‘የትውሌዶች አሇመግባባት
እስከ መቼ?’
ፀጋዝአብ ሇምሇም ተስፋይ
(ሸክም የበዛበት ትውሌድ፡ 2009 እና
የምሥራቃዊት ኮከብ፡ 2010 መጻሕፍት አዘጋጅ)
የዓሇም ታሪክ እንዯሚያስረዲን የሰው ሌጅ የትውሌድ ቅብብልሽ ኹሇንተናዊ ትስስርና
ግንኙነት/ቶች ውጤት/ቶች ነው፡፡ ትውሌዶች በማይነጣጠሌና ሉነጣጠሌ በማይችሌ
መስተሳስሮች ውስጥ ኖረዋሌ፡፡ ይኖራለም፡፡ እነዚህም ትውሌዶች ከጊዜ አንጻር ያሇፉ፣
ያለና የሚመጡ ተብሇው ሉከፈለ ይችሊለ፡፡
ውስብስብ፣ ሰፊና ጥሌቅ ከኾኑ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ሀገራዊ ችግሮቻችን
አስኳልች መሐከሌ አንደና ዋነኛው የትውሌዶቻችን እርስ በራስ በመንፈስ ያሇመዋሃድ
አሌፎ ተርፎ እርስ በራስ የምናዯርጋቸው ኹለን አይነት ትግልች ናቸው፡፡
ይህንንም በሀገራችን አመራር ከአመራር፣ አመራር ከአባሌ፣ አባሌ ከአባሌ፣ ዯጋፊ
ከአባሌ፣ አመራር ከዜጎች፣ ዜጎች ከአመራሮች፣ አሰሪ ከሰራተኛ፣ መምህር ከተማሪ - - ጋር በተሇያየ አቅጣጫ ሉቀመጥ የሚችሌ - በገሃድ የሚታይ - በአዯባባይ የሚስተዋሌ ሉዯበቅ የማይችሌ - በታሪክ የሚታወስ ግጭቶች፣ ፍትጊያዎችና ኹለን የሚጠቀሌለ
አሇመግባባቶች መገሇጫው ኾኖ ይታያሌ፡፡
ስሇኾነም ከትውሌድ ወዯ ትውሌድ ሉተሊሇፉ ከሚገባቸው ኹሇንተናዊ ሀገራዊና ሕዝባዊ
እምነቶች፣ እውቀቶችና ድርጊቶች አንጻር እጅግ የሰፋ አሌተግባቦቶችን እንመሇከታሇን፡፡
ሇዚህም በርካታ አብነታዊ ማሳያዎችን ማንሣት የሚቻሌ ቢኾንም በዋናነት ሁሇት አበይት
ማሳያዎችን እንመሇከታሇን፡፡

1.1 አብነታዊ ማሳያዎች
አንዯኛ፡ በፖሇቲካ ኃይልች
የሀገራችን የሥሌጣን ፖሇቲካ በገዥውም ኾነ
ውጭ) ፓርቲዎች/ ድርጅቶች ከተማሪዎች
የሚያንቀሳቅሱት (አንቀሳቃሽ ከተንቀሳቃሾችና
የተቆራኘ ሁሇት ገጽታ ያሇው እንዯኾነ ሳይዘነጋ!)

በተፎካካሪዎች (በሀገር ውስጥ ኾነ ከሀገር
እንቅስቃሴ አንሥቶ የነበሩ በዋናነት
ከመሳሪያዎች ጋር በእጅጉ የተሳሰረና
እንዯኾነ የአዯባባይ ምሥጢር ነው፡፡

ፖሇቲካችን ዛሬም መሠረታዊ የሚባሌ የአስተሳሰብና አመሇካከት ሇውጥ ሳይኖረው
ሇረዥም ዘመናት እንዯነበረው ሥሌጣንን ዋነኛ መነሻውና መዲረሻው ብልም ማዕከለ
በማድረግ እየተንቀሳቀሰና እየተናወጠ ይገኛሌ፡፡ ተገዥዎችም ኾነ ተመሪዎች በአንጻሩ
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ከሀገራችን ከ106 ሚሉዮን በሊይ ከሚኾነው የሕዝብ ብዛታችን በቁጥር እጅጉን የምንበዛው
ከ70% በሊይ የሚኾነውን የሀገራችን የሕብረተሰብ ክፍሌ የምንሸፍነው ትውሌዶች
የምንሽከረከረው በነዚሁ ጥቂት/ቶች አያቶቻችን ነው፡፡
አያቶቻችን ሇመግዛትም ኾነ ሇመምራት እርስ በራሳቸው ብቻ ሳይኾን በውስጣቸውም
ሕብረትና አንድነት ስሇላሊቸው ተቸግረዋሌ፡፡ እኛም እርስ በራሳችን እንዲንገዛዛና
እንዲንመራራ የመግዣውና የመምሪያው ቦታዎች በቀጥታና በተዘዋዋሪ ተይዘዋሌ፡፡ ሇመያዝ
ማስሇቀቅ ቅድመ ኹኔታ ነው፡፡ ሇማስሇቀቅ ዯግሞ እውቀት፣ ሌምድ፣ ተሞክሮና ሲስተም
የሇንም፡፡ እንዲንፈጥር ዯግሞ እነሱ ይዘውታሌ፡፡ እነሱም እኛን ይፈሌጉናሌ፡፡ እነሱን
አንፈሌግም ብንሌ እንኳ የነሱ ፍሊጎት/ቶች ሕሌውና በኛ መኖር ሊይ የተመሰረተ ነውና
ይታገለናሌ፡፡ የማይስማሙ እንኳ ቢኾኑ ሇፍሊጎት/ቶች ሕሌውናቸው መሣሪያነት
ይዯራዯሩብናሌ፡፡
ዛሬ በሀገራችን በገዥው ፓርቲና በወጣቱ፤ በተፎካካሪ ፓርቲዎችና በወጣቱ መሐከሌ
ከፍተኛ ክፍተት አሇ፡፡ ወጣቱ በኹሇቱም ኃይልች ዯስተኛ አይዯሇም፡፡ እነሱም በወጣቱ
ዯስተኞች አይዯለም፡፡
አሌፎ አሌፎ ዋና ባይኾንም ዋና የሚመስሌ የአባት ሌጅን የመምራት፣ ጎሌማሶች
ወጣቶችን የሚያንቀሳቅሱበትን ኹነት/ቶች ብንመሇከትም የቴክኒክና የስትራቴጂ ሌዩነት/ቶች
ካሌኾነ በቀር በአስተሳሰብና በአመሇካከት ዯረጃ የአያቶች ሚና ወሳኝ እንዯኾነ አያጠያይቅም፡፡
ትግልቹም በአይነት፣ በመጠን፣ በስርጭት፣ በስፋትና በጥራት የተሇያዩ ቢኾንም
በትውሌዶቹ መሐከሌ እጅግ ከፍ ያሇ ነው፡፡

ኹሇተኛ፡ በሃይማኖት ተቋማት መሪዎች
በጊዜ ሂዯት ከሰው ሌጆች ኹሇንተናዊ ትግሌ/ልች እና ሇውጦች በመነሣት ከጊዜ ወዯ
ጊዜ እየቀነሰ የመጣ ቢኾንም በሀገራችን የረዥም ጊዜ ታሪክ ውስጥ የሃይማኖት ተቋማት
ሚና እጅግ ከፍ ያሇ ነው፡፡
እነዚህ ተቋማት በሕብረተሰብ የዕሇት ተዕሇት እንቅስቃሴ/ዎች በተሇይ በአኗኗር
ዘይቤያቸው ሊይ የነበራቸው ተጽዕኖ ከፍተኛ ከመኾኑም ባሻገር መሪዎቻቸው ከፍተኛውን
ድርሻ ይወስዲለ፡፡
ዛሬ ግን የሀገራችን የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች እርስ በራሳቸው የተከፋፈለ፤
ስሇአንድነት፣ ሕብረትና ፍቅር ዘወትር ቢዯሰኩሩም እነሱ ራሳቸው አንድነት፣ ሕብረትና
ፍቅር ስሇላሊቸው ምዕመኖቻቸው እየሰሙ የማያዯምጧቸው፤ ከምዕመኖቻቸው እጅጉን
የራቁ ከፍ ሲሌ በምዕመኖቻቸው የተቀዯሙ፤ ከሌጆቻቸውና የሌጅ ሌጆቻቸው ጋር
የሚነታረኩ፤ እነሱ ሌጆቻቸውና የሌጅ ሌጆቻቸውን በሀሳብ ሌዕሌና መምራት የሚገባቸው
ቢኾንም የሌጅ ሌጆቻቸውና ሌጆቻቸው አያቶቻቸውን እንዱህ ማድረግ አሇባችሁ ብሇው
የሚጠይቁበት፣ የሚያሳስቡበት፣ የሚያስፈራሩበትና የሚከራከሩበት፤ አስተማሪ፣ መሪ፣
መካሪና ገሳጭ መኾን ይገባቸው የነበሩ - ተማሪ፣ ተመሪ፣ ተመካሪና ተገሳጭ የኾኑበት፤
ስህተትን የማረም ሥሌጣን የተሰጣቸው - ራሳቸው እንዱታረሙ የሚገፉበት፤ ሥርዓት፣
ወግ፣ ሌማድ፣ ዯንብና ሕግ አክብረው ማስከበር ይጠበቅባቸው የነበሩ - እንዱያከብሩና
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እንዱያስከብሩ የሚጮህባቸው፤ ውሃ ከሊይ ወዯ ታች መውረደ ተፈጥሯዊ ቢኾንም ውሃ
ከታች ወዯ ሊይ መፍሰስን ግድ የሚሌበት ዘመን ሊይ ዯርሰናሌ፡፡ ሇምን?
ምክንያቱም

አያቶች

እርስ

በራሳቸው፤ አያቶች ከሌጆችና ከሌጅ ሌጆቻቸው ጋር
ምክንያቶቹ ምንም ይኹኑ ምን በእምነት፣ በእውቀትና በድርጊት ዯረጃ እንዯግሇሰብ፣
እንዯቡድንና እንዯተቋም በመንፈስ መግባባት ስሊሌቻለ - ስሊሌቻሌን፡፡
ይህም በመኾኑ የተነሣ በሀገራችን እንዯሀገር ፍቅር፣ ተስፋ፣ እምነትና ዯስተኛነት
በትውሌዶች መሐከሌ እንዲይጎሊ ኾኗሌ፡፡ ዕውን በሀገራችን የመሪና የተመሪ ፍቅር አሇ?
በሀገራችን በመሪና በተመሪ መሐከሌ መተማመን አሇ? በሀገራችን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና
ፖሇቲካዊ ነባራዊ፣ ወቅታዊና የወዯፊት ጉዞ ማን ነው ዯስተኛ? ማን ነው ተስፈኛ? ማን
ነው ዯስተኛነትና ተስፈኛነትን ሉያበስር የሚችሇው?
በሥሌጣን ፖሇቲካችን በገዥውም ኾነ በተፎካካሪ ኃይልች፤ በሃይማኖት ተቋማት
መሪዎችና ምዕመናን መሐከሌ ያሇው መራራቅና መቃረን፤ የመራራቁና የመቃረኑን ማሳያ
ባጭሩ እናስቀምጥ ቢባሌ የትውሌዶች አሇመግባባት - አያቶች ከሌጆቻቸው ጋር
የሚያዯርጉት ትግሌ ነው፡፡ ሌጆች በአያቶቻቸው ሥር ሊሇመኾን ይታገሊለ፡፡ አያቶች
ከሌጆቻቸው ዘሇው ከሌጅ ሌጆቻቸው ጋር ሲነታረኩ ይውሊለ፡፡
በኢትዮጵያ የሌጅ ሌጆች አርዓያ አጥተው - በሀሳብ ሌዕሌና በመንፈስ አንድ አድርጎ
የሚመራቸው፣ የሚኮሩበት፣ መምህራችን - መሪያችን - አባታችን - አያታችን የሚለትን
አጥተው ይንገሊታለ፡፡ ከኹለ የሚከፋው ካሇፉ ትውሌዶች ኹለ በቁጥር የሚበዛው ይህ
አዱሱ ትውሌድ ከዚህ መንገሊታት ያተረፋቸው እርስ በራስ በመንፈስ፣ በእምነት፣
በእውቀትና በድርጊት እንዯዜጋ በዜጋነታቸው ያሇመግባባታቸው ጣጣ በአዯባባይ የሚታይ
ከመኾኑም በሊይ የሚመጣው ትውሌድ የሚታነጽበት መንገድ መሳሳትና አሇመኖር ቀጣይ
የዝችን ምስኪን አሳቢ አሌባ ሀገር እጣ ፋንታ እጅግ የሚያሳስብ ያዯርገዋሌ፡፡
መገሇጫውም ዛሬ በዕሇት ተዕሇት እንቅስቃሴያችን የምናየው የሌጅ ሌጆች አያታቸውን
ይሰድባለ፣ ይዘሌፋለ፣ ያንጓጥጣለ፣ ያዛለ፣ ያስሇቅሳለ፡፡ በአንጻሩ አያቶች ከሌጅ ሌጆቻቸው
በአስተሳሰብና አመሇካከት፣ በእምነት፣ በእውቀትና በድርጊት መራራቃቸውን፤ መሰማት
እንጂ አሇመዯመጣቸውን፤ መታየት እንጂ አሇመስተዋሊቸውን፤ መከበባቸውን እንጂ
እንዯአርዓያ የማይታዩ መኾናቸውን ያስተዋለ አይመስለም፡፡ በሁሇቱ መሐከሌ ያሇው ስፋት
እጅግ ሰፊ ነው፡፡
ሇወሊጆቹ የማይታዘዝ ሌጅ እጅጉን ተበራክቷሌ፡፡ በሌጆቹ ሊይ ሥሌጣን የላሇው ወሊጅ
እሌፍ አሊፍ ኾኗሌ፡፡ መከባበር፣ ትህትና፣ ፍርሃት፣ ፈሪሃ ፈጣሪ - - - ሰብዓዊ ዕሴቶቻችን
ሳስተዋሌ፡፡ የዚህ ነጸብራቅ ከአኗኗራችን ባሻገር በተሇይ እጅጉን ጎሌቶ በማሕበራዊ
ሚድያዎች ይታያሌ፡፡ ትሊንትም ኾነ ዛሬ በሀገር ኹሇንተናዊ መስዋዕትነት እያስከፈለንና
እየከፈሌንባቸውም እንገኛሇን፡፡
አያት በሌጅ ሌጆቹ እንዱያ መኾን ከማዘን፣ ከማንባት፣ ከመውቀስ፣ የትንቢቱ ፍጻሜ
ነው ከማሇት ባሻገር የነሱ የሥራ ውጤት፣ የነሱ ድርሻና የነሱ ተጠያቂነት እንዲሇበት የጋራ
መግባባት ሊይ የዯረሱና ቁጭት የፈጠረባቸው አይመስለም፡፡ የሌጅ ሌጆች ከአባቶቻቸው
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በመራቃቸው
አንመስሌም፡፡

ስረ

መሰራታቸው

እንዯተናጋና

እንዯሚናጋ

ያስተዋለ፡፡

ያስተዋሌን

ትውሌዶች እርስ በራሳቸው ያሇፈው ካኹኑ፤ ያኹኑ ከሚመጣው ጋር ካሌተከባበሩ፣
ካሌተቀራረቡ፣ ካሌተዯማመጡ፣ ካሌተማማሩ፣ ካሌተራረሙ፣ ካሌተቀባበለ፣ ካሌተናበቡና
ካሌተወራረሱ በቀር ዯማቅ ታሪክ መስራትና ወዯ ተሻሇ ዯረጃ የመድረስ ነገር ቅዠት
እንዯኾነ ገና የተገነዘብን አንመስሌም፡፡ በኹሊችንም ዘንድ ይህ ክፍተት እንዯክፍተት
እንቅሌፍ ነሥቶ ሉያስነባን፣ ሉያስቆጨንና ሉያንገበግበን የሚገባ ቢኾንም አሇመኾኑ ገና
ከጥሌቅ የአሊዋቂና ያሊስተዋይ እንቅሌፋችን እንዲሌነቃን ያሳያሌ፡፡
የማንኛውም ሀገር ስኬት በትውሌዶች ትስስርና ኹሇንተናዊ ግንኙነቶች ሊይ የተመሰረተ
የርቢ ውጤት ነው፡፡ እርስ በራስ የማይዯማመጡ ትውሌዶች ያለባት ሀገር ወዯ አዘቅጥ
እንጂ ፈጽሞ ወዯ ሰኬት አምርታ አታውቅም፡፡ ሌታመራም አትችሌም፡፡ የማይናበብና
የማይግባባ ትውሌድ የመናበብና የመግባባት ፍሬ ፈጽሞ ሉኖረው አይችሌም፡፡ ትውሌዶች
ሆይ! እንቁም! እናስተውሌ! እንጠይቅ! እንመርምር! እንጓዝ! አሇበሇዚያ እኛ ገዯሌ እንሰራ
አሌያም ወዯ ገዯለ ሇመግባት እየተጣዯፍን ይኾናሌ እንጂ ገዯለ እንዯኾነ ዘወትር በቦታው
እንዯነበረ፣ እንዲሇና እንዯሚኖር ታሪክና አኗኗራችን ሕያው ምስክር ነው፡፡ ፈጣሪ ሀገራችን
ነጻ ፍቃድን የኹለ ነገር ማዕከሌ ወዯ ሚያዯርግ የዕሳቤ ሂዯት ትገባ ዘንድ ይርዲን!
ቸር እንሰንብት!
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