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እቲ U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF, ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ብዛዕባ ዓለም-ለኻዊ ሃይማኖታዊ ናጽነት) ናጻ፡ 

ጽመደ-ሰልፋዊ ናይ ፈደራላዊ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኮሚሽን እዩ ንኣድማሳዊ መሰል ናይ ናጽነት ሃይማኖት ወይ እምነት ኣብ ወጻኢ ሃገራት ከኣ 

ይከታተል። በቲ ናይ ዓመተ 1998 International Religious Freedom Act (IRFA, ኣዋጅ ዓለም-ለኻዊ ሃይማኖታዊ ናጽነት) ዝቖመ ኾይኑ፡ USCIRF (ኮሚሽን 

ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ብዛዕባ ዓለም-ለኻዊ ሃይማኖታዊ ናጽነት) ግህሰታት ናይ ሃይማኖታዊ ናጽነት ወይ እምነት ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንምክትታል ዓለም-ለኻዊ 

መለክዒታት ይጥቀም ከምኡ ድማ ናይ ፖሊሲ ለበዋታት ናብቲ ፕረዚደንት፡ እቲ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻእን፡ ባይቶ ኣመሪካን የቕርብ። USCIRF ርእሱ ዝኽኣለ ኣካል እዩ ካብቲ 

U.S. Department of State (ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ) ከኣ ናጻን ዝተፈልየን እዩ። እቲ ናይ ዓመተ 2020 Annual Report (ዓመታዊ ጸብጻብ) 

ነቲ ምዝዛም ናይ ሓደ ዓመት ስራሕ ብCommissioners (ኮምሽነራትን) ሞያዊ ስታፍን/ሰራሕተኛታትን ንምስናድ ግፍዕታት ኣብ ባይታን ምቕራብ ናጻ ናይ ፖሊሲ 

ለበዋታት ናብ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ዝውክል እዩ። እቲ ናይ ዓመተ 2020 ዓመታዊ ጸብጻብ ነቲ ካብ ጥሪ 2019 ክሳብ ታሕሳስ 2019 ዝነበረ ንውሓት 

ግዜ ይሽፍን፡ ዋላ'ኳ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ቅድሚ ወይ ድሕሪ እዚ መቓን-ግዜ እዚ ዝተኸስቱ ዓበይቲ ፍጻመታት'ውን ዝጥቀሱ እንተኾኑ። ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ 

USCIRF፡ ነቲ መርበብ-ሓበሬታ ኣብዚ ርኣይዎ፡ ወይ ብቑጽሪ ተሌፎን 202-523-3240 ብቐጥታ ምስ USCIRF ርክብ ኣካይዱ። 

 

 

ቀንዲ ርኽበታት 

ኣብ 2019፡ ኲነታት ሃይማኖታዊ ናጽነት ኣብ ኤርትራ ዝበኣሱ ኾይኖም፡ 

ተርእዮታት ናይ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉጅለታት ጣልቃ ምእታውን ኣብ ልዕሊኦም 

ቀይድታት ምግባርን ከኣ እናወሰኹ ከይዶም። ሽሕ'ኳ ዓቢ ዞባዊ ፖለቲካዊ 

ለውጥታት ከምኡ'ውን እቲ ናይ 2018 ስምምዕ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን 

ኢትዮጵያን ኣጋጢሞም እንተለዉ፡ ኤርትራ ገና ሓንቲ ካብተን ዝኸፍኡ ናይ 

ሃይማኖታዊ ናጽነት ስም ዘለወን ሃገራት ኮይና ትቕጽል ኣላ፡ ነቲ ኲነታት 

ንምምሕያሽ ከኣ ዝኾነ ዝጥቀስ ጭቡጥ ተገዳስነት ኣየርኣየትን።  ዝኾና 

ሓደስቲ ሃይማኖታዊ ትካላት ብወግዒ ኣይተመዝገባን፡ ስለዚ ከኣ ኣርባዕተ 

ሃይማኖታዊ ማሕበረሰባት ጥራይ ብሕጋዊ መንገዲ ክሰርሓ ዝፍቀደለን ኮይነን 

ይቕጽላ ኣለዋ፥ ቁብጣዊ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኤርትራ፡ ሱኒ እስልምና፡ 

ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤትክርስትያን፡ ከምኡ ድማ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን 

ኤርትራ፡ ምስ ሉተራን-ትተኣሳሰር ማሕበር።  

ኣብ ዓመተ 2019፡ ዝበረኸ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስን ጻውዒታት 

ንዲሞክራስያዊ ጽገናን ብዓለማውያንን ሃይማኖታውያንን ኤርትራውያን 

ነይሩ። እቲ መንግስቲ ንኽልቲኦም ነቶም ዝተመዝገቡ ሃይማኖታዊ ጉጅለታት 

ከምኡ'ውን ነቶም ዘይተመዝገቡ፡ ከም ጴንጠ-ቆስጠን ወንጌላዊ ክርስትያናዊ 

ማሕበረሳባትን ዝኣመሰሉ፡ ዘየናሕሲ ግብረመልሲ ሂቡ፡ ንሃይማኖታዊ ሰዓብቲ 

ከኣ ንእምነታቶምን ሰብኣዊ መሰላቶምን ስለዝተኸላኸሉ ብፖለቲካዊ ጣልቃ 

ምእታው ከሲስዎም። ኣመንቲ ክርስትና ብሃውሪ ተታሒዞምን ተኣሲሮምን፡ 

ኣልማማ ማእሰርትታት ዘተቓልል ንኣብነት ኣብ ግንቦት ንልዕሊ 171 ዓበይትን 

ቆልዑን ንኣምልኾ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝተኣከቡ ዘጋጠሞም። ኣብ ነሓሰ፡ ካልእ 

80 እምነቶም ስለዝስዓቡ ከምዝተኣስሩ ተሓቢሩ። ኣብ ሚያዝያ፡ 

ኤርትራውያን ካህናት ካቶሊክ ንሃገራዊ ሓቅን ዕርቅን ዝጽውዕ ናይ ሓባር 

ደብዳበ ጽሒፎም። ኣብ መላእ እቲ ዓመት፡ እቲ መንግስቲ ብዙሓት ኣብ 

እምነት-ዝተመስረታ ኣብያተ-ትምህርቲ ከምኡ'ውን 22 ተወሰኽቲ 

ብካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝካየዳ ማእከላት ጥዕና ብሓይሊ ገቢቱን 

ዓጽዩን። ኣብ 2017 ከምኡ ድማ 2018፡ ሓይልታት ጸጥታ ኣልማማ 

ማእሰርትታት ኣብ ልዕሊ ናይ መንግስቲ ጣልቃ ምእታው ናብ ሓደ ፍሉጥ 

እስላማዊ ሃይማኖታዊ ቤት-ትምህርቲ—ኣል ዲዓ—ዝተቓወሙ ሰባት 

ኣካይዶም ንቀንዲ ኣባላት ናይቲ ቦርድ ቤት-ትምህርቲ ዘጠቓለለ። ኣብ 2019፡ 

ገለ ካብቶም ዝተኣስሩ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ሞይቶም፡ ነቶም ካልኣይ ኣባል 

ናይታ ፈጻሚት ኮሚተ ዝኾኑ፡ ሓጅ ኢብራሂም ዮኑስ፡ ዘጠቓለለ።  

ኣብ ርእሲ ብናጻ እምነቶም ንምስዓብ ምኽልካሎም፡ መሰኻኽር ያህወ 

(ጂሆቫስ ዊትነስስ) መሰረታዊ ናይ ዜግነት መሰላቶም ተኸልኪሎም። ሰበ 

ስልጣን ከምዝገልጽዎ እዚ ናይ ምንጻል ፖሊሲ እዚ ከም ውጽኢት ናይ 

መሰኻኽር ያህወ ምሕራም ካብ ምድማጽ ኣብ ረፈረንደም ንናይ ኤርትራ 

ናጽነት ካብ ኢትዮጵያ ኣብ 1993 እዩ፡ እዚ ከኣ ኣብ እምነታቶም ንምጽናዕ 

ኢሎም ዝገብርዎ እዩ ነይሩ። ሓምሳን ክልተን ኣመንቲ መሰኻኽር ያህወ ኣብ 

ቤት-ማእሰርቲ ቀጺሎም ንሃይማኖቶም ብምኽታሎም፡ ኣብ ሃይማኖታዊ 

ርክባት ምስታፍ፡ ምስባኽ፡ ወይ ሕልናዊ ተቓውሞ ንወተሃደራዊ ኣገልግሎት 

ምርኣይ ብዝኣመሰሉ መንገድታት።   

ፓትርያርክ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ፡ ኣቡነ ኣንጠንዮስ፡ ኣብ 

መላእ 2019 ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ቀጺሎም። ኣብ ሚያዝያ፡ ሓደ ብምስጢር 

ዝተቐድሐ ቪድዮ ናይ ፓትርያርክ ኣንጦንዮስ ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሑ። 

ኣማኢት ሰባት ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ምንባሮም 

ይእመን፡ USCIRF ንገለ ካብዞም ተርእዮታት እዚኦም ኣብ ናቱ ሓድሽ 

Victims List (ዝርዝር ግዳያት) ኣስፊርዎም ኣሎ። ገሊኦም እሱራት፡ ከም 

መራሕቲ ናይቲ ምሉእ ወንጌል ቤተክርስትያንን ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያንን 

ዝኣመሰሉ፡ ንልዕሊ 15 ዓመታት ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዝጸንሑ እዮም። 

 

 

 

 

http://www.uscirf.gov/
https://www.uscirf.gov/patriarch-abune-antonios
https://www.uscirf.gov/victims-list/


 

USCIR F –  RECO MME NDE D FOR CO U NTRIE S O F P ARTIC ULAR CONCER N (CP C)      2  

ኤ
ር
ት
ራ

 
 ER

ITR
EA

 

 
ለበዋታት ንመንግስቲ ሕብራት መንግስታት ኣመሪካ 

• ንኤርትራ ከም "ናይ ፍሉይ ስግኣት ሃገር" ወይ CPC ዳግም መድብዋ፡ ስርዓታዊ፡ ቀጻሊ፡ ዓቢ ግህሰታት ሃይማኖታዊ ናጽነት፡ እቲ International Religious 

Freedom Act (IRFA, ኣዋጅ ናይ ዓለም-ለኻዊ ሃይማኖታዊ ናጽነት) ብዝገልጾ መሰረት፡ ተካይድ ብምህላዋ፡ ከምኡ ድማ ነቲ ኣብ 22 CFR 126.1(a) ናይቲ 

International Traffic in Arms Regulations (ዓለም-ለኻዊ ሕግታት ምግዕዓዝ ኣጽዋር) ህሉው፡ ዝቕጽል ዘሎ እገዳ ምሽማት ኣጽዋር ከምዝቕጽል ግበርዎ፣  

• ብምኽንያት ከበድቲ ግህሰታት ናይ ሃይማኖታዊ ናጽነት ኣብ ልዕሊ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ዒላማ ዝገበሩ እገዳታት ኣጽንዑ ናይዞም ውልቀሰባት እዚኦም ሃብቲ 

ብምድስካል ከምኡ ድማ/ወይ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ምእታው ብምኽልካል ኣብ ትሕቲ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኣሳሰሩ ገንዘባዉን ናይ ቪዛን ሰበ 

ስልጣን፡ ውሱናት ግህሰታት ሃይማኖታዊ ናጽነት ብምጥቃስ፣ 

• ክልትኣውን ብዙሕ ጎናውን ዲፕሎማስያዊ መስመራት ብምጥቃም ንመንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዝስዕብ ንኽገብር ጸቕጢ ግበርሉ፥  

o ብዘይ ቅድመ ኲነት ብምኽንያት ሃይማኖታዊ ንጥፈታቶም ተኣሲሮም ንዘለዉ እሱራት ክፈትሕ፡ ንፓትርያርክ ኣንጦንዮስ ዘጠቓለለ፣ 

o ነቲ ናይ ምዝገባ ሕጊ ንሃይማኖታዊ ጉጅለታት ምስ ንጹር መምርሒታት ናይ ምምልካት ወይ ውሳነታት ይግባይ ምባል ከሕትም፣ 

o ሃይማኖታዊ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ዘይተመዝገቡ ሃይማኖታዊ ማሕበረሰባት ከብዘብቅዕ ክገብር፡ ከምኡ ድማ ንመሰኻክር ያህወ ምሉእ ናይ ዜግነት 

መሰላት ክህብ፣  

o ወግዓዊ ዕድመ ንዘይተቐየደ ምብጻሓት በቲ United Nations (UN) Special Rapporteur (ፍሉይ ወሃብ-ጸብጻብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት) 

ብዛዕባ ኲነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡ በቲ ፍሉይ ወሃብ-ጸብጻብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ናጽነት ሃይማኖት ወይ እምነት፡ በቲ 

UN Working Group on Arbitrary Detention (ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓያዪ ጉጅለ ብዛዕባ ሃውሪ ማእሰርቲ)፡ ከምኡ ድማ በቲ 

International Red Cross (ዓለም-ለኻዊ ቀይሕ መስቀል) ከቕርብ፣ ከምኡ ድማ 

o ንሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ገበናት ኣንጻር ደቅሰብ ንዝፈጸሙ ሰባት ዝምርምር፡ ዝኸስስን፡ ናብ ፍርዲ ዘቕርብን ናይ ተሓታትነት ብልሓት 

ከቕውም ምትብባዕ፡ ኣብ 2016 በቲ UN Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea (ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮምሽን 

መርመራ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ) ከምኡ ድማ በቲ UN Human Rights Council (ቤት-ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት) 

ለበዋ ከምዝተዋህበ። 

 

 

 

ድሕረባይታ 

ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስልጣን ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፍወርቂ ከምኡ 

ድማ ናቱ ፖለቲካዊ ሰልፊ፡ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን (ህግደፍ)፡ እያ 

ዘላ። እቲ መንግስቲ ንሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ኣረኣእያ በቲ ህዝብን ከም 

ስግኣታት ይርእዮም ስለዚ ከኣ ብጽኑዕ ይዶቕሶም። ብዙሓት ኤርትራውያን 

ንምግሃስ ፖለቲካውን ሰብኣውን መሰላት ከም ቀንዲ ምኽንያታት ናይ ካብታ 

ሃገርት ምህዳም ይጠቕስዎም፡ ከምኡ ድማ፡ ብመሰረት ሰራሕተኛታት 

ግበረሰናይ፡ ኣብ 2019 ብገምጋም 200 ሰባት መዓልታዊ ናብ ኢትዮጵያን 

ሱዳንን ኣትዮም። እቲ መንግስቲ ዜጋታት ኣብ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት 

ክሳተፉ ንዘሎ ግዴታ ቀጺልዎ፡ ኣብ እዋን እቲ ኣገልግሎት እቲ ከኣ ምኽታል 

ሃይማኖት ደሪቱ። ውድባት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝሓበርዎ ጸሎት፡ ምውናን 

ሃይማኖታዊ መጻሕፍቲ፡ ከምኡ ድማ ስብከት ኣብ ኣብያተ-ማእሰርቲ እውን 

ክልኩላት ኮይኖም ቀጺሎም። ሽሕ'ኳ እቲ ናይ 1997 ቅዋም ሓርነት ናይ ሕልና፡ 

ሃይማኖት፡ ምግላጽ ርእይቶ፡ ምንቅስቓስ፡ ምእካብ፡ ከምኡ ድማ ምውዳብ 

ከብዝህሉ ቃል ዝኣቱ እንተኾነ፡ እቲ ቅዋም ኣይተተግበረን ዘሎ። እቲ መንግስቲ 

ነቲ ኣዋጅ ቁ. 73 ናይ 1995 ከም ናይቱ መሰረት ንምድራት ሃይማኖታዊ 

ናጽነት ይጥቀመሉ፡ ነቲ ንሰዓብቲ ሃይማኖት ካብ ብመንግስቲ-ዝተፈቕዱ 

ኣረኣእያታት ወጻኢ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ኣረኣእያታት ክገልጹ ሓርነት ክህልዎም 

ዘጠቓልል።  

ቀንዲ ናይ USCIRF ምንጭታትን ንጥፈታትን 

• ሓድሽ ሓበሬታ ሃገር፥ ኤርትራ 

• ፍሉይ ጸብጻብ፥ ናይ ክሕደተ-እምነት፡ ም'ርኽስ (ንኣምላኽ፡ ንቕዱስ ሰብ)፡ ከምኡ ድማ ናይ ጽልኢ ዘረባ ሕግታት ኣብ ኣፍሪቃ 

• ፕሮጀክት ሃይማኖታዊ እሱራት ሕልና ምርዓም፥ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦንዮስ  

 

https://www.refworld.org/docid/48aec42b2.html
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/policy-briefs-and-focuses/country-update-eritrea-august-2019
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/special-reports/apostasy-blasphemy-and-hate-speech-laws-in-africa
https://www.uscirf.gov/uscirfs-religious-prisoners-conscience-project
https://www.uscirf.gov/patriarch-abune-antonios
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ገለ ምንጭታት ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ብዝሒ ህዝቢ ኣብ መንጎ ኣስላምን 

ክርስትናን ብማዕረ ዝተመቕለ ምዃኑ ይግምግሙ፡ Pew Research ከኣ ዳርጋ 

63 ሚእታዊት ክርስትያን 37 ሚእታዊት ድማ ኣስላም ምዃኖም ይግምግም፡ 

ትሕቲ 1 ሚእታዊት ከኣ ናይ ካልእ እምነት ጉጅለታት ዘጠቓልሉ። 

መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ሰዓብቲ ክርስትና ኣባላት ናይታ ኦርቶደክስ 

ቤተክርስትያን ኤርትራ እዮም። ኣብታ ሃገር ብወግዒ ኣፍልጦ ዝረከባን ክሳብ 

ዝኾነ መጠን ክሰርሓ ዝፍቀደለንን ኣርባዕተ ሃይማኖታዊ ኣካላት ጥራይ እየን፥ 

ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኤርትራ፡ ሱኒ እስልምና፡ ሮማዊት ካቶሊካዊት 

ቤተክርስትያን፡ ከምኡ ድማ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ። እቲ መንግስቲ 

ካብቲ ናይ ምዝገባ ጠለብ ግብራዊ ዝገበረሉ ዓመተ 2002 ኣትሒዙ ዝኾኑ ካልእ 

ጉጅለታት ክምዝገቡ ኣየፍቀደን ኣሎ። እቲ መንግስቲ ነቲ ናይ ምዝገባ ሕጊ ኮነ 

ንዝኾኑ ሕጋዊ መስርሓት ብዛዕባ ኣቀራረባ መመልከቲ ወይ ንውሳነታት ይግባይ 

ምባል ኣየሕተመን ኣሎ። ሰበ ስልጣን ነቶም ንጥፈታት ናይተን ብወግዒ ኣፍልጦ 

ዝረኸባ ጉጅለታት ብጥቡቕ ይቆጻጸሩ፡ ከምኡ ድማ መራሕቲ ናብ ቀንዲ 

ሃይማኖታዊ መዝነታት ይምዝዙ።  

ምስጣም ኣተሓሕዛ ናይቲ ማሕበረስብ ኦርቶዶክስ 

ኣብ መጋቢት 2019፡ ሓደ ብምስጢር ዝተቐድሐ ቪድዮ ናይ ፓትርያርክ 

ኣንጦንዮስ ተለቒቑ፡ ኣብ መላዕ ዓለም ንዘለዉ ኤርትራውያን ናይ ኣቡነ 

ኣንጦንዮስ ውልቃዊ ዛንታ ናይ ካብ ሓላፍነቶም ምእላዮምን ብሓይሊ ኣብ 

ቤት-ማእሰርቲ ምእታዎምን ክሰምዑ ኣኽኢልዎም፡ ንብዙሓት ካብኣቶም ከኣ 

ንናይቲ መንግስቲ  ጸብጻብን ውሳነታትን ምልክቶ ሕቶ ከምዝገብርሎም ገይሩ። 

ኤርትራዉያን ሰዓብቲ ኦርቶዶክስ ክርስትና ነቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ናይቲ 

ቤተክርስትያን ንጠለባት መንግስቲ ከይእዘዝ እናወሰከ ብዝኸደ ቁጽሪ 

ክጽውዕዎ ጀሚሮም። መንግስቲ ኤርትራ  እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ንፓትርያርክ 

ኣንጦንዮስ ንኸወግዝ ዝገብሮ ጸቕጢ ከምዘበረኸ ተሃቢሩ፡ ኣብ መወዳእትኡ ከኣ 

ንሱ ነዚ ብወርሒ ሓምለ ኣብ ዘውጽኦ ነቶም ፓትርያርክ ብመናፍቕነትን ርክብ 

ምስ መናፍቓንን ዝኸስስ ደብዳበ ግብራዊ ገይርዎ። ይኹን እምበር፡ ብዙሃት 

ኤርትራውያን ንፓትርያርክ ኣንጦንዮስ ገና ከም ሕጋዊ መራሒ ናይታ 

ቤተክርስትያን ገይሮም ይርእይዎ። ኣብ መላእ 2019፡ ሰበ ስልጣን ብዘይ ሕጋዊ 

መንገዲ ምእሳሮም ቀጺሎም፡ ንመራሕቲ ሃይማኖት ከኣ ኣብ ስብከታት ስሞም 

ከይጠቕሱ ከምዘጠንቀቕዎም ተሓቢሩ። ብዙሓት ኦርቶዶክስ ኤርትራውያን እቲ 

መንግስቲ ኣንጻር ፓትርያርክ ኣንጦንዮስን ካልኦትን ንዘወሶም ስጉምትታት 

ኮኒኖም፡  ከም ንፈለስቲ ኣንጻር ሃይማኖታዊ እምነታቶም ኣብ ወተሃደራዊ 

ኣገልግሎት ክሳተፉ ምግዳድ ዝኣመሰለ። ብዙሓት ናይ ደብሪ ኣቦታት ምስቲ 

ውገዛ ናይ ፓትርያርክ ኣንጦንዮስ ብዘይምስምምዖም ኣብ 2019 ከምዝተኣስሩ 

ተሓቢሩ።  

ዓለም-ለኻዊ ገምጋማት ስብኣዊ መሰላት  

ኣብ ጥሪ 2019፡ ኣብ ናይ ኤርትራ Universal Periodic Review (ኣድማሳዊ 

እዋናዊ ገምጋም) ኣብ ቅድሚ እቲ UN Human Rights Council (ቤት-ምኽሪ 

ሰብኣዊ መሰላት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት)፡ ልዕሊ ደርዘን ሃገራት ንጉዳያት 

ሃይማኖታዊ ናጽነት ኣብ መግለጺታተን ኣልዒለን፡ ብፍላይ ከኣ ኤርትራ ሕጋዊ 

ተቓውሞ ክተፍቅድን ብሰንኪ እምነቶም ተኣሲሮም ንዘለዉ እሱራት 

ክትፈትሕን ከምዘድልያ ኣነጺሮም።  ኣብ ግንቦት፡ እቲ African Commission 

on Human and Peoples’ Rights (ኣፍሪቃዊ ኮሚሽን ብዛዕባ ሰብኣውን 

ናይ ህዝብን መሰላት) ናቱ Concluding Observations and 

Recommendations (ዳምዳሚ ትዕዝብትታትን ለበዋታትን) ብዛዕባ ናይ 

ኤርትራ ኣተገባብራ ናይቲ African Charter on Human and Peoples’ 

Rights (ኣፍሪቃዊ ቻርተር ብዛዕባ ሰብኣውን ናይ ህዝብን መሰላት) ኣሕቲሙ፡ 

ንሱ ንጹር ቆላሕታ ንሃይማኖታዊ ናጽነት ከም እቲ ኣተሓሕዛ ናይ መሰኻኽር 

ያህወ ዝኣመሰለ ከምኡ ድማ ነቲ ኣድላይነት ናይ ምርግጋጽ መሰል ምዝገባን 

ይግባይ ምባልን ነቶም ብወግዒ ክምዝገቡ ዝደልዩ ሃይማኖታዊ ጉጅለታት 

ዘጠቓልል ነይሩ። ብተወሳኺ፡ ኣብ ግንቦት፡ እቲ UN Human Rights 

Committee (ኮሚተ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት) ናቱ 

Concluding Observations (ደምዳሚ ትዕዝብትታት) ብዛዕባ ናይ ኤርትራ 

ተማእዛዝነት ነቲ International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR, ዓለም-ለኻዊ ኪዳን ብዛዕባ ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት) 

ኣውጺኡ። እዚ ጸብጻብ'ዚ ነቲ ማእሰርቲ ናይ ተኸተልቲ ሃይማኖት ንልዕሊ 

ዓሰርተ ዓመታት—ንፓትርያርክ ኣንጦንዮስ ዘጠቓለለ—ከምኡ ድማ ካልእ 

ግህሰታት ሃይማኖታዊ ናጽነት ዘጒልሕ ነይሩ። 

ቀንዲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ፖሊሲ 

ኤርትራን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ካብ 2010 ኣትሒዘን ኣምባሳደራት 

ኣይተለዋወጣን ዘለዋ። ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምስ ምብጻሕ ላኦለዎት ሰበ 

ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ናብ ኤርትራ ኣብ 2019 ተመሓይሹ። 

ኣብ ሚያዝያ፡ ግዝያዊ ምኽትል ጸሓፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር Donald Y. 

Yamamoto ናብ ኤርትራ ተጓዒዙ ነይሩ። ኣብ መጋቢት፡ ወከልቲ Karen Bass 

(D-CA), Joe Neguse (D-CO)፡ ከምኡ ድማ Ilhan Omar (D-MN)  

ባይቶኣዊ ተልእኾ ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፈጺሞም ኣብቲ ምብጻሕ ዘካየድሉ 

እዋን ከኣ ንጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ሃይማኖታዊ ናጽነትን ኣልዒሎም። ካልእ 

ሰበ ስልጣን ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ካብቲ Bureau of Democracy, 

Human Rights, and Labor (ቤት-ጽሕፈት ዲሞክራሲ፡ ሰብኣዊ መሰላትን፡ 

ዕዮን) ከምኡ ድማ ካብቲ Office of International Religious Freedom 

(ቤት-ጽሕፈት ዓለም-ለኻዊ ሃይማኖታዊ ናጽነት) እውን ኣብ 2019 ናብ ኤርትራ 

ምብጻሕ ፈጺሞም ንጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኣልዒሎም ከኣ ተዘራሪቦም። 

ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን 

ንምምሕያሽ ዝግበሩ ዞባዊ ጻዕርታት ትህቦ ደገፍ ቀጺላ። ኣብ ርእሲ እቲ ዝሰፍሐ 

ዲፕሎማስያዊ ርክብ፡ ኣብ ግንቦት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ንኤርትራ ካብ 

ናታ ዝርዝር ናይ Countries Not Cooperating Fully with United States 

Antiterrorism Efforts (ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ጻዕርታት ጸረ 

ግብረሽበራ ምሉእ ንምሉእ ዘይተሓባበራ ሃገራት) ኣልያታ። ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ 

ኣመሪካ ንኤርትራ ብተደጋጋሚ ካብ 2004 ኣትሒዙ ከም CPC (ናይ ፍሉይ 

ስግኣት ሃገር) ክምድባ ጸኒሑ፡ ኣብ ዝቐረብ እዋን ኣብ ታሕሳስ 2019 ደጊሙ 

መዲብዋ ከም ሳዕቤኑ ከኣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ኣጽዋር እገዳ ከምዝቕጽል 

ይገብር ኣሎ ብመሰረት 22 CFR 126.1 ናይቲ International Traffic in 

Arms Regulations (ዓለም-ለኻዊ ሕግታት ምግዕዓዝ ኣጽዋር)።

 

 

https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/percent/all/
https://www.youtube.com/watch?v=rIUy_I3LHZU&feature=youtu.be
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ERindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ERindex.aspx
https://www.achpr.org/sessions/concludingobservation?id=121
https://www.achpr.org/sessions/concludingobservation?id=121
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/ERI/CO/1&Lang=en
https://bass.house.gov/media-center/press-releases/congressional-delegation-returns-africa
https://er.usembassy.gov/a-delegation-from-the-u-s-visits-eritrea/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-29/pdf/FR-2019-05-29.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-12-26/pdf/2019-27787.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-12-26/pdf/2019-27787.pdf

