
ሐምሌ ¢Ë  ቀን  £åÎ  ዓ.ም. በዓለ ቅዱስ ሚካኤል  (19.07. 2012) በፍራንክፈርት ከተማ ለሰላማዊ ሰልፍ በወጡ በጀርመን 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አማንያንና ካህናት የቀረበ አቤቱታና ተማኅጽኖ 

ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ቆንስላ ጀኔራል ጽ/ቤት
ፍራንክፈርት
ፌዴራል ሪፑብሊክ   ጀርመን  

በጀርመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ e ዶ ቤተ ክርስቲያን

2 ኛ ግል c  ደብዳቤ 

ጉዳዩ፤ በዋልድባ     ገዳምና     አካባቢ     በልማት     ስም     የሚደረገዉን እንቅስቃሴና የሚፈርሱትን አብያተ ክርስቲያናት ይመለከታል።  

ባለፈዉ MgBt ወር በዋልድባ ገዳምና አካባቢ በስኳር ልማት ስም የተጀመረዉን እንቅስቃሴ አስመልክተን በዚህ

ስፍራ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት: የ AbT# መነኮሳትና YanT# መነኮ sy ት መንፈሳዊ ሕይወት ያንዣበበት አደጋ 

እንደሚያሰጋን ገልጸናል። በወቅቱም L ቤተ ክርስቲያናችን የበላይ አካል LMnBR ptryk $ily BT khNt ስለጉዳዩ 

ማብራሪያ እንዲሰጠን፤ ስጋታችንንም ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲጋራንና ለቅዱሱና ታሪካዊዉ ገዳም ዳር D ንበር መከበር 

የበኩሉን እንዲያደርግ ጠይቀን ነበር። ሆኖም እስከ እዚህ ጊዜ ድረስ አንዳችም የተሰጠን ምላሽ በጽ e ፍ m  ይሁን 

በቃል አለመኖሩ እጅግ አሳዝኖናል። የቤተ  krsT ያንን KfT1 ኃላፊነት የተሸከሙ አባቶቻችን የገጠማቸዉ ak ል 

ባይገለጽልንም አሁንም ድምፃችንን ለሚመለከተዉ ሁሉ ከማሰማት እንዳንቦዝን የእናት ቤተ ክር sT ያን ልጅነታችን n 

SbaW  Mbt#n ግድ ብሎናል።     

የተከበራችሁ ወገኖቻችን፤ በተለያዩ መንገዶች ለመረዳት anD ቻልነዉ አሁንም የተከበረዉን የታሪ k ና የሃይማኖት 

bLm  L5h  ZMnt  Ymnksn  moKl  hN  YNRwn የዋልድባ ገዳምን ህልዉና የሚፈታተኑ ተግባራት 

መቀጠላቸዉን፤ የገዳሙ ሃብትና ንብረት መመዝበሩን፤ የግድብ ግንባታዉ ተግባርም ቀን በፀሐይ ብርሃን ሌሊት ደግሞ 

በመብራት MI ጠሉን ነዉ። ቀድሞ በዮዲት ጉዲት እና በግራኝ መ EM ድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 

ቤተክርስቲያን የደረሰባት ፈተናና ያሳለፈችዉ ግፍ አይረሳም። ዛሬ በ21 ኛዉ  MT ክፍለ ዘመንም ተጨማሪ አበሳ 

ተፈርዶባት ማየታችን ግን አንድም ያለመታደል: Wym  ግዴለሽነት ያስከተለዉ መስሎን ሰግተናል። ናቡከደነፆር የቤተ 

መቅደሱን ንዋየ ቅድሳት ለግል ግብዣዉ መጠቀሙ ያስከተለዉ በጌታ እጅ የተ c ፈዉን ወቀሳና ርግማን እንደነበር 

ስናሰታዉ s፤ mnm በእሳት ይጫወታል ብለን አናስብም። Yng0 YAkbnn YMSt YAlzBln: YAyzrAlWwn 

YnbTnn YTsbyWwn  YAlysn tRk  MMlKt KtRk TWi%Nt ydnl. ywm  SM KTG!. 

klt4  Bt የእምነት ቦታን መድፈር፤ ቅዱስና ሃይማኖታዊ ብሎም ታሪካዊ ቅርሶችንም ማጥፋት፤ በማንነት ላይ 

መቀለድ ካልሆነ በቀር፤ ጨዋነትና ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረበት የኢትዮጵያ ሕዝብ በዋልድባ ገዳም፤ ያዉም የአባቶ#  

እና Y እናቶ#  አፅም እየፈለሰ:  BT krsTyn  gllt WrD: BT MiDsn   idsT idsn FrS:  MnBr  

KNtBt TN0T: 0oln nwY idst TWgD: OÜD BT krsTyn TMn4R  (WZT) በለማ የሸንኮራ ተክል 

ስኳር ተጠቅሞ ይከብራል፤ ጤናም ያገኛል ብለን አናምንም። << Sw BdB b#  AyNrmn.<< 

በሌላዉ ዓለም በአንድ ወቅት በሃይማኖት መስመር የተጓዘዉ ቀደምት ትዉልድ የገነባቸዉ አብያተ ክርስቲያናት ዛሬ 

ወና ቀርተዉም እንኳን Lfrs yirn: ለማደሱም የሚደረግላቸዉን ጥንቃቄ ስናስተዉል: Ba1 Znd gn በሺዎች 

                                                                       
                                                  



                                                                            -Ë-
የሚቆጠሩ መነኮሳት በሃይማኖታዊ ተጋድሎ የተጸመዱበት: BTLym  YAksm  TWl2: YDbR Bnkl MNkS: 

YBrhw AnBs smAl Zwldb anDGn  b$nKrt: Mnnyn AbT'n Mnnyt anT# $z lSw: dngy 

TnTrSw: CbA Agnntn: grm  LLtn tg =w: YlM Y4M KMiMs rIw urf (Yan*t irFt) 
aYBl << A agZa aIb LHGRtN AtYxy << ayl Inn LLt BTgDlBtn BCLyBt: anb'wn anD wä 

moBl BAFSsBt: hl#n << Asbn Atrsn<<  ayln BmnmCnBt ስፍራ ላይ  (  DWl DwL BMmCn 

LmsL Bri BAÜ ssnyS ZMN Mng0t ant#n idst WLT X4Rs Zir4 KNTKtY#w: Birb ri 

BZMN Msfnt (BAÜ TWdRs) rs oL) ሊደረግ የታቀደዉ እጅግ አስገርሞናል። ከዚህም ሌላ እኛ በእጃችን እያለ 

ያላከበርነዉን የሃይማኖት እና Y ታሪክ ስፍራ ባዕድ እንዴት ያየዉ ይሆን? ማለትም በተገባ ነበር።  LAmSt MT 
oMtt Btrk aTmn  Mng0t a2 WdI YNBRw  YgRk ATS Gdm  syDFr  BZMn#n Ywldb 

Gdm  Blmt sm  SDFr  mYtn äLn#n FcM LIBLw Al#Lm. aR By BT KrSTyn: aR  Bl 

Gdmtn Adbrt YMyS!w Ahn Nw.  

sLZhm  በጀርመን አገር የምንገኝ Y ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ e ዶ ቤተ ክርስቲያን ካህናትና ምዕመናን በደብዳቤ 

ከወራት በፊት ለጠየቅነዉ ምላሽ በማጣታችን ዳግም በሰልፍ ወጥተን በምንኖርበት ሀገር ድምፃችንን ለማሰማት 

ተገደናል። በጀርመን ሀገር የሚገኘዉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ e ዶ ቤተ ክርስቲያን  12T1w  አጠቃላይ የሰበካ 

MnFsW  ጉባኤ አስተዳደር ለቅዱስ ሚካኤል የሰኔ k ብረ በዓል BkL1 ካካሄደዉ የሁለት ቀናት ስብሰባ በኋላ ከዚህ 

እንደሚከተለዉ Ye ዝበ ክርስቲያኑን n  Ykhntn  አቤቱታዎች በመዘርዘር ዳግም ጉዳዩ n ለሚመለከታቸዉ አካላት 

ያቀርባል፤ Lezb YMGn1 AwtR#m  anDGLc Wsnl.

   ·  በዋልድባ ታሪካዊ ገ d ም ላይ በስኳር ልማት ስም የተጀመረዉ ቤተ ክርስቲያንና

   ታሪክን የሚያፈርስ እንቅስቃሴ ባስቸኳይ እንዲቆም 
·  የተዘረፈዉና የተመዘበረዉ የዋልድባ ገዳም ንብረት ባስቸኳይ እንዲመለስ

·  Nfs LGDL: un2 LIR$ hl MmC1 HN BNR Gdm  ws4 የሚገኙ አ bT# 

መነኮሳት n  anT# MNKsyt ዛሬም በስጋት ላይ መኖራቸዉ ግልጽ ነዉና የሃይማኖት 

እኩልነት ብሎም ነፃነት አለባት በምትባለዉ ሀገ r#n መንፈሳዊ ነፃነታቸዉ እንዲከበር

·  BoLm  ws4 SNr  KoLm  TLyTw YMNr  AbT# MNkstn anT#

 MNksyt GdmW  eyWt'w  bLm  ids Gdm#n syDFr  yLmknyt 

YDWl dmü  AlSmmn +<t'w +<t#n: Sgt'w sgt#n: äZn'w 

 Äzn#n: +nIt'w +nIt#n Mhn anDtWiln   

·  የቤተ  ክርስቲያናችን አባቶች የምዕመናንን ድምፅ በማስተጋባት የዋልድባ ገዳም 

መነኮሳትን ከተጋረጠባቸዉ ሰዉ ሠራሽ ፈተና ለመታደግ እንዲነ 0

·  ዋልድባ ገዳምን በአቅማቸዉም ሆነ በእዉቀታቸዉ ለመርዳት ወደስፍራዉ የሚሄዱ 

ምዕመናን ቀድሞ እንደነበረዉ በነፃነት እንዲሄዱ: የተቀመጡ ኬላዎች እንዲነ 0 እና 

እነሱንም ማሸማቀቁ እንዲቆም: ykbBw ezB krsTyn 4yIm  SM anDyG1



                                                     -፫-

·  BälFNt  WnBr  YTIM4  AbT##n   BGdm  ws4n  BzRyw yl 

ML5w# KAkbBw anDW4 KMMLKTw Akl gr  anDNgGr

· ሃይማኖት ምድራዊ ትርፍ የሚገኝበት እንዳለሆነ ግልጽ ነዉና ምዕመናንን ለእምነታቸዉ 

በሚያደርጉት መንፈሳዊ አገልግሎት ማበረታታት የቤተ ክርስቲያንና  Y ቤተ ክህነት ዋነኛ 

ተልዕኮ መሆኑ በተግባር እንዲገለጽ

                · ቤተ ክህነት በሃይማኖታዊ ስፍራዎች ላይ የደረሱ ጥቃቶች ተመርምረዉ ጥፋተኞቹ

                  እንዲጠየቁና እንዲታረሙ በሚመለከተዉ አካል ላይ ተገቢዉን ግፊት እንዲያደርግ

·  በዋልድባ ገዳም ላይ የሚደረገዉንም ሆነ በሌሎች ገደማት ላይ የደረሱትን ጥቃቶች 

በይፋ ለምን ተደረጉ ብሎ 0gtn MgLc የፖለቲካ ፍጆታና ጥያቄ ሳይሆን የእምነትና 

ለእምነት ነፃነት መከበር መቆም መሆኑ እንዲታወቅልን እንጠይቃለን።

·  <<  Mng0t #gr  anDLL AdrG >>  ynGrl. AnDMLw KHN  DgM 
gdy GLlT1 BhN Akl y4r  Znd anssbLn.

·  YSMn  HGr#n  MRt  Idw TGF:  0gw TblT:  A4nt G$  Sty 

Ywldb Gdm  gn BTF4R Dn YT%FN BMhn Ltntn LzRw  AtYxy uM 

Ygr  irs#n Nwn  Mng0t  YKBd a“#n KZy anDN0 anmÜnLn.

አሁንም ተገቢዉን ምላሽ እስክናገኝ የቤተ ክርስቲያን መሠረት የሆነዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጩኸታችንን 

እንዲሰማ፤ ä ዘንና ልቅሷችንንም እንዲቀበል ይግባኝ ለክርስቶስ እያልን C ሎታችንን እንቀጥላለን። 

UNESCO  እና የዓለም አብያተ  ክርስቲያናት m/Bt:   YarTDks  AbyT  krsTynt 

AbT#n  Tumt: LAkbB TF4R  4Bi  YIm  Akltn ጨምሮ ሌሎች ታሪክና ቅርስ 

እንዲጠበቅ የሚንቀሳቀሱ ዓለም ዓቀፍ ተቋማትም እየደረሰ ያለዉን ጥፋት እንዲያዉቁና ለማስቆም 

የበኩላቸዉን aGz እንዲያደርጉም እናሳስባለን። 
ልዑል አምላካችን አፅራረ ቤተ ክርስቲያንን ያስታግስልን:  የቤተ ክርስቲያናችንንም t ንሣኤ ያሳየ n: 

Ync ሐን መንፈሳ wyn አባቶቻችንን እና እናቶቻችንን እንባ እግዚአብሔር ያብስልን!

'r  MdäNoLm  anD Odn GNt BArt WnZ# YTKBBwn: 4NtWwn Gdm  wldbnn 

YAkbBwn AbyT krsTynt Blmt sm  KM4 4ft ySwrln.   

ሰላመ እግዚአብሔር ከሁላችን: 'rNtm  KHGr#n  ጋር ይሁን!
ስለ ሰላማዊ ሰልፉ ዝግጅት ኃላፊ

ሊቀ ካህናት ዶ/ር መርዓዊ ተበጀ 

Ueckeratherstr. 2, D- 50739 Koeln, Germany



                                                             

                                                                -Î-

ከዚህ ቀጥሎ ቅድመ ዝግጅቶችን እንገልጻለን፧

፩ኛ የሥነ ልቡናና የሥነ አእምሮ ዝግጅት ማድረግ

፪ኛ የሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅ ኮሚቴ በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያኑና በየጽዋ ማኅበራቱ እንዲቋቋም  MMRy Ms$t

፫ኛ ሰላማዊ ሰልፍ የምናደር g በት ቀን ዕለተ ሐሙስ እንደመሆኑ መጠን ከሰኞ እስከ ረቡዕ፧ ከሐምሌ À-.¢Ê  £åÎ 

o;m; (16.-18.07.2012) ለሦስት ቀን እንደ ነነዌ ሰዎች የጾምና የምኅላ ቀናት እንዲሆኑ ማወጅ፧ ከተቻለ በሀገር 

ቤትና በውጭ አህጉራት ያሉ መነኮሳትና መነኮስያት፧ ካህናትና ዲያቆናት፧ ምእመናንና ምእመናት በጾም፥በጸሎትና 

በምኅላ እንዲተባበሩ መንፈሳዊ ጥሪ ማስተላለፍ 
፬ኛ ጥላና ድባብ፧ ሥዕለ አድኅኖና ኩራተ ርእስ፣ ቃጭልና የመጾር መስቀል፧ ከተገኘም ጥሩባና ቀንደመለከት ይዞ 
መውጣት

አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት በኃይል የመጣ ግብረ ኃይልን የሚቋቋሙበት ግብረ ኃይል ወይም ክፍለ ጦር 

የላቸውም። ያላቸው መሣሪያ በተራ ቁጥር ፫ እና ፬ የተገለጹት ናቸውና በተግባር ለማዋል ወደ eyw  እግዚአብሔር 

ያለማቋረጥ መጮህ ተገቢ ነው፥




