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ገንዘባዊ ፖሊሲ፣ ባንካዊ ኣገልግሎትን ጸገማቶምን ኣብ ኤርትራ 

ተወልደብርሃን ገብረ 

ሓሙሻይን መወዳእታን ክፋል 

ምንዳቕ ሓዱሽ ስልጡን ወለዶ ማሕበረ-ሰብ ወፍሪ ኣብ ኤርትራ    

ኣብ ራብዓይ ክፋል ጽሑፈይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚኣ ብዙሕ ብድሆታት ከም ዘለዋ ገሊጸ ነይረ። 

ብድሆታት ቅርጻዊ ቁጠባዊ ምስግጋር (structural economic transformation)። ብሰፊሑ ዝዘርዘርኩዎ 

ግን ሰፊሕ ባይታ ግብሪ (broad tax base) ኣብ ዘይብሉ መንግስቲ ነዚ ጋግ ንምጽባብ ክጥቀመሉ ዘለዎ 

ሜላ ግብሪ ኢዩ ነይሩ። ብዘይካዚ ብዝርዝር ዘይከድኩዎ ግን ካኣ ኣብ 5ይ ክፋል ብዝርዝር ክኸዶ 

ምኳነይ ጠቒሰ መንግስቲ ነቲ ባዲሙ ዘሎ ንግዳውን ኢንዱስትሪያውን ባይታ ብዜጋታት እዛ ሃገር 

ዳግም ከበራብሮን ሎሚ ኤርትራ ሳላ እቲ ኣቐዲሙ ዝተገብረ ወፍሪ ኣብ ትምህርቲ ብዓቕሚ ሰብ ኣብ 

ዳሓን ደረጃ ከም ዘላን ብፍላይ ድማ ስልጡን መንእሰይ ከም ዘለዋን ምንዳቅ ሓዱሽ ወለዶ ስልጡን 

ማሕበረ-ሰብ ወፍሪ (new generation entrepreneurs) ምፍጣር ከም ዘድልን ጠቒሰ ነይረ።  

ተኸታታሊ ጽሑፋት ኣብ ዘቕርበሉ ዘለኹ ጊዜ በቲ ሓደ ወገን ተስፋ ዝህብ በቲ ካልእ ካኣ ዘሰክፍ 

ዜናታት ውሽጢ ሃገር ይከታተል ኣለኹ። እቲ ተስፋ ዝህብ መንግስቲ ናይ ግዳም ወፍሪ ከተባብዕ 

ክስማዕ እንክሎ በቲካልእ ካኣ ከምቲ ልሙድ ንኣውፈርቲ ውሽጢ ሃገር ዝዝልፍን ተፋኦም ዘማህምን 

ብድራማታትን ካልእን ይስማዕ ኣሎ። እዚ ተጋራጫዊ ኢዩ። ብዙሕ ጊዜ ማሕበረ-ሰብ ንግዲ ዝዝለፉሉን 

ዝማረሩሉን ምስ ናህሪ ዋጋታት ዝተሓሓዝ ኢዩ። እዚ ምኽንያት እዚ ንፖለቲካዊ ሃልኪ የገልግል 

ይኸውን ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኣብ ዝተሸገረሉ እዋን ሓቂ ክመስሎ ይኽእል ኢዩ። ሓቅነት ግን የብሉን። 

መንግስቲ እውን ይፈልጥ ኢዩ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናህሪ ዋጋታት ሕጽረት ሃለኽትን ዘይሃለኽትን 

ነገራት ኢዩ። 10 ኪሎ ኣራንሺ ኣብ ዘለዎ ዕዳጋ 100 ዓደግቲ እንተልዮም ሸያጣይ ንዋጋ ሓደ ኪሎ 

ኣራንሺ ካብ 100 ናቕፋ ናብ 1000 ናቕፋ እንተ ኣደየቦ ንምንታይ ይገርመና። ነጋዳይ ዘይኮነ ዝንቡዕ 

ዕዳጋ (market imperfection) ዝፈጥሮ ሽግር ኢዩ። ብኸምዚ ንኣስታት 25 ዓመታት ተጓዒዝና። ሕጂ 

ዝድለ ዘሎ ብመጠን እቲ መንግስቲ ንግዳማውያን ኣውፈርቲ ንምስሓብ ዝጽወዖን ዝኽትሞንዘሎ 

ንሃገራውያን እዉን ብዝያዳ ከተባብዕ ኣለዎ።    

ናይ ዉሽጢ ወፍሪ ኣብ ዘይብሉ ናይ ግዳም ወፍሪ ም ጽዋዕ ዘይሩ ዘይሩ ቀጻልነት ዘለዎ ቁጠባዊ 

ልምዓት ምርግጋጽ ፈጺምካ ዝከኣል ኣይኮነን። ሓደ ቁጠባ ጥዕና ሃሊዩዎ ቀጻልነት ዝህልዎ ንቅድሚትን 

ንድሕሪትን ዝዝርጋሕ (backward and forward linkages) መትንታት ምስ ዝህልዎ ኢዩ። ሓደ ህያው 

ኣብነት ምሃብ ይከኣል። ንኣብነት ብልምዲ ፋብሪካ ዓለባ (textiles factory) ንምብሎ እንተድኣ ወሲድና 

ንድሕሪትን ንቅድሚትን ዝዝርጋሕ ወፍሪ ዝሓትት ኢዩ። ንድሕሪት ጡጥ ብዘመናውን ልምዳውን 

ዘፍርዩን በቲ ሓደ ካብ ሓረስቶት ዓዲጎም ነተን ፋብሪካታት (መስረሕቲ) ዘቕርቡ ድማ በቲ ካልእ 

ኣውፈርቲ ክህልዉ ግድነት ይኽውን። ፋብሪካታት ብወገነን ዓለባ ጥራሕ ኣብ ምፍራይ ከይተወሰና 
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ምሉእን ውዱእን ዉጺኢት ዓለባ የቅርባ። ንቅድሚት ኣብ ዝግበር ዝርገሐ ካኣ ምብጻሕ ናብ ውሽጣውን 

ግዳማውን ዕዳጋታት ኢዩ። እዞም ዕዳጋታት እዚኦም ብቐንዱ ናብ ናይ መወዳእታ ተጠቃማይ (end 

consumer) ምብጻሕ ኢዩ ስረሖም።  

እንታይ ሓዱሽ ነገር ኣምጺእካ ዝብል ኣይሳኣንን ይኸውን። ጡጥ ከየፍረኻ ዓለባ ካብ ደገ ብምምጻእ 

ሰፊኻ ንዕዳጋታት ዉሽጢ ይኹን ደገ ምሻጥ ይከኣል ኢዩ። ግን ንቅድሚትን ንድሕሪትን ብዝግባእ 

ዝዝርጋሕ መስርሕ ወፍሪ እንተ ዘይሃሊዩ ብድምር ብዙሕ ሃስያታት ኢዩ ዘለዎ። ሓደን ቀንድን ባይታ 

ዕዳጋ ናይ ካለኦት ህዝብታትን ሃገራትን ንኸውን ኣለና። ኣብ ሃገርካ እኹል ስራሕ ኣይትፈጥርን። 

ከምኡውን ብመስርሕ ዘይሓለፈን ዘይዉዱእን ኣቅሓ ብሕሱር ናብ ዕዳጋታት ስለ ተቅርብ ኣብ ዓለማዊ 

ክብሪ-ሰንሰለት (global value-chain) ኣይንሳተፍን ብዙሕ መኽሰብውን ኣይንረክብን። ብሓጺሩ 

ንድሕሪትን ንቅድሚትን ዝዝርጋሕ ንሓድሕዱ ዝደጋገፍን ዝመላላእን ወፍሪ እንተዘይ ሃሊዩ ቀጻልነት 

ዘለዎ ቁጠባዊ ልምዓት ምርግጋጽ ኣጸጋሚ ይኸውን። ሓደ ኣብነት ካብ ሃገርና ንምሃብ- ሰደድ (export) 

ጥረ ነገራት ዕደና (mining) ምጥቃስ ይከኣል። ነሓሲ (copper) ፣ ዚንጎ (zinc) ብጥሪኡ ንደገ ካብ 

ምልኣኽ ምስሩሕ ነገር ምልኣኽ ዝያዳ ኣኽሳብን ስራሕ ዝፈጥርውን ኢዩ። እዞም ኤርትራ ተፍሪዮም 

ዘላ ጥረ-ነገራት ምስ ተጓሕጉሑውን እንተኾነ እዞም ፋብሪካታት ናይ ምቕጻል ተኽእለኦም ሰፊሕ ኢዩ 

ምኽንያቱ ኤርትራ ብመዓድናት ሃብታም ኣብ ዝኽነት ኣፍሪቃ ስለ ትርከብ ጥረ-ነገራት እዞም 

ዝጠቐስኩዎም ኣብ ጥቓና ኢዮም። 

ናብ ናይ ሎሚ ቀንዲ ጉዳየይ ክምለስ። ሎሚ ኤርትራ ዝባደመ ቁጠባ ኢዩ ዘለዋ። ኩሉ ናይ ምፍራይ 

ዓቕማ ተዳኺሙ ኢዩ እንተ ተባህለ ዘጋነንኩ ኣይመስለንን። ነዚ ህላወ እዚ ንምስባር መንግስቲ ዓቢዪ 

ተራ ኣለዎ ኢለ ይኣምን። መንግስቲ ድኹምን ሓያልን ምኳኑ ዝምዘን ኩሉ መዳያዊ ጥጡሕ ባይታ 

ብምፍጣርን ብዘይ ምፍጣርን ኢዩ። ብፍላይ ንጥጡሕ ቁጠባዊ ባይታ ዝምልከት ክልተ ኣገደስቲ 

ባይታታት ምጥቃስ ይከኣል። እቲ ቀዳማይ ብሃገር ደረጃ (macro level) ክኸውን እንከሎ እቲ ካልእ 

ካኣ ኣብ ባይታ (micro level) ዝሰላሰሉ ነገራት ኢዮም። እቶም ብሃገር ደረጃ ክርቁሑ ዝኽእሉ ጥጡሓት 

ባይታታት ንኣብነት ዘተባብዑ ንግዳዊ ሕግን ሕጊ ወፍርን፣ ምቹእ ባይታ ትሕተ-ቅርጺ፣ ልቓሕ፣ ስርዓተ-

ግብሪ፣ ስልጡን ሓይሊ ሰብ፣ ጥዕናዊ ኣገልግሎት፣ ሰላምን ምርግጋእን፣ ሕግን ስርዓትን፣ ወዘ ተረፈ 

የጠቓልል። ነዚኦም ብሃገር ደረጃ ምሕንጻጽን ምርግጋጽን ማለት ግን ካብ ሓገዝቲ ምኳን ሓሊፎም 

ወሰንቲ ኣይኮኑን።  

ንኣብነት ስልጡን ሓይሊ ሰብ ብሃገር ደረጃ ክህልወካ ይኽእል ኢዩ። ኣብ ባይታ ኣፍራዪ ኮይኑ ንገዛእ 

ርእሱ ኪኢሉ ንቑጠባ ሃገር ከበርክት ክኽእል ግን ባይታ ክፍጠረሉ ይግባእ። ስለዚ መንግስቲ ዝገብሮ 

ዘሎ ወፍሪ ምፍራይ ስልጡን ሓይሊ ሰብ ዝነኣድ ኮይኑ እኹል ግን ኣይኮነን። ስልጡን ዓቕሚ ሰብ ኣብ 

ምፍራይውን እንተኾነ ብዓቐንን ዓይነትን ዝተርፈና ነገር ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ ሓፈሻዊ ኣንፈት 

(trend) ደረጃ ትምህርቲ ናይቲ ኣብ ክሊ ዕድመ 15ን ልዕሊኡን ዘሎ ህዝብና ምስ ንዕዘብ ግን ዘገም 

እንዳበለ ይዓቢ ከም ዘሎ ካብዚ ኣብ ታሕቲ ንርእዮ ዘለና ቻርት ምግንዛብ ይከኣል።            
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ምንጪ፡ ካብ ባሮን ሊን (2016) ዳታ ዝተወስደ 

ኣብ 2010 ካብ ጠቕላላ ህዝብና ናይቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 15 ልዕሊኡን ዝርከቡ ዜጋታት ደረጃ 

ትምህርቲ እቶም 30% ፈጺሞም ስሩዕ ትምህርቲ ዝረኸቡ፣ 22% ቀዳማይ ደረጃ ዘይወድኡ፣ 25% 

ቀዳማይ ደረጃ ዝወድኡ፣ 12% ማእከላይ ደረጃ፣ 8% ካላኣይ ደረጃ፣ 2% ላዕለዋይ ደረጃ ዝበጽሑ ኢዮም 

ነይሮም። ድሕሪ 15 ዓመታት እዚ ኣሃዛት እዚ ብመስርዕ ናብ 25%, 21%, 26%,14%, 11%ን 3%ን 

ተቐይሩ ንርኢ። ብጠቅላላ ኣብ 2010 ካብ ጠቅላላ ህዝብና ናይቲ ኣብ ክሊ ዕድመ 15ን ልዕሊኡን 

ዝርከብ ዜጋ 77% ኣብ ቀዳማይን ትሕቲኡን ደረጃ ትምህርቲ ይርከብ ነይሩ ማለት ኢዩ። እዚ ኣብ 

2015 ናብ 70% ወሪዱ ንረኽቦ። ናይቶም ኣብ ማእከላይን ልዕሊኡን ደረጃ ትምህርቲ ዝበጽሑ ናይዚ 

ዝተጠቅሰ ክሊ ዕድመ ካብ 22% ኣብ 2010 ናብ 28% ኣብ 2015 ሓኲሩ ንርኢ። ቁጽሪ ቀዳማይ ደረጃ 

ዝወድኡን ልዕሊኡን ምስ ንምልከት ድማ ካብ 47% ኣብ 2010 ናብ 54% ኣብ 2015 ምድያቡ (ማለት 

ናይ 7% ዕቤት) ሕማቅ ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ጊዜ ናይ ካላኣይ ደረጃ ዕድል ዘይረክብ እቲ ኣብ ገጠር 

ዝርከብ ህዝቢ ክኸውን ከምዝኽእል ርዱእ ኢዩ። መጠን ቀዳማይ ደረጃ ዝወድኡ ኣመንጎ ክልቲኡ 

ዓመታት ብዙሕ ምምሕያሽ ኣይገበረን (ናይ 1% ዕቤት ጥራሕ)። ብኣንጻሩ ማእከላይን ካላኣይን 

ደረጃታት ናይ 2%ን 3% (ብመስርዕ) ምምሕያሽ ንዕዘብ። ቁጠባዊ ምዕባለ ንምርግጋጽ ኢንዱስትሪ 

ቀንድን ወሳንን ተራ ኣለዎ። ንኢንዱስትሪያዊ ምዕባላ ካኣ ትምህርቲ ወሳኒ ተራ ኣለዎ። ብፍላይ ድማ 

ካላኣይን ላዕለዋይን ደረጃታት ትምህርቲ ግድነት ኢዩ። ናይ ደገ ኣውፈርቲ ንምስሓብ ደረጃ ትምህርቲ 

ሓደን ቅንድን ኢዩ። ንምንጽጻር ዝኣክል ናይ ኬንያ ደረጃ ትምህርቲ ምርኣይ ይከኣል። ልክዕ ኢዩ 
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ስሩዕ ትምህርቲ ዘይረኸቡ ቀዳማይ ደረጃ ዘይወድኡ ቀዳማይ ደረጃ ዝወድኡ

ማእከላይ ደረጃ ካላኣይ ደረጃ ላዕለዋይ ደረጃ
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ኬንያ ንልዕሊ 50 ዓመታት ናጽነት ዝሕለፈት ሃገር ኢያ። ኬንያ ዝበጻሓቶ ንምብጻሕ 50 ዓመታት 

ክወስደልና ኣለዎ ማለት ግን ኣይኮነን።  

ኣብዚ ብዙሕ ሕቶ ክለዓል ይከኣል ኢዩ። ሓደ ካብኡ ጉዳይ ስደት ወይ ፍልሰት መንእሰያት ኢዩ። 

ብዙሕ ጊዜ ንስደት ዝተቓልዐ መንእሰይን ዝተማሃረን ወገን ኢዩ። ሽግር ኤርትራ ብዘይካ እቲ ኣብ 

ጸጽባሕ ዝንገረና ስሕበት ስደት እቶም ናይ ውሽጢ ደፋእቲ ጠንቅታት ተሸፋፊኖም ኢዩም ዝሕለፉ። 

ዋላ እቲ ናይ ደገ ስሕበት ስደት ንባዕሉ ምኽንያት ኣይኮነን። ስደት መንእሰያት ፖለቲካዊ ዘይ ምኳኑ 

መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዘቅርቦ ምኽንያት ኢዩ። ከይዱ ከይዱ ካኣ ጉዳይ ዶብ ኢዩ ዝኸውን ዘሎ። እዚ 

ቁጠባዊ ምክንያት ከም ምኽንያት መከራኽሪ ክንጥቀመሉ ዘለና ኮይኑ ኣይስማዓንን። ሰሪሑ ክኣቱ 

ዘይተፈቅደሉ መንእሰይ ስራሕ ንምድላይ እንተ ተሰደደ ክገርመና የብሉን። ስለዚ እቶም ናብ ስደት 

ዘምርሑ ዘለዉ መንእሰያት ብደረጃ ትምህርቶም ዝላዓለ ምኳኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብዚ 

ቀረባ ጊዜ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ መናቱ ዝተጋላገለት መንእሰይ ኣደ 12 ክፍሊ ዝወደኣት ኮይና ስሪሓ 

ክትነብር ብዘይ ምኽኣላ ኣደዳ ስደትን መከራን ምኳና ኢያ ትገልጽ (ምንጪ eastafro.com). ሎሚ 

ክንደየኖት ካብዞም ዝተማሃሩ ኤርትራውያን ኢዮም ኣብ ሃገሮም ዘለዉ? እዚ ሕቶ እዚ ንመንግስትን 

ነቶም ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ነጻ ኢዩ እንዳበሉ ኣብ ደገ ኮይኖም ብሃም ዘረባን ፕሮፓጋንዳን ዝነዝሑ 

ክምልስዎ ዝግደፍ ሕቶ ኢዩ። ንህዝብካ ዝሓይሽን ዝጠቅምን ሓሳባትን ምኽርን ኣብ ክንዲ ምሃብ ወትሩ 

ንፖለቲከኛታት ንምሕጓስን ንምስሳይን ካብ ዝግበር ታራን ናይ ባሃም ፕሮጆጋንዳን ንጽቡቕ ጽቡቕ 

ንሕማቕ ካኣ ሕማቕ ምባል ነቶም ፖለቲከኛታትውን ጠቓሚ ነገር ኢዩ። ብግልጺ ንጌጋ ፖሊሲታት 

መንግስቲ ጌጋ ብዘይምባልና ፖለቲካኛታት ሃገርና ክሳብ ክንደይ ከም ዝኽዕቡና ዘይምፍላጥና ግን 

የሕዝን ኢዩ። 

ኤርትራ ወትሃደራዊ እምበር ቁጠባዊ ማዕቐብ ኣይተነብረላን። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝጠቐስኩዎ ቁጠባዊ 

ማዕቐብ ኤርትራ ባዕላዊ (self-imposed) ኢዩ ኮይኑ ጸኒሑን ዘሎን። ልክዕ ኢዩ ኣብዚ ቀረባ እዋናት 

መንግስቲ ድኽነት ንምውጋድ ጻዕርታት ክግበር ምኳኑ ክጥቀስ ጸኒሑ ኢዩ። ሽግር መንግስቲ ብቓላት 

ዝምድሮን ብግብሪ ዝሰርሖን ኣይራኸብን ኢዩ። ስለዚ ክንዮ ምኽንያታት ምድርዳርን ዕድላት ትምህርቲ 

ምኽፋትን ምዕቃብ መንእሰያት እቲ ዝዓበየ ስራሕ ዝሓትት ኢዩ።   

ሎሚ ምጥዕዓም ወፍሪ ትምህርቲ ምስ ዕዳጋ ስራሕ (alignment of education with the labour market) 

የድሊ ኣሎ። ትምህርትን ስልጠናን ብዘይ ተስፋ ስራሕ ከንቱ ኢዩ። ናይ ስራሕ ዕድላትን ተስፋን እንተ 

ዘይሃሊዩ ንምዕባለ ትምህርቲ ዘይሩ ዘይሩ ዓጋትን ዓንቃፍን ኢዩ። ምኽንያቱ መንእሰያት ኣብ መጻኢ 

ተስፋ እንተ ዘይሃሊዩዎም ናብ ትምህርቲ ዝኸድሉ ወይ ኣብ ትምህርቲ ዝጸንሕሉ ደፋኢ ምኽንያት 

የለን። ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝኾነ ወፍሪ ርእሱ ዝኻኣለ ወፍሪ ኢዩ። ማለት መንግስትን ስድራ 

ቤታትን ዘይተኣደነ ወፍሪ ኢዮም ዝገብሩ። ብዙሕ ጊዜ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ብነጻ ኢዩ ዝወሃብ። 

እዚ ጽቡቕ ኢዩ። ይኹን እምበር እቲ ስድራ ቤት ወይ ህጻን ዝኸፍሎ ክፍሊት ኣሎ ኢዩ። ንሱ ካኣ 

ጊዜን ዕጥቅን ኢዩ። ስለዚ ንዘውፈሮ ወፍሪ ሞሳ ክረኽበሉ ግድነት ኢዩ። መንግስቲ ኣብ ዝመረጸሉ 
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ስራሕ ኣይኮነን ስድራቤቱ እንተኾኑውን ክመርጽሉ መሰል የብሎምን። ሃገርውን ካብ ዘይብላ ንትምህርቲ 

ተውጸኦ ገዚፍ ወፍሪ ውጽኢቱ ክትሪኢ ኣለዋ።  

ነዚ ምኽንያት እዚ ኢየ እቲ ብሃገር ደረጃ (macro level) ዝግበር ኣብ ባይታ (micro level) ክረኣ ኣለዎ 

ዝበልኩ። ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ኢንዱስትሪያዊ ዕቤት በብደረጃኡ የድሊ። ነዚ ኩዉን ንምግባር 

ሃገራዊ ፕሮጀክት የድሊ። በዚ ምኽንያት ንመንእሰያት ምኽሪ ዝህባ ትካላት በብጽላተንን ደረጀኣንን 

ክምስረታን ምኽራዊ ኣገልግሎት ክህባን በቲ ሓደ በቲ ካልእ ካኣ መንእሰያት በብዝደልዩዎ ዓይነት 

ስራሕ ዉጥን ወፍሪ ከቅርቡን ናይ ዉሽጥን ግዳምን ልቓሕ ክረኽቡን ባይታ ክፍጠረሎምን ኣለዎ። እዚ 

ሕጂ ካብ ካላኣይን ላዕለዋይን ትካላት ትምህርቲ ዝምረቕ ዘሎ መንእሰይ ናይ ዕድል ምርካብን 

ዘይምርካብን እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ወፍሪ ተኣምራት ክሰርሕ ዝኽእል ምኳኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ከምቲ 

ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኩዎ ኤርትራ ንወፍሪ ድንግል ኢያ ዘላ። ኩሉ ዓይነት ውጥን ወፍሪ ከስርሕ ዝኽእል 

(feasible) ባይታ ኢዩ ዘሎ። በዚ ምኽንያት መንእሰያት ንገዛእ ርእሶም ስራሕ ኣብ ምፍጣር ጥራሕ 

ኣይኮነን ዓቅሚ ዘለዎም ንኸምኦም መንእሰያት ዝሓሸ ስራሕ ኣብ ምፍጣርውን ልዑል ተራ ክጻወቱ 

ይኽእሉ ኢዮም። 

ናይ ዝተማሃረ ዜጋ ጥቕሚ እምባኣር ንገዛእ ርእሱ ኮይኑ ንብትሕቲኡ ዘለዎ ወገናት ብቐንዱ ካኣ 

ንሃገሩ ስለ ዝኸውን ኢዩ። ሃገር ኣምሂራ ኣፍራዪ ኣብ ዘይኮነ ጽላታት ንዜጋታታ ተዋፍር እንድሕር 

ኮይና ትምህርቲ ክንዮ ባጀላ ዝኸይድ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ልክዕ ከምቲ ሓደ ኣውፋራይ ኣውፊሩ 

ዝኸስር ኣብ ትምህርቲውን ኣውፊርካ ምኽሳር ኣሎ። በዚ መለክዒ እዚ ይመስለኒ ኤርትራ ናይዚ ዝኸሰረ 

ኣውፋራይ ኣብነት ኢያ።  

ቀሊል ኣብነት ክህበኩም። ሎሚ ኣብ ሃገርና ዋጋ ኣንቋቑሖ ኣብ ዕዳጋ ክንደይ ምኳኑ ኣብ ኣስመራ 

ዘለና ንፈልጦ ኢና። ንምንታይ ንዝብል ነጋዳይ ስሱዕ ስለ ዝኾነ ዝብል ባሃም ኣይሰኣንን ኢዩ። 

ኣይኮነን። ቀረብ የለን ኢዩ እቲ መልሲ። በዚ ምኽንያት ክንደይ ካብ ህጻናት ኤርትራ ኢዮም ሎሚ 

ኣንቋቑሖ ኣብ ቁርሲ ጊዚኦም ዝምገቡ? ዳርጋ የለዉን ክባሃል ዝከኣል ኢዩ። መቸስ ማእዛዊ መግቢ 

ንህጻናት እንታይ ማለት ምኳኑ ኣይትስሕትዎን። ዋሕዲ ዝተሃንጸ መግቢ (fortified food) ደርሆ ስለ 

ዘይብልናን ናይ ግዳም ሸርፊ ስለ ዝሓትትን ክኸውን ይኽል ኢዩ ዝብሉ ሓውሲ-ባሃማት እውን 

ኣይሰኣኑን። ሕጂውን እቲ መልሲ ኣይኮነን ኢዩ። ብቐሊሉ ንምምላስ ኣብዚ ጽላት እዚ ማለት ምርባሕ 

ደርሆ (poultry farming) ወፍሪ ኣይተተባብዐን ኢዩ።    

ንጣንጡን ዘርኣን ዘጥፍእ መድሃኒት ዝማሃዙ መንእሰያት ምዕቡል መግቢ ደርሆ ከዳልዉ ኣይክእሉን 

ኢዮም ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት ኢዩ። እቲ ሽግር ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣተባባዒ ስለ ዘይኮነ 

ኢዩ። ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ዝባሃል ኣካል ኣሎ ግን ክንዮ ስም ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። 

ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝባሃል እውን ኣሎ ግን ዝናብ እንተሊዩ ጥራሕ ኢዩ ዝቅልቀል። ሚኒስትሪ ዓሳን ሃብቲ 

ባሕርን ዝባሃል እውን ኣሎ ግን ስርሑ ዓሳታት ኣክሮባቲክስ እንዳሰርሑ ዘርኢ ቪዲዮ መሊእካ ናብ 

እንዳ ዜና ምልኣኽ ኢዩ ሓላፍነቱ። ሕጽረት ኣንቛቑሖ ኣብ ዕዳጋታት ንምፍታሕ ሚኒስተር ናይ ሕርሻ 

USER
Highlight
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ኮይንካ 25 ዓመታት ኣይኮነን 25 ማዓልታትውን ክወስደልካ ኣይግባእን። እቲ ሓቂ እቲ ሚኒስትሪታት 

ክንዮ ስም ትርጉም ስለ ዘይብሉ ጥራሕ ኢዩ።  

ነዛ ዝጠቐስናያ ጉዳይ ብቐሊሉ ንምፍታሕ ግዱሳት መንእሰያት በብሰለስተ ብምዉዳብ 1000 

ሊቸንሳታት (licenses) ሃብዎም (ን3000 ዜጋታት ማለት ኢዩ) ። ናይ ልቓሕ ዕድላት ክፈትሎም። ጎኒ 

ጎኒ እዚ መግቢ ደርሆ ብመንገዶም ብውሽጣዊ ጸጋታትን ዓቅምን ከፍሪዩ ንዝኽእሉ መንእሰያት ሕጂውን 

በብሰለስተ ወዲብኩም መሬትን ልቓሕን ሃብዎም (ን3000 ዜጋታት)። ንፍርያት ኣንቋቑሖ ንዕዳጋታት 

ዘከፋፍሉ እውን ብተመሳሳሊ ዕድል ሃቡ። በዚ ድማ ንድሕሪትን ንቅድሚትን ዝዝርጋሕ (backward 

and forward linkages) ዕዉት መስርሕ ወፍሪ ተግቢርኩም ኣለኹም ጥራሕ ዘይኮነስ ስራሕ ንልዕሊ 

6000 ዜጋታት ፈጢርኩም፣ ዕዳጋታት ኣረጋጊእኩምን ኣብ ውሕስነት መግቢ ዓቢዪ ተራ ተጻዊትኩምን 

ኣለኹም ማለት ኢዩ። ኣብ ኩሉ ጽላታት ንኣብነት ኣብ ሕርሻ፣ ሃብቲ ዓሳ፣ ፍርያት ጸባን እንስሳታትን፣ 

ሰንዓታት፣ ህንጻን ካልእን ተመሳሳሊ ወፍርታት ንመንእሰያት ዕድላት ብምኽፋት ምሕጋዝ ንሃገርን 

ህዝብን ዝሓይሽን ኣማራጺ ዘይብሉ መንገዲ ኢዩ።     

ስለዚ መራሕቲ ኤርትራ ንህዝቢ ጂሆ ንምሓዝ ስንኩል ምኽንያታት ንምፍጣርን ተባኽንዎ ዘለኹም 

ጊዜ፣ ጉልበትን ዓቕምን ክትመኽርሉ ይግባእ። ህዝቢ እንተ ዘይጠምዩ ሕራይ ኢሉ ኣይግዛእን ኢዩ 

ዝብል ናይ ባሃማት ስነ-ልቦና ኣለኩም ኢለ ኣይኣምንን።  

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታት ኤርትራ!! 


