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ሞትና የኢትዮጵያ መሪዎች

ቅኝት፤ መስፍን ማሞ ተሰማ

መንደርደሪያ

ወደ መጣሁባት ምድር
እስክመለስባት በፍቅር
ሰውን ከማስደሰት በቀር
አይወጣኝም ክፉ ነገር፤

ልዕልት ድምፃዊት ብዙነሽ በቀለ ነበረች
በጥዑመ ዜማ የታጀበውን ይህንን ግጥም
ያንቆረቆረችው። አዎ! ሠው በምድር ቆይታው
ለአምሳያው ሠው መልካም ነገሮችን አበርክቶ፤
በፍቅርና በሠላም ኖሮ ማለፍ ከቻለ እንደምን ያለ
ፀጋና መታደል ነው?! ፀጋነቱም መልካም ምግባሩና
በፍቅር የተገነባው ሰብዕናው ስሙን ከመቃብር

       ጠ/ሚር መለስ ዜናዊ

በላይ ህያው ማድረጉ ብቻም ሳይሆን ግዑዝ አካሉ ሞትንም ድል ነስቶ ለቋሚው የህይወት
መምህርና የመልካምነት ተምሳሌ ሆኖ ከዘመን ዘመን፤ ከትውልድ ትውልድ መሻገር
መቻሉም ጭምር እንጂ። የተምሳሌነቱና የትውልድ መምህርነቱ ግዝፈቱ፤ ጥልቀቱና ስፋቱ
ቢለያይም ቅሉ፤ ሠብዓዊ ፍጡር ሁሉ በምድር ቆይታው የአቅሙንና የችሎታውን ያህል
ለሌሎች ቅን አሳቢ፤ መልካም አድራጊ፤ የፍቅር የሠላምና የአንድነት ሠንደቅ ተሸካሚ…
ሆኖ ቢያልፍ ዓለም ምንኛ በተለወጠች ነበር? በተለይ እኒህን ሁሉ ለማድረግና ህዝብና
ሀገርን ለመለወጥ የህይታቸው ኡደት ዕድሉንና መድረኩን ያመቻቸችላቸው የሀገር
መሪዎች?

   ለመሆኑ የታሪክ አጋጣሚ ለታሪክ ያበቃቻቸው በተለይ በምድረ አፍሪካ የሚገኙ የሀገር
መሪዎች ስንቶቹ በመልካም ስነምግባራቸው፤ ለፍቅር፤ ለሠላም፤ ለአንድነት፤ ለጋራ
ዕድገትና ለሀገር ብልፅግና በመሥራት ከመቃብር በላይ ህያው ሆኖ ከትውልድ ትውልድ
በአርአያነቱ ሁሌም የሚዘከር ምግባር ፈፅመው አልፈዋል? ወይም እየፈፀሙ ይገኛሉ?

   እንዲህ የመሳሰሉትን እያወጣሁ፤ እያወረድኩ ሳሰላስል…የሊቢያው ኮሎኔል ሙአመር
ጋዳፊ ታወሱኝ። አርባ ዓመት ሊቢያን ረግጠው፤ በአፍሪካ አዳራሽ እንዲያ
ተንጎማልለው…መጨረሻቸው ምን ሆነ?...የህዝብ አመፅ ለብልቧቸው ግለቱን ቆሻሻ ውሃ
መውረጃ ቱቦ ውስጥ ተሸሽገው ለማምለጥ ቢሞክሩም በአመፁ ሳንጃ ተዘንጥለው ከማለፍ
አልዳኑም። የአርባ ዓመት አፈና፤ አምባገነንነትና ዕብሪት የማታ ማታ ለሳቸውም
ለቤተሰቦቻቸውም ለሚወዷቸው ዘመድ አዝማዶቻቸውም…ለማንም አልበጀም።
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   የቱኒዚያው ቤን አሊ የግብፁም ሙባረክ
አወዳደቃቸው አላማረም። የሶሪያው አል አሳድ
የሙት ቀናቸውን እየቆጠሩ ናቸው። “አብዮታዊት
ኢትዮጵያ ወይም ሞት!” እያሉ አብዪት አደባባይ
ጠርሙስ ሲወረውሩ የኖሩት ኢትዮጵያን ለአስራሰባት
ዓመት በወታደራዊ አምባገነንነት የገዙት፤ የሀገርና
የወገን ባለውለታ የሆኑትን የቅድመ አብዮት
ኢትዮጵያን አዛውንት መሪዎች በግፍ የፈጁት፤
የአንድ ሙሉ ትውልድ ደም ያፈሰሱት፤ ‘ከኔ በላይ
አዋቂ ላሳር’ በሚል እብሪተኛ አገዛዛቸው የሀገሪቱን
መፃዒ እድል ለህወሃት ሻዕቢያ ያመቻቹት…አዎ፤
እሳቸው ኮሎኔል መንግሥቱ፤ ‘አንድ ሰውና አንድ
ጥይት’ ያሉቱ… መጨረሻቸው የዚንባቡዌን አፈር

መንተራስ ይሆናል። ፕሬዚዳንት መንግሥቱን የገለበጡት አቶ መለስ ዜናዊም ከኮሎኔሉ
ውድቀት አንዳችም ትምህርት ሳይቀስሙ እሳቸውም በተራቸው በአምባገነናዊ
አፓርታይዳዊ ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ ለሃያ አንድ አመት በህዝብና በሀገር ላይ መጠነ ሰፊ
ቀውስ ፈጥረው…ዛሬ መጨረሻቸው አላማረም…

መግቢያ

   እነሆ ጠ/ሚር መለስ ዜናዊ በጠና ከታመሙና የማረፋቸው ወይም በሞት ጥላ ሥር
የመሆናቸው ዜና የአደባባይ ምሥጢር ከሆነ ሳምንታት እየተቆጠሩ ይገኛል። ለሃያ አንድ
ዓመታት በዘለቀው አገዛዛቸው በኢትዮጵያ ሠማይ ላይ የዘረጉት ድርብርብ ጥቁር መጋረጃ
እነሆ ዳፋው ለእርሳቸውም ተርፏልና፤  ህመማቸውም ሆነ ወይም በሞት ጥላ ሥር
መሆናቸው እንኳ ከህዝብ ጆሮ እንዳይደርስ ጀቡኖታል።

   አዎ! አቶ መለስ ለሃያ አንድ ዓመት የተበተቡት ህገ ትብትብ እርሳቸው ቢያልፉ
እንኩዋን አልጋወራሽ ህወሃታውያኑንም እርስ በርሳቸው ተብትቦ ይይዛቸዋል። እንግዲህ
ምን ይሻላል? የኢትዮጵያ ህዝብስ የአቶ መለስን እርግጠኛ የጤንነት ሁኔታ የማወቅ ወይም
አርፈውም ከሆነ በአግባቡ የመረዳት እድል ይኖረው ይሆን? ሀገሪቱንስ እስካሁን ማን
ወይም እነማን ናቸው እየመሩዋት ያሉት? መጪው የሀገራችን ዕጣ ፈንታስ?...

   ‘ግመል ሰርቆ አጎንብሶ” ይላሉ እኒያ በብሂል የተካኑ ጥንታውያኑ። ለሁለት አስርታት
ጋዜጦችን፤ ሬዲዮኑን፤ ቴሌቪዥኑን፤ ፓርላማውን፤ ቤተመንግሥቱን፤ ካዝናውን፤ ጦር
ሠራዊቱን፤ ፓርቲያቸው ህወሃትን፤ አሻንጉሊት አህአዴግን በገደብ አልባው ሥልጣናቸው
አዛዥ ናዛዥ ሆነውባቸው የኖሩት አቶ መለስ ከሰኔ 2004 ዓ/ም ጀምሮ ከፓርላማው ሲጠፉ፤
ከቴሌቪዥን መስኮት ሲሰወሩ፤ ከየስብሰባው መድረክ ሲታጡ፤…የኢትዮጵያ ህዝብ “ጠቅላይ
ሚኒስትር መለስ የት ደረሱ? ምነው የበላቸው ጅብስ አልጮህ አለ?” ብሎ ቢጠይቅ፤
ለጥያቄውም ከገዢው ፓርቲ መልስ ቢሻ ህጋዊ መብቱ ነው። እነሱ የመለስ
አልጋወራሻውያኑ ግና አቶ መለስ በአገዛዝ የህይወት ዘመናቸው /በህይወት ኖሩም አልኖሩ/
የፈፀሙትን ቁና ሙሉ ወንጀል ያውቃሉና…ወኔው ከዳቸው፤ ሀቁን መናገር፤ እውነቱን
መጋፈጥ አስፈራቸው። ቀን መግዛት ፈለጉ፤ ጊዜ ማግኘት። ለምን?

 በዘመነ መለስ “ህዝብ የማወቅ መብት አለው” የሚለው የዲሞክራሲ ፅንስ “ህዝብ የማወቅ
መብት የለውም” በሚለው የአገዛዙ ፖሊሲ ተደቁሶ የኖረ ነውና የጠቅላይ ሚኒስትሩን
ከአደባባይ በድንገት መሰወር ምክንያት እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብ አስቀድሞ የተረዳው
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ወይም ያወቀው ከባዕዱ ፕሬዚዳንት ነበር፤ አዲስ አበባ ላይ ለአፍሪካ መሪዎች ጉባዔ
ሲናገሩ።

   አወይ እፍረት፤ አወይ ውርደት!

   ግና ውርደቱ የኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም፤ እፍረቱም የኢትዮጵያ ህዝብ አይሆንም።
ውርደትና እፍረቱ፤ ለህወሃታውያኑ!

   እነሆ ወይ መለስን ሳናይ ወይ ከመለስ ሳንሰማ ቀናትና ሳምንታት እየነጎዱ እኛም
‘አልሞቱም እንዳንል አለሁም አላሉን፤ ሞተዋል እንዳንል ቀብር ውጡ አልተባልን” እያልን
“ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ፤ ኩኩሉ ጨዋታ” ሆኖብናል - የጠቅላይ ሚኒስትር፤ የአቶ መለስ
ነገር።

   ታዲያ፤ እንዲያው ለመሆኑ በዘመናት የሀገራችን ታሪክ የሀገር መሪ ህልፈተ ሞቱ
ከህዝብ የተሸሸገበት የታሪክ ዘመን አሳልፈናልን? ካሳለፍንስ በዚያ ዘመንና በዚህ በሃያ
አንደኛው ክፍለ ዘመን፤ ከአቶ መለስ ዘመነ አገዛዝና ከምንሰማው የጤንነታቸው ሁኔታ
አንፃር ከቶስ ልዩነት አልያም ተመሳሳይነት ይኖራቸው ይሆን? እነሆ ከታሪካችን ማህደር፤
የዚህ ዘመኑን ከዚያ ዘመን ለማንፀር።

ንጉሠ ነገሥት በካፋ (1721 – 1730)

   በካፋ የቀዳማዊ ኢያሱ /ታላቁ ኢያሱም ተብሎ ይታወቃል/ ልጆች ከሆኑት መካከል
አንዱ ሲሆን ወላጅ እናቱ ወ/ሮ ማርያማዊት ትባላለች። የታላቁ ኢያሱ ስመ መንግሥትም
አድያም ሰገድ ይባላል። የታላቁ ኢያሱ ዘመነ መንግሥት ከ1682 እስከ 1706 ቆይቷል።
የቀዳማዊ ኢያሱ ዘመን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጉልህና እመርታዊ እንቅስቃሴዎችና
ለውጦች የታዩበት ዘመን መሆኑን የታሪክ ድርሳናት በሰፊው ዘግበዋል።

   ከሶስት መቶ ዓመት በፊት የኖረው ቀዳማዊ ኢያሱ ለምሳሌ በዚያን ዘመኒቱ ኢትዮጵያ
ዙሪያ በሚኖሩት እስልምና ተከታዮችና በክርስቲያኖች መካከል ጠብና ጦርነት ሳይፈጠር
በመቻቻልና በሠላም እንዲኖሩ የሚያስችል መንግሥታዊ ፖሊሲን ይከተል ነበር። ይህ
በእምነቱ ክርስቲያን የነበረው ንጉሥ ቢያንስ ከሶስት መቶ ዓመት በፊት በዘመነ መንግሥቱ
መንግሥታዊ የሃይማኖት ጣልቃ ገብነት አለማራመዱን በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን
ኢትዮጵያን ለሃያ አንድ ዓመታት ከገዛው የአቶ መለስ ዜናዊ አገዛዝና የሃይማኖት ጣልቃ
ገብነት አንፃር ዘመነ መለስን ከየትኛው ክፍለ ዘመን መመደብ ይቻል ይሆን?

በዘመነ መለስ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረው አሳዛኝ ጣልቃ
ገብነት፤ በዋልድባ ገዳም የተደረገው ግፍና የተደገሉት መነኮሳት፤ በእስልምና ሃይማኖት
ተከታይ ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለው እንግልት ቶርቸርና እስር የሃያ አንደኛውን
ክፍለ ዘመን የአቶ መለስ አገዛዝ ይዘት እጅግ ብዙ ምዕተ ዓመታት ወደሁዋላው ክፍለ
ዘመናት አሽቀንጥሮ የሚጥለው ሆኖ ይገኛል።

   እንመለስ ወደ በካፋ፤

   ቀዳማዊ ኢያሱ በ1706 ከሞተ በሁዋላ የተለመደው የሥልጣን ውጣ ውረድ ቀጥሎ ልጁ
በካፋ በ1721 ዙፋኑን ወረሰ። የንጉሥ በካፋ የመጀመሪያዎቹ የሥልጣን ዓመታት
መረጋጋት የታየበት አልነበረም።
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ባርትንስኪ እና ኒየችኮ የተባሉ የታሪክ ተመራማሪዎች “የኢትዮጵያ ታሪክ” በሚል ርዕስ
በፃፉትና ዓለማየሁ አበበ በተረጎሙት ሰፊና ጥልቅ መፅሀፍ ውስጥ የንጉሥ በካፋ ዘመነ
መንግሥት እንደሚከተለው ተቀምጧል፤

“በካፋ የታላቁን ተቀዳሚውን የቀዳማዊ ኢያሱን ፖሊሲ በመከተል ለኢትዮጵያ
ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ ዕድገት ጥረት ያደርግ ነበር። የእጅ ባለሙያዎች፤ በተለይም
የመርከብ ሥራ ጠበብት ከግብፅ አስመጥቶ በጣና ሀይቅ ላይ አንድ መርከብ እንዲሰሩ
አድርጓል። እንደዚሁም ቅዱስ ሩፋኤል የተሰኘ አንድ ትልቅ ቤተክርስቲያን አሰርቷል።
ይህም ብቻ ሳይሆን በሱ ዘመነ መንግሥት በተለይ በሥነ መለኮታዊ ድርሰት፤ በታሪክ
አፃፃፍና በሥነ ጥበብ ዘርፍ የጥበብ ቃላት ፈጠራ እድገት አሳይቷል” ይላሉ ባርትንስኪ
እና ኒየችኮ።

   ለዘጠኝ ዓመት ብቻ በንጉሥነት ኢትዮጵያን ባስተዳደረው በባካፋ ዘመን፤ “…በታሪክ
አፃፃፍና በሥነ ጥበብ ዘርፍ የጥበብ ቃላት ፈጠራ ዕድገት አሳይቷል…” መባሉን ለጥጠን
ስንመለከተው “ለአእምሮ ጭማቂ” ሥራዎች ነፃነትና ክብር ተሰጥቷቸው እንደነበር
እንገነዘባለን። ከሰው ልጆች መሠረታዊ መብቶች መከበር አንዱ የሆነው የአእምሮ ነፃነት
(የመፃፍ፤ ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ…) በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያን በገዙት
አቶ መለስ ዜናዊ ምን ያህል ዕድገት አሳይቷል ብለን ዘመነ መንግሥታቸውን ሚዛን ላይ
ስናስቀምጥ ሚዛኑ ወደ የትኛው ክፍለ ዘመን ነው እሚያጋድለው? መልሱን ለአንባቢያን
ህሊና ትተን ወደ ነቁጣችን እናምራ።

   የንጉሥ በካፋ ባለቤት ምንትዋብ ትባላለች። የቋራዋን ተወላጅ ምንትዋብን በካፋ
ያገባት በቁንጅናዋ ነሁልሎላት እንጂ በፓለቲካ ስሌት ተመርቶ አልነበረም። በካፋ የህግ
ባለቤቱን ምንትዋብን ዘውድ ጭኖላት ንግሥተ ነገሥታት ብሎም ሰይሟታል።

   አስቀድመን የጠቀስናቸው ሁለቱ የታሪክ ተመራማሪ ፀሀፍት በዚያው መፅሀፋቸው ውስጥ
ስለ ንግሥት ምንትዋብ ሲፅፉ፤ “…ቆንጆይቱ ምንትዋብ በበካፋ ዘመነ መንግሥት ምንም
የጎላ ሚና የነበራት አትመስልም። እሱ ከሞተ በሁዋላ ግን በኢትዮያ የፖለቲካ መድረክ
ላይ ከታዩት እጅግ ተደናቂ መሪዎች አንዷ ልትሆን በቅታለች። ቁንጅናና ፀጋ ሞገስን ከፍ
ካለ ዲፕሎማሲያዊ ችሎታ ጋር የሥነ ጥበብና የጥበብ ቃላት አፍቃሪነትን ደራርቦ የለገሳት
ሴት ነበረች” ብለዋል።

   ለመሆኑ የንጉሥ በካፋ ባለቤት ንግሥት ምንትዋብ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ
የተጫወተችው ታላቅ ሚና ምን ይሆን? እንመለስ ወደ ምንጮቻችን አንድርዜይ ባርትኒስኪ
እና ዮዓና ማንቴል ኒየችኮ፤ እነሆ በ”ኢትዮጵያ ታሪክ” ላይ ካነጠቡት፤

“በ1730 በካፋ በፀና ታሞ ሳይሻለው አረፈ። ንግሥተ ነገሥታት ምንትዋብ የመንግሥቱን
መዘውር ከእጇ አስገባች። ወንድሞቿና ዘመዶቿ ከቋራ ተሰብስበው እስኪደርሱላት ድረስ
የንጉሠ ነገሥቱ ሞት በምሥጢር ተይዞ እንዲቆይ አደረገች።”

አጀብ ነሽ ታሪክ፤ ፅቡቅ ነሽ ታሪክ፤ ድንቅነሽ ታሪክ!

   እነሆ ይህ ታሪክ ከተፈፀመ ሶስት መቶ ዓመታትን አስቆጥሯል። ንግሥተ ነገሥታት
ምንትዋብ የንጉሠ ነገሥት ባለቤቷን ህልፈት ከህዝብ የሰወረችውም ዘመዶቿ ከያሉበት
ገስግሰው እስኪደርሱላት ነበር፤ ለምን? ምላሹን ዘግየት ብለን እንመለስበታለን።



5

   ዛሬ በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን የምትገኘዋን ኢትዮጵያ እየገዛ የሚገኘው የህወሃት
ገዢ ፓርቲ ለሃያ አንድ ዓመት ሃገሪቱን የገዙትን መሪ የጤንነት ደረጃ /የአደባባይ
ምሥጢሩን/ ስለምን ለኢትዮጵያ ህዝብ ሳያሳውቅ ሳምንታት እየተቆጠሩ ይገኛል?

   የጠ/ሚሩ ባለቤት የወ/ሮ አዜብ መስፍን /ቀዳማይ እመቤትም ይሏቸዋል፤ እነሱ/ እና
የአቶ መለስ ዘመዶች ለማንኛውም /እንደ ንግሥት ምንትዋብ ዘመዶች/ ከያሉበት
ገስግሰው አራት ኪሎ እስኪደርሱ እየተጠበቀ ይሆን? ለመሆኑ አቶ መለስ ዜናዊ ጠቅላይ
ሚኒስትርነታቸው ለማን ነበር? ለኢትዮጵያ ህዝብ? በተናጥል ለትግራይ ህዝብ? ወይስ
ለህወሃት?

አራት ኪሎ የመሸጉት የአቶ መለስን ወንበር የሚመኙት አልጋወራሾች የአቶ መለስን
በፅኑ መታመም ወይም የአካል ወይም የመንፈስ ሞት ከህዝብ ጆሮ መሸሸጋቸው
የየፊናቸውን ሁነኛ አጋርና መከታ /እንደ ንግሥት ምንትዋብ/ በዙሪያቸው አሰልፈው
ጡንቻቸው እስኪፈረጥም፤ አሸናፊው አልጋወራሽም እስኪለይና የ አቶ መለስም ቁርጡ
እስከወጣ እየጠበቁ ነውን? ሀገሪቱስ ለእንዲህ ያለ ወቅት የሚሰራ ህገ መንግሥት የላትም
ነበር ማለት ነው?...ከሆነስ የትኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሆነው ነበር አቶ መለስ ሃያ አንድ
ዓመት ኢትዮጵያን የገዙት?

  በአስራ ሰባት መቶ መጀመሪያዎቹ ዓመታት በዘመነ በካፋ በጎንደር ቤተ መንግሥት
የነበረውን መንግሥታዊ አሰራር ይዘት ስንመረምር /በንጉሠ ነገሥቱ ሞት ዙሪያ/ ዛሬ በሃያ
አንደኛው ክፍለ ዘመን /ከሶስት መቶ ዓመት በሁዋላ/ አዲስ አበባ አራት ኪሎ
ቤተመንግሥት በህወሃት አመራር /በመለስ ብርቱ ህመም ወይም በሞት ጥላ ሥር መሆን
ዙሪያ/ እየተከናወነ ያለውን በአግራሞት እናነፃፅር ዘንዳ የታሪክ ሀቅ ሲያስገድደን፤ በንጉሥ
በካፋ ዘመንና በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አገዛዝ ዘመን ያለው መንግሥታዊ አሰራር
ተመሳሳይነት እንደ እሳተ ገሞራ ከፊታችን ፈንድቶ ስናየው ያስደነግጠናል። በዚህ በሃያ
አንደኛው ክፍለ ዘመን ያለችው ሀገራችን በ17መቶዎቹ ከነበረው ዘመን እንኳን እንደምን
ተሽላ ልትገኝ አልቻለችም? የህወሃት መሪዎች በርግጥ የየትኛው ክፍለ ዘመን መሪዎች
ናቸው? ብለን ይህንን አሳዛኝ ጥያቄ እንድናቀርብ የታሪክ ሂደት ሀቅ ይሰቅዘናል። ይህም
በመሆኑ ሀዘናችን እጥፍ ድርብ ይሆንብናል። የንፅፅሮሹን ጥያቄ ምላሽ ለአንባቢያን ህሊና
ሚዛናዊ ዳኝነት ትተን ወደ ንጉሥ በካፋና ንግሥት ምንትዋብ ታሪክ እንመለሳለን።

   የታሪክ ተመራማሪያኑ ባርትኒስኪ እና ኒየችኮ ንግሥት ምንትዋብ የንጉሥ በካፋን
ህልፈት ከማወጅ የዘገየችበትን ሁኔታ አስቀድመን ባነበብነው መልክ ከገለፁ በሁዋላ
የሚከተለውን አያይዘው አንጥበዋል።

“የቋራ አቋም በቤተመንግሥቱ ዘንድ ከተጠናከረና በተለይ ግን የወህኒ አምባ ጥበቃ
በወንድሟ እጅ መያዙን ካረጋገጠች በሁዋላ የንጉሠ ነገሥቱን ሞት በይፋ አስነገረች…”

   እነሆ እርቃኑን የቆመ የታሪክ ሀቅ! ‘ታሪክ ራሱን ይደግማል’ ይሏል እንዲህ ነው?
ጎንደርና አዲሳባ?

   በጎንደር ቤተመንግሥት ውስጥ የቋራው ሃይል ሚዛን መድፋቱን አረጋግጣ፤ በተለይም
በዘመኑ የዘውድ ተስፈኞችና አደገኛ ጦረኞች የሆኑት ሁሉ ተሰብስበው የሚታሰሩበትና
ማናቸውም ለማምለጥ በማይችሉበት ሁኔታ የሚጠበቀውን የወህኒ አምባ እዝን መቆጣጠሯን
አስረግጣ…የባለቤቷን የንጉሠ ነገሥት በካፋን ሞት ይፋ ማድረጓ ንግሥተ ነገሥታት
ምንትዋብ ምን ያህል የፖለቲካ ዳማ የመጫወት ብቃትና ችሎታ እንደነበራት
አስመስክሯል።
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   በ1730 የታየው ይህ አስደማሚ የፖለቲካ ጅምናስቲክ በ2004 ዓ/ም ኢትዮጵያን
በመግዛት ላይ በሚገኘው የህወሃት አልጋወራሽ ቁንጮዎች መካከል በእንደምን ያለ መለኩ
እየተቆመረ ይሆን? ማለታችን አይቀርም።

  ለሃያ አንድ ዓመታት “ፏ’ ብሎ የነበረው ግለሰባዊ አምባገነናዊ አገዛዝ ድንገት እልም
ድርግም ብሎ ሲጠፋ በአምባገነኑ ብርሃን ዙሪያ ክንፎቻቸውን እያማቱ ሲደንሱና ሲሽከረከሩ
የነበሩት ‘የሳትራቶች’ እነሱንም ድንገት ድቅድቅ ጨለማ ቢውጣቸውና በየማዕዘናቱ
መብረር ቢቃጣቸው፤ እርስ በርስ መላተም ቢያሰጋቸው አዎ! ዕውነት አላቸው! መለስ
ዓይናቸው፤ መለስ ማሰቢያቸው፤ መለስ አንደበታቸው ነበሩና።

   እና እኒህ ‘የሳትራቶች’ ምን ዘየዱ? እንደ ንግሥተ ነገሥታት ምንትዋብ ሀይል
ማሰናዳት፤ ሃይል ማሰማራት፤ አደብ መያዝ፤…ህዝቡን ማዘናጋት፤ እና ጊዜ መግዛት!

   የህወሃት የጦር አበጋዝ ጄኔራል ሳሞራ የኑስና የየብርጌድ ህወሃታውያን ጄኔራሎች ሁሉ
የአቶ መለስ ህልውና የማክተሙ ጉዳይ ቁርጥ ከሆነ በሚተካቸው  አልጋወራሽ ይስማሙ
ዘንዳ ለቀጣይ ዕድሜቸው ግድ ይላል። ይህም ጊዜን መግዛት ይጠይቃል። ለነገው የህወሃት
ህልውና አስጊ የሆኑት /በዘመነ ምንትዋብ ግሸን አምባ እንደነበሩት/ ምናልባት አፈንጋጭ
የኢህአዴግ ተለጣፊዎችንም ጨምሮ ተቃዋሚዎችን በያሉበት ማነቅ አልያም መቆጣጠር
ግድ ይላል። ለዚህም አፋኝ ግብረ ሃይል፤ ፀጥታ አስከባሪ፤ ረሻኙንም የአጋዚ ጦር
በየማእዘናቱ ማሰማራት ግድ ነው፤ ለዚህም ጊዜ መግዛት።

   እና እንደ ጥንቱ፤ እንደ ንግሥተ ነገሥታት ምንትዋብ ዘመኑ፤ የህወሃት ቀጣይ ዘመን
መልክ እስኪያበጅ ለሃያ አንድ ዓመታት የገዙት የመለስ ዜናዊ የአካልም ሆነ የመንፈስ
ሞት /ፊዚካል ኦር ክሊኒካል ዴዝ/ የአደባባይ ምሥጢር እንደሆነ ይሰነብታል።

   ምናልባት፤ ጄኔራሎቹና አልጋወራሾቹ ሲስማሙ፤ ሲረጋጉ፤ ነፍሳቸው መለስ ስትል…ያኔ
የአቶ መለስ ጉዳይ በአደባባይ ለ ኢትዮጵአ ህዝብ ይገለፅ ይሆናል። ከዛስ?

   እዚህ ላይ አንባቢ ልብ ይለው ዘንዳ ግድ እሚል አብይ ነቁጥ ማንሳት እንወዳለን።
ከሶስት መቶ ዓመት በፊት በ1730 የንግሥት ምንትዋብ ቅድመ ዝግጅት ያስከተለው
ውጤትና አቶ መለስ በህይወት ቆይተው እንደቀድሞው መግዛት ባይችሉ የህወሃት
አልጋወራሾች በማድረግ ላይ ያሉት ቅድመ ዝግጅት የሚያስከትለው ፍፁም አራምባና ቆቦ
የሚሆኑና ተፃራሪ መሆናቸውን። እንዴት? ማለት መቸም ደግ ነው። የህወሃታውያኑን
ገቢራዊ ውጤት ሰንብተን አብረን እምናየው ይሆናል፤ በዚህ ቅኝት ቅድመ ‘ሴናሪዮ’
ስንቀምር አንውልምና። የንግሥተ ነገሥታት ምንትዋብን ቅድመ ዝግጅት መልካም ፍሬ
ግና እነሆ፤

   ንግሥተ ነገሥታት ምንትዋብ በበካፋ ዙፋን ላይ ያስቀመጠችው ልጇን ዳግማዊ
ኢያሱን ሲሆን እሱም ብርሃን ሰገድ የሚል የዙፋን ስም ተሰጠው፤ የቋራው ኢያሱም ተብሎ
ይጠራ ነበር።

“…ዳግማዊ ኢያሱ” ይላሉ አንድርዜይ ባርትኒስኪ እና ዮዓን ማንቴል ኒየችኮ “ዳግማዊ
ኢያሱ የሠላም ፖሊሲ አራማጅና ማንኛውንም የደም መፋሰስ የማይፈቅድ ነበር…

   “ቋረኛው ዳግማዊ ኢያሱ ዘመነ መንግሥቱን ሙሉ በይበልጥ የኢትዮጵያን መንፈሳዊና
ባህላዊ ደረጃ በማደራጀቱ ላይ ያተኮረ በርግጥ ንቃት ያለው መሪ ነበር። በሳይንሳዊ ተግባር
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ላይ ለመሰማራትና የፅሁፍን ጥበብ ለማዳበር ይቻል ዘንድ ኢኮኖሚያዊ መሰረቱን
ለማመቻቸት ጥረት ያደረገ የመጀመሪያው የዚህች ሀገር መሪ እሱ ነው። መማር የሚፈልግ
ሁሉ በነፃ ከቤተ መንግሥት መመገብ ይችላል የሚል አዋጅ አስነገረ።…

   “…ዋና ከተማይቱ ጎንደር የሀገሪቱ የመንፈሳዊ ብልፅግና ማዕከል ሆነች። ዳግማዊ ኢያሱ
ጥበበ ቃላት እንዲያድግ ጉጉት ስለነበረው ለፀሀፊዎች ቋሚ ደምወዝ እንዲቆረጥላቸው
አደረገ። ከዚህም በቀር ከአረብኛ ወደ ጥንታዊ የኢትዮጵያ ቋንቋ ግዕዝ የትርጉም ሥራ
ለሚሰሩ ሙሉ ኑሯቸው እንዲሸፈንላቸው አድርጓል። በዚያን ጊዜ ብዙ የምሥራቅ ክርስትና
ጥበበ ቃላት ሥራዎች ተተርጉመዋል።…ከመፃህፍቱ አብዛኛው በአንድ የጣና ደሴት ላይ
ራሱ ባሰራው የቅዱስ ገብርኤል ገዳም ውስጥ እንዲሰበሰብ አድርጓል። በመላ ሀገሪቱ ያሉ
ዕውቅ ሥራዎች ሁሉ ወደዚህ እንዲመጡ በማድረግ በመላ ኢትዮጵያ የትም የማይገኝ
ቤተመፃህፍት ሊያቋቁም ችሏል።…ከዚያ የተከማቸው የእጅ ፅሁፍ እጅግ ብዙ ከመሆኑ
የተነሳ እስከ ዛሬም ድረስ ገና ያልተነበቡ አያሌ ስራዎች እንዳሉ ይነገራል።

   “…በከተማይቱ /ጎንደር/ ውስጥ በቁጥቋጦ ተክሎችና እንዲሁም ከየመን ከግብፅና
ከሌሎችም ሀገሮች ባስመጣቸው የእጸዋት ዐይነቶች የተዋቡ የመናፈሻ ቦታዎች አሰርቷል።
ከይፋግና ከደንቀዝ ዝቅ ብላ በምትገኘዋ በቃሮዳ ወረዳዎች የወይን እርሻ አስፋፍቶ የወይን
ጠጅ በሀገሪቱ እንዲለመድ አድርጓል።…

   “ይህ ለሳይንስና ለጥበበ ቃላት ዕድገት ይጥር የነበረ ያብርሆተ አእምሮ ንጉሥ የእለት
ተእለት አኗኗርና የባህል ደረጃ እንዲሻሻል አድርጓል።…” ሲሉ ሁለቱ ፀሃፍት በሰፊው
ዘግበዋል። ዳግማዊ ኢያሱ ኢትዮጵያን ለሃያ አምስት ዓመታት አስተዳድሯል።

  እነሆ ንግሥተ ነገሥታት ምንትዋብ ከዛሬ ሶስት መቶ ዓመት በፊት በነበረው ታሪካችን
የበካፋን ሞት ከማወጅ የዘገየችበትን ቅድመ ዝግጅት ካጠናቀቀች በሁዋላ በዘመኑ
ያበረከተችው ተተኪ መራሄ መንግሥት እሚያምር ታሪኩ፤ እሚያስደምም ምግባሩ!

  እንግዲህ በዛሬይቱ ኢትዮጵያ ሃያ አንድ አመት የገዙት አቶ ወደ መንበረ ሥልጣናቸው
መመለስ ባይችሉ ከእሳቸው አልጋወራሽ ህወሃታውያን ውስጥ ሀገርንና ወገንን አቶ መለስ
ከከተቱበት አዘቅት ውስጥ የሚያወጣ፤ በሃያ አንድ ዓመት ለተፈፀሙት ወንጀሎች ሁሉ
ህዝብንም ምህረት የሚጠይቅ የወገንና የሀገር አኩሪ ቡቃያ ሊፈጠር ይችላልን?! ከህወሃት
ማህፀን ውስጥስ እንደ ቋራው ታላቁ ዳግማዊ ኢያሱ ያለ መሪ ሊወለድ ይችላል ብሎ
የሚያምንና የሚጠብቅስ ይኖር ይሆን?!

ንጉሥ ሃይለመለኮት

   በኢትዮጵያ የረዥም ዘመናት ታሪክ ውስጥ ከ1780ዎቹ እስከ 1850ዎቹ ያለው ዘመን
ዘመነ መሳፍንት በመባል ይታወቃል። በአንድ ንጉሠ ነገሥት ማዕከላዊ መንግሥት ስር
መተዳደር የቀረበትና ብዙ ንጉሶች በየክፍላተ ሀገሩ የየራሳቸውን መንግሥት ያቆሙበት
ዘመን።

   ደጃዝማች ካሳ በሰኔ 29 1853 አይሻ ላይ ከትንሹ ራስ አሊ ጋር ጦርነት ገጥሞ ድል
ካደረገ በሁዋላ በተለይም በ1855 የካቲት 7 ቀን ደረስገ አጠገብ በምትገኝ ማርያም ደረሳ
ከምትባል ቤተክርስቲያን ውስጥ ሥርዐተ ንግሡ በቆየው የኢትዮጵያ ነገሥታት የንግሥ
ወግ መሠረት በትክክል ተጠብቆ በአቡነ ሠላማ ቡራኬ ዳግማዊ ቴዎድሮስ በሚል የንግሥና
ስም ዘውድ ሲጭን የዘመነ መሳፍንትም ግብዐተ መሬት ተፈፀመ - ይላሉ ታሪክ ፀሀፍቱ እነ
ኒየችኮ።
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ዘመነ መሳፍንት በአፄ ቴዎድሮስ ንግሥና በኦፊሴል ማክተሙን የኢትዮጵያን ታሪክ
የዘገቡ ሀገርኛና ባእዳን ፀሀፍት ሁሉ የሚስማሙበት ሲሆን በንግሥናቸው ዘመን ላይ ግን
የተለያዩ ዘገባዎች ይገኛሉ። አስቀድሞ ያቀረብነው የቴዎድሮስ የንግሥና ዘመን እንደ
አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ነው፤ እነ ባርትኒስኪ እንደዘገቡት።

  ጋሼ ጳውሎስ ኞኞ በፃፈው አጤ ቴዎድሮስ በሚለው መፅሀፉ “…ደጃዝማች ካሳ በየካቲት
ወር 1845 ዓ/ም ነገሡ” ይላል። ይሁንና ደብተራ ዘነበና
አለቃ ወልደማርያም በፃፉት ታሪክ ካሳ የነገሡት በ1847
ዓ/ም ነው ማለታቸውን፤ አለቃ ተክለ ኢየሱስ፤ አለቃ ታዬ
እና አቶ መንግሥቱ ለማ ደግሞ በፃፉዋቸው መፃህፍት
ቴዎድሮስ በ1845 ዓ/ም ነግሠዋል ማለታቸውን ገልፆ
አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን በፃፉት የ1845 ዓ/ም ንግሥና
ዘመን እንደሚስማማ አስፍሯል። የነ ኒየችኮ የዘመን
አቆጣጠር ስምንት ዓመት ሲቀነስለት አፄ ተዎድሮስ
የነገሡት በ1847 ይሆንና ደብተራ ዘነበና አለቃ
ወልደማርያም ከፃፉት ጋር መሳ ይሆናል። ሁሉም ፀሀፍት
ግን የቴዎድሮሥ ንግሥና በወርሃ የካቲት ደረስገ ማርያም
መፈፀሙን፤ ዘመነ ቴዎድሮስም በ1860 ዓ/ም /1868 እአአ/
ለማብቃቱ ቃላቸው አንድ ነው፤ በቴዎድሮስ ታሪክ ዘገባ
አቀራረባቸው ታሪኩ ስፋትና ጥበት ሊኖረው ቢችልም።

ስለ አፄ ቴዎድሮስ ይህን ያህል የማቅረባችን ምክንያት ከንጉሥ ሃይለመለኮት ታሪክ
ጋር የሚያገናኘው ሰበዝ በመኖሩና ደግሞም ለአንባቢያን ግንዛቤ ተጨማሪ መንደርደሪያ
ይሆናልም በማለት ጭምር።

   እንመለስ ወደ መነሻችን፤

   ዳግማዊ ቴዎድሮስ ዘውዱን እንደጫነ ከታላላቆቹ የፖለቲካ ተቃዋሚዎቹ የቀረውን
ንጉሥ ሃይለ መለኮትን ለማስገበር በጥቅምት ወር 1855 ወደ ሸዋ ዘመተ፤ ይላሉ እነ
ባርትኒስኪ።

   እነሆ የንጉሥ ሃይለ መለኮትና የአፄ ቴዎድሮስ ሠራዊት ለሞት ሽረት ፍልሚያ
ተዘጋጁ። ለጀመርነው ቅኝት እጅግ አስፈላጊ የሆነውን የታሪክ ሰበዝ ከሌሎች የታሪክ
ድርሳናት ይልቅ አፍታተው ከዘገቡት ከአንድርዜይ ባርትኒስኪ እና ዮዓን ማንቴል ኒየችኮ
‘የኢትዮጵያ ታሪክ” የሚከተለውን ነቅሰናል፤

“…በህዳር 9 ቀን ከወሳኙ ግጥሚያ ዋዜማ ላይ ንጉሥ ሃይለመለኮት ድንገት ታሞ
ሞተ።…የወታደራቸውን የውጊያ ሞራል ለመጠበቅ ሲሉ የሸዋ ሠራዊት አዛዦች የንጉሡ
መሞት ለጊዜው ጥብቅ ምሥጢር ሆኖ እንዲያዝ አደረጉ። ለግጥሚያ ዝግጅት በሚደረግበት
ጊዜ የሸዋ ንጉሥ ከሚገኝበት ሥፍራ ላይ ሆኖ /የንጉሡ አፅም ተሸፋፍኖ/ እንዲታይ
ተደርጓል…”

ወገን አንባቢ ሆይ! ይህን ከአንድ መቶ ሃምሳ ዓመት በፊት የተፈፀመ የሸዋ መኩዋንንት
የታሪክ ዕውነታ አግባባዊነቱንና ሚዛናዊነቱን ስንመረምር ከአንድ መቶ ሃምሳ ዓመት
በሁዋላ ዛሬ በሀገራችን የጠ/ሚር መለስ ዜናዊን ጤንነት አስመልክቶ አራት ኪሎ የመሸጉት
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የህወሃት ስብስቦች ከህዝብ ከሸሸጉበት እውነታ አንፃር ሁለቱን /የንጉሥ ሃይለ መለኮት
መኩዋንንትን እና የአቶ መለስ አልጋወራሾችን/ እናነፃፅር ዘንዳ እንገደዳለን።

   በዛን ዘመኒቱ ኢትዮጵያ ነባራዊ ታሪክ ንጉሥ የሠራዊቱ አዛዥ፤ አዋጊና ተዋጊም
ጭምር ነበር። በጦርነት መኻል ንጉሡ የሚያሳየው የውጊያ ብቃትና ጀግንነት ብዙ ጊዜ
ሠራዊቱ ለማሸነፉ ወይም ድል ለመሆኑ ወሳኘ ሚናን ይጫወታል።

  ለምሳሌ አፄ ዮሐንስ በ1881 ዓ/ም መተማ ላይ
ከመሃዲስቶች ጋር ባደረጉት ጦርነት ሠራዊታቸው
የመሃዲስቶችን አከርካሪ ሠብሮ ጠላትም ወደ መጣበት
ለመመለስ በየአቅጣጫው መፈርጠጥ በጀመረበት
የመጨረሻው ሰዓት በጦርነቱ መኻል ሆነው ጦሩን
ሲመሩና ሲያዋጉ የነበሩት የጦሩ አበጋዝ አፄ ዮሐንስ
በጥይት ተመትተው በወደቁ ጊዜ የእሳቸው መውደቅ
በአባራሪው የኢትዮጵያ ሠራዊትና በተባራሪው
የመሀዲስት ጦር መኻል እንደ ሰደድ እሳት በቅፅበት
ተናኘ። የኢትዮጵያ ሠራዊትና የዮሐንስ ባለሙዋሎች
ወደፊት ከመግፋት የንጉሠ ነገሥቱን ሬሳ ይዘው
ማፈግፈግ ጀመሩ፤ እናም በአምበሳው ዮሐንስ ሞት
የልብ ልብ የተሰማው የመሀዲስት ጦር የንጉሠ ነገሥቱን
ሬሳ ለመማረክ የኢትዮጵያ ጦርም የመሪውን ሬሳ
በመከላከል መኻል  አሰቃቂ ጦርነት ተካሂዶ የአፄ ዮሐንስ ታላላቅ የጦር መሪዎች ሁሉ
ተሰውተው የአፄ ዮሐንስ ሬሳም ተማርኮ መሀዲስቶች አንገታቸውን ቀልተው ወሰዱ። ይህን
አፄ ዮሐንስ የወደቁበትንና የታሪካችን አብራክ የሆነውን የሀገራችንን አንጡራ ክፍል
መተማን ጨምሮ አቶ መለስ ለሱዳን አሳልፈው ሰጥተዋል። ለሃያ አንድ ዓመት በዘለቀው
ግፈኛ አገዛዛቸው በህዝብና በሀገር ላይ ከፈፀሙዋቸው ቋጥኝ ወንጀሎች መካከልም ይህ
አንዱ ነው።

   እንመለስ ወደ ነቁጣችን፤

   የሸዋ ሠራዊት ከአፄ ቴዎድሮስ ሠራዊት ጋር ጦርነት በሚገጥምበት ዋዜማ ላይ ሆኖ
የጦር አዛዡ አዋጊና ንጉሡ - ሃይለመለኮት ቢያርፉ - የሃይለመለኮት ባለሟሎች፤ የሸዋ
መኩዋንንት፤ ሠራዊቱ እንዳይፍረከረክና እንዳይበተን የንጉሡን ሞት ይፋ አለማድረጋቸው
ወቅቱ የጠየቃቸው አስፈላጊና ግዴታዊም እርምጃ ሆኖ እናገኘዋለን፤ የጦርነቱ ውጤት በአፄ
ቴዎድሮስ አሸናፊነት ቢደመደምም።

   በዚህ ታሪክ ውስጥ ያለው አንኳርና መሰረታዊ ዕውነቱ ግን በዘመኑ ነባራዊ የታሪክ
ሂደት ሁለቱ ተቀናቃኝ ሃይላት ንጉሥ ሃይለመለኮትና አፄ ቴዎድሮስ መዋጋትና መሸናነፍ
ነበረባቸውና የሸዋ መኩዋንንት በንጉሣቸው ሞት ምክንያት ጦርነቱ እንዳይታጎል
ማድረጋቸው ሆኖ ይገኛል። እንዲህም በመሆኑ ነው የሃይለመለኮት ባለሙዋሎች የወቅቱ
ርምጃ /የንጉሡን ሞት ለጊዜው መሸሸጋቸው/ አግባብ እሚሆነው።

   ይህ ታሪክ ከተፈፀመ ከአንድ መቶ ሃምሳ ዓመት በሁዋለ የምትገኘዋን ኢትዮጵያ
የሚገዛው የህወሃት ቁንጮ ስብስብ የአቶ መለስ ዜናዊን አጠያያቂ የጤንነት ሁኔታ ከህዝብ
የሸሸገበት አስገዳጅ ታሪካዊ ጭብጥ ምንድን ነው? ብለን ስንመረምር እምናገኘው ምላሽ
አንድና አንድ ብቻ ይሆናል፤ ፍርሃት! የጠለቀ፤ የሰረፀ፤ የሚያንዘፈዝፍ ልባዊ ፍርሃት!
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እንጂ እንደ ንጉሥ ሃይለመለኮት ጠ/ሚሩ ከህዝብ ዓይን የጠፉት ጦርነት ላይ ሆነው
አልነበረም። በዚህ በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ሃይለመለኮት ከሞቱና የሸዋም መኩዋንንት
ሞታቸውን ከሠራዊቱ ከሸሸጉ አንድ መቶ ሃምሳ ዓመት በሁዋላ የምትገኘዋን ኢትዮጵያ
የሚመራው የህወሃት ስብስብ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን የሚገኙበትን ወሻኝ
የጤንነት ጥያቄ ለበርካታ ሳምንታት ከህዝብ ጆሮ እየሸሸገ መሆኑ የሚያሳፍር ብቻም
ሳይሆን  ቢያንስ ከሸዋ መኩዋንንት እንኩዋን የተሻለ ሆኖ አለመገኘቱም ይሆናል። ለመሆኑ
አቶ መለስና ስብስቦቻቸው አካለ ሥጋቸው ከኖረበትና ከሚኖርበት ይህ ዘመን የአስተሳሰብ
መዘውራቸው ተመንጥቆ ከየትኛው ክፍለ ዘመን ጡት ተጣብቶ ይሆን የኖረውና እየኖረ
ያለው?

ዳግማዊ አፄ ምኒልክ

“ምኒልክ በጥበብ ህዝቡን ሲያስተዳድር ህዝቡ በፍቅር እንዲከተለው እንጂ በፍርሃት
እንዲገዛለት አይፈልግም።…በዚህም ምክንያት በማስተዳደሩ በኩል የተዋጣለት ጥሩ መሪ
ነው…” ግሊከን

   “ምኒልክ…በህዝቡ እጅግ ተወዳጅና ታዋቂ መሪ ነበር።” ብሪቲሽ ሙዚየም።

   አንባቢ ሆይ! ስለዳግማዊ ምኒልክ ተፅፎና ተነግሮ ስላላባራው
ታሪካቸው አይደለም ተልዕኳችን፤ ቅኝተ መንገዳችንን
ለማንደርደሪያ ያቀረብነው እንጂ።

   አፄ ምኒልክ በመጨረሻዎቹ የህይወት ዘመናቸው ህመማቸው
እየበረታና እየጠናባቸው ሲሄድ በህይወት መቆያ ጊዜያቸውም
እጥረቱ በቅርብ ርቀት ይታያቸው ነበር። ታዲያ እኒህ ብሩህ
አእምሮ፤ ዘላቂ ራዕይና አስተዳደራዊ ተሰጥዖን ከህዝብ ፍቅር ጋር
ያደላቸው መሪ የሀገራቸውን መፃዒ እድል፤ የሥልጣን ርክክቦሽን
በተመለከተ ምን አደረጉ? እሚለው መሠረታዊ የማዕዘን ደንጊያ
ጥያቄ ላይ ነው ትኩረቱ፤ የቅኝት ዒላማችን ቀስቱ።

   እንግዲህስ እንተኩስ፤

   የታሪክ ተመራማሪው አምባሳደር ዘውዴ ረታ “ተፈሪ መኮንን” በሚለው ሰፊ፤ ጠሊቅና
ክሽን የታሪክ መፅሀፋቸው ውስጥ ካሰፈሩት የሚከተለውን ያነቧል፤

“አፄ ምኒልክ ህመማቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በመሄዱ በጥቅምት 1902 ዓ/ም
ስለወራሻቸውና ስለአስተዳደሩ አመራር ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ አዋጅ አስነገሩ።…”

   ወገን አንባቢ ሆይ! ከምንኖርበት ዘመን /2004 ዓ/ም/ አንድ መቶ ዓመት በፊት የኖሩት
ዳግማዊ አፄ ምኒልክ ከእሳቸው ህልፈት በሁዋላ ‘ሀገሪቱን ማን ይምራት?’ በሚል
የቤተመንግሥት ሥልጣን ሽኩቻ ተነስቶ የሀገር ሠላም እንዳይደፈርስ፤ የህዝብ ኑሮም
እንዳይበጠበጥ ህግና ሥርዐትን በመከተል የመንግሥቱ ተረካቢ ማን እንደሆን በማያሻማ፤
በማያምታታ፤ በማያወላዳ /ለምሳሌ እንደ ህወሃት ህገ መንግሥት/ ግልፅ ቋንቋ ለኢትዮጵያ
ህዝብ በአዋጅ አስታውቀዋል። ይህ ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ በመሞት ላይ ከነበሩት አፄ
ምኒልክ በሁዋላ ሀገሪቷን ማን እንደሚያስተዳድር ያውቅ ነበር ማለት ነው። በህወሃት ዘመን
አቶ መለስ በሚገኙበት አጠያያቂ የጤንነት ሁኔታ አንፃር ከመደበኛ ሥራቸው
በመጥፋታቸው ሀገሪቷን ማን እየመራት እንደሆን የኢትዮጵያ ህዝብ አያውቅም፤ /ቢያንስ
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ካለፉት በርካታ ሳምንታት ጀምሮ/። በሁለቱ መንግሥታት በአፄ ምኒልክና በአቶ መለስ
መካከል ያለው ገደል ክፍተትም እዚህ ላይ ነው። የትኛው መንግሥታዊ አሰራር ነው
ከሁለቱ ህዝባዊና ህጋዊ?!

   እንግዲህ በዛን ዘመኒቱ ኢትዮጵያ በነበረው ሥርዐትና የታሪክ ነባራዊ ዕውነታ አንፃር
አፄ ምኒልክ ያደረጉት በዛሬው ዘመን አጠራር ህገ መንግሥታዊ ተብሎ የሚታወቀውን
ህጋዊ የሥልጣን ቅብብሎሽ አካሄድ ነበር።

  በኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ ዘመን ከፍተናል እያሉ ላለፉት ሃያ አንድ ዓመታት አቶ
መለስና የህወሃት ቁንጮ ስብስቦች በአፄ ምኒልክ መንግሥት፤ በአፄ ምኒልክ ታሪክና
ሰብዕና እንዳላላገጡ፤ እንዳልተሳለቁ፤ እነሆ ዛሬ አቶ መለስን ወደ ሥልጣነ መንበራቸው
መመለስ ባይችሉ ማን ይተካቸው? ሀገ መንግሥት እንደሁ የላቸው!! ታዲያ በጨለማ
እየገዙ፤ ጨለማ ውስጥ የኖሩ፤ ጨለማ ውስጥ የዳከሩ - ንጉሠ ነገሥት ምኒልክ ወይስ እነ
አቶ መለስ ነበሩ?

   ባለንበት የታሪክ እንቆቅልሽ ውስጥ እጅግ አሳዛኝ ሆኖ እሚገኘው ኢትዮጵያን በሃያ
አንደኛው ክፍለ ዘመን እየገዛት ያለው የህወሃት ስብስብ ከአንድ መቶ ዓመት በፊት
ያስተዳደሩትን የአፄ ምኒልክን ህጋዊ መንግሥታዊ አሰራርና ተዋረድ አንድ መቶኛውን
እንኩዋን የማያሟላ በመሆኑ ብቻ ሳይሆን በህግ አልባ ህገ ወጥ አገዛዙ አራት ኪሎ
ቤተመንግሥት ከሁለት አስርታት በላይ መቀመጥ መቻሉ ነው። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ?
እስከ መቼስ ይቀጥላል? ለዚህ መልሱ ከኛ ዘንድ አይገኝም፤ ከህዝብ አምባ እንጂ።

   እንቀጥል፤

   ለመሆኑ አፄ ምኒልክ የሥልጣን ሽግግሩንና ተተኪያቸውን አስመልክቶ ለኢትዮጵያ
ህዝብ ያሰሙት የመጨረሻው አዋጃቸው ምን ይላል? እነሆ ከአቶ ዘውዴ ረታ “ተፈሪ
መኮንን’ ሥራ ተነቅሶ፤

“…ልጆቼ ወንድሞቼ ወዳጆቼ …

“…እስካሁን ድረስ ሳታስቀይሙኝ ለብዙ ዓመታት በእግዚአብሄር ቸርነት ገዛሁ። አንድ
ልብ ሆናችሁ አንድነታችሁን በማጠናከራችሁ አገራችን ኢትዮጵያን የነፃነቷ ተቀናቃኝ
የሆኑት ጠላቶቿ እነሱ እንደተመኙት አላጠቋትም።…

   “…ከዚህ ቀደም በግንቦት 10 1902 ዓ/ም እንዳስታወቅሁዋችሁ የእግዚአብሄር ፈቃዱ
ቢሆን የአልጋዬ ወራሽ ከወ/ሮ ሸዋረጋ እና ከወሎው ገዥ ከራስ ሚካኤል የተወለደው ልጄ
ኢያሱ ሚካኤል እንዲሆን ራስ ቢተወደድ ተሰማን ሞግዚት አድርጌ ሰጥቻችሁዋለሁ።…

   “…ከዚህ ቀደም በገዢዎች አለማወቅ በህዝቡ አለመስማማት ለብዙ ዘመናት ተከፋፍላ
የነበረችውን ኢትዮጵያን ተጣጥሬ አንድ አድርጌ አስፍቻታለሁ።…እናንተ አንድ ልብ
ባለመሆን በምቀኝነት እርስ በርስ ካልተላለቃችሁ በስተቀር ኢትዮጵያን የውጪ ባዕድ
አይደፍራትም፤ ክፉም አያገኛትም።…”

አንባቢ ሆይ! አፄ ምኒልክ የርዕሰ መንግሥቱን ዝውውርና አስተዳደር እንዲሁም ሚዛንና
ቁጥጥር /ባላንስ አንድ ቼክ/ አስመልክተው ለኢትዮጵያ ህዝብ ያሰሙት ይህ አዋጅ
ጥልቀቱና ስፋቱ በእኛም ሆነ በመጪዎቹ ተከታታይ ትውልዶች ሁሉ ውስጥ በመሪ ቃልነት
ሲወደስና ሲተነተን የሚኖር ህያው ቃል ነው። ለዚህም ነው የታሪክ ተመራማሪውና የታሪክ
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ፀሀፊው አቶ ዘውዴ ረታ “…በዚህ ለመጨረሻ ጊዜ ባወጡት አዋጅ ላይ ህመምተኛው
ምኒልክ ለአገራቸው ለኢትዮጵያና ለሚወዱት ህዝባቸው የገለፁት ስሜት ምንጊዜም
በታሪካችን ተገቢ ሥፍራውን ይዞ ሲታሰብ መኖር የሚገባው ነው” በማለት መፃፋቸው።

የእስካሁኑን መሠረተ ነቁጥ በዚሁ ሸብበን ወደሚከተለው እናልፋለን።

   ዳግማዊ አፄ ምኒልክ በተወለዱ 64 ዓመታቸው ታህሳስ 3 ቀን 1906 ዓ/ም በእለተ ዐርብ
ሞቱ። በዚህ ታላቅ የሀዘን ዕለት ስለነበረው ታሪክ ብላታ መርሴ ሃዘን ወልደቂርቆስ
“ትዝታዬ’ በሚለው መፅሀፋቸው ያሰፈሩትን ጋሼ ጳውሎስ ኞኞ አጣቅሶ “አጤ ምኒልክ”
በሚለው መፅሀፉ ካስቀመጠው የነቀስነውን እንደሚከተለው ያነቧል፤

“አጤ ምኒልክ…ወዲያው እንደሞቱ የግቢ ሥራቤቶች የልቅሶ ድምፅ አሰሙ። ነገር ግን
የልጅ ኢያሱ ባለሙዋሎች አገር እንዳይሸበር ሰግተው በቶሎ ዝም አሰኙዋቸው። አቤቶ
ኢያሱ…አንዳች ሀዘን አለመኖሩን ለማስመሰልና ለማሳመን ሲሉ በማግሥቱ ቅዳሜ ወደ ጃን
ሜዳ ወጥተው…በፈረስ ጉግስ ሲጫወቱ ዋሉ።…የአጤ ምኒልክ ሞት ምሥጢር ሆኖ
ተደበቀ።…ከዚህ በሁዋላ አጤ ምኒልክ በህይወት አሉ እየተባለና እየተወራ እስከ ሰገሌ
ዘመቻ ድረስ ሁለት ዓመት ከአስር ወር ተደበቁ።…

   “አቤቶ ኢያሱ ምንም እንኩዋን የአጤ ምኒልክን መሞት እንዲደበቅ ቢያደርጉም
ወሬውን የከተማው ህዝብ ሰምቶ ነበርና ሁሉም በየቤቱ በድብቅ እያለቀሰ ሀዘን አደረገ።”

አንባቢ ሆይ! ልጅ ኢያሱና አማካሪዎቻቸው የዛሬ አንድ መቶ ዓመት የአፄ ምኒልክን
ሞት ከህዝብ ለመሸሸግ ያቀረቡት ምክንያትም ሆነ የወሰዱት እርምጃ እስካሁን
ከመረመርናቸው የታሪክ ሁነቶች አንፃር ከቶም ቋት የማይሞላና ከቶም መሆን ያልነበረበት
የክፍለ ዘመኑ አሳዛኝ ትልቅ ስህተት ሆኖ ይገኛል። በዚህ ትንታኔ አፅንዖቱ /ትኩረቱ/ ያለው
የአፄ ምኒልክ ሞት የተሸሸገበት ጊዜ ርዝማኔ ወይም እጥረት ሳይሆን መሰረተ ሀሳቡ፤
የሀገርን መሪ ሞት ወይም እየሞተ እንደሆነ ከህዝብ የመሸሸጉ ጉዳይ መሆኑን አንባቢ ልብ
ሊለው አስፈላጊ ነው።

   ልጅ ኢያሱ የቤተመንግሥቱ አዛዥ በመሆናቸው የንጉሠ ነገሥቱ ሞት ለህዝብ በይፋ
መገለፁን ቢያግዱም ህዝቡ ግን ሀዘኑን በተለያዩ ህዝባዊ ግጥሞች፤

ምኒልክ ተክላችን ወዴት ጠፋ ካገር፤
ሸዋ አዲስ አበባ ታይቶባቸው ነበር።

አርባ ስድስት ዓመት የገዛኸው ንጉሥ
እንዳለህም ስጠኝ ከሌለህም ላልቅስ፤ እያለ ይገልፅ እንደነበር የተለያዩ የታሪክ ድርሳንት
በሰፊው ያትታሉ።

   “አባ ዳኘው ምኒልክ…በህዝባቸውም ዘንድ እጅግ የተወደዱ ታላቅ መሪ መሆናቸው
እየታወቀ ሞታቸውን ለመደበቅ፤ ቀብራቸውን ለመከላከል የተወሰደው ርምጃ የዛሬውና
የነገው ትውልድ ተገቢ ነበር ብሎ ይቀበለዋል ለማለት ያስቸግራል።…ልጅ ኢያሱና
አማካሪዎቻቸው በወሰዱት እርምጃ ከታሪክ ወቀሳ የሚድኑበት መንገድ አይታይም።”  ሲሉ
የዘመኑን የታሪክ ግድፈት በሰከነ ቋንቋ አንጥበዋል፤ አቶ ዘውዴ ረታ አስቀድሞ በጠቀስነው
መፅሀፋቸው።
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   በዚህ የምኒልክ ህልፈት የታሪክ ቅኝት ትንታኔ ያበራየነው ወይም ለማጉላት የጣርነው
አብይ መስመር በልጅ ኢያሱ ድርጊትና ዛሬ ኢትዮጵያን በሚያስተዳድረው የህወሃት
ቁንጮ ስብስብ ድርጊት መካከል ያለውን ፅንሰ ሀሳባዊ የተግባርና የአስተሳሰብ ውህድነት
ለማንፀርና ለማውጣት መሆኑን አንባቢ ልብ ይለው ዘንዳ አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያን
በአዲስ የታሪክ ጎዳና እየመራናት ነው በማለት እሚመፃደቁት የህወሃት ቁንጮ ስብስቦች
እንደምን ቢሆን ነው ታዲያ ከአንድ መቶ ዓመት በፊት ልጅ ኢያሱና አማካሪዎቻቸው
ከነበራቸው የአስተሳሰብ አድማስና ድርጊት የተሻሉ ሆነው ሊገኙ ያልቻሉት?

በዛን ዘመን ዳግማዊ ምኒልክ ሲሞቱ ልጅ ኢያሱ ጃን ሜዳ ወርደው ፈረስ ጉግሥ
ሲጫወቱ ዋሉ፤ ህዝቡን ሲያታልሉ። በዚህ ዘመን አቶ መለስ ከሁለት ወራት በላይ
ከአደባባይ ሲጠፉ እንደዛን ዘመን ጉግስ ጨዋታ ባይኖርም ቅሉ፤ ህወሃታውያኑ፤ እንደዘመኑ
እንዳኗኗሩ፤ ዓየር ሞገዱን በከሉ፤ ህዝቡን ሲያደናግሩ ሀቅን ሲያንቁ።

   ‘ለሃያ አንድ ዓመት የመሩን ጓዳችን መለስ ዜናዊ በጠና ታመዋል ወይም አርፈውም
ከሆነ አርፈዋል’ ቢሉ፤ ሀቁን ለህዝብ ቢያሳውቁ፤ እኮ ምንድን ነው ችግሩ?! ዳሩ ያው
የአስተሳሰባቸው አድማስ ጥጉ፤ ነውና ያው እንደ ያኔው እንደ ጥንቱ - ከጥንትም ጥንቱ፤
እነርሱ ምን ያርጉ? ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ ይሰብራል እንዲሉ፤ ለሁለት አስርታት
በዘመን ውርዴ አስተሳሰብ ኢትዮጵያን ገዝተው፤ ይኸው አቆብቁበዋል ለሶስተኛው፤ የአቶ
መለስን ጉዳይ ከህዝብ ጆሮ ዘግተው። ታዲያ እስኪጣራ አሸናፊው፤ የቤተ መንግሥቱ ገበጣ
ጨዋታው፤ ‘አቶ መለስ ሞቱም አሉም ሳንል’፤ እንደ ልጅ ኢያሱ፤ ሾላ በድፍን እንዲሉ፤
ዝም ነው ጭጭ ነው ይላል ቃሉ፤ ጦቢያን ያነቋት የህወሃቱ።

ጠ/ሚር መለስ ዜናዊ

ግንቦት 2004 ዓ/ም

   ወዳጃቸው አሜሪካ በዋሽንግተን ሮናልድ ሬጋን አዳራሽ ግብዣ ካደረገችላቸው ቀን
አንስቶ ጤና አልነበራቸውም፤ አቶ መለስ። የሁለት ሺህ አራት ግንቦት በተራዋ
የዘመተቸው በአቶ መለስና በህወሃት ላይ ሆነ፤ በግንቦት ገብተው በግንቦት ተያዙ። ሞትና
ህይወት ይሏል እንዲህ ነው ነገሩ? ምሥጢረ ተረቱ?

   አዎ! በፈረደበት ወርሃ ግንቦት፤ በፈረንጆቹ ቆጠራ በአስራ ስምንተኛው ዕለት ሃያ
አስራሁለት፤ በዚያች ልክፍታም ቀን፤ በዛ ልክፍታም አዳራሽ ተገኝተው፤ በዛ ለካፊ ግብዣ
ላይ ያን መከረኛ የፈረደበትን የምግብና የኢኮኖሚ ትንተናና ብተና ድግስ ሲያዥጎደጉዱ
ነበር፤ ነጎድጓዳማ ድንገተኛ መብረቅ የበረቀው። ግጥግጥ ባለው አዳራሽ፤ የዓለም
ጡንቸኞች ‘ጂ ስምንቶች’ እና ታናናሾቹ መሪዎች በተኮፈሱበት ድንገት ወረደ መብረቁ፤
መዓቱ! የምፅዓት ቀን ምልክቱ!

“መለስ ዜናዊ አምባገነን ነው!”

‘በህልሜ ነው ወይስ በውኔ፤ ስሜን የሰማሁት እኔ?’ አሉ አቶ መለስ አይናቸው ፈጦ፤
አንገታቸው ወደ መብረቁ ተጠምዞ። ዕውነት ነው። ያው እዛ ቆሟል፤ መብረቁ በሰው
ተመስሏል፤ ክንዱንም ያወናጭፋል። ወዲያው ግን ‘የለም በህልሜ ነው’ ብለው ዞር ሲሉ
ከመብረቁ፤ ደገሞ ሰሙ ስማቸውን አዳራሹን ሰነጣጥቆ  ነርቫቸውን አንቆ።

“መለስ ዜናዊ አምባገነን ነው! እስክንድር ነጋ ይፈታ! የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ! አንተ
አምባገነን ነህ! በሰብዓዊነት ላይ ወንጀል እየፈፀምክ ትገኛለህ! ምግብ ያለ ነፃነት ትርጉም
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የለውም! መለስ በሰብዓዊነት ላይ ወንጀል እየፈፀመ ነው! ነፃነት እንፈልጋለን! ነፃነት!
ነፃነት! ነፃነት!”

  አቶ መለስ ለሁለተኛ ጊዜ ድምፃቸውን
ሲሰሙትና አምባገነን ነህ ሲባሉ ነርቫቸውን
ትን አላቸው፤ አንገታቸው ጭንቅላታቸውን
መሸከም አቃተው። ወደ ጎን አዩ - ምንም
ድጋፍ የለም! አቀረቀሩ። አቀርቅረው
የሚወርደውን ነጎድጓዳዊ መብረቅ በፀጥታ
ተቀበሉ። አበቃ መብረቁ፤ ወጣ ካዳራሹ፤
አቶ መለስ ግን እዛው ቀሩ፤ እንዳቀረቀሩ።
ነርቫቸውም በትንታ አለቦታው እንደሰነቀረ፤
እዛው ቀረ። እና ሜይ 18 2012 የምፅዐት
ደወል በሬጋን አዳራሽ አስተጋባ፤ በህወሃት

ስብስብ ወባ ገባ፤ የሚያንዘፈዝፍ የሚያርገፈግፍ ወባ!! የ’በቃ’ን አርማው ሰንደቁ፤ አበበ
ገላው ነበር መብረቁ!

   አቶ መለስ ከዚያች ልክፍተኛ ቀን ወዲህ ለተከታታይ አራት ሳምንት ከመድረክ ጠፉ፤
ከህዝብ ዓየይን ራቁ። ለመሆኑ ግንቦት 20ን እንዴት ይሆን የዘከሩ? ምን ተመኙ? ምን
ወጠኑ? ሁሉ ከንቱ፤ የከንቱ ከንቱ ይላል መጣፉ…

ሰኔ 2004 ዓ/ም

  ይህ በሆነ በወሩ አቶ መለስ
ሜክሲኮ ላይ ብቅ አሉ። ሰኔ 19
ሁለት ሺህ አስራሁለት የታዩት
መለስ ግን የድሮው መለስ
አልነበሩ። በእጅጉ ከስተዋል፤
ከሰውነት ተራ ወጥተዋል። አዎ!
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ
ትከሻቸው ቀልሏል፤
ሰውነታቸው ሱፋቸው ውስጥ
ይዋልላል። ታዲያ ምነው
እንዲህ ሆነው ካራት ኪሎ
ወጡ?!

   ይናገራል ፎቶ፤ እንዴት
አይናገር? እንዲሉ ሆነና አቶ
መለስ በአንድ ወር ውስጥ ከየት
ወዴት እንዳመሩ የሜክሲኮው
ፎቷቸው እራሱ ብዙ…ብዙ
ተናገረና፤ ያው ካፍ የወጣ

አፋፍ እንዲሉ፤ ከሜክሲኮው በሁዋላ አቶ መለስ ከቶም መድረክ አላዩ።

   እነሆ ሰኔና ሰኞ ገጠሙና፤ የአቶ መለስ በጠና መታመምና ሆስፒታል መግባት ታላቅ
ዜና ሆኖ አረፈው። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፎቶም ሆነ ወይም መታመማቸውን ወይም
ሆስፒታል መግባታቸውን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳያየው፤ እንዳይሰማው፤ እንዳያውቀው
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የህወሃት ቁንጮ ስብስቦች አስቀድመው መለስ ዜናዊ በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ የዘረጉትን
ጥቁር ብርድልብስ ደረቡ ደራረቡ፤ ከጋዜጣ ከሬዲዮና ከኢቲቪ የአቶ መለስን ፎቶና ዜና
ከህዝብ እይታ ከህዝብ ዕውቅና ቀረቀቡ!

   አቶ መለስ ብራስልሰ ቤልጂየም ቅዱስ ሉክ ሆስፒታል ውስጥ መሆናቸው ወጣ ዜናው
በውጪው ዓለም በሚዲያው። አዎ! አቶ መለስ ዜናዊ ጤናቸው ለህይወታቸው ያሰጋል ሲሉ
ዐለም ዓቀፍ የዜና አውታራት ዘገቡ። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን የህወሃት አመራር ለኢትዮጵያ
ህዝብ ያሳወቀው ምንም ነገር የለም፤ ዝም! ድርግም!

ሐምሌ 2004 ዓ/ም

   የህወሃት ቁንጮዎች እንዳንጋሬ ተወጥረዋል። አዲስ አበባ የሚሰየመው የአፍሪካ ህብረት
የመሪዎች ጉባዔ ዝግጅት በአንድ ወገን፤ ማሰቢያ አእምሯቸው መመልከቻም ብሌናቸው
የሆኑት የአቶ መለስ ፅኑ ህመም በሌላ ወገን። ምን ይሻላል? እንደ ምን ያለ መአት ነው
የወረደው ዘንድሮ? ደግሞ ህዝቡ ውስጥ ውስጡን ያጉተመትማል፤ ያንሾካሹካል። መለስ የት
ገቡ? ጤናም አይደሉ? ምነው ከኢቲቪ መስኮት ጠፉ? ይኸው ስንት ሳምንታቸው አንዴም
ብቅ አላሉ - ይላል። ይህም የራስ ምታት ነው፤ ለህወሃቱ። በምን የተረገመ ቀን ነው ይህ
የአፍሪካ መሪዎች ጉባዔ በዚህ ወርና በዚህ ጊዜ እዚህ እንዲሆን የተወሰነው? አያድርስ ነው፤
ሰብስቦ ሲያመጣው። ይህንን ሁሉ ያስባሉ፤ ያወጣሉ ያወርዳሉ ወ/ሮ አዜብ /ቀዳማዊት
እመቤት/ ለጉባዔው መስተንግዶ ከላይ እታች እያሉ።

   እነሆ ጉባዔ ሆነ። አፍሪካ አዳራሽ በእድምተኞቹ ሞላ። አንዳች ፅላልም በአዳራሹ
አጠላ። ዋናው አጋፋሪ የሉም። ከወንበራቸው አልተሰየሙም። አቶ መለስ በሃያ አንድ
ዓመት አገዛዝ ዘመናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ መኻላቸው አልተገኙም።

   እና የሴኔጋሉ አቻቸው ፕሬዚዳንት ማኪ ያለን ከፈቱት ጉባዓውን፤ ተክተው አቶ
መለስን። ታዲያ ጉድ ፈላ፤ ያልተባሉትን አሉና። የተደበቀ ምሥጢር አወጡና፤ የጠቅላይ
ሚኒስትሩን መታመም አወጁና - ህወሃት ከኢትዮጵያ ህዝብ የሸሸገውን ዜና።

“ጠ/ሚር መለስ ዜናዊ” አሉ ፕሬዚዳንቱ የሴኔጋሉ፤ “ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ
በጤና መታወክ ምክንያት ስብሰባችን ላይ መገኘት አልቻሉም፤ መልካሙን ሁሉ
እመኝላቸዋለሁ።”

ከዚህ በሁዋላማ መጋረጃው ከተገለጠማ፤ ማደብዘዝ ነው መድረኩን፤ ማዥጎርጎር
ማደናገር፤ አሉና ህወሃቱ መከሩና፤ በከሉት አየሩን እርስ በርሱ በሚጣፋ ዜና። አሁንም
ቢሆን ደግሞ ታዲያ፤ ስለጠቅላይ ሚኒስትሩ ህመምም ሆነ ህክምና፤ የት እንደሚገኙም ሆነ
በምን ደረጃ ላይ እንዳሉ በትክክል በኦፊሴል እንደ መንግሥት መንግሥትን ወክሎ
ለኢትዮጵያ ህዝብ ያስረዳ ወይም ያሳወቀ አንድም የህወሃት መሪ አልተገኘም።

   አዲስ አበባ ላይ እሚታተመው “ፍትህ’ ጋዜጣ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጤና ያሰባሰበውን
መረጃና ዜና አጠናቅሮ ለህዝብ ለማቅረብ ሲዘጋጅ የህወሃት ቁንጮዎች 30000 (ሰላሳ ሺህ)
ኮፒዎችን በመያዝ ለህዝብ እንዳይሰራጩ ከማገዳቸውም በላይ ተመላላሽ ደንበኛ
እስረኛቸው አድርገውት የኖረው ዋና አዘጋጁ ወጣት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝም “ህገ
መንግስቱን በሃይል ለመናድ በመቀስቀስ’ በሚለው ወንጀል ሊከሰስ የሚችልም መሆኑን
እኒሁ የህወሃት ቁንጮዎች ስለመናገራቸው ቢቢሲ፤ ብሉምበርግና ሌሎች ዐለም ዐቀፍ የዜና
አውታሮች ዘግበዋል።
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   ይህ ሁሉ አፈና ይህ ሁሉ ጫና የኢትዮጵን ህዝብ ለሃያ አንድ ዓመት በአደባባይ
የገዙትን የአቶ መለስ ዜናዊን የጤንነት ደረጃ ህዝቡ እንዳያውቀው ህዝቡ እንዳይረዳው
ቢሆንም ጥረቱ፤ የአቶ መለስ ጤና ግና ማሽቆልቆል መባባሱን በውጪው አለም ዜና
በየጊዜው ይፋ መውጣቱን ሊያግዱት ግና አልቻሉም…

ሐምሌ 15 2012

የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት የኢትዮጵያውያንን ቀልብ የገዛ መግለጫ
አወጣ።

“የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት የመረጃ ምንጮች እንደገለፁት አቶ መለስ
ዜናዊ በትናንትናው ዕለት ሌሊት ቤልጂየም ሀገር ህክምና እየወሰደ በሚገኝበት ሆስፒታል
ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል…” ይላል የሽግግር ምክር ቤቱ መግለጫ በ’እንኳን ደስ ያለን’
ቃላት ታጅቦ የትግል ጥሪ ‘ማሳሰቢያም’ አካትቶና የአቶ መለስንም ሞት ህወሃት
ለኢትዮጵያ ህዝብ ማሳወቅ ይገባል በማለት አሳስቦ።

   እርግጥ ነው ይህ መግለጫ እንጂ ዜና አልነበረም፤ ምክር ቤቱም እንዳስታወቀው።
ምክንያቱም በዲያስፖራ የሚገኙት በምንጮች የጎለበቱት የኢትዮጵያ ሚዲያ አውታራት
በተመሳሳይ ቀን ጁላይ 15 ወይንም በማግስቱ እንዲህ ያለ ቋጥኝ ዜና አላፈነዱምና። አቶ
መለስ ሞተውም ሊሆን ቢችል እንኩዋ የምክር ቤቱ መግለጫ ከዜና አውታራት
ባለመውጣቱ ልብን ከፈለ፤ ይህን የሚያህል ታላቅ ዜና እንደምን ከኒህ ሁሉ ሚዲያ
ተሰወረና? በሚል።

   ከዚህ በሁዋላማ ሐምሌ ድቅድቁ፤ እያንዳንዱ ቀኑ፤ ልብ እንዳንጠለጠለ፤ የህዝበ
ጦቢያን ቀልብ እንደሰቀለ፤ በየሰአቱ ምን አዲስ ዜና’ለ እየተባለ፤ በጭንቅ ነግቶ በጭንቅ
ይመሽ ጀመረ። ከአራት ኪሎ ምሽግ ውቅያኖስን አሻግሮ የሚተኮሰው ማደናገሪያም ናረ፤
ከረረ…እንግዲህስ የሰለለው መበጠሻው ደረሰ?

ሐምሌ 30 2012

   መቀመጫውን በዋሽንግተን ዲሲ ዩ ኤስ አሜሪካ ያደረገው የኢትዮጵያ ሳተላይት
ቴሌቪዥን የሬዲዮ ሥርጭት ክንፍ፤ “ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አርፈዋል’ ሲል
ዜናውን በመላው ዓለም በይፋ ናኘ።

   ዋናው ሄድኳርተሩ ብራስልስ ቤልጂየም የሆነውን “ዓለም አቀፍ ቀውስ አጥኚ ቡድን”ን
/አይ ሲ ጂ/ ውስጥ አዋቂ ምንጮች መሰረት በማድረግ በተገኘው መረጃ መሰረት ጠቅላይ
ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ይታከሙበት በነበረው ሴንት ሉክ ሆስፒታል ውስጥ ኦገስት 15
2012 በተወለዱ 57 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል፤ ብሏል የኢሳት ዜና።
‘ላለፉት ሁለት ሳምንታት እና ከዛም በፊት በነበሩት ጊዜያት ኢሳት ባደረገው ሰፊ የመረጃ
ቁፋሮና ዳግም ማጣሪያ /ክሮስ ቼክ/ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በተባለው ጊዜና ቦታ
ለመሞታቸው ርግጠኛ እስኪኮን እንደነበር የዘገየው ኢሳት በዜናው ገልዖ የእሳቸው ሞት
በኢትዮጵያ፤ በአፍሪካ ቀንድና በአካባቢው ሊያስከትል ስለሚችለው ሁኔታም ዓለም አቀፉ
ቀውስ አጥኚ ቡድን ጥናት በማዘጋጀት ላይ መሆኑንም ከውስጥ አዋቂ ምንጮች መገኘቱን
በተጨማሪ ማስረጃነት በዜናው አካትቷል።
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   የአቶ መለስ ዜናዊን ሞት ይፋ ያደረገው ኢሳት በተለያዩ መረጃዎች ከመታጀቡም
በተጨማሪ ለምሳሌ በናይሮቢ ኬኒያ ጆሞ ኬኒያታ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የፖለቲካል ሳይንቲስት
የሆኑትን የፕሮፌሰር አብደላ ጃማን አስተያየት ከአፍሪካን ሪቪው ላይ አጣቅሶ አቅርቧል።

“የምሥራቅ አፍሪካ ሀገራት” ይላሉ ፕሮፊሰር አብደላ ጃማ “የምሥራቅ አፍሪካ ሀገራት
ለኢትዮጵያ ህዝቦችና ለአህጉሪቱ ደህንነት ሲሉ በኢትዮጵያ የሠላማዊ ሽግግር እንዲኖር
ጣልቃ ሊገቡ ይገባል። አፍሪካም ዓለምም ድህረ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያ የፖለቲካና
የሽግግር ሁኔታ ሠላማዊ እንዲሆን መስራት ይኖርባቸዋል።” ማለታቸውን ኢሳት አፍሪካን
ሪቪውን በዋቢነት ጠርቶ በዕለቱ ዜናው አቅርቧል። በዚህ የፕሮፌሰር አብደላ ንግግርም
የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ሞት “…ድህረ መለስ ዜናዊ…” በሚለው አጠቃቀማቸው
በግልፅ ይረዷል።

“አፍሪካን ሪቪው” ይላል የኢሳት ዜና ቀጥሎ “ጠ/ሚር መለስ ዜናዊ በዚህ መልክ
ከኢትዮጵያና ከአፍሪካ የፖለቲካ መድረክ ይወገዳሉ ብሎ ያሰበ አልነበረም” በማለት ፅፏል
ሲል በዜናው አካትቷል።

አዎ! አቶ መለስ ዜናዊ በርግጥ ካረፉ /ማስረጃው ቢኖርም አስረጅ እስኪገኝ መጠርጠር
ጥሩ ነውና/ አፍሪካን ሪቪው ብቻም ሳይሆን ድፍን የኢትዮጵያ ህዝብም በእንዲህ ያለ
መልክና በእንዲህ ያለ ሁኔታ ይሰናበታሉ ብሎ አልሞም ሆነ አስቦም አያውቅም። ሁሉ
በእጁ፤ ሁሉ በደጁ ከሆነው አምላክ በቀር ማን ስለነገ በርግጠኝነት የት እንደሚገኝ መናገር
ይችላል?

   እንመለስ ወደ ኢሳት፤

   በዚህ የሐምሌ 30 2012 የኢሳት ዘገባ የቀድሞው የህወሃት መሥራች የነበሩትና
ከህወሃት ሠንሠለት ነፃ የወጡት ዶክተር አረጋዊ በርሄ በአቶ መለስ ዜናዊ ሞት ላይ
በሰጡት ቃለ ምልልስ በዚህ ሰፊ ቅኝት ውስጥ መላልሰን ለማስረገጥ የጣርንለትን ዓለማ
እንደሚከተለው ውብ አርገው አስቀምጠውታል፤

“መንግሥት ሲኮን” አሉ ዶክተር አረጋዊ በርሄ የእሳቱን ጋዜጠኛ ጥያቄ ሲመልሱ
“መንግሥት ሲኮን፤ የሀገር አስተዳደር ማለት፤ የሰባ ሚሊዮን /ህዝብ/ አስተዳዳሪ ማለት
ነው። ከሰባ ሚሊዮኑ ህዝብ ጋር በየቀኑ የሚያገናኛቸውን ጉዳዮች /ህዝቡ/ በግልፅ ማወቅ
መብቱ ነው። ማሳወቅም አለባቸው /ህወሃቶቹ የጠ/ሚሩን ሞት/። እነዚህ ግን /የህወሃት
መሪዎች/ እንደድሮው ነው እስካሁን ያለው አሰራራቸው።…”

እግዚአብሄር ይባርክዎ ዶ/ር አረጋዊ፤ እኛም እስካሁን እምንለው ይህንኑ ነበር። ህወሃት
በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ለምትገኘዋ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን የሚመጥን ችሎታና
ብቃት ያለው መንግሥት አልነበረም፤ አይሆንምም።

  እነሆ ጠ/ሚር መለስ ዜናዊ በሚለው ንኡስ ርዕስ ስር የጀመርነውን ለመሸበብ
የሚከተለውን እንጠይቃለን።

ዕውን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አርፈዋልን?

 እርግጥ ነው የእስካሁኖቹ መረጃዎች ሁሉ የሚያመለክቱት ቀስት ሚዛን የሚደፋ
መደምደሚያ የሚሆነው አቶ መለስ ዜናዊ በተወለዱ 57 ዓመታቸው በኢትዮጵያ ጫንቃ
ላይ በተቀመጡ ሃያ አንደኛው የአገዛዝ ዘመናቸው ጁላይ 15 2012 በብራስልስ ቅዱስ ሉክ
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ሆስፒታል ውስጥ በህክምና ሲረዱ ቆይተው አርፈዋል የሚለው ሆኖ ይገኛል። ይሁንና
የኢሳት ዜና በተከታታይ ቀናት ደጋግሞ እንዳመለከተው አቶ መለስ ለመሞታቸው ዋቢ
ያደረገው ዓለም ዐቀፍ ቀውስ አጥኚ ቡድንን /አይ ሲ ጂ/ን በቀጥታ ሳይሆን ውስጥ አዋቂ
ምንጮችንና ተጓዳኝ ኦፊሴላዊ ያልሆኑ ግን ተዓማኒ መረጃዎችን በመሰብሰብ መሆኑን
ነው። ይህ ማለትም ዜናው እውነት ሊሆን ቢችልም ቅሉ ከሆስፒታሉ አልያም ከመንግሥት
/ህወሃት/ በኩል ወይም በቀጥታ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ህክምና ጋር ግንኙነት ካለው አካል
አልያም ከአይ ሲ ጂ ከራሱ የተገኘ ይፋዊ /ኦፊሴላዊ/ መረጃ አይደለም ማለታቸው
ይሆናል። እንግዲህ ለማንኛውም በህወሃት በኩልም ሆነ ወይም በወዳጆቻቸው መንግሥታት
በኩል አቶ መለስ ዜናዊ ሞቱም አሉም ሳንባል ይኸው ሳምንታት ለወራት ቦታቸውን
እየተኩ ይገኛሉ፤ ማን ያውቃል የነገን?

መጠቅለያ

   በሰው ልጅ ህመም፤ ረሀብ፤ እርዛት፤ ስቃይና ሞት የሚደሰቱ ቢኖሩ አምባገነኖችና
ነፍሰገዳዮች ብቻ ናቸው። እኒህ በልባቸው የሰናፍጭ ቅንጣት ታክል ለሰው ልጅ ህይወትና
ለሰብዓዊነት የፍቅር ዘር የሌለባቸው አምባገነኖች የሰው ዘር የሆነን አንድ ትውልድ ሙሉ
ነገድ ከማጥፋት ወይም የሚያስተዳድሩትን ህዝብ በአፓርታይዳዊ መዶሻ ከመቀጥቀጥ
ወይም የሥልጣን ተቀናቃኞቻቸውን ሁሉ በመትረየስ ከመረሸንና በእስር ቤቶች
ከማሰቃየት…የበለጠ ደስታንና ርካታን የሚሰጣቸው ነገር የለም። እንዲህ ያሉ አምባገነኖች
ነበሩ፤ ዛሬም አሉ፤ ነገም ይፈጠራሉ። ሁሉም ግን አወዳደቃቸው አያምርም፤ ችግሩ
አምባገነን ነፍስ ያለቸው ሁሉ ከትላንት አምባገነኖች እጣ ሊማሩ አለመቻላቸው ነው። አቶ
መለስ ዜናዊም /ዛሬ በህይወት ኖሩም አልኖሩም/ ከኮሎኔል መንግሥቱ እንኩዋን ሊማሩ
አልቻሉም። ወይም ከቅርብ ወዳጃቸው ከሞአመር ጋዳፊ ዕጣም ሆነ ከሙባረክ። ነገር ግን
ስለ ግለሰብ አምልኮ ስለ ኮሎኔል መንግሥቱና ሞቡቱ ሴሴሴኮ እንዲህ ብለው ነበር።

“የአፍሪካ ውድቀት ሁሌም የግለሰቦች አምልኮ ነው። ስሞቻቸው ሁሌ በመ ፊደል ዘር
የሚጀምር ይመስላል። በዚህ ረገድ ሞቡቱ እና መንግሥቱ ነበሩን። መለስን ከዚህ ዝርዝር
ውስጥ ማስገባት አልፈልግም”

   መቸም ዛሬ ላይ ሆነን ይህንን የአቶ መለስን አባባል መተንተን እኛም አንፈልግም።
ይሁንና አቶ መለስ በዚህ አባባላቸው ውስጥ የተናገሩትን ሁሉ ሆነው እንደውም
ከተናገሩትም በላይ ከተምሳሌቶቻቸውም ልቀው በብዙ ክንድ አጥፈውና አጥፍተው ነው ዛሬ
ላሉበት የበቁት።

   አቶ መለስ እንደውም ኮሎኔል መንግሥቱን መጥላታቸውን እግዜር ይወቅ። በሥልጣን
ዘመናቸው ሲፎክሩባቸው፤ ታሪካቸውን ሲያንኳስሱና የገነቡትን መሰረት ሁሉ ሆን ብለው
ሲንዱ የኖሩትና ብርቱ ጥላቻ የነበራቸው በዳግማዊ አፄ ምኒልክ ላይ ነው።

  ወደ ሥልጣን ከመጡበት 1983 ዓ/ም  ጀምሮ ከዚህ ቂም በቀለኛ ጥላቻቸው ይልቅ  የአፄ
ምኒልክን ራዕይ፤ አስተዳደራዊ ጥበብና የህዝብ ፍቅር - አፍራሽ፤ ጎጣዊና፤ ቂመኛ በሆነው
ልባቸው ምትክ ወስደውና ከራሳቸው ጋር አዋህደው ሀገርና ህዝብን መርተውበት ቢሆን ኖሮ
እንኳንና ሃያ አንድ አመት ሁለት መቶ አንድ ዓመት ህወሃት ቤተመንግሥት ቢቀመጥ
የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር አይሆንም ነበር። ይህ ሊሆን ግን አልቻለም፤ ህወሃት በሥልጣን
እስካለ ድረስም አይሆንም!

  የኢትዮጵያ ህዝብ በአቶ መለስ ህመምም ሆነ በህይወት ያለመኖራቸው “ጭምጭምታ”
የሚሰማው ደስታ አይደለም። በሰው ልጅ ሞት ወይም ህመምና ስቃይ የሚደሰት
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አምባገነንና ነፍሰገዳይ ብቻ ነውና። የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቡ ከአቶ መለስ አንደ ግለሰብ
አልነበረም፤ ካራመዱት ፖለቲካና ከመሩት ድርጅት ፀረ ኢትዮጵያ ተልዕኮ ጋር እንጂ! ይህ
ጠብ ህወሃት በመንግሥትነት ከቀጠለ እየከረረና እየጦዘ እንደ እሳተ ገሞራ መፈንዳቱ
አይቀርም፤ ይፈነዳልም። ይህ ከመሆኑ በፊት የህወሃት ቁንጮ ስብስቦች ከሀገርና ከህዝብ
ጫንቃ ላይ በሰላም ወርደው በጡረታ ሱባዔ ቢገቡ ለራሳቸውም፤ ለልጆቻቸውም
ለሚወዷቸው ዘመድ አዝማዶቻቸውም ለሁላችንም ይበጃል። የሚመረጠውም ይኸው ነው።
የኢትዮጵያ ህዝብ የ”እሰረው” እና የ”ግደለው” ዘመን አንገፍግፎታል፤ መጀመሪያ
በመንግሥቱ፤ ቀጥሎ በመለስ! እስከዛሬስ በሁለቱ አምባገነኖች ስንቱ ታስሮና ስንቱ ተገድሎ
ምን ተገኘ?!

    እና እናንተ ዛሬ ቤተመንግሥት የመሸጋችሁ ህወሃታውያን አዛዦች ሆይ! ህግ
ባታውቁምና ለህግ ተገዢ ሆናችሁ ባትኖሩም በዚህ መልካም ዕድል ተጠቅማችሁ ከአሁን
በሁዋላ በህግ አምላክ ቤተመንግሥቱን በሠላም ልቀቁ! ‘ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ” ይላሉ
አረጋውያኑ። ይህ ተምሳሌ ዛሬ የሚሰራው ለእናንተና ለእናንተ ብቻ ነው….ጊዜው
ሳይጨልም ማጣፊያው ሳያጥር እወቁበት፤ የኢትዮጵያ ህዝብ መሃሪ ነውና!

ይህን ለማድረግ እግዚአብሄር ልቦና ይስጣችሁ፤ እስከዛው ግን እንደ ልጅ ኢያሱ ማሰብና
መተግበር አቁማችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚገኙበትን ትክክለኛ ገፅታ  በሀገር ወግና ደንብ
መሰረት ለኢትዮጵያ ህዝብ በግልፅ አርዱ።

  በምድረ ኢትዮጵያ ጨለማው ሊገፈፍ፤ የፀሀይ ብርሃንም ሊወጣው ጊዜው ቀርቧል፤ የዛ
ሰው ይበለን!

በያለንበት ቸር ይግጠመን

ነሀሴ 2004 ዓ/ም

ኦገስት 2012

ሲድኒ አውስትራሊያ

ማስታወሻ፤ በዚህ ቅኝት ውስጥ ዓ/ም ቅጥያ የሌለባቸው የዘመን አቆጣጠሮች ሁሉ እንደ
አውሮፓውያኑ ቀመር የተፃፉ ናቸው።

አስተያየት ቢኖርዎ አድራሻዬ ይኸውልዎ፤ mmtessema@gmail.com


