
ብህግደፍ ዝምራሕ ሃገረ ሰብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካን ካናዳን ሓድነት ኣመንቲ 
ኦርቶዶክስ ንምብታን ኣብ ወርሒ ሕዳር ጉባኤ ጸዊዑ  ኣሎ 

ከም ዝዝከር ብዕለት የካቲት 19, 2019 ኣብ ኣሰና ዳትኮም “”ሃገረ ሰብከት ኣሜሪካን ካናዳን ኣብዘይ ሕጋዊ ገንዘብ 
ምትሕልላፍ ተጸሚዱ ዘሎ ገበነኛ ትካል ህግደፍ እዩ”ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ ሓበሬታ ተጻሒፉ እዩ። እቲ ሃገረ ሰብከት 
ብኸመይ መግድታት ነቲ ግብሪ ዘይተኸፈለሉ ገንዘብ ካብ ቤተ ክርስቲያናት ዝኣከቦ ናብ ካዝና ህግደፍ ከም ዝሰዶ 
ብዝርዝር ተሓቢሩ እዩ። እቲ ብኣሻሓት ዝግመት ገንዘብ ኣሳድድኡ ፍጹም ሕጊ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝጠሓሰ  ስለ ዝኾነ 
እዚ ዘሎ ሃገረ ሰብከት ገበነኛ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ቤተ ፍርዲ ክቐርብ ዝግቦኦ ትካል ይገብሮ። ብተወሳኺ እዞም  ነቲ 
ሃገረ ሰብከት ዝመርሑ ዘለዉ ዕሱባት ህግደፍ ብዙሕ መንፈሳዊን ምምሕዳራዊ ሕግታት ኮርፖረሺን እንዳጠሓሱ ከም 
ልጉዋሙ ዝበተኸ  ከልቢ ምዕንዳር ካብ ዝጅምሩ ድሮ ራባዓይ ዓመቶም ኣቑጺሮም ይርከቡ ኣለዉ። ብመገዲ 
ኣይ.ኣር.ኤስ ጌርጋ ብሕጋዊ መገዲ ጠጠዉ አንተ ደው ዘየበልናዮም ዘምጽእዎ ዕንወት ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ቀሊል 
ከም ዘይከውን እገረ መግድና ክንሕብር ንፈቱ። ከመይ ጌርና ቅጥዒ (IRS Form 13909) እንዳመላእና ንኣይ.ኣር.ኤስ 
ከም ንሕብር ሓብሬታ ክፍነው እዩ። 

ኩላትና ከም ንዝክሮ ድሕሪ እቲ ናይ ለካቲት 19, 2019 ዝተዘርገሔ ጽሑፍ፣ካብ ውሽጢ ኤርትራ ብዙሕ ሓብሬታታት 
ብቪድዮ፤ ብድምጺ፤ ብጹሑፍ ከምእውን ብደረቕ ስእሊ ዝተሰነየ ብተባዓት ደቂ ተዋህዶ ካብ ማእከል ቅዱስ ሲኖዶስ 
ብረቂቕ መገዲ ብምውጻእ ኣብ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን  ከምተቓለሔ ክሳብ ሕጅዉን ይቃላሕ ከምዘሎ ንምስክሮ 
ሓቂ እዩ። ገለ ካብቲ ዝተፈነወ ሓብሬታታት እዘን ዝስዕባ ንምጥቃስ ይከኣል፣ 

1. ንመጀመሪያ ግዜ ድሕሪ ድሕሪ 13 ዓመታት ናይ ኣቦና  ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ብቪዲዮ ዝተሰነየ ድምጾም 
ኣብ ኣሰና ቲቪን ከምእዉን ብድምጺ ተዋህዶ ብቀሺ ማርቆስ ዝብላ መራኸቢ ብዙሓን ብምቅላሕ  ብዙሕ 
ኤርትራዊያን ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ከም ዝሪኢዎ ተገይሩ እዩ። ንኣብነት ቃል ግፉዕ ሳልሳይ ፓትሪያርክ ቅዱስ 
ኣቡነ እንጠንዮስ” ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዕለት ሚያዝያ 19, 2019 ከምእዉን “መልእኽቲ ኣቡነ እንጠንዮስ 
ዘሃገረ ኤርትራ ዝብል ብዕለት ነሓሰ 19, 2019 ብኣሰና ቲቪ ናብ ውሽጢ ዓዲን ኣብ ስደትን ንዘሎ ህዝብና 
ከምዝሰምዖ ተገይሩ እዩ። 

2. ንዓመታት ዝኸዉን መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከም ሃደ ናቱ 
ትካል ጌሩ ይቆጻጸሮ ከምዘሎ ብዙሓት ምእመናንን ካህናታን ንዓመታት ይሕብሩ ነይሮም እዮም። እንተኾነ 
ግና ብኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ፣ብቡዙሓት ደገፍቲ መንግስቲ ህግደፍ ይኹን ብኻልኦት ዕሱባት ውልደ-ክህነት 
ሓሶት ከበሃል ጸኒሑ እዩ። ይኹንምበር “በትሪ ሓቂ ትቐጥንምበር ኣይትሰበርን” ዝብል ኣብሃህላ ሓቂ ዝገበረ 
ናይ ቪድዮ ሰነድ ብዕለት ሚያዝያ 18, 2019 “ኢድ ምትእትታው መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኦርቶዶክስ 
ሃይማኖትብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኣሰና ቲቪ ምስተፈነወ፣ ናይ ብዙሓት ምእማናንን ውልደ-ክህነትን ናይ 
“”ይኣክል” ዝብል ድምጺ ምልዕዓል እዛ ታሪኻዊት ቪድዮ ኣብ ልዕሊ ናይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተኸተልትን 
ውልደ-ክህነትን ኣበጋጊሱ እንተተበሃለ ምግናን ኣይኮነን። በዛ ቪድዮ መሰረት ኣብቲ ናይ 2006 ጉባኤ 
ሊቃውንቲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝኸፈቶ ጀነራል ኣብራሃ ካሳን ምስኡ ከኣ ኣጀንዳ ሰሪዖም ብዛዕባ 
ተሃድሶን መንፍቓንን መምርሒ ከህቡ ኮሎኔል ሰመረ በይንን ኣማኑኤል ተስፋሁነኝ  ዝተበሃሉ ትእዛዛት ክህቡ 
አብቲ ቪድዮ ብዓይንና ርኢናዮም ኢና። ብተወስኺ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ፓትሪያርክ ዝገብሮ ስራሓት ብዘይ 
ኣፍልጦ ሃገራዊ ድሕነት ክኸዉን ከምዘይብሉ ተሪር ትእዛዛት ክህቡ ከለዉ በአእዛና ሰማዕናዮ ኢና።   

3. ከም ንፈልጦ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣባላት ሲኖዶስ ምስቶም ብሃገራዊ ድሕነት ዝተመዘዙ ዲያቆናትን 
ካህናትን ብምዃን ካብ ኤርትራ ወጻኢ ኣብ ኣውሮፓን፣እስራኤልን ከምእዉን ኣሜሪካን ኣብ ዝገብርዋ ዑደት 
ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዘይኮነስ፣ ዘይተጸብይዎ  እሞኸኣ ክምልስዎ ዘይክእሉ በዳህቲ ሕቶታት ካብ 
ምእመናን ክቀሪበሎም ከሎ ብዓይንና ርኢናዮ ኢና ። ኣብቲ ቪድዮታት ከም ተዓዘብናዮ ከም በዓል ኣቡነ 
ቀርነልዮስ ጽቡቕ ሓብሬታ ብዛዕባ ኣቦና ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ  ከም ዘይተውገዙን ከምዉን ኣብ እምነቶም 
ዝጸንዑ መዃኖም ክሕብሩ ከለዉ፣ ኣቡነ ኣትናቴዎስ ብወገኖምዉን ኣብ 2018 ጉባኤ ሃገረ ሰብከት ኣሜሪካን 
ካናዳን ኣብ ቅድሚ ምስኦም ሰነዮሞም ዝመጹ ኣቡነ ጴጥሮስን ቀሺ በረኸትን ኣብ ከምዚ ክብሉ”ቅዱስ ኣቦና 
ኣቡነ እንጥንዮስ ዘይተውገዙን ከምእዉን ኣብ ሃይማኖቶም ጽኑዕ ምዃኖም” ዝብል ምስክርነት ሂቦም እዮም። 
ድሕሪ እቲ ጉባኤ ባዕሎም እዞም ኣቦ ብስም ሊቀ-ጳጳሳት ኣቡነ እንጠንዮስ  ክቕድሱ ፍቓድ ንክልተ ካህናት ኣብ 
ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ቻርሎት ከም ዝሃቡ ከለዉ ተዓዝብና ኢና። እቲ ካልእ  ዘሕዝን ዝስማዕናዮ ካብ ኣባ 
ሉቃስ “ንኣቦና ቅዱስ እንጠንዮስ ኣባላት ሲኖዶስ ንመንግስቲ ኤርትራን እስርዎም”ዝብል ጥርዓን ኣቕሪቦም ከም 
ዘእሰርዎም ከይሓፈሩ ተኣሚኖምሉ እዮም። እቶም ንዓመታት ተኣሲሮም ዝሳቐዩ ዘለዉ ካልኦት ምሁራት 
ካህናትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብበዓል ኣባ ሉቃስ ድፊኢት ከምተኣሰሩ ብዘይ ጥርጥር ንምእማኑ 
ዘጸግም ኣይኮነን። 



4. ሓደ ካብቲ እዚ ዓመት ዝተዓዘብናዮ ተባዕ ስጉምቲ ከኣ እቶም ኣብ ትሕቲ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ 
ዝመረሓ ቤተ ክርስቲያናት ዝረከቡ ካህናት፣ዲያቆናትን ምእመናንን ካብቲ ናይ ዓመታት  ፍርሂ ብምፍንጣዝ 
ብጋህዲ ነተ ኣካይዳ ኣባ ሉቃስ ክቃመዎ ምጅማሮም እዩ። ብናትና እመነት እቲ ሲኖዶስ ዝበሃል ብመንግስቲ 
ህግደፍ ሙሉእ ንሙሉእ ይምእዘዝ ከምዘሎ ዝሕብር ናይ ቪድዮ ሓብሬታ ስለ ዝተፈነወ እዩ ነዚ ንዕዘቦ ዘሎና 
ትብዓት ውልደ-ክህነት ክብ ክብል ድርኺት ከም ዝፈጠረሎም ርዱእ እዩ። ንኣብነት ክልተ ዓበይቲ ጉባኤ 
ካህናትን ዲያቆናት ኣብ ሃገረ ሰብከታት ኣውሮጳን ኣሜርካን ተኣኪቦም ብዛዕባ ሕማቕ ኩነታት ቤተ 
ክርስቲያኖም ድሕሪ ምዝታይ ዘሕለፍዎ ተባዕ ውሳኔታት ናይ በሓቂ ዝነኣድ እዩ። ኣብተን ዝተገበራ ክልተ 
ዓበይቲ ጉባኤታት ብዘይ የማትእ መገዲ ብጹእ ውቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ  ሕጋዊ ፓትሪያርክ ናይ ኤርትራ 
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምዃኖም ብትሪ ኣስሚረሙሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ቅዳሴ ብሽሞም 
ክቕድሱ ትሰማሚዖም እዮም። እቲ ኣብ ኣውሮጳ ዝተገብረ ጉባኤ ዘጋጠሞ ጸጋማት ሓብሬታ የብላናን። 
ብኻልእ ሸነኽ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተገብረ ጉባኤ  ከይዕወት በቶም ዕሱባት ህግደፍ ዝተዋፈሩ ማለት ከም በዓል 
ቀሺ ምኪኤል ተኽላይ፣ ኣቶ ቴድሮስ ብርሃነ፣ዲ.ክብሮም ፣ ቀሺ ሃብተኣብ ሰለሞን ዝተማእከለ ብዙሕ 
ጻዕርታት ከም ዝፈተኑ ባዕልና ንምስክሮ ጉዳይ እዩ። ይኹንምበር ኣይቀዖምን። ገለ ካብቲ ዝፍተንዎ  ፍሹል 
ፈተነ ትሕት ኢልና ክነብርሆ ኢና። 

ከምቲ ልዕል ኢልና ጠቒስናዮ ዘሎና እቲ ጉባኤ ካህናትን ዲይቆናትን ኣብ ሰሜን አሜሪካ ኣብ ነሓሰ 30-31, 2019 ኣብ 
ከተማ ሳን ኣንቶንዮ (ቴክሳስ) ዝረከብ ቅዱስ ተኽለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን እዩ ተኻይዱ። ቅድሚ እቲ ጉባኤ እቶም 
ነቲ ዝተመዘዘት ሽመግለ ኣዳላዊት ጉባኤ ብዕሊ ብደብዳቤ ንኹለን ኣብ ትሕቲ እቲ ሃገረ ሰብከት ዝርከባ ቤተ 
ክርስቲያናት ዝርከቡ ውልድ-ክህነት ብደብዳቤ ዓዲሞም እዮም። ብተወሳኽም ኣባላት ሃገረ ሰብከት ከይተረፉዉን ከም 
ሰቦም ተዓዲሞም ነይሮም እዮም። ካብታ ሽመግለ ኣዳላዊት ጉባኤ ዝተወሃበ ወግዓዊ ጸብጻብ መሰረት እቶም ተሳተፍቲ 
ካብ 29 ቤተ ክርስቲያናት ብመንፈሳዊ  ጉቦኦምን ንጹህ ሕሊኖኦም ደሪኽዎም ዝመጹ ክኾኑ ከለዉ ቁጽሮም ክሳብ 80 
ዝበጽሕ ከም ዝነብረ ተሓብሩ እዩ። እቲ ዘሕዝን ብሰንኪ ብቀሺ ሚኪኤል ተኽላይ፣ ኣቶ ቴድሮስ ብርሃነን ከምእዉን 
ካልኦት ብህግደፍ ዝተዓሰቡ ሰብ ነጸላ ቅድሚ እቲ ኣኼባ ዝተገብረ ጎስጓስን ምፍርራህን ርዒዶም ካብቲ ጉባኤ ዝተረፉ 
ከምዘለዉ ርዱእ እዩ።እቲ ጉባኤ ክፈሽል ዝተገበረ ጽዑቕ ጎስጓስን ምፍርራህን እዘን ዝስዕባ ምጥቃስ ዝኣክል እዩ፤ 

 ሃገረ ስብከት ንዝቕረበሎም ዕድመ መልሲ ንምሃብ ንብዙሕ ሰሙናት ድሕሪ ምድንጓዮም፣ ክልተ ሰሙን እቲ 
ጉባኤ ክተርፎ ከሎ እዮም መልሲ  ነታ ሽማግለ ኣዳላዊት ጉባኤ ሂቦም። ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ 
መሲልዎም እዩ መስለና እዚ ኣኼባ ሕጊ ዝጠሓሰ ስለ ዝኾነ ከምእዉን ንሕና   ዘይየፍቀድናልኩም ስለ ዝኾነ 
ጠጠው ኣብልዎ ዘስምዕ ትሕዝቶ ዘለዎ ደብዳቤ እዮም ነቲ ሽማግለ ኣዳላዊ ጉባኤ ሓቢሮም። ኣብ ዓዲ ሕጊ 
ዘለዎ ሃገረ እንዳ ነበርካ ብድልየቶም ንዝእከቡ ሰብ ሕሊና ምፍርራህ  በዓል ቴድሮስ ብርሃነ ማዕረ ክንደይ 
ህግደፍ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ጥሪቱ ገይርዎም ከም ዘሎ እዩ ዘእንፍት፣ 

 መራሕቲ ሃገረ ሰብከት ምስቶም ከምኦም ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ቤተ ክርስቲያናት ብህግደፍ ዝተዓሲቦም ሕሊና-
ኣልቦ ምእመናን፣ ዲያቆናትን ካህናትን፣ ኣባላት ሰብኻ ጉባኤታት እንዳደወሉ ነቶም ናብ ጉባኤ ዝሳተፉ 
ውልደ-ክህነት ከይተፍቅድሎም ከምእዉን ክስጎጉ ከምዝኽእሉ ሓብርዎም፣ካብ ኣስመራ ናይ ውግዘት ወረቐት 
ክመጾም ከምዝኾነ ኣተንብህሎም ወ.ዘ.ተ ዝብል ከም ዝነብረ ተስሚዑ ኢዩ። 

 እቲ ብወፍሪ ዝተኻየደ ጎስጓስ ስለ ዘይሰለጦም መራሕቲ ሃገረ ሰብከት እቲ ጉባኤ ሓደ ሰሙን ምስተረፎ 
ከምእዉን ደሕሪ እቲ ጉባኤ 10 መዓልቲ ህጹጽ ኣኼባ ኣብ መስከረም 2-3, 2019 (ቅነ ሓዲሽ ዓመት ግእዝ) ከም 
ዝግበር  ከምእዉን እቲ ዝግበር ጉባኤ ሽሙ ኣብ ዘይተቕርሔ ቤተ ክርስቲያን ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝኾነ 
ንኹለን ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ኣሜርካን ካናዳን ዝርከባ ይሕብሩ። እቲ ብተንኮል ምፍሓስ ዝፍለጥ ቴድሮስ 
ብርሃነ ንመንታይ  ነዚ ጉባኤ ከዳልዎ ከምዝሓሰበ ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። ብናቱ ግምት እቶም ኣባላት 
ውልደ-ክህነት ኣብ ናይ ጉባኤ ሳንታ ኣንቶንዮ ቴክሳስ  ዝሳተፉ ብገንዘብ ሕጽረት ምኽንያት ኣብቲ ንሱ ዝጸወዖ 
ኣኼብ ኣይ ክመጽኡን እዮም ዝብል ግምት ስለ ዝቐመጠ እዩ ። በቲ መደብ ናይ በዓል ቴድሮስ እቲ ጉባኤ 
ተኻይዱ ነይሩ ተዝኸዉን ንቶም ኣብ ጉባኤ ሳን ኣንቶንዮ ዘይተሳተፉ ሕሊኖኦም ዝሸጡ ውልደ-ክህነትን 
ኣባላት ሰበኻ ጉባኤታትን ብጎስጓስ ብምእካብ ዉሳኔታት ኣውሲኑ ንቤተ ክርስቲያናት ንምብትታን ዝቐንዔ 
ዕላማ እዩ ነይሩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና። ኣቶ ቴድሮስ እቲ ዝሓሰቦ እኩይ ጉባኤ ናይ መስከረም ክሰልጦ ስለ 
ዘይከኣለ ሕጅዉን ካልእ ናይ ሃገረ ሰብከት ጉባኤ ንሕዳር 1-2, 2019 ተስሪዑ ከምዘሎ ኣብቲ ብዕለት መስከረም 
18, 2019 ንኹለን ቤተ ክርስቲያናት ሓበሬታ ሰዲዱ ኣሎ።  

እምባርከስ ድሕሪ እዛ ናይ 9/18/2019 ደብዳቤ ምዝርጋሓ ድሮ ብበዓል ቀሺ ሚኪኤል ተኽላይን ኣቶ ቴድሮስ 
ብርሃነን ምስቶም ቁራሓት ድገፍቲ ህግደፍ ሰብ ነጸላ  ኮይኖም ድሮ ጎስጓስ ጀሚሮም ኣለዉ። ብዛዕባ ትሕዝቶ እዛ ናይ 
ጉባኤ ደብዳቤን ከምእዉን እቲ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስን ሽርሕን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ቁርብተይ ወስ ክነብል፤ 



 ኣብታ ደብዳቤ ከምተሓበረ እቲ ጉባኤ ዝግበረሉ ቦታ ኣብ ቅድስተ ማሪያም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሂስቶን 
ቴክሳስ ትርከብ እዩ። እዛ ቤተ ክርስቲያን ካብ ትምስረት ገና ዓመት ዘይመልኣ ከምእዉን ብሓደ ፊንፉን፡ 
እኩይን ከምእዉን ፈቖዶ ቤት ፍርዲ ኮለል ዝፈቱ መሪጌታ ኣብራሃም ዝተባህለ ካህን  እያ ትመሓደር። 
መሪጌታ ኣብራሃም ካብቲ እንዳ ደብረ-እየሱስ ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን ብቤት ፍርዲ ምስ ተሰጎገ ሓድሽ ታቦት 
ተዋሂብዎ ዝኸፈታ እይ። እዛ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደ ማእከል ናይ መኻዘናት ትርከብ ሓንቲ ጸባብ መኻዘን 
ኮይና ኣብ ሰሙን ትሕቲ 5 ሰዓታት ብኽራይ መሪጌታ ኣብራሃም ምስ ክልተ ዲያቆናት ደቁን ቁንጣሮ 
ምእመናን ኮይኑ እዩ ኣገልግሎት ዝህበላ። ንምንታይ ኣቶ ቴድሮስ ብርሃነ ነዛ ኣብ መኻዚኖ ተድኳና ዘላ ቤተ 
ክርስቲያን ሓርይዋ ንዝብለ መልሲ ብዙሕ ምኽንያታት ክህልዎ ይኽእል እዩ፣  ብናትና ግምት እቲ ቀንዲ 
ምኽንያት ክትኸዉን ትኽእል ከኣ ንመሪጌታ ኣብራሃም ብዙሓት ውልደ-ክህነት ኣብቲ ሃገረ ሰብከት  
ዘይፈትውዎ ስለ ዘለዉ ካብቲ ኣኼባ ክተረፉሞ ነቲ ተሓንጺጹ ዘሎ እከይ መደብ ክሳለጠሉ ኢሉ ሓሲቡ 
ክኸዉን ይኽእል ኢዩ። 

 እቲ ካልእ ሓድሽ ተሓንጸጹ ዘሎ መጻወድያ ከኣ ነፍሲ-ወከፍ ቤተ ክርስቲያን 5 ተውከልቲ ክትሰድድ ከም ዘለዋ 
ኮይኑ ብውሕዱ እቶም ክልተ ካብ ውልደ ክህነት ክኾኑ ከምዘለዎም እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ካብ 2006 ክሳብ 2018 
ኣብ ዝግበር ዝነበረ ጉባኤታት መብዛሕተን ቤተ ክርስቲያናት ሓደ ካህን ምስ ሓደ ኣባል ሰበኻ ጉባኤ ክውክላ 
ከለዋ፣ ውሑዳት ከኣ ሓደ ካህን ምስ ክልተ ኣባላት ሰበኻ ጉባኤ እየን ዝውክላ ነይረን። ንመንታይ ደኣ ለዘበን 5 
ተወከልቲ ተድልዩ? እቲ መልሲ ቀሊል እዩ ምኽንያቱ ጽዑቕ ዝኾነ ጎስጓስ ብበዓል ኣቶ ቴድሮስ ብርሃነ 
ዝምራሕ ይካየድ ስለዘሎ እኹል ደገፍቲ ሒዝካ ነቲ ብኣባ ሉቃስን ኣቶ ግርማይ ዘርኣይ (ካብ ኣስመራ) 
ዝተሓንጸጸ እኩይ መደብ ዕውት ንምግባር እዩ። እዚ መደብ ክዕወት ድዩ ክፈሽል ድሕሪ ጉባኤ ክንስምዖ ኢና።  

 ኣብታ ደብዳቤ ብዛዕባ ካብ ኤርትራ ዝመጹ ወኪላት ሲኖዶስ ሓበሬታ የለን። ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ 
2018 ጉባኤ ሃገረ ሰብከት ክልተ ጳጳሳትን ብሃገራዊ ድሕነት ዝተመዝዘ ቀሺ በረኸት ዝብሃል ናብቲ ጉባኤ ከም 
ዝመጹ ብበዓል ቴድሮስ ብዓቢ ምስጢር እዮ ተታሒዙ ነይሩ። ከምኡ ክገብሩ ዘገደዶም ከኣ ኣብቲ ናይ 2017 
ዝነብረ ጉባኤ ሃገረ ሰብከት በዓል ቴድሮስ ብዙሕ ብድሆታትን ገጢምዎም ስለ ዝነብረ ኣብቲ ናይ 2018 ብዝያዳ 
ሓደሽቲ ብዶሆታት ከም ዘጋጥሞም ስለ ዝገመቱ ዝገበርዎ ብልሓት ክኸዉን ይኽእል እዩ። ከም ዝገምትዎ 
ኣብቲ ዓርቢ ናይ 2018 ጉባኤ ዝወዓለ ሃገረ ሰብከት ዓቅሎም ጸቢብዎም ከምዝነብሩ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ 
እዩ። በቲ ናይቲ ጉባኤ ፕሮግራም መስረት ንቀዳም ናይ ሓድሽቲ መራሕቲ ሃገረ ሰብከት ምርጫ ክግበር 
ወኪላት እንዳተጸበዩ ከለው፣ ዓርቢ ምሽት እዮም እቶም ርኹሳት መራሕቲ ሃገረ ስብከት ሰለስተ ልኡኻት ካብ 
ሲኖዶስ ከም ዝመጹ ዝሓበሩ። እቲ ቀንዲ ዕላማ እዚ ሚስጥር ከኣ ነቶም ሕሊና ዘለዎም ውልደ-ክህነት ኣብቲ 
ናይ ዓርቢ ኣኼባ ዘቕረብዎ ዓበይቲ ብዶሆታት ንዓታቶም ኣፎም ንምዕጻዉን ከምእዉን ብዘይ ምርጫ 
ብዝተጽንዔ መገዲ ስልጣኖም ከርግእሎም ተባሂሉ እዮ። ከምቲ ዝሓሰብዎ እምኸኣ ፍጹም ሕጋዊ ኣገባብ 
ዘይሓዘ መገዲ ብዘይ ሓደ ዘረባ ብሓደ ካብ መድሃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ስያትል ዋሺንግቶን ኣቶ ሳህለ 
ዝተበሃለ ወኪል (ብዊል ቸር ዝኸይድ) ኣቐዲሙ ናብቲ እከይ መደብ ብበዓል ቴድሮስ ተወዲቡ ዝመጸ ነቶም 
ካብ ኣስመራ ዝመጹ ኣቦታት እዞም ዘለዉ መራህቲ ሃገረ ሰብከት ንፉዓት ስለ ዝኾኑ ንኻላይ ግዜ ስልጣኖም 
ክደግሙ ኣርጉኡልና ዝብል ርኢቶ ምስሃበ እቶም ጳጳሳት ኣቐዲሞም ተሓቢሮም ስለ ዝነበሩ ብኢደ ወነኖም 
ርኢቶ ተውከልቲ ቤተ ክርስቲያናት ከይሓተቱ ስልጣን በዓል ቴድሮስ ብርሃኔ ሕጋዊ ዘይኮነ ብናይ ሽፍጥነት 
መገዲ ኣርጊኦምሎም። ናትና ግምት ሕጂዉን ኣብዚ ናይ 2019 ጉባኤ ካብቶም ንቡጹእ ኣቦና ኣቡነ እንጠንዮስ 
ንዝሓልፈ 13 ዓምታት ዘሳቕይዎም ውጉዛት ኣቦታት ክመጹ እዮም ዝብል ግምት እዩ ዘልና።  

 እዚ ዝበሃል ዘሎ ጎስጓስ ብጹዑቕ ድሕሪ ጉባኤ ሳን ኣንቶንዮ ቴክሳስ ዝጀመረ ክኸዉን ከሎ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ 
ኸኣ ኣብ  ኣቐዲሙ ተጻሒፉ ዝተዳለወ ወረቐት(ፎርም) ኣብ ዝተፈላለየ ቤተ ክርስቲያናት ዝርከቡ ካህናትን 
ዲይቆናትን ኣገዲድካን ኣፈራሪህካን ክምዝፍረም ምስ ገብርካ እቲ ሓብሬታ ናብ ኣባ ሉቃስን ኣቶ ግርማይ 
ዘርእይ ምስዳድ እዩ ። በታ ኣብ ኢድና ዘላ ተፈሪማ ዝተሰደት ወረቐት ካብ 27 ቤተ ክርስቲያናት ዝተዋጽኦ 
156 ዝኾኑ ካህናትን፣ዲያቆናትን ትሕቲ ዕድመ ህጻውንቲ ቆልዑት ዝፈረሙላ ኢያ። ትሕዝቶ ነቲ ኣብ ሳን 
ኣንቶንዮ ዝነብረ ጉባኤ በቲ ናይ ህግደፍ ትካል ዝኾነ ሃገረ ሰብከት ኣሜሪካን ካናዳን  ዝተምእከለ ስለ ዘይኾነ 
ነጺግናዮ ኢና ትብል። ብዛዕባ እታ ዝርዝር ኣስማት ሰብነጸላ ህገደፋውያን ጽሙቕ ኣቢልና ኣብ ታሕቲ 
ከነብረሃ ኢና። እቲ ቀንዲ ዕላማ እዚ ጎስጓስ ከኣ ቅድሚ እቲ ጉባኤ ክንደይ ቁጽሪ ሰባት ከም ዘለዎም 
እንተፈሊጦም ነቲ ኣገባብ እቲ ጉባኤ ብኸመይ መገዲ ኣብ ናታቶም ጥቕሚ ንምውዓል ንኽውደቡ ክሕግዞም 
ተባሂሉ ኢዩ። ክሳብ ሕጂ ብዘለና ሓበሬታ ነቲ ዕማም  ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ተዋፊሮም ዘለዉ ቀንዲ ሰባት 
እዞም ዝስዕቡ እዮም፥ ቀሺ ሃብተኣብ   ካብ  ቅድስት ስላሴ ሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ፣ ቀሺ ተኽለብርሃን ካብ 
ቅድስት ማሪያም ኮሎምበስ ኦሃዮ፣ ቀሺ ሚኪኤል ተኽላይ ካብ ቅድስት ማሪያም ኣትላንታ፣ቀሺ ይብራህ ካብ 
ካናዳ፣ቀሺ ብስራት ካብ ልደተ ማሪያም ቤተ ክርስቲያን ዴንቨር ኮሎራዶ፣ቀሺ ሰመረ ካብ ኪዳነ ምህረት 
ሳንዲያጎ፣ ቀሺ ጸጋዛኣብ ካብ ደብረ የሱስ ፊላደልፊያ፣ቀሺ ኣብራሃም ካብ ቅድስት ማሪያም ሂዩስተን፣ ቀሺ 
ክፍለማሪያም ካብ ቅድስት ማሪኣያም ዋሺንግተን ዲሲ፣ ቀሺ ፍትዊ ካብ ቦስተን፣ቀሺ ሃይለ ቀለታ ካብ ቅዱስ 



ገብሪኤል ሚኒሶታ፣ክብሮም ካብ ኣትላንታ፣ዲያቆን ሚልዮን ካብ ከባቢ ዲሲ እዮም። እዞም ክቱባት ኣባ ሉቃስ  
ኣብ ስቓይ ብጹእ ወቅዱስ ኣቦና ኣቡነ እንጠንዮስ ተሓተቲ ምዃን ኩሉ ህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ። 

እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ጽዑቕ ጎስጓስ ኣብ ግምት ብምታው ነቲ ዝመጽእ ኣኼባ ብበዓል ኣቶ ቴድሮስ ብርሃነን ከምእዉን 
ብበዓል ኣባ ሉቃስን ኣቶ ግርማይ ዘርእይን ካብ ነዊሕ ጀሚሮም ዝተኸትቡ ካልኦት ውልደ-ክህነት ብሓባር ከመይ 
ጌሮም ኣብቲ ናታቶም ሸርሓዊ ውጥን ክዕወትሉ ከም ዝኸሉ መድብ ኣውጺኦም ከም ዝመጹ ርዱእ ጉዳይ እዩ። ከምቲ 
ቅድሚ ሕጂ  ኣብ ግዜ ኣቡነ ሺኖዳ ዝግበር ዝነብረ ጉባኤታት ብኣካል ዝተዓዘብናዮን ከምእዉን ካብቲ ናይ ዝሓለፈ 3 
ዓመታት ጉባኤታት ብምስጥር ተቕዲሒ ናብ ህዝቢ ብዩቱብ ዝተፈነወ ተብጊስና ኣብዚ ናይ 2019 ጉባኤ እዚ ዝስዕብ 
ኩነታት ከጋጥም ስለ ዝኽእል ናትና ለበዋ ሓዊስና ከምዚ ዝስዕብ ነቕርቦ  ፤ 

 እቶም ንዓምታት ብኣባ ሉቃስን ሃገራዊ ድሕነት ዝተኸተቡ ካህናት ነቶም ሰብ ሕሊና ውልደ-ክህነት “ንስኻ ደኣ 
ዘይ ናይ መናፍቓን ዶ ተሃድሶ ዝተጸለኻ ኢኻ ዝብላ ቃላት” ናይ በዓል ጀነራል ኣብራሃ ካሳን ኮሎኔል ሰመረ 
በይን እንዳ ደገሙ ክድህሉ ክፍተኑ እዮም ገና ኣይትፍርህዎም ብስነ ፍልጠት መክትዎም፣ 

 ኣቦታትና ኣባላት ሲኖዶስ IIኣብ ልዕሊ ኣቡነ እንጠንዮስ ዝወሰንዎ ክንቅበሎ ኣሎናII “እቶም ኣይንቕበለን 
ዝብሉ ውልደ-ክህነት ክውገዙ ኣለዎም ብዝብል ቃላት ምፍርራህ ክገብሩ ስለ ዝኾኑ በድህዎም። ብኣቡነ 
እንጠንዮስ ዝተወገዙ ኩሎም ጳጳሳት ሲኖዶስ ንዝኾነ ንኽልእ ሰብ ከውግዙ ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ከም 
ዘይክእሉ ብትሪ ሞግትዎም፣ 

 ኣቦታትና ኣባላት ሲኖዶስ ንኣቡነ እንጠንዮስ ካባና ንላዕሊ ይቐርብዎም እንተኾነ እቲ ዝወሰድዎ ዝጉምቲ 
“ኣቡነ እንጠንዮስ ተሓባበርቲ  ናይ መናፍቓን/ተሃድሶ ምዃኖም” ስለ ዘረጋገጹ አዮም ዝብል በቶም ዕሱባት 
ካህናት ክትሰምዑ ኢኹም የግዳስ እዝኒ ኣይታህብዎም፡ ንመንታይ ደኣ በዓል ኣባ ሉቃስ ምስ መንግስቲ 
ህግደፍ ልፍንቲ ብምፍጣር ንልዕሊ 13 ዓመታት ንብጹእ ኣቦና ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ኣብ ናይ ገዛ እሱር 
ጌሮም የሳቕይዎም ኣለዉ ኢልኩም ብድፍረት መልሲ ሃብዎም፣ 

 ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ሳን ኣንቶንዮ ቴክሳስ ኣብ  ነሓሰ 30-31, 2019 ጉባኤ ንዝተሳተፉ ውልደ-ክህነት  ጸለመ 
በቶም ቁራሓት ዕሱባት ካህናትን ምእመናትን ናይ ህግደፍ ከም ዝገብሩ ርዱእ እዩ። ግሊኦም “እቶም ዝተኣከቡ 
ከም ዘሎና ሓበሬታ ካብ ቀደሞም ጽልዋ ናይ መናፍቓን/ተሓድሶ ከም ዘለዎም ብጺሑና ኣሎ” ክብሉ ከለዎ 
ግሊኦም ከኣ “ኣይተረጋገጸን እምበር እቶም ጸላእቲ ኤርትራ እዮም ሞዊሎሞም ዝብል ሓበሬታ ኣሎና ዝብል 
ልሙድ ህግደፋዊ ጸለመ ክትሰምዑ ኢኹም። ከምዚ ዓይነት ናይ ሓሶት ጸለመ ንዓመታት ዝሰማዕናዩ ስለ 
ዝኾና ብናታትኩም ጸለመ ፈሪህና ሒልናና ኣይንሸይጥን ኢና በልዎም፣  

 ዓሚ ኣብ ናይ 2018 ጉባኤ ከም ንዝክሮ ክልተ ካህናተን ሓደ ምእመን ተወከልቲ ካብ ኪዳነ ምሕረት ቤተ 
ክርስቲያን ዴንቨር ኮሎራዶ ትርከብ ተብዲልና ኢናሞ ጉዳይና ስምዑና ኢሎም ንዝመጹ ትእዛዝ ሲኖዶስ 
ዝጠሓሱ ስለ ዝነበሩ  ብፖሊስ ሲፎልስ ሳውዝ ዳኮታ ካብቲ ጉባኤ ምስ ተሰጎጉ መብዛሕትና ሕጉሳት ኔርና 
ዝብል ዘርባ ክሞሉቕ እዩ። እቲ ካልእ ጥሪት ናይ ኣባ ሉቃስ ተቕብል ኣቢሉ “ሕጅውን እዞም ትእዛዝ 
ኣይነኽብርን ኢሎም ኣብ ሳን ኣንቶንዮ ዝተሳተፉ ውልደ-ክህነት ቅድሚ ጉባኤ ምጅማሩ ተጻርዮም ብናይ 
ሂስቶን ቴክሳስ ፖሊስ ካብዚ ጉባኤና ስጎጉላና” ዝብልዉን ኣይክሳኣንን እዮም እሞ ድምብርጽ ከይብለኩም፣ 
ዕጭ ኣንወጽእን ከምእዊን ሕጊ ናይ ኮርፖረሽን ስለ ዝፈቕደልና ኢልኩም መክትዎምን። ኣብ ዝበጽሕዎ 
የብሎምን ጥራይ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ። 

ከምቲ ኣብ ላዕሊ ሓብርናዮ ዘሎና እታ ብጹዑቕ ጎስጓስ ተፈሪማ ብቴድሮስ ብርሃነ ኣቢሉ ንኤርትራ ዝተሰደድት 
ደብዳቤ ናይ 156 ሕሊና-እልቦ ክቱባት ኣባ ሉቃስ ኮይና ካብ 27 ቤተ ክርስቲያናት ዝተዋጽኡ እዮም። ኣብቲ ዝርዝር 
ኣስማት እዚ ዝስዕብ ሓቂ ኣለዎ፥ ብዙሓት ተሕቲ ዕድመ ዘለው ነኣሽቱ ቆልዑት፣ብዘይ ናታቶም እፍልጦ ሽሞም 
ዝተጸሓፈ ግና ባዕላቶም ዘይፈረሙሉ፣ ብዙሓት ዘይሕዱራት ካህናት  ኮይኖም ብዝተፈላለይ ምኽንያት ኣብተን ቤተ 
ክርስቲያናት ኣገልግሎት ዝረኽቡ፣ገሊኦምዉን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያናት ዝማላለሱ ከምእዉን ዉሑዳት 
ካህናት ንዎልቆምበር ቤተ ክርስቲያናት ዘይወከሎኦም ከምዘለዉ ተፈሊጦም ኣሎ። በቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ሰሌዳ መሰረት፥ 
(1) ካብዞም ዝፈረሙ ማለት ክሳብ 110 ዝበጽሑ ሙሉእ ንሙሉእ ህግደፍ ዝተቖጻጸረን ቤተ ክርስቲያናት ማለት ከም 
ብዓል ቅዱስ ሚኪኤል ካልጋሪ ካናዳ 33 ሰባት፣ኪዳነ ምህረት ኤድመንተን ካናዳ 24 ሰባት፣ቅዱስ ሚካኤል ዊኒፔግ 
ካናዳ 5 ሰባት፣ካብ ቅድስት ማሪያም ዲሲ ናይ ቴድሮስ ብርሃነ ቤተ ክርስቲያን ነኣሽቲ ቆልዑት ዝረከብዎም  9 ሰባት፣ 
ካብ ናይ ቀሺ ሚኪኤል ቅድስት ማሪያም ኣትላንታ 8 ሰባት፣ቅድስት ማሪያም ስያትል 8 ሰባት፣ ብሃገራዊ ድሕነት 
ዝተወዘዔ ቀሺ ሃብተኣብ ሰለሞን ቅድስት ስላሴ ሳን ሆዜ ካሊፎኒያ 5 ሰባት፣ ካብ ቅዱስ ሚኪኤል ቶሮንቶ ካናዳ 7 
ሰባት፣ ከምዉን ካብ ቅዱስ ገብሪኤል ሚኒሶታ 11 ሰባት ዘለዉዎን እየን (2) 7 ዝኾና ቤተ ክርስቲያናት ሓደ ሓደ ሰብ 
ጥራይ ዘፈረማ ክኾና ከለዋ (3) ካብቶም 156 ተዘርዚሮም ዘለዉ 72 ካብ ካናዳ ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ 84  ሰባት 
ካብ 22 ቤተ ክርቲያናት ካብ ኣሜሪካ  እዮም ። እቶም ሕሊና ዘለዎም ካብ ኣሜርካ ጥራይ ኣብ ሳን ኣንቶንዮ ቴክሳስ 
ጉባኤ ዝገበሩ ውልደ-ክህነት ካብ 29 ቤተ ክርስቲያናት ቁጽሮም 80 እዩ ነይሮ። በዚ መንጽር እቶም ብዘይ ጎስጓስን 
ምፍርራህን ኣብ  ሳን ኣንቶንዮ ቴክሳስ ዝተኣከቡ ዕውታት ከም ዝነብሩ እዚ ቁጽሪ ባዕሉ ስለ ዝምስክርን ከምእዉን 



መንፈሳዊ ጉቦኦም ስለዝፈጸሙ ሓብን ክስሞዖምን ኣብ መዝገብ ታሪኽ ኣስማቶም ተሰኒዱ ከምዘሎ ክፈልጡ 
ይግቦኦም። ሰብ ሕሊና ስለ ዝኾንኩም ከምዉን ጸሎት ኣቦና ኣቡነ እንጠንዮስ ስለ ዘይፍለየኩም ጥራይ ናብቲ ዝመጽእ 
ዘሎ ጉባኤ ናይ በዓል ቴድሮስ ኬድኩም ከምቲ ናይ 2018 መክትዎም። እግዛብሄር ከኣ የሓግዝኩም ከምእዉን ጸሎትና 
ኣይፍለየኩምን እዩ። 

ከም ዝዝከር ምኽትል-ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ሚስተር ማይክ ፔንስ (Vice President Mike Pence) ኣብ ዕለት ንሓሰ 
18ን 2019 ኣብ ሓደ ኣኼባ ክምድር ከሎ ብትሪ “መንግስቲ ኤርትራ ንኣቦና ብጹእ ኣቡነ እንጠንዮስ ብዘይ ዋዓል-ሕደር 
ከፍትሖም ኣለዎ ኢሉ ነይሩ እዩ። እቲ መጠንቀቕታ ናቱ ናይ ውልቁ ዘይኮነስ  ዕላዊ መርገጽ መንግስቲ ኣሜሪካ 
ከምዝኾነ ብዕሊ ሓቢሩ እዩ። ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝመሓደር ሲኖዶስ ኣብ ልዕሊ ኣቡነ እንጠንዮስ ዝወሰዶ 
ስጉምቲ ንድግፎ ኢና ዘስምዕ ጽሑፍ ብምፍራምኩም  ዘሕትተኩምን  ከምዝኾነን ኣብ ልዕሌኹም ዝምጽኦ ሳዕቤን 
ቀሊል ከም ዘይከዉን ምርዳእ ከድልይኩም እዩ። እቶም  ብመንግስቲ ኣሜርካ ዑቕባ ክሓቱ ከለዉ ዝሃብዎ ናይ ሓሶት 
ምኽኒታት ምጥሃስ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዝከኣል ርዱእ ነገር እዩ። እቶም ቀንዲ ጠሓስት እዚ ሕጊ እዞም 
ዝስዕቡ ምጥቃስ ይከኣል እዩ፣ 

 ካብቶም ኣሽማቶም ፈሪሞም ንኤርትራ ዝለኣኹን ክሳብ ሕጂዉን ጎስጓስ ዝገብሩ ዘለዎ ካህናትን ዲያቆናተን  
ካብ ኤርትራ ሓዲሞም  ብናይ ኢትዮጵያ መዓስከር ስደተኛታት ከም በዓል ሸመልባ  ጌሮም ናብ ኣሜሪካ  
ክነብሩ ዑቕባ ዝተወሃቦም ክኾኑ ከለዉ፣  

 እቶም ገሊኦም ዝፈረሙ ከኣ ብዝተፈላለየ መገዲ ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ቤተ ፍርዲ ሓሶት ድሕሪ 
ምምሓል  ሳላ መንግስቲ ኣሜርካ ፖለቲካ ዑቕባ ተዋሂቡዎም ብሰለም ዝነብሩ ዘለዉ ክኾኑ ከለዉ፣ 

 እቶም ገል ክፋል ካብ ዝፈረሙ ከኣ ናይ ጣሕሳ ፎርምታት ብምምልእን ከምዉን ምእንቲ መንግስቲ ኣሜርካ 
ከይፈልጦም ብናይ ኤርትራ ፓስፖርት ዓዲ ዝማላለሱን ከምእዉን ንብረት ዝጥረዩ  ክርከብዎም ከለው፣ 

 ካብቶም ዝቓይ ኣቡነ እንጠንዮስ ምእንቲ ክናዋሕ ዓቢ ተራ ዝጻወቱ ዘለዎ ካህናት ከም በዓል ቀሺ ሰመረ ካብ 
ሳንዲያጎ ካሊፎኒያ፣ ቀሺ ኣብራሃም ካብ ሂስቶን ቴክሳስ፣ቀሺ ፍትዊ ካብ ቦስተን፣ ቀሺ ርእሶም ኮሎምቡስ ካብ 
ኦሃዮ፣ቀሺ ክፍለማሪያም ካብ ዋሺንግቶን ዲሲ፣ ቀሺ ሃይለ ካብ ሚኖሶታ፣ ከምእዉን ካልኦት ሓዊስካ ሕግታት 
ናይ ኣይ.ኣር.ኤስ (IRS) እንዳጠሓሱን ንዓመታት ዝነብሩን ዘለዉን እዮም። ገሊኦም ካብ ቤተ ክርስቲያና 
ደመወዝ ከም ዘይረኽቡ መስሎም ሃገዝ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ይወስዱ፣ ገሊኦም ብሽም ደቆም ደመወዝ 
ይቕብሉ፣ እቶም ገሊኦም ከኣ ብሽም ደቆም ገዛ ገዚኦም ከለዎ ንኽራይ ገዛ ዝኸዉን ካብ መንግስቲ ብሓሶት 
አንዳ መሓሉ ዝውስዱ፣ እቶም ገሊኦም ከኣ ደቆም ትሕቲ ዕድመ ከለው ብዝማዶም ገዛ ገዚኦም ከብቅዑ ካብ 
መንግስት ኣሜሪካ ብምትላል ገንዘብ ዝምእርሩ እዮም። እዚ ኩሉ ምጥፍፋእ ሓደ መዓልቲ ዋጋ ከም ክኸፍልሉ 
ከምዝኾኑ ብምትእምማን  ክነስምረሉ ንደሊ።   

ኣብ መወዳእታ ከንጠቅቕ ንደልዮ እንተሎ እዚ ዘለናዮ እዋን ግዜ “ይኣክል  ስለ ዝኾነ ምስ ህግደፍ ወጊንካ ስቓይ ኣቦና 
ኣቡነ እንጠንዮስ ምንዋሕ ሓደ መዓልቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዋጋ ከም ዘኽፍለኩም ዘየጥራጥር እምንቶና እዩ። ኣብቲ 
ተዳልዮ ዘሎ ጉባኤ ሕዳር 1-2, 2019 ተውሳኺ ሓበሬታ ድሕሪ ምእካብ፣  ደለይቲ ፍትሒ ነዞም ጥሪት እግዛብሄር ካብ 
ምዃን ጥሪት ህግደፍ ዝኾኑ ዝመረጹ  ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበትንከምእውን ምእመናን 
ንቤተ ጽሕፈት ማይክ ፔንስ(Vice President Mike Pence ) ምስ ኩሉ ጭብጥታት ብምቕራብ  ሕጋዊ ስጉምቲ 
ንኽውሰደሎም ደለይቲ ፍትሒ ጎስጓስ ከም ዝጅምሩ ክንሕብር ንፈቱ ። 

ካብ ግዱሳት ደቂ-ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናት ኣሜሪካ 

  

 

 

  

 

 

 

 

   


