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 ተለዅ 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።
እንተ እቲ ንዓመጽ ኣይፋል ምባል ፍትሒ ዝለዝኾነ፡ ንፍትሓዊ ቃልሲ መሰረታትና ዝዓግቶ ሓይሊ ኣይክህሉን ኢዩ(5ይ ክፋል ተመልከት)።
ሓሙሻይ ክፋል 06/15/2017
ገብረ ገብረማሪያም (ዶር.)

ካብ ማህደር ታሪኽ ምፍንጫላት እንታይ ንማሃር? ደጃ ቩ (de’ja’ vu)
ሓደ ገጽታ ታሪክ ቃልስና (ቅድመን ድሕረ-ናጽነትን)፡ ታሪክ ምፍንጫን ምፍንጫላትን ኮይኑ ምጽንሑን ምህላዉን፡ መግለጺ
ናይቲ ብሰንኪ ብኽረት ብቑዕ-መሪሕነት ህዝቢ ኤርትራ ወሪድዎ ዘሎ ቀጻሊ ኣደራዕ ከምዝኾነ ኩላትና ዘይንስሕቶ ሓቂ ኢዩ።
ፖሊትካዊ ቃልሲ ናይ ብሓደ ጠማሪ ሓሳብ ተጠርኒፎም ዝቃለሱ ሰባት ጥርናፈ ስለዝሓትት፡ከምቲ ኣቦው ዝብልዎ “ኣሽንኳይዶ
ሰብሲ እምኒ ከማን ይጓራጮ” ስለዝኾነ፡ ዘይምርድዳእ፣ ምስሕሓብ፣ ምጉርፋጥ፣ወ.ዘ.ተ. ንቡር ተርእዮ ሂወት ናይቲ ጥራናፈ
ኢዮም። ምስጢር ዓወትን ፍሽለትን ግን፡ ኣብ ዘይምርድዳኣት ምህላዎም ዘይኮነስ፡ ኣብ ሜላ ኣታኣላልያ ግርጫታት ኢዩ
ዝምርኮስ። ፍልልያት ብእሂን-ሚሂን፣ ብሰላማዊ ልዝብ፣ ብስጋይ ስጋኻ፣ ብእንካን-ሃባን ክፉት ኣእምሮ ወ.ዘ.ተ. ኣብ ከንዲ
ምእላይ፡ ናይ “ሳዓርን ተሳዓርን”፡ ዝሳዓረ ካኣ ኩሉ ዝወስደሉ (winner takes all) መንፈስ ማእከል ዝገበረ፡ ብሓይልን
ብዓመጽን ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን። ኣብ ነዊሕ ታሪኽና ብሓይልን ብዓመጽን ክውገኑ ዝተፈተኑ ፍልልያትን እቶም ብሰንኪ ጉጉይ
ኣታኣላልያ ግርጭታት ዝሳዓቡ ምፍንጫላት ብዙሓት ኢዮም። ሓደ ብሓድ በቲንካ ክዝርዘሩ እኳ ይካኣል እንተኾነ፡ ንሕጂ
ኣብቲ መሰረታዊ ናይ ሓባር ባህርያቶም ምትኳርን ካብኡ እንታይ ክንማሃር ከምንኽእል ምፍታሽን ጥራሕ ኣኻሊ ኢዩ እብል።
ዳርጋ ኩሎም ናብ ምፍንጫላትን ምግዝዛዕን ዘምርሑ ፍልልያት/ግርጭታት፡ መሪሕነት (ኣባላት መሪሕነት) ናይቲ ዝምልከቶ
ግንባር፣ ውድብ፣ ሰልፊ፣ ምንቅስቓስ፣ ወ.ዘ.ተ. ማእከል ዝገበሩ ኢዮም። ኣብ መንጎ ኣባላት መሪሕነት ፍልልያት ኣብዝፍጠሩሉ
ግዜ፡ ኣብ ክንዲ ፍልልያቶም/ግርጭታቶም ብሰላማዊ ልዝብ ኣብ ጣውላ ክፈትሕዎ ዝፍትኑ፡ ብዓመጽን ብሓይልን (ኣብ ሜዳ
ብብረት፡ ድሕሪ ናጽነት ካኣ ብሕድሕዳዊ ፖሊትካዊ ቅንጸላታት) ይኸውን’ሞ፡ ዋላ ናኣሽቱ ፍልልያት ከይተረፉ ናብ ቀጻሊ
ምፍንጫላትን ምጉጅጃላትን የምርሑ። መጀምሪያ እቶም ፍልልያት ኣለና ዝብሉ ኣባላት መሪሕነት ናብ ቀጽርታት
ይመቓቐሉ’ሞ፡ ውሽጢ-ውሽጢ ኣብ ርእሲ እቶም ይጻረሩና ኢዮም ዝብልዎም ኣባላት መሪሕነት ናይ ጸለመ ቀጻሊ ዘመተ
ብምግባር ነቶም መሰረታቶም ካኣ ይገዛዝዕዎም። ዳሓር እትን ውሽጢ-ውሽጢ ዝተፈጥራ ቀጽርታት ከኩርበአን ብምሓዝ፡
ደንጉላ (ታህዲድ (blackmailing)፣ ጸለመ (maligning)፣ ጠቐነ (denigrating)፣ ምንጻል (marginalizing)) ክዳራበያ
ይጅምራ’ሞ እቲ ምፍንጫላት ክውን ይገብረኦ። እተን ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ዝተፋናጨላ ጉጅለታት፡ ድሕሪ ቑሩብ ግዜ
(ዓምታት ወይ ኣዋርሕ) ብተመሳሳሊ መስርሕ ናብ ዳግመ-ምፍንጫልን ምፍንጫላትን የምርሓ። ሓደ ጉንዲ ናይዚ ዘለናዮ

ሰልፊ (ሰዲህኤ) ከም ኣብነት እንተራኣና፡ ብኸምዚ ዓይነት ምፍንጫላት፡ ሕጂ ሻዋዓይ-ወሎዶ በጺሑ ኣሎ። ናይ ሕጂ ፍርሐይ፡
ሻሙናይ ተጠኒሱ ንሕርሲ ተዳልዩ ከይህሉ ኢዩ። ስልምንታይ ይፈርሕ ከምዘለኩ እስኪ ከዕለኩም።
ሰዲህኤ ነዛ ቀጻሊት ናይ ምፍንጫል ዕንኪላሎ (splitting vicious cycle) ብምስባር ኣንጻር ምብትታን፣ ምፍንጫልን
ምፍንጫላትን ንምጽዓት ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ዝተበታተነ ንምጥርናፍ ዝተፈጥረ ሰልፊ ኢዩ’ውን ነይሩ። ይኹን’ምበር፡ ከምዝፍለጥ
ነቲ ዝተበታተነ ቃልስታት ምጥርናፍን ምዕዃኽን ይትረፍ፡ እታ ምብትታን/ምፍንጫል ሕማም’ውን ገና ናይ ሓድነታዊ ስልሳዊጉባኤ ሕጽኖት ከይተወደአ ከሎ ብምጅማር ነታ ናይ ምፍንጫል ዕንኪላሎ’ውን ሰሪሩ ከጋልባ ጸኒሑ ኣሎ። ስለምንታይ ከምኡ
ኮይኑ? ካብ 2010 ብሓፈሻ፡ ካብ 2014 (ካብ ምድላውን ምኽያድን 2ይ ሰልፋዊ ጉባኤ) ካኣ ብፍላይ ንድሓር ዘሎ ግዜ ጥራሕ
እኳ እንተራኣና፡ እኩል መረዳታት ከንረክብ ንኽእል ኢና። እንታይ ተገብረ፣ መን እንታይ በልን ገብረን ኩላትና ብቐረባ
ክንከታተሎ ስለዝጸናሕናን ኣብ ዝቐደሙ ጽሑፋተይውን ስለዝተዛረብኩሉ፡ ሕጂ ምድጋሙ ከየሰልችወና ሕጽር ብዝበለ
መልክዑ ጥራሕ ከቕርቦ።
እቶም ናይ መፈላለዩ ምኽንያታት መሰረታውን (fundamental cause) ቅጽበታውን (immediate cause) ተብሂሎም ኣብ
ክልተ ክኽፈሉ ይኽእሉ ኢዮም። ነንሕዶም ዝነጻጸሉ ዘይኮኑስ ተማላላእቲ ካኣ ኢዮም። ብሓፈሽኡ ክረአ ከሎ ግን፡ ምስ
ምኽባር ልዕልና-ሕጊን ቅዋምን፡ ባህርያትን ኣካይዳ መሪሕነት ሰልፍን ዝተኣሳሰሩን ኢዮም። ንኩላህና ኣባልት ሰልፊ
(መሰረታትን መሪሕነትን) ብሓባር ዝጠምረና ናይ ሓባር ገመድ (contract)፡ እቲ ኣብ ፖሎቲካው ፕሮግራምና መሰረት ዝገበረ
ቅዋም ሰልፍና ኢዩ:: ምኽባር ልዕልና-ሕጊን ቅዋምን ንኹሉ ኣባል ሰልፊ (መሪሕነት ይኹን መሰረታት) ብማዕረ ይምልከት።
ልዕልና-ሕጊ ርእሲ ኩሉ ኢዩ። ይኩን’ምበር መሪሕነት ሰልፊ ነዚ መሰረታዊ መትከል እዚ ክግህሶ መሪጹ። ኣብዝሓለፉ
ጽሑፋተይ ከምዘስፈርክዎ፡ ሓይሎ ዓንቀጻት ቅዋም ሰልፊ ብምጥሓስ ካኣ ውሳኔታት ወሲኑን ኣተግቢሩን ። መሪሕነት ሰልፊ
ልዕልና-ሕጊ ክግህስን ቅዋም ሰልፊ ክጥሕስን ኣይግቦኦን ኢዩ ዝብል ተቃውሞ ካብ መሰረታት ሰልፊ ተላዒሉን ይቕጽል ኣሎን።
መሪሕነት ሰልፊ ንዝገበሮም ጥሕሰታት ቅዋም ክእርሞምን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፍልልያት ብብሱል ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭታት
ብምእላይ ሰልፊ ናብ ህዱእ ኩነታት ክመልሶ ንዝቐረበሉ ልቦዋታትን ምሕጽንታትን ዝሓዘ ጠለባት መስረታት ሰልፊ
ኣይተቐበሎን ጥራሕ ዘይኮንስ፡ ቅዋም ሰልፊ ዝጣሓሱ ዋሳኔታቱ ንዘይቅበሉ ኣባላት ሰልፊ
ናይ ታህዲድ
(blackmailing)፣ጸለመ (maligning)፣ ጠቐነን (denigrating)፣ ምንጻልን (marginalizing) ዘመተ ብሰፊሑ ተታሒዝዎ
ይርከብ። ስለዚ፡ እቲ ክሳዳዊ ሕቶ፡ “ልዕልና-ሕጊ ዶስ ቅዋም ሰልፊ ዝጣሓሱ ውሳኔታት መሪሕነት ይከበር?” ዝብል ኢዩ።
መሪሕነት ሰልፊ ንልዕልና-ሕጊ ተማእዛዛይ’ምበር ንባዕሉ ሕጊ ስለዘኮነ፡ ዘይሕጋዊ ውሳኔታቱ ክንጸጉ ኣለዎም ጥራሕ ዘይኮነስ፡
ኣብ ቅድሚ ሕጊ ሰልፊ ተሓታታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብሉን፡ ኣይፋል፡ መሪሕነት ሰልፊ ዋላ ሕጊ ይጥሓስ ውሳኔታቱ ብዘይ ሕቶ
ክትግበሩ ኣለዎም ዝብሉ ኣባላት ምህላዎም ጸገም ኣይንኾነን። ከም ንቡር ፍልልያት ብንቡር ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭታት’ውን
ክእለ ንተገበኦ። እቲ ጸገምን ዘይንቡርን ግን፡ እቶም ዋላ ሕጊ ይጥሓሱ ውሳኔታት መሪሕነት ብዘይ ሕቶ ክትግበሩ ኣለዎም
ዝብሉ ኣባላት፡ ነቶም “መሪሕነት ሰልፊ ልዕልና-ሕጊ ከኽብር ኣለዎ” ዝብሉ ዘለዉ ኣባላት “ትዛዝ መሪሕነት
እንተዘይተቐበልኩም ኣብኣ ትደኹም” ዝዓይነቱ ወስታት ምድርባይ ጥራሕ ዘኮነስ፡ እንተላይ ቅዋም ሰልፊ ብዝጣሓሰ ኣገባብ
(ዘሕጋዊ ኣኬባታት ምክያድ፣ ዘይሕጋዊ ዝርዝር ኣስማት ምድላው፣ ሕቡእ ውዳቤታት ምግባር፣ ወ.ዘ.ተ.) ንሕጋዊ መሪሕነት
ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ንምቕያር ይህቅኑ ምህላዎም ኢዩ። እቲ ብዝኸፍአ ዘሕዝን ግን ከምዚ ዓይነት ዘይሕጋዊ ምንቕስቃስ፡ ናይቲ
ንባዕሉ ሕጊ ሰልፊ ዝጣሓሰ ላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፊ ባሩኾት ምርካቡ ኢዩ። ከምቲ “ላዕላዩ ዘይጸረየ፡ ታሕታዩ ነይጸሪ”
ዝባሃል ቢሂል ኢዩ እቲ ነገር። ከምኡ ስለዝኾነ ኢዩ ካኣ፡ ሕጂ ኣቦ መንበር ሰልፊ፡ ስርዒት ሰልፊ ብምጥሓስን ብዘይ ናይ ዞባ
መሪሕነት መደባትን ምስዞም ካብ ሕጊ ሰልፊ ወጻኢ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ባእታት ብምትሕብባር ምስ ገለ ጨናፍር ሰልፊ ዝረኸብ
ዘሎ። እንታይ ኮን ይኸውን እቲ ቀንዲ ዓላማ ናይዚ ብኣቦ መንበር ዝካየድ ዘይሕጋዊ መደባት? ታሪኽ ዶ ኾን መምህር
ይኸውን? ንኣብነት፡ ሓደ ጉንዲ ናይ ሰዲህኤ ዝኾነ ሰውራዊ ባይቶ ኣብ 2003 ናብ ክልተ ከምዝተመቕለ ታሪክ የመልክት።
ናይ ሎሚ ኣቦ መንበር ሰዲህኤ ዝኾነን ናይ ሽዑ ካኣ ሓላፊ ስርዒት ዝነበረን፡ ኣብ ኣውሮጳ ብምኻድ፡ ከም ኣብነት ኣብ ጀርመን
ዝተገብረ ክጥቀስ ይካኣል፡ ነቶም ነቲ ናቱ ወገን ይድግፉ እዮም ዝበሎም ኣባልት ጥራሕ ብምእካብ፡ ሓድሽ ስርርዓት
ብምግባርን፡ ነቶም ዝተረፉ ብምንጻልን ነቲ ምፍንጫል ከምዘቓላጠፎን ክውን ከምዝኸውን ከምዝገበሮን ኢዩ ታሪክ ዝዝክሮ።
ሕጂከ፡ ናይ ኣመሪካ ዑደቱ ንተማሳሳሊ ዓላማ ከይኮውን ከምዚ ከማይ ዶ ትፈርሑ? እንታይ ዘየፍርሕስ ኣለዎ። ደጃ ቩ
(de’ja’ vous) ኢዩ ዝመስል።
ስለዚ፡ ካብ ሕጊን ስርዒትን ሰልፍ ወጻኢ ዝኸኑ ዘለዉ መሪሕነት ሰልፊን ደገፍቱን’ምበር መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካን
ደገፍቱን ኣይኮኑን። መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካን ደገፍቱን ልዕልና-ሕጊ ይከበር፣ ፍትሕ ይንገስ፣ ሓድነት ሰልፊ ይትዓቐብ፣
እምቢ ንዓመጽ፣ ኣይፋል ንምፍንጫል ኢዮም ዝብሉ ዘለዉ። ከምዚ ምባል ካኣ “መስልን ግዴታን” ነብሲ-ወከፍ ኣባል ሰዲህኤ
ስለዝኾነ፡ ግብኣቶም ይገብሩን መሰላቶም የኽብሩን ኢዮም ዘለዉ (ዓንቀጽ 4.3.5 ቅዋም ሰልፊ)። ኣብዚ ክዝኸር ዘልዎ ሓቂ፡

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። ስለዝኮነ ካኣ፡ ኣቦ መንበር ሰልፊ ስልጣንን ሕጋውነት ዞባዊ መሪሕነትን
ብምርጋጽ ሰልፍዊ ስርዒት የፍርስ ኢዩ ዘሎ። ዓንቀጽ 4.4.9 ቅዋም ሰልፊ ከምዝድንግጎ፡ ንሰልፊ ካብ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ
ከፋፋሊ ወስታት (እቲ ወስታት ካበይ ይበገስ ብዘየገድስ) ምኽልኻል ናይ ነብሲ-ወከፍ ኣባል ሰልፊ ግብኣት ስለዝኮነ፡ ኩሉ
ኣባል ሰልፍ ብሓፈሻ ኩሉ ኣባል ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ካኣ ብፍላይ ነዚ ብኣቦ መንበር ሰልፊ ዝግበር ዘሎ ስርዒት ሰልፊ ዘፍርስ
ጥሕሰት ብምንጻግ ንሓድነት ሰልፊ ብምሉእ ዓቕሙ ክከላኸል ቅዋም ሰዲህኤ ዝጠልቦ ግዴታ ኢዩ።
ከምት ኣቦው ዝብልዎ፡ “ክትበልዓ ዝደለካ ኣባጉንባሕ ሲ ዛግራ ትብላ” ስለዝኮነ፡ ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ፡ ንመሪሕነት ዞባ
ሰሜን ኣመሪካ ብውጹእ ሓሶታት ብምኽሳስ ከፍርሳ መደብ ከምዘሎዎ ምግላጹ’ውን ዝዝከር ኢዩ። እቶም ዘቕረቦም
ምስምሳት (ናይ ሓሶት ጠቐነታት) እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፦

1.

ሽማግለ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ብቐጻሊ ንውሳኔታት መሪሕነት ክነጽግ ብምጽንሑን፣ ናይ መሪሕነት ርእይቶታትን
መልስታትን ብግቡእ ንታሕቲ ከይወርድ ብምዕንቃጹን ፤
2. ነቲ ብመሪሕነት ሰልፊ ኣብ’ቲ ዞባ ክጋባእ ተወሲኑ ንዝነበረ ዋዕላ ወይ ኮንፈረንስ ንምድላው ዝተመሓላለፈሉ
መምርሒ ዘይምፍጻሙ፤
3. ካብ መሰረታቱ ንዝመጾ ሕቶታት ክምልስ ድልዊ ኰይኑ ዘይምርካቡ፤
ንበይኑ ዝምጉት ሲ ዝረትዖ ነይብሉ ከምዝባሃል ኮይኑ’ምበር፡ ዋሓስ-ኣገብእ ኣቢሉ ዘጫብጥ ዳኛ እንተዝነብር ሲ፡ ፈሽ ኣበይ
ኣሎ ጭብጥታትካ ንተባህለ’ሞ ፍሽለቱ ተጎልቢቡ ንተረፈ ነይሩ። እቲ ጸገም ግን፡ ፈሽ ባዕሉ ከሳሲ፡ ባዕሉ ዳኛ፡ ባዕሉ ፈራዲ
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንባዕሉ ርእሲ ልዕልና-ሕጊ፡ ዝውስኖን፡ ዝብሎን ዝገብሮን ካኣ ሕጊ ከምዝኾነ ገይሩ ኢዩ ዝቖጽሮ። ዝኾነ
ኮይኑ፡ ሕጂ እቲ ክስተባህለሉ ዝግባእ ሓቂ፡ ፈሽ ንመሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ብሓሶት ብምጽላም መሰል ሓደ ኣካል ሰልፊ
ስለዝጋሃሰ፡ ቅዋማዊ ጥሕሰት ምግባሩ ኢዩ (ዓንቀጽ 4.3.1 ቅዋም ሰልፊ)። ብተወሳኪ፡ መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ክስታት
ክትፈልጥን ንክስታታ ክትከላኸልን ዘለዋ ቅዋማዊ መስል (ዓንቐጽ 4.3.6 ቅዋም ሰልፊ) ስለዝተነፍጋ፡ ፈሽ ዓብዪ ቅዋምዊ
ግህሰታት ፈጺሙ’ውን ኢዩ።

