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******

ጽማቝ
መርማሪ ኮምሽን ብመሰረት ውሳነ 26/24 ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት መርመራኡ ኣሰላሲሉ።
ሽሕ'ኳ ኮምሽን ኣብ ኤርትራ ኺበጽሕ እንተ ዘይከኣለ፡ ኣብ ሳልሳይ ሃገራት ምስ ዚቕመጡ መሰኻኽር
ብዘካየዶ 550 ምስጢራዊ ቓለ-መጠይቓት ቀጥታዊ ቃለ-ምስክርነት ረኺቡ እዩ። እንተላይ 160 ምስክርነት ብጽሑፍ
ተቐቢሉ።
ብመሰረት እዚ ውህሉል መርትዖ እምበኣር፡ ኣብ ኤርትራ ብሜላ ዚዝውተር፡ ሰፊሕን ገዚፍን ግህሰታት
ሰብኣዊ መሰላት ብመንግስቲ ኺፍጸም ምጽናሑን ገና ይፍጸም ምህላዉን ኮምሽን ተገንዚቡ። ገለ ኻብዞም ግህሰታት
ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት እዮም።
ኣብዚ ጸብጻብ፡ ፈላሚ መብጽዓታት እቲ ኣብቲ ኸቶ ዘይተተግበረ ቅዋም 1997 ግንዛበ ረኺቡ እተኻተተ
ኣምራት ዴሞክራሲን ግዝኣተ-ሕግን፡ መንግስቲ ብኸመይ ቀስ ብቐስ ዓፊኑ ከም ዜህጠሞ ኮምሽን የርእይ። ኣብዛ ሃገር
ንዚርከቡ ውልቀ-ሰባት መሰረታዊ ናጽነቶም ብምንፋግ፡ መንግስቲ ንምቍጽጻሮም፡ ንምዕፋኖምን ንምግላሎምን
ዜኽእሎ ጨፍላቒ ስርዓታት ፈጢሩ ከመይ ይሳለየሉ ምህላዉ ይዝርዝር። ኣብዛ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጸጽባሕ ብሃውሪ
ዚቕየዱላን ዚእሰሩላን፡ ዚግረፉላ፡ ዚስወሩላ ወይ ክንዮ ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕ ዚርሸኑላ ሃገር፡ ንንጥፈታት ሰባት
ብዚምልከት፡ 'ሓሊንኩም' አረ 'ሓሲብኩም' እናተባህለ ዚእከብ ሓበሬታ ብፍርሂ ንምግዛእ እዩ ዜገልግል። እዚ
ኮምሽን፡ ብተወሳኺ፡ ብጕልባብ ምክልኻል ግዝኣታዊ ሓድነትን ምርግጋጽ ርእስኻ ምኽኣልን፡ ኤርትራውያን
ብኣድማዕነት ንዘይተኣደነ ጊዜ ኣብ ዚውጽዖም፡ ዚምዝምዞምን ብጊልያነት ኣብ ዚገዝኦምን ስርዓታት ሃገራዊ ኣገልግሎት
ከምኡ'ውን ግዱድ ዕዮ ብኸመይ ተቘሪኖም ከም ዚርከቡ ይገልጽ።
ስእል
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A/HRC/29/42

I.

መእተዊ
1.
ፍልይቲ ራፖርተር ኵነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣብ ጸብጻባታ (A/HRC/23/53 ከምኡ'ውን
A/HRC/26/45) ገሊጻቶ ከም ዘላ፡ ኣብ ኤርትራ ተፈጺሙ ዚበሃል ኵሉ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኪምርምር ንሓደ
ዓመት ብምምዛዝ፡ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ብውሳነ 26/24 ንመርማሪ ኮምሽን ኵነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ
ኣቚሙዎ።
2.
ብ26 መስከረም፡ 2014፡ ፕረዚደንት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ንማይክ ስሚዝ ብኣቦ-መንበርነት ኮምሽን
ኪሾሞ ኸሎ፡ ንቪክተር ዳንኳ ከምኡ'ውን ንፍልይቲ ራፖርተር ኵነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡ ሸይላ ቢ.
ኪታሩት፡ ድማ ብኣባልነት መሪጽዎም።
3.
ኮምሽን ኣብ መበል ዕስራን-ትሻዓተን ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ጸብጻቡ ብጽሑፍ ንኼቕርብ ባይቶ ስለ
ዝጠለበ እዩ እዚ እዋናዊ ጸብጻብ ብመሰረት ውሳነ 26/24 ባይቶ ዚርከብ ዘሎ። ብውሳነ ባይቶ መሰረት፡ ኵሉ ጸብጻባት
ኮምሽን፡ እንተላይ ሰነድ A/HRC/29/CRP.1፡ ስለ ግቡእ ስጕምቲ ናብ ኵለን እተን ዚምልከተን ኣካላት ሕቡራት
ሃገራትን ናብ ዋና ጸሓፍን ይዝርጋሕ።

II. ስልጣንን ኣገባብን
4.
መርማሪ ኮምሽን፡ ፍልይቲ ራፖርተር ኣብ ጸብጻባታ ዝገለጸቶ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት፡ እንተላይ ክንዮ
ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕ ቅንጸላታት፡ ግዱድ ምስዋርን ብሕቱው ማእሰርትን፡ ቀይድን ማእሰርትን ብእኢደ-ወረዶ፡
መግረፍቲ፡ ኣብ እዋን ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት እተፈጸሙ ንመሰላት ህጻናት ዚጸልዉ ከምኡ'ውን ከተያ ናጽነት
ምግላጽ ሓሳባትን ርእይቶን፡ መሰል ምእካብ፡ ሽርክነት፡ ሃይማኖታዊ እምነትን ምንቅስቓስን ዜጠቓልሉ ግህሰታት
ብመሰረት ውሳነ 26/24 መርሚሩ።
5.
ኮምሽን ጾታ ኣብ ዝሰረቶም ዓመጻት፡ ኣውራ ኣንጻር ደቀንስትዮ ንእተፈጸመ ዓመጽ፡ ከምኡ'ውን ንጽልዋ ናይቲ
እንተላይ ንደቀንስትዮን ቈልዑን ኣብ ዜካትታ ፍሉያት ጕጅለታት ንእተፈጸመ ግህሰታት ፍሉይ ኣቓልቦ ሂቡዎ።
6.
ውሳነ 26/24 ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ንስፍሓት ጊዜ እቲ መርመራ ኣይድርቶን። ከም ኣካል ዘይቤ
ኣሰራርሓኡ፡ ኮምሽን ንስፍሓት ጊዜ እቲ መርመራ ካብ ጊዜ ናጽነት ኤርትራ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኬመትኵሮ እዩ
ወሲኑ።
7.
ንጅኦግራፊኣዊ ስፍሓቱ ብዚምልከት፡ ኮምሽን ኣብ ግዝኣት ኤርትራ ተፈጺሞም ኣብ ልዕሊ እተባህሉ ግህሰታት
መርመራኡ ኣሰላሲሉ።
8.
ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ዝቘሙ ካልኦት ኮምሽናት መርመራ ኣብ ሓንቲ ሃገር ወይ ኣብ ፍሉይ ግዝኣት
ንእተፈጸሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ተዛመድቲ ገበናትን ብንጹር ኪምርምሩ ኪጥለቡ ኸለዉ፡ እዚ ኮምሽን ግና
ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ጥራይ ኪምርምር እዩ እተመዘዘ፤ ስለዚ እምበኣር፡ እዚ ኮምሽን መዝነቱ መርመራ ዓለምለኸ
ገበናት ከም ዘየጠቓልል እዩ ተርጒምዎ። ይኹን'ምበር፡ መርመራ ኣብ ምዝዛሙ ብእተዋህለለ እኩብ ሓበሬታ መሰረት፡
ኮምሽን መርመራ ትርጕም መዝነቱ ንተኽእሎ ፍጻመ ኸምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ገበናት ካብ ምድምዳምን ተወሰኽቲ
መርመራታት ኪካየዱ ካብ ምምሕጻንን ዓንቂጽዎ ዚብል ርእይቶ ኣይነበሮን።
ሀ.

ኣብያ ምትሕብባር ብኤርትራ
9.
ኣብ ውሳነ 26/25 ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት፡ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኮምሽን ምሉእ ብምሉእ ኪተሓባበር፡ ኣብ
ዝደለዮ ቦታ ብዘይ ገደብ ኪበጽሕ ኪፈቕደሉ፡ ከምኡ'ውን ሓላፍነቱ ምእንቲ ኺፍጸም ኣድላዪ ዜበለ ሓበሬታ ኪህቦ
ባይቶ ጸዊዑ ነይሩ።
10.
ኮምሽን ናብታ ሃገር ኪኣቱን ምስ ኵነታት ሰብኣዊ መሰላት ዚተኣሳሰር ሓበሬታ ኪምጦን ተደጋጋሚ ንዘቕረቦ
ጻውዒት መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ኣይሃበሉን። ኮምሽን ኣብ መበል ዕስራን-ሸሞንተን ኣኼባ ባይቶ ብቓል ኣብ ዘቕረቦ
ጸብጻብ፡ መንግስቲ ኤርትራ “ናብ ሓንቲ ሃገር ዘነጻጸረ ውሳነታትን መዝነታትን ንመትከላት ዘይሻራውነት፡
ወድዓውነትን ብይን ብዘይ ሕርያን (non-selectivity) ሕቡራት ሃገራት ዚጥሕስ ብምዃኑ"፡ ነቲ ብቓል ዝቐረበ
ጸብጻብ ከም ዚነጽጎ ኣብሪሁ እዩ።
11.

ኮምሽን ዝረኸቦ ዝርዝራዊ ጭብጥታት ንመንግስቲ ኤርትራ ኣካፊልዎ እዩ (ጥብቆ I ርአ)።
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ለ.

ኣሰራርሓ
12.
ኮምሽን ናብ ኤርትራ ኺኣትው ከይተፈቕዶ፡ ኣብ ሳልሳይ ሃገራት ምስ ዚቕመጡ መሰኻኽር ምስጢራዊ ቓለመጠይቓት ብምክያድ ቀጥታዊ ምስክርነት ኪረክብ ክኢሉ።
13.
ኣብ መቓን ድሩት ጊዜ፡ ባጀትን መደብ ስራሕን፡ ኮምሽን ብመሰረት ዝረኸቦ ተቐባልነት፡ ብመጠን ብዝሒ
እተኣንገዱ ዜጋታት ኤርትራን ብማእከላይ ገምጋም እቲ ካብ ኤርትራ ዝወጹሉ ዕለታትን (እዚ ዳሕረዋይ ነጥቢ መርመራ
ዚግበረሉ ስፍሓት ጊዜ ምሉእ ሸፈነ ምርካቡ ንምርግጋጽ እዩ ተሰላሲሉ) እዩ ምብጻሕ ዚፍጽመለን ሃገራት መሪጹ።
ኮምሽን ኣብ ጅቡቲ፡ ኢትዮጵያ፡ ጀርመን፡ ኢጣልያ፡ ሽወደን፡ ስዊዘርላንድ፡ ዩናይትድ ኪጝደም ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን
ኣየርላንድን ከምኡ'ውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በጺሑ።
14.
ኮምሽንን ሰክረታርያትን ምስ ልዕሊ 550 መሰኻኽር ምስጢራዊ ቓለ-መጠይቓት ኬሰላስሉ ከለዉ፡ እተን
100 ደቀንስትዮ እየን ዝነበራ። ውጹእ ሞያዊ ልምድታት ከም ዚጠልቦ፡ ንጕዳያት ጾታን ጽልዋ ጾታ ዝሰረቱ
ግህሰታትን ኮምሽን ብፍሉይ ኣድሂብሉ። እንተዀነ፡ ደቀንስትዮ እተሰቐያኦ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ
ምምርማርን ምስናዱን ኮምሽን በዳሂ ጸገማት ጐኒፍዎ። ኮምሽን እምበኣር፡ መርመራኡ ንመጠን ጾታዊ ዓመጽን ዓመጽ
ኣንጻር ደቀንስትዮን ብኸፊል ጥራይ ኣስፊርዎ ኪኸውን ከም ዚኽእል እምንቶኡ እዩ።
15.
ኣብ ሕዳር 2014፡ ዚምልከቶም ውልቀ-ሰባት፡ ጕጅለታትን ትካላትን ምስክሮም ብጽሑፍ ኬቕርቡ ኮምሽን
ጸዊዑ። ምስክርነት ዚቐርበላ ናይ መወዳእታ ዕለት ምስ ኣኸለት፡ 160 ምስክርነታት ተቐቢሉ።
16.
ኮምሽን ምስ ብዙሓት ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ምስ ካልኦት ኣብ ሰብኣዊ ጕዳያት ዚነጥፉ ተዋሳእትን
ብጽምዶ ዓይዩ። ሓያሎ ካብዞም ትካላትን ተዋሳእትን ምስ መዝነት እዚ ኮምሽን ምትእስሳር ዘለዎ ሓበሬታ ኪህቡ
ቅሩባት ዘይምንባሮም ምስናይ ቅሬታኡ ይገልጽ። ላዕለዋይ ኮምሽነር ቤት-ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት (OHCHR) ስለቲ
ዝገበረሉ ድጋፍ ኮምሽን ምስጋናኡ ይገልጽ። ብዘይካ'ዚ፡ ኮምሽን ብርክት ዝበላ ዘይመንግስታውያን ትካላት ካብ
ዝገበራሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ድጋፍ ተጠቒሙ እዩ።
17.
ናብ ኤርትራ ኪኣቱ ዘይምኽኣሉ ንጐድኒ ጐሲና፡ ኮምሽን ዝጐነፎ ዝዓበየ ብድሆ መርመራ መሰኻኽር ከቢድ
ሕነ ምፍዳይ ከይወርዶም ምፍራሆም እዩ። ሓያሎ ካብቶም ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዚነብሩ መሰኻኽር፡ ሰብ-መዚ
መንግስቲ ኤርትራ ብሕቡእ ይከታተሉና ኣለዉ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ፡ ስለ ውሕስነቶምን ስለ ውሕስነት እቶም ኣብ
ኤርትራ ዚርከቡ ኣባላት ስድራቤቶምን ብምስጋእ፡ ዋላ'ውን ብመትከል ምስጢራውነት፡ ቃሎም ኪህቡ ፍርሂ
ሓዲርዎም።
18.
ከም ሳዕቤኑ፡ ኮምሽን ንውሕስነት መሰኻኽር ልዑል ኣቓልቦ ሂቡዎ። እምበኣርከስ፡ ሓላፍነት ውሕስነት
ኵሎም እቶም ምስ ኮምሽን ዚተሓባበሩ ሰባት ብቐንዱ ነተን ዚቕመጡለን ሃገራትን ዜግነትን ዚምልከት ምዃኑ
ብምዝካር፡ ኣድላዪ ምስ ዚኸውን ኣባል ሃገራት ተወሳኺ ስጕምትታት ውሕስነት ኪህባ ኮምሽን ይጽውዕ።
19.
ኣብ ከም ስነ-ህዝቢ፡ ልምዓት፡ ቍጠባን ስርዓተ-ሕግን ዝኣመሰሉ ዓውድታት፡ ስእነት ዜተኣማምን ዳታ፡
እንተላይ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ፡ ኮምሽን ስራሑ ኣብ ምዕማም ዚጐነፎ ኻልእ ብድሆ እዩ። ካብቲ እተኣከበ ዳታ
ንመርትዖ መሰረት ዝገበረ መደምደምታታት ኪብጻሕ ዘይተኻእለ እንተ ዀይኑ ኮምሽን ኣፍኢሙዎ ኣሎ።

ሐ.

ናይ እተሓበሩ ግህሰታት ሕጋዊ መቓንን መለክዒ ብቕዓት መርትዖታትን
20.
ኮምሽን ብመሰረት እቶም ኤርትራ ብወለንታ ረድያ ዝፈረመትሎም ዓለምለኸ ሕጋዊ ግዴታታት እዩ
ንዅነታት ሰብኣዊ መሰላት ገምጊምዎ። ኤርትራ ነዞም ዚስዕቡ ዓለማውያንን ዞባውያንን ውዕላት ሰብኣዊ መሰላት
ፈሪማትሎም ትርከብ (እተፈረመሉ ዓመት ኣብ ሓጹር ተዋሂቡ ኣሎ)፦
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ውዕል መሰል ቈልዑ (1994) ከምኡ'ውን ኣብኡ ተኻቲቱ ዘሎ ንጽምዶ ቘልዑ ኣብ ዕጥቃዊ ግጭታት
ከምኡ'ውን ንመሸጣ ቘልዑ፡ ንኣመንዝራነት ቈልዑን ንስእለ-ጽዩፍ (ፖርኖግራፊ) ቈልዑን ዚምልከት
ኣማራጺ ፕሮቶኮላት (2005)



ውዕል ምውጋድ ኵሉ ዓይነት ኣድልዎ ኣንጻር ደቀንስትዮ (1995)



ኣፍሪቃዊ ቻርተር ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት (1999)



ኣፍሪቃዊ ቻርተር መሰላትን ድሕነትን ቈልዑ (2000)



ዓለምለኸ ውዕል ምውጋድ ዓሌታዊ ኣድልዎ (2001)



ዓለምለኸ ኺዳን ቍጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት (2001)



ዓለምለኸ ኺዳን በርጌሳውን ፖለቲካውን መሰላት (2002)
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ውዕል ኣንጻር መግረፍትን ካልእ ጨካን፡ ኢሰብኣዊ ወይ ዜሕስር ኣተሓሕዛ ዀነ መቕጻዕቲ (2014)

21.
ኮምሽን መርመራኡ ብመለክዒ ብቕዓት “ኪእመን ብዚኽእል ርትዓዊ ምኽንያታት” እዩ ኣሰላሲልዎ። እዚ
መለክዒ ብቕዓት፡ እተኣከበ ዘበለ ሓበሬታ – እንተላይ ክፉት ምንጭታት – ኣብ ምግምጋም ግቡእ ምላሽ ምስ
ዚረክብ፡ እቲ ተርእዮ ወይ ፍጻመ ከምቲ እተሓበረ ተኸሲቱ ኢልካ ምእማኑ ርትዓዊ ይገብሮ ተባሂሉ ኪድምደም
ይከኣል።

መ.

መዝገብን ስነዳን ምስክርነት
22.
ሕቡራት ሃገራት ምስ ዚሰርሓሉ ኣገባባት ብዚሳነ መገዲ፡ ኵሉ እቲ ብኮምሽን ዚእከብ ሓበሬታ ኣብ ወግዓዊ
ስርዓት መዝገብ ሕቡራት ሃገራት እናተኸዘነ፡ ኵሉ ቓለ-መጠይቓት ስለ ድሕነት ብጥብቂ ምስጢራውነት ተዓቂቡ
ይርከብ። ነፍስወከፍ ዚምልከቶ ምስክር ብንጹርን ብንቕሓትን ረድዩ እንትርፎ ዘይፈቒዱ፡ ሓበሬታ ምስ ዝዀነ ሃገር፡
ትካል ኰነ ውልቀ-ሰብ ኣይመቓራሕን። እዚ ኸኣ እንተላይ ምምቕራሕ ሓበሬታ ምስ ካልኦት ክፍልታት ላዕለዋይ
ኮምሽነር ቤት-ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት (OHCHR)፡ ምስ ኣገባብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት፡ ምስ
ዝዀነ ዓለምለኸ ፍርዳዊ ኣሰራርሓታት፡ ምስ ዝዀነ ፍርዳዊ ኣሰራርሓታት ካልኦት ሃገራት፡ ከምኡ'ውን ምስ ዝዀነ
መንግስታዊ ባዓል-መዚ፡ ብፍላይ ናይ መንግስቲ ኤርትራ፡ የጠቓልል።

III. ኮምሽን ዝረኸቦ ቐንዲ ውጽኢት መርመራ
23.
ኣብ ኤርትራ ብሜላ ዚዝውተር፡ ሰፊሕን ገዚፍን ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ብመንግስቲ ኪፍጸሙ
ምጽናሖምን ገና ይፍጸሙ ምህላዎምን ኮምሽን ተገንዚቡ። ሓያሎ ረቛሕታት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ስርዒታት
ብሜላ ዚዝውተር ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣለልዩ ኣሎ። እዚኣቶም ከኣ ኣብ ጊዜ መርመራ እተሰነደን እተረጋገጸን
ልዑል ምድግጋም ተርእዮ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት፡ ብዝሒ ግዳያትን ኣብ ገለ እዋን ምድግጋም ተመሳሳሊ
ግህሰታትን፤ ዓይነታት እቶም እተጣሕሱ መሰላት፤ ከምኡ'ውን መሰረታዊ ባህርይ እዞም ግህሰታት – ማለት ውጽኢት
ብሃውሪ ወይ ብንጽል እተፈጸሙ ተግባራት ሓለፍቲ ዘይምዃኖም – የጠቓልሉ። እቶም ቀንዲ ነዞም ግህሰታት
ዚፍጽሙ ኣካላት ድማ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ኣውራ ሰራዊት ኤርትራ፤ ቤት-ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት፤
ሓይልታት ፖሊስ ኤርትራ፤ ሚኒስትሪ ዜና፤ ሚኒስትሪ ፍትሒ፤ ሚኒስትሪ ምክልኻል፤ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን
ፍትሕን (ህግደፍ)፤ ቤት-ጽሕፈት ፕረዚደንት፤ ከምኡ'ውን ፕረዚደንት እዮም።
24.
ስለ ናጽነት ኤርትራ እተኻየደ ቓልሲ ኣብ ታሪኽ ረዚን ጅግንነት ቃልሲ ህዝቢ ንርእሰ-ውሳነ ተባሂሉ ተሰኒዱ
ይርከብ። ህሉው ኵነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዜሕዝን ውጽኢት ናይቲ ብቐንዱ ህላወ ሓዳስ ሃገር
ንምክልኻልን ንምርግጋጽን ኣብቲ ፈለማ ኣንቂዱ፡ ስልጣን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ንኡ ዝተክኦ፡ ህዝባዊ
ግንባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን፡ ንምንዋሕ ብምሕላን፡ ብኡብኡ ናብ መዓላ እምባገነናዊ ልምድታት ዜንቈልቈለ ተርእዮ
ምዃኑ ኮምሽን ይርዳእ።
25.
ኣብዚ ጸብጻብ፡ ፈላሚ መብጽዓታት እቲ ኣብቲ ኸቶ ዘይተተግበረ ቅዋም 1997 ግንዛበ ረኺቡ እተኻተተ
ኣምራት ዴሞክራሲን ግዝኣተ-ሕግን፡ መንግስቲ ብጕልባብ ስግኣት ህላወኡ ብኸመይ ቀስ ብቐስ ዓፊኑ ከም ዜህጠሞ
ኮምሽን የርእይ። ኣብዛ ሃገር ንዚርከቡ ውልቀ-ሰባት መሰረታዊ ናጽነቶም ብምንፋግ፡ መንግስቲ ንምቍጽጻሮም፡
ንምዕፋኖምን ንምግላሎምን ዜኽእል ጨፍላቒ ስርዓታት ፈጢሩ ከመይ ይሳለየሉ ምህላዉ ይዝርዝር። ኣብዛ ውልቀሰባት ኣብ ጸጽባሕ ብሃውሪ ዚቕየዱላን ዚእሰሩላን፡ ዚግረፉላ፡ ዚስወሩላ ወይ ክንዮ ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕ ዚርሸኑላ
ሃገር፡ ንንጥፈታት ሰባት ብዚምልከት፡ 'ሓሊንኩም' እባ 'ሓሲብኩም' እናተባህለ ዚእከብ ሓበሬታ ብፍርሂ ንምግዛእ እዩ
ዜገልግል። እዚ ኮምሽን፡ ብተወሳኺ፡ ብጕልባብ ምክልኻል ግዝኣታዊ ሓድነትን ምርግጋጽ ርእስኻ ምኽኣልን፡
ኤርትራውያን ብኣድማዕነት ንዘይተኣደነ ጊዜ ኣብ ዚውጽዖም፡ ዚምዝምዞምን ብጊልያነት ኣብ ዚገዝኦምን ስርዓታት
ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምኡ'ውን ግዱድ ዕዮ ብኸመይ ተቘሪኖም ከም ዚርከቡ ይገልጽ።
26.
ብዓቕሞም ለውጢ ከየምጽኡ ተስፋ ዘይረኣዮ ዅነታት እናኣንጸላለዎም፡ ኣማኢት ኣሽሓት ኤርትራውያን ካብ
ሃገሮም ይሃድሙ ኣለዉ። ተስፋ ብምቝራጽ፡ ብምድረ-በዳታትን ኲናት ብዚሓማመሰን ጐረባብቲ ሃገራትን ኣቢሎም
ንሓደገኛ ማያት ባሕሪ እናኣቋረጹ፡ ውሕስነት ኬናድዩ ብጐደና ሞት ኪፍንጥሱ ይጋደሉ ኣለዉ። ኣብ ኢድ እቶም
ጨካናት ነጋዶ ደቂ-ሰብ ኪወድቁ፡ መግረፍትን ሞትን ኪወርዶም ከም ዚኽእል እናፈለጡ ንሓደጋ ይቃልዑ። ካብታ
ሃገር ኪሃድሙ ምውሳኖም ብቝጠባዊ ምኽንያታት ጥራይ ኪምኽነስ፡ ንኣሰቃቒ ዅነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ
ኤርትራን ንሓቀኛ ስቓይ ህዝባን ዕሽሽ ምባል እዩ። ኤርትራውያን ዓለምለኸ ጽላል ውሕስነት ኬናድዩ ብማለት እዮም
ኣብ ሃገሮም ይፍጸም ካብ ዘሎ ኽቱር ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ዚሃድሙ ዘለዉ።

5

A/HRC/29/42

ሀ.

ተቘጻጺሩ፡ ዓፊኑን ኣግሊሉን

1.

መሰል ብሕታውነት ብምጥሓስ ዚሰላሰል ጽኑዕ ሓለዋ ሓፋሽ
27.
መንግስቲ ኤርትራ ብመገዲ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናብ ዚርከቡ ውልቀ-ሰባትን ድያስጶራ ኤርትራውያንን
ዜነጻጸረ ሰፊሕ ስርዓት ስለያን ሓለዋን ኣቢሉ ኣብ ብሜላ ዚዝውተር ስርዓት ግህሰት መሰል ብሕታውነት ተዋፊሩ
ይርከብ። ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራውያን ንምእካብ፡ መንግስቲ ኵሉ ሜላታት፡ እንተላይ ምስርጣይ፡ ምፍርራህን ዓማጺ
መዓላ ናይቲ ብመሰረቱ እተደጐመ ኣቝሑ ኣብ መንግስታዊ ድኳናት ሕድሪ ንምዕዳግ ኣንቂዱ እተኣታተወ ስርዓት
ኩፖንን የዘውትር። ተሃዋሲ ስለያን ጽኑዕ ሓለዋን ኣብ ኤርትራ ክንዮ ኣድላይነት ሃገራዊ ድሕነት ወይ ምክልኻል ገበን
ዚሓልፍን ብኢደ-ወረዶ ዚፍጸምን እዩ።
28.
ከም ሳዕቤን ናይዚ ጽኑዕ ሓለዋ ሓፋሽ፡ ኤርትራውያን ስነ-ምግባሮም ብኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ክትትል
ይግበረሉ ኸይህሉ ወይ ከይግበረሉ እሞ፡ እቲ ዚእከብ ሓበሬታ ኣንጻሮም ቀኒዑ ናብ ሃውራዊ ቐይዲ፡ ማእሰርቲ፡
መግረፍቲ፡ ምስዋር ወይ ሞት ከየምርሓሎም ኣብ ቀጻሊ ፍርሂ ይነብሩ። እምበኣርከስ፡ ኣብ ዝበዝሐ መዳያት ህይወቶም
ኣብ ርእሰ-ሜማ ተጸሚዶም የሕልፍዎ። ከምኡ ምግባሮም፡ ሓደ ሰብ ኣየኖት ንጥፈታት እዮም ምስ “ፋሉልነት”
ዚጽብጸቡ፡ ኣየኖትከ እዮም ኣብ ገለ እዋናት ዚፍቀዱ፡ ሳዕቤን ናይዞም ንጥፈታትከ እንታይ ኪኸውን ይኽእል ኪፈልጥ
ስለ ዘይክእል እዩ። ህላወ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ተሃዋሲ ስርዓት ቍጽጽር፡ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት አረ ኣብ ውሽጢ
ስድራቤታት ከይተረፈ ሓፈሻዊ ሃዋህው ፍርህን ምጥርጣርን እዩ ዚወልድ። ብቓላት ሓደ ምስክር፡ “ኣብ ኤርትራ ምስ
ዝህሉ፡ ሰባት ሓሳባተይ ከየንብብዎ ስለ ዝሰግእን ስለ ዝፈርህን፡ ምሕሳብ'ውን ደው ከየብል እየ ዝስከፍ።” እቲ ሳዕቤን፡
ኣማስያኡ ግቡእ መዓላ ኵሎም መሰላትን ናጽነትን እምብዛ ምቝጻይ እዩ።

2.

ናጽነት ምንቅስቓስ
29.
ኣውራ ሰባት ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግዴታታቶም ከም ዜማልኡ ንምርግጋጽ፡ መንግስቲ ዝዀነ ምንቅስቓስ
ሰባት ኣብ ውሽጥን እንተላይ ናይቶም ካብ ሃገር ኪወጹ ዚደልዩን ዜጋታት ብጥብቂ ኣብ ምቍጽጻር ይተግህ። ከምኡ
ንምግባር፡ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ሰብ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኪጐዓዝ ፍቓድ ምርካቡን ዘይምርካቡን ኵነታቱ
ንምርግጋጽ መንነቱ ኣብ ዚሕተተሉ እዋን ኼርእዮ ዘለዎ እተሓላለኸ ስርዓት ፍቓድ ጕዕዞን ወረቓቕቲ መንነትን ፈጢሩ
ይርከብ። መንግስቲ ነቶም ብሕጋዊ መገዲ ኻብ ኤርትራ ዚወጹ ሰባት ከይተረፈ ብሃውራዊ ምዕዳል መውጽኢ ቪዛ
ይቈጻጸሮም። ነቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምውጋድ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኻብ ኤርትራ ኺወጹ ዚህቅኑ ሰባት ንምግታእ፡
መንግስቲ ኤርትራ ምንቅስቓስ ናብ ከባብታት ዶብ ምድራቱ ኸይኣክል፡ ዶብ ኪሰግር እናፈተነ ንዚተሓዝ ሰብ መጠኑ
ብዝሓለፎ ኣገባብ ይቐጽዖ። እንትርፎ ገለ ውሑዳት፡ እቶም ናብታ ሃገር ኪምለሱ እተገደዱ ዜጋታት ተቐይዶም፡
ተሓቢሶም ከምኡ'ውን ንኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛን መግረፍትን ተቓሊዖም። ብወለንታኦም ናብ ሃገሮም ዚምለሱ
ኤርትራውያን፡ ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ምስ ዘለዋ ተቓወምቲ ምንቅስቓሳት ርክብ ኣለዎም ተባሂሎም ምስ ዚጥርጠሩ፡
ሃውራዊ ቐይዲ ይጐንፎም። ኣብ ሃገራት ወጻኢ ዚርከቡ ኤርትራውያን ካብ ሓፈሻዊ እቶቶም ክሳብ 2 ሚእታዊት
ዚግመት ዘይተርፍ “ግብሪ ተሃድሶ” – ንሰነድ ጕዕዞ ዘይምጥን ዋጋ – ከፊሎም ጥራይ እዮም ፓስፖርት ኪረኽቡ
ዚኽእሉ። እቶም ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዚወጹ ድማ ቅጥዒ ጣዕሳ መሊኦም ኪፍርሙሉ ኣለዎም።
30.
ኣብ ልዕሊ ናጽነት ምንቅስቓስ እተስገደደ ቀይዲ መጠኑ ዝሓለፎን ንረብሓ ምክልኻል ሃገር ጥብቂ ኣድላይነት
ዘይብሉን እዩ። እዚ ቐይዲ ምስ ምጥሓስ መሰል ናጽነት ምንቅስቓስ፡ እንተላይ ምስ ግህሰት መሰል ምውጻእን ብናጽነት
ናብ ሃገርካ ምምላስን ይጽብጸብ። ኵሎም እቶም ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዶብ ክትሰግሩ ሓሲብኩም ተባሂሎም ዚጥርጠሩ
ሰባት፡ መብዛሕትኡ ጊዜ ብዘይ ዝዀነ ፍርዳዊ መስርሕ ምስ መግረፍቲ ወይ ጨካን፡ ኢሰብኣዊ ወይ ዜሕስር ኣተሓሕዛ
ዀነ መቕጻዕቲ ዚዳረግ ኣተሓሕዛ እዩ ዚግበረሎም።

3.

ናጽነት ምግላጽ ርእይቶን ሓሳባትን
31.
ቀጻልነት ህላወኡ ንምውሓስ ኣብ ዚኽተሎ ዘይንቕነቕ መትከል፡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ እቲ
ሕብረተሰብ ዚርከቡ ውልቀ-ሰባት ብእተወደበ ደሃኺ ኣገባብ ከተያ ናጽነት ምግላጽ ሓሳባትን ርእይቶን፡ መሰል
ምእካብ፡ ሽርክነት፡ ሃይማኖትን ምንቅስቓስን ዚዕፈኑሉን ዚንጸሉሉን ስርዓት ምዅስኳስ ቀጺልዎ ኣሎ። ከም ሃገራዊ
ድሕነት ወይ ውሕስነት ህዝቢ፡ ርግኣት ህዝቢ፡ ምክልኻል ጥዕና ህዝቢ ወይ ሞራል ወይ ምክልኻል መሰላትን ናጽነትን
ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ሓፈሻዊ ምኽንያታትን ጥራይ እናሻዕ ምልዓል፡ ንምኽኑይነት ምግታእ ናጽነት ህዝቢ
ሕጋውነት ከም ዘየልብሶ ኮምሽን የዘኻኽር።
32.
ኣብ መዳይ ናጽነት ምግላጽ ሓሳባት፡ ኣንጻረይ ይቃወም፡ ይሓትት ወይ ንመንግስትን ፖሊሲኡን ይነቅፍ ኣሎ
ንዚብሎ ዝዀነ ሰብ፡ ዋላ'ውን እቶም መግለጽታት ኣብ መቓን ዴሞክራሲያዊ ህዝባዊ ኽርክር ቅኑዓትን ሕጋውያንን
እንተ ዀኑ፡ መንግስቲ ብሜላ ይዕፍኖ። እቲ ኣዝዩ ግሁድ ምልክት ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓፈና፡ ኣብ 2001 እተኻየደ
ጽጸያ ጕጅለ 15 ናይ ለውጢ ጕጅለን እተወርየሎም ደገፍቱን፡ መብዛሕትኦም ሓደው ተቐቲሎም ሓደው ከኣ ተሰዊሮም
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እዮም። ካብ ጽባሕ እቲ ዓፈና ኣትሒዙ፡ ኤርትራውያን ዝዀነ ርእይቶ ብምግላጾም ኪደሃኹ ምስ ጀመሩ እቲ ዓፈና
ብኢሱ፦ ሕቶ ዕግበት መሰረታውያን መሰላትን ሕጋዊ ቀለተን፤ ንዕጫ እቶም ብመንግስቲ ከም ተቓወምቲ ዚውሰዱ
ሰባት ምምርማር፤ ምይይጥ ብዛዕባ መንግስታዊ ፖሊሲታት፤ ወይ'ውን ዝዀነ ዓይነት ሕቶ ምሕታት። መንግስቲ ነቶም
ተቓወምተይ እዮም ዚብሎም ሰባት ብዘይ ዕረፍቲ ከዳዓት እናበለ እዩ ዚጽውዖም። እቶም በዚ “ገበን” በደለኛታት
ዀይኖም ዚርከቡ ሰባት እምበረመጠን ይቕጽዑ።
33.
ናጽነት ፕረስ መንግስቲ ነቲ ሕብረተሰብ ንምቍጽጻር ናይ ዚገብሮ ጻዕሪ ኻልእ መርኣያ እዩ። ኣብ 2001፡
መንግስቲ ኤርትራ ናጻ ጋዜጣታት ብምዕጻው ንጋዜጠኛታት ብማሕዩርን መግረፍትን ኣህጢሙ፡ ይጥጥዕ ንዝነበረ ናጻ
ፕረስ ኪድህኮ ኸሎ፡ ሓያሎ ኻብቶም ጋዜጠኛታት ሃለዋቶም ኣይፍለጥን። ካብ ሽዑ ንነጆ፡ ኣብታ ሃገር ሻራ መንግስቲ
ዘለዎ ሓበሬታ ጥራይ እዩ ብቐሊሉ ዚርከብ። መንግስቲ፡ ብቐንዱ በቲ ንሱ ዚውንኖ ሚኒስትሪ ዜና ኣቢሉ፡ ንትሕዝቶ
ሓበሬታ፡ ነቶም ንኡ ዜሰናድእዎ ጋዜጠኛታት፡ ሸፈነ ኺህብዎ ዘለዎም ጕዳያትን ብዛዕባኡ እንታይ ኪብሉ ኸም
ዘለዎምን ብጽኑዕ ይቈጻጸር። ካብቲ ወግዓዊ መስመር ፈልከት ኪብል ፈቲኑ ንዚብሎ ጋዜጠኛ ተሪር መቕጻዕቲ
የውርደሉ። ኣብ ልዕሊ ፕረስ እተስገደደ ኸተያ፡ ስራሕ ጋዜጠኝነት ከም ሞያ ከምኡ'ውን ቀረብ ሓበሬታን ኣገባብ
ርክብን ሓደው ተመጣጠንቲ ወይ ድማ ንረብሓ ሃገራዊ ድሕነት፡ ንርግኣት ህዝቢ ወይ'ውን ንሃገራዊ ሓድነት ዜገድሱ
ብዘይ ምዃኖም፡ ኣብ መሰል ንናጽነት ምግላጽ ሓሳባት ተኻቲቱ ንዚርከብ መሰል ምድላይ፡ ምቕባልን ምምቕራሕን
ሓበሬታ ዚግህስ እዩ።
34.
ናጽነት ምእካብን ምጥርናፍን'ውን ኣብ ዕላማ ኣትዩ እዩ። ርእይቶኦም ብሰላማዊ መገዲ ንምግላጽ መሰሎም
ኪጥቀሙሉ ዜንቀዱ ሒደት ሃቐነታት ብመንግስቲ ኪጭፍለቑ ኸለዉ፡ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ድማ ተቐይዶም፡ ተኣሲሮም
ኣብ ገለ እዋናት'ውን ክንዮ ዝዀነ ፍርዳዊ መስርሕ ተረሽኖም። ብተወሳኺ፡ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ናጻ ማሕበራት
ንግድን ካብ ዚእገዳ ንነጆ፡ ሰባት ምስቲ ዚገዝእ ዘሎ ሰልፊ ኸይተጸንበሩ፡ ኣብ ህዝባዊ ጕዳያት ዚሳተፉሉ ጐደና ወይ
ዅነታት ስራሖም ዚከላኸሉሉን ዜመሓይሹሉን ዝዀነ ኣገባብ የብሎምን። መንግስቲ ንምቛምን ምናልባት ብሃገራውያን
ኰነ ዓለምለኸ ዘይመንግስታውያን ትካላት ንዚሰላሰልን ንጥፈታት ዚምልከት ከተያ ብሕጊ ብምስግዳዱ፡ እምብዛ
ደረትቲ ሕጋጋት ኤርትራ፡ ብመንግስቲ ዚውደብ ማሕበራት ጥራይ ኪዓይያ ብምፍቃዶም፡ እዞም እተጠቕሱ ትካላት
ኣብታ ሃገር ኪሰርሑ ኣየኽእሎምን። ውጽኢት ናይቲ ንትግባረ መሰል ናጽነት ምእካብን ምጥርናፍን ኣመልኪቱ ኮምሽን
ዜካየዶ መርመራ፡ ቅሬታታት ዚመሓላለፈሉ መስመራት ዘይምህላዉ፡ ውክልና ግዱሳት ጕጅለታት ኣብ ምምሕዳር እታ
ሃገር ዘይምህላዉ፡ ንህዝቢ ኣብ ዚጸልዉ ውሳነታት ምኽክር ዘይምህላዉ፡ ንኽፉትን ቅኑዕን ልዝብ ዚምችእ ዕድላት
ዘይምህላዉ፡ ከምኡ'ውን ንመቕጻዕቲ ብምኽንያት ሰላማዊ ምትእኽኻባትን ምግላጽ ጠለባትን የንጸባርቕ።
4.

ናጽነት ሃይማኖትን እምነትን
35.
መንግስቲ ንሃይማኖት ከም ስግኣት ህላወኡ ስለ ዚርእዮ፡ ንሃይማኖትን መግለጽታቱን ኪቈጻጸሮ ኣንቂዱ ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ ፍቓድ ዝረኸባ ጕጅለታት ሃይማኖት ኣርባዕተ እየን፦ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ፡
ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን፡ ሉተራዊት ቤተክርስቲያንን ሱና እስልምናን። ኣፍልጦ ንምሃብ ዚምልከት ሕጋዊ መስርሓት
ኣብ 2002'ኳ እንተ ቘመ፡ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብታ ሃገር ኪህልዋ ብወግዒ እተፈቕደን ካልኦት ጕጅለታት ሃይማኖት
የለዋን። መጠኑ ደኣ ይፈላለ እምበር፡ ኵሎም ሃይማኖታውያን ማሕበረሰባትን ኣባላቶምን መንግስቲ ብዜስገድዶ
ኸተያታትን መጥቃዕትታትን ኣብ ዕላማ ኣትዮም ይርከቡ። ምትእትታው ኣብ ሃይማኖታዊ መዋቕራትን ጕዳያትን
ሳዕሪሩ ኣሎ። ሃይማኖታዊ ምትእኽኻባት ናይተን ፍቓድ ዘይረኸባ ሃይማኖታውያን ጕጅለታት ክልኩል እዩ።
ሃይማኖታዊ ናውቲ ይውረሱ። ሰዓብቲ እዘን ሃይማኖታት ብኢደ-ወረዶ ይቕየዱ፡ ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ይኽተሎም ወይ
ኣብ እዋን ማእሰርቶም ንመግረፍቲ ይቃልዑ፡ ከምኡ'ውን እሱራት እምነቶም ኪርሕርሕዎ ይቕሰቡ። ሓያሎ
ሃይማኖታውያን ኣመንቲ ተቐቲሎም ወይ ተሰዊሮም ኣለዉ።
36.
ከከም እምነቱ ኣብ ዚግበር ፈላላዪ ኣተሓሕዛ፡ መሰኻኽር የህዋ ዜግነቶም ብኢትሃበር ተነፊጎም ይርከቡ። ኣብ
ህዝባዊ ጕዳያት ኪሳተፉ ዘይምኽኣሎም ጥራይ ዘይኰነ፡ ምንፋግ ዜግነት ምኽራት ዕግበት ካልኦት መሰረታውያን
መሰላት – እንተላይ መሰል ስራሕ ፍቓድ ዋኒኖም ብኢደ-ወረዶ ምስ ዚስረዝ፡ ከምኡ'ውን ሃገራዊ ሰነዳት መንነቶም
ምስ ዚውረስ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ሰብነቶም ኣፍልጦ ኺረክብ ዘለዎም መሰል – እዩ ዜኸትል።
37.
ኣብ ልዕሊ ንጥፈታት ኣብያተ-ኽርስቲያንን ሃይማኖታውያን ትካላትን ብሕግን ኣብ ጽሑፍ ብዘይ ሰፈረ
ፖሊሲታትን እተስገደደ ኸተያ ከምኡ'ውን እምነትካ ብግልጺ ናይ ምንጽብራቕ መሰል ብተዘዋዋሪ መገዲ ምግታእ ምስ
ዓለምለኸ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዚቃዶ ኣይኰነን። ኣመንቲ ሃይማኖቶም ከየምልኹን ከየንጸባርቕዎን፡ ከም ስብከት
ዝኣመሰሉ ሕጋውያን ሃይማኖታውያን ንጥፈታት ከየሰላስሉ፡ ከምኡ'ውን ዕዮ ሃይማኖታውያን ትካላት ንምክልኻል
ውሕስነት ወይ ርግኣት ህዝቢ ብዘይምጥኖ ወይ ብዘየድልዮ ኣገባብ እተስገደደ ኸተያ ንመሰል ኣመንቲ ጸልይዎ
ይርከብ። ብዘይካ'ዚ፡ መሰላት ሰዓብቲ ንሓርነትን ንርትዓዊ መጋባእያን ከምኡ'ውን ከይግረፉን ንሕሱር ኣተሓሕዛ ወይ
መቕጻዕቲ ኸይቃልዑን ዜውሕስ መሰሎም ብቐጻሊ ዚጠሓስ ምዃኑ ኮምሽን ይግንዘብ።
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ለ.

ግዝኣት ብፍርሂ

1.

ምምሕዳር ፍትሒ
38.
ናይ 1997 ቅዋምን እቲ ምስ ውልቃዊ መሰላት ዚተኣሳሰር ዓንቀጻትን ኣብ ግብሪ ዘይምውዓሉ፡ ኣብ ግዝኣት
ሕጊ ኤርትራ ኸቢድ ጽልዋ ኣሕዲሩ እዩ። ብግብሪ፡ ሃገራዊ ባይቶ ዘይጋባኣላን ፈጻሚ ኣካል ንስርዓት ፍርዲ ኣብ
ዚቈጻጸሮን ሃገር፡ ኣብ ኤርትራ ግዝኣት ሕጊ የልቦን ምባልሲ ርጡብ ሓቂ እዩ። ብተሃዋሲ ስርዓት ቍጽጽር ኣቢሉ
ዚእከብ ሓበሬታ፡ ነቲ ህዝቢ ብፍጹም ሃውራውነት ኣብ ኵነት ዘላቒ ጭንቀት ንምሓዝ እዩ ዜገልግል። ንኤርትራውያን
ዚገዝኦም ሕጊ ዘይኰነስ ፍርሂ እዩ።
39.
ግህሰት መሰል ርትዓዊ መጋባእያን ግቡእ መስርሕ ሕግን ብፍላይ ብቕሉዕ እዩ ዚፍጸም። ገበናዊ ሕጋዊ
መስርሓት ነቲ ኣዝዩ መሰረታዊ፡ ኣድማሳዊ ተቐባልነት ዘለዎ መትከላት ምምሕዳር ፍትሒ ይጐስዮ። መርመርቲ፡
ሓለፍቲ ጸጥታን ወታሃደራውያን መራሕትን'ውን ብግብሪ ከም ደያኑ ኰይኖም ዚሰርሑ ይመስሉ፤ ይኹን'ምበር፡
ውሳነታቶም ብዕሊ ስለ ዘይንገር፡ ብዛዕባኦም እኹል ሓበሬታ የልቦን። ስለዚ፡ መጠን እቲ ዚፍጸም ግህሰታት ብኸፊል
ጥራይ እዩ ኺግምገም ዚኽእል። ዝበዝሑ ውሳነታት ብቐንዱ እንተላይ ብመግረፍቲ ንዚወሃብ ቃለ-እምነት ዜጠቓልል
ጸብጻባት መርመራ መሰረት ብምግባር እዮም ዚወሃቡ። ብይናት ሳሕቲ ብዕሊ ይግለጽ ወይ'ውን ነቶም ጕዳዮም ከም
እተራእየን ንኽንደይ ጊዜ ኸም ዚእሰሩ ወርትግ ዘይፈልጡን ክሱሳት ይንገሮም። እዚ ኸኣ፡ እቶም እተበየኖም ሰባት
ፍርዶም ብላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ኪምርመር ከይጠልቡ ኣጸጋሚ ይገብሮ።
40.
ሲቪላውን ወታሃደራውን ስርዓት ፍርዲ ናጻ ኣይኰነን፡ መንግስቲ ድማ ወትሩ ኣብ ምምሕዳር ፍትሒ
ጣልቃ ይኣቱ እዩ ኢሉ ኮምሽን ይድምድም። ፍርዳዊ ኣካል ዜጋታት ኤርትራ ኣውራ ብሲቪላውያን ሓለፍቲ መሰሎም
ምስ ዚጠሓስ፡ ንመሰረታውያን መሰላቶም ኪከላኸለሎም ዜኽእሎ ዓቕሚ የብሉን። ገለ ደያኑ “ስራሖም” ብትሕቲ $2
ደሞዝ ንመዓልቲ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዚምርኰስ ወታሃደራት ምዃኖም ንገዛእ ርእሱ፡ ንጹር ግህሰት መትከል
ናጽነት ፍርዳዊ ኣካልን ውሕስነት መዝነቶምን እዩ። ብተመሳሳሊ፡ ፍርዳዊ ኣካልን ኣኽባሪ ሕግን ናጽነት ምስኣኖም፡
ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዚርከቡ ሲቪላውያን ሓለፍቲ ከም ዊንታኦም ዚዕንድሩሉ ሰፊሕ ቀይዲ-በተኽ ኣሰራርሓ፡ እንተላይ
ኣብ ዓብይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፡ ኣበርክቶ ኣለዎ።

2.

ሃውራዊ ቐይዲ
41.
መዓላ ናይቲ መንግስቲ ብመገዲ መርበባት ስለያ ዜዋህልሎ ሓበሬታ ብቐንዱ ናብ ሃውራዊ ቐይድን ማእሰርትን
እዩ ዜቕንዕ። ዝበዝሑ ኻብቶም ምስክርነቶም ዝሃቡ ብዙሕ ሳዕ ተኣሲሮም እዮም። ቀይዲ መብዛሕትኡ ጊዜ
ዘይፍትሓዊ፡ ኪግመት ዘይከኣል፡ ዘይምኽኑይን ዘይተመጣጣንን እዩ። መብዛሕትኡ እዋን፡ እቲ እተጣሕሰ ሕጊ ኣየናይ
ምዃኑ ክሳብ ዘይልለየሉ ደረጃ ሰባት ብሃውራዊ ምኽንያታት ይቕየዱን ይእሰሩን። ብወግዒ ዚቐርብ ክሲ ስለ ዘየለ፡
ሰባት ምኽንያት መቐየዲኦምን መሓየሪኦምን ብኣመታት መርመራ ወይ ቅድሚ ቐይዲ ብዝነበሮም ምንቅስቓስ
ይግምቱ። ኮምሽን ዳግም ቅርጺ ኼትሕዞ ዚኸኣለ ቐንዲ ምኽንያታት ቀይዲ ምስ ምሕታት ሕቶታት፤ ምትሕብባር ምስ
ጸላኢ ብጥርጣረ፡ እንተላይ ኣብ ኤርትራ ምስ ዚርከባ ናይ ባዕዲ ትካላት ምስራሕ፤ ምስ ግምታዊ ወይ ክዉን ሃቐነ
ምህዳም ካብታ ሃገር ወይ ምዅብላል ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት፤ ከምኡ'ውን ምስ ባህርይ ኣባል ሓንቲ ስድራ ይተኣሳሰር።
ብፍላይ ገለ ሰባት፡ ኣውራ ተቓወምቲ ፖለቲካ፡ ጋዜጠኛታትን ኣባላት ሃይማኖታውያን ጕጅለታትን፡ ኣብ ዕላማ
ኣትዮም እዮም።
42.
ኪቕይዱ ዚፍቀዶም ሓለፍቲ ብንጹር ኪልለዩ ኣለዎም ንዚብል ግዴታ ብምጥሓስ፡ ቀይድን ማእሰርትን
ግብራዊ ስልጣን ብዘለዎ ዝዀነ ሰብ፡ እንተላይ ኣመሓደርቲ ከባቢ፡ ይእዘዝን ይፍጸምን። ዝበዝሑ ሰባት ድቪዛ ወይ
ሲቪላዊ ልባሳት ብዝለበሱ ዕጡቓት ወታሃደራት ወይ ብሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት እዮም ዚቕየዱ። እቶም ነቲ ቐይዲ
ዚፍጽሙ መኮንናት ታሴራኦም ሓደ ሓደ ጊዜ ዜርእዩ'ኳ እንተ ዀኑ፡ ቅዩዳት ናበይ ከም ዚውሰዱ ግና ሳሕቲ እዮም
ዚሕብርዎም። ካብ ቤቶም ወይ ካብ ጐደና ዚውሰዱ ውልቀ-ሰባት፡ መብዛሕትኡ ጊዜ፡ በቶም ኣብ መደበር ፖሊስ
ንሓጺር ጊዜ ጥራይ ከም ዚድለዩን ሽዑ ንገዛ ኸም ዚምለሱን ዚነግርዎም ቀየድቶም መኮንናት ይጥበሩ። ኣማስያኡ
እቶም ሰባት መብዛሕትኡ እዋን ብወግዒ ናብ ዘይፍለጥ መሓየሪ ቦታ ይውሰዱ። መትከል ሃብየስ ኮርፐስ – ሓደ እሱር
ማእሰርቱ ሕጋዊ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣብ ቤት-ፍርዲ ቐሪቡ ውሳነ ኺወሃቦ ዚወጽእ መኣዘዚ – ሳሕቲ እዩ ዚኽበር።
ከም ውጽኢቱ፡ ሕጋውነት ምንፋግ ናጽነት ኣይምርመርን፤ እሱራት ድማ ብዊንታ እቲ ዜቐየዶም ወይ ዜእሰሮም መኮንን
ይፍትሑ። ሰባት ሳሕቲ ጥራይ ኣብ መጋባእያ ስለ ዚቐርቡ፡ ማእሰርቲ ኣብ ኤርትራ ቅድመ-መጋባእያ ተባሂሉ ኺጥቀስ
ኣይከኣልን። መሰል ሓርነት እቲ ሰብ ብምግሃስ፡ መንግስቲ ብሜላ ሃውራዊ ቐይድን ማእሰርትን የዘውትር።

3.

ግዱድ ምስዋር
43.
ካብ 1991 ንነጆ፡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ብፍሉጥን ዘይፍሉጥን ምኽንያታት ንግዱድ ምስዋር ተቓሊዖም
እዮም። እሱራት ንዚርከቡሉ ቦታን ኣንጻሮም ንእተመስረተ ኽስን ዚምልከት ሓበሬታ ዳርጋ ብወግዒ ኣይወሃብን።
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እሱራት መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ቅድሚ ቤት-ፍርዲ ስለ ዘይቀርቡ፡ ጽላል ሕጊ ኣብ ዘይረኽቡሉ ቦታ እዮም ዚሕበሱ።
ኣዝማድ ደሃይ እሱር ምስ ዜጣይቑ፡ ብዛዕባ እቲ እተቐየደ ሰብ ዝዀነ ሓበሬታ ኸም ዘይብሎም ብምሕባር፡ ብዛዕባኡ
ምሕታት ኬቋርጽዎ፡ እንተ ዘየለ ግና ተመሳሳሊ ዕጫ ኺገጥሞም ከም ዚኽእል የጠንቅቕዎም። ኣብ ገለ ኣጋጣምታት፡
ኣዝማድ ዘይወግዓዊ ሓበሬታ ካብ እተፈትሑ መተኣስርቱ ወይ ጕቦ ኻብ ዚበልዑ ዋርድያታት ኪቕበሉ ይኽእሉ፤
መብዛሕትኡ ጊዜ ግና፡ እሱር ዘመዶም ከይጥይቕዎ ይኽልከሉ። መብዛሕትኦም ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዚቕየዱ እልቢ
ዘይብሎም ሰባት ብልክዕ ግዳያት ሰፊሕን ብሜላ ዚዝውተርን ልምዲ ግዱድ ምስዋር ምዃኖም ኮምሽን ይውስን።
44.
ልክዕ ቍጽሪ ናይቶም ንግዱድ ምስዋር እተቓልዑ ሰባት'ኳ ዘይፍለጥ እንተ ዀነ፡ መንግስቲ ብፍሉይ ዕላማ
ማእሰርቱ ዝገበሮም ግዳያት ተቓወምቲ ፖለቲካ፡ ብፍላይ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እተሰለፉ ነበር ተጋደልቲ፡
ጋዜጠኛታት፡ መራሕቲ ሃይማኖትን ሰዓብትን (ኣስላም ምሁራትን ነጋዶን)፡ ከምኡ'ውን መራሕትን ኣባላትን ብሄር
ዓፋር ከም ዚርከቡዎም ኮምሽን ተገንዚቡ ኣሎ። ኵሎም እቶም ግዳያት ግዱድ ምስዋር ዝዀኑ ሰባት ብግህሰት መሰል
ምንባር፡ ንመግረፍቲ ናይ ዘይምቅላዕ መሰል፡ ብጨካን፡ ኢሰብኣዊ ወይ ብዜሕስር ኣተሓሕዛ፡ ኣብ መቓን ማእሰርቲ
ብስእነት መሰል ሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ክብረትን፡ ብስእነት መሰል ኣፍልጦ ሰብነት ኣብ ቅድሚ ሕጊ፡ ከምኡ'ውን ብስእነት
መሰል ሓርነት ስለ እተሳቐዩ ንኮምሽን የተሓሳስቦ። ብተወሳኺ፡ ብመንጽር እቲ ግዱድ ምስዋር ኣብ ኣባላት ስድራቤት
ንነዊሕ ጊዜ ዚፈጥሮ ጭንቀትን ስቓይን፡ ኣባላት ስድራ ንመግረፍቲ፡ ጨካን፡ ኢሰብኣዊ ወይ ንዜሕስር ኣተሓሕዛ
ኸይቃልዑ ዚከላኸለሎም መሰል ከም እተጣሕሰ ኮምሽን ይግንዘብ።
4.

መሰል ህይወት ብኢደ-ወረዶ
ብኢደ ወረዶ ምንፋግ
45.
ካብ እዋን ናጽነት ንነጆ፡ ክንዮ ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕ ዚፍጸም ምርሻንን ብኢትሃበር ምቕታልን ብሰፊሑ
ኺፍጸም ጸኒሑ ኣሎ። ቅድሚ 1998፡ መቕጻዕቲ ብመልክዕ ኣልማማ መርሸንቲ፡ ክንዮ ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕ ብጅምላ
ምቕታል ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ኲናትን ተቓወምቲ ፖለቲካን ተፈጺሙ፤ ከምኡ'ውን፡ ኣውራ ንምሁራት ኣስላም ኣብ
ዕላማ ኣእትዩዎም። ካብ 1998-2000 ምስ ኢትዮጵያ ኣብ እተኻየደ ዂናት፡ ብፍርህን ብኽድዓትን እተኸሰሱ
ኤርትራውያን ወታሃደራት በቲ ስርዓት ተረሽኖም። እዚ ድማ ድሕሪ ዂናት “ተሓባበርቲ ጸላኢ” ተባሂሎም
ንእተጠርጠሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን፡ ብቐንዱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ድጋፍ ሂብኩም ተባሂሎም ንእተኸሰሱ
ተወላዶ ብሄር ኩናማ የጠቓልል። ድሕሪ እዚ ፍጻመ፡ ኣብ ልዕሊ ተቓወምቲ ተባሂሎም እተወንጀሉ ሰባት፡ ካብ ሃገር
ዜጋታት ኣስጊርኩም ተባሂሎም እተታሕዙ ጥርጡራትን ተራ ዜጋታትን መርሸንቲ ክንዮ ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕ ብሰብመዚ ኤርትራ፡ ብወግዒ ዀነ ብምስጢር፡ ብኢትሃበር ኪፍጸም ጸኒሑ ኣሎ። ብኣልማማ ምቕታል እንተላይ ኣንጻር
ብሄራት ተፈጺሙ።
46.
እቶም ካብታ ሃገር ኪወጹ ዚህቅኑ ኤርትራውያን ምስ ከዳዓት ይጽብጸቡ። ንብርክት ዝበለ እዋን፡ ዜጋታት
ከይሃድሙ ብማለት መንግስቲ ብተመልከተለይ ናይ ምቕታል ፖሊሲ ኣብ ከባብታት ዶብ ኪትግብሮ ጸኒሑ ኣሎ። እዚ
ፖሊሲ ብዓብይኡ ብሰራዊት፡ ኣውራ ብኽፍለ-ሰራዊት ምክትታል ዶባት እዩ ኺፍጸም ጸኒሑ። እቲ ኣብ 2004 ብዕሊ
እተሓበረ ፖሊሲ፡ ኣብተን ዝደሓራ ዓመታት ተኸሊሱ ኪኸውን ከም ዚኽእል ሓያሎ ምስክርነታት የመልክቱ።
ይኹን'ምበር፡ ክሳብ መዛዘሚ 2014 ዶባት ኪሰግሩ ዝፈተኑ ሰባት ይትኰሶም ብምንባሩ፡ ኮምሽን እዚ ፖሊሲ ብወግዒ
ተወጊዱ እዩ ናብ ዚብል መደምደምታ ዜብጽሖ ባይታ ኣይረኸበን። ካብ ሃገር ናይ ምውጻእ መሰል ብዓለምለኸ ሕጊ
ሰብኣዊ መሰላት ኣፍልጦ ዝረኸበ መሰረታዊ ናጽነት ምዃኑ ኮምሽን የዘኻኽር። ሰባት፡ ዋላ'ውን ብዘይ ሕጋዊ መገዲ፡
ካብ ኤርትራ ኸይወጹ ንምክልኻል ቀታሊ ሓይሊ ምጥቃም፡ ንመሰል ምንባር ዚጥሕስ እዩ።
47.
ገለ ኻብቲ እተሓበረ ምቕታልን መርሸንትን ውጽኢት ውልቃዊ ተበግሶታት ወይ ዓቐኑ ዝሓለፎ ጐነጽ
ብሓለፍቲ ኪኸውን ይኽእል። ንመሃንድሳት ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ መቕተልቲ ብዘይምምርማሩ፡ ክሲ ብዘይምምስራቱን
ብዘይምቕጻዑን፡ መንግስቲ ናይ ግቡእ ጥንቃቐ ግዴታታቱ ጥሒሱ፤ ከም ሳዕቤኑ፡ በዚ መቕተልትታት ተሓታቲ እዩ።
ዛጊት እተፈጥረ ሓለፍቲ ስልጣኖም ዚህቦም ናጽነት ተጠቒሞም ዝድላዮም ዚእዝዙሉ ሓፈሻዊ ሃዋህው ኣብ ኤርትራ ገና
ይቕጽል ንዘሎ ልምዲ መቕተልቲ ብሃውራውን ክንዮ ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕን ዚምችእ ባይታ ኣጣጢሑ ምህላዉ
ንኮምሽን የሻቕሎ።

5.

ማእሰርቲ
48.
ኣብ እዋን ቀይዲ ብኢትሃበር ጀሚሩ ንነዊሕ ጊዜ ብዘይ ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕ ዚቕጽል ማእሰርቲ ሰባት ሕጋዊ
መርመራ ኣይግበረሉን። መርበብ ማእሰርቲ ኣብ ኤርትራ ሓያሎ ምስጢራውን ዘይወግዓውን ቦታታት ማሕዩር
ዜጠቓልል ሰፊሕ መርበብ እዩ (ጥብቆ II ርአ)። እሱራት ኣብ በበይኑ መዳጐንታት፡ እንተላይ ኣብ ጊዝያውን ቃልዕን
መዓስከራት፡ እተቐየሩ ዝበለዩ ህንጻታት፡ ናይ ሓጺን ኮንተይነራት (ገለ ኻብኡ ኣብ ትሕቲ ባይታ እተቐብረ)፡
ከምኡ'ውን ኣብ በዓትታትን ጐዳጕድን ይሕበሱ። ልምዲ ብሕቱው ማእሰርቲ ኣስፋሕፊሑ ይርከብ። ብሃይማኖታውን
ፖለቲካውን ምኽንያታት እተኣስሩ ሰባት በቲ ስርዓት ክሳብ ንሓያሎ ዓመታት ብሒቶም ኪዳጐኑ ይኽእሉ።
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49.
ኵነታት ማእሰርቲ ኣመና ዜስካሕክሕ እዩ። ኣብ ብሕቱው ሸላ ምስ ዘይእሰሩ ወይ ኣብ ናይ ጕልበት ዕዮ ምስ
ዚዋፈሩ (ክልቲኡ ዝውቱር ልምድታት እዩ)፡ እሱራት ብቓላት ኪግለጽ ኣብ ዘይክእል ኵነታት ጽርየት ኣካላት ኰይኖም
እዮም ኣብ ረርእሲ ተሰግሲጎም ለይትን ቀትርን ኣብ ሸላ ዚልኰቱ። ኣብ ሸላታት ግቡእ ዓይኒ-ምድሪ ስለ ዘየለ፡ እሱራት
እናሓንሳእ ኣብ ልዕሊ እቲ ኻብቲ መዕረቒ ሽንትን ደገን ኪዀኖም ዚወሃቦም ዘይእኹል መዕቈርታት መሊኡ ዚፈስስ
ሽንትን ቀልቀልን ሰብ ኪድቅሱ ይግደዱ። ንጹህ ኣየርን ብርሃን ተፈጥሮን ዚረኽቡሉ ጊዜ መብዛሕትኡ እዋን ብፍላጥ
እተደረተን ዳርጋ ፈውሲ ግስምን እዩ። ቍሩብ ቍራቦ ጕንዖ መግቢ ናብ ሃለፍታ ጥምየት ዜምርሕ መኣዛታት መግቢ
ዘይብሉን እዩ። ኣብ ሓያሎ ቦታታት ማእሰርቲ ዘሎ ሙቐት ልዑልን ዘይጽወርን ክነሱ፡ ዚስተ ማይ መብዛሕትኡ ጊዜ
ዘይጽሩይን ብዓቐን ድማ ውሑድን እዩ። ብተወሳኺ፡ መደበራት ጥዕና ብዘይምህላወን ወይ ስእነት ወይ ሕክምናዊ
ኽንክንን መድሓኒታትን ብፍላጥ ምኽልካል፡ ሃውራዊ ምስግዳድ መቕጻዕቲ ተደሚርዎ፡ ንእሱራት ንሕማማት፡ ንለበዳን
ሞትን የቃልዖም። እቲ ዜስካሕክሕ ኵነታት ማእሰርቲ ንገለ እሱራት ነፍሰ-ቕትለት ኪፍጽሙ ይድርኾም።
50.
ዜሰቅቑ ኵነታትን ዚጸንከሩ ስርዓታትን ማእሰርቲ ኣብ ሓያሎ ኵነታት፡ እንተላይ ነቶም ስግኣት ንሃገራዊ
ድሕነት፡ ከዳዓት ተባሂሎም ዚጥርጠሩ ወይ “ብገበናት ስግረ-ዶብ” ጥርጡራት፡ ወይ ኣብ መርማሪ መድረኽ እቲ
ማእሰርቲ ንእተጠርጠሩ ሰባት ንምቕጻዕ ኑዛዜ ንምርካብ፡ ንሰሓ ወይ ሓበሬታ ንምስግዳድ፡ ወይ ኣመንቲ ሃይማኖታት
እምነቶም ንኺርሕርሑ ንምቕሳብ ብፍላጥ ይዝውተር። ኵነታት ማእሰርቲ፡ መብዛሕትኡ ጊዜ፡ ኣውራ ኣብቲ ፈለማ
እዋናት ማእሰርቲ ዝያዳ ኢሰብኣዊ ዚኸውን'ኳ እንተ ዀነ፡ ቀስ ብቐስ ክሳብቲ ዚፍትሑሉ ጊዜ ቝሩብ ይመሓየሽ።
51.
ካብ 2011 ንነጆ ብዛዕባኦም ዝዀነ ሓበሬታ ዘይተዋህበ ብውሑዱ ሓሙሽተ ወታሃደራት ጅቡቲ ወሲኽካ፡
ቍጽሮም ብልክዕ ዘይተፈልጠ ወታሃደራት ባዕዲ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ይርከቡ።
52.
ደቀንስትዮ ብሓፈሻ ካብ ደቂ-ተባዕትዮ ተፈልየን ዚተሓዛ'ኳ እንተ ዀና፡ ሳሕቲ ጥራይ እየን ኣብ ትሕቲ
ሓላፍነት ወይ ክትትል ደቀንስትዮ መኮንናት ዚዀና። ሓላፍነት እሱራት ደቀንስትዮ ዚስከማ ወይ ዚከታተላአን
ደቀንስትዮ መኮንናት ዘይምህላወን፡ ንዝያዳ ወሲባውን ኣብ ጾታ ዝሰረተን ዓመጽ የቃልዐን፤ ከምኡ'ውን፡ ዘየድልይ
ውርደት ይፈጥረለን። ቈልዑ ፍሉይ ድልየታቶም ኣቓልቦ ኸይረኸበ ምስ ዓበይቲ ብሓባር ኣብ ሓደ ኢሰብኣዊ ዅነታት
እተኣሰሩሉ ኣጋጣምታት ኮምሽን ሰኒዱ ኣሎ። ልክዕ ከም ዓበይቲ፡ ቈልዑ'ውን መብዛሕትኡ ጊዜ ብሒቶም እዮም
ዚሕየሩ።
53.
ንማእሰርቲ ብዚምልከት፡ መንግስቲ ኤርትራ መሰላት ምንባር፡ ሓርነትን ውሕስነትን፡ ንመግረፍቲ፡ ጨካን፡
ኢሰብኣዊ ወይ ዜሕስር ኣተሓሕዛ ናይ ዘይምቅላዕ መሰል፡ ብሰብኣውነትን ብመፈጠራዊ ኽብረትን ወዲ-ሰብ ክንክን
ኪግበረሉ ዜድልዮ መሰል፡ ከምኡ'ውን ንመሰል ርትዓዊ ደረጃ ጥዕና ጥሒስዎ ኣሎ። እሱራት ምስ ከማታቶም ካልኦት
እሱራትን ዋርድያታት ኣብያተ-ማእሰርትን ንእተናውሐ ጊዜ ርክብ ከይገብሩ ዚኽልከሉሉ ማእሰርቲ ብዘይጠያቕን
ብሕቱው ማእሰርትን ምስ መግረፍቲ ይዳረግ። ሰብ-መዚ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነቶም ናይ ዘለዉ እሱራት ግህሰት መሰል
ምንባርን ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ኸለዉ ብዚሞቱ፡ ዋላ'ውን ርእሰ-ቕትለት ብዚፍጽሙ ሰባት ተሓተትቲ እዮም። ኣብ ኵሉ
እዚ ተርእዮታት፡ መንግስቲ ኣብ ማእሰርቲ ናይ ዚርከቡ ሰባት ህይወት ብናይ ምክልኻል ኣዎንታዊ ግዴታኡን ሞት
ንምምርማር ብዘለዎ ግዴታ ግቡእ ትግሃትን ከም ዘይቅየድ ኮምሽን ይግንዘብ።
6.

መግረፍቲ
54.
ሓለፍቲ ኤርትራ ኣብ እዋን መርመራን እሱራትን ወታሃደራትን ንምቕጻዕን በበይኑ ኣገባባት ኣደራዕ ይጥቀሙ።
ነዞም ከም ኣመና ዘይንቡር መልክዓት ማእሰርቲ፡ መግረፍቲ ወይ ምርሳይ ዝኣመሰሉ ዓይነታት ኣደራዕ ሓደ ዚገብሮም፡
ኵሎም ክቱር ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን ቃንዛ ኪፈጥሩ ዚዓለሙ ምዃኖም እዩ። ናይዞም ተግባራት ዕላማ ድማ
ንሰሓን ሓበሬታን ምስግዳድ፡ ከምኡ'ውን ንእሱራትን ንወታሃደራትን ምቕጻዕ፡ ምፍርራህን ምቕሳብን እዩ። ሓያሎ
ኻባታቶም ከኣ ንግዳያት ነባሪ ስነ-ኣእምሮኣውን ኣካላውን ማህሰይቲ የውርዱሎም ወይ ነቲ ሰብ ሞት የኸትለሉ። እዚ
ኣደራዕ ኣብ ኤርትራ ኣስፋሕፊሑ ዚርከብ ስቅያት ምዃኑ ኮምሽን ይግንዘብ።
55.
መግረፍቲ ሓደው ብቐጥታ በቶም ሓለፍቲ ይእዘዝ ወይ ድማ ብፈቓዶምን ብርድየቶም ይፍጸም።
ምድግጋም፡ ስጥመትን ተመሳሳልነትን ናይ ሓያሎ እተሰነዱ ተርእዮታት መግረፍቲ፡ ንጹር መሓበሪ ህላወ ናይቲ ኣብ
እዋን መርመራ፡ ከምኡ'ውን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት መግረፍቲ ብቐጻሊ ኺዝውተር ብፍላጥ ዚሰዓብ ዘሎ ፖሊሲ
እዩ። ገረፍቲ መዝነቶም ዜውሕሰሎም ሓፈሻዊ ዕግበት ናጽነት ኣለዎም። ኮምሽን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ
ኤርትራውያን ኣብ መላእ ሃገር ንዚወርድ ሰፊሕ መግረፍቲ ተሓታቲ እዩ ኢሉ ይድምድም።

7.

ንብረት ናይ ምጥራይ መሰል
56.
መንግስቲ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ እተኸተሎ ፖሊሲ መሬት ካብቲ ሕጊ እንዳባ እምብዛ ዝረሓቐ ክነሱ፡ ኣብ
መላእ ሃገር ብበበይኑ ደረጃታት እዩ ተተግቢሩ። መሬትን ባህርያዊ ጸጋታትን ምሉእ ዋንነት መንግስቲ ምዃኑ፡ ሰብመዚ ጸላእቲ እዮም ንዝበልዎም፡ ኣውራ ንኣባላት ፍቓድ ዘይረኸባ ሃይማኖታት፡ ንተቓወምትን ኣዝማድ እቶም ካብ
ሃገር ዝሃደሙ ኤርትራውያንን ዜጕባዕብዑሉን ዚቐጽዑሉን፡ ንመሻርኽቶም ወይ ደገፍቶም ድማ ብዘይሕጋዊ መገዲ
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ዜማስዉሉ ኣገባብ ኰይኑ ይርከብ። ዋላ'ኳ ሕግታት መሬት ብመንጽር ጾታ ዘይሻራዊ እንተ መሰለ፡ ኮምሽን እቲ ስርዓት
ብተዘዋዋሪ መገዲ ንደቀንስትዮ ዚፈላልይ ዀይኑ ረኺብዎ ኣሎ። ዝበዝሓ ደቀንስትዮ ብምኽንያት መርዓን ኣደነትን ኣብ
ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይዋፈራ ወይ ዘይፍጽማኦ ብምዃነን፡ ደቀንስትዮን ኣዋልድን በቲ መሬት ንምርካብ ምስ መምዘኒ
ዜግነት ተኣሳሲሩ ዘሎ ምፍጻም ሃገራዊ ኣገልግሎት እምበረ-መጠን ተጸልየን ኣለዋ። ሕጊ መሬት፡ ብተወሳኺ፡ ኣብ ከም
ዓፋርን ኩናማን ዝኣመሰሉ ውሑዳን ጓሶት፡ ዘይተመጣጣኒ ጽልዋ ኣሕዲሩ ኣሎ። በቶም ሰብ-መዚ ተኣታትዩ ዘሎ ሜላ
ዳግመ-ሰፈራ ኣባላት እዘን ማሕበረሰባት፡ ንኣታቶም ካብ ርስቶም፡ ካብ መነባብሮኦምን ካብ ባህሎምን ንምፍንቓል
ዚግበር ዘሎ ተግባር ተባሂሉ ኺትርጐም ይከኣል።

ሐ.
1.

ዓሚጹ፡ መዝሚዙን ብጊልያነት ገዚኡን
ሃገራዊ ኣገልግሎት
57.
ኣብ 1995፡ መንግስቲ ንዝቐደሙ ሕግታት ዜራጕድ ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብምውጻእ፡ ኵሎም ልዕሊ 18
ዓመት ዝዕድመኦም ኤርትራውያን ኪዕለሙ ጸዊዑ። ኣብ 2002፡ ኣብ ትምህርቲ ዚርከቡ ኣወዳትን ኣዋልድን መበል
ዓሰርተው-ክልተ ኽፍሊ ምስ በጽሑ፡ ወይ ዕድመኦም 18 ዓመት ምስ መልአ፡ ናይ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ወታሃደራዊ
ታዕሊም ኪጅምሩ ዜገድድ ወፍሪ ዋርሳይ-ይከኣሎ ኣውጁ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ-ይከኣሎ
ንዚወሃብ ዛዛሚ መርመራ ዚሓልፉ ተዓለምቲ ብወግዒ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኰይኖም ትምህርቶም ኪቕጽሉ
ኺፍቀዶም ከሎ፡ እቶም ዝተረፉ ተዓለምቲ ኸኣ ኣብ ውትህድርና ወይ ኣብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት እንተ ወሓደ ን12
ኣዋርሕ ኬገልግሉ ይግደዱ። ብግብሪ፡ ቈልዑ መብዛሕትኡ እዋን ተገዲዶም ኪምልመሉ ኸለዉ፡ ወታሃደራት ግና
ንዘይተወሰነ ጊዜ የገልግሉ። ኮምሽን ድሕሪ 17 ዓመታት ኣገልግሎት ካብ ኤርትራ ኪሃድሙ ኺውስኑ ኸለዉ ገና ኣብ
ሰራዊት ንዝነበሩ ውልቀ-ሰባት ቃለ-መጠይቕ ገይሩሎም።
58.
ኵነታትን ኣተሓሕዛን ኣብ እዋን ወታሃደራዊ ታዕሊምን ኣገልግሎትን ጽንኩር እዩ። እዚ ኸኣ፡ ክሳብ ሞት
ዜብጽሕ ከቢድ ስንክልና ወይ ስነ-ኣእምሮኣውን ኣካላውን ነባሪ ሳዕቤን ዜኸትል ስእነት እኹል መግቢ፡ ማይ፡
መሳለጥያታት ጥዕና፡ መጽለልን ሕክምናዊ ኣገልግሎታትን የጠቓልል። ወታሃደራት መሰል ምግላጽ ሓሳባቶም፡
ምንቅስቓስን ሃይማኖትን ብቐጻሊ ይንፈጎም። ብሜላ ዀነ ኢልካ ኸም ዚቕጽዑን ብርቱዕ ቃንዛ ንምፍጣር ዝዓለመ
ኣደራዕ ኪወርዶምን ይግበር። ብዙሕ እዋን፡ እዚ ምስ መግረፍቲ ይጽብጸብ።
59.
ጾታዊ ዓመጽ ኣንጻር ደቀንስትዮን ኣዋልድን ወታሃደራዊ ታዕሊም ኣብ ዚህባ መዓስከራት ኣስፋሕፊሑን
ሳዕሪሩን ይርከብ። ብተወሳኺ፡ ግዱድ ዘቤታዊ ኣገልግሎት ናይተን ኣብዘን መዓስከራት ጾታዊ ኣደራዕ ዚወርደን
ደቀንስትዮን ኣዋልድን ምስ ጾታዊ ጊልያነት ይዳረግ። ኮምሽን እዞም ግህሰታት መሰላት ደቀንስትዮን ኣዋልድን መዘና
መግረፍቲ ገይሩ ይጽብጽቦም። ኣብ ውትህድርና'ውን ብዝወሓደ መጠን ይቀላቐሉ'ኳ እንተ ዀኑ፡ መንግስቲ ኣንጻር
ደቀንስትዮ ንዚፍጸም ተግባራት ጐነጽ ኪከላኸሎ፡ ኪጥንቀቐሉ፡ ግቡእ መቕጻዕቲ ኺህበሉን ኪኽሕሶን ዘለዎ ግዴታታት
ትጉህ ጸዓት ኬማልእ ዘይምኽኣሉ ተወሳኺ ኣብነት እዩ።
60.
ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናጻ ምዃን ኣውራ ንደቂ-ተባዕትዮ ኣጸጋሚ እዩ። ዝዀነ ዓይነት ንቑሕ ተቓውሞ ስለ
ዘይፍቀድ፡ ዋላ'ውን ስንክልና ዘለዎም ሰባት፡ ኣምሳያ ንሲቪላዊ ኣገልግሎት፡ ንንጡፍ ወታሃደራዊ ታዕሊምን
ኣገልግሎትን ይምልመሉ። ነቶም ካብ ወታሃደራዊ ኣገልግሎት ዜምልጡን ዝዀብለሉን ንምሓዝ፡ ሓለፍቲ ኣልማማ ግፋ
ቐጻሊ የካይዱ። እዚ ተርእዮ መብዛሕትኡ ጊዜ ሳሕቲ ናብ ሞት ዜምርሕ ምጥቃም ዘይተመጣጣኒ ሓይሊ፡ ከምኡ'ውን
ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ብግዲ ኣቲኻ ምፍታሽ የካትት። ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምፍናው ማዕረ ማዕረኡ በዳሂ ስለ ዝዀነ፡
መብዛሕትኡ እዋን ሓደ ሰብ ኰብሊሉ ካብታ ሃገር ምስ ዚሃድም ጥራይ እዩ ክዉን ዚኸውን። ብጭቡጥ፡ መወዳእታ
ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ዜስካሕክሕ ኵነታቱ – እንተላይ ሃውራዊ ማእሰርቲ፡ መግረፍቲ፡ ግዱድ ዕዮ፡ ፍቓድ
ዘይምርካብን ዘይስነ-መጐታዊ ኽፍሊትን – ከምኡ'ውን ዝዀነ ሰብ ስድራ ኺምስርት፡ ህይወት ስድራቤት ኪመርሕን
ምቹእ ኵነታት ስራሕ ኪህልዎን ዘሎ ተኽእሎ፡ ኣመታቱ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ተምሳል ጊልያነት ዘለዎም ልምድታት ኣብ
ጸጽባሕ ዚደጋገሙሉ ትካል ይገብሮ።
61.
ንዜጋታት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምምልማል ውልቀ-ሰባት ኣብ ሃገራዊ ምክልኻል ሓደ መንግስቲ ንገለ እዋን
ኬበርክቱ ኼገድድ ዚኽእል መሰል ሎኣላውያን ሃገራት እዩ። እዚ ግና፡ ናብ ምሉእ ምንፋግ ናጽነትን መሰላትን ውልቀሰባት ኪስዕርር የብሉን። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘይተመጣጠንቲ፡ ዘይርትዓውያን ወይ ንረብሓ
ምክልኻል ሃገር ኣገዳስነት ኣብ ዘይብሎም ኵነታትን ስጕምትታትን ዝሰረተ እዩ። ብሰብ-መዚ ኤርትራ ዚትግበር ሃገራዊ
ኣገልግሎት ኣብ ካልእ ዓለም ሳሕቲ ብዚረአ ዓቐንን ደረጃን ንብሜላ ዚዝውተር ግህሰት ብርክት ዝበሉ ሰብኣዊ መሰላት
የካትት። ብፍላይ፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት መሰል ኤርትራውያን ንምንባር፡ ንሓርነትን ንውሕስነትን፤ ንኸይግረፉ ወይ
ንጨካን፡ ንኢሰብኣዊ ወይ ንዜሕስር ኣተሓሕዛ ኸይቃልዑ፤ ሓርነቶም ኣብ ዚንፈጉሉ ጊዜ ብሰብኣውነትን ብመፈጠራዊ
ኽብረትን ወዲ-ሰብ ኪተሓዙ፤ ኣብ ዝዀነ ቦታ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ከም ሰባት ኣፍልጦ ኺረኽቡ፤ ብናጽነት ምሕሳብ ፡
ብሕልና፡ ብሃይማኖት፡ ብምግላጽ ሓሳባትን ምንቅስቓስን ኪዓግቡ፤ መሰል ብሕታዊ ህይወትን ህይወት ስድራቤትን፤
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መሰል ትምህርቲ፤ መሰል እቲ ዝለዓለ ኺብጻሕ ዚኽእል ደረጃ ጥዕና፤ ንግዱድ ዕዮ ኸይቃልዑ፤ ከምኡ'ውን ብናጽነት
እተመርጸ ወይ ተቐባልነት ዝረኸበ ህይወት ብስራሕ ምምራህ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝጠሓሶ ኮምሽን ተገንዚቡ ኣሎ።
እንተላይ ቈልዑ ኣብ ዕጡቕ ሰራዊት ከይምልመሉ ዚከላከለሎም መሰሎም ግሂስዎ ኣሎ።
62.
ኣብ መወዳእታ፡ መንግስቲ መርመራ ዘይምክያዱ፡ ፍርዳዊ መስርሕ ዘይምኽታሉን መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊ እዞም
ልምድታት ወይ ብውልቃዊ ተበግሶ ኣብ ዚፍጸሙ ግህሰታት ዘይምብያኑ፡ ብመሰረት ዓለምለኸ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት
ኮምሽን ምስ ምጥሓስ ግቡእ ትግሃት ይጽብጽቦ።
2.

ግዱድ ዕዮ
63.
ኣሽሓት ኣወዳትን ኣዋልድን ኣብቲ ንዘይተወሰነ ጊዜ ዚቕጽል ሃገራዊ ኣገልግሎት ዓመት-መጸ ይምልመሉ። ኣብ
እዋን ኣገልግሎቶም፡ ኣብ ወታሃደራዊ ኣገልግሎት ዚርከቡ ዝበዝሑ ወታሃደራትን ኵሎም ኣብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት
እተዋፈሩ ወታሃደራትን ንግዱድ ዕዮ እተቓልዑ ምዃኖም ኮምሽን ይርዳእ። ኣብ ሰራዊት ዚርከቡ ወታሃደራት ምስቲ
ኪዓይዎ ዚቕሰቡዎ ዕዮ ዚተኣሳሰር ዝውቱር መግረፍቲ፡ ኢሰብኣዊ፡ ጨካን ወይ ዜሕስር ኣተሓሕዛ ወይ መቕጻዕቲ ኣሎ።
ኵነታት ስራሕን መነባብሮን እቶም ንግዱድ ዕዮ ዚቃልዑ ወታሃደራት፡ ኣውራ ሓደገኛ ስራሕ ኪሰርሑ ምስ ዚግደዱ፡
ንኸም መሰል ብፍትሓውን ምቹእን ኵነታት፡ መሰል ንብቑዕ መጽለልን መሰል ንዝለዓለ ኺብጻሕ ዚኽእል ደርጃ ጥዕናን
ኣገልግሎት ጥዕናን ዝኣመሰሉ ተወሰኽቲ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ዚምእምኡ ወይ ዚዳረግዎ እዮም።
64.
ትሕቲ ዕድመ ተመሃሮ ዚርከብዎም ሓያሎ ኤርትራውያን፡ እንተላይ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወጻኢ ንግዱድ
ዕዮ እተቓልዑ እዮም። ኣረጋውያን ኤርትራውያን ብመንጽር ጭቡጥ ኵነት ግዱድ ምልመላኦም ኣብ ሚሊሻ ንግዱድ
ዕዮ እተቓልዑ እዮም። እቲ ሓርነት ካብ እተነፍጎም ሰባት ብመንግስቲ ዚጥለብ ዕዮ'ውን፡ ብመሰረት ዓለምለኸ ሕጊ
ሰብኣዊ መሰላት እተኸልከለ ዓይነት ግዱድ ዕዮ ምዃኑ ኮምሽን ይግንዘብ።
65.
ወታሃደራት፡ ተመሃሮ፡ ኣረጋውያንን እሱራትን ብምሉኦም ብመቕጻዕቲ እናተፈራርሁ ኺሰርሑ ይግደዱ። ኣብ
ደሃኺ መቓን ኤርትራ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ስራሕ ከይሰርሑ ምእባይ ዘይሕሰብ ተኽእሎ እዩ። ግዱድ ዕዮ ብግብሪ ኣብዚ
መቓን ምስ ጊልያነት ዚመሳሰል ልምዲ ምዃኑ ኮምሽን ብምድምዳም፡ እዚ ድማ ብመሰረት ዓለምለኸ ሕጊ ሰብኣዊ
መሰላት ክልኩል እዩ።

IV. መደምደምታታትን ለበዋታትን
ሀ.

መደምደምታታት
66.
ኣብ ኤርትራ ብሜላ ዚዝውተር
ዚዝውተር፡፡ ሰፊሕን ገዚፍን ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ብዘይ ተሓታትነት ብመንግስቲ
ኪፍጸሙ ምጽናሖምን ገና ይፍጸሙ ምህላዎምን ኮምሽን ተረዲኡ። ዕግበት መሰላትን ናጽነታትን ኣብ ኣጠቓላሊ
መቓን ሓፈሻዊ ስእነት ግዝኣት ሕጊ ኣመና ተኸሪቱ ይርከብ። ብተወሳኺ፡ መርሸንቲ ክንዮ ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕ፡
መግረፍቲ (እንተላይ ጾታዊ ስቅያት)
ስቅያት)፡ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ግዱድ ዕዮን ዚፍጸም ግህሰታት ምስ ገበናት ኣንጻር
ሰብኣውነት ከም ዚጽብጸብ ኮምሽን ተገንዚቡ ኣሎ። እዋናዊ ውጽኢት መርመራኡ ዓለምለኸ ገበናት ኣብ ካልኦት
ዓውድታት ኣይተፈጸሙን ብዚብል መደምደምታ ኸይትርጐም ኮምሽን የስምረሉ።
67.
ኣብ ጊዜ ቓልሲ ንሓርነት ንእተዀስኰሱ ልምድታት ብምድራዕ፡ ህግደፍ፡ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎን እንኮን
ሰልፊ፡ ኣብታ ሃገር ዴሞክራሲን ግዝኣት ሕግን ኣብ ምትካል ንዝዓለሙ ለውጥታት ቀስ ብቐስ ብምፍራስ ወይ
ትግባረኦም ብምግታእ ስልጣን ጨቢጡ ይርከብ። ህግደፍ ስርዓታት ቍጽጽር ብምትእትታውን ብምድሃኽን፡ ናጽነታት
ህዝቢ ባሕጒጉ ዝዀነ ተቓውሞ ዘይጻወር ግዝኣት ፍርሂ ኣቚሙ ይርከብ። ኣብ መንጎ ሰለስተ ምንጭታት ቅዋማዊ
ስልጣን ንዘሎ መስመር፡ ብዋጋ ሓጋግን ፈራድን ኣካላት፡ ምሉእ ስልጣን ኣብ ፈጻሚ ኣካል፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣርከን
እቲ እንተላይ መራሒ ሰልፊ ዝዀነ ፕረዚደንት ከም ዚምእከል ብምግባር ኣደብዚዝዎ ኣሎ። ሃገራዊ ምርጫታት ከቶ
ኣይተኻየደን።
68.
ህግደፍ እልቢ ዘይብሎም ውልቀ-ሰባት
ውልቀ ሰባት መብዛሕትኡ ጊዜ ሕጊ ኸየኽበሩ ንኤርትራውያን ኪስልዩ ኸምኡ'ውን
ኸምኡ ውን
ኪምርምሩን ኪቕይዱን ስልጣን ዚጐናጸፉሉ ስርዓት ኣቚሙ ኣሎ። ምስሳን ኣብያተ-ጽሕፈት
ኣብያተ ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነትን ናይቶም
ተልእኾ ስለያ ተዋሂብዎም ኣብ ኣብያተ-ጽሕፈት
ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳር ከባብታት ዚምደቡ መኮንናትን – ምድርራብ ተልእኾኦም
ምስቲ ናይቲ ሰልፊ ስለያን ወታሃደራዊ ስለያን – እምብዛ ዜሻቕል እዩ።
69.
እቲ ዝለዓለ ሕጊ እታ ሃገር ኪኸውን ዝነበሮ ቅዋም 1997 ከቶ ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን። ሃገራዊ ባይቶ ካብ
2002 ንነጆ ኣይተጋብአን። ይእከብ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ'ኳ፡
ኣዋጅ”)
ጊዜ ኳ፡ ሕግታት ብውሳነ (“ኣዋጅ
ኣዋጅ እዩ ዚሓልፍ ዝነበረ፤ ካብ
2002 ንነጆ'ውን፡
ንነጆ ውን፡ ሕጊ ዚእወጀሉ እንኮ ኣገባብ ኰይኑ ይርከብ። ብመንግስቲ ዝጸደቑ ገለ ፖሊሲታት፡ እንተላይ እቶም
ንውልቃዊ መሰልን ናጽነትን ኣመና ዚጸልዉ፡ ሕጋውነት ዘይተላበሱ ብምዃኖም ዝያዳ ኣሰካፊ ይገብሮ፤ ብመንግስታዊ
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መራኸብታት ብዙሓን ወይ ከባቢያዊ ምምሕዳራት ኣብ ዜመሓላልፋኦ መልእኽትታት ጥራይ “ተኣውጆም
ተኣውጆም”፡
ተኣውጆም ፡ ምስኵሉ
እቲ ኸምዚ ዝኣመሰለ ኣሻማዊ ኣገባብ፡ ኣብ ግብሪ ይውዕሉ። እዚ ኣሰራርሓ ንሕጋዊ ትጽቢታት ኤርትራውያን ኣብ
ጕዳይ ርጉጽነት ሕግታትን ካብዚ ኣሰራርሓ ተፈልዩ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር ናጻ ሓጋጊ ኣካል ዚዓይይ ግቡእ ሕጋዊ
መስርሓትን ኣማህሚንዎ ኣሎ። ዋላ'ኳ
ዋላ ኳ ኮምሽን ንኣዋጅ እቶም ካብ 1991 ኣትሒዙ ኪስርሓሉ ዝጸንሐ መሰጋገሪ
ስርዓታት ካብ ግንቦት 2015 ንነጆ ብኣድማዕነት ተኪኦም ኣብ ግብሪ ዝወዓሉ ሓደስቲ ናይ ሕጊ ስርዓታት ሓንጐፋይ
እንተ በለ፡ ንዓለምለኸ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎም ርድየት ኣይገምገሞን።
70.
ፈራዲ ኣካል ናጻ ኣይኰነን። ብድልየት ፕረዚደንት ዚምዘዙ፡ ዚብወዙን ዚስጐጉን ደያኑ፡ መጋብሮምን
ውሳነታቶምን ብኣባላት ህግደፍን ሰራዊትን ይእዘዝን ይጽሎን። ፍርዳዊ ስርዓት እንተላይ ምስ ግቡእ ሕጋዊ መስርሓት
ንዚዛመዱ ኣዝዮም መሰረታውያን ውሕስነታት ጐስዩ ኣብ ልዕሊ ኵሎም ዓይነት ገበናት ብጭቡጥ ኪእዝዝን ኪውስንን
ብዝቘመ ጐድናዊ መዋቕር፡ ፍሉይ ቤት-ፍርዲ፡
ቤት ፍርዲ፡ ተጸልዩ ኣሎ። ደያኑ እዚ ቤት-ፍርዲ
ቤት ፍርዲ ሕጋዊ ስልጠና ዘይረኸቡ ገዳይም
ወታሃደራውያን መኮንናት ኪዀኑ ኸለዉ፡ ብቐጥታ ብፕረዚደንት ተሸይሞም ብቐጥታ ብኡ ዚሕተቱ እዮም። ኣብ
መላእ ዓለም፡ ምምሕዳር ፍትሒ ኣብ ማእሰርቲ ናይ ዚርከቡ ሰባት ጕዳያት ኣብ ምምስራሕ ፍጹም ዘይብቑዕ እዩ። ካብ
“ዕለታዊ
ዕለታዊ ህይወት ማሕበረሰባት”
ማሕበረሰባት ዚምንጭው ምስሕሓባት ኪዳንያ ስልጣን ዘለወን ኮማዊ ኣብያተ-ፍርዲ፡
ኣብያተ ፍርዲ፡ ኣብ ገጠርን
ርሑቕ ማሕበረሰባትን ንዚርከቡ ሰባት፡ እንተ ወሓደ፡ ፍትሒ ብመጠኑ ንኪረኽቡ ኣኽኢለን ኣለዋ።
71.
ኤርትራውያን ከም ድላዮም ኪንቀሳቐሱ፡ ሓሳባቶም ብናጽነት ኪገልጹ፡ ካብ ዘይግቡእ ምትእትታው ናጻ
ዀይኖም ሃይማኖቶም ኬምልኹ፡ ብዘይተደረተ ኣገልግሎት ሓበሬታ ኪዓግቡ ወይ ናይ ምእካብን ምሽራኽን ሓርነት
ኪረኽቡ ኣይከኣሉን። ተሃዋሲ ስርዓታት ቍጽጽርን ከቢድ ሳዕቤናት ማእሰርቲ ምሉእ ዕድመ ወይ ሞት ዚርከብዎ
ግምታዊ ባህርያት ፋሉልነትን፡ ሰባት ንማንም ሰብ – ዋላ'ውን
ዋላ ውን ንስድራቤቶም – ዘይኣምኑሉ ሃዋህው ርእሰ-ሜማ
ርእሰ ሜማ
ኣማዕቢሉ ኣሎ።
72.
ውሽጣውን ግዳማውን ተቓውሞ መዕለቢ ንኺገብረሉ ኣብ እዋን ቃልሲ ንሓርነት ዝዀስኰሶ ድሮ እተሰነደ
ልምድታት ብምቕጻል፡ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጊዜ ናጽነት ኣትሒዙ ንክዉን ወይ እተጠርጠረ ተቓውሞ ንምጭፍላቕን
ምቅልቓል ዝዀነ ተጻራሪ ርእይቶታት ንምክልኻልን ግዱድ ምስዋርን መርሸንቲ ክንዮ ዝዀነ ፍርዳዊ መስርሕን
ኪጥቀም ጸኒሑ ኣሎ። መንግስቲ ንዕጫ ቕዩዳት ወይ ንእተቐየዱሉ ቦታ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኸይሃበ ቐይድታት
ዚእመነሉ ኣሰራርሓኡ ብፍላይ ኮምሽን ሓድሕድ ዘይሳነ ዀይኑ ረኺብዎ ኣሎ።
73.
ብኢደ-ወረዶ
ብኢደ ወረዶ ዚፍጸም ማእሰርቲ ኣብ መላእ ሃገር ኣስፋሕፊሑ ይርከብ። ማዕረ ብዝሒ ወግዓዊ፡ ዘይወግዓውን
ምስጢራውን ቦታታት ማእሰርቲ – ኵሉ ካብ ቍጽጽር ፈራዲ ኣካል ወጻኢ እዩ – ብዝሒ ናይቶም ናይ ቀይዲ
መዝነቶም ኣብ ዘይግቡእ መዓላኡ ዜውዕልዎ ሰበ-ስልጣን
ሰበ ስልጣን ብፍላይ ኣሰካፊ እዩ። ኵነታት ማእሰርቲ ኣመና ዜስካሕክሕ
ኪኸውን ከሎ፡ ኣብ ማእሰርቲ ንዘለዉ ዜጋጥሞም ዋሕዲ ቐረብ እኹል መግቢ፡ ማይን ሕክምናን ንእሱራት ኣዳኺሙ
ንሓጺርን ንነዊሕን እዋን ናብ ዚጸንሕ ጸገማት ጥዕና፡ ሳሕቲ'ውን
ሳሕቲ ውን ሞት፡ የምርሕ። ንዓለምለኸ መለክዕታት ፍጹም ዕሽሽ
ብምባል፡ ንእሱራት ኣብ ብሕቱው ማእሰርቲ ወይ'ውን
ወይ ውን ብምግላል ምሓዝ ዚፍጸም ልምዲ ሳዕሪሩ ኣሎ። ስነስነ
ኣእምሮኣውን ኣካላውን ጥዕና እሱራት እምበኣር ብዘይግቡእን ብዘየድልይን ኣተሓሕዛ ተጸልዩ ይርከብ።
74.
ኣብ ትሕቲ በበይኑ ዅነታት፡ እንተላይ ኣብ እዋን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ወታሃደራዊ ታዕሊምን ዚቕየዱ፡
ዚእሰሩ ወይ ንመቕጻዕቲ ዚተሓዙ ሰባት፡ ቀጻሊ ንእተፈላለየ መልክዓት ኣደራዕ፡ መብዛሕትኡ ጊዜ ንስቅያት ከይተረፈ
ይቃልዑ። መግረፍቲ ኣብ ኤርትራ ኣስፋሕፊሑ ከም ዚርከብ እተገንዘበ ኮምሽን፡ መግረፍቲ ነቶም ፋሉላት ተባሂሎም
ዚጥርጠሩ ሰባት ንምቕጻዕን ኪናስሑ ንምግባርን መንግስቲ ዜተባብዖ ፖሊሲ ምዃኑ ጥራይ እዩ ኪድምድም ዚኽእል።
ማእከላት ማእሰርቲ ምክትታል ኣይግበረለንን፡ እቶም ስቓይ ዜውርዱ ወንጀለኛታት ገረፍቲ ድማ ናብ ፍርዲ
ኣይቀርቡን።
75.
ብባህርይ ሓደ ዘመድ ንኣባላት ስድራ ኸም ኣሰያ ናይ ምቕጻዕ ተግባር፡ ንዓለምለኸ መለክዕታት ዚጥሕስ
ዓይነት በደል ብዝምድና ምዃኑ ኮምሽን ይግንዘብ። ናይዚ ዓይነት ሕነ ምፍዳይ ብገንዘብ ወይ ብመልክዕ ምጕብዕባዕ
(እንተላይ ኣብ ሃገራት ወጻኢ)
ወጻኢ)፡ ብሃውራዊ ቐይድን ማእሰርትን ኪፍጸም ይኽእል። ኣብ ዕላማ ዚኣትዉ ሰባት ኣዝማድ
ጥርጡራት ነቐፍቲ መንግስቲ፡ ዝዀብለሉ ወታሃደራት፡ ዝሃደሙ እሱራት ወይ ካብታ ሃገር ዝሃደሙ ውልቀውልቀ-ሰባት
ኪዀኑ ይኽእሉ።
76.
ንመሬት ዜጠቓልል ቍጽጽር ዝበዝሖ መሰል ምጥራይ ንብረት፡ መንግስቲ ንኸምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ጸጋታት
ከም ተወሰኽቲ ኣገባባት ነቶም ኣብ መትከለይ ኣይሰመሩን ዚብሎም ንምቕጻዕን ንደገፍቲ ንምሽላምን ኪጥቀመሎም
ኣኽኢልዎ ኣሎ። ወታሃደራውያንን ናይ ሰልፍን ወከልቲ ብፍላይ፡ መሬት፡ ኣባይትን ዋኒናትን ስለ ውልቃዊ ረብሓ
ንምግባት ስልጣኖም ኣብ ዘይመዓላኡ ኸም ዜውዓልዎ ኮምሽን ይግንዘብ።
77.
ካብ 1994 ንነጆ፡ ኤርትራውያን ዝበዝሐ ኣፍራዪ ዕድመኦም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኬሕልፍዎ ተቐሲቦም
እዮም። ንዘይተወሰነ ጊዜ ዚቕጽል ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ኵነታቱ ንዓለምለኸ መለክዕታት ዚጥሕስ ኪኸውን ከሎ፡
ወታሃደራት ድማ ኣመና ውሑድ ደሞዝ ይኽፈሎም። በዚ ኸኣ፡ ምስ ጊልያነት ዚዳረጎ ልምድታት ዚዝውተሩሉ ትካል
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እዩ። ንሕፈት ወታሃደራት ንተማእዘዝቶም ሰብኣዊ መሰላት ብዚግህስ ኣገባብ ብዘይ ገደብን ብዘይ ተሓታትነትን ኣብ
ዚቘጻጸሩን ዚእዝዙን ሓለፍቲ ይምርኰስ። ኣብ ወታሃደራዊ ታዕሊምን ኣብ ዘመን ሰራዊትን፡ ወታሃደራት ብቐጻሊ ምስ
መግረፍትን ኣደራዕን ንዚዳረግ መቕጻዕቲ ይቃልዑ። ደቀንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ኵሉ መዳያት ሃገራዊ ኣገልግሎት፡
ብፍላይ ድማ ኣብቲ መብዛሕትኡ ጊዜ ብሓለፍቲ ንውሽማነት ዚቕሰባሉ መዓስከራት ወታሃደራዊ ታዕሊም፡ ልዑል
ሓደጋ ምግሳስን ካልእ መልክዓት ጾታዊ ዓመጽን የንጸላልወን። ውትህድርና ኼወግዱ ዚህቅኑ ወይ ካብ ውትህድርና
ዚሃድሙ ኤርትራውያን ኣመና ይቕጽዑን ሓርነቶም ብኢደ-ወረዶ
ብኢደ ወረዶ ይንፈጉን።
78.
መንግስቲ ኤርትራ ትሕተ-ቕርጺ
ትሕተ ቕርጺ ንምህናጽን ዕላማ ቝጠባዊ ልምዓትን ርእሰ-ምርኰሳን
ርእሰ ምርኰሳን መንግስቲ
ንምስልሳልን፡ ብዙሓት ክንዮ እቲ ጥሮታ ዚወጹሉ ዕድመ ንዚርከቡ ወታሃደራትን ካልኦት ኣባላት ሕብረተሰብን፡
እንተላይ ኣባላት ሚሊሻ፡ ከም ሰራሕተኛታት ግዱድ ዕዮ ብዘይሕጋዊ መገድን ብዘይ ወለምዘለምን ኪጥቀመሎም ጸኒሑ
ኣሎ። በዚ ኸኣ፡ ንቐጻሊ ህላወ እቲ ንዝሓለፈ 24 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዚርከብ እምባገነናዊ መንግስቲ ብተዘዋዋሪ
መገዲ ኺድግፉ ጸኒሖም ኣለዉ። መዓላ ግዱድ ዕዮ ኣብ ኤርትራ ዝውቱር ብምዃኑ፡ ኵሉ ጽላታት ቍጠባ ኣብኡ
ይምርኰስ፡ ኵሎም ኤርትራውያን ድማ ኣብ ገለ ዓመታት ዘመን ህይወቶም ነዚ ኺቃልዑ ተኽእሎ ኣሎ። መንግስቲ
ብተወሳኺ ዘይሕጋዊ ትርፊ ገንዘብ ንምርካብ፡ ካብቲ መንግስቲ ንሰራሕተኛታት ዚኸፍሎ መጠን እምብዛ ክብ ዚብል
ደሞዝ ንመንግስቲ ንዚኸፍላ ዅባንያታት ባዕዲ “ዜለቅሐን
ዜለቅሐን”
ዜለቅሐን ካብ ወታሃደራትን እሱራትን ካብ ዚጥለብ ዳርጋ ናጻ
ስራሕ መዓልታዊ ይኸስብ።
79.
ኵነታት ሰብኣዊ መሰላት ቍጽሮም እናዛየደ ይመጽእ ንዘሎ ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ኪወጹ ይቕስቅስ ኣሎ።
ብሓፈሻ፡ ብገምጋም ኣስታት 5,000 ሰባት ኣውራ ናብ ጐረባብቲ ሃገራት ይስደዱ። እዚ እናዓበየ ዝመጸ ኣንፈት፡ ኣብ
ካልኣይ መንፈቕ ናይ 2014 ርኡይ ናህሪ ኣመዝጊቡ። ኣብ ጥቕምቲ 2014፡፡ ቍጽሪ ምዝጉባት ስደተኛታት ኣብ ሱዳን
109,594፡፡ ከምኡ'ውን
ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮጵያ 106,859 ነይሩ። ኣብ መፋርቕ 2014፡፡ ንላዕለዋይ ኮምሽነር ስደተኛታት
ሕቡራት ሃገራት ዜሻቐሎ ሓፈሻዊ ብዝሒ ኤርትራውያን 357,406 ነይሩ፤ ኣብ እዋናዊ ገምጋም ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ
ብምምርኳስ፡ እዚ ኣሃዝ ካብ 6 ክሳብ 10 ሚእታዊት ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ እታ ሃገር የቕውም። ኣሽሓት ኤርትራውያን
ናብ ኤውሮጳዊ ገማግም ኪበጽሑ እናፈተኑ ኣብ ባሕሪ ይሞቱ። ነቶም ጸለቕ ድሕሪ ምኽፋሉ ዜሰቅቕ ስቅያት ምስ
ኣሕለፉ ወይ ምስ ተቐትሉ ዚልቀቑ ፈላሻ ናይ ምጭዋይ ተግባር ኣውራ ናብ ኤርትራውያን ዚቐንዐ እዩ። ዛንታታት
ናይቶም ሃገር ኪለቁ እናፈተኑ ኣብ ኤርትራ እተቐትሉ ኤርትራውያን ዛንታታት'ውን
ዛንታታት ውን ተመዝጊቡ ኣሎ።
80.
ኣንጻር ደቀንስትዮ ዚግበር ኣድልዎን ዓመጽን ኣብ ኵሉ መዳያት ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣሎ። ደቀንስትዮ ኣብ
ውትህድርናን ኣብ መዓስከራት ወታሃደራዊ ታዕሊምን ጥራይ ዘይኰነ፡ ዋላ'ውን
ዋላ ውን ኣብቲ ኣንጻር ደቀንስትዮ ንዚፍጸም
ዓመጽ ሓታቲ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ከቢድ ሓደጋ ጾታዊ ዓመጽ እዩ ዜንጸላልወን.
ዜንጸላልወን ኣንጻር ደቀንስትዮ ዚፍጸም ኣድልዎ፡
ንደቀንስትዮ ኣብ ተኣፋፊ ቦታ ኣቐሚጡ ምስ ካልኦት ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ይደራረብ። ግህሰታት መሰል ምጥራይ
ንብረት፡ ስራሕን ናጽነት ምንቅስቓስን፡ ደቀንስትዮ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ወሲብን ፍይትትናን ከምኡ'ውን
ከምኡ ውን ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ
መቕጻዕቲ ንዘይፍቑድ ዕዮ እናተዋስኣ፡ ንስእነት ውሕስነት መግቢ ኪቃልዓ ይቕስበን። ቅኑዕ ግዝኣት ሕጊ፡ ተኣማኒ
ትካላት ድሕነት ከምኡ'ውን
ከምኡ ውን ናጻን ዘይሻራውያንን በርጌሳውያን
በርጌሳውያን ማሕበራት ደቀንስትዮ ዘይምህላወን፡ ደቀንስትዮን
ኣዋልድን ንዚገጥመን ወሲባውን ጾታ ዝሰረቱን ዓመጽ ከምኡ'ውን
ከምኡ ውን ኣድልዎ ጸወን ፍትሒ ወይ ካሕሳ ከየናድያሉ
ይገብረን።
81.
ተኣማኒ ሓበሬታ፡ እንተላይ ስታቲስቲካዊ ዳታ፡ ዳርጋ ኣብ ኵሉ ዓውድታት (ሕጊ፡ ስነስነ-ህዝቢ፡ ምስ ልምዓት
ኣብ ዚዛመድ፡ ቍጠባውን ካልእን)
ካልእን) ዘይምህላዉ፡ ንንጹር መረዳእታ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዅነታት ዚዕንቅፍ ዕቱብ
ጕድለት፡ መርትዖ ዘይብሎም ትንታነታት ኪዝርግሑ ዜኽእል፡ ከምኡ'
ከምኡ'ውን ንዕግበት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን
ኪሃስዩ ዚኽእሉ ውሳነታት ዜኸትል ምዃኑ ኮምሽን ይግንዘብ።
82.
ኮምሽን መንግስቲ ኤርትራ ኻብ ዚገብሮ ዝዀነ ዓይነት ምትሕብባር ተጠቃሚ ኣይኰነን። ናብታ ሃገር
ንምእታው ንዓለምለኸን ዞባውያንን መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ዚወሃብ ውሱን ፍቓድ፡
ፍቓድ፡ ኣውራ
ኣብ መቓን እቲ ዘይግሉጽ ስርዓት ዜስፈነን ንዜጋታቱ ዀነ ንዓለምለኸ ማሕበረሰብ ሓበሬታ ብዕሊ ዘይህብን
መንግስቲ እምብዛ ዜሻቕል እዩ።
እዩ።
83.
ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ዅነታት ቀጻሊ ሓላፍነት ይስከሙ። ብፍላይ፡
ብ12 ታሕሳስ፡ 2000፡
2000፡ እተፈረመ
እተፈረመ ውዕል ኣልጀርስን ውሳነ ምሕንጻጽ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይምትግባሩ፡ እቲ
መንግስቲ ምኽልኻል ሃገር ብዚብል ጕልባብ ደሃኺ ተግባራት ንኺፍጽም ቀሊል ምኽኒት ፈጢርሉ ኣሎ። ዓለምለኸ
ማሕበረሰብ'
ማሕበረሰብ'ውን እንተ ዀነ፡ ንፖሊሲታትን ልምድታትን ኤርትራ ኺምርምሮ ሓላፍነት ኣለዎ።
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ለ.

ለበዋታት
84.

1.

ብመሰረት ውጽኢት መርመራኡን መደምደምታታቱን፡ ኮምሽን ነዚ ዚስዕብ ለበዋታት የመሓላልፍ።
የመሓላልፍ።

ሓፈሻዊ
85.

ለበዋታት መርማሪ ኮምሽን ንመንግስቲ ኤርትራ፦

(ሀ
ሀ)
ነቲ ናይ 1997 ቅዋም ምሉእ ብምሉእን ብዘይ ገለ ተወሳኺ ምድንጓይን ኣብ ግብሪ ኼውዕሎ፤ ነቲ
ቕዋም ዚግበረሉ ዝዀነ ምምሕያሽ ብግልጽን ንህዝቢ ብዜሳትፍን ኵነት ኪሰላሰልን ብመሰረት ሕጊ ዓለምለኸ ሰብኣዊ
መሰላት ንግዴታታት ኤርትራ ኣብ ግምት ኬእትዎን ኣለዎ፤
ኣለዎ፤
(ለ
ለ)
ብመሰረት እቶም ኤርትራ ዝፈረመትሎም ዓለምለኸ ውዕላት ሰብኣዊ መሰላት ግዴታታት ኬኽብር፤
ካልኦት ዓለምለኸ ሰብኣዊ መሰላት ሕግታት ኪፍርምን ኪትግብርን፤ ናጽነት ምግላጽ ሓሳባትን ርእይቶን ከምኡ'ውን
ከምኡ ውን
ሰላማዊ ምትእኽኻብን ሽርክነትን ከም ወሰንቲ መሰረታት ናይ ዝዀነ ዴሞክራሲ ምሉእ ብምሉእ ኬኽብር፤
(ሐ
ሐ) ንህላወ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣፍልጦ ኺህብን መቕተልቲ ክንዮ ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕ፡ ግዱድ
ምስዋር፡ መግረፍቲ፡ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ፡ ጾታዊ ዓመጽን ግዱድ ዕዮን ዚርከብዎ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይተረፈ
እተፈጸመ ሕሉፍ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነቱ ኼረጋግጽ፤
(መ
መ) ንገበነኛታት፡ ኣውራ ሓላፍነት ወታሃደራዊ እዚ ንዘለዎም ዚምርምረሉ፡ ኣድላዪ ምስ ዚኸውን ድማ
ናብ ፍርዲ ዜቕርበሉን ናጻን ዘይሻራውን ኣገባብ መስሪቱ፡ ንግዳያት ብቑዕ መተኻኸሊ ኺህቦም፤ ከምኡ'ውን፡
ከምኡ ውን፡ ኵሎም
ገበነኛታት ናይዚ ገና ዚቕጽል ዘሎን ኣብ መጻኢ ዚኽሰትን ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ምሉእ ብምሉእ ተሓተትቲ
ዚዀኑሉ ሕጋዊ መስርሓት ኬረጋግጽ ይላቦ።
2.

ምሕደራን ምምሕዳር ፍትሕን
ፍትሕን
86.

ኮምሽን ብተወሳኺ፡ መንግስቲ ኤርትራ፦
(ሀ
ሀ)

ኣብ መንጎ ሓጋጊ፡ ፈጻምን ፈራድን ኣካላት ዘሎ ናጽነት ምቕረሐ ስልጣን ኬረጋግጽ፤

(ለ
ለ)
ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኪቘማ ኺፈቅድን ናጻ፡ ርትዓውን ግሉጽን ዴሞክራሲያዊ ምርጫታት ኣብ
ኵሉ ጽፍሕታት ኬካይድን፡ በዚ ድማ፡ ንድፊ
ንድፊ ሕጊ ምርጫን ምርጫ ንምክያድ ዕማም ኮምሽን ዜቘሞ ኻልእ ፍርያትን
ኬኽብርን ኪትግብርን፤
(ሐ
ሐ) ንሃገራውያን ሕግታትን ሕጋጋትን ምስ ዓለምለኸ መለክዕታት ሰብኣዊ መሰላት ኬስምር፡ መስርሕ
ምድንጋግ ሕጊ ግሉጽን ብምኽክር ዚሰላሰል ምዃኑን ኬረጋግጽ፡ ኵሉ ሕግታት ድማ በቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ቋንቋታት
ኤርትራ ንሓፋሽ ኬሕትመሉን ከም ዚበጽሖ ኺገብርን፤
(መ
መ)
ሕጊ ኼጽድቕ፤

ነቶም ኣብ ተኣፋፊ ዅነታት ዚርከቡ፡ ኣውራ ንቘልዑ፡ ዕዙዝ ሕጋውን ማሕበራውን ጽላል ዚህብ

(ረ
ረ)
ክብረት ግዝኣት ሕጊ ብምምላስ፡ ንናጻን ግሉጽን ፍርዳዊ ኣካል ትካላዊ ቕርጺ ብምትሓዝን ብፍላይ
ንኽሱሳትን ንእሱራትን ምዕሩይ ፍትሒ ብምዝርጋሕን፡ ኣብ መንጎ ትካላት መንግስቲ ዘሎ ሚዛን ምቕረሐ ስልጣን
ንምውሓስ ዝዓለመ ሕጋውን ትካላውን ለውጥታት ብዘይ ምድንጓይ ኬምጽእ፤
(ሰ
ሰ)
ፍርዳዊ መስርሓት ኣብያተ-ፍርዲ፡
ኣብያተ ፍርዲ፡ እንተላይ ብይናት፡ ግሉጻት፡ ክፉታት ምዃኖምን ንኣገልግሎት
ህዝቢ ኸም ዚውዕሉን፡ ናብ ክሱሳት ድማ ብኡብኡ ኸም ዚበጽሑ ኬረጋግጽ፤
(ሸ
ሸ)
ብሳልሳይ ኣካል ተፈጺሞም ንዚበሃሉ ዘይሕጋውያን ተግባራት፡ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ወገናት ዚስግደድ
ውንጀላ ከም ኣሰያ ኬኽትም፤
(ቀ
ቀ)
ብቐጻሊ ዚፍጸም ዘሎ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኪምርምር ስልጣን ዘለዎ ናጻ ሃገራዊ ትካል ሰብኣዊ
መሰላት ኬቕውም፤ ከምኡ'ውን
ከምኡ ውን ተዋሳእቲ በርጌሳውያን ማሕበራት፡ ኣውራ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፡ ኣብ
ዴሞክራሲኣዊ ማሕበረሰባት ዚጻወትዎ ግብራዊ ግደ ኺዕቅብን ኬኽብሮን፤
(ቈ
ቈ)
ውልቀ-ሰባት
ውልቀ ሰባት ኣብ ሕጊ ንዘይተመርኰሱ ውሳነታት ይግባይ ዚብሉሉ ተኽእሎ ኬውሕስ፡ ንፍሉይ
ቤት-ፍርዲ
ፍርዲ ድማ ኺዓጽዎ ይላበዎ።
ቤት
3.

ግዱድ ምስዋር፡
ምስዋር፡ ከምኡ’
ከምኡ’ውን ሃውራዊ ቐይድን ማእሰርትን
87.

ኮምሽን ብተወሳኺ፡ መንግስቲ ኤርትራ፦
ኤርትራ፦
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(ሀ
ሀ)
ኣብ ዝዀነ ዶብ ምናልባት ተግባራዊ ንዘሎ ብተመልከተለይ ናይ ምቕታል ፖሊሲ ብምቍራጽን
ካልእን፡ ልምዲ ግዱድ ምስዋርን ኵሉ ዓይነት መርሸንቲ ክንዮ ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕን ብኡብኡ ደው ኬብሎ፤
ኬብሎ፤
(ለ
ለ)
ኣባላት ጕጅለ-15፡
ጕጅለ ፡ ጋዜጠኛታትን ኣባላት ሃይማኖታውያን ጕጅለታትን ዚርከቡዎ ብዘይሕጋዊ
ኣገባብን ብኢትሃበ
ብኢትሃበርን እተኣሰሩ ሰባት ብምሉኦም ብቕጽበት፡ ብዘይ ገለ ቅድመ-ዅነት
ቅድመ ዅነት ኪፈትሖም፤
(ሐ
ሐ) ደሃይ ናይቶም እተሰወሩ ሰባት ዚፍለጠሉ ኣድማዒ ኣገባብ ኬቕውም፤ ካብ ጽባሕ ናጽነት ንነጆ ናይ
እተቐየዱ ወይ እተሰወሩ ዅሎም ሰባት ምሉእ ጸብጻብ ኬቕርበሉ፡ ንስድራኦም ድማ ብዛዕባኦም ሓበሬታ ብኡብኡ
ኺህቦም፤
(መ
መ) ኣብ ፍርዳዊ ወይ ሓውሲ-ፍርዳዊ
ሓውሲ ፍርዳዊ መድረኽ ብበደል እተፈርዶም፡ ግናኸ ነፍሶም ኪከላኸሉ ዀነ
ኤርትራ ኣብ ዝፈረመትሎም ዓለምለኸ ሕግታት እተቐመጡ መሰላት ፍርዳዊ መስርሓት ኪጥቀሙሉ ዕድል
ዘይተዋህቦም እሱራት፡ ጕዳዮም ብምሉኡ ኺምርምሮ፤
(ረ
ረ)
ንተግባራት ብሕቱው ማእሰርቲ ብቕልጡፍ ደው ኬብሎን ንዅሎም እቶም ዘይወግዓውያንን
ምስጢራውያንን ቦታታት ማእሰርቲ ኺዓጽዎምን፤ ኣባላት ስድራቤት፡ ጠበቓታትን ደያኑን ንእሱራት ኪበጽሑዎም
ኪፈቅድ፤ ከምኡ'ውን
ከምኡ ውን ንዝዀነ ቕዩድ ድሕሪ ርትዓዊ ናይ ቀይዲ ጊዜኡ ኽሲ ዚምስርተሉ ወይ ድማ ዚፈትሓሉ ሕጋዊ
ኣገባባት ኣተኣታትዩ ተፈጻምነቱ ኼረጋግጽ፤
(ሰ
ሰ)
ንዅሎም እቶም ኣብ ማእሰርቲ ዚርከቡ እሱራት ኲናት ዚምልከት ሓበሬታ ብቕልጡፍ ኺህብን ኣብ
ዝሓጸረ ጊዜ ኺፈትሖምን፤ ክሳብ ሽዑ፡ ዓለምለኸ ተቘጻጸርቲ ብዘይገደብ ኪበጽሑዎም ኪፈቅድ ይምሕጸን።
4.

ኵነታት ማእሰርቲ
88.

መንግስቲ ኤርትራ፦
ኤርትራ፦

(ሀ
ሀ)
ብዓለምለኸ መለክዕታት ኪተሓዙን፡ ኣውራ ድማ፡ ኵሎም እቶም ኣገልግሎት ሕክምና ዜድልዮም
እሱራት ከም ዚረኽቡን ብምርግጋጽ፡ ኵነታት ማእሰርትን ኣተሓሕዛ እሱራትን ኬመሓይሾ፤
(ለ
ለ)

ብሕቱው ማእሰርቲ ንሓጺር ጊዜ ጥራይ ዚፍጸም ፍሉይ ስጕምቲ ምዃኑ ኼረጋግጽ፤

(ሐ
ሐ) ኣገባባት ናጻ ቍጽጽር ማእከላት ማእሰርቲ ኼተኣታትው፤ ኵሉ ቦታታት ማእሰርቲ ዓለምለኸ
ተቘጻጸርቲ ብዘይ ዕንቅፋት ኪበጽሕዎ ኺፈቅድ፡ ቀጻልን ብዘይ ሓበሬታን ኪበጽሑ ኺፈቕደሎም፡ ንለበዋታቶም ድማ
ቀልጢፉ ኣብ ግብሪ ኼውዕሎ ኮምሽን ይላቦ።
5.

መግረፍትን ስቅያትን
89.
ኮምሽን መንግስቲ ኤርትራ መግረፍትን ካልእ ዓይነት ስቅያትን ከመቕጽበት ኬኽትሞ፡ ኣቤቱታ ዚምርመረሉ
ብቑዕ ኣገባባት ኬቕውምን ወንጀለኛታት ናብ ፍትሒ ንምቕራብ ቅልጡፍን ኣድማዕን መርመራታት ኣብ ኵሉ እቲ
ተፈጺሙ ዚበሃል መግረፍትን ስቅያትን ከም ዚሰላሰል ኬረጋግጽን ይላቦ።

6.

ህዝባዊ ናጽነት
90.

መንግስቲ ኤርትራ፦
ኤርትራ፦

(ሀ
ሀ)
ኬላታት ብምፍራስን ኣድላይነት ፍቓድ መንቀሳቐሲ ብምውጋድን ናጽነት ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጢ
ሃገር ብቕልጡፍ ኪፈቅድ፤ ሕጋዊ ምንቅስቓስ ሰባት ካብን ናብን ሃገር፡ እንተላይ ንጥርናፈ ስድራቤት፡ ዜሳልጥ
ስጕምትታት ኪወስድ፤ ካብታ ሃገር ንምውጻእ ዚጥለብ መምዘኒ መውጽኢ ቪዛ ኼልዕሎ፡ ንተመለስቲ ድማ ምስ
ዓለምለኸ መለክዕታት ብዚሳነ ኣገባብ ኪከናኸኖም፤
(ለ
ለ)
ናጻ መራኸብታት ብዙሓን፡
ብዙሓን፡ ንኡ ዚምልከት ሕጊ ምስ ዓለምለኸ መለክዕታት ከም ዚቃዶ ብምግባር፡
ብምግባር፡
ኪሰርሕ ዜኽእል ቅልጡፍ ስጕምትታት ኪወስድ፤ ንጋዜጠኛታት ድማ ካብ ኢደኢደ-ወረዶ ምትእትታውን ቀይድን
ኪከላኸለሎም፤
(ሐ
ሐ) ኵሉ ሃይማኖታዊ ምስዳድ፡ ኣውራ ንኸም መሰኻኽር የህዋ፡ ጴንጠቖስጣውያንን ካልኦት ፍቓድ
ዘይረኸባ ሃይማኖታውያን ጕጅለታትን ኬብቅዕ ቅልጡፍ ስጕምቲ ኺወስድ፤ ዜግነትን ተዛመድቲ መሰላትን ድማ
ብኡብኡ ኺመልሰሎም፤
(መ
መ)
7.

ንብረት
91.

16

ሃይማኖታዊ ናጽነት ኵለን እምነታት ኬኽብር ኮምሽን ይምሕጸን።

ኮምሽን ብተወሳኺ፡ መንግስቲ ኤርትራ፦
ኤርትራ፦
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(ሀ
ሀ)

ምስ መሬትን ኣባይትን ዚተኣሳሰሩ መሰላት ብዘይ ዝዀነ ኣድልዎ ኪገሃዱን
ገሃዱን ዕግበቶም ኬረጋግጽን፤

(ለ
ለ)
ካብ መሬትን ኣባይትን ዚፍጸም ምስጓጕን ዳግመ-ሰፈራን፡
ዳግመ ሰፈራን፡ እንተላይ ካሕሳ፡ መትከላት
ተመጣጣንነትን ርትዓውነትን፡ ብዓለምለኸ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት መሰረት ከም ዚሰላሰል ኬረጋግጽ፤
(ሐ
ሐ) ኣንጻር ዘይተፈቕደን ሃይማኖታት፡ ከም መሰኻኽር የህዋን እቶም ኣብ ዕጥቃዊ ቓልሲ ዘይተሳተፉን፡
ዚፍጸም ሕንሕነ ግዱድ ምስጓጕ ኬብቅዕ፤
(መ
መ)ምግባት
ምግባት ብዘይ ካሕሳ መሬት ናይቶም ካብ ኤርትራ ዝሃደሙ ዓፋር ደው ኬብሎ፤ ተወላዶ ዓፋር ድማ ኣብ
ዚምእምኦም ኣከባቢ ዳግም ምስፋሮም ኬረጋግጽ ይላቦ።
8.

ሃገራዊ ኣገልግሎት
92.

መንግስቲ ኤርትራ፦
ኤርትራ፦

(ሀ
ሀ)
ኣብ ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተነጺሩ ኸም ዘሎ፡ ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት
ብምሕጻር፡ ንዅሎም እቶም ዛጊት ተመልሚሎም ዘለዉ ዕሉማትን ኣብ መጻኢ ዚምልመሉን ወታሃደራት ናብ 18
ኣዋርሕ ኪድርቶ፤
ድርቶ፤
(ለ
ለ)
ንትግባረ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን እተዋህበ ሓበሬታ ብዚምልከት፡ ካብ 2014 ንነጆ ንእተዓለሙ ሰባት
ንውሓት ጊዜ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ምምላሱ ምሉእን ግሉጽን ሓበሬታ ኺህብ፤
(ሐ
ሐ) ናይ ሕልና ተቓውሞ፡ ብመሰረት ዓለምለኸ ኣሰራርሓታት፡ ብሕጊ ኼተባብዕ፤ ምስ ኣካላዊ ወይ ስነስነ
ኣእምሮኣዊ ጸገማት ጥዕና ዚዛመዱ ምኽንያታት ወይ ድልየታት ስድራቤት ንዘለዎም ሰባት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናጻ
ኺዀኑ ኼተባብዕን ኪፈቅድን፤
(መ
መ) ውትህድርና ዜወግዱን ካብኡ ዚዅብልሉን ንዚሓድሮም ሽቝራረ ዚኸውን ሕጋዊ ኣገባባት ኪሰርዕን
ኪትግብርን፤ ምስ ዓለምለኸ መለክዕታት ብዚሳነ መገዲ ክሲ ከም ዚምስረቶምን ብቤት-ፍርዲ
ብቤት ፍርዲ ድማ ኣብ መጋባእያ ኸም
ዚቐርቡን ኬረጋግጽ፤
(ረ
ረ)
ስቅያት፡ ምዝመዛን ኣደራዕን ወታሃደራት ዚኽልክልን ዚቐጽዕን፡ ንዅነታት መነባብሮኦም፡ እንተላይ
ቀረብ መግብን መጽለልን፡ ዚምጥን ብቑዕ መለክዕታት ዜነጽር ወታሃደራዊ ስርዓት ኬጽድቕ፤
(ሰ
ሰ)
ወታሃደራት ተፈጺሙ ንዚብልዎ ስቅያት ኬልዕሉን ካሕሳ ኺቕበሉን ኣቤቱታኦም ዜስምዑሉ
መካኒዝም ኬቕውም፤
(ሸ
ሸ)

ግዱድ ምልመላ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ ኣብ ወታሃደራዊ ታዕሊም ደው ኬብሎ፤

(ቀ
ቀ)
ትምህርቲ ካብ ወታሃደራዊ ኣገልግሎት ኪንጸልን ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ካብ ሳዋ ዀነ ካብ
ካልኦት ማእከላት ወታሃደራዊ ታዕሊም ወጻኢ ዚዛዘመሉ ባይታ ኼጣጥሕን፤
(ቈ
ቈ)
9.

መምዘኒ ምዝዛም ግቡኣት ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዜግነት ኬጥፍኦ ኮምሽን ይምሕጸን።

ግዱድ ዕዮ
93.
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዜገልግሉ ዘለዉ ወታሃደራት፡ እሱራት፡ ተመሃሮን ኣባላት ሚሊሻን
ኣብቲ ከም ምንጪ እቲ ብዓለምለኸ መለክዕታት ክልኩል ዝዀነ ግዱድ ዕዮ ዜዋፍረሉ ተግባራት ደው ኬብሎ መርማሪ
ኮምሽን ይጽውዕ።

10.

ማዕርነት ጾታ
94.

መርማሪ ኮምሽን ብዘይካ’
ብዘይካ’ዚ፡ መንግስቲ፦
(ሀ
ሀ)

ንማዕርነት ደቀንስትዮ ኣብ ኤርትራ ዚከላኸልን ዜደንፍዕን ሕጊ ኪድርዖ፤

(ለ
ለ)
ኣብ መሰላት ደቀንስትዮ ኣብ ኣፍሪቃ ዚርከብ ንሰብኣውን ህዝባውን መሰላት ዚምልከት ፕሮቶኮል
ቻርተር ኣፍሪቃ ኺፍርመሉ፤
(ሐ
ሐ) ተሳትፎ ደቀንስትዮ ኣብ መነባብሮ ህዝብን ውሳነ ምሃብን ንምዝያድ ዜድልያ ናጻ ናብ ደቀንስትዮ
ዝቐንዓ በርጌሳውያን ማሕበራት ኪቘማ ኪፈቅድ፤
ኪፈቅድ፤
(መ
መ) ደቀንስትዮ ፍርያም መሬት ከም ዚዕደለን፡ ስልጠና ሕርሻን ማሕረሰን ኣፍራዪ ዀይኑ ዚቕጽለሉ
መኻዕበትታት ከም ዚረኽባን ኬረጋግጽ፤
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(ረ
ረ)
ኵለን ደቀንስትዮን ኣዋልድን ብምዕሩይ መሰላት ውርሻ ከም ዚዓግባን በቲ ሕጋዊ መለክዕታት ድማ
ጽላል ከም ዚረኽባን ኬረጋግጽ፤
(ሰ
ሰ)
ኪፈርዶምን፤

ወሲባውን ጾታ ዝሰረቱን ዓመጽ ንዚፍጽሙ በደለኛታት ኪምርምሮም፡ ክሲ ኺምስርተሎምን

(ሸ
ሸ)
ኣብቲ ዘይተርፍ ወታሃደራዊ ታዕሊም፡ ምደባ ደቀንስትዮን ኣዋልድን ናብ መንበሪ መኮንናት ንግዱድ
ዘቤታዊ ዕዮ ኺኽልክል፡ ኣብ መዓስከራት ታዕሊም ንዚፍጸም፡ ብናጻ ትካል ክትትል ኪግበረሉን ኪሕበርን ዘለዎ ጾታዊ
ኣደራዕ ድማ ናይ ዜሮ ተጻዋርነት ፖሊሲ ኼተኣታቱ፤
(ቀ
ቀ)
ማዕርነት ጾታ ብግብሪ ንምርግጋጽን ብመንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ተዋሳእቲ፡ ብፍላይ
ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዘለዋ ከም ወታሃደራዊ መዓስከራት፡ ሰራዊትን ቦታታት ማእሰርትን ዝኣመሰላ ትካላት፡ ብዅሉ
መልክዓት ኣንጻር ደቀንስትዮ ዚፍጸም ጐነጽ፡ እንተላይ ዘቤታዊ ጐነጽ፡ ወሲባውን ጾታ ዝሰረቱን ዓመጽ ንምፍታሕን
ቅልጡፍ ስጕምቲ ኺወስድ፤
(ቈ
ቈ)
ዘይሻራዊ፡ ብጾታ ተሃዋሲ ጸብጻብ ግዳያት ዓመጽ ዚቐርበሉ ኣሰራርሓ ኺትግብር፡ ኣገልግሎታት
ተሃድሶን ደገፍን፡ እንተላይ ውሑስ ኣባይቲ፡ ጸጋታት ሕጋዊ ሓገዝን ኣገልግሎት ጥዕናን ኪህብ ይላቦ።
11.

ክትትል
95.

መርማሪ ኮምሽን ብተወሳኺ፡ መንግስቲ ነዚ ዚስዕብ ኪገብር ይጠልብ፦

(ሀ
ሀ)
ከከም ኣድላይነቱ፡ ንትግባረ እቶም ኣብ ኣድማሳዊ ወቕታዊ መርመራን ብኻልኦት ኣገባባት ሰብኣዊ
መሰላትን እተዋህቡ እዋናውያን ለበዋታት ኪሕግዝ ብማለት፡ ቴክኒካዊ ሓገዝ ካብ ላዕለዋይ ኮምሽነር ቤት-ጽሕፈት
ቤት ጽሕፈት
ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት (OHCHR) ከምኡ'ውን
ከምኡ ውን ካብ ካልኦት ትካላት ኪሓትት፤
ኪሓትት፤
(ለ
ለ)
ፍልይቲ ራፖርተር መዝነታ ክትፍጽም ኪተሓባበርን ናብ ኤርትራ ክትበጽሕ ንዘቕረበቶ ጠለብ ዕድመ
ኣዎንታዊ ምላሽ ኪህብን፤
(ሐ
ሐ)

ምስ ካልኦት ዓለምለኸ ኣገባባት ሰብኣዊ መሰላት ኪተሓባበር፤

(መ
መ) መቐጸልታ ኣሳታፍን ኣጠቓላልን መስርሕ ኣድማሳዊ ወቕታዊ መርመራ ኬረጋግጽ፡ ዋዕላኛታት
ንዘሕለፍዎ ለበዋታት ኪትግብር፡ ከምኡ'ውን
ከምኡ ውን መዓልቱ ዝሓለፎ ጸብጻባት ኬረክብ፥
(ረ
ረ)
ነቶም ዓለምለኸ ሰብኣዊ ሓገዝ ዚህቡ፡ ኣብ መላእ ሃገር ብዘይ ዕንቅፋት ኪንቀሳቐሱ ብምፍቃድ ምስ
ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኪተሓባበር ይምሕጸን።
96.

መርማሪ ኮምሽን፡
ኮምሽን፡ ብኻልእ ወገን፡ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ፦
ማሕበረሰብ፦

(ሀ
ሀ)
ጭቡጥ ምዕባለ ኣብ ኵነታት ሰብኣዊ መሰላት ክሳብ ዚምዝገብ፡ ብፍላይ ድማ ነቶም ኮምሽን ኣብዚ
ጸብጻቡ ዘለለዮም ጸገማት ብዕቱብ ዚፈትሑዎ ለውጥታት ክሳብ ዚጸድቁ፡ ንዅሎም እቶም ካብ ኤርትራ ብምኽንያት
ክቱር ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላቶም ወይ ንሱ ዜኸትሎ ፍርሂ ዝሃደሙን ገና ዚሃድሙ ዘለዉን እምባ መጸግዒ ምዃኑ
ኪቕጽሎ፤
(ለ
ለ)
ስደተኛታት ሕነ ናብ ዚጽበዮም ሃገር ዘይምለሱሉ መትከል ኬኽብሮ
ኬኽብሮን ንህይወት እቶም ሓተትቲ
ዕቝባ ዜግድዑ ክልተኣውን ካልእን ስምምዓትን ኬኽትሞ
ኬኽትሞ፤
(ሐ
ሐ) እንተላይ ከባቢያዊ ምውህሃድ ዕቝባ ኣብ እትህብ ቀዳመይቲ ሃገርን ምስግጋር ናብ ሳልሳይ ሃገራትን
ዚርከቡዎ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዚሕግዝ ነባሪ ፍታሕ ብምልላይ፡ ሓላፍነቱ ተመቓሪሑ ንኤርትራውያን
ስደተኛታትን ፈላሻን ዚናብየሉ ዓለማዊ ሓድነት ኪድርዕ፤
(መ
መ) ስዉር መስመራት ፍልሰት ካብ ኤርትራ ንምንካይ፡ ስሩዕ መስመራት ምድንፋዕ፡ ኣውራ ብማእከላይ
ባሕሪ ኼቋርጹ ኺብሉ ህይወቶም ደጊም ኣብ ሓደጋ ዘየእትዉሉ ኵነታት ምውሓስ፤ በዚ መንጽር፡ ካብ ሃገሮም
ንዜምልጡ ሰባት ውሑስ መገዲ ንምሃብ፡ ጕዳይ ምውሓስ መገዲ ስደተኛታት ብዓለምለኸ ደረጃ ኪሓስበሉ፤
ሓስበሉ፤
(ረ
ረ)
ንግድን ምስግጋርን ደቂ ኣዳም ንምግታእ፡ ንግዳያት ብዓለምለኸ መለክዕታት ሰብኣዊ መሰላት
ብምክንኻን፡ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ምትሕብባር ኬደንፍዕ፤
ኬደንፍዕ፤
(ሰ
ሰ)
ኣብዚ ዞባ ንኤርትራውያን ኣውራ ዚጸልዎም ንግድ መሸጣ ሰባትን ምስግጋር ሰባትን ብሕጊ ዜቕጽዕ
ተግባር ኪገብሮ፤ ነቶም ኣብዚ ንግድ ዚነጥፉ ዚምርምረሉ ኣገባባት ኬጥልል
ኬጥልልን
ልልን ክሲ ዚምስርተሉ ጸጋታት ኪቕርብን፤
(ሸ
ሸ)
ንፍታሕ ናይቲ ካብ ኤርትራ ዚምንጩ ዋሕዚ ሓተትቲ ዕቝባ ብዚምልከት ምስ ሰበ-ስልጣን
ሰበ ስልጣን ኤርትራ
ኣብ ዚግበር ምትሕብባር፡ ኣቓልቦ ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ዝዀነ ጥሙር እማመ ስጕምትታት መኸተምታ ወጽዓ
18

A/HRC/29/42

ኬቐምጦ፤ ብተወሳኺ፡ ጐረባብቲ መንግስታት ንኣባላት ጽላት ሃገራዊ ድሕነት ብመሸጣ ደቂ-ሰብ
ደቂ ሰብ ዚምልከት ንቕሓቶም
ዜዕብይ ንጾታ ተሃዋሲ ስልጠና ኪህቡዎም፥
(ቀ
ቀ)
ጭቡጥ ምዕባለ ኣብ ኵነታት ሰብኣዊ መሰላት ክሳብ ዚረጋገጽ ኤርትራ ጥብቂ መርመራ ኪግበረላ፡
ምስታ ሃገር ኣብ ዚግበር ዝዀነ ምውሳእ ድማ፡ ሰብኣዊ መሰላት ማእከላይ ቦታ ከም ዚወሃቦ ኼረጋግጽ፤
(ቈ
ቈ)
ኣብ መንጎ ኤርትራን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን፡ እንተላይ ተሳትፎ ኤርትራ ኣብ ዞባውያን ባይቶታትን
ኣገባባትን ዘሎ ዝምድናታት ናብ ምሉእን ንቡርን ንምምላስ፡ ቅድመ-ኵነት
ቅድመ ኵነት ኪለዓል፤
(ቐ
ቐ)

ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለወን ምስሕሓብ ዶብ ብዲፕሎማሲያዊ ኣገባብ ኣብ ምፍታሕ ኪተሓጋገዝ

ኣለዎ።
97.
ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ ልምዓታዊ ሓገዝን ፕሮጀክትታት ወፍርን ልዝብ ኣብ ዚካየደሉ እዋን፡
መንግስታት፡ ዘይመንግስታውያን ትካላትን ኵባንያታት ብሕታዊ ጽላትን፡ ንደቂ ሃገር ዚኽፈል ርትዓዊ ደሞዝ ሕመረት
እቲ ስምምዕ ምዃኑ ኼረጋግጻ፡ መሃያ ድማ ናብ ዓየይቱ ብኣድማዕነት ኪቐንዕ ኬቕብጻ ኣለወን። ናብታ ሃገር
ንምእታውን ፕሮግራማትን ፕሮጀክትታትን ንምእማምን ኣብ ዚግበር ልዝብ፡ ትካላት ኣዎንታዊ ጽልዋ ናይቲ ብመሰረት
ዓለምለኸ ሕጊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ዕግበት መሰላትን ናጽነትን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ቀዳምነታት ቀዳምነት ከም ዚወሃቦ
ኬረጋግጻ ኣለወን።
98.
ኣድላዪ ምስ ዚኸውን፡ ሕቡራት ሃገራት ንመሪሕ ተበግሶ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብመንጽር ውጽኢት
መርመራ ኮምሽን ኺምርምሮን ኪኽልሶን፡ ከምኡ'
ከምኡ'ውን፡ ኵለን ትካላት ሕቡራት ሃገራት ብዘይ ወለምዘለም ከም
ዚትግብራኦ ኼረጋግጻ
ኼረጋግጻን መርማሪ ኮምሽን ይምሕጸን።
99.

ዓለምለኸ ውድብ ዕዮ ንጸገማት ግዱድ ዕዮ ኣብ ኤርትራ ኣቓልቦ ኪህቦ መርማሪ ኮምሽን ይጽውዕ።

100. መጻኢ ፕሮጀክትታቱ ኣብ ምውሳን፡ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ደገፉ ንምሕያል ሃገራዊ ቤትቤት
ጽሕፈት ስታቲስቲክስ ኤርትራ ቀዳምነት ኪህቦ ኣለዎ።
101. ላዕለዋይ ኮምሽነር ቤት-ጽሕፈት
ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት (OHCHR)፡፡ ኣብ ትግባረ እቶም ኣብዚ
ጸብጻብን ነቶም ኣብ ኣድማሳዊ ወቕታዊ መርመራን ብኻልኦት ኣሰራርሓታት ሰብኣዊ መሰላትን ዝቐረቡ ለበዋታት
ንመንግስቲ ኤርትራ ንምሕጋዝ ዘካየዶ ጻዕርታት ዚምልከት ጸብጻቡ ዓመት-መጸ
ዓመት መጸ ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት
ዚምልከተን ኣካላት ሕቡራት ሃገራትን ኬቕርብ ኣለዎ።
102.

ለበዋ መርማሪ ኮምሽን ንባይቶ ሰብኣዊ መሰላት፦
መሰላት፦

(ሀ
ሀ)
ኣብ መበል ሰላሳ ኣኼባኡ፡ ብተሳትፎ ኵሎም ዚምልከቶም ተዋሳእትን ንሕግታት ድሕነትን ሰብኣዊ
መሰላትን ብምጥቃም፡ ንንግድ መሸጣ ደቂ-ሰብ
ደቂ ሰብ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ባሕርን ዚምርመረሉ ስትራተጂታት
ናይ ላዕለዋይ ጽፍሒ ምይይጥ ኪሰርዕ፤
(ለ
ለ)
ንመዝነት ፍልይቲ ራፖርተር ኵነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣሐዲሱ፡ ኣድላዪ ዘበለ ጸጋታት
ብምቕራብ፡ ንሰብ-መዚ
ንሰብ መዚ ትግባረ እዚ ለበዋታት ኣብ ምድንፋዕ ኪሰርሑን ጸብጻቦም ኼቕርቡን ኺጠልብ፤
(ሐ
ሐ) ኮምሽን ዘለለዮ ኣደራዕ ማዕረ ኽንደይ ምስ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ዚጽብጸብ ምዃኑ ንምጽናዕ፡
ፍሉይ ሕጋዊ ኣገባብ ኪመዝዝ ወይ'ውን
ወይ ውን መርመራ ኺካየድ ኪእዝዝ፤
ኪእዝዝ፤
(መ
መ) ነዚ ለበዋታት ንምትግባር፡ ጽምዶ ምስ መንግስትን ነቶም ኣብ ኣድማሳዊ ወቕታዊ መርመራን
ብኻልኦት ኣገባባት ሰብኣዊ መሰላትን ዝቐረቡ ለበዋታት ብምምሕያሽ፡ ላዕለዋይ ኮምሽነር ቤት-ጽሕፈት
ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ
መሰላት ሕቡራት ሃገራት (OHCHR) ንዅነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣቓልቦን ጸጋታትን ኼዛይድ
ኪጠልብ።
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ጥብቆታት
[ካብ እንግሊዝኛ እተተርጐመ]

ጥብቆ I
ብመርማሪ ኮምሽን ናብ ፕረዚደንት ኤርትራ እተመርሐ ደብዳበ

ሕቡራት ሃገራት
መርማሪ ኮምሽን ኵነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ

3 ሰነ፡ 2015
ክቡር ፕረዚደንት፡
መቐጸልታ ናይቲ ብ14 ጥቕምቲ፡ 2014፡ ዝጸሓፍኩልካ ደብዳበ፡ ብኣቦ-መንበርነት መርማሪ ኮምሽን ኵነታት
ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ መዝነተይ ደጊመ እጽሕፈልካ ኣለኹ።
ኣብ ሰነ 2014፡ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ኮምሽን ኣቚሙ፡ ኵሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ተፈጺሙ ዚበሃል
ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኺምርምርን ጸብጻቡ ኣብቲ ኣብ ጀነቫ ብ15 ሰነ ዚጅምር መበል ዕስራን-ትሻዓተን ኣኼባኡ
ኼቕርቦን መዚዝዎ።
ኮምሽን መርመራኡ ካብ ሕዳር 2014 ክሳብ ግንቦት 2015 ኣሰላሲሉ። ኮምሽን ናብ ኤርትራ ኺኣቱ ኺፍቀዶን
ምስ ኵነታት ሰብኣዊ መሰላት ዚተኣሳሰር ሓበሬታ ኪቕረበሉን'ኳ ብተደጋጋሚ እንተ ጸውዐ፡ መንግስትኻ ምሳና
ኸይዋሳእን ዝዀነ ምትሕብባር ከይገብርን ምውሳኑ ብልቢ የሕዝነኒ። ኣብ ኤርትራ ኽንበጽሕን ውጽኢት መርመራና
ምሳኻን ምስ ተሓባበርትኻን ክንላዘበሉን ክትዕድመና እንተ ደለኻ፡ ምሳኻን ምስ መንግስትኻን ክንዋሳእ ሕጂ'ውን
ቅሩባት ኢና።
ካብ ልዕሊ 700 ምስክርነታት ብእተዋህለለ እኩብ መርትዖ መሰረት፡ ኣብ ኤርትራ ብሜላ ዚዝውተር፡ ሰፊሕን
ገዚፍን ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት መንግስትኻ ብሜላ ኺፍጽሞ ምጽናሑን ገና ይፍጽሞ ምህላዉን ኮምሽን ተገንዚቡ።
ዕግበት መሰላትን ናጽነታትን ኣብ ሓፈሻዊ መቓን ስእነት ግዝኣት ሕጊ ኣመና ተኸሪቱ ይርከብ።
ብተወሳኺ፡ መርሸንቲ ክንዮ ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕ፡ መግረፍቲ (እንተላይ ጾታዊ ስቅያት)፡ ኣብ ሃገራዊ
ኣገልግሎትን ግዱድ ዕዮን ዚፍጸም ግህሰታት ምስ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ምዃኑ ኮምሽን ተገንዚቡ ኣሎ። እዋናዊ
ውጽኢት መርመራኡ ዓለምለኸ ገበናት ኣብ ካልኦት ዓውድታት ኣይተፈጸሙን ብዚብል መደምደምታ ኸይትርጐም
ኮምሽን የስምረሉ።
ምሉእ ጸብጻብ ውጽኢት መርመራን መደምደምታታት ለበዋታትን፡ ምስናይ ጽማቝ ትሕዝቶኡ ኸም
ጥብቆታት እዚ ደብዳበ ተመቓሪሖም ኣለዉ። ብ08 ሰነ፡ 2015፡ ብወግዒ ተዘርጊሖም፡ ብ23 ሰነ፡ ኣብ መበል ዕስራንትሻዓተን ኣኼባ ባይቶ ኺቐርቡን ምይይጥ ኪግበረሎምን እዩ።
ብመንጽር ውጽኢት መርመራ ኮምሽንን ፕረዚደንት ኤርትራ፡ ፕረዚደንት ሃገራዊ ባይቶን መራሒ እቲ ኣብ
ስልጣን ዘሎ ሰልፊ፡ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን ከም ምዃንካ መጠንን፡ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ኣሰቃቒ ዅነታት
ሰብኣዊ መሰላት ቅልጡፍ ስጕምቲ ብምውሳድ ክትፈትሖ፡ ብፍላይ ስልጣኖም ተጠቒሞም ብዘይ ኣዋዲ ገዚፍ ግህሰታት
ሰብኣዊ መሰላት ንዚፍጽሙ በደለኛታት መኸተምታ ኽትገብረሉ እምሕጸነካ።
እምበኣር፡ ኮምሽን ንኣኻን ንመንግስትኻን፦
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ነቲ ናይ 1997 ቅዋም ምሉእ ብምሉእን ብዘይ ገለ ተወሳኺ ምድንጓይን ኣብ ግብሪ ኽተውዕልዎ ይጽውዕ።
ነቲ ቕዋም ዚግበረሉ ዝዀነ ምምሕያሽ ብግልጽን ንህዝቢ ብዜሳትፍን ኵነት ኪሰላሰልን ብመሰረት ሕጊ ዓለምለኸ
ሰብኣዊ መሰላት ንግዴታታት ኤርትራ ኣብ ግምት ኬእትዎን ኣለዎ።
ንህላወ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣፍልጦ ኽትህቡን መቕተልቲ ክንዮ ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕ፡ ግዱድ
ምስዋር፡ መግረፍቲ፡ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ፡ ጾታዊ ዓመጽን ግዱድ ዕዮን ዚርከብዎ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይተረፈ
እተፈጸመ ሕሉፍ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነቱ ክተረጋግጹ ይጽውዕ።
ኣብ ዝዀነ ዶብ ምናልባት ተግባራዊ ንዘሎ ብተመልከተለይ ናይ ምቕታል ፖሊሲ ብምቍራጽን ካልእን፡
ልምዲ ግዱድ ምስዋርን ኵሉ ዓይነት መርሸንቲ ክንዮ ዝዀነ ሕጋዊ መስርሕን ብኡብኡ ደው ክተብልዎ ንጽውዕ።
ኣባላት ጕጅለ-15፡
ጕጅለ ፡ ጋዜጠኛታትን ኣባላት ሃይማኖታውያን ጕጅለታትን ዚርከቡዎ ብዘይሕጋዊ ኣገባብን
ብኢትሃበርን
ኢትሃበርን እተኣሰሩ ሰባት ብምሉኦም ብቕጽበት፡ ብዘይ ገለ ቅድመ-ዅነት
ቅድመ ዅነት ኪፍትሑ ንጽውዕ።
መግረፍትን ካልእ ዓይነታት ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ቅልጡፍ መኸተምታ ክትገብሩሉ ንጽውዕ።
ኣብ ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተነጺሩ ኸም ዘሎ፡ ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብምሕጻር፡
ንዅሎም እቶም ዛጊት ተመልሚሎም ዘለዉ ዕሉማትን ኣብ መጻኢ ዚምልመሉን ወታሃደራት ናብ 18 ኣዋርሕ
ክትድርትዎ ንጽውዕ።
ማዕርነት ጾታ ብግብሪ ንምርግጋጽን ብመንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ተዋሳእቲ ብዅሉ መልክዓት
ኣንጻር ደቀንስትዮ ዚፍጸም ዓመጽ፡
ዓመጽ፡ እንተላይ ዘቤታዊ ጐነጽ፡ ወሲባውን ጾታ ዝሰረቱን ዓመጽ ንምፍታሕን ቅልጡፍ
ስጕምቲ ኽትወስዱ ንጽውዕ።
ምሉእ ለበዋታት ኮምሽን ምስዚ ደብዳበ ተተሓሒዙ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ተዘርዚሩ ኣሎ። ዕቱብ ኣቓልቦ ኸም
እትህቦም ንትስፎ። እዞም ለበዋታት ምስ ዚትግበሩ፡ ኤርትራ ግዝኣት ሕጊ ዚትግበረላን ሰብኣዊ መሰላት ዚኽበረላን
ሃገር ኣብ ምግባራ ሓገዝቲ ከም ዚዀኑ ጽኑዕ እምነትና እዩ።
ኮምሽን ንዘሎ ዕድል ተጠቒሙ መግለጺ ልዑል ኣኽብሮቱ ኼሐድሶ ቕሩብ እዩ።
ክቡር ፕረዚደንት፡ ዘየወላውል ልዑል ኣኽብሮተይ ተቐበል።

ማይክ ስሚዝ
ኣቦ-መንበር
መርማሪ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ

ክቡር
ኣቶ ኢሳይያስ ኣፍወርቂ
ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ
ኣስመራ
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ጥብቆ II
ብመርማሪ ኮምሽን ናይ እተለለያ
እተለለያ ኣብያተኣብያተ-ማእሰርቲ ዝርዝር
ብመርማሪ ኮምሽን እተሰነዳ
እተሰነዳ ኣብ ኤርትራ ዚርከባ
ዚርከባ ኣብያተኣብያተ-ማእሰርቲ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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ቀዳማይ መደበር ፖሊስ
ካልኣይ መደበር ፖሊስ
ሳልሳይ መደበር ፖሊስ
ራብዓይ መደበር ፖሊስ
ሓሙሻይ መደበር ፖሊስ
ሻዱሻይ መደበር ፖሊስ
ዓብይ ዓዲ
ኣደርሰር
ዓዲ-ኣበይቶ
ዓዲ ዑመር
ዓዲ-ቐይሕ
ዓዲ-ንፋስ
ዓዲ-ዃላ
ኣፍዓበት
ኣጂፕ
ኣቑርደት
ዓላ
ዓራግ
ዓሰብ
ባሕርያ
ባረንቱ ወታሃደራዊ ኣሃዱ ስለያ
ባረንቱ ወታሃደራዊ ኣሃዱ
መደበር ፖሊስ ባረንቱ
ባረንቱ ፕሪማ ካንትሪ
ባረንቱ ምስጢራዊ ቤት-ማእሰርቲ
ዳህላክ ከቢር
ዳርሳል (Darsal)
ድባርዋ
ደቀምሓረ
ደንጎሎ
ድጓና
ዒራዒሮ
ጋሕተላይ
ገደም
ገልዓሎ
ገርገራ
ሓድሽ መዓስከር
ሓጋዝ
ሓልሓል
ሓሽፈራይ
ዕዳጋ ዓርቢ
ካርቸሊ
ከረን
ማይ ድማ
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ማይ ዕዳጋ
ማይ ነፍሒ
ማይ ስርዋ
ማይ ተመናይ
ምጽዋዕ
ሚዕጥር
መንደፈራ
ናቕፋ
ናዅራ
ሳዋ
ሰገነይቲ
ሰምበል
ሰንዓፈ
ሰረጀቓ
ሸላ ተሰነይ
ተሃድሶ
ተሰነይ
ትራክ ቢ
ትራክ ሲ
ጸጸር
ጾሮና
ትሕተ-ባይታ ቤት-ማእሰርቲ ተሰነይ
ዊዓ
ዛራ

ኣብ መስርሕ መርመራ እተሓበሩ ተወሰኽቲ ኣብያተኣብያተ-ማእሰርቲ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ኣባ ሻውል መደበር ፖሊስ
ኣቦይ ርጉም
ዓሊ ጊድር
ዓሻ ጐልጐል
ዖና ዋጦ (AunaWato)
ባሌኮ (Baleko)
ዳዕሮታይ
ድባርዋ
ዕዳጋ ዓርቢ
ዔላበርዕድ
እምባትካላ
ጋራጅ ፈንቅል
ጊንዳዕ መደበር ፖሊስ
ግላስ
ጎልጅ
ጎኘ
ጁፋ (Jufa)
ኬሩ
ኪሎማ
ክሊማ
ኩዶ-ፈላሲ
መትከል ኣቤት
ሽላሎ
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24.

ታባ ስቲፋኖስ

25.

ጸጸራት

26.

ቤት-ማእሰርቲ ቪላጅዮ

27.

ጢዖ

