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ብሓላፊ ቊጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብርሂወት ብዕለት 13.07.2019 

ንተሳተፍቲ  ፌስትቫል ኤርትራ ጀርመን ቀሪቡ 

ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህዝባዊ ግንባር ደሞክራስን ፍትሕን ክቡር ኣቶ ሓጎስ ገብርሂወት ኣብ ህሉው መጻኢን 
ቊጠባዊ ኣንፈታትን መጻኢ ዕድላት ዕዮን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝብል ዛዕባ ዘቶኮረ ፡ ብዕለት 13.07.2019 ንተሳተፍቲ  
ፌስትቫል ኤርትራ ጀርመን ሰፊሕ ሰሚናር ኣካዪዱ። 

ኤርትራ እትኽተሎ ቊጠባዊ ስርዓት፡ ብቐንዱ ኣህላኽነት ዘወግድን ኣፍራይነት ዘኻዕብትን ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ 
ሓጎስ፡ ሕርሻዊ ንጥፈት ኣብ ሃገርና ብዝለዐል ሚእታዊት ኣብ ሕብረተሰብ ስለዝውክል፡ ነዚ ጽላት’ዚ ዘደንፍዕ 

ትሕተ-ቅርጻዊ መሳለጥያታት ካብ’ቶም ቀንዲ ኣተኲሮ ዝወሃቦም ምዃኑ ብምብራህ፡ ኣብ ጽላት ዕደና ጥራይ 
ካብ ዝምርኰስ ቊጠባ ተገላጊልና፡ ኣገልግሎታት ዘስፍሕ ንጥፈት ንምትእትታው ዝዓለመ ሜላ ምኽታል እቲ 
ዝበለጸ ኣማራጺ ምዃኑ ኣብሪሁ።  

ኣቶ ሓጎስ ኣብ መግለጺኡ ወፍሪ ክበሃል እንከሎ ቀዳምነት ኣዋፈርቲ ኤርትራውያን ክኾኑ ኣለዎም፡ እዚ ምስ 
ዘይከኣል ግን ምስ መሻርኽቲ ወጻእተኛታት እንተኾነÄውን ዘገም ከምዘይብሉ ኣብሪሁ።  እቲ ዝግበር ወፍሪ 
ንእቶት ወጻኢ ሸርፊ ዘኻዕብት ክኸውን ኣለዎ። ወፍርና ንወጻኢ ሸርፊ ዘኻዕብት ክኸውን ኣለዎ።  ብባንኪ 
እንልኮምን ሓዋላን ከነመሓይሾም ጻዕርታት ይካየድ ኣሎ፡  ምዕቡል ኣጠቓቕማ ባንኪ  ናይ ሞቢልን ካርድን ካሽ 
ንምትእትታው መደባት ተታሒዙ ኣሎ። 

ጸጋታት ዓቕሚ-ሰብካ ብዝግባእ ኣሰልጢንካን ወዲብካን ኣብ ምዕባለ ሃገር ድርኺት ምፍጣር፡ ብዓቢ ኣድህቦ 
ዝስራሓሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ፡ ሃገራውያን ትካላትናን ክኢላዊ ዓቕሚ-ሰብናን ንምምዕባል፡ ጎኒ-ጎኒ’ቲ 
ብወጻእተኛታት ኩባንያታትን ውልቀ-ሰባትን ዝዕመም ንጥፈታት፡ ተመኲሮን ክእለትን ዝቐስሙሉ ሜላታት 
ንምፍጣር ከምዝስራሓሉ፡ እዚ ከኣ ውሽጣዊ ዓቕምና ንምምዕባል ዝዓለመ ከምዝኾነ ኣረዲኡ። 

ኣብ ሃገርና ኢምፖርት አክስፖርት ስም ጥራሕ ሒዙ ክኸይድ ጸኒሑ። ምኽንያቱ እቶም ልቸንሳ ዝጽንሖም 
ኣምጻእቲ እምበር ለኣኽቲ ኣይነሩን እምፖርትን ኤክስፖርት ተመጣጣኒ ምስ ዘይከውን ማህሰይቲ ኣለዎ። ኣብ 
ሃገርን ዝኣቱ ንብረት እምበር ንሰደድ ዝቐንዐ ምህርቲ ኣይጸንሓናን። እዚ እንተኾይኑ ድማ ሃስያ ናይ ባጤራ ሃገር 
የስዕብ'ዩ። ናይ ወጻኢ ሰርፊ ዘየጕድል ወፍሪ ረብሓ የብሉን፡ ቀጠባና ንምዕባይን ንምሕዋይን ንቃለስ ኣሎና፡ 
ስለዚ ብዙሕ መስዋእቲ ከይከፈልካ ዝመጽእ ናይ ቍጠባ ዕብየት የለን።  ናይ ኣባይቲ ጸገም ንምፍታሕ ይጸዓር 
ኣሎ እቲ ተጀሚሩ ኣባይቲ ብቕልጡፍ ንኽዛዘም ኣንፈት ሒዙ ከምዘሎ ከምዘሎ ዝገለጸ ኣቶ ሓጎስ ገብርሂወት፡ 
ብምቕጻል ረብሓን መሰልን ሰራሕተኛ ምስ ኣፍራይነት ቀጥታዊ ምትእስሳር ከምዘለዎ ብምግላጽ ድማ፡ 
ሰራሕተኛታት ረብሓኦምን ምዕባለ ሃገሮምን ንምርግጋጽ፡ ኣፍራይነት ኣብ ምድንፋዕ ከተኲሩ ኣዘኻኺሩ። 

ኣቶ ሓጎስ ኣብ መወዳእታ፡ ንኣፍራይነት ብቐጥታ ንዝጸልው – ቀረብ ጥረ-ነገራት፡ ስሉጥን ጽፉፍን ምምሕዳራዊ 
ኣገልግሎታት፡ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብን ኣወዳድባኡን፡ ምምዝማዝ ቱሪዝማዊ ጸጋታት፡ ተጠቃምነትን ምሕደራን 
ዝዋደዱ ዘለው ትሕተ-ቅርጺታትን ካልኦትን ብዝምልከት፡ ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረቡሉ ሕቶታት ሰፊሕ 
መብርሂታት ብድሕሪ ምሃብ ፥ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ቁጠባዊ ንቕሓቱን መኸተኡን ብምሕያል ኣብ 
ወፍሪ ሃገራዊ ቁጣባን ልምዓትን ዓቕሚን ተሳትፍኡ ከዕቢ ደጊሙ ኣዘኻኺሩ። 

” ጽንዓት ብጽንዓት፥ ንልምዓት" 

ክብርን ምጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና ! 

ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ 

ክፍሊ ሜዳያን ዜና ፌስትቫል ኤርትራ ጀርመን 2019                                 ዕለት 13.07.2019 

 


