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በዚያ ሰሞን ከታተሙት ጋዜጦች ባንዱ አንድ የአገራችን ጸሐፊና ማሕበራዊ ሃያሲ፥ ጋዜጠኛው ሲጠይቀው  “በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ 

ትጽፋለህ፤ ያንተ ሙያ ምንድነው?” ብሎ ላቀረበለት ጥያቄ፣ “የኔ ዋና ሙያና ተልዕኮ፥ ‘ሰው መሆን’ ነው” በሚል መለሰለት፤ እውነትም 

ሁላችንም ሰው ሆነን የተወለድን ቢሆንም ሰው ሆነው የሚቀጥሉና እስከ ህልፈታቸው ድረስ ሰው ሆነው የሚዘልቁ ብዙ ላይሆኑ ይችላሉ። 

ሰው መሆን በዋናነት የሚለካው ረቂቅ በሆኑ እሴቶች ነው፦ ለሕሊና ታማኝ መሆን፣ ለሞራል ሕጎች ተገዢ መሆን፣ ማሕበራዊ ኃላፊነትን 

መወጣት፣ ወዘተ. እነዚህን አድርገው ካበቁ በኋላ ፣ በኢኮኖሚው ረገድ ደግሞ ለራስ ጥሩ ኑሮ ለመኖር መቻል ይመስለኛል። ይህ፥ ቀላል 

ነገር አይደለም፤ ምክንያቱም አሁን ያለው ማሕበራዊ፣ አኮኖሚያዊና ስነልቡናዊ ሁኔታ፥ ‘ከሁለቱ አንዱን ምረጥ’ ነው የሚልህ እንጂ 

ሁለቱንም እንድታሟላ እንዲህ በቀላሉ አይፈቅድልህም፤ ወይ ለሕሊናህ ትኖራለህ ወይም ደግሞ በኢኮኖሚው ረገድ ጥሩ ኑሮ ትኖራለህ። 

በዚህ ረገድ፣ ከዓመታት በፊት ሥራ እንደጀመርኩ አካባቢ፣ አንድ የወቅቱ ጓደኛችን “ጥሩ ኑሮ ለመኖር፣ ሙስና መስራት የግድ ነው፥ 

አለዚያ እያከክህ መኖር ነው፤” አለን። በወቅቱ የራሱን ምልከታ ነበር የነገረን። እኔ ግን በቀላሉ እጅ መስጠት ሳይሆን ሁለቱንም ለማሟላት 

መታገልና ጥረት ማድረግ ነው የመረጥኩት፤ ይኼ ትግል ግን ቀላል አልነበረም፣ አይደለም። ምክንያቱም፣ በሙስና የከበሩ ሰዎች፣ ሌላ ሰው 

በሌላ መንገድ ወደ ጥሩ ኑሮ እንዳይመጣ አስፈላጊ ክልከላ ያደርጋሉ፤ ወደ ጥሩ ኑሮ የምታመራዋ ጠባብ መንገድ ላይ ትልቅ ዱላ ይዘው 

በመቆም፥ ሙስና ሳይሰራ የሚመጣውን ሰው ያባርራሉ፤ በዚህ ረገድ ያለው የአቋማቸው ጽናት ሲታይ፣ ይኼ ነገር ለነሱም የሞት ሽረት 

ጉዳይ ሳይሆንባቸው የቀረ አይመስልም። ሙስና ሳይሰራ የመጣ ሰው ያሳጣናል ብለው ስለሚያስቡ ወደ አካባቢያቸው ዝር እንዲል 

አይፈልጉም፤ በሃሳባቸው ‘ሕሊናህን ይዘህ እከክህን የሚከለክልህ የለም፤ ሁለቱንም ነገሮች በአንድ ጊዜ ማግኘት ግን የማይታሰብ ነው፤’ 

ሳይሉ አይቀርም። በደርጉ የሥልጣን ጊዜ፣ የአብዮቱ ታማኝነትህን ለማስረገጥ ‘ፀረ-አብዮተኛ’ የሚባል ሰውን መግደል ያስፈልግ ነበር 

ይላሉ፤ ይህ፥ የወቅቱ ገዢዎች በአካባቢያቸው የሚሰባሰቡ ሰዎች የአብዮቱ እስረኛ እንዲሆኑ የሚጠቀሙበት ዘዴ ይመስላል፤ የደርጉ ኃላፊ 

“ሁሉም ሰው እጁን እንዲያስገባ” የምትል አባባል ነበረቻቸው (ተስፋዬ ርስቴ፣ምሥክርነት በባለስልጣናቱ አንደበት፣1991 ዓ.ም ገፅ 61-

62)፤ ሁሉም እጁን ካስገባ በኋላ ‘ማ፥ ማንን ይጠይቃል’ ነው ነገሩ። 

ትንሽ ለዘብ ያሉት ሙሰኞች ደግሞ ‘እሺ ሕሊናህን ይዘህ ጥሩ ኑሮ ለመኖር መታገል ትችላለህ፤ ነገር ግን በሃሳብ መልክ፣ በአስተያየት ወይም 

ሂስ መልክ ግን ምንም ሃሳብ መስጠትና መናገር አይፈቀድልህም፤ ዝ……….ም ብለህ ብቻ መኖር ትችላለህ’ የሚል አቋም ያንጸባርቃሉ፤ 

ከተቻለ አፍህ ላይ ዚፕ ብታስገጥም ሳይፈልጉ አይቀርም፤በነገራችን ላይ ይኼ አቋምም ‘አልሸሹም ዞር አሉ’ ዓይነት ነው፤ ምክንያቱም፣ ሰው 

ካልተናገረ፣ ሃሳብ ካላንሸራሸረ፣ ካልተወያየ ካልከራከረ(ጉንጭ-አልፋ ሳይሆን ፍሬያማ ክርክር)፥ ሰዋዊ ሕይወቱ ጐደሎ ነው የሚሆነው። 

ባንድ መፅሔት ላይ አንዲት በሥራ ውሎዋ ስኬታማ ወጣት ያለችው ነገር ታወሰኝ፤ ይኸውም “የሰው ሕይወት ከመብላት-መፀዳዳት ዑደት 

በላይ መሆን አለበት” ብላ የሰነዘረችው አባባል ነው። 

በጣም የሚያናድዱኝ ሙሰኞች ግን በድሮ ጊዜ፥ በትምህርት ጊዜና በሥራ ዓለም ላይ አንድ መደብ ላይ ቆይተን ስናበቃ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ 

በሆነ ምትሃት በጣም ሃብታም ይሆናሉ፤ ከዚያ በኋላ ለሰላምታ እንኳን መጠየፍ ይጀምራሉ፤ በማሕበራዊ መሰባሰብ ወቅት ሌላው ሰው 

ሁሉ አዳማጭ ብቻ እንጂ ሃሳብ መስጠት እንደማይችል በድርጊትና አኳኃናቸው ያንጸባርቃሉ፤ ራስህ የነገርካቸው ሃሳብ እንኳን ተመልሰው 

እንደ አዲስ አስረጅዎች ሆነው ሊነግሩህ ይሞክራሉ፤ ይኼ ነገር ግብዝነት እንጂ አዋቂነትን አያሳይም፤ በማሕበራዊም ሆነ ኢኰኖሚያዊ 

ሕይወት ደግሞ መውጣትና መውረድ እንዳለ አውቆ ለሁሉም ሰው ተገቢ ሰብአዊ ክብር መስጠት ብልህነት ነው። 



ሥራ በጀመርኩበት መ/ቤት፥ በወቅቱ በነበሩት ወጣት ሰራተኞች ውስጥ ሁለት ዓይነት ቡድን ነበሩ። የመጀመሪያው ቡድን የሰካራሞችና 

ትዕቢተኞች ቡድን ሲሆን ሁለተኛው ቡድን ደግሞ ዲሲፕሊን ያላቸው፣ በማህበራዊ ግንኙነታቸው ሰላማዊ የሆኑ፣ በኢኮኖሚ በኩልም 

ቆጣቢዎች ነበሩ። የመጀመሪያው ቡድን የተደራጁ ዓይነት ሲሆኑ ሁለተኞቹ ግን ግለሰቦች ሆነው የየራሳቸው ህይወት የሚኖሩ ነበሩ። 

የመጀመሪያው ቡድን አባላት ሁሉን እናውቃለን ባዮች ሲሆኑ እንዲያውም ሁሉን አወቅነታቸውን ለመግለፅ የሚጠቀሙባት አባባል 

ነበረች፦ “ከኛ በላይ ፉጨት አፍ ማሞጥሞጥ” የምትል። ታድያ የመጀመሪያዎቹ ቡድን መሪ ዓይነት የነበረው ሰው በሁለተኛው ምድብ 

ውስጥ ከነበሩት አንዱ ላይ ግልጽ የጥላቻ ኣቋም ያሳየው ነበር። የጠላበት ምክንያት ሌላ ምንም ሳይሆን፣ ለምን ዲሲፕሊን ኖረህ፣ ለምን 

ራስህን ሆንክ ነው፤ እንጂ ከሱ ጋ ደርሶበት አይደለም። በአንድ ወቅት ቅን የሆነው ሰው ውጭ አገር ለስልጠና ከተላከ በኋላ ከአበሉ ቆጥቦ 

ባገኘው ገንዘብ የሆነ ቋሚ ነገር ሰራበት ይመስለኛል። በዚህ የተነሳም ጠምዶ ያዘው፤ ይኼ አሁን ምን ይባላል? ቅናት? ምቀኝነት? “ቅና 

ያለው በናቱ  ***  ይቀናል” ይሉ ነበር የወቅቱ የመ/ቤቱ የመዝገብ ቤት ሹም።ይኼ ሰው፣ ገንዘብ ለመቆጠብ የሚሞክር ማንኛውም ሰው 

እንደ ደመኛ ጠላቱ አድርጎ እንደሚወስድ ከጊዜ በኋላ በራሴ ላይ ደርሶብኝ አይቼዋለሁ። ወይ የሰው ጠባይ?! የሆነ ሆኖ የሰካራሞቹ ቡድን 

በወቅቱ በጠ/ሚ ጽ/ቤት (አቶ ታምራት ላይኔ ጠ/ሚ በነበሩ ወቅት) በነበሩ ጓደኞቻቸው እየታገዙ የመ/ቤቱ ሥራ አስኪያጆችና ም/ሥራ 

አስኪያጆችን ፈነቃቅለው ሲያበቁ በቦታው ላይ ተቀመጡ፤(የመደራጀት ጠቀሜታን እዚህ ላይ ልብ ይሏል)። በሂደትም የበሉትን በልተው 

ካበቁ በኋላ፣ ገደባቸውን ስላላወቁና የሆነች ቀይ መስመር ስለጣሱ (ጥጋብ መጥፎ አይደል)  በመጨረሻ የሰካራሞቹ ቡድን ሊበታተን 

ችሏል። ይኼ ትረካ፣ የሙስና መጨረሻው ጥሩ እንደማይሆን ማሳያ ይሆን ይሆናል።       

በመግቢያው ላይ የተሰነዘረው ጥያቄ አንድ የሥራ ባልደረባዬ በተመሳሳይ መንፈስ ጠይቆኛል፤ “በተለያዩ ርዕሰ-ጉዳዮች ላይ ለመፃፍ 

ትሞክራለህ፤ ይኼ ነገር ‘የድንቁርና ድፍረት’ አያስመስልብህም ወይ?” ብሎ ጠየቀኝ። የኔ ምላሽ ደግሞ እንደሚከተለው ነበር፦ “አነጋገርህ 

ድፍረት የተሞላበት ነው፤ የሆነ ሆኖ ግን ነገሮችን የምጽፈው የራሴን ሕይወት ማዕከል በማድረግ የኔን እይታ የሚወክሉ ፅሑፎችን ነው፤ 

አሁን እስካለሁባት ደቂቃ ድረስ በማሕበረሰባችን ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኰኖሚያዊ ክንዋኔዎች ውስጥ እያለፍኩና እያነበብኩ፣ 

እየታዘብኩ እንዲሁም እያሰላሰልኩ መጥቻለሁ፤ ስለዚህ ይኼ ምልከታዬን ባካፍል ምን ክፋት አለው፤ ይልቁንም በማሕበረሰቡ ያለ አንድ 

እይታን ያንፀባርቃል፤ ለማህበራዊና ፖለቲካዊ ሂደቱም የራሱ የሆነ አስተዋፅኦ ያበረክታል እንጂ፤ የኔን ዕይታ የሚጋሩ ደግሞ የተወሰኑ 

የሕ/ሰብ ክፍሎች እንደሚኖሩ የታወቀ ነው። በዚያ ላይ በተለያዩ ርዕሰ-ጉዳዮች የምታውቀውን ነገር መፃፍና ማካፈል፥ ትክክለኝነቱን 

ማረጋገጥ አንድ ጉዳይ ሆኖ፣ ሃሳብ ማንሸራሸሩ በራሱ ማህበራዊ ችግሮቻችንን ለመፍታትና ሰዋዊ ህይወታችንን ለማበልፀግ ለሚደረግ 

ትግል አጋዥ ነገር ነው፤ ስለዚህ ማንኛውም ሃሳብ በበጎ መንፈስ እስከተሰነዘረ ድረስ ተቀባይነት አለው፤” የሚል ነበር። 

አለበለዚያ አሁን ተራ ሰዎች ሆነው፣ ‘ሃሳብ የመሰንዘር መብት’ ለራሳቸው ብቻ ለማሸከም የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ፣ ‘ነገ ስልጣን ቢይዙ ምን 

ሊያደርጉ ነው?’ ያሰኛል። ሃሳብ መሰንዘርን  በሞኖፖል ለመያዝ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ፥ በውስጣቸው መጥፎ ሃሳብ ያላቸው ብቻ ነው 

ሊሆኑ የሚችሉት። አለዚያማ ትክክለኛው አካሄድ፥ በነፃ መድረክ ሃሳብህን አቅርበህ፥ በሕ/ሰቡ ተቀባይነት ለማግኘት መጣጣር ነው። 

ለምሳሌ አንድ ሰው “ባሁኑ ወቅት የሃገራችን ዋነኛ ችግር የብሔረሰቦች መብት ከሚገባው በላይ መጮሁና የአንድነቷ መላላት ነው” የሚል 

ሃሳብ ቢኖረውና ሌላ ሰው የሱ ተቃራኒ የሆነ ሃሳብ ቢያቀርብ ማለትም “የሃገራችን የወቅቱ ዋነኛ ችግር የብሄር ብሄረሰቦች መብት 

በሚገባው ደረጃ ያለመከበሩ ነው” ቢል የመጀመሪያው ሃሳብ ያቀረበው ሰው ለፀብ አይደለም መጋበዝ ያለበት፤ ሃሳቡን በማስረጃና 

በትንተና ለማስረዳት ነው መሄድ ያለበት፤ የትኛው ሃሳብ ነው ትክክል የሚለውን በመጨረሻ የሚፈርደው፣ ዳኛው ደግሞ ምልአተ-ሕዝቡ 

ነው። በጉልበትና በሸር ተቀባይነት ለማግኘት መዶለት ግን ቅኝቱ ሌላ ነው። 

በነገራችን ላይ የአካዳሚ ማዕረግ በመጠቀም የሃሳብ ሞኖፖልን ለመያዝ የሚፈልጉ ካሉ ይኼ ስሕተት መሆኑ ሊነገራቸው ይገባል፤ 

ምክንያቱም ሁሉም ከፍተኛ የአካዳሚ ማዕረግ የያዘ ሰው ከሰለጠነበት ሙያ ውጪ የአገርና ሌሎች የጋራ ጉዳዮች በተመለከተ አስተያየት 



ሲሰነዝር ልክ እንደ ሌላው ሰው በቅርበት መፈተሽና መበጠር ይኖርበታል፤ አለበለዚያ ከፍተኛ ጥፋትና ውድመት የማድረስ እድሉ 

የተጠበቀ ነው። ለዚህ አንድ ማሳያ የሚሆነው እ.ኤ.አ በ1994 በሩዋንዳ ለተከሰተው የዘር ፍጅት ዋነኛ ተጠርጣሪ ከነበሩት ሰዎች ውስጥ 

አንድ ታዋቂ ምሁርና የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር መሆናቸውን ማስታወስ ያሻል፤ በሃገራችንም የዘር ጥላቻን የሚሰብኩና የሚያራግቡ ታዋቂ 

ምሁራን መጥቀስ አይገድም። በሌላ በኩል ሲታይ አብዛኞቹ ታዋቂ የዓለማችን ሃገራት መሪዎች በአካዳሚ ትምህርታቸው በጣም የገፉ 

የሚባሉ አይደሉም፤ ምሳሌዎችን ለመጥቀስ ያክል፣ ከአሁኖቹ፣ ዶናልድ ትራምፕ (የአሜሪካ ፕሬዚደንት)፣ ጃኮብ ዙማ (የደቡብ አፍሪካ 

ፕሬዚደንት)፣………ከቀደምቶቹ ደግሞ፣ ጆን ሜጀር (የታላቋ ብሪታንያ ጠ/ሚ የነበሩ)፣ አብራሃም ሊንከን (የአሜሪካ ፕሬዚደንት 

የነበሩ)፣ አፄ ዮሐንስ ፬ኛ (የሃገራችን ኢትዮጵያ ን.ነ. የነበሩ)……..ወዘተ.  ስለዚህ፣ ‘በአካዳሚ ትምህርቱ በጣም ያልገፋ ሰው ሃሳብ 

ሊሰነዝር አይችልም’ ብሎ መሟገት የሚያዛልቅ ክርክር አይደለም። 

ዞሮ ዞሮ፣ ሰው የመሆን ትግል ቀጣይ ሥራ ነው፤ አንድም ሰብእናን ለማፍረስ የሚጣጣሩ ኃይሎች ስላሉ፣ ሌላው ደግሞ ሰብኣዊ ተፈጥሮ 

ስለሆነ። ምክንያቱም፣ ሰው መሆን ማለት አንድ ነገር አግኝቶ እዚያው ረግቶ መቆም ሳይሆን፥ በሁሉም የህይወት ዘርፎች እያደጉና 

እየበለጸጉ መሄድን ያሰማል፤ ለመኖርና ለማደግ የምናደርገው ትግልና የምናገኘው ውጤትም ህይወታችንን ይበይነዋል።                  


