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ዜና

ሓይሊ ኤለትሪክ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዓማዊሉ 5% መቕጻዕቲ ወሲኑ

ጽላት ሓይሊ ጸዓት ኤርትራ (ኤለትሪክ) ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኢሳያስ ምግማቱ ብዘጸግም ሓደገኛ ደረጃ በብጊዜኡ ንቁልቁል
እናንቊልቊለ፡ ናብ ዕንወት ገጹ ከምዘምረሐ ካብ ኩሉ ተዓዛቢ ኩነታት ሃገርና ዝተኸወለ ኣይኮነን። እዚ ኣገዳሲ ጽላት’ዚ፡
ኣብ ምምንጫውን ምዝርጋሕን መስርሕ ናብ ዕንወት ከም ተገማገመን ኣብ ዘይኣሙን ደረጃ ከም ዝወደቐን በዓሉ ርእሲ
ህልው ገዛኢ ስርዓት ዝተኣመነሉ መሪር ሓቂ’ዩ። ኣብ ርእሲኡ ብስንኪ ድሑር ኣሰራርሓ፣ ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ብምስኣንን
ጥዑይ ትሕተ ቅርጻ ብዘይምውዳድን፡ ህዝቢና በቢከባቢኡ ቅልጡፍ ኣገልግሎት ኤለትሪ ክስኢን ጸንሑን ኣሎን። ከም
ውጽኢቱ ድማ ህዝቢና ኣብ ጸልማት ይነብር ኣሎ።

ኢሳያስ ኣፈወርቂ ርእሰ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ናይ ሎም ዘበን መበል 29 ዓመት ጽምቢል ናጽነት ኤርትራ
ካብ’ተን ዓሰርተው ሓደ ነጥቢታት ንምፍጻሙ ዝተመባጸዖም ዘይውሱንን ዘይንጹርን መቓን ውጥናት፡ እቲ ጉዳይ ጸዓት ኣብ
ራባዓይቲ ነጥቢ ሰርዕዎ ኔሩ። ንምዝኽኻር ቃል ንቃሉ ድማ ” ምምንጫው ጸዓትን ኣገልግሎት ኤለትሪክን፡ ናብ ዕንወት
ተጋማጊሙ ንዘሎ ዘይእሙን ስርዓት፡ ናብ መጻንሒ መድርኽ ኣስጊርካ፡ ሰፊሕን ተደላዪታት ብዘይስክፍታ ዘዕግብን ስርዓት
ዳግም-ወጢንካ ምትግባር ” ይብል። (መስመር ናህና’ዩ)። ቃል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብኣጋጣሚ መበል 29 ዓመት ጽምቢል
ናጽነት ኤርትራ ረአ። ዝበዝሑ ተዓዘብቲ ወገናት ነዚ ዘረባ’ዚ ከም ናይ ኩሉ ጊዜ መደረኡ ብሓሶት፣ ወይ ብፍሽለት
ዝድምደም ስለዝኾነ ከም ዕቱብነት ዝረአ ኣይኮነን ክብልዎ እንከሎዉ፡ ዉሑዳት ድማ ምስ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን
ኣተሓሒዞም ምናልባት ዘተስፍው’ዩ ኢሎምዎ ኔሮም። እቲ መብጻዓኡ ከምቲ መብዛሕትኡ ተዓዘብቲ ዝገመትዎ ሃፋኡ’ኳ
እንከይተረኣየ ንምሽቱ በኒኑ ተሪፉ’ዩ።

ብድሕሪ መደረኡ ግን፡ እቲ ናይ ጸዓት ከም’ቲ ዝበሎ ናብ መጻነሒ ደረጃ (መስመር ናህና’ዩ) ከብጽሖ ይትረፍሲ፡ ኣብ’ቲ
ዝነበሮ ትሑት ደረጃ’ኳ ጠጠው ከብሎ ኣይከኣልን። ኣብያተ ጽሕፈት ሓይሊ መብራህቲ (ኤለትሪክ) ብስንኪ ድሑር
ኣሰራርሓኦምን ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ዘይምህላዎምን፡ ንዓማውለን ክፍልታቶም ከም’ቲ ዝግባእ ኣብ ጊዜኡ ንምኽፋል
ከስተናግዳ ኣይከኣላን። ተሰልፍካ ወዒልካስ ሰዓታት ሰርሕ ምስ ኣኸለ ከይፈልካ ምምላስ ዳርጋ ንቡር ኮይኑ ጸኒሑ’ዩ።
ዓማውል ድማ ንዕዳታት ክዳረጉ ኮይኖም’ዮም። ስርዓት ኢሳያስ ኣሰራርሓኡ ኣብ ክንዲ ዘምሓይሽን፡ ጥዑይ ትሕተ ህንጻ ኣብ
ክንዲ ዘዋዲድን፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ዕዳኡ ቀልጥፉ ክኸፍል ዘይከኣለ ዓሚል፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ነፍስ ወከፍ ክፍሊት 5% ሚእታዊ
መቕጻዕቲ ኣወጀ። በዚ ካኣ ዜጋታት ተጠቐምቲ ኤለትሪክ ኣብ’ቲ ርእሲ ሕጽረት ሓይሊ መብራህትን ድሑር ኣሰራርሓኡን
ከም ወለድ ብተወሳኺ ዕዳ ክተሓዙ ኮይኖም ምህላዎም፡ እሙናት ውሽጣዊ ምንጭታታ ግሃድኤ ገልጾም።

ጥብቆ ስእልታት ኣብ ታሕቲ ተመልከት።

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግሃድኤ
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