
ቸር ተመኝ፤ ቸር እንድታገኝ! 

ሰለሞን ሽፈራው 

09-16-17 

 ይህ የምንገኝበት 21ኛው ክፍለ ዘመን የሰው ልጅ በረጅሙ ታሪኩ ወደር የሌለውን ስልጣኔና የአዕምሮ 

ምጥቀት ያሳየበት እንደሆነ ተደርጎ ይወስዳል፡፡ በእርግጥም ደግሞ አሁን እንዳለንበት ዘመን ዓለማችንን ለማመን 

እስኪያዳግት ድረስ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤቶች ወደላቀ ከፍታ ያመጠቀ የታሪክ ወቅት አልነበረም ማለት 

ይቻላል፡፡ ከሰው ልጆች እዕምሯዊ መራቀቅ የተነሳም፤ ቀደም ባሉት ክፍለ ዘመናት ውስጥ፤ ኃይማኖትና ሳይንስ ፈጽሞ 

ሊታረቅ የማይችል ቅራኔ እንዳላቸው ተደርጎ ይታሰብ የነበረበት አግባብ ስህተት መሆኑን ወደሚያመለክት የምርምር 

ውጤት መምጣት ተጀምሯል፡፡ 

 ለአብነት ያህልም፤ የኛ አገሩ ለስነልቦናዊ መነቃቃት የሚረዱ ትምህርት አዘል ጽሑፎችን እያዘጋጀ በማቅረብ 

የሚታወቅ ወጣት ምሁር፤ ዶክተር አቡሽ አያሌው “ዘማይንድ” በሚል ርዕስ ያሳተመው አንድ መፅሐፉ ላይ፤ 

እንደሚከተለው ሲል ምስክርነቱን ስለመስጠቱ ማስታወስ ይቻላል … “ቀደም ባሉት ዘመናት ሳይንስ ከማንኛውም 

ኃይማኖታዊ እሳቤ ጋር ሊታረቅ የማይችል ተቃርኖ ያለው ተደርጎ ይወሰድ እንደነበር ይታወቃል፡፡ አሁን አሁን ግን ያ 

ድምዳሜ ትክክል እንዳልሆነ መረጋገጡን የሚያሳዩ ዓለም አቀፋዊ የጥናትና ምርምር ግኝቶች እየተበራከቱ 

መጥተዋል፡፡ ለዚህ የአስተሳሰብ ለውጥ ዋነኛ ምክንያት ሆኗል የሚባለው ደግሞ፤ በተለይም እመን ትድናለህ የሚለው 

የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ሳይንሳዊ ጥናትና ምርምርን የሚፃረር ተደርጎ ይወሰድ የነበረው ትክክል አይደለም የሚል 

ውጤት ላይ የደረሱ የዘመናችን ሳይንቲስቶች መበራከታቸው ነው ማለት ይቻላል” የሚል ሐተታ የፃፈው ዶክተር 

አቡሽ አያሌው፤ ዛሬ ዛሬ ሳይንስ ራሱም “ሰው እንዲሆንለት (እንዲደረግለት)ከመሻት በመነጨ ልባዊ ፍላጎት 

አዘውትሮ የሚያሰላስለውን ሃሳቡን ይበልጥ እያዳበረ ወደ ተግባር የመለወጥ ተፈጥሯዊ ብቃት አለው” ወደሚል 

ማጠቃለያ እየደረሰ መምጣቱንም ጭምር አክሎ ገልፅዋል፡፡ 

 ዶክተር አቡሽ፤ ርዕሱ ከላይ በተጠቀሰው የአማርኛ መፅሐፉ፤ አጽንኦት የሰጠው መሰረታዊ ጉዳይ፤ የሰው 

ልጅ ህይወት ስኬታማ ሆኖ ይገኝ ዘንድ የየራሳችን በጎ አስተሳሰብ ስለሚያበረክተው አዎንታዊ አስተዋፅኦ አበክሮ 

የመረዳትን አስፈላጊነት የተነተነበትን ቁልፍ ነጥብ ሲሆን፤ እንዲሁም ደግሞ “ዩኒቨርሲቲ ለኛ መልስ የሚለቅልን 

የመሆን ኃይል (ፓወር) እኛው ራሳችን ወደ ዩኒቨርስት የምንለቀውን ሃሳብ የሚመስል እንጂ እኛ ስለውድቀት ብቻ 

በማሰብ የስጋትና የጭንቀት ስሜት ተጠምደን እየዋልን፤ እያደርን ትንሳኤ እንዲገጥመን አይጠበቅም” ሲል ነው ነገሩ 

“ባለው ላይ ይጨመርለታል፤ የሌለው ግን ጨርሶ ይወሰድበታል” የሚለውን መለኮታዊ ጥቅስ የተከተለ ቅኝት 

ሳይኖረው እንዳልቀረ ያመለከተውም፡፡ 



 እንግዲያውስ ይህን የዘመናችን ስልጡን ዓለም ቱባ-ቱባ የሳይንስ ሊቃውንቶች ጭምር፤ በጥናትና 

ምርምራቸው ያረጋገጡትን መሰረተ ሃሳብ መነሻ አድርገን፤ ቸር ተመኝ ቸር እንድታገኝ በሚለው የኔ ፅሑፍ ርዕስ 

ዙሪያ አንዳንድ ነጥቦችን እንመለከት ዘንድ ተገቢ መስሎ ይሰማኛል፡፡ ስለዚህም አሁን በቀጥታ ወደ ዋናው የመጣጥፌ 

ማጠንጠኛ ርዕሰ ጉዳይ አልፍና “ቸር ተመኝ፤ ቸር ታገኝ” የሚለውን የአገርኛ ፈሊጣዊ አነጋገር፤ ከላይ በመግቢያዬ 

ካወሳሁት የዘመናችን ዓለም አቀፍ የሳይንስ ሊቃውንቶች የጥናትና ምርምር ውጤት አኳያ ለመፈተሸ የሚረዱንን 

አንዳንድ ነጥቦች ለማንሳት እሞክራለሁ፡፡ 

 እናም በዚህ መሰረት ለጉዳያችን የተሻለ ማዳበሪያ ነጥብ ሊሆን ይችላል የሚለውም፤ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ 

የህብረሰብ ክፍል፤ ምዕራባውያኑ ነጮች “ፖዘቲቭ ቲንከር” የሚሉትን የበጎ አስተሳሰብ አስፈላጊነት እንደየአካባቢውና 

የብሔር ወይም ደግሞ የብሔረሰቡ ባህል በሚወሰን መልኩ የሚገልጽበት አግባብ መኖሩን ማንሳት ነው፡፡ ለአብነት 

ያህልም፤ እኔ ራሴ ተወልጄ ባደግኩበት የሰሜናዊ ኢትዮጵያ አካባቢ የሚኖረው አርሶ አደር ህዝብ፤ ቀና ቀናውን ነገር 

ስለማሰብ አስፈላጊነት ለመግለጽ የሚሞክርበት አግባብ “ቸር ተመኝ፤ ቸር ታገኝ” የምትለዋን ፈሊጣዊ አማርኛውን 

አንደዋዛ ጣል እያደረገ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

 እንዲሁም ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ የዘመናት ታሪክ ውስጥ፤ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፉ ከመጡ 

ተወዳጅ ተረቶች መካከል አንዱ፤ ሰው አገኛለሁ ብሎ ሲያስብ ያሰበውን ነገር ማግኘቱ እንደማይቀርና በአንፃሩ ላገኝ 

አልችልም የሚል እምነት ሲያሳድር ደግሞ እጦትን የማስተናገድ ዕጣ ፈንታ እንደሚገጥመው የሚተርክ እንደሆነ 

አንብቤያለሁ፡፡ እኔ ስለዚህ ጉዳይ ያነበብኩት “ጃጋማ ኬሎ የበጋው መብረቅ” በሚል ርዕስ ደራሲ ፍቅረ ማርቆስ 

ደስታ የፃፈው የጄኔራሉ ግለታሪክ ላይ እንደሆነም ለመጠቆም እወዳለሁ፡፡ 

 ማለትም፤ ባለታሪኩ ጃገማ ኬሎ፤ ከተራ ተርታ የገጠር ልጅነት ተነስተው፤ ከስመ ጥር የኢትዮጵያ ጀግኖች 

አርበኞች መካከል አንዱና አልፎም በሀገራችን የመደበኛ ጦር ሰራዊት ታሪክ ቀዳሚ ስፍራ የሚሰጣቸው ጄነራል 

መኮነን ለመሆን ስለበቁበት ምስጢር፤ ለፀሐፊው ሲገልፁ “ገና ህፃን እያለሁ አባቴ ከነገረኝና ከማልረሳቸው የኦሮምኛ 

ተረቶች አንደኛው ሰው መልካም ነገሮችን ባሰበ ቁጥር መልካም ነገር እንደሚገጥመው የሚያስረዳ መልዕክት ያዘለ 

ነበር፡፡ እኔም ያን ተረት ነው ለህይወቴ እንደመመሪያ አድርጌ የተጠቀምኩበት” ማለታቸውን አስታውሳለሁ፡፡ 

እንደዚያው ሁሉ ሌሎች ህዝቦቻችንም በተለይም ደግሞ እንደ አፋርና ሶማሌ ዓይነቶቹ ኢትዮጵያውያን አርብቶ አደር 

ህዝቦች ሌትናል ጄኔራል ጃጋማ ኬሎ ለግለ ታሪካቸው ፀሐፊ ያወጉትን የኦሮሞ ተወዳጅ ተረት በመሳሰሉት ትውፊታዊ 

ሀብቶች የበለፀገ የ”ቸር ተመኝ፤ ቸር ታገኝ” ባህል እንዳላቸው እኔ ራሴም አውቃለሁ፡፡ 

 ለአብነት ያህልም አንድ የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔራዊ ክልል ተወላጅ ስለዚሁ በጎ በጎውን የመመኘት 

(የማሰብ) አስፈላጊነት ጉዳይ የእነርሱ አርብቶ አደር ማህበረሰብ ያለውን አረዳድ እንዲህ ሲል አጫውቶኛል፦ “አየህ 

ወዳጄ፤ አንተ የምትፈልገው ምን የመሰለ ኮርማ ግመል እንዲኖርህ ከሆነ፤ መጀመሪያ ላይ ማድረግ ያለብህ ነገር ያን 

እንዲኖርህ የምትመኘውን ኮርማ ግመል ግዙፍ ቁመና አዕምሮህ ውስጥ መሳል ነው፡፡ ከዚያም አዕምሮህ ውስጥ 



ቁልጭ ብሎ የተገለፀልህን የኮርማ ግመል ግዙፍ ቁመና የመኖሪያ ቤትህ አንድ ጥግ ላይ ሳለውና በወጣህ በገባህ ቁጥር 

ደጋግመህ ተመልከተው፡፡ ያኔ ያለምንም ጥርጥር የሰርክ ጥረትህ ሁሉ ይሆናል፡፡ ያ ሲሆንም ደግሞ ግመሉን በተግባር 

ያንተ አድርገኸው የማየት ህልምህን የማታሳካበት ምንም ምክንያት ሊኖር አይችልም” (የጥቅሱ መጨረሻ) 

 እንግዲህ ሌላው ዓለም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በስንት ሳይንሳዊ ጥናትና ምርምር እንደተደረሰበት አዲስ ግኝት 

አድርጎ የሚቆጥረውን “የሰው ልጅ ዕጣ ፈንታ ከገዛ ራሱ አዕምሮ ውስጥ በሚያመነጨው ሃሳብ ቅኝት የሚወሰን ነው” 

የሚል ግንዛቤ በተመለከተ ኢትዮጵያውያን አርሶና አርብቶ አደር ህዝቦች ገና ዱሮ አንስተው ያውቁት ነበር ብለን 

እንድናምን የሚጋብዝ ይመስለኛል ከላይ እንደ አብነት የተጠቃቀሰው አገርኛ የአስተሳሰብ ዕሴታችን፡፡ ይህ ዓይነቱ 

ለበጎ ምኞት ተገቢ ክብር የመስጠት ኢትዮጵያዊ ባህል፤ ሁሉንም ብሔር፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚያካትት እንጂ እኔ 

ለጠቀስኳቸው ብቻ የሚተው ጉዳይ እንዳልሆነም ደግሞ፤ በየትኛውም የሀገራችን ክፍል የሚኖረው ህብረተሰብ፤ 

ለምርቃት የሚሰጠውን ልዩ ስፍራ መመልከት የተሻለ ማረጋገጫ ይመስለኛል፡፡ 

 ለየትኛውም ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ፤ በእድሜ ከገፉ ሽማግሌዎች አንደበት የሚወጣ ምርቃት ማግኘት 

እንደትልቅ መንፈሳዊ መረከት ሲቆጠር የሚስተዋለውን ያህል፤ የአዛውንት አባቶችና እናቶች እርግማን ይደርሳል 

ተብሎ እንደሚታመንም ነው በዚህ አጋጣሚ አብሮ መነሳት ያለበት፡፡ ስለሆነም ህብረተሰባችን ለነምርቃት ተገቢ ዋጋ 

እንደሚሰጥ ሁሉ፤ በዚያው ልክ እርግማንን ሲጠላ (ሲፈራ) መስተዋሉ “ቸር ቸሩን ተመኝ፤ ቸር እንድታገኝ” ከሚል 

ቅንነት በሚመነጭ ማህበራዊ ልማድ የተሳሰርን የአንድ ሀገር ብዙ ህዝቦች መሆናችንን አጉልቶ የሚያሳይ ጠቃሚ 

የጋራ ዕሴት ነው ብለን ብናጠቃልል ያስኬዳል ባይ ነኝ፡፡ 

 ይህን ስል ግን በጎውን ነገር መመኘት ወይም ማሰብ ብቻውን ሰዎችን ለመልካም ውጤት (ስኬታማ 

ህይወት) ያበቃቸዋል ማለቴ እንዳልሆነ ግንዛቤ ይወስልኝ፡፡ እኔ በዚች መጪውን የ2010 ዓ.ም አዲስ ዓመት 

ምክንያት በማድረግ ባሰናዳኋት በዓል በዓል የምትሸት አገርኛ ወጌ ላይ ለማስተላለፍ የፈለግኩት ምልዕክት፤ ጉዳዩ 

በተለይም የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔራዊ ክልል ተወላጁ ወዳጄ ያጫወተኝ ነው በዬ ካካፈልኳችሁ የአርብቶ አደሩ 

ወገናችን ዕፁብ ድንቅ ግንዛቤ አኳያ ተግባራዊ ለሚያደርገው ግለሰብም ሆነ ህብረተሰብ፤ በጎ በጎውን ነገር ማሰብ 

(መመኘት) ጥቅሙ የትየለሌ ነው የሚለውን መሰረታዊ ነጥብ ነው፡፡ ስለዚህም ይህቺን የ2010 ዓ.ም አዲስ ዓመት 

ለመላው ኢትዮጵያውያን፤ ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጎ ሃሳባቸውን የሚያሳኩበት የሰላም፤ የፍቅር፤ 

እንዲሁም ደግሞ ከመቸውም ጊዜ ይልቅ የጋራ ዕድገትና ብልጽግናን የሚቀዳጁበት መልካም ዘመን ይሆንላቸው ዘንድ 

ለመመኘት ስል በዚህ መልኩ የጫጫርኳትን ማስታወሻ የምታነቡ ወገኖቼ ሁሉ ያነሳሁትን ርዕሰ ጉዳይ ይዘት ከዚያ 

አኳያ እንድትወስዱልኝ እጠይቃለሁ፡፡ 

 በግልጽ አነጋገር “መጪው ዘመን የኢትዮጵያ ከፍታ ነው” የሚለውን የመንግስት መሪ ሃሳብ እንደ ሀገር በቀና 

መንፈስ ተቀብለን ይህን በጎ ምኞት ወደ ተግባር ለመተርጎም እጅ ለእጅ በመያያዝ እንረባረብ ዘንድ የሚጠበቅብን ሆኖ 

ይሰማኛል፡፡ ያን ስናደርግም ደግሞ፤ ዘለቄታዊ የጋራ ዕጣ ፈንታችን የተቃና እንዲሆን የየራሳችንን ታሪካዊ ኃላፊነት 



መወጣታችን እንጂ፤ አሁን በስልጣን ላይ ለሚገኘው መንግስት ስንል ብቻ የምንፈጽመው ተግባር እንደማይሆን 

ጤናማ አዕምሮ ያለው ዜጋ ሁሉ የሚያጣው አይመስለኝም፡፡ መዓሰላማት! 


