
የትምክህትና የጥበት መጨረሻ… 
 

ወንድይራድ ኃብተየስ 08-17-16 

አካፋን አካፋ ማለት መልመድ መቻል አለብን። ባህላችን ብዙውን ጊዜ ነገሮችን 

በግልጽ እንዳናሞግስ ወይም እንዳንቃወም ተጽዕኖ ያሳድርብናል። በእርግጥ ይህ ባህል 

መጥፎ ነው ለማለት ፈልጌ አይደለም። ይህ ባህላችን መልካም የሚሆንበት በርካታ 

አጋጣሚዎች እንዳሉ ሁሉ ድክመቶችም ይስተዋሉበታል።  አገራችን ጅምር ዴሞክራሲ 

ገንቢ አገር ናት። ይሁንና ይህን ጅምር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት  ከቅርብ ጊዜ ወዲህ  

ጠበትና ትምክህት ትልቅ እንቅፋት እየሆኑብን ነው። ትምክህትና ጥበት  አገራዊ 

ክስተቶች ናቸው። አንዳንዶች ትምክህትን ለአንዱ፣ በሌላ በኩል ጥበትን ለሌላኛው 

በመስጠት  የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲፈጠር አድርገዋል። እውነታው ግን ይህ አይደለም። 

ጥበትም ሆነ ትምክህት በሁሉም ብሄሮችና ብሄረሰቦች ውስጥ ይንጸባረቃሉ።   

 

አንዳንዶች እነዚህን ቃላት(ጥበትና ትምክህትን) ምቾት አይሰጡም በሚዲያ 

ባንጠቀምባቸው፤ ይልቁንም  በመገለጫቸው ብናብራራቸው የተሻለ ነው በማለት 

ሲከራከሩ  ይደመጣሉ።  ይህ አስተሳሰብ  መጥፎ ነው ብዬ አልወስደውም።  ይሁንና 

የጥበትና የትምክህት አስተሳሰብ ለአገራችን የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ  ጠንቆች 

ናቸው።  በእነዚህ አስተሳሰብ የተጠቃ ማንኛውም አካል ለአገራችን ጅምር የዴሞክራሲ 

ስርዓት ግንባታ ጠንቅ ነው። እነዚህ ሃይሎች በአገራችን  ያለውን  የዴሞክራሲ ስርዓት 

ግንባታ ብዘሃነት ማስተናገድ እንዳይቻል  እንቅፋቶች ናቸው።  

 

አገራችን የበርካታ ልዩነቶች (የብሄሮች፣ የሃይማኖት፣ የቋንቋ፣ የባህል፣ ወዘተ) እኩል 

መስተናገድ የሚፈልጉባት አገር ናት።  እንግዲህ   ኢትዮጵያ  እንደአገር ልትቀጥል 

የምትችለው እነዚህ ሁሉ ፍላጎቶች እኩል ማስተናገድ ስትችል ብቻ ነው። እነዚህ 

በርካታ ፍላጎቶች ደግሞ እኩል መስተናገድ የሚችሉት  አገራችን የፌዴራል ስርዓትን 

መከተል ስትችል ነው።  እነዚህ አስተሳሰቦች  ለፌዴራል ስርዓታችን  ጠንቆች ናቸው።  

የጥበትና ትምክህት አስተሳሰቦችን  በግልጽ ማውገዝ   ስንችል  ነው።  አካፋን አካፋ 



ማለትና እራሱን አውቆ  ችግሩን እንዲቀረፍ ማድረግ  የማንንም ስሜት የሚጎዳ 

አይመስለኝም።   

 

ብዙህነት ለአገራችን ውበት ነው። ብዘሃነታችን ለአገራችን ያመጣባት አንድም መጥፎ 

ነገር የለም። አገራችን ቋንቋን መሰረት ያደረገ የፌዴራል ስርዓት በመተግበሯ  

ያስገኘላት ጥቅም እጅግ በርካታ ነው።  ዛሬ ይህን ለመተንተን አልፈልግም።  

በእርግጥ ምንም ችግር የለበትም ብዬም መከራከር አይዳዳኝም።  የሃይማኖት፣ የቋንቋ፣ 

የባህል ወዘተ ልዩነት የማይስተዋልባቸው አገሮች አዘቅት ወርደው ስንመለከት የእኛ 

አገር የብዘሃነት ማስተናገጃ መንገድ ትክክለኛ  መሆኑን በእርግጠኝነት መናገር 

ይቻላል። የፌዴራል ስርዓታችን አገራችን  ዘላቂ ሰላም  እንዲሰፍን በማስቻሉ  

በልማት ጎዳን መጓዝ እንድትችል አድርጓታል። ለብዘሃነታችን ማስተናገጃ ዋንኛው 

ምሰሶ ህገመንግስታችን ነው። ህገምንግስታችን ያመጣልን የፌዴራል ስርዓታችን 

ብዘሃነታችንን እንደመልካም አጋጣሚ እንድንጠቀምበት አስችሎናል።  
 

በለፉት 25 ዓመታት የአገራችን ህዝቦች በህገ-መንግስቱ የተቀመጡ መብቶቻቸውን 

ተጠቅመው አንድ የጋራ ፖለቲካዊና ኤኮኖሚያዊ ማህበረሰብ ለመፍጠር ያስቀመጡትን 

ራዕይ ተግባራዊ ለማድረግ በጋራ ተረባርበዋል።  በዚህም በአገራችን ዘለቄታዊ ሰላም 

ማስፈን በመቻሉም አለምን ያስደመመ እድገት ማስመዝገብ ተችሏል። አገራችን 

እያስመዘገባች ያለችው በለሁለት አሃዝ እድገት የህገ-መንግስታችን ውጤት መሆኑን 

መገንዘብ የሚያስቸግር አይመስለኝም። በእርስ በርስ ጦርነትና ረሃብ ትታወቅ የየነበረች 

አገር ከአፍሪካ አልፋ በአለም በእድገት መታወቅ የቻለችው በዚህ ህገ-መንግስት ሳቢያ 

በተገኘ የፌዴራል ስርዓት  ነው። አሁንም  በህገ-መንግስታችን የተረጋገጡና 

ያልተገበርናቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መገንዘብ ይቻላል። እነዚህን መብቶቻችንን 

የማረጋገጥ ስራ አሁንም ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል።   

 

በአገራችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአንዳንድ አካባቢዎች ትምክህትና ጥበት በፈጠሩት  

መሳሳብ ሳቢያ  ለፌዴራል ስርዓታችን  እንቅፋት  የሚሆኑ ችግሮች   እየተስተዋሉ ነው። 

አሁን ጉዳያችን የተቃውሞውን ጀርባ  መመርመርና እነማን ከዚህ ነውጥ እንዳተረፉና 

እነማን ደግሞ ምን እንዳጡ ማየቱ ተገቢ ይመስለኛል።  የተፈጠረውን ሁከት አንዳንድ 



የጠባብና የትምክህት ኃይሎች ለራሳቸው ዓላማ ማራመጃነት ለመጠቀም መሞከራቸው 

የአደባባይ ሚስጢር  ነው።  እነዚህ ሃይሎች ይህን ሁኔታ እንደመልካም አጋጣሚ ወስደው 

በምርጫ ያጡትን የመንግሥት ሥልጣን ለማግኘት ሲሯሯጡ ታይተዋል። ትምክህተኛው 

ከእኔ ውጭ ኢትዮጵያዊነት ላሳር ሲል ጠባቡ ደግሞ ሁሉም የእኔ ነው ሲል 

ተመልክተናል።  

ጠባቦችና ትምክህተኞች  ባካሄዷቸው ሰልፎች የተፈጠረው ሁከት የጸጥታ አስከባሪ 

ኃይሎችን ጨምሮ በሌሎች ሰላማዊ ሰዎች ሕይዎት፣ በመንግሥትና በግለሰቦች ንብረት 

ላይ ጉዳት ያስከተለ መሆኑን  እያወቁ   እነዚህ   በህጋዊ መንገድ እንቀሳቀሳለን የሚሉ  

ሃይሎች ድርጊቱን  ከማውገዝ ይልቅ መንግስት ጸጥታ ለማስከበር ያደረገውን ጥረት 

ለማሳነስ ሙከራ አድርገዋል። ይህ አይነት አካሄድ ለአገራችን የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ 

የሚበጅ አይደለም። የአገራችን የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ሊጎለብት የሚችለው  

ህገመንግስትዊ ስርዓቱ መጠበቅ ስንችል ነው። ሁሉም  የፖለቲካ ፓርቲዎች የአገራችን 

የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንዲጎለብት  ህገመንግስታዊ ስርዓቱን የመጠበቅ ብቻ ሳይሆን 

የማስከበርም ግዴታ አለባቸው።   

 

ሁከት ፈጣሪዎች የህብረተሰቡን ጥያቄዎች ተሸሽገው እጅግ ጽንፍ የወጣ አካሄዶችን 

ሲተገብሩ ታይተዋል። በአንዳንድ አካባቢዎችም እነዚህ  ሃይሎች ደጋፊዎቻቸውን   

በመኪና ጭምር ከአንዱ ስፍራ ወደ ሌላው በማጓጓዝ  አመጹን የማስፋፋት ሥራ ሲሰሩ 

የነበረ መሆኑም በአደባባይ ሚሲጥር ነበር። ይህ አይነት አካሄድ ኢህገመንግስታዊ እንደሆነ 

ማንም በድፍረት መናገር መቻል አለበት።  ትምክህተኞች በአገራችን ለአንዴና 

ለመጨረሻ ጊዜ የተወገደውን የአንድን ወገን ብቻ  የሚያመላክተውን ሰንደቅ አላማ  ይዘው 

ነውጥ ሲፈጥሩ፤ ጠባቦች ደግሞ በአገራችን  በአሸባሪነት የተፈረጀውን  ድርጅት አርማ 

ሲያውለበልቡ ታይተዋል። እንግዲህ የእነዚህ ሁለት ጽንፎች አካሄድ ለተመለከተ  

ለአገራችን ምን እይተመኙላት እንደሆነ መገመት አያዳግትም።  

 

ሁከትና ብጥብጥ  ወደ ስልጣን  መወጠቀጫ  መሰላል ያደርሰናል በማለት   አንዳንድ 

በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን  የሚሉ ፓርቲዎች ጭምር እንገፍ እንገፍ ሲሉ ታይተዋል።  

ቀበሮ የበሬ …  ይወድቅልኛል ብላ ስትዞር ዋለች እንደሚባለው፤  እንዲህ ያለውን ሁከት 

ከማውገዝ ይልቅ ድጋፍ የሚመስል አቋማቸውን በማራገብ ላይ ናቸው።  እነዳንዶቹ  



ከዚህም አልፈው  የአደባባይ ሰልፍ ለማድረግ ፍላጎት አሳይተው ነበር። ከላይ ለማንሳት 

እንደሞከርኩት እነዚህ ፓርቲዎች አካፋን አካፋ የማለት ልምድ ሊያዳብሩ ይገባል። እነዚህ 

ፓርቲዎችን ቀደምት አካሄድ ከተመለከትን ነውጥ ባለበት ቦታ ሁሉ ጠፍተው አያውቁም።  

  

 

ይህን ድርጊት በግልጽ  የኮነኑት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት  አባል የሆኑ 

የተቃዋሚ ፓርቲዎች ብቻ ናቸው። ይሁንና  ለጋራ አገራችን ደህንነት ከጋራ ምክር ቤት 

አባል ያልሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችም  ነውጥና ሁከትን በግልጽ ማውገዝ ሃላፊነት 

ሊኖርባቸው ይገባል።  እንደእኔ  እንደኔ  በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን የሚሉ ሁሉም 

የአገራችን  የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባል መሆን ይጠበቅባቸዋል። 

ምክንያቱም ለጋራ አገራችን ሰላም የሁሉም ሃላፊነት ሊሆን ይገባል።   የጋራ ምክር ቤቱ   

ያወጣው መግለጫ እንደሚያመላክተው ማንኛውም  ቅሬታ ያለው አካል  ቅሬታውን  በህገ 

መንግስቱ መሰረት  ለሚመለከተው አካል ማቅረብ ይኖርበታል። ይህ ማለት የህዝብ ቅሬታ 

ለሁከትና ነውጥ ፈላጊዎች መሸፈኛ መሆን የለበትም ማለት ነው። እንደእኔ  ይህ ነው 

ለህዝብና ለአገር ጥቅም መወገን።    

 

የጋራ ምክር ቤቱ መግለጫ ነውጥና ሁከትን አውግዞ እንዲህ ያለው አካሄድ  የአገሪቷን 

ሰላምና ደህንነት የሚያናጋ ከመሆኑም ባሻገር ለሌላ ሃይል መጠቀሚያ የመሆን እድል 

ይፈጥራል ብሏል። የጋር ምክር ቤቱ መግለጫ  በማከልም  መንግስት  ከህዝቡ ለሚነሱ 

ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የሚያስችሉ መድረኮች በየደረጃው እንዲመቻችና ከህዝብ ጋር 

በቅርበት መነጋገር ተገቢ እንደሆነ አስምሮበታል። እንዲህ ያለ  የፖለቲካ አካሄድ 

ለአገራችን ቀጣይ መረጋጋት የሚበጅ ህዝብና አገርን የሚጠቅም  ነው። ይሁንና ከዚህ 

ምክር ቤት ውጭ ያሉ ፓርቲዎች  ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ ያወጡት መግለጫ 

ሁከት የሚያባብስ እንደሆነ መረዳት አይከብድም።  

 


