
በስደት ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን  
ቅዱስ ሲኖዶስ የሰበካ ጉባዔ ማደራጃ መምሪያ 

                 የአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት አንድነት 

P.O.Box 29199 Washington, DC 20017      Tel. 202 526 1903 

ታህሳስ ፱ ቀን ፪፻፰ ዓ.ም 

 

የወያኔ/ኢሕአዴግ የግፍ ቀንበር መሰበር አለበት፤ 

የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመታደግ በመተባበር ልንነሳ ይገባል። 

 

በስደት ላይ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን  ቅዱስ ሲኖዶስ የሰበካ ጉባዔ 

ማደራጃ መምሪያ  

የአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት አንድነት ማህበር የተሰጠ መግለጫ 

 

በስመ  አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሀዱ አምላክ አሜን። 

እኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን  ቅዱስ ሲኖዶስ የሰበካ ጉባዔ ማደራጃ መምሪያ ሥር 

በተሰባሰቡ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት አንድነት የተሰባሰብን ኢትዮጵያዊያን ህዝባዊ ወያኔ ሃርነት 

ትግራይ - 

 የመብት ጥያቄን ባነሱ ኢትዮጵያዊያን ላይ የሚያደርገውን ጭፍጨፋ በአስቸኳይ እንዲያቆም፣ ገዳዮቹን 

ለፍርድ እንዲያቀርብና የኢትዮጵያዊያኑን የመጠየቅ መብት እንዲያረጋገጥ፣ 

 ያለ ኢትዮጵያ ህዝብ ዕውቅናና ፈቃድ በሤራ የኢትዮጵያን መሬት ለሱዳን ሊሰጥና ሊያካልል ያቀደውን 

መርሃ ግብር ባስቸኳይ እንዲያቆም፣ 

 በአዲስ አበባና አካባቢው ከድሃ ገበሬዎች ላይ የሚፈፅመውን የመሬት ንጥቂያ  ባስቸኳይ እንዲያቆም፣ 

 በጎንደር የቅማንትን ህዝብ ከወገኑ ከጎንደሬው ጋር እንዲጋደል የሚያደረገውን ዘመቻ ባስቸኳይ 

እንዲያቆም አጥብቀን እንጠይቃለን፡፡ 

ውድ ኢትዮጵያዊያን፣ 

ከጥንስሱ ጀመሮ  ዘርን መሠረት አድርጎ የመጣው የወያኔ ቡድን ኢትዮጵያን በነፍጥ ከተቆጣጠረበት ጊዜ 

ጀምሮ  ላለፉት 24 ዓመታት ከጫካ ይዞ በመጣው ጭካኔውና ኋላ ቀር በሆነው አስተሳሰቡ ህዝባችንን 

በአፈ-ሙዝ አስገድዶ ዓላማውን የማስፈፀም ፍላጎቱ አሁንም በከፋ መልኩ የቀጠለ ቢሆንም በተቃራኒው 

ደግሞ የህዝባችን እልገዛም ባይነቱና ህዝባዊ እምቢተኝነቱ እየጎለበት በመሄዱ ወያኔ ባሰበው መልኩ 

ፍላጎቱ ሊራመድለት አለመቻሉን በየጊዜው ከሚከሰቱ ሕዝባዊ ተቃውሞዎችና የአመፃ እንቅስቃሴዎች 

መረዳት ይቻላል። 



በዚህ እልህ አስጨራሽ ህዝባዊ ትግልና ከዚህም ጋር ተያይዞ በየጊዜው በሚደረጉት የይስሙላ ምርጫዎች 

ምክንያት የሚገደሉትና በየእስር ቤት የሚታጎሩት  ኢትዮጵያውያን፣ ከመገደል ወይም ከመታሠር 

ለማምለጥ እና ባጠቃላይ ኑሮን ባለመቁቋም ወደውጭ ሀገር የሚሰደዱት ኢትዮጵያውያን ብዛት ከጊዜ ወደ 

ጊዜ በፍጥነት እየጨመረ ይገኛል። ባጠቃላይ ሀገራችን ኢትዮጵያ የልጆቿ እናት መሆኗ ቀርቶ የጥቂቶቹ 

የጥጋብ ቤት የብዙሃኑ ደግሞ የመራብ፣ የመጠማት፣ የመገደያ፣ የመታጎሪያና የስደት ሲኦል ቦታ እየሆነች 

ነው። በርግጥም ከጥቂት የቡድኑ ተጠቃሚዎች በቀር ቀሪው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከተለያዩ ጥቃቶች እንኳን 

ሊያመልጥ ቢችል ኑሮውን በሰቀቀን በመግፋት ላይ ነው። ለዚህ ነው ያለበትን አፈናና እመቃ ሁሉ 

ተቋቁሞ እነሆ የተለያዩ ህዝባዊ እንቅስቃሴዎችን በጋራና በተናጥል ሲያደርግ የምናየው።  

አሁንም በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወያኔ ከነደፈው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን 

ጋር በተያያዘና በየጊዜው የሃገሪቱን አንጡራ መሬት እየቆረሰ ለሱዳን የመስጠቱን ፀረ ህዝብ፣ ፀረ አንድነትና 

ፀረ ዕድገት ፖሊሲ በሚመለከት ያቀረቡትን ጥያቄ ከህዝብ መብትና ፍላጎት አንፃር ተመልክቶ ከአፍራሽ 

ድርጊቱ መቆጠብ ሲገባው ይባስ ብሎ ከዚህ በፊት በተለያየ መልኩ ኢትዮጵያዊያኑ ያቀረቡትን የሰላማዊ 

ጥያቄዎችና ቀደም ብሎም ህዝባዊው እንቅስቃሴውን በጨፈለቀበትና ለጥያቄዎቻቸውም ምላሽ 

ባልሰጠበት መንገድ ወይም ስልቱ ቀጥሎ ይሄውና አሁንም  ኢትዮጵያዊያኑ ላነሷቸው ወሳኝና ሃገራዊ 

ጥያቄዎች መልሱ በአሸባሪነት መፈረጅ፣ በጥይት መደብደብ፣ ማሠር፣ ማጋዝና ማሰደድ ብቻ ሆኗል፡፡  

ሁሉም እንደሚያውቀው ወያኔ ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያን አዳክሞ ለመግዛት 

በመጨረሻም ለመበታተን ብዙ ሲጥር ቆይቷል። ለዓላማው ማስፈጸሚያም ዛሬ ድረስ አርቆ ማሰብ 

በተሳናቸውና ከህዝባቸው መከራ ይልቅ የራሳቸው ጥቅም በበለጠባቸው አድር ባዮችና ሆድ አደር ደካሞች 

ተጠቅሟል፡ እየተጠቀመም ይገኛል። ይህንኑ የጥፋትና የማዳከም ስልቱን ለማስታወስ ያክልም በተለይ 

በአማራውና በኦሮሞው ህብረተሰብ መካከል መተማመን እንዳይኖር ይልቁንም እንዲፈራራ፣ የትግራይ 

ህዝብ ያለ ህወሃት ወገኑ ከሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሊኖር እንደማይችል ውስጥ ውስጡንና በይፋም 

በካድሬዎቹ አማካኝነት በተለያዩ ከፋፋይ ዘዴዎቹና ተንኮሎቹ የሚያደርገው ቅስቀሳ፣ የአማራ ተናጋሪዎችን 

ከየቦታው ማፈናቀል፣ አሁን ደግሞ በጎንደር ለዘመናት በአንድነት የቆዩ የቅማንት ኗሪዎችን ከአማራው ጋር 

ማጋጨት፣ በየቦታው በደቡብም ሆነ በመሃል አገር የሚገኙ አጎራባች ብሄረሰቦችንና ከተሞችን ማጋጨት 

በምሳሌነት የሚጠቀሱ ብቻ ሳይሆን ዛሬም ደም የሚፋሰሱባቸው ምክንያቶችና አካባቢዎች ናቸው።  

የዘር ማጥፋትና የማፅዳት ተግባሩም በአማራው፣ በአኝዋኩና በሶማሌው ላይ ጎልቶ የታዬ ቢሆንም ይብዛና 

ይነስ እንጂ  በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ ብሔረሰቦች ሁሉ በተለያየ መልኩ ይህንኑ የግፍ ጽዋውን 

ተጎንጭተውታል። ይፋ በሆነው የመሬት ቅሚያና ዘረፋውም ከትግራይ ውጭ የሚገኙትን የኢትዮጵያ 

ድንግል መሬት ለውጭ ባለሃብቶች፣ ለጥቂት የድርጅቱ የጥቅሙ ተጋሪዎችና በጥቅም ሊይዛቸው 

ለፈለጋቸው የብሄረሰቡ አባላት በስፋት ሲያድል ለባዕዳኑ ግን አሁን ድረስ ሳይቀር እየቸበቸበ ቀጥሏል፡፡ 

አሁን ደግም ከጥቂት ማዘናጋት በኋላ በኢትዮጵያ ሰሜናዊና የምዕራብ ክፍል በርዝመቱ 1600 ኪ.ሜ 

በወርዱ ከ40-60 ኪ.ሜ የሚደርስ የኢትዮጵያን አንጡራ ሃብት መሬት ለሱዳን አሳልፎ ሊሰጥ ዝግጅቱን 

አጠናቋል።  

እነዚህ ሁሉ የጥፋት ተግባሮቹ እንዳሉ ሆኖ ከጫካ ጀምሮ የነበረውን የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 

እምነት የማጥፋት ዘመቻ ተግባራዊ ለማድረግም ስልጣኑን በነፍጥ ከተቆጣጠረ በኋላ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ 



መርቆሪዎስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያን በማስወገድ የራሱን የፖለቲካኛ ሹም በመተካት በቀጥታ 

እምነቱን ለማርከስና ለማዋረድ በግልጽ ተንቀሳቅሷል፡፡ ከዚያም በኋላ ለጥፋቷ ባቀደላት ፕላን መሠረት 

ቤተክርስቲያኗን በፈለገው መንገድ የራሱን ካድሬዎች በውስጧ በመሰግሰግና አመራሯንም በማሽከርከር 

የኢትዮጵያ የአንድነት መሠረት የሆነችውን እናት ቤተክርስቲያን በጥቂት እበላ ባይ የጥፋት መልክተኞች 

ሲያምሳት ይገኛል። የሃገር ውስጡ ጥፋት ያልበቃው ወያኔ በውጭ በአገርም ሳይቀር ነገ የኢትዮጵያን 

ሕዝብ አንድነት ለማቆየትና የቤተክርስቲያኗን ሃይማኖታዊ ትውፊቶች ለመጠበቅ እርሾ ሆነው ያገለግላሉ 

ብሎ ያነጣጠረባቸውን የጠነከሩ አብያተ ክርስቲያናትን ለመበታተን ሲል  ሃሳዊ መሲሆችን በተወርዋሪነት 

በማሰለፍ ቤተክርስቲያንን እንደመዋጊያ መድረክ እየተጠቀመባት ይገኛል። 

እንግዲህ ከሞላ ጎዳል ይህ እንደ ማስታወሻ የቀረበው የወያኔ የጥፋት መንገድ በሙሉ የሚያመራው ወደ 

አንድ አቅጣጫ ነው። ይኸውም የኢትዮጵያን ሕዝብ መብትና ነፃነቱን በመንጠቅ፣ ከቀዬው በማፈናቀል 

በኑሮው ሁሉ ጥገኛ በማድረግ ማንነቱን ካራቆተው በኋላ የጎሳ ድርጅቱን ሲመሠርት የያዘውን አጀንዳ 

ማገባደድ ነው። ይሄውም ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነት እንዳይቀጥሉ ማረጋገጥ ነው።  

ይህን የህወሃት የታወቀ አጀንዳ መረዳት አስፈላጊ የመሆኑን ያክል አጀንዳውን ማወቅ ብቻውን ደግሞ በቂ 

አይመስለንም። የዚህን ቡድን የዛሬና የነገ አጀንዳ በውስጣችን ተቀባይነት እንዳያገኝና መሬትም እንዳይዝ 

ማድረግ እንደነበረብን እስከዛሬ ካልገባን ዛሬ ግን የነገዋን አንድነቷ የተረጋገጠች ኢትዮጵያ ለማቆየት 

አእምሮአችንን ከፈት በማድረግ ፈጥነን የወያኔ ሁለንተናዊ አካሄድ መገንዘብና መረዳት አለብን። ይህን 

ስንገነዘብ ደግሞ የወያኔ/ኢሕአዴግን ፍላጎቶች ጠንቅቀን ስለምንረዳ በወያኔ ከፋፋይ አሽክላ ከመጠመድም 

ሆነ ተጠምደንም ከመያዝ እንድናለን፡፡ ይህም ሲሆን ራሳችንንም ሆነ ሕዝባችንን ከጥፋት እንታደጋለን። 

ስለዚህ ወቅቱ የወያኔን የንቀትና የሴራ አገዛዝ ግብዓተ መሬት የምንፈፅምበትን መንገድ ማፋጠን ብቻ 

ሳይሆን የጥፋት ተልዕኮውን ገልብጠን ህዝባዊና ሀገራዊ አንድነታችንን የምናረጋግጥበትና ጎሰኝነትን 

በርብርቦሽ የምንሠብርበት ወቅት ነው።  

እንደሚታወቀው የኢትዮጵያውያን የተለያየ መልክና ቋንቋ መለያ ጌጣችንና የአንድነታችን ፈርጥ ነው፡፡ 

የሰለጠን ህዝብም እንደመሆናችን ደግሞ አብሮ የሚያኖረን የነገው እኛነታችን እንጂ የበቀደም ችግራችን 

ሊሆን ከቶውንም አይችልም፡፡ በዱሮ ችግሮቻችን ተተብትበን እንድንኖር የሚፈልጉና ያንኑ መላልሰው 

የሚግቱን ደግሞ ከፋፍለው፣ አዋርደው፣ መብትና ነፃነታችንን ገፈው በባርነት አማቀው ሊያኖሩን 

የሚፈልጉት ወያኔዎችና የሃገሪቱ የታወቁ ታሪካዊ ጠላቶቿ ብቻ ናቸው፡፡ 

 ወገኖቻችን ኢትዮጵያዊያን፤ በአሁኑ ወቅት በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች በመላ ኢትዮጵያዊያን የተነሳው 

የማንነት ጥያቄ የህዝብ ጥያቄ እንደመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከዳር እስከ ዳር በአንድ ላይ በመነሳት 

ኢትዮጵያዊ ማንነቱንና ወገናዊ ተቆርቋሪነቱን  በአገዛዙ ላይ በማሳዬት ኢትዮጵያዊነትና ፍትሕ የሰፈነባት 

ኢትዮጵያን ለማምጣት መረባረብ ይኖርበታል። በውጭ የምንገኝ ኢትዮጵያውያንም የዚህ መከረኛ ህዝብ 

ክፋዮች ነንና በዚህ ፈታኝ ጊዜ ከሕዝባችን ጎን በአንድነት እንድንሰለፍ እንጠይቃለን። በውጭም 

በውስጥም የምንገኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶከስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ ይህ ወቅት ለሀገራችን 

አንድነትና ለእምነታችን ነጻነት የምንቆምበት፣ ከሌሎች በኢትዮጵያ ምድር ከሚገኙ የሌሎች ዕምነት 

ተከታዮች ኢትዮጵያዊያን ጋር በሙሉ በአጋርነት በመቆም የሃይማኖት ልዩነትን ሳይሆን ለጋራ ሃገራችን 

በጋራ  መቆማችንን የምናሳይበት እና ባጠቃላይ በጎሳ፣ በሃይማኖት፣ በጎጥና በአካባቢ ወ.ዘ.ተ.  ሳንለያይ 



እርስ በራሳችን በመተሳሰብ በወያኔ/ኢሕአዴግ ብልሹ አስተዳደር በርሃብ የሚሰቃየውን ወገናችንን 

የምንታደግበት ወቅት ስለሆነ በሕብረት መነሳታችን ግድ ይላልና እንድንነሳም ጥሪያችንን እናቀርባለን። 

እግዚአብሔር በጊዜው ፈቅዷልና እንደፈቃዱ ለመፈፀም ኢትዮጵያንም ለመታደግ በአንድ ላይ እንነሳ 

እንላለን። 

ለዚህም በአስቸኳይ ምላሽ ለመስጠት በስደት ላይ በሚገኘው የሕጋዊው ቅዱስ ሲኖዶስ የሰበካ ጉባዔ 

ማደራጃ መምሪያ ሥር የተሰባሰብን የአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ቅዱስ ሲኖዶሳችን  የኢትዮጵያን ሕዝብ 

ለመታደግ በሚያወጣቸው ማናቸውም መርሃ ግብሮች ላይ ለመሳተፍም ሆነ ሌሎች ለኢትዮጵያ ሕዝብ 

ብሄራዊ ጥቅሞች ከቆሙ ህዝባዊ ድርጅቶች ጋር በጋራ ተባብረን ለመስራት የተስማማን መሆናችንን 

ወገናችን የሆነው ኢትዮጵያዊ ሁሉ እንዲያውቅልንና ይህንንኑም ለመፈፀም በፍፁም አንድነት ቃል 

መግባታችንን እናረጋግጣለን፡፡  

ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። መዝ ዳዊት 68:31 

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን  ቅዱስ ሲኖዶስ የሰበካ ጉባዔ ማደራጃ መምሪያ 

የአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት አንድነት ማህበር 

 

 


