UNHCR፡ ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነትን /ዯሞክራስን : ክቐርብ ዝጸንሔ ሓበሬታ “ንሓቕነቱ”
ኣረጋጊጹዎ።
ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ / ንሓርነትን ዯሞክራስን/፡ ጸጥታ ህግዯፍ ካብ ሉኡላዊ መሬት ኤርትራ ሰጊሩ፡ ኣብ
ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተወልዔ ኩናት ምስታፉ ዘቓልዑ ሓበሬታ ብመረጋገጺ ከነቕርብ ከምዝጸንሕና ዝፍለጥ እዩ።
ካብቲ ኣቀድም ኣቢልና ዘውጻእናዮ ሓበሬታ ኣብዚ ሊንክ(link)ጠዊቅካ ምርኣይ ይከኣል --» -1712T2O2003AT.pdf (togoruba.org) ገለ ካብኦም ኣስታት 9000 ኤርትራውያን ካብ ዝተዓቖቡሉ መዓስከር ስዯተኛታት፡
ካብ ትግራይ ብሓይሊ ተጨውዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ስለዝተዳጎኑ፡ ሰብኣዊ መስል
ስዯተኛታት ከምዝተጋህሰ ኣቓሊዕናዮ ነይርና። በዚ መሰረት ብ ዕለት ሕዳር 23 /2020 UNHCR ኣብ ዞባ ኪናት
ንዘሎዉ ስዯተኛታት ንምድሓን ህጹጽ ስጉምቲ ክወስድ ንጽውዕ ዝብል መግለሲ ኣውጺና ምናብርና ዝዝከር እዩ።
(23112O20-03AT.pdf (togoruba.org) ብዕለት 17 - ሕዳር 2020- ኣብ ትግራይ፡ ኣብ ኣርባዕተ መዓስከር
ስዯተኛታት ንዝርከቡ ስዯተኛታት፡ ኣገልግሎታት ከቕርብ ተጸጊሙ ምህላዉ ተወካሊት ትካል ስዯተኛታት ሕቡራት
ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ፡ ኣን ኢንኮንቱሬ ንቢቢሲ ተዛሪባ ምንባራ ዝዝከር እዩ።
ስለዚ እቲ በብእዋኑ ከነውጽኦ ዝጸናሕና ሓበሬታ፡ ብዓለም ዯረጃ ተቐባልነት ስለዝረኸበ ዝምልከቶም ትካላት
ንሓቕነቱ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ቢቢሲ ትግርኛ ዝተገብረ ቓለመጠይቕን መልስን ኣብ
ታሕቲ ዘሎ Link ምውካስ ይከኣል።

14 ጥሪ 2021- ምንጪ ሓበሬታ፡ ቢቢሲ ትግርኛ፡
ቅልውላው ትግራይ፡ ኤርትራውያን ስዯተኛታት 'ቅትለትን ጭውያን' ከምዘጋጠሞም ሓላፊ ትካል ስዯተኛታት ሕቡራ
ት ሃገራት ገሊጹ - BBC News ትግርኛ
ፊሊጵ ግራንዲ ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብ መዓስከራት ሽመልባን ሕጻጽን ዝርከቡ
ስዯተኛታት “ ቕትለትን ጭውያን “ ዝርከቡዎም ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ከምዝተፈጸመ ዝገልጽ “ርጡብ
ጸብጻባት “ ከምዝበጽሖ ጠቒሱ፡ ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ይብል ፈነወ ቢቢሲ ትግሪኛ።“ ብዛዕባ ጸጥታዊ
ውሕስነቶም ናይቶም ኣብ ክልቲኡ መዓስከራት ዘለዉ ስዯተኛታት ኣዝየ ተሻቒለ ኣለኹ” ይብል እቲ ላዕለዋይ
ተጸዋዒ ስዯተኛታት ሕቡራት ሃገራት። ኣብ መዓስከራት ሽመልባን ሕጻጽን ክንኣቱ እንተሓተትና ክሳብ ሕጂ
ኣይተፈቕዯልናን ድማ ኢሉ።

UNHCR ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስዯተኛታት፡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ 4 መዓስከራት፡ ኣስታት 100, 000 ስዯተኛታት ኤርትራውያን ከምዝነበሩ ገሊጹ፡ ካብ ግዜ ኩናት ክሳብ ሕጂ ዘለዎም
ጸገማት ብዙሕ ጉዳያት ዘርዚሩ። ንሱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈጸሙ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዋላ
እንተኣመነ፡ ብኣሃዝን ቑጽርን ኣሰንዩ ግና ኣይገለጾን። ኣብ ሸመልባን ሕጻጽን ዝርከቡ ክልተ መዓስከር ስዯተኛታት
ንምኻድ ከምዘይከኣለ ስለዝገለጸ፡ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ ሙሉእ ጸብጻብ ንምቕራብ ከምዘጸግም ተረዲእና። ኮሚሽን
ስዯተኛታት ኣብ ቢቢሲ ትግርኛ ተሓቲቱ ንሓቕነቱ ዘረጋግጽ ወግዓዊ መልሲ ከምዝሃበሉ ስለዝተዓዘብና ሓበን
ተሰሚዑና። ንዝገበሮ ቓለ መጠይቕን ዝሃቦ መልስን ድማ ብጣዕሚ ኣመስጊናዮ።

ስለዚ፡ ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ፡ / ን- ሓርነትን ን- ዯሞክራስን/ እቲ ብዉፉያት ሃገራውያን ክቐርብ
ዝጸንሔ ሓበሬታ፡ ብሓዯ ወገን ብስርዓት ህግዯፍ ዝፈጸም ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን
ዘቓልዕ እዩ። በቲ ካልእ መዳዩ ድማ ነቲ ዝረኸብናዮ ብሓቒ ዘትኣማምን ምንጪ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ኣፍልጦን
ህዝብና ንምስፋሕ ይሕግዝ ይኸውን ዝብል እምነት ኣለና።
ምኽንያቱ፡ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ስዯተኛታት ሓቕነቱ ምርግጋጽ ማለት፡ ውጽኢቱ ንዕላማ
ሓርነታዊ ቓልስና ናህሪ ስለዝፈጥር ብሞራል ዘተባብዕ እዩ ዝብል መረዳእታ ኣለና። ስለዚ ኩልና ዯለይቲ ፍትሒ
ንዲፕሎማስያውን ሕጋውን ቓልስና ንምዕምባብ ኣፍዯገ ዝኸፍት ምዕባሌ ስለዝኾነ፡ ናብ ዝለዓለ ዯረጃ ክብ
ከነብሎ ክንተሓባበር ከምዝግብኣና ብትሕትና ንሕብር። ንክልተ ምንቕስቓስ መንእሰያትን ንዉፍያቱን ድማ፡ ስለ
ተወፋይነቶም ሓያል ጻዕሮም ከነተባብዕ፡ ኩሉ ሰብ ከክም ን በብሞይኡን ክሕግዘና ብኣኽብሮት ንጽውዕ።

ክፍሊ ዜና፡ምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ/ንሓርነት
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