
 

የላሇውን ፍሇጋ - ክፍሌ ሁሇት 

ዲንኤሌ ክብረት 

 

 
በይምርሏነ ክርስቶስ ጣራ ሊይ የሚገኘው የዲዊት ኮከብ 

 

ባሇፈው ሳምንት ተስፋዬ ገብረ አብ አቡነ ተክሇ ሃይማኖትን በተመሇከተ ያነሣቸውን ነጥቦች ማየት ጀምረን ‹የሦስቱን 

ተክሇ ሃይማኖቶች› ጉዲይ ሇዚሬ አቆይተነው ነበር፡፡ እንቀጥሌ፡፡ 

 

      የሰባተኛው መክ ተክሇ ሃይማኖት 

 

ተስፋዬ የጠቀሳቸው የሰባተኛው መክ ተክሇ ሃይማኖት የለም፡፡ እስካሁንም እንዯርሱ ፈጠራቸውን የሚናገሩ እንጂ 

ማስረጃ ያመጡ አሌተገኙም፡፡ ይህንን ነገር መጀመሪያ ያነሣው የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ገዴሇ ተክሇ ሃይማኖትም ስሇ 

ጽሊሌሽ (ኢቲሳ) ተክሇ ሃይማኖት እንጂ ስሇ ሰባተኛው መክ ላሊ ተክሇ ሃይማኖት አይናገርም፡፡ ገዴሇ ተክሇ 

ሃይማኖትን በተመሇከተ ሌዩ ሌዩ ቅጅዎች ቢገኙም ሁለም ግን በተወሇደበት ቦታ፣ በተወሇደበት መን፣ በወሊጆቻቸው 

ስም፣ በሠሯቸው ሥራዎችና በገዲማቸው ሊይ የሚተርኩት ታሪክ ተመሳሳይ ነው(Encyclopedia Aethiopica, Vol., 

IV,.P.833) በአንዴ ወቅት ታሊቁን የታሪክና የኢትዮጵያ ጥንታውያን መዚግብት ሉቅ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይላን ስሇዙህ 

ጉዲይ ስጠይቃቸው ‹አሇኝ ያሇ ማስረጃውን ያምጣ፣ የሇም የምንሇው ፈሌገን ሌናመጣ አንገዯዴም›› እንዲለት አሇን 

የሚለት እስኪያመጡ ዴረስ የምናውቀውን ይን እንቀጥሊሇን፡፡  

 

2) መራ ተክሇ ሃይማኖት የሚባሌ ንጉሥ ነበረ፡፡ እንዯ ዯብረ ሉባኖስ ሺምዚና(ኤርትራ) እና ዯብረ ሏይቅ መዚግብት 

ከሆነ መራ ተክሇ ሃይማኖት የዚግዌ ሥርወ መንግሥት መሥራች ንጉሥ እንጂ ‹ቄስ› አሌነበረም፡፡ የዚግዌን መን 

በተመሇከተ የተጻፉ የዚግዌ ቅደሳን ገዴልች(ፔሩሾ የጻፈውን የገዴሇ ሊሉበሊ መቅዴም መመሌከት) ይህንን አይነግሩንም፡

፡ ይህም ብቻ ሳይሆን የዚግዌን ታሪክ ያጠኑት ሉቃውንት(ሇምሳላ E. A. Wallis Budge, A History of Ethiopia, 

London, 1928; Sergew Hable Sellassie, Ancient and Medieval Ethiopian History) መራ ተክሇ ሃይማኖት 

ቄስ ነበረ አይለንም፡፡ የሊስታ ትውፊትም ይህን አይናገርም፡፡ በሊስታ አዴባራትና ገዲማት የሚሳለት ቅደሳን አራቱ 
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ነገሥታት ናቸው (ቅደስ ሊሉበሊ፣ ቅደስ ሏርቤ(ገብረ ማርያም)፣ ቅደስ ይምርሏነ ክርስቶስና ቅደስ ነአኩቶ ሇአብ)፡፡ 

ከእነዙህም ክህነትና ንግሥናን እንዯያ የሚነገረው ይምርሏነ ክርስቶስ ነው፡፡ ተስፋዬ እንዱሆን የሚፈሌገውን ብቻ ነው 

የነገረን፡፡   

 

ስሇዙህም በገዴሇ ተክሇ ሃይማኖት የሦስት ሰዎች ገዴሌ ተቀሊቅሎሌ የሚሇን ማስረጃ አሌባ ሕሌም ነው፡፡   

 
ስሇ አቡነ ተክሇ ሃይማኖት የተጻፈው በገዴሊቸው ብቻ አይዯሇም፡፡ በብዘ ጥንታውያን መዚግብትም ጭምር እንጂ፡፡ 

በገዴሇ አቡነ ኢየሱስ ሞአ(ወል)፣ በገዴሇ አቡነ ፊሌጶስ፣ በገዴሇ አቡነ አኖሬዎስ(ባላ)፣ በገዴሇ አቡነ እንዴርያስ(ዯቡብ 

ጎንዯር) በገዴሇ አቡነ ፊሌጶስ ዯብረ ቢን (ኤርትራ፣ እንዱያውም በ ዯብረ ቢኑ(ኤርትራ) ገዴሇ አቡነ ፊሌጶስ ወአቡነ 

ዮሏንስ ሊይ ከአቡነ ተክሇ ሃይማኖት አሌፎ የእርሳቸውን ዯቀ መዚሙርት ዜርዜር በሚገባ ይነግረናሌ፡፡ C. Conti 

Rossini, Gadla Filipos e il Gadla Yohannes,1901, P.156)፣ በገዴሇ አቡነ ዛና ማርቆስ(ሰሜን ሸዋ)፣ በገዴሇ አቡነ 

ቀውስጦስ፣ በገዴሇ አቡነ ዕንባቆም(ወሇጋና ምዕራብ ሸዋ)፣ በገዴሇ አቡነ ተክሇ ሏዋርያት(ምዕራብ ሸዋ)፣ በገዴሇ አቡነ 

ተክሇ አሌፋ(ምሥራቅ ጎጃም)፣ በገዴሇ አቡነ መዴኃኒነ እግዙእ(ትግራይ)፣ በገዴሇ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ(ኤርትራ)፣ በገዴሇ 

አቡነ ሳሙኤሌ ዯብረ ወገግ(ምዕራብ ሏረርጌ)፣ ተጽፎ ይገኛሌ፡፡ እነዙህ በተሇያዩ መናት በተሇያዩ የሀገሪቱ ክፍልች 

የተጻፉ ገዴልች በዯብረ ሉባኖስ በ12ኛው መክ መጨረሻና በ13ኛው መክ መጀመሪያ ሊይ አቡነ ተክሇ ሃይማኖት 

የሚባለ አባት ተነሥተው እንዯነበረ ታሪካቸውን በአጭርም ሆነ በስፋት ይነግሩናሌ፡፡ ከኢትዮጵያውያንም ውጭ 

በ16ና17ኛው መክ ወዯ ኢትዮጵያ መጥተው የነበሩት እነ ኢማኑኤሌ አሌሜዲና ፓዴሮ ፓኤዜ ወዯ ኢትዮጵያ በመጡ 

ጊዛ ያገኙትን ነገር መነሻ ስሇ ዯብረ አስቦው አቡነ ተክሇ ሃይማኖት ጽፈዋሌ፡፡ ላሊ ተክሇ ሃይማኖት ስሇመኖሩ ግን 

ያነሡት ነገር የሇም፡፡ 

 

በርግጥ አሌሜዲ ተክሇ ሃይማኖትን በሰባተኛው ወይም በስምንተኛው መክ የተነሡ ናቸው ብል ገምቷሌ፡፡ ወዯዙህ 

ግምት የወሰዯው የኢትዮጵያውያንን ገዴሊት አጻጻፍ ባሇቁ ነበር፡፡ ኮንቲ ሮሲኒ ‹‹ወዯ ኢትዮጵያ ታሪክ ጥናት ይበሌጥ 

ራሴን ባስገባሁ ቁጥር ሀገራዊውን ትውፊት ማወቅ እንዲሇብኝ ይበሌጥ እየተረዲሁ መጥቻሇሁ፡፡ ይህንን ሀገራዊ 

ትውፊት፣ ከሕዜቦችን ንቅናቄ ታሪክና ከተከታታይ መሪዎቹ ታሪክ ጋር(ምንም እንኳን አንዲንዳ አፈ ታሪክም ቢሆን) 

እያወቅን በመጣን ቁጥር ስሇ ኢትዮጵያ ታሪክ ርግጠኛ የሆነ ግንዚቤ ይኖረናሌ›› እንዲሇው(C. Conti Rossini, "Note di 

agiografia etiopica (Abiya- Egzi, Arkaledes e Gabra Iyesus)," Rassegna di studi orientali, 17(1938), 

409-10. ) የኢትዮጵያን ባህሌ ና ትውፊት ካሊወቁ የሚፈጠረውን ስሕተት ነው አሌሜዲ የፈጠረው፡፡ ሇምሳላ አሌሜዲ 

እንዯ አንዴ ማሳያ ያነሣው ‹በገዴሇ ተክሇ ሃይማኖት ውስጥ ስሇ ሙስሉሞች አሌተገሇጠም› የሚሌ ነው፡፡ የመካከሇኛው 

መን የኢትዮጵያ ገዴልች ግን ከክርስትና ውጭ ያለትን ሕዜቦች ‹ተንባሊት› እያለ ነው የሚጠሯቸው፡፡ ሙስሉም 

ወይም እስሊም የሚሇውን ስም በሚገባ የምናገኘው የክርስቲያን ሙስሉም ግንኙነት እየሻከረ በመጣባቸው 

የመካከሇኛው መን የመጨረሻዎቹ ዓመታትና ከግራኝ አሕመዴ ጦርነት በኋሊ ነው፡፡ በገዴሇ አኖሬዎስ፣ በገዴሇ አቡነ 

አሮን፣ በገዴሇ አቡነ በጸልተ ሚካኤሌና በገዴሇ አቡነ ፊሌጶስም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የሚገኘው፡፡  

አቡነ ተክሇ ሃይማኖትን ከፖሇቲካ ጋር የማያያዜ ነገር በተስፋዬ አሌተጀመረም፡፡ ላልች አካሊትም ሲያራምደት የኖሩና 

የሚራምደትም ነገር ነው፡፡ በዙህ ረገዴ ያሌተጠኑ ሦስት ነገሮች አለ፡፡ አንዯኛው የሰልሞናዊ መንግሥት ምሇሳ 

(Restoration) የሚባሇው ነገር፡፡ ሁሇተኛው በዙህ ምሇሳ ሊይ አቡነ ተክሇ ሃይማኖት ነበራቸው የሚባሇው ሚና እና 

የታሪኩ ምጮች ናቸው፡፡  



 

ንጉሥ ሏርቤ የዲዊት ኮከብ ያሇበት ማኅተም 

 

እንዯ እውነቱ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በአኩስም መን የነበሩ ነገሥታት ራሳቸውን ሰልሞናውያን ብሇው የጠሩበት 

መረጃ የሇንም፡፡ ሇኢትዮጵያ ነገሥታት ግን ራሳቸውን ከኢየሩሳላምና ከቅዴስት ሀገር ጋር ማያያዜ የተሇመዯ ነው፡፡ 

በዙህ ረገዴም የዚግዌ ነገሥታት ሰልሞናውያን የማይሆኑበት ምክንያትም የሇም፡፡ እንዱያውም ሇሰልሞናዊነቱ ከኋሇኞቹ 

ነገሥታት ይሌቅ የዚግዌ ነገሥታት ይቀርባለ፡፡በውቅር ቤተ ክርስቲያኖቻቸውም ሆነ በማኅተሞቻቸው ሊይ የዲዊትን 

ኮከብ በብዚት እናየዋሇን፡፡ ወዯ ኢየሩሳላም በመሄዴም የዚግዌ ነገሥታት ይበሌጣለ፡፡ ቅደስ ሊሉበሊም የሮሏን አብያተ 

ክርስቲያናት ሲያንጽ ኢየሩሳላምን እያስታወሰ ነው፡፡ በኋሊ መን ‹ሰልሞናውያን› ከተባት የይኩኖ አምሊክ ሮች 

ነገሥታት ወገን እንዴም ንጉሥ ኢየሩሳላም ሄዯ ተብል አሌተጻፈሇትም፣ አሌተነገረሇትምም፡፡ የዚግዌ ነገሥታትን ግን 

ወዯ ኢየሩሳላም በመሄዴ የሚተካከሊቸው የሇም፡፡  

 

የአኩስምን ነገሥታት (በተሇይ ዏፄ ካላብና ዏፄ ገብረ መስቀሌ በወል አካባቢ አያላ አብያተ ክርስቲያናትን ተክሇዋሌ፡፡ 

የዚግዌ ነገሥታትም (በዯብረ ሉባኖስ ሺምዚና ወንጌሌ እንዯ ተገሇጠው) ሇኤርትራና ትግራይ ገዲማት ርስት ሰጥተዋሌ፡፡ 

የሰልሞናዊ ሥርወ መንግሥት መሊሽ የሚባሇው ይኩኖ አምሊክም ቢሆን በእናቱ የቡግና ተወሊጅ ነው፡፡ ውትዴርና 

ተቀጥሮ የኖረውም ቡግና ነው፡፡ የተማረውም ወል ሏይቅ እስጢፋኖስ ነው፡፡ አቡነ ኢየሱስ ሞአ ትውሌዲቸው ቡግና 

ስሇሆነ ነው ይኩኖ አምሊክ ወዯ ሏይቅ ሇትምህርት የሄዯው፡፡ እርሱ ሲነግሥም መጀመሪያ ያሳነጸው የወልዋን ገነተ 

ማርያምን ነው፡፡ አጽሙም የሚገኘው በወልዋ አትሮንሰ ማርያም ነው፡፡ ይኩኖ አምሊክ በሸዋ ውስጥ ስሙ እንጂ ቅርሱ 

ያሇ አይመስሌም፡፡  

 



ይኩኖ አምሊክ ወዯ ሸዋ የወረዯው እርሱ ሸዬ ስሇሆነ አይመስሌም፡፡ የዚግዌ ነገሥታት የበረታ ኃይሌ ከሚገኝበት ከወል 

አካባቢ ሇመሸሽና የዯቡቡን ኃይሌ ሇማሰባሰብ እንጂ፡፡ ኮንቲ ሮሲኒ ከኤርትራ አግኝቶ ባሳተመው እንዴ ጥንታዊ የብራና 

ጽሐፍ ሊይ  ‹‹(የይኩኖ አምሊክ ሠራዊት) ሰባቱ ጉዯም ናቸው፡፡ እነርሱም ወግዲ - መሇዚይ፣ ዱንቢ - ዲባራይ፣ ሙገር - 

እንዯ ዚቢ፣ ወጅ - እነጋሪ፣ ወረብ - እነካፌ፣ ጽሊሊሽ እነ ጋፌ እና ሙዋይ - አውዣዣይ ናቸው፡፡ የእነርሱም አሇቃ 

መሇዚይ ከንጉሡ ጋር ቃሌ ኪዲን አዯረገ፤ ተዋግቶም ጠሊቶቹን ዴሌ ነሣ›› ይሊሌ (Taddesse Tamrat, Ethnic 

Interaction and Integration In Ethiopian History: The case of The Gafat, JES, Vol. XXI,1988, P. 125)  

 

ይኩኖ አምሊክ የዚግዌ ነገሥታትን ሉያሸንፍ የቻሇው በዙያ መን በጥበበ ዕዴ አንዴነት በፈጠሩት(ሰባት ጉዲም) ጋፋቶች 

ርዲታ ነው፡፡ ምንጊዛም የመሣሪያ ኃይሌ ያሇው ያሸንፋሌና፡፡ ይኩኖ አምሊክ ወዯ ሸዋ ባዯረገው መስፋፋት ወዯ 

ክርስትና ተመሌሶ ከዯጋው ሸዋ ክፍሌ ጋር የነበረውን ጠሊትነት ያጠፋውን የዲሞትን መንግሥት ኢኮኖሚያዊ ዏቅም 

ተጠቅሞበታሌ፡፡ ሌክ በኋሊ መን ዏፄ ምኒሉክ የዯቡቡን ኃይሌና ዏቅም በመጠቀም ገንነው እንዯወጡት ማሇት ነው፡፡ 

ይኩኖ አምሊክ ወዯ ሸዋ በመምጣት ኃይለን በማዯራጀቱ ሸዬ ሆኖ ቀረ፡፡ ሌክ በኋሊ የሸዋ ነገሥታት ወዯ ጎንዯር ሄዯው 

ጎንዯሬ ሆነው እንዯቀሩት ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም ‹ሰልሞናዊ› የሚባሌ የተሇየ መንግሥት አሌነበረንም፡፡ 

ነገሥታቶቻችን ሁለ ራሳቸውን ከኢየሩሳላም ጋር ያያይዘ ነበር፡፡ ዏፄ ካላብም ከናግራን መቻ መሌስ ውዲቸውን 

ኢየሩሳላም ነው የሊኩት፡፡ የዏፄ ገብረ መስቀሌ ሌጅ ሙሴም መጀመሪያ ወዯ ኢየሩሳላም፣ በኋሊም ወዯ ሶርያ በመጓዜ 

በዙያ ገመንነው ገዲም መሥርተዋሌ፡፡ ገዲማቸውም ‹ሙሴ አሌ ሏበሽ ገዲም› ይባሊሌ፡፡  

የዚግዌ ነገሥታትም ሰልሞናውያን የማይሆኑበት ምክንያት የሊቸውም፡፡ በገዴልቻቸው ሊይ ኢየሩሳላምን አብዜተው 

የሚያነሡ፣ ማኅተሞቻቸው ሁለ የዲዊት ኮከብ የሆኑ፣ በውቅር ቤተ ክርስቲያኖቻቸው የዲዊትን ኮከብ የቀረጹ የዚግዌ 

ነገሥታት እንዳት ሰልሞናውያን አይሆኑም፡፡ 

 

የኢትዮጵያዊው የቅደስ ሙሴ(የዏፄ ገብረ መስቀሌ ሌጅ) ገዲም በሶርያ 

በመሆኑም የጠፋና የተመሇሰ የሰልሞን መንግሥት አሇ ብል ሇመናገር ያስቸግራሌ፡፡ ሥርወ መንግሥታቱንም 

‹የአኩስም፣ የሊስታ፣ የሸዋ፣ የጎንዯርና የሸዋ 2ኛ› ብል መክፈለ የተሻሇ ነው፡፡ 

 



ሲባሌ እንዯኖረው አቡነ ተክሇ ሃይማኖት ሲሦ መንግሥት ቢቀበለ ኖሮ በገዴሇ አቡነ አኖሬዎስና በገዴሇ አቡነ ፊሌጶስ 

ሊይ እንዯምናነበው እነዙህ ሁሇት ቅደሳን ወዯ ዯብረ አስቦ(የአሁኑ ዯብረ ሉባኖስ) ሲመጡ ግንባር በምታክሌ መሬት 

ሊይ አተር ርተው ሲሰበስቡ ባሊገኟቸው ነበር፡፡ ዯብረ ሉባኖስ ይበሌጥ እየታወቀና በማዕከሊዊ መንግሥት ቦታ እያገኘ 

የሄዯው ከዏፄ ርዏ ያዕቆብ መን በኋሊ ነው(ምናሌባት ኤርትራ ይገኝ ከነበረው ከዯብረ ሉባኖስ ሺምዚና ጋር ያሇው 

ግንኙነት እየተዲከመ ሲመጣ)፡፡ ዯብረ ሉባኖስ የሚሇውን ስም ያገኘውም ያኔ ነው፡፡(Les chroniques de Zara 

Ya’eqob.,P. 91) አቡነ ተክሇ ሃይማኖት ከነገሥታቱ ጋር የተሇየ ቀረቤታ ቢኖራቸው ኖሮ በዓሇ ዕረፍታቸው ነገሥታቱና 

መኳንንቱ በተገኙ ነበር፡፡ ነገሥታቱ በዯብረ ሉባኖስ መገኘት የጀመሩት አቡነ ተክሇ ሃይማኖት ካረፉ ከ100 ዓመታት 

ቆይተው ከዏፄ ይስሏቅ መን (1406-1421 ዓም) በኋሊ ነው፡፡ እንዱያውም የዯብረ ሉባኖስ አባቶች በነበራቸው ጽኑዕ 

አቋም የተነሣ ከነገሥታቱ ጋር ባሇ መስማማት ነው የሚታወቁት፡፡ 3ኛውን እጨጌ አቡነ ፊሌጶስን፣ አሥራ አንደን 

ንቡራነ ዕዴና እጨጌ እንዴርያስን ማስታወሱ ይበቃሌ፡፡  

 

ከሊስታ ወዯ ሸዋ የመንግሥት ዜውውር ሲዯረግ አቡነ ተክሇ ሃይማኖት ሏይቅ እስጢፋኖስ በትምህርት ሊይ 

ነበሩ(የሚጣቅ ዏማኑኤለ ገዴሇ ተክሇ ሃይማትና ገዴሇ ኢየሱስ ሞአ በዜርዜር እንዯሚተርከው)፡፡ በዙህ የሥሌጣን 

ዜውውር ሊይ ይበሌጥ ተሳታፊ የነበሩት አቡነ ኢየሱስ ሞአ ሏይቅ ናቸው፡፡ በዙህም ምክንያት ሏይቅ የዏቃቤ ሰዓትነት 

ሥሌጣን ነበረው፡፡ አቡነ ተክሇ ሃይማኖት ሲሦ መንግሥት አግኝተዋሌ የሚሇው ትረካ መንግሥት ወዯ ጎንዯር ከተቀየረ 

በኋሊ(17ኛው መክ) በተጻፈው በብዕሇ ነገሥት ሊይ የተገሇጠ ነው፡፡ ብዕሇ ነገሥት የነገሥታትን ሀብት ሇማሳየት የተጻፈ 

ነው፡፡ በዙህ መጽሏፍ ነው ከይኩኖ አምሊክ ጋር ቃሌ ኪዲን ገብተዋሌ ተብል የተጻፈው፡፡ የዙህ ምክንያቱ ዯግሞ ግሌጽ 

ነው፡፡ መንግሥት ወዯ ጎንዯር ሲዝር ዯብረ ሉባኖስ ከማዕከሊዊው መንግሥት ራቀ፡፡ በአካባቢውም ክርስቲያን ባሌሆኑ 

ሕዜቦች ተከበበ፡፡ የጎንዯር ነገሥታት ገዲሙን እንዲይረሱትም በብዕሇ ነገሥት የአባታቸውን ይኩኖ አምሊክን ቃሌ ኪዲን 

እንዱያስታውሱ የሚያዯርግ ነገር ተጻፈ፡፡  

 

እናም ተስፋዬም ሆነ ላልች እንዯሚለት አቡነ ተክሇ ሃይማኖት ከቅዴስና ሥራ በቀር የገቡበት ፖሇቲካ የሇም፡፡ አቡነ 

ተክሇ ሃይማኖት ሏዋርያዊ አገሌግልታቸውን ፈጽመው ወዯ ዯብረ አስቦ ሲገቡ ይኩኖ አምሊክ በመንበሩ ሊይ ነበር፡፡ 

ነገር ግን የጠበቃቸው ንድ ይመሇክበት የነበረ ዋሻ እንጂ ከሲሦ መንግሥት የተገኘ ግብር አሌነበረም፡፡ ያንን ዋሻም 

ያገኙት ከጣዖት አምሊኪዎች አስሇቅቀው ነው፡፡ 28 ዓመት በዯብረ አስቦ ሲቀመጡም የጎበኛቸው ንጉሥ አሌነበረም፡፡ 

ዯቀ መዜሙሮቻቸውም ከዜንጀሮ ጋር እየተሻሙ እህሌ ርተው ከማብቀሌ ውጭ የተሇየ ርስት አሌነበራቸውም፡፡ ዯብረ 

ሉባኖስ ሲተከሌም የአካባቢውን ሕዜቦች በማሳመን እንጂ በነገሥታቱ ዴጋፍ አሌነበረውም፡፡ ከይኩኖ አምሊክ በኋሊ 

የመጣው ያግብዏ ጽዮንና አምስቱ የያግብዏ ጽን ሌጆች ሇአቡነ ተክሇ ሃይማትም ሆነ ሇዯብረ አስቦ ያዯረጉት ነገር 

አሌነበረም፡፡ ዏፄ ዏምዯ ጽዮንና ዏፄ ሰይፈ አርእዴም ከዯብረ ሉባኖስ እጨጌዎች ጋር በሰሊም አሌኖሩም፡፡  

 

አቡነ ፊሌጶስ ወዯ ዯብረ ሉባኖስ ሲመጣ የአካባቢው ሰዎች ‹የገዲሙ መነኮሳት ሰው ይበሊለ›› ብሇው ነው የነገሩት፡፡ 

ይህም ዯብረ አስቦ በዙያ መን የመነኮሳት ማኅዯር እንጂ እንኳን ነገሥታቱ የአካባቢው ሰዎችም በቅጡ እንዲሌቀረቡት 

ያሳየናሌ፡፡ የዯብረ ሉባኖስ የመጀመሪያዎቹ አባቶችም በራሳቸው ጥረት በዯብረ አስቦ ዋሻ ውስጥ ገዲም የተከለ እንጂ 

በነገሥታቱ ዴጋፍ ሲሦ መሬት የያዘ እንዲሌነበሩ ያሳየናሌ፡፡   

 

ከዏሥረኛው መክ ጀምሮ በነበረው የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት በሰሜኑና በዯቡቡ የሀገራችን ክፍሌ ምክንያት 

የነበረው ግንኙነት ተቋርጦ ነበር፡፡ ፕሮፌሰር ታዯሰ ታምራት እንዯሚገሌጡትም የሰዎች ፍሌሰት ከሰሜኑ የሀራችን 



ክፍሌ አሁን ሸዋ ወዯሚባሇው አካባቢ በየተወሰነ መጠን ብቻ ይከናወን ነበር፡፡ ይህንን ከሦስት መቶ ዓመታት በሊይ 

ሇሆነ መን የተሇያየ ሕዜብ እንዯገና ያዋሏደት አቡነ ተክሇ ሃይማኖት ናቸው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ አቡነ ተክሇ ሃይማኖት 

ዲሞትን ከሸዋ ጋር ካገናኙ በኋሊ ወዯ ወል በመሄዴ ሏይቅ ቆዩ፤ ቀጥሇውም ወዯ ትግራይ በመጓዜ ዯብረ ዲሞ ገቡ፡፡ 

ሇሰሜኑ የሀገራችን ክፍሌ የምንኩስና ሕይወት ማንሠራራት አንደ ምክንያት የሆኑትን አቡነ መዴኃኒነ እግዙእን 

አመነኮሱ፡፡ አቡነ መዴኃኒነ እግዙእ ዯግሞ አምስቱን ከዋክብት(አቡነ አሮን ክቱር፣ አቡነ መርቆሬዎስ ድባ፣ አቡነ 

ካርያስ ኬፋ፣ አቡነ ገብረ ክርስቶስ ዲኅና፣ አቡነ ዲንኤሌ ጸዏዲ)ና ሰባቱን ከዋክብት በማመንኮስ(R. Basset, 

Etudes sur I historie d Ethiopie,.p 10) የሰሜኑን ገዲማዊ ሕይወት እንዯገና ነፍስ ርተውበታሌ፡፡ በዙህም 

ምክንያት የሰሜኖቹ ወዯ ዯቡብ በመምጣት፣ የዯቡቦችም ወዯ ሰሜን በመሄዴ የሕዜብ ሇሕዜብ ግንኙነቱ እንዱያንሠራራ 

አዴርገውታሌ፡፡  

 

ተስፋዬም ሆነ መሰልቹ አቡነ ተክሇ ሃይማኖት ሊይ የሚምቱት የእምነትም ሆነ የታሪክ ክርክር ስሊሊቸው አይዯሇም፡፡ 

ሀገሪቱ የቆመችባቸውን ተራዲዎች የመናዴና እሴት አሌባ የማዴረግ ተሌዕኮ ስሊሊቸው እንጂ፡፡ ይህ ተሌዕኮ ዯግሞ 

በዙህች በብዘ ቅደሳን ጸልት በታጠረች ሀገር ሊይ ፈጽሞ የሚሳካ አይዯሇም፡፡ የላሇን ነገር የሚፈሌግ አያገኝምና፡፡   

 


