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ሓዴነታዊ ምብጻሕ 
 

ኣባሊት ማኅበር ጉባኤ ጳጳሳት ምሥራቅ ኣፍሪቃ 

ሓዴነታዊ ጉጅሇ ሌኡካት ኣመሰያ፣ ሮቡዕ ዴሕሪ ናብ ሰበኻ ከረን ጉዕዞኦም ቀጺልም፣ ኣብ 
ሓሉንመንተሌ ምስ በጽሑ፣ ቤተክህነትን ምእመናንን ሰበኻ ከረን ብዓቢይ ክብሪ ተቐቢልም 
ክሳዕ ከረን ኣሰንዮምዎም። ኣብ ከተማ ከረን ከኣ ኣብ ከባቢ ርእሰ ኣዴባራት ቤተክርስቲያን 
ቅ.ሚካኤሌ ብተመሳሳሉ መንገዱ ሕዝቢ ብሰሌፊ ብያሬዲዊ መዚሙርን ዕሌሌታን ብዴሙቕ 
ኣገባብ ተቐቢለዎም። ኣብ ቤተክርስቲያን ጸልት ኪዲን ብሓባር ምስ በጽሐ፣  ኣጋይሽ ከምቲ 
ኣብ ካሌእ ቦታታት’ውን ዝገብርዎ ዕሊማ መምጺኢኦም ገሉጾም፣ ንሕዝቢ ቡራኬ ሃቡ። 

ቀጺልም ዋና ጸሓፊ ካቶሉካዊ ቤት ጽሕፈት ሰበኻ ከረን፣ ክቡር ኣባ ዑቕባጋብር 
ወሌዯጊዮርጊስ ብስም መሊእ ሰበኻ ኣብ ስምዕዎ ቃሌ እንቛዕ ዯሓን መጻእኩም፣ ቅዴሚ 
ልሚ እንቅበልም ዝነበርና ኣጋይሽ ዝበዝሑ ጸዓደ ኢዮም፣ ልሚ ግን ኣፍሪቃውያን 
ኣሕዋትና ክትመጹና ከሇኩም ክርስትና ኣፍሪቃ ብዯቂ ኣፍሪቃ ርእሱ ምኽኣለ ርኢ ሐጉስ 
ኣብነት ኢዩ ኢልም። 

ሓፈሻዊ ታሪኽ እዙ ሰበኻን ካብ 1995 ዓ.ም ክሳዕ ሕጂ ዝተጓዕዞ ጉዕዞን ብሓጺር ዴሕሪ 
ምግሊጽ፣ ብሓፈሻ ታሪኻዊ ገዲም ርኣ ክህነት ከረን ክሳዕ 120 ዯቀባት ካህናት ከም ፍረየ 
ገሉጾም፣ ንኣጋይሽ ዯጊሞም እንቛዕ ዴሓን መጻእኩም ቢልም ሓጐሶም ገሉጾምልም። 
ኣጋይሽን’ውን ብወገኖም በቲ ምዕሩግን ምቕለሌን ኣቐባብሊን ሃናጽን ተንካፍን ቃሌ ኣባ 
ዑቕባጋብርን ሓጐሶምን ምስጋናኦም ገሉጾም። ኣብ መንበረ ጵጵስና ዝተሳናዯወልም ሲሳይ 
ተኻፊሌልም ከኣ ናብ መዕረፊኦም ኣምሪሖም። 

ሓሙስ ንግሆ ኣጋይሽ ምስ ምእመናን ቁምስናታት ከተማ ከረን ኣብ ርእሰ ኣዴባራት 
ቅ.ሚካኤሌ መስዋዕተ ቅዲሴ ብኁባሬ እንከዕርጉ፣ ኣብ እዋን ንባብ ቅደስ ወንጌሌ ካርዱናሌ 
ጃዌ ነቲ ኣብ ኣሥመራን ሰገነይትን ዝበሌዎ ዝመሳሰሌ ተስፋ ሰንቕ ጥዑም ቃሌ 
እግዙኣብሔር ኣስሚዖም። ዴሕሪ ቅዲሴ ኣብ ቀጽሪ ቤተክርስቲያን ኣጋይሽ ምስ ምእመናን 
ኣብ ዝገበርዎ ርክብ፣ ነቶም ኣብ ምስራቕ  ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኣሕዋቶም ጳጳሳትን ቤተክህነትን 
ምእመናንን ወኪልም ኣብ እምነትና ክንብርትዕ ከተባብዑና፣ ንዝግበር ሓዋርያዊ ስራሕ 
ክርእዩን ከም ዝመጹ እንኪገሌጹ፣ ብወገን ምእመናን ከኣ ካብ ቤትምኽሪ ምእመናን ናይ 
እንቛዕ ዴሓን መጻእኩም፣ ናይ ምስጋናን ቃልም ኣስሚዖም። ቀጺልም ከኣ ዓቢይ ትርጉም 
ሇዎ ዝተፈሊሇየ ህያባት፣ ኣዳታት ኣገሌግሌ፣ መሶብ፣ መኮምብያ፣ መንእስያት ከኣ ብጨርቕን 
ብዕንቁን ዝተሰርሐ ጥብሒ፣ ከምኡውን ኣቦታታት ናይ ጓሶት ምሌክት፣ ነቶም ጓሶት ነፍሳት 
ዝኾኑ ጳጳሳት ኣባትር፣ ከምኡ ከኣ ብባህሊዊ ኣገባብ ንእትፈትዎ ጋሻ ዝወሃብ ተንኮበት 
ሂቦሞዎም። ንሶም’ውን ብሓጐስን ብምስጋናን ተቀቢልምዎ።  

ብተመሳሳሉ መንገዱ ኣብ ቅዴስቲ ኣኘ ገዚ ዯናግሌ ቅ.ሓና ኣብ ዝበጽሕለ ከኣ ዯናግሌን 
ተመሃሮን ብኽብሪ ተቕቢልምዎም። ተመሃሮ ምርኢት ባህሊዊ ሳዕሳዒት ትሽዓተ ብሔራት 
ኤርትራ ገይሮም፣ ብስም ኩልም ከኣ ሓዯ ተመሃራይ ብቛንቛ እንግሉዝ ናይ እንቛዕ ዴሓን 
መጻእኩም ቃሌ ኣስሚዑ። ኣብ 2ይ ዯረጃ ቤት ትምህርቲ ሊሳሌ’ውን ተመሃሮን መማህራንን 
ቤተክርስቲያን ብይ ናይ ሃይማኖትን ዓላትን ፍሌሌይ ንኩለ ከምእተገሌግሌ፣ ሕዝብና ከኣ 
ብይኣፈሊሊይ ብሰኒትን ብሓዴነትን ከምዝነብር ብወካሉ ምርኢት ገሉጾምልም። ኣጋይሽ  
በቲ ዝረኣይዎ ናይ ቤተክርስቲያን ስራሓት ሓጐሶም ገሉጾም። ብዴሕሪ’ዙ ኣብ ከረን ምስ 
ሇዉ መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን ምስሌምናን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ቤተክርስቲያን ኣብ 
ዝኾነ ቦታ ናይ ሓዴነት ማእከሌ ኮይና ክትሰርሕ ከምእትዯሉ እንኪገሌጹ ብወገን መራሕቲ 
ሃይማኖት’ውን ቃሇ ሰሊምታን ምስጋናን ቀሪቡ። ምስ ኣብ ሰበኻ ከረን ዝርከቡ ገዲማውያንን 



ገዲማውያትን’ውን ተራኺቦም ብስራሕ ቤተክርስቲያን  ትዮም፣ ኣተባቢዖም፣ ንማርያም 
ዯዓሪት ተሳሉሞም፣ ጉዕዞም ንሰበኻ ባረንቱ ቀጸለ። 

 

ወከሌቲ ኣባሊት ጉባኤ ጳጳሳት ምሥራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ከተማ ባረንቱ ክኣትዉ ከሇዉ 
ቤተክህነትን ምእመናን ሰበኻ ባረንቱ ብጳጳሶም ብፁዕ ኣቡነ ቶማስ ዑስማን ተመሪሖም፣ 
መስቀሌ ሒዞም፣ ባንዳራ  ኤርትራን  ቫቲካንን  እናኣንበሌበለ  ብያሬዲዊ መዚሙር   
ባህሊዊ ዴበሊን ተቐቢልም፣ ክሳዕ ቤተክርስቲያን ዯብረ ኪዲነ ምሕረት ኣብጺሖምዎም። ኣብ 
ቤተክርስቲያን ሓጺር ጸልት ኣብጺሖም፣ ቀጺለ ብኣባሌ ቤት ምኽሪ ምእመናን ናይ እንቛዕ 
ዯሓን መጻእኩም ቃሌ ተሰሚዑ። ብወገን ኣጋይሽ’ውን መግሇጺ ዕሊማ ምብጻሖም፣ 
ሰሊምታኦምን ቡራኬኦምን ቀሪቡ። ኣብዙ ስርዓተ ተቕባሌ መራሕቲ ሃይማኖትን ሰበስሌጣን 
መንግሥትን’ውን ተሳቲፎም ነይሮም። ብዴሕሪ’ዙ ናይ ምቕባሌ ኣገባብ ናብ ናይ  ሓባር 
ዴራር ኢዩ ተሓሉፉ። ኣብኡ’ውን ካብ ኩለ ወገን ቃሌ ሰሊምታን እንቛዕ ዴሓን መጻእኩምን  
ተሰሚዑ። 

ዓርቢ ንግሆ ምስ ኩለ ሕዝቢ ብብዘሓት ካህናት ተሰንዮም መስዋዕተ ቅዲሴ ኣዕሪጐም። 
ንምእመናን ኣተባቢዖም። ኣብ መሌሶም ንመጐል ተኣሌዮም፣ ብቤተክርስቲያን ብዯናግሌ ዯቂ 
ፍቕሪ ዝወሃብ ኣገሌግልት ሕክምና ርእዮም፣ ምስ መራሕቲ ሃይማኖትን መንግሥትን ናይቲ 
ቦታ ተራሪቦም፣ ንሕሙማት በጺሖም፣ መንገድም ነሥመራ ኣብ ቅንዕለ ነቁርዯትን ሓጋዝን 
ተኣሌዮም፣ ነቲ ብኣኅዋት ሊሳሌ ዝካየዴ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ፍርያቱን ርእዮም፣  ብዴሓነ- 
ሰሊም  ኣሥመራ ኣትዮም። 

ቀዲም ናይ መወዲእታ ዕሇት ዑዯቶም ንባጽዕ ኣብ ዝተበገስለ ኣብ እምባትካሊ ብካህናት 
ካፑቺኒ፣ ኣብ ጊንዲዕ ከኣ ብቁምስና ዯብረ መዴኃኔ ዓሇም ጊንዲዕ ብዝግባእ መሰናዴኦ ሐጉስ 
እንግድትን ተቕባሌን ተገይርልም። ኣብ ባጽዕ’ውን ምስ ኣገሌገሌቲ ቤተክርስቲያን 
ተራኺቦም ኣብኡ ብዚዕባ ዝወሃብ ሓዋርያዊ ስራሕ መግሇጺ ተዋሂብዎም፣ ግርማ ከተማ 
ባጽዕን ተፈጥራዊ ሃብቲ ሃገርናን ርእዮም እናኣዴነቁ ናብ መበገሲኦም ከተማ ኣሥመራ 
ተመሉሶም። 

ምሸት ኩልም ገዲማውያንን ገዲማውያትን ዝተሳተፍዎ፣ መፋነዊ ዴራር፣ ኣብ መንበረ ቤተ 
ሉቀጳጳስ ተገይሩልም። ዴሕሪ ዴራር ከኣ ኣጋይሽ በቲ ኩለ ኣምሊኽ ዝገበረልም ዴማዕ፣ 
ቤተክርስቲያን ዝገበረትልም ኣቐባብሊን ኣተሓሕዚን፣ መንግሥቲ ዝገበረልም ምትሕብባርን 
ኣመስጊኖም። ንናይ ገዲማት ውህዯትን ስምረትን ንኩለ ናይ ቤተክርስቲያን ኣገሌግልትን 
ኣዴኒቆም፣ ካብ ትዕዝብቶም ንቤተክርስቲያን ክብሌዎ ዝዯሌዩ ተባብዕ ትሕዝቶ ሇዎ 
ብሓባር ሰናዯውዎ መሌእኽቲ ኣንቢቦም። ኣብ መወዲእታ ከኣ ብፁዕ ሉቀጳጳሳት ኣቡነ 
መግሥተኣብ ተስፋማርያም  በቲ ኩለ ዝገበርዎ ሓዋርያዊ ምብጻሕን ዝሃብዎ መሌእኽትን 
ኣመስጊኖም፣ ሠናይ ጉዕዞ ተመንዮምልም፣ እቲ መዯብ ምብጻሕን ናይቲ ምሸት መዯብን 
ብጸልት ተዚዙሙ። 

 

 

     ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ!!    

                    ግርማይ ኣስፍሃ 
 
 

 


