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በዚህ አጭር መጣጥፍ ብሄርተኝነት ምንድነው መቸስ ነው የሚያገረሸው ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ሳይሆን 

ባለፉት ሁለት አስርት አመታት በህገ መንግስት ደረጃ እውቅና ሰጥተን ህዝቦች ራሳቸውን በክልልም ሆነ ከዛ በታች ባሉ 

የመንግስት እርከኖች ራሳቸውን እንድያስተዳድሩ  መንገዱን ስንከፍት አደጋውንም በአግባቡ ማሰባችን አለማሰባችን 

ለመጠቆምና በአሁኑ ወቅት ከሚታዩ አደጋዎችም በአግባቡ ካልታዩ ወደ ከፋ መንገድ ሊወስዱን እንደሚችሉ ለሁሉም 

ሊገባ በሚችል ቀላል መንገድ ለመግለጽ ነው፡፡ ብሄርተኝነት ማንኛውንም ጭቆና (ፖለቲካዊ፡ ኢኮነሚያዊ፡ ማህበራዊ፡ 

የማንነት ወዘተ) በአንድ ስርአት ሲኖርና ይህ ጭቆናም ሰዎች የተለየ ማንነት ስላላቸው የተከሰተ ነው ብለው ባሰቡ ግዜ 

የበለጠ የሚጎላ ነገር ሆኖ ፍትሃዊ ስርአት በሌለ ግዜ ወይም ሰዎች ፍትሀዊ ስረአት የለም ብለው ባሰቡ ግዜ (እውነት 

ሆነም አልሆነ) የበለጠ የሚያብጥ ነገር ነው፡፡ 

ያም ሆኖ ግን እንደ ሁኔታው የሚለዋወጥና ስርአቱ ሲስተካከልም ሊሻሻል የሚችል፡ በህዝቦች መካከልም የሚያገናኙ 

በርካታ ገመዶች ባሉ ግዜ የሚረግብ ነገር ነው፡፡ አንዳንድ በጉዳዩ በርካታ ጥናት ያደረጉ ባለሞያዎች እንደሚሉት ከሆነ 

ብሄርተኝነትና ቀይ ሽንኩርት የሚያመሳስል ነገር አለ፡፡ ነጭ ሽንኩርት ለጤና በጣም ጠቃሚና አንድ ሽፋን ወይም 

ቅርፊት ሲኖረው ያ ሽፋን ሲላጥ ለምግብ አገልግሎት የሚውለው ነጭ ሽንኩርት ፍሬ ይገኛል፡፡ ባንጻሩ ቀይ ሽንኩርት 

ለምግብ ማጣፈጫ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ቢልጡት ሌላ ቁዳ (ሽፋን)፡ ቢልጡት ሌላ ቁዳ (ሽፋን)፡ እንደገና ቢላጥ ሌላ 

ሽፋን እያለ: እያለ መጨረሻ ያልቃል እንጂ  እንደ ነጭ ሽንኩርት ፍሬ የለውም፡፡ ብሄርተኝነትም ከላይ እንደ ቀይ 

ሽንኩርት “አንድ ፍሬ” ቢመስልም እንደ ፖለቲካውና አገራዊ ሁኔታው የሚቀያየር የተለያየ ሽፋን ወይም ቆዳ የያዘ ነው፡፡ 

ጠላት አገር ቢወር በተለያየ የአገራችን ታሪክ እንደታየው ልዩነቱ ይጠብና በአንድ መሪና ሰንደቅ አላማ ስር ሁሉም 

ይሰለፋል፡፡ የተለያዩ ማንነቶች ያልነበሩ እስኪመስል ድራስ ይከሰማሉ (ለግዜውም ቢሆን)፡፡ የውጭ ጠላት በሌለ ግዜና 

ፍትሀዊ ስርአት ባለ ግዜም የብሄርም ሆነ የባህል መለያየት “ውበት” ይሆናል diversity is beauty እንደሚባለው፡፡ 

ሰዎች ከሚለያያቸው አጥር ይልቅ የሚያገናኛቸው ድልድይ ይሰራሉ፡፡ ፍትሃዊ ስርአት በሌለ ግዜ ሰዎች ከድልድይ 

ይልቅ አጥር መስራት ሊመርጡ ይችላሉ፡፡ ያም ሆኖ ግን ግዚያዊ እንጂ ዘላቂ አይደልም፡፡ ለምን ቢባል አንድ ቤሄር 

ለግዜው ከሌላ ብሄር የሚለየው ነገር በማተኮር አጥር ለመስራት ቢሞክርም ያው ብሄር ከትንሽ ግዜ በሃላ ውስጡ እንደ 

ቀይ ሽንኩርት መላላጥ ይጀምራል፡፡ ብሄሩ በውስጡ በርካታ የሚለያዩት ነገሮች ይመጡና እነዱ ሽፋን ሲላጥ ሌላ ሽፋን 

ሲመጣ የቀይ ሽንኩርቱ ታሪክ ይደገማል፡፡  አማራው በኢትዮጵያዊነት (ብሄር ብሄረሰብ የሚለው ነገር መስማት 

አንፈልግም፡ ከተለያየ ብሄር የተወለድን ነን የሚሉና ከተሜዎቹ በዚህ ራሳቸውን መግለጽ ስለሚፈልጉ)፡ ጎንደሬ፡ 

መንዜ፡ ጎጃሜ፤ ወሎየ ወዘተ እያለ እንደ ቀይ ሽንኩርት ይተረተራል፡፡ ኦሮሞውም ምእራብ፡ ምስራቅ፡ ወለጋ፡ አርሲ፡ 

ሃረርጌ፡ ሽዋ፡ ክርስትያን ሞስሊም ወዘተ እያለ ይተረተራል፡ ትግርኛ ተናጋሪው፡ የእንደርታ፡ አጋመ፡ ራያ፡ ሽሬ፡ ዓድዋ 

ወዘተ እያለ ይተረተራል፡፡  ኤርትራውያን “በጸረ ቅኝ ግዛትና” “ጸረ ኢትዮጵያ” “ትግል” “አንድ ልብ አንድ ህዝብ” 

ሆነናል፡ 9 ብሄረሰብ እንደ ኮንከሪት አንድ ሆነናል ብለው ብያውጁም “ከነጻነት” በሃላ ቀይ ሽንኩርቱ ታሪክ በከፋ መልክ 

ሞስሊም ክርስትያን፡ ሃማሴን፡ አከለ ጉዛይ፡ ቆላ፤ ደጋ ወዘተ እያለ መተርተር ከጀመረ አመታት አሳልፈዋል፡፡ ደቡብ 

ሱዳን በጸረ ካርቱም ትግል ትንሽ የአንድነት መንፈስ አሳይተው የነበረ ቢሆንም ዛሬ ከቀይ ሽንኩርት ልጣጭ በከፋ 

መልኩ አገሪቱ እየተተረተረች የአለም መሳለቅያ ሆናለች፡፡  

ስለዚህም ወንድሞችና እህቶች ብሄርተኝነት በጥንቃቄ መያዝ ያለበት ቀይ ሽንኩርት ነውና በጥንቃቄ እንያዘው፡፡ 

አንዳንድ የብሄር ልሂቃን እነድሚመኙት ከአንድ አገር በመገንጠል የአንድ ብሄር ብቻ የበላይነት የያዘ አዲስ አገር 

መመስረት የፖለቲካ ገነት ያመጣል ብለው የሚያስቡ ከሆነ ከዚሁ ከኤርትራና ከደቡብ ሱዳን የፖለቲካ ሀሁ መማር 

ነው፡፡ አንድ ቤሄር የሚመስለው ብዙ የቀይ ሽንኩርት ቅርፊት የተሞላ ነውና መተርተሩን አያቆምም፡፡ የሚያዋጣው 

የያዝነውን ስርአት የተሻለና ለሁሉም በእኩል የሚያስተናግድ፡ በፖለቲካ ታማኝነትና ሎሌነት የተተበተበ ሳይሆን ብቃት 

ባላቸው ሰዎች የሚመሩ ተቃማት መገንባት ነው፡፡  

 


