ሓዳስ

ኤርትራ

- ክቡር ፕረዚደንት፡ መጀመርታ
ርሑስ ሓድሽ ዓመት! ንዓኻን ንመላእ
ህዝቢ ኤርትራን ንኹሎም ተኸታተልትና
ኣብ ውሽጥን ወጻእን። ሓድሽ ዓመት
ክመጽእ ከሎ፡ ዝሓለፈ ዕዮ ምግምጋምን
ብዛዕባ መጻኢ መደባት ሓበሬታ ምሃብን
ኣገዳስን ልሙድን እዩ’ሞ፡ ንዘቤታዊ፡
ዞባውን ዓለማውን ምዕባለታት ናይ
ዝሓለፈ ዓመትን መጻኢ ኣመቱን
ዝምልከት ሕቶታት ቀሪብና ኣለና።
ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብካና ብስም
ተኸታተልቲ ነመስግን. . . ብዘቤታዊ
ኩነታት ክንጅምር።

ቃለ - መሕትት ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ዘለና ዝተፈላለየ ናይ ልምዓት ንጥፈታት፡
ዓበይቲ ዘይኮነ ንኣሽቱ ንመስርሒ
ፋብሪካታት ናይ ሕርሻ ፕሮጀክት ንገዛእ
ርእሱ ጸዓት የድልዮ። ኣብቲ ከባቢ፡ ኣብ
ፋንኮ ዝተተኽለ ናይ ዕስራ ዕስራን ገለን
ዝኸውን መመንጨዊ ጸዓታት ኣሎ።
ንሱ ሕጂ ንከባቢ ተሰነይን ዓሊ ግድርን
ሸፊኑ፡ ምናልባት ንኦምሓጀር ገጹ ከም
ዝኸይድ’ዩ። ክዝርጋሕ ዘለዎ መደባት
ብሃገር ደረጃ’ውን ብጉጅለ በብከባቢኡ
ካብ ሓደ መመንጨዊ ንኹሉ ከባቢታት
ዝበጽሕ መስመራት ዘርጊሕካ፡ ኣገልግሎት
ኤለክትሪክ ከተቕርብ ግብራዊ ስለ
ዘይኰነ፡ ንሓዋሩ ካልእ መደብ ክሕሰበሉ
ይኸውን። ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግን፡
እዚ 120 ተደራቢ ዝበሃል ዘሎ እንተደኣ
ኣብ 2017 ቀዳማይ ርብዒ ክትግበር
ክኢሉ፡ ነቲ ዘሎ ሕጽረት ክሽፍኖ

ከይተጸበየ ርእሱ ክኢሉ ክኸይድ ዝኽእል
መደባት ኣሎ። ነዘን ካልኦት ከተማታት
ነናተን ጸቢብ ኣገልግሎታት ንግዝያውነት
መሰጋገሪ ዝኸውን መመንጨዊ ጸዓት
ተተኺሉ ኣሎ። እዚ፡ ብውሑዱ ንዕለታዊ
ንጥፈታቱ ዘድልዮ ናይ ኣገልግሎት
ኤለክትሪክ ከም ዝረክብ ምግባር እዩ።
ብጀካ’ዚ ኣብ 2017፡ 120 ሜጋ ዝብሎ
ዘለኹ፡ ናይ ተሓደሲ ጸዓት ዝበሃል ናይ ሶላር፡
እንተተተኻኢሉ ናይ ንፋስ ዝውሰኾ ናይ
80 ሜጋ መደባት ተታሒዙ ኣሎ። እዚ
ምስ ዝተፈላለየ ናይ መዋህለሊ ዲጋታት
ወይ ሓጽብታት ዘሎ ተዛሚዱ ዝኸይድ፡
ካብ ዓሰብ ንባጽዕ ኣብ ዘሎ ምስ ገማግም
ባሕሪ፡ ምስ ናይ ሃብቲ ባሕሪ ዝተኣሳሰረ
ፕሮግራማት ዝኸይድ ናይ ተሓዳሲ ጸዓት
መመንጨዊ መደባት እውን ኣሎ። ክሳብ
80 ሜጋ ክበጽሕ ይኽእል። እዚ ሕጂ
ኣብ ውሽጢ 2017 ክትግበር ተባሂሉ
ዝስራሓሉ ሓደ ናይ ልምዓት መደብ
እዩ። ናይ ኤለክትሪክ ኣገልግሎት ንጽላት
ሕርሻ፡ ንምስናዕ፡ ንዘቤታዊ ገዛውቲ ካብኡ
ናብ ካልእ መደባት ክተኣታቶ ይኽእል
እዩ። እዚ ሕጂ ካብ 120 ምውሳኽ
ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ሃልኪ’ውን
ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ። ዝጸንሓና
መመንጨዊ ጸዓት፡ ገሊኡ ብናፍታ ዝሰርሕ
እዩ። ንኣሽቱ ንኣሽቱ ኣብ ከከባቢኡ
ተተኺሉ ዘሎ ብኸምኡ የዋጽኣና ድዩ?
ናብ ካልእ ነዳዲ ክንሰግር ወይ ድማ ናብ
ጋዝ ገጽና ክንሰጋገር - እዚ ሕጂ 120
ዝብሎ ዘለኹ፡ ናብ ጋዝ ገጹ ክሰጋገር
ክኽእል ኣለዎ። ካልኦት ተኽእሎታት’ውን
ስለ ዘለዉ፡ መጽናዕቲ ተጻፊፉ ብዘይካ
ረስናዊ መመንጨዊ ተሓዳሲ ዝበሃል ናይ
ጀኦተርማል መመንጨዊ ዕድላት’ውን

ቅድም ቀዳድም ዝስተ ጽሩይ ማይ፣
ድሕሪኡ ንጽሬት፣ ንኢንዱስትራዊ
ኣገልግሎት፣ ንጥሪትን ሕርሻን ዝኣክል
ማይ ክህልወና ኣለዎ። እዚ ካብ ነዊሕ
እዋን ተታሒዙ ዝጸንሐ’ዩ። ኣብ ከባቢ
ኣስመራ ናይ ገርገራን ናይ ጠቐራን
ዲጋታት ኣሎ። ናይ 2016 ክራማት
ብርኩት ስለ ዝነበረ፡ ደሓን ማይ ሒዙ
ኣሎ። ጸገም ናይ ሓጽብታት ግን ማይ
ምሓዝ ኣይኮነን። ማይ ከመይ ገይርካ
ትጥቀመሉ እዩ እቲ ኣገዳሲ። ዝኣክል
ክትእክብ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ኣብ
ከርከበት ብዙሕ ማይ ተኣኪቡ ኣሎ።
ብድምር ኣብ 2015-2016 ውህሉል
ማያትና ኣብዚአን ሓደስቲ ሓጽብታት፡
250 ሚልዮን ሜተር ኪዩብ እዩ።
ብኸመይን ንምንታይን ትጥቀመሉ ግን
ዓቢ ብድሆ’ዩ። ከም ዓቢ ፕሮጀክት
ተወሲዱ ዝስራሓሉ ዘሎ ናይ ጋሕቴላይ፡
ኣብ 2017 እንተተዛዚሙ፡ ክሳብ
300 ሚልዮን ሜተር ኪዩብ ማይ
ክንሕዝ ኢና ክንብል ንኽእል። እቲ
ኣተሓሕዛ ኣብ ሰለስተ ናይ ልምዓት
ዞባታት ዝተኸፋፈለ’ዩ። ምዕራብ ርእሱ
ክኸኣለ፡ እዚ ከበሳታት ዝበሃል ርእሱ
ክኸኣለ፡ ምብራቕ ከኣ ርእሱ ዝኸኣለ።
ኣብ ሰለስቲኡ ዞባታት ክህሉ ዝኸኣለ
መጠነ ዓቐን ቀረብ ማይ፡ ብዝተጸንዐ
መንገዲ ናብዞም ኣገልግሎታት ንብሎም
ብኸመይ ኣገባብ ትጥቀመሉ፡ እቲ
መበጻጽሒ ስርዓት ክህሉ ኣለዎ። ሕጂ
ንኣብነት ናይ ገርገራ እንድሕር ጠቒስና፡
ኣብ ሃዘሞ ናይ ሕርሻ ተኽእሎ ገዚፍ ስለ
ዝኾነ፡ ብተዛማዲ ካብ’ቲ ከባቢታት’ውን
ናይ ህዝቢ ጠለብ ስለዘሎ፡ ገለ ክፋል
ናብኡ ገጽና ከነብጽሖ ንኽእል ኢና።

ይኽእል’ዩ። ዘተኣማምን ኣገልግሎት’ውን
ክህብ ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ከባቢ ፋንኮ
ዝብሎ ዘለኹ ኣሎ። እቲ ኻልእ ናይ ሰሜን
እዩ። ካብ ከባቢ ከርከበት ዝምንጩ እንተተኻኢሉ ንሃይኮታ ክበጽሕ ዝኽእል፡
ንሳዋ ሸፊኑ ኣብቲ ከባቢ ከርከበት ዘሎ
ናይ ልምዓት መደባት ዝኣክል ኣገልግሎት
ሂቡ፡ ካብኡ ንሰሜን ንሰልዓ ክኸይድ፣
ካብኡ ቀጺሉ’ውን ንኣቑርደት ክኸይድ
ዝብል’ዩ። እቲ መተሓላለፊ መስመር፡
ናይ ትራንዝሚሽን መርበብ ስለ ዝሓትት፡
መድረኽ ብመድረኽ እዩ ዝትግበር። ሕጂ
ንሳዋ ሸፊኑ ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል።
ካብኡ ናበይ ክኸይድ ይኽእል? ንሰሜን
እንተዀይኑ፡ ኣብኡ ዝሕሰቡ ናይ ልምዓት
መደባት ክዕድል ኣለዎ። ካብ ዓቕሙ
ንላዕሊ ዝሰርሕ መመንጨዊ - ንልዕሊ 24
ሰዓታት፡ ካብዚ ሕጂ 120 ዝብሎ ዘለኹ

ስለ ዘሎ፣ ብፍላይ ኣብ ገማግም፡ እዚ’ውን
ክንጥቀመሉ ምእንቲ፡ ኣብ ናይ ርሑቕ
መደባትና ኣብ ግምት ኣትዩ፡ ሃገራዊ
መደብ መተዓዳደሊን መበጻጽሕን ኔት
ዎርክ ምጥቃም፡ ኣብዚ 2017 ገለ ካብኡ
ክማላእ ክኽእል ኣለዎ። እቲ ዝጸንሐ
ኣረጊት’ውን ክሕደስ ክኽእል ኣለዎ።
ኣብ ዝጸንሓና መስመራት ንርእሱ ብምሉኡ ሓድሽ መስመራት ከነተኣታቱ
ክንክእል ኣለና። እዚኦም፡ ኣብ ምትግባርን
ኣብ መስርሕ ምጽፋፍን ዘለዉ መደባት
እዮም። ስለ’ዚ፡ ብኣጠቓላሊ፡ ናይ ጸዓት
መደባትና እዚ መልክዕ ሒዙ ኣሎ። ካብ
ናይ 2017 ዝትግበሩ እዞም ናብ 200
ሜጋ ዝበጽሑ - 80 ካብ ተሓዳስን 120
ኣብ ናይ ጋዝ መመንጨውን መደባት
ተታሒዙ ኣሎ።
ድሕሪኡ ዝመጽእ ማይ እዩ።

ንምብራቕ ገጽና ንኰርባርያ፡ ንደቀምሓረ
ገጹ ዝኸይድ መስመራት‘ውን ክህልወና
ክኽእል ኣለዎ። ንመንደፈራ ገጹ
ዝኸይድ’ውን ክህልወና ክኽእል ኣለዎ።
ንሰሜን፡ ንከባቢ ጽልማታት’ውን ካብኡ
ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ብዘይካኡ ናይ
ኣስመራ ጠለብ ኣሎ። ናብዞም ቦታታት
እዚኦም ከተብጽሖ ዘድሊ ከተማልእ
ክትክእል ኣለካ። እቲ ሓጽብታት
ተወዲኡ ኣብ ምጽፋፍ ደረጃታት ኣሎ።
ናይ መተዓዳደሊ መርበብ ክዝርጋሕ
ክኽእል ኣለዎ። ኣብ 2017 እዞም
ሓጽብታት እዚኣቶም ነዚ ንብሎ ዘለና
ናይ ከተማ ኣስመራ ጥራይ ዘይኮንና፡
ናይ ካልኦት ከተማታትን ሓውሲ
ከተማታትን ዘጠቓለለ እዩ።

***
ኣብዚ
ዓመት’ዚ
ክትግበሩ
ተወጢኖም ካብ ዘለዉ መደባት
ኣብ’ቶም ቀንዲን ዓበይቲን ዕማማት
ኣተኵርካ መብርሂ ክትህበና?
- መጀመርታ፡ በዚ ናይ ሓድሽ
ዓመት ኣጋጣሚ፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን
ንዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ ሓድሽ
ዓመት ክብል እፈቱ። ብጽዓት እንተደኣ
ጀሚርና፣ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ናይ
2017 መደብ ዘይኮነ፡ ካብ ነዊሕ ግዜ
ከሻቕል ዝጸንሐ ኣርእስቲ ናይ ልምዓት
እዩ። ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት
ንምንታይ ቀዳምነት ይወሃቦ? ኣገዳስነቱ
ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት እንታይ እዩ?
ኣበርክቶኡ ኣብ ዕብየት ቁጠባ ብኸመይ
ይግምገም? ኢልና ኣብ ብዙሓት
ኣርእስትታት ክንኣቱ ንኽእል ኢና።
ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ቀዳምነት ናይ
ቀዳምነታት እዩ። ድሕሪ ናጽነት ብቐጥታ
ዘተኣታተናዮ ጽላታዊ ፕሮግራም፡ ኣብ
ትሕተ-ቅርጺ ልምዓት ዝተፈላለዩ ጽላታት
ክሕግዘና እዩ ተባሂሉ፡ መመንጨዊ ጸዓት
ኣብ ሕርጊጎ ተተኺሉ። ከም ኣተሓሳስባ፡
ናይ ጸዓት መደባትና ገጂፍ ኣምብሽን
ክህልዎ የብሉን - ድሌት ሓደ ነገር
እዩ፡ እንተኾነ ኤሌክትሪክ ኣብ ምንታይ
ኢኻ ትጥቀመሉ፣ እንታይ ረብሓ ኢኻ
እተቐድም. .ክምለስ ዝግበኦ እዩ።
ኣብ ቁጠባ፡ መድረኻዊ ኣመዓባብላ
ብደቂቕ ዘዝተጸንዑ መደባት ኣብ ግምት
ኣእቲኻ ክገፍሕ ዘለዎ እዩ። ዝኾነ ሃገር፡
ዝኾነ መንግስቲ፡ ‘ክንድ’ዚ ሽሕ ሜጋ
ኣለና፡ ክንድ’ዚ ሽሕ ጸዓት ዘመንጩ
ፕሮጀክትታት ኣለና’ እናበለ ክዛረብ
ይኽእል እዩ። ንምንታይ ትጥቀመሉ
ግን ቀዳምነታትካ ከተለሊ ኣለካ። ኣብ
ሕርሻ ዲኻ ትጥቀመሉ፣ ኣብ ምስናዕ
ዲኻ ተውዕሎ፣ ኣብ ማኒፋክቹር ዲኻ
ትጥቀመሉ፣ ኣብ ዘቤታዊ ኣገልግሎት
ዲኻ ተውዕሎ - ዋጋኡ ክሳብ ክንደይ
ተመዚኑ ኣብቲ ቁጠባ ኣበርክቶ ይገብር.
. . ኢልካ ምምዝዛን የድልየካ። ብዛዕባ
ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎትን ሓፈሻዊ
ጸዓታዊ መደባትን፡ ኣብ ነንበይኖም ሃገራት
ዝዝረበሎም ኣርእስትታት ኣለዉ። ገና
እቶም መደባትና ጽላት ብጽላት ድዮም
ዞባ ብዞባ ከየጻፈፍናዮም፡ ገጀፍቲ ናይ
ጸዓት መደባት ከነተኣታቱ ኣይተመርጸን።
እዚ ናይ ሕርጊጎ መመንጨዊ ጸዓት’ውን
ንዝተወሰነ ዝተለጋገበ ከባቢታት ዝሽፍን
እዩ ነይሩ - ንኹላ ኤርትራ ዝሽፍን
ኣይኮነን። ንኤርትራ ብምልኡ ዝሽፍን
ናይ ጸዓት ፕሮግራማት ከተእቱ
እንተኾይንካ፡ ሓደ - እቲ መባጻጽሒ
ወይ ናይ ትራንስምሺን ግሪድ ዝበሃል
ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ካብ ጫፍ ናብ
ጫፍ ማለት እዩ። ከቢድ ነገር እዩ ኣብ
ከባቢ ሕርጊጎ፡ ከባቢ ባጽዕ መመንጨዊ
ጸዓት ሃልዩ - ንተሰነይ፡ ኦምሓጀር፡
ብላዕሊ ንሰልዓ ገጽካ ክትከይድ፣ ንዓሰብ፡
ቃሩራ ከተባጽሕ፣ ንዓኡ ዝበቅዕ ንነዊሕ
ግዜ ዝጠመተ ናይ መበጻጽሒ ነዊሕ

29 ጥሪ 2017 - ገጽ 2

መበል 26 ዓመት ቁ.130

መርበብ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ። ንሱ
የለን። ጸቢብ ቦታ ጥራይ እዩ ጸኒሑ።
ናብ ኩሉ ኣገልግሎታት ኣይበጽሓልካን
እዩ። ድሕሪኡ ናይ መዐደሊ ስርዓት’ውን
ክህልወካ ኣለዎ። ካብ ትራንዝሚሽን ናብ
ዲስትሪቡሽን፣ ናብ ሃልኪ. . .ክትበጽሕ፡
ብዙሕ ረቛሒታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ
ኢኻ ትዝርግሖ። ብዝዀነ፡ ናይ ሕርጊጎ
መመንጨዊ ጸዓት፡ ኣብቲ ግዜ’ቲ
ድምር ውጽኢታቱ ናብ 120 ሜጋዋት ክኸውን ተባሂሉ ነይሩ። ሕጂ
ንድሕሪት ተመሊስና፡ ስለምንታይ ናይ
ሕርጊጎ መመንጨዊ ጸዓት ዘይሰርሕ?
ኤሌክትሪት ከቋርጽ ኣይነበሮን . . .ክበሃል
ይከኣልዩ። የለን መይቱ እዩ ኢልካ ኸኣ
ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ዕድመ
ነዊሕዎ ወይ ግቡእ ክንክን ከይተገብረሉ
ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝተወንዘፈ እዩ’ቲ
ምኽንያት። ዋላ በዝን በትን ለቓቒብካ
70-80 እንተሃበ’ውን፡ እንታይ እዩ
ብልሽቱ? ከመይ ገይሩ እዩ ዝዕረ? ዝብል
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሓደ ዓቢይ
ብድሆ እዩ ነይሩ። ንገዛእ ርእሱ ናይ
ኣባይቲ መብራህቲ ክሳብ እዚ ሕጂ ሰዓት
ዳርጋ የለን። እንታይ ክግበር ይከኣል
እንተኢልና፣ እተን ዘብቅዓ ከም ብሓድሽ
ክሰርሓ እንተኾይነን እውን ዝጎደለ
ኣቝሕተን ክምለኣለን ኣለዎ። ሓደ ናይ
50 ሜጋ ክትጥቀም ዘኽእል ምስ ናይ
ቻይና ኩባንያ ዝተገብረ ስምምዕ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ምሉእ ብምሉእ ነቲ ሕጽረት
ወይ ነቲ ጉድለት ሸፊኑ ዘተኣማምን
ቀጻልነት ዘለዎ ናይ ኤሌክትሪክ
ኣገልግሎት ኣይህብን ዘሎ። ስለ’ዚ፡ ካብ
ዝተመሃርናዮ ተመኩሮ፡ ንዝመጽእ ክልተሰለስተ ዓመታት ኣብ 2017 ተታሒዙ
ዘሎ መደብ ናይ ጸዓት፡ በዚ ይኹን በቲ
ክሳብ 120 ሜጋ ዘመንጩ ተደራቢ
ወይ ደጋፊ መመንጨዊ ክውሰኽ ከም
መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ነቲ ዝተለጋገበ
ወይ interconnection system ጥራይ
ዘገልግል ክኸውን እዩ። እዚ ዝጸንሐ
ስርዓተ መመንጨውን መዐደሊን ግቡእ
ኣገልግሎት ክህብ ስለ ዘይክእል፡ ናይ
ልምዓት መደባትና ስለ ዝሓነቐልና፡ ኣብ
ገማግም ባጽዕ ዘሎ ናይ ስሚንቶ ፋብሪካ
ንኣብነት ክሰርሕ ኣይክኣለን። ካብኡ ስለ
ዝጽበ ዝነበረ ስሚንቶ ከፍሪ ኣይክኣለን።
ናብ ካልኦት ዓበይቲ ናይ ስሚንቶ
ትካላት ክትከይድ ኣይከኣልን እዩ። እስከ
መጻንሒዶ ይኸውን ተባሂሉ፡ መመንጨዊ
ጀነረተራት ኣምጺእካ ትገብሮ ፈተነ
ኣሎ። ንሱ’ውን ዝተኣማምን ኣይኰነን።
ምሉእ ብምሉእ ኣይሰርሕን እዩ። ኣብ
ምዕራብ ናይ ከባቢ ገርሰት፡ ከባቢ ፋንኮ
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ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

“ምውህላል ክልመድ ኣለዎ - ኣህላኺ ሕብረተሰብ ቁጠባዊ ዕብየትን
ልምዓትን ከምጽእ ኣይክእልን’ዩ።”
ካልኣይ ክፋል
እዚ ኣዕቊርናዮ እንብሎ ዘለና ማይ፡
ኣብ ርእሲ’ቲ ንምስታይን ንጽሬትን፡
ኣብ ኢንዱስትርያዊ መዓላ - ብቐንዱ
ከኣ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ክውዕል
ክኽእል ኣለዎ። ምኽንያቱ፡ ውሕስነት
መግቢ ምስ ሕርሻዊ ምዕባይ ተዛሚዱ
ክረአ ስለ ዘለዎ። እቲ ዝዓበየ ፕሮጀክት
- ናይ ከርከበት፡ ዝበዝሐ ማይን ዝሰፍሐ
ቦታን ስለ ዘለዎ፡ ብዝተኻእለ መጠን
ሚእቲ ካብ ሚእቲ ምእንቲ ክንጥቀመሉ፡
ዝሰፍሐ መሬት ከነጠቓልል ከምኡ’ውን
ኣብ ዓመት ብውሑዱ ክልተ ወይ
ሰለስተ ምህርቲ ከነእትወሉ ክንክእል
ኣለና።
ማዕረ-ማዕሪኡ፡
ምስባሕን
ምርባሕን ከብቲን ጤለ-በጊዕን ኣብ
ግምት ኣእቲና ክንጥቀመሉ ክንክእል
ኣለና። ብጀካ’ዚ ከም ናይ በዓል ገርሰት፡
ፋንኮ፡ ዓሊጊድር ዝኣመሰሉ ሓጽብታትን
ራህያታትን ምእንቲ ክትጥቀመሎም
ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክትኣታቶ ኣለዎ።
መርበብ ምዝርጋሕ ጥራይ ዘይኰነ፡ ንዕኡ
ዘድሊ መመንጨዊ ጸዓት ማዕረ-ማዕሪኡ
ክኸይድ ኣለዎ። ምናልባት ብስሕበት
ተጠቒምካ ናይ ዕደላ መስመራትካ
ከተቃልል ትኽእል ትኸውን። ብኡ
ዝፍጠር ኢሪጌሽን ብቐንዱ ናብ
መስኖኣዊ ሕርሻ ክሰጋገር እንተዀይኑ
ግን፡ ነዚ ዝኸውን ስርዓት ምብጽጻሕን
ዕደላን ክዋደድ ክኽእል ኣለዎ። እዚ
መደብ ኣብ’ዘን ሰለስተ ፕሮጀክትታት
ይዋደድ ኣሎ። ምእንቲ ብኣድማዕነት
ክንጥቀመሉ፡ እተን ቅድሚ ሕጂ
ዝተሰርሓ መጠነ-ንኡስ ክበሃላ ዝኽእላ
ሓጽብታት’ውን ተመሳሳሊ ስርዓት
ክህልወን የድሊ።
ናይ ጋሕቴላይ ፕሮግራም ኣብ 2017
ክውዳእ ክኽእል ኣለዎ። ናይ ጋሕቴላይ
ፍሉይ ዝገብሮ፡ ኣብ ኣጻድፍ ስለ ዘሎ፡
ብጀካ ነቶም ኣብ መስመሩ ዘለዉ ባጽዕን
ከባቢኡን ክህቦ ዝኽእል ኣገልግሎት፡
ካብኡ ክሳብ ሰሜን ዶብ ናይ ሱዳን
ዝኸይድ ይዕበ ይንኣስ ሓጽብታት
ተዋዲዱሉ፡ ማይ ተዋህሊሉ ንሕርሻን
ንጥሪትን፡ ልዕሊ ኩሉ ንህዝቢ’ቲ ከባቢ

ናይ ጸዓት መደባትና ኣወሃሂድና ሒዝናዮ
ኣለና። እዚ ኣብ’ዘን ዝጠቐስኩወን ሰለስተ
ናይ ልምዓት ዞባታት፡ ምስ መመንጨዊ
ጸዓትን ቀረብ ማይን ብምዝማድ
ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሓሉ ዝጸናሕናን
ኣብ መደባት ልምዓት 2017 ዝስራሓሉን
እዩ። ቀረብ ማይ ንበይኑ ፈሊኻ ዝረአ
ኣይኰነን። ጽዓት እንተዘይሃልዩ ማይ
ብግቡእ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን
ኢኻ። ክልቲኡ ተዛሚዱ ንክኸይድ
ዝሕግዝ ዕዉት ውህደት ዘለዎ ኣድማዒ
ፕሮግራማት ኣለና ኢልና ክንዛረብ
ንኽእል ኢና። እቲ ዝዓበየ ብድሆ ግን፡ ነዚ
ተዋህሊሉ ዘሎ ማይ ብኸመይ ብዝለዓለ
ደረጃ ኣብ መዓላ ነውዕሎ ዝብል’ዩ።
መሳለጥያ የብልናን። ብትሕተ-ቕርጺ
መጓዓዝያ ርእስኻ ምኽኣል፡ ውሕስነት
መግቢ ምርግጋጽ. . . ምስ’ዚ ተኣሳሲሮም
ዝኸዱ እዮም። ቁጠባ ሃገር፡ ኣብ ሓደ
ቐጽሪ ተሓጺሩ ንበይኑ ክዓቢ ኣይክእልን
እዩ። ምስ ካልኦት ከባቢታት ክለጋገብ
ክኽእል ኣለዎ። ጽባሕ ንግሆ ናብ
“ማኒፋክቸሪንግ” ክንሰጋገር እንድሕሪ
ዀይንና፡ ብጀካ ጽዓትን ማይን ናይ
መጓዓዝያ ኣገልግሎትና ክዓቢ ክኽእል
ኣለዎ።
ናይ ምድሪ መጓዓዝያና ብዞባ ደረጃ
ኣበይ ከነብጽሖ ንኽእል ብዙሕ በዳሂ
ኣርእስቲ ኣይኰነን። እቲ በዳሂ ኮይኑ
ዝጸንሐ ኣርእስትና፡ መጓዓዝያ ባሕሪን
ኣየርን’ዩ። ቁጠባና ገና ንእሽቶይ እዩ
ዘሎ። ንደገ እንሰዶ ኣዝዩ ውሑድ፡ ካብ
ደገ እነእትዎ ከኣ ብዙሕ እዩ። ናይ ባሕሪ
መጓዓዝያ ከም’ቲ ዝድለ ከነማዕብሎ
ኣይከኣልናን። ምኽንያቱ ዋላ ነቲ መጠነንኡስ እንብሎ ንሰደድ ዝጠመተ ናይ
ዝተፈላለየ ጽላታት ፍርያት ኣገልግሎት
ክህብ ዝኽእል መጓዓዝያ ባሕሪ የለን። ካብ
ኩሉ ዝዓበየ ከኣ፡ ኣገልግሎት መጓዓዝያ
ኣየር ዝበሃል የለን። ነፈርቲ ኣለዋ ድየን
የለዋን፡ ወይ ኩባንያታት መጓዓዝያ ኣየር
ኣለዋ ድየን የለዋን፡ ንጥፈታት ኣሎ
ድዩ የለን. . . ዘይኰነ፡ ትሕተ-ቕርጺ
ኣሎ ድዩ? እዩ እቲ ሕቶ። ናይ ኣየር
መጓዓዓዚ ኣብ ቁጠባ ዓቢ እጃም ስለ
ዘለዎ፡ ምስ ኩሉ ዕቃበታት መሻርክትና

ኣይተገልገልናሉን። ስለ’ዚ ናይ መጓዓዝያ
መሳለጥያ ብፍላይ ከኣ ናይ ኣየር
መጓዓዝያ ብግቡእ ከነዋድዶ ክንክእል
ኣለና። ልዕሊ ዝዀነ ይኹን ብቐዳምነት
ናይ ባጽዕ አይርፖርት፡ ንገያሾን ጽዕነትን
ብቑዕ፡ ምሉእ ኣገልግሎት ዝህብን ብደረጃ
ዓለም ክሰርሕ ዝኽእልን ክኸውን፡ ካብ
መደባት 2017 እዩ። ናይ ኣስመራ
መዓልቦ ነፈርቲ፡ ከምኡ’ውን ንነዊሕ
እዋን ክሕሰበሉን ክዝረበሉን ዝጸንሐ ከባቢ
ተሰነይ መዓልቦ ነፈርቲ ክህልዎ ክኽእል
ኣለዎ። ኣብ’ቶም ካልኦት ናይ ቁጠባ
ማእከላትን ናይ ልምዓት ከባቢታትን’ውን
ስሉጥ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ዝህቡ፡
መጠነ-ንኡስ ወይ ማእከላይ መዓልቦ
ነፈርቲ ክህልዉ ክኽእሉ ኣለዎም።
ኣገልግሎት ኤለክትሪክ ዘየቋርጸሉ፡
ኣብ’ቲ ከባቢ ዝህልዉ ናይ ሰደድ
መደባትና ምሉእ ኣገልግሎት ዝረኽቡሉ
ኩነት ክጣጣሕ ኣለዎ። ንኣብነት ናይ
ባጽዕ ትካል መዘሓሓሊ ምሉእ ብምሉእ
ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ። 24 ሰዓት
ኣገልግሎት ኤለክትሪክን እኹል ቀረብ
ማይን ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ። እዞም
ክግለጹ ዝጸንሑ፡ ንሰደድ ኣብ ዝግበር
ምድላዋት፡ ብቐረባ ኣገልግሎት መጓዓዝያ
ኣየርን ባሕሪን ክረክብ ስለ ዘለዎ፡ ነዞም
ነንሕድሕዶም ተኣሳሲሮም ዝኸዱ

ክህልዎም ኣለዎ። ነዚ ንምድልዳል እውን
መደባት ተታሒዙ ኣሎ። ዝጽገንን ሓድሽ
ዝስራሕን ጽርግያታት፡ ምስ’ቲ ቀዳምነት
ዝወሃቦ ናይ ቁጠባን ልምዓትን መደባትና
ተኣሳሲሩ ክትግበር መደብ ኣሎ። ናይ
ትምህርቲን ጥዕናን ትሕተ-ቕርጽና
ምሉእ-ብምሉእ ከነዕብዮ ምእንቲ፡ ብቑዕን
ዘዕግብን’ኳ እንተ ዘይኰነ፡ ኣብ 2017፡
መሰረታዊ ጠለብ ህዝቢ ንምምላእ ዝሓሸ
ኣገልግሎት ጥዕናን ዕድላት ትምህርቲን
ንምውዳድ ክንሰርሕ ኢና። ንጸዓት፡ ንማይ፡
ንመጓዓዝያ፡ ንመራኸቢታት ዝምልከቱ
መሳለጥያታት እናኣካየድና ከለና፡
ኣብ’ቶም መሰረታውያን ማሕበራውያን
ኣገልግሎታት ዝዀኑ ትምህርቲን ጥዕናን
በቲ በጺሖሞ ዘለዉ ብቕዓት ጥራይ
ዓጊብና ክንቕጽል ስለ ዘይብልና፡ ካብ
ግዜ ናብ ግዜ ከነማሓይሾም ስለ ዘለና፡
ኣብ 2017 መደባት ኣሎ። ጎድኒ ጎድኒ
መጓዓዝያ፡ ናይ መራኸቢታት ፕሮግራም
እውን ኣሎ። ብናይ ቻይና ኩባንያታት
ዝስራሕ ትሕተ-ቕርጺ መራኸብታት፡
ምስ’ቶም ካልኦት መደባት፡ ኣብ 2017
ዝጅምር፡ ካብ ዝጸንሖ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ
ከም ዝድይብ ዝገብር ውዱእ ፕሮግራም
ኣሎ። እዞም ዓበይቲ ወይ ኣገደስቲ
ዝበሃሉ ናይ ቁጠባን ልምዓትን መደባትና፡
ኣብ 2017 ክፍልሙ ተታሒዞም ዘለዉ

ናይ 2017 መደባትና - ናይ ማይ፡ ጸዓት፡ መጓዓዝያን መራኸቢታትን፡ ጥዕናን ትምህርትን ካልእን
ኣገልግሎታት ብግቡእ እንተደኣ ሰሪሕናሎም፡ ኣብ 2018 ናብ ሓደ ቁጠባዊ ዕብየት ክንሰጋገር ዝዓግተና
ነገር ኣይክህሉን እዩ።
ቀረብ ማይ ከውሕስ ክኽእል ኣለዎ።
እዚ ምስ ናይ ጸዓት መስመራት
ዝኸይድ እዩ። ኣብ ጋሕቴላይ
ሓጽብታት ምስራሕ ጥራይ ዘይኰነ፡
ነቲ ማይ ክዖ’ውን ክትፍውሶ ክትክእል
ኣለካ። እቶም በብእዋኑ ዝተሰርሑ
ሓጽብታት፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ብድበት
ስለ ዝተደፍኑ፡ ከምኡ ዓይነት ተመኩሮ
ከይድገም ምእንቲ፡ ኣብ ማይ ክዖታት
ድበት እትቆጻጸረሉ ስርዓት-ፍወሳ ክህሉ
ይግባእ። እዚ ከም ኣብነት ተወሲዱ፡ ኣብ
2017 እንተ ተወዲኡ፡ እቲ ዝግባእ ማይ
ኣዋህሊሉ ናብ ኣገልግሎት ክቐርብ እዩ።
ኣብ’ቶም ንኣሽቱ ፕሮጀክትታት’ውን
ምስ ማይን ሂወትን፡ ማይን ልምዓትን፡
ማይን ዕብየት ቁጠባን ብምዝማድ ምስ

ናይ ባጽዕ መዓርፎ ነፈርቲ ተሰሪሑ።
ዝጐደሎ ብዙሕ ነገራት ነይሩ ይኸውን።
ሰሪሑዶ ኣይሰርሐን እንተ ኢልና
ግን፡ ፈጺሙ ኣይሰርሐን። ስለምንታይ
ኣይሰርሐን? - ብኸመይከ ክሰርሕ
ይኽእል? ዝብል ሕቶ፡ ኣብ ፕሮግራማት
መጓዓዝያና ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ።
ኣብ ኣስመራ እውን ኣይርፖርት ኣሎ
ኢልካ ክዝረብ ኣይከኣልን። እዚ እውን
ብስፍሓት ከባቢኡን ካልኦት ብልጫታቱን
ከም’ቲ ዝድለ ክምዕብል ኣይከኣለን
- ኣይተጠቐምናሉን። ኣብ ምዕራብ
ንዘለዉና ቁጠባዊ ንጥፈታት ምሉእ
ብምሉእ ዘገልግሉ ትሕተ-ቕርጺ መዓልቦ
ነፈርቲ የብልናን። ናይ ሳዋ በቲ ናይ’ቲ
እዋን ዓቕምና ተፈቲኑ ግን ፈጺምና

ናይ መጓዓዝያ ማሕንቖታት ንምስጋር
ክንጥቀመሎም ዘለና ወይ ከነዋድዶም
ዘለና ናይ ትሕተ-ቕርጺ መደባት እዮም
ኢልና ክንዛረበሎም ንኽእል።
ኣብ ዜና ብዙሕ ግዜ ክዝረበሉ ዝጸንሐ፡
ጉዳይ ናይ ኣውቶቡሳት መጓዓዝያ ህዝቢ
እውን ኣሎ። ኣውቶቡሳት ምህላወንን
ዘይምህላወንን ዘይኰነ፡ እቶም ገሊኣቶም
ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ኲናት ዓለም
ዝዀኑ - መዓልቶም ዘእከሉ ጽርግያታትና
ክሕደሱ ኣለዎም። ብድሕሪኡ’ውን፡
ካልኦት ኣገደስቲ ናይ ቁጠባ ዞባታት ወይ
ንኡሳን ዞባታት፡ ስሉጥ ናይ መጓዓዝያ
ኣገልግሎት ምእንቲ ክረኽቡ ትሕተቕርጺ ጽርግያታት ክህልዎም ኣለዎ።
ኣብ ክራማትን ሓጋይን ዘገልግል መስመር

እዮም።

ዓመተ-2016 ብምቕያር ባጤራ ኢና
ጀሚርናያ። ምስኡ ተኣሳሲሩ ኣብ ዝሓለፈ
ዓመት ማክሮ-ቁጠባዊ ርግኣት ንምፍጣር
ዝዕላማኦም ስጉምትታት ክውሰዱ ጸኒሖም
ኣለዉ። ትግባረን ገስጋስን ናይዞም
ፖሊስታት እዚኦም ከመይ ይግምገም?
ኣብ መወዳእታ - ቁጠባዊ ዕብየት ሃገርን
ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝብን ኣብ መጠን
እቶታውነት ስለዝምርኮስ፡ ኣብቶም
ወሰንቲ ጽላታት ኣካይዳና ከመይ ኣሎ?
ኣብቲ ቁጠባዊ ዕብየት ዝበሃል ምርግጋእ ፊስካላዊ. . ናይ ባጀት ጉዳይን
ካልኦት ዝተፈላለዩ ዝርዝራትን ኣልዒልካ
ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። ግን ብኣተኩሮ
ከም መወከሲ’ውን ቀጻሊ ከም መምዘኒ

ኢልና እንዛረበሉ - ዝኾነ ናይ ቁጠባ
ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ’ውን ዝዛረበሉ
ሰለስተ መሰረታውያን ነገራት ኣለዋ ኣብ ምምእዛንና፡ ኣብ ምውጻእ መደባትና
ኣብ ግምት እነእትወን። መጀመርያ፡
ቁጠባ ማለት ፍርያት ማለት እዩ ፕሮዳክሽን። ምህርትን ፍርያትን ኣብ
ዝተፈላለየ ጽላታት እንታይ ይመስል እዩ
እቲ ቁጠባ መወዳእታ ዝመዝኖ። ኣብ
ዕደና ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ፡ ኣብ
ሕርሻ፡ ምስናዕ - ማኒፋክቸሪንግ ክትዛረብ
ትኽእል ኢኻ። ኣብ ካልኦት ዓውድታት
ወይ ጽላታት እውን ከምኡ ኣብ ቱሪዝም
. . ብዙሓት ኣርእስትታት ክትዛረብ
ትኽእል። ቀዳማይ መለክዒና፡ ቁጠባና
ይዓቢ ኣሎ’ዶ ኣይፋል ንዝብል - እንታይ
ነፍሪ ኣለና እዩ። ምናልባት ከምቲ
ዝጠቐስክዎ ማይ፡ ጸዓት፡ መጓዓዝያ፡
መራኸቢታት፡
ትምህርቲ፡
ጥዕና፡
መሰረታት እዮም። ንዓኣቶም ከየሐየልካ
ንዓኣቶም ከየዋደድካ ፍርያት ቁጠባ
ከተዕቢ ኣይትኽእልን ኢኻ። ዲጋታት
ኣለዉና፡ ሓጽብትታ ኣለዉና፡ መሬት
ኣሎ ክሕረስ ዝኽእል። ከመይ ዝኣመሰለ
ናይ ክሊማ ብልጫታት ዘለዎ መሬት
ኣለና። ልዕሊኡ ከኣ ዝሰርሕ ሰብ ኣለና
ኢልና - ደሚርና ኣብ መወዳእታ ናይ
ከምዚ ዝኣመሰለ ዕብየት ክንመዝን
እንተኾይንና እዚ ተደጋጋሚ ዝዝረበሉ
ናይ ውሕስነት መግቢ እዩ። ውሕስነት
መግቢ ንገዛእ ርእሱ ናይ መወዳእታ
ዕላማ ኣይኮነን። ውሕስነት መግቢ ከምዚ
ካብ ጥሜት ጥራይ ክትገላገል ኢልካ
እተውጽኦ መደባት ዘይኮነ - ኪኖኡ
ክትከይድ ክትክእል ኣለካ። ናብ ገጀፍቲ
ምዕባሌታት ዘእትወካ ነገራት ከተተኣታቱ
ክትክእል ኣለካ። እዚ ሕጂ ናይ ሕርሻ
ኢልና ንዛረበሉ ዘለና መደባት፡ ኣብ
ኣእካል፡ ኣብ ኣሕምልቲ ኣብ ፍረታት፡
ኣብ ጥሪት ኣብ ናይ ዓሳ ሃብትና - እቲ
ዕቤት ክሳብ ክንደይ ክኸይድ ይኽእል
እዩ። ሒዝናዮ ዘለና፡ ንኣብነት ናይ 2017
ናይ ሕርሻ መደባትና እንተደኣ መጺእና፡
ኣብ 2015፡ 2016 ዝነበረ ዝናብ ብርኩት
ስለዝነበረ፡ ምናልባት ምስ ናይ ክራማት
ዝናብ ዝተኣሳሰረ እቶትና ደሓን ነይሩ
ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ንሱ ግን
ከጋግየና የብሉን። ማይ እንተተኾልፈ
ወይ እንተወሓደኸ፡ እንተቦኾረ እንታይ
ክትገብር ኢኻ። ናይ ሕርሻ
ፕሮግራማትና ካብ መድረኽ ናብ
መድረኽ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበዩ
ክኸዱ ክኽእሉ ኣለዎም። ኣብ ከባቢ
ከርከበት ነተኣታትዎ ሕርሻዊ ናይ
ልምዓት መደባት፡ ኣብ ከባቢ ተሰነይ፡
ፋንኮን ገርሰትን ክሳብ ኦምሓጀር
ነተኣታትዎም ናይ ሕርሻ ናይ ልምዓት
መደባት፡ ናይ ሓጽብታት መደብ ምስኡ ዝተኣታቶ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ
ኣዛሚድካ፡ ኣብዚ ከበሳታት እውን
ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ፡ እዚ ካብ ሃዘሞ
ንከባቢ ጽልማታት ካብኡ ንሰሜን ከባቢ
ኣስመራን ንሰሜን ዘሎ ከባቢ ካርነሽም
ላዕሊ ንከባቢ ከረን ዝኸይድ - ክሕረስ
ዝኽእል መሬት፡ ዝናብ ጥራይ ከይተጸበየ
ብመስኖ መዐደሊ ወይ መመቓርሒ
ማይ እንተደኣ ተዳልዩሉ፡ መጠን

ናብ 4ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

ካብ 3ይ ገጽ ዝቐጸለ
ፍርያት፡ ዓመት ዓመት ካብ ኣእካል
ጀሚርካ ናብ ኣሕምልቲ፡ ናብ ፍረታት
ናብ ካልኦት ናይ ጥሪት ፍርያት ኣብ
ግምት ኣትዩ፡ እቲ ዕብየት ብኣሃዛት
ክትዛረበሉ ይከኣል ይኸውን። ኣብ ሕርሻ
ንኣብነት ናይ ስጋን ናይ ጸባን ቀረብ
ዝበሃል ዓቢ መደብ ተታሒዙ ክስረሓሉ
ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ’ዚ ሃገር ዘሎ ናይ ጸባ
ፍርያትና ኣዝዩ ታሕቲ እዩ። ነቲ ዘሎ
ጠለባት’ውን ዘማልእ ኣይኮነን። ነዚ
ከነዕብዮ፡ ብዘቤታዊ ዓይነት - ናይ ከብቲ
ናይ ጠሌ-በጊዕ ጥራሕ ከነካይዶ እውን
ኣይንኽእልን - ዓቕሚ ናይ ተሓለብቲ
ከብቲ ኣብ ውሽጢ እዛ ሃገር ከነዕብዮ
ክንክእል ኣለና። ፍርያት ጸባን ውጽኢት
ጸባን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኣዕበና
ክንከይድ፡ ንዕኡ መመስርሒ ፋብሪካታት
ክህልወና ክኽእል ኣለዎ። ኣኪብካ
ተመስርሖ ወይ ፕሮሰስ ትገብሮ። ጸባ
ድዩ፡ ርግኦ ድዩ፡ ጠስሚ ድዩ ኣጂቦ. .
እዚታት ከተፍርየሉ ትኽእል መገዲ
ክህሉ ኣለዎ። ናይ ምብራቕ ምስ ናይ
ጋሕቴላይን ካልኦት ናይ ሓጽቢ
ፕሮጀክትታትን ናይ’ዚ መደብ ተታሒዙ
ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ። ንዘቤታዊ ጠለባት
ጥራይ ዘይኮነ ንግዳም’ውን ክጥምት
ዝኽእል - ዘይከኣለሉ ምኽንያት የለን።
መሬት ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክንጥቀመሉ
እንተኾይንና፡ ኣእካል ጥራይ፡ ማለት
ስገም፡ ስርናይ፡ መሸላ፡ ዕፉን፡ ዳጉሻን
ጣፍን. . . ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት
ፍርያት’ውን ከነፍርየሉ ክንክእል ኣለና።
ማይ እንድሕሪ ኣሎ፡ ፍረታት ከነፍሪ
ክንክእል ኣለና። ናይ ቡን ናይ ምልማዕ
ፕሮግራማት ከነተዓባብዮ ክንክእል ኢና።
ናይ ጥሪት እውን ኣብ ውሽጢ ሓደ
ቤት ይኹን ኣብ ውሽጢ ሓደ ከባቢ
ከነራብሖምን ከነስብሖምን ክንክእል
ኣለና። ማዕረ ማዕሪኡ እቲ ናይ ቆርበት
ኢንዱስትሪ ተዋሲኑ ጸኒሑ ከምቲ ዝድለ
ኣይማዕበለን። ንሱ እውን ክምዕብል
ዘለዎ ኢንዱስትሪ እዩ ወይ ዋኒን እዩ።
ኩሉ’ዚ ኣብ ውሽጢ’ቲ ናይ ሕርሻ
መደባትና - ኣእካል፡ ፍረታት፡
ኣሕምልትን ጥረታትን ምስ ናይ ሃብቲ
እንስሳ ፕሮግራማትና ተዛሚዱ ክዓቢ
ዘለዎ እዩ። ካብዚ ሃገር በናና ድዩ፡
ፍረታት፡ ኣሕምልቲ፡ ስጋ ድዩ ዝኾነ
ፍርያት ናይ ሕርሻ ንደገ እንተደኣ
ሰደድ ክትገብር ትሓስብ ኣለኻ፡ ክንደይ
እዩ እቲ ቮልዩም ናይቲ ተፍርዮ ዘለኻ፡
ክንደይ ክትሸይጥ ትኽእል - ካብ
ውሽጢ ናይ ዘቤታዊ ዕዳጋ ንደገ ክትሰዶ
ከለኻ ዝበለጸ ረብሓ ኣለዎ። ከምኡ
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“ምውህላል ክልመድ ኣለዎ - ኣህላኺ ሕብረተሰብ . . .
ክትገብር ምእንቲ እምበኣር፡ ከምቲ
ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ እቲ ዝድለ
መሳለጥያታት ክዋደድ ኣለዎ። ናይ
ማኒፋክቸር ፕሮሰሲንግ ንብሎም ዘለና ሕጂ ብመጠነ ንኡስ ዝጀመሩ መርበባት
ኣለዉ። ኣብ ኣለቡ ናይ መዘሓሓሊ
ትካል ኣለና፡ ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ፡ ኣብ
ባጽዕ’ውን መዘሓሓሊ ትካላት ኣለዉና።
ናይ ሕርሻ ፍርያትና ንዝተወሰነ ግዜ
ዓቂብና ንደገ ንሰደድ ክንሰዶ ምእንቲ፡
ኣብ ቃልዕ ጐልጐል፡ ኣብ ሃሩር ኣብ
ንፋስ - መዘሓሓሊ ዘይብሉ ከባቢ
ክትሕዞም ስለ ዘይክኣል፡ እዚ ንገዛእ
ርእሱ ሓደ ካብ ቀለቤት ናይቲ መስርሕ
እዩ፡ ይስራሓሉ ከኣ ኣሎ። ናይ ፕላስቲክ
ፋብሪካታት ወይ ናይ ፕላስቲክ ፍርያትና
ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ። ነዚ ዝጠቐስክዎ

ሃብቲ፡ መሰረታዊ ናይ ዕብየት መምዘኒ
እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ፍርያት፡
ውህሉል ሃብቲ ናይ ሃገር ብኸመይ
ይመቓራሕ ናብ ህዝቢ፡ እዚ ምዕሩይ
ዕብየት ዝበሃል መለኪዒታቱ ክፍለጥ
ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ሓደ ከባቢ፡ ኣብ
ዝተወሰና ከተማታት ጥራይ ልምዓት
ኣይትገብርን - ብሃገር ደረጃ ምዕሩይ
ዝርግሐ ዘለዎ ትሕተ ቅርጺ፡ ምዕሩይ
ዝርግሐ ዘለዎ ኣገልግሎታት ክህሉ
ኣለዎ። ንህዝቢ ብምዕሩይ ወይ ብርትዓዊ
መንገዲ ዕድላት ዝኸፍትን፡ ነቲ ዘሎ
ፖተንሻል ዘሐይልን ዕደላ ክህሉ ኣለዎ።
ዕደላ ወይ ዲስትሪቡሽን ማለት ኣብ
መወዳእታ፡ ጸጋ ሃገር ከመይ ገይርካ
ተመቓርሖ እዩ። ሓደ ዞባ ወይ ከባቢ
ናይቲ ሃገር፡ ምሉእ ብምሉእ ከፍሪ

ቻይና ንኣብነት እንተወሲድና፡ ናይ
ቻይና ዓቢ ቁጠባ እዩ። ብዛዕባ ቻይና
ክንዛረብ ከለና፡ ኣብ ነብስና ክንዕቅን
ንኽእል ኢና- ግን ኣብቲ ሜካኒክስ
ናይቲ ቁጠባዊ ዕብየት - ቻይና ከመይ
ገይራ እያ ኣብ ዝሓለፈ 20-30-40
ዓመታት ክንድዚ ዝኣክል ቁጠባዊ
ሓይሊ ክትፈጥር ክኢላ። ብዙሓት
ተንተንቲ፡ ቻይና ኣብ ተኸፋሊ ወይ
ኮስት ናይ ጉልበት ናይ ሌበርን ናይ
ጸዓትን ምስ ካልኦት ቁጠባታት ብልጫ
ስለ ዘለዋ እዩ ይብሉ። ዝዓበየ ሓይሊ
ናይ ቻይና ነፍሲ-ወከፍ ናይ ቻይና ዜጋ፡
ፍርቂ ናይቲ ዘፍርዮ ኣየህልኽን እዩ።
ስለ’ዚ ሓይሊ ናይ ቻይና ቁጠባ ውህለላ
እዩ። ሕጂ እቲ ምፍራይ ሓይሊ እዩ 8 ሰዓት ሰሪሕካ፡ 10 ሰዓት ሰሪሕካ፡

ምፍራይ ጥራይ ኣይኮነን - ንገዛእ ርእሱ ምውህላል’ውን ኣሎ። ከተህልኽ
ጥራይ ዘይኮነ ከተዋህልል ክትክእል ኣለካ። ኣህለኽቲ ሕብረተ-ሰባት ቁጠባዊ
ዕብየትን ልምዓትን ከምጽኡ ኣይክእሉን እዮም።
ናይ ማይ መተዓዳደሊ፡ ኣብ ከተማታት
ናይ ጽሬት መተሓላለፊ መርበባት
ክንዝርግሕ እንተኾይንና፡ ካብ ደገ ቀጻሊ
እናኣምጻእና ጠለባት ልምዓትና ከነማልእ
ስለ ዘየወጻጽኣና፡ ናይ ፕላስቲክ ፋብሪካ
ንነዊሕ ግዜ ከነማዕብሎ ኢልና
ዝጀማመርናዮ ኣሎ። እዚ ሕጂ ኣብ
ባጽዕ ተተኺሉ ከፍሪ ጀሚሩ ዘሎ ሓደ
ትካል እዩ። ገጂፍ ዘጃህር ኣይኮነን ካብኡ
ዝዓበየ ከነፍሪ ንኽእል ኢና። ንውሽጣዊ
ጠለባትና፡ ነዞም ሕጂ ምስ ልምዓት
ኣተኣሳሲርና ንዘራረበሎም ዘለና ጉዳያት
ዝኸውን ክቕርበልና ክኽእል ኣለዎ።
ኣብ ናይ ሓጺን እውን ከምኡ . ። ነዚ
ዘድልየና ብቑዕ መሳለጥያ እውን
ክህልወና ኣለዎ - ብቐንዱ ኣብ ከባቢ
ባጽዕ ምስ ሓራ ዞባ፡ ምስቲ ኣብኡ
ዝፍጠር ናይ ባሕርን ናይ ኣየርን
መጓዓዝያ። ኣብኡ ንዘሎ ዝተፈላለየ ናይ
ጸዓትን ናይ ማይን ቀረባት ኢንዱስትሪያዊ
ዕብየት ከነምጽኣሉ ንኽእል ኢና። ኣብኡ
ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምዕራብ ናቱ ናይ
ገዛእ ርእሱ ምርጫታት ኣለዎ። ኣብ
ኣለቡ ከባቢ ተሰነይ፡ ከባቢ ገርሰት፡ ኣብ
ዝተፈላለየ ካልእ ከባቢታት ናይ ሕርሻ
ኣግሮ-ኢንዳስቱሪ ዝሓዝናዮም መደባት
ኣለዉ። እዚኦም ምስቲ ፍርያት
ኣተኣሳሲርካ ዝኸዱ ማለት እዩ። ኣብ
ዲስትሪቡሽን ወይ ዕደላ፡ እዚ ወልዝ
ዲስትሪቡሽን እንብሎ ወይ ምምቕራሕ

እንድሕሪ ኮይኑ፡ እቲ ዕድላት ክማላኣሉ
ክኽእል ኣለዎ። ጽሩይ ማይ ክረክብ
ክኽእል ኣለዎ። ናይ ኤለክትሪክ
ኣገልግሎት ክረክብ ክኽእል ኣለዎ።
ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት፡ ናይ
ትምህርትን ናይ ጥዕናን ማሕበራዊ
ኣገልግሎታት፡ ናይ መራኸቢታት
መሳለጥያ ክህልዎ ኣለዎ - ምእንቲ
ብምሉእ ሓይሉ ከድምዕ። ኣብቲ
ፍርያትን ምቕራሐ ናይ ፍርያትን
ብምዕሩይ ደረጃ መሰሉ ተሓልይሉ
ክሰርሕ ኣለዎ። ሃብቲ ሃገር ኣብ ኩሉ
ከተባጽሖ ክትክእል ኣለካ። እዚ ሕጂ
ካብቲ ፍርያት ፈሊኻ ዘይረአ ኣገዳሲ
ረቛሒ መምዘኒ ናይቲ ዝመጽእ ዕብየት
ናይ ቁጠባ እዩ። ሳልሳይ ምናልባት ኣብ
ሃልኪ - ኮንሳምፕሽን እዩ። ኮንሳምፕሽን፡
ካብ ገዛ ጀሚርካ ክሳብ ከባቢ ዝተፈላለያ
ንኡሳን-ዞባታትን ዞባታትን ናይታ ሃገር
እንታይ ይመስል። ቁጠባ፡ ምፍራይ
ጥራይ ኣይኮነን ንገዛእ ርእሱ
ምውህላል’ውን ኣሎ። ከተዋህልል
ክትክእል ኣለካ ከተህልኽ ጥራይ
ኣይኮንካን። ኣህለኽቲ ሕብረተ-ሰባት
ቁጠባዊ ዕብየትን ልምዓትን ከምጽኡ
ኣይክእሉን እዮም። ብፍላይ ኣብ
ፊልማዊ መድረኽ ናይ ቁጠባዊ ዕብየት
ዘለዉ ህዝብታት፡ ናይ ምውህላል
ሓይሎም ክመዛዘን ክኽእል ኣለዎ።
ብዙሓት ኣብነታት ይጥቀሱ እዮም።

ሰዓት ሰሪሕካ ኣብ ምንታይ ጽላት ኣብ
ምንታይ ዓውዲ፡ ኣብ ምንታይ ዋኒን እተን እተፍርየን ሓይሊ እየን ኣብቲ
ቁጠባ ድምር ዝህባ። ናይ 1.4 ቢልዮን
ህዝቢ ብኣፍራይነቱ እንድሕሪ ርኢናዮ
ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት እቲ ፍርያት
ሓያል እዩ። ሃልኩ ብመጠን ናይቲ
ፍርያቱ ኣዝዩ ንእሽቶይ እዩ። እዚ ከኣ
እቲ ቁጠባ ክውህለል ዕድል ይረክብ።
ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ቁጠባታት ናይ
ምሕሻሽ ቁጠባታት እዩ። ኮፍ ኢልካ
ደቂስካ ትውዕል ተፍርዮ ነገር ዘይብልካ።
እቲ ትበልዖን ትሕሽሾን ግን መወዳእታ
የብሉን። ኮንሳምኘሽን ኣዝዩ ላዕሊ እዩ፡
ሃልኩ መወዳእታ የብሉን። ጥረ ነገራት፡
ማዕድን ወይ ናይ ዕደና ጸጋታት
ኣለወን። ንዓኣተን እናቖርጠመ ይነብር
ህዝቢ፡ ዘፍርዮ የብሉ ቴክኖሎጂ የብሉ፡
ኢንዱስትሪ የብሉ፡ ዝተኣማመነሉ ናይ
ውሽጢ ሃገር ፍርያት የብሉ። ኣብ
መወዳእታ እታ ሃገር ኣብ ምንታይ
ደረጃ ዕብየት ቁጠባ ኣሎ ኢልካ ክዝረብ
ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብ ናትና ድማ ኣብ
መንጎ ሃልክን ፍርያትን ዘሎ ባላንስ
እንታይ ይመስል ርኢኻን ደሚርካን
ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ክትዛረብ ይከኣል
ነይሩ። እዚ ግን ምናልባት ንበይኑ ካልእ
ርእሱ ዝኸኣለ ኣርእስቲ እዩ።
ብኣጠቓላሊ ግን እንታይ ኢና ንገብር ኩሉ ግዜ፡ እዚ ዝወረስናዮ ዝዓነወ ቁጠባ
ካብ ትሕቲ ባዶ ብእግሩ ደው ኣብ
ዝብለሉ ደረጃ ኣብጺሕና፡ ኣብ ክንዲ
ኣብ መባእታዊ ፍርያት ናይ ጥረ
ነገራት ጥራይ ነተኩር፡ ናብ
ማንፋክቸሪንግ፡ ንምስናዕ ናብ ክብሪ
ምውሳኽ ቫልዩ ኣዲንግ ናይ ዝተፈላለየ
ፍርያት ብዓቐን ምዕባዮምን ብዓይነት
ምምሕያሾምን፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እናወሰኹ ከም ዝኸዱ ክንገብር፡ ኣብ
ኩሎም ጽላታት ኣብ ኩሎም
ኢንዱስሪታት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዋኒናት
ዘሎ ናይ ፍርያት ደረጃ እንታይ
ይመስል። እቲ ገለ ገለ ጽላታት
ንድሕሪት ዘንቆልቆለ እዩ። ናይ ዓለባ
ናይ ተክስታይል ኢንዱስትሪ፡ ገሊኡ
ኸኣ ክብገስ’ውን ኣይከኣለን። ጡጥ
ነፍሪ እንተኾይንና እውን ጡጥ ኣፍሪና
ናበይ ንኸይድ። ምናልባት ምስቶም
ኣቐዲመ ዝጠቐስኩዎም ናይ ጡጥ፡ ናይ
ሽኮር ዓበይቲ ዓበይቲ ንካሽ-ክሮፕ

ዝምልከቱ ዝሓዝናዮም ፕሪጀክትታት
ኣለዉ። ግን ፍርያት ናይቶም ጥረ
ነገራት ጥራይ ዘይኮነ፡ ንምምስርሖም
ክብሪ ምውሳኽ ኣብ ልዕሊኦምን
ንዘቤታዊ ሃልኪ ጥራይ ዘይኮነ ንግዳም
ኤክስፖርት ኢልካ ትሓስቦን፡ እዚኦም
ሕጂ ጽላት ብጽላት ናይቲ ዝፈሪ ዘሎ
ዓቐን ወይ ቮልዩም እንታይ እዩ ዓይነቱ
እቲ ዝፈሪ እዩ። ክብሪ ክንውስኸሉ ዲና
ኣይንውስኸሉን፡ ንውሽጣዊ ሃልኪ
ጥራይ ዲና ክንጥቀመሉ ዋላስ ንሰደድ።
ንሰደድ ኢልና እንድሕሪ ነፍርዮ ኴንና
እንታይ እንታይ ከነማልእ ይግባኣና።
መሰረታውያን ረቛሒታት ኣለዉ
ኣብዚ። ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኵነታትና
ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ ንዘለዉ
ኤርትራውያን’ውን ኣብ ግምት ዘእተወ
እዩ እዚ። ምኽንያቱ ኣካል ናይቲ ቁጠባ
ኣካል ናይታ ሃገርን ኣካል ናይቲ ህዝቢን
እዮም። ናታቶም ኣበርክቶ’ውን ኣበይ
ኣበይ፡ ብኸመይ መንገዲ፡ ድምር ዕብየት
ናይ ቁጠባና እንታይ ይመስል፡ ዓመት
ዓመት ክልተ ኣሃዛዊ ንጃህራ ክንድዚ
በጺሑ 6 በጺሑ 8 በጺሑ 10 በጺሑ
ዘይኮነ፡ እቲ ቁጠባ በዞም ክጠቕሶም
ዝጸናሕኩ መምዘኒታት ካብ ምንታይ
ደረጃ ናበይ ደረጃ ክንከይድ ኣለና
ኢልና ክንዛረብ ንኽእል። 25 ዓመታት
ገምጋም ናቱ ኣለዎ። 25 ዓመታት
ብዙሓት ብድሆታት ሰጊርና ሎሚ
ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ 2017 ናብ ሓድሽ
ምዕራፍ ወይ ናብ ሓድሽ መድረኽ
እንኣትወሉ ዝበለጸ ናይ ቁጠባዊ ዕብየት
ዕድላት ኣለና ኢልና ተኣማሚንና
ክንዛረብ ንኽእል። ስምዒት ጥራይ
ዘይኮነ ኣሃዛት እውን ኣሎ። እዞም
ክጠቕሶም ዝጸናሕኩ ክንደይ ከብቲ
ነይረናና፡ ክንደይከ ኣለዋና፡ ክንደይ
ክህልዋና እየን፡ ክንደይ ኣባጊዕ ክንደይ
ጤል ክንደይ ደርሁ ነይረን፡ ኣብ
ምንታይ ደረጃ ኣለዋ። ፍርያትና ናይ
ኣእካል ናይ ኣሕምልቲ ናይ ዝተፈላለዩ
ካልኦት ናይ ሕርሻ ፍርያት እንታይ
ይመስል ኣሃዛት ኣሎ። ንሱ መዐቀኒ
ገይርካ ዓብዩ ኣይዓበየን ካብኡ ኢኻ
ትልክዖ። ብተዛማዲ ክንድ’ዚ ሚእታዊት
ጥራይ ዓብዩ ዘይኮነ፡ ንገዛእ ርእሱ እቲ
ዕብየት ድምር ኣብቲ መጻኢ ናይ 5
-10 ዓመታት ለውጥታት እትብሎ፡
እንታይ እንታይ ድርኺት ክህበካ
ይኽእል ገምጊምካ ትዛረበሉ ስለ ዝኾነ፡
ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ስምዒታዊ ዘይኮነ
ኣሃዛቱን መለክዒታቱን ክንገልጾ፡ ኣብ
ኩሎም ጽላታት ንቕድሚት ብዝሓየለ
ናህሪ ክንግስግሰሉ እንኽእል ኩነታት
ኣለና። እዚ ናይ 2017 መምዘኒና እዩ።
ናይ 2016 ክራማት’ውን ናቱ
ብልጫታት ስለ ዝነበሮ ብፍላይ ኣብ
ሕርሻን ፍርያት ሕርሻን ዝሓሸ ዕድላት
ኣለና። ሕጽረት ናይ ቀረብ ዝተፈላለዩ
ሃለኽቲ መግብን ሕርሻን ዝጐድለና
ነገር ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን
ኢና። ኣብ ግምት ዝኣቱ ምናልባት
ከምቲ ሓሲብናዮ ዘለና ናይ 2017
መደባት ብግቡእ እንተደኣ ተጠቒምናሉ፡
ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ ናይ ማይ፡
ናይ
ጸዓት፡
ናይ
መጓዓዝያን
መራኸቢታትን፡ ናይ ጥዕናን ትምህርትን
ኣገልግሎታት ጽቡቕ ገይርና እንድሕሪ
ሰሪሕናሉ፡ ኣብ 2018 ናብ ሓደ ናይ
ቁጠባ ዕብየት ደረጃ ክንሰጋገር ዝዓግተና
ነገር ኣይክህሉን እዩ።
ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ሳልሳይ ክፋል
ክቡር ፕረዚደንት፡ ሓደ ካብ ኣገደስቲ
ፍጻመታት ናይ 2016 ወሰኽ ደሞዝ
ሰራሕተኛታት መንግስቲ እዩ። እንተዀነ፡
ንኹሉ ዓማሚ ዝዀነ ስርዓተ-ደሞዝ ገና
ብምልኣት ኣይተፈጸመን ዘሎ። መዓስ
ክፍጸም ይኽእል? ኣብ ምስላዕ ደሞዝ
ከም ቀንዲ መምዘኒ ዝተወስደ ደረጃ
ትምህርቲ ይመስል። ኣገዳስነት ናይ’ዚ
ርዱእ እኳ እንተኾነ፡ ናይ ስራሕ ብቕዓት፡
ኣፍራይነትን ግድምናን ኣብ ግምት ክኣቱ
ኣይምተገብአንዶ? ካልእ ምስ ወሰኽ
ደሞዝ ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ጉዳይ’ውን
ኣሎ። ምሕያል ናይ ስራሕ ዲስፕሊንን
ኣፍራይነትን ብዛዕባ’ዚ እንታይ መብርሂ
ትህበና?
ምምዕርራይ ናይ ደሞዝ ተኣታትዩ ኣሎ።
መዓስ እዩ ብምልኣት ዝትግበር እንድሕሪ
ኢልካኒ ግን ‘ኣይፈልጥን እየ’ ክብለካ ጥራይ
እየ ዝኽእል። እቲ ዝፈልጦ፡ ሒዝናዮ ዘለና
ኣገባብ ከመይ ይኸይድ ኣሎ? ናበይ
ገጹ ክንህር ይኽእል? ኣሳልጦኡ ከመይ
ይኸውን? ዝብል እዩ። ደሞዝ ከነተዓራሪ
ንኽእል ኢና። ኣብ ልዕሊ’ቲ ዝነበረ ደሞዝ
ወሰኽ ክግበር ይኽእል እዩ። ምትዕርራይ
ደሞዝ ሓደ መልክዕ ክሕዝ ይኽእል እዩ።
እቲ ዋና ነገር ግን ፍቕዲ ጥራይ ኣይኰነን።
ናይ ብሓቂ ደሞዝ፡ እቲ እትወስዶ ፍቕዲ
ናይ ናቕፋ ዘይኰነ፡ መጠን ደሞዝካ
እንታይ ክትገዝኣሉ ትኽእል? ዝብል
እዩ። ገዛ ከካሪየካ ይኽእልዶ? ገዛ ከስርሓካ
ይኽእልዶ? ዕለታዊ ጠለባት መግቢ
ከማልኣልካ ይኽእልዶ? ካልኦት ዝተፈላለዩ
ኣገልግሎታት ክዕድገልካ ይኽእልዶ?. .
. በዚ መንገዲ ክረአ ከሎ፡ ሓንቲ ናቕፋ
ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ኣለዋ ክትፈልጥ
ኣለካ። ንስምዒት፡ ንጥበራ፡ ሞራል ንምሃብ
ኢልካ ዝውሰኽ ዘይኰነ፡ ኣብ መወዳእታ፡
እቲ ማክሮ ቁጠባዊ ምዕሩይነትን ምውዳን
ሓይሊን ክረጋገጽ ክኽእል ኣለዎ።
እቲ ዓይነት ሂወት ሰባት፡ መነባብሮ
ዜጋታት ከመሓይሽ ዝኽእል ቁጠባ፡ ክሳብ
ክንደይ ይዓቢ ኣሎ ወይ ብኸመይ ይዓቢ
ኣሎ ኢና ንብል ኣብ መወዳእታኡ። ብዛዕባ
ደሞዝ ክንዛረብ ከለና ከኣ፡ ፍቕዲ ዘይኰነ፡
ሓይሊ ዕድጊ ናይ’ቲ እትወስዶ ደሞዝ እዩ
ዘገድስ። ነዚኣቶም ኣብ ግምት ኣእቲና
ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና። ደሞዝ ምውሳኽ
ጥራይ ኣይኰነን - ደሞዝ ምምዕርራይ
ጥራይ ኣይኰነን። ማዕረ-ማዕረ ዕብየት
ቁጠባና እዩ ደሞዝ ክዓቢ ክኽእል ዘለዎ።
ብዝተፈላለየ መጠንን ረቛሒታትን ዝቕባበ
ክህሉ ይኽእል ይኸውን። መወዳእታኡ
ግን መነባብሮ ወይ ዓይነት ሂወት ዜጋታት
(quality of life) ምስ ኩሉ መለክዒታቱ

“ዓይነት ህይወት ዜጋታት ክመዓራረን ሰብ ብሓላል ክነብርን
እንተዀይኑ፡ ጥጡሕ ሃዋሁው ክወሓስ ክኽእል ኣለዎ”

እናተመሓየሸ ክኸይድ ክኽእል ስለ
ዘለዎ፡ ኩሎም’ቶም ንህይወት ዘድልዩ
መባእታውያን ነገራት ክማልኡ ክኽእሉ
ኣለዎም። ካብ’ቲ ዝተሓተ ምንጪ እቶት
(Income) ኣለዎ ዝበሃል፡ ክሳብ’ቲ ዝለዓለ
ኣታዊ ዘለዎ፡ ምዕሩይ ዝዀነ ናይ ደሞዝ
ስርዓት ከነተኣታቱ ክንክእል ኣለና።
ብዘይካ’ቲ ዕብየት፡ ማእለያ ዘይብሎም
(Distortions) ምዝንባዓት ጸኒሖም እዮም
ኣብ’ቲ ቁጠባ። ሓደ ካብቲ ጠንቅታት ናይ’ቲ
ኣብ መነባብሮ ዘሎ ጸገማት፡ ምውቕቓዕ
(Speculation) እዩ። ብዙሓት ጸለውቲ
ረቛሒታት እውን ኣለዉዎ። ብሰፊሑ
ክረአ ከሎ ግን፡ ኣብ ህዝቢ ፈጢርዎ ዘሎ
ጸቕጢ መነባብሮ ኣነኣኢስካ ዝርአ ጉዳይ
ኣይኰነን። ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ዝዓበየ
ተሃሳዪ ኣብ ደሞዝ ናይ መንግስቲ ዝነብር
ዜጋ እዩ። ቅድም ቀዳድም እዚ ደሞዝ’ዚ
ክመዓራረ ከም ዘለዎ ዘከራኽር ኣርእስቲ
ኣይኰነን። ብዛዕባ ጸጋታትና፡ ሃገራዊ
እቶትና እንታይ ይመስል? ብኸመይከ
ይመቓራሕ?. . . ዝብል ሕቶ ብዙሕ
ዘከራኽር ኣርእስቲ የለን። ምኽንያቱ፡
ቁጠባና ናይ ኛም-ኛም ቁጠባ ኣይኰነን፡
ኣብ’ዚ ናይ ኛም-ኛም መንግስቲ የለን።
ርትዓዊ ምክፍፋል ጸጋታት ሃገር ክህሉ
ስለ ዘለዎ፡ ደሞዝ ንገዛእ ርእሱ እውን ሓደ
ካብ’ቶም ኣብ ምምቕራሕ ሃብቲ ይኹን
ኣብ ፍርያት ኣገዳሲ “means” (መገዲ)
ስለ ዝዀነ፡ ኣብ ምትዕርራይ ደሞዝ እቲ
ተወጺዑ ዘሎ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝግብኦ
መሰል ክረክብ ክኽእል ኣለዎ። ምትዕርራይ
ደሞዝ ኣብ ፊስካላዊ ውዳነ እንታይ

ይመስል? ኣታዊታትና ምስ ወጻኢታትና
ኣመዛዚንና እንተ ርኢናዮ ብኸመይ
ከነመዛዝኖ ንኽእል? ዝብል ብዙሕ
ኣርእስትታት ክዝረበሉ ይኽእል እዩ።
ብኣጠቓላሊ ግን፡ ምትዕርራያት እንድሕሪ
ተወሲዱ፡ ብኸመይ ከነተኣታትዎ ከም
ዘለና፡ ዕምቈት ዘለዎ መጽናዕትታት ክህሉ
ኣለዎ። ከይንጋገን ከይንህወኽን ምእንቲ
ከኣ፡ ኣተገባብርኡ መድረኻዊ ክኸውን
ኣለዎ።
መዓስ ክትግበር’ዩ ንዝበልካዮ ከኣ፡ እቲ
መድረኻዊ ኣተገባብራ ኣተኣታቲናዮ
ኣለና። ቅድሚ ናይ መንግስቲ
ሰራሕተኛታት ብኣጠቓላሊ - ካብኡ ናብኡ

ዝሓይሽ። መሰል የብሉን ማለት ኣይኰነን፡
ግና ኣቐዲምካ ንዕኡ ዲኻ ክትጅምረሉ ዘለካ
ነቲ ተራ? . . ክትመርጽ ክትክእል ኣለካ።
ምኽንያቱ፡ መድረኻዊ ትግባረ ምትዕርራይ
ናይ ደሞዝ ኣሎ እንተዀይኑ፡ ነዚ ዝብሎ
ዘለኹ ቀጸላ፡ መሰረት ዝበሃል፡ ብዝሰፍሐ
ንዝበዝሐ ክፍሊ ናይቲ ሃገር’ውን ዝምልከት
ስለ ዝዀነ፡ ናቱ ክመዓራረ ክኽእል ኣለዎ።
በቲ ዝተሓተ ምስ እንጅምር ተራ 1800
ክወስድ’ዩ ተባሂሉ። ብግድምና፡ ብማዕርግ፡
ብዝተፈላለዩ ካልኦት መምዘኒታት
ዝውሰኽ ደሞዝ ከኣ መምዘኒታት ኣለዎ።
ብግድምና ናይ 5 ዓመት፡ ናይ 10 ዓመት፡
ናይ 20 ዓመት፡ ናይ 30 ዓመት እናበልካ
ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ፣ ናይ ትምህርቲ
ድሕረ-ባይታ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል፡
ሞያ እንተ’ለዎ ናይ ሞይኡ ክትዛረብ
ትኽእል ኢኻ። ኮርፕራል ድዩ ተለንተ፡
ብርጋዴር ጀነራል ድዩ. . . ተሰኪምዎ
ዘሎ ሓላፍነት ናይ ምንታይ ኣሃዱ’ዩ፡
ብዙሓት ረቛሒታት ኣብ ግምት ከተእቱ
ትኽእል ኢኻ። ብዝዀነ ንሕና ኣብ ክንዲ
ብላዕሊ እንጅምር ብታሕቲ ክንጅምር’ዩ
ዘወጻጽኣና። እቲ ቅኑዕ ኣገባብ ንሱ ስለ
ዝዀነ። ናይቲ ታሕተዋይ ተወዲኡ ኣሎ።
ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝርከቡ ክሳብ
ሕጂ በቲ ናይ ቀደም ደሞዞም፡ ምናልባት
ዝተፈላለየ ዓይነታዊ ደገፍ እተዘይኰይኑ
ኣብ ስርዓተ ደሞዝ ኣይኣተዉን። ናብኡ
ክንኣቱ ምእንቲ፡ እቲ ዘሎ ኣሃዛት ከነጻፍፎ
ክንክእል ኣለና። ብዙሕ ናይ ኣሃዛት
ጉዳይ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ
ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብ ሰራዊት

ክኣቱ ኣለዎ። ክኣቱ እንከሎ’ውን ከም
ተራ ጥራይ ዘይኰነ ናይ ሞያ ስልጠናን
ናይ ትምህርቲ ደገፍን ተገይርሉ ካብ
1800 ንላዕሊ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ።
ኣብተን ዝተፈላለያ ሞያታት፡ ናይ ማሽነሪ
ኦፕረይተር፡ ናይ ህንጻ ስራሕ ዝሰርሕ፡
ኣብ ናይ ሓጽቢ ስራሕ ዝሰርሕ፡ ኣብ
ዝተፈላለያ ካልኦት ናይ ሕርሻን ናይ
ልምዓት መደባትን ተዋፊሮም ዝሰርሑ
ዘለዉ፡ 1800 መባእታዊ ወይ መጀመሪ’ዩ
እኳ እንተተባህለ፡ ሞያ እንተደሊቦም ግና
ኣብቲ ሞያ ኣብ ዝዋፈርሉ እዋን ብኽልተ
ሽሕን ካብኡ ንላዕሊን ናብ 2,500፡ 3,000
ናብ ልዕሊኡ’ውን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም።
እቶም ብዲፕሎማን ብዲግሪን ዝተመረቑ
ኸኣ መጀመሪ ደሞዞም ካብ 3000–4000
ኰይኑ፡ እቲ ካልእ ስርዓተ ደሞዝ እውን
ደረጃታት ናይ ደሞዝ ኣብ ዝሰርዕ መዝገብ
ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ። እቶም ዝተደለቡ
ሞያታት’ውን ክድመሩ ክኽእሉ ኣለዎም።
ነቲ ናይ ትምህርቲ ብቕዓት፡ ኣብቲ ናይ
ሰባት ናይ ደሞዝ ምትዕርራይ ቀዳምነት
ተዋሂብዎ ዝበሃል ዘሎ ምናልባት ነዚ
ዝገለጽክዎ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል
እዩ።
ናይቶም ደንጒዩ ወይ ብግዝያውነት
ተወንዚፉ ኣሎ ንብሎ ዘለና፡ እቶም
ብደረጃ ሓላፍነትን ግድምናን ግቡኦም
ክረኽቡ ዝግብኦም ኣብ መንግስታዊ
ኣካላት ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ከኣ፡ ኣብ
ካልኣይ መድረኽ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ
2016 ወዲእና ኣብ 2017 ክንጅምር ኢና
ተባሂሉ’ኳ እንተነበረ፡ በቲ ዝወጸ መምርሒ

ኣብ ዝተፈላለየ ዕዳጋታት ዝረአን ናይ መነባብሮ ምዝንባዕ ዘምጽእ
ዘሎን ምውቕቓዕ ክግታእ ክኽእል ኣለዎ።
ሰራዊት፡ ፖሊስን ጸጥታን ኣሎ - ቀዳምነት
ዝወሰደ ማለት’ዩ። ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ፡
ኣብ ምሉእ ንጥፈት ዘሎ፡ እቲ ኣሃዛት
ዝተፈላለየ መግለጺታት ኣለዎ። ብተራ
ምስ እንጅምር - እቲ ዝበዝሐ ተራ እዩ።
እቲ ዝምልከቶ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣብ
መንግስታዊ ትካላት ዝሰርሕ ዘሎ ካብኡ
ናብኡ ከኣ ኣብ ሰራዊት፡ ኣብ ፖሊስን
ጸጥታን ዝሰርሕ ዘሎ ዝበዝሐ ስለ ዝዀነ፡
ቀዳማይ ዕድል ክወሃቦ ኣለዎ። ነቲ ኻልእ
ዕድል ኣይወሃቦ ማለት ኣይኰነን። ቅድም
ግን ክመዓራረየሉ ዘለዎ ኣብ ታሕተዋይ
ደረጃ ዘሎ ተራ ሰብ’ዩ። ሓላፍነት ዘለዎ፡
ማዕርግ ዘለዎ፡ ግድምና ዘለዎ ክጸንሕ’ዩ

ወጺኡ ዝጸንሐ’ሞ ናብ ሰራዊት ዝተመልሰ
ኣሎ። እዚ ውሑድ ቁጽሪ ኣይኰነን - ኣዝዩ
ገጂፍ ቁጽሪ’ዩ። እዚ ሕጂ ብዝተፈላለየ
መምዘኒታት፡ ምናልባት እቲ ዝበዝሐ ተራ
ክኸውን ይኽእል፣ እቲ ማዕርግ ዘለዎ፡
ሓላፍነት ሒዙ ዝነበረ፡ ሞያ’ውን ዘለዎ፡
ብናይ ትምህርቲ ብድሕረ ባይትኡ ዲኻ
ትመዝኖ? ውሑድ ክኸውን ይኽእል’ዩ።
እቲ ቁጽሪ ይውሰኽ ስለዘሎ ግን ግቡእ
ቁጽሪ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ
ባጀት’ውን ኣመታቱ ብግቡእ ክግምገም
ክኽእል ኣለዎ - ናብቲ ካልኣይ መድረኽ
ክሰግር ምእንቲ።
ኣብ ካልኦት ኣካላት ናይ መንግስቲ፡ ኣብ
ሚኒስትሪታት፡ ኣብ ምምሕዳራት፡ ኣብ ናይ
ህግደፍ ኣካላት፡ ኣብ ማሕበራት ዘሎ’ውን
ብታሕተዋይ ደረጃ ክጅምርን ብድሕሪኡ
ናብ ላዕሊ ክኸይድን ኣለዎ። ብምሉኦም
እቶም ስታቲስቲካዊ ሓበሬታታት
ኣዋህሊልና፡ እቲ ስእሊ ብንጹር ተራእዩ፡
እቲ ዝውሰኽ ከኣ ናብ መድረኽ ይሰግር
ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ክንክእል ኣለና። ኣብ
2016 ዝተገብረ፡ ቅድሚኡ ክትግበር ዝነበሮ፡
እዚ ሕጂ ነተግብሮ ዘለና ኣተኣታትውኡ
ከምዚ ዝገለጽክዎ ኰይኑ፡ ማዕረ ማዕረ’ቲ
ተራ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኮለጅ ምሩቓት፡
ናይ ዲፕሎማ ምሩቓት፡ ናይ ሰርቲፊኬት
ምሩቓት’ውን ብዙሓት እዮም። ኣብ ነፍሲወከፍ ዓመት ልዕሊ 10,000 እዩ ኣብ
መዝገብ ደሞዝ ናይ መንግስቲ ዝኣቱ ዘሎ።
እዚ’ኸ ከነጽንሖ ዲና ዋላ ምስቲ ዝጅምር
ዘሎ ናይ ተራ ደሞዝ’ዩ ክኣቱ? ናይ ግድን

መሰረት ግና ናይ 2016 ወረቓቕትና’ውን
ከነጻፍፍ ኣይከኣልናን። ኣብ ውሽጢ
ሰራዊት፡ ፖሊስን ጸጥታን ጥራይ ዘሎ
ዘይኰነ፡ ኣብ ኵለን ኣካላት፡ ሚኒስትሪታት፡
ምምሕዳራት፡ ማሕበራት፡ ኣካላት ህግደፍ
ዘለዉ ኣባላት ብግቡእ ተመዝጊቦም፡ እቲ
ስታቲስቲካዊ ስርዓተ-ሓበሬታ ተመስሪሑ
ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ።
ደሞዝ ኣከራኻሪ እዩ። ምኽንያቱ፡ ደሞዝ
ኣብ መወዳእታ ናይ ዕዮ ክፍሊት’ዩ።
ሰለስተ ሰዓት፡ ኣርባዕተ ሰዓት ሰሪሕካ
እንታይ ኣፍሪኻ፡ እንታይ ዓይነት ማሽን
ሒዝካ እንታይ ዕዮ ሰሪሕካ?. . . ናይ
ሕርሻ ስራሕ ድዩ ናይ ቤት ጽሕፈት፡ ናይ
ኣእምሮ ስራሕ ድዩ ኣካላዊን ጉልበታዊን
ስራሕ? ብኸመይ እዩኸ ዝኽፈል? ናይ
ግዳም መለኪዒታት ኣለዉ። ብናይ ዓለም
ደረጃ ‘ስታንዳርድ’ ዝበሃል ኣብ ዝተፈላለየ
ዓውድታት ሞያ ናይ ዝሰርሑ ሰባት
መስርዕ ወይ ኣሰራርዓ፡ ከምዚን ከምዝን’ዩ
ዝመስል፡ ኣብ ዞናና ዝሰርሑ ዘለዉ
ክንደይ’ዩ ዝግብኦም? ናይ ሕጊ ሞያውያን
ዝበሃሉ ክንደይ እዮም ዝኽፈሉ? ኣብ
ኣብያተ ጽሕፈት ዝሰርሑኸ? ኣብ
ስርሓት ህንጻ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ዘለዉ
በብደረጃኦም ክንደይ እዮም ዝኽፈሉ?
ብድሕረ ባይታ ናይ ትምህርቲ ጥራይ
ዘይኰነ ናይ ግዜ ተመኵሮ፡ ዓመት ድዩ 2
ዓመት፡ 5 ዓመት ዝሰርሐ፡ ኣብ መወዳእታ
ኣፍራይነቱ ብኸመይ’ዩ ዝልካዕ? እዚኦም
እቲ ማትሪክስ ሕልኽልኽ ዝበለ ስለ

ናብ 4ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
ካብ 3ይ ገጽ ዝቐጸለ

ዝዀነ፡ ኣበየናይ ትዓልብ፡ ኣይድያል ወይ
ሚሳላዊ ዝዀነ መለኪዒታት ክትገብር
ኣይትኽእልን። ግና ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እናቐየርካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።
መበገሲ ዝኸውን ማትሪክስ ግን ክህሉ
ክኽእል ኣለዎ። ንስኻ ብግድምናኻ፡
ብትምህርትኻ፡ ብሞያኻ፡ ብኣበርክቶኻ
ኣብዚኣ ኢኻ ትስራዕ፡ ክንድዚአን እየን
ክፍሊትካ ተባሂልካ ክትፈልጥ ክትክእል
ኣለካ። ርትዓውነት ጥራይ ዘይኰነ ናይ
ብሓቂ እቲ ዕዮን ፍርያት ናይ ዕዮን ሞሳኡ
እዚ’ዩ ተባሂሉ ክግለጽ ክኽእል ኣለዎ። እዚ
ሕጂ ምስ ካልኦት ዝተፈላለዩ ነቲ መነባብሮ
ዝጸልውዎ ዘለዉ ረቛሒታት ኣብ ግምት
ዘእተወ ጉዳይ እዩ።
ምናልባት ተመሊስና ክብሪ ናይ
ናቕፋ እንታይ ይመስል ኣብ ዝብል
ኢና ክንዛረብ። ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ካብ
ዝሓለፈ ውሑዳት ዓመታት፡ እቲ ዓቢ
ብድሆና ጉዳይ መንበሪ ኣባይቲ’ዩ። ብዛዕባ
ናይ መግቢ፡ ሃለኽቲ፡ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ
ዘድልዮ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ብፍላይ
ሰራሕተኛታት መንግስቲ ክማልኡሎም
ዘለዎም ጉዳያት’ውን ኣለዉ። እቲ ዝዓበየ
ጸገም ግን ናይ ኣባይቲ ሽግር እዩ።
እትው ምስ በልና ዝጀመርናዮ ምናልባት
ናይ ኮርያ ፕሮጀክት ተተግቢሩ፡ ኣብ
ባጽዕ እውን ከምኡ። ኣብ ዝተፈላለያ
ከባቢታት’ውን ሽግራት መንበሪ ኣባይቲ
ክንፈትሕ ኢልና ዘተኣታተናዮም
ፕሮጀክትታት ክንደይ ዝኣክል ሚእታዊት
ናይቲ ዝድለ ዘሎ ጠለብ ፈቲሖሙልና
እንድሕር ኢልና፡ ዋላ ሓንቲ ዘዕግብ
ፍታሕ ኣይረኸብናሎምን። ሰራሕተኛ ናይ
መንግስቲ፡ ኣብ ሚኒስትሪታት ዝርከብ፡ ኣብ
ምምሕዳራት፡ ኣብ ምክልኻል፡ ኣብ ኮለጅ፡
ኣብ ጽፍሒታት ማሕበራት ህግደፍ ዘሎ፡
ኣብ መወዳእታ ገዛ ኣለዎ ድዩ የብሉን፡
ይካረ ድዩ ኣይካረን ኣይኰነን እቲ ሕቶ።
እዚ መድረኽ ብመድረኽ ክንፈትሖ
ክንክእል ኣለና። ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጂታት
ኣተኣታቲና፡ ናይ ብሎኬቲ፡ ናይ ጡብ፡
ክንሰርሓሎም ዘኽእሉና ዝተፈላለዩ
ናይ ህንጻ ንዋት፡ ማዕሪኡ ዝኸይድ ናይ
ሞያውያን ብቕዓት፡ ዘድልየና ማሽነሪ ናይ
ኢኩፕመንት መሳለጥያታት ከነተኣታቱ
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“ዓይነት ህይወት ዜጋታት ክመዓራረን ሰብ ብሓላል ክነብርን ...

ብቐጻሊ ትረክብ ዲኻ፡ ኣብ ከባቢኻ ናይ
ትምህርትን ናይ ጥዕናን ኣገልግሎታት
ኣለዉ ድዮም፡ ንዕዳጋታት ክትከይድ
ክትኣቱን ክትወጽእን እንተደሊኻ
መጒዓዚያ ኣውቶቡሳት፡ ጽርግያታት
ኣሎ ድዩ የለን፡ እዚታት ተደማሚሩ’ዩ
ንዓይነት ህይወት ናይ ሰባት ዝጸሉ።
መምዘኒ ብቕዓት ናይቲ ዝመዓራረ ዘሎ
ደሞዝ ድማ በዚኣቶም ክትልክዖ ክትክእል
ኣለካ።
ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ካብዞም ዝተጠቕሱ
እንታይ ይረክብ ኣሎ? እዚ ሕጂ ንዛረበሉ
ዘለና ምናልባት ኣብ ደሞዝን ኣብ
ምትዕርራይ ደሞዝን ጥራይ ዘተኮረ’ዩ።
ግን ዓይነት ህይወት ናይ ዜጋታት፡ ኣብ
ኵሉ ከባቢታት፡ ንዅሉ ቀጸላታት ናይቲ
ሕብረተ-ሰብ ከመይ ይበጻጽሖ ኣሎ?
ኮሊልና ኮሊልና ብዙሓት ኣርእስትታት
ኣምጺእና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። እታ
ብቐጻሊ እንዛረበላ ግን ኣባይቲ ናይ ምህናጽ
መደባትና ብዝሓየለ ክትግበር ክኽእል
ኣለዎ። ሓጽብታት ኢልና ክንዛረብ
ንኽእል ኢና፡ ናይ ኤለክትሪክ መስመራት
ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ንኸውን፣ ቅድም
ቀዳድም ግን ጸገም ኣባይቲ ፍታሕ ክረክብ
ኣለዎ። ክራይ ኣባይቲ ከቢሩን ኣይከበረን

ትጥቀመለን ወይ ኣብ መወዳእታ እንታይ
ክትገዝኣለን ትኽእል? ኣብ ማክሮ ቁጠባዊ
ምዕሩይነት፡ ክመዓራረዩ ዘለዎም ጉዳያት
ኣብ ግምት ክኣትዉ ክኽእሉ ኣለዎም።
ሓንቲ ባኒ ክንደይ ትሽየጥ? ሓደ ኪሎ
ስጋ፡ ሓንቲ ኪሎ ሽኮር፡ ሓንቲ ኪሎ ዘይቲ፡
ጥረ ነገራት ኣብ ዕዳጋ ክንደይ ይሽየጥ፡
ኣብ ነንበይኑ ቀጸላታት ዘሎ ሕብረተሰብከ
ብኽንደይ ክገዝእ ይኽእል? ኣብዚ ሓደ
ክእረም ዘለዎ፡ ጉዳይ ምውቕቓዕ ኣሎ።
ምውቕቓዕ ክንቆጻጸር ክንክእል ኣለና።
ሓደ ኣፍራዩ፡ ኣብ ግራቱ ለይትን ቀትሪን
ሰሪሑ ዘፍረዮ ጣፍ ድዩ መሸላ፡ ስርናይ
ድዩ ስገም፡ ሓምሊ ድዩ ፍረታት. . . ሰለስተ
ኣርባዕተ ኢድ ተተቐባቢሉ ናብ ሃላኺ ብዕስራ ዕጽፊ ብሰላሳ ዕጽፊ ተራቢሑ
እንተደኣ ዝሽየጥ ኰይኑ፡ ብኸመይ መገዲ
ሰብ ክነባበር ይኽእል? ርትዓዊ መኽሰብ
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፣ ሓላል መኽሰብ
ኣሎ። ኣገልግሎት ኣቕሪብካ፡ ኣብ ንግድ
ኣብ ዝተፈላለዩ ካልኦት ንጥፈታት
ሰሪሕካ’ውን ሓላል መኽሰብ ክትረክብ
ትኽእል ኢኻ። ስጋ ሰብ እናመንጨትካ
ግን ክትነብር ኣይትኽእልን። ነዚ ኵሉ ናይ
መነባብሮ ዲስቶርሽን - ምዝንባዕ ዘምጽእ
ዘሎ ምውቕቓዕ እዩ። ብዝተፈላለየ

ስርዓት፡ መጠፋፍኢ ስርዓት፡ ናይ ስርቂ
ስርዓት፡ ምስ ናይ ምውቕቓዕ መርበባት
ተመሻጢሩ ዝሰርሕ ሓላፊ ናይ መንግስቲ
ወይ በዓል-ልጣን እንድሕር ኣሎ ኰይኑ፡
ብኸመይ መገዲ መነባብሮ ናይ ዜጋታት
ክመሓየሽ ይኽእል? ከምዚ ዓይነት ግዕዘይ
ከሎኸ ደሞዝ ወሰኸ ኣይወሰኸ እንታይ
ለውጢ ከምጽእ ይኽእል? ስለዚ፡ እቲ
ግዕዘይ ክዕረ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ሕጂ
ብኽንደይ ግዜ፡ መዓስ፡ ከመይ ጌርካ’ዩ
ዝዕረ፡ ሓንሳእ ኣዐሪኻዮኸ ተዓርዩ ዝውዳእ
ድዩ? . . . ኣይኰነን። ቀጻሊ ክንክንን
ምቁጽጻርን ዘድልዮ እዩ። ስለዚ፡ እቲ
ምዝንባዕ ናይ ቁጠባ ዘምጽእ ዝተፈላለየ
ረቛሒታት ክንቆጻጸሮ ክንክእል ኣለና።
ሓደ ካብቲ ጸገማት ናይ ሓዋላን ኣብ
ሓዋላ ዘሎ ስፔኵለሽንን እዩ። ምናልባት፡
ዳሕራይ ኣብቲ ናይ ባጤራ ክንዛረበሉ
ንኽእል ኢና። ግና ክሳብ ትምዩን ገንዘብ
ተሓቲሙ ኣብ ዕዳጋ ዝተዘርገሓሉ ደረጃ’ዩ
በጺሑ። ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን
ንቤተሰቦምን ንስድራኦምን ኢሎም ዝሰድዎ
ገንዘብ፡ ኣብዚ ዓዲ ኣይኣቱን እዩ። ብደገ
ደገ እዩ - ብዘይካ’ቲ ዝግበረሉ እገዳታት
ማለት እዩ። እዚ ሃብቲ ሃገር’ዩ፡ እትዋት
ናይ ሃገር’ዩ፡ ናይ ዜጋታት መነባብሮ’ውን
ክሕግዝ ምኸኣለ። ኣብ ወጻኢ ናይ ዘለዉ
ኤርትራውያን ሓዋላታት ኣብዚ ዓዲ
ኣይኣቱን’ዩ - ብግዳም ግዳም’ዩ ዝሽረፍ።
ኣብ ሱዳን ይሽረፍ፡ ኣብ ዝተፈላለያ
ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት’ውን ይሽረፍ።
ኣብ ዓዓዱ - ኣብ ኤውሮጳ፡ ኣመሪካ፡
ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ኣፍሪቃን እውን
ኣሽረፍቲ ኣለዉ። እዚኣቶም እንታይ
ይገብሩ፡ ናቕፋ ተዘቚቑ ካብዚ ዓዲ
ይኸይድ። ንኣብነት፡ ኣብ ካርቱም ድኳን
ኣላ እንድሕር ኢልና፡ ሓደ መወቓቕዒ
ኣብ ገዝኡ ዝኣከቦ ናቕፋ ኣለዎ ማለት’ዩ።
ኣብ ደገ ዘሎ ንቤተሰቡ ገንዘብ ክሰድድ
እንድሕር ደልዩ፡ ነቲ ዶላር ናብ ካርቱም’ዩ
ዝሰዶ። ናብዚ ሃገር ኣይኣቱን’ዩ። ካብኡ
ከኣ፡ ናብዚ ዓዲ ናቕፋ ከም ዝመጽእ
ይግበር። ዋጋ ናቕፋ ከኣ፡ ካብ ሰላሳ ናብ
ኣርባዓ፡ ናብ ሓምሳ ካብኡ ንላዕሊ’ውን
ይኸይድ። ስለ’ዚ እታ ንስኻ ትወስዳ
ዘለኻ ናቕፋኸ ኣብ መወዳእታ እንታይ

ዓይነት ህይወት ናይ ዜጋታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክመዓራረን ሰብ ብሓላል ክነብርን እንተዀይኑ፡
ጥጡሕ ሃዋሁውን ባይታን ክወሓሰሉ ክኽእል ኣለዎ። ናይ መንግስቲ ኣካላት ከኣ ነዚ ሓላፍነት
እዚ ተሰኪመን ክሰርሓሉ ክኽእላ ኣለወን። ደሞዝ ምውሳኽ ጥራይ ንበይኑ ኣኻሊ ኣይኰነን።
ኣለና ተባሂሉ ቀጻሊ ተሰሪሕሉ። ግን
ክሳብ ሕጂ ኣዕጋቢ ውጽኢት ኣይሃበን።
እንተዀነ ኣሰኒፉና’ዩ ኢልና ንገድፎ
ኣርእስቲ ኣይኰነን።
ብዛዕባ ምትዕርራይ ደሞዝ ቅድሚ
ምዝራብና ዝዀነ ሰብ ክሓስበሉን
ክደፍኣሉን ዘለዎ፡ ዝተፈላለያ ዝምልከተን
ኣካላት መንግስቲ’ውን ክሰርሓሉ ዝግበአን
ናይ ኣባይቲ ሽግርና ከመይ ጌርና
ንፈትሕ’ዩ። ጸገም ኣባይቲ ክንፈትሕ
እንተዄንና ምስቲ ኣቐዲመ ክጠቕሶ
ዝጸናሕኩ፡ ኣብ ከተማታት ጥራይ
ኣይኰንናን እንሰርሕ። ኣብ መንጎ
ከተማታትን ገጠራትን ሓውሲ ገጠራትን
ዘሎ ዝምድና፡ ዝርግሐ ናይ ኣገልግሎታት፡
ምስ ኤለክትሪክ፡ ምስ ማይ፡ ምስ መጻረዪ
ርስሓት ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ዘማልአ
ብቑዕ መንበሪታት ክህልዉ ኣለዎም።
ንህይወትካ መምዘኒኡ ጽሩይ ማይ ትሰቲ
ዲኻ፡ መሕጸብን መጸራረይን ማይ ትረክብ
ዲኻ፡ ናይ ሽቓቓት መጻረዪ መስመራት
ኣብ ዘለዎ ከባቢ ዲኻ ትነብር፡ ኤለክትሪክ

ኢልካ ምዝራብ ዋጋ የብሉን። ዋጋ ክራይ
ከተትሕት ኢልካ ደሞዝ እንተወሰኽካ
እንታይ እዩ ክመስል? ለውጢ ከምጽእ
ይኽእል? ኮንደኾን ክራይዶ ምሓሰረ
ኢልካ ኣብ ዘየድልየካ፡ መሰረታዊ ፍታሕ
ኣብ ዘየምጽእ ጉዳይ ክትዛረብ ጽቡቕ
ኣይኮነን።
ደሞዝ ናይ ምትዕርራይ ስራሕ
መዓስ ክትግበር ይኽእል? ኣብ 2017
ካልእ ይትረፍ ውዱእ፡ ምዕሩይ ናይ
ደሞዝ ምትዕርራይ ተገይሩ ኢልና
እንተዘይተዛረብና፡ ብውሕዱ ኣሃዛትና
ኣኪብና እቲ ንዕኡ ዝምልከት ባጀት
ወይ ናቱ ባጀታዊ ኣመት ብግቡእ
ገምጊምና ነፍሲ-ወከፍ ሰብ እቲ ዝግብኦ
ክረክብ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ነቲ ሽግር
ፈቲሕዎ ድዩ እንድሕሪ ኢልካኒ ግን
ኣይኮነን። ንኣብነት ኵሎም ዝተፈላለዩ
ጽፍሕታት፡ ዝተፈላለዩ ናይ ግድምና
መለኪዒታት፡ ናይ ሞያን ናይ ትምህርቲን
ደሞዝ ተመዓራርዩ እንድሕር ኢልና፣
እተን ትወስደን ዘለኻ ደሞዝ እንታይ

መገዲ፡ ኣብ ምሉእ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ
ዕዳጋታት ዘሎ ምውቕቓዕ ክእረምን
ክግታእን ክኽእል ኣለዎ። ደሞዝተኛ
ናይ መንግስቲ፡ ኣደራዕ ናይ ኣወቓቓዕቲ
ክኸውን የብሉን። ክራይ ገዛ ስለምንታይ
ከም ድላይካ ተደይቦን ተውርዶን? ንሓደ
ዘካረኻዮ ሰብ ምጽእ ኢልካ ውጻእ ካብ
ገዛይ ኣይትብሎን ኢኻ። ንዕኡ ዝቆጻጸር
ኣካል የለን ድዩ? ሓደ ካብቲ ሓላፍነት
መንግስትን ኣካላት መንግስትን ነዚ
ምክልኻል እዩ። ንኣፍራዩን ንኣህለኽትን
መሰሎም ክሕለወሎም ክኽእል ኣለዎ።
ፕሮተክሽን ናይ ኮንስዩመር ማለት ናይ
ኣህለኽቲ መሰላት ዝበሃል ኣሎ፣ ናይቶም
ኣፍረይቲ መሰላትን’ውን ኣሎ። ብሓላል
መኽሰብካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ሰብ
ሓሪድካ ግን ክትነብር ኣይትኽእልን።
ንሰብን ንመነባብሮ ሰባትን ከም ድልየትካ
ክትጽይቕ ክትክእል የብልካን። እዚ
ኵሉ ኣርእስታት ተደማሚሩ ክውገድ
እንተዀይኑ፡ ኣካላት መንግስቲ ብቕዓተን
ክሕይል ክኽእል ኣለዎ። ኮራፕት ብዝዀነ

እያ ትኸውን? እንድሕር ከምዚ ዓይነት
ኣወቓቓዒ ስርዓት ተወዲቡ ንሽርሒ ናይዛ
ሃገር ዝሰርሕ ኣሎ ኰይኑ፡ ሰራሕተኛ ናይ
መንግስቲ ደሞዙ ካብ ሽሕ ናብ ክልተ
ሽሕ፡ ናብ ሰለስተ ሽሕ ተወሲኹ እንታይ
ክገዝኣሉ ይኽእል? ኣብ መወዳእታ፡ ናቕፋ
ዕድጊ ሓይሊ ጥራይ ዘይኰነ መጠነ ሸርፊ
ናይቲ ሃገራዊ ባጤራ ምስ ናይ ወጻኢ
ሸርፊ ብኸመይ ከተመዛዝኖ ትኽእል
ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ። ኣነ ሕጂ፡
እዚ ውቅያኖስ ስለዝዀነ ኣብኡ ኣቲኻ
ብዙሓት ንዓይነት ናይ ህይወትን መነባብሮ
ዜጋታትን ዝሃስዩ ዘለዉ ረቛሒታት
ከነተዓራርዮም ክንክእል ኣለና’የ ዝብል።
ደሞዝ ኣተዓራሪና፡ ደሞዝ ወሲኽና፡ ደሞዝ
ከምዚ ገይርናዮ ኢልና ጥራይ ንሽግራት
ፈቲሕናዮ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና።
ዓይነት ህይወት ናይ ዜጋታት ካብ ግዜ
ናብ ግዜ ክመዓራረን ሰብ ብሓላል
ክነብርን እንተዀይኑ፡ ጥጡሕ ሃዋሁውን
ባይታን ክወሓሰሉ ክኽእል ኣለዎ። ናይ

መንግስቲ ኣካላት ከኣ ነዚ ሓላፍነት እዚ
ተሰኪመን ክሰርሓሉ ክኽእላ ኣለወን።
ደሞዝ ምውሳኽ ጥራይ ንበይኑ ኣኻሊ
ኣይኰነን። ነዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት
ተዋህሊሉ ክብደት ናይ መነባብሮ ዝፈጠረ
ጸገም ትም ኢልና ንርእዮ ኣይኰናን። ኣነ
ሕጂ ነቶም ከነላግጽ ንኽእል ኢና፡ በዚን
በቲን ክንጠዋወ ንኽእል ኢና ዝብሉ፡
ተሰሊጥኩምስ ክንራኸብ ኢና እብሎም።
ንዓና ዝምልከትና ግን ንዝዀነ ሰብ እዚኦም
ኣበራት እዚኣቶም ክፍወሱሉ ክኽእሉ
ኣለዎም። ሓንሳእ ከኒና ወይ መድሃኒት
ሂብካ ዝፍወሱ ዘይኰኑ ከኣ ብቐጻሊ ንዕኦም
ዝናቢ ስርዓት ናይ መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ።
እዚ ከይገበርካ፡ ምትዕርራይ ናይ ደሞዝ
ንበይና ብጥቁል ኣቢልካ ኣውጺእካ፡ ኵሉ
ነገር ተዓርዩ ኢልካ ክትዛረብ ኣይክኣልን’ዩ።
እዚ መረዳእታ ግዜ እንተተረኺብሉ ናብ
ዝሰፍሐ ካልእ ደቀቕቲ ነገራት’ውን ክንኣቱ
ንኽእል ኢና። ዜና’ውን ዓቢ ትምህርቲ
ከመሓላልፍ ይኽእል’ዩ። ንህይወት ናይ
ሰባት ዝትንክፉ ጉዳያት እንታይ እዮም?
ዕዳጋ እንታይ ይመስል ኣሎ? እንታይ
ይሽየጥ? ብኽንደይ ይሽየጥ? ስለምንታይ
ብኸምኡ ይሽየጥ ኣሎ? መን’ዩ ከምኡ
ዝገብሮ ዘሎ? ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ
ደገን ፍርያት ድዩ? ብኸመይ መገዲ ወዘተ
እናበልካ፡ ኢንቨስቲጌቲቭ ዝዀነ ሓበሬታ
ክትእክብ ትኽእል ኢኻ። ምናልባት ከከም
ኩነታቱ ሃልኪ ኣሎ። ኣዝዮም ውሑዳት፡
ብዝተፈላለየ መገዲ ብሓዋላ ዶላር
ክረኽቡ ይኽእሉ’ዮም። ካልእ ምንጪ
ናይ ኣታዊታት ዘለዎ ዘወቓቕዕን፡ ኣብ
ክብሪ መነባብሮ፡ ኣብ ዝቕባበ ዝገብርዎ
ዘለዉ ኣዕናዊ ኣበርክቶ ግና ክርሳዕ ዘይብሉ
ጉዳይ’ዩ። ሓደ ሰብ ብሰለስተ ሽሕ ኣርባዕተ
ሽሕ ገዛ ተኻርየ ይብለካ፣ እቲ ሸውዓት
ሚእቲ ኣርባዕተ ሚእቲ ዝደሞዙኸ - ናይ
ክልተ ሽሕ ናቕፋ ክካረ ይኽእል ድዩ?
እቲ ዋጋ ናይ ክራይ ገዛ፡ በቶም ሃብታማት
ኢና ዝብሉ፡ ገንዘብ ኣለና ዝብሉ፡ ካብዝን
ካብትን ኣወቓቒዖም ዝኣከቡ ውልቀ-ሰባት
ሓንሳብ ምስ ተሸነነ ስለምንታይ ብኸምኡ
ይቕጽል? ስለምንታይከ እቲ ናይ ዝበዝሐ
ህዝቢ መነባብሮ በዚኣቶም ይትንከፍ? እዚኸ
ብኸመይ መገዲ’ዩ ዝስተኻኸል? ኣየኖት
ኣካላት ናይ መንግስቲ’ዮም ክቈጻጸርዎ
ዘለዎም? ኣካራይን ተኻራያይን፡ ናይ
ክራይ ኣገልግሎት፡ ናይ ክራይ ዋጋ፡ ናይ
ዝተፈላለየ ሃለኽቲ ኣገልግሎታትን ካልኦት
ኣብ ዕዳጋ ዘለዉን ብዘይ ምቁጽጻር ከም
ድላዮም ክኸዱ የብሎምን። እዚ ምስ’ቲ
ናይ ደሞዝ ምትዕርራይ ዝበሃል ዘሎ ማዕረ
ማዕረ ክኸይድ ዘለዎ’ዩ።
እዞም ኵሎም ኣርእስትታት ደሚርካ
እንተ ርኢኻዮም፡ መዓስ ክኸውን
ይኽእል እንድሕር ኢልካኒ፡ ምስ ሰለጠና
ንርእዮ። እዚ ክብል ከለኹ ግን፡ ንጽባሕ
ይጽንሓልና፡ ንዳሕራይ ይጽንሓልና
እንብሎ ስራሕ ኣይኰነን። ንዕኡ ከይገበርና፡
ካልኦት ዓበይቲ ናይ ቁጠባን ናይ ልምዓትን
መደባት፡ ናይ ከምዝን ከምቲን ኢልና
ክንዛረብ ኣየግባእብኣልናን እዩ። ስለዚ፡
ቅድም ነዚኣቶም ክንፈትሖም ስለ ዘለና፡
ግዜ ከይወሰድና ክንሰርሓሎም ክንክእል
ኣለና። ኣብ 2017 ሰሊጡና ኵሎም
ክንዓሞም እንተኽኢልና - ጽቡቕ፣
እንተዘይ ሰሊጡና ግን፡ ሰኒፍና ኢና ወይ
ኣይተገደስናሉን ኢልና ሸለል እንብሎ
ኣርእስቲ ኣይከውንን እዩ።

ይቕጽል...

ሓዳስ

ኤርትራ
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ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ራብዓይ ክፋል
ክቡር ፕረዚደንት፡ ብዛዕባ ኣፍራይነትን
ናይ ስራሕ ዲሲፕሊንን እንተተብርሃልና?
ኣብ ኣፍራይነት፡ ከም ባህሊ ክንቅይሮ
ዝግብኣና ነገር ኣሎ። ጃህራ ንፈቱ ኢና
- ብዙሕ ግዜ ዘይንኽእሎ ንኽእሎ፡
ዘይንገብሮ ንገብሮ ንብል ኢና። እዚ ዳርጋ
ከም ባህሊ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት እርእዮ
እየ። ኮፍ ኢልካ፡ ኣራጢጥካ ውዒልካ፡
ዝሰራሕካዮ ዘይብልካ ብዙሕ ነገር
ትዛረብ። ዝተመሃርካዮ ሞያ፡ ዝወነንካዮ
ፍልጠት ብግቡእ ትጥቀመሉ ኣለኻ
ዲኻ የለኻን?. . . ስርዓት ክህሉ ክኽእል
ኣለዎ፡ ዲሲፕሊን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ።
ኣፍራይነትካ ብኡ መጠን’ዩ ዝረአ። ኖእ
ኣነ ባጀላይ ኣለኒ፡ ደቂሰ እየ ዝውዕል
ዝብሃል ነገር የለን። ፍልጠተይ ይጥቀመሉ
ድየ ኣይጥቀመሉን? ምሉእ ብምሉእ
ክጥቀመሉ፡ ክሰርሓሉን ከፍርየሉን
እንድሕር ክኢለ ፍልጠተይ’ውን
ብኡ መጠን እናተደረዐን እናሓየለን’ዩ
ዝኸይድ። ንኣብነት ሓደ ጽላት ወሲድና
እንድሕር ንዛረብ ኣለና ኰይንና፡ ናይ
ጸዓት መመንጨዊናን ኣገልግሎት ናይ
ጸዓትናን ገጂፍ ቴክኖሎጂ’ዩ። ቀሊል ነገር
ኣይኰነን፡ ሓያል ፍልጠት ዝሓትት’ዩ።
እቲ ንዕኡ ዝተኸፍለ ማል፡ ወጻኢታቱ
ንእሽቶ ኣይኰነን። ነዚ ከተመሓድር
ክትክእል ኣለካ፡ ክንክን ክትገብረሉ
ክትክእል ኣለካ። ጽገና ክግበረሉ ክኽእል
ኣለዎ። ኣብ ሰዓቱ ዝቕየር ነገር፡ ኣብ
ሰዓቱ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ። ነዚኣ
ትካል እዚኣ ኣመሓዲርካ እኮ ንኽንደይ
ሚልዮን ህዝቢ ኢኻ ኣገልግሎት ተቕርብ
ዘለኻ። እዛ ኣብ ሕርጊጎ ኮፍ ኢላ ዘላ
ትካል ብኸመይ’ያ ትሰርሕ? ኣብኡ
ክንደይ ክኢላታት ኮፍ ኢሎም ኣለዉ?
ኣብ ሰዓት ሰዓት ይቆጻጸርዎ ድዮም?
ማሽን ከይበላሾ ግቡኦም ይፍጽሙ ኣለዉ
ድዮም? ዝሰርሕሉ መወከሲ፡ ማንዋላት
ኣሎ ድዩ? ኣብ ሰዓቱ መጺኦም ዝቆጻጸሩ
ሓለፍቲ ኣለዉ ድዮም? ክሕተት ዘለዎ
እዩ። ምኽንያቱ፡ እቲ ኣገልግሎት ምሉእ
ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ።
ሓደ ገዚፍ ማሽን ተኺልካ ብግቡእ
እንድሕር ዘይትጥቀመሉ ኰይንካ፡
ብግቡእ እንድሕር ዘይትከናኸኖ ኰይንካ
መምስ ተሰብረ ከተዐርዮ ኣይከኣልን’ዩ።
ዓበይቲ ናይ ትሕተ ቅርጺ ፕሮግራማት
ነካይድ ኣለና፡ ክንድዚ ዶዘር ኣለና፡
ክንድዚ ግረደር፡ ክንድዚ ሎደር፡ ክንድዚ
ትራንስካቫተር፡ ክንድዚ . . . ኣለና
ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ሓንቲ
ማኪና ክንክንን ፍተሻን እናተገብረላ ኣብ
ሰሰዓት ክትፍወስን ክትዕረይን እንድሕር
ዘይትኽእል ኰይና፡ ምስ ወደቐት፡ ደው
ምስ በለት ክንደይ ናይ ግዜን ፍርያትን
ክሳራ ተምጽኣልካ? ንምዕራያ እተውጽኦ
ወጻኢታትከ? ዓውዲ ብዓውዲ ዋላ ኣብቲ
ተጨባጢን ኣካላዊን ዘይኰነ፡ ኣብ ናይ
ቤት-ጽሕፈት ስራሕ፡ ኣብ ናይ ኣእምሮ
ስራሕ፡ ኣብ ሰዓት፡ ኣብ መዓልቲ፡ ኣብ
ሰሙን፡ ኣብ ወርሒን ዓመትን ተፍርዮ
ነገር ክምዘን ክኽእል ኣለዎ። ኣብቲ
ትሰርሓሉ ዘለኻ ስርዓት፡ ነቲ ሞያኻ፡
ነቲ ፍልጠትካ ብግቡእ ክትጥቀመሉ
ክትክእል ኣለካ። ዋላ እቲ ሞያን
ፍልጠትን የብሉን ዝብሃል ናይ ጉልበት
ስራሕ ጥራይ ዝሰርሕ’ውን ስርዓት
ክህሉዎ ክኽእል ኣለዎ። ዲሲፕሊንን

“ባህሊ ሸለልትነትን ዘይኣፍራይነትን ንምፍዋስ ቀዳማይ
ሓላፍነትና እዩ”

ስርዓተ-ምሕደራን ኣብ ኣፍራይነት
ዘለዎ ኣበርክቶ ቀሊል ነገር ኣይኰነን።
ምናልባት ብዙሕ ንጃሃረሉ ዓቕምታት
ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ንኸውን።
እቲ ዘሰንብድ ወይ ዘሻቕል ነገር ግን
ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ክተኣታቶ
ዝጸንሐ ባህሊ ናይ ሸለልትነት፡ ባህሊ
ናይ ዘይኣፍራይነት ክፍወስ ዘለዎ ዓቢ
ጸገም’ዩ እየ ዝብሎ ኣነ። ካብኡ ናብኡ
ኣብቲ መንእሰይ። ኣብዛ ከተማ፡ ኣብ
ጽርግያ ዘወን ክብል ዝውዕል መንእሰይ
ክንደይ ከም ዝኸውን ኣስተባሂልካዶ
ኣለኻ?. . . እንታይ ትሰርሕ፡ እንታይ
ተፍሪ እንተኢልካዮ እንታይ የፍሪ?
ካበይ ኣምጺእካ ፈንጣሕጣሕ ትብል፡
እንታይ ስለ ዝሰራሕካ ኢኻ ኣብ ከምዚ
ትነብር?. . .
እዚ ኣብ ከተማታትን ሓውሲ
ከተማታትን ፈንጣሕጣሕ ክብልን
ከጋጊን ዝውዕል ዘሎን፡ ነደታቶም
ቀሸም ክኣርዩ ዝወፍሩ ዘለዉ ኣማኢት
ኣሽሓት ህጻውንቲን ከመይ ይነብሩ ከም
ዘለዉ ኣመዛዚንካ ክትርእዮ ክትክእል
ኣለካ። ኖእ ከምኣቶም ምሰሉ ማለት
ኣይኰነን። ሰሪሕካ እንታይ ተፍሪ?
ብልክዕ እንታይ ኢኻ ትገብር? ኣብዛ
ሃገር ንነብስኻ ንገዛእ ርእስኻ ኢኻ።

ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። ልዕሊ ኵሉ
ግን ናይ ኣፍራይነትን ናይ ፍርያትን
ጸጋ፡ ሰብ እዩ። ሰብ ከኣ መራብሒኡ
ሞይኡ’ዩ፡ ፍልጠቱ’ዩ። ፍልጠቱ ከመይ
ገይሩ ይጥቀመሉ፡ ኣብ ሰዓት ክንደይ
የፍርየሉ፡ እንታይ የፍርየሉ ኸኣ መለክዒ
እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ ቦታ፡ ኣብ ዋኒን፡
ኣብ ኢንዱስትሪን ኣብ ጽላትን ከይድካ
ገምጊምካ ክትርእዮ ክትክእል ኣለካ። እቲ
ብዓይነታዊ ገምጋም ክትዛረበሉ እትኽእል
እዚ ዝብሎ ዘለኹ እዩ። ሓደ ሓደ እዋን
ክርእዮ እንከለኹ ይገርመኒ’ዩ። ሓደ
መንእሰይ፡ ሽሕ መንእሰይ፡ ዓሰርተ ሽሕ
መንእሰይ ኮለል ወይ ዘወን ክብል ዝውዕል
እንታይ ስለ ዝዀነ እዩ? ኣብ ምንታይ
ይሰርሕ፡ እንታይ የፍሪ? ኣብ ህይወቱ
ኣብ ሰዓት፡ ኣብ መዓልቲ፡ ኣብ ሰሙን፡
ኣብ ወርሒን ኣብ ዓመትን እንታይ
ይሰርሕ? ብኸምኡ ዓመታት ክትሓልፎ
ትኽእል? እዚ ናይ መን ሓላፍነት’ዩ?
ናይ ስድራ ሓላፍነት ድዩ ናይ ኣካላት
መንግስቲ ሓላፍነት? ናይ መን ሓላፍነት
ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ።
እዚ ኣነ ‘ዲስቶርሽንስ’ እየ ዝብሎ። ኣብ
ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ፡ ኣብ ውሽጢ
ንጥፈታት ናይ ሕብረተሰብ ጸጋን ናይ
ሰብን ዘሎ ጸገማት ክትፍውሶ ክትክእል

ዓቕሚ እዩ።
እቲ ንጡፍ፡ ኣብ ስራሕ ዘሎ
ኣፍራይነቱ ብኸመይ ትልክዖ? እዚ ሕጂ
ነተኣታትዎ ዘለና ስርዓት፡ ኣብ ኣካላት
ናይ መንግስቲ፡ ኣብ ምምሕዳራት፡ ኣብ
ሰራዊት፡ ኣብ ማሕበራት፡ ኣብ ናይ
ህግደፍ ኣካላት፡ ኣፍራይነት ናይቲ ሰብ
ይኹን እቲ ንሱ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣሃዱን
ስርዓትን ክምዘን ክኽእል ኣለዎ። ኣብ
መወዳእታ ዝተኣታተወ ፖሊሲታት
እንተሎ ኸኣ ነቲ ኣፍራይነት ዘሐይል
ክኸውን ምእንቲ እዚ ንርእዮ ዘለና ባህሊ
ክንፍውሶ ቀዳማይ ሓላፍነትና ምዃኑ
ምዝኽኻር ዘድሊ እመስለኒ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት፡ ክኢላዊ ዓቕሚሰብ ንምፍራይ ዝተገብረ ወጻኢታት
ካብቶም ቀንዲ እዩ ነይሩ። ብኣኡ መጠን
ከኣ በብዓመቱ ብዝተፈላለየ ሞያ ኣሽሓት
መንእሰያት ሰልጢኖም ኣብ ዓውድታት
ስራሕ ይዋፈሩ ኣለዉ። ብኣድማዕነት
ንሃገሮም ከገልግሉ ምእንቲ ፖሊሲና
ብመጠን ብዝሖም ከመይ ይሕዞ ኣሎ?
ብካልእ መዳይ ከኣ፡ ካብዚ ሃገር ክኢላዊ
ዓቕሚ ዘቚቕካ ንምውጻእ ዝግበር
ሽርሒ - ብኸመይ ኢና ክንከላኸሎ
እንኽእል?
ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰለስተ ዓመታት
ክዛረብ። ካብ ነዊሕ ዘስተብሃልናሉ ግን
ከኣ ከነተግብሮ ዘይከኣልና ዝነበርና’ሞ
ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት
ኣተግቢርናዮ እንብሎ፡ ብቐንዱ ናብ
መንእሰያት ዘተኰረ ኣሎ። ዓመት
ዓመት ልዕሊ ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕ
ዝዀኑ ናብ ኮለጃት ምእንቲ ክኣትዉ፡
ናይ 2ይ ደረጃ መልቀቒ ፈተና ዝወስዱ
መንእሰያት ኣለዉ ንኣብነት። ኣብ
መወዳእታ ካብዚኣቶም እቶም 15
ሚእታዊት ወይ 20 ሚእታዊት ጥራይ
እዮም ናብ ኮለጃት ዝኣትዉን ናብ
ናይ ዲግሪን ዲፕሎማን ፕሮግራማት
ዝኸዱን። እቲ ኣብ ዲግሪን ዲፕሎማን
ዘይኣቱ ዓቕሚ ድማ ንእሽቶ ኣይኰነን።
ዓሰርተ ክልተ ሽሕ፡ ዓሰርተ ሰለስተ ሽሕ፡
ውሒዱ እንተተባህለ ከኣ ኣብ ዓመት
ዓሰርተ ሽሕ ዓቕሚ ናይ መንእሰያት

የለን፡ ኣይሰለጦን፡ ኣይቀንዖን፡ ባኺኑ’ዩ፡
ተደርብዩ’ዩ ዝበሃል ነገር ኣብ ኣእምሮ
ዝዀነ ሰብ ክመጽእ የብሉን። እንታይ’ዩ
እቲ ፍወሳ? እዞም መንእሰያት እዚኣቶም
ናይ ትምህርቲ ጎደንኦም ናይ ፍልጠት
ጎደንኦም እናወሰኽዎን እናመሓየሽዎን
ክኸዱ ይኽእሉ እዮም - ዝኽልክሎም
ነገር የለን። ብዝተፈላለየ ምኽንያታትን
ኣጋጣሚታትን ኣይሰለጦምን ክኸውን
ይኽእል። ግና ክቕጽልሉ ዝኽእሉ ጎደና
ክኽፈተሎም ክኽእል ኣለዎ ተባሂሉ
ናይ ማሞስ መደብ ተኣታትዩ። እቲ ናይ
ማሞስ መደብ ነቲ ዝድለ ዕላማታት’ውን
ኣይወቕዐን። ብሰርትፊኬት ተመሪቖም
ተባሂሉ፡ እቲ ዝምረጽ ዓውድታት
ብስትራተጂ ሃገራዊ ምዕባለ ጸጋ
ሰብ (NATIONAL HUMAN
RESOURCESDEVELOPMENT
STRATEGY) ዝተባህለ ክስርሓሉ
እንተዀይኑ፡ ባዶ ብኽነት ከነረጋግጽ
እንተደኣ ዀይንና፡ ነዞም መንእሰያት
እዚኣቶም ንኸፍተሎም ናይ ሞያ፡ ናይ
ስልጠና ዕድላት ንምሉእ ኣበርክቶኦም
ባይታን ሃዋሁውን ክፍጠር ክኽእል
ኣለዎ። ማሞስ ብዝተፈላለየ መንገዲታት
ዕዉት ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ግና ከፊላዊ
ፍታሕ ጥራይ’ዩ ኣምጺኡ።
ናይ ዓመት ኮርስ ጥራይ ሂብካ፡ ኣብ
ሓደ ሞያ ጥራይ ኣምሂርካ ኣብ ስራሕ
ኣእቲኻ እቲ ድኽመት ተፈዊሱ ማለት
ድዩ? እቲ ሞያ’ኸ ናይ መወዳእታ ንሱ
ጥራይ ድዩ? ኖእ ካብኡ ንላዕሊ ክምዕብል
ክኽእል ኣለዎ። እቲ ቑጽሪ ይበዝሕ ኣሎ፡
እቲ ዝወሃብ ዓይነት ሞያ ክመሓየሽ
ክኽእል ኣለዎ። ብውሕዱ ናብ ደረጃ
ዲፕሎማ’ውን ክድይብ ክኽእል ኣለዎ።
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓመት ኣብ ክንዲ ዓሰርተ
ሽሕ ብሰርትፊኬት ተመሪቖም ዝበሃል፡
10 ሽሕ ብዲፕሎማ ተመሪቖም ክበሃሉ
ክኽእሉ ኣለዎም። ፍልጠት ክቐስምሉ
ዝኽእሉ ናይ ትምህርቲ፡ ናይ ሞያ
ስልጠና፡ ቮከሽናል መደባት ክተኣታቶ
እንተዀይኑ ወርክሾፓት ክህሉ ኣለዎ፣
ላባራቶሪታት፡ ናይ ኮምፒዩተር ክፍልታት
ክህልዉ ኣለዎም። ብቑዓት መምሃራን፡

ዲሲፕሊንን ስርዓተ-ምሕደራን ኣብ ኣፍራይነት ዘለዎ ኣበርክቶ ቀሊል ኣይኰነን። ምናልባት ኣብ’ዚ፡ ብዙሕ
እንጃሃረሉ ዓቕምታት ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ንኸውን። ዘሰንብድ ወይ ዘሻቕል ተርእዮ ግን - ኣብ
ብዙሕ ከባቢታት ክተኣታቶ ዝጸንሐ ባህሊ ሸለልትነት፡ ባህሊ ናይ ዘይኣፍራይነት ክፍወስ ዘለዎ ዓቢ ጸገም
ኣሎ። ካብኡ ናብኡ ኣብቲ መንእሰይ። ፖሊሲታትና ኣፍራይነት ዘሐይሉ ክኾኑ ምእንቲ እምበኣር፡ ነዚ ባህሊ’ዚ
ክንፍውሶ ቀዳማይ ሓላፍነትና እዩ።
ንዓይ ኢልካ ኣይትሰርሓለይን ኢኻ።
ንዓይ እትሕግዘኒ የብልካን፡ ካባኻ ዝደልዮ
ነገር’ውን የብለይን። ጽባሕ ንግሆ ሰሪሕካ፡
ህይወት ተኺልካ ክትነባበረሉ እትኽእል
እንታይ ኣፍራይነት ኣለካ? ኣበየናይ
ቦታ ከይድካ ትሰርሕ? ናይ ቀደም
ዝወረስናዮ፡ ናይ ቀደም ዘጽናሕናዮ ናይ
ገድሊ ባህሊ ክንብል ንኽእል ኢና። እዚ
ግና ዛንታ እዩ። እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት
ሓደ ብሓደ ክንርእዮ እንድሕሪ ኰይንና
ኣብዚ ጽላት’ዚ፡ ኣብዚ ዞባ’ዚ፡ ኣብዚ
ኢንዱስትሪ’ዚ፡ ኣብዚ ዋኒን’ዚ ከምዚ ነፍሪ
ኣለና፡ ከምዚ ንሰርሕ ኣለና እንድሕር
ኢልና፡ ማሽነሪ፡ ቴክኖሎጂ፡ ጥረ ንዋት፡
ዝተፈላለየ ጸጋታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ

ኣለካ። ብዛዕባ ልምዓት፡ ብዛዕባ ቁጠባዊ
ዕብየት ብዛዕባ ካልኦት ዓበይቲ ኣርእስታት
ከይተዛረብካ፡ ሰብ ኣብ ምንታይ ደረጃ
ኣሎ፡ እንታይ ይሰርሕ፡ እንታይ የፍሪ
ኣሎ?. . . ብዙሕ ግዜ ናይ ስራሕ
ዕድላት የለን፡ ናይ ወፍሪ ዕድላት የለን
ክብሃል ይስማዕ’ዩ። መንግስቲ ፈትፊቱ
ኵሉ ነገር ከቕርበልካ ኣይክእልን እዩ።
ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ተመራሪ፡
ተሓታቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ።
ንስኻ ንገዛእ ርእስኻ እንታይ ኣፍሪኻ?
መብዛሕትኡ ናይ ሓዋላ መሻርፍ ገይሩ
ክሕሽሽ ዝውዕል፡ ኣብ እንዳ ሻሂ ኮፍ
ኢሉ ቀንፈዘው ክብል ዝውዕል እንታይ
ይሰርሕ? . . . እዚ ብኹን ወይ ዝባኸነ

ኣሎ። እዚ፡ ዓሰርተ ክልተ ዓመት
ተጓዒዙ፡ ኣኺልዎ ኣብቂዑ፡ ኣብ ኮለጅ
ኣብ ናይ ዲፕሎማን ዲግሪን ፕሮግራም
ክኣቱ ኣይክኣለን፡ ባኺኑ ይትረፍ ኢልካ
ሱቕ ዝበሃል ኣይኮነን። ባዶ ብኽነት
ዝበሃል ጭርሖ ኣልዒልና ክንሰርሕ
ክንክእል ኣለና። ነዚ ክንፍውስ ምእንቲ
ናይ ማሞስ መደባት ኣተኣታቲና። እቲ
ናይ ማሞስ መደብ እንታይ እዩ? ናይ
ሰርትፊኬት ዝበሃል መደብ ክተኣታቶ
ክኽእል ኣለዎ። እቲ መንእሰይ ብደረጃ
ዲፕሎምን ዲግርን ክምረቕ ወይ
ክስልጥን እንተዘይከኣለ ናይ ሰርትፊኬት
ፕሮግራማት’ውን ክተኣታተወሉ ኣለዎ።
ዕድሉ ክኹለፍ የብሉን። 12 ዓመት ከይዱ፡

ሲስተም ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ብጀካ
ብክልሰ ሓሳብ ብግብሪ ሞያ ዝቐስምሉ
ዓውድታት ክህልዉ ክኽእሉ ኣለዎም።
እቲ ዓውድታት ከኣ ክሕረ ክኽእል
ኣለዎ። ኣብ ስርሓት ህንጻ ድዩ፡ ኣብ
ሕርሻ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታት፡ ኣብ
ናይ ሓጺነ መጺን ቴክኖሎጂ፡ ኣብ ናይ
ኤለትሪክ ኣገልግሎታት ዝኣቱ ድዩ፡
ዓውዲ ብዓውዲ እዚአን’የን እተን እዞም
መንእሰያት እዚኣቶም ክዋፈሩለን ዝኽእሉ፡
ኣብዚ ዓውድታት’ዚ ብሃገር ደረጃ ዘሎ
ጠለብ ከምዚ’ዩ ዝመስል ኢልና ናብኡ
ከነምርሖም ክንክእል ኣለና።

ናብ 4ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
ካብ 3ይ ገጽ ዝቐጸለ

እንተላይ ናይ ቤት ጽሕፈት ስራሕ፡
ዝተፈላለዩ ናይ ሞያ ኣገልግሎታት
ከተምህር ክትክእል ስለ ዘለካ ማሞስ ናብ
ዝሓሸ ደረጃ ክድይብ ክኽእል ኣለዎ።
እቲ መሳለጥያ’ውን ክዋደድ ክኽእል
ኣለዎ። ካብ ዓመት ናብ 2 ዓመት
ክሰጋገር ዝኽእል፡ ብዓይነት ናይቲ ዝዋሃብ
ክልሰ ሓሳባውን ግብራውን ትምህርቲ
ክመሓየሽ ክኽእል ኣለዎ። ነዚ ዘድሊ
መሳለጥያታት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ።
መምህር ኮፍ ኢሉ ክዛረብን ከረድእን
ጥራይ ዘይኰነ ብግብሪ ዝሰርሓሉ
ላባራቶሪታትን ወርክሾፓትን ክህሉዎ
ኣለዎ። ንዕኡ ዝበቅዕ ኣላዪ፡ ኣሰልጣኒ
ክህሉ ክኽእል ኣለዎ።
ዓመት ዓመት 10 ሽሕ ዝኣኽሉ
መንእሰያት፡ ኣብ ናይ ስልጠና መደባት
ኣእቲና፡ ብቑዕ ሞያ ከምዝቐስሙ ይግበር
ኣሎ። እንተዀነ፡ በቲ ዝቐሰምዎ ሞያ
ብግብሪ ተዋፊሮምን ሰሪሖምን ጽባሕ
ንግሆ ሂወቶም ዝመርሕሉ ዕድላት
ክኽሰተሎም ኣለዎ ናብ ዝበሃል ክንከይድ
- ገና ሓደ ሓደ ክማልኡ ኣለዎም
እንብሎም ነገራት ኣለዉ። ብግብሪ
እንተደኣ መጺእና ግን፡ ሎሚ ተማሂሮም
ወጺኦም ኣብ ማሽነሪ፡ ኣብ ዶዘራት፡ ኣብ
ግሬደር፡ ኣብ ሎደር፡ ኣብ ‘ዳም ትራክ’፡
ኣብ ሚክሰራት፡ ኣብ ናይ እምኒ ትካላት፡
ኣብ ናይ ህንጻ ንዋት ትካላት ዝሰርሑ
ዘለዉ መንእሰያትን ነዓታቶም ዝኣልዩ
ዘለዉ ምኩራት ሞያውያንን፡ ዳርጋ ኣብ
መዓላ ናይ ዘለና ጸጋታት ተዋፊሮም’ዮም
ብዝግባእ ዝነጥፉ ዘለዉ። ንኣብነት፡ እዞም
ሎሚ ዶዘራት ሒዞም ጽርግያ ዝሰርሑ
ዘለዉ መንእሰያ፡ ኩሎም ሚእቲ ካብ
ሚእቲ ዕዉታት’ዮም እኳ ተዘይበልና፡
ዝበዝሑ ካብኣቶም ግን ነቲ ስራሕ
ሒዞሞ ኣለዉ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል
ኢና። እቲ ብደሆን ናይቲ ስራሕ
ዕብየትን ንእሽቶይ ኣይኮነን። ክንዲ’ዞም
ኣሰልጢንናዮም ዘለና ጥራይ ዘይኮነ፡
ክንዲ ዓሰርቲኦም’ውን ኣሰልጢንና፡ ነቲ
ዘለና ጠለብ ወይ ‘ደማንድ’ ከነማልእ
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“ባህሊ ሸለልትነትን ዘይኣፍራይነትን ንምፍዋስ...
ረማዕ ኢልካ ምኻድ ክህሉ የብሉን።
ሕቶ፦ ክኢላዊ ዓቕሚ ናይዛ ሃገር
ንምጽንቃቕ ብዙሕ ሽርሕታት ኣሎ።
ንዕኡ ንምፍሻል ዝተታሕዘ መደባት
ወይ ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየደ መደባት
እንታይ ኣሎ?
እዚ’ሞ እዉጅ ኲናት’ዩ - ግን ካልእ
ኣርእስቲ ስለዝኾነ፡ ምናልባት ሕጂ
ክምልሶ የድልየና ድዩ ኣየድልየናን ካልእ
ሕቶ ክኸውን’ዩ። ምስ’ቲ ናይ ደገ ወይ
ናይ ግዳም ፖሊሲታትና ተተሓሒዙ
እውን ክምለስ ይኽእል’ዩ። እንተዀነ፡
ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት
ንምስናፍናን ንምምብርካኽናን ዘይተገብረ
የለን። እቲ ቀንዲ ታርጌትን እቲ እዉጅ
ኩናትን ግን፡ ዓቕሚ ሰብና ፋሕፋሕ
ምባል’ዩ። ነዚ ግን መን’ዩ ኣዊጅዎ?
ከመይ ኣቢሎም፡ እንታይ ውጥናት
ኣውጺኦም? ከመይ ጌሮም ሰሪሖምሉ?
እናበልና እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና።
ንኣብነት፡ ኣብዚ መወዳእታ እዋን
እንተርኢናዮ፡ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ
ምዕባለታት፡ ኣብ’ዚ ከባቢ ዝተኸተልዎ
ፖሊስታትን ጥፍሽናኡን ናብ ህልኽ’ዩ
ኣምሪሑ። ኤርትራ ዓቕሚ ሰባ ክዝቆቕ
ክኽእል ኣለዎ። ኦባማ ክእውጅ ይኽእል፣
ዶናልድ’ውን ክዛረብ ይኽእል፣ ግን
እንታይ’ዩ እቲ ክሳብ ክንዲ’ዚ ሸቐልቀል
እንድሕር ኢልካ፡ ብዙሕ ረቛሒታት
ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ግን ንምድኻምና
እዩ። እገዳ ነቲ ዝበሃል ጥራይ ኣይኮነን።
ኣጽዋር ከይንገዝእን ወተሃደራዊ
ዓቕምና ከይነሐይልን ከምኡ’ውን
መሬትና ሓራ ከይንገብር ጥራይ’ውን
ኣይኮነን። ስለዚ፡ ኣብ ቀጻሊ ኮለል
ናይ ዶባት ግጭት ምእታውና ትም
ኢልካ ዝመጸ ነገር ኣይኮነን። መሳርዕና
ንምዝራግ ዘይፍተን ነገር የለን። ነዚ ግን
ኣብዛ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ዝመጸት፡
መንእሰይ ክጽንቀቕ ክኽእል ኣለዎ።
ብዝተፈላለየ መገዲ መንእሰይ ኣብ
ኤርትራ ኮፍ ክብል የብሉን። እዚ ከኣ፡
ኣብ ደገ ገነት ከም ዘሎ እናኣምሰልካ፡

ሂቡስ፡ ካብ ኤርትራ ስራሕ ንዝሰኣኑን
ንዝተጨነቑን መንእሰያት ኣብኡ ተቐቢሉ
ከስርሖም ይኽእል’ዩ ኢሉ ዝሓስብ? እዚ፡
ብዘይካ ናይ ኤርትራ ጸጋን ናይ ሰብን
ምብትታን ካልእ ዝኾነ ዕላማ የብሉን።
እዚ ዝተገብረ ‘ኣይድያል’ ዝዀነ ነገር’ዩ።
ኣብ ጽቡቕ ኩነታትን ኣብ ጽቡቕ
ዝምድናታትን ኣለና’ሞ፡ ኤርትራዊ ናብ
ዝኾነ ቦታ ከይዱ ማለት፡ ናብ ኤውሮጳ
ከይዱ ስራሕ ክረክብ፡ ናብ ካናዳን
ኣመሪካን ከይዱ ስራሕ ክረክብ፡ ናብ
ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ከይዱ
ስራሕ ክረብክ ይኽእል’ዩ እናበልካ ጸገም
ከምዘየለ እናኣምሰልካ ምእንቲ ክትዛረብ
ዝግበር ዘሎ’ዩ። ከመይ ጌርካ ግን ከምዚ
ዓይነት ነገር ትገብር? እንድሕር ደኣ
ንኤርትራውያን መንእሰያት ስራሕ
ክፈጥሩሎም ደልዮም፡ ኣብ ኤርትራ
ዘይፈጥሩሎም? ብወገንና፡ እዚ ካባኹም
ኣይንደልዮን፡ ስራሕ ፍጠሩልና’ውን
ኣይንብለኩምን ኢና ንብሎም። ካብ
ኮነ ግን፡ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ
ስለምንታይ ተባሂሉ? ክሕተት ግቡእ
እዩ።

ጸገማት፡ ናታተን ቁጠባዊ ብድሆታት ገለ
ካብኡ ክኸውን ይኽእል’ዩ።
ብፍላይ ኣብዚ ከባቢ ዝተገብረን
ዝግበር ዘሎን ኣተኩሮ፡ ካብኡ ናብኡ ከኣ
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ፡ ናይ’ዚ 25 ዓመታት
ገዚፍ ዛንታ’ዩ - ብዙሕ መጻሕፍቲ
ክጸሓፈሉ’ውን ዝኽእል’ዩ። እዚ ኩሉ
ውዲት ከመይ ጌርካ’ዩ ዝውደብ - ናቱ
ፊልምታት ኣለዎ። እዚ ብሞባይል ‘ሃለው’
ጀሚርካ፡ ንስድራቤት ኣሀውቲትካ፡
ኣንስቲ ኣብ ገዛ ህጻናት ከምዝነፍጹ
ንኽገብራ፣ ከምኡ’ውን ናይ መህደሚ
መሳለጥያ - ንመስገሪ ዶብን ካልእን
ዝኸውን ንኽዋደድ፣ ካብ ዶብ ምስ
ሰገርካ’ውን ክሳብ ኣብ ቀላይ ጥሒልካ
ትመውት ዝኸይድ ነገር፡ ሃንደበት ወይ
ፍኑው ነገር ኣይኮነን - ውዱብ’ዩ።
ዓበይቲ ናይ ኤውሮጳን ኣመሪካን ትካላት
ስለያ ዘለዋኦን ዝውድባኦን ገዚፍ ማል
ሰሊዐናሉ ዝሰርሓሉ ዘለዋ እዩ። ንሕናኸ
እንታይ ንገብር? ከመይ ጌርና ንምክቶ?
እንተደኣ ኢልና፡ እዚ ካልእ ኣርእስቲ’ዩ።
ግን፡ ብኸምኡን ወዲ ኸምኡን ገይሩ ነዛ
ሃገር ከሰንፍ’የ ኢሉ ዝሓስብ እንተደኣ

ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት፡ ንምስናፍናን ንምምብርካኽናን ዘይተገብረ ነገር የለን። እቲ ቀንዲን
እዉጅን ኲናት ግን፡ ዓቕሚ ሰብና ንምዝቋቚን ፋሕፋሕ ንምባልን’ዩ።
ኩሉ’ዚ ግን ኣየሰነፈናን፡ ከሰንፈና’ውን ኣይኮነን። ግዳ ኣይነስተናዕቖን - ዕዮ ገዛና ካብ ምስራሕ ዓዲ
ኣይክንውዕልን ኢና።
ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ፡ ንዕኡ ከም
ታርጌት ወሲድካ፡ ዓመት ዓመት 10 ሽሕ
መንእሰያት ብቑዕ ሞያ ቀሲሞም፡ ካብቲ
ዝበጽሕዎ ደረጃ ናብ ዲግርን ልዕሊ
ዲግርን ዝኸይድ ሞያ’ውን ዘይቅጽልሉ
ምኽንያት የለን። ሕጂ፡ እቲ ጎደና ሓንሳብ
ምስ ኣተውዎ፡ እናወሰኸን ዓመት ዓመት
እናተመሓየሸን ይኸይድ። እቲ ንዕኡ
ዘድልየካ ትካላት ኢንስቲትዩሽንስ እውን
ክትሃንጽ ክትክእል ኣለካ። ልዕሊ ኣባይቲ፡
ህንጻታት፡ ዎርክሾፓት፡ ላባራቶሪታት፡
ኮምፕዩተራትን ካልእ መሳለጥያን
ከምኡ ድማ መማህራንን ኣሰልጠንትን
ክህልዉኻ ክኽእሉ ኣለዎም። ንዕኡ ምስ
ኣማላእና ባዶ ብኽነት ወቒዕናዮ ኢልና
ክንዛረብ ንኽእል። ሕጂ ግን፡ ኣብ መገዲ
ኢና ዘለና። ብትግሃትን ተገዳስነትን
ብወፍሪ ደረጃ ይጽንሓለይ ዝተባህለ
መደብ የለን። እቲ ዝደለናዮ ታርጌት ወይ
ዕላማታት’ኳ ኣይወቓዕናን፡ ግን ዘሰክፍ
ኣይኮነን። ጽቡቕ ውጽኢት ይረኣየሉ
ኣሎ። ብእኡ ዓጊብካን ቀሲንካን ግን
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መንእሰይ ንኢትዮጵያ ተስግር፣ ናብተን
ኣብ መገዲ ዝርከባ ዝተዋደዳ ትካላት
ወያነ እናኸዱ መሳለጥያ ከም ዝወሃቦም
ይግበር ማለት’ዩ። ካብኡ ከኣ፡ መገዲ
ይጸርጉልካ’ሞ፡ ንዶብ ሱዳን ትኣቱ፣ ካብ
ዶብ ሱዳን ንዶብ ሊብያ ትኸይድ፣
ካብ ዶብ ሊብያ ላምፐዱሳ ትኸይድ፣
ካብኡ ዓዲ ጥልያን ትኣቱ፡ ካብኡ ድማ
እንተሰሊጡካ ናብ ሽወደን ወይ’ውን ናብ
ኣመሪካን ካናዳን ትኸይድ። እዚ ኹሉ
ግን ስለምንታይ’ዩ ብኸምኡ ምኽንያት
ዝኸይድ ዘሎ? እንድሕር ኢልና፡ እዚ
ገዚፍ ኣርእስቲ’ዩ። እቲ ዘገርም፡ ኣብ’ዚ
ቀረባ እዋን ማለት፡ ኣብ 2016፡ ኤውሮጳዊ
ሕብረት ንመንግስቲ ወያነ 500 ሚልዮን
ዩሮ ሸኒኑሉ ወይ ወሲንሉ። እዚ ኹሉ
ንምንታይ’ዩ እንተደኣ ተባሂሉ፡ ነቶም
ካብ ኤርትራ ዝሃድሙ መንእሰያት
‘ጆብ ክሪኤሽን’ - ሞያ ንኽፈጥረሎም፣
ኣብ ኢትዮጵያ ንኸስርሖም ተባሂሉ’ዩ።
ዋእ! ኤውሮጳዊ ሕብረት ግን ብኸመይ
መገዲ’ዩ 500 ሚልዮን ዩሮ ንስርዓት ወያነ

ካልእ፡ ኣብ ዶብ ሱዳን ማለት ኣብ ምብራቓዊ ዶባት ንዘሎ ናይ
ኤርትራውያን መንእሰያት መቐበሊ
መዓስከራት ተባሂሉ፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን
170 ሚልዮን ዩሮ ተወሲኑ። ናታቶም
ኣካላት ኣብኡ ምእንቲ ክሰርሓ፡ ናይ
ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ መንግስታት
ወከልቲ - ድኳናት ከፊተን ኣብኡ
መንእስያት ይቕበላ ኣለዋ። እዚ ኩሉ
ዋላ እንተገበሩ ግን፡ ንዓና ከሰንፉና እዮም
ኢልካ ፍጹም ዘይሕሰብ ነገር’ዩ። ንዓታቶም
ከም ዝመስሎም፡ ኤርትራ ንእትበሃል ሃገር
ከተሰንፋን ከተድክማን እንተደኣ ኮይንካ፡
ቀዳማይ፡ ህዝባ ከተጥቅዕ ክትክእል
ኣለካ፣ ህዝባ ክትበታትን ክትክእል ኣለካ፣
ጸጋታታ ክትዘቁቕ ክትክእል ኣለካ. .
. ዝብል ዝንቡዕ መረዳእታ ኣለዎም።
እዚ፡ ምናልባት ምስ’ቲ ኣብ ኤውሮጳን
ኣመሪካን ማለት፡ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ገዚፍ
ቁጠባዊ ቅልውላዋትን ጸገማትን ናይተን
ሃገራት ሓደ ብሓደ እንተደኣ ርኢኻዮ፡ ነዚ
ብስደት ክሽፍናኦ ዝደልያ ዘለዋ ናታተን

ኣሎ ኰይኑ፡ ብወገነይ የዋህ’ዩ ጥራይ’የ
ክብል ዝኽእል። እዚ ማለት ግን፡
ኣስተናዒቕናዮን ኣይንግደሰሉን ኢና
ማለት ዘይኰነስ፡ ስለምንታይ’ዩ እዚ
ኮይኑ ዘሎ? ከመይ’ዩ ኮይኑ ዘሎ? ከመይ
ገይርናኸ ንምክቶ? ክንሰርሓሉ ኢና።
ኣደታቶም ከኒና መደቀሲ ገይረን ዶብ
ኣስጊረን ንኤውሮጳ ዝሸጥኦም ህጻናት
ቈልዑ ኣለዉ። ኣብ ኤውሮጳ፡ ፋሕ
ፋሕ ኢሎም ጠፊኦም ዘለዉ ህጻናት
ብኣሽሓት ዝቑጸሩ’ዮም። እቲ፡ ኣላዪን
ናባዪን ዘይብሎም ጠፊኦም ተባሂሉ
ዝውረ ወረኸ ብኸመይ መገዲ ክንርድኦ
ንኽእል? ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብኣውነትከ
ኣሎ ድዩ? ንሃገራት ፋሕ ፋሕ ኣቢልካ፡
ነንሕድሕዶም ኣናቚትካ፡ ጸጋታቶም
ዘቚቕካ፡ ኣብ ዓቢይን ንእሽቶን ንሕስያ
ዘይብሉ በደል ምፍጻም ንምንታይ? ኣነ፡ ነዚ ጥፍሽና ጥራይ’የ ዝብሎ። ንሕና፡
ምናልባት ግዳይ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ
ሕሙም ኣእምሮ ኮይንና ክንብል ንኽእል
ኢና። ከምዚ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ ግን፡

እዚ ኩሉ ኣየሰንፈናን፡ ከሰንፈና’ውን
ኣይኮነን። ብሕጂ’ውን ኣይነስተናዕቖን፡
ዕዮ ገዛና ካብ ምግባር ከኣ ዓዲ
ኣይክንውዕልን ኢና። ናይ 25 ዓመታት
ገምጋም እንድሕር ጌርና፡ ብይን ጥራይ
ዘይኮነ፡ ንምስናፍና ዘይተፈተነ ነገር ኣሎ
ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ።
እዚ ሕጂ፡ እቲ ንሳቶም ‘ሶፍት ስፖት’
ዝብልዎ’ዩ ማለት፡ እቲ ዝቐለለ። ንኣብነት፡
ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት፡ ኤርትራ
ድሕሪ ቕሩብ ግዜ ህዝባ ክጸንት’ዩ ኢሉ
ተዛሪቡ። ዋእ! ኣበይ ኢኻ ከይድካ? እዚ
ኩሉ ሰብ ክጽንቀቕ’ዩ ኢልካ ትዛረብ
ዘለኻስ እንታይ ማለትካ እዩ? ካበይ
ኢኻ ኣምጺእካዮ? መን ከምኡ ኢሉካ?
መጺእካኸ ትፈልጥዶ ወይ ናትካ ሰባት
ልኢኽካ ትፈልጥዶ? እንተ ኢልካዮ የለን። መራሒት ጀርመን ናብ ኣዲስ
ኣበባ ከይዳ ዝሰርሓቶ ስራሕ፣ ካልእ’ውን
ኣብ ሱዳን፡ ኣብ ግብጺ. . . ከይዶም
ዝሰርሕዎ ዘለዉ ኣሎ። ዋእ! እንታይ
ስለዘጨነቐኩም ኢኹም ከምኡ ትገብሩ
ዘለኹም እንድሕር ኢልካዮም፡ ብወገነይ
ናይ ኣእምሮ ስንክልና ዘምጽኦ ዘሎ
ጸገም’ዩ ጥራይ’የ ዝብሎ። ነዚ ሃገር ከኣ
ኣይፈልጥዎን እዮም፣ ንኽፈልጥዎ ከኣ
ግዜ ክወስደሎም’ዩ። ከይፈለጥዎ ከለዉ
እውን መዓልቶም በሊዖም ክኸዱ እዮም
ኢልና ክንዛረብ ብዙሕ ኣየሰክፈናን’ዩ።
እቲ ዋና ነገር ግን፡ እንታይ’ዩ እንተደኣ
ኢልና - ብወገነይ ‘ሂስተሪያ’ (hysteria)
ወይ ዕብዳን እየ ዝብሎ።
ክሳብ ከምዚ ዝኣመሰለ ውጥናት
ኣውጺእካ ንሓንቲ ንእሽቶ ሃገር
ክትበታትን፡ከተዳኽም፡ዓቕምታታክትዘቆ
ምፍታንሲ - ‘ኢንሳኒቲ’ (insanity) - ናይ
ኣእምሮ ስንክልና’ዩ፣ ካልእ ትርጉም ኣለዎ
ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ
ኣብኡ ዝኸይድ ዘሎ ግዳይ፡ ብዝተፈላለየ
ምኽንያታት ነናቱ መግለጺታት ክህልዎ
ይኽእል’ዩ። “ኣብኡ ጨቋኒ ስርዓት
ስለዘሎ፡ ካብ ጭቈና ሃዲምና ኢና
መጺእና፣ ናይ ቁጠባ ዕድላት ስለዘየለ ኢና
መጺእና” ኢሉ ንዘመኽኒ - ንኻልእካ
በሎ፡ ደሓን ሰሚዕናካ ኣለና ጥራይ ኢኻ
ትብሎ። ከምቲ ዝበልክዎ ግን፡ እቲ ዋና
ነገር ንሕና ዝግበኣናን ዘድልየናን ዕዮ
እናገበርና ክንከይድ ጸኒሕና ኣለና፣ ኣብዚ
ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ከኣ፡ ብዙሕ ዘሰክፍ
ጉዳይ’ውን ኣይኮነን።

ይቕጽል...

ሓዳስ

ኤርትራ

3 ለካቲት 2017 - ገጽ 3

መበል 26 ዓመት ቁ. 134

ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ

“ናይ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኩሉ-መዳያዊ ተጻብኦ፡ ብወድዓዊ
ገምጋም ክረአ እንከሎ - ዳርጋ ሓሊቑ እዩ”
ሓሙሻይ ክፋል

ሕቶ፦ ክቡር ፕረዚደንት፡ ምስቲ
ንመነባብሮ መሊሱ ዘካብዶ ዘሎ ጉዳይ
ምንሃር ክራይ ኣባይቲ፡ ኣብ 2017 ይኹን
ኣብ መጻኢ ጭቡጥ ፍታሓት ዘምጽእ
መደባት እንተሎ ተወሳኺ መብርሂ እንተ
ትህበና?
ናይ ኣባይቲ ሽግር፡ ኣብ መነባብሮ
ዝፈጥሮ ዘሎ ጽዕነት፡ ኣብ ሰባት ዝፈጥሮ
ዘሎ ጸቕጢ፡ ናይ ብሓቂ ቀሊል ኣይኰነን።
እዚ መሰረታዊ ሽግር እዩ። ንድሕሪት
ተመሊሰ ክዛረብ ኣይደልን እየ - እምበር
ነዚ ብዝምልከት ብዛዕባ ዓበይቲ ጉዳያት
ክዝረብ ይከኣል’ዩ። ካብ ሜዳ እትው ምስ
በልና ኣትሒዝና፡ ብዙሕ ሰብ ክሕዙልና
ዝኽእሉ - ብውጥን ዝተሰርሑ፡ ኩሉ
መሳለጥያታት ዝተማልኣሎም ከም ናይ
ኮርያ፡ ናይ ሰምበል፡ መስመር ሽቓቓት፡
ማይ፡ መእተዊን መውጽኢን ጽርግያታት
ዘለዎም፡ ምሉእ መጽናዕቲ ዝተገብረሎም
ገፋሕቲ ናይ ኣባይቲ ፕሮጀክትታት
ተተግቢሮም ኢልና ክንዛረብ ንኽእል
ኢና። ኣብ ባጽዕ እውን ከምኡ ተፈቲኑ።
በቲ ናህሪ፡ ናይ ምስራሕ ዓቕምና እናኣዕበና፡
ከም ስሚንቶ፡ ተንዲኖን ካልኦት ዝተፈላለዩ
ናይ ህንጻ ንዋት ኣማሊእና፡ ናትና ዓቕሚ
ምእንቲ ከነዕቢ ዝተገብረ ፈተነታት እውን
ኣሎ። ከም ናይ ሙሳ ዓሊ ኣብ ከባቢ ባጽዕ፡
ኣብ ማይ-ሑጻ ዝተፈተነ ፕሮጀክትታት
ክሳብ ሎሚ ኣይተወድአን። ናብ ዝሓሸ
ቴክኖሎጂ ተሰጋጊርና ክንፍትን ተባሂሉ፡
ናይ ‘ፕሪ-ካስት’ መደብ እውን ተኣታትዩ።
እዚ ኣብ ፈቐዶ ከባቢታት ኣስመራ ኣብ
ፍርቂ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ናይ ኣባይቲ
ፕሮጀክትታት እዩ። እቲ ዝኸበደ ናይ
ኣባይቲ ሽግር ኣብ ኣስመራ ዘሎ እዩ።
ንሱ ንገዛእ ርእሱ ጽልዋታት ኣለዎ።
ካብ’ተን ኣብ’ዚ ስራሕ ዝተዋፈራ ኣርባዕተ
ኩባንያታት፡ ኣብ ካልኦት ዝተፈላለየ
ከባቢታት ሒዘናኦ ዝነበራ ፕሮጀክት
ኣቋሪጸን፡ ከም ብሓድሽ ተወዳዲበን
ኣትየን ኣለዋ። ኣብ ምቅላል ናይ’ዚ ሽግር
ንኽነጥፋ፡ እዘን ኣርባዕተ ኩባንያታት
እዚኣተን፡ ነቲ ናይ ማይ-ሑጻ ፕሮጀክት
ወዲአን ናብ’ዚ ኣብ ነንበይኖም ከባቢታት
ተዳልዮ ዘሎ ናይ ‘ፕሪ-ካስት’ ፕሮጀክት
ኣትየን ኣለዋ።
ኣብ 2016 ከም’ቲ ዝተለማኦ
ኣይገስገሳን። ብዙሕ ብድሆታት ስለ
ዘጋጠመ እቲ ስራሕ ኣይሰለጠን። ካብ
ጥሪ 2017 ጀሚረን፡ ነዚ ናይ ‘ፕሪ-ካስት፡
ዕማማት ቀልጢፈን ክውድአኦ ከም መደብ
ተታሒዙ ይሰርሓሉ ኣለዋ። ክንደይ
ዝኣክል ካብቲ ሽግር ከፋኹስ ይኽእል
እንተ ኢልካ ኣዝዩ ንእሽተይ ጥራይ እዩ
ከፋኹስ ዝኽእል። እቲ ናይ ኣስመራን
ከባቢኣን ዝዓበየ ጸገም ናይ ትሕተ-ቕርጺ
ሽግር እዩ። ናይ ሽቓቕ፡ ናይ ዝናብ፡
ወሓይዝ ዝመሓላለፈሉ መስመር ከምቲ
ዝድለ ኣይማዕበለን። እቲ ጸቕጢ፡ ኣብ
ውሽጢ’ቲ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ መስመራት
እዩ። መስመራት ማይ፡ በቲ ናይ ቀደም
እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሻምብቆታት ማይ
ብምሉኡ፡ ዝመረተ፡ ዝተዓብሰን ዘይሰርሕን
እዩ። ናይ ኤለትሪክ መስመራት፡ ምስ’ቲ
ዘሎ ጠለብ ከም ብሓድሽ ንኽተኣታቶ፡

ቅድም ምስ ነፍሲ-ወከፍ ናይ ኣባይቲ/
ህንጻ መደብ፡ መሰረታዊ ትሕተ-ቕርጺ
ናይ ምምላእ ስራሕ ክውዳእ ኣለዎ። እዚ
ኣብ ውሽጢ እታ እንፈልጣ ኣስመራ
ማለት እዩ። እዚ ብጀካ’ቲ ጸግዒ-ጸግዒ ዘሎ
መሳለጥያ ዘይተማልኣሉ ገዛውቲ ዘይኰነስ
ሻውላት ክበሃል ዝከኣል ማለት’ዩ። ኣብ
ከባቢ ኣስመራ ኣብ ዘለዋ ዓድታት ወይ
ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ-ሜተር ርሕቐት፡
ኣብ ከፋት ቦታታት ዝወጽአ ውጥናት
ኣሎ። እዚኣተን ከም ላቔባ ናይ ከተማ
ኣስመራ ኰይነን ክምዕብላ ዘለወን ብርእሰን ማለት’ዩ። ቅድም ቀዳድም
እቲ ማስተር ፕላን ወጺኡ፡ ንዕኡ ዘድሊ
ናይ ሽቓቓት መተሓላለፊ መርበብ፡ ናይ
ማይ ሻምብቆታት፡ ናይ ኤሌክትሪክን
ካልእ ኣገልግሎታትን ከምኡ’ውን ናይ
ጽርግያታት መሳለጥያ ዘለዎ ተነዲፉ
ዝተታሕዘ እዩ። እዚ ግን ባህጊ ወይ
ድልየት’ዩ ክንብሎ ንኽእል - ምኽንያቱ
ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ምትግባር
ዓቕምና እዩ ዝወድቕ። ናይ ምትግባር
ዓቕምና እንታይ ይመስል? ክሳብ ክንደይ
ኣባይቲ ክንሰርሕ ንኽእል? ዝብል ሕቶ
ኣሎ።
እዚ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰለስተ
ዓመታት ዝተራእየ፡ ‘ባዕለይ ገዛ ክሰርሕ
እየ’ ምባል፡ ባዕልኻ ገዛ ክትሰርሕ እንተ
ዄንካ ኣብ ምውቕቓዕ ኢኻ እትኣቱ።
ንነብስኻ ክጥዕመካ ጥራይ፡ ንዋት ካብ
ሓደን-ሓደን ኣኻኺብካ፡ ኣብ ዘይተወጠነ
ቦታ ገዛ ኮፍ ተብል። ናይ ሽቓቓትን ማይን
መስመር በየን ክኸይድ እዩ? ጽርግያታት
በየን ክሓልፍ እዩ” ግን ውጥን የብሉን።
ስለ’ዚ ዳርጋ ናብ ሻውላት እዩ ተቐይሩ።
ብኡ መጠን፡ እዚ ኣካይዳ ናብ ዘይንኽእሎ
ሽግር ክድርብየና ስለ ዝዀነ፡ ደው ይበል
ተባሂሉ ዝተወስደ ስጉምትታት ኣሎ። ኣብ
2017 ግን፡ ቅድም እዚ ናይ ‘ፕሪ-ካስት’
ዝበሃል ይወዳእ። ዓቕምና ከኣ ምስኡ
ንምዘኖ። ኣነ ጥበራ እየ ዝብሎ - ንተስፋ
ወይ ንጥበራ ዘይኰነ፡ ከም’ቲ ዝረኣየኒ
ከም’ዚን ከም’ቲን ክንገብር ኢና ኢልካ
ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ትገብሮ ግን
ኣረጋጊጽካ ፈሊጥካ ክትዛረበሉ ክትክእል
ኣለካ። ኣብ 2017 ክንገብሮ ኣለና እንብሎ፡
ኣብ ናይ ህንጻ ስራሓት ዝዋፈር ዓቕሚ
ከነዕቢ፡ ናይ መንእሰያት ስልጠና፡ ዘድልየና
ማሽነሪን ካልእ መሳርሒታትን ከነማልእ፡
ናይ ሑጻ፡ ጆያ፡ ስሚንቶ፡ ሓጺነ-መጺን
ብምድላው ንናሕሲ፡ ንማዕጾ መሳኹቲ፡
ንመስመራት ኤሌክትሪክ ዘድሊ ማተርያል፡
ዘድሊ ነገራት ምስ ኣዳለና፡ ናይ ምትግባር
ኣቕምና እዚን ከም’ዚ እዩ ዝመስል ኢልካ
ክትዛረበሉ ትኽእል። እዚ ግን ተስፋ ምሃብ
ስለ ዝመስለኒ፡ ሕጂ ክዛረበሉ ኣይደልን እየ።
እቲ ባህጊ ዘንቀሎ መደባት ግን ወጺኡ
ኣሎ። ምስ ተጀመረ’ሞ ሰብ ብዓይኑ ምስ
ረኣዮ ክትዛረብ ይሓይሽ። ዋላ ጽቡቕ
ድልየት ይሃልኻ፡ ዓቕምኻ’ውን ኣዳልዎ፡
እናተጠራጠርካ ክትዛረበሉ ክኸብድ ስለ
ዝኽእል፡ ቅድም ቀዳድም፡ ነቲ ናይ’ቶም
ኣዝዮም ውጹዓት ብፍላይ ብዘይበቅዕ
ደሞዝ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ዘለዉ፡
መንበሪ ኣባይቲ ዘይብሎም፡ ምስ ዘሎ
ናህሪ ዋጋታትን ምውቕቓዕን ተጻቢቦም
ኣብ ክራይ ዘለዉ ሰባት መሰረታዊ
ጸገማት ንምቅላል፡ ብኸፊል ከመይ ገይርካ

ክትፈትሖ ይከኣል ክትዛረብ ትኽእል።
ብገፊሕ እቲ ሽግር ክፍታሕ ግን ትሕተቕርጺ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታት እዩ።
ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ጥራይ ዘይኰነ፡
ኣብ’ተን ካልኦት ከተማታትን ሓውሲ
ከተማታትን’ውን ተመሳሳሊ ናይ ህንጻ
ኣባይቲ ፕሮጀክትታት ብሰፊሑ ክተኣታቶ
ክኽእል ኣለዎ። ተበጊሱ ናህሩ ምስ ተራእየ
ሽዑ ክትዛረብ ትኽእል። ሽዑ ኢኻ ‘በዚ
ዓመት ክንድ’ዚ ክንሰርሕ ኢና፣ ናይ
ክንድ’ዚ ስድራ-ቤት ናይ ኣባይቲ ሽግር
ከነቃልል ኢና፣ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት
ከም’ዚ ክንገብር ኢና’ እናበልካ ክትዛረብ
እትኽእል። ኰይኑ ግን 2017 ንዓና ንገዛእርእሱ ናይ ፈተነ ዓመት እዩ።
ሕቶ፦ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ክንሰግር
ክቡር ፕረዚደንት፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ
መደባት ናይ 2017፡ ምሕያል ህዝባዊ
ግንባር ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ውዳበ
መንእሰያት ንምሕያልከ መደባት ኣሎ’ዶ?
ዓሚ ከም ዝገለጽካዮ፡ ብዛዕባ ምንዳፍ ቅዋም
ኣብ መስርሕ ክለሳ ኣሎ። ስለ’ዚ ካብ’ዞም
ጉዳያት እዚኣቶም ጭቡጣት - ናይ ሓጺር
ግዜ መደባት ኣየኖት እዮም?
ኣተሓሕዛና ኣብ’ቲ ጉዳይ ብግቡእ
ክንርደኦ ክንክእል ኣለና። ኣነ ቅዋም
ኣይብሎን እየ። ስርዓተ-መንግስቲ እየ
ዝብሎ። ስርዓተ-መንግስቲ ከኣ ‘ሚንስ’
(መንገዲ) እዩ። ነቶም ክትወቕዖም እትደሊ
ዕላማታት ናይ’ታ ሃገር ክትወቕዓሎም
ዘኽእሉኻ። ንዓኡ ዘድልየካ ኣወዳድባ
ክትሰርሕ ኣገዳሲን መሰረታዊን እዩ።
ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ፡ 25 ዓመታት “ካበይ?
ኣበይ? ናበይ?” ኣለና፡ ዝበሃል ብዕምቆት
ተጸኒዑ ሓደ መደብ ክወጽእ ክኽእል
ኣለዎ። 25 ዓመታት ንኹሉ ፖለቲካዊ
መስርሕ፡ ፖለቲካዊ ምዕባለ፡ ናይ’ዛ ሃገር
ዘሪጎሞ ኣይብልን እየ። ማእለያ ዘይብሉ
ዕንቅፋታት፡ ቀጻሊ ተጻብኦታት፡ ንህላወ
ናይ’ታ ሃገር ይኹን ቀጻልነት ዕብየታ
ዝፈታተኑ ተመኩሮታት ሓሊፍና ኣሎና።
ስለ’ዚ እቲ ካበይ ንብሎ ሓደ ብሓደ ገምጋም
ንገብረሉ። ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ ናይ 25
ዓመታት ተመኩሮና፡ እንታይ ፈተነታት
ኣካይድና? ዝተዓወትናሉን ዘጋጥመና
ዕንቅፋታትን እንታይ ይመስል ዝምልሽ
ሓደ ሰነድ ተዳልዩ ኣሎ። እቲ ኣበይ ኣለና

ዝብል’ውን
ብዝተፈላለየ መልክዓት፡
ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ኰይንና፡
እዚኦም ተጻብኦታት በዲሆምና፡ እዚኦም
ተጻብኦታት መኪትናዮም ሓሊፍና ኣብዚ
በጺሕና ኣለና ክንብል ንኽእል ንኸውን።
ናበይ ከም እንኸይድ ግን ክንፈልጥ
ክንክእል ኣለና። ናበይ ከም እንኸይድ
ድማ፡ ካብ 2017 ዝጅምር መርሓ ጎደና
ወይ ሮድ-ማፕ ተዳልዩ ኣሎ። እቲ ናይ
ስርዓተ-መንግስቲ ቅርጺ፡ እቲ ትሕዝትኡ፡
ቁም-ነገሩ፡ ዝርዝራቱን ዓንቀጻቱን ምድላው
ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እቲ ዋና ነገር ግን፡
ነቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ክኣልዮን ክመርሖን
ዘለዎ እቲ ግንባር እዩ። ኣብ’ዚ 25 ዓመታት፡
ከም ዒላማ ናይ’ቲ ተጻብኦ ክውቃዕ ዝጸንሐ
እቲ ግንባር እዩ። እቲ ተዳልዩ ዘሎ መርሓጎደና፡ ኣብ መወዳእታ ናይ ህዝቢ ስለዝዀነ፡
ንዝመጽእ ዓመታት ወይ መድረኽ ናበይ
ነብሎን ንኣልዮን ወይ ንሰርሓሉ፣ ብኸመይ
ተወዲቡ ክስርሓሉ ኣለዎ ዝብሉ ናይ
ፖለቲካ ሕቶታት ተላዒሎም ክዝረበሎምን
ገምጋማት ክግበረሎምን ዘለዎ እዩ።
ከምኡ’ውን ናይ ልምዓት መደባት፡ ናይ
ድሕነት መደባት፡ ናይ ጸጥታ ጉዳያትን
ዝተፈላለዩ ካልኦት ነቲ ጉዕዞ መልክዕ
ዘትሕዙ ሕቶታት ብዝግባእ ተሰሪዖም
ኣብቲ መርሓ-ጎደና ተነዲፎም ኣለዉ። እዚ
መርሓ-ጎደና ቅቡል እንተኾይኑ፡ ገምጋም
ናይ ዝሓለፈ 25 ዓመታት፡ እዚ ሕጂ
ዘለናዮን ክመጽእ እንጽበዮን ማለት፡ ኣብ
ውሽጢ ዘቤታዊ ኩነታትና ጥራይ ዘይኮነ፡
ኣብቲ ንነብረሉ ዘለና ዞባን ብዓለም ደረጃን
ክመጽኡ ዝኽእሉ ምዕባለታት ከመይ’ዮም፣
ምስቶም ምዕባለታት ብኸመይ መገዲ ኢና
ክንዋሳእ፣ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ተመኩሮታት
ዝተመሃርናሎም ዓበይቲ ጉዳያት ብኸመይ
ከመይ ክንጥቀመሎም ንኽእል ዝበሃሉ
ኣብ ውሽጢ’ቲ መርሓ ጎደና ተሰሪዖም
ኣርእስቲ ብኣርእስቲ ተዳልዮም ኣለዉ።
እዚኦም ኣወዳድባኦም ከመይ’ዩ ክኸውን?
ሰፊሕ ሱታፈ ዘለዎ ምይይጥ ክካየደሎምን
ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ክህሉን ምእንቲ፡
ብኸመይ ተወዲብና ክንሰርሓሎም ኢና
ንዝብል ኣብ ውሽጢ’ቲ መርሓ ጎደና
ተነዲፉ ክስርሓሉ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ
መርሓ-ጎደና፡ ናይ 2017 ክንዮኡን ተባሂሉ
ተዳልዩ ኣሎ። ኣቃውማኡን ኣሰራርሓኡን
ብናይ መኸተ ዞባታት ተባሂሉ እዩ

ተኸፋፊሉ ዘሎ። በዚ መሰረት ኣርባዕተ
ናይ መኸተ ዞባታት ኣለዉ። እቲ ኣርባዕተ
ናይ መኸተ ዞባታት ዝበሃል ድማ፡ ኣብ
ቁጠባዊ ኣሰላልፋና፡ ኣብ ጸጥታውን
ድሕነታውን ኣሰላልፋና፡ ብዝተፈላለየ
ካልእ ረቛሒታት’ውን ተሰሪዑ ኣሎ።
ምስ ህልው ኩነታት ናይ ዶብ ሽግር፡ ናይ
ዝተፈላለዩ ገና ዘይተጸንቀቑ ዘለዉ ካልኦት
ተጻብኦታት፡ ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ ክልተኡ
ስራሕ እናሰራሕና መጻኢ ምዕባለታትናን
ገስጋስናን ክንመርሕ ምእንቲ፡ እቶም
ህልዋት ብድሆታት እናመከትና ናብ
ዝሓሸ መድረኽ ክንሰጋገር ምእንቲ፡ እቲ
ኣወዳድባ ኣርባዕተ ናይ መኸተ ግንባራት
ወይ ዞባታት ኣለውዎ።
እዚ ኸኣ፡ ነቲ ሰለስተ ናይ ልምዓት
ዞባታትና፡ ነቲ ሰለስተ ናይ መኸተ
ወተሃደራዊ ግንባራትና እንተላይ ናይ
ወጻኢ ኣብ ግምት ዘእተወ’ዩ። እቲ ሓደ
ናይ መኸተ ግንባር ወይ ዞባ ዝበሃል፡ ግንባር
ምብራቕ - ማለት ናይ ዓሰብ ግንባር’ዩ።
እዚ ኸኣ፡ ዶባቱ ክሳብ ማእከላይ ግንባር
ዘሎ ኰይኑ፡ ክልተ ዞባታት - ደቡባዊ
ቀይሕ ባሕርን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን
ዘጠቓለለ’ዩ። ኣብ ውሽጡ ምስ ዘሎ ኣካላት
ናይ ሚኒስትሪታት፡ ናይ ፖሊስን ጸጥታን፡
ናይ ማሕበራትን ናይ ኣካላት ህግደፍን
ዘቖመ ድማ’ዩ። ብመሰረት’ቲ ወጺኡ ዘሎ
ናይ መርሓ ጎደና፡ በዚ ዞባ’ዚ እዋናውያን
ጉዳያትን መጻእቲ ጉዳያትን ሓደ ናይ
መኸተ ግንባር’ዩ። እቲ ናይ ፖለቲካዊ
መኸተ እንብሎ’ውን፡ ነቲ ፖለቲካዊ ገስጋስ
ዝምልከት ኰይኑ፡ በቲ ወጺኡ ዘሎ መርሓ
ጎደና ዝኸይድ’ዩ።
እቲ ካልኣይ ግንባር እንብሎ ድማ፡
ማእከልን ደቡብን ከም ዞባታት፡ ዓንሰባ
ድማ ብኣጠቓላሊ ወይ ምሉእ ጆግራፍ
ናይ ዓንሰባ ዘይኮነ ገለ ክፋሉ። ኣብኡ
ዘሎ ዝተፈላለየ ኣካላት ናይ ሓይልታት
ምክልኻል፡ ናይ ፖሊስ፡ ናይ ጸጥታ፡
ናይ ማሕበራት፡ ናይ ሚኒስትሪታት፡ ናይ
ምምሕዳራት ዘለዎ ማለት’ዩ።
ብመሰረት ወጺኡ ዘሎ መርሓ ጎደና፡
እቲ ሳልሳይ ናይ ፖለቲካዊ መኸተን
ገስጋስን ግንባር፡ ግንባር ምዕራብ’ዩ። ጋሽን
ባርካን ብኸፊል ናይ ዓንሰባ ዘጠቓለለ
ድማ እዩ። እዚ ከኣ፡ ከምቲ ኣብ ካልእ

ናብ 4ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
ካብ 3ይ ገጽ ዝቐጸለ

ዞባታት ዘሎ፡ ናይ ፖሊስ፡ ናይ ጸጥታ፡ ናይ
ማሕበራት ዘጠቓለለ’ዩ። እዚ ኣወዳድባ’ዚ፡
ነቶም ዝዝረበሎም ኣርእስትታት ባይታ
ወይ መድረኻት ማለት’ዩ። እዚ ማለት
ግን፡ ነቲ ስርዓተ-መንግስትን ናይ ፖለቲካ
ንጥፈታትን ጥራይ ዘይኮነ፡ ንኹሎም
ካልኦት ንጥፈታት’ውን ዘጠቓለለ’ዩ።
እቲ ራብዓይ ግንባር ናይ ወጻኢ እዩ።
እዚ ከኣ፡ ኣብ ኣመሪካታት ይኹን ኣብ
ኤውሮጳ፡ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ይኹን
ኣብ ኣፍሪቃ - ማለት ኤርትራውያን ኣብ
ዘለውዎ ከባቢ ዘሎ ግንባር እዩ። ኣብ’ዚ
ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኣሰላልፋ እውን
ካብኡ ብዘይፍለ መገዲ፡ ንታሪኽና ርኢና
ይኹን ዋላ ንድሕሪ ሕጂ’ውን ጠሚትና፡
እዚ ሓደ ዓቢ ውዳበ ዘድልዮ’ዩ። ስለዚ፡
ኣብ ውሽጢ’ቲ ፖለቲካዊ መስርሕ እቲ
ዝግብኦ እጃሙ ወሲዱ ክዋሳእ ምእንቲ
ኣወዳድባ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ። ኣብኡ
ዘሎ ሚሽናት ድዩ ኤምባሲታት፡ ማሕበራት
ድዩ ናይ ሚኒስትሪታት፡ ዝተፈላለያ ኣካላት
ድዩ ኣብኡ ዘሎ ኤርትራዊ ዝሳተፈሉ
ማለት’ዩ። ነዚ ብኣጠቓላሊ ዘወሃህድ
ላዕለዋይ ኣወሃሃዲ ኣካል ቆይሙ ኣሎ።
ብቤት-ጽሕፈት ናይ ህግደፍ ዝምእከል
ድማ’ዩ። ኣባላት ኣለውዎ - ላዕለዋይ
ኣዋሃሃዲ ኣካል ማለት’ዩ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ
ናይ ፖለቲካዊ መኸተ ግንባር ወይ ዞባ
ተባሂሉ ዘሎ ከኣ፡ ካብቶም ኣብኡ ዘለዉ
ቀወምቲ ኣካላት ኣዋሃሃድቲ ኣለዎ።
ስለዚ፡ ከምዚ ገይርካ ከይወደብካዮ፡
መደባት ኣውጺእካ ፖለቲካዊ ንጥፈታትን
ጎስጓሳትን ክትኣሊ’ሞ ናብ ዘድምዕ ነገር
ክትሰግር ስለዘይከኣል፡ ከም ሰነድ ናይ
2017 ክንዮኡን ዝብል፡ ካበይ፡ ኣበይ፡ ናበይ
- ንኸይድ ኣለና ስለዘገድስ፡ እቲ ዝዓበየ
ንኹሎም እዞም ዝለዓሉ ዘለዉ ጉዳያት
እንተላይ ንስርዓተ-መንግስቲ ዝምልከት
ብሰፊሕ ተዘሪብሉ፡ ኣብ ሓደ መድረኽ
ክበጽሕ ምእንቲ፡ ነቲ ፖለቲካዊ መስርሕ
ህግደፍ ከም ዝመርሖ ኮይኑ እዚ ቅዋመታት
እዚ ተገይርሉ ኣሎ። ስለዚ፡ እቲ መርሓጎደና ተዳልዩ ኣሎ፣ እቶም ጉዳያት’ውን
ንጹራት’ዮም። ኣብ ኣሰራርሕኡ ድማ፡
ሰፊሕ ሱታፌ ከምዝህልዎ ምእንቲ
ክኸውን፡ ንኹሉ ኣብዘን ተጠቒሰን ዘለዋ
ዞባታት ዝርከብ ኣቃውማታት ዘሳትፍ
ሰፊሕ ናይ ፖለቲካ ጎስጓሳትን ንጥፈታትን
ዝካየደሉ መድረኽ ተዳልዩ ኣሎ። ስለዚ፡
ኣብ 2017 ናይ 25 ዓመታት መድረኽ
ዓጺና ናብ ሓድሽ መድረኽ ንኣቱ ኣለና
ዝብል መሰረታዊ ገምጋም ዘበገሶ፡ ናይ 25
ዓመታት ገምጋምና ብኹሉ መልክዓቱ
ትምህርቲ እዩ። ኣጽኒዑና ኣትሪሩና ብዙሕ
ዘይንፈልጦ ዝነበርና ነገራት ተማሂርናሉ
ተመኲርና ንቕድሚት እናጠመትና
ብዝሓየለ ክንግስግስ ምእንቲ፡ ፖለቲካዊ
መስርሕ ኣብ ውሽጢ’ዛ ሃገር ናብ ዝሓየለን
ዝተረረን ክኸይድ ምእንቲ፡ እዚ መደብ እዚ
ተዳልዩ ወጺኡ ኣሎ። ካብ 2017 ጀሚሩ
ናህሩ ከም ዘቀላጥፍ ከኣ፡ ብወገነይ ብዙሕ
ዘጠራጥር ነገር የለን በሃላይ እየ። እንተዀነ
ግን፡ ዝኾነ ሓሳብ ክመጽእን ሰፊሕ ሱታፌ
ናይ ህዝቢ ሃልዩዎ ናይ መጻኢ ጎደና
ከመዓራሪን ይኽእል’ዩ። ዝሓሸ ኣማራጺ
ተባሂሉ ተጀሚሩ ኣሎ። እቶም ንጥፈታት
ከመይ ክካየዱ’ዮም፣ ዝርዝራቶም እንታይ
ክኸውን’ዩ፣ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ ዝርዝሩ
ክግለጽ ይከኣል’ዩ። እቶም መደባት
ዓበይቲ ስለዝኾኑ ግን፡ ክትሰርሓሎም’ሞ
ኣድማዕነቶም ከተረጋግጽ ምእንቲ፡
ምውዳብ ኩሉ ግዜ መሰረታዊ እዩ።
እቲ ናይ ንቕሓት ጉዳይ እውን፡ ኣበይ
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ጸኒሕና፣ እንታይ ኣጋጢሙና፣ እንታይ
ነይሩና፣ እንታይ ኣለና፣ ሕጂን ድሕሪ
ሕጂንከ እንታይ ክመጽእ ይኽእል፣ እዚ
ንገዛእ ርእሱ ንቕሓት’ዩ። ኣብቲ መሰረታዊ
ሰረተ-እምነት ናይ ህግደፍ ይኹን ንኹሉ
ዓመታት ህዝቢ ዝተቓለሰሉ ንቕሓት፡
ውዳበን ዕጥቂን መሰረታውያን ስለዝዀኑ፡
ኣብ መስርሕ ናይ’ቲ ፖለቲካ ኣትዮም
ክድፍኣሎም’ዩ። ምስ መምዕባለኦም
እናረአና ከኣ ክንዛረበሎም ኢና።
ሕቶ፦ ዓመተ-2016፡ ኣብ ዲፕሎማስያዊ
መዳይ ንኤርትራ ናይ ምንጻል ውዲት
እናፈሸለ ይኸይድ ከምዘሎ ዝእምት
ምዕባለታት ዝተጋህደላ’ያ ነይራ። እዚ
እወታዊ ምዕባለ’ዚ ሰፊሑ ናብ ወፍሪን
ቁጠባዊ ርክባትን ንኽምዕብል ዘሎ ተኽእሎ
ክሳብ ክንደይ’ዩ?
እዚ ገጂፍ ኣርእስቲ’ዩ። በቲ ዝግባእ

ስለዚ፡ እዚ 25 ዓመታት ጥንቅቕ ኢልካ
ምንባብ ዝሓትት’ዩ። ንዕኡ ከየንበብካ፡ እዚ
ተጻብኦታት ከመይ ኢሉ’ዩ መጺኡ? እቲ
ዲፕሎማስያዊ ተጻብኦታት ካብ ምንታይ’ዩ
መጺኡ? ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን
ኢና። በቲ ናይ ዋሽንግቶን፡ በቶም ሽዑ
ዕዉታት ናይቲ ዝሑል ኲናት ኮይኖም
ዝወጹ ዓለማዊ ሓይሊ፡ እዛ ዓለም እዚኣ
ናትና’ያ፣ ብውሕዱ ነዚ ዝመጽእ
50 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርና
ክትከውን’ያ፣ ናይ ዓለም ጸጋታት ክንቆጻጸር
ኢና፣ ዝወዳደረና ሓይሊ ክህሉ ኣይኮነን
ወይ የብሉን፣ እናተባህለ፡ ናይ ጽልዋ ዞባታት
ተሳኢሎምን ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ናይ ጽልዋ ዞባ
ወኪላት ተሓርዮምን። ንሕና ከኣ፡ ወኪላት
ክንሕረ ኣይንኽእልን ኣይተሓረናን’ውን።
ኣብ’ዚ ከባቢ ከም ወኪል ዝተሓርየ ናይ
ኢትዮጵያ ስርዓት’ዩ። እዚ ምናልባት ናቱ

ወይ ማነጅመንት ናይቲ ጉዳያት፡ ናይቶም
ዝስኣልዎ ወይ ዲዛይን ዝገበርዎ ኣጀንዳ’ዩ።
እዚ ኣብዚ 25 ዓመታት ማእለያ ዘይብሉ
ሕልኽላኻት ፈጢሩ። ኣብ’ዚ ከባቢ’ዚ፡
ኢትዮጵያ መልሕቕ እያ። ነቲ እንኮ
ቀጽራዊ ሓይሊ ናይ ዓለም ወኪል
ኮይኑ ዘገልግል ኣሰራርዓ እዚ እዩ። እቲ
ካልእ ከኣ ክስዕብ ኣለዎ። ዝኾነ ንዕኡ
ዝብድህ ናይቲ ዞባ ምትሕብባርን ኪዳንን
ቅቡል ኣይኮነን። ሕራይ ኢሉ ክኽድም
ዝተዳለወ ክኣቱ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እዩ
እቲ ተጻብኦ ዝመጽእ። እዚ ፖሊሲ’ዚ
ተግባራዊ ክኸውን ምእንቲ ብናታቶም
ኣዘራርባ፡ እዚኦም ክእደቡ ዘለዎም እዮም
ተባሂሉ። ኤርትራ፡ ነቲ ስትራተጂ ወይ
ነቲ ኣጀንዳ ኣይርዓመትን። ስለዘይርዓመት
ድማ “ክትእደብ ኣለዋ” ዝበሃል ፖሊሲ
ተነዲፉ፤ ተሳኢሉ፤ ብግብሪ ከኣ 25
ዓመታት ከመይ ጌሩ ከምዝሰርሐ ርኢናዮ።
እዚ ናይ ምእዳብ ፖሊሲ፡ ከመይ ጌርካ
ነታ ሃገር ኣብ ቀጻሊ ሻቕሎት፡ ኣብ ቀጻሊ
ጸገም ተእትዋ? ሕጂ፡ ብዲፕሎማስያዊ
መዳይ ጥራይ ዘይኮነ፡ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ
፡ ወተሃደራውን ርኢናዮ። ተላዒሎም
ዘይፈልጡ ናይ ዶብ ሽግራት መጺኦም።
ብግስ ምስ በልና ናይ ሓኒሽ ሽግር መጺኡ።
ነይሩ ድዩ ቅድሚኡ? ኣብ ዘመነ ኢትዮጵያ
- ንኤርትራ ኣብ እትገዝኣሉ ወይ ድማ
ብውክልና ሒዛትሉ ኣብ ዝነበረት እዋን፡
ናይ ሓኒሽ ሽግር ተላዒሉ ይፈልጥ ድዩ?
ስለምንታይ ናይ ሓኒሽ ጉዳይ ተላዒሉ ሕጂ?
እዚ፡ ንድሕሪት ተመሊስካ ኣብ ኤርትራ
ርግኣት ከይህሉ ምእንቲ፤ ኤርትራን ህዝባን
መንግስታን ኣብ ቀጻሊ ሻቕሎት ክህሉዉ
ምእንቲ እዩ ተፈጢሩ። ንሱ ከኣ ተፈቲሑ
ተባሂሉ ተወዲኡ። ውሳነ ናይቲ ቤት-ፍርዲ፡
ትሕዝቶ ናይቲ ዝተኻየደ ዝተፈላለየ

መጺኡ። ዋና ዕላምኡ፡ ቀጻሊ ንኤርትራ፡
ህዝባን መንግስታን ጅሆ ሒዝካ ኣብ ቀጻሊ
ሻቕሎት ምእታው እዩ። ብድሕሪኡ ናይ
ጅቡቲ ኣምጺኦም። በየን መንገዲ መጸ ናይ
ጅቡቲ ሽግር? ካበይ ዝመጸ ናይ ዶብ ሽግር
እዩ? ቅድሚኡ ነይሩ ናይ ዶብ ሽግር? እዚ
ስለ ዘየዕገቦም ከኣ እገዳ መጺኡ። ሃወኽቲ፡
ኣብዚ ከባቢ’ዚ ምስ ሸባብ ትሰርሑ፤ ምስ
ሽበራ ትሰርሑ ተባሂሉ። ኣብ 2009
ከኣ ውሳነ ሓሊፉ። ድሕሪ 2002 ኣብ
ልዕሊ’ዚ ሃገር ዝተገብረ ጸቕጢ ናይ ቁጠባ፡
እዚ እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን
ኢኻ። ናይ ክልተ ሚእታዊት ሓዋላታት
ምእጋድ፤ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ዘለዉ
ርሂጾም ዝረኸብዎ እትዋት ንሃገር ከይሰዱ
ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ምውቕቓዕ
መርበባት ፈጢርካ፡ ኣብዛ ሃገር ቁጠባዊ
ርግኣት ከይመጽእ ምእንቲ ዕንቅፋታት
ምፍጣር፤ ብመሻርኽቲ ዝበሃሉ ዝተፈላለየ
መደባት ከተተግብር ምፍታን ተራእዩ።
እዚ ኣቐዲምና ዝተዛረብናሉ ፍልሰት ናይ
መንእሰያት ሓደ ካብኡ እዩ። ኩሎም
እዚኦም ደማሚርካ እንተርኢኻዮም ናይዚ
25 ዓመታት ተመኲሮ ተጻብኦ ናይዚ
ኣጀንዳ እዚ እዩ።
ኣብ 2016 ናይ ሰብኣዊ መሰላት
ዝበሃል ዳንኬራታት እዚ እዩ ኢልካ
ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሰብኣዊ
መሰላት ከመይ እዩ? ሃገራዊ ኣገልግሎት
ባርነት’ዩ ተባሂሉ። ኣብዚ ሃገር ዘሎ
ፖለቲካ ዲሞክራስያዊ ኣይኮነን ጭቆና
እዩ ተባሂሉ። ከመይ ዝኣመሰለ ‘ዲክተተር’
ኣሎ. . . ወዘተ፤ ማእለያ ዘይብሎም ናይ
መሰል ጉዳይ ኣልዒካ፡ እቲ ኩነኔ ክሓልፍ
ኣብ ጀኔቫ ዝኣክል ምድላዋት ተገይርሉ።
ኣብ ኒው ዮርክ’ውን ከይዱ። ብእገዳ ናይ
2009 ስለ ዘይዓገቡ፡ እዚ ሕጂ ዝመጽእ

ጽባሕ ንጉሆ፡ በዝን-በትን ኢሎም ዝፈታትሽዎ ነገር ክህልዎም ይኽእል ይኸውን።
ብሓቂን ብወድዓዊን ገምጋም ክረአ እንከሎ ግዳ፡ ናይ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኩሉ-መዳያዊ
ተጻብኦታት - ዳርጋ ሓሊቑ እዩ ክበሃል ይከኣል።
ክትምልሶ፡ ከተስፍሖን ከተዕምቖን’ኳ
እንተደለኻ፡ እቲ ዘሎ ግዜ ጸቢብ’ዩ።
ብዝዀነ፡ ሕጂ ንድሕሪት ተመሊስና
ኢና ክንዛረብ። ምኽንያቱ፡ ዲፕሎማስያዊ
ብድሆታት ኣይኮነን። ስለምንታይ ተጻብኦ
ን25 ዓመታት? ስለምንታይ ኢና ኣብ
ዲፕሎማስያዊ ተጻብኦ ዘለና? ኣብ’ዚ፡
እቲ ክንርስዖ ዘይብልና መሰረታዊ ነገር፡
ኩሉ ግዜ ከም ፍሉጥ ንወስዶ ግን ከኣ
ዘይንዛረበሉ፣ ኣዛሚድና ከነንብብ ምእንቲ
ግን ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና መሰረታዊ
ጉዳይ ኣሎ። ስለምንታይ’ዩ እዚ ተጻብኦ
እዚ? ኣብዚ ከባቢ፡ ንሕና ከደምቲ ክንከውን
ኣይተሓረናን። እቶም ሓያላን ዝበሃሉ፡
ናጽነትና ኣብ ዝተረኽበሉ እዋን፡ ዝሑል
ኲናት ተወዲኡ ኣብ ሓድሽ ዓለማዊ
ስርዓት ዝኣተናሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ሕጂ፡
ኩሉ ግዜ 25 ዓመታት ከነንብብ ከለና፡ ኣብ
ዓለም ዝመጹ ምቅይያራትን ኣብ ዞባና
ዝመጹ ምቅይያራትን ዝምድናኦም ወይ
ጽልዋኦም ምስ ኩነታትና ከመይ ጌርና
ኢና ንርእዮም - ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና
ጉዳ’ዩ። ኣጋጣሚ፡ ናጽነትና ዝጨበጥናሉ
እዋን ዝሑል ኲናት ተወዲኡ፡ ዓለም ኣብ
ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ንበሎ ኣይንበሎ
ኣትያ። እቶም ሽዑ ተዓዊቶም ዝወጽኡ
ሓይልታት ዝበሃሉ ከኣ፡ ነዛ ዓለም ናይ እንኮ
ቀጽሪ ወይ ድማ እንኮ ቀጽራዊ ስርዓት
ንምግባራ ዝተገብረ ህቀናታት መጺኡ።

ታሪኽ ኣለዎ። ኣብ ዘመነ ሃይለስላሴ፡ ማለት
ድሕሪ 2ይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ኩነታት
ዓለም፡ ድሕሪኡ’ውን ናይ ደርጊ ስርዓት
ኣብ ዝመጽኣሉ ዘመነ ዝሑል ኲናት፡ ናይ
ኤርትራ ቦታ ኩሉ ግዜ ብኣጠማምታ
ናይ ሓያላን ሓደ መቓን ኣለዎ። ናጽነት
ኤርትራ መጺኡ፡ ዝሑል ኲናት’ውን
ተወዲኡ፣ እዚ ዞባ’ዚ ናበይ ክኸይድ እዩ?
ዝብል፡ ብናትና ባህጊ፡ ብናትና ድልየት፡
ሓድሽ መድረኽ ተኸሲቱ ስለዘሎ፡
ንሕናን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከምኡ’ውን
ህዝቢታት ሶማል፡ ሱዳን፡ ኬንያን ኡጋንዳን፣
ካብኡ’ውን ናብ ዝገፍሐ ናይ ምትሕግጋዝ
ባይታ ፈጢርናን ናይ ሽርክነት ባይታ
ኣደልዲልናን ሓድሽ ዕድላት ክንጥቀመሉ
ኢና ተባሂሉ። እቲ ብደገ ዝመጸ ግን
ከምኡ ኣይኮነን። ስለዚ፡ እዚ ናይ ጽልዋ
ከባቢ ስለዝኾነ፡ ብቐረባ ከኣ ምስ ማእከላይ
ምብራቕ ዝተኣሳሰረ ዓበይቲ ጸጋታት ዘለዎ
ከባቢ ብምዃኑ፡ ነቲ ኣጀንዳ ዝኽድሙ
ወኪላት ክህልውዎ ኣለዎ ማለት’ዩ። እቲ
ጸገም’ምበኣር ካብዚ’ዩ ዝጅምር። ናይ ሓደ
ምፍታውን ምጽላእን ኣይኮነን። ወያነ
ኣብቲ መስርሕ ከመይ ጌሩ ኣትዩ? ከመይ
ጌሩ ዝበሃል ዘሎ ተቐቢልዎ? ንዝብል ናይ
ገዛእ ርእሱ መግለጺታት ኣለዎ። ንዓና ግን
ኣብቲ መስርዕ ምቕርቃርና ተደልዩ። ዋላ
ኣብቲ ዞባ ወኪል’ውን ክሕረ ከሎ ወይ
ክምረጽ ከሎ፡ ከመይ ጌርካ ተማሕድሮ?

ምጉት እንተርኢናዮ ግን ዓሎቕ እዩ ነይሩ።
ግን ከኣ ንዓኡ እውን ሓሊፍናዮ ኢልና
ክንዛረብ ንኽእል። ድሕሪኡ ብቐጥታ
ናይ ባድመ ዝበሃል ጉዳይ መጺኡ።
ብኸመይ መንገዲ መጺኡ ባድመ? ናይ
ብሓቂ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን
ህዝቢ ኤርትራን ዘባእስ ነገር ነይሩ፤ ናይ
ፖለቲካ ሽግር ነይሩ፤ ናይ ዶብ ሽግር ነይሩ
ኣይኮነን። መተሓላለኺ’ዩ። ቅልውላው
ፈጢርካ ‘ማነጅ’ ትገብሮ - ኣብ መወዳእታ
ንኣጀንዳኻ ከም ዘገልግል ክኸውን ኣለዎ።
እቲ ዝዓበየ ዝረኸብዎ መኽሰብ፡ ኣብ መንጎ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈጠርዎ ጸገም
እዩ። ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘምርሕዎ ኣጀንዳ፡
ንዓኡ ‘ማነጅ’ ምግባር ወይ ‘ማይክሮ ማነጅ’
ምግባር ጽቡቕ ዕድል ፈጢሩሎም። ወያነ
እውን ስለ ዝተዳለወ፡ ወይ ኣብቲ መደብ
ስለ ዝኣተወ ብዙሕ ሽግር ኣየጋጠሞምን።
ስለዚ፡ እቲ ታርጌት ናብ ኤርትራ ቀኒዑ።
ናይ ባድመ፡ ናይ ዶብ ሽግር፡ ናይ ቤት
ፍርዲ ጉዳይ፡ ናይ ኮምሽን ጉዳይ፡ ኮለል
ተባሂሉ። ኣብ መወዳእታ ብይን ተዋሂቡ።
እቲ ብይን ግን ኣየዕገቦምን። ብይን
ተተግቢሩ እንተዝኸውን ርግኣት ምፈጠረ።
ግን ነቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ህውከት
ኣየገልግልን እዩ። ስለዚ ክትግበር የብሉን።
ነቲ ዝሓለፈ ውሳነ፡ ነንበይኖም ምኽንያት
እናኣምጻኣካ. . ኖኖ በዚ እንተኾነ ይሓይሽ.
. . ከመይ ጌርካ ይሕንጸጽ. . . ጽውጽዋይ

ዘሎ ስርዓትን ለውጥን ከኣ ይጽበይዎ
ስለዝነበሩ፡ ኣብ 2016 ተብተብ ኢልካ፡
ወዲብካ ወዳዲብካ ኩነኔ ምሕላፍ። ሰብኣዊ
መሰላት ትድርበሉ፤ ናይ ዶብ ሽግር ኣሎ፡
ቁጠባዊ ጸገም ኣሎ፡ ናይ ፖለቲካ ሽግራት
ኣሎ፡ ኩሎም እዚኦም ደማሚርካ ኣብ
ርእሲ እቲ ዝካየድ ምንጻል፡ ምስይጣን፡
ምክፋእ ኩሎም እዚኦም ደማሚርካ
ኣብ ሓደ ዘምቢል እንተደኣ ርኢኻዮም፡
ኣብዚ 25 ዓመታት እቲ ተጻብኦ እንታይ
ይመስል ከምዝነበረ ክትግምቶ ትኽእል።
ናብ ምንታይ ንምኻድ እዩ? ‘ዓብልል
ገብት’ እዩ። ንዓለም ኣብ ናይ ጽልዋ
ዞባታት ከፊልካ፡ ወኪላት ኮፍ ኣቢልካ
ዝደለኻዮ ኣጀንዳ ትገብር። እዚ ግን ናባና
ጥራይ ዝቐንዐ ድዩ? ናብ ኤርትራ ጥራይ
ዝቐንዐ ድዩ? እንተደኣ ኢልካ፡ ኣይኮነን።
25 ዓመታት ካብ ኣፍጋኒስታን ጀሚርካ
ንሊብያ፡ ሶማልያን የመንን እዚ ኹሉ
ንርእዮ ዘለና ናይ ሓደ ውጥን ዝርዝራት
እዩ ክንብሎ ንኽእል። ንሕና ንእግረ መንገዶም ምናልባት ግዳያት ኮይንና።
ናባና ብፍላይ ዝቐንዐ ኣይኮነን ነይሩ።
ተመሊስና ሕጂ ክንግምግሞ እንድሕር
ኮይንና፡ እዚ ተጻብኦ ዲፕሎማስያዊ፡
ቁጠባዊ፡ ፖለቲካዊ. . ዝተፈላለየ ካልእ ናይ
ምስይጣን፡ ናይ ስነ-ኣእምሮ ጸቕጥታት ናይ

ናብ 8ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

3 ለካቲት 2017 - ገጽ 8

መበል 26 ዓመት ቁ. 134

ካብ 4ይ ገጽ ዝቐጸለ

ምፍጣር፡ ወተሃደራዊ ጸቕጢ ጸጥታዊ
ሽግራት ናይ ምፍጣር መደባት፡ ኣብ
ውሽጢ እዚ ንዕብለላ ተባሂሉ ወይ
ዲዛይን ዝኾነ ፕላን ክትግበር ዝጸንሐ
እዩ። ሰሪሑ’ዶ ኣይሰርሐን? ሓደ ብሓደ
ዘርዚርና ክንርእዮ ንኽእል ኢና። ኣብ
ዞባና ፈላሊና ክንርእዮ ምስ እንፍትን፡
እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ህውከት ሳዕቤን
ናይ’ዚ ዝንቡዕ ፖሊሲ እዩ። ‘ሚስ
ጋይድድ’ ፖሊሲ እንብሎ እዩ። ኣብ

“ናይ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኩሉ-መዳያዊ . . .
ውሽጢ 25 ዓመታት ዓለም እንኮቀጽራዊት ክትከውን እያ። ዓበይቲ
ፈላስፋታት ከም ቲንቶን ፍኩያማን
ዝኣመሰሉ ሊቃውንቲ ፖለቲካ ዝበሃሉ
ዝተዛረብዎ ብኡ መጠን ዝተገብረ
ዲዛይን እዩ - ካብ ኣፍጋኒስታን ጀሚርካ
ድሕሪ ምውዳእ ናይ ዝሑል ኲናት፡ ኣብ
ዒራቕ፡ ሊብያ፡ ሶማልያን ሱዳንን፡ ሕጂ
ድማ ሓድሽ ጉዳያት ዝረአ ዘሎ ናይ’ዚ
ቃና ናይ ኣእምሮ ናይ እንኮ ቀጽራዊ

ስርዓት ናይ ምፍጣር ፈተነ እዩ። እዚ
እንኮ ቀጽራዊ ዓለማዊ ስርዓት ክንፈጥር
ኢና ተባሂሉ ዝተበገሰ ውጥን፡ ሕጂ
ብግብሪ ንርእዮ ዘለና ብደረጃ ዓለምን
ዞባናን፡ ኣይሰርሐን። ዝርዝራቱ ማእለያ
የብሉን። ኣብ ውሽጢ ምቕርቃር
ዝብልዎ ‘ኮንተይንመንት’ ዝብልዎ ንዓና
ጥራይ ዘይኮነ፡ ነቲ ኣጀንዳ ከተዐውቶ
እንድሕር ኮይንካ ንዝጻብኣካ ወይ
ድማ ንዝምክተካ ሓይሊ ክትቅርቅሮ
‘ኮንተይን’ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ።
ንሩስያ ኮንተይን ክትገብራ ክትክእል
ኣለካ።
ኮንተይንመንት
ንቻይና
ኮንተይንመንት፤ ንሓደ ኮንተይንመንት፤
ኣብዚ 25 ዓመታት ንርእዮ ዘለና ነውጺ
ሳዕቤን ናይ’ዚ ግጉይ ወይ ዝንቡዕ
ፖሊስታት’ዩ። ንሕና ከኣ ግዳይ ናቱ
ኢና ኮይንና። ተዓዊቱ’ዶ ኩሉ እዚ?
ግን ኣይተዓወተን። ቁጠባዊ ክፋላቱ
ኣይተዓወተን። ወተሃደራዊ ክፋላቱ
ኣይተዓወተን።
ዲፕሎማስያውን
ፖለቲካውን
ጸጥታውን
ስነኣእምርኣዊን ኩነታቱ ኣይተዓወተን።
እቲ ዘገርም እቲ ኣንከር ዝበልዎ ኣብ
‘ኢንተንሲፍ ኬይር’ ኣትዩ። ኣብ ጽዑቕ
ክንክን ከምዝኣቱ ኮይኑ። እቲ ነቲ
ኣጀንዳ ከገልግል እዩ ተባሂሉ ዝተዋደደ
ፖለቲካዊ ጉዳይ - ኣብዚ ከባቢና ድሕሪ

25 ዓመታት እንተሪእናዮ፡ ኣይሓለቐን
ክኸውን ይኽእል’ዩ። ግን ኣብ ጽዑቕ
ክንክን ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል።
እዚ ሓደ መርኣያ ናይ’ቲ ናይ እንኮ
ቀጽሪ ዝበሃል ኣጀንዳ ፍሽለት ዘረጋግጽ
እዩ። ብኡ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኮሊልና
ኩሉ እዚ ከባቢና እንተ ርኢናዮ፡ እዚ
ንዓና ግዳይ ዝገበረና - ናይ 25 ዓመታት
ሕልኽላኻት ኣብ ምንታይ ኣሎ? ሕጂ
ብደረጃ ዓለም እንታይ ንርኢ ኣለና? ኣብ
ዞባና ኣብዚ ጎደቦና እንታይ ንርኢ ኣለና?
ሓደ ብሓደ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና። እዚ
ኩሉ ተጻብኦታት ደሚርካ እንተርኢኻዮ
እምበኣር፡ ሓሊቑ እየ ዝብሎ ኣነ።
ምናልባሽ ትልኽ-ትልኽ ይብል ይህሉ
ይኸውን። ግን ካብዚ ንላዕሊ ክገብሩዎ
ዝኽእሉ ዘሎ ኮይኑ ኣይረኣየንን። ስለዚ፡
ዲፕሎማስያዊን ስነ-ኣእምሮኣዊን ተጻብኦ፡
ፖለቲካዊ ተጻብኦ፡ ቁጠባዊ ተጻብኦ፡
ወተሃደራዊ ተጻብኦ፡ ጸጥታዊ ተጻብኦ
ዝበሃል በርዒኑ እዩ። የለን ተሪፉ እዩ፡
ተወዲኡ ኣኺሉ እዩ ኢልና ክንዛረብ
ኣይንኽእልን። እቲ ህቀና ንሕና ንውስኖ
ኣይኮነን። ብዛዕባ ምምካት ድማ፡ ንሕና
ክንምክት ኢልና ኣይንብገስን ኢና።
ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ከመይ ይጸልወና
እንኽተሎ ሜላ’ዩ። ልዕሊ ኩሉ ሃገራዊ
ረብሓና፡ ሃገራዊ ድሕነታዊ ረብሓታትና፡

ብመንጽር ናይቶም ብደገ ዝመጹና
ፖሊሲታት ርኢና፡ ኣብ መወዳእታ ናይ
መኸተ መደብና ነውጽእ። ናይ መኸተ
መደብ፡ ብባዕላዊ ባህታኻ ወይ ብዝኾነ
ስምዒት እተምጽኦ ነገር ኣይኮነን።
ዝጻበኣካ ሰብ ክመጽእ ወይ ክጻብኣካ
ከሎ፡ ነብስኻ ክትከላኸል መሰልካ
ስለዝኾነ ኢኻ እቲ ነገር ትገብሮ። እዚ
25 ዓመታት ከኣ ኣብ ዘይደለናዮ፡ ግዜና
ዘጥፍእ፡ ናይዚ ከባቢ ህዝብታት ዕድል
ዘባኽን ኩነታት ስለዝፈጠሩ፡ ኣበይ ኣሎ
ቀርኒ ኣፍሪቃ ሎሚ? ኣበይ ኣሎ ቀይሕ
ባሕሪ? ኣበይ ኣሎ ማእከላይ ምብራቕ?
ኣበይ ኣሎ ኣፍሪቃ ብዓቢኡ?፡ እንታይ
ረኺቡ ካብዚ ንሳቶም ዝተኸተልዎ ሜላ?
እንድሕር ኢልካ፡ ናይ ብሓቂ ከቢድ
ብድሆታት ዝተሓልፈሉ፡ ገዘፍቲ ዕድላት
ዝተኸስሩሉ እዩ። ንመጻኢ እውን፡ እዚ
ተወዲኡ ተሪፉ እዩ ማለት ኣይኮነን።
ጽባሕ ንጉሆ፡ በዝን-በትን ኢሎም ከምቲ
“ዝጠፈሸ ግሪኽ ናይ ቀደም ደብተራት
ሕሳቡ ይገናጽል” ዝበሃል፡ ምናልባሽ
ዝፈታትሽዎ ሓድሽ ነገር ክህልዎም
ይኽእል ይኸውን። ምስ ረኣናዮ ከመይ
ጌርና ንምክቶ ከኣ ሽዑ ንርእዮ። ናይ
ዝሓለፈ 25 ዓመታት ግን፡ ብሓቂን
ብወድዓዊን ገምጋም፡ ኩሉ ተጻብኦታት
ዳርጋ ሓሊቑ እዩ ክንብል ንኽእል።

ብንእሽቶ ጌጋ
ሃብቶም ኢዮብ
ከውታ ለይቲ ዝተበራበረት፡
ኣብተን ዝሓለፋ መዓልታት ብዛዕባ
ዘጋጠማ ኩነታት ክትሓስብ ድቃስ ኰነ
ዕረፍቲ ስለዘይነበራ እዩ። ኣፍቃሪኣ
“ኣይትሓዝለይ ደጊም ፍቕረይ ወዲአ
ኣለኹ፡” ዝብል መልእኽቲ’ዩ ገዲፉላ።
ንሰለስተ ዓመታት ምዉቕ ፍቕሪ
ስለዘሕለፉ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ
ክትህቦ ከም ዘለዋ ኣይወሰነትን። ስቕ
ኢላ ጥራይ ትሓስብ ለይትን ቀትርን።
እንትርፎ “ኣይትሓዝለይ ደጊም ፍቕረይ
ወዲአ ኣለኹ፡” ዝብል ቃላት ካልእ
ምንም ኣይነበሮን ርእሳ። ኩነታቱ ሕርብት
ስለዝበላ “ከይተረድኣኒዶ ደኣ ገለ ገይረዮ
ዀይነ፡” ብምባል ምስ ነብሳ ኣብ ቅልስ
ኣተወት። ኣብ ከምዚ ዝበለ ታኼላ
ሓሳብ ተሸሚማ ድቃስ ኣብዩዋ እንከላ’ያ
ሃንደበት ለይቲ ምድሪ፡ እቲ ዝበለጸ
ክዳውንታ ቐያይራ ንደገ ዝወጸት። ካብ
ሓሳብ እንተተገላገለት ብምባል ከኣ ናብ
ሓደ መናፈሻ ብምኻድ ዘወር ክትብል
መደበት። ካብ ትጽቢታ ወጻኢ ግን እቲ
እተፍቅሮ ዝነበረት ክሳብ እታ ህሞት’ውን
እተፍቅሮ ወዲ ረኣየቶ። ናብቲ ዝነበሮ
ብምኻድ ከኣ ኣብ ጐድኑ ኮፍ በለት።
“ኣብ’ዚ ድኣእንታይ ትገብር?”ሓተተት
ኣፍቃሪት።
“እ እ እ ዋላ ሓንቲ፡ ስቕ ኢለ ኮፍ
ኢለ፡” ወታእታእ በለ።
“እምቧእ!! ትፈልጥ ሰዓት ሰለስተን
ፈረቓን ናይ ለይቲ’ዩ ዘሎ። ለይቲ
ምድሪ….?” ተገረመት።
“እወ እርድኣኒ ኣሎ። ግና ትርእይኒ
ከም ዝለኺ ከፊኡኒ ሕማቕ ኣለኹ።
ምሳኺ ክበኣስ ኣይነበረንን። እዛ ቦታ

እኮ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ብፍቕሪ
ክንጐዓዝ ምዃንና ቃል ዝተኣታተናላ’ያ።
ብዛዕባ እታ መዓልቲ፡ ብዛዕባኺ ክሓስብ
ድቃስ’የ ስኢነ ዘለኹ።”
“ስለምንታይ?”
“ካብ መዓሙቕ ልበይ የፍቅረኪ
ስለዝነበርኩን ገና’ውን ንዘልኣለም
ከፍቅረኪ ዝነብር ስለ ዝዀንኩን፡” በላ
እናደነንን እናሓዘነን።
እታ ጓል ሃንደበት ብድድ ኢላ
ተንስአት። “ኣነ ግን ኣየፍቅረካን’የ”
ድሕሪ ምባላ ሕቖኣ ሂባቶ ውዑይ ንብዓታ
ኣርገፈቶ። ድሕር’ዚ ቃል ከየምለቘት፡
ግልጽ ከይበለት ገዲፋቶ ተዓዝረት።
ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት፡ ምፍልላይ
ከም ዘይትኽእሎን ከምዘድልያን
ተሰወጣ። ሓሚማ ብናፍቖት ኣካላታ
ምእዛዝ ኣብዩዋ ረሸሽ ኢልዋ ነበረ። ዋላ
ነዛ ንዓይና ክትርእዮ ስለዝበሃገት ከኣ
ተሌፎን ኣልዒላ ደወለትሉ።
“ሄለው!” በለ ኣፍቃሪ ልቡ ዕጽፊ
ዕጽፊ እናሃረመት።
“ሓንሳእ ጽን ኢልካ ስምዓኒ!” ድሕሪ
ምባል ምራቓ ወሓጠት። “ብቐዳማይ
ለይቲ ምድሪ ኣብቲ መናፈሻ ምስ
ተራኸብና ኣይፈትወካን’የ ኢለካ ነይረ።
ከምኡ ምባለይ ኣይትሓዘለይ። እቲ
ዝበልኩዎ ኸኣ ሓሶት እምበር ናይ
ሓቂ ኣይምሰልካ። ኣዝየ እየ ዘፍቅረካ።
እምበረ-መጠን ስለዝናፈቕኩኻ ክረኽበካ
ደልየ ኣለኹ። ናይ ብሓቂ’የ ዝብለካ
ማራ ናፊቐካ ኣለኹ። ስለዚ በጃኻ
ኣብ ዝዀነ ቦታ ንራኸብ።” ተናስሐት።
ኣብተን ዝሓለፋ መዓልታት ልባ ክረግኣላ
ኣይከኣለን። “ንፍቕ ኣቢለካ ኣለኹ

ፍቱወይ፡ እመነኒ!!”
“ሓቅኺ ኢኺ። ኣነ’ውን ኣብዘን
ዝሓለፋ ሓሙሽተ መዓልታት ብኣኺ
ክሓስብ ድቃስ ስኢነ’የ ቀንየ። ገጽኪ
ንኽርኢ ካልኢት’ውን ትኹን ከጥፍእ
ኣይደልን’የ።”
እታ ኣፍቃሪት ብሓጐስ ዘሊላ።
ኣብቲ ወዲ ዝነበራ ፍቕሪ ኣብ ሓጺር
ናይ ተሌፎን ዝርርብ ናብ ንቡር
ተመሊሱ። ስለዚ ኸኣ ግርጻና ክሳብ
ዝርአ ተፈሻሸኸትን ተሓጐሰትን። ካብታ
ደቒቕ እቲኣ ዝኸፈለት ዋጋ ከፊላ
ካብ ጐድኒ ኣፍቃሪኣ ንኸይትፍለ ምስ
ነብሳ ቃል ኣተወት። ኣብቲ መናፈሻ
ዝፈጸመቶ ጌጋ ከም ዘይትደግሞ
ርግጸኛ ኰይና ምስ ነብሳ ተዛረበት።
“እታ ጌጋ’ቲኣ ክፍጽማ ኣይነበረንን፡”
ደጋገመት። ኣፍቃሪኣ ተስፍኣ፡ ህይወታ፡
ዓለማ፡ ሕልማ ኩሉ ነገር’ዩ ንዓኣ።
“በል ካብዛ ከተማ ውጽእ ክትብል
ከለኻ ኣብ ዘሎ ልሙዕ መናፈሻ
ንራኸብ። እቲ ቦታ ዕንባባታቱ በሎ ካልእ
ነገራቱ ክፍተወካ ጉድ’ዩ። ኣብኡ እሞ
ንራኸብ ነታ ኣብኣ እነሕልፋ ናይ ፍቕሪ
ግዜ ንዘልኣለም ኣይክንርስዓን ኢና።”
በለቶ ህውኽ ህውኽ እናበለት።
“ሕራይ ፍቕርተይ! ንስኺ ካብዘን
ኣብ መሬት ዝተፈጥራ ሄዋናት እታ
ዝበለጸት ኢኺ። ስለዚ ናብ ዝበልክኒ
ቦታ ንዘይምምጻእ ዘዕጠጥየሉ ምኽንያት
ኣይረኣየንን። እንተዝከኣል ብፍጥነት
ብርሃን’ውን ምመጻእኩኺ። ድሕሪ ሕጂ
ካባኺ እንትርፎ ሞት ሓደ’ኳ ክፈልየኒ
ከም ዘይክእል ብቃለይ አረጋግጸልኪ።
ልበይ እትመልእለይ ፍጽምቲ ፍጥረት
ብምዃንኪ፡ ክሳብ ዘልኣለም ከፍቅረኪ
ክነብር’የ። ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኣብታ
ቦታ ንራኸብ።” በለ’ቲ ወዲ። ‘ፍቕረይ
ወዲአ፡” ዝበላ ብዙሕ ኣጣዒስዎ ነይሩ።

“እታ ጌጋ እቲኣ ክፍጽማ ኣይነበረንን”
ብምባል ከኣ ንነብሱ ተቛየቛ።
እታ ጓል ንኣፍቃሪኣ ዳግማይ ክትረኽቦ
ብምዃና ዝተሰምዓ ሓጐስ መጠኑ ሓለፈ።
ከም ቀደማ ኣብ ሕቚፍኡ ክትማሙቕ
እናተራእያ ኸኣ መኪንኣ ተሰቒላ
ተበገሰት።
ሃንደበት ግን. . .
እቲ ናፍቖት፡ እቲ ፍትወት. . .
ስለ ዝበርትዓ ልባ ተሃወጸት። ካብ
ኣዒንታ ዝጸርር ዝነበረ ንብዓት ናፍቖት
ንኽትሕብስ፡ ነታ ሓንቲ ኢዳ ካብ መሪሕ
(ስቴርሶ) ኣለየታ። ድሕሪ እቲ ‘ጓዕ”
ዝበለ ብርቱዕ ድምጺ እንታይ ከም ዝሰዓበ
ኣይፈለጠትን። ሃለዋታ ስሒታ ናብ
ሕክምና ተወስደት።
ድሕሪ ገለ መዓልታት……..
“ኣበይ ኣለኹ?” ሓተተት ኣፍቃሪት።
“ኣብ ሕክምና?” መለሰት ነርስ።
“እንታይ ተረኺቡ?”
“ምስ ሓንቲ መኪና ተጋጪኺ።”
“እሞ እቶም ኣብታ ካልእ መኪና
ዝነበሩ ሰባትከ ድሓን ድዮም?”
“እቲ ዝዝውር ዝነበረ ሰብ ኣምቡላንስ
ቅድሚ ምምጽኣ ዓሪፉ።”
“ናብ ሓደ ሰብ ክድውል ደልየ ኣለኹ፡
” ምስ በለት ነርስ ቀው ኢላ ጠመተታ።
እታ ጓል ብምቕጻል “ነርስ ዝፍቀድ
እንተዀይኑስ በጃኺ ናብ ሓደ ኣገዳሲ
ሰብ ክድውል ደልየ ነይረ፡” በለት ከብድኻ
ብዝበልዕ ናይ ልመና ቃና።
“ኣይፍቀድን’ዩ። ምኽንያቱ ብዙሕ
ደም ስለዝኸደኪ ከተዕርፊ ጥራይ’ዩ
ዘለኪ። ይቕሬታ! ከደውለኪ ኣይክእልን’የ
ዝሓብተይ፡” መለሰት ነርስ ዕትብ ኢላ።
ነርስ ከምዚ ኢላ ድሕሪ ምዝራባ ነታ ጓል
ክትምልስ ዕድል ከይሃበት ተቐላጢፋ
ገዲፋታ ወጸት’ሞ፡ ኣብ ግዳም ኰይና
‘ፊፍ’ ኢላ በኸየት።

“ኣቲ እንታይ ወሪዱኪ? ድሓን
ዲኺ?” በለ መሳርሕታ ዶክተር በቲ
ሃንደበታዊ ኩነታት እናተገረመ።
“እቲ ምስ’ዛ ጓል ተጋጭዩ ኣንቡላንስ
ቅድሚ ምምጽኣ ዝዓረፈ ወዲ፡ ነዛ
ዝሕክማ ዘለኹ ጓል ኣፍቃሪኣ’ዩ። ንሳ
ግን ንሱ ምዃኑ ዛጊት ስለዘይፈለጠት
ክትድውለሉ ትደሊ ኣላ። ‘ኣደውልኒ’
ምስ በለትኒ ሕማቕ ከይስምዓ ኢለስ
‘ኣይፍቀድን’ዩ’ ኢለያ፡” ብምባል
መሊሳትሉ ነርስ።
እቲ ሓቂ ንሱ’ዩ። እቲ ወዲ ኣብቲ
ዝተባህለ ቦታ በጺሑ ነይሩ። የግዳስ
ንኻልኢት’ውን ትኹን ጠጠው ኢሉ
ክጽበያ ዓቕሊ ኣይረኸበን። ስለዚ ኸኣ
ናብቲ ንሳ እትመጽኣሉ ኣንፈት ብምቕናዕ
ኣብ መገዲ ክቕበላ ሓሲቡ። ቅድሚ ንዓኣ
ምርካቡ ግን ሕቋፍ ዕንበባ ገዚኡ ‘ህያብ’
ክህባ መደበ። ካብ ሓደ ድኳን ዕምበባ
ዓዲጉ ናብ ኣፍቃሪቱ ተወንጨፈ።
ክልቲኦም እንትርፎ ብዛዕባ እቲ ዘፍቅርዎ
ንኻልእ ኩሉ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ
ነገራት ኣየቕልብሉን’ዮም ዝነበሩ። ስለዚ
ኸኣ ነፍሲ-ወከፎም መኪናኡ ትንህር ከም
ዝነበረት ኣይተረድኡን። ኣብ’ዚ እምበኣር
እንሀለት ሓንቲ “ጌጋ”! ኣብ መወዳእታ
ከኣ እቲ ነቲ ወዲ ዝቐተለ ምግጫው
ስዒቡ። እቲ ወዲ ቀላል ዘረባ መሲላ
ስለዝተሰምዓቶ “ፍቕረይ ወዲአ’የ” ኢሉ።
እታ ጓል እናፍቀረቶ “ኣየፍቅረካን’የ”
ንኽትብሎ’ውን ቀላል’ያ። እዘን ክልተ
ነኣሽቱ ጌጋታት ናብ ጥፍኣት ከምዝመርሓ
ብእዋኑ ክግንዘቡ ኣይከኣሉን። ቃላትና
ንጠንቀቐሎም።
ከምዚ ዝበለ ዛንታ እንክስማዕ ገለ ሰባት
‘ንፍቕሪ ሞት ጥራይ’ዩ ዝዓግቶ’ ክብሉ
ከለዉ፡ ገለ ገለ ግን “ሞት’ውን ንፍቕሪ
ዶብ ኣይኰነን” ብምባል ይምጒቱ።

ሓዳስ
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ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

“ንወፍሪ ዘተባብዕ ባይታን ሃዋሁውን ኣሎ - ዓበይቲ ነገራት ገይርና ኣለና’ኳ
እንተዘይበልና፡ መበገሲ ስለዘሎ - ዝዀነ ከውፍር ዝደሊ ዝጠራጠረሉ ኩነታት የለን”
ሻዱሻይ ክፋል
ክቡር ፕረሲደንት፡ ወፍሪን ርክባትን
ንኽምዕብል ዘሎ ተኽእሎታት ከመይ
ይመስል?
ናይ ወፍሪ ጉዳይ ገና ብዙሕ
ረቛሒታት ኣለዎ። ዝዀነ ወፍሪ
ንኸይግበር ምዕንቃጽ፡ ምስ’ቲ ቁጠባዊ
ክፋል ናይ’ቲ መጥቃዕቲ ዝርአ’ዩ ነይሩ።
ዓለማዊ ባንክ፡ ኣይ.ኤም.ኤፍ (IMF)፡
UN ይኹን ምስ EU ዝተኣሳሰሩ - ኮታ
ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ውድባት፡ ነቲ ናይ
ወፍሪ ዕድላት ወይ ነቲ ናይ ልምዓት
መደባትና ክድግፉ ዝግብኦም ዝነበሩ
እዮም። እንተዀነ፡ ዝነበሩ ዕንቅፋታት
ሓደ ብሓደ፡ ጽላት ብጽላት ክትዛረበሉ
ትኽእል ኢኻ። እቶም ዝነበሩና ናይ
ወፍሪ ዕድላት ዝከኣሎም ገይሮም’ዮም።
ናይ ርእስኻ ምኽኣል መደባት’ውን
ባዕላዊ ዘይኰነ፡ ካብ’ቲ ብድሆታት
ዝሰዓበ መኸተ’ዩ። ብእግርና ደው እንተ
ዘይኢልና፡ ብናይ ደገ ምጽወታ፡ ብናይ
ደገ ሓገዝን ብናይ ደገ ወፍሪን ጥራይ
ክንጓዓዝ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ’ዚ
25 ዓመታት፡ ንዝዓነወ ሃገርን ቁጠባን
ከም ብሓድሽ ክትሃንጽ ዘድልየካ
ጸጋታት መወዳእታ የብሉን። እቶም
ጸጋታት ተኾሊፎምና ጥራይ ዘይኮነ፡
ንዕንቅፋትና ዘይተገብረ ነገር ኣይነበረን
ኢልና ክንዛረብ ንኽእል። እቲ ዝኸፍአ፡
እቲ ዝፍጠር ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ’ዩ።
ብናታቶም
ኣዘራርባ፡
“ኤርትራ
ገሃነም‘ያ” እናተባህለ፡ ነቲ ከውፍር
ዝደሊ ሰብ ኣሉታዊ ስእሊ ከም ዝሕዝ’ዩ
ዝግበር ነይሩ። ይትረፍዶ ኣብ’ቲ ገጅፍ
ወፍሪ፡ ዋላ’ውን ነቲ ብዛዕባ ኤርትራ
ክፈልጥ ዝደሊ ወጻእተኛ ኣሉታዊ
ስእሊ ጥራይ ከም ዝርኢ ዝተገብረ
ውዲት ዘገርም’ዩ። ናይ ምስይጣንን
ጸለመን መደባት’ዩ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ
ዓመታት፡ ብመንጽር’ቲ ነቶም ኣብ’ዚ
ከባቢ ዝፈጠርዎም ከደምቶም ዝተገብረ
ምኵሕሓል ሓደ ብሓደ እንተ ርኢናዮ፡
ነቲ ምንጽጻር ክሕግዘካ ይኽእል’ዩ።
“ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ዝበሃል ነገር
ክዕገት ክኽእል ኣለዎ።” እዩ ነይሩ
እቲ ወፍሪ። ምስ’ቲ ኣብ 2015/2016
ዝወደቐ መደባት፡ ዝተኸስተ ዕድላት
ናይ ወፍሪ ክንጀሃረሉ ኣይንደልን ኢና።

እቲ ወፍርታት እንታይ ከም ዝመስል
ከኣ ኣብ 2017 ክንርእዮ ኢና።
ክሳብ ክንድ’ዚ ዝኣክል ተጻብኦ
ስለምንታይ እንድሕር ተባሂሉ፡ በቲ
ዓለማዊን ዞባዊን ለውጥታት ዝተኸስተ
እዩ። እቲ ዕድል ክንፈገና ከሎ፡
ብምድፍፋእን ምትብባዕን ናይ’ቶም
ሰብ ኣጀንዳ ኣብ ካልኦት ኣብ ዞባና
ዘለዋ ዓድታት ዝተገብሩ ፈተነታት
ናይ ወፍሪ ኣነጻጺርካ ክትርእዮም ከለኻ
ኣይተዓወቱን። እቲ ካልእ ከኣ፡ ዝዀነ
ወፍሪ ብናይ ደገ ተጻብኦ ጥራይ እዩ
ዝዕገት ኢልካ ክሕሰብ የብሉን። ንስኻ
ንገዛእ-ርእስኻ ነቲ ወፍሪ ጥጡሕ ባይታ
- ምቹእ ሃዋሁው ክትፈጥሉ ክትክእል
ኣለካ። ትሕተ-ቕርጺ ክህሉ ኣለዎ።
ናይ ልምዓት መደባት፡ ናይ ማይ፡
ናይ ጸዓትን ካልኦትን መደባት’ውን
ክህልውኻ ኣለዎም። ኣብ ቱሪዝም
ወፍሪ ክግበር እንድሕር ኰይኑ፡ ጽቡቕ
ስእሊ ጥራይ ዘይኰነ፡ ንዕኡ ዘገልግል
ትሕተ-ቕርጺ፡ ሃዋህውን ባይታን’ውን
ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ። ምኽንያቱ፡
እቲ ባዕልኻ እትፈጥሮ ንወፍሪ ዝዕድም
ኩነት’ውን ኣገዳሲ እዩ። ዝበለጸን
ዘተባብዕን ኣዋጃት ከተውጽእ ትኽእል
ኢኻ፣ እቲ መሰረታዊ ንወፍሪ ዘተባብዕ
ግን፡ ኣብ’ታ ሃገር ዘሎ ኩነታት እዩ።
ሎሚ ብተዛማዲ ምስ ኣብ’ዚ ከባቢ ዘሎ
ኩነታት፡ እቲ ዝበዝሕ ኣውፋሪ “ከም’ዚ
ድዩ?” እዩ ዝብል። ወፍሪ ክትዓግት -

ክትክልክል እንድሕር ደሊኻ፡ “ኖእ እሳተጎመራ’ዩ፡ ህውከት’ዩ፡ ኣብኡ ከተውፍር
ኣይትኽእልን ኢኻ. . .” እናበልካ ቀጻሊ
ዘመተ ብምግባር፡ ነቲ ከውፍር ዝደሊ
ተስፋ ዘቑርጽ ወይ ድማ ዘየተባብዕ
ኩነታት ምፍጣር’ዩ - እቲ ንሳቶም
ክገብርዎ ዝጸንሑ። ንሕና በዘን ናይ
“ፕሮሞሽን” ዝበሃላ ናይ ቢዝነስ ድኳናት፡
ዘካየድናዮ ጽዑቕ ዘመተ የለን። ገንዘብ
ከፊልና፡ ንዑ ኳሓሕሉና እሞ ክቐርቡና
ዝበለ የለን። ምኽንያቱ፡ ናይ ብሓቂ

ከኣ ነቶም ክካየዱ ዝጸንሑ ኩሎም
ተጻባእቲ ናይ ጸለመ ፕሮፖጋንዳታት፡
እቲ ዓይኒ ዘለዎስ ዳርጋ ዘይረኣዮም
የለን። ምናልባት በቲ ዝተፈላለየ ኣሉታዊ
ዘመተ ዝጋገ ክህሉ ይኽእል ይኸውን።
ስለ’ዚ፡ ኣብ’ዚ 2017ን ክንዮኡን ነቲ
ናይ ብሓቂ ስእሊ ከነቃልሖ ክንክእል
ኣለና።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ‘ኣብ’ዚኣ
ኣላ ሓንቲ መጋዚን፡ ክንድ’ዚ ሽሕ
እንድሕር ከፊልኩም ከጋውሕልኩም
ይኽእሉ እዮም - ብዛዕባ ጽቡቕ
ናይ ኤርትራ ክዝረብ ይከኣል እዩ.
. .” ክበሃል ጸኒሑ። ንሕና ኣብኡ
ኣይንኣቱን ኢና። ኩሉ ግዜ ነቶም
ተስፋ ዘቑርጽዎም ወይ ከሰናብድዎም
ዝፍትኑ ወገናት፡ ክንዕድሞም እንተደኣ
ዀይንና፡ ‘መጺእካ ብዓይንኻ ርአ’ሞ
ፍረድ፡ ኢና ንብሎ እምበር፡ ንሓንቲ
ናይ መጋውሒ ጋዜጣ ገንዘብ ከፊልና፡
በጃኹም ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ስእሊ
ኣውጽኡልና ኢልና ንዘየለ ከም ዘየሎ
ኣምሲልና ከነቕርብ ኣየዋጻጽኣናን’ዩ።
ኣብ’ቲ ፈለማ ይሰርሕዶ ኣይሰርሕን
ዝብል ሕቶታት ነይሩ’ዩ - ግን ዓቕሊ
ገይርና፡ ነቲ ክንዕድሞ ዘለና ኣካል ባዕሉ
መዚኑ ክውስን ክንደፍእ ኣለና ተባሂሉ።
ሕጂ ግን እቲ ዝበለጸ ፖሊሲ፡ ‘ኣብ ደገ
ትሰምዖ ጥራይ ዘይኰነ፡ መጺእካ ረአ’
እዩ። ብዘይካኡ፡ ናይ ብሓቂ ንወፍሪ

ናይ’ዚ ከባቢ ብምሉኣቶም። ብቐዳምነት
ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ እቲ ዝዓበየ ግዳይ
ናይ’ዚ ኣብ 25 ዓመታት ዝረኣናዮ
ምዕባለታት። ምናልባት ንኣጀንዳ ስርዓት
ወያነ ንበይኑ ነጺልካ ክትዛረብ ትኽእል
ኢኻ። እቲ ካልእ ግዳይ፡ ናይ ህዝቢ
ሶማል ስቅያትን ኣብ’ዚ 25 ዓመታት
ዝሓለፈ ጸገምን እዩ። ኣብ’ዚ 26/27
ዓመታት ከም ዝረኣናዮ፡ ሱዳን ኣብ
ክልተ ተመቒሉ ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ
ቀጻሊ ቅልውላውን ሽግርን ከም ዝጸንሕ
እዩ ተገይሩ። እዚ ናህና ከኣ ሓደ ኣካል
ናቱ እዩ። ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ
ዘሎ ጸገማት፡ ኣብ ሊብያ፡ ኣብ ግብጺ፡
ኣብ ካልኦት ዝተፈላለያ ከባቢታት ዘሎ
ሽግራት ክዕረ ክኽእል ኣለዎ። እዚ
ንዛረበሉ ዘለና ናይ ዶብን ናይ እገዳን
ጉዳይ፡ ኣብ ውሽጢ እዚ መቓን እዚ
ክረአ ክኽእል ኣለዎ። ስለ’ዚ ኣብ
ባይቶ ጸጥታ ዘለዉ ቀወምቲ ኣባላትን
ተተካእቲ ኣባላትን ዝበሃሉ ይኹኑ፡ ኣብ
ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ናይ ፖለቲካ
ጉዳያት ክለዓሉ ከለዉ፡ ‘እዚ በደል እዩ፣
ርግጸት ፍትሒን ልዕልና ሕጊን ስለ
ዝዀነ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ - ኢና
ንብል። ንሱ እንድሕር ተፈቲሑ፡ እቶም
ካልኦት ሽግራት እውን ይፍትሑ ኣለዉ
ማለት እዩ። መዘኻኸሪ መልእኽትታት
ግን ኩሉ ግዜ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ።
ምኽንያቱ ንኣእምሮ ናይ ሰባት ወይ

ንወፍሪ ዘተባብዕ ባይታን ሃዋሁውን ኣሎ - ዓበይቲ ነገራት ገይርና ኣለና’ኳ እንተዘይበልና፡ መበገሲ
ስለዘሎ - ዝዀነ ከውፍር ዝደሊ ዝጠራጠረሉ ኩነታት የለን።
ባይታን ሃዋህውን ክንፈጥር ኣለና
ኢልና ስለ ዝሰራሕና ማለት’ዩ። ሕጂ
ግን ከነጻጽሩ ይኽእሉ እዮም። ርግኣትን
ሰላምን ዘለዎ፡ “Corruption” ወይ
ብከላ ዘይብሉ፡ ንገጅፍ ዕዳጋ’ኳ እንተ
ዘይተባህለ፡ ኩሎም ንወፍሪ ዘተባብዑ
ኩነታት ኣለዉ። ብፕሮፓጋንዳ ብናይ
“ፕሮሞሽን” መደባት፡ ን“ሎቢታት”
ከምኡ’ውን ናይ መጋውሒ ትካላት
ገንዘብ ከፊልካ ዝተገብረ ነገራት
ኣይኰነን። ግዜ በሊዑ ክንብል ንኽእል
ኢና። እቲ ሓቂ እናተጋህደ ስለ ዝመጽአ
ግን፡ ሕጂ ዘሎ ዕድል ናይ ወፍሪ ከም
ዝሰራሕናዮ፡ ዝደፋእናዮን ዝደረኽናዮን
ክኸይድ ይኽእል’ዩ። እቲ ጽቡቕ ነገር

ዘተባብዕ ባይታን ሃዋሁውን ወይ ዓበይቲ
ነገራት ገይርና እንተ ዘይበልና’ኳ፡ መበገሲ
ገይርና ስለ ዘለና፡ ዝዀነ ከውፍር ዝደሊ
ዝጠራጠረሉ ኩነታት የለን።

ኣብ ምእታው ሓድሽ ዓመት፡ ንምልዓል
እገዳን ምብቃዕ ጐበጣ ልኡላዊ መሬት
ኤርትራን ብዝምልከት፡ ናብ ዝተፈላለዩ
መራሕቲ ሃገራት መልእኽቲ ሰዲድካ
ነይርካ። ምስ’ዚ ክትገልጾ ዝጸናሕካ
ዲፕሎማሲያዊ ምዕባለታት ብዝተኣሳሰር፡
ኣብ 2017 ኣብ’ዚ ጉዳይ’ዚ እንታይ
ክንጽበ ንኽእል?
ሓደ ካብ’ቲ ኣቐዲሙ ክግለጽ ዝጸንሐ፡
እቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል እዩ። ኣብ
2016 ሓደ ካብ’ቶም ከም ኣጀንዳ
ዝሰርሑሉን ጐስጓስ ዘካየዱሉን ብዛዕባ
ሰብኣዊ መሰላት’ዩ። እዚ ድማ ነቲ ዘሎ
ኩነታት ንምጉልባብ’ዩ። ንሕና ነዚ ዓቢ
ኣሉታዊ ኣጀንዳ ከይረሳዕና፡ ከም’ዚ ኣባና
ኣብ በይንና ጥራይ ዝተገብረ ወሲድና
‘እገዳ ኣልዕልዎ፡ ጉዳይ ዶብ ይፈታሕ.
. .” እናበልና፡ ብዙሕ ሸቐልቀል ንብለሉ
ኣይኰነን። ንጉዳያትና ኣብ ውሽጢ’ቲ
“Context” (መቓን) ኢና እነቕርቦ።
ናብ መራሕቲ ዝዀነ መልእኽቲ
ክንሰድድ ከለና፡ ናይ ገዛእ-ርእስና
ፍሉይ ጉዳይ ኣልዒልና ኣይንዛረብን
ኢና። ኣብ’ዚ 25 ዓመታት፡ ስለምንታይ
ናይ ዶብ ሽግር? ስለምንታይከ ምስኡ
ለጊቡ እገዳ መጺኡ? ገምጋም ኣለና።
ኣፍና ተለጒሙ፡ ኣእዳውናን ኣእጋርናን
ተመቚሑ ንኸነኹድድ እዩ። ኰይኑ ግና
እቲ ጉዳይ ናይ በይንና ጉዳይ ኣይኰነን።
ኣብ’ዚ ከባቢ ግዳያት ኣለዉ። ህዝብታት

ዝኽሪ ናይ ሰባት ምድምሳስ ሓደ ካብ’ቲ
ስልትታት ናይ ምግባት ስትራተጂ
ስለ ዝዀነ፡ ኩነታት እናተቐያየረ ኣብ
ዝኸደሉ እዋን፡ ኩሉ ግዜ ነቶም ቀንዲ
ኣርእስትታት ኣምጺእካ ክትዛረብ
ክትክእል ኣለካ።
እቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢሎም
ዘምጽእዎ፡ ላቔባ ኣርእስቲ እዩ። ካልእ
ጉዳያት ስለ ዘይሰለጠ፡ ደሪብካ ደራሪብካ፡
ገፊጥካ ገፋፊጥካ ንኤርትራ ጅሆ ናይ
ምሓዝ ዕላማ ዝገበረ’ዩ። ናይ ዶብ
ጉዳይ ከም ዝሃስስ፡ እቲ ድሕረኡ
ዝመጽአ እገዳ’ውን ረጊኡ ከም ዝቕጽል
ንምግባር እዩ። ናይ ወያነ ሰነዳት ዘይኰነ፡
ናታቶም ሰነዳት ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተኣርባዕተ ዓመታት እንተ ርኢናዮ ‘እገዳ
ክለዓል የብሉን፣ ብኹሉ ዲፕሎማሲያዊ
ጻዕሪ እዚ እገዳ ከም ዝጸንዕ ክንገብር
ክንክእል ኣለና፣’ ዝብል ስለ ዝዀነ፡ እቲ
እገዳ እናፈኾሰ ምስ ከደ፡ “Human
Rights” ወይ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል
ጉዳይ ኣምጺኦም። ስለ’ዚ ኣብ’ቶም
ኩሉ ግዜ እንጽሕፎም መልእኽትታት፡
ንመራሕቲ ሃገራት ጥራይ ዘይኰነ፡
ነቶም ዝምልከቶም ወገናት፡ ማለት ካብ
ሓፈሻዊ ባይቶን ኣባላት ባይቶ ጸጥታን
ኣትሒዙ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕቡራት
ሃገራት፡ ንመራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት
እነቕርቦ መዘኻኸሪ እዚ ኣርእስትታት
እዩ። ብፍላይ፡ ኣብ ናይ ዶብ ጉዳይን
እገዳን ጥራይ ዘተኮረ ኣይኰነን። ናይ
ዶብን ናይ እገዳን ጉዳይ ኣብ መቓን
ኣትዩ ክረአ ኣለዎ።
ናብ 5ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.135

ኤርትራ

ካብ 3ይ ገጽ ዝቐጸለ
ሓደ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ሰሚዑ ዘይፈልጥ
ወይ ነቲ ጉዳይ ዘይተኸታተሎ መራሒ፡
ወይ ሰብ ወይ ሓላፊ መንግስቲ
እንድሕር ኣሎ ኰይኑ፡ ስእሊ ክትህቦ
ክትክእል ኣለካ - ክርደኦ ኣለዎ እምበር፡
ሰብኣዊ መሰላት እናተባህለ ዝተኻየደ
ጽዑቕ ናይ ምትላል ዘመተ ውሑድ
ኣይኰነን። እዚ ድማ ንዝኽርታት ናይ
ሰባት ደምሲስካ፡ ሓደ ስእሊ ብምፍጣር
ነቲ ስእሊ ተጠቒምካ ናብ ካልእ
ድልየትካ ንምኻድ ዝግበር’ዩ። ስለ’ዚ ነዚ
ንኸተቃልዕ ምእንቲ፡ ነቶም መልእኽቲ
ትጽሕፈሎም፡ እቶም እዋናውያን
ኣርእስትታት ኢኻ እትጽሕፈሎም።
ኣብ 2016 ደጋጊምና ዘልዓልናዮምን
ክሳብ ሕጂ ነልዕሎም ዘለናን፡ መራሕቲ
ሃገራት ኣብ’ዚ ሕጂ ዘሎ ዓለማዊ
ኩነታት ኣበርክቶ ክገብሩ ክንሓትት
እንተ ዄይንና፡ ቀዳማይ ነገር ሰብ
ብሰላም ክነብር ምእንቲ እዚ ግዝኣተ
ጫካ ክጠፍእ ከም ዘለዎ እዩ።
‘ንዓና ከም’ዚ ኢሎምና፡ ተጻቢኦምና፡
ዓንቂፎሙና፡ ጸቕጢ ገይሮሙልና. . .’
ኢልና ብዛዕባ ናይ በይንና ጉዳይ ጥራይ
ክንዲ ንዛረብ፡ እቶም ብደረጃ ዓለም ኣብ
ዞባና፡ ኣብ ከባቢና፡ ኣብ’ዚ ጎደቦና ዝበሃል
ዝረኣዩ ዘለዉ ዝዓበዩ ሽግራት ኣብ
ምፍታሕ ክንዋሳእ ክንክእል ኣለና። እዚ
ንንቕሓት ናይ ህዝብታት፡ ንቕሓት ናይ
መንግስታትን ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ
ሓይልታትን ዓለም ኢልና እነካይዶ
ዘለና ዲፕሎማስያዊ ጐስጓስ እዩ። ስለ’ዚ
እቶም ነዚ ዘገልግሉ ኣርእስትታት እዮም
ኣብ’ቲ መልእኽቲ ዝቐርቡ።

ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ምስ እንመጽእ፡
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 2016፡ ናይ ህዝቢ
ኣምሓራን ኦሮምያን ከምኡ’ውን ኣብ
ካልእ ቦታታት ተቓውሞታት ተላዒሉ
ነይሩ። እንተዀነ ወያነ፡ “state of
emergency” (ናይ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅን
“Command posts” (ነቑጣታት እዚ)
መስሪቱ ነቲ ተቓውሞታት ከህድኦ
ፈቲኑ። ናይ ብሓቂ ሃዲኡ ድዩ? እዚ
ኵነታት እዚ ናበይ የምርሕ ኣሎ?
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዀነ
ይኹን ነገር ክለዓል ከሎ፡ ንኤርትራ ናይ
ምስይጣንን ምክፋእን ኵነታት ኣሎ።
ነዚ ኣጠቓሊልካ ክትምልሰልና?
እዚ ኣብ’ዚ መወዳእታ ዝነተጐ
ተርእዮ ከመይ ኢሉ እዩ መጺኡ?
እንተድኣ ኢልና - ናይ’ዚ መሃንድሳት፡
እቶም ናይ ዕብለላ ሜላ ሒዞም እንኮ
ቀጽሪ ክፈጥሩ ዝተበገሱ እዮም። ኣብ
ታሪኽ እውን ብዝርዝር ተመዝጊቡ
ዘሎ ጉዳይ እዩ። ሰብ ምናልባት
ብናይ ወያነ ጃንዳ ዓይኒ ጥራይ ስለ
ዝርእዮ እምበር፡ እቲ መሰረታዊ ነገር
ህዝቢ ኢትዮጵያ‘ዩ ግዳይ ናይ’ዚ ኹሉ
ጸገማት ኰይኑ። እቲ ኣብ’ዚ 25 ዓመት
ተገይሩ ዘሎ “Damage” ወይ ድማ
ዕንወት ብዕምቈት ክፍለጥ ክኽእል
ኣለዎ። ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ክረአ
ኣለዎ። ምኽንያቱ እዚ እንርእዮ ዘለና
ሳዕቤን እዩ። ኤርትራ ፈጢራቶ፡ ግብጺ
ኣትያቶ. . . ዝበሃል ዘረባታት፡ ንዝዀነ
ሰብ ወይ ንየዋሃት ከጋጊ የብሉን። ኣብ
ዋሽንግተን፡ እቶም ነዚ ፖሊሲ እዚ
ዝሓንጸጹ ‘ኤርትራ ክትእደብ ኣለዋ፣
ኤርትራ ክትክድም ኣይትኽእል እያ፣
ኤርትራ ክትርዕም ኣይትኽእልን እያ፣. .
. ዝብሉዎ፡ እቲ ኣቐዲምና ዝተዛረብናሉ
ኣርእስቲ’ዩ። እቲ ኻልእ ግን፡ ኢትዮጵያ
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“ንወፍሪ ዘተባብዕ ባይታን ሃዋሁውን ኣሎ - ዓበይቲ ነገራት ገይርና
ኣለና’ኳ እንተዘይበልና...

ብመልሕቕ ናይ ኬንያ መጋበርያ ናይ’ቲ
ኣጀንዳ ምእንቲ ክትከውን፡ ዘይተገብረ
ደገፍ ኣይነበረን። ሓደ ካብ’ቲ ዝዓበየ
ጌጋ ዝገበርዎ፡ ኣብ ዒራቕ እንተርኢና፡
ኣብ ሊብያ እንተርኢና፡ ኣብ ዝተፈላለየ
ከባቢታት እውን እንተ ርኢና፡ ዋላ
ነቶም ‘ተለኣኽትና ወይ ከደምትና
እዮም ዝብልዎም’ ንኸመሓድርዎም
ምእንቲ ድኻማቶም ክሕዝዎ ክኽእሉ
ኣለዎም። ናይ ውሽጢ ምክፍፋል ክህሉ
ክኽእል ኣለዎ። ብብሄር፡ ብሃይማኖት፡
ብዝተፈላለየ መንገዲ ከፋፊሎም ነቲ
ስርዓት ናቶም ጅሆ ገይሮም ኣገልጋሊ
ከም ዝኸውን ምግባር’ዩ።
ኣብ 1994 -1995፡ ቅዋም ናይ
ፈደራላዊት ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ
ዝበሃል (እቲ ሽም ኣብኡ ከሎ ንኹሕሊ
ጥራይ እየ ዝብሎ ኣነ)፡ እቲ ትሕዝትኡ
ግን ንህዝቢ ኢትዮጵያ በታቲንካ ምግዛእ
እዩ። ናይ ወያነ ቃና ናይ ኣእምሮ’ውን
ንሱ ስለ ዝነበረ። ‘ክንገዝእ ኣይንኽእልን
ኢና፡ ብዝተፈላለዩ ረቛሒታት፡ ማለት
ብብዝሒ፡ ብጽልዋ ዝተፈላለዩ ካልኦት
ዓቕምታት ኣብ ግምት ብምእታው
ንኢትዮጵያ ክንቆጻጸራ ኣይንኽእል
ኢና፡ ስለ’ዚ ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ
ክንቆጻጸሮ እንተ ዄይንና፡ ፋሕ ፋሕ
ከነብሎ ክንክእል ኣለና።’ ዝበሃል
ዘረባታት ዳርጋ ብጋህዲን ብዓውታን
ዝዝረበሉ ዝነበረ ናይ ወያነ ቅሉዕ
ኣጀንዳ እዩ። ኰይኑ ግን እቲ ኣጀንዳ
ናቶም ጥራይ ኣይነበረን። ብደገ’ውን
‘ጽቡቕ ኣለኹም፡ ሃብሮማት፡ ቀጽልዎ
ጥራይ፡ ከምኡ ግበሩ፡ ሞዴል ናይ
ፈደራላዊ መንግስታዊ ስርዓት ክትኰኑ
ኢኹም. . .’ እናተባህለ ዝተተባብዐ’ዩ።
ኩሕሊ ክትኳሓሓል፡ ክዳውንቲ’ውን
ክትቀያይር፡ ክትሰላለም፡ ብዙሕ ነገራት
ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ግን ብኸመይ
መንገዲ ኣብ ሓደ ቅዋም ናይ ሓደ ሃገር
መሰል ርእሰ-ውሳነ ክሳብ ምንጻል ዝበሃል
ከተእቱ ትኽእል። ዓንቀጽ 39፡ ኣነ ሓደ
ካብ’ቶም ናይ መጀመርያ ነቲ ቅዋም
ዝረኣዩ፡ ነቲ ንድፊ ዝረኣዩ ሰብ እየ ኢለ
ክዛረብ እኽእል’የ። ኣብ መጀመርያ
ዝመጽኣኒ ጦብላሕታ፡ ከም’ዚ ገይርካ
ሃገር ክትሃንጽ ትኽእል ዲኻ? ዝብል’ዩ።
ዝተፈላለየ ቅዋመታት ክህሉ ይኽእል
እዩ። እቲ ሃገር ግን ናብ ምህናጽ ገጹ
ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እምበር፡ ናብ
ምብትታን ክኸይድ የብሉን። ነዊሕ
ግዜ ተዘራሪብናሉ - ግን ኣይሰለጠን።

‘ናትኩም ዓለም ናትኩም ዓለም እዩ፡
ናትና ዓለም ናትና ዓለም’ዩ፡ ንኢትዮጵያ
ከም’ዚ ገይርና ጥራይ ኢና ክንገዝኣ
ንኽእል ተባሂሉ። ኣብ’ዚ 25 ዓመታት
ዝተገብረ ዝተፈላለየ ምምልኻዕ ናይ’ቲ
ስርዓት፡ እቲ ዝተኸድኖ ካባ፡ ይኹን
ዋላ እቲ ዂሕሊ ናይ ገጽ መወዳእታ
የብሉን። በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ
ዘሎ ሓደጋ ናይ ምምቕቓልን ምንህሃርን
ቅድሚ ዝኣገረ ግዳይ ኰይኑ ዘሎ ህዝቢ
ትግራይ እዩ። እዚ ድማ ነጸብራቕ ወይ

እቲ ክስተት ብደረጃ ዓለም፡ ብደረጃ
ዞባና፡ ብደረጃ ኢትዮጵያ ከኣ ሓድሽ
ስለ ዝዀነ፡ ተሓባቢርካ ንኹሎም
ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መኣዲ
ዘቕርብን ውህደቶም በብቕሩብ እናሃነጸ
ዝኸይድን ኵነታት ክፍጠር ነይሩዎ።
ኰይኑ ግን፡ ከምኡ ኣይተገብረን።
ፈደራላዊ፡ ዲሞክራሲያዊ. . . ዝበሃል፡
ብልጭልጭ ዝብልን ናይ ደገ መልክዑ
ዘጋጊን፡ ኣብ ውሽጢ ትሕዝትኡ ግን
ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝመቓቕል ኰይኑ፡
ኣብ መወዳእታ ኸኣ ንዕኡ መሳርሒ
ክኸውን ዝኽእል ኢህወደግ ዝበሃል
ተፈጢሩ። ወከልቲ ተባሂሉ፡ ካብ’ቶም
ኦሮሞ ሓደ ረኺበ ኣለኹ፡ ካብ’ቶም
ዓፈር ሓደ ረኺበ ኣለኹ፡ ካብ’ቶም
ሶማል ሓደ ረኺበ ኣለኹ. . .”
ነዚኣቶም ኣኪብካ ከተምስልን እነሀና
ተኣኪብና ኣለና ክትብልን ምእንቲ
ስእሊ ክትፈጥር ትፍትን።
ኢህወደግ ኣበይ ኣሎ ሎሚ!
ነቲ ናይ ምብትታን ሜላ የዋጽኣና
እዩ ኢሎም ሒዞሞ ጸኒሖም። በቶም
ኣሸቀልቶምን ንሳቶምን ክስራሓለን
ዝጸንሐ መሓውር ሰለስተ እየን። ሓደ
- ንኢትዮጵያ በታቲንካ ምግዛእ። እዚ
ሕጂ ንርእዮ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ
ኵነታት፡ ቅድመኡ ኣብ ዘበነ ደርግን
ዘበነ ሃይለስላሴ እውን ኣይነበረን። እዚ
ሕጂ ዘሎ ፖለቲካ ደኣ መን ፈጢርዎ?
ኤርትራ ወይ ግብጺ ፈጢራቶ?

ተቖጻጺሮም፡ ድኳናት ከፊቶም ነናቶም
ዋኒን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። ኣብ ህዝቢ
ኢትዮጵያ ዝፈጠሮ ተቓውሞ ቀሊል
ነገር ኣይኰነን። ኣብ’ዚ 25 ዓመታት
ህዝቢ ኢትዮጵያ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ
ምምልኻዕ ዘመተ እዩ ርእዩ። እዚ ኣብ
መወዳእታ ዝተራእየ ናዕቢ ኸኣ መልሰግብሪ ናይ’ቲ ጃንዳ ወያነን ኣሸቀልቱን
ዝተኸተልዎ ሜላ እዩ። ትካላት ምዕናው፡
ናይ ወፍሪ ቦታታት ምውቃዕ፡ ድኳናት
ምፍራስ. . . እቲ ህዝቢ ኣብ’ቲ ፍኑው
ኣካይዳኡ ዝሓረዮ ታርጌታት እንድሕሪ
ርኢናዮ፡ እቲ ታርጌታት ንገዛእ-ርእሱ
ክነግረና ይኽእል እዩ። እዚ ኩሉ ድማ
ወያነ ዝፈጠሮ ጸገም እዩ።
እቲ ሳልሳይ መሓውር ጸጥታ’ዩ።
ወተሃደራዊ ሓይሊ እንድሕሪ ኣለካ፡
ብወተሃደራዊ ሓይሊ ገይርካ፡ ተሰናብድ፡
ትድህል. . . እዚ መጋበርያ’ዩ። ንዝተወሰነ
ግዜ ሰሪሑ ክኸውን ይኽእል። ኣብ
መወዳእታ ግን፡ ፍኑው ናይ ህዝቢ
ተቓውሞ ደው ክብል ኣይከኣለን። ናይ
ህጹጽ ኣዋጅ ተኣዊጁ ብዙሕ ነገራት’ውን
ተዘሪቡ። ግን ናይ ህጹጽ ኣዋጅ ጉዳይ
ጥራይ ኣይኰነን። እዚ ተርእዮ እዚ
ዝያዳ ዘሰንበዶ መን እዩ እንድሕሪ
ኢልና፡ ጃንዳ ናይ ወያነ ኣይኰነን።
እቶም ዝያዳ ዝሰንበዱ ኣሸቀልቲ ወያነ
እዮም። ብታሕቲ ታሕቲ ሱናሚ እዮም
ዝብልዎ። ዳርጋ ከም’ዚ ሃንደበታዊ
ምንቅጥቃጥ መሬት ዝፈጥሮ ነውጺ

እታ ‘ምምቕቓል’ እትብል ሰረተ-እምነት - ኣብ ኣእምሮ ናይ ኣሸቀልቲ ወያነን ወያነ
ንርእሱን፡ መሰረታዊት ነገር እያ። ብብሄር፡ ብቋንቋ. . መቓቒልካን ስኒት ሓሪምካን
ትገዝእ።
መልሰ-ግብሪ ናይ’ቲ ወያነን ኣሸቐልቱን
ዝተኸተሉዎ ፖለቲካ እዩ። ንህዝቢ
ኢትዮጵያ ይኹን ንኢትዮጵያ መጋበርያ
ክትገብራ ምእንቲ፡ ነቲ ህዝቢ መቓቒልካ
ክትሕዞ ኣለካ። ነቲ ምምቕቓል ከኣ
መልክዕ ትህቦ። ዲሞክራስያዊ፡ ፈደራላዊ.
. . ትብሎ። በዚ መንገዲ እዮም ክኸዱ
ጸኒሖም። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ናይ
ኢትዮጵያ፡ ኣብ ውሽጢ እዚ 25 ዓመታት
ዝረኣናዮ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ፡ ህዝቢ
ትግራይ ንገዛእ-ርእሱ ግዳይ ናይ’ቲ ጃንዳ
ወያነ ዝተኸተሎ ፖለቲካ ምዃኑ እዩ
ኣመልኪቱ። ኣብ’ዚ 25 ዓመታት፡ ኣብ
መሬት፡ ኦሮሞ፡ መሬት ሶማል፡ መሬት
ዓፈር፡ መሬት ኣምሓራ ኣብ ኩሉ’ዚ
ከባቢታት፡ ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈጠሮ
ሓደጋ ተጸላእነት ናይ ተጋሩ እዩ።
ስለምንታይ? እዞም ህዝቢ ዋላ ሓንቲ
ዝበደሉዎ የለን። ሓደ ጃንዳ ብስሞም ስለ
ዝሰርሐ ንሳቶም ተጸላእቲ ኰይኖም። እዚ
ናይ ፖለቲካ ፍርያት፡ ወያነን ኣሽቀልቱን

ሃንዳሲ ናይ’ዚ ኹሉ ሕጂ ንርእዮ
ዘለና ኵነታት ወያነ እዩ። እቲ ካልኣይ
ቁጠባ ምቁጽጻር እዩ። ምናልባት እቲ
ዝበዝሕ ሰብ፡ ከም’ዚ ህዝቢ ትግራይ
ካብ’ዚ ናይ 25 ዓመታት ግዝኣት
ጃንዳ ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ
መኽሰብ ዝረኸበ ይመስሎ ይኸውን።
እቲ ብልጭልጭ ዝብል ምዕባለታት
ተራእዩ፡ “Double Digit” (ዕጽፊ)
ቁጠባዊ ዕብየት ኣምጺእና. . . ዝበሃል
ብዙሕ ዘረባታት ናይ ሰረቕቲ ስርዓት
እዩ። መን ኣበየናይ ባንኪ ሕሳብ ኣለዎ?
ክንደይ ናይ ባንኪ ሕሳብ ኣለዎ? ኣበይ
ኣለዋ እተን ትካላት? ከክንደይ ገንዘብ
ሒዘን ኣለዋ? ኣበይ ኣቐሚጠናኦ
ኣለዋ? እንድሕሪ ኢልና፡ ሓደ ጃንዳ
ምስ ናይ ደገ ኣሸቐልቱን መሻርኽቱን
ዝውንንዎ ቁጠባ እዩ ተፈጢሩ።
“Investment” (ወፍሪ) ተኸፊቱ ኣሎ፣
ልምዓት ተኸፊቱ ኣሎ፣ እናተባህለ፡
እዚ ጃንዳ - ብልሹው ዝዀነ ናይ

እዩ ተባሂሉ። ድሕሪቲ ናዕቢ፡ ጃንዳ
ወያነ ንኸይዳኸምን ንኸይወድቕን፡
ብታሕቲ ታሕቲ ብተብተብ ዝተገብረ
ላዕሊን ታሕቲን መወዳእታ የብሉን።
ስለ’ዚ እቲ ጉዳይ ናይ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ
ጥራይ ኣይኰነን። እቶም ኣብ ኤውሮጳ
ይኹን ኣብ ኣመሪካ ዘለዉ ኣሸቀልቶም
ብምሉኦም ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ
ጉያ-ጉያ ዝበሉሉ ጉዳይ፡ ነዚ ሱናሚ
ዝበሉዎ ንምዕጋት’ዩ ነይሩ። እዚ ፈተነ
ክዕወት ድዩ ኣይክዕወትን፡ ኣብ ትሕዝቶ
ተመሊስካ እዩ ዝረአ። እቲ ትሕዝቶ እንተ
ዘይቀርዓወ፡ ብኸምዚኦም ዝኣመሰሉ
ጸቕጥታታትን ብናይ ደገ ምትእትታውን
ክትፈትሖ ዝከኣል ኣይኰነን። ተመሊስና
እንብሎ ነገር እንተ ሃለዩ፡ እቲ ቃና፡ እቲ
ጃንዳ ወያነ ዝሓዞ ስትራተጂያዊ ጌጋ
ኣይሰርሐን። ክመሃር’ውን ኣይደለየን።
ኩሉ ግዜ ‘ኤርትራ ከም’ዚ ገይራ፣
ኤርትራ ከም’ዚ ፈጢራ፣ ግብጺ ከም’ዚ
ገይራ. . . ንጉልባብ ዝበሃል እዩ።

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት፡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ኢትዮጵያ ዝተራእየ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ
ተጋሩ - ህዝቢ ትግራይ ንገዛእ-ርእሱ ግዳይ ናይ’ቲ ጃንዳ ወያነ ዝተኸተሎ ፖለቲካ ክነሱ፡
እቲ ጃንዳ ብስሙ ስለዝሰርሐ ጥራይ - ህዝቢ ትግራይ ተጸላኢ ኮይኑ።
ን25 ዓመታት ዘካየድዎ እዩ። ኩላቶም
ብሄራት ተሳንዮምን ተሓባቢሮምን ክነብሩ
እዩ ዝግበኦም።
ኣብ 1992 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንፈረንስ
ምስ ተገብረ፡ ቅድሚ ናይ’ቲ ቅዋም ንድፊ
ምስኣሉ ዝነበረ ሜላ ኩሉ ሰነዳቱ ኣሎ።

ሰረቕቲ ስርዓት ኣብ ዝምታ ገንዘብ
ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ። ኣብ’ዚ
25 ዓመታት፡ ጃንዳ ወያነ፡ ኣሸቀልቱን
መሻርክቱን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክዘምቱ
እዮም ጸኒሖም። ንህዝቢ ኢትዮጵያ
ብፖለቲካ መቓቒሎም፡ ብቑጠባ ኸኣ

ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይካ’ቲ ክግበር
ዝጸንሐ ጽዑቕ ክንክን፡ በብእዋኑ እውን
ጽዑቕ ክንክን ተገይሩሉ እዩ። ጽዑቕ
ክንክን እየ ዝብሎ - ካብኡ ፈሊኻ’ውን
ክትርእዮ ኣይትኽእልን ኢኻ።

ናብ 7ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.135

ኤርትራ
ካብ 5ይ ገጽ ዝቐጸለ

ቁጠባዊ ጽዑቕ ክንክን፡ ጸጥታዊ
ጽዑቕ ክንክን፡ ፖለቲካዊ ጽዑቕ
ክንክን ጸኒሑ - ኣይሰርሐን። ይትረፍ
ኤርትራን ግብጺን ካልኦት’ውን ኢድ
ኣእትዮሙሉ ኢልካ ክትዛረብ እንተ
ዄንካ፡ ነቲ ህዝባዊ ናዕቢ ዝመርሖ ውዳበ
ነይሩ ድዩ ኣይነበረን ክትርኢ ትኽእል
ኢኻ። ናይ ተቓውሞ ውድባት ክህልዋ
ይኽእላ እየን። እዘን ኣብ ውሽጢ ይኹን
ኣብ ደገ ዘለዋ ውድባት ኩላተን ወያነ
ዝፈጠረን እየን። ንሳተን እየን መሪሐናኦ
ኢልካ ክትዛረብ ግን ኣይትኽእል
ኢኻ። ውድባት ዝመርሓኦ ተቓውሞ
ኣይኰነን። ፍኑው ናይ ህዝቢ ተቓውሞ
እዩ። ብኸምዚ ይምራሕ ነይሩ፣ ብእከለ
ይድፋእ ነይሩ፣ ኤርትራ እያ ብኬንያ፡
ብሱዳን፡ ብኡጋንዳ ኣቢላ ተቓወምቲ
ኣምጺኣ ከም’ዚ ገይራ ዝብል መታለሊ
ዘረባታት መዓልቲ-መዓልቲ ይዝረብ
ነይሩ ይኸውን። ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ
ዓለም ዝተረጋገጸ ግን፡ እዚ ፍኑው ነትጒ
ናይ ህዝቢ ተቓውሞ ምዃኑ እዩ።
ውጽኢት ናይ’ቲ ወያነ ን25 ዝሰርሓሉ
ኣጀንዳ እዩ።
ኣብ ሶማል ወኪል ወይ ፖሊስ
ናይ’ዚ ከባቢ ተባሂሉ - ወያነ። ህዝቢ
ሶማል ከኣ ግዳይ ናቱ ኰይኑ። ግዳይ
ኣጀንዳ ጃንዳ ወያነ ኢልና ክንዛረብ
ኣይንኽእልን ኢና። ምኽንያቱ፡ ናይ’ቶም
ኣሸቀልቲ ወያነ ኣጀንዳ ኣብ’ዚ ከባቢ ስለ
ዝዀነ። እታ ናይ ምምቕቓል ትበሃል
“Doctrine” ወይ ሰረተ-እምነት ኣብ
ኣእምሮ ናይ ኣሸቀልቲ ወያነን ወያነን፡
መሰረታዊት ነገር እያ። ከም መቓቓሊን
ጐዛዛዪን፡ ንህዝቢ ሶማል - ነቲ ሓደ ቋንቋ፡
ሓደ ሃይማኖት. . . ዘለዎ ሓደ ህዝቢ
ሶማል፡ ኣብ እንዳታት ፋሕፋሕ ብምባልን
ብምምቕቓልን፡ ሶማል ኣብ ካርታ ከም
ዘይትህሉ ዝገበረ ቀንዲ ተዋሳኢ ወኪል
ናይ’ቶም ኣሸቀልቲ ኰይኑ ዝሰርሐ
ጃንዳ ወያነ እዩ።
ኤርትራ፡ ብስዑዲ-ዓረብ ምስ ዝምራሕ
ኪዳን ጸረ-ሽበራ ዘለዋ ምትሕግጋዝ
ብዝምልከት ዝሓለፈ እዋናት ኣብ
ዘካየድናዮ ቃለ-መጠየቕ ገሊጽካዮ
ነይርካ፡ ሓደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ
መዳይ እዚ እንታይ ኣለዉ? ኣመት
ናይ’ዚ ምትሕግጋዝከ ምስ ግዜን ኣብ
ቀረባ መጻኢን እንታይ እዩ ክመስል?
እቲ ጉዳይ በይኑ ነጺልካ ዘይኰነ፡
ኣብ ውሽጢ መቓን ክረአ ክኽእል
ኣለዎ። ኣብ ናይ ወጻኢ ፖሊሲታትና
ክንሰርሓሉ ዝጸናሕና ሓደ ዶክትሪን
ኣለና። ሓፈሻዊ ናይ ወጻኢ ፖሊስና፡
ኣብ’ቲ ጎዶቦና እንብሎ - ናይ ርግኣት፡
ምትሕብባር፡ ምክብባር፡ ሽርክነት ሃዋሁ
ክንፈጥር ኣለና። እዚ ዘይቅየር ሰረተእምነት እዩ። እዚ ግን ብሓፈሻዊ ኣገላልጻ
ጥራይ ጠቒስካዮ ዝሕለፍ ነገር ኣይኰነን።
ተመሊስና ናብ’ቲ ዝሓለፈ 25 ዓመታት
ዝማዕበለ ኩነታት ዞባና ወይ ጎዶቦና ኢና
እንመጽእ። ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ
ኣከራኻሪ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን
ዞባ ቀይሕ ባሕሪ፡ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡
ዞባ ኒል፡ ዞባ ከልጅ እንብሎ እዩ። እዚ
ኣርባዕተ ኣካላት ናይቲ ጎደቦ እዩ። ኣብ
ምንታይ ኵነታት ከም ዘሎ፡ ኩሉ ሰብ
ዝርእዮ ዘሎ ስለዝዀነ፡ መግለጺ ዘድልዮ
እውን ኣይኰነን። ስለምንታይ እቲ ናይ
ዕብለላ፡ ናይ ምግባት፡ እንኮ ቀጽሪ ናይ
ምፍጣር ፖሊሲታት ኣብ’ዚ 25 ዓመታት
ኣብ’ዚ ጎደቦና እንብሎ ዝፈጠሮ ጸገማት
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“ንወፍሪ ዘተባብዕ ባይታን ሃዋሁውን ኣሎ - ዓበይቲ ነገራት ገይርና
ኣለና’ኳ እንተዘይበልና...

ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኰነን። እንድሕሪ
ናይ ብሓቂ ኣብ ጎዶቦና ርግኣት፡
ምክብባርን ሽርክነትን ክንፈጥር ኰይንና፡
ቅድም ነቶም ዘጋጠሙና ወይ ዘጋጥሙና
ዘለዉ ብድሆታት ክንፈትሖም ክንክእል
ኣለና። ግብረ-ሽበራ ይኹን ካልኦት
ጉዳያት በታቲንካ ነንበይኑ ትርእዮ
ዘይኰነ፡ ቅድም ሰረተ-እምነት ናይ
ፖሊሲና ጽቡቕ ገይርና ክንግንዘቦ
ክንእክል ኣለና። ኣብ’ዚ 25 ዓመታት
ኣብ ዞባና እንታይ ማዕቢሉ? እንድሕሪ
ኢልና፡ ብኣፍጋኒስታን ክንጅምር
ንኽእል። እዚ መወዳእታ ናይ ዝሑል
ኲናት ወይ መእተዊ ናብ’ቲ ሕብረትሶቭየት ዝተበታተነሉ ነይሩ ክበሃል

ኣብዚ 25-30 ዓመታት እንተ ርኢናዮ፡
ርኡይ መግለጺታት ኣለዎ። ግብጺ ከም
ዝዓበየትን ዝሓየለትን ሃገር ክትለምስ
ኣለዋ ስለ ዝተባህለ፡ ከም እትለምስ
ተገይሩ። ተራኣ ናብ ባዶ ወይ ትሕቲ
ባዶ ከይዱ። ገጂፍ ሃጓፍ ፈጢራ።
ኣብ’ዚ ከባቢ’ዚ ሶማል እውን ገጂፍ
ሃጓፍ እዩ ክንብል ንኽእል። ኣብ ውሽጢ
ሱዳን፡ እዚ 25 ዓመታት ቀጻሊ ነውጺን
ምምቕቓል ናይ ሰሜንን ደቡብን እንተ
ርኢናዮ፡ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ኣሰካፊ
ሃጓፍ እዩ። “Arab spring” ወይ ድማ
ቀውዒ ናይ ዓረብ ዝበሃል መጺኡ።
ነቲ ሃጓፋት ከኣ መሊሱ ኣግፊሕዎ።
ንሊብያ ብዝተፈላለየ ምስምሳት ፋሕ-

እዚ ክሳብ እዚ ሕጂ ሰለይ ዝብል ዘሎ
ተረፍ-መረፍ ቓዒዳን ናቱ ባልጋታትን
ሓደ ብሓደ ዘርዚርና ክንርእዮ ንኽእል
ኢና። እዚ ትማሊ ዝመጸ ዳዕሽ ዝበሃል
እንተ ርኢናዮ ድማ ምቹእ ኵነታት
እዩ ተፈጢርሉ። ሳዕቤን ናይዚ ዓብላሊ
ፖሊስታት እዩ። እንኮ ቐጽሪ ክፍጠር
ኣለዎ ስለዝተባህለ ማለት’ዩ። ንቓዒዳ
ኣብ ኣፍጋኒስታን መን እዩ ኣበጊስዎ?
መን እዩ ኣብ ከም’ቲ ደረጃ ኣብጺሕዎ?
እንድሕሪ ኢልና ዛንታ እዩ። ናቱ ሃስያ
ክሳብ ሕጂ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ?
እዚ ትማሊ ዝመጽአ ዳዕሽ ዝበሃል ይኹን
ካልእ ናይ ጥሩፋት ምንቅስቓሳት ምስ
ኣስላም ዘላግብ የብሉን። ናይ ካልኦት
ሃይማኖታት ጥሩፍነት’ውን ክኸውን
ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን፡
ጥሩፍነት መሳርሒ ክኸውን ይኽእል
እዩ። ነቲ ዝነበረ ቐጽሪ ሕብረትሶቭየት ክትወቕዓሉ ምእንቲ ዝተፈጥረ
መጋበርያ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ
ብኣፍጋኒስታን ጀሚሩ። ዝቐጸለ ናይ
ቓዒዳ ውዳበታትን ምንቕስቓሳትን ነቲ
ዕላማ ከገልግል ተባሂሉ ስለ ዝተሰርሐ
እዩ ኣብ’ዚ ደረጃ በጺሑ። እዚ ሕጂ
ብዝተፈላለየ መልክዓት ኣብ ነንበይኖም
ከባቢታት ዘሎ - ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ
ክሳብ በዓል ናይጀርያ ናይ ቦካ-ሓራም
ምንቅስቓሳት ደማሚርካ ክትርእዮ
እንከለኻ ካበይ ዝመጽአ’ዩ? ስለምንታይከ?
ዝብል ሕቶ ከተልዕል ትኽእል ኢኻ።
ርሑቕ ከይከድና ኣብ’ዚ ጎደቦና ንብሎ

እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ፍኑው ነትጒ - ናይ ህዝቢ ተቓውሞ፡
ውጽኢት ናይ’ቲ ወያነ ን25 ዓመታት ዝሰርሓሉ ኣጀንዳ እዩ። መልሰ-ግብሪ ናይ’ቲ ጃንዳ
ወያነን ኣሸቀልቱን ዝተኸተልዎ ሜላ።
ይከኣል። እዚ ናይ ጣሊባን ማለት’ዩ።
እቲ ዘይምርግጋእከ ካብ ምንታይ እዩ
ዝመጽእ? ዘይምርግጋእ ካብ ሃጓፋት
እዩ ዝመጽእ። ኣብ ሓደ ከባቢ ምውዳን
እንተዘየለ ርግኣት የለን። ምውዳን
ዘይህልወሉ ጠንቂ ከኣ ሃጓፋት ስለዘሎ
እዩ። ስለ’ዚ ኣብ ውሽጢ’ዚ 25 ዓመታት፡
ኣብ’ዚ ርግኣት ክሰፍኖ እንደልዮ ጎደቦና
ዝተፈጥሩ ሃጓፋት ማእለያ የብሎምን።
ብተኸታታሊ ከኣ’ዮም ክፍጠሩ ጸኒሖም።
ናይ ኣፍጋኒስታን ሃጓፍ ተፈጢሩ ኣይተፈትሐን። ምናልባት ኣፍጋኒስታን
ርሑቕ እዩ ወይ ካብ ጎደቦና ወጻኢ’ዩ
ክንብል ንኽእል። ግን ጽልዋ የብሉን
ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና።
ኣብ ውሽጢ ዞባና፡ ናይ’ዚ 25
ዓመታት ዝዓበየ ሃጓፍ ወይ ድማ
ንምውዳን ዝዘረገ ኵነታት ናይ ዒራቕ
እዩ። ብድላይካ ከተንብብቦ ትኽእል
ኢኻ። ኣብ’ዚ እንዛረበሉ ዘለና ዓለም፡
ናይ’ቲ ዝነበረ ስርዓት ዘይኰነ፡ ብዓቢኡ
ዒራቕ እውን የላን። ዒራቕ ኣብ ሽዓ፡
ሱኒ፡ ኩርዲ ተበታቲና - ከም ሃገር
ኣላ ክትብል ኣይትኽእልን። ዝዓበየ
ዕቚር ነዳዲ ኣለዋ ትበሃል ሃገር፡ ቀሲና
ኣይሓለፈትን። ኣብ’ዚ 25 ዓመታት ከም
ዝረኣናዮ፡ ብሰንኪ ምትእትታዋት ገዚፍ
ሃጓፍ ተፈጢሩ። ብቐረባ ንዓና ይጽለወና
ኣይጽለወና፡ ኣብ ዞባና ፈጢርዎ ዘሎ
ሃጓፍ ብቐሊል ዝረአ ኣይኰነን። ኣብ
ሰላሳ ዓመታት ስርዓት ሙባረክ ግብጺ
ኣብ’ቲ ካርታ ኣይነበረትን። ስለምንታይ
እያ ግብጺ ግቡእ ቦታኣ ብምሓዝ ኣብ’ቲ
ዞባ ሃናጺ ኣበርክቶ ክትገብር ዘይከኣለት?

ፋሕ ኣቢሎማ። ዘላቶ ኵነታት ንርእዮ
ኣለና። ብተዛማዲ ርግኣት ኣለወን ዝበሃላ
ናይ ኸሊጅ ሃገራት እየን። እዚ ናይ
የመን ምናልባት፡ ድሕሪ ቀውዒ ዓረብ
ዝመጽአ ምዕባለ ኢልና ክንዛረበሉ
ንኽእል፡ ግን ድሕረ ባይታኡ ኣሎ።
ኣዛሚድካ ክትርእዮ እንተ ዄንካ፡
ምናልባት ቱኒዝ ርሕቕ ኢላ’ያ ኢልና
ክንዛረብ ንኽእል። ግን ኣብ ውሽጢ እቲ
ጎደቦና ንብሎ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፋትን
ጠንቂ ናይ ዘይርግኣትን እዞም ንጠቕሶም
ዘለና እዮም። እቲ ዘይምውዳን ዝፈጠሮ
‘ፖላራይዘሸን’ ናይ ውሽጢ ይኹን
ናይ ደገ፡ ነዚ ሕጂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እናተሓላለኸ ዝኸይድ ዘሎ ነውጺ ጠንቂ
ዝዀነ እዩ። ሽበራ ብዝተፈላለየ መልክዑ
ካብ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበረ ቓዒዳን

ዘሎ ነውጺን ህውከትን ጠንቅታት
ኣለዎ። ክስተታት ናይ’ዚ 25 ዓመታት
ከኣ፡ ሓደ ብሓደ ዘርዚርና ክንገልጾም
ንኽእል እዮም።
ተራ ናይ ሃገራት ኸሊጅ ብቐንዱ
ኸኣ ናይ ስዑድያ፡ ትማሊ ናይ ዓረብ
ቀውዒ ምስ መጽአ ዘይኰነ፡ ብቐጻሊ፡
ንዑ በጃኻትኩም - ዓቕሚ ኣለኩም
ክትንቀሳቐሱ ትኽእሉ ኢኹም - ንሕና
ድሩት እዩ ዓቕምና - ባህጊ ክህልወና
ይኽእል ይኸውን፡ ግን ድሩት እዩ
ዓቕምና፡ ንስኻትኩም ከም ዓበይቲ
ተዋሳእቲ ኣብዚ ጎደቦና፡ ከም ዓበይቲ
ኣሕዋት እትገብርዎ ኣበርክቶ፡ ነዚ
ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፋት ክዓብሰልና ይኽእል
እዩ. . . ክንብል ጸኒሕና። ስዑድያ
ንብዙሕ ምኽንያታት ኣብ ልኡም

ደረጃ ስለዝጸንሑ፡ ክሳብ ንጉስ ሳልማን
መጺኡ ሓድሽ ኣጀንዳታት ዞባ ከበራብር
ዝጅምር፡ ዳርጋ ልኢሙ እዩ ነይሩ ኢልና
ክንዛረብ ንኽእል። ኣብ ዝሓለፈ 25
ዓመታት። ምስናይ’ዚ ግን ናይ ወጻኢ
ጉዳይ ስዑድ ከሎ፡ ከምኡ’ውን ካልኦት
ሰበ-ስልጣን ከለዉ፡ ቀጻሊ ልኡኽና ከይዱ
ዝዛረበሉ ዝነበረ ኣርእስቲ፡ ነዞም ሓቅታት
ዘዘኻኽርን ናታቶም ተራ ዝሓትትን እዩ
ነይሩ። ዘራያት ኩኑና፡ ሓግዙና፡ ደግፉና፡
ተኸላኸሉልና ኣይኰንናን ንብል ዘለና።
ናትኩም ቦታ ኣብ’ዚ ከባቢ’ዚ ቀሊል
ኣይኰነን፣ ጸጋታት ኣለኩም፤ ሃናጺ
ኣበርክቶ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም
ኢና ንብል ዘለና። ግብጺ ከኣ ልክዕ
ከምኡ። ካልኦት ሃገራት’ውን ተናዒቐን
ኣይኰናን። ግን ኣብ’ቲ ካርታ የለዋን።
ስለ’ዚ ነዚ ክንፈጥሮ እንደሊ ዘለና
ናይ ርግኣትን ምትሕብባርን ባይታ
በብዓቕምና ከነበርክተሉ ምእንቲ፡ እቶም
ቀንዲ ተዋሳእቲ ክዀኑ ዘለዎም ግቡእ
ተራኦም ከበርክቱ ክኽእሉ ኣለዎም
- ዝብል’ዩ ሰረተ-እምነት ናይ ወጻኢ
ፖሊስና። ካብኡ ንደሓር ክንከይድ
ንኽእል ኢና። እዚ ስለዝዀነ፡ ኣብ ሓንቲ
ወረቐት ተፈራሪምካ ዝኽየድ ነገር
ኣይኰነን። ናይ ጸጥታ ጎድኒ ኣለዎ፣ ናይ
ቁጠባ ጎድኒ ኣለዎ፣ ዲፕሎማሲያውን
ፖለቲካውን ጎድኒ ኣለዎ። ነዚ ሃዋሁው
ክንፈጥር ምእንቲ፡ ቀጻሊ ናይ ሓባር
መረዳእታ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና።
ምስ ንጉስ ሳልማን ኣብ ዝተገብረ ናይ
መጀመርታ ዝርርብ፡ እዚአን ኣርእስታት
ኢና ኣልዒልና። ተረዳዲእናለን ከኣ።
ንጉዳይ ጎዶቦ በታቲኽና ክንርእዮ
ኣይንኽእል ኢና። ደሚርና ክንርእዮ
ስለ ዘለና፡ አእጃምና ከነበርክት ምእንቲ
ንዓኡ ዝኸውን ሃዋህው ክንፈጥር
ኣለና። ድሕሪኡ ኸኣ ነዚ ዘድሊ
መካኒዝም ክንምስርት ክንክእል ኣለና።
ንኹሎም እቶም ጉዳያት ኣብ ሓደ
ክንሰማምዓሎም፡ ሓደ ናይ ሓባር
ኣረኣእያ ከይህልወና ይኽእል እዩ። ኣብ
መወዳእታ ግን፡ ናይ ሓባር ዕላማና ሓደ
ስለ ዝዀነ፡ ጎደቦና ሰላም ክረክብ ክኽእል
ኣለዎ። ነውጺ ክንኣሊ ኣለና፡ ብልጽግና
ክንምስርት ክንክእል ኣለና፣ ጸጋታትና
ክንከፋፈሎ ክንክእል ኣለና። ወፍሪ
ልምዓት ይኹን ዝተፈላለዩ ኣብ ከከባቢና
እነካይዶም መደባት ተደማሚሮም
ዘምጽእዎ መኽሰብ ንዓናን ክንዮ ዞባናን
ብዙሕ ነገር ከምጽእ ስለ ዝኽእል ኣብ’ዚ
ክንተሓጋገዝ ጸገም የብልናን።

ይቕጽል...

ሓዳስ

ኤርትራ
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ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

“ኣብዚ ግዜ’ዚ ጐድነኣዊ ድልውነትና ዘሐይል ባይታ ኣሎ። ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት
ዝሓሸ ዕድል ኣሎና - ተመኩሮ ደሊብና፡ ዘይንፈልጦ ዝነበርና ፈሊጥና”
ሻቡዓይን ናይ መወዳእታን
ክፋል
ኤርትራ፡ ብስዑዲ-ዓረብ ምስ
ዝምራሕ ኪዳን ጸረ-ሽበራ ዘለዋ
ምትሕግጋዝ ብዝምልከት ዝሓለፈ
እዋናት ኣብ ዘካየድናዮ ቃለ-መጠየቕ
ገሊጽካዮ ነይርካ፡ ሓደስቲ ምዕባለታት
ኣብዚ መዳይ እዚ እንታይ ኣለዉ?
ኣመት ናይ’ዚ ምትሕግጋዝከ ምስ
ግዜን ኣብ ቀረባ መጻኢን እንታይ እዩ
ክመስል?
. . . ንጉዳይ ጎዶቦ በታቲኽና ክንርእዮ
ኣይንኽእል ኢና። ደሚርና ክንርእዮ
ስለ ዘለና፡ አእጃምና ከነበርክት ምእንቲ
ንዓኡ ዝኸውን ሃዋህው ክንፈጥር
ኣለና። ድሕሪኡ እውን ነዚ ዘድሊ
መካኒዝም ክንምስርት ክንክእል ኣለና።
ንኹሎም ጉዳያት ዘይክንሰማምዓሎም፡
ሓደ ናይ ሓባር ኣረኣእያ ዘይክህልወና
ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን፡
ናይ ሓባር ዕላማና ሓደ ስለ ዝዀነ፡
ጎደቦና ሰላም ክረክብ ክኽእል ኣለዎ።
ነውጺ ክንኣሊ፡ ብልጽግና ክንምስርት
ክንክእል ኣለና፣ ጸጋታትና ክንከፋፈሎ
ክንክእል ኣለና። ወፍሪ ልምዓት ይኹን
ዝተፈላለዩ ኣብ ከከባቢና እነካይዶም
መደባት ተደማሚሮም ዘምጽእዎ
መኽሰብ፡ ንዓናን ክንዮ ዞባናን ብዙሕ
ነገር ከምጽእ ስለዝኽእል ኣብ’ዚ
ክንተሓጋገዝ ጸገም የብልናን።
ምስ ግብጺ እንዛረበለን፡ ምስ ሱዳን
እንዛረበለን ኣርእስትታት ንሳተን እየን።
ምስ ካልኦት ዝተፈላለያ ናይ ኸሊጅ
ሃገራት ኢማራት፡ ቐጠር፡ ካልኦት
ኣባል ሃገራት እንዛረበለን’ውን ንሳተን
እየን። ኣብ ውሽጢ እዚ ኣብ ጎዶቦና
ዘሎ ሃጓፋት፡ ናይ የመን ጉዳይ ናቱ
ፍሉይነት ኣለዎ። ብውሽጣዊ ጠንቂ
ድዩ ብግዳማዊ ሓይሊ ዝተፈላለየ
ጸገማት ተፈጢሩ። እዚ ኣናብባ ጥራይ
ዘይኰነ ክውን ሓቂ ኣብ ዞባና ዘሎ
ኩነታት’ዩ። ኣብ ዞባና ዝሕንክሩ ዘለዉ
መን እዮም እንድሕር ኢልና፡ ብዓለም
ደረጃ ንሰርዖም ሓንከርቲ ኣለዉ።
ብግብሪ ነዚ ኩነታት እዚ ን25 ዓመታት
ዘካወስዎ ሓይልታት ኣለዉ። ብኣስማት፡
ብግዜ፡ ብቦታ’ውን ክንገልጾም ንኽእል
ኢና። ንሳቶም ጥራይ ግን ኣይኰኑን።
ዞባዊያን ጎብለላት ክንከውን ኢና
ዝብሉ’ውን ኣለዉ - ነዚ ምሕንካር’ዚ
መሊሶም ዘጋድድዎ። እከለን እከለን
ሰ

መ

ኢልና ክንገልጾም ዘድልየና ኣይኰነን።
ንሳቶም ዝገብርዎ ሃስያ ከይፈለጥና
ፍወሳ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና።
ብሳልሳይ ደረጃ ዝስርዑ ዘቤታዊያን
ሓንከርቲ’ውን ኣለዉ። መጋብርያ
ብምዃን ወይ ናታቶም ዝምቡዕ
ኣጀንዳታት ሒዞም በብከባቢኡ
ንዕብለላን
ንነውጽን
ዘገልግሉ።
ነዞም ጉዳያት እዚኣቶም ብግቡእ
ኣድረስ ክንገብሮም ምእንቲ፡ ቅድሚ
ውዕላት፡ ቅድሚ ስምምዓት ኣረኣያናን
ኣናብባናን ከነሳኒዮ ክንክእል ኣለና።
ኣብ መወዳእታ ሓደ ኣናብባን ሓደ
መረዳእታን ክህልወና ኣለዎ። ኣብኡ
ዝተመስረተ ምትሕግጋዝ ከኣ ንገብር።
እዚ ስለ ዝዀነ እቲ ኣተሓሕዛና፡
ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ከመይ
ኢሉ ዝምድናና ብናህሪ ይምዕብል
ኣሎ እንድሕር ኢልና፡ ኣብ ረብሓይ
ረብሓኻ፡ መፍቶ ክገብረልካ መፍቶ
ግበረለይ ዘይኰነ፡ ቅድሚ ዝኣገረ ኣብዚ
ዞባና ስዑድያን ግብጺን ዝግባእ ቦታኦም
ሒዞም ዝግባእ ኣበርክቶ ክገብሩ
ክኽእሉ ኣለዎም። ንሕና ከኣ ብዓቕምና
ነናትና ኣበርክቶ ንገብር። ሓደ ናይቲ
ሓደ ዘራይ ክኸውን፡ ሓደ ናይቲ
ሓደ ሓጋዚ ወይ መጽዋቲ ክኸውን
ዘይኰነ፡ እቲ ሓቢርና እንፈጥሮ ኵነት
ንህዝብታትና፡ ንህዝቢታት ናይ’ዚ ከባቢ
ጥራይ ዘይኰነ፡ ብዓለም ደረጃ’ውን እዚ
ጎዶቦና እንብሎ ኣዝዩ ሰንሲቲቭ ወይ
ተኣፋፊ ዞባ ስለ ዝዀነ ኣበርክቶኡ ኣብ
ዓለማዊ ኩነታት ቀሊል ኣይከውንን’ዩ።
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ኣብ ጸጥታዊ፡ ድሕነታዊ፡ ቁጠባዊ፡
ዲፕሎማሳዊ ዝብሃሉ እንገብሮም
ምትሕግጋዝ ከኣ ኣብዚ ዝተመርኰሱ
እዮም። እቲ ዝርዝራት ‘መካኒክስ’
ብመዓልቲ፡ ብሰዓት፡ ብቦታ ከተምጽኦ፡
ጉዳይ ብጉዳይ’ውን ክትዛረበሉ
ትኽእል ኢኻ። እቲ ሰረተ እምነት
ግን ኣብዚ መረዳእታ’ዚ ዝተመርኰሰ
እዩ። ምኽንያቱ፡ ካብ 2015-2016
ጀሚርና ዘካየድናዮ ቀጻሊ ርክባት ወይ
ቀጻሊ ምርድዳኣት፡ መንግስቲ ስዑድያ
ሒዝዎ ዘሎ ቃና ናይ ኣካይዳ ቅድም
ካብ ዝነበረ ዝተፈልየ፡ ብዓለም ደረጃ
ሒዙዎ ዘሎ ናይ ቁጠባዊ ልምዓት
ፕሮግራማቱ ኣካይዳ፡ ንርግኣት ናይዚ
ከባቢ የድልዩ’ዮም ዝብሃሉ ብስም
ሃገራት ከሊጅ ክውሰዱ ዘለዎም
ስጉምትታት፡ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ
ዓለም ሓይሊታት ኣብ ዝግበር ጻዕሪ፡
እዚ ዝገለጽክዎ መረዳእታ ሒዝና ስለ
እንሰርሕ ማለት እዩ።
ኣናብባና ዝፈላለየሎም ጉዳያት
እንድሕር
ኣለዉ
ኰይኖም፡
ብሕብእብእ ወይ ብዓውዓው ዘይኰነ፡
ገጽ ንገጽ ተራኺብና ዝተዛረበሎም
ሃናጺ ዝምድናታት ዝመስረትናሎም
ዓመታት ነይሮም ኢልና ክንዛረብ
ንኽእል።
ንመጻኢ’ውን
ካልእ
ኣማራጺ ስለ ዘየለ ከነሐይሎም ብዝያዳ
ክንነጥፈሎም ዘለና ጉዳያት እዮም።
ካልኦት ዓበይቲ ናይ ዓለም ሕቶታት
ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ቅድም
ግን ብጎዶቦና ክንጅምር ክንክእል
ኣለና። ብጎዶቦና ጀሚርና ናብቲ ካልእ
ክንከይድ ንኽእል። ኣብ ጎዶቦና ከኣ
ነፍሲ-ወከፍ ግቡእ ቦታኡ ከም ዝሕዝ
ክንገብር ኣለና። ካብኡ ዝሓይሽ
ኣማራጺ’ሎ ዝብል እንድሕር ኣሎ
ኰይኑ ድማ ኣእዛንና ከፊትና ክንሰምዕ
ቅሩባት ኢና። ሓድሽ ሓሳባት ክሳብ
ዝመጽኣና ግን በዚ ንኸዶ ዘለና ኢና
ክንከይድ።
ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ኣመሪካ፡
ብዙሓት ትጽቢት ዘይገበሩሉ ውጺኢት
መጺኡ - ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን
ሒዙ። ምስ ምምጻእ ዶናልድ ትራምፕን
ግሎባዊ ምዕባለታትን፡ ዝሰረተ ፓሊሲ
ኣመሪካ ለውጢ ክገብር ተኽእሎ
ኣለዎዶ? ምስኡ ተኣሳሲሩ’ውን ኣብ
ኤውሮጳ ምስ ምውጻእ እንግሊዝ ካብ
ኤውሮጳዊ ሕብረትን፡ ኣብ ኤውሮጳ

ናይ የማን ሓይልታት ኣብ ስልጣን
ምምጻእን . . ተደማሚሩ ኣብ ኤርትራ
እንታይ ጽልዋታት ከምጽእ ይኽእል?
ኣብ ነንበይኖም ኣጋጣሚታት ከም
ዝብሎም፡ እዚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ
ዝተራእየ ናይ ምርጫታት ግብረ
መልሳዊ፡ ስምዒታዊ፡ ሂስተርያዊ
ዓይነት ኣናብባ ክገዝኣና የብሉን።
ኣጋጋዪ ናይ መራኸቢ ብዙሓን
ዘመተታት ኣሎ። ኣብ ሰዓት ሰዓት፡
ኣብ መዓልቲ መዓልቲ ዝዝረብ ዘረባ፡
ናይ በሓቂ ካብቲ ጽጹይ ኣናብባ ወጻኢ
ዝገብር ስለ ዝዀነ፡ ኣብ ኣካይዳና፡ ኣብ
ኣሰራርሓና፡ ኣብ ኣወጻጽኣ መደባትና
ከይንጋገ ምእንቲ ሃዲእና ከነንብቦ
ክንክእል ኣለና። እዚ ጉዳይ ናይ
ትራምፕ ወይ ናይ ካልእ ኣይኰነን።
ውድቀት ናይ እንኮ ቀጽራዊ ስርዓተዓለም ንምፍጣር ዝተኻየደ ፈተነታት
እዩ። ኣብዚ ዝተኻየደ ምርጫታትን
ውጽኢቱን ዝረኣናዮ፡ ትራምፕ ከም
ሰብ ዘይኰነ፡ ነጸብራቕ፡ ሳዕቤን ወይ
ግብረ መልሲ ናይቶም ዕስራን ሓሙሽተ
ዓመታት ዝተኸተሉዎም ፓሊስታት
እዮም። ናይ ብሓቂ ተነቢቡ፡ ተጸኒዑ፡
መተካእታ ወይ ‘ኦልተርነቲቭ’ ናይቲ
ዝጸንሐ ድዩ? . . . ኣይኰነን። ኣብ
ኣሜሪካ ወይ ኣብ ዋሽንግቶን ዝተፈጥረ
ስርዓት እዩ። ዋሽንተን ጥራይ’ውን
ክብሎ ኣይደልን - ዋሽንተን ምናልባት
ወኪል’ዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ።
ግን ዝሑል ኲናት ምስ ኣብቅዐ
እንኮ ቀጽራዊ ስርዓት ክንፈጥር ኢና
ዝብል ‘ድራይቭ’ ወይ ድማ ድርኺት
ዝመጽኣሉ፡ ድሕሪኡ ኣብ ኣሜሪካ
ተኸታተልቲ ስርዓታት መጺኦም።
ናይ ክሊንተን ስርዓት እቲ ዝሓመቐ፡
ዝኸፍአ ስርዓት እየ ዝብሎ ኣነ። ግን
ኣብ ሸሓኒ ኵሉ ነገር ተቐሪብሎም’ዩ።
ምኽንያቱ ናይ ሶቬት ምውዳቕ፡
ብየልሲንን ብጎርቫቾብን ኣብ ውሽጢ
እቲ ሃገርን ብዓለም ደረጃ ዝተኸተልዎ
ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ድሕነታዊ ናይ
ኣረኣእያ ጸገማትን’ዩ እቲ ውድቀት
ኣምጺእዎ። ኣብ ዋሽንግተን ዝውከል
ሓደ ዓለማዊ ስርዓት ክፈጥር ደልየ
ዝብል፡ ብየዋህነት፡ ብድንቁርና፡ ጎርቢ
ጎርቢ እናበሉ ኣጸሊሎሞ፡ ሰማይ ዝበጽሐ
መሲልዎ ነታ ዓዲ ፋሕ ፋሕ ኣቢልዋ።
ሶቬት ሕብረት ፈታዊና’ዩ ነይሩ፡ ሶቬት
ሕብረትን ዝሑል ኲናትን ስለ ዝነበረ
ጽቡቕ’ዩ ነይሩ ኢልና ኣይንዛረብ ኢና።
ግን እዚ 25 ዓመታት ድርኺት ናይ
ዕብለላ ዝያዳ ዘጋደዶ’ዩ። ቅድሚ
ሕጂ ኣይነበረን ማለት ኣይኰነን። ኣብ
ዝሑል ኲናት’ውን ነይሩ እዩ። ሶቬት
ሕብረት ኣብቂዑ’ዩ። ስለዚ ቁጠባ
ኣሜሪካ ምናልባት ደሓን ኣንፈታት
ከርኢ ጀሚሩ። ናይ ክሊንተን ስርዓት
ብዘይ ሰርሓሉ’ዩ መጺኡ። ስኽራን
መጺኡ። እንኮ ቀጽራዊ ስርዓት
ክትፈጥር ምእንቲ ዝመጸ ዝተፈላለየ
መግለጺታትን
ፍልስፍናታትን
ዝቐረበሉ - ስኽራን’የ ዝብሎ ኣነ። ናይ
ኣሜሪካ ስርዓት - በቶም ዝሰኣሎም
ፖሊሲታት እናኣንቈልቀለ’ዩ ክመጽእ
ጸኒሑ። ዓለም ክትቈጻጸር እንተዄንካ፡
ዓለም ክትግብር እንተኾይና ከፋፊልካ
ግዝኣያ፣ ብወተሃደራዊ ዝዳረገና ሓይሊ

ክትስእ የብሉን፣ ብቴክኖሎጂ ዝዳረገና
ሓይሊ ክህሉ የብሉን፣ ብቑጠባ ዝዳረገና
ሓይሊ ክህሉ የብሉን። ምስቲ ሓድሽ
ተርእዮ ናይ ‘ዎል ስትሪት’ ቁጠባ ናይ
ምውቕቓዕ ቁጠባ’ዩ ነጊሱ።
ኣብ 2008 ዝመጸ ቅልውላው ኣብ
ግምት ኣእቲና ንዛረብ እንተዄንና፡
ቁጠባ ኣሜሪካ እንታይ ይገዝኦ ነይሩ?
ኢንዱስትሪ ድዩ፡ ሕርሻ ድዩ? ባንካታት
እየን ዝገዝእኦ ነይረን። ኮርፖረሽናት
ናይ ዓለም ኣለዋ እንድሕር ኢልና፡
ኮርፖረሽናት ብቐንዱ ኣብ ፋይናንስ
ካፒታል ዝተመርኰሳ ኮርፖረሽናት
እየን ክገዝእኦ ጸኒሐን። እዚ ኹሉ ኣብ
ኣሜሪካ እቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ
ናይ ‘ኮንተይንመንት’ ዝበሃል ፖሊሲ
ኣምጺኡ። ንኸምዚ ከማና ንኣሽቱ ኣድቦ፡
ጽፍዓዮ፡ ብወኪል ገይርካ ተቘጻጸሮ።
ኣፍሪቃ ኣብ ሰሜን፡ ኣብ ደቡብ፡ ኣብ
ምዕራብ መቓቒልካ ኣንከራት ገይርካ
ትቈጻጸራ - እተን ካልኦት ሃገራት
ኣደብ ዝገብራ ኣደብ ይገብራ፡ ዝረዓመ
ይርዕም፡ እንተዘየሎ ኸኣ ይቕጻዕ ዓይነት
እዩ። እቶም ዓበይቲ ንኣሜሪካ ስግኣት
ዝበሃሉ ግን፡ ኮንተይን ክዀኑ ኣለዎም
- ብኮንተይን ዝበሃል ፖሊሲ። ሩስያ
ኮንተይን ክትግብራ ክትክእል ኣለካ፣
ቻይና ኮንተይን ክትብራ ክትክእል
ኣለካ። ኣብ ኣውሮጳ’ውን ኣስጋኢ
ኩነታት ክምዕብል ስለ ዝኽእል ከም
ዓዲ እንግሊዝ ብትሮጃን ሆርስ ገይርካ
ወይ ብኻልእ መንገዲ ክትቈጻጸራ
ክትክእል ኣለካ። እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ
ኣቃውማ ወይ ቅርጺ ስትራክቸር ናይ
ኮርፖረሽናትን ናይ ዓበይቲ ማልቲ
ናሽናል ዝበሃላ መጋበርያን ማለት እዩ።
ኣብ ውሽጢ እዚ 25 ዓመታት በዚ
ሕጂ ንርእዮ ዘለና ብኮንተይንመንት
ሩስያ ንምቁጽጻር ዲዛይን ዝዀነ
ፖሊሲ፡ ናይ ዩክረይን፡ ናይ ክረምያ፡
ናይ ምብራቕ ኤውሮጳ፡ ዋላ እዚ
ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩነታት
ናይ ኤውሮሽያ ዝበሃል ናይ ርሑቕ
ኤስያ ፖሊስታት፡ ኣብ ውሽጢ እቲ
ኮንተይንመንት ኣይሰርሐን። ኣብ
ሩስያ እንታይ ፈጢሩ? ግብረ መልሲ
ፈጢሩ። ሩስያ ኮፍ ኢላ ኮንተይንመንት
ክትጽበ ኣይትኽእልን እያ። ጎርባቾቭን
የልሲንን ዝበሃሉ ኣምጺእካ ነታ
ሃገር ከም ዘየላ ገይርካ’ያ፡ ፋሕ ፋሕ
ኣቢልካ’ያ። ዕድል ተረኺቡ ኣብ ዓለም
ከም ድላይካ ክትጋልብ፡ ካልኣይ ግዜ
ከይትስኡ፡ ብቴክኖሎጂ ከይወዳደሩኻ፡
ብወተሃደራዊ ሓይሊ ከይዋዳደሩኻ፡
ብጽልዋ ከይዋዳደሩኻ፡ ብቑጠባ’ውን
ከይዋዳደሩኻ ምእንቲ ኮንተይን
ክትገብሮም ክትክእል ኣለካ። ሓደገኛ
ቃና ናይ ፖሊሲ ጸኒሑ። 25 ዓመታት
ሓደ ብሓደ ክንዝርዝረን ንኽእል
ኢና። እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ሩስያን
ናይ ኣሜሪካን ዝምድና ኣብ ምንታይ
ደረጃ’ዩ ዝርከብ ዘሎ? ትራምፕ እንታይ
ኢሉ እንታይ ኣይበለን ኣይኰነን እቲ
ሕቶ። ኣብ ትሕዝቶ መጺእና፡ እዚ
25 ዓመታት ዝተኸተልዎ ሜላ፡ ነቲ
ዝረኸብዎ ዕድል ‘ኣቢዩዝ’ ገይሮም
ንሩስያ ኮንተይን ንምግባር ዝተኸተልዎ
ሜላ ኣይሰርሐን።
ናብ ገጽ 6 ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

“ኣብዚ ግዜ’ዚ ጐድነኣዊ ድልውነትና ዘሐይል ባይታ ኣሎ....
ካብ ገጽ 2 ዝቐጸለ
ቀጺላ ቻይና እያ እትመጽእ።
ኣብ ቻይና ዝገበርዎ ጌጋ እንድሕር
ርኢናዮ፡ ፋይናንስ ካፒታል’ዩ ንዓለም
ዝገዝኣ፡ ዎል ስትሪት’ዩ ዝገዝኣ፡ ብወፍሪ
ጥራይ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ስለ
ዝተባህለ፡ ናይ ኣሜሪካ ኢንዱስትሪ ካብ
ግዜ ናብ ግዜ እናዓነወ ከም ዝኸይድ፡
ናይ ኣሜሪካ ናይ ዝተፈላለዩ ጽላታት
ኣፍራይነት እናደኸመ ከም ዝኸይድ፡
ብባንካታት ገይርካ ጥራይ ናይ ዓለም
ቁጠባ ክትቈጻጸር ግሎባላይዘሽን
ዝበሃል ኣምር ኣምጺእካ ንዕኡ ከም
መጋበርያ እቲ ቀንዲ መጋበርያ ኸኣ
ባንክታትን ፋይንናስ ካፒታልን ገይርካ
ንቑጠባታት ክትቈጻጸር ትኽእል ኢኻ
ተባሂሉ። ቻይና ብህድኣት ነዚ ዕድል
እዚ ተጠቒማ ቴክኖሎጂ ኣማዕቢላ፡
ኢንዱስትሪ ኣማዕቢላ። ሎሚ ኣሜሪካ
20 ትሪልዮን ወይ ልዕሊ 20 ትርልዮን
ዝኸውን ዕዳ ኣለዋ እንድሕር
ተባሂሉ፡ ሓደ ርብዒ ናይቲ ዕዳ ናይ
ቻይና እዩ። ብኸመይ መጺኡ? እዚ
25 ዓመታት ጥራይ ድዩ ቅድሚኡ
ነይሩ’ዩ እንድሕር ኢልና፡ እዚ ኣሜሪካ
ትዕደዮ ዘላ፡ እዚ ሕጂ በጨቕ በጨቕ
ዝብል ዘሎ ፖሊስታት፡ ኣብ ውሽጢ’ዚ
25 ዓመታት ካብ ዝተኸተልዎ
ግጉይ ሜላታት ዝመጸ ሳዕቤን እዩ።
ሕጂ ንቻይና ንድሕሪት ክትመልሳ፡
ንቻይና ክትቅርቅራ፡ ከም ብሓድሽ
ኮንተይመንት ከተተግብር፡ ናይ ኣሜሪካ
ቁጠባ ከተሐይል፡ ናይ ኣሜሪካ ቦታ
ከተማሓይሾ ዝበሃል ዘሎ ናይ ትራምፕ
ውልቃዊ ስምዒታዊ ኣረኣእያ ኣይኰነን
- ሳዕቤን እዩ። ኣብ ካልእ ከባቢታት
ዝተኸተልዎ ሜላ ኣይሰርሐን፡ እዚ ሕጂ
ንርእዮ ዘለና’ዩ። ዳዒሽ ድዩ ኣልቃዒዳ፡
ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ብፍላይ ኣብ
ማእከላይ ምብራቕ ሃገር ብሃገር ክንርእዮ
እንተዄንና፡ ኣብዚ ዞባ ምምሕዳራት
ኣሜሪካ ካብ ክሊንተን ናብ ቡሽ ናብ
ኦባማ፡ 25 ዓመታት ዝተኸተልዎ
ሜላታት ኣይሰርሐን። ብኣጠቓላሊ
ክንዛረብ እንድሕር ኴንና እንኮ ቀጽራዊ
ስርዓተ ዓለም ናይ ምፍጣር ህቀናታት
ወይ ዝተገብረ ፈተነታት ‘ካውንተር
ፕሮዳክቲቭ’ ኰይኑ ሃሳይ ሳዕቤናት
ጥራይ’ዩ ኣምጺኡ ኣብ ዓለም። ዓለም
ሰላም ክንገብራ ኢና እናተባህለ ዓሰርተ
ግዜ ዝዝረበሉ ዘረባታት፡ ጉዳይ ብጉዳይ
እንድሕር ርኢናዮ ነንበይኑ’ዩ። ኖ
ኣስላም ክኣትዉ የብሎምን፡ ኣስላም
ክኣትዉ ኣለዎም፡ ግብረ ሽበራ ክንምክት
ኣለና፡ ከምዚ ክንገብር ኣለና . . . ኣብ
ዝብሉ ዝርዝራት ኣቲና ክንዛረብ
ኣይንኽእልን። ብጥቕልሉ ክንርእዮ
ክንክእል ኣለና። እዚ ናይ ትራምፕ
ተርእዮ ፎኖመና’የ ዝብሎ ኣነ - ተርእዮ
እዩ። ናይ ውልቀ ሰብ ስምዒት ወይ ናይ
ገዛእ ርእሱ ኣረኣእያ ኣይኰነን። ኵሉ
ዝብልዎ ሓቂ ድዩ ኣይሓቅን፡ ክዉን
ድዩ ኣይክዉንን ኢልካ ነናቱ ኣርእስቲ
ኣምጺእካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ።
ብድምር ግን፡ እዚ ትማሊ ንዅሉ ሰብ
ሃንደበት ዝዀኖ ውጽኢት ሃንደበት
ክኸውን ኣይምተገብአን። እቲ ኣናብባ
ኣብ ባርነታዊ ዝዀነ ‘ማኒፑለሺን’
ተቐርቂሩ ስለ ዝጸንሐ፡ ካብ ንቡር
ወጻኢ ምርኣይ ቅቡል ስለ ዘይኰነ፡
ንዕኡ ከተንብቦ ከኣ ኣብ ክንዲ ሃዲእካ
እንታይ’ዩ ጠንቅታቱ ምባል፡ በጨቕ
በጨቕ ዘዝበለካ ትራምፕ ከምዚ በለ፡
ትራምፕ ከምዚ ገበረ፣ ሳዕቤን ናይቲ
25 ዓመታት ዝተኸተልዎ ዓንዳሪ

ናይ ዕብለላ ፖሊስታት ብዓለም ደረጃ
ፈጢርዎ ዘሎ ነውጽን ግብረ መልስን
እዩ። ነቲ ምርጫ ፑቲን እዩ ከምዚ ገይሩ
ጠዋውይዎ፡ ኣብ ዲሞክሪስያዊ መስርሕ
ምርጫና ሩስያ ኢዳ ኣእትያ. . ኣነ እዚ
ሂስተርያ’የ ዝብሎ። ፑቲን ክጠውዮ
ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ኣይኰነን እቲ
ሕቶ። ውጽኢት ናይ 25 ዓመታት
ማእዝኑ ዝሰሓተ ፖሊስታት እዩ። ናበይ
ገጹ ክኸይድ እዩ፡ ካልእ ኣርእስቲ’ዩ
ክትዛረበሉ ትኽእል። ከም ተርእዮ
ግን ድምር ውጽኢት ናይዚ ‘ሚስ
ጋይድድ’ ማእዝኑ ዝሰሓተ ፖሊስታት
እዩ። ኣብ ዝርዝራቱ ካብዚ ሓፈሻዊ
መረዳእታ ክትወጽእ ኣይትኽእልን።
እንታይ ክገብር’ዩ ትራምፕ፣ ናበይ ገጹ
ክኸይድ’ዩ፣ ናይ ብሓቂ እዚ ዝብሎ
ዘሎ ክሰርሕ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን፣
ንትግባሪኡ ዘድሊ ምቅይያራት ከመይ
ክኸውን’ዩ? ኣብ ኵሉ ዓለም ዘለዉ
ኣምባሳደራት ይቀየሩ ተባሂሉ፣ ኣብ
ውሽጢ’ቲ ጻዕዳ ቤት ዝበሃል ዋይት
ሃውስ ዘሎ ይኹን ኣብ ትካላት
ኣሜሪካ ዘሎ ምቅይያራት ይኸይድ
ኣሎ። ሰራዊት ክቕይሮ’የ ኢሉ ተበጊሱ
ኣሎ፣ ናይ ኣሜሪካ ትሕተ ቅርጺ ከም
ብሓድሽ ከሐድሶ’የ ኢሉ ተበጊሱ ኣሎ፣
ምስ ሩስያ ሓድሽ ዝምድና ክገብር
እየ ኢሉ ኣሎ፣ ቻይና ዝመንጠለትና
ወይ ዝመንዝዓትና ቁጠባዊ ሓይሊ
ክመልሶ’የ ኢሉ ኣሎ፣ ምስ መክሲኮ . .
. እዚ፡ ናይቲ ዓንዳሪ ዘይጭበጥ ንዓለም
ኣብ ህውከትን ኣብ ቅልውላዉን
ዘእተወ ፖሊሲታት ሳዕቤን እዩ። ኖእ
ሕጂ ትራምፕ መጺኡ ክቕይሮ’ዩ፣
ተኣምራታዊ ዝዀነ ለውጢ ከምጽእ’ዩ፣
እቲ ዘጸንሐ ኣካያይዳ ፈጺሙ
ክቕየር’ዩ፣ ከምዝን ከምትን ክኸውን’ዩ
ኢልካ ብስምዒት ድላይካ ትንታኔታት
ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ከም
ተርእዮ ግን ውጽኢት ናይ ዝሓለፈ
25 ዓመታትን ቅድሚኡ ተኣሊኹ
ዝጸንሐን ኩነታት እዩ። ከመይ ገይርና
ነንብቦ? ሃዲእና፡ ደቂቕ ብደቂቕ፡
ዝርዝር ብዝርዝር፡ ካብ ውሽጢ’ቲ ገጂፍ
ስእሊ ከይወጻእና፡ ናበይ ገጹ ክምዕብል
ይኽእል፡ እቲ ምዕባሌታትከ ከመይ
ገይርና ነንብቦ፡ ኣናብባና በየናይ ኣገባብ፡
በየናይ መወከሲታት ክኸውን ኣለዎ?
ከይንጋገ ምእንቲ እቶም ንወስዶም
ስጉምትታት ብመጠን ቅንዕና ኣናብባና
ክኸይድ ስለ ዘለዎ፡ እዚ ሕጂ ዘሎ
ሂስተርያ ብዙሕ ከሰናብደናን ግምታት
ከውህበናን የብሉን። ዝህውኸና’ውን

ስለ ዘይብልና ሃዲእና ክንከታተሎ ዘለና
ጉዳይ እዩ።
ሕቶ፡ ክቡር ፕረዚደንት፡ መጻኢ
ጉዕዞናን ዓቚርዎ ዘሎ ዕድላትን፡ እንታይ
ከም ዝኸውን እንተትእምተልና?
እቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ ብዛዕባ
ናይ ህግደፍ ‘ሮድ ማፕ’ ወይ ድማ
መራሒ ጎደና ኢልና ኣውጺእናዮ
ዘለና፡ ንዅሎም እዞም ጉዳያት ብግቡእ
ኣድረስ ዝገብር እዩ። ካብኡ ናብኡ
እቲ ኵሉ ግዜ እንብሎ - ግን ናይ
ደገ ምዕባሌታት ክጸልወና ይኽእል’ዩ፡
ወሳኒ ግን ዘቤታዊ ኩነታትና እዩ።
ዘቤታዊ ርግኣትና፡ ዘቤታዊ ውህደትና፡
ዘቤታዊ ጽንዓትና፡ ዘቤታዊ ልምዓትና
እዩ መሰረት ናይ ኩሉ። ብደገ ዝመጸ
ህቦቡላ፡ ንፋስ ክህሉ ይኽእል፡ ወሳኒ
ግን ውሽጣዊ ገዛና’ዩ። ናይ ውሽጢ
ገዛና ክንብል እንከለና ኸኣ ብሕቱው
ወይ ዕጹው ዘይኰነ፡ ንሕና ኣበይ ኣለና
ኢልና ዘለናዮ ቦታ ኣዛሚድና ምስ
ጎዶቦና፡ ምስ ዓለም ክንርእዮ ስለዘለና፡
ናይ ዓለም ኩነታት ኣይጸልወናን’ዩ፡ ናይ
ዞባና ኩነታት ኣይጸልወናን’ዩ ከይበልና፡
እቶም ጽልዋታት ከነንብቦም ክንክእል
ስለዘለና ኣናብባና ቅጥዒ ክህልዎ’ዩ
እቲ ወሳኒ ነገር። ምናልባሽ ኣብዚ
ተርእዮ ናይ ትራምፕ ጥራይ ዘይኰነ
ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተርእዮ’ውን
ኣሎ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝበሃል ኣብ
ሰንኮፍ ባይታ ዝተመስረተ ሕብረት ስለ
ዝዀነ ይቕጽል ኢልካ ዘይሕሰብ’ዩ።
ዝገብርዎ ዘለዉ ህቀናታት መጥፍኢ
ግዜ ጥራይ እዩ። ሳዕቤኑ ኣብ ኣፍሪቃ
እንታይ ክመስል ይኽእል፡ ጽልዋኡ
እንታይ ክመስል ይኽእል?. . .
ብተናጸል ክትዛረብ ኣይትኽእልን።
ዶናልድ ከምዚ ኢሉ፡ ሳርኮዚ ከምዚ
ኢሉ፡ መርከል ከምዚ ኢላ፡ ካሜሮን
ከምዚ ኢሉ፡ ዓዲ ጥልያን - ረንዚ ከምዚ
ኢሉ፡ ኣብዚ ረፈረንደም ገይሮም - እዚ
ተርእዮ እዩ። ኤውሮጳ ሓደ ክኸውን
ዝኽእል ክፍሊ ዓለም ኣይኰነን።
ብገንዘባዊ ውህደት፡ ሓያል ቁጠባ
ክትፈጥር ኣይትኽእል ኢኻ። ካልኦት
‘ቻለንጅስ’ ኣለዉ። እቲ ናይ ኤውሮጳ
ኩነታት፡ ብረክሲት ናይ እንግሊዝ ካብ
ኤውሮጳዊ ሕብረት ምውጻእ፡ ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዘሎ ኩነታት፡ ኣብ
ደቡብ ዘለዋ ካብ ግሪኽ ጀሚርካ ናብ
ጥልያን፡ ናብ ስፐይን፡ ኣብ ፖርቱጋል
ዘሎ ፍሉይ ኩነታት፡ እተን ኣብ ሰሜን
ዘለዋ ናይ ጀርመን ፍሉይ ቁጠባዊን
ፖለቲካዊን ኩነታት፡ ናይ እንግሊዝ

ኩነታት ኣብ ኤውሮጳ፡ ብግቡእ
ከተንብቦ ክትክእል ኣለካ። ኣብ ኣፍሪቃ
ዘሎ ዘሕዝን ኩነታትከ? እዚ ዝተዋሰነ
‘ማርጂናላይዝድ ኮንቲነንት’ኸ ናበይ
ገጹ ክኸይድ እዩ? ማእከላይ ምብራቕ፡
ኣዝዩ ተኣፋፊ፡ ሃብታም ከባቢ ናይ
ዓለምከ ናበይ ገጹ ክኸይድ’ዩ፣ ቻይና
ናበይ ገጻ’ያ ክትከይድ፣ ህንዲ ናበይ ገጻ
ክትከይድ’ያ፣ ሩስያ ናበይ ገጻ ክትከይድ
ትኽእል፣ ካልእ ከባቢታት ናበይ ገጹ
ክኸይድ ይኽእል? እቶም ሲናርዮታት፡
ድምር ናይ ኵሎም ሲናርዮታት
እንታይ ክመስል ይኽእል? ሓፈሻዊ
ግምታት ክህልወና ይኽእል። ኣብቶም
ሲናርዮታት’ውን ተኽእሎታት ኢልና
እንዛረበሎም ብዙሓት ነገራት ክህልዉ
ይኽእሉ። ቅኑዕነቶም ግን ምስ ግብራዊ
ምዕባለታት ክንዕዘቦ ዘለና ጉዳይ እዩ።
ኣብዚ ግን እንታይ ክንገብር ኢና? 25
ዓመታት ዘይድየብ ዓቐብ ደይብና፡
ዘይምከት ተጻብኦታት መኪትና
ሓሊፍናዮ ኢና ኢልና ምሉእ ብምሉእ
ክንዛረብ’ኳ እንተዘይከኣልና፡ ኣብ ሓዲሽ
መድረኽ ግና ንኣቱ ኣለና። ኣብዚ
ሓድሽ መድረኽ ንኣቱ ስለ ዘለና፡ እዚ
ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ መራሒ ጎደና
እንብሎ ዘለና ናህርናን ኣካያይዳናን
ዘሐይል ውሽጣዊ ኩነታትና ናብ
ዝደርዐ፡ ናብ ዝሓየለ ኵነት ዘደይብ፡
ምስ ኣብ ከባቢና፡ ጎዶቦና ዘሎ ኩነታትን
ዝምድናን ናይ ምትሕግጋዝ፡ ናይ
ምትሕብባር፡ ናይ ቁጠባዊ ዕብየትን
ልምዓትን ዓቕሚ ናብ ዝሓየለ ከም
ዝኸይድ፡ ብዓለም ደረጃ ክንዋሳእ
እንተዀይና ከኣ ኣናብባና ኣነጺርና
ናይ ጽምዶ ስትራተጂ ኣውጺእና ናይ
‘ኢንገጅመንት’ ስትራተጂና ስኢልና
ኣለና። ኣብቲ ናይ ‘ኢንገጅመንት’
ወይ ናይ ጽምዶ ስትራተጂ ውጥናትና
እንታይ እዮም? ምስ ነፍሲ-ወከፍ ምዕባለ፡
ምስ ነፍሲ-ወከፍ ኵነት፡ ምስ ነፍሲ-ወከፍ
ከባቢ ከመይ ገይርና ኢና ንጸምድ?
ድሉው ወረቐት ኣለና። ስቕ ኢልና
ዓውዓው ኢልና ንዛረበሉ ኣይኰነን።
ግን ኵሉ ግዜ ኣካያይዳና ህድኣት፡
ጥንቃቐ፡ ርዝነት ዘለዎ’ዩ፡ ድልውነት
ከኣ ልዕሊ ኵሉ። መምስ ዝመጸ
ኩነታት፡ መምስ ዝመጸ ምዕባለታት
ክትጸምድ ዘይኰነ ተዳሊኻ ክትጸንሕ
ስለ ዘለካ ግን፡ ሕጂ ንዅሉ ጎድናዊ
ድልውነትና ዘሕይለልና ባይታ ኣለና
ኢልና ንግምግም። ኵሉ ነገር ቀሊል‘ዩ፡
ጽባሕ ንግሆ ከም ድላይና ክንጎዪ ኢና፡
ከምድላይና ክንግስግስ ኢና ዘይኰነ፡

በዚ ንኸዶ ዘለና ሕጂ፡ ካብ ዝሓለፈ
25 ዓመታት ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዝሓሸ
ዕድል ኣለና፡ ዝሓሸ ተመኵሮ ደሊብና
ኣለና፡ ተቢዕና ኢና፡ ብሓዊ ተጠቢስና
ተሪርና ኢና ወጺእና። ህቦብላታት
መጺኡ - ዘይንፈልጦ ዝነበርና ፈሊጥና፡
ሕጂ ዝበለጸ ዕጥቂ ኣለና። ምናልባሽ
ዕጥቂ ማለት ውትህድርና፡ ወተሃደራዊ
ዕጥቂ ማለት ኣይኰነን። ናይ ኣእምሮ
ቅሩብነትና ይኹን ካልእ ዝተፈላለየ
ብዙሕ ዘይዓገብናሉ ናይ ውሽጢ
ቁጠባዊ ልምዓትና፡ ዕቤትና፡ ኩነታትና
ክንሰርሓሉ ንኽእል ዝበለጸ ዕድል ስለ
ዘለና፡ ብድሆታት ኣየጋጥመናን ከይበልና
ከጋጥሙና ንዝኽእሉ ብድሆታት
ተቐሪብናሎም ጸኒሕና ብዝሓየለ ናህሪ
ንቕድሚት ክንከይድ ስለ ዘለና ኵሉ
ጸጋታትና ከነጓሳጒስ ኣለና፡ ሞቢላይዝ
ክንገብር ኣለና። 2017 ከኣ ነዚ ሓድሽ
ርብዒ ዘመን መእተዊት ክትኰነና
ምእንቲ ኣጀማምራኣን ኣካይዳኣን
ጽቡቕ ክኸውን ኣለዎ ኢልና መደባትና
ብዝርዝራት ኣውጺእና ኣለና። ገሊኦም
ኣብዚ ዝሓተትኩሞም ሕቶታት
ተመሊሶም ኣለዉ፡ ኣብኡ ዘይተመለሱ
ኸኣ ብመዓልቶም ክምለሱ ይኽእሉ
እዮም።
ክቡር ፕረዚደንት፡ ኣብ መጨረሻ
- ህዝቢ ብሓፈሻ መንእሰያት ድማ
ብፍላይ፡ ኣብ ዝቕጽል ጉዕዞና ተሳትፎ
ክገብርሉን ከስተውዕልሉን ዝግባእ
ጉዳያት ብዝምልከት ተመሓላልፎ
መልእኽቲ እንተልዩ?
ስራሕ፡ ለይትን መዓልትን ስራሕ።
ተማሃር፡ ፍልጠት ወስኽ፡ ተሞኩሮ
ደልብ፡ ሞያ ኣሐይል ተወፋይነትካ
ከኣ ኣረጋግጽ። እዘን መሰረታውያን
ነገራት እዚአን እንድሕር ኣማሊእካ
ንነብስኻ፡ ንስድራኻ ንሃገርካ ክትከውን
ኢኻ። እዛ ሃገር እዚኣ፡ እዚ ንብሎ
ዘለና ናህሪ ዘለዎ ገስጋስ ክትርኢ እያ
ዝበሃል ዘሎ ብቐንዱ ኣብቲ መንእሰይ
ዘተኰረ‘ዩ። ንሓደ ክልተ ሰነፋት፡ ንሓደ
ክልተ ኣብ ሰራሕ ዘየለዉ ክንጥምት
የብልናን። መንእሰይ ናይዛ ሃገር ናይ
ብሓቂ ሓያል መንእሰይ‘ዩ። ቃና ናይ
ኣእምሮኡ፡ ናይ መጻኢ ኩነታት ዕድሉ
ብግቡእ ተገንዚቡ፡ ፍልጠት ብሰራሕ፡
ስራሕ
ብፍልጠት
እናኣጎልበተ
ብትግሃት ክሰርሕ ኣለዎ። ጽባሕ
ንግሆ ኤርትራ እንታይ ክትመስል’ያ
እንድሕር ኢልካ፡ በቲ ናይ መንእሰያት
ትግሃት፡ ተወፋይነት፡ ፍልጠትን ሞያን፡
ናይ ሰራሕ ባህሊን ዲስፕሊኖምን
ዝውሰን’ዩ። እዚኣተን ቀለልቲ ንገራት
እየን። ስድራቤታት፡ ማሕበራት፡
ዝተፈላለየ ውዳቤታት ናይ ህግደፍ
ነዚአን ክሕብሩ ክኽእሉ ኣለዎም።
እዚአን እየን እተን መሰረታውያን
ነገራት። ከቢድ ነገር ኣይኰነን። ኣብ
መወዳእታ፡ ቤት መስሪትካ፡ ጥጡሕ
ናብራ ጌርካ፡ ኣብዚ ሃገር ምቹእ
ሃዋህው ፈጢርካ ምስ ህዝብኻ
ብጽቡቕ እትነብረሉ ኩነታት ምጥጣሕ
- ብስራሕካን፡ ሞያኻን ፍልጠትካን’ዩ
እሞ ምኽሪ ኣየድልየካን’ዩ። እዚ
ሓድሽ ኣርእስቲ ኣይኰነን። ኣብ ኵሉ
ኣጋጣሚታት ክዝረበሉን ክደጋገምን
ዘለዎ‘ዩ። ሓደ ሓደ ጌጋታት፡ ሓደ ሓደ
ጉድለታት ክርአ ይኽእል’ዩ። ግን ያዕ
እናበልካ ዘይእረም ነገር የለን። ቅድም
ቀዳድም ግን መንእሰይ፡ ናይ ገዛእ
ርእሱ ንቕሓት፡ ቃና ናይ ኣእምሮኡን
ናቱ ጻዕሩን መሰረታዊ ምዃኑ ክፍለጥ
ክኽእል ኣለዎ።
የቐንየልና ክቡር ፕረዚደንት

