
 

መጽሓፍ ቁዱስ ተኾልኲልካ ሃዋርያ ዲያብሎስ ምዃን።                                                        

“”””ዓገብ”””” 

       ህዝቢ ኤርትራ ተገዚኡ ድኣንበር ርእሱ ኣድኒኑ ኣይፈልጥን።   ርእሱ ስለ ዘየድነነ እዩ ክዕወት ኪኢሉ።  እዞም ሎሚ ሓለይትን 

ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራ መሲሎም፡ ከድዓት ዓሲቦም መንግስቲ እሰያ ክትግምጥል ሙሉእ ሓገዝ ክንገብረልካ ኢና ሃየ ተለዓል እናበሉ 

ዝደፋፍኡን ዘጋግዩ ዘለዉ መንግስታትን ማሕበራት ወይ ውልቀ ሰባት ንታሪኽና ዘይፈልጡዎ ኮይኖም ኣይኮኑን።  እንታይ ድኣ 

ዝግዝኡዎም ፈተውቲ ከብዶም ስለ ዘይሳኣኑ እዮም።   

       ሓደ ካብዞም ንመንግስቲ ሻዕብያ ንምጥፋእ መንእሰያት ኤርትራ ምጽናት ዝብል ፍልስፍና ዘለዎ ቀሺ ሙሴ ዘራይ (ብኣባ ሙሴ 

ዘርኣይ ዝፍለጥ) ዝተባህለ ናይ ሰይጣን ሰይጣን ዝኾነ ኤርትራዊ  ብምቾት ከም ከብቲ እስታላ መሲሉ ከሲዑ (ሰቢሑ) ዘሎ ኣርዮስ ካብ 

ተልእኮ ኣምላኽ ዝረሓቐ ብስም ሂወት ንጹሓት ዝናበር፡  ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ እተን 

ደቀን ዝሰኣና ስድራ ቤታት ጉቡእ ፍርዱ ክወሃብ ይግባእ።   ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ መግዛእቲ  ኣብ መሬቱ ዝቐበሮም ሰማእታት 

ውሑዳት ኣይኮኑንን።  ብሰንኪ እዚ ቀሺ እዝን መተሓጥእቱን ሬስኦም ኣብ ፈቆዶ ሰሃራታትን ኣብ ውቅያኖስን ዝጠፍኡ መንእሰያ 

ኤርትራ ቁጽሪ ብዙሕ እዩ። 

        ኣብ ዓለም ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖታት ህዝቢ ካብ ሃገሩ ንከይስደድ ኣብ ሃገሩ ኮሪዑ ንክነብር  ብመንፈስን ጸሎትን ሓገዘን 

ዘበርክቱ/ታ ውሑዳት ኣይኮናን/ኑን።  ኣብ ሃገርና ካልእ እዋን ይትረፍ ኣብቲ ጽንኩር መድረኽ ከይተረፈ ንዘኽታማትን ጽጉማትን 

ዝሕግዛ ዝነበራን ዘለዋን ሃይማኖታውያን ትካላት ርኢና ኢና።    

        ብዓለም ደረጃ እንተርኢና ማዘር ተረዛ ( Mather Teresa ) ሂወታ ሙሉእ ምእንቲ ጽጉማት ካብ ሃገሮም ከይተሰደዱ ብሰላም 

ክነብሩ ዓለምን ኣምላኽን ዝፈትዎ  ስራሕ ዝሰርሔት ኣደ ንዘክር።  ማዘር ተረዛ ምድረ በዳን ውቅያኖስ ሰጊርኩም ሃገርኩምን ቤተ 

ሰብኩምን ገዲፍኩም ምጹኒ ኣይበለትን።  ኣብ ዘለኹሞ ኩኑ ኣነ እየ ዝመጸኩም እያ ዝበለት።  ማዘር ተረዛ ካቶሊኻዊት ብኣምላኽ 

ዝተላእከት ሓብሓቢት ብዘይ ኣፈላላይ ሃይማኖት ዓሌት መቦቆል፡ ትውንኖ ንብረት ዘይብላ ዓለም ዝመነነት እያ።  በቲ ቁዱስ ጽሑፋት 

ዝእዝዞ መሰረት ተመሪሓ ነብሳ የሕሲማ ንራህዋ ካልኦት ክትሰርሕ ዝተሰውኤት ኣደ።  ስማ ብኹሉ ፍጡር፡ ብኹሉ ሃይማኖት 

ተኸቡሩን ተዘኪሩን ይነብር ኣሎ።  ንበዓል ቀሺ ሙሴ ግን እዚ ልቢ ወልድ (Fiction ) እዩ። 

         ቤተ ሃይማኖታትና ንሰናይ ተግባር ዘገልግሉ ኣቕሽሽትን ሸኻትን ከፍርያ ከለዋ፡ በዓል ቀሺ ሙሴን ንዑኡ ዝኣመሰሉን ግን  ነጋዶ 

ደቂ ሰባት ( Human Smugglers ) የፍርዩ። ምስኦም ተሓባቢርካ መንእሰያት ኤርትራ (ንዓና ብዛዕባ ኤርትራ ስለ ዘመልክተና እንበር 

ንኹሉ ኣፍሪቓዊ መንእሰይ) ኣብ ምጽናት ናይ ምልዮናት ንግዲ የካይዱ ኣለዉ።   እዚ ነውራም ተግባር ንኹሉ ፍጡር  ዝሃሲ ብፍላይ 

ንዓና ንኤርትራውያን ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ድማ ንካቶሊካዊ እምነትና ዘይውክል ምኻኑ ኩሉ ኤርትራዊ ክግንዘቦ ይግባእ።    

Eritrean Catholic Priest Mussie Zerai : Human Trafficker 

 by Uma Dalavi | International News Agency ( ኣብዚ ሙሉእ ክሲ ቀሺ ሙሴ ኣንብብ )  
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An Eritrean Catholic Priest, Don Mussie Zerai, is being investigated by the Trapani (Italy) Prosecutor’s Office for 

colluding with human traffickers taking migrants across the Mediterranean Sea from Africa to Europe. 

      ኣብዚ ዓቢ ግንዛበ ክንገብረሉ ዝግባኣና ነገር ኣሎ።   ብዛዕባ ቀሺ ሙሴ ዘርኣይ ካብ መምርሒ ቁዱሳን መጻሕፍቲና ወጻኢ ኣብ 

ትሕቲ ቅሽነት ካቶሊክ ጉልባብ ጌሩ ንዝገበሮን ዝገብሮ ዘሎ ኣረመናዊ ተግባር ድኣንበር፡ ብዛዕባ ሃይማኖት ወይ ውልቀ ሂወቱ ኣይኮናን 

ንዛረብ ዘሎና።  ኩልና እንፈልጦን ዝዓበናሉን ኣብ ሃገርና እነምልኸን ኣዚና እንሕበነለንን ኣርባኦተ ሃይማኖታት ( እስላም፡ ተዋህዶ፡ 

ካቶሊክ፡ ከንሻ ) ኣለዋና።  በብመምርሒኤን እምነተንን ንህዝቢ የገልግላ።  ህዝቢ ብሰላም ኣብ ሃገሩ ክነብር ይምህራን የተባብዓን 

ብዝከኣለን መጠን ይድግፋን።                                                                                                                                           

( Don Mussie Zerai has lived in Italy for more than 25 years, since fleeing Eritrea as a teenager. ) 

      ብሰንኪ  እዚ ንልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ስደት ዝነብር ቀሺ ጉቡእ ሓላፍነቱ ጉሒፉ ኣብ ዝንቡዕ ፖሎቲካዊ ተዋስኦ ዝዋሳእ ዘሎ 

ዝተጎድኣ ስድራ ቤታት ኤርትራ ካብ ኩሉ ሃይማኖታት ውሑዳት ኣይኮናን።  ብሃይማኖታዊ፡ ዓዳዊ፡ ዓሌታዊ፡ ኣውራጃዊ፡ ቤተ ሰባዊ፡   

ወዘተ...  ጥቕምን ዝንባሌታትን ተደሪኹ/ኻ ኣብ ጎኑ ምስላፍ፡ ካብቲ ንሱ ዝፈጸሞምን ዝፍጽሞም ዘሎ ገበናት ተፈልዩ ስለ ዘይርኤ ኩሉ 

ኤርትራዊ ፖሎቲካዊ ኣረኣእይኡ ብዘየገድስ ኣብ ጎድኒ ሕጊ ደው ኢሉ ስለ እቶም ግዳይ ዝኾኑ ዜጋታትና ስምረትናን ኣቤቱታናን ኣብ 

ዝምልከቶ ኣካል ብዘይ ምስልካይ ክሳብ ፍትሒ ዝረጋገጽ ክንምክት ይግብኣና።  ብናቱ ምትብባዕ ዝሻደኑ ነጋዶ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ 

እዛ ዓለም ደው ኢሎም ክኸዱ ከነፍቕድ የብልናን።     

       ነዚ ጉዳይ ብቐረባ ክከታተልዎ ኣሎዎም እንብሎ ሓርበኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ብፍላይ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዘለዉ ክኾኑ 

ስለ ዝኽእሉ ከም ቀደምና ኣብ ኣየናይ ክፍሊ ዓለም ኣሎና ብዘየገድስ ነዚ ብዓል እከይ ተግባርን መሻርኽቱን ክስና ክንምስርትን 

ንዝምልከቶም ሰበስልጣን ዓዲ ጥልያንን ቫቲካንን ኣቤቱታና ከነቕርብ ኣሎና።  ንፍትሒ እቶም ዝሓለፉን፡ ንድሕነት እቶም ብሓደገኛ 

ጉዕዞ ክስደዱ ዝሓስቡን ክንብል ህጹጽ ስጉምቲ ምውሳድ የድልየና ኣሎ።  ከምቲ ኩሉ ግዜ ብመልክዕ ፐቲሽን ተጠራኒፍና ሕቆ 

ተጻባእትና ክርትም ነብሎ፡ ሕጂውን ብኸምኡ ኣገባብ ክንብገስን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ጸረ’ዚ ዘይሰብኣዊ ተግባር ድምጹ ከስሞ ኣለዎ። 

      ሓደ  ክልተ ጸቢብ  ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሃይማኖታዊ  መልክዕ ከትሕዝዎ ከምዝፍትኑ ኣብ ግምት ከነእቱ ኣሎና።   ይኹን እምበር 

እቶም ብኸምኡ መልክዕ ዝኣምኑ ቀሺ ሙሴ መድሕን ኮይኑ ዝስምዖም ደቃውቶም ካቲ መቕዘፍቲ ኣይደሓኑን።  እዚ ሕጂ ዝዝረበሉ 

ዘሎ ላዕላይ ላዕላዩ እዩ።  ክስና ተሪሩ ኣብ ሕጊ ምስ ቀረበ ግን ብዙሕ ኣብ ውሽጢ ተደጉሉ ዘሎ ነገራት ከም ዝወጽእ ክንጠራጠር 

የብልናን።  ብጽንዓትናን ሓድነትናን ንገበነኛታት ኣብ ሕጊ ኣቕሪብና ፍትሒ ከነረጋግጽ ኢና።  

ዘልኣለማዊ ዝኽረ ንሰማእታትና፡                                                                                                                                                     

ዓወት ንሓፋሽ፡                                                                                                                                        

ገብረንጉስ መስመር፡       

 



  

 

 


