
ሃገረ ሰብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ዘይሕጋዊ ገንዘብ 
ምትሕልላፍ ተጸሚዱ ዘሎ ገበነኛ ትካል ህግደፍ እዩ 

ቀዳማይ ክፋል 

ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትና ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተኸተልቲ እመነት 
ዝኾንና መንግስቲ ሕግደፍ ብኣቡነ ሉቃስ፣ ኣቡነ ባስሊዮስን ኣቶ ግርማይ ዘርኣይ ኣቢሉ ንቅዱስ 
ሲኖዶስ ተቖጻጺርዎ ከምዘሎ ንፈልጦ ሓቂ እዩ። ብኻልእ ሸንኽ ከኣ ነተን ኣብ ስደት ተመስሪተን 
ዘለዋ ሃገረ ሰብከታት ዝመርሕወን ብጥንቓቐ ብህግደፍን መሳርሕቶም ዝኾኑ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ 
ተለልዮም ቦታ ከም ዝተወሃቦም ጋህዲ ካብ ዝኸዉን ዓመታት ኣቑጺሩ ኣሎ። 

እቶም ጳጳስ ዘይብሉ ሃገረ ሰብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካንን ካናዳን ዝምርሕዎ ዘለዉ 
ብፍላይ ቀሺ ምኪኤል ተኽላይ፣ ኣቶ ቴድሮስ ብርሃነ ከምእዉን ኣቶ ኢሳያስ ዮውሓንስ  ብመጽናዕቲ 
ተመሪጾም ክመጹ ከምተገብረ  ምንም  ዘጠራጥር  ኣይኮነን። እዞም  ሰባት ንመንታይ ምስ ህግደፍ 
ኢድን ጓንትን ኮይኖም ንቤተ ክርስቲያናት ሕንፍሽፍሽ የእትውለን ከምዘለዉ ድሕረ ባይትኦም 
ንዝፈልጦም ብዙሕ ኣየገርምን እዩ። እዞም ሰለስተ ሰባት እዚኣቶም ግና  ብኣቡነ ሉቃስን ዲያቆን-
ነበር ግርማይ ዘርኣይ ዝውሃቦም ብሽም ቃለ-ዓዋዲ እንዳተበሃለ   ንምእመናን ዝበታትን ትእዛዝት 
ቀንዲ ኣስልጥቲ ኮይኖም ይሰርሑ ከምዘለዉ መርትዖ ዘየድልዮ ሓቂ እዩ።  

ኣብ ስደት ንርከብ  ኤርትራዊያን ብሰንኪ ህግደፍ ዝተለዓለ ሓደነትና ተበታቲኑ ከምዘሎ ኩላህና 
ንምስክሮ ርኡይ ተርእዮ እዩ። ኣብዚ ዘለናዮ እዋናዊ ጽንኩርን ድቃስ ዘስእን ኩነታት ናይ ኤርትራ፣ 
ኣመንቲ ናይ ኤርትራ ተዋህዶ እታ እንኮ ከም ኮሙዩኒቲ (community) ተሓቛቒፍና ንራኸበለንን 
ብሓባር ጸሊና ጭንቀትና ነራግፈለን ቤተ ክርስቲያናትና ኮይነን ኣለዋ። ከምንፈልጦ ህግደፍ 
ብባህሪኡ ኤርትራውያን ሓድነት ፈጢሮም ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም  ክርኢ ዘይፈቱ ሸይጣናዊ ትካል 
ስለዝኾነ እዘን ቤተ ክርስቲያናት ክብተነን ኣለዎ። ነዚ ቀንዲ ዕላማ እዚ መሳሰይቲ ኸኣ በዓል ኣቡነ 
ሉቓስ፣ ዲያቆን-ነበር ግርማይ ዘርኣይ፣ ቀሺ በረኸት ከምእዉን ኣብ ወጻኢ ንሃገረ ሰብከታት 
ዝመርሕወን ዘለዉ ዑስባት ኣቕሽሽተን ምእመናትን እዮም። እቲ ቀዲ ዕላማ ናይዞም ሰባት  ከኣ 
ብሽም ቃለ-ዓዋዲን ከምእዉን ኣብ ንነብረሉ ዓዲ ንቤተ ክርስቲያናት ዝወጸ ሕግታት ኮነ ኢልካ 
ከምዝጠሓስ ምግባር እዩ። ብተወሳኺ ቤተ ክርስቲያናት ዓሰርተ ሚኢታዊ (15%) ካብ ዓመታዊ 
ኣታዊኤን ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ንካዝና ህግደፍ ክሰዳ ንምግባር ካብቲ ቀንዲ ዕማም ህግደፍ ምዃኑ 
እንዳበርሄ ይመጽእ ኣሎ። ህግደፍ ዝኾነ ገንዘብ ካብ ቤተ ክርስቲያናት ተኣኺቡ ናብ ኤርትራ 
ብሕጋዊ መገዲ ክኣቱ ከም ዘይክእል ኣንዳዕዲዑ ይፈልጥ እዩ። እተን ሕግደፍ ዝመስረተን ማሕበረ-
ኮማት ኣብ ኣሜሪካ ከም ናይ ማፍያ ኣካይዳ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ይኸዳ ከምዘለዋ  ስለዝፈልጥ፣ ቤተ 
ክርስቲያናት ኣሰር ናተን ኣሰራራሓ  ክኽተላ  እዩ ጻዕሪ ዝገብር ዘሎ ። እቲ ተሓንጺጹ ዘሎ ዕላም 
እንተዘይቀንዑዎ ግና ቤተ ክርስቲያናት ከም ዝበታተና ጌርካ ንፖለቲካዊ ረብሓ ክጥቀመሉ እዩ 
ዝደለ። እዚ ዕላማ ክሰልጦ ከኣ ንኸም ብዓል ቀሺ ሚኪኤል ተኽላይ፣ቴድሮስ ብርሃነን ኢሳያስ 
ዮውሃንስን ኣብ ሃገረ ሰብከት ከም ልኡኻቱን ከደምቱን ህዝቢ ንምብትታን ኣቐሚጥዎም ዘሎ። በዚ  
እኩይ ዕላማ ዝተለዓለ ክሳብ ሕጂ ከኣ ሽዱሽተ(6) ዝኾና ቤተ ክርስቲያናት ብትነብራሉ ሕጊ ምርጫ 
ሰበኻ ጉባኤ ብዘይ ፍቕድና ስለዘካይድክን ብዝብል ምስምስ ካብ ሃገረ ሰብከት ከም ዝባረራ ኮይነን 
ኣለዋ። እዘን ቤተ ክርስቲያናት ካብ ትካል ህግደፍ ዝኾነ ሃገረ ሰብከት ነጻ ስለ ዝወጻ ዮሃና ክብሃላ 



ዝግበኤን እዩ። ካልኦት ቤተ ክርስቲያናት እዉን ናተን ኣሰር ብምኽታል ነዚ ሃገረ ሰብከት ዝበሃል 
ፎ ኢለን ኣብ ሓድነት ቤተ ክርስቲያነን ምዕቅባ ኣትሪረን ክጽዕራ ኣለወን። 

ኩላትና ከምንፈልጦ ኣብ ኣስመራ ዘሎ  ክፍሊ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ናይ ህግደፍ  ብቐጢን ትሕዝዛት 
ነቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝበሃል ዘይቅዱስ ትካል ሙሉእ ንሙሉእ ተቖጻጺርዎ ከምዘሎ ግሁድ ጉዳይ 
ኮይኑ ኣሎ። እዚ ስለዝኾነ ከኣ እዩ ህግደፍ ብበዓል ኣቡነ ሉቃስን ኣቶ ግርማይ ዘርኣይን ዘይሕጋዊ 
ትእዛዛት ብሽም ቃለ-ኣዋዲ ኣብ ወጻኢ ንዝርከባ ሃገረ ስብከታት ነቲ ናታተን ዓንዲ-ሕግታት 
እንዳጠሓሳ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ከም ዝካየዳ ጌርወን ዘሎ። ብቅዱስ ሲኖዶስን ሃገረ ሰብከት ሰሜን 
ኣሜሪካን ካናዳን ክሳብ ሕጂ ተጣሒሱ ዘሎ ሕግታት እዘን ዝስዕባ ክጥቐስ ይከኣል እዩ። 

ዓንዃራት ጥሕሰት ቃለ-ኣዋዲ  ብቅዱስ ሲኖዶስ እዘን ዝስዕባ እየን፣ 

1. ብመሰረት ሕጊ ቃል-ኣዋዲ ክፍሊ (3) ዓንቀጽ 55 መሰረት ቅዱስ ሲኖዶስ ብኣቦ 
መንበርነት ፓትሪያርክ ክምራህ ከምዘለዎ ይድንግግ እዩ። ይኹን እምበር ኣቦና 
አቡነ እንጠንዮስ ብሰንኪ ልኡኽ ህግደፍ ዝኾኑ ኣቡነ ሉቃስ ብዝመርሕዎ ጸለመን 
ሽርሕን ዘበገሶ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ንዝሓለፈ 11-12 ዓምታት 
ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ይርከቡ ኣለዉ። እዚኸኣ ጥሕሰት ቃል-ኣዋዲ ጥራይ ዘይኮነስ 
ናይ ዓለም-ለኻዊ ናይ ኦሬንታል ቤተ ክርስቲያናት ዶግማዊ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ። ኣብ 
ዝሓለፈ ናይ 2017-2018 ጉባኤታት ናይ ሃገረ ሰብከት ብዛዕባ ኣቡነ እንጠንይዮስ 
ጉዳይ ሕቶታት ኣልዒሎም ሕጊ ይጠሓስ ኣሎ ኢሎም ዝምጎቱ ውሑዳት ካህናት 
ክምስገኑ ዝግቦኦም እዩ። ነቶም ብፍርሂ ኣጽቂጦም ዘለዎ ካህናት ከኣ ሕሊና ግበሩ 
ንብሎም። 
 

2. ብመሰረት ቃል-ኣዋዲ ክፍሊ(1) ዓንቀጽ 28(ሀ) ቅዱስ ሲኖዶስ ከም ልዕለዋይ 
መንፈሳዊ ኣካል መጠን ብናይ ሃገረ ኤርትራ ፓትሪያርክ ከም ኣቦ መንበር ዝሓቖፈ 
ክኸዉን ኣለዎ ይብል። እንተኾነ ገና ንዝሓለፈ ብዙሕ ዓመታት ኤርትራ ፓትሪያርክ 
የብላን። ስለዚ ኣብ ኤርትራ  ቅዱስ-ሲኖዶስ ዝበሃል የለን አንታይ ደኣ ሲኖዶስ 
ወይከኣ  ዘይቅዱስ ሲኖዶስ ወይከኣ ከዳሚ ወይከኣ ዲክታተራዊ ሲኖዶስ ዝብለ ሽም 
እንተተወሃቦ ምስ ተግባራቱ ዝመጣጠን ስለ ዝኾነ ከም ጌጋ ከይቁጸር።  

 
 

3. ሕጊ ዓንቀጽ 94 ቃለ-ኣዋዲ ከምዚ ይብል”ፓትሪያርክ ካብ ስላጣን እንተ ወረደ ወይ 
ከኣ እንተ ሞተ ካብ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ሓደ ኣባል ብሲኖዶስ ተመሪጹ አቃቤ 
መንበረ ፓትሪያርክ ኮይኑ ይሽየም”። ክሳብ ሎሚ እዛ ዓቃቤ መንበር ዝተወሃቦ ሰብ 
የለን። ንብዙሕ ዓመታት ዩፍታሄ ዲሜጥሮስ ምስ ቀሺ ሃብቶም ዝተብሃለ ነቲ ቤት 
ጽሕፈት ፓትሪያርክ ዝበሃል ንዓመታት ስልጣኖም ምጥቃም ኣብ ሙሉእ ኤርትራ 
ቤተ ክርስቲያንት ዝእከብ ሞባእ አንዳዘረፉ ኣብ ውልቃዊ ረብሓ ከምዝውዓልዎ 
መርትዖ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን። እዞም ክለተ ካብ ስልጣኖም ምስ ተኣለዩ ኣብ 
ቦቶኦም ብበዓል ኣቡነ ሉቃስ፣ኣቡነ ባሲልዮስ፣ዲያቆን-ነበር ግርማይ ዘርኣይ፣ ቀሺ 



በረኸትን ካልኦት ወሲኽካ ብሓባር ተተኪኦም እዮም ነቲ ቤተ ጽሕፈት ከም ሓደ 
ትካል ናይ ህግደፍ ዘካይድዎ ዘለዉ። እዚ ከኣ ካልእ ጥሕሰት ቃለ-ኣዋዲ እዩ።  

ሃገረ ሰብከት ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ልዕሊ ቃል-ኣዋዲ፣ ሕጊ መሪላንድን (corporation laws of 
the State of Maryland) ፣ናይ ኣይ.ኣር.ኤስ መምሪሒታት (IRS: Publication 1828, Tax 
Guide for Churches and Religious Organizations) ከምእዉን ናይ ኣሜሪካ ናይ ወጻኢ 
ንብረት ተቖጽጻሪ ቤት ጽሕፈት (US Treasury: Office of Foreign Asset Control)  
ጥሕሰት እንዳፈጸም ዝኸይድ ዘሎ ብህግደፍ ዝዝወር ሃይማኖታዊ ትካል ምዃኑ ስርሑ ይምስክረሉ 
እዩ።  

 ዓንዃራት ጥሕሰት ሕግታት ሃገረ ስብከት ኣሜርካን ካናዳን ፣ 

1. ሕጊ ቃል-ኣዋዲ ዓንቀጽ 55 መሰረት ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ኩለን ሃገረ ሰብከታት ብኣባል 
ሲኖዶስ ዝኾነ ጳጳስ ክመረሓ ከምዘለወን እዩ ዝድንግግ። ይኹን እምበር እዚ ኣብ ሰሜን 
ኣመሪካ ዝርከብ ሃገረ ሰብከት ካብ 2015 ጀሚሩ  ከም ኣቦ መንበር ኮይኑ ዝመርሖ ዘሎ  
ልምድን፣ክእለተን፣ ተሞክሮን ዘይብሉ ተራ ካህን እዩ። እዚ ካህን ከኣ ቀሺ ሚኪኤል ተኽላይ 
ይበሃል። ኣቡነ ሲኖዳ ንቀሺ ሚኪኤል ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን ክምድብዎ ከምዚ 
ዝብለ ዘራባ ተዛሪቦም ነይሮም ”ቀሺ ምኪኤል ተኽላይ ምሁር ጥራይ ዘይኮነስ ብጣዕሚ ሃገራዊ 
እዩ”። ኣቡነ ሲኖዳ ሃገራዊ ክብሉ ከለዉ ተኣዛዚ ህግደፍ ማለቶም እዩ ምኽንያቱ ባዕሎም 
ጭው ዝበሉ ህግደፍ ስለ ዝነበሩ። ቀሺ ምኪኤል ንሃገረ ሰብከት ክምርሕ ምግባር ማለት 
ጥሕሰት ናይቲ ከም መሸቅጢ ኮይኑ ዘሎ ቃለ-ኣዋዲ እዩ። ቀሺ ምኪኤል ተኽላይ 
ብመጽናዕቲ ህግደፍ ብሕርያ ዝመጸ ስለ ዝኾን እዩ ኸኣ ምስ ቴድሮስ ብርሃነን ኢሳያስ 
ዮውሃነስ ብሓባር ኮይኖም ቤተ ክርስቲያናት ዝበታትኑ ዘለው። ከም ንዝክሮ እዚ ሃገረ 
ሰብከት ብኣቡነ ሲኖዳ ኣብ 2006 ተመስሪቱ ክሳብ 2015 ከኣ ብኦኦም እዩ ተመሪሑ። 
 

2.  በቲ ኣብ 2006 ዝጸደቐ ዓንዲ-ሕጊ ሃገረ ሰብከት ኣሜሪካን ካናዳን ዓንቀጽ 3 መስመር 2 
መሰረት እቲ ሃገረ ሰብከት ብጳጳስ ክምራሕ ከምዘለዎ ብግልጺ ኣስፊርዎ ይርከብ። እዚ ኸኣ 
ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ናይ ውሽጣዊ ዓንዲ-ሕጊ  ሃገረ ሰብከት (Diocese Bylaws of 2006) 
ከምእዉን ናይ ሜርላንድ ዝፈቐዶ ሕጊ (Maryland Nonstock Corporation codes) 
ጥሕሰት እዩ። እዚ ባዕሉ ሕግታት እንዳጠሓሰ ዝዕንድር ዘሎ ሃገረ ሰብከት እዩ ንኻልኦት ቤተ 
ክርስቲያናት ንዓና ዘይተማዘዝኩም ኢሉ ቀሺ ሚኪኤል ተኽላይ ምስ ኣቶ ቴድሮስ ብርሃነ 
ብሓባር ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዘእትውወን ዘሎዉ። 
 
 

3. እዚ ሃገረ ሰብከት ከም ሕጋዊ ሃይማኖታዊ ትካል ኮይኑ ንኽካየድ ኣብ ሜሪላንድ ስቴት 
(State of Maryland) ምእንተን ክፈቀደሊ ካብ ዘቕረቦ ሕግታት (Articles of 
Incorporation) ኣብ ዓንቀጽ 8 መስመር ሲ (Article Eighth C) መሰረት እቲ ሃገረ 
ስብከት ንብሕታዊ ጥቅሚ ናይ ኣካይድቲ ክይከዉን ከም ዝኽልክል እዩ ተጠቒሱ ዘሎ። እቲ 
ሓቂ ግና ካብ 2006 ክሳብ 2015 ዘሎ ግዜ ኣብ ኣቡነ ሲኖዳ ንብሕታዊ ንዋታዊ ጥቕሚ እዮም 
ኣውዒሎሞ። ብመስረት ፍሉይ ጉባኤ ሃገረ ሰብከት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ( October 



2015) ኣብ ፊላደልፍያ እንዳ እየሱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተገብረሉ ግዜ ኣቡነ ሲኖዳ ካብ 
$60,000-ክሳብ $65,000 ዝግመት ገንዘብ ንዉልቃዊ ረብሖሖም ከምተጠቐሙሉ ኣብቲ 
ጉባኤ ተሓቢሩ እዩ። ኣቡነ ሲኖዳ እዚ ዝተጠቐሰ ገንዘብ ብቀሺ ዮውሃንስ ኣብ ቺካጎ ናይ 
ቅድስት ማሪያም ቤተ ክርስቲያን ካህን ዝተተርጎመ መንፈሳዊ መጽሓፍ ብሽሞም ቀይሮም 
የሕቲሞም ንቤተ ከርስቲያናት ኣገዲዶም ዝሸጥዎ፣ ብዙሓት ሓደሽቲ ቤተ ክርስቲያናት 
ንታቦት ኢለን ዝኸፈልኦ ክፍሊት ንውልቆም ተጠቒሞምሉ ከምእዉን ካብ ዓውደ ኣዋርሕ 
መሸጣ ዝተመእረረ ገንዘብ እዩ ነይሩ። እቲ ዘሕዘን ኣብቲ እዋን ነዚ ሃገረ ስብከት ዘካይድዎ 
ዝነበሩ ሰባት ሕጊ ይጠሓሰ ከምዘሎ እሞኸኣ ሓደ መዓልቲ ከም ዘሕትቶም አንዳፈለጡ 
ምጽቃጦም ናይቲ ብልሽውና ተሓባበርቲ ካብ ምዃኖም ሓራ ኣየውጸኦምን እዩ። እዚ ከኣ 
ዓቢ ጥሕሰት ናይ Maryland Nonstock Corporation እዩ። ኣቡነ ሲኖዳ ከምዚ ዓይነት 
ምጥፍፋእ ካብ ገበሩ ደኣ በዓል ኣቡነ ሉቃስ፣ኣቶ ግርማይ ዘርኣይ ምስ ክፍሊ ሃማኖት 
ጉዳያት ህግደፍ ብምዃን ማዕረ ክንደይ ካብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ብጥረ ገንዘብ (Cash 
Money ካልእ መገድን ንኤርትራ ዝስደድ ዘሎ ገንዘብ የጣፋፍእዎ ከም ዘሎዉ ንምግማት 
ኣይሸግርን እዩ። እምበር ብሰንኪ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስሱዓት መጠፋፋእቲ መራሕቲ 
ሃይማኖት ዝተላዕለ እዩም ንኣሽቱ ወለዶ ናይ ኣቦታትም እመነት ገዲፎርም ናብ ካልእ 
ሃይማኖት ዝፈልሱ ዘለዉ። ጳጳስ ዝኣከል ካብ ኣጣፋፈኤ እንታይ ክንብለ እግዚኦ ዘብል እዋን 
ኢና በጺሕና ዘሎና ኢልና ጥራይ ክንሓልፎ። 
  

4. ኣብ ላዕሊ ዘይተጠቐሰ ግና ዝዓበየ ሕጊ ምጥሓስ ከኣ ንኤርትራ ብዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት 
እንዳ ተባህለ ግብሪ-ዘይተኸፈለሉ እቶት (tax-exempted income) ካብ ኩለን ቤተ 
ክርስቲያናት ዝተኣከብ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ኣሜርካን 
ዝኣተወን ከምእዉን ኣብ ናይ ህግደፍ ባንክ ሒሳብ ቁጽሪ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይላኣኽ 
ከምዝነበረ መርትዕ ዘየድልዩ ሓቂ እዩ። እተን ከም መሸቀጢ ዝጥቆምለን ፕሮጀክትታት 
ንምጥቃስ- ናይ ደቂ-ስወኣት ማናበዪ፣ ናይ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሓገዝ፣ ኣብ እዮርሳሌም 
(እስራኤል) ናይ ኤርትራ  ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መስርሒ ከምእዉን ካልኦት ንኣሽቱ 
ፕሮጀክትታት ክጥቀስ ይከኣል እዩ። ነዚ ዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ቀንዲ ተሓተቲ ኸኣ 
እቶም ካብ 2006-2018 ዘሎ ግዜ ነዚ ሃገረ ሰብከት ከካይድዎ ዝተመርጹ ካህናትን 
መእመናተን እዮም። እቲ ኣሳድዳ ገንዘብ ዘይ ሕጋዊ ዝገብሮ ከኣ ኣይ.ኣር. ኤስ (IRS) 
ዘውጸኦ ምምሪሒታት ኮነ ኢልካ ብምጥሓሰ እዩ ተጌሩ። ኣጠቓቕማ ካብ ግብሪ-ዘይከፍላ 
ዝተኣከበ ገንዘብ ናይ ቤተ ክርስቲያናት (tax-exempted 501 (C) (3) organizations)  
ካብ ኣሜርካ ወጻኢ ክስደድ እንተኾይኑ ብኸመይ መገዲ ከስደድ ከም ዘሎዎ ዝተፈላለዩ ናይ 
ኣይ.ኣር.ኤስ (IRS) ሕግታትን መምርሒታትን ኣሎ። ይኹን እምበር ኮነ ኢልካ  ሕጊ 
እንዳጠሓስካ እዩ እቲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር (money laundering) ብናይ  ህግደፍ መገዲ 
ተፈጺሙ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ቁርተይ ዓመታት ከኣ ኣቶ ኢሳያስ ዮውሃነስ ምስ ክለተ 
ኦዲተራት ናይቲ ሃገረ ስብከት ብምትሕብባር ብጥረ ገንዘብ ብኢድ እቶም ናብ ኣሜሪካ 
ብሽም ዑደት ተብሂሉ 3-4 እንዳኾኑ ዝማላለሱ ዘለዉ ልኡኻት ቅዱስ ሲኖዶስ ብውሕዱ ካብ 
$30,000 ክሳብ $40,00 ዝግመት ዝለኣኾ  ገንዝብ እዩ። ኣብ 2016 ኣርባዕተ ኮይኖም ዝመጹ 
ካብ ኤርትራ ብውሕዱ $40,000 ከም ዝወሰዱ ጭብጢ ኣሎ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ከኣ ሰለስተ 
ልኡኻት መጺኦም ኣለዉ ከንደይ ከም ዝወሰዱ ከኣ ድሕሪ ኢልና ክንሰምዖ ኢና። ገንዘብ 



ንኤርትራ ከም ዝስደድ ኣብቲ በብዓመቱ ንቤተ ክርስቲያናት ዝተለኣኸ ቃለ-ጉባኤ ዓመታዊ 
ኣኼባታት ናይ ሃገረ ሰብከት ዝተሰነደ ጭብጢ ሰነዳት ከም መርትዖ ክጥቀስ ይከኣል እዩ። 
ካብ እዘን ሰነዳት ንግዚኡ ክልተ ናብ ኣይ.ኣር.ኤስ (IRS) ናብ እንግልዝኛ ምስ ተተርጎመ 
ክለኣኽ መደብ ኣሎ። ብተወሳኺ ኩሎም ምእመናን ንቤተ ክርስቲያኖም ዝሓልዩ እቲ ናይ 
IRS FORM 13909 ብምምላእ ነቲ ዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ናይ ሃገረ ሰብከት 
ንዝምልከቶ ኣካል ብፋክስ ወይከኣ ብፖስጣ ከስደድ ክጅመር እዩ። እዚ ዘይ ሕጋዊ ኣስራርሓ 
ሃገረ ስብከት ንቤተ ክርስቲያናትና ስለ ዝጸልወና ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ጠጠው ከነብሎ 
ሓልፍነት ኣሎና። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ካልኣይ ወይከእ ሳልሳይ ክፋል እዚ ዝሑፍ 
ብዝርዝር ሓበሬታ ክንፍንው ኢና።  
 

5.  ቤተ ጽሕፈት ናይ ወጻኢ ንብረት ተቖጻጸሪ ( Treasury Department: Office of 
Foreign Asset Control ) ቀንዲ ዕላምኡ ነተን ናይ ኢኮኖሚን ንግድን ማዕቀብ 
ዝተነብረለን ሃገራት (sanctioned countries) ነቲ ማዕቀብ ኣብ ስራሕ ከምዝውዕል ዘሎ 
ይቆጻጸር። እቲ ማዕቀብ ብናይ ኣሜሪካ ወይከኣ ናይ ሕቡራት መንግስታት(UN Security 
Council) ወይከኣ ናይ ዓለም-ለኻዊ ግደታት (International mandates) ብዝተፈላለየ 
ምኽንያት ኣብ ሃገራት ዝውሰን እዩ። ከም ንፈልጦ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብናይ ኢሳያስ ዕንደራ 
ዝተለዓለ ካብ 2009 ክሳብ 2018 ብናይ ሕቡራት መንግስትታት ጸጥታዊ ካውንስል (UN 
Security Council)  ማዕቀብ ተነቢሩላ ከም ዝነበረ ኩላትና ኤርትራውያን ንዝክሮ ጉዳይ 
እዩ። ስለዚ ናብ ኤርትራ ገንዘብ ክስደድ እንተ ኮይኑ ግቡእ ወረቕቕቲ ድሕሪ ምምላእ ካብቲ 
Office of Foreign Assets Control (OFAC) ፍቓድ ክትረክብ ኣለካ። እምባኣርከስ 
ብሃገረ ሰብከት ዝተሰደ ገንዝብ ንኤርትራ ካብዚ ቤተ ጽሕፈት ዝኾነ ዓይነት ፍቃድ ከም 
ዘይተወሃቦ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተረጋጊጹ እዩ። ራዛ ናይ ኣቡኡ ሓዛ ከም ዝበሃለ ሃገረ ሰብከት 
ኣሜርካን ካናዳን  ከምቲ ናይ ህግደፍ ዘይ ሕጋዊ ኣዘዋውራ ገንዘብ ኣሰር ብምኽታል ኣብ 
ዘይ ሕጋዊ ገንዘብ ምስግጋር ከምተዋፈረ ብምንም ዓይነት ዘጠራጥር ኣይኮነን። ከመይ ጌርካ 
ነዚ ፈደራላዊ ትካል ኣሜሪካ ኣቤቱታ (Petition) ክምዝስደድ አብ ዝቕጸል ክፋል ሓበሬታ 
ከወሃብ እዩ።  

እምባኣርከስ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት እቲ ሲኖዶስ ዝበሃል ይኹን ሃገረ ሰብከት 
ጥዕሰት ቃለ-ኣዋዲን ከምዝጠሓሱ ግልጺ እዩ። ብተወሳኺ ሃገረ ሰብከት ኣብ ንነበረሉን ዘሎና 
ዓድታት መንግስታዊ ሕግታት እንዳ ጠሓሰ ይኸይድ ከምዘሎ ብግልጺ ልዕል ኢልና ኣብሪህናዮ 
ኣሎና። እሞደኣ ሲኖዶስን ሃገረ ስብከትን ንቃል-ኣዋዲ ባዕሎም እንዳጠሓሱ ከለዉ ብምንታይ 
መልክዒ እዮም ንኻልኦት ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ቤተ ክርስቲያናት ከማና ሕጊ እንዳ ጠሓስከን ናትና 
ኣጀንዳ ጥራይ ኣተግብራ እንዳበሉ ዝበታትንወን ዘለዉ? እቲ መልሲ ንኣምበብቲ ንገድፎ። 

ኣብ  ዝመጽእ ካልኣይ ከፋል ብዛዕባ ሃገረ ሰብከት ከመይ ጌሩ ቤተ ክርስቲያናት ከምዝበታትን ዘሎ፣ 
ብዛዕባ ኣቦና ኣቡነ እንጠንዮስ ጉዳይ  ኣብ ጉባኤ ሃገረ ሰብከት ክለዓል ከሎ ንመንታይ ቀሺ ሚኪኤል 
ተኽላይ ውሳኔ ከይወሃቦ ይዕንቅጽ ከምዘሎ፣ ንመንታይ ኣቶ ቴድሮስ ብርሃነ ሃገረ ሰብከት ኣብ 
መንፈሳዊ እምበር ኣብ  ቤተ ክርስቲያናት ውሽጣዊ ምምሕዳር ኢዱ ከተኣታቱ ብፍጹም ሕጊ 
ዘይፈቕደሉ ምዃኑ እንዳፈለጠ ብትእዛዝ ሕግደፍ ሓዳዊ ዓንዲ-ሕግታት (Uniform Bylaws) 



ብዝብለ ምስምስ ዘውጾኦ ኣጀንድኡ እንታይ ከምዝኾነ ምሕባር፣ ከምእዉን ንሃገረ ሰብከት ክሳብ 
ሕጂ ንዝገበሮ ዘይ ሕጋዊ ገንዘብ ምስግጋር ንመንግስቲ ኤርትራ ከመይ ጌርና ኣቤቱታ ን IRS ን 
Office of Foreign Asset Control  ከም ነፍልጦም ሓብሬታ ምብራህ፤ ንቤተ ክርስቲያናት 
ናብ ምብትታን ዘእትውወን ዘለዉ ቀንዲ ህገደፋውያን ካህናት፣ዲያቆናት ከምእዉን ኣባላት ቤት 
ትምህርቲ ሰንበታት በዓል መን ከምዝኾኑ ዝምልከት ክንድህስስ ክንፍትን ኢና።  

ኣብ መወዳእታ ክንብሎ ንድልዮ ጉዳይ እንተሃለወ እቲ ቀንዲ ሃንዳሲ  ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን 
ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ምብትን ዓቢ ተራ ዝጻወት ዘሎ ኣቶ ቴድሮስ ብርሃነ ዝተብሃለ ጸሓፋይ ሃገረ 
ሰብከት እዩ። ኣብቲ ንሱ ከም ኣቦ መንበር ኮይኑ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ዝርከብ ዝመርሖ 
ዘሎ ቅድስቲ ማሪያም ቤተ ክርስቲያን ምርጫ ሰበኻ ጉባኤ ካብ ዘይግበር ልዕሊ ኣርባዕተ ዓመታት(4) 
ገይሩ ኣሎ። ቴድሮስ ደረት ዘይብሉ ጽምኢ ስልጣን ስለዘለዎ(ከም ኢሳያስ ኣፈወርቂ) ንዝሓለፈ 
ሸውዓተ ዓመታት ብዘይ ምቑራጽት ኣባል ሰበኻ ብምዃን ነቲ ቤተ ክርስቲያን ከምውልቃዊ ንብረቱ 
ከምድላዩ ጌሩ የማሓድሮ ኣሎ። ኣብ ብዙሕ ናይ ካልኦት ቤተ ክርስቲያናት ምርጫ ሰበኻ ጉባኤታ 
ባዕሉ እንዳኸደ ወይከኣ ካልእ ወኪላት እንዳሰደደ ክበታትነን ከሎ ኣብ ናቱ ቤተ ክርስቲያን ገና 
ምርጫ ክገብር ኣይደለየን። ንምንታይ ምርጫ ዘይግበር ተባሂሉ ክሕተት ከሎ ዝህቦ መልሲ ሓንሳብ 
ከም ካልኦት ቤተ ክርስቲያናት ከይንብተን ሓልየ ይብል፣ ኣብ ካልእ ግዜ ኸኣ እዚ ዝገዛእናዮ ሓድሽ 
ቤተ ክርስቲያን ንምሕዳሽ ግዜ ስለ ዝወስድ ምርጫ ምግባር እንታይ ዘሄውኽ ኣለና ዝብል ዕቡር 
ምኽንያት እዩ ዝህብ። እብዚ ኣለካ ጨለ ዘረባ ናይዚ ርኹስ ፣እከይ፣ ብስቓይ ካልኦትዝሕጎስ 
(sadist) ኣቶ ቴድሮስ ብርሃነ።   

ርሑስ ልደተን ሓድሽ ዓመተን ንኹላትና ይግበሮ። 

ካብ ግዱሳት ኣባላት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናት ኣሜሪካ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 


