
ዘመተ ምኽዋል ገበናት 

 ‘ውዕል ዕጥቂ-ምፍታሕ ፕሪቶርያ’ ድሕሪ ምኽታሙ፣ ኣንጻር ህዝቢን 
ሰራዊትን ኤርትራ ዝቐንዐ ጸለመን ውንጀላን በርኪቱ ኣሎ። ኤይ.ኤፍ.ፒ.፣ 
ኤይ.ፒ.፣ ሮይተርስ፣ ብሉምበርግ፣ ዓ.ው.ጥ. (WHO)፣ ሚድያታት ኢትዮጵያ 
ክልል ትግራይ፡ ሶሻል ሚድያ ዲያስፖራ ወዘተ. ኣብዚ ሓድሽ ዘመተ’ዚ 
ተጸሚዶም ኣለዉ። መልቀሶም ፍልልይ የብሉን። ኣብ ሓደ ማእከል ተደሪሱ 
ስለዝዕደሎም። ከም ወትሩ ጠቐነኦም ዘእምን ጭብጢ ኣየቕርብሉን’ዮም፣ 
ምንጭታት’ውን ስሞም ኣይጥቀስን። ገረወይና ትሕዞኡ ጸንቂቑ በረውረወ 
ምስ በለ፡ ድምጹ እንተጐልሐ ዘገርም ኣይኮነን። የግዳስ፡ እዚ ናይ ሕጂ 
ዘመተ “እንተ ዕጥቂ ተሓዲግና ኢና፡ ጸርፊ ግን ዝገደፍና የብልናን” ዝዓይነቱ 
እንጽርጽሮት ጥራይ ዝደረኾ ኣይኮነን። ብቐንዱ ገበናት ብምኽዋል ካብ 
ተሓታትነት ንምህዳም ዘንቀደ እዱድ ዘመተ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን፡ ‘6ይ 
ዘመን 2ይ ህጹጽ ኣኼባ’ ኣብ ዝተሰምየ ኣኼባ መራሕቲ ዕብዳን፡ ንተጋባእቲ 
ብንባብ ጥራይ ዝቐረበ ወረቐት ነይሩ። እቲ ወረቐት፡ ውዕል ፕሪቶርያ፡ ካብ 
“ሓደጋ ጽንተት” ንምድሓን ክብሉ ዝፈረምሉ ሰነድ ምዃኑ ዘብርህ ሓተታ 
ድሕሪ ምቕራብ፡ እቲ ውዕል ሓቚፍዎ ዘሎ “ጸጋታትን ስግኣታትን” 
ይትንትን። ‘ጉዳይ ተሓታትነት’ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ካብ ዝተላዕለ ኣባህራሪ 
ጉዳያት ሒደት ንምጥቃስ፦ - ኣብ ህዝብና እንተላይ ኣብ ገለ መራሕቲ 
“ሰሜን እዚ እንተዘይጥቃዕ፡ እዚ ኹሉ ህልቂትን መከራን ኣይምመጸን” ዝብል 
ናይ ጣዕሳ ዘረባታት ክስማዕ ጀሚሩ ኣሎ፣ - ሸምገልቲ፡ ‘ውግእ ህወሓት’ዩ 
ጀሚሩዎ’ ዝብል መረዳእታ ኣለዎም፣ ኦባሳንጆ ብዕሊ ተዛሪብሉ፣ ሕብረት 
ኣፍሪቃ፡ ካብ ፈለማ መርገጺኡ ከምኡ’ዩ፣ - ነዚ ምልከታ’ዚ ንምቕያር፡ 
ቅድሚ ሕጂ ብሚድያ ዝተኻየደ ሓያል ስራሕ፡  ውጽኢት ተረኺብዎ እናኾነ፡  
መሊኡ ኣይተቐየረን፣ ጸግዕና ዝጸንሓ ዓበይቲ ሚድያታት ከይተረፋ ‘ንሰሜን 
እዝ ምጥቃዕኩም የጣዕሰኩም’ዶ?’ ዝብል ሕቶታት ከቕርባ ተሰሚዐን። - 
‘ጀመርቲ ኲናት’ እንተተባሂልና ኩሉ ተሓታትነት ኣብ ርእሰና እዩ፣ - እቲ 
ውዕል፡  ስም ኤርትራ ዘይምጥቃሱ፡  ከይሕተቱ ጥራይ ዘይኮነ ናብኦም ገጽና 
ከይንጥምት ዝገብር እዩ፣ ብኣንጻሩ፡  ብወገን ኤርትራ ብፍርዲ ዝተዋህበና 
መሬት፡  ካብ ሕጊ ወጻኢ 20 ዓመት ዘሚትኩሞ ተባሂሉ ናይ ካሕሳ ጉዳይ 
ክልዓል ይኽእል፣ ዝርዝራት ናይቲ ብህራረ ብዙሕ እዩ። ነዚ ስግኣታት’ዚ ኣብ 
ምውጋድ፡  ናይ ሚድያ ተራ ልዑል ምዃኑ እቲ ወረቐት ይገልጽ’ሞ፣ ከም 
ሜላ ነዚ ዝስዕብ የቕርብ፡ - - ብዝተዋሃሃደን ጽዑቕን ኣጥቃዕን ናይ ሚድያ 
ስራሕቲ፡  ጸላእትና ኣብ ምክልኻል ከምዝሕጸሩ ብምግባር፡  ኣብ ልዕሊ ሰሜን 
እዝ ኮነ ኣብ ኣምሓራን ዓፈርን ወሪዱ ዝብሃል ጥቕዓት ከይጎልሕ ዓብሊልካ 



ምስራሕ፣ - ውዕል ፕሪቶርያ ቅስቀሳ ጽልኢ ስለዝኽልክል፣ ንመንግስቲ 
ኢትዮጵያ ገዲፍካ፡  ናብ ኤርትራን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን 
ዝቐንዐ ጽዑቕ ስራሕ ምፍጻም፣ ኣብዚ ስራሕ’ዚ ክሕግዙ ዝኽእሉ ፍሉጣት 
ናይ ዓለም ሚድያታት ንምርካብ ጻዕርታት ምክያድ፣ ይብል። ናይዚ 
ቅንያት’ዚ ውጨጫን መልቀስን እምበኣር፡  ድርኺቱ እንጽርጽሮት ጥራይ 
ኣይኮነን። ብቐንዱ ዝተፈጸመ ክፍኣትን ገበናትን ብብርቱዕ መቓልሕ ሓሶት 
ዓብሊዂካ ካብ ተሓታትነት ምህዳም እዩ። የግዳስ ብግናዕ ኢድ ብርሃን ጸሓይ 
ምኽዋል ዝከኣል ኣይኮነን። ከንቱ ሃቐነ!  

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርት 
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