
ኅብረትን በተመሇከተ ጥቂት ነጥቦች: ማስታወሻ ሇሌጅ ተክላ 
ታዯሰ ብሩ 

መንዯርዯሪያ  

ሌጅ ተክላ “ያጣነው ጥምረት አይዯሇም፤ ዴፍረት ነው” በሚሌ ርዕስ በፃፈው ተገርሜም፤ አዝኜም 
አሌወጣ ስሊሇኝ ጥቂት ማሇት ፈሇግሁ።  

ተዯጋጋሚ ሙከራዎች ስሊሌተሳኩ “ትብብር፣ ኅብረት፣ ግንባር፣ ቅንጅት፣ጥምረት” እና መሰሌ ቃሊት 
ሁለ የቫንኮቨሩን ሌጅ  ያንገሸገሹት ይመስሊሌ።  

እኔ ሇሌጅ ተክላ የማቀርበው አቢይ ጥያቄ  አሇኝ  - ምግብ ቢያስጠሊህ ምን ታዯርጋሇህ? – 
የሚሌ። ከበሽታ እስከ ቁንጣን በተሇያዩ ምክንያቶች ምግብ አስጠሌቶን እናውቃሇን ብዬ አምናሇሁ። 
የምግብ ሽታ ራሱ ያስጠሊን ጊዜም አይጠፋም። ግን እንዲስጠሊን ቀረ? ምግብ አስጠሌቶህ ወዯ 
ምግብ የተመሇስክበትን ሂዯት አስታውስና በተመሳሳይ መንገዴ ትብብርን ወዯ መውዯዴ መመሇስ 
ካሌቻሌክ -  ሌጅ ተክላ - ችግር ሊይ ነህ።  

ጥቂት ነጥቦች ስሇ ኅብረት  

እውነትህን ነው፣ ኅብረት ሁሌጊዜ አስፈሊጊ አይዯሇም። ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚያዯሇንን “ፍሪ ሴሌ” 
የሚባሇውን የካርታ ጨዋታ ሇመጫወት መተባበር አያስፈሌግም። ይህ ጨዋታ የአንዴ ሰው ጨዋታ 
ነው - ይበሌጥ ትክክሌ ሇመሆን ከተፈጥሮ ጋር የሚዯረግ ጨዋታ ነው። ይህን ጨዋታ ሇማሸነፍ 
የሚያስፈሌግህ የራስህ ጭንቅሊት ብቻ ነው። ጭንቅሊት ያሇው ባሊንጣ የሇብህም። ቲኒስ ስትጫወት 
ግን ሁኔታው ይሇያሌ። ተፋሊሚህ ጭንቅሊት አሇው፤ ሌታዯርግ ያስብከውን ሉገምት ይችሊሌ። እግር 
ኳስ ሲሆን ዯግሞ የባሰ ውብስብ ነው። አንተም ወገን ጭንቅሊቶች አለ እዚያም ወገን ጭንቅሊቶች 
አለ።  

ሌጅ ተክላ፣ የትብብርን አስፈሊጊነትና አሊስፈሊጊነት ብቻ ሳይሆን የትብብሩንም መጠን የሚወስነው 
የጨዋታው ዓይነት ነው። ስሇትብብር ከመፃፍህ በፊት “እየተጫወትነው ያሇው ጫወታ ምንዴነው?” 
ብሇህ መጠየቅ የነበረብህ ይመስሇኛሌ።  

በእኔ እምነት ወያኔ በ70ዎቹና በ80ዎቹ ያዯረገው ትግሌ እና እኛ ዛሬ የገባንበት ትግሌ አንዴ 
አይነት “ጫወታዎች” አይዯለም። ላሊው ቀርቶ  በ97 በቅንጅት ወቅት የነበረው “ጨዋታ” እና 
የአሁኑ “ጨዋታ” ሇየቅሌ ናቸው። እናም የሚፈሌጉት የትብብር ዓይነትና ዯረጃ ይሇያያሌ።  

ስሇ ኅብረት ጠቀሜታ  

ትብብሮች ሉያመጡት ስሇሚችለ ጉዲቶች ነግረኸናሌ፤ ሌዮነቶች ቢኖሩኝም በአብዛኛው ስሇምስማማ 
አሌፈዋሇሁ። ስሇ ትብብሮች ጠቀሜታ መናገር የኔ ዴርሻ ይሁንና ሶስት ነገሮችን ብቻ ሊንሳ። 

1. የግብህ ከባዴነት። ይህ በጣም ግሌጽ ይመስሇኛሌ። ብቻህን የማታሳካውን ግብ ከላልች ጋር 
ሁነህ አሳካ። (አንተ ግንቦት 7ን በሚመሇከት ያየኸው ይኸንን ነጥብ ብቻ ነው። እናም 
ግንቦት 7 ላልችን ሇትብብር መጋበዙ የራሱ ዯካማነት ስሇታየው ነው ብሇሃሌ። ተሳስተሃሌ፤ 
የሚቀጥለትን ነጥቦች ሇማንበብ ትዕግሥት ይኑርህ።)  

2. የግብህ ትሌቅነት። አንዲንዴ ውጤቶች ስንጋራቸው ዋጋቸው ይጨምራሌ። እስቲ አስበው!!!  
ግንቦት 7 ብቻውን ወያኔን ቢያሸንፍ “ዴሌ” ይባሊሌ? ግንቦት 7 “ወያኔ ቁጥር 2” 
እንዯማይሆን ማረጋገጫችን ምንዴነው? ሇሰሊማዊና ህጋዊ ትግሌ ከሚቀርቡ ክርክሮች አንደ 
“በጉሌበት የመጣ ራሱ ጉሌበተኛ ይሆናሌ” የሚሌ እንዯሆነ ታውቃሇህ። ይህ ክርክር ሙለ 
በሙለ ባይሆንም እውነት አሇበት። እዚህ አዙሪት ውስጥ እንዲንገባ መከሊከያችን ዴሌን 



መጋራት ነው። ሇግብህ ከሌብህ ዋጋ ስትሰጥ ዴሌህን ትጋራሇህ። ዴሌን መጋራትህ በራስህም 
በላልችም ተባባሪዎችህ ሊይ የምታጠሌቀው መጠባበቂያ ነው።  

3. ሲነርጂ (የአማርኛ ቃለ ስሇጠፋኝ ይቅርታ) ሰዎች ወይም ቡዴኖች ተባብረው ሲሰሩ 
የሚያመጡት ውጤት በየግሊቸው ተሯሩጠው ከሚያመጡት ውጤት ዴምር በሊይ ሲሆን 
“ሲነርጂ” ተፈጠረ እንሊሇን። ይህ ትርጓሜ ተቀባይነት ቢኖረውም በቂ ግን አይዯሇም።  

እኔ የምወዯውን ትርጓሜ በምሳላ ሊስረዲ። አንተ “ከሁለ የተሻሇ ነው” የምትሇው መንገዴ 
አሇ። እኔ ዯግሞ “ከሁለ የተሻሇ ነው” የምሇው ላሊ መንገዴ አሇ። እኔና አንተ ተገናኝተን 
ስንነጋገርና ስንከራከር ከኔም ካንተም የተሻሇ ላሊ መንገዴ አገኘን እንበሌ። አዱሱ መንገዴ 
ሇኔም ሊንተም አዱስ፤ ሇኔም ሊንተም የተሻሇ መንገዴ ሆኖ አገኘው። ይህ ነው እኔ የሲኔርጂ 
ውጤት የምሇው። እንዱህ ዓይነት ውጤት ትብብና ፉክክር (አስተውሌ ትብብርም ፉክክርም 
አብረው ባለበት) ሁኔታ ብቻ ነው የሚገኘው። ሲነርጂ ሁላ የሚገኝ ነገር አይዯሇም። 
ሲነርጂ እንዱፈጠር ግን የትብብርና ፉክክር መኖር ግዴ ነው። 

ስሇኅብረብሄራዊና የብሄር ዴርጅቶች ዘይትና ውሃነት ከላልች ስሰማው የቆየሁ ቢሆንም 
እንኳን ካንተ ስሰማው አስዯንግጦኛሌ። እንዲንተ “ምን አሇ ትለኛሊችሁ” ማሇትም 
አሌፈቅዴም።  ሆኖም ግን ሇሁሇቱም የሚመች ጎዲና ካሌተገኘ የኢትዮጵያችን ችግር 
መፍትሄ ያገኛሌ ብዬ አሊምንም። ሇሁሇቱ የሚመች ጓዲና ማግኘት የእኔም ያንተም የጋራ 
ኃሊፊነት ነው።  

የአስተባባሪ ሚና  

ተመሳሳይ ዓሊማ ያሊቸው ዴርጅቶች መዋሃዴ እንዯሚኖርባቸው ወትውተሃሌ። ወንዴሜ መዋሃዴን 
ተወውና ቀሊሌ የሆነው መተባበርንም ስሇተፈሇገ ብቻ አይመጣም። 

አሁን ማስታወስ አቃተኝ እንጂ በኬሚስትሪ ብዙ ምሳላዎች ነበሩ። “ቅመሞችን” አመጣጥነህ 
በጠርሙስ በመክተት “በራሳቸው ተነሳሽነት” ተዋህዯው አዱስ ነገር እንዱፈጥሩ አንዴ ሺህ ዓመት 
መጠበቅ የሚኖርብህ እጅግ ዘገምተኛ ሪአክሽን። ሇአንዲንደ ታዴያ ዘዳ አሇው፤ ካታሉስት 
ትጨምርበታሇህ። ሺህ ዓመት ይፈጅ የነበረው ሂዯት በአምስት ዯቂቃ ተጠናቆ ቁጭ ይሌሌሃሌ። 
ካታሉስትህንም ሳይቀንስ ሳይጨምር ታገኘዋሇህ1።  

ማኅበረሰብ ውስጥም እንዯዚህ ነው። ዴርጅቶች መተባበር ሲኖርባቸው ባሇመተባበራቸው 
የዴርጅቶቹን መሪዎች መውቀስ የተሇመዯ የሰነፍ ሥራ ነው። ማነው የማገናኘትና የማቀራረብ፤ 
ሰነድችን የማዘጋጀት ሥራ መሥራት የነበረት? ማነው ቦታ አዘጋጅቶ፤ አጀንዲ  ቀርጾ ማወያየት 
የነበረበት?  

ማሳረጊያ  

የአንዯኛ ዯረጃ ተማሪ እያሇሁ “ከኔጋቲቭ አስር እና ከፓዘቲቭ አስር የትኛው ይሻሊሌ?” ብዬ 
ስጠይቅ የክፍሊችን ተማሪዎች በሞኝነቴ እየሳቁ “ፓዘቲቭ አስር ነዋ!” ሲለ ጮኹ። መምህራችን ግን 
በጥያቄዬ ተዯምመው ብዙ ከቆዩ በኋሊ ሲስቁ የነበሩትን ሁለ ግራ ያጋባ ምሊሽ ሰጡ። “ከኔጋቲቭ 
አስርና ከፓዘቲቭ አስር የቱ እንዯሚሻሌ እንዱሁ መናገር አይቻሌም። ሇምሳላ ጽዴቅ ሥራ ከሆነ 
ፓዘቲቭ አስር ይሻሊሌ። ኃጥያት ከሆነ ዯግሞ ኔጋቲቩ ይሻሊሌ። ኔጋቲቭ አስር እዲ እና ፓዘቲቭ 
አስር ሃብት እኩሌ ናቸው። ሌጆች ሁለም ነገር እንዱህ ነው። ጥሩ ወይም መጥፎ ሇማሇት 
አትቸኩለ፤ በመጀመሪያ ምንዴነው ብሊችሁ ጠይቁ።”  

                                                 
1
 . ቃሉን ስላልወደድኩት አልተጠቀምኩበትም እንጂ የ9ኛ ክፍል የኬሚስትሪ አስተማሪያችን Catalist “አጫፋሪ” ብለው ተርጉመውልን ነበር። 

በነገራችን ላይ በአፃራዊ መልኩ የ97ቱ ቅንጅት ውጤታማ የሆነው ካታሊስት ስለነበር ነው። ያ ባይሆን ኖሮ ፕሮግራማቸው አንድ ዓይነት 

ቢሆንም እንኳን መኢአድና ኢዴፓ አብሮ ለመሥራት መቶ  ዓመት ይፈጅባቸው ነበር ይሆናል።  



መምህሬን እዴሜዓቸውን ያርዝምሌኝ። ይህንን ማሇታቸውን አያስታውሱት ይሆናሌ። እኔ ግን ዛሬ 
መሌዕክታቸውን ሇሌጅ ተክላ አስተሊሌፌዓሇሁ። “ጥምረት አይረባም” ብል  እርግጠኛ ሆኖ 
ከመናገር ይሰውረን። “ሇመሆኑ ጥምረት ማሇት ምን ማሇት ነው?” ብል የመጠየቅ ብሌህነትም 
ይስጠን።  

አሜን። 

ሴፕተምበር 9፣2010 

 


