ንግሥት ውዱቱ
ንግሥተ ነገሥታት ውዱቱ

ንግሥተ ነገሥታት ኢትዮጵያ
ግዚት
በዓሇ ንግሥ
ቀዲሚ
ተከታይ
ባሇቤት
ሥርወ-መንግሥት
አባት
እናት
የተወሇደት
የሞቱት
የተቀበሩት
ሀይማኖት

ከ፲፱፻፱ እስከ ፲፱፻፳፪ ዓ.ም.
የካቲት ፬ ቀን ፲፱፻፱ ዓ.ም.
ሌጅ ኢያሱ
ቀዲማዊ ኃይሇ ሥሊሴ
አርአያ
ሥሊሴ
ራስ ጉግሳ ወላ
ሰልሞን
ዲግማዊ ዓፄ ምኒሌክ
ወይሮ አብቺው
ሚያዙያ ፳፪ ቀን ፲፰፻፷፰ ዓ.ም.
መጋቢት ፳፬ ቀን ፲፱፻፳፪ ዓ.ም.
ታዕካ ነገሥት በዓታ ቤተ ክርስቲያን
የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ክርስትና

ግርማዊት ንግሥተ ነገሥታት ውዱቱ ቅዲሜ ሚያዜያ ፳፪ ቀን ፲፰፻፷፰ ዓ.ም ከሸዋ ንጉሥ ምኒሌክና ከወረኢለ ተወሊጅ
ከወይሮ አብቺው በእነዋሪ ከተማ ተወሇደ። ሐምላ ፲፩ ቀን ሰኞ ሥርዓተ ጥምቀት ተፈጽሞሊቸው፣ የክርስትና ስማቸው
አስካሇ ማርያም ተባሇ። ግርማዊት ንግሥተ ነገሥት ውዱቱ ሇዲግማዊ ምኒሌክ ሦስተኛ ሌጅ ሲሆኑ ከሌጅ ኢያሱ ቀጥሇው
መኳንንትና ሕዜቡ መክሮና ክሮ በምርጫ በኢትዮጵያ ዘፋን ሊይ የተቀመጡ ብቸኛዋ ንግሥት ናቸው።
አባታቸው የሸዋው ንጉሥ ምኒሌክ (በኋሊ ዲግማዊ ዏፄ) ውዱቱ የስዴስት ዓመት ሕጻን እንዯነበሩ ሇአሥራ ሁሇት ዓመቱ የዏፄ
ዮሐንስ ሌጅ ሇአርአያ ሥሊሴ ዲሩዋቸው። ጋብቻቸውም ጥቅምት ፲፫ ቀን ፲፰፻፸፭ ዓ.ም. በተክሉሌና በቁርባን ተፈጸመ፡
የሠርጉም ማማርና የሽሌማቱ ብዚት ሉነገር አይቻሌም። ሌጅ ኢያሱ መስከረም ፲፯ ቀን ፲፱፻፱ ዓ.ም ከስሌጣን ሲወርደ፤
መኳንንቱና ሕዜቡ መክሮና ክሮ በምርጫ ወይሮ ውዱቱን ግርማዊት ንግሥተ ነገሥት፤ ራስ ተፈሪ መኮንንን አሌጋ ወራሽ
እና ባሇሙለ ሥሌጣን እንዯራሴ እንዱሆኑ ወስነው መስከረም ፳፩ ቀን "ግርማዊት ውዱቱ፣ ንግሥተ ነገሥት ኢትዮጵያ"
ተብሇው ነገሡ። በመኳንንቱም ምክር መሠረት ጳጳሱና እጨጌ ወሌዯጊዮርጊስ "ኢያሱን የተከተሌክ፣ ያነገሥናትን ውዱቱንና
ራስ ተፈሪን የከዲህ፣ ውግዜ ከመአርዮስ" እያለ በአዋጅ አወገዘ፡[1]
ከዙህ በኋሊ በጥቅምት የሰገላ ጦርነት ከተዯረገ በኋሊ የውዴ በዓለ የካቲት ፬ ቀን ፲፱፻፱ ዓ.ም እንዱሆን ታዝ፣ ሇውደ በዓሌ
በኢትዮጵያ አዋሳኝ ያለት የእንግሉዜ ሱዲንና የእንግሉዜ ሱማላ ገዥዎች፤ የፈረንሳይ ሱማላ ገዥ እና በኢትዮጵያም ታሊሊቅ
ራሶች እንዱሁም የየአውራጃው ገዥዎች በተገኙበት በዕሇተ እሑዴ አባታቸው ባሠሩት በትሌቁ ዯብር በመናገሻ ቅደስ
ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን በሉቀ ጳጳሱ በአቡነ ማቴዎስ እጅ ቅብዏ መንግስት ተቀብተው የንጉሠ ነገሥቱን ውዴ ጫኑ።
ከዙህም በኋሊ እንዯ ሥርዓተ ንግሡ ሕግ፤ ንግሥተ ነገሥት ውዱቱ በአባታቸው ዘፋን ተቀምጠው መንገሣቸውን፤
ዯጃዜማች ተፈሪም ራስ ተብሇው አሌጋ ወራሽና ባሇሙለ ሥሌጣን እንዯራሴ መሆናቸውን በቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ
በተሰበሰበው ሕዜብ ፊት አዋጅ ተነገረ።
የንግሥተ ነገሥታትን ሥሌጣን ሇማሳወቅ ሲባሌ ራስ ወሌዯ ጊዮርጊስ የካቲት ፲፩ ቀን ራስ ወሌዯ ጊዮርጊስን ንጉሠ ጎንዯር
ብሇው አንግሠው ውዴ ዯፉሊቸው። እንዯዙሁም መስከረም ፳፯ ቀን 1921 ዓ.ም. ብዘ መኳንንትና መሣፍንት፤ ሉቃውንትና
ጳጳሳት ባለበት የኢትዮጵያ መንግሥት አሌጋ ወራሽ ራስ ተፈሪ መኮንንን አዱስ አበባ መካነ ሥሊሴ ቤተ ክርስቲያን፣ ንጉሥ
ተፈሪ ተብሇው ውዴ ተጫነሊቸው።
ንግሥተ ነገሥታት ውዱቱ በነገሡ በአሥራ ሦሥት ዓመት ተኩሌ በ፶፬ ዓመት ዕዴሜያቸው ረቡዕ መጋቢት ፳፬ ቀን ፲፱፻፳፪
ዓ.ም በ ፰ ሰዓት ዏረፉ። የሞታቸው ዛና እንዯተሰማም በከተማው የሐን ጥሊ አጠሊበት። አባታቸው ዏፄ ምኒሌክ
በተቀበሩበት በታዕካ ነገሥት በዓታ ቤተ ክርስቲያን ተቀበሩ።

ማውጫ




1 በግርማዊት ንግሥተ ነገሥት ውዱቱ መን ከተፈጸሙ ተግባራት
o 1.1 የዓሇም ማኅበር አባሌነት
o 1.2 ስሇ ባሮች የነፃነት ዯንብ
o 1.3 የአፄ ቴዎዴሮስ ውዴ ስሇ መመሇሱ
2 ዋቢ መጻሕፍት እና ማስታወሻ

በግርማዊት ንግሥተ ነገሥት ውዱቱ መን ከተፈጸሙ ተግባራት
የንግሥት ውዱቱ በአሇ ንግሥ ሲከበር

የዓሇም ማኅበር አባሌነት
የዓሇም መንግሥታት ማኅበር (ሉግ ኦፍ ኔሽንስ) ጠቅሊሊው ጉባዔ በ28 ሴፕቴምበር በ1923 እ.ኤ.አ. (መስከረም 17 1916
ዓ.ም.) ስብሰባውን ቀጠለና የስዴስተኛውን ኮሚሲዮን ማስታወቂያ ተዯግፎ ኢትዮጵያ ማኅበርተኛ እንዴትሆን ፈቃደ
መሆኑን አስታወቀ። በዙህ ጊዛ ዋናው መሌእክተኛ ዯጃዜማች ናዯው የዯስታ ስሜታቸውን ሇመግሇጥ ንግግር ማዴረጊያው
ስፍራ ሊይ ቆመው የሚከተሇውን ዱስኩር ተናገሩ፡፡
ክቡራን ሆይ፤
ጠቅሊሊው ጉባኤ በበጎ ፈቃዯኝነትና በትክክሇኛ ፈራጅነት፣ በጥሌቅ አስተሳሰብ መርምሮ ወዯ ማኅበሩ ስሇመግባት
ያቀረብነውን ጥያቄ ስሇ ተቀበሇው፣ የኢትዮጵያ መሌእክተኞች በግርማዊት ንግሥተ ነገሥታት ውዱቱና በሌዐሌ ራስ ተፈሪ
መኯንን የኢትዮጵያ መንግሥት አሌጋ ወራሽና ባሇ ሙለ ሥሌጣን እንዯራሴ ስም፣ እንዱሁም በመሊው የኢትዮጵያ ሕዜብ
ስም ምስጋና ያቀርባለ።
የሰውን ሌጅ ወንዴማማችነት የመመሥረት ዓሊማ ባሇው ውሳኔያችሁ የተሰማንንም ሌባዊ ዯስታ እንዴገሌጽሊችሁ ይፈቀዴሌኝ
ንዴ እሇምናሇሁ። ኢትዮጵያ ባሇፈው የጀግንነት ታሪክና በከፍተኛ ሥሌጣኔዋ የምትኮራ አገር መሆንዋ፣ የመናዊ ዴርጅቶች
ከሚያስገኙሊትም ፍሬ ተካፋይ ሇመሆን ብርቱ ጥረትና ሙለ ፈቃዯኛነት እንዲሊት የታወቀ ነው።
መንግሥታችንም ይህን ጥረት ወዯ መሌካም ግብ ሇማዴረስ የዓሇም መንግሥታትን አንዴነትና ኅብረት የሚያስፈሌግ መሆኑን
በጥብቅ ያምንበታሌ።

ስሇ ባሮች የነፃነት ዯንብ

ሌዐሌ አሌጋ ወራሽ ራስ ተፈሪ መጋቢት ፲፮ ቀን ፲፱፻፲፮ ዓ.ም በግርማዊት ንግሥት ውዱቱ ፈቃዴ ስሇ ባሮች ነፃነት አንዴ
ዯንብ አወጡ። ዯንቡ «ስሇ ባሮች አስተዲዯርና ነፃነት የቆመ ዯንብ» የሚሌ አርእስት ተሰጥቶትና እንዯ መጽሐፍ ሆኖ በሌዐሌ
አሌጋ ወራሽ ማተሚያ ቤት ታትሞ ወጣ። መጽሐፉ ባሇ 10 ገጽ ሲሆን የዯንቡ ቃሌ በ45 ቁጥሮች ተመዴቧሌ፡፡
ይህ መጽሐፍ ሇሕዜብ ይሸጥ ነበርና መጽሐፉን ገዜቶ ያነበበው አብዚኛው ሰው «የሥሌጣኔ እርምጃ ነው» እያሇ አሌጋ ወራሽን
አመሰገነ።

ባሇብዘ ባሮች የሆኑት ሰዎች ግን በሌባቸው ቅሬታ ገብቶ አኑ። ሇምሳላ የጦር ሚኒስትሩ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ በዙያው
ሰሞን የሌባቸውን ቅርታ በጨዋታ ሊይ ሲናገሩ «እንግዱህ ምን አሇ አሌታየ ወርቅ (ሚስታቸው) ወዯ ወንዜ እየወረዯች ውሀ
መቅዲት ነው፣ እኔም እንጨት እየፈሇጥሁ አቀርብሊታሇሁ» አለ እየተባሇ ሲወራሊቸው ከረመ፡፡

የአፄ ቴዎዴሮስ ውዴ ስሇ መመሇሱ
ከእንግሉዜ አገር የመጣው የአፄ ቴዎዴሮስ ውዴ ሐምላ 4 ቀን 1917 ዓ.ም ቅዲሜ ሇግርማዊት ንግሥት ውዱቱ ተመሇሰ።
በዙህም ጊዛ የተፈጸመው ሥነ ሥርዓት እንዯሚከተሇው ነበር፤
ከጧቱ በ4 ሰዓት የግቢ ሚኒስትር ዯጃዜማች ወሌዯ ገብርኤሌ በሻህ በጦር ሌብስ ያጌጡ ጭፍሮች አስከትሇውና በአራት
ፈረሶች የሚሳብ ሠረገሊ አሲው ከአቶ ሣህላ ፀዲለ ጋር ወዯ እንግሉዜ ላጋሲዮን ሄደ። የእንግሉዜ መንግሥት ሚኒስትር
ሚስተር ቻርሌስ ቤንቲንክም ውደን በሠረገሊው ሊይ አስቀመጡትና ሁለም ውደን አጅበው ወዯ ቤተ መንግሥት መጡ።
ግርማዊት ንግሥት ውዱቱና ሌዐሌ አሌጋ ወራሽ በቤተ መንግሥታቸው ውስጥ በተሇይ በተሰናዲው ስፍራ ከመኳንንት ጋር
ተቀምጠው ይጠብቁ ነበር። የግቢ በኞችም በግቢው ውስጥ በቀኝና በግራ ተሰሌፈው ነበርና ሠረገሊው በሰሌፉ መካከሌ
አሌፎ ከመንግሥት ፊት ዯረሰ። እዙያም አንዴ ጠረጴዚ ተጋጅቶ ነበርና ሚስተር ቤንቲንክ ውደን ከሠረገሊው አውርዯው
በጠረጴዚው ሊይ አስቀመጡትና ከዙህ ቀጥል ያሇውን ቃሌ ተናገሩ፤
ግርማዊት ሆይ በንግሥት ቪክቶሪያ መንግሥት በ1860 ዓ.ም ከመቅዯሊ የተወሰዯውን የአፄ ቴዎዴሮስን ውዴ የታሊቂቱ
ብሪታንያና የአየርሊንዴ፣ ከባሕር ማድ ያለት ግዚቶች ንጉሥና የህንዴ ንጉሠ ነገሥት በሆኑት በግርማዊ ጌታዬ በንጉሡ ትዕዚዜ
ሇግርማዊት ንግሥት በማክበር እመሇስሁ።
(መርስዔ ኀን ወ/ቂርቆስ፣ የሐያኛ ክፍሇ መን መባቻ፣ 2000)

ዋቢ መጻሕፍት እና ማስታወሻ
1. ^ መሪራስ ኤ. ኤም. በሊይ፣ "የጥንቷ የኢትዮጵያ ትንሣዔ ታሪክ"፣ 1985 ዓ.ም. ፣ ገጽ 468




ሕይወቴና የኢትዮጵያ እርምጃ -ቀ.ኃ.ሥ 1929 ዓ.ም - ገጽ 37-38
አጤ ምኒሌክ - ከጳውልስ ኞኞ1984 ዓ.ም -ገጽ 77
የኢትዮጵያ ታሪክ ከንግሥተ ሳባ እስከ ታሊቁ የአዴዋ ዴሌ በ ብሊቴን ጌታ ኅሩይ ወሌዯሥሊሴ 1999 ዓ.ም. ገጽ 136
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የኢትዮጵያ ነገሥታት
ዚግዌ ሥርወ- ቅደስ ሐርቤ · ገብረ መስቀሌ ሊሉበሊ · ዓፄ ነዓኩቶ ሇአብ
መንግሥት

ሰሇሞናዊው
ሥርወመንግሥት

ዓፄ ይኩኖ አምሊክ · ይግባ ጽዮን · ሰይፈ አርዴ ፬ኛ · ህዜብ አስገዴ · ቅዴመ አስግዴ · ጅን አሰገዴ · ሳባ
አሰገዴ · ወዯም አራዴ · ዓፄ ዏምዯ ጽዮን · ንዋየ ክርስቶስ · ዓፄ ንዋየ ማርያም · ቀዲማዊ ዓፄ ዲዊት ·
ቀዲማዊ ዓፄ ቴዎዴሮስ · ዓፄ ይስሐቅ · ዓፄ ርአ ያዕቆብ · ዓፄ በእዯ ማርያም · ዓፄ እስክንዴር · ዓፄ አምዯ
ጽዮን ፪ኛ · ዓፄ ናዖስ · ዓፄ ሌብነ ዴንግሌ · ዓፄ ገሊውዳዎስ · ዓፄ ሚናስ · ዓፄ ሠርፀ ዴንግሌ · ዓፄ
ያዕቆብ · ዓፄ ዴንግሌ · ዓፄ ሱስንዮስ · ዓፄ ፋሲሌ · ቀዲማዊ ዓፄ ዮሐንስ · ቀዲማዊ ዓፄ ኢያሱ · ዓፄ ተክሇ
ሃይማኖት · ዓፄ ቴዎፍልስ · ዓፄ ዮስጦስ · ዲግማዊ ዓፄ ዲዊት · ዓፄ በካፋ · ዲግማዊ ዓፄ ኢያሱ · ዓፄ
ኢዮዋስ

መነ መሳፍንት

ራስ ዓሉ (ትሌቁ) · ራስ ዓሉጋዜ · ራስ ዏሥራትና ራስ ወሌዯ ገብርኤሌ · ራስ ጉግሣ · ራስ ይማም · ራስ
ማርዬ · ራስ ድሪ · ራስ ዓሉ (ትንሹ)

ሰሇሞናዊው
ሥርወመንግሥት

ዓፄ ቴዎዴሮስ · ዓፄ ዮሐንስ ፬ኛ · ዲግማዊ ዓጼ ምኒሌክ · ሌጅ ኢያሱ · ንግሥት ውዱቱ · ቀዲማዊ ኃይሇ
ሥሊሴ

ምንጭ ፡ ውክፔዱያ (Wikipedia.org)

