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
“ንልዕልና-ሕጊ 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። እንተ እቲ ንዓመጽ ኣይፋል
ምባል ፍትሒ ዝለዝኾነ፡ ንፍትሓዊ ቃልሲ መሰረታትና ዝዓግቶ ሓይሊ ኣይክህሉን ኢዩ(4ይ ክፋል ተመልከት)።
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ገብረ ገብረማሪያም (ዶር.)

ዋላ ሕጂ እንትኾነ’ውን ንውሽጣዊ ሰልፋዊ ሓድነት ከተሓለልና ብምጽዓት፡ ንቑልዒ-ሓድነት ነድሕን
ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ሓደ ገጽታ ታሪኽና፡ ታሪኽ ቀጻሊ ምፍንጫልን ሕድሕዳዊ ፖሊቲካውን ኣካላውን ቕንጸላታት ኮይኑ
ምጽንሑ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ሕጂውን እንትኾነ ብዝኸፍአ መልክዑን ብናህርን ይቕጽል ምህላዉ ኢዩ። ታሪኽና ከምዘነጽሮን፡
ብግብሪ ንዕዘቦ ከምዘለናን፡ ናይ ምፍንጫልን ምፍንጫላትን ኣጀንዳታት መራሕትን ኣተግበርትን፡ ናይ ፖሊቲካ
መራሕቲ’ምበር ህዝቢ ይኹን መሰረታት ኮይኖም ኣይፈልጡን። ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ እቲ መሰረታዊ ባእታ (መሰረታት)
ካኣ ብፍላይ፡ ግዳያትን ተጠቃዕትን ናይ ቀጻሊ ምፍንጫላት ኮይኖም ጸኒሖምን ኣለዉን። ንመሰረታት ሰዲህኤ ሕጂ
ዘንጸላልዎም ዘሎ ሓደጋ ክብዚ ዝተፈልየ ኣይኮነን። ኩላትና ከምንፈልጦ፡ ሰዲህኤ ውጺኢት ናይ ሓድነት ጐዕዞ ጥራሕ
ዘይኮነስ፡ ነቲ ኣብ ፖሊቲካዊ ቃልሲ ኤርትራ ዝጸንሐ ቀጻሊ ምፍንጫላት ብምፍዋስ፡ ንሕጂን ንመጻእን ሓድነት ህዝቢ
ኤርትራ ንምርግጋጽ ዓሊሙ ዝተሃንጸ ሰልፊ’ውን ኢዩ ነይሩ። ህዝቢ’ውን ብኡ መጠን ተስፋን ትጽቢትን ኣንብሩሉ ጸኒሑ።
ይኹንምበር፡ ተደጋጊሙ ከዝተገልጸ፡ ብሰንኪ ልቦና ዝጎዶሎ ኣካይዳ መሪሕነት ሰልፊ፡ ውሽጣዊ ሓድነት ሰዲህኤ ከቢድ
ሓደጋ ገጢምዎ ኣሎ። መሪሕነት ሰልፊ፡ ቅዋም ሰልፊ ብተደጋጋሚ ብምጥሓስ፡ ልዕልና-ሕጊ ብምግሃስን ንሓድነት ሰልፊ
ዝፈታተኑ ውሳኔታት ወሲኑን ኣተግቢሩን ኢዩ። እቶም ዝተጣሕሱ ቅዋማዊ ዓንቀጻት ሓደ ብሓደ ኣብ ዝሓለፉ ጽሑፋት
ስለዝተገልጹ: ሕጂ ምድጋሞም ዘድሊ ኣይመስለንን። ተመልስካ ነቶም ጽሑፋት ምውካስ’ውን ስለዝካኣል። ካብ ገይጋካ
ምእማንን ገይጋካ ምምሃርን ዝዓቢ ልቦና ስልዘየልቦ፡ መሪሕነት ሰልፊ ልቦና ኣርእዩ ንዝፈጸሞም ቅዋማዊ ጥሕሰታት
ክእርሞም ምተገበአ። ይኹን’ምበር፡ መሪሕነት ሰልፊ፡ ነቲ ጉዳይ ብጉብእ ኣብክንዲ ምሓዝ፡ ስምዒትን ስምዒታውነትን
መሰረታት ምቑስቛስ መሪጹ። ሕጂ፡ብስምዒትን ስምዒታውነትን ዝፍታሕ ጉዳይ ስለዘየልቦ ፡ ካብቲ ቀንዲ ርእሰ ጉዳይ
ከነልግስ ኣይግባእን። ኣብዝኾኑ ንውሽጣዊ ሓድነት ሰልፍና ዝምልኸቱ ክትዓት ኣብ ነካይደሉ ጊዜ ካብ ክስተባህለሎም
ዝግባእ መሰረታውያን ነጥብታት፡ ካብ ብዙሓት፡ እዞም ዝስዕቡ ይርከብዎም፦

እቲ ቀንዲ ጉዳይ፡ ልዕልና-ሕጊ ብመሪሕነት ሰልፊ ተጣሒሱ ዝብል ኢዩ።
1.

እቲ ጉዳይ ቅድሚ 2ይ ጉባኤ ሰልፊ ዝጀመረ፡ ኣብ መሰረታዊ ኣተሓስባታት ፍልልይ ሰረት ዝገበረ ኢዩ። ሕቶ
ውሽጣዊ ዲሞክራስን ምሕደርኡን፡ ሕቶ ምክፋፋልን ምትሕልላውን ስልጣን (Checks and Balances)፡ ሕቶ ናይ
ወጻኢ ሓይሊ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ምትእታታውን (ተራ ኢትዮጵያ ኣብ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ
ኤርትራ)፡ ሕቶ ናይ ታሪክ ሕቕታትን ኣተኣላልየኦምን፡ ሕቶ ዘምባዕ ዝርገሐን ምሕደራን ሓበሬታ፡ ሕቶ መሰልን
ጉብኣትን ኣካላት ሰልፊ፡ ብቐንዱ ካኣ ሕቶ ምኽባር ልዕልና-ሕጊን ቅዋም ሰልፊን ካብቶም ዓበይቲ ፍልልያት
ውሑዳት ጥራሕ ኢዮም። ነዚ ንምፍታሽን ናይ መእለዪ ሓሳባት ንምንዳይን ተባሂላ ቅድሚ 2ይ ጉባኤ ሰልፊ
ዝቖመትን ጉባኤ’ውን ንኽትቕጽል ስልጣን ዝሃባ ኮሚቴ ነይራ ጥራሕ ዘይኮነስ ስራሓ ጀሚራ’ውን ነይራ። ናይ
መሕተት ቅጥዕታት ኣዳልያ ሓበሬታት ኣብ ምእካብ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን፣ ኣነ ንባዕለይ ነቶም ኣብቲ ቅጥዕታት
ዝነበሩ ሕቶታት መልሲ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ 7 ዶኮመንትታት ኣርኪበ ነይረ። እዛ ኮሚቴ እዚኣ ኣበይ ኣተወት? ስራሓ
ስለምንታይ ኣይሰርሐትን? እንታይ ኮነት? ወ.ዘ.ተ. ንዝብሉ ሕቶታት መልሲ የልቦን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብመደብ

ክትሰርሕ ከምዘይተድልየ ዘመልኽቱ ወስታት ክቕልቐሉ ጀሚሮም ኣለዉ - እታ ኮሚቴ ብመስረቱ ኣይተድልን እኮ
ኢያ ነይራ እንዳበለ መሪሕነት ሰልፊ ንዝፈጸሞ ገይጋታት ክሽፍን ኣብ ወፈራ ኣትዩ ኣሎ። “ካብ ቀዳማዩስ ካላኣዩ
ገደደ” ከምዝባሃል ኢዩ ነገሩ። በዚ ዝታለል ደላይ ፍትሒ ግን ኣይክህሉን ኢዩ። ዳላይ ፍትሕን ሓድነትን፡ ዕርፍካ
ኣጽንዕ።

2.

ጉዳይ ሓው መስፍን ሳዕቤን እምበር ዋና መንቀሊ ምኽንያት ኣይኮነን ኣይነበረን’ው። ስለምንታይ መሪሕነት ሰልፊ
ንሓደ ኣባል፡ ቅዋም ሰልፊ ብምጥሓስ ኣወንዚፉ (ብግብሪ ሰጊጉ) ዝብል ሕቶ መልሱ ሚስጢር ኣይኮነን። እወ፡
ሓው መስፍን ሓጎስ ግዳይ ናይ ዘሕጋዊ ውሳኔ መሪሕነት ሰልፊ ኮይኑ። ንሓደ ኣባል ስለዝጸላእካዮን ማዕረ
ትጽቢትካ ኣይኮነን እልካ ስለዝሓሰብካ ቅዋም ሰልፊ ብምጥሓስን ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዝኾነ ኣገባብ ካብ ሰልፊ
ኣባልነቱ ከተወንዝፎ ፍትሒ ኣይኮነን። ብመሪሕነት ናይ ሓደ ፍትሒ ንምርግጋጽ ዝነጥፍ ሰልፊ ኣብ ርእሲ ሓደ
ኣባል በደል ክፍጸም ከሎ ያዕ ምባል ኣገዳሲ እዃ እንተኮነ፡ ሕጂ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ንሱ ኣይኮነን። እቲ
መሰረታውን ክስገር ዘይካኣልን ጉዳይ፡ መሪሕነት ሰልፊ ንቅዋም ሰልፊ ጢሒሱ ውሳኔታት ወሲዱን ኣተግቢሩን

ከተግብር ይፍትን ኣሎን (ዝተጣሕሱ ዓንቀጻትን ዝተጋህሱ ሕግታትን ንምርኣይ ጥብቆታት ተመልከት) ኢዩ።
ስለዚ፡ ልዕልና-ሕጊ ዶስ ሕጊ ዝጣሓስ ውሳኔታት (ድሌታት) መሪሕነት ሰልፊ ይቐድም ዝብል ሙጉት ኢዩ እቲ ጉዳይ።
ብወገን መሪሕነት ሰልፊ ዘሎ ሞጎተ፡ ዝተጣሕሱ ዓንቀጻት ቅዋም ሰልፊ የለዉን ዘይኮነስ፡ እንታይ ዳኣ ሕጊ ኣይጣሓስኩን
ምኽንያቱ ንባዕለይ ሕጊ ስለዝኾንኩ፣ ፍትሒ ኣየደልኩን ምኽንያቱ ንባዕለይ ፍትሒ ስለዝኾንኩ ወ.ዘ.ተ. ዝዓይነቱ ናይ ሓደ
ብቅዋም ዘይማሓደር ፍጹም መላኪ ስነሞጎት ኢዩ። እቲ ካላኣይ ሸንኽ ካኣ፡ ኣይፋልን፡ ንመሰረታትን ንመሪሕነትን ሰልፊ
(ንኹሎም ኣካላት ሰልፊ) ዘማእኽልን ዘማሓድርን “ቅዋም ሰልፊ” ሰልዝኾነን ክኸውን’ውን ስለዘለዎ፡ መወከሲና፡ “ቅዋም
ሰልፊ” ተጣሒሱ ዶ ኣይተጣሕሰን ኢዩ’ሞ፡ መሪሕነት ሰልፊ ቅዋም ሰልፊ ጥሒሱ ንባዕሉ ርእሲ-ሕጊ ክኸውን ደልዩ ኢዩ
ዝብል። “ላዕላዩ ዝተዘረገ፡ ትሕታዩ ነይጸሪ” ከምዝባሃል፡ “ውሳኔ መሪሕነት ሰልፊ ሕጊ ኢዩ፡ መሪሕነት ሰልፊ ዝበልካ ግበር፡
ወ.ዘ.ተ. “ ዝብሉ ገለ ኣባላትውን ኣይተሳእኑን። ቅዋማምነቱ ብዘየገድስ፡ ውሳኔ መሪሕነት ብዘይሕቶ ተቐቢሉ ክኸይድ ዝደሊ
ኣባል መሰሉ ኢዩ። ንሕጋውነትን ቅዋማምነትን ውሳኔታት መሪሕነት ሰልፊ ዘይቅበሉ (ሕቶ ምልክት ንዘቐምጡ) ኣባልት
ምፍርራሕ ይኹን ውሳኔ መሪሕነት እንተዘትቐበልኩም ኣብኣ ትደኹም ዝዓይነቱ ምግብዕባዕ ግን ቅቡል ኣይኮነን። ኣብ ዞባ
ሰሜን ኣመሪካ ኣብ ዝተገብሩ ናይ ኣባላት ተለኮንፈረንሳት፡ ብገለ ኣባላት ዝተሰንዘሩ ዘይተገርዙ ወስታታ፡ ንኣብነት
መሪሕነትና ናብ ጋሃንም ኪዱ ኢሉኩም ኢዩ (Go to the Hell)፡ ናይቶም ባሃልቶም ኣታሓሳስባታት ዝገልጹ ጥራሕ ዘይኮኑ
ነይሮም፡ ናይ መሪሕነት ሰልፊ ባርኾት ዝረኸቡ’ውን ኢዮም ነይሮም። ከምኡ እንተዘይኮውን፡ ሽዑ ካብቶም ኣብቲ ኣኬባ
ዝነበሩ ላዕለዎት ኣባላት መሪሕነት ሰልፊ፡ “መሪሕነት ሰልፊ ከምኡ ኣይበለን (ንሕና ከምኡ ኣይበልናን)” ዝብል መአረምታ
ንተዋህበ ነይሩ። መአረምታ ኣይተገብረን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ (1) ነዞም ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባታት ዘለዎም ኣብላት፡ (2)
ኣባላት ኮይኖም ዘፈልጡ፡ (3) ኣባላት ነይሮም ቀደም ዝገደፉዎ፡ (4) ናይ ኣብላት ጉብኣት ዘየማልኡ ገፋጊፍካ፡ ቅዋም ሰልፊ
ዘይፍቅዶ ኣኬባታት ብምኽያድ፡ ህጹጽ ጉባኤ ከጸውዕ ዘኽእል ኩነታት ንምፍጣር ቀጻሊ ጻዕርታት ክካየድ ጸኒሑን ኣሎን።
እሞ ዳኣ ሕጂ ነዚ ዘሕጋዊ ወስታት እዚ ፈሽ ሕጋውነት ከልብሶ እንተፈተነ እንታይ ዘገርም ኣለዎ። ህጹጽ ዞባዊ ጉባኤ ተባህለ
ዞባዊ ኮንፈረንስ፡ እቲ ድሌት መሪሕነት ሰልፊ ጸገም ሰልፊ ምፍታሕ ዘኮነስ፡ መርሕነት ዞባ ኣመሪካ ምፍራስን ነቶም
“መሪሕነት ሰልፊ ቅዋም ሰልፊ ጢሒሱ፡ ልዕልና-ሕጊ ኣየኽበረን፡ --“ ዝብሉ ኣባላት ምንጻልን እንተኮይንሉ’ውን ካብ ቃልሲ
ከምዘልግሱ ምግባርን ኢዩ።

ዞባዊ ኮንፈረንስ እንታይ ንምግባር ተደለየ ዝብል ሕቶ፡ ከም ኣብነት፡ እስከ ንርአ፡
መሪሕነት ርእሲ-ሕጊ ክኸውን ኣብ ዝደልየሉን፡ ከምድላዩ ንኣባልት/መሰረታት ሰልፊ ክጸርፍ ከም መሰሉ ገይሩ ኣብ
ዝወስደሉን ዘሎ ጊዜ፡ ሕጂ ናይ ዞባዊ ኮንፈረንስ ክገብር ምድላዩ ጣውቃ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ህልው ጸገማትን
ግርጭታትን ናይ ሰልፊ ክፈትሕ ድልየት እንተዝነብሮ፡ እታ ኩነታት ሰልፊ ክትፍትሽን ከተጽንዕን ተባሂላ ቅድሚ 2ይ ጉባኤ
ሰልፊ ዝወጸት ኮሚቴ ተኸታቲሉ ስራሓ ከምትገብር ንገበረ ነይሩ። ሕጂ ዳርጋ ድሕሪ 2 ዓመት፡ ይትረፍዶ ሂወታ ዓርሳ
ይኹን ጨናኣ ከማን የሎን። እዚ እኹል መርትዖ ናይ ዘይቑርብነት መሪሕነት ሰልፊ እንዳሃለወ፡ ሕጂ እንታይ ስለዝተደልየ
ኢዩ ዞባው ኮንፈረንስ ዝባሃል ዘሎ? እቲ መልስታት ንምርኻብ፡ ነቶም መበገሲ ኣትሓሳስባታት ላዕለዎት ኣባላት መርሕነት
ሰልፊ ንርአ፦
1.

ማዓስ ኢና ምስጓግ (ስጉምትታት) ምውሳድ ንጅምር ዝብል፡

2. ንድሌታትካ ንምርዋይ፡ ቅርጺ ሰልፊ ምቅይያርን ዓንቀጻት ቅዋም ምእላይ ዝደሊ፡
3. ንሕናን (ሰልፊ ህዝቢ/ሰውራዊ ባይቶ) ጋሽን ሰቲትን ኮይና ንሰዲህኤ ክንቅጽሎ ንኽእል ኢና፡ እቶም ካለኦት ይኽዱ
ዝብል፡
4. ኣብ ህዝቢ መጋባእያ ወጺኻ፡ ንዝተፈልየ ርእይቶታት ዘለዎም መሰረታት/ኣባላት፡ ዝሃውተቱ (ህውቱታት)፡
ዝተጀነዱ (ጅኑዳት) ወ.ዘ.ተ. እንዳበልካ ምጽራፍን ክበረቶም ምግፋፍን ከም መሰሉ ገይሩ ዝቖጽር፡
5. ሰልፊ ዋላ እንተተገምዐ ጸገም የብሉን ኢሉ ንህዝቢ ዝእውጅ፡
6. ዘይቅዋማዊ ምትእትታው መሪሕነት ሰልፊ ኣብ ዞባታት (ንኣብነት ኣብ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ)* እንዳሃለወ፡
7. ወ ዘ ተ
*ወዮዳኣ መሪሕነት ሰልፊ ንቅዋም ሰልፍ ተማእዛዝነቱ ኣብ ሕቶ ምልኽት ኣትዩ’ምበር፡ ብቅዋም ሰልፊ መሰረት፡ ጉባኤ ዞባ
እቲ ዝላዓለ ስልጣን ሰልፊ ኣብቲ ዞባ ኢዩ። ኣብ 2014 ዞባው ጉባኤ ዝቖመት መርሒነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፡ ብዘይ ጉቡእ
ምትእትታው ገለ ኣካለት መሪሕነት ሰልፊ ተዳኺማ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብካልእ ግዝያዊት መሪሕነት ንምትካኣ ኣብ ዝተገብረ
መስርሕ ህጹጽ ዞባዊ ጉባኤ፡ ገለ ኣካለት መሪሕነት ሰልፊ፡ ቅዋም ሰልፊ ብዝጥሕስ ኣገባብ ንዐዖም ዝሰማምዑ መራሕቲ
ከምርጹ ዝፈተንዎ ፈተነ ምዝካሩ ኣገዳሲ ኢዩ። እዚ ፈተነ እዚ ከይታዓወት ምስተረፈ’ውን፡ ስልጣን መሪሕነት ዞባ
ንምድኻም፡ ቅዋም ሰልፊ ብምጥሓስ፡ ኣብ መንበር ዞባ ምስ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዘይኮነስ ምስ ወኪሉ ከምዝራኸብ ተገይሩ
(ኢቲ ወኪል ንባዕሉ ዘይቅዋማዊ ኢዩ)። ብቅዋም ሰልፊ መስረት፡ ኣቦ መንበር ዞባ ምስ ኣቦ መንበር ሰልፊ ብቐጥታ ክረኸብ
ኣለዎ። ብዓንኬላት ምስራሕ ብሕጊ ተቐይሩ ከብቅዕ፡ ኣብርእሲ ዞባዊ ምምሕዳር፡ ዓንኬላት ምፍጣር ተፈቲኑ’ውን።
ሕጂ’ውን እቲ ዘይቅዋማዊ ምትእትታውን ንዞባዊ መሪሕነት ኣዳኺምካ መሪሕነት ሰልፍ “ሕጊ ኢዩ” ብትብል መሪሕነት
ንምትካኣ ዝግበር ዘይቑዱስ ፈተነታት ኣየቛረጸን። እቲ ገለ ኣካላት መሪሕነት ሰልፊ ዘናፍስዎ ጠቕነታት ገድፍካ፡ ሓደ
ብትሕዝትኡ ይኹን ብኣጋባቡ ሕጋውነትን ቅዋማምነትን ዝጎዶሎ ናይ ሰባት ኣስማት ርዝር ዝሓዘ ንህጹጽ ናይ ዞባ ጉባኤ
ዝጽውዕን፡ ናብቶም ኣካላት መሪሕነት ሰልፊ ቅዳሕ ዝተገብረ ጽሑፍ እንትወሰድና፡ “ኣናፍራ ቖቛሕ ዘይፈልጥሲ ---“ ኢዩ
ነገሩ። እቲ ዘሕዝን፡ እዚ ካኣ ቃልሲ ምዃኑ ኢዩ።
“ዝተባሃልካዮ ግበር፡ ኣብዘይ ጉዳይካ ኣይትሕተት” ዝብላ ሓረጋት ነቶም ብገድሊ ዝሓለፋና ንየእዝና ሓደስቲ እየን
ኣይብልን። ወዮዳኣ ከምሓቂ “ናታ ገዲፋስ ናይ ሓማታ” ኢዩ’ምበር፡ ህግ ከምኡ እንዳበለ ስለዝመጸ ኢዩ ህግደፍ ተፈጢሩ
እንድበልና ኢና ንሓሚ። ሕጂ ካኣ ካብ ተሞኩረና ምምሃር ግዲ ስኢና፡ ካብ ጉጅለካ፡ ካብ ጨንፈርካ፡ ካብ ዞባካ፡ ወ.ዘ.ተ.
ወጻኢ ዘሎ ሰልፋዊ ሂወትን ጉዳይን ኣይምልከተካን ብዝዓይነቱ፡ “ዝተባሃልካዮ ግበር፡ ኣብዘይ ጉዳይካ ኣይትሕተት” ዝብሉ
መግናሕቲ ዝተሓዎሶም ወስታት ናብቶም መሪሕነት ሰልፊ ትጋገ ኣለካ ዝበሉን ዝብሉ ዘለውን ኣባልትን ታሕተዎት ኣካልት
ሰልፊን ክስንዘሩ ጀሚሮም ኣለዉ። ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝተገልጸ፡ መቦቆል ናይቲ ንሰዲህኤ ገጢምዎ ዘሎ ጸጋም፡ ሰልፈለኻዊ እምበር ዞባዊ፡ ጨንፈራዊ፡ ወይውን ውልቃዊ ኣይኮነን። ሕጂ መሪሕነት ሰልፊ ኣብ ከንዲ ጉብእ ኣገባብ ኣትሓሕዛ
ዝገብረሉ፡ ከም ናይ ሓደ ዞባ ወይውን ናይ ዝተወስኑ ኣባላት ጸገም/ጉዳይ ገይሩ ክሕዞ ምፍታኑ መንነትን ባህግታትን ኢቲ
መሪሕነት ሰልፊ ካብ ምግላጹ ሓሊፉ ፍታሕ ዘምጽእ ኣይኮነን። መሪሕነት ሰልፊ ቅዋም ሰልፊ እንዳጣሓሰ፡ “ዝተባሃልካዮ
ግበር፡ ኣብዘይ ጉዳይካ ኣይትሕተት” ንባሃል ኣለና። ኣይፋልኩምን፡ መሪሕነት ሰልፊ እግዛኣብሐር /ኣላህ የርእኹም፡ ስቅ
ምባል ዳኣ “ንህግደፍ ዝመስል ዕንዱ እንድዩ ዘሕቁፍ”። እቲ ክኸውን ዘለዎን፡ እቲ ዝበልጸን መሪሕነት ሰልፊ ልቦና ኣርእዩ
ንዝፈጸሞም ቅዋማዊ ጥሕሰታት ብምእራም፡ ኣብ ሰልፊ ናይ ኢህን-ሚህን ሃዋሁ ክፈጥር ይግባእ። ከምቲ ኣብቲ ናይ ቭዲዮ
ኣስተምህሮይ ዝበልክዎ፡ እቲ ቀዳማይ ዕማም መሪሕነታዊ ትካል “ኣብ መንጎ ኣባላት ናይ ምትእምማን መንፈስ ምፍጣር
ኢዩ”። ነዚ ንምግባር ካኣ ህጹጽ ጉባኤ ወይውን ዞባዊ ኮንፈረንስ ምግባር ዘይኮነ፡ “ሰልፋዊ ዋዕላ” ምክያድ ኢዩ ዘድሊ።
ወዮዳኣ ምሳልያዊ ታሪኽ (Parable) ምጽሓፍ ካልእ ጣጣ ከይፈጥረለይ እንዳፈራሕኹ’ምበር፡ ብዛዕባ ክልተ ነብሶም
ዝፈትዉ ዝነበሩ የእዱግ/ኣባቕል፡ መታን ከምመምሃሪ ክኾነና፡ ከዕለኩም። መጀመሪያ ግን ሓደራ ክብል፡ ምሳልያዊ ታሪክ
መለኽቲ ጥራሕ ኢዩ ዘሕልፍ። ኣብቲ ታሪክ ዝጥቀሱ ባእታታ/ኣስማ (ተዋሰእቲ) ንዝኮነ ኣይመኽቱን/ኣይውኩሉን (ምናልባት
ሕጂ’ውን “የእዱግ/እባቕ ኢሉና ዝብሉ ከይርከቡ)። እዞም ክልተ የእዱግ/ኣባቕ ሕጽር ብዝበለት ገመድ ፡እቲ ሓደ ንምብራቕ
ኢቲ ሓደ ካኣ ንምዕራብ እንዳጠመቱ፡ ብሓደ ኣብ ክሳዶም ተኣሲሮም ነበሩ። ክልቲኦም ብሓደ ጊዜ ከምዘየርክብወን ተገይረን
ዝተቐምታ ኣብ ቀቅሚኦም ክልተ ኩምራ ሓሰር ካኣ ነበራ። እቲ ሓደ ካብታ ኣብ ቅድሚኡ ዘላ ኩምራ ክምገብ እምተበል እቲ
ካልእ’ውን ካብታ ኣብ ቅድሚኡ ዘላ ኩምራ ክምገብ ስለዝደሊ ይውጥቶ’ሞ ኣይርክባን። ኢት ሓደ’ውን ከምኡ። እንድሕርዳኣ
እዞም ክልተ የእዱግ/ኣባቕ ክምገቡ ኮይኖም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ትብሉ? ንኻትኩም እንታይ ትብሉ እንድዒ’ምበር፡ ኣነስ
“ዋዕላ ክገብሩ ኣለዎም” ንበልኩ።

