
ዶክተር ተብየው ዳቢሎስ በንቲ አጁሉ ቴሶ በፀረ_ኢትዮጵያ 

አቋሙ ከጀርመን ፕሮቴስታንቶች ጋር ተባብሮ ኢትዮጵያ ስሟ 

ከቅዱስ መጸሀፍ እንዲወጣ ሰይጣናዊ አፍን እየከፈተ ነው። 

                                                                              ከቀመሩ ደሳለኝ 

ከሃዲዎችን፣መናፍቃኖችንና ተገንጣይ ባንዳዎችን ከኢትዮጵያ ምድር ማሶገድ ፣ የመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ፣ 

የእውነት፣ የፅኑ ቅድስ ኢትዮጵያዊ ሁሉ  እምነትና ተግባር ነው።   

ሰይጣን በሰው ላይ አድሮ ክህደት፣ክፋትና ተንኰልን እያሰራ ሰውን ከእግዚአብሔር መንገድና እውነት 

እያሶጣውና እያራቀው በመሆኑ ይህ ከላይ ስሙ የተጠቀስው ሰው መሰል ዳቢሎስ፣ማንነቱና ምንነቱ 

ያልታወቀ ጀማሪ( novice)  የፕሮቴስታንት ቄስ ነኝ የሚል በቅዱስ መጸሃፍ ላይ ትልቅ የክህደት ሰይጣናዊ 

ፕሮጀክት ይዞ ኢትዮጵያ ስሟ ከቅዱስ መጸሃፍ መውጣት አለበት በማለት ኢትዮጵያ የሚባል አገርም 

ሰውም የለም ብሎ በአልታረመ  ምላሱ  ክህደትና ሸፍጥን እያናፋ ፀረ- ክርስትና ሃይማኖት፣ ቅዱስ 

መጸሃፍ መታረምና መታደስ፣ በአዲስ መተርጎም አለበት እያለ የቅዥት ሴራ እያካሄደ ይገኛል። 

ይህ ሰው የራሱን ማንነት ያልተረዳ፣ ክህደትን ባህሪው ያደረገ፣ራሱን ክዶ በጠላት አእምሮ የሚመራና 

የሚናገር ክህደትን ልብሱ ያደረገ፣ ከጠባብነት ያልጸዳ፣ከክርስትና ሃይማኖት ውጭ የሚያስብና በኢየሱስ 

ክርስቶስ መንገድ የማይራመድ፣ ከክርስትና እምነትን ያልተረዳና የተሳሳተ፣ በእውነት የማይመራና ከፈር 

የወጣ ከንቱ ቄስ ከመሆን ጋር በሃይማኖት ማሻከር የተጠመደ የዳቢሎስ ወኪል የጀርመን ናዚ 

ፕሮቴስታንት የቀውስና ጥፋት ፕሮጀክት የመጥፎ መንፊስ አራማጅ፣የሰው ዝቃጭ፣ ትቢያና ገለባ 

የክርስትና ሃማኖትን ፈጽሞ ያላወቀና ያልተረዳ ተላላ የሃማኖት ባንዳ ነው። 

በክርስቶስ ማመን ከጠላቶች ጋር መመሳሰል ሳይሆን፣ እግዚአብሔር ክርስቶስን መምሰል ነው።ይህ ሰው 

ግን ይህን አወንታ ክዷል።የክርስትና ሃይማኖት የማትለወጥ፣የማትናወጥና የማትበረዝ በአንድ አምላክ 

በጌታ ኢየሱሰ ከርስቶስ ፅኑና ጥብቅ እምነት ላይ ያለች ሃይማኖት ናት። 

“መስማት ትሰማላችሁናይ አታስተውሉም ፣                                                                        

ማየትም ታያላችሁና አትመለከቱም “ ማቴ    ምዕ ፩፫  ቁ  ፩፰                                                                

ነገር ግን ማስተዋል የጎደለው፣የክርስትና ሃይማናት መመሪያን ቅዱስ መጸሃፍን ያላወቀና ግንዛቤ ያጣ፣

የቅዱሱ መጸሃፍ ቅዱሱነት ያልገባው ፕሮቴስታንት ቄስ ተብዬ ሊያርምና አዲስ ትርጓሜ በቅዱስ መጸሃፍ 

ውስጥ ሊያካትትና ቅዱስት አገር ኢትዮጵያን ለማሰረዝ ቀዳሚ ሆኖ እየጣረ ነው። ነገር ግን፣ መጸሃፍ 

ቅዱስ ረቂቅ፣ ጥልቅ ጥበብና ምስጥራዊ ነገረመለኰትን የያዘ እንጂ፣እንደ ተራ ሳይንስ ቴሲስ የሚጻፍበት 

ጉዳይ አይደለም።  ከዳሪዊን ( Darwin)  ኢቮሉሽን ቲወሪ  ወይም ከፖለቲካል ሳይንስ ጋር የሚታይ 

ፔሬስትሮይካና ግላሰኖስት(perestroika, glasnost) የቀዝቃዛው ጦርነት ማካከሻ  የቋንቋና ቃላት 

እዲሳትና ሽረትን አያሻም።ይህ ጠባብ ዘረኛ በንቲ ቴሶ ግን በጮርቃ አንደበት በጠላት መንገድ እየሄደ 

ኢትዮጵያን ክዶ ከቅዱስ መጸሃፍ ትውጣ ሲል፣ የነገድ መጠሪያ “ኩሽ” እንዲባልም በደነደነ ምላሱ 

ያወራል። 



ይህ የዳቢሎስ ወኪል፣ ዘረኛው ሰባኪ እንዲህ ይላል በቃለ ምልልሱ “ ከመጸሃፍ ቅዱስ አሮጌውን 

ማውጣት እውነትን መሻት ነው”። “አዲሱን የእኛን በትክክለኛ ቋንቋ የተቀመጠውን መጸሃፍ ቅዱስ ነው 

የምንጠቀመው ለዚህም ነው ፕሮቴስታንት የተባልነው” ይላል።ከዚህም ቀጥሎ፣ የኦርቶዶክስ 

ቤተክርስቲያንን በተመለከተ ኩሽ ሕዝቦች ውስጥ ሄደው መስራት ከፈለጉ፣ስማቸውን ሲጠቅስ ኦረሞ፣

ሲዳማ፣ከምባታ፣ሃዲያ  ወዘተ ይህን አዲሱን ትርጉም መቀበል አለባት”። እያለ የማስፈራራት ኃይለ ቃል 

የተሞላበት የኦነግንና የሕውሃት ባህሪ ይዞ በድንፋታ ይናገራል።ከዚህም ጋር አያይዞ ኢትዮጵያ ከሚለው 

ቃል ጋር የሚዛመድ ህዝብም ቦታም፣ ቋንቋም የለም።ኢትዮጵያ ግሪኮች የሰጧት የተቃጠለ ፊት ማለት ነው 

እያለ ፤ ኢትዮጵያ ማነው፣ ኢትዮጵያ ምንድን ነው ብሎ ክህደቱንና ሃሰት መልዕክቱን ይረጫል። 

ለኢትዮጵያ ማንም ስም አልሰጣትም። የራሷ መጠሪያ በሕዝቧ የተሰየመ ነው።ETHIOPIA IS OLD 

NATION and STRONG STATE. የሰው ልጆች መገኛ እንደሆነች ሊቃዎንቶች በምርምር 

አረጋግጠዋል።በአንድ አምላክ እምነቷ ጥንታዊ ናት። በጣኦት ዛፍና ድንጋ አላመነችም።ቅድስናዋም ከዚህ 

የተያያዘ ነው። 

ክርስቶስ የሰየመውን ስም የሰጠውን ቅድስና  ማንም አይሽረውም።ቅዱስ መጸሃፍ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 

የሆነ፣በመለዕክትና በነብያት እይታ የተጻፊ እንጂ በማንም ተራ ሰው የሚተረትና የሚጻፍ፣ የሚታደስ 

አሮጌና አዲስ የሚባል፣የሚሰረዝና የሚጨመርበትም አይሆንም። ነገር ግን ይህ አንደበቱ ቅሌት፣ሥራው 

ክፋት የሚያስበው ተንኰል፣ አምላኩ ዳቢሎስና ጥላቢስ አወቅሁ ብሎ በአገር ክህዴትና ከባዕድ ጋር ቆሞ 

ኢትዮጵያን የከዳና በፀረ-ኢትዮጵያ የተነሳሳ የዘር ቁራኛ ያልተላቀቀ ነው። 

ስለዚህ ይህ በንቲ ቴሶ በባዕድ ፕሮቴስታንት ቲዌርና ፍልስፍና ማጥ ውስጥ የዘቀጠና የላሸቀ ቅጥረኛ 

ግለሰብ፣ ትምህርቱን ለጥፋት ያዋለ ሃሰትን ተወዳጅቶ እውነትን የራቀ፣ ንፁህ ልብ የሌለው ፣አገር ህዝብን 

የካደ መሰሪና እርኩስ ሰው በመሆኑ ለዚህ ክህደቱ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳትሆን መላ የቅድስት 

ኢትዮጵያ ሕዝብ የማንኛውም ሃይማኖት ተከታይ ለያወግዘውና ሊኰንነው እንደሚችል አምናለሁ።

በእምነትና በአገራችን ኢትዮጵያ ላይ ለሚመጣ ጠላትና ክህደት ሁሉ የኢዮጵያ ሕዝብ ምላሽ መስጠት 

ሰላለበት ይህን የሃይማኖት ባንዳ አፍን ለማዘጋትና የታሰበውንም በአጭሩ ለመቅጨት ሁላችን የክርስትና 

እምነት ተከታዮች አንድነታችን በአስቸኳይ አስተባብረን በሰላማዊ ሰልፍና በተገኘው መድረክ ሁሉ 

ታቃውሞአችንን እናሰማ፣የዳቢሎስን አፍ እናዘጋ። 

 

እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ጋር ይሁን ! ! ! 

 

 


