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ጋዜጣዊ መግለጺ 24 ጥቅምቲ 2019 

ጉዳይ፡ ጻዕቂ ሃይማኖታዊ ግፍዒ ኣብ ኤርትራ 

ብሪጣናውያን-ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን በቲ ብቀጻሊ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ 

ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብዚ ቀረባ እዋን ተወሃሂዱ ዝተኻየደ ናይ ምዕሻግን ምውራስን ምህጋርን 

ስጒምትታት ሃይማኖታዊ ትካላት፡ ማእከላት ጥዕናን ኣብያተ ትምህርትን ዘተሓሳሰቦምን ብጉዳይ 

ሃገሮም ዝግደሱን ንቀዳም 2 ሕዳር 2019 ካብ ሰዓት 14:30-17:30 ኣብ ፒያዛ ቅድሚ 

ወስትሚኒስተር ካቴድራል ናይ ተቓውሞ ምትእኽኻብ የካይዱ ኣለዉ። ኣድራሻ ከም`ዚ ዝስዕብ እዩ። 

Westminster Cathedral, 147 Victoria Street, London SW1E 6DE, UK. 

 
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ዓመጽ ሰብኣዊ መሰላት ተጸቂጡ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኩላተን ትካላት 

እምነታቱ እውን ግዳያት ሃይማኖታዊ ግፍዒ ኮይነን ይርከባ። ካቶሊካውያን ኣቡናት ንመንግስቲ 

ኤርትራ ብቕሉዕ ድሕሪ ምንቃፍ በቲ ሃዋርያዊ መልእኽቶም “ሰላመ…ለርሑቃን፣ ወሰላመ ለቅሩባን” 

ብዝብል ኣርእስቲ ዝወጽአ ጽሑፎም ጌሮም ንሃገራዊ ዕርቅን ሰኒትን ኣብ መንጎ ህዝቢ ምስ ጸውዑ፡ 

መንግስቲ ብሓይሊ ነተን ብትካላት እምነት ዝካየዳ ናይ ጥዕና ማእከላትን ኣብያተ ትምህርትን፡ ማለት 

ኩለን 29 ናይ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ናይ ጥዕና ማእከላትን 7 ኣብያተ ትምህርትን፡ ንኣመንቲ 

ኩለን ሃይማኖታት ብዘይ ኣፈላላይ ካብ 60 ዓመታት ንላዕሊ ኣብ ኤርትራ ኣገልግሎት ከበርክታ 

ዝጸነሓ ብሓይሊ ሃገረን። ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ መልእኽቲ ብምጽሓፍ ነቲ 

ብመንግስቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ዝቃወምን ንሰብ-መዚ ኣብ ልዕሊ ቤተ-ክርስትያን ንዝግበር ግፍዒ 

ጠጠው ከብሉን ንብረቶም ክምለስን ብትሪ ሓቲቶም፣ 

 

እዚ ኣብ 2 ሕዳር 2019 ኣብ ወስትሚኒስተር ካቴድራል ዝካየድ ናይ ተቓውሞ ምትእኽኻብ ነቲ ናይ 

ኣቡናት መልእኽቲ ዝድግፍን ንናይ መንግስቲ ጨካን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ፓሊስን ዝኹንን እዩ። 

ከምኡ`ውን ብዛዕባ`ቲ ነቅ ዘይብል ተቓውሞ ኣቡናት ኣፍላጦ ክብ ብምባልን ምስፋሕን መንግስቲ 

ኤርትራ ንምኽሪ ኣቡናት ኣድህቦ ክህበሉ ይጽውዕ። ሕጂ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስታያን ኤርትራ ኣብ 

ክሊ ቀጽርታት ቤተ-ክርስትያናት ተደሪታ ክትሰርሕ ስለዝተገደደት ነቲ ብናጻ ተወፍዮ ዝነበረት ሓልዮት 

ዝመልኦ ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን ናይ ምሃብ መሰላ ተነፊግዋ ትርከብ። እቲ ምውራስ ማእከላት 

ጥዕናን ኣብያተ ትምህርትን ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ብዝያዳ ኣብ ልዕሊ እቶም ጽጉማት ወገናት ሕብረተ-ሰብ 

ኤርትራ ኮይኑ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ልዕሊ`ቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ተነካእቲ ዝኾኑ ቆልዑን ነፍሰ-

ጾራትን ሽማግለታትን ኣረጋውያንን ከምኡ`ውን ንምብጽሑ ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዝኾነ ርሑቕ ከባቢታት 

ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት እዩ። ምስዮናውያን ደናግል ካምቦኒ፡ ፍራንቸስካውያን፡ ደቂ-ፍቕሪ፡ ፍሊፒን ገለ 

ካብተን ትካላት ሞያዊ ኣገልግሎት ካብ ምውፋይ ዝተኸልከላ እየን። 
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ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት ሃገር ተሸሚማ ትርከብ። እዛ ብዙሕ ትጽቢት ዝተነብረላ ሓዳስ 

ሃገር ሕጂ ኣብ ቀራና መንገዲ ትርከብ። መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ መደብ 

ግደታዊ ወተሃደራዊ ዕስክርናን፡ ዘየቛርጽ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገለ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት 

ሰቓይን መወዳእታ-ኣልቦ ዋሕዚ መንእሰያትን ኮይኖም ንህልውና ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘጻጥሑ እዮም። 

መንግስቲ ዝኾነ ተቓውሞ ይኹን ንዕላማታቱ ነቐፈታዊ ድምጽታት ኣየፍቅድን እዩ። ናይ ናጻ ጽሑፋት 

(ፕረስ) መሰል ከልኪሉ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ፖለቲካውያንን ናይ ሕልና እሱራትን ናጻ ጋዘጠኛታትን 

ዝርከብዎም ብዘይ ፍርዲ ንዓመታት ኣሲሩ። ንኤርትራ ዝመርመረ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ኣዚዮም 

ዝተነጸሩ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ብኩራት ልዕልና ሕግን ከምዘለው ብወግዒ ኣረጋጊጹ። ናይ 

ኣቡናትና ሃዋርያዊ መልእኽቲ “ሓውኻ ኣበይ ኣሎ” ብዝብል ኣርእስቲ ዝወጽአ ጽሑፍ ነዚ ሓቂ እዚ 

ብምግላጽ እዩ ንህዝብን መንግስትን ብእዋኑ ምኽሪ ዝሃበ። 

 
ንሕና ኣብ ወጻኢ ሃገር እንነብር ነቶም ድምጺ ዘይብሎም ድምጺ ክንከወን ዕድል ዝረኸብና 

ብተግባራትን ፖሊስታትን መንግስቲ ኤርትራ ኣዚና ተሻቂልና ንርከብ። ሰለዚ ንሕና ብሓፈሽኡ ንሰፊሕ 

ህዝቢ ብሪጣንያ ብፍላይ ከኣ ንካቶሊካውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ ዓባይ-ብሪጣንያ ንኣፍልጦኦም 

ብጉዳይ ሃገርና ክብ ክነብል ብቀጻሊ ክንሰርሕ ኢና። ንመራሕቲ ሃይማኖት ዓባይ-ብሪጣንያ ብሕልፊ 

ድማ ንቤት-ጽሕፈት ካርዲናል ወስትሚኒስተር ንጉዳይና ንምእመናን ቤት-ክርስታያንን፡ ንመንግስቲ 

ዓባይ-ብሪጣንያን ንማሕበረ-ሰብ ዓለምን ኣብ ኤርትራ ንዝርከብ ሃይማኖታዊ ግፍዕን ምግሃስ ሰባኣዊ 

መሰላትን ብፍላይ ከኣ ንምህጋር ሃይማኖታውያን ትካላትን ንብረተንን ኣጉሊሖም ከብጽሑልና 

ንምሕጸን። ኣብ ኤርትራ ናይ እምነት ትካላትና ብጽንኩርን ፈታንን ኩነታት ይሓልፋ ኣለዋ። ፍትሕን 

ሰላምን ረኺበን ትካላተን ተመሊሱለን ነቲ ኣብ ጸገም ዝርከብ ህዝቢ ኣገዳሲ ኣገልግሎተን ከም እንደገና 

ከወፍያ ክኽእላ ናይ ዓለም-ለኻዊ ማሕበረ-ሰብ ሓገዝ የድልየን። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሃይማኖታውያን 

ትካላቱ ምሉእ ኣገልግሎት ክረክብ የድልዮን ይግብኦን። 

 
እዚ ናይ ሎሚ ተቓውሞና እንገልጸሉ ምትእኽኻብ፡ ምሕዝነትና ምስ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራን ምስ`ቶም 

ብተኸታታሊ ብትብዓት ንሓቂ፡ ንዕርቂ፡ ንምሕረት፡ ንፍትሕን ንሰላምን ንህዝብን ሃገርን ዝጸውዑ 

ካቶሊካውያን ኣቡናትን ንምርግጋጽን ሓቂ ንምምስካርን እዩ። 

 

ኣሰናዳኢት ሽማግለ - ግዱሳት ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ኣብ ለንደን ዓባይ-ብሪጣንያ 

 
ንዝያድ ሓበሬታ ብክብረት ኣብ`ዚ ዝስዕብ ኢመይል ብምሰዳድ ሕተቱ፡ cec.uk2019@gmail.com 

ሞባይል፡ 07506206874; 07951572984 
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