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ጠቅሊይ ሚኒስትር ሃ/ማርያም ዯሳሇኝ እና አጤ ሱሲንዮስ - ሇንፅፅር 

ከአሃደ ዴምፁ (2/18/18) 

ሰሞኑን የጠቅሊይ ሚኒስትር ሃ/ማርያም ዯሳሇኝ ከስሌጣን የመውረዴ ጥያቄ ተከትል 

በተሇያዩ ሚዴያዎች ይህ ክስተት በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያ አንዯሆነ ተዯጋገግሞ 

ሲነገር ሰማሁኝ። የዚህም እውነትነት ሇማረጋገጥ የኢትዮጵያን ታሪክ ወዯኋሊ መሇስ ብዬ 

ሇመዲሰስ ተነሳሳሁኝ። እናም ብዙም ሳሌርቅ የአጤ ሱሲንዮስ ታሪካዊ ዕርምጃ አገኘሁኝ። 

የታሪኩም ዲራ እንዯሚከተሇው ነው። በ16ኛው ክፍሇ ዘመን አጤ ሌብነዴንግሌ ንጉሰነገስት 

በነበሩበት ወቅት እሳቸው በሚመሩት መንበሩን በሸዋ ባዯረገው ክርስትያናዊ መንግስትና 

በምስራቅ የኢትዮጵያ አካባቢ በነበረ የእስሊም ሱሌጣኔት መካከሌ (የግራኝ ጦርነት ተብል 

የሚታወቅ) ጦርነት ተካሂድ ነበር። በዚህ ጦርነት የእስሊም ሱሌጣኔቱ ከቱርክ ወታዯራዊ 

ዴጋፍ ሲያገኝ አጤ ሌብነዴንግሌም ከፖርቱጋሌ መንግስት ተመሳሳይ ዴጋፍ ተሌኮሊቸው 

ነበር። ከዚህ ጦርነት በኋሊ ግን ክርስትያናዊው መንግስት እንዯበፊቱ ሆኖ መቀጠሌ 

አሌቻሇም። ወታዯራዊ፣ ፖሇቲካዊና ኤኮኖሚያዊ አቅሙ እጅጉን ተዲከመ። ግዛቱን 

ሇመቆጣጠር ሁላም ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ነበረበት። ቀዋሚ የሆነ መንበረ መንግስት 

አሌነበረውም። 

ይህንን ሁኔታ ያሳሰባቸው ነገስታት መንግስታቸውን ሇማጠናከር የሚረዲ ምክረ-ሃሳብ ፍሇጋ 

ሇዕርዲታ ሇመጡት የፖርቱጋሌ ወታዯሮች ሃይማኖታዊ አገሌግልት ሇመስጠት በወቅቱ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩት የካቶሉክ ሚስዮናውያን ዘንዴ ሄደ። ሚስዮናውያኑም ሇነገስታቱ 

ምክራቸውን ሇገሱ - መንግስታቸው እንዱጠናከር ከሆነ ንጉሱና ህዝቡ የካቶሉክ ሃይማኖት 

ሉቀበለ እንዯሚገባ የሚሌ። ይህንን ምክረ-ሃሳብ የተቀበለ የመጀመሪያው ንጉስ እ.ፈ.አ 

ከ1603-1604 የነገሱት ዘዴንግሌ ነበሩ። ሆኖም አጤ ዘዴንግሌ ራሳቸው ወዯ አዱሱ 

ሃይማኖት ከመሇወጥ አሌፈው ህዝቡን እንዱሇወጥ ሇማዴረግ አሌዯፈሩም። ከሳቸው በኋሊ 

የነገሱት አጤ ሱሲንዮስ ግን ይህንን ሃሳብ ከዲር ሇማዴረስ ቆርጠው ተነሱ። የካቶሉክ 

ሃይማኖት የአገሪቱ ሃይማኖት እነዯሆነ በይፋ አወጁ። ህዝቡንም አዱሱን ሃይማኖት 

እንዱቀበሌ ሇማዴረግ ሀይሌ የተቀሊቀሇበት እንቅስቃሴ ጀመሩ። በዚህም የተነሳ በንጉሱና 

በህዝቡ መካከሌ መቃቃር፣ ከዛም አሌፎ የማያባራ ግጭት ተቀሰቀሰ። ህዝቡ በንጉሱ ሊይ 

ዓመፀ፣ ሇዓመፁም ምሊሽ ሰይፍ ቀረበሇት። ህዝብ ተጨፈጨፈ። ሆኖም ህዝቡ ከእምነቱ 

ፍንክች ሉሌሊቸው አሌቻሇም። 
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አጤ ሱሲንዮስ ሁኔታውን ቆም ብሇው ሇማሰሊሰሌ ተገዯደ። የካቶሉክ ሚስዮናውያኑ ምክረ-

ሃሳብ መንግስታቸውን ከማጠናከር ይሌቅ ወዯባሰ አዘቅት የከተተ የተሳሳተ ውሳኔ መሆኑን 

ተረደ። እናም ወሰኑ - ስሌጣናቸውን ሇመሌቀቅ። እናም አዯረጉት። ሌጃቸው ፋሲሇዯስ 

ስሌጣኑን ተረከቡት - መውሰዴ ከሚገባቸው ዕርምጃዎች ምክር ጋር። 

አጤ ፋሲሇዯስ ዙፋኑ ሊይ ከተቀመጡ በኋሊ የአባታቸውን ምክር መሰረት በማዴረግ 

የኢትዮጵያ ሃይማኖት ኦርቶድክስ መሆኑን በማወጅ በቤተመንግስታቸው ዙሪያ የነበሩትን 

የካቶሉክ ሚስዮናውያን አባረሩ። አውሮፓውያን ወዯ ኢትዮጵያ እንዲይገቡ ሇማዴረግ 

በአካባቢያቸው ከነበሩ እስሊማዊ መንግስታት ስምምነት አዯረጉ። በዚህም ዕርምጃ 

ኢትዮጵያ በርዋን ሇአውሮፓውያን ጥርቅም አዴርጋ ዘጋች። ከዚህ በኋሊ ፋሲሇዯስ መንበረ-

መንግስታቸውን ጎንዯር ሊይ በመትከሌ አገራቸውን የማረጋጋትና መንግስታቸውን 

የማጠናከር ስራ ተያያዙት። ሰሊም ሰፈነ፣ ተዲክሞ የነበረው ኤኮኖሚ አንሰራራ፣ ማእከሊዊ 

መንግስት ተጠናከረ። ጎንዯር ታዋቂ የፖሇቲካና የባህሌ ማዕከሌ ሆነች። አሁን ዴረስ 

የምንኮራባቸው ታሊሊቅ ህንፃዎች ተሰሩባት። በዚህ ሁኔታ ሇአንዴ ክፍሇዘመን ከ40 

ዓመታት ያህሌ ዘሇቀ - እስከ ዘመነ መሳፍንት ዴረስ። 

ይህንን የአጤ ፋሲሇዯስ የታሪክ ክስተት ከጠቅሊይ ሚኒስትር ሃ/ማርያም ጋር 

የሚመሳሰለበት ሁኔታዎች አለ። ሁሇቱም መሪዎች ስሌጣን እንዱሇቁ ያስገዯዲቸው ሁኔታ 

ተመሳሳይ ነው - የአገሪቱ አሇመረጋጋት - ምንም እንኳን የዚህ ምክንያት ቢሇያይም። 

ሁሇቱም መሪዎች ስሌጣናቸውን ሲሇቁ ሇችግሩ መፍትሄ ይሆናሌ ያለትን ሃሳብ 

ሰንዝረዋሌ። ሆኖም ግን የጠቅሊይ ሚኒስትር ሃ/ማርያም ስሌጣን መሌቀቅ በሚመሇከት 

ግሌፅ መሌስ የሚፈሌጉ ጥያቄዎች አለ - የአንባቢያን አስተያየት የሚጠብቁ ጥያቄዎች። 

ከታሪኩ እንዯምንገነዘበው አጤ ፋሲሇዯስ ስሌጣናቸውን የሇቀቁት በራሳቸው ተነሳሽነት 

በገዛ ፍቃዲቸው ነበር - አገሪቱ የገባችበትን ችግር በጥሌቀት በመገነዘብ፣ የችግሩን 

መሰረታዊ መነሻ ምክንያት በሚገባ በመረዲትና ችግሩም ሇመፍታት ምን መዯረግ 

እንዲሇበት በመተንተን። አሁንስ??? ጠቅሊይ ሚኒስትር ሃ/ማርያም ስሌጣናቸውን 

ሇመሌቀቅ የተዘጋጁት እውን በራሳቸው ተነሳሽነት ነው ወይስ የላሊ አካሌ ግፊት አሇበት? 

ጠቅሊይ ሚኒስትሩም ሆኑ ላልች ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች የችግሩን ስፋትና 

ጥሌቀት ምን ያህሌ ተገንዝበውታሌ? ስሌጣኑን የሚረከበው አዱሱ ጠቅሊይ ሚኒስትር 

በአጠቅሊይም መንግስት አገሪቱ ከገባችበት ቀውስ ሇማውጣት የሚያስችሌ የመፍትሄ 
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ስሌቶች ሇመቀየስና ሇማስፈፀም ምን ያህሌ ዝግጁነት፣ ቁርኝነትና ብቃት ይኖረዋሌ? 

ኢህአዳግ መራሹ መንግስት መፍትሄ ሇማምጣት የሚያስችሌ መዋቅራዊ ሇውጥ ሇማዴረግ 

ምን ያህሌ ዝግጁ ነው? የፖሇቲካ ምኅዲሩን ሇማስፋትና ተቃዋሚ ኃይልች የመፍትሄው 

አካሌ ሇማዴረግ ምን ያህሌ ተዘጋጅቷሌ? 

 

ኢትዮጵያን እግዚአብህር ይጠብቃት 

ቸር ይግጠመን 


