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ኤርትራ 
 

ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ዝተዓጽዋ ሃገራት እያ፤ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኵነታት ኣብታ ሃገር ብሕማቕ ይቕጽል 

ኣሎ። በብወርሑ ኣሽሓት ኤርትራውያን ብሰንኪ መወዳእትኡ ዘይፍለጥ ናይ ኣገልግሎት ዕስክርና፣ መግረፍቲ፣ 

ሃንደበታዊ ዝዀነ ማእሰርቲ፣ ከምኡ'ውን ኣብ ልዕሊ ሓሳባትካ ናይ ምግላጽ ዝግብር እገዳታትን ምግሃስ ማሕበርን 

ሃይማኖታዊ ነጻነትን ዓዶም ገዲፎም ይስደዱ ኣለዉ። ካብዞም ኣብ 2013 ዝተሰደዱ ሓደ ሚኒስተር ዜና ነበር 

ይርከብዎም። ናይዚ ሰብ ኢዚ 85 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣቦኡ፣ ጓል 15 ዓመት ዝዀነት ጓሉን ብቕጽበት ኣብ 

ማእሰርቲ ተዳጕኖም። ብተወሳኺ እውን ምክትል ቁጠባዊ ምሕደራ ህግደፍ (እታ እንኮ ናይ ኤርትራ ንግዳዊ 

ትካላት እውን እትቆጻጸር ዘላ ፖለቲካዊት ውድብ ማለትያ) ነበር ካብቶም እተሰደዱ ማለት'ዮም። 

 
ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ፣ ልዕሊ 300 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ እንዳተጓዕዙ ኣብ ጥቓ ደሴት 

ለምፓዱሳ፣ ኢጣልያ ጥሒሎም። ብመሰረት ጸብጻብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕላዋይ ኮምሽን ስደተኛታት፣ 

ልዕሊ 305,000 ኤርትራውያን (5 ሚእታዊት ናይቲ ጥቕላላ ህዝቢ ምዃኑ እዩ) ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመት ሃገሮም 

ራሕሪሖም ተሰዲዶም ኣለዉ። 

 

ኤርትራ ቅዋም የብላ፣ ክሰርሕ ዝኽእል ሓጋጊ ኣካል የብላ ነጻ ዝዀነ ፍርዳዊ ትካል ዘይትውንን፣ ምርጫ ዝበሃል 

ዘይብላ፣ ነጻ ናይ መድያ ማዕከናት ዘይትውንን ከምኡ'ውን መንግስታዊ ዘይኮና ትካላት ናይ ዜና ትካት ዘይብላ፤ 

ብመሰረቱ ምርጫ ዘይተካይድ ሃገር እያ። ኩሉ ስልጣን ኣብ ኢድ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ (ካብ 1991 ጀሚሩ 

ኣብ ስልጣን ዘሎ) ተባሒቱ ይርከብ።   
 

ኣብ 21 ጥሪ 2013 ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ተቃውሞ፣ ብሓደ ብርጋዴር ጀነራልን ሰልስተ ኮሎኔላትን ዝምራሕ ጕጅለ 

ናይቲ ሰራዊት ንሓጺር ግዜ ነቲ ሚኒስትሪ ዜና (ፎርቶ) ተቘጽጺሩ ነቲ ዳይሬክተር ናይ መንግስታዊ ተለቪዝዮን 

ሓደ ንእሱራት ክፍትሑን እቲ ናይ 1997 ቅዋም ኣብ ተግባር ክውዕልን ዝጠልብ ሓበሬታ ንኸንብብ ኣገደደ። 

እንተኾነ፡ እቲ ፈነወ ርክብ ድሕሪ ምንባብ ውሑዳት ዓረፍተ ነገራት ተቛሪጹ፣ እቶም ተቓወምቲ ድማ እቶም 

ካልኦት ወተሃደራዊ ኣሃዱታት ክህብዎ ተባሂሉ ትጽቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ኣስተዋጽኦ ስለዘየተግበሩ፡ ኢዶም ክህቡ 

ተገደዱ። ብመሰረ እሙናት ምንጭታት፡ ልዕሊ 60 ዝዀኑ ኣብ ላዕላዋይ ጽፍሒ ሓላፍነት ዝነበሩ ሰባት ከም 

ተሓባበርቲ እቲ ኣድማ ተወሲዶም ተኣሲሮም።ሓያሎ ካብዚኣቶም ሕጂ ሞይቶም እዮም፡፡ ገለ ካብዚኣቶም ብነፍሰ-
ቅትለት እዮም ሞይቶም። ሓደ ካብኣቶም ዓብደላ ጃብር፣ ላዕላዋይ ኣማሓዳሪ ህግደፍ ነበር ከምዝዀነ ይንገር። 

 

ወላኳ ብተደጋጋሚ እንተኣመልከተት፡ ኤርትራ ንናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕላዋይ መርማሪት፣ ሸይላ ኬታሩት 

ቪሳ ከልኪላታ ትርከብ። ንሳ ምስ ስደተኛታት ዝተገበረቶ ቃለ-መሕትት መሰረት ዝገበረ ጸብጻብ ናይ 2013 

ከምዝደምደመቶ፡ "እቶም መሰረታውያን ኣምራት ናይ ግዝኣተ ሕጊ እውን ኣይክበሩን እዮም"። ኣብ ናታ ጸብጻብ 

ምርኩስ ብምግባር ድማ ፡ ኤርትራ "ዝተናውሐን ስያሳዊ ዝዀነን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን መሰረታውያን 

ናጽነታትን ብምቕጻላ" እቲ ጕባኤ "ኣትሪሩ ኰኒኑዋ"። 

 

መወዳእትኡ ዘይፍለጥ ዕስክርናን ናይ ኣስገዳድ ዕዮን 
ኤርትራ ንኹሎም ደቂ ተባዕትዮን ንዘይተመርዓዋ ደቀንስትዮን ኣብ "ሃገራዊ ኣገልግሎት" ተዓስክሮም ኣላ። ወላኳ 

ናይ ኤርትራ ሕጊ ን18 ኣዋርሕ ጥራይ ዝውስን ይኹን እምበር፡ መብዛሕትኦም ዕስኩራት ዳርጋ ኩሉ ናይ ስራሕ 
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ሂወቶም ኣብኡ የባኽኑ። እቶም ዝዓስከሩ ብተደጋጋሚ ኣብ ናይ ሲቪላዊ ስራሓት ብኣስገዳድ ንኽሰርሑ ይግበር። 

ኣብ 2013፣ ተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ከምዝጸብጸቦ፤ ዓስከር ኤርትራ ኣብ ብሃገር እትውነን ናይ ህንጻ ኩባንያ፣ እሞ 

ከኣ ምስ ካናዳዊት ዝዀነት ናይ ዕደና ትካል ነቭሱን ሪሶርስስ ብምውህሃድ፣ ናይ ህንጻ ትካል ኣብ ምህናጽ ትሕተ 

ቅርጺ ነቭሱን ናይ ወርቂ ዕደና ትካል ከምዘገልገሉ ሓቢሩ። ኣብኡ ዘገልገሉ ዓሳክር ከምዝገልጽዎ፡ ኣብቲ ስራሕ 

ብዉሑድ መግቢ ነዊሕ ሰዓታት ዝሰርሑ ከምዝነበሩን፣ ብኣዝዩ ድሑር ዝኰነ ናይ መንበሪ ቀረብን ከምኡ'ውን 
ይትረፍ ንስድራቤቶም ንሂወቶም'ውን ክመርሑሉ ብዘይክእሉ ትሑት ደሞዝን ከምዝሰሑ ገሊጾም። ብተወሳኺ፤ 

ንሳቶም ነቲ ናይ ስራሕ ቦታ ሕዲጎም ክንቀሳቐሱ ፍቓድ ኣይነበሮምን። 

 

ብመሰረት ኣብዚ ዝሓለፈ ሓጺር እዋን ምስ ናይ ስደተኛታት ትካላት ዝተገብረ ቃለ መሕትት፣ ክሳብ 15 ዓመት 

ዝዕድሚኦም ቆልዑ ከይተረፉ እዮም ናብ ዕስክርና ብግዴታ ዝኣትዉ ዘለዉ። እዚኦም ይኹኑ ካልኦት ዓስከር፡ 

ሕቶታት ብምልዓሎም ጥራይ ወይውን ዘይተረጋገጸ በደል ፈጺምኩም ብዝብል ምስምስ ንመግፋዕቲን ሕማቕ 

ኣተሓሕዛን ይጋለጹ። ማህረምቲ ወይ መግረፍቲን ማእሰርትን ንቡር ኰይኑ ኣሎ። ደቀንስትዮ፡ ብመራሕቲ 

ኣሃዱታት ሰራዊት ክሳብ ጾታዊ ምግሳስ ዝበጽሕ ዓመጽ ተጋሊጸን ይርከባ። ዝዀነ ይኹን ፍትሓዊ ናይ ካሕሳ 
መስርሕ የለን። 

 

ካብ ክፍላ 2012 ኩሎም ኣብ 50ታት፣ 60ታትን 70ታትን ናይ ዕድመ ክልል ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ ሃገራዊ ግቡእ 

ንኽፍጽሙ ይግደዱ ኣለዉ። ኣጽዋር ንኽስከሙ፣ ኣብ ስልጠና ንኽርከቡን ሃንደሳዊ ወይ ናይ ሓለዋ ስራሓት 

ከካይዱን ይግደዱ ኣለዉ። 

 

ሃንደበታዊ ማእሰርቲ፣ ዝተናውሐ ማእሰርትን ኢሰብኣዊ ኩነታትን 
ኣሽሓት ንጹሃት ዜጋታት ብኢሰብኣዊ መንገዲ ብዘይ ፍርዲ ወይ ናይ ይግባይ መሰሎም ከይተሓለወን ናይ ጠበቓ 

ምህላው መሰሎም ከይተሓለወን ነጻ ናይ ቤት ማእሰርቲ ተኸታተልቲ ትካላት ዘይብሎምን ከምኡ'ውን ምስ 

ስድራቤቶም ከይተራኸቡን ተኣሲሮምን ተቐይዶምን ይርከቡ። ወላኳ ውሑዳት ብዛዕባ ማእሰርቶም መግለጺ 

ይኹን ወይ ባዕላቶም ንኸይዛረቡ ምስ መጠንቀቕታ ተሰንዮም ዝተፈትሑ እንተሃለዉ፣ መብዛሕትኦም እሱራት 

ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ማሕቡስ ተዳጕኖም ይርከቡ። ክሳብ'ዛ ናይ ጥሪ 2012 ናይ "ፎርቶ' ኣጋጣሚ እቶም ላዕለዎት 
ናይ መንግስቲ ሰበስልጣን ዝዀኑ 21 ሰባትን ጋዜጠኛታትን እሱራት ጥራይ እዮም ነይሮም። እዚኣቶም ን21 

ዓመታት ዝኣክል ኣብ ዘይተፈልጠ ኩነታት ቀይዲ ይርከቡ። ወላ ሓደ ካብዚኣቶም ብወግዒ ኣይተኸሰሰን። ሃዲሞም 

ዝወጹ ከምዝገልጽዎ፣ ፍርቆም እዞም እሱራት ሎሚ ብሂወት የለዉን።   

 

ኣብ ማእሰርቲ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ናይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ኣሰቃቒ ኩነታት ይገልጽዎ እዮም። ኣብ ቤት 

ማእሰርቲ ሞት ንቡር ኮይኑ እዩ። ብዙሓት እሱራት ብሃንደበት ይጠፍኡ፡ ናታቶም ሃለዋት ኩነታት ጥዕናኦምን 

ንቤተሰቦም ስዉር ይኸውን። ተኣሲሮም ዝነበሩ ከም ዝገልጽዎ፡ ኣብ ኣዝዩ ብሰብ ዘዕለቕለቐ ኣብ ትሕቲ መሬት 

ዝተሰርሐ ቤት ማእሰርቲ ወይ እውን ኣብ ኮይነራት፣ ብዘይ ናይ ዝኾነ መደቀሲ ቦታ ዝኹን መብራህቲ ይኹን 
ከምኡ ድማ ብሕያል ቁሪን ዛሕልን ባልዕን ዝተሰነየ ዓይነት ማእሰርቲ ምሕላፎም ይገልጹ። ኣብኡ ሕክምናዊ 

ኣገልግሎት ኣዝዩ ትሑት እዩ ወይ እውን የለን። ምግቢ፡ ቁራስ ወይ ሓንቲ ባኒ ንመዓልቲ ኰይኑ፡ ሓደ ሓደ ግዜ 

ዓደስን  ሻህን ውሑድ ማይን ጥራይ ከምዝወሃቦም ይገልጹ። መግረፍቲን ማህሰይቲን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንቡር 

ኰይኑ፤ እቶም ናይ ሓለዋ ኣካላት ዝደለይዎ ዓይነት ኣካላዊ መቕጻዕቲ ክፍጽሙ ይኽእሉ። ኣቐዲሙ ሓደ ካብቶም 

መርመርቲ ናይ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ሰብ ንተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ከምዝሓበሮ፡ ንሱ እቶም እሱራት ክሳብ 

ነቲ ተኸሲሶምሉ ዘለዉ ጕዳይ ኣሚኖም ዝናስሑ ንኻልኦት እሱራት እውን መምሃሪ ንክኾኑ ብማለት ንኽግረፉ 

ትእዛዝ የመሓላልፍ ከምዝነበረ ይገልጽ። 

 

ካብ ማእከላይ ምብራቕ ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ተመሊሶም እንደገና ሃዲሞም ወጺኦም ዝመጹ ኤርትራውያን 
ንትካል ተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ 2012 ከምዝሓበርዎ፡ ኣብ ዝተጨቓጨቐ ካሜራታት ተኣሲሮም፤ ካብቲ ናብ 

ዓዶም ዝተመልሱሉ እዋን ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ ልዕሊኦም መግረፍቲ ከም ዝወረዶምን ሓቢሮም። ናይ 
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ማህረምትን ናይ ኤሌትሪካዊ ሾክ ዘስዓቦ በሰላታት ኣብ ሰውነቶም እውን ኣርእዮም። ሓደ ካብቶም ንስክላ ዝወጹ 

ጥሩዛት ከምዝሓበሮ፡ ኣዝዮም ብዙሓት ካብቶም ምስኡ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ብሰንኪ መግረፍቲ ከምዝሞቱ 

ይሕብር። 

 

ሃይማኖታዊ ናጽነት 
ካብ 2002 ጀሚሩ እቲ መንግስቲ ነቶም ብዘይካ እተን መንግስቲ ዝቆጻጸረን ወይ ዝተቐበለን ሃይማኖታት፣ ማለት 

ሱና እስልምና፣ ኦርቶዶክሳዊ እምነት፣ ካቶሊክን ከንሻን፤ ዝኽተሉ ኣመንቲ ዜጋታት ኣሲሩዎም ኣካላዊ ጉድኣት 
ኣውሪዱሎምን እዩ። ማእሰርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገዛ ውልቀ ሰባት ዝፍጸም እኳ እንዀነ ብዙሓት ኣመንቲ ከኣ 

ወይ ኣብ ግላዊ ናይ ቁርዓን መጽናዕቶም ወይ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኮለጃት ወይ ኣብ መዓስከራት ወተሃደራዊ 

ስልጠና ዝገብርዎ መጽናዕቶም ብምክትታል ይፍጸም።  

 

ገለ እሱራት ቅድመ-ኵነት ብምስናይ፡ ማለት፣ ሃይማኖቶም ክሓድጉ ንኽፍርሙ ብምግዳድ ይፍትሑ እዮም። ኣብ 

2013፣ ብካልኦት ናይ ሃይማኖት ተጣበቕቲ ጕጅለታት፣ ሰለስተ ሰባት ኣብ ማእሰርቲ ከምዝሞቱ ተሓቢሩ። 

እንተዀነ፡ ነዚ ኩነታት ሕጽረት ሓበሬታ ኣብ ግምት ብምእታው፤ መወትቲ ካብኡ ንላዕሊ ክኾኑ ከምዝኽእሉ 

ይግመት። 

 
እቶም መንግስቲ ዝገምጠሎም ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት መራሒ ሃይማኖት ኣብ ናይ ገዛ ማሕቡስ ይርከቡ። 

 

ሕነ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ስድራቤታት 
ኣብዛ ብመሰረት ዓለማዊ ባንክ ናይ 2012 ፐር ካፒታ ኣታዊኣ $560 ጥራይ ዝዀነት ሃገር ንኣባላት ስድራቤት ናይ 

ዝሃደሙ ወይ ሃገራዊ ኣገልግሎቶም ጠንጢኖም ዝዀብለሉ ወይ 50 000 ናቕፋ (3 333 ዶላር ኣመሪካ) ንክኸፍሉ 

ብምግዳድን ወይ ብምእሳር ትቐጽዕ።  

 

ብተወሳኺ፤  ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኣባላት ስድራቤት ብመሰረት ናይ 1992 ኣዋጅ "ንምክልኻል ሃገር"፣ ክልተ 

ሚእታዊት ካብ ኣታዊኦም ቀረጽ እንድሕር ዘይከፊሎም'ውን ቤተ ኣዝማዶም ይቕጽዑ። ገለ ካብቲ ዓይነታት 

መቕጻዕቲ ናይ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ቤተሰቦም ሉቸንሳ ንግዲ ብምሕዳግ፣ ገዛውቶምን ንብረቶምን ብምህጋርን፣ 

ቆልዑን ወለድን ምስ ኣብ ደገ ዘለዉ ስድራቤቶም ንኸይተኣኻኸቡ ፓስፖርት ንኸይወሃቦም ብምእጋድን ይፍጸም። 
 

ሓሳብካ ናይ  ምግላጽን ናይ ማሕበር ምምስራት ናጽነታት 
እቲ መንግስቲ፡ ድሕሪ ኣብ 2001 ናይታ ሃገር ብሕታውያን ማዕከናት ዜና ምዕጻዉን ሰራሕተኛታተን ምእሳሩን፡ 
ኩሉ ምንጭታት ሓበሬታ እታ ሃገር ባዕሉ ብሒትዎ ይርከብ። መስመራት ተሌፎንን ኢንተርነትን ኵሎም ኣብ 

ትሕቲ ቀጻሊ ምቁጽጻር ይርከቡ። ኣብ 2008፣ ኤርትራ ነቲ ሓደ ወግዓዊ ናይ ወጻኢ ጋዜጠኛ ሰጕጓቶ። ወላኳ ፈነወ 

ናይ ወጻኢ ማዕከናት ዜና ናብታ ሃገር ዝመሓላለፍ እንተዀነ፡ እቲ መንግስቲ ኣብ ምጅማር 2013 ንናይ ኣልጀዚራ 

ማዕበል ጠሊፉ ዓጽዩ እዩ። ብተወሳኺ፡ ንናይ ኣብ ወጻኢ ዝመደበረን ናይ ኤርትራውያን ፈነወታት ብቐጻሊ 

ክጠልፍ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ 2009 ብውሑዱ 6 መንግስታውያን ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ብዘይ ፍርዲ ኣብ ትሕቲ 

ቀይዲ ይርከቡ።  

 

ዝዀነ ሲቪላዊ ማሕበር ምምስራት ፍቑድ ኣይኰነን። ናይ ዕዮ ማሕበራት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር መንግስቲ ይርከባ። 
 

ቀንዲ ዓለምለኻውያን ተዋሳእቲ 
መንግስቲ ኤርትራ ውሑዳት መሻርኽቲ ጥራይ ኣለዉዎ። ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ድሕሪ ናይ 1998-2000 ናይ 
ዶብ ግጭት፡ ከምኡ'ውን በቲ ኮምሽን ነዚ ናይ ዘሰሓሕብ ቦታታት ዝምልከት ዝወሰኖ ፍርዲ ኢትዮጵያ ስለ 

ዘየተግበረቶን፡ እዘን ሃገራት ኣብ ቀጻሊ ጽልእ ይርከባ።   
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ኤርትራ፤ ብምኽንያት ንናይ እስላማውያን ተቓወምቲ ሶማል ሓገዝ ምሃባን ንናይ እቶም ኣብ 2008 ዶባዊ ክፋላት 

ጅቡቲ ኣብ ምውራራ ዝሓዘቶም ምሩኻት ኵናት ዘይምፍትሓን ካብ 2009 ጀሚራ ኣብ ትሕቲ ናይ ውድብ 

ሕቡራት ሃገራት ትርከብ።   

 
ኣብ ሓምለ 2013 ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ጕጅለ (monitoring group)  ብዘቕረቦ ጸብጻብ 

መሰረት፡ ኤርትራ ስትራተጂካዊ ዝኾነ ውሳኔ ብምውሳድ ንመንግስቲ ሶማል ዘይዕላዊ ንምግባር ብዝዓለመ መንገዲ፡ 

"ምስቶም መራሕቲ ኵናትን ካልኦት ንሶማል ዝሕምስዋ ዘለዉን፡ ጥቡቕ ዝምድና ብምፍጣር" ሰላም ናይዚ ዞባ ኣብ 

ምዝራግ ቀጺላ ኣላ። ካብዚኣቶም እንተወሓዱ ክልተ መራሕቲ ኣልሸባብ ይርከብዎም። ወላኳ ኣብ 2011 ሰለስተ 

ሰባት ካብ ማእሰርቲ ሃዲሞም እንተዀኑ፡ ኤርትራ ንናይ ጅቡቲ ምሩኻት ሒዛ ከምዘላ ኣይትእመንን፡፡ ብመሰረት 

እቲ ጸብጻብ፡ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ እገዳ ክቕጽል ወሲኑን፤ ንዕማም ናይቲ ተዓዛቢ ጕጅለ 

ድማ ንሓደ ዓመት ክናዋሕን ፈቒዱን ኣሎ።  

 
ኤርትራ ምስ ቀጠር ዘለዋ ርክብ፤ ወካኳ ቀጠር ነቲ ኣብ ሞንጐ ኤርትራን ጅቡቲን ዘሎ ናይ ዶብ ምስሕሓብ ኣብ 

ምፍታሕ ትነጥፍ እንተነበረት፡ ካብ 2013 ጀሚሩ ርክባተን ሓርፊፉ ይርከብ። ቀጠር ነቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ 

ከተስርሖ ወሲና ዝነበረት ማእከል ቱሪዝም ዝውዕል ምወላ ደው ኣቢላቶ ትርከብ። ናይ የመን ሚኒስትሪ ወጻኢ 

ጕዳያት፡ ኤርትራ ንናይ የመን ናይ ምግፋፍ ዓሳ ጀላቡ ሒዛትለይን ሰራሕተኛታት ናይተን ጀላቡ ኣሲራትለይን 

ብማለት መረረ የስምዕ ኣሎ። ኣብ ጥቅምቲ፣ ኤርትራ 81 ካብዞም ን18 ኣዋርሕ ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ዝጸንሑ 

የመናውያን ነጻ ለቒቓ። የመን ከምእትብሎ ግና ገና 519 የመናውያን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ከምዘለዉ ትገልጽ። 

 

ኣብ ሰነ 2013፣ ካናዳ ንናይ ኤርትራ ቆንስል ኣብ ቶሮንቶ ካብ ሃገራ ኣባሪራቶ። እዚ ድማ ወላኳ ካናዳ ካብ 

ካናዳውያን ዝወስዶ ዝነበረ ን"ምክልኻል ሃገር" ዝብል ክፍሊትን 2 ሚእታዊት ቀረጽ ምኽፋልን ንናይ ውድብ 
ሕቡራት ሃገራት እገዳ ስለዝጻረር ከቋርጾ ጠሊባ እንተነበረት፡ ንሱ ግና እዚ ተግባር'ዚ ብምቕጻሉ፡ እዩ።  

 

ኤርትራ ምስ ቻይና ምውቕ ዝምድና ኣለዋ። ኣብ 2013 መንግስቲ ቻይና ንኤርትራ ንመስርሒ ምዕሻግ መግቢ፣ 

ዝሑል መኸዘኒ መግቢን PCV ትቦታት ናይ ፋብሪካታትን ንዝውዕልን 630 ሚልዮን ዩዋን (10. 3 ሚልዮን ዶላር) 

ብልቓሕ ሂባ። እዚ ፕሮጀክትታት እዚ ብናይ ቻይናዊት ኵባንያ ዝዀነት SFECOን ናታ ቅርንጫፍ ዝዀነት ሻንጋይ 

ናይ ህንጻ ኩባን (Shanghai Construction Co.) ከምዝካየድ ይፍለጥ። ብ2013 SFECO 60 ሚእታዊት ብርኪ 

ናይ ኩባንያ ዛራ ናይ ወርቂ ሃንደሳ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝርከብ ቦታ ገዚኣ እያ። ብተወሳኺ እዛ ኩባንያ እዚኣ ንናይ 

ኣስመራ ናይ ጸዓት ማእከል ከተስፍሕን ክትጽግንን ኩንትራት ፈሪማ ኣላ። ኣብ 2013 ዝተናውሐ ናይ ጸዓት 
ሕጽረት ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ።  

 

ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት፡ ኤርትራ ንኹለን ዘይመንግስታያን ናይ ረድኤት ትካላት ኣባሪራ እያ። ኣብ 2013፡ ውድብ 

ሕቡራት ሃገራትን ኤርትራን ኣብ ናይ ኣርባዕተ ዓመታት ናይ ምትሕግጋዝ ውጥን ናይ 188 ሚልዮን ዶላር ስምምዕ 

በጺሐን። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምናጽ ዓቕሚ፣ ንናይ መግቢ ውሕስነትን፣ ኣካባብያዊ ምምሕያሽን ህዝባዊ 

ኣገልግሎ ኣብ ምምዕባልን ንዝውዕል 50 ሚልዮን ዶላር ክትህብን እቲ ዝተረፈ 138 ሚልዮን ዶላር ከኣ ካብ 

ሓገዝቲ ሃገራት ሓቲታ  ከተበርክትን ኣብ ስምምዕ ኣለዋ። ብመሰረት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኦፊስ ናይ 

ህዝባዊ ጉያት ምውዳብ፡ ምሃብ ሓገዝ "ኣዝዩ ኣጸጋሚ ናይ ምውድዳብ መሰናኽላት ይፈጥር" ምኽንያቱ፡ "ናይ 

ዓለም ለኻውያን ኣባላት ነጻ ተሳትፎ ይድርትን" ካብቲ መንግስቲ ድማ "እዋናዊ ዝዀነ ሓበሬታ ናይ ምርካብ 
ተኽእሎ ስለዘየለን" ይብል።   

 

ካብ ናይ ቢሻ ዕደና ኣብ 2013 ትሑት ኣታዊ ንኽህሉ ትጽቢት ኣሎ። እዚ ድማ፡ ብምኽንያት ዕደና ካብ ወርቂ ናብ 

ነሓስ ብምዝንባሉን እሞ ከኣ ዋጋ ነሓስ ምውዳቑን እዩ። ኤርትራ ባጀታ ኣይትሕንጽጽን (ኣይተሕትምን) እያ። 

ብተወሳኺ፡ መንግስታዊ ፋይናንስ ኩምራን ብምስጢር ዝተታሕዘን እዩ። እንተዀነ፡ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ 
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ኣብ 2013፡ "ጸብጻብ ናይ ዓለም ለኻውያን ውድባት" (ብፍላይ ንናይ ዓለም ባንክን ማለት World Bank፣ 

ዓለምለኻዊ ገንዘባዊ ምወላ፣ ማለት International Monetary Fund ዘመልክት ይመስል) "ኣብ ይኸውን 

ዝተመርኰሰን ንፖለቲካዊ ረብሓታት ተባሂሉ ዝተዋደደን" ስለዝዀነ፡ "ተቐባልነት ክህልዎ ኣይግባእን" ክብል 

ኣማሪሩ። 

 
 
 


