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I. መእተዊ  

1. ውሳµ ቁጽሪ 35/35 ናይ ቤት ምኽሪ ሰብƒዊ መሰላት ብዝእዝዞ መሰረት፡ ፍልይቲ 
መርማሪት ƒብዚ 5ይ ጸብጻባ Œሳብ ሰነ 2017 ዘሎ ግዜ ቀንዲ ምዕባለታት ƒብ ጉዳይ ሰብƒዊ 
መሰላት ናይ ኤርትራ …ተቕርብ እያ። ƒብዚ ሎሚ ዝቐርብ ዘሎ ናይ መወዳእታ ጸብጻባ፡ ፍልይቲ 
መርማሪት ብተወሳኺ ነዚ ስራሕ Ãብ ዝወሃባ Œሳብ ሎሚ፡ ዝሓለፈ 6 ዓመታት፡ ዝተዓዘÅቶን …ƒ 
…ተቕርብ እያ። 

2. ፍልይቲ መርማሪት ብተወሳኺ እቲ ብመርማሪት œምሽን ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ 
ƒብ ሰነ 2016 (A/HRC/32/47) ዝቐረÅ እማመታት ንትግባረኡ ብዝምል…ት …ƒ መብርሂ 
…ተቕርብ ƒያ። መርማሪት œምሽን ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ፡ ƒብቲ ናይ መወዳእታ ጸብጻባ 
ሰÅ-ስልጣን ኤርትራ ገÅናት ƒንጻር ሰብƒውነት …ምዝፈጸሙን ይፍጽሙ …ምዘለዉን ንምርዳእ 
መሰረት ዝፈጥር እ⁄ል መርትዖ ƒሎ ኢላ µራ። Œሳብ ሕጂ ግን ነዞም ዝተጠቕሱ ገÅናት ዝፈጸሙ 
ሰባት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ƒይተሓተቱን። 

3. ቤት ምኽሪ ሰብƒዊ መሰላት ƒብ 2012፡ ንኩነታት ሰብƒዊ መሰላት ኤርትራ …ተጽንዕ 
ብምባል ንፍልይቲ መርማሪት፡ ቀዳመይቲ ልእኽቲ ጌሩ ዘለዝመረጻን ƒብ ስርሓ ንዘንÅረላ 
እምነትን፡ ምስጋናƒ ተቕርብ። ንኩለን ƒባል ሃገራት ናብ ሃገረን Œትመጽእን ምስ ኤርትራውያን 
ስደተºታት Œትመያየጥን ብምፍቃደን፡ …ምኡ ድማ ንኩሎም ግዱሳት ተሳተፍቲ ተመስግን። ነዚ 
ዝተጠቕሰ ዕድል Œወሃባ እን…ሎ ƒብ ኤርትራ ነባሪ ፍታሕ Œመጽእ ተገዳስነት …ምዝነÅረ ተዓዚባ። 
ƒብ ናይ ስርሕ ግዚƒ፡ ናይ ጉዳይ ሰብƒዊ መሰላት ላዕለዋይ ተጸዋዒ/œምሽነር 
ብዘይምቁራጽ ንዝሃቦ ደገፍ ተመስግን።  

4. ፍልይቲ መርማሪት ነቶም ሰብƒዊ መሰላት ተነፊግዎም ዝተሳቐዩ፣ ንስድራቤቶም፣ …ምኡ 
ድማ መሰ‹ኽር ግፍዒን Ãብ ልባ ተመስግን። ዘሕለፍዎ ስቅያት፡ ሕልሚታቶምን ተስፋታቶምን፡ 
ፍልይቲ መርማሪት ነዚ ዝሃብዋ ሓÅሬታ ብጥንቃቐን ብሓልዮትን፡ ንዕኦም ብዘይጎድእ መንገዲ 
Œጥቐመሉ ም‰ና ተረዲኦም፡ ማሕÅረሰብ ዓለም ንስቅያት ኤርትራውያን Œፈልጥን ፍትሒ 
ንኽር…ብን ስለዝሓገዙ ምስጋና ይግብኦም። ስርሓ Ãብ ዝጀመረትሉ መዓልቲ (ƒብቲ ንቤት ምኽሪ 
ሰብƒዊ መሰላት ዘቕረÅቶ ጸብጻብ (A/HRC/23/53) ገሊጻቶ ƒላ) ግህሰት ሰብƒዊ መሰላት 
ዘጋጠሞም ኤርትራውያን ድምጾም ን…ስምዑ ብዘይምሕላል ጽዒራ። 

5. ƒብ መወዳእታ ንሲቪÃውያን ማሕÅራት ƒብ ዘመነ ስርሓ ንዝገÅሩላ ዋጋ ዘይወሃቦ ደገፍ 
ተመስግን። ምስ ቤት ምኽሪ ሰብƒዊ መሰላት …ምኡ ድማ ምስ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት 
ƒ›ባ ƒብ ዝግÅረሉ እዋን ምስኡ ጎኒ ጎኒ ዘዳልውዎ ዝነÅሩ ርŒባት እቲ ሓÅሬታ ናብ ማሕÅረሰብ 
ዓለምን ƒባል ሃገራትን ŒÅጽሕ ሓጋዚ µሩ።  

A. ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ዕድል ƒይተረኽÅን 

6. ፍልይቲ መርማሪት ስርሓ መፍትሒ ንምርÃብ ዝዓለመ ŒŸውን፡ ጸግዒ ወይ ሻራ 
ብዘይምሓዝ፡ …ምኡ ድማ ብናጽነት …ተÃይድ ብትግሃት ጽዒራ። ኩሉሻዕ ርሑው ዝflነ መራŸቢ 
ብምፍጣር ኩሎም ግዱሳት፣ ብፍላይ …ƒ መንግስቲ ኤርትራ፡ Œሳተፉ ሰሪሓ። ይ⁄ን እምÅር 
መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዕድል ተጠቒሙ ቁም ነገር ƒብ ዘለዎ ዘተ Œሳተፍ ፍቓደº ƒይœነን።   

7. መንግስቲ ኤርትራ ብተŸታታሊ ንዝሓለፈ ሽዱሽተ ዓመታት፡ ምስ ፍልይቲ መርማሪት 
Œተሓጋገዝ፡ …ምኡ ድማ ፍልይቲ መርማሪት ናብ ኤርትራ ተጓዒዛ Œትምርምር ፍቓደº 
ƒይœነን። ዋላí‘ ናብ ኤርትራ ƒይትብጻሕ፡ ስርሓ …ምዘይተጓናደÅ ንኩለን ƒባላት ሃገራት 
…ተረጋግጸለን ትፈቱ። ናብ ኤርትራ እንተትÅጽሕ µራ ƒብ ኤርትራ Ãብ ዘለዉ ሰባት ቀጥታ 
ሓÅሬታ ŒትረŒብ ምŸƒለት፡ ብÃልእ መንገዲ Œረኽብዋ ዘይ…ƒሉ ዜጋታትውን ዕድል ምረŸቡ 
µሮም። ናይ ሕቡራት ሃገራት ƒባል ሃገራት፡ ናብ ሃገረን ምብጻሕ ŒግÅር ብዘይ ዝflነ ቅድመ 
ኩነት …ፍቅዳ ዝእዝዝ መምርሕታት ƒሎ።1  

8. ፍልይቲ መርማሪት ናብ ኤርትራ ŒትÅጽሕ ተፈቒድላ µሩ እንተዝŸውን Ãብዚ ƒÀባቶ 
ዘላ ሓÅሬታ ንላዕሊ ምረŸÅት µራ ዝብል እምነት የብላን። ንƒብነት፡ Ãብ ርእሰ …ተማ ዕሊ 25 
À.ሜ. Œተጓዓዝ ፍሉይ ፍቓድ የድሊ። ውሑዳት ተመራመርቲ ጥራይ እዮም ናብ ኤርትራ 
ዝÅጽሑ። ብሰብƒዊ መሰላት ዝግደሱ፡ ነጻ ዝflኑ ተዓዘብቲ፡ ናብ ኤርትራ ንኽƒትዉ 
ብተŸታታሊ እዮም ዝእÅዩ። ƒብ …ምዚ ዝÅለ ሃዋሁ፡ መንግስቲ ኤርትራ ሰብƒዊ መሰላት 
የኽብርየ እንተÅለ፡ ሓቅነቱ Œረጋገጸሉ ዘኽእል መንገዲ የለን። 

  
 1  See E/CN.4/1998/45. 
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9. መንግስቲ ኤርትራ ፍልይቲ መርማሪት ናብ ኤርትራ …ይትÅጽሕ ምኽልÃሉ፡ ምስ 
ማሕÅረሰብ ዓለም µሩ µሩ ƒብ ውሑድ ዘዝመረጾ ƒጋጣሚታት ጥራይ Œላዘብ ምፍታኑ፡ ኩነታት 
ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ ዘይምቕባልን (ምኽሓድን)፡ ኩነታት ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ 
ሕማቕ …ምዘሎ ዘመልŒት እዩ። 

B. ƒገባብ ƒሰራርሓ 

10. ፍልይቲ መርማሪት ስርሓ ንምስላጥ ƒብ ግዳያት ዘተœረ ጥÅብ ƒሰራርሓ ተŸቲላ። 
ብስቱር ቃለ-መጠይቓት ብምŒያድ Ãብ ግዳያትን ስድራቤቶምን፡ …ምኡ ድማ Ãብ መሰ‹ኽር 
ዝረŸÅቶ ሓÅሬታ ተጠቒማ። እዚ ቃለ-መጠይቓት ƒብ ወጻኢ ሃገራት፣ ƒብ ƒፍሪቃ፣ ኤውሮጳን 
ሰሜን ƒሜሪÃን Ãልእን ተ‹ይዱ። Ãብ ዝተፈላለዩ ምንጪታት፣ ምሁራት፣ ዲፖሎማሰºታት፣ 
ግዱሳት፣ ሲቪÃውያን ማሕÅራት፣ ጋዜጠºታት፣ ጠÅቓታት፣ ናይ ሕŒምና ሰብ ሞያን Ãልኦትን 
ሓÅሬታ ƒÀባ ኢያ። ነቲ ዝተረኽÅ ሓÅሬታ ንምጽራይ Ãብ Ãልእ ምንጪ ተመሳሳሊ ሓÅሬታ 
ብምርÃብን ምስ ናጻ ዝflነ ምንጪ ሓÅሬታ ብምግንዛብን ሓቅነት ƒጻርያ።  

11. ፍልይቲ መርማሪት፡ ƒብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ስርሓ፡ ኩነታት ሰብƒዊ መሰላት ƒብ 
ኤርትራ ንምፍላጥ ሓÅሬታ ትእŒÅሉ ሰፊሕ መርÅብ ዘርጊሓ። እዚ መርÅብ Ãብ ዝተፈላለየ 
ተሞŒሮን ሞያን ዘለዎም፣ ƒብ ዝተፈላለዩ …ባቢታት ዝነብሩ ሰባትን ዝህብዎ ሓÅሬታ ŒትእŒብ 
ሓጊዝዋ። ዝረŸÅቶ ሓÅሬታ ቅድሚ ምዝርግሑ ንግዳያትን ስድራቤቶም፡ …ምኡ ውን 
ንመሰ‹ኽር ብዘይጎድእ ሜላ ንŒŸውን ምስƒቶም እናተላዘÅት ሰሪሓ። ኩሉ ዝረŸÅቶ ሓÅሬታን 
ዝርዝራትን ግን …ምዚ ዝÅለ ምስጢራዊ ƒሰራርሓ ዘድልዮ ƒይነÅረን።  

12. ፍልይቲ መርማሪት Ãልእ ምንጪ ሓÅሬታውን ተጠቒማ እያ። ንƒብነት፡ ንህዝቢ Œፉት 
ዝflነ ሓÅሬታ፡ Ãብ መንግስቲ ኤርትራ ዝፍኖን ሰÅ-ስልጣን ኤርትራ ብህዝባዊ መራŸቢታት 
ዝህብዎ ሓÅሬታን ዘጠቓለለ። ን⁄ሉ ህዝቢ Œፉት ዝflነ ሓÅሬታታት ናይ ሕቡራት ሃገራት 
ውን ተጠቒማ። 

C. Ãብ ሓምለ 2017 ዝተ‹የደ ንጥፈታት 

13. ፍልይቲ መርማሪት፡ ብሲቪÃውያን ማሕÅራት ብዕለት 19 ጥቅምቲ 2017 ƒብ ዝተዳለወ 
ƒ›ባ መብርሂ ሂባ። እዚ ƒ›ባ ƒብ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተºታትን ሓተትቲ ዑቕባን 
ዘተœረዩ µሩ። እዚ ƒ›ባ ƒብ …ተማ ብራስልስ ቤልጁም ተ‹ይዱ። ብዙሓት ኤርትራውያን፡ 
እንœላይ ቈልዑ፡ Ãብ ሃገሮም ዘህድሞም ዘሎ ቀንዲ ምኽናያት ንምልላይ ዝዓለመ ነÅረ። 

14. ብ 26 ጥቅምቲ 2017 ፍልይቲ መርማሪት ƒብ መÅል 72 ƒ›ባ ባይቶ ውድብ ሕቡራት 
ሃገራት ን3ይቲ œሚተ መብርሂ ሂባ። ƒብቲ ን3ይቲ œሚተ ዝሃÅቶ መብርሂ ኩነታት ሰብƒዊ 
መሰላት ƒብ ኤርትራ እናŸፍ¡ ይመጽእ …ምዘሎ ገሊጻ። ƒብዘን ዝስዕባ ƒርእስትታት …ƒ 
ƒቶÀራ፡- ƒብ ቀይዲ እን…ለዉ ዝሞቱ ሰባት፣ ብጃምላ ማእሰርቲ …ም ƒገባብ መቕጻዕቲን 
ፍርሒ ንምሕዳርን፣ ƒብቲ ዘይውዳእ ሃገራዊ ƒገልግሎት ዘጋጥም ግፍዒ፣ ሓሳብÃ ን…ይትገልጽ 
ምኽልÃል፣ ዝመረጽÃዮ ሃይማኖት ናይ ምኽታል ናጽነት ዘይምህላው፣ …ምኡ ድማ ዑቕባ 
ደልዮም ቀጻሊ ዝስደዱ ዘለዉ ኤርትራውያንን። ስደተºታት ዝቕÅላ ሃገራት …ƒ ንሓተትቲ ዑቕባ 
ብፍላይ መሰሎም ንምኽባር ዘሎ ጉድለታት Œዐርያ ƒመልÀታ። ንማሕÅረሰብ ዓለም ድማ እታ 
መርማሪት œምሽን ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ ዘሕለፈቶ ጻውዒት …ኽብርን ቅድሚ ሕጂ 
ዝተፈጸመን Œሳብ ሎሚ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብƒዊ መሰላትን ገÅናት ƒንጻር ሰብƒውነትን 
ተሓታትነት ንŒህሉ ŒተሓባÅራ ጸዊዓ። 

15. Ãብ 27 ለÃቲት Œሳብ 5 መጋቢት 2018 ፍልይቲ መርማሪት ናብ ሕቡራት መንግስታት 
ƒሜሪÃ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ƒÃይዳ፡ ሰÅስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ምስ ዝር…ብዎም 
ዝተፈላለዩ ሰÅስልጣን ተላዚባ። ብተወሳኺ ምስ ኤርትራውያን ስደተºታትን (ሓደስቲ ዝመጹን 
ነዊሕ ዝተቐመጡን) ሲቪÃውያን ማሕÅራትን …ƒ ተራኺባ። Ãብ 6 Œሳብ 9 መጋቢት 2018 
ፍልይቲ መርማሪት ምስ ዝተፈላለዩ ƒÃላት መንግስቲ፡ ዓለምለ‹ዊ ጉዳያትን ሚኒስትሪ ፍትሒን 
ንምር‹ብ ናብ Ãናዳ Åጺሓ። ምስ ኤርትራውያን ስደተºታት ውን ተራኺባ። ƒብ ለÃቲት 7 
2018 ƒብ ዩኒቨርሲቲ ኦታዋ ƒብ ዝተ‹የደ ዘተ ተሳቲፋ። Ãብ 16 Œሳብ 20 ሚያዝያ 2018 ምስ 
ሰÅስልጣን ግሪኽ፣ ሲቪÃውያን ማሕÅራት፣ ኤርትራውያንን Ãልኦት ግዱሳትን ንምልዛብ ናብ 
ግሪኽ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ƒÃይዳ። 

16. ƒብዞም ዝተጠቕሱ ናይ ስራሕ መገሻታት ኩነታት ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ፡ ዑቕባ 
ንዝሓቱ ስደተºታት (ዑቕባ ƒብ ዝሓቱላ ሃገርን ƒብ መንገዲ እን…ለዉን) ŒቕረÅሎም ዘድሊ 
ምŒን‹ን ƒመልÀታ ተዘራሪባ። ምስ ዝተፈላለዩ ግዱሳት Œትዘራረብ እን…ላ፡ ገÅነºታት 
ዝሕተቱሉ ዝተፈላለየ ƒማራጺታት፡ ብሕጊ …ይተሓተቱ ዝተርፉ ገÅነºታት ሸለል …ይÅሃሉ፡ 
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ግህሰት ሰብƒዊ መስላትን ገÅናት ƒንጻር ሰብƒውነትን ምስ ዘጋጠሞም ግዳያት ፍትሒ 
ዝረኽቡሉ መንገዲ Œፍጠር …ምዘድሊን ƒመልÀታ።   

17. ብዕለት 12 መጋቢት 2018 ፍልይቲ መርማሪት ƒብ መÅል 37 ፍሉይ ሓባራዊ ዘተ ናይ ቤት 
ምኽሪ ሰብƒዊ መሰላት ተሳቲፋ። ንኩነታት ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ ƒመልÀታ ድማ 
መብርሂ ƒቕሪባ። ƒብዚ መብርሂ Ãብ ወርሒ ጥቅምቲ 2017 Œሳብ መጋቢት 2018 ƒብ ዘሎ ግዜ 
ተቓውሞ ƒብ ዝተራእየሉ እዋን ዝተገብረ ጃምላዊ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲን ƒቶÀራ ገሊጻ። …ምኡ 
ውን ƒብ ቀይዲ እን…ለዉ ብሞት ዝተፈልዩ ናይ ዕድመ Åዓል ጸጋ፡ ሕፉር ƒቦን ተጋዳላይ 
ነÅርን ንƒቶ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዝምል…ት ሓÅሬታ ሂባ።  

18. መንግስቲ ኤርትራ ƒብዚ ፍሉይ ሓባራዊን ዘተ ƒይተሳተፈን። ይ⁄ን እምÅር፡ Åዚ 
ƒጋጣሚ ወ…ልቲ ናይ Ãናዳ ትÃል ዕደና ነéሰን …ምኡ ድማ ናይ ƒውስትራልያ ትÃል (ዳናÀል 
ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ፍርቂ ፍርቂ ብርÀ ዘለዎ ፖታሽ/ነሓሲ ዝዕድን ትÃል) 
ዝተሳተፍዎ ዘተ ƒዳልዩ።2 

D. ዓለምለ‹ውን ዞባውን ምዕባለታት 

19. ናይ ƒፍሪቃ œሚሽን ሰብƒዊ መሰላትን መሰል ƒህዛብን፡ ƒብ ሞውሪታንያ …ተማ 
ናŒሾት Ãብ 25 ሚያዝያ Œሳብ 9 ግንቦት 2018 መÅል 62 ƒ›ብኡ፣ ንኤርትራ ዝምል…ት ጸብጻብ 
ሰሚዑ። እዚ ƒ›ባ ብመሰረት ዓንቀጽ 62 ናይ ቻርተርን ዓንቀጽ 26 ናይ ማፑቶ ፕሮቶœልን 
ዝቐረÅ ንመሰል ደቂ ƒንስትዮ ƒብ ƒፍሪቃ ዝምል…ትዩ µሩ። Ãብ 1999 Œሳብ 2016 ƒብ ዘሎ 
እዋን ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜƒ ዘቕረÅቶ ጸብጻብዩ µሩ። 

20. ƒብ ወርሒ ጥሪ 2018 መንግስቲ ነዘርላንድ ንወÀል ኤምባሲ ኤርትራ (Chargé 
d’Affaires) Ãብ ሃገራ Œትሰጎ ም‰ናን ብፍቓዱ Ãብ ሃገራ Œለቅቕን ƒፍሊጣቶ። እዚ ስጉምቲ 
ዝተወስደ፡ ሃገራዊ ባይቶ ናይ ሆላንድ፡ መንግስቲ ኤርትራ ብምግዳድን ብምፍርራሕን 2% ግብሪ 
Ãብ ዑቕባ ዝተዋህቦም ኤርትራውያን ƒብ ነዘርላንድን ƒብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያንን 
ይእŒብ ƒሎ ዝብል ስŒፍታ …ምዘለዎ ድሕሪ ምግላጹ ኢዩ። ƒይንŸፍልን ዝÅሉ ሰባት ምፍርራሕ 
ምውራድን ƒጋጢምዎምዩ። 

21. መንግስቲ ሱዳን ƒብ ሰሜን œርዶፋንን …ሰላን ዝÅሃል ቦታት፡ ድሕሪ ናይ ሽዱሽተ ƒዋርሕ 
ናይ ህጹጽ እዋን ኩነታት ምእዋጅ፡ ብዕለት 5 ጥሪ 2018 ምስ ኤርትራ ብወገን ምብርቕ ዘራኽቦ 
ዶብ ዓጽዩ። ብጸጥታ ምኽንያት …ምዝዓጸዎ ገሊጹ። Œሳብ ሎሚ እቲ ዶብ ተዓጽዩ ƒሎ። 

22. ብዕለት 14 ሕዳር 2017 ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ƒብ ልዕሊ ኤርትራ ƒጽዋር 
…ይƒቱ ƒሕሊፍዎ ዝነÅረ እገዳ Œሳብ ዕለት 15 ሕዳር 2018 Œናዋሕ ወሲኑ። ንሶማልን ኤርትራን 
ዝ…ታተል ጉጅለ (Somalia and Eritrea Monitoring Group (SEMG)) Œሳብ ዕለት 15 ታሕሳስ 
2018 ስርሑ Œቕጽል ተፈቒድሉ። ኤርትራ ምስ ማሕÅረሰብ ዓለም ዘለዋ ተሳትፎ …ተመሓይሽí‘ 
እንተፈተነት፣ “ዕማሙ ምእንቲ Œፍጽም፡ መንግስቲ ኤርትራ ንተŸታታሊ ጉጅለ ሶማልን 
ኤርትራን (SEMG) ናብ ኤርትራ ŒÅጽሕ ƒድላዪ ምድላዋት Œትገብር ይጽÅ …ምዘሎ”3 Œብል 
ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ደጊሙ ገሊጹ። 

23. ኤርትራ Œሳብ ሕጂ ነቲ ብልፍንቲ ወሽመጥ ዓረብ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምትሕግጋዝ ናይ 
ስተፈላለያ ሃገራት፡ ናብ የመን ስትራተጂÃዊ መተሓላለፊ Œflኖ፡ ƒብ …ባቢ ወደብ ዓሰብ 
ƒገልግሎት ትህብ ƒላ። ተŸታታሊ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን (SEMG) ƒብ 2017 ዘቕረቦ 
ጸብጻብ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ƒብ ዓሰብ ዝተዋህÅ ወትሃደራዊ መዓስ…ር (ቀጻሊውን ዝዓቢ 
ዘሎ)፡ ìንምምሕልላፍ ናውቲ ሰራዊትን ወትሃደራዊ ምትሕግጋዝን ስለዘገልግልî ነቲ ƒብ ልዕሊ 
ኤርትራ ዘሎ  እገዳ ƒጽዋር ዝጻረርዩ ኢሉ።4  

24. ƒብ ወርሒ ሕዳር 2017 Ãናዳዊ ቤት ፍርዲ ƒብ ልዕሊ ነéሰን (Nevsun Resources Ltd.) 
ዝቐረÅ Œሲ ƒብ ብሪቲሽ œሎምብያ ዝÅሃል ቦታ Œቕጽል ወሲኑ። እዚ Œሲ ƒብ ሃገራዊ 
ƒገልግሎት እን…ለዉ ተገዲድና ƒብዚ ናይ ዕደና ትÃል ቢሻ ንሰርሕ µርና ብዝብሉ ኤርትራውያን 
ዝቐረÅ ኢዩ።5 ትÃል ነéሰን ነዚ ናይ ሕዳር 2017 ውሳነ ብምቅዋም ƒብ ጥሪ 2018 ናብ 

  
 2 Demystifying Eritrea: The Ground Reality, Mining and Human Rights’, 8 March 2018, at the Palais 

des Nations, Geneva. 
 3 S/Res/2385 (2017) para 35. 
 4 S/2017/925 of 6 November 2017 at page 3. 
 5 Araya v. Nevsun Resources Ltd., 2017 BCCA 401. 
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መወዳእታ ይግባይ ሰማዒ ቤት ፍርዲ (Canada’s Supreme Court) ይግባይ ƒቕሪቡ ƒሎ። እዚ Œሲ 
ƒብ ቤት ፍርዲ ይዳነ ƒሎ።6 

E. ምትሕብባርን ጽምዶን ምስ ማሕÅረሰብ ዓለም 

25. ብወገን ኤርትራ፡ ንርŒባት ወጻኢ ብዝምል…ት ገለ ዘተባብዕ ምዕባለ ƒሎ። ልኡ‹ት 
ዲፕሎማሰºታትን ƒባላት ፓርላማን Ãብ ዝተፈላለያ ሃገራት …ምኡ ውን ልዕል ዝÅሉ ሰብ መዚ 
ሕቡራት ሃገራት ናብ ƒስመራ Åጺሖም ኢዮም። ምስ ብርŒት ዝÅሉ መንግስታት እውን ƒብ 
ሰብƒዊ መሰላት ዘተœረ Œልተƒዊ ዝርርባት ተ‹ይዱ። ሓያሎ ጋዜጠºታት እውን ናብታ ሃገር 
Œƒትው ተፈÀዱሎም። ኤርትራ ርŒባታ ምስ ማሕÅረሰብ ዓለም ናብ ንቡር ንምምላስ ድልየታት 
…ም ዘለዋ ዘርኢ ምዕባለታት ስለ ዝflነ፡ ፍልይቲ መርማሪት ብሓጎፋ ትቕÅሎ።  

26. መንግስቲ ኤርትራ ብፍሉይ ንቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ œሚሽነር ሰብƒዊ መሰላት ምብጻሕ 
Œገብርን ƒብ ሰብƒዊ መሰላትን ምምሕዳር ፍትሕን ዓውድ መጽናዕቲ …ዳሉን ዓዲሙ። ፍልይቲ 
መርማሪት ነዞም ƒወንታዊ ስጉምትታት ብሓጐስ እናተቐÅለት፡ እዚ ትርጉም ዘለዎን ዝትግÅርን 
ŒŸውን ምእንቲ ƒብዞም ዝተጠቕሱ ገደናታት Åብግዜኡ ብጭቡጥ ምዕባለ ምዕቃንን ምሕባርን 
…ምዘድሊ ƒስሚራትሉ። ¡ገዳሲ ነጥቢ …ም መዐቀኒ ነዚ ምዕባለ፡ ƒብ መዓልታዊ ምጥቃም 
ሰብƒዊ መሰላት ኤርትራውያን ብጭቡጥ ዝተግብረ ጽልዋን ምትሕብባርን …ነጽር ይግባእ። 

II. እዋናዊ ኩነታት ሰብƒዊ መሰላት 

27. ƒብ ኤርትራ ዘሎ ህልው ኩነታት፡ ቅድሚ ሕጂ ብፍልይቲ መርማሪትን ብመርማሪት 
œምሽን ሰብƒዊ መሰላትን ዝተለለየ ግህሰታት ዘይተለወጠሉ ኩነት œይኑ፡ ብኢደወነን 
ዝግÅር ማእሰርትን ቀይድን፣ ƒብ ናይ ቀይዲ ቦታታት ዘሎ መጠኑ ዝሓለፎ ብዝሒ እሱራት 
ዕልቕልቕን፣ ሞት ƒብ ትሕቲ ቀይዲ፣ …ምኡ ውን ምግሃስ ሓሳብÃ ብናጻ ናይ ምግላጽ መሰል፣ 
መሰል ምትሕብባርን ሰላማዊ ምትእኽÃብን፣ ናይ እምነት ጸቕጥን ይጥቀሱ። ምግሃስ ሰብƒዊ 
መሰላት ብመልŒዕ ሃገራዊ ƒገልግሎት ዘይምቁራጽ፡ ƒብ ልዕሊ መሰረታዊ መሰላት ዘስዓቦ 
ƒሉታዊ ጽልዋታት፡ …ምኡ ውን ƒብ ናይ ምንቅስቃስ ነጻነት፡ ምግሃስ መሰላት ብቑዕን ሚዛኑ 
ዝሓለወ ዋጋታት መንÅሪ ገዛ፡ ናይ ንብረት መሰልን ብርሰት ƒብ ልዕሊ መነባሮን ይግለጹ። 

28. ፍልይቲ መርማርቲ ውሑድ ተግባራዊ ለውጥታትን ዕቑር ዓቕሚ ንƒወንታዊ ጽልዋን ƒብ 
ኩነታት ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ …ምዘሎ ተመልŒት። ግን ሕጂ ውን ቅዋም፣ ሕግታት 
ዝዝተየሉን ዝጸድቀሉን …ምኡ ውን ƒገደስቲ ሃገራዊ ሕቶታት ንŒትዕ ዝቐርÅሉ ባይቶ …ምዘየሎ 
እናጐሃየት ትሕብር። ልዕልና ሕጊ ƒይኽÅርን። መንግስትን ወ…ልቱን ንሕጊ ምእዙዛት ƒይœኑን። 
ስለዚ ነዊሕ ዝሰረቱ ሳዕቤኑ ድማ ሰፊሕ ዝርግሐ ዝህልዎ ምግሃስ ሰብƒዊ መሰላት ƒይ…ቛርጽን 
ኢዩ። 

29. ነጻ ናይ ሰብƒዊ መሰላት ማሕÅራት ƒብታ ሃገር Œሰርሓ ƒይፍቀደንን። ዓለምለ‹ውን 
ዘይመንግስታውን ማሕÅራት ዝተወሰና œይነን ብመንግስቲ ዕድመ ተጌሩለን ብመሰረት ጽኑዕ 
ስምምዓት ƒገልግሎት ዝህባ ኢየን። 

30. Ãብ 2012 ƒትሒዙ፡ እዚ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ምግሃስ ሰብƒዊ መሰላት፡ ገለ Ãብኡ ንገÅናት 
ƒንጻር ሰብƒውነት ዝዳረግን ንግዱድ ዕስŒርና ብትሕዝቶ ዝተቃልዑ ዘÃተተን፡ …ም ቀዳማይ 
ጠንቂ ንናይ ƒህዛብ ƒገደስቲ ውሳµታት ምስጋር ƒህጉራዊ ዶባትን ስደተº ም‰ንን ዝብል ናይ 
ፍልይቱ መርማርቲ ምዙን ርእይቶ ኢዩ። ንሳቶም ƒብ መገድታት መህደሚ፡ ንዘባህርሩ ሓደጋታት 
ይምŒቱ፡ ምኽንያቱ ናይ ምጽዋር ዓቕሞም ብሰንÀ ምግሃስ ሰብƒዊ መሰላት ስለ ዝÅረŸ። ብንጹር 
ውን እቶም ዝÅዝሑ ዘስÃሕŒሕ ምግሃስ ሰብƒዊ መሰላት ብምቅዋም ዝወጹ ኢዮም። 

31. ናይ ቀረባ ƒጋጣምታት …ምዝሕብርዎ፡ እቲ ህዝቢ ƒብ ትሕቲ ፍርሒ ኢደ-ወነናዊ ቀይድን 
ማእሰርትን ብቀጻሊ ይነብር። መንግስቲ ሕጂ ውን ንሂወት ናይ ዜጋታት ብኽቱር ስለ ዝቆጻጸሮ፡ 
ምስምስቓር ሰብƒዊ መሰላት፣ ሲቪላዊ፡ ፖለቲÃዊ፡ ኤœኖሚያዊ፡ ማሕÅራውን ባህላውን 
መሰላት፡ ንኤርትራውያን መዓልታዊ ቃልሲ œይኑ ይር…ብ። 

  
 6 SCC, Case number 37919, Nevsun Resources LTD v. Gize Yebeyo Araya, et al. 
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A. ሲቪላውን ፖለቲÃውን መሰላት 

1. ኢደ-ወነናዊ ቀይድን ማእሰርትን ዓቐኑ ዝሓለፎ ማሕቡስን 

32. ፍልይቲ መርማሪት ƒብ Ãልƒይ ጸብጻባ፡ ዓቐኑ ƒብ ዝሓለፎ ማሕቡስ ብዛዕባ ዝፍጸም 
ግህሰታት ƒስሪሓ ገሊጻ µራ።7 ብዝርዝር …ም ዝሓÅረቶ፡ ንምግሃስ ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ግዜ 
ማሕቡስ ንነዊሕ ደሕሪ ምጽናዕ፡ ƒሰቃቂ ኩነታት ማእሰርቲ፡ ንባህርያዊ Œብረት እሱራት 
ብƒሉታ …ምዝጸለወ ƒስሚራትሉ። ብዝሒ እሱራትን ልŒዕ ቁጽሪ ቤት ማእሰርትታትን ወግዓዊ 
ይ⁄ን ዘይወግዓዊ ስታትስቲÃዊ ƒሃዛት ንምርÃብ ƒጸጋሚ ብም‰ኑ፡ እዞም ዝጥቀሱ ጉድለታት 
ባዕላቶም ዝምልስዎ flይኑ፡ ƒብ ዝflነ ስርዓት ቤት ማሕቡስ ግሉጽነት …ም ƒገዳሲ ባእታ ƒብ 
ልዕልና ሕጊ ዝተመስረተ ŒŸውን …ምዘለዎ ኢዩ። እዚ ኩሉ ኢደ-ወነንናዊ ቀይድን ማእሰርትን 
…ምኡ’ውን ኩነታት ቤት ማሕቡስን ብœምሽን መርማሪት ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ ውን 
ብሰፊሑ ተሰኒዱ ƒሎ።8 

33. ሰብ ንምቕያድ ዝወሃብ ውሳµ ሕጋውነት Œህልዎ እንተflይኑ፡ ƒብ ሕጊ ዝተመርœሰ 
ŒŸውን ይግባእ። ዝflነ ምእሳር ወይ ቀይዲ ንስርዓተ-ሕጊ ሃገር ዘኽብርን ንመምርሒ ዓለምለ‹ዊ 
ሰብƒዊ መሰላትን ዝኽተል ŒŸውን ይግባእ። Åዚ መሰረት፡ ማእሰርትን ቀይድን ዘፍቅዱ 
መሰረታውያን ምኽንያታት ብሃገራዊ ሕጊ Œድንገጉ ይግባእ። እዚ ማለት፡ ሃገራት ዝflነ ƒዝዩ 
ሰፊሕ ወይ ውን ዘይርትዓዊ ትርጉምን ƒፈጻጽማን ምእሳር …የተግብራ ሓላፍነት …ም ዘለወን 
ዘመልŒት እዩ። ሃገራዊ ሕግታት ምስ ዓለምለ‹ዊ መሰረታት ሰብƒዊ መሰላት Œሳነዩ ይግባእ። 
ምእሳር ይ⁄ን ምንፋግ ሓርነት ብዘይሕጋውውን ዘይምኽኑይን ብዘይተደልየን ŒŸውን የብሉን 
ወይ ውን ብሓጺሩ ብጉድለት ናይ ርጉጽነት ዝስዕብ ምእሳር፡ መስርሕ ሕጊ Œኽተል ይግባእ። 
ብተወሳኺ፡ ƒገባብ ሓደ ዝተወሰነ ማእሰርቲ ፈላላይ ŒŸውን ƒይግባእን፡ …ምኡ ውን ንኩነታት 
ናይቲ ጉዳይ ብምግንዛብ ቅኑዕን ተመጣጣንን ŒŸውን ይግባእ። 

34. ቀይድን ማእሰርትን …ም መቕጻዕቲ ƒብ ልዕሊ ሕጋውን ሰላማውን መስርሓት መባእታዊ 
መሰላት፡ …ም ሓርነት ናይ ነብስ‹ን ሓሳብÃን ምግላጽ፡ ሓርነት ናይ ምትእŒ‹ብን ማሕÅርን፡ 
ናይ እምነት ሓርነትን፡ …ም ኢደ-ወነናዊ ይውሰዱ።  

35. ƒብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ብፍልቲ መርማርቲ ዝተሰነዱ ናይ ቀይድን ማእሰርትን 
ጉዳያት ዘርእይዎ ነገር እንተሎ፡ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ፍሉጥን ብተደጋጋሚ ዝተሰነደ ƒገባባቱ፡ 
ነዚ ዝስዕብ ዘጠቓልል ይቕጸለሉ ƒሎ፡- ብጃምላዊ ማእሰርቲ ፍርሒ ምትእትታው፣ ƒብ ትሕቲ 
ቀይዲ ዝር…ቡ መሰላቶም ብሕጋዊ መገዲ Œጥቀሙን ንሕጋውነት ማእሰርቶም Œብድሁ 
ዘይምፍቃድ፣ ዝተቐየዱ ሰባት ይ⁄ኑ ደቖም ብዘይ ደሃይ ምሓዝ፣ ንƒባላት ቤተሰብ ዝflነ ናይ 
ቀይዲ ወይ ማእሰርቲ ወግዓዊ ሓÅሬታ ዘይምሃብ። ገለ ቤተሰባት ደሃይ ናይ ፈተውቶም ብምርÃብ 
ብዘይወግዓዊ መገዲ መግብን Œዳውንትን Œህቡ ይኽእሉ፤ Ãልኦት ቀይድን ማእሰርትን ብምፍራሕ 
ደሃይ ንŒሓቱ ƒይደፍሩን። ብፍሉይ ተለልዮም ዝቐረቡ ƒብነታት ƒብ ታሕቲ ተገሊጾም ƒለው።  

36. ግሁድ ወይ እሙት ነቐፌታ ƒብ ልዕሊ መንግስታዊ ፖሊሲታት፡ ሓÅሬታ ምልውዋጥን 
ሓሳብÃ ብሓርነት ምግላጽን፡ 

• ቀይድን ማእሰርትን ነፍስሄር ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር፡ ሓላፍን ƒባል œሚቴ ቤት 
ትምህርቲ ƒል ዲያእ ƒብ …ባቢ ƒኽርያ፡ ƒስመራ፡ ድሕሪ ምንጻግ ናይ መንግስቲ ትእዛዝ 
ƒንጻር ንቡር ƒሰራርሓ ቤት ትምህርቲ ƒብ መጨረሽታ ጥቅምቲ 2017፣ 

• ቀይድን ማእሰርትን Œልተ ጋዜጠºታት ድሕሪ ቀብሪ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ƒብ 
መጋቢት 2018፣ 

• ቀይድን ማእሰርትን ዋና ኢንተርነት Ãፈ ƒብ 2016፡ Ãብ ኤርትራ ወጻኢ ምስ ዝር…ቡ 
ሰባት ሓÅሬታ ምልውዋጥ ብዝብል ጥርጣረ፡ መንግስቲ ƒሉታዊ ዝብሎም መዓልታዊ ናይ 
ƒስመራ ናብራ ዝገልጹ፡ ንƒብነት ሰባት ሃለኽቲ ነገራት Œዕድጉ ሪጋ ተሰሪዖም …ለው ዘርኢ 
ስእሊ። 

37. ምጥቃም መሰላት ምትእŒ‹ብን ሰላማዊ ƒድማን፡ 

• ቀይድን ማእሰርትን ƒብ ልዕሊ ተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዕለት 31 ጥቅምቲ 2017፡ ƒድማ 
ብምኽንያት ምቕያድን ምእሳርን ነፍስሄር ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑርን Ãልኦት ƒባላት œሚቴ 
ቤት ትምህርቲ ƒል ዲያእ። እቶም ዝÅዝሑ ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ƒል ዲያእን ወለድን 
ኢዮም። ƒብ ዝቀጸለ መዓልትታት፡  Ãብ መገድታት …ምኡ ውን ብለይቲ Ãብ ገዛውቲ ብዘይ 

  
 7 A/HRC/26/45. 
 8 A/HRC/29/CRP.1. 



 

8  

ናይ ተፍትሽ ወይ ምቕያድ ፍቓድ፡ Ãልኦት ውን ናብ  ስራሕ ƒብ ዝŸድሉ ብሓፈሻን 
ብቐንዱን Ãብ ƒኽርያ ብዘይ ምጽራይ ምቕያድ። ደቂ ƒንስትዮን ህጻናትን ውን ተቐይዶምን 
ተƒሲሮምን። ብርŒት ዝÅሉ ህጻናት (ትሕቲ 18 ዓመት) ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት 
…ምዝተለቐቁ ይሕÅር። Ãብ ƒስመራ ሰባት ብናይ ጽዕነት መÃይን Ãብ …ተማ ወጻእን Ãብ 
ስድራቤቶምን ተወሲዶም። እቶም ዝÅዝሑ ƒብ ቀይዲ ዝƒተው ናይ ምስልምና ሰዓብቲ 
œይኖም፡ ገለ Ãብƒቶም እውን መራሕቲ ማሕÅረሰብ ƒብ ƒኽርያ ኢዮም። 

• ድሕሪ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ ƒብ ዕለት 3 መጋቢት 2018፡ ናይ ጸጥታ ሓይልታት 
ብƒማኢት ƒብ ልዕሊ ዝቑጸሩ ሰባት ጃምላዊ ቀይዲ ƒÃይዶም። ገዚፍ ወተሃደራዊ ሓይሊ 
ብምውፋር ድሕሪ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምቕያድ ተጀሚሩ። ƒረጋውያንን ህጻናትን ውን 
ተቐይዶምን ተƒሲሮምን። 

38. ምጥቓም መሰላት ሃይማኖትን እምነትን፡ 

• ƒብ Ãልƒይ መፋርቕ 2017፡ …ባቢ 45 ሰባት ƒብ ዓዲ ‰ላ ተቐይዶም ናብ ማሕቡስ 
ተወሲዶም። ሓደ Ãብዚኦም ውን ብምኽንያት ምቅላዕ ን…ቢድ ኩነታት Œሊማን ናይ ማሕቡስ 
ኩነታት ƒትሓሕዛን ሞይቱ። እዚኦም ተፈቲሖም ይ⁄ኑ ወይ ውን ƒብ ትሕቲ ቀይዲ ይሃልው 
ዝፍለጥ ነገር የሎን።   

• ቀይድን ማእሰርትን መማህራን ምስልምና ƒብ መወዳእታ 2017፡ ሃይማኖታዊ 
ƒስተምህሮ ሂብኩም ብዝብል ጥርጠራ።  

• ቀይድን ማእሰርትን ሃይማኖታዊ መራሕቲ ÃቶሊÃዊ ትÃል ƒብ Ãልƒይ መፋርቕ 2017.  

39. ፈተነ ስግረ ዶብ፡ ቀይድን ማእሰርትን ሓደ ሰብ ƒብ መጀመርታ 2018 ƒብ ፈተነ ስግረ 
ዶብ። ብዘይ ርŒብ፡ ቤተሰቡ ƒብ ሰሙን ሓደ ግዜ መግቢ …ብጽሑሉ Œኢሎም። 

40. “ገÅን ብቕርÅት” - ƒብ Œንዲ Åዓል/ቲ ቤት፣ ወላዲ/ሓው/ሓብቲ ሃገር ብምግዳፍ ናብ 
ማእሰርቲ ምእታው፡ 

• ƒብ 2016 ናይ Œልተ ƒሕዋት ምእሳር፡ ብድሕሪ ሓወን Ãብ ሃገር ምህዳሙ።  

• ምቕያድን ምእሳርን Åዓልቲ ቤትን ƒደ ሰለስተ ህጻናትን ƒብ 2017፡ ብድሕሪ Åዓል ቤታ 
ም‹ዱ። 

41. እዞም ናይ ቀረባ ƒጋጣምታት ዘረጋግጽዎ ነገር እንተሎ፡ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብፍይልቲ 
መርማሪ፣ ብመርማሪት œምሽንን ብ‹ልኦት ናይ ሰብƒዊ መሰል ማሕÅራትን ብደቒቕ ዝተሰነደ 
ግህሰት ሰብƒዊ መሰላት፡ ሕጂ ውን ገና ይቕጽል ምህላዉ እዩ።  

42. ƒብ ኤርትራ፡ ዓቐኑ ዝሓለፎ ማሕቡስ ƒብ ጥዕና ናይ እሱራት፡ ƒብ ልዕሊ ቤተሰብን 
ሕብረተሰብን ውን ጽልዋ ሳዕቤናቱ ƒዝዩ ዝሰረተ ይŸውን። ƒብ ዘዕለቕለቐ ƒብያተ ማእሰርቲ 
ዓቐኑ ዝሓለፎ ማሕቡስ፡ ነዊሕ ዝጸንሐ ሽግር ኢዩ። ዕልቕልቕ ዝÅዝሖ ƒብያተ ማእሰርቲ፡ ዋላ’‘ 
ናይ ማሕቡስ ግዜ ሓጺር ይ⁄ን፡ እሱራት ብድሕሪ ምልቓቖም ተደጋጋሚ ናይ ƒÃል፡ ናይ 
ƒእምሮ ጥዕናን ማሕÅራዊ ሽግራትን የስዕብ።  

43. ƒብ ትሕቲ ዘይሰብƒዊ ኩነታት ዝግÅር ቀይድን ማእሰርትን፡ …ም መሳርሒ ንመቆጻጸርን 
መቕጻዕትን፡ …ምኡ ውን ምሓዝን ምቕያድን …ም ሓደ ባህርይ ƒብ Œንዲ ውሑስ ƒማራጽታት 
ምጥቃም ብቐጻሊ ዘጋጥም ጸገም እዩ። ስለዚ ብዘይ ፍርዲ ናይ ዝተቐየዱ እሱራት ቁጽሪ እንዳዓÅየ 
…ም ዝŸይድ ይŸውን። እዚ ጸገም፡ ብጉድለት መሰል ጥብቅና ዝጋደድ œይኑ፡ ዝÅዝሑ 
ጠÅቓታት ƒብ ትሕቲ ሃገራዊ ƒገልግሎት ዝተቖጽሩ œይኖም፡ ƒብ ናይ ግሊ ስራሕ ዝዋፈሩ 
ብቁጽሪ ውሑዳት እዮም።   

44. ዕልቕልቕ፡ ሳዕቤን ƒብ ኩሉ ደረጃታት ናይ ገÅናዊ ስርዓተ ፍትሒ ዘሎ መስርሕ 
ዘይቅርጥውነት ኢዩ። ሓገዝ ዝወሓዶ ናይ ፍትሒ ስርዓት ዝተደናጐየን ዘይብቑዕን œይኑ፡ …ም 
ውጽኢት ውን ነዊሕ ምድንጓያትን ምንጻግ ናይ ፍትሒ ውሕስነታት፡ ምጉዳል መሰል ናብ ብግቡእ 
ዝቖመ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ ምቕራብን ƒብ ምኽኑይ ግዜ ፍርዲ ዘይምሃብን የስዕብ።   

45. ህጻናት፣ ƒረጋውያንን ደቂ-ƒንስትዮን ብምኽንያት ሕማቕ ƒተሓሕዛ፡ ሕጋዊ ውሕስነት 
ብዘይምርÃብን፡ ƒብ ዝተጸቓጸቐ ƒብያተ ማእሰርቲ እ⁄ል ጽሬትን ብቑዕ ምግብናን ቀረብ 
ማይን ብዘይምህላው፡ ƒብ ዓቢ ሓደጋ ይወድቁን ብƒሉታ ይጽለውን።   

46. ƒብ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ንዝተሳተፉ ዓÅይትን ቈልዑን ምቕያድ ዘይሕጋዊ ተግባርን ዓመጽን 
እዩ። ፍልይቲ መርማሪት ምስ ወለዲ ናይ ሓደ ድሕርቲ ƒብ መጋቢት 3 2018 ዝወዓለ ስነ-ስርዓት 
ቀብሪ ሓጂ ሙሳ ዝተቐየደ ትሕቲ-ዕድመ ተዛራሪባ ነይራ። ንሱ፡ ምስ Ãልኦት ዕድሚኦም ትሕቲ 
18 ዓመት ዝ·ኑ ቈልዑ እዩ ነይሩ። እቲ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ƒብ ምፍጻሙ …ƒ እዮም፡ ብብዙሓት 
መÃይን ብጅምላ ተገፊፎም ተወሲዶም። ”ላቶም ተማሃሮ ደቂ ƒኽርያ እዮም ነይሮም። ተማሃሮ 
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ቤት ትምህርቲ ዲያእ ውን ነይሮምዎም እዮም። እቲ ቈልዓ Ãብቲ ግዜ እቲ ƒትሒዙ፡ ንብሕቱ 
እዩ ተሓዪሩ ጸኒሑ። ገለ Ãብቶም ቈልዑ ድሮ ተለቒቘም እዮም። ዛጊት ቊጽሮም ብርግጽ 
ዘይተረጋገጸ ቈልዑ ግን፡ Ãብቲ ፍጻሜ ƒትሒዞም ጌና ƒብ ቀይዲ ƒለዉ። ወለዶም ድማ ƒብ 
ሻቕሎት ይር…ቡ። ሻቕሎቶም ብደቈም ጥራይ ዘይ—ነስ፡ ብሓፈሻ፡ Åቶም ጌና ƒብ ብሕትዉ 
ማእሰርቲ ተቐይዶም ዘለዉ ቈልዑ። ብዛዕባ እቲ ƒብ ልዕሊ እቶም ቈልዑ Œወርድ ዝኽእል ስነ-
ƒእምሮƒውን Ãልእ ዘይሰብƒዊ ƒተሓሕዛን ስŒፍታ ƒለዎም።   

47. እሱራት ቈልዑ፡ ƒብ ዝ·ነ መ¡ጐሪ ወይ መዳጎኒ ቦታ ብፍሉይ ንጸገማት ዝተቓልዑ 
እዮም። ስለዝ·ነ ድማ፡ ብፍሉይ ዝተማል¡ ŒንŒንን ሓልዮትን የድልዮም። እዚ ድማ ምስቲ 
ƒብ ውዑል ድሕነትን መሰላትን ቈልዑ ዝተደንገገ ዝŸይድ እዩ። ምቕያድ ቈልዑ ƒዝዩ 
ዘይልሙድ ”ነተ-ኩነት እዩ። ƒብ …ምዚ ƒጋጣሚ ግን፡ እቲ ናይ ኤርትራ ገÅናዊ ሕጊ፡ ƒብ 
ፍሉይ ”ነታት እንተ-ዘይ—ይኑ፡ ቈልዑ Œቕየዱ የብሎምን ዝብሎ፡ ƒብ …ምዚ ናይ ƒልማማ 
ማእሰርቲ ቈልዑ ወጽዓ ንŸይÅጽሖም ዝውሰድ ስጒምቲ ƒሎ ዶ፡ ዝብል ሕቶ የለዓዕለል። 

48. ƒብ ናይ ኤርትራ መዳጎኒ ማእ…ላት፡ ብፍላይ ንብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ዘጸግም ሃዋሁ እዩ 
ዘሎ። እቶም ቦታታት ንፍሉይ ጠለባት ናይ …ምዚƒቶም ዝƒመሰሉ ቅዩዳት ንŸማልኡ ዝተዋደዱ 
ƒይ—ኑን። ብቚዕ ሕŒምናዊ ƒገልግሎት፡ እቲ ዛጊት፡ ቀንዲ ብዕድመ ዝደፍኡ ቅዩዳት 
ዝደልይዎ ƒገዳሲ ጒዳይ እዩ። ƒብቲ ጽን”ር ሃዋህው ƒብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ፡ ንልሙዳት 
ሕማማት ብƒጋ ምላሽ ዘይምሃብ ሓደ Ãብቶም ልሉያት ጸገማት እዩ። ፍልይቲ መርማሪት …ም 
ዝተገንዘÅቶ፡ “ƒብ ƒፍ-ሞት ዝተገማገሙ ቅዩዳት”፡ ዝÅዝሕ ግዜ ወይ ንስድራቤታቶም 
ይር…ቡ፡ ወይ ድማ Œሳብ እቲ ƒብ ሓጺር-ግዜ ዘይተርፍ ዕለተ-ሕልፈቶም ዝƒŒል ƒብ ናይ ገዛ 
ማሕዩር ይጸንሑ። …ምዚ ዝግÅረሉ ምኽንያት ድማ ተሓታቲ ንዘይም‰ን እዩ።9  

49. ተመ”ሮ፡ ƒተሓሕዛን ƒቀያይዳን ደቀንስትዮ፡ Ãብቲ ናይ ደቂ-ተባዕትዮ ብርኡይ 
ዝተፈልየ እዩ። ስለዝ·ነ ድማ፡ እቲ ƒመዳድባን ƒተሓሕዛን ደቀንስትዮ ንፍሉይ ጠለባተን 
ዘማል¡ ŒŸውንን፡ ወገንነት ድማ ብዝ·ነ መልŒዑ፡ ዘየ¡ንግድ ም‰ኑ Œረጋገጽን ውን 
ይግባእ። ነቲ ምሉእ ቊጽሪ እሱራት ኤርትራውያን ƒብ ግምት ƒእቲ‹፡ ቊጽሪ እሱራት 
ደቀንስትዮ ብዙሕ እ‘ እንተ-ዘይ—ነ፡ ማዕረ ተ‹ፈልቲ ናይቲ ዝርÃቡ መሳለጥያታትን 
ƒገልግሎታትን፡ እን—ላይ ŒንŒን ጥዕና Œ·ና ግን ይግባእ።  

50. ዓለም-ለ‹ዊ ሕጊ፡ ”ሎም ሓርነታቶም ዝተነፍጐም (ƒብ ቀይዲ ዝር…ቡ) ሰባት፡ 
መሰረታዊ ሰብƒዊ Œብሮም …ይተቐንጠጡ Œተሓዙ ይእዝዝ። ቅድሚ ፍርዲ ምቕያድ ድማ …ም 
ናይ መጨረሽታ ƒማራጽን፡ ƒብ ትሕቲ ውሑስ ”ነታት ዝፍጸምን ŒŸውን ይግባእ።  ንƒብነት፡ 
ጥርጡር Ãብ መስርሕ ፍርዲ Œኽወል ዝደሊ፥ ƒብ መሰ‹ኽር ወይ መርትዖታት ኢድ …እቱ 
ዝፍትን ወይ ውን ጐነጽ Œጥቀም ዝደሊ ምስ ዝŸውንን፡ እዚ ·ይኑ ውን፡ ነዚƒቶም 
ንምውጋድ፡ ብዘይÃ ምቕያድ Ãልእ ƒማራጺ ምስ ዘይህልወÃ ይፍጸም።     

2. ƒብ ማሕቡስ ዘጋጠመ ሞት 

51. ƒብቲ ƒዝዩ ዘስÃሕŒሕን ዝተጨናነቐን ”ነታት መ¡ጐሪ-ማእ…ላት ኤርትራ፡ ብዙሓት 
ቅዩዳት ንድንገተº ሞት ዝተቓልዑ ም‰ኖም ርጒጽ እዩ። ሓደ ሰብ ƒብ ማሕዩር ምስ ዝቕየድ፡ 
”ሉ ጉዳያቱ ƒብ ትሕቲ እቲ መንግስቲ ይወድቕ፡ እዚ ማለት ድማ እቲ መንግስቲ ናይ ኩሉ 
ጒዳያቶም ሓላፍነት ይስ…ም ማለት እዩ። ስለዝ·ነ፡ ƒብ …ምዚ ƒስÃሕÃሒ ግዜ ናይ ማእሰርቲ፡ 
ሞት ምስ ዘጋጥም፡ እቲ መንግስቲ ሓላፍነቱ ብዝግባእ ƒይተዋጽ¡ን ማለት እዩ። ብዝሒ ናይቶም 
ƒብ ቀይዲ እን…ለዉ ዝሞቱ ኤርትራውያን Œንድዚ ነይሩ ኢልÃ ንምግማት ዝ…ƒል ƒይ—ነን። 
ንƒባላት ስድራ-ቤቶም ዝወሃብ ሓÅሬታ የለን፡ ን„ነታት ƒማውትኦም ƒመልÀቱ ዝግÅር 
ዝተማል¡ መጽናዕቲ ውን የለን። ገለ ግዜ፡ ስድራ-ቤታት ብዛዕባ እቶም ƒብ ትሕቲ ቀይዲ 
እን…ለዉ ሞት ዘጋጥሞም፡ ፍትዋቶም ብወግዒ ዝሕÅሩ እ‘ እንተ-ዘይ—ኑ፡ ብዘይ ወግዓዊ 
ƒገባብ ዝረኽብዎ ሓÅሬታ ግን ƒሎ።   

52. ሃብተሚÃኤል መœነን፡ ƒብ ቤት ማእሰርቲ ማይ-ስርዋ Œዓርፍ እን…ሎ ዕድሚኡ 77 
ዓመት ነይሩ። ብ6 መጋቢት 2018 ድማ ƒብታ ƒብ …ባቢ ƒስመራ ትር…ብ ቤት-ማእሰርቲ ማይ-
ስርዋ ህይወቱ ሓሊፋ። ንልዕሊ 55 ዓመታት ሰዓቢ መሳ‹ኽር ጆሆቫ ዝነÅረን ƒብ ሓምለ 2008 
ድማ ብሰንÀ እምነቱ ƒብ ቀይዲ ዝƒተወ እዩ ነይሩ። እምነቱ ንኽኽሕድ ንዝተገብረሉ ጸቕጢ ን10 
ዓመታት ƒቢሉ ነጺግዎ እዩ። ጠንቂ ሕልፈት ህይወቱ ጸገም —ላሊት ምንባሩ ይጥርጠር።   

53. ሰዓብቲ መሰ‹ኽር ጆሆቫ፡ ፖለቲÃዊ ጸግዒ/ሻርነት ƒይንወስድን፡ …ምኡ ውን ƒብ 
ዕስŒርና (ወተሃደራዊ ƒገልግሎት) ƒይንሳተፍን ብምባሎም Ãብ 1993 ƒትሒዞም Œጋፍዑ 

  
 9 A/HRC/29/CRP.1, p. 233.  
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ጸኒሖም እዮም። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ƒፍወርቂ ውን ንኤርትራዊ ዜግነቶም ƒብ ጥቅምቲ 1994 
ሰሪዙዎ እዩ።   

54. ብ3 መጋቢት 2018፡ ስድራ-ቤት ናይቲ ወዲ 93 Œቡር ƒቦ ሓጂ ሙሳ መሓመድ-ኑር፡ 
ወላዲኦም ƒብ ቀይዲ …ም ዝዓረፉ ተረዲኦም። ብሃንደÅት ንማእሰርቲ ምስ ƒተዉ ንƒስታት 
ƒርባዕተ ወርሒ ƒቢሎም ƒብ ቀይዲ ጸኒሖም። ሓጂ ሙሳ፡ ƒብ ቅድሚ ዝ·ነ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ 
Œሲ ƒይቀረÅሎምን፡ ፍርዲ ውን ƒይተዋህቦምን። …ምቲ ዝÅሃል፡ ሓጂ ሙሳ ƒብ ባሕቲ 
መጋቢት ናብ ሓደ መንግስታዊ ሆስፒታል ገጾም እናትወስደ እን…ለዉ እዮም ዓሪፎም። ስድራ-
ቤቶም ድማ ድሕሪ Œልተ መዓልትታት ሬስኦም Œወስዱ ተሓቢርዎም። ን„ነታት ƒማውትኦም 
ዝምል…ት ዝ·ነ ተወሳኺ መብርሂ ዝተዋህቦም ƒይነÅረን።  

55. ƒብ ወርሒ ለÃቲት 2008፡ ጣሃ መሓመድ-ኑር፡ ምንƒስ ሓዎም ንሓጂ ሙሳ መሓመድ-
ኑር፡ ሓደ Ãብ መስረቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝ·ነ ውን ƒብ ማሕቡስ እን…ሎ መይቱ እዩ። 
Ãብ ሕዳር 2005 ƒትሒዙ ድማ እዩ ተƒሲሩ µሩ። ሰÅ-ስልጣን መንግስቲ፡ ንጠንቂ ሞቱን 
ƒማውትኡን ƒመልÀቶም ዝሃብዎ ዝ·ነ ይ„ን መግለጺ ወይ ሓÅሬታ ƒይነÅረን። ጣሃ 
መሓመድ-ኑር ውን፡ Œሲ ƒይቀረÅሉን ƒብ ቤት-ፍርዲ እውን ƒይቀረÅን።  

56. ሃይለ ወልደትንሳኤ፡ ሓደ Ãብቶም “ብጉጅለ 15” ዝፍለጡ ቅዩዳትን ናይ ኤርትራ ወጻኢ 
ጒዳያት ምኒስተር ዝነÅረን እዩ። ƒብ ወርሒ ጥሪ 2018 ድማ ƒብ ቀይዲ እን…ሎ መይቱ ይÅሃል። 
ሬስኡ ብƒርባዕተ ƒባላት ሓለዋ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ምቕባሩ ይእመን። Ãብ መስ…ረም 2001 
ƒትሒዙ፥ ብዘይ ዝ·ነ Œሲ፡ ንውልቊ ƒብ ናይ ብሕቱ ሼላ እዩ ተƒሲሩ ጸኒሑ። ብዛዕባ ሞቱ 
ወግዓዊ መረጋገጺ ዝተዋህÅ የለን። ƒብ ስደት ዝር…ቡ ƒባላት ስድራ-ቤቱ ብዛዕባ ሓቅነት ናይቲ 
ጒዳይ ንŸረጋግጽሎም ናብ ሰÅ-ስልጣን ኤርትራ ምሕጽንታ ƒቕሪቦም ነይሮም። “ጉጅለ 15” ƒብ 
መስ…ረም 2001 ዝተቐየዱ ላዕለዎት ፖለቲ…ºታት —ይኖም፡ Ãብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ƒትሒዞም 
ƒብ ግሉል ቦታ ተቐይዶም ዘለዉ እዮም። ዝÅዝሑ Ãብƒቶም፡ ƒብ ቀይዲ እን…ለዉ ሞይቶም 
እዮም ተባሂሉ ይእመን። 

57. ሃብተሚÃኤል ተስፋማርያም፡ 76 ዓመት ዝዕድሚኡ፡ ƒብ …ባቢ ƒስመራ ƒብ ዝር…ብ 
ማይ-ስርዋ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ፡ ብ3 ጥሪ 2018 ህይወቱ ሓሊፋ። ን48 ዓመታት ሰዓቢ 
መሰ‹ኽር ጅሆቫ ዝነÅረ —ይኑ ብሰንÀ እምነቱ Ãብ 2008 ƒትሒዙ ዝተቐየደ እዩ። እምነቱ 
ንኽኽሕድ ዝቐረÅሉ ሓያል ”ነታት ቤት ማእሰርቲ ድማ ንዓሰርተ ዓመታት ƒቢሉ ተጻዊርዎ። 
ብሰንÀ ሓያል ወቕዒ ምሟቱ …ƒ ይእመን።   

58. ሰለሞን ሃብቶም፡ ƒቐዲሙ ተቓላሳይ ንናጽነት ዝነÅረ፡ ƒብ 18 ነሓሰ 2017 ƒብቲ 
ብÃርሸሊ ዝፍለጥ ማእሰርቲ ዓሪፉ። ብ10 ሓምለ 2003 ዝተቐየደ ሰለሞን፡ ƒብ መወዳእታ 60ታት 
ዕድሚኡ ምንባሩ ይንገር። Œሲ …ይቀረÅሉ፡ …ምኡ ውን ƒብ ዝ·ነ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ …ይቀረÅ፡ 
ን14 ዓመታት ተƒሲሩ። እቶም ሰÅ-ስልጣናን ንጠንቂ ሞቱ ይ„ን ƒማውትኡ ƒመልÀቶም 
ዝሃብዎ ዝ·ነ ይ⁄ን ሓÅሬታ ƒይነÅረን።  

59. ሓደ ƒባል ናይተን “ተቐባልነት” ዘይተዋህÅን ቤተ-Œርስትያናት ዝ·ነ ወንገላዊ ተŸታሊ 
Œርስትና፡ ƒብ ወርሒ ነሓሰ 2017 ƒብ ቤት ማእሰርቲ እን…ሎ ሞይቱ። እቲ ሰብ፡ ƒብ …ውታ 
ለይቲ፡ ገዛ-ገዛ እናፈተሽÃ እግÅር ƒብ ዝነÅረ ዓፈና፡ ብዘይ ዝ·ነ መጸዋዕታ ዝተወስደ እዩ 
ነይሩ። ƒብቲ ƒብ ማእሰርቲ ዝጸንሓሉ ግዜ ድማ ጥዕንኡ ብቐጻሊ …ንቈልቊል ጸኒሑ። …ምቲ 
ዝÅሃል ድማ እቲ እሱር ናብ ሆስፒታል ƒብ ዝውሰደሉ ዝነÅረ ግዜ እዩ ዓሪፉ። ዋላ እ‘ እቲ ቀንዲ 
ጠንቂ ናይቲ ሞት፡ ብርግጽ እዚ እዩ ŒÅሃል እንተ-ዘይተ‹እለ፡ ንዘይምቹእ Œሊማን ƒሰቃቒ 
”ነታት ቤት ማእሰርቲ ምቅልዑን፡ ንምኽንያት ሞቱ ዝዓÅየ ግደ ነይርዎ እዩ።   

60. እዞም ƒብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ƒብ ቀይዲ ዘጋጠሙ ሕልፈታት፡ ናብ ƒቓልቦ ፍልይቲ 
መርማሪት ዝÅጽሑን፡ ንተደጋጋምነት ናይቶም ቅድሚ ሕጂ ብደቂቕ ዝተሰነዱ ተመሳሳልቲ 
ሕልፈታትን ዘራጉዱ እዮም። እንተflነ ግን፡ ብዙሓት Ãልኦት ዘይተሰነዱ ሕልፈታት ውን 
ƒለዉ። ”ሉ ƒብ ƒብያተ ማእሰርት ዘጋጠም ድንገታዊ-ሞት …ƒ፡ ብቕጽÅት Œምርመር ይግባእ። 
እቶም ዝÃየዱ መርመራታት፥ ግሉጻትን ጸግዒ-ዘይብሎምን …ምኡ ውን ብዕምቈት Œ·ኑ 
ƒለዎም። Åቲ ”ነታት ዝተጐድኡ ስድራ-ቤታት መልስታት ናይ ምርÃብ መሰል ƒለዎም። …ምኡ 
ውን እቶም ሓላፍነት ዝወስዱ ብገÅኖም ተሓተቲ Œ·ኑ ይግባእ። ፍቚራቶም ƒብ ትሕቲ ቀይዲ 
ዝሞትዎም ስድራ-ቤታት ውን ናይቲ መጒዳእቶም Ãሕሳ Œረኽቡ ግቡእ እዩ።  

3. ƒብ ዶብ ብዘይ ሕጋዊ-ፍርዲ ዝፍጸም መቕዘፍቲ  - “ተ”ስÃ ናይ ምቕታል” ፖሊሲ 

61. ”ነታት ናይቲ ƒብ ዶብ ብዘይ ዝ·ነ ሕጋዊ ፍርዲ፡ ብፍኑው ዘጋጥም መቕዘፍቲ ቀጺሉ 
ƒሎ። ƒብ ሓምለ 2017፡ ሓደ መንእሰይ ዶብ Œሰግር እንŒፍትን፡ ƒብ ሓንቲ ƒብ …ባቢ ዶብ 
እትር…ብ …ተማ ብተ„ሲ ተቐቲሉ። ብዛዕባ ሞቱ፡ ንስድራ ቤቱ ብወግዒ ዝተሓÅሮም ነገር እ‘ 
እንተዘይነÅረ፡ ƒዝማዱ ግን ብዛዕባ እቲ ዝገጠሞ ወደቓ ብዘይ ስሩዕ መንገዲ Œፈልጡ Œኢሎም 
እዮም። ƒÅይ …ም ዝተቐብረ ግን፡ ዛጊት ሓÅሬታ የብሎምን። ብሰንÀ ሕነ ናይ ምፍዳይ ፍርሂ 



 

 11 

ዝያዳ ዝርዝር ሓÅሬታ ጌና ƒይተረኽÅን ዘሎ። ሰባት ዶብ ƒብ ምስጋር ብፍኑው-መንገዲ (ብዘይ 
ፍርድን ፍትሕን) ምስ ዝርሸኑ፡ እቶም ዝተጐድኡ ስድራ-ቤታት ናይቲ ጒዱእ ወገኖም ሓÅሬታ 
ናይ ምርÃብ መሰል ƒለዎም። እቲ ሬሳ እውን ናብ ስድራ-ቤቱ ተሰዲዱ ግቡእ ስነ-ስርዓት ቀብሪ 
Œፍጸመሉ ይግባእ። ልዕሊ „ሉ ድማ ፍትሒ የድልዮም። 

4. ሓሳብÃ ብናጻ ምግላጽን ናይ ምእÃብን ማሕÅር ምቛምን መሰል  

62. መንግስቲ ኤርትራ፡ ብመንገዲ ናይ ዜና ምኒስተሩ ƒቢሉ፡ ነቲ ƒብ ጥቅምቲ 2017 
ዘጋጠመ ተቓውሞ ƒኽርያ፡ ƒብቲ መጀመርታ …ምዘይ-ነÅረ Œገልጾ እዩ ፈቲኑ። ጸኒሑ ግን፡ …ም 
ሓደ “ንእሽቶን ብሓንቲ ƒብ ƒስመራ እትር…ብ ንጽልቲ ቤት ትምህርቲ ዝተ‹የደ ሰልፍን” 
ƒምሲሉ Œገልጾ ፈቲኑ።10 ዋላ እ‘ Ãብቲ መንግስቲ ዝተዋህÅ ወግዓዊ ሓÅሬታ እንተ-ዘይሃለወ፤ 
ƒብ ጥቅምቲ 2017 ƒብ ዝነÅረ ፍጻመን ጸኒሑ ዝሰዓÅ ናይ መጋቢት 2018 ፍጻመን ብዙሓት 
ተቐይዶም እዮም። ቊጽሪ ናይቶም ብƒባላት ጸጥታ ናይቲ ስርዓት ዝተፈጸመ ጐነጽ ተጐዲኦም 
ሕŒምና ዝደለዩ ሰባት ውን ናብ ƒማኢት ዓሪጒ እዩ።   

63. ƒብ ጥቅምቲ 2017፡ ተቓውሞታት ƒኽሪያ ድሕሪ ምግጣሙ፡ ናይ መራŸቢ-መስመራት 
“ጃም” ƒትዪዎም ነይሩ። ƒብ ገለ …ተማታት ƒገልግሎት ኢንተርነት ጠቕሊሉ ተቛሪጹ፡ መስመር 
ቴለፎን ውን ብተመሳሳሊ።  

64. ብዛዕባ ዝ·ነ እቲ መንግስቲ …ም ነቐፈታ Œቘጽሮ ዝኽእል ጉዳይ፡ ንዝርዝራት 
ማእሰርትን ምቕያድ ቤተ-ሰብን ዝምል…ት ሓÅሬታ ናይ ምዝርጋሕ …ቢድ ፍርሒ …ም ቀደሙ 
ልዑል ƒሎ።  

65. ሓመድ-ሓፋሽ ƒልሚምÃ ምቕያድ ራዕዲ ንምእታው ተባሂሉ ዝግÅር እዩ። ሰብ፡ ሰብƒዊ 
መሰሉ እናተቐንጠጠ ተቓውሞ ይ„ን ናዕቢ ንŸየርኢ ንምድቋስ ውን ሓጊዙ። ሰለማዊ 
ሰልፈºታት ንŸይትƒ‹Ÿቡ ውን የገልግል። ƒብ ጥቅምቲ 2017 ƒብ ዝነÅረ ምቕያድ፡ እቶም 
ናይ ምሊታሪ/ናይ ጸጥታ ሓይልታት፡ ጠያይት ተ”ሶምን ዘይተƒደነ ጐነጽ ውን ተጠቒሞምን 
እዮም። ብተመሳሳሊ፡ ƒብቲ ብዕለት 3 መጋቢት ዝወዓለ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ፡ እቲ 
ስርዓት ƒብ ልዕሊ እቶም ƒብቲ ቀብሪ ንኽሳተፉ ዝደፈሩ ሕሱም መቕጻዕቲ ወሲዱ እዩ፡ ƒማኢት 
ድማ ƒሲሩ።   

66. ዛጊት ሓራን ነጻን ዝ·ነ ጸብጻብ ብዛዕባ እቲ ”ነታት፡ Ãብ ውሽጢ እታ ሃገር ዝወጽእ 
የልቦን። ƒብ ኤርትራ፡ ተƒፋፊ ሓÅሬታ ምŒፋል፡ ብፍላይ ድማ ƒብ …ምዚ ስነ-ስርዓት ቀብሪ 
ናይ ሓጂ ሙሳ ƒብ ƒኽሪያ ዘጋጠመ ፍጻመ፡ …ቢድ ቁጽጽርን ዓፈናን ይግÅረሉ።  

67. መዐቀኒ ዓለም-ለ‹ዊ ሰብƒዊ መሰላት፡ እን—ላይ ኤርትራ ውን Œት…ተሎ ዝግብƒ፡ 
ዓለም-ለ‹ዊ ውዑል ሲቪላውን ፖለቲÃውን መሰላት …ምኡ ውን ƒፍሪቃዊ ቻርተር ƒብ ሰብƒዊ 
መሰላት፡ ሰÅ-ስልጣናት ኤርትራ፡ መሰላት ሓሳብÃ ምግላጽን ብሰለማዊ መንገዲ ምእÃብን 
…ኽብሩ ይእዝዙ። ሰÅ-ስልጣን ኤርትራ፡ ነቶም ሓሳባቶም ብምግላጾምን ሰለማዊ ሰልፊ 
ብምውጽኦምን ጥራይ ተቐይዶም ዘለዉ ሰባት፡ ብዘይ ዝ·ነ ቅድመ-”ነትን ብቕጽÅትን 
Œፈትሕዎም ይግባእ።  

5. ƒብ ሃይማኖት ዝተመርœሰ Åደላት 

68. ሰዓብቲ ናይተን እቲ ስርዓት ƒፍልጦ-ዝሃÅንን11 ƒፍልጦ-ዘይሃÅንን ሃይማኖታት12 ብሰንÀ 
እምነታቶም ተጠቃዕቲ Ãብ ም‰ን ƒይደሓኑን። እቲ ግፍዒ ውን ቀጺሉ እዩ። ሃይማኖት 
ƒመኽኒ‹ ዝግÅር ቀይድን ማእሰርትን፡ ƒብ ምሉእ ናይቲ ተገምጊሙ ዘሎ ዓመት ቀጺሉ እዩ። 
ዋላ እ‘ ማእሰርቲ ናይቶም እቲ ስርዓት ዘይቅÅለን እምነታት ዝለዓለ እንተ-ነÅረ፡ ሰዓብቲ 
ናይተን Åቲ ስርዓት “ቅቡላት” ዝ·ና ሃይማኖታት ውን ተƒሲሮም እዮም። 

69. ፓትርያርŒ ኦርቶዶŒሳዊት ቤተ-Œርስትያን፡ ƒቡነ ƒንጠንዮስ፡ Ãብ 2007 ƒትሒዞም ƒብ 
ናይ ገዛ-ማሕዩር እር…ቡ ƒለዉ። ƒብ 16 ሓምለ፡ 2017 ƒቡነ ƒንጠንዮስ ƒብቲ ƒብ ƒስመራ 
ዝር…ብ ቤተ-Œርስትያን ቅድስቲ ማርያም ድሕሪ ሓደ ቅዳሰ …ም ዝመጹ ተገይሩ ነÅረ። ድሕሪ ናይ 
2007 ማሕዩር ድማ ንመእመናን ዝተራእዩሉ ናይ መጀመርታ ግዜ እዩ። …ምቲ ዝግመት፡ ብናይ 
ጸጥታ ሓይልታት ተŸቢቦም ምንባሮምን ƒብ ዝ·ነ ƒገልግሎት …ምዘይተሳተፉን ምስ ዝ·ነ 
ሰብ ውን ƒይተዛረቡን። …ምቲ ዝÅጽሓና ሓÅሬታ …ƒ፡ Ãብቲ ƒቐዲሞም ተታሒዞምሉ ዝነÅሩ 
ቦታ ናብ Ãልእ ዝተፈልየ ቦታ …ም ዝተወስዱ እዩ።   

  
 10 Tweet by Mr. Yemane Gebremeskel on 31 October 2017 available at 

https://twitter.com/hawelti/status/925451372581015552.  
 11 Eritrean Orthodox Church, Catholic Church, Lutheran Evangelical Church and Sunni Islam.  
 12 Baptist, Evangelical and Pentecostal Churches, Jehovah’s Witnesses, among others. 
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70. ƒብቲ ƒብ ቤተ-Œርስትያን ቅድስቲ ማርያም ዝÅጽሕሉ ህሞት፡ ƒብ መንጐ 
ኦርቶዶŒሳዊት ቤተ-Œርስትያንን መንግስትን ዕርቂ ምግባሩ ንምእንፋት ሓሳብ እትህብ ደብዳቤ 
ተነቢባ ነይራ። ƒቡነ ƒንጦንዮስ ድማ Ãብ ስልጣኖም ንኽወርዱ ተƒዚዞም፡ ƒብ Œንድኦም …ƒ 
Ãልእ ሰብ Œቕባእ ተነጊርዎም። እቶም ƒቡን ነዚ ስለ ዝነጸግዎ፡ ናብ ማሕዩር ተመሊሶም። ƒብ 
ትሕቲ ቀጻሊ ሓለዋ ድማ ይር…ቡ። ƒቡነ ƒንጦንዮስ፡ ዕድመኦም ልዕሊ 90 ዓመት ƒብ ልዕሊ 
ም‰ኑ፡ ብብርቱዕ ሕማማት ሽ—ርያን ጸቕጢ ደምን ዝሳቐዩ ƒቦ እዮም። ”ነታት ጥዕንኦምን፡ 
ዝƒŒል ሕŒምናዊ ƒገልግሎት ዝረኽቡ ብዛዕባ ምህላዎምን ሻቕሎት ƒሎ።  

71. ብተወሳኺ፡ ƒብ ቤተ-Œርስትያን እንዳ ማርያም ትር…ብ ቤት ትምህርቲ ኦርቶዶŒስ 
ተዓጽያን ተማሃሮƒ ናብ መንግስታዊ ƒብያተ-ትምህርቲ ŒŸዱ ተƒዚዞምን። …ም ዝÅሃል፡ 
ƒቕሽቲ ውን ተƒሲሮም እዮም። ተፈቲሖም ድዮም ወይስ ƒይፋል ግን ዛጊት ዝተፈልጠ የለን።  

72. ንጥፈታት ÃቶሊÃዊት ቤተŒርስትያን ኤርትራ ውን ተሓና„ሉ እዩ። እቲ መንግስቲ ƒብ 
…ተማ ƒስመራ ንእትር…ብ ቤትምህርቲ ዘርƒ Œህነት (ሰሚናሪ) ጥቅምቲ 2017 ዓጽዩዋ። ƒብ 
መስርሕ ምዕጻው እታ ትÃል ሓንቲ ድንግልን ሓደ Ãህንን ÃቶሊÃውያን ተቐዪዶም ንሓያሎ 
ƒዋርሕ ተƒሲሮም። Ãልኦት ዓይነታት Åደላት ዘርƒ Œህነት፡ ደናግል፡ Ãህናትን Ãልኦት 
ሃይማኖታዊ ƒÃላትን ንላዕለዋይ ትምህርቲ ንወጻኢ ን…ይ…ዱ ምኽልÃል የጠቓልል። 
ብተወሳኺ፡ ናይ ቤተŒርስትያን ላዕለዎት ሃይማኖታውያን ሰባት ƒ›ባታት ንምስታፍ œነ 
ነንዝዛመድዎም ማሕÅራት ምእመናን ንምብጻሕ ናብታ ሃገር ዘእቱ ቪዛ ƒይረኽቡን።   

73. ብዘይÃይ እዚ ውን ሰÅስልጣን መንግስቲ፡ Ãብተን መንግስቲ ዘቘመን ትÃላት ጥዕና 
ዝተፈልያ ƒይœናን ብዝብል ምኽንያት ƒብ ዝተፈላለያ …ተማታት ƒብ ደቀምሓረ፡ መንደፈራን 
ጸሮናን ዝነÅራ ሓዊስÃ፡ ብÃቶሊÃዊት ቤተŒርስትያን ዝእለያ ዝነÅራ ሓሙሽተ ŒሊኒÃት 
ዓጽዮም። ንመዕጸዊ እዘን ትÃላት …ም ምኽንያት ዝÅሃል ግን ÃቶሊÃዊት ቤተŒርስትያን ዘርƒ 
Œህነት፡ መንእሰያት Ãህናትን ደናግልን ƒብቲ ግዱድ ሃገራዊ ƒገልግሎት Œምዝገቡ ስለ 
ዘይተፍቅድ እዩ።  

74. ፍልይቲ መርማሪት፡ ƒብ መጀመርታ እዚ ዓመት ÃÅየናይ ቤተŒርስታያን ም‰ኖም 
ዘይተፈልጡ ብውሕዱ Œልተ ƒቕሽቲ (ፓስተራት) ብምኽንያት ምስƒን ጥዕና …ም ዝተፈትሑ 
ሓÅሬታ Åጺሑዋ እዩ።   

75. ንናጽነት እምነት ዝምል…ት፡ œሚሽን ምምርማር ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ ƒብ 
ልዕሊ ናጽነት እምነት ዝተÃየዱ ዝተፈላለዩ መጥቃዕቲታት ብወዝቢ ዝተገብሩ ሃይማኖታዊ 
Åደላት ዘይœኑስ፡ እ‘ ደƒ ƒፍልጦ ንዘይተዋህቦም እምነታት ንምውጋድ œነ ኢልÃ ውጥን Ãብ 
ዝተገብረሎም Œፋላት ፖሊሲ መንግስቲ ም‰ኖም እዩ ደምዲሙ። ƒብ ርእሲ እዚ ዝተባህለ 
ፍልይቲ መርማሪት Œትውስfl ትደሊ፡ እዞም ƒብ ቀረባ ግዜ ዝተፈጸሙ ግህሰታት ነቶም ፍሉጣት 
ዝflኑ እምነታት ውን ዝያዳ ምቁጽጻር ንምግባር ዝዓለሙ እዮም።  

B. ዕግÅት ቁጠባዊ፡ ማሕÅራውን ባህላውን መሰላት 

76. ƒብ ኤርትራ፡ ቁጠባዊ ኩነታት ƒብታ ዝሓለፈት ዓመት ዝያዳ እዩ ƒንቈልቊሉ፡ እዚ …ƒ 
ƒብ ልዕሊ ሰብƒዊ ኩነታትን ምስትምቓር ቁጠባዊ፡ ማሕÅራዊን ባህላዊን መሰላትን 
ኤርትራውያን …ቢድ ሳዕቤናት ነይሩዎ። ብዛዕባ …ቢድ ጉድለት ƒመጋግባን ረሃብን ዘሎ ስŒፍታ 
ብፍልይቲ መርማሪት ብተደጋጋሚ ተላዒሉ እዩ። እዞም ብሕታዊ ጸብጻባት ናይ ሕቡራት ሃገራት 
ትÃላት ሓዊስÃ ንህዝቢ ቅሉዕ ብዝflነ ሓÅሬታታት ዝተደገፉ እዮም።  

77. ብሓፈሻ፡ ብሰንÀ ሕጽረት ዘተƒማምን ጸብጻብን ስታቲስቲŒስን ምŒትታል ሰብƒዊ 
ኩነታት  ƒብታ ሃገር ንዝር…ባ ቀንዲ ትÃላት፡ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትÃላት ውን ሓዊስÃ፡ …ቢድ 
እዩ ዝመስል። ትÃል ማዕ…ን ህጻናት ሕቡራት ሃገራት (UNICEF) …ም ዘስፈሮ፡ ƒብ ኤርትራ 
ብዛዕባ ኩነታት ቈልዑን ደቀንስትዮን ቅኑዕ ግምገማ ƒብ ምግባር ሕጽረት ሓድሽ ሓÅሬታ ቀንዲ 
ብድሆ እዩ።13 ናይቲ ትÃል ናይ 2018 ምሕጽንታ “ሰብƒዊ ተግባር ንቘልዑ - Humanitarian 
Action for Children” ሓደ መብርሂ እዩ። ኤርትራ እንœ Ãብተን 32 ሃገራት UNICEF ƒብ 2018 
ƒብ Œንድ¡ን ውልቃዊ ጻውዒት ዘቕረÅለን እሞ ሓገዝ ዘድልዮም ህጻናት ሓዊስÃ ንጠቕላላ 
ብዝሒ ህዝቢ ዝምል…ት ƒሃዝ Œቕርብ ዘይ…ƒለላ ሃገር እያ።14  

78. ንፍልይቲ መርማሪት ሓÅሬታ ዘስነቑ ሰባት፡ ስድራቤታቶም ብዛዕባ ዘጋጥሞም ጉድለት 
ƒመጋግባን ረሃብን ስŒፍታታት …ም ዘለዎም ƒብሪሆም። እዞም ስŒፍታታት ብናይ ውድብ 

  
 13 UNICEF, Humanitarian Situation Report on Eritrea, December 2017.  
 14 እቲ ጻውዒት ƒብዚ ዝስዕብ መላግቦ ይር…ብ፡ https://www.unicef.org/appeals/eritrea.html.  
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ሕርሻን መግብን ትÃል ዓለማዊ ሓÅሬታን ስርዓት ቅድመ-መጠንቀቕታን - FAO’s Global 
Information and Early Warning System (GIEWS) ƒብ ወርሒ ሚያዝያ 2018 ብዘሐደሶ 
ሓÅሬታ ተረጋጊጾም እዮም። ብመሰረት እዚ፡ ብሰንÀ Ãብ Œፍላ ሓምለ Œሳብ መጀመርታ ነሓሰ 
ዝነÅረ ድሩቕ ወቕቲ ዘስዓቦ ƒብ ልዕሊ ዘራእቲ ዝወረደ ሃስያ፡ ፍርያት ምህርቲ 2017 ውን ትሕቲ 
ማእ…ላይ ገምጋም እዩ ነይሩ። ድርቂ ቀንዲ ጠንቂ ትሑት ፍርያት ምህርቲ ም‰ኑ ውድብ ሕርሻን 
መግብን ይሕብር።15 ንƒብነት፡ ƒብ ንኡስ ዞባ መንሱራ 13, 500፡ ƒብ ንኡስ ዞባ ሞጎሎ ድማ 9, 
900 ሄŒታር መሬት ተዘሪኡ ዝነÅረ ƒዝርእቲ ብዘይ ፍረ ስለዝሃጐጐ፡ ƒብ ልዕሊ ውሕስነት 
መግቢን ንናይ 2018 ወቕቲ ዝŸውን ƒዝርእቲን ሓደገº ሳዕቤን እዩ ƒውሪዱ። ƒብቲ …ባቢ፡ እቲ 
ናይ ድርቂ ኩነታት ናይ መገሃጫን ማይን ሕጽረት ብምፍጣር ዕብራን ጥሪት ስለዘŸተለ፡ ƒብ 
ልዕሊ ምርባሕ ጥሪት ውን …ቢድ ሃስያ እዩ ƒውሪዱ። ንገማግም ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ƒመልÀቱ 
ውድብ ሕርሻን መግብን …ም ዘመል…ቶ ስገም፣ ስርናይን ብልቱግን ብሰንÀ እቲ ድርቂ ምሉእ 
ብምሉእ Œሃጉ …ለዉ፡ 80 Ãብ ሚእቲ ናይ ዝተዘር¡ መሸላ ድማ ƒይፈረየን።  

79. ብመሰረት እዚ፡ ጸብጻብ ኤርትራ ƒብ ናይ ውድብ ሕርሻን መግብን መዝገብ ƒብ ሓደገº 
ኩነታት ዝር…ባ እሞ ናይ መግቢ ናይ ግዳም ሓገዝ ዘድልየን 29 ናይ ƒፍሪቃ ሃገራት፡ ዝflነ ƒሃዝ 
…የቕረÅ ናይ ኤርትራ ቅልውላው ምስ ሓፈሻዊ ሕጽረት መግቢ ዝዛመድ …ም ዝመስል ይሕብር።16  

80. ማዕ…ን ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ƒብቲ ናይ 2018 ምሕጽንታኡ “ሰብƒዊ ተግባር 
ንቘልዑ” ውን ብዛዕባ ጽልዋ ተደጋጋሚ ድርቂ ዘለዎ ሻቕሎት ƒልዒሉዎ እዩ። እቲ ድርቂ ብፍላይ 
ነቲ ƒብ ገጠር ዝነብር ህዝቢ ዝጸሉ œይኑ፡ ትሕቲ 50 ሚእታዊት Ãብ ስድራቤታት ጽሬቱ 
ዝተሓለወ ዝስተ ማይ Œረኽባ …ለዋ፡ 28 ሜእታዊት ጥራይ …ƒ ዝሓሸ ናይ ጽሬት ƒቕርቦት 
ይረኽባ። ማዕ…ን ህጻናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብመሰረት Ãብ ኑትሪሽን ሰንቲነል ሳይት 
ሰርቨይለንስ ሲስተም (Nutrition Sentinel Site Surveillance System) ዝረŸቦ ሓÅሬታ፡ ƒብ 
ዝሓለፋ ሒደት ዓመታት ƒብ ƒርባዕተ Ãብተን ሽዱሽተ ዞባታት እታ ሃገር ጉድለት ƒመጋግባ 
እናንቆልቈለ …ም ዝመጽ¡ ስŒፍታኡ ይገልጽ። ƒብ 2018 ትሕቲ 5 ዓመት Ãብ ዝflኑ 23, 000 
ቈልዑ ŒንŒን ናይ ጽኑዕ ዝflነ ጉድለት ƒመጋግባ …ድልዮም ም‰ኑ ድማ ይግምት።  

81. ልምዓት ባንŒ ƒፍሪቃ (ADB) ውን ƒብቲ ናይ 2018 “ቁጠባዊ ራእይ ƒፍሪቃ” ዝብል 
ጽሑፉ፡ ምስ ድርቂ ብዛዕባ ዝተƒሳሰሩ ጽልዋታት ዘለዎ ስግƒት ƒብሪሁ እዩ።17 ልምዓት ባንŒ 
ƒፍሪቃ ƒብ 2017 ወሲ⁄ …ም ዘመል…ቶ፡ ብሰንÀ ምንቁልቋል ቁጠባዊ ንጥፈታትን ድ⁄ም 
ኩነታት ƒየር ዘስዓቦ ብƒሉታ ዝተጸልወ ሕርሻዊ እቶታውነትን፡ ቁጠባ ኤርትራ Ãብ ትጽቢት 
ዝተነብረሉ ንታሕቲ እዩ ዛሕቲሉ።  

82. እዚ ጸብጻብ ይዳለወሉ Œሳብ ዝነብረ እዋን፡ ሰባት ወርሓዊ Ãብ ናይ ባንŒ ሕሳባቶም 
…ውጽኡዎ ዝኽእሉ ገደባት መጠን ገንዘብ …ም ዝነÅሮ 5, 000 ናቕፋ ጥራይ œይኑ እዩ ቀጺሉ። 
መንግስቲ ነቲ ዝƒረገ ባጤራ ናቕፋ ብሓድሽ ŒትŒኦ ምስ ወሰነ፡ እዞም ገደባት ƒብ ሕዳር 2015 
ምልዋጥ ባጤራ ናቕፋ ብዝብል ምኽንያት እዮም ተƒታቲዮም። እዞም ናይ ገንዘብ ምውጻእ 
ገደባት ቁጠባዊ ንጥፈት ብምሕን‘ል፡ ƒብ ልዕሊ ሃዋህው ዋኒን ƒሉታዊ ጽልዋ ƒÅርÀቶም። 
ናይ ዓለማዊ ባንŒ ናይ 2018 “ምŒያድ ዋኒን” (Doing Business) ጸብጻብ …ም ዘብርሆ፡ ናይታ 
ሃገር ዘይማርኽ ናይ ዋኒን ሃዋህው ቁጠባዊ ግምገማ Ãብ ዝተገብረለን 190 ሃገራት፡ ኤርትራ 
መÅል 189 ተርታ ሒዛ ትር…ብ።18  

83. ፍልይቲ መርማሪት ƒብዚ ናይ ጸብጻብ ግዜ ብዙሓት ንƒሽቱ ዋኒነ-ትÃላት …ም ዝተዓጽዋ 
ሓÅሬታ ተቐቢላ። ብመሰረቱ፡ እቶም ትÃላቶም ዝተዓጽዎም ወነንቲ ƒብያተ-ሻሂ፣ ƒብያተ-
መግቢ፣ ሆቴላት፣ ሲነማታት፣ ፋርማሲታት፣ እንዳ ስእሊ፣ ƒብያተ-ዕዮን መሸጣ Œዳውንትን …ምኡ 
ውን ሰራሕተºታቶምን ስድራ ቤታቶምን መተሓዳደሪኦምን እዮም ተነፊጎም። …ም ዝÅሃል፡ Ãብ 
ሕዳር 2017 ƒትሒዙ ƒብ ƒስመራን Ãልኦት …ተማታትን (…ም Åዓል …ረን) ƒስታት 300 ዝflና 
ዋኒነ-ትÃላት እየን ተዓጽየን። መብዛሕቲኦም Åቲ ስጉምቲ ዝተጸለዉ ወነንቲ ትÃላት፡ 
ምኽንያታት መዕጸዊ ትÃላቶም ብወግዒ ዘይተሓÅሩ እ‘ እንተflኑ፡ ናይ ሚኒስትሪ ዞባዊ 
ምምሕዳር ሓÅሬታ ብዘለዎ ትÃላቶም ብለይቲ “ተዓሺጉ” ብዝብል ወረቓቕቲ ብœላ ተለጢፉ እዩ 
ጸኒሑዎም።  

  
 15 FAO, GIEWS Country Brief Eritrea, 6 April 2018. 
 16 Available at http://www.fao.org/giews/country-analysis/map/en/?action=360238-  
 17 African Development Bank, African Economic Outlook, Eritrea, 2018, p.143.  
 18 World Bank’s 2018 Doing Business report, available at 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/eritrea.  
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1. ምርÃብ ንምኽፋሉ ርትዓዊ ዝflነ እ⁄ል መንÅሪ ƒባይቲ 

84. ሚኒስተር መሬት፡ ማይን ƒ…ባብን ƒቶ ተስፋይ ገብረስላሰ ብ10 ግንቦት 2018 ምስ ኤሪ 
ቲቪ ƒብ ዝገÅሮ ቃለ-መሕትት፡ ሰÅ-ስልጣን ኤርትራ ብዛዕባ ዘፍረሱዎ ብዝሒ ƒባይቲ ዝርዝር 
ሂቡ። እቶም ƒባይቲ “ብዘይሓጋዊ” ƒገባብ ዝተሰርሑ ወይ …ƒ “ብዘይሕጋዊ ƒገባብ ዝተሸጡ” 
እዮም ነይሮም ዝብል ምጉት ድማ ƒቕሪቡ። 19 ƒብ ƒርባዕተ ዞባታት ብጠቕላላ 2, 398 ƒባይቲ 
እዮም ፈሪሶም፤ ƒብ ዞባ ማእ…ል 1, 490፡ ዞባ ደቡብ 444፡ ዞባ ጋሽ ባርÃ 403፡ ƒብ ዞባ ዓንሰባ 
ድማ 61። ፍልይቲ መርማሪትን መርማሪት œሚሽንን ƒብ 2015ን 2016ን ዝተፈጸሙ ምዕናው 
ƒባይቲ ጸብጺÅን ነይረን እየን። እቲ መንግስቲ፡ ምፍራስ ƒባይቲ Œቕጽሎ ይህቅን ድዩ ƒይፋል 
ንጹር ƒይœነን። 

85. ነፍሲ ወ…ፍ ገዛ ብገምጋም ሽዱሽተ ሰባት ይነብሩዋ እንተነይሮም፡ ጠቕላላ ቤት ƒልቦ 
ዝflኑ ሰባት 14, 388 ይÅጽሑ ማለት እዩ። እዚ ƒሃዝ ቈልዑ፣ ƒንስትን ሽማግለታትን የጠቓልል። 
እዞም ƒባይቶም ዝፈረሶም ሰባት ናይ ትምህርቲ፣ ƒገልግሎት ጥዕና፣ ማይን ጽሬትን ሓዊስÃ 
ንተወሰኽቲ ግህሰታት መሰረታውያን ቁጠባዊ፡ ማሕÅራዊን ባህላዊን መሰላት ተቓሊዖም 
ይር…ቡ።    

86. ሰብƒዊ Œስራ ናይ እዞም ምዕናዋት፡ ነቲ ድሮ ƒብ …ተማታት ብፍላይ …ƒ ƒስመራ 
ዝጸንሐ …ቢድ ሕጽረት እ⁄ል መንÅሪ ƒባይቲ ብምግዳድ፡ ዓቢ ጸገም እዩ œይኑ ዘሎ። እቲ Œሳራ 
ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፣ (1) ምዝራግ ስድራቤታዊ ህይወት፣ (2) ናይ ቈልዑ ምንŒልላእ 
ትምህርቲ፡ ƒብ ገሊኡ ƒጋታሚታት ውን ጠሪስÃ Ãብ ትምህርቲ ምቁራጽ፣ (3) ዝያዳ ንድየትን 
ምብዳምን ምሉእ ዕምሮም ዘጥረዩዎ ወፍሪ፣ …ምኡ’ውን (4) ምምዝባል። 

87. ፍልይቲ መርማሪት፡ ƒብ ሓሊÅትን ሰምÅልን ፕሮጀŒትታት ƒባይቲ …ም ዘለዉን፡ ዋጋ 
ሓደ ƒፓርታማ Ãብ 20, 000 Œሳብ 75, 000 ናይ ƒመሪÃ ዶላር፡ ዋጋ ሓደ ገዛ …ƒ Ãብ 80, 000 
Œሳብ 130, 000 ናይ ƒመሪÃ ዶላር …ም ዝÅጽሕን ሓÅሬታ ƒለዋ። እዚ ግን ዓቕሚ ዝÅዝሑ 
ኤርትራውያን ƒይœነን። …ም ዝÅሃል፡ መÅገሲ ደሞዝ ሓደ Œቱብ ወተሃደር/ሃገራዊ ƒገልግሎት 
ንወርሒ 450 ናቕፋ፡ ማለት ƒስታት 30 ዶላር ƒመሪÃ እዩ። ንዝÅዝሑ ኤርትራውያን ዝŸውን 
ርትዓዊ ዝዋግኡ ፕሮጀŒት ƒባይቲ ምህላዉ ዝሕብር ሓÅሬታ የለን።  

88. ƒባይቶም ዝፈርሰሎም ሰባት ƒብ ƒብያተ-ፍርዲ ቀሪቦም Œ…ራŸሩሉ ዝኽእሉ ዕድል œነ 
ንጥርዓኖም ጸግዒ Œflኖም ዝኽእል ƒገባብ የለን። ብመሰረት እቲ ሚኒስተር ዝÅሎ፡ ናብ ዝቖመ 
ሓይሊ ዕማም ŒŸዱ ይኽእሉ እዮም። እንተflነ ግን ባዕሉ …ም ዝÅሎ “እቲ ሓይሊ ዕማም (ህዝቢ) 
Œርድኦ ዝኽእል ስጉምቲ ወሲኑ እዩ፡ ንሱ …ƒ እቶም ምዕናዋት እዮም”። 

89. ብመሰረት ƒህጉራዊ ሕጊ፡ ምፍራስ ƒባይቲ እ⁄ል መዕቆቢ ምስ ተቐረÅን ነቶም 
ንኽዓንዉ ዝተጸንዑ ግቡእ ምምኽ‹ር ተ‹ዪዱ ƒማራጺታት ምስ ተረኽቡን ጥራሕ እዩ ŒትግÅር 
ዝግብኦ። እቶም Åቲ ኩነታት ዝጽለዉ ƒብ ሃገራዊን œማዊን ደረጃታት መስርሕ ምውሳን ናይ 
ምስታፍ መሰል ƒለዎም።20 መሰል ንእ⁄ል መንÅሪ ƒባይቲ …ም ዘመልŒቶ፡ ነዚ መሰል ንምምላእ 
መንግስቲ ጭቡጥ፡ ጥንቁቕን ንጹር ዕላማ ዘለዎን ስጉምቲ Œወስድ ይግብኦ። ኤርትራ …ም ƒባል 
ƒህጉራዊ ውዕል ቁጠባዊ፡ ማሕÅራዊን ባህላዊን መሰላት መጠን፡ ብውሕዱ ነቶም መሰረታውያን 
ደረጃታት ናይዚ መሰል …ተውሕስ ይግባƒ። ንƒብነት፡ ትርጉም ዘለዎ ብዝሒ መሰረታዊ 
መዕቆብን መንÅሪ ቤትን …ም ዘይተŸል…ሉ …ተረጋግጽ ይግባƒ።21 ናይ ኤርትራ 3.5 ሚልዮን 
ብዝሒ ህዝቢ ƒብ ግምት ብምእታው፡ 14, 388 ብዙሕ ቁጽሪ እዩ። ብተወሳኺ፡ ሓንቲ ሃገር 
ስጉምቲ Œትወስድ …ላ ሳዕቤኑ ንሰባት ዘጐሳቑል፡ ብቑዕ መንÅሪ ƒባይቲ ናይ ምርÃብ ውሕስነት 
መሰሎም ዘዳኽም እንተflይኑ፡ እታ ሃገር ን⁄ሎም እቶም ዘለዉ ተኽእሎታት ብዓቢ ጥንቓቐ 
…ም ዝመዘነቶምን ናይቲ ዝÅሃል ዘሎ ስጉምቲ ሓፈሻዊ ጽልውኡ ƒብ ልዕሊ ኩሎም ሰብƒዊ 
መሰላት ƒብ ግምት …ም ዘእተወቶም …ተርእን ነዞም ስጉምቲታት ንምእላይ ዘሎ ጸጋታት 
ብምልƒት …ም ዝተጠቀመትን …ተብርህ ŒትŒእል ƒለዋ። 

2. ምምናዝዕ መሬትን ዝዓነወ መነባብሮን 

90. ሰÅኽ-ሳግማዊ፡ ብቑጽሪ ውሑድ (minority)፡ ጥሪቱ ንምንባይ ድማ ƒብ ልምዳዊ 
መÅቆላዊ መሬቱ ዝምርœስ ህዝቢ ዓፋር፡ Ãብ መሬቱ ብሓይሊ Œለቅቕ …ም ዝተገብረ፡ 
መርማሪት œሚሽን ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ ሰኒዳ እያ። ብመሰረት ንፍልይቲ መርማሪት 
ዝÅጽሓ ጸብጻብ፡ መንግስቲ ኤርትራ ብንጥፈት ዝኽተሎ ፖሊሲ መሬት ቀጺሉዎ ይር…ብ። እቲ 

  
 19 See https://www.youtube.com/watch?v=N-8PaQNcLW4.  
 20 UN Habitat, The right to adequate housing, Factsheet No 21 (Rev1), p. 3, available at 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf. 
 21 UN Habitat, The right to adequate housing, Factsheet No 21 (Rev1), p. 31.  
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ፖሊሲ ደቀባትን ውሑዳንን Ãብ ዝነብሩሉ መሬት ብሓይሊ ምምዝባልን ነቲ መሬት ምውሳድን 
ሕጋዊ ዝገብር እዩ። እዚ ናይ መሬት ፖሊሲ ብኢደ ወነንÃን መ…ሓሓሲ …ይሃብÃን ሰባት Ãብ 
መሬቶም ናብ ምልቃቕ እዩ ƒምሪሑ። ፍልይቲ መርማርቲ …ም ዝተሓÅረቶ፡ እዚ Ãብ መሬትÃ 
ናይ ምስጓጒ ተግባር ብፍላይ ƒብ …ባቢ ዓሰብ ቀጺሉ እዩ። ƒብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝር…ብ ወደብ 
ዓሰብ መÅቆላዊ ቦታ ናይ ዓፋር እዩ። 

91. ተቘጻጻሪት ጉጅለ ሶማልያን ኤርትራን ƒብቲ ዳሕረዋይ ናይ 2017 ጸብጻባ፡ ሕቡራት 
ኢማራት ዓረብ ƒብ ዓሰብ ወተሃደራዊ መደÅር ዝያዳ ተስፍሕ …ምዘላ ገሊጻ። ምህናጽ ነባሪ ትሕተ-
ቅርጺን መሳለጥያታትን ƒብ ዙርያ መዓርፎ ነፈርትን፡ ƒብ ጥቓቲ መዓርፎ ነፈርቲ ውን ናይ 
ወደብ መሳለጢ ይቕጽል …ም ዘሎ ƒስፊራ። ƒብ መንጎ እቲ መዕርፎ ነፈርትን ናይ ወደብ 
መሳለጥያታትን ቀጻሊ ህላወ ታንŒታትን …ቢድ ብረትን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ …ም ዘሎ ውን 
ƒመልÀታ።22  

92. ብመሰረት ዝተረኽÅ ሓÅሬታ፡ ጻዕርታት ህዝቢ ዓፋር እቲ ወተሃደራዊ መደÅር ƒብ ዓሰብ 
Œስራሕ …ሎ ዝተወስደሎም ልምዳዊ መሬቶም ƒምሳያኡ Œወሃቦም ዝሓተቱዎ Ãሕሳ ተዓምጺጹ 
እዩ ተሪፉ። መራሕቲ ህዝቢ ዓፋር ብዛዕባ ዝተወስደሎም መሬት፡ ናይ ጨው መዐደኒታትን ናይ 
መግፈፊ ዓሳ ቦታታትን Œጥቀሙሉ ዘይምኽƒሎምን ምስ ጠርዑ፡ …ምኡ ዝƒመስለ ጥርዓናት 
ዳጋማይ Ãብ ምቕራብ Œቚጠቡ እዮም መጠንቀቕታ ተዋሂቦም። Œሳብ ሕጂ፡ ማሐÅረ-ሰብ ዓፋር 
ናብ ምምሕዳር እቲ …ባቢ ዘቕረቦ ጥርዓን መልሲ ƒይተዋህቦን፡ ዝተዋህÅ Ãሕሳ ውን የለን። 
ብዙሓት ƒባላት ናይተን ƒስታት 2, 000 ƒቢለን ዝflና ዝምል…ተን ስድራቤታት ናብ ጐረባብቲ 
ሃገራት ተሰዲደን ƒለዋ።  

93. ብተወሳኺ፡ ፍልይቲ መርማሪት፡ ƒብ ልዕሊ ብቑጽሪ ውሑዳት ዝflኑ (minority) ƒባላት 
ብሄረ ኩናማ ዝወረደ ናይ ምፍንቓል ጸብጻብ ውን ተቐቢላ። መርማሪት œምሽን …ም ዝጸብጸÅቶ፡ 
ብልምዲ ውሑዳን ብሄራት ƒብ ዝነብርሉ …ባቢ፡ መንግስቲ Ãልኦት ህዝቢ …ስፍረሉ ጸኒሑ እዩ። 
ብልምዲ ኩናማ ƒብ ዝነብሩሉ …ባቢ ውን እዚ ጸገም እዚ ቀጻሊ የጋጥም ƒሎ። ብሰሪ ብኩራት 
ልዕልና ሕግን ስእነት ናጻ ƒብያተ ፍርድን፡ ተÅዲልና ዝብሉ ƒÃላት፡ ንምውሳµታት Œቃወሙ 
ወይ ውን Ãሕሳ Œሓቱ ዕድል ስለ ዘይብሎም፡ ፍልይቲ መርማሪት ስŒፍታƒ ትገልጽ።.  

III. ወጽዓ ኤርትራውያን ሓተትቲ ዑቕባን ስደተºታትን  

94. ናይ ሕቡራት ሃገራት ተጸዋዒ ስደተºታ ƒብ ታሕሳስ 2017 …ም ዝሓÅሮ፡ 300, 000 ሽሕ 
ዝflኑ ኤርትራውያን ስደተºታት ƒብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተዓቝቦም ƒለው። ƒብ ሱዳን ዘለዉ 
112, 000 ኤርትራዉያን ስደተºታትን፡ ƒብ ኢትዮጵያ ዘለዉ 164, 668 ኤርትራውያን 
ስደተºታን ዘጠቓለለ ቁጽሪ እዩ። ብƒማኢት ዝቑጽሩ ሓተቲ ዑቕባ ድማ ወርሓዊ ይውሕዙ። 

95. ƒብ 2017 ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን …ባቢ¡ንን 706, 913 ሓተቲ ዑቕባ ƒ¡ንጊደን። 
ኤርትራ ሓንቲ Ãብተን 10 ዝለዓለ ቁጽሪ ሓተቲ ዑቕባ ዝነÅረን ሃገራት እያ። ብƒጠቓላሊ፡ 28, 
049 ዜጋታት ኤርትራ ናይ ዑቕባ ሕቶ ƒቕሪቦም። Ãብቲ ናይ 2016 ብ11, 000 ይጎድል። ƒብ 
ሓጋይ ልዕል ዝÅለ ቁጽሪ ተራእዩ። እቲ ዝÅዝሐ ƒብ መስ…ረም ዝቐረÅ 3, 183 ጠለባት እዩ። ዳርጋ 
7 ሚእታዊ ƒቢሎም ዝflኑ ƒላዪ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ኤርትራውያን እዮም። Ãብቶም 
ƒዝዮም ጽጉማት ዝÅሃሉ ጉጀለ ሓተትቲ ዑቕባ፡ ኤርትራውያን ƒብ መÅል ሳልሳይ ደረጃ 
ተሰሪዖም።23  

96. ሰÅ-ስልጣን ኤርትራ፡ ልዕሊ ሓሙሽተ ዓመት ንዝዕድመኦም ህጻናት ቪዛ …ም ዘይህቡ 
ፍልይቲ መርማሪት Åጺሓቶ ƒላ። ስለ ዝflነ፡ ደቆም ንምውጻእ ስድራ-ቤታት Ãልእ ƒማራጽታት 
Œወስዱ ይግደዱ። ዘይንቡር ምንቅስቓስ ወይ ስግረ-ዶብ ህጻናት Œጋደድ ዝገብር ዘሎ ዘሕዝን 
ተሞŒሮ እዩ። 

97. Ãብ ጥሪ Œሳብ ሚያዝያ 2018 ƒብ ዝነÅረ ግዜ፡ ብወገን ማእ…ላይ ባሕሪ Ãብ ዝƒትዉ 
ስደተºታት፡ ኤርትራውያን ƒብ ሓሙሻይ ደረጃ µሮም ብብዝሒ። ቁጽሮም ድማ 1, 810 
ነÅረ።.24 ƒብ ወርሒ መጋቢት 2018 ናብ ጥልያን Ãብ ዝƒተዉ ስደተºታ፡ 23 ሚእታዊት ናይቲ 
ሽዑ ዝነÅረ ƒሃዛት ብምውÃል ኤርትራውያን እቶም ዝÅዝሑ µሮም።25 

  
 22 SEMG report 2017, S/2017/925, para. 54-55. 
 23 European Asylum Support Office, Early warning and Preparedness System, Latest Asylum Trends - 

Overview 2017, released on 1 February 2018, available at https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-
trends-overview2017.  

 24 https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  
 25 UNHCR, EUROPE MONTHLY REPORT March 2018, p.1, available at 
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98.  ƒላዪ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ብዝልም…ት፡ ƒብ 2017፡ ብመገዲ ማእ…ላይ ባሕሪ ልዕሊ 
30, 000 ህጻናት ስደተºታት ƒትዮም ናብ ኤውሮፓ። Ãብዚኦም 17, 000 ƒላዪ ዘይብሎም ትሕቲ 
ዕድመ እዮም። መብዛሕትኦም፡ ንኤርትራ ሓዊስÃ Ãብ ƒፍሪቃ ዝመጹ እዮም። ንኤውሮጳ ƒብ 
ዝገÅርዎ ጉዕዞ፡ ƒÃላዊ ጎነጽ፣ ጭውያን Ãልእን ዝƒመሰልዎ ዓመጽ ብዕጡቓት ሓይልታት 
ወሪድዎም።26  

99. Ãብቲ ዝተመዘዘትሉ ግዜ ƒትሒዛ፡ ፍልይቲ መርማሪት ንƒተሓሕዛ ኤርትራውያን 
ስደተºታ ብዝምል…ት ስŒፍታታት Œትገልጽ ጸኒሓ እያ። ƒብ ዝተፈለለያ ሃገራት ንዘሎ 
ኩነታቶም ውን ብቐረባ ምŒትታላ ቀጺላ።  

100. ƒብ ስዊዘርላንድ፡ ኤርትራውያን እቶም ዝÅዝሑ ሓተትቲ ዑቕባ ብም‰ኖም፡ ህዝቢ 
ብዛዕብኦም ብዙሕ ይዛረብ። …ም መቐጸልታ ናይቲ ƒብ ለÃቲት 2017 ዝተወሰነ ውሳµ፡ ƒብ ነሓሰ 
2017 ውን ፈደራላዊ-ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ Ãልƒይ ውሳµ ƒሕሊፉ። ƒብ ሃገራዊ 
ƒገልግሎት ዝነÅሩ ኤርትራውያን ንዓዶም እንተተመልሱ፡ ዳግም ናይ ምዕስÃር ወይ ድማ ናይ 
መቕጻዕቲ ሓደጋ …ም ዘየጋጥሞም ደምዲሙ። 

101. ƒብ መጀመርታ ናይ 2018፡ Œፍሊ ኢምግረሽን ስዊዘርላንድ፡ ን3000 ኤርትራውያን 
ዝምል…ት ግዚያዊ ናይ መንÅሪ ፍቓድ ዳግም Œጻረ ወሲኑ። እቲ ዕላማ፡ ናብ ሃገሮም Œምለሱ 
ዝኽእልሉ ዕድላት እንተሎ ንምፍታሽ እንœላይ እዩ፤ ንዕኡ ዘኽእል ስምምዕ ዘየለ እ‘ እንተflነ። 
ፍልይቲ መርማሪት፡ እቲ እናንሃረ ዝŸይድ ዘሎ ቁጽሪ ሓተትቲ ዑቕባ ኤርትራውያን ƒብ 
ውሽጣዊ ኩነታት ስዊዘርላንድ ዝፈጥሮ ጸቕጢ ትግንዘቦ እያ። ይ⁄ን እምÅር፡ እቶም ሓተትቲ 
ዑቕባ፡ እንœላይ እቶም ƒላዪ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ፡ Ãብ ƒዝዩ ዝŸፍ¡ ኩነታት ሰብƒዊ 
መሰላት ሃዲሞም ዝመጹ እዮም። ዘህደሞም ምኽንያታት ብጭቡጥ …ይተቐየረ እን…ሎ፡ ንናይ 
ዑቕባ መሰሎም ብዝምል…ት ዝግÅር ናይ ፖሊሲ ለዉጢ ምኽኑይ Œትገብሮ ምፍታን ƒዝዩ …ቢድ 
ይŸውን። 

102. ƒብ ታሕሳስ 2017 ናብ መንግስቲ ƒመሪÃ ƒብ ዝተላእ… ናይ ሓባር ናይ ጥርዓን ደብዳÅ፡ 
ገለ ፍሉያት መርመርቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ƒቤቱታ ƒቕሪቦም µሮም። 700 ዝflኑ 
ኤርትራውያን Ãብ ƒመሪÃ ናብ ዓዶም Œጥረዙ ዝብል ውሳµ ዝፈጠሮ ቅሬታ ንምግላጽ እዩ እቲ 
ደብዳÅ ተጻሒፉ፤  ዝflነ ስደተº ንሓደጋ ናብ ዝሳጥሓሉ ሃገር Œምለስ የብሉን ዝብል መት…ል 
(ሪፎሎሞ/refoulement) ዝጻረር ስለ ዝflነ።27 እቲ መስርሕ ƒብ መስ…ረም 2017 ብŒፍሊ ጉዳያት 
ውሽጣዊ ጸጥታ ƒመሪÃ እዩ ጀሚሩ። ኤርትራውያን ብሓይሊ ንዓዶም እንተተመሊሶም፡ 
ማእሰርቲ፣ መግረፍትን ስቅያትን …ጋጥሞም …ም ዝኽእል እቶም ፍሉያት መርመርቲ 
ƒተሓሳሲቦም። Ãብ ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ መጺኦም ዝÅሃሉ ኤርትራውያን፡ ተጠሪዞም 
እንተተመሊሶም፡ ናይ ጥብቅና መሰል …ይተሓለወሎም፡ ምስ ስድርኦም ውን …ይተራŸቡን 
ንነዊሕ እዋን እዮም ዝእሰሩ። ፍልይቲ መርማሪት Ãብ መንግስቲ ƒመሪÃ ƒብ ወርሒ መጋቢት 
2018 ንዝተወሃÅ ዝርዝራዊ መልሲ ዘለዋ ƒድናቖት ትገልጽ። ትሕዝትኡ ƒብ ናይ ፍሉያት 
መርመርቲ ጸብጻብ ተገሊጹ ƒሎ። 

103. ƒብ ለÃቲት 2018 ናብ መንግስቲ እስራኤል ƒብ ዝተላእ… ናይ ሓባር ናይ ጥርዓን ደብዳÅ፡ 
ገለ ፍሉያት መርመርቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ƒቤቱታ ƒቕሪቦም µሮም። ዜጋታት ኤርትራ፡ 
መሰሎም ናብ ዝገሃሰሉን ውሑስ ናይ ዑቕባ ዕድል ናብ ዘይረኽቡሉን ሃገራት ƒፍሪቃ ብሓይሊ 
Œጥረዙ ሓደጋ የንጸላልዎም ስለ ዝነÅረ፡ ነዚ ዝምል…ት ቅሬታ ƒስሚዖም።28  

104. ንኤርትራውያን ሓተትቲ ዑቕባ ƒብ እስራኤል ብዝምል…ት፡ ƒዝዩ ትሑዝት ተቐባልነት 
ምህላዉ፡Ãብ ሃገራዊ ƒገልግሎት ንዝሃደሙ ውን ተፈላጥነት ናይ ዘይምሃብ ጸገም …ም ዘሎን 
ƒብቲ ንመንግስቲ እስራኤል ዝተላእ… ናይ ጥርዓን ደብዳÅ ተገሊጹ። እዚ ጸብጻብ እዚ Œሳብ 
ዝተጻሕፈሉ እዋን፡ነቲ ዝተላእ… ናይ ጥርዓን ደብዳÅ Ãብ መንግስቲ እስራኤል ዝተውሃቦ 
ዝርዝራዊ ምላሽ ብዘይ ምህላዉ፡ ፍልይቲ መርማሪት ዝተሰምዓ ቅሬታ ትገልጽ።  

105. ƒብ ወርሒ ሚያዝያ፡ 16, 000 ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተºታ ናብ Ãልኦት 
ውሑሳት ዝÅሃላ ሃገራት Œግዕዙ፡ ገሊኦም ድማ ƒብ እስራኤል መሰሎም Œሕለወሎም ዝብል 
ሓÅሬታ ምስ ተቓልሐ፡ ንሓጺር እዋን እቲ ጸገም ዝተፈትሐ መሲሉ µሩ።29 ይ⁄ን እምÅር፡ 

  
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63240. 

 26 UNHCR, Desperate Journeys, January 2017 – March 2018, p. 15, available at 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63039.  

 27 Communications report of special procedures, A/HRC/38/54, see also reply by the United States of 
America of 7 March 2018.  

 28 Communications report of special procedures, A/HRC/38/54. 
 29 እዚ ዝስዕብ ር¡ UNHCR Press Release ‘UNHCR and Israel sign agreement to find solutions for 
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ነዊሕ …ይጸንሐ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ነቲ መደብ ሰሪዝዎ። ንኤርትራውያንን Ãልኦት 
ስደተºታትን ናይ ምጥራዝ መስርሕ Œቕጽል ም‰ኑ ውን ሓቢሩ። ናይ መጻኢ ዕድል 
ኤርትራውያን ገና ƒይተነጸረነን ዘሎ። 

IV. ተሓታትነትን ፍትሕን 

106. ምንጋስ ፍትሒ ሓደ Ãብ መሰረታዊ ጠለባት ናይ መርማሪት œምሽን እዩ። ƒብዚ ናይ 
መወዳእታ ዓመት ናይ መዝነታ ግዜ ውን ፍልይቲ መርማሪት Åዚ ጠለብ እዚ እያ ተማእዚና 
ሰሪሓ። መርማሪት œምሽን ƒቐዲሞም ንዝተፈጸሙን ሕጂ ይቕጽሉ ንዘለዉን ግህሰት ሰብƒዊ 
መሰላት ተሓታትነት Œህሉ ጸዊዓ። እቶም ገÅናት ነዞም ዝስዕቡ ዘጠቓልሉ እዮም፡- ባርነት፣ 
ማእሰርቲ፣ ምሽራብ ሃለዋት፣ መግረፍቲ፣ ዘይሰብƒዊ ተግባራት፣ ምህዳን፣ ጾታዊ ዓመጽን ሞትን። 

107. ƒብቲ ናይ 2017 ጸብጻባ፡ ፍልይቲ መርማሪት፡ ƒብ ሃገራዊ፣ ዞባውን ƒህጉራውን 
ደረጃታት ŒትግÅር ብዛዕባ ዝኽእል ናይ ፍትሒ መስርሓት ገለ እማመታት ƒቕሪባ µራ። ናይ 
ƒህጉራዊ ገÅናዊ ሕጊ መት…ላት (the principle of universal jurisdiction) ብዝፈቕዶ መሰረት 
ƒብ ገለ ሃገራት ŒግÅር ብዛዕባ ዝኽእል ፈተነታት ብፍላይ ƒተ÷ራ µራ። እዚ ጸብጻብ እዚ ƒብ 
ዝሽፍኖ ናይ ግዜ መቓን  ውን ብዛዕባ እዚ ተኽእሎ እዚ ዝሰፍሐ ƒፍልጦ Œህሉ፡ ተራ ግዳያት 
ውን Œዓዝዝ ጽዒራ። ናይ ፍትሕን ተሓታትነትን ጉዳይ ነዊሕ መስርሕ …ም ም‰ኑ መጠን፡ ናይ 
ኩሎም ዝምል…ቶም ወገናት ቀጻሊ ጻዕሪ ይሓትት።  

V. ገምጋምን መደምደምታን  

108. ፍልይቲ መርማሪት፡ ሰÅ-ስልጣን ኤርትራ፡ ብደረጃ ሕቡራት ሃገራትን ብዞባዊ ደረጃን 
ንሰብƒዊ መሰላት ብዝምል…ት የÃይድዎ ንዘለዉ ጻዕርታት ትንእድ። ንምስትምቓር ሰብƒዊ 
መሰላት ƒብ ባይታ ብዝምል…ት ግን፡ እዞም ጽምዶታት እዚƒቶም ዘምጽእዎ ጭቡጥ ለውጢ ዘየለ 
ም‰ኑ የሕዝን። Ãብ ዝተፈላለየ ድሕረ-ባይታ ዝመጹ ኤርትራውያን ንፍልይቲ መርማርቲ …ም 
ዝሓÅርዋ፡ ƒብ መራሕቲ ሃገር እምነት …ሕድሩ እንተflይኖም፡ Ãብ ሕጂ Œሳብ ንሓዋሩ ሰብƒዊ 
መሰላቶም ŒኽÅረሎም …ም ዝflነ ውሕስነት ምስ ዝወሃቦም ጥራይ እዩ።  

109. ብሓፈሻዊ ገምጋም ፍልይቲ መርማሪት፡ ንድሕሪት ተመሊስÃ Œርእ እን…ሎ፡ ኩነታት 
ሰብƒዊ መሰላት ኤርትራ ድዉን ምስሊ እዩ። 

ሀ) ኩነታት ሰብƒዊ መሰላት ኤርትራ ሕልኽልኽ ዝÅለ œይኑ፡ ብብኩራት ልዕልና ሕግን 
ድኽመት ትÃላት፡ እንœላይ ፍርዳዊ ትÃላትን ዝማሰነ እዩ፣ 

(ለ) እቲ ብመርማሪት œምሽን …ም ባርነት ዝተገለጸን፡ ገÅናት ƒንጻር ሰብƒውነት 
ንኽÅሃል ውን ም⁄ኑይ ሰረታት …ም ዘለዎ ዝእመነሉ ሃገራዊ ƒገልግሎት፡ ንሓጺር እዋን 
ዝጸንሐ ናይ 2015 ወሰኽ ደሞዝ ገዲፍÃ፡ ንምልዋጡ ዝምል…ት ዝflነ ሓÅሬታ የሎን፣ 

(ሐ) Ãልኦት ƒብነታት ናይ ገÅናት ƒንጻር ሰብƒውነት፡- ማእሰርቲ፣ ምሽራብ ሃለዋት፣ 
መግረፍቲ፣ ዘይሰብƒዊ ተግባራት፣ ምህዳን፣ ጾታዊ ዓመጽን ሞትን ይቕጽል ƒሎ፣ 

(መ) ምሉእ ብምሉእ ናብ ዓስ…ር ƒብ ዝተቐየረ ሕብረተሰብ፡ ƒባላት ሃገራዊ 
ƒገልግሎትን ምልሻን ሰባት ይቕይዱ፤ ንቡር ሂወት ዘይ…ƒል œይኑ።  ውትህድርና ን⁄ሉ 
ጽላታት ሕብረተሰብን ትÃላትን ናይታ ሃገርን ዝተቖጻጸረ ም‰ኑ ፍልይቲ መርማርቲ …ም 
ዘተሓሳስባ ትገልጽ፣ 

(ረ) መንግስቲ ኤርትራ፡ ንናይ ሓሳብ ፍልልይ ዝህቦ ግብረ-መልሲ፡ ዘይሕጋዊ 
ማእሰርቲ፡ እንœላይ ማእሰርቲ ƒብ ዕልቕልቕ ዝÅዝሖ መዳጎኒ ቦታትት እዩ። ƒብ ቅድሚ 
ናጻን ዘይሻራውን ƒብያት ፍርዲ ቀሪብÃ ሕጋውነት ናይ ማእሰርቲ ŒትምŒት ዕድል የለን፣ 

(ሰ) ንሰብƒዊ መሰላት ዝምል…ት ƒህጉራዊ መምዘታት ዝፈቕዶ መሰረት፡ ብሰላም 
ናይ ምእÃብን ምእዳምን መሰላት፡ ዓቐን ብዝሓለፎ ጎነጻዊ ƒገባብ፡ ብወተሃደራትን 
ƒኽÅርቲ ጸጥታን ይጥቃዕ። ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ሰባት፡ ሓሳቦም ብምግላጾም ይእሰሩ፣  

  
Eritreans and Sudanese’, 2 April 2018, available at 
http://www.unhcr.org/news/press/2018/4/5ac261bd4/unhcr-israel-sign-agreement-find-solutions-
eritreans-sudanese.html.  
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(ሸ) መንግስቲ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ንምቁጽጻር ዝገብሮ ዝተፈላለየ ምትእትታዋት፡ 
ንሃይማኖታዊ ምጽውዋር ዘይሕግዝ ƒብ ርእሲ ም‰ኑ፡ ምስ ታሪŸ ናይቲ ንነዊሕ ዘመናት 
ተጸዋዊሩ ዝነÅረ ሕብረተሰባት ዘይቃዶ እዩ፣ 

(ቀ) እሱራት ብዛያዳ፡ …ም መግረፍቲ ንዝƒመሰለ ግህሰት መሰላት ዝተቓልዑ እዮም። 
ሕጋውን ስርዓታውን ውሕስነት ƒብ ዘይብሉ፡ ምስ ስድርኦም ይ⁄ን ምስ ጠÅቓ 
ŒራŸብሉ ƒብ ዘይŒእሉ ኩነታት ይቕየዱ፣  

(Å) ቅድሚ ፍርዲ ዝግÅር ቀይዲ ፍሉይ Œንዲ ዝŸውን ንቡር ተርእዮ እዩ፣ 

(ተ) ምምቕራሕ ስልጣንን ƒብ ሞንጎ ƒÃላት መንግስቲ Œህሉ ዝግብኦ ምዕሩይ ሚዛን 
ዝሕሉ ትÃላት ድ⁄ም እዩ ወይ ውን ፈጺሙ የለን፣ 

(ኅ) ብገÅናት ƒንጻር ሰብƒውነትን ህግሰት ሰብƒዊ መሰላትን ዝኽሰሱ ሰባት ዝሓቶም 
ዘይብሎም ም‰ኑ እቲ ዝዓÅየ ጸገም እዩ። መንግስቲ ውን ንምቕጽዖም ዝወሰዶ ዝflነ 
ስጉምቲ የለን፣   

(ነ) ግዳያት ገÅናት ƒንጻር ሰብƒውነትን ግህሰት ሰብƒዊ መሰላትን Ãብ መንግስቲ ኤርትራ 
ፍትሒ …ረኽቡ …ም ዘይœኑ ተነጺሩ ƒሎ። ተሓታትነት ƒብ ዘይብሉ ኩነታት፡ Åደልቲ ስለ 
ዘይቅጽዑ ግህሰት ሰብƒዊ መሰላት Œቕጽል ግድን ይŸውን። 

VI. ለÅዋታት 

  ፍልይቲ መርማሪት ንመንግስቲ ኤርትራ እዞም ዝስዕቡ ለÅዋታት ተቕርብ፡- 

110. ብመርማሪት œምሽንን ብፍልይቲ መርማሪትን ዝተሰነዱ ህግሰት ሰብƒዊ መሰላት፡ 
እንœላይ ƒብዚ ጸብጻብ እዚ ተገሊጾም ዘለዉን ገና ውን ይፍጸሙ ዘለዉ ግህሰታት ብህጹጽ 
ደው ይÅሉ፣  

111. ƒብዚ ጸብጻብ እዚ …ምኡ ውን ƒብ ዝሓለፈ ጸብጻባት ናይ ፍልይቲ መርማሪትን 
መርማሪት œምሽንን ዝቐረቡ ለÅዋታት ብዕቱብ ብምስትብሃል፡ ƒብ ግብሪ …ም ዝውዕሉ 
ንምግባር ዝሕግዝ፡ ንጹር፣ ዝዕቀን፣ ዝጭÅጥ፣ ግብራውን ናይ ግዜ ሰሌዳ ዘለዎን ናይ ውጥን 
ስራሕ ምድላው፣  

112. ን⁄ሉም ናይ ሕልና እሱራት፡ እንœላይ ጉጅለ 15ን Ãልኦት ብሰሪ ሃይማኖቶም 
ዝተƒስሩን ብዘይ ቅድመ-ኩነት ምፍታሕ፣  

113. ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ብህጹጽ ደው Œብል ስጉምቲ ምውሳድ፡ ብዘይ ፍትሒ ተƒሲሮም 
ዘለዉ፡ ብፍላይ ህጻናት፣ ሽማግለታትን ደቂ ƒንስዮን ምፍታሕ፣ 

114. ዕልቕልቕ ናይ መዳጎኒ ቦታታት ፍታሕ …ም ዝር…ብ ምግባር፡ ƒብ መዳግኒ ቦታታት 
ዘጋጥም ሞት ውን ምŒል‹ሉ ንኽ…ƒል፡- 

• መሰረታዊ ናይ ሕጊ መት…ላት ብዝእዝዞ መሰረት፡ Œሱሳት ጉዳዮም …ረድኡ ዕድል 
…ም ዝወሃቦም ምግባር፣ 

• ቅዩዳት ናይ ሕጊ ምኽሪ …ም ዝረŸቡ ምግባር፣ 

• መቐየዲ ቦታታት ነቲ ዝቖምሉ መዓላት ጥራይ …ም ዘገልግሉ ምግባር፣ 

• ንህጻናት፣ ሽማግለታት፣ ደቂ ƒንስትዮን ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ሰባትን ዝŸውን 
ፍሉይ መቐየዲ ቦታታት ምድላው፣  

115. ህጹጽ ፍታሕ ንዝደሊ ጉዳያት ዝ…ታተልን ጥርዓን ዝቕÅልን ናጻ ƒÃል ብህጹጽ 
ምቛም፤ ብፍላይ ብዘይ ፍርዲ ንዝግÅር ዝተናውሐ ናይ ቀይዲ ግዜ፡ …ምኡ ውን ንƒተሓሓዛ 
ህጻናት፣ ƒረገውቲ፣ ደቂ ƒንስትዮን ƒደታትን ƒብ ቀይዲ ዝምል…ት ጉዳያት ዝ…ታተል፣ 

116. ንƒተሓሕዛ ቅዩዳት ብዝምል…ት ብሕቡራት ሃገራት ዝወጸ መምርሒ፡ “µልሰን 
ማንዴላ ሩልስ” ተባሂሉ ዝፍለጥ ተፈጻምነት …ም ዝህልዎ ምግባር፣30 

  
 30 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner (The Nelson Mandela Rules), 

General Assembly Resolution 70/175.   
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117. ƒህጉራዊ ናይ ሰብƒዊ መሰላት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት፡ ሓሳብÃ ብናጻ ናይ 
ምግላጽ መሰል፣ ናይ ምእÃብን ማሕÅር ናይ ምቛምን መሰል Œረጋግጽ መታን ነዞም ዝስዕቡ 
ስጉምታት ምውሳድ ፡-  

• ƒብ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ Ãብ ዓቐን ዝሓለፈ ሓይሊ ንዝጠቀሙ ƒባላት ሓይልታት 
ጸጥታ ብሕጊ …ም ዝሕተቱ ምግባር፣  

• ƒብ ግዜ ሰላማዊ ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ዝተƒስሩ ኩላቶም ብዘይ ቅድመ-ኩነት …ም 
ዝፍትሑ ምግባር፣ …ምኡ ውን 

• ሓሳብÃ ብናጻ ናይ ምግላጽ መሰል፣ ናይ ምእÃብን ማሕÅር ናይ ምቛምን መሰል 
ብዝÅለጸ Œረጋገጽ መታን፡ ዘለው ሕግታት ምኽላስን ምስ ƒህጉራዊ መለŒዕታት …ም 
ዝቃደዉ ምግባርን። 

118. ƒህጉራዊ ናይ ሰብƒዊ መሰላት ሕጊ (መልŒዕታት) ብዝጠልቦ መሰረት፡ ገዛውቶም 
ንዝፈረሶም …ምኡ ውን መሬቶም ዝተሓድጉ ሰባት Ãሕሳ Œረኽቡሉ ዝኽእሉ መገዲ 
ምጥጣሕ፡ ƒብ ልዕሊኦም ጎነጽን ናይ ማእሰርትን ስጉምታት …ም ዘይውሰድ ድማ ውሕስነት 
ምሃብ፣ 

119. ልምዳዊ ዋንነት መሬት ብዝምል…ት፡ ናይ ዝምል…ቶም ወገናት መሰልን 
ተጠቃመነትን ሕሉው …ም ዝŸውን ምግባር፡ ኩነታት መነባብርኦም …ይመዛÅል 
ምጥንቃቕ፡ …ምኡ ውን ዝflነ ƒብቲ መሬት ዝግÅር ንጥፈታ ብፍቓዶም ጥራይ …ም 
ዝŸውን ምግባር፣  

120. ናይ ሕቡራት ሃገራት ፍሉያት መርመርቲ ናብ ኤርትራ Œƒትዉ Œፉት ዕድመ 
ምቕራብ። …ምዚ ምስ ዝግÅር፡ ኤርትራ ምስ ፍሉያት መርመርቲ ንምትሕግጋዝ ዘለዋ 
ቅሩብነት ተርኢ፡ ምኽንያቱ መዝነት ናይዞም ፍሉያት መርመርቲ ሓደ Ãብቲ ቀንዲ መለለዪ 
ጠባያት ናይ ƒህጉራዊ ምኽባር ሰብƒዊ መሰላት ብም‰ኑ፣31  

121. ƒብ ሰብƒዊ መዳያት ዝነጥፋ ትÃላት፡ …ምኡ ናይ ሕቡራት ሃገራትን Ãልኦት 
ዘይመንግስታዉያን ትÃላትን፡ ንድርቅን Ãልእ ተመሳሳሊ ጸገማትን ብዝምል…ት፡ ƒብ 
ኤርትራ ƒትየን ንጥፈታ …Ãይዳ ምፍቃድ፣ 

  ፍልይቲ መርማሪት ንሃገራት ዓለምን ƒህጉራውያን ውድባትን እዚ ዝስዕብ ለÅዋታት 
ተቕርብ፡- 

122. …ቢድ ግህሰት ሰብƒዊ መሰላት ተሓታትነት መታን ŒግÅረሉ፡ መርማሪት œምሽን …ም 
ዝተላÅወቶ ውን፡ ƒብ ኤርትራ ገÅናት ƒንጻር ሰብƒውነት …ም ዝተፈጸመ ዘረድእ ምኽኑይ 
እምነት ምስ ምህላዉ፡ ብመገዲ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ኤርትራ ናይ ƒህጉራዊ 
ቤት ፍርዲ ገÅºታት Œምራሕ ምጽዓር፣ 

123. መደምደምታን ለÅዋታትን መርማሪት œምሽን ƒብ ግምት ብምእታው፡ ንገÅናት 
ƒንጻር ሰብƒውነት ዝምል…ት ሕጋዊ መርስሕ ብምŒያድ፡ ህዝቢ ኤርትራ Ãብ ተወሳኺ 
ገÅናት …ም ዝድሕን ምግባር፣  

124. ንኤርትራውያን ሓተትቲ ዑቕባ፡ …ምኡ ውን ተጎዓዝቲ ስደተºታት፡ ዘድሊ ሕጋዊ 
ሓገዝ ምሃብ፡ ብፍላይ ናብ ሃገሮም …ም ዘይጥረዙ ብምግባርን ምስ ኤርትራ ዝግÅር 
ስምምዓት ብምቁራጽን፣ 

125. መንግስቲ ኤርትራ፡ ንሰብƒዊ መሰላት ብዝምል…ት፡ ብናይ ግዜ ሰሌዳ ዝቕየድ 
ጭቡጥን ግብራውን ስጉምታ Œወስድ ምጽዋዕ፡ ብፍላይ ƒብዞም ዝስዕቡ መዳያት፡- 

• ናይ 1997 ቅዋም ምትግባር፡ ወይ ድማ ን⁄ሉ፡ እንœላይ ንውሑዳን፡ ዘሳትፍ ሓድሽ 
መስርሕ ምንዳፍ ቅዋም Œጅምር፣  

• ናጻን ሓራን ምርጫ ንምÃያድ ዘኽእሉ ጽገናታት Œገብር፣ …ምኡ ውን  

• ብሂወት ናይ ምንባር መሰል፣ ናይ ሓርነት መሰልን ውልቃዊ ጸጥታዊ ውሕስነት 
ዜጋታት Œኽብር። 

  
 31 ንተወሳኺ ሓÅሬታ እዚ ዝስዕብ ር¡፡ ‘standing invitations’ 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/StandingInvitations.aspx.  
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126. ƒህጉራውን Œልተƒውን ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ብፍላይ፡ ንሰብƒዊ መሰላት 
ዝምል…ት ሓረጋት ዘጠቓለለ ŒŸውን ፍልይቲ መርማርቲ ትምሕጸን። ንƒብነት፡ እዚ 
ዝስዕብ …ጠቓልል ይኽእል፡-  

• ምኽላስ ሕግታት፡ እንœላይ እቲ ƒብ 2015/2016 ዝተƒወጀ ሓደስቲ ሕግታት፡ ምስ 
ƒህጉራዊ ናይ ሰብƒዊ መሰላት ሕጊ  …ሳኒ መታን …ም ዝኽለስ ምግባር፣ 

• ደያኑን ናይ ፍትሒ ሰብ ሞያን፡ ናይ ሰብƒዊ መሰላት ስልጠና …ወስዱ ዘገድድ 
ረቛሕታት …ም ዝህሉ ምግባር፣ ብፍላይ ንƒተረጓጉማ ሕግታት ብዝምል…ት፣   

• ƒኽÅርቲ ሕጊ፣ ጠÅቓታ፣ ናይ ƒብያተ ፍርድን ƒብያተ ማእሰርትን ሰራሕተºታት፣ 
…ምኡ ውን ምስ ምኽባር ሕጊ ዝዛመድ ዕዮ ዝሰርሑ ሰባት፡ ግቡእ ናይ ሰብƒዊ መሰላት 
ስልጠና …ም ዝወሃቦም ምግባር፣  

• ደያኑ፣ ƒኽÅርቲ ሕጊ፣ ጠÅቓታት፣ ናይ ƒብያተ ፍርድን ƒብያተ ማእሰርት 
ሰራሕተºታት፡ ጉዳያት ብስሉጥን ምዕሩይን ፍትሓውን ƒተሓሕዛ …¡ንግዱ ዘኽእሎም 
ስልጠናታት ምሃብ፣  

• ንሕጊ፣ ƒብያተ ፍርዲ፣ መስርሕ ሕጊ ዝምል…ት ጽሑፋትን ሕትመታትን ብግቡእ …ም 
ዝዝርጋሕ ምግባር፣ 

  ፍልይቲ መርማሪት ንቤት ምኽሪ ሰብƒዊ መሰላት እዚ ዝስዕብ ለÅዋታት ተቕርብ፡- 

127. ብመሰረት ጸብጻባት መርማሪት œምሽን፡ ƒብ ኤርትራ ይፍጸም ዘሎ መጠነ-ሰፊሕ 
ግህሰት ሰብƒዊ መሰላት Œ⁄ንን፣  

128. ዝግÅር ዘሎ ጽኑዕ Œትትልል፡ ኩነታት ሰብƒዊ መሰላት ንምምሕያሽ ƒድላዪ ብም‰ኑ 
Œቕጽሎ፣ 

129. እዞም ዝስዕቡ ፍሉያት መርመርቲ፡ ልሙድ ƒሰራርሓ ብዝፈቕዶ መሰረት፡ ƒብ 
ዝቐለጠፈ ግዜን ብዘይ ቅድመ-ኩነትን ናብ ኤርትራ Œƒትዉ Œፍቀደሎም መታን ምሕጽንታ 
ምቕራብ፡ 

• ሓሳብÃ ብናጻ ናይ ምግላጽ መሰል ዝ…ተታል ፍሉይ መርማሪ32 

• ንመሰል ምግቢ ዝ…ታተል ፍሉይ መርማሪ33 

• ንመሰል ሃይማኖትን እምነትን ዝ…ታተል ፍሉይ መርማሪ34 

• ንመግረፍቲ፣ Ãልእ ዘይሰብƒውን ƒሰቃቕን መቕጻዕቲ ዝ…ታተል ፍሉይ 
መርማሪ35 

• Ãብ ሕጊ ወጻኢ ንዝግÅር ምቕታልን ምርሻንን ዝ…ታተል ፍሉይ መርማሪ36 

• ፍልይቲ መርማሪት ንጉዳይ ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ37 

• ንዘይ ሕጋዊ ማእሰርቲ ዝ…ታተል ጉጀለ Œኢላታት38 

• ብሰላም ናይ ምእÃብን ማሕÅር ናይ ምቛምን መሰል ዝ…ታተል ፍሉይ 
መርማሪ39 

   ፍልይቲ መርማሪት እዚ ዝስዕብ ለÅዋ ናብ ሕብረት ƒፍሪቃ ተቕርብ፡- 

130. ƒብ ትሕቲ ሕብረት ƒፍሪቃ ዝሰርሕ፡ ƒብ ኤርትራ ገÅናት ƒንጻር 
ሰብƒውነት ፈጺሞም ዝÅሃሉ ጥርጡራት ናብ ፍርዲ ዘቕርብ ናይ ተሓታትነት 
ƒገባብ Œምስርት። 

  
 32 ጠለብ ƒብ 2003 ተሰዲዱ፡ መዘ‹ኽሪ ƒብ 2015 ተደጊሙ.  
 33  ጠለብ ƒብ 2003 ተሰዲዱ። 
 34 ጠለብ ƒብ 2004 ተሰዲዱ, መዘ‹Ÿሪ ƒብ 2005 ተደጊሙ።  
 35  ጠለብ ƒብ 2015 ተሰዲድ፡ መዘ‹Ÿሪ ƒብ 2017 ተደጊሙ። 
 36  ጠለብ ƒብ 2010 ተሰዲዱ። 
 37 ጠለብ ƒብ 2012 ተሰዲሙ፡መዘ‹Ÿሪ ƒብ 2017 ተደጊሙ።  
 38 ጠለብ ƒብ 2018 ተሰዲዱ።  
 39  ጠለብ ƒብ 2018 ተሰዲዱ። 
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ፍልይቲ መርማሪት ንሲቪÃውያን ማሕÅራትን እዚ ዝስዕብ ለÅዋ ተቕርብ፡- 

131. ƒብ ኤርትራ ይፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብƒዊ መሰላት፡ ቀጻሊ Œትትል ŒግÅረሉን 
ንምሽቱ ተሓታትነት ውን ŒግÅረሉ መታን፡ ተተሓሒዘንኦ ዘለዋ ናይ ስነዳ፣ ሓÅሬታ፣ 
ጎስጓስን ትንተናን ስራሕ Œቕጽልኦ። 

     


