
 

ማሕበራዊ ፍትሒ ይሰላሰል ኣሎዶ ወይስ የሎን                                                                                                                       

ነዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ምስ ምስክራቱ ንስዓብ 

 

ከም ሰብ እንተበሉ ኣሎዎ ኣበር፡                                                                                                                   

መርትዖ የቕርቡ በዓል ፈገር፡                                                                                                                                        

ሃገር ዝጠለሙ ዘይብሎም ቁምነገር፡                                                                                                                                

ሎሚ የሎን ብኦም ዝዕሹ ዝደናገር። 

 

ኣንታ በዓል ኣብነት ጽቡቕ መርኣያ፡                                                                                                                                                                                                                    

ዕድመኻ ምሉእ ዘየቓረጽካ ጉያ                                                                                                                               

ሃገር ክትሃንጽ ምስቶም ሰራሕቲ ቕያ                                                                                                                         

እንተዎት’የን ሎሚ ብኣኻ ዝወራዘያ። 



 

መን ኣሎ ንጅግንነትካ ዝኽሕዶ፡                                                                                                                             

ኣብነት ንዘሎን ንዝመጽእ ዎሎዶ፡                                                                                                                              

ይጸሓፍ ይተዓቀብ ሰንዱ ሰናዶ፡                                                                                                                                     

ዕድል ከይረኽቡ ደቂ ሰብ ነጋዶ። 

 

ትማል ሓሊፍካዮ እቲ ሰንካም ጉዕዞ፡                                                                                                                        

ምስቶም ጀጋኑ ጎበዞም ጎርዞ፡                                                                                                                                   

ተደላድል ንኹሉ ጽዕነት ዝዛዞ፡                                                                                                                                                                   

ጸላእትኻ ትምክት ትሕዞ ብትሕዞ። 



 

ንስኻ ፈውሲ ንድሕረት ድንቁርና፡                                                                                                                      

ትብል እማሃር ንእሽቶይ ዓቢ ህዝብና፡                                                                                                                              

ይዕጠቑ ፍልጠት ኩሎም ደቅና፡                                                                                                                                

ተኸቢሩ ክነብር ልዕላውነት ሃገርና። 

 

ኣንቱም ገዓርቲ ትብሉ የለን ደሞክራሲ፡                                                                                                                     

ስልጣን ዝደገሶም ዘይብሎም ፈውሲ፡                                                                                                                                

እንሆ ተመልከትዎ እንተኮኖኩም መልሲ፡                                                                                                                        

ህዝቢ ኣካየድቱ ይመርጽ ብመስርሕ ደሞክራሲ። 



Eritrea፡ Nakfa Sub zone - Construction of 8 water reservoirs 

ኣስመራ ተሸጊራ ዝብሉ መብራህቲ ማይ ሲኢና፡                                                                                                                    

ግን ኣይዛረቡን በተን ገጠራት ብመግዛእቲ መሰለን ተኾነና፡                                                                                                          

ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዓጢቐን ማይን ምግብን ዝኾና፡                                                                                                                  

መሰል ኣለወን ከምተን ከተማታት ክኾና። 

-------------------------------0-------------------------------- 

መንግስቲ ኤርትራ  መብጽዓ ዘይኮነ ጉቡእ ምዃኑ ተረዲኡ ማሕበራዊ ናብራ ህዝቡ ንምምሕያሽ ብኹሉ መዳያት ክሰርሕ ጸኒሑን 

ይሰርሕ ዘሎን።  ዓቕሚ ሰቡ ከዕቢ ኣብ ፈቖዶ ቁሸታት ዝነበረ ህዝቡ ብዓድታት ብምጥርናፍ ኩሎም እቶም ብቐዳምነት ዘድልዩ 

መሰረታውያን ትካላት ማለት፡ መደበር ጥዕና፡ ቤት ትምህርቲ፡ ጽሩይ ዝስተ ማይ፡ ጽርግያ፡ መጎዓዝያ፡ ወዘተ.... ኣዋዲዲ፡ ሕብረተ 

ሰብና ብፍላይ እዚ ንኡስ ወሎዶ ብጥዕና ተኾስኩሱ ብትምህርቲ ፍልጠት ሰኒቑ ምስ ዘመናዊ ስነ ፍልጠት መታን ዓጢቑ ክጉዓዝ 

ዘመናውያን ማሺናሪ ኣእትዩ፡ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝጠልቦ ጠለባት ኣብ ምምላእ ይርከብ ኣሎ።  ገና’ውን ብዓይነትን ዓቐንን 

ዝተመርጸ ናውቲ ዕዮታት ኣብ ምእታው ይሰርሕ ኣሎ።    

                                                         

     

    

ሓደ ዘተሓሳስብ ነገር ግን እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ገለ ስድራ ቤታትን መንእሰያትን በዞም ዝኾብለሉ ማፍያታት ተታሊሉ ጉጉይ 

ምርጫ ጥፍኣት ዝወስድ ዘሎ ነዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሰላሰል ዘሎን፡ ንዕቤቱ ዝቕረብ ዘሎ ናውቲ የስተብህለሉ ኣሎዶ?  መንግስቲ 



ይትረፍ ፈጣሪ’ውን እንተኾነ ( ከም ኣብ ቁዱሳት ጹሑፋቲ ሰፊሩ ዘሎ) ትንፋስ፡ ፍልጠት፡ ማይን ሜረትን ሂበኻ ኣሎኹ።  ንዑኡ 

ተጠቒምካ ሰሪሕካ ብርሃጽካ ብላዕ ከም ዘበለ ንርኢ።  ምኽንያቱ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ክፈጥሮ ከሎ ንኹሉ ሓደ ህያብ እዩ ሂቡዎ።    

ደቂ ሰባት ግን ካብ ትእዛዙ ወጺእና ኣብ ነንሕድሕዳና በደልን ዓመጽን ከነውርድ ንርኤ።  ኣብ ኩነታት ሃገርና እንተ መጺእና መንግስቲ 

ከምዚ ኣብዚ ስእልታት እንዕዘቦ ዘሎና ንዕቤት ሃገርናን ዕቤት ስድራቤትናን ዘድልዩና ናውቲ ማኣቶት ኣዋዲዱ፡ ዝነጠበት ማይ ብኾንቱ 

ከይትኸይድ ከትርታት፡ ዛላታት፡ ንኣሽቱን ማእከሎትን፡ ዓበይትን ሓጽብታት፣ ዓበይቲ ዲጋታት ኣዳልዩ ነብስና ንኽኣል፡ ሃገርና 

ነማዕብል፡ ይብል ኣሎ።  ኣዚና ኣትኩሮ ክንህቦ ዝግብኣና “” ኣብ ሞንጎ ምፍራስ ምህናጽን ዘሎ ናይ ግዜ ፍልልይ ርሕቀቱ ከም ሰማይን 

ምድርን እዩ”።  ነዛ ብተፈላለዩ ገዛእቲ ዝዓነወት ሃገርና ንምህናጻ ዝወስዶ ግዜ ኩሉ ሃገራዊ ሓላፍነት ዝስምዖ ዜጋ ዝስሕቶ ኣይኮነን።  

እሞ  ምስዚ ኩሉ ግዳማውን ውሽጣውን ዘጋጥመና ዘሎ ተጻብኦታት።  ይኹን እንበር እቲ ግስጋሰ ዋላ ከምቲ ከነፋጥኖ እንድልዮ 

ኣይኹን እምበር ካብ ስራሕስ ጅሆ ኣይኮናን። 

                                        

 

  

ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ኣብ መንእሰታታ ዝተሞርኮሰ እዩ።  ምኽንያቱ ዓለም ናይ ምውርራስ ሕጊ እዩ ዘለዋ፡  እዚ ሕጊ’ዚ ተፈጥራዊ 

(Natural)) ዓለም ለኻዊ (Universal) ስለ ዝኾነ።  ፈቲኻ ወይ ጸሊእካ ዝቕየር ኣይኮነን።   ሞት ንኹሉ ፍጡር ሂወት ዘለዎ ዘበለ 

ዝተዋህበት ትዕድልቲ እያ።  ብኡ መሰረት ኢና ነባሪ ህዝቢ ድኣንበር ነባሪ መንግስቲ የለን እንብል።  ( ነባሪ ሰብ የለን እቲ ሂወት ግን 

እናተተኻኽኤ ይነብር)።  ንኣብነት፡ ሓንቲ ስድራ ወይ መኻን ወይ ውን ዘርኣ ብዝተፈላለየ ምክንያት ይሞቱዋ።  ኣቦን ኣደን ዕድሚኦም 

ወይ’ውን ብኻልእ ጠንቂ ይሞቱ።  እዛ ስድራ’ዚኣ መጸውዒ ዘይብላ ትተርፍ።  ካብ ዝወለደቶም ሓደ ዓብዩ/ያ እንተዝኸውን ግን 

ወዲ/ጓል እገለ እናተባህለት ምቐጸለት። ንሕና ኤርትራውያን ብሰንኪ መግዛእቲ ዝፈጠሮ ጠንቂ ኣብ ገድላዊ ጉዕዞና ጀጋኒ ደቀን 

ዝተሰውኡወን ዝጸነታ ስድራቤታት ከም ዘለዋና ክንዝንግዕ ኣይግባኣናን።  ህላዌ ቀጻልነት መንነትናን ውሑስ መጻኢ ወሎዶታትናን 

ልዕላውነት ሃገርና ኣጠጢሕና ነዚ ዝስዕብ ወሎዶ ከነረክብ ደቅታውትና ኣብ ሃገሮም ብኽብርን ብኤርትራዊ ባህልን ተኾስኩሶም ምስ 

ዝዓብዩ ጥራሕ እዩ።  ህዝቢ ኤርትራ ክጋደል ዘገደዶ መሬቱ ስለ ዝተዘምተ፡ ነጻነቱ ስለ ዝተገፈዩ ንስደት ዘምርሔ ዳኣምበር ስደት ስለ 

ዝመረጸ ኣይኮነን።   ጸላእትና ዝተሰደ ህዝብና ዓዱ ከይምለስ ሃደ ካብቲ ኣጸቢቖም ጸቒጦም ዝቃለሱሉ ዘለዉ ግዜ ኢና ዘሎና። ሎሚ 

ዝተሰደ ዓዱ ዝምለሰሉ ግዜ ድኣንበር ድሕሪ ነጻነት ንስደት ዝብህግ ክህሉ ኣይምተገብኤን።    



    

    

 

ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ንስለ ምምካሕ ዘይኮነ እንታይድኣ ዘመክሕ ስራር ስለ ዝሰራሕና፡ ጸላእትና ብምንም ዓይነት መንገዲ ጽቡቕና 

ክወሓጠሎም እዩ ኢልካ ምሕሳብ፡ ወይ “ዕሱባቶም ክገብሩና ኣለዎም፡ ወይ ድማ ዓለም መልኽዓ ክትቀር ኣለዋ። ብዝተረፈ 

ንምድኻምና ብጠላማት ኣቕሽሽቲ፡ ዶክቶራት፡ ፕሮፈሶራት፡ ካልኦት ምሁራት ደቂ ሃገር ገረን ካብ ምስራሕ ኣይከቋርጻን ኣየን።  

ኣሳጓጉማና ምስዚ  መንግስቲ በብግዚኡ ዘዋድዶ ዘሎ መደባት ልምዓት ንምዕንቃፍ መንእሰያትና ምስዳዕ፡ ካብ ሃገራዊ ሓላፍነቶም 

ምግባር ምርሓቕ፡ ሃገር ናብ ጎደና ሞዕባለ ገጻ ከይትስጉም ምዕንቃጽ ሓደ ካብቲ ዘይፈተንዉ መስርሕ ክፍኣት ጌሮም ስለ ዝቖጽሩዎ 

ንዑኡ ይሰርሑ ኣለዉ።  ከምቲ ሓንቲ ስድራ ብድሕሪኣ መጸውዒ እንተዘይብላ ትጸንት፡ ጸላእትና ከኣ መንእሰያትና ወሲዶም ህላወና 

ከም ህዝብን ሃገርን ከምዘይንይቅጽል ጌሮም እዚ ተዋዲዱ ዘሎ መሺናሪ ዝሰርሓሉ ሲኢኑ ክምርት እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ።  ኩልና 

ኣንዊሕና ክንጥምት ይግብኣና። ማሕለኻ ጸላእትና ብሓድነትና ክንበታትኾ ኣሎና።  ኣብ ብርኽ ኢልናላ ዝሓደርናላ ለይቲ ክሩኽሙሽና 

ዘይተኣደነ ተንኮላትን ወጻኢታትን ከም ዘዳልዉ ፈሊጥና ከይተዓወቱልና ከለዉ ከም ቀደምና ክንዕወተሎም ኣይንዛነ።  



    

   

   

ሃገርና ኤርትራ ካብ ባሕቲ ናጽነት ኣትሒዛ ዝኾነ ተጻብኦታት፡ ግዳማዊ ይኹን ውሽጣዊ ኣጋጢሙዋ እንተ ዘይትነብር ብመንግስቲ 

ዘውጽኦ ውጥናትን  ህዝቢ ብዘርኣዮ ተበግሶን ሎሚ ቦታ ደረጃ ስልጣኔኣ ምስ በዓል መን ምተሰርዔት ኢልና እንተንሓትት፣ እቲ መልሲ 

ንኹልና ብሩህ ይመስለኒ።  እዚ ሎሚ ዓይኒ የብለይ ስኒ ኢሉ ብዘይ ሓሰቦ ሓደገኛ መንገዲ ንስደት ዘምርሔን ዘምርሕ ዘሎን ግዳይ 

ናይቶም ብሂወቱ ዝጻወቱን ዝነብሩን ዘለዉ ግፍዔኛታት ኣይምኾነን ኔሩ።  ንሕና ዋላ ሓደ ሰብ ንሂወቱ ኣብ ክትውዕሎ ዘይግብኣ ቦታ 

ክትውዕል ከለ ስለ ዘሕምመና ድኣንበር፡ ኤርትራስ ነዚ እንርእዮ ዘሎና ማሺነሪታትን ተዋዲዱ ዘሎ ኣብያተ ፍልጠታትን (ቤት 

ትምህርትታ) ዝዓምዎ ሓላፍነት ሃገሮምን ህዝቦምን መግስቶምን ልዕሊ ኩሉ ድማ ብመንነቶም ኩሩዓት መንእሰያት ኣለዉዋ።  እዚ 

ከኣ’ዩ ንኹልና ከም ኤርትራውያን ትንፋስ ዝህበናን ዘሔብነናን፣ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ዝደፋፋኣናን።                                                                    

ሃገርና ወለቕ ዘለቕ ዝብሉ መጋበርያ በዓል ወያነ ዝኾኑ/ና እንተ ዘይርከብዋ/ኣ ብዘለዋ ውጥን ስራሓትን ህርኩት ህዝብን ንዓኣ ኮይና 

ነዞም ስግር ባሕሪ ከይዶም ሚልዮናት ጠምዮምና ኣለዉ ርድኡና ዝብሉ ጃንዳ ዓሌታዊ መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ (ወያነ) ብቐረባ 

ብዘይ ልማኖ ካባና ምረኸብዎ ኔሮም።  ወያነ ግን ኣርሒቑ ዝሓስብ ሓንጎል ስለ ዘይብላ ካብ ምስጎረበታን ሓዋን ህዝቢ ኤርትራ ሰላም 

ትገብር ርሒቓ ክብራ ኣራኺሳ ብልመና ክትነብር ትመርጽ።  ኣብ ኤርትራ ሓዊ ኣባሪዓ ንነብሳ ከይነደደት ትተርፍ’ዩ ዝመስላ።       



  
መሺነሪ  ፖታሽ 

   
ወደብ ባጽዕ ሓደስቲ ኣውቶብሳት ክራገፋ ከለዋ ዘርኢ ስእሊ 

   



 

   

 

 

Construction in Eritrea 



 

Port of Massawa 

 

 

Hirgigo (Massawa) Power plant( መመንጨዊ ጸዓት ባጽዕ) 



 
Hirgigo  Electric  corp. Eritrea ( መመንጭዊ ጸዓት ሒርጊጎ ባጽዕ)     

   
ቢሻ    

 
ቢሻ    



 
ቢሻ    

 
ቢሻ   

 
ቢሻ      

 
Corp and livestock corporation  (ምርባሕ ከብትን ምህርቲ ጸባን                                                                                                 

መስከረምMarble and Granite (Eritrea) ምህርቲ ማርሞ 



 
ፋብሪካ መጻረዪ ዓሳ 

እዚ ኣብ ላዕሊ ቀሪቡ ዘሎ ስእልታት ንኣብነት ድኣንበር እቲ ዘሎ ቀረባትስ ኣኪሉ ዝተርፍ እዩ።  እቲ ዝስዕብ’ውን ተወሳኺ እዩ። እቶም 

ንመንግስቲ ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ ንሓሚ ወይ ነማርር ኣስፍሕ ኣቢልና ዝዓበ ስእሊ ክንርኢ እንተኺእልና ጥራሕ ኢና ኣብ ህንጸት 

ሃገር ንካፈል ኣሎና ክንብል ንኽእል።  ካብ እንርእዮ ጉድለታት ነስቕጥ ማለተይ ኣይኮንኩን።  ጉድለትና እንተ ዘይተዛሪብናሉ ፍታሕ 

ክመጽእ ማለት ናይ ድኹማት ኣተሓሳስባ እዩ።  ፍታሕ ካብ ሓደ ሰብ ወይ እኩባት ሰባት ወይ ካብ መንግስቲ (ሓላፍነት ተሰኪሞም) 

ዘለዉ መራሕቲ ክመጽእ ኣለዎ ኢሉ ዝጽበ እንተሎ እዚውን ግጉይ እዩ።  ኣሳፊሕካ ብዛዕባ ዝሰርሑ ሰባት ሕሹኽሹኽ ክትብልን 

መንቀልን መሰረትን ዘይብሉ ሕሜታ ክትሓምን፡ ሰባት ኣብ ምጥርጣር ከተእቱ፡ ካብዚ ዝዓቢ ገበን ስለ ዘየል እቶም ነዚ ከምዚ 

ከተኾማስዑ ትውዕሉን ትሓድሩን መርገጻትኩም ዳግመ ርእይቶ እንተገበርኩምሉ ዝሓሸ ኣዩ።  ዝሰርሕ ይጋገ፡ ካብ ጌጋኡ እመሃር፣ 

ከይተጋገ ቅኑዕ ዝሰርሕ የለን።  ዘይሰርሕ ዘየስርሕ ከም ኣብ ዑቛር ማይ ዝሰበበ ግን ካብ ሰበብ ምእላም ሓሊፉ ቁምነገር ስለ ዘይሰርሕ፡ 

ኣማስያኡ ብዘይ ቁምነገር ነጺፉ ይተርፍ። 

ኣብ መደምደምታ፡ ነቶም ሱንኩፍ ኣተሓሳስባ ዘሎኩም መንእሰያት ካብ ኤርትራ ይስደድ ኣሎ ጥራሕ ኣይትበሉ።  ክንደይ’ዩ ተሰዲዱ፡ 

ክንደዩ ብስም ኤርትራዊ ዝሽቅጥ፣ ክንደይ’ዩ ብሰላም ኣትዩ፡ ክንደዩ ኣብቲ ዝኣተዎ ውርደት ረኺቡ፡ ከንደይ’የን ኣብ ዘይደለይኦ ዓመጽ፡ 

ጥንሲ፡ ሕርሲ፡ ነፍሰ ቅትለት፡ ጉዱድ ሓዳር ኣብ ምድረበዳ ኣንስቲ በደዊን ዝኾና፣ ክንደይ ሬስኦም ኣብ ምድረ በዳን ውቅያኖስን 

ዝጠፍኤ። ስደት ደው ክብል ነብሱኹምን ደቅኹምን መዓዱ።                                                                                                              

*ብኻልእ ወገን ከንደይ ካብ ወጻኢ ናብ ኤርትራ ከይዶም ዘገልግሉ ምሁራትን መንእሰያትን ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ይግባእ።  

 

ክብርን ሞጎስን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ንሰማእታትና                                                                                                           

ዓወት ንሓፋሽ                                                                                                                                              

ገብረንጉስ መስመር                                                                                                                                        

መስከረም 12, 2017 

   

      

 

 

 


