
ብቁዕ መሪሕነት (leadership) መድረኻዊ ጠለብ !! 

 

ልምዓት ፣ዴሞክራሲን ሰላምን ብኻሊእ ኣገላልፃ ናይ ሓደ ህዝቢ ኣጠቓላሊ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖምያዊን ፖለቲካዊን 

ለውጢ ዝመፅእ ቅኑዕን ህዝቢ ተጠቃሚ ዝገብርን ናይ ልምዓትን ዲሞክራሲ ስትራተጂ ሓንፂፁ ብቁርኝነት ዝግስግስን 

ነቲ ዝሓዞ ዕለማ ናብ ዓወት ዘብፅሕን ፓርትን መንግስቲን ምህላው ወሳኒ ምኻኑ ናይተን ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ምዕባለ 

በፂሐን ዘለዋ ዓድታት ታሪኽ የምህረና፡፡ ናይ ሓደ ህዝቢ ኣጠቓላሊ ሂወት ንምቅያር ዝግበር ጉዕዞ ብዙሓት 

ዝተሓላለኩን ፈተንቲ ዝኮኑን ክሳዕ መስዋእቲ ዝሓቱ ብድሆታት ብምሕላፍ ብዙሕ ዓቀብ ቁልቁል ዘለዎ ህልካ 

ዘውድእ ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ዝግበር ኣድካሚ ጎዕዞ ከምዝኮነ ብቀረባ ናይኒ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ከይዲ 

ምዕባለ ናይ ተግባር ምስክር እዩ፡፡  

ኣብ ኩሉ እቲ ቁልፊ ጉዳይ ነቲ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ዝመርሕ ናይ ቁርፀኛ መሪሕነት ሕቶ እዩ ዝከውን፡፡ ብህዝቢ 

ተቀባልነት ረኪቡ መንግስታዊ ስልጣን ተጠቂሙ መላእ ህዝቢ ኣንቀሳቂሱ ነቶም ዝገጥሙ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን 

ፀጋማት ፈቲሑ ናብቲ ዝድለ ሽቶ ዘብፅሕ በዓል ራኢ መሪሕ ምህላው እቲ ዝድለ ናይ ህዝቢ ለውጢ ንክመፅእ ወይ 

ንከይመፅእ ቁልፊ ቅድመ ኩነት እዩ፡፡ 

 

ብቁዕ መሪሕነት እንትበሃል ኣብ በቢመድረኩ ጭርሖ ሒዙ በቢግዚኡ ንህዝቢ ዘስልቹ ዘረባታት ዘስምዕን ዝፍክርን 

ዘይኮነስ ናይ ማን ቃሉን ተግባሩን ሓደ ዝኮነ ቀዳምነት ንቲ ናይ ተግባር ስራሕቲ ቅድምያ ሂቡ ሰሪሑ ዘርኢ ኣብቲ 

ምንቅስቃስስ ቀዲሙ ብምስላፍ ናይ ተግባር ሞዶል ዝከውን ብቁዕ መራሒ ምህለው ማለት እዩ፡፡ 

 

ብቁዕ መራሒ ማለት ንሓደ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ንምምራሕ ብኔትዎርክን ናይ ሓሶት ፀብፃብን ተጠቂሙ ንናይ 

ባዕሉ ጥቅሚ ንምርግጋፅ ዝዓለመ ኮብራሪ ዘይኮነስ ብተግባር ተፈቲኑ ናይ ማን መራሒ ምኻኑ ኣረጋጊፁ ዝኮነ ይኩን 

ስልጣን ህዝቢ ንምግልጋል’ምበር ብዝኮነ ይኩን መንገዲ ተቆናጢጥካ ንምንባርን ንባዕልካን ቤተሰብካን ንምጥቃም 

ከምዘይኮነ ብልቢ ኣሚኑ ንናይ ህዝቢ ዕላማ ጠጠው ዝበለ ማለት እዩ፡፡ 

ብቁዕ መራሒ ማለት ብርካሽ ነገራት ዝድለልን ንናይ ውልቁ ረብሓታት ንምምላእ ዝንቀሳቀስ ዘይኮነስ ኩለመደያዊ 

ስነምግባሩን ፖለቲካዊ ስብእንኡን ሕልው፣ እርኑብን ብህዝቢ ተቀባልነት ዘለዎን ተዛሪቡ ዘስምዕን እቲ ዘለሉ ማሕበረ 

ሰብ ከም ሞዴሉ ገይሩ ዝወስዶ እዩ መራሒ ክበሃል ዝክእል፡፡ 

 

መራሒ ማለት ኣብዙርያ እቲ ዝተቀመጠ ናይልምዓት ስትራተጂ ንህዝቢ ብምእማን ብምእማን ጥራሕ ከስልፍ 

ዝኽእልን ካብ ፀረ ዴሞክራሲ ተግባራት ርሒቁ ናይ ህዝቢ ወሳንነት ኣሚኑ ንህዝቢ ዘኽብር፣ ንህዝቢ ዝሰምዕ 

፣ህዝቢ እንትፅገም ዝፅገም ብዝኮነ ይኩን መንገዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝኮነ ይኩን በደል ክበፅሕ ዘይፈቅድን 

ዘይደራደርን ንናይ ህዝቢ ጥቅሚ ኢሉ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ዝኽፍል ማለት እዩ፡፡ 

ብቁዕ መራሒ ቅድሚ ኩሉ ንባዕሉ በቢግዝኡ ምስዘሎ ኩነታት እናገምገመ ዝተዓፃፀፍ (ካብቲ መሰረታዊ ሽካል 

ተይወፀ ) ንባዕሉ እናተምሃረ ዝበቅዕን ናይ ካልኦት ዓቅሚ ንክሃንፅ ዝሰርሕን ኣብቲ ምንቅስቃስ ንዝረአዩ ናይ ባዕሉ 

ይኩን ካልኦት ድሕረታት ብትረት ዝቃለስ ኩሉ ነገር ኣብ ምትእምማን ዝተመሰረተ ኣካይዳ ተኸቲሉ ነፃን 

ዴሞክራስያዊን መድረኻት ብምክፋት ንኩሉ ኣተሓሳስባት ንክወፅእ ዕድል ብምክፋት ናይ ውድቡን መንግስቱን 

ብኣጠቃላሊ ናይቲ ዝተሰለፈሉ ዕለማ ኣተሓሳስባ ብሓይሊ ፅዒኑ ተቀበሉ ብምባል ዘይኮነስ ዝበለፀን ንህዝቢ ዝጠቅም 

ትክክለኛ መማረፂ ከምዝኮነ ብምርኣይ ኣብዙርያ እቲ ዕላማ ህዝቢ ክዓሰል ደኺሙኒ ተይበለ ብዘይዕረፍቲ ዝሰርሕ 

ማለት እዩ፡፡ 

 

መራሒ ነቲ ዘሎ ናይ ህዝቢ መሰረታዊ ፀገም ንምፍታሕ ዘኽእሉ ብዙሓት መደባት ንምትግባር ዝትልምን 

ንምትግባሮም ‘ውን ለይትን ቀትርን ዝሰርሕ ብኣናአሽተይ ዓወታት ዘይዓግብን ኩሉ ግዜ ዘረብኡ ነቲ ተረኺቡ ዘሎ 

ዓወት ንምድማቅ ኢሉ ግዚኡ ዘየጥፍእን ነቲ ገና ዘይተሰርሐን ዝፅበዮ ዘሎ ዓብይ ዕማምን ንምምላእ ዝፅዕር ፣ናይ 

ልምዓት ሽውሃቱ ክፉት ኣርሒቁ ኣማቲ ተኮይኑ እዩ ብቁዕ መራሒ ክንብሎ ንክእል፡፡ 



 

መራሒ ዘሎ ናይ ዓዲ ዓቅሚ ኣብ ግምት ኣእትዩ ትዕበ ትንኣስ ናይ ህዝቢ ሃብቲ ብኣግባብ ብቁጠባ ዝጥቀምን ኣብ 

መዓልኡ ዘውዕልን ናይ ድኻ ህዝቢ ሃፍቲ ንውልቀ ጥቅሙን ክብሩን ኢሉ ዘየባኽን ኩሉ ዓቅምታት ኣዋዲዱ 

ንልምዓት ዘውዕል ተኮይኑ ሞዴል መራሒ ንብሎ፡፡ 

 

እሞኽደኣ በዚ መመዘኒ እዙይ ሐዚ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ሓላፍነት ኣብ ዓድና  ዘሎ በዓል ስልጣን ክሳዕ 

ክንደይናይ እዩ እዞም መመዘኒታት ዘማልእ? ኩሉ እንትፍተሽ ናይ ማን መራሒ ድዩ ወይስ ናይ ስራሕ ተቆፃፃሪን 

ኮብራሪን? ኣብቲ ሓላፍነት ዘሎ ኣካል ካብቲ ካሊእ ዜጋ ብምንታይ ይፍለ? ህ.ወ.ሓ.ት / ኢ.ወ.ደ.ግ ከምዙይ 

ዝበለ ኣመራርሓ  ኣብዝሐዚ እዋን ኣለዎዶ ? ከምዙይ ዝበለ ኣመራርሓ ተዘይሃኒፁ ልምዓትን ዴሞክራሲን ከረጋግፅዶ 

ይክእል? ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒልካ ምምላስ ግድን ይኸውን፡፡ እቲ ሐዚ ዝኒሀ መሰረታዊ ሽግር ከምዙይ ዝበለ ቁመና 

ዘለዎ ኣመራርሓ ዘይምህላው ከምዝኮነ ኩሉ ዝርዶኡ ሓቂ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ፀገም ብናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ነቲ 

ዝበሽቀጠን ዝተበላሸወን መራሒን ኣግሊስካ ንናይ ህዝብ ረብሓን ጥቅምን ጠጠው ዝበለ መራሒ ከመይ ይፈጠር 

ዝብል እዋናዊን መልሲ ዘድልዩን ውራይ እዩሞ ኩሉስቲ በቢዘለዎ ይሕሰበሉን ንምፍትሑ እጃሙ ይፃወትን ዝብል 

እዩ ናተይ መልእኸቲ ፡፡ 

 

ፍስሃ መረሳ  

መቐለ  11-12-17 

E-mail fissehakebedew@yahoo.com  
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