ዜና ደብረ ጽዮን ቤተክርስቲያን በዕለተ ሰንበት ጳጉሜን 3 ቀን 2005 ዓ.ም

የካንፓኒውን ሕግ ያረቀቀው፣ ለዚህ ሁሉ ችግር መንስኤ የሆነው፣
የካንፓኒው አካውንታት አድርጎ ራሱን የሾመና እራሱን ብቻ
የሚዳምጥ በየጊዜው የተሳሳተ መረጃ በመስጠት ግራየሚያጋባው
አቶ ጌታቸው በሻህውረድ።

አርስተ ዜና
እነጌታቸው በሻህውረድ አዘውትረው ቤተክርስቲያን የማይመጡትን፣ የእስልምና ተከታዮችንና ሌሎችንም የተሳሳተ
መረጃ በመስጠት ቤተክርስቲያኑ ሊከፈት ነው። አቡነ እንጦንስ ለወያኔ ሊሰጡት ነው። በሚል ማደነገሪያ በቁጥር በዝቶ
ለመገኘት ያደረጉት ድራማ በኢትዮጵያ ባንዲራ ተሸፍኖ ዋለ።

የዕለቱ ዜና በዝርዝር
የርዕሰ አድባራት ሎንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ህንጻ ወደ ግል ይዞታ እንዲሆን በረቀቀ ስልትና
የሃይማኖት ተቆርቋሪ መስሎ የእምነቱን መሠረታዊ ህግና ሥርዓት በማፋለስ የቤተክርስቲያን መንፈሳዊ አገለግሎት
በአመጽ በማቋረጥ ቤተክርስቲያኑ ከአምስት ወራት በላይ ያዘጉ እነሻለቃ ማሞና እና አቶ ጌታቸው በሻህውረድ
የሚመራው የአማጺ ቡድን የቤተክርስቲያኑን ጉዳይ ወደ ፓለቲካ በማስጠጋት የእስልምና ተከታዮችን ጭምር ቅስቀሳ
በማደረግ የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማን በረጂሙ ዘርግቶ በመጋረድ በቤተክርስቲያን ጋቢ ውስጥ ሰልፍ አድርጎ መዋሉ
ተረጋገጠ። ሰልፉን በመባረክ የመሩት በአቶ ዘላለም ተሰማ(የግንቦት 7 ንቅናቅቄ) የተሾሙት ቄስ በርሃኑ መሆናቸው
ታውቋል። አማጽያኑ በተቻለ መጠን አማኝ መስሎ ለመታየት ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ ቢሆንም ቤተክርስቲያኑን ያዘጉት
የህጻን ልጅ ክርስትና ስራዓተ ጥምቀት እየተከናወነ ባለበት፤ ካህናት ቅዳሴ ለመግባት ተዘጋጅተው ጽሎተ ኪዳን
በማደረስ ላይ እንዳሉ መሆኑን ለጉዳዩ ቅረበት ያላቸው ምዕመናን ገለጸው አሁን እነ ሻለቃ ማሞ የሚሰሩትን ድራማ
«የቀበሮ ባህታዊ በበግ መሐል ይጸልያል» በማለት በምሳሊያዊ አነጋገር በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ገልጸውታል።

ከዚህ ጋር በተያያዘ መለኩ አንዳንድ አዘውትረው ቤተክርስቲያን የማይታዩ ምዕመናን ግራቀኙን ቀርበው ሳያነጋግሩና
ሰነዶችንም መርምሮ በመረዳትና እውነቱን ከማወቅ ይልቅ የቤተክርስቲያኑ በእንግሊዝ ሀገር ከአስር አመት በላይ ህጋዊ
ክሆነ የቻሪቲ ኮሚሽን አስትዳደር አስወጥተው በድብቅ ኅላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ አድርጎ በማስመዝገብ ሕንጻ
ቤተክርስቲያኑን የግል ሀብትና ንብረት ለማድረግ የሰሩት የረቀቀ ሴራና ስውር አላማ በካህናት፣ ቅንነት ባላቸው
ምዕመናንና በወጣት ሰንበት ተማሪወች ህብረት አልሳካላቸው ሲል፤ እነ አቶ ጌታቸው ጉዳዮን ከፓለቲካ ጋር በማያያዝ
ወያኔ ሊወስደው ነው። በሚል ቅስቀሳ በቁጥር በዝቶ ለመታየት አወናብደው ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጡ
ከማድረጋዋቸውም በላይ የእስልምና ተከታዮችና ሌሎችም ለቤተክርስቲያናችን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ጤናማ አመለካከት
የሌላቸው ክፍሎች በቤተክርስቲያኑ ግቢ ውስጥ እንደዋሉ የዜና ወኪላችን አረጋግጧል።

በተጨማሪም በእነአቶ ጌታቸው የሚመራው ቡድን ከአዲስ አበባ የመጡትን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ሊቃነ ጳጳሳትን
የሰሜን ምዕራብ አውሮፓ ሊቀ ጳጳስን ጨምሮ ሦስቱንም አባቶች ማሪወት ሆቴል Mariotte Hotle ተከራይተ
አነግሯቸው እንደነበረ ጠቁመው፤ በአቶ ዘላለም ተሰማ የተሾመውን ቄስ አለቃ፤ እራሳቸው የመርጧቸውን የሰብካ ጉባዔ
አባላትንና የካንፓኒ ረቂቅ ህግን ተቀብላችሁ አጽድቁልን እና እንቀበላኃለን በማለት ጥያቄ አቅርበው እንደነበረ
ጠቅሰው፤ ጳጳሳቱም የእናንተ አሠራር የቤተክርስቲያኑን ሕግ የተከተለ አይደለም ያረቀቃቸሁት ሕግም የቤተክርስቲያንን
ህግ የሚያፈርስ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም በማለት መለስ እንደተሰጣቸው አስታውሰው፤ «ዛሬ እባካችሁ ታረቁ አንድ
ሁኑ ብለው በመለመናቸው» ምክንያት ቤተክርስቲአይኑን ከፍተው ሊገቡ ነው። በማለት የእምነቱ ተከታይ ያልሆኑ
ሰወችን ጭምር ሰብስቦ የኢትዮጵያ ባንዲራ ዘርግቶ ከፓለቲካ ጋር አዛምዶ በቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ማሳደም እጂግ
በጣም አሳፋሪ ታሪካዊ ቅጥፈት ነው። በማለት ውስጥ አዋቂ ምንጮች ለዝግጂት ከፍላችን መግለጫ ሰጥተዋል።

ይህ በእንዲህ እንዳለ በአገልጋይ ካህናቱ በኩል ከሙሉ ጽሎትና መንፈሳዊ ተምህርት በኃላ በተሰጠው መግላጫ፤
የርዕሰ አድባራት ሎንደን ደብረ ጽዮን ቅደስት ማርያም የዛሬ አርባ አመት በቅዱስ ሲኖዶስ ፈቃድ ተመሥርታ በቀዱስ
ሲኖዶስና በቃለ አዋዲው መመሪያ ስትመራ የቆየች መሆኑን በመግለጽ፤ ለስደስት አመታት ከብጹዕ ወቅዱስ አቡነ
ጳውሎስ ጋር በተፈጠረው ቅራኔ ብቻ ስማቸውን ባለመጥራት የቆየ ሲሆን አሁን ግን ቅደስነታቸው በእግዚያብሔር ጥሪ
ከዚህ ዓለም ያለፉ በመሆናቸው፤ ከቅዱስ ሲኖዶስ ያላትን አስተዳደራዊ ግንኙነት አጠናክራ እንደምትቀጥልና በተለይም
ላለፉት አምስት ወራት በቅዱስ ሲኖዶሱ ፈቃድ ከተቋቋመው የሰሜን ምዕራብ ሀገረስብከት ጋር እንደ ማንኛውም
አድባራት በቅርበት ስትሠራ የቆየች መሆኑን ለተሰበሰበው ምዕመናን መግለጫ እንደ እንደተሰጠ በስፋራው የተገኘው
የዜና ወኪላችን ዘግቧል፤ በተጨማሪም ቤተክርስቲያንን ወደግል ካንፓኒ በማስመዝገብ ህንጻው በግል ነብረትነት ይዞታ
ለመያዝና ቃለአዋዲውን መመሪያ በመጣስ የተፈጠረው ወዝብ ጉዳይ ቋሚ ሲኖዶስ እየተወያየ ያለ መሆኑን ለጉዳዩ
ቅረበት ያላቸው ወገኖች አረጋግጠዋል።

የዝግጅት ክፍላችን ሁሉንም ለማሳተፍ ባደረገው ሙከራ አንዳንድ የፓለቲካ ሰወችን ቃለ መጠይቅ አድርጎ፤ «የእነ አቶ
ጌታቸው ዓላማ በእምነት ላይ የተመሠረተ ሳይሆን የራስ ደጋፊና አጨብጫቢ በማብዛትና በማጠናከር ልክ ጥቂት
አስመሳዮች የቅንጂትን የፓልቲካ ደርጅት ገንዘብ ተካፍለው እንደበሉት ድርጂቱንም እንደዚሁ ደብዛውን እንዳጣፉት
ሁሉ የቡንድና የተከታይ ቁጥር በማብዛት ህጋዊ አካል በመሆን የቤተከርስቲያኑን ሕንጻና ንብረት ለመካፈል የሚደረግ
ግብግብ እንጂ ድርጊቱ ከእምነትና ለቤተክርስቲያን ከመቆርቆር የመጣ» አለመሆኑን ከልምድ በመነሳት በእርግጠኝነት
ቃላቸውን የዝግጅት ክፍላችን የሰጡ እንደነበሩ ዘግቧል።

በመጨረሻም ቅንነት ያላቸውን ካህናት፣ ምዕመናንና ወጣት የሰንበት ተማሪወችን የዜና ወኪላችን በቃለ መጠይቅ
ያገኝው መረጃ እንደሚያመለክተው፤ችግሩ ሊፈታ የሚችለው በፓለቲካዊ አስተሳሰብና በግል ፍላጎት በመልያየትና
የራስን ተክታ በማብዛት ሳይሆን በሃይማኖት ህግጋት መሆኑን አረጋገጠው በእነአቶ ጌታቸው በሻህውረድ በኩል
እያጭበረብሩ ምእመናኑን ከማሳሳትና ግራ ከማጋባት ይልቅ የቤተክርስቲያኑን ሕግጋት ማክበርና የሕግ ተገዥ በመሆን
ለችግሩ አይነተኛ መፍትሔ ማግኘት የሚቻል መሆኑን መንፈሳዊ በሆነ ስሜት ለዝግጂት ከፈላችን ገልጸዋል።

የዕለተ ሰንበት ዜና ደብረ ጽዮን በዚህ አብቃ፤ በተመሳሳይ ዜና እስከምንገናኝ
ቸር ይግጠመን
የዜናው አቅራቢ እወነት ይበልጣል ነኝ፤ ከሎንደን፤

