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የቀዝቃዛው ጦርነት ከማክተሙ፣ የበርሊን ግንብ ከመደርመሱ፣ ዓለም ከአንድ የኃይል 

ዙፋን ሥር ከመውደቋ፣ ሩሲያ ከመፈራረሷ፤ ዓለም ‹‹ለሁለት ጣኦት አልገዛም›› ብላ፤ 

‹‹ሊበራልሊዝም›› ለተሰኘው አማልክት ከመስገዷ በፊት፤ ታሪክ መቼም የማያቋርጥ ሂደት 

ሆኖ ይታይ ነበር፡፡ ሆኖም፤ የቀዝቃዛው ጦርነት ሲያከትም፣ የብርሊን ግንብ ሲፈርስ፣ 

ዓለም ብቸኛ ልዕለ ኃያል ሐገር ሆና ከወጣችው አሜሪካ ዙፋን እግር ሥር ስትነጠፍ፣ 

‹‹ሶሻሊዝም እና ሊበራሊዝም ለተባሉ ሁለት ጣዖታት አልገዛም›› ብላ ስትፈጠም፤ ፍራንሲስ 

ፉኩያማ የሚሉት ፀሐፊ፤ ‹‹አሁን በዓለም የምናየው፤ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ 

የተፈጠረ የታሪክ ጉዞ የመጨረሻ ምዕራፍን ሳይሆን፤ የራሱ የታሪክን መጨረሻ ነው›› ብሎ 

አወጀ፡፡  

ፍራንሲስ ፉኩያማ፤ ‹‹አሁን የምንገኘው፤ የምዕራቡ ዓለም የሊበራል ዲሞክራሲ አገዛዝ፤ 

የሰው ልጆች ሁሉ በዕድገት ሂደታቸው የሚደርሱበት፤ አማራጭ የለሽ እና አይቀሬ ርዕዮተ 

ዓለም ወይም የአገዛዝ ስርዓት መሆኑን ከሚያስረዳ የታሪክ የመጨረሻ መዳረሻ ምዕራፍ 

ነው›› ሲል በታሪክ ላይ ያሳለፈው የሞት ፍርድ የተሳሳተ መሆኑን እያየን ነው፡፡  

የሆነ ሆኖ፤ ፉኩያማ ‹‹ታሪክ ሞተ›› ባለበት ጊዜ፤ በአፄ ቴዎድሮስ ዘመን ተፀንሳ፤ በአፄ 

ዮሐንስ ጎልምሳ፤ በአፄ ምኒልክ ዘመን የመጨረሻ መልኳን ይዛ የተወለደችው እና በአፄ 

ኃይለ ስላሴ ዘመን ጠንካራ ማዕከላዊ አስተዳደር መስርታ፣ በኋላም ኤርትራን አካታ  

የቆመችው ኢትዮጵያ፣ ለረጅም ዘመናት በብዙ ቅራኔዎች ተቀስፋ የቆየችው ኢትዮጵያ፤ 

በመጨረሻም ከአረመኔው ደርግ እጅ የወደቀችው ኢትዮጵያ፤ የበርሊን ግንብ በፈረሰ 

ሰሞን፤ በሞት አልጋ ላይ ነበረች፡፡  



እንደ ፉኩያማ ድምዳሜ፤ ያ ጊዜ፤ ‹‹የታሪክ መጨረሻ›› መሆኑን  መቀበል የማይችሉ 

ሰዎች፤ በተቃራኒው ‹‹ይህ የዘመናዊት ኢትዮጵያ የመጨረሻ ዘመን ነው›› ብሎ ለመፍረድ 

የሚቸገሩ አልነበሩም፡፡ እንዲያውም፤ ታሪክ ‹‹ይህ የኢትዮጵያ መጨረሻ ይሆናል›› በሚል 

ፍርድ መስጠቱን ተረድተው ይግባኝ አሉ፡፡ በብሔር እና በሌሎች ቅራኔዎች ተቀስፋ 

በነበረችው ኢትዮጵያ ላይ ታሪክ ያ ሳለፈውን ፍርድ እንዲሻር ለማድረግ፤ ‹‹የብሔር፣ 

ብሔረሰቦች እና ህዝቦች መብት የተከበረባት፤ ዲሞክራሲያዊት እና ፌዳራላዊት 

ኢትዮጵያን እንመሠርታለን›› በሚል ይግባኝ አቅርበው፤ ያ የታሪክ ውሳኔው እንዲሻር 

አደረጉ፡፡   

በዚህ አላቆሙም፡፡ ፉኩያማ ‹‹ታሪክ ሞተ›› ሲል፤ ታሪክ በበኩሉ፤ ‹‹ፉኩያማ ሞተ›› 

ማለቱን በሚያረጋግጥ፤ ታሪክ የመጨረሻ ምዕራፍ አለመድረሱን በሚመሰክር፤ ዓለምን 

በፍቅር ከጣለው የሊበራሊዝም የልማት አቅጣጫ የተለየ እና ለሐገራችን ተጨባጭ ሁኔታ 

ተስማሚ የሆነ ፖሊሲ ቀርፀው፤ ፈጣን፣ ቀጣይነት ያለው እና ሁሉም በየደረጃው ተጠቃሚ  

የሚሆንበትን የልማት ጎዳና ተከትለው፤ ሐገሪቱ ከዓለም ፈጣን ኢኮኖሚዎች ተርታ 

እንድትሰለፍ ያደረገ የምጣኔ ዕድገት እውን አደረጉ፡፡  

በአሁኑ ሰዓት፤ ይህ የኢኮኖሚ ዕድገት በደፋው ዘውድ ላይ በጉልህ ደምቆ የሚታይ ዕንቁ 

የሆነ፤ የሐገሪቱን ህዝቦች በአንድ ሳንባ እንዲተነፍሱ፣ በአንድ ልብ ትርታ እንዲመቱ 

ያደረገ፤ ‹‹ከደም የወፈረ ሐረግ›› በመሆን መላ የሐገሪቱን ህዝቦች በአንድ ያስተሳሰረ፤ 

የልማት ተነሳሽነታቸውን በከፍተኛ ደረጃ የጨመረ፤ የጀመሩት የህዳሴ ጉዞ አቅጣጫ 

አመላካች ኮከብ የሆነ፤ የህዳሴ ጉዞአቸው አናጢዎች ራሳቸው፤ ኢንጅነሮቹም ግንበኞቹም 

እነሱው መሆናቸውን ያበሰረ፤ የህዳሴ ጉዟቸው ባለቤቶች መሆናቸውን የመሰከረ፤ 

የህዳሴአቸው የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታ የሆነ እና ‹‹የባንዲራ ፕሮጀክታችን›› 

የሚሉትን፤ ‹‹ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ›› ሲሉ የሰየሙትን የኤሌትሪክ ኃይል 

ማመንጫ ግድብ በመስራት ላይ ይገኛሉ፡፡ የኢትዮጵያም ሆነ አፍሪካ የተሸናፊነት ታሪክ 

የመጨረሻ ምዕራፍ የሆነ ግድብ እየገነቡ ‹‹እንደ ጀመርነው እንጨርሰዋለን›› እያሉ 

መረባረብ ይዘዋል፡፡  

ኢትዮጵያ ከየት ተነስታ፤ አሁን ከምን እንደ ደረሰች ሳስብ፤ ቀልብ ሳቢው፤ ‹‹የታሪክ 

መጨረሻ እና የመጨረሻው ሰው›› (The end of history and the last man) የሚለው 



የፍራንሲስ ፉኩያማ መፅሐፍ ርዕስ፤ የኢትዮጵያ የታሪክ ፀሐፊዎች፤ ‹‹ዘመነ መሳፍንት›› 

በሚል በሚጠቅሱት የታሪክ ዘመን መጨረሻ ለመጡት እና ‹‹ዘመነ መሳፍንት›› የመጨረሻ 

ንጉስ ለሆኑት ለአፄ ቴዎድሮስ ዘመን እና ህይወት ተገቢ ርዕስ መሆኑ ይታየኛል፡፡ 

እስራኤላውያን አንድ ንጉሥ አጥተው፤ በተለያዩ መሣፍንት ይገዙ የነበረበትን ሁኔታ 

መሰረት አድርገው፤ የኢትዮጵያ የታሪክ ፀሐፊዎች፤ ‹‹ዘመነ-መሣፍንት›› ሲሉ የሚጠቅሱት 

የታሪክ ምዕራፍ ከ1769 እስከ1855 ዓ.ም (እኤአ) የዘለቀ ነበር፡፡ 

በትውልድ ጃፓናዊ፣ በዜግነት አሜሪካዊ የሆነው ፍራንሲስ ፉኩያማ፤ ‹‹በታሪክ ላይ ሞት 

ከመፍረዱ አስቀድሞ›› ከ121 ዓመታት በፊት፤ አንዳንድ ፀሐፊዎች፤ የዘመነ-መሳፍንት 

ታሪከ - ዘመን የመጨረሻው መሪ አድርገው የሚመለከቷቸው፤ ሌሎች ደግሞ የአዲስ ዘመን 

ከፋች እና የዘመናዊት ኢትዮጵያ መስራች አባት አድርገው የሚያይዋቸው፤ አፄ ቴዎድሮስ  

መቅደላ አምባ አፋፉ ላይ ቆመው፤ ከእንግሊዝ የኢንዱስት አብዮት ማህፀን የተወለደውን 

የአውሮፓ ስልጣኔ ለመቅሰም ይመኙ የነበሩት አፄ ቴዎድሮስ፤ ምኞታቸውን እውን 

ለማድረግ በነበራቸው ጉጉት፤ ዕረፍት አጥተው ሲማስኑ፣ ኢትዮጵያ የምዕራቡን ስልጣኔ 

በፍጥነት ካልያዘች፤ ነፃነቷን ጠብቃ እንደ ሐገር መቆየት እንደማትችል ተረድተው ወይም 

ተገልጦላቸው፤ ጥበብን ፍለጋ አውሮፓውያንን ሲማፀኑ እናያለን፡፡  

ፉኩያማ ‹‹በታሪክ ላይ ሞት ሲበይን›› አውሮፓውያን ካልሰለጠኑ ከፊል አውሬ ህዝቦች ጎራ 

ይመደቡ በነበረበት ጊዜ፤ በእስያ አህጉር ህንድ እና ቻይና፤ በአፍሪካ ደግሞ ኢትዮጵያ 

እና ግብፅ የላቀ የስልጣኔ ደረጃ ላይ ደርሰው እንደነበር ታሪክ መጥቀሱን ረስቶታል፡፡ 

የተቀረው ዓለም መራመድ ተስኖት ቆሞ ሲቀር፤ በታሪክ ጫማ እንደ በረዶ ተንኮታኩቶ 

ሲቀበር፤ እንደ ውዳቂ ግንድ እየተረጋገጠ ሲሰባበር፤ ከኢንዱስትሪ አብዮት በኋላ 

በአውሮፓ የተነሳው ጥበብን የታጠቀ ኃይል ህንድን ቅኝ ግዛቱ አደረጋት፡፡ ቻይና በቀጥታ 

በቅኝ ግዛት ሥር ባትወድቅም፤ በእጅ አዙር የኃያላን መጫወቻ ሆነች፡፡ ከኢንዱስትሪ 

አብዮት በኋላ ስልጣኔ ማለት የአውሮፓ እና የአሜሪካ ሥልጣኔ ሆነ፡፡ እንደ ኢትዮጵያ 

ሁሉ፤ ቻይናም በየአካባቢው የተነሱ የጦር አበጋዞች ተቀራምተዋት ደክማ፤ የኃያላኑ 

መጫወቻ ሆናለች፡፡ ግብፅም በኃያላኑ እጅ ወድቃለች፡፡ ኢትዮጵያም ዙሪያዋን በቅኝ 

ገዢዎች ተከባ ቀኗን የምትጠብቅ መስላለች፡፡  



በዚህ ጊዜ፤ እንደ አፄ ቴዎድሮስ ሁሉ፤ በወቅቱ የሚታየው ነገር አላምር ብሏት በጭንቀት 

ላይ የነበረችው ጃፓን፤ አዝማሚያውን ካየች በኋላ ህልውናዋን ለማረጋገጥ የምትችልው 

የምዕራቡን ዓለም ቴክኖሎጂ በመቅዳት እንደሆነ ተረድታ ነበር፡፡ የኢትዮጵያ መሳፍንት 

በአንድ ንጉስ ለመተዳደር እምቢ ብለው ጦርነት ያደርጉ ነበሩበት በዚያ ጊዜ፤ የጃፓን 

መኳንንት  እና ህዝቡ በአንድ ንጉስ ሥር ጠንካራ አንድነት መስርቶ በፍጥነት የአውሮፓን 

ስልጣኔ መቅሰም እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ስለተረዱ፤ ሁሉንም ነገር ለዚህ ዓላማ ተገዢ 

አድርገው፤ መኳንንቱ ሁሉ አውሮፓን ዞሮ ለማየት ተንቀሳቀሱ፡፡  

ፖለቲካዊ እና ባህላዊ አወቃቀራቸውን እንዳለ ጠብቀው፤ የኢኮኖሚ ስርዓታቸውን 

በካፒታሊዝም ለመቃኘት ቆረጡ፡፡ የጃፓን ገዢ መደብ በ1868 ዓ.ም ይህን አቋም ወስዶ፤ 

‹‹ሁሉም ነገር ወደ ልማት›› ብሎ መረባረብ በጀመረ ጊዜ፤ ምናልባት ከጃፓን ቀድመው 

የአውሮፓን ስልጣኔ መቅሰሙ አስፈላጊ መሆኑን የተረዱት አፄ ቴዎድሮስ፤ መቅደላ ላይ 

አፋፍ ከእንግሊዝ ወራሪ ጦር ጋር ባልሞት ባይ ተጋዳይነት ፍልሚያ ገጥመው፤ እርሳቸው 

አጥብቀው ይመኙት የነበረውን ጥበብ ከታጠቀ ኃያል ጦር ጋር ተናንቀው፤ ሞታቸውን 

ከመንጋጋው መንጭቀው፤ እዚያች አምባ ላይ ወደቁ፡፡ አፄ ቴዎድሮስ በሞቱ ዓመት 1868 

ዓ.ም (እኤአ)፤ ጃፓን አውሮፓውያን ሳያስቡት ሹልክ ብላ በማምለጥ የኢንዱስትሪ አብዮት 

ማካሄድ ቻለች፡፡ አውሮፓውያን ሳይገምቱት፤ የኢንዱስትሪ አብዮት ማካሄድ የቻለች 

ብቸኛዋ የቢጫ ህዝቦች ሀገር ለመሆን በቃች፡፡   

አፄ ቴዎድሮስ፤ ሐገሪቱ ዙሪያዋን በጠላት የተከበበች ሆኖባቸው፤ እንደ ጃፓን የራሳቸው 

ሰዎች የምዕራቡን ስልጣኔ እንዲቀስሙ ወደ አውሮፓ መላክ አልቻሉም፡፡ ስለዚህ፤ 

ለእንግሊዝ ንግስት በፃፉት ደብዳቤ፤ ‹‹የእኔን ሰዎች እንዳልክ ጠላት አላሳልፍ አለኝ›› 

እያሉ ይፅፉ ነበር፡፡ የእንግሊዝ እና የፈረንሳይ መንግስት ለህዝባቸው ጥበብን የሚያካፍል 

ሙያተኛ እንዲልኩላቸው ብዙ ጥረት አድርገዋል፡፡ ሆኖም፤ ከእንግዝም ሆነ ከፈረንሳይ  

ቀና ምላሽ አጡ፡፡ ስለዚህ፤ እንደ ጃፓኑ ንጉስ፤ የመኳንንቱን እና የህዝቡን ድጋፍ 

ማግኘት አልቻሉም፡፡ እንደ እኛ የዘመነ መሳፍንት አኳኋን፤ በየጠቅላይ ግዛቱ ስልጣን 

ይዘው የነበሩት እኒያ የጃፓን መኳንንት፤ ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው ትተው በአንድ 

ንጉስ ለመተዳደር እንዴት ሊወስኑ የሚለው ጥያቄ እስከ ዛሬ ድረስ እንቆቅልሽ እንደሆነ 

ያለ ጥያቄ ነው፡፡  



ሆኖም አፄ ቴዎድሮስ፤ መኳንንቱን በዓላማቸው ዙሪያ ለማሰለፍ አልቻሉም፡፡ ዙሪያውን 

በጠላት የተከበበው መንግስታቸው፤ እንደ ጃፓን የአውሮፓን ስልጣኔ አይቶ የሚመጣ 

ቡድን ወደ አወሮፓ መላክ የሚችል አልነበረም፡፡ ኢትዮጵያ፤ እንደ ጃፓን የሥልጣኔ 

ምድር የሆነውን አውሮፓ አይታ መመለስ የምትችልበት ዕድል አላገኘችም፡፡ በየአካባቢው 

ያለው ሽፍታ ከሚጥለው አደጋ በተጨማሪ፤ ቱርክ እና ግብፅ የኢትዮጵያን መልዕክተኞች 

በሰላም ለማሳለፍ ፈቃደኞች አልነበሩም፡፡ ስለዚህ የኢንዱስትሪ አብዮት፤ ኢትዮጵያን 

እንዳማራት የቀረው፤ ከ1868 እስከ ዛሬ ድረስ ይህን ምኞት እውን ለማደረግ ያልቻለችው፤ 

ሰላም እና ትክክለኛ ፖሊሲ አጥታ ነበር፡፡ ይህ ትውልድ፤ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 

መፍጠር ተስኖን የቆየውን ነገር መፍጠር የቻለ ተአምረኛ ትውልድ ነው፡፡ ዛሬ 

ለኢንዱስትሪ አብዮት ምቹ መደላድል መሆን የሚችል እና ምኞትዋ እንዲሳካ በማድረግ 

ረገድ ትልቅ ፋይዳ ያለውን የታላቁን ህዳሴ ግድብ እየገነባ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ ከመቅደላ 

እስከ ጉባ ያለውን ጉዞ ለማየት አነሳሳኝ፡፡  

አጋጣሚ ሆኖ ይህን ፅሁፍ በማሰናዳበት ጊዜ በአፄ ቴዎድሮስ እና በእንግሊዝ የመቅደላ 

ዘመቻ ላይ ያተኮረ አንድ የጥናት ፅሑፍ አግኝቼ አነበብኩ፡፡ ነገሩ አጋጣሚ የፈጠረው 

ቢሆንም ያሰብኩትን ጉዳይ በትክክል ለማሳየት የሚያስችል ጥሩ ንጽጽር ለመፍጠር 

የሚያግዝ ሆኖ የታየኝን የአፄ ቴዎድሮስ ታሪክ በጥሞና ሳስተውል፤ በአሁኑ የእኛ ዘመን 

እና በአፄ ቴዎድሮስ ዘመን መካከል፤ በማለፊያ ደራሲ እንደተነደፈ ድንቅ የተውኔት ሴራ 

ትልሙ በጉልህ ወጥቶ፤ በጡዘት እና ልቀት ተሰናስሎ የተደራጀ የታሪክ ጉዞ በማየቴ፤ 

የሦስተኛውን ዓመት የህዳሴ ክብረ - በዓል ሰበብ አድርጌ ለትውልዱ ለመናገር ሳይሆን 

ለራሴም የታሪክን ውል ለመረዳት በማሰብ መፃፍ ጀመርኩ፡፡ ታሪካችንን በደንብ 

ለመረዳት የሚያግዝ የተመቸ ፉካ አግኝቼ፤ በዚያ እየተደነቅኩ አሁን በምታነቡት መልክ 

ሀሳቤን አደራጀሁት፡፡ 

የከሸፈ ጥረት 

እንደሚታወቀው፤ የኢትዮጵያ ሐብት ውሃ እና መሬት ነው፡፡ ከዚህ የውሃ ሐብት ውስጥ 

70 በመቶው በአባይ ተፋሰስ የሚገኝ ነው፡፡ ኢትዮጵያ፤ በአባይ ተፋሰስ ባላት የውሃ 

ሐብት መጠቀም ሳትችል ቆይታለች፡፡ ምክንያቱም፤ (ለምን የሚለውን ጥያቄ ለጊዜው 

ትተን)፤ ይህን ሐብት ለማልማት የሚስፈልገውን ካፒታል በሐገር ውስጥ መፍጠር 



አለመቻሏ ነው፡፡ ስለዚህ፤ በውጭ ዕርዳታ ካልሆነ በቀር ሊሰራ የሚችል አልነበረም፡፡  

ሆኖም፤ ከውጭ ብድር ማግኘት አልቻለችም፡፡  

ጥንት ጀምሮ ከአውሮፓም ሆነ ከእስያ የተለያዩ ግንኙነቶችን እንዳትመሰርት እንቅፋት 

የነበሩት ምክንያቶች ለረጅም ዘመናት ሳይወገዱ ቆይተዋል፡፡ ግብፅ፤ በድሮው ዘመን 

የኢትዮጵያ መልዕክተኞች ወደ አውሮፓ እንዳይሻገሩ ስታደርግ እንደኖረች ሁሉ፤ እስከ 

ቅርብ ጊዜ ድረስ የፋይንስ ምንጭ ሊሆኑ ከሚችሉ አበዳሪ ተቋማት እና ሐገራት በር ላይ 

ቆማ እንደውሻ እየተናከሰች አላሳልፍ ብላን ቆይታለች፡፡ ኢትዮጵያ የድረሱልኝ ጥሪ 

እስካሁን ሲሚ ያጣ ጩኸት እንደሆነ ዘልቋል፡፡   

የታሪክ ፀሐፊዎች እንደሚሉት፤ በጥንታዊው የኢትዮጵያ ታሪክ ለታየው ስልጣኔ ምንጭ 

የነበረው እና በቀይ ባህር አካባቢ ለነበረው ንግድ ዋነኛ ሞተር ሆኖ ያገለግል የነበረው 

የምፅዋ ወደብ ነው፡፡ ይህ ወደብ በኢትዮጵያ እጅ በነበረበት ጊዜ፤ ሐገሪቱ ከዓለም ጋር 

የጠበቀ ትስስር እንደነበራት የሚገልፁት እነኚህ የታሪክ ፀሐፊዎች፤ የምፅዋ ወደብን በእጇ 

ማቆየት በተሳናት እና በተለያዩ ኃይሎች በተነጠቀች ጊዜ፤ ከዓለም ተነጥላ ኋላቀር ሐገር 

እየሆነች እንደመጣች ይናገራሉ፡፡ ዙሪያዋን በጠላት ዓይን በሚመለከቷት ጎረቤቶች 

የተከበበችው ኢትዮጵያ፤ ከሥልጣኔ ማማ ወርዳ የድህነት እና የኋላ ቀርነት ማጥ ውስጥ 

ተዘፈቀች፡፡ ነባሩ የሐገሪቱ የአስተዳደር ህግ እና ስርዓት ፈርሶ፤ በምትኩ ስርዓት 

አልበኝነት ነገሰባት፡፡ የህግ እና ስርዓት እጦቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰው ደግሞ በዘመነ-

መሳፍንት ወቅት ነበር፡፡ ለብዙ ዘመናት፤ ሐይማኖታዊ እና ፖለቲካዊ መነሻ ባለው የእርስ 

እርስ ጦርነት እየደቀቀች፤ ህዝቧም ኋላ ቀር እና ድሃ ሆኖ ዘመናትን ገፋ፡፡ 

በዚህ ሁኔታ፤ የዘመናዊት ኢትዮጵያ መስራች ከሚባሉት አፄ ቴዎድሮስ ዘመን የደረሰችው 

ኢትዮጵያ፤ በእሳቸው ዘመን፤ በእኔ እበልጥ - እኔ እበልጥ ይፋለሙ በነበሩ መሣፍንት 

ጦርነት በእጅጉ የተዳከመች እና እንደ ተራበ አንበሳ አፍሪካን በቅኝ ግዛት ለመቀራመት 

ባሰፈሰፉ ኃያላን መንግስታት የተከበበች ኢትዮጵያ ነበረች፡፡  

ታዲያ ለዘመናዊት ኢትዮጵያ ፈተና የነበሩት ችግሮች፤ በቅርፅ ወይም በመከሰቻ መልክ 

የተለያዩ ይመስለው ቢቀርቡም፤ በመሠረታዊ ይዘት ሳይለወጡ ሐገሪቱን ሰንገው 

እንደያዟት እስከ ሃያኛው ምዕተ ዓመት ማብቂያ ድረስ ዘልቀዋል፡፡ እነዚህ ችግሮች 

መፈታት የጀመሩት በዚህ ትውልድ ነው፡፡ ችግሮቹ እየተፈቱ የመጡበትን ሂደት 



ለመረዳት እና የተፈቱበትን አግባብ በውል ማወቅ፤ ከዳግም ስህተት የሚጠብቅ በመሆኑ፤ 

የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሦስተኛ ዓመት ምክንያት አድርጌ ታሪካችን ዘወር ብዬ 

ለማየት ሞከርኩ፡፡  

አንዳንዴ፤ ተፈጥሞ ለመናገር የማያመች ነገር ሲያጋጥመን፤ ‹‹እንዳልምል ይህን 

አድርጎልኛል ወይም እንዲህ ሆኗል›› እንደምንለው፤ በጥቅል መናገርን የሚከለክሉ በዓይን 

የሚታዩ የታሪክ ቅርሶች ቢኖሩም ያለፈውን ሻመት (ምለኒየም)፤ እንደ ገደል ናዳ 

ከሥልጣኔ አምባ ቁልቁል እየተንከባለልን ወርደን፤ ከውርደቱ የመጨረሻ ዝቅታ 

የደረስነው፤ ዘመነ-መሣፍንት በምንለው የታሪካችን ምዕራፍ ነው፡፡ አፄ ቴዎድሮስ፤ 

የቁልቁለት ጉዞውን ሊገቱት ባይችሉም፤ ቢያንስ ቁልቁል እየተጓዝን መሆኑን በመረዳት፤ 

የሚያስቆጭ እና ልብን የሚያደማ፤ እንደ ተውኔት ለሚመለከተው ሰው አሳዛኝነቱ ጎልቶ 

የሚታይ ትራጀዲያዊ ፍፃሜ ያለው ጥረት አድርገዋል፡፡ አፄ ቴዎድሮስ፤ ‹‹ኤዲፐስ ንጉስ›› 

በተሰኘው ተውኔት ውስጥ እንደምናየው ያለ እንቆቅልሽ ገጥሟቸው ነበር፡፡ ታሪክ 

እያንከባለለ አምጥቶ ከፊታቸው የጣለውን ያን እንቆቅልሽ እንዲፈቱ ሲጠየቁ፤ ልዩ ችሎታ 

እንዲላበስ እንደ ተደረገ ጀግና ገፀ ባህርይ፤ ከዘመኑ ማህበረሰብ ላቅ ያለ አመለካከት እና 

መንፈስን ተላብሰው እንቆቅሉሹን ለመፍታት ሲመክሩ እናያለን፡፡  

አፄ ቴዎድሮስ፤ የብዙ ታሪክ ፀሐፊዎችን እና የሐገራችንን ደራሲን ልብ መማረክ የቻሉት 

በታላቅ ራዕያቸው እና ለህዝባቸው በነበራቸው ፍቅር የተነሳ ነበር፡፡ አፄ ቴዎድሮስ 

የሐገሪቱ አንድነት ማጣት፣ የተንሰራፋው ድንቁርና፣ መሣፍንቱ የሚያደርሱት በደል፣ 

የህዝቡ ሞራል መውደቅ፣ በዙሪያቸው ያንዣበበው ሐገራዊ ህልውናን የሚያጠፋ አደጋ 

በሙሉ ታይቷቸው ነበር፡፡ ሐገሪቱ ይህን ከባድ ፈተና ማለፍ የምትችለው በአንድ ብቸኛ 

መንገድ መሆኑንም ተረድተው ነበር፡፡ በአጭሩ፤ መንገዱ ሥልጣኔ እና ጥበብ በሚል 

ሊገልፅ ይችላል፡፡  

ከፍ ሲል የጠቀስኳቸው የጋዜጠኞችን የጦርነት ዘገባ አቀራረብ ታሪክን ለመመርመር 

የሞከሩት ምሁር፤ በአፄ ቴዎድሮስ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ምዕራፍ የያዘውን እና ሰባት ወራት 

የፈጀውን የመቅደላ ዘመቻ መሠረት አድርገው ካቀረቡት ጥናት የተረዳሁት ነገር፤ ይህ 

ትውልድ የሲንከባለል የመጣውን ለፍቺ ያስቸገረ የታሪክ እንቆቅልሽ መፍታት የቻለ 

ትውልድ መሆኑን ነው፡፡  



አፄ ቴዎድሮስ፤ ችግሩ እና መፍትሔ ፍንትው ብሎ ቢታያቸውም፤ መፍትሔ ካሉት ነገር 

የሚያደርሳቸውን ጎዳና መለየቱ አልተሳካላቸውም፡፡ ነገሩን፤ ከግል ባህርይ እንከን የመጣ 

ውድቀት አድርጎ ለማየት የሚገፋፉ ጉዳዮች ብዙ ቢሆኑም፤ እንደኔ አስተሳሰብ የወቅቱ 

ሐገራዊ እና ዓለም አቀፋዊ ክስተቶች፤ በ‹‹ፈላስፋ ንጉስ›› ብህልነት እና አስተዋይነት ላይ 

የማፌዝ ብቃት የነበራቸው ከባድ ችግሮች መሆናቸውን መዘንጋት አይኖርብንም፡፡ ሐገራዊ 

እና ዓለም አቀፋዊ ክስተቶቹ፤ ድንቃይ እንደሚሉት የተውኔት ዘውግ፤ በሰው ህይወት 

የመዘባበት ብቃት የያዙ ነበሩ ማለት ይቻላል፡፡  

የሆነ ሆኖ፤ ፕላውዴን ስለ አፄ ቴዎድሮስ ሰብዕና እና የመሪነት ባህርይ ያለውን ግምገማ 

በገለፀበት ደብዳቤ፤ 

‹‹...ምናልባት አንዳንድ ሐሳቦቻቸው ላይ ችግር ሊስተዋል ይችላል፡፡ አንዳንዶቹም ተፈፃሚ 

ሊሆኑ የማይችሉ ከንቱ ቀዠቶች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ሆኖም፤ ከሐበሻ የድንቁር እና የልጅነት 

ደመና ውስጥ ብቅ ያለው ይህ ሰው፤ አንዳች ረዳት እና መካሪ ሳይኖረው ብዙ ትላልቅ 

ጉዳዮችን ማከናወን የቻለ ሰው ነው፡፡ አሁንም ሊሰራቸው የሚያስባቸው ትላልቅ ዕቅዶች 

እና ውጥኖች ያሉት በመሆኑ፤ ሰውዬው የተለመደ ተራ ሰብዕና ያለው አይደለም›› በማለት 

ፅፎ ነበር፡፡ 

የአውሮፓውያን ለጥቁር ህዝብ ያላቸው ንቀት የበዛ ነው፡፡ ሌላው ቀርቶ፤ ቀና አመለካከት 

እና ከቴዎድሮስ ጋር ጥብቅ ወዳጅነት ያለው ፕላውዴን ወደ ለንደን ይልከው የነበረው 

መልዕክት እንኳን፤ ይኸው መጥፎ ንቀት የሚታይበት ነበር፡፡ የአክብሮት ሐሳቦችን 

በያዙት በእኒያ የፕላውዴን ደብዳቤዎች ውስጥ የአውሮፓ በሽታ የሆነውን የንቀት ስሜት 

በግልፅ ማየት ይቻላል፡፡ 

አክሎም፤ ‹‹ማንም ሰው ሊገምት እንደሚችለው፤ ንጉሡ ለሉዓላዊ የንጉስነት መብታቸው 

ፍፁም ቀናተኛ ናቸው፡፡ ይህን ሉዓላዊ ሥልጣናቸውን በሆነ መንገድ የሚነካ በመሰላቸው 

ጉዳይ ላይ መለሳለስ አያውቁም፡፡ ሆኖም፤ በእኩያነት አቋም ከምዕራብ ኃያላን 

መንግስታት ጋር ግንኙነት የመመስረት ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው ሲሆን፤ በቅርቡ 

አምባሳደሮቻቸውን ወደ እነዚህ ሀገራት የመላክ ሐሳብ አላቸው›› ሲል ለሐገሩ መንግስት 

ደብዳቤ የላከው ፕላውዴን በተጨማሪም፤ ‹‹አስቸጋሪ የሆነው ዓመላቸው የሚመነጨው 

ከዚሁ ቀናተኛነታቸው ነው፡፡ አለማወቅን እየተመገበ የሚፋፋው ኩራታቸው፤ በዓለም ላይ 



እንደሳቸው ያለ ታላቅ ንጉሥ መኖሩን ለመቀበል የሚቸገሩ ሰው አድርጓቸዋል›› በማለት 

ፅፏል፡፡ 

እርግጥ፤ አፄ ቴዎድሮስን፤ የለውጥ አራማጅ እና ባለራዕይ መሪ አድርገው የሚመለከቱ 

ፀሐፊዎች የመኖራቸውን ያህል፤ ይህን የማይቀበሉና አፄ ቴዎድሮስ የዘመነ መሳፍንት 

የመጨረሻው መሪ እንጂ የአዲስ ዘመን አዋጅ ነጋሪ መሪ አይደሉም በሚል የሚከራከሩ 

መኖራቸው የሚካድ አይደለም፡፡ እንደ ሪቻርድ ፓንክረስት እና ዶናልድ ክረሚ ያሉ 

የታሪክ ፀሐፊዎች ግን፤ ‹‹አፄ ቴዎድሮስ፤ የዘመናዊ ኢትዮጵያ የታሪክ የመጀመሪያው 

ምዕራፍ ገላጭ መሪ እና የዘመናዊት ኢትዮጵያ አባት ናቸው›› ይላሉ፡፡ 

የአፄ ቴዎድሮስን ታላቅ የጦር ሰውነት፣ በቅፅበት የመወሰን ችሎታ እና አስተዋይነት ብቻ 

ሣይሆን፤ ታላቅ ህልም የነበራቸው መሪ መሆናቸውን በርካታ ፀሐፊዎችይመሰክራሉ፡፡ 

ሆኖም፤ በተከታታይ በተቀዳጁት ወታደራዊ ድል በተወሰነ ደረጃ የሐገሪቱን አንድነት 

ማረጋገጥ ቢችሉም፤ በተከታታይ ያገኙትን ወታደራዊ ድል ለማደላደል እና የኢትዮጵያን 

ዕድገት የሚያግዝ ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል ዕውቀት እና ችሎታ እንዳልነበራቸው 

ይገልፃሉ፡፡ በእንግሊዛዊያን የታሪክ ፀሐፊዎች እና ጋዜጠኞች አስተያየት፤ ለንጉሡ ጥሩ 

መካሪ እና ዘካሪ ነበሩ የሚባሉት ባለቤታቸው የወ/ሮ ተዋበች እና እንግሊዛዊው ወዳጃቸው 

ጆን ቤል እና ፕላውደን በሞት መለየታቸው ብዙ ጎድቷቸዋል፡፡ ከዚያ በኋላ መካሪ 

አጥተው፣ ሁሉን ጠርጣሪ ሆነው፣ በቅፅበታዊ ስሜት የሚገፉ እና ያለ ምክር የሚወስኑ 

እየሆኑ በመሄዳቸው ብዙ ነገር እንዳተበላሸም ያመለክታሉ፡፡  

ፕላውዴን፤ ገና አፄ ቴዎድሮስ ስልጣን ከመያዛቸው በፊት፤ በራስ ዓሊ ዘመን በኢትዮጵያ 

የእንግሊዝ ቆንስላ ሆኖ ቆይቶ፤ ‹‹እንግሊዝ ከኢትዮጵያ ጋር የንግድ ግንኙነት ብትመሰርት 

ተጠቃሚ ትሆናለች›› የሚል ሐሳብ ለእንግሊዝ መንግስት አቅርቦ ጉዳዩ ስለታመነበት 

የንግድ ስምምነት እንዲፈራረም ወደ ኢትዮጵያ ተልኮ ነበር፡፡   

ከቴዎድሮስ በፊት ከራስ ዓሊ ጋር የንግድ ስምምነት ለመፈራረም ጥረት ሲያደርግ፤ ራስ 

ዓሊ ‹‹አሁን ይኸ ምን ይረባል ብለህ ነው›› እያሉ ፍፁም ደስ ሳይላቸው ከፕላውዲን ጋር 

የንግድ ስምምነት ቢፈራረሙም፤ ብዙ ሳይቆዩ በአፄ ቴዎድሮስ ስልጣናቸው ተነጠቀ፡፡ 

ፕላውዲን አፄ ቴዎድሮስ ጋር ተመሣሣይ የንግድ ስምምነት ለማድረግ ብዙ ቢደክምም፤ 

አፄ ቴዎድሮስ እምቢ አሉት፡፡ አፄ ቴዎድሮስ ከፕላውዴን ጋር የጠበቀ ወዳጅነት 



ቢኖራቸውም ከእንግሊዝ ጋር የንግድ ስምምነት ለመፈራረም ፈቃደኛ አልነበሩም፡፡ 

የኢትዮጵያ ነገስታት አውሮፓውያንን በጥርጣሬ ይመለከቱ ስለነበር፤ በዚህ የተነሳ፤ ራስ 

ዓሊም ሆኑ አጼ ቴዎድሮስ የአውሮፓ ቆንስሎች በኢትዮጵያ ምድር እንዲቀመጡ 

ፈቃደኞች አልነበሩም፡፡ ስለዚህ፤ የአምባሳደር ተልዕኮ የነበራቸው አውሮፓውያን 

መቀመጫ የቱርክ ግዛት የነበረችው ምፅዋ ነበረች፡፡  

በስምምነቱ አለመፈረም የተበሳጨው የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት፤ ‹‹በአስቸኳይ 

ወደ ምፅዋ እንድትወርድ ይሁን›› የሚል ትዕዛዝ በመላኩ፤ ፕላውዴን በወቅቱ በቱርክ እጅ 

ወደ ነበረው ምፅዋ ሲወርድ በመንገድ ያደፈጡ ሽፍቶች ተኩሰው አቆሰሉት፡፡ በዚሁ ጥቃት 

ክፉኛ የቆሰለው ፕላውዴን በ1860 ዓ.ም (እኤአ) ለሞት በቃ፡፡ 

ከዚያ በኋላ፤ ንጉሡ በማንንም ላይ እምነት ማሳደር የማይችሉ ሰው በመሆናቸው፤ 

እርሳቸው እንደተመኙት፤ የኢትዮጵያ መድኅን በመሆን ፋንታ አጥፊው የሆኑበት ሁኔታ 

እንደ ተፈጠረ እና ሠራዊታቸውም በህዝቡ ዘንድ መርገምት እና ስጋት ሆኖ መታየት 

መጀመሩንም ያወሳሉ፡፡ የአፄ ቴዎድሮስ ሠራዊት ለዘመቻ ወጥቶ ሲመለስ፤ በየጊዜው 

ቁጥሩ እየጨመረ ስለሚሄድ፤ በመንግስት ግምጃ ቤት በነበረው ሐብት ለመተዳደር 

የማይችል እየሆነ በመምጣቱ፤ የሠራዊቱን ቀለብ ለመሸፈን ሲባል በቤተክህነት እጅ ይገኝ 

የነበረን ጦም የሚያድር መሬት መውሰድ ጀመሩ፡፡ እንዲሁም ከህዝቡ መሬት እየነጠቁ፤ 

የቤት የለሹን እና የስርዓተ - አልበኛውን ቁጥር ከፍ አደረጉት ይላሉ፡፡                 

አፄ ቴዎድሮስ ዘመን፤ ለስብከት የመጡ አውሮፓዊ የኢየሱሳውያን፣ የፕሮቴስታንት እና 

የካቶሊክ ቄሶች  በኢትዮጵያን ይኖሩ ነበር፡፡ ሆኖም፤ አፄ ቴዎድሮስ ከአውሮፓ ይፈልጉ 

የነበረው ሰባኪዎችን ሳይሆን ሙያተኞችን ነበር፡፡ አፄ ቴዎድሮስ እንዲያ የሚጠሏቸውን 

ሚሲዮናውያን በሐገራቸው እንዲኖሩ የፈቀዱት ጥበብን ፍለጋ ነበር፡፡ የሐይማኖት ሰዎቹን 

የሚጠሏቸው በሁለት ምክንያቶች ነው፡፡ አንድም፤ አፄ ቴዎድሮስ ለኢትዮጵያውያን 

ከኦርቶዶክስ ሌላ ተመራጭ ሐይማኖት የለም ብለው ያስቡ ስለ ነበር ነው፡፡ አንድም፤ 

የተለያዩ ሐይማኖቶች መኖር የሐገሪቱን ህዝብ ለክፍፍል እና ለግጭት የሚዳርግ ችግር 

ይፈጠራል የሚል እምነት ስላላቸው ነበር፡፡ 

በተለያዩ የክርስትና ሐይማኖት ተከታዮች መካከል ፉክክርና ፍትጊያ ተፈጥሮ ብዙ ችግር 

መፈጠሩን የሚያወሱ አውሮፓውያን ፀሐፊዎች፤ የእነዚህ ተፎካካሪ ሐይማኖቶች አድራጎት 



በኢትዮጵያ ላይ ዘመን የተሻገረ ተፅዕኖ አስፍሯል ይላሉ፡፡ በአጠቃላይ ለውጭ ሰዎች 

(ክርስትያን ቢሆንም ባይሆንም) ጥላቻና ጥርጣሬ እንዲኖራቸው አድርጓል ሲሉም ፅፈዋል፡፡ 

‹‹አበሾች መሠሪ፣ ተጠራጣሪ እና ቀናተኞች ናቸው›› የሚሉት እነኚሁ ፀሐፊዎች፤ 

‹‹ጃዝዊቶች፤ የበርካታ ምዕተ ዓመታት ማለፍ እንዲዘነጋ ያላደረገው ትምህርት 

አስተምረዋቸዋል ሄደዋል›› በማለት አስተያየታቸውን አስፍረዋል፡፡   

ስለዚህ፤ አፄ ቴዎድሮስ፤ አውሮፓውያኑ ሰባኪዎች፤ ፈላሾች (ቤተ-እስራኤላውያን) እና 

የክርስትና ሐይማኖት ተከታይ ያልሆኑ ኢትዮጵያውያንን እንዲሰብኩ የፈቀዱ ቢሆንም፤ 

ወደ ክርስትና የሚገቡትን ሰዎችን የሚያጠምቁት ግን የኦርቶዶክስ ካህናት ብቻ እንዲሆኑ 

አድርገዋል፡፡ ፕሮቴስታንት እና ካቶሊኮቹ ቄሶች እንዲሰብኩ እንጂ እንዲያጠምቁ 

አልፈቀዱላቸውም፡፡  

በሌላ በኩል፤ ሚሲዮናውያኑም ጋፋት ላይ በማይፈልጉት ምድራዊ ተግባር የተጠመዱት፤ 

‹‹ውሎ - አድሮ፤ አጼ ቴዎድሮስ እንደልብ እንድንሰብክ ይፈቅዱልን ይሆናል›› በሚል 

ተስፋ ነበር፡፡  

የአጼ ቴዎድሮስ ዋና ፍላጎት ሙያተኛ ከሆኑት አውሮፓውያን ዕውቀቱን በመቅሰም፤ 

የሐገሪቱን የቴክኖሎጂ አቅም በመገንባት፤ ኢትዮጵያን ከውጭ የቴክኖሎጂ ውጤቶች 

ጥገኝነት ነፃ ማውጣት እንደ ነበር ምሁራን ይጠቅሳሉ፡፡ ‹‹ቴዎድሮስ ከውጭ 

የሚመጣባቸውን ጫና ለመቋቋም ህዝባቸውን መለወጥ እና ማሻሻል በጣም አስፈላጊ 

መሆኑን የተረዱ የሚጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ንጉስ ናቸው›› የሚሉት ዶናልድ ክረሚ፤ የአፄ 

ቴዎድሮስ ሐገርን የማዘመን ጥረት ትኩረት ያደረገው፤ ነባሩን የሐገሪቱን ህግ መሠረት 

አድርገው በመንግስት እና በቤተክህነት መካከል አንድነት በመፍጠር፣ ለረጅም ጊዜ በዘለቀ 

ጦርነት ፈራርሰው የጠፉትን ነባር መንግስታዊ ተቋማት እንደገና በማቆም፣ የህዝቡን 

ሞራላዊ አቋም በማሻሻል እና ሠራዊቱን በተሻለ መሠረት መልሶ በመገንባት፤ እንዲሁም 

ከአውሮፓ ሐገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በመመስረት ላይ እንደነበር 

ያመለክታሉ፡፡  

‹‹የአፄ ቴዎድሮስ ውድቀት እና ምናልባትም ኃይለኝነት ለሚንፀባረቅበት ባህርያቸው መነሻ 

ምክንያት የሆነው፤ በህግ የበላይነት ላይ በተመሠረተ አሰራር ሥልጣንን ለሌሎች 

ማከፋፈል አለመቻላቸው ነው›› የሚሉት ዶናልድ ክረሚ፤ ‹‹በዚህ የተነሳ አፄ ቴዎድሮስ፤ 



ሐገር ከመምራት እና ህዝብን ከማስተዳደር ይልቅ፤ የአመጽ እሳትን በማጥፋት 

ጊዜያቸውን ጨርሰዋል›› ሲሉ ፅፈዋል፡፡  

እንደ ዶናልድ ክረሚ ያሉ አንዳንድ የታሪክ ፀሐፊዎች፤አፄ ቴዎድሮስ አውሮፓውያኑ 

የሚያሳይዋቸው ዝቅተኛ ግምት፤ በእነሱ መካከል ይታይ የነበረው የውስጥ ሽኩቻ እና 

ቅንቅን፤ እንዲሁም ፖለቲካዊ ሴራቸው በተለያየ መልክ እየተገለጠ፤ ግራ እንዲጋቡና 

ትኩረታቸውን እንዲረበሽ አድርጎታል ይላሉ፡፡  

የአውሮፓውያን የፖለቲካ አጋርነት በምን ላይ እንደሚመሰረት ያልተረዱት እና  

በክሪሚያ ጦርነት ‹‹ክርስቲያናዊ ሐገራት›› ብለው የሚያስቧቸው ፈረንሳይ እና እንግሊዝ፤ 

ኢስላማዊ አድርገው ከሚመለከቷት ቱርክ ጋር አብረው፤ ሌላዋን ክርስቲያናዊ ሐገር 

ሩሲያን ለማጥቃት መሰለፋቸው፤ ለአፄ ቴዎድሮስ በጣም ግራ አጋቢ ጉዳይ ነበር፡፡ 

የፖለቲካ አጋርነት በሐይማኖት ላይ ብቻ እንደማይመሠረት ያልተረዱት አፄ ቴዎድሮስ፤ 

ይህን አውሮፓውያን ድርጊት ለመረዳት ወይም ለመቀበል ተቸግረዋል፡፡ 

አፄ ቴዎድሮስ በምዕራባውያኑ ነገር ግራ የሚጋቡትን ያህል፤ በአካል የሚያውቋቸው 

ምዕራባውያንም በአፄ ቴዎድሮስ ዓመል በእኩል ደረጃ ግራ ይጋቡ ነበር፡፡ ፍፁም ደግ እና 

ርኅሩህ ሰው ናቸው ለማለት የጀመሩትን ዓረፍተ ነገር ሳይጨርሱ፤ ፍፁም ጨካኝ እና 

አረመኔ ሊሏቸው ይገደዳሉ፡፡ አንድም ቀን እንደ ንጉስ ክብር እና ማዕረግ ያለው ኑሮ 

ሳይመኙ የህዝባቸውን ህይወት ለመለወጥ ከተራ ሰው የማይሻል ኑሮ እየኖሩ ዘመናቸውን 

የገፉ፤ አጥፍቻለሁ ማለት የማይከብዳቸው፣ በኃማኖተኛ ሰው ዘንድ ሊታይ የሚችል 

ትህትና ያላቸው ሰው ብለው ጀምረው፤ መልሰው ‹‹ከእኔ በላይ ታላቅ ንጉሥ የለም ባይ 

ናቸው›› ለማለት የሚሞክሩ ናቸው፡፡ አሁን ‹‹ባህር የሆነ ትዕግስት ያላቸው ናቸው›› 

ብለው፤ መልሰው ‹‹ድንገት በቁጣ ቱግ የሚሉ እና መረን የለቀቀ ስሜታዊነት 

የተጠናወታቸው መሪ ናቸው›› የሚል ቃል ለመናገር የሚያስገድዱ ሆነውባቸው 

ተቸግረዋል፡፡   

የጨርቅ ነጋዴ ልጅ ለሆነው እና በአፍሪካ የተመቸ መኖሪያ ፍለጋ ሲንከራተት ገንዘቡን 

የጨረሰው ሄንሪ ዱፍተን፤ ሊጅን (LeJean) የተባለ የሐገሩ ሰው፤ በኢትዮጵያ የፈረንሳይ 

ቆንሲል ሆኖ ተልኮ ወደ ኢትዮጵያ ሲጓዝ አግኝቶት፤ እሱን ተከትሎ ኢትዮጵያ መግባቱን 

የሚገልፁት የታሪክ ፀሐፊዎች፤ ‹‹አጼ ቴዎድሮስ፤ ዱፍተን ገንዘብ አጥቶ መቸገሩን ሲሰሙ 



በታላቅ ቸርነት እና ደግነት ተቀብለውት አስተናገዱት›› በማለት የአፄ ቴዎድሮስን ደግነት 

እና ርህራኄ ያትታሉ፡፡  

አፄ ቴዎድሮስ ለፈረንሳይ መንግስት ለላኩት ደብዳቤ ገና መልሱ ሳይመጣ፤ ‹‹የኢትዮጵያ 

ኑሮ የሰለቸው ሊጅን ‹ወደ ሐገሬ መሄዴ ነው› ብሎ ቢነሳ፤ አፄ ቴዎድሮስ አሰሩት፡፡ 

ለአንድ ቀን ካሰሩት በኋላ፤ በማግስቱ ከእስር ቢለቁትም፤ ወደ ፈረንሳይ ለላኩት ደብዳቤ 

ምላሽ እስኪያገኙ ድረስ ከሐገር እንዳይወጣ ከለከሉት፡፡ በመጨረሻ፤ ብራድል የተባለ ሰው 

ደብዳቤ ይዞ መጣ፡፡ ፈረንሳይ ብራድልን ምላሽ አስይዛ ብትልከው፤ የፈረንሳይ 

መልዕክተኛ ሆኖ እንዲሰራ ግን ፈቃደኛ አልነበረችም፡፡ በዚያን ጊዜ ንጉሱ፤ ሊጅንን 

ሰደበው፤ ኦክቶበር 2፣ 1863 ዓ.ም (እኤአ) ከሀገር እንዲወጣ አዘዙት›› በማለት ቁጡና 

ስሜታዊ አድርገው ይገልጧቸዋል፡፡ ዱፍተንም፤ ቻርልስ ዲከን ካሜሩን የተባለው 

የእንግሊዝ ቆንስላ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ አራት ወራት ካለፉ በኋላ ኢትዮጵያን ለቅቆ ሄደ 

የሚሉት የታሪክ ፀሐፊዎች፤ አዲስ የእንግሊዝ መንግስት አምባሳደር ሆኖ የመጣው ካሜሩን 

ወታደር እና ከፍተኛ ልምድ ያለው ዲፕሎማት እንደ ነበር ያስታውሳሉ፡፡  

እንግሊዝ የምትፈልገውን የንግድ ስምምነት ለመፈራረም ከፕላውዴን የተሻለ ጥረት 

ሊያደርግ ይችላል የሚል እምነት የተጣለበትን ካሜሮንን፤ አፄ ቴዎድሮስ አልወደዱትም፡፡ 

በውስጡ ያለውን ንቀት ላለማሳየት የማይጠነቀቀው ካሜሩን ከተቀመጠበት ሳይነሳ ደብዳቤ 

ሲሰጣቸው፤ ፂሙ በእጁ እየሞዠቀ ሲያናግራቸው ቴዎድሮስ ይበሳጩ ነበር፡፡ የእንግሊዝ 

መልዕከተኛ ካሜሮን፤ ከተቀመጠበት ሳይነሳ ለንጉሱ ደብዳቤ መስጠቱን፤ ከእንግሊዝ 

መንግስት እንዲያደርስ የተሰጠውን ደብዳቤ በሰው ልኮ ምፅዋ እና ከሰላ ሲንገላወድ ከርሞ 

መምጣቱን ከተለያየ የጤና ችግር ጋር ሊያይዙት ቢሞክሩም፤ የካሜሮን ዋናው ችግር 

አውሮፓዊ የንቀት በሽታ ነበር፡፡    

አፄ ቴዎድሮስ፤ በዘመነ መሳፍንት የተከፋፈለችውን ኢትዮጵያ አንድ ለማድረግ ቻሉ፡፡ 

ግን ከጦርነት መውጣት ወይም አመጽ ከማዳፈን ሥራ ተገላገለው የመሪነት ሚናቸውን 

ለመጫወት የሚያስችል ዕድል ሳያገኙ እንደባከኑ ዘመናቸውን አሳለፉ፡፡ በወቅቱ፤ አረቦች 

እና ቱርኮች ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሀገራቸውን ድንበር በመግፋት ላይ ነበሩ፡፡ በሩቅ 

ያለችውን ኢየሩሳሌምን ከያዙት እና ድንበራቸውን እየገፉ ከሚያስቸግሩት ቱርኮች እና 



አረቦች ስጋት ለመገላገል እና ሐገራቸውን ለመከላከል የሚያግዝ ወታደራዊ እርዳታ 

ሊሰጣቸው የሚችል ክርስቲያናዊ መንግስት አጥብቀው ይሹ ነበር፡፡ 

ይህን ዓላማቸውን ለማሳካት ወደ እንግሊዝ አምባሳደሮቻቸውን ለመላክ ማሰባቸውን ገልፀው 

ለንግስት ቪክቶሪያ ደብዳቤ ፃፉ፡፡ ሆኖም ለደብዳቤያቸው ምላሽ አላገኙም፡፡ የእንግሊዝ 

የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ደብዳቤውን ገፋ አድርጎ ረሳው፡፡ ከኢምፓየሩ አጠቃላይ 

ፖሊሲዎች እና አጣዳፊ ጥቅሞች ጋር በአገናዝቦ፤ ለአፄ ቴዎድሮስ ደብዳቤ ምላሽ 

መስጠቱን አስፈላጊ ሆኖ አላገኘውም፡፡ ስለዚህ ሣጥን ውስጥ ወርውሮ ረሳው፡፡ 

አፄ ቴዎድሮስ ቅር አላቸው፡፡ ክብራቸውን የሚነካ አድራጎት ሆኖ ታያቸው፡፡ ስለዚህ 

ለእንግሊዞች ንቀት አፀፋ ለመስጠት እና የእንግሊዝ መንግስት ምላሽ እንዲሰጥ ለማስገደድ 

ሲሉ የእንግሊዝን ቆንስላ ካሜሩንን ጨምሮ ወደ 70 የሚደርሱ አውሮፓውያንን ሰብስበው 

ወህኒ አውርዷቸው፡፡ ከዚያ የእንግሊዝ ልዑክ መሪ ሆኖ ሆርሙደዝ ራሳም መጣ፡፡ እሱንም 

አሰሩት፡፡  

የመቅደላ ዘመቻ 

ብዙ የቅኝ ግዛት ታሪክ ፀሐፊዎች፤ የእንግሊዝን የመቅደላ ዘመቻ የማውሳት ብዙ ፍላጎት 

አላሳዩም፡፡ እነዚህ የቅኝ ግዛት ታሪክ ፀሐፊዎች እንደዘበት ጠቀስ አድርገው የሚያልፉት 

ወይም ፈጽሞ እንዳልተከሰተ ነገር ዓይናቸውን ጨፍነው የሚያልፉትን የመቅደላ ዘመቻ 

ከጋዜጠኞች የጦርነት ዘገባ አቀራረብ አንፃር ለማየት የሞከሩ አንድ ምሁር፤ ጸሐፊዎቹ 

ኢትዮጵያን ጉዳይ በገደምዳሜ የሚያልፉት ኢትዮጵያ የቅኝ ግዛት ሰለባ ያልሆነች ሀገር 

ስለሆነች ነው ይላሉ፡፡ ሆኖም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የመቅደላን ዘመቻ፤ ከአውሮፓውያን 

ሳይሆን ከኢትዮጵያውያን አንፃር ለመመርመር የሚሞክሩ እንደ ሪቻርድ ፓንክረስት ያሉ 

የታሪክ ፀሐፊዎች ጉዳዩን ማነሳሳት መጀመራቸው ይጠቅሳሉ፡፡ 

እርግጥ፤ በአፄ ቴዎድሮስ ከታሰሩት አውሮፓውያን መካከል የእንግሊዝ ዜግነት ያላቸው 

ሰዎች ጥቂቶች ቢሆኑም፤ የታሰሩት ስዎች ለቤተሰቦቻቸው የሚልኳቸው እና የፈጠራ 

የሚመስሉ ነገሮች የሚታዩባቸው ደብዳቤዎች በጋዜጦች ይታተሙ ስለነበር፤ የታሳሪዎቹ 

ጉዳይ የህዝቡን ስሜት መግዛት ቻለ፡፡ ሆኖም፤ በሐገር ቤት የነበሩት ፖቲካዊ ቀውሶች፣ 

እንዲሁም ፐርሺያ የጀርመን ግዛቶችን አንድ የማድረግ ጥረቷ መሳካቱ፤ እንዲሁም 



በፈረንሳይ ዘንድ ይታይ የነበረው ግዛትን የማስፋፋት ዝንባሌ፤ የእንግሊዝ ሠራዊት 

በመላው ዓለም መበተኑ እና የመከላከል አቅሟ ደካማ መሆኑ (ወይም መስሎ መታየቱ) 

ሲያስጨንቃት የነበረችው እንግሊዝ፤ ጋዜጦቹ ከፈጠሩት ስሜት ጋር ተዳምሮ የቆንስላዋ 

በአፄ ቴዎድሮስ የመታሰሩን ጉዳይ ቸል ማለት ወይም የተለሳለሰ አቋም መያዝ ደካማ 

ገጽታዋን የሚያጋልጥባት ሆኖ ታያት፡፡  

ስለዚህ፤ በዜጎች አስተያየት፣ በጋዜጦች ዘገባ እና ‹‹የአፄ ቴዎድሮስ እርምጃ ቸል ከተባለ፤ 

በሌሎች የቅኝ ግዛቶቻችን ውስጥ አሉታዊ አዝማሚያ የሚፈጥር መሆኑ አይቀርም›› የሚል 

ትችት ይሰነዝሩ በነበሩ ፖለቲከኞች ግፊት፤ እንግሊዝ ክብሯን የማስጠበቅ ብርቱ ፍላጎቷት 

አደረባት፡፡ ‹‹የእንግሊዝ መንግስት ዜጎቹን ከመከራ ለመታደግ እና መርዳት የማይችል 

አቅመቢስ መንግስት ነው›› የሚል አስተያየት መናፈስ ጀመረ፡፡ በኋላ፤ ‹‹መንግስት ነገሩን 

ችላ ብሎታል›› ብለው ያሰቡ የታሰሩት ሰዎች ቤተሰቦች ገንዘብ አሰባስበው ራሳቸው 

የመረጡትን ሰው እስከ መላክ ደረሱ፡፡ በመጨረሻ ጉዳዩ የካቢኔ መወያያ አጀንዳ ሆኖ 

ቀርቦ ተመከረበት፡፡ ከዚያ በኋላ፤ የታሳሪዎቹ ጉዳይ በ1865 ዓ.ም በፓርላማ ተነስቶ 

የዘመቻው ጉዳይ ውይይት ተገደረገበት፡፡ 

የኢትዮጵያው ዘመቻ ለውሳኔ ያስቸገረ አንጋዳ ሆኖ ቢታያቸውም፤ በፖለቲካዊ ጉዳዮች 

የተነሣ የተለያየ አቋም የሚያራምዱ የነበሩ ዜጎችን በአንድ የጋራ ጠላት ዙሪያ ለማሰባሰብ 

እና የህዝቡን አንድነት ለማጠናከር ብቻ ሣይሆን፤ ‹‹የእንግሊዝ ጥቅም ሲነካ፤ ስኬታማ እና 

ፈጣን ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድ የሚችል ብቁ የጦር ኃይል አለን›› የሚል መልዕክት 

ለማስተላለፍ በማሰብ ጭምር ዘመቻው እንዲደረግ ተወሰነ፡፡ የመቅደላ ዘመቻ፤ የኃይሏን 

መዳከም ገምተው ወይም አይተው የልብ ልብ ተሰምቷቸው ጠላቶችዋ የሆኑ የአውሮፓ 

መንግስታት እንዳይነሱባት ለማስፈራራት የሚጠቅም ዘመቻ ተደርጎ ታሰበ፡፡ በአጭሩ፤ 

እንግሊዝ ወደ ጦርነቱ የገባችው ክብሯን እና ማዕረጓን ለማስጠበቅ ነበር፡፡ 

ስለዚህ፤ የእንግሊዝ መንግስት ጦሩን ወደ ኢትዮጵያ ለማዝመት ሲወሰን፤ ያደረገው 

ውሳኔው የነብርን ጅራት ለመያዝ ከመወሰን አደገኛ ውሳኔ ጋር የሚተካከል ነበር፡፡ 

እስረኞችን ነፃ ለማድረግ የዘመተው የጀነራል ናፒር ጦር የተሰጠውን ወታደራዊ ግብ 

ባያሳካ ወይም የአፄ ቴዎድሮስን ጦር ማሸነፍ ባይችል፤ የእንግሊዝ መንግስት ክብር እጅግ 



መጎዳት ብቻ ሳይሆን፤ ከሌሎች የአውሮፓ ኃያላን ጋር ያላትን ግንኙነት ሊያበላሽ 

ይችላል፡፡  

በወቅቱ፤ የሐገሪቱ ወታደራዊ ኃይል ‹‹ፀሐይ አይጠልቅም›› በሚል በሚጠቀሰው ሰፊ 

የእንግሊዝ ግዛት ከመበተኑ ጋር አያይዘው፤ የእንግሊዝ ወታደራዊ አቅም ደካማ መሆኑን 

በማሰብ ዝቅ ያለ ግምት ለነበራቸው የአውሮፓ ኃያላን፤ ሽንፈቱ ይህን ጥርጣሬ ያረጋግጣል 

የሚል ስጋት የነበረው የእንግሊዝ መንግስት ስጋት ገብቶታል፡፡ በአፋራሹ፤ ድል ከተገኘ፤ 

እንግሊዝ በሀገር ቤት ብዙ ወታደር ባይኖራትም፤ የጦር ኃይሉ በፍጥነት ተነቃንቆ፣ 

አስቸጋሪ የሆነ መልከዓ ምድር ተሰማርቶ፣ ረጅም ርቀት በመጓዝ ተልዕኮውን ለማሳካት 

የሚችል ብቁ ወታደራዊ ኃይል እንዳለት ማረጋገጫ ይሆናል፡፡  

እንግሊዝ፤ ለመቅደላው ዘመቻ የብዙ ዘመን የውትድርና አገልግሎት ልምድ ያላቸውን እና 

በዜግነት የህንዳዊ እና እንግሊዛዊ የሆኑ ምርጥ ወታደሮችን በመመልመል አሰለፈች፡፡ 

ለዘመቻውም ሁለት ሚሊየን ፓውንድ ስተርሊንግ በመመደብ፤ ድል ለመቀዳጀት 

የሚቻላትን ሁሉ አድርጋ ተንቀሳቀሰች፡፡  

ምርጥ ወታደሮችን በማሰለፍ፣ ምርጥ አዛዥ በመሾም እና በቂ ሎጀስቲክ እንዲኖር 

በማድረግ ለዘመቻው ብትንቀሳቀስም፤ ዋና ትኩረቷ ጦርነቱ ውስጥ ሳይገባ የሐገሪቱን ክብር 

እና ሞገስ ማስከበር መቻል ነው፡፡ ‹‹ዘመቻው ይደረግ››  የሚለውን ለመወሰን ብዙ 

ሲያቅማሙ ቆይተው፤ የታሰሩ ሰዎችን መከራ አጋንኖ በማሳየት ተፅዕኖ ለማድረግ 

በሞከሩት ጋዜጠኞች ግፊት፤ ፓርላማው ሳይሆን ካቢኔው ዘመቻው እንዲደረግ ሲወስን፤ 

‹‹የአቢሲኒያ ፈተና›› እያሉ የሚጠሩትን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለማስወገድ ጥረት 

ማድረጋቸውን አላቋረጡም ነበር፡፡ 

እስከ መጨረሻው ድረስ ጦርነት ውስጥ ላለመግባት ሲሸሽ የነበረው የእንግሊዝ መንግስት፤ 

ምናልባት ዕድሉ ከተገኘ ለመሞከር እስረኞቹ በሰላም እንዲለቀቁ ለማድረግ፤ በእንግሊዙ 

ጠ/ሚ በሎርድ ደታንሌ ስም፤ በሴፕተምበር 9፣ 1867 ዓ.ም የተፃፈ ደብዳቤ ለአፄ 

ቴዎድሮስ በመላክ የመጨረሻ ሙከራ ተደርጎ ነበር፡፡ ታዲያ በወቅቱ፤ እንግሊዝ አፄ 

ቴዎድሮስን በጦርነት ለመግጠም ያንን ያህል መታሸቷ ወይም ማቅማማቷ፤ ለብዙ ሐገሮች 

ግራ ራጋቢ እንቆቅልሽ ሆኖ ነበር፡፡ በመጨረሻ፤ ዘመቻው ተደረገ፡፡ 



‹‹የጦርነቱ ባህርይ፣ ዓላማ እና ውጤት ምን ሊሆን ይችላል›› ከሚል ጭንቀት ጋር 

በተያያዘ፤ ህዝቡ ስለመቅደላው ዘመቻ ጋዜጦች የሚያቀርቡትን ዘገባ በጉጉት ይከታተል 

ነበር፡፡ በመጨረሻ፤ የተፈራው ሁሉ ቀርቶ መቅደላው ዘመቻ አንድም እንግሊዛዊ ወታደር 

ሳይሞት በአንፀሩ 700 የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን ሞቱ፡፡ ዘመቻው የእንግሊዝን ጀግንነት 

የሚያጎላ ምስል አስገኘ፡፡ የእንግሊዝ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ የዘመተውን የጦር ኃይል 

በሽልማት አንበሽብሾት ነበር፡፡ ከዚያ ቀደም በቻይና እና በሌሎች ሀገሮች ዘመቻ 

አድርገው ለተመሱት ወታደሮች ቀርቶ ለጦር መሪዎቹም ሽልማት የሚባል ነገር ተሰጥቶ 

አያውቅም ነበር፡፡ ሆኖም ወደ ኢትዮጵያ የዘመተውን ጦር የመራው ጀነራል ናፒር 

‹‹የናይት›› ማዕረግ ሲሰጠው፤ የእርሱ ጦር አባል ለነበሩት ለእያንዳንዱ መኮንን እና ለተራ 

ወታደሮቹ ጭምር የመዳሊያ ሽልማት ተበርክቶላቸው ነበር፡፡ በተለይ ለተራ ወታደር 

የሜዳሊያ መሸለም ሆኖ የማያውቅ ክስተት ነበር፡፡ 

ታዲያ የጀነራል ናፒር ጦር ወደ ኢትዮጵያ የሚያደርገውን ዘመቻ በዕለቱ እየተከታተሉ 

ለመዘገብ ከጦሩ ጋር የዘመቱት ጋዜጠኞች፤ የእንግሊዝ ህዝብ ስለ ኢትዮጵያ ብቻ ሣይሆን 

ስለራሳቸው የነበራቸውን አመለካከት እንዲለወጥ ያደርገ ነበር፡፡ እንግሊዞች ‹‹ሳቬጅ›› እና 

‹‹ሲቪላይዝድ›› በሚል የያዙትን ፍረጃ የሚያበላሽ ነገር ገጠማቸው፡፡ ‹‹ሳቬጅ›› እና 

‹‹ሲቪላይዝድ›› በሚል ሊጠቃለል የማይችል እጅግ ውስብስብ ነገር መኖሩን ለማስተዋል 

የቻሉበትን ዕድል ፈጥሮላቸ ነበር፡፡ እንግሊዞች፤ የኢትዮጵያን ህብረተሰብ ‹‹ሳቬጅ›› ብሎ 

ለመደምደም ተቸገሩ፡፡ ስለዚህ፤ ‹‹ኢትዮጵያ ሳቬጅ ብትሆንም ክርስቲያናዊ ባህል ያላት 

ሐገር ነች›› ማለትን መረጡ፡፡  

ስለ ኢትዮጵያ በተለያዩ አሳሽ ተጓዦች መረጃ ያለ ቢሆንም፤ ምናልባት የተፈራው ሽንፈት 

ከመጣ፤ የሥም ስብራቱን ለማሻሸት እና ለመጠጋገን ሚቻልበት ዕድል እንዲኖር 

ለማመቻቸት፤ ‹‹ዘመቻው የሚደረገው በቂ ዕውቀት እና መረጃ ወዳልያዝንበት ሐገር ነው›› 

የሚል ዘገባ ያቀርቡ ነበር፡፡  

መቼም፤ ከታሰሩት አውሮፓውያን በየሣምንቱ የሚላኩትን ደብዳቤዎች ትተን፤ 

ስለኢትዮጵያ አስፈላጊ የሆነውን መረጃ ሁሉ ለማግኘት የሚያስችሉ ከበቂ በላይ የመረጃ 

ምንጮች በራሳቸው ፀሐፊዎች ተጠናቅረው በመንግስት እጅ የሚገኙ መሆናቸውን 



ረስተው፤ ጋዜጦቻቸው ‹‹ዘመቻው ወደ ጨለማ ዘሎ ከመግባት የሚቆጠር ነው›› እያሉ 

ይፅፉ ነበር፡፡ 

የመፃህፍት መደርደሪያቸው ላይ፤ የአባይን ምንጭ እፈልጋለሁ ብሎ መጥቶ፤ በኢትዮጵያ 

ከ15 ዓመታት በላይ ከቆየው (1768-1783) ከእንግሊዛዊው ተጓዥ ጀምስ ብሩስ ጀምሮ፤ 

ከ11 የማያንሱ እንግሊዛውያን በተለያየ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የፃፉአቸው 

የሐገሪቱን አጠቃላይ ሁኔታ የሚያስረዱ በርካታ ሰነዶች እና መፃሕፍት ታትመው 

ወጥተዋል፡፡ ሌላው ቀርቶ ከራቸው ከአፄ ቴዎድሮስ ዘንድ ቆይተው ወደ ሐገራቸው 

የተመለሱ እንደ ሄንሪ ዱፍተን ያሉ ሰዎች የነበሩ ከመሆናቸው በላይ እኚሁ ሰው የዘመቻ 

አባል ሆነው እንዲዘምቱ ተደርጓል፡፡ 

ጆን ቤል ኢትዮጵያዊት ሴት አግብቶ በኢትዮጵያ ሲቀር፤ ፕላውድን ወደ እንግሊዝ 

በመሄድ፤ የእንግሊዝ መንግስት አምባሳደር አድርጎ ወደ ኢትዮጵያ እንዲልከው ለውጭ 

ጉዳይ ሚኒስቴር ጥያቄ አቅርቦ ነበር፡፡ ከሁሉም በላይ ሄንሪ ሳልት የተባለ ሰው በእንግሊዝ 

መንግስት ትዕዛዝ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ (1869-1810) በሐገሪቱ ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ 

በመቆየት የጻፈውን መረጃ ለመንግስት ማቅረቡን እንኳን ዘነጉት፡፡ 

 

 

 

 


