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ጥር 3 ቀን 2007 ዓ/ም
እጅግ ለተከበሩ ለብፁዕ አቡነ ብርሃነ-ኢየሱስ ደምረው ሱራፌል
የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳሳት፤ የኢትዮጵያ ጳጳሳት ጉባኤ ፕሬዚዳንትና የምሥራቅ አፍሪካ
የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ማሕበር ሊቀ መንበር፤
አዲስ አበባ፤
ኢትዮጵያ።
በመጀመሪያ፤ ለብፁዕነትዎ የሚገባ እጅግ ከፍ ያለ የአክብሮት ሰላምታ አቀርባለሁ። በተጨማሪም፤ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ
በደህና፤ በክብርና በሞገስ አደረሰዎ በማለት መልካም ምኞቴን በትሕትና እገልጻለሁ።
በመቀጠልም፤ ሰሞኑን የ1.228 ቢሊዮን የካቶሊክ እምነት ተከታዮች ባላት የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን፤ እጅግ የተከበሩ ብፁዕ
ሊቀ ጳጳሳት (ካርዲናል) ሆነው በመሾምዎ፤ እንኳን ደስ አለዎ በማለት፤ ለዓለም ሰላምና ለክርስቲያን አንድነት የሚያደርጉት
ጥረት በቸሩ አምላክ ተራዳኢነት እንዲሳካልዎ ልባዊ ጸሎታችንን በትሕትና እናቀርባለን።
የብፁዕነትዎ በዚህ ከፍ ባለ ደረጃ መሾም፤ ታሪካዊ ክስተት በመሆኑ፤ ኢትዮጵያውያንን በሙሉ የሚያኮራ መሆኑንም
እንገነዘባለን። ለሐገራችንም ስለሚያስፈልጋት ፍትሕና ክብር እጅግ ጠቃሚ የሆነ ሚና እንደሚኖረው እናምናለን።
ብፁዕነትዎ እንደሚያውቀው፤ ፋሺሽት ኢጣልያ ኢትዮጵያን በወረረችበት ዘመን አንድ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን
ተጨፍጭፈው ነበር። ከነዚሁ ውስጥ፤ በሶስት ቀኖች ብቻ፤ አዲስ አበባ ከተማ፤ 30 000 ሰዎች ተገድለው ነበር።
በተጨማሪም፤ 2 000 ቤተ ክርስቲያኖችና 524 000 ቤቶች እንዲሁም 14 ሚሊዮን እንስሳት እንደ ወደሙና እጅግ ብዙ
የሐገራችን ንብረቶች እንደ ተዘረፉ የታወቀ ነው። ከተዘረፉት ንብረቶች ውስጥ አሁንም በኢጣልያና በቫቲካን መንግሥቶች
ይዞታዎች የሚገኙ አሉ። በቫቲካን ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ከ500 በላይ በፋሺሽቱ በቸሩሊ ጭምር የተዘረፉ የኢትዮጵያ
ሰነዶች እንደሚገኙ የታወቀ ነው።

የተጨፈጨፉ የኢትዮጵያ አርበኞች

ፋሺሽቶች የኢትዮጵያዊውን ራስ ቆርጠው ሲያሳዩ
በኢትዮጵያ ላይ ለተፈጸመው የጦር ወንጀል፤ በጊዜው በነበሩት ፖፕ ፓየስ 11ኛ ትመረ የነበረው ቫቲካን ከሙሶሊኒና
ከፋሺሽቱ አገዛዝ ጋር ተባባሪ የነበረች መሆኑ በታሪክ የተረጋገጠ የማይካድ ሐቅ ነው። ለዚሁም ተጨባጭ ከሆነው ብዙ
ማስረጃ ውስጥ፤ በቫቲካንና በሙሶሊኒ መሀል የተፈረመው፤ “ላተራን” የተሰኘው ውል፤ ፖፕ ፓየስ 11ኛ የኢጣልያንን ንጉሣዊ
መሪ፤ የኢጣልያ ንጉሥና የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት በማለት ፖፕ ፓየስ 11ኛ መባረካቸው፤ አጼ ኃይለ ሥላሴ ለፋሺሽቶች
የበላይነት እውቅና እንዲሰጡ አንድ ሚሊዮን ስተርሊንግ ፓውንድ ጉቦ ለመስጠት መሞከሩ፤ የቫቲካን ቤተ ክርስቲያን
ጳጳሳትና ካሕናት የፋሺሽቱን የኢትዮጵያ ወረራ ለመርዳት ያላቸውን ጌጣ-ጌጥ ማበርከታቸው፤ ወዘተ. ሊጠቀስ ይቻላል።
ሌላም ዝርዝር ማስረጃ ስላለ ያንን ማቅረብ ይቻላል።

የቫቲካን ቄስ የፋሺሽቱን ጦር ሲባርኩ
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ስለዚህ፤ አይሑዶች በናዚ ጀርመኖች ሲጨፈጨፉ፤ ቫቲካን ተቃውሞ ባለማሰማቷ ብቻ በመደጋገም ይቅርታ የጠየቀች
መሆኑ ስለሚታወቅ በኢትዮጵያ ላይ የተፈጸመው ግን ቫቲካንና ሙሶሊኒ እጅና ጓንት ሆነው የሠሩ በመሆኑ የኢትዮጵያን
ሕዝብ ይቅርታ መጠየቅ ክርስቲያናዊ ተግባር መሆኑ የታወቀ ነው።
በኢትዮጵያ ላይ ለተፈጸመው የጦር ወንጀል ተገቢው ካሣ ሳይከፈል መቅረቱ ለማንኛውም በፍትሕ ለሚያምን ሰው ሁሉ
እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑ የታወቀ ነው። ስለዚህ ድርጅታችን፤ ዓለም አቀፍ ሕብረት ለፍትሕ - የኢትዮጵያ ጉዳይ (Global
Alliance for Justice – The Ethiopian Cause) ለሚከተሉት ዓላማዎች እየተንቀሳቀሰ ነው፤
(ሀ) የኢጣልያ መንግሥት ተገቢውን ካሣ ለኢትዮጵያ እንድትከፍል፤
(ለ) ቫቲካን የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ እንድትጠይቅ፤
(ሐ) ኢጣልያና ቫቲካን ከኢትዮጵያ የተዘረፉትን ንብረቶች እንዲመልሱ፤
(መ) የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በኢትዮጵያ ላይ የተፈጸመውን የጦር ወንጀል እንዲመዘግብ፤ እና
(ሠ) በቅርቡ በኢጣልያ፤ አፊሌ በምትሰኝ ከተማ፤ ለፋሺሽቱ ለሮዶልፎ ግራዚያኒ፤ የቫቲካን ተወካይ በተገኙበት
የተመረቀው መታሰቢያና መናፈሻ እንዲወገድ።
ስለዚህ፤ ቫቲካን፤ በክርስቲያናዊ አስተሳሰቧና ተግባሯ፤ ፍትሐዊ በሆነ መንገድ፤ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ በመጠየቅ
የተዘረፈውንም ንብረት በመመለስ ለዘመናት የቆየው ቅሬታ እንዲወገድ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ በመማጸን ለብፁዕ
ወቅዱስ አቡነ ፍራንሲስ 1ኛ፤ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ፖፕ የጻፍነውን የአቤቱታ ደብዳቤ ከዚህ ጋር አያይዘን
አቅርበንልዎታለን። እጅግ የተከበረ ብፁዕነትዎም ለሐገር የሚገባው ክብር እንዲገኝ እንዲረዱ፤ በተሰዉት ኢትዮጵያውያን
ስም፤ በታላቅ አክብሮት እናመለክታለን።
ከማክበር ሰላምታ ጋር፤

ኪዳኔ ዓለማየሁ
ዋና ሥራ አስኪያጅ።

