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እስከ መቼ ይሆን ይኸ ወገንተኛ የሆነው አቀራረባችን የሚቀጥለው? 

እውነት ነው ዘጽአት የተባሉት ጸሀፊ ከመቀሌ በ03-10-16 በአይጋ ፎረም ድረ-ገጽ ላይ ባወጡት አችር መጣጥፈፍ ላይ 

በተወሰነም ቢሆን ለመተረክ እንደሞከሩት የኢትዮጵያ ቀደምት ታሪክ በአጠቃላይና የነገስታት የህይወት ታሪክ በተለይ ደግሞ 

በገዥ መደቡ ዜና መዋዕል ጸሀፊዎች የተዘጋጀ ስለነበር በእጅጉ የተዛባና ለገዥው መደብ ያደላ መሆኑ አልቀረም፡፡ በዚህም 

ምክንያት የአንደኛው ከሚገባው በላይ ጎልቶ የሌላኘው ደግሞ ከሚገባው በላይ ኮስምኖ የሚጻፍበት አጋጣሚ ነበር፡፡  

የሚያሳዝነው ግን ከእኛ በትንሽ አመታት የቀደመውና የአሁኑ ትውልድም ይህንን ግብስብስ የታሪክ አሻራ ሳይንሳዊ በሆነ ዘዴ 

አጥንቶ ምርቱን ከገለባው በመለየት ትክክለኛውን ገጽታ በሚያሳይ መልኩ ከመጻፍና ለመጭውም ትውልድ የጠራ ታሪክና 

ሚዛኑን የጠበቀ አተያይ ሰንዶ ለማቆየት ጥረት ከማድረግ ይልቅ “ታሪክ ራሷን ደገመች” እንደሚባለው የአማራ ተወላጅ የሆነው 

የታሪክ ተመራማሪና ጸሀፊ የዮሓንስን መልካም ስራ አጉልቶ ከማሳየት ይልቅ ህጸጹን ነቅሶ በማውጣት ለማሳጣት ይሞክራል፣ 

የትግራይ ተወላጅ የሆነ ጸሀፊ ደግሞ በተቃራኒው የአጼ ምኒልክ ጥፋት እንጂ መልካም ስራቸው በፍጹም አይታየውም፡፡  

በዚህም ሳቢያ የባሰ ቂምና ጥላቻን በሚያሰፍን መልኩ አንደኛው ወገን በሌላኛው ወገን ላይ ሚዛኑን የሳተና ሀላፊነት የጎደለው 

ትችት ለመሰንዘር ሲጣደፍ ይታያል፡፡ በዚህ ረገድ ከአማራው ወገን አፈወርቅ ገ/ኢየሱስንና ፕሮፌሰር መዝፍን ወልደማሪያን 

(አንዳንድ ጋጠወጦች አይተ መዝፍን እያሉ ጭምር በመጥራት) ዋነኛ ጠላት አድርገው የሚጽፉ የትግራይ ተወላጅ ግለሰቦች 

የምኒልክን ሚና በእጅጉ ያኮሰሱና በተቃራኒው ደግሞ የአጼ ዮንስ 4ኛን አስተዋጽኦ ያጎሉ እየመሰላቸው ስሜታዊ የሆነ ሀሳብ 

ሲያቀርቡ ይታያል፡፡  

በዚህ ረገድ መምህር ገ/ኪዳን የተባሉ የትግራይ ሰው የትግራይ ህዝብና የትምክተኞች ሴራ፡ ከትላንት አስከዛሬ በሚል ርዕስ 

በሚታወቀው መጽሀፋቸውና በተለያዩ ቃለ መጠይቆቻቸው ላይ እና ብስራት አማረ ፍኖተ ገድል በሚለው መጽሀፉ ላይ የአጼ 

ዮንስን አስተዋጽኦ ከሚገባው በላይ በማጋነን ያቀረቡ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የአጼ ምኒልክን ህጸጽ ከሚገባው በላይ በማጉላት 

ለዚህች አገር ያበረከቱትን አዎንታዊ አስተዋጽኦ ሁሉ በመካድ ጭምር ለመጻፍ የሞከሩ በመሆኑ በግንባር ቀደምነት የሚጠቀሱ 

ቢሆንም ዘጸአትና የማነ ናግሽ የተባሉት ወጣት ጸሀፍትም የእነሱን ፈለግ ተከትለው በማስረጃ ያልተደገፈ የጥላቻ ስሜታቸውን 

ሲያንጸባርቁ ይስተዋላል፡፡ እርግጥ ነው እንደዚህ ጽሁፍ አዘጋጅ እምነት በዋነኛነት ከአጼ ቴውድሮስ በስተቀር አጼ ዮሀንስንና አጼ 

ምኒልክን ጨምሮ አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ነገስታት የሀገር ውስጥ ተቀናቃኛቸውን በመውጋት አሸንፈው የበላይነታቸውን 

ለማረጋገጥ ሲፈልጉ ከውጭ ሀይሎች መሳሪያ በግዥም ይሁን በስጦታ መልክ ለማግኘት ጥረት ከማድረግ ጀምሮ የተለያዩ 

ትብብሮችን ይጠይቁ እንደነበርና በምትኩም ፈረንጆቹ አድርጉ ያሏቸውን ለመፈጸም ወደ ኋላ ያሉበት ሁኔታ እንዳልነበረ የታሪክ 

ድርሳናት ያመለክታሉ፡፡  

በዚህ ረገድ አጼ ዮንስ 4ኛ አጼ ቴዎድሮስን በማስገደል ረገድ ለእንግሊዞች ያደረጉትን ትብብር በአጭሩ እንመልከት፣ አጼ ዮሓንስ 

በጀነራል ናፒየር ይመራ ለነበረው የእንግሊዝ ጦር መንገድ ከመፍቀድ ጀምሮ ሁለገብ ድጋፍ ማድረጋቸውንና በምላሹም 

ከእንግሊዝ ጦር ጠቀም ያለ ስጦታ ማግኘታቸውን ሳሂድ አዴጁሞቢ የተባለ የውጭ አገር ፀሀፊ የኢትዮጵያ ታሪክ በሚል ርዕስ 

እ.አ.አ በ2007 ዓ.ም ባሳተመው መጽሀፉ ገጽ 26 ላይ እንደሚከተለው ገልጾት እናገኛለን፡ 
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የእንግሊዝ ጦር አጼ ቴውድሮስን ወግቶ በእስር ላይ የነበሩትን ዜጎቹንና አብረው የታሰሩትን ሌሎች አውሮፓዊያንን 

ለማስለቀቅ ወደ ኢትዮጵያ በገባበት ወቅት ከትግራዩ ካሳ ምርጫ (ኋላ ላይ ዮሓንስ 4ኛ ከተባለው) በቁሳቁስ አቅርቦትና 

በመጓጓዥያ መስክ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ አግኝቶ ነበር፡፡ በምትኩም እንግሊዝ ጦርነቱን ድል እንዳደረገች ነገር ግን ሰራዊቷ 

መቅደላን በእሳት ሙሉ ለሙሉ ከማጋየቱ በፊት 200 በቅሎዎችንና 15 ዝሆኖችን ከወርቅ ዘውድ ጋር፣ በርካታ 

ሰይፎችን፣ ውድ የሆኑ የቤተክርስቲያን ንዋየ ቅዱሳትን እና ከ400 በላይ የሚሆኑ የብራና መጽሀፍትን ሰጠችው፡፡ 

በሌላ በኩል ከሀይማኖት ጋር በተያያዘ አጼ ዮሀንስ የሚተቹበት ምክንያት በወቅቱ በእስልምና ሀይማኖት ተከታዮች ላይ ብቻ 

ሳይሆን በቅባት ጸጋ የሚያምኑ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችን ጨምሮ በሌሎችም ላይ የፈጸሙት አስተዳደራዊ ጫና ስለነበረ 

እንደሆነ በርካታ የታሪክ ተመራማሪዎች በማስረጃ አስደግፈው ሲጽፉ አይተናል፣ አንብበናልም፡፡ በዚህ ረገድ አንድ ጉልህ ስፍራ 

ያለውን ታሪካዊ ፍጻሜ በምሳሌነት አንስተን ብንመለከት የወሎ ክፍለ ሀገሯን ቦሩ ሜዳን እናስታውሳለን፡፡ የቀድሞው ወሎ 

ጠቅላይ ግዛት መዲና ከነበረችው ደሴ ከተማ አጠገብ በምትገኘውና አሁንም ድረስ ቦሩ ሜዳ እየተባለች በምትጠራው አካባቢ 

በተለይም ደብረ ብርሀን ስላሴ ቤተክርስቲያን የተገነባችበት ቦታ ላይ ክርስቲያኑን ህብረተሰብ ሰብስበው የካራና የጸጋ እምነት 

ተከታዮችን በማከራከር (ካራ በዋነኛነት የትግራዮች ሲሆን ጸጋ ደግሞ የጎጃምና የጎንደር ክርስቲያኖች አቋም እንደነበር 

ይታወቃል) እና በክርክሩም የካራ ተከታይ ክርስቲያኖች አሸንፈዋል ብለው ከመበየናቸውም በላይ እግረመንገዳቸውን ሁሉንም 

የወሎ ግዛት ነዋሪ ሙስሊሞች የካራ ኦርቶዶክስ ክርስትና እምነትን በሀይል ተገደውም ቢሆን እንዲቀበሉ ከፍተኛ ሙከራ 

ማድረጋቸውና ፈቃደኛ ያልሆኑትን ደግሞ በጦር መሳሪያ በመታገዝ ማስጨፍጨፋቸው በታሪክ ሲዘከር የሚኖር እውነት ነው፡፡ 

በዚህ ረገድ አጥናፍ ሰገድ ይልማ የተባሉ ጽሀፊ አቤቶ ኢያሱ አነሳስና አወዳደቅ በሚል ርዕስ በቅርቡ አሳትመው ገበያ ላይ ባዋሉት 

መጽሀፋቸው ገጽ 297 ላይ፡-  

ዐጤ ዮሐንስ ንጉስ ምኒልክ በታዛቢነት በተገኙበት ሁለት ልደትና ሶስት ልደት በሚሉ የካራና የፀጋ እምነት ተከታዮች 

መካከል፣ ግንቦት 21 ቀን 1870 ዓ.ም ቦሩ ሜዳ በተባለው ስፍራ የክርክር ጉባኤ አዘርግተው ካሟገቱ በኋላ ካሮች  

ረትተዋል ተባለና … የጸጋ ልጅ  ቅባት ተከታይ የሚባለው ሁሉ ተደምስሶ፣ ሁሉም ክርስቲያን በተዋህዶ እንዲያምን፣… 

ከዚህ ጎን፣ በኢትዮጵያ እስላም ሁሉ በጭቃ ሹምና በመልከኛ ወደየ አቅራቢያው ቤተ ክርስቲያን እየተነዳ በግድ 

እንዲቀርብ ተደረገ…፡፡  

በማለት በወቅቱ በአጼ ዮሀንስ ትዕዛዝ የተፈጸመውን እጅግ አስከፊ ሁኔታ አብራርተው ጽፈዋል፡፡ ይህንን እውነታ 

አስመልክቶሌላኛው ተመራማሪ እምሻው ወርቄ የተባለና በጉዳዩ ላይ ጠለቅ ያለ ጥናት ያካሄደ ጸሀፊ ደግሞ የሚከተለውን ሀሳብ 

በግልጽ አስፍሮ እናገኛለን፡  

አጼ ዮሀንስ በቦሩ ሜዳ ላይ የሀይማኖቱን ጉባኤ ስብሰባ ጠርተው የጉባኤውን ስብሰባ ራሳቸው በመምራት ጭምር ንጉስ 

ምኒልክ ከሸዋ፣ ራስ አዳል ተሰማ ከጎጃም፣ እጨጌ ቴዎፍሎስና ሌሎች መኳንንትና መሳፍንት በተገኙበት የሁለት ልደትና 

የሶስት ልደት ተወካዮች በዋናነት ከሸዋ፣ ከጎጃምና ከትግራይ ተጋብዘው እንዲከራከሩ ከተደረገ በኋላ ተዋህዶ ማሸነፉን 

አጼ ዮሀንስ አሳወቁ፡፡ በዚህም መሰረት የተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህጋዊ የመንግስት ሀይማኖት እንድትሆን ከመወሰኑም 

በላይ የሙስሊም፣ የአይሁድ፣ የቅማንትና ሀይማኖት የለሾችም ጭምር ይህን ውሳኔ ተቀብለው የተዋህዶ እምነት 

ተከታይ እንዲሆኑ ትዕዛዝ ሰጡ፡፡   
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በማለት ማስረጃዎችን በማጣቀስ ጭምር የወሎ ዩኒቨርሲቲ ባሳተመው የምርምር ጽሑፎች ስብሰብ ላይ ገልጸወል፡፡ የአፄ ዮሐንስ 

ሞስሊሞችንም ሆነ የሌላ እምነት ተከታይ የህብረተሰብ ክፍሎችን በሃይል ወደ ክርስትና ሀይማኖት መለወጥ የሚለው ፖሊሲ 

ብዙዎቹን የአካባቢው ህዝቦች ቦታቸውን ጥለው እንዲሰደዱ ሁሉ አስገድዷቸው የነበረ መሆኑ ጭምር የአደባባይ ሚስጥር ነው፡፡ 

ይህንን ሁኔታ መሰረት በማድረግም ራያዎችን ጨምሮ የወሎ ሞስሊሞች የንጉሱን የትም ፍጭው ዱቄቱን አምጭው ፓሊሲ 

ከሚቃወሙ የህብረተሰብ ክፍሎች ጎን በመሰለፍ ጭምር ከአጼ ዮሀንስ በቀራኒው እንዲቆሙ ተገደዋል፡፡ ይህም ሆኖ አንዳንዶቹ 

በሃይል ሀይማኖታቸውን እንዲቀይሩና በክርስትና እምነት ተጠምቀው ሌላ የክርስትና ሥም እንዲሠጣቸው ተደርገዋል፡፡ ይህ 

ሀይማኖትን በማስገደድ የማስለወጥ ሁኔታ በተገዳጁ ግለሰብም ሆነ የማህበረሰብ ክፍል ላይ የሚፈጥረው አሉታዊ ተፅእኖ እንዲህ 

አሁን ላይ ሆነን እንደምናሥበው በቀላሉ የሚታይ ጉዳይ አይደለም፡፡  

ምክንያቱም በዛን ዘመን የነበሩት የህብረተሰብ ክፍሎች ለሀይማኖታቸውና ለተያያዥ ባህላቸው ይሰጡት የነበረው ክብርና 

ውስጣዊ እምነት ምን ያህል የጠነከረ እንደነበረ አሁን ላይ በሰከነ መልኩ በምናባችን ብንስለውና ምክንያታዊ ሆነን ብንመዝነው 

የድርጊታቸውን አስከፊነት ይበልጥ አጉልቶ ሊያሳየን ይችላልና ነው፡፡ የሰው ልጅ በባህሪው አንድን ነገር በግድ አድርግ ሲባል 

እንኳንስ ተገቢ ያልሆነ ነገርና የፈለገውን ያህል ጠቃሚና መልካም ሀሳብ ይሁን ምንአልባት ሌላ አማራጭ ከማጣት የተነሳ ተገዶ 

በመቀበል ሊፈጽመው ካልሆነ በስተቀር በምንም መልኩ ህሊናው ፈቅዶና አምኖበት ሊያደርግ አይችልም፡፡  

በመሆኑም እየቆየ ሲሄድ የሚኖረው ውጤት የተገላቢጦሽ መሆኑ አይቀርም፣ በአጼ ዮሀንስ የአገዛዝ ዘመን የተፈጸመውን በደልና 

ግፍ ተከትሎ በወሎ ሙስሊሞች ዘንድ የተፈጠረው የተቃውሞ እንቅስቃሴም ሆነ የአመጽ ድርጊት ከዚኸው እውነታ የመነጨ 

መሆኑ ልብ ሊባል ይገባል፡፡ በእርግጥ ዘጽአት የተባለው ጸሀፊ እንደገለጸው አጼ ዮሀንስ በወሎ ሞስሊሞች ላይ የፈጸሙትን ያህል 

ግፍ መቀሌ ከተማ ውስጥ ይኖሩ በነበሩት ሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ላይ ፈጽመውባቸው ላይሆን ይችላል፡፡ ለዚህም የራሱ 

የሆነ ምክንያት እንደሚኖረው አያጠራጥርም፡፡ 

ራያን ጨምሮ በወሎ ሙስሊሞች ላይ የፈጸሙት ግፍና በደል ግን በምንም መልኩ ሊስተባበል የማይችል ጥሬ ሀቅ ስለሆነ 

እውነታውን አምኖ በመቀበል በሀገራችንም ሆነ በየክልሎቻችን ዳግም የዚህ አይነት ተገቢ ያልሆነ ድርጊት እንዳይፈጸም ትምህርት 

መውሰድ እንጂ የአንዱን መልካም ስራ እያኮሰሱ የሌላውን ከሚገባው በላይ ማጉላት የትም የሚያደርስ አይመስለኝም፡፡ በተለይም 

በአጼ ዮሀንስና በአጼ ምኒልክ መካከል ሀገርን በማቅናትና በመገንባት ረገድ ያን ያህል ልዩነት በሌለበት ሁኔታ የአንዳቸውን ህጸጽ 

አግዝፎ የሌላኛውን ብጹዕነት ለመስበክ መሞከር ራስን ትዝብት ውስጥ ማስገባት ወይም ማታለል ካልሆነ በስተቀር በታሪካዊ 

ፋይዳው ላይ አንድም የሚያመጣው ለውጥ የሚኖር አይመስለኝም፡፡ 

ምክንያቱም አጼ ዮሀንስ ከውጭ ሀይሎች ጋር በመደራደር በአጼ ቴዎድሮስና በንጉስ ምኒልክ ላይ ሲዶልቱ የቆዩትን ያህል ንጉስ 

ምኒልክም አጼ ዮሀንስን ከመንበረ ስልጣናቸው አስወግደው ከልጅነታቸው ጀምሮ ንጉሰ ነገስት የመሆን ሀሳባማቸውን ለማሳካት 

ከጣሊንም ሆነ ከፈረንሳዮች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ለማግኘት ጥረት አድርገዋል፡፡  

አጼ ዮሀንስ የአገራቸውን ዳር ድንበር ለማስከበር ከድርቡሾች ጋር መተማ ላይ ሲያዋጉና በጀግንነት ሲዋጉ ህይታቸው አልፏል፣ 

አጼ ምኒልክም አድዋ ላይ የጣሊያንን ወራሪ ሀይል ድባቅ በመምታት ታሪካዊ ድል አስመዝግበው ሀገራችን በቅኝ ገዥዎች ቁጥጥር 

ስር እንዳትውል በማድረጋቸው ሳቢያ በወቅቱ በቅኝ ገዥዎች ጥላ ስር ለነበሩት ለመላው አፍሪካዊያን ብቻ ሳይሆን በአለም ላይ 

ለሚገኙ ጥቁሮች አርአያ የሆነ ጀብዱ ፈጽመዋል፡፡ 



4 
 

ከዛም አልፎ አሁንም ድረስ የምንጠቀምባቸውን ዘመናዊ ቴክኖሎጅዎች ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ሀገራችን የስልጣኔ ተቋዳሽ 

እንድትሆን ግንባር ቀደም ሚና ተጫውተዋል፡፡ በአአጠቃላይም አጼ ዮሀንስ ጊዜ ቀድሟቸው ያልፈጸሙትን ምኒልክ እሳቸውን 

በመተካት በተግባር ፈጽመው አሳይተዋል፡፡ ምናልባትም ከሀይማኖት ጋር በተያያዘ አጼ ምኒልክ ከአጼ ዮህንስ የተሻለ አዎንታዊ 

ታሪክ አላቸው፣ ምክንያቱም አጼምኒልክ እንደ አጼ ዮሀንስ የሀይማኖት አጥባቂ ስላልነበሩ (ምናልባትም አጼ ቴዎድሮስ ጋር 

ማደጋቸው ጠቅሟቸው ሳይሆን አይቀርም) በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ላይም ሆነ በሌሎች ሀይማኖት ተከታዮች ላይ እዚህ ቦታ 

አስገድደው እምነታቸውን በሀይል እንዲለውጡ አደረጉ ሲባል ብዙም አይሰማም፡፡ 

በተረፈ ሁለቱም የፊውዳሉ ስርአት ውጤቶችና ግንባር ቀደም መሪዎች ስለሆኑ ዴሞክራት እንዲሆኑ አይጠበቅም፣ ከሀይማኖት 

ጋር የነበራቸው ቅርበትም በወቅቱ ከነበረው አስተሳሰብ የሚመነጭ ስለነበር ለምን እንደዛ አደረጉ ብሎ መውቀስም ሆነ መክሰስ 

ተገቢ ላይሆን ይችላል፡፡ ይህም ሆኖ በዛን ጊዜ የፈጸሙትን ስህተት ብቻ በአጉሊ መነጽር እየተመለከቱ አንዱን አወድሶ ሌላኛውን 

ደግሞ በተቃራነው አኮስሶ በማቅረብ አጉል ተቆርቋሪነትን ለማሳየት መሞከር ከስህተት ለመማር አለመፈለግና አሁን ላለውም 

ሆነ ለመጭው ትውልድ ቂምና ቁርሾ ከመተው በስተቀር የሚፈይደው ነገር አይኖርምና የዚህ አይነቱን የተዛባ አቀራረብ ብንተው 

ይሻላል የሚል እምነት አለኝ፡፡ መልካም ንባብ 

ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ  

ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ  
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