
ይነግር በይፋ  

ሇተሻሇች ኢትዮፕያ (By BetterEthiopia  betterEthiopia@yahoo.com ) 

በአሇማችን  የሰሇጠኑ አገሮች የምንሊቸው ከሚያስገርም ገጽታዎቻቸው መሀሌ አንደ ያሇማቋረጥ ማሻሻሌን 

ማሳየታቸው ነው። በአንጻሩ ዯግም ከአሇም ያሌበሇጸጉ አገሮች የሚያሳዘን ገጽታቸው ብዙ መሻሻሌ አሇማሳየታቸው ነው። 

መሻሻሌ የዘመናዊ ሁኔታዎች አዎንታ ነው። አዱስ መኪና ሇሽያጭ ሲቀርብ ተተኪው አዱስ አይነት መኪና እየተዘጋጀ ነው። 

አንዴ የኮምፒውተር ፕሮግራም እንዴሁ ሇተጠቃሚዎች ሲከፋፈሌ የሚቀጥሇው ቨርዥን በእቅዴ ሊይ ነው። የአንዴ የሰሇጠነ 

ከተማ ነዋሪ አንደን የከተማ ክፍሌ ሳይጎበኘው ጥቂት አመታት ቢያሌፉ ተመሌሶ በሚሄዴበት ሰአት የሚያየው አዱስ ነገር 

እጅግ በጣም አስገራሚ ነው። ይህ ሁለ መጠነ ሰፊ ሇውጥ እንዳት ተግባራዊ ሆነ? ሇሇውጥስ ምን  ነገሮች አመቺ ናቸው  

ብል መጠየቁ ካሌበሇጸጉ አገሮች ሇተፈጠርን ሰዎች የግዴ ነው። ምክኒያቱም ምንም እንኳን ግሇሰቦች የትም ይወሇደ አመቺ 

ሁኔታ ከተፈጠረሊቸው ከሰሇጠኑ ሃገሮች  ከተወሇደ ሰዎች ጋር በቀሊለ ተወዲዲሪ መሆን መቻሊቻውን በተሳካሊቸው የታዲጊ 

አገሮች ዱያስፖራ ማየት ችሇናሌ። ቁም ነገሩ የግሇሰቦች መሻሻሌ ሳይሆን የመሊው የሀገር ሁኔታ መሻሻሌ  ነው። ስሇዚህ 

ሇውጥ እንዯሚያስፈሌገን(ሇዚያውም ፈጣን የሆነ) ሁሊችንም የምንስማማበት ጉዲይ ነው። ከሰሇጠኑ ሀገሮች 

የምንናስተውሇው  ሇውጥን ማምጣት የሚያስመሰግንና የሚያስሸሌም ሲሆን ነገር ግን ባሌበሇጸጉ ሀገራት ሇውጥን ማምጣት 

አስቸጋሪ ነው። 

ምንዴን ነው በሰሇጠኑ ሀገራት ሇውጥን ሇማምጣት የሚያዯፋፍረው ሁኔታ? 

የዚህ መሰረቱ የአስተሳሰብ እና ሀሳብን የመግሇጽ ነጻነት መኖሩ ነው። ከትምህርትም ሆነ ከተሞክሮ ወይም በላሊ 

አጋጣሚ የታሰሰውን ጠቃሚ ሀሳብ በህብረተሰቡ ዘንዴ ተቀባይነት አግኝቶ ተግባራዊ ማዴረግ፤ የሰሇጠኑ አገሮች 

የሚያዯርጉትን የማያቋርጥ የመሻሻሌ ሂዯት የመሰሇ ሁኔታ ኋሊቀር በሆኑ ሀገራት ሊይ እንዱዯገም ያስፈሌጋሌ። አሁን ባሇው 

አሇማቀፋዊ የሆነ የመገናኛ መረቦች መዘርጋት፣ የኢኮኖሚ ትስስር፣ የባህሌ እና የትምህርት ሌውውጥ የአሇም እውቀት 

በግሇሰቦች ጣት ጫፍ እንዱሆን አዴርጓሌ። ማን ምን እንዲወቀ አይታወቅም እንጂ እውቀቱ በአንዴ ሀገር ነዋሪዎች ውስጥ 

አሇ ማሇት ያስዯፍራሌ። ይህ እውቀት ተግባራዊ ቢሆን ባፋጣኝ ሁኔታ አንዴን ሀገር ማሻሻሌና ያለባትን ችግሮች ባስቸኳይ 

ማስወገዴ የሚያስችሌ የአእምሮ ሀይሌ አሇ። ጥያቄው ይህ የጋን ውስጥ መብራት የሆነ እውቀት ከፍ ብል እንዱያበራና የዚህ 

እውቅት ተሸካሚ የሆኑ ግሇሰቦች ተዯማጭነት እንዱኖራቸው ምን ቢዯረግ ይሻሊሌ የሚሇው ይሆናሌ።  

በኢትዮጵያውያን መካከሌ የበጎ ምኞት አመሇካከት ከራስ አንጻር(በራሳችን ዓይን ስሇራሳችን ባሇን አመሇካከት 

ግምት ውስጥ) በብዛት ይገኛሌ። ሆኖም ግን ያንደ የበጎ ፍሊጎት ሀሳብ ከላሊው የበጎ ሀሳብ ሀሳቢ ጋር የሚሇይ ብልም 

የሚጋጭ ሲሆን ይስተዋሊሌ። በበጎ አሊማ ስም ወይም በታሊቅ የተከበረ ግብ ስም ጥቃቅን የሚመስለ ጥፋቶችና ግዴፈቶች 

ሲፈጸሙ በቀሊለ ሳይታረሙ እየታሇፉ በተግባር ትጋትን የሚቀንሱ መብትን የሚነፍጉ እሇታዊ ዴርጊቶች ይፈጸማለ።የሐሳብ 

ትክክሇኛነት ሚዛኑ የሀሳቡ ዯጋፊዎች ወይም ተቃዋሚዎች ቁጥር ብዛት አይዯሇም። አንዲንዳ የሀሳብ ትክክሇኛነት ሚዛኑ 

ጊዜና በተግባር ከዋሇ በኋሊ የሚዯረግ ግምገማ ነው።   

በታሪክ እንዯታየው አንዲንዴ ስር ነቀሌ የሆነ አስተሳሰብ ያፈሇቁ ግሇሰቦች በዘመናቸው ሲሰዯደና ሲወገዙ ኖረው 

በዴህረ ዘመናቸው ዯግሞ ሲሞገሱ ታይተዋሌ። ሇአብነት ያህሌ እነጋሉሉዮ ጋሉሉን መጥቀስ ይቻሊሌ። የዚህ ጽሁፍ አሊማ 

ሰዎች የማይስማሙበትን ሀሳብ እንዱቀበለ ሇማዯርግ አይዯሇም። ነገር ግን ከተሇመዯው የተሇዩ ሀሳቦች ሇበቂ አዴማጮች 

ሳይገሇጹ ገና በእንጭጩ  ሲወገዙ እና የሀሳቡ አፍሊቂዎች ተስፋ እንዱቆርጡ በሚያዯርግ ሁኔታ ሀሳባቸው ሲገታ ጠቅሊሊ 

ማህበረሰቡ የሚጎዲ መሆኑን ሇመጠቆም ነው። ማንም ግሇሰብ የፈሇገውን ያህሌ የተማረና የተመራመረ የታወቀና የተከበረ 

ቢሆንም በአሇም ሇሚፈጠሩ አስተሳሰቦች ትከክሇኛነት ወይም ትክክሇኛ አሇመሆን የፍጹም እውቀት ስሌጣን አሇኝ ብል 

ሉገምት አይገባውም። አንዲንዳ ተማሪዎች ከአስተማሪዎቻቸው የሊቀ ሃሳብ ተሸካሚ ሉሆኑ ይችሊለ። እንዱሁም እንዲንዳ 

ሌጆች ከወሊጆቻቸው የተሇየና የተሻሇ አስተሳሰብ ሉያራምደ ይችሊለ። ስሇዚህ ማንም ሰው እራሱን እንዯ እውቀት መጨረሻ 

ባሇቤት አዴርጎ መቁጠር የሇበትም። ወይንም የታወቁት አቶ እገል ካለ አውነት ነው ወይም እሳቸው አላ ካለ ሀሰት ነው 

ብል  የተናጋሪውን ማንነት በመመርኮዝ አንዴን ሃሳብ ትክክሌ ነው ሉባሌ አይገባም።   



በመሰረቱ አንዴን ሀሳብ  ሇመቃወምና ሇማጣጣሌ አርቆ አስተዋይነት፣እውቀት፣ ጨዋነትና የሰሇጠነ ባህሪ 

አይጠይቅም። ማጣጣሌና ማባጨጭ ሌዩ ችልታ አይጠይቅም። ጸባይ የጎዯሇው እውቀት ያነሰው ወይም ማሰብ የዯከመው 

ሰው በቀሊለ የላሊውን ሰው ሀሳብ ሉያወዴቀው ወይም ዝቅ ሉያዯርገው ይችሊሌ። በአንጻሩ ግን የአንዴን አስተሳሰብ 

ጥሌቅነትና ጠቃሚነት ሇማዴነቅ በጎ ህሉና፣ እውቀትን፣ አርቆ አስተዋይነትና አሳቢነትን ይጠይቃሌ። በአንዴ ቀሌዴ ሇመሳቅ 

ቀሌደ እንዱገባን ያስፈሌጋሌ። ስሇዚህ አዲዱስ ሀሳቦች በቁም ነገር፣  አግባብ በሆነ ቦታና ሰአት በሚነሱበት ሁኔታ ሃሳቦችን 

በጥሞና ማዲመጥና መመርመር ይገባሌ። ግሌጽ ያሌሆኑ ነገሮች ግሌጽ እንዱሆኑ መጠየቅ አስፈሊጊ ነው።ሀሳቡ ተቀባይነት 

የላሇው ሆኖ ከተገኘ የሃሳቡን አፍሊቂ ሰው ስብእናና ክብር ሳይነኩ አማራጭ ሀሳብ ማቅረብ እንዱሁም የቀረበው ሀሳብ 

ጠቃሚ እንዲሌሆነ በጨዋነት ማስረዲት ይቻሊሌ። 

ያለትን ችግሮች ሇማስረዲትና አዲዱስ መፍትሄዎችን ሇመጠቆም ከቡዴናዊ ህሳብ(ግሩፕ ቲንክ ) መሊቀቅ 

ያስፈሌጋሌ። ቡዴንን ሇመምሰሌ ባሇስሌጣንን ሊሇማስከፋት በሚሌ ሀሳብን ያሇመግሇጽ እና በጽናት አሇመከራከር ሉወገዴ 

ይችሌ የነበረውን ጥፋት ከማስወገዴ ሉያግዴ ይችሊሌ። ሇምሳላ ቻላንጀር (በህዋ ሊይ የተቃጠሇችው መንኩራኩር) መሬት 

ሇቃ ከምሄዷ በፊት ችግር እንዯነበረባት የጠቆሙ ኢንጂነሮች እንዯነበሩና በግሩፕ ቲንክ ስሇተሸነፉ ሉወገዴ ይችሌ 

የነበረውን ጥፋት ማስቀረት አሌቻለም ነበር። በዱያስፖራ በሚኖሩ ኢትዩጵያውያን መካከሌ ግሩፕ ቲንክ በቀሊለ የሚታይና 

በታወቁ መዴረኮች ሊይ የሚተገበር አዎንታ ነው። ነገር ግን ጥሌቅ አስተሳሰብ በግሇሰብ አእምሮ ውስጥ የሚፈጠር እንጂ 

በቡዴን ውስጥ በአንዴ ጊዜ በብዙዎች አእምሮ የሚፈጠር አይዯሇም። ሇዚህም ነው የግሇሰብ ህሳብን የመግሇጽ መብት 

መከበር እጅጉን አስፈሊጊ ነው የምንሇው።   

የሇውጥ አስቸጋሪውና ከፍተኛው ዯረጃ የማይፈሌጉትን ማስወገዴ ብቻ አይዯሇም። ይሌቁኑም የሚፈሌጉትን ነገር 

በተግባር መግሇጽ ነው። ይህም ማሇት ባንዴ አገር ውስጥ ያለ የዜጎችን አስተሳሰብ እና ባህሌ ማሳዯግ ነው። የነበሩትን 

መንግስታት መጣሌ ብቻውን የተሻሇ ስርአት እንዯሚፈጥር የሚያረጋግጥ ዋስትና የሇውም። ነገር ግን የአንዴ አገር ዜጎች 

በግሇሰብ ዯረጃ የሰሇጠኑ ያወቁና ከማንም ተጸእኖ ውጪ ሆነው እራሳቸውን የቻለ የህሉና ፍርዴ ሉሰጡ የሚችለ ዜጋዎች 

በብዛት መኖር በጎ ሇውጥ ማምጣትና የመጣውን ሇውጥ ቀጣይነትና ዘሇቄታዊነት እንዱኖረው ያዯርጋሌ። ሰዎች ዯግሞ 

አንዱማሩና እንዱሻሻለ ሇተሻሻለ አስተሳሰቦች የተጋሇጡ መሆን የኖርባቸዋሌ። ስሇዚህ አሁንም በዴጋሚ ሀሳብን በነጻነት 

የመግሇጽ አስፈሊጊነቱ ይረጋገጣሌ። ገንቢ የሆነ ሀሳብ በአዴማጮች ዘንዴ ትክክሇኛነቱን እንዱረደ ረዘም ባሇጊዜ ውስጥ 

በተዯጋጋሚ እንዱነገሩ ያስፈሌጋሌ። አንዲንዳም ሃሳቦችን በሙከራ ጣቢያዎች ሰርቶ ማሳየት ሉያስፈሌግ ይችሊሌ። የተሻለ 

ሃሳቦች ተቀባይነት ሉዘገይ ይችሊሌ እንጂ ብዙውን ጊዜ አይቀሬ ነው። እነዚህ የተሻለ ሃሳቦች በመነጩበትና በታወቁበት 

ወቅት በላሊ ውዴቀት ሉያስከትለ በሚችለ አስተሳሰቦች ሳይሸነፉ በፍጥነት ተግባራዊ መሆናቸው አሊስፈሊጊ የሆነ የጊዜ 

መዘግየትንና ኪሳራን ያስወግዲለ። ይህን ሁኔታ ሇመፍጠር ማሠብና መመራመር ይጠይቃሌ።  

ትክክሇኛ አስተሳሰቦች እንዱሁ በቀሊለ የሚገኙ አይዯለም። ፍሊጎትን፣ ጥረትን፣ ተመክሮና እውቀትን እንዱሁም 

ምርምርን ይጠይቃለ። የተሇያዩ አማራጮችን ገምግሞ የሊቀውን አማራጭ መምረጥ ቀሊሌ ስራ አይዯሇም። ወዯትክክሇኛው 

ምርጫና ገንቢ ሃሳብ ሇመዴረስ ብዙ መሰናክልችን ማሇፍ ይጠይቃሌ። በእርግጥም ትክክሇኛውን ሀሳብ ማፍሇቅ ብዙ 

ማሰሊሰሌና ጊዜን ይፈሌጋሌ። ነገር ግን ይህ ፈተና በራሱ አሌበቃ ብል ከእንቅርት ሊይ ጆሮ ዯግፍ እንዱለ በዋዛ ያሌተገኘውን 

እውቀት ሇመግሇጽ የአስቸጋሪና ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታዎች መፈጠር የሀሳቡን አፍሊቂ ችግሮች በብዙ እጥፍ ያባዛዋሌ። 

የትክክሇኛ ሃሳብ አፍሊቂዎች ያሊቸውን አስተሳሰብ በነጻነት ሇመግሇጽ ራሱን የቻሇ ትግሌ ሲሆን የሀሳቡ ተሸካሚዎች 

ሀሳባችንን ዋጋ ከፍሇን መግሇጽ ይኖርብናሌ ብሇው እንዱነሳሱ የሚያዯርጋቸው ኢንሴንቲቭ አይኖራቸውም። ስሇዚህ በቀሊለ 

ሇመዯመጥ ከሚዯረገው ውዴዴር ራሳቸውን ያገሊለ። ጥረታቸው ሇራሳቸው ጥቅም ሳይሆን ሇመሊ ህብረተሰቡ ጠቀሜታ 

ስሇነበር በእነዚህ አስተሳሰቦች አሇመንሸራሸር መሊ ህብረተሰቡ ይጎዲሌ። ሇሇውጥና ሇእዴገት አመቺ በሆኑ ማህበረሰቦች 

ውስጥ የተሻሇ ሃሳብ የሚያቀርቡ ስሇሚዯነቁና ስሇሚሸሇሙ የተሻሇ ሀሳብ ሲያገኙ ያሇምንም ማቅማማት ወዯ ህብረተሰቡ 

እንዱሰራጩ እንዱያዯርጉ ይዯፋፈራለ። ሰዎች በጎ ነገር እንዱያስቡና በጎ ነገር እንዱሰሩ ማነሳሳት ትሌቅ የህብረተሰብ 

አገሌግልት ነው። በአንጻሩ ሰዎች ሀሳባቸውን እንዲይገሌጹ የራስ አፍሊቂነትና አነሳሽነት ስሜታቸው እንዱቀዘቅዝ ማዴረግ 

አንዴን ህብረተሰብ ባሇበት እንዱዯቅቅ ወይም ወዯኋሊ እንዱመሇስ ያዯርጋሌ። ግሇሰቦች አስተሳሰብ ሲያፈሌቁ እና 

በሚመሇከትው ፈሰስ በኩሌ ሲያቀርቡ ሀሳባቸው ትክክሌ ቢሆንም ባይሆንም ሊጠፉት ጊዜና ሌፋት ሉመሰገኑ ይገባቸዋሌ። 



ሰዎች ትሊንት ያዯረጉትን ዛሬ የሚዯግሙት ከሆነ ነገም እንዯዛሬ ዛሬም እንዯትሊንት ይሆንና መሻሻሌ አይኖርም 

።የሰዎች አሰተሳሰብና ስነምግባር ከጊዜ ወዯ ጊዜ መሻሻሌ ይኖርበታሌ። እውቀትንና ስነምግባርን ሇማሻሻሌ ሀሳብን በነጻነት 

የመግሇጽ ባህሌ ማዯግ አሇበት። በዚህ ሀሳብ ምሌሌስ ውስጥ ሁለም የህብረተሰብ አባሊቶች ተካፋይ መሆን ይኖርባቸዋሌ። 

ባንዴ ህብረተሰብ ውስጥ ጥቂቶች ብቻ አዋቂና መሪ ሆነው ብዙሀኑ መሪዎች በሚሰጡት መመሪያ ብቻ መንቀሳቀስ 

እየተተወና ታሪክ እየሆነ የመጣ አካሄዴ ነው። ሁለም ሰው ባሇበትና በዯረሰበት እውቀትን እየገበየ ተመክሮውን እያዲበረ 

ዴርሻው የሆነውን የራሱን ሀሊፊነት መወጣት አሇበት። በአንዴ አካባቢ የተገኘው ጠቃሚ እውቀት ወዯላልች ቦታዎች 

እንዱዛመትና በአዲዱስ ቦታዎች እንዱሇመዴ ጥረት መዯረግ አሇበት።   

 ህገራችንንና ማህበረሰባችን በተመሇከተ ያለ የተሇያዩ አስተሳሰቦች ብይፋ ይነገሩ። ትክክሇኛውን አስተሳሰብ 

አዲማጭ ይምረጥ። በመከባበር የማይጥሙንን ሃሳቦች ሰምተን የራሳችን አስተሳሰብ እንሰንዝር። እስክ በሁሊችን ዘንዴ ያሇው 

አስተሳሰብ ይነገር በይፋ። 


