ቀዲማዊ ኃይሇ ሥሊሴ
ቀዲማዊ ዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ

ንጉሠ ነገሥት ኢትዮጵያ
ግዚት
በዓሇ ንግሥ
ቀዲሚ
ተከታይ

ከጥቅምት ፳፫ ቀን ፲፱፻፳፫ እስከ መስከረም ፪ ቀን
፲፱፻፷፯ ዓ.ም.
ጥቅምት ፳፫ ቀን ፲፱፻፳፫ ዓ.ም.
ንግሥት ውዱቱ
ዓፄ አምሃ ሥሊሴ (በስዯት)

ባሇቤት

እቴጌ መነን
ሌዕሌት
ሌዕሌት
ዓፄ
አምሀ
ሌጆች
ሌዕሌት
ሌዕሌት
ሌዐሌ
ሌዐሌ ሣህሇ ሥሊሴ
ሙለ ስም
ራስ ተፈሪ መኮንን
ሥርወ-መንግሥት ሰልሞን
አባት
ራስ መኮንን ወሌዯ ሚካኤሌ ጉዳሳ
እናት
ወ/ሮ የሺመቤት አሉ
የተወሇደት
ሐምላ ፲፯ ቀን ፲፰፻፹፬ ዓ.ም.
የሞቱት
ነሐሴ ፳፩ ቀን ፲፱፻፷፯ ዓ.ም.
ሀይማኖት
የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ክርስትና

ሮማንወርቅ
ተናኜወርቅ
ሥሊሴ
ነበወርቅ
ፀሀይ
መኮንን

ቀዲማዊ ዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ (ቀ.ኃ.ሥ.) ከጥቅምት ፳፫ ቀን ፲፱፻፳፫ እስከ መስከረም ፪ ቀን ፲፱፻፷፯ ዓ.ም. የኢትዮጵያ ንጉሠ
ነገሥት ነበሩ።
ተፈሪ መኯንን ሐምላ ፲፮ ቀን ፲፰፻፹፬ ዓ.ም. ከአባታቸው ከሌዐሌ ራስ መኯንን እና ከእናታቸው ከወይሮ የሺ እመቤት
ኤጀርሳ ጎሮ በተባሇ የገጠር ቀበላ ሐረርጌ ውስጥ ተወሇደ።
በ፲፰፻፺፱ የሲዲሞ አውራጃ አገረ ገዥ ሆኑ። በ፲፱፻፫ ዓ.ም. የሐረርጌ አገረ ገዥ ሆኑ። የሐረርጌ አገረ ገዥ ሲሆኑ፣ በጣም ብዘ
ሺህ ተከታዮች ነበሩዋቸውና ሌጅ እያሱን ከእንዯራሴነት በኅይሌ እንዲያስወጡ፤ እያሱም ተፈሪን ከሐረር አገረ ገዥነት
እንዲይሽሯቸው የሚሌ ስምምነት ተዋዋለ። ዲሩ ግን እያሱ ሃይማኖታቸውን ከክርስትና ወዯ እስሌምና እንዯቀየሩ የሚሌ
ማስረጃ ቀረበና ብዘ መኳንንትና ቀሳውስት ስሇዙህ ኢያሱን አሌወዯደዋቸውም ነበር፣ ከዙህም በሊይ እያሱ ተፈሪን ከሐረር
ከአገረ ገዥነታቸው ሇመሻር በሞከሩበት ወቅት ስምምነታቸው እንግዱህ ተሠርዝ ተፈሪ ዯግሞ ሇወገናቸው ከስምምነቱ
ተሇቅቀው በዙያን ጊዛ እሳቸው እያሱን ከእንዯራሴነት አስወጡ። እንግዱህ በ፲፱፻፱ ዓ.ም. መኳንንቱ ውዱቱን ንግሥተ
ነገሥት ሆነው አዴርገዋቸው ተፈሪ ዯግሞ እንዯራሴ ሆኑ። ከዙህ ወቅት ጀምሮ ተፈሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሇሙለ ሥሌጣን
ነበሩ። በመስከረም ፳፯ ቀን ፲፱፻፳፩ ዓ.ም. የንጉሥነት ማዕረግ ተጨመረሊችው። በ፲፱፻፳፪ ዓ.ም ንግሥት ውዱቱ አርፈው
ንጉሠ ነገሥት ሆኑና ጥቅምት ፳፫ ቀን፲፱፻፳፫ ዓ.ም.፣ ብዘ የውጭ ሌዐካን በተገኙበት ታሊቅ ሥነ ሥርዓት ቅብዓ ቅደስ
ተቀብተው እሳቸውና ሚስታቸው እቴጌ መነን ውዴ ጫኑ።

ቀዲማዊ ዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ፤ ንጉሠ ነገሥት ፲፱፻፳፫ - ፲፱፻፷፮
በንግሥ በዓለ ዋዛማ፤ ጥቅምት ፳፪ ቀን የትሌቁ ንጉሠ ነገሥት የዲግማዊ ዓጼ ሚሌክ ሐውሌት በመናገሻ ቅደስ ጊዮርጊስ ቤተ
ክርስቲያን አጠገብ፤ ሇውዴ በዓሌ የመጡት እንግድች በተገኙበት ሥርዏት፣ የሐውሌቱን መጋረጃ የመግሇጥ ክብር ሇብሪታንያ
ንጉሥ ወኪሌ ሇ(ደክ ኦፍ ግልስተር) ተሰጥቶ ሐውሌቱ ተመረቀ።
ሇንግሥ ስርዏቱ ጥሪ የተዯረገሊቸው የውጭ አገር ሌኡካን ከየአገራቸው ጋዛጠኞች ጋር ከጥቅምት ፰ ቀን ጀምሮ በየተራ ወዯ
አዱስ አበባ ገብተው ስሇነበር ሥርዓቱ በዓሇም ዛና ማሰራጫ በየአገሩ ታይቶ ነበር። በተሇይም በብሪታንያ ቅኝ ግዚት በጃማይካ
አንዲንዴ ዴሀ ጥቁር ሕዜቦች ስሇ ማዕረጋቸው ተረዴተው የተመሇሰ መሢህ ነው ብሇው ይሰብኩ ጀመር። እንዯዙህ የሚለት
ሰዎች እስከ ዚሬ ዴረስ ስሇ ፊተኛው ስማቸው «ራስ ተፈሪ» ትዜታ ራሳቸውን «ራስታፋራይ» (ራሰተፈሪያውያን) ብሇዋሌ።
ዓጼ ኃይሇ ሥሊሴ ውዴ እንዯጫኑ የአገሪቱን የመጀመሪያ ሕገ መንግሥት እንዱጋጅ አዜው በውደ አንዯኛ ዓመት በዓሌ
ጥቅምት ፳፫ ቀን ፲፱፻፳፬ ዓ.ም. በአዱሱ ምክር ቤት (ፓርሊማ) ሇሕዜብ ቀረበ። ከዙህም በሊይ ብዘ የቴክኖዎልጂ ስራዎችና
መሻሻያዎች ወዯ ኢትዮጵያ ከውጭ አገር አስገቡ።

በ፲፱፻፳፰ ዓ.ም. የሙሶሉኒ ፋሺስት ሠራዊት ኢትዮጵያን በወረረ ጊዛ ጃንሆይ በቆራጥነት ከታገለ በኋሊ የጠሊቱ ጦር ኅይሌ
ግን በመጨረሻ ወዯ እንግሉዜ አገር ሇጊዛው አሰዯዲቸው። ወዯ ጄኔቭ ስዊስ ወዯ ዓሇም መንግሥታት ማኅበር ሄዯው ስሇ
ጣሌያኖች የዓሇምን እርዲታ በመጠየቅ ተናገሩ። የዓሇም መንግሥታት ግን ብዘ አሊዯረጉም። በ፲፱፻፴፪ ዓ.ም. ግን አውሮፓ
ሁለ በሁሇተኛው የዓሇም ጦርነት ተያ። የእንግሉዜ ሠራዊቶች ሇኢትዮጵያ አርበኞች እርዲታ በመስጠት ጣሌያኖች ተሸንፈው
በ፲፱፻፴፫ ዓ.ም. ኢትዮጵያን ተዉ። ዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ አዱስ አበባን እንዯገና የገቡበት ቀን ከወጡበት ቀን በሌኩ ዕሇት አምስት
ዓመት በኋሊ ነበረ።

ሌጅ ተፈሪ መኮንን በ፲፰፻፺፪ ዓ.ም.
በ፲፱፻፶፭ ዓ.ም. ግርማዊነታቸው የአፍሪካ አንዴነት ዴርጅት በአዱስ አበባ እንዱመሠረት ብዘ ዴጋፍ ሰጡ። በ፲፱፻፶፰ ዓ.ም.
ወዯ ካሪቢያን ጉብኝት አዴርገው የጃማይካ ራስታዎች ተገኛኙ። በ፲፱፻፷፯ ዓ.ም. በማርክሲስት አብዮት ዯርግ ሥሌጣን ያዘና
እሳቸው በእሥር ቤት ታሰሩ። በሚከተሇው ዓመት ከተፈጥሮ ጠንቅ እንዯ አረፉ አለ፤ ሆኖም ሇምን እንዯ ሞቱ ስሇሚሇው
ጥያቄ ትንሽ ክርክር አሇ። ብዘ ራስታዎች ዯግሞ አሁን እንዯሚኖሩ ይሊለ።

የህይወት ታሪክ
የዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ የትውሌዴ ስም ሌጅ ተፈሪ መኮንን ነው። ስመ መንግሥታቸው ግርማዊ ቀዲማዊ ዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ ንጉሠ
ነገሥት ኢትዮጵያ ነበር። ሞዓ አንበሣ እምነገዯ ይሁዲ ሥዩመ እግዙአብሔር ንጉሠ ነገሥት ኢትዮጵያ የሚሇው
የሰልሞናዊ ሥረወ-መንግሥት ነገሥታት መጠሪያም በንጉሠ ነገሥቱ አርማ እና ላልች ይፋዊ ጽሑፎች ሊይ ከመዯበኛው
ማዕረግ ጋር ይጠቀስ ነበር። ጃንሆይ፣ ታሊቁ መሪ እና አባ ጠቅሌ በመባሌም ይታወቁ ነበር።

ጥቅስ
«አንዲንዴ ሰዎች የሕይወቴን ታሪክ ጽፈው ባሇማወቅ ወይም በመሳሳት ወይም በምቀኝነት ዕውነትን አስመስሇው ሇላልች
እንዱመስሌ ቢሞክሩም የዕውነተኛውን ነገር ከሥፍራው ሉያናውጡት አይችለም።»
— ሕይወቴና የኢትዮጵያ እርምጃ (መቅዯም)

ዚግዌ ሥርወ- ቅደስ ሐርቤ · ገብረ መስቀሌ ሊሉበሊ · ዓፄ ነዓኩቶ ሇአብ
መንግሥት
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 ·
ሰሇሞናዊው ቀዲማዊ ዓፄ ቴዎዴሮስ · ዓፄ ይስሐቅ · ዓፄ ርአ ያዕቆብ · ዓፄ በእዯ ማርያም · ዓፄ እስክንዴር · ዓፄ አምዯ
ሥርወጽዮን ፪ኛ · ዓፄ ናዖስ · ዓፄ ሌብነ ዴንግሌ · ዓፄ ገሊውዳዎስ · ዓፄ ሚናስ · ዓፄ ሠርፀ ዴንግሌ · ዓፄ
መንግሥት
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)

