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ኢትዮጵያዊ መሌኩ
በመጽሏፌ ቅደስ ወስጥ ስማቸው ተዯጋግሞ ከተነሱት አገሮች መካከሌ ኢትዮጵያ አገራችን አንዶ ነች።
ከተነሱትም የመጽሏፌ ቅደስ ጥቅሶችና ንባቦች በአብዚኛው የህዜቦቿ በዙህች ምዴር ሊይ መመሊሇስ
የአምሊካቸው መሌካም ፌቃዴና ቀናዊ አመሇካከትን የሚያንፀባርቁ ናቸው። የተፃፇሊትም ቀና ቀናውን
ሞገስ ሞገሱን ነው። “. . . ሇኔ እንዯ ኢትዮጵያውያን ሌጆች አይዯሊችሁምን ?” ትንቢተ አሞጽ 9:7
እስከሚሌ ዴረስ።
ይሄ እንዱሁ የመጣ አይዯሇም ቀዯምት አባቶቻችን ሇእግዙአብሄር ታዚዥና መንገዲቸው አምሊካዊ
በመሆናቸው ነው። ያሊቸው ቀናነት ሇእርሱ ሇአምሊካችን ፅኑ ፌቅርና መታዜ ከአህዚብ መካከሌ
ከአህርያም ተመሇከታቸው። ሇዙህም ይመስሊሌ በኦሪቱ በሙሴን ጽሊት ፣ በአዱሱን በግማዯ መስቀሌ
ያከበራቸው።
የቀዯሙ መሪዎችም ሃይማኖተኞች በመሆናቸው ፌርዲቸውም ፇሪሃ እግዙአብሔር ያሇበት እንዯ ነበረ
ታሪካቸው ይመሰክራሌ። ከንግስናቸው በተጨማሪ ቤተ ክርስቲያናትን ሲያሳንፁ ፣ ገዲማትን ሲያሰሩ
ኖረው አሌፇዋሌ። የንግስና ውዲቸውን አውሌቀው ስሌጣንንና አሇምን ንቀውና በቃኝ ብሇው በምንኩስና
ጰንጠሉዮ ገዲም የገቡትን አፄ ካላብን ማንሳቱ ከምሳላ በሊይ ነው።
አክሱማውያን ፣ ሊስታውያን ፣ የጎንዯር ፣ የሸዋና የላሊው ክፌሌ ነገስታት መንፇሳዊ አካሄዲቸው
ሇህዜባቸውና ሇአገራቸው ሰሊም ፣ ብሌፅግናና ዯህንነት ያዯረጉት አስተዋፅዖ አሻራው መን ተሻግሮ
አሁንም ይታያሌ። ህዜቡን በውህዯት ስሜት አስተሳስሮ አጣምሮ አሌፎሌ። የጋራ የሆነ ጉዲይ ፇጥሮ ፣
የጋራ አገር አበጅቶ ፣ የጋራ ጠሊትን በጋራ ተዋግቶ ፣ በጋራ ሽንፇት ፣ በጋራ ዴሌ እኩሌ ውህዯትን ፇጥሮ
እዙህ ዯርሷሌ።
የኢትዮጵያ ህዜብ ጉሌበቱ ፣ ጥንካሬውና ዴለ ፇሪሃ እግዙአብሄነቱና የመናት የአብሮነት ውህዯት ነው።
ሃይማኖቱን ሇመዋሃደ ፣ ሃይማኖቱ ፇጣሪውን ሇመቅረብ ይተጋበታሌ እንጂ ሇመሇያያው አስቦት
አያውቅም። ከገጠር እስከ ከተማ ያሇው ህዜብ ሳይማር የተማረ ፣ ሇነግሮች ሁለ ሚዚናዊ የሆነ ፣ ከህገ
ሌቦና አሌፍ ፣ በህገ ሃይማኖት ፀንቶ የኖረ ፣ አሁንም ያሇ ነውና መንን እያሰሇሰ ሇመፌረሱ ፣ ሇመበተኑ
የተዯገሰሇትን የክፊት ምክንያትን ያሌተቀበሇው ሇእዙህ ነው። የኢትዮጵያን ህዜን የኋሊ ታሪኩን ስናይ ጥሩ
መሪዎቹን ተከትል ፣ ሃይማኖቱና አባቶቹን አክብሮ የኖረ ህዜብ ነው። ጠሊት መጣ ቢለት ተዋግቶ ስጋና
አጥንቱ በአንዴ ጉዴጓዴ ቀብሮ ክብሯን መሊሌሶ አቁሞሊታሌ።
በተቃርኖ ግን ሊሇፈት ሃምሳ (50) አመታት ወዯ ስሌጣን መጣን ያለት መሪዎች ሇዙህ ህዜብና ሇዙህች አገር
መካራን ፣ ስቃይን ፣ ስዯትን ፣ ርሃብንና ጉስቁሌናን ይውሇት መጥተዋሌ። ቀናት ፣ ወራትና አመታትን
አሌፇው እንኳን ይህንን የሚያወርደበትን ወርጅብኝ ሉያስቀሩሇት ወዯ መሌካም ጎዲና ሉመሌሱትና
ሉመሩት አይፇሌጉም ወይንም አሌቻለም ። በተሇይ የአሁኖቹ ሇአገርም ሇወገንም ሇዚሬም ይሁን
ሇውዯፉት ሇሚፇጠረው ነገር ግዴ የሚሊቸው አይዯለም።
ርሃቡን ሰዯቱንና መከራውን ሉያስታግሱሇት ቀርቶ ፣ የአገሪቷን ዴንበር ከማስዯፇር አንስቶ የመሳሪያቸው
ቃታ ከህዜቡ ግንባርና ከዯረት ሊይ ሉያስወግደሇት አሌቻለም። ህዜብ ከመሳሪያ በሊይ ጉሌበት ያሇው
አሌመስሊቸው አሇ። አገሪቷን ዚሬውኑ እንዯሌብስ ሇብሰዋት ፣ እንዯጫማ ተጫምተዋትና ጨርሰዋት
ሇነገው ትውሌዴ ሊያስረክቧት ቆርጠው የሚዯክሙ እንዯሆኑ ውስጠ አዋቂዎች ይናገሩታሌ። ያየነውም
እውነታ ይሄው ነው።ገበያ ሙለ ህዜብ ፇጅተው አስፇጅተው ፣ ህፃናት ከነትምህርት ቤት በቦንብ
“አባቶችህ የሰሩትን የቀዴሞውን የዴንበር ምሌክት አታፌርስ” ምሳላ 22 : 28
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አውዴመው ፣ ሰፇር አቃጥሇው አይተናሌ ስምተናሌ። የስሌጣን ብሌግናቸውን ፣ በአገር ንብረት ሊይ
የሚያዯርሱትና እያዯረሱ ያለት ሃብት ረፊ መቼም ቢሆን ጠባሳው እንዯማይሽር እንኳን ሇምጣኔ ሃብት
ባሇሙያ ሇተራው ሰውም ስጋቱ ዴብቅ አይዯሇም። ሃገራዊ ምሰሶ የሆነውን የህዜቦችን አብሮ የመኖር
ማገሩን ሇማፌረስ በብረት መድሻ ይቀጠቅጡታሌ። አይን ያወጣው የሩብ ምዕተ አመት የውያኔ የተንኮሌ
ስራ ያስከተሇው የመራራቅ ጥፊት ትንሽ ነው ባይባሌም የፇሇጉትን ያህሌ ባሇመሆኑ አጥፉዎችን
ቢያናዴዴም መሌሶ ሇመገንባት የህዜብ ፅኑ ፌሊጎትን ይጠይቃሌ።
ምስጋና ሇእግዙአብሔር ፣ እዴሜ እና ክብር ሇኢትዮጵያ ህዜብ ይሁን እንጂ የዯገሱሇትንማ እነርሱ
ያውቁታሌ። ትናንት የነበረ ፌቅሩ ሇዚሬ ስንቅ ባይሆነው ኖሮ በረኝነት ጠኔ ክፈኛ ተጎዴቶ ፣ አገሩንም
የከፊ ዯረጃ ሊይ ባዯረሳት ነበር። ከዙህ ሁለ መከራ በኋሊ “ የእከላ ብሄር ዯም የኔም ዯሜ ነው . . .”
ብል መባባሌ ከመስማት በሊይ የሚስዯስት ነገር የሇም። ጠሊቶቹ የመቃጠያ እሳታቸውን ከቅርብም
ከሩቅም በግሌጽ እያዩት ነው። ታዱያ ይህንን እሳት እነርሱ ስሇማየታቸው እርግጠኞች አይዯሇንም።

ኦርቶድክሳዊነት ሃይማኖት
በቤተ ክርስቲያን አጠራር እኔ “ጨዋ . . .”(ምንም እማያውቅ) ከሚባለት ጎራ እንዯሆንኩኝና አባቶችን
የመሞገቱ የሞራሌ ብቃቱ እንዯላሇኝ አውቃሇሁኝ። ግን በዙህ መን የምናየው በኦርቶድክስ እምነትና
አስተምሮት ጉዲይ ሊይ ግን ሇተራ ምዕመንም ፌንትው ብል የወጣ የአዯባባይ ምስጢር ስሇሆነ ማገናብ
እንጂ ምሁርነት የሚያስፇሌገው አይዯሇም። “ነገር በአይን ይገባሌ . . .” እንዱለ ነገር የምናየውና
የምንስማው ሁለ ያሳዜናሌ ያሳስባሌም።
የሃይማኖት ሌጆቻቸው እሚያይዋቸው እማይመስሊቸው የሃይማኖት አባቶችና ወንዴሞች በቁጥር አንዴና
ሁሇት ብቻ ናቸው ብሇን ከምንሇው በሊይ ሆነዋሌ። ሇእግዙአብሔር የተሰወረ የሇም። ህዜብም
ይመሇከታሌ ። በተሇይ ኦርቶድክሳዊት ሃይማኖት “ከእግዙአብሔር የተሰጠች ፣ ሃዋርያት የተቀበሎት ፣
አባቶች የጠበቋት ፣ ሇእኛም ያስተሊሇፈሌን . . .” እንዯሆነች እየነገሩንና እያስተማሩን ዝር ብሇው ይህቺን
ጣዕሟ እማይጠገብ መሰረቷ ክርስቶስ የሆነችን ቤተ ክርስቲያን አርጅታሇችና የማዯሱን ሃሊፉነት የእኛ ነው
ባዮች በቅጥሯንና በምዕመናኗ ሊይ ብዘ ፇተናና ችግር ፇጥረዋሌ።
ሇቀዯሙት ሃዋርያት ፣ ሊሇፈት ሉቃውተ ቤተ-ክርስቲያን ፣ በኋሊም ሇተረከቡት አባቶች ያሌተገሇፀሊቸው ፣
ሇነርሱ ግን የተገሇፀሊቸው ነገር ምን ይሆን ያሰኛሌ? ይህቺ ሃይማኖት የነ ቅደስ አትናትዮስ ፣ የነቅደስ
ቆርልስ ፣ እነ ቅደስ ባስሉዮስ በአሇፈት በቀዯሙት ሃዋርያት የተመሰረተች ነች ። “አዱስ ሃዋርያ ነኝ . . .”
እራሱን ብል ፣ ጌታችን መዴሃኒታችንን እየሱስ ክርስቶስን “አምሊክም ነው አማሊጅም ነው . . .” ብል
ትምህርትን ከየትኞቹ አባቶች ተማሩት ? ያስብሊሌ። ሃዋርያት የምንሊቸው ያኔ በጌታ የተመረጡት ፣ የጣመ
የሊመ ያሌበለ ፣ ሶፊና የመኪና ወንበር ያሊዩ ፣ በመንኮራኩር የተፇጩ ፣ ተቅዜቀ የተሰቀለ ናቸው።
ጃንዯረባው ባኮስ መጽሏፌ ሲያነብ የነበረው በእምነት ነው። ሇ1600 አመት ከግብፅ ጋር የነበረው ግንኙነት
የእምነት ነው ። 9ኙ ቅደሳን ቤተ ክርስትያን የተቀበሇችው በእምነት ነው ። አቡነ ሰሊማ ከሳቴ ብርሃን
በዛግነት ኢትዮጵያዊ አሌነበሩም። ቅዴመ አባቶቻችን ስሇዙህ ሁለ ብቃታቸው በየዋህነትና በእምነት
ፅናታቸው ነው። በሃይማኖታዊ ሰው ትሌቅም ይሁን ትንሽ ሃጥያት ከሆነ ሃጥያት ነው ። በብዘ ምዕመናን
መሇኮታዊ እምነት ሊይ ዜም ብል የራስን ሃሳብ ህዜቡ ሳያወቀው መጫን ከሃጥያትም ሃጥያት ነው።
ከታናናሾቹ አንደን እንኳን ከምታስት የወፌጮ ዴንጋይ ከአንገትህ ታስሮ ወዯ ጥሌቅ ባህር ብትጣሌ
ይሻሌሃሌ ነው ቃለ።
“አባቶችህ የሰሩትን የቀዴሞውን የዴንበር ምሌክት አታፌርስ” ምሳላ 22 : 28
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በውኑ ኢትዮጵያዊ መሌኩን ወይስ ነብር ዥንጉርጉርነቱን ይሇውጥ ንዴ ይቻሇዋሌን? ኤር 13 ፡ 23

“ፆሙ ከብድናሌ . . .” ከሆነ በግሌ መተው ይቻሊሌ። የእምነቱ ተከታዮች ግን ያለት ነገር የሇም ። ስሇ
ቅዲሴ ማጠር መርምም የምዕመነን ጥያቄ ሆኖ አያውቅም። ደሊቸውና ወቀሳቸው በእመቤታችን
በቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ፣በቅደሳን አባቶች ፣ በአዋሌዴ መጽሏፌት ሊይ ነው። ኦርቶድክስ ሃይማኖት
በነገረ ዴህነት ሊይ ከላልች የክርስትና እምነት ጋር ያሇውን ሌዩነት ነውና የነገረ መሇኮት ትምህርቷ
ተውሊት ።
በመጽሏፇ ሳሙኤሌ ሊይ ሳኦሌ ዲዊትን ባስጨነቀው ጊዛ እግዙአብሄር ሳኦሌን “ሳኦሌ . . . ሳኦሌ ሰሇምን
ታሳዴዯኛሇህ . . ?” አሇው። እኛንም በዙህ መን ያሇን ያፇነገጥን የቤተ ክርስቲያን ሌጆች ይሄንን ጥያቄ
እንጠየቃሇን። እናንት ከኔትፌላክስ( Netflex) ሃሳብ የተዚመዲችሁ እናንት ከሉሲፇር (Lucifer)
የተፊቀራችሁ ወንዴሞች እህቶች ፣ እናንት የኢለምናሬን(Luminaries) የጡት ሌጅ የሆነችሁ ” . . .
ሇምን ታሳዴደኛሊችሁ . . .?” ትሊሇች ቅዴስት ቤተ ክርስቲያን። እናንተ የሌጅ አስጠቂዎች አጥሯን
ነቅንቃችሁ አታስነቅንቁ። ሇዴርጎ ብሇን የምናፇርሳት ሳትሆን በመስዋዕነት የምንታዯጋት እናት ቤተ
ክርስቲያን መሆን አሇባት። ተግባባን !
የብዘዎቻችን የተሀዴሶ አካሄዴ መንፇሳዊም ይሁን አገራዊ አዯጋውን ያሇመረዲትና ክብዯት ያሇመስጠት
አባዛ አሇብን። ምን ችግር አሇው ባዮች ብዘ ነን፡፡ ሃይማኖቱን በሃይማኖትነቱ ሳይሆን ወገኔ ነው ፣ የሰፇሬ
የወንዛ ሰው ነው ብል የማሰብ አባዛን ያሊብሳሌ ፣ አሊብሷሌም። “እነእከላም ስሊለበት . . .” ብል
እምነቱን ሳይሆን በጓዴኝነት ብቻ በጭፌን ይሄዲሌ። በመጨረሻ ታዴያ በአንዴ ሃሳብ ሊይ ያሇመግባባትን
ችግርን ያመጣሌ።
አሁን ብዘ ምዕመናን ሁኔታውን ገብቷቸዋሌ ፣ ተረዴተዋሌም ብዬ አስባሇሁኝ። እናንተ ሌብ ያሊችሁ
ችግሯ የገባችሁ ፣ የመጥፉያዋ ጉዴጓዴ እየተማሰሊት እንዯሆነ የተገሇጠሊችሁ እንዯ ናቡቴ “. . . የአባቶቼን
እርስት እሰጥህ (እሰጣችሁ) ንዴ እግዙዜብሄር ያርቅሌኝ . . .” በለ። (መጽሏፇ ነግስት ቀዲማዊ 21 ፡ 3)።
እንዯናቡቴም እንሁንሊት። ምሳላ 22፡ 28 “አባቶችህ የሰሩትን የቀዴሞውን የዴንበር ምሌክት አታፌስር”
ይሊሌ። ሊሇ መፌረሷ፣ ሊሇ መነካቷ እንታትር እንጂ ከአፌራሾቿ ጋር አንተባበር፡፡
የተሃዴሶ አካሄዴ አሇምን በአንዴ የሃይማኖት ጥሊ ስር አሰባስቦ ከአንዴ ማዕከሌ ቦታ እንዲሻው በሃያሊን
የማሽከርከር የረጅምና ትሌም እንቅስቃሴ ትሌም ነው። ከዙያ በፉት ግን ድግማዋን፣ ቀኖናዋን ፣
ትውፉቷንና ባህሎን መበረዜ ነው። ይሄንን ዯግሞ የእምነት ጥሌቀቱ በላሊቸው በዯካማና በተስፊ ቆራጭ
ዛጎች ግባቸውን ሇማሳካት ይታትራለ። እነዙህም ነፌሳት ኪሳቸውን ሇዴርጎ ከፌተው አገርና ህዜብ
ሲያሽብሩ ይታያለ። መጪው ችግር በኋሊ እነርሱንም እንዴሚጎዲ አይረደትምና።
በተቃራኒው ታዴያ ሃይማኖቴንም የቤተ ክርስቲያኗንና ቅጥሯን አናስነካም ያለትን የዋሌዴባ መነኮሳትን
እንዯ አባ ገ/እየሱስ ኪ/ማርያም ፣ እንዯ አባ ገብረ ስሊሴ ወሌዯ ሃይማኖት እና ላልች ቁርጠኛ ዛጎች የእስር
በዯሌ ሇአብነት የአዯባባይ ምስክሮች ናቸው። አሳሪዎችን ይጭነቃቸው እንጂ የሃይማኖት አባትማ ግብሩ
እንዱህ ነው። መንጋን ይጠብቃሌ ፣ ቤተ ክርስቲያንን ይታዯጋሌ እንጂ ትቶም አይሸሽም ፣ ይሞትሊታሌ
እንጂ አያስገዴሊትም። በፇተና ውስጥ የመጣችን ሃማኖት አባቶቹ የሰጡትን አዯራ እርሱም በመከራዋ
ወስጥ አሌፍ ሇትሌደ ያስረክባሌ። የሃይማኖት አባት እንዱህ ነው። “. . እግዙአብሔር ከዮሴፌ ጋር በእስር
ቤት አብሮት ነበር. . .” ነውና በእነዙህ አባቶች ጋርም እግዙአብሔር አብሯቸው ይሆናሌ። ዮሴፌንም
አሳሌፇው የተሰጡት ወንዴሞቹ ፣ የእኛም አባቶች የተሰጡት በሌጆቻቸውና በውንዴሞቻቸው ናቸው።
የሚገርመው ከሊይ በቤተ ክህነነት መንበር ሊይ ተቀምጦ “መታስራቸው አግባብ አይዯሇምና ይፇቱ” ብል
ማሇትም ምን ገዯዯ? ቢያንስ ሌብሱን ያሇበስኳቸው እኔ ነኝና ተውሊቸው ሇምን አትሌም። የምዕመናንስ
ዜምታ ሇምን?
“አባቶችህ የሰሩትን የቀዴሞውን የዴንበር ምሌክት አታፌርስ” ምሳላ 22 : 28
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ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ቤ/ክርስቲያን የብዘ አመታት ጥሌቅ በሆነ የትውሌዴ መሰረት ሊይ
የተገቡ በመሆናቸው እንዱህ በቀሊለ የሚፇርሱ አይዯለም። ማንም ግብረገብነት የጎዯሇው እንዲሻው
የሚዲክርባት መሆን የሇባትም። በስንት አባቶችና እናቶች ዯምና አጥንት ሊይ የተገነባች ነች። በመሊዕክት
መንፇስ ቅጥሯን ይጠብቃለ። እንዴማያስነኳትም እምነት አሇን። ክርስቲያና ብረት ዯግሞ ይሆንን
ይፇሌጋሌ።
ላሊ ዯግሞ እንዯ ተሃዴሶው ሁለ የቤ/ክርስቲያንዋን መስቀሌ የያዘ ፣ ከበሮዋን ፣ ጽናጽሎን ፣ መቋሚያዋን
፣ አሌባሳቷን ላልች ንዋየ ቅዴሳቶቿን እየተጠቀሙ ላሊ እምነት አራማጆች “ኤሌያስ ከብሄረ ህያዋን ወዯ
ምዴር መጥቷሌ ፣ የአሇም መጨረሻ የኢትዮጵያም ትንሳሄዋ ዯርሷሌ. . .” የሚለ መስቀሌ ያንጠሇጠለ
የዲዊትን ኮከብ የሰቀለ “ማህበረ ስሊሴ ዯቂቀ ኤሌያስ” በሚሌ ስም ላሊ ቡዴኖች ተነስተዋሌ። የእነዙህንም
አካሄዴ ከአንዲንዴ ሰባክያንና መምህራን በስተቀር በአባቶች ትኩረት የተስጠው አይመስሌም። የመብቱ
ጉዲይ እንዲሇ ሆኖ የቤ/ክርስቲያኗ ንዋየ ቅዴሳት የአዕምሮ ንብረት ጥበቃ ወይንም Ownership patent,
Copyright) የመሳሰለትን የህግ ከሇሊ ተጠቅሞ ሇንዋየ ቅዴሳትዋ የጥበቃና የክሌከሊ ማሰሪያ ሉበጅሇት
ይገባሌ እሊሇሁኝ። ነገር ጉሌበት አውጥቶ ሇመቆጣጠር በሚያስቸግርበት ዯረጃ ሊይ እስከሚዯርስ ዯረስና
አያላ የሰው አቅምና ብዘ ገንብ እስከሚያስወጣ ዴረስ መጠበቅ የሇበትም። ማህበረ ቅደሳን ባይኖሩ ኖሮ
የተሃዴሶውን እንቅስቃሴ ሇመቆጣጠር ከዙህ በሊይ ባስቸገረ ነበረ። አሁንም ተከታታይ ስራ ግን የሚሻው
ይመስሊሌ።

አገራዊ ጉዲይ
ይህንን ጉዲይ በአንዴ እጃችን ይን ወዯ አገራዊ ጉዲይ ስንመሇሰው መሌኩ ባህሪውና ተግዲሮቱ ላሊ ቁመና
ያሳየናሌ። የዋህ ምዕመናንን ከፉት ያስቀዴሙና ሇነገ መዯሊዯሊቸው ፣ ሇአሇማዊ ፌስሃቸው ኢትዮጵያዊ
እሴትንና ባህሌን የማጥፊት ዯባቸው በረጃጅም እጆቻቸው መታሰራችንንና መታመሳችንን እንመሇከታሇን።
የሚገርመው ተጽፍሌንም ፣ ተነግሮንም ያሇመስማታችን ጉዲይ ነው።
ከትናንቱ ወዴቀታችን ዚሬ አሇመማራችን ላሊው መሰናክሊችን ነው። “ያሌጠፊነው በእግዙአብሔር ቸርነት
ነው . . .” እንዲሇው ነው እንጂ ጦርነቱ የበረታ ፣ የችግሩ ጫፌ የረመ ፣ የተንኮሌ ጉንጉን የረቀቀ እንዯሆነ
የሚነግሩን ሚስጢሩን የሚያቁ አባትና እናቶች ብዘ ናቸው ። “ የጋራ ነው . .” በምንሌበት ጉዲይ ሊይ
አንዴና ሁሇት ሰው ብቻ የፇሇገቱን ሲወስኑና ያሻቸውን ሲያዯርጉ አብዜሃውን ሲበትኑና አቅጥ ወስጥ
ሲከቱ ፣ መከራን ሲያፀኑበት ይስተውሊሌ። ይህ በተሇይ በስዯቱ አሇም የከፊ ነው።
በክርስትናና በእስሌምና አስተምሮት ሊይ የተሇየ ሃሳብና ባህሪይ በማምጣት በአገራዊ ፣ በህዜባዊ
በኢኮኖሚያዊ በፖሇቲካዊ ይትና ጉዲይ ሊይ ዛጎች ያሇንን ፀባይ የማሰቀየር መቻ ነው። በአሁኑ
መንግስት እየታየና ከመቼውም ጊዛ በሊይ የሊቀ አዯገኛ ጉዲይ ሆዋሌ። በአዯባባይ ወጥቶ “ . . . የኦርቶድክስ
እምነትና አማራውን ቀብረነዋሌ። . . .” ብል በአዚውንት ቦተሉከኞች ሲነገር ማዴመጥና በአገራዊ ስሜት
ወስጥ ሆኖ መስማት ያሰቀጥጣሌ። ኢትዮጵያዊ ከሆነ ሰው ፣ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ፖሇቲከኛ ነኝ ባይ ሰው
እንዱህ አይነት ነገር መስማት የዜቅጠት ሌኩ ገዯቡን ማሇፈን ያሳያሌ። አንዴን አገር ሇመምራት መጀመሪያ
ግብረገብነት ያስፇሌጋሌ ፣ ላሊውና ትሌቁ ቁምነገር የአገሪቱን ታሪካዊ ጠሊቶቿንና ወዲጅና በዯንብ
መሇየት ያስፇሌጋሌ። የትምህርት ዜግጅት እንዲሇ ሆኖ፡፡ ይህ ባሌሆነበት እዕምሮ በጥሊቻ መንፇስ ተገንዝ
አገር መምራት አይቻሌም።
በአንዴ እምነት ወስጥ ያለ መምህራን አገርንና እምነትን ፣ እምነትንና አገርን ፌጹም ሇያይተው
የሚያስተምሩህ ከሆነ ሉነጥቁህ የፇሇጉት ነገር አሇ ማሇት ነው። እግዙአብሄር ሇእስራኤሊውያንን ከንአንን
ሲያወርሳቸው ያቺን ምዴር መርጦሊቸዋሌ ። ስሇዙህ እስራኤሊዊ ሁለ ሇዙያች ምዴር ቢሞት ቢዋጋ
“አባቶችህ የሰሩትን የቀዴሞውን የዴንበር ምሌክት አታፌርስ” ምሳላ 22 : 28
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እውነትነት አሊቸው። እምነታቸውን ከአገራቸው ጋር በፅኑ የሚገናኙ መሆናቸውን ያውቃለ። እምነት
ያሇአገር አይሆንም ፣ አገር ዯግሞ በህዜብና በእምነት ትፀናሇች። እኛም ኢትዮጵያውያን ሁኔታው ከዙህ
በሊይ ይሆን እንዯሆን እንጂ ያነስ አገራዊና ሃይማኖታዊ ስሜት ሉኖረን አይገባም። አገርንና ሃይማኖትን
የነጣጠሇ ኦርቶድክሳዊ ስሜትና ትምህርት ካሇ ፤ ተማሪው ያስተውሌ።
ክረምት “ክት. . ክት” ብል የሳቀባቸውን ወይንም የሚስቅባቸውን ህፅዋቶች መሆን የሇብንም። የወይን
እፅና በአንዲንዴ በምዕራቡ አሇም በተሇይ ከምዴር ወገብ ርቀው የሚበቅለ እፅዋቶች የዜናብ ወቅት ሲመጣ
ምዴር በዜናብ ስትርስ ላልች አትክሌቶች ሲያጎነቅለ ተራሮች በሌምሊሜ ሲዋጡ እነርሱ ግን
ቅጠልቻቸውን አርግፇው ቅርጫፍቻቸውን አንጨፌረው ክረምቱን ሙለ ሇሊ ቅጠሌ ሳይጥሌባቸው
ያሌፊለ። ቀዴሞ በነበረው በጋ ግን እነርሱን የመሰሇ ሇም እንጨት አሌነበረም። በበጋ ውስጥ ሆኖ መቼም
ቢሆን እንዱህ ይሆናለ ብል የሚሌ አሌነበረም። ውስጡን ሇማያውቅና በክረምት ይህንን እንጨት ያየ
“ምነው ይሄንን የዯረቀ ጭራሮ ቆርጠው ቢጥለት” ያስኛሌ።
እኛም ኢትዮጵያውያን እንዯዙህ መሆን የሇብንም። አገራችን በክረምት ውስጥ ነበረች። ከመሪ በቀር ሁለ
አሊት። የእምነት ክረምት ናት፣ የህብረተሰብ የመቻቻሌ ክረምት ናት ፣ የተፇጥሯዊ ሃብት ክረምት ናት፣
የቆየ የዯሇበ ባሇታሪክ እመቤት ናት። በገዚ እጃችን ያስነጠቅነውን አስነጥቀን ፣ ያስውስዴነውን አስውስዯን
ከእዙህ ዯርስናሌ። አሁንም ብዘ አሇን ። አገር ግርግር ሊይ ነች ። ግርግር ዴግሞ ሇላባ ይመቻሌ። አሇም
ነጣቂ ነች። የተኩሊ ባህሪ አሊት። አሁንም በዙህ ግርግር ያሇንን ተፇጥሯዊና ቁሳዊ እሴቶቻችንን አስነጥቀን
ጭራሮቻችን ብቻ አጨፌርረን ፣ ሇምሇም ባህሪያችንን አጥተን ክረምት የሳቀባቸው ህፅዋቶች እንዲንሆን
አዯራ። ከት-ከት ብል አሇም እንዲይስቅብን። ገዲማትን የሚያፇርስን ፣ አባቶችን የሚያስግዜን ፣ የውርቅ
መሬታችንን የሚያሽጠን ፣ በሬና ሊሞቻንን አስሌፍ ያስጠን ፣ አህያን ያሳረዯን ፣ ህፃናትን የምንገዴሌ ፣
እናቶችንን የምናስሇቅስ ስይጣናዊ ባህሪ ተጠናውቶናሌ። ብዘዎችንን ንዋይ ከመጠን በሊይ ማንነታችንና
እምነታችንን እየቀማን ነው። ወዯሌቦናችን እንመሇስ።

ኢትዮጵያዊ ፀባያችን
ጥንት ዴሮ የነበረ የዯረጀ ኢትዮጵያዊ ፀባያችን ከመን ጋር ተሸርሽሮ እየተቀየረ ነው ሇማሇት
የምንዯፌርበት ዯረጃ ሊይ የዯረስን ይመስሊሌ። ሃይማኖታዊ ፀባያችን ፣ አገራዊ ፀባያችን ፣ ወገናዊና አትኩኝ
ባይነት ፀባያችን የተቀየረው መሰሇ። የዙህ ሁለ የባህሪ ሇውጥ የእኛ የሆኑትን ነገሮች ላልች እንዱነኩብን
ስሇምንፇቅዴና ስሇምናስነካም ጭምር ነው። በአገር ጉዲይ ሊይ መዯራዯሩ የመጣውአሁን ነው። “የአገሬን
አፇር በእግሩ ይዝ እንዲይሄዴ ፣ እግሩን አጥባችሁ ሸኙሌኝ፡. . .” ያለ አባቶች ነበሩን። ዴንበር ቆርሰው
የሚሸኙ ፣ የባህር በር ሇአንዴ አገር እንዯተራ ሸቀጥ ነው የሚለንን ዴኩማን መሪዎችን በወንበር ሊይ
አሹመን ተቀብሇን እየኖርን ነው። በባዕዲን የተነገረንን ነገሮች በጥርጣሬ ከማየት ይሌቅ እንዯወረዴ
እንዯተነገረን እውነት ብሇን ተቀባይ መሆናችን ነው። “ . . . ኢትዮጵያዊ መሌኩን ነብር ዜንጉርጉርነቱን
ይቀይራሌን . . .? ” የተባሇውን በገዚ እጃችን ከመጽሃፌ ሌንፌቀው የተጋጅን ይመስሊሌ።
አሁን አሁንማ ኢትዮጵያዊ ፀባያችን ሃይማኖታችንን እንዯማያውቅ ፣ ህዜባችንን እንዯማያውቅ ፣
አንዴነታችን ህብረታችን መሆኑን እንዯማያውቅ ሆንን። የአባቶቻችንን ራዕይ የረሳን ፣ አገራዊ
መስመራችንን የሳትን መሰሇ። የተቀረነው በየእራሳችን ትንንሽ ማስሮዎቻችን ወስጥ ሇብቻችን መንተክተክ
ሌማዴ አዯረግነው። ህዜብ በአንዴ ሃሳብ ሊይ መተባበር በምንሉክ በአዴዋ ጦርንርት ጊዛ ወጤቱን አይተን
ነበረ ግን አሌተማርንበትም። የቀዬ ሰው ፣ መንፇሰ-መንዯርተኛ ሆንን።

“አባቶችህ የሰሩትን የቀዴሞውን የዴንበር ምሌክት አታፌርስ” ምሳላ 22 : 28
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በውኑ ኢትዮጵያዊ መሌኩን ወይስ ነብር ዥንጉርጉርነቱን ይሇውጥ ንዴ ይቻሇዋሌን? ኤር 13 ፡ 23

የአባቶቻችንን ፀልታቸውን መፀሇይ ከበዯን ፣ አፅዋማታቸውን መፆም ስጋዊ ባህሪያችን አሸነፇን ፣
ቅዲሴያቸው ረመብን አሌን። ሇአገራችንና ሇእኛነታችን የምንሰጠው ዋጋ ከሚገባው በታች ጎትተን
አውረዴነው። ራህይ ዮሃንስ 2፡ 25 “እስከምመጣ ያሊችሁን ጠብቁ” ያሇውን ነጋነው። የተባሌነውን
ሇመጠበቅ ያሇንን ነገር ሇማወቅም ከበዯን ። የተሰጠንን ንቀን አስናቅነው። ችግሩ የተሰጠን እምነት ታሊቅ
መሆኑ ቀዴመውን አውቀው እነርሱ ስሊሊገኙትና ስሊሌታዯለት ነቀፋታ የመስሇችውን አጉሌተው አሳዩንና
እንዯበቀቀን ያንን ይን ማስተጋንባት ስራችን አዯረግነው። ቆም ብል መመርመር አዋቂዎችን መጠየቅ
ነውር መሰሇ። ይሄ ዯግሞ በቦታው ሊይ ያሇው ሰው የእውቀት ዜግጅት ዯካማ በሆኑ የመጣ ጣጣ ነው።
ቢያንስ ያፌርሱን እንጂ በማፇረሱ አንተባበር፡፡ “ . . .የአባትህ ቤት ሲረፌ አንተም አብረህ ዜረፌ . . . .”
አጉሌ ተረት ነውና እንተወው። ሮሜ 14:16 ሇአንተ ያሇው መሌካም ነገር አይሰዯብ ፡ ይሊሌ። የተሰጠንን
ፀጋና በረከት ባናሰዴበው መሌካም ነው።
በዙህ በውያኔ መን ያሰዯብነው ብዘ ነገር አሇ። ሃይማኖታችንን አሰዯብን ፣ አዴዋን ገዴለንና ምንሉክን
አሰዯብን ፣ “ብሄር ብሄረስቦች . . .” እያሌን ክፌና ዜቅ እየተዯራረግን ተሰዲዯብን ፣ ትንንሻን ጎጇችንን
አፌቅረን ኢትዮጵያዊ ዴንኳናችንን አሰዯብነው። እግዙአብሄር ያከበረንን ክብር የሰጠንን ፀጋና በረከት
መጠበቅ ካቃተን መሌሶ እንዯ ጠቢቡ ሰሇሞን መነጠቅ አሇ። “በተቀዯስ ስፌራ ሊይ እርኩስ መንፇስን . . .”
ከማቆም እንጠንቀቅ። የዴሮው የቀዯመው ኢትዮጵያዊ መሌካችን መሌካም ነውና አንቀይር ። ተስፊችን
በእግዙአብሄር ነው ትውሌደም አያሳፌርም።
የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ቤተ ክርስቲያን ከአገር እስከ አህጉረ አፌሪካ ፣ ሇአሇምም ጭምር ውሇታዋ ብዘ
ነበር። ፉዯሌ ቀርፃ ብራና ፌቃ ቀሇም በጥብጣ አሇማዊም ይሁን መሇኮታዊ ብርሃንን ፇንጥቃሇች። ጦር
መጣ ቢሎት ምዕመናኗን በውዳታም በግዜትም አዋግታሇች ተዋግታሇች። የቀዯመ የዯቡብ አፌሪካ መሪ
ታቦ ምቤኪ ሇክብር ሽሌማት በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተገኝተው ያዯረጉት ንግግር “የኢትዮጵያ
ቤ/ክርስቲያን አፌሪካን ነፃ በማውጣትና በነፃነት ጎዲናም እንዴንሄዴ ትሌቅ አስተዋጾ አበርክታሇች” ብሎሌ።
(July 24 2010 Adiss Ababa University Speech).
በ1830 ዓ.ም. Sir Francis Bond head የተባሇ አውሮፓዊ ሰሇኢትዮጵያ ክርስትና ሲጽፌ እንዱህ ብል
ነበር። “የክርስትና ሃይማኖት ሯ በአብሲንያ ተራሮች ሊይ እንዲገኘችው ያሇ አፇር ሇቡቃያዋ ተስማሚ
የሆነ መሬት ላሊ ቦታ አግኝታ አታውቅም።” ብል ነበር። ላልችም ብዘ ብሇውሊታሌ ።
በመጨረሻ ይሄንን የመሰሇ አሳብ ሲነሳ ነፌሳቸውን ይማርና የአባታችንን የብጹዕ አቡነ ሰሊማ ሉቀ ጳጳስ
የ1992 ዓ.ም. ከሌብ ከማይጠፊ ስብከታቸው ጠቅሶ መሇፌ አግባብ ነውና እንዱህ ብሇው ነበር
“ . . የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ቤ/ክርስቲያንን በገንብ ተመክተው ሉያንገሊቷት ተነስተዋሌ። አምሊኳ ግን
አያንገሊታትም ፣ አገራችንም(ኢትዮጵያ) እንዱህ በመዋዚ የምትፇረከስ እራስ አይዯሇችም . .”ብሇው ነበር ።
ሇሌብ ብርታት ፣ ሇዴካም ጽናት የሚሆኑ እንዱህ አይነት አባቶች ትምህርታቸውንና መንፇሳቸውን ይን
መን እንሻገራሇን ፡፡ አሇም ችግር አስታቅፊን ትሌቅነታችንን እንዲትወስዯው እንጠንቀቅ፡፡ ወርቆቻችንን
በጠጠር ፣ ፌቅራችንን በንትርክ አንዲንቀይር። “ስድ ማሳዯዯ ካማረህ ድሮህን በቆቅ ቀይር” አበው ይሊለና።
ብርታትና ጥንካሬ ይሆነን ንዴ እግዙአብሔር አብሮን ይሁን፡፡ እኛም መሌካችንን አንቀይረው !

“አባቶችህ የሰሩትን የቀዴሞውን የዴንበር ምሌክት አታፌርስ” ምሳላ 22 : 28
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በውኑ ኢትዮጵያዊ መሌኩን ወይስ ነብር ዥንጉርጉርነቱን ይሇውጥ ንዴ ይቻሇዋሌን? ኤር 13 ፡ 23

ቀሇም ተበጥብጦ ብራና ተፌቆ ፣ በገፅ ከኖረው
ገሊህ ሊይ በወጣ ፣ ከሌብ በፃፇው
በተነገረሌህ በተመሰከረ ፣ በእምነት ቃሌ በዋ
የአይንህን ዴፌረት የግንባርህን ኩራት ፣ አብሮህ በበቀሇ
በውስጥህ ዯርጅቶ ፣ በውስጥህ በኖረው . . .
አዯራ ሌበሌህ . . . አዯራ ሌንገርህ ፣ ዥንጉርጉር መሌክህን እንዲትቀይረው
እንዲትቀይረው . . . እንዲትሇውጠው
ተፇጥሮ ሇግሶ ፣ ሌዩ የሚያዯርግህ
ባሌተዋስከው ፀባይ ባሌተዋስከው አካሌ ፣ አንተን የሚያስጌጥህ
በሌዕሌና ጫፌ ሊይ ከፌ አ’ርጎ እምያቆይህ ፣ ዉበትህ እርሱ ነው
አዯራ ነውና አዯራ ሌበሌህ ፣ ዥንጉርጉር መሌክህን እንዲትቀይረው ።
ፌሬውዴ ተስፊዬ
ሜሌበርን
መጋቢት 2010
antachew@hotmail.com
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