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ኤርትራ

ትብሉ?

ብኣንዋር ተኽለ

ኣርባዕተ ትንፋስ፡ ኣብ ሓደ ህሞት

ኣብ በበይኑ ኩርንዓት ሃገርና፡ ምስ
ዲጋታት፡ ራህያታት፡ ዒላታትን ባስካታትን
ዝተኣሳሰር ሓደጋታት ምጥሓል ኣብ
ህይወትን ንብረትን ከቢድ ክሳራን
ማህሰይትን ከስዕብ ጸኒሑን ኣሎን።
ብመሰረት ጸብጻባት ፖሊስ ኤርትራ፡ ኣብዘን
ዝሓለፋ ሓሙሽተ ዓመትን መንፈቕን
ማለት ካብ 2010 ክሳብ መፋርቕ 2015
ከም ኣብነት እንተርኢና፡ 222 ሓደጋታት
ምጥሓል ኣብ ዲጋ፡ ሓጽቢ፡ ዒላን ባስካን
ኣብ መደበራት ፖሊስ ተመዝጊቡ። ከም
ሳዕቤን ናይቲ ዘጋጠመ ሓደጋታት ህጻናትን
ሽማግለታትን ዝርከብዎም 235 ሰባት
ሞይቶም።
ፖሊስ ኤርትራ፡ ካብ 2011 ጀሚሩ ነዚ
ምስ ምጥሓል ኣብ ዲጋታት፡ ሓጽብታት፡
ዒላታትን ባስካታትን ዝተኣሳሰር ሓደጋታት
ንምግታእ ኣብ ጨንፈር ምክልኻል ገበን
ኣብ ድሕነት ዝነጥፉ ክኢላታት ሓንበስቲ
ኣሰልጢኑ ይሰርሕ ኣሎ።
ኣብ ናይ ሎሚ ዓምዲ ድሕነት‘ምበኣር
ምስ ክልተ መንእሰያት ክኢላታት ሓንበስቲ
ብዛዕባ ንጥፈታቶም፡ ኣብ ድሕነት ዘሎ
ሸለልትነት፡ ሓደጋታት ምጥሓል ንኸየጋጥም
ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐ ኣመልኪትና
ዝገበርናዮ ዕላል ከነቕርብ ኢና፦

ዕዳጋሓሙስ ኣቦን ወድን ዝርከብዎም 4
ሰባት ዒላ ክጸርጉ ምስ ኣተዉ ናይ ሞት
ሓደጋ በጺሕዎም ንምውጽኦም’ውን ከቢድ
ጻዕሪ ሓቲቱ።
ንስኻ

ብመጀመርታ ኣስማትኩምን
ዕማምኩምን

ኣብ ሃገርና ምስ ካልኦት ሃገራት
ኣረኣኢኻ ዝጋነን ገበን ከትሪ የብልናን።
ስለዝኾነ’ዩ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ
ዝኾነ እዋን - ለይቲ ይኹን ቀትሪ ኣብ ከተማ ይኹን ዓዲ፡ ካብን ናብን
ብዘይ ስክፍታ ክንቀሳቐስ ዝረአ። እዚ
ይኹን’ምበር ሓሓሊፎም ጥርዓናት ከትሪ
ኣብ መደበራት ፖሊስ ይቐርቡ’ዮም።
ከትሪ ብብረትን ብዘይብረትን
ኣፈራሪሕካ ሓይሊ ተጠቒምካ ዝፍጸም
ኮይኑ፡ ኣብ ሰዓታት ለይቲ ከኣ ብዝያዳ
የጋጥም። ኣብዚ ገበን ዝሳተፉ ሰባት
መብዛሕትኦም ብጉጅለ ዝንቀሳቐሱ
መንእሰያት’ዮም። ከታሮ፡ ኣብ ሰዓታት
ምሸትን ለይትን ብመስተ ንዝተሰነፈ፡
ንብሕቱ ክንቀሳቐስ ንዝረኸብዎ፡ ገንዘብን
ንብረትን ኣለዎ ኢሎም ንዝጠርጠርዎ
ከምኡ’ውን ዘብለጭልጭ ክዳን ይኹን
ንብረት ብግዳም ንዝረኣይሉ ሰብ ወዘተ

•
መንግስትኣብ
ክፍሎምን
ኢብራሂም መሓመድ ኢብራሂምን ንበሃል።
ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ጨንፈር ምክልኻል
ገበን፡ ኣሃዱ ድጋፍ ኢና። ቀንዲ ዕማምና
ገበንን ሓደጋን ምክልኻል ኮይኑ ብዝያዳ
ምስ ድሕነት ኣብ ዝተኣሳሰር ፍጻሜታት
ንነጥፍ። ማለት ሓደጋ ምጥሓል ወይ ገበን
ኣብ ዘጋጥመሉ ዝኸፍአ ክሳራ ህይወትን
ንብረትን ንኸየጋጥም ምኽልኻል፡ ካብኡ
ሓሊፉ ድማ ብሓደጋ ወይ ብገበን
ንዝጠሓለ ሰብ ወይ ንብረት ኣውጺእካ
ንዝምልከቶ ምርካብ’ዩ።
ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይዚ
ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሓምለ፡ ኣብ ዞባ
ማእከል ከተማ ኣስመራ ምምሕዳር ከባቢ

መንግስትኣብ ኣብ ውሽጢ’ቲ ጸቢብን
ዓሚቚን ዒላ ኣቲኻ 4 ሬሳታት ኣውጺእካ።
ነቲ ዝነበረ ፍጻሜን ጠንቒ ሞትን ብኸመይ
ትገልጾ?

ብኤርምያስ ኣስፍሃ

•
ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ
ሓምለ 2015 ኣብ ምምሕዳር (ን/ዞባ) ዕዳጋሓሙስ ኣብ ውሽጢ ካንሸሎ ክሳብ 20
ሜትሮ ዕሞቆት ዘለዎ ኣዝዩ ጸቢብ ዒላ፡
4 ሰባት ንኽጸርግዎ ምስ ኣተዉ ሓደ
ድሕሪ’ቲ ሓደ ብምዃን ኣርባዕቲኦም
ሞይቶም። ጠንቂ ናይቲ ሞት ብዙሕ እኳ
እንተኾነ፡ ብመጀመርያ ከምዚ ዕምቆት
ዘለዎ ዒላ ክጽረግ ወይ ክኩዓት ኣብ
ዝሕሰበሉ እዋን፡ እቲ ዋና ነገር ንዝምልከቶ
ኣካል ዘይምሕባርን ሰብ ሞያ ዘይምውካስን፡
እቶም ኣብኡ ዝኣተዉ ሰራሕተኛታት
ድማ ጠባይን ዕምቆትን ናይቲ ዒላ
ከየጽንዑ ብምእታዎምን’ዩ። እቲ ዝኸፍአ
ድማ ዝኾነ መከላኸሊ ይኹን ኦክስጅን
ከይሓዙ ብምእታዎም፡ ተዓፊኖም ክሞቱ
ተራእዮም።

ዝወሰዶ ሰዓታትን ጻዕርን ክዝከር ይከኣል።

ንስኹም ብመሰረት ስራሕኩም
ኣብ ዲጋታትን ዒላታትን ንዝጠሓሉ ሰባት
ረድኤት ንኽትህቡ ኣብ ኩሉ ዞባታት
ወትሩ ምስ ተንቀሳቐስኩም ኢኹም።
ኣብኡ ዘጋጥመኩም ጸገማት፡ ወይ
ኣዝዩ ሕማቕ ነይሩ እትብልዎ
ክትግልጹልና፡-

ዝበዝሕ ካብቲ ሓደጋታት
ምጥሓል፡ ክንሕንብስ ንኽእል ኢና ኢሎም
ዝኣትዉ፡ ኣብ ከባቢ ዲጋታትን ዒላታትን
ብዝጻወቱ ንኣሽቱ ዝስዕብ’ዩ። ህዝቢ ብዛዕባ
ድሕነት ክግደስን ሓደጋታት ክከላኸልን
እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ

ዝጠሓሉ ንምውጻእ ኣብ
ትወፍሩሉ ግዜ፡ ካብ ህዝቢ እንታይ ሓበሬታ
ኢኹም ትጽበዩ?
•
ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ እቲ ዝረኣየ
ወይ ዝሰምዐ ተቐላጢፉ ንዝቐረበ መደበር
ፖሊስ ወይ ምምሕዳር ክሕብር ኣለዎ።
ከምኡ’ውን ምስ ዝጠሓለ ሰብ ዝነበሩ፡ ግዳይ
በየናይ ቦታ ከም ዝኣተወ ንጹር ሓበሬታ
ንክኢላታት ምስ ዝህቡ ነቲ ናይ ምውጻእ
መስርሕ የቀላጥፎ። ህዝብና ተደናጋጺ ስለ
ዝኾነ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ካብ ሓልዮት
ዝብገስ ዝኽእልን ዘይክእልን ከድሕን
ብምሕሳብ ኣብ ዲጋ ወይ ዒላ ይኣቱ’ሞ
ካልእ ተወሳኺ ሓደጋ ሞት የጋጥም።

•
ኩሉ ኣብ ከባቢና ዝርከባ
ዲጋታት፡
ዒላታትን
ራህያታትን
ብምምሕዳር ክምዝገብ፡ ብዝከኣል መጠን
ምስ ጠባይ ናይቲ ከባቢ ብዝተኣሳሰር
ንዕምቆትን ካልእን ዝምልከት ኣብ
ወረቐት ዝሰፈረ ሓበሬታ ክህሉ፡ ሓጹርን
ሓላውን ክግበረሉ፡ ንዒላታትን ባስካታትን
ግቡእ መዕጸዊ ክዳለወሉ፡ ምዂዓት ወይ
ምጽራግ ኣብ ዝድለየሉ እዋን ኣቐዲምካ
ንዝምልከቶ ምውካስ፡ ልዕሊ ኩሉ ድማ
ወለዲ ንደቕና ኣብ ከባቢ ዲጋታትን
ዒላታትን ምጽዋትን ኣብ ዘይትኽእሎን
ዘይትፈልጦን ቀላይ ከይሕንብሱ ምምሃርን
ቀጻሊ ምጥንቃቕን።
ስለዚ፡ ኣብ ዲጋታት ዝሕንብሱ ብዛዕባ
እቲ ዝሕንብሱሉ ዲጋ ክብደቱን ዕምቆቱን
ስለዘይፈልጡ፡ ኣብ ዲጋታት ምሕንባስ
ባዕሉ ከቢድ ስለ ዝኾነ፡ ኣብ ውሽጢ እቲ
ዲጋታት’ውን ሰልምን በዓትታትን ስለ
ዝጸንሕ ከምኡ’ውን ኣብ ዓሚቚ ዒላታት
ኣትዮም ዝኹዕቱን ዝጸርጉን ሕጽረት
ትንፋስን ምፍራስን ስለ ዘጋጥም ንሓደጋ፡
ሕማምን ሞትን ዘቃልዕ’ዩ። ስለ ዝኾነ
ሓደጋ ምጥሓል ንምክልኻል ደቅና ብዛዕባ
ሳዕቤን ምሕንባስ ኣብ ዲጋታት ክንሕብርን
ምኽዓት ዓሞቚቲ ዒላታትን ኣብ ዝድለየሉ
ንክኢላታት ክንውከስ፡ ልዕሊ ኹሉ ድማ
ኣብ ድሕነት ዘለና ተገዳስነት ብምዕባይ
ሓደጋታት ክንከላኸል የኽእለና።

•
ዝተፈላለየ ዲጋታት
ነናቱ ቅርጽን ጠባይን ማለት ገለ
ኣዝዩ ዓሚቚ፡ ሰልምን ጭቃን
ዘለዎ ኣብ ገለውን በዓትታትን
ተረፍ-መረፍ ሓጻውን ዝርከቦ
ስለ ዝኾነ ሓደ ሓደ ግዜ ንዓና’ውን
የጸግመና’ዩ። ካብተን ዝኸፍአ ዘጋጠመና
ግን እዚ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዒላ ብምእታው
4 ሰባት ዝሞቱሉ ኮይኑ፡ ከምኡ ኣብ መንገዲ
ዓዲ ንፋስ ትርከብ ዲጋ ናይ ሓንቲ ኣርባዕተ
ደቃ ገዲፋ ኣብቲ ዲጋ ዝኣተወት ኣደ፡ ኣብ
ዲጋ ሰመሞ፡ ሓደ መንእሰይ ንምውጻእ

ገበናት ከትሪ ብኸመይ ንከላኸሎም?
ከቲሮም ንብረት ይኹን ገንዘብ ክወስድሉ
ይኽእሉ።
ከተርቲ መብዛሕትኡ ኣብ ንዐኦም
ዝምችእ ቦታን ሰዓትን’ዮም ዝኸትሩ።
ነቲ ክኸትርዎ ዝደለዩ ሰብ ብግቡእ
ኩነታቱ ምስ ኣጽንዑ ከኣ ነቲ ገበን
ይፍጽሙ። ከም ኣእማን፡ ካራን ብረትን
ከኣ ከም መፈራርሒ ንኽጥቀምሉ ክሕዙ
ይኽእሉ።
ግዳይ ከተርቲ ካብ ምዃን ንምድሓን
ኣብ ግዜ ምሸትን ለይትን ብፍላይ
ብመስተ ተኻኢልና ከለና ንብሕትና
ካብ ምንቅስቓስ ክንቁጠብ ይግባእ።
ብዘይካ’ዚ፡ ገዛውትና ካብ ማእከል ከተማ
ምሕድግ ዝበለ እንተኾይኑ፡ እሞ ኸኣ
ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከም መርዓ፡
ጥምቀት፡ ሓዘን ወይ’ውን ብኻልእ ናይ
ስራሕ ምኽንያት ኣማሲና ናብ ገዛና
ንኣቱ እንተኾይና፡ መጓዓዝያ ተጠቒምና

ክንንቀሳቐስ ዝሓሸ’ዩ። መጓዓዝያ ኣብ
ዘይንረኽበሉ ሰዓታት እንተኾይኑ
ከኣ ብውሑስ ኣገባብ ገዛና ከብጽሓና
ዝኽእል ሰብ ክነናዲ ዝሓሸ’ዩ።
ከተርቲ፡ ንደቂ ኣንስትዮ’ውን ኣብ
ዝምችኦም ሰዓታት ግዳይ ክገብሩ
ጸኒሖም’ዮም። ንመራሕቲ መካይን
ዘደናግሩ ከተርቲ’ውን የጋጥሙ’ዮም።
እቲ ዝጥቀሙሉ ሜላ ከኣ ከም
ዝሓመሙን ዝተጸገሙን ተመሲሎም
ኣብ መንገዲ ንመራሕቲ መካይን ሓገዝ
ይሓቱ። መራሕቲ መካይን’ውን ነቶም
ሰባት ንምርዳእ ብግርህነት ካብ መኪና
ምስ ወረዱ ግዳይ ከተርቲ ዝኾኑ ኣለዉ።
መኪና ካብ ዝተፈላለየ ጎደናታት ሰሪቖም
ኣብ ዝተፈላለየ ጎደናታት ብለይቲ
እናተንቀሳቐሱ ብመኪና ዝኸትሩ
መንእሰያት’ውን ከምዘጋጥሙ ምፍላጥ
ጠቓሚ’ዩ።

ስለዚ፡ ብመስተ ይኹን ብድኻም
ነብስኻ ክትከላኸለሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ
ኩነታት፡ ኣብ ግዜ ለይቲ፡ ብእግርኻን
ንብሕትኻን ካብ ምኻድ ምቑጣብ።
ብፍላይ ኣብ ሰዓታት ምሸትን ለይትን
መኪና ንኽትማልኦም ኣብ ጎደናታት
ዝሓቱ ሰባት ቅድሚ መኪና ደው
ምባልካ እንታይነቶም ብግቡእ ምጽናዕን
ምጥርጣርን። ደቂ ኣንስትዮ’ውን
ጥንቃቐ ከዘውትራን ኣውራ ኣብ ግዜ
ለይቲ ንከትሪ ዝዕድም ዘብለጭልጭ
ንብረት (ከም ወርቂ) ዝኣመሰለ ኣብ ግዜ
ለይቲ ሒዘን ካብ ምንቅስቓስ ክቑጠባን
ዝሓሸ’ዩ። ኣብ ግዜ ለይቲ ኣብ ከባቢ
ኣብያተ መስተን ካልእ ጎደናታትን
ኩነታቶም ባህ ዘይበለናን ብዓይኒ ጥርጣረ
ዝረኣናዮም፡ ብሞባይል ናጻ ክፍሊት 113
ናብ ፖሊስ ደዊልና ሓበሬታ ክንህብ
ንኽእል ኢና።

