ሃገረ ኤርትራ
ኣሥመራ 04.09.2019 (፳፱ ነሓሰ ፳፻፲፩ ዓ. ም.)
ናብ ኣቶ ሰመረ ርእሶም - ሚንስተር ትምህርቲ
ኣሥመራ
ጕዳይ፦ ብመንግሥቲ ዝተወስደ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣብያተ ትምህርቲ
1.

ንሕና ጳጳሳት ካቶሊካዊት
ቤተ ክርስትያን፣ ንሃገርና
ኮነ ንኵነታት ካቶሊካዊት
ቤተ ክርስትያን ኣብ ሃገርና
ብዚርኢ፣ምስ ኣካላት
መንግሥቲ ተራኺብና
ክንዛረብ ክንላዘብ ናይ
ወትሩ መደብና ድሌትናን
እዩ።እዚ መደብን ድሌትን
ግን ብወገን መንግሥቲ
ዝኾነ ግምት ኣይተዋህቦን።
ም እን ት ’ ዚ ሕ ጂ ’ ው ን ፡
ተቃውሞና ናብ ዚምልከቶ ኣካል መንግሥቲ ነቕርብ ኣሎና። ተቃውሞና ድማ ቤተ
ክርስትያን ተልእኮኣ እትፍጸመሉ ናይ ሕክምናን ትምህርትን መጋበርታት፣ ኣብ’ዚ
ቐረባ እዋናት መንግሥቲ ብኢደ ወነኑ ናይ ምውሳድ ንዝገበሮ ስጕምቲ ብዚርኢ
እዩ።

2.

ኣብ ከተማ ኣሥመራ ዚርከብ መድኃኔ ዓለም 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዘርአ
ክህነት ብትእዛዝ መንግሥቲ [ብ2017] ካብ ዚዕጾ ደጊም ዳርጋ ክልተ ዓመቱ
መሊኡ፣እዚ ቤት ትምህርቲ’ዚ ካብ 1860 ዓ.ም.ፈ. ኣትሒዙ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ
እናተተኽለ፣ልዕሊ 100 ዓመት ዘቝጸረ፣ማለት ኣብ ኤርትራ ዘመናዊ ትምህርቲ
ቀለምን ትምህርት መንፈስን ኣላፊኑ ብምሃብ፣ ንቤተ ክርስትያንን ንሃገርን ዜገልግሉ
መንእሰያት ዝዀስኰሰ ቤት ትምህርቲ እዩ፣ከም’ዚ ዝበለ ርኡይ ኣበርክቶ ንዘለዎ
ተቅዋም ምዕጻው፣እሞ ከም ሃገርና ዝበለ ጽምኢ ትምህርቲ ኣብ ዘለዎ፣ ነዚ
ውሳኔ’ዚ ምሃብ፣ ንተዓዛቢ ኾነ፡ ንሓታቲ ምላሽ ዘይተረኽበሉ ኣዝዩ ዘደንጹ ተግባር
እዩ።

3.

ብድሕሪኡ ድማ ሾመንተ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዚካየዳ ማእከላት ጥዕና፣
ፈጺሙ ተቐባልነት ብዘይብሉ ኣገባብ “ተደረብቲ” ብዚብል ምስምስ ናይ ምሕካም
ተግባራተን [1 ታሕሳስ 2018] ከም ዜቋርጻ ተገይሩ።ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ወርሒ [12 ሰነ
2019] ድማ፣21 ናእሽቱን ዓበይትን ክሊኒካትን ናይ ጥዕና ማእከላትን ብሓይሊ
ተሃጊረን፣ንብረተን ተወሲዱ። ሕጂ ኸኣ እነሆ፤ብዕለት 3 መስከረም 2019፤ ላዕለዋይ
ደረጃ ማለት ሠለስተ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ፣ሓንቲ ምስ መባእታን
ማእከላይን ደረጃ እትርከበን፣
1.
2.
3.

መባእታን ማእከላይን ላዕለዋይ 2ይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ
ዮሴፍ [ላ-ሳል] ከረን፣
ላዕለዋይ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣኅዋት ካፑቺኒ መንደፈራ፣
ማእከላይን ላዕለዋይ 2ይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ፣
ባጽዕ (ምጽዋዕ]) ከም ዚዕጸዋ ወይ ከኣ ብመንግሥቲ ከም ዚውሰዳ
ተገይሩ ኣሎ። ነዚ ብዚርኢ ግቡእን ቅኑዕን ተቓውሞና ነቕርብ።

4.

ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ከም ዝተገልጸ፣ ቤተ ክርስትያን ዝኾነ ሓሳብ እንከተቕርብ፣
መንነታን ተልእኮኣን ብምትንታን እያ እትጅምር።ከመይ እቲ እትብሎን
እትኽተሎን መትከል ነቲ ተልእኮኣን መንነታን ስዒቡ ዚመጽእ እዩ። ቤተ
ክርስትያን ኣደን መምህርን እያ። እቲ ተኻሊኣ ኢየሱስ ክርስቶስ’ውን ከም’ቲ ንሱ
ዚፍውስን ዚምህርን ዝነበረ፣ንቤተ ክርስትያን እውን ክትፍውስን ክትምህርን
ሥልጣን ሂብዋ እዩ። ነቲ ዘለዓለማውን ኣምላኻውን ሓቂ ክትምህር’ኳ እንተኾነ
ቀንዲ ስራሓ፣ ንሰብ ብመላኡ ብነፍስን ብሥጋን ኽትረድኦ ሓላፍነት ኣለዋ። በዚ
መሠረትዚ ከኣ ኣብ ትምህርትን ሓፈሻዊ ምዕባሌ ወድሰብን ዓቢይ እጃም ኣለዋ።
ነዚ መዝነት’ዚ እትፍጽሞ፣ኣብ ቀጽሪ ቤተ ክርስትያን በይኑ ብሕቱ ዘይኮነስ፣ ኣብ
ኣብያተ ትምህርታ ኣብያተ ሕክምናታት፣ ኣብ’ቲ ዅሉ ንምዕባሌ ሰብ እትሰርሓሉ
ማእከላትን እዩ።

5.

እቲ ሓፈሻዊ ናይ ክልተ ሺሕ ዓመት ታሪኻን ጕዕዞኣን ከም ዘነጽሮ፣እዚ ዚስዕብ
ካብ ባህሪኣን ተልእኮኣን ዚፍልፍል መሰልን ግዴታን ከምዘለዋ ትርዳእ።
ክርስትያናዊ ትምህርቲ-እምነት ክትምህር፣ሰብኣዊ ፍልጠትን ምዕባሌን እተካይደሉ
ኣብያተ ትምህርቲ፡ ምስኡ ዚተኣሳሰር ዚንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት ክትውንን
ከተካይድን መሰል ኣለዋ። እዚ መሰል’ዚ ብኣምላኽ ዝተዋህበ ባህርያዊ መሰል ስለ
ዝኾነ፣ ብናይ ዝኾነ ይኹን ወገን ሠናይ ፍቓድን ድሌትን ዚወሃብ ወይ ዚኽላእ’ውን
ኣይኮነን። እዚ ነቕ ዘይብል ሓቂ፣ ዘይትንከፍ መሰል ብዛዕባ ምዃኑ ድማ ኣብ ሕቶ
ዚኣቱ ኣይኮነን።

6.

ከም’ቲ ካብ ጥንቲ እሞ ኣብ መላእ ዓለም ከተዘውትሮ ዝጸንሐት፣ዝኾነ ዓይነት
ሰብኣውን መንፈሳውን ፍልጠት ዜማዕብል፣ካብ ሙዓለ-ሕፃናት ክሳብ ደረጃ
ዩኒቨርሲቲ ዜምህር በብዓይነቱ ተቅዋማት ክትውንን ከተካይድ መሰላ ግቡኣ እዩ።
ከመይ መምህር እያ ተባሂሉ ኣሎ።እዚ ብቤተ ክርስትያን ዚካየድ ተቅዋማት
እንታይ እዩ ዕላማኡ እንተተባህለ፡ሀ) ናይ ሰባት ሕልና ኰስኵስካ፣ኣብ ኅብረተሰብን ሃገርን ምሉእን ግቡእን
ቦታኦምን ኣበርክቶኦምን ዘወፍዩ ምሉኣት ሰባት ንምግባሮም፣ፍትሕን
ሰላምን መሰልን ናጽነትን ሓቅነትን ሕውነትን…ዚመሃሩሉ እዩ፣
ለ) ወለዲ ንውሉዶም ዚበቅዕ ትምህርቲ ኣብ ምምራጽ ዘለዎም፣ ማንም
ኬሕድጎም ዘይክእል ባህርያዊ ወይ ተፈጥሮኣዊ መሰል ምእን ቲ
ኪኽበረሎም፣ ኣብ መዕበያ ውሉድን ብሱል ዜጋን ኣበርክቶ ንምግባር፣
ሐ) ብሥልጣኔን ብፍልጠትን ንኺዓብዩ ንዜጋታት ንምሕጋዝ፣ በቲ ዝበለጸን
ብዘመናት ዝተመስከረን ናይ ቤተ ክርስትያን ሃብታም ልምድን ተመክሮ
ከም ዚጥቀሙ ምግባር፣
መ) ቕኑዕን ብቑዕን ምዕባለን ወድሰብ እንተ ዘይኮይኑ፣ እዚ ናይ ቤተ ክርስትያን
ተቅዋማት ትምህርቲ፣ ካልእ ዝኾነ ይኹን ንቡር ይኹን ስቱር መደብን
ኣገባብን ከም ዘይነበሮን ከም ዘይብሉን፣እቶም ኣብኡ ዝተማህሩን፣ ነቲ
ብሉጽ ኣበርክቶኡ ዘስተማቐሩን፣ ዝተፈላለየ መደብ እምነትን ሃይማኖትን፡
መሥርዕ ሕይወትን ዚኽተሉ፣ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሃገር ፋሕ ኢሎም ዘለዉ
ሕያው ምስክር እዮም።
ማእከላት እምነትን ምዕባሌ ትምህርትን ኣብ ጕዕዞ ታሪኽ፣

7.

ታሪኽ ትምህርትን ኣመዓባብላኡን ኣብ መላእ ዓለም ክንርኢ ከሎና፣ ክንክሕዶ
ዘይንኽእል ሓቂ ይገሃደልና። ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ቀንዲ መማዕበሊ ትምህርትን
ስነጽሑፍን ሥልጣኔን፣ሃይማኖታዊ ማእከላት ኮይኑ፣ ብፍላይ ኣበርክቶ ኣብያተ
ክርስትያናትን መሳጊድን ኣብ ምዕባሌ ትምህርቲ ዘይነዓቕ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ኣዝዩ
ዚድነቕን ዘንጸባርቕን ምዕራፍ ዝሓዘ እዩ። ናብ ታሪኽ ሃገርና ንድሕሪት ምልስ
ኢልና ምስ እንርኢ እውን፣ እቲ ጥንታዊ ገዳማትን ኣድባራትን ኦርቶዶክሳዊት
ተዋህዶ ቤተ ክርስትያንን፣ ጥንታዊ መሳጊድን ኣብ ጽሕፈትን ንባብን፣ ኣብ

ምዕቃብ ጥንታዊ ታሪኽን ትምህርትን ዝነበሮ ጽልዋ ኣብ ቦታኡ ኮይኑ፣ ብሓፈሻኡ
ኣብ ናይ’ዚ ሕዝብን ሃገርን ባህላዊ ሕንጸትን መንነትን መሠረት ዘንበረ እዩ።
8.

መበቈልን ምምዕባልን ዘመናዊ ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ዚትንተነሉ ኵሉ፣ ካቶሊካዊ
ኣብያተ ትምህርትና ብሓፈሻኡ ከኣ ኣበርክቶ ቤተ ክርስትያንና በዚ ዓውድ’ዚ፣
ኣንጸባራቒ ቦታ ከምዘለዎ ኵሉ ዚፈልጦ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ንፈለማ ጊዜ ጥበብ
ማኅተም ብምትእትታው፣ ኣብ ሃገርና ናይ ትምህርትን ጽሕፈትን ማዕጾ ዘርሓወትን
ጕዕዞ ትምህርቲ ዘንሃረትን ቤተ ክርስትያን እያ።
ኣብ ዓዲወግሪ [ሳን ጆርጆ]፣ኣብ ሠገነይቲ [ስኮላ ኣርተ መስቲየሪ ሳን ሚኬለ]፣ኣብ
ዓድቐይሕ፣ኣብ ከረን [ሳልቫጐ ራጂ[(ስኮላ ኣርቲ ኤ ሚስተሪ)]፣ኣብ ኣሥመራ
[ስኮላ ቪቶሪዮ ኣማኑወለ II] ብጊዜ መግዛእቲ ጣልያን ንደቀባት ተደኲነን
ዝነበራ፣ብቤተ ክርስትያን ወይ ብናይ ቤተ ክርስትያን ሰባት ዚካየዳ ዝነበራ
እየን።ድሕሪ ካልኣይ ኵናት ዓለም ድማ፣ ኣብ’ዛ ዘመናዊት ኤርትራ ዝቖማ፣
ካብ’ተን ኣብዛ ዋና ኸተማ ኣሥመራ ቐንዲ ቐንዲ ንምጥቃስ፣ኮምቦኒ ኮሌጅ፣
ኣሥመራ ዩኒቨርሲቲ፣ኮለጆ ላሳል፣ ኮለጆ ቅድስት ሓናን፣ናይ ቀትሪ ንሕፃናት ናይ
ምሸት ከኣ ንዓበይቲ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ በርናርዶስ…ካልኦትን ነበራ።
ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ 1965 ዓ.ም.ፈ. በዓል ሰናይ ዝኽሪ ብፁዕ ኣቡነ ኣብርሃ
ፍራንስዋ ብዝወሰድዎ ተበግሶ ክሳብ 70 ዝኣኽላ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ቁሸታትን
ዓዳትን መላእ ኤርትራ ተጀሚረን ንነዊኅ ዓመታት ንብዙኃት ኤርትራውያን ሕጻናት
ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ከም ዘሳተፋ ምዝክራ ግቡእ እዩ።ካብ ጊዜ መግዛእቲ ጣልያን
ኣትሒዙ፣ዘመናዊ ኣመሓዳድራን ኣመሃህራን፣ፖሊቲካዊ ጕዕዞን ስነጽሑፋዊ ምህዞን
ምዕባሌ ቋንቋን ዝተኻየደ ናይ ደቂ ሃገር ፈላሚ ንጥፈታት ኵሉ፣ሳላ’ቶም ኣብ ናይ
ቤተ ክርስትያን ተቅዋማት ዝተማህሩ እዩ ተሰላሲሉ፣ነዛ ዘመናዊት ኤርትራ ከኣ
መሠረት ኣንቢሩ።ኣብ ምብግጋስ ፖሊቲካዊ መስርሕ ናይ’ዛ ሃገር፣ ኣብ
ፖሊቲካውን ሓርነታውን ጕዕዞ ቃልሲ፣ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን
ናይ ዝተማህሩ ሰባት እጃም ናቱ ዕዙዝ ምዕራፍ ዘለዎ እዩ።

9.

ኣብ ታሪኽ ከም’ዚ ዝበለ ዕዙዝ ተራን እጃምን ንዘለዎ ናይ እምነት ማእከላትን
ተቅዋማትን፣ ነቲ ብተግባር ዘመስከረሉን ዝተዓወተሉን መዳይ ትምህርቲ
ንኸተሕድጎ፣ “ኣይምልከተካን እዩ” ምባል ደኣ ምስ ምንታይ ኪቝጸር እዩ?
ተጻይ እምነትን ሃይማኖትን ብቐንዱ ክንብሎ እንተ ዘይኮይኑ ካልእ መግለጺ
የብሉን።እምነትን ናይ ኣምላኽ ፍርሃትን ካብ ዜምህር ማእከላት ንሕፃናትን
መንእሰያትን ነጺልናኸ፣ ነዛ ሃገር ከመይ ዝበለ ንኡስ ወለዶ ከነፍርየላ ተሓሲቡ
ማለት እዩ?

10.

ብፍላይ ናብ’ቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብያተ ትምህርቲ ክንመጽእ
ከሎና፣ ናብ’ዚ ውሳኔ’ዚ ዜብጽሕ ዝኾነ ይኹን ናይ ሥርዓተ ትምህርቲ ምዝንባል፣
ዝኾነ ይኹን ምጥሓስ ሕጊ፣ ወይ ዝኾነ ንጽፈትን ኣወሃህባ ትምህርትን ብዚርኢ፣
ኣብ ኣብያተ ትምህርትና ዝተረኽበ ካብ መሥመሩ ዝሓለፈ ወይ ዝተረፈ ኣገባብ፣
ብወገን መንግሥቲ ኣይተጠቕሰን፣ ኪጥቀስ ዚከኣል’ውን ፈጺሙ የልቦን። ኣብያተ
ትምህርትና ሎሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ቅድም ኣትሒዙ፣ ኣብ ዕለታዊ ኣሰራርሓኡን
ኣብ ናይ ሃገራዊ መርመራታት ዚረአ ውጽኢት ተመሃሮኡን፣ብብቕዓቱን ብዓይነቱን
ዚልለ ብምዃኑ፣ንኸምዚ ዝበለ መንግሥታዊ ውሳኔ ዘይኮነስ፣ንምትብባዕን
ንሽልማትን ዚዕድም ከም ዝኾነ፣ እቲ ዚምልከቶ መንግሥታዊ ኣካል ሚንስትሪ
ትምህርቲ በብግዜኡ ዝቐረበሉ ጸብጻባትን ኣብ ሰነዳቱን ኣርካይቩን ሒዝዎ ዘሎ
መዛግብትን ምስክሩ እዩ።

11. ብናይ ቤተ ክርስትያን ርድኢት፣ ብትምህርቲ ዝመጽአ መንግሥቲ ዘለዎ ግዴታን
ሓላፍነትን፣ኵሎም ዜጋታት ዜድልን ዚበቅዕን ዕድል ትምህርቲ ምርካቦም
ከረጋግጽ፣ዘለዎም መሰላትን ግዴታታትን ከፍልጦም፣ሕፃናት ዚግባእ ትምህርቲ
ከምዚረኽቡ ምግባር፣ ናይ ትምህርቲ ተቅዋማት፣ ብዚግባእ ዚምህሩን ዘይምህሩን፣
ነቲ ዝወጽአ ሃገራዊ መምርሕን ሥርዓተ ትምህርትን ዚኽተሉን ዘይኽተሉን፣
ምክትታል እዩ። እቲ ዚወጽእ መምርሕታት ድማ ነቲ ኣገባብ ኣመሃህራ ዚሕግዝ
ኪኸውን፣ንዚተባባዕ ምትብባዕ፣ንዚሕገዝ ምሕጋዝ፣ነቲ መኣረምታ ዜድልዮ
ብምእራም፣ብግሊ ይኹን ብናይ ኣብያተ-ክርስትያን መደባት ንዚካየድ ናይ
ምምሃርን ምስትምሃርን መስርሕ ንቕድሚት ከም ዚስጕምን ምግባር እዩ።

መሰል ወለድን ቤተ ክርስትያንን
12. መንግሥቲ ነቲ ናይ ወለድን ናይ ቤተ ክርስትያንን ድሮ ውሁብን ኣድማሳውን ዝኾነ
መሰል ኪፈልጥን ከኽብርን ግቡኡ እዩ። ወለዲ ንደቆም ዝደለዩዎ መደብን ኣገባብን
ትምህርቲ ኪመርጹ፣ቤተ ክርስትያን እውን ነቶም ኣብ ትሕቲኣ ዚርከቡ ኮነ ነቶም
ኣብያተ ትምህርቲ ንዝመረጹ ወገናት ብናጽነት ክትምህር ዘለዋ መሰልን ግዴታን
ኪፍለጥን ብዚግባእ ኪኸብርን ኣለዎ።
13. ካብ’ዚ ወጻኢ ምስቲ ናይ ወለድን ናይ ቤተ ክርስትያንን ዚጻረር ስጕምቲ ምውሳድ
ግን ተቐባልነት ዘይብሉ ፍጹም ሃሳዪ እዩ። ንሕፃናት ንመንእሰያት ካብ ወለዶም፣
ካብ’ታ ብሞራልን ብሥነምግባርን እተሃንጾም ቤተ ክርስትያንን ቤተ እምነትን
ነጺልካ፣ ነዚ መሠረታዊ ባህርያውን መሰልን ግዴታን ሸለል ኢልካ ዚግበር

ኣገባብ፣“ንመንእሰያት ንምውናን” ዚግበር መደባት፣ሲቪል ኅብረተሰብ ይኹን እቲ
ናይ እምነት ማእከላት ሕግን ሥርዓትን ተኸቲሉ፣ ንወድሰብ ይጠቅም ዝበሎ
ንጥፈታት ንኸየካይድ ኣብ ዚዕገተሉ ኣገባብ ኵሉ ናጽነት የልቦን፣ ኣድማሳዊ መሰል
ሰብ እውን ኣይተኸብረን ማለት እዩ።ኵሉ ብመንግሥቲ ጥራሕ ከም ዚግበት ዚገብር
ኣገባብ፣ናይ ውልቅን ናይ ግልን ናጽነትን ንጥፈታትን ዚዓግት እዩ፣ ናጽነትን
መሰልን ኣብ ዘይተኸብረሉ፣ ሰላም ርግኣት ምዕባሌ ኪመጽእ ዘይከኣል እዩ።
ብመሠረት’ዚ መትከላት’ዚ እምበኣር፣ነዚ በብግዜኡ ብመንጽር ተቅዋማትና ዚካየድ
ዘሎ መሰል ዝጠሓሰ ውሳኔን ተግባርን ንሕና ከም መጠን ሰባት፣ ከም መጠን
ኤርትራውያን ከም መጠን ካቶሊካውያን ፈጺምና ኣይንቕበሎን፣ነቲ ከም መጠን
ዜጋታትን ኣመንትን ዘሎና መሰልናን ግዴታናን እውን ሽለል ኣይንብሎን፣እዚ
ዝተጠቕሰ መሰልና ምስ እንግፈፍ፣ወይ ድማ ነዚ ግዴታና ምስ ዘይንፍጽም፣ እቲ
ቀዳማይ ግዳይ ዚኸውን፣እዚ ኣብዛ ሃገር ዘሎ ሰብ ወይስ ኅብረተሰብ እዩ፣ቀጺሉ
ድማ ሃገር ብዓባያ እያ። በቲ ዝቖመሉ ዕላማኡን፣ በቲ ብተግባር ዝተራእየ
ኣሰራርሓኡን ፣ተቅዋማትና ብምሉኡ ንረብሓ ሕዝብን ሃገርን ምዃኑ ስለ
ንተኣማመን፣እዚ ተቅዋማት’ዚ ኪህገርን መሰል ቤተ ክርስትያን ኪድፈርን ከሎ
ጕድኣቱ ንመላእ ሕዝብን ሃገርን ምዃኑ ኪፍለጥ ኣለዎ።
መዛዘሚ
14. ኣብ’ዚ ሃገር’ዚ ንዘሎ ኵነትን ንዝሓለፈ ታሪኽን ድሕሪ ፈቲሽና፣ ብፍላይ ብመንጽር
ትምህርቲ እቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ታሪኽ ዘንጸባርቅ ደኣ’ምበር ዝኮነ ይኹን ጸሊም
ነጥቢ ከም ዘይርከቦ ኣፍና መሊእና ክንዛረበሉ እንኽእል እዩ። ምእንት’ዚ እዚ
ሕጂ፦
ሀ) ብመንጽር ናይ ትምህርትን ሕክምናን ተቅዋማትና ዚወሃብ ዘሎ
ውሳኔታትን፣ስዒቡ ዚካየድ ዘሎ ተግባራትን፣ንናይ ቤተ ክርስትያን
መሰልን ናጽነት እምነትን ብቐንዱ ዚጻባእ ተግባር፣ ኣብ’ቲ መደብ
እምነታን መንነታን ኣገልግሎታን ብቐንዱ ዚኣቱ፡ስለዚ ኸኣ ንህላዌኣ
ዚትንክፍ ምዃኑ እናገለጽና፣እዚ ኣገባብ’ዚ ዳግመ ግምት ተገቢሩሉ
ብዝቐልጠፈ ደው ኪብል ነሓትት።
ሁ) ተቅዋማት ቤተ ክርስትያን ኵሉ ከም መጠን ናይ ደቂ ኤርትራ
ተቅዋማት፣ነቲ ሥሩዕን ብሉጽን ትምህርታውን ሕክምናውን ኣገልግሎቱ
ብናጽነትን ብተወፋይነትን ንኺቕጽል ዕድል ኪወሃብ ነሓትት።

ሂ) ዝኾነ ይኹን ኪእረም ወይ ኪዕረ ዚድለ እንተሎ ድማ፣ ብሓባራዊ ዘተን
ምርድዳእን ኪፍታሕ ጽቡቕ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኡንኮ መንገዲ ምዃኑ
ነመልክት።
15.

ቤተ ክርስትያን እምበኣር በቲ ብዘመናት ዘጥረየቶ ተመክሮን ነዊሕ ትውፊትን በቲ
ዘለዋ ዓቕምን፣ ኣብ ምዕባሌ ሰባት ቀንዲ ረቛሒ ብዝኾነ ዓውዲ ትምህርቲ፣ ነቲ
መንግሥታዊ መምርሒ ትምህርቲ ብምሕላው፣ በብዓይነቱ ኣብያተ ትምህርቲ
ከተካይድ፣ መደባ ምዃኑ ትገልጽ። ነዚ መደባ ዚቃወም ዝኾነ ዓይነት ውሳኔ ወይ
ኣገባብ ነቲ ናጽነታን መሰላታን ከም ዝገፈፋ ትርዳእ፣እዚ መሰላት’ዚ ዳግም ክሳብ
እትለብስን ናጽነታ ክሳብ እትጭብጥን ከኣ ምስ ምእመናና ኮይና ናብ ኣምላኽ
ዘየቋርጽ ጸሎትን ስእለትን ተብጽሕ፣ ብሕጋዊ መንገዲ ከኣ ናብ ዚምልከቶ ኣካል
ምእንቲ መሰላ ኣቤት!! ካብ ምባል ዓዲ ኣይትውዕልን።

ኣምላኽ ንሃገርና፣ሃገር ሰላምን ፍትሕን ሃገር ርትዕን ፍቕርን ይግበረልና።

ካቶሊካውያን ጳጳሳት
1.
2.
3.
4.

ኣቡነ
ኣቡነ
ኣቡነ
ኣቡነ

መንግሥተኣብ ተስፋማርያም፣ሊቀጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ
ቶማስ ዖስማን፣ ጳጳስ ዘመንበረ ባረንቱ
ኪዳነ የዕብዮ፣ ጳጳስ ዘመንበረ ከረን
ፍቅረማርያም ሓጎስ፣ ጳጳስ ዘመንበረ ሠገነይቲ

ቅዳሕ ናብ፦
1. ሚንስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር
2. ቤት ጽሕፈት ሃይማኖታዊ ጕዳያት
3. ቤትጽሕፈት ህ.ግ.ደ.ፍ.
4. ምምሕዳር ዞባ ደቡብ
5. ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ
6. ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቐይሕ ባሕሪ

