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አገራዊ መግባባት ለመፍጠር እውነተኛ ታሪክን ማወቅ 

(ክፍል አንድ) 

አዲስ ቶልቻ 03-23-16 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሣለኝ ባለፈው ሣምንት በአገሪቱ ከፍተኛ የትምህርት 

ተቋማት ከሚያስተምሩ እንዲሁም በጥናትና ምርምር ተቋማት ከሚሰሩ የአገሪቱ ከፍተኛ 

ምሁራን ጋር ውይይት ማካሄዳቸው ይታወቃል። ውይይቱ ምሁራን በአገሪቱ ህዳሴ ላይ 

ሊኖራቸው የሚገባ ተሳትፎና አገራዊ መግባባት መፍጠር ላይ ያተኮረ ነበር።  

ምሁራን በአንድ አገር ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ያላቸው 

ድርሻ ጉልህ ነው። ድርሻቸውን ጉልህ የሚያደርገው ከማንኛውም አሉታዊም ሆነ አዎንታዊ 

ድርጊትና ውጤት ጀርባ ሃሳብ - እውቀት ያለ መሆኑ ነው። ምሁራን እውቀት ዘሪዎችና፣ 

ድርጊት ከዋኞች ናቸው። 

አንድ አገር ያላት እምቅ ሐብት - የከርሰ ምድርና የገፀ ምድር የተፈጥሮ ሐብት፣ የሰው 

ኃይል፣ የአየር ንብረት፣ አገሪቱ በዓለም ላይ የምትገኝበት አመቺ ሥፍራ . . . በራሱ 

ፋይዳ ያለው ተጨባጭ ሐብት አይሆንም። ውስብስብ የሆነው የሰዎች ማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ግንኙነት፣ ግንኙነቱ ውስጥ ያሉ ገዢ ሁኔታዎችን በመምዘዝ 

በመርህ ደረጃ ተተንትኖ ሥርዓት ካልተበጀለት ከመጠቃቀም ይልቅ መጎዳዳትን 

የሚያስከትልበት ሁኔታ መፈጠሩ አይቀሬ ነው። የአንድን አገር ያላትን እምቅ ሐብት 

ወደተጨባጭ ሐብትነት መቀየር የሚችለው፤ ለማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ 

ግንኙነቶች መጠቃቀም የሚያስችል ሥርዓት የሚያበጀው ሰው ነው። 

ይህን ማድረግ የሚችለው ሰው ቢሆንም ሁሉም ሰው ሲፈጠር ይህን ከማድረግ ብቃቱ ጋር 

ይፈጠራል ማለት አይደለም። አብሮት የሚፈጠረው ሁሉን የመሆን አቅሙ (hard ware) 

ነው። ይህ በእውቀት መቃኘት አለበት - መማር መሰልጠን አለበት። የአንድ አገር ማደግ 

ወይም አለማደግ ምስጢሩ የተፈጥሮ ሐብት ባለቤት መሆን አለመሆን ብቻ ሳይሆን ብቃት 

ያለው የሰው ኃይል ያላት በመሆኑና ባለመሆኑ የሚወሰን ነው። የማደግና የመሰልጠን 

ምስጢር ብቃት ያለው የሰው ኃይል መኖር ወይም አለመኖር ማለት ነው፤ በቃ።  
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በአንድ አገር ጉዳይ ላይ ምሁራን ጉልህ ድርሻ የሚኖራቸው ብቃት ያለው ሰው ለመፍጠር 

የሚያስችል እውቀት ዘሪዎችና እምቅ ሐብትን ተጠቅመው ተጨባጭ ሐብት የመፍጠር 

ድርጊትን የሚከውኑ ኃይል በመሆናቸው ነው። 

እናም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም በኢትዮጵያ ህዳሴና ህዳሴውን እውን ለማድረግ 

በሚያስፈልገው አገራዊ መግባባት ዙሪያ በአገሪቱ አሉ ከሚባሉት ምሁራን ጋር ለመወያየት 

መወሰናቸው ተገቢና አስፈላጊ ነው። በርካታ ምሁራን ከመንግሥትና ከገዢው ፓርቲ ጋር 

የአመለካከት ልዩነት ሊኖራቸው የሚችል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በአገሪቱ ማህበራዊ፣ 

ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ውስጥ በንቃት ከመሳተፍ ይልቅ ዳር ቆመው 

ወደመመልከት አንዳንዶቹም በፅንፈኝነት አመቺ አጋጣሚ ሲያገኙ ሥርዓቱ ላይ 

ወደመተኮስ ያዘነበሉበት ሁኔታ የሚስተዋል መሆኑና ይህ ለአገራዊ መግባባት እንቅፋት 

መሆኑ ውይይቱን አስፈላጊ ያደርገዋል።  

ውይይቱ የሐሳብ ልውውጥ የማድረግ እድል ስለሚፈጥር የጋራ ወሰን (common 

denominator) መፍጠር የሚያስችል ሁኔታን ያደላድላል። ልዩነቶች እንደተጠበቁ ሆነው 

በዚህ የጋራ ወሰን ላይ አብሮ መንቀሳቀስ ደግሞ የአገራዊ መግባባት መሠረት ነው። 

አገራዊ መግባባት በሁሉም ጉዳይ ላይ መግባባት ማለት ሳይሆን ለአንድ አገር የተሻለ እጣ 

ፈንታ መሥራትን መሠረት በማድረግ በወሣኝ አገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት ማለት 

ነው። 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከአገሪቱ ምሁራን ጋር ባካሄዱት ውይይት 

መግቢያ ላይ ባደረጉት ንግግር "የውይይት መድረካችን ዋና ዓላማ የሃሳብ ግብይት 

ለማካሄድ እንዲያግዘን ከአገራችን ምሁራን ጋር እስካሁን በአገራችን በተሰማራችሁባቸው 

መስኮችና በአጠቃላይ በአገሪቱ ባሉ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች 

በሃሳባችሁ ውስጥ የሚመላለሱ ከመንግሥት ጋር ምክክር የሚያስፈልጋቸው ይኖራሉ ብለን 

ስለገመትን፣ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመናችን የሃሳብ ድርቀት 

እንዳያጋጠመን ሃሳቦች የሚንሸራሸሩበትን መድረኮች በየጊዜው እያዘጋጀን መወያየት 

ጠቃሚና አስፈላጊ ነው ብለን ስላመንን በዚህ መሠረት የተዘጋጀ መድረክ ነው።"ብለዋል። 

ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት የምሁራን ሃሳብ በአገሪቱ እድገትና ህዳሴ ላይ ያለውን 

ወሣኝ ድርሻ ያንፀባረቀ ነው። 
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በዚህ ውይይት ላይ ምሁራኑ በርካታ አገራዊ ጉዳዮችን አንስተዋል። ከተነሱት ጉዳዮች 

መካከል ዋና ዋናዎቹ የትምህርት ጥራትን የሚመለከቱ እንዲሁም አገራዊ መግባባት 

እንዳይፈጠር ያደርጋሉ የተባሉ ታሪክንና ፖለቲካን መነሻ ያደረጉ ሁኔታዎችን 

የሚመለከቱ ናቸው። 

በውይይቱ  የአገሪቱ የትምህርት ተቋማት ጉዳይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል። ጠቅላይ 

ሚኒስትር ኃይለማርያም የፖለቲካውን ዓለም ከመቀላቀላቸው በፊት መምህር ስለነበሩ - 

በአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ፤ ከመምህርነትም አልፈው ዩኒቨርሲቲውን ስለመሩ ሳይሆን 

አይቀርም የአገሪቱን የትምህርት ጥራት በተመለከተ አሁን በማስተማር ላይ ካሉት 

መምህራንም በላይ ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን አንስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ላይ የሰጡት 

ማብራሪያ ማንኛውም ዜጋ ሊያስታወሰው የሚገባና አስፈላጊ ነው የሚል እምነት ስላደረብኝ 

ተጨማሪ ማብራሪያ መስጠት ሳያስፈልግ በአጭሩ ልጠቀሰው ወድጃለሁ። 

ይህም "አሁን ያለው የትምህርት ጥራት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው፤ የማስፋፋትና የተደራሽነት 
ሥራ ላይ ብቻ ማቆም ሳይሆን ዋናው ትኩረት ጥራት ላይ መሆን አለበት፡፡ ለዚህ ማነቆ 
የሆነው የሰው ኃይል ነው፡፡ የትምህርት ጥራትን ስናስብ፣ ከመምህራን ጥራት ውጭ 
ሊታሰብ አይችልም። የትምህርት ጥራት ዋናው አስኳል የመምህራን ጥራት ነው። ጥራት 
ሲጀመር ከአናት ሳይሆን ከሥር ነው፡፡ ስለዚህ ጥራት ያለው መምህር ሊያፈራና ሊመግብ 
የሚችል ሥርዓት እንዴት ነው መፍጠር የሚቻለው? በዚህ ላይ ልታግዙን ይገባል ብዬ 
አምናለሁ፡፡ የአሁን ጊዜ መምህራን፣ ክፍል የማይገቡ፣ የራሳቸውን ሥራ የሚያሳድዱ፣ 
አንዳንድ ጊዜ ገጾቹ የተሳሳቱ የቆየ ኖት የሚያቀርቡ ናቸው። 

"ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸውን ያስተዳድሩ ሲባል የተሟላ ላቦራቶሪ ሳይኖራቸው ስታዲየምና 
አምስት ሺህ ሕዝብ የሚይዝ አዳራሽ መገንባት ምን ይባላል? መንግሥት ከአገሪቷ 
ዓመታዊ በጀት 25 በመቶ ወይም ሩቡን የሚመድበው ለትምህርት ነው፡፡ ከዚህ ውስጥ 
ደግሞ አብዛኛው የሚሄደው ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ነው፡፡ አፈጻፀሙ ሲታይ ብክነቱ 
አፍንጫ የሚያስይዝ ነው፤ በጣም ብዙ ብክነት አለ፡፡ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ 
ምንድነው? ስታዲየምና አዳራሽ መገንባት ወይስ ላቦራቶሪዎች ናቸው ጥራት 
የሚያመጡት?" በሚል የቀረበ ነው። 

በውይይቱ ላይ የተነሱት ሌሎች ጉዳዮች ከአገራዊ መግባባት ጋር የተያያዙ ናቸው። 

ከእነዚሀ ውስጥ ከታሪክ ጋር በተያያዘ የተነሳው ጉዳይ ላይ መጠነኛ አስተያየት በመስጠት 

ፅሁፌን እቋጫለሁ። አንድ የታሪክ ምሁር በሰጡት አስተያየት "የኢትዮጵያ ህዳሴ ከታሪክ 

ጋር የተሳሰረ ነው፡፡ ህዳሴውን እውን ለማድረግ የኢትዮጵያን ታሪክ ማወቅ ያስፈልጋል፣ 
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የብሔር፣ ብሔረሰብና ሕዝብ ታሪክና አገራዊ ታሪክን ለማጣጣም ችግር እየተፈጠረ ነው። 

ብዙ ጊዜ ከሚያቀራርቡን ይልቅ የሚያለያዩንን ማጋነን እየተለመደ መጥቷል፤ ብሔርን 

ከብሔር ከማናቆር ያለፈ ፋይዳ የሌለው ሐውልት እስከ መሥራት ተደርሷል።" ሲሉ 

አስተያየት አቅርበዋል። በውይይቱ ላይ ከተነሱት በርካታ አስተያየቶች ይህን የመረጥኩት 

ባለፉ ሃያ አምስት ዓመታት ተላምጦ የደቀቀ ሆኖ ሳለ ጉዳዩን በደንብ በሚያውቁ የታሪከ 

ምሁር መነሳቱ አሁንም ያልተግባባንባቸው ነገሮች መኖራቸውን ስለሚያመለክት እንደዜጋ 

ያለኝን አተያይ ለመሰንዘር ነው። 

ምሁሩ እንዳሉት ታሪኩን የማያውቅ ህዝብ ስለማንነቱ ያለው ግንዛቤ ጎደሎ ስለሚሆን፣ 

ራሱን የማያውቅ ትውልድ ደግሞ መጪውን መቀየስ ስለማይችል ህዳሴውን እውን 

ለማድረግ የኢትዮጵያን ታሪክ ማወቅ ያስፈልጋል። ይህን በማድረግ ረገድ ከፖለቲከኞች 

ይልቅ ምሁራን ትልቅ ድርሻ አላቸው። በተለይ ትውልድ የመቅረፅ ኃላፊነት የተረከቡ 

መምህራን። 

የታሪክ ምሁሩ እንደገለፁት የኢትዮጵያ ብሄሮችንና ብሄረሰቦችን ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር 

ማጣጣም አቅቶ ከሆነ ሁኔታው እጅግ አስገራሚ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በቅድሚያ 

የኢትዮጵያ ታሪክ በውጭ አገር ዜጎች የተሰራ ሳይሆን በኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች 

የተሰራ ነው። ለምሣሌ የአድዋው ድል የተገኘው ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች  "ነፃነቴን አላስነካም" በሚል አቋም ነፃነታቸውን ሊያሳጣቸው የመጣ አንድ የጋራ 

ጠላት ላይ በጋራ በመዝመታቸው ነው። 

ይህ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። እርግጥ ይህ ታሪክ የተለያየ ብሄራዊ ማንነት ያላቸው 

ኢትዮጵያውያን ድል የመሆኑን እውነት ከማጉላት አኳያ ባለፉት ሥርዓቶች ጉድለቶች 

ታይተዋል። የአድዋን ድል ጠቅልሎ ለአፄ ምኒልክ የመስጠት ሁኔታ ነበር። ብዙዎች 

አድዋን ከምኒልክና ጣይቱ ውጭ መመልከት የማይችሉበት ሁኔታ ለዚህ ነው የተፈጠረው። 

ይህ ማለት ግን ንጉሱ እንደ ጦር መሪ ድርሻ አልነበራቸውም ማለት እንዳልሆነ 

እንዲታወቅ እፈልጋለሁ። "የብሄሮችንና የአገሪቱን ታሪክ አጣጥሞ ማቅረብ አልተቻለም" 

የተባለው ከዚህ ዓይነት ሁኔታ የመነጨ ከሆነ በዋናነት ተጠያቂዎቹ ታሪክ ፀሐፊዎቹና 

የታሪክ ተመራማሪዎቹ ነው። (ይቀጥላል) 


