
ጽቡቕ ዜና ካብ ኤርትራ 

ተወልደብርሃን ገብረ 
መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዩሮጳዊ ሕብረት ናይ €18.7 ሚሊዮን ኣብ ሕርሻዊ 
ልምዓት ተፈራሪሞም ዝብል ዜና ተስፋ ንሓረስቶት ኤርትራ ዝህብ ኢዩ። 
ብሓቂ ዝሕጉስ ዜና ኢዩ። ምኽንያቱ ነቲ መንግስቲ ኣቐዲሙ ኣብ ትሕተ-
ቅርጺ ሕርሻ ማለት ዲጋታትን ራህያታትን ዝገበሮ ውፍሪ ናብ ካላኣይ ደረጃ 
ዘሰጋግር ስለ ዝኾነ። ካላኣይ ደረጃ ዝበልኩሉ ምኽንያት ሳልሳይ ደረጃ ዝባሃል 
ነገርውን ስለ ዘሎ ኢየ። እዚ ሳልሳይ ደረጃ ሕርሻዊ ኢንዱስትሪ (agro-
industry) ኢዩ። ነዚ ንምትግባር ምስ ሓደ ኢስራኤላዊ ብሕታዊ ትካል 
ኣቐዲሙ ምፍርራሙ መንግስቲ ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ 
ኢስራኤል ኣብ ነጠብጠባዊ መስኖ (drip irrigation) ኣብ ዓለም ፍልጥቲ 

ኢያ። ኣገዳስነት ጽፉፍ ወፍሪ (quality investment) 
ልዑል ኢዩ። ምኽንያቱ ምስኡ ዝሰጋገር ልዑል ወይ 
ምዕቡል ቴክኖሎጂ በቲ ሓደ ቀጻልነት ዘለዎ ስራሕ ኣብ 
ምፍጣር ካኣ በቲ ካልእ ስለ ዘምጽእ። ስለዚ ዮሃና 
ንተጠቀምቲ ሓረስቶትን መንግስቲ ኤርትራን ምባል 
ዝግባእ ኢዩ። ብዘይካ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ 
ቀረባ እዋን ምስ መንግስታት ጃፓንን ጀርመንን ስምምዓት ምኽታሙ መርኣያ ምሕላን (intention) 
ጽፉፍ ወፍሪ ከይኮነ ኣይተርፍን ዝብል ግምት ኣለኒ። ብዝላዓለ ክደፍኣሉን ነዚ ኣጋጣምታት 
ክጥቀመሉን ካኣ ንመንግስቲ ቀጽሎ ክብሎ ይግባእ።  

ብዘይካዚ ዩሮጳዊ ሕብረት ነዚ €18.7 ሚሊዮን ብቐጥታ ንሓረስቶት ኣብ ዘገልግልን ዝጠቅምን ነገር 
ክንድዚ ዝኣክል ወፍሪ ኣብ ሓደ ጊዜ ምግባሩ ምስጋና ዝግበኦ ኢዩ። እዚ ዝሕብረና ነገር እንተ ሃሊዩ 
ኤርትራ ንውቃዊ ወፍሪ ኤርትራውያን ኣፍ-ደገ እንተ ከፊታ እቲ ክስዕብ ዝኽእል ምትሕግጋዛት 
ሰፊሕን ኣቢዪን ክኸውን ከም ዝኽእል ኢዩ። ኤርትራ ትሕተ-ቅርጽታት ሕርሻ ኣዋዲዳ ክንዮኡ 
ንዝኸይድ ወፍሪ ኣህጉራዊ ሓገዛት ምስ እትሓትት ኣወንታዊ መልሲ ክትረኽበሉ ከም እትኽእል እዚ 
ናይ ዩሮጳዊ ሕብረት ሓገዝ መርኣያ ኢዩ።   

በዚ ኣጋጣሚ ንመንግስቲ ኤርትራ ሰለስት ለበዋታት ኣለዋኒ: 

1. መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከባብታት ገርሰት፣ ፋንኮ፣ ዓሊ-ግድር፣ ከርከበትን ካልእን ዓበይቲ 
ትሕተ-ቅርጽታት (ማለት ዲጋታት) ሃኒጹ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ ትሕቲኡ ዝለምዕ ዘሎ 
መሬት ብመንግስቲ ዝሕረስን ዝለምዕን ዘሎ ኢዩ። ብዝተወሰነ ደረጃ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዓሊ-
ግድር ውልቃውያን ሓረስቶት ክህልዉ ይኽእሉ ኢዮም። ኣለዉ ካኣ። ስለዚ መንግስቲ 
ኤርትራ እቲ ባዕሉ ዝሓርሶ ወይ ዘልመዖ ዘሎ መሬት ከምቲ ኣብ ዞባታት ማእከልን ደቡብን 
ዝኽተሎ ዘሎ ንሓረስቶት ናይዞም ዝተጠቅሱ ከባብታውን ብተመሳሳሊ ከፍቅደሎም ይግባእ። 
ብቐዳምነት ኣብ ሓደ ሃገር ክልተ ዓይነት ናይ መሬት ተጠቓምነት ፖሊሲ ክህሉ ኣይግባእን። 
ካላኣይ ካኣ ሓረስቶት እዚ ከባቢ ኣብ ገዛእ መሬቶም ሸቀልቲ ክኾኑ ዝግባእ ኣይኮነን። 
ፖለቲካዊ ትርጉምን ሳዕቤንን እውን ኣለዎ።  
 

2. ከምቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብተደጋጋሚ ዝገልጾ ብልሽውና ሕማም ኢዩ። ብመንግስቲ ዝውነን 
ሕርሻ ንብልሽውና ዝተቓልዐ ክኽውን ከም ዝኽእል ካኣ ዘከራኽር ኣይኮነን። ብዘይካዚ 



ጥቅውና (efficiency) እውን ኣይህልዎን ኢዩ። ንኣብነት ኣነ ዝፈልጦ ብምክልኻል ዝውነን 
ሕርሻ ኣብ ከባቢ ሳዋ ነይሩ። ምህርቲ እዚ ሕርሻ ኣብ ዕዳጋታት ኣስመራ ኢዩ ዝወርድ 
ዝነበረ። ሓቲተ ካብ ዝረኽቦ ዝነበረኩ ሓበሬታ ቅድሚ ኣብ ዕዳጋ ምውራዱ 120 ኩንታል 
ኮሚደረ ካብ ቦታ ሕርሻ ጽዒኖም 100 ኩንታል ከም ዝጻዓኑ ኣምሲሎም ናብ ኣስመራ 
ይልእክዎ ነይሮም። ኣብ ዕዳጋ ምስ ወረደ ካኣ ካብቲ ተጻዒኑ መጺኡ ዝባሃል 100 ኩንታል 
ኮሚደረ 20 ኩንታል ተባላሹ ኢልካ ንኣፍረይቲ ደርሆ ብሕሱር ከምዝሽየጥን ኣብ መዝገብ 
ሕሳባት ከም ዝምዝገብን ልሙድ ተርእዮ ከም ዝነበረ ካብቶም ኣብ ከባቢ ባርጂማ ዝርከብ 
ቤት ጽሕፈት እዚ ትካል ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ዝረኽቦ ዝነበረኩ ሓበሬታ ኢዩ። ሓቂ ኢዩ 
ወይ ኣይኮነን ክባሃል ዝካኣል ኢዩ። ንፍርዲ ኣንባባይ ዝግደፍ ኢዩ። ብመንግስቲ ዝውነን 
ወፍሪ ብልሽውና ዘተባብዕ ኢዩ። ብፍላይ ኣብ ሕርሻ ንኽትቆጻጸሮ ዝከኣል ኣይኮነን። ስለዚ 
በዞም ልዒሎም ዝተጠቅሱ ምኽንያታት መንግስቲ ብዛይካ ትሕተ-ቅርጽታት ምውዳድ እቲ 
ንልምዓት ዝምልከት ንህዝብን ሓረስቶትን እቶም ከባብታት ክገድፎ ኣዚዩ ኣገዳስነት ኣለዎ።   
 

3. መንግስቲ ኤርትራ ውልቃዊ ውፍሪ እንተ ኣተባቢዑ ስሕበት ንኣጉራዊ ወፍሪ ወይውን 
ምድግጋፍ መንገዲ ይኸፍት ኣሎ ማለት ኢዩ። ኣብነት ናይዚ እዚ ዩሮጳዊ ሕብረት ብመንገዲ 
እቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቅሰ ኢስራኤላዊ ትካል ክገብሮ ተበጊሱ ዘሎ ወፍሪ ኢዩ። ስለዚ መንግስቲ 
ኤርትራ ሕጂውን ነዚ ተበግስኡ ኣብተን ድሮ ሃኒጽወን ዘሎ ዲጋታት ብመንግስቲ ዝለምዕ 
ዘሎ መሬት ናብ ሓረስቶት ከሰጋግሮን ካለኦት መንግስታት ኣሰር ዩሮጳዊ ሕብረት ክስዕቡ 
ዲፕሎማሲያዊ ስርሑ ክደፍኣሉን ይግባእ።  
 

በዚ ኣጋጣሚ ግን ዝተሰማዓኒ ሓጎስ ክሓብእ ኣይደልን። ምኽንያቱ ክንዮ ፖለቲካዊ ዝንባለታት ህዝቢ 
ኤርትራ ራህዋ ዝረኽበሉ ንእሽቶ ነገር እውን ትኹን ብውልቀይ ካብኡ ንላዕሊ የለን ባሃላይ ኢየ።  

እንደገና ዮሃና! 

 

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታት ኤርትራ!!      

 

  
 
 

 

 

   

      


