
ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ሕሰም አይትርከቢ 

Ode to the Catholic Church of Eritrea. 

ኤርትራ ገና አብ ሕጽኖት እንኮላ፡ ዝተተኽለ ጓይላ’ውን አብ ክንዲ ዝቕህም መመሊሱ አብ ዝዓምረሉ እዋን፡ 

ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ሰብ ዘይስተብሃለሉ ሰርቢ ኣብ ሰማይ አድማስ ምቕልቃሉ አሚታ ነበረት። 

እታ ኣብ ዞቦና ሱር ካብ እትሰድድ ጥቓ አርባዕተ ሚእቲ ዓመት ዘቑጸረት ቤተ ክርስትያን፡ ነቲ ሰላሳ ዓመት 

ዝወሰደ እሞ ናይ አማእትታ አሸሓት ሂወት ሕልፈት ጠንቂ ዝኾነ  ናዕቢ ምዝዛሙ ብሃሌሉውያ ንእግዚአብሄራ 

አመስገነት። እንተኾነ ናይ ባሩድ ሽታ ክንዲ ዝንኪ መመሊሱ ክሳብ ንአፍንጫ ዝስርስር  ነቲ አከባቢ ክዕውዶ 

ምጅማሩ ‘ውን ካብ ምጥንቃቕ ዓዲ አይወዓለትን። ካብዚ ብምብጋስ ኢዩ ድማ ነቲ ዓዲ ዝሕድግ ጨና ያዕ 

ንምባል ብዓንተብኡ ናይ መጠንቀቒ ደወል ምህራም ዝጀመረት። 

መጀመርያ መባእታዊ ግን ድማ ናይ ማንም ዜጋ መሰል ዝኾነ ሕቶ ምሕደራ እታ ሃገር ብዝምልከት ‘ አበይ 

ድአ አሎ እቲ መብጽዓ’ ኢላ ብምውካስ ቀጺላ ድማ ‘አራጢጥምኩ ኮፍ ዝበልኩም ትመስሉ፡ ንምረጽ 

ንማራረጽ’ባ ’ ክትብል ዝሓተተቶ ሕቶ ኣብ ከውሒ ከም ዝተዘርአ ስገም ሃጒጉ ተረፈ።  እዚ ሕቶ’ዚ ነታ የማነ 

ጸጋም ሰብ እንዳጨርገፈት ዝመጸት ህዝባዊ ግንባር ድቦላ ነገር ኢዩ። ምኽንያቱ ነዚ ሕቶዚ ዝሓተተ ወይ 

ክሓትት ኢዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ኩሉ፡ ኣብ መዓሙቕ ዝሰፈረ መንእሰይ ወዲ ሃገር  አዲኡ ትቑጸሮ። ብርግጽ 

እዚ ነቲ ግዝያዊ ሞግዚትምኩ ኢየ ኢሉ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ሮፋዕ ኢሉ ዝነበረ መንግስቲ ዓቢ ብድሆ ኮይኑ 

ተራእየ። ከምቲ ኣብ በረኻ ሳሕል ዝለመዶ ቅጽበታዊ ስጉምቲ ክወስድ ነግ ፈረግ’ኳ እንተበለ ‘የኽፍአልና ኢዩ’ 

ዝበሉ ሓደ ክልተ ውጻእ-መዓት ዝኾኑ አባላቱ አህድዎ። እቲ ዝሕዝን ግን ቤተክርስትያን ነታ ምስ ምእመናን 

ትራኸበላ ጋዜጣአ ናይ መዓልቲ-ብርሃን ከይትርኢ ብመልእኽተኛ (ብያንቶነ) ዘምሕረት ዮውሃንስ ተነግራ። 

(እዚ ቐድሚ 9/11 ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኤርትራ ዝተዓጽዋሉ እዋን ኢዩ ተፈጺሙ) 

ነዚ ቆጽሊ ከይወደቐሉ ወይ ብዘመናዊ አዘራርባ ብህዝባዊ ምርጫ በትረ-ስልጣን ዘይጨበጠ ጉጅለ 

ሳሕል፡  ካልእ ብድሆታት ከይመጾ ከብዱ ሓቚፉ እንኮሎ እንደገና ብዘይተጸበዮ መንገዲ ካቶሊካዊት 

ቤተክርስትያን ብዛዕባ እቲ ዘይምሕር ሕማም  ኤችአይቪ ኤድስ (HIV AIDS) ዘተ ተላዒሉ ዘየጣዕስ ምኽሪ 

ደርበየት ። ንሱ ድማ ብተፈጥሮ ነቲ ኣብ ጤረር ዝርከብ ናይ መንእሰይ ጾታዊ  ሸውሃት ንምርዋይ ምኽሪ 

ዘይኮነ ዝዓግቶ  እንታይ ድአ ነቲ ብዓርሰተታት አሽሓት ዝቑጸር፡ ካብ ሑቕፊ አዲኡ ተመንዚዑ ዝተወስደ 

መንእሰይ  ከም ጤለ-በጊዕ ኣብ ፈቐዶ ካምቦትታ ብሕልፊ አብ ሳዋ  ካብ ምኡጓር ፡ ንቡር ናብርኡ ንኽገብር 

ምፍውና ምዃኑ አስመረት። አይፋሉን። ህዝባዊ ግንባር ገና ንማሕርዲ ዘዳልዎም ዘሎ መንእሰያት ብነጻ ከፋኑ 

ድልው አይነበረን። ሓሻኻ መንእሰይ ኤርትራ።  ኣብ ሓምዳይትን፡ ሓንሽን፡ በረኻ ጁቡትን፡ ኣብ ዶባት ኤርትራን 

ኢትዮጵያን፡ ካብ ሓሊፉ ኣብ ኮንጎ  ድአ ንኸንቱ ደሙ ከዓወ። እንተኾነ ነዛ አይጸዓደልካን ዝበለቶ አካል ህዝቢ 

ዝኾነት ቤተክርስትያን ካብ ‘ክልተ በለለይ’ ምባል ሓሊፉ ካልእ ክገብር አይከአለን። ዋእ!  ኣብ ትሕቲአ 

ዝመሓደራ ብዙሓት ናይ ረዲአት መጓዓዝያ መኪና’ባ ወረሰ። Big deal. 

አየናይ መንግስቲ ኢዩ አብ ዓለም ዜጋታቱ ብአሊፍ ጠፊኦሞ ብመራኸቢ ብዙሓን  ዋይ ዋይ ክብል 

ዘይተሰምዓ። ነቲ ንብዓለማ ዘዛረበ ናይ ላምፓዱስሳ ሓደጋ፡ መንግስቲ ኤርትራ ከምዘይናቱ ቆጺሩ ይትረፍ 

ክድብስ/ክድበስ፡ ቤተሰብ ከርድእ’ውን መዓንጣ ሰአነ። በዚ ምኽንያት’ዚ ወለዲ ብጉቡእ ክሓዝኑ 

ዘየተባበዓ።  ብግልብጥሽ ነውራም ምዃኑ ዘመስከረ ነቶም ግዳያት ኤርትራውያን ከይጠቐሰ ‘አፍሪቃውያን 

ንአውሮጳ ክሰግሩ ኣብ  ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሎም’  ክብል  ነቲ ኣይሙዉት አይህሉው ህዝቢ ዘደናገረ።  አብዚ 

ህዝባ ንምጽንናዕ ካብኡ ሓሊፉ ‘አንታ ብአሊፍ ዝጠፋእካ ወዲ ሰብ መን ኢኻ’ ዘመልክት ቁሉዕ መግለጺ 



ዘውጸአት ሕጂ’ውን እታ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ኢያ። ‘እሌክትሮኒካዊ ቁሳቑስ ሚሒርዎም’ ባሕሪ 

ዝጠሓሉ ክብል ኢሳያስ ኣፈወርቅን እቶም ኣብ ፈቐዶ ከተማታት ኣውሮጳን አመሪካን ጃፓንን ንዜጋታት 

ኽኸትሩ ዘቐመጦም ባልጠጁን ዝዘርግሕዎ ባጫን ላግጽን ከይተሸቑረረት ዘጋለጸት ባእታ እንተሃለወት ናይ 

ኤርትራ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን እያ። 

አብዚ ዝቐረበ እዋን ነጻነት ህዝቢ ትግራይ ክግህስ ምስ ዓማጺ ሓይሊ ተሓንጊሩ ዝመጸ ሠራዊት ኢሳይያስ 

ንሰማዒ ዘደንጹ ንአማዕድዩ ዝዕዘብ ሰብ ድማ ‘ምስ መዕበይኻ ጥፋእ’ ዘብል ተግባራት ምፍጻሙ ካብ ርዩርተ፡ 

ኤፒ ወይ ሹንዋ ናይ ወረ ማዕከናት ዘይኮነ ካብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ኢና ብንጹር ክንርዳእ 

ዝኸአልና። ‘የናት  ጡት ነካሽ’ ይብል ደርጊ፡ ህዝቢ ትግራይ ክንዲ ንነጻትነካ ዝተማጎተ፡ ክንዲ ብአሻሓት 

ዝገመቱ ቀልዓ-ሰበይቲ፡ ሽማግለ (እወ ጠበንጃ ሰንድዩ ዝሃደመ መንእሰይ ከይተረፈ) ዘዕቆበ፡ ድስቱን፡ 

መንቀርቀሩን፡ ጻሕሉን፡ ዚንጉኡን፡ አዕኑዱን፡ (ምናልባት’ውን አዋልዱ ተጋሲሱ ይኸውን) ክትራሲ ምድፋር’ከ 

ምስ ምንቲ-ምንይታ ይቑጸር፧ ሕጅ’ውን ክብሪ ህዝቢ ኤርትራ ንዘለዓለም ክሕሎ፡ ሕውነት ህዝቢ ኤርትራ ምስ 

ትግራይ ሓሊፉ’ውን ናብ ኢትዮጵያ ዝሰረጸ ምዃኑ ብንጹር ንምምልካት ናይ ቤተ ክርስትያን አቦታት 

ብመንፈስ ’ዝገዘትዎ’  ንብረት ናብ ዋናታቱ ክሳብ ዝምለስ አብ ዓሻ ጎልጎል ተኸዚኑ ክጸንሕ ተላበወት። 

ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ አብዚ ከይተወሰነት ኣብ እተካይዶ ስርዓተ ጸሎት፡ ሓፈሻዊ ናይ ሃገር 

ኩነታት ብምልዓል 

‘እግዚኦ ንህዝብናን ንሀገርናን ካብ ሰሪ መዓቱ አውጽአልና’ እንዳበለት ወትሩ ብትብዓትን ብግልጽን  እትጽሊ 

ክብርን ሞጎስን ዝግባአ ጓሳይት ህዝባ ኢያ። 

የዕብዮ ወልደማርያም 

 


