
ቀን፡ 26/02/2013 

አንዴ እግር በርበሬ መንቀሌ ተስኗችሁ፤ አቃጥል አንገብግቦ ሇብሌቦ ይፍጃችሁ? 

ቤተ ክርስቲያናችንን እንዱያስተዲዴሩና መንፈሳዊ መሪ እንዱሆኑ መርጠን የሾምናቸው አባ ግርማ ከበዯ፤ ስጋዊ 
ዓሊማቸውን ሇማሟሊት ሲለ የሕይወታችን መርከብ የሆነችውን የሇንዯን ዯብረ ጽዮን ቅዴስት ማርያም ቤተ 
ክርስቲያናችንን ሰሊምና አንዴነት በማወክ ሊይ ይገኛለ። ሇቤተ ክርስቲያኗ እዴገትና ሇምእመኗ መብት መከበር በሚታገለ 
የቤተ ክርስቲያኗ አባሊት ሊይ ያነጣጠሩትን ጥቃት በመቀጠሌ፤ ሕገወጥ የሆነውን የቤተ ክርስቲያኗን አባሊት የማገዴ 
ሙከራቸውን እሐዴ 24/02/2013 ዯገሙ። 

እንዯማንኛውም ኢትዮጵያዊ ስዯተኛ ሰርቶና ሇፍቶ ከመኖር በተጨማሪ እንዯ ኦርቶድክስ ተዋሕድ አማኝነቱ ዯግሞ፤ የርዕሰ 
አዴባራት ሇንዯን ዯብረ ጽዮን ቅዴስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አባሌ በመሆን፤ በተሇይም በአቡነ ዮሏንስ ትምህርት ቤት 
በመምህርነት እና የቤተ ክርስቲያኗን አባሊት መብት ሇማስከበር ግንባር ቀዯም አስተባባሪ በመሆን አቅሙ በፈቀዯ ሁለ 
ሇቤተ ክርስቲያኗ አገሌግልት ሲሰጥ የኖረውን አቶ ዘሊሇም ተሰማን፤ በ24/02/2013 በዕሇተ እሁዴ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ 
ጸልተ ቅዲሴ ሊይ እያሇ፤ አባ ግርማ ከበዯና ሕዝብ በሚከፍሇው ዯምወዝ የቤተ ክርስቲያኗ ጸሏፊ ሆኖ እንዱያገሇግሌ 
የተመዯበው አቶ ዲዊት ገብረ ዮሏንስ (የዱያቆንነት ማእረግ የነበረው) አንዲችም ሁኔታ ሳይፈጠርና ምንም ነገር ሳይከሰት 
ፓሉስ በመጥራት እንዯ ወንጀሇኛ ታይቶ ፓሉሶች ጸልተ ቅዲሴው “እትዉ በሰሊም” ተብል ሳይጠናቀቅ ከቤተ ክርስቲያን 
ውስጥ አስወጥተው እንዱጠይቁት አስዯርገዋሌ።  

የአባ ግርማ ከበዯና ተከታዮቻቸው እቅዴ ከጥቂት ወራት በፊት ሕጋዊ አሰራርን ባሌተከተሇና ጥፋት መሆኑ ገና 
ባሌተረጋገጠ ጉዲይ ሁሇት የቤተ ክርስቲያኗን ነባር አባሊትና አገሌጋዮችን ከቤተ ክርስቲያን አባሌነት እንዲገደ ሁለ፤ 
ፍትሏዊና ሕጋዊ ጥያቄ ያነሳብናሌ ያለትን አቶ ዘሊሇም ተሰማን ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጨርሶ ሇማስቀረትና በአጠቃሊይ 
ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ እንዲይዯርስ በፓሉስ ሇማስገዯዴ ነበር። ነገር ግን ከራሱ አሌፎ ሇሕዝብ ቆሞ 
የሚሟገተው አቶ ዘሊሇም ተሰማ፤ መብትና ግዳታውን ጠንቅቆ ስሇሚያውቅ ሕጋዊ ጥያቄዎችን ሇፓሉሶቹ በማቅረብ፤ 
ፓሉሶቹም ሕጋዊ ጥያቄውን በመቀበሌ ወዯ ቤተ ክርስቲያኗ ተመሌሶ በመግባቱ የካህናቱ ሰይጣናዊ ሥራ ሉከሽፍ የቻሇ 
ሲሆን፤ ጉዲዩ ግን በፓሉስ በኩሌ አስፈሊጊው መጣራት ተዯርጎበት እንዱቀርብ ፋይሌ ተከፍቶበት በክትትሌ ሊይ ይገኛሌ። 

አባ ግርማ ከበዯ ዓሊማዬ ብሇው የያዙት ሕዝቡን በወሬና በአለባሌታ በመከፋፈሌና በማጋጨት በተሇይ ስሌጣንና ገንዘብን 
አስመሌክቶ ሕጋዊ ጥያቄ ያነሱብኛሌ ብሇው የሚሎቸውን፤ ቤተ ክርስቲያኗን በሃብትና ጉሌበታቸው ሊሇችበት የዕዴገት 
ዯረጃ ያበቋትን ነባር አባሊቷን በተሇያየ ዘዳ ከቤተ ክርስቲያኗ እንዱሰዯደ በማዴረግ፤ በምትካቸው የጥቅም ተጋሪያቸው 
የሆኑትን ካህናት እንዯነ መሪ ጌታ ዓሇማየሁ ያለትን በማስከተሌ ቤተ ክርስቲያኗን በማወክ ሊይ ይገኛለ።  

ይህንን ዓሊማቸውን ተግባራዊ ከማዴረጋቸው በፊት ግን የሰበካ መንፈሳዊ አስተዲዯር ጉባኤው አባሊት በሙለ በገዛ 
ፍቃዲቸው ከሥራቸው ሇቀዋሌ። በመቀጠሌም ከሁሇቱ ካህናትና ከአባ ግርማ ከበዯ በስተቀር ላልቹ ሙለ በሙለ 
ሥራቸውን ያቆሙ ሲሆን የቤተ ክርስቲያኗ ሕጋዊ ሰነዴ በሆነው በትረስት ዱዴሱ (Trust Deed) መሠረት፤ የሰበካ 
አስተዲዯር ጉባኤው አባሊት ቁጥር ከ5 በታች ከሆነ አስተዲዯሩ ምንም ዓይነት ውሳኔ ማስተሊሇፍ ስሇማይችሌ፤ አስተዲዯሩ 
ከፈረሰ ወራት ቢቆጠርም፤ ካህናቱ ግን አይኑ የፈጠጠና ጥርሱ ያገጠጠ ውሸት በመዋሸት ሃሰትን ሌብሰ ተክህኗቸው 
በማዴረግ የሰበካ አስተዲዯሩ አሇ እያለ፤ በሰበካ አስተዲዯሩ ስም በሕዝብ ሊይ ይቀሌዲለ።  

ይህንን በሚገባ የተረደት የቤተ ክርስቲያኗ አባሊት በ17/03/2013 የሰበካ ጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ አካሂዯው፤ በ03/02/2013 
በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በተዯረገው የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ሊይ አባ ግርማ ከበዯ ከቤተ ክርስቲያን አስተዲዲሪነት 
ሥሌጣን እንዱወገደ ያካሄዯውን Vote of no confidence በዴጋሜ በማጽዯቅ፤ ከቤተ ክርስቲያን አስተዲዲሪነትና ከሰበካ 
መንፈሳዊ ጉባኤ ሉቀመንበርነት አስወግዯዋቸዋሌ። ከዚህ ቀጥል ከሥሌጣናቸው የተወገደት አባ ግርማ ከበዯ የሕዝብን 
ውሳኔ ንቀው ምንም ዓይነት ሕጋዊም ሆነ መንፈሳዊ ስሌጣን በላሇው ሰበካ አስተዲዯርና አስተዲዲሪነት እቀጥሊሇሁ 
በማሇት፤ በሕገወጥነታቸው ከቀጠለ የሕዝብን መብትና የቤተ ክርስቲያንን ሕግ ሇማስከበር አባ ግርማ ከበዯ በቤተ 
ክርስቲያን ውስጥ አንዲችም አገሌግልት እንዲይሰጡ የማስቆም ኃሊፊነት የቤተ ክርስቲያን አባሊት መብትና ግዳታቸው 
ይሆናሌ።  

ወዴ የርዕሰ አዴባራት ሇንዯን ዯብረ ጽዮን ቅዴስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አባሊትና ወዲጆች። 

ከአሁን በኋሊ ቤተ ክርስቲያናችንን አስመሌክቶ ያሇው ሁሇት አማራጭ ብቻ ነው፡ 

1. አባ ግርማ ከበዯ የቤተ ክርስቲያንን አባሊትን ያባርራለ፤ 
2. ወይም የቤተ ክርስቲያን አባሊት አባ ግርማ ከበዯን ያባርራለ። 


