መሪሕነታዊ ብርጣጠ ኣብ ቅድመ-2018 ሰዲህኤ (Hubristic Leadership in Pre-2018 EPDP)
ገብረ ገብረማሪያም (ዶር.)

ከምቲ ኣደይ ኢታይ “ገለ’ ከሎ ዶ ጽድቂ ኣሎ ኢዩ” ዝበለኦ፡ ‘ንሓሶትን ቅጥፈትን’ ከም ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ዝጥቀሙ ክሳብ ዘለዉ፡
ነቲ ‘ሓቂ፣ ርትዒን ፍትሕን’ ደጋጊምካ ካብ ምግላጽን ህዝቢ ከምዝፈልጦም ካብ ምግባር ዕርፍቲ ኣይክርከብን ኢዩ። ከምዝፍለጥ፡
መሰረታዊ መበገሲ ነቶም ኣብ 2014-2017 ኣብ ሰዲህኤ ዘጋጠሙ ጸገማት ምፍታሽ ኣገዳስን ክስገር ዘይግቦኦን ዝነበረ ሰልፋዊ ዕማም
ኢዩ ነይሩ። እቲ ዝነበረ መሰረታዊ ሕቶ፡ ‘ልዕልና ሕጊ ዶስ ወይ ውሳነ መሪሕነት ቀዳምነት ኣለዎ’ ዝብል ኮይኑ፡ ብሓደ ወገን፡ “እቲ

ቀንዲ ትሕዝትኡ፡ መሪሕነት ሰልፊ ስለምንታይ ካብ ቅዋም ሰልፊ ዝድንግጎ ሕግታት ወጻኢ ውሳነታት ይውስንን የተግብርን ኣሎ ዝብል
ኢዩ ዝነበረ። ማባ ኣብ ሞንጎ ክልተ ጉባኤታት ዝላዓለ ስልጣን ስለዝኮነ ጥራሕ፡ ንቅዋም ሰልፊ ዝጥሕስ ውሳነታት ክውስን መሰልን
ስልጣንን የብሉን። ማባ ካኣ ሕጊ ኣይኮነን። 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።” ዝብል ሞጎተ ዘጠቐላለ ኢዩ ነይሩ። በቲ ካልእ ወገን
ካኣ፡ ኣይፋል፡ “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 ንናይ መሪሕነት ሰልፊ ገይጋታትን ድኽመትን ንምክልካል ዝቐርብ ሞጎተ ነይሩ። እዚ ሕጂ፡ ማባ/ፈሽ
እኮ ውሳኔታት ብብዝሒ ድምጺ ኢዩ ዘሕልፍ፣ ማባ/ፈሽ እዚ ተገበር እዚ ተስዓበ ኢልካ ዝዝርዘር ዘሎ፡ ከምቲ ኣቦው ዝብልዎ፡
“ከብቲ/ኣሓ ኣብዘይ ዋዓለኦ ኩቦ ከም ምእራይ” ዝዓይነቱ ኮይኑ፡ ካብዚ ላዓቱ ዝሳሓተ ኣብ ካላኣይ ዘሎ ሞጎተ ዝብገስ ኢዩ።

ኣስተብህሎ #1፡ ኣብ ዘይተሞጎተ ምፍራድ፦ መሪሕነት ሰልፊ ነበር ኣብ ጉባኤ ኣይተመርጸን ወይ’ውን መሪሕነት ሰልፊ ነበር(ማባ/ፈሽ)
ውሳኔታቱ “ብድምጺ ብዝሒ (majority vote) ኣይኮነን ዝውስን ኢሉ ዝሞጎተ ዋላ ሓደ ኣይነበረን የለን’ውን። እንታይ ዳኣ “ነቶም
ብድምጺ ብዝሒ ኢየ ወሲንየም ዝበሎም ውሳኔታት”፡ “ቅዋም ሰልፊ ዝጣሓሱን ልዕልና-ሕጊ ዝጋሃሱን ዝለዝኾኑ፡ ኣይሕጋውያንን
(unconstitutional) ኢዮም” ዝብል ተቃውሞ ካብ መሰረታትን ታሕተዎት ኣካላት ሰልፍን ጥራሕ ኢዩ ተላዒሉ። ትጋገዩ ኣለኹ’ሞ
ገይጋኹም ኣርሙ ዝብል ለበዋታት፣ ምሕጽንታታት፣ መዘከራትን ስምዕታታትን ዋላ ብቐጻሊ እንተቐረበሎም፡ ብሰንኪ ሕንጋደ ላዕለዋይ
መሪሕነት ሰልፊ ነበር፡ ኣብዚ ሕጂ ተበጺሕዎ ዘሎ ኩነታት ተበጺሑ። እቲ “ንቅዋም ሰልፊ ጥሒስካን ንልዕልና-ሕጊ ረጊጽካን፡ ውሳኔታት
ምውሳንን ምትግባርን፡ ቅጥፈትን ሸፈጥን’ ኢዩ”። እቶም ክሳብ ሕጂ፡ ነዚ ሓቂ እዚ ጎስዮም፡ “ማባ/ፈሽ እኮ ውሳኔታት ብብዝሒ ድምጺ
ኢዩ ዘሕልፍ፣ ማባ/ፈሽ እዚ ተገበር እዚ’ባ ተስዓበ፣ ወ.ዘ.ተ. ኢልካ ብቐጻሊ ዝጻሓፉን ዝባሃሉን ዘሎዉ፡ ንመደናገሪ ዝግበሩ ‘ሓሶት’
ኢዩም። “ናይ ቅጥፈትን ናይ ሓሶትን ወግዒ” ምስማዕ ካኣ ኣየገርምን ኢዩ። ህዝቢ እቲ ሓቂ ክፈልጥ ግን ኣገዳሲ ኢዩ።‘ኣብ ዘይተሞጎተ

ኣይፍረድን ኢዩ።’
ኣስተብህሎ #2፡ ዝተፈልየ ሓሳብ/ርእቶ ከም ተጻይ ሓሳብ/ርእቶ ምቑጻር (The culture of blackmailing)፡- ዝኾነ ኣባል ዝተፈልየ
ርእቶ ናይ ምህላውን ርእትኡ ብነጻ ናይ ምግላጽን ዲሞክራስያዊ መሰላቱ ምዃኑ ኣብ ክንዲ ተቐቢሉ ነቲ ፍልልያት ንምትዕራቕ ዘኽእል
ናይ ሕድሕዳዊ እሂን-ሚሂን ባይታ ዝፈጥር፡ ብኣንጻሩ ነቲ ናይ ርእቶ ፍልልይ ከም ተጻይ ቖጺሩ፡ ኣብ ርእሲ ነቲ ዝተፈልየ ርእቶ ዘቕረበ
ኣባል ናይ ምህዳድ (blackmailing)፣ ምክፋእን ምጽላምን (maligning)፣ ምንዋርን ጠቀነን (denigrating)፣ ምንጻልን
(marginalizing) ወፈራታት ብቕሉዕን ብስውርን ላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፊ ነበር ኣካይዱ ኢዩ። ንኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል፡ ካልኣይ
ጉባኤ ሰልፊ ኣበይን ብኸመይን ይካየድ ኣብ ዝብል ክትዓት፡ ላዕለዎት ኣባላት መሪሕነት ሰልፊ ነበር፡ ንካብ ናታቶም ሓሳባት ዝተፈልየ
ሓሳባት ከቕሩቡ ዝፈተኑ ኣባላት ናይ ምህዳድ (blackmailing)፣ ምክፋእን ምጽላምን (maligning)፣ ምንዋርን ጠቀነን (denigrating)
ፈተነታት ገይሮም ኢዮም። “ሓንሳብ ክሳድና ካልእ ጊዜ ካኣ ሕቖና ክንህበሉ ኢና” እንተባህለ ናብ መሰረታት ዝዘንቡ ዝነበሩ ፈኸራታት
ኣካል ናይዚ ዘመተ እዚ ኢዮም ነይሮም። ብተወሳኺ፡ እዞም ዝስዕቡ ኣብነታት ከምዝሕብርዎ፡ ኢዚ ዓይነት ወፈራታት ቅድምን ድሕርን
ምግባእ 2ይ ጉባኤ ሰልፊ’ውን ዶው ከምዘይበሉ ኢዩ፦ (1) ማዓስ ኢና ምስጓግ (ስጉምትታት) ምውሳድ ንጅምር ዝብል መሪሕነት፣ (2)
ንድሌታትካ ንምርዋይ፡ ቅርጺ ሰልፊ ምቅይያርን ዓንቀጻት ቅዋም ምእላይ ዝደሊ መሪሕነት፣ (3) ንሕናን (ሰልፊ ህዝቢ/ሰውራዊ ባይቶ)
ጋሽን ሰቲትን ኮይና ንሰዲህኤ ክንቅጽሎ ንኽእል ኢና፡ እቶም ካለኦት ይኽዱ ዝብል መሪሕነት፣ (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 መሪሕነት፣ (5) ሰልፊ ዋላ እንተተገምዐ ጸገም የብሉን ኢሉ ንህዝቢ ዝእውጅ መሪሕነት፣
(6) ዘይቅዋማዊ ምትእትታው ኣብ ዞባታት (ንኣብነት ኣብ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ) ዝገብር መሪሕነት ሰልፊ፣ ወ.ዘ.ተ.። እሞ እንታይ ዳኣ
ኢዩ ሕጂ፡ ኣብ ሰዲህኤ “ዓብለልቲ፣ ዓመጽቲ፡ ነጸግትን በተንትን“ ዝኾኑ ባህርያትን ኣካይዳን ብቐጻሊ ከዘውትሩ ከምዘጸንሑን፡ ኣብ
መጨረሻ ካኣ ዝሓዙ ሒዞም ካብ ሰዲህኤ ተጎሊሎም ከምዘይከዱን፡ “ንሕና ኢና ሰዲህኤ ንባሃል፣ ኣብ ሰዲህኤ መሰል ሕልው ኢዩ፣

ዲሞክራሲ’ውን ኣሎ፣ ወ.ዘ.ተ.” እንዳበሉ ዘይመስልዎ ክመስሉን፡ ዘይኮንዎ ክኾኑን ዝደልዩ ዘለዉ? እቲ ሓቂ፡ ሕጂ’ውን፡ “ናይ ቅጥፈትን
ናይ ሓሶትን ወግዒ” ሃፈጽታ ኢዩ ዝጸልወና ዘሎ። እዚ’ውን ህዝቢ ክፈልጦ ዝግባእ ኢዩ።

ኣስተብህሎ #3፡ ካብ ናይ ታሪኽ ሒቕታታት ዘይተላቐቐ ናይ ምቹእ ዞና ፖለቲካ (Comfort Zone Politics)፦ ከምቲ ኣብ ላዕሊ
ዝተገልጸ፡ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ገጢምዎ ዝጸንሐ ብድሆ “ልዕልና ሕጊ ዶስ ወይ ውሳነ መሪሕነት ይቕድም ዝብል ክሳዳዊ
ሕቶ ምንጻርን ምምላስን” ኢዩ ነይሩ። ስለዝኾነ፡ እቲ ቀንድ ጉዳይ፡ ብዛዕባ “ሕጋውነትን ቅዋማውነትን” ውሳነ ማባ/ፈሽ ዳኣ’ምበር
ብዛዕባ ተ.ሓ.ኤ.ን ህ.ግ.ን ወይ’ውን ሰውራዊ ባይቶን ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራን፡ ወይ’ውን ብዛዕባ ነባራትን ሓደስትን ኣባልት ኣይኮነን
ነይሩ። ኣበየናይ ወገን ትዓስል ወይ ነየናይ ምጉት ትድግፍ ዝውስኖ ካኣ ናይ መትከል ጉዳይ እምበር ናይ ድሕረ-ባይታ ወይ’ውን ናይ
ታሪክ ሕቕታ ጉዳይ ኣይኮነን ክኸውን’ውን ኣይግባእን ዝነበረ። ሓደ ኣካል ናይዚ ናይ ምንጽጻግ ባህሊ መግለጺ፡ እታ ብዙሕ ጊዜ
እትደጋገም “ኣብ ክንዲ እንታይ ተባህለ መን በለ” ትብል ሕቶ ብምቕዳም ካብ ናትካ ዝተፈለየ ርእቶ/ሓሳብ ንዘለዎም ኣባላት ኣብ ክንዲ
ብትሕዝቶ ርእቶኦም/ሓሳባቶም፡ ብመንነቶምን ድሕረ-ባይቶምን ክትመዝኖም ምፍታን ትግበር ነጻጊትን ኣግላሊትን ወስታ ኢያ ነይራ።
እዚ ብመሰረቱ፡ ኣብ “ንሕናን ንሳቶምን” ዝብል ናይ ምጉጅጃል መትከል ዝተመረኮሰ፡ መብዛሕትኡ ጊዜ ብላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፊ
ነበር ዝዝውተር ዝነበረ በታኒ ባህሊ ኢዩ። ታርኻዊ ኣመጻጽኣ ሰዲህኤ ኣብ ግምት ብምእታው ካኣ፡ እዚ “ንሕናን ንሳቶምን” ዝብል
ምክፍፋል፡ ተሓ’ኤን ህግን፣ ሰውራዊ ባይቶን ሰልፊ ዲሞክራስን፣ ነባራትን ሓደስትን፣ ወ.ዘ.ተ. መልክዓት ናይ ማሓዝ ተኽእልኡ ዝላዓለ
ኢዩ ኮይኑ ጸኒሑ። እዚ ከምዚ ዓይነት ዝተደራረበ ዝምድናታት፡ ዘይወግዓዊ ርክባት ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፊ ዝሓየለ ስለዝገበሮ፡
ወግዓዊ ሓበሬታት ብግቡእ ንኸይዝርግሑ ብምግባር፡ ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፊ ዘይተደልየ ምጥርጣራትን ዘይምትእምማንን ክፈጥር
ከምዝጸንሐ ክስመረሉ ዘለዎ ሓቂ ኢዩ። ገለ ዘድልያ ሓበረታ ኣብዘድልያ ጊዜ ስለትረክብ፡ ንባዕላ ከም ዋናን ወዲ ማእከልን፡ ነቲ ካልእ
ካኣ ከም ጓናን ወዲ ወሰንን ትቖጽሮ ነይራ። እዚ፡ ናይ ምቹእ ዞና ቀጽርታት ብምፍጣር ሕድሕዳዊ ምትእምማን ኣብ ሞንጎ ኣባላት ሰልፊ
ዘላሕለሐ ጥራሕ ዘኮነስ፡ ዓንቀጽ 4.3.2 ቅዋም ሰልፊ ዝጥሕስ’ውን ኢዩ ነይሩ። ሓደ ኣሉታዊ ውጽኢት ናይ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ፡
ገና ክሳብ ሕጂ ሰዲህኤ መቐጸልታ ሰውራዊ ባይቶ ገይሮም ክቖጽርዋ ዝደልዩ ኣባልት ምህላዎም ኢዩ ነይሩ። ካብ ከምዚ ዓይነት
ኣትሓሳስባታት ዝምንጭዉ ኣሉታዊ ወስታት፡ “ኣበይ ዝነበሩ ኢዮም፣ ንሕና ተቃልስና ዘጽናሕናሎም፣ ናብ ህግድፍ ዘይከዱ፣ ወ.ዘ.ተ.
ዝብሉ ይርከብዎም። ናይ ሓድነት ማዕረ መሻርኽትታት ምዃኖም ተሪፉ፡ ንሳቶም ከም ደቂ ገዛ እቲ ካልእ ሸንኽ ካኣ ከም ናብ ገዘኦም
ዝመጾም ገይሮም ኢዮም ዝጥምትዎ። ነቶም ካለኦት፡ ኣብዘይ ገዘኦም ስለዝመጹ ካኣ መሰል ከምዘይብሎም ገይሮም ይቖጽርዎ።
ብኣጣማምታት እዞም ከምዚኦም ዓይነት ኣባለት (ደቂ ገዛ)፡ ዝኮነ ኣባል ካብ መሪሕነት ሰልፊ ዝብሎ ወጻኢ ርእቶ ይኹን ሓሳብ እንተ
ዳኣ ኣቕሪቡ፡ ርእትኡ ከም ተጻይ ንሱ ካኣ ከም ኣንጻር መሪሕነት ተቖጺሩ ካብ ሰልፊ ከምዝስጎግ ምግባር ሓላል ኢዩ። ስለዝኾነ ኢዩ

ካኣ፡ “ውሑዳት ካብቲ ሓደ ሸነኽ ጥራሕ ሒዞም ተጎሊሎም ካብ ሰዲህኤ ከይዶም ከብቁዑ፡ ንሕና ኢና ሰዲህኤ ንባሃል ክብሉ ዝደልዩ
ዘለዉ”። እዚ’ውን እንተኾነ፡ ብዜማ ዝተቓነየ “ናይ ቅጥፈትን ናይ ሓሶትን ወግዒ” ኢዩ’ሞ፡ ህዝቢ ነቲ ሓቂ ይፍለጦ።
እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ተረኩቦታት፡ ውሑዳት ካብቶም ብሰንኪ “ኣበር” ላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፊ ነበር፡ ኣብ ሰዲህኤ ዘጋጠሙ
ዘይቅርዕዋትን ሃሰይትን ምዕባሌታት ኢዮም ነይሮም። ይኹን’ምበር፡ ክሳብ ሕጂ፡ ነቲ ኩነታት ምግላጽ እንተዘይኮይኑ፡ “እንታይ ኢዩ
መሰረት ናይዚ ኩሉ ጸገም” ንዝብል ሕቶ፡ ዝኣክል መልስን ትንታነ ኣይተዋህበን። ብኻልእ ኣባሃህላ፡ “ስለምንታይ ኢዮም እዞም ኣብ
ሰልፊ ንንብሶም ከም ገብርትን ሓደገትን ገይሮም ዝቖጽሩ ውሑዳት ናይ መሪሕነት ጉጅለ (ውሽጣዊት ሰልፊ)፡ ናይ መሰረታትን ታሕተዎት
ኣካላት ሰልፍን ምኽርታትን ወቃሳታትን ጎስዮም ከምዚ ዝበለ ኣዕናዊ መገዲ ወሲዶም?” ንዝብል ሕቶ ሳይንሳዊ ትንታነን መልስን የድልዮ
ኢዩ እብል። ናይዚ ኩሉ ኣብ ሰዲህኤ ዘጋጠመ ጸገማት ምኽንያት፡ “መሪሕነታዊ ብርጣጥ (hubristic leadership) ናይዛ ዝተጠቕሰት
ጉጅለ ኢዩ። “መሪሕነታዊ ብርጣጠ ከም ኣምር እንታይ ማለት ኢዩ? ኣብ ሰዲህኤ ብኸመይ ማዕቢሉ? ንምሸቱ ከ እንታይ ኮነ? ንዝብሉ
ሕቶታት ዝምልሱ ጽሑፋት ኣብ ቀጻሊ ክቐርቡ ኢዮም። ንሕጂ ግን፡ መሰረት ነቲ ንዕቀት ኣብ ርእሲ እቶም ብካለኦት (ብመሰረታት)
ዝዋሃብዎም ዝነበሩ ምክርታትን (advice) ወቀሳታትን (criticism)፡ “እቲ ብጀካና መን ኣሎ? ንሕና ኢና ናይ ፖለቲካን ናይ ምምራሕን
ጠቢባን፣ ንሕና ኢና ንፈልጦን ንኽእሎን፣ ዝበልናኩም ስምዑን ግበሩን፣ ወ.ዘ.ተ. ዝብሉ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝተጋነኑ ርእሰ-ታኣማምነትን
(over-confidence) ዝዘቕበበ ነብሰ-ሚዛን (inflated self-evaluation)” ምዃኑ ምግንዛብ ኣኻሊ ኢዩ እብል። እቲ ነዊሕ ዓመታት
(ገሊኡ ኣዝዩ ነዊሕ) ኣብ ከባቢ ፖለቲካዊ ስልጣን ምጽናሕ ከም ገደብ ዘይብሉ ስልጣን ምጭባጥን፡ እቲ ምሉእ ጊዜ ተቃላሳይ (fulltimer) ኢየ ዝብል መንፈስ ከም ሕሉፍ ዓወትን ተቖጺሮም፡ ንኸምዚ ዓይነት መንፈስ ኣጓሃሂረሞ ዶ ኾን ይኾኑ? መቸስ፡ ተመኩሮ
ጽቡቕ እንድዩ፡ ግቡእ ክብሪ’ውን ክረክብ ዝግቦኦ ኢዩ። ይኹን’ምበር፡ “ዘይተመዝነ ተመኩሮ ማሃራይ ስለዘይኮነ፡ በቲ ዘሕለፍካዮ
ዓመታት ዘይኮነስ፡ ኣብቲ ዓመታት እንታይ ተማሂረ? እንታይ ፍልጠታት ደሊበ? እንታይ ውጺኢታት ረኺበ? እንታይ ለውጢታት
ገይረ? ወ.ዘ.ተ. እንዳበልካ መዚንካ፡ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ብእትገብሮ ዕብየትን ለውጥን ኢዩ ተመኩሮ ዝዕቀንን/ዝምተርን። እንተዘይኮነ፡
“መሪሕነታዊ ብርጣጠ” ሒዝካ ጥራሕ ኢኻ ትተርፍ። ከምቲ ኣቦው “ዕቡይ ወዳቂ” ዝብልዎ፡ “ብርጣጠ” ካኣ ንውድቀት ኢዩ ዝሸመካ።

