
በስመ አብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ አሃደ አምሊክ፤አሜን !። 

“ሇኢትዮጵያ እንዯ አገር መቀጠሌ መሌህቅ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያንን መታዯግ ነው 

“ሇእኔ  ሇገብርኤሌ ብዘነህ ፥ቅዴስት ሃይማኖታችን የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህዯ ዕምነት ብቻ ሳትሆን፤ የአገር እና የህዜብ 
ቀስተዲመና ናት ብዬ አምናሇሁ። ይህም ብቻ አይዯሇም፤ የቅዴስት ኦርቶድክስ ተዋህድ ሃይማኖት ቅኔ የሚገሇጠው በሰው እና 
በተፈጥሮ መካከሌ ሉኖር የሚገባውን የሰመረ ግንኝነት አንባቢ፤ ተርጓሚ፤ አማሳጣሪ በመሆን ብቻ ሳትሆን፤ በተጨማሪም 
አስማሚ፤ አግባቢ፤ ዲኛና ችልትም ሚዚንም ናት ። ቅዴስት የኢትዮጵያ ኦርቶዴክስ ተዋህድ ሇተፋጥሮም፤ ሇሰውም 
የምትሰጠው ፍቅር ሰማያዊ ጸጋዋ ነው የሚሌ ሙለ ዕምነት አሇኝ። ሇእኔ ሃይማኖታችን ሰብዕአዊም፣ ተፈጥሯዊም ናት። 

ብሄራዊም፣ ዓሇም- አቀፋዊም ናት። ስሇሆነም እግዙአብሔር ሇፈጠራቸው ፍጥረታት፤ ነፍሳት፤ የተፈጥሮ ጸጋዎች፤ ምዴርና 
ሰማይ፤ ጋራው እና ሸንተረሩ፤ ወንዘና ወቅያኖሱ፤ ሃይቃትና ሸሇቆው፤ አዜእርቱ እና እጽዋቱ፤ ነፋስና አየሩ፤ ሙቀት እና 

ቅዛቃዛው፤ ወቅታት እና መናት፤ ማዕሌትና ግርማ ሇሉቱ ሁሇ በተፈጠረሊቸው ሥነ – ምግባር መሰረትንት በሰሊም ውሇው 
ያዴሩ ንዴ፤ ሇእናት አገሬ ኢትዮጵያና ሇዓሇም ተግታ ትጸሌያሇች ። በትጋት ትጽማሇች፤ ባሌተቋረጠ ሁኔታ ትሰግዲሇች፤ 
በተከታታይ ምህሊ ትይዚሇች፤ አቅዲም ሱባኤም ትቆጥራሇች። አምሊኳንም ተግታ፤ በጥንካሬና በብርታት ታመሰግናሇች። ይህ 
ች ጥንታዊትየኢትዮጵያ ኦርቶዴክስ ተዋሕዴ ቤተ ክርስቲያን ይህንን በማዴረጉዋ ዚሬ ሊይ በዙህ ትዉሌዴ መን 
በአራዊታዉያን እርመኞች ስትቃጠሌ ስትነዴ አማኞችዋ ሲታረደ ሲሳዯደ ቅጥሩዋ ሲፈርስ ከማየት የበሇጠ ሞት የሇም በቁም 
መሞት ፤ያማሌ። አራዊታዉያን ራሳቸው ጠፍተዉ ሇሰዉና ሇአገር ጥፋት በግናኝነት ቤተ እምነታችንን ሲያጋዩ ታዲጊዎችን 

ሲያሳቅቁ የተዋህድ ጠበቆች የት ናቸዉ ?የትነን?ክፉ መን !በሇዉጥስም የሰረጉ አራዊታዉያን የሰዉን ጥንተ ጠሊት 

የዱያብልስን ተግባር በቤተክርስትያን ሊይ ሲፈጽሙ ክብሯን  በአዯባባይ ሲያዋርደ ፤አሌሰማንም ይሆን ?አሊየንም ይሆን 

እየኖርን ይሆን…!።ክርስትያን በመሆኑ ብቻ ሰዉን ሰው አዴኖ  መአትን  ሲያወርዴበት ቆሞ መመሌከት፤ ሲያቃጥሇዉ  ዜም ፥ 

በተሇይም  በከፋ ሁኔታ ቤተከስትያንዋን በሚያዋርዴ እንዲሇን በማያስቆጥር ዴፍረት የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ አማኝ 
ታዲጊና የወዯፊቱ የቤተክርስትያንዋ መሪዎችና እምነትዋ አስቀጣዮች የመንበርዋ ተረካቢዎችና ሃብቶችዋ የሆኑት ታዲጊ ህፃናት 
ሇትምህርት ወዯ መማሪያ ክፍልቻቸዉ ከመግባታቸዉ በፊት በር ሊይ አንገታቸዉ እየተፈተሽ ማተብ  ያሰሩ እንዲይገቡና 
እንዱመሇሱ የመዯረጉ እማኝ ሰቅጣጭ ተግባር በእዉነት ኢትዮጵያ ዉስጥ ሆነ ሇማሇት ክብድ ያስሇቅሳሌ።አዬ አዬ አገሬ አዬ 
ኢትዮጵያ  እግዙአብሄር ያጽናሽ።አሇቀስኩሌሽ ! ። 

ይህ አራዊታዊ አዯና መቆሚያዉ የት ነዉ ?በነገር ሁለ በተዋህድ ሌጆች ሊይ፤ክርስትያን በመሆናቸዉ ብቻ ግፍ ሲፈጸም ዜም 

ማሇት ከክህዯት ይቆጠራሌ።ሰዉን ሰው ሲያቃጥሇዉ ዜም ማሇትና ቆሞ መመሌከት በጥሞቲዎስ 5፡8 ሊይ እንዯተነገረ ሇእርሱ 
ስሇሆኑት ይሌቁንም ስሇ ቤተሰቦቹ የማያስብ ማንም ቢሆን ሃይማኖትን የከዲ ከማያምን ሰዉ ይሌቅ የከፋ ነዉ ብል ቅደስ 
ጳዉልስ የተናገረዉን መሆን ነዉ።ክርስትና እምነታችን ከረጅሙ ታሪካችን ከኢትዮጵያዊ  ባህሊችን ዉጭና በሊይ ህገ አራዊት 
ርቆ የሄዯ በምንም ቋንቋ ቢገሇጥ አንገት ከማስዯፋት በሊይ ነዉ።ከዙህ ቀዯም በእነዙህ ህገ አራዊታዉያን በእምነቱ ሲታረዴ 
ሲቃጠሌ ሲታነቅ ሲሰዯዴ ቤቱ ሲፈርስ ጎርፍ ሊይ ሲተኛ ዜም ጭጭ አሌን፤ አባት እንዯላሊቸዉ ሆን ፤እየሰማን እያየን ቅደስ 

ጳዉልስ እንዯተናገረ ቤተሰብነታችን ካዴንና መባበቻ ሆን ፥እኮ ሇምን ? ጸልታችንስ ምኑ ሊይ ነዉ ?ቅጥያጣ  ዜምታችን 
እየነዯዯች ስባሇች  ቤተ ክርስትያናችንና  እየተወጋ እየታረዯ እየተገዯሇ እየተሰዯዯ ጎርፍ ሊይ እየተኛ ባሇዉ አማኝ ሊይ 

ተቀባይነት የላሇዉና በሞራሌ የሇሽነት በአዉሬነት ከገዲዮች አራዊታዉያን ጋር የሚያስመዴብ አይሆንምን?የአሇፉት የተዋህድ 

አርበኞች አጽም አይፈርዴብንምን ?። ስሇዙህ ዚሬ አሁን እንዯ አንዴ ሰዉ ከምትቃጠሇዉ የኦርቶድክስ ተዋህድ 

ቤተክርስትያናችንና እየታረዯና እየተወጋ ከሚሞተዉ ከሚሰዯዯዉ አማኝህዜባችን ጋር በመቀሊቀሌና ዜምታችንን በመስበር 
የእርመኞች አራዊታዉያንን የጥፋት ተግባር ሌንጋፈጠዉና ሌናስቆመዉ ይገባሌ አሁን።ግፉ ያስገዴዯናሌ። በዙህም  

ይህንንም እንዴጽፍ ያሳሰበኝ፤ በኢትዮጵያዊነቴ፤ የታሪክ፤ የመንፈስ ፤ የሞራሌና የስነምግባር ሃሊፊነት ጭንቀት የነገሩ ክብዯት፤ 
እጅግ ግዘፍ ዓይነት ሸክም ሆኖ ስሇተሰማኝ ስሇታዬንኝ እረፍትም ስሇነሳኝ ሲሆን ፤ሇዙህም አንዃር ጉዱይ ፤ በኦርቶድክስ ጠሌ 
ምስሇኔዎች   የጠሊት  ሴራ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን መቃጠሌ፤የሌጆችዋ መታረዴ፤መገዯሌ ፤መወጋትና 
መሰዯዴ፤ታሪካዊ ንዋየ ቅደሳትዋ መረፍና ቅጥሮችዋ በመፈራረስ አጥተናሌ በመኑ ትሌቁ ዴፍረትበቤተክርስትያን ሊይ 
ተፈጽሞ ተፈትነናሌ።ጭራሽ  የአማኝዋን አገራዊ ማንነታችን ማንኮታኮት፤ዴካምን ሁለ በመናዴ   ሇማጥመዴ በተሽረበዉ ሴራ 



ሳንወሰዴ አሁን ቀበቶአችን በማጥበቅ በአንዴነት መቆምና ከፊታችን ያሇዉን ተራራ በማሇፍ  ወዯነበረዉ ኢትዮጵያዊ የእምነት 
ማንነታችን ሇእዉነተኛ ፍትህና ነፃነት ከመገስገስ መቆም አንችሌምና የምንፈተንበት ጊዛዉ ሆንዋሌና መንጋቱ አይቀሬ ነዉና  
በተባበረ ግዜፈት ማሇፍ አሁን በመሆኑ  ሇቤተክርስትያናችን መከበር ሇአማኝዋ ሰሊም በመሽቀዲዯም፤የኢትዮጵያ ኦርቶዴክስ 
ተዋህድ ቤተክርስትያንጉዲይ ከንብረት ከኑሮ የበሇጠ ክብር የምንሰጠዉ ሃቅ ነዉና አራዊታዊያን በኢትዮጵያ ምዴር 
የኢትዮጵያ ኦርቶዴክስ ተዋህድ ቤተክርስትያንን በማቃጠሌ ሌጆችዋን በማረዴና በማፈናቀሌ የማሳዯዴ የእሳት ኣቧራ 
ኣስነስቶኣሌና  ይህንን በተዋህድ ጠሌ ምስሇኔዎች የተቀነባበረብንን ሴራ በመቀራረብ በአፋጥኝ መፍትሄ መስጠት  አሇበት ብየ  
በማመን ፤ላሊ አሇመረጋጋት ሉረጋ ስሇሚችሌ  ካሇማስተዋሌ በጠሊት የጥፋት ዴግስ ኢሊማ ሥር ቤተክርስትያንና ህዜባችን 
እንዲይወዴቅ በመስጋት እጂግ አሳሳቢ የአካባቢ አዯገኛ ቀዉስ፤ ጥፋት ዉስጥ እንገኛሇንና ነዉ። በመሆኑም   በዉጭና አገር 
ዉስጥ የምንገኝ ወገኖች ይህንን እብሪት ሇማስቆም በአንዴ ዴምጽ መንቀሳቀስ ግዴ ሆንዋሌ፤ 

ችግሩ በየጊዛው እየከፋ በጣም እየጎሊ በመሄደ ከወዱሁ ትኩረት ተሰጥቶት ሇችግሩ መፍትሄ ቢሰጥ፤የየኢትዮጵያ ኦርቶዴክስ 
ተዋህድ ቤተክርስትያንህሌዉና የተከታዮችዋ ሰሊም ፤ሇኢትዮጵያ እንዯ አገር መቀጠሌ ጠቀሜታዉ የጎሊ እንዯሚሆን ና፤ቅደስ 

ጳዉልስ እንዯተናገረ “በስሇት ሰይፍ ሊይ ብትቆም እራስህን ትጎዲሇህ” እንዲሇ በአገር ዉስጥ የሚያስተጋባዉን ጩህትና ስነ 

ሌቦና ተመሌክተን መፍትሄ ቢዯረግ (ቢሰጠዉ ) መሌካም ሲሆን፤ አሁን ጠሊት አራዊታዊያን በዯገሰሌን ከእርስት የመነቀሌ 
የህሌዉናጥፋት፤ዴግስና እዉነትን በጥቅም በቀየሩ፤ ቅጥረኛ ዯሊልች፤ በማያስተዉለ፤ በዉስጥ በሰረጉ የጥፋትአስፈጸሚ እጆች  
በያዘት ሸካራ ፤የባሩዴና ቤተክርስትያንን የማቃጠሌ በሽታ መንገዴ መቼ ም ቢሆን መስማማት ሉኖር እንዯማይችሌ 
ከመቼውም ጊዛ በሊይ ግሌጽ እየሆነ እየመጣ ያሇና ፤ኢትዮጵያዉያንን ያስዯነገጠ ተግባር ተስተዉልአሌ። እናም በዙህ 
ዱያብልሳዊ አካኼዴ ወዯ ላሊ የከፋ የጥሊቻ፣ ታሪክ ምዕራፍ ከመሻገራችን በፊት የሴረኛችን የጥፋት መንገዴ ሇመዜጋት፤  
በመታዯግ አገርና ትዉሌደ ከገባበትና እየነጎዯ ካሇበት የቂም በቀሌ አዘሪት መታዯግ  የኢትዮጵያን ህሌዉናዋን፤እዴገቷን 
ሇማየት ሇሚያስብ ሇማን ኛዉም ኢትዮጵያዊ የተሻሇ መሆኑን በማሳሰብ ጭምር ነው።  

የኢትዮጵያ ኦርቶዴክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን፤በታሪክ ሇኢትዮጵያ አገሩዋ  የሇዉጥና እዴገት ሂዯት እንቅፋት ያሌሆነች ፤
ሆናም ያሌቆየች እንዱያዉም ሇአገር ሰሊምና አንዴነት ሌጆችዋን እየገበረች እራስዋም እየነዯዯች አስተዋጽኦ ስታዯርግ የነበረች 
ያሇችና ወዯፊትም የሚትኖር ታሊቅ ኢትዮጵያዊ አሇም አቀፋዊ ክርስቶሳዊ የእምነት ቤት ነችና አሁን በቀን ጎዯልነት ሇገጠሙት 
የህሌዉና ፈተናዎች መፍትሄ ባናዯርግ  እኛን በዙህ ትዉሌዴ የምንገኝዉን ሁለ መብሊቱ አይቀርምና እራሳችንን በራሳችን 

እኛነታችንን እንታዯገዉ ። ወገናችንን ሲጨርሱት ሲያስጨርሱት ሲያጫርሱት መጨረሻ በላሇው የእርም በዯሌ ያሌነኩትና 

ያሌዲሰሱት መሞከሪያ የሇም ፣አራዊታዉያን ሁለንም በኛ ሊይ ፈትሸዋሌ ሞክረዋሌ ። በታሪካችን ያሌሰማነው ግፍና በዯሌ 

እየዯረሰብን ገፍተን ያሇመሄዴ ቅጥያጣ ዜምታ፥ እኛም  ተመቻቸንሊቸው እነርሱም በማቃጠሌ ተዜናኑብን ።አንዲንዳ 

የላሇብን እርግማን ያሇብን ይመስሇኛሌ ። እናም ያሌተበዯርነውን  ሇአራዊታዉያን ላባ እርመኛ የቀን ጅቦች  በመታረዴ 
እየከፈሌን እንገኛሇን  ትግለ መሯሌ ከምጽአት ቀን በፊት መዉጯው ዉርዯትን መመከት ነዉ ሇታሪክ እርሾ ሆኖ 

እንዱያገሇግሌ ።ስሇዙህ”ሇክፉዎች፡ሰሊም፡የሊቸውም፡ይሊሌ፡እግዙአብሔር፡በኢሳ፡48/22  ይሊሌና ምነሌባትም 
አራዊታዉያንእርመኞችና ወኪልቻቸው የሚያዯርጉት ስትራቴጂ መረን የሇቀቀና ምን ታዯርጉናሊችሁ ዓይነት በዕብሪት የተሞሊ 
ፈተና ሉመጣ ይችሊሌና የሊሊዉን በመወጠር የተወጠረዉን በማሊሊት ረገዴ ወቅትና ሁኔታን በማጥናት  ሇአፍታ ሳንናጋ 

ቤተክርስትያንን በህብረት ከአራዊታዉያን “እርመኞች ነቅተን በመጠበቅ የምናጣው ሀሰተኛ ወዲጅን ብቻ ነው”እናም ፥ የአገር 

ጉዲይ በአንዴ መሪ ፍሊጎት፣ ዴካምና ጥረት ብቻውን የሚጠናቀቅ ሥራ አይዯሇምና፤በመንግሥት ዯረጃ በተቋቋሙ ተቋማትና 
ባሇሙያዎች እንዱሁም በሕዜቡ ዴጋፍና ተሳትፎ የሚጠናቀቅ ጉዲይ ነውና፤ ሇኢትዮጵያ ዲግም ሊሇማሌቀስ በመተባበር 
የላልች ነፍስ መታዯግ ና ኢትዮጵያ አገራችንና የኢትዮጵያ ኦርቶድክስቤተክርስትያንንና አማኞችዋን ከአራዊታዉያን 

እርመኞች መዋረዴን ሇማስቆም  መውዯቅ መነሳቱ ምን ጊዛም አሇና፣ በመከራ ና በፈተናም በመፅናት ፤ ወዯ ሰሊም 
እንዯምንሻገር ጥርጥር የሇኝም። ነገር ግን  ይህን ማዴረግ ተስኖን ከተሸነፍን፣የተሸነፍነው በእርመ ኞች ደሇታ ሳይሆን በእኛ 
በፅናት አሇመተባበር መሆኑን የኦርቶድክስ ተዋህድ ሌጆች ሌብ ሌንሇዉ ይገባሌ።መጽሐፍ በዛና መዋዕሌ ቀዲማዊ 

“እስራኤሌም የሚገባውን ያዯርግ ንዴ መኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ሰዎች የይሳኮር ሌጆች አሇቆች ሁሇት መቶ ነበሩ።” 

እንዱሌ መንን ስሇ መመርመር እና መዋጀት የእያንዲንዲችን ኃሊፊነትና ግዳታ ሇመሆኑ ማሳሰቢያ የሚያስፈሌገው 
አይመስሇኝም። በተጨማሪም የሀገር ዯህንነትና እና የሕዜብን የሰሊም፣ የዱሞክራሲ፣ የፍትህና የነፃነት ጥያቄ ጉዲይ በተመሌከተ 
እንዯ ተስፋ ቢስ ወቅትን እየጠበቅን ያዘኝ ሌቀቁኝ የሚባሌ ዓይነት ሳይሆን ያሇመታከትና መሰሊቸት ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ 



እርምጃዎቻችን ሉያስከፍለን የሚችለ መሥዋዕቶች ሇመክፈሌ በመወሰን የሚዯረግ ጉዝ ነው። አሁንም በአገራችን ኢትዮጵያና 
ሕዜቦችዋ ከዕሇት ወዯ ዕሇት እየከፋና እየከረፋ እየሄዯ ያሇውን ግናኝና እና አሳፋሪ ፖሇቲካዊ የአየር ጸባይ መመርመር ግዴ 
ነውና ፥ዚሬ በአገራችን እየሆነ ያሇው እጣፈንታው አንዴ በሆነ ሕዜብ መካከሌ የተራው አቤሌና ቃኤሌን የሚያስንቅ የጥሊቻ 

ፖሇቲካ ነው። የኢትዮጵያ ሊቂ መፍትሔ ሉመነጭ የሚችሇው ፈረንጆች እንዯሚለት ወዯ drawing boardደ ተመሌሰን 

ባሇፉት 28 የመከራ አመታት ውስጥ ኢትዮጵያን የማያውቋትና ኢትዮጵያን ይው የወረደበትን ቁሌቁሇት በእውቀት 
መመርመር ከጀመርን ብቻ ነው። ጸረ ኢትዮጵያዉያን በዯረቱት የፈጠራ ዜባዜንኬ እየተጓዜን የተሇየ ውጤት መጠበቅ ትርፉ 
መዴረሻችን አሁን ያጋመስነው እንዯ አገር የመኖር እጣችን ሇጊዛውም ቢሆን ጥያቄ ውስጥ የሚገባበት አሇያም የሚያቆምበት 
ዯረጃ መዴረስ ብቻ ነው። ይህንን የሚጠራጠር ካሇ እስካዙያው ሳይቃጠሌ ከቀረ ብርታቱን ይስጠው እንጅ በአራዊታዉያን 

ወዯ ማቃጠያ ሜዲው እየሇቅን ስሇሆነ ሲዯርስበት ያየዋሌ። «ብሔር፣ ብሔረሰቦች» የሚባለት ሁለ ኢትዮጵያ በምትባሌ ዚፍ 
ስር የበቀለ ሳሮች መሆናቸውን ማወቅ አሇባቸው። ተወዯዯም ተጠሊም ሁሊችንም ዚፍ ስር የበቀሌን ትንንሽ ቁጥቋጦዎች ነንና 
ዚፉ ሲወዴቅ የምንጠፋው ሁሊችንም አብረን ነው። የተቆረጠ ካርታ አንጠሌጥል ሲዝር የሚውሇው ሁለ ግን ቁጥቋጦ 
መሆኑንና ይህን ማሰብ አይፈሌግምና ብርቱ ጉዲይ ኢትዮጵያ አገሬን ይጠብቃታሌ። የኢህ አ ዳግ መንግስትም ቢሆን ይህንን 

የቤተክርስትያንን ቃጠልና ዉዴመት የአማኝችዋ ሞትና ስዯት በግሌጥ ሉያወግዜና በማስቆም “ሇኢትዮጵያ እንዯ አገር 
መቀጠሌ መሌህቅ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያንን መታዯግ መሆኑን” ሇሽማምንቶቹ እስከታች የወረዯ 
ሴሚናር ሉያጋጅ ይገባዋሌ።ካሁን በሁዋሊ የአሌሰማሁም የአሊየሁም ዧዋዥዌ ጊዛዉ ያሇፈበት ፈሉጥና አገርና ህዜብን ፤ 
ኢህ አ ዳግን ብዘ ዋጋ ያስከፍሊሌ።  

የ 3ተኛዉ መንግስተ ኢህ አ ዳ ግ የሇዉጥ ሃይሌ መሪ ድ/ር አቢይን የመዯመር ጉዝ ስዯግፍ መነሻየ አሳሳቢ ጉዲየ 
የቤተክርስትያንኔ ጉዲይ ነበር ፤በቤተክርስትያን በሁሇት ሲኖድስ መከፈሌ ችግር  የእንባችን ተጋ ሪዎች ጓዯኞቼና የፍቅር ጣሪያ 

አባቶቼ ጋር በመሆን በሰቀቀን ሇ13 (አስራሶስት) አመታት እሌህ አስጪራሽ የቤተክርስትያን አባቶችን የማስታረቅ ጉዝ  

በራሳችን ተነሳሺነትና በእግዙአብሔር በጎ ፈቃዴ የተሰበሰብን ኮሚቴ አቁዋቁመን ጥረታችንን ቀጥሇን ። ሇአቶ መሇስ ፤ሇአቡነ 

ጳውልስ ፤ሇመቶ አሇቃ ግርማ ፤ሇአቶ ሀይሇማሪያም ፤ሇአቦይ ጽሃየ ወተ.. የሁሇንም በር አንኩዋኩአን ፥ወ/ሮ አዛብም 

አሌቀሩን ፥ሁሇንም ተማፅኖ አሰማን ዯብዱቤም ጽ ፈን ፥ ሇቤተክርስትያን እርቅ ሁለን ም ምንጭ ተጠቀምን -እግዙአብሔር 

ይርዲችሁ ከሚሇዉ የወ/ሮ አብ መፅናኛ ቃሌ በስተቀር ፤ሇቤተክርስትያናችን እርቅ ሁሇም ምንጮች ዯረቆች ነበሩ። የሚረዲን 

አጥተን ኤልሄ ኤልሄ አሌን ፤የሞተ የተረሳ ነበር ።እርቅ ማሇታችን እንዯ ተስቦ በሽታ ተቆጥሮ ብን ። እንዲዉም እርቅ 
የሚሇለጣቶች ይቆረጣለ  ብሇውን ነበር። ነበርም ቀሊሌ ከሆነ። ያንን መን ሳስብ ፤ስንቶች ይህችን በመዯመር የተገኘች 
የቤተክርስትያን እርቅ ቀን ሳያዩ ግን ተመኝተዋት አፈር እንዯተጨአናቸው ሳስብ ሰዉ መሆን ያስጠሊሌ ፥ሁላም አሇቅሳሇሁ 
በተሇይም አቡነ ዛናማርቆስ ከአሜሪካ፤ አቡነ አብሳዱ ከኢየሩሳሇም፤ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ከትግራይ፤ አቡነ ሕርያቆስ 
ከኢየሩሳሇም ሀገረስብከቶችና ላልችንም ኢትዮጵያዊያንን ወገኖቻችን አባቶችና ምዕመናንን ሳስብ። እርቅ ብሇን ረቂቅ 
የውስጥ ጉዲቶች ተጎዲን ። ውስጣችን በእጅጉ ተጎሳቁልል። ውስጣችን ዕንባ የከተመበት፤ ውስጣችን በሃን ብዚት የከሰሇ፣ 

የጠወሇገም ነበር ። ተስፊችን ጥግ አጥቶ በተሰዯዴንበት በፈሇስንበት እየ መከርንበት ስንኖር ፤ባሇፉት 26 አመታት 

የቤተክርስትያን መከፋፈሌ እርቅ ፍሇጋ ስንከራተት ሰሚ በጠፋበት፤ስሇመኖርዋም ግዴ በላሊቸዉና አሇመኖርዋን በሚያሌሙ 

፤።ጠሊት ዱዚይን ባዯረገዉ የጥፋት አረም መንገዴ አሠራር “ኢትዮጵያዊነት” ተቀብሮ ኢትዮጵያዊነትን ተጸይፎ የኢትዮጵያ 
ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያንን  በመሇያየት በማበሊሊት ገዴል የኢትዮጵያ መሪ የኾኑ ፤በጎቹን እየጠሊ የበጎች እረኛ 

ባየንባት ፤አገሩን በአግባቡ በማይጠራ ትውሌዴ  ምዴር በክፉዎች ፋንታ ባሊሰብነዉና ባሌጠብቅነው መንገዴ  በድ/ር አብይ 

የሚመርዉ የመዯመር ሇዉጥ ሃይሌ (ቡዴን) ከነማህበረ ጲሊጦስና ከማህበረ ዯራጎን ህወሃታዊ ኢህዳግ  የቁም እስረኝነት 

አንዴ ሇአምስት ከመጠርነፍ ራሱን አሊቆ  ኢትዮጵያዊነትን እየሰበከ ሇቤተክርስትያን እርቅ ኦርቶድክስ አገር ነች እያሇ፤ነገን 
ሇማቆዬት ቀኗ ሳታሌፍ በጊዛዉ ተጠቅመንበት ወዯ ታሪካችን፤ ወዯ ባህሊችን ሇመመሇስ የስራዉ መጀመሪያ ያዯረገዉና 
የፈቀዯዉ  የስኬታችን የብሌህነት ሰሌፍ የእርቅ ማዕዽ ሇኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕዴ ቤተ ክርስትያን ፤የቤተክርስትያን 

ኣባቶች በሲኖዴሳዊ ሰሊምና እርቅ ፤የሰሊምና -የእርቅ ቀን፤ ሇእርቁ ከይሁንታ ጀምሮ ማናቸዉንም አስፈሊጊ ጉዲዮች በማሟሊት 
በቅርበት ሰዉ በመመዯብ  ታሪክ የሚክረዉ ስራ ስርቶአሌ። በመከፋፈሌ ሲቃ የመከፋት መን  ሰቆቃ የቆይታ ጊዛ 
እንዱያከትም  በመዯመር ፍቅር ማሸነፍ  ሆነ ያን የቤተክርስትያን የእርቅ ረሃብ  ቁጭ ብሇን በጉባዔው ተሰይመን ትንሳዔውን 

አዬን፤ አዬሁት። ተሊቀስን … አነባን ። ቅጽበቱ እጅግ ይዯንቅ ነበር። ትዕይንት ነበር የሚመስሇው። እጅግ ይመስጣሌ። 



እጅግም ያጽናናሌ። እጅግም ይፈውሳሌ ተዯራዲሪ አባቶች የሰሩት አኩሪ ሥራ የመናት ሃኔን በፍቅር እንባ አጥቦታሌ። 
መችም ቢሆን አሌረሳቸዉም። እኔ በቤተክርስትያኔ እርቅ ትፍስህት ተሰምቶኛሌ። እኔ ሰናይ ተስምቶኛሌ ። እኔ ፍሰህ 

ተሰምቶኛሌ። እኔ ህይወት ተሰምቶኛ። እኔ መኖር ተሰምቶኛሌ።”ሰው ያስባሌ እግዙአብሔር ዯግሞ ይፈጽማሌ“ ተፈጸመ ።

የዴጋፌ መስመር መነሽያየ ይህ ነበር !። በመሆኑም ምንም እንኩዋን በአንዴ ጀምበር ማግስት ሁለም ይስተካከሊሌ የሚሌ 

ሃሳብ ባይኖረኝም ከቶ ፤ የኢትዮጵያንኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያንን አገርነት የተረዲዉ የ 3ተኛዉ መንግስተ ኢህ አ ዳ ግ 
የሇዉጥ ሃይሌ እንዯ መንግስት የኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን በአራዊታዉያን ስትነዴ ምእምናኖችዋ ሲጠቁ ሲታረደ 
የመረጃዉ መረብ በጁ እንዲሇዉ መጠን ቢቻሌ ጥቃት ከመዴረሱ በፊት አሇመታዯጉ በዙህ ተያያዠ ጉዲይ ዘሪያ፤ተዋህድ 
ሃይማኖታችን  አጠቃሊይ የሁለም መሇኪያችን የማትናወጥ መሰረት ናትና በዙች የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ 
ሃይማኖታችን መመኛ ስንመዜነዉ ቢያንስ ሰብአዊነትን አሇመታዯጉ የህገ አራዊታዉያን መንገዴ እንዯተጠረገሊቸዉ 
ያስቆጥራሌ። ይህም ያስፈራሌ።ይህ የቤተክርስትያን መቃጠሌና የአማኛችዋ መታረዴ ሞትና ስዯት ኢትዮጵያን ሇማፍረስ 
አገርን መጀመሪያ ወዯ ጫካነት የመሇወጥ ሳጥናኤሊዊ መንገዴ ነዉና ጉዲዩ ከምንም በሊይ ግዴ ሉሇዉ ይገባሌ። ይህ በታሪክ 
የሚያስጠይቅ አራዊታዊ አስቆሮታዊ ባህሪ ኢትዮጵያና ህዜቡዋን የሚበሊ የጥፋት መርዜ በተግባር ሲዉሌ ዜምታዉ ፋታ 
ወዯመስጠት ያነበሇ አስመስልታሌ። ምን አሌባትም በእቅፉ ያለ የሚመሇከታቸዉ ሃሊፊዎች በመዯመር በጎነት ሊይእንዯ 
ኤሳዉ ኢትዮጵያዊ ብኩርናን የሽጠ የተፈጽመ ክህዯት መስል ተሰምቶናሌ።በመሆኑም ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ስሇ ሰዉ 
ክብርና ሌዕሌና የሚገሌፅትን ቅደሳት መጽሃፍት ማቃጠሌ ቅጥር ማፍረስ ቤተ መቅዯስ ማቃጠሌንዋየ ቅደሳትን መዜረፍ 
ካህናትንና ምእመናን ሌጆችዋን ማዋረዴና መግዯሌ ሉያስቆም ይገባሌ። 

ክፉ ቀን እስኪ ያሌፍ ዴረስ ያሇፋሌና ትሌቁ ጥያቄዬ የሳምሶን ጠሊቶች ዓይኑን ብርሃን አጥፍተው ሲያበቁ ዜፈንሌን በማሇት 

በአዯባባይ እንዯተሳሇቁበት ሁለ የዙህ ምስኪን የኢትዮጵያ ሕዜብ መጨረሻ ዕጣ ፈንታስ ምን ይሆን? ከፍ ካሇው በሊይ 
ከፍታን የያ ወገኖቹን እስራኤሊውያን ከግብፃውያን የባርነት ህይወት ነጻ ያወጣና ፈርዖንን በባህር የቀጣ ሌዑሌ እግዙአብሔር 
ሁለን አዋቂነቱ ካሃሉነቱ ሳይነጋ፤በጣም በጣም ጥቂትም ቢሆኑ በጣት የሚቆጠሩ ስሇእዉነት በመቆም ከመጀመሪያዉ በዯሌ 
ይብቃ እያለ ጊዛዉን የሚዋጁ የሚጩሁ አባቶች እንዲለን ሁለ ፤ካርታው ሇጠፋባቸውና ተሌሇው ሇተቀመጡ፤ ማሇቴም ፥ 
ሰብአ ሰገሌንም  ይመራቸው የነበረ ኮከብ የጠፋባቸው ከተማ የገቡ ዕሇት መሆኑን ሳስተውሌ በኢትዮጵያ ምዴር ሇሚገኙ 
በእግዙአብሔር ሥም ኑሮአቸውን ሊዯሊዯለ የኃይማኖት መሪዎች  በሚታየዉ አይን ያወጣ መፈናቀሌ እንግሌት ስዯት ግፍና 
መከራና እስራት ዜምታ ጭጭታ  ሇመጪው ትውሌዴ እያስተሊሇፋችሁት ያሇው መሌዕክት ቢኖር ግን ኃይማኖት ስሇ 

እግዙአብሔር እንዯማይናገር መሆኑን ሌብ ሌትለ ይገባችኋሌ። ጌታችን መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ “ጌታ ሆይ፥ አብን 

አሳየንና ይበቃናሌ” ሲሌ ከዯቀመዚሙርቱ መካከሌ ሇቀረበሇት ጥያቄ ሲመሌስ “አንተ ፊሌጶስ፥ ይህን ያህሌ መን ከእናንተ ጋር 

ስኖር አታውቀኝምን? እኔን ያየ አብን አይቶአሌ፤ እንዳትስ አንተ አብን አሳየን ትሊሇህ?” ሲሌ እንዯመሇሰሇት እናንተን 

(የኃይማኖት መሪዎች) ትኩር ብል ያየስ ማንን ይከተሌ ይሆን እግዙአብሔርን? ወይንስ ?ይከብዲሌ! ዚሬም  እናንተ 

የኃይማኖት መሪዎች ምን አገኛችሁ? እንዯ በሌዓም  አሰመጣችሁ ሌበሌ ወይስ በእስራኤሌ ንዴ ይነግሥ ንዴ ንቄዋሇሁ 

ተብል እንዯተነገረሇት እንዯ ሳዖሌ ሇሥሌጣናችሁ ስትለ ወከባውን በመፍራት ነው ዜምታን የመረጣችሁ?  የኢትዮጵያ ሕዜብ 

ከሞቀ ጎጀው ተፈናቅልና ተሰድ አገርና ሰው እንዯላሇው መጠሌያ አጥቶ በየጎዲናው ሲንከራተት የማንም መሳሇቅያ ሲሆን - 

እናንተ  ትተኛሊችሁን፥ ዴንጋይ በአንገቱ ታስሮ ወዯ ባሕር ቢጣሌ ይሻሇው ነበር።” እንዲሇው በዙህ የዜምታ የአመጻ ሥራ 

ተሰማርታችሁየአባትነትአንዯበታችሁ ከሚሽበብ ኑራችሁ ከምታሌፉ ጠቢቡ (መጸሐፈ መክብብ ምዕራፍ ፬ ከቁጥር ፩ እስከ 

፫)  እንዲሇው ገና ያሌተወሇዯው ከፀሐይም በታች የሚዯረገውን ግፍ ያሊዬ ይሻሊሌ።“ እንዲሇ ባሌተወሇዲችሁ ይሻሊችሁ 

ነበርን? ግን ንቁ ኧረተወሌዲችሁ ሇመንጋዉ ተሹማቹሃሌ። ሕዜብ በህገ አራዊት የፖሇቲካ ዯሊልች  ቃሌ የተነሳ በዋይታና 
በሇቅሶ እረፍቱን ሲያጣ፤ ሰሊሙ ርቆበት በኣራዊታውያን ሲወገር፤ ረዲት ፍሇጋ ሲቅበበዜ ፤ክቡሩ የሰው ሌጅ  መንገዴ ሊይ 

ሲወዴቅ፤- በምንጣፋችሁ ሊይ ተዯሊዴሊችሁ ትቀመጣሊችሁን?፥ አማኝ ፥ሇፖሇቲካ ፍጆታ ሲባሌ የሚሊስ የሚቀመስ አጥቶ 

በረሀብ አሇንጋ እየተገረፈ ሲሳዯዴ  እናንተ መቸ ነዉ ዴምፃችሁን የምታሰሙ? አራዊታዉያን እርመኞች የኢትዮጵያ ህዜብ 

ሇቅሶና ወይታ እንዯ መሰንቆ ዴምጽ ራሳችዉን ሲያዜናኑበት፣ እንባው የወይን ጠጅ የመጣጣት ያህሌ ሲያረካቸዉ፤ ሇመሆኑ 
ስሇ ተዋህድ አማኝ  ህዜብ መከራና ስሇ ምዴሪትዋ ጉስቁሌና ግዴ የማይሊችሁ የማይቆረቁራችሁና ዯንታ ቢሶች የሆናችሁ ምን 

አይነት የአዙም ፍሌስፍና ነው?ወይንስ ዚሬም የምዯባ ሃሳብ አባዛ ዉስጥ እንዯሰመጣችሁ ነዉ? እስቲ ዴምፃችሁን እንስማ 



ዜምታችሁ የኢትዮጵያ ህዜብ ዲግም በሞት መንገዴ እንዱሰቃይና እንዱመሰቃቀሌ፤ይጎሳቆሌ ንዴ ይሁንታችሁን 
መስጠታችሁ ክሌሆነ በስተቀር  ከቶ ምን ይባሊሌ።ወይንስ እንዯ ባሳን ሊሞች ሆነናሌ እጅግ የዯሇብን ሃሳብ አሌባ።፤ የባሳን 

ሊሞች በመጽሐፍ ቅደስ በአሞጽ መጽሐፍ ሊይ የሥነ-ምግባርም እና የሞራሌ ውዴቀት የገጠማቸውን የከሰሩ የኃይማኖት 
መሪዎች ተክቶ በምጸት ቋንቋ ተጽፎ የምናገኘው። ነገሥታት የሀገር መሪዎች  ባሇጊዛዎችበግፍ ህዜባቸውን ያሇ አግባብ 

ሲጨቁኑና ሲያጎሳቁለ በወቅቱ የነበሩ “የኃይማኖት መሪዎች” መጽሐፍ ገሌጠው አፋቻውን ከፈተው ከህዜባቸው ጎን 
በመቆም አመጸኞችን በመቃወምና በማውገዜ የተገፉትን ዯግሞ በማጽናናት ፈንታ ስሇ ሚመሩት ምእመን ግዴ የማይሊቸውና 
ዯንታ ቢሶች መሆናቸውን ሳስብ ጊዛዉን የሚዋጁ እዉነተኛ አባቶችን ፍሇጋ በብዘ ሽህ ማይሌ ሌቤ በየገዲማቱ ሲቃትት 

ይነጋሌ ።እግዙአብሔር በህዜቡ ሊይ በሚዯርሰው ኢ-ፍትሐዊ (ፍትህ አሌባ) ዴርጊቶችና በህዜቦች ሊይ በሚዯርሰው ግፍና 

በዯሌ ግዴ ይሇዋሌ። ምዕመን ተስፋው  ፈጣሪው፤ ሃይማኖቱ፤ መሊዕክታት፤ ሰማዕታት፤ ቅደሳን ዯናግሊን፤ ሀገሩ፤ ብቻም 
ሳይሆን የመንፈስ አባቶቹም እራኞቹም ናቸው።እባካችሁ፤ 

ሇዙህ ነው ነቢዩ አሞጽ እግዙአብሔር ግዴ ስሇሚሇው ነገር ግዴ ስሇማይሊቸው  የኃይማኖት መሪዎች መጨረሻ ሲናገር ዓሶች 
በመንጠቆ እንዯሚጠመደ እንዱሁ በረከት ይዝ ይመጣሌ ብሇው በሚያስቡበትን የጌታ ቀን የቅጣትና የጥፋት ሆነባቸው ሲሌ 
የሚናገረውና። እግዙአብሔር ቸር መሃሪ አምሊክ ነውና እውነትን እውነት ውሽትን ዯግሞ ውሽት ትለ ንዴ ኃይሌና ብርታት 

ሁለን ከሚችሌ ከእግዙአብሔር አምሊክ ትቀበለና ቤተ-ክርስቲያን የእግዙአብሔር አፍና ጆሮ መሆንዋንና “ሇኢትዮጵያ እንዯ 

አገር መቀጠሌ መሌህቅ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያንን መታዯግ መሆኑን ትገሌጡት ና ”እኛነታችንን 

እንታዯገው”ንዴ የሌጅነት ጥርዬን አቀርባሇሁ።  

ባጠቃሊይ ይህ የአራዊታዊ እርመኞች ቡዴን ማንኛዉንም  መንገዴ ተጠቅሞ የስሌጣኔ መሪ የጽዴቅ መንገዴ ብርሃን የሆነች 
ጥንታዊና ታሪካዊትዋን የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን በማንዯዴ አማኝዋን በማረዴ ግናኝ ግፎችን 
በመፈጸም  መሰረትዋን በማጥፋት ሁለንም ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያን የመግዯሌ ፕሮጀክት ሆኖ ስሇተሰማኝና አምሊኬ 

በተአምሩ ከማህበረ ዯራጎን ማህጸን የሇዉጥ ሰዎችን አስነስቶ በግፍ የወዯቀዉን የኢትዮጵያ ህዜብና ኢትዮጵያዊነትን ሉያነሳ 
ነዉ በሚሌ የመዯመር ተስፋ ተሽርሽሮ ባሌተጠበቀ አኩዋኩሃን መከራችን በበዚበት በዙህ አስጨናቂ ጊዛ ቤተክርስትያንን 
ክፉኛ ስሇጎዲት፤የቤተክርስትያን ጥፋት ገር ነቅናቂዎች በፈርሃ  እግዙአብሔር ባሌተገታ ፍጸም ኢ-ቤተክርስትያናዊ ፤ኢ-
ኢትዮጵያዊ  ኢ-ሰብአዊ ጉዝ ዯግመን እንዴናስብ ተገዯናሌና ይህንን የአራዊታዉያንን የሞት ዯወሌ ሌንጋፈጠዉና 
ሌናስቆመዉ ይገባሌ።ሇዙህ ዯግሞ የታሪክ የትዉሌዴ የቤተክርስትያንና የቀዯሙ የዋኖቻችን አባቶቻችን የተዉት አዯራ 
ሃሊፊነቱ ዚሬ የእኛ ነዉ ።በህያዉ የእምነት ጉዝዋና ታሪክዋ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን በእምነትዋ ሇሰዉ 
ሌጅ ነጸነት  ሇአፍሪቃና ሇላልች የአሇም አገሮች ምሳላና እናት ሆና የኖረችበትን መንገዴ ሁለ ዚሬም ሌጆችዋ ሇመዴገም 
በዓሇም አዯባባይ በአንዴ ዴምጽ እንንሳ እንሽቀዲዯም።”እኛ እንነሳ እግዙአብሄር አምሊክ ያከናዉንሌናሌ”።ነገ ሰሊም ይሆናሌ። 

 “ሇኢትዮጵያ እንዯ አገር መቀጠሌ መሌህቅ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያንን ን መታዯግ የሰሊም ምሌክት 

መሆን ነዉ” !!!  

“እግዙአብሔር  በአንዴ መንገዴ በላሊም ይናገራሌ። ሰው ግን አያስተውሇውም።“(መጸሀፈ እዮብ ምዕራፍ ፴፫ ቁጥር ፲፬) 

"ኢትዮጵያ ሇሊሇም ትኑር" እግዙአብሔር አገራችን ኢትዮጵያን ይባርክ ። 

ገብርኤሌ ብዘነህ (ሰሜን አሜሪካ) 08/16/2019 


