
                                      ግደ ወፍሪ ኣብ ሃገራዊ ምዕባለ። 

     ሃገር ብምጣኔ ሃብቲ ክትምዕብል ከላ ጥራሕ’ዩ ሰላም ክረክብ ዝኽእል።   ምጣኔ ሃብታዊ ትሕዝቶኣ ድኹም ዝኾነት 

ሃገር ግዳይ ናይ ተፈላለዩ ሽግራት’ያ ትኸውን።   ስእነት ዘኸትሎም ጸገማት ማእለያ የብሎምን።  እዘን ኣብ ዓለምና ህውክት 

ኣትዩወን ዘለዋ  ሃገራት ምጣኔ ሃብተን ዝተረጋግኤ ኔሩ እንተዝኸውን ኣብዚ ንዕዘቦ ዘሎና ጸገማት ኣይምወደቓን።   ንሱ 

ጥራሕ ኣይኮነን።  ብቑዕ ሃብቲ ሃሊዩወን ግስሩጥ ምሕደራ ምስ ዝኽተላ እቲ ሽግር ተደራቢ’ዩ ዝኸውን።   ከም ኣብነት 

ንምጥቃስ፡                                                                                                                                              

ናይጀሪያ፡  እንተሪኢና ምስቲ እኹል ታርፍ ባህርያዊ ጸጋታታ፡ ህዝባ ብሰንኪ ግስሩጥ ምሕደራ፡ ብሃይማኖት፡ ዓሌት፡ 

ተመቓቒላ ሕንፍሽፍሽ ኣትዩዋ ክብሪ ዕዳጋ ሰማይ ዓሪጉ ህዝባ ከሕልፎ ዘይግብኦ ናብራ የሕልፍ ኣሎ።                                                                                                                      

ኢትዮጵያ፡  ህዝባ ብሂወት ምንባሩ ዝጸልኣሉ ደረጃ በጺሑ’ሎ።  ሓሪሱ ከይነብር መሬቱ ተመንዚዑ ንወጻእተኛታት 

ኣውፈርቲ  ተዓዲሉ፡ ኣውያቱ ዝሰምዓሉ ሲኢኑ ኣደዳ ጥሜትን ሕማምን ኮይኑ ይርከብ።                                                                

ደቡብ ሱዳን፡  ነጻነት መርገም ኮይኑ መጺኡዎም።  ህዝባ ቅድሚ ነጻነቱ ዝነበሮ ናብራ ዘመስግነሉ ግዜ ኮይኑዎ ኣሎ።  

መራሕቱ  ሓላፍነቶም ረሲዖም ኣብ ስልጣንን ሃብትን ይበኣሱ ኣሎዉ።  ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ክጥቀሳ ይከኣል። 

     ንሕና ኤርትራውያን ዕድለኛታት ኢና።   ሳላ ሓርበኛታት ኣቦሓጎታትናን፡ ዓባያትን፣ ጀጋኑ ኣቦታትናን ኣደታትናን ጽኑዕ 

እምንቶናን፡ ሕድሕዳዊ ምትሕልላይናን፡ ንኹሉ መከራ ስዒርና ኣብ ዓወት በጺሕና። ነዚ ዝተጠቕሰ ሓቅታት ኣብ ተግባር 

ዘውዕል መንግስቲ ኣብ ውልቃዊ ረብሓ እምንቶ ዘይብሉ፡ መራሕቲ ሃገርና እንትሮፎ ሓፋሽ ዝውንኖ ፍሉይ ዋንነት 

ዘይብሎም፡ ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ዝነብሩን ዝዋስኡን ምርካብና ከነመስግን ይግባኣና።  ***ወዮ ዝረኸቦ ኣቃለሎ*** ከምዝበሃል፡ 

ነቲ ቅድሚ ኤርትራ ነጻ ምውጽኣ ዝነበረ ሕሰም ርኢና፡ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ንዕቤት ሃገር ሓቢርና ምሰራሕና እምበር ጸረ ሃገር 

ዝዕጠቕ ክርከብ ኣይምተገበኤን።    ኣብ ጎንናን ጎኖምን ሓቢርና ዝተቓለስና እኮዮም መራሕቲ ወያኔ ንህዝቢ ኢትዮጵያ 

ብዓሌት፡ሃይማኖት፡ ወገን፡ ኣውራጃን ፈላልዮም፡ ነንሕድሕዱ ከም ዓሳ ከባልዕዎ  ዝሰርሑ ዘለዉ።    

     ሑሉፍ ታሪኽ ሃገር ዘኪርና፡ ሎሚ በጺሓቶ ዘላ ደረጃ ምዕባለ ከቃልል ዝፍተን፡ ታሪኻ ክጉዕጽጽ ዝደሊ ጸላኢ 

ህዝቢ’ዩ።  ግስጋሴና በቲ ኩሉ ተጻብኦታት ከይተገትኤ ይቕጽል ኣሎ።  ሒዝናዮ ዘሎና ኣንፈት ንመጻኢት ኤርትራን፡ ዝቕጽል 

ዎሎዶኣን ተሓጒሱ ዝነብረላ ሃገር ከምትኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ድሮ ነተን ቅድሜኣ ነጻነት ዝተጎናጸፋ ሃገራት ኣፍሪቃን 

ብዙሓት ሃገራት ዓለምን፡ ኣብ ብዙሕ መዳያት በሊጻተን ከምዘላ ዝተመስከረላ ሃገር እያ።  ልዕሊ ኩሉ ከኣ ሰላም ዝሰፈና 

ሃገር ምዃና እዩ።  

       ሃገር ምጣኔ ሃብታዊ ትሕዝቶኣ ብናህሪ ክሱጉም፡ ተራ ርእሰማላውያን ዓቢ ግደ ኣለዎ። ብቐዳምነት ደቂ ሃገር ርእሰ 

ማላውያን።  መንግስቲ ሃገር ይመርሕ። ሕግታት የቁውም፡ ከምዝኽበሩ ይገብር። ንዑኡ ዘመልክቱ ትካላት (መንግስታዊ 

ትካላት) የካይድ።  ብዝሖም ብዘየገድስ ርኹባት ኤርትራውያን ርእሰማሎም ኣብ ክንዲ ኣብ ሃገሮም ዘዋፍሩዎ ኣብ ጎረባብቲ 

ሃገራት ዘዋፈሩ ኣለዉ።  ንመንግስቲ ብዘይ ከውን ዘጸልሙ።   እቲ ዘቕርቡዎ ምኽንያት ፈጺሙ ተቐባልነት ዘይብሉ።  

ሃብታም ካብ ዘለዎ እንተካፈለ እምበር ኣብ ዓዲ ጓና ገንዘቡ ኣዋፊሩ ንኻልኦት ዜጋታት ስራሕ እንተኸፈተን ንኻልእ ሃገር 

ቀረጽ እንተኸፈለን እንታይ ረብሓ ኣሎዎ።  ብረብሓ ገንዘብ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ።  ረብሓ ቅሳነትን፡ ረብሓ ሕልናን 

ከምዘይብሉ’የ ዝጠቅስ ዘለኹ።  ኤርትራውያን ሰብ ጸጋ ኣብ ወፍሪ ሃገር ዓቢ እጃም ክህልዎም ይግባኣ።  ፖሎቲካዊ ጸጊዕነት 

ሒዞም ርእሰ ማሎም ኣብ ረብሓ ህዝቢ ካብ ምውዓል ክቑጠቡ ኣይግባእን።  ከምቲ ሰራዊት ኤርትራ ወፍሪ ድሕነት ሃገር 

ዝሰርሕ ዘሎ፡  ሰብ ጸጋ ኤርትራውያን ወፍሪ ዕቤት ቁጠባ ሃገር ከውፍሩ ይግባእ።    

      እዘን ብምዕብልና ዓለም ዓብሊለንኦ ዘለዋ ሃገራት ሰብ ጸጋታትን ኣብ ሃገሮም፡ ካብኡ ሓሊፎም ኣብ ወጻኢ ሃገራት 

ከይዶም ገንዘቦም ስለ ዘዋፈሩ’የን ሃብቲመን።  ኤርትራውያን ሰብ ርእሰማል፡ ብቐዳምነት ህዝብና ዝረብሓሉ ትካላት ኣብ 

ሃገርኩም ኣዋፊርኩም ኣብ ዕብየት ሃገር ዓቢ እጃም ከተበርክቱ ይግባእ።  ወፍርኹም ኣብ ሃገር ኔሩ እንተ ዝኸውን 

መእሰያትና ቁጠባዊ  ጸገም ዘስዓቦ ዘሎ ስደት ኣይምተሰዱን።  መንግስቲ ዘእትዎ ቀረጽ እንተዘይብሉ፡ እቲ ክገብሮ ዝክእል 

ውሱን እዩ።  መንግስትና ግን ካብ ዘይብሉ ቀዳምነታት ሰሪዑ ሃገር ናብ ቅኑዕ መኣዝን ከምትጉዓዝ ይገብራ ኣሎ። 

    ወፍሪ ካብ ሃብታማት ጥራሕ ክንጽበ ቅኑዕ ኮይኑ ኣይስማዓንን።  ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክገብሮ ዝኽእል ነገርዩ። 

ንምሳሌ ካብ ብዙሕ እዘን ዝስዕባ ነጥብታት ንምጥቃስ ይከኣል።                                                                                                                             



1. ብሓባር ተጠርኒፍኻ  ዓቕምኻ ዘፍቅዶ ናይ ሓባር ትካል ክግበር ይከኣል።                                                                                                

2. ይውሓድ ይብዛሕ ኣብ ባንካ ኤርትራ ሕሳብ ምኽፋት።                                                                                      

3. ኣብ ሃገር ዘለዋ ትካላት ብርኪ ምእታው (ምግዛ ) ኣብነት ሀ. ኤሪ ተል ለ. መድሕን ኮርፖረሽን፡ ሐ. ቢሻ፡ ኩሉሉ ፖታሽ 

ወዘተ ዝኣመሰላ ብማሕበር ወይ ብውልቀ።                                                                                                       

4. ህንጻታት ንኽራይ ዝውዕሉ (Apartments) ብማሕበር ደረጃ ምህናጽ። (ሽግር መንበሪ ኣባይቲ ከቃልል ይኽእል)።                                                                                                

5.  ፍራያት ሃገር ምጥቃም።  

ካብቲ መንግስቲ ዘሳላስሎም ዘሎ ብዙሓት ዕማማት ገለ ኣብነት እዞም ዝስዕቡ ምርኣይ ይከኣል።  

ሓጽብታት፡                 

                                                        

      

 ጽርግያታት፡ 

 



  

መጎዓዝያ፡ 

 

              

ሆስፒታላት፡ 

           



   

ኮለጃት፡ 

  

     

 



ማዕድን ብሻ 

 

ዛራ፡ 

   

ኩሉሉ ፖታሽ 

  

    እዞም ኣብ ወጻኢ እንነብር ኤርትራውያን፡ ነፍሲ ወከፍና ዓቕምና ዝፍቕዶ ሕሳብ ኣብ ሃገርና ምስ 

ዝህልወና፡  1) መንግስትና ናይ ወጻኢ ሸርፊ ይረክብ።  2)ገንዘብና ርቡሕ ወለድ የዋህልል።  3) ኣብ ወፍሪ 

ተሳትፎና የርኢ፣ ምስቲ ኩሉ ንሃገርና ንሓመላን ንህላወኣ ንቃለስን ኣውፈርቲ ኣካል ይገብረና።  መንግስቲ 

እቲ ወዲ ሃገር ክግብሮ ዝኽእል ወፍሪ ንዑ ተሳተፉ ካብ ምባል ዓዲ ኣይወዓለን።  እቲ ብወጻእተኛታት 

ተጀሚሩ ዘሎ ወፍርታት እንተኾነ’ውን፡ መንግስቲ ብዝለዓለ ሽርክነት ንረብሓ ህዝቡ’ዩ ዝሰርሓሉ ዘሎ።   

ከምቲ ኣብ ግዜ ኲናት ** ሎሚ ዘይከተተ ብሂወቱ ከሎ ከም ዝመተ ** ዝተባህለ፡ ሕጂውን **ሎሚ 

ወፍሪ ዘየውፈረ ዓይኑ ከም ዝዓወረ** ከይከውን ጊደና ንግበር።   ምናልባት ብኸመይ መንገዲ ክግበር 

ይከኣል ዝብል ቅኑዕ ሕቶ ክህሉ ይኽእል’ዩ። ንሙሉ ሓቤረታ ንቤት ጽሕፈት ኤምባሲና ክንውከስ 

ንኽእል።  

     ከም ኣብነት ተራ ዜጋታት ናይ ሓንቲ ሃገር  ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኣብ ሃገራዊ ቁጠባ ክሳብ ክንደይ ዓቢ 

ግደ ከምዘለዎ  ናይ እስራኤላውያን ምሳሌ ክንወስድ ንኽእል።   እስራኤላውያን፡ ሃገሮም ብቑጠባ 



ንምህናጽ ዘለዎም መርገጽ ኣዝዩ ዘሔብን’ዩ። ዝኾነ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ዝገብሩዎ ምስ ረብሓ ሃገሮም 

ዝተኣሳሰረ እዩ።  ሓንቲ ኣብነት እስራኤላዊ  ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ዓለም ይሃሉ ክገይሽ ምስ ዝደሊ ኣየር ቲኬት 

ሓሱርለይ ኢሉ ካብ እስራኤላውያን ዘይኮና ትካላት ኣይገዝእን እዩ።  ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ዓዱ ተገዚኡ 

ክላኤኸሉ’ዩ ዝገብር።  ኣብ ናብርኡ ዘድልዩዎ ነገራት ካብ ናይ ሃገሩ ፍርያት እዩ ዝጥቀም።  ንእሽቶይ ሃገር 

ህዝባ ዉሑድ፡ ብቑጠባ ይኹን ብኻልኦት ነገራት ሓያል ኮይና ዘላ።   ናይ እስራኤላውያን ንቕዳሕ ማለተይ 

ኣይኮንኩን።  ወፍሪ ሓደ ዓቢ ክፋል መኸተ ኮይኑ፡ ንናይ ውሽጥን ወጻእን ጸላእትና ዓንዲ ሒቖ ዝሰብር 

እዩ።  ከምኡ ስለ ዝኾነ’ዩ ሃገርና ነብሳ ኪኢላ ከይትነብር ብሓሶት ዝተጠጅኤ እገዳ ዝፍረዳ ዘሎ። 

    ታሪኽ ንወዲ ሰብ ኣይሰርሖን’ዩ።  ወዲ ሰብ’ዩ ታሪኽ ዝሰርሕ። ታሪኽ ክልተ ክፋል ኣለዎ።  ጽቡቕን 

ሕማቕን።  ታሪኽ ዓይኒ ኣለዎ ዝርኢ፡ እዝኒ ኣለዎ ዝሰምዕ፡ ኣፍ ኣለዎ ዝዛረብ፡ ሓንጎል ኣለዎ ዝመዝን፡ 

ግዜ ኣለዎ ዝፈርደሉ። ስለዚ ኣብ ቅኑዕ ጎኑ ክንከውን ሓላፍነትና ንግበር። 

                                                                    

ራህዋን ሰላምን ንሃገርናን ህዝብናን፡                                                                                           

ሃገራዊ ሓልዮትና ብተግባር ይሰነ፡                                                                                                         

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና፡                                                                                                       

ዓወት ንሓፋሽ ህዝብና፡                                                                                                    

ገብረንጉስ መስመር።                                                                                                                           

ሕዳር 11, 2016.                                                    

       

                


