
       ሰበር ዜና ሎንደን ደብረ ጽዮን ቅደስት ማርያም ቤተክርስቲያን፤ 

      አርዕተ ዜና፤ 

 እነ ሻለቃ ማሞ በፓሊስ ማስጠንቀቂያም ተሰጣቸው። 
 ቄስ ብርሃኑ ብሥራት ከሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ለቀረበለት ጥያቄ መለስ አለመስጠቱ  ተረጋገጠ። 

                                                                                                      

 

 

                                                   

                                                     ዜናው በዝርዘር 

ቤተክርስቲያኑ ተከፍቶ መንፈሳዊ አገለግሎት እንዳይሰጥ ከምንጊዜውም በበለጠ ለአንድ ሳምንት እስከ እኩለ ሌሊት 

ድረስ «የዘብ ጥበቃ በፈርቃ» አውጥተው ቤተክርስቲያኑ ሲጠብቁ የሰነበቱት ወታደሮች እነ ሻለቃ ማሞ(መቃብር 

ጠባቂወች)፤ የቤተክርስቲያኑ ሰበካ ጉባኤ(ትረስቲወች) ከሌሎች ንዑሳን ኮሚቴዎች ጋር በቪካሬጁ ውስጥ በስብሰባ ላይ 

እንዳሉ እኛም ካልገባን በማለት ሲያስገድዱ በመካከል ወደ ፓሊስ ተደውሎ ፓሊስ በ03/09/2013 ዓ.ም በቦታው ላይ 

ሲደርስ መቃብር ጠባቂወቹ ጩህታቸውን እያሰሙ መገኝታቸው ታውቋል።  

 

ፓሊስ የሚትጮሁበትን ምክንያት ሲጠይቅ፤ እኛም የመግባት መብት አለን ብለዋል። ፓሊስ «የገቡት ሰወች የአስተዳደር 

ከፍሎችና ትረስቲወች  ከፍቶ የመግባትና የመሥራት መብት አላቸው፤ እናንተ አታስቡም እንዴ ቤተክርስቲያንችሁ እኮ 

ከተዘጋ አምስት ወራት ሆኖታል» በማለት በሚያስደንቅ መለስ የሰጣቸው ሲሆን፤የህን ያዳመጡ ምዕመናን 

«እግዚአብሔር ተናገረ» በማለት በአግራሞት ለዜና ክፍላችን ገለጻ አደርገዋል። መቃብር ጠባቂ ወታደሮቹ ግን 

ተረስቲወቹ መውጣት አለባቸው «በፍርድ ቤት ከሰናቸዋል» በሚል  ጩህታቸውን ሲያስተጋቡ የቆዩ ሲሆን፡ ፓሊስ 

«ያለምክንያት አትጩህብኝ!! የፍርድ ቤት ደብዳቤ ካልህ አሳየኝ፣ ቪካሬጁን ለመክፈት የሚያስችል ስልጣንና ቁልፍ 

ካልህ ከፍተህ ግባ» በማለት እንያንዳንዱን የመቃብር ጠባቂ ሲጠይቅ መለስ የሚሰጥ ሲጠፋ ማሞ «ቢጨንቀው 

ገብተው መብራት እያበሩ ኤሌክትሪኩ ይቆጥራል የህዝብ ንብረት ነው።» በማለት ሲናገር ያደምጡ  የነብሩ ሰወች «የኛ ! 

ተቆርቋሪ እሱን  ሂደና ሚስትህን ተቆጣጠር በማለት የፌዝ ሳቅ የሳቁ  ሰዎችን ተመልክተናል።» 

ቀጥሎም ከመቃብር ጠባቂወቹ አንዱ ፓራ- ኦሎፒክ በሚል ቅጥል ስም የሚጠሩት  አንካሳው ወታደር «ይሄ ቪካሬጂ 

ነው ማንም ሊኖርበት አይገባም> በማለት ለፓሊሱ ሲያመልክት ፤ ፓሊሱ ደነቀውና «ቪካሬጂ» ማለት እኮ «የካህኑ 

የቤተክርስቲያኑ ኃላፊ መኖርያ ቤት ማለት ነው።» ብሎ መለስ የሰጠው መሆኑ ሲረጋገጥ ፤ ወታደሩ ሚመልሰው 

ጠፋቶት ሲቅበዘበዝ በወቅቱ የነብሩ ታዛቢወች «እነዚህን ግለሰቦች በሥጋም በመንፈስም ዕውቀት የተበደሉ የሁለት 

ዓለም ስደተኞች ናቸው» በማለት በትዝብት  ሲናገር ተደምጧል። 

ሻለቃ ማሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ በቅዳሴ ስዓት 

ከፈተኛ የሆነ አደማ መርቶ ሲገባና ቅዳሴ ሲያቋርጥ 

የሚያሳይ ፎቶ ጋራፍ። «የንቁላል ጦርነትን» በታላቅ 

ወታደራዊ ጥበብ በአዛዝነት የመራ። 

ቄስ ብርሃኑ(የካንፓኒ ቄስ/ቄስ ጆቢራው) ቤተክርስቲን በግል 

ካንፓኒ በግለሰቦች ስም እንድትዋቀር የሚያበርታታ በአቶ 

ዘላለም ተመስገን(ግንቦት 7 ንቅናቄ) ካንፓኒው አልቃ እንዲሆን 

የተሾመ። 



በመጨረሻም ፓሊሱ «የምትሰሩት ሥራ ሁሉ ሕጋዊነት ያለው ነገር አይደለም፤  እዚህ ወጥታችሁ መሄድ አለባችሁ ካለ 

በኃላ የማናውቅ አይምሰላችሁ በናንንተ መክንያት ፓሊስ የሥራ ጊዜ አላግባብ እያባከነ እንደሆነ መረዳት ይኖርባችኃል 

ካለ በኃላ ከእነዚህ ትረስቲወች መካከል አንዱ ችግር ቢደረስንበትና ቢደውልልን ልትታሰሩ ትችላላችሁ!!» በማለት 

ማስጠንቀቅያ ሲሰጣቸው እልህ የያዘው ማሞ «ከፈለክ እሰረኝ» በማለት ጩህቱን አሰምቷል ? ፓሊሱም «አንተን 

የማስር ለምንድን ነው?» በማለት የማሞን አላዋቂነት በንቀት እያየ መልስ ከሰጠ በኃላ ወደ መጡበት ተመልሰው ሊሄዱ 

ችለዋል፡፤ አይ ማሞ ይህ እኮ እንግሊዝ ሀገር ነው። ሰው ወንጅል ሲሰራ እንጂ እንዲሁ እንደ ደርግ አንስቶ ማሰር የለም 

እኮ ማሰር የሚመጣው በአሸባሪነ ከተረጋገጠ ነው በማለት የሳቁ የተሳለቁ ሰወችንም  ተመልክተናል። 

 

በሌላ መልኩ ገና ቤተክርስቲያኑ ወደ ካንፓኒ ሲቀየር ንግድ ሲጧጧፍ፤ ቤተክርስቲያን ካንፓኒ አትሆንም  ህገ 

ቤተክርስቲያን የከበር ብለው የተከራከሩ ካህናት በነሻለቃ ማሞ ሲባረሩ በብቸኝነት ቤተክርስቲያኑን ተረክቤ ገለልተኛ 

ሁኘ እንደለመድኩት እንደፈለኩት ቤተክርስቲያንን በብቸኝነት እቦጠቡጣለሁ  በሚል ተስፋ የመቃብር ጠባቂወች 

አዛዥና ናዛዥ በመሆን የካንፓኒውን ጉባኤ ባርኮ በመክፈትና በአቶ ዘላለም ተምስገን (የግንቦት ንቅናቄ ) የደብሩ 

አስተዳዳሪ ሆኖ የተሾመው በቅጽል ስሙ «የካንፓኒ ቄስ» ወይም «ቄስ ጆቢራው» በመባል የሚታወቀው ፤ ከህገ 

ቤተክርስቲያን ወጪ የሚያደርገው ክህነታዊ ያለሆነ ተግባር አግባብ አለመሆኑን በመጥቀስ ቀርበው ሪፓርት 

እንዲያደርጉ ከሰሜን ምዕራብ አውሮጳ ሊቀ ጳጳስ ብጹዕ አቡነ እንጦንስ በተደጋጋሚ ደብዳቤ ቢደርሳቸውም ነብሴ 

ከካንፓኒ መስራቾች ጋር ተወጣለች» በማለት እስካሁን ለሊቀ ጳጳሱ ጥሪ ምላሽ እንዳልሰጠ ከሰሜን ምዕራብ 

ሀገረስብከት ሊቀ ጳጳሱ ልዮ ጽ/ቤት የደረሰን መረጃ ያመለክታል። 

 

 ከዜና መንጫችን እንደተረዳነው በቤተክርስቲያንችን ሕግ ፍትህ መንፈሳዊ መሠረት «አንድ ካህን ሊቀ ጳጳሱ  ደጋግሞ 

ቢጠራው ቀርቦ ለተጠራበት ጉዳይ መለስ ካልሰጠ ክህነቱ ይያዝ» በማለት እንደሚደነግግ ጠቅሶ በቅርቡ ቤተክርስቲያኑ 

ጉዳይ ላይ መፈትሄ ለምስጠት ከቅዱስ ሲኖዶስ ተወክለው የመጡት ሊቃነ ጳጳሳት የካህኑ ሽምቅ፣ ግለሰባዊ ፈላጎትና 

የተሳሳተ እንቅስቃሴ የቤተክርስቲያኑን ችግር ይበልጥ እንዳአባባሰው በመረዳት ለማስተማርና ለመምከር ጥሪ 

አደርገውለት እንደነበር ሎንደን ከተማ እያለ የለም በማሰኘት ተደብቆ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው እስክሄዱ ደረስ 

ተደብቆ እንደቆየ ውስጥ አዋቂ የዜና መንጮቻችን መግለጫ  ሰጥተዋል። 

 

ባለፈው እሁድ ነሐሴ 26 ቀን 2013 ዓ.ም ብጹዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ እንጦንስ በርዕሰ አደባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅደስት 

ማርያም  ቤተክርስቲያን የተፈጠርው አሳዛኝ የታሪክ ገጠመኝ አሳስቧቸው በአባትነታቸው ቡራኬ ለመስጠት፣ 

ለመምከር፣ለማስማትና ለማስታረቅ በቦታው ላይ  መደረሳቸው ሲያረገጥ ቄስ ብርሃኑ ሾልኮ መጥፋቱንና ይህም ከቀኖና 

ቤተክርስቲያን እንጻር ሊያስጠይቅ እንደሚችል አንዳንድ ለቤተክርስቲያን አስተዳደር ቅርበት ያልቸው ወገኖች ለዜና 

ክፍላችን ጠቁመዋል። ይህ በንዲህ እንዳለ ዛሬ ቅዳሜ በ7/09/2013 ማምሻውን ነገ እሁድ «ቤተክርስቲያኑ ሊከፈት ነው 

በከፈተኛ ሁኔታ መቃወም አለብን፤ ከተከፈተም ገብተን አንውጣም እንላለን እዛው እንተኛለን» በሚል አጋንንታዊ 

ምክር የመቃብር ጠባቂወች ቡደን በቤተክርስቲያኑ ገቢ ውስጥ ተገኝቶ የተለመደውን የመጮህ ተግባር ለማከናውን 

የክተት ጥሪ ሲያውጁ ከማምሸቱም በላይ መፈክሮቸን በማዘጋጀትና የፈረደብት የኢትዮጵያ ሰንደቅ አልማ በማሰባሰብ 

ሥራ ላይ ተጠምዶ ማምሸቱው  ከስፍራው የተገኘ ታማኝ የዜና ምንጫችን ዘግቧል። ለዚህ ሰብር ዜና መረጃወች 

ተያይዘው ቀበዋል። 

                                               የለቱ ዜና ደብረ ጽዮን በዚህ አበቃ 

                                          ነገ በተመሳሳይ ዜና እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን 

                                            የዜናው አቅራቢ፤  እውነት ይበልጣል ነኝ፤ ከሎንዶን  

 

 


