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የኢትዮጵያውያን ጓዳ! (ክፍሌ-3)  

ምሁራዊነት ከወዴት አሇ?’ 
ፀጋዝአብ ሇምሇም ተስፋይ 

የኢኮኖሚክስ መምህርና ጸሓፊ 

(ሸክም የበዛበት ትውሌድ፡ 2009 እና  

የምሥራቃዊት ኮከብ፡ 2010 መጻሕፍት አዘጋጅ) 

   የሀገራችን ነባራዊ ኹሇንተናዊ ኹኔታዎች በስሜት፣ በኹኔታዎች፣ በኹነቶችና እጅግ 
ጥቃቅንና አነስተኛ በኾኑ ጉዳዮች ሊይ በማተኮር እየተንቀሳቀሰና እየተገዛ ብልም 
በኹኔታዎች እየተመራ ባሇበት ጊዜ - በሀሳብ፣ በዕሳቤ፣ በአስተምህሮ፣ በአቋም፣ በመርህ፣ 
በዲሲፕሉንና በአርቆ ማሰብ  - በድምሩ በኹኔታዎች ከመመራት ወዯ ኹኔታዎችን 
ወዯመምራት የሚያሸጋግር ዏቢይ የሕብረተሰብ ክፍሌ ምሁር ነው፡፡ 

   ምሁር ማን ነው? በምን ይገሇጻሌ? ምን ያሇው? ምን የያዘ? በማን የተረጋገጠ? ምሁር 
የመኾንና ያሇመኾን ድንበር መሇያው ምንድነው? የሚለ ጉዳዮች እንዯተጠበቁ ኾነው 
ቢያንስ በምክንያት (Reason)፣ በአመክንዮ (Logic)፣ በሀሳብ (Idea)፣ በዕሳቤ (Thought) 
እና በመተንተን አቅሙ በሙያው ሊይ የተሻሇ ንቃትና ግንዛቤ ያሇው ዕውቅናን በመዯበኛ 
የትምህርት ተቋማት፣ በተሇያዩ የንቃቱን ማረጋገጫ በሚሰጡ አካሊት ሇአብነት:- 
የሃይማኖት የኾነ እንዯኾነ በመሪዎቹና በተከታዮቹ የተመሰከረሇት፤ በቴክኒካሌ ሙያ የኾነ 
እንዯኾነ በመሰሌ አጋሮቹና በተጠቃሚዎቹ የተመሰከረሇት መኾንን ከመጠየቁም በሊይ 
በውጤታማነት የሚታይና የሚገሇጽ ስብዕና ኾኖም እናገኘዋሇን፡፡ 

   በተቃርኖአዊ ትንታኔ ምሁር ማሇት ቢያንስ እንዯ”የመንዯር ፀጉር ሰሪ ሴት” በኹለ 
ጉዳይ ሊይ የማይገባ ማሇት ነው፡፡ “የመንዯር ፀጉር ሰሪ ሴት” እንዯሚታወቀው 
የማትገባበትና የማታወራበት - ያገባኛሌ የማትሌበት ርዕሰ ጉዳይ የሇም፡፡ ከራሷ፣ ከቤተሰቧ፣ 
ከዯንበኞቿ፣ ከሰፈር ሰዎች፣ ከላልች የሰማችውን - - -  ወዘተ በርግጠኝነት እንዯምታውቅ 
ኾና በኹለም ጉዳይ ሊይ የምትገባ ናት፡፡  

   በኹለም ጉዳይ ሊይ አውቃሇሁ፤ ያገባኛሌ፤ እዩኝ እዩኝ፤ ትኩረት መሳብና አሇመረሳት፤ 
መዯነቅና አወቅሽ - አወቅሽ መባሌ፤ ትፈሌጋሇች፡፡ የራሷ እውነተኛ ማንነት ባይኖራትም 
የዝች ሴት ትሌቁ ብቃቷ ነገሮችን የምታወራው ሰዎች ምን ይፈሌጋለ? የሚሇውን በእጅጉ 
በማሰብና በተግባር ሊይ በማዋሎ ነው፡፡ መዯነቅ ሚፈሌገውንና የምትፈሌገውን እያዯነቀች 
ሰፊ ጊዜ ታሳሌፋሇች፤ ዯሞ ወሬ ሚፈሌገውን ወሬ በማቀበሌ ትተጋሇች፤ ዯሞ የአዯባባይ 
ወሬ ሚፈሌገውን ያዯባባይ ወሬ - የጓዳ ወሬ ምትፈሌገውና ሚፈሌገውን የጓዳ ወሬ 
ታወራሇች፡፡ በብዙዎች የማይዯፈረውን ርዕሰ ጉዳይ ኹለ ዯፍራ ታነሣሇች፡፡ “አሊውቅም” 
የሚባሌ ነገር የሇም፡፡ ከግሌ እስከ የሀገር ጉዳይ “እንዯአዋቂ” በርግጠኝነት ታወራሇች፡፡ 
ሃሜተኛነት ዋነኛ መሇያዋ ሲኾን - አሊዋቂነቷ ዋነኛ የማንነቷ አካሌ ቢኾንም ታዋቂ ናት - 
ታዋቂነት እንጂ አዋቂነት መገሇጫዋ አሇመኾኑን ብዙዎች ያውቃለ - አንዳቸውም ግን ከሷ 
መራቅን አይፈሌጉም፡፡ 
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   ምክንያቱም ይህን የማይፈሌጉትን ጠባይዋን መሸከምን - ከሷ ከሚፈሌጉት በእጅጉ 
መዯነቅና ወሬን እንዯማይበሌጥባቸው ሌቦናቸውን ያሳምናለ፡፡  

   “የመንዯር ፀጉር ሰሪ ሴት” ባሕሪና ጠባይ በምሁር ብቻ ሳይኾን በጸሓፍት፣ በዯራስያን፣ 
በገዥዎች፣ በአመራር ተብዪዎች፣ በሃይማኖት ተቋማት መሪዎች - - - ወዘተ የሚታይ 
መኾኑን ሳንዘነጋ ዋነኛ ትኩረታችን ከኾነው ምሁራዊነት አንጻር ስንመሇከት የጨሇማ 
ተቃራኒ ብርሃን፣ የመጥፎ ጥሩ፣ የአሊዋቂ አዋቂ፣ የድሃ ሃብታም እንዯኾነው ኹለ 
የምሁር ባሕሪይና ጠባይ (በምግባር - ምሁራዊነት) ተቃራኒ “የመንዯር ፀጉር ሰሪ ሴት” 
ባሕሪይና ጠባይ ይኾናሌ፡፡ 

   ስሇኾነም ምሁር ማሇት ምሁራዊ ባሕሪያትና ጠባያትን የተሊበሰ በአንጻሩ “ከመንዯር 
ፀጉር ሰሪ ሴት” ማንነት ዯግሞ እጅጉን የራቀ ማንነት ነው፡፡ ይህም ከኾነ ዘንድ - በሀገራችን 
ምሁር መኖሩ የጥራትና የብዛት ብልም የመጠን ጉዳይ ካሌኾነ በቀር እንዳሇ እሙን ነው፡፡ 
ጥያቄው ምሁርነት በሀገራችን ወዯ ምሁራዊነት አድጓሌን? የሚሌ ነው፡፡ 

   እንዯሚታወቀው የሃይማኖት ተከታይ መኾንና ሃይማኖተኛነት፤ ፍሌስፍና ማወቅና 
ፍሌስፍናዊ አካሄድን መጓዝ፤ ማወቅና አዋቂያዊ ሕይወትን መምራት፤ ሙያ መማርና 
ባሇሙያ መኾን የተያያዙ ነገር ግን የተሇያዩ ጉዳዮች እንዯኾኑት ኹለ ምሁርና ምሁራዊነት 
- የመባሌና የመኾን፤ የመቀበሌና በግብር የመግሇጽ፤ የማወቅና በአኗኗር ዘይቤ ውስጥ 
የመግሇጽ ሌዩነታዊ ገጽታን ያሳያለ፡፡  

   ሇዚህም ነው - በሀገራችን በተማረውና ባሌተማረው መሏከሌ እምብዛም እጅጉን 
የተጋነነና ሌዩነቱ በገሃድ በአኗኗር ዘይቤ እንዯባሕሌ የሚታይና የሚያንጸባርቅ ሌዩነት 
የማናየው - ምሁር መኾን ወዯ ምሁራዊነት ሲያድግ ከስሜት ይሌቅ ምክንያታዊነት፤ 
ከጭፍን ዕይታ ይሌቅ ሀሳባዊነት፤ ከተራ የቃሊት ፕሮፕጋንዳ ይሌቅ ዕሳቤን መሠረት 
ያዯረገ፤ ከተዋናይነት ተራ ትኩረት የመሳቢያ የሀሳብ ክምር ይሌቅ አስተምህሮን የተከተሇ፤ 
ከአስመሳይነትና አድርባይነት ይሌቅ አመክንዮአዊ የአቋም ሰው መኾንን፤ ከኹሇንተናዊ 
ቧንቧና ከተሊሊኪ ባሪያነት ይሌቅ ነጻ ፍቃድን ማዕከሌ ወዯ ሚያዯርግ የግኝትና ፈጠራ 
እንቅስቃሴ በመትጋት የአኗኗር ዘይቤው አካሌ በማድረግ በሕይወቱ ሊይ ያሠሇጥናሌ፡፡ 

   በተግባር በሀገራችን ያሇው እውነታ - በማህበራዊ ድህረ ገጽ እንቅስቃሴ፣ በሚድያ፣ 
በፓርቲዎች፣ በማህበራት፣ በትምህርት ተቋማት፣ በመጻሕፍቶች፣ በስብሰባዎች፣ በአመራር 
ተብዪዎችና አመራሮች ሊይ የምንታዘበው ስሇኾነ ምሁር ምን እንዯሚመስሌ ሇመተንተን 
መሞከር ሇቀባሪ ማርዳት ነውና “የመንዯር ፀጉር ሰሪ ሴት” ባሕሪይና ጠባይ 
የተጠናወታቸው በርካቶች በአዯባባይ ይታያለ ብሇን ማሇፉ ይቀሊሌ፡፡ 

   በመኾኑም ዕውን በሀገራችን ምሁር ወዯ ምሁራዊነት ሳያድግ በሀገራችን ኹሇንተናዊ 
መሠረታዊ ሇውጥ ይመጣሌን? በፍጹም!!! በጽንሰ ሀሳባዊ የንድፈ ሀሳብ ትንታኔም ኾነ 
በተግባር የአሇም ታሪክ የሚያሳየን ተጨባጭ ዕውነት (Truth) ና እውነታ (Reality) ይህ 
ነውና - ኢትዮጵያ ሆይ! የዜጎችሽ ምሁራዊነት ከወዴት አሇ? ብል ትርጉም ባሇው መንገድ 
መመርመር፣ ማስተዋሌ፣ መጠየቅ፣ መተንተንና ሇተግባራዊ እንቅስቃሴ መትጋት 
ያስፈሌጋሌ፡፡ ፈጣሪ ሀገራችን ነጻ ፍቃድን የኹለ ነገር ማዕከሌ ወዯ ሚያዯርግ የዕሳቤ 
ሂዯት ትገባ ዘንድ ይርዳን!  
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ቸር እንሰንብት! 


