
                                                                                                          ነሐሴ 20 ቀን 2ሽ 12 ዓ/ም  

  ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ 

 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ፣ 

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ፤አሜን !። 

 
በኢትዮጵያ የክፍለ ዘመኑ የምድር ሲዖል፣የኢትዮጵያ ኦርቶክስ ተዋህዶ 

ቤተክርስትያንንክብሯን በአደባባይ ያዋረደዉን በአሰቃቂ ሁኔታ በግፍ 

የተጨፈጨፉበትን ሰማእታት ልጆችዋን የምትዘክርበት እለት እንዲታወጅ 

ሰለመጠየቅ ፣ 

ሁልጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ከምትመራዉና በመንፈስ ወልዳ ካሳደገኝ የኢትዮጵያ 

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያኔና ከዉድ ኢትዮጵያ አገሬ ጋር የሆንኩ እኔ 

ገብርኤል ብዙነህ ፣ምን አልባት የሚሰማኝ ቢኖር ለቅዱስ ሲኖዶስ ዛሬም 

መልእክቴን አነሆ፣ 

ብጹአን አባቶቸ ሆይ!  

ታላቁ የአፍሮ-አሜሪካ የህግ ባለሙያ እና የህጻናት ፈንድ ተንከባካቢ 
ድርጅት/Children’s Defense Fund መስራች እና ፕሬዚዳንት ማሪኦን ራይት 
ኤድልማን አባባል እኒህ ምሁር እንዲህ ነበር ያሉት፣ “በኢፍትሀዊነት ላይ ቁንጫ 

መሆን ይኖርባችኋል፣ በቂ የሆኑ ቁንጫዎች ስልታዊ በሆነ መልኩ ተደራጅተው 
የማጥቃት ስራቸውን የሚሰሩ ከሆነ ታልቁ ውሻ እንዳይመቸው ማድረግ ይችላሉ፡፡” 

በተመሳሳይ መልኩም ትልቁን አገር መለወጥ እና ሽግግር ማድረግ ይቻላል“ 
እንዳሉት ሁሌ እየተገደልን ፣ቤተክርስትያን እየተቃጠለች ከማልቀስና ሙሾ ነጋሪ 
ከመሆን ወጥተን የተዋህዶ ልጆች ኢትዮጵያዊያንን በማደራጀት ከዳግም መከራ 

ልንታደገዉ ይግባል። የኢትዮጵያ ኦርቶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ከማንም በላይ 
ለህዝብ የምትቀርብ፣ ሰዉ፣ፍጥረት፣ በሰዉነቱ የቤተክርስትያንዋ ነርቭ የሆነ ሲሆን 

ይህ ነርቭዋ ሲነካና ሲቃጠል እንደ ነርቭ የማይታዩ ረቂቃን ሴሎች ሁሉ አንቀሳቃሽ 
ናትና አባቶቻችን ሁሉንም ነገር ሰዉ እስኪነግራችሁ ሳትጠብቁ አደጋዉ ከመድረሱ 

በፊት አጥፊን እንዳይመቸዉ በማድረግ  በሲኖዶሳችን ቀድማችሁ ህዝቡን 
ልትታደጉትና ሁሉንም ነገር ከመንግስት ብቻ ከመጠበቅ አባዜ ልትወጡ 
ይገባል።በጀርመን ግፈኛው የናዚዎች አገዛዝ  እስከ 2ኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ ፣ 

በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን የጨፈጨፈበት ድርጊት አውሽቪትዝ 
በሚሰኘው!በአንዲት ቃል እነደገለጡት ሁሉ።የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 



ቤተክርስትያንም ይህንን በአማኞችዋ በአገራቸዉ ላይ በኦሮሞ ክፍለግዛት 
ዉስጥ፣በታሪክ ፊት የተፈፀመባትን፣ የክፍለ ዘመኑ የምድር ሲዖል ፣ አሰቃቂ 

ጭፍጨፋ ፣ዘግይቶም ቢሆን በሃምሳ ስምንተኛዉ ቀን የቤተ ክርስትያናችን 
መግለጫ፣ ከመታረድ ለማምለጥ ፣በእሳቱ ዉስጥ አየሮጡ ላሉ የተዋህዶ ልጆች 

ወገኖቻችንና፣ በሃዘን ለነደድነዉ ኢትዮያዉያን ተስፋ ሰጭ ጅምርና እሰየዉ 
የሚያሰኝ ቢሆንም፣ ለቤተክርስትያናችን ጥፋት አየተደገሰልን ካለዉ ባለ ብዙ ዘርፍ 

አደገኛ ጥፋት ገና ከፊት ለፊታችን በአንድነትና በሕብረትልንወጣዉ የሚገባ ግዙፍ 
ተራራ ይጠብቀናል ፣ጥፋቱም በድንገት ከተፍ ያላ ሳይሆን ዝርዝር ወጥቶለት 
መላዉ አለም ምሕረት በሌለው የCOVID-19 በሽታ ፍርሃት ተሸብቦ ክፉ 

ፖለቲከኞች በፈጠሩበት ተደራራቢ የመከራ ዓይነቶች ባስከተሉበት ልቅሶና ዋይታ 
ላይ እያለ፤ በየቤታቸው እየሄዱ እጅግ ዘግናኝ ጭፍጨፋ አካሂደውባቸዋል። 

ታስቦበት የተቀነባበረ ነዉና ቤተ ክርስትያን፣ ምእመናኖችዋ ያለፍርሃት፣ጨርሰን 
ላለመጥፋት፣ እራሳችንንና ቤተክርስትያናችንን፣ ብሎም አገራችንን ለመታደግ 

እሳት ዉስጥ እየሮጥን ነዉና የሩጫችንን አቅጣጫ በአፅንኦት፣ በድፍረት፣ ዘመኑን 
በዋጀ ልክ፣ ልትነግረን ይገባል።ወደየት እንሩጥ፣ሩጫዉ ከባድ ነዉ።በሩጫዉ 
አባቶቻችንም “ሰማይ ስሚ! ምድርም አድምጭ! የምድር መሠረቶች 

ተንቀጥቀጡ” ብላችሁ፣ባላችሁ መጠን ፣እነደየ ክብራችሁና ደረጃችሁ፣ልናያችሁ 
እንወዳለን።ሩጫዉንማ የኢትዮጵያ አትሌቶች ሮጠዉታል፣ይህኛዉ ሩጫ ከባድ 

ነዉ ቤተ ክርስቲያን ከማንኛውም ሃይማኖትና ከምድራዊ የፖለቲካ አመራር ልዩ 
የሚያደርጋት ግቡ መንግስተ ሰማያት ነዉና የማይከፈል መስዋእትነት 

አይኖርምና።ከመግለጫ ባሻገር፣በእምነታቸዉ ፅናት በግፍ የተጨፈጨፉበትን 
ታላቋን አለም አቀፋዊት፣ሃዋርያዊት የኢትዮጵያ ኦርቶክስ ተዋህዶ 
ቤተክርስትያንን፣ክብሯን በአደባባይ ያዋረደዉን፣ ሰማእታት ልጆችዋን አሰቃቂ 

ጭፍጨፋ የምትዘክርበት እለት በመወሰን፣ ልክ እንደ አውሽቪትዝ  
የተጨፈጨፉበትን ገላጭ ቃል መርጣ እንድስታሰቀምጥለትና፣የታረዱትን 

የተጨፈጨፉትን ፣የሕዝበ ክርስቲያኑን ቁጥር፣ ያቃጠሉትን የክርስቲያኖችን 
ንብረት፤ የአምልኮ መካናትና፣ንዋየ ቅድሳት ዝርዝር ፣ በታሪካዊ ሰነድ ላይ 

ታሰቀምጥ ዘንድ ፣በምድራዊ ሲዖል  በዘር ማፅዳት ተበትነዉ በየስርቻዉ 
በወደቁት፥ ለምድርም አራዊት ሁሉ መብል ለሆኑት፥ በታረዱናተዘቅዘቀዉ 
በተሰቀሉት፣ በተጎተቱት ኢትዮጵያዊያንና ኢትዮጵያዊያት ጆቻችሁ ስም በታላቅ 

ትህትና እጠይቃለሁ።  
ገብርኤል ብዙነህ  08/26/2020 ሰሜን አሜሪካ 


