ኣስመራ፡ ሉል ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘውዲ ኣፍሪቃን ብምርጫ ዮኔስኮ

መሐመድኑር የሕያ
ዋና ኣሰናዳኢ
ሓዳስ ኤርትራ ብቛንቋ ዓረብ

ዝሓለፈ ቀዳም 8 ሓምለ፡ ከተማ ኣስመራ ኣብ ኣፍሪቃ ብዘለዋ ኣደናቒ ጥንታውን ታሪኻውን
ስነ ህንጻ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብ ወነንቲ ፍሉይ ቅዲ-ህንጻ (ኣርት ዴኮ) ብምዃና፡
ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ስነ ፍልጠትን ባህልን ውድብ ሕቡራት ሃገራት (ዩኔስኮ)
ኽትሰፍር ብምኽኣላ፡ ተሓቢንና ኣለና፣ ሓጐስናውን ኣብ ጥርዚ ደዪቡ።
ከተማ ኣስመራ፡ ብዅሉ መዳያት ዝተማለአት ከተማ ኣብ ርእሲ ምዃና፡ ብታሪኻዊ ሸነኽ’ውን
ብመሰረት ኣብ መወዳእታ ዝተበጽሐ ሓበሬታ ስነ ዅዕታ፡ ንከተማ ኣክሱም ብኣማኢት
ዓመታት ትቕድማ እያ፣ ምቘታ ድማ ካብ 24 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ዘይሓልፍ ስለዝዀነ፡ ኣብ
ምሉእ ዓመት ማእከላይ ኵነታት ኣየር እትውንን ከተማ እያ። ብምስክርነት ኵሎም በጻሕታ፡
ሓንቲ ካብ ዝጸረያ ኸተማታት ኣፍሪቃ ኮይና፡ ርግኣት ዘለዋ፡ ንዝበጽሓ’ውን ሰላምን እፎይታን
እትህብ እያ። ብዙሓት ሃገራትን ከተማታትን ዓለምና ድሕነትን ጸጥታን ተሰኢኑወን ኣብ
ዘለወሉ እዋን፡ ነዘን ክልተ ረቛሒታት ብምውናናን ገያሾን በጻሕትን ከስተማቕርዎ
ብምኽኣሎምን፡ ካብ ኵሉ ዓይነት ረብሻን ጸቕጥ ስራሕን ናጻ ኮይና፡ ንገለ መዓልታት’ውን
ዝበጽሑዋ ዜጋታት ሓይልን ህይወትን እተሰንቕ ከተማ ክትከውን በቒዓ ኣላ።
ኣስመራ ንበረኽቲ ከበሳ ኤርትራ ውቅብቲ ዘውዲ እያ። ኣብዚ ሎሚ ዓመት ብ(ዩኔስኮ)
ዝተኻየደ ወፍሪ፡ ንኣፍሪቃ ሓበን እትህብ ኮይና፡ ብስም ኣህጉርና እትኹዕንን ጽገሬዳ፡
ንድባነ ኣፍሪቃና እተብርህ ሉል፡ ጽባቐ ኣፍሪቃ ኣብ ኣስመራ ምዃኑ ንዓለም እተመልክት፡

ፍሉይ ቅዲ ህንጻ ኣድራሽኡ ኣስመራ ምዃኑ እትነግር፡ ርግኣትን ጸጥታን ቦቱኡ ኣስመራ
ምዃኑ እተፍልጥ፡ ምስትምቓር ጥዑም ክሌማ ኣብ ኣስመራ ከምዝኾነ፡ ብቝንጅናኣ
ዝተመሰጡ ኣጋይሽ፡ ብኣቀባብላኣ ዝደረፉላ ደረፍቲ፡ ብጽባቔኣ ዝገጠሙላ ገጠምቲ፡ ኣብ
ፍቕራ ዝጠሓሉ ብዙሓት ገያሾን ኣህዛብን፡ ኣስመራ ኣገዳሲት ማዕከን ቱሪዝም ክትከውን
ዝበቐዐት ከተማ እያ፣ በዚ ኣጋጣሚ፡ ቱርዝም ሃገርና ድርጃኡ ክብ ምእንቲ ክብል፡ ከምዛ
ከተማ ኣስመራ በጺሓቱ ዘላ ምዕሩግ ክብሪ ካልኦት ዝተረፋ ዉርሻዊ ከተማታትን ቦታታትን
ናይ ቱሪዝም ትሕተ-ቅርጽን ንምውዳድ፡ ሚኒስትሪ ቱሪዝም፡ ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን
ከምኡ’ውን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን መሻርኽትን ነዚ ዕማም ክድፈኣሉን ክስራሓሉን
ሓላፍነት ዘሰክም ምዃኑ ክንላቦ ንፈቱ።
ኣብ ጉዕዞ ዩኔስኮ ሎሚ ቦታ ዝረኸበት ከተማ ኣስመራ፡ ጽባሕ’ውን ኣዱሊስን ምጽዋዕን
ቆሓይቶን መጠራን ሮራን ካልኦት ታሪኻውያን ቦታታትን፡ ንቅያ ኤርትራዊ ዜጋ ዘንጸባርቑ
ድፋዓትናን፡ ኣብ ዓለማዊ መዝገብ ውርሻ ኣቲየን ምሉእ ስእሊ ንዓለም ክህባ ምዃነን
ዘጠራጥር ኣይኮነን።

