
 

ባሕላዊ ፤ ሞራላዊና ሥነምግባራዊ ዕሴቶቻችንን እንጠብቅ 

 ባሕል የአንድ ሕዝብ ማንነት መገለጫ ነው። እኛ ሁላችን ተወልደን 

ያድግንበት ባሕል ቀርጾ ያሳደገን የባሕል ውጤቶች ስንሆን ባህላዊ ዕሴት ደግሞ 

አንድ ሕዝብ ወይም ማኅበረሰብ በአንድ ጉዳይ ላይ ጥሩና መጥፎ፤ትክክልና 

ስህተት፤ መልካምና ክፉ፤ አድልአዊና ኢአድልዋዊ፤ፍትሐዊና ኢፍትሐዊ በማለት 

የተስማሙበት በጋራ የሚመሩበት የሕይወት ዘይቤ ነው። ማኅበረሰቡ በጋራ 

ከተስማማበትና ከሚመራበት የሕይወት ዘይቤ ያፈነገጠ ነገር ሲያጋጥም 

እንደጉዳዩ ክበደትና ቅለት የማስተካከይ እርምት ይደረጋል። ህግ፤ ሥነ ምግባርና 

ሞራላዊ ህግም የሚወጣው ይህንኑ ተከትሎ ነው። 

 እኛም ኢትዮጵያውያን በጋራ የምንመራበት ባሕላዊ እሴቶች አሉን። ያዚህ 

ጽሑፍ ዓላማ በኢትዮጵያ ሕዝብ ባሕላዊ ዕሴቶች ላይ የጥልቅ የምርመር ሥራ 

ውጤት ለማስነበብ ሳይሆን ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ መገላጫችን በሆነው 

ባሕላዊ፤ሥነ ምግባራዊና ሞራላዊ ማንነታችን ያለበትን አሳሳቢ ሁኔታ   

ለማሰየትና ቢሆንልን ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንመካከርበት ለመጋበዝ 

ጭምር ነው። 

 ከሀገራችን ወጥተን በውጭ ሀገራት ተበትነን የምንኖር (አንዳንዶች 

እንደሚጠሩን ዳያስፖራ) ኢትዮጵያውያን ከበቀልንበት ባሕል ተነቅለን 

ወደገባንበት ባሕል ውስጥ ስንተከል ሳንወድ በግድ ባሕላዊ ዕሴቶቻችን 

መመቻመቻቸው አይቀሬና እሙን ነው። የመመቻመቹ ደረጃ እንደግለሰቦቹ 

የአዕምሮ ብስለትና ምክንያታዊ አመክንዮ ክህሎት የሚለያይ በመሆኑ ምክንያት 

በባሕላዊ እሴቶቻችን ላይ የሚደርሰው አደጋ እንዲሁ የተላያየ ደረጃ ያለው ነው። 

ምክንያታዊ አመክንዮ ክህሎታችንን የመጠቀም አቅማችን ዝቅ ያለ ከሆነ 

የምናደርሰው አደጋ የከፋ ነው። 

 በባሕላዊና ሥነ ምጋባራዊ ዕሴቶቻን ውስጥ ነጥረውና ጎልተው 

ከሚወጡት ፈርጥ ዕሴቶቻችን ውስጥ ሰው አክባሪንታችን፤ እንግዳ 

ተቀባይነታችን፤ ለዕድሜ ታላላቆቻችን፤ ለሀይማኖትና ለሀገር መሪዎች ያለን 

ከበሬታ፤ መደማመጣችን፤ መቻቻላችን፤መቀባበላችን፤ሚዛናዊነታችን፤ ሀገር 

ወዳድነታችን፤ ጥቃትን አለማስተናገዳችን፤ በሀገርና በወገን ላይ የመጣን ጥቃት 

በጋራ መመከታችን፤ እውነተኛነታችን፤ መከባበራችን፤አንተ ትብስ አንቺ ትብሺ 

መባባላችን፤ መረዳዳታችን፤ለኅብረትና አንድነት ጥንቃቄ ማድረጋችን፤ እውንትን 



 

በፍቅርና በብልሃት መግለጻችን፤ቁጥብነታችን፤ ለወገን ተቆርቋሪንታችን፤ ወዘተ… 

ጥቂቶቹ ናቸው። 

 ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ እነዚህ እጅግ የከበሩ ባሕላዊ ዕሴቶቻችን ጥራዝ 

በነጠቁ ጨዋዎች ከፍተኛ የማውደም ዘመቻ ተከፍቶባቸዋል። ይህ የማውደም 

ዘመቻ አናት የደረሰው ግን ባለፉት ሁለትና ሶስት ወራት ነው ቢባል ማጋነን 

አይሆንም። ለዚህም ማሳያው፤ 

 አንደኛ 

 ባለፈው ጊዜ በምድረ አሜሪካ በተደረገው G-8 ሰብሰባ ላይ የተስተዋለው 

ግራ የሚያጋባ ክስተት ነው። ጉዳዩ እንዲህ ነው። የኢትዮጵያው ጠ/ሚር አቶ 

መለስ ዜናዊ በG-8 በጉባዔው ላይ ንግግር እያደርጉ ሳለ የሙያውን ሥነምግባር 

ባልተካነ ኢትዮጵያዊ ጨዋ ጋዜጠኛ በከፍተኛ ጩኸት የታጀበ ስድብና ትቃውሞ 

ይገጥማቸዋል። እንደበቀቀን የተሰነጠቀው የጨዋው ጋዜጠኛ ድምጽ 

የአስተናጋጅዋን ሀገር ክብር በሚንካ አኳኋን የጉባኤውን የሥራ ሂደት በማወኩ 

ጮርቃው ጋዜጠኛ በፖሊስ ተግፍትሮ ከጉባኤው እንዲወጣ መደርጉን ተከትሎ 

ዳግመኛ በምድረ አሜሪካ ውስጥ በመሰል ስብሰባዎች ላይ የመግኘትና ሙያዊ 

ሥራውን የመሥራት መብቱን ይገፈፋል። 

 በሰከነ አእምሮ ታስቦ ያልተደረግ ገጠመኝ በመሆኑ ምክንያት ጨዋው 

ጋዜጠኛ እየተካሰሰ ላስቸገረው ኅሊናው መልስ ለመስጠት ይመስላል 

በየስብሰባውና በየቤተክርስቲያኑ እየተገኘ ስለውሎውና ስለጀግንነቱ ዲስኩር 

ማድረጉን ይያዛል። ባደረጋቸው ዲስኩሮች ውስጥ ከአምላክ መገለጥን አግኝቶ 

በመላዕክት ተብርታቶ የሁከት ሥራውን እንዳሳካ በመናገርና “የሰራዊት ጌት 

እግዚአብሔር እንዲህ ይላል” ብሎ ትንቢታዊ መልዕክት ያመጣ ይመስል  

ለሠራው ሥራ መለኮታዊ ካባ ሲያጠልቅለት ታይቷል። ነገር ግን በዙሪያው እጅግ 

ብዙ የሥነ መለኮት ሊቃውንት እንዳሉና በፀጥታና በኢትዮጵያዊ ጨዋነት 

እጃቸውን ባፋቸው ላይ ጭነው እይታዘቡት እንደሆን ልብ ሊልና ሊያፍር 

አልቻለም። ከድጡ ወደማጡ እንዲሉ በጠራራ ፀሐይ ከሥርዓተ አልበኝነት ወደ 

ልየለት የስህተት አስተማሪነት ተሸጋገረ። የሰውን መብት ባዳባባይ እየዳጡ 

ለሌሎች መብት እታግላለሁስ ማለትስ የነጠረ ውሸት አይደለም? ለአፈግም 

አፍንጫ ግም ያዝለታል እንዲሉ ጨዋው ጋዜጠኛ ብጤዎቹን ከዚያም ከዚህም 

አላጣም። እንደ ኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ጀግኖች አንደነ ባልቻ አባ ነብሶ እንደ ራስ 



 

መኮንን የቆጠሩትና  ሐውልት ሊያቆሙለት የዳዳቸውም አልታጡም። ለሱ ግን 

የሚያስፈልገው ወደ ት/ቤት ገብቶ ሙያው የሚጠይቀውን ሥነምግባር መማር 

ላጠፋው ጥፋት ይቅርታ መጠየቅ እንጂ ጥፋትን በጥፋት እንዲያርም ማበረታታ 

አልነበረም። 

ሁለተኛ 

 በቅርቡ በሜክሲኮ በተደረገው የG-20 ስብሰስባ ላይ የተገኙት 

የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስቴር አቶ መለስ ዜናዊ ያለውትሮ ሰውነታቸው ላይ 

የመጎሳቆል ሁኔታ ከመታየቱም በላይ በተክለሰውነታቸው ላይ በጉልህ 

እንደታየው ሚኒስትሩ የጤና ዕክል እንደገጠማቸው ለማንም የተሰወረ 

አልነበረም። በዚህም ምክንያት ህክምና ለመክታተል ለተወስነ ጊዜ ከመገናኝ 

ብዙኋን ዕይታ ውጭ ሆነው መቆየታቸውን ተከትሎ የጠ/ሚኒስትሩን ሁኔታ 

እግር ተግር የሚከታተሉ ወገኖች በድረገጻቸው ላይ ጠ/ሚኒስትሩ እንደታመሙና 

በሞትና ሕይወት መካክል እንደሚገኙ በትልቅ ደስታ አበሰሩን። ቀጥሎም 

በጠ/ሚኒስትሩ አይቀሬ ሞት ምክንያት የስልጣን ክፍተት በመፈጥሩ ይህንኑ 

ክፍተት ለመሙላት አንዳንድ በውጭ ሃገራት የሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

አስቸኳይ ስብሰባ እንደጠሩ ሰማን። ይህንን ሰምተን ሳናጣጥም ጭራሹንም 

ጠ/ሚኒስትሩ እንደሞቱ ተበሰረ። ይህም እንደትልቅ የጦር ሜዳ ድል ተቆጠረ። 

ለመታመማቸውና ለመሞታቸው ምክንያት ሆኖ የተነገረን ደግሞ ጨዋው 

ጋዜጠኛ በG-8 ላይ በተቃወማቸው ጊዜ ከድምጹ ጋር የለቀቀባቸው ምትሃታዊ 

ጨረር ካንሰር እንደፈጠረባቸውና ለሞት እንደዳረጋቸው ተነገረን። ይህን ሁሉ 

ሰምተን የጠ/ሚኒስትሩን የቀብር ሥርዓት አፈጻጸም ስንጠባብቅ ሳለ በከፍተኛ 

የመንግሥት ባለሥልጣኖችና በመከላከያ ሰራዊታችንም መሀል ክፍፍል 

በመፈጠሩ ምክንያት ሀገርን ከመፍረስ ለመታድግ እንዲቻል ስደተኛ መንግሥት 

እንደተመሠረተና የዕውቅና ጥያቄም ለአንዳንድ መንግሥታት እንደቀረብ ዜናው 

ደረሰን። የጠ/ሚኒስትሩ ሞት ያስከተለውን ደስታና ፈንጠዚያ ለመዘከር 

በየመሸታ ቤቱ ፌሽታ ሲደረግ ሰነበተ። መቼም ጉድ ነው። 

 በመሰረቱ ሰው ሁሉ ታማሚና ሟች ነው። ጠ/ሚኒስትሩም ሰው ናቸው። 

ሰው ስለሆኑ ደግሞ እንደሚታመሙና እንደሚሞቱ መገመት የሮኬት ሳይንስን 

ያህል ጥልቅ ምርምር የሚጠይቅ ጉዳይ አይደለም። የሳቸው የመታመም ዜና 



 

እንደትልቅ ግኝት ተቆጥሮ የሚያስፈነጥዝ ጉዳይ ሳይሆን እኛ ሁላችን አንድ ቀን 

በዚያ መንገድ እንደምንሄድ አስበን የሕይወት ጉዞአችንን በጥንቃቄ መሄድ 

እንዳለብን ቆም ብለን ወደራሳችን አበክረን እንድንመለከት የሚጋብዘን ነገር 

ነው። 

 ጠ/ሚኒስትሩ በሥራ ዘመናቸው ላከናወኑአቸው መልካምም ሆነ መጥፎ 

ተግባራቸው ኃላፊነት እንደሚወስዱ አያጠራጥርም። ከዚያ በተረፈ ግን ፍርዱን 

ወደፊት ታሪክ ይሰጣል። በረጋ ኅሊና ከታሰበ ግን እንኳን መልካም ሥራዎቻቸው 

ምጥፎ ሥራዎቻቸውም እንኳን ቢሆኑ ለመማሪያነት ከተወሰዱ ጠቀሜታቸው 

የጎላ ነው። 

 የሰው ፍጹም የለውም ስለዚህም መሳሳቱ የማያጠያይቅ ጉዳይ ነው። አቶ 

መለስም ሰው እንጂ የአምላክ ቁራጭ ሳላልሆኑ በሥራ ዘመናቸው መሳሳታቸው 

አይቀሬ ነው። ትልቁ ነገር ስህተትን በስህተት ለማረም መነሳት ሳይሆን 

ከተሠራው ስህተት ትምህርት ቀስሞ የወደፊት እርምጃን ማስተካከል ብልኅነት 

ነው። ስለተሰራ ስህተት ሃያ አራት ሰዓት አታሞ በመደልቅ ጥላቻን መዝራት 

የትም አያደርስም። ያፈርሳል እንጂ አይጠግንም። 

 ኢትዮጵያዊ ግብረገብ ታሞ በዝጌር እጅ ለወደቀ ሰው እንድናዝን፤ ይቅር 

እንድንል፤ እግዜር ይማርህ እንድንል፤ለራሳችንም እንድፈራ ግድ ይለናል እንጂ 

ሕመምና ሞት እንደምይደፍረው ሁሉ በደስታ ሰክረን ከአገር አገር እየተጠራራን 

ጮቤ እንድረግጥና ውስኪ እንድንራጭ አይፈቅድልንም። 

ሶስተኛ 

 ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ የልሂቆቻችን ጉዳይ ነው። መቼም መማር እውነትን 

ለመፈለግና ለማመዛዘን ነው የሚጠቅመው። ይህ ካልሆነ ግን አንድ ያገሬ ሰው 

ከሠላሳ ዓመታት በፊት እንዳለው “መማር ለማመዛዘን ካልጠቀም ፍሬ ዘርቶ ገለባ 

ማጨድ ነው” ዛሬ ዛሬ በብዙ ድረገጾች ላይ በተከታታይ የሚያቀልሙትን የነ 

ዶ/ር እንቶኔና ፕሮፌሰር እንቶኔን መጣጥፍ ስናንብ ዓይናችንን ማመን እያቃተን 

መጥቶአል። ዓይናችንን ማመን የሚያቅተን የሥራቸው ጥልቀትና ለችግሮች 

መፍትሄ አፈልቂነቱን በማየት ሳይሆን ነገር ግን ጥላቻ እየዘሩ ውኃ እያጠጡ 

ኮትኩተው ለማሳደግ ደፋ ቀና ሲሉ በማየታችን ነው። የልሂቆቻችንን ማስተዋል 

ምን ሰረቀው? በቃ መማር ማለት እንዲህ ነው? የሚያሰኝ ሆኗል። 



 

አራተኛ 

 በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውን በብልጣብልጦች እውነትን 

የተቀሙበት ጊዜ  በታሪክ ውስጥ ይህን የመሰለ ጊዜ የለም። ስድብን 

እንደመተዳደርያ በሚቆጥሩና  በኢትዮጵያውያን ጥላቻን መካከል መዝራት 

እንደ ትልቅነትና የዕውቀት ምጡቅነት መለኪያ አድርገው  በሚቆጥሩ ጨዋዎች 

የሰሞኑ አደንቋሪ ጩኸትና ተግባር ጠጋ ብሎ ማየት ከቶም ሊታለፍ የማይገባው 

ጉዳይ ነው። ይህን አስመልክቶ የአስደናቂውን ሰው የአቶ መለስ ዜናዊን 

በሕመም ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት መለየት ተከትሎ እያስተዋልን ያለነው 

ነገር በጭራሽ ጆሮዎቻችንን እንዳናምን እያደረገን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ 

በአቶ መለስ በሞት መለየት ምክንያት በከፍተኛ ሐዘንና የልብ ሥብራት ውስጥ 

በመግባቱ የተሰማውን ሐዘንና ለጠ/ሚኒስትሩ ያለውን አድናቆትና ታማኝነት 

ለመግለጽ በኢትዮጵያ አደባባዮች ያሳየው ድርጊት፤ ሚኒስትሩም ለቀረጹት 

ፖሊሲዎች ታማኝነቱን በእልህና በቁጭት ሲገልጽ መታየቱ፤ ለኢትዮጵያም 

መንግሥት በማይሻማ ሁኔታ የተጀመሩት የልማት እንቅስቃሴዎች ከቀድሞ 

ይልቅ በተጠናከረ መንገድ እንዲቀጥሉ መመሪያ ምስጠቱ ሞላውን ዓለም 

ያስደመመ ታሪካዊ ክሰተት ነበር። እውነቱ ይህ ሆኖ እያለ ግን የዲያስፖራ - 

ኢትዮጵያውን የጥላቻ ፖለቲከኞች በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩትን 

ኢትዮጵያውያን ድምጽ ባደባባይ በመዳጥ ሕዝቡ ተገዶ ወደ አደባባይ ወጥቶ 

እንደሚያለቅስ ከመናገራቸውም በላይ በሕዝቡ ሐዘንና ቁጭት ሲሳለቁ ማየት 

እነዚህ ወገኖች ለሕዝቡ ምን ያህል ንቀት እንዳላቸው ማሳይ ሆኖ አልፏል። 

ኢትዮጵያዊ ሥነምግባር ግን የሕዝብን አስተሳሰብ እንድናከብር ግድ ይላል 

እንጂ በሕዝብ እንድንሳልቅ አያደፋፍርም። ሕዝብ እንደ ሕዝብ ክቡርና 

መብቱም የማይገሠስ ሉዓላዊ ነው።  

 ለማጠቃለል 

 እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። ከሌላው ሕዝብ የሚለየን የራሳችን የከበረ 

ባሕላዊ፤ ሞራላዊና ሥነ ምግባራዊ ዕሴት ባለቤቶች ነን። የራሳችንን የከበረ ነገር 

ጥለን በውል የማናውቀውን ባዕድ ዕሴት በራሳችን ላይ በመጫን ብሔራዊ 

ማንነታችንን እንዳናፈርስ እንጠንቀቅ። 

ቸር እንሰንብት! 

ጃለታ በፍርዱ ነኝ  



 

ከካሊፎርኒያ  

አስተያይታችሁን በ befirdufikru2@gmail.com ብትልኩልኝ እቀበላለሁ፡፡  
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