
በዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ሀ/ስብከት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ  

ቤ/ክ እምነት የምንገኝ የትግራይ ተወላጆች የምዕመናን ሕብረት 
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በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። 
 

ታኅሳስ 24 ቀን 2013 ዓ/ም  
Date: 02/01/2020 

"ጠቦቶቼን ጠብቅ በጎቼን አሰማራ" ዮሐንስ ወንጌል 21፡15-17 
 

ለሚመለከተው ሁሉ፡፡ 

 
ጉዳዩ፦በሀገራችን ኢትዮጵያ የተከፈተውን ጦርነትና በሰላምያውያን ዜጎች እያስከተለ ያለውን አጠቃላይ የአእምሮ ጭንቀት፣እንግልት፣
ሞት፣ስደትና ሰቆቋ ይመለከታል። 
 
ከሁሉም አስቀድመን በልዑል እግዚአብሔር ስም መንፈሳዊ ሰላምታችንን እናቀርባለን፡፡በርእሰ ጉዳይ ለመግለጽ እንደተሞከረው 
በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና በትግራይ ክልል ብሔራዊ መንግስት መካከል በተፈጠረው ግጭት ወደ ከፋ የጦርነት ደረጃ 
በመድረሱ ምክንያት ከአመሳ ሁለት ሺ በላይ ሰላማዊ ሕዝብ ሕፃናት እናቶችና በዕድሜ የገፉ አዛውንት የሚገኙበት ወደ ጎረቤት ሀገር 
ሱዳን መሰደዳቸው እና በጦርነቱ ምክንያት ከሁለት ሚልዮን በላይ ከቤታቸው በመፈናቀል በየገደሉ እና ሸንተረሩ ተበትነው ለዱር 
አራዊት በመዳረጋቸው እጅግ አስጨናቂ በሆነ ሕይወት ውስጥ እየኖሩ እንደሆነ የሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና ታላላቅ 
የዜና አውታሮች ማረጋገጣቸውን ሰምተናል የጽሁፍና የቪድዮ ማስረጃም ደርሶን ተመልክተናል። 
 
ይህ በእንዲህ እንዳለ በክልሉ ከተሞች ውስጥ ያለው አጠቃላይ ሕዝብ መሰረታዊ የሆኑ የምግብ፣ውኃ፣ህክምና፣መብራት፣ባንክ፣ 
የስልክና የትራንስፖርት አገልግሎቶች ማግኘት በማይቻልበት ደረጃ ላይ መሆኑን አረጋግጠናል።በዚህ መሠረት ሕዝቡ እጅግ ወደ ከፋ 
አደጋ ከመውደቁ በፊት ከላይ የተጠቀሱትን መሰረታዊ አገልግሎቶች የሚያገኝበት አፋጣኝ መንገድ እንዲፈለግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ 
ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚቻላትን ሁሉ እንድታደርግ እንማፀናለን። 
 
እንደሚታወቀው ትግራይ የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖት ቀዳሚ ተቀባይ መሆኗ በተለይም 95% የሚሆነው የክልሉ ሕዝብ 
የክርስትና እምነት ተከታያ መሆኑ የታወቀ ሲሆን የአክሱም ጽዮን ርዕሰ ገዳማት ወአድባራትን ጨምሮ 300 ገዳማት፣ 370  አድባራት 
እና 700 የገጠር አብያተ ክርስትያናት የሚገኙባት ክልል ናት።በአሁኑ ጊዜ በጦርነቱ ምክንያት ብዛት ያላቸው ንዋየ ቅዱሳት፣የብራና፣
መጻህፍት፣ታቦታትና ሌሎች የከበሩ ቅርሶች እየተዘረፉ ወደ ሌሎች አከባቢዎች እየተወሰዱ መሆናቸውን በሚያሳዝን ሁኔታ ሰምተን 
እጅግ በጣም አዝነናል። ታሪክ ሲወቅስ ዓይን የለውምና ታሪክ እንዳይወቅሰን እጅግ በጣም መጠንቀቅ አለብን ታሪክ ለባለ ታሪኩ 
እንዲሆን ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ተጋድሎ ማድረግ አለባት እንላለን። ቤተክርስቲያን ስንል አባቶች ጳጳሳት ኢጲስቆጳሳት ቀሳውስት 
ወዲያቆናት ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ማለታችን ነው። 
 
ስለዚህ አብያተ ቤክርስቲያናቱ በሚያልፍ ጊዚያዊ ጦርነት ቅርሶቻቸውና ንዋየ ቅዱሳት እንዳይጠፉ በጥንቃቄ እንዲጠበቁ ቅዱስ 
ሲኖዶስ የበኩሉን ሁሉ እንዲያደርግ አሁንም በአጽንኦት እንማፀናለን። 
 
"ጠቦቶቼን ጠብቅ በጎቼን አሰማራ" እንደሚለው የዮሐ ምዕራፍ 21፥15-17 ቤተክርስቲያን ምዕመናን በተጨነቁ ፣በአዘኑና በተሸበሩ ጊዜ 
መርዳት መንከባከብ የዘወትር ተግባርዋ መሆኑ ለአባቶቻችን መንገር ድፍረት ይሆንብናል። ሆኖም ግን እስከ አሁን ድረስ በስደት 
ላሉትም ሆነ በሀገር ውስጥ በውጭ ወራሪ የኤርትራ ሰራዊት በጭካኔ ወጣቶች በወላጆቻቸው ፊት ሲረሸኑ፤ሴቶች እህቶቻችን 
ሲደፈሩ፤ ንብረታቸው እየተዘረፈ እንዲሁም በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍል የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ተጋሩ በመሆናቸው ምክንያት ብቻ 
ከሥራ ገበታ ተባረው የቁም እስር እንዲሁኑ ሲደረግ ቤታቸው ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ሲበረበር፤ ለህክምና ወደ ውጪ በመሄድ 
ሕክምና እንዳያገኙ በስመ ትግራዋይ ሲከለከሉ እና በጭንቀትና በሀዘን ያለውን አጠቃላይ የትግራይ ሕዝብ በአካል በመገኘት ምንም 
አይነት የመፅናኛ ትምህርት ወንጌል ያልደረሰው መሆኑን እና ይህንን ሁሉ ግፍ በህዝብ ላይ ሲደርስ ቤተክርስቲያን ድምጽ 
አለማሰማትዋ ስንሰማ እንደ ክርስትና ልጅነታችን እጅግ የልብ ስብራት ገጥሞናል። 
 
ሌላውም ቅዱስ ሲኖዶስ የሚያውቀው የብፁዕ አባታችን አቡነ ማትያስ የቁም እስረኛ መደረጋቸው እና ቤተክርስቲያናችን አሉኝ 
የምትላቸው ሊቃውንት የትግራይ ተወላጆች በመሆናችው በእስር እንዲማቅቁ እየተደረገ አባቶች ይህንን ድርጊት እየተፈጸመ መሆኑ 
ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ቅርብ በሆኑ መምህራን በሚድያ እየተስተጋባ መሆኑ የቅርብ ምስክሮች ናችሁ፡፡ ስለሆነም ይህ አስቸኳይ 
መፍትሔ ካላገኘ ሁኔታዎች እየተባባሱ በመሄዳቸው ቤተክርስቲያናችን ታሪክ ይቅር የማይለው ስህተት እና ጠባሳ በልጆቿ እየተወች 
መሆንዋ ሊታወቅ ይገባል፡፡ 
 
 

  



በዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ሀ/ስብከት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ  

ቤ/ክ እምነት የምንገኝ የትግራይ ተወላጆች የምዕመናን ሕብረት 
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 ከሁሉም በላይ የሚያሳዝነው ደግሞ የሚመለከታቸው የውጭ የበጎ አድራጎት ድርጀቶች በጦርነቱ ለተጎዱ ትግራይ ውሰጥ ላሉ 2.3 
ሚሊዮን ሕጻናት እና ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አዛዎንቶች ድረስ እርዳታ ለማድረስ ሲጠየቅ መንግስት እርዳታው እንዳይገባ ሲከለክል 
የቤተ ክርስቲያን አባቶች ዝምታ መምረጣቸው እና እርዳታው እንዲገባና በሞት አፋፋ ላለው ሕብረተሰብ እርዳታውን እንዲያገኝ  
በመንግሥት ላይ ተጽዕኖ አለማድረጋችሁ በድጋሜ እጅግ በጣም አሳዝኖናል። 
 
በተጨማሪም ኅዳር 8 ቀን 2013 ዓ/ም (Nov 17th 2020) በሀገሪቱ የመንግስት መገናኛ ብዙኃን በተሰራጨው ዜና የኢትዮጵያ 
ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሀገር መከላከያ ጎን እንቆማለን በሚል ለሰራዊቱ ያላት ድጋፍ ገለጠች ሲል መርሀ ግብሩ በቀጥታ 
የቴሌቭዥን ጣብያ ማስተላለፉ እና በዝግጅቱ ቅዱስ ፓትሪያርኩ እና አበው ሊቀነ ጳጳሳት መገኝታቸው በምስል የተደገፈ ዜና 
መሰራጨቱ ሰምተናል፡፡ቤተክርስቲያን በሁለት ወንድማማቾች መኸከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት(እልቂት) መደገፍዋ ከአንዲት 
ቅድስት ቤተክርስቲያን መሪ አባቶች የማይጠበቅ በመሆኑ እንደ ቤተክርስቲያን ልጆች እጅግ ተስፋ አስቆርጦናል፡፡     
 
ይህ ሁኔታ እኛ የቤተ ክርስትያን ልጆችና አባቶቻችን ልጅነታችን እንዳይጠናከር እንዳንተሳሰብና እንድንራራቅ ዲያብሎስ በመኸከላችን 
ገብቶ ሥራውን እየሰራ ስለሆነ አባቶች መንፈሳዊ ግዴታችሁ እንድትወጡ በትህትና እናሳስባለን። 
 
ከመንፈሳዊ ሰላምታ ጋር፡፡ 
 
የእግዚአብሔር ቸርነት አይለየን። 

 
ወስብሐት ለእግዚአብሔር። 
 
 

በዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ሀገረ ስብከት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ሥር 
የምንገኝ የትግራይ ተወላጆች የምዕመናን ሕብረት ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ግልባጭ፡  

 ለመንበረ ፓትርያርክ 
 ለቅዱስ ሲኖዶስ ጽ/ቤት 

 ለጠቅላይ ቤተ ክህናት ጽ/ቤት 

 ለዩናይትድ ኪንግዶም እና አየርላንድ ሀገረ ስብከት ጽ/ቤት  

 


