
ደጊፎም እንተኣላህይዋስ ዘላ መሲልዋ፡ ምፍንጫል ዝናፈቖ መሪሕነት ሰዲህኤ1 

እዚ ጽሑፍ እዚ፡ ነቲ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ27 ሓምለ 2017 ንራድዮ 
ድምጺ ኣመሪካ፡ ክፍሊ ትግርኛ፡ ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ሰዲህኤ ዝሃቦ ሓቤረታን መግለጽን ዘይቅኑዕን 
መጋገይን ምዃኑ ብመርትዖ ንምርኣይ (rebuttal)ዝዋሃብ ዘሎ ኢዩ። 

ገብረ ገብረማሪያም (ዶር.) 

ከምቲ ጋዘጠኛ ወ/ሮ ሚንያ ኣፈወርቂ ዝበለቶ፡  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 ገጢምዎም ዝጸንሐን  ዘሎን 
ሽግር 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፡ ከምቲ ኣቦ መንበር ሰልፊ ክብሎ ዝፈተነ ዘይኮነስ፡ 
ብሰንኪ ልቦና ዝጎዶሎ ኣካይዳ መሪሕነት ሰልፊ፡ ውሽጣዊ ሓድነት ሰዲህኤ ብቐጻሊ ክዳኸም ድሕሪ ምጽንሑ፡ ሕጂ ተሰይሩ ይርኸብ።
ሕቶታት ጋዘጠኛ ወ/ሮ ሚንያ’ውን ኩነታት ሰዲህኤ ብሓፍሻ ውሽጣዊ ሓድነት ሰልፊ ካኣ ብፍላይ እንታይ ከምዝመስል ንምንጽብራቕ 
ዝዓለሙ ኮይኖም ኣገደስትን እዋናውያን እዮም ነይሮም። 

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ፡ ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ኣብቲ ንውሽጣዊ ኩነታት ሰልፊ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መልሲ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ 
ዝጸንሐ ሽግራት ኣዝዩ ዝተደረተን ውሱንን ከምዝኮነን ንዞባ ሰሜን ኣመሪካ ጥራሕ ከምዝምልከትን ገይሩ ከቕርቦ ፈቲኑ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ 
እቲ ናይ መፈላለዪ ጠንቅታት ምስ ኣብ ሞንጎ ኣባላት ዝፍጠር ናይ ሓሳብት ፍልልያት ዝተኣሳሰር ከምዘይኮነ ገይሩ’ውን ከቕርቦ ፈቲኑ። 

 ይኹን’ምበር እቲ ሓቂ ከምቲ ኣቦ መንበር ክብሎ ዝፈተነ፡ እቶም ክላዓሉ ዝጸንሑ ሕቶታት ዝተደረቱን ውሱናትን ንዞባ ሰሜን ኣመሪካ 
ጥራሕ ዝመልከቱ ዘይኮኑስ፡ መሰረታውያ፣ ሰፋሕትን ሰልፈ-ለኻዊ እዮም። መሪሕነት ሰልፊ ብግቡእ ከማሓድሮም ስለዘይካኣለ ካኣ፡ ሕጂ 
ውሽጣዊ ሓድነት ሰልፊ ኣብ ታኣፋፊ ኩነታት ዝርከብ ዘሎ።  ርእሰ መንቀልን መሰረታዊ ጉዳይን’ውን፡ ቅድሚ 2ይ ጉባኤ ሰልፊ (ቅድሚ 
2015) ዝጀመረ ኮይኑ፡ ኣብ መሰረታዊ ኣተሓስባታት ፍልልያት ሰረት ዝገበረ ኢዩ። ገለ ካብቶም ዓበይቲ ፍልልያት ነዞም ዝስዕቡ ምጥቃስ 
ይካኣል፦ (1) ሕቶ ውሽጣዊ ዲሞክራስን ምሕደርኡን፣ (2) ሕቶ ምክፋፋልን ምትሕልላውን ስልጣን (Checks and Balances)፣ (3) 
ሕቶ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ምትእታታውን (ተራ ኢትዮጵያ ኣብ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ)፣ (4) 
ሕቶ ናይ ታሪክ ሕቕታትን ኣተኣላልየኦምን፣ (5) ሕቶ ዘምባዕ ዝርገሐን ምሕደራን ሓበሬታ፣ (6) ሕቶ መሰልን ጉብኣትን ኣካላት ሰልፊ፣ 
(7) ብቐንዱ ካኣ ሕቶ ምኽባር ልዕልና-ሕጊን ቅዋም ሰልፊን።  

እቲ ቀንድን ኣጸጋምን ኮይኑ ዝጸንሐ ሽግር፡ ምስ ምኽባር ልዕልና-ሕጊን ቅዋምን፡ ባህርያትን ኣካይዳ መሪሕነት ሰልፍን ዝተኣሳሰረ ኮይኑ፡ 
ላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፊ ሓይሎ ዓንቀጻት ቅዋም ሰልፊ ብምጥሓስ ውሳኔታት ክውስንን ከተግብርን ስለዝጸንሐ ኢዩ። 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። መሪሕነት ሰልፊ ልዕልና-ሕጊ ክግህስን ቅዋም 
ሰልፊ ክጥሕስን ኣይግቦኦን ኢዩ ዝብል ተቃውሞ ካብ መሰረታት ሰልፊ  ስለዝተላዕለ ኣብ ሞንጎ ላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፍን መሰረታትን 
ዘይምቅዳው ተፈጢሩ። መሪሕነት ሰልፊ ንዝገበሮም ጥሕሰታት ቅዋም ክእርሞምን ነቲ ተፈጢሩ ዝነበረ 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 ከካይዶ ጸኒሑ። 

ስለዚ፡ እቲ ዝተላዕለ ክሳዳዊ ሕቶ፡ “ልዕልና-ሕጊ ዶስ ቅዋም ሰልፊ ዝጣሓሱ ውሳኔታት መሪሕነት ይከበር?” ዝብል ኮይኑ፡  ነዞም ዝስዕቡ 
ክልተ ተጻረርቲ መጎተታት ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ከምዝላዓሉ ገይሩ፦ 

                                                           
1 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 ራባዓይ 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 እብል። 



1. መሪሕነት ሰልፊ ዝመረጽናዮ ስለዝኾነ፡ ኩሎም ዝውስኖም ውሳኔታት (ቅዋም ሰልፊ ዋላ ዝጣሓሱ ይኹኑ)፡ ሕጋውያን ኢዮም 

ብዘይ ሕቶ ካኣ ክትግበሩ ኣለዎም። መሪሕነት ሰልፊ፡ ቃሉ ሕጊ፡ ተግባሩ ሕጊ፡ ንባዕሉ ሕጊ ስለዝኮነ ክጋገ ኣይክእልን ኢዩ። 

ንመሪሕነት ሰልፊ ትጋገ ኣለካ ማለት ንትእዛዛት መሪሕነት ምእዙዝ ዘይምዃን ማለት ኢዩ። ሕጽር ብዝበለ፡ ልዕልና-ሕጊ ዘይኮነስ 

ልዕልና መሪሕነት ሰልፊ ኢዩ ዘሎ ዝብል ምጉት ብሓደ ሸነኽ፣ 

2. ኣይፋል፡ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሰልፍን መሰረታት ሰልፍን ዝጠምር ገመድ ቅዋም ሰልፊ ስለዝኾነ፡ መሪሕነት ሰልፊ ንልዕልና-
ሕጊ ተገዛኢ ክኸውን  ቅዋም ሰልፊ ከኽብርን ኣለዎ፣ ካብ ቅዋም ሰልፊ ዘፍቕዶ ወጻኢ ዝተወሰኑ ውሳኔታት መሪሕነት ሰልፊ 
ንጹጓት ክኾኑ ኣለዎም፣ ኩሉ ኣባል ሰልፊ ኣብ ቅድሚ ቅዋም ሰልፊ ማዕረ ኢዩ፡ መሪሕነት ሰልፊ ገይጋ ኣብ ዝፍጽመሉ ጊዜ ካኣ 
ያዕ ናይ ምባል መሰልን ግብኣትን ኣለዎ፣ ወ.ዘ.ተ ዝብል ምጉት ካኣ በቲ ካልእ ሸነክ። እዚ ሸንኽ እዚ፡ ነቶም ብመሪሕነት ሰልፊ 
ክጣሓሱ ዝጸንሑ ዓንቅጻት ቅዋም ሰልፊ ሓደ ብሓደ እንዳዘርዘረ ናይ ምእራምን ሓድነት ሰልፊ ናይ ምሕላውን ቃልሱ ከካይድ 
ዝጸንሐ ዘሎን ኢዩ።  

 

እዞም ሞጎተታት ምብጋሶም ጸገም ኣይነበረን። ከም ንቡር ፍልልያት ብንቡር ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭታት’ውን ክውገኑ’ውን ይካኣል ነይሩ 
ኢዩ። 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 (ዘይሕጋዊ ኣኬባታት ምክያድ፣ ዘይሕጋዊ ዝርዝር ኣስማት 
ምድላው፣ ሕቡእ ውዳቤታት ምግባር፣ ወ.ዘ.ተ.) ንሕጋዊ መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ንምቕያር ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ክገብሩ ጸኒሖም። 
እቲ ዝኸፍአን ዘሕዝንን ግን ከምዚ ዓይነት ዘይሕጋዊ ምንቕስቃስ፡ ብላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፊ ባሩኾት ምርካቡ ኢዩ ነይሩ።  ከምኡ 
ስለዝኾነ ኢዩ ካኣ፡ ኣቦ መንበር ሰልፊ፡ ስርዒት ሰልፊ ብምጥሓስን ብዘይ ናይ ዞባ መሪሕነት መደባት ምስዞም ካብ ሕጊ ሰልፊ ወጻኢ 
ክንቀሳቐሱ ዝጸንሑ ባእታት ንምርኻብ ካብ ኣውሮጳ ንዞባ ሰሜን ኣመርካ ዝመጸ። ነቶም ይድግፍኒ እዮም ዝብሎም ኣባላት ብምትብባዕ፡ 
ናይ ዘይሕጋዊ ውሽጢ-ውሽጢ ምትእኽኻብ ብምግባር ንህጹጽ ዞባዊ ጉባኤ ከጸውዕ ዘኽእሎም ባይታ ንምፍጣር ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ነቲ 
ህጹጽ ዞባዊ ጉባኤ  ጸዊዒት ብፈሽ ውሳኔ ከጠምቖ ፈቲኑ።  

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 ክብሉ ጸኒሖም። 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 ከፍርስ ኢዩ ፈቲኑ። 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 ዝተገብረ ስርዒት ሰልፊ ዘፍርስ ጥሕሰት 
ብምንጻግ ንሓድነት ሰልፊ ብምሉእ ዓቕሙ ክከላኸል ቅዋም ሰዲህኤ ዝጠልቦ ግዴታ ኢዩ። ሕጋዊት መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካን 
ደገፍታን ካኣ ንሱ ክገብሩ ኢዮም ጸኒሖም።  

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ፡ ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ኣብዝሃቦ መልሲ፡ “ሽማግለ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ  ውሳኔታት ላዕለዋይ መሪሕነት 
ስለዘይተቐበለት፣ ዘይሕጋዊ ኣኬባታት ስለዝገብረትን፣ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ካልእ ሰልፊ ክትፈጥር ስለዝተንቀሳቐሰትን፡ ደው ከምትብል 
ገርና” ኢሉ ነይሩ። መጀመሪያ እዚ ኣባሃህላ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ሓቂ ዝራሓቐ ኢዩ። ናይ ዞባ መሪሕነት ዘየኽበረቶ ናይ ላዕለዋይ 
መሪሕነት ውሳኔ ኣይነበረን። ሓድነት ሰልፊ ንምዕቃብ ብተደጋጋሚ ናብ መሪሕነት ሰልፊ ሕጋዊ ለቦዋታት፣ ምሕጽንታታትን መዘከራትን 
ከተቕርብ ጥራሕ ኢያ ጸኒሓ። ሓድነት ሰልፊ ናይ ምሕላውን ምዕቃብን ካኣ ሰልፋዊ (ንኹሉ ኣባል ሰልፊ ዝምልከት) ሕቶ’ምበር ዞባዊ 
ወይ ናይ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ጥራሕ ኣይኮነን ኮይኑ’ውን ኣይፈልጥን። 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 ስለዘለዎ፡ ናብ መላእ መሰረታት 
ሰልፊ ከእውን ከስምዕን ስለዝነበሮ፡ ከምኡ ኢዩ ክገብር ጸኒሑ። ኩሎም መሰረታት ሰልፊ (ዓለም-ለኻዊ) ብዛዕባ ውሽጣዊ ሓድነት ሰልፎም 
ዘትዮም መፍትሒ መታን ከይገብሩሉ፡ መሪሕነት ሰልፊ ክገብሮ ዝጸንሐ ሓበሬታ ናይ ምዕፋን ወስታት መስል ኣባላት ዝረገጸ ቅዋማዊ 
ጥሕሰት ኢዩ ነይሩ። ሕጋዊት መሪሕነትን መሰረታትን ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፡ ዓፈና ይኣክል ኢሎም ናብ ምሉእ ኣባል ሰልፊ ከውዩ ስለዝፈተኑ፡ 
ምስጥራዊ ኣኬባታት ገይሮም ወይውን ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ካልእ ሰልፊ ክፈጥሩ ፈቲኖም ኢሉ ኣቦ መንበር ሰልፊ ምግላጹ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ 
ጥራሕ ዘይኮነስ መጋገይን ዘይሓላፍነታዊ መግለጺ’ውን ኢዩ። እዚ ካኣ መሪሕነት ሰልፊ ዝተፈልየ ሓሳብ/ርእቶ ከም ተጻይ ሓሳብ/ርእቶ 
ብምቑጻር ናይ ጸለመ ጎስጓስ (The culture of maligning) ከምዘካይድ ኢዩ ዘርእየና። ስልዚ፡ መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካን ሳዓብታን 
ናይ ከምዚ ዓይነት ወስታታ/መደብ ግዳይ ኢዮም ኮይኖም ጸኒሖም። እቲ መሪሕነት ሰልፊ ኦድዮ (audio) ርኪብና ኣለና እንዳበለ ንቁዱስ 
ተበግሶታት መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካን ደገፍታን ዘይመልክዑን ዘይትርጉሙን ንምትሓዝ  ክገብሮ ዝጸንሐን ዘሎን ጎስጓሳት ኣከል 
ናይዚ መደብ ከምዝኾነ ክስመረሉ ዘለዎ ሓቂ ኢዩ። እቲ ዝተገብረ ርክባት (ኣኬባ) ሕጋውን ንኹሉ ኣባል ሰልፊ ክፉቱን ምንባሩ ጥራሕ 
ዘይኮነስ (እቲ ኦድዮ ናብ ኩሎም ኣባላት ብወግዒ ተዘርጊሑ’ውን ኢዩ)፡ ድሕሪ ኣቦ መንበር ሰልፊ ንስላጣንን ሓላፍነትን ሕጋዊት መሪሕነት 



ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ጎስዩ ምስታ ዘይሕጋዊት ጉጅለ ብምርኻብ ንስርዒት ሰልፊ ብዘይ ሕጊ ምስጣሓሰ ዝተገብረ ኣኬባ ምዃኑ’ውን ክዝንጋዕ 
ዘይብሉ ሓቂ ኢዩ።  

እቲ ቀንዲ ምንጪ ናይቲ ጸገም ካብ ባህርያትን  ላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፊ ዝብገስ ኢዩ። ኣብ ክንዲ ዝኾነ ኣባል ወይ ኣካል ሰልፊ ዝተፈልየ 
ርእቶ ናይ ምህላውን ርእትኡ ብነጻ ናይ ምግላጽን ዲሞክራስያዊ መሰላቱ ምዃኑ ተቐብልካ ነቲ ፍልልያት ንምትዕራቕ ዘኽእል ናይ 
ሕድሕዳዊ እሂን-ሚሂን ባይታ ትፈጥር፡ ብኣንጻሩ ነቲ ናይ ርእቶ ፍልልይ ከም ተጻይ ተቖጺሩ፡ ኣብ ርእሲ ነቲ ዝተፈልየ ርእቶ ዘቕረበ 
ኣባል ናይ ምህዳድ (blackmailing)፣ ምክፋእን ምጽላምን (maligning)፣ ምንዋርን ጠቀነን (denigrating)፣ ምንጻልን (marginalizing) 
ወፈራታት ብቕሉዕን ብስውርን ይካየድ። ከምዚ ዓይነት ባህሊ(culture) ኣብ ኩሉ ጸፍሒ ሰልፊ እኳ እንተሃለወ፡ እቲ ቀንዲ ሃሳዪ ግን 
እቲ ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ሰልፊ ዝዝውተር ኢዩ። ንኣብነት፡ ካልኣይ ጉባኤ ሰልፊ ኣበይን ብኸመይን ይካየድ ኣብ ዝብል ብኣቦ መንበር 
ሰልፊ ዝተመርሐ ናይ ፓልቶኽ ክትዓት፡ ኣቦ መንበርን ካለኦት ኣባላት መሪሕነት ሰልፊን ንካብ ናታትቶም ዝተፈልየ ሓሳባት ከቕርቡ 
ዝፈተኑ ኣባላት ናይ ምህዳድ (blackmailing)፣ ምክፋእን ምጽላምን (maligning)፣ ምንዋርን ጠቀነን (denigrating) ፈተናታት 
ከምዝገበሩ ዝዝከር ኢዩ። ኢዚ ዓይነት ወፈራታት ቅድምን ድሕርን ምግባእ 2ይ ጉባኤ ሰልፊ’ውን ዶው ኣይበለን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ 
ብላዕለዎት ኣባልት መሪሕነት ሰልፊ ከም ሜላ ዝዝውተር ኮይኒ ኢዩ ጸኒሑ ። እዚ ሕጂ መሪሕነት ሰልፊ ኣብ ርእሲ ናይ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ 
መሪሕነት ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ወሲደዮ ዝብሎ ዘሎ’ውን፡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ መበገሲኡ ናይ ሓሳባት ፍልልያት ኢዩ።  
ቅርሕንትታት ክሳብ ዝኽሕኑን ግርጭታት ክሳብ ኣብ ዝላዓለ ጥርዚ ዝበጽሑ ምጽባይ ጣውቁኡ ምድኻምን ምብትታንን ሰልፋዊ ሓድነት 
ጥራሕ ከምዝኾነ’ውን ብግሪ ንርኢ ኣለና። ነዚ ብቐዳምነት ተሓታቲ ካኣ መሪሕነት ሰልፊ ኢዩ።  

ስለዚ፡ ዓላማ ዑደት ኣቦ መንበር ሰልፊ፡ ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ከምቲ ንሱ ክገልጾ ዝፈተነ፡ ብዛዕባ “ሓዱሽ እማመ ንናይ ሓባር 
ስራሕ ተቓውሞ ውድባት” ንህቢ ንምግላጽ ዘይኮነስ፡ ንሕጋዊት መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ብዘይ ሕጊ ንምፍራስ ኢዩ ነይሩ። ከምቲ 
ኣብ ጀርመን ኣብ 2003 ዝገበሮ፡ ንሰውራዊ ባይቶ ናብ ክልተ ናይ ምምቃል ኣዕናዊ ተራ ዝተጻውተ፡ ሕጂ ካኣ ነቶም ይድግፉኒ ኢዮም 
ዝብሎም ዘይሕጋውያን ጉጂለ ጥራሕ ኣኬባ ብምክያድ ነቲ ሰልፊ ናይ ምፍራስ ተልእኹኡ ክፍጽሞ ፈቲኑ። እንተ እቲ ሓዱሽ እማመ 
ዝበሎ፡ ሓዱሽ ዘይኮነስ፡ ኣብ 2011 ክንደይ ዓቕምታትን ጊዜን ፈሲስዎ ዝተዳለውን ንስራሕ ክውዕል ዝተወሰነን፡ “መራሕ ካርታ” 
(Roadmap) ዘሎ እማመ ኢዩ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ግብሪ ከይዋዓለ ምጽንሑ ካኣ ድኽመት ላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፊ ዘርኢ (ዘንጸባርቕ) 
ኢዩ። ሕጂ ዝቐርብ ዘሎውን፡ ከም መሸፈኒ ዘይቁሱንን ተሃዋኽን ውሽጣዊ ኩነታት ሰዲህኤ እምበር ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ ብልቢ ተበግሶን 
ብቓዓትን ስለዘሎ ኣይኮነን። ምስካለኦት ውድባትን ሰልፍታትን ብሓባር ክትሰርሕ፡ መጀመሪያ ናይ ምትዕራቅ መስርሕ ምክያድ የድሊ። 
ነዚ ንምግባር ካኣ ክማልኡ ዘለዎም ረቛሒታት ኣለዉ። ንሳቶም ካኣ፦ 

1. ላዕለዎት መራሕቲ ሰዲህኤ ምስ ነብሶም  መጀመሪያ ክተዓረቑ ኣለዎም። ዝብልዎን ብግብሪ ዝገርዎን ሓደ ክኸውን ኣለዎ። 
ከምኡ ግን ኣይኮኑን። 

2. ላዕለዎት መራሕቲ ሰዲህኤ ምስ ኣባላት ሰዲህኤ ከታዓረቑን ብሓባር ዘርሖም ባይታን ክፈጥሩ ኣለዎም። ከምቲ ኣብ ላዕሊ 
ዝተገልጸ ግን፡ ከምኡ ኣይኮኑን።  

እሞ ዳኣ ነዚ ክልተ ደረጃ ሰጊሮም፡ ከመይ ገይሮም ኢዮም ምስ ካለኦት ውድባትን ሰልፍታትን ናይ ሓባር ስራሕ ክሰርሑ ናይ ሓባር 
እማመ ኣቕሪብና ኣለና ዝብሉ ዘለዉ? ናይ ውሽጦም ጸገማት ንምኽዋል ክጥቀምሉ ኢሎም ዝሓስብዎ ውጥን ጥራሕ ኢዩ። በዚ ዝታለል 
ውድብ ይኹን ሰልፊ ኣሎ ኢልካ ክግመት ኣይካኣልን ኢዩ። ከምኡ ስለዝኾነ ኢዩ’ውን ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ኣወንታዊ ግብረ-መልሲ 
ዘይርኸበ። እቲ ናይ ህዝቢ ኣኬባታት ኣካይደ ዝብሎ’ውን ክምዚ ኣብ ታሕቲ ትርእዎ ዘለኩም ኢዩም ነይሮም። እዚኣቶምውን ካብ ካለኦት 
ከተማታት ዝመጹ ኣባላት ውስካ፡ ዝበዝሑ ኣባልት ሰልፊ ኢዮም ነይሮም። እቲ ኣኬባ ናይ ዞባ መሪሕነት ዘይትፈልጦን ዘይሕጋውን 
ስለዝነበረ፡ እቶም ዝበዝሑ ኣባላት ሰዲህኤ ጨንፈር ቺካጎ ከምዝነጸግዎ ዝዝከር ኢዩ።   
 

 
ናይ ህዝቢ ኣኬባ ኣቦ መንበር ሰዲህኤ ኣብ ቺካጎ 06/01/2017 

ኣብ ከተማ ቺካጎ ብዓሰርታት ኣሻሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ከምዝቕመጡ መዛግብቲ ናይታ ከተማ ከምዘመልክቱ ክዝንጋዕ የብሉን። እቲ 
ዕውታት ናይ ህዝቢ ኣኬባታት ዝባሃል ዘሎ ዳኣ እንታይ ኢዩ። “ደጊፎም እንተኣላህይዋስ ዘላ መሲልዋ” ዝብልኩም ከምዚ ምስተርኽበ 
ኢዩ።  


