የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ደብረ መድኃኒት
መድኃኔ ዓለም ምዕራብ አውስትራሊያ፤ ፐርዝ
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In the name father, the son, and the holy spirit, Amen.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቁዱስ አሀዱ አምላክ አሜን።

የፐርዝ ደብረ-መድሃኒት መድሃኔዓለም ቤተክርስቲያን ምእመናንና ካህናት የወያኔ መንግሥት በሃይማኖት ተቋማት ላይ
የሚፈጽመውን ጣልቃ ገብነትና ጥቃት ባስቸኳይ እንዲያቆም አሳሰቡ።

የኤ
በአባታችን በቆሞስ ገርማ በጾሎት ስከፈት።
የፐርዝ ደብረ-መድሃኒት መድሃኔዓለም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናንና ካህናት እሁድ ሐምሌ 14 ቀን
2004 ዓ.ም. ባካሄዱት ዓመታዊ አጠቃላይ ጉባኤ ማጠቃለያ ላይ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ አንስተው በሰፊው
በመወያየት የወያኔ መንግሥት የእግዚአብሄርን ፈቃድ፤ ፍትሕን፤ የሕዝብንና የሃገርን ጥቅም በመጻረር እየፈጸመ
ያለውን ሕገወጥ ተግባር በጥብቅ አውግዘዋል።ምእመናኑ በተለይ መንግሥት ልማት በሚል ሽፋን ጥንታዊውን
የዋልድባ ገዳም ህልውና ለማጥፋት የሚያደርገውን ሩጫ በቁጭት በማውሳት ኮንነዋል። በተለይም የገዳሙ መነኮሳት
ለእስራትና ለእንግለት ከመዳረጋቸው አልፎ፤ የቀደምት ብፁአን አጽም እየተፈነቀለ ያለበት ድርጊት ብቻ ሳይሆን፤
ድርጊቱን ለመፈጸም የተቀየሰው ዓላማ በራሱ የእግዚአብሄር፤ የሕዝብና የሃገር ጠላት ሥራ እንጂ ሌላ ሊሆን
እንደማይችል ምእመናኑ ገልጠዋል።
ሕጋዊው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ቀደም ሲል በሰላሳ ሶስተኛ ጉባኤው
እንዳሳሰበው ሁሉ ገዳሙን ከወያኔው መንግሥት የጥፋት ዘመቻ ለማዳን ኢትዮጵያውያን በሃገር ውስጥና በውጭ
የሚያካሂዱት መረባረብ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት መሆኑን ምእመናኑ በማጤንም፤ በበኩላቸው አሁንም
የሚፈለግባቸውን ሁሉ ለማድረግና ለማሟላት እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ገልጠዋል።የጉባኤው ተካፋዮች፤ እንዲሁም፤
የወያኔ መንግሥት በአሁኑ ወቅት በሙስሊም ኢትዮጵያውያን ላይ እየፈጸመ ያለውን የግድያ የእስራትና የማሳደድ
ተግባር በጥብቅ አውግዘዋል። ይህ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ እየተፈጸመ ያለው የግፍ እርምጃ ባስቸኳይ
እንዲገታም በአጽንኦት ጠይቀዋል።ማንግሥት በሃይማኖቶች የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገባ እርስ በርስ ለመከፋፈል
ያላሰለሰ እኩይ ጥረት የሚያደርግ ከመሆኑም በላይ ያንዱን ሃይማኖት ተከታይ ከሌላው ሃይማኖት ተከታይ ጋር
በማጋጨት የራሱን የሥልጣን ዘመን ለማራዘም የማይፈነቅለው ድንጋይ እንደሌለ፤ በአገዛዙ ቀደም ሲል የተፈጸሙት
ድርጊቶች እንደሚመሰክሩ ተሰብሳቢዎቹ አውስተዋል። መንግሥት ይህን እኩይ ተግባር እየፈጸመ ባለበት ሁኔታ
ውስጥ ግን፤ ክርስቲያኑ ሲጠቃ ሙስሊሙ ከክርስቲያኑ ጋር እየቆመ፤ እንዲሁም ሙስሊሙ ሲጠቃ ክርስቲያኑ
ከሙስሊሙ ጋር እየቆመ ያሳየው የአንድ አገር ልጅነቱንና ዜግነቱን የማስቀደምና በሃይማኖቶቹ አኳያ ያለውን የቆየና
የጸና የመከባበርና የመተማመን ባህል ማረጋገጡ ከሁሉም ነገር በላይ የሚያኮራንና የሚያስደስተን ጉዳይ ነው በማለት
የጉባኤው ተካፋዮች ገልጠዋል።
ከዚህ ሌላም፤ የጉባኤው ተካፋዮች በሃስት ክስ ተወንጅለው የታሰሩት ዜጎች ሁሉ በነጻ እንዲለቀቁ ጠይቀው፤
መንግሥትም መብቱን ለማስከበር የሚንቀሳቀሰውን ሕዝብ በመቅጣት ፋንታ ጥያቄውን ባግባቡ ሊመልስለት
እንዲሚገባ አስገንዝበዋል። የሕዝብ ወገን የሆኑ የፖለቲካና የሲቪክ መሪዎችም መሠረታዊውን የሕዝብ ጥያቄ
Ethiopian Orthodox Tewahedo Church of Debre Medhanit Medhane Alem, PO Box 4,
Maylands, WA 6931 Email: dmmaperth2006@hotmail.co.uk

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ደብረ መድኃኒት
መድኃኔ ዓለም ምዕራብ አውስትራሊያ፤ ፐርዝ
Ethiopian Orthodox Tewahido Church of Debre Medhanit
Medhane Alem West Australia, Perth
በትክክልና በቅን ተረድተው በመቀራረብና አብሮ በመሥራት ትጋት የተመለባት አመራር በመስጠት የሃይማኖቶች
ነፃነት የሚረጋገጥበት፤ የዜጎች ሙሉ መብት የሚከበርበትና የኢትዮጵያ አንድነት የሚጠበቅበት ስርዓት እውን
ለማድረግ እንዲታገሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በመጨረሻም፤ የጉባኤው ተካፋዮች “ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ
ተስፋዬ መሪነት
በመዘመርና እግዚአብሄር ለኢዮጵያ ፈሪሃ- እግዚብሄር ያለውና ሕዝቡን አስማምቶ የሚያስተዳድር አስተዋይ መሪ
እንዲሰጣት በመጸለይ ጉባኤውን አጠናቀዋል።

እግዚአብሄር ኢትዮጵያን ይባርክ!!!
የደብረ መድኃኒት መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን
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