
አሌቦ በዜ መዋዕሌ ኢ ቤተክህነት ወኢ ቤተመስጊዴ ወኢ ቤተመንግሥት 

አስተያየት የማቀርብበት ርእሰ ጉዲይ በወያኔ የአገዚዜ መን ቤተክህነት፣ ቤተመስጊዴ 
እንዱሁም ቤተ መንግሥት ‹‹የሇም›› የሚሌ ሲሆን፣ በተሇይ የእምነት ተቋማቱ ከመቼውም 
መን ተወዲዲሪ በላሇው ሁኔታ በኢትዮጵያ መንበረ ሥሌጣን ሊይ በጉሌበቱ ቂጥጥ ባሇው 
ጥቂት (ሕውሀት እና ተሊሊኪ አሽከሮቹ) የራፉ ቡዴን ተቆሌምሞ የእኩይ ዓሊማው 
ማስፇጸሚያ ሆኗሌ፡፡ ይህ የወንበዳ ቡዴን ተዯጋግሞ እንዯተገሇጸው መሠረቱና ጉሌሊቱ 
ውሸት/ቅጥፇት የሆነ፣ አንዲች አገራዊ/ብሔራዊ አጀንዲ የላሇው፣ ከውሌዯቱ እስከ ዕዴገቱ 
(ወዯፉት እንዯምናየው እስከ ሞቱም) ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትነትን አጥፍቶ ሇማጥፊት 
የአሸባሪነት መገሇጫዎች የሆኑትን ረኝነትንና ጎሰኝነትን ገንቡ አዴርጎ የተነሳ የኅሉና ቢስ 
‹‹ሰዎች›› ስብስብ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ስር የሰዯዯውና እስከ የላሇው ጥሊቻው መሠረቱ ምን 
እንዯሆነ ሇማወቅ ቢያስቸግርም (ይህን ሇማዴረግ ማናቸውም ምክንያት በቂ ነው ብዬ 
ስሇማሊምን) ከአፇርኩ በአሌመሇስ ባይነቱ ወዯ በርባሮስ (ጥሌቅ ጭሇማና ገዯሌ) ጉዝው 
እየተጣዯፇ  ይገኛሌ፡፡  

በእስካሁኑ የሩብ ምእተ ዓመታት አገዚዘ ክቡር የሆነውን የሰው ሌጅ/የኢትዮጵያውያንን 
ሕይወት በማን አሇብኝነት ከመቅጠፈ፣ ገሚሱን አካሇ ጎዯል ከማዴረጉ፣ ገሚሱን ከመሰወሩ፣ 
ገሚሱን ከቤት ንብረቱ ከማፇናቀለ፣ ገሚሱን ሇረሃብ ሇችጋር፣ ገሚሱን ሇስዯት 
ከመዲረጉ፣የታሪክ ጠንቅ ከመሆኑ፣ ሥጋዊና መንፇሳዊ ቅርሶችን ከማጥፊቱ፣ አካባቢንና 
ተፇጥሮን በማውዯም ሇትውሌዴ የሚተርፍ ዕዲ ከመተዉ ወ..ተ. በተጨማሪ ሚሉዮኖች 
በቋሚነት ሇረሃብ ሇችጋር በተጋሇጡበት አገር በታቀዯ መሌኩ ቅጥ ያጣ የሀብትና ንብረት ረፊ 
ሊይ መሠማራቱ፣ በብዘ ትውሌዴ ዴካምና መስተጋብር የተገነቡ - ኅብረተሰባችን የቆመበትንና 
የተፇተሇበትን ዴርና ማግ - የአንዴነት፣ የአብሮ መኖር፣ የመተሳሰብ፣ የመከባበርና ላልችም 
መሌካም ዕሤቶቻችንን ከመሸርሸር አሌፎ በማጥፊት ሊይ የሚገኝ ሇይቅርታ እንኳ የማይመች 
ማፇሪያና ተራ የወሮበልች ጥርቅም ነው፡፡ በዙህም ምክንያት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት 
እንዯዙህ መን በታሪክ ተዋርዯው አያውቁም፡፡ ታዱያ ይህንን የሽፍቶች/ባንዲ ቡዴን 
‹‹የኢትዮጵያ መንግሥት›› ብል በመጥራት ቤተመንግሥት እንዲሇ መቀበሌ ሕዜብን መናቅ 
ይሆንብኛሌ፡፡ 

እንዯ ክርስቲያንነቴ አስተያየቴ የሚያተኩረው በቤተክህነት ሊይ ነው፡፡ ስሇ ቤተመስጊደ እሌህ 
አስጨራሽ ሰሊማዊ ትግሌ ሊይ የሚገኙት ኢትዮጵያውያን የእስሌምና ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ 
ወገኖቼ አስተያየት ቢሰጡበት የተሻሇ ይመስሇኛሌ፡፡ 

ይህን በመግቢያነት ካሌኩ በኋሊ በቀጣይ የምሰጠው አስተያየት ሌዐሌ እግዙአብሔር ባወቀ 
በየትኛውም መሌኩ ጥሪና ተሌኮአቸውን በሚገባ አውቀው በቅንንትና በመንፇሳዊነት፣ 
በየገዲማቱና አዴባራቱ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን በየትኛውም ዯረጃ/መዓርግ የሚያገሇግለ 
አባቶችና እናቶችን አይመሇከትም፡፡ 

የወያኔ የአገዚዜ ሥርዓት በ‹‹ሕገ መንግሥቱ›› መንግሥትና ሃይማኖት የተሇያዩ ናቸው፤ 
መንግሥታዊ ሃይማኖት አይኖርም፤ መንግሥት በሃይማኖት፣ ሃይማኖትም በመንግሥት ጉዲይ 
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ጣሌቃ አይገባም (የኋሇኛው በብዘ ሕግጋተ መንግሥት የተሇመዯ አይዯሇም) በማሇት ዓሇማዊ 
መንግሥት (ሴኩሊር ስቴት) ቢያውጅም በመሬት ሊይ ያሇው ጽዴቅ ግን በጭራሽ ተቃራኒው 
ሆኖ ይታያሌ፡፡ እንዯሚታወቀው ሃይማኖት ክርስትናም ሆነ እስሌምና የእግዙአብሔርን 
መንግሥት ይመሇከታሌ፡፡ የእግዙአብሔር መንግሥት ዯግሞ ይህ ይመሇከተዋሌ/ይህ 
አይመሇከተውም ተብል ግዚትና ዲር ዴንበር የሚበጅሇት አይመስሇኝም፡፡ በተሇይም ሥርዓተ 
አምሌኮን የምንፇጸምባት የሁሊችን ኢትዮጵያውያን ርስት የሆነች አገራችን ኅሌውና ሲናጋ፣ 
ፍርዴ ሲጓዯሌ ዯሀ ሲበዯሌ፣ ዛጎች በጠራራ ፀሐይ ያሇ ፍርዴ ሲገዯለ፣ ሲታሰሩና ሲሰቃዩ 
በአጠቃሊይ ‹‹መንግሥት›› ነኝ በሚሌ ቡዴን ሇመናገርና ሇመስማት የሚሰቀጥጡ ግፍና ዓመፃ 
ሲፇጸምባቸው  ‹‹ሃይማኖት በመንግሥት ጣሌቃ አይገባም›› በሚሌ የወያኔ ተረት እጁን 
አጣጥፎ የሚቀመጥ የሃይማኖት መሪ ራሱን መንፇሳዊ አባት ብል የመጥራት ብቃትም ሆነ 
መንፇሳዊ ሌዕሌና ሉኖረው አይችሌም፡፡ ቅደሳት  መጻሕፍት እንዯሚነግሩን የእግዙአብሔር 
ሕንፃ/ቤተመቅዯስ ሰው ነው፡፡ ይህ እግዙአብሔር በመሌኩና በምሳላው የፇጠረው ሕንፃ ሲፇርስ 
ቢያንስ ያሌገሠፀ፣ ያሌተቃወመ፣ የሟች ቤተሰቦችን ያሊፅናና እና ሟቾችን በሥርዓተ ጸልት 
ያሌሸኘ እንዳት የሃይማኖት አባት ሉባሌ ይችሊሌ? እንዳትስ ቤተክህነት አሇ ማሇት ይቻሊሌ? 

የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከእስክንዴርያ ቤተክርስቲያን ባርነት ተሊቃ በራሷ አባቶች መተዲዯር 
ከጀመረችበት ጊዛ አንስቶ መጠኑ ይሇያይ እንጂ አስተዲዯሯ ከጎሰኝነት አስተሳሰብ የተሇየበት 
ጊዛ ነበር ሇማሇት አያስዯፍርም፡፡ ያሁኑ መረን ወጣ እንጂ፣ ያሁኑ የመንፇሳዊነቱ ዯረጃ በእጅጉ 
ቅጦ ወረዯ እንጂ፣ ያሁኑ እንዲገዚዘ ሥርዓት በብረት የሚያምኑ የሆዲሞችና የፇሪዎች 
ጥርቅም ሆነ እንጂ፣ ያሁኑ ምእመኑን/መንጋውን በትኖ ሇአውሬ አሳሌፎ የሚሰጥ ሆነ እንጂ፣ 
ያሁኖቹ አባቶቻችን ሰማዕትነት ከፍሇው ያቆዩአትን የፀጋ ግምጃ ቤት አራቁተው ታሪክና ቅርስ 
አሌባ አዯረጓት እንጂ፣ ያሁኖቹ እንዯ አሳዲሪያቸው ወያኔ በዜርፉያ የተሰማሩ ሆኑ እንጂ፣ 
የዚሬዎቹ ከዏፃዌ ኆኅት (በር ጠባቂ) እስከ ኤጲስ ቆጶስነት መዓርግ በማማሇጃ የሚሰየሙ ሆኑ 
እንጂ፣ የዚሬዎቹ እንዯ አሳዲሪያቸው ወያኔ ሉቃውንቱን እያጠፈ ዯጓዕላውን (ዯናቁርቱን) አዚዥ 
ናዚዥ አዯረጉት እንጂ፣ የዚሬዎቹ ከግፇኞች ሸሽተው በቅፅረ ቤተክርስቲያን የተጠሇለ 
ኢትዮጵያውያንን አሳሇፇው ሰጡ እንጂ፣ዜርዜሩ ብዘ ነው ሇጊዛው ሇማሳያ ያህሌ ይኸው 
ይበቃናሌ፡፡ 

መቼም የሥሌጣን ጥማት የባህርያችን ሆኗሌ መሰሇኝ በቤተመንግሥቱ ብቻ ሳይሆን በሊቀ 
ዯረጃ በሽታው በቤተክህነቱ የፀና ይመስሇኛሌ፡፡ ቀዴሞውንስ የተንኯለ መምህራን ማን ሆኑና፡፡ 
ከቤተክህነቱ መካከሌ የተገኙ አስመሳይ ‹‹መንፇሳውያን›› አይዯለም? ዚሬ ወያኔን ሙጥኝ ያለ 
የቤተክርስቲያን ‹‹አገሌጋዮች›› እንዲለ ሁለ በስዯት የሚገኙትም ወያኔን በኃይሌም ሆነ በላሊ 
መንገዴ የሚያስወግዴ ኃይሌን ተከትል  በመምጣት የቤተክህነቱን ሥሌጣን ሇመያዜ የቋመጡ 
ቁጥራቸው ቀሊሌ አይዯሇም፡፡ አሇመታዯሌ!!! እውነተኞቹ ቀዯምት የቤተክርስቲያን አበው 
ሥሌጣንን አጥብቀው ሲሸሹ የመኑ ‹‹አባቶች›› ሥሌጣንን በመሣሪያም በገንብም ገንብ 
ሇማዴረግ ሲመኙ ማየት ባንዴ በኩሌ ‹‹ቤተክህነቱ›› ከመቼውም ጊዛ በሊይ የበሰበሰበትን 
እውነት ሲያረዲን፣ በላሊ በኩሌ እንዯነ አቡነ ጴጥርስ እንዯነ አሇቃ አያላው ያለ መንፇሳዊ 
አርበኞች የሚፇሌጉበት ጊዛ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ 
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ከዙህ በሊይ የቀረበው አስተያየት በርእሰ ከተማችን በአዱስ አበባ የተሰየመውን ‹‹ቤተክህነት›› 
ብቻ ሳይሆን በእኩሌ ዯረጃ (ዜቅ ብሇን በጠቀስናቸው ምክንያቶች) በስዯት እገኛሇሁ የሚሇውንም 
ይመሇከታሌ፡፡ ‹‹የስዯት ቤተክህነት/ሲኖድስ›› የሚባሌ ነገር ካሇ፡፡ እውነቱን እንነጋገር ከተባሇ 
የመንፇሳውያን አባቶች መሰዯጃ አሜሪካ ወይም የምዕራቡ አገራት ከተሞች ናቸው ወይ? 
የኢትዮጵያ ገዲማት ሉያስተናግዶቸው አሌቻለም? ሆዳ ይሙሊ ዯረቴ ይቅሊ ብል የተሰዯዯ 
የሇም ወይ? የስዯቱን ተገቢነት ሇማስረዲት በርካታ መጽሐፍ ቅደሳዊ ጥቅሶችን የሚያዥጎዯጉደ 
እንዲለ አሌጠራጠርም፡፡ ቁም ነገሩ ግን ይህ አይዯሇም፡፡ በተሇይም መነኮሳት ሇዙህ ዴርጊታቸው 
በቂ ምክንያት የሊቸውም፡፡ መነኯሰ ሞተ ማሇት ነው፡፡ በዏሊውያን ገዥዎች የሚዯርስባቸው 
እንግሌት ካሇ ዚሬ ሕፃናት፣ ወጣቶቸ እና እናቶች በግሊጭ በሚገዯለበት አገር እነዙህ 
ሇዓሇማዊው ሕይወት ‹‹ሞተናሌ›› ያለ መነኮሳት ሇእውነት፣ ሇቤተክርስቲያን ኅሌውና 
ሇምእመናኗ አንዴነት ከሁለም በሊይ የማምሇኪያ ዏፀዲችን ሇሆነች ኢትዮጵያ አንዴነትና ክብር 
ቢሠዉሊት ሰማያዊ ክብር የሚያገኙበት ሰማዕትነት ነው፡፡ በዙህ ክብር ያሇፈ አባቶች እንዲለ 
እናውቃሇን፡፡  

ታሊቁ መጽሐፍ እርስ በርሷ የምትከፊፇሌ ቤተሰብ፣ አገር፣ መንግሥት አትፀናም ይሊሌ፡፡ ዚሬ 
በስዯት የሚገኙ ምእመናን ኖሊዊ ኄር (መሌካም እረኛ) አጥተው አዯራቸውን በነጉ 
‹‹አገሌጋዮች›› ዯንታ ቢስነትና ከፊፊይነት ተቅበዜባዥ ሆነዋሌ፤ ሰሊምና እረፍት መጽናናትን 
እናገኝባታሇን ብሇው የሚመኩባት ቤተክርስቲያን ተሌእኳቸው ባሌገባቸው በውስጥና በውጭ 
በሚገኙ ‹‹የቤተክህነት ሰዎች/አገሌጋዮች ተብዬ›› ግራ ተጋብተው ፇቅዯው ባሌሆኑት የጎሳ 
ማንነት ውስጥ ገብተው የአንዴ የክርስቶስ ሮች ሠሊሳ ቦታ ተከፊፍሇዋሌ፡፡ ‹የሚያስታርቁ 
ብፁዓን ናቸው የእግዙአብሔር ሌጆች ይባሊለና፡፡› የሚሇውን ቅደስ ቃሌ ገንብ ማዴረግ 
ያሇባቸው የሃይማኖት መሪዎች እንዯ ወያኔ የማሇያየት ተዋናይ ሆነው መገኘታቸው  እጅግ 
ያማሌ፡፡ እነርሱ ራሳቸው ሇገሊጋይ ያስቸገሩ እርቅ ፇሊጊዎች ሆኑ፡፡ ‹‹ሥሌጣኔና እውቀት›› 
ተርፎ ፇሰሰ መሰሇኝ፡፡ ይህ ነው እንግዱህ ወንዜ ቆጥሮ በመዋቲ ሰው ሊይ የመመካቱ ፊይዲ፤ 
ይህ ነው እንግዱህ የስዯቱ ‹‹ቤተክህነት›› ትሩፊት፡፡ 

በዙህ ረገዴ በውጩ ዓሇም የምትገኙ የብዘኀን መገናኛዎች በተሇይም ኢሳት ሇነፃነት 
ሇሚዯረገው ትግሌ ወቅታዊ መረጃዎችን ሇኢትዮጵያውያን በማዴረስና የወያኔንና የተሊሊኪ 
አሽከሮቹን ማንነት በማጋሇጥ ረገዴ ሇሕዜባዊ እምቢተኝነት ትግለ ታሊቅ አስተዋጽኦ 
እያዯረጋችሁ መገኘታችሁ አክብሮት የሚያሰጣችሁና የሚያስመሰግናችሁ ሆኖ ሳሇ፣ ከዙሁ ጎን 
ሇጎን ሙያው የሚጠይቀውን ነፃና ገሇሌተኝነት እንዲትነጉት ሇማሳሰብ እወዲሇሁ፡፡ ሇአብነት 
ያህሌ በኢሳት ቴላቪዥንና ራዱዮ ጣቢያዎች ‹‹እውነተኛው ሲኖድስ›› አወገ፣ ተቃወመ፣ 
መግሇጫ አወጣ በማሇት የምታሰራጩት ዛና ፍጹም ስህተት ነው፡፡ ሲኖድስ በአገር ውስጥም 
በውጭም በላሇበት እንዳት ሆኖ ነው ‹‹እውነተኛው/ሐሰተኛው›› የሚሌ ቅፅሌ ሇመስጠት 
የተቻሇው፡፡ ይህንን አባባሌ በውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ ተቀናቃኝ የፖሉቲካ ዴርጅቶች 
ሇፕሮፓጋንዲ ፍጆታ ቢያውለት አያስገርምም፡፡ አንዯኛ የመዋጊያ ስሌታቸው ሉሆን ስሇሚችሌ፡፡ 
ብዘኃን መገናኘው ግን ከዙህ መታቀብ ይኖርበታሌ፡፡  
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የአስተያየቴ ዋና መሌእክት ስሇ ነገረ ሃይማኖት ማውሳት አይዯሇም፡፡ የኢትዮጵያ አገራችን 
ኅሌውና ከመቼውም ጊዛ በሊይ አጣብቂኝ ውስጥ የገባበት ጊዛ መሆኑን በማስተዋሌ የኢትዮጵያ 
ቤተክርስቲያን የሃይማኖት አባቶች እንዱሁም እውነተኛ አገሌጋዮች አሇን የምንሌ ከሆነ 
በተሇይም በዙህ በሁዲዳ ፆም ወቅት ሇአገራችን እና በመከራና እንግሌት ሇሚገኘው ሕዜቧ፣ 
ምእመናንን አስተባብሮ እንዯ አንዴ ሌብ መካሪ እንዯ አንዴ ቃሌ ተናጋሪ ወዯ መንበረ ጸባዖት 
መጮህ ይገባሌ ሇማሇት ነው፡፡ የራሔሌን እምባ ያበሰ አምሊክ በግፇኞች ስሇተሠዉት ንጹሐን 
ሕፃናት ብል አገራችንን ሉታዯጋት ይችሊሌና፡፡ የቤተክርስቲያን ዋና ጸልት ‹‹ መቅዴመ ኅሡ 
ሰሊማ ሇብሔር››/ ከሁለ አስቀዴማችሁ ሇአገር ሰሊም ጸሌዩ የሚሌ ነውና፡፡ 

የሕይወት ባሇቤት መዴኅን ዓሇም ኢየሱስ ክርስቶስ አገራችን ኢትዮጵያንና ሕዜቧን በፍቅርና 
በሰሊም፣በነፃነትና በአንዴነት ይጠብቅሌን፡፡ 

ይኄይስ እውነቱ፡፡ 


