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ወያኔ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ 

የሚያደርገውን ጣልቃ ገብነት እናወግዛለን !! 
 

                       ጥር 27 ቀን 2005 ዓ.ም. 
 
ጠባብና ዘረኛው የወያኔ ቡድን በባዕዳን ተረድቶ የፖለቲካ ሥልጣን ከጨበጠበት ጊዜ አንስቶ ላለፉት 21 አመታት ግልፅ በሆነ ማንአህሎኝነት 
የቤተክርስቲያኒቱን ሕጋዊ ፓትሪያርክ ከመንበራቸው በማንሳት(በማባረር) የራሱን ካባ ለባሽ ካድሬ መሾሙ የሚታወስ ነው። በዚህ ድርጊቱም 
የቤተክርስቲያኒቱን ክብር ከማጉደፍና ሕልውናዋን ከመዳፈሩ ባሻገር ሕገ ቆኖናዋን ሽሯል፡ ሕዝበ ክርስቲያኑንም ባይተዋር ለማድረግ ጥሯል። 
ይህ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ዜጎቿንም እንደ ሕዝብ እንዳይቀጥሉና ጠንካራ ሀገርና ሕዝብ ሆነው የወደፊት ኑሯቸውን በራሳቸው 
እንዳይወስኑና እንዳይመሩ፡ በብልፅግና ጎዳናም እንዳይጓዙ ገና ከጥንስሡ ሲመሰረት የወጠነውን ሀገር አጥፊና በታኝ አላማውን እውን ለማደረግ 
የዘረኝነት መርዙን በቤተ ከርስቲያኒቱ ውስጥ በመነስነስ ለሁለት እንድትከፈል አብቅቷታል። ምዕመናኑ ግን ባለው አቅም ሁሉ በወያኔ 
እየተደረገበት ያለውን ተፅዕኖና ደባ ተቃውሞውን ከማሰማት አልቦዘነም። 
 
ከቀድሞው የወያኔ ፓትሪያርክ አባ ገ/መድህን (ጳውሎስ) ሞት በኋላም መንበራቸውን የሚረከብ ምርጫ ሊካሄድ ቀነ ቀጠሮ ከተያዘለት ወርሃ 
ጥር በፊት በአሜሪካን ሀገር የሚገኘውና በብፁዕ አቡነ መርቆሪዮስ የሚመራው ቅዱስ ሲኖዶስና የአዲስ አበባው ሲኖዶስ የጀመሩትን 
ክርስቲያናዊ ተምሳሌት ያለው የሰላም፡ የፍቅር፡ የአንድነትና የእርቅ ውይይት(ጉባኤ) በማደናቀፍ ለጉባኤው ከተወከሉት አባቶች አንዱን 
ወደመጡበት ምድረ አሜሪካ በማባረር ሌላውን ደግሞ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲሰወሩ በማድረግ ቤተክርስቲያኒቷ ወደ አንድነት እንዳትመጣ በሟቹ 
አባ ገ/መድህን የተሾሙ ካባ ለባሽ ካድሬዎችን በማስተባበር ሕዝብን የናቀ፡ ያገለለና እንደለመደባቸው የደነገጉትን የራሳቸውን ሕግ በማፍረስ 
አይን ባወጣ መልኩ የራሳቸውን መሰሪ ተንኮል የተመላበት ፍላጎት ተግባራዊ ለማደረግ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ይህ በትእቢት የተሞላ መሰሪ 
ጣልቃገበነታቸውን ተገባራዊ ለማድረግም የሚያግዳቸው ኃይል እንደሌለም በግልፅ እያሳዩ ይገኛሉ። ከነዚህም ውስጥ ፕሬዘዳንት ግርማ ወልደ 
ጊዮርጊስ ለአቡነ መርቆሪዮስ የላኩት ደብዳቤ ከወያኔ በኩል ሳይውል ሳያድር ከገጠመው ብርቱ ተቃውሞ ባሻገር የወያኔ ቱባ ቱባ ባለሥልጣናት 
በየድረ ገፁና ሕዝባዊ ስብሰባዎች እየተገኙ የሚሰጡዋቸው ማስፈራሪያ አዘል ማስጠንቀቂያዎች ለዚህ በቂ ማሳያ ናቸው። 
 
ሕዝባችን በታሪኩ ሙስሊም፡ ክርስቲያን፡ አማራ፡ ኦሮሞ፡ ትግሬ፡ ጉራጌ … ሳይባባል ተዋዶና ተጋብቶ፡ ተዋልዶ እንደ ድርና ማግ ተሳስሮ፡ አብሮ 
በጋራ ተደስቶ ለሀገሩ ሕልውና በጋራ ዘምቶ፡ በአንድነት ተዋድቆና መስዋዕትነትም ከፍሎ በባዕዳን ጠላቶቹ ላይ በተደጋጋሚ ድልን ተቀዳጅቶ 
በአንድነት የሚኖርባትን የጋራ ቤቱን ኢትዮጵያን የሚጠሉ ኃይሎች ዛሬ ሊያጠፏት፡ ውድ ሀገሩንም ሊያፈርሱና ሊበታትኑ ሌት ተቀን ሳይታክቱ 
እየጣሩ ይገኛሉ። በዚህም በተለያዩ ጊዜያት በማዕከላዊ የደህንነት ሃይሎቻቸው ጠንሳሽነት የኃይሞኖት ግጭቶችን በመጠንሰስ እንዳሰቡት 
ባይሳካላቸውም በዜጎቻችን ሕይወትና ንብረት ላይ ጉዳቶችን ማስከተላቸው አልቀረም።  በአደባባይ ኢየሱስ፡ በኢስጢፋኖስ፡ በአሰቦት ገዳም 
እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች በጠራራ ፀሃይ ምዕመናን ተጨፍጭፈዋል። በኢንቬስትሜንት ሥም የዋልድባን ገዳም ለማፍረስ የተጀመረው ጥረት 
አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። ወያኔ ባለፉት 21 አመታት የእምነት ተቋማትን በመሳሪያ ኃይል አፍኖ በመቆጣጠር የፖለቲካ መሳሪያ በማድረግ 
ምዕመናኑን ለመከፋፈያና ለመጨቆኛ መሳሪያነት ሲጠቀምበት እንደኖረ ሁሉ በአሁኑ ወቅትም ይህንን እኩይ ተግባር በቀጣይነት እውን 
ለማድረግ እየተራወጠ ይገኛል። 
 
በመሆኑም ኢሕአፓ ወክንድ (የአውሮፓ ክፍል) ባለፈው ጊዜ በእስልምና የእምነት ተከታዮችና ተቋሞቻቸው እያደረገ ያለውን አጥፊ ድርጊት 
እንዳወገዘ ሁሉ የወያኔ አገዛዝ የክርስትና ኃይማኖት አባቶችን በመሳደብ፡ በማንቋሸሽ ብሎም የቤተክርስቲያኒቱን ሕገ ቀኖና ለመሻርና 
እንደቀድሞው ሁሉ የራሱን ፓትሪያርክ ለመሾም የሚያደርገውን ሕገ ወጥና ገደብ የለሽ ጣልቃ ገብነት በፅኑ እያወገዘ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ 
ይህንን ድርጊቱን ፀንቶ እንዲታገል ጥሪዉን ያቀርባል። 
 
በሀገራችን የክርስትናም ሆነ የእስልምና እምነትና የሌሎቹም መብት በመያሻማ መንገድ ሊከበር የሚችለው የሁሉም ኢትዮጵያዊያንን መብት 
የሚያስከበር ዴሞክራሲያዊ ሥርአት በሕዝቡ የሥልጣን ምንጭነት ሲመሰረት ስለሆነ ለዚህ ስኬታማናት ሁሉም ሀገር ወዳድና ለሕዝብ ቀናኢ 
የሆኑ ኃይሎች ለዚህ ለተቀደሰ አላማ የበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ የአደራ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የኢሕአፓ ወክንድ የአውሮፓው ክፍል 
የኢትዮጵያ ሕዝብ የመብት ባለቤትነቱ በተግባር እስከሚረጋገጥ ድረስ በኢሕአፓ ጥላ ሥር ሆኖ የበኩሉን ጥረት የሚቀጥልበት ይሆናል።     
 
 
የምዕመናኑ መብትና የተቋሞቻቸው ነፃነት ይከበር!! 
 
 
እናቸንፋለን!! 


