
ታላቅ ሃገር “በቅዱስ ውሸት (Noble Lie)” እውን ይሆናል፡ የኢትዮጵያ ሀገረ-መንግስት ግንባታ እና ቅዱስ 

ውሸት ቅኝት      

ያች ያፍላጦስ ሃገር 
የፈላስፋ ምናብ 

በከበረው ውሸት-አስታርቆ ያነጻት 
በነፍስ ክፋይ ተረክ 

መሪ አበጅቶ ጠባቂ አቁሞ 
ላይጠረቄው መሻት -መንገድ ያጸናባት 
ያፍላጦስ ሃገር ውስጥ ሀገሬን ጠየኳት 

ውሸትሽ ምነድነው? 
ኗሪሽ የማያውቀው፡፡ 
የጸነስሽው ምናብ 
ስለኛ በማሰብ፡፡ 

 

በመርህ ደረጃ ውሸት ጸያፍ ነው፤ በየትኛውም ማህበረሰብ የሚነቀፍ፡፡ ሆኖም ከውሸትም ውሸት አለ፤ አንዱ የከበረ ሌላው 

ያልከበረ፡፡ ያልከበረ ውሸት ተዋርዶ ያዋርዳል፡፡ ውሽት መናገር ስህተትነትም ይኖረዋል፤ ይህም አፍራሽ ውሸት  (bad lie) 

ነው፡፡ የግሪኩ ፈላስፋ አፍላጦስ (ፕሌቶ) በግሪክ ማህበረሰብ የፖለቲካ ስርዓት ስኬታማነት የሚበጅ ቅዱስ (ክቡር) ውሸት 

አስፈላጊ ነው፤ ለሪፐብሊኩ ጽኑ መሰረት ይሆናል የሚለው ተዋስዖው በየትኛውም አለም የፖለቲካ ተዋስዖ ገዢ ሃሳብ ነው፡፡ 

ከላይ በግጥም እንደተጠቆመው የከበረ ውሸት እንዲኖር መሻት ደግ ነው፡፡ ማንም ሰው ሃገሩን የከበረ ውሸት አለሽ ወይ ሲል 

ቢጠይቅ በጎ ነው፡፡  

ቅዱሰ ውሸት (Noble Lie) 

ከላይ ግጥሙ ሊነግረን የፈለገውን የግሪካዊ ፈላስፋ የከበረ/ የተፈቀደ/ ውሸት ምንነት ሲያብራራ ፕሌቶ ዘ-ሪፐብሊክ 

በተሰኘው ስራው የሚከተለውን ንግግር አድርጓል፡፡ “ትርፍ ጊዜያችንን በታሪክ ነጋሪነት እናሳልፍ፣ የምንናገረው ታሪክ 

ጀግኖቻችንን የሚያሰተምር ይሆናል” በማለት ይጀምራል፡፡ ይቀጥላል፡ “ወጣቶች በዚህ ቀረጻ ውስጥ የሚያለፉ ናቸው፤ 

በቅድሚያ ሙዚቃ ከዚያ የጂምናስቲክ ትምህርትየሚሰጥ ሲሆን ሙዚቃ ስነ-ጸሁፍንም ያካትታል፡፡ ስነ-ጽሁፉ እውነትንም 

ውሸትንም የሚያካትት ነው፡፡ ከውሸቱ ብንጀምር፡- የምናስተምራቸው ልብ ወለድ ታሪክ ሙሉ በሙሉ ከእውነት የራቀ 

አይሆንም፡፡ ይህን አይነት ትምህርት የጀምናስቲክ መማሪያ እድሜ ደረጃ ላይ ሲደርሱ የሚሰጥ አይደለም፡፡ በትምህርታዊ 

ቀረጻው ህጻናት የሚነገራቸው ታሪክ በማንኛውም ሰው በየአጋጣሚው የሚተረክ መሆን የለበትም፣ “ሳንሱር ያስፈልገዋል”1፡፡ 

“በስነ-ጽሁፍ ለወጣቶች ትምህርት ስናስተላልፍ ትርጉም አልባ እውነቶች አይነገሩም፤ ውሸቶችም የተመጠኑና ሳንሱር የተደረጉ 

ይሆናሉ”፡፡  

 
1“Then the first thing will be to establish a censorship of the writers of fiction, and let the censors receive any tale of 

fiction which is good, and reject the bad; and we will desire mothers and nurses to tell their children the authorized 

ones only. Let them fashion the mind with such tales, even more fondly than they mould the body with their hands; 

but most of those which are now in use must be discarded” (Plato, 1999:53). 



“ውሸት” በዚሁ በግሪካዊው ፈላስፋ ስራ ዘ-ሪፐብሊክ (the Republic) “ክቡር ውሸት (Noble lie)” በሚል ስያሜ 

የፖለቲካዊ ፍልስፍና ተዋስኦ አካል ለመሆን በቅቷል፡፡ የፕሌቶ ክቡር ውሸት (Noble Lie) በሪፐብሊኩ (ሪፐብሊክ የሚለውን 

ሃገራዊ ስርዓት ብለን እንውሰደው) መልካም ግብን ለመምታት ታልሞ ሲዋሽ ነው፡፡ በሌላ አገላለጽ መዋሸት የተፈለገው 

ለቅዱስ አላማ ከሆነና በማንም በምንም ላይ የከፋ አሉታዊ ውጤት የማያስከትል ሲሆን ነው፡፡ እንደፕሌቶ የሃገራዊ ስርዓት 

አካል የሆኑ ሶስት አይነት ማህበራዊ መደቦች ይኖራሉ፡፡ ውሸቱ እዚህ ይጀምራል መደቦቹን ከመከፋፈሉ ማለት ነው፡፡ መደቦቹ 

የየራሳቸው መገለጫና ባህሪ ይሰጣቸዋል፣ መደቦቹና የተሰጣቸው መገለጫ ባህሪ በሪፐብሊኩ እንዲሰርጽና እንዲታመንበት 

ይዋሻል ማለት ነው፡፡ መዋሸቱ ያስፈለገም በተተረከው በተጠና አፈታሪክ (myth) መሰረት ዜጎች አምነው ሶስቱም ወሳኝ 

የሪፐብሊከ አካላት (components) ወይም መደቦች የየራሳቸውን ሚና እንዲወጡና ለሪፐብሊኩ ስኬታማነት አበርክቶ 

እንዲኖራቸው ታስቦ ነው፡፡ መደቦቹንና መገለጫዎቻቸውን ከታች አንደሚከተለው ይብራራል፡፡ 

በፕሌቶ ፖለቲካዊ-ፍልስፍና መሰረት ሪፐብሊኩ የምክንታዊነት ስብዕና (Rational soul)፤ የወኔና ጀግንነት ስነ-ልቦና 

(Spirited Soul2) እና የቁሳዊ ፍቅር የመሻት ስነ-ልቦና (appetitive soul3) ሲኖር አነዚህ የሪፐብሊኩ ስነ-ልቦናዊ አካላት 

ከሶስት ማህበራዊ መደቦቹ (social classes)4 ጋር አብረው የሚሄዱ ናቸው፡፡ በሪፐብሊኩ ውስጥ ማህበራዊ መደቦች 

የሚባሉት የመሪነት ባህሪያትን፣የወታደር ስብዕናና የሰራተኛነት-አምራችነት ተግባራትን የተከፋፈሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን 

ነው፡፡ የምክንታዊና አመክኗዊነትን ስነ-ልቦና በመሪነት የተገለጸው መደብ ባህሪ፣ የወኔና ጀግንነት ስነ-ልቦና የወታደሩ መደብ 

የሚላበሰው ሲሆን የቁሳዊ መሻት ስነ-ልቦና በሰራተኛነት ከሚታሰብ መደብ ጋር የሚሄድ ነው፡፡ ሶስቱም የሪፐብሊኩ ስነ-

ልቦናዊ አካል የየራሱን ተግባር የሚፈጽምና አንዱ በሌላው ስራ ላይ ጣልቃ የማይገባ ይሆናል፡፡ የሶስቱም ሚና እንደሚከተለው 

ነው፡፡    

አመክኗዊ ስነ-ልቦና ያለው የማህበራዊ መደብ ለመማር የሚቋምጥ፣ የመማር ፍቅርን ተላብሶ በእርጋታ ስርዓቱን የሚመራ 

ነው፡፡ ሁለተኛው ወይም የወኔ ስነ-ልቦና (Spirited soul) የሚኖረው ሚና በብልሃትና በምክንያታዊነት የሚወሰኑ 

የሪፐብሊኩን ስራዎች መፈጸምና የምክንያታዊ ስነ-ልቦና (Rational soul) ከተላበሰው የመሪ መደብ የሚተላለፉ ትዕዛዞችን 

ማክብር ሆኖ ጠቅላላ ስርዓቱን ከውጭ ወረራና ከውስጥ ያለመረጋጋት የመጠበቅ ኃላፊነትን የሚወጣ ነው፡፡ ሶሰተኛው የመሻት 

ስነ-ልቡና ሲሆን ስጋዊ ፍላጎት የሚያስቀድም፣ ሃብትን በመሰብሰብ ደስታን ማግኝት የሚፈልግና በጾታዊ ፍቅር የሚረታ 

እንዲሁም የንዋይ አፍቃሪነት ስነ-ልቦና የተላበሰ በመሆኑ የአምራችነት ሚናውን ይወጣል፡፡ ሶስቱም ተደጋጋፊ ናቸው፡፡  

 
2The spirited part of the soul yearns for honor; the rational part of the soul desires truth and knowledge. In a just 

soul, these three parts stand in the correct power relations. The spirited part must enforce the rational part’s 

convictions, and the appetitive part must obey. 
3The appetitive part of our soul lusts after food, drink, sex, and so on (and after money most of all, since money is 

the means of satisfying the rest of these desires. 
4In the specialization of  the social classes a man whose nature suits him to farming must farm and do nothing else; a 

man whose nature best suits him to building objects out of wood must be a carpenter and not bother with any other 

sort of work. Plato believes that this is the only way to ensure that each job is done as well as possible. The principle 

of specialization keeps the farmer from carpentering, and the carpenter from farming. It keeps both the farmer and 

the carpenter from becoming warriors and rulers. The principle of specialization separates society into three classes: 

the class of producers (including farmers, craftsmen, doctors, etc.), the class of warriors, and the class of rulers. 



ፈላስፋው ከመደቦች ጋር በማስተሳሰር ባይተነትነውም የሃገር መስራች ወጣቶች ሊማሩት ስለሚገባው የስ-ጽሁፍ ይዘትና ተገቢ 

የሆኑ ዝርዝር ውሸቶችን ይነግረናል፡፡ እውነቶች በምንቀርጻቸው ወጣቶ ላይ የሚያመጡት አሉታዊ ውጤት ካላቸውና ለሃገር 

ጥቅም የማይሰጡ ከሆኑ “ለወጣቱ ሳይነገሩት ይታለፋሉ፣ ፍጹማዊ አስፈላጊነት ካለ ጥቂቶች ናቸው ሊሰሙት የሚገባው”5፡፡ 

በተጨማሪም ወጣቶችን በማስተማር የወደፊቱ ትውልድ ለሃገሩ የቀና/የተሞረድ/ እንዲሆን የሚዋሹ/የሚደበቁ/ ጉዳዮች 

እንዳሉ ሆነው በሆነ አጋጣሚ ውሸት ጠቃሚና የማይወገዝ መሆኑን “የፕሌቶ ዘ-ሪፐብሊክ”6 ተዋስዖ (discourse) 

ያስረዳል፡፡ ይህም ከችግር ለመዳን የሚያስችል የሰዎችን ስነ-ልቦና ለመገንባት ነው፡፡ 

የተዋረደ ውሸት (Bad lie) 

ፕሌቶ ከውሸቶች ሁሉ የከፋ ውሸት የሚል ሃሳብ ይሰነዝራል፡፡ ይህንም በምሳሌ ሲያስረዳ ሰአሊ የሆነን ነገር ምስል ሲስል 

የነገርዮውን አምሳያ ጥላ ሳያሳይ ከቀረ ነው ይላል፡፡ ውሸት እንደስሙ የቀለለ ወይም ያልከበረ ውሽት የምንለው በግለሰብም ሆነ 

በማህበረሰብ ደረጃ የሚነገሩና የሚሰራጩ ትርክቶች የአፍራሽ ሚና ያላቸው ከሆነና የተወሰኑ ቡድኖችን ወይም ግለሰቦችን 

ፍላጎት ለማስፈጸም ሃሰተኛ መረጃዎችን የማስረጽ ተግባር ከተፈጸመ ነው፡፡ የተዋረደ ውሽት በማህበረሰቡ ላይ የሚያደረሰው 

የቅርብና የሩቅ ዘመን አሉታዊ ውጤት የውርደቱን ደረጃ ከፍ ያደርገዋል፡፡  

ከላይ እንዳስተዋልነው ክቡር ውሸት በአላማም በአስተምሮውም ከአምባገነኖች ቅጥፈት የተለየ ነው፡፡ በዘ-ሪፐብሊክ መጽሃፍ 

2 ላይ ፕሌቶ ይህን አይነት ውሸት እንደሚከተለው ያብራራዋል፡፡ ማንም ሰው ስለታላላቅ ሃቆች ምጥቅ በሆነው አካለ-መንፈሱ 

(soul) ሊታለል አይሻም--አይፈቅድም፡፡ የሰው ልጅ ምጥቅ በሆነው መንፈሱ ስለታላላቅ ሃቆች እንዳያውቅ /መረጃ 

እንዳይኖረው/ በመደረጉ ወይም በመታለሉ መንፈሱ በሃሰት ይሞላል፤ደግሞ ሰውየው ፈጽሞ የሚጠላው ነገር ነው፡፡ ከዚህ 

የበለጠ የሚጠላው ነገር ያጣል/አይኖረውም/፡፡ ይህ በመታለሉ የተነሳ መንፈሱን የሞላው አላዋቂነት እውነተኛ ውሸት (true 

lie) ተብሎ ሊጠራ ይችላል (ፕሌቶ፣ 2፣ 59)፡፡ ስለሆነም እውነተኛ ውሸት በአማልክቶች ብቻ አይደለም፤ በሰው ልጅ 

የተወገዘና የተጠላነው (ዝኒ ከማሁ)፡፡ በሰውልጅ ላይ ከሚደርሰው አልባሌነት በተጨማሪ በዚህ መልኩ የሚከሰት የትውልዱ 

አላዋቂነት በሪፐብሊኩ ወይም በመንግስት ስርዓቱ ላይ የሚያሳድረው አሉታዊ ውጤት አለ፡፡. እኛ እየኖርነው ካለው አለም 

ነባራዊ ሁኔታ ካያያዝነው ያልተቀደሰ ወይም አፍራሽ ውሸት የአምባገነኖች አንዱ መገለጫ ነው፡፡   

 
5… Even if they were true, ought certainly not to be lightly told to young and thoughtless persons; if possible, they 

had better be buried in silence. But if there is an absolute necessity for their mention, a chosen few might hear them 

in a mystery, and they should sacrifice not a common [Eleusinian] pig, but some huge and unprocurable victim; and 

then the number of the hearers will be very few indeed. Though we know the history of quarrel, it is not to be told 

for future guardians. If they would only believe us we would tell them that quarrelling is unholy, and that never up 

to this time has there been any, quarrel between citizens; this is what old men and old women should begin by 

telling children; and when they grow up, the poets also should be told to compose for them in a similar spirit. 
6Whereas the lie in words is in certain cases useful and not hateful; in dealing with enemies--that would be an 

instance; or again, when those whom we call our friends in a fit of madness or illusion are going to do some harm, 

then it is useful and is a sort of medicine or preventive; also in the tales of mythology, of which we were just now 

speaking--because we do not know the truth about ancient times, we make falsehood as much like truth as we can, 

and so turn it to account (ibid, 58). 



የአምባገነኖችን የተዋረደ ውሸትን ጸንሰ-ሃሰብ አንዱን ገጽታ የምንዳራለው ዘውዴ ጽሁፍ ይጠቀልለዋል ብዬ እገምታለሁና 

እንሆ፡፡ “Dictators and their retinue are four times removed from truth and reality. The first time 

they lie to themselves as individuals, the second times they lie to each other as partners, the 

third times they lie to the people as a group, and the fourth time they expect the people to lie to 

them by acquiescing their lies” (ምንዳራለው, 2016 እ.ኤ.አ). በግርድፍ አተረጓጎም አምባገነኖች ከእውነታንና ሃቅን 

አራት ጊዜ ይሻሻሉ፡፡ እንደግለሰብ ለራሳቸው ይዋሻሉ፣ እርስበርሳቸው እንደባልንጀራ ይወሻሻሉ፣ በቡድን ለህዝቡ ይዋሻሉ 

በመጨረሻም ህዝቡ የነሱን ውሸት ተቀብሎ እንዲያስተጋባ ይጠብቃሉ፡፡  

ኢትዮጵያ ክቡር ውሸት አላትን? የተዋረደስ? 

ኢትዮጵያ የተከበሩም የተዋረዱም ውሸቶች ባለቤት ናት፡፡ በማህበረሰቡ ውስጥ ስር የሰደደ የክቡር ውሸት ስነ-ልቦና ሰርጾ 

ይገኛል፡፡ በተግባር የተፈተነ በጎ አስተዋጽዖ አለው፡፡  በተቃራኒው  የሃገሪቱን ታሪካዊ ልዕልናና የህዝቦችን ሃገራዊ የጋራ ራዕይ 

በሚፈታተን መልኩ ተከሽነው በእውነት እየተዋዙ የሚቀርቡ ስርዓታዊ ውሸቶች አሉ፡፡ሁለቱም አይነት ሀገርኛ ውሸቶች 

እንደሚከተለው ተብራርተዋል፡፡ 

ቅዱስ ውሸቶች፡ በኢትዮጵያ ከፕሌቶው ቅዱስ ውሸት ቅኝት ሰለስቱ (3) ስሪቶች ጋር ቀጥተኛ የቅርጽ መመሳሰል ያለው 

አደረጃጀት ባይኖርም ለሀገሪቱ /ለሪፐብሊኩ/ መጽናት ምሰሶ የሆኑ ነጋሽ (Rational soul)፣ አንጋሽ (ከSpirited soul 

በይዘት የሚቀራረብ)፣ አራሽ (ከappetitive soul ጋር በይዘት የሚቀራረብ) እና ቀዳሽ (ካህናቱ) የሚሰኙ የጥንቱ ማህበራዊ 

ስሪቶች አሉ፡፡ የስሪቶቹን ንጽጽር እና ዝርዝር ጉዳይ እዚህ ላይ አቁመነው በምግባር የሚገለጸውን አላማ ተኮር  እሴት 

እንመልከት፡፡ በአካዳሚዊ ፍልስፍ አይታገዝ እንጂ በኢትዮጵያም ክብር ውሸት ያለና የነበረ ነው፡፡ ፈሪሃ-እግዚኣብሄር 

የማይለያቸው በትህትና የታነጹ አባቶች “ዋሽቶ ማስታረቅ” የሚል የቆየ አስተሳሰብ አላቸው፡፡ ይህ አስተሳሰብ በየትኛውም 

የሃገሪቱ አካባቢ የሰረጸ በተግባርም እየተፈተነ አወንታዊ ውጤት ማሰገኘቱን ኢትዮጵያውያን ከሊቅ እስከ ደቂቅ የሚያውቁት 

ጉዳይ ነው፡፡ አንዳንድ ሙያዎችም ሰራተኛው የሚያውቀውን ሃቅ እንዳይናገር ወይም እንዲደብቅ ያዛሉ፡፡ በቃ አንድ ሰው አይኑ 

ያየውንና ጆሮው የሰማውን በአጠቃላይ በስሜት ህዋሳቶቹ ታግዞ መገንዘብ የቻለውን እውነታ እንዲገልጽ ሲጠየቅ ያለመናገር 

መዋሸት ነው፡፡ ምክንያቱም ያለመዋሸት አውነቱን ማሳወቅ ነውና፡፡ ነገር ግን የውሸት ክብደትና ቅለት እንዳለ ሁሉ የተከበረ 

ውሽትም አለ ማለት ነው፡፡ የመከበሩ ማረጋገጫም በአንድ ፖለቲካዊ ማህበረሰብ ወይም ከዚያ ስፋ ለሚለው የሰው ዘር 

አዎንታዊ ፋይዳ ያለው ሆኖ ሃሰተኛ መረጃው መነገሩ ወይም እውነተኛው ያለመግለጹ በሌላው ላይ ምንም አይነት ችግር 

ያለማስከተሉ ነው፡፡ ምሳሌየን ደቃቃ ላድርጋትና አንድ ሰው በናዝሬ-አዲስ አበባ የፍጠነት መንገድ ላይ እያሸከረከረ ባለበት 

ሁኔታ አብሮት ያለ ጓደኛው እያሽከረከረ ያለው ሰው እናቱ እንደሞተች በስልክ ቢሰማ ለጊዜው ለባለመርዶው የእናቱን ሞት 

እንደሚደብቀው እሙን ነው፡፡ አሽከርካሪው ከስልክ ንግግሩ ጥርጣሬ አድሮበት “ችግር አለ ወይ” ብሎ ቢጠይቀው “የለም” 

ብሎ እንደሚዋሽ የሚገመት ነው፡፡ ክቡር ውሸት፡፡ 

በዘመናዊ ፖለቲካ የሃገራት የጦር ስትራቴጂ፣ የውጊያ ስልት፣ የደህንነት ቅኝቶች፣ የሰብአዊ መረጃ ስምሪት፣ የሳይበር፣ከሙያ ጋር 

በተያያዘ የሚገኙ ሌሎች መረጃዎች በሚስጥር ሊያዙ ይችላሉ፡፡ ይህ ማለት ከግብር ከፋይ ህዝብ ወይም ከሌላ የመንግስት 

አካል የሚሰወር መረጃ አለ ማለት ነው፡፡ ስለነዚህ ጉዳዮች ብንጠየቅ አላውቅም፣ አላየሁም ልንል እንገደዳለን፡፡ በግልጸም 



ዋሽተናል፡፡ ሆኖም ይህ እውነትን መካዳችን ካልተቀደሰ ወይም ከአፍራሽ ውሸት ጋር የአላማና ግብ ተቃርኖ ያለው በመሆኑ 

ከቅዱስ ውሸት የምመድበው ይሆናል፡፡ ይህንኑ በማህበረሰብ ደረጃ አስፍቶ በማሰብ ብዙ ስርዓታዊ ክቡር ውሸቶችን 

ከኢትዮጵያም ነባራዊ የፖለቲካ ሁኔታ ጋር አዛምዶ በማስረጽ የሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደታችንን ቀና እና ሰላማዊ የማድረግ 

እድልን ማስፈት ይቻላል፡፡     

በተቃራኒው አፍራሽ ውሸቶችም አሉን፡፡ ታሪክ ጠልነት፣ የሀገር ገንባታ ትርክቶች መደለዝና ማጠልሸት (deconstruction 

discourse) እና ከትላንት ተምሮ የነገን ለማስዋብ ፖዘቲቭ ሃይልን ያለማጎልበት የሃገራችን የታሪክ ሂደቶች መገለጫ ሆነው 

ስለመቆየታቸው ብዙ የተባለ በመሆኑ እኔም አብዝቼ ልዘረዘዝረው አልወደድኩም፡፡ በኢትዮጵያ ከግማሽ አመተ-ምህርት በላይ 

የዘለቀ የበዳይ ተበዳይ ታሪክን አብዝቶ የመጻፍ፣ የቀድሞ ታሪክን አኮስሶ የማስነገር ተግባራት እና የብሽሽቅ ፖለቲካችን ከክቡር 

ውሸት እያራቀን እና የታሪክ ሃቆችን እያካድን እንደነበር እኔና እኔ ትውልድ ምስክሮች ነን፡፡ ይህም ህዝቡን የሚያቆራኙ 

የማህበራዊና የታሪክ እትብቶችን የማላላት እና የህዝቡን የግንኙነት መሰረቶች የመሸርሸር ሚና እንደነበረው መረዳት የሚከብ 

አይደለም፡፡  

አንዱን አፍራሽ ውሸት ለምሳሌነት ብናነሳ የኢትዮጵን ታሪክ ከብዙ ሽህዎች ወደመቶ ምናምን አውርደን እንድንማረው 

ተደረርጓል፡፡ ስንሞግትም ኢትዮጵያ የአሁኑን ቅርጽ የያዘችው በመቶ ምናምን አመታት ውስጥ ነው ብየሃለሁ እና የታሪኳን 

እርዝማኔም ከዚያው ጀምራችሁ ቁጠሩ ተብለናል፡፡ እስኪ እናነጻጽር፡- አሜሪካ እ.ኤ.አ.ከ 1776 ከፊላደልፊያ ኮንፈረንስ በኋላ 

ስትመሰረት በመጀመሪያ ዘጠኝ ስቴቶች ከዚያ 13 እና ሌሎችም እየተጨማመሩ ዛሬ ላይ 52 ስቴቶችን የያዘች ሀገር ሆናለች፡፡ 

እንደእኛውቹ የታሪክ አቆጣጠር የአሜሪካ ታሪክ ሊተረክ የሚገባው በቅድሚያ በፌደራል አስተዳደር የተስማሙት ዘጠኝከ ዚያ 

13 ስቴቶች ታሪክን ተትቶ 52 ስቴቶች ተሟልተው በፌደራል አወቃቀሩ ውስጥ ከገቡበት በመጀመር ነው፡፡ ይህ አይነት 

ትንሽነት በአሜሪካኖች የሚታሰብም፤ የሚሞከርም አይደለም፡፡ የኢትዮጵያም ቅርጽ ያሁኑን ይምሰል አይምሰል በማህበረሰቡ 

ውስጥ ታሪክ እንደሚኖር እና ከጥንት የሚጀምረው ታሪክ የሷ ተደርጉ ያለመታሰቡ ስህትት ነው፡፡ እንደ ፕሌቶ አተያይ ይህ 

ትላላቅ እውነቶችን የማዛባትና የመደበቅ ተግባር በትውልዱ ላይ አላዋቂነትንና አልባሌነትን ማስፈን ነው፡፡ ይህን ውሸት 

ትውልድም ይጠላዋል፤ከዚህም የባሰ የሚጠላው ነገር አይኖርም፡፡   

መጠቅለያ፡- በመጨረሻም ዛሬ ላይ እንደሃገር እየገጠመን ያለው ችግር ዋነኛ ምክንያት አምባገነኖች ያልተቀደሰ ውሸት እና 

በተዛባና በአፍራሽ ትርክት (deconstruction discourse) የወለደው ታሪክ እና አመክንዮ-ጠልነት እንደሆነ ብዙ 

ማሳያዎችን አሉ፡፡ በተጨማሪ ህዝቡ ዘብ የሚቆምለት እውነት እና የስነ-ምግባር እሴቶች ሰርዓታዊ ጥበቃ ያለማገኘቱ ሌላው 

የመሽቆልቆላቸን መነሻ ነው፡፡ ስንጥቆቻችንን ካወቅን መፍትሄያችን መቀመር ከኛው የሚጠበቅ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ 

በመሆኑም ነጋችንን በሰላም እና በታላቅነት ከማንዘክርበት የተዋረደ ውሸት እንድንወጣ በትንሽ ማሰሮ በምትሰፈር ክቡር 

ወይም ክቡር ውሸት አንድንቃኝ እና የሃገረ-መንግስት ግንባታ ማገር የሆኑ የታሪክ እውነቶቻችንን ወይም ማህበራዊ 

እሴቶቻችንን ልንጠብቅእና ለትውልዱ ልናሰርጽ እንገደዳለን፡፡ አቅሙ የፈቀደውን መስዋዕትነት እየከፈለ ታግሎ እያታገለ 

የሚኖር ተስፈኛ ትውልድን በምግባር ሀገር ወዳድ እንደሆን እያነጽን ህይወትን ማስቀጠል የእኛ ድርሻ ነው፡፡ ይህ ከአልባሌነት 

ወይም መናኛነት ለመላቀቅ የመመኘት ወይም የተዋረደ ውሸት የመጸየፍ ውጤት የሆነው የትውልዱ ሀገር ወዳድ የከፍታ ጉዞ 

እውን የማድረግ የሞራል ሃላፊነትን የመወጣት ሚና የስራ ክፍፍል የሚጠይቅ አይደለም፡፡    


