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የትግራይ ነጻ አውጪ መንግስት የኢትዮጵያን ህዝብ ከዳር እስከ ዳር በአንድ ለአምስት የስለላ መረብ ጠርንፎ 
እንደያዘ ይታወቃል።በመሆኑም በመስሪያ ቤቶች፣ በትምህርት ቤቶች፣ በእምነት ቦታዎችና በተለያዩ 
የማህበራዊ ህይወት ስብስቦች ውስጥ ሰላዮቻቸውን ሰርገው አስገብተዋል :: በዚህ ምክንያት በሀገር ቤት 
ህዝቡ እርስ በርስ ተማምኖ በአገሩ ጉዳይ ላይ እንዳይነጋገርና እንዳይወያይ አንደበቱ እንዲሸብብ ተደርጎአል 
። በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ነጻ አውጪ መንግሥት ከፍተኛ አፈናን ፤የጅምላ እስራትን፤ መፈናቀልን፤ 
የሃይማኖት ጣልቃ ገብነትንና በጠቅላላው የሰብዓዊ መብት ጥሰትን በከፍተኛ ደረጃ እየፈጸመ ይገኛል:: 

በስደት የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ይህንን ወንጀል በመቃወም ድምጹን ከፍ አድርጎ በዓለም አቀፍ መድረክ 
በመጮህ ድምፅ አልባ ለሆነው ወገናችን አንደበቱ ሆኖ  እየተፋለመ ነው:: ይህንን የተባበረና የጠነከረ ድምጽ 
ለመከፋፈልና አቅምለማሳጣት ይችል ዘንድ ወያኔ የስለላ መረቡን በዲያስፖራ ከዘረጋ ውሎ አድሮአል:: 
ወያኔ በውጭ  አገር በሚገኙ የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ውስጥ ሆድ አደሮችን ሰርጎ በማስገባት 
የመከፋፈል ስራውን በሰፊው ለማካሄድ የአንድ ለአምስት ጥርነፋ የአወቃቀር ስልቱን ባህር አሻግሮ እዚህ 
ዲያስፖራ ውስጥ እየተጠቀመበት ይገኛል:: ውጤቱንም እያየነው ነው:: 

ባለፈው ጽሁፌ የዶክተር ሰለሞን አበበን እጅግ ጭካኔ የተሞላበት አድራጎት ማስነበቤ ይታወሳል:: ዶክተር 
ሰለሞን አበበ በግሎባል አሊያንስ (Global Alliance) በሚባለው የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅት 
ውስጥ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የአመራር አባል የነበረ መሰሪ ግለሰብ ነው:: ይህ ሰው በአሁኑ ሰዓት የኖርዝ 
ካሮሊና ቅድስት ስላሴ ቤ/ክ ቦርድ ሊቀመንበርነቱን ሥልጣን ጨብጦ ህወሃት የሰጠውን የቤት ሥራ 
በመሥራት ቤተክርስቲያኒቱን እያመሳት ይገኛል:: 

ግሎባል አልያንስ ዶክተር ሰለሞን አበበን በሚመለክት ከተለያዩ አቅጣጫዎች እጅግ ተጨባጭ የሆኑና 
አስደንጋጭ የሆኑ መረጃዎች እንደደረሱት የውስጥ አዋቂ ምንጭች በጊዜው ጠቁመው ነበር::  በመሆኑም 
የቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ ልጆች የተሞላው የግሎባል አልያንስ አመራር አባሎች ከየስፍራው የደረሳቸውን 
መረጃዎች ተጨባጭነታቸውን አገናዝበው የዶ/ሩ ስብእናና ተግባር ከድርጅታቸው መሪ ዓላማ ጋር ሙሉ 
በሙሉ እንደሚጻረር ተስማምተው ዶክተር ሰሎሞን አበበን ከግሎባል አልያንስ አመራርና እንዲሁም ከተራ 
አባልነቱ ጭምር እንዲወገድ ወስነውበታል።  ቢዘገይም ከህጋዊው ቅዱስ ሲኖዶስ ረቂቅ መተዳደሪያ ደንብ 
አጥኚ ኮሚቴ አባልነት ተወግዷል። ይህ ግለሰብ በተለያዩ የኢትዮጵያውያን የተቃዋሚ ፖሊቲካ ፓርቲዎች 
የድጋፍ ድርጅቶችና የማህበራዊ ድርጅቶች ውስጥ በአባልነት አንድ እግሩን አስገብቶ የሚሰልል ልማታዊ 
ዶክተር እንደሆነ ከመረጃ ጋር እንደሚከተለው እናሳያለን።" 

ልማታዊው ዶክተር  

ዶክተር ሰሎሞን በውጭ ሀገር ሆነው ለመልካም አስተዳደር፣ለፍትህ፣ለነፃነት ከሚታገሉ የአንድነት ሃይሎች 
ጋር አንድ እግሩን ጨምሮ በሌላው እግሩ የወያኔ «የልማት» ወኪል በመሆን   በኖርዝ ካሮሊና አካባቢ 
የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በማሰባሰብ አዲስ አበባ ውስጥ ለሚደረግ የቤት ግንባታ ማህበር በሰብሳቢነት 
እየመራ ለወያኔ የዶላር ምንጭ በመሆን ከወያኔዎች ጋራ የሚሞዳሞድ ግለሰብ ነው። ወያኔዎች በልማት ስም 



ሰፈርና ቤትን እያፈረሰ የአዲስ አበባን ህዝብ በኖረበት ሀገር መጻተኛ ሆኖ በእነ አርከበ ዓይነት ጆፌ 
አሞራዎች  የመሬት ወረራ የነጠቁትን ቦታዎች በዶ/ሩ ዓይነት ሆድ አደሮች ለባለሀብቶች ለዶላር ሽያጭ 
ያቀርባሉ። በአንድ መልኩ ቤት በመስራትና ሌሎችም እንዲያሰሩ በማስተባበርና በመደለል ከስርዓቱ ጋር 
በጥቅም የተሳሰረው ግለሰብ በሌላው መልኩ የዘረኛውን የወያኔ መንግስት ከሚታገሉ የአንድነት ሃይሎች ጋር 
ሰርጎ ገብቶ የቁርጥ ቀን በሆኑት የኢትዮጵያ ልጆች ላይ ሲዘብት ከርሟል። 

ዶ/ሩ ከሳኡዲ አረቢያ ምድር ወገኖቻን ላይ የተፈጸመውን ኢሰብአዊ  ድርጊት አሰከትሎ በመላው ዓለም 
የሚገኙ ኢትዮጵውያንን ሰብዓዊ መብት ማስጠበቅን መሪ ዓላማው አድርጎ የተቋቋመው የግሎባል አልያንስ 
ድርጅትን ተቀላቅሎ እየንተቀሳቀሰ በሚገርም ሁኔታ  ኮቱን ገልብጦ በሚኖርበት አካባቢ የሚገኙትን 
ማህበረሰብ እየከፋፈለና በቦርድ ሊቀመንበርነት በሚመራው ቤተክርስቲያን ውስጥ የፈጸመው ኢሰብአዊ 
ምግባር የዶክተር ሰለሞን መሰሪ ባህሪው የተገለጠበት ክስተት ነበር። በስደት የሚገኘው  ወገናችን ወያኔ ላይ 
በአንድ ልብ መክሮ በአንድ ድምጽ እንዳይናገር  በእንደነዚህ ዓይነቱ የስርዓቱ ተጠቃሚዎች አጀንዳ 
እየተቀረጸለት እንዲተራመስ ይሆናል።     

የዶክተሩ ኢሰብአዊ  ምግባር  

የራሱን አጀንዳ ለማስፈጸም ይችል ዘንድ ያለ ምንም ጥፋት ቤተክርስቲያኗን በቅን ያገለገሉትን አባት 
የኢሜግሬሽን(የመኖሪያ ፈቃድ) ጉዳያቸው እንዲቋረጥ ካደረገ በኋላ ከቤተክርስቲያንም አሳዷቸዋል።ለራሱ 
አጀንዳ ብሎ ያለበቂ ምክንያት አንድን የሃይማኖት አባት ከቤተክርስቲያን ማሳደዱ አንሶ እኚህን 
ኢትዮጵያዊና ኦርቶዶክሳዊ አባት ሌሎች ወገኖችን እንኳን እንዳያገለግሉ የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት ግማሽ 
መንገድ የተጓዘውን ጉዳይ ማጨናገፉ እጅግ ዘግናኝ ነው።ክስተቱ የህግ በላይነት ባለበት በአሜሪካን ውስጥ 
ስለሆነ እንጂ እንደ ዶ/ሩ ጨካኝነት አባ ገብረማርያምን አረብ ዓገራት ውስጥ  ቢያገኛቸው ኖሮ ታፍነው ወደ 
ኢትዮጵያ ይጋዙ ነበር። ከአገልግሎታቸው ካሳደዳቸውም በኋላ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብተው እንደ አንድ 
ኦርቶክሳዊ አማኝ ዘወትር እሁድ እየመጡ እንዳይጸልዩ በፖሊስ በማሳገዱ ዶ/ሩ ለወገን ምንም ዓይነት 
ርህራሄ የሌለው ወደር የማይገኝለት ጨካኝ የሆነውን ስብዕናውን አሳይቷል። 

እርሳቸውን ብቻ ሳይሆን በዶ/ሩ የሚመራው ቦርድ አባ ላይ የወሰነው ውሳኔ ኢፍትሃዊ ብለው 
የተሟገቱትን  የቤተክርስቲያን አባላትን ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይገቡ አግዷል። በዚህም ምክንያት አባ 
ገብረማርያምና የታገዱት ምእመናን ፍትሕ እስኪያገኙ ድረስ ዘወትር ዕሁድ  ለአንድ ዓመት ያህል 
ከቤተክርስቲያን ደጃፍ በመቆም ጸሎታችውን አድርሰው ይመለሳሉ።በየቦታው እንደሚደረገው እነዚህ 
ወገኖቻችን ቀላሉና አቋራጭ መንገድ መርጠው ሌላ ቤተክርስቲያን በመክፈት ህዝቡን 
መከፋፈል  አልፈቀዱም። ግን በዓላማቸው ጸንተው በተቀደሰችው የሰንበት ቀን ምንም እንኳን ወደ 
ቤተክርስቲያን መግባት ባይፈቀድላችውም በእግዚአብሔር ደጅ በመቆም ፍትሕን እስከ ዛሬዋ ድረስ 
እየተጠባበቁ ይገኛሉ። 

የሚገርመው እየቀደሱና እያቆረቡ ባገለገሉበት ቦታ እኔ የእግዚአብሔር ካህን ነኝ ቀድሰህ አታቁርብ ከተባልኩ 
እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ አማኝ አስቀድሼ ልቁረብ ሲሉት ዶ/ሩ እሳችውንና ሌሎች ምእመናን ላይ 
የእግዚአብሔርን  ቤት በር ዘግቶባችው እርሱ ከሚስቱ ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ በር ላይ አልፎአቸው ሄዶ 
ሊጸልይ ይገባል። በእግዚአብሔር ላይ ዘበት! 

ዶ/ር ሶሎሞን የሚመራው ቦርድ ኢሰብዓዊ ውሳኔ ምክንያት የምእመናን ቁጣ ገንፍሎ በሎካል ሚዲያ(TV 
Station) ለመዘገብ የደረሰ ከፍተኛ አምባጓሮ ነበር። በምዕመናንና እና በአባ ገ/ማርያም አማካይነት 



በቤተክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረውን  አምባጓሮና  መከፋፈል አሰመልክቶ አባታዊ ምክር እና የሽምግልና 
በር ከፍተው እንዲያስማሙ ለሀገረ ስብከቱ ሊቀጳጳስ ለብጹዕ አቡነ ያዕቆብ ጥያቄ አቀረቡ። ነገር ግን 
የቤተክርስቲያኑ ቦርድ ሊቀ ጳጳሱ ወደ ቻርለት እንዳይሄዱ የማስፈራራት ሙከራ ቢያደርጉም ከሀዋርያት 
ሲወርድ ሲዋረድ  የተሰጣችው  ሰማያዊ  የቤተክርስቲያን አደራ ግድ ስላላችው እንዲጠብቁት ለተሾሙበት 
መንጋ ሰላም ለማውረድ ብጹዕነታችው  ከመንበረ ጵጵስና ጽህፈት ቤታችው ከሚገኝበት ከአትላንታ ከተማ 
ወደ ሻርለት ተጓዙ።ወደሻርለት እንደደረሱም ዶክተር ሰለሞን ሊቀ ጳጳሱ ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይገቡ 
የፖሊስ ማዘዣ ወረቀት ይዞ ስለጠበቃቸው በደጃፍ ቆመው አስቀድሰው ከጨረሱ በኋላ ህዝበ ክርስቲያኑን 
ማጽናናት ችለዋል። 

ለመሆኑ የአንድ ለአምስት ጠርናፊው ዶ/ር ሰለባ የሆኑት አባ ገብረማርያም ማናቸው? 

አባ ገ/ማርያም ከልጅነት እድሜ ጀምሮ በዋልድባ ገዳም ያደጉ ገዳማዊ አባት ናቸው። በምርጫ 97 ወቅት 
የወያኔን ስርዓት በግልጽ በመቃወማችው ከመንፈሳዊ ኮሌጅ ከተባበሩት 12 ደቀመዛሙርት አንዱ ናቸው። 
ከኮሌጅ ከወጡ በኃላ ወያኔ ወደ እስር ቤት ከመወርወሩ በፊት ቀድመው ወደ ኡጋንዳ ተሰደው 
በመጨረሻው ወደ ሰሜን አሜሪካ አቀኑ። እዚህም መጥተው ከመንፈሳዊ ትሩፋታችው በተጨማሪ 
በአገራችን ኢትዮጵያ በዋልድባ ገዳማትና አድባራት ላይ በተደረገው የጥፋት ዘመቻን አስመልክቶ 
ኢትዮጵያውያንን ክርስቲያኖችን ከተለያዩ አድባራት በማስተባበር ከፍተኛ ተቃውሞ ድምጽ በማሰማት 
ለሃይማኖትና ለሀገር ፍቅር በቆራጥነት መቆምን በተግባር ያስተማሩ፤ ትግሉንም በማስተባበር እስከ 
ዋሽንግተን ዲሲ ድረስ በመሄድ በግንባር ቀደምትነት በማስተጋባት አርአያነታቸውን ያስመሰከሩ መንፈሳዊ 
አርበኛ ናችው።  

ማጠቃለያ 

የግሎባል አልያንስ አመራር አባላት የወሰዱት ቆራጥ እርምጃ በጣም የሚያስከብራቸው ነው። ሀገራችን 
በታሪኳ ገጥሟት የማያውቅ በሀገር በቀል ጠላቶች አፓርታይድ መንግስት ስር ወድቃ በፈተና ማዕበል 
እየተናወጠች ባለችበት ጊዜ በመሀከላችን ለሚሰገሰጉ ሆድ አደሮች ይሉኝታና መለሳለስ አያስፈልግም። 
በስደት አገር የሚገኘው ማንኛውም ድርጅት የግሎባል አልያንስ ፈለግ በመከተል ድርጅታቸውን የማጥራት 
ዘመቻ  ማድረግ ይጠብቅባቸዋል። ከሻርለት እስከ አትላንታ ድረስ የተቀናጀው የወያኔ ጀሌ አማራንና 
የኦርቶዶክስ ቤተክርቲያንን አከርካሪ የመምታት አጀንዳ ቀርጸው በገቡት በአባይ ጸሀይና «አቦይ» ስብሐት 
በሚዘውሩት የአዲስ አበባው ሲኖዶስ ጋር የአትላንታ ቅድስት ማርያምን ለመቀላቀል ከፍ ዝቅ በማለት ላይ 
ይገኛሉ።ለወያኔ ሎሌነታቸውን ለማረጋገጥ አንዱ ጎጥ በአንዱ ላይ የሚያነሳሳ፣ የበሬ ወለደና የባልቴቶች ወሬ 
የያዘ ብሎግ የስራ ዘመኑን ጨርሶ «ቁልፍ አናስረክብም» ባሉት የቀድሞ የአትላንታ ማርያም ቦርድ 
አማካይነት ብሎግ ከፍተዋል።የሚገርመው ይሄ ቦርድ በአጭበርባረነት  በ “abc Tv channel” የቀረበ 
የተጨበጨበለት ቀማኛ ጀምሮ እስከ ብአዴን አልጋ አንጣፊ ያካተተ ቦርድ ነው። 

በዚህ ብሎጋችው ህጋዊውን ቅዱስ ሲኖዶስ በተለይም እድሚ ልካቸውን በትጋት ሀገራቸውንና 
ቤተክርስቲያናቸውን ያገለገሉ የ90 ዓመት እድሜ ባለጸጋ ይዘልፉበታል። በተጨማሪም ወያኔን በየመድረኩ 
የሚፋለሙትን አባቶች ይዘልፉበታል። የሃሳብ ድኩማን ስለሆኑ በዚህ ብሎግ የሚስተናገዱት ተራ 
ወሬዎች  ናችው። ወያኔ የአትላንታንና የኖርዝ ካርላይና ሆድ አደሮች በጀት አመቻችቶ 
በአትላንታና  በአጠቃላይ በስደተኛው ሲኖዶስ ስር ባሉ አብያተ ክርስቲያናት ላይ የጥፋት ተልእኮውን 
ሲፈጽም በውጭ የሚገኘው የተቋዋሚው የአንድነት ሃይልና ሚዲያው ችል ሊሉ አይገባም። ወያኔዎች እንኳ 
ለአፍራሽ ተልዕኮአቸው አንድ ወጥ በሆነ መልኩ ሆዳሞችን አሰልፈው ሲፍጨረጨሩ የአንድነት ኃይሎች 
ለተቀደሰ ዓላማ በተቀናጀ መልኩ ትግሉን ማፋፋም ግድ ሊላችው ይገባል። በትግራይ ነጻ አውጪ መንግስት 



አማካኝነት በሀገራችን ላይ የታጋረጠውን ችግር ለመቅረፍ አንድ ወጥ የሆነ ትግልን ወቅቱ ይጠይቃል። 
በመሆኑም ወቅቱን ተገንዝበን ጠላታችን ላይ ብቻ ማነጣጠር ግድ ነው። ዛሬ ወያኔ አጀንዳችንን  አስቀይሮ 
ስለ ህጋዊው ሲኖዶስ፣ስለ አቡነ እከሌ፣ ስለ ጎጥ እንድናወራ በሆድ አደሮቹ አማካኝነት አጀንዳ ሊሰጠን 
ይሞክራል። 

የመወያያ አጀንዳንችን አንድና አንድ ነው! እርሱም በመሳሪያ ኃይል አገራችንና ቤተክርስቲያናችንን 
የተቆጣጠረውን የዲያብሎስ የግብር ልጅ የሆነውን ወያኔን ማስወገድ ነው።                                  

ተክለ ጊዮርጊስ  ከአትላንታ 

 



 



 



 



 

 


