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ገንዘባዊ ፖሊሲ፣ ባንካዊ ኣገልግሎትን ጸገማቶምን ኣብ ኤርትራ 

ተወልደብርሃን ገብረ 

ራብዓይ ክፋል 

ምስግጋር ካብ ዘይንቡር ናብ ንቡር ስርዓተ-ግብሪ ኣብ ኤርትራ    

ኣብ ሳልሳይ ክፋል ጽሑፈይ ነቲ መንግስቲ ብሒትዎ ዘሎ ንግዳዊ ባንኪ ናብ ናይ ዉልቀ-ዋንነት 

ከሰጋግሮ በቲ ሓደ በቲ ካልእ ካኣ ነቲ ናይ መንግስቲ ትሑት ምንጪ እቶት (revenue) ስክፍታ ዝኣሊ 

ካልእ መንገዲ ከምዘሎ ጠቒሰ ነይረ። መንግስቲ ብግብርን ካልእን ክእክቦ ዘይከኣለ ገንዘብ ንባንክታት 

ብምብሓት ጥራሕ ኢዩ ክንቀሳቐስ ጸኒሑን ዘሎን። እዚ ኣገባብ እዚ ቀጻልነት የብሉን ጥራሕ ዘይኮነ 

ንቑጠባዊ ዕቤት እዛ ሃገር ረሚሱ ህዝባ ንድኽነት ኣቃሊዑዎ ይርከብ። ንግዳዊ ባንኪ ኤርትራ ይኹን 

ባንኪ ኣባይቲ ኤርትራ ንተለቃሕቲ ዝህበኦ ኣገልግሎት ኣዚዩ ትሑትን ድሩትን ኢዩ። ምኽንያቱ ካብ 

70-80% ዉህላለ (savings) ንግዳዊ ባንክታት ኤርትራ መንግስቲ ስለ ዝልቅሖ ንዉልቃውያን ኣውፈርቲ 

ዝኸውን ዉህላለ የለን። ስለዚ ውልቃዊ ወፍሪ ክተባባዕ ኣይነበሮን ማለት ኢዩ። ምስ ጊዜ ምንዋሕ እዚ 

ሕጂ ዘሎ ኣታሕዛ ኣገልግሎት ንግዳዊ ባንክታት ኣብ ኣባይታ ሙማት ውልቀ-ዋኒን ኣስዒቡ ሃገርን 

ህዝብን ንክድነሱ ገይሩ ኣሎ። ንቡር ናይ ወፍርን ስራሕን ባይታ ኣብ ዘይብሉ ሃገር መንግስቲ ብዘይካ 

ሙሉእ ብሙሉእ ምቁጽጻር ፊናንሳዊ ትካላት ካልእ ምርጫ የብሉን ወይ ኣይነበሮን። ሓደ ቁጠባ ሃገር 

ንሰለስተ ጽላታት (sectors) ማለት ኢንዱስትሪ፣ ኣገልግሎታትን ህንጻን ብግቡእ ከስርሕ ኣለዎ። እዚ 

ሰለስተ ጽላታት ብግቡእ እንተ ዘይዓብዩን ሰሪሑን ብዛዕባ ቁጠባ ሃገር ምዝራብ ኣይካኣልን ኢዩ። እዚ 

እንተ ዘይኮይኑ ግብሪ (tax) ዝባሃል የለን ማለት ኢዩ። ንምብራህ ዝኣክል እቶም ዓይነታት ግብሪ 

ንመልከት እሞ ብሕልናና ናብ ኤርትራ ገጽና ብምዛር መንግስቲ ኤርትራ ግብሪ ክእክበሉ ዝኽእል 

ባይታ (tax base) ከምዘይብሉ ነስተብህል።  

ግብሪ ንምእካብ ግብሪ ዝኸፍል ወይ ክኸፍል ዝኽእል ወይውን ኣታውታት/ንብረት ዘለዎ ምስ ዝህሉ 

ጥራሕ ኢዩ። ክኸፍሉ ዝኽእሉ እንተ ሃለዉውን ግብሪ ብኣግባቡ ንምኽፋል ዘኸእል ሰብኣውን ትካላውን 

ዓቕሚ ይሓትት። ግብሪ ክኸፍል ዝኽእል ፈጺሙ እንተ ዘይሃሊዩ ግን ካልእ ጉዳይ ኢዩ። ግብሪ ካብ 

ኣታዊታት  (income taxes)፣ ደሞዝ ወይ ውዕለት (payroll tax)፣ ቀዋሚ ንብረት (property taxes)፣ 

ግብሪ ካብ ምህላኽ ኣቑሑን ኣገልግሎታትን (consumption taxes)፣ ቀረጻት (tariffs)፣ ካብ መቕጻዕቲ 

(non-compliance)፣ ካብ ክፍሊትን (fees) ካልእን። እቲ ዝርዝር ብዙሕ ኢዩ። እቶም ቀንዲ ምንጪታት 

ግብሪ ግና ካብ ኣታዊታት፣ ዶሞዝ ሰራሕተኛታትን፣ ቀዋሚ ንብረትን ካብ ምህላኽ ኣቑሑን 

ኣገልግሎታትን ዝእከቡ ግብሪታት ኢዮም። ናብ ዓድና ምልስ ኢልና ምስ ንጥምት ግና ኣበርክቶ 

ናይዞም ዝጠቐስናዮም ምንጭታት ግብሪ ዳርጋ ኣሎ ኢልካ ክዝረብ ዝከኣል ኣይኮነን።   



2 
 

ኣብዚ ሓለፈ ክፋላት ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጽኩዎ ኣብ ሃገርና ብሕታዊ ወፍሪ የለን። ስለ ዝኾነ 

ንግዳዊ ምንቅስቓስ የለን ማለት ኢዩ። ደሞዝ ዝኽፈል ዜጋ ዳርጋ የለን ክባሃል ይከኣል። እቶም 

ዝርካቦም ደሞዝ ዝኽፈሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይኹኑ ናይ ግሊ ሰራሕተኛታት ዝኽፈሎም 

ደሞዝ ኣዚዩ ትሑት ምስ ምኳኑ ካብዚ ዝእከብ ግብሪ ኣሎ ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ 

ካብ ምህላኽ ኣቑሑን ኣገልግሎታትን ይኹን ካብ ቀዋሚ ንብረትን (ከም መንበሪ ኣባይትን ካልእን) 

ዝእከብ ግብሪ እንተኾነውን ኣብ ግምት ዝኣቱ ኣይኮነን። ንኣብነት መንበሪ ኣባይቲ እንተ ሪኢና ኣብዚ 

ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝተሃንጹ ኣባይቲ ኣብዚ እቶ ዝባሃል ኣይኮነን። እተን ተሰሪሐን ዝባሃላ ኣባይቲ 

መንግስቲ ዝሰረሐን ብኣብ ደገ ዝርከቡ ዜጋታት ዝውነናን ዳርጋ መብዛሕተኣን ንተኻረይቲ ኣገልግሎት 

ዘይህባን ኢየን። ማለት ተኻርዩ ኣገልግሎት ዘይህብን ንመንግስቲ ግብሪ ዘይከፍልን ኢዩ። ግብሪ 

ኣባይቲ ይኹን ካልእ ቀዋሚ ንብረት ክልተ ነገራት ኣብ ግምት ብም እታው ይስላዕ። ሓደ ናይ ክብሪ 

መሬት (land value) እቲ ካልኣይ ካኣ ዋጋ ወይ ክብሪ ናይቲ ኣብ ልዕሊ መሬት ተሃኒጹ ዘሎ ህንጻ 

ኢዮም። ኩሉ ከም ዝፈልጦ ኣብ ኤርትራ መንበሪ ገዛውቲ ተሰሪሑ ብኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ዜጋታት 

ዝውነን ኢዩ። ዳርጋ መብዛሕቱ እዚ መንበሪ ኣባይቲ ተኻሪዩ ግብሪ ይኸፍል ኢዩ ኢልካ ምዝራብ 

ዝከኣል ኣይመስልን። ኣብ ልዕሊ መሬት ሓረስቶት ተደኲኑ ስለ ዘሎ ካኣ ክንደይ ኩንታላት ሰርናይ 

ወይ ስገም ሓረስቶት ዓመታዊ ይበልዕ ከም ዘሎ ምስትብሃል ይግባእ። ስለዚ እዚ ዓይነት ህልዉና ወይ 

ወፍሪ ኣባይቲ ንቑጠባ ሃገር ኣየበርክትን ጥራሕ ዘይኮነስ ብኽነትውን ኢዩ። ዘይቅዱስ ሽርክና ኣብ 

መንጎ መንግስትን ኣብ ግዳም ዝቅመጡ ዜጋታትን ኣሎ ማለት ይካኣል ኢዩ። እቶም ኣብ ውሽጢ 

ሃገር ዘለና ዜጋታት ነዚ ዝምድናዚ ኣዳዕዲዕና ንፈልጦ ኢና።  

ናብቲ መሰረታዊ ሕቶ ንምምላስ መሰረት ግብሪ (tax base) ክሳብ ዘየለ ወይ ጸቢብ ክሳብ ዝኾነ 

መንግስቲ በዚ ዘለዎ ምብሓት ባንክታት ይኹን ንግዳዊ ትካላት ክኽይድ ናይ ግድን ኢዩ። መንግስቲ 

ካብዚ ደውታ (impasse) እዚ ክወጽእ እንተደሊዩ ግን ምብልሓት ከድሊ ኢዩ። ሓደ ሕቶ ግን ኣሎ። 

ንሱ ካኣ መንግስቲ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉእ ዓቕሙ ኣብ ቁጠባዊ ንጥፈታት ክሳተፍን ንቑጠባዊ 

ዕቤት ሃገሩ ከበርክትን ይደሊ ድዩ ወይስ ኣይፋሉን ዝብል ኢዩ። ብወገነይ ኣሎዎ ባሃላይ ኢየ። 

መንግስቲ ኤርትራውን እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ብቕሉዕ ህዝቢ ኣብ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ የብሉን ኣይበለን። 

እቲ በብእዋኑ ዝወሃብ ዝነበረ ምኽንያታት ኣይሰላም ኣይኲናት ዝብል ኢዩ። ዜሩ ዜሩ ግን እዚ 

ምኽንያት እዚ ንህዝብናን ሃገርናን ኣልሚሱዎም ኢዩ። ስለዚ ካብቲ ጸላእቲ እዛ ሃገር ዝሃንደስዎ 

ማዕቐብ ባዕልና ዘንበርናዮ ማዕቐብ ሚእቲ ጊዜ ይዓቢ። ሕቶይን ሪኢቶይን ካብዚ ባዕላዊ-ማዕቐብ 

(self-imposed sanction) ምውጻእ ኢዩ።  

ካብዚ እዛ ሃገር ዘላቶ ኩነተ-ደውታ ንምውጻእ በቲ ሓደ ማዕጾ ነጻ ዕዳጋ (free market) ንምኽፋት ካኣ 

በቲ ካልእ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ዝስዕብ መንገዲ ናብ ንቡር ግዝኣተ ግብሪ (tax regime) ምስግጋር 

ይኽእል። እዚ ኣገባብ እዚ ዛጊት ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣይተፈተነን። በዚ ምኽንያት ተግባራዊ ኣይኮነን 

ዝብሉ ኣይሰኣኑን ኢዮም። ገለውን ንህዝቢ ዝጎድእ ኢዩ ዝብሉ ኣይሰኣኑን። ብወገነይ ንህዝቢ ይኹን 

ንንግዳዊ ንጥፈታት ሃሳዪ ኢዩ ዝብል እምነት የብለይን። ምኽንያቱ መንግስቲ ንህዝቢ ማሕበራዊ 
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ኣገልግሎት ክህብ እንተ ኮይኑ ግብሪ ክእክብ ኣለዎ። ስለዚ ህዝቢ በዚ ኣገባብ እዚ ብዝላዓለ ተጠቃማይ 

ኢዩ። በቲ ካልእ ካኣ መንግስቲ ንኣውፈርቲ ማዕጽኡ ክኸፍት እንተ ኾይኑ መሰጋገሪ ዝኾኖ ግብሪ 

ክረክብ ኣለዎ። ማሕበረ-ሰብ ንግዲ እውን ፋይናንሳዊ ኣገልግሎት እንተ ረኺቦም ወይ ብሰፊሑ እንተ 

ተኸፊትሎም ኣብ ቀጻሊ ተጠቀምቲ ኢዮም። ስለዚ እቲ ዉጽኢት ንመንግስትን ህዝብን ማሕበረሰብ 

ንግድን ዓወት-ዓወት-ዓወት (win-win-win) ኩነት ዝፈጥር ኢዩ። ብኸመይ ይሰርሕ ንዝብል ቀጺልና 

ንርኣ።  

እዚ ስርዓተ-ግብሪ እዚ ንኹሉ ካብ ባንኪ ዝወጽእ ገንዘብ ማለት ካብ ሓደ ሕሳብ ናብ ካልእ ሕሳብ 

ዝሰጋገር፣ ብቸክ ንዝኽፈል፣ ካብ ባንኪ ናብ ባንኪ ዝዘዋወር ገንዘብ ብሚእታዊ ግብሪ ምስላዕ ማለት 

ኢዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ ብቸክ እንተኸፊሉዎ እቲ ብቸክ ዝኸፍል ዘሎ ሰብ ወይ ትካል 

መንግስቲ ብዝወሰኖ ሚእታዊ (ማለት 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5% ክኸውን ይኸእል) ብቐጥታ 

ካብ ሕሳቡ ይጎድል ማለት ኢዩ። ዝኾነ ሰብ ወይ ትካል ካብ ባንኪ ገንዘብ ከውጽእ እንከሎ መንግስቲ 

ዝወሰኖ መጠን ብመንገዲ እተን ዝጥቀሙለን ባንክታት ተሰሊዑ ናብ ናይ መንግስቲ ሕሳብ ይኣቱ። 

ናብ ባንኪ ገንዘብ ዘእቱ ሰብ ይኹን ትካል ግን እዚ ኣይምልከቶን ኢዩ። ኣብዚ ታራ ባንክታት ዓቢዪ 

ኢዩ። ባንክታት ነቲ ዘለወን ሶፍት-ዌር ምቕያርን ነዚ ረቛሒ እዚ ምክታትን ኢዩ ዘድልየን። ኣብ 

ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ካኣ ታኣኪቡ ናብቲ ዝተወሰነ ናይ መንግስት ሕሳብ ኣታዊ ይገብርኦ። ኣሰራርሓ 

ባንክታት ምስ ዝማሓየሽ ካኣ ምስ ሃገራዊ ባንኪ ብሶፍት-ዌር ምብትሕሓዝ ኣውተማቲ ዝውውር 

(automatic transfer) ምግባሩ ይከኣል። ኣብዚ ኩሉ ኣካል ሕብረተ-ሰብ ኢዩ እጃሙ ዘበርክት ብፍላይ 

ድማ ኩሉ ተጠቃማይ ባንኪ ክኸውን እንተ ተገይሩ። ማሕበረ-ሰብ ንግዲ፣ ደሞዝተኛን ካልእን ይሳተፍ 

ኣሎ ማለት ኢዩ።  

ሰሌዳ ቁ.1 ወርሓውን ዓመታውን ኣታዊታት መንግስቲ ካብ ገንዘባዊ ምንቅስቃስ ንምርኣይ ዝዓለመ 

ግምታዊ ሰሌዳ ኢዩ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ማዓልቲ ከባቢ 2.5 ቢልዮን ናቅፋ ብባንክታት እንተ ድኣ 

ተኸፊሉ ኣብ 24 መዓልታት (ሓደ ወርሒ ምኳኑ ኢዩ) ናይ 60 ቢልዮን ክፍሊት ተፈጺሙ ኣሎ ማለት 

ኢዩ። ብዝትሓተ መጠነ ግብሪ (0.1%) መንግስቲ ኣብ ወርሒ 60 ሚሊዮን ኣብ ዓመት ድማ 720 

ሚሊዮን ኣታዊ ክገብር እንከሎ፣ ብዝላዓለ (0.9%) ካኣ ኣብ ወርሒ 540 ሚሊዮን ኣብ ዓመት ድማ 

6.48 ቢሊዮን ብገምጋም ይእክብ ኣሎ ማለት ኢዩ። እቲ ውሳነ ንመንግስቲ ዝግደፍ ኮይኑ ከከም 

ኩነታቱ ክቀያየር ዝኽእል ኣገባብ ምኳኑ ግን ኣየካትዕን።   

ሰሌዳ ቁ.1፡ ወርሓውን ዓመታውን ኣታዊታት መንግስቲ ካብ ገንዘባዊ ምንቅስቃስ (ብግምት)   

ወርሓዊ ገምጋም 
ክፍሊታት ብባንክን 

ካብን ናብን ባንክታትን  

ወርሓዊ ኣታዊ ዓመታዊ  ኣታዊ 

መጠን ግብሪ  
0.1% 

መጠን ግብሪ 
0.5%  

መጠን ግብሪ 
0.9% 

መጠን ግብሪ  
0.1% 

መጠን ግብሪ  
0.5% 

መጠን ግብሪ  
0.9% 

60,000,000,000 60,000,000 300,000,000 540,000,000 720,000,000 3,600,000,000 6,480,000,000 

70,000,000,000 70,000,000 350,000,000 630,000,000 840,000,000 4,200,000,000 7,560,000,000 

80,000,000,000 80,000,000 400,000,000 720,000,000 960,000,000 4,800,000,000 8,640,000,000 

90,000,000,000 90,000,000 450,000,000 810,000,000 1,080,000,000 5,400,000,000 9,720,000,000 
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100,000,000,000 100,000,000 500,000,000 900,000,000 1,200,000,000 6,000,000,000 10,800,000,000 

110,000,000,000 110,000,000 550,000,000 990,000,000 1,320,000,000 6,600,000,000 11,880,000,000 

ይቅጽል       

ኣብዚ እቲ ወሳኒ ጉዳይ ክንደይ ገንዘብ ኣብ ማዓልቲ ወይ ወርሒ ይንቀሳቐስ ኢዩ። መንግስቲ እንተ 

ድኣ ዜጋታት ብዝደለዩዎን ኣብ ዝደለይዎን ኣውፊሮም ኣብ ሓጺር እዋን ካብ ሕጽረት በጀት (budget 

deficit) ናብ ትርፊ በጀት (budget surplus) ክሰጋገር ይኽእል ኢዩ። ስለዚ መንግስቲ ዕዳጋታት 

ኤርትራ ነጻ ኣብ ምግባር ክፈርሖ የብሉን። ዕላማ መንግስቲ ምቁጽጻር ህዝቢ ስለ ዝኾነ ዕዳጋታት 

ብነጻ ክሰርሑ ኣይደልን ኢዩ ዝብሉ ሪኢቶታት ከም ዘለዉ ይፈልጥ ኢየ። ይኹን እምበር እታ ሃገር 

ካብ ዘየለ ምንጪ ግብሪ ግብሪ ክትእክብ ትኽእል ኢያ እልካ ምሕሳብ ድማ ዝከኣል ኣይኮነን። ስለዚ 

ምስፋሕ ባይታ ግብሪ (tax base) ብዘይካ እቶም ኣቐዲመ ዝጠቐስኩዎም ምንጭታት ግብሪ ግድነታዊ 

ይኸውን ማለት ኢዩ። እዚ ኣገባብ እዚ ምስቲ መንግስቲ ዘካይዶ ናይ ፊናንሳዊ ጽገናታት ልዑል 

ምትእስሳር ኣለዎ። ንኣብነት ባንኪ ቸክ ብዘይካ ንንግዳዊ ትካላት ንኹሉ ዜጋ ምፍቃዱ ገንዘባዊ ዙረት 

ብባንክታት ክኸውን ስለ ዝድርኽ ነዚ ኣገባብ እዚ ሓጋዚ ኢዩ። ካልእ ነዚ ዝሕግዝ ኣብ ኩሉ ክፋል 

እዛ ሃገር ባንክታትን ንኡሳን ባንክታትን (microfinance institutions) ክህሉዉ ምግባርን ህዝቢ 

ተገልጋላይ ፊናንሳዊ ኣገልግሎታት ኣብ ምግባርን ዓቢዪ ኣገዳስነት ኣለዎ።  

እቲ ብቐዳምነት ኣንጻር እዚ ሓሳብ እዚ ዝላዓል ኣርእስቲ እዚ ዓይነት ግብሪ ንህዝብን ማሕበረ-ሰብ 

ንግድን ዝሃሲ ኢዩ ዝብል ኢዩ። ልክዕ ኢዩ ዝኾነ ሰብ ግብሪ ክኸፍል ኣይደልን ኢዩ። እንተኾነ ግን 

ግብሪ ከም ዕሽር ግድነት ኢዩ። ልክዕ ኢዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ ድርብ ግብሪ (double taxation) 

ዝመስል ነገር ኣለዎ ኢዩ። ይኹን እምበር ገንዘባዊ ዕዳጋ (financial market) ርእሱ ዝኻኣለ ዕዳጋ 

ኢዩ። ስለዚ ከምቶም ካልኦት ዕዳጋታት ንግዳዊ ይኹን ካልእ ግብሪ ክኸፍል ኣለዎ ማለት ኢዩ። እዚ 

ኣገባብ ግብሪ እዚ ሃሳዪ ዲዩ ኣይፋሉን ንዝብል መልሱ ኣይኮነን ኢዩ። ሰሌዳ ቁ.2 ንምርኣይ ይከኣል። 

ንኣብነት ሓደ ሰብ 100 ናቕፋ ካብ ሕሳቡ እንተ ሲሒቡ ብመጠነ ግብሪ 0.1% 10 ሳንቲም ጥራሕ 

ኢዩ ዝኸፍል ዘሎ ማለት ኢዩ። ብመጠነ ግብሪ 0.5% 50 ሳንቲም ብመጠነ ግብሪ 0.9% ካኣ 90 

ሳንቲም ይኸፍል ማለት ኢዩ። ብኣንጻሩ ሓደ ሰብ ወይ ትካል 100 ሽሕ ናቕፋ እንተውጺኡ ወይ እንተ 

ኣዚሩ ብመጠነ ግብሪ 0.1% 100 ናቕፋ፣ ብመጠነ ግብሪ 0.5% 500 ናቕፋ፣ ብመጠነ ግብሪ 0.9% ካኣ 

900 ናቕፋ ይኸፍል ኣሎ ማለት ኢዩ። ንመንግስቲ ብዙሕ ኣታዊ ኣለዎ ንኸፈልቲ ግና በብደረጀኦም 

ብዙሕ ኣይኮነን። እቲ ዝርዝር ኣብ ታሕቲ ሰሌዳ ቁ.2 ብመንጽር መንግስቲ ክስለዖ ዝደሊ መጠነ ግብሪ 

ምርኣይ ይከኣል። 

ሰሌዳ ቁ.2፡ መጠነ ግብሪ ብመንጽር ካብ ባንኪ ዝወጽእ መጠን ገንዘብ (withdrawal) ወይ ካብን 
ናብን ባንኪ ዝግበር ዝውውር (interbank transfer) 

መጠን ዝወጽእ ወይ ዝዛወር ገንዘብ 
መጠነ ግብሪ 

0.1% 0.5% 0.9% 

100.00 0.10 0.50 0.90 

500.00 0.50 2.50 4.50 

1,000.00 1.00 5.00 9.00 
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5,000.00 5.00 25.00 45.00 

10,000.00 10.00 50.00 90.00 

20,000.00 20.00 100.00 180.00 

30,000.00 30.00 150.00 270.00 

50,000.00 50.00 250.00 450.00 

100,000.00 100.00 500.00 900.00 

1,000,000.00 1,000.00 5,000.00 9,000.00 

መንግስቲ እኹል ግብሪ ክእክብ እንተ ዘይኪኢሉ ዘይሩ ዘይሩ ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ግዳም ምልቅሑ 

ኣይተርፍን ኢዩ። እቲ ዝሐሸ መንገዲ ግን ውሽጣዊ ጸጋታትካ ምብርባር ኢዩ። ምዕራባውያን 

መንግስታት ነዚ ሽጣራ እዚ ዘይፈልጥዎ ኮይኖም ኣይኮኑን። ኣብ ካፒታሊስታዊ ዓለም ዕብለላ 

መንግስቲ ዘይኮነ ፍጹም ውሑዳት ዝኾኑ ካፒታሊስትስ ዝዕብልልዎ ቁጠባ ኢዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብ 

ካፒታሊስታዊ ዓለም መንግስታት ነዚ ዕድል እዚ ክጥቀምሉ ሓይሊ የብሎምን። ብሓፈሻ ረብሓ ናይዚ 

ኣገባብ ግብሪ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ካልእ ቁጠባዊ ጽላታትን ስለ ዝረኣ ዘይሩ ዘይሩ ንህዝብን 

ኣውፈርትን ዝጠቅም ኢዩ።  

ኤርትራ ኣብ ቅድሚኣ ብዙሕ ብድሆታት ኣለዋ።  ሓደ ካብኡ ብድሆታት ምስግጋር ቁጠባ (challenges 

of economic transformation) ኢዩ። መሪሕነት ኤርትራ ነዚ ቁጠባ ምስግጋር ክዉን ንምግባር እዋኑ 

ሕጂ ኢዩ። ድለይዎ ኣይትድለይዎ ብዘየገድስ ከም ወለዶ ሓሊፍኩም ኢኹም። ንጽባሕ ዝኸዉን ሎሚ 

እንተዘይ ኣንጺፍኩሞ እቲ ንዓኹም ዝትክእ ወለዶ ጽባሕ ኣየናይ መንገዲ ይመርጽ ኣትፈልጡን 

ኢኹም። ብሓቂ ናትኩም ራኢ ቀጻሊ ወለዶ ክቅጽሎ እምበር ካልእ መንገዲ ክኸይድ ዘይትደሊዩ 

እንተ ድኣ ትደሊዩ ኮይንኩም ክንዮ ፕሮፖጋንዳ እቲ ባይታ ሎሚ እንከለኹም ፍጠርዎ። ሎሚ 

እንከለኹም ነቲ ባዲሙ ዘሎ ንግዳውን ኢንዱስትሪያውን ባይታ ብዜጋታት እዛ ሃገር ዳግም 

ኣበራብርዎ። ሎሚ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ጊዜ ንላዕሊ ስልጡን ሓይሊ ሰብ ብፍላይ ድማ ስልጡን 

መንእሰይ ኣለዋ። ርእሰ-ምርኮሳ ክውን ንምግባር ኤርትራ ምንዳቅ ሓዱሽ ወለዶ ስልጡን ማሕበረ-ሰብ 

ንግዲ (establishment of a new generation entrepreneurs) የድልያ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ምድኳን 

ሓዱሽ ወለዶ ስልጡን ማሕበረ-ሰብ ንግዲ ኣብ ኤርትራ ኣብ 5ይ ክፋል ንምድህሳስ ክፍትን ኢየ።   

ይቕጽል...   

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታት ኤርትራ!! 


