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ማን እንደ ዮዲት ንግስት!!  

“በሰቆጣ ዳገት በብርብር ፀሃይ  

እቱ ጥላ ይዤ ልከተልሽ ወይ?” 

የተከበራችሁ አንባብያን፥ መጀመሪያ በአፈ-ታሪክ ሰምተናት “ዮዲት ጉዲት” ስንላት አድገን፣ ብኋላ ታሪክ ስናነብ “ዮዲት 

ንግሥት” መሆንዋን ተገነዘብን። የታሪክ፣ የአፈ-ታሪክና የተረት መዛመድና መገማመድ የሆነው “ገድለ ዮዲት” የዮዲት 

ዘመናትን ዘልቆ ጨረፍታ ቁንፅል ጭላንጭል ሲታይ፣ በድራማ ቅርፅ የሚከተለውን ይመስላል፤  

ገቢር አንድ  

በዚያን ዘመን፣ ከመጀመሪያው የአክሱም ንጉስ ከአፄ ኢዛና አንስቶ፣ በዮዲት ዕድሜ እስከነበረው አፄ ድረስ ነገስታት 

“ይቺን ከንቱ አለም” መሰናበቻው ሲደርስ፣ የወርቅ አክሊላቸውን እና ሌላ ለፅዮን ማርያም ያስደስታል የሚሉትን ክቡር 

ሃብት ተናዘውላት ይሞታሉ። ተረኛው አፄ ለካህናትዋ ያስረክባል።  

እንዲህ ሲል የወርቅ፣ የዕንቁ፣ የአልማዝ፣ የብር ጌጣ ጌጥ ተከማቸላት - ለአክሱሚቱ ማርያም።  

... ከእለታት አንድ ማታ (በዚያን ዘመን ፀሃይ ስትገባ መሬት መጨለምዋን እናስታውሳለን) ዲያቆናትና ሌሎች አገልጋዮች 

ወደየማደሪያቸው ሄደው፣ ሽማግሌዎቹ የፅዮን ቀሳውስት ደህና እደሩ ተባብለው ሊለያዩ ጊዜው ሲቃረብ፣  

አንዳቸው “እ’ ምላችሁ” ይላል፣ በጧፍ ጭጋግማ ብርሀን ወደ አንድ ግድግዳ ጥግ እያመለከተ “እዚያች ጋ ሁልጊዜ 

የማያት ብርሀን የምትፈነጥቅ ሀብል ነበረች - የት ሄደች?” 

ሌላኛው “እዚህኛው ጥግ አንዲት አውራ ጣት የምታክል በጣም እምወዳት ድንቅዬ ዋንጫ ነበረች  ማን ወሰዳት እያልኩ 

ነው” 

(አሁን በኔ ምናብ እንከተላቸውና፣ ይህን ፅሁፍ አንብባችሁ ስትጨርሱ፣ በየራሳችሁ ምናብ ብትከተሏቸው ... ) 

... ከነዚህ ካህናት አንዳቸው ሊሆን አይችልም በዚህ ዕድሜ ሊያጌጡበት ነው ወይስ ሀብት ሊያጠራቅሙበት? 

ዲያቆኑ ግን በእሳት ዕድሜ ላይ በመሆኑ፣ አንዲት ውቢት ስላማለለችው መንፈሳዊ ህጉን ባይረሳውም ይጥሰዋል! 

ዲያቆናቱን ለክትትል አንድ ለአንድ ተከፋፈሏቸው፣ እንደማናቸውም የስለላ ቡድን!!። አንዳቸው ድርሻውን ዲያቆን 

በርቀት እየተከተለ ሲያየው አንድ ያማረ ቤት ደረሰ ...  

ቀሲስ ፈጥነው ወደ ፅዮን ሲደርሱ፣ ሌሎቹም እየተንጠባጠቡ ደረሱ (የሚከተለው የአክሱም መንግስት መውደም ከውሀ 

ጋር የተያያዘ በመሆኑ፣ “እየተንጠባጠቡ” ብለነዋል (ፀሀፊያችሁ ታሪክንም፣ አፈ-ታሪክንም፣ ተረትንም ወክሎ ስለሆነ 

“እኛ” እያለ ነው)) 

ተያይዘው ወደ ዮዲት መኖሪያ አመሩ (ከላይ ፀሀይ ከጠለቀች ይጨልማል ያልነውን ስናስታውስ “ፍንትው ያለች ሙሉ 

ጨረቃ መንገዳቸውን እያበራችላቸው መሆን አለበት) 

ደርሰው ያንን ነብሱን የሰዋላትን ዲያቆንና ሴቲቱን ቢያዩ ያስደነግጣል ውበቷ! “አምላክ እጁን ታጥቦ የፈጠራት!” 

የሚባልላት ናት! ምናልባት በህሊናቸው “ሰዐሊለነ ቅድስት!” እያሉም፣ አይናቸውን እስኪሞቱ ሊረሱት የማይቻል ውበቷ 

ላይ ተክለው ጊዜ ካለፈ ብኋላ፣ ከዚህ ምትሀት ቀድመው የባነኑት ካህን፣ ዲያቆኑን “ውጪ ጠብቀን” አሉት፣ ወጣ።  

ዮዲትን ያዙዋትና ግራ ጡትዋን ቆረጡት! (አያያዙንና አቆራረጡን ላንባቢ ምናብ እንተዋለን) ሲነጋ ከምድረ አክሱም 

ካልጠፋሽ ትገደያለሽ ብለዋት ወጥተው ሄዱ ተነስታ ጠፋች።  

*** 

ታሪካዊ መረጃ (Information)  

ሀ) አክሱም የተገነባችው ለጥ ያለ ሜዳ ላይ ነው። ዮዲት ንግስት አክሱማዊት አይደለችም፣ አገው ናት። ትውልድዋ 

ስንትና ስንት ጋራ፣ ሸንተረር፣ ሸለቆ ወደ ሰማይ አሻቅበው የሚደርሱባት ሰቆጣ የሚባል የአገው ቋንቋ ተናጋሪዎች አገር 
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ነው፤ ዋና ከተማው ሮሀ (በኋላ ዘመን ላሊበላ) እንግዲያው ዮዲት እዚያ ምን የመሰለ ቤት ውስጥ በአክሱም ለመኖር 

ምክንያትዋ ከቶ ምን ነበር ይሆን? መልሱን ፍለጋ በየምናባችን ልንሰማራ እንችላለን ...  

ለ) የለተለያዩ የአክሱም ነጋዴዎች ኢየሩሳሌም ደርሰው ሲመለሱ፣ ንግስተ ሳባ ንጉስ ሰሎሞን ስላነፀው አስደናቂ ቤተ 

መቅደስና ከዚያም ይበልጥ ስለሚያስደምመው የንጉሱ ጥበብ ይነግሩዋትና “ንግስት ሆይ፣ ሄደው ካላዩት ማመኑ 

ያስቸግራል” ይሏታል፣ እሷና ደንገጡርዋ (ማለት ከሰው ሁሉ የምትቀርባት አብሮ አደግና ምስጢረኛ ጓደኛዋ) ወደ 

ኢየሩሳሌም እንዴት እንደተጓዙና፣ በነጋዴዎቹ ወሬ ከሰሙት የበዛ ድንቅ ተአምራት አይተው፣ ሁለቱንም ንጉስ ባንዲት 

ሌሊት ግንኙነት አስረግዟቸው እንደተመለሱ፣  

ከዚያም የሁለቱም ወንድ ልጆች ለአቅመ አዳም ሲደርሱ እንደእናቶቻቸው ወደ ኢየሩሳሌም ተጉዘው እዚያ ከአባታቸው 

የኦሪትን ህግና ስርአት ተምረው በረከቱን ተቀብለው ወደ አገራቸው ሲመለሱ ታቦቱን (ማለት አስርቱ ትዕዛዛት 

በእግዚአብሔር እጅ በመብረቅ ድንጋይ ላይ የተቀረፁበትን) ሰርቀው አምጥተው አክሱም ፅዮን ቤተ መቅደስ (ብኋላ 

ቤተክርስትያን) ውስጥ እንዳኖሩት፣  

ይህንና የመሳሰለውን ሌላ ጊዜ እንፅፍላችሁ ይሆናል አልሰማችሁት ከሆነ።  

ላሁኑ ትረካችን ታሪካዊ መረጃው ሲቀጥል እንዲህ ይላል፥  

የሳባ ልጅ ምኒልክ “ሰሎሞናዊ” የሚባለውን የአክሱምን ቀዳሚ ስርወ መንግስት (dynasty) መሰረተ።  

(ቀዳማዊ ሀይለ ስላሴ የዚህ ስርወ መንግስት 235ኛ እና መጨረሻው አፄ ናቸው - the most enduring dynasty in 

world history? ) የደንገጡርዋ ልጅ የዛጉዌ የልጅ ልጅ፣ ልጅ፣ ልጅ፣ ዮዲት ዛጉዌ የሚባለውን ስርወ መንግስት በሰቆጣ 

ላስታ መሰረተች። አንዳንድ ፀሀፍት እርግጠኛ ሆነው፣ የዛጉዌ ስርወ መንግስት ምድረ ሀበሻን ለአራት ምዕተ አመት ገዛ 

ሲሉ፣ ሌሎች ፀሀፍት ደግሞ ከነዝያ እኩል እርግጠኛ ሆነው ለሁለት መቶ አመት ገዛ ይላሉ። እርግጠኛ ሳንሆን (ያገር 

ምሁራንን ሸምግለን ለማስታረቅ ያህል) “ምናልባት ለሶስት መቶ አመት እንበል።” 

ሐ) እንደ ሰማይ ጠቀስ የድንጋይ ጥርብ ሀውልቶቿ ጎልቶ የማይታይ፣ ግን ከነሱ እኩል አክሱምን አስደናቂ የሚያደርጋት 

እውነት አለ። ይኸውም፣ በዚያን ዘመን ከሚታወቁት የአለም አራት ሀያላን መንግስታት አንዷ የነብረችው አክሱም፣ 

አጠገቧ እንኳ ወንዝ የለም! የዚያ የሰፊ Empire ዋና ከተማ ኗሪ ህዝብ የሚጠጣውም፣ የሚታጠብበትም፣ 

የሚያጥብበትም ውሃ የሚመጣው ከአርባ የውሃ ጉድጓ እየተቀዳ ነው። ጉድጓዶቹ ከሀውልቶቹ እኩል በጥበብ ተቆፍረው 

ቁልቁል የተገነቡ በመሆናቸው፣ ንግስት ዮዲት የሰራችውን ባትሰራ ኖሮ፣ ዛሬ ያገራችን ሌላ ድንቅ “የቱሪስት ምስህብ” 

ይሆኑ ነበር። ዋ!  

ለመሆኑ ዮዲት ምን አደረገች? መልሱ ሳይሆን ፍንጩ በሚቀጥለው ታሪካዊ መረጃ ይገኛል።  

መ) ሀያሉ የአክሱም መንግስት ከውጪ የሚያሰጋ ጠላት የለውም።  

ከውስጥ ሰላም እንዳይደፈርስ ለማረጋገጥ ደግሞ “የማያዳግም” ስርአት መስርተዋል። የንጉስ ዘር የሆነ ማንም ወንድ ሰባት 

አመት ሲሞላው ከናቱ ተወስዶ “አምባ ወህኒ” በሚባል አምባ ላይ ከዘመዶቹ ልኡላን ጋር ይኖራል።  

ክብር ማዕረጉ፣ እንዲሁም መልበስ ማጌጡ፣ ቢያሰኘውም እንደ ጦረኛ በፈረስ መጋለቡ ይሄ የሄ ሁሉ አይጓደልበትም፣ 

ከአምባ ወህኒ መውጣት የለም እንጂ (አረ አይታሰብም!) 

ከአምባ ወህኒ ውጪ ቤተመንግስቱ ውስጥ የሚኖረው ገዢው አፄ ብቻ ነው። እሱ ሲሞት፣ አምባ ወህኒ ከታሰሩት ልኡላን 

ሁሉ ሀገርን በትክክል ሊመራ የሚችል እሱ ነው ተብሎ የታመነበት ዕድለኛ ከእስራት ወደ ዙፋን ይሻገርና፣ በአክሱም 

ፅዮን (እውነተኛው ታቦት በሚኖርበት) ስርአተ ንግሱ ይፈፀማል።ይሄ ሁሉ ወግ የሚካሄደው የኦዲት ከላስታ ወርዳ፣ 

አርባውን የውሃ ጉድጓድ ደፍና፣ የአፄን ዋና ከተማ ቀልቧን ገፋ፣ አንዲት ሰፋ ያለች መንደር እስካደረገቻት ጊዜ ነበር።  

ገድለ ዮዲት ገቢር ሁለት [በክፍል ሁለት] ይቀጥላል።  
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