
በወያኔዎች ተይዟሌ ከተባሇው የኡጋንዲ ቤተክርስቲያን ጀርባ ያሇው እውነታ 
 
ዕሇተ ሰንበት ነው፡፡  ቀኑ ጥቅምት 5 ቀን 2003 ዓ.ም (ኦክቶበር 16) ነው፡፡  በመሊው ዓሇም የሚገኙ የኢትዮጵያ 
ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስቲያን ምዕመናን እንዯሚያዯርጉት ሁለ በኡጋንዲ ዋና ከተማ ካምፖሊ የሚገኙ አማኞችም 
ራሳቸው ወዲስገነቡት ቤተክርስቲያን በማሇዲ መትመም ይዘዋሌ፡፡  አብዛኛው ምዕመን የተሇመዯውን የቅዲሴ አገሌግልት 
ከመካፈሌ ባሻገር በሰበካ ጉባኤ አባሊት ምርጫ የመሳተፍ እቅዴ ይዞ ነው ወዯ ቤተክርስቲያን የሄዯው፡ ፡  ጥቂቶች 
ዯግሞ ከምርጫው ዕሇት አንዴ ቀን ቀዯም ብል በሞባይሌ አጭር የጽሁፍ መሌዕክት (ኤስ.ኤም.ኤስ) በዯረሳቸው መሌዕክት 
ተዯናግጠው እና ተቆጥተው ጉዲዩን ሇማጣራት የመጡ ናቸው፡ ፡   
 

ምዕመናኑ ቡንጋ ተብል በሚጠራው የካምፓሊ ክፍሌ ከሚገኘው የመካነሰሊም መዴኃኔያሇም ቤተክርስቲያን ሲዯርሱ ግን 
የገጠማቸው ያሌጠበቁት ነበር፡ ፡  የተወሰኑ ግሇሰቦች ወዯ ቤተክርስቲያኑ ግቢ የሚያስገባውን በብረት ፍርግርግ 
የተሰራ በር ዘግተው ወዯ ውስጥ የሚገባውን በመምረጥ ስራ ሊይ ተጠምዯዋሌ፡ ፡  ቀዯም ሲሌ ይፈቀዴ የነበረው የግሌ 
መኪናን በቤተክርስቲያን ግቢ አቆሞ ማስቀዯስም ዛሬ ተከሌክሎሌ፡፡  ቤተክርስቲያኑን የተቆጣጠሩት ግሇሰቦች 
የሚፈሌጉትን እየመረጡ በዋናው በር መሃሌ በተቀዯዯች አነስተኛ በር ያስገባለ፤ አይነ  ውሃው ያሊማራቸውን ዯግሞ 
ይከሇክሊለ፡፡   
 

የክሌከሊው ምክንያት ካሌገባቸው ምዕመናን አንደ በዴፍረት ወዯ ግቢው በር ተጠግቶ ሇመግባት ይጠይቃሌ፡ ፡  
ከሌካዮቹ አሻፈረኝ ይሊለ፡ ፡  ጠያቂው ግሇሰብ እንዯማንኛውም ምዕመን ወዯ ቤተክርስቲያን የመግባት መብቱ 
እንዱጠበቅሇት በጋሇ ሁኔታ ይከራከራሌ፡፡  ከሌካዮቹ በእምቢታቸው ጸኑ፡ ፡  ክርክሩም ኃይሇ ቃሌ ወዯ መሇዋወጥ እና 
ጭቅጭቅ ተቀየረ፡ ፡  የግሇሰቡ እና የላልች ምዕመናን ሁኔታ ያስዯነገጣቸው ከሌካዮች በቤተክርስቲያኑ ቅጽር ግቢ 
አስቀዴመው እንዱገኙ ያዯረጓቸውን የኡጋንዲ ፖሉስ አባሊት በመጥራት እርምጃ እንዱወስደ ያዯርጓቸዋሌ፡ ፡   
 

ፖሉሶቹ ግሇሰቡን ጨምሮ ወዯ ቤተክርስቲያን እንዲይገቡ የተከሇከለ ላልች ምዕመናን ይይዟቸዋሌ፡ ፡  ሁሇት ኪል 
ሜትር ያህሌ እየጎተቱም ወዯ ፖሉስ ጣቢያ ይወስዶቸዋሌ፡ ፡  ከሌካዮቹ “አሸባሪዎች” ናቸው በሚሌ ጥቆማ ባስያዟቸው 
ምዕመናን ብቻ አሌቆሙም፡፡  ይሌቅስ ከሌካዮቹ ከጠሯቸው ፖሉሶች ጋር ቤተክርስቲያን ከመዴረሳቸው ከንጋቱ 12 ሰዓት 
ቀዯም ብል ወዯ ቤተክርስቲያን ገብተው የቅዲሴ አገሌግልት ሊይ ይገኙ በነበሩ ሁሇት ዱያቆናት ሊይም እርምጃ 
እንዱወሰዴ ይጠይቃለ፡፡  ጥያቄውን የተቀበለት የኡጋንዲ ፖሉስ አባሊትም ጫማቸውን እንዲጠሇቁ ወዯ መቅዯስ ሰተት 
ብሇው ይገባለ፡ ፡  በከሌካዮቹ ጠቋሚነትም በቅዲሴ ሊይ የነበሩ ሁሇት ዱያቆናትን እየጎተቱ በማውጣት እየዯበዯቡ 
ፖሉስ ጣቢያ በመውሰዴ አስረዋቸዋሌ፡ ፡     
 

በተቀዯሰው የእምነት ቦታ ከተፈጸመው ከዚህ አሳዛኝ ዴርጊት ጀርባ ያሇው መነሻ ታሪክ አመታትን ወዯ ኋሊ የሚጓዝ 
ነው፡ ፡  እስራቱ፣  ዴብዯባው እና የፖሉስ ጋጋታው በዕሇቱ የነበረውን የሰበካ ጉባኤ አባሊት ምርጫ እንዲይካሄዴ 
ሇማዴረግ የታሰበ እንጂ ቀዯም ብል በኢትዮ ሚዱያ ዴረ ገጽ እንዯተገሇጸው ወያኔ ቤተክርስቲያኒቱን ሇመቆጣጠር 
ሞክሮ ሇማክሸፍ የተዯረገ አይዯሇም፡ ፡  ነ ገርን ከስሩ ውሃን ከጥሩ ነውና እስቲ ወዯ ኋሊ መሌስ ብሇን 
የመዴኃኒያሇም ቤተክርስቲያን በካምፓሊ መመሰርትን ተከትል ሇአመታት ሲንከባሇለ በመጡ ችግሮች የተፈጠሩ ሁነቶችን 
እንመሌከት፡፡   
 

በተሇያየ ምክንያት ከሀገራቸው ተሰዯው ወዯ ኡጋንዲ የመጡ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ቤተክርስቲያን ሇማነጽ 
ሲወያዩ ይቆዩና እ.ኤ.አ በ1997 በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ ህጋዊ እውቅና ያወጣለ፡ ፡  የኡጋንዲ መንግስት 
ሇቤተክርስቲያኑ የምዝገባ ምስክር ወረቀት የሰጠው እንዯ መንግስታዊ ያሌሆነ  ዴርጅት (ኤን.ጂ.ኦ) በመወሰዴ ነበር፡ ፡  
ኢትዮጵያኑ ከዓመት በኋሊ ቤተክርስቲያን ሇማነጽ የሚያስችሊቸውን መሬት ይገዛለ፡ ፡  ግዢው የተፈጸመው በኢትዮጵያ 
ኦርቶድክስ ኮሚኒቲ በኡጋንዲ ስም ነበር፡ ፡   
 

ምዕመናኑ ቡንጋ ተብል በሚጠራው የካምፓሊ ክፍሌ በተገዛው መሬት ሊይ ቤተክርስቲያን እያነጹ ከአውሮፓና ምስራቅ 
አፍሪካ ሉቀ ጳጳስ ብጹዕ አቡነ  ኤሌያስ ጋር መገናኘት እና መወያያት ያዙ፡፡  ብጹዕነታቸውም የሕዝቡን ጥያቄ 
ተቀብሇው እ.ኤ.አ በ1999 ዓ.ም ወዯ ኡጋንዲ ካምፓሊ መጡ፡፡  በዚህ ወቅት ነው እንግዱህ በግሇሰቦች ስም ተመዝግቦ 
የነበረው የቤተክርስቲያን ሰነድች ሇእርሳቸው እንዱተሊሇፍ የቀረበውን ጥያቄ የተቀበለት፡፡  በወቅቱም 
ተቀማጭነታቸው ስዊዴዱን ስቶክሌሆም የሆነው ብጹዕ አቡነ  ኤሌያስ 14 የሚሆኑ ሰነድች ተረክበዋሌ፡ ፡  ርክክቡንም 
15 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ስዯተኛ ምዕመናን በምስክርነት ተገኝተው በፊርማቸው ያረጋገጡት ነው፡፡  ይህን 
የርክክብ ሰነዴ ብጹዕ አቡነ  ኤሌያስ በስተኋሊ ሊይ በጻፉት መጽሏፍ ውስጥ አካትተውታሌ (ይህንን ሰነዴ ከጽሁፉ 
መጨረሻ ሊይ ይመሌከቱ)፡ ፡  
 

እ.ኤ.አ በሚያዝያ 2000 ብጹዕ አቡነ  ኤሌያስ ታቦተ ሕግ ይዘው ከስዊዴን ካምፓሊ ገቡ፡ ፡  የሕጋዊው ሲኖድስ ዋና 
ጸሏፊ የሆኑት ብጹዕ አቡነ  መሌከ ጻዳቅ ዯግሞ ከሰሜን አሜሪካ መጡ፡፡  የኡጋንዲ ከፍተኛ ባሇስሌጣናት፣  
አምባሳዯሮች፣  ዱፕልማቶች እና ኢትዮጵያውያን ስዯተኛ ምዕመናን በተገኙበትም የኡጋንዲ መካነ  ሰሊም መዴኃኒያሇም 
ቤተክርስቲያን ቅዲሴ ቤቱ ተከበረ፡ ፡  በዚያው ዓመትም ቤተክርስቲያኒቱን የሚያስተዲዴሩ የቦርዴ እና የሰበካ ጉባኤ 
ኮሚቴ አባሊት ምርጫ ይዯረጋሌ፡ ፡   
 

የቤተክርስቲያኒቱ ቦርዴ አምስት አባሊት ያለት ሲሆን የሰበካ ጉባኤ ኮሚቴው ዯግሞ ሰባት አባሊትን በውስጡ 
ይይዛሌ፡ ፡  በቤተክርስቲያኒቱ ህገ ዯንብ መሰረት የቦርደ አባሊት በየሶስት አመት መመረጥ ሲገባቸው የሰበካ ጉባኤ 
ኮሚቴው አባሊት ዯግሞ በየሁሇት አመቱ መመረጥ ይኖርባቸዋሌ፡ ፡  ቦርደም ሆነ  የሰበካ ጉባኤ ኮሚቴው ቀጣዩን ምርጫ 
ያዯረጉት እ.ኤ.አ በ2003 ነበር፡ ፡  ከዚያ በኋሊ ግን ቦርደ የአባሊት ምርጫ እስካሁንም ዴረስ አሊካሄዯም፡ ፡   
 

እ.ኤ.አ በ2003 የተካሄዯው የሰበካ ጉባኤ ኮሚቴ ምርጫም ቢሆን ተቃውሞ አሊጣውም፡፡  በምርጫው ቤተክርስቲያኑ 
ሲመሰረት መስራች አባሌ የነበሩ የአንዱት ምዕመን ፍሊጎት አይል የታየበት ነበር፡ ፡  እኚሁ ምዕመን ከቤተሰባቸው 
ጋር በመሆን የሚፈሌጓቸውን ሰዎች ያስመርጡና የሰበካ ጉባኤ ኮሚቴ ይቋቋማሌ፡ ፡  የምርጫው አካሄዴ ትክክሌ 
አይዯሇም በሚሌ ተቃውሟቸውን ያሰሙ የነበሩ ምዕመናን “ጉዲያችንን የሚሰማ አሊገኘንም” በሚሌ ወዯ ፍርዴ ቤት 
ይሄዲለ፡ ፡  ጉዲያቸውን የተመሇከተው ፍርዴ ቤት ቤተክርስያኒቱ ጉዲዩን በራሷ እንዴትፈታ፣  ተቃውሞ ያሰሙትም 



ዴምጻቸው እንዱሰማ ትዕዛዝ ሰጥቶ ክሱን ውዴቅ ያዯርገዋሌ፡፡  በክሱ መሃሌ የቤተክርስቲያኑ አስተዲዲሪ የነበሩት 
አባ ሀብተኢየሱስ እየሆነ  ያሇው “ከአቅሜ በሊይ” ነው በሚሌ ምክንያት ዯብሩን ሇቀው እ.ኤ.አ በ2005 ወዯ ዯቡብ 
አፍሪካ ይሄዲለ፡፡  ቤተክርስቲያኒቱም ሇሁሇት ወራት ያህሌ ያሇ አስተዲዲሪ ካህን በቦርዴ እየተዲዯረች 
ትቆያሇች፡ ፡  
 

አባ ሀብተኢየሱስን ከአዱስ አበባ ወዯ ካምፓሊ ከአለበት አፈሊሌገው ያመጧቸው ምዕመናን ነበሩ፡ ፡  እርሳቸው 
ካምፓሊ ከዯረሱ በኋሊ ቡራኬ እንዱሰጡ እና የአስተዲዲሪውን ሹመት እንዱያጸዴቁሊቸው አቡነ  ኤሌያስን ይጠይቃለ፡፡  
ብጹዕነታቸውም ጥያቄውን ተቀብሇው ያጸዴቃለ፡፡  አባ ሀብተኢየሱስ ዯብሩን በሇቀቁ ወቅት ምዕመናኑ እንዯተሇመዯው 
አስተዲዲሪ ያፈሊሌጉ ገቡ፡ ፡  አሁን ቤተክርስቲያኑን እያስተዲዯሩ የሚገኙትን ቆሞስ አባ ኃይሇ እየሱስ እማኘውን 
በወቅቱ ተሰዯው ይኖሩበት ከነበረው እና ኬንያ ከሚገኘው የካኩማ ስዯተኞች ጣቢያ ያስመጣለ፡ ፡  ብጹዕ አቡነ  
ኤሌያስም የአባ ኃይሇ እየሱስን ሹመት ያጸዴቃለ፡ ፡  
 

በፍርዴ ቤት የተያዘው ጉዲይ እሌባት አግኝቶ አዱስ አስተዲዲሪ ተሹሞ ነ ገሮች በሰሊም ቀጠለ፡፡  አወዛጋቢ የነበረው 
የሰበካ ጉባኤ አባሊት ምርጫም በየሁሇት አመቱ ሲካሄዴ ቆየ፡ ፡  ችግር መከሰት የጀመረው አሁን በስራ ሊይ ያሇው 
የሰበካ ጉባኤ ኮሚቴ በሕገ ዯንቡ መሰረት ስሌጣኑን እ.ኤ.አ በ2011 አስረክቦ ምርጫ እንዱዯረግ ጥያቄ ሲቀርብ 
ነው፡ ፡  ምርጫው ከብዙ ጭቅጭቅ በኋሊ ይካሄዲሌ፡ ፡  በምርጫውም በቀዴሞው ኮሚቴ ውስጥ ሲያገሇግለ የነበሩ አባሊት 
ይመረጣለ፡ ፡   ከተመራጮቹ መካከሌ በኮሚቴ አባሌነት ሁሇት ዙር ያገሇገለ ነበሩ፡ ፡  በሕገ ዯንቡ መሰረት ዯግሞ 
አንዴ የኮሚቴ አባሌ ከሁሇት ዙር በሊይ መመረጥ አይችሌም፡ ፡   
 

ይህንን ክፍተት ያገናዘቡት አንዴ ተመራጩ አባሌ ምርጫው ህገ  ወጥ ነው  እንዯምሳላም የእኔን ጉዲይ መውሰዴ ይቻሊሌ 
በሚሌ መከራከሪያ ያቀርባለ፡ ፡  የሰበካ ጉባኤው አባሌ ያሌሆኑ ጭራሽ ሇኮሚቴ አባሌነት መመረጣቸው እና 
አንዲንድቹም በላለበት የተመረጡ መሆኑን በተጨማሪነት ያነሳለ፡ ፡  ከመጀመሪያው ጀምሮ ስሌጣኑን ሇመሌቀቅ 
ሲያንገራግር የነበረው ነባሩ ኮሚቴም ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ የስነ  ስርዓት ጥያቄ ያነሳሌ፡ ፡    
 

ምርጫውን እንዱያካሄዴ በምዕመናን ጠቅሊሊ ጉባኤ ተመርጦ የነበረው አስመራጭ ኮሚቴ እና የቤተክርስቲያኒቱ ቦርዴ 
“የማቻቻያ ሀሳብ” ያለትን ያመጣለ፡ ፡  ማቻቻያ ሀሳቡ “ላሊ ምርጫ አይዯረግም፤ ነባሩ እና አዱስ የተመረጡት 
ኮሚቴዎች አንዴ ሊይ ይቀየጡ” የሚሌ ነበር፡ ፡  ከነባሩ ኮሚቴ አባሊት መካከሌ ወዯ ውጭ የሄደ፣  ዴጋሚ የተመረጡ እና 
አዱሶቹ ተጨምረው የተመራጮቹ ቁጥር ዘጠኝ ይመጣሌ፡፡  ይህ ዯግሞ ህግ ዯንቡ ከሚያዘው ሰባት በሊይ ነበርና 
አጣብቂኝ ይፈጠራሌ፡ ፡  “ከኮሚቴ አባሊት ቅነሳ ከማካሄዴ ይሌቅ አዱስ ከተመረጡት ውስጥ ሁሇቱን ወዯ ቦርደ የሌማት 
ኮሚቴ በማዛወር ችግሩን መፍታት ይቻሊሌ” የሚሌ አስታራቂ ሀሳብ ይመጣሌ፡ ፡  በዚህ ስምምነት ሊይ ይዯረሳሌ፡፡   
 

አሁን ችግሩ የተፈታ መሰሇ፡፡  የሰበካ ጉባኤ ኮሚቴው የሉቀመንበር፣  ምክትሌ ሉቀመንበር እና ጸሀፊ ዴሌዴሌ ማዴረግ 
ሲጀምር ግን እንዯገና አሇመግባባት ተከሰተ፡ ፡  በሕገ  ዯንቡ መሰረት የሰበካ ጉባኤ ኮሚቴው የሉቀመንበርነት ቦታ 
ሇቤተከርስቲያኒቱ አስተዲዲሪ የሚሰጥ ነበርና እዚህ ሊይ አሇመግባባት አሌተፈጠረም፡ ፡  የምክትሌ ሉቀመንበርነት 
ቦታውም ቢሆን ከአዱስ ተመራጮች ውስጥ ሇአንደ በመሰጡ በእርሱ ሊይ ተቃውሞ አሌነበረም፡ ፡  ሇጸሀፊነት ቦታ ዴሌዴሌ 
ሲዯረግ ግን በቤተክርስቲያኒቱ አስተዲዲሪ እና በነባሩ ኮሚቴ መካከሌ ስምምነት ጠፋ፡ ፡   
 

የቤተክርስቲያኒቱ አስተዲዲሪው “የጸሀፊነቱ ቦታ መሰጠት ያሇበት ከዚህ ቀዯምም እንዯሚዯረገው የክህነት ስሌጣን 
ሊሇው ሰው ነው” ሲለ ሞገቱ፡ ፡  ምክንያታቸው ዯግሞ “ጸሀፊው ቤተመቅዯስ ዴረስ ያለትን ንብረቶች መቆጣጠር ያሇበት 
ስሇሆነ  ወዯ ቤተ መቅዯስ መግባት የሚፈቀዴሇት የክህነት ስሌጣን ያሇው በመሆኑ ነው” የሚሌ ነበር፡ ፡  ከዚህ ቀዯም 
ይህንን ቦታ ይዘው የቆዩት ዱያቆናት እንዯነበሩ በምሳላ በማንሳት “አሁንም ሲሰራበት በቆየው አሰራር መቀጠሌ 
አሇብን” ይሊለ፡ ፡   
 

ነባሩ ኮሚቴ በበኩለ ምርጫው እስኪዯረግ ጊዜ ዴረስ በጸሀፊነት ሲያገሇግሌ የቆየው የነባሩ ኮሚቴ አባሌ በቦታው 
ሊይ መቀጠሌ አሇበት የሚሌ አቋም ያዘ፡ ፡  ይህ ግሇሰብ የነባሩ ኮሚቴ ምክትሌ ሉቀመንበር የነበረ ሲሆን 
የጸሀፊነቱን ቦታ እንዱይዝ የተዯረገው ቀዴሞ በቦታው የነበረው ዱያቆን ወዯ ላሊ ሀገር በዴንገት በመሄደ ምክንያት 
ነበር፡ ፡  ግሇሰቡ በተተኪነት ቦታውን እንዱይዝ መዯረጉን በማስታወስ አስተዲዲሪው በቀዴሞ አቋማቸው ይጸናለ፡ ፡  
ሇዚህ ውዝግብ መፍትሄ እንዱሰጥ የሚጠበቀው የቤተክርስቲያኑ ቦርዴ ነበር፡ ፡  አባሊቱ በየጊዜው ባገኙት እዴሌ ወዯ 
ውጭ ሀገር በመሄዲቸው እና በፍቃዲቸው ከስሌጣናቸው በመሌቀቃቸው ቁጥሩ የተመናመነው ቦርደ የሚመራው በአንዴ 
ግሇሰብ ነው፡ ፡   
 

እኚህ ግሇሰብ ቦርደን ወክሇው መፍትሄ ያለትን ይዘው መጡ፡፡  የቤተክርስቲያኑ ተጠሪ ሇሆኑት ብጹዕ አቡነ  ኤሌያስ 
በጻፉት ዯብዲቤም ሁሇቱ ወገኖች መካከሌ መግባባት ባሇመቻሊቸው የቤተክርስቲያኒቱ አገሌግልት እንዲይጓዯሌ እና 
በእንጥሌጥሌ ያለ ጉዲዮች እንዱፈቱ ጊዜያዊ ኮሚቴ መመዯብ እንዲሇበት ያሳስባለ፡፡  ይህ ጊዜያዊ ኮሚቴ 
የቤተክርስቲያኒቱን አስተዲዲሪ ቆሞስ አባ ኃይሇ እየሱስ እማኘውን፣  የቤተክርስቲያኒቱ የስብከተ ወንጌሌ 
ሉቀመንበር ቀሲስ ፀሏይ ዯስታ እና አንዴ ምዕመን ያለበት እንዯሆነ  ዯብዲቤው ያሳውቃሌ፡ ፡  ብጹዕ አቡነ  ኤሌያስ 
ይህንን ጊዜያዊ ኮሚቴ “አሌቀበሌም” ይሊለ፡ ፡                 
  

ይህንን ምሊሽ የሰማው አንዴ አባሌ ብቻ የቀሩት የቤተክርስቲያኒቱ ቦርዴ ከነባሩ የሰበካ ጉባኤ ኮሚቴ ጋር በመሆን 
ሇብጹዕ አቡነ  ኤሌያስ በዴጋሚ ዯብዲቤ ይጽፋሌ፡ ፡  የዯብዲቤው ጠቅሊሊ ሏሳብ ነባሩ ኮሚቴ በጊዜያዊነት ስራውን 
ይቀጥሌ የሚሌ ነው፡፡  ይህ ውሳኔ የተወሰነው “ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመነጋገር” እንዯሆነ  ዯብዲቤው 
ይጠቅሳሌ፡ ፡  ይህ አባባሌ የቤተክርስቲያኒቱን ሕግ ዯንብ የሚጥስ ነበር፡ ፡  በሕገ  ዯንቡ አንቀጽ ሰባት መሰረት 
ማንኛውም የዱሲፕሉን ጉዲዮችን ሰምቶ የመወሰን ስሌጣን የተሰጠው ጠቅሊሊ ጉባኤው ነበር፡ ፡  በዯብዲቤው የተጠቀሰው 
“የሚመሇከተው አካሌ” ጠቅሊሊ ጉባኤ መሆን ነበረበት፡ ፡  ይህ ችግር ሇጠቅሊሊ ጉባኤው አሌቀረበምም፤ በዯብዲቤው 
የተጠቀሰው ውሳኔም አሌተሊሇፈም፡ ፡   
 

በቦርደ እና በነባሩ የሰበካ ጉባኤ ኮሚቴ ትብብር የተጻፈው ዯብዲቤ ሇአቡነ  ኤሌያስ የተሊከው እ.ኤ.አ ኤፕሪሌ 1 
ቀን 2011 ነበር፡ ፡  አስገራሚው ጉዲይ ግን አቡነ  ኤሌያስ ጉዲዩን ሰምተው በተመሳሳይ ቀን ከስዊዴን ስቶክሆሌም 
በተመሳሳይ ቀን ሇቤተክርስቲያኑ አስተዲዲሪ የጻፉት ዯብዲቤ መዴረሱ ነው፡፡  የተጻፈው ዯብዲቤ ሳይዯርስ አቡነ  



ኤሌያስ ችግር እንዲሇ “በተሇያየ አቅጣጫ” እንዯዯረሳቸው በዯብዲቤያቸው ገሌጸዋሌ፡ ፡  “ቀዴሞ ሲሰራበት በነበረው 
ሕግ መሠረት እየተሰራ እንዱቆይ” የሚሌ ውሳኔም አስተሊሌፈዋሌ፡፡    
 

ይህም ብጹዕነታቸው ውሳኔያቸውን ያስተሊሇፉት ከአንዴ ወገን በሰሚ ሰሚ በዯረሳቸው መረጃ ሊይ በመመስረት 
እንዯሆነ  ያሳያሌ፡ ፡  በቤተክርስያኒቱ ውስጥ በተዯጋጋሚ የሚታየውን ችግር ወዯ ካምፓሊ በመምጣት እና ምዕመናን 
በማነጋገር እንዱፈቱ በተዯጋጋሚ የቀረበሊቸውን ሌመናም እንዲሌተቀበለ የሚያረጋግጥ ነው፡፡  የአቡነ  ኤሌያስ ውሳኔ 
ነባሩ ኮሜቴ “ቀዴሞ ሲሰራበት በነበረው ይቀጥሌ ሲለ እኛን ማሇታቸው ነው” እንዱሌ አዴርጎታሌ፡ ፡   
 

ጉዲዩ ያሳሰባቸው ወዯ አስራ አምስት የሚጠጉ ምዕመናን በራስ አነሳሽነት የቦርደ ብቸኛ አባሌ የሆኑትን ግሇሰብ 
ከአንዴም ሁሇት ሶስት ጊዜ ሇማነጋገር ይሞክራለ፡ ፡  ጥረታቸው ምሊሽ ሳያገኝ ቆይቶ በስተመጨረሻ ይሳካሊቸዋሌ፡ ፡  
ምዕመናኑ “ይህ ነ ገር በእርጋታ ይፈታ፤ ስብሰባ ይጠራ” የሚሌ ሀሳብ ያቀርባለ፡ ፡  ቦርደ በአሁኑ ወቅት ስብሰባ 
መጥራት “ችግር ያመጣሌ” በሚሌ ያዘገየዋሌ፡ ፡   
   

ስብሰባው ሳይካሄዴ ከአቡነ  ኤሌያስ ላሊ ዯብዲቤ ወዯ ካምፓሊ ይሊካሌ፡ ፡  ዯብዲቤው የቤተክርስቲያኔ አስተዲዲሪ 
የሆኑት አባ ኃይሇ እየሱስ እማኘው ከቦታቸው ተነስተው የቤተክርስቲያኒቱ የስብከተ ወንጌሌ ሉቀመንበር እና ቀዲሽ 
ቄስ የሆኑት ቀሲስ ፀሏይ ዯስታ በምትካቸው መተካታቸውን የሚገሌጽ ነበር፡ ፡  ይህ ጉዲይ ሇአብዛኛው ምዕመን የሚዋጥ 
አሌነበረም፡፡  
 

ቀሲስ ፀሏይ ዯስታ በበኩሊቸው በአቡነ  ኤሌያስ የተሾሞበትን ዯብዲቤ በመያዝ በጠበቃ አማካይነት ሇአባ ኃይሇ 
እየሱስ እና ሇላልች የቤተክርስቲያኒቱ አስተዲዲሪዎች ዯብዲቤ መጻፍ ይጀምራለ፡ ፡  ሇአባ ኃይሇ እየሱስ በአምስት 
የተሇያየ ጊዜ እንዱዯርሳቸው የተዯረገው ዯብዲቤ በአስቸኳይ ከቤተክርስቲያን ሇቀው እንዱወጡ እና በእጃቸው 
ያሇውን ንብረት እንዱያስረክቡ የሚያዝ ነበር፡ ፡  ከእኔ ጋር አሌቆሞም ሊሎቸውን መዘምራን ዯግሞ መታገዲቸውን 
የሚገሌጽ ዯብዲቤ ሰጥተዋቸዋሌ፡ ፡   
 

ይህ በእንዱህ እንዲሇ በራስ ተነሳሽነት የተሰባሰቡት ምዕመናን የስሌጣን ሽግግሩ ቆሞ ስብሰባ እንዱጠራ 
የሚያዯርጉትን ግፊት ይቀጥሊለ፡ ፡  ቦርደ በስተመጨረሻ ስብሰባ ሇመጥራት ይስማማሌ፡ ፡  በመጀመሪያው የስብሰባ ጥሪ 
የነባር ኮሚቴ አባሊት ባሇመገኘታቸው ሇላሊ ቀን ይተሊሇፋሌ፡ ፡  በሁሇተኛው የስብሰባ ጥሪ ዯግሞ “ኮረም 
አሌተሟሊም” የሚሌ ምክንያት ከነባር ኮሚቴ አባሊት ይቀርባሌ፡ ፡  “ኮረም አሌተሟሊም” የተባሇው ከዚህ ቀዯም 
የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት ተዯርገው ይቆጠሩ የነበሩ መዘምራን እና ዱያቆናት አባሊት አይዯለም የሚሌ መከራከሪያ 
ከነባር ኮሚቴው በመቅረቡ ነው፡ ፡  ሇዚህም በምክንያትነት ያቀረቡት መዘምራን እና ዱያቆናቱ የጠቅሊሊ ጉባኤ 
አባሊት ክፍያ የማይከፍለ መሆናቸውን ነው፡፡    
 

የመዘምራን እና ዱያቆናት ክፍያ ከዚህ ቀዯም ጥያቄ ሆኖ አያውቅም፡ ፡  በቤተክርስቲያኒቱ ህገ  ዯንብ አንቀጽ 14 
ቁጥር 2 መሰረት በቂ በሆነ  ምክንያት መዋጮ ሇመክፈሌ ያሌቻሇ አባሌ ሇካህናት አባቶች አመሌክቶ እንዲይከፍሌ 
ይዯረጋሌ፡ ፡  በዚህም መሰረት የቤተክርስቲያኒቱ አገሌጋዮች እንዲይከፍለ ተወስኖ ሊሇፉት 10 ዓመታት ይኸው 
ሲሰራበት ቆይቷሌ፡ ፡  ዱያቆናት እና መዘምራን በጠቅሊሊ ጉባኤው ያሇችግር ይሳተፉ ነበር፡ ፡  ሲመርጡም ሆነ  ሲመረጡ 
ቆይተዋሌ፡ ፡   
 

ይህ እውነታ ግን በነባር የሰበካ ጉባኤ ኮሚቴ አባሊት ተቀባይነት አሊገኘም፡ ፡  “ኮረም አሌተሟሊም” የሚሌ 
ምክንያትን ሇመጠቀም የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት ቁጥር መቀነስ ነበረበትና ዱያቆናት እና መዘምራን አባሊት አይዯለም 
ተባለ፡፡  በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ጭቅጭቅ ተፈጠሮ ነበር፡ ፡  ስብሰባውም እንዱበተን ተዯረገ፡ ፡  በተሇያዩ 
ምክንያቶች ሇአራት ጊዜ ያህሌ የተሸጋገረ ስብሰባ ጉዲይ ያሳሰባቸው ምዕመናን በጠበቃ አማካይነት የቦርደ ብቸኛ 
አባሌ የሆኑት ግሇሰብ ላሊ ስብሰባ እንዱጠሩ ዯብዲቤ ይጽፋለ፡ ፡   
 

በምዕመናኑ ግፊት የቦርደ ብቸኛ አባሌ የሆኑት ግሇሰብ በሁሇት ሳምንት ውስጥ ላሊ ስብሰባ ሇመጥራት ተገዯደ፡ ፡  
ከዚህ ስብሰባ የሚጠበቀው የመተዲዯሪያ ሕገ ዯንቡን ሇማሻሻሌ እና የአዱስ ሰበካ ጉባኤ ምርጫ ሇማካሄዴ አስመራጭ 
ኮሚቴ ማስመረጥ ነበር፡ ፡  “የመተዲዯሪያ ሕገ  ዯንቡን ማሻሻሌ” የሚሇው አጀንዲ በላሊ ጊዜ እንዱታይ ተወስኖ 
አስመራጭ ኮሚቴ ይመረጥ አይመረጥ በሚሇው ዴምጽ እንዱሰጥ ተዯረገ፡ ፡  በጠቅሊሊ ጉባኤው ሁሇት ሶስተኛ ዴምጽም 
አስመራጭ ኮሚቴ እንዱመረጥ ተወስኖ ምርጫ ተካሄዯ፡፡  ነባሩ ኮሚቴ ግን የአስመራጭ ኮሚቴውን ምርጫ ተቃውሞ 
ሌዩነቱን አስመዝግቦ ነበር፡ ፡  በዕሇቱ የተመረጠው አስመራጭ ኮሚቴ የአዱስ ሰበካ ጉባኤ ኮሚቴ አባሊትን 
ሇማስመረጥ ጥቅምት 5 ቀን 2003 ዓ.ም (ኦክቶበር 16) ቀን ቆርጦ ስብሰባው ተጠናቀቀ፡ ፡   
 

ከዚህ ቀዯም የታዩ አሇመስማማቶች ሊይ ተመስርቶ ችግር እንዲይፈጠር በመስጋት አስመራጭ ኮሚቴው ጉዲዩን 
ቤተክርስቲያኑ ሇሚገኝበት አካባቢ ፖሉስ ያሳውቃሌ፡ ፡  የአስመራጭ ኮሚቴውን ስጋት የሚያጠናክሩ እና ምርጫውን 
ሇማዯናቀፍ ያሰቡ ሰዎች እንዲለ በካምፓሊ ጭምጭምታዎች መሰማት ጀመሩ፡፡  ከምርጫው አንዴ ቀን ቀዯም ብል 
የተከሰተው ግን ጉዲዩ የዯረሰበትን አሳሳቢ ዯረጃ አመሊካች ነበር፡ ፡   
 

በጥቅምት 5 (ኦክቶበር 16) ዋዜማ በቤተክርስቲያኒቱ ግቢ የሚገኘው የሰንበት ትምህርት ቤት እንዱታሸግ ተዯረገ፡ ፡  
በግቢው ውስጥ የሚገኘው የዱያቆናት መኖሪያም ተመሳሳይ ዕጣ ገጠመው፡ ፡  በምርጫው ዕሇት ምዕመናን እንዱጠቀሙባቸው 
ታስበው የተዯረዯሩ ወንበሮች ተሰብሰበው በአዲራሽ እንዱገቡ ከተዯረገ በኋሊ ተቆሇፈባቸው፡ ፡  የቤተክርስቲያኒቱ 
የግቢ በር እንዱዘጋ ተዯረገ፡ ፡  ይህ ሁለ ዴርጊት የአስመራጭ ኮሚቴው አባሊት ሰምተዋሌ፡ ፡   
 

በምርጫው ዋዜማ ምሽት የተከሰተው ግን ማንም ያሌገመተው ነበር፡ ፡  ከምሽቱ አንዴ ሰዓት ግዴም ሲቪሌ የሇበሱ ነገር 
ግን ከኡጋንዲ ፖሉስ መምጣታቸውን የሚናገሩ ግሇሰቦች በፖሉስ መኪና በመሆን ወዯ ቤተክርስቲያኑ ይመጣለ፡ ፡  
ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ተሌከው መምጣታቸውንም ይናገራለ፡፡  የኤምባሲው ባሌዯረባ የሆነ  አንዴ ሰው ስሌክ ቁጥርም 
ሇጠያቂዎቻቸው ያሳያለ፡ ፡  
 

ፖሉሶቹን አናግረዋሌ የተባለ ሰዎች ከላልች ጋር በመሆን ሇተሇያዩ የካምፓሊ ነዋሪዎች በየሞባይልቻቸው የአጭር 
ጽሁፍ መሌዕክት (ኤስ.ኤም.ኤስ) ይሌካለ፡ ፡  መሌዕክቱ “የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሇሉቱን ቤተክርስቲያኒቱን ሉወር ነው” 



የሚሌ ሲሆን ፖሉሶቹ ሰጡ የተባሇው የሞባይሌ ስሌክ ቁጥርም ተጠቅሷሌ፡ ፡  ያንን ቁጥር ሇማጣራት የሞከሩ በእርግጥም 
የኤምባሲው ባሌዯረባ የሆነ  ሰው ስሌክ እንዯሆነ  ይረዲለ፡ ፡  ይህ ጉዲዩን በገሇሌተኝነት ሲመሇከቱ የነበሩትን ሁለ 
ያስዯነግጥ እና በበነጋታው ወዯ ቤተክርስቲያን ጉዲዩን ሇማጣራት እንዱመጡ ያዯርጋቸዋሌ፡፡   
 

በበነጋታው የሆነው ሁለ ሆነ፡ ፡  ዱያቆናት፣  ምዕመናን ታሰሩ፡ ፡  በኢትዮ ሚዱያ ዴረ-ገጽ ሊይ እንዯወጣው ወያኔ 
ቤተክርስቲያኑን ሇመቆጣጠር ያዯረገው ጥረት የከሸፈበት ሳይሆን አወዛጋቢ የሆነው የሰበካ ጉባኤ አባሊት ምርጫ 
እንዲይካሄዴ ሇማዴረግ ሆን ተብል የተቀነባበረ ዴራማ ነው፡፡  በእርግጥ ወያኔ የተፈጠረውን ክፍተት አይጠቀምበትም 
አንሌም፡ ፡  እንዯ እኛ ቤተክርስቲያን የግሌ ጥቅማቸውን ሇማስጠበቅ የሚራኮቱ ግሇሰቦች በሚፈጥሩት ክፍተት ተጠቅሞ 
ወያኔ የፈሇገውን ሉያዯርግ ይችሊሌ፡ ፡  ይህ እንዲይከሰት ግን መሰረታዊው የቤተክርስቲያኒቱ ችግር በአስቸኳይ 
መፈታት ይኖርበታሌ፡ ፡   
 

ችግሩን ሇመፍታት ዯግሞ የቤተክርስቲያኒቱ የበሊይ ጠባቂ የሆኑት ብጹዕ አቡነ  ኤሌያስ ወዯ ካምፓሊ መምጣት ጊዜ 
የማይሰጠው ጉዲይ ነው፡ ፡  ችግሩ ያሳሰባቸው ምዕመናን በቤተክርስቲያኒቱ ቦርዴ በኩሌ መፍትሄ እንዱገኝ የጣሩትን 
ያህሌ ብጹዕ አቡነ  ኤሌያስም እየሆነ  ያሇውን እንዱያውቁት ሇማስረዲት ጥረዋሌ፡ ፡  የምዕመናኑ ፊርማ የሰፈሩባቸው 
እና ሰፋ ያለ ሀሳቦችን ያያዙ ከእንዴም ሶስት ዯብዲቤዎች ሇብጹዕነታቸው ተሌኳሌ፡፡  ምዕመናኑ ብጹዕ አቡነ  ኤሌያስ 
ሇጉዲዩ ትኩረት እንዱሰጡት በማሰብ ሇሕጋዊው ሲኖድስ ሁሇት ጊዜ ያህሌ ዯብዲቤ ጽፈዋሌ፡ ፡  
 

ምዕመናኑ ተስፋ ሳይቆርጡ የብጹዕ አቡነ  ኤሌያስን መሌስ በመጠባበቅ ሊይ እያለ በዚህ ጽሁፍ መግቢያ ሊይ የዯረሰው 
አሳዛኝ ክስተት ተፈጸመ፡፡  ይህም አሌበቃ ብል በሳምንቱ ጥቀምት 12 (ኦክቶበር 23) ላሊ አሳዛኝ ዴርጊት 
ተከናወነ፡ ፡  በዕሇተ ሰንበት ቅዲሴ ሉሳተፉ የመጡ አስራ ስምንት የሚሆኑ መዘምራን ወዯ ቤተ ክርስቲያን ቅጽር ግቢ 
እንዲይገቡ በፖሉስ አማካኝነት ተከሌክሇዋሌ፡፡  ሇአንዲንድቹም ከዚህ በኋሊ ወዯ ቤተክርስቲያኒቱ ዴርሽ እንዲይለ 
የእገዲ ዯብዲቤ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡  በየጊዜው እንግሌት እየዯረሰባቸው የሚገኘው መዘምራን ምዕመናኑ ከቅዲሴ ሲወጡ 
ጠብቀው እግዚያብሔርን በመዝሙር አመሰግነዋሌ፡ ፡              
 

በየጊዜው እየተባበሰ የመጣውን ይህ ችግር ሇአንዳ እና ሇመጨረሻ ጊዜ መፍትሄ ማግኘት የሚችሇው ብጹዕ አቡነ  
ኤሌያስ ወዯ ካምፓሊ መጥተው ምዕመናንን፣  አገሌጋዮችን፣  የቦርዴ እና የሰበካ ጉባኤ ኮሚቴ አባሊትን ማነጋገር 
የቻለ እንዯሆነ  ብቻ ነው፡ ፡  በቤተክርስቲያኒቱ ሕገ ዯንብ አንቀጽ 29 ሊይ ሉቀ ጳጳሱ የሚቀርቡሇትን 
ቤተክርስቲያኒቱን የሚመሇከቱ ጉዲዩችን መርምሮ የመጨረሻውን ገሊጋይ ውሳኔ የመስጠት ውሳኔ ይኖረዋሌ ይሊሌ፡ ፡  
በርካታ ምዕመናንም የሚፈሌጉት ይህንን ነው፡ ፡  ቁሌፉ ያሇው ብጹዕ አቡነ  ኤሌያስ ጋር ነው፡ ፡         
 

 


