እንተይ ተባህለ እንታይ ተገብረ?
እዚ ተኸታተሊ ጽሕፋት ኢዚ ነቶም መሪሕነት ሰዲህኤ ቅዋም ሰልፊ ብምጥሓስን ንልዕና-ሕጊ ብምግሃስን ዝወሰዶም ሓድነት ሰልፊ ናይ
ምፍራስ ወስታት እንታይ ከምዝመስሉ ህዝቢ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ከምዝፈልጦም ንምግባር ዝቐርብ ዘሎ ኮይኑ፡ ብሓደ ሸነኽ “ንልዕልናሕጊ ዘይግዛእ ባህርያት ላዕለዋይ መሪሕነት ሰዲህኤ”፡ በቲ ካልእ ሸንኽ ካኣ “ሓደነት ሰልፊ ንምድሓን ዝተኻየዱ ጻዕርታት” እንታይ
ከምዝመስሉ ንምጽብራቅ ኢዩ። ንልዕልና-ሕጊ ረጊጹ ንሕጊ መራሕቲ ዘይምእዘዝ፡ “ዲሞክራስያዊ” ኣይኮነን ዝብሉ፡ ኣብ ዕርቃኑ ወጺኡ
ቀደም ዝፈሸለ ናይ ምብራቕ ዓለም (ናይ ስታሊንን ናይ ማኦን) ኣተሓሳስባ ዘዔሙ’ውን ስለዘልዉ፡ ዲሞክራሲ ማለት “ድምጺ ብዝሒ”
ማለት ከምዘይኮነ ገለ መባራበሪ እንተኾኖም ብማለት’ውን ኢዩ። ብተወሳኺ፡ “ዘበንኩም ዘበነ-ግርምቢጥ፡ ንባሩድ ኣሸቲቶም: ጎቦ ደይቦም፡
ዓቐብ ወጺኦም፡ ቑልቑል ወሪዶም፡ ኤርትራዊ መንነት ዝፈጠሩን ዘዕቖቡን ጀጋኑ፡ ብዶላር ዘሸቱቱ ዝነበሩን ብካሓድትን (those who
committed treason) ዘቕጥቅጥ” ዓማጽን ዘይፍትሓውን ዘበን ምዃኑ ግንዛቤ እንተረኸብኩም’ውን ሕማቕ ኣይኮነን። ከምቲ ኣቦው
ዝብልዎ፡ “ድሕሪት ዝቕድሚቱስ፡ ንቕድሚት ዝኸዱ ንዘለዉ ንድሕሪት ዝከዱ ዘለው ይመስሎ” ስለዝኾነስ፡ ሕጂ “ንቐርኒ ጭራ” ኢዩ
ኢሉኩም ክትነግሩና ምፍታንኩም’ውን ብዙሕ ዘገርም የብሉን። እንታይዳኣ’ሞ “ሞጎጎ ድኻስ ኣብ ምርሳኑ ይቕህም” ከምዝባሃል፡ ጊዜ/ዘበን
ሓዲግዎ ዝኸደ መሪሕነት፡ መሕደሪ/መቐነዪ እንተረኸበ ኣብ ምግፍጋፍ ኢዩ ዛኣቱ።
ሕጂ ካኣ እቲ ንሰዲህኤ ከም ካንሰር (cancer) ውሽጢ-ውሽጢ ክበልዖን ከሳቕዮን ዝጸንሐ፡ ናይ መለኽቲ ኣሰራርሓ፡ (1) ብኹረት ነጻ
ሓጋጊ ኣካል (ማእከላይ ባይቶ) - ስልጣንን ሓላፍነትን ማእከላይ ባይቶ (ማባ) ብፈጻሚት ሽማግለ (ፈሽ) ዝተመንዘዐ፣ (2) ዓማጺ፣
ኣግላልን ገባትን ባህርያት ፈሽ፣ (3) ኣገደስቲ ሰልፋዊ ጉዳያት ውሕዳት ብምስጢር ቅድሚ ወግዓውያን ኣኬባታት: ኣኬባታት ብምክያድ
(the meeting before the meeting) ዝውሰንሉ [ምስጥራዊት ሰልፊ (ውዳበ)] ቃልዕ ወጺኡ። እዞም ውሕዳት መራሕቲ ሰዲህኤ ዛሓዙ
ሒዞም ካብ ሰዲህኤ “ተጎሊሎም” ከምዝኸዱ ይነግሩና ኣለዉ’ሞ: ከምቲ ኣቦው ዝብልዎ “ባዓል ኣመል ኣመሉ ነይገድፍ” ኢዩ እልና
ክንሓልፎ። ብቕርጹ ይኹን ብትሕዝትኡ ንሰዲህኤ ዘዕቖቦን ዝለበሶን፡ “እቲ ንመሪሕነት ሰልፊ ካብ ‘ደግሲ ምፍንጫላት’ ክገላገልን፡ ካብ
መላኪ ባህርያቱ ንኽእረመን ከይተሓለሎ ክጽዕት ዝጸንሓ፡ ዝሰፍሐ መሰረታት ሰልፍን ኣገሰቲ መራሕትን ዘጠቓለለ”፡ ናይ ምእራም ሓይሊ
ስለዘሎ፡ ሰዲህኤ ክቕጽልን ምስ ዝሰፍሐ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ካኣ ተለዅኡ ክፍጽም ኢዩ። እዚ ብደግሲ ምፍንጫላት ዝሳቐ ዘሎ “ዝተጎለለ”
ሓይሊ፡ ብቕርጺ ይኩን ብትሕዝቶ ንሰዲህኤ ዘይመስልን ንተልእኮ ሰዲህኤ ዘይውክልን ምዃኑ፡ ሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራ ከስተባህለሉ ዘለዎ
ሓቂ ኢዩ። ተልእኾ ሰዲህኤ፡ ምስፋን “ሓደነት፣ ፍትሒ፣ ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ስኒትን ምክእኣልን” ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ፡ ሰዲህኤ ልሳን
“ብደግሲ ምፍንጫላት” ዝሳቐዩ ውሕዳት መለኽቲ ከተሳሲ ኣይትኽእልን ኢይ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ባዓቶም ክገብሩዋ’ውን ኣይክእሉን ኢዮም።
“ኣደ ሓጺርሲ ጭሕሚ ምስኣውጸአ ትቐብጽ” ከምዝባሃል፡ መሪሕነት ሰልፊ ምስ ጊዜ ልቦና ይገብሩ ይኾኑ ዝብል ዝነበረ ትጽቢትና
ኣይሰለጠን። ሕጂ፡ ቅዋም ሰልፊ ኣይትጥሓሱ፡ ልዕላን-ሕጊ ኣኽብሩ፡ ናይ ሰልፊ ጸገም ልቦና ገርኩም ብሰልፋዊ ዋዕላ ፍትሕዎ፡ ትጋገዩ
ኣለኹም ገይጋኹም ኣርሙ ኢሎም ሓድነት ሰልፊ ንምሕላውን ንምዕቃብን ንኽቃለሱ ዝጸንሑን ዘለዉን መሰረታትን ታሕተዎት ኣካላት
ሰልፍን ካብ ሰልፊ ናይ ምግላልን ምስጓግን ውሳኔታት ላዕለዋ መሪሕነት ሰልፍ ውሲዱስ ኣብ ምትግባሩ ይርከብ ኣሎ። ሕሉፍ-ሓሊፎም
ንኣሕልቕትኹም መራሕቲ ከመይ ገርኩም ተጋጊኹም ትብሉ፡ ሕጂ “ዋዕላ” ዘይኮነስ፡ “መዲድ ተሰኪምኩም ተምበርኪኹም ይቕርታ
ክትሓቱ ኣለኩም” ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ባህልና እዃ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ-ቤት ዝፍጠር ባኣሲ፡ “መዲድ ብምስካም” ይቕርታ
ተሓታቲትካ ኣይኮነን ዝውገን፡ ይኹን ካኣ፡ ነቶም ተጋጊኹም ዝበልዎም ከም ጓኖት ገይሮም እንተቖጸርዎም’ውን፡ ነታ መዲድ ተሰኪሙ
መን ይቕርታ ክሓትት ከምዝግበኦ ንምፍላጥሲ ናብታ “ሰልፋዊ ዋዕላ” ምኻድ ተድሊ ኢያ። እቲ ጸገም ግን፡ መሪሕነት ሰልፊ “ባዕሉ ከሳሲ፡
ባዕሉ ሞጓቲ፡ ባዕሉ ፈራዲ ስለዝኾነን፡ ንባዕሉ ርእሲ-ሕጊ ገይሩ ስለዝቖጽርን” ኣብ “ሰልፋዊ ዋዕላ” ኣቲኹም ብዛዕባ ሰዲህኤ ምዝታይስ
ይትረፍኩም፡ “መዲድ ተሰኪምኩም ይቕርታ ሕተቱ” ምባል ምጅማሩ ኢዩ። ሰባት ካብ ቃልሲ እንተብኾሩ፡ ንሱ ዝተዓወተ ዝመስሎ
መሪሕነት ሰዲህኤ፡ ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ዝወሰዶም “ጉጉያት ኣታኣላልያ ግርጭታት” ካብ ቃሲ ኣልጊሶም/በዂሮም ንዝብለም ተቃለስቲ
እንዳጸጸበ፡ ርአዩኒ ይዕወት ኣለኹ ክብለና’ውን ይፍትን ኣሎ። “ሕጂ’ውን ነዞም ተጋጊካ ተኣረም ዝብሉኒ ዘልዉ፡ ‘መዲድ ተሰኪሞም
ይቕርታ እንተዘይሓቲቶም፡ ካብ ቃልሲ ከምዝበኽሩ ክገብር ኢየ፡ ዓወተይ ካኣ ቀጻሊ ኢዩ” ዝብል ቃና ከስምዕ ጀሚሩ ኣሎ። ብዝኮነ፡
“እንተዝይመትክን ጥዕና ኣለክን” ኢልካ ክሕለፍ ይካኣል እኳ እንተኾነ፡ ብከምዚ ዓይነት ናይ “ኣግለልትን፡ ገበትን፡ መለኽትን” ቃና ካብ
ፍትሓዊ ቃልሲ ዝበኩር ኣካል ከምዘየል እዚ “ጉላል” መሪሕነት ሰዲህኤ ኣቐዲሙ እንተተገንዘቦ’ውን ሕማቕ ኣይኾውንን።
ካብ ታሪኽ ዘይተማህሩ ግን ካኣ ናይ ታሪክ ተንተንቲ ክኾኑ ዝደልዩን፡ ናይ “ምብራቕ ዓለም ዲሞክራሲ” ፈሊጣን ኢና ባሃልትን፡ “ልዕልና
መራሕቲ” እምበር “ልዕልና-ሕጊ” የልቦን፡ ዝዓይነቱ ናይ መለኽቲ መዝሙር ከስምዑና ካብዝጅምሩ’ውን ሓይለ ጊዜ ኮይነ ኣሎ። ‘ቅዋም
ሰልፊ ኣይትጥሓሱ፡ ንልዕልና-ሕጊ ተማእዘዙ’ እንተተባህሉ፡ ሓንቲ ዝኣፎም፡ “ከምኡ ኣይትበሉና፡ ኣብ ጉባኤ እንዲና ተመርጽና” ኢዮም
ዝብሉ። ኣብ ጉባኤ እንዲና ተመሪጽና! እሞ ኣብ ጉባኤ ስለዝተመረጽካ “ኣይትጋገን ማለት ዱዩ? ወይስ ንኽትገገ መስል ኣለካ፡ ዝሓተካ’ውን
የልቦን ማልት ዶ ኾን ይኸውን?” ከምኡ ኢዩ ኢዮም ክብሉና ዝደልዩ ዘለዉ። እዚአን ኩለን ካኣ ናይ መለኽትን ዓመጽትን ጠባያት ኢየን።
እቲ ዘገርም፡ ከምታ ኢሳያስ ንፍትሒ ኣይትቃለሱ ዝብላ፡ እዚኣቶም’ውን ከምኡ ክብሉና ምህቃኖም ኢዩ። ንሕና፡ እቶም ንሰዲህኤ
ዝለበስናዮ፡ ዝጓሰናዮን ዝሃነጽናዮን ጥራሕ ዘይኮናስ፡ ምስልናን ቅርጽናን ትሕዝቶና ንሱ (ሰዲህኤ) ዝኾና ኣካላት፡ ካብ ሰዲህኤ ኪዱ
ክብሉና’ውን ይሕንጠዩ ጸኒሖምን ኣለዉን። ሰዲህኤ ዶ ካብ ሰዲህኤ ክኸይድ ይኽእል ኢዩ? ኪድ እዃ ኣይንብሎን (ብሰልፋዊ ዋዕላ
ኣብልና ዘለና ፍልልያት ንፍታሕ ኢና ንብል ጸኒሕናን ዘለናን)፡ ክኸይድ እንተደለየ ግን እቲ ነብሱ ዝጎለለን፡ ንቅዋም ሰልፊ ዝጠሓሰን፡
ንልዕልና-ሕጊ ዝረገጸን፡ ናይ “ሸልጊ” በትሩ ኣወጣዊጡ ሸልግ ክብል ዝጸንሓ መሪሕነት ሰልፍን ሳዓብቱን ዝሓዘ ጉጅለ ኢዩ ዝኸይድ።
እንተ እቲ ንዓመጽ ኣይፋል ምባል ፍትሒ ዝለዝኾነ፡ ንፍትሓዊ ቃልሲ መሰረታትና ዝዓግቶ ሓይሊ ኣይክህሉን ኢዩ(6ይ ክፋል ተመልከት)።
ሻዱሻይ ክፋል 07/11/2017
ገብረ ገብረማሪያም (ዶር.)

ሕማቕ ማሕረስ መነደር ትሓግ፡ ሕጂ’ውን እንተኾነ ምድሓን ሓድነት ሰልፊ መሰልን ግዴታን መሰረታት ኢዩ
ሰዲህኤ ኣብ ታሪኽ ዝተሰርሐ ሓድነት ዝሕላገቱ (ሓድነት ራኢ፡ ሓድነት ህዝቢን ሃገርን፡ ሓድነት ባህግታት ህዝቢ፡ ወ.ዘ.ተ.)
ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ናይ ዝተጓነጹ ሓይልታት ውህደት ኮይኑ፡ ኣብ ታሪኽ ዝተገብሩ ናይ ምብትታን ወስታት፡ ኣብ ዝግበር ናብ
ዲሞክራስያዊ ስርዓት ስግግር ቃልሲ ንኸይድገሙን፡ ዝተበታተነ ቃልስታት ህዝቢ ኤርትራ ብምውህሃድ፡ ናይ ህዝቢ ኤርትራ
ጥሙር ቃልሲ ንምኽያድ ዓሊሙ ዝተበገሰ ሰልፊ ኢዩ። ስለዝኮነ፡ ሰዲህኤ ዝተበታተነ ንምጥርናፍ ዝጽዕት ጥራሕ ዘይኮነስ፡
ኩለንተንኡ ኣንጻር ምብትታን፣ ምፍንጫልን ምፍንጫላትን ንኽኸውን ዝተፈጥረ ሰልፊ ኢዩ ነይሩ። ኢዚ ካኣ ባህግን ድሌትን
ናይቶም ዘቖምዎ መሰረታት/ኣባላት ጥራሕ ዘኮነስ፡ እንተላይ ናይ ኩሉ ደላይ ፍትሕን ሓድነትን ዝኾነ ኤርትራዊ ሕብረት-ሰብ
ኢዩ ነይሩ። ይኹን’ምበር፡ ነቲ ዝተበታተነ ቃልስታት ምጥርናፍን ምዕዃኽን ይትረፍ፡ መሪሕነት ሰልፊ ካብ ደግሲ ናይ
ምብትታን/ምፍንጫል ሕማም ክላቐቕ ስለዘይካኣለ፡ ሕጂ’ውን ገና እቲ ናይ ምብትታንን ምፍንጫላትን ነጎዳ ይሃምም ኣሎ።
መሪሕነት ሰልፊ፡ ነቲ ክገብሮ ዝጸንሐ ቅዋማውን ሕጋውን ጥሕሰታት ብዝላዓለ ናህሪ ብምቕጻል፡ ንሕጋዊ መሪሕነት ዞባ ሰሜን
ኣመሪካ ንምፍራስ ዘይሕጋዊ ውሳኔ ወሲዱ ኣሎ፡፡ ንሓድነት ሰዲህኤ ዝፈታተኑ ወስታታት ናይ ምውሳድ ኣመሉ ሓዱሽ እኳ
እንተይኮነ፡ ሓያል ኣንበጣ፡ ግራትካ በሊዑስ ኣብ ደጎልካ ይሰፍር ከምዝባሃል፡ መሪሕነት ሰልፊ ስርዒት ሰልፊ ኣፍሪሱ ከብቕዕ፡
ነቲ ኣይፋል ንምፍንጫል ኢሉ ዝምኽት ዘሎ መሰረታት ከወንጅልን ክኸስስን ህርድግ ምባሉ ኢዩ። ስጋ ጎይታናይ ይብላ፡ ደቂ
ጎይታ ክመስላ ከምዝባሃል ኢዩ ነገሩ። እንተ እቲ ገዝካ ሓዊ ወሊዑ እንዳነደዶ እንከሎ፡ እድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ረአ፡ ማይ
ኣፍሲስካ ከተጥፍኦ ኣይትፈትን፡ ዝዓይነቱ ኣባሃህላ፡ ካብ ፍጹም መለኽቲ ዝዋሃብ “ፍትሒ” ኢዩ እልና ጥራሕ ክንሓልፎ።
ከምዝፍለጥ፡ መሪሕነት ሰልፊ ንዝራኣዩ ፍልልያት ይኹኑ ግርጭታት ብልቦናን ብልዝብን ኣብ ክንዲ ዝፈትሖም፡ ንዝተፈልየ
ሓሳባት/ርእቶታት ንዘለዎም ኣባልት ናይ ምንጻግን ናይ ምግላልን ስጉምትታትን ውሳኔታትን ክወስድ ከምዝጸንሐ ኩላህና
ክንኸታተሎ ዝጸናሕና ሓቂ ኢዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ፡ መሪሕነት ሰልፊ፡ ቅዋም ሰልፊ ብተደጋጋሚ ብምጥሓስን፡ ልዕልና-ሕጊ
ብምግሃስን ንሓድነት ሰልፊ ዝፈታተኑ ውሳኔታት ክውስንን ከተግብርን’ውን ጸኒሑ ኢዩ። መፍለስ ሓንቲ ጸጒሪ ኣላቶ’ሞ ንዓኣ
ከጥፍእ ይሰሓሳሕ ከምዝባሃል፡ ነታ እንኮ ግን ካኣ ኣገዳሲት ዝኮነት ሕላገት ሰዲህኤ ዝኾነት “ሓድነት” ንምስባር፡ እቲ ቅዋም
ሰልፊ ምጥሓስን ልዕልና-ሕጊ ምርጋጽን ሕጂ’ውን መሪሕነት ሰልፊ ብዘይምቁራጽ ይቕጽሎ ኣሎ። ብዓንቀጽ 5.10.2 ቅዋም
ሰልፊ መሰረት፡ ዞባዊ ጉባኤ ሰሜን ኣመሪካ እቲ ዝላዓለ ስልጣን ሰልፍ ኣብ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ኢዩ። መሪሕነት ዞባ ካኣ
ብዓንቀጽ 5.9.1 ቅዋም ሰልፊ መሰረት፡ ኣብ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ኩሉ መዳያዊ ዕማማት ሰልፊ ይመርሕን፡ ዕዮታት ንኡስ ዞባታት
የዋሃህድን የማእክልን። ይኩን’ምበር፡ ነዞም ዓንቀጻት ብምጥሓስን ብዘይ ኣፍልጦ ዞባዊ መሪሕነትን፡ ኣቦመንበር ሰልፊ ምስ ገለ
ጨናፍር ሰዲህኤ ኣብ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ክራኸብ ከምዝቐነየን ይራኸብ ከምዘሎን ጋህዲ ኮይኑ ኣሎ። ዋሓጥዮ እንተበክዋስ
ትጎስመሉ ከምዝባሃል፡ ኣቦ መንበር ሰልፊ፡ ድሕሪ ምስ ዘሕጋውያን ኣካላት ምርኻቡ፡ ህጹጽ ናይ ፈሽ ኣኬባ ብምጽዋዕ፡
ንሕጋዊት መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ብዘይ ሕጊ ከእፍርሳ ከምዝወሰነ’ውን ዝዝከር ኢዩ። ብተወሳኪ፡ ነቶም ብዘይ ሕጊ

(ቅዋም ሰልፊ ብምጥሓስ) ብሕቡእ ብምእካብ ዝተጠራነፉ እሞ ካኣ ኣቦ መንበር ሰልፊ ቅዋም ሰልፊ ብምጥሓስ
ኣፍልጦ ክህቦም ዝመረጸ ጉጂለ ዝሓለፈ ሰንበት (09 ሓምለ 2017) ዘይሕጋዊ ናይ ተለኮንፈረንስ ኣኬባ ገይሩ ኣሎ።
እዚ ቅዋማዊ ጥሕሰታት እዚ ናይቲ ብቐጻሊ ብመሪሕነት ሰልፊ ክካይድ ዝጸንሐ ንመሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ኣዳኺምካ
ብመሪሕነት ሰልፊ ዝደልይዎም ሰባት ናይ ምትካኣ ዘመተ መቐጸልታ ኮይኑ፡ መሪሕነት ሰልፊ ማእከል ዝገበረ ሰልፊ ናይ
ምብታን ሓደገኛ ወስታ ኢዩ።
እንተ እቲ ብፈሽ ተውሲዱ ዝባሃል ዘሎ ንሕጋዊት ዞባዊ መሪሕነት ናይ ምፍራስ ውሳኔ፡ ዘይሕጋውን ንጹግን ኢዩ። ጉባኤ ዞባ
እቲ ዝላዓለ ስልጣን ሰልፊ ኣብ ዞባ ስለዝኾነ፡ ብጉባኤ ዞባ ዝተመርጸት መሪሕነት ዞባ፡ ኣብ ጉባኤ ዞባ ጥራሕ ኢያ ክትወርድ
ትኽእል። እዚ ካኣ ኣብቲ ብሕጋዊት ዞባዊ መሪሕነት ተወዲቡ ብዕልት 25 ሰነ 2017 ዝተኻየደ ዞባዊ ተለኮንፈረንስ፡ ኣባላት
ዞባ ነቲ ውሳኔ ፈሽ ዘይሕጋውን ዘይቅዋማውን ኢሎም ምንጻግ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ነታ ኣብ 4ይ ጉባኤ ዞባ ዝተመርጸት መሪሕነት
ዞባ ከም ሕጋዊት ስልጣን ሰልፊ ኣብ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ከምዝፈልጥዋን፡ ሰልፋዊ ስራሓታ ክትቕጽል ከምዘለዋን፡ ኩሉ ዘድሊ
ደገፋት ብማሃብ ኣብ ጎድና ደው ከምዝብሉን ብምሉእ ዕግበት ኣረጋጊጾም። ሕጂ’ውን እቲ እንኮነ ምድሓን ሓድነት ሰልፊ

መሰልን ግዴታን መሰረታት ስለዝኾነ፡ ዝተባህለ እንተተባህለ ነዞም ዝስዕቡ ሓቅታት ክዝንግዖም የብልናን፦
1.

ኢቲ ቀንዲ ጉዳይ፡ ልዕልና-ሕጊ ብመሪሕነት ሰልፊ ተጣሒሱን ይጣሓስ ኣሎን ዝብል ኢዩ። ስለዚ፡ ልዕልና-ሕጊ ዶስ ሕጊ
ዝጣሓሰ ውሳኔታት መሪሕነት ሰልፊ ይቐድም (ይከበር) ዝብል ኢዩ እቲ ንሰዲህኤ ገጢምዎ ዘሎ በዳህን ክሳዳዊ ሕቶን።
እዚ ካኣ ሰልፋዊ (ንኹሉ ኣባል ሰልፊ ዝምልከት) ሕቶ’ምበር ዞባዊ ወይ ናይ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ጥራሕ ኣይኮነን ኮይኑ’ውን
ኣይፈልጥን። ከም ናይ ሓደ ዞባ ጉዳይ/ሕቶ ጥራሕ ኣምሲልካ ከተቕርቦ ምፍታን ሸፈጥን ኣብ ልዕሊ መሰረታትካ ዘለካ

ንዕቐትን ካብ ምርኣዩ ሓሊፉ፡ መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ። ምሉእ ኣባል ሰዲህኤ ከምዝፈልጦን ያዕ ከምዝብሎን
ምግባር ናይ ኩሉ ዳላይ ሓድነት ሰዲህኤ ኣባል ሓላፍነትን ግዴታን (ዓንቀጽ 4.4.9፡ 4.3.5 ቅዋም ሰልፊ) ስለስኾነ ካኣ
መሪሕነትን ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ነቲ ኣሰካፊ ኩነታት ኩሎም ኣባላት ሰልፊ ከምዝፈልጥዎ ብዝኽእሎ መንገዲ ክገብር
ሰልፋዊ ሓላፍነት ኣለዎ። ከምቲ ኣቦው ዝብልዎ፡ “ዘእዊ ኪረድእዎ፡ ሰስምዕ ኪስምዕዎ” ስለዝኾነ፡ ናብ መላእ መሰረታት
ሰልፊ ከነእውን ከነስምዕን እንተተማያየጥናን እንተፈትናን መሰላትናን ግብኣትናን (ዓንቀጽ 4.4.9፡ 4.3.5 ቅዋም ሰልፊ)
ንገብር ስለዘልናስ ዘስክፍና ኣይኮነን። ኩሎም መሰረታት ሰልፊ (ዓለም-ለኻዊ) ብዛዕባ ውሽጣዊ ሓድነት ሰልፎም ዘትዮም
መፍትሒ ከይገብሩሉ፡ መሪሕነት ሰልፊ ዝገብሮ ዘሎ ሓበሬታ ናይ ምዕፋን ወስታት መስል ኣባላት ዝረገጸ ቅዋማዊ ጥሕሰት
ኢዮ። ሕጋዊት መሪሕነትን መሰረታትን ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፡ ዓፈና ይኣክል ኢሎም ናብ ምሉእ ኣባል ሰልፊ የእውዩ ኣለዉ።
እቱይ-ምንታይሲ ንሓድነት ሰዲህኤ ዘዕቑብዋ፡ መሰረታት ሰልፊ ጥራሕ ስለዝኾኑ። እዚ ብመሪሕነት ሰልፍን ሳዓብቱን

“ሰልፊ ንምፍራስ ኣኬባታት ኣካይዶም፣ እገለ ዝመርሓ ሰልፊ ሰሪሖም፣ እገለን እገለን ከምዚ በሉ፣ ወ.ዘ.ተ.” እንዳተባህለ
ንመሰረታት ሰልፍ (ብቐንዱ ንኣብ ካለኦት ክፍላተ-ዓለማት ዝርኸቡ) ንምድንጋር ዝገበሩ ዘለዉ ወፈራታት፡ ናይ ሓሶትን
ጸለመን ዘመተታት ምዃኖም ኩሎም መሰረታት ሰልፊ ክግንዘብዎምን ክነጽግዎምን ይግባእ።
2. ከምዝፍለጥ፡ ነቲ መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ሓድነት ሰልፊ ንምዕቃብ ብተደጋጋሚ ናብ መሪሕነት ሰልፊ ከቕርቦም
ዝጸንሐ ሕጋዊ ለቦዋታት፣ ምሕጽንታታትን መዘከራትን፡ መሪሕነት ሰልፊ ጸማም እዝኒ ስለዝሃበሉ እቲ ጻዕራታት ፍረ
ክርኸቦ ኣይትኻእለን። መሪሕነት ሰልፊ ኣብ ክንድ ገይግኡ ዝእርም፡ ሓጥያት እንተተዳጋገመስ ጽድቂ ይመስል ከምዝባሃል፡
ንጥሕሰት ሕጊ ብጥሕሰት ሕጊ ውግሐ-ጸብሐ ክምልስ ንርኢ ኣለና። ንመሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ንምፍራስ ዝተግብሩ
ስርዒታውን ሕጋውን ጥሕሰታት፡ ግብረ-መልሲ ነቲ መሪሕነት ዞባ ከተቕርቦ ዝጸንሐት ሕጋዊ ለቦዋታት፣ ምሕጽንታታትን
መዘከራትን፡ ኢዩ። መሪሕነት ዞባ ብዕሊ ምስተጎስየትን ከምዘየላ ምስተቖጽረትን፡ ሕጂ ከ እንታይ ንግበር ኢላ መዳባታ
ከተስተኻኽልን ሓድሽ መንገዲ ከተናድን ስለዝነበራ፡ እሞ ካኣ ጉዳይ ሓድነት ሰልፊ ንኹሉ መሰረታት ሰልፊ ስለዝምልከት፡
ኩሉ ኣባል ሰልፊ ነቲ ጉዳይ ከምዝፈልጦ ንምግባር ዘኽእላ ኣኼባታት ክትውድብ ነይሩዋ። እቲ ሕጂ ኣቦ መንበር ሰልፊ፡
መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ዘኻየደቶ ኣኼባ እንዳበለ ናይ ኦድዮ ቁራጻት ብተላላኣኽቱ ኣቢሉ ዝዝርገሖ ዘሎ፡ ነዚ
ዝዓለመ ሕጋዊ ኣኬባ ዞባ ኢዩ። ሓድነት ሰልፊ ከይስበር ብኸመይ መሰረታት ሰልፊ ይከላኸሉ መሰረት ዝገበረ ኢዩ ካኣ
ነይሩ። እቲ ኩሉ ንመሪሕነት ሰልፊ ዝላኣኸሉ ዝነበረ ግን ካኣ ናብ መሰረታት ሰልፊ ከይሓልፍ ዓጊቱ ሕጅዎ ዝነበረ ናይ
መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ሕጋዊ ለቦዋታት፣ ምሕጽንታታትን መዘከራትን፡ ማእከል ዝገበረ ዝርርብን ምይይጥን
ኢዩ’ውን ነይሩ። እዚ ካኣ ዋንኡ መሰረታት ሰልፊ ስለዝኾኑ፡ ካብ ኣባልት ዝሕባእ ዘረባ ወይ ምስጢር ኣይኮነን። ዎዮ ዳኣ
ከምቲ ኣቦው ዝብልዎ፡ ልቢ ማዕዳ ናብ ዋንኡ ይምለስ ኮንይኑ’ምበር፡ ንመሪሕነት ሰልፊ ካብ ዝፈጸሞም ሕጋውን
ቅዋማውን ጥሕሰታት ተኣሪሙ፡ ንሰልፊ ናብ ንቡር ኩነታት ከምዝምለስ ንምግባር ዝዓለመ ኢዩ። ነቲ ምሉእ ኦድዮ
ብምስማዕ ዝንጸር ነገር እንተሃልዩ’ውን እዚ ሓቂ እዚ ጥራሕ ኢዩ። እሞ ዳኣ እንታይ ኢዩ እዚ ኩሉ ላዓቱ ዝሳሓተ “ብሕቡእ
ተኣኪቦም ዶ ኦድዮ ኣለና ዶ” ዝብል ናይ ኣቦ መንበር ሰልፊ ቀጻሊ ጎስጓስ? ብዘይ ሕጊ ኣኬባታት ከካይዱ ዝጸንሑ እቶም
ንሱ ናዓይ ይድግፍኑ እዮም ዝብሎም ኣባላት ከንሶም፡ “ሓባል በልያ ከይትቕድመኪ” ዶ ኮን ይኸውን ወይስ “ካብ ባዓል
ጣፍስ ባዓል ኣፍ” ከምዝባሃል ስለዝኾነ ኢዩ? እቱይ ኮነ እቱይ፡ ንመሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ዘገድሶ ሓድነት ሰልፊ
ከይስበር ምኽልኻልን ምሕላውን ስለዝኾነ፡ መሪሕነት ሰልፊ እንታይ በለ ዘይኮነስ መሰረታት ሰልፊ እንታይ ንግበር መታን
ሓድነት ሰልፍና ከይስበር ኢዩ። መሪሕነት ዞባ ካኣ እሱ ኢያ ትገብር ዘላ። ነዚ መሰል እዚ ዝኽልክላ ሓይሊ የልቦን፡ ናይ
ማንም ፍቓድ ካኣ ኣይትሓተሉን።
3. ባዓል እዚኣ ዘይብል ዋንጫካ ኣይዕተር ከምዝባሃል፡ መሪሕነት ሰልፊ ባዕሉ ከሳሲ፡ ባዕሉ ሞጓቲ፡ ባዕሉ ፈራዲ ኮይኑ፡
ግርጭታት ክጽሕትርን ሓድነት ሰልፊ ዝብትን ወስታት ክወስድን ከምዘይጸንሐ፡ ሕጂ ነቶም ትጋገ ኣለኻ ታኣረም፡ ልዕልናሕጊ ኣይትርገጽ፡ ቅዋም ሰልፊ ኣኽብር እንዳበሉ ሓድነት ሰልፊ ከይስበር ክቃለሱ ዝጸንሑ ታሕተዎት ኣካላት ሰልፍን
መስረታትን፡ ከም ኣንጻር ሓድነት ሰልፊ ክቖጽሮም ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ጠቐነን እቲ ወፈራን ሓድሽ ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነስ፡
ካብ ታሪኽ ምፍንጫላት ከምንርደኦ፡ መሪሕነት ማእከል ዝገበሩ ናይ ምፍንጫል ኣጀንዳታት፡ መሪሕነት ብዝመርሖም
ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ሓሶት ጸለመታት ኢዮም ዝጅምሩ። ሎሚ ኣይ ከም ቀደምን፡ ሳላ ምዕቡል ናይ ርክባት
ተክኖሎጂ፡ ሓቂ ንምፍላጥ እምብዛ ኣጸጋሚ ኣይኮነን፡ እቲ ሓቂ ካብ መሰረታት ሰዲህኤ ንነዊሕ ክኽወል ስለዘይኮነ፡
መሪሕነት ሰልፊ ዘሳስዮ ዘሎ ናይ ምፍንጫል ኣጀንዳ ኣይኽዕወትን ኢዩ። ብሕምቕ ጓሳ ላም ትውቃዕ፡ ብሕማቕ ዳኛ ቅኑዕ
ይርታዕ ከምዝባሃል ከይኮውንን፡ ጉዳይና ካኣ መሪሕነት ሰልፊ ንባዕሉ ዳኛ ኮይኑ ይምጒትና ስለዘሎ፡መሰረታት ሰልፊ
ዓቲቦም ኣንጻር ምፍንጫላት ንኽቃለሱ፡ ሕጋዊ መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ምስ መሰረታቱ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ምግባሮም
ክቕጽሉ ኢዮም። ኣብቲ ኣብ 25 ሰነ 2017 ዝተገብረ ናይ ተለኮንፈረንስ ውዕሎ’ውን እዚ ሓቂ እዚ ኢዩ ተረጋጊጹ። ከም

ግብረ-መልሲ ናይዚ፡ ከምቲ ለባም እንተፈከረ፡ ዓሻ ይወግእ ዝባሃል፡ ብዙሓት ዘይግሩዛት ዘረባታት፣ ጸለመታት፣
ጠቐነታት፣ ምንሻዋት፣ ወ.ዘ.ተ. እንተሰማዕና ክገርመና የብሉን። ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት (09 ሓምለ 2017) ኣቦ መንበር
ሰልፊ ነቶም ብዘይሕጊ ዝተኣኻኸብ ጉጅለ ዝገበሮ ናይ ተለኮንፈረንስ ኣኬባ ዘረጋገጾ ሓቂ እዚ ኢዩ ነይሩ። ነውራማት
ኣባሃህላታትን ውጹእ ሓሶታትን ዝዓብለሎ ኣኬባ ኢዩ ነይሩ። ክናብ ኣብ ማሕረሱ፡ ኣባይ ኣብ መልሓሱ ዝባሃል ቢሂል
ኣቦው ዘዘኽኽር ኢዩ’ውን ነይሩ። ይኹን’ምበር፡ ጉዳይ ሓድነት ሰዲህኤ ጉዳይ መሰረታቱ ስለዝኾነ፡ ሰልፍና

ካብ ኣንጻላልይዎ ዘሎ ሓደጋ ንምድሓን ኩሉ ኣባል ሰልፊ ጻዕርታት ከካይድ ንጽውዕ።

