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በዯርግ ዘመን የተፈጸሙ በዯልችንና ጥፋቶችን በአገራዊ ይቅርታና ዕርቀ ሰሊም ሇመጨረስ 
ከኢትዮጵያ የዏራቱ ቤተ እምነቶች የሃይማኖት መሪዎች  ሇኢትዮጵያ ሕዝብ የተሊሇፈ ጥሪ 
 

የተወዯዲችሁ  መሊው የኢትዮጵያ ሕዝቦች፣ 

  

     እኛ የኢትዮጵያ ዏራቱ ቤተ እምነት የሃይማኖት መሪዎች ፣ 

 

- የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን  

- የኢትዮጵያ እስሌምና ጉዲዮች ጠቅሊይ ምክር ቤት፤  

- የኢትዮጵያ ካቶሉካዊት ቤተ ክርስቲያን፤ 

- የኢትዮጵያ ወንጌሊዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ፤ 

  

     በዯርግ የአገዛዝ ዘመን በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ የተፈጸመውን በዯሌና ጥፋት በይቅርታና በዕርቅ ሇመጨረስ እንዱቻሌ ሊሇፉት ሁሇት 

ዓመታት ያህሌ እንቅስቃሴ በማድረግ ሊይ ቆይተናሌ፡፡ ሇዚሁም መነሻ የሆነን በቃሉቲ ማረሚያ ቤት በፍርድ ሥር የሚገኙ የዯርግ ባሇሥሌጣናትና 

በተሇያየ የሥራ ዯረጃ ሊይ ይሠሩ የነበሩ ታራሚዎች በዘመኑ ሇፈጸሙት በዯሌና ጥፋት ተጸጽተው  ፈጣሪ አምሊክ፣ ይቅርታንና ምሕረትን 

እንዱሰጣቸው መጠየቃቸውን ተከትል እኛም በቦታው በተገኘንበት ወቅት ይቅርታ እንድናዯርግሊቸው፣ የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግሥትም 

እንዯዚሁ ይቅርታ እንዱያዯርጉሊቸው የኑዛዜና የይቅርታ ዯብዲቤያቸውን በመስጠት የይቅርታና ዕርቅ መድረክ እንድናዘጋጅሊቸው ጠይቀውናሌ ፡፡  

በዚህም መሠረት በጉዲዩ ሊይ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመወያየትና  በመመካከር  የእያንዲንደን ቤት ያንኳኳውን ይህን የታሪክ ጠባሳ 

በአገራዊ ይቅርታና ዕርቅ መጨረስ ከሁለ በሊይ ታሊቅ መንፈሳዊ አንድምታ ያሇው በመሆኑ እነሆ መሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንኑ መንፈሳዊ 

ጥሪ ተቀብል በጎ ምሊሽ እንዯሚሰጠን በመተማመን ይህን የሰሊምና የዕርቅ ሏሳብን ይዘን ቀርበናሌ ፡፡ 

 

የተከበራችሁ መሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ፣ 

 

     አገራችን ኢትዮጵያ በተሇያዩ ዘመናት ከውጭም ሆነ ከውስጥ የተነሱ ብዙ ችግሮችን አሳሌፋሇች፤ የኢትዮጵያ ሕዝብም በተሇያየ የታሪክ 

ምዕራፍ መጠነ ሰፊ ግጭቶችን በመከሊከሌና ዲር ድንበሩን በማስከበር አንድነቱን ጠብቆ የመኖር ባህለን አዲብሯሌ፡፡  ይህም ሂዯት 

በኢትዮጵያውያን ዘንድ የአገር ወዲድነትንና በጋራ አብሮ የመኖርን መንፈስ ፈጥሮ ያሇፉ መሆኑን ታሪክ የሚመሰክረው ሀቅ ነው፡፡  

 

     በአገራችን የነበረው የዯርግ አስተዲዯር የዜጎች ተቻችል፣ ተማምኖና ተስማምቶ የመኖርን መንፈስ ያዛባ ስሇነበር በሰዎች መካከሌ የርስ 

በርስ ጥፋትንና በዯሌን አስከትሎሌ ፡፡ ወቅቱም በመሊ የኢትዮጵያ ሕዝብ ዘንድ የኀዘን ካባ  ጥል ያሇፈ ክስተት እንዯነበር ግሌጽ ነው፡፡ በነበረው 

ኢሰብአዊ ድርጊት የሞቱ፣ የተበተኑ፣ የተሰዯደ፣ ያሇጧሪ፣ ቀባሪ የቀሩ፣ የስቃይ ሰሇባ የነበሩ ወገኖች መኖራቸው የማይካድ እውነታ ነው፡፡ 

በመሆኑም ፈጣሪ ትዕግሥቱንና ጽናቱን ሇመሊ ሕዝባችን ሰጥቶ በዚህ አሰቃቂ ሒዯት ውስጥ አሌፈን አገራችን ዛሬ በሌማት ወዯ ፊት ተራምዲ፤ 

በሕዝቦቿ ጥረት ሁሇንተናዊ ዕድገት እየታየና የተስፋ ጉዞ ምዕራፍም ተጀምሮ ሇማየት በመብቃታችን ፈጣሪያችንን እናመሰግናሇን፡፡  

 

     ይህም ሁለ ሆኖ በዘመኑ ጥፋት የፈጸሙ ወገኖችና የስቃዩ ሰሇባ የሆኑት የኢትዮጵያ ሕዝቦች በሰሊምና በመቻቻሌ አብረው እየኖሩ መሆኑ 

ሇማንም የተሰወረ አይዯሇም፡፡ ይህ አብሮ፣  ተቻችልና ተማምኖ በአንድነት የመኖር ባህሌ ከፈጣሪ  ያገኘነው  ሌዩ ጸጋ ነው፡፡ ይህ መንፈሳዊ 

በረከትና የጋራ ዕሴትም ሇዚህ ትውሌድ ትምህርት እንዱሆንና እንዱጎሇብት የማዯረግ ኃሊፊነት አሇብን፡፡  ሕዝባችንም ይህን የዕርቅ ጥሪ ተቀብል 

የሰሊምና የፍቅር ኑሮ  እንዱኖር መሊ የኢትዮጵያን ሕዝብ በፈጣሪ ስም አዯራ እንሊሇን ፡፡  

 

የተወዯዲችሁ ወገኖቻችን ፤ 
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     እኛ የኢትዮጵያ የሃይማኖት መሪዎች  ባሇብን ሃይማኖታዊ  ኃሊፊነት በዯሌ አድራሹንና በዯሌ የዯረሰበትን ወገን በሙለ ያሇፈውን መጥፎ 

ታሪክ ሇፈጣሪያችሁ አቅርባችሁ የዯም ዕዲ መዝገብ ተዘግቶ  ሌጆቻችን ቂም በቀሌን መውረስ አስወግዯው በሰሊም፣ በፍቅርና በመቻቻሌ 

እንዱኖሩ ወዯፊትም ተመሳሳይ አስከፊ ድርጊት በኢትዮጵያ ታሪክ ፈጽሞ እንዲይዯገም የዕርቅንና የይቅርታ መሌእክታችንን ሇኢትዮጵያ ሕዝብና 

መንግሥት በመተማመን ዯፍረን አቅርበናሌ ፡፡ 

 

     እኛ የሃይማኖት መሪዎች  በዯሌ አድራሹ ወገን የጥፋቱን ክብዯት ተረድቶ ይቅርታ እንዱጠይቅ፣   በዯሌ የዯረሰበት ወገንም ስሇ ፈጣሪ 

ብል ያሇፈውን መራራ የሕይወት ጉዞ ወዯኋሊ በመተው የይቅርታና የርኅራኄ መድረክ ማዘጋጀት እንዲሇበት እናምናሇን፡፡ ሇይቅርታና ሇዕርቅም 

ቅድመ ሁኔታ የሊቸውም፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብም ይቅርታን እንዱያዯርግ ስንማፀንም  የጥፋቱን ክብዯት በመዘንጋት አይዯሇም፤ ሁሊችንም የዚህ 

አስከፊ ዘመን የስቃይ ሰሇባዎች ነበርን ፡፡ በታሪኩ ውስጥም ያሇፍን ስሇነበርን ይህን የታሪክ አለታዊ ገጽታ በራሳችን የሕይወት ተሞክሮ 

እናውቀዋሇን፡፡ ይሁንና የይቅርታን ሙለ ትርጉም የምናገኘው ሁሊችንም መንፈሳዊ በረከቱን ስንካፈሌ ነው ፡፡ 

 

የተወዯዲችሁ የአገራችን ሕዝቦች ፤ 

 

     በሌባዊ ይቅርታ የተገነባ ሕዝብ ዘሊቂ ሰሊምና ሌማት ይኖረዋሌ ፡፡ የሰሊምና የመቻቻሌ መንፈስም በኅብረተ ሰቡ ውስጥ ሌማትን ያጎሇብታሌ፤ 

ዘሊቂነቱም አስተማማኝ ይሆናሌ፡፡  ዛሬ የአገራችን  ዜጎች  ሇሌማት ሥራ በተነሣሱበት ወቅት ቂም በቀሌን አስወግዶ ኅብረተሰቡን ከከፋ ድኅነት 

ሇማውጣት የሚዯረገው ጥረት መንግሥትና ሕዝብ የተያያዙትን አቅጣጫ ያጠናክራሌ፡፡ ሇይቅርታና ሇምሕረት የተነሣሳም ሌብ ሁለን ያሸንፋሌ፡፡ 

በመከባበር፣ በመቻቻሌና በመተማመን አብሮ የሚኖረውን ሕዝብ ፈጣሪ አምሊክ ይባርከዋሌ፡፡ የሕዝቡም የኑሮ ዯረጃ ያድጋሌ፣ ጥሊቻ፣ ቂምና 

በቀሌ ወዯ በረከት ይሇወጣሌ፣ ድኅነትና ኋሊ ቀርነትም ይሸነፋሌ ፡፡  

 

  ይህ በአገራችን ሊይ የዯረሰውም ክስተት በየዘመኑ በላልች አገሮችም በተመሳሳይ ሁኔታ ሇብዙ ሰዎች ኅሌፈት፣ መበታተንና 

መሰዯድ ምክንያት እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ ነገር ግን ጊዜው ሲያሌፍ መንግሥታት ሲሇዋወጡ ሕዝቡ ያሇፈው አስከፊ ገጽታ ሇትውሌድ 

እንዲይተሊሇፍ በይቅርታና በዕርቅ አስወግዯው ከቂምና በቀሌ ተሊቀው ሇአገራቸው ገጽታ መሇወጥ በዓሇም ምሳላያዊና አርአያነት  ያሇው  ተግባር  

የፈጸሙ  ሕዝቦችን  ሌምድ መውሰድ   ተገቢ   ይሆናሌ ፡፡     በዚህ ረገድ በአህጉራችን በዯቡብ አፍሪካ፣  በሩዋንዲና በላልችም ተመሳሳይ  

አገሮች የተፈጸመው የታሪክ ጉዞ በቂ መረጃችን ነው ፡፡ ስሇሆነም ይህ ትውሌድ የቂምና የበቀሌ ውርስን አስወግዶ፣   የሰሊም የዕርቅና፣ 

የመተማመን፣ የመቻቻሌና ተቀራርቦ አብሮ የመኖር የተቀዯሰውንም ባህሌ ሌናወርሰው ይገባሌ ፡፡  

 

     በአጠቃሇይ ሰው ሆኖ የማይበድሌና ፈጣሪን ይቅርታ መጠየቅ የማይገባው ፍጡር የሇም፡፡ ፈጣሪ አምሊክም ይቅርታን ሇሚጠይቁ ሁለ ይቅር 

ባይና ምሕረትን ሰጪ ነው ፡፡   

     የዯርግ ባሇሥሌጣናትና በተሇያየ የአስተዲዯር እርከን ሊይ የነበሩ በቃሉቲ ማረሚያ ቤት የሚገኙ ታራሚዎችም በፈጸሙት ጥፋትና በዯሌ 

ተጸጽተው ፈጣሪ አምሊክን፣ ሕዝብንና መንግሥትን ይቅርታ ጠይቀዋሌ፡፡ እኛም  ከበዯሌ አድራሾች  ጋር ፊት ሇፊት ተገናኝተን ይቅርታና ዕርቅን፣ 

የሰሊምታ መሇዋወጥን አድርገናሌ፤  በመቀጠሌም በዯሌ አድራሾቹ የኢትዮጵያን ሕዝብና መንግሥት ይቅርታ ሇመጠየቅ ያሊቸውን ጽኑ ፍሊጎት 

በመግሇፅ የይቅርታ ጥያቄያቸውን  አቅርበውሌናሌ  ፡፡  አንድ መድረክ ተፈጥሮሊቸው ሕዝቡንና መንግሥትንም ይቅርታ እንዱጠይቁ ሁኔታዎች 

እንዱመቻቹሊቸው ተማፅነዋሌ፡፡  

 

     ስሇሆነም ይህ የዕርቅ ሏሳብ በዯርግ ዘመን የተፈጸመውን በዯሌና ጥፋት በአገራዊ ይቅርታና ዕርቅ ሇመጨረስ በየትኛውም ጎራ ተሠሌፎ 

ሲፋሇም የነበረ ሁለ ሕይወቱንና ኑሮውን ከቂም በቀሌ  አጽድቶ የዚህ አገራዊ ይቅርታና ዕርቅ ተካፋይ እንዱሆን ጥሪያችንን በፈጣሪ ስም 

እናቀርባሇን፡፡ 
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     በዘመኑ የተፈጸመው በዯሌ ፈጣሪንም ሰውንም ያሳዘነ በመሆኑ በጋራ ምሕረትንና ይቅርታን ሌንጠይቅ ይገባሌ፡፡ ሁለም የአገራችን ዜጎች 

በዯሌ አድራሾችና በዯሌ የዯረሰባቸው ቤተሰቦች፣ የተወሰነባቸውን ፍርድ ጨርሰው የወጡ እንኳ ቢኖሩ ከዚህ መንፈሳዊ የዕርቅ በረከት ተካፋይ 

እንዱሆኑ ጥሪያችንን እናስተሊሌፋሇን ፡፡  

 

 ይህንም ከፍተኛ አገራዊ ጉዲይ ሇማስፈጸም የሃይማኖት መሪዎች ከየቤተ እምነቱ የተውጣጣ  ዓቢይ ኮሚቴ አቋቁመው ሊሇፉት 

ሁሇት ዓመታት ሲሠሩ ቆይተዋሌ፤ በመሥራትም ሊይ ይገኛለ ፡፡ 

 

 በሃይማኖት መሪዎች የተጀመረው የሰሊምና የዕርቅ ሥራ ከአገራችን ተሏድሶ አንደ አካሌ በመሆኑ ከፍተኛ የመንግሥት አካሊት 

ጉዲዩን እንዱያውቁት ተዯርጓሌ ፡፡  

 

 

 በዯርግ የአገዛዝ ዘመን በተፈጸመው በዯሌና ጥፋት ሰሇባ የሆኑ ማኅበራትን በማወያየትና በመመካከር  መግባባት ሊይ ተዯርሷሌ፡፡ 

በተሇይም ከስቃይ ሰሇባ ማኅበር መሪዎች ጋር ከፍተኛ ፋይዲ ያሊቸውን ተግባራት አከናውነናሌ፡፡ በቀጣይነትም የማኅበሩ መሪዎችና 

አባሊት ከዓቢይ ኮሚቴው ጋር በመሆን በከፍተኛ ትጋት እየሠሩ ነው ፡፡ እንዯዚሁም ከሰማዕታት ሏውሌት ግንባታ ማኅበር 

መሪዎችም ጋር አብረን ስንሠራ ቆይተናሌ፡፡ 

 

 በዯርግ የአገዛዝ ዘመን የተፈጸመው በዯሌና ጥፋት መጠነ ሰፊና መሊ የአገሪቱን ክሌሌ ያዲረሰ እንዯመሆኑ በዯሌ አድራሾቹንና 

የስቃይ ሰሇባ የሆኑትን ሁለ ይሁንታን ሇማግኘት    የይቅርታና ዕርቅ ጥሪ መሌእክትን ይዘው የየቤተ እምነቱ ተወካዮች የሚገኙበት  

ብዛት ያሊቸው የሰሊም ሌዐካንን ሌከናሌ፡፡ ሁለንም የአገሪቱን ከተማዎች ሇማዲረስ ተሞክሯሌ ፡፡  በዚህም አገራዊ ጉዲይ ሊይ 

ውይይትና ምክክር በማድረግ ሊይ ይገኛለ፤ ሥራውም በመሌካም ሁኔታ እየተካሔዯ ሲሆን፣ ከእነዚህም ከተሞች ሁሇት ሁሇት 

ተወካዮች ተመርጠው በጠቅሊሊው ከ500 በሊይ የሚሆኑ የስቃይ ሰሇባ ፣ የተጎጂ ቤተሰቦች፣ የአገር ሽማግላ ተወካዮች 

የሚገኙበት አዱስ አበባ ከተማ ሊይ ታኅሣሥ 16 ቀን 2003 ዓ.ም የይሁንታ (ይቅርታን የመቀበሌ) ስብሰባ ሇማድረግ ዕቅድ 

ተይዟሌ ፡፡ በዚሁ ዕሇት ከበዯሌ አድራሹና በዯሌ ከዯረሰበት ወገን የሚገኘውን ይቅርታና ዕርቅ በመቀበሌ ጉዲዩ ሇመንግሥት  

እንዱቀርብ ይዯረጋሌ፡፡ 

 

 መንግሥት በእኛ በሃይማኖት መሪዎች የቀረበውን የይቅርታና የዕርቅ ሏሳብ እንዯተቀበሇን በታኅሣሥ ወር መጨረሻ 2003 

ዓ.ም የዯርግ ዘመን በዯሌና ጥፋት በብሔራዊ ዯረጃ በይቅርታና በዕርቅ  ተዘግቶ የሰሊምና የዕርቅ በዏሌ በማድረግ የኢትዮጵያ 

ሕዲሴ ይበሰራሌ ፡፡  

 
 

 በኢትዮጵያ የሃይማኖት መሪዎች የጋራ ሥራ ሇአፍሪካና ሇዓሇም ምሳላ የሆነ ታሊቅ የሰሊምና የዕርቀ ሰሊም ማዕከሌ ሇመመሥረት 

እንቅስቃሴ ይዯረጋሌ ፡፡ 

 

 

 

 በዚህ በዓሌ ሊይ በዯሌ አድራሹና በዯሌ የዯረሰበት ፊት ሇፊት ተገናኝተው ይቅርታና ዕርቀ ሰሊሙን በመቀባበሌ ብሔራዊ ሰሊምን 

ያበስራለ፡፡ ወጣቶችና ሕፃናትም የዕርቀ ሰሊም ዝማሬን ያቀርባለ፡፡ ከአባቶች ሇትወሌድ የሚተሊሇፍ  የሰሊምና የዕርቀ ሰሊም 

ችቦንም ይቀባበሊለ ፡፡ የመቻቻሌ፣ የመተማመንና አብሮ የመኖር መንፈሳዊ ባህሌንም  ያዲብራለ ፡፡ 
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 በዯርግ ዘመን በተፈጸመው በዯሌና ጥፋት በርካታ ወገኖቻችን ሕይወታቸውን አጥተዋሌ  ፡፡   አካሌ ጉዲተኞች የአእምሮ 

ሕመምተኞች  ሆነዋሌ ፣ ያሇጧሪ፣ ቀባሪ የቀሩ ፣ የተበተኑ፣ የተሰዯደ እንዲለም ይታወቃሌ፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ እነዚህንም ወገኖች 

ሉያስባቸው ይገባሌ፡፡ በተሇይም ተጎድተው ይቅርታ ያዯረጉትን ፈጣሪ አምሊክ በምሕረቱና በቸርነቱ እንዯሚጎበኛቸው እናምናሇን፣ 

የኢትዮጵያም ሕዝብ እነዚህን ወገኖች በተቻሇው አቅም እንዱያግዛቸው ሇማድረግ  ከቤተ እምነቶች የሚወከሌ ብሔራዊ የድጋፍ 

አሰባሳቢ ኮሚቴ ይቋቋማሌ ፡፡ የኢትዮጵያ የሃይማኖት መሪዎችም የበሊይ ጠባቂ በመሆን ሥራውን ይከታተሊለ፤ በዚሁ አጋጣሚ 

ሇዚሁ ቅደስ ተግባር በሚወጣው መርሏ ግብር መሠረት መሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ የእርዲታ እጁን እንዱዘረጋ በፈጣሪ ስም  

እንጠይቃሇን፡፡ 

 

     ይህን አገራዊ ጉዲይም ሇመፈጸም ገንዘብ እንዯሚያስፈሌግ እሙን ነው፡፡ በዚህም ሥራ ሊይ መሳተፍ የሁሊችንም የጋራ ኃሊፊነትና ተግባር 

በመሆኑ ቤተ እምነቶች ሇጊዜው የሚያስፈሌገውን ወጪ አድርገናሌ፡፡ ይህም ጉዲይ የእኛው እንዯመሆኑ፣ እኛው ኢትዮጽያውያን ችግሩን በጋራ 

ብንፈታው ይሻሊሌ የሚሌ እምነት አሇን፡፡ በዚህም መሠረት የተወሰኑ ታዋቂ ግሇሰቦችንና አገር በቀሌ ድርጅቶችን በመጋበዝ በዚህ ሥራ ሊይ ከኛ 

ጋር እንዱሠሩ በጠየቅናቸው መሠረት ሏሳቡን በሙለ ሌብ በመዯገፍ ተሳትፎ አድርገዋሌ ፡፡ 

 

     ይህን በተመሇከተ እስካሁን ድረስ ሇተባበሩን ሁለ የሊቀ ምስጋናችንን እያቀረብን ቀሪውንም ሇመፈጸም የሁሊችንንም ተሳትፎ የሚጠይቅ 

በመሆኑ፣ በሰሊሙ አምሊክ ፈጣሪያችን ስም አዯራ እንሊሇን ፡፡  

 

     የሒሳብ ቁጥራችን ‹‹የኢትዮጵያ ሃይማኖት መሪዎች የጋራ ሥራ፣ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሥሊሴ ቅርንጫፍ ቁጥር 90631›› ነው፡፡ 

 

 

ፈጣሪ አምሊክ ኢትዮጵያንና ሕዝቦችዋን   ይባርክ ! 
 

አሜን ! 
 

 
የኢትዮጵያ የሃይማኖት መሪዎች 
 

   የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን፤ 

   የኢትዮጵያ እስሌምና ጉዲዮች ጠቅሊይ ምክር ቤት፤ 

   የኢትዮጵያ ካቶሉካዊት ቤተ ክርስቲያን፤ 

   የኢትዮጵያ ወንጌሊዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ፤ 

 

                ታህሣሥ 9 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. 


