“ሀገራዊ ማዕቀፍ አሌባ ሀገር!!!”
ፀጋዝአብ ሇምሇም ተስፋይ
የኢኮኖሚክስ መምህርና ጸሓፊ
(ሸክም የበዛበት ትውሌዴ፡ 2009 እና
የምሥራቃዊት ኮከብ፡ 2010 መጻሕፍት አዘጋጅ)
ሀገራዊ ማዕቀፍ ባሕሪያዊ የሰው ሌጅ ታሪክ ጠባያዊ ውጤት ነው፡፡ ግሊዊ የኾነው ሰው
እንዲሻው በግሇሰባዊ ማዕቀፍ እንዲይፈነጭ - ገዯብ እንዱኖረው ቤተሰባዊ ማዕቀፍ አሇ፡፡
ቤተሰቤ ምን ይሇኝ ይኾን? ሇቤተሰቤ ምን ሊዴርግ? ይሊሌ፡፡ ራሱን ይገዛሌ፡፡ ፍሊጎቱን በዛ
ማዕቀፍ ይገዴባሌ፡፡ ቤተሰብ እንዯፈቀዯው - እንዲሻው እንዲይኾን ከባቢያዊ ማዕቀፍ አሇ፡፡
ከባቢ ምን ይሇን ይኾን? ሇከባቢ ምን እናዴርግ? ይሊለ፡፡ ራሳቸውን ያስገዛለ፡፡ ፍሊጎታቸውን
በዛ ማዕቀፍ ይገዴባለ፡፡
ከባቢያውያን እንዲሻቸው እንዲይኾኑ ሀገራዊ ማዕቀፍ አሇ፡፡ ሀገር ምን ይሇን ይኾን?
ሇሀገር ምን እናዴርግ? ይሊለ፡፡ ሀገራውያን እንዲሻቸው እንዲይኾኑ አኅጉራዊ ማዕቀፍ አሇ፡፡
የአኅጉራችን ሀገራት ምን ይለን ይኾን? ሇአኅጉር ምን እናዴርግ? ይሊለ፡፡ ሇአኅጉራዊ
በአንጻሩ ዓሇም አቀፋዊ ማዕቀፍ አሇ፡፡ ዓሇም አቀፍ ማሕበረሰብ ምን ይለን ይኾን? ሇዓሇም
ምን እናዴርግ? ይሊለ፡፡
እነዚህን የሚያስተሳስሩ ቤተሰባዊ፣ ከባቢያዊ፣ ሀገራዊ፣ አኅጉራዊ፣ ዓሇም አቀፋዊ ሕግጋት፣
ሥርዓታትና ስምምነቶች ይኖራለ፡፡ ዋነኛ አኹን ባሇንበት ክፍሇ ዘመን ዓሇምን በኹሇንተናዊ
መሌኩ እየመራና እያንቀሳቀሰ ያሇ - ዓሇም አቀፋዊ ማዕቀፍ ሲኾን ሀገራዊ ማዕቀፍ ግን ዋነኛ
አንቀሳቃሽ ሞተር ነው፡፡
የዓሇም ሀገራት - በሀገራዊ ማዕቀፍ ነው እየተመሩ ያለት፡፡ አሜሪካ በአሜሪካዊነት፤
እስራኤሌ በእስራኤሊዊነት፤ እንግሉዝ በእንግሉዛዊነት፤ ጀርመን በጀርመናዊነት፤ ቻይና
በቻይናዊነት፤ ሲንጋፖር በሲንጋፖራዊነት ፤ ህንዴ በህንዲዊነት፤ ዯቡብ ኮሪያ በዯቡብ
ኮሪያዊነት - - - መሠረትነት ሊይ የተመሠረተ ነው፡፡
ከፖሇቲካ፣ ከሏይማኖት፣ ከአካባቢ፣ ከጾታ፣ ከኢኮኖሚ፣ ከአስተሳሰብና አመሇካከቶቻችን - - ወዘተ ሌዩነቶቻችን በሊይ የኾነ እኛ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊ ብቻ በመኾናችን ያሇሌዩነት
በአንዴነት፣ በሕብረት የምንቆምበት፣ ብሔራዊ መግባባት የፈጠረ አንዲች ነገር የሇንም፡፡ ሕገ
መንግሥት፣ ባንዳራ፣ ብሔራዊ መዝሙር፣ ሀገራዊነት፣ ለዓሊዊነት፣ ዴህነት፣ ስዯት፣
ሽብርተኝነት፣ - - - ወዘተ ብሇን ላልች ሀገራት ከኹሇንተናዊ ሌዩነቶቻቸው በሊይ አንዴ
የሚያዯርጋቸው ሀገራዊ ማዕቀፍ አሇ ብሇን እንዯምንጠቅሰው - እኛ የሇንም፡፡ ሳንነጋገር
የምንግባባበት፣ ሳንጠያየቅ በመንፈስ አንዴ የሚያዯርገን/ያዯረገን አንዲች ነገር የሇም፡፡ ሲጀመር
ሀገራዊ ማዕቀፍ ሳይኖረን እንዳት ይኖረናሌ?
እኛ ያለን ማዕቀፎች የፖሇቲካ ኃይልች፣ የገዥዎች፣ የከባቢ፣ የሃይማኖት - - - ወዘተ
እንጂ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊ ብቻ በመኾናችን - ዜጋ በመኾናችን ብቻ አንዴ ሊይ
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የምንነሣበት፣ እሌህ፣ ቁጭት የፈጠርንበት፣ እንቅሌፍ ያጣንበት፣ በመንፈስ አንዴ የኾንበት
እምነት - ዕውቀትና ተግባር የሇንም፡፡
ማንኛውም የሥርዓተ መንግሥት አወቃቀር አሃዲዊም ይኹን ፌዯራሊዊ የራሱ አዎንታዊና
አለታዊ ገጽታዎች አለት፡፡ ሇዚህም ነው - ፍጹም የሚባሌ የሥርዓተ መንግሥት አወቃቀር
ባሇመኖሩ ሀገራት የተሇያየ አወቃቀር የሚጠቀሙት - ሇአብነት፡- አሃዲዊ በራሱ ሀገራዊነትን
በማዲበር ራስን በራስ ማስተዲዯር ሊይ የራሱን ተጽዕኖ ሲያሳርፍ፤ ፌዯራሊዊ በአንጻሩ ራስን
በራስ ማስተዲዯርን በማዲበር ሀገራዊነት ሊይ የራሱን ተጽዕኖ ያሳርፋሌ፡፡ በመኾኑም
የመሪዎች ትሌቁ የመሪነት ዴርሻ ይህን በመገንዘብና በመረዲት በመረጡት ሥርዓተ
መንግሥት ውስጥ የሚኖርን አለታዊ ገጽታ የመቀነሻና የማጣጣሚያ ዘዳዎችን በጥንቃቄ
ማከናወን የተገባ ይኾናሌ፡፡
በሀገራችንም ከሊይ ቀዯም ሲሌ የተጠቀሱት ነገሮች ከተከሱትባቸው ምክንያቶች አንደና
ዋነኛው ራስን በራስ በማስተዲዯርና ሀገራዊነትን /ዜጋነትን/ ከሀገራዊ ማዕቀፍ ጋር አስተሳስሮ
ያሇመያዝ ችግር ከአስተሳሰብና አመሇካከት ጀምሮ ከእምነት፣ ከእውቀትና ከዴርጊት አንጻር
በግሇሰብም ኾነ በቡዴን ብልም በተም ዯረጃ ያሇብንን ክፍተት የሚያሳይ ነው፡፡ ጥቅሌ
ይዘትና ጭብጡም ሀገራዊ ማዕቀፍ አሌባነት ነው፡፡
በላሊ በኩሌ በተግባር የሰሜኑ ሌማት ሇዯቡቡ፤ የምዕራቡ ሇምስራቁ፤ የዯቡቡ ሇሰሜኑ፤
የምስራቁ ሇምዕራቡ ትርጉም ሉኖረው የሚችሇው ሀገራዊ ማዕቀፍ ሲኖረን ብቻ ነው፡፡ ሇዚህ
ነው - የሰሜኑ የዯቡቡ፤ የምዕራቡና የምስራቁ ብልም የማዕከለ ሌማት ሇላሊኛው ኩራትና
የባሇቤትነት ስሜት ሳይኾን የሏሜት፣ የንቀት፣ የቅናት፣ የፉክክር ምንጭ እንዯኾነ - እንዲሇ
ኑሯችን ማሳያ ነው፡፡ በከፍተኛ ትምህርት ተማት፣ በአክሲዮን ማህበራት፣ በፖሇቲካ
ኃይልች፣ በከባቢያዊነት ሊይ መሠረት ያዯረጉ የፋይናንስ እንቅስቃሴዎች፣ ከባቢያዊ የፖሇቲካ
እንቅስቃሴ መበራከት፣ የዱያስፖራ እንቅስቃሴ፣ የከባቢያዊነት በከፍተኛ ዯረጃ መንሰራፋት - - የማሳያው አብነቶች ናቸው፡፡
ሇአንደ - የላሊኛው ኹሇንተናዊ ኹኔታ ትርጉም የማይሰጠው መኾኑ የጊዜ ጉዲይ ካሌኾነ
በቀር ሀገራዊ አዯጋ ነው፡፡ እያስተዋሌን ያሇነውም ይህን ነው፡፡ ምናሌባትም ፉክክሩ ከዓሇም
ጋር/አንጻር ሳይኾን ከራስ ጋር እርስ በራስ ነው፡፡
ሀገራዊ ማዕቀፍ ስሇላሇን የፖሇቲካ ስትራቴጂዎቻችን ግሊዊ፣ ቡዴናዊ፣ ፓርቲያዊ ማዕቀፍ
ይይዛለ፡፡ ይህም በመኾኑ ትርጉም ያሇው የፖሇቲካ ሚና ሳይኖራቸው በውስጥ አሌያም
በውጭ ኃይሌ ተጥሇው በላሊ ይተካለ፡፡
እስራኤሊውያንን፣ አሜሪካውያንን፣ እንግሉዛውያንን፣ ሩስያውያንን፣ ቻይናውያንን፣ ዯቡብ
ኮርያውያንን፣ ሲንጋፖራውያንን፣ ግብፃውያንን - - - ወዘተ እንቅሌፍ የሚነሣቸው ሀገራዊ
ማዕቀፍ አሇ፡፡ እኛንስ እንቅሌፍ የሚነሣን ምንዴን ነው? ሕብረተሰቡን እንቅሌፍ የሚነሣው
ምንዴን ነው? ዴህነቱ ወይንስ ዴህነቱን ሇማስወገዴ የሚያዯርገው ትግሌ? ተፎካካሪውንና
ገዥውን እንቅሌፍ የሚነሣው ምንዴን ነው? ሥሌጣን ወይስ በሥሌጣኑ የሚሰራው ሥራ?
ምሁሩን እንቅሌፍ የሚነሣው የግሌ ሕይወቱ ወይስ የሀገሩ ኹኔታ? ባሇሀብቱን እንቅሌፍ
የሚነሣው ምንዴን ነው? የግሌ ሀብት ወይስ ሀገራዊ ሀብት? ተማሪውን እንቅሌፍ የሚነሣው
ምንዴን ነው? ሰርተፍኬቱ ወይስ ዕውቀቱ? ሕዝብን እንቅሌፍ የሚነሣው ሀገራዊ ራዕይ½
ሀገራዊ ግብና ሀገራዊ ዓሊማ ነውን ወይስ ምንዴን ነው? ዴሃዎች እን ኾነን ዴህነት
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እንቅሌፍ የማይነሣንና ዴሃ መኾናችን የማይቆጨን ሇምን ይኾን? ስሜትስ የማይሰጠን
ሇምንዴነው?
ሀገራዊ ማዕቀፍ በላሊት ሀገር ቡዴናዊና ፓርቲያዊ ብልም ግሊዊ ማዕቀፎች የኹለ ነገር
ማያ መነሻ መሠረተ ሀሳብ ይኾናሌ፡፡ የሀገራችን የፖሇቲካ እንቅስቃሴ ሀገራዊ ማዕቀፍ የኹለ
ነገር ማያ መነሻ መሠረተ ሀሳብ ስሇላሇው ሌዩነትን መሸከም አይችሌም፡፡ ኹለ ነገር እንዯኛ
ብቻ፣ እኛ ያሌነው ብቻ፣ እንዱኾን እንፈሌጋሇን፡፡ ከእኛ በሊይ የኾነ ሀገራዊ ማዕቀፍ ስሇላሇን
የኛ ማዕቀፍ - የኛ ፍሊጎት ይኾናሌ፡፡ ሀገር አሌያም ሕዝብ የሚባሇው እኔና እኛ የሚሌ
ግሇሰባዊ፣ ቡዴናዊ፣ ከባቢያዊና ፓርቲያዊ ማዕቀፍ ማሇት መኾኑ ነው፡፡
ሀገራዊ ማዕቀፍ ያሊቸው ሀገራት ዜጎች - እርስ በራሳቸው እንዯዜጋ ከፖሇቲካ
ሌዩነቶቻቸው በሊይ ይተማመናለ፡፡ እንዯዜጋ አይጠራጠሩም፡፡ ትግሊቸው ከሀገር በመሇስ ነው፡፡
እኛ ግን ሀገራዊ ማዕቀፍ ስሇላሇን እርስ በራሳችን አንተማመንም፡፡ በጥርጣሬ እንተያያሇን፡፡
ዜጋ ኾነን ሳሇ አንዯኛው አሌሚ - አንዯኛው አጥፊ በመኾን እርስ በራስ በጥርጣሬ
ከመተያየት በዘሇሇ ሇመጠፋፋት ከፍተኛ ትግሌ ይዯረጋሌ፡፡ ይህም ፖሇቲካችን በቃሊት
አጠቃቀም፡- በስዴቦች፣ በፍረጃ፣ በዘሇፋዎች፣ በአሽሙሮች - - - ወዘተ የተሞሊ እንዱኾን
አዴርጎታሌ፡፡
ራስን ማሞኘት - ጆሮ እያሇን ማናዲምጥ፣ ዏይን እያሇን የማናስተውሌ፣ ስሜት እያሇን
ስሜት አሌባ፣ ሌብና ህሉና እያሇን - ሌብና ህሉና አሌባ፣ አርቆ አሳቢ አሇመኾን - መኾን
ካሌኾነ በስተቀር የትኛው የአዲማ ወጣት ነው - በመቐሇ ከተማ ኹሇንተናዊ ኹኔታ
የሚኮራው? የትኛው የባህር ዲር ወጣት ነው - በጅጅጋ ከተማ የሚኮራው? የትኛው የአዱስ
አበባ ወጣት ነው - በሰመራ የሚኮራው? የትኛው የሏረር ወጣት ነው - በጋምቤሊ
የሚኮራው? የትኛው የዴሬዲዋ ወጣት ነው - በአሶሳ የሚኮራው? የትኛው የአዋሳ ወጣት ነው
- በአዱግራት ከተማ የሚኮራው? ምን ተሰራና? ምን ተዯረገና? የአንዯኛው አካባቢ ሌማት
ሇላሊኛው አካባቢ የኩራት፣ የእኔነት፣ የባሇቤትነት ስሜት - - - ወዘተ በሚሰጥ መሌኩ
አይዯሇም ያሇው፡፡
የአንዴ ሀገር ዜጎች ኾነን ሳሇ ‘የነሱ' - ‘የኛ' - ‘የነዛ' ነው የምንሇው፡፡ ሀገራችን ከማሇት
ይሌቅ ‘ሀገራችሁ'፤ አካባቢያችን ከማሇት ይሌቅ ‘አካባቢያችሁ' ነው የምንሇው፡፡ እርስ በራስ
መተማመን የሇንም፤ ከእኛ ይሌቅ የእኔነት፤ ከሀገራዊነት ይሌቅ ከባቢያዊነት ይበዛሌ፡፡
ሀገራዊ ማዕቀፍ ማበጀት ብንችሌ የመቐሇ ሌማት ሇአዱስ አበባው፤ የባህር ዲር ሌማት
ሇጅማው፤ የአዲማ ሌማት ሇሰመራው፤ የዴሬዲዋ ሌማት ሇአሶሳው፤ የሏረር ሌማት
ሇአሱሙ፤ የአዋሳ ሌማት ሇጅጅጋው፤ የጋምቤሊው ሌማት ሇጎንዯሩ ትርጉም የሚሰጠው፤
የሚኮራበት፣ የጋራ ዕሴት በኾነ አሌነበር? ኹሇንተናዊ ነገሮችን በባሇቤትነት፣ በእኔነት፣
በእኛነት ስሜት ማየት በተቻሇ አሌነበር? ብሔራዊ መነሣሣት፣ ብሔራዊ መግባባት፣ ብሔራዊ
አንዴነት፣ ብሔራዊ ሕብረት፣ ብሔራዊ የመንፈስ አንዴነት ይኖር አሌነበርን?
የአሱም ጺዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን እጅጉን ትርጉም የምትሰጠው የዯቡብ ኢትዮጵያ
ክርስቲያን - አሱም ከተማና ኹሇንተናዊ ኹኔታዋ ትርጉም አትሰጠውም፤ የዯብረ ሉባኖስ
ገዲም ትርጉም የሚሰጠው የምስራቁ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊ - ፍቼ ከተማና ኹሇንተናዊ
ኹኔታዋ ትርጉም አትሰጠውም፤ ጊሸን ማርያም እጅጉን ትርጉም የምትሰጠው የምዕራብ
ኢትዮጵያ ክርስቲያን - አማራ ክሌሌና ኹሇንተናዊ ኹኔታዋ ትርጉም አትሰጠውም፤- - -
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- - - ሊሉበሊ ትርጉም የሚሰጠው የዯቡቡ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊ - አማራ ክሌሌና
ኹሇንተናዊ ኹኔታዋ ትርጉም አትሰጠውም፤ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅደስ /ዝሊ/ ገዲም፣
የቁሌቢ ገብርኤሌ እጅጉን ትርጉም የሚሰጠው የሰሜኑ ክርስቲያን የኦሮሚያ ክሌሌና ዴሬዲዋ ከተማ ኹሇንተናዊ ኹኔታቸው ትርጉም አይሰጠውም፤ የአሌነጃሺ መስጂዴ እጅጉን
ትርጉም የሚሰጠው የሱማላውና የአርሲው ሙስሉም - የትግራይ ክሌሌና ውቅሮ ከተማ ግን
ትርጉም አትሰጠውም፤- - - - - የሏረር ቅደስ የእስሌምና መናገሻነት ትርጉም የምትሰጠው የሰሜኑ ኢትዮጵያዊ
ሙስሉም - ሏረር ከተማና ኹሇንተናዊ ኹኔታዋ ግን ትርጉም አትሰጠውም፤ ቀዲሚ ከኾኑ
የካቶሉክ ቤተ ክርስቲያናት አንዷ የኾነችው በኢሮብ የምትገኘው የካቶሉክ ቤተ ክርስቲያን
ትርጉም የምትሰጠው በአዱስ አበባ የሚገኝ ካቶሉካዊ - ኢሮብና ትግራይ ግን ትርጉም ባሇው
መሌኩ ትርጉም አትሰጠውም፤
ኹለም እንዯየዕምነቱ የሚኮራበት ነገር በላሊኛው የሀገሩ ክፍሌ የሚገኝ ቢኾንም
እንዯሀገራዊነቱ፣ የአንዴ ሀገር ዜጋ እንዯመኾኑ ሰፋ አዴርጎ ማየትና መተንተን ባሇመቻሊችን
- ከዕምነቱና ከዕምነቱ ታሪክ ባሻገር በሀገራዊነቱ በቦታውና በቦታው አካባቢ ያለ ቦታዎች
ዕምነቱ የሚሰጡትን የኔነት፣ የኛነት፣ የባሇቤትነት ስሜትና ኩራት፤ ታሪኩን የተሸከሙት
ቦታዎች አይሰጡትም፡፡ አይሰማውም፡፡ እንዱሰጠውና እንዱሰማው ትርጉም ያሇው ሥራ
አሌተሰራበትም፡፡ በዕምነቱ ባሇቤት የኾነበትን፤ በዜጋነቱ ባሇቤት መኾን አሌቻሇም፡፡ ዜጋነት
ሊይ ትርጉም ያሇው ሥራ አሌተሰራም፡፡
በአንዴ የሀገራችን ክፍሌ የሚገኝን ባህሌ፣ ን፣ ሌማዴ፣ ወግ፣ ታሪክ፣ ዕሴት፣ ዕዴገት፣
ሌማት፣ ብሌጽግና፣ ገጠመኝ፣ ሏዘን፣ ዯስታ፣ ችግር፣ ጉዲት፣ መከራና ሰቆቃ - - እንዯሀገር ዜጋነታችን ባህሊችን፣ ንችን፣ ሌማዲችን፣ ወጋችን፣ ታሪካችን፣ ዕሴታችን፣
ዕዴገታችን፣ ሌማታችን፣ ብሌጽግናችን፣ ገጠመኛችን፣ ሏዘናችን፣ ዯስታችን፣ ችግራችን፣
ጉዲታችን፣ መከራችንና ሰቆቃችን - - - ማሇት የሚያስችሌ እኛነት ወዯ ያዘ ሀገራዊ ማዕቀፍ
መሻገርና ማሻገር አሌቻሌንም፡፡
ሇሀገራዊ ማዕቀፍ እጅግ በጣም ጠቃሚና በምንም ዓይነት ኢኮኖሚያዊ ብሌጽግና ሉገኝ
የማይችሌ ትርጉም ያሇው ታሪክና የታሪክ አሻራ ማንነት መገሇጫችንን - አርቆ በማሰብ፤
ሇሀገራዊ መንፈስ አንዴነት መጠቀም ሲገባን - እዛው ባሇንበት አሇን፡፡ ሀገራዊ ማዕቀፍ አሌባ
ሀገር የመኾናችን አንደ ማሳያ ይኸው ነው፡፡ የሃይማኖት አባቶቻችን እንዲንቀሊፉ ናቸው፡፡
ሀገራዊነት ገና ትርጉም ባሇው መሌኩ የገባቸው አይመስለም፡፡
እንዯላሇንም ያሇንበት ነባራዊ ኹኔታ በተሇይም ሀገራዊ ፕሮጀክቶች እን ሲመረጡ
ከባቢያዊ ኮታን መሰርት ያዯረጉ መኾናቸው፤ አቅምና ብቃት የላሊቸውና እንዯላሊቸው
ሇዓመታት ያስመሰከሩ ግሇሰቦች በተዯጋጋሚ መሾማቸው፤ የከፍተኛ ትምህርት ተማት
ቦርዴ አመራሮችና ፕሬዝዯንቶች ራሳቸው በከባቢያዊነት ሊይ ተመስርተው የሚመረጡ
መኾናቸው፤ በሀገራችን ከባቢያዊነትን መሰረት ያዯረጉ የፋይናንስ ተማትና አክስዮን
ማኅበራት መበራከታቸው - - - - - እንንስ እንዯሀገር ሀገራዊ ማዕቀፍ ሉኖረን ይቅርና - ሀገራዊ ፓርቲዎች ብቻ ሳይኾኑ
ገዥው ፓርቲ ራሱ ከሩብ ክፍሇ ዘመን ቆይታው በኃሊ እን ገና ከግንባርነት ያሌወጣ መኾኑ፤
በግንባርነቱም ቢኾን ዕውን ነባርና አንጋፋዎቹ መስራቾችና አመራሮች በተፈጥሮ፣ በእዴሜና
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በአስገዲጅ ኹኔታዎች ዘወር ቢለ አብዛኛው መካከሇኛ አመራር እርስ በራሱ በመንፈስ
ተግባብቶና አንዴ ኾኖ ሉሰራ ይችሊሌን; የሚለ ወሳኝ ጥያቄዎች ጎሌተው በመታየት ሊይ
መኾናቸው፤ ገዥው ፓርቲ ራሱ ሇሀገር የሚጠቅሙ አመራሮች ብል አመራሮችን ከመምረጥ
ይሌቅ በኮታና በውክሌና መምረጡ - - - - - በዚህም በገዥው ፓርቲ አመራርና አባልች ዘንዴ ያሇ አሇመተማመን ይህም በአባሌ
ዴርጅቶች አመራሮችና አባልች ዘንዴ እርስ በራሳቸው በነጠሊ የሚያነሡትና የሚያሙትን
ላልች ሲመጡ ሇማንሣት አሇመዴፈር፤ ከጥቂቶች በቀር የገዥው ፓርቲ አመራሮች
እንዯተወካይ እንጂ ትርጉም ባሇው መሌኩ እንዯሀገር መሪ የማይታዩ መኾናቸው፤ የገዢው
ፓርቲ አባልች አፋቸውን ሞሌተው በምክንያትና በዕውቀት ሊይ ተመስርተው 'መሪዎቻችን'
የሚሎቸው አመራሮች በብዛት አሇመኖር ምክንያቱም አብዛኛዎቹ አመራሮች በብቃትና
ችልታቸው ሳይኾን በከባቢ አመጣጣቸው የተመረጡ የውክሌና ሹመኞች በመኾናቸው
እንንስ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዯሕዝብ መሪዎቻችን ሉሊቸው ይቅርና የገዛ አባልቻቸው እን
በአዯባባይ መሪዎቻችን ብሇው አፋቸውን ሞሌተው በምክንያት ስሇስብዕናቸውና ብቃታቸው
ሉከራከሩሊቸው የሚችሎቸው አሇመኾኑ - - - - - ገዥው ፓርቲ ኹለን ነገር የመቆጣጠር - በአንዴ አመሇካከት ስር እንዯቧንቧ
ሇመቆጣጠር መሻት፤ በዱያስፖራ ያሇው ከፍተኛ የከባቢያዊነት እንቅስቃሴ፤ የታሪካዊ
መጻሕፍት የከባቢያዊነት ንትርክ፤ የሃይማኖት ተማት በከባቢያዊነት መታመስ፤ ባህሌን
መሰረት ያዯረገ ሥርዓት አሇመኖር፤ የሚዱያዎች የርስ በራስ መናቆርና መናናቅ፤ የምሁራን
ስዯት፤ የባሇሀብቱ ህገ-ወጥ እንቅስቃሴ መበራከት፤ በሀሳብ ሊይ የተመሠረቱ የውይይት የምክክር - የክርክር መዴረኮች አሇመበራከት፤- - - ትሊሌቅ ማሳያዎች ናቸው፡፡
በላሊ በኩሌ የሰሜኑ ሇዯቡቡ፤ የምዕራቡ ሇምስራቁ፤ የማዕከለ ኹሇንተናዊ ኹኔታ
እንዱሁ ሇላሊው የኩራት ምንጭ በኾነ ነበር፡፡
በዓሇም ሊይ አንዴስ እን ያሇ ሀገራዊ ማዕቀፍ ስር ነቀሌ ሇውጥ ያመጣ ሀገር የሇም፡፡
በመሠረተ ሀሳብ ዯረጃም ሉኖር አይችሌም፡፡ ከውክሌና ሹመት ፖሇቲካና ከቲፎዞ ፖሇቲካ ወዯ
ትርጉም ያሇው በዕውቀትና በምክንያት ሊይ ወዯ ተመሠረተ የፖሇቲካ እንቅስቃሴ ካሌገባን
በቀር ስር ነቀሌ ሇውጥ ማምጣት አንችሌም፡፡ ሇዚህም እስከዛሬ ከተዝንበት የተሳሳተ መንገዴ
ባሻገር - የላልች ሀገራት ስኬት ሇዚህ ማሳያ ነው፡፡
ጃፓን፣ ሲንጋፖር፣ ዯቡብ ኮርያ፣ ሩስያ፣ ቻይና፣ ኩባ - - - ወዘተ ታሪካቸውን
የተመሇከትን እንዯኾነ ስር ከሰዯዯ ዴህነት መውጣት የቻለት በሆዴ ሌማት ሳይኾን
በጭንቅሊት ሌማት እንቅስቃሴ ነው፡፡ በሀገራዊ ማዕቀፍ - ሀገራዊነት ሊይ ተመስርተው ነው፡፡
አንዲቸውም ሀገራዊነትን ትርጉም ባሇው መሌኩ ሳያቀነቅኑ፤ ሀገራዊ ማዕቀፋቸውን መሰረት
በማዴረግ ሀገራዊ ቁጭትና እሌህ ሳይፈጥሩ፤ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ሇዯረሱበት ዯረጃ መዴረስ
አሌቻለም፡፡
ዯቡብ ኮርያውያን በመሊው ዓሇም የሚገኙ ኮርያውያንን አስተባብረው ነው - ታሊቅ ዯረጃ
መዴረስ የቻለት፡፡ ከፖሇቲካ ሌዩነቶቻቸው በሊይ ኮርያዊ ቁጭት ታሊቅ ዯረጃ አዯረሳቸው፡፡
የቅኝ ገዥያቸው ጃፓን ሀገራዊ ዕዴገት መነሻ የኾነው ጃፓናዊ ቁጭት - ታሊቅ ዯረጃ
እንዲዯረሳቸው ያውቃለና እነሱም ኮርያዊ ቁጭትን - በሀገራቸው መፍጠር ቻለ፡፡
መሪዎቻቸው ታሊቅ ናቸው - ከራሳቸው በሊይ ስሇሀገራቸው የሚጨነቁና እንቅሌፍ
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የሚነሣቸው - ታሊሊቅ ትርጉም ያሇው ሀሳብ የገባቸው - የዓሇም ፖሇቲካና ኢኮኖሚ የገባቸው
- የሀገራዊ ማዕቀፍ ምሥጢር የገባቸው ታሊሊቆች ናቸውና ታሊቅ ሥራ ሰሩ፡፡ እኛስ?
እኛ ባሇችን አቅም የረዲናቸው ኮርያውያንን የመሳሰለ ሀገራት ዛሬ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ
ተወዲዲሪ መኾን ሲችለ - እኛ ግን ገና ባሇንበት እንረግጣሇን፡፡ ኮርያውያን በዓሇም ቀዲሚና
ተወዲዲሪ ሇመኾን 33 ዓመታት ሲወስዴባቸው - እኛ ገና አኹን ያሇንበትን ሥርዓት እን
ብንወስዴ - ይኸው ሩብ ክፍሇ ዘመን ሞሊ ሇውጥ መኖሩ ባይካዴም መሠረታዊ (ስር ነቀሌ)
ሇውጥ ግን እስካሁን የሇም፡፡
ዯቡብ ኮርያውያን በኮርያዊነት ማዕቀፍ፤ ጃፓናውያን በጃፓናዊነት ማዕቀፍ፤ ሲንጋፖር
በሲንጋፖራዊነት ማዕቀፍ፤ ቻይናውያን በቻይናዊነት ማዕቀፍ፤ እንግሉዛውያን በእንግሉዛዊነት
ማዕቀፍ፤ ጀርመናውያን በጀርመናዊነት ማዕቀፍ፤ እስራኤሊውያን በእስራኤሊዊነት ማዕቀፍ፤
ኩባውያን በኩባዊነት ማዕቀፍ፤
- - - ቀን ከሇሉት ሲተጉ እኛ ኢትዮጵያውያን
በኢትዮጵያዊነት ማዕቀፍ መትጋት አሌቻሌንማ ሥር ነቀሌ ሇውጥ እንዳት ብል ይምጣ?
ሰው እኮ የዘራውን ነው የሚያጭዯው፡፡ የአንዴ ሥርዓት ምንነት በሥራው ይታወቃሌ፡፡
የሀገራችን ሕዝብ ብዛት መበራከት በራሱ ከባቢያዊነትን አጥፍቶ ህሌውናችንን
ይፈታተናሌ፡፡ እንዱያውም ከባቢያዊነት - ንዐስ ከባቢያዊነት እንዱያፈርሰው - ከዚያ በታች
ንዐሳት ከባቢያት ሲበራከት የከባቢ - ከባቢ - ከባቢ ትግለ ሇሕዝብና ሇሀገር አይበጅም፡፡
በሀገራችን ፖሇቲካችን ከባቢያዊነትን መሠረት ያዯረገ በመኾኑ ከባቢያዊ ማዕቀፍ ከፍተኛ
ዴርሻ ይወስዲሌ፡፡ ይህም በከባቢያዊነት በተሙ የፖሇቲካ ኃይልች ብቻ ሳይኾን
ሀገራዊነትን ጭምር የሚያቀነቅኑ ኃይልች በከባቢያዊነት ሊይ የቆሙና የሚቆሙ ናቸው፡፡
ይህም ማሇት በሀገራዊነታቸው ውስጥ በግሌጽም ኾነ በውስጠ ታዋቂነት ከባቢያዊነት
ይኖራቸዋሌ፡፡ ይህም የኾነው ሀገራዊ ማዕቀፍ የላሇን በመኾኑ ነው፡፡
አሜሪካውያን በዋሽንግተን ከተማቸው ያሇሌዩነት በከተማው ተወሌዯው ካዯጉት
በማይተናነስ መሌኩ በላሊው ግዛት የሚኖሩ ዜጎች በዋሽንግተን ከተማ ይኮራለ፡፡ የእኔነት
ስሜት ይሰማቸዋሌ፡፡ ከተማችን እያለ ያወራለ፡፡ ከተማቸው እንዯኾነች ያምናለ፣ ያውቃለ፣
ማመናቸውንም፣ ማወቃቸውንም በኹሇንተናዊ ዴርጊት ይገሌጻለ፡፡
በተመሳሳይ መሌኩ እስራኤሊውያን፣ ጃፓናውያን፣ እንግሉዛውያን፣ ጀርመናውያን፣ ዯቡብ
ኮርያውያን፣ ሜክሲውያን፣ ሲንጋፖራውያን፣ ህንዲውያን፣ ሩስያውያን፣ ቻይናውያን፣
ግብጻውያን - - - ወዘተ ተመሳሳይ ተርዕዮ ያሳያለ፡፡ ታሪካቸው የአንደ አካባቢ ሇላሊው
ትርጉም ባሇው መሌኩ በእኔነት ይመሇከቱታሌ፡፡
ትሌቁ ነጥብ በእኔነትና በእኛነት መመሌከታቸው ብቻ አይዯሇም፡፡ እንዯዛ እንዱለ
ያዯረጋቸው ሀገራዊና ሕዝባዊ የተስፋ ዕምነት፣ ዕውቀትና ዴርጊት አሇ፡፡ የዚህ ምንጭ የኾነ
ሀገራዊ ማዕቀፍ እንዱሁ ሇሀገራዊ ማዕቀፋቸው ዯግሞ ምሰሶ የኾነ ሀገራዊ ራዕይ፣ ሀገራዊ
ግብ፣ ሀገራዊ ተሌዕኮ እና ሀገራዊ ዓሊማ አሇ፡፡ ይህንን የሚያዲብሩ ግሇሰባዊ፣ ቡዴናዊና
ተማዊ ኹሇንተናዊ እንቅስቃሴዎችን ያዯርጋለ፡፡ እኛ ግን በታሪክ ንትርክ ውስጥ የእኛ፣
የእነሱ፣ የእነከላ፣ የነእከሉት እንሊሇን፡፡ እንዯአንዴ የሀገር ዜጋነታችን - የአንዯኛችን ታሪክ
የላሊኛችን ታሪክ መኾኑ አሌገባንም፡፡ እንዱገባን ሥራ አሌሰራንም፡፡

6

በህንዴ - ህንዲውያን "ከፖሇቲከኞች ይሌቅ ሥርዓቱን (the system) የሚዯግፉ ናቸው፡፡"
ዜጎች በሥርዓቱ (system) ሊይ እምነት አሊቸው፡፡ በሥርዓቱ አንቀሳቃሾች ሊይ ካሊቸው
እምነት ይሌቅ በሥርዓቱ ሊይ ያሊቸው እምነት የሊቀ ነው፡፡ አብዛኛዎቹ ታዲጊ ሀገራት ግን
በአንቀሳቃሾች ሊይ ብቻ ሳይኾን በሥርዓት ሊይ ራሱ እምነት የላሇን መኾኑ ያለብንን ችግሮች
እጅጉን አወሳስቦት ይገኛሌ፡፡ ሀገራዊ ማዕቀፍ ሳይኖር በሥርዓት ሊይ እምነትና ተስፋ ማሳዯር
አይቻሌም፡፡
ሀገራዊ ማዕቀፍ በላሇበት ሀገር ውስጥ ከባሕሪያዊና ጠባያዊ የእኔነት ስሜት እጅጉን ከፍ
ያሇና ሇኔ ከማሇት አሌፎ ሇእኔ ብቻ የሚሌ እምነት፣ ዕውቀትና ዴርጊት እንዱጎሇብት
ያዯርጋሌ፡፡ በአንጻሩ ሀገራዊ ማዕቀፍ ባሊቸው ሀገሮች የኛነት ስሜት በእምነት፣ በዕውቀትና
በዴርጊት ዯረጃ በእጅጉ የሚዲብር በመኾኑ እኛነት ከፍ ብል ሇላሊው ዋጋ መክፈሌን
ጭምር የሚይዝ ይኾናሌ፡፡ (ከ“ሸክም የበዛበት ትውልድ” – 2009 ዓ.ም - ገጽ 138 – 149
የተወሰደ) ፈጣሪ ሀገራችን ነጻ ፍቃዴን የኹለ ነገር ማዕከሌ ወዯ ሚያዯርግ የዕሳቤ ሂዯት
ትገባ ዘንዴ ይርዲን!
ቸር እንሰንብት!
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