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  ኣኼባ ምስ ዶክቶር ኣሚነ ኪዳነ ኣብ ኦስሎ

ማ. ደ. ኤጳርቅና ከረን ኣብ ኖርወይ፣ ምስ ዶክቶር ኣሚነ ኪዳነ ሰፊሕ ናይ ሓበሬታን ኣስተምህሮን ኣኼባ ንኸካይድ 
ኣብ ምድላው ይርከብ። ዶክቶር ኣሚነ ኪዳነ፡ ብምኽንያት ንኣገልግሎት ቤተ ክርስትያንን፣ ብዝተፈላለየ 
መንገድታት ንህዝብና  ኣብ ምሕጋዝን፡ ዝገብሮ  ዘሎ ዘይሕለል ጻዕሩ፣ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ርእሰ ሊቃነ 
ጳጳሳት ፍራንሲስ፣ ናይ ክብሪ መስቀል ከም እተሸለመ ዝዝከር እዩ። (ኣብ ላዕሊ ካብ ዘሎ ስእልታት  እቲ የማናይ፡ 
ዶክቶር ኣሚነ ኣብ ኣመሪካ   ነቲ ክቡር  ሽልማት ካብ ኢድ ብጹዕ  ኣቡነ ኪዳነ የዕብዮ ክቅበል ከሎ ዘርኢ ኢዩ።) 

ስለዚ ንኵልኻትኩም ኣባላትን ደገፍትን ኤጳርቅና ከረን፣ ኣብዚ ምስ ዶክቶር (ፕሮፈሶር) ኣሚነ ኪዳነ እነካይዶ 
ኣገዳሲ ኣኼባ ተኻፈልቲ ክትኾኑ ንዕድምን ነተባብዕን። (ኣኼባ ኣብ ልኪዕ ሰዓት ክጅመር ስለ ዝኾነ ከይንድንጕ 
ሓደራ ንብል) 

ብደሓን ምጹ 

ሽማግለ ማ.ደ.ኤ. ከረን ኣብ ኖርወይ 

ማሕበር ደገፍቲ ኤጳርቅና ከረን ኣብ ኖርወይ

Støtteforeningen Keren Katolsk Bispedømme 
(sosialt og humanitært arbeid i Keren området i Eritrea)  

 Akebakkeskogen 47B 0490 Oslo - kontonr.  05300859900  
stforening.keren@yahoo.com
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ኣኼባ ዝግበረሉ ዕለት 

ቦታ ሰዓት

ግንቦት 16፡ 2016 ዓ.ም. (16.05.16) 
St. Olavs Kirke Menighetssal 
15:00   (ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ)   



 ሓጺር ጸብጻብ ኣኼባ ምስ ዶክቶር ኣሚነ ኪዳነ ኣብ ኦስሎ 

ብዕለት 16.05.2016 ዓ.ም. ምስ ዶክቶር ኣሚነ ኣብ ኦስሎ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ፣ ኣስታት 60 ዝኾኑ 
ሰባት ካብ ከተማ ኦስሎን ከባቢኣን ተኻፊሎሞ። እቲ ኣኼባ ብናይ ክብረኣብ ተስፋሚካኤል ናይ እንቋዕ 
ብደሓን መጻእኩም ቃል ተኸፊቱ። ብድሕሪኡ ብተኪኤ ዓልበኪት ብዛዕባ ዓላማ ናይቲ ኣኼባን፣ብዛዕባ 
ዶክቶር ኣሚነ ኤጳርቅና ከረን ንምሕጋዝ ዘካይዶ ዘይሕለል ጻዕርታትን መግለጺ ሂቡ። 

ካብኡ ቀጺሉ ዶክቶር ኣሚነ ብዛዕባ ኣብ ኤጳርቅና ከረን ዝካየድ ናይ መንፈሳውን ልምዓትን መደባት፣ 
ከምኡ’ውን ነዚ መደባት ንምዕዋት ዝተገብረን፡ጌና ክግበር ዘለዎ ስርሓትን፣ብናይ ፓወር ፖይንት ስእላዊ 
መግለጺ ዝተሰነየ ሰፊሕን፡ንኣኼበኛ ዝመሰጸን ሓበረታን ኣስተምህሮን ሂቡ ኣቅሪቡ። ስዒቡ’ውን ብወይዘሮ 
ህብረት ኣረይ ናይ ገንዘብ ጸብጻብ ቀሪቡ። ቀጺሉ’ውን ካብ ተኻፈልቲ ናይቲ ኣኼባ ሕቶን ርእይቶን፣ 
ከምኡ’ውን ካብ ካህናት ኣባ መኰነን ኣማኑኤልን፡ኣባ ኣስፍሃ ተኽለን ጠቃሚ ምኽርን ለበዋን ቀሪቡ። 

ኣብዚ ኣኼባ እዚ ነዛ ሓዳሽ ትሕነጽ ዘላ ካተድራለ ቅዱስ ሚካኤል ሰድያታት ንምግዛእ 28 ሰባት ነፍሲ 
ወከፎም US$300. ንከወፍዩ ተመባጺዖም። ቅድሚ ሒጂ’ውን 13 ሰባት ካብ ኖርወይ ተመሳሳሊ ወፈያ 
ገይሮም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ።  ብተወሳኺ ሓገዝ ንምእካብ ኣብ ብሽክለታን ስእልታትን ወዘተ ሎተሪ/
ጭረታ ስለ ዝተገብረ፣ ደሓን ዝኾነ ሓገዝ ተዋህሊሉ። እቲ ንዳርጋ 6 ሰዓታት ዝተኻየደ ኣኼባ ድማ ብናይ 
ተኻፈልቱ ዕግበትን ተሓጓስን ተዛዚሙ።    

ሽማግለ ማ. ደ. ኤጳርቅና ከረን ኣብ ኖርወይ 

ኣኼባ ምስ ዶክቶር ኣሚነ ኣብ ኦስሎ 
ናይ መእተዊ ቃል ካብ ማ. ደ. ኤ. ከረን ኣብ ኖርወይ 

16.05.2016 ዓ.ም. 
ክቡር ጋሻና ዶክቶር ኣሚነ ኪዳነ፡ ወካሊ ኤጳርቅና ከረን ኣብ ወጻኢ፣ 
ክቡራን ካህናት ኣባ ተኽለ ኣስፍሃን፡ ኣባ መኰነን ኣማኑኤልን: 
ክቡራን ተኻፈልቲ ናይዚ ኣኼባ ብሓፈሻ  

ከምቲ ኣቀዲምና ብጽሑፍ ዝሓበርናዮ፣ ዓላማ ናይዚ ኣኼባ እዚ ኤጳርቅና ከረን ርእሳ ክኢላ፣ ንኵሉ ናይ 
መንፈሳውን ናይ ልምዓትን መደባታ ክተሰላስል፣ ንሕና ኣብ ኖርወይ እንቅመጥ ኣባላትን ደገፍትን ኤጳርቅና ከረን 
ሓገዝና ክነዕዝዝ፣ ካብ ዶክቶር ኣሚነ እኹል ሓበረታን ምትብባዕን ምኽርን ኣስተምህሮን ንምርካብ እዩ። 

ካብዚ ቀጺለ ነቶም ንዶክቶር ኣሚነ ዘይትፈልጥዎ ምስኡ ከላልየኩም ደስ ይብለኒ። 

ዶክቶርር ኣሚነ ኪዳነ ቀደም ኣብ ቤት ትምህርቲ ላሳለ መምህር ዝነበረ፣ ብ1985 ዓ.ም.  ኣብ ኣመሪካ ድሕሪ 
ምእታዉ ድማ፣ ብማይክሮ  ባዮሎጂ  ትምህርቱ ናይ ዶክቶርነት መዓርግ ድሕሪ ምውድኡ፣ ካብ 1993 ዓ.ም. 
ጀሚሩ ኣብ ኮሎምቡስ ስተይት ዝምህር ዘሎን፣ ናይ ማይክሮ ባዮሎጂ ፕሮፈሶር መዓርግ ዝተቀበለን እዩ። 

ዶክቶር ኣሚነ ግን ብዝያዳ ዝፍለጠሉ ብትምህርቱ ወይ ብውልቃዊ ስርሑ ዘይኮነስ፣ ንኣገልግሎት ቤተ ክርስትያንን 
ህዝብን፣ ብፍላይ ድማ ኤጳርቅና  ከረን ርእሳ ክኢላ፣ ናይ መንፈሳውን ንህዝብና ዘገልግል ከም ናይ ትምህርትን 
ሕክምናን ካሊእ ናይ ልምዓት መደባታን ብብቅዓት ንክተሰላስል ዝገበሮን ጌና  ዘካይዶ ዘሎን ዘይሕለል ጻዕሩ እዩ። 

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዶክቶር ኣሚነ ንኣገልግሎት ቤተ ክርስትያንን ህዝብን ብዝገበሮ መርኣያ ዝኾነ ስርሑ፣ካብ ርእሰ 
ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ፣“Pro Ecclesia et Pontifice Cross” (The Cross of Honour) ዝበሃል ናይ ክብሪ 



መስቀል ከም እተሸለመ ዝዝከር እዩ። እዚ ሽልማት እዚ ስሕት ኢሉ ንገለ ብክብ ዝበለ ናይ ቤተ ክርስትያን 
ኣገልግሎቶም ዝፍለጡ ቤተ ክህነትን፤ ምእመናን፤ዝወሃብ ዝለዓለ ሽልማት እዩ።ስለዚ ኵላትና ኤርትራውያን በዚ 
ንዶ/ር ኣሚነ ዝተዋህበ ናይ ክብሪ ሽልማት ክንሕጐስን፡ ክንሕበንን ይግበኣና።በዚ ኣጋጣሚ እዚ’ውን ንዶክቶር 
ኣሚነ ብሽም ኵላትና እንቋዕ ኣሓጐሰካ ክብሎ እፈቱ። 

ዶክቶር ኣሚነ ካብ ዘካይዶ ስርሓት ብሓጺሩ እዚ ክጥቀስ ይከኣል፥ 

1. ኣብ ቀዳመ ሰንበት ደኺመ ከይበለ፣ ኣብ ቤተ ክርስትያናት ኣመሪካን ካናዳን እናዞረ፣ብዛዕባ ጸገማት 
ህዝብና ይሕብር።ቤተ ክርስትያን ነዚ ጸጋማት እዚ ኣብ ምፍታሕ እተካይዶ ናይ ልምዓት መደባት’ውን 
መግለጺ ይህብ።በዚ መንገዲ እዚ ድማ ካብ ሰብ ጽቡቕ ድላይ/ገበርቲ ሰናይ ብዙሕ ሓገዛት ከምዝውህለል 
ይገብር። 

2. ምስ ኣቡነ ክዳነ፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ደቂ ኤጳርቅና ተወሃሂዱ፣ብ2010 ዓ.ም.ቀዳማይ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ 
ኤጳርቅና ከረን ኣብ ኣመሪካ ኣብ ከተማ ኦሃዮ፣ብ2012 ዓ.ም. ድማ ኣብ ሀገረ ጀርመን ከም ዝዳሎ 
ብምግባር፣ ኣብ ወጻኢ ዝቅመጡ ኣባላትን ደገፍትን ኤጳርቅና ከረን፣ንቤተ ክርስትያኖምን ህዝቦምን 
ንምሕጋዝ ኣብ ነፍሲ ወከፍ  ሃገር ብኮሚቴታት ተጠርኒፎም ከምዝሰርሑ ኣብ ምግባር ዓቢ ተራ ተጻዊቱ። 

ኣብ ሀገረ ጀርመን ኣብ ዊስባደን ኣብ ዝተገብረ 2ይ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ኤጳርቅና ከረን፣ ነፍሲ ወከፍ ኣብ 
ወጻኢ ዝቅመጥ ኣባል ወይ ደጋፊ ኤጳርቅና ከረን፣ኣብ ወርሒ 15 ዩሮ፡ወይ ቅ.ኣመሪካ US$20 ሓገዝ 
ንከበርክት ተወሲኑ።እዚ ገንዘብ እዚ በቲ ሽዑ ዝነበረ ሸሪፍ ንወርሒ 110 ናይ ኖርወይ ክሮነር፡ወይ 
ንዓመት፤1320 ክሮነር ዝግምገም እዩ። 

በዚ መሰረት እዚ’ውን ንሕና ኣብ ኖርወይ እንቅመጥ ኣባላትን ደገፍትን ኤጳርቅና ከረን፣ኣብ ወርሒ 
መስከረም 2012 ዓ.ም. ናይ መጀመርያ ኣኼባና ብምክያድ፡ብ7 ሰባት ዝቆመት ሽማግለ መሪጽና።እዛ 
ሽማግለ እዚኣ፣ ከም ዓቅማ  ብዛዕባ ውሳኔታት ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ኤጳርቅና ከረን ንህዝቢ ሓበሬታ ክትህብ 
ጸኒሓ። ነዚ ቅዱስ ዓላማ ዝሰምዔ ዘበለ’ውን ከም ዓቅሙ ሓገዙ ስለ ዘወፈየ፣ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኖርወይ 
ድሓን ዝኾነ ሓገዝ ንኤጳርቅና ከረን ተዋህሊሉ ይርከብ።ጽማቕ ናይ ገንዘብ ጸብጻብ ብትሓዝ ገንዘብና፣ወ/ሮ 
ኅብረት ኣረይ ጸኒሑ ክቀርበልና እዩ። 

ብተወሳኺ ዶ/ር ኣሚነ ብዘቅረቦ ሓበረታን ኣስተምህሮን፤መሰረት ኵላተን ኣብ ኤጳርቅና ከረን ዝርከባ 40 
ኣብያተ ክርስትያናትን፣47 ቤተ መቅደሳትን ናይ ወንጌልን፡ንባባትን፡መዛሙርን፤ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብናይ 
ህዝቢ ወፈያ ተሓቲሙ ከም ዝበጽሔን ንምግባር ዝተጀመረ ስራሕ ዕዉት ኰይኑ ተረኺቡ ኣሎ። ኣብ ርእሲ 
እዚ’ውን ነዛ ሓዳስ ትሕነጽ ዘላ ካተድራለ ቅ.ሚካኤል ከረን ብሓገዝ ህዝቢ ሰድያታት ንክግዘኣላ ዶ/ር 
ኣሚነ ዘበገሶ ወፈራ ኣብ ምዕዋቱ ይርከብ።ነዚ ኵሉ ዝጠቅሶ ዘሎኹ፣ ሓደ ሰብ ነቲ ነሱ ዝገብሮ ጽቡቕ 
ተግባር ብኣፉ ክገልጾ ኣድላዪ ኰይኑ ስለ ዘይርኣዮ፣ ንዶክቶር ኣሚነ ናይ ክብሪ መስቀል ክሳብ ዝሽለም 
ዘብቅዖ ሰናይ ግብሪ እንታይ ምዃኑ ንኽንፈልጥ ብማለት እዩ። ይኹን እምበር ዶክቶር ኣሚነ ሎሚ እንሆ 
ኣብ መንጎና ተረኺቡ ስለ ዘሎ፣ብዛዕባ ኣብ ኤጳርቅና ከረን ዝካየድ መደባት እኹል ሓበረታ ክህበናን፣ 
ሓገዝና ክነዕዝዝ ከተባብዓናን ስለዝኾነ መድረኽ ንዶር ኣሚነ ክገድፎ እየ።ጽን ኢልኩም ዝሰማዕክሙኒ  

የቀንየለይ። 

ተኪኤ ዓልበኪት 

ብሽም ሽምግለ ማ.ደ. ኤጳርቅና ከረን ኣብ ኖርወይ


