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ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት - 2019 

“ሞያዊ ብቕዓት፡ ኣብ ሓድሽ መድረኽ!” 
 

 
 

ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት-2019፡ ኣብ ሃገርና ንመበል 28 ብደረጃ ኣህጉር 

ድማ ንመበል 129 ግዜኡይዝከር ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ንህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት 
ምክልኻሉን ብፍላይ ከኣ ንኤርትራውያን ሰራሕተኛታት፡ እንቋዕ ኣብዚ ኣብቅዓና 
ንብል። ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት፡ መዓልቲ ዝኽርን መብጽዓን እዩ። 
ሰራሕተኛታት፡ ማሕበራውን ቍጠባውን ብልጽግና ክጐናጸፉ ንዝሓለፍዎ መስገደል 
ብሓበን ክዝክሩ፡ ሰረቶም ኣብቲ ዘሐብን ታሪኾም ብምንጻፍ ድማ፡ 

ተወፋይነቶም ንዕዮን ኣፍራይነትን መብጽዓኦም ከሐድሱ፡ እዚ ዕለት’ዚ ሓላፍነት 
የሰክሞም። 

 

ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት-2019፡ ብደረጃ ሃገር፡ “ሞያዊ ብቕዓት፡ ኣብ 

ሓድሽ መድረኽ!” ብዝብል ቴማ ንጽምብሎ ኣለና። ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት፡ 

ነዚ ‘ሓድሽ መድረኽ’ ኢልና እንጽውዖ ዘለና ትስፉው መዋእል ክዉን 
ንምግባር፡ ዘለዎም ዋኒን ገዲፎም፡ ስራሖም ኣወንዚፎም፡ ልኡላውነት ሃገሮም 
ንምሕላው ንዕስራ ዓመታት ዝኣክል ተወፍዮምን ህይወቶም ክሳዕ ምብጃው 

በጺሖምን እዮም። እዚ ይኹን’ምበር፡ ኣብቲ ዝተመደብዎ እውን ካብ ምፍራይ 

ዓዲ ውዒሎም ኣይፈልጡን እዮም። ሃኮሰኤ’ውን ኣብዚ ዝሓለፈ ዕስራ ዓመታት፡ 
ከምቲ ንህዝብን መንግስትን ዘጓነፎ ጠቐነታትን ሽርሕታትን፡ ኣብ ኣህጉራዊ 



መድረኻት ፍትሓውነት ዘይብሉ ከቢድ ብድሆታት ኣሕሊፉ እዩ። እዚ ይኹን 

እምበር፡ ብቃልስና ኩሉ ተጻብኦታት ተመናኒሁ ተሪፉስ - እነሆ ናብ ሓድሽ 
መድረኽ ከነቋምት በቒዕና ንርከብ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከኣ 
ንኤርትራውያን ሰራሕተኛታት፡ ፍረ ቃልስኹም ክትርእዩ ብምብቃዕኩም ሃኮሰኤ 
ዮሃና ይብል። 

 

ተሪፉና ዘሎ እምበኣር፡ ነዚ ሓድሽ መድረኽ ዝበቅዕ ሞያዊ ብቕዓት ምድላብ’ዩ። 
ኣብዚ ሃገር ሞያዊ ዓቕሚ ዘየለ ኰይኑ ኣይኰነን። ዓይነታዊ ንምግባሩ ግና፡ 
ይጽንሓለይ ዘይበሃሎ ጕዳይ እዩ። በዚ ከኣ ሓያል ተወዳዳርነትን ዓይነታዊ 
ኣፍራይነትን ብምፍጣር፡ ካብ ድሕረትን ድኽነትን ክንናገፍ ከኽእለና እዩ። ብኣንጻር

’ቲ ዝገጠመና ነዊሕ ዓመታት ዘቝጸረ ኲናት፡ ሃኮሰኤ ብዓቕሙ ማዕረ’ቲ 
መንግስቲ ከቢድ ወጻኢታት ብምፍሳስ ዘካይዶ ዘሎ ኣካዳምያውን ሞያውን 
ስልጠናታት፡ ንኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ብፍላይ ከኣ ንመንእሰያት፡ ሞያ 

ንምዕጣቕ ኣበርቲዑ ሰሪሑን ይሰርሕ ኣሎን። ኣብ 2018፡ ብሰለስተ ሞያታት፡ 
ማለት ኤለክትሪሲቲ፡ ኤለክትሮኒክስን ኮምፕዩተር ኣፕሊኬሽንን ዝጀመረ ማእከል 
ሞያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ምጽዋዕ፡ ዓቕምን ሸፈነን ሞያዊ ዓውድታቱ 

ብምስፋሕ፡ ናይ ጽርበት ሓጺን፡ ጽርበት ዕንጸይትን ስርዓተ-ምዝሓልን (Air 

Cooling and Refrigeration) ስልጠናታት ወሲኹ፡ ንካልኣይ ግዜኡ ኣብ 

ወርሒ ግንቦት ናይዚ ዓመት’ዚ ሰልጠንቲ ሰራሕተኛታት ከመርቕ’ዩ። እዚ 
ቊንጣሮ ካብቲ ሃኮሰኤ ክበጽሖ ዝሕልን ራእይ ምዃኑ ግና ክዝንጋዕ የብሉን። 

ብዘይካ’ዚ ሃኮሰኤ፡ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ ኣብ ኵሉ ጽላተ-ቝጠባ ሰራሕተኛታት 
ውዳበታቶም ከሐይሉ፡ ጥዕናኦምን ድሕነቶምን ኣብ ቦታ ስራሕ ክሕልዉ፡ ሓባራዊ 

ውዕል ኪኖ’ቲ ዝጸንሖ ክኸይድ ክኽእል፡ ሰሚናራትን ስልጠናታትን ሰሪዑ 
ይሰርሓሉ ኣሎ። ልዕሊ ዅሉ ግና ንውዳበ ክንሰርሓሉ ክንክእል ይግባእ። ምኽንያቱ፡ 
ብዘይ ውዳበ ኣብ ሓደ መስመር ክትሰምር፡ ክትሕይል፡ ናብ ራኢኻ ክትጐዓዝን 

ክትበጽሕን ዝከኣል ስለዘይኰነ። ውዳበ ምስ ሓየለ እምበኣር’ዩ፡ እዚ፡ ‘ሞያዊ 

ብቕዓት፡ ኣብ ሓድሽ መድረኽ!’ ተሰምዩ ዘሎ ቴማ ክድራዕን ዓይነታዊ ሞያዊ 
ብቕዓት ዝወነነ ኣፍራዪ ኤርትራዊ ሰራሕተኛ ክፍጠርን ዝከኣል። ዓወት ነቲ ብዘይ 

ተጕላባነት፡ ብስራሕ ፍቕሪ ሃገሩ ዝገለጸ ኤርትራዊ ሰራሕተኛ! 

ዓወት ንባሕቲ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት! 

ዓወት ንሓፋሽ! 
ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ 

ባሕቲ ግንቦት-2019 

 


