ኣብ መዓስከራት ስዯተኛታት ማይ ዓይኒን፣ ዓድ ሓርሽን ዘጓነፈ ኩነታት ኣመልኪቱ ዝወጸ
መግሇጺ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤሃባዱሇ፡
ካብ ሰዓታት ምሸት ናይ ቀዲም ዕሇት 5 ጥቀምቲ 2013፡ ብነበርቲ ስዯተኛታት መዓስከር ማይዓይኒ፡
ነቶም ካብ ሉብያ ንጥልያን ክጓዓዙ እንከሇዉ ብሓዯጋ ምግልባጥ ጀልባ ሂወቶም ዝሰኣኑ ስዯተኛታት
ንምዝካር ኣብ ዝተገብረ መዯብ፡ እቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ስዯተኛታት ብዛዕባ ኣብቲ መዓስከር ዘሇዎም
ጸገማት መረረ ንምስማዕ ናዕቢ ድሕሪ ምልዓሎም፡ ዝተፈጥረ ኩነታት ክንከታተሎ ጸኒሕና። ብተወሳኺ
ኣብ ሰዓታት ንግሆ ብዕሇት 7 ጥቅምቲ 2013፡ ኣብ መዓስከር ዓድ ሓርሽ ተመሳሳሉ ናይ መረረ
መግሇጺ ናዕቢ ተሊዒለ ዝተፈጥረ ኩነታት'ውን ተኸታቲልናዮ። ብሰንኪ እዞም ተረኽቦታት ዝጠፍአ
ሂወት ስዯተኛታት ኤርትራውያንን፡ ዘጓነፈ ኣካሊዊ መጉዲእትን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ።
እቶም ኤርትራውያን ስዯተኛታት ተቐማጦ እዘን መዓስከራት ኣብ መነባብርኦም ይኹን ኣገባብ
ኣተሓሕዛ ናይ ስዯተኛ መሰሊቶም ሕቶታት ሃልዮም ክነሱ፡ ብዘዕግብ ኩነታት ኣይተመሇሰልናን ዋሊ
እኳ ዝብለ እንተኾኑ፡ ነዚ ቕሬታ ብመንገዱ ኣብቲ ናዕቢ ዘልዓዓለለ እዋን

ዘውረድዎ ዕንወት

ንብረትን ሓዯገኛ ዝኾነ ናይ ሕርቕርቖት ስጉምቲን ክገልጽዎ ግቡእ ዘይምባሩ ንኣምን። ብሸነኽ
እቶም ኣብ መዓስከራት ዝተመዯቡ ሓሇዋ እውን እንተኾነ፡ ነቲ ናዕቢ ንምህዲእ ክሳብ ሂወት
ስዯተኛታት ዘጥፍእን ኣብ ሓዯጋ ዘእቱን ኣገባባት ምጥቃሞም ጉጉይ መንገዱ ምንባሩ ንኣምን። እዚ
ነቲ ናዕቢ ንምህዲእ ዝተወስዯ ስጉምቲ፡ ምስቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዓቢኡ ንኤርትራውያን
ስዯተኛታት ዑቕባ ንኽረኽቡን ናብ ዝሓሸ ተስፋ ዘሇዎ ሂወት ንኽሰጋገሩን፡ ቀጻሉ ክኽተሎም
ዝጸንሐን ዘሎን ሕውነታዊ ናይ ምትሕግጋዝ ፖሉሲታቱ ፈጺሙ ዝሳነ'ውን ኣይኮነን።
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤሃባዱሇ እዚ ጉዲይ ሰሊማዊን ነባርን መፍትሒ ክረክብ ምእንቲ፡ ኣብዚ ሕጂ
እዋን ብኹለ ሸነኽ ምትህድዲእ ንምፍጣር ተበግሶ ወሲደ ክሰርሓለ ጀሚሩ ኣሎ። በዚ መሰረት ከኣ
ምስ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ባይቶ ምስ ዘሇዉ ፖሇቲካውያን ሓይልታት ነዚ ጉዲይ ኣመልኪቱ
ፍለይ ናይ ምኽክር ኣኼባ ክገብር መዯብ ሒዙ ኣሎ። ብተወሳኺ ናብዘን መዓስከራት ብምኻድ
ድሕሪ እዚ ተረኽቦ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት እትከታተልን፡ ከምኡ'ውን እቲ ተነሃሂሩ ዝነበረ ኩነታት
እተተሃዲድእን፡ ነባሪ ፍታሕ ክርከብ እትተሓባበርን፡ ሓንቲ ሽማግሇ ኣብዚ ኣኼባ ክትምዘዝ መዯብ
ሒዙ ኣሎ።
ብወገን ኣካሊት መንግስቲ ኢትዮጵያ'ውን፡ ብዛዕባ እዚ ኣብ መዓስከር ስዯተኛታት ዝተፈጥረ ኹነታት
ዘድሉ ምጽራይ ክገብሩለን፡ ዝግባእ መፍትሒ ከናድዩለን ኣጥቢቕና ንምሕጸን። ኣብ መወዲእታ፡
ንኹሎም በዚ ኹነታት፡ ሂወቶም ዝሰኣኑ፡ ንስድራቤቶም ጽንዓት ይሃብኩም፡ ነቶም መቑሰልቲ
ዘጓነፎም ከኣ ምሕረት የውርዯልኩም ንብል።

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤሃባዱሇ፡
9 ጥቅምቲ 2013።

