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ኤ ር ት ራ 
 

 

መግረፍቲን ሃንደበታዊ ማእሰርትን ከምኡ'ውን ገደብ ኣብ ልዕሊ ናይ ሓሳብካ ምግላጽን፣ ምቛም ማሕበራትን ናይ 

ሃይማኖት ናጽነትን ኣብ ኤርትራ ቀጻሊ እዩ ዘሎ። ምርጫ ዝበሃል ካብ ኤርትራ ነጻ ዝዀነትሉ እዋን፣ ማለት ካብ 

1993 ጀሚሩ ኣይተኻየደን፣ ቅዋም ብፍጹም ኣይተተግበረን ከምኡ ድማ ፖለቲካውያን ውድባት ኣብታ ሃገር ባይታ 

ተኸልኪለን ይርከባ። ነዚ ንመበል 20 ዓመቱ ዝገዝእ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ልጓም ክኾና ዝኽእላ ትካላት 

የለዋን። 
 

ኣብ ልዕሊ'ቲ ሓያል ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት፡ ናይ ኣስገዳድ ጕልበታዊ ስራሕን፡ መወዳእትኡ ዘይፍለጥ ወተሃደራዊ 
ኣገልግሎትን ንኤርትራውያን በብዓመቱ ብኣሽሓት ሃገሮም ራሕሪሖም ክስደዱ ዘገድዱ ጠንቅታት ኰይኖም ኣለዉ። 
 

ምእታው ዓለምለኻውያን ሰብኣውያንን ናይ ሰብኣዊ መሰል ውድባትን ናብታ ሃገር ዳርጋ ፍጹም ዘይከኣል ጕዳይ 

ኰይኑ፡ እታ ሃገር ነጻ ዝዀነ መራኸቢ ብዙሃን እውን የብላን። ምስ "ሰፊሕን ስያሳውን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት" 

ብዘረጋግጽ መንገዲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ብ2012 ሓደ ንኤርትራ ዝምልከት 

ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ኣቝሙ እዩ።  
 

ቀስበናዊ ናይ ጕልበት ስራሕን ወተሃደራዊ ኣገልግሎትን 
 

ሃገራዊ ኣገልግሎት ንመንእሰያት ደቂ ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ዝዀነ ባርነት ጸሚድዎም ይርከብ። ወላኳ እቲ ናይ 

ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣዋጅ ን18 ኣዋርሕ ጥራሕ ክኸውን ዝቕይድ እንተዀነ፡ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኣገልግሎት እዚ 

ንዘይተወሰነ እዋን የናውሖ። ዕስኩራት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት እኹል ዝዀነ መግብን ሕክምናን ኣይረኽቡን 

እዮም። ኤርትራውያን ስደተኛታት ነዚ ብዝምልከት ዳርጋ ፍጹም ኣገልግሎት ከምዘይረኽቡ እዮም ዝሕብሩ። እቲ 
ዝረኽብዎ ደሞዝ (30 ዶላር ኣመሪካ ንወርሒ ዝግመት) ስድራቤት ክትኣልየሉ ዘየኽእል እዩ። ዝተዓስከራ 

ደቀንስትዮ ድማ ካብ ሓለፍተን ጾታዊ ምግሳስ ከምዘጋጥመን ይሕብራ እየን። ኣብ ፈለማ 2012 ፕረዚደንት ኢሳያስ 

እውን ከይተረፈ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታትን እኹል ዝዀነ ደሞዝ ከምዘይብሎምን 

"ግቡኦም ድማ ዳርጋ ብዘይ ደሞዝ" ነዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት "ከወፍዩ ከምዝጸንሑ" ተኣሚኑ እዩ። 

 

ዝዓስከሩ ኣባላት ከምዝሕብርዎ ኣብ ናይ ኣስገዳድ ስራሕ ኣብ ምስልሳል ትሕተ-ቅርጻዊ ስራሓት እታ እንኮ ናይ 

ዕደና ትካልን ቀንዲ ምንጪ ኣታዊን ዝኾነት ናይ ብሻ ናይ ወርቂ ዕደና ከምዝተሳተፉ እዩ። ወላኳ መንግስቲ 

ኤርትራ ምስቲ ቀንዲ ናይታ ዓለምለኻዊት ናይ ዕደና ትካል፡ ዝዀነ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ብሻ ክሰርሕ 

ከምዘይፍቀዶ ተሰማሚዑ እንተነበረ፡ እታ ትካል ተሳትፎ እታ በቲ ዝገዝእ ዘሎ ውድብ እትውነን ናይ ህንጻ ትካል 

ሰገን ኣድልዩዋ ነበረት። ሰገን ሰፊሕ ዝዀነ ምጥቃም ጕልበት ዓስከር ከምእተዘውትርን ኣብ ብሻ ድማ ከምኡ 

ከምዝገበረትን ጭብጢ ኣሎ። ካብኡ ዘምለጡ ሰባት ንትካል ተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ 2012 ከምዝሓበርዎ፡ 

ኣብ ናይ መዓልታዊ 12 ሰዓታት ስራሕ ተሳተፍቲ ምንባሮምን፡ ሓደገኛዊ ዝዀነ ኩነታት ሕጽረት መግብን ሕማቕ 

ናይ መንበሪ ኣባይቲ ኵነታትን ከምዝነበሮምን ኣረጋጊጾም። ብዛዕባ ኵነታቶም መረረ ከስምዑ ኣይከኣሉን ምኽንያቱ 
"ነዛ ንሂወትና ፈሪህና ኔርና" ይብሉ። 
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ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብኡ ዘምለጡ ዓስከር ከምዝሕብርዎ ብግዴታ ናብ ዝተፈላለዪ ናይ ስራሕ ፕሮጀክትታትን በታ 

እትገዝእ ዘላ ፓርቲ ዝውነኑ ናይ ንግድን ሕርሻን ትካላትን ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላትን ከምኡ እውን ኣብ 

ብላዕለዎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ዝውነኑ ናይ ሕርሻ ቦታታትን ተመዲቦም ከምዝነበሩ ይሕብሩ።  
 

ማእከላይ ገምጋም ናይቶም ናይ መንግስቲ ቶኵስካ ቅተል ዝብል መምርሒ እንዳሃለወ ክንደይ ሓደጋታት ሰጊሮም 

ዶብ ጥሒሶም ዝሃድሙ ስደተኛታት ኣብ ወርሒ ክሳብ 1500 ሰባት በጺሑ ኣሎ። መሰነይታ ዘይብሎም ናእሽቱ 

እውን ብኸምኡ ይሃድሙ። ቤት ጽሕፈት ላዕላዋይ ኮምሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምዝጸብጸቦ 

ኣብ 2012 ጥራይ ክሳብ 1100 ዝዀኑ ትሕቲ-ዕድመ ኣብ ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስደተኛታት መዓስከር ይነብሩ 

ኣለዉ። ዝስደዱ ዘለዉ ኤርትራውያን እቶም ተራ ሰባት ጥራይ ኣይኮኑን፡፡ ወላ እቲ መንግስቲ ናይ ስልጣን ይኹን 

ናይ መገሻን ተፈላጥነትን ሓለፋታት ዝገብረሎም ሰባት እውን ከይተረፉ ራሕሪሖሞ ይኸዱ እዮም።  
 

ኣብ ጥቅምቲ ክልተ ላዕለዎት ናይ ሓይሊ ኣየር ፓይሎታት እታ ኢሳያስ ዝጥቀመላ ነፋሪት ሒዞም ኣብ ስዑድያ 

ኢዶም ሂቦም። ኣቐድም ኣቢሉ እውን እቲ ውሩይ ንኤርትራ ኣብ 2012 ኣብ ኦሎምፒክስ ዓወት ዘጨበጠ ስፖርተኛ 

ምስ ካልኦት ሰለስተ ብጾቱ ዑቕባ ሓቲቱ። ንሱ ከም ዝበሎ፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጭፍለቓ "ሰባት ሂወቶም ከጥፍእ 

ክሳብ ዝኽእል ነገራት ክገብሩ የገድድ፡ ኣብ መወዳእትኡ ድማ ሓደ ሓደ ግዜ ካልእ ምርጫ'ውን የልቦን"። ክልተ 

ሙዚቀኛታት እውን ንወጻኢ ከምዝሃደሙ ተነጊሩ እዩ። 
 

መግረፍቲ፣ ሞትን፣ ዝተናውሐን ፍርዲ ዘይብሉን ማእሰርቲ 

 

ኤርትራውያን ንቀጻሊ ዝዀነ ምኽንያትን ፍርዲ ይኹን ተመሳሳሊ ሕጋዊ መስርሕ ዘይብሉን  ማእሰርቲ ተሳጢሖም 

ይርከቡ። ማእሰርቲ ዳርጋ ወትሩ መወዳእታ የብሉን። ንምሕደራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብዝምልከት ሕቶታት ድሕሪ 

ምልዓሎም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲን ጋዜጠኛታትን ካብ 2001 ጀሚሮም ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ቀይዲ 
ይርከቡ። ካብቲ ናይ ሓለዋ ኣሃዱታት ዝሃደሙ ወተሃደራት ከምዝገልጽዎ ግን መብዛሕትኦም እዞም ሰበስልጣን 

ሞይቶም እዮም። 
 

ካብዞም ዝሃደሙ ሰባት ዝተረኽበ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ኣብ ቤት ማእሰርቲታት ኤርትራ ዘሎ ኩነታት 

ቀረባትን ኣገልግሎታትን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኰይኑ፡ ኣዝዩ ድሩት ቀረባት መግብን ሕክምናን እዩ ዘሎ። እሱራት ኣብ 

ትሕቲ መሬት ብዝተሰርሑ ጐዳጉዲን ኮንተይነራትን ተታሒዞም ንሓያል ሙቐትን ቁሪን ይቃልዑ። ብዙሓት 

እሱራት ድማ ብምክንያት ግናይ ኣተሓሕዛ ይሞቱ። 
 

መግረፍቲን ካልእ ግፍዕታትን ኣብ ቤት ማእሰርቲታት ብቐጻሊ ይካየዱ። ካብቲ ዓይነታት መቕጻዕቲታት፤ ኣብ ማይ 

ምጥሓል፣ ኣብ ኣግራብ ኣእዳው ኣሲርካ ምንጥልጣልን ንሰዓታት ወይ እውን መዓልታት ዝኣክል ተኣሲርካ ናብ 

ጸሓይ እንዳኣጠመትካ ምስጣሕን፣ ኣብ ጐማ መኪና ኣሲርካ ምንክርራው፣ ኣእዳው ኣጥቢቕካ ብምእሳር ዑደት 

ደም ብግቡእ ከይካየድ ምዕጋትን ቀጻሊ መግረፍትን የጠቓልል።  
 

ደረት ናጽነት ናይ ምንቅስቓስን ምምስራት ማሕበራትን 
 

መንግስቲ ኢሰያስ ኣብ 2001 ነጻ ብሕታውያን ሕትመታት ብምዕጻውን ልቸንሳታት ብምሕዳግን ኣሕተምተን 

ኣሲሩዎም።  ካብ ሓለዋ ዘምለጡ ወተሃደራት ምርኩስ ብምግባር ትካል ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ከምዝሓበሮ ኣብ 

2012 ኣርባዕተ ጋዜጠኛታት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሞይቶም። ክልተ ካብኦም ኣብ 2001 ዝተኣስሩ እዮም ነይሮም። 

እቶም ካብ 2009 ጀሚሮም ንናይ ምዕራባውያን ውድባት ሓበሬታ ኣመሓላሊፍኩም ብዝብል ክሲ ዝተኣስሩ 

ንመንግስታውያን ትካላት ዘገልግሉ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት እውን እንተዀነ ክሳብ ሕጂ ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ።  
 

ኩለን ኣብ ሃገር ዝርከባ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ትሕቲ መንግስታዊ ቁጽጽር ይርከባ። ክልተ ካብተን ኣርባዕተ ናይ 

ኢንተርነት ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት፤ መንግስቲ ዘየፍቀደሉ ወብሳይታት (ድረገጻት) ይእግዳ፤ ኩሎም ተጠቐምቲ 

ኣብ ኢንተርነት ካፈተርያታት እውን ኣብ ቀጻሊ ናይ ስለያዊ ምቁጽጻር ባይታ ኣገልግሎቶም ይረኽቡ። ኤርትራ 
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ድማ ሓደ ሓደ ግዜ ብተቓወምቲ ጕጅለታት ዝፍነዉ ናይ ሳተላይት ፈነወታት ዕፈና ተካይድ እያ። ኮሚቴ 

ምክልኻል ጋዜጠኛታት (CPJ) ኣብ 2012 ነዚ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ዓመታት ብምግምጋም ኤርትራ "እታ ካብ ዓለም 

ምሉእ ዝለዓለ ናይ ምቁጽጻር ሕትመት እተካይድ ሃገር" ብማለት ሰምዩዋ ኣሎ።  
 

እቶም ዝሃደሙ ኣባላት ሰራዊት ነበር ነቲ ሓያል ናይ ፍርሂ ኩነታት እታ ሃገር ይገልጽዎ እዮም። ንሰበስልጣን 

ምንቃፍ ይትረፍ ወላ ሕቶ ምሕታት እውን ኣብ ማእሰርትን ካብኡ ዝገደደ ኩነታትን ከውድቐካ ይኽእል። ምእካብ 

ካብ ሸውዓተ ሰባት ንላዕሊ ዝዀኑ ሰባትን ምምስራት ዘይመንግስታውያን ውድባት (NGOs) ክልኩል እዩ። 

ፖለቲካዊ ውደባ ነቲ ገዛኢ ውድብ ህግደፍ ጥራይ ዝተሓዝአ እዩ። ብዘይካ ኣካላት ናይ ህግደፍ ካልኦት ማሕበራት 

ክልኩላት እየን።  
 

ምትእትታው ኣብ ሃይማኖታውያን እምነታትን ልምድታትን 

 

መንግስቲ ኢሳያስ ንንጥፈታት ሃይማኖታት እውን ይቆጻጸር እዩ። እቲ መንግስቲ ህላወ ናይ ኣርባዕተ "ፍሉጣት" 

ሃይማኖታውያን ትካላት ጥራይ የፍቅድ። እዚኤን ድማ፡ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን፣ ሱና እስላማዊ እምነት፣ 

ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያንን ሉተራን ወይ ቤተክርስትያን ከንሻን እየን። ካልኦት እምነታውያን ጕጅለታት 
ካብ 2002 ጀሚሮም ንፍቓድ ከመልክቱ ጸኒሖም እዮም፡ እንተዀነ መንግስቲ ንምልክታታቶም ኣይሰርሓሉን። 

ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ንመንግስታዊ ምትእትታው ኣብ ጉዳያት ቤተክርስትያን ስለዝተቓወሙ ኣብ 

2005 ካብ ስልጣን ኣልጊስዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ዝርከቡ ኰይኖም ጥዕና እውን 

የብሎምን። መንግስቲ መተካእትኦም ዝዀኑ ጳጳስ መሪጹ ኣምጺኡ፡ ከምኡ ድማ ነቲ ዝለዓለ ናይ እስላማዊ ናይ 

ሕጊ በዓል መዚ ሙፍቲ ሱና እስላማዊ እምነት ኣብ ስልጣን ኣደይቡ። 

 

ኣባላት እተን "ዘይፍሉጣት" ሃይማኖታውያን ትካላት እምነቶም ንኽሓድጉ ወይ ክቕይሩ መታን ይእሰሩን ብግፍዓዊ 

ኣገባብ ይተሓዙን ይግረፉን። ኣባላት ጅሆባ ዊትነስ ከኣ ብፍላይ ንግፍዒ ተቓሊዖም ዘለዉ እዮም። ኣብ 2012 

ዓሰርተ ክልተ ካብኦም ኣብ ሓደ ናይ ቀብሪ ኣጋጣሚ እንዳተሳተፉ ከለዉ ተኣሲሮም። ሓደ ካብኣቶም ኣብ 2012 
ብምኽንያት እቲ ኣብ ናይ ጕድጓድ ቤት ማእሰርቲ ዘጋጠሞ ምቘት ዝፈጠሮ ጥልመት ልቢ ብሞት ተፈልዩ። ኣብዚ 

እዋን'ዚ 56 ኣባላት ጅሆባ ዊትነስ ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ። ዓሰርተ ሓደ ካብኣቶም ኣብ ሰብዓታትን ሰማንያታትን 

ናይ ዕድመ ክልል ዝርከቡ ኰይኖም፡ ሰለስተ ካብዞም እሱራት ድማ ካብ 1994 ጀሚሮም ብጽኑዕ ተኣሲሮም ዘለዉ 

ይርከብዎም።  

 

ኣንጻር ኣባላት ስድራቤት ዝፍጸም ምፍዳይ ሕነ 
 

ብውሑዱ ካብ 1995 ጀሚራ ኤርትራ 2 ሚእታዊ ቀረጽ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣተኣታትያ 

(ብመሰረት ናይ 1992 ንድፊ መበገሲ መሰረት ማለትዩ)። እዚ ቀረጽ እዚ ድማ ንቆንስላዊ ስራሓትን ንሕጋዊ 

ኖታሪን ንመረጋገጺ ትምህርታዊ ሰነዳትን ንምድላው ናይ ጕዕዞ ዶክመንትታትን ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ንምርካብ 

ተባሂሉ ነበረ። ነዚ ምኽፋል ንዝኣበዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሃገር ዝርከቡ ቤተሰቦም ክሳብ ናይ 

ሉቸንሳኦም ናይ ምሕዳግ ዘብጽሕ ስጉምቲን ምፍርራህን ይወርዶምን ንብረት ከይሸጡ ይኽልከሉን። ካናዳን 

ጀርመንን ነዚ ቀረጽ እዚ ዘይሕጋዊ ገይረንኦ እየን። ነዘርላንድን ካልኦትን ክኣ ኣብ ንምእጋድ እዚ ቀረጽ እዚ 

ዝምልከት ስጕምቲ ኣብ ግምት የእትዋ ኣለዋ። 
 

ስድራቤት ኣሃዱታቶም ራሕሪሖም ዝኸዱ ዓስከራት ኤርትራ ክሳብ 50 000 ናቕፋ (3 333 ዶላር ኣመሪካ) 

ክኸፍሉ ይግደዱ። እዚ ድማ ነቶም ዝበዝሑ ኣብ ሃገር ዝርከቡ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቲ ምንታይ ዓመታዊ እቶቶም 

ክሳብ 8 040 ናቕፋ (536 ዶላር ኣመሪካ) ጥራይ እዩ ዝበጽሕ።  
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ርክባት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ 

 

ኤርትራ ብምኽንያት ምዕጣቕ ተቓወምቲ ጉጅለታትን ፈተነ ምፍጣር ሕንፍሽፍሽ ኣብ ሃገራትን ከምኡ'ውን ንጅቡቲ 
ብምውቃዓን ኣብ ትሕቲ እገዳ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትርከብ። 

 

ርክባታ ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምብቃዕ ዶባዊ ኵናት ናይዘን ሃገራት ን12 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ወጥሪ ይርከብ። 

ኢትዮጵያ እቲ ክልቲኤን ሃገራት ተዅሲ ደው ኣቢለን ተሰማሚዐን ዘቆመኦ ኮምሽን ዶብ ዝወሰኖ ገለ ክፋል መሬት 

ኤርትራ ተቖጻጺራ ትርከብ። ነቲ ናይ ኮምሽን ውሳኔ ኢትዮጵያ ሸለል ኢላቶ እያ። ናይ ባይቶ ጸጥታ ውድብ 

ሕቡራት ሃገራት ናይ ኤርትራን ሶማልያን ጕጅለ ምክትታል ኣብ ሓምለ 2012 ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኤርትራ ነቲ 

ባይቶ ጸጥታ ዘሕለፎ ውሳኔታት "ኢትዮጵያውያን ዕጡቓት ተቃወምቲ ብመንገዲ ሶማልያ ናብ ኢትዮጵያ 
እንዳሰደደት" ግሂሳቶ። ኣብ መጀመርታ እቲ ዓመት እቲ ኢትዮጵያ ሓጺር መጥቃዕቲ ዶብ ሰጊራ ኣብ ልዕሊ 

ኤርትራ ተሰልጥኖምን ተዕጥቖምን እያ ኢላ እትኸሶም ኢትዮጵያውያን ተቓወምቲ መጥቃዕቲ ኣካይዳ። ወላ 

ኤርትራ ኣብ ናይ ክተት ኵነታት እንተነበረት ወተሃደራዊ ሕነ ግን ኣይፈደየትን። ኣብ ጥቅምቲ ኢትዮጵያ 75 ኣብቲ 

ስርሒት ዝተማረኹ ኤርትራውያን ነጻ ለቒቓ፡ ካብኣቶም ሸውዓተ ፖለቲካዊ ዑቕባ ሓቲቶም። 
 

ኣብ 2008 ኤርትራ ንጅቡቲ ወሪራ ነይራ፡ እንተዀነ ግና ነዚ ኵነት ብቐጻሊ ክትክሕዶ ጸኒሓ። ኣብ 2010 

ዓለምለኻዊ ጸቕጥታት ምስ በዝሐ ሰራዊታ ስሒባን ቀጠር ነቲ ጕዳይ ዶብ ብዕርቂ ክትምክሎን ተሰማሚዓ። 
እንተዀነ ግን 19 ምሩኻት ደቂ ጅቡቲ ሒዛ ከምዘላ ዝብል ክሲ ኤርትራ ነጺጋቶ እያ። ኩሎም እዞም ምሩኻት ካብ 

ዋሕዲ መግብን ምኽልካል ሕክምናዊ ረድኤት ነቶም ዝቖሰሉ ምሩኻትን ብዙሕ ስቅያት ፈጢሩሎም እዩ። ስለዚ 

ድማ ሓሙሽተ ካብቶም ምሩኻት ንኽሃድሙ ዓቕሚ ኣይነበሮምን፣ ክልተ ካብኣቶም እውን ዓይኖም ዓዊሮም፣ ሓደ 

ምሩኽ ከኣ ኣእዳዉ ሰንኪሉ። 
 

ናይ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኤርትራን ሶማልያን ጕጅለ ምክትታል ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ፡ 

ቀጥታዊ ዝዀነ ናይ ኤርትራ ደገፍ ንኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ ብዝምልከት ጭብጢ ከምዘይረኸበት ኣብ 2012 
ሓቢራ።  
 

ቀንዲ ዓለምለኻውያን ተዋሳእቲ 

 

ኣብ መወዳእታ 2011 ኤርትራ ዳርጋ ንኹለን ነተን ኣብ ሃገራ ዝነበራ ዘይመንግስታውያን ትካላት ካብ ኤርትራ 

ኣባሪራተን (ውሑድ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ረድኤት ጉጅለ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሃገር ኣሎ)። ወላኳ 

ፕረሲደንት ኢሳያስ ነዚ ምስጓጕ እዚ ንናይ ርእስኻ ምኽኣል ዝብል ፖሊሲኡ ዘደልድል እዩ ኢሉ እንተቕረቦ፡ እዚ 
ፖሊሲኡ ግና በንጻሩ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ምስ ወጻእተኛታት ምርኻብ ዝንጽል እዩ። ኣብ ምጅማር 2011 ኢሳያስ 

ንዓለምለኻውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት "ሓያላት ናይ ስለያ ሓይልታት" ብምባል ከሲሱወን እዩ።  

ኣብ መወዳእታ 2011 ነቲ ናይ ብዙሕ ዓመታት ብኤውሮጳዊ ሕብረት ዝወሃብ ናይ ሓገዝ መደብ ኣቋሪጹዎ። ኣብ 

2012 ዝዀነት ኣቐዲማ ንኤርትራ ልቓሕ ወይ ሓገዝ እትህብ ዝነበረት ሃገር ከምትቕጽሎ ዝሓበረት ሃገር የላን። 

ኢሳያስ ንትካል ሲ ኣይ ኤ ኣንጻር ኤርትራ ሽርሒ የካይድ እዩ ብማለት ብቐጻሊ ይኸስስ። ኣብ 2012፡ "ሲ ኣይ ኤ 

ኣትኵሮኡ ናብ ቀንዲ ኩነታት ቁጠባ ኤርትራ ኣድሂቡ ይርከብ" ይብል ንሱ።  

 

ብመሰረት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ምክትታል ጕጅለ፤ ሓደ ቀንዲ ምንጪ ናይ ወጻኢ ንግዲ ብመንገዲ 
ናይ ኤርትራ ጸጥታዊ ሓይልታት ካብ ዝካየድ ኮንትሮባንዶኣዊ ንግዲ ኣጽዋርን ኤርትራውያን ስደተኛትት ኣብ 

ሱዳንን ግብጽን እዩ ዝርከብ።  
 


