
ካብ ሰነዳት ትማሊ 

 

ምስጢራዊ ተልእኾ  

ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኤርትራ 

 

 
    

ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት፡ ንዝተፈላለየ ግሎባዊ ስትራተጂታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢን 

መንግስቲን ኤርትራ እተፈጸመ ናይ ተጻብኦ ተግባራት ብዙሕን ዘይርብርብን እዩ 

ነይሩ።  

 

 ካብ 1998-2000 ብዶባዊ ምስሕሓብ ኣመኽኒኻ ልኡላውነት ኤርትራ 

ንምቕልባስ ዝተፈተነ ቅሉዕ ወራር። 

 እቲ ጉዳይ ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ብይን ምስተዋህቦ፡ ትግባረኡ ንምዕንቃጽ ዝሰዓበ 

ሸንኰለል። 

 ኣብ 2009/2011 ክልተ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ ቁጠባ ኤርትራ 

ንምድሃኽ ዘንቀደ እገዳ - ምኽልካል ዕድጊ ኣጽዋርን መገሻ ሰበስልጣንን፡ 

ምውንዛፍ ሕሳባት ሰበስልጣን፡ ምሕናቕ ግብሪ ዲያስፖራ፡ ምዕንቃጽ ወፍርታትን 

ፋይናንስያዊ ትውጊትን ዘጠቓልል።  

 ኣብ 2013 ብመገዲ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ መሰረት ዘይነበሮ ክሲ 

ሰብኣዊ መሰላት 

 ሓጹር ዲፕሎማሲያዊ ተነጽሎ ንምፍጣር ዝተኻየደ ፖለቲካዊን ፕሮፖጋንዳዊን 

ናይ ምስይጣን ዘመተ፣ 

 ዓቕሚ ሰብ ናይዚ ሃገር ንምጽንቃቕ ዝተኣልመ ውዱብ ናይ ፍልሰት ገበን 

 ኣብ ውሽጢ ሃገር ናዕቢን ዕግርግርን ንምፍጣር ዝተኻየደ ሃቐነ . . . እቲ 

ዝርዝራት ብዙሕ እዩ። 

 



ንምዝኽኻር ዝኣክል፡ ሓደ ካብ ፍሹል ሃቐነታት ናይቲ እዋን’ቲ፡ “ኣምነስቲ 

ኢንተርናሽናል” ኣብ 2011 ኣርባዕተ ኣባላቱ ናብ ኤርትራ ብምስላዂ ምስጢራዊ 

ስርሓት ኬካይድ፡ “ጥብቂ ምስጢር” ኢሉ ናብ ልኡኻቱ ዘመሓላለፎ ናይ ገዛእ ርእሱ 

ሰነድ ነቕርበልኩም።  

1 ነሓሰ 2011 

 

ናብ ሚስተር ኣዳምስ ሱቢ ዋይታራ 

ኣምነስቲ ኢንተናሽናል  

ጨንፈር ታንዛንያ  

ምብራቕን ቀርኒን ኣፍሪቃ 

ቁጽሪ ፖስታ ሳጹን 4331 

ዳርኤሰላም፣ ታንዛንያ 

 

ጉዳይ፦   ምስጢራዊ ተልእኾ ኣብ ኤርትራ 

 

ዝኸበርካ ሚስተር ኣዳምስ፡- 

 

ፈጻሚት ኮሚቴ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፡ ክፍሊ ጉዳያት ኣፍሪቃ፡ ካብ 6 ክሳብ 16 

መስከረም 2011 ንስኻ እትርከቦም 4 ሰባት ዝሓቘፈ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ክሰድድ 

መዲቡ ኣሎ። እቶም ሰለስተ መኻይድትኻ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡- 

1. መሓመድ ሓሰን ኑር፡- ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣምነስቲ 

ኢንተርናሽናል ዝሰርሕ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ናይ ሂዩማን 

ራይትስ ዎች ገለ ፕሮጀክትታት ዘተግብር ዘሎ እዩ። 

 

2. ሚስስ ኮንሰፕስዮን ኢምፔኖ፡- መበቈላ ፊሊፒናዊት ኮይና፡ ከም ድንግል ናይ 

ካቶሊክ መሲላ ናብ ኤርትራ እትኣቱ እያ። 2 መስከረም ኣብ ናይሮቢ 

ክትረኽበካ እያ። 

 

3. ሚስስ ካትሪን ኣኪለስ፡- መደብ ስርሓ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኮይኑ፡ ኣብ ጉዳያት 

መላእ ኣፍሪቃ ሰፊሕ ተሞኩሮ ዘለዋ እያ። ንሳ’ውን 1 መስከረም ኣብ ናይሮቢ 

ክትረኽባ ኢኻ። 



ብዘይካ’ዚ ሚስተር ጆርጅ ጋግኖይ ናይ ሂዩማን ራይትስ ዎች ዳይረክተር ኣፍሪቃ፡ 

ኣብ ናይሮቢ ኮይኑ፡ ንኹሉ ንጥፈታትኩም ክቈጻጸር እዩ። ህጹጽ ጉዳይ ኣብ 

ዘጋጥም እዋን ድማ ክተሓጋገዘኩም እዩ። . . . . . .  

ዕላማታት ተልእኾ 

- ዕላማ ናይቲ ተልእኾ ኣብ ኤርትራ፡ ሰባት ንሓድሕዶም ሓበሬታ ዝለዋወጠሉ 

ህዝባዊ መርበብ (ሶሻል ኔትዎርኪን) ተጠቒምካ፡ እንተደንጎየ ኣብ ከባቢ ታሕሳስ 

ናይዚ ዓመት’ዚ (2011)፡ ከምቲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓረብን (ቱኒዝያ፡ ግብጺ፡ 

ሊብያ፡ ሶርያን ባሕሬንን) ዝተኸስተ፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣናዊጹ ከውድቕ 

ዝኽእል ሰፊሕ ህዝባዊ ናዕቢ ምልዕዓል እዩ። ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ምስ 

ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኴንና ዝርዝራቱ ዘውጻእናዮ ካልእ መደባት 

እውን ኣለና። 

 

- እቲ ተልእኾ ኣዝዩ ምስጢራዊ ስለዝኾነ ወግዓዊ መገዲታት ኣይክንክተልን 

ኢና። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተልእኾ ብፍላይ ኣብዛ ዕጽውቲ ሃገር ኤርትራ 

ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋታት (risks) ርዱእ እዩ። የግዳስ ብኻልእ ሜላታት 

ናብቲ ሃገር ምእታው ስለዝከኣል፡ ነቲ ተልእኾ ዘየቃልዕ መገዲ ተጠቒምና 

ናብታ ሃገር ከምእትኣትዉ ክንገብር ኢና። ኣብ ኣስመራ ኣበየናይ ሆቴል 

ከምእተዕርፉ፡ ጸኒሑ ክሕበረኩም እዩ። ኣብታ ሃገር ምስ ኣተኹም፡ ኣብዚ 

ፕሮጀክት’ዚ ምሳና ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት ብምንዳይ ክትቈጽሩ ኢኹም። ንዕኡ 

ዘድሊ ምወላታት ተቐሪቡ ኣሎ። ኣብዚ ዕማም’ዚ ምሳኹም ክሰርሑ 

እትመርጽዎም ናይ ውሽጢ ሃገር ሰባት፡ ምስጢር ክዕቅቡ ዝኽእሉ፡ ሓያላትን 

ቀልጢፎም ሰባት ከእምኑን ክውድቡን ከለዓዕሉን ዝኽእሉ ክኾኑ ኣለዎም። 

 

- ኣብ ዝኾነ ቦታ፡ ምስ ዝኾነ ኣካል፡ ኣባላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወይ ሂዩማን 

ራይትስ ዎች ምዃንኩም ዘተንብህ ሓበሬታ ክትህቡ የብልኩምን። ንእሽቶ ጌጋ፡ 

ፍሽለት ናይቲ ዝዓበየ ተልእኾ ስለዘስዕብ፡ ምሒር ጥንቁቓት ክትኮኑ ይግባእ። 

እትገብርዎ ርክባት ኣብ ክንዲ ብቐትሪ ብምሸት፡ ብኣዝዩ ምስጢራዊ መገዲ 

ክኸውን ይምረጽ። ብንቡራት ካሜራታት ስእሊ ከተልዕሉ የብልኩምን። ኣብ 

ስራሕኩም እትጥቀሙለን ኢር-ፎን ናይ ሞባይል ቴለፎን ዝመስላ፡ ብፈታሺ 

ማሺን ዘይፍለጣ ካሜራታት ብመገዲ ሚስስ ኮንሰፕስዮን ኣብ ናይሮቢ 

ክወሃባኹም እየን።………. 

 



- ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂዩማን ራይትስ ዎችን ከም ጥሙራት ኣካላት 

ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰል መጠን፡ ነዚ ዕማም’ዚ ንምፍጻም ዘድሊ ሓገዝ፡ ድሮ 

ካብ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ተዋሂቡና ኣሎ። 

 

እዚ ጽሑፍ’ዚ……ንነብሱ “ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል” ኢሉ ዝጽውዕ “ተጣባቒ 

ሰብኣዊ መሰል’የ” ዝብል፡ ብግብሪ ግን መጋበርያ ሽርሒታት ዝኾነ ኣህጉራዊ 

ትካል፡ ናብ ወኪሉ ዝለኣኾ’ሞ፡ ብኡ ንብኡ ኣብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣተወ 

ህጹጽ፡ ጥብቂ ምስጢር ዝተጻሕፎ ሰነድ እዩ።  

ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመት ሕብረ-ብዙሕ ተጻብኦታት፡ ብጽንዓት ህዝቢን መንግስቲን 

ኤርትራ ተመኪቱ፡ ብፍሽለት ተደምዲሙ እዩ። ሕዱር ኣመል ቀልጢፉ 

ስለዘይሓድግ ግዳ፡ ኣብዚ ዞባና ናብ ሓድሽን ትስፉውን ምዕራፍ ዝተሰጋገረሉ ግዜ 

እውን፡ መቐጸልታ ናይቲ ብሉይ ሃቐነታት ኣይተሳእነን። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብሂዩማን 

ራይትስ ዎች ዝተዘርግሐ 84 ገጻት ዝሓዘ ጸለመን ጠቐነን፡ ሓደ ካብ መርኣያታቱ 

እዩ። 

   

 


