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አገራዊ መግባባት ለመፍጠር እውነተኛ ታሪክን ማወቅ 

(ክፍል ሁለትና የመጨረሻ) 

አዲስ ቶልቻ 03-23-16 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሣለኝ ባለፈው ሣምንት በአገሪቱ ከፍተኛ የትምህርት 

ተቋማት ከሚያስተምሩ እንዲሁም በጥናትና ምርምር ተቋማት ከሚሰሩ ከፍተኛ ምሁራን 

ጋር ውይይት ማካሄዳቸው ይታወቃል። ይህንንም መነሻ በማድረግ በክፍል አንድ ጽሑፍ 

አስተያየቶችን አቅርቤያለሁ። ቀጣዩ እነሆ።  

የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች የጋራ ታሪክ ያላቸውን ያህል የየራሳቸው ታሪክም 

አላቸው። ይህ የተናጥል ታሪካቸውም እንደማንነት መገለጫ እውነተኛው ተጠንቶ ወጥቶ 

ትውልዱ ሊማረው የግድ ነው። ይህን ማድረግ የአገር አንድነትን ለአደጋ የሚያጋልጥ ሆኖ 

የሚታያቸው ግን በርካቶች ናቸው። ይህን ማስተማር ከአገር ታሪክ ጋር የሚጋጭ 

መስሏቸውም ከሆነ ትክክል አይደለም።  

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ አንድነት ሁሉም ብሄሮችና ብሄረሰቦች ማንነታቸውን እንደያዙ 

በፍቃዳቸው የፈጠሩት በመሆኑ የአንድነት አደጋ ሊሆን አይችልም። የብሄሮች ማንነትን 

የሚያሳይ ታሪክ አደገኛ የሚሆነው ማንነቶቹ ተደፍቀው አስገዳጅ በብሄሮች ላይ የተጫነ 

አንድነት ባለበት ሁኔታ ብቻ ነው።  

ብሄሮችና ብሄረሰቦች በጋራ ይኖሩበት በነበረው የመንግሥት ሥርዓት ውስጥ ያለፉበትን 

ተገፊነት የሚያሳይ ታሪክም አለ። ለምሣሌ የአፄ ምኒልክ ዘውዳዊ ሥርዓት ግዛቱን 

ወደደቡብ በማስፋፋት የአሁኗን ኢትዮጵያ ሲፈጥር፣ በኃይል ያስገበሯቸው ብሄሮች 

መኖራቸው እውነት ነው። ከአፄ ምኒሊክ የግዛት ዘመን አንስቶ በአንድ መንግሥት ሥር 

መተዳደር የጀመሩት የተለያዩ ብሄሮችና ብሄረሰቦች በቋንቋቸው የመንግሥት አገልግሎት 

የማግኘት፣ ልጆቻቸውን በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የማስተማር ወዘተ…መብት ተነፍገው 

ነበር።  

ይህን መብት የተነፈጉት ብሄሮችና ብሄረሰቦች ሁኔታውን እንደ ጭቆና ወስደውታል። 

ይህም እውነት ነው። ይህን እውነተኛ ታሪክ ማስተማር በመከባበርና በመቻቻል ላይ 
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የተመሠረተ አንድነት አብረው ለመኖር ቃል ኪዳን በገቡት ብሄሮችና ብሄረሰቦች መካከል 

መከፋፈልን አይፈጥርም፤ የአንድነት መፍረስ አደጋም ሊሆን አይችልም። 

በዚህ ዙሪያ ችግር የሚፈጠረው አኃዳዊ መንግሥት ለመፍጠር የተወሰደውን እርምጃ 

እንደማቅናት፣ እንደማሰልጠን እርምጃ ማቅረብ፣ ተነፍገው የነበሩትንም መብቶች እንደ 

ችግር አለመመልከት፣ እነዚህ መብቶች የተከበሩበትን ራስን በራስ የማስተዳደር ሥርዓት 

አንድነትን የሚያጠፋ በመሆኑ እንደቀድሞው በአኃዳዊ ሥርዓት ሥር ወድቃችሁ 

መብቶቻቸውን መስዋዕት እንዲያደርጉ፣ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ያረጋገጠው 

ፌዴራላዊ ሥርዓት ታሪካዊ ስህተት ተደርጎ ሲቀርብ ነው።  

ይህ ውሸት ስለሆነ ነው አደጋ የሚያስከተለው። ይህ እውነተኛ ታሪክ ሳይሆን የአንድን 

ወገን የፖለቲካ አመለካከት (ርዕዮተ ዓለም) ማራመድ በመሆኑ በሌላ ወገን ካለው 

አመለካከት ጋር አይጣጣምም። ይህን እንደ ታሪክ ትምህርት እንስጥ ሲባል ደግሞ ርዕዮተ 

ዓለምን መጋፋት ስለሚሆን ወደአለመግባባት ያመራል። 

ታሪክ የነበረውን እውነተኛ ሁኔታ የሚወክል እንጂ በርዕዮተ ዓለም የተቃኘ እምነት ወይም 

አመለካከት ስላልሆነ፣ የታሪክ ምሁራን የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች አብረው 

በኖሩባቸው ዘመናት በነበራቸው ግንኙነት ውስጥ የነበረውን በጎውንም፣ ሊደገም 

የማይገባውን አስከፊውንም እውነተኛውን አጥንተው ማስቀመጥ ይጠበቅባቸዋል።  

ይህ ሲሆን ነው መተማመን የሚፈጠረው። በበጎ የጋራ ታሪክ ላይ የተመሠረተ  ጠንካራ 

አንድነት መፍጠር የሚቻለው እውነተኛው ታሪክ ግልፅ ሆኖ ሲወጣ ነው። ይህ 

በኢትዮጵያና በብሄሮችና ብሄረሰቦች ታሪክ መካከል አለመጣጣም አይፈጥርም። 

ይህን ጉዳይ ያነሱት የታሪክ ምሁር "ከሚያቀራርቡን ይልቅ የሚያለያዩንን ማጋነን 

እየተለመደ መጥቷል፤ ብሔርን ከብሔር ከማናቆር ያለፈ ፋይዳ የሌለው ሐውልት እስከ 

መሥራት ተደርሷል።" በሚል ያቀረቡትም የማይዋጥ ነገር አለው። ምሁሩ ይህን ሲያነሱ 

በተለይ በኦሮሚያ ውስጥ የታነፁትን የአኖሌና የጨለንቆ ሐውልቶችን እያሰቡ 

ይመስለኛል።  
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በቅድሚያ መጠየቅ ያለበት "ከሐውለቶቹ ጀርባ ያለው ታሪክ እውነት ነው ወይንስ 

አይደለም?" የመለው ነው። ታሪኩ እውነት ከሆነ ያለመግባባት ምክንያት የሚሆነው 

መደበቁ ወይም ተጣሞ መቅረቡ ነው። እርግጥ ታሪኩ ስህተት ከሆነ ጉዳዩ ሌላ ነው። 

ታሪኩ እውነተኛ ከሆነ ለቂም በቀል ሳይሆን ለአሁኑ ትውልድ ማስተማሪያነት እንዲሆን 

መዘከር አለበት። አዲስ አበባ ላይ ግራዚያኒ በግፍ ለጨፈጨፋቸው ዜጎቻችን መታሰቢያ 

ሐውልት አቁመናል። ይህ አሁን ካለው የጣሊያን ትውልድ ጋር ለመናቆር አያነሳሳንም። 

ታሪኩ በቋሚነት መዘከሩ እንዳይደገም ማስተማሪያ ነው። 

ኢትዮጵያ ውስጥ ከቆሙት ታሪክ የሚዘክሩ የአኖሌ፣ የጨለንቆና መሰል ሐውልቶች 

በብሄረሰቦች መካከል መቃቃርን ይፈጥራል ተብሎ የሚነገረው የተሳሳተ መነሻ ያለው ነው። 

የታሪክ ምሁሩም ይህንኑ ነው የደገሙት። ይህ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ብሄር በሌላ ላይ 

ተነሰቶ አስገብሮ ነበር ከሚል የተሳሳተ መነሻ የመነጨ። ይህን አስተያየት የሰጡት ታሪክ 

አዋቂ ምሁር ይህን  መጋራታቸው አስገርሞኛል። 

አሁን ያለችውን ኢትዮጵያ ለመፍጠር የተካሄደው ወሰን የማስፋፋት ተግባር በአንድ 

ወይም ሁለት ብሄሮች የተከናወነ አይደለም። ከዚህ ይልቅ በዘውዳዊ የመንግሥት ሥርዓት 

የተካሄደ ነው። ይህ ዘውዳዊ ሥርዓት ሥልጣኑን ቅቡል ለማድረግ የዘር ሐረጉን ከሰለሞናዊ 

ዘውድ ስለመዘዘ ከዚህ ታሪክ ጋር ግንኙነት አላቸው የሚባሉ ብሄሮች ላይ ቢለጠፍም እንደ 

የመንግሥት ሥርዓት የአንድ ብሄር ሥርዓት አልነበረም።  

ይህ ዘውዳዊ ሥርዓት በወሰደው የመስፋፋት እርምጃ የጦር አዛዦቹና ሠራዊቱ ከአንድ 

ብሄር የወጡ ሳይሆኑ የተለያዩ ብሄር አባላት ነበሩ። እናም እንደ አንድ ብሄር 

የመስፋፋትና የማስገበር እርምጃ እንደወሰደ ተደርጎ መቅረቡ በራሱ የተሳሳተ ታሪክ መሆኑ 

መታወቅ አለበት።  

ይህን የተሳሳተ ታሪክ ማስተማር በተለይ የሚቀርብበት ሁኔታ የታሪከ የበላይነትን 

የማመልከት ዓላማ ካለው አደገኛ ነው። በአጠቃላይ በብሄሮች መካከል መተማመንና 

መግባባት የሚፈጠረው፣ አንድነትን የሚያፀናው ታሪኩን ማዳፈን ሳይሆን እውነተኛውን 

ታሪክ ማውጣት ነው። እውነተኛ ታሪኮች ደግሞ አልጣጣም አይሉም፤ ከፊል እውነትን 

መካድ ለሚፈልጉ ካልሆነ በስተቀር። 
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