37- እሱራት ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ተጨውዮም ብነፋሪት ኣስመራ ኣትዮም።
ብዕለት 22/ ታሕሳስ/ 2020 - ብፍቓድን ምትሕብባርን ዶክተር ኣቢ፡ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ተኣሲሮም ዜነበሩ 37 ኤርትራውያን፡ ብጸጥታ ኤርትራ ካብ ኣዱስ ኣበባ ተወሲዶም፡ ብናይ ኢትዮጵያ ነፋሪት ተጻዒኖም ኣብ መዓርፎ
ነፈርቲ ኣስመራ ተራጊፎም። ካብዙኦም ሓዯ ሳምሶን ሃብተገብሪኤል ዜበሃል ኣብ ኣባል ሰራዊት ምክልኻል ከም
ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዜፍለጥ ስፖርተኛ ምንባሩ ተሓቢሩ። ነብያት ሃይለ እዉን ኣባል ክፍሊ - ኢሚግረሽን
ዜነበረት ኣባል 7ይ ዘርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት እያ።
 37 - ኤርትራውያን መኣስን ብምንታይ ምኽንያትን እዮም ኣብ ኣዱስ ኣበባ ተኣሲሮም ዜብል ሕጋዊ ሕቶ
ክለዓል ግድነት እዩ።
 ንሳቶም ዜፈጸሙዎ ገበን እንተሎ፡ ፖሊስ ኢትዮጵያ Warrant ብመእሰሪ ፍቓድ ቤት ፍርዱ ንጥርጡራት
ክኣስር ሕጋዊ እዩ።
 ፖሊስ ንጥርጡራት መርሚሩ ገበናዊ ጠባይ ለዎ ተግባር ከምዜፈጸሙ እንተኣሚኑ፡ ብገበናዊ ሕጊ ኢትዮጵያ
ክቕጽዑ ናብ ቤት ፍርዱ ከሲሱ ከቕርቦም ሕጋዊ መሰል ኣለዎ።
 ቤት ፍርዱ ንጉዲዮም ኣጻርዩ ቓል እምነት ክሕዯት ሓቲቱ፡ ንክሱሳት ናይ ምክልኻል መሰል ኣኽቢሩ፡ ብሕጊ
ኣንጻር ገበን ከምዜፈጸሙ ብመርትዖ እንተኣረጋጊጹ ግና፡ ብሕጊ ኢትዮጵያ ተመጣጣኒ ዜኾነ ገበናዊ መቕጻዕቲ
ክውስን ፍትሓዊ ይገብሮ።
 ክሱሳት ንዜቐረበሎ ክሲ ረጋግጽ ብቑዕ መርትዖ ከምይብሉ እንተተራእዩ ግና፡ ቤት ፍርዱ ንክሱሳት ናጻ
ክሰዶም ሕጋዊ ስልጣን ኣለዎ።
 ኢሰያስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ን- 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ዛጋታትና ክፍጽሞ ዜጸንሔ ገበን ኩሉ ኤርትራዊ
ዜፈልጦ እዩ።
ይቕደስ ቓልኪዲን ሰይጣናዊ ተግባር እዩ። ውጽኢቱ እዉን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክኸውን ግድነት እዩ ።

ቐዲማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ግና ምስ ኢሰያስን ጸጥታውን ወትሃዯራውን ውዕላት ገይሮም፡
ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክእሰሩ ቐጥታዊ ትእዚዜ ሂቡ የፈጽሞ ኣሎ። ጸጥታ ህግዯፍ እዉን ኣብ
ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዮም ብተዋዋሪ ኣገባብ ኤርትራውያን ክኣስኣሩ ክጨውዩ ኣፍቒደ። ብተወሳኺ ብትእዚዜን
ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ተኣሲሮም ዜጸንሑ ኤርትራውያን ንጸጥታ ኤርትራ ተረኪቦም ካብ ኣዱስ ኣበባ ብነፋሪት
ኢትዮጵያ ተጻዒኖም ንኤርትራ ክምለሱ ስለፍቐዯ፡ ዛጋታትና ኣብ ማእሰርቲ ክሳቐዩ ይፈርዶም ምህላዉ
ብመርትዖ ነቕርቦ ኣለና።

መዯምዯምታ፡ ክልቴና ምንቕስቓሳት መንእሰያት ኤርትራ ለና ርእይቶን መርገጽን ከምዙ ዜስዕብ እዩ።
 ቐዲማይ ሚኒስተር ዶክ ኣቢ ኣሕመድ ምስ ኢሰያስ ብምትሕብባር፡ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ዜርከቡ
ኤርትራውያን ብቐጥታ ምእሳር። ብጸጥታ ህግዯፍ ብተዋዋሪ ኣገባብ ክጭወዩ ምፍቓደ፡ ንኤርትራ
ተመሊሶም እዉን ኣብ ማእሰርቲ ክኣትዉ ኣሕሊፉ ይህቦም ስለሎ፡ ኣብ ንጹሃት ኤርትራውያን ዜፍጸም ሎ
በዯልን ግፍዕን ብቐጥታን ብተዋዋርን ኣገባብ ምስታፉ “ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት” እዩ።
 ክልቲኦም መራሕቲ ብምትሕብባር ዜፍጽሙዎ ለዉ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ሕጋዊ ስለይኮነ ፈጺምና
ንኹንኖ።
 ክልቲኦም መራሕቲ ዜፈጸሙዎ በዯል እዉን ብማዕረ ክሕተትሉ፡ ማዕረ ሓላፍነት ክስከሙሉ ሕጋዊ ከምዜኾነ
ነረጋግጽ።
 ኩልና ዯለይቲ ፍትሒ፡ ንክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ብማዕረ ክንኩንን። ንዜፈጸሙዎ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት
እዉን ሕጋዊ ተሓታትነት ክህልዎም፡ ኣብ ዱፕሎማስያውን ሕጋውን መዲያት ተወሃሂድና ተሓባቢርና
ብኣድማዒ ኣገባብ ክንሰርሓሉ ንጽውዕ።
ብምንቅስቕስ መንእሰያት ኤርትራ ንኹሉ ዯላይ ፍትሒ መሓላልፎ መልእኽቲ።
ካብ 21/ታሕሳስ/2020 ኣብ ግብሪ ዜወዓለ፡ ህዜብና ፈጺሙ ክውሸብ ብስርዓት ህግዯፍ ተወሲኑ ተሪር ትእዚዜ
ተዋሂቡ ይስርሓሉ ኣሎ። ህዜቢ ኤርትራ ኣቐዱሙ ተወሺቡ ምጽንሑ ዜፍለጥ እዩ ናይ ሕጂ ግና ዜኸበዯ እዩ።
ሰራዊት ምክልኻልን ምልሽታትን ኣብ ይናቱ ይምልከቶ ኩናት ኣትዩ ይውጋእ ይስዋእ ኣሎ። ምስ ብኮቪድ 19ብምውሻብ መሰላቱ ተገዱቡ ብከቢድ ጥምየት ማሕበራዊ ጸገምን ኢኮኖምያዊ ክሳራ ኣለዎ፡፡ ሞራላውን ስነ
ኣእምሮኣውን ጉድኣቱ እዉን ስለዜውስኽ ሰላም ቕሳነት ስኢኑ፡ ብጓህን ሕርቓን ኣዯዲ ሕማምን መቕፍትን
ይኸውን ከምሎ ኩልና ንከታተሎ ኣለና። እሞ’ኸ ድኣ ከምዙ ኢልና ከም ህዜቢ ክሳብ መኣስ ኢና ክንቕጽል?
በትሪ ኣብ ኢድና ተመን ኣብ እግርና ስለሎ፡ እሞ’ኸ ድኣ ንኹሉ እናሰማዕና ድቓስ ክንስእን ክንጉህን ክንቑዜምን
ኣይግባእን።
ወዮ ድኣ ኣይግበሮ ድኣ’ምበር፡ ንኢሰያስን ኣሳሰይቱን ግዛን ዕድልን እንተሂብናዮ’ሲ ካልእ ዜኸፍኤ ዜኸበዯ ሽግር
ከየጋጥም፡ ህዜበይ ሃየ ተቐላጢፍና ገለ ፍታሕ ንምርካብ ብብ ንበል። ምኽንያቱ ህዜብን ሃገርን ንምድሓን
ሎሚ እዩ እቲ ልክዕ ግዛን ጽቡቕ ህሞትን። እቶም ንኩናት ተቛዉምኩም ፈቖዶ ጎቦታት ኤርትራ ፋሕ ኢልኩም
ለኹ ሰራዊት ኤርትራ፡ ጽባሕ ብጸጥታ ህግዯፍ ከይትህዯኑ ሃየ ሕጂ ተወዲዱብኩ፡ ምስ ህዜብኹም ተሓባቢርካ
ንመሰልኩም ምቕላስ ሕጂ’ዩ እዋኑ። ዯለይቲ ፍትሒ እቶም ንኤርትራ ነፍቕራ ከም ሃገር ክትቕጽል፡ እቶም ናይ
ህዜቢ ሓልዮት ለና መንነትናን ክነኸብር ቐጻሊ ወለዶ ውሕስነት ክህልዎ ሕጂ’ዩ እቲ ግዛ’ሞ፡ ሃየ ሃየ ድኣ
ብሓላፍነታዊ መንገዱ ብልቦና ኣብ መኣዱ ተ ሓድነት ንሳተፍ!! ህዜበይ ንበርትዕ! ኣብ ክንዱ ብይኮነ ምኽንያት
ንፈላለ ብዜያዲ ኣብ ሃገራዊ ጉዲያና ክንዜቲ ንከባበር ንረዲዲእ፡ ንተሓጋገዜ ንትሓባበር ጸላኢና ክንስዕሮ ዜብል
መትሓሳሰቢ ከነቕርብ ጻዊዒትናን ከነመሓላልፍ ክብሪ ይስምዓና። ብወገና ምንቅስቕስ መንእሰያት ኤርትራ
ንዯሞክራሲ/ንሓርነት ብወገና እዉን እጃምና ከነበርክት ከም ወትሩ ድሉዋት ከምለና ከነረጋግጽ ብጣዕሚ
ብጣዕሚ ዯስ ይብለና። ዜተጠምረ ማዕዶ የፍሪ፡ ዜሓበረ ህዜቢ ዓጋቲ የብሉን እሞ ሃየ ንሕበር ንስመር ጽባሕ
ይኮነ ሕጂ ሰፊሕ ሃገራዊ ጥርናፈ ምግባር ንዓወትና ስለቐላጥፎን ሃየ ንኣድማዒ ስራሕ ንበገስ።
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