
                                                                                                          ሐምሌ 3 ቀን 2ሽ 12 ዓ/ም  

  ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ 
 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ፣ 

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ፤አሜን !። 
   

የዘር ፍጅት የማስቆም ተማፅኖ ድምፆችን ሇአሇም ሕዝብማሰማትን ሰሇመጠየቅ ፣ 

ሁልጊዜ በመንፇስ ቅደስ ከምትመራዉና በመንፇስ ወልዲ ካሳዯገኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ 

ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያኔና ከዉድ ኢትዮጵያ አገሬ ጋር የሆንኩ ምን አልባት የሚሰማኝ 

ቢኖር ሇቅደስ ሲኖዶስ መልእክቴን አነሆ፣ 

ብጹአን አባቶቸ ሆይ! 

በጀርመን ግፈኛው የናዚዎች አገዛዝ እጎአ ከ 1933 እስከ 1945፣ ማለትም እስከ 2ኛው የዓለም 

ጦርነት ፍጻሜ ፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን የጨፈጨፈበት ድርጊት አውሽቪትዝ 

በሚሰኘው!በአንዲት ቃል ይገለጣል።አውሽቪትዝ ማለት 6 ሚሊዮን አይሁድ የተጨፈጨፉበት 

ማለት ነው።  

ዛሬ በ2020 አሇም ግፍን በተፀየፇችበት ዘመን በአገራችን ኢትዮጵያ  በአገሬዉ ኢትዮጵያዊ 

ላይ የሚፇፀመዉ በጀርመን  ናዚ ከተፇፀመዉ የሚገዲዯር በተወሇዯበት ኢትዮጵያዊ ምድሩ 

ዘሩ እንዱጠፋ ዝርዝር ወጥቶበት የሚሰማዉ ሁለም ነገር ህሊናን በጠዋቱ የሚሸነቁጥ 

መፈጠርን የሚያስጠላ ! «ያንቀጠቀጠን፣ ያስለቀሰን፤ እንባችን እንደ ጎርፍ ያስፈሰሰ፣ ፍጹም 

የሚዘገንን  ፤ በሕይወቴ የተመለከትኳቸው የተለያዩ አሳዛኝ ሁኔታዎች አሉ ፤ ይህ በአገሬ 

በኢትዮጵያ የሰማሁት በቪድዮ የተመለከትኩት ግን በሕይወቴ ከቶውንም በኢትዮጵያ 

የማይታሰብ  አጋጥሞኝ የማያውቅ ፣በቃ የምድር ሲዖል  አቅም የለሽ የሚያዯርግ ተጠቂዎቹን 

ወገኖቸን ኢትዮጵያዉያኑን ከዚህ ወደር ያልተገኘለት የግፍ ተግባር በስምንት ሺህ ማይል 

ርቀት ላይ ሆኘ በምንም ዓይነት መንገድመድረስና መርዳት አልቻልኩም፤እጅግ ያማል» 

ከሰብአዊ ፍጡር ዉጭ የሆነ የማይታሰብ ፣ግን የሆነ ፣ልባችንንን ያዯማ ፣በዛች ቀዯምት ዯግና 

ባሇታሪክ አገራችንና ህዝባችን ላይ  እውነትን በአደባባይ በሚረግጡ ገዢዎቿና ፈራጆቿ ምክንያት 

የአምላኳ ቁጣና መዓት በፈሰሰባት ኢትዮጵያ በእንቅርት ላይ,,,, እንዱለ ትላንትን በዛሬ 

መነፅር ስናይ ፣በጅቦች የአራዊት ባህርይ የመጡብን በአካል፣ከዚህ በፊት በለዉጥ ስም 

ተግበስብሰዉየሰረጉ አራዊታዉያን የሰዉን ጥንተ ጠላት የዲያብሎስን ተግባር በቤተክርስትያን 

ላይ ሲፈጽሙ፣ ክብሯን በአደባባይ ሲያዋርደ ፤ አልሰማንም ይሆን? አላየንም ይሆን? እየኖርን 

ይሆን…!።ክርስትያን በመሆኑ ብቻ ሰዉ ሰሇሆነ ብቻ ሰዉን ሰው አድኖ መአትን ሲያወርድበት 

ቆሞ መመልከት፤ ሲያቃጥለዉ ዝም፥ በተለይም በከፋ ሁኔታ ቤተክርስትያንዋን በሚያዋርድ 

እንዲሇን በማያስቆጥር ድፍረት የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህዶ አማኝ ታዳጊና የወደፊቱ 

የቤተክርስትያንዋ መሪዎችና እምነትዋ አስቀጣዮች የመንበርዋ ተረካቢዎችና ሃብቶችዋ የሆኑት 

ታዲጊ ህፃናት ለትምህርት ወደ መማሪያ ክፍሎቻቸዉ ከመግባታቸዉ በፊት በር ላይ አንገታቸዉ 



እየተፈተሽ ማተብ ያሰሩ እንዲይገቡና እንዲመለሱ የመደረጉ እማኝ ሰቅጣጭ ተግባር በእዉነት 

ኢትዮጵያ ዉስጥ ሆነ ለማለት ከብዶ አልቅሰን ዝም፣ጭጭ ፣ቀጣይ ተግባር በሚገባዉ መጠን 

ባሇማከዎናችን፣ በስነ ልቦና እና በመንፈስ የገደሉት ሳይበቃቸዉ አሁን ወደር ያልተገኘለት 

የግፍ ተግባር ዘርን የማፅዲት የዘር ፍጅት አሰቃቂ እርምጃ ተሸጋግረዉ በኦሮሞ ስም ግፍ  

በዘር ንጹሀንን ደም እያፇሰሱ ገድሇዉ፣ዘቅዝቅዉ፣እየሰቀለ፣ሇመናገር የሚከብደ ሰቆቃዎች 

በምፇፀምታላቅ የትውልድ ኪሳራና ውርደት ሆነዉ፣ኢትዮጵያን የዯም ምድር በማድረግ 

በመፇፀም ላይ ይገኛለ ።የጣር ድምፅ በኢትዮጵያ አሰተጋብቶአል ሰሇዚህ፣የእምነት አባቶቻችን 

ስለሰው ክቡርነት ሲል ሇመንጋዉ እነዯሚገዯዉ እረኛ  ይህንን ሁሉ ግፍ በዜጎች ላይ 

ለሚፈጽመው ዘርና እምነት እጥፊ ቡድን የምታደርጉትን አቁሙ ብላችሁ በግልጽ ልትናገሩት 

ይገባችኃል። እስካሁን ጥረት አላዯረጋችሁም ማሇቴ ግን አይዯሇም፣ ነገር ግን ጥፋቱ የዘር 

ማጥፋት የግድያ ዝርዝር እቅድይዞ በማንነትና በእምነት ላይ አነጣጥሮ አየገዯሇ እያረዯ 

እየጨፇጨፇና በቁመናው እያቃጠሇ መረን የሇቀቀና አዯገኛነቱ የነገን  የመኖርተስፋ የጋረዯ 

በመሆኑ፣የመከራዉ የሞት ማአበል ሁለንም ሰሇናጠዉ ፣አሁን አጥብቆ ያሇማቋረጥ በመቅዘፍ 

ሇአሇም ሕዝብ አሇም አቀፍ ጥሪ ያሻል። እንደ ቅዱስ ጳውሎስ “ወንጌል ብቻ ማካፈል ሳይሆን 

ህይወታችንንም ስለናንተ ለመከራ እንሰጣለን” እንዲሇና፣በሉቃስ ወንጌል  ካህኑን፤ ሌዋዊውንና 

ሳምራዊው ሁሉም ወቅታውያን ናቸው። ነገር ግን ካህኑና ሌዋዊው በወንበዴዎች ከተጎዳው ሰው 

ጋራ ከመቆም ይልቅ፤ አይተው እንዳላዩ በማለፍ  ቆሙ ። ሳምራዊዉ ግን ወቅታዊ ችግር 

ከደረሰበት ሰው ጋራ ቆመ። “ሂድ አንተም እንደሱ አድርግ”(ሉቃ ፲፡፴፯) ብሎ ለተናገረው 

ልናሻሽለው ለማንችለው ለክርስቲያናዊ ዉ ዶ ክትሪን ተጠቃሽ ምሳሌ ሆነ። ስለዚህ፤ “ሂድ አንተም 

እንደሱ አድርግ” ብሎ ያዘዘውን ክርስቶሳዊውን  ቃል መዋጀት ዘመኑ በእጅጉ ጠይቋልና አገር 

በቀል የኢትዮጵያ ጠላቶች ኢትዮጵያ አገራችንን በመቀዳደድ ሇማፇራረስ በዓለም ታሪክ 

በመጀመሪያው  ረድፍ  በምንፍቅና ተረት ተረት የፇጠራ ሞሶሎኒያዊ ሂትሇራዊ የሙት 

መንፇስ ትርክት አራማጆች እየተፇፀመ ያሇዉን የዘር ፍጅት የማስቆም የተማፅኖ 

ድምፆችን ሇአሇም ሕዝብ ታሰሙ፣ ጅግራን ጅግራ ፤አሞራን አሞራ  ትለት ዘንድ 

፣በምድራዊ ሲዖል  በዘር ማፅዲት በተበተኑት፥ ለምድርም አራዊት ሁሉ መብል ሇሆኑት፥ 

ተዘቅዘቀዉ በተሰቀለት፣ በተጎተቱት ኢትዮጵያዊያንና ኢትዮጵያዊያት ጆቻችሁ ስም 

በታላቅ ትህትና እጠይቃሇሁ። 

 ገብርኤል ብዙነህ  07/07/2020 ሰሜን አሜሪካ 

 

 

 


