
                   ዋዕላ ኣህጉራዊ ኤርትራዊ መጽናዕትታትን                           

.                  ቃል ክቡር ምኒስተር ዜና የማነ ገብረመስቀልን 

                                    ተወልደብርሃን ገብረ 

ብቐዳምነት ነቶም ንሓደ-ዓመት መመላእታ ነዚ ኤርትራዊ 

ኣህጉራዊ መጽናዕታዊ ጉባኤ ንምድላውን ንምውዳብን 

ዝደኸሙ ኤትራውያንን መሻርኽቶምን ዮሃና ክብል 

እደሊ። ቀጽልዎ! ዕዉት ዋዕላ ክኾነልኩም ከኣ እትስፎ። 

ኣብዚ ኣጋጣሚ ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪሉ መደረ ወይ 

ቃል ዘስመዐ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረመስቀል ኢዩ ነይሩ። ብሓፈሻ ቃል ኣቶ የማነ ዋላኳ ከምቲ 

ባዕሉ ዝጠቐሶ ሓፈሻዊ እንተነበረ ብወገነይ ክልተ ኮኾብ ካብ ሓሙሽተ ሂበዮ ኣለኹ። ሰለስተ 

ኮዋኹብቲ ዝቐነስኩሉ ምኽንያት (1) ንኹሉ ዝሕታለ ቁጠባዊ ዕቤት ግዳማዊ ምኽንያታት 

ብምሃቡ፣ (2) ተራ ብሕታዊ ወፍሪ ብፍላይ ድማ ኣብ ትሕቲ-ቕርጺ ምስ ተራ መንግስታዊ ትካላት 

ብማዕረ ብምቕማጡ ሓቅነት ዝጎዶሎ ብምዃኑን፣ (3) ኣሉታዊ ሳዕቤናት ወይ ድኽመታት ፖሊሲ 

መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ቁጠባዊ ፖሊሲ መንግስቲ ዘይምጥቃሱ። 

እተን ክልተ ኮባኹብቲ ዝሃብኩሉ ምኽንያት (1) ምምሕያሽ ደሞዝ ሰራሕተኛታትን ኣባላት ሃገራዊ 

ኣገልግሎትን (2) ብቐንዱ ዋላኳ ደንጉዩ እንተመጸ ሃገራዊ ጉባኤ መጽናዕትታት ምውዳብን 

ምድጋፉን ኣወንታዊ ተበግሶ ኢዩ። ተስፋ እገብር ቀጻልነት ክህልዎን ለበዋታት ዋዕለኛታት 

ብግብሪ ክስራሓሉን።  

ብውግዒ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዋዕላ ደሞዝ ሰራሕተኛታትን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ክውሰኽ ምዃኑ 

ምሕባር ጽቡቕ ኢዩ። ኣብዚ ግን ሓደ ሽግር ኣሎ። ኣብ ስነ-ቑጠባ ሓደ ኣምር ኣሎ። ንሱ ካኣ 

ደሞዝ (salary) ወይ ውዕለት (wage) ምውሳኽ ማለት ፍሪያምነት ሰራሕተኛታት ወሲኹ ኣሎ 

ማለት ኢዩ። እዚ ኣብ ዘይብሉ ደሞዝ ምውሳኽ ግን ንዝቕባበ (inflation) የቃልዕን ወሰኽ ደሞዝ 

ሰራሕተኛታት ካኣ ትርጉም ኣይህልዎን ማለት ኢዩ። ስለዚ ናብራ ሰራሕተኛ ኣይመሓየሽን ማክሮ-

ቑጠባዊ ዘይምርግጋእን ዘይምምጥጣንን (instability and imbalance) የስዕብ። ኣቶ የማነ ነዚ 

ሳዕቤንዚ ንምንካይ ወይ ንምቁጽጻር ዘኽእል ምድላዋት ምህላዉን ዘይምህላዉን ኣይነገረናን። ሎሚ 

እንኮ ኣስራሒ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኢዩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ሰራሕተኛታት 

መንግስቲ ተዋፊረሙሉ ዘለዉ ዓውደ ስራሕ ከኣ ብቐንዱ ህዝባዊ ኣገልግሎታት (public services) 

ኢዩ። ስለዚ ወፍሪ ኣብ እንዱስትሪ፣ ሕርሻን ኣገልግሎታትን ብዝዓበየ ምትዕጽጻፍ እንተ ዘይወሲኹ  

ብናይ ደገ ሸመተ (import) ገይርካ ዕዳጋ ምርግጋእ ዘይሕሰብ ኢዩ። ኣብ መወዳእታ ክንደይ ስራሕ 

ኣብ ኢንዱትሪ፣ ኣብ ሕርሻን ኣብ ኣገልግሎታትን ፈጢርካ እምበር ክንደይ ስራሕተኛታት ኣብ 

መንግስታዊ ትካላት ኣለዉኻ ኣይኮነን ዘድሊ። ብኣንጻሩ መንግስቲ ብዝተኻኣለ ዝወሓዱን 



ብሉጻትን ሰራሕተኛታት ክውንን ኢዩ ዝግበኦ። እንተበዚሖም ኣብ ኣፍራዪ ጽላታት ከተውፍሮ 

ዝግባኣካ ሃብቲ ሃገር ንደሞዝ ጥራሕ ተውዕሎ ኣለኻ ማለት ኢዩ።  

ስለዚ እቲ ካልእ ትጽቢት ዋዕላ ወፍሪ ብፍላይ ድማ ብሕታዊ ወፍሪ ክኸውን ኣለዎ። መንግስቲ 

ሎሚ ገጹ ክሓጽብን ጉልባቡ ቀሊዑ ንቑጠባዊ ፖሊሲኡ ብኣሉታ ዝግምግመሉን ድምጺ ህዝቡ 

ዝሰምዓሉን ጊዜ ኢዩ። መንግስቲ ኩሉ ጊዜ ናይ ፖሊሲ ጌጋ ክገብር ዘሎን ዝነበረን ኢዩ። 

ዝሰርሐን ዘይሰርሐን ፖሊሲታት ገምጊምካ ምእራም ግን መስርሕ ኢዩ። ዘሕፍርን ዘሕንኽን ነገር 

የብሉን። እኳዳኣ ኣብ ህዝብን ኣውፈርትን ተኣማንነት (confidence)ንምዕባይ ይሕግዞ። ስለዚ 

መንግስቲ ኣብ ሓጺር ጊዜ ኣህጉራዊ ኤርትራዊ ዋዕላ ወፍሪ ክውድብን ዓቕምን ክእለትን ኣለዎ። 

ምኽንያቱ ማእለያ ዘይብሉ ኤርትራዊ ውፉይ ዜጋ ስለዘለዎ።  

ካልእ ሚኒስተር የማነ ጠቒስዎ ዝሓለፈ ጉዳይ ንድፊ ቅዋም ኤርትራ ኢዩ። ብዘይካ ኮሚቴ ቆይማ 

ኣላ ዝብል ቃል ሓድሽ ነገር የብሉን። ሎሚ ድሕሪ ዓመታት ምዕባለታት ናይታ ኮሚቴ ክነግሮ 

እምበር ብዛዕባ ምቛም ኮሚቴ ንህዝቢ ክሕብር ከሎ መንግስቲ ድሌት ቁዋማዊት ሃገር ክሃንጽ 

ከምዘይደሊ ካብ ምርግጋጽ  ሓሊፉ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። እቲ ፖለቲካዊ ሸነኻቱ ገዲፍካ 

ቁዋማዊ መንግስቲ ዘይምህላዉ ነቲ ቑጠባውን ሰብ-ኣዊ መሰላትን ዝያዳ ስለ ዘገድስ ቁዋም ዘይ 

ምህላውን ዘይ ምትግባርን ሳዕቤኑ ከቢድ  ኢዩ። ስለዚ ሸለል ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን። ንምዃኑ 

ንምንታይ ኢዩ ቁዋም ብምስጢርን ብስቱርን ክንደፍ ዝድለ ዘሎ? ህዝቢ ዘይተሳተፎን ዘይድግፎን 

ቁዋም ኣብ ባይታ ከተተግብሮኸ ይከኣል ዲዩ?   

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታት ኤርትራ 

 

 

 

 

 

 


