
መጋቢት 9/ቀን 2010 

ከኢትዮጵያ ብሄራዊ ቴአትር  ሕዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት/ አርቲክል/ 

            ብልህ ህዝብ ሀገሩን ይሰራል!!! 

አዎንታዊ ሠላም ያስፈልገናል!ጥያቄ የለውም፡፡ዎንታዊ ሰላም መኖር የዘላቂ ሰላም ዋስትና 

ነው። 

አዎንታዊ ሰላም በሰፈነበት ሀገር ሕዝብ እርስ በእርሱ የሚፈቃቀር፤የሚቀባበል፤እና 

በአንድነት ውስጥ የሚተሳሰር መንፈስና አቋም ያለው ነው ቢባልም በህዝቦች አብሮ 

በመኖር ሂደት ውስጥ አዎንታዊ ሰላም ውስጥም ቢሆን አልፎ አልፎ አለመግባባት መከሰቱ 

ያለና ተፈጥሯዊ ነው፡፡ ሆኖም በአዎንታዊ ሰላም ውስጥ አለመግባባቶች ቢነሱ መፍትሔ 

የሚያገኙበት ፈጣንና የተደራጀ ጠንካራ አሠራር ካለ ችግሮች ሲፈጠሩ እግር በእግር 

እየሄደ አፋጣኝ መፍትሔ እየፈለገላቸው በህዝቦች መካከል ያለው ፍቅር ፤መተሳሰብና፤ 

የአንድነት መንፈስ ተጠብቆ እንዲቀጥል ያደርጋል፡፡ ይህ ማለት ግን በአዎነታዊ ሰላም 

ውስጥ በህዝቦች መካከል ምንም" ኮሽ" የሚል ነገር የለም ማለት አይደለም፡፡ነገር ግን 

ኮሽታው ቢፈጠረም ፍትህ፤ የህዝቦች ጥብቅ አንድነት ፤ ቀናነት፤ የጠበቀ ወንድማማችነት.. 

የመሳሰሰሉት በልጠውና ገዝፈው ይገኛሉ ለማለት ነው፡፡የአዎንታዊ ሰላም መዋቅር በወጉ 

ባልተወቀረበት ስርአት ውስጥ "ሳይቃጠል በቅጠል"እንደሚባለው ገና በእንጭጩ ያልተፈቱ 

ችግሮች የአሉታዊ ሰላም መፈጠር ምክንያቶች ይሆናሉ። የአሉታዊ ሰላም መሰረቱ 

ማኅበራዊ-ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች በወቅቱ መፍትሄ ያለማግኘት የሚወልደው ጦስ 

ጥንቡስ ነው፡፡በዚህ ምክንያት አዎንታዊ ሰላም ቀስ በቀስ ውጥረት በሰፈነበት አሉታዊ 

ሰላም ይተካል። 

እንግዲህ በዚህ አሉታዊ ሰላም ጊዜ ነው የየእያንዳንዱ ሰው ብልህ እና ጥበበኛ አመክንዮ 

ሀገርን እንደሀገር ለማስቀጠል ምሰሶና ማገር መሆን የሚጠበቅበት፡፡አዲስ ሥርዓትን 

ለመውለድ ማርገዝ የሚጸነሰው በአዎንታዊ ሰላም ውስጥ ቸል የተባሉና ፍፁም ሰሚ ያጡ 

መሰረታዊና ጥልቅ ችግሮች ተካረው ያለመፍትሄ ሲቆለሉ ነው፡፡ በዚህ ውስጥ ብሶት፤ 

ተስፋ መቁረጥ ስርአትን ያለማመን ወዘተ ይከሰታል፡፡ ይህ ክስተት ደግሞ አይቀሬና 

ተፈጥሯዊ ጉዳይ ነው፡፡ሆኖም ከዚህ ተፈጥሯዊና አይቀሬ ጉዳይ ይልቅ ሰው የመሆን የላቀ 

አስተውሎትና አርቆ አሳቢነት ሚዛን ደፍቶ እራስን መግዛትና መቆጣጠር ካልቻልን 

፤ይልቁንም ሌሎችን ወደማሳደድና ወደ መግደል ካመራን ነገ ከእንስሳም አንሰን እርስ 



በእርሳችን በጥርሳችን እየተናጨን ልንበላላ የምንችልበትን ጭካኔን የማንታጠቅበት 

ምክንያት ያለ አይመስለኝም፡፡ 

በስንቶች ደምና መስዋእትነት ተከብራና ተጠብቃ የኖረችውን ሀገር፤የደሀ ህዝብ አቅምን 

በማካተት የተሰራ የህዝብ ንብረት በራስ ዜጋ ውድመት እጣ ፈንታው ከሆነ፤በዘርና በብሄር 

ምክንያት አንዱ አሳዳጅ፣ ሌላው ተሰዳጅ ፤አንዱ ገዳይ፤ ሌላው ተገዳይ ከሆነና ዛሬ ላይ 

ቆም ብሎ አርቆ ማሰብ ከተሳነን ነገ እኛ እኛን እንደማንሆን መገንዘብ ያስፈልጋል፤ሀገር 

ከውድመት የመታደግ እድል ቢገጥም እንኳ በትውልድ ውስጥ ታትሞ የሚቀረውን ቂምና 

ቁርሾ ማከም ሌላ አመታትን የሚጠይቅ የቤት ስራ ነው የሚሆነው፡፡ስለዚህ አርቆ ማሰብ 

በሚባል ተመስጦ ውስጥ ገብተን አርቀን እናስብ ፡፡ዛሬ ላይ የሀገራችን ጉዳይ እያንዳንችን 

እጅ ላይ ወድቋል፡፡ከአሉታዊ ሰላም ወጥተን ወደ አዎንታዊ ሰላማችን ለመመለስ በላቀ 

ትእግስት ውስጥ ሆነን እጅግ አስፈላጊ ስለሆነው ዋናና ትርፋችን ማሰብ ያስፈልጋል፤ 

ከአልማዝና ከወርቅ የላቀውን ግን እየረሳነውና እየጣልነውም እየናቅነውም ያለውን 

የትናንቱን አንድነት ፤መከባበር፤ ፍቅርን ከጣልንበት በክብር አንስተን ማንገስ 

ይጠበቅብናል፡፡በዚህ አዝማሚያ ከቀጠልን ግን ቢርበውም ቢጠማውም፤ ቢያጣም 

ቢያገኝም፤ በፍቅሩ ውስጥ ትቅፍቅፍ የሚል ትውፊት መገለጫው የሆነውን ማንነታችንን 

የምናገኘው ተረት ውስጥ ብቻ ይሆናል፡፡  

ይህ ደግሞ ትንሳኤ የሌለው ሞት ነው ፡፡ ቆም ብለን እናስብ ፡፡በአሉታዊ ሰላም ዘመን 

ያሉ የግለሰቦች ድምር የሆነው ህዝብ ፤ማህበራት፣ ድርጅቶችና ፓርቲዎች፣ወዘተ… ሥነ 

ምግባር የተላበሱና ከሁሉም በላይ የነቁ፣ የተቡ፣ አርቀው ማስተዋል የሚችሉ ሀገርንና 

ህዝብን የሚያስቀድሙ ፤የሚለያዩ ሳይሆን የበለጠ የሚያስተሳስሩ ሊሆኑ ይገባል።አሉታዊ 

ሰላምን የሚወልደው በአዎንታዊ ሰላም ውስጥ ቸል የተባሉ የህዝብ ጥያቄዎችና ብሶቶች 

ናቸው ተባብለናል፡፡ በዚህ ብሶት ውስጥ ደግሞ ህዝብ ለውጥና አልፎ ተርፎም አዲስ 

ስርአት እስከማበጀት የሚደርስ የጋለ አምሮት ይኖረዋል፡፡ በጋለ አምሮቱ ምክንያት ህዝብ 

የአዲስ ስርአት ለውጥን ይጸንሳል ፤ያረግዛል፤ ያምጣል፤ ያማምጣል፡፡ 

ይህ የጋለ አምሮትና ፣ምጥና፤አማማጥ ህዝብን ፤ በዘር፣ በብሄር ለይቶ በማሳደድ፤ 

በማግለል፤ ንብረት በማቃጠል፤ በመግደል፤ በማስገደል ሳይሆን የህዝብን አብሮ የመኖር 

እሴትና ስነምግባር በማክበር ፤ ሀገርንና ህዝብን አሻግሮ በሚያይ እጅግ አርቆ በማሰብ 

ተመስጦ መሆን ነው ያለበት፡፡ምክንያቱም ብሄርና ዘር ሀሳብ የለውም፡፡ ሀሳብ ያለው 

አካልና ነፍስ ባለው የሰው ህሊና ውስጥ እንጂ ብሄሩ ወይም ዘሩ ውስጥ አይደለም፡፡ ዘርና 



ብሄር ሀገር አይመሩም፡፡ ሀገር የሚመራው የበለጸገ አስተሳሰብና አመለካከት ብቻ 

ነው፡፡ብሄር ሰው አይደለም፡፡ ብሄርን የፈጠረው ሰው በቦታ ተወስኖ የመኖሩ ምክንያት 

ነው፡፡ በጋራ በአንድ ቦታ ተወስኖ በመኖሩ ውስጥ ያበጀው ባህል ፤ ወግ ስርአት ቋንቋ 

…ወዘተን ነው ሰውን በብሄር ለይተን እንድናውቀው ያደረገው፡፡ብሄር የምንኖርበት ወይም 

ዘር ማንዘራችን የኖረበት የቦታ ውጤት በሥነ- ህይወታዊ  ዘረ-መል የተላለፈልን 

አይደለም፡፡ ስለዚህ የሰውን ልጅ ብሄሩ ትልቅ፤ ትንሽ፤ ድንቅና ልዩ አያደርጉትም፡፡ 

ድንቅና ልዩ የሚያደርጉት ፤ከፍም ዝቅም የሚያደርጉት ባህሉ፣ ወጉ፣ ስርአቱ ፤ትምህርቱ፣ 

እውቀቱ፣ ያበጁለት አንጎሉ ውስጥ ያለው ዘርና ብሄር ሳይለይ የሰውን ልጅ ሁሉ የሚያቅፍ 

የበለጸገ አስተሳሰቡ ብቻ ነው፡፡ብሄር የሰው ልጅ በምድር ላይ ሲኖር በባህሉ ውስጥ ያበጀው 

ነው፡፤ ማንም ሰው ከብሄሩ ጋር አልተወለደም፡፡በኖረበት ብሄሩ ውስጥ ግን የአስተሳሰቡ 

ስሪት የተገኘበት ስለሆነ ሰው ብሄሩን ማክበርም፤ መውደድም አለበት፡፡ በብሄሩ ውስጥ 

ያካባተው በጎ ባህሪ ደግሞ በሁለንተናው ውስጥ ሊታይ በተግባር ሊገለጥ ይገባል፡፡ ነገር 

ግን ብሄር ሰውን ከሰው እየለየ የሚያባላ ከሆነ "ሰው "የተባልበትን የፈጣሪን ጸጋ 

አዋርደናል፡፡ከዚህ ጸጋ ይልቅ በቦታ ተወስነን በመኖር ምክንያት ያበጀነውን ብሄር 

ሰቅለናል፡፡ አንተ ኦሮሞ …ወይም ጉራጌ ብትሆን ገና ከእናትህ ማህጸን እንደወጣህ በሆነ 

አጋጣሚ ከእናት አባትህ ጋር የመኖር እድል ባይገጥምህና አማራ ወይም ትግራይ..ወይም 

ውጪ ሀገር የማደግ እድል ቢኖርህ ማንነትህ/ብሄርህ/ ወዴት ያደላል?ምን ይሆናል? ለዚህ 

ነው ብሄር በቦታ ተከልሎ የመኖር ውጤት እንጂ ከሰው ሰው የምንለይበት አብሮን 

የተወለደ ታርጋ ፈጽሞ ሊሆን የማይችለው፤ የማይሆነውም፡፡ 

ባጠቃላይ አሉታዊ ሰላም ውስጥ ሆኖ የሚደረጉ ተግባራት በተለየ ሁኔታ ሀገርንና ህዝብን 

ከአንድነታቸውና  ከነትስስራቸው በክብር በማሻገር ጠንቃቃ የሂሳብና የሀሳብ ቀመር ቀማሪ 

ግለሰብንና ህዝብን ይፈልጋል፡፡ከብሄር ሰው ሊገዝፍብን ይገባል፡፡ብሄራችንንም ማክበር 

ይኖርብናል፡፡በእርግጥ ብሄራችንን የምናከበርና የምንወድ ከሆነ ደግሞ የሰው ዘርን ሁሉ 

ማክበርና መውደድ የሁሉም ብሄር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ትውፊታችንን ሊነበብብን 

በተግባርም ሊታይብን ይገባል፡፡ሰውን የሚያፈናቅል፣የሚያሳድድ፣የሚገድል…ንብረቱን 

የሚያወድም..ወዘተ ትውፊት በየትኛውም ብሄር ውስጥ የተወገዘ የምግባር በልሽት እንጂ 

የብሄሩ መገለጫ ወይም የብሄሩ ተቆርቋሪነት አይደለም፡፡ቂምና ቁርሾ የሚተክል መጥፎ 

ህመም ነው፡፡ፈጥነን መታከምና መዳን አለብን፡፡ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ እንዳሉት 

“አዕምሮ የሌለው ህዝብ ሥርዓት የለውም፡፡… ሥርዓት ከሌለው ሰፊ መንግስት ይልቅ 



ትንሽ ከተማ ሞያ ትሰራለች፡፡”ሥርአት በሌለው ድርጊት ውስጥ ደግሞ ሀገርን ማፍረስ 

እንጂ ሀገርን መገንባት አይታሰብም! እኛ እኛን አንሆንም፡፡ስለዚህ ሰው የመሆን እኛነት 

ከጨዋውና ከበጎው የብሄራችን ትውፊትን አክብረን እንዋደድ ፤እንተቃቀፍ፤ እንጣመር 

፤እንተሳሰር፡፡የብሄራችን በጎ ባህል ያላለንና ያልመከረንን አንሁን፡፡ከሁሉም ብሄር ጋር 

እኩል እንዋደድ ይህ ነው ውበታችን፡፡ ትናንትም፣ዛሬም ወደፊትም እኛ እኛን እንሁን!! 

ተከባብሮ በፍቅሩ ውስጥ ንፋስ ሳያስገባ የሚኖር ዘላለማዊ ትቅፍቅፍ ዘላለማዊ 

ኢትዮጵያዊነት ዘላለማዊ ፍቅር፡፡ ይህ ነው የእኛ እውነተኛውና ትክክለኛው 

መገለጫ፡፡የየብሔራችን መለያ!!፡፡ 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2050754831828774&set=a.1631004043803857.1073741828.100006828318085&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2050754831828774&set=a.1631004043803857.1073741828.100006828318085&type=3

