
ጥበትና ትምክህት - የሁለት አገር ሰዎች!   

ወንድይራድ  ኃብተየስ 06-12-17 

ጥበትና ትምክህት  ዕርስ በርስ የሚጠፋፉ  ሃይሎች ሆነው ሳሉ፤ ለጥፋት ግንባር ገጥመው ተመልክተናል።  የሁለቱ   ጽንፈኞች  

አላማና  አካሄድ  ለየቅል  ሆኖ ሳለ፣  በቅርብ  በአገራችን ተከስቶ በነበረው  ሁከት  እነዚህ ሃይሎች ግንባር ገጥመው ዕርስ በርስ 

ሲሞካከሹና ሲሞጋገሱ   ተመልክተናል።    በየትኛውም መስፈርት እነዚህ ሃይሎች ተመሳሳይ  ዶሜይን ሊኖራቸው   

አይችልም።  የእነዚህ ሃይሎች ዓላማ መሰረት የሌለው በመሆኑ ፍቅራቸው  አፍታም  መቆየት አልቻለም። “የእንባይ ካብ”  

እንደሚባለው ፍቅራቸው  በአንዴ ከሰመ።   የጥፋት ሃይሎችን  እኩይ  አካሄድ ህብረተሰቡ  መገንዘብ  በመቻሉ  ከጥፋታችሁ 

ታረሙ አገራችንን ወደ ብጥብጥና ሁከት አታምሯት  በማለት ድርጊታቸውን በግልጽ  አውግዟል። ይህ የህብረተሰቡን ጠንካራ 

ሰላም ወዳድነት የሚያሳይ ነው።    

አሁን ላይ አገራችን ወደ ቀድሞዋ አስተማማኝ ሰላሟና መረጋጋቷ ተመልሳለች። ልማቱም ቀጥሏል፣ የኢንቨስትመንት ፍሰቱም 

ከቀድሞው በተሻለ ሁኔታ ዕድገት አሳይቷል፣  ቱሪስቶችም ወደ አገራችን መጉረፉቸውን ቀጥለዋል።  ባለፈው ዓመት መገባደጃ 

ላይ በአገራችን  አንዳንድ አካባቢዎች በተለይ  በኦሮሚያና አማራ ክልሎች በተቀሰቀሱ አመጾች ሰዎች ለሞት እና ለእንግልት 

እንዲሁም ለግለሰቦችና ለባለሃብቶች ንብረት ውድመት ተዳርገዋል። ይህን ሰይጣናዊ ድርጊት የጥበትና ትምክህት ሃይሉ እንደ  

ትልቅ ድል ቆጥረውት በየአደባባዩ ሲፎክሩበት  ነበር። በሰበታ፣ ባሕርዳር፣ ጎንደርና አርሲ ኔጌሌ ብዙ ሺህ ሰዎች 

የሚተዳደሩባቸው  ፋብሪካዎች እና እርሻዎች እንዲሁም በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ወጪ የተደረገባቸው ማህበራዊ 

መገልገያዎች በጥቂት ቀናት ገሚሶቹም በሰዓታት ውስጥ  ወድመዋል።   

ጽንፈኛው የዳያስፖራ ፖለቲከኞች  በንጹሃን ዜጎች ሞት፣ የአካል ጉዳትና  የማህበራዊ መገልገያዎች ውድመትን   በፊት 

አውራሪነት መፈጸማቸውንና ማስፈጸማቸውን እራሳቸው በአንደበታቸው በኩራት ሲናገሩና ሲያስነግሩ አድምጠናል፣ 

አንብበናል።  እነዚህ ሃይሎች ሃሳባቸው  ቢሳካ  የቋመጡለትን ስልጣን  በአቋራጭ  ቢያገኙ እንኳን  ማንን እንደሚያስተዳድሩ  

የሚያውቁ አይመስለኝም።  እንደእኔ  እነዚህ ሃይሎች ጥሩ ፖለቲከኞችም አይደሉም። ምክንያቱም ህዝቡ የሚፈልገውንና 

የማይፈልገውን እንኳን በአግባብ ለይተው አያውቁትም፤ ፓርቲንና  ህዝብን ለይተው የተረዱ አይመስለኝም።       

ኦነግ ለኦሮሞ ህዝብ  ከእኔ በላይ ላሳር ቢልም በተግባር ያየነው ግን  በተቃራኒው ነው።  ለኦሮሞ ሕዝብ የቆመ አካል  የኦሮሞ 

ህዝብ ህይወት አይቀጥፍም፣  ንብረትን አያወድምም፤ ባህሉን አይጥስም። የኦሮሞን ወጣቶች በሃሰት  በማነሳሳት  ለሞትና 

ለአካል መጉደል  አይዳርግም። ሁከትና ብጥብጥን አያነግስም። በተመሳሳይ ለአማራውም ሕዝብ የቆመ ወገን ነኝ የሚል አካልም 

የህዝቡን ንብረት  አያወድምም፤ ወጣቱን ለጥፋት  በፊት አውራሪነት አያዘምትም። ማህበራዊ መገልገያዎችን አያወድምም። 

አብሮ የኖረ ህዝብን እርስ በርሱ እንዲበላላ አያደርግም።   

ጽንፈኛ የዳያስፖራ ፖለቲከኞች አገር ሲረጋጋ፣  ሰላም ሲሰፍንባት፣  ዕድገት ሲታይባት፣ ህዝብ ተጠቃሚ ሲሆን  በአጠቃላይ  

አገራችንን  መልካም ነገር ሲገጠማት ጥሩ ስሜት አይሰማቸውም። እነዚህ ሃይሎች አንዱ የጥፋት በር ሲዘጋባቸው ሌላውን 

ያማትራሉ። እነዚህ ሃይሎች  በተደጋጋሚ  ከኢትዮጵያ ህዝቦች  ቀንደኛ ጠላት ከሆኑ ለአብነት  ከሽብርተኞች፣ ከጽንፈኞች፣ 

ከኤርትራ መንግስት፣ ከአልሸባብ  እንዲሁም ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ከጽንፈኛ የግብጽ ፖለቲከኞች  ወዘተ ጋር በገሃድ 



በማበር የአገራቸውን  ብሄራዊ ጥቅም ለድርድር አቅርበዋል። እነዚህ አካላት   ሁሉም  የጥፋት መንገድ  አልሳካ  አላቸው እንጂ 

አገርንና ህዝብን ለማመስ ይበጀናል ያሉትን  ስትራቴጂዎች  ከመሞከር  ወደኋላ አላሉም።  

እነዚህ የጥፋት ሃይሎች በመርዘኛ  ሚዲያዎቻቸው በተለይ  በኢሳትና  ኦኤም ኤን እንዲሁም ተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎቻቸው 

የፍብረካ  ፕሮፓጋንዳዎቻቸውን   ሲያሰራጩ  ቆይተዋል። ሰሚና  ተመልካች አጡ እንጂ  አሁንም የሃሰት መርዘኛ 

መረጃዎቻችውን  ከማሰራጨት አልቦዘኑም።  አገራችን ህገመንግስታዊ አገር ናት። ማንም የመሰለውን አስተሳሰብ ሰላማዊ በሆነ 

መንገድ የማራመድ መብት ተጎናጽፏል። ይሁንና ይህን መብት ለጥፋት ማዋል ሃላፊነት ማጣት  ነው።  የተለያዩ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩባት ኢትዮጵያ  በርካታ ልዩነቶችን  ማስተናገድ  መቻል የግድ ይላታል። የባህል፣ የቋንቋ፣ 

የኃይማኖት፣ የማንነት  ወዘተ ልዩነቶች ባለባት አገር  ልዩነቶችን በመጥፎ መንገድ በማራገብ  ጥቅም ለማግኘት መሯሯጥ   

እጅግ አሳፋሪ አካሄድ ነው። ጥበትና ትምክህት በዚህ የተካኑ ናቸው። የትምክህትና የጥበት ሃይሎች በሁለት ተቃራኒ ጽንፍ 

ቆመው የህዝቦችን አብሮነት የሚሸረሽር የአገራችንን አንድነት የሚያናጋ ድርጊት ሲፈጽሙና ሲያስፈጽሙ ቢቆዩም ህብረተሰቡ 

ድርጊታቸውን ውሎ አድሮም ቢሆን ተገንዝቦታል። 

በዘመነ ግሎባላይዜሽን  እንኳን በአንድ አገር ውስጥ ያሉ ህዝቦች ይቅርና   የዓለም ህዝቦች  እርስ በርስ  ካልተደጋገፉና 

ካልተረዳዱ  ውጤታማ መሆን እንደማይችሉ ተገንዝበው  አገራት በኢኮኖሚና በማህበራዊ  ጉዳዮች  በመተሳሰር ላይ ይገኛሉ። 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች  በልዩነታችን መካከል  አንድነታችንን ሊያጎለብት የሚችል በርካታ ጉዳዮች አሉን። 

የመጀመሪያውና ትልቁ የጋራ ማንነት የሆነው  ኢትዮጵያዊነት ነው። በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ዜግነት በምርጫ እንጂ 

በግዴታ የተሰጠን ነገር አይደለም። ከ20 ዓመት በፊት ኤርትራዊያን ኢትዮጵያዊ አይደለንም በማለታቸው ተለይተውናል። 

ቀሪዎቹ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ደግሞ አብረን መኖር የምንችልባትን  በእኩልነት ላይ የተመሰረተች  

ህገመንግስታዊ  ጠንካራ አዲስ  አገር  እውን ማድረግ ችለናል። በእኩልነት ላይ የተመሰረተችው አዲሲቷ ኢትዮጵያ የሰላም፣ 

የዴሞክራሲና የፈጣን ልማት ተምሳሌት መሆን ችላለች።      

አገራችን የጀመረችውን የዴሞክራሲ  ስርዓት ለማጎልበት እንዲሁም  ፈጣን ልማቷን ለማስቀጠል ጥበትንና ትምክህትን  

መዋጋት የሁላችንም የቤት ስራ ሊሆን ይገባል።  እነዚህ አስተሳሰቦች  የአብሮነታችን  ጥንጣን  የአንድነታችን ጸር ናቸው።  

በአገራችን ማንም የፈለገውን አስተሳሰብ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ማራመድ እንዲችል ህገመንግስታዊ ዋስትና አለው። የጥበት 

ሃይሉም ሆነ ትምክህት ቡድኑ  የሚከተሉት መርዘኛና ጦረኛ አካሄድ በመሆኑ እንጂ አስተሳሰባቸውን ሰላማዊ በሆነ መንገድ 

ማራመድ ቢፈልጉ አልተከለከሉም ነበር። የእነዚህ መርዘኛ ሃይሎች አስተሳሰብ ሰላማዊ  በሆነ  መንገድ የሚያራምዱ  ህጋዊ  

የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳሉ የአደባባይ ሚስጢር ነው።   እነዚህ ፓርቲዎች  አስተሳሰባቸው በሰላማዊ መንገድ በማራመዳቸው  

የተወሰደባቸው አንዳችም እርምጃ የለም።   

ከላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት  የአገራችን  የዴሞክራሲ ስርዓት ታዳጊ በመሆኑ የእያንዳንዳችንን  እንክብካቤ ይሻል። መልካም 

ጅምሮችን ማጎልበት ደካማ የሆኑ አሰራሮችን ማረም  ለመንግስት ብቻ የምንተወው ጉዳይ መሆን የለበትም።  ይህ ተግባር 

ውጤታማ የሚሆነው  በሁሉም ዜጋ  ርብርብ  እንጂ  በመንግስት ጫንቃ  ብቻ አይደለም።  የዴሞክራሲ ስርዓት መጎልበት 

የጊዜ ጉዳይ ነው።  የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ   በዚህ ጊዜ ይጠናቀቃል የሚባል አይደለም። ከዘመኑ ጋር  ሁሌም አብሮ 

የሚዘምን ሁሌም አዳዲስ ነገሮች  የሚጨመሩበት  ነገር ነው።   ባለፉት 26 ዓመታት  የዴሞክራሲ ስርዓት ቱርፋቶችን 



ማጣጣም ጀምረናል።  በመሆኑም በጽንፈኛ ሃይሎች  ይህን መልካም ጅምራችንን  እንዳያበላሹ አገራችንን  ወደ ብጥብጥና 

ሁከት እንዳያመሯት  መጠንቀቅ ይገባናል።  ጅምር የዴሞክራሲ ስርዓታችን እንዲጎለብትና ዘርፈ ብዙ የሆኑ የልማት 

ስራዎቻችን እንዲጠናከሩ የአገራችን ዘላቂ ሰላም ወሳኝ ነው።  ለአገራችን ዘላቂ ሰላም የመረጋገጥ  ሃላፊነት ደግሞ   የሁሉም 

አገር ወዳድ ዜጋ ግዴታ መሆን መቻል አለበት።  

ባለፉት 26 ዓመታት በተለይ ደግሞ ባለፉት 15 ዓመታት አገራችን በየዘርፉ በርካታ ስኬቶችን ማስመዝገብ ችላለች። 

በአገራችን እየተመዘገበ ካለው ዕድገት ሁሉም በየደረጃው ፍተሃዊ ተጠቃሚ እንዲሆን መንግስት የተቻለውን ሁሉ በማድረግ 

ላይ ነው። ጽንፈኛው አካል ይህን እውነታ በማጣመም በአገሪቱ እኩልነት እንደሌለ ከዕድገቱ የተወሰነ አካል ብቻ  ተጠቃሚ 

እንደሆነ አድርገው  በማውራት ወጣቱን ወደተሳሳተ  መንገድ እንዲያመራ  ያልፈነቀሉት  ድንጋይ  የለም።  በገጠር የአብዛኛው 

አርሶና አርብቶ አደር ህይወት ተለውጧል፤ በመለወጥ ላይም ይገኛል። በተመሳሳይ በከተማዎች አካባቢም የበረካታ ዜጎች 

የአኗኗር ዘይቤ ጭምር በመለወጥ ላይ ነው። በርካቶች ቋሚ ቅርስ የሆነውን የመኖሪያ ቤት ባለቤት መሆን ችለዋል።  

በቀጣይምይህ ተግባር በመከናወን ላይ  ነው።   

በገጠርም ይሁን በከተማ የማህበራዊ መገልገያዎች  በስፋት በመገንባት ላይ ናቸው። የትምህርት፣ የጤና፣ የንጹህ የመጠጥ ውሃ፣ 

የመበራት፣ የመንገድ፣የቴሌኮም ወዘተ አገልግሎቶች በየአካባቢው በመስፋፋት ላይ ናቸው።   የአገራችን ኤኮኖሚ በፈጣን 

ሁኔታ ማደግ ሲጀምር ከጎረቤት አገራት ጋር በንግድ፣ በባህል፣ በሰላም ማስከበር፣ ወዘተ  ትስስሩ እየጠነከረ  መምጣት 

ጀምሯል። ኢትዮጵያ ካስመዘገበችው ፈጣንና ተከታታይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገትም ሆነ በቀጠናው ማስፈን በቻለችው 

ሰላም ተጠቃሚ የሆኑት  ህዝቦቿ ብቻ ሳይሆኑ የጎረቤት አገራት ህዝቦች ጭምር ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት  ለአካባቢው 

ሰላም መስፈን ጠንክሮ የሚሰራው በአፍሪካ ቀንድ ወይም በቀጠናው የሚካሄዱ ማንኛቸውም ነገሮች በቀጥታም ይሁን 

በተዘዋዋሪ በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ስለሚረዳ ነው። በመሆኑም ከኢትዮጵያ እድገትና ለውጥ የጎረቤት አገራት 

ቀጥተኛ ተጠቃሚ መሆን ችለዋል።   ይህ አካሄድ ለጽንፈኞቹ የዳያስፖራ ፖለቲከኞች ራስ ምታት ሆኖባቸዋል። ምክንያቱም 

ለእነዚህ የጥፋት ሃይሎች  ሰላም፣ የህዝቦች ተጠቃሚነት  በሽታቸው በመሆኑ  ነው።    

ኢትዮጵያ በቀንዱ ያለው ፖለቲካዊውና ባህላዊው ግንኙነት  በኢኮኖሚያዊ ትስስር እንዲጎለብት ለማድረግ የአካባቢውን 

አገሮች በጋራ ጥቅም ሊያስተሳስሩ የሚችሉ በርካታ ፕሮጀክቶችን በመገንባት ላይ ትገኛለች። ለአብነት ዘመናዊ የመንገድ፣ 

የባቡር ሃዲድ ዝርጋታ፣ የአየር በረራ መስመሮች ማስፋፋት፣  የሃይል አቅርቦት ወዘተ  ተጠቃሾች ናቸው።   ይህን አገራችን 

እያከናወነች ያለችውን ተግባር ማንም የአካባቢው አገሮች እስካሁን አድርገውት አያውቁም።  ህዝባዊ መሰረት ያለው  መንግስት 

ከራሱ ህዝብ አልፎ ለመልካም ጉርብትና የሚበጅ ተግባራትን  ያከናውናል።  እንግዲህ  የጥበትና የትምክህት ሃይሉ  ምን 

ይውጠው ይሆን?   

 


