
               ልዕላውነት ኤርትራ   ከይድፈር ኤርትራዊ ዜጋ  ሓቢርካ መክት

 ገምጋም 30-ዓመት
 ናጽነት ኤርትራ

  ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ  ፡   ዮሃና ንመበል 30  ዓመት   ልዕላውነት ሃገርካ !!

       ገምጋም ውጽኢት ወይ ፍርያት ስራሓካ ምግባር ናይ ስነ-        ልቦና ዘለዎም ብልህታትን ህርኩታትን ተግባር እዩ። ምዓልታዊ ሰሙናዊ
 ወርሓዊ፡ ርብዒ-    ዓመታዊን፡ ዓመታዊን፡ ካብኡ ንላዕሊ'         ውን ከም ኣድላይነቱ ዝግበሩ ጸብጻባትን ገምጋማታትን ኩልና ንገብሮ
                 ዝነበርናን፡ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎን ሓቂ እዩ። ኣብ ምድሪ ዘየለዉ፡ ኣልዕል ኣቢልካ ውጹእ ሓሶት ጸብጻባት ግን ካብ ዝግበሩ

           እንተዘይግበሩ እዩ ዝምረጽ። ሓሶት ዝኣመሉ፡ ጃህራ ዝድራሩ፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ናይ 30-     ዓመት ጽምብል ናጽነት ተሰሪሑን
  ትዓንቂፉን ተወንዚፉን      ዝብል ዘስምዖ መደረ ምረትን ውንጀላን፡ "   ቀሚስ ኣደይ ሓንኲሉኒ"    ከምዝብሃል ክስታትን፡ ጠቐነታትን
                ዓሎቓትን ተጻብኦታትን ሸርሕታትን ብሓደ ወገን፡ በቲ ካልእ ክኣ ሳላ ዓቕልና ሳላ ጽንዓትና፡ ሳላ ነቕ ዘይበልና ብዝብሉ

              ሃለውለውን ዓጀውጆውን ካብ ኣርእስቲ ወይ ቴማ ወጺኡ ከደንቁረና ዝክኣሎ ፈቲኑ። ብርግጽ ንዓያሹ ስዓብቱ ደርጒሕሎም
     ንዝይኣንዎ ለባማት ክኣ ኣሚትሎም፡ እዩ። ስለምታይሲ፡"        ንዓሻ ደርጉሓሎ ክንደይ ከይፈልጦ፡ ንለባም ኣምተሉ ክንዳይ ከይስሕቶ" 

              እንድዩ ዝብሃል። ንዘስተውዕል ሰብ፡ እቲ ዝተዋህበ መደረ፡ ጭብጢታትን መርትዖታትን ዘይርከበሉ ጭው ዝበለ ሓሶት ምዃኑ
 ኣይስሕቶን እዩ።

                ዓመታት ናጽነት ምቚጻር ጥራይ ፋይዳ ስለዘይብሉ፡ ነዚ ብግቡእ ክንርድኦ መታን ግን በብጽላቱ ኣብ ዝርዝር ኣቲና ክንትንትኖ
   ኣዚዩ ኣድላዪ እዩ።  ድሕሪ 30         ዓመታት ናጽነት፡ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ምንታይ ኲነታት ኣላ?

1.   ፖለቲካዊ ሓርነት ዝምልከት  ፥ ሀ) ሰበ-     ስልጣን መንግስቲ ብዘይ ምርጫ፡  ብሕርያ ፕረሲደንት   ፡ ዳርጋ 30 ዓመታት
  ብሒቶሞ ሰድያታት የምቑ(space holders)  ስለዘለዉ፡ ለ)     ዝሰርሕ ትካላት ምኒስትርታት መንግስቲ

 ዘይምህላዎም፡ ሐ)      ሃገራዊ ቅዋም ኣብ ግብሪ ዘይምውዓሉ፡ መ)   ንጹር ሃገራዊ መርሓ-   ጎደና ዘይምህላዉ፡ ረ) 
     ንጹር ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ዘይምሕንጻጹ፡ ሰ)     ዎተሃደራዊ ዘባዊ ምሕደራታት ምትካሉ፡ ሸ)   ፖለቲካዊ ፍልልያት

    ዘይጻወር ዓፋኒን ቀያዲን ስርዓት ወልቀ-     ምልኪ ስለዝተተኽለ፡ ንዜጋታት ዘየሳትፍ ሓርነተ-   ኣልቦ ሃገራዊ
  ፖለቲካ ሰፊኑ ስለዘሎ፥  ድሕሪ 30         ዓመታት ናጽነት፡ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ጥፍሽናን ዕፈናን እዩ ዘሎ።

2.  ቁጠባ ዝምልከት              ፥ ቅድም ቀዳድም ቁጠባ፡ ዕዳጋ፡ ዋኒናት፡ ፊናንሲያዊ ትካላት ሓራ ክኸውን እዩ ዝጥለብ። ካብ
             ተጻባኢ ዘቤታዊ ፖሊሲታት መንግስቲ ናጻ ኮይኑ ክነጣጠፍን ድማ የድልዮ። ልምዓትን ዕብየትን ቁጠባ ሃገር
 ዝተጸንዐ መርሓ-            ቁጠባ ይሓትት፡ ባጀት ክስልዓሉ ይሓትት፡ ናይ ቁጠባ ምሁራን ክኢላታት ክቕልስዎ ክኣ

                መተካእታ የብሉን። ኣብ ሃገርና ግን ቁጠባን ፊናንስን ካብ ተጻባኢ ዘቤታዊ ፖሊሲ መንግስቲ ናጻ ኣይኮኑን።
            ንልምዓትን ዕብየት ቁጠባ ሃገር እኹል ባጀት ኣይተሰልዓሎምን። ኣብ ሕርሻን፡ ምፍራይ ከብትን፡ ዘበናዊ

         ኢንዱስትርያዊ መሳርሒ፡ ንምትእትታው፡ እኹል ርእሰማላዊን ገንዘባዊን ወፍሪ ስለዘይተገብረሉ፡ ሓረስታይ
           ሃገርና ካብ ናይ ጥንቲ ካብ ኣቦታትና ዝወረሶ ያታዊ ኣገባብ ሕርሻ ኣይተናገፈን።

3.   ኢንድስቱሪ ንግድን ካልኦትን           ፥ ኣብቲ ሃገራውያን ነጋዶን ወነንቲ ትካላትን ስራሕ ህንጻን ክሳተፍዎ ዝኽእሉ
            ብሕታዊ ጽላት ሃገራዊ ማእቶት ድማ፡ ብህግደፍ ዝውነና ኩብንያታት ብሒተን ገቢተንኦ ኣብርሲ ምዃነን፡
              ብተጻባኢ ፖሊሲ እቲ ስርዓት ተዳኺሙ ወይ ፈጺሙ ትዓጽዩ፡ ዋናታቱ ድማ ሃገር ራሕሪሖም ኣብ ፍቖዶ

             ሃገራት ኣፍሪቃ ተበቲኖም ናብርኦም ኣብ ስደት ይመርሑ ኣለዉ። ኣብቲ ግሉጽነትን ቀጥዒን ዘይብሉ ዕደናዊ
          ማእቶት ወጻኢኡን ኣታዊኡን ስለዘይግለጽ ብዙሕ ክብሃል ዝክኣል ዘሎ ኣይመስልንን። ስለዚ  ድሕሪ 30 
        ዓመታት፡ ቁጠባዊ ምንቁልቋልን ልምዓታዊ ውድመትን ምስ ህዝብና ይጓዓዙ ኣልዉ።

4.   ኢንዱስትሪ ሃብቲ ባሕሪ     ፥ እኹል ወፍሪ ስለዘይተገብርሉ፡ 1)       ንዜጋታት ስራሕ ዝኸፍት ምግፋፍ ዓሳን ምህርቲ
     ጨውን ዘኻዕብት ማእቶታት ክረጋገጽ ኣይተኻእለን። 2)   ኤርትራ ሃገርና 1200ኪ.      ሜ ጸጋ ገማግም ቀይሕ

            ባሕሪ ብተፈጥሮ ዝትዓደለት ክንሳ፡ ስኣንርእሰማላዊ ወፍሪን ብተጻብኢ ናይ ወጻኢ ፖሊሲን፡ ብተወሳኺ ወደባት

    A Call for Concerted Efforts to Safeguard Eritrean Sovereignty        



               ልዕላውነት ኤርትራ   ከይድፈር ኤርትራዊ ዜጋ  ሓቢርካ መክት

            ባጽዕን ዓሰብን ጽገና ስለዘይግበረለን ጠስጢሰን ብምልዮናት ዶላራት ዝትመን ዓመታዊ ማእቶት ናይ ወጻኢ
 ሸርፊ ቦዂሩ'ሎ።     እቲ ዘገርም ክኣ ወልቀ-         መላኺ ሃገርና፡ ኤርትራ እንታይ ኣለዋ፡ ብዘይ ጽግዕተኛነት ምስ

     ጎረቤት ኢትዮጵያ ክትምዕብል ከምዘይትኽእል ከተምብህ ጀሚሩ'  ሎ።። "    ኣነፋፍራ ቆቛሕ ዘይፈልጥስ
ኣይሃዳናይን"  ከም ዝብሃል፡      ብሃገርካ ትቑርቆር ዜጋ ኣይትዘንጋዕ፡ ኣይትተሃመል፡ ኣይትዛነ።

5.   ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ዝምልከት           ፥ ዝግበር ወፍሪታት፡ እንትደኣ ሃሊዩ፡ ኣዚዩ ለጠቕ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ።
   ስለምንታይ ንበጻሕቲ ኣጋይሽ (tourists)     ዝዕድምን ዝስሕብን ዘአንግድን ዝርአ ትሐተ-  ቅርጻን

         መሳልጥያታትን ኣገልግሎት መጎዓዚያታትን ሆተላትን ስለዘየለ። ዝዓነዋ ከተማታትን ወደባትን፡ ዝተማልአ
            ቀረብ መብራህትን ማይን ናይ ጽሬት ኣገልግሎትን ስለዘየለ፡ እንትረፍዶ ንበጻሒ ወጻእተኛ ከአንግድሲ ንወዲ

        ሃገር እኳ ዝዝግንን ክፉእ ምርኢት እዩ ኣፍጢጡ ዝጽበዮ።   ሃገርና ድሕሪ 30     ዓመታት ናጻነት፡ ካብ ግዜ
       መግዛእቲ ዝነበረቶ ደርጃ ንታሕቲ ወሪዳ ተደዊና እያ ዘላ።

6.    ማሕበራዊ ሂወትን ኣገልግሎትን፥  ኣብዚ እዋን'       ዚ ማሕበራዊ ምዝንባልን ምፍንቓልን ንክትርዳእ ኲንታት
ስድራ-             ቤታት፡ ዓድታት ወይ ቁሸታትን ከተማታን ምፍታሽን ምግንዛብን እዩ ዘደሊ። ብዙሓት ስድራ ቤታት

            ተዓጼን፡ ዓዲታት ዑና ኮይነን፡ መውዓል ኣረግቶን ህጽውንትን ስለዝኾና ሬሳ ዝስከሙ ኣጉባዝ ተሳኢኖም
              ክትሰምዕ ንምእማኑ ዘጸግም ግን ሓቂ እዩ። ኣብ ከተማታት ዝነብሩ ዜጋታት ድማ ብጉድለት ቀረብ መብራህቲ፡

             ቀረብ ማይ፡ ማሕዲ መጎዓዚያታት፡ ጉድለት ጽሬት፡ ጉድለት እኹል ኣገልግሎት ጥዕና ክሽገሩ ክትዕዘብ ሃገርና
           ኣብ መዋል መግዛእቲ ዘየጋጠማ ማሕበራዊ ደልሃመትን ቅልውላውን ቀውስን ተሸሚማ ከምዘላ መርትዖ

    ዘየድልዮ ሓቂ እዩ። ድሕሪ 30-     ዓመት ብረታዊ ቃልስን፡ ድሕሪ 30-     ዓመት ናጽነትን፡ ህዝብና ዝተማልእ ጥዑይ
            ማሕበራዊ ሂወት ወኒኑ፡ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣገልግሎት መዘናግዒ ኣደራሽሻት ባህሊ ትያትራትን ሲነማታትን፡

   ኣድራሽ ሃገራዊ ቅርስታትን ክብርታትን(museum)   ፡ ሃብታም ቤተ-ምጻሕፍቲ(libraries)   ፡ ንኩሎም
    ንመንእሰያትን ዘሳትፉ ዝተፈላለዩ ስፖርትታት፡ መናፈሻታትን(parks)     ክህልዎ እዩ ራኢናን ሕልምታትናን

              ባህጊታትን ዝነበረ። ግን በንጻሩ ኣብ ከርፋሕ ናብራን፡ ኣብ ባርነት ኣገልግሎትን፡ ኣብ ዘይምልከቶ ጎረቤት ሃገር
             መዝሓል ጥይት ኮይኑ ሂወቱ ይኸፍል ኣሎ። እቲ ዝተረፈ ዜጋ ድማ ኣብ ፍቖዶ ዘይፈልጦም ክፍለ-  ዓለማትን

        ባህልታትን፡ ንኹሉ ሕሰም ጸይሩ ኣብ ስደት ይማቕቕ ኣሎ።  ድሕሪ 30-    ዓመት ህዝብና ከምቲ ውልቀ-  መላኺ
       ዝገለጾን፡ ከምቲ ንሕና ዝተመነናዮን ዝባህግናዮን ዘይኮነንስ ኣብ ማሕበራዊ-    ብርሰት ደልሃመት እዩ ዝርከብ።

7.   ላዕለዋይን ታሕተዋይን ክፍለ-ትምህርቲ          ፥ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ መልክዒታት ምዕባለ ኣህጉር እዛ ዓለም፡
     ምጥፋእ ምሃይምነትን፡ ብዝሒ ላዕለውይን ታሕተዋይን ከፍለ-   ትምህርቲ ዝወድኡ ብሚእታዊ(%)  ናይቶም

ንዓቕመ-              ትምህርቲ ዝበጽሑ ንባሮ እታ ሃገር እዩ ዝግለጽ። ኣብ ስደት ዘሎ ምሁር ኤርትራዊ ሓዲግካ
             እንተዝትመን፡ ኤርትራ ኣበየናይ ደረጃ ከምትርከብ ንኩሉና ርዱእ እዩ። እታ ዝነበረት ሓንቲ እንኮ ዩኒቨርቲ

    ተዓጽያ፡ ብሒደት ብወታሃደራት ዝምርሓ፡ "  ብፍርዲ ኣይርትዑና"      ዝቖማ ኮለጃት ተተኪኣ። ሓደ ብትምህርቲ
            መንእሰያትና ኣዚዩ ዝሓልን ዝቑርቆርን፡ ዘቕርቦ ፕሮፈሶር ሓወይ ኣሎ። ንሱ ከምዝብሎ፡ ካልኣይ ደርጃ

            ትምህርቲ ዝውድኡ ብቁጽሪ ብዙሓት ኣሽሓት ጠቒሱ፡ ምስቲ ሒደት ኣሻሓት ኣብ ኮለጃት፡ ንዲግሪን
          ዲፕሎማን ፕሮግራማት ተቐባልነት ዝረኽቡን ኣመልኪቱን ኣወዳዲሩን፡ እቶም ዝበዝሑ ተቐባልነት ዘይረኸቡ

             ኣሻሓት፡ ዕድሎምን ዕጭኦምን እንታይ ክኸውን እዩ ኢሉ ኩልሳዕ ክሓዝንን ክቕንዞን ክማረርን እየ ዝሰምዖ።
   እቶም ትምህርቶም ዝውድኡ ሒደት'          ውን ስራሕ ስለዘይረኽቡ፡ ሃገሮም ገዲፎም ናብ ስደት እዮም ዝጎርፉ
 ዘለዉ።  ድሕሪ 30-      ዓመት ናጽነት፡ ምስሊ ኤርትራ እዚ እዩ  ።

8.   ምክልኻል ሃገር ዝምልከት            ፥ ጅግና ሃገራዊ ሰራዊት ምክልኻል፡ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ብዘመስከሮ ጽንዓትን
             ጅግንነትን ተወፋይነትን ዝናን ናይ ትማሊ ዘዂርዕ ተዘክሮ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ብኽብሪ ተሰኒዱ ይርከብ። ድሕሪ

        ናጽነትን ግን፡ ጀጋኑ መራሕቱን መቓልስቱን፡ ፍትሓዊ፡ ቅዋማዊ፡ ዲሞክራሲያዊ ስርዓተ-    መንግስቲ ስለ ዝጠለቡ፡
     ብሓሶት ብክሕደት ሃገር ተኸሲሶም ካብ 2001          ዓ ም ኣብ ቅይዲ ኣትዮም ኣብ ፍርዲ ከይቀረቡ፡ ሃለዋቶም
       ዘይፍለጥ ይሳቐዩን ይስውኡን እንዳተመልከተ ተዓዛቢ ኮይኑ ምትራፉ ኣይግድን  ። ወልቀ-   መላኺ ኢሳያስ
            ብስልጣን ባዕሊጉ ከምድላዩ ክዕንድር፡ ምስ ታሪኻዊ ደመኛ ጸላትና ኣምሓሩ ክልሓሓስ እንዳትዓዘበ ትም ምባሉ
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               ልዕላውነት ኤርትራ   ከይድፈር ኤርትራዊ ዜጋ  ሓቢርካ መክት

              ኣዚዩ ዘሻቕልን ዘተሓሳስብን ጉዳይ ኮይኑ ጸኒሑሎ። ሕጂ ድማ ካብ ኩሉ ዝገደደ፡ ሃገራዊ ሰራዊት ምክልኻል
      ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ጎረቤት ኢትዮጵያ ኣትዩ፡      ንስልጣን ዶክ ኣቢይ ምድልዳልን፡ ንስልጣን ውልቀ-  መላኺ

 ምንዋሕን  ፡             ናብ ዕሱብ ሰራዊት ተቐይሩ ንምእማኑ ዘሸግር ጽያፍን ጭካነን፡ ዕንወት ሂወትን ንብረትን ጎረቤት
               ሓው ህዝቢ ትግራይ ተዋፊሩ፡ ታሪኻዊ ገበን ኣብ ምፍጻም ከቲቱ ይርከብ። ናይ ትማሊ ኣብ ዝባን ህዝብና

             ዝበጸሐ ጭካኔ ስርዓት ኣምሓራ ረሲዕና፡ ኣብ ልዕሊ ሚስኪን ሓው፡ ጎረቤትና ህዝቢ ትግራይ ክፍጸም፣
   ኣይፋልኩምን ኣይግድን፡ ዓገብ ዓገብ!!!!    ናብ ልኹም ተመለሱ  ቀንድን ሓደን   ጽላኢኹም ኣልልዩ
 በጃኻትኩም።

       ከምቲ ፕረሲደንት ኢሳያስ ዝበሎ ዘይኮነስ፡ ሃገርና ድሕሪ 30-          ዓመት ናጽነት፡ ናብ ምልካዊ ስርዓት ተቐይራ፡ ደቃ ኣብ ጎዳጉዲ
        ዝብልዩን፡ መንእሰያታ ዓዶም ገዲፎም ሃጽ ኢሎም ዝጠፍኡን፡ ዓባይ ቤት-        ማእሰርቲ፡ ናብ ህያውያን ሲኦል ተቐይራ ድሕርትን
      ልምስትን ድኻን፡ ዝወድመት ሃገር ኮይና ኣላ።

 ደጊመ   ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ  ፡   ዮሃና ንመበል 30  ዓመት   ልዕላውነት ሃገርካ !!

  ልዕላውነት ኤርትራ ንዘልኣለም
  ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና

     ገብረየሱስ ወልደሚካኤል ካብ ሕ. መ. ኣ. (USA)
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