“የተረሳች ሀገር”
ፀጋዝአብ ሇምሇም ተስፋይ
የኢኮኖሚክስ መምህርና ጸሓፊ
(ሸክም የበዛበት ትውሌዴ፡ 2009 እና
የምሥራቃዊት ኮከብ፡ 2010 መጻሕፍት አዘጋጅ)
በሰው ሌጅ ኹሇንተናዊ የዕሇት ተዕሇት እንቅስቃሴ ውስጥ ፍሊጎትና ግንኙነት
የማይነጣጠለና የየራሳቸውም ባሕሪያዊና ጠባያዊ መገሇጫዎች ያሎቸው ቁሌፍ ጉዲዮች
ናቸው፡፡ የማንኛውንም አካሌ - ያሇፈ፣ ያሇና የሚመጣ ኹሇንተናዊ ሂዯት ያሇነዚህ ማሰብ
ፈጽሞ የማይቻሌ ነው፡፡
አንዴ ሰው ላሊን ሰው ረሳኝ አሌያም ረስቶኛሌ የሚሇው ምን ሲኾን ነው? እኛስ ሰውን
የምንረሳው ምን ስንኾን ነው? መረሳትና መርሳት፡- ካሇመታወስ፣ ካሇመጠየቅ፣
ካሇመሰማት፣ ካሇመገናኘት፣ ከትኩረት ማጣት ጋር፣ መኾንና ማዴረግ ከሚገባን ነገር
አንጻር ሳናዯርግ ስንቀር እንዯየዏውደ በተሇያየ መሌኩ የሚገሇጽ ነው፡፡
መረሳትም ኾነ መርሳት የሰውን ኹሇንተናዊ ኹኔታዎች ይጎዲሌ፡፡ በፈጻሚውም ኾነ
በተፈጻሚው አካሌ ሊይ ቀጥተኛና ተዘዋዋሪ - ተጽዕኖዎችንም ያሳዴራሌ፡፡ ይህ በነጠሊ
በግሇሰብ አሌያም በቡዴን ዯረጃ ያሇ ነው፡፡ እንዯሀገር የወሰዴነው እንዯኾነ - ሀገር

ትረሳሇችን?
ሀገርን ማን ያስታውሳታሌ? ማንስ አይረሳት ዘንዴ ይጠበቃሌ? አንዴ ሀገር ዜጎቿ
ካሊሰቧትና ካሊስታወሷት ማን ሉያስታውሳት ይችሊሌ? ሀገር ያሇ ዜጎች - ዜጎችም ያሇ ሀገር
ትርጉም ይኖራቸው ይኾን?
ዜጎቿ የማያስቧትና የማያስታወሷት ሀገር ከዕዴገት ይሌቅ ውዴቀት፤ ከእውነት ይሌቅ
ሀሰት፤ ከግሌጽነት ይሌቅ ዴብቅነት፤ ከሕብረት ይሌቅ መሇያየት፤ ከነጻነት ይሌቅ ባርነት፤
ከተግባር ይሌቅ ወሬ፤ ከዕሳቤና ሀሳብ ይሌቅ ስሜት የሚሠሇጥንባት ብልም መገሇጫዎቿ
እንዯሚኾን የታወቀ ነው፡፡
ስሇኾነም ሀገር በጥቅለ ዜጎች ሲኖራት - ዜጎች በአንጻሩ ገዥዎች፣ መሪዎች፣ ምሁራን፣
ተማሪዎች፣ ሰራተኞች፣ ሚዴያዎች፣ ባሇሙያዎች፣ - - - ወዘተ ተብሇው የተሇያየ በተሇያየ
መሌክ ይቀመጣለ፡፡ እነዚህም በጥቅለ ዜጎች ከመሰኘት በዘሇሇ ሀገርን እንዯሀገር ብያኔ
እንዱኖራት ሇሕሌውናዋ ትሌቅ ሚናን ይጫወታለ፡፡
ከዚህ ተነሥተን የሀገራችንን ኹሇንተናዊ ነባራዊ ኹኔታዎች ስንመሇከት ምን ሊይ ነን?
ማን ምን እያዯረገ ነው? የሚሇውን ከማዕቀፍ አንጻር እንዯሚከተሇው መመሌከት
እንችሊሇን፡፡
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ሇዚህም መነሻ የሚኾነን ኹሇንተናዊ ዕውነት (Truth) እና እውነታ (Reality) - ያሇንበት
ኹሇንተናዊ ጥሬ ሃቅ ይኾናሌ፡፡ በሀገራችን መሌካም ተብሇው ሉጠቀሱ የሚችለ ነገሮች
ቢኖሩም ከተነሣንበት ርዕሰ ጉዲይና ትኩረት ከሚያሻው አንገብጋቢ ጉዲይ ስንመሇከት ከ3
ሚሉዮን በሊይ የተፈናቀሇባት፣ ሞትና ስዯት አዛም እዚም የሚሰማባት፤ የሕግ የበሊይነት
አሳሳቢ ዯረጃ ሊይ የሚገኝባት፤ በሶስት ቦታዎች አስቸኳይ ጊዜ የታወጀባት፤ ሰሊም በራሱ
በብዙ ቦታዎች ጥያቄ የኾነባት፤ የገዥው ፓርቲ አመራሮች አንዴነትና ሕብረት በአዯባባይ
እጅጉን በተቃርኖ የተሞሊባት፤ ፍትህና መሌካም አስተዲዯር ብዙ የሚቀርባት፤ ማስመሰሌና
ትያትር በአዯባባይ እጅጉን የተንሰራፋባት፤ ኢኮኖሚያዊና የብዴር ቀውስ አፍጦ የመጣባት፤
የውጭ ጣሌቃ ገብነት እንዲሇ በሰፊው የሚታማባት፤ አንገብጋቢ ጉዲዮች እጅጉን
የተበራከቱባት፤ ሕሌውናዋ እንዯሀገር ጥያቄ ምሌክት ውስጥ የገባበት፤ በብዙ ቦታዎች
የመንግሥት የታችኛው መዋቅር በግሇሰቦችና ቡዴኖች እንዯበሶ የሚናጥባት፤ ሕግና
ሥርዓት በአዯባባይ የሚጣስባት፤ ጦርነትና የጦርነት ወሬ በአዯባባይ ያሇ እፍረት በ21ኛው
ክፍሇ ዘመን እንዯጀብደ የሚቀነቀንባት - - - ወዘተ ኹሇንተናዊ ኹኔታ ውስጥ ናት፡፡
ከዚህና መሰሌ ኹሇንተናዊ ኹኔታዎች በመነሣት ዕውን ኢትዮጵያ - የተረሳች ሀገር
አይዯሇችምን?

1. ገዠዎች
ሀገራችን ሇረዥም ጊዜ ባሳሇፈችውና እያሳሇፈች ባሇቸው የሥሌጣን ፖሇቲካ ውስጥ
ገዥዎችን እንጂ መሪዎች በብዛት ፈርተውባት እንዯማያውቁ የአዯባባይ ዕውነት (Truth)
እና እውነታ (Reality) ነው፡፡
የሀገራችን ገዥዎች እጅግ ከጥቂቶች በተግባርም ሰሊም፣ ሌማትና የመሰረታዊ ሇውጥ
ፍንጮችን እያሳዩ ካለ ሃቀኛ መሪዎች ውጭ አብዛኛዎቹ ገዥዎች ሀገራቸውን አሌረሱምን?
አብዛኛውን ጊዜያቸውን በተራ ጥቃቅንና አነስተኛ፣ እርባና በላሊቸው የኮሰሞቲክስ
ትያትርና ትኩረት የመሳቢያ ሁነቶቸ የሚያሳሌፉ አይዯለምን?
ከሥራ ይሌቅ ወሬ ሊይ፤ ከሕብረትና ከአንዴነት ይሌቅ ጠሊት ፍሇጋ ሊይ፤ ከዛሬና ነገ
ይሌቅ ትሊንት ሊይ፤ ከዕሳቤና ርዕዮት ይሌቅ ተራ ትርጉም አሌባ የባድ ቃሊት ክምር
ጥቅሶች ሊይ፤ በጥሌቀት ትርጉም ባሇው መንገዴ ከሚተነተኑ ነገሮች ይሌቅ ስሜት ቀሰቃሽ፤
ከዘሊቂ ይሌቅ ጊዜያዊ ነገሮች ሊይ ትኩረት እንዯተዯረገ ማንም የማይክዯው ጥሬ ሃቅ ነው፡፡
ዕውን ሕግ አውጪ፣ ሕግ ተርጓሚና ሕግ አሰፈጻሚ አካሊት መኾንና ማዴረግ
የሚገባቸውን እያዯረጉ ነው? አጀንዲ መኾን የሚገባውን አጀንዲ አዴርገዋሌ? ቀዲሚ ሉኾን
የሚገባውን ቅዴሚያ ሰጥተዋሌ? መጠየቅ የሚገባቸውንስ ጠይቀዋሌ?
ሇአብነት፡- ፓርሊማው ዕውን በተጨባጭ ስሇተጨባጭ የሀገራችን ነባራዊ ኹኔታ
ከጥቃቅንና አነስተኛ ጉዲዮች በዘሇሇ ትኩረት ሰጥቶ ሰርቷሌ? የሚመሇከተውን አካሌስ
ጠይቋሌ? ዕውን ፓርሊማው ኢትዮጵያን አሌረሳትም?
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2. ምሁራን
የሀገራችን ምሁራን ምን እየሰሩ ነው? ዕውን ሀገራችን እንዲሇችበት አሳሳቢ፣ አስጨናቂና
አስፈሪ ኹሇንተናዊ ነባራዊ ኹኔታዎች እየተንቀሳቀሱ ነው? ዕውን ምሁራን በአስተሳሰብና
አመሇካከት፣ በስሌትና በስትራቴጂ ብልም በተግባር ዯረጃ ሀገራቸውን አሌረሱምን? ማዴረግ
የሚጠበቅባቸውን እያዯረጉ ነው?
ዕውን ምሁራን በአዯባባይ ጎሌቶ ከወጣው እሌም ካሇ አስመሳይነትና ሆዴ አዲሪነተ
ተሊቀው - በምክንያትና በአመክንዮ በነጻ ሕሉናቸው፣ በያዙት ክህልትና ባዲበሩት ሌምዴ
ተጠቅመው - ነባራዊ ኹኔታዎችን እየተመሇከቱ ነው? ወይስ ከነፈሰው ጋር ነፍሰው
የግርዴና ሥራ እየሰሩ? እየመሩ ወይስ እየተመሩ? እያሸረገደ ወይስ በነጻነት ሕዝባዊ
ውግንና ይዘው ቆመዋሌ? ሇያዙት፣ ሉይዙትና ሉመሩበት ከሚገባው ኹሇንተናዊ አቋም፣
መርሕና ዱሲፕሉን አንጻር እየተጓዙ ነው? ሇዚህስ ኹሇንተናዊ መሰዋዕትነት እየከፈለ ነው
ወይስ እያስከፈለ?

3. ሚዴያዎች
ሚዴያዎቻችን ትኩረታቸው ምን ሊይ ነው? ሰፊ ጊዜያቸውንስ እየሰጡ ያሇው
ሇምንዴነው? ከ3 ሚሉዮን በሊይ ተፈናቃዮች ባለባት ሀገር፤ የሕግ የበሊይነት በአዯባባይ
በሚረገጥባት ሀገር፤ ሰሊምና የሰሊም ጥያቄ ጎሌቶ በወጣባት ሀገር ሇውጭ እግር ኳስ እንኳ
የተሰጠውን ትኩረት ሇሀገር ነባራዊ ጥሬ ሃቆች መስጠት ሇምን አሌቻሇም? ይህን ማዴረግ
ያሌቻሇ ሀገራዊ ሚዴያ - ሀገሩን አሌረሳምን? ሀገርን መርሳት ማሇት በበቂ ኹኔታ ሀገርን
አሇማሰብ፣ አሇማስታወስ፣ ስሇሀገር አሇመጨነቅና አሇመጠበብ አይዯሇምን?
ሚዴያዎቻችን ከጥቃቅንና አነስተኛ ትርኪ ሚርኪ ትርጉም አሌባ ፍሬ ከርስኪ
መወዴሶች፣ ተራ ፕሮፕጋንዲዎች፣ ትኩረት ከማዛባት በዘሇሇ ምን እያዯረጉ ነው? ዕውን
ሚዴያዎቻችን በአስተሳሰብና አመሇካከት፣ በስሌትና በስትራቴጂ ብልም በተግባር ዯረጃ
የኢትዮጵያውያን ናቸው? ሇኢትዮጵያና ሇኢትዮጵያውያን ኹሇንተናዊ ጥቅም የሚተጉ
ናቸው?
ዕውን ሚዴያዎቻችን የሀገር ጉዲይ እንቅሌፍ ይነሳቸዋሌ? በእንቅሌፍ
በቁጭት የመንገብገብ ኹሇንተናዊ ባሕሪያትና ጠባያት ይታይባቸዋሌን?

የመነሣትና

4. ነጋዳዎችና ባሇሀብቶች
ሃገራችን እንዲሇችበት አስጨናቂ፣ አስጊ፣ አስፈሪና እጅግ አሳሳቢ ነባራዊ ኹኔታ
ነጋዳዎችና ባሇሃብቶቿ እያሰቧት ይኾን? ዕውን ሀገርን ከኹሇንተናዊ ውዴቀትና ፈተና
ሉታዯግ የሚችሌ - አሇፍ ሲሌ የራሱን ጥቅሞች አሳሌፎ ሰጥቶ - ሀገርን ሉታዯግ የሚችሌ
ሀገራዊ ነጋዳና ባሇሃብት አሊት? ወይስ ስሇጥቅሙ እሷን አሳሌፎ የሚሰጥ?
አሳሌፎ የሚሰጣትና አሳሌፎ የመስጠት ተግባርን በኮንትሮባንዴ፣ ገንዘብ በማሸሽ፣
በሙስና በሕገ ወጥ የመሣሪያ ዝውውር ውስጥ በስፋት የሚሳተፉ አካሊት ባለበት፤ ሕግ
ሊይ የሠሇጠኑና የራሳቸውን ፍሊጎት በተሇያየ መንገዴ የሚያሳኩ አካሊት እዛም እዚም
በሚታዩበት - ዕውን ሀገር አሌተረሳችም?
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5. የሃይማኖት ተቋማት
የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች በምዕመናን አሌተቀዯሙም? የሃይማኖት መሪዎች
ቀዴሞ የነበራቸው ቦታ፣ ክብር፣ ተሰሚነት፣ ተጽዕኖና የመሪነት ቦታ አሊቸውን? እርስ
በራሳቸውስ ስምምነት፣ ሕብረት፣ አንዴነትና የመንፈስ መግባባት አሊቸውን?
የሃይማኖት መሪዎች ምዕመኖቻቸውን አሌረሱም? ዕውን የምዕመኖቻቸው ኹሇንተናዊ
ነባራዊ ኹኔታ ያሳስባቸዋሌ? ያስጨንቃቸዋሌ? እንቅሌፍስ ይነሳቸዋሌ? የማሳሰብ፣
የማስጨነቅና እንቅሌፍ የመነሣት ተግባርስ ይታይባቸዋሌ? ዕውን ቁጭት፣ እሌህና ትጋትስ
አሊቸው? ዕውን በውስጣቸው ይህን ማዴረግ ያሌቻለ - እንዯምን ሀገርን ሉያስቡ ይችሊለ?
የሃይማኖት መሪዎች ሃገራቸውን ትርጉም ባሇው መንገዴ አሌረሱም? ሇሀገር ግንባታ
(Nation Building) እና ሕብረተሰብን በማነጽ (Reshaping Society) ሊይ ያሊቸው ሚና
ምን ይመስሊሌ?
የሃይማኖት ተቋማት በሙለ ሃይማኖታዊ ዕሴቶችን ባሇማስጠበቃቸው ምዕመናን
የሚባለ ወገኖች ራሳቸው፣ አብዝሃ ምዕመን እያየና እየሰማ ሰዎች አሌተፈናቀለም?
አሌተገዯለም? አሌተሰዯደም? ዕውን የሃይማኖት ተቋማት ሌዕሌና በቀዴሞ ቦታው አሇ?
ራሳቸውን ማስጠበቅ ያሌቻለስ - እንዯምን ሀገርን ሉያስታውሱ ይችሊለ? ራሱን ያሊስታወሰ
ላሊውን - ከሱ ባሻገር ያሇውን ሉያስብ ይችሊሌ? ራሱን ያሌተቆጣጠረ ላሊውን እንዯምን
ሉቆጣጠር ይቻሇዋሌ?

6. የኪነ ጥበብና ሥነ ጥበብ ባሇሙያዎች
እንዯሀገራችን ነባራዊ ኹኔታ ሥነ - ጽሐፋዊ ጥበቦቻችን (ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ
ብልም ፖሇቲካዊ የኾኑ ማንነቶቹ የሚገሇጹባቸው ዴርሰቶች (ሌብ ወሇድችና ኢ ሌቦሇድች)፣
ግጥሞች፣ ተውኔቶች፣ ሥነ ቃልች፣ መነባንቦች - - - ወዘተ)፤ እይታዊ ጥበቦቻችን
(የሥዕሌ፣ የፎቶ ግራፍ፣ የምሌክት ሥራዎች፣ የፊሌም፣ የዴራማ፣ የጭውውት፣ የኪነ ህንጻ ሥራዎች፣ የፋሽን፣ የዱዛይን፣ - - - ወዘተ)፤ ትዕይንታዊ ጥበቦቻችን (የሙዚቃ፣
የትያትር፣ የውዝዋዜ፣ የጭፈራ፣ ባሕሊዊ የሏዘንና የዯስታ መገሇጫዎች የኾኑ ተግባራት፣
ሇመንፈሳዊ አገሌግልት የሚውለ የሃይማኖት በዓሊት መገሇጫዎች)፤ የዕዯ ጥበብ
ሞያዎቻችን (የእንጨትና የቆዲ ሥራ፣ የሽመና ሥራ ፣ የጌጣ ጌጥ ሥራ - - - ወዘተ)
ሥራዎች በሙለ ናባራዊ ጥሬ ሃቆችን የሚገሌጹ ናቸው?
ዕውን ነባራዊ ዕውነት (Truth) እና እውነታን (Reality) መግሇጽ ያሌቻሇ ጥበብ እንዯምን
ጥበብ ሉሰኝ ይችሊሌ? ዕውን በዘርፉ ውስጥ ያሇው ባሇሙያ ሀገሩን አሌረሳም? ዕውን
ያሇመርሳት ሥራ እየሰራ ነው? ኹሇንተናዊ ሥራዎቻችን መሬት ሊይ ያሇውን ጥሬ ሃቅ
ያንጸባርቃሌ?

7. ሌዩ ሌዩ አካሊት
ከሊይ ከተጠቀሱ ዋነኛ አካሊት ባሻገር ተፎካካሪ ፓርቲዎች ዕውን ሀገራቸውን የማስታወስ
ሥራ እየሰሩ ነው? ዕውን ሇሥሌጣን ብሇው ችግር ሊይ ችግር አሌጨመሩም? ዛሬም
በ21ኛው ክፍሇ ዘመን በሀገራችን እዛም እዚም የርስ በርስ ጦርነት የሇም? አጀንዲዎቻቸው
ሀገር ያሇ መርሳት ናቸውን?
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መንግሥታዊ ያሌኾኑ ዴርጅቶች፣ ማሕበራትና ቅንጅቶችስ ከወዳት አለ? ከፖሇቲካ
ባሻገር ማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኹሇንተናዊ እንቅስቃሴዎቻቸው ከወዳት አሇ? ዕውን ሀገር
አለኝ የምትሊቸው - የምትመካባቸውና በብቃት የምትመሰክርሊቸው ኾነው ተገኝተዋሌን?
ስሇኾነም በሀገራችን ዕውነተኛ፣ አስተማማኝና ዘሊቂ መሠረታዊ ሇውጥ ይመጣ ዘንዴ
ዜጎች ሀገራቸውን ሉረሱ - ሀገርም ዜጎቿን ሌትረሳ አይገባም፡፡ የተረሳች ሀገር መሠረታዊ
ሇውጥ አታመጣም፡፡ የተረሳች ሀገር ዘመናዊ፣ ተወዲዲሪ፣ ሥሌጡንና ሕሌው መኾን
አትችሌም፡፡ የተረሳች ሀገር ካሌተረሳች ሀገር ጋር ፈጽሞ አትወዲዯርም፡፡ ወዯዴንም ጠሊንም
ያሌተረሳች ሀገር - የተረሳችን ሀገር ትገዛሇች፡፡ የተረሳች ሀገር - ያሌተረሳች ሀገር ባሪያና
ገረዴም ትኾናሇች፡፡ ፈጣሪ ሀገራችን ነጻ ፍቃዴን የኹለ ነገር ማዕከሌ ወዯ ሚያዯርግ የዕሳቤ
ሂዯት ትገባ ዘንዴ ይርዲን!

ቸር እንሰንብት!
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