
 

 

ኤርትራ 
 
ኣገዳሲ ርኽበታት፥ ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ፕረሲደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ዚተወደበ፡ ቀጻልን ይቕረ ዘይበሃሎን 
ግህሰት ሃይማኖታዊ ናጽነት ይፍጸም ኣሎ። እቲ ግህሰት ድማ ምስቓይ ወይ ጨካን ኣተሓሕዛ እሱራት ሃይማኖት፣ ናይ ሃውሪ 
ማእሰርትን ብዘይ ፍርዲ ምቕያድን፣ ዚተናውሔ እገዳ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ህዝቢ፣ ከምኡውን ምትእትታዋት ኣብ 
ውሽጣዊ ጉዳያት እተመዝገባ ሃይማኖታውያን ጉጅለታት ዜጠቓልል እዩ። እዚ ዘሰክፍ ኲነታት ሃይማኖታዊ ናጽነት፡ 
ንክርስትያናት ወንጌላዊትን ፐንተኮስታልን ከምኡውን መሰኻኽር የሀዋን ብዓቢ ደረጃ ብፍላይ ዜጋጥም እዩ። መንግስቲ፡ 
ንውሽጣዊ ጉዳያት'ታ ዝዓበየት ሃይማኖት ክርስትና እታ ሃገር ናይ ዝኾነት ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ዚዕብልል 
ኮይኑ፡ ንሃይማኖታዊ ንጥፈታት ምስልምናን ብመንግስቲ ዝተሾመ ሓላፊ ማሕበረሰብ ምስልምና ንዝተቓወሙ ሰባትን 
ዚጭፍልቕን እዩ። ብመንጽር'ዚ ግህሰታት፡ USCIRF፡ ኤርትራ "ብፍሉይ አተተሓሳስብ ሃገር" ወይ CPC ተባሂላ ንኽትጽዋዕ 
ኣብ ዓመተ-2014 ዳግማይ ይምሕጽን። ካብ 2004 ጀሚሩ ድማ USCIRF፡ ምሕጽንታ እናቕረበ’ዩ ዘሎ፣ ክፍሊ ጉዳያት 
ወጻኢ ድማ ንኤርትራ CPC ተባሂላ ከምእትጽዋዕ ገይሩ ኣሎ። 
 
ድሕረ ባይታ 
 
ፕረሲደንት ኢሳይያስ ከምኡውን ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን (PFDJ)፡ ኤርትራ፡ ኣብ 1993 ካብ ኢትዮጵያ ናጽነት 
ካብ ዝረኸበትሉ ግዜ ጀሚሮም ይገዝእዋ ኣለዉ። ንኹሉ ናጻ ንጥፈታት ዚዕፍን ፍጹም ስልጣን፡ ብፕረሲደንት ኢሰያስን ኣብ 
ዓንኬሉ ዘለዉን ዝተታሕዘ እዩ። እቶም ምስ ሃይማኖታዊ ወይ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ምትእስሳር ዘለዎም ኣሽሓት 
ኤርትራውያን፡ ብሰንኪ ግሁድ ወይ ዝተሓስበ ተቓውሞ መንግስቲ ተኣሲሮም ይርከቡ፣ ከምኡውን ስቓይን ግዱድ ማእቶትን 
ብሰፊሑ ይፍጸም። ናይ ውልቂ ጋዜጣታት፡ ፖሎቲካውያን ተቓውምቲ ሰልፍታት ወይ ናጻ ዘይመንግስታውያን ውዱባትን 
የለዋን፣ ናጻ ህዝባዊ ኣኼባታት ድማ ክልኩል እዩ። 
 
ኣብ 2002፡ መንግስቲ፡ ካብተን ብወግዒ ዝተፈልጣ ኣርባዕተ ሃይማኖታት ማለት ኮፕቲክ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ 
ኤርትራ፡ ሱኒ ምስልምና፡ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን፡ ከምኡውን ምስ ሃይማኖት ሉተራን ምትእስሳር ዘለዋ 
ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ወጻኢ ንዝኾና ኲለን ጉጅለታት ሃይማኖት፡ ከምዚምዝገባ ብምግባር፡ ኣብ ሃይማኖት ዘለዎ 
ቊጽጽር ኣዛይድዎ ይርከብ፡፡ እተን ክህልዋ ዘይፍተዋ ሃይማኖታዊ ማሕበረሰባት ዝሕተትኦ ጠለባት፡ ዝርዝር ፋይናንሳውን 
ናይ ኣባላትን ሓበሬታ ከምኡውን ድሕረባይታ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዘለወን ንጥፈታት ክህባ እዩ። ሽሕ እኳ ማሕበረሰብ 
ባሃኢ፡ ፕረስፒተርያን ቤተክርስትያን፡ ቤተክርስትያን ሜቶድያንን ኣድቨንቲስታውያን ሻውዔቲ መዓልትን፡ እቲ ዘድሊ 
መመልከቲታት ኣቕሪቦም እንተሃለዉ፡ ካብ 2002 ጀሚሩ ግን ዝተመገበ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ጉጅለ የለን። 
ከም ውጽኢት ጠለብ ምዝገባን መንግስቲ ድማ ንዝቐረበ መመልከቲታት ብዚምልከት ስጉምቲ ብዘይምውሳዱን፡ ብዘይካ'ተን 
ዝተፈቐደን ኣርባዕተ፡ ኲለን ማሕበረ-ሰባት ሃይማኖት ኤርትራ፡ ኣኼባታት ጸሎት ወይ መርዓታት ዝርከቦ ብግልጺ እምነተን 
ንኽኽተላ ሕጋዊ መሰረት የብለንን። እቲ ኣንጻር ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ኣባላት ናይተን ዘይተመዝገባ ጉጅለታት ሃይማኖት 
ዚግበር መንግስታዊ ጎስጓስ፡ ብቐጻሊ ንክርስትያናት ወንጌላዊትን ፔንተኮስታልን ከምኡውን መሰኻኽር የሀዋ እንተኾነ፡ 
ንመሰኻኽር የሀዋ ግን ብመሰረት ኣብ 1994 ብፕረሲደንት ብዚወጸ ኣዋጅ፡ ዜግነት ኣይወሃቦምን እዩ። ሓይልታት ጸጥታ 
ኤርትራ ድማ ኣብ ሓፈሻዊ ኣኼባታት ጸሎትን ሃይማኖታዊ በዓላትን ኣብ ዜጠቓልል ንዝርከቡ ተኸተልቲ እዘን 
እምነታት'ዚኤን ብኣልማማ ማእሰርቲ የካይዱ እዮም። 
 
 
 
ኲነታት ሃይማኖታዊ ናጽነት 2013-2014 
 
ዓመጽ ዚመልኦ ባይታ፥ ምሻም መራሕቲ ሃይማኖትን ምቁጽጻር ሃይማኖታዊ ንጥፈታትን ኣብ ዜጠቓልል ውሽጣዊ ጉዳያት 
ናይተን ተፈላጥነት ዝረኸባ ኣርባዕተ ሃይማኖታት ይቆጻጸር፡፡ እዘን ተፈላጥነት ዝረኸባ ጉጅለታት ሃይማኖት፡ ጸብጻብ 
ንጥፈታት ኣብ ነፍስወከፍ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ንመንግስቲ ከቕርባ ይግደዳ። 
ካብ ታሕሳስ 2010 ጀሚሩ፡ ክፍሊ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኤርትራ፡ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝርከቡ መሻረኽቲ ሃይማኖት ምወላታት 
ንኸይቅበሉ ነዞም ጉጅለታት መምርሒ ከምዝሃበ ይፍለጥ፣ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ፡ ብእኡ ከምዘይትቕየድ 
ብግልጺ ሓቢራ። ማሕበረሰብ ሃይማኖት ተቛዊሙዎ ክነሱ፡ ክፍሊ ሃይማኖታዊ ጉዳያት፡ ንሙፍቲ ማሕበረሰብ ምስልምና 
ኤርትራ ይሸይም’ዩ፣ እቶም ነዚ ሹመት ዝተቛወሙ ኣማኢት ኣስላም ድማ ተኣሲሮም ኣለዉ። ኣንጻር'ቲ ዘውጽኦ ፖሊሲ ድማ 
ኣብ 2010፡ መንግስቲ ኤርትራ፡ ንዂሎም ሰራሕተኛታትን መራሕትን ሃይማኖት ኣብ ሃገራዊ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት 
ንኽሳተፉ ከገድድ ጀሚሩ፣ እዚ ድማ ነቶም ኣብ ዝተመዝገባ ማሕበረሰብ ሃይማኖታት ዝርከቡ ዜጠቓልል እዩ። ካብ 



 

 

ማሕበረሰብ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ዝኾኑ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት፡ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንሃይማኖታዊ ሕግታት 
ዚጥሕስ'ዩ ብምባል ነዚ ሓድሽ ውሳኔ ተቛዊሞም እዮም። 
 
ስቓይ፥ መንግስቲ፡ ንሃይማኖታዊ ናጽነትን ተዛማዲ ሰብኣዊ መሰላትን ብምጥሓስ ንዝተቐየዱ እሱራት የሳቕይን ይቕጥቅጥን 
እዩ። እቶም ዝተፈትሑ ሃይማኖታዊ እሱራት፡ ኣብ ከም ናይ 20-ፉት መገዓዓዚ ኮንተይነራት ወይ ናይ ትሕተ-ምድሪ መዳጎኒ 
ኣብ ዝኣመሰለ ጸቕጢ ዘለዎ ኲነታት ተቐይዶም ከምዝነበሩን ኣዝዩ ልዑል ምቅይያራት ኲነታት ሙቐት ኣብ ዘለዎ ቦታ 
ከምዝተታሕዙን ንUSCIRFን ካልኦት ተቖጻጸርቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሓቢሮም። ካብ ቤተማእሰርቲ ዝተፈትሑ ወንጌላውያንን 
ፔንቴኮስታልያዋንን፡ ካብ ማኣሰርቲ ንኽወጹ፡ ንእምነቶም ንኽኽሕዱ ጸቕጢ ከምዚግበረሎም ይሕብሩ። እቶም ብሰንኪ 
ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ንሓጺር ግዜ ይኹን ንነዊሕ ግዜ ዝተኣስሩ ሰባት፡ መባዛሕቱ ግዜ ወግዓዊ ክሲ ኣይቐርበሎምን፣ ሕጋዊ 
ጠበቃ ኣይፍቀደሎምን፣ ሕጋዊ መስርሕ ኣይፍቀደሎምን ወይ ምብጻሕ ቤተሰብ ኣይግበረሎምን እዩ። እሱራት፡ ብዓውታ 
ክጽልዩ፡ ክዝምሩ ወይ ክሰብኩ ኣይፍቀደሎምን፣ ሃይማኖታዊ መጻሕፍቲ ድማ ዝተኸልከለ እዩ። 
 
እሱራት ሃይማኖት፡ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ፡ ዘይመንግስታውያን ውድባት ሰብኣዊ መሰላትን ጉጅለታት ጥብቅና ክርስትያንን፡ 
ኣብዚ'ዚ ጸብጻብ'ዚ ዝቐረበሉ ግዜ፡ ካብ 2000 ክሳዕ 3000 ዝኾኑ ሰባት ተኣሲሮም ከም ዘለዎ ግምታቶም ይህቡ። እቲ ኣብ 
ላዕሊ ዝተጠቕሰ ጸብጻባት ስቓይ እሱራት ሃይማኖት ድማ ይቕጽል ኣሎ። እቶም ዝበዝሑ ድማ ወንጌላውያንን 
ፔንተኮስታልያውያንን ክርስትያናት እዮም። እቶም ፍሉጣት እሱራት ሃይማኖት፥ ነቲ መንግስቲ ኣብ ጉዳያት ዘመሓድርዎ 
ቤተክርስትያን ዝገበሮ ምትእትታው ብምቅዋሞም ብመንግስቲ ከም ዝወርዱ ዝተገብሩ ፓትርያሪክ ኦርቶዶክስ ኣቡነ 
እንጦንዮስ፡ ካብ 2007 ጀሚሩ ድማ ኣብ ገዛ ተኣሲሮም ይርከቡ፣ እቶም ብዘይ ፍርዳዊ መስርሕ ወይ ምምሕዳራዊ ክሲ 
ዘይቀረበሎም ተኣሲሮም ዘለዉ 49 መሰኻኽር የሀዋ፡ ካብዚኦም ሓደ ስሊሲት ድማ ዕድሚኦም ልዕሊ 60 ዓመታት እዩ፡ 
እቶም ሰለስተ ድማ ንልዕሊ 15 ዓመታት ተኣሲሮም ዝርከቡ እዮም (ንዝርዝር እሱራት፡ ኣብ ጥብቆ ርኣዩ)፣ ብመንግስቲ 
ንእተሾመ ሙፍቲ ማሕበረሰብ ምስልምና ኤርትራ ስለእተቓወሙ፡ ዝተኣስሩ ልዕሊ 180 ኣስላም፣ ተሓድሶ ዝደልዩ ካልኦት 
ኣባላት ክህነት ኦርቶዶክስ ድማ የጠቓልል። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ሕክምናዊ ክንክን ስለዘይረኸቡ ወይ ጨካን ኣተሓሕዛ 
ስለዝተገብረሎም፡ ሞት እሱራት ሃይማኖት ከምዘጋጠመ ጸብጻባት ኣሎ።  
 
ናይ ሃውሪ ማእሰርትን ናይ ሓጺር ግዜ ቀይድን ወንጌላውያንን ፔንተኮስታልያውንን ክርስትያናት፡ ኣብ 2013'ውን ቀጺሉ 
እዩ። እቶም ዝተፈትሑ ድማ እምነቶም ንኽኽሕዱ ጸቕጢ ይግበረሎም ከምዘሎ ይሕብሩ ኣለዉ። 
 
ንፖሊሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዚምልከት ለበዋታት 
 
ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ገለ ፈተነታት እኳ እንተተኻየደ፡ እቲ ኣብ መንጎ ሕቡራት 
መንግስታት ኣሜሪካን መንግስቲ ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ሕማቕ’ዩ ዘሎ። ዝኾነ ኮይኑ፡ መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ኣብ ኤርትራ 
ንዘሎ ግህሰት ሃይማኖታዊ ናጽነት ብምውጋድ፡ እዋናዊ ምምሕያሻት ንኺግበር ጸቕጢ ኪገብር ይግባእ፡፡ ኣብ ርእሲ 
መንግስቲ ኣሜሪካ ንኤርትራ CPC ተባሂላ ንኽትጽዋዕ ብቐጻሊ ለበዋ ምቕራብ፣ ን22 CFR 126.1(a) ብምውካስ፡ እቲ ዘሎን 
ቀጻልን ማዕቐብ መሳርያ ከምዝቕጽል ክትገብር እያ፣ USCIRF ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምዚ ዚስዕብ ኺገብር ይግብኦ 
ብምባል ለበዋ የቕርብ፥ 
 

 ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ዝቕመጡ ኤርትራውያን "ግብሪ ስደተኛ (ዲያስጶራ)" ንኸጽንዕን ብሓይሊ 
ንኽእክብን ንዘሎ ዓቕሚ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚውሰን ንምግባር ምስራሕን ማሕበረሰብ ኤርትራ ዘለወን ሃገራት ድማ 
ተመሳሳሊ ግዱድ 'ግብሪ' ንኽእግዳ ምስአን ምሽራኽን፣ 
 

 እቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዚውሃብ ሓገዝ ኺቕጽል እንተኾይኑ፡ ኣብ ዚመጽእ ገዚፍ ምምሕያሻት ኲነታት ሃይማኖታዊ 
ናጽነትን ካልእ ሰብኣዊ መሰላትን ዚሙርኮስ ኮይኑ፡ ከምዚ ዚበለ ሓገዝ ኪቕጽል እንተኾይኑ፡ ንደሞክራሲ፡ ሰብኣዊ 
መሰላትን ግዝኣተ-ሕግን ብቐጥታ ተራ ኣብ ዘለዎ ፕሮግራማት ዘቕንዐ ከምዝኾነ ምርግጋጽ፣ 

 

 ንፓትርያሪክ ኣቡነ እንጦንዮስ ዜጠቓልሉ ኲሎም እሱራት ሃይማኖት ብዘይ ኲነትን ብቕልጡፍን ንኽፍትሑ፣ 
ሃይማኖታውያን ጉጅለታት ብወለንታ ከምዝምዝገባ ኽገብርን ኣብ 2002 ብዝወጸ ጠለባት ንዝቕየዳ ጉጅለታት 
ብቕልጡፍ ክምዝግብን ከምኡውን ብሃውሪ ንዝተኣስሩ እሱራት ንኽበጽሕዎም ድማ ንወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ 
ናጽነት ሃይማኖት ወይ እምነትን ጉጅለ ስራሕ ሕቡራት ሃገራትን (UN Special Rapporteur on Freedom of 
Religion or Belief and the UN Working Group) ከፍቅድ፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ንጽውዕ፣ 

 



 

 

 ኣብ መንጎ ኲሎም ማሕበረሰብ ሃይማኖታት ኤርትራ ዝርርብ ንምስላጥ፡ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን 
ኣህጉራውያንን መራሕቲ ሃይማኖትን ምብጻሕ ንኽገብሩ ምትብባዕ፣ ከምኡውን ከም ፕሮግራም ፉልብራይት 
(Fulbright Program)፡ ፕሮግራም ኣህጉራዊ ምብጻሕን ብበጻሕቲ ኣሜሪካውያን ምሁራንን ክኢላታትን ኣስተምህሮ 
ምሃብ ዚኣመሰለ ትምህርታውን ባህላውን ምልውዋጥ ከምዚሰፍሕ ምግባር፣ 

 

 ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝካየድ ግህሰት ሃይማኖታዊ ናጽነት ግንዛበ ከምዝህሉ ንምግባርን እሱራት ሃይማኖት ንኽፍትሑ 
ንምጥባቕን ምስ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ምስቶም ኣብ ኤርትራ ኣብ ዕዮ ዕደና ግዳሰ ዘለዎምን ካብ ኤርትራ ምስዝመጹ 
ማሕበረሰባት ሰደተኛታት ኮይንካን ምስራሕ፣ ከምኡውን 

 

 ነቶም ካብ ሃገር ሃዲሞም ዝወጹ ሓተትቲ ዑቕባ፡ ብፍላይ ብሰንኪ ስቓይን ካልእ ሕሱም እተሓሕዛን ስነ-ኣእምሮኣዊ 
ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ደገፍ ንምሃብ ንቤትጽሕፈት ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን (UNHCR) 
ዘይመንግስታውያን ወድባትን ተወሳኺ ሓገዝ ምሃብ፡፡ 

 
 
 


