‘ህዝቤ ሆይ - የት አሇህ?’
ፀጋዝአብ ሇምሇም ተስፋይ
(ሸክም የበዛበት ትውሌዴ፡2009 እና
የምሥራቃዊት ኮከብ፡ 2010 መጻሕፍት አዘጋጅ)
በዓሇም ሊይ ከሉቅ እስከ ዯቂቅ፣ ከገዢ እስከ ተገዢ፣ ከመሪ እስከ ተመሪ፣ ከአዋቂ እስከ
አሊዋቂ፣ ከጥበብ ሰው እስከ የጥበብ ጠሊት እስከኾነው ዴረስ ያሇ ሌዩነት ያነሣውና
የሚያነሣው ዏቢይ የጋራ ጉዲይ ቢኖር ስሇህዝብ ስሇመኾኑ በማህበራዊ የጥናት ዘርፍ
የተሰማሩ ባሇሙያዎች ይገሌጻለ፡፡
ህዝብ ማነው? ምንዴነው? በማን ይመራሌ? እንዳት ይመራሌ? ኹሇንተናዊ ግንኙነቶቹ
ምን ይመስሊለ? ዋና ዏምድቹስ እንዯምን ያለ ናቸው? ከወዳትስ ይገኛለ? በማን ተጽዕኖ
ስር ይወዴቃለ? በምን? ሇምን? ስሇምን? የሚለ ኹሇንተናዊ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና
ፖሇቲካዊ ግንኙነቶችንና ጉዲዮችን የሚያጠኑ ባሇሙያዎች ስሇህዝብ ሰፊነት፣ ውስብስብነትና
ኃያሌነት አብዝተው ይተነትናለ፡፡
በሀገራችንም ቢኾን በየመዴረኩ፣ በየመግሇጫው፣ በየሥነ - ጽሑፋዊ ጥበቦች (ማህበራዊ፣
ኢኮኖሚያዊ ብልም ፖሇቲካዊ የኾኑ ማንነቶቹ በሚገሇጹባቸው ዴርሰቶች (ሌብ ወሇድችና ኢ
- ሌቦሇድች)፣ ግጥሞች፣ ተውኔቶች፣ ሥነ - ቃልች፣ መነባንቦች - - - ወዘተ)፤ በእይታዊ
ጥበቦች (የሥዕሌ፣ የፎቶግራፍ፣ የምሌክት ሥራዎች፣ የፊሌም፣ የዴራማ፣ የጭውውት፣
የኪነ - ህንጻ ሥራዎች፣ የዱዛይን፣ - - - ወዘተ)፤ በትዕይንታዊ ጥበቦች (የሙዚቃ፣
የትያትር፣ የውዝዋዜ፣ የጭፈራ፣ ባሕሊዊ የሐዘንና የዯስታ መገሇጫዎች የኾኑ ተግባራት፣
ሇመንፈሳዊ አገሌግልት በሚውለ የሃይማኖት በዓሊት መገሇጫ - ስብከቶች)፤ - - - ወዘተ)
ውስጥ ህዝብ ኃያሌ ተዯርጎ ይቀርባሌ፡፡
በየትኛውም ህዝባዊ መዴረኮች ሊይ የፖሇቲከኛና ፖሇቲከኛ ተብዮዎች አፍ ማሟሻ
ስሇህዝብ ኃያሌነት መናገር ስሇመኾኑ የአዯባባይ ምስጢር ነው፡፡ በዚህም በርካታ የመግሇጫ
ጋጋታዎች - በዚህ ዱስኩር ሊይ የሚያጠነጥኑ ኾኖ እናገኛቸዋሇን፡፡
ብዙዎች እጅግ ዯጋግመው ህዝቡን ‘ጀግና’፣ ‘ሌዩ’፣ ‘ተወዲዲሪ የላሇው’፣ ‘ሥሌጡን’፣
‘ቀዲሚ’፣ ‘አሸናፊ’፣ ‘ሌዕሇ ኩለ የኾነ’፣ ‘ትዕግስተኛ’፣ ‘ጨዋ’፣ ‘ሇፍትህ ቋሚ የኾነ’፣
‘ሇእውነት አንገቱን የሚሰጥ’፣ ‘ሃይማኖተኛ’፣ ‘የመቻቻሌ ተምሳላት’፣ ‘የምሁር አብነት’፣
‘የጥበብ ጫፍ’፣ ‘የዕውቀት ጥግ’፣ ‘ተፈሪ’፣ ‘አዋቂ’፣ ‘ትዕግስተኛ’፣ ‘ቀናኢ’፣ ‘የዋህ’፣ ‘ሰው
አክባሪ’፣ ‘ነጻነት ጠባቂ’፣ ‘የማንም ባሪያ ኾኖ የማያውቅ’፣ ‘ዱሞክራሲያዊ’፣ ‘ጥበበኛ’፣
‘ብሌሃተኛ’፣ ‘የኹለ ነገር ምንጭ’፣ ‘ራስ ወዲዴ ያሌኾነ’፣ ‘ስሇወዲጆቹ ራሱን አሳሌፎ
የሚሰጥ’፣ ‘ኹለን አዋቂ’፣ ‘ቀጪ’፣ ‘ኃይሇኛ’፣ ‘ዯፋር’፣ ‘አቻ የላሇው’፣ ‘ማንንም
የማይፈራ’፣ ‘ሇማንም ተንበርክኮ የማያውቅና የማይንበረከክ’፣ ‘አርቆ አሳቢ’፣ ‘ባሇርዕይ’፣
‘የኹለ ነገር ባሇቤት’፣ ‘ከኹለ የቀዯመ’ – ‘ቀዲሚ እንጂ ተከታይ ያሌኾነ’ - - - ወዘተ
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(የማይባሇው ምን አሇ - እንዱያው ከብዙ በጥቂቱ!) ሲባሌ መስማት የተሇመዯ ነው፡፡ ዕውን
ህዝብ እንዯዛ ነውን? ዕውን እንዱህ ያሇ ህዝብ ከወዳት አሇ?
ኢትዮጵያ ውስጥ በየመግሇጫውና በየመዴረኩ የተዯሰኮሩ - ስሇህዝብ የተባለ ነገሮችን
ቆጥረንና ሰፍረን በዕውነት ሚዛን ሊይ ብናስቀምጣቸው ምን ይኾን የምናገኘው? ዕውን
የተባሇው ህዝብ የነበረ ነው? ወይስ ያሇ ነው? ወይስ ገና እንዱኖር የምንሻው?
መጠይቃችንን ሰፋ ብናዯርገው - የመጠይቁን አዴማስ እጅግ ብናረቀው ዕውን የሃሰተኞች
መጫወቻ የኾነ ህዝብ ዕውነተኛ ነውን? የሴረኞች ሰበዝ የኾነስ ሥሌጡን ነውን? የኢ አማንያን ጀርባ የኾነስ አማኝ ነውን? የሰየጠኑ መራቢያ የኾነ የራሱ ጌታ ነውን? የፈሪዎች
መዯበቂያ ዋሻ የኾነ ጀግና ነውን? ዕውን ኃያሌ የተባሇ የዴኩማን መጫወቻ ሉኾን
ይገባሌን? በስሜት የሚነዲ ምክንያታዊ - የማይጠይቅ አስተዋይ ነውን? በአሊዋቂዎች
የሚጠበቅ አዋቂ ነውን?
ዕውን ህዝቤ ከተባሇው ይሌቅ የኾነውን ካስተዋሌነው - በሌሳን አሌባ ሌሳን ባሇቤቶች
እየተመራ አይዯሇምን? ሥሌጣን፣ ገንዘብና ዝና ህዝቤ ከሚባሇው አንጻር በተቃራኒ የቆሙ
አይዯለምን?
እነዚህ ሶስት ዏቢይ መሣሪያዎች መኾን ካሇበት ይሌቅ መኾን የላሇበት ነገር በህዝብ ሊይ
እንዱሠሇጥን አሊዯረጉምን? ሥሌጣን፣ ገንዘብና ዝና ያሇው ሲዋሽ ውሸቱ እንዯእውነት፤
ቢንሾካሾክ ዴምጹ ጎሌቶ የሚሰማ፣ ቢያስመስሌ ጥበብ - ቢሰየጥን ሥሌጡን፣ ቢቀሌዴ እንዯቁም ነገር ፣ ቢሰርቅ - እንዯቆጣቢ፣ ሴሰኛ ቢኾን የመጡበት እንጂ የሄደበት ተዯርጎ
የማይታሰብ፣ የአዯባባይ ሇራሱ እንኳ ዯግሞ ሉሇው የማይችሌ ውሸት ቢዋሽ - እውነት ነው
ብል የሚሟገትሇት መንጋ፤ ቆሻሻ ማንነት ቢኖረው - እንዯንጹህ ፕሮፕጋንዲ የሚሰሩሇት
ወድ ገቦች፤ - - - እንዱኖሩት የሚያስዯርግ አይዯሇምን? እንዱህስ የሚቀበሇው ህዝቤ
አይዯሇምን?
ሥሌጣንና ገንዘብ ያሇው እጅግ የወረዯ ትርኪ ሚርኪ ቢያወራ - እንዯቁም ነገር ተወስድ
እከላ እንዲሇው የሚባሌሇት በህዝቤ አይዯሌ? እነዚህን የያዘ ነውር ቢሰራ እንዯነውር
ማይቆጠርበት፤ ሴረኛ ቢኾን እንዯታታሪ፤ ባሪያና አሽከር ቢኾን እንዯነጻና ጀግና የሚታይ
በህዝቤ አይዯሌን?
ሌሳን አሌባዎች ዴምጽ አውጥተው ሳይናገሩ የሚሰሙ - አሇፍ ሲሌም የሚዯመጡ፤
አካሌ ኖሯቸው ውብ ባይኾኑ ከኹለ ሌቀው ውብ የኾኑ ተዯርገው በህዝቤ የተሳለ
አይዯለምን? መመሇክ የሇባቸውም ቢባሌም በተግባር ግን እየተመሇኩ አይዯለምን?
አይሰሌጡንብን ቢባሌም የሠሇጠኑብን አይዯለምን?
ህዝቤ እውነተኛ ተብል የሃሰተኞች መጫወቻ፤ ጀግና ተብል የጀብዯኞች መጫወቻ፤
አዋቂ ተብል የአሊዋቂዎች መጫወቻ፤ ሥሌጡን ተብል የስይጡኖች መዯበሪያ፤ ተወዲዲሪ
የላሇው ተብል ኃሊ ቀር፤ ጥበበኛ ተብል ከማሰተዋሌ እጅጉን የራቀ፤ አርቆ አሳቢ ተብል
ከአፍንጫቸው አርቀው በማያስቡ የሚነዲ፤ ምክንያታዊ ተብል በስሜት የሚሸነፍ፤ ባሇርዕይ
ተብል ርዕይ በላሊቸውና ሉኖራቸው በማይችሌ የሚታሇሌ፤ አሸናፊ ተብል በተሸናፊዎች
እንዯበሶ የሚበጠበጥ፤ ኃያሌ ተብል በዴኩማን የሚገዛ - - - አይዯሇምን?
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ዕውን ህዝቤ ከአሜሪካ፣ ከእስራኤሌ፣ ከጃፓን፣ ከሩስያ፣ ከኩባ፣ - - - ወዘተ ህዝብ በሊይ
በየመዴረኩ የሚዯነቀው - ሇምን ይኾን? ሇመሸወዴ ራሱን ስሊዘጋጀ? ወይስ ሸዋጆች ከዚህ
ውጪ አማራጭ ስሇላሊቸው? ተፈሌጎ ወይስ አስፈሊጊነቱ ጎሌቶ ታይቶ? ምን ስሇኾነ
ይኾን?
ዕውን ህዝብ እንዯተባሇው ቢኾን ፈጽመው እሱን የማይመስለትን ከወዳት አፈራቸው?
ስሇምንስ ይሸከማቸዋሌ? እንዯምንስ በነሱ ሉገዛና ሉመራ ይችሊሌ?
አንዴ ገበሬ ስንዳ ዘርቶ ቦቆል ቢጠብቅ - እርሱ እንጂ ማንም ተጠያቂ አይኾንም፡፡
ተመሌካቾችም ብንኾን በሱ ሞኝነት እንስቅና የሞኝነት ጥግ አብነት እናዯርገው ይኾናሌ
እንጂ በምንም ተአምር ዘሩን አንወቅስም፣ የዘሩን መፍሪያ ቦታ አናማርርም - ጠባቂና
መጋቢ የኾነውን ሌዕሇ ኃያሌ ስም ፈጽሞ በከንቱ አናነሳም፡፡ ያነሳን እንዯኾነ ግን በዕውነት
ከሱ የሊቅን ግንባር ቀዯም ተወዲዲሪ የላሇውና ሉኖረው የማይችሌ የጅሌ አብነት ኾነናሌ
ማሇት ነው፡፡
ህዝብ የሰው ስብስብ መጠሪያ አይዯሇምን? የነጠሊዎችስ ብዜት ውጤት አይዯሇምን?
ስብስቡ ንጹህ ኾኖ እንዯምን ነጠሊው ተቃራኒ ይኾናሌ? ስብስቡ ሥሌጡን ኾኖ ነጠሊው
በምን ተአምር ስይጡን ይኾናሌ? ስብስቡ ባሇርዕይ ኾኖ ነጠሊው ርዕይ አሌባ ፈጽሞ እንዳት
ሉኾን ይችሊሌ? ዕውን ያ ህዝብ ከወዳት አሇ? ሳይኾን ነህ በተባሇ ህዝብ ኹሇንተናዊ
መሠረታዊ ሇውጥ ይመጣሌ ብል መጠበቅ የቀን ቅዠት አይዯሇምን? ያሌኾነውን ነህ የሚሌ ሃሰተኛ! እሱንስ የሚቀበሌ አሊዋቂ! አይዯሇምን? ህዝቤ ሆይ! - የት አሇህ? ፈጣሪ
ሀገራችን ነጻ ፍቃዴን የኹለ ነገር ማዕከሌ ወዯሚያዯርግ የዕሳቤ ሂዯት ትገባ ዘንዴ ይርዲን!
ቸር እንሰንብት!
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