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EOTCMK 
November 18, 2019 

አገር የሆነች ቤተ ክርስቲያንን መጠበቅ 
የመንግሥት ግዳታ መሆኑን ማኅበረ 
ቅደሳን አሳሰበ 
 
 አገር የሆነችን እና አንዴነትን ከነ ጥብዓቱ ጠብቃ ሇትውሌዴ ያስረከበችን ቤተ ክርስቲያን 
መጠበቅ የመንግሥት ግዳታ በመሆኑ  የኢፌዴሪ ጠቅሊይ ሚንስትር ክቡር ድ/ር ዏቢይ 
አህመዴ በቤተ ክርስቲያን እና በምእመናን ሊይ እየተፈጸመ ያሇውን ጥቃት እንዱያስቆሙ 
ማኅበረ ቅደሳን በዯብዲቤ ጠየቀ። 
 
በቍጥር ማቅሥአመ/41/05/ሀ/12፤ በቀን 05-03-2012 ዓ.ም ሇጠቅሊይ ሚንስትሩ የተጻፈው 
ዯብዲቤ ጠቅሊይ ሚንስትሩ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን በአገር ግንባታ 
የነበራትን ታሊቅ ሚና ተገንዜበው ሇቤተ ክርስቲያን አንዴነት እና ሰሊም ሊዯረጉት አስተዋጽዖ 
ዕውቅና ሰጥቶ በአሁኑ ጊዛ ግን ወርቅ ሊበዯረ ጠጠር እየተከፈሊት መሆኑን በመግሇጥ 
በክርስቲያኖች ሊይ እየዯረሰ ያሇውን መጠነ ሰፊ ጥቃት መንግሥት እንዱያስቆም ጠይቋሌ። 
 
 በአገራችን በየጊዛው ዴንገት በሚፈጠሩ ሁከቶች እና ብጥብጦች ምክንያት እየተፈሇገ አገሌጋይ 
ካህናት እና ምእመናን እየተገዯለ፣ አብያተ ክርስቲያን እየተቃጠለ መሆናቸውን የሚያስገነዜበው 
ዯብዲቤው እየዯረሰ ሊሇው ችግር መንግሥት አፋጣኝ መፍትሔ ሉሰጠው እንዯሚገባ አሳስቧሌ። 
 
 Ø ጠቅሊይ ሚንስትሩ ቤተ ክርስቲያኗን የአገር ባሇውሇታ ከማሇት ይሌቅ ራሷን አገር አዴርጎ 
መግሇጥ የውሇታዋን ታሊቅነት በተሻሇ ሁኔታ ይገሌጣሌ ብሇው እንዯነበር  ዯብዲቤው 
ያስታውሳሌ። 
 
 Ø ቤተ ክርስቲያን እንዯ አገር ስሇምታስብ ሇአገር ሌማት እና ዕዴገት ትኩረት ሰጥታ ስትሠራ 
ኖራሇች። 
 
 Ø ወርቅ ሊበዯረ ጠጠር እንዱለ እየተፈጸመባት ያሇው ግፍ ሇበጎነቷ ተቃራኒ የሆነ መሌስ 
ነው። 
 
 Ø ጽንፍ የረገጠው የውግ ፖሇቲካ ርእዮተ ዓሇም ኢትዮጵያን በጠሊትነት የፈረጁ የውጭ 
አካሊትን ሽፋን ያዯረገ ቤተ ክርስቲያንን የማጥፋት እና ሇአገር አንዴነት እና ነፃነት ያሊትን ሚና 
ሇመቀነስ የሚፈጸም ነው። 
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የደብዳቤውን ሙሉ ቃል እንደሚከተለው አቅርበናል።  

 
ሇክቡር ድክተር ዏቢይ አህመዴ  
 
የኢፌዴሪ ጠቅሊይ ሚኒስትር  
 
አዱስ አበባ 
 
ጉዲዩ፡- በተሇያዩ አካባቢዎች በቤተ ክርስቲያን ሊይ እየዯረሱ ያለ ጥቃቶች እንዱቆሙ 
ስሇመጠየቅ 
 
ክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትር ሆይ፡- አስቀዴመን የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን 
በኢትዮጵያ የሀገር ግንባታ የነበራትን ታሊቅ ሚና ተገንዜበው ሇቤተ ክርስቲያናችን አንዴነትና 
ሰሊም ያረጉትን አስተዋጽኦ ሳናመሰግን አናሌፍም፡፡  
 
ይሁንና በአሁኑ ወቅት ይህን ዯብዲቤ ሇእርስዎ ሇመጻፍ ያነሳሳን ዏቢይ ጉዲይ በሀገራችን 
በየጊዛው ዴንገት በሚፈጠሩ ሁከቶችና ብጥብጦች ሁለ ምክንያት ተፈሌጎ የኢትዮጵያ 
ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን እንዱሁም ካህናቶቿና ተከታዮቿ ምእመናን የአዯጋ ሰሇባ 
እንዱሆኑ እየተዯረገ መምጣቱ በከፍተኛ ዯረጃ አሳሳቢና አፋጣኝ መፍትሔ በመንግሥት 
ሉሰጠው የሚገባው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  
 
በየትኛውም ዓሇም የሚኖሩ የእምነት ተቋማት ሇሀገር ግንባታና ዕዴገትም ያሊቸው ሚና 
ከፍተኛ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ እንዯዙሁ ሁለ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን 
በኢትዮጵያ የሀገረ መንግሥት ግንባታ የማይተካ ሚና እንዯ ነበራት ግሌጽ ነው፡፡ በሥነ ጥበብ፣ 
በኪነ ሕንፃ፣ በሥነ ሥዕሌ፣ በሥነ ጽሑፍ፣ በሕግ ቀረጻና ሀገራዊ ክብርና እሴትን በማስጠበቅ 
ከፍተኛ ሚና የተጫወተች መንፈሳዊ ተቋም ናት። በረከታቸው ይዯርብንና በሕይወት የተሇዩን 
ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ በተሇያዩ ጽሑፎቻቸውና አባባልቻቸው እንዲስቀመጡት የኢትዮጵያ 
ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን ሥነ ጽሑፍ ከነፊዯለ፣ ነጻነት ከነክብሩ፣ መን ከነቀመሩ፣ 
ሀገር ከነዴንበሩ፣ አንዴነት ከነጥብዓቱ ያስረከበች የኢትዮጵያ ባሇውሇታ ናት። ቀዯም ሲሌ 
በክቡርነትዎም አንዯበት እንዯተነገረው የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያንን የሀገር 
ባሇውሇታ ከማሇት ይሌቅ ራሷን ሀገር አዴርጎ መግሇጽ የውሇታዋን ታሊቅነት በተሻሇ ሁኔታ 
ያሳያሌ። ይህን የምታዯርገው ዯግሞ የሀገሪቱን ከፍተኛ ቁጥር የያ ሕዜብ የምትመራ 
እንዯመሆኗ እንዯ ሀገር ስሇምታስብና ሇሀገር ሌማትና እዴገት ትኩረት ሰጥታ ስሇምትሠራ 
መሆኑን ሇመረዲት አያስቸግርም ። 
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ክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትር 
 
ቤተ ክርስቲያን ሇሀገር ያበረከተችው አስተዋጽኦና ውሇታ ይህ ሆኖ ሳሇ ወርቅ ሊበዯረ ጠጠር 
እንዱለ እየተፈጸመባት ያሇው ግፍ ከበጎነቷ በተቃራኒ ከመሆኑም በሊይ ከጊዛ ወዯ ጊዛ በይቱ 
እየባሰና እየጨመረ በዏይነቱም ሇመናገር እስከሚሰቀጥጥ ዴረስ ግናኝ እየሆነ መጥቷሌ። ይህ 
ግፍ የተጀመረው ዚሬ ባይሆንም ከቅርብ ጊዛያት ወዱህ እያጋጠሙ ያለ ተዯጋጋሚና ቀን 
ቆጥረው የሚፈጸሙ ጥቃቶች በቤተ ክርስቲያን ሊይ እየተበረታቱባት ይገኛለ። በተሇይም ጽንፍ 
የረገጠው የውግ ፖሇቲካ ርእዮተ ዓሇምና ኢትዮጵያን በጠሊትነት የፈረጁ “የውጭ አካሊትን” 
ሽፋን ያዯረገ እንቅስቃሴ ግብ ቤተ ክርስቲያንን የማጥፋትና ሇሀገር አንዴነትና ነጻነት ያሊትን 
ሚና መቀነስ እንዯሆነ ግሌፅ እየሆነ መጥቷሌ። ከሀገራዊ የሇውጥ እንቅስቃሴ ጋር ተያይው 
የመጡ የብዘ አካሊት ፍሊጎቶችም እንዱህ ዏይነት ቀውሶች እንዱፈጠሩ አስተዋጽኦ እንዲሊቸውም 
እንረዲሇን። በሀገር ውስጥም የወዯፊቷ ኢትዮጵያ ምን መምሰሌ አሇባት በሚሇው ሃሳብ ሊይ 
ዋሌታ ረገጥ የሆነ አመሇካከት በሚያራምደ አካሊት መካከሌ ያሇው ውጥረትም ቀሊሌ እንዲሌሆነ 
እንገምታሇን።  
 
ይህም ሁለ ሆኖ መንግሥት ችግሩን ሇመፍታትና ምሊሽ ሇመስጠት ያሳየውን በጎና ቅን 
ሙከራዎችን ግን ሳንጠቅስ አናሌፍም፡፡ ነገር ግን አሁንም ቤተ ክርስቲያን የጥፋት 
መሌእክተኞች የጥቃት ዒሊማ ሆና ትገኛሇች፡፡ በዙህ ረገዴ የሕግ የበሊይነት ኖሮ ፍትሕ 
ማግኘት አሇመቻሌ ከመንግሥትም በቂ ከሇሊ ሳታገኝ መቅረቷ በኦርቶድክሳውያን አእምሮ 
ብሶትና እሮሮ ያስነሳ በመንግሥትም ሊይ ትሌቅ ጥርጣሬን የሚያጭር እየሆነ መጥቷሌ። 
ሇዙህም በምሳላነት ቀዯም ያሇውን እንኳ ትተን የቅርቡን ብናይ በሲዲማ የክሌሌነት ጥያቄ 
በተነሳው ውዜግብና ከአክቲቪስት ጃዋር መሐመዴ ጥበቃ መነሣት ውዜግብ ጋር ተያይዝ 
በተቀሰቀሰው ረብሻ በቤተ ክርስቲያን፤ በአገሌጋዮችና በምእመናን የተፈጸመውን ጥቃትና 
የዯረሰውን ዕሌቂት ማስታወስ ይበቃሌ፡፡ በአጠቃሊይ ሐምላ 28 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ 
በጅግጅጋና አካባቢው ከተፈጸመው ጥቃት እስከ አሁን ቤተ ክርስቲያን ብዘ መከራን 
አስተናግዲሇች። እርስዎ ከመጡ ጀምሮ በተረጋገጠ መረጃ መሠረት በትንሹ 25 አብያተ 
ክርስቲያን ተቃጥሇዋሌ። ጅግጅጋ፣ ጅማ፣ ሲዲማ፣ ከሚሴ፣ ምሥራቅና ምዕራብ ሐረርጌ፣ 
ምሥራቅና ዯቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ ባላና አርሲ በተፈጸሙ ጥቃቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ 
ካህናትና ምእመናን በአሰቃቂ ሁኔታ በዴንጋይ ተቀጥቅጠው፣ በእሳት ተቃጥሇውና በገጀራ 
ተቆራርጠው ሕይወታቸውን አጥተዋሌ። በመቶዎች የሚቆጠሩ ከፍተኛ የአካሌ ጉዲት 
ዯርሶባቸዋሌ። ሕፃናትንና አሮጊቶችን ጨምሮ ብዘ ሴቶች ተዯፍረዋሌ። የብዘ ክርስቲያኖች 
ቤቶች ተቃጥሇዋሌ። በሺዎች የሚቆጠሩ ከቀያቸውና ከሀብት ንብረታቸው ተፈናቅሇዋሌ። 
በተሇያዩ የሥነ ሌቡና ጫናዎች ውስጥ ወዴቀው በፍርሃትና በሥጋት የሚኖሩት ቁጥራቸው 
ቀሊሌ አይዯሇም።  
 
ቀዯም ሲሌም የቤተክርስቲያን መቃጠሌና ጥቃት ይቁም ብሇው የተሰባሰቡና ሇክቡርነትዎ 
ቀርበው ሃሳባቸውን ገሌጸው እርስዎም በሰጡት ምሊሽ ከክሌልች ጋር በመወያየት ችግሮችን 
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ሇመፍታት ብዘ ጥረቶች ተዯርገዋሌ፡፡ ብዘ ክሌልችም አዎንታዊ ምሊሽ ሰጥተዋሌ፡፡ የኦሮሚያ 
ክሌሊዊ መንግሥት ግን ጉዲዩ ሊይ ትኩረት አሌሰጠም፤ ፍሊጎትም አሊሳየም፡፡ አሁን 
እንዯሚታዩት አብዚኞቹ ችግሮች የተፈጸሙትና በመፈጸምም ሊይ የሚገኙት በዙሁ ክሌሌ 
ውስጥ ነው፡፡ ይህን የምንጠቅሰው ስሇማያውቁት ሳይሆን እንዱህ ዏይነቶች ጥቃቶች 
እየተፈጸሙ በአጥፊዎች ሊይ አስተማሪ ርምጃ ሳይወሰዴ ሲቀርና የዛጎች የዯኅንነት ዋስትና 
አሇመረጋገጥ ምን ማሇት እንዯሆነ ምንስ ያህሌ ከባዴ እንዯሆነ በኋሊ የሚያስከትሇውም አዯጋ 
ከባዴ እንዯሆነ ሇማሳሰብ ጭምር ነው።  
 
በያዜነው ወርኃ ኅዲር ዯግሞ የጥቃት ዒሊማ ተረኛ የሆኑት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
ናቸው። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ብዘ ፍሊጎቶች የሚስተናገደባቸው፣ የሀሳብ ፍጭቶች 
የሚካሔደባቸውና፣ ማኅበራዊ መስተጋብሮች የሚፈጸሙባቸው የሌሕቀት ማእከሊት ናቸው። 
በአግባቡ ከተያዘ ሀገርን ከዴህነት የሚያወጡና ሇሀገር ፈውስ የሚሆኑ ሉቃውንት 
የሚወጡባቸው፣ በአግባቡ ካሌተያዘና ሇጥፋ መሌእክተኞች መሣሪያ ከሆኑ ግን ሀገርን 
የሚያጠፉ ትምህርትን በአግባቡ ያሌተጠቀሙበት የጥፋት ዏርበኞች የሆኑ ትውሌድች 
የሚፈሩባቸው እንዯሚሆኑ የታመነ ነው። ይህን እውነት ከግንዚቤ አስገብተን ስንመሇከተው 
ሇሀገር የሚበጅ፣ በሥነ ምግባር የታነጸ፣ ሇሕዜብ የሚቆረቆር የተማረ ዛጋ ማፍራት የሚቻሇው 
ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተረጋጋ የመማር ማስተማር ከባቢያዊ ሁኔታ መፍጠር ከቻለ 
ብቻ ነው። በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ሊይ አጥሌቶ የሚታየው የጥቃት ዴባብ ወዯ ከፍተኛ 
ትምህርት ተቋማት እንዱማሩ ሌጆቻቸውን የሊኩ ወሊጆችንም ሆነ ተማሪዎችን በተረጋጋ 
መንፈስ እንዱኖሩ የሚፈቅዴ አይዯሇም። በአንዲንዴ ቦታ አሌፎ አሌፎ እየተከሰቱ ያለ 
አዯጋዎችና ሁከቶች ወሊጆችን ሇከፍተኛ ሥጋትና ጭንቀት እየዲረጋቸው ነው፡፡ በከፍተኛ 
ትምህርት ተቋማት እየተፈጸመ ያሇው ጥቃትም ሃይማኖትን ማእከሌ ያዯረገ መሆኑ ዯግሞ 
ጉዲዩን የበሇጠ አሳሳቢ ያዯርገዋሌ። ስሇሆነም መንግሥት በአጥፊዎች ሊይ ርምጃ አሇመውሰዴን 
እንዯ “ትዕግሥት” በመቁጠር ቤተ ክርስቲያን ሊይ እየዯረሰ ያሇውን ጥቃት በዜምታ መመሌከቱ 
ብዘ ዋጋ የሚያስከፍሌ ነውና የዛጎችን የመኖር መብትና የዯኅንነት ዋስትና ማረጋገጥን 
መንግሥት በአግባቡ እንዱተገብረው እንጠይቃሇን። ሰሞኑን እንዯተመሇከትነው ጥቃቶችና 
ግጭቶችን በእንጭጩ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሳይወጡ መቆጣጠር እየተቻሇ ከትኩረት 
ማነስ ምክንያት ይህንን ማዴረግ ባሇመቻለ በምሥራቅና ምዕራብ ሐራርጌ ምእመናንና አብያተ 
ክርስቲያናት በሁሇት ቀናት ብቻ የዯረሰውን ጥፋት ርዜረን የማንጨርሰው ሆኖብናሌ፡፡  
 
በመሆኑም በተሇይም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች እየተፈጸሙ ያለ ጥቃቶች 
በሚዱያ እንዯተገሇጸው ከመንግሥት አቅም በሊይ ካሌሆኑ በአጭር ጊዛ ችግሮቹ እሌባት 
እንዱያገኙ መዯረግ አሇበት፣ ካሌተቻሇ ዯግሞ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሇተወሰነ ጊዛ 
ተግተው የማረጋጋት ሥራዎችን ሠርቶ እንዯገና ማስጀመር እንዯ አማራጭ መፍትሔ 
መታየት ይገባዋሌ ብሇን እናምናሇን። ከዙህም በተጨማሪ ጥቃቶችን እየፈጸሙና እያስፈጸሙ 
ባለ አጥፊዎች ሊይ አስተማሪ ርምጃ በግሌጽና ሁለንም ዛጋ በሚያሳምን መሌኩ መውሰዴ 
ሇዛጎች ዯኅንነት ማረጋገጥ ሇነገ የማይባሌ ጉዲይ መሆኑን መግሇጽ እንወዲሇን። ችግሩ አሌፎ 
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አሌፎ ከኦርቶድክሳውያን ውጭ የሚገኙትንም የሚያካትት ቢሆንም አሁን ግሌፅ ሆኖ ግን 
የሚታየው ኦርቶድክሳውያኑ ሊይ እጅግ ያነጣጠረ የሰፋና የከፋም ነው፡፡ አስቸኳይ መፍትሔ 
ካሌተገኘሇትም ‘’ኦርቶድክሳውያኑ በሁለም አካባቢ የጥቃት ዒሊማ ተዯርገን እየተቆጠርን 
ያሇነው እኛን ነን’’ በማሇት የራሳቸውን ዯኅንነት የማስጠበቅ ግዳታ ውስጥ ሉገቡ ይችሊለ። ይህ 
ዯግሞ ከፍተኛ መተሊሇቅንም ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ አንዲንዴ የመንግሥት ሚዱያዎች 
አዯጋዎችን በትክክሌ እንዯመገብ እውነትን ማስተባበሌና የተሳሳተ መረጃ ማስተሊሇፋቸው 
ዯግሞ አሳዚኝ ከመሆኑም በሊይ ሆነ ተብል የሚወሰዴ ርምጃና በአብዚኛውም ምእመንም ንዴ 
መንግሥታዊ ሽፋን ያሇው ተዯርጎ እንዱወሰዴ አዴርጎታሌ፡፡ በአጠቃሊይ የችግሮቹ ሂዯት 
ከመንግሥት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ ጉዲዮች ከመፈጠራቸው በፊት መንግሥት አስፈሊጊውን 
ሁለ እንዱያዯርግ በተሇይም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ኦርቶድክሳውያን ተማሪዎች ሊይ 
እየተፈጸሙ ያለ ጥቃቶች በአስቸኳይ መፍትሔ እንዱሰጣቸው እየጠየቅን በጉዲዩ ዘሪያ 
መንግሥታዊ ያሌሆኑ ተቋማትም ሆኑ ሃይማታዊ ተቋማት ሉሳተፉባቸው በሚገባቸው 
ኃሊፊነቶች ሁለ የዴርሻችን ሇመወጣት ዜግጁ መሆናችንን በዙሁ አጋጣሚ ሇመግሇጽ 
እንወዲሇን። 
 

እግዙአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ!!! 
 
መረጃዎችን በ @eotcmkidusan ያዴርሱን ፤ በ @mkpublicrelation ይከታተለን 


