
 

በስመ አብ፤ ወወሌዴ፤ ወመንፇስ ቅደስ፤ አህደ አምሊክ፤ አሜን። 

የሰመርናሃ ሰፊሪዉ አባ መሊኩ(ፊኑኤሌ) በህግ አምሊክ በሰንዯቅ አሊማዉ !!! 

የጉዲየ መነሻ ሰሞኑን በዋሽንግተን ዱሲ፤ በቤተ ክርስቲያናችን ዘሪያ በውስጥና በውጭ የሚካሄዯውን 
አየሁ። የሚንጫጫውንም  ሰማሁ።በተሇይም በተሳሳተ መረጃ በቦታዉ በመገኜታቸዉ የሚከነክናችዉን 
ሁሇት ምሁራን ድ/ር ወገኖችና የእህቴ የዙያ የአገር ኩራት የጀግናዉ ኮረኔሌ አብዱሳ አጋ ሌጅ የነገሩኝን 
ቁጭት አዲመጥኩ፤ በዙህም ፥ 

ዴንበር እያፇረሱና ህዜቡን በጎሳና በቋንቋ እየከፊፇለ፤ እርስ በርስ በመጠራጠር እያጣለ በአሌጠግብ ባይ 
ስግብግብ ባህርያቸው የቀረውን  የኢትዮጵያ ህዜብ ከያሇበት ከኖረበት ከተወሇዯበት፤ ስሊአፇናቀለት። 
ሇረፈት፤ንብረት አሌባ ቤት አሌባና ቀየ አሌባ ሊአዯረጉት እርመኞች እነ ነውር ጌጡ ሇእርመኞች ሲዖሊዊ 

መቅሰፍት ህጋዊ ፇቃዴ የሰጡበት ዴራማዊ ትያትር፤ በህግ አምሊክ በሰንዯቅ አሊማዉ !ቤተክርስትያንን 
አያዋርደ ሇማት ፇቀዴኩ ።ይህም ቤተክርስትያንን አመዴ አፊሽ ያዯረገ በሰመርናሃ ሰፊሪ በአባ መሊኩ 

(ፊኑኤሌ) በዋሽንግተን ዱሲ ቤተክርስትያን ሇአሳዲጆች የ1600 ኪል ሜትር የሚረዜመውና ስፊቱ እስከ 

50 ኪል ሜትር የሚዯርስ የኢትዮጵያ (መተማን )ሇም መሬት ሇባእዲን አገር ሇሱዲን ከእነ አባይ ስኳሬ 

ጋር ሆኖ አገር አሌባ ስሊዯረገን ሇካሳ ተ/ብርሀን የተከናወነዉ ፣የቤክርስትያን የቀኖና ዕቃ ፤ሽሌማት ሇም 
መሬቱን እየተነጠቀ ከአባቶቹ ምዴር ሇተሳዯዯው አማራ ኢትዮጵያዊ ጥያቄ? በማስነሳቱ ነዉ ። 
እንዯሚታወቀዉ ቅዴስት የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን ሇተፇጥሮም፤ ሇሰውም 
የምትሰጠው ፍቅር ሰማያዊ ጸጋዋ ነው የሚሌ ሙለ ዕምነት አሇኝ። ሃይማኖታችን ሰብዕዊም፣ ተፇጥሯዊም 

ናት። ብሄራዊም፣ ዓሇም- ዏቀፊዊም ናት። ስሇሆነም እግዙአብሔር ሇፇጠራቸው ፍጥረታት፤ ነፍሳት፤ 
የተፍጥሮ ጸጋዎች፤ ምዴርና ሰማይ፤ ጋራው እና ሸንተረሩ፤ ወንዜና ወቅያኖሱ፤ ሃይቃትና ሸሇቆው፤ አዜእርቱ 
እና እጽዋቱ፤ ንፊስ እና አየሩ፤ ሙቀት እና ቅዜቃዛው፤ ወቅታት እና መናት፤ ማዕሌትና ግርማ ላሉቱ ሁለ 
በተፇጠረሊቸው ሥነ ምግባር መሰረትነት በሰሊም ውሇው ያዴሩ ንዴ፤ ሇኢትዮጵያና ሇዓሇም ተግታ 
ትጸሌያሇች ። በርትታ ትፆማሇች፤ ባሌተቋረጠ ሁኔታ ትሰግዲሇች፤ በተከታታይ ምህሊ ትይዚሇች፤ አቅዲም 
ሱባኤም ትቆጥራሇች። አምሊኳንም ተግታ፤ በጥንካሬና በብርታት ታመሰግናሇች። ቤተክርስትያን አሊማዋ 
የሰዉን ፍጥረት በፍቅር የምታቀርብ ሇሚያሳዴደአት የምትጽሌይ የማታርቅ ስትሆን ከጨሇማ ጋር ግን 

ህብረት የሊትም። የእግዙአብሔር ቃሌ “ብርሃንም ከጭሇማ ጋር ምን ህብረት አሇዉ?” ቆሮ-6፥ 14 እንዲሇ ፤
የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያንም ከጭሇማ ጋር ግን ምንም ህብረት የላሊት በመሆኑ 
ከአመጽ ጋር ተካፍሇዋሌና የሰመርናሃ ሰፊሪዉ አባ መሊኩ(ፊኑኤሌ) በማሇት ሀሳቤን አስቀመጥኩ። 

እንዱህም ሆነ፣ የሰመርናሃ ሰፊሪዎች :- እስራኤሌ በባቢልን ሇሰባ ዓመታት በባርነት ከሚኖርበት ግዝት 
ሉወጣ ሲቃረብ ነብዩ ኤርምያስ እስራኤሊውያን ጣዖትን ከሚያመሌኩ ባቢልናውያን ጋር ጋብቻን 
እንዲይፇፅሙ፤ የፇፀሙትም እንዱያፇርሱ ያስተምር ነበር። ጣዖት አምሊኪዎች ወዯ ተስፊይቱ ምዴር 
እንዲይገቡ የተከሇከሇ ነበርና። ጊዛው ዯርሶ እስራኤሌ ወዯ ኢየሩሳላም ሲመሇስ ኤርምያስና የጎበዜ አሇቆቹ 
በኢየሩሳላም በር ቆመው ከባቢልናውያን ጋር የተጋቡትን እንዲይገቡ ከሇከሎቸው። ከባቢልንም 



ከኢየሩሳላምም የተባረሩት እነዙህ  ሰዎች እግራቸው ወዯመራቸው ሲጓዘ አንዴ ስፍራ አገኙ። በዙያም 
ሰፇሩ። የቦታውንም ስም  ''ሰመርናሃ'' ብሇው ጠሩት፥ በኋሊም ያ ስፍራ ሰማርያ ተባሇ። የሰማርያ ሰዎች 
በወገኖቻቸው ሊይ ክህዯትን ፇጽመዋሌና፤በባርነት ካስገበሯቸው ባቢልናውያን ጋር ተዚምዯዋሌና ከጣኦት 
አምሊኪዎች ጋርም ተጋብተዋሌና በአይሁዴ ንዴ እጅግ የተናቁ ነበሩ። ዚሬም እንዱሁ በእኛ 
በኢትዮጵያዉያን ምንደባን ንዴም እርመኞች ጋር ክህዯት ፇጽመዋሌና የቀሇለ ጨሇማ  ሆነዉ አይቻሇሁ 
የሰመርናሃ ሰፊሪዉ አባ መሊኩ(ፊኑኤሌ) ። አየ አባ፤ ስንቴ ይበዴለን ፥ሇቁጥር አታካች  ነዉ የሆነው። 
ምናምንቴ ብሇው  ከጥሊዎት ፇጥነው  ከምናምንቴ ጋር  በመቡዋዯን  ሪከርዴ  በጥሰዋሌ። 

እዉነት ፥ እናታችን የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን  መጽሏፍ “ብርሃናችሁ በሰው ፉት 
ያብራ” እንዱሌ በዙህ ምዴር የመኖሩ ዓሊማ ገብቶአቸዉ ቅደሳን በመናቸው መን የማይሽረው ሥራ 
ሰርተውና ቅርስ ትተውሌን እንዲሇፈ ሁለ የእነኛን ቀዯምት አባቶች እግር የሚተካ አባት በአሚሪካ 
የምትመዴበዉ የሉቅ ዯህ ሆነችን ? ምሥጥሩ  ምንዴን ነው?። 

''በመዯመር ስም “ የእርመኝነት ንግዴ ይቁም! እንቃወማሇን፤ዚሬም ሆነ በኢሳቱ ጋዛኛ ሲሳይ አጌና 
ምናሌባትም ከሰባት አመት በፉት በሰራዉ ገባ ካሳ ተ/ብርሀን የሚባሌ ? ኣስታራቂ አይተንም ሰምተንም 
አናቅም ።የምን ግርግር ሇምን ያመቻሌ ካሌተባሇ በቀር፤። በዙህ የእርቅ መጀመሪያ ቀዯምት የኮሚተ 
ምስረታ ሂዯት ቅንነት ያሌተነገረሇትን መምህር በነ ሇማን  ቢሽሌሙት ኖሮ ምንኛ ባማረብዎት ነበር ። 
ዲሩ ግን መሰረቱን  ስሇማያዉቁት ስህተት ቤቱ አዴርጎዎታሌ ።ሇአስራ ሶስት አመታት ሇቤተክርስትያን 
እርቅ የዯከምነዉ፥ ሇእኔ ቅዴስት ሃይማኖታችን የኢትዮጵያ  ኦርቶድክስ ተዋህድ ዕምነት ብቻ ሳትሆን፤ 
የአገር እና የህዜብ ቀስተዲመና ናት ብዬ አምናሇሁ። ይህም ብቻ አይዯሇም፤ የቅዴስት ኦርቶድክስ ሃይማኖት 
ቅኔ የሚገሇጠው በሰው እና በተፇጥሮ መካከሌ ሉኖር የሚገባውን የሰመረ ግንኝነት አንባቢ፤ ተርጓሚ፤ 
አማሳጣሪ በመሆን ብቻ ሳትሆን፤ በተጨማሪም አስማሚ፤ አግባቢ፤ ዲኛ እና ችልትም  ሚዚን ም ናት ፤
ታሪክ የማይሽራት ቅዴስት ፤የፍቅር ሰማያዊ ጸጋ ናት። 

ሇእኔ በመዯመር ፤ሇኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን ፤የቤተክርስትያን ኣባቶች በሲኖድሳዊ 
ሰሊምና እርቅ ፤የሰሊምና እርቅ የእርቅ ቀን ። ያየመከፊት ምጣዴ መን  ሰቆቃው፤ የቆይታ ጊዛ ተዯመሰሰ። 

በፍቅር ማሸነፍን (1ቆሮ. 1፡10-15) በመከፊፇሌ መንፇስ ሆነው የጎሪጥ የሚተያዩትን የእናት 

ቤተክርስቲያን  ሌጆችን ወዯ አንዴነት እናመጣቸው ንዴ “በአንዴ አሳብ ተስማሙ፥ አንዴ ፍቅር፡ አንዴም 

ሌብ፡ አንዴም አሳብ ይሁንሊችሁ” የሚሇውን የሏዋርያውን  መሌዕክት የአገሌግልት  መሪ ጥቅስ 
ሇመፇፀምና፤ መዯመር መንፇሳዊነትን ከሰው ሌጆች ነፃነት ጋር ያጣመረ፣ ያቀናጀና ያስተሳሰረ ምስክር 
እንዱሆን በኢትዮጵያ እንጂ ፤ ወገኖቻችንን ሀገር አሌባ፥ በማዴረግ በግፍ እንዱጨፇጨፈ ምክንያት ከሆነ 
እርም ጋር በቀሊለ የማይፊቱት ጋብቻ ፇፅመው ፤በመሰሪ ተግባራቸው ከምዴራችዉ በማፇናቀሌ ፤ 
ወገኖቻችንን ሇማጥፊት ሲጠቀሙበት በተባባሪነት መሽሇም ሇቤተክርስትያኔ ዕዲ፥ ሇትውሌዳም ማፇሪያ 
እንዱሆኑ አሌነበረም። በዙህም ምክንያት የሰመርናሃ ሰፊሪ አባ መሊኩ (ፊኑኤሌ)ሇእርመኝነት ሲዖሊዊ 

መቅሰፍት ህጋዊ ፇቃዴ ካባ ሽሊሚነት ፤ ኢትዮጵያዊዉ ወገናችን  የወሊዴ መካን ሆኖ ሲሳዯዴ እና ሲገዯሌ፣
በግፍ ከነነብሱ  ጉዴጓዴ ሲጣሌ ሲቀበር፣ ማረፉያ አጥቶ ሲቅበበዜና የሰው ሌጅ ይሸከመዋሌ ተብል 
የማይታሰብ ግፍ እና መከራ ሲዯርስበት   እርመኞች ከመናት በፉት የገዯሎትን ኢትዮጵያ የሙት መንፇሷን 
ጣዖት በማምሇክ፥ እንዱሁም የአመንዜራይቱ ኤሌዚቤሌ ምሳላ የሆነችውን እርም መሽሇም ፤የሰመርናሃ 
ሰፊሪ አባ መሊኩ (ፊኑኤሌ)አሳፊሪ ተግባርና ከትብብሩ ውስጥ መውጣት ባሇመቻሊቸው ህዜባችን 
ሇባህርይው የማይስማማውን ጥቃት እና በዯሌን እንዱሸከም ትሌቅ አስተዋፆ አበርክተዋሌ።  



 በዙህ እርቅ በመጀመሪያ ከምንምና ከማንም በሊይ እግዙአብሔር ይመሰገንበታሌ ፥በምስጋና መስዋዕት 
ይሽሇምበታሌ !።  

የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተክርስቲያን  እርቅ  ሇእኔ አምሊካዊ ምርቃት፤ ታአምር፤ገዴሌ ነው። 

ሇድ/ር አብይ በጎነት ፣ሇመሌካምነት መሰናዲት ብሩክነትና ግሌጽነትን ሇተዋበ መንገደ ብሩህ ነት 

እግዙአብሔር ሇኢትዮጵያዊያን የሰጠን የመንፇስ ማረፉያ ብሄራዊ እርቅ ቀን  ነው። ሇድ/ር አብይ በጎነት ፣
ሇመሌካምነት መሰናዲት፤ በመዯመር ሇተዋበ መንገደ ብሩህነት እግዙአብሔር ሇኢትዮጵያዊያን የሰጠን 
የመንፇስ ማረፉያ ብሄራዊ እርቅ ቀን  ነው።” ሇዙህም የድ/ር አብይ በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ 
ክርስቲያን  አዉዯ ምህረት ሊይ መመስገንና  መሽሇም  ምንም ጥያቄ የሇም ። የኢየሩሳሇም ጋዲማትና 

በላልችም የሚገኙ መነኮሳት ሇረጂም  አመታት ሇሇቀው ጸልታችዉ ይመሰገኑበታሌ ምስጋናም 
ይገባቸዋሌ። የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን  እርቅ  ሇእኔ አምሊካዊ ምርቃት፤ ታአምር፤
ገዴሌ ነው። ይህች የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን  የሁሊችንም ነበረች ይህንን አጥተነው 

ነበር እናም፤ ከመናት በሁዋሊ በአባቶች የሰሊምና እርቅ  አገኘነው ።እናመሰግናሇን ድ/ር አብይ  ፤የእውነት 
አርበኝነት ። በኢትዮጵያ  ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን ታሪክ የቀዯምቱን የሰማዕታት ተጋዴል የፇጸመ  
የታሊቅ መሪ ገዴሌ ነው ታሪክ የሚክረው። 

ክአስራሶስት አመታት እሌህ አስጪራሽ የቤተክርስትያን አባቶች ሇማስታረቅ  በራሳችን ተነሳሺነትና 
በእግዙአብሔር በጎ ፇቃዴ የተሰበሰብን ኮሚቴ  አቁዋቁመን  ጥረታችን ቀጥሇን ። ከአቶ መሇስ ፤ከአቡነ 

ጳውልስ ፤መቶ አሇቃ ግርማ ፤አቶ ሀይሇማሪያም ፤አቦይ ጽሃየ ወተ የሁለንም በር አንኩዋኩአን ፥ወ/ሮ 
አዛብም አሌቀሩን  ሁለንም ተማፅኖ አሰማን ዯብዲቤ ጸፍን ፥ ሇቤተክርስትያን እርቅ  ሁለን ም ምንጭ 

ተጠቀምን -እግዙአብሔር ይርዲችሁ ከሚሇዉ የወ/ሮ አዛብ  መፅናኛ ቃሌ በስተቀር ፤ሇእርቅ ሁለም  
ምንጮች ዯረቆች ነበሩ። የሚረዲን አጥተን  ኤልሄ አሌን ፤የሞተ  የተረሳ ነበር ።እርቅ ማሇታችን እንዯ ተስቦ 
በሽታ ተቆጥሮብን ። እንዲዉም እርቅ የሚለ ጣቶች ይቆረጣለ ብሇውን ነበር። ነበርም ቀሊሌ ከሆነ። ያንን 
መን ሳስብ ፤ስንቶች ይህችን በመዯመር የተገኘ ች የቤተክርስትያን እርቅ  ቀንን ሳያዩ ግን ተመኝተዋት አፇር 
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 ምዕመናን ሳስብ። 

እርቅ ብሇን ረቂቅ የውስጥ ጉዲቶች ተጎዲን ። ውስጣችን በእጅጉ ተጎሳቁሎሌ። ውስጣችን ዕንባ የከተመበት፤ 
ውስጣችን በሃን ብዚት የከሰሇ፣ የጠወሇገም ነበር ። ተስፊችን ጥግ አጥቶ በተሰዯዴንበት እየ መከርንበት 
የኖርን ፤ ሇአንዴ አመት ቆይታ ከአዯረጉት አዱስ የኮሚቴ አባሊት ጋር እነሆ ያን ራሃብ ቁጭ ብሇን  

በጉባዔው ተሰይመን ትንሳዔውን አዬን፤ አዬሁት። ተሊቀስን … አነባን ። ቅጽበቱ እጅግ ይዯንቅ 

ነበር። ትዕይንት ነበር የሚመስሇው። እጅግ ይመስጣሌ። እጅግም ያጽናናሌ። እጅግም ይፇውሳሌ ተዯራዲሪ 

አባቶች የሰሩት አኩሪ ሥራ የመናት ሃኔን በፍቅር እንባ አጥቦታሌ። በተሇይ አቡነ አብርሃምን (የጎጃም 

ባህርዲሩን )አቡነ ጎርጎሪዎስን (የሽዋ )መችም ቢሆን አሌረሳቸዉም ።እኔ በቤተክርስትያኔ እርቅ ትፍስህት 



ተሰምቶኛሌ። እኔ ሰናይ ተስምቶኛሌ ። እኔ ፍሰህ ተሰምቶኛሌ። እኔ ህይወት ተሰምቶኛሌ። እኔ መኖር 

ተሰምቶኛሌ።”ሰው ያስባሌ እግዙአብሔር ዯግሞ ይፇጽማሌ“ ተፇጸመ። እግዙአብሔር ፇጸመው ይመስገን። 

አባታችን ሙሴ ሞቶ እያሱ የአመራሩን ቦታ ወረሰና ሕዜቡ በእርሱ መሪነት እየተመሩ እያሪኮ ዯረሱ፡

ከተማዋን ሲወሩ ከከተማዋ ያገኙትን እቃም ሆነ ምንም ነገር ንእዱያነሱ እግዙአብሔር “ከእርም ራሳችሁን 

ጠብቁ፤ እርም ነውና አንዱች ነገር አታንሱ” (እያሱ 6፡18) ብሎቸው ነበር፡፡ የእኔ ቢጤ ዯካማ አካን 

የሚባሇው የከርሚና የንባሪ ሊጅ በስስት የተበከሇ ሕሉናው አሸነፇውና እርም ከሆነው ነገር ወሰዯ፡፡ በእርም 

ጉዴጓዴ ውስጥ ወዯቀ፡፡ በእርሱ እርም ንክኪ የእግዙአብሔር ቁጣ በኅብረተ ሰቡ ሉይ ነዯዯ፡፡ 

ኅብረተሰቡንም ይዝት አቅት ውስጥ ገባ፡፡ (እያሱ 7፡1 ) ይህ አካን የተባሇዉ ግሇሰብ በፇጸመው የእርም 

ንክኪ ሁለም ተዋረደ፡፡ በሚቃወሟቸው ሰወች ተመቱ፡፡ ከአካን ጋር የተሰሇፈት ሁለም የዴለን አቀበት 
ሉወጡት ቀርቶ እንዯ አፊፍ ሉይ ዯንጋይ የእተናደ ቁሌቁሇት ወረደ፡፡ ከፇጣሪና ከአካባቢው እርዲታ ሉያገኙ 

ቀርቶ የገዚ ሌባቸው ጥልአቸው ቀሇጠ፡፡ (7፡5) እያሱም እርም በኅብረተሰቡ መካከሌ እንዯገባና በርእሙ 

ምክንያት እርሱም ኅብረተሰቡም እንዯተመቱ ተነገረው፡፡ እርሙ ቁሌቁሌ እንዯሇቀቃቸውና እንዲዋረዲቸው 

ተረዲ፡፡ በግንባሩ ወዴቆ ማሌቀስ ጀመረ፡፡ እግዙአብሔርም የእያሱን እንባ ተቀበሇና “አብሮህ የተሰሇፇው 

ሰራዊት በእርም የተበከሇ ነው፡፡ እርምህን ካሊወጣህ በመካከሊችሁ አሌሆንም፡፡እናንተም መቋቋም 

አትችለም” (7፡12-13) ሲሌ ከገቡበት እርም መውጫ መንገዴን ነገረው፡፡ እያሱ ይህን ሲረዲ እርም ተሸክሞ 

ከሰሌፈ ገብቶ ውዴቀት ያመጣውን ሰው ከመካከለ አንቆ አወጣው፡፡ ሕዜቡ ሁለ በዯንጋይ ወግረው፤ በሳት 

አቃጠሇው፡(7፡25) ከዙያ በኋሊ ነበር እግዙአብሔር እያሱን “አይዝህ አትፍራ አትዯንግጥ ሰላፇኞችህን ሁለ 

ከአንተ ጋር ውሰዴ፡፡ ተነስተህም ወዯ ጋራ ውጣ፡፡ አሁን ዴለን ሁለ ሰጥቸሀሇሁ” አሇው፡፡ ስሇዙህ አገሬ 

ኢትዮጵያም እርም የከበዲት አገር ነችና ፤ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያንም የእርም ንክኪ 
ስቃይ ሊይ ነችና ቅደስ ሲኖድስ ፤ ሁለንም ኢትዮጵያዊ በሚያዋህዴ መዯመር የበኩለን እርምን 
እንዯወረርሽኝ በሽታ የሚያሰራጨትን ሇማስቆም ይችሌና ኢትዮጵያም ከእርም ንክኪ ቁጣ ትወጣ ንዴ  
መንፍሳዊ  ሀሉፉነት ከፉት ሇፉትታ ተዯቅንዋሌና መፍትሄ ይሻሌ ። 

 ይህ ዴራማ ከእርመኞች ቲያያትር ቤት ወጥቶ በኢትዮጵያ ዉስጥ እየተሺከረከረ እንዯ ብሄራዊ ባህሌ 

የሆነዉ የገዯሇንን አገር ሊይ ፤ኢትዮጵያ ሊይ ፤ያመጸን ፤የከዲን ፤ባንዲ ማክበርና ማባባሌ የሆነ ትያትር 
ወይንም ዴራማ ነዉ ። በዙህ ቡትቶ ትያትር  ህዜቡ ተስፊ የጣሇበት  ራእይ እንዱጨሌም እየሆነ፤ 
የወዯፉቱ ጉዞችን ተስፊ በሰመርናሃ ሰፊሪ አባ መሊኩ(ፍኑኤሌ) ሇእርመኝነት ሲዖሊዊ መቅሰፍት ህጋዊ 

ፇቃዴ ሽሌማት መጨሇሙ በገሀዴ እታየ ነዉ። ዚሬ በቤተክርስትያን ምን እየተሆነ እንዯሆን መረዲት 

ይከብዲሌ።በህዜብ ሊይ ከፍተኛ በዯሌና ረፊ የፇጸመ፤ የማንነት ምዴሩን አሳሌፎ ሇባእዴ በመስጠት 
የዛጋን ህይወት በማስቀጠፍ ከጠሊት ጋር በማበር ቀጥተኛ አመራር በመስጠት የተሳተፇ መሆኑ እየታወቀ ፤
በድ/ር አብይ የአመሪካ ጉብኝት ዋሽንግተን ዱሲ ፤ካሳ ተ/ብርሀንን በድ/ር አብይ ፉት የቀረበበት 
ከአንባሳዯርነቱ ይነሳ አስዯንጋጭ የህዜብ ተቃቅዉሞና ቁጣ እየታወቀ፤ የሰመርናሃ ሰፊሪዉ አባ 
መሊኩ(ፊኑኤሌ) ቁጭ ብሇዉ እያዩ ፤በተዯጋጋሚ በዱሲ የኢትዮጵያ ኢምባሲ የሰሌፍ ተቃዉሞ ሳይነጋ፤ 
ሰዉ እንዯጠፊ ሁለ እርመኞች በካባ ሽፊን እስከ መርዚቸዉ ገብተዉ እንዱያቦኩ ከተፇቀዯ እንዯ ተበዲይ 

ኢትዮጵያዊ ሚዚን  ስናየዉ ሌባችን አዜኗሌ። አማራ ኢትዮጵያዉያን በአባይ ስኳሬና በካሳ ተ/ብርሃን 

ነፃነታቸው ሲገፇፍ፤ማንነታቸው ሲፊቅና የመኖራቸው ህሌውና በሞት ጥሊ ስር ሲወዴቅ  ሇአማራ 



ኢትዮጵያዉያን ሞት  ተጠያቂ ገዲዮችን መሽሇም ዕዲውን ያከብዴባችኋሌ ። ላልች እርመኞች 

እየታዯኑ  ባሇበት ካሳ ተ/ብርሀንን  መሽሇም ከተጠያቂነት አያዴንም። ካሳ ተ/ብርሃን ከሇልች በምን 

ይሇያሌ? ወንጀሇኞች ወንጀሊቸዉ ያሇ ህግ ተፍቆ ፤ቀዯም ሲሌ የያዘትን እንዯያዘ ሳይሳቀቁ ተንዯሊቀዉ 
መሽሇም ሕይወት ባጣዉ፤ በሞተዉ፤ በቆሰሇዉ፤ አካለ በጎዯሇዉ፤ ቤተሰብ አገርና መሬት አሌባ ባዯረጉት፤ 
ከነ ስቃዩ  ባሇዉ እንዱሰዯዴ ባዯረጉት የአማራ ኢትዮጵያዊ  ህብ ሊይ መቀሇዴ ይሆናሌ ፥ ሇእርመኞች 
አጥንት ሇበሳዉ ግፊችዉ የበተክርስትያን የቀኖና እቃ በአዉዯ ምህረት ሇእርመኝነት ሲዖሊዊ መቅሰፍት 
ህጋዊ  ፇቃዴ መስጠት ።ወይ ንዴሮ ! ምን አይነት ትያትር ነዉ!፤ 

ሇመሆኑ የሰመርናሃ ሰፊሪዉ አባ መሊኩ(ፊኑኤሌ) ይህንን ሇማዴረግ ምንስ ፥ሞራሌ ይኖርዎታሌን? 
በአገሬሳሇሁ እምነቴን በነገሩኝ በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተክርስቲያን አባቶች አገሊሇጽ ፤ “ሲሞንያ 
“አያዯርግዎትም ወይ? የሲሞናዊ ባህርይስ አይሆንብዎትም  እንዳ..? ማሇትም ፓትሪያርክ ብፁዕ አቡነ 
ማትያስ ፤ ሲሞናዊ ብሇዎታሌና መጀመሪያ ከዙህ የከበዯ ጉዲይ ራስዎትን ነጻ ማዉጣት ይጠይቃሌ፤ 
“ክህነት መግዚት እርም ነዉና “። በላሊ አገሊሇጽ ፥ በሃዋርያት ሥራ 8፣18 ሲሞኦን በሀዋርያት እጅ መጫን 
መንፇስ ቅደስ እንዱሰጥ ባየ ጊዛ  ገንብ አመጣሊችዉና እጀን የምጭንበት ሁለ መንፇስ ቅደስን ይቀበሌ 
ንዴ ሇእኔ ዯግሞ ይህንን ስሌጣን ስጡኝ አሇ። ሃዋርያዉ ቅደስ  ጴጥሮስ ግን እንዱህ አሇዉ፥ 
የእግዙአብሔርን ሥጦታ በገንብ እንዴታገኝ አስበሀሌና ብርህ ካንተጋር ይጥፊ፤ ሌብህ በእግዙአብ ሔር 
ፉት የቀና አይዯሇምና ከዙህ ነገር ዕዴሌ ወይንም ፊንታ የሇህም አሇዉ። ይሊሌና የእግዙአብ ሔር ቃሌ ፤

የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን  ቅደስ ሲኖድስ  በዙህ ጉዲይ ሊይ የቅደስ  ጴጥሮስን 
ሃዋርያዊ አርማ ያነሳሌ ዉይንስ አርምሞ ሊይ ነዉ? ወይንስ  ባሌጽፍ በወዯዴኩ ። ግን ያበጠው ይፇንዲ 
እንጅ እጽፊታሇሁ። በስንቱ ታፍኘ እሌቀዋሇሁ በማሇት ቀሲስ አስተርአየ ጽጌ እንዲለት አባ መሊኩ 

(ፊኑኤሌ)” አዱስ ተክሌ ”ገና ያሌበሰለ አማኝ ብል እስኪበስለ እየጠበቀ ? 

እርመኛን  እርመኛ ሉሽሌም በግለ መብቱ ነዉ ። ዲሩ ግን በቤተክርስቲያኔ በኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ 
ክርስቲያን  አዉዯ ምህረት ሊይ የእርመኞች በካባ ሽፊን እርኩሰት ግን የእምነቴ ጉዲይ ነዉና 
አሌዯራዯርበትም  ስሇእግዙአብ ሔር ፤ ስሇ ወሊዱተ አምሊክ ብሊችሁ አቁሙ እያሌኩ አብዜቸ እጮሀሇሁ። 

የ27 አመት የእርመኞች የግፍና የአፓርታይዴ አገዚዜ በሰመርናሃ ሰፊሪዉ አባ መሊኩ(ፍኑኤሌ) 

የእርመኝነት ሽሌማት  አሣዚኝና አስገራሚ ክስተት ሆንዋሌ ሇነጻነት ፇሊጊ ኢትዮጵያዉያን  ሕይወት ። 
የአብነት ት/በቶች እየተጉ ፤በገጠር አቢያተ ክርስቲያናት ካባ ጠፍቶ በሴት ቀሚስ ይቀዯሳሌ፤ በሴት 

ዣንጥሊ ታቦት ይወጣሌ፤ መገበሪያ ጠፍቶ ስብሃተ እግዙአብሄር እየተስተጉዋጎሇ ቤተክርስቲያናት እየተጉ ፤ 
ያለትን  ማስተዋሌ በተገባ ነበር። ነገ ዯግሞ እዴሜ ከሰጠን ውለ እንዯ ጠፊበት ሌቃቂት ሇተወሳሰበው 

ችግር ፇጠሪነታችው  ገና  ፅሊት እንዲይቀረጽሊቸው፣ መሌከአ ገዴሌ እንዲይጻፍሊቸው ያስፇራሌ። ከንቱ 

ውዲሴ መንበረ ስሊሴን  ፕትርክናን  እንዯሚያስመኝ ከክፊት ሌጆች ሁለ አባት ከዱያቢልስ የታየ ሃቅ ነው።
ከንቱ ውዲሴና እብሪት ክፈ ነው።የነገውን ሇማወቅ ዯግሞ ነብይ መሆንን አይጠይቅም። 

እጅግ የሚያሳዜነኝ  እዙህ የእርመኞች ሽሌማት የተገ ኙ''የምናከብራችዉ አገር ወዲዴ '' እነሱን ተከትሇዉ 

በሀሳባቸዉ ወሰንና ግዚት ያሰመሩ ተከታዮቻቸዉም አዜነዋሌ ። በየዯረጃዉ በነቀ ህሉናቸዉ ራሳቸዉን 

ሇአገር መሬት ስርቆት ሊመቻቹ የተከተለት መንገዴ በማንኛዉም ወገን ሇሽዎች ሞትና ስዯት ሇዲርጉት 

ግፇኛ እርመኞ ች ሽሌማት ተገኝተዉ ማጨብጨባችዉ አሳፊሪና ከምናከብራችዉ የማይጠበቅ ነዉ ፤ታሪክ 
ይቅር የማይሇዉ ።ኢትዮጵያውያን ተዯምረን የአንዴ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ህዜብ መሆናችንን የምናሳይበት 



ዉህዴ ምሌክት ከእርመኞች ጋር ህብረት በመፍጠር ከቶ ሉሆን አይችሌም  ።በሕዜባቸው መከራና ሰቆቃ 

ሇመክበር ሰሌፊቸውን ያሳመሩ ከሰዋዊ ባሕርይ አፇንግጠው አውሬነትን እየተሇማመደ ያለ  ከሰው መሰሌ 
ጨካኞች መዋረዴን በማስቆም እንጅ ። የሰመርናሃ ሰፊሪዉ አባ መሊኩ(ፊኑኤሌ) በህግ አምሊክ በሰንዯቅ 
አሊማዉ!። 

ማሳሰቢያ፥  ይህ በቤተክርስትያን  ጨዋ ምግባሩ  የምናዉቀዉን  አቶ ረታን  አይመሇከትም 

“እግዙአብርሔ በአንዴ መንገዴ በላሊም ይናገራሌ። ሰው ግን አያስተውሇውም።“ (መጸሏፇ እዮብ ምዕራፍ ፴፫ 

ቁጥር  ፲፬)  

ኢትዮጵያ  ሇሇአሇም  ትኑር !!! 

ገብርኤሌ ብዘነህ                  

ማሳሰቢያ፥  ይህ በቤተክርስትያን  ጨዋ ምግባሩ  የምናዉቀዉን  አቶ ረታን  አይመሇከትም እንዲዉም ይዯሌዎ ይገባሌ 

ብሇናሌ።  Dec 2018 ( ይቀጥሊሌ….) 

 

 

 

 

  

 

 

 


