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ብዛዕባ ስደት

ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ካብ ዘለዐልዎም ዓበይቲን እዋናዊ ጉዳያትን ሓደ ብዛዕባ

ስደት እዩ፡፡ እቲ ስደት ዘልዐልዎ ድማ ምስ ናይ ኤርትራ ብምትሕሓዝ እዩ፡፡

ኣብ ኢትዮጵያ ሚኢትን ገለን ሽሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምዘለው

ብሚዲያ ከምዝሰሙዑን ግን ናይ ተጋሩ ስደት ካብዚ ንላዕሊ ከምዝኮነ

ብምግላፅ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ብዘመነ ወያነ ከፊኡዎ እዩ ዘሎ ዝብል

መልእኽቶም ከም መራጐዲ ገይሮምዎ፡፡ ምስ ዘይወዳደር ብምውድዳሮም

ብጣዕሚ ገሪሙኒ፡፡ ንነገሩ ኣብ ኩሉ ከም መነፃፀሪ ገይሮም ዝወሰድዎ ምስ

ናይ ጃንሆይ ስርዓት ኮይኑ ኣብ ናይ ስደት ግን ምስ ስርዓት ሻዕቢያ እዩ

ነይሩ፡፡
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ትግራይና ስደት እንትበሃል ንፈልጦ ብስንኪ ድርቂን ጥምየትን ህዝብና

ዝብላዕ ዝለሓስ ስኢኑ ንዘመናት ናብ እኽለማይ ኣለዎ ካባና ይሓሹ እዮም

ዝብሎም ከባቢ እናተሰደደ ፀኒሑ እዩ፡፡ ኣብቲ ስደት‘ውን ብዙሕ ሰብ

እናረገፈ መፂኡ እዩ፡፡ እዚ ንዓና ንተጋሩ ዘይንፈልጦ ኣይኮነን፡፡ አረ ገሊኦም

ፀረ ህዝቢ ሓይልታትስ ከም ነዚ ዝተፈጠርና ገይሮም ብምውሳድ ብዙሕ ሽማ-

ሽም ከውፅኡልና ይስምዐዑ እዮም፡፡ ብምዃኑውን ካብቶም መንቀሊ ቃልሲ

ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑውን ሓደ እዚ እዩ፡፡ ህዝቢ ሰላምን ዴሞክራሲን ረኺቡ

ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ናይ ህርሻ እታዎታትን ተጠቂሙ ናብሩኡ ንከመሓይሽ

ዕድል ንክረክብ እዩ ተቃሊሱ፡፡

ስለዝኮነ’ውን ህዝቢ ትግራይ ሳላ ቅኑዕ ህዝባዊ መስመሩን ውዱቡን፣ ሳላ

እንተይተሰላቸወ ጠንኪሩ ዝተቃለሰ እቲ ንዘመናት ምኽንያት ስደቱ ኮይኑ

ዝነበረ ፀገም ሐዚ ቀይሩዎ እዩ፡፡ ሐዚ ኣብ ትግራይና

 ዝብላዕ ዝስተ ስኢኑ ዝስደድ የለን

 ድርቅን ጥሜትን ኣስካሕኪሑዎ ዝስደድ የለን

 ሰላምን ምርግጋዕን ሲኢኑ ዝስደድ የለን

 ዴሞክራሲ ፀቢቡዎ፣ ንምንታይ ተቋወምካ ኢሉ ስለዝእሰር ንምታይ

ተወዲካ ተባሂሉ ስለዝርሸን ዝስደድ የለን

 ኣብ ገዛእ ሃገሩከም ካልኣይ ዜጋ ስለ ዝቁፀር ዝስደድ የለን

 ኮታስ እቶም ቅድሚ ልምዓታዊን ዴሞክራሲያዊን ስርዓትና ዝነበሩ

ምኽንያታት ሐዚ የለውን፡፡

እዚውን ሳላ ዝለማዕና ነዞም ኣብ ክልልና ዝነበሩ ምክንያታት ስደት

ክነወግዶም ኪኢልና ኢና፡፡
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ግን ስደት ኣሎ ዶ የለን?

ስደት ሐዚውን ኣሎ፣ መጠኑን ዓይነቱን ኣዚዩ ክንኪ ገይርናዮ እምበር

ሐዚውን ኣይተረፈን፣ ዓብዪ ትኹረትን ስራሕን ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ኮይኑ

ዘሎ፡፡ ሐዚ ኣብ ሃገርና/ክልልና ዘሎ ስደት ብመሰረቱ ብኣቋራጭ ንክትዓቢ

ናይ ምድላይ፣ ኣብ ሓፂር ጊዜ ኣይሱዝን ሚኒባስን ክተጥሪ ናይ ምድላይ

ኣተሓሳስባ ዝወለዶ እምበር ድርቂ፣ ጥምየት፣ ስእነት ሰላም፣ ዘይምርግጋዕ፣ ፀረ

ዲሞክራሲ ዝፈጠርዎ ስደት ኣይኮነን፡፡

ናይ ኤርትራዊያን ኣሓትና ስደትን ናትና ስደትን እንታይ ዘራኽብ

ኣለዎ?

ሰላም ዝነገሰላ ሃገር ሒዝካ፣ ከም ዓቅምኻ ጥራሕ ዘይኮነስ መንግስቲ ውን

እናደገፈካ ተልምዐላ ሃገር ወኒንካ፣ ሰብኣዊን ዴሞክራሲያዊን ስርዓት ዝነገሰላ

ሃገር ወኒንካ፣ ሕገመንግስታዊ ስርዓት ተግባራዊ ዝኮነላ ሃገር እናሃለወትካ፣

ዝብላዕ ዝስተ ከይሰኣንካ ዝግበር ስደት መንኣሰያት ክልልና/ሃገርና ከመይ

ገይሩ ምስ ናይ ኤርትራውያን ኣሓትና ይነፃፀር? ወለድና ከምዚ ዝበለ

እንትረክቡ፡-

“ኣቦያ ዘለዎ ዝበኪስ ኣቦ ንዘይብሉ ከብኪ” ይብልዎ፡፡

ኤርትራውያን ኣሓትና ዝስደዱ ዘለዉኮ፣ ን30 ዓመታት ተቓሊሶም ብዙሓት

ቀያሕትን ፀለምትን መስዋእቲ ከፊሎም ነፃነታ ክተረጋግፅ ኣብ ዝገበሩዋ

ዓዶም/ሃገሮም

 ነፃነትን ዴሞክራሲን ስኢኖም፣ ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ

ንምንታይ ተቋወምካ ኢሉ ስለዝእሰር፣ ንምታይ ተወደብካ ተባሂሉ

ስለዝርሸን
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 ብገዛ ሃገሮም ብስርዓት ሻዕብያ ሰላምን ምርግጋዕን ሲኢኖም፣ ሃገሮም

ብሕጊን ሕገ-መንግስትን ዘይትምራሕ ሃገር ኮይናቶም፣

 ዝብህግዎ ዝነበሩ ልምዓት ስኢኖም፣

 ብደኣንት ተወዲቡ ንክሰርሕ ዝድግፍ ፖሊሲን ስትራቴጊን ስለዘየለ፣

 ዝብላዕ ዝለሓስ ስኢኖም፣

 ድርቅን ጥሜትን ኣስካሕኪሑዎም፣

 ብገዛ ሃገሮም ካልኣይ ዜጋ ስለ ዝቑፀሩ፣ ናይ ላዕለዎት ትምህርቲን

ስልጠናን ብዝግባእ ስለዘይረክብ፣ እንተይፈተወ ውትድርና ግልጋሎት

ክህብ ስለዝግደድ፣ እዩ፡፡

ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ዘለና ስደት መወፃፅኢ ደኣ ይፍጠረሎም እምበር፣

ብዓይነቱን ብመጠኑን ፈፂሙ ምስ ናትና ዝረአ ዘሎ ስደት ዝነፃፀር

ኣይኮነን፡፡ ኣብ በቢ ሰሙኑ ብዘይ ምቁራፅ ብኣማኢት ዝቑፀሩ መናእሰይ፣

ወታደራት፣ ኣንስቲ፣ ቆሉዑ፣ ዓበይቲ፣ ኣካለጉድኣት፣ ወዘተ ኤርትራውያን እኮ

እዮም ናብ ሃገርና ዝውሕጁ ዘለዉ፡፡ ኣብዚኣ ኣይተ ዳዊት ዓዘራ ተዛሪቦም፡፡

እዚ ክብል ከለኹ ግን ናትና ስደት ፀገም ኣይኮነን ማለተይ ኣይኮነን፡፡

ኩሎም ስደታት ዋላ ኣብ ዓይነቶምን መጠኖምን ይፈላለዩ እምበር፣ ሂወት

የጥፍኡ ኣለዉ፣ ኣካል የጉድሉ ኣለዉ፣ ስድራ የብርሱ ኣለዉ፣ ሃገርን ህዝብን

የዋርዱ ኣለዉ፣ ስለዚ ዋላውን ሓደሰብ ይኹን ብስደት ክንስእን የብልናን

ክንሰርሓሉ ኣለና፡፡

ካብቶም መበገሲ ፀገማት ስደት እቲ ቀንዲ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ምዃኑ

ተፈሊጡ፣ ብፍላይ ወለዲ፣ ናይ እምነት ትካላት፣ ናይ ትምህርትን ስልጠናን

ትካላት፣ ናይ ከባቢ ሕብረተሰብ፣ ገበርቲ ሰናይ ትካላት፣ ካልኦት ዝምልከቶም

መንግስታዊን ዘይመንግስታዊን ትካላት ዝሳተፉሉ ኣወዳድባታት ብምፍጣር

እዞም ናይ ኣተሓሳስባን ካልኦትን ፀገማት ንምፍታሕ ምንቅስቓሳት ይግበሩ
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ኣለዉ፡፡ ብፍላይ ኣብተን ስደት ዝበዝሐለን ወረዳታትን ጣብያታትን ሰፋሕቲ

ኣንፃር ስደት ናይ ምልዕዓል ስራሕቲ ይስረሑ ኣለዉ፡፡

እዚ ዓብዪ ሓደጋ ናብ ዕድል ንምልዋጥ ዋላ ከምቲ ዝድለ ኣይኹን እምበር፣

ዜጋታትና ተማሂሮምን ሰልጢኖምን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ፣ ውሕስናን

ሕጋዊ ውዕሊ ብዘለዎ መንገዲ ናብ ዝደለይዎ ሃገር ከይዶም ክሰርሑን

ንባዕሎም፣ ንቤተሰቦምን ንሃገሮምን ክኾኑ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ፃዕሪታት

ይገብር ኣሎ፡፡

ብፍላይ ወለድን ሕድሕድ ኣባላት ስድራን ሓላፍነቱ ክዋፃእ፣ ንሂወቱ ደቁን

ቤተሰቡን ዋጋ ክህብን፣ ብኣቋራጭ ናይ ምዕባይ መንገዲ፣ መንገዲ ጥፍኣት

ምዃኑ ተገንዚቡ፣ ከምቲ ወለድና ዝብልዎ “መንገዲ ጥዕና ዓመት ኪዳ’’

እዩሞ ኣብ ዓድና ሰሪሕና ንልወጠሉ ኣተሓሳስባ ክምዕብል ካብኡ ዝሓለፈ

ድማ፣ ሕጋዊ መንገዲ ብምጥቃም ነዚ ሓደጋ ኩላትና ጠጠው ከነብሎ

ይግባእ፡፡

ጥቅልል ኣቢልካ እንትረኣ ውድብናን መንግስትናን ናይ ስደት ሓደጋን

ውርደትን ዝተረደኦ ሐዚ ስደተኛታት ወገናትና ኣብ ስዑዲ ስለተባባበሱ

ኣይኮነን፣ ወይከዓ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብጎማን ነዳዲን ስለተቓፀሉ ኣይኮነን፣

ወይከዓ ኣብ ሊብያ ብኣይ ኤስ ኣይ ኤስ ስለተሓረዱ ኣይኮነን፣ ወይከዓ ኣብ

ባሕሪታት ቀይሕ ባሕሪን ሚዲትራንያን ስለጠሓሉ ኣይኮነን፡፡

ውድብናን መንግስትናን ቅድሚ 14 ዓመት ኣንፈታትን መስመራትን ጉዕዞ

ህዳሴና እንትሕንፀፅ፣ ናይ ኩሎም ውርደታትና መበገሲን ቀንዲ ፀላኢናን

ድኽነት እዩ፡፡ ካብ ድኽነት ንላዕሊ ዝኸፍእ ፀላኢ የብልናን፡፡ ካብ ድኽነት

ንላዕሊ፣ ኣብ ናይ ዓለምና ኣደባባይ ክንዋረድን ሃገርና ናይ ድኽነትን

ድሕረትን መመሰሊት ክትኮን ዝገበረ ካሊእ ፀላኢ የብልናን ብምባል
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መንግስትና ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን ሓንፂፁ ንህዝቢ ኣሰሊፉ እንሆ ኣብ

ዝሓለፉ 12 ዓመታት ሳለ መዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ዝሰራሕና ለውጢ ኣምፂእና

ኣብዚ በፂሕና ኣለና፡፡ እናለማዕና ኣብ ዝኸድካ ቁፅሪ መልክዖም ቀይሮም

ዝመፁ ፀገማት እውን ካብቲ ዝተቀመጠ መስመርን ኣንፈትን እንተይ ወፃና

ንምፍታሕ ይፀዓር ኣሎ ለውጢውን ይረአ ኣሎ፡፡ አረ ገሊኦምስ ገለ

ምልክታት እናረኣዮ ካብ መንገድና ንከውፅኡና ናብ ኲናትን ኣካኪ ዘራፍን

ከአትውና ዝፅዕሩ እንተሃለዉውን ነቲ መስመርና ከይሰሓትና ዘጋጥሙ

ፈተናታት ብዓዎት እናሰገርናዮም መፂና ኢና፡፡

እዞም ኩሎም ፈተናታት ተሳጊሩ ኣብዚ ዝበፅሐ ህዝቢ ደኣ ሞ እንታይ ኮይኑ

ጅግና ህዝቢ ዘይበሃል?

መን እዩ እቲ ጅግና

እሞ ዝነበረ ናይ 3-ሽሕ ዓመታት ናይ ድሕርሕሪት ጉዕዞ ማርሺ ቀይሩ ሃገርና

ናይ ድሕረትን ውርደትን ኣብነት ዝነበረት፣ ሐዚ ዓለምና ብፋይናንሳዊን

ኤኮኖሚያዊን ቅልውላው ኣብ እትሕመሰሉ እዋን፣ ሳላ ኣብ መስመር ውድቡ

ህወሓት ኣሚኑ ዝተሰለፈን ቀትርን ለይትን ሳላ ዝለፍዐ፣ ናይ ቅልጡፍ፣

ፍትሓዊን፣ ቀፃልነትን ዘለዎን ዕብየት ክተመዝግብ ዝገበረ ህዝቢ ትግራይን

ህዝቢ ኢትዮጵያን እንታይ ኮይኑ ጅግና ዘይበሃል፡፡ ጅግና ህዝቢ ትግራይ

እንተተብሃለ ይንእሶ እምበር ኣይበዝሖን፡፡ ስለዚ እዚ ጅግና ህዝቢ ኩሉ ጊዘ

እናኮርዐን እናተሓበነን ይነብር፡፡

ብኣንፃሩ ድማ ነዚ ብከቢድ ቃልስን መስዋእትን ህዝቢ ዝተረኸበ

ዴሞክራሲያዊን ሕገመንግስታዊን ስርዓትና ጠቐር ክኸድኑ መዕነዋይን

ፕሮፖጋንዳ ዝነፍሑ፣ ህዝቢ ቀሲኑ ኣብ ልምዓት ከይዋፈር በለካ ለኽዐካ

እናፈሓሱ ከደናግሩ ዝውዕሉ፣ ነቲ ዓለም ሙሉእ ዝመስከሮ ልምዓትናን ኣብ
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ሕድሕድ ገዛ ዝረአ ለውጥታትናን ኣይተለወጥካን ዝተለወጥካ እንዳኣሉ

መሲሉካ እናበሉ ወግሐ ፀብሐ ንህዝቢ ዘደንቁሩ፣ መንግስትና ልቓሕ፣

ልምዓታዊ ድጋፍ፣ እንትሓትት ኣብ ኣደባባይ ዝቃወሙ፣ እዚኦም ነቲ ህዝቢ

ዘይውክሉ ክርዳዳትን እብቲ ዝኒሄ ልምዓት መዕነዋይ ተራ ዝነበሮም

ብምዃኖም ዘልኣለም እናሓፈሩ ዝነብሩ እዮም፡፡

መጠቓላሊ

ኣነ እዚ ክፅሕፍ ዝደፋፈአኒ ነገር ከምቲ ኣብ መጀመርታ ዝገለፅክዎ ኣብ

ክልልና፣ ኣብ ሃገርና፣ ኣብ ውድብና ፀገማት ከምዘየለው ንምግላፅ ኣይኮነን፣

ወይከዓ ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ምንም ፀገም ኣይገጠሞምን ንምባል ኣይኮነን፡፡

ዕላማ ፅሑፈይ ኣይተ ዳዊት ብዘጋጠሞ ቢሮክራሲያዊ ሕልኽልኻትን

ንሕቶኦም ቅልጡፍ ምላሽ ብዘይምርካቦምን ምኽንያት፣ ንጠቅላላ እቲ ስርዓት

ናብ ሕቶ ዘእቱ ሓሳባት ኣብ ኣደባባይ ስለዝገለፁ፣ ህዝቢ ካብ ማንም ጊዘ

ንላዕሊ ኣብ ዘመነ ወያነ ከምዝተዋረደ ዝዓይነቱ፣ ኩሎም ፀላእቲ ህዝቢ

ትግራይ ዝኮኑ ፀበብቲ ትምክሕቲ ሓይሊታት እነኮላይ እኒ ሻዕብያ ዝብልዎም

ዘረባታት ካብ ሓደ ግዱስ ትግራዋይ ኢለ ዝሓስቦም ወገን ብምስመዐይ ምላሽ

ክህብ ኢለ ተለዓዒለ እየ ዝፀሓፍክዎ

 ቀንዲ ልኡኽ እዚ ምላሸይ ስርዓት ወያናይ-ዴሞክራሲ ምስ ስርዓት

ጃንሆይ ወይ ደርጊ ንምንፅፃር ኣይኮነን ፈፂሞም ዘይራኸቡ ክነፃፀሩ

ዘይኽእሉ ከመይ ገይረ ከነፃፅሮ፣

 ወይከዓ ወያናይ ዴሞክራሲ ዝረኸቦም ዓወታት ንምዝርዛር ኣይኮነን

ክንደይ ኢለ እሞ ዘርዚረ ክውድኦ ወይከዓ

 ህዝቢ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም፣ ንምሽፋን ኣይኮነን እንተተፈተነ ውን

ክትሽፍኖ ኣይትኽእልን ወይከዓ
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 ኣብ ስርዓትናን መንግስትናን ዘለው ናይ ሰናይ ምምሕዳርን

ክራይኣካቢነትን ፀገማት ንምቅላል ኣይኮነን፣ ኣብ ኣደባይ ፀገምና

ምዃኑ ብዕሊ ኣዊጅና፣ ብተሳትፎ ህዝቢ ንምፍታሕ ንሰርሕ እንዶ

አለና፡፡ ከመይ ገይረ ከቃልሎ?

 ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ፀገም ኣየጋጠሞምን ንምባል ኣይኮነን ባዕሎም

ፀገም ኣጋጢሙኒ እናበሉ ከመይ ጌርካ ይከሓድ ስለዚ ቀንዲ ዕላማ

ፅሑፈይ

ስለዚ አነ ነቲ ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ዝሃብዎ ዘይሚዛናዊ ዘረባ፣ ዘሕለፍዎ

መዕነዋይ ፖለቲካዊ ሓዘል መልእኽቲ መሰረት ዘይብሉ ምኳኑ፣ ኣብ ልዕሊ

ውድብና ህወሓት ዝተነፃፀረ መዕነዊ ዘረባ ምኳኑን ንምርኣይን ሚዛኑ

ንምሕላው ዓሊሙ ዝተዳለወ ምኳኑ ክሕብር ይፈቱ፡፡

ገለ ካብ ዝተውሃቡ ሪኢቶ

ደርባዊ ቦታ (ተረፍ መረፍ ዘውዳዊ) ፡-

ገለ ወሃብቲ ሪኢቶ ኣይተ ዳዊት ገ/ሄር ኣርባዕተ ኣሕዋቶም ዘጋደሉ፣ ሰለስተ

ዘሰውኡ ከመይ ገይርካ ኣብ ተረፍመረፍ ዘውዳዊ ስርዓት ተቐምጦም?

ንብዙሓት ደቂ መሳፍንቲ ተጋደልቲውን ትፍርጅ ኣለኻ ማለት እዩ ዝበሉኒ

ኣለው፡፡

ኣብዚ መንበባይ ክርድኦ ዘለዎ ደርባዊ ቦታ ዝፍረጅ ብዘርኢ፣ ኣዐፅምቲ ስጋ

ዘይኮነስ ብኣተሓሳስባ እዩ፡፡ ተጋደልትና ድማ ዘርኦም ዓፅመ ስጋኦም

ብዘየገድስ ህዝባዊ ዕላማ ሒዞም ዝተበገሱ ኣብ ዓወት ዘብፅሑና እዮም፡፡

ከመይ ገይሮም ከ ምስ ኣይተ ዳዊት ሓደ ክፍረጁ? ብፍላይ ኣሕዋት ኣይተ

ዳዊትን ካልኦት መሰል ተጋደልቲን እኮ፣ ናብ ዚ ውድብ እንትፅምበሩ ነቲ

ዝነበረ መስፍናዊ ስርዓት ንቂፎም ፀረ ህዝቢ ከምዝኾነ ኣቐሚጦም እዮም
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ተጋዲሎም፡፡ ናይ ወለዶም መሬት ኣሕዲጎም ነቲ ውፅዕ ህዝቢ ብማዕረ

ዘከፋፈሉ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ናብ ተረፍመረፍ ዘውዳዊ ስርዓት

ክፍረጁ፡፡ ስለዚ ንደቂ ህዝቢ ኣይፈረጅኩን፡፡ ንኣይተ ዳዊት ውን ካብቲ

ዝተዛረቡዎ እምበር ካብ ትውልዶም ካብ ዓፅመ-ስገኦም ተበጊሰ

ኣይፈረጅኩዎምን፡፡

ከመይ ዝበለ በዓል ሃፍቲ የድልየና ዝብል ሕቶ ፡-

ሐዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ በዓል ሃፍቲ ናይ ነፃ ዕዳጋ ኩነታት እንትመቻቾ በቲ

ቅኑዕን ነዊሕን ልምዓታዊ መንገዲ ክኸድ ዝኽእል ብምኳኑ ናይ ልምዓታዊ

ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ተጠቃሚን ደጋፊን ሓይሊ ክኾን ዝኽእል እዩ፡፡

ፀገማት እንተጋጥምዎ ምውድዳር እንትስኣኖን ግን ናይ ምንሽርታትን ናብ

ናይ ኣቋራጭ መንገዲ ናይ ምኻድ ዕድሉ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ፡፡ ናይ ሃገርና

ኩነታት ክንሪኦ ከለና ድማ ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ናይ ዕዳጋ ዱድለታት ስለዘለዉ

ንክትወዳደር መፀገሚ ኩነታት (ፀገማት መሰረተ ልምዓት፣ ብቑዕ ሓይሊሰብ፣

እኹል ፋይናንስ፣ ቢሮክራሲያዊ ሕልኽልኻት፣ ወዘተ) ስለዘሎ እቲ ናይ

ምንሽርታት ዕድል ዝበልናዮ ወይከዓ ብግበረለይ ክገብረልካ፣ ምስ ሰበ ስልጣን

ብምፅጋዕ ወይ ስልጣን ብምሓዝ፣ ብኣቋራጭ ወይ ካብ ሕጊ ወፃእ ክትከድ

ናይ ምድላይ ዕድሉ ዝለዓለ እዩ፡፡

ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዕድል ኣብ ዝሰፍሓሉ ሃገር እቲ ባዓል ሃፍቲ ምስቲ

መሪሕ ውድብ ክህልዎ ዝግባእ ርክብ ብርሑቑ እዩ ክኾን ዝግባእ፡፡ ካብዚ

ወፃእ ግን እቲ በዓል ሃፍቲ ኣብቲ መሪሕ ውድብ ዝኣትወሉን ከምድሌቱ

ዝሓማዙቖሉን ዕድል እንተተፈጢሩ ግን እቲ ስርዓት ካብ ናብ ልምዓታዊ ናብ

ናይ ክራይ ኣካብነት መንገዲ ናይ ምኻድ ዕድሉ ዝዓበየ እዩ፡፡ ናይኒ

ታይዋንን ኮርያን ተሞክሮ ዘሪኤና እዚ እዩ፡፡ ስለዚ ኣነ ከም ኣይተ ዳዊት

ገ/ዚሄር ዝበሉ በዓል ሃፍቲ እንትብል ኣይተ ዳዊት ነቲ ስርዓት ስለዝነቐፉ
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ዘይኮንኩስ ዝብል ዘለኹ፣ ብሱሩ ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመርና ሓደ

ባህሪኡ ምስ በዓል ሃፍቲ ዝህልዎ ርክብ ብርሑቑ፣ እቲ ውድብ ኣብ ጁባ በዓል

ሃፍቲ ምእታው እንተጀሚሩ ኩሉ ነገር ዓለሙ ሃሊቑሉ፣ ተጨውዩ ማለት

እዩ፡፡ ስለዚ በዓል ሃፍቲ ደጋፊ እምበር ኣባል መሪሕ ውድብ ክኾን

ኣይኽእልን፡፡ እንተደሊዩ ናይ ባዕሉ ፓርቲ ኣጣይሹ ክወዳደር ግን ማንም

ኣይኽልክሎን፡፡ ስለዚ ንኹሎም በዓል ሃፍቲ ወገናትና እምበር ንኣይተ ዳዊት

ጥራሕ ኣይኮነን፡፡

ዓወት ንመበል 12 ጉባኤ ህወሓት

ክብርን መጎስን ነቶም ጉርዲ ዘይለግቦም ስውዓትና


