ኤርትራ፡ ነቶም ን10 ዓመት መመሊእታ ተሓይሮም ሇዉ እሱራት ፖሇቲካ ነጻ
ክትሇቆም ይግባእ
22 መስከረም 2011
እቲ ንገዚእ ህዜቡ መሰል ዜሓረመ ፕረዙዯንት ኢሳይያስ፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መሰለ ከኽብረለ
ይሓትት።
(ኒውዮርክ) - እቲ ንዜነቐፉዎ 21 ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ መንግስትን ጋዛጠኛታትን ን10 ዓመት መመሊእታ
ክእሰሩ ዜኣ ፕረዙዯንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ነቶም እሱራት ነጻ ክሇቆም ወይ ድማ ሃሇዋቶም
ክሕብር ከምሇዎ፡ Human Rights Watch ‘ሁማን ራይትስ ዎች’ ብ22 መስከረም ኣብ
ኒውዮርክ ኣብ ዜርግሖ መከር ገሉጹ። ኤርትራ፡ ኣብያተ ማእሰርታ ንኣህጉራውያን ተቖጻጸርቲ ክፉት
ክትከብሮ ‘ውን ጸዊዑ።
ኢሳይያስ፡ ንሶማሊውያን ናዕበኛታት ኣል-ሸባብ ንምሕጋዜ ብዜጻወቶ ተራ ብእገዲ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ኣብ ዜጸዓረለ ሎ እዋን፡ ስም ሃገሩ ንምሕዲስ ክፍትን ኣብ ሓፈሻዊ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት
ንምስታፍ ኒውዮርክ ይበጽሕ ኣሎ።
ኣብ’ዙ ዜሓሇፈ 10 ዓመታት፡ ኢሳይያስ፡ ንኹለ ነጻ መራኸቢ ብዘሓን ብምዕጻው፡ ንኤርትራ፡
ማእሰርቲ ብሃውሪ ዜካየዯሊ፡ ግፍዕን ስቓይን፡ ምጥፋእ ሃሇዋትን ሞትን ዜሳዕረረሊ፡ ገዱፍካያ ክትወጽእ
‘ውን ተኽእሎ ይብሊ ሃገር ገይሩዋ። እዙ፡ ‚ኤርትራ፡ 10 መወዲእታ ይብለ ዓመታት፡ መብርሂ
ብዚዕባ ሃሇዋቶም ዜጠፍአ ፖሇቲካውያን እሱራት‛ ብዜብል ኣርእስቲ ዜተዲሇወ መብርሂ ሰነድ፡ ነቶም
ብ መስከረም 2001 ካብ ዜእሰሩ ንዯሓር ወጻእተኛታት ርእዮሞም ይፈልጡ እሱራት ብዜምልከት
ክርከብ ዜኸኣሇ ሓበሬታ ኣስፊሩ ኣሎ።
“ኤርትራ ዓባይ ቤትማእሰርቲ እያ፡ ፕረዙዯንት ኢሳይያስ ንኹሎም እሱራት ፖሇቲካ ነጻ ሇቒቑ ግዜኣተ
- ሕጊ ከሳብ ዜመልስ ከኣ፡ ኣህጉራዊ ጸቕጢ ኣብ ልዕሉ ኤርትራ ክቕጽል ኣሇዎ‛ ይብል ዲይረክተር
ሁማን ራይትስ ዎች ዝባ ኣፍሪቃ ዲኒኤል በቀሇ። ‚ ከም ናይ ፈሇማ ስጉምቲ፡ ፕረዙዯንት ኢሳይያስ፡ ነቲ
ብምስጢርን ሰሊሕታን ዜፍጽሞ ኢሰብኣዊ፡ ዯረት ግዛ ይብለ ማእሰርቲ ዯው ኣቢለ፡ ስድራቤት
ግዲያትን ኣህጉራውያን ተኸታተልትን ነቶም እሱራት ክበጽሑዎም ከፍቅድ ኣሇዎ።‛
ኣብ መፋርቕ 2001፡ ኢሳይያስ፡ ምሕረዯራኡ ብምቅዋም ቅለዕ ዯብዲበታት ንዜጸሓፉ 11 ሊዕሇዎት
ሰበስልጣን መንግስቲ ክእሰሩ ኣዙዘ። ነቶም ነዙ ዯብዲበታትን ካልእ ንዕኡን ፖሉሲኡን ዜነቅፍ
ሓበሬታታትን ሕተሙ 10 ጋዛጠኛታት ብምእሳር ‘ውን ንኹሇን ነጻ ጋዛጣታት ዓጽዩወን።
እቶም 20 ዯቂ ተባዕትዮን ሓንቲ ጓልኣንስተይትን፡ ካብቲ ቀጻዒ ስርዓት ወጻኢ፡ እንተሊይ ስድራቤቶም፡
ጠበቓታት ወይ ተቖጻጸርቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ዜኾኑ ጉጅሇታት፡ ርእዩዎም ዜፈልጥ ወገን ፈጺሙ
የልቦን። ናብ ፍርዱ ኣይቀረቡን፡ በንጻሩ ኩሎም እቶም 21 ግዲያት፡ ኣብ ብሕታዊ ሸሊታት ብምስጢር
ተኣሲሩም ይሳቐዩ ኣሇዉ። ሓሇውቲ እሱራት ነበር ብዜሃቡዎ፡ ሁማን ራይትስ ዎች ከረጋግጾ ይከኣሇ
ሓበሬታ መሰረት፡ 10 ካብቶም 21 እሱራት ኣብቲ ማሕዩር ክመቱ ከሇዉ፡ እቶም ዜተረፉ 11 ብኣካልን
ብኣእምሮን ኣዜዮም ተጎዱኦምን ሳጽዮምን ኣሇዉ።

እዝም 21 ኣዜዮም ፍለጣት ግዲያት ናይቲ ኢሳይያስ ዜፈጸሞ ጥሕሰት መሰረታዊ መሰሊት ዯኣ
ይኹኑ’ምበር፡ ኣብዙ ዜሓሇፈ 10 ዓመት፡ ኣብዚ ዓዱ 5 ሚልዮን ህዜቢ ዜኾነት ሃገር፡ ኣማኢት ኣሽሓት
ካልኦት ግዲያት ኮይኖም እዮም።
እቲ መብርሂ ሰነድ፡ ነቲ ስርዓት ብለእ ልቦም ብይምድጋፎም ተጠርጢሮም ወይ ከኣ ካብቲ ዯረት
ግዛ ይብለ ናይ ኤርትራ ግደድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምልጡ ብምፍታኖም ኣሽሓት ተኣሲሮም
ከምሇው ይጠቅስ። እቶም ግዲያት፡ ኣብ ቤትፍርዱ ክቐርቡ ኮነ ንይሻራዊ ኣካል ይግባእይ ክብለ
ዕድል የብሎምን። ካልኦት ኣሽሓት ኣባሊት ናይተን ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ሕጋውያን ሃይማኖታት
ተፈሊጥነት ይረኸባ፡ ከም መሰካኽሪ ጅሆባ፡ ኢቫንጀሉካውያን ኣብያተ ክርስትያናት፡ ጽገናዊ
ክንፍታት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ‘ውን ተኣሲሮም ኣሇዉ።
ካብ 2002 ዓመተ ምህረት ኣትሒዝም፡ ካብ 18 ክሳብ 60 ኤርትራውያን ዯቂ ተባዕትዮን ዯቀንስትዮን፡
ኣብቲ ብቐጻሉ ዜናዋሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክስሇፉ ተኣዙዝም። ብዘሓት ካብዝም ኣብ ሃገራዊ
ኣገልግሎት ዜተኸትቡ ኤርትራውያን፡ ኣብ ንግዲዊ ትካሊት ናይቲ ኣብ ስልጣን ሎ ሰልፊ፡ ወይ ከኣ፡
ብሊዕሇዎት ኣዜቲ ሰራዊት ኣብ ዜውነኑ ንግዲዊ ንጥፈታት፡ ኣብ ግደድ ዕዮ ተዋፊሮም ይርከቡ። እተን
ክቱባት ዯቀንስትዮ ‘ውን ብኣዜቲ ሰራዊት ጾታዊ ዓመጽ ከምዜወርዯን ይሕብራ። ገንባዊ ክፍሉት
ኣባሊት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣዜዩ ትሑት ብምዃኑ ስድራቤት ንምሕጋዜ ዜበቅዕ ኣይኮነን።
‚ኣገልግሎት ንህይወት መመሊእታ፡ መንግስታዊ ጸቕጥን ዯረት ይብለ ዕስክርናን ኣብ ኤርትራ‛
ብዜብል ኣርእስቲ ዜተርግሐ ጸብጻብ ሁማን ራይትስ ዎች 2009፡ ናይ ፖሇቲካን ሃይማኖትን
እሱራት፡ ከምኡ’ውን ገልግለለ ኩነታት ዜቃወሙ ወይ ድማ ካብቲ ዯረት ኣልቦ ኣገልግሎት ከምልጡ
ዜፍትኑ ኣባሊት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመይ ዜኣመሰሇ ግፍዕታት ከምዜወርዶም ይገልጽ። ብይካ’ቲ
መሪር መግረፍቲ፡ ተምሳሊዊ ምጥሓል፡ ሕሱም ቃንዚ ብስዕቡ መኣዜናት ምእሳር፡ ኣብ ጎማ መኪና
ምጥማርን ካብ ገረብ ምንጥልጣልን ዜኣመሰለ ዜርከቡዎም ሜሊታት ግፍዒ ዜውቱራት እዮም። ኣብቲ
ብሕታዊ ማእሰርቲ ንግዲያት ጋጥሞም ኩነታት፡ ጭካኔን ኢሰብኣውነትን ውርዯትን ዜመልኦ እዩ።
ብዘሓት ካብቶም እሱራት ኣብ ትሕቲ-መሬት ንኣዋርሕ ወይ ዓመታት ዜተሓየሩ እዮም። ካልኦት
‘ውን፡ ብቐትሪ ኣዜዩ ልዑል ንድድ ሙቐት ብሇይቲ ድማ ንቀጥቅጥ ቀዜሒ ቁሪ ኣብ ሇዎም
ኮንተይነራት ይዲጎኑ። እሱራት ዜረኽቡዎ ሕክምናዊ ሓልዮትን ክንክንን ዲርጋ የልቦን። ኣብ ማሕዩር
ሞት ብቐጻሉ የጋጥም።
ብመሰረት ጸብጻብ ትካል ስዯተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣስታት 3000 ኤርትራውያን ወርሓዊ
ሃገር ገዱፎም ይስዯደ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ምሕዲግ ወይ ከኣ ብይፍቓድ ካብ ሃገር ምውጻእ፡ በቶም
ሰበስልጣን ማዕረ ክድዓት እዩ ዜርአ።
ኢሳይያስ፡ ነቲ ኤርትራ ኣብ ሶማልያ ጸኒዑ ንዜጸንሐ እገዲ ኣጽዋር ‘ጥሒስኪ’ ከምኡ ‘ውን ኣብ 2008
መሬት ጅቡቲ ‘ወሪርኪ’ ተባሂሊ ድሕሪ ምኽሳሳ፡ ብባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ
ልዕሉኡን መንግስቱን ዜተበየነ እገዲታት ንምቅዋም ኣብ ኒውዮርክ ይርከብ ኣሎ። ኤርትራ ነቲ ኣንጻራ
ዜቐረበ መርትዖታት ንምክርኻሩ፡ ከምኡ ‘ውን ፍትሓዊ መማጎቲ ባህታ ክትረክብ፡ እቲ ቤት ምኽሪ
ዕድል ከምይሃባ ‘ውን የዕምዜም። እንተኾነ፡ ንሱ ‘ውን፡ ነዙ ዜሓሇፈ 10 ዓመታት፡ ንህዜቢ ኤርትራ
ከምዙ ዜኣመሰሇ መሰሊት ኣይፈቐዯለን።

“ንውድብ ሑብራት ሃገራት ካብ ምልማን፡ ፕረዙዯንት ኢሳይያስ፡ ህዜቢ ነጻ ኮይኑ ክዚረብ፡ ባህ
ብዜበሎ መንገዱ ክጽሉ፡ ምርጫኡ እንተኾይኑ ድማ ከምድሊዩ ካብ ኤርትራ ክወጽእ ከፍቅዯለ ኣሇዎ‛
ይብል በቀሇ። ‚ፕረዙዯንት ኢሳይያስ ዓማጺ ፖሉሲታቱ ክሳብ ይሇወጠ፡ ንኤርትራውያን መወዲእታ
ይብለ ዜተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ዓመጽን ስቓይን ክገጥሞም እዩ።‛
ካብ ኤርትራ ኣምሉጦም ዜተሰዯደ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም እንተተመሉሶም፡ ካብታ ሃገር
ብምውጽኦም ጥራይ ኣብ ሓዯጋ ክወድቁ ስሇዜኽእለ፡ ካልኦት ሃገራት ክመልስኦም ከምይብሇን ‘ውን
ሁማን ራይትስ ዎች ይሕብር።

