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የጲሊጦስ የፍርዴ አዯባባይ በሇንዯን ከተማ፤ 

በሏሰት ክስ የቤተ ክርስቲያንን ህሌውና ማፍረስ፤ ሀብትና ንብረቷንም  

መከፋፈሌና መውረስ፤ 

መግቢያ፤ 

በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተ ክርስቲያን ቅደስ ሲኖድስ ፈቃዴ የዚሬ አርባ ዓመት በእንግሉዜ ሀገር 

የተመሠረተችውና ከጊዛ በኋሊ በእግዙአብሔር ዕርዲታ በሇንዯን ከተማ በመሊው የቤተ ክርስቲያናችን እምነት ተከታዮች 

እንዱሁም ኤርትራዊያንና የካረብያን ተወሊጆች ካህናትና ምዕመናን ጨምሮ ባዯረጉት የጉሌበት፣ የገንብና የዕውቀት 

አስተዋጽዖ በአንዴ ሚሉዮን ሰባት መቶ ሺህ የእንግሉዜ ገንብ በከተማው ማዕከሊዊ በሆነ ቦታ የራሷ የሆነ ሕንጻ ቤተ 

ከርስቲያን ገዜታ ሇሁለም የኦርቶድክሳዊ ተዋህድ ቤተ ክርስቲያን ምዕመናን የተሟሊ መንፈሳዊ አገሌግልት ስትሰጥ 

ቆይታሇች፤ በመስጠትም ሊይ ትገኛሇች። 

ይሁንእንጂ ጥቂት ግሇሰቦች በመዴ አዜማዯ፣ በአምቻ በጋብቻ፣ በአበሌጅነት፣ እንዱሁም በጥቅማጥቅም የራሳቸውን 

ጭንቅሊት ሇላሊ ሇሰው ያስገዘና መሰሌ ጨቅሊ ፓሇቲከኞችን እንዱሁም የዯርግ ጡረተኛ ወታዯሮችንና ሻሇቆችን ባካተተ 

መሌኩ የቤተ ክርስቲያኑን ሕንጻ በግሌ ባሇሀብትነት ሇመቀማት መሪ ዓሊማቸው አዴርገው እራሳቸውን አዯራጅተው 

በቤተ ክርስቲያን ጉሌሊት ሊይ በማስቀመጥ፤ ሕገ ቤተ ክርስቲያን በመተሊሇፍ ክህነቱ የተሻረውን ብርሃኑ ብሥራትን 

ካሪና የቡዯን መሪ አዴርገው፤ ምዕመናን በመከፋፈሌ ሉቃነ ጳጳሳትን መሌሶ ሇመናገር በሚቀፍ ሁኔታ የአባትነት 

ክብራቸውን በማዋረዴ፤ በጠቅሊሊው በቤተ ክርስቲያን ህሌውና ሊይ ከፍተኛ የአመጽ መቻ ሲያዯርጉ መቆየታቸው 

በሁለም ንዴ የሚታወቅ አሳፋሪ የታሪክ ጠባሳ ነው። 

እነዙህ ግሇሰቦች ከጊዛ በኋሊ ቤተ ክርስቲያኑን ሕንጻ በባሇቤትነት ሇመቀማት የሚያዯርጉት አመጽ በሕግ አስከባሪዎች 

ፓሉሶች ንዴ ይበሌጥ እየታወቀ ሲመጣ፤ መሌካቸውን ሇውጠውና አማኝ መስሇው በዕሇተ ሰንበቱ በግቢው ውስጥ 

ጽልት እናዯርሳሇን በሚሌ ሽፋን በነጭ ዴንኳን ተሸፍነው ነጭ ውሸት በመዋሸት ገንብ ሲያሰባስቡ ቆይተው 

በተጨማሪም የቤተ ክርስቲያኑ ሕንጻና ባንክ ሲረከቡ የሚመሇስ ከግንቦት 7 የትጥቅ ትግሌ ዴርጅት ሇእሳት ቴላቪዥን 

ማጠናከሪ ሇልንዴ ቻፕተር፤ ከብርሃኑ ነጋ ከተሊሇፈው ገንብ በብዴር በመውሰዴ፤ የፍርዴ ሂዯቱ እስከ ሁሇት መቶ ሺህ 

የንግሉዜ ገንብ ሉፈጅ በሚችሌ በሃማሳ ገጽ ከመጀምሪያ እስከ መጨረሻ ፍጹም ሀሰት በተሞሊና ሌብ ወሇዯ ሏተታ፤ 

የቤተ ክርስቲያናችን ክብር በሚያዋርዴና እጅግ በጣም በሚያሳፈር መሌኩ ሕዜብ የመረጣቸውን፣ ሀገረ ስብከቱ 

የታወቁ፣ በእንግሉዜ ሀገረ የቻሪቲ ኮሚሽን በአዯራ ጠባቂነት የመሬት ይዝታ ስማቸው የተመገውን ሕጋዊ የሰበካ ጉባዔ 

አስተዲዯር አባሊት/ባሊዯራዎች ሊይ ከፍተኛ የሀሰት ክስ ሇመመሥረት ቅዴመ ዜግጅት አዯረገ።  

            ክሱን ሇመመሥረት ቡዴኑ ያዯረገው ቅዴመ ዜግጅት ፤ 

በእነብርሃኑ ብሥራት የሚመራው ቡዯን፤ የርዕሰ አዴባራት ሇንዯን ዯብረ ጽዮን ቅዴስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን  ሕንጻ 

የግሌ ባሇቤትነት ሊይ የተመሠረተ፤ በከፍተኛ የማጭበርበር ስሌት የተገነባ ሲሆን፤ አስቀዴሞ በእንግሉዜ ሀገር የቤተ 

ክርስቲያኑን ሀብትና ንብረትን በቻሪቲ ተቋም የጋራ የስምምነት ዯንብ/ሰነዴ  ከሚቆጣጠራት የቻሪቲ ኮሚሽን ጋር 

አሰሌችና አዕምሮ አዴካሚ በሆነ መሌኩ ሇመረዲትና ሇመሇየት አቸጋሪና አዯናጋሪ ሁኔታ በመፍጠር መጠነ ሰፊ የሆነ 

የማያቋርጥ ዯብዲቤ ከያቅጣጫው በግሌም ሆነ በተናጠሌ ሲያጎርፍ ቆየ። ቀጥልም በአካሌ ከረባት እያሰሩ፣ ካፓርት 

እየዯረቡ፣ ባርኔጣ እየሰቀለ፣ ብርሃኑ ብስራትን  «ሰማያዊ» ፈረጅያ እያስሇበሱ ገዜፈው በመታየት፤ የእንግሉዜ ሀገረ 

ዛግነት ያሇን፣ እረጅም መን የኖርን፣ በከፍተኛ ትምህርት የተመረቅን፣ የመጠቀ የተራቀቀ ዕውቀት ያካበትን 

ክርስቲያኖች ነን። ቤተ ክርስቲይናችንን ሕንጻ መንግሥት TPLF ባሇሰሇጠናቸው ኢምባሲ በሾማቸው ካዴሬዎ ተቀማን። 

በእንግሉዚዊ  ዛግነታችን በነጻ የማምሇክ መብታችን ይከበርሌን። እያለ በሏሰት በማዯንዜ ከዚም በሊይ በእጃቸው 

በመሄዴ ቀጭን የማሇፍያ መንገዴ ሇመፍጠር ቻለ። 
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በተቃራነው ቻሪቲ ኮሚሽን ሁሇት መቶ ሃያ አምስት ገጽ በቡዴንም ሆነ በተናጠሌ በተጻፈሇት የሏሰት መረጃ ውሳኔ 

ሇመስጠት ካሇመቻለም በሊይ፤ በከፍተኛ ዯረጃ በመዋዥቁና አንዲንዴ ሰራተኞቹም እጅ ሇእጅ  እየተጨባበጡ 

ስሇማገጡ በሰበካ ጉባዔ/ባሇአዯራው በኩሌ ሕጋዊ የመተዲዯሪያ ዯንቡን ተከትል ሇሚቀርብ ጥያቄዎች ሁለ በወቅቱ 

መሌስ አሇመስጠቱ፣ የሚጻፉትን ጠቃሚ መረጃዎች አሳሌፎ ሇቡዴኑ ማካፈሌ፤ ከሰበካ ጉባዔው ሕጋዊ ውኪልች ጋር 

የግኝነት በሮችን በከፍተኛ ዯረጃ በማጥበብ፣ቀስ በቀስ የሰበካ ጉባዔውን/ትረስቲውን ኃሊፊነት መቀነስ። በተሇይም 

በሰሇጠኑ ሀገረሮች ያውም  በእንግሉዜ ሀገር ይፈጸማሌ ተብል በማይገመት ሁኔት ከቤተ ክርስቲያን ሕግ ውጭ በቡና 

ቤት እራሳቸውን የመረጡ ቤተ መድች የቤተ ክርስቲያኑ ባሇአዯራ እንዯሆኑ የሚያስመስሌ መረጃ መስጠትና በሀሰት 

ከሰው የቤተ ክርስቲያኑ ሕንጻ የግሌ ንብረት ባሇቤተ የሚሆኑበትን መንገዯ በማመቻቸት ከፍተኛ አዴልና ዯባ ሲፈጸም 

ቆየ። 

 በተጨማሪም ሰበካ ጉባዔዎችን/ባሇአዯራውን ግራሇማጋባት አገሌግልታቸውን የሚፈታተን ሕጋዊ ባሌሆነ መንገዴ 

ከፍተኛ የሕግ ከሇሊ ያሇውና ከቤተ ክርስቲያንኗ አቅም በሊይ የሆነ የማጣራት ሥራ/Section 46/ እንዱከናወን ትዕዚዜ 

ተሊሇፈ። ማጣራቱ ሕግን ተከትል ያሇተፈጸመ ከመሆኑ በስተቀር በሰበካ ጉባዔው በኩሌ የሚያሠጋና የሚያስፈራ ወይም 

የሚያስዯነግጥ ተገባር የተፈጸመ አሌነበረም። የገንብና የሒሳብ ብክነት ተፈጽሞ ከሆነም ሇአሇፉት ስምንት ዓመታት 

የዯብሩን ገቢና ወጪ በገሇሌተኛ ባሇሙያ አስመርምሬዋሇሁ እያሇ ከመንገዯኛ ዯሊልችን እየጠራና በግለ የረቀቀ 

ምስጢር ያሇው ተግባር ሲፈጽም የኖረው ጌታቸው በሻህውረዴ በተቆጣጣሪነትና በማይመሇከተው ሁለ ጣሌቃ እየገባ 

ዯብሩን የበሊይ ሆኖ ይመራ ስሇነበረ ግንባር ቀዯም ተጠያቂ እሱ እራሱ መሆን እንዯነበረበት ማንም የሚመሰክረው ሀቅ 

ነው ።  

ያምሆነ ይህ ምርመራው የታው ሆን ተብል በባሇአዯራዎችንና የሕግ ወኪለን ሇማዋከብ ጊዛ ሇማሳጣት የተቀነባበረ 

ሴራ ከመሆን በስተቀር ይህን በከፍተኛ የሕግ ከሇሊ የታቀፈ ምርመራ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ኩነት በዯብሩ ውስጥ 

አሌተፈጠረም። 

በመሆኑም ቻሪቲ ኮሚሽን  ምርመራውን ሇማዜ ሕጋዊ መስፈርቱን ያሊሟሊ በመሆኑ በእንግሉዜ ሀገረ ከፍተኛ የሕግ 

አስጠባቂ /ዏቃቢ ሕግ/ ሕጋዊ ተቃውሞ ገጠመው። ምእመናንና ካህናት በአንዴነት ይህን በቤተ ክርስቲያን ሊይ የተጫነ 

ተሌካሻ አስተሳሰብ ምንጩ ጥቂት የቤተ ክርስቲያን ሕንጻ ሇመቀማት የተነሱ ሀሰተኞች የስርቆት ቀዲዲ ሇመፍጠር 

ባዯረጉት የሀሰት ጉትጎታ የማያቋርጥ አዯናጋሪ ውዥንብር የታ እንጅ ሕጋዊ መሠረትነት የላሇው መሆኑንና 

የግሇሰቦቹን ገጽታና አሳፋሪ ተግባር ምን እንዯሚመስሌ ቁሌጭ አዴርጎ በሚያሳይ ሁኔታ ሇሚመሇከታቸው ሁለ 

ተፈራርመው በማቅረብ  አቤቱታቸውን አሰሙ።  

ቤተ ክርስቲያንኗ በበሊይነት የሚመራው የሀገረ ስብከቱ ጽ/ቤትም የቤተ ክርስትያኗ ክብር ሌዕሌና የካህናት የምዕመናን 

መብት መከበር እንዲሇበት። ቻሪቲ ኮሚሽንም ከተሰጠው መብት በሊይ በባሇአዯራው ሊይ ተጽኖ ማሳዯር እንዯላሇበት 

ከሕግ ጋር የተገናበ መሌዕክት ሇሚመሇከታቸው በማስተሊሇፍ ተመጣጣኝ ባሌሆነ መሌኩ የተሊሇፈው በከፍተኛ የሕግ 

ከሇሊ የታቀፈው/Section 46/ ምርመራ ባሇበት እንዱቆም ተዯረገ። 

ይሁን እንጅ በሀሰት የተገነባው የብርሃኑ ብሥራት ቡዯን ከግንቦት 7 በተበዯረው ገንብ በመመካት በቀናትና በስዓታት 

በተወሰነ፣ በጥንቃቄና በከፍተኛ ምስጢር በተጠበቀ፤ የንብረት ርክክብ ሰነድችን አጋጅቶ ቤተ ክርስቲያኑን በአጋማሽ 

ይዝ በፈረቃ የሚጠቀምበት መርሏ ግብር ሁለ በማጠቃሇሌ፤ የአጭር ግዛ የማጭበርበር  ቅዴመ ሁኔታዎችን በመንዯፍ 

ቻሪቲ ኮሚሽን በሰጠው ጠባብ መንገዴ በእሳት ውስጥ ጥል የማሇፍን ስኬታማነትን ብቻ በመምረጥ ሁሇት በዲኝነት 

ሥራ የተሰማሩ ጓዯኛሞች አንደ ጠበቃ አንደ ዲኛ ሆነው ተመካክረው በጉዲዩ ሊይ እንዱሠሩበት የሚቻሇውን ሁለ 

አመቻቸ፤ የሀሰት ክስ መስርቶ በሰብካ ጉባዔዎች/ ባሊዯራዎች ሊይ አፋጣኝ የፍርዴ ቤት ዕገዲ ሇማውጣት በሁሇት መቶ 

ሺህ ፓውንዴ የወጪ በጀት ሊይ የተመሠረተ በተሳሳተ መረጃ በተገነባ መሌኩ የሰበካ ጉባዔውን አቅም አሳንሶ 

በመገመት እራሱን አጋጀ።  

         ቡዴኑ የሰበካ ጉባባዔውን/ባሇአዯራዎችን አቅም አሳንሶ መገመት፤  

በብርሃኑ ብሥራት የሚመራው ቡዯን፤ በዯብሩ አስተዲዯር በኩሌ የዕርቅና የሰሊማዊ የግኑኝነት መስመሮችን ሇመርጋት 

ሲባሌ በጥናት ሊይ የተመሠረተ ሇውጥ የመፈሇግ እንግቅስቃሴዎችን ሲሰማ፤ ተከፋፍሇዋሌ፣ አቅም የሊቸውም፣ ሰበካ 

ጉባዔው/ባሊአዯራው ሇሕግ ወኪለ የሚከፈሇው ገንብ ባሇመኖሩ የሕግ ውክሌናውን ሰርዞሌ። ጠበቃም የሇውም። 

የሚሌ ግንዚቤ በመያዜ፣ ከዙህም ጋር ተዲምሮ ቻሪቲ ኮሚሽን «እኛ ባሊዯራዎች ነን ብሊችሁ መክሰስ ትችሊሊሁ» ብል 
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የጻፈሇትን አሻሚ ዯብዲቤ መሠረት በማዴረግ፣ በጠቅሊሊው ከሁሇት መቶ ሃምሳ ገጽ በሊይ የሀሰት ሰነድችን ከክሱ ጋር 

ምንም ዓይነት ግኑኝነት የላሊቸውን የወረቀት ክምር አክብድ በማሳየተ፤ ሌክ ቻሪቲ ኮሚሽንን አጭበርብሮ በተጨማሪም 

በእጁ በመሄዴ ቀጭንና በጣም ጠባብ መንገዴ እንዲገኘ ሁለ፤ ታሊቁን የእንግሉዜ ፍርዴ ቤት ሇማወናበዴ ሁሇተኛ 

ዯረጃ የማጭበርበር ጉዝ ሲጀምር የርና ቆዲ ሌዩነት ሉያመጣ የሚችሇውን ተጽኖ ሳይቀር ግምት ውስጥ በማስገባት 

በስዓት ስዴስት መቶ ፓውንዴ የሚከፈሇው ጠበቃ፤ ጠበቃውን የሚረደ ሁሇት የሕግ  ባሇሙያዎች ነጭነት ያሊቸውን 

እንግሉዚዊያንን ብቻ መርጦ በከፍተኛ ክፍያ በመቅጠር ነው። 

ሰበካ ጉባዔው/ባሇአዯራው በአሁኑ ስዓት ቀርቶ ሇመከራከርና መሌስ ሇመስጠት ፍርዴ ቤት ሇመቅረብ የሚያስችሌ 

ብቃት የሇውም። በሚሌ አስተሳስብ፤ ባሌታወቀና በረቀቀ ስሌት የፍርዴ ቤቱን ዲኛ ሳይቀር በከፍተኛ  ዯረጃ በሃይማኖት 

ውስጥ ጣሌቃ በመግባት ነገ ሉያስጠይቀው የሚችሌ ስህተት እንዱፈጽም አዴርገዋሌ። የክሱ ዓሊማ ቢቻሌ ሕንጻ ቤተ 

ክርስቲያኑን ሙለ ሇሙለ በባሇቤትነት እንቀማሇን ካሌሆነም በዕኩሌነት ሽጠን ሇመካፈሌ መሠረት እንጥሊሇን። ብል 

በማሰብ የዙህ ሁለ ምኞት ስኬታማ ካሌሆነ ስሌታዊ የጉቦ ሰጭነት ፈቃዯኝነትን መሌዕክት ሇፍርዴ ቤቱ ሇማስተሊሇፍና 

ቀሌብ ሇመሳብ ሲሌ፤ ፍርዴ ቤቱ ሇመወሰን የሚቸገር ከሆነ የቤተ ክርስቲያኑን ሕንጻ በእንግሉዜ ሀገር ተመሳሳይ የቻሪቲ 

ሥራ መሥራት ሇሚችሌ ዴርጅት እንዱረከበው/ተሊሌፎ እንዱሰጥ ፈቅዯናሌ። የሚሌ የመሸንገያ ቋንቋ ሁለ በመጠቀም 

የቤተ ክርስቲያን ሕሌውናን አሳሌፎ ሇመስጠት ያዯረገው ጥረት የቤተ ክርስቲያናችን ተከታዮች ሁለ ሉነጉት የማይችሌ 

በሃይማኖታችን ሊይ የተሰራ ታሪካዊ ከፍተኛ በዯሌና ግፍ ነው። 

                   የተጭበረበረው ክስ መመሥረትና ዓሊማው፤ 

የተጭበረበረው ክስ በ4/2/2015 ጠበቃው ሇሚያውቀውና ጓዯኛው በሆነው ዲኛ ከላልች ፋይልች ሁለ ተሇይቶ 

በተገኘው የፍዴ ቤት ችልት ክፍተት በ9/2/2015 እንዱታይ በአስቸኳይ ተመራ። የክሱ ሰነዴ ሇባሇአዯራዎቹ  በከፊሌ 

ሲዯርሳቸው፤ በከፊሌ አሌዯረሳቸውም። ይህም ከሴራዎቹ አንደ ክፍሌ ነበር። ፍርዴ ቤት ሇመቅረብ ያሇችው ጊዛ አራት 

ቀን ብቻ ነበረች።  

በዙህ አጣብቂኝ ውስጥ ሙለ ሇሙለ እርግጠኛ ሆኖ ሇመግሇጽ የብርሃኑ ብሥራት አጥንትና ጅማት የሆነው ሏሰት 

በዯሙ ውስጥ ተቀሊቅል በአካለ ውስጥ የሚዋወረውና አምታቶና አጭበርበሮ ውጤታማ መሆን የሕይወቱ ዋና ክፍሌ 

አዴርጎ የሚቆጥረው፤ ሇዙህ ሁለ ሃይማኖታዊ ጥፋት ምክንያት የሆነው «አቡነ»ጌታቸው በሻህውረዴ የዯረሰውን 

የፈጠራ ክስና የወረቀት ክምር የተጭበረበረ ሏሳብ ሇይቶ በእውነተ ሊይ የተመሠረተ ሕጋዊ ምሊሽ ሇመስጠት አራት ቀን 

ሳይሆን አራት ሳምንት አይበቃውም ነበር። 

ከዙህ ሀሰተኛ ሰው በተጨማሪ ብርሃኑ ብሥራት የሚመራው ቡዴን አብዚኛው በውስጡ ያለት የዯርግ ጀኔራልች፣ 

ሻሇቆችና ወታዴሮች ሲሆኑ፤ ወታዯር ዯግሞ «ከጠማማ አሇቃ ይሌቅ ጠማማ ቦታ ይጠቅማሌ» በሚሌ የዯፈጣና እራስን 

በምሽግ ውስጥ ቀብሮ የማጥቃት አስተሳሰብ ሊይ የሚያምን በመሆኑ፤ በተጣበበ ጊዛ፣ መሌስ ሇመስጠት በሚያስችግር 

ሁኔታ፣ እያንዲንደን ሇይቶ ሇመሥራት ግራ በሚያጋባ እራስ ምታት ሉፈጥር የሚችሌ ፍጹም የሀሰት ጋጋታ አጣብቂኝ 

ውስጥ አስገብተው በመክበብ ያሇምንም ክርክር እራሳቸውን ከሳሽ፣ እራሳቸው ዲኛ፣ እራሳችው ፈራጅና አሸናፊ ሆነው 

ሇማጥቃት ቆርጠው ተነሱ።  

ይህን ሇማዴረግ ያስቻሊቸው ከቻሪቲ ኮሚሽን ጀመሮ ያዲበሩት በእጅ የመሄዴ ሌምዴ እስከ ፍርዴ ቤት በመሄዴ 

እንግሉዚዊ ነጭ ጠበቃቸው በሰራው ዴሌዴይ ተሻግረው ነጩን እንግሉዚዊ  ዲኛ ከባዯ የሆነ ነገረ የሃይማኖት ያሇበትንና 

በሚሌዮን የሚቆጠር ሀብትና ንብረትን በባሇአዯራነት የመጠበቅ ኃሊፊነት የያውን ጉዲይ በግሌ ባሇቤትነት ይገባኛሌ 

ክስ እንዯ ቀሊሌ ነገር ብቻውን ሇመፍረዴ የሚረዲ ጠንካራ ኃይሌ ሉኖረው የሚያስችሌ ከግንቦት ሰባት የተበዯሩት 

የገንብ አቅም በመኖራቸው ብቻ መሆኑን ሇመናገር እጅግ ቀሊሌ ነው። 

በብርሃኑ ብሥራት የሚመራው ቡዴን ከዚሬ ሦስት ዓመት ጀምሮ በተሇይም ሕንጻ ቤተ ክርስቲያኑን ክፍያ ካሇቀ በኋሊ፤ 

መሠረታዊ ጥያቄውና ዓሊማው ሕንጻውን በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ በግሌ ባሇቤትነት እጁ ውስጥ ሇማስገባት መሆኑ 

የአዯባባይ ሚስጥር ነው። ይህን ተግባር ሇመፈጸም መጀመሪያ ያሌተሳካሇት ሙከራ ጌታቸው በሻህውረዴን ዲጎናቸው 

አዴርገው በሚያምኑት በአቶ ግርማ ተሉሊና አቶ ጥሊየ የሻነው በተባለ የዋህ ግሇሰቦች ስምና ዳክተርነት ቤተ 

ክርስቲያኗን ከቻሪቲ ኮሚሽን ዕውቅና ውጭ በዴብቅ ኃሊፊነቱ በተወሰነ የግሌ ኩባንያ ማስመዜገብ ነበር። ይህንም 

ተግባር ከተፈጸመ ከሶስት ውራት ቆይታ በኋሊ በካንፓኒ ሏውስ ሕግ መሠረት ገና የምዜገባ የሙከራ ጊዛው ሳያበቃ 
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ዴንገት ስሇታወቀበት ቡዯኑ የቤተ ክርስቲያንን ሕንጻ ቀምቶ በግሌ ንብረት ካንፓኒ ስም ሇመያዜ ያጠመዯው ወጥመዴ 

ምንም ውጤት ሳያገኝ ሉከሽፍበት ቻሇ። 

ይህ ያሌተሳካሇት ብርሃኑ ብሥራት የሚመራው ቡዴን መሌኩን ቀይሮ እራሱን የቤተ ክርስቲያን ባሇአዯራ አዴርጎ 

በመምረጥ ከአብሊጫ ቁጥር ካሊቸው ካህናትና ምዕመናን እራሱን አግሌልና ሇይቶ ከቤተ ክርስቲያን በመውጣት በቤተ 

ክርስቲያኑ ግቢ ውስጥ የሀሰት ዴንኳን በመጣሌ፤ እምነታችን እንዲናመሌክ ተጽኖ ዯረሰብን የሚሌ ሰማያዊ ካባ ሇበሰ። 

ብርሃኑ ሰማያዊ ካባ ሇብሶ በሃይማኖት ሽፋን የሚያዯርገው ፈሪሳዊነት የሚያሳየው፤ በሀገር ቤት ፓሇቲካው መስክ 

የሚንቀሳቀሰውን ሰማያዊ ፓርቲ ዯጋፊ መስል ሇመታየት ጨቅሊ ፓሇቲከኞች የመከሩትን ተግባራዊ ሇማዯርግና ቀሌብ 

ሇመሳብ እዱሁም የፓርቲው ዯጋፊ ሆኖ ተከታይም ሇማፍራት የተውጠነጠነ ሸፍጥ ነው። ሰማያዊ ፓርቲ በሀራችን 

ውስጥ ከላልች የፓሇቲካ ፓርቲዎች በተሻሇ አስተሳሰብ በሰሊማዊ መንግዯ የሚንቀሳቀስ አብሊጫ ቁጥር ዯጋፊ ያሇው 

ነው። 

ይህን በየዕሇተ ሰንበቱ በዴንኳን ውስጥ በመሰብሰብ በዴንኳኑ ሊይ የእንግሉዜ ባንዱራን በማንጠፍ፤ በቀጥታ ከመርካቶ 

የተገዚና ቤተ መቅዯስ ገብቶ ያሌተባረከ ሌብሰ ተክህኖ፣ ጽልተ እጣን ያሌተዯገመበት ማዕጠንት፣ መንበር አስመስል 

የጠረጴዚ አጎበር /እሬሳ ያሌሆነ እሬሳ የሚመስሌ/ ሠርቶ እያሳየ በአዯባባይ በተሻረ ክህነት ሥራዓተ ቅዲሴ እየቀዯሰ 

በታሊቋ ቤተ ክርስቲያን ሊይ ዯራማ እየሠራ፤ የተበዯሇ እንግሉዚዊ ዛጋ /ሰማያዊ መስል በመታየት በዴኳን ሲመቸውም 

በአዲራሽ ከአንዴ ዓመት በሊይ ሰጨፍር ቆየ።  

«ሰው ሇተንኮለ ሃይማኖትን ሽፋን ያዯርጋሌ» በብርሃኑ ብሥራት የሚመራው ቡዴን በብርዴ ተሰቃየን የእንግሉዚዊ 

ዛግነታችን በነጻ የማምሇክ መብታችን አሌተከበረም። በማሇት በቤተ ክርስቲያን ሕንጻ ፍሊጎት ሊይ ያነጣጠረ  የመብት 

ጥያቄ ጩኸት ሲያሰማ ቆይቶ እንዯ ሳውዱ አረብያው ንጉሳዊ የቤተሰብ አስተዲዯር በአምቻ በጋብቻ በአበሌጅነት 

የተሳሰረው ቡዴን እራሱን በቤተ ክርስቲያን ጉሌሊት አንግሦ የኢትዮጵያ አርቶድክስ ተዋሕድ ቤተክርስቲያን ሕንጻ በግሌ 

ንብረትነት የይገባኛሌ ጥያቄ በማንሳት ከሳሽ ሆኖ በእንግሉዜ ፍዴ ቤት ችልት ውስጥ ገባ። 

                                የክሱ መሠረተ ሏሳብና የፍርዴ ቤቱ ችልት፤ 

ከግንቦት ሰባት የተበዯረውን ገንብ አሟሌቶ ሇጊዛው ሁሇት መቶ ሺህ የእንግሉዜ ገንብ በጀት በመመዯብ ዲኛው 

የሀሰት ክሱን የመረዲት አቅም የሚያገኝበትን መንገዴ አመቻችቶ በአንዴ ቀን ጊዛ ውስጥ ፍርዴ ቤቱን አጨናንቆ  

በባሇአዯራዎች ሊይ የዕገዲ ትዕዚዜ ይዝ ሇመውጣት ቃሌ የገባውና ከፍተኛ ገንብ የሚከፈሇው የእነ ብርሃኑ ብሥራት 

ጠበቃ፤ ጌታቸው በሻህውረዴ የዯረሰውን ሌብ ወሇዴ በተነገረው መሠረት በቀጠሮው ቀን ሰኞ በ9/2/2015 በማንበብ 

የሀሰት ክሱን ማሰማት ጀመረ።  

የሀሰት ክሱን እንዱረዲ የአቅም ግንባታ የተዯረገሇት ዲኛ እውነተኛ መስል ያዲምጣሌ። አንዲንዳም ማብራሪያ ስጥ! እያሇ 

በማስመሰሌ ያዜ! ያዯርገዋሌ። ጠበቃውም በእንግሉዚዊ የሕግ የበሊይነት ሥርዓት መሠረት እሽ የእኔ ጌታ! ከአንገቱም 

እየሰገዯ፤ ጌታየ እንዲለት...» ይሆናሌ በማሇት በወግ አጥባቂነት እንግሉኛ የቋንቋ ስሌት ይሰጥ ነበረው ከበሬታ እጅግ 

ከፍተኛ ነበር። ይህም ጠበቃው በአቀረበው ክስ እንኳን ማሽነፍ ባይችሌም፤ በፍጹም እንግሉዚዊ ዛግነቱ ብቻ በጥቁር 

ጠበቃ ሳይሸነፍ ውጤታማ የሚሆንበትን በአካሊዊ ቋንቋ ጠንካራ መሌዕክት ሲያስተሊሌፍ ነው።  

በእርግጥም ዲኛው ምንም ዓይነት መከራከሪያ ነጥብ፣ በሃማኖታችን ሊይ ቅንጣት ታክሌ ግንዚቤ ሳይኖረው፣ጠበቃው 

ቅንጣት ታክሌ ተጨማጭ መረጃ የላው መሆኑን ሙለ ሇሙለ እየተረዲ እንዯዙያ በእግዙአብሔር እጅ ተይዝ ያንን 

ዓይነት ሸፍጥ መሥራቱ እስካሁን እንዯ ሕሌም የሚታይ ፍጹም የተቀነባበረ ተውኔት ነበር።ጠቅሇሌ ባሇመሌኩ የክሱ 

ጭብጥ ከዙህ በሚከተለትን ነጥቦች በዋናነት በማካተት ፍርዴ ቤቱ ውሳኔና ትዕዚዜ እንዱሰጥሇት በዴራማ መሌክ 

አቀረበ። 

1ኛ. ቤተ ክርስትያኑን የገዚነው እኛ ከውጭ ያሇነው «ከ600 በሊይ» አብሊጫ ቁጥር ያሇን ምዕመናን በመሆናችን ሕንጻው 

ሇእኛ ይገባሌ፤  2ኛ.በአስራ ሦስት የቀዯሞና አሁን በአገሌግልት ሊይ በሚገኙ የሰበካ ጉባዔ አባሊት/አዯራ ጠባቂዎች ሊይ 

አስቸኳይ እገዲ ይዯረግሌን፤ 3ኛ. የትግራይ ተወሊጅና TPLF የሆኑትን ሉቀ ጳጳሱን አቡነ እንጦንስን ጨምሮ ከላሊ ቤተ 

ክርስቲያን የሚመጡ ካህናትና ምዕመናን ወዯ ሇንዯን ቅዴስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን  እንዲይመጡ እንዱታገደሌን፤ 



5 
 

4ኛ.በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ራሳችን በመረጥነው የቡዯን መሪ ብቻ ማሇትም ክህነቱ በተሻረው በብርሃኑ ብሥራት 

መሪነት በፈረቃ እንዴንገሇገሌ ይታዜሌን፤ 5ኛ.እኛ አገሌግልት በምንሰጥበት ወቅት አዯራ ጠባቂዎች፣ አሁን በቤተ 

ክርስቲያኑ ውስጥ እያገሇገለና እየተገሇገለ ያለት ካህናትና ምዕመናን ከእኛ ጋር እንዲይቀሊቀለ በመቶ ሜትር እርቀት 

እንዱቆዩ ይታገደሌን፤ 6ኛ. የቤተ ክርስቲያኑ ቁሌፍ ተባዜቶ ሇእኛ የቡዴን መሪ ማሇትም ክህነቱ ሇተሻረው ሇብርሃኑ 

ብሥራት እንዱሰጥሌን ይታዜሌን፤ 7ኛ.በፈረቃ በምንገሌገሌበት በእኛ ተራ ወቅት ታቦት ስሇሚያስፈሌገን ታቦተ ሕጉ 

ተከፍል እኛ ሇመረጥነው ሇቡዴናችን መሪ ማሇትም ክህነቱ ሇተሻረው ሇብርሃኑ ብሥራት እንዱሰጥ ይታዜሌን፤ 

8ኛ.በመጭው አቢይ ፆም በሁሇቱ ወራት ውስጥ ያለት ስምንት ዕሁዴ በሙለ እኛ አገሌግልት እንዴንሰጥበት 

ይዯረግሌን፤ 9ኛ.ፍርዴ ቤቱ እነዙህን ውሳኔዎች መስጠት የማይችሌ ሆኖ ከተገኘ፤ ሕንጻ ቤተ ክርስቲያኑ ተመሳሳይ 

የቻሪቲ አገሌግልት ሇሚሰጥ ዴርጅት ተሊሌፎ በነጻ እንዱሰጥ ፈቅዯናሌ፤ 10ኛ.በፍርዴ ሂዯቱ ሇሚዯርስብን የገንብ 

ኪሳራ ቤተ ክርስቲያኑን የሚቆጣጠሩት ባሇአዯራዎች እዱከፍለ ይወሰንሌን። 

እንዱሁም ቤተ ክርስቲያንኗ አዱስ አበባ ከሚገኘው ቅደስ ሲኖድስ ጋር ምንም ዓይነት ግኑኝነት የሊትም፤ ግኑኝነታችን 

ሲያትሌ አሜሪካን ሀገር ከሚገኘው ከብጹዕ ወቅደስ አቡነ መርቆሬዎስ መሆኑና ብርሃኑ ብስራትም የሚታው በዙያው 

ነው። ላሊም ላሊም አሰሌች የሆነ የወሸት ክምር ዜብርቅረቁ የወጣና ሕንጻውን ሇመቀማት ሲባሌ ብቻ የቤተክርስቲያንን 

ህሌውና በእጅጉ የሚዲፈር ሇመስማት በሚገንነውን የሀሰት ክስ ጠበቃው ነጭ ሊብ እኪያጠምቀው ከጧት ጀምሮ 

እስከ ከስዓት  ዴረስ በዜርር አንብቦ አጠናቀቀ።   

በቀሪው ጊዛ ውስጥ ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም እራሷ ያቆመችው የቤተ ክርስቲያናችን ፍጹም አማኝና የካህን ር የሆነው 

ጠበቃችን፤ በእምነቱ ምክንያት በበጎ አዴራጎትና በፈቃዯኝነት ይህን ክስ ሇመከራከር የቀረበ መሆኑን በመግሇጽ በሌበ 

ሙለነት እራሱን አስተዋወቀ። 

እመቤታችን የመረጠችው ጠበቃ ሚካኤሌ ክሱ በሀሰት ሊይ የተመሠረተ መሆኑን አንዴ በአንዴ በማስረዲትና በቪዱዮ 

ኦዴዮ የተዯገፈውን በጀነራልችና በሻሇቆች የተመራውን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተዯርገውን አሳዚኝ መከራና አመጽ፤ 

ላልችም በቻሪቲ ኮሚሽን የታየውን ምግጠትና ግዴፈት እንዱሁም ከሕጋዊ አካሊት ጋር የተዯረገውን ሕጋዊ መጻጻፍ፤ 

አጭበርብረው የቤተ ክርስቲያኑን ስም በመሇወጥ ካንፓኒ አዴረገው ያስመገቡበትን፤ የቤተ ክርስቲያኑ ባንክ ሒሳብ 

አጭበርብረው አዴራሻውንና የሕጋዊ ፈራሚዎችን ስም ቀይረው ሇመቀማት የፈጸሙትን የውንብዴና ተግባር፤ 

እራሳቸውን ባሇአዯራ አዴርገው መምረጣቸው በወቅቱ ቻሪቲ ኮሚሽን ያሌተቀበሊቸው መሆኑን፤ ብርሃኑ ብሥራት ሕገ 

ቤተ ክርስቲያንን በመተሊሇፍ ከክህነቱ የተሻረ መሆኑን፤ በፍርዴ ቤቱ ፊት አቶ ከመባሌ በስተቀር «ቄስ» ተብል 

ሉያስጠራው የሚያስችሌ መብት እንዯላሇው በመግሇጽ በተገቢው ሁኔታ በማብራራት፤ ክሱ ከኢትዩጵያ ኦርቶድክስ 

ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓትና ሕግ አንጻር አንዴ ክርስቲያን ሉያዯርገው የማይገባ ታማኝነት የጎዯሇው መሆኑን 

በማስረዲት፤ ተጨባጭ ማስረጃዎቹን ከአቀረበ በኋሊ የሥራ ስዓት ስሇአሇቀ ቀጠሮ ሇማክሰኞ 10/2/2015 ከ1030 ስዓት 

ጀምሮ የሚቀጥሌ መሆኑ  ዲኛ ትዕዚዜ ሰጥቶ ሌክ በ4፡30pm የዕሇቱ ዴራምዊ ችልት ተጠናቀቀ። 

ማክሰኞ በ11/2/2015 በተያሇት ቀጠሮ መሠረት የአቅም ግንባታ የተዯረገሇት ዲኛ ችልቱን ጀመረ። ጠበቃው ሚካኤ 

ሇዲኛው ሰኞ ዕሇት የቆመበትን በማስታወሰ የሀሰት ክሱን በበቂ ማስረጃ መከሊከለን ቀጠሇ። ጌታቸው በሻህውረዴ 

ያቀረበው ክስ የቤተ ክርስቲያን ሕንጻ በከፊሌም ሆነ በሙለ ይገባኛሌ ብል ሇመጠየቅ የሚያስችሌ ሕጋዊ መብት እንዯ 

ላሇውና የሕንጻ ቤተ ክርስቲያኑ ባሇቤት የኢትዮጵያ አርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን ራሱን የቻሇ ሃይማኖታዊ 

ተቋም መሆኑን በሌበ ሙለነት ግሌጽ አዯረገ። ጠበቃችን ስሇሃይማኖቱ መሠረታዊ ሁኔታ ሲያብራራ ሊየው ሰው፤ 

የሚቻሌ ቢሆን ከብርሃኑ የተነሳው ክህነት ሇእሱ ቢሰጠው የተሻሇ ነበር ያሰኛሌ። አንዴ ክርስቲያን ሇቤተ ክርስቲያን 

ያዯረገው አስተፆ በሙለ የማይመሇስና ይገባኛሌ የማይጠየቅበት ነው በማሇት አስገነበ ።  

ከሳሽ ሃይማኖቱን የሚከተሌ ከሆነ መብቱ በተገቢው ስዓት መንፈሳዊ አገሌግልት ማግኘት ነው። ቤተ ክርስቲያን 

በሰጠችው የሥራ መስክ በበጎ አዴራጎትም ሆነ በክፍያ ማገሌገሌ ካሌሆነ በስተቀር በግሌ የንብረት ባሇቤትነት ጥያቄ 

ማቅረብ አይችሌም። ሇማምሇክ ችግር ዯርሶብኛሌ ካሇ የቤተ ክርስቲያኑን መንፈሳዊ መዋቅር አክብሮ መጠየቅና 

የአምሌኮት መብቱን ማስከበር ይችሊሌ። በማሇት በዜርዜር አስረዴቷሌ። ከዙህም በተጨማሪ ቡዯኑ ከአንዴ ዓመት 

በሊይ ወርኅዊ የአባሌነት ክፍያውን ያቋረጠ በመሆኑ ባሌከፈሇበት ቤት Unclean Hand /ያሌጸዲ እጅ ይዝ/ አገሌግልት 

ማግኘት ከዚም አሌፎ የባሇቤትነት ጥያቄ ማቅረብ፤ ከሁለም በሊይ ምንም ዓይነት በዯሌ ባሌፈጸሙ የቤተ ክርስቲያኑ 
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ሕጋዊ ባሇአዯራዎች ሊይ የፍርዴ ቤት እገዲ ማውጣት መብት የሇውም። በማሇት በስፋት ተከራከረ። ብዘ ሕጋዊና 

አሳማኝ ነጥቦችን ከማስረጃ ጋር አቀረበ። 

በጽሏፊው መረዲት ጠበቃችን  Unclean Hand /ያሇጸዲ እጅ/ ብል እንዱናገረ ያስገዯዯው ሌዮ ኃይሌ አሇ ብል 

ያምናሌ። በእርግጥም እነዙህ ሰዎች አብዚኛዎቹ የዯርግ ጀነራልች፣ ሻሇቆች፣ ወታዯሮች፣ ኢሰፓና የኢሀፓ አባሊት ሆነው 

ስንቱን ጀግና በቀይ ሽብር አስረሽነው ሀገሪቱን ያሇጠባቂ/ያሇወንዴ ያስቀሩ ናቸው። የዯሀውን ገበሬ ሌጅ ያሇመሪ ጦርነት 

ውስጥ ማግዯው እጃቸውን በዯም ታጥበው ያንን ያሌጸዲ እጃቸውን ይው ሸሽተው ያመሇጡ ሰዎች ዚሬ በስዯት ሀገር 

ማንም አያውቀንም ብሇው ወዯ ቤተ ክርስቲያን በመግባት በፁዏን አባቶች ሊይ አዴማ ማስነሳት፣ዯንጋይ መወርወር፣ 

መዯባዯብ ከዚም አሌፎ ጽልተ እጣን፣ጽልተ ፍትሏት ተዯርጎበት በስዕሇት የተሰበሰበውንና የተገዚውን የመንፈስ ቅደስ 

ሀብት ሇመዜረፍ ያሌጸዲ እጅ ይው በሚፈጽሙት ግፍ በእንግሉዜ የፍትህ ክፍሌ ውስጥ በሌዩ ኃይሌ አስገዲጅነት 

የተሰጣቸው ትክክሇኛ ስያሜ ነው ብል ይረዲሌ። 

ጠበቃችን ክርክሩን ቀጥል ብርሃኑ ብሥራትም ሕገ ቤተ ክርስቲያንን በመተሊሇፉ ክህነቱ የተነሳ፣ቀዯም ሲሌ በመዯበኛ 

ሰራተኝነት ዯመወዜ እየተከፈሇው ተቀጥሮ ይሰራ የነበረ ሰው፤ በእምነት ማጉዯሌም ቅሬታ የሚቀርብበት፤ እንዯገና 

የሕንጻው ባሇቤት ነኝ ብል መጠየቅ ወይም በቀጣሪዎቹ ሊይ የፍርዴ ቤት ዕገዲ ማውጣት እንዯማይችሌ ጠንቅቆ 

አስረዴቷሌ። ዲኛው ሇምን ቄስ አሊሌክም? በሚሌ ሇቀረበሇት ጥያቄ ክህነቱ የታገዯበትን ማስረጃ አቅርቦ አቶ ብርሃኑ 

ተብል ሇመጠራት የሚከሇክሌ ነገር አሇመኖሩንና ዲኛው በዙህ ጉዲይ የመግባት ሥሌጣን እንዯላሇው አሳውቆታሌ። 

ዲኛውም ሏሳቡን ተቀብሎሌ።  ቀጥልም ዲኛው እራሱን በከፍተኛ ዯረጃ በመዯበቅ ሇተከሳሾች የመናገር ዕዴሌ ሰጠ። 

በመጀመሪያ ሇቀሲስ ዲዊት አበበ እዴለ ተሰጥቶ፤ ከመጻፍ ቅደስ ስሇክርስቶስ ፍቅር የመግቢያ መሌዕክት ከሰጡ በኋሊ 

ቀዯሞ ከቡዴኑ ጋር የነበራቸውን የቀዯመ ሰሊማዊ የአገሌግልት ጊዛ አስታውሰው፤ ቡዯኑ ከጊዛ በኃሊ በተዯጋጋሚ 

የምርጫ መርሏ ግብሮችን በማዯናቀፍ፤ የዯብሩን አስተዲዲሪ በመዯብዯብ፣በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የፈጸመውን አመጽ ፣ 

በባንክ ሊይ ያዯረገውን ውንብዴና ማጭበርበር በማስረጃ አስዯግፈው ሇዲኛው በሚገባ አስረዴተዋሌ። ቀጥልም ዕዴለ 

ሇቀሲስ አባተ ጎበና ተሰጠ። 

ቀሲስ አባተ ጎበና እግዙአብሔር መንፈስ ቅደስ በመራው ሳይወዴ በግደ የዲኛውን ቀሌብ ሙለ ሇመለ በተቆጣጠረና 

የመስማት ስሜቱን በከፍተኛ ዯረጃ በባስገዯዯ መሌኩ የቤተ ክርስቲያኒቱን መሠረታዊ ቀኖና ቆሌጭ አዯርጎ በማሳየት 

አስዯሳች በሆነ መሌኩ አብራርቶ ቤተ ክርስቲያንኗ ምን ዓይነት ገጽታ እንዲሊት አስተምሮታሌ። በተሇይም ቤተ 

ክርስቲያን ተከፍል ይሰጠን ታቦቱንም እንካፈሌ በሚሌ የቀረበውን ክስ መሠረታዊ የዕምነት ዕውቀትና የግንዚቤ ጉዯሇት 

ያሇባቸው ከእምነቱ ድግማዊ/ሃይማኖታዊ አስተምህሮት ጋር ምንም ዓይነት ትውውቅ በላሊቸው ሰዎች የቀረበ ክስ 

መሆኑን ርዜረው ሲያስተምሩት ዲኛው ሳይወዴ በግደ በተመስጦ ነጥቦችን ይመግብ ነበር።  

የብርሃኑ ብሥራት ቡዴን በተሇይም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የፈጸሙት በዯሌና በአመጽ ምክንያት ሕጻናት ሳይቀር ወዯ 

ቤተ ክርስቲያን መሄዴ የሚያስፈራ የሞት ጥሊ ያንዣበበት ከተማ መስል እስኪታያቸው ዴረስ ይፈሩት እንዯነበረ 

አሳዚኝና አስሇቃሽ በሆነ መሌኩ በስፋትና እጅግ በጣም ጥራት ባሇው የንግሉዜኛ ቋንቋ ገሌጸውታሌ።  

በተሇይም ቡዴኑ በሃይማኖት ስበብ የግሌ ፍሊጎቱን ሇሟሟሊት ካሌሆነ በስተቀ በቀን ከፍተኛ ገንብ የሚከፈሊቸውን 

የሕግ ባሇሙያዎች ተከቦ በጠቅሊሊው በትሌቅ የገንብ አቅም እየተረዲ ቤተ ክርስቲያንን ፍርዴ ቤት ከሶ ከማፍረስና 

ከመፋፈሌ ይሌቅ  ይህን ከፍተኛ ወጪ ሇሚፈሌገው መንፈሳዊ አገሌግልት ቢያውሇው በነብስም በሥጋም ጠቀሜታ 

እንዯነበረው በሚያስዯንቅ ሁኔታ በስፋት አስረዯተዋሌ። 

ቀሲስ አባተ በሚገርምና በሚያስዯንቅ ሰምቸው በማሊውቅ ሁኔታ እነብርሃኑ ብሥራት የምንታው አሜሪካን ሲያትሌ 

ባሇው ሲኖድስ ነው። በማሇት ጥያቄና መከራከሪያ አቅርበዋሌ። ሇእኔ ሁለም ብፁዏን አባቶቼ ያሇኝ ከብሬታ እኩሌ 

ነው።ሁለም አባቶቸ ናቸው። ሆኖም እነ ብርሃኑ ብሥራት የሲያትለ ቅደስ ሲኖድስ አባሌ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሬዎስ ከሃያ 

ዓመት በሊይ ከዙህ ሀገር ሇንዯን ከተማ ውስጥ ሲኖሩ፤ አንዴ ቀን እኳን በአባትነታቸው ጠይቀዋቸው አያውቁም። 

ሇመንፈሳዊ አገሌግልት ጋብዋቸው አይውቁም። ጌታየ የነዙህ ሰዎች ክስ በሙለ ሀሰት ነው።  እረግጥ አሁን ዴንገት 

በስዯት ያሇውን ሲኖድስ የሚፈሌጉ ከሆነ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሬዎስ ወዯ ምዕራባዊ የሇንዯን ክፍሇ ከተማ የሚኖሩ 

በመሆናቸው፤ የራሳቸውም የመዯኃኒዓሇም ቤተ ክርስቲያን ስሊሊቸው እዚ ሂዯው ሉጸሌዮ ይችሊለ። ሇሃማኖታቸው 

ካሰቡ እኛን ሇምን ያስቸግሩናሌ። በማሇት አብራርተው እወነቱን ሲነግሩ ዲኛው ሇምስክርነት ይሁን ሇላሊ የብፁዕ አቡነ 

ጎርጎሬዎስን ሙለ አዯራሻ መገበው። የሚገርመው ጌታቸው «እኛ ረኛ አዯሇንም እያሇ በዩ ቲዩብ ይቀባጥራሌ»፤ 
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ቀጣፊ! ረኛ ብቻ ሳይሆን ከዙያ በታች በጠበበ በቤተሰብ በአምቻ በጋብቻ የተዯራጀ ቡዴን እየመራ ስቶ በማሳት 

የቤተ ክርስቲያን ሕግ አፍርሶ ሕንጻውን በግሌ ሇመቀማት የቆረበ ቀን ከላት እንቅሌፍ አጥቶ ሲቃዥ የሚያዯር ሰው 

ነው። 

በአንዴ ወቅት ስሇውስጠ ዯንቡ በሇንዯን ዯብረ ጽዮን ቅዴስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን  በተዯረገው የአርቃቂዎች 

ስብሰባ፤ እረቂቅ ሕጉ ቃሇ አዋዱውን ተከትል መሠራት አሇበት ተብል ሇእነ ጌታቸው በሻህወረዴ ጥያቄ ሲቀርብ፤ 

ጌታቸው ቃሇ አዋዱ የጎንዯሮች ነው፤ ሇእነሱ  ብቻ ነው የሚሰራው፤ እዙህ አይሰራም ብል የተናገረውን በማስታወስ ፤ 

ዚሬ እንዳት በአብዚኛው የጎንዯር ተወሊጆች ሉቃነ ጳጳሳት የሚመሩትን ስዯተኛው ሲኖድስ የብርሃኑ ብሥራትና 

የጌታቸው ምርጫ እንዯሆነ በመገረም የነዙህን አጭበርባሪዎች ፈጹም ውሸት በንጽጽር ታቡ። ብፁዕ አቡነ ኤሌያስ 

ከስዯተኛው ሲኖድስ፤ «በእርግጥ እነአባ ግርማ ችግሩን ሁለ አሌነገሩኝም፤  በመንፈሳዊ አገሌግልት ተበዴሊችሁ ከሆነ 

እኔ መጥቸ ሊገሇግሊችሁ ፈቃዯኛ ነኝ በፈሇጋችሁት ጊዛ ጥሩኝ።» ብፁዕነታቸው በየዋህነት ዯብዲቤ ቢጽፉሊቸው፤ የሇም 

ጎንዯሮቹ ሕንጻውን በዳ ሉቀሙን ነው፤ ብሇው ሰምተው እንዲሌሰሙ መንገዴ እንዯጉባቸው እንረዲሇን። በምትኩ 

ግን የብርሃኑ ቢጤ ዋሌጌ የተሀዯሶ ሇውጥ ፍሊጊ አጽራረ ቤተ ክርስቲያን የትኛው ሉቀ ጳጳስ ሇአገሌግልት እንዯሊከው 

ቢጠየቅ መሌስ መስጠት የማይችሌ «ቄስ» መሊኩ የሚባሌ ብዘ ገንብ እየከፈለ ከአሜሪካን እያስመጡ የዚር ማዕጠንት 

በየአዲራሹ እያስጨሱ ሲያስጨፍሩ ነበር። 

ቀሲስ አባተ አያይው ቡዴኑ ፍርዴ ቤቱን ሇማሳመን አብሊጫ ቁጥር 600 አባሊት አሇን ብል ሊቀረበው ፍጹም ውሸት፤ 

በዯብሩ ውስጥ በመዯበኛ አባሌነት የተመገበ ሁሇት ሺህ አባሊት አሇ። ስዯስት መቶ የሚሇውን ፍጹም ወሸት እንዯ 

እውነት አዴርገን እንቀበሇው ብሇን ብንገዯዴ እንኳን ቀሪው ምን ያህሌ እንዯሆነ ፍርደን ሇዲኛው እተወዋሇሁ በማሇት፤ 

ሰማያዊ የውሸት ቀሚስ የሇብሰውን ፍጹም ክህዯት እርቃኑን እንዱቀር አዴርገውታሌ ። መቸም ጠበቆቹም ቢሆን ዚሬ 

ሥራ በጠፋበት የገንብ የመግዚት አቅሙ እየዯከመ በሄዯበት ወቅት እውነትን በግዘፍ ሏሰት ሇመሇወጥ ከፍተኛ ገንብ 

ቢከፈሊቸውም፤ ይህን የማጭበርበር ሥራ ነጻ በሆነ አዕምሮ ሳይታቡና እውነቱ ከማን ጋር እንዯቀረ እንዯተረደ 

መገመቱ እጅግ በጣም ቀሊሌ ነው። 

«ሀገርን ያሇ አንዴ ቅደስ አይተዋትም/አያስቀራትም።» ኢሀዴጋ ሇብሔር እንበሇ አሏደ ሔር» ተብል በሉቃውንት 

አባቶቻችን እንዯተነገረው፤ በዙህ የሏሰት መን ያውም በስዯት እነጌታቸው በሻህውረዴ የመሠሇ ተመረዘ የሀሰት 

ጀላዎች ባለበት ሀገር ሇቤተ ክርስቲያን ጠበቃ የሚሆን እውነቱን እውነት ሀሰቱን ሀሰት ብል የሚመሰክር ሰው 

በመገኘቱ እጅግ በጣም አስዯናቂና የሚያኮራ ገዴሌ ነው። የቤተ ክርስቲያን አምሊክ ይክበር ይመስገን።  

ከዙያም ሇሉቀ ስዩማን ዲዊት/የዯብሩ ዋና ጸሏፊ/ ዕዴለ ተሰጥቶ፤ ከ«ቄስ» ብርሃኑ ብሥራት ጋር ሇረጅም ጊዛ 

እንዯሚተዋወቁና በተሇይም አዱስ አበባ ሽሮ ሜዲ መንበረ ሥሊሴ ቤተ ክርስቲያን ሉ/ስዮማን ዲዊት ሉቀ 

ዱያቆን፣ብርሃኑ ብሥራት ተራ ዱያቆን ሆነው ሇረጅም ጊዛ እንዲገሇገለንና ቀረቤታቸውም የቤተሰብ ያህሌ እንዯነበረ 

ገሌጸው፤ ብርሃኑ አሁን ከዙህ ዯርጃ መዴረሱ እጅግ በጣም ያሳናቸው መሆኑን ከማስረዲት በተጨማሪ ዜርዜር ጉዲዩ 

በቀሲስ አባተና በቀሲስ ዲዊት የተገሇጸ ስሇሆነ መዴገም አያስፈሌግም በማሇት ተናግረዋሌ።   

ከዙያም እያንዲንደ የቀዴሞም ሆነ አሁን በሥራ ሊይ ያለት ባሊዯራዎች በቡዴኑ ሊይ ያሊቸውን አስተያየት ሰጠተዋሌ  

በተሇይም አሁን በአግሌግልት ሊይ ያለት በቤተ ክርስቲያን ሊይ የዯረሰውን ግፍና በዯሌ አስረዯተው ወዯፊት ሕገ ቤተ 

ክርስቲያን እስከ ተጠበቀ ዯረስ የቤተ ክርስቲያኑ የበሊይ ኃሊፊ ቅደስ ሲኖድስ መሆኑ እስከተበረ ዯረስ  በአንዴ ሊይ 

ሇማገሌገሌና ሇመገሌገሌ ፈቃዯኞች መሆናቸውን ገሌጸዋሌ።  

የቀዴሞ ባሇአዯራዎች እኛ በራሳችን ፈቃዴ ከሇቀቅን ቆይተናሌ። ሕጋዊ ምርጫ ተፈጽሞ አዱስ ባሊዯራዎች ሲመረጡ 

የመሬት ይዝታ ባሇቤትነታችን ሇማስረከብ ዜግጅነን። ክሱ በምን መሌኩ እንዯተመሠረተብን አሌገባንም። በክሱ ሊይ 

መሌስ ሇመስጠትም አጭር ጊዛ ነው የተሰጠን። በማሇት አስረዯትው ዲኛው ቃሊቸውን ሰምቶ የሚመስሇውን ብቻ 

ከተረዲ በኋሊ ሇምን እንዯተከሰሳችሁ አሌገባኝም። በማሇት አቤቱታቸውን ተቀብል በነጻ አሰናብቷቸዋሌ።  

ይሁን እንጅ በችልቱ ሂዯት ከመካከሊቸው አንዴ አንዴ የታየ የወሊወሇ ምስክርነት ተዯምጧሌ። መቸም ክርስትና 

መርጫው እሳት ወይም ውሃ ነው። ክርስትና ዯስታን ብቻ ሳይሆን መከራን መቀበሌ የግዴ ነው። በመከራ ጊዛ 

ያሌተፈተነ እና የሚጠፋ ክርስቲያን ሉሆን አይችሌም። ከሁሇታችን አንዲችን ስሇቤተ ክርስቲያን ስሇእወነት እየተሟገትን 

ነው። አንዯኛው ክፍሌ ትክክሌ ነው።አንዯኛው ዯግሞ ሀሰተኛ ነው። ቢያንስ የቤተ ክርስቲያኗ ሕጋዊና መንፈሳዊ ባሇቤት 

ቅደስ ሲኖድስ ነው። ብል መመስከር ይጠበቅ ነበር። ይሁን «የመንታ እናት ተንጋሊ ሞተች» ብሇን እንሇፈው። 
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በጉዲዩ ሊይ በዋናነት የሚመሇከታቸው የዯብሩ አስተዲዲሪ መ/ጽ አባ ግርማ ከበዯ እንዯላልቹ ሁለ ችግሩን ሇመግሇጽ 

ፍቃዯኛ አሇመሆናቸውን በግንቦት 7 ገንብ የተገዚው የነብርሃኑ ብሥራት ጠበቃ በከፍተኛ ዯራጃ ወቅሷሌ/ተችቷሌ። 

ይሁን እንጅ ጌታቸው ጽፎ ያቀረበሇት ሁለ ስሇሆነሇት ከውሳኔው በኋሊ በመ/ጽ አባ ግርማ ሊይ ያነሳሁትን ትችት/ወቀሳ 

አንስቻሇሁ ብሎሌ። በከፍተኛ የገንብ ኃይሌ የተገነባው ዴራማዊ ችልት በዙህ መሌክ ቀጥል ከዋሇ በኃሊ ሇረቡዕ 

12/2/2015 ከጠዋቱ 10፡30am ቀነ ቀጠሮ ተይዝ ውሸት በእውነት ሊይ ነግሶ የታየበት የዕሇቱ ዴራማ ተጠናቀቀ። 

እርግጥ ነው። ሇሚሟገቱሇት ነገር በፍርዴ አዯባባይ እራስንና የራስን አቋም በአጭሩ መግሇጽ ተገቢ ነበር። ቤተ 

ክርስቲያኗ የእኔ የግላ ንብረት አይዯሇችም ቅደስ ሲኖድስ በሰጠኝ ክህነት የቀደስ ሲኖድስን የማይሸጥ የማይሇውጥ 

ሀብት በአዯራ እየጠበኩ ነው። ቅደስ ሲኖዴስ አስረክብ ብል ሊኝ ክፍሌ ሇማስረከብ ጅነኝ። በአዯራ ጠባቂነቴ 

ያጠፋሁት ጥፋት የሇም መከሰስ አይገባኝም ማሇት ይጠበቅ ነበር። ግን «ቄሱም ዜም መጽሏፉም ዜም» ሆኖ አሇፍነው።  

በመሠረቱ ውሳኔው ገና ችልቱ ከመጀመሩ በፊት በመቀራረብ ተነጋግረው ሁለን ነገር ጨርሰው፤ ከአሁን በፊት ቻሪቲ 

ኮሚሽን ጠርቷቸው አሌቀረቡም። ላሊም ሴት ከሳቸው ፍርዴ ቤት ተጠርተው አሌቀረቡም። አሁንም አይቀርቡም። 

መሌስ የሚሰጥ አካሌ የሇም። ቦታው ባድ ነው። በሚሌ ስሜት አበረው በዲኝነት ሥራ የቆዩት ጓዯኞች ሰበካ ጉባዔው 

ፍርዴ ቤት ከመቅረቡ በፊት ማንኛውም አስፈሊጊው ውሳኔና ትዕዚዜ መስጫዎች ሁለ ተጋጅተው በዴራማው 

የማስመሰያ ችልት የማይቀርብ ተከሳሽ ቢኖር፤ ቀጥታ የተጋጀው ቀጭን ትዕዚዜና የዲኝነት ውሳኔ አስገዲጅ ሆኖ በአንዴ 

ቀን ሉተሊሇፍ ነበር። እርግጥ ችልቱ አራት ቀን ቢቆይም ያችው ዜግጅት የትዯረገባት እንዲሇች ነው የተወሰነችው። 

ይሁን እንጅ ተከሳሾቹ ተሟሌተው ከመገኘታቸውም በሊይ ምዕመናኑ ቦታውን በማጣበባቸው ዲኛው ከተነገረው እና 

ከተጠበቀው ውጭ በመሆኑ ቀን እየቆጠረ ሇማከራከርና እንዱያውም  ከውሳኔው በኃሊ እንኳን መተንፈሻ እንዲይገኝ 

ይግባኝ የሚባሌበትን የዜግጅት ቀን ሇማጣበብ ስሌት አወጣ። ይሁን እንጅ እስከ ዕሇተ ረቡዕ ዴረስ የዲኛውን ባህሪ 

በትክክሌ እርግጠኛ ሆኖ ሇማወቅ አሌተቻሇም ነበር። «እኔ ወዯ አንዴ ወገን አዴሌቸ የምሰጠው ውሳኔ የሇም» በማሇት 

ዯጋግሞ ሲናገር፤ ቢያንስ  የአንዴ ሀገር ሰዎች፣ አንዴ ቋንቋ፣ የአንዴ ሃይማኖት አማኞች በመሆናችሁ በአንዴነት 

ተገሌገለ፤ ችግሮቹ  በዕርቀና በሰሊም ይፈቱ፤ ሇፍርዴ ቤት የወጣው ገንብ የጋራ ኪሳራ ሆኖ በሁሇቱም በኩሌ ይከፈሌ 

የቤተ ክርስቲያንዋ መንፈሳዊ የስሌጣን ተዋረዴ ይጠበቅ፤ የሚሌ ውሳኔ ሰጥቶ ይገሊግሇናሌ የሚሌ ንጹህ የማያሻማ ነገር 

ይጠበቅ ነበር። ነገር ግን ዲኛው እነ ጌታቸው በሻህውረዴ የባረቁትን የውሽት ክምር እንዯ እውነት ዯጋግሞ 

ተጠምቆበት ስሇመጣ ሁለን ያማይጎዲ የሃይማንትን ክብር የሚያስጠብቅ፣ ሕዜቡ የማይከፋፈሌበትን መንግዴ ሇመወሰን 

ፈቃዯኛ አሌነበረም ይሌቁንም «የበሊ ዲኛ የወጋ መጋኛ ሳይገዯሌ አይሇቅም» እዯሚባሇው በዕሇት አርብ ቤተ ክርስቲያን 

በእንግሉዜ ሠራሽ መጋዜ ሰጥቋት እርፍ አሇ። 

ረቡዕ በ12/2/2015 ገና ችልቱን ሲጀምር ተቆጣ፤ ትሊንት በጣም ትግስተኛ ሆኘ ሁሊችሁም እንዴትናገሩ እዴሌ 

በመስጠት አብዚኛችሁ ተናገራችኋሌ። ዚሬ ግን እንዯ ትናንቱ ሌታገስ አሌችሌም። በማሇት የቁጣ ቃሌ ተናገረ። ከዙያም 

ቀጥታ «እኔ ከሞትኩ ሰርድ አይብቀሌ እንዲሇችው እንስሳ፤ « በፍርዴ ቤቱ ዲኝነት ካሌተሰጠ ሕንጻው ወዯ ላሊ 

ተመሳሳይ ቻሪቲ ሥራ ሇሚሠራ ዴርጅት ተሊሇፎ ይሰጥ» በሚሇው በእነ ብርሃኑ ብሥራት ጥያቄ ሊይ መከራከሪያ 

እንዱቀርብ ፈቅድ ክርክሩ ቀጠሇ።  

በዙህም መሠረት ከፍተኛ ገንብ የተጫነው የቡዯኑ ጠበቃ «በጥሩ ሁኔታ በጥሩ አስተሳሰብ ተመሳሳይ ሇሆነ ቻሪቲ 

መስጠት የሚያስችሌ ሕግ አሇ በማሇት 2009 ጠቅሶ በማቅረብ ቤተ ክርስቲያን ተሊሌፋ የምትሰጥበትን መከራክሪያ 

አቀረበ። ነገር ግን የእመቤታችን የመረጠችው ጠበቃ አሳቻው ሚካሌ፤በመጀመሪያ ዯረጃ ቡዴኑ ይህን ጥያቄ የማቅረብ 

መብት የሇውም። ቤተ ክርስቲያኗ ሕጋዊ ባሇቤት ያሊት ናት፤ እሱም የኢትዮጵያ አርቶድክስ ተዋህድ ቤተ ክርስቲያን 

ነው። ችግር ካሇም ቅዴሚያ ተቋማዊ የእዜ ሰንሰሇቱን ጠብቆ ሇዙህ መንፈሳዊ አካሌ መጠየቅ አሇበት። አዯረጃጀታዊ 

መዋቅሩን ያሌጠበቀ አሰራር ሁለ ሕገ ወጥ ነው። በማሇት በስፋትና በጥሌቀት ከማስረዲትም በሊይ በስዓት ከስዴስት 

መቶ ፓውንዴ የሚከፈሇውን ጠበቃ፤ ማንኛውም የቻሪቲ ተቋም ቻሪቱውን በጥሩ ሁኔታ እና በጥሩ አስተሳሰብ መሇወጥ 

ቢቻሇውም በአጠቃሊይ ሕግ ተርጓሚና ኃሊፍነት ያሇው ባሇስሇጣን /Athurny General/ በአካሌ ተገኝቶ ስሇቻሪቲው 

መሠረታዊ ሁኔታ አጥንቶ በሚሰጠው የውሳኔ ሏሳብ መሠረት ዲኝነት ይሰጣሌ በማሇት በ2013 ተሻሽል በወጣው የሕግ 

አንቀጽ አፈረሰበት። ይህ የቤተ ክርስቲያን/የሃይማኖት ጉዲይ መሆኑን አትርሳ በማሇት ሲመሌስሇት የእነ ብርሃኑ 

ብሥራት ጠበቃ በጥፊ እንዯተ መታ ነጭ ፊቱ በርበሬ መሰል ተቃጠሇ። 

በኃሊም በአንዴ የክርክር ውስጥ ሚካኤሌ መሌስ ሉሰጥ ሲነሳ ያንን፤ በነጭነቱ ተመክቶ በንቀት ይመስሊሌ «ሚስተር 

ስምረት እባክህ ተቀመጥ!»  በማሇት በቁጣ ሇመበቀሌ ፈሇገ። 
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በተጨማሪ ከሳሾች ቤተ ክርስቲያንን አሳሌፎ ሇመስጠት ባቀረቡት የመከራከሪያ ሏሳብ፤ በታሪክ በማይታወቅ መሌኩ 

የኢትዮጵያ አርቶድክስ ተዋህድ ቤተ ክርስቲያንን አሳሌፎ የመስጠት መብት ሉኖራቸው አይችሌም። ምንም እንኳን 

በቻሪቲ ኮሚሽን ቢተዲዯርም ቤተ ክርስቲያን መሆኑንና እራሱን የቻሇ መፈሳዊ አስትዲዯር መዋቅር ያሇው በሌዩ ጥንቃቄ 

ሉታይ የሚገባው መሆኑን መርሳት የሇብንም። በማሇት ሁሇቱን ጓዴኛች ዲኛ እና ጠበቃ የሚሠሩትን ዴራማ አሳፋሪና 

አሸማቃቂ መሆኑን ያጋሇጠበት ክርክር ነበር።  በዙህ የዴራማ ችልት ቀን ዲኛው ከጠበቃው ጋር በሕብረት ሇእነሱ 

እንዯሚሠራ ገሀዴ እየሆነ መጣ። ይሁን እንጅ በሚካኤሌ በኩሌ የሚቀርቡት ሕጋዊ ትንታኔዎች ጭብጥነት ያሊቸው 

መሠረታቸው ሁለ ከሚገባው በሊይ አስተማማኝ በሆነ ማስረጃ የተገነቡ በመሆናቸው፤ በዙህ በሰሇጠነ ዓሇም ሄድ! ሄድ! 

በመጨረሻ ጭፍን ፍርዴ ይሰጣሌ ብል የገመተ ማንም ሰው አሌነበረም።  

ይሁን እንጅ ጠበቃችን ሚካኤሌ በጣም ጠቃሚ የሆኑ የማብራሪያ ነጥቦች ሊይ ሲዯርስ ዲኛው ፈጥኖ ማቋረጥ ጀመረ። 

እነጌታቸው እስከ ማክሰኞ ዴረስ በነበረው ሁኔታ ከቀጠሇ ብዘ ጉድች እንዯሚወጡባቸው ስሊወቁ ከዲኛው ጋር ከባዴ 

ጥንቃቄና ምክር እንዯተዯረገበት ከሂዯቱ መረዲት ቀሊሌ ነበር ። ቀሲስ አባተ ፈጽሞ በዴጋሜ እንዲይናገሩ ከፍተኛ 

ማዕቀብ እንዯተዯረገባቸው በግሌጽ ይታወቃሌ። «ሃማኖታዊ ሕግጋቱን በተመሇከተ ተከሳሽ ካህናት ያስረደ» እያሇ 

ሜካኤሌ ዲኛውን ቢጠይቀው፤ ጭራሽ የራሱን ቋንቋ አረብኛ ሆነበት እንዯማይሰማ ጽጥ አሇ። ሚካኤሌ ነገሩ 

ስሇገባውና አዴል እየተዯረገበት መሆኑን በዯንብ ስሇተረዲ፤ እነሱ ነጮቹ ፊታቸውን ሙሌጭ አዴርገው ስሇሚሊጩ 

ምነው «ጺሜን ማሳዯጌ አሌወዯዴከውም እንዳ? ብዘ ጊዛ ታቋርጠኛሇህ፤ ሌትጮህብኝም ትሞክራሇህ» አሇው። 

ሚስጥሩ ሙያየ ሳይሆን ጥቁርነቴ እያስጠቃኝ ነው። ረኛ ነህ ሇማሇት ነው።  

ቀጥልም እዯዙሁ በተዯጋጋሚ እያቋረጠ ሲያቸግረው በነገሮች መካከሌ አስገብቶ.. እኔን ምን ብሇህ ሌትጠራኝ ጥቁር? 

ሲሇው፤ ዲኛው የሇም ቡናማ/ብራውን/ ይሻሊሌ በማሇት የአበሻ የቆዲ ቀሇምን በመጠቆም አሳስቆ እኛንም ማሽሊ ሲያር 

ይስቃሌ እንዯሚባሇው ትንሽ ሳቅ እንዴንሌ አዴርጎን አሇፈ። ሚካኤሌ የቆዲ ቀሇም ሌዩነትን ሆን ብል ያነሳው ዲኛው 

ረኛ መሆኑን ሇነጩ ጠበቃ በፍጹም እንግሉዚዊ ነጭ ጠበቃ አዴል ያዯርገ መሆኑን ሇመግሇጽ ፈሌጎ መሆኑ ግሌጽ ነበር  

በመሆኑም ዕረቡ ዲኛው አዴል ብቻ ሳይሆን ተቀጥሮ እንዯሚሠራ ያክሌ አሊስፈሊጊ ፓሇቲካዊ እና የትግራይ ነጻ አውጭ 

የሚለትን ቋንቋዎች እንዯ ሊሇም ተሰማ መዯጋገም ጀመረ። በዕሇቱ ጠበቃችን ሚካኤሌ እጅግ በሚገርምና በሚያኮራ 

ሁኔታ ብቃት ባሇው የሙያ መከራከሪያ አቅርቧሌ። ዲኛው በእኛ ሊይ ዯራማ እየሠራ፤ እነሱንም ሸክሙ ከባዴ የሆነ 

ገንብ ከኪሳቸው ውስጥ እያራገፈሊቸው በጥቅለ አሊስፈሊጊ በሆነ መንገዴ ስዓቱን ጨረሰው። ምንም ዓይዯሌ ቀሊለን 

የራሳችን ችግር በራሳችን የመፍታት ችልታው የላሇን፣ አማኞች ነን ብሇን የዕምናታችን ሥርዓት የማናከብር ቅንነት 

የጎዯሇን ጠማሞች፤ አባቶቻችን ሇሠሩት በቤተ ክርስቲያን ሕግ የማንዲኝ አዯራ በሊተኞችና ዯካሞች በመሆናችን 

ቢቀሌዴብን ፍርዴ የሇበትንም «ባሇቤቱ ያቃሇውን አሞላ ባሇዕዲ አይቀበሇውም» ስሇሆነ ነገሩ። 

አሁንም የጠበቃችን መከራከሪያ በሙለ በማስረጃ ሊይ የተዯገፈ፤ ብቃት ባሇው የሙያ ክህልት የተገሇጸ በመሆኑ ፍጹም 

ተስፋችን አሌተሟጠጠም ነበር። ዲኛው ሏሙስን ከእነጌታችው በሻህውረዴና ከጓዯኛው ጠበቃ ጋር የአይሁዴ ምክር 

ሉያዯርጉ ዕቅዴ ሇማውጣት እንዱመቻቸው በእረፍት ቀን እንዯሚታሇፍ ተነገረን። ቤተ ክርስቲያን እንዯፈጣሪዋ በግፍ 

የምትሰቀሌበትና ሇሁሇት የምትሰነጠቅበት ቀን አርብ መሆኑ ተቆርጦ ችልቱ በ14/2/2015 ተቀጠሮ ዴራማው ተጠናቀቀ። 

እውነት ቢዲኝበት ችልቱ ግማሽ ቀን የማይወስዴ ሆኖ ሳሇ፤ አራት ሙለ ቀን ጨርሶ ሇአርብ የተቀጠረበት ምክንያት 

ይግባኝ ሇማሇት እንኳን የመጋጃ ጊዛ እንዲይኖር ቀናትን በቀን የመግዯሌ  የክፋት ቀመር ነበር። 

በእኛ በኩሌ ሏሙስ ግራ በሚያጋቡ ወሬዎች ተጨናንቆ እንዯምንም አሇፈ። አርብ በ14/2/2015 በ10፡30am 

የተቀጠረው ወዯ 11፡30am ተሻሽል አገኘነው። በእነሱ በኩሌ ቀዯም ብል ስሇተነገራቸው ይመስሊሌ እንዯ አሇፉት ቀናት 

ቀዴመው አሌተገኙም። በኋሊም ዲኛው ክርክሩ ተጠናቋሌ ውሳኔ ሊሰማችሁ ሳይሌ ቀጥታ እንዯ ዯረሰ ማንበብ ጀመረ። 

ክርክሩን በጥሌቀት ተመሌክቸዋሇሁ በማሇት ያቀረበው ሏተታ፤ አቶ ሚካኤሌ ብቃት ያሇው የሕግ ባሇሙያ ነው። ብዘ 

የመከራከሪያ ሏሳቦችን አቅርቧሌ። በእርግጥ የቤተ ክርስቲያንዋ ጥንታዊት ታሪካዊ እንዯሆነች ተረዯቻሇሁ። እያሇ 

ሸነገሇን እና በላሊ በኩሌ ዯግሞ እነሊሇም ተሰማ በየመንገደ ዲር እየቆሙ ከሚሇፈሌፉት ቅዥት በማያንስ መሌኩ 

ጌታቸው በሻህውረዴ ጽፎ የሰጠው ይመስሊሌ፤ ከጉዲዩ ጋር ምንም ግኑኝነት የላሇው የፓሇርቲካ ፓርቲና፤ የአንዴ ጎሳ 

የር ሏረግ መዝ ይወቅሳሌ።  

የፓትርያርካትን ስም እያነሳ ይባርቅ ጀመር። በቀረቡት ነጥቦች ሊይ ጠበቃችን ሚካኤሌ እንዲይከራከር የአጥቂ ጊዛን 

ሇመቆጣጠር ሀተታውን ቀስ ብል ሲያነብ ቆይቶ፤ እኔ ሇመወሰን ያሰብኩት/ መዯረግ አሇበት ብየ የማምነው 
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/Suggestion/ ዜርዜር ሁኔታ ይህን ይመስሊሌ። ግን ውሳኔ ሳይሆን እንዱፈጸም ሇማዴረግ የያዜኩት አቅጣጫ 

/Direction/ በዙህ መሌኩ ነው» በማሇት ከአምታታን በኃሊ በጥቅለ ከዙህ የሚከተለትን በንባብ አሰማን። 

1ኛ ከሳሾች በሙለ ታቦቱን እስከማግኘት ዴረስ ያሇተገዯበ መብት ኖሮዋቸው በቤተ ክርስቲያንኑ ውስጥ ተጠቃሚ 

እንዱሆኑ፤ 

2ኛ. የፈሇጉትን/የወዯደትን «ቄስ» መርጠው ማስገሌገሌ የሚችለ መሆኑን፤ 

3ኛ. የብርሃኑ ክህነት የተያው ፓሇቲካዊ ስሜት የያ ከመሆኑም በሊይ የምታው <አሜሪካን ሀገር ሲያትሌ ከተማ 

ባሇው ሲኖድስ ነው። ስሊሇ እኔም በአሁኑ ስዓት ፓትርያርክና ቅደስ ሲኖድሱ በሁሇት አቅጣጫ ያሇ መሆኑ ስሇተረዲሁ 

የተኛው ነው ትክክሌ ብል ሇመሇየት ስሚያስችግር በሁሇቱም አግጣጫ ፓትርያርክ ነኝ የሚለ ስሊለ ሇማገሌገሌ ይችሌ 

ይሆናሌ፤ 

4ኛ. ሰበካ ጉባዔው ከ2007 ጀምሮ የቆየ በመሆኑ አሁን በቻሪቲ ኮሚሽን በኩሌ ከተመሇከትኳቸው ዯብዲቤዎች አጻር፤ 

ባሊዯረዎች በሥራ ሊይ መኖር አሇመኖራቸውን ማረጋገጫ የሇኝም፤ 

5ኛ. በብርሃኑ ብሥራት የሚመራው ቡዴን  ትረስቲ ሆኖ መመረጡን የሚያረጋጥ ነገር አሊገኘሁም፤ 

6ኛ. መጭው ዏቢይ ጾም ያለትን የሁሇት ወር ዕሁዴ እና ቅዲሜ በየተራ በመከፋፈሌ በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ሇሁሇት 

የተከፈሇ የተራ አጠቃቀም እንዱኖር፤ 

7ኛ. ሕንጻ ቤተ ክርስቲያኑ ሇላሊ ተመሳሳይ የቻሪቲ ሥራ ተሊሌፎ ይሰጥ የሚሇውን በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ 

እንዱህ አይነት ተገባር ተፈጽሞ የማይታወቅ በመሆኑ አሌተቀበሌኩትም። 

 8ኛ. የቤተ ክርስቲያኑ ቁሌፍ ተቀርጾ ሇእነ ብርሃኑ ብሥራት ጠበቃ እየተሰጠ፤ በጠበቃው አማካኝነት እየከፈቱ 

አገሌጎታቸውን ሲጨርሱ መሌሶ ሇአባ ግርማ እንዱሰጣቸው፤ 

9ኛ. ከሳሾች እነብርሃኑ ብሥራት የሚመሯቸው እነጀነራሌ ኃይለ በረዋቅ ያሇገዯብ ታቦት አግኝተው መገሌግሌ እንዱችለ 

የሚሌ የውሳኔ ሏሳብ ሆኖ እንዯ ሚተሊሇፍ ተናገረ።  

ጉዲዩን ቀዯመው ጠበቃውና ዲኛው በቅርብ የመከሩበት በመሆኑ፤ ገና ከችልቱ ክፍሌ ሳንወጣ ዲኛው ወዴያውኑ የቡዯኑ 

ጠበቃ ያጋጀውን የውሳኔ ሏሳብ ማስፈጸሚያውን ሰንዴ ሇጠበቃችንና ሇሰበካ ጉባዔው እንዱያቀርብ ትእዚዜ ሰጥቶ 

ሰነደ ሇተከሳሾች ከተበተነ በኋሊ ሇ2፡30pm ከስዓት በኋሊ እንዴንገናኝ በማሇት ቀጠሮ ሰጥቶ ሄዯ። ዲኛው ፍጹም ዓይን 

ያውጣ ሸፍጥ እንዯፈጸመ አስተውለ። ህሉናውን በዙህ መሌኩ ያሳተው ምን ዓይነት ከባዴ መርዜ ቢግቱት እንዯሆነ 

መገመቱ እጅግ በጣም ቀሊሌ ነው ።  

በተታዜነው መሠርት ሌክ ከቀኑ 2፡30pm ወዯ ዴራማው ችልት ገባን የብርሃኑ ጠበቃ ተጨማሪ አዴረጎ ከቤተ 

ክርስቲያኑ በስተጀርባ ያሇውን ቤት / ዯጀሰሊም/ በቪካሬጁ/ ሇሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች የምንጠቀምበት ነው፤ 

የእንቅስቃሴ ሁኔታ መቅረጸ ምስሌ /ሲሲቲቪ/ አጠቃቀምን አስመሌክቶ ጥያቄ አቀረበ፤ ዲኛው ሇጠበቃችን ሚካኤሌ 

መከራከሪያውን እንዱያቀርብ አው። ይሁን እንጅ ጠበቃችን ሚካኤሌ «እንዳ ብዘ በማስረጃዎች ሊይ በሕግ አንቀጽ 

የሚታይ መከራከሪያ ሏሳብ አቅርቤ ሳይታይ ገና ክርክሩ ሳያሌቅ አስቀዴመህ እጄን የፍጥኝ ወዯኋሊ አስረኸዋሌ አፌንም 

ግተኽዋሌ እንዳት ነው መናገር የሚቻሇው» በማሇት በምሬት ተናገረው።  

እነብርሃኑ ብሥራት ቪካሬጅን ሇወጣቶች መማሪያ እንፈሌገዋሇን ያለት በእውነት የሚያስተምሩት ውጣት የሰንበት 

ትምህርት ቤት አባሊት ኑሯቸው ሳይሆን፤ ቭካሬጅ እራሱ በወዯፊት የቤተሰባዊ ዴርጅት ሇማቋቋም ዕቅዴ ከተያሇት 

ወይም መሌሶ የሞርጌጅ ብዯር ሇማግኘት ከሚያስችሇው ፕሮጀክቱ ውስጥ ዋነኛው ሲሆን፤ በሃይማኖት ውስጥ ጣሌቃ 

እየገባ የጌታቸው በሻህውረዴን ውሸት እያናፈሰ ቤተ ክርስቲያን እንዴ ትፈራርስ የኘሮፓጋንዲ አስተዋጾዖ እያዯረገ የሏሰት 

ተባባሪ የሆነውን የሇንዯኑን ኢሳት ቴላቪዥን ቢሮ ሇማዴረግ ከተያሇት ዕቅዴ አንጻር ነው። 

የዙህ የክርክር ጥያቄ ዓሊማው በውስጡ ሇአገሌግልት የሚመጡ እንግዲ ዯራሽ አገሌጋይ ብጹዏን አባቶችና ካህናት 

ሲመጡ በእንግዴነት በቤተ ክርስቲያኑ ቪካሬጅ እንዲይስተናገደበት/ እንዲይርፉበት ሇማዯርግ አስቀዯሞ  በሩን 

የመዜጋት ሰይጣናዊ ክፋት ነበር።  
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ይህ በእንዱህ እንዲሇ ዲኛው በጾሙ ውስጥ ቤተ ክርስቲያኑ በሁሇትዮሽ እዱጠቀሙ ከሰጠው የተበሊሸና ሃይማኖታዊ 

ዕውቀት ውጭ ከተሞሊው የውሳኔ ሏሳብ ማስፈጸሚያ ውስጥ፤ ከስሾች ያሇምንም ገዯብ ታቦት እዱያገኙ ወይም ታቦት 

ያሇበትን ቦታ ሁለ ተጠቃሚ  እንዱሆኑ ይሊሌ፤  Applicant Unlimited Access To The Holy Tabot/  በጣም 

ያሳዜናሌ በርሃኑ ብሥራት የሚመራቸው ከሳሾች በዯርግ መን እጃቸውን በስንቱ ጀግና ዯም የታጠቡት ጀነራልች ሁለ 

ታቦተ ሕግ አግኝተው ያሇምንም ገዯብ እንዱጠቀሙ ከማሇት ጅምሮ በአጽዋማቱ ውስጥ ያለት እሁዴና ቅዲሜ  በየተራ 

እንዴትጠቀሙ በማሇት መጀመሪያ ዲኛው እንዯሚውሰነሇት አውቆ ተመካክሮ አርቅቆ ያመጣውን ከ 19/2/2015 ጀምሮ 

የቁሌፍ እርክክቡ እንዱዯረግ እና በቀጣዮ እሁዴ የከሳሾች ተራ ሆኖ ቤተክርስቲያንን ሇሁሇት የሚሰነጥቅበትን ሇመከራ 

ሇሰቀቀንና ማሇቂያ ሇላው ቅራናኔ የሚዲርግ የጲሊጦስ አዯባባይ ዴፍርዴና ትዕዚዜ ሰጠ። በርግጥ ትዚዘ መጀመሪያውኑ 

ከችልቱ በፊት የመጨረሻ አማራጭ ሆኖ የተጠና እንጅ ከስሾች ያቀረቡት አንዴም የማሳመኛ ነጥብና ማስረጃ የሇም። 

ይሌቁንም ትክክሇኛ ዲኛ ቢገኝ እያንዲንዲቸው በወንጀሇኝነት ተከሰው ብጥያ የሚወርደ ፍጹም ውሸታምና ተራ ኪስ 

አውሊቂ አጭበርባሪዎች መሆናቸው ሇማንም ግሌጽ ነው። 

ጠበቃችን ሚካኤሌ ብዘ ማስረጃዎችን አቅርቤሌህ ሇማየት ፈቃዯኛ አሌሆንክም። በተሇይም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ 

የፈጸሙት አስነዋሪ ረበሻና ሁከት ሳይቀር በቪዱዩ ተቀርጾ ቀርቦሌህ በችልቱ ሊይ እንዱታይ ብጠይቅህ ሕጋዊ ማስረጃው 

እንዱታይ ሇምን አሊዯረክም? አንተ ቤተ ክርስቲያንዋን ሇሁሇት ከመሰንጠቅ ይሌቅ ወዯ አንዴነት የማምጣቱ ትሌቅ 

አዴሌ አመሇጠህ።/... You! Missed The Bigest Opportunity To Unifying The Church...../ በማሇት በታሪክ 

ተጠቃሽነት ያሇው እጅግ በጣም በከተኛ ዯረጃ በዲኛው ሊይ ያሇውን የትዜብት ኃይሇ ቃሌ ሲናገር፤ ዲኛው ፍጹም 

ስህተት የሠራ እንዴሆነ ተርዴቶታሌ። ፊቱ በርበሬ የተዯፋበት እስኪመስሌ ቀሊ፤ ወረቀት የሚፍሌግ መስል አንገቱን 

አቀረቀረ። ቀጥልም እንግዱህ ይህ የማስማሚያ ሏሳብ ይሰራሌ አይሰራም ወዯፊት እናየዋሇን፤ በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ 

ትእዚዘ እንዲይፈጸም የሚያዯርግ ወይም እንቅፋት የሚፈጥር ቢኖር በሕግ ሉጠየቅና ሉቀጣ ይችሊሌ በማሇት 

አስፈራርቶ የመቀመጫ ተሽከርካሪ ውንበሩን ጠምዝ ችልቱን ግቶ ወጣ። 

ይሁን እንጅ «ጋኖቹ አሇቁና ምንቸቶች ጋን ሆኑ» እንዴሚባሇው የቁጭት የፈሉጥ አነጋገር ሉቃውንቱ አሇቁና ቅዴስት 

ቤተ ክርስቲያንን ጎዯል እምነት ካሊቸው ሏሰተኞችና ከጎዯል ዲኛ እጅ ጥሎት እንዯ መሥራቿ  ኢየሱስ ክርስቶ የጲሊጦስ 

አዯባባይ ፍርዴ በሚያሳዜን ሁኔታ በእንግሉዜ ሰራሽ መጋዜ ሇሁሇት እንዴትሰነጠቅ ተከታዮቿም ሇሁሇት እንዱከፈለ 

ተፈረዯባት። የፍርደ ሂዯቱ ሲታይ ግራ ያጋባሌ፤ ይህን ያክሌ ከባዴ የሃይማኖት ጉዲይ በውስጡ የተሸከመ፣ በሚሉዮን 

የሚቆጠር ንብረት ያሇበት፣ ከዚም አሌፎ በዋጋ የማይታመኑ ውዴ የሃይማኖት ንዋየ ቅዴሳት ሊይ በቡዴን ተዯራጅተው 

ሇቀረበው የሀሰት ክስ ያሇቀኝና የግራ ዲኛ ያሇፍርዴ ቤቱ ሕጋዊ የሕግ ጸሏፊ፤ ያሇምንም አማካሪ አንዴ ዲኛ ፈራጅና 

ቀዲጅ ሆኖ በቤተ ክርስቲያን ህሌውና ሊይ የማገጠ ፍርዴ ሲፈርዴ በእውነት ዴራማ ከመሆን በስተቀር እውነት መስል 

አይታይም ነበር ። 

በሀግራችን አንዴ የጥበብ አነጋገር አሇ «አንዴ ዲኛ አይፈርዴም አንዴ እንጨት አይነዯም» ይህ እንዱሁ ሇይምሰሌ የተነገረ 

ሳይሆን ከዕወቀት ጋር የተገናበ ፈሉጥ ነው። የአነጋገር ፈሉጡ መመካከር መተባበር ወጤት ያሇው ሥራ አዴል 

የላሇበት ፍርዴ ሇመፍረዴ ያስችሊሌ ከሚሌ የመጠቀ ዕውቀት የመነጨ የጥበብ ቃሌ ነው። በመጥፎ አዯምኞችና 

ውሸታሞች ያሌጸዲ እጅ ባሊቸው ሰዎች ከሳሽነት በታሊቋ ቤተ ክርስቲያን ሊይ እንዴዙህ ዓይነት ፍርዴ በአካሌ ተገኝቸ 

ሲፈርዴ በህወቴ የመጀምሪያ ነው። በችልቱ ውስጥ ሆኖ በፈጣሪ ሊይ ሀሰተኞች ያቀረቡትን ክስና ፍርዴ እያስታወስኩ 

ፈጻሜውን በብርቱ ትኩረት እከታተሌ ነበር። መጨረሻም ከጲሊጦስ የፍርዴ አዯባባይ ዲኝነት የተሇየ ሳይሆን ተፈጸመ። 

እግዙአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን ኦርቶድክሳዊ ተዋህድ ሃይማኖታችን በአንዴነት ይጠብቅሌን፤ ኃይሇ አጋንንትን 

ያጥፋሌን!  

ተጻፈ ከእውነት በቃለ  

                                           ሊዕሇ ፈጣሪሁ በታአምኖ ይሄለ! 

                                   የካቲትን 2007 ዓ.ም፤ መነ ለቃስ ወንጌሊዊ፤ ልንዯን፤ 

 


