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እዚ ƒብ ወርሒ ጥቅምቲ 2017 ቤት ትምህርቲ ƒል-ዲያእ ƒል-እስላሚያ ƒማእኺሉ ƒብ 
ƒስመራ ተŸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ተርእዮ ሳዕቤን ናይቲ ንዕስራ ዓመት ዝጸንሐ መንግስታዊ ዓፈና 
ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትÃላትን ኤርትራ እዩ። ብስም ዓለማውነት (secularism) ወይ …ƒ 
ምፍልላይ ሃይማኖትን መንግስትን (state)፥ መንግስቲ ኤርትራ ƒብ ወርሒ ሓምለ (July) 1995 
ዝምድና መንግስትን (state) ሃይማኖታትን ዝሕንጽጽ ƒዋጅ ቍ. 73/1995 ƒዊጁ። እንተflነ 
ግን፥ ƒብ ግብሪ፥ እዚ ƒዋጅíዚ ስልጣንን ልዕልናን መንግስቲ (government) ƒብ ልዕሊ ÷ለን 
ሃይማኖታት Œዉን ብምግባር ƒዕናዊ ተራ መንግስትን (government) ƒባላቱን ƒብ ሃይማኖታዊ 
ሂወት ኤርትራዉያን ዜጋታትን ሃይማኖታውያን ትÃላቶምን ƒŸቲሉ።  
 
ብፍላይ …ƒ ሃማኖት ƒብ ትሕቲ ቍጽጽር ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጕዳያት ብምስፋሩ፥ ƒዋጅ ቍ. 
73/1995 (ዓንቀጽ 9.1) ንƒብያተ-Œርስትያናት፥ መሳጊድ፥ መራሕተንን ƒመንተንን ጸጥታዊ 
ጕዳይ ጌሩወን፤ ምኽንያቱ እቲ ሚኒስትሪíቲ ቀንዲ ዕማሙ ውሽጣዊ ጸጥታ ሰለዝነÅረ። Åቲ 
ƒዋጅíቲ መሰረት፥ ƒብ ትሕቲíቲ ሚኒስትሪ፥ ìቤት ጽሕፈት ሃይማኖታዊ ጕዳያትî ብምቛም፥ 
ብዙሓት ማእ…ላይ ደረጃ ስልጣን ዝነÅሮም ƒባላት ስለያን ጸጥታትን ዝር…ብዎም ሰብ-መዚ 
ንሃይማኖታውያን ትÃላት ናይ ምŒትታልን ƒብ ውሽጣዊ ጕዳያተን ናይ ምትእትታውን 
ሓይሎም/ስልጣኖም ƒረጋገጸ።  
 
ምዕጻው ዝተፈላለያ ƒብያተ-እምነታት፥ ምቕያድ ተŸተልቲ ìብሕጊ ዘይ-ተፈቕደለንî ዝÅሃላ 
ትÃላት እምነት፥ ዘልምስ መንግስታዊ ቍጽጽር ƒብ ማሕÅራውን ረዲኤታውን ተÅግሶታት 
ሃይማኖታት. . . ወ.ዘ.ተ. ቐጥታዊ ሳዕቤን ƒዋጅ ቍ. 73/1995 እዩ። ምውሓድ ዓቕምን ስነ-
ምግባርን ናይ ዝምል…ቶም ገለ ላዕለዎት ሰÅ-ስልጣን …ƒ ነቲ ዘይሃናጺ ርŒባት መንግስትን 
ትÃላት ሃይማኖትን ƒብኢሱዎ ŒÅሃል ይ…ƒል። ነቲ ብደገ ዝዕዘብ ተንታኒ፥ መንግስታዊ 
ምቍጽጻርን ምትእትታውን ƒብ ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትÃላትን ብቐንዱ ƒብ 
ኦርቶዶŒሳዊት ተዋህዶ ቤት Œርስትያንን ƒብ እስላማዊ ƒውቓፍን መስጊድን ጐሊሑ ይር¡። 
ብፍላይ …ƒ ƒብ ምሕራይን ምትÃእን መራሕቲ እዘን Œልተ ትÃላት እምነት። ንገለ Ãብቲ 
ጕሉሕ ƒብነታት ንምጥቃስ፡- 
 

v ƒቡነ ƒንጠንዮስ፡ 3ይ ፓትሪያርŒ ተዋህዶ ቤተ-Œርስትያን፡ ብመንግስቲ Ãብ 
ስልጣኖም ተƒልዮም ƒብ ማሕዩር ይር…ቡ። 

 
v ዝተŒኡዎም ƒቡነ ዲዮስቆሮስ Ãብ ዝሞቱ ድሮ Œልተ ዓመቶም ቀሪቡ …ይተተŒኡ፥ 

ኦርቶዶŒሳዊት ተዋህዶ ቤተ-Œርስትያን ኤርትራ ብዘይ መራሒ …ም ትሳለ —ይና። 
 

																																																								
*
ንዝሰፈሐ ትንታµ ናይዚ ƒርእስቲ ምስ ፕሮፈሶር ግርማይ ነጋሽ ብምትሕብባር ዘዳለናያ ƒብዚ ቀረባ እዋን 

እትሕተም African Liberation Theology ዘርእስታ መጽሓፍና ተመል…ት።  
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v ምሕራይ ሸኽ ƒልƒሚን ዑስማን፡ ሙፍቲ ኤርትራ፡ ጥራሕ ዘይœነ፤ እዞም ሙፍቲ 
Ãብ ዝሞቱ ሽዱሽተ ወርሖም ቀሪቡ …ሎ፥ መሳጊድን እምነተ ምስልምና ኤርትራን 
ብዘይ ƒላይን ተÃእን ዝተዳŸመ ƒውቓፍን ይር…ብ። 

 
ቅልውላው ሰርዓተ-ትምህርቲ ኤርትራ ን‹ልእ መዓልቲ/ጽሑፍ ዝሕደግ ƒርእስቲ እ‘ 
እንተ·ነ፥ ƒዋጅ ቍ. 73/1995 ƒብ ልዕሊ ዝፈጠሮ ብድሆታት ተደሪቡ እዩ ነዚ ƒብ ወርሒ 
ጥቅምቲ ዝተራእየ ÷ነታት ዝፈጠረ። እቲ ሕልኽላኽን ግርምቢጥን ናይዚ ጕዳይ …ƒ ƒዋጅ 
ቍ. 73/1995 (ዓንቀጽ 3.1) ንሃይማኖታውያን ትÃላት መሰል ምምሃር መንፈሳዊ ትምህርትን 
ሰÅ‹ን ዘፍቅድ ም‰ኑíዩ። መንፈሳዊ ትምህርቲ ንምምሃር ዘኽእለን መንግስታዊ ምትእትታው 
ዘይብለን ትÃላት Œህልወን ይግባእ ƒብ ርእሲ ም‰ኑ፥ እዘን ƒብ ሃይማኖታዊ እምነታትን 
ትÃላትን ዝተመስረታ ƒብያተ-ትምህርቲ ƒብ ምህናጽ ኤርትራውያን ዜጋታት ነዊሕ ታሪኽ 
ዘለወንን ዘይነዓቕ ƒÅርŒቶ ዝገÅራን እየን።  
 
ብሰንÀ ዕድመ ዝቘጸረ ብ÷ራት ግዝƒተ-ሕግን፥ መቓቓሊ ƒተሓሕዛን፥ ጨፍላቒ ስርዓተ-
ጸጥታን ዜጋታት ƒƒብ ዝƒምንዎ ጸቢብ ዙርያታት ጥራሕ ተሓጺሮም ብፍርሂ ŒŸዱ ናይ ግድን 
ይ·ኖም። ƒብ …ምዚ ዝÅለ ሃዋሁው ዝተቐልቀለ ናይ ተቓውሞ ተርእዮታት Åቲ ዝጸÅÅ 
መለለዪኡ ናይ ምርቋሑን ምÊናኑን ተኽእሎታት ƒሎ። እንተflነ ግን፥ እዚ ሓድሽ ንÊሎም 
ኤርትራውያን ዝምል…ት Œስተት ጠለብ መሰል ዜጋታት —ይኑ ውጽኢት ናይ ዕስራ ዓመት 
ƒዕናዊ መንግስታዊ ƒተሓሕዛ ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትÃላትን ኢዩ። ÷ሉ ኤርትራዊ፡ 
Ãብ ተራ ዜጋ Œሳብ መራሕ መንግስቲ፡ ነዚ ጉዳይ Åቲ ዝግብኦ ጥንቃቐን ብሓላፍነታዊ ƒገባብን 
ምስ ዘይሕዞ …ƒ ሳዕቤናቱ Œብእስ እዩ። ƒብ ሓጺር መድረኽ፥ መንግስቲ Ãብ ምእሳር ዜጋታት 
Œቝጠብን ንዝቐየዶም ዜጋታት …ƒ Œፈትሕን የድሊ። ልዕሊ Êሉ ግን ƒብ ነዊሕ፥ ብዘይ 
መሰረታዊ ቅርጻዊ ለውጢ፥ ምፍታሕ ሼኽ ሓጂ ሙሳ ይ⁄ን ምምላስ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ 
ƒል-ዲያእ ናብ Œፍልታቶም ግዝያዊ ፍታሕ ጥራሕíዩ ዝŸውን።  
 
ንÊሉ ዝሓቍፍ ሲቪÃውን ፖሊቲÃውን Åሪታት Œሳብ ዘይተራሕዉ፥ ƒሳተፍቲ ባይታታት 
Œሳብ ዘይተፈጥሩን ግዝƒተ ሕጊ Œሳብ ዘይሰፈነን፥ ህዝባዊ ተቓውሞ ዘይተርፍíዩ ñ መልŒዑ 
ብዘየገድስ። መንግስቲ ንሰላማዊ ተቓውሞ Œሳዕ ዘየፍቀደ …ƒ ንጐነጻዊ ምትፍናን ወይíውን 
ንጐነጻዊ ተቓውሞ ዘይተርፍ ይገብሮ። ነዚ ተገንዚብና ኢና Ÿƒ ብዙሓት ዜጋታት ንነዊሕ 
እዋን ብዛዕባ ህጹጽ ƒድላይነት ሃገራዊ ዕርቅን ፖሊቲÃዊ ምስግጋርን Œንላቦ ዝጸናሕናን 
ዘለናን።  
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