משרד ראש הממשלה

Prime Minister’s Office

ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር

ድምጺ ጻውዒት
ካብ ኢትዮጵያ ብሱዳን አቢሎም ናብ እስራኤል ንምብጻሕ ክብሉ አብ መገዲ ዝሞቱ ኢትዮጵያውያን ይሁዲ ንምዝካር እተመደበ
መንግሥታዊ ፕሮጄክት።
ሀ. መንግሥታዊ ዉሳኔ ዓንቀጽ ቁጽሪ 3885 ፤ ሕዳር 27/2011 ካብ ኢትዮጵያ ብሱዳን ኣቢሎም ንእስራኤል ንምብጻሕ ክብሉ ዝሞቱ ኢትዮጵያውያን

ይሁዲ፣ አብ ሃር ሄርጼል ዝርከብ መዘክር ስዉኣት(ምውታት) ንዝህነጽ መዘክር ሰሌዳ ንኽምዝገቡ እዩ። ነዚ ፕሮጀክት ናይ ምውታት አስማት አኪብካ አብ
እየሩሳሌም ሃር ሄርጼል ዝርከብ መዘክር ሐወልቲ ንምምዝጋብ ዘካይድ አካል ሃሂስታድሩት ሃጽዮኒት ክኸውን እንከሎ ወጻኢ ገንዘብ ግን ካብ መንግሥቲን
ሃሶኽኑት ሃይሁዲትን እዩ።
ለ. መንግሥቲ ዘተሓላለፎ ውሳኔ ተግባራዊ ንምግባር አማኸርቲ ኮሚተ ተመስሪቱ ናይ ምዉታት አስማት ንምዝካር ዘብቅዕ ምኽንያት(ክራይቴሪያ)አዳልዩ
አሎ። በቲ ኮሚቲ ዝተወሰኑ ንምዝካር ዘብቅዑ ምኽንያታት (ክራይቴሪያ) እዞም ዝስዕቡ እዮም….


ካብ ዕለት ሓደ ጥሪ1979 ክሳዕ ሳላሳን ሓደን ታሕሳስ 1990 ብዝነበረ ጊዜ ብሱዳን ኣቢሉ ሃገረ እስራኤል ንምብጻሕ ጉዕዘኡ ጀሚሩ አብ
መገዲ ሂወቱ ዝሰአነ (ዝሞተ)



መዋቲ ብሱዳን ኣቢሉ ንሃገረ እስራኤል ንኽበጽሕ አብ መገዲ አብ ምድረ ኢትዮጵያ ወይ አብ ሱዳን



ናይ መዋቲ መቓብር ዘይተፈለጠ ወይ ካብ መቓብር ይሁዳውያን ወጻኢ ዝተቐበረ።

ዝተቀትለ።

ሐ. ካብ ኢትዮጵያ ዝመጻእኩም ይሁዳውያን ኣስማት ናይ አብ ላዕሊ ንዝተጠቕሰ ክራትርዮን ዘማለኡ አብ መገዲ ዝሞቱ ስድራ ቤትኩምን አዝማድኩምን ዝተዳለወ
ቅጥዒ ብቐረብ ወይ ዓይነ ምስክር መሊእኩም ንከትሰዱልና ንሕብር(ነዕድም)። አስማት ምዉታት ዘእክቡ አስተናበርቲ አብ ሙሉእ ሃገረ እስራኤል ብሕልፊ አብ
ብብዝሓት ኢትዮጵያውያን ይሁዲ ዝርከብሉ ከተማታት እንዳዞሩ የእክቡ። እቶም ኣስተናበርቲ ናብታ ከተማ ቅድሚ ምምጻኦም መዓስ ከም ዝመጹ ንህዝቢ እታ ዝኸድዋ
ከተማ ይሕብሩ
መ. ድሕሪ ምእካብ ቅጥዒታት መታን አብ ሃር ሀርጼል መዘከር ሓወልቲ ንኽምዝገብ ክፍቀድ ናብ አራጋገጽቲ ኮሚቴ ይተሓላለፍ እሞ ፤ ንሳቶም ከአ ነቲ
ኩሉ ቀጥዕታት መርሚሮም ውሳኔ ይህቡ።እቲ ዉሳኔ ብኢንተርነት ይዝርጋሕ ።
እቲ ዉሳኔ ዘይየዕግብ ኮይኑ እንተተርኺቡ መታን እቲ ኮሚቲ እንደገና ክምርምሮ አብ ውሽጢ 21 መዓልታት ይግባይ ማለት ይከአል ።
ሰ. አረጋገጺ ኮሚቲ ብሓሙሽተ ዎለንታውያን ዝተመስረተ ኮይኑ መሪሕነቱ ግን ናይ ፕሮፈሶር ሚኻኤል ኮሪናልዲ እዩ። ዝተረፉ አባላት ግን ከምዝሰዕብ
ይምስረት…
ሓደ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያዊ ይሁዲ፣ ሰለስተ አባላት ናይ ሕብረተሰብ ወኪላት ኩሎም ብሱዳን ዝመጹ ካብ አካባቢ ጎንደር፣ትግራይ ወልቃይት፣ ቛራ
ረ. ንተወሳኺ ሓበረታ ወይ ሕቶ እንተሊዩኩም አብ ሃሂስታድሩት ህጽዮኒት ንኢትዮጵያውያን ይሁዲ መዘከርታ ሓወልቲ ሓላፊ ዝኾነ አቶ ጻኺ ይስማዓኒ
በለጠ ብቑጽሪ ተሌፎን 02-6202536/7 ወይም ብኢሜል
www.wzo.org.il ክትሓቱ ትኸእሉ።

TzionaM@wzo.org.il ወይ ብኢንተርኔት ድረ ገጽ አድራሻና

