-8- ኤርትራውያን ብይሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ወትሃዯራዊ መዓስከር
ሱዲን ተኣሲሮም ስለለዉ ጉዲዮም ብሕጊ ክጻረ ንጽውዕ፡
ብዕለት 11/ 09/ 2020 - ሰዓት 16፡30 - ቕዴም 3 - ዯሓር ብሓዯ ካፒተን ዜምርሑ -6- ወትሃዯራት ሱዲን መጺኦም፡ /8/
ንሾመንተ ኤርትራውያን ብይሕጋዊ ኣገባብ ኣሲሮም፡ ኣብ ከተማ ካርቱም ከላክላ (kelakila) ዜበሃል ወትሃዯራዊ መዓስከር
ከምዜወሰደዎም ይፍለጥ። ከም ኤርትራውያን ሲቪላውን ፖለቲካውን ማሕበራት፡ ናይዝም 8- ዛጋታትና ጉዲይ ስለትሓሳስበና
ሰብኣዊ መሰላቶም ተኸቢሩ ናይ ምክልኻል መሰሎም ተሓልዩ ክከራኸሩ፡ ኣብ ዜምልከቶ ናይ ሱዲን ፍርዲዊ ኣካል ቐሪቦም ጉዲዮም
ብሕጋዊ ኣገባብ ብግቡእ ክጻረ ንጽውዕ።
ናይ እሱራት ኩነታት፡ እዝም -8- ኤርትራውያን ግዲይ ናይ ይፍትሓዊ ምምሕዲር ስርዓት ኤርትራ እዮም። ምኽንያቱ ኩሉ ዓለም
ከምዜፈልጦ ንኤርትራ ዜመርሕ ሎ ስርዓት ብቕዋም፡ ብሕጊ ዜቖማ ኣብዜሓ ሰልፍታት ብናጻ ፖለቲካዊ ውዴዴርን ብህዜባዊ
ምርጫ ዜተመስረተ ሕጋዊ መንግስቲ ኣይኮነን። ስለዙ እቲ ስርዓት ንህዜቡን ንቕዋምን ስለይውክል ተሓታትነት ለዎ ፍትሓዊ
ምምሕዲር ከረጋግጽ ኣይከኣለን። ከም ሳዕቤኑ በቲ ስርዓት ዜፍጽሞ ሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ይሕጋዊ ተግባርን ዛጋታት
ክጻወሩዎ ኣብ ይክእልሉ ዯረጃ ከምዜተበጽሔ ይፍለጥ። ኤርትራውያን ሰላምን ቕሳነት ለዎ ዉሑስ ናብራ ክመርሑ፡ Shoot to
Kill Policy ካብ ሃገሮም ብይዴሌቶም ድብ ክሰግሩ ስለዜፍትኑ፡ ተኩስካ ቕተል ዜብል ኣዕናዊ ፖሊሲ ክጥሕሱ ይግዯደ ኣለዉ።
እዝም ተኣሲሮም ለዉ 8- ኤርትራውያን እዉን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ድብ ሰጊሮም ኣብ ሱዲን ናይ ስዯተኛ ሕጋዊ ፍቓዴ ኣለዎም።
ሳምሶም ግርማይ ዜበሃል ሓዯ ካብቶም እሱራት እዉን ስዯተኛ ኮይኑ ኣብ ዓዱ ጥልያን ከተማ ብሪንዱሲ ዜቕመጥ ሕጋዊ መንበሪ
ፍቓዴ ለዎ እዩ። Brindisi City in Italy ንሱ ሕጽይቱ ኣብ ሱዲን ስለዜነበረት ክምርዖ ምስከዯ ንቦትኡ ክምለስ ካብ ኢሚግረሽን
ሱዲን 2 - ግዛ መውጽኢ ቪሳ Exit Visa ተዋሂቡዎ ነይሩ ግና ብምኽንያት Covid – 19 ንጥልያን ክምለስ ከምይከኣለ ይፍለጥ።
ምኽንያት ማእሰርቲ፡ ብዕለት 01/ 05/ 2020 ዋና ገዚ ኣካራይ ኣቶ እስማዒል ዓብዯልቓዴር በክሪ፡ ናይ ክራይ ገዚ ዯላላይ ኣቶ
ሙስጣፋ ዓብዯል ወሃብ ብሓዯ ወገን፡ ተኻረይቲ ኤርትራውያን ብካልእ ወገን ውዕል ክራይ ገዚ ገይሮም ኣብ ክልተ ነጥብታት
ተሰማሚዖም ነይሮም። ቐዲማይ ነጥቢ፡ ክራይ ገዚ ንወርሒ ብሕሳብ / 7. 000/ ሸውዓተ ሺሕ ፓውንዴ ሱዲን ክኸፍሉ። ካልኣይ
ስምምዕ፡ ካብ 01/ 05/ 2020 ክሳብ 30/10/ 2020 ሎ ግዛ ናይ 6- ኣዋርሕ ኣቐዱሞም ክራይ ገዚ ክኸፍሉ ተሰማሚዖም። እቶም
ኤርትራውያን ከም ውዕሎም 7, 000 x 6 = 42. 000 ፓውንዴ ሱዲን ብካሽ ከፊሎምዎ ነይሮም ንሱዲናዊ ዋና ገዚ ኣቶ እስማዒል።
ብዕለት 26/08/2020 ሰዓት 16፡00 / ዴሕሪ 4- ኣዋርሕ ግና/ ዋና ገዚ ኣቶ እስማዒል ናብ ኤርትራውያን ተኻረይቲ መጺኡ ካብ
ውዕሎም ወጻኢ ናይ ገዚ ክራይ ክፍሊት ገንብ ክውስኹ ሓቲቱዎምም። ይውስኹ እንተኾይኖም ግና ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ
ገዜኡ ክገዴፍሉ ሓቢርዎም ከይደ። ብዕለት 11/09/2020 ሰዓት 14፡00 ዋና ገዚ ኣቶ እስማዒል ዓብዯልቓዴር በክሪ 3- ስቪል
ዜተኸዴኑ ወተሃዯራት ሒዘ ናብ ተኻረይቲ ዜነበርሉ ገዚ ብይፍቓድም ብሓይሊ ኣትዩ፡ ኣብቲ ገዚ ንሎ ንብረት ተኻረይቲ ካብ
ውሽጢ እናውጽኡ ናብ ካንሸሎ ክዴርብይዎ ፈቲኖም ብይሕጋዊ ኣገባብ። ተኻረይቲ ንዜወረድም ሰብኣዊ በዯል ምስ ዋና ገዚ
ክራረቡ ፈቲኖም ግና ንሱ ፍቓዯኛ ስለይነበረ ፖሊስ ብዜወሰደዎ ይቕኑዕ ተግባር ይምርዴዲእ ተፈጢሩ።
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ዴሕሪ 30 ዯቒቕ ሰዓት 16:30 ተወሳኺ ካልኦት 6 - ወተሃዯራት ብመኪና ተጻዒኖም ኣብ ገዚ ተኻረይቲ መጺኦም ጉዲይ ከየጻረዩ
ብይሕጋዊ ኣገባብ ን-8- ኤርትራውያን ጥራይ ኣሲሮም ወሲድሙዎም። ዴሒሩ ዜተጻረየ ሓበሬታ ከምረጋግጾ ግና፡ ነቶም 6 ወትሃዯራት መሪሑ ዜመጸ ሓላፊ ካፒተን ካልዴ ዑመር ዜበሃል፡ ንዋና ገዚ ኣቶ እስማዒል ዓብዯልቓዴር ሰብኣይ ጓሉ ከምዜኾነ
ኣብቲ ከባቢ ዜነበሩ ሱዲናውያን ይሕብሩ። እዝም 8 - ኤርትራውያን ተኣሲሮሙሉ ለዉ ቦታ ኣብ ካርቱም ከላክላ ዜበሃል ናይ
ሱዲን ምክልኻል ትሕጃ ሰራዊት መትሃዯራዊ መዓስከር እዩ። Sudanese Reserved Army Military Camp located in
kelakila, Khartoum.

ጻውዒትና ንኹሎም ዯለይቲ ፍትሕን፡ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዜምልከቶም ኣህጉራዊ ትካላትን፡
1. ናይ -8- ስዯተኛታት ኤርትራውያን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰልን ይሕጋዊ ማእሰርትን ብጣዕሚ የሕዜነናን የተሓሳስበና እዩ።
ምኽንያቱ ብውዕሎም መሰረት ኣቐዱሞም ናይ 6- ኣዋርሕ ክራይ ገዚ ብግቡእ ከፊሎም። እንተኾነ ግና ዋና ገዚ ግዛ ከይኣኸለ
ቕዴሚ 2- ኣዋርሕ ዜያዲ ገንብ ክኸፍሉ ምሕታቱ ንውዕሎም ኣፍሪሱ ንመሰሎም ግሂሱዎ። በዯል እንተለዎም እዉን መሰሎም
ኣኽቢሩ ሕጋዊ ክሲ ኣብ ክንዱ ዜምስርት፡ ናይ ካፒተን መዓርግ ለዎ ሰብኣይ ጓሉ ንስልጣን ከም መሳርሒ ተጠቒሙ ኣብ
ልዕሊ ተኻረይቲ ኤርትራውያን ዜተፈጸመ ማእሰርቲ ይሰብኣዊ ተግባር ስለዜኾነ ኣጥቢቕና ንኹኑኖ። መሰሎም ከቢሩ እዉን
ብሕጋዊ ኣገባብ ብግቡእ ክጻረ ንጽውዕ።
2. ኩሎም ዯለይቲ ፍትሒ፡ ንጉዲይ ሰብኣዊ መሰላት ዜምልከቶም ኩሎም ኣህጉራዊ ትካላት ከም ኣፍሪቓዊ ሕብረት፡ ናይ ውዴብ
ሕቡራት ሃገራት። ከምኡ እውን ናጻ ኣህጉራዊ ትካላት ከም ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት Human Rights Watch፡ ኣህጉራዊ
ኣምንስቲ Amnesty International ናይ 8- ኤርትራውያን እሱራት ጉዲዮም ብሕጋዊ ኣገባብ ክጻረ ዜስከሙዎ ኣህጉራዊ ግዳታ
ክፍጽሙ፡ ጣልቓ ኣትዮም ነቲ ዜተፈጸመ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ክምርምሩ ጸቕጢ ክገብሩ ንጽውዕ።
3. ናይ ውዴብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስዯተኛታት UNHCR. ኣብ ልዕሊ 8- ኤርትራውያን ንዜተፈጸመ ይሰብኣዊ
ተግባር ብሕጋዊ ኣገባብ ክጻረ ኣህጉራዊ ግዳት ተሰኪሙ ነዙ ጉዲይ ብግቡእ ክከታተሎ ንጽውዕ። እዝም 8- ስዯተኛታት
ኤርትራውያን ብመዴን ካልእን ምስኡ ዜተኣሳሰር ምኽንያትን ንቐጻሊ መሰሎም ከይጋሃስ፡ ናይ ስዯተኛ ውሕስነቶም ዜረጋገጸሉ
ሕጋዊ ኣገባብን መቖጻጸርን ክህልዎ ምስ ሰበ ስልጣን ሱዲን ክራረበሉ ከምዜግባእ ስክፍታና ክንገልጽ ኣገዲሲ እዩ።
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ምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ.
Eritrean Youth Movement for Democracy.
ማሕበር ኤርትራውያን ንለውጢ ኣብ ኢታሊ.
associazione eritrei per il cambiamenti in italia.
ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርተራ ንሓርነት.
Eritrean Youth Movement for Liberation
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Contact፡ eymd61@gmail.com

17 ጥቅምቲ 2020 ሓባራዊ መግለጺ

