
‚በማይገሇጥ የተከዯነ የሇም ‚በሚባሇው መጽሃፍ ውስጥ 

አባ ጳዎልስና አባ ገ/መዴህን ሲገመገሙ 

(ከዲዊት አዘነ) 

 ‚የማይገሇጥ የተከዯነ የሇም !‛ ተብል ርእስ የተሰጠው ባሇ 205 ገጽ መጽሃፍ በ2002 ዓ.ም ታትሞ ሇህዝብ ተሰራጭቷሌ።

ጸሃፊው ሕጋዊው ቅደስ ሲኖድስ ነው።የመጽሃፍም ዓሊማ ሇሕገወጡ የወያኔ ሲኖድስ መሌስ ሇመስጠት ነው ይሊሌ።  

 እኔ መጽሃፍን ካነበብኩት በኋሊ አዘንኩ።ትብያም በራሴ  ሊይ እነሰንስ  ማቅም እታጠቅ ዘንዴ ተመኘሁ።እንዱህ ያሇ ነገር 

በቤተክርስትያን ውስጥ ተፈጽሞ ሳነብ እንዯ ሰቆቃው ኤርሚያስ አሌቀስ ዘንዴ ተክዤ ተቀመጥሁ። 

 ከዚያም የሰቆቃው ኤርሚያስ ጸልት ትዝ አሇኛና የመጀመሪያዎቹን አራት ስንኞች እንዱህ እያሌኩ አነበነብኩ፤ 

 አቤቱ የሆነብንን አስብ፤ 
ተመሌከት ስዴባችንንም እይ፤ 

ርስታችን ሇእንግድች፤ 
ቤቶቻችን ሇላልች ሆኑ። 

ስሌ ሮሮየን እግዜር ወዲሇበት ወዯ ሰማይ አሰማሁ። 

 መቸስ በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ  ተዋህድ ቤተክርስትያን ሊይ በዚህ ሃያ ዓመት ውስጥ የዯረሰው ውረዯት መቸም ዯርሶ 

የማያውቅ ወዯ ፊትም ይዯርሳሌ ተብል የማይጠበቅ ነው።ቤተክርስትያኒቷ ሇሶስት ተሰንጥቃሇች።ይሄ አዱስ አባባ ሊይ ያሇውን የርስ 

በርስ ጦርነት ከግንዛቤ ሳናስገባ ነው።ሇዚህ ሁለ ውረዯት ኃሊፊነቱን የሚወስዯው ማን እንዯሆነ አናውቅም።ካህናት ይሁኑ፤ምእመናኑ 

ይሁኑ፤መንግስት ይሁን እስከ አሁን አሇየሇትም።ነጻ አገር የላሇው ህዝብ እውነቱን ሇማወቅ መብት የሇውምና ሁሌ ግዜ በግምትና 

በብዥታ ውስጥ ይኖራሌ እንጂ አቋም ወስድ ሇስህተቶች መብትሄ ማግኝት አይችሌም። 

 ‚የማይገሇጥ የተከዯነ የሇም‛ የሚባሇውን መጽሃፍ አሇፍ አሇፍ እያሌን እንይ። 

አባ ጳውልስና የቤተክርስትያን ትምህርታቸው 

 አባ ጳውልስ ማን ናቸው  የሚሌ ጥያቄ በገጽ 76 ሊይ ተመሇክቷሌ።በ1928 ጥቅምት 25 በአዴዋ አውራጃ እንዯተወሇደ 

እዚያው አካባቢ ባሇ እንዲባ ገሪማ ገዲም ውስጥ እንዯተማሩ በዚህ ገጽ ሊይ ሰፍሯሌ።የመጀመሪያ ዯረጃ ንባብ፤ዲዊት፤ሰዓታትና ቅዲሴ 

እየተማሩ አዴገዋሌ ሲሌ ያብራራሌ። 

 የአባ ጳውልስን የትምህርት ሌቀት ሇማሳየት በመዋእሇ ዜናቸው ሊይ በሶስት የተሇያዩ ገዲማት ከስዴስት መምህራን መዝገበ 

ቅዲሴን፤ዜማን፤የግእዝ ስዋስውን ከነቅኔው ዯረጃ በዯረጃ ጠንቅቀው ተምረዋሌ ተብል የተዘረዘረውን ውሽት ነው ይሊሌ ይህ የማይገሇጥ 

የተከዯነ የሇም በሚሌ ርእስ የተጻፈው መጽሃፍ። 

 ምክንያቱንም በገጽ 77 ሊይ እንዱህ ብል ያስረዲሌ።የተጠቀሱት ስዴስቱ መምህራን በምን ዘመን እንዯነበሩና የትኛው መምህር 

የት ገዲምና ምን ያስተምር እንዯነበረ አሌተገሇጸም።ይህ ዯግሞ ከተሇመዯው አገሊሇጽ ወጣ ያሇና በቤተክርስትያኒቷ ባህሌ የማይታወቅ  

አቀራረብ ነው።ስሇሆነም አባ ጳውልስ በሃሰት ያሌተማሩትን እንዯተማሩ አዴርገው ታሪካቸውን አጽፈዋሌ ይሊሌ መጽሃፍ። 

 አንዴ መምህር ተምሬአሇሁ ካሇ የትና መቼ ማን ምን እንዲስተማረው ገሌጦ ራሱን ማሳወቅ በቤተክርስትያኒቷ የሚሰራበት  

ሌማዴ ነው።አባ ጳውልስ መምህራኖቻቸውን በቦታ በግዜና በሙያ ከፍሇው ስሊሊሳዩ  ያሌተማሩትን ተምሬአሇሁ ብሇው በሃሰት 

መዋእሇ ዜናቸውን  አጽፈዋሌ የሚሇውን መሊ ምት እውነትነት ሳያጠናክረው አይቀርም። መጽሃፍ በገጽ 78 ሊይ ‚አባ ገ/መዴህን 

በጥንታዊ የአብነት ትምህርት ቤቶች  የሚሰጡትን የዜማ፤ የቅኔ ፤የአቋቋምና የትርጓሜ መጽሃፍት ትምህርቶችን  ሉማሯቸው ይቅርና 

ከት/ምህርት ቤቶቹ በእንግዴነት አዴረውባቸው አያውቁም‛ ይሊሌ።በመጽሃፍ አገሊሇጽ አባ ጳውልስ ከፈረንጅ አገር ት/ት በቀር 

የቤተክርስትያኒቷን ትምህርት ያሌተማሩ ሙያ የላሊቸው ሰው ናቸው ማሇት ነው። 

 መቸስ አባ ጳውልስ ፈርጀ ብዙ ችግር ያሇባቸው ሰው ናቸው።ተምሬአሇሁ ብሇው የመምህራቸውን ስም ቢጠቅሱም እንኳ 

ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር አያጣውም።መምህር ጳውልስ ተዴሊ ከሚባለ የቅዲሴ አስተማሪ ቅዲሴን ሌቅም አዴርጌ ተምሬ በመምህርነት 

ተመርቄአሇሁ ይሊለ አባ ጳውልስ ሇዚህም መምህሩ እንዱህ የሚሌ ዯብዲቤ ሰጥተውኛሌ ብሇው ማስረጃ ያቀርባለ። 



  ‚ስሜ መምህር ጳውልስ ተዴሊ ይባሊሌ።እዴሜየ 87 ዓመት ነው።በጹእ ወቅደስ አቡነ ጳውልስ መዝገበ ቅዲሴ ተምረው 

በመምህርነት የተመረቁት ከእኔ ነው‛ ይሊሌ ማስረጃው። የማይገሇጥ የተከዯነ የሇም የተባሇውን መጽሃፍ የጻፍ ሰዎች ከዚህ ዓረፍተ ነገር 

ውስጥ ሁሇት ነገሮችን አንስተው ይህን ማስረጃ ፎርጂዴ/የውሸት ማስረጃ ነው ይሊለ።አንዯኛው በመምህሩና በተማሪው መካከሌ ያሇው 

የእዴሜ ሌዩነት 14 ብቻ ነው።እንዱህ ያሇ የእዴሜ ሌዩነት ይዞ ሇመምህረነትና የመምህርን ብቃት ሇመመስከር የሚያስችሌ ሁኔታ 

በቤተክርስትያን ትምህርት ውስጥ እስከ አሁን አሌታየም።ሁሇተኛው ዯግሞ ቅዲሴ መምህር ሆኖ ሇመመረቅ ዯብረ ዓባይ ሂድ ከሁሇት 

ዓመት ያሊነሰ ግዜ ቆይቶ ተምሮ እዚያ ባለ መምህራን ብቃቱ ሲመሰከር መምህር ሁኖ ይመረቃሌ እንጂ እንዱሁ በህጻናት መምህር 

ተምሮ መምህር ነኝ ሉሌ አይችሌም።ይህ በቤተክርስትያኗ ሲሰራበት የኖረ ሌማዴ ነው።ስሇዚህ በመህርነት ተመርቄአሇሁ ብሇው 

መዋእሇ ዜና ያጻፍት ውሸት ነው ይሊሌ መጽሃፍ በገጽ 82 ሊይ።  

 የፎርጂዴ ነገር ከተነሳ አንዴ ነገር አክየ አበቃሇሁ።አሁንም እዚያው ገጽ 82 ሊይ አባ ጳውልስ ከውጭ አገር ተመሌሰው ሰሩት 

ስሇተባሇው ቦታ የሚጠቅስ አንዴ ዯብዲቤ አሇ።እንዱህም ይነበባሌ፤  

‚ሇአባ ገብረመዴህን ገብረ ዮሃንስ  
አዱስ በባ 
በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን ምክትሌ ሥራ አስኪያጅ ሁነው እንዱሠሩ እናስታውቃሇን። 
ፊርማ  
አባ ቴዎፍልስ‛ 

 ይህ ዯብዲቤ በአባ ጳዎልስ መዋእሇ ዜና ሊይ የተቀመጠ ነው ተብሎሌ።መዋእሇ ዜናው ዯግሞ አባ ጳውልስ ሇፓትርያርክነት 

ሲወዲዯሩ የወጣ ነው።የማይገሇጥ የተከዯነ የሇም የሚሇውን መጽሃፍ የጻፍ ሰዎች ይህንን ሹመትና የሥራ ምዴብ የተጨበረበረ ነው 

ይሊለ።ሶስት ጥያቄዎች አሎቸው።1ኛው የምን የሥራ ክፍሌ ሥራ አስኪያጅ 2ኛ.እዚህ ከመመዯባቸው በፊት የት ምን ይሰሩ ነበር 

3ኛ.አቡነ ቴዎፍልስ ይህን ስሌጣን ሇመስጠት ስሌጣን ነበራቸው ወይ ሲለ ይጠይቃለ።አንባቢ ሁሇቱን ጥያቄዎች ሇመቀበሌ ብዙም 

አይቸገርም።በዯብዲቤው ሊይ የሥራ ክፍለ አሇመጠቀሱ ብርቱ ችግር ያሇበት ዯብዲቤ መሆኑን ያመሇክታሌ።ግን አቡነ ቴዎፍልስ 

ምክትሌ ሥራ አስኪያጅ ሇመሾም ስሌጣን የሊቸውም ወይ ብሇን ስንጠይቅ ከመጽሃፍ መሌስ አናገኝም።ጥያቄው መሌስ መስጠት 

ሇሚችሌ  ሰው ሁለ ክፍት ነው። 

     ጵጵስና ሹመት 

 ጳጳስ ሁነው ከመሾማቸው በፊት ስማቸው አባ ገ/መዴህን ይባሌ ነበር።አባ ገ/መዴህን በወቅቱ በነበሩት ፓትሪያሪክ አቡነ 

ቴዎፍልስ ተጠቁመው ሇጵጵስና  የታጩ ቢሆንም በሶስት ምክንያቶች የወቅቱ ሲኖድስ ሳይመረጡ ቀርተዋሌ ሲሌ ምክንያቶቹን 

እንዯሚከተሇው ይዘረዝራሌ፤ 

1ኛ.አባ ገ/መዴህን ቆባቸውን ጥሇው በምትኩ የህንድችን ኩፍታ  ያዯርጉ ስሇነበረ 
2ኛ.ቀሚሳቸውን ጥሇው በምትኩ መኳንት ሇመምሰሌ የመኳንቱን ዓይነት ካፖርት ይሇብሱ ስሇነበረ 

3ኛ.ገዲማዊያን አባቶች ከሚኖሩበት ክሌሌ ወጥተው በቡና ቤት ይኖሩ ስሇነበር በወቅቱ በነበረው ሲኖድስ ሳይመረጡ 
ቀርተዋሌ ይሊሌ ገጽ 87 ሊይ።ይህ የሆነው በ1968 ዓ.ም ነው። 

 ታዱያ በምን ተዓምር ጳጳስ ሁነው ተገኙ የሚሌ ጥያቄ ሲመጣ መጽሃፍ ሁሇት መሊ ምቶችን ያስቀምጣሌ።አንዯኛው እጩ 

ሁነው እንዯቀረቡ ሇማስመስሌ በፓትሪያሪኩ ግቢ ሲታዩ ውሇው አዴረዋሌ።ከዚያም የሹመቱ እሇት ከእውነተኛ ተሿሚዎች ቀዴመው 

በቦታው በመገኘት የመካከሇኛውን ወንበር ይዘው ተቀምጠው ተገኝተዋሌ የሚሌ መሊ ምት አሇ።በእውነት እንዱህ ሞገዯኛ መንኩሴ 

ነበሩ ይህኙ ሰውየ ? ምክንያቱ ግን ውሃ የሚቋጥር ሆኖ አሊገኘሁትም።ምክንያቱም የጵጵስናው ሹመት ሲካሄዴ መጀመሪያውን ውዴቅ 

ያዯረጓቸው ጳጳሳት በዚያ ስነ ስርዓት ሊይ ስሇሚኖሩ ይሄ እንዳት ይሆናሌ የሚሌ ጥያቄ ሳያነሱ እንዳት ዝም ይሊለ የሚሌ ጥያቄ ስሊሇኝ 

ነው።ሁሇተኛው ዯግሞ ራሳቸው አቡነ ቴዎፍልስ ከሲኖድሱ ፈቃዴ ውጭ ሹመቱን እንዱፈጸም አዴርገዋሌ የሚሌ ነው።ይሄ ይሻሊሌ።

ፓትሪያርኩ ከሲኖድሱ ውሳኔ ውጭ ሹመቱን አከናውነው ሉሆን ይችሊሌ።እንዱህ ሲሆን ዯግሞ የሲኖድስን ውሳኔ መሻር የተጀመረው  

በአባ ጳውልስ ሳይሆን ከቀዴሞም የኖረ ሌማዴ ነበር ማሇት ነው።ይህም ቢሆን የራሱ ችግር አሇው። 

 በወቅቱ ሇሹመት አሇመመረጣቸውን የሚያስረዲ አንዴ ጥሩ መረጃ ብል በመጽሃፍ የተቀመጠ ነገር አሇ።ይሄውም በወቅቱ 

በቤተክርስትያኒቷ ውስጥ የሚታተም አንዴ ጋዜጣ የሁሇቱን ጳጳሳት ስም ጠቅሶ ዘገባ ሲያቀርብ የአባ ጳውልስ ስም በዚያ 

አሌተጠቀሰም።ይሄም የሆነው አባ ጳውልስ በዚያን እሇት በተዯረገው የሲኖድስ ስብሰባ ሳይመረጡ ውዴቅ ሁነው በመቅረታቸው ነው 

ይሊሌ መጽሃፍ።ሇምን ጋዜጣው የአባ ጳውልስን ስም አሊወጣም ሇሚሇው ጥያቄ የአባ ጳውልስ ወገኖች መሌስ መስጠት 

ይጠበቅባቸዋሌ። 



 የአባ ገ/መዴህን ጵጵስና በእንዱህ መሌኩ ተጠናቆ በ1968 ዓ.ም ጳጳስ ሁነው አባ ጳውልስ ተብሇው ተሾሙ  ይሊሌ መጽሃፍ። 

 በዚህ ወቅት ዯርግ ጳጳስ እንዲይሾሙ ትእዛዝ አውጥቶ ነበር።አቡነ ቴዎፍልስ የዯርግን ትእዛዝ ሽረው ሦስት ጳጳሳትን ሾሙ።

ዯርግም ትእዛዜን አሌሰማህም ብል ፓትሪያርኩንና ሦስቱን ተሿሚ ጳጳሳት እስር ቤት ጨመራቸው።በወቅቱ የተሾሙት ጳጳሳት አቡነ 

ባስሉዮስ፤አቡነ ጴጥሮስና አቡነ ጳውልስ(አወዛጋቢው ጳጳስ) ነበሩ።ከግዜ በኋሊ ሦስቱ ጳጳሳት ከእስር ሲፈቱ ፓትሪያሪኩ ብቻ በዚያው 

ቀርተዋሌ። 

 በቤተክርስትያኒቷ ጉዞ ውስጥ የሚያሳዝነውንና አንገት የሚያስዯፋውን ታሪክ እዚህ ሊይ አንባቢ ቢያውቀው መሌካም ነው።

ዯርግ አቡነ ቴዎፍልስን ወስድ ገዴል ጣሊቸው።በወቅቱ የነበሩ ጳጳሳት ቀጥል ያሇውን ዓረፍተ ነገር የያዘ ዯብዲቤ ሇዯርግ ጽ/ቤት 

ሊኩ‛...የኢትዮጵያ ጊዜያዊ ወታዯራዊ መንግስት ስሇ ቤተክርስትያን ሲሌ በቀዴሞው ፓትሪያሪክ ሊይ የወሰዯውን እርምጃ ዯግፈናሌ‛  ይህ 

በመጽሃፍ ገጽ 201 ሊይ አሇ።በዚያ ሊይ 16 የሚሆኑ ጳጳሳት ፊርማቸውን አኑረዋሌ።በገጽ 200 ሊይ አቡነ ቴዎፍልስ ሊይ የፈረሙ 

ተብሇው ስማቸው የተጠቀሰው ሰባት ብቻ ናቸው።ምን አሌባት ዘጠኙ በህይወት የለ ይሆናሌ።ሇማንኛውም በገጽ 200 ሊይ ስማቸው 

የተጠቀሰው ጳጳሳት፤ 

1ኛ.አቡነ አብርሃም የሃረርጌ ሀገረ ስብከት ሉቀ ጳጳስ 
2ኛ.አባ መቃሪዎስ የጎጃም ሀገረ ስብከት ሉቀ ጳጳስ 
3ኛ.አባ ማርቆስ በጡረታ ሊይ የነበሩ 
4ኛ.አባ ማቴዎስ በጡረታ ሊይ የነበሩ ወዯ ሥራ የተመሇሱ 
5ኛ.አባ እንዱሪያስ በጡረታ ሊይ የነበሩ ወዯ ሥራ የተመሇሱ 
6ኛ.አባ ዮሴፍ በጡረታ ሊይ የነበሩ ወዯ ሥራ የተመሇሱ 

7ኛ.አባ ሚካኤሌ በጡረታ ሊይ የነበሩ ወዯ ሥራ የተመሇሱ 

 እነዚህ ጳጳሳት የፓትሪያሪኩን መገዯሌ የዯገፍ ናቸው።ታዱያ እነዚህ በምን መስፈርት ነው መሌካም እረኛ የሚሆኑት ?‛... እኔ 

ከሄዴኩ በኋሊ ሇመንጋው የማይራሩ ጨካኞች እንዯሚነሱ እኔ አውቃሇሁ‛ያሇው ጌታ እነዚህን ይሆን ? ይሄንንስ ስንሰማ ማቅ ሇብሰን 

ትብያ ነስንሰን ሇማሌቀስ ከመሞከር ባሻገር ምንም ማዴረግ አንችሌም ማሇት ነው ?እንዳት አንዴ ጳጳስ ንጹህ ሰው ሲገዯሌ እዯግፋሇሁ 

ብል ግዴያን የሚያበረታታ ዴርጊት ይፈጽማሌ ? ሇዚህ ነው ሹመታቸው የነበረው ? ሇዚህ ነው በትረ ሙሴን እንዱይዙ የተዯረገው ? 

እንዱህ ዓይነት አዯር ባይነትን ነው ሇትውሌደ የሚያሰተምሩት ? አሁንስ ያለትስ ከዚያ የተሇየ የሚያዯርጉት ምን አዱስ ነገር አሇ ? 

ብሇን ብንጮህም የሚሰማን የሇም።እውነትና ፍትህ ሞቶ የተቀበረባት አገር ውስጥ ማን የማንን ጩኸት ያዲምጣሌ ? 

  እስኪ ዯግሞ የአባ ጳውልስ የአሜሪካ ኑሯቸው ምን ይመሰሌ እንዯነበረ እንመሌከት፤ 

አባ ገመዴህን በአሜሪካ 

 ይህ ንኡስ አንቀጽ በመጽሃፍ ገጽ 94 ሊይ አሇ።አባ ጳውልስ ወዯ አሜሪካን የመጡት የትምህርት እዴሌ አግኝተው  በክብር 

ተሸኝተው እንዯሆነ መጽሃፍ ይገሌጻሌ። 

 በገጽ 96 ሊይ ከሰው ጋር ተስማምተው ሥራ መሥራት ስሊሌቻለ በነጻ ቀሇብ እየተሠፈረሊቸው ሲኖሩ ስኮሊር ሺፕ ያገኛለ።

ከዚያም ወዯ ዯርግ ጽ/ቤት ሂዯው ቤተ ክህነት ስሇተጣሊኝ አይሰዯኝምና እናነተው ስዯደኝ ብሇው ዯርጎችን ይማጸናለ።ከዝያም ዯርግ 

ሰውየው ሇት/ት ቢሄደ ትቃወማሊችሁ እንዳ ብል ቤተክህነትን ይጠይቃሌ።ቤተ ክህነትም እንዯማትቃወም ታስታውቃሇች።ከዚያም 

የመጓጓዢያ ተከፍልሊቸው፤የመንገዯኛ ወጪ የኪስ ገንዘብ ተስጥቷቸው እና ዯብዲቤ ተጽፎሊቸው በክብር ነው የወጡት ይሊሌ 

መጽሃፍ። 

 አባ ጳውልስ ግን በመዋእሇ ዜናውቸው ሊይ ያጻፍት ከዚህ የተሇየ ታሪክ ነው።እንዱህ ይሊሌ ‚ብጹእ አቡነ ጳውልስ ከብዙ 
ስቃይና መከራ በኋሊ ሇስም ያህሌ ከእስራት ቢፈቱም በዓይነ ቁራኛ እየተጠበቁ...በአገር ውስጥ መኖር ስሊሌቻለ በስዯትና በመከራ ወዯ 
ሚገኙት ወገኖቻቸው ተሰዯደ‛ ይሊሌ ዜና አባ ጳውልስ።ገጽ 95 እና 96 ሊይ።የአባ ጳውልስ ዜና መዋእሌ ጸሃፊ ዛሬ ስንት ንጹሃን ዜጎች 

በወጡበት እንዯሚቀሩ የሚያይ ዓይን የሚሰማ ጆሮ ይኖረው ይሆን ? የእርሳቸውን እስር ስቃይና መከራ ካሇው ዛሬ ከሥራ ገበታቸው፤

ከመኖሪያ ቤታቸው እና ከየመንገደ እየታፈሱ በአስነዋሪው ህወሃት እስር ቤት የሚሰቃዩትን ዜጎች ዓይቶ የሚያዝን ሌቦና ይኖረው 

ይሆን ?የእንዚህ ዜጎች እስር ስቃይና መከራ የሚናገርበት አንዯበት ይኖረው ይሆን ብሇን ከመጠየቅ ውጭ መሌስ የሚሰጠን ሰው 

ስሇላሇ እህህ ብሇን ዝም ከማሇት ባሻገር የምንሇው ነገር የሇንም። 



 መቸስ የአባ ጳውልስን ጉዲዮች አውርተን አንጨርሰውም።በመጽሃፍ ገጽ 98 ሊይ አንዴ አስገራሚ ነገር አሇ።አባ ጳውልስ 

ዯርግን እንዳት እንዯ ሚጠለ እናውቃሇን።ብዙ ግዜም ስሇ ዯርግ አስከፊነት ሲናገሩ ስምተናሌ።አሜሪካን አገር በነበሩ ግዜ የተሇየ 

መሌክ ነበራቸው ይሊሌ ይህ መጽሃፍ።አንደን አንቀጽ እንዲሇ አስፍረዋሇሁ። 

‚በዚያን ወቅት ኒዮርክ የሚገኘው የዓሇም አብያተ ክርስትያናት ጽህፈት ቤት ሠራተኞች መታሰራቸውን ምክንያት አዴርገው በእስር ቤት 
ስሇዯረሰባቸው ችግርና በላልችም ኢትዮጵያዊያን የፖሇቲካ እስረኞች ሊይ ዯርግ ስሇሚፈጽመው የጭካኔ ሥራ እንዱገሌጽና ዯርግ 
በዓሇም አዯባባይ በጳጳስ ስም እንዱጋሇጥ ቢጠየቁ ዯርግ እርሳቸውን ያሰራቸው ሇህይወታቸው ጥበቃ እንዱዯረግሊቸው እንጂ ሇጉዲት 

እንዲሌሆነ አስረዴተው ጥያቄውን ሳይቀበለት ቀርተዋሌ።‛ 

 ይህ ነገር እውነት ከሆነ አባ ጳውልስን ምን እንበሊቸው ? እንዯ መጽሃፍ ገሇጻ ሇዯርግ ታማኝ ስሇመሆናቸው ምስክር ሆኖ 

የሚጠራው ኒዮርክ የነበረው የቋሚ መሌእክተኛው ጽ/ቤት ሠራተኞች ናቸው።። 

 የማይገሇጥ የተከዯነ የሇም የሚባሇው መጽሃፍ በገጽ 109 ሊይ አባ ጳውልስ የዯርግና የወያኔ ሰሊይ ነበሩ ብል ይከሳቸዋሌ።

በዚያን ግዜ አቡነ ይስሃቅ ከሚባለ ላሊ ጳጳስ ጋር ይጋጩና አቡነ ይስሃቅ እባካችሁ እናንተ ገሊግለን ብሇው የወቅቱ አምባሳዯር ጋ 

ይሄዲለ።አምባሳዯሩም ገርሞት እርሳቸው (ጳውልስ) የእኛ ሰው ናቸው።ሇመንግስት የሚሰሩት ሥራ አሇ።እርስዎ ግን ዯርግን 

እንዯሚጠለ ነው የሚታወቀው ወዯ ፊት ሚንስትሩ ሲመጡ ጥያቄዎን ይዘው ይምጡ ብሇው ያሰናብቷቸዋሌ።ይሄ እንግዱህ ጳጳስ 

ጳውልስ ዴርጎችን እያጃጃሎቸው እንዯነበረ የሚያመሇክት ነገር ነው ማሇት ነው። 

 ከወያኔ ጋር ዯግሞ ‘የሚያስጠረጥራቸው’ ወዯ ካርቱም የሚዯወሇው ስሌክ ብዛት ነው።ባንዴ ወቅት የአንዴ ዓመት የስሌክ 

ቢሌ ሃያ አምስት ሺህ ድሊር ዯርሶ ነበር ይሊለ ጻሃፊዎቹ።የሚዯወሇውም ካርቱምና አዱስ አበባ ነበር።አዱስ አበባስ እሺ ሇሥራ ነው 

ይባሌ ካርቱም ግን ማን ጋ ነው የሚዯወሇው ? ይህን የምንጠይቅበት ነጻ ሚዱያ ቢኖረን እንዳት መሌካም ነበር። 

ኒዮርክና የጳጳስ ምሳ  

 ይህች የጳጳስ ምሳ ማሇት ሇጳጳሱ ቀሇብ የሚሆን ገንዘብ ማሰባሰቢያ ዘዳ ነቸ።አባ ጳውልስ ኒዮርክ በነበሩ ግዜ የወር ዯመወዝ  

አሌፈሌግም ብሇው ግን ዯግሞ ሁለም ወጪያቸው በሰበካ ጉባኤው እየተሸፈነሊቸው ይኖሩ ነበር።ከዚያም እኔ ዯሞዝ አይከፈሇኝም 

እያለ በዓመት ሁሇት ግዜ የጳጳስ ምሳ እየተባሇ ፈንዴ ሬይዝንግ ይዯረጋሌ።ከዚህ ፈንዴ ሬይዝንግ የሚገኘው ገንዘብ ቀጥታ በእርሳቸው 

አካውንት ይገባሌ።ከእርሳቸው ውጪ ማንም አያዘውም።ያ የእርሳቸው ገንዘብ ነው። እንዯ መጽሃፍ አገሊሇጽ በአንዴ ፈንዴ ሬይዝንግ 

ከ60 እስከ 70 ሺህ ድሊር ይሰበሰብ ነበር።በሁሇት ዙር ከ120 እስከ 140 ሺህ ድሊር ቀጥታ ወዯ አካውንታቸው ይገባ ነበር። 

  መጽሃፍ በዚህ አያቆምም ይቀጥሊሌ ስሇገንዘብ ማሰባሰቢያ ዜዳያቸው።ባህሌን ማዲበር ብሇው ህዘበ ክርስትያኑን 

አስተባብረው የያሬዲዊ ዜማ ዴራማ እያሳዩ ቢዝነስ መሥራት ጀመሩ።ከዚያም በወንዴማቸው አማካኝነት እያንዲንዶን ዴርጊት 

እያስቀረጹና በካሴት እየዯረጉ ንግደን አጧጧፍውት ብዙ ሃብት አገኙ ይሊሌ መጽሃፉ።ስሇ አሜሪካን አገር ኑሯቸው መጽሃፍ ብዙ ጉዴ 

ይዟሌ።ሇታሪክ ይሆናችሁ ዘንዴ ገዝታችሁ ብታዩት መሌካም ነው። 

ተገነባ  የተባሇው ቤተክርስትያን 

 መዋእሇ ዜናቸው እንዱህ የሚሌ ዜና ጽፎሊቸዋሌ።‛በስምንት ዓመት ውስጥ ይሆናሌ ተብል በማይታሰብ አስገራሚ ሁኔታ 

በሃገረ ባእዴ የሚከተለትን ሰባት የኢትዮጵያ ኢርቶድክስ ተዋህድ አብያተ ቤተክርስትያናትን አቋቁመዋሌ‛ ይሊሌ። 

ከተጠቀሱት ሰባት ቦታዎች ውስጥ ፤ 

1ኛ.በአሪዞና ኪዲነምህረት አስርተዋሌ ተብል ዜና ቢነገርሊቸውም በአሪዞና ኪዲነምህረት የምትባሌ ቤተክርስትያን የሇችም። 
2ኛ.የቅዴስት ሥሊሴ ቤተ ክርስትያን በታምፖ ፍልሪዲ ተሰርቶ አገሌግልቱ ሳይቋረጥ የምእመናን ቁጥር በዝቶ የእግዚአብሄር መንግስት 
በሰፊው እየተሰበከ ይገኛሌ ይሊሌ የአባ ጳውልስ ዜና መዋእሌ።ሆኖም ግን እንዱህ የሚባሌ ቤተክርስትያን በታምፖ ፍልሪዲ የሇም 
ተብሎሌ። 
3ኛ.የቅደስ ጊዮርጊስ ቤተክርስትያን በሊስቬጋስ ኒቫዲ አቋቁመዋሌ ቢባሌም በኔቫዲ በዚህ ስም የሚታወቅ ቤተክርስትያን እንዯላሇ እኔ ራሴ 
እዚያ ያለ ክርስትያን ጓዯኞቼን ጠየቄ ተርዴቼአሇሁ። 

ላልቹ አራቱ ዯግሞ ቀዴሞ የነበሩ ሲሆኑ አባ ጳውልስ የእኔ ናቸው ብሇው በራሳቸው ስም በማዴረግ የማይገባቸውን ዝና 

አግኝተውበታሌ ብል መጽሃፍ ይከሳቸዋሌ።በኒዮርክ፤በልስ አንጀሇስ፤በሳንዱያጎ፤በዲሊስ ያለት ናቸው ቀሪዎቹ አራቶቹ። 



የአባ ጳውልስ ዘረኛ ጸባይ 

 በመጽሃፍ ገጽ 112 ሊይ አንዴ አስቀያሚ ነገር አሇ።ቦታው ልስ አንጀሇስ ማሪያም ቤተክርስትያን ውስጥ ህወሃት አገሪቷን 

ከተቆጣጠረ በኋሊ ነው።አባ ጳውልስ አውዯ ምህርት ሊይ ቆሙ።ታዲሚው ብዙ ነው።ማንንም ከመጤፍ ሳይቆጥሩ ዴምጻቸውን ከፍ 

አዴርገው እንዱህ አለ ፤ 

‚እስከ ዛሬ የወገኖቼን ቋንቋ ሳሌናገር ንቄያችሁ በመኖሬ ይቅርታ ሌጠይቅ ይገባኛሌ።ቋንቋችሁ ከሁለም ቀዲሚ ሆኖ ሳሇ ተንቆና ተረግጦ 
በመኖሩ ይቅርታ ሌትጠየቁ ይገባችኋሌ‛  ብሇዋሌ ይሊሌ መጽሃፍ።ጉዴ ነው።ቋንቋችሁ ከሁለም ቀዲሚ ሆኖ ሳሇ ?!! ምን ማሇት ይሆን ? 

 አባ ጳውልስ የሚናገሩትን ቋንቋ የማይናገሩ ቡዙ ምእመናን በዚያ ቤተክርስትያን ውስጥ  እንዯሚኖሩ ይገመታሌ።ታዱያ 

ላልች ባለበት እንዱህ ያሇ የዘረኝነት ስሜት ያሇውን ነገር መናገር ነውር አይሆንም ወይ  ተብሇው አባ ጳውልስ ስሇማይጠየቁ ጸጥ 

ብሇናሌ።የሰውየውን ጤንነት ተጠራጥሮ ከማሇፍ ባሻገር እስከ ዛሬ የተዯረገ ምንም ነገር አሊየንም።መንፈስ ቅደስ እንዱህ ዓይነቱን 

ግሌሰብ እንዳት ጳጳስ አዴርጎ እንዯሾመው ግን ይገርማሌ።በእውኑ እንዱህ ዓይነት ሰው የቤተክርስትያን ራስ እንዱሆን የእግዚአብሄር 

ፈቃዴ ነውን ? በአንዴ ወቅት አባ ጳውልስ እንዱህ ሲለ ተዯምጠዋሌ።‛ክፍ መሪ ተሰጠን ብሊችሁ አታጉረምርሙ።ክፍ መሪ ካሇም 

የእናንተ ውጤት ነው።This is what you deserve።ዯግ መሪ ሇማግኘት መጀመሪያ ዯግ ሆኖ መገኘት ያስፈሌጋሌ‛ ማሇታቸውን ሰምቼ 

እህህ ብዬ ዝም ማሇቴን አስታውሳሇሁ። 

 በመጽሃፍ ገጽ 116 ሊይ ክፍፍሌና ክስ ሇመጀመሪያ ግዜ በቤተክርስትያኗ ታሪክ ውስጥ በአባ ገ/መዴህን ተጀመረ ይሊሌ።ከዚያ 

በፊት በቤተክርስትያኒቷ ታሪክ ውስጥ ክስ አይታወቅም ነበር።ከዚያ ግዜ የጀመረው ክስ ሲወርዴ ሲዋረዴ የሄው እስከ ዛሬ 

ቤተክርስትያኒቷን በየቦታው እያዋረዯ እየከፈፈሇ ይገኛሌ። 

አዱሱ ሕገ ወጥ ፓትሪያርክና ሥራቸው 

 በዚህ ሥር ብዙ ነገሮች አለ።በገጽ 119 ሊይ በመጀመሪያው አንቀጽ ሊይ የአባ ጳውልስን በዓሇ ሲመት የታወጀበትን ኃምላ 5 

ቀን 1984 ዓ/ምን የመከራ አዋጅ የታወጀበት ቀን  ሲሌ ይገሌጸዋሌ።ይህ ሮሮ ይባሊሌ።በዚህ እሇት ንግግር ካዯረጉት ጳጳሳት መካከሌ አባ 

ገሪማ ዋነኛው ናቸው።እርሳቸውም እንዱህ ብሇው ነበር ‚. . . የቸር ጠባቂነት ግዳታዎን የፈጸሙ መሆንዎን ከተገሌጋዮች መረዲት 

ችሇናሌ. . .‛ይህ የአባ ገሪማ ምስክርነት ከምናየው  ከአባ ጳውልስ ዴርጊትና ባህሪይ ጋር አይገጥምም።ይህም ላሊ ውሸት ነው።እግዚኦ 

መሃረነ ክርስቶስ እንበሌ አሥራ ሁሇት ብሇን እንቀጥሌ። 

 በዚህ ርእስ ሥር በርካታ ነገሮች አለና መጽሃፍን ግዙና ተመሌከቱ።እኔ ግን ገጽ 158 ሊይ ያሇውን ጠቅሼ አሌፋሇው። 

 ‚ፈጽሞ ቂመኛ የሆነ ወይም በየጊዜው ሁለን እስከ ማሰርና እስከ ማውገዝ ዴረስ ፈጥኖ የሚቆጣ ኤጵስ ቆጶስ ቢኖር ይህን 

ባይተው ክብርን የሚወዴ ሁሌጊዜ ፈጥኖ ሇማውገዝ ቂሙን የማይረሳ ቢሆን ከሹመቱ ይሻር።እርሱንም የሚመስለት ሁለ የተሇዩ 

ይሁኑ‛የሚሌ ትእዛዝ በፍትሃ መንፈሳዊ አንቀጽ 5 ቁ 182 ሊይ ተቀምጧሌ። ይህ ትእዛዝ ሇአባ ጳውልስ መወገዝ መነሻ ምክንያት ሆኗሌ 

ይሊሌ መጽሃፍ።ሇአባ ጳውልስ መወገዝ ምክንያት የሆኑ ላልች ትእዛዞች በመጽሃፍ ውስጥ ተጠቅሰዋሌና ግዙና አንብቡ።  

 በዚህ መጽሃፍ ውስጥ እውነት የማይመስሌ ግን ዯግሞ ተዯርጓሌ ተብል የተጠቀሰ አስገራሚ ነገር ታገኛሊችሁ።ሇስብሰባ ወዯ 

ኢትዮጵያ ሲመጣ መኪናውን በአውሮፕሊን እየጫነ የሚመጣው ጋዲፊን ተመሌክተን ተዯንቀን ነበር።አሁን በጣም ዘይግተን የሰማነው 

አዱስ ነገር የሚያስዯንቅ ሳይሆን የሚያስዯነግጥ ነው።በገጽ 164 ሊይ ‚አባ ጳውልስ ወዯ ውጭ አገር ሲሄደ መኪናቸው በአውሮፕሊን 
ተጭኖ እንዱሄዴ ያዯርጋለ‛ ይሊሌ።በእውኑ ይህን አዴርገዋሌ ? ይህ ጉዲይ ተጨማሪ ማስረጃ የሚያስፈሌገው ነገር ነውና መረጃችሁን 

ጨምራችሁ ላሊ ጽሁፍ ብታወጡ ታአማኒነት ይኖረዋሌ።ከዚህ ውጭ ይህችን አባባሌ ሇመቀበሌ እንቸገራሇን። 

 እኔ ይሄን ያክሌ ‚የማይገሇጥ የተከዯነ የሇም‛ የሚሇውን መጽሃፍ ሊስነብባችሁ ሞክሬአሇሁ።እናንተ ዯግሞ መጽሃፍን 

ገዝታችሁ ሇታሪክም ቢሆን አስቀምጡትና ስንዳውን ከእንክርዲደ እየሇያችሁ የምትለትን በለ። 

 በመጨረሻም ይህኙ አወዛጋቢው ጳጳስ ወዯ ሲያትሌ እንዯሚመጡ እየተወራ ነው።የአባ ጳውልስን ወዯ ሲያትሌ መምጣት 

በመቃወም ሰብዓዊ መብት ተሟጋቾችም ውስጥ ሇውስጥ ቅዯመ ዝግጅት እያዯረጉ ነው።ሰውየው የሚመጡትም በታሊቁ መሌአክ ስም 

የተገዛውን ቤተክርስትያን ሇመመረቅ ነው ተብሎሌ።እርሳቸው ሇመመረቅ ይመጣለ ተብል የሚወራሇት ቤተክርስትያን ውስጥ ሇጆሮ 

የሚቀፍ አስነዋሪ ነገር ሲነገርበት ሰንብቷሌ።ወዯ ፊት እንዯ አስፈሊጊነቱ እመሇስበታሇሁ።እስኪዚያው ዴረስ አባ ጳውልስ በዴሃው ህዝብ 

ያሠሩትን ሃውሌተ ስምዓ እንዱያስፈርሱና የሲኖድሱን ውሳኔ እንዱያከብሩ እጠይቃሇሁ።ዛሬ እርስዎ አፍርሰውት ትንሽም ቢሆን 

ትህትናዎን ሇህዝብዎ ቢያሳዩ መሌካም ካሌሆነም እውነት እውነት እሌዎታሇሁ ነገ መፍረሱ አይቀርም።እጅጋየሁ የምትባሌ ባሌቴት ግን 



አይፈርስም ስትሌ ሰምተናታሌ።ምእመናን የምንሇው ዯግሞ ቤተክርስትያን የደራ ሜዲ አይዯሇችም።የአቡነ ጴጥሮስ ሃውሌት ያሇበት 

ከተማ ውስጥ የአባ ጳውልስ ሃውሌት ግርማ የሇውም።በምእመናኑ ዘንዴም ስፍራ የሚሰጠው ሃውሌት ስሊሌሆነ ግዜው ሲዯርስ 

ይፈርሳሌ። 

 እንዱህ ብየ ነገሬን አበቃሇሁ፤ በገዛ ዯሙ የዋጃትን የእግዚአብሄርን ቤተ ክርስትያን ይጠብቋት ዘንዴ መንፈስ ቅደስ ጳጳስ 

አዴርጎ የሾማቸውን እውነተኛ አባቶች ይስጠን።ሇመንጋው ከማይራሩ ጨካኝ ተኩሊዎችም ይሰውረን። አሜን። 

ሰሊም ይብዛሊችሁ!! 

ሇማንኛውም አስተያየታችሁ dawitazene@yahoo.com 

 

 

 


