“ክንሰምዖ ዘይንደሊ ዘረባታት ክንሰምዕ ዊዒልና!"፡ ቛንቛ ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ስኒትን ምክእኣልን ዘይርደኦ
መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር1
ገብረ ገብረማሪያም (ዶር.)
እቲ ተጎሊሉ ዝኸደ መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር፡ "ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ኣኼባኡ ኣክይዱ" ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ "---በዚ

መሰረት ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ሕጋውነትን ቅዋማዊ ኣሰራርሓን ሰዲህኤ ክስንዘሩ ዝጸንሑ ፈተነታት መሰረት ዘየብሎምን
ዘይሓላፍነታውያን ምንባሮም ኣመዝጊቡ።" ዝብል ደምዳሚ መግለጽ ኣስፊሩ ይርከብ። ናይ እንግሊዘኛ ትርጒሙ ካኣ ከምዚ ይብል፡
“--- Among the issues considered at the meeting was the pointless babble of a minuscule group that
pointlessly attempted to question the legitimate actions and decisions of the party leadership and
described those futile attempts as irresponsible and devoid of any basis whatsoever.” ከም ዕላዊ መግለጺ
መሰረት፡ እቲ ናይ ትግረኛ ጽሑፍ፡ ብትኽኽል ክትርጎም ይግባእ ነይሩ እልካ ዝሕለፍ እኳ እንተነበረ፡ ናቶም ተርጎምቱ ባህርያት
ዘንጸባርቕ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ከምዚ ዓይነት ባህርያት ምዝውታር ነቲ ኣብ ሰዲህኤ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ጸጋማት ዋና ምክንያት ኮይኑ
ስለዝጸንሐ፡ ምስትባሃሉስ ኣገዳሲ ኢዩ። ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም፡ ኣብቲ ናይ ትግሪኛ ዘየለዉ ተራጸምቲ "ቅጽላት" - ጸረ ቛንቛ
ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ስኒትን ምክእኣልን ዝኾኑ ሓረጋት - ኣብቲ ናይ እንግሊዘኛ ተወሲኾም ኣለዉ። እዚ ሕጂ ንመጀመሪያ ጊዜ ዝግበር
ዘሎ ዘይኮነስ፡ ብተደጋጋሚ ክረአ ዝጸንሐ ተርእዮ ኢዩ። ነዚ ገድፍና፡ እስከ ናብቲ ትሕዝትኡ ንመለስ'ሞ፡ ሓቅነት ናይቲ ጉዳይ
እንታይ ከምዝመስል ንርአ።
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 ከይታዓወተ 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። እቲ ዘይቅዋማዊ ምትእትታውን ንዞባዊ መሪሕነት ኣዳኺምካ
መሪሕነት ሰልፍ “ሕጊ ኢዩ” ብትብል መሪሕነት ንምትካኣ ዝግበር ዘይቑዱስ ፈተነታት ብዘይምቁራጽ ቀጺሉ፡ መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር
ሓንቲ ዘይሕጋዊት ጉጅለ ብውሽጢ-ውሽጢ ብምውዳብ ኣብ ርእሲ እታ ሕጋዊት ናይ ዞባ ሽማግለ ተደራቢ ምምሕዳር ብምቓም
ብዘይሕጋውን ብዘይቅዋማውን ኣገባብ፡ ስርዒት ሰልፊ ከፍርስ ፈቲኑ። ኣብ መጨርሻ ካኣ፡ መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር፡ ባዕሉ ከሳሲ፣
ባዕሉ ሞጓቲ፣ ባዕሉ ፈራዲን ንባዕሉ ሕጊ ኮይኑ፡ ነታ ኣብ ጉባኤ ዞባ ዝተመርጸት ሕጋዊት ዞባዊ ሽማግለ ብዘይ መስርሕ ሕጊ (due
process) ከፍርሳ ፈቲኑ። ይትረፍ ዶ ክሳ ክትፈልጥን፡ ጉዳያ ቀሪባ ክትገልጽን፡ ፈሪስኪ ኢኪ ዝብል ዕላዊ ደብዳበ ከማይ ኣይተዋባን።
ከምቲ "ሓልብ ጠልሲ፡ ቀባእ ጠል ቆጸረ" ዝባሃል፡ ርክባት ኣቦ መንበር ሰልፊ ነበር፡ በቲ ነታ ዘይሕጋዊት ጉጅለ ከማእክል ዝተሓርየ
ባእታ ኢዩ ተተኪኡ።
እዚ ኩሉ ኣደራዕሲ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ምሕታት ኣገዳሲ ኢዩ። መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር፡ ንውሽጣዊ ሓድነት ሰልፊ ዝሃስዩ
ውሳኔታት ብተደጋጋሚ ንቅዋም ሰልፊ ብምጥሓስን ንልዕልና-ሕጊ ብምግሃስን ከምዝወሰነን ከምዘተግበረን ብተደጋጋሚ ክግለጽ
ጸኒሑ ኢዩ። መሰረታትን ታሕተዎት ኣካላት ሰልፊ ብሓፈሻ፡ መሰረታትን ዞባ ሽማግለ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ካኣ ብፍላይ፡
ንዘይቅዋምውን ዘይሕጋውን ውሳኔታት መሪሕነት ሰልፊ ነበር ኣይፋል ብምባል፡ መሪሕነት ሰልፊ ነበር ገይግኡ ብምእራም ኣብ
ሰልፊ ንቡር ናይ እሂን-ሚሂን ባይታ ብምፍጣር፡ ሓድነት ሰልፊ ንኽሕሉን ንኽዕቅብን ብተደጋጋሚ ለቦዋታት፣ ምሕጽንታትን
መዘከራትን የቕርቡ ጥራሕ ኢዮም ነይሮም። እምባኣር፡ እዚ ጠለባት እዚ ኢዩ ከምጥፍኣት ተቖጺሩ፡ እዚ ኩሉ ኣደራዓት ኣብ ርእሲ
እቶም ቛንቛ ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ስኒትን ምክእኣልን ዝዘመሩ መሰረታትን ታሕተዎት ኣካላት ሰልፍን ዝወረደ።
ኣብ ክንዲ ናይ ሰላም ኢድ ምዝርጋሕ፡ ኣባላት መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር፡ 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 ዝብሉ ዝነበሩ ኣባልትን ታሕተዎት ኣካልት ሰልፊን ክስንዘሩ ተራእዮም።
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እዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ሰዲህኤ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ንውሽጣዊ ሓድነት ዝህውኽ ኩነታትን ንምእላዩ ክካየዱ ዝጽንሑ ጻዕርታትን
ምስተዛዘሙ፡ ንህዝቢ መግለጺ ክህብ ምዃነይ ብዝኣተኹዎ መብጻዓ መሰረት ዝቐርብ ዘሎ ዓሰራይ ጽሑፍ ምዃኑ ክሕብር እደሊ። ሕማቕ ኣጋጣሚ
ኮይኑ እቶም ክግበሩ ዝጸንሑ ነቲ ሽግር ናይ ምፍታሕ ጻዕርታት ኣይታዓወቱን። ንኹሎም ጽቡቕ ድሌታቶም ዝለገሱን ተበግሶታት ንዝወሰዱ ምስጋና
ይብጻሓዮም’ውን ንብል።

ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝተገልጸ፡ መቦቆል ናይቲ ንሰዲህኤ ገጢምዎ ዝጸንሐ ጸጋም፡ ሰልፈ-ለኻዊ እምበር ዞባዊ፡ ጨንፈራዊ፡ ወይውን
ውልቃዊ ኣይኮነን ነይሩ። 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 ነበር ካብ ምግላጹ ሓሊፉ ፍታሕ ዘምጽእ ኣይኮነን
ነይሩ። መሪሕነት ሰልፊ ነበር ቅዋም ሰልፊ እንዳጣሓሰ፡ “ዝተባሃልካዮ ግበር፡ ኣብዘይ ጉዳይካ ኣይትሕተት” ክንባሃል ኢና ጸኒሕና።
እቲ ክኸውን ዝነበሮን ዝበልጸን፡ መሪሕነት ሰልፊ ልቦና ኣርእዩ ንዝፈጸሞም ቅዋማዊ ጥሕሰታት ብምእራም፡ ኣብ ሰልፊ ናይ ኢሂንሚሂን ሃዋሁ ክፈጥር ይግባእ ነይሩ።
መሪሕነት ሰልፊ ነበር ግን ብኣንጻሩ፡ ነዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉን ካለኦትን ኣግለልቲን ከፋፈልትን ወስታት ክስንዱ ኢዩ ጸኒሑ፦
 ማዓስ ኢና ምስጓግ (ስጉምትታት) ምውሳድ ንጅምር ዝብል፡
 ንድሌታትካ ንምርዋይ፡ ቅርጺ ሰልፊ ምቅይያርን ዓንቀጻት ቅዋም ምእላይ ዝእምት፡
 ንሕናን (ሰልፊ ህዝቢ/ሰውራዊ ባይቶ) ጋሽን ሰቲትን ኮይና ንሰዲህኤ ክንቅጽሎ ንኽእል ኢና፡ እቶም ካለኦት ይኽዱ ዝብል፡
 ኣብ ህዝቢ መጋባእያ ወጺኻ፡ ንዝተፈልየ ርእይቶታት ዘለዎም መሰረታት/ኣባላት፡ ዝሃውተቱ (ህውቱታት)፡ ዝተጀነዱ (ጅኑዳት)
ወ.ዘ.ተ. እንዳበልካ ምጽራፍን ክበረቶም ምግፋፍን ከም መሰሉ ገይሩ ዝቖጽር፡
 ሰልፊ ዋላ እንተተገምዐ ጸገም የብሉን፡ ምንም ኣይንኸውንን ኢና እንዳበለ ንህዝቢ ዝእውጅ፡
 ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ፡ ዘይቅዋማዊ ምትእትታው መሪሕነት ሰልፊ ኣብ ዞባታት (ንኣብነት ኣብ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ)

እንዳሃለወ፡
 "ክንሰምዖ ዘይንደሊ ዘረባታት ክሰምዕ ዊዒልና" እንዳበለ መሰል ንሓሳቡ ዘይሳማምዑ ኣባላት መሪሕነት ክዕፍን ዝፍትን፡
እሞ ዳኣ ካብ ከምዚ ዓይነት ባህርያት ዘዘውትር ላዕለዋይ መሪሕነት ሰዲህኤ ነበር ብጀካ እዚ ኣብ ሰልፊ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት
(ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቻርት ተመልከት) ካልእ ዝተፈልየ ኩነት ክፍጠር ምጽባይ ዝካኣል ኣይኮነን። ዋላኳ፡ ገለገል ኣባላት እቲ ላዕለዋይ
መሪሕነት ሰልፊ ነበር፡ እቲ ጉዳይ ብሰላም ክፍታሕ ዘይተሓለለ ጻዕርታት ይግበሩ፡ ብሰንኪ እምቢታ መሳርሕቶም፡ ክሰልጦም
ኣይካኣለን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ክንዳይ 'ጉሪንቢጥን ኩርኒዒትን' እውን ረኺበምሉ እዮም። እዚ"ክንሰምዖ ዘይንደሊ ዘረባታት ክንሰምዕ
ዊዒልና" ዝብል ዘረባ፡ ነቶም ምእንቲ ሰላምን፣ ፍቕርን፣ ስኒትን ምክእኣልን ኣብ ሰልፊ ክፍጠር፡ ጸገማት ሰልፊ ብእሂን-ሚሂን
ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ኣብ ናይ መሪሕነት ሰልፊ ኣኼባ ሓሳባቶም ምስኣቕረቡ፡ ዝተሰንዘረሎም ግብረ-መልሲ ኢዩ። ናይቶም ባሃልቱ
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ናይቶም ነዚ እንዳሰምዑ ዘጽቐጡ ኣባላት ላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፊ ነበር ባህርያት'ውን ዘርኢ ኢዩ። መቸስ፡ ንገለገለ
እኳ እቲ ሰልፊ ናይ በይኖም ጥራሕ ኮይኑ ኢዩ ዝስመዖም። ኣብ እንዳ ኣባሓጎኦም ዝመጻካዮም ኮይኑ'ውን ይስመዖም። እዚ ከምዚ
ዓይነት ባህርያትን ኣተሓሳስባን፡ ካብቶም ኣብ ሰልፊ ብቐጻሊ ጸገም ክፈጥሩ ዝጸንሑ ረቛሒታት ሓደን ቀንድን ኢዩ።

