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ብምምሕዲር ጉዲይ ስዯተኛታትን ካብ ስዯት ተመለስት ኢትዮጵያ ዝ ቐረበ መዯረ 

 

ዝኸበርኩም ተወከልቲ ምምሕዲር ወረዲ ፀለምቲ፣ 

ዝኸበርኩም ተወከልቲ ዓበይቲ ዓዱ ህዝቢ ወረዲ ፀለምቲ፣ 

ዝኸበርክን ተወካሊት ላዕለዋይ ተፀዋዒ ጉዲይ ስዯተኛታት ውዴብ ሕቡራት ሃገራት፣ 

(UNHCR) 

ዝኸበርኩም ተወከልቲ ሚዱያ፣ 

ዝኸበርኩም ስዯተኛታት መዓስከር ዓዱ ሓሩሽ፣ 

ክቡራትን ክቡራንን፣ 

 

ብሽም ህዝብን ፈዳራላዊ ዳሞክራስያዊ ሪፓብሊክ መንግስቲ ኢትዮጵያን፡ መዯረ ከስምዕ ኣብ መንጎኹም 
ብምርካበይ ታሕጓስ ይስመዓኒ፡፡ 
 
ኢትዮጵያ ንስዯተኛታት ዕቑባ ምሃብ ካብ እትጅምር ነዊሕ ጊዜ ዝገበረት ሃገር እንትትኮን፣ ዓለም 

ለኻውን ኣህጉራውን ስምምዕ ጉዲይ ስዯተኛታት ብምፍራምን ናይ ባዕላ ሃገራዊ ሕጊ ጉዲይ ስዯተኛታት 

ብምውፃእን ብምኽንያት ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ከቢዴ ናይ ተፈጥሮ ሓዯጋን ተፈናቒሎም ናብ ሃገራ 

ንዝስዯደ ዑቕባ ሓተትቲ ኣብ ምትእንጋዴ ትርከብ፡፡ 

 

መንግስትና ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ሰናይ ጉርብትናን ምትሕብባርን ኣብ ዝተመስረተ ናይ ወፃኢ ጉዲይ 

ፖሊሲ ብምምስራት ኣብዚ ሎሚ ጊዜ ልዕሊ 425 ሽሕ ስዯተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ታዓቚቦም ዝርከቡ 

እንትኾን ብፍላይ ዴማ ናይ ሶማል፣ ኤርትራ፣ ዯቡብ ሱዲን ሱዲንን ካልኦት ሃገራትን ወሲኽካ ብቕዯም 

ሳዓብ ናይ 15 ሃገራት ስዯተኛታት ታዓቒቦም ይርከቡ፡፡ ካብዚኦም ውሽጢ ልዕሊ 83 ሽሕ ናይ ኤርትራ 

ስዯተኛታት ኢዮም፡፡ 
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ኤርትራውያን ሃገሮም ገዱፎም ናብ ኢትዮጵያን ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ዝስዯደ ዘለዉ 

ብምኽንያት መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ግጉይ ፖሊሲን ፀረ-ዳሞክራሲያዊ ኣታሕዛን ከምዝኾነ 

ዝፍለጥ’ዩ፡፡ 

 

 

መንግስትና ናይ ኤርትራ ስዯተኛታት ካብ ኤርትራ ኣብ ዝስዯደሉ ጊዜ ካብ ድባት ጀሚሩ ፅቡቕበኣቀባብላ 

ብምግባርን ናብ መዓስከራት ብምብፃሕን፣ ኣብ መዓስከራት’ውን ዓቕሚ ብዘፍቀድ መጠን መሰረታውን 

ማሕበራውን ግልጋሎታት ንኽረኽቡ ሓገዝ ይገብር ኣሎ፡፡ ብተወሳኺ’ውን ኣብ ከባቢ መዓስከራት ብዝርከቡ 

ናይ ከባቢ ምምሕዲርን ካልኦት ተዛመዴቲ ኣካላት መንግስትን ንስዯተኛታት ናይ ፀፅታ ሓለዋ ኣብ ምሃብ 

ይርከቡ፡፡ 

 

መንግስትና ኣብ መንጎ ሕዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ታሪኻዊ ርክብ ኣብ ግምት ብምእታውን 

ንርክብ ክልቲኡ ህዝብታት ንምጥንኻር ካብቲ ንስዯተኛታት ዝግበር ልሙዴ ኣታሕዛ ንላዕሊ ናይ ኤርትራ 

ስዯተኛታት ካብ መዓስከራት ወፃኢ ኣብ ዝመረፁዎም ቦታታት ንኽነብሩ ምፍቃዴ፣ ኣብ መንግስታዊ 

ዩኒቨርስታትን ኮሌጃትን ናይ ስኮላርሽፕ ዕዴል ተዋሂቡዎም ብናፃ ክማሃሩ ምግባር፣ ዝተፈላለዩ ሓፀርቲ 

ስልጠናታት ክረኽቡ ምግባር፣ መንግስትና ብዝገብሮ ዱፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ብሪሴትልመንት ናብ ዝዓበያ 

ሃገራት ኬድም ንኽነብሩ እናተገበረ ይርከብ፡፡ 

 

ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ጥልያን ላምፓደሳ ኣብ ዝተብሃለ ከባቢ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ናይ ሞት 

ሓዯጋ ከምዘጋጠሞም ይፍለጥ፡፡ ናይ’ዚ ስዯትን ሓዯጋን ጠንቂ ዴማ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ግጉይ 

ፖሊሲ ምዃኑ ዝፍለጥ’ዩ፡፡ መንግስትና በቲ ዝተፈጠረ ሓዯጋ ሂወቶም ንዝጠፍአ ሰባት ይሓዝን፡፡ በዚ 

ኣጋጣሚ’ውን ንስዴራቤቶም ፅንዓት ይሃብኩም ይብል፡፡ 

 

ኣብ ላምፓደሳ ንዝተፈጠረ ሓዯጋ ንምዝካር ኣብ ማይ ዓይኒ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስዯተኛታት ቅዴም 

ክብል ናይ ጥዋፍ ምብራህ ፕሮግራም ክገብሩ ብዝሓተቱዎ መሰረት ተፈቒደሎም ከምዝነበረ ይፍለጥ፡፡ 

ይኹን’ምበር ኣብ መወዲእታ ናይቲ ፕሮግራም ውሑዲት ስዯተኛታት ነቲ መዴረኽ ናብ ዘይ ሕጋዊ ኣንፈት 

ብምቕያር ብዝፈጠሩዎ ሕገ-ወጥ ተግባር ኣብ ልዕሊ’ቲ ስዯተኛ፣ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ምምሕዲር 

ጉዲይ ስዯተኛታት፣ ንስዯተኛታት ኣገልግሎት ክህቡ ንዝኣተዉ ሰራሕተኛታት ላዕለዋይ ተፀዋዒ ጉዲይ 

ስዯተኛታት ውዴብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ሰራሕተኛታቶምን፣ ከምኡ’ውን ኣብ 
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ልዕሊ’ቲ ኸባቢ ህዝብን ናይ ህዝቢ ትካላትን ኣዴላዪ ዘይኮነ ጉዴኣት ኣብፂሖም’ዮም፡፡ እዚ’ዓይነት ሕገ-

ወጥ ተግባር ኣብ መዓስከር ዓዱሓሩሽ’ውን ኣጋጢሙ ኔሩ፡፡  

 

ሃገርና ኢትዮጵያ ብዳሞክራሲያዊ ሕገ-መንግስቲ እትመሓዯር ሃገር ከም ምዃና መጠን ዝኾነ ይኹን ሕቶ 

ብመሰረት ሕገ-መንግስቲ ናይታ ሃገር ክቐርብ ይግባእ፡፡ ብውሑዲት ስዯተኛታት ሕጋዊ ብዘይኮነ መገዱ 

ዝተፈፀመ ተግባር ሕገ-መንግስቲ ዝፃረር ብምዃኑ ተቐባልነት የብሉን፡፡ 

 

መንግስትና እቲ ዝተፈጠረ ዘይ ሕጋዊ ተግባር ብ’ውሑዲት ስዯተኛታት ዝተፈፀመ ብ’ምዃኑ ነቲ ኣብዝሓ 

ስዯተኛ ከምዘይውክል ይኣምን፡፡ ኤርትራውያን ስዯተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እትፀንሑሉ ጊዜ ዝተፈላለዩ 

ግልጋሎታት ክማሓየሹልኩም ንምግባር ሕጊ ናይዛ ሃገር ብምኽባር ምስ ኣማሓዯርቲ ዝ’መዓስከር 

ብምትሕብባር ኣካል ናይቲ ፍታሕ ኮይንኩም ክትሰርሑ እናሓበርና መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕውነት ክልቲኦም 

ህዝብታት ተጠናኺሩ ንኽቕፅል ኣበርቲዑ ከምዝሰርሕ ከረጋግፀልኩም እፈቱ፡፡  

 

የቐንየለይ!! 
   

 

                 


