
ፈራሕ ነቐፌታ ዘይፈቱ ሰብ ኢዩ 

መልሲ ንግርማይ የማነ  (ሪያድ) 

ብተወልደብርሃን ገብረ 

ብቐዳምነት ሰላምን ጥዕናን ንዓኻን ንስድራኻን ይምነየልካ። ቀጺለ ስለቲ ንጽሑፋተይ ኣንቢብካ ዝመስለካ መልሲ ምሃብካውን 

ኣዚየ የመስግነካ። እዚ ዝተንከፍኩዎ ኣርእስትታት ሰፊሕ ካብ ምኳኑ ዝብገስ እኹል ኢዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብላይ ንስኻውን 

ትስሕቶ ኣይብልን። እንታይ ዳኣ መካትዒ ዝኸውን ካብ ዝፈልጦ ተበጊሰ ፈይ ንምባልን እቶም ካባና ንላዕሊ ዝፈልጡ ክሕግዙ ካብ 

ዝብል ሓሳብ ምኳነይ ክትርዳኣለይ ተስፋ እገብር።  

ብውልቀይ ኣዚዩ ዘሰክፈኒ ሰብ ክንእደኒ ክሰምዕ እንከለኹ ኢዩ። ኣቦታትና ክምስሉ "እቲ ዝገንሓኒ የለብመኒ" ይብሉ። ገለ ገለ ሰባት 

ካባኻ ጀሚሩ ማለት ኢዩ ንመንግስቲ ስለ ዝነኣዱ ንመንግስቲ ሓለፋ ወይ ዝሓገዙዎ ይመስሎም ይኸውን። ግን ልክዕ ኣይኮነን። ኣነ 

ንመንግስቲ ኤርትራ ጽቡቅ ነገር እንድሕር ገይሩ  ጽቡቕ ስራሕ ንኽብሎ ኣየሕፍርን ኢየ። ሕማቅ ወይ ድኹም ጎኒ እንተርኤሉ ካኣ 

ብዘይካ ሕማቕ ኣለኻ ምባል ብዓቅመይ ብዝመስለኒ ከምዚ ወይ ከምቲ እንተ ዝግበር መሓሸ ይብል። ብኣረዳድኣይ መልስኻ ንህዝቢ 

ወይ ንሃገር ወይ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝጠቅም ኮይኑ ኣይረኸብኩዎን። ምናልባት ተጋጊየ ክኸውን ይኽእል ኢየ። ግን ተደራሳይ 

ብዝርድኦ መንገዲ ክትርጉመካ መሰሉ ስለ ዝኾነ ንዓኻ ብዝርዳኣካ ንጽሑፈይ ክትወስዶ መሰልካ ኢዩ። ሓደ ነገር ክሕብረካ ዝደልዮ 

ግን ንህዝቢ ንምድንጋር ኣይጽሕፍን ኣይዛረብን ካኣ።  

ትዕዝብተይ ካብ መልስታትካ ግን ህዝቢ ንምድንጋር ዝተጻሕፈ ኢዩ። ምኽንያቱ ብዘለፋ ጀሚርካ ብዘለፋ ኢኻ ዛዚምካዮ። ኣነ 

ንዓኻ ከም ሰብ ኣይፈልጠካን ኢየ ንስኻውን ከምኡ ንዓይ ኣይትፈልጠንን ኢኻ። ዘራኸበና ጉዳይ ሃገርና ኢዩ። ዘመናዊ መራኸብታት 

ተጠቂምና ካኣ ተራኺብና ኣሎና። ምናልባትውን ንጽሑፋተይ ብዝግባእ ኣየንበብካዮን ትኸውን። ካብቶም ዘልዓልኩዎም ነጥብታት 

ንስኻውን ዝተናኸፍካዮም ንምጥቃስ፦ 

ጉዳይ ወርፍሪ 

ወርፍሪ  ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት፦ 

 መንግስቲ ኤርትራ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት እንተላይ ዝርገሐታቶም ብኣወንታ ክረኣ ዘሎዎ ምኳኑ ብተደጋጋሚ ጠቂሰዮ 

ኣለኹ። ንኣብነት ኣብ ትምህርቲ፣ ሕክምና፣ መራኸብታ፣ ትሕተ-ቅርጺ ማይ እንተላይ ዲጋታት ማለት ኢዩ። ነዚ ናተይ 

ገምጋም ፈጺሙ ኣብቶም ጽሑፋተይ ከም ዘየለዉ ገይርካ ኢኻ ንህዝቢ ወይ ኣንባባይ ትነግሮ ዘለኻ። እዚ ንባዕሉ 

መሰረታዊ ስሕተት ኢዩ። እኹል ኣይኮነን ኢልና ክንከራኸር ከም እንኽእልውን ንኣንበብተይ ኣተምቢሀ ኣለኹ።   

 ብቐንዱ ህዝባዊ ወፍሪ (public expenditure) ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት በቲ ሓደ ወፍሪ ኣብ ቁጠባዊ ትሕተ-

ቅርጽታት ድማ በቲ ካልእ ቁጠባዊ-ዕቤት ንምድራኽ ዝግበር ወፍሪ ኢዩ። ንባዕሉ ዕላማ ኣይኮነን። እቲ ዕላማ ኣብ 

መወዳእታ ህዝቢ ንኽርህዎ ኢዩ። 25 ዓመታት ብዛዕባ ትሕተ-ቅርጺ ጥራሕ ክትምድር መርኣያ ጉጉይ ፖሊሲ መንግስቲ 

ኢዩ። ብርእይቶይ ኣብ ናብራ ዲኻ ምምሕያሽ ይገበር ማለት ገበን ኣይኮነን።   

ዕደና ንዝምልከት፦ 

 ኣብዚ ጉዳይ እውን ብተመሳሳሊ ከም ዘልዓልኩዎ ይዝክር። መንግስቲ ኤርትራ ካብ 40-50% ብርኪ ምውናኑ ዝነኣድ 

ኣተሓሕዛ ባህሪያዊ ሃብቲ ምኳኑ ብኣብነት ኣሰኒየ ጠቒሰዮ ኣለኹ። ናይ ጽቡቕ ኣብነት ምኳኑውን ኣስሚረሉ ኢየ።  

 ንሕቶ ግሉጽነትን ምሕደራን ባህርያዊ ሃብቲ ጎስዮ ማለት ከም ዘይኮነውን ንኣንበብተይ ግልጺ ገይረ ሓሊፈዮ ኢየ። ህዝቢ 

ኤርትራ ብዛዕባ ኣታውታት ማዓድናት ክፈልጥ መሰል ዘለዎ ይመስለኒ። ንስኻውን ኣይትስሕቶን ኢኻ። ስለዚ ኣነ ይኹን 

ንስኻ ንህዝቢ ይኹን ኣንባቢ ከነደናግር ኣይግባኣናን።  



ናይ ዜጋታት ናይ ወፍሪ መሰል፦ 

 ወዮ ዳኣ ንኻብ ሓቂ ዝረሓቐ ሰብ ንምርዳእ ኣጸጋሚ ኢዩ እምበር ዘይትፈልጦ ሚስጢር ኣሎ ኣይብልን ኢየ። ንትርጉም 

ወፍሪ ብምዝባዕ ስለ ዝጀመርካዮ ብዙሕ ክብሎ ዝኽእል ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ንረብሓ ኣንበብቲ ግልጺ ክገብሮ ዘለኒ 

ዘሎ ኮይኑ ግን ይስማዓኒ። ብሕታዊ ወፍሪ እቲ ደጋጊመ ዘልዓልኩዎን ንብሕጂውን ዘልዕሎ ጉዳይ ኢዩ። እታ ንስኻ 

ዘይፈተኻያ ጉዳይ እዚኣ ምኳናውን ይርዳኣኒ ኢዩ። ካብ መልስኻ ንስኻ ዕላማኻ ብሕታዊ ወፍሪ ንምድኻም ኢዩ። ምእንቲ 

እዚ ትርጉም ብሕታዊ ወፍሪ ክትሓዋዉሶ ነይሩካ፣ ሓዋዊስካዮውን። ኣነ ንኣንበብተይ ንምድንጋር ዝጽሕፎ ይኹን ዝዛረቦ 

ከም ዘየለ ኣቐዲመ ጠቂሰዮ ኣለኹ።    

 ኣገዳስነት ብሕታዊ ወፍሪ ኣብ ኣፍረይቲ ትካላት ደጋጊመ ዘልዓልኩዎ ኢዩ። ኣብነታት እውን ጠቂሰ ኣለኹ። ንስካ ግን 

ነዚ ፈጺሙ ከም ዘይተባህለ ሕጂ ንስኻ ንመጀመርታ ትጠቅሶ ዘለኻ ገይርካ ኢኻ ንኣንባቢ ትሕብሮ ዘለኻ። ብሕጊ ዋንነት 

ስነ-ጽሑፍ ከም ስርቂ ኢዩ ዝቑጸር። ነቲ-ዝበልኩዎ ጠቂስካ ድላይካ መልሲ ምሃብ ትኽእል ነይርካ ኢኻ። ግን እቲ ዕላማ 

ንኣንባባይ ንምግጋይ እንተ ኮይኑ'ኸ? 

 ብኣንጻሩ ነቲ ኣነ ዘየልዓልኩዎ ሸቐጣ-ሸቐጥ ኣልዒልካ ክትዛረብ መሪጽካ። እዚ ወፍሪዚ ኣገዳሲ ስለ ዘይኮነ ኣይኮንኩን 

ዘይጸቐጥኩሉ እንታይ ድኣ ኣብ ሃገርና ዝፈሪዩ ነገራት ውሱናት ስለ ዝኾኑ ንሚዛን ጠለብን ቀረብን ብኣሉታ ተንኪፉ 

ዘይድለ ዝቕባበ ፈጢሩ ንህዝቢ ኣደዳ ድኽነት ስለ ዝገብርን ኢየ።  

 ንዓኻ እዚ ተራ ነገር ክመስለካ ይኽእል ይኸውን ግን ልዕሊ 3.5 ሚሊዮን ህዝቢ ዝሳቐየሉ ዘሎ ጉዳይ ምኳኑ ኣይትዘንግዕ።  

ህዝብና ነዚ ሽግር እዚ ዘይፈልጥ ኣይኮነን። ጠንቁውን ጉጉይ ፖሊሲ መንግስቲ ምኳኑ ኣዳዕዲዑ ይፈልጥ ኢዩ። 

መንግስታዊ ዋኒነ ትካላት፦ 

 መንግስቲ ብሕታውያን ኣውፈርቲ ኣብ ዘይደፍርዎ ከውፍር ጉጉይ ከም ዘይኮነ ደጋጊመ ጠቂሰዮ ኣለኹ። ንኣብነት 

መንግስቲ ፋብርካ ቸመንቶ ንምህናጽ ዘውፈሮ ወፍሪ ምስ ምግዛፍ ዝሓቶ ርእሰ-ማል ተበግሶ ምውሳዱ ጽቡቕ ምኳኑ 

ጠቂሰዮ ኣለኹ። ብዘይካዚ ንትሕተ-ቅርጺ ሕርሻ ወይ ካልእ ከም ጽርጊያታት፣ መዕርፎ ነፈርቲ፣ ወደባት ዝኣመሰሉ 

ባይታታት ክምድምድ ጽቡቕ ኢዩ።  

 ኮሚደረ፣ ባናና፣ ቡንን ሽኮርን ክነግድ ግን ምስ ምንታይ ይቑጸር? እቲ ዕላማ ህዝብን ሃገርን ንምቁጽጻር እንተ 

ዘይኮይኑ'ኸ ካልእ እንታይ ትርጉም ይወሃቦ? ስለዚ ካብቲ ኣነ ዝበልኩዎ ወጺእካ ንህዝብን ኣንባብን ዘይኮነ ስእሊ ምሃብ 

ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን በደል ኮይኑ ይስማዓኒ። 

ካልእ ዘለፋታትን ዝተለምደ መናውራታትን ስለ ዝኾነ ብዙሕ መልሲ ዘድሊ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ንኣብነት ካብ ዝጠቐስካዮም ንምጥቃስ ፦ 

1. … ተወልደብርሃን ኣቅሪብዎ ዘሎ ጽሑፋት ነተን ናይ ቁጠባ ኣምራት ጥራሕ ሒዙ ምስ ወድዕነት ናይ ሃገርና ከዛምዶ ኣይከኣለን።  
2. ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ንበይኑ እኩል ኣይኮነን። እንተድኣ ንቅሓት፣ ስነ-ልቦና፣ ሚዛንን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ እንተዘይታሓዊስዎ 
3. ወፍሪ ማለት ዘለካ ገንዘብ፣ ንብረት፣ ፍልጠትን ግዜን ሓደ ረብሓ ከምጽኣልካ ኣብ ሓደ ማዓላ እተውዕሎ ወፍሪ ይብሃል።” 
4. ሓውና ተወልደ ንናይ ውሽጢ ወፍሪ ብጉቡእ ዝተረደኦ ኣይመስልን 
5. ሓው ተወልደ ነቲ ኣብ ሃገርና ኣብ ኣግሮ-ኢንዳስትሪ ዝካየድ ዘሎ ወፍርታት ዘስተባህለሉ ኣይመስልን። 
6. ኣብ’ዚ ሩዱእ ክኸውን ዘለዎ ይትረፍ ኤርትራ እተን ኣዝየን ዝማዕበላ ሃገራት ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ሽቕለት ኣልቦነት 

ከጥፍኦኦ ከምዘይካኣላ ክንርዳእ ይግባእ። 
7. ሓው ተወልደ ነንሕድሕዱ ዝጋራጮ ናይ ሓውሲ-ሙሁራት መደናጋሪ ጽሑፋት እዩ ኣቕሪቡ ዘሎ። 
8. ሰብ ክዛረብን ክጽሕፍን እንከሎ common sense የድልዮ። 
9. መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ገዝኡ ሓደ ክልተ ደርሁ ዘይውንን ኣይነበረን። 
10. እቲ ዝዓበየ በደል ናይ በደል ናይ ቡዙሓት ሓውሲ ሙሁራት ሙጉት ነዚ ዘሎ ናይ ዶብ ወራር ወያነ ሙጉባጥ ልዑላውነት መሬት 

ኤርትራ ዘይምእማን ወይ ኣፋዂስካ ምርኣይ እዩ። 
11. ብናተይ ርእይቶ መብዛሕትኦም ናብ ስግረ-ዶብ ዘምርሑ እቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነውሖም ዘይኮኑስ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑን 

ታዕሊምን ትምህርቶምን ወዲኦም ሓንቲ ከየገልገሉ ናብ ስደት ዘምርሑ ዘለዉ እዮም። 
12. ናይ’ዚ ተሓታቲ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ዓለማዊ ዊዲታት ነፍሲ-ወከፍ ናይ እዞም ናብ ስደት ዘምርሑ ዘለዉ ስድራ-ቤታት እዮም። 

እዞም ሰባት ክሳብ 40-50 ሽሕ ዶላር እንዳተኸፍለሎም እዮም ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን በጺሖም ዘለዉ። 



13. ኣብ ክንዲ ሃገርን መንግስትን ዝገበረልካ ሞሳ ምኽፋል ጉዕዞ ናብ ዘይረብሕ ስደት እንታይ ኣምጽኦ። ስደት ብስደቱ ድማ ብዙሕ 
ሓደጋታትን ውርደትን ምዕማጽን ዘለዎ ስደት። ካብ ከምዚ ጠሚኻ ምስ ክብረትካ ዓድኻ ይሓይሽ። 

14. መንእሰይ ድማ ኣርሒቁ ብምሕሳብ ብብልጭጭ ናይ ስደትን ዘረባ ባሃማት ከይሰምዐን ኣሳጉማ መንግስቱ ተረዲኡ ብናይ ሓሶት 
መብጻዓታት ተደናጊሩ ካብ ሃገሩ ክርሕቕ የብሉ። 

ኩሎም እዚኦም ተራ ፕሮፖጋንዳ ስለ ዝኾኑ ብዙሕ መልሲ ዝድልዮም ኣይመስለንን። ብዛዕባቲ common sense ዝበልካዮ common sense 

እንተ ዝህልወካ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ወጻኢ ኮፍ ኢልካ ንብድሕሬኻ ዝተሰዱ ጥራሕ ኣይኮነን ንስድራ ቤቶምውን ተሓተቲ ኣምበይ ምገበርካዮምን 

(#12)። ንገዛእ ርእስኻ ናብራኻ እንዳመራሕካ ብድኽነት ኣብ ሃገርካ ምንባር ይሓይሽ እውን ኣይምበልካን።  

 

ኣብ መወዳእታ ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ፕሮፖጋንዳ ካብ ም እታው ንጽቡቕ ጽቡቕ ንሕማቕ ካኣ ሕማቕ ምባል ንህዝብን ሃገርን ዝጠቅም ኢዩ። 

ናይ ባሃም ኣተሓሳሰባን ኣካይዳን ንሃገርናን ህዝብናን ዝጎድእ ኢዩ። ብሃም ኣካይዳ ማለት ብሃሳሰ-ለባም ምኻድ ማለት ኢዩ። ጸርፊ ካይመስለካ። 

ሓደ መንገዲ ኢዩ ግን ኣብ ክንድኡ ዝሓይሽን ዘይሓይሽን እንዳ መመኻ ነቲ ዝሐሸ እንዳ ወሰድካ ለውጢ ኣብ ሃገርካን ህዝብኻን ምምጻእ 

ማለትውን ኢዩ።  

 

 

ዘለኣለማዊ ክብሪ ንሰማእታት ኤርትራ!! 


