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ሥነ ፅሁፍ እና  ትምክህተኝነት 
 

(ይድረስ|ይህች አገር የማን ናት?´ ለምትሉ) 

 

ከቢላል 06/04/13            

 

በዚህ ርዕስ እንድፅፍ የገፋፉኝ ምክንያት፣ አዲስ አበባ ውስጥ ከሚታተሙት የግል ፕሬስ 

ውጤቶች፣ አብዛኞቹ ላይ |እውነት ግን እቺ አገር የማን ናት?´ እያሉ የሚጠይቁ ፅሁፎችን 

በተደጋጋሚ በማየቴ  ነው። እንዲያውም ከጥቂት ዓመታት ወዲህ |እቺ አገር የማን ናት?´ 

በሚል ርዕስ መፃፍ እንደፋሽን ተቆጥሯል ቢባል ሁኔታውን በተሻለ መልኩ ይገልጸዋል ብዬ 

እገምታለሁ። የሚገርመው ደግሞ ይህን የቂል ጥያቄ እየደጋገሙ ሲያቀርቡ የሚሰሙት 

ፀሐፊያን |የበቁ የነቁ´ ከሚባሉት ዜጎቻችን መካከል የመሆናቸው ጉዳይ ነው። 

 

ይህች ኢትዮጵያ የምንላት ሀገር የእያንዳንዱ ዜጋ የጋራ ቤት ንብረት እንጂ ሌላ የማንም 

ልትሆን እንደማትችል፣ አንኳንስ እንደፀሐፊያኑ "ለተማረ" ሰው ይቅርና ፊደል የመቁጠር 

ዕድል ላላገኙ ኢትዮጵያዊያንም  የሚገባ ቢሆንም፣ የጥያቄው መደጋገም አንዳች አሉታዊ 

ስሜት የመፍጥር አንድምታ ያዘለ ሆኖ ስለታየኝ  እነሆ የበኩሌን ምላሽ ልሰጣቸው 

ተገድጃለሁ። 

 

እንግዲያውስ ይህን ጉንጭ አልፋ ጥያቄያቸውን በየጋዜጣውና በየመፅሔቱ ላይ፣ ባለፉ 

ሁለት ያህል ዓመታት ሲያመነዥጉት ለታዘብኳቸው፣ የጥላቻ ፖለቲካ ፀሐፊ ትዕዛዞች 

በሙሉ |ማስታገሻ´ ትሆንልኝ ዘንድ፤ ይህችን ጥሬ ሀቅ በአጭሩ እንደሚከተለው 

ላቀርብላቸው ወድጃለሁ።  

 

ክቡራን ሆይ፣ መቸስ ከኔና ከእናንተ ፍቃድና ፍላጎት ውጭ ወይም እኛ ከመፈጠራችን 

በፊት በሆነ ታሪካዊ አጋጣሚ የአንድ አገር ዜጎች ሆነን እንድንገኝ አድርጎናል፡፡ እንግዲህ 

ቢያንስ እንደዚህ ዓይነቱን እጅግ ያፈጠጠ እውነታ በሚመለከት እንኳን፣ ልንተማመን 

ይገባል የሚል ቅን ሃሳብ ስላለኝ ነው ይህችን ማስታወሻ ልፅፍላችሁ መነሳቴ። 

 

|ለመሆኑ እቺ አገር የማን ናት?´ በሚል ርዕስ የምታቀርቡዋቸውን መጣጥፎች 

አነባቸዋለሁ፡፡ የማነባቸው ምንም ቢሆን ኢትዮጵያውያን ህዝቦችን እንደ አንድ ማሕበረሰብ 
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የሚገልፀን ማህበራዊ ቁርኝት (የጋራ ማንነት) እንዳለ ስለመገነዘብ፣ እኔንም የሚመለከተኝ 

አንዳች እውነት አገኝ ይሆናል ከሚል ግምት ነው፡፡  |ለመሆኑ እቺ አገር የማን ናት?´ 

የሚለው ጥያቄያችሁ ራሱ ከጤናማ መንፈስ የሚመነጭ  እንዳልሆነ ግን ይሸተኛል። 

 

ይህች ኢትዮጵያ የምንላት ሀገር የማን ስለመሆኗ በሚጠይቅ ርዕስ ለመጀመሪያ ጊዜ ዳዊት 

ከበደ የተባለ የ|አውራ አምባ ታይምስ´ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ የፃፈውን ጨምሮ፤ ከዚያ ወዲህ 

እነ ዓለማየሁ ገላጋይና እነ ደሳለኝ ስዩም አዲስ አድማስ ላይ የፃፉትን፤ እንዲሁም ሰሞኑን 

|ኢትዮ - ምህዳር´ በተሰኘው  የግል ጋዜጣ ታትሞ የወጣ ፅሁፍ አንብቤ እንደተረዳሁት ፣ 

የሁላችሁም ጥያቄ  ቅኝት በመሰረታዊ ይዘቱ ከአንድ ምንጭ የተቀዳ ነው ማለት ይቻላል። 

 

|እቺ አገር የማን ናት?´ የሚለውን ርዕስ  እየተኮራረጃችሁ የፃፋችሁትን |ድርሳን´ በሙሉ 

ከአንድ ምንጭ የተቀዳ  የሚያደርገውም |የዘመነ ኢ.ህ.አ.ዲግ ኢትዮጵያ በትረ ስልጣን 

የጨበጡ፣ ጥቂት የጎሳ ፖለቲከኞች፣ ወይም የተወሰኑ ብሔሮች ብቻ እንደፈለገ 

የሚፈነጩባት፤ አብዛኛው ዜጋ (የህብረተሰብ ክፍል) ግን፣ በአምባገነናዊ ስርዓቱ ተጨቁኖና 

ሰብዓዊ መብቱን ተነፍጎ አበሳውን የሚቆጥርባት የሰቆቃ ምድር ሆናለች´ ከሚል ድምዳሜ 

የሚመነጭ  አጠቃላይ ጭብጥ ስላለው ነው። 

 

ይህ ደግሞ የአራት ዘመን ትምክህተኝነት ካገነተረው ጭፍን ተቃውሞ የመነጨ ተራ 

ማጥላላት እንጂ፣ በዚች አገር ውስጥ ያለውን ተጨባጭ እውነታ የሚገለፅ እንዳልሆነ 

የቅርብም የሩቅም ታዛቢ ሊመሰክር ይችላል። 

 

ምንም እንኳን እንዲህ እንደናንተው የሚፈልጡ የሚቆርጡበትን ፍፁማዊ ስልጣን፣ በመላው 

የሀገራችን ህዝቦች የመቀማታቸው ጉዳይ የእግር እሳት ለሆነባቸው፣ የወደቀው ስርዓት 

ርዝራዦች፣ ባይዋጥላቸውም፣ የዘመነ ኢ.ህ.አ.ዲ.ግ ኢትዮጵያን የሚገልፃት ትክክለኛ ገፅታ 

ግን ብሔር  ብሔረሰቦቿ ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩባትና በፈርጀ  ብዙ የህዳሴ 

ጉዞ ላይ የምትገኝ ፌዴራላዊት ሀገር መሆኗ ነው። 

 

ስለዚህም የሀገር ጥያቄን መሰረት አድርጋችሁ የምትፅፉት፣  አፓርታይድ ዘመን ድርሳን 

የሚመስል መርዘኛ ስብከታችሁ፣ ትምክህተኝነት የወለደው የጭፍን ጥላቻ ፖለቲካችሁ ፣ 

ርካሽ ፕሮፓጋንዳ ከመሆን እንደማይዘል ለመረዳት ሊቅነትን አይጠይቅምና እባካችሁ 

አሁን እንኳን ወደ አዕምሯችሁ ተመለሱ። 
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ይሄ ህዝብ እናንተ የምትገምቱትን ያህል ምንም የማያውቅ ቢሆን ኖሮ ገና ዱሮ ዕርስ በርስ 

እንዲተላለቅ ማድረግ በቻላችሁ ነበር። በዚች ጥንታዊት ሀገር  ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ 

መብት ለመጀመሪያ ግዜ ህገ መንግስታዊ ዋስትና ያገኘበትን ከ1983 ዓ/ን ወዲህ ያሉ 

ዓመታት፣ ስትፈልጉ ሰው በማንነቱ ሰበአዊ ክብሩ እንዲዋረድ ከተደረገበት ከደቡብ 

አፍሪካው የአፓርታይድ ዘረኛ ስርዓት ጋር ልታወዳድሩት ይዳዳቹሃል። 

 

ከዚሁ ትምክህተኝነት ካገነተረው ኦሪታዊ አስተሳሰባችሁ የሚመነጨውን፣ በጭፍን ጥላቻ 

ላይ የተመሰረተ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ለመግለፅ ስትሉ፣ እንደ የትግል ስልት 

የምትጠቀሙበት ዕኩይ ተግባር የኢትዮጵያን የህዳሴ ጉዞ ለማደናቀፍና ከተቻለም 

ለመቀልበስ ያለመ ስለመሆኑም ልቦናችሁ ያውቀዋል። 

 

ለአብነት ከሰሞኑ እኔ ራሴ በዚህ ሀገራዊ የጋራ ጉዳያችን ዙሪያ ያወያየሁዋቸው ትምክህተኛ 

ምሁራን |ከሁሉም በፊት መተገበር ያለበት የፖለቲካ ችግራችንን  መፍታት ነው እንጂ፣ 

ዓባይን መገደብ እንደትልቅ ቁምነገር ተቆጥሮ  ይህን ያህል ሊነገርለት ይገባል እንዴ !? 

እስቲ ኢ.ህ.አ.ዲ.ግ የፖለቲካ ስልጣኑን የሙጥኝ ማለቱን ትቶ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ምቹ 

ምህዳር ይሰጣቸውና ዓባይን የሚገድበው ይጣ!?´ የሚል እጅግ በጣም አስገራሚ አስተያየት 

ነው የሰነዘሩት።  

 

እኔም በምላሻቸው ግራ እንደመጋባት ብዬ ታዲያ ዓባይን መገደብ እናንተ የምትነግሩኝን 

ያህል የቀለለ ጉዳይ ከሆነ ባለፈው የሺህ ዘመናት ታሪካችን ስለምን አልተገደበም? ልላቸው 

ፈለግሁኝና የካድሬነትን ቅፅል ስም ያወጡልኝ እንደሁ እንጂ፣ እንደ አንድ ሃገር ዜጎች 

ሊያግባባን የሚችል አሳማኝ ምክንያት እንደማያቀርቡ ስለገባኝ ተውኩት።  

 

በእኔና በነዚሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ መካከል ያለው የሃሳብ ልዩነት እስከዚህ ድረስ ቅጥ 

እያጣ የመሔዱ ጉዳይ ከመቸውም ጊዜ በላይ እያሳሰበኝ እንደመጣ ግን በዚህ አጋጣሚ 

ልገልፅላቸው እወዳለሁ።  

 

እንደዚህ ፀሐፊ አንክሯዊ ትዝብት ከሆነ |ከእኛ ወዲያ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ዘላቂ 

ዕጣ ፈንታ የቆመ ለአሳር ነው!´ የማለት ክፉ አባዜ የተጠናወታቸው ትምክህተኛ ሃይሎች፣ 

በሀገር አንድነት ስም ሲሸቅጡበት የቆዩት የማስመሰያ ጭንብላቸው፣ ሙሉ በሙሉ ተገላልጦ 

እርቃናቸውን የወጡበት የታሪክ አጋጣሚ ቢኖር ይህ አሁን የምንገኝበት ወቅት ነው። 
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ምክንያቱም እነዚህ ኢትዮጵያን ለእነሱ የበላይነት ፍላጎት ማሟያ ብቻ አድርገው 

የሚቆጥሯት የዘውዳዊው ስርዓት ርዝራዦች ፣ ቀደም ባሉት ዓመታት |የወያኔ መንግስት 

ለትግራይ ትግርኝት  ጠባብ አጀንዳ የተቋቋመ ቡድን እንጂ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም 

ለማስጠበቅ የሚያስችል ተፈጥሯዊ ባህሪ የለውም። በትግራይ ወርድና ቁመት ተለክቶ 

የተስፋውን የህወ.ሐ.ት ጥብቆ ኢትዮጵያን ለሚያህል በጣም ሰፊ ሀገር ማልበስ አይቻልም 

´እያሉ ያምታቱበት የነበረው፣ የሃኬት ፕሮፓጋንዳቸው ሁሉ፣ ዛሬ ሀገራችን ውስጥ በተግባር 

እየሆነ ካለው ታሪካዊ እውነታ ጋር ፣ ፈፅሞ የማይገጥም ነውና።  

 

ኢ.ህ.አ.ዲ.ግ መራሹን ፌዴራላዊ መንግስት ፣ |በመሬት አንቀጥቅጥ የህዝብ ቁጣ (አመፅ) 

አስወግደን ስልጣን የምንጨብጥበት ቀን ሩቅ አይደለም´ በሚል ቅዠት የሚናወዙት፣ 

የትምክህት ሃይሎችና ጥገኞቻቸው፣ ከዚህ በሁዋላ የቀራቸው መደበቂያ ወይም መሸቀጫ፣ 

እነሱው ራሳቸው ሆን ብለው፣ የሚፈጥሩት አልያም ደግሞ እንዲባባስ የሚያደርጉት፣ 

የመልካም አስተዳደር ችግርና የዚሁ ችግር መገለጫ የሆነው የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ 

ኢኮኖሚ ብቻ ነው ማለት ይቻላል። 

 

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተቃዋሚው ጎራ |ኢ.ህ.አ.ዲ.ግን ከጊዜ ወደጊዜ እየከፋ በመጣ 

ሙስና የራሱ አባላት ገዝግዘው ስለጨረሱት በቋፍ ላይ ነው የሚገኘው´ የሚል ፖለቲካዊ 

ስሌት ያላቸው ትንተናዎች እየተበራከቱ የመምጣታቸው  ምክንያትም ለዚህ ይመስለኛል። 

ለአብነት ያህል አቶ አበባው አያሌው የተባሉ የታሪክ ምሁር፣ ከጥቂት ወራት በፊት 

ሰማያዊ ፓርቲ ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ የተናገሩት ነው ብሎ፣ ሰንደቅ ጋዜጣ 

ከዘገበው ውስጥ የሚከተለውን አንድ አንቀፅ እንመልከት፤  

 

|. . . ገዥው  ፓርቲ  ሊጠናከር ይችላል የሚለው ስጋት ተገቢ አይደለም። ኢ.ህ.አ.ዲ.ግ 

ከዚህ በሁዋላ ጨርሶ ያከትምለታል እንጂ፣ እንደገና የመጠናከር ዕድል ይኖረዋል ብሎ 

ማሰብ ስህተት ነው። ምክንያቱም የራሱ አባላት ውስጥ ውስጡን በልተው ጨርሰውታል። 

ኢ.ህ.አ.ዲ.ግ እንደ ፓርቲ ባይነቅዝና ህዝቡ በመልካም አስተዳደር ችግር ክፉኛ ባይማረርማ 

እኮ እኛም አርፈን ስራችንን እንሰራ ነበር። ከእንግዲህ ሊጠናከር ይቅርና አሁንም አገር 

እየመራ እንዳልሆነ አባላቱ ጭምር ያውቃሉ። ይሄ ደግሞ በአፍሪካ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

ታሪክ ብዙ ጊዜ የሚስተዋል ጉዳይ ነው´ብለው ነበር ተንታኙ። 
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በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የታሪክ ምሁር እንደሆኑ አሁን አሁን በየጋዜጣው ተደጋግሞ 

የሚነገርላቸው፣ አቶ አበባው አያሌው፣ ያኔ ባቀረቡት ትንተና የኢትዮጵያን ህዳሴ 

ሊያጣጥሉት መሞከራቸውም አይዘነጋም ።  

 

እነሆ ከዚያን ወዲህ |የኢ.ህ.አ.ዲ.ግ ፍፃሜ´ በሚል ርዕስ ታትሞ ገበያ ላይ የዋለው አንድ 

መፅሐፍም፤ የአቶ አበባው አያሌውንና የመሰል ትምክህተኛ ምሁራንን ትንተና መሰረት 

ባደረገ ቅኝት የተፃፈ የነውጥ ናፋቂ ፖለቲከኞች ፕሮፓጋንዳ ስለመሆኑ ርዕሱን በማየት 

ብቻ መረዳት የሚያዳግት አይመስለኝም ። 

 

|የእንትን መፅሐፍ ደራሲና ሃያሲ፣ በእንትን ጋዜጣ (መፅሔት ) የሚፅፍ አምደኛ፣ በእንትን 

ዩኒቨርስቲ የእንትን ሙያ ተመራማሪና የእንትን ታሪካዊ ድርሳን አዘጋጅ. . .´ ወዘተ 

እየተባባሉ እርስ በርስ መሿሻምን እንደፈሊጥ የያዙት የትምክህተኝነት ሰለባዎች፣ በዚሁ 

የ|ኢህ.አ.ዲ.ግን ፍፃሜ´ በሚተርክ ሰሞነኛ ድርሳናቸውም፣ እንደተለመደው ሁሉ፣ 

አንባቢያንን ያማልላል የሚሉትን የውዳሴ ከንቱ መደለያቸውን፣ በመፅሐፉ የጀርባ ሽፋን 

ላይ ያሰፈሩ ሲሆን፣ ወደውስጥ ስንገባ የምናገኘው አጠቃላይ ፍሬ ነገር (ጭብጥ) ግን |ገዥው 

ፓርቲ ኢ.ህ.አ.ዲ.ግ፣ ዳግም እንዳያንሰራራ ሆኖ እያከተመለት ነው´ የሚል ከንቱ ቅዠት 

እንጂ፣ ከወትሮው የተለየ አዲስ ሃሳብ እንዳልተነሳበት የሚያረጋግጥ ነው። 

 

ይህ ማለት ደግሞ ልክ እናንተ |እውነት ግን እቺ አገር የማን ናት?´ እያላችሁ በምትፅፉት 

የበሬ ወለደ ዓይነት ፈጠራዎቻችሁ፣ የአዲሲቱ ኢትዮጵያን መልካም ገፅታ ፣ ጥላሸት 

መቀባትና ህብረተሰቡን ለአመፅ ተግባር ማነሳሳት፣ ይቻላል ብለው ያመኑ ስልጣን ናፋቂ 

ዳያስፖራዎች፣ ከተራው ስደተኛ ዜጋችን ላይ እየሰበሰቡ በሚልኩት ገንዘብ ፈንድ የተደረገ፣ 

የጥላቻ ፖለቲከኞች ጭፍን ፕሮፓጋንዳ እንጂ |የኢ.ህ.አ.ዲ.ግ. ፍፃሜ´ ስለመቃረቡ 

የሚያመለክት የስነ ፅሁፍ ስራ አለመሆኑን የሚያሳይ ይመስለኛል።  

 

እንግዲያውስ እኔም በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ላለፉት 20 ዓመታት የታዘብኩትን አንኳር - 

አንኳር ነጥብ፣ እያነሳሁ ለመዳሰስ የወሰንኩት ያለምክንያት አይደለምና፣ የጀመርነውን 

ወጋችንን ፣ በማስራጃ እያስደግፍን እንቀጥል ዘንድ ቀጠሮ ይዘን እንለያይ።  

 

 


