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ዝኽሪ ህይወትን ውርሻን ኣቦና ብጹዕ ዎ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦንዮስ-ናይ ኤርትራ 

ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ሳልሳይ ፓትርያርክ 

ብሃይለማርያም ተስፋይ ሎስ ኣንጀለስ መጋቢት 19, 2022 

ሎሚ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተኣኪብና ናይ ብጹዕን ቅዱስን ኣቦና ኣቡነ ኣንጦንዮስ ሳልሳይ 

ፓትርያርክ ዓብይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝኽረ 

ህይወቶምን፣ ውርሻን/ሌጋሲን ከነብዕል እንኮሎና ኣዝዩ ልዑል ኩርዓትን ሓበንን 

እናተሰማዓኒ’ዩ። ኣቡነ ኣንጦንዮስ ኣንጻርቲ ነቲ ንህዝብና ጨቊኑ ዝገዝእ፣ ኣብ ዞባናው‘ን 

ሰላምን ርግእትን ከይሰፍን ዘራጊ ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ መኪቶም ብናይ ሓቀኛ 

ሃይማኖታዊ ኣመራርሓ ፍናን ህዝብና ክብ ከም ዝብል ዝገበሩ ኣቦ’ዮም። ኣቦና ኣቡነ 

ኣንጦንዮስ ካብ ናይ ናይ 5 ዓመት ዕሸል ዕድሚኦም ጀሚሮም ህይወቶም ንመምርሕን ቃልን 

እግዚኣብሄር ዝሰውኡ፣ ኣብ ጎድኒ ዝተበደለ ወገን ሕብረተሰብ እምበር፣ ኣብ ጎድኒ ሴፉ 

ዝመዘዘ ሓያል መንግስቲ ዘይተሰለፉ ኣቦ እዮም። ንሃገረ ሰማያት ካብ ዝፋነዉና ጀሚሩ፣ ብዛዕባ 

ኣቦና ንቤተክርትያንን ህዝብን ዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ብዙሕ ስለ ዝተባህለ ግን፣ ኣብ ናይ ሎሚ 

ጽሑፈይ ኣብቲ ቀጻሊ ወለዶታት ከነተግብሮም ኣቦና ሓደራ ዝሃቡና ዘይተፈጸሙ ዕማማት፣ 

ናይ ሰናይ ምሕደራን፣ ፍትሕን ማዕርነትን፣ ሕውነትን ሲቪልነትን፣ ነጻነትን ዘመናውነትን 

ዝብሉ ጉዳያት ኣተኲረ ሕጽር ዝበለ መግለጺታት ክህብየ።    

1. ሰናይ ምሕደራ፡- ክፍለ ዓለምና ኣፍሪቃ ብግቡእ ዝተመርጹን፣ ካብ ጉቦን ብልሽውናን ሓራ 

ዝኾኑ መራሕትን፣ ስለ ዝሰኣነት፣ ኣዝዩ ዘሰክፍ ናይ ምሕደራ ስእነት ወይ ቦኾራ 

ኣጋጢምዋ፡ ብዓማጺ ኣተሓሕዛ ጸጥታዊ ጉዳያት ሃገር ሰልክያ ትርከብ። ቅዋማዊ ትግባረ 

ሰናይ ምሕደራ፣ ንሕብረ-ቁጠባዊ ብልጽግናን፣ ሰላምን ድሕንነትን፣ ፖለቲካዊ ርግኣትን 

ናይ ብምልእታ እታ ክፍለዓለም ኣፍሪቃ ኣገዳሲ’ዩ። ሰናይ መንግስቲ ንኣብ መንጎ 

ሃይማኖትን መንግስትን ዘሎ ፍሉይነትን፣ ሰብኣዊ መሰላትን የኽብር። ሰናይ ምሕደራ 

ዘለዎ ኣመራርሓ ሃገር  ዘማልኦም ነገራት ሓላፍነትን፣ ግሉጽነትን፣ ኣካብነትን/ጠርናፍነትን፣ 

ማዕርነትን፣ ከምኡውን ኣሳታፊ ምሕደራ ኮይኑ ተሓታትነቱ ከኣ ንህዝቢ እዩ። 

2. ሓድነትን ሕውነትን፡- ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት፣ ኣብ መንጎና ዘሎ ነቓዓትን/ፍልልያትን 

ኣለልዩ እናመዝመዘ፣ ኣብ ሃይማኖታውን ወገናውን ክፍልታት መቒሉ ንሕብረተሰብና 

ፈላልይዎ ይርከብ። ኣብ ዝኾነ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ስርሒታት ህዝቢ ከኽትት ከሎ፣ 

ብሓደ ሃገራዊ ወኒ ዘይኮነስ፣ ንሓደ ሃይማኖት ዝያዳ ዘርብሕ ፖሊሲታት/ስራሒታት 

ይገብር ወይ የተኣታቱ ከም ዘሎ ብሃሱሳቱ ኣቢሉ የዋፍር እሞ፣ እቲ ረብሓ ዘለዎ 

ዝመሰሎ ሸነኽ ሃይማኖት ወይ ወገን ከኣ ድግዲጊት ተዓጢቑ ነቲ ስርዓት የገልግል። 

ጽንሕ ኢሉ ነቲ ተበዲሉ ከም ዘሎ ኣሚኑ ዝጸንሐ ኣካል ከኣ ሕጂ ዝኽሕሶ ዘሎ ተረባሒ 

ከም ዝኾነ ኣምሲሉ፣ ኣብ ርእስቲ ተረባሒ ኔሩ ዝመሰሎ ወገን ወይ ሃይማኖት ከዕኑ ወይ 

ሕነ ክፈዲ ይዕጠቕ። በዚ ሜላዚ ከኣ ህዝብና ብዝተበራረየ ግዜታት ሓድሕድ ክተዓናኖ 
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ኔሩን ይነብርን ኣሎ። እዚ ናይ በብተራ መንግስቲ ህግደፍ ከተገልግል ምንባር እምበኣር፣ 

ሓንሳብን ንሓዋሩን ደው ክብል ኣለዎ። እዚ ድማ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ዓበይቲ 

ግናዓት ናይ ሃይማኖታትን፣ ካልኦት እምነታትን፣ ሓደ ቀዋሚ ወይ ነባሪ ናይ ዘተን ልዝብን 

መድረኽ/ፕላትፎርም ትካል ኣቚሞም ፍልልያቶም ኣልዒሎም ከጻብቡ ክኽእሉ ኣለዎም። 

ኣብዚ እቲ ኣቦና ብጹእ ዎ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦንዮስን፣ ኣቐዲሞም ዝሓለፉ ኣቦና ሓጅ 

ሙሳ መሓመድ ኑርን፣ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ኣብ መጻኢት ኤርትራ “መንግስቲ ኣብ 

ሃይማኖት፣ ሃይማኖት ከኣ ኣብ መንግስቲ” ኢድ ከይተኣታቶ ብቕዋም እተውሕስ ነጻን 

ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ከም ሓደ ናይ ሓድነትናን ሕውነትናን ሓወልቲ ኮይኑ ከገልግል 

ይግበር። 

 

3. ሲቪላውነትን ቅኑዕ ዜግነትን፡- ኣቦና ኣቡነ ኣንጦንዮስ ብተግባርዮም ምሂሮምና፣ ዝነበርዎ 

መንፈሳዊ ህይወት ናይ ፍቕርን፣ ትሕትናን፣ ኢነፍሰፍትወትን፣ መሰል ሃይማኖት ክኽበርን 

እዮም ነቢሮም። ክልቲኦም ምስ ኣቦና ሓጅ ሙሳ መሓመድ ኑር ብሰላማውን ፍትሓውን 

መንገዲ፣ ነቲ ናይቲ ስርዓት ዓንደሰረት ከም ዘንቀጥቕጥ ከኣ ገበርዎ። ብሸነኽ ህዝብና ግን 

ነጻ ነዚ ዘንጸባርቕ ኣብነታት ኣይተኸተለን። ናይ ምዝራብ መሰል እናልዕልካ፣ 

ዘይሓላፍነታዊ ገደብ ኣልቦን፣ ሃሳይን  መልእኽታት ኣብ ምትሕልላፍ ተጸሚዱ ይርከብ 

ኣሎ።  ኣብ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ንዝካየድ ናይ ክልቲኡ ሸነኽ ደጋፊ መንግስትን፣ ደላይ 

ፍትሕን፣ ክዝረብ ዝውዕልን ዝሓድርን ቆይቂ፣ ኣብነታዊ ልሳነ-ሃንደበት ናይ ኣቦና 

ኣይኮነን። እሞ ሎሚ ንኣቦና ተኣኪብና ክንዝክር እንከሎና ጽባሕ እነመሓላልፎም 

መልእኽታት ቃለ-ህይወቶም ተኸቲልና ብሲቪላውን ሓላፍነታውን መንገዲ ንምክያድ 

ድሉዋት ኴይና ንበገስ። 

4. ነጻነት ሃይማኖታዊ ትካላት ፡- ካብ ማእከላይ ክፍለዘመን ጀሚሩ ክሳብ ሕጂውን ኣብ ዞባና 

ሓይሊ ስልጣኖም ንምጉልባት፣ ድሕሪ ነጋውስን መኮናንናትን ነቲ ሃይማኖታዊ ትካላትውን ምስ 

ዓውደ ስልጣኖም ብምልጋብ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሮም የእትዉዎ። ነዚ ጥንታዊ ዝተተራኣኣሰ 

ዝምድናታት‘ዚ ብምምዝማዝ ከኣ ስርዓት ህግደፍ ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ ግዜ ምእዙዝነት 

መራሕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ንምኽሳብ፣ ንህንጻ ዋና ምምሕዳር ተዋህዶ ቤተክርስያን ብርክት 

ዝበለ ገንዘብ ለገሰሎም። ኣብቲ ግዜ’ቲ እዮም እምበኣር እዞም ሕጂ ብውክልና ቤትክርስትያን 

ዝመርሑ ዘለዉ ኣቦና ኣቡነ መቃርዮስ መዘዙ ስለ ዝተረድኡ ነቲ መላኺ መንግስቲ “ኣታትየና 

እምበር፣ ኣይትሐንግረና” ዝበልዎ። መንግስቲ ህግደፍ ግን እዚ ህንጻ‘ዚ ድሕሪ ምውድኡ ክሳብ 

ካብቲ ናይ ሞባእ እቶት ከይተረፈውን ክጫረቶም ጀመረ። ጸኒሑ ከኣ ኣብ ገለ ሃይማኖት 

ጠቀስ ፖሊሲታቱ ቤተክርስትያን ገለ ተቓውሞ ምስ ገበረ፡ ነቲ ብርክት ዝበለ ብወፈያ ህያብ 

ዝሃቦም ገንዘብ ናብ ናይ መንግስቲ ግምጃቤት ክመልስዎ ኣዘዞም። ቤተክርስትያን ከኣ ሕራይ 

ኢሎም ናብ ዓቕሚ ዘለዎም ሰብጸጋ ምእመናን ደብዳቤ ልኢኾም ኣኼባ ይዕድሙ። ንዕዱማት 

ግን ምስ መጹ ክንገሮም ተባሂሉ ኣጀንዳ ኣይትሰደሎምን። ስለላ ህግደፍብወገኑ  መን ደብዳቤ 
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መጽዩ’ዎሎ ተኸታቲሎም ይፈልጡ። ብድሮ እቲ ኣኼባ ንምምሕዳር ቤተክርስትያን መጺኦም 

ከኣ ንምንታይ ሰብ ዓዲምኩሞ ኣለኹም ኢሎም ይሓትዎም። ንሳቶም ከኣ  ገንዘብኩም 

ክንመልሰልኩም ኢሎም ይምልሱ። ስለያ ሃገር ትቕብል ኣቢሎም፣ ዕዱማት ምስ መጹ ሓንቲ 

ሳንቲም ከይትእክቡ ኢሎም ኣጠንቂቖሞም ይኸዱ። በዚ ከኣ ምምሕዳር ተደናጊሩ መደቡ 

ይስርዝ። መጻኢት ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ግን ንኩሎም ሃይማኖታት ብማዕረ እትርኢ፣ 

መሬትን፣ ንብረትን፣ ገንዘብን ሃይማኖታዊ ትካላት እተኽብር፣ “መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት 

ሃይማኖት ከኣ ኣብ መንግስቲ” ኢዱ ዘየእትወሉ መሰሎም ብቅዋም ዝተውሕሰ ክኸውን 

ብቃልሲ ኩልና ኤርትራውያንን ብሃገራዊ ቻርተርን ዝተሰነደ ምዃኑን ሕጂ ከነረጋገጽ ይግባእ። 

5. ዘመናውነትን ኣድማሳውነትን፡- ትምህርቲ ኣብ ሕብረ-ቁጠባውን ፖለቲካውን ለውጢ ናይ 

ሓደ ሃገር ቁልፋዊ ዝኾነ ተራ ኣለዎ።  ወዮ ደኣ ዝተረጋገጸ ዳታ ኣይከውንን እምበር ህዝቢ 

ኤርትራ ኣብ 2018 ዓ.ም  76.5% ናይ ጸሓፌ-ንባብ/ሊተራሲ ደረጃ ኣለዋ ይበሃል። ኣብ 

መባእታዊ ደረጃ ትምህርቲ ዘሎ ህጻን ሕልሙ ከመይሉ ናይ ሳዋ ኣገልግሎት ሰጊሩ  ይስደድ 

እምበር፣ ኣብ ሃገረይ እዚ ክገብርየ፣ ወይ ከኣ ኣብዚ ክበጽሕየ ኢሉ ዝሓልም የለን። ናይ 

ካልኣይ ደረጃን፣ ካብኡ ሓሊፉ ዘሎ ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዕቤትኳ ነበረየ ነበረ ኮይኑሎ። ኣብ 

ጾታታት ምልስ እንቴልና፣ ብባህልን ልምድን ደቀንስትዮ ኣብ ውላድን ምዕባይ ቆልዑን ጥራይ 

ተጸሚደን ኣብ ዕቤት ትምህርቲ ዝያዳ ዝህሰያ ንሳተን እየን። ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላትናውን 

እንተኾነ ዘመናዊ ትምህርቲ ነዚ ዝበልናዮ ዓቐናት ዘንጸባቕዩ። ኣብ ሃገርና ካብ ጥንቲ ኣማኢት 

ዓመታት ጀሚሩ ምሁር ዝበሃል ዝጽሕፍን ዘንብብን ኣብ ሃይማኖታዊ እምነታት እስልምናን 

ክርስትናን ትካላት ጥራይ እዩ ነይሩ። ግን ከኣ ሰዓብቲ እቲ ሃይማኖታት እናተማህሩ ክዓብዩ 

ከለዉ፣ እተን ትካላት ግን ብኡ ደረጃ ካብ ዝነበርኦ ብዙሕ ክብርኻ ኣይከኣላን። እቶም 

ዝተማህሩ ዜጋታት እምበኣር መንፈሳዊ ህይወቶም ክመርሑ ኣብቶም ጥንታውያን ካህናት 

ዝምርኮስ ይኸውን።  እዞም ክሳብ ሕጂ ንፓትርያርክ ኤርትራ ወኪሎም ንኦርቶዶክሳዊት 

ቤተክርስትያን ከመርሑ ዝጸንሑን ዘለዉን ኣቦና፣ ኣቡነ መቃርዮስ፣ ቀደም ካብ ሃገርና ከይወጹ 

ከለዉ እውን እንተኾነ ንዘመናውነት ቤተክርስትያኖም ዓቢ መደብ ስለ ዝነበሮም‘ዩ  እቲ 

መንግስቲ ህግደፍ ዘይተገደበ ቁጽጽር ናይታ ቤተክርስትያን መታን ክህልዎ፣ ኮነ ኢሉ ንወጻኢ 

ክስደዱ ዝገበረ። ዘመናውያን ኣብያተ ቤተክርስትያናት ምስ ዓለም ብኣህጉራዊ ቅርጸ-ምሕደራን 

ኣድማሳዊ ኣሰራርሓን ምስ ርእሰ ምምሕዳረን/ሄድኮርተርስ  ዝራኸባ እንተኾይነን፣ ካብተን 

ውሱን ወይ ጸጋ-ኣልቦ  ዝኾና ጥንታውያን ኣብያተክርስትያናት ዝያዳ ክስመዓን ክሕይላን፣ 

ክምዕብላን ዘለወን ዕድል እውን ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑ ብተግባር ንዕዘቦ ዘሎና ነገር እዩ።  

ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ “ኣቤሎ ሓውኻ” ብዝብል ወፍሪ ጥፍኣት 

መንእሰያትና ንማሕበረ-ሰብ ዓለም ኣብ ምቅላሕ ኣዝዩ ታሪኻውን ውጽኢታውን ዝኾነ ተራ 

ተጻወተት። ስርዓት ህግደፍ ግን ግሎባል እገዳ ፈሪሑ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስደሎም ኣይከኣለን። 

ናይ ኣቦና ኣቡነ መቃርዮስን፣ ኩሉም ብጾቶም ካህናት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያንን፣ 

ንፓትርያርክና ንምጥባቕ ኣብ ዝገበርዎ ወፍሪ፣ መላኺ ባህርያት ምምሕዳር ስርዓት ህግደፍ 
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ኣብ ምቅላዕ ኣዝዩ ዕዙዝ ተራ ተጻዊቱ እዩ። ንመጻኢ ድማ ኣብነት ናይዞም መራሕቲ 

እዚኣቶም ተኸቲሉ ኩሉ ዜጋ ንዘመናውነትን መሰልን እምነታትና ክቃለስ ግዴታ ናይ ኩሉ 

ኤርትራዊ ዜጋ ይኸውን።  

 

ኣብ መደምደምታ፡ 

ኣብ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ፣ ሕልምታት ኣቡነ ኣንጦንዮስ ኩሉ ተጋሂዱ፣ ምእመናን 

ዘመናዊት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ሃልያቶም ክፍስሁ/ክሕጒሱን፣ ኩሎም ኤርትራውያን 

ዜጋታት ከኣ እምነታቶም ብነጻ ከምልኹን፣ ከመሓድሩን፣ ሃይማኖታዊ ትካላቶም ክከላኸሉ ድማ፣ 

ብቕዋም ዝተዋሕሰ መሰል ክህልዎም ጽቡቕ ትምኒተይ እናገለጽኩ መልእኽተይ ኣብዚ እዓጹ። ጽን 

ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ አመንስግን።  

  

ዓወት ንውርሻ ኣቦና ኣቡነ ኣንጦንዮስ! 

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ! 

እግዚእብሄር ሃገርና ይባርኽ! 

 

ደጊመ አመስግን! 


