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ትምክህትና ጠባብነት የአንዴ ዛፍ ሁሇት 
ቅርንጫፎች 

መጋቢት 29, 2008 ዓ.ም 

ስሇ ትምክህትና ስሇጠባብነት ተዯጋግሞ እንሰማሇን ስሇ ትምክህተኞችና ጠባቦችም እንዱሁ፡፡ 
ይሁንና ሰሇሚያሇያያቸዉ ሆነ ስሇሚያመሳስሊቸዉ ብዙም ሰሇማንጨነቅና ተዯጋግሞ ሰሇሚነገር 
ብቻ ቃለ ስሇተዋሃዯን እኛም እንዯመሰሇን እናስተጋበዋሇን፡፡ 

ከሁለም በሊይ ግን ሁሇቱም በጣም የተራራቁና ሉታረቅ የማይችሌ ባህርያት እንዲሊቸዉ 
አዴርገን ስሇምናሰብ አብረዉ ሲሰሇፉና ግንባር ፈጥረዉ ሲተቃቀፉ ስናይ እሳትና ጭዴ እንዳት 
ሆነዉ ይስማማለ ምንስ አንዴ አዯረጋቸው እያሌን ሁላም እንዯ አዱስ እንገረማሇን፡፡ 
ምክንያቱም ሊይ ሊያቸዉ ስናያቸዉ ትምክህተኛዉ የላሊዉን ህሌዉናዉ ከነአካቴዉ 
ሰሇማይቀበሌና ጠባቡም ራሱን ከላልች አግሌል ጠባብ አሇም የመፍጠር ፍሊጎት እንዲሇዉ 
ስሇምነረዲ ነዉ ሁላም የነዚህ መቀራረብና መተባበር የሚገርመን፡፡  

ያም ሆኖ በተዯጋገሚ እነዚህ ሁሇት ፅንፍ የሚመስለ ግን ዯግሞ በርአሱ እንዯተጠቀሰኩት 
የአንዴ ዛፍ ሁሇት ቅርንጫፎች የሆኑት ኃይልች ብያብሩና ቢቀራረቡ የሚገርም ሳይሆን 
እዉነተኛ መሰረታቸዉና ባህርያቸዉ በዯንብ ሇተረዲ ሰዉ መቀራረባቸዉ የሚገርመዉ ሳይሆን 
የሚጠብቀወ ጉዲይ ይሆናሌ፡፡ ስሇዚህ መሰረታዊ የባህርይ አንዴነታቸዉ በዉሌ ማወቅ 
ሇአሰካሁን የተፈጠረብን ብዣታ የሚያጠራ ብቻ ሠይሆን ሇወዯፊቱም አሳምረን ሌናወቃቸዉ 
ይረዲናሌ፡፡ የፅሁፌ ዋና ማጠንጠኛም ሁሇቱም የሚያመሳስሊቸዉ ባህረያትና አፈጣጠር በመጠኑ 
መተንንተን ይሆናሌ፡፡ 

ወዯ ጋራ ባህረያት ትንታኔ ከመግባቴ በፊት ግን የሁሇቱም ትርጉም በትንሹ ሌግሇፅ፡ 

ሇመሆኑ ትምክህት ማሇት ምን ማሇት ነዉ  

ቀጣዩን የኢንግሉዝኛ ትርጉም እንይ  

Chauvinism is an exaggerated patriotism and a belligerent belief in national 

superiority and glory.  

ትርጉም በአጭሩ- ትምክህት ማሇት በጣም የተጋነነና አርበኝነት ሆኖ በጥሊቻ የተመሰረተ 
የበሊይነትና ዝና የማግኘት እምነት ነዉ፡፡  

Chauvinism has extended from its original use to include fanatical devotion and 

undue partiality to any group or cause to which one belongs, especially when 

such partisanship includes prejudice against or hostility toward outsiders or rival 

groups and persists even in the face of overwhelming opposition.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Patriotism
https://en.wikipedia.org/wiki/Partisan_(political)
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ትርጉም በአጭሩ- ትምከህት ከዋናዉ አጠቃቀሙ ስፈቶ ሲገሇፅ - መጠኑ ወዯአሇፈና ቅጥ 
ወዯአጣ ራሱ ሇወጣበት አንዴ ቡደን ራሱን በሰጠና አዴሊዊነት ባሇበት ሆኔታ በተሇይም 
ያቡዴን (ጥምረት) ላሊዉን የማግሇሌና በላልች ከሱ ዉጭ ያለትና ተቀናቀኝ ናቸዉ ሇሚሊቸዉ 
ጥሊቻ ያሇዉ ሲሆንና የተኛዉም የበዛ ተቃዉሞም እየገጠመዉም ቢሆን ህሌዉናዉን 
የሚያስቀጥሌ የአስተሳሰብ አይነት ማሇት ነዉ፡፡ 

ሇመሆኑ ጠባብነት ማሇትስ ምን ማሇት ነዉ 

Narrow nationalism is a kind of excessive inflation itself, thus become ignored 

or hostile to other peoples. 

Narrow (or sectarian) nationalists reject coalitions with other groups.  

ከሊይ ያለት ሁሇት የእንግሉዝኛ ትርጉሞችን በአጭሩ እንይ፡- 

የመጀመርያወ ትርጉም- ጠባብ ብሄርተኝነት በራሱ ከመጠን ያሇፈ ራስን ከፍ የማዴረግና 
ላልችን ሰዎችን የመጥሊት ነገር ነዉ፡፡ የሚሌ ሲሆን  

የሁሇተኛዉ ትርጉም ዯግሞ- ጠባብ ብሄርተኝት ከላልች ጋር ህብረት የመፍጠር ነገር 
የሚቃወም ነዉ፡፡ ይሊሌ፡፡ 

ትምክህትና ጠባብነት የሚያመሳስሊቸዉ ምን ምን ነገሮች ናቸዉ 

ዝርዝሮችን እንይ፡ 

1ኛ. ከሊይ ከትርጉማቸዉ እንዯተረዲነዉ ሁሇቱም እነሱ ከተገኙበት ማሀበርሰብ ዉጭ ሊለ 
ሰዎች ከፍተኛ ጥሊቻ አሊቸዉ፡፡ በዚህም የተነሳ ጨርሶ የህዝባዊነት ባህርይ የሊቸዉም፡፡ 

2ኛ. ይህ በመሆኑም በመፈቃቀዴ ሊይ የሚመሰረትን ህብረትና አንዴነት ክፉኛ ይጠሊለ፡፡ በላሊ 
አባባሌ ዱሞክራስያዊ ብሄርተኝነትን አጥብቀዉ ይኮንናለ፡፡  

3ኛ. እንዱህ አይነት በመፈቃቀዴና በመከባበበር እንዱሁም በጋራ ተጠቃሚነትን ሇማምጣት 
የሚታገሌ ሃይሌ ከማንም በሊይ አምርረዉ ይጠሊለ፡፡ (ሇዚህም ነዉ እንዱህ አይነቱን ስርዓት 
ሇማምጣት በመቶ ሺዎች መስዋእት የከፈሇዉና አንዲች የጉዲቱ ካሳ ሳይጠይቅ አሁንም ከችግር 
ባይሊቀቅም ግን አዱስትዋን ኢትዮጵያ ሇማሰዯግ ላት ተቀን ከተራራ ጋር ግብ ግብ የገጠመዉን 
የትግራይ ህዝብን ሁሇቱም የጥፋት ኃይልች ዋነኛ ኢሊማ ያዯረጉት) ፡፡ 

4ኛ. ሁሇቱም ሇራሳቸዉ ህዝብም ቢሆን በስማቸዉ ከመነገዴ በስተቀር ኣንዲች ትርጉም ያሇዉ 
ሇዉጥ ማምጣት አይፈሌጉምም አይችለምም፡፡ ምክንያቱም ከላሊዉ ጋር በጠሊት እየተያየ 
የሚኖር ህዝብ ከህብረት የሚገኘዉን መሌካም ነገርና ሇማጣጣም አብሮና ተዯጋገግፎ የማዯግ 
እዴሌ ስሇማይነረዉ፡፡ ሆኖም በስሙ በመነገዴ የተካኑ ስሇሆነ በእንግሉዘኛወ አጠራር (Ethnic 

Entrepreneurs) የሚባለት አይነት ናቸዉ፡፡ 



3 
 

5ኛ. ሁሇቱም በአsራጭ ወዯ ስሌጣን ሇመምጣት ካሇቸዉ ጉጉት የተነሳ እንወክሌሃሇን የሚለት 
ህዝብ የትኛዉም አይነት ዋጋ ቢከፍሌና ቢጎዲ ምንም ስሜት አይሰጣቸዉም፡፡ ይህ ስሇሆነ ነዉ 
፣ምንም የማያዉቁት ህፃናት ሳይቀር ሇጥፋት ትሌእክዋቸዉ ሲለ እንዱማገደ የሚያዯረጉት፡፡ 

6ኛ. ሁሇቱም በላሊዉ ትከሻ ወዯስሌጣን የመዉጣትና ያ እሲከሳካ ዴረስ ገንዘብ አዋጣ እያለ 
በየዋህነት ሇሚዯግፋቸዉ ወገን ከመብሊት ዉጭ ወዯ ትግለ ጠጋ ብሇዉ ቅንጣት ታክሌ 
መስዋእትነት ሇመክፈሌ ዝግጁነት የሊቸዉም፡፡ ወኔ የሚባሌ አሌፈጠረባቸዉም፡፡ 

7ኛ. ሁሇቱም እንወክሌሃሇን የሚለት ህዝብ በዉዴም ይሁን በግዴ ከነሱ ጎን ካሌተሰሇፈና ሇነሱ 
የስሌጣን ጥማት መሳርያ ካሇሆነ ከስም ማጥፋት ጀምሮ የትኛዉም አይነት ኢ-ሰብአዊ ቅጣት 
ከመቅጣት ወዯኃሊ አይለም፡፡ ወዘተ፡፡ (በኦነግ የዯረሰዉ የበዯኖ እሌቂትና በሶማላ ክሌሌ 
በኦብነግ ሰሇተጨፈጨፉት የራሳቸዉ ወገኖች ማየቱ በቂ ነዉ)፡፡ 

8ኛ. ሁሇቱም ግዝያዊ ጥቅም ከማሳዯዴ ዉጭ ዘሊቂ የአገርና የህዝብ ጥቅም ስሇማይታያቸዉ  
ከአፍ ፉከራ በዘሇሇ የአገር ጥቅምን ሇማንም አሳሌፎ ከመስጠት ወዯኃሊ አይለም፡፡ ሇዚህም 
የትኛዉ ወዲጅ የትኛዉ ዴግሞ ጠሊት እንዯሆነ በፍፁም አይሇዩም፡፡ ሇግዜዉ ይጠቅመኛሌ 
ብሇዉ ካሰቡ ሇማንም በተሊሊኪነት ሇማገሌግሌ ዝግጁ ናቸዉ፡፡ አሁን አሁን እንዯምናየዉ 
የአገራችን እዯገት ከማትመኝና አገራችን ሇመጉዲት ሁላም ከማንኛዉም የጥፋት ሴራ ጀርባ 
ቆማ ማንኛዉም ዴጋፍ ሇመሰጠት ከማትቆጠበዉ ከግብፅ ሳይቀር እየተዯጎሙ እንዯነኢሳት 
ተሇቪዥን ከማssም ጀምሮ ላልች የጥፋት ዴጋፍ እያገኙ እየተንቀሳቀሱ ያለት፡፡ 

9ኛ. ሁሇቱም ፀረ-ዱሞክራሲ ናቸዉ፡፡ ስሇሆነም ከነሱ የተሇየ ሃሳብ ያራመዯ ሰዉ እንዯካሀዱ 
ቆጥረዉ በህሌዉናዉ ሊይ ይዘምታለ፡፡ በተሇይም ከራሳቸዉ ወገን ከሀነ ይህን ያዯረገዉ ዉጉዝ 
ከመአሪዎስ በማሇት እረግማኑን ያዥጎዯጉዴታሌ፡፡እብዝተዉም ይንጨረጨራለ፡፡ (ሇዚህ ነዉ 
ሆዲም አማሮች፡ ገቦናዎች ወዘተ) እያለ አፀያፊና ወረዲ ስዯብ የሚሳዯቡት፡፡ 

10ኛ. ሁሇቱም በዉጭ ኃይሊት የአንዴ አገር ስስ ብሌት እንዯሆኑ ስሇሚታሰቡ በቀሊለ 
መጠቀምያ በማዴረግ የአገሪቱን ስሊምና ፀጥታ ሇማዯፈረስ ' መንግሰትን አጣቢቂኝ ዉስጥ 
በመክትት ከቻለ ተገድ የፖሇሲ ሇዉጥ እንዴያዯርግ ሉጠቀሙባቸዉ ሀላም በየአጋጣሚዉ 
ይመክራለ፡፡ እነሱም ካሇአንዲች ማመንታት ታማኝነታቸዉ ይገሌፃለ፡፡ ሇዚህም ነዉ እዘህ አገር 
ኮሽ ባሇ ቁጥር ከፍተኛ የሚዴያ ሽፋን ከመሰጠት ጀምሮ የቀሇም አብዮት ሇማራመዴ ከፍተኛ 
ገንዘብ እሰከመርጨት የሚዯርሱት፡፡   

11ኛ. ሁሇቱም እርስበራሳቸዉ ቢሆን ካሊቸዉ ስግብግበነት የተነሳ መቻቻሌን አያወቁም፡፡ 
እርስበርስ ከመናቆርና ዛሬ የፈጠሩት ህብረት በማግሰቱ ከማፈረስ አይቦዙንም፡፡ ሁለም ምን 
ገዜም የበሊይ መሆን ይፈሌጋለ ያዉም የመጀመርያዉ ሰዉ (ሇቀመንበር) ፡፡ (ሇዚህ ነዉ ህብረት 
ፈጠርን ብሇዉ እንዯፀበሌ ሇመቃመስ በየ 6 ወሩ በዛ ከተባሇም በየአመቱ የሉቀመንበርነቱ ቦታ 
የሚቃመሱት)፡፡ 

12ኛ. ሁሇቱም በተገኘዉ አጋጣሚ የራሳቸዉ ኔትወረክ ፈጥረዉ የአገር ሃበት ከመዝረፍና 
ከማዘረፍ ወዯ ኃሊ አይለም፡፡ ይህንን የሚቃወም ካሇ ዯግሞ ያሇ አንዲች ርህረሄ ሂወቱን 
ከማጥፋት ወዯ ኃሊ አይለም፡፡ ሇወነጀልኞችና ህገ-ወጥ ኪራይ ሰብሳቢዎችም ጥሩ መሸሸግያ 
ዋሻ በመሆን የገሇግሊለ ፡፡ ማንም ኪራይ ሰብሳቢም ካሇዉ የመዝረፍ አባዜና ከሀግ የማምሇጫ 
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ሽፋን ሇማግኘት ወዯነዚህ ኃይልች በቀሊለ ይቀሊቀሊሌ፡፡ በጥፋቱ ሇፍርዴ ሲቀርብም እነዘሁ 
ኃይልች ከማንም ቀዴመዉ ይጮሁሇታሌ፡፡ 

13ኛ. ሁሇቱም ኃይልች እንዯምንም ብሇዉ ወዯመንግስት መዋቀር ገብተዉ አንዴም በተገኘዉ 
አጋጣሚ ሇመዝረፍ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ህዝቡ ክፉኛ እንዱማረር በማዯረግ ጠቅሌሇዉ ስሌጣን 
የሚያገኙበትን መንገዴ ሇማመቻቸት ከፍተኛ ጥረት ያዯርጋለ፡፡ በዚህ ረገዴ አሁን አሁን 
በመጠኑም ቢሆን የተሳካሊቸዉ ይመስሊሌ፡፡ የመንግሰት መዋቅርን በማሽመዴመዴ ሁላም 
ስሇአፈፃፀምና ስሇ ኪራይ-ስብሳቢነት እንዴናወራ መሻሻሌ ሳይሆን እየባሰ በሚሄዴ የመሌካም 
አስተዲዯር ችግር እንዴንዲክር እያዯረጉን በመሆናቸዉና ከዛም አሌፈዉ የአገራችን ዯህንነትና 
ህገ-መንግስታዊ ስርአታችንን አዯጋ እየጋረጡበትስሇሁኑ ፡፡ ሇዚህም ዋቢ ፍሇጋ በዙ ምርምር 
ሳያስፈሌገን አሁን በአገራችን አንዲንዴ ቦታዎች እየተከሰተ ያሇዉ ችግርና በብዙ ቦታ 
የሚሰማዉ የህዝብ ምሬት ሲታይ ነገስ ምን ሉከሰት ይችሌ ይሆን ወዯሚሌ ስጋት እያሰገቡን 
ስሇሆነ፡፡ 

14ኛ. ሁሇቱም ቀዋሚ ዓሊማ ስላሊቸዉ ስሌጣን የሚወያጣቸዉ ላሊ መንገዴ ከተገኘ 
ስያራምደት የነበረዉን ዓሊማ ያሇአንዲች ሃፍረት እርግፍ አዯረገዉ በመተዉ ሇመዲረዯር ችግር 
የሇባቸዉም፡፡ (ይህም በመሆኑ ነዉ ትምክሀተኞቹ አንገት ተቆረጠ ብሇዉ እንዲሇቅራሩ ምንም 
ሳይቆዩ አንገታችንን ቆረጠዉ እያለ ትናንት ሲኮንኑት ከነበረዉ ሻእብያ ጋር ፍቅር 
ሇመመሰረትና ከእቅፉ ሇመግባት ገዜ ያሌፈጅባቸዉ፡፡ ጠባቦችም በተመሳሳይ ትሊንት ነፍጣኛ 
እንዱህ ያዯረገህ ነዉ ብሇዉ የዋሁን ህዝብ እያታሇለ ምንም በጉዲዩ ሊይ የላሇበትን ንፀሁና 
እንዯርሱ ጭቁን በሆነዉ ወገኑ ሊይ በዯሌ እንዴያዯርስ እንዲሌገፋፉት ዛሬ ከዋናዎቹ የትምከህት 
ኃይልች ወይም በነሱ አጠራር ነፍጠኞቹ ጋር ፍቅር በፍቀር ሆነዉ በአንዴ የመሰሇፋቸዉ 
ሚስጢር በቂ ማረጋጫ ነዉ) ፡፡  

እዚህ ሊይ ሌዮነታቸዉስ ምንዴ ነዉ ታዴያ ካሌን ሌዮነታቸዉ እንወክሌዋሇን ከሚለት ህ/ሰብና 
በሽፋንነት ከሚጠቀሙበት የአንዴነት ጠበቃነትና ነፃ አዉጭነት የሚመነጭ ብቻ ይሆናሌ፡፡ 
በተረፈ ከሊይ እንዯገሇፅኩት የአንዴ ዛፍ ሁሇት ቅርንጫፎች ናቸዉ፡፡ ስሇሆነም አጋጣሚ በተገኘ 
ቁጥር አንዴ ሊይ መሳባሰባቸዉ ፈፅሞ ሉገርመን አይገባም፡፡ ዯግነቱ ብዙም አብረዉ አይቆይም፡፡ 
ሌክ ሁሇት ላቦች ከዘረፎ በኃሊ በክፍፍሌ ውቅት እንዯሚጣለት እነዚህም ትንሽ ጥቅም 
የተገኝች ግዜ ተካፍል መብሊትን ስሇማያዉቁ ትናንት እንዲሌተሊሊሱ ዛሬ ሇመናቆር ግዜ 
አይፈጅባቸዉም፡፡ 

ታዴያ የእነዚህ ሁሇቱ እንዴነት ካወቅን ሁሇቱም አምርረን ሌንታገሊቸዉ የሚገቡን ምንም 
ሌናበሊሌጣቸዉ የማንችሌ አይነተኛ ጠሊቶቻቸችን መሆናቸዉ ማወቅና እነዚህ ማንንም 
የማይወክለ ጥገኛችና የአገር መዥገሮች ስሇሆኑ እነሱን በማጥፋት ብቻ ሁሊችንም የዚህ አገር 
ዜጎች ተጠቃሚ መሆን እንዯምንችሌ አዉቀን እነሱ ወዯሚዯግስለን የእርስበርስ መናቆር 
እንዲንገባና ሇመናቆር የሚያዯረስን ምንም መዴራዊ ምክንያት የሇም እኛ ከሰሊም ነዉ 
የምነጠቀመዉ ስሇዚህ መናቆሩ ሇናንተዉ ሇአሌጠግብ ባዮችና ስግብግቦች ይሁን በሇናሌ ብሇን 
የሀፍረት ሸማ ካሊሇበስናቸዉ በቀር ሁላም ጥቃቅን ቅሬታዎችና ሌይነቶች እያሰፉ እርስበርሳቸን 
በማባሊት እኛ ሰንፋጅ እነሱ ከሩቅ ሆነዉ እንዳት እንዯሚዘርፉና እንዳት በአራጭ 
ወዯሚምጥሇት ስሌጣን እንዯሚቆናጠጡ በማሰብ አገራችን ወዯማትወጣበት ማጥ ዉስጥ 
መክተታቸዉ አይቀረም፡፡ ሰሇሆነም እኩይ ዓሊማቸዉን በግዜ ቀርፈን ያለብንን የፍትህ ፡ 
የመሌካም አስተዲዯርና ከኦኮኖሚ እዯገቱ እኩሌ የመጠቀም ችግር ራሳችንን አዯራጅተን 
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በመንገስታችን ሊይ ተገቢና ህጋዊ ተፅእኖ ሇመፍጠር ከመቸዉም ግዜ እርስ በእርሳችን 
ተዯጋግፈንና ተከባብረን ሇጋራ ጥቅም በጋራ መነሳት ይኖርብናሌ፡፡ ዛሬ የመሰረተነዉ በእኩሌነት 
ሊይ የተመሰረተ እንዴነትም እነሱ በፈጠሩት ተንኮሌና እኩይ ተግባር አሇስፈሊጊና አገር በታኝ 
እንዯሆነ አዴርገዉ ሉያሳምኑን እየሞከሩ ስሇሆነ ሁለም ነገር ከስሜት በፀዲና በሰከነ እንዱሁም 
በንቃት መመከት ይኖርብናሌ፡፡ ያን ግዜ እነሱ አዉሊሊ ሜዲ ሊይ ብቻቻዉን ሲቀሩ በቀሊለ 
ሇመምታት ያመቸናሌ፡፡ ስሇሆነም ያሇአንዲች ማምነታት ሇጋራ ህሌዉናችን በጋራ አሁኑኑ 
እንነሳ እያሌኩኝ ሇዛሬዉ በዘሁ አበቃሁ፡፡  

ቸር ይግጠመን፡፡ አምሊክ አገራችንንና ህዝባችንን ይባርክ፡፡ 

ኖህ ሙሴ 

 

 


