
ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ተስፋ-ኒውስን ማዶተን  

“Over 40 Percent of Asmara Housing Project Accomplished” TesfaNews 

“Housing Project is 45% Complete” Madote 

ተወልደብርሃን ገብረ 

ተስፋ ኒውስን ማዶተን ትሕብሩና ዘለኹም መንግስቲ ኤርትራ ንዓመታት ኣድቢዩ ድሕሪ ምጽናሕ 

ኣብ ከባቢ ሰንበል፣ ሓሊበትን ስፕይስ-2000ን “ብብዙሕ ወጻኢታት” ኣባይቲ ክሰርሕ ምኳኑ ኣብ 

ታሕሳስ 2013 ምሕባሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ዝሃለፈ ሰሙን ልዕሊ 40% ከም ዝተዓመ በቶም 

ብምኒስትሪ ዜና ዝውነኑ ማዕከናት ዜና shabait.comን ኢሪ-ቲቪን ንዝፈነዎ ሓበሬታ ኢዮም።    

ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ክቡር ባህልን ልምድን ዘለዎ ህዝቢ ኢዩ። ኣብ ባህልና ዓገብ ምባል ባህሊ 

ዘይኮነ ከም ግቡእ ኢዩ ዝውሰድ። ንህዝቢ ወይ ንሃገር ዘገድስ ዜና ይኹን ትንተና ወይውን ካልእ 

ክወጽእ እንከሎ ብኣሉታን ብኣወንታን መዚንካ ሰማዓይ ወይውን ኣንባባይ ብዝመሃረሉ መንገዲ 

ሚዛንካን ርእይቶኻን ወስ ምባል እንተላይ እምበር መንግስቲ ዘዝበሎ ከምዘለዎ ምቕማጥ ንህዝብና 

ኮነ ንሃገርና ጠቓሚ ኣይመስለንን።  

ብቐንዱ ዕላማ እቲ ዜና ኣብ መስርሕ ምድንጓያት ክረኣ ስለ ዝጸንሐን ይስጉም ኣሎ ንምባልን 

ነቶም ቀዳማይ ክፍሊት ዝኸፈሉ ዓዳጎ ካላኣይ ክፍሊት ንክኸፍሉ ንምድላዎምን ምኳኑ እቶም 

ሸመቲ ወይ ዓደግቲ ዝፈልጡዎ ሓቂ ኢዩ። እዚ መስርሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘዛርብ ኣይኮነን።   

ልክዕ ኢዩ እዚ ወፍሪ’ዚ ኣብ ኤርትራ ንእሽቶ ኣይኮነን። ክሳብ 1754 ዝኣክል ኣባይትን 192 

ንትካላዊ ኣገልግሎት ዝኸውን ህንጻታትን ዘጠቓልል ስለ ዝኾነ ብደረጃ ኤርትራ ዓቢዪ ክባሃል 

ዝኽእል ኢዩ። ብኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ዝምወልን ዝውነንን ብምኳኑ ግን ንድኻ 

ኤርትራዊ ዝምልከት ኣይኮነን። ምኽንያቱ ገንዘብ ወጻእተኛታት ብምኳኑ ሚሊዮን ይኹን ትሪሊዮን 

ይውጻኣሉ ንዋናታቱ ዝምልከት ጉዳይ ኢዩ። ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ መሬት ሓረስቶት ይድኮን ስለ 

ዘሎን ተሰሪሑውን ብኽራይ መልክዕ ንድኻ ኾነ ማእከላይ እቶት ንዘለዎም ዝህቦ ኣገልግሎት ስለ 

ዘይብሉ ሽግር ኣባይቲ ኣስመራ ንምቅላል ዝብል ዜና መስሓቕ ካብ ምኳን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም 

የብሉን። ምኽንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብተመሳሳሊ መንገዲ ተሰሪሖም ሽግር ኣባይቲ ክፈትሑ ስለ 

ዘይካኣሉ እዚኦም እውን ዝፈትሕዎ ሽግር ክህሉ ኢዩ ኢልካ ምሕሳብ ክንዮ ኣጉል ተስፋ ዝኸይድ 

ኣይኮነን። 

ኣብ ካልእ ዜና መንግስቲ ነዚ ዝተጠቅሰ ዕዮ ከባቢ $340 ሚሊዮን ከም ዘውጻኣሉ ክሕበር እውን 

ሰሚዐ ኣለኹ። ብኸምኡ ክሕበር ዝነበሮ ኮይኑ ግን ኣይግባእን።  ምኽንያቱ መንግስቲ ኮንትራክተር 

http://www.tesfanews.net/asmara-housing-project-40-percent-complete/
http://www.madote.com/2016/09/video-asmara-housing-project-45-complete.html
http://shabait.com/news/local-news/22620-over-40-of-housing-project-accomplishes
https://www.youtube.com/watch?v=lRv4CZKm-Vc


እምበር ኣውፋራይ ኣይኮነን። ዘውፍሩ ዘለዉ እቶም ኣብ ስደት ዘለዉ ዜጋታት ኢዮም። መንግስቲ 

ብሓቒ ወፍሪ ዜጋታት ዝድግፍ እንተ ኮይኑ ግን ብዘይካ ኣብ ኣባይቲ ኣብ ካልእ ውፍሪውን ከተባብዕ 

ነይሩዎ። በዚ ድማ ስራሕ ክፍጠር ምኻኣለ ህዝቢውን ካብ ድኽነትን ስደትን ምድሓነ።   

እቲ ኣብዚ ኣርእስቲ ዘገድሰና ግን፦ 

1. መሬት ንሕርሻዊ ኣገልግሎት ወይውን ካልእ ክዉዕል ዝግበኦ ዝነበረ ይውዕል ስለ ዘየሎ፣ 

2. ህዝቢ ንዘለዎ ስእነት ዝካረ ኣባይቲ ስለ ዘይፈትሕ - ማለት ድሕሪ ምዝዛሙ እቲ ወናኒ 

ከካርዮ ስለ ዘይደሊ- ንገዛእ ርእሱ ኣብ ወጻኢ ስለ ዝነብርን፣ 

3. ግብሪ ቀዋሚ ንብረት ስለ ዘይከፍል ንሃገር ዝህቦ ጥቅሚ ብዘይ ምህላዉ። 

ጥቅምታት እንተሃሊዩዎ ግን፦ 

1. ንናይ መንግስቲ ናይ ህንጻ ካምፓንታት ስራሕ ንምፍጣር፣ 

2. ሽግር ኣባይቲ ኣስመራ ንምቅላል፣ መንግስቲ ንራህዋ ህዝቢ ይሰርሕ ኣሎ-ወዘተ-ተረፈን- 

ንምባል ፕሮፖጋንዳዊ ስራሕን 

3. ንኣብ ደገ ዝነብሩ ዜጋታት ከም ምንጪ ኣታውታት ጂሆ ንምሓዝ ዘገልግል ብምኳኑን- ወዘተ  

ብሪኢቶይ መንግስቲ ክገብሮ ዝግባእ ዝነበሮ፦ 

1. ብዓቕሙ ዓመታዊ ዝተወሰኑ መምበሪ ኣባይትን ንትካላዊ ኣገልግሎት ዝውዕሉ ህንጻዊ ስራሕ 

እንዳሰረሐ ሽግር ህዝቢ ከቃልል፣  

2. እቶም ገንዘብ ዘለዎምን ኣብ ደገ ዝቕመጡን ካኣ ብመንገዶም ተወዲቦም ነዚ ሕጂ መንግስቲ 

ይሰርሖ ኣለኹ ዝብሎ ዘሎ ትሕተ-ቅርጺ ኣቐዲሙ ብምድላው ባይታ ክፈጥረሎም፣   

3. ኣድህቦ መንግስቲ ናብቲ ክሳብ ሎሚ ኣብ ኣግነትን ኣብ ናይ 19 ክፍለ-ዘመን ህድሞን ዝነብር 

ዘሎ ህዝቢ ክኸውን ይግባእ ነይሩ።   

ስለዚ ማዕኸናት ሓበሬታ ተስፋ-ኒውስን ማዶተን መንግስቲ ኣብ ዝብሎ ተሞርኲስኩም ንህዝቢ 

ብዝህቦ ጥቕምን ሃስያን መዚንኩም ጸግዓዊ ወይ ሻራዊ ዘይኮነ ሃናጺ ሪኢቶን ሓሳብን እንተ ትህብሉ 

ዝሓሸ ምኾነ። መራኸቢ ብዙሓን መጠን ንረብሓ ኩሉ ክትሓልዩ እምበር ኣብ ሻባይትን ኢሪ-ቲቪን 

ንዝተዘርገሐ ዜናታትን ጽሑፋትን ምድማቕ ጥቅሚ ዘድሊ ኮይኑ ኣይስማዓንን።  

ነቐፌታይ ብኣወንታ እምበር ብኣሉታ ከይረኣ ተስፋ እገብር። 

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታት ኤርትራ!! 


