጌ ወልደጊዮርጊስ፣ ፊተውራሪ ሃብተጊዮርጊስና ደጃዝማች ይገዙ በሃብቴ ናቸው”
ይላል (Aቶ ጐበዜ ገጽ 82)
ልጅ Iያሱ ስለባEድና Aገር ውስጥ ስለሚካሄደው ሴራ ብያውቁም ቅሉ
የተለመወደውን Aገር የማሰተባበርን ጉዳይ ለመቀጠል በ1908 ዓ.ም. Eንደገና ወደ
ሐረር ተጓዙ። “በሃይማኖትና በጎሣ ብንለያይም የAንዲት Iትዮጵያ ልጆች ስለሆን፡
በብሔራዊ ስሜትና ፍላጎት Aንጻር Eንድንተባበርና Aንድነታችን Eንዲጠነክር
Eመኛለሁ፡ ከሌሎች Iትዮጵያውያን ወንደሞቻችሁ ጐን በAንድነት ተሰልፋችሁ
በመቆም Aገራችሁና ጠረፎችዋ ይጠበቃሉ” በማለት ለህዘቡ Eንደገና Aስታወቁ።
ከዚህም Aልፎ ልጅ Iያሱ Iትዮጵያ በራስ ገዝ Aስተዳደር የምትተዳደርበት
መንገድ ቀይሰው ነበር፣ Eስላሙና ክርስትያኑ ባንድነት መኖር Eንዳለባቸው የሚል
መርሆAቸውም ቀጠሉበት። ጠላቶቻቸውን Eንደሚነዙት ወሬ ሳይሆን ደግሞ Aብያተ
ክርስትያን ከመስራትም Aልተቆጠቡም።
ልጅ Iያሱ ድሬዳዋ Aከባቢ በቆዩበት ግዜ ደጋግመው ስለ Iትዮጵያ ነጻነትና
ልUላዊነት ይሰብኩ ነበር፣ Eሳቸው ባሉበት በተደረገው ሰልፍ ለሰልፈኞቹ ሰንደቅ
ዓላማውን ሲያስረክቡ “ሃይማኖት የግል ነው፣ Iትዮጵያ ግን የጋራችን ናትና፣ Eኔም

ሃይማኖታችሁን Aከብራለሁ። Eናንተም
መከሯቸው። (Aቶ ጐበዜ ገጽ 95)

የሃገራችሁን

ድንበር

ጠብቁ”

ብለው

በጣም የሚገርመው ግን ብዙ Iትየጵያዊ ማለትም በAጼ ኃይለሥላሴ ዘመነ
መንግሥት የተወለደና ያደገ ‘ኃይማኖት የግል ነው፣ Aገር የጋራ ናት’ የሚለው
መፈክር የልጅ Iያሱ ሳይሆን የAጼ ኃይላሥላሴ መሆኑን ነው የምያውቀው።
Eንዴትስ ብሎ ይወቀው? ቀደም ብዬ Eንደተቀስኩት ታሪክ በመጠኑም ቢሆን
በባለሥልጣን ነውና የሚጻፈው ቀጥለን Eንደምናየው Aቤቶ Iያሱ ተሽረው
ደጃዝማች ተፈሪ በትረ ስልጣኑን ስለያዙት መፈክሩም ሳይቀር የራሳቸው ንብረት
ሆነ። የሆኖ ሆኖ ግን Aሁንም ቢሆንም፡ Eኔም በግሌ ያጋጠመኝ፡ ምሁራን ነን
ባዮች የውሸት ፖለቲከኞች፡ ጽንሰ-ሓሳብ፣ ዘይቤ፣ መርሓ-ግብር ከሌላ ጸሓፊ
ይሰርቁና Eነሱ Eንዳፈለቁት Aድርገው ያስቀምጡታል።
Eስካሁን ድረስ Eንዳየነው የልጅ Iያሱ Aርቆ Aስተዋይነትና Aገር ወዳድነት
የምያጠያይቅ Aይደለም። ነገር ግን የፖለቲካ ውስብስብነት በመገንዘብ ረገድ
የተካኑ Eንዳልሆኑ ማEከላዊ መንግስትን ትተው ዳር ዳሩን ብቻ ላይ ማተኰራቸው
በገሃድ የምያሳይ ነው። በየትም ዓለም፡ የትም ሕብረተሰብ ግለሰብ ይሁን ስበስብ
የማEከላይ መንግሥት መዋቅሮችን ካልተቆጣጠረ የመንግሥት Aስተዳደርን
በሚፈልገው Eቅድ መሰረት ሊያንቀሳቅስ Aይችልም። በተጨማሪ ልጅ Iያሱ
ያልተገነዙበት ነገር ቢኖር ‘የናቁት ያስረግዛል’ የሚለውን ያበው Aነጋገር ነው። Eነ
ደጃዝማች ተፈሪን፡ Eነ Eጨጌ ወልደጊዮርጊስን፡ Eነ ፊተውራሪ ሃበተጊዮርጊሰ Aባ
መቻልን መናቅ የፖለቲካ የዋህነትን ነው የምያንጸባርቀው። ለነገሩ የAድማው ዋና
ተዋንያን Eጨጌ ወልደጊዮርጊስና ፊተውራሪ ሃብተጊዮርጊስ በAንደኛ ደረጃ ሲታዩ፣
Eነ ሊጋባ በየነ Aባ ሰበስብ Eና Eነ ደጃዝማች ኃይለማርያም ለማ ደግሞ የሁለተኛ
ደረጃ ሚና ነበር የተጫወቱት። ደጃዝማች ተፈሪ መኰንን ግን ብልህና ረቂቅ
ስለነበሩ Eንኳንስ በAድማው ላይ የተጫወቱት ሚና በይፋ ለማስታውቅ፡
Eንድያውም በነገሩ Eንደሌሉበት ነበር ያስወሩት።
ከጳጉሜ 2 1908 Eስከ ነሓሴ 1908 የAድማው ሴራ Eየሰፋ መጣ። በመስከረም 16
1909 ደግሞ ልጅ Iያሱን ከሥልጣን ለማውረድ Aዲስ Aበባ ውስጥ ጉበዔ ተካሄደ።
በዚሁም ጉባዔ ወይዘሮ ዘውዲቱን ንግሥተ ነገሥታት ፣ ራስ ተፈሪ ደግሞ ባለሙሉ
ሥልጣን Aልጋወራሽ Eንዲሆኑ ተወሰነ። በውስኔውም መሰረት በመስከረም 21
1909 የንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ ቅብዓ-ነገሥትነት ተካሄደ። የጉባዔው ውሳኔና
የልጅ Iያሱ መሻር ግን በርካታ የIትዮጵያ መኳንንት ተቃውሞውታል፦ የጎጃሙ
ራስ ኃይሉ ተክለኃይማኖት፣ የትግራዩ ደጃዝማች ካሣ ስዩም (የAክሱም፡ የዓድዋና
ሽረ ገዢ የነበሩት)፣ የልጅ Iያሱ ጠቅላይ ሚንሰተር የነበሩት ቢትወደድ
ኃይለጊዮርጊስ ወልደሚካኤል Eንደ ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል። ሌሎች ብዙ
የተጠረጠሩ መኳንንት ደግሞ ከልጅ Iያሱ ጋር ግንኙት Aላችሁ ወይም ለAዲሱ
መንግሥት Eውቅና Aልሰጣችሁም በሚል ክስ የተጋዙ Aሉ።
ንግሥት ዘውዲቱ በAባታቸው መንበረ-ዳዊት ቢቀመጡም፣ ልUል ራስ ተፈሪ ደግሞ
Aልጋወራሽ ብለው ቢሰየሙም፡ ልጅ Iያሱን በቊጥጥር ስር ካላዋሉ ግን ሰላም
ልያገኙ Eንደማይችሉ ስለተገነዘቡት በAቤቶ ላይ የስነ-ልቦና ዘመቻ ብቻ ሳይሆን

የወታደራዊ ዘመቻም ጭምር ማካሄድ Eንደነበረባቸው በቅጡ Aውቀዉት ነበር።
ስለሆነም ራስ ተፈሪ ወደ ሓረር ሠራዊት በመላክ ልጅ Iያሱ የሚያዙበትና
የሚታሰሩበት ትEዛዝ Aስተላለፉ፣ Aቤቶ ግን ምንም Eንኳ በዚሁ በቀውጢ ቀን
ፈረንሳዮች
ድጋፍ
ልያደርጉላቸው
Eንደሚፈልጉ
በሚስጢር
መልEክት
ቢሉኩላቸውም፡ Aሻፈረኝ በማለት በAንኮበር Aድርገው ወደ ደሴ ወደ Aባታቸው
ለመሄድና ከዛው ኃይላቸውን በማጠናከር ለመዋጋት ወሰኑ። ነገር ግን ከAባታቸው
ከንጉሥ ሚካኤል ጋር ከመቀላቀላቸው በፊት የሰገሌ ጦርነት በጥቅምት 17 1909
ዓ.ም. ተካሂዶ የራስ ተፈሪ ኃይሎች ድል ስላደረጉና Aባታቸውም ምርኮኛ ስለሆኑ
Aማራጩ ከጠላት ኃይል መሸሽና ማምለጥ ብቻ ነበር።
የልጅ Iያሱ መኰብለል ግን የራስ ተፈሪ Aዲሱን መንግሥት ፋታ ስለነሳው ልUል
Aልጋወራሹ በግዜው በነበረው የEንግሊዝ ባለ ሙሉ ስልጣን ሚኒሰተር ለ ዊልፈርድ
ተሲግር የሚከተለውን ጻፉለት፦ “ልጅ Iያሱ Aያታቸውን የጣሉባቸውን Aደራ
ስተው የIትዮጵያን ሕዝብ በሃይማኖት Eርስ በርስ ለማስጨረስና የAገሪቱንም
Aንድነት ለማፍረስ በመነሣታቸው Eሳቸው ተሽረው ንግሥት ዘውዲቱና Eኔ
ስንመረጥ
ብዙ
ችግሮችና
ብዙ
መሰናክሎች
Eንደሚገጥሙን
Eናውቅ
ነበር…ለAገራችን ሰላምና ፀጥታ ጠንቅ የሆኑብን ልጅ Iያሱ ስላልተያዙ ምን ያህል
ችግር Eንደሆነብን Eርስዎ ደህና Aድርገው የሚያወቁት ነው።” (Aቶ ዘውዴ ገጽ
343)
ራስ ተፈሪ የEንግሊዞች መተባበርና Eርዳታ ባይሳካላቸውም በAንዳንድ
Iትዮጵያውያን መኳንንት ተባባሪነት ልጅ Iያሱን ከቊጥጥራቸው ስር ለማዋል
በቅተዋል። ልጅ Iያሱ Aንዴ በAውሳ በረሃ፡ ሌላ ግዜ በመቅደላ ምሽግ ሲንገላቱ
Aዲሱ መንግሥትም Eየተደላደለ ስለመጣ ተቃውሞ ያሳዩትን Eንደ ራሰ ኃይሉ
ተክለኃይማኖት ሳይቀሩ ልጅ Iያሱን Aድነው Eንደምይዙ Aስታወቁ።
ልጅ Iያሱ ከመቅደላ Aፈግፍገው ወደ ትግራይ ካመሩ በኃላ ወሬው Aዲስ Aበባ
Aከባቢ ስለደረሰ ልUል ራስ ተፈሪ ከትግራይ ተይዘው የሚመጡበት መንገድ ዘዴ
ፈለጉ። ይህ በEንዲህ Eንዳለ ሁለት የትግራይ መኳንንት ማለትም ራስ ስዩም
መንገሻና ራስ ጉግሳ ኣርኣያ በልጅ Iያሱ ጉዳይ ላይ የተለያየ Aቋም ነበራቸው።
Aቶ ዘውዴ በመጽሓፋቸው Eንደገለጹት የሁለቱ መኳንንት Aቋም ከዚሁ
በሚቀጥለው ሰፍሯል፦
“ልጅ Iያሱ በየበረሃው ሲሰቃዩ ከኖሩ በኋላ፡ Eህታቸውና ወንድማቸው ቤት
ደርሰው Aድኑኝ ብለው ሲማጸኑ፡ በሰብዓዊ መንፈስ ምሕረት ለማስገኘት ጥረት
ይደረጋል Eንጂ Eጃቸውን ይዞ መስጠት የAረመኔ ሥራ ነው” (የራስ ስዩም
{መንገሻ} Aስተያየት)
“Iትዮጵያን ለማስለም የተነሣውን መሪ ጳጳስ ገዝቶታል፣ ሕዝብ
Aልቅሶበታል። ስለዚህ ወንጀለኛውን Eጁን ይዤ ባስረክብ፣ EግዚAብሔር
Aይጣላኝም፡ ሕዝብም Aይታዘበኝም” (ራስ ጉግሣ ኣርኣያ) (Aቶ ዘውዴ ገጽ 393 ና
ገጽ 401)

ራስ ጉግሣ ጳጳሱ ልጅ Iያሱን Eንዳወገዙ Aድርገው ያቀረቡት ግን ትክክል
Aይደለም። በEርግጥ በነበረው የወቅቱ ፖለቲካ ብዙ ውዥንብሮች ተፈጥረው
ስለነበሩ ምልAተ ሕዝቡና ባለሥልጣናት ተደናግረው ነበር ማለት ይቻላል። ከላይ
የተጠቀሱትን ሰዎች በልጅ Iያሱ ላይ ሴራ ከጠነሰሱ በኋላ ጳጳሱን የAጼ ምንሊክ
Aልጋወራሽን Eንድያወግዙ ጠየቋቸው። ጳጳሱ ግን በማመንታት መጀመርያ
ሁኔታውን ላጣራ፣ ደግመውም ለAድመኞቹ Eኔው ራሴ ላሰታርቃችሁ በማለት
ተማለዷቸው። Aድመኞቹ ግን የጳጳሱ ሓሳብ ከመጤፍም ሳይቆጥሩ Eንድያወግዙ
ብቻ ነበር የጠየቋቸው። ከዛም Aልፎ ተርፎ Aድመኞቹ ጳጳሱን ማስፈራራት
ጀመሩ። Aንዳንዱ ‘ማውገዝ Aለብዎት፣ ባሁኑ ግዜ ለልጅ Iያሱ ምክር ማለት ዋጋ
የሌለው ዓላማ ነው’ ሲሉ Aንዳንዱ ደግሞ ‘ማውገዝ ያልፈለጉበት ምክንያት የራስዎ
Aገር ንጉሥ የመሓመድ ተከታይ ስለሆኑ ነው’ ያሉም ነበሩ። ‘የራስዎ Aገር
ንጉሥ…’ ያሉበት ምክንያትም Aቡነ ማቴዎስ (ጳጳሱ) የግብጽ ተወላጅ ስለሆኑ
ነው። ከዛም Aልፎ ተርፎ Aንዳንዶቹ Aካኪ ዘራፍ በማለት የኃይል ምልክት (ጠብመንጃ) ስለሰነዘሩ ጳጳሱ ሳይወዱ ልጅ Iያሱን Aውግዘዋል። ከልባቸው ያመኑበት
ነገር ግን Aልነበረም። ይኸንን ጉዳይ ራስ ጉግሣ ወይ Aልተገነዘቡትም ነበር ወይም
ደግሞ በሥልጣኑ ሸኩቻና ግርግር ውስጥ ተሳታፊ ለመሆን ያደረጉት ጥረት ብቻ
ሊሆን ይችላል። ግራም ነፈሰ ቀኝ በራስ ጉግሣ Aማካኝነት ልጅ Iያሱ ትግራይ
ውስጥ ተያዙ።
“ጥር 20 1913 ዓ.ም. Aንድ ጠቋሚ፣ ራስ ጉግሣ AርAያን ከጥቂት ሰዎች ጋርና
በዓድዋ ግዛት የልUል ራስ ተፈሪ Eንደራሴ የነበሩትን ልጅ ደስታ ዳምጠው /በኋላ
ራስ/ Eየመሩ ከዓድዋ ወደ ደቡብ ተጉዘው በሰለዋ ቀበሌ የምትገኘውን የግብጻውያን
ገዳም ከበው ልጅ Iያሱንና ጥቂት ተከታዮቻቸውን ያዙ። ልጅ Iያሱንም በሰላም
ለራስ ጉግሣ Aስረከቡ። ራስ ጉግሣም የዓፄ ምኒልክን የልጅ ልጅ ጫማ ስመው ልዩ
ጠባቅያቸው Eንደሚሆኑ ገለጡላቸው። ማራኪና ተማራኪ ከዚያ ተነሥተው
ጉዞዋቸውን በመቀጠል ጥር 23 ቀን ቀትር ላይ ማይጨው ደረሱ። ለልጅ Iያሱም
ውሃ ቀርቦላቸው ሰውነታቸውን ታጠቡ። ልብሳቸው ያለቀና የተቀዳደደ ስለነበር፡
Aዲስ ልብስ ቀርቦላቸው ለበሱ። በሰንሰለት ሳይታሰሩ በምቹ ከፍል ውስጥ
ቢጠበቁም Eንኳ፣ ራስ ጉግሣ Eንዳያመልጧቸው ከልጅ ደስታ ዳምጠው ጋር
ሲወያዩ Eየሰሙ ስለ ሕይወታቸው ይሰጉ ነበር። ከAዲስ Aበባ በተላለፈው ትEዛዝ
ግንቦት 4 ቀን በምሥጢር ወደ Aምባላጌ ተወሰዱና Aምባላጌ ሆነው ተከታዩን
የመንግሥት ትEዛዝ ይጠባበቁ ጀመር። የልጅ Iያሱ መያዝ ግን ለማEከላዊ
መንግሥት ታላቅ Eፎይታና የምሥራች ሆነለት።” (Aቶ ጐበዜ ገጽ 121-122)
ራስ ጉግሣ Aቤቶ Iያሱን ለተፈሪ መኰንን በግንቦት 13 ደሴ ላይ ካስረከቧቻው
በኋላ ተማራኪው ወደ ሸዋ ፍቼ Aውራጃ በግዞት Eንዲቀመጡ ተደረገ። ተማራኪው
ልጅ Iያሱ ግን በ1924 ከፍቼ Aምልጠው ጐጃም ገቡ፣ Eንዴት Eንዳመለጡም
ለራስ ኃይሉ ተክለኃይማኖት ደብዳቤ ጽፈው ስለነበር Eነ ራስ ተፈሪም ነገሩን
ስለደረሱበት ወድያውኑ ራስ ኃይሉ በቊጥጥር ስር Eደንዲውሉና ወደ ወለጋ
Eንዲጋዙ ሲያደርጉ ልጅ Iያሱንም በደጃዝማች Aበራ ካሣ (የኤርትራ Eንደራሴ
ለነበሩት የራስ Aስራተ ካሣ ወንድም) ተፈልገው Eንዲያዙ ጥብቅ ትEዛዝ
Aስተላለፉ። ልጅ Iያሱ ግን በደጃዝማች Aበራ ሳይሆን የራስ ኃይሉ ዘመድ በሆኑት
ፊተውራሪ ገሠሠ በለው የተባሉትን ነው የተያዙት። ፊተውራሪ ገሠሠ ልጅ Iያሱን

ጐጃም ውስጥ ከያዝዋቸው በኋላ ለራስ ደስታ ዳምጠው Aስረከቧቸውና Aቤቶ
በባቡር ወደ ድሬ ዳዋ ከዛም ወደ ግራዋ/ጋረሙለታ ተወሰዱ።
ልጅ Iያሱ ጋረሙለታ ውስጥ ለዓራት ዓመታት በEስር በቆዩበት ግዜ ከዘበኞቹ
ሌላ በጥብቅ ሁኔታቸውን Aንዲከታተሉ ትEዛዝ የተሰጣቸው ብላቲን ጌታ ሎረንሶ
ታEዛዝና Aባ ሓና ጅማ ናቸው። በ1928 ግን ጣልያን Iትዮጵያን ስለወረረች
ጣልያኖችም ልጅ Iያሱን ከEስር ለማወጣት Eቅድ Aላቸው የሚል ወሬ ስለተነዛ
ተፈሪ መኰንን (Aሁን ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ንጉሠ ነገሥት) ጉዳዩ በጣም
Aሳስቧቸው ስለነበር ልጅ Eያሱን ወደ ሌለ የግዞት ቦታ ለመውሰድ Eቅድ ነበራቸው
የሚል Eምነት Aለኝ። ነገር ግን በዝያን ግዜ በሓረር Aከባቢ ልጅ Iያሱ Eስር ቤት
ወስጥ ተገደሉ ገዳዮቻቸውም ሎሬንሶ ታEዛዝና Aባ ሃና ናቸው የሚል ወሬ ተነዛ።
ሎረንሶ ታEዛዝ ወሬውን በግዜው ስያስተባብሉ Eስር ቤት Eያሉ Eንዳዩዋቸውና
Eንዳዘኑላቸው ገልጸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ልጅ Iያሱ በልዩ ባቡር ወደ Aዲሰ
Aባባ መወሰዳቸውን ነበር የተወራው፣ ይህ ወሬ ቀጥለን ከምናየው የዓይን ምስክርነት
ጋር ስናገናዝበው Eውነትን ያዘለ ይመስላል። ልጅ Iያሱ በበኩላቸው Iጣልያ
Iትዮጵያን መውረርዋን ከሰሙ በኋላ Eንዲህ ብለው ተናገሩ ይባላል፦ “…ታማኝ
ብሆን ኖሮ Eንደማንኛውም ተራ ወታደር ጠመንጃ Aንግቤ በጦሩ ግምባር ለመሰለፍ
በወደድሁ ነበር። የሆኖ ሆኖ ጉዳዩ Aስጊ ነውን? ዳዊቴን ስደግምና ጸሎቴንም
በማቀርብበት ግዜ ሁሉ ስለ Iትዮጵያ ነጻነት ጉዳይ ሳልማፀን ቀርቼ Aላውቅም።”
Aጼ ኃይለሥላሴ ወደ ማይጨው ጦር ግምባር ዝግጅት በሚያደርጉበት ግዜ ልጅ
Iያሱ ገነተ ልUል ቤተ መንግሥት ውስጥ በEስርነት Eንደቆዩና Eዛው
Eንደተገደሉ የጠረጠሩና የመሰከሩ ሰዎች Aሉ። ከነሱም Aንዱ በማርቆስ ቤተ
ክርስትያን Aገልጋይ የነበሩ ቄስ ገብረመድኅን የሚባሉ ናቸው። Aቶ ጐበዜ
በመጽሓፋቸው Eንደጠቀሱት Eኚህ ቄስ ለAቶ ሎረንሶ ታEዛዝ ያጫወቷቸውን
ብላቲን ጌታም በበኩላቸው Eንደመዘገቡት በዚህ መልክ ቀርቧል፦
“በቅዱስ ማርቆስ ቤተ ክርስትያን ትይዩ የዱክ ቤት ይባል በነበረውና Aሁን /የሕግ
ከፍል ትምህርት ቤት/ በሆነው ሕንጻ ሰገነት ላይ Aንድ Eጆቹ በሰንሰለት የታበተ
ሰው ከቀትር በኋላ ዘወትር ሲመላለስ Eናየው ነበር። Eንዲሁም ለጥቂት ወራት
ወደዚሁ ቤት ሲገባ Eናይ ነበር። ነገር ግነ ጃንሆይ (ንጉሡ) ወደ ጦርነቱ
ከመዝመታቸው በፊት ሌሊቱን ጸሎተ ፍትሐት Eንድናደርግ ታዘዝን። ሆኖም
የሟቹ ስመ ክርስትና የሚነግረን ሰው Aልነበረም። ከዚህ በኋላም ያ ሰውዬ
ይመላለስበት የነበረው ሰገነት ላይ ማንም Aልታየም። Eኛም የሞቱት ልጅ Iያሱ
Eንደሆኑ ገመትን።” (Aቶ ጐበዜ ገጽ 151)
በዚሁ በተባለው ጸሎተ ፍትሓት ስነሥርዓት Eተጌ መነን Eንደ ሓዘንተኛ
ተቀምጠው ነበር፣ ጃንሆይ ደግሞ ከት ብለው Aለቀሱ ይባላል። Eንደሚታወቀው
ሁሉ ልጅ Eያሱ የEተጌ መነን Aጎት የወይዘሮ ስሂን ሚካኤል ወንድም ናቸው፣
መነንን ለጃንሆይ የዳሩላቸው ደግሞ Eሳቸው ናቸው። በጣም የሚገርም ነው! የሚስቴ
Aጎት ነው በድህና ግዜም Eንደ ወንድማማች Aብረን Aድገናል በሚል የክርስትያን
መንፈስ Eንኳ ምሕረት Aይደረግም Eንዴ? Aልተደረገም! ሌላ በጣም የሚገርመው
ግን ቄስ ገብረመድኀን Eንደመሰከሩት ‘የክርስትና ስም’ ብቻ Aይደለም የጠፋው፣

ሬሳውም በፍትሐቱ ግዜ Aልነበረም፣ የት Eንደተቀበረም የሚታወቅ ነገር የለም።
Eስካሁን ድረስ ባልተረጋገጠ ወሬ ስለ ልጅ Iያሱ ሬሳ የሚያውቁ ባላምበራስ (በኋላ
ራስ) Aበበ Aረጋይ ብቻ ናቸው የሚል ነው። ብያንስ ብያንስ ዶማ ተሸካሚውና
ጉድጓድ ቆፋሪው፣ Eንዲሁም የቀብሩን ንድፍ ያወጡት ወንጀለኞች ያውቃሉ። ማን
ያርዳ የቀበረ፣ ማን ያውራ የነበረ Eንዳይባል ደግሞ ሁሉ ነገር በከፍተኛ ሚስጢር
ነው የተካሄደው። ነገር ግን ልጅ Iያሱ ከሞቱ 72 ዓመት ብቻ ስለሆነ በዛን ግዜ
የነበሩ Aሁን በሕይወት ያሉና የምያውቁ ቢናገሩ ላለውና ለመጪው ትውልድ ቅርስ
Eንደመተው ነው የሚቆጠረው።
ትንሽ Aስቸጋሪ ሊሆን የሚችለው በዛን ግዜ ያውቃሉ ተብለው የሚጠረጠሩ ግለሰቦች
Eንደ ራስ ኣበበ Aረጋይ፡ Eንደ Aባ ሓና ጅማ የመሳሰሉት በ1953 ዓ.ም.
በመንግስቱ ንዋይ መፈንቅለ-መንግሥት Eዛው ልጅ Iያሱ በሞቱበት (በተገደሉበት)
ማለትም ገነተ ልUል ቤተ መንግሥት ውስጥ ተገድለዋል። ከሁሉም በላይ ውስጠሚስጢሩን ያውቃሉ የተባሉትን Aጼ ኃይለሥላሴም Eጣው ደርሰዋቸው ከየካቲት
1966 የIትዮጵያ Aብዮት ፍንዳታ በኋላ በወታዶሮቹ Eጅ ላይ ወድቀው
ተዋርደውና ተንገላተው ሞቱ። ስለዚህ ምናልባት ለወደፊት በጥናትና ምርምር ስለ
ልጅ Iያሱ Aሟሟች ካልታወቀ በስተቀረ ያውቃሉ የተባሉትን ሰዎች Aልፈዋል።
ታሪክ ግን ለዘልAለም ይኖራል! Eንድያውም Aንዳንድ ግዜ ‘ታሪክ ራሷን
ትደግማለች’ የሚለውን Aነጋገር በመጠኑም ቢሆን Eውነትነትን ያዘለ ነው።
በመጽሓፌ ውስጥ Eንደጠቀስኩት ስድስት ኪሎ ደም የጠማው ጋኔን የሰፈረበት
Aከባቢ ነው ማለት ይቻላል። ከፍ ብለን Eንዳየነው ልጅ Iያሱ Eዛው ነው
የተገደሉት፣ በመንግሥቱ ንዋይ ግዜም የብዙ Iትዮጵያውያን መኳንንት ደም በዚሁ
ቦታ ፈሰሰ፣ የፋሺስት ጣልያን የነግራዝያኒ ወታደሮች ደግሞ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ
Iትዮጵያውያን በግፍ የጨፈጨፉት በዚሁ በስድስት ኪሎና ዙርያውን ነው፣ በ1962
በIትዮጵያ Aቆጣጠር ወይም በ1969 መጨረሻ በAውሮጳ Aቆጣጠር ጀግናው
ጥላሁን ግዛው በመንግሥት ትEዛዝ ከተገደለ በኋላ ተማሪዎች የልቅሶና የቀብር
ሥነስርዓት Eንዲደረግለት ከወሰኑ በኋላ ሬሳው መጀምርያ ወደ ማርቆስ
ቤተክርትያን (የልጅ Iያሱ ፍትሐት የተደረገበት) ነበር የተወሰደው፣ ቀጥሎ ለቀብሩ
ዝግጅት ወደ Aዲሱ የAርት ህንጻ ፊት ለፊት ባለው ሜዳ ውስጥ Eንዲያርፍ
ተደረገ፣ ቀጥሎ የክብር ዘበኛ ጥይቶች መዝነብ ጀመሩ፣ ተማሪዎቹም
በሚበታተኑበት ግዜ ብዙ ቆሰሉ፡ የሞቱም ነበሩ፣ ከመዓቱ የተሰወሩና ጥይት
ሳይመታቸው ያመለጡም ነበሩ፣ ከነዚሁ Aንዱ Eኔ ነበርኩኝ። በቅርቡም ቢሆን
የለመደው ጋኔን በስድስት ኪሎ Aከባቢ ደም ሳይጠጣ Aልቀረም።
Aጋጣሚ Aብዮቱ Eንደፈነዳ፡ ሰለማዊ ሰልፎች ሲካሄዱና ወታዶሮቹ በጂፕ
መኪኖቻቸው ወድያና ወዲህ ሲሯሯጡ Eኔ ከሽሮ ሜዳ ተነስቶ ወደ ቄራ
የሚሄደውን 16 ቊጥር Aንበሳ Aወቶቡስ ይዠ በምጓዝበት ግዜ ልክ Aራት ኪሎ
ታላቁ ቤተ መንግሥት Aከባቢ Eንደደረስን ብዙ ሰዎች ተሰብስበው ‘ሌባ ሌባ’ ሲሉ
ሰማሁኝ፣ ከነዚህ ጨፋሪዎች ባሻገር በዓይኔ ስቃኝ ደግሞ ጃንሆይ በወታደሮች
ተይዘው ወደ ቮልክስዋገን ሲገቡ Aየሁኝ፣ በጣም በመገረምም ‘Eንደ ቀን ጣይ
የለም’ በማለት Aሰላሰልኩኝ። ለነገሩ፡ የጃንሆይን ሥርዓት ለማውደቅ ከታገሉት
ተማሪዎች Aንዱ ነበርኩኝ፣ የየካቲት Aብዮትም Aመጣጥ ደግፍያለሁ። ነገር ግን

ንጉሠ ነገሥቱ ተዋርደው ቮልክስዋገን ውስጥ ሲገቡ ባየሁ ግዜ ኣዘንኩላቸው! በደርግ
Eጅ ወድቀው መሞታቸውን (መገደላቸውን) ከሰማሁኝ በኃላ ደግሞ የበለጠ
Aዘንኩላቸው። Aሁን ይኸንን ጸሑፍ በማዘጋጅበት ግዜ ደግሞ ምናልባት የIያሱ
ደም ይሆን በEንዲህ ዓይነት ክፉ Aወዳደቅ የጣላቸው የሚል ሓሳብ ከፊቴ ተደቀነ!
ይኸንን የመሰለ Aመለካከትና ትርጓሜ ከብዙ ሰዎች ዘንድ ሊፈልቅ ይችላል፣ ወይም
በAንጻሩ ፍጹም የተለየ ሓሳብ ያላቸው Aንባብያን ሊኖሩ ይችላሉ፣ ስለሆነም
መድረኩ ክፍት ነውና ሓሳቦቹ ቢቀርቡ ደስታውን Aልችለውም።
Aኔ በበኩሌ የማቀርበው ሐሳብ ቢኖር ግን Aጼ ኃይለሥላሴ በበጎ Aድራጎታቸው
ተመስግነው፡በጥፋታቸው ተወቅሰው በታሪክ ማስታወሻዎች ስማቸው መቀመጥ
ይኖርበታል የሚል ነው። ቀደም ብየ Eንደጠቀስኩት በ1995 ዓ.ም. በጻፍኩት
መጽሓፍ
ውስጥ
የጃንሆይ
ጥንካሬና
ድክመት
ሚዛናዊ በሆነ
መንገድ
Aስቀምጬዋለሁ። ልጅ Iያሱም ልዩ መታሰብያ ተደርጎላቸው በIትዮጵያ የታሪክ
ሰነድ ውስጥ መስፈር Aለባቸው። ምንም Eንኳ በሥልጣን የቆዩበት ግዜ በጣም
Aጭር ቢሆንም Iትዮጵያን ለማሰልጠን የነበራቸው ራEይና ፍላጎት Eንዲሁም
ከፍተኛ ያገር ተቆርቋሪነታቸው ጠንካራ ጎናቸውን ስለምያንጸባርቁ ብያንስ ብያንስ
ያሁኑ ትውልድ ልያስታውሳቸውና ሓወልት ሊሰራላቸው ይገባል።
ምስጋና፡ ለAቶ ጐበዜ ጣፈጠ የ Aባ ጤና Iያሱ ደራሲ፣ ለAቶ ዘውዴ ረታ የ
ተፈሪ መኰንን፡ ረዥሙ የሥልጣን ጉዞ ደራሲ፣ Eንዲሁም ለAቶ ኪዳኔ Aለማየሁ
የAቶ ጐበዜ መጽሓፍ ለላኩልኝ Eጅግ የላቀ ምስጋናየን Aቀርብላቸዋለሁ።
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