ምሁር አገር እንጂ ዘርና ጎሣ የሇውም !
( አሥራዯው ከፈረንሳይ )

ማስታወሻ :
የማሰብ ነፃነታቸውን፤ በምስር ወጥ የማይሸጡ በመሆናቸው ብቻ፤ በገዛ አገራቸው ጉዲይ ሃሳባቸውን
እንዲይሰጡና እንዱገሇለ ተዯርገው፤ የበይ ተመሌካች በመሆን፤ በኑሮ ጫና እንዱጉሊለ ተዯርገው በአገር
ውስት የሚኖሩና፤ ተገፍተው የሚወዶት አገራችው ኢትዮጵያን ትተው የተሰዯደ ሃቀኛ ምሁራን፤
የአገራቸውን ሠሊምና ዯህንነት፤ የህዝባቸውን ክብርና ፍቅር፤ በአገር ውስጥ በሚጣሌሊቸው የፍርፋሪ
ጉርሻ፤ ተገፍተው የተሰዯደት ዯግሞ፤ በፈርንጅ አገር በሚያገኙት ቂጣ፤ የሚሸጡ ሆዲሞች አይዯለም::
ክብር ሇህሉናቸው ሊዯሩ፤ በሳሌና ሃቀኛ ምሁራንና !!
መንዯርዯሪያ :
- « Il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n'y a que de mauvais
cultivateurs. » (Victor Hugo)
- « መጥፎ ዘር ወይም መጥፎ ሰው የሇም፤ መጥፎ እየዘራ የሚያበቅሌ እንጂ « ቪክቶር ሁጎ
- « J'ai décidé d'opter pour l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à
porter. » Martin Luther King
- « ጥሊቻን መሸክም ከባዴ በመሆኑ፤ ፍቅርን በእቅፌ መያዝ መረጥኩ » ማርቲን ለተር ኪንግ
- « La haine nous amènera plus loin que l’amour »
- « ጥሊቻ ከፍቅር ይሌቅ ብዙ ርቀት ይወስዯናሌ (ያጓጉዘናሌ)»
መግቢያ :
በመጀመሪያ የምሁርነት መሇኪያ መስፈርቱ ምንዴነው ?
ቁና፤ ሰፌዴ፤ እርቦ ፤ ስሌቻ ? ወይስ: ብርጥቆ፤ ጣሳ፤ ገንቦ፤ እንስራ፤ ጋን ? ወይስ: ግራም፤ ኪል
ግራም፤ ጆንያ ? ወይስ: ገንዘብ፤ ወሲብ፤ ጎሠኝነትና ዘረኝነት፤ ስሌጣን ?
በቁና የጀመርኩበት አባባሌ፤ የገጠሩ ዴሃ ወገኔ ሉያነሳው ይችሌ ይሆናሌ ብዬ ያሰብኩት ጥያቄ ሲሆን፤
በብርጭቆ ጀምሬ በጆንያ ያበቃሁበት ዯግሞ፤ የከተሜው ዴሃ ወገኔ ሉያነሳው ይችሌ ይሆናሌ ብዬ
ያሰብኩት ጥያቄ ነው፤ በገንዘብ ጀምሬ በስሌጣን ያበቃሁበት ጥያቄ ዯግሞ፤ ካሇፉት 30 ዓመታት ጀምሮ

እስከዛሬ ዴረስ በፖሇቲካ ስሌጣን ሊይ እንዯ ሙጫ ተጣብቀው፤ ሙጭጭ በማሇት፤ በህዝባችን ጉሮሮ
ሊይ እንዯ አሌቅት የተጣበቁትን፤ የዘርና የጎሣ ፖሇቲከኞችና ካዴሬዎቻቸውን የሚመሇከት ይሆናሌ ::
በአንዱት አገር ውስጥ አብረን እየኖርን፤ ከማህበራዊ ኑሮ ባፈነገጠ መሌኩ፤ ባሇን ግሊዊና ቡዴናዊ
ጥቅም፤ በስሜታዊነት በያዝነው የዯነዯነ የዘርና የጎሠኝነት በትር፤ በቋጠርነው የጥሊቻና የቂም ከረጥት
ክብዯት፤ ወይም በተቃራኒው፤ ባዲበርነው የአብሮነት ስሜት፤ ባሇን የባህሌ ትስስርና ጥምረት፤
በፈጠርነው የጋብቻ ትስስርና የቋንቋ መወራረስ፤ አብረን ያሇፍንባቸው የዯግና የክፉ ዘመናትን ረጅም
መንገድችና ዴሌዴዮች ሊሇመስበር፤ ሇአገራችን ሌኧሎዊነት ስንሌ ባዯረግነው ጦርነት አብረን በመቁሰሌ:
ዯማችን ተቀሊቅል ኮሇሌ ብል የፈሰሰበት ወንዝ ሊሇማዴረቅ፤ ወይም አብረን በተቀበርንበት የመቃብር
ጉርጓዴ ውስጥ የተቃቀፈው አጥንታችንን ሊሇመሇያየት፤ በጥቅለ በዲጎሰው የኢትዮጵያዊነት የታሪክ
መዴበሊችን፤ ሇምሁርነት የምንሰጠው የመሇኪያ መስፈርት ይሇያያሌ ::
« ከሆዴ አዯር ምሁር ይሌቅ ገጣባ አህያ ሇኢትዮጵያ ባሇውሇታ ነች ! » በሚሇው ቆየት ያሇ መጣጠፌ
ምሁር ሇሚሇው ቃሌ ሰጥቼው የነበረውን ትንታኔ በዚህ ማስፈንጠሪያ ይመሌከቱ ::
https://ethiopiazare.com/amharic/articles/34-opinion/1844-asradew

በዛሪው መጣጥፌ ባጭሩ፤ በኔ ዕይታ የምሁርነት መሇኪያው ህሉና ነው ብዬ ዯምዴሜያሇሁ::
አዎ ህሉና ! ከጊዜያዊ የሥጋ ፍሊጎትና ሽንፈት፤ ስሌጣንና ሸፍጥ፤ ዘረኝነትና ጎሠኝነት፤ ጥሊቻና ቂም
በሊይ፤ ህሉና ከአዴማስ ባሻገር አገራችንና ህዝባችንን የምናይበት ተፈጥሯዊ መነጥር ነው!!
ዛሬ በአገራችን ኢትዮጵያ ሁሇት ዓይነት ምሁራን አለ ::
1ኛ. ሇህሉናቸው ያዯሩ፤ በሳሌና ሃቀኛ ምሁራንና
2ኛ. ሇሆዲቸው ያዯሩ፤ ግሌብ ምሁራን፤ ሲሆኑ
ሆዴ አዯር፤ ወይም ግሌብ ምሁራን፤ ሇሆዲቸው ያዯሩ፤ ሃሳዊ ምሁር ተብዬዎች: ወይም የምሁርነት
ጭንብሌ አጥሌቀው ሆዲቸውን ሇሚሞሊሊቸው ባሇስሌጣን እንዯ ቤት እንስሳው ያዯሩት ሲሆን ::
እራሱ ሳይማር፤ ግብር እየከፈሇ ያስተማራቸውን ዴሃ ወገናቸውን እርግፍ አዴርገው ትተው፤
ሇባሇተረኞች ባሇሥሌጣናት ጭራቸውን የሚቆለ ናቸው::
ያሇፉት የ30ዓመታትና፤ የዛሬዎቹ የዘርና የጎሥ ፖሇቲከኛች፤ በእጅጉ የሚጠሎቸውና የሚፈሯቸው
ቢኖር፤ ሇህሉናቸው ያዯሩ፤ በሳሌና ሃቀኛ ምሁራንን ነው ::
መሇስ ዜናዊ ሃቀኛ ምሁራንን በእጅጉ ይፈራና ይጠሊ ስሇነበር፤ ኢትዮጵያን ሇማፈራረስ ዓሊማው
የወሰዯው የመጀመሪያ እርምጃ፤ ከአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ በአንዴ ጊዜ ከ 40 በሊይ የሚሆኑ የዩኒቨርስቲ
መምህራንን፤ በካዴሬያዊ መስፈርቱ ብቁ አይዯለም ብል ማባረር ነበር ::
አገራችን ኢትዮጵያ እነዚያ ብርቅዬ ምሁራን ሌጆቿን፤ ሇማፍራት ከዴሃ ገበሬውና ከዴሃ ሠራተኛው፤
ብዙ ገንዘብና ረዘም ያሇ እዴሜ ፈጅታሇች:: ግና መሇስ ዜናዊ በአንዱት ጀንበር በትኖ የትምክህት ጎራው
ተመታ ብል አቅራራ :: « የጨው ተራራ ሲናዴ ሞኝ ይስቃሌ ብሌህ ያሇቅስሌ » እንዱለ ወያኔዎችና
መሰልቻቸው ተሳሇቁ፤ አገራችን ኢትዮጵያ አነባች፤ ይኸው ዛሬም ዴረስ እንባዋ አሌዯረቀም ::

ወያኔ (ኢህአዳግ ቁጥር 1) ሇሆዴ አዯር ምሁር ተብዬዎች ስሌጣን በመስጠት ከፍተኛ የትምህርት
ተቋማትን እንዱፈርሱና እንዱበተኑ በማዴረግ፤ አገራችን ከምግብ ዕጦት በከፋ ፤ የዕውቀት ረሃብተኛ
እንዴትሆን በማዴረግ፤ ሕዝብንና ሃቀኛ ምሁራንን ተበቅሎሌ::
ሇዚህ እንዯ ምሳላ የምትጠቀሰው ገነት ዘውዳ ነች፤ በዩኒቨርስቲያችን ውስጥ ካሌጠፋ ሰው፤ ስንት
በሳሌ አንቱ የተባለ አባት ምሁራን እያለ ወያኔ ገነት ዘውዳን በወረንጦ ነቅሶ፤ ሇትምህርት ምኒስትርነት
ሲሾም፤ ትሌቁ ዲቦ ሉጥ እንዯሚሆን ሳይታሇም የተፈታ ንበር::
ወያኔ ( ኢህዳግ ቁጥር 1 ) ሆዴ አዯር ምሁራን ተብዬዎችን፤ በሆዲቸው በመግዛት፤ ሉጠቀምባቸው
ሲፈሌግ ይክባቸዋሌ፤ያሞካሻቸዋሌ፤ ሲበቃው ዯግሞ እንዯ ሸንኮራ መጦ በመጣሌ፤ እንዯ በርሜሌ
እያንከባሇሇ ሇ30 ዓመታት የእነሱን ትከሻ ተመርኩዞ አገር ዘርፏሌ፤ አዘርፏሌ :: ሰንካሊ ሥርዓተ
ትምህርት በመንዯፍ፤ ወጣቱን የዘረኝነት ጠበሌ ጠምቆ፤ በጎሣ ጋቢ ዓይኖቹን በመጋረዴ አንዴ ትውሌዴ
ሙለ አምክኗሌ ::
ላሊው ሉሰመርበት የሚገባ ጉዲይ፤( ኢህዳግ ቁጥር 1 ) እና ሆዴ አዯር፤ ወይም ግሌብ ምሁራን፤ በሳሌ
ወይም ሃቀኛ ምሁራንን በእጅጉ ይፈሯቸዋሌ፤ ይጠሎቸዋሌም :: ምክንያቱም ሃቀኛ ምሁራን የሆዴ
አዯሮችን፤ ያበጠ ፊኛ የሚያስተነፍሱበት የመረቃ ዕውቀት ያሊቸው ከመሆኑም በሊይ፤ የተኮፈሱበትን
ኩይሳ የሚንደበት ጠንካራ የዕውቀት በትር በእጃቸው ጨብጠዋሌ ::
ሆዴ አዯር፤ ወይም ግሌብ ምሁራን፤ የበሳሌ ወይም ሃቀኛ ምሁራንን ስም ሇማጥፋት፤ በባሇተረኞች ነን
ባይ፤ የስሌጣን አሽከርነት ስር ተወሽቀው፤ ስዴብና ማናናቅ፤ ማቅሇሌና ማሸማቀቅን (የሚሸማቀቅሊቸው
ከተገኘ) እንዯመሳሪያ አዴርገው በመጠቀም፤ ሃቀኛ ምሁራንን ከሥራ ማፈናቀሌ ብልም እንዱሰዯደ
በማዴረግ: ሽንፍሊቸውን ሇመሙሌት ሲለ ብቻ አገርን ይንዲለ፤ ህዝብን ያዯኸያለ ::
የሰሞኑ የኦህዳዴ (ኢህአዳግ ቁጥር 2) የብሌጽግና ተብዬ ሆዴ አዯር፤ ወይም ግሌብ ምሁራን፤
ስብስብ፤ ሇህሉናቸው ባዯሩ በሳሌ ምሁራን ሊይ፤ እያጮሁ ያለት ጅራፍ፤ የሁሇታኛው ዙር ቀጣይ
የኦህዳዴ (ኢህአዳግ ቁጥር 2) እቅዴ መሆኑን ከወዱሁ ሌንገነዘብ ይገባሌ::
የመሇስ ዜናዊ ትምህርት፤ ሇዯቀ መዝሙሩ አብይ አህመዴና መሰልቹ፤ የቆዲ ሊይ ንቅሳት ነው፤
ቢፈገፍጉትም አይሇቅ፤ ከመሇስ ዜናዊ አምሌኮ ወዯ አብይ አህመዴ አምሌኮ፤ በብርሃን ፍጥነት
ካሌተሇወጥክ፤ ምሁር አትባሌም:: በመሆኑም በሰሞኑ የኦህዳዴ (ኢህአዳግ ቁጥር 2) መስፈርት
ከጎሠኝነትና ዘረኝነት፤ ከቂምና ጥሊቻ፤ ሇሥሌጣን በሆዴ ከመገዛት ባሻገር፤ ሇአገር አንዴነት፤ ሇሰብዓዊ
መብት መከበር፤ ሇፍትሃዊ የአገር ሃብት ክፍፍሌ፤ ሇዕኩሌነትና ነፃነት የቆምክ ከሆነ ምሁር አትባሌም
አይዯሇህምም ::
ትከሻህን ከፍ፤ አንገትህን ቀና አዴርገህ፤ ሇምን ? እንዳት ? በምን ክንያት ? የሚለ ጥያቄዎችን
እንዲታነሳ ከወዱሁ፤ መዋከብና መሰዯብ፤ መንጓጠጥና መሸርዯዴ ይኖርብሃሌ፤ ምክንያቱም ምርጫው
ተቃርቧሊ! ፈርተህ ዝም እንዴትሌና እንዴትሸማቀቅ ያስፈሌጋሌ:: የሇመደት የኮሮጆ ግሌበጣና በመቶ
ፕርሰንት( 100%) ሕዝብ መርጦን ስሌጣን ይዘናሌ የሚለበትን ቀን ላት ተቀን እየቆጠሩ ነው ::
የዘርና የጎሣና ፖሇቲከኞቹ በእጅ አዙር በፍጥነት ስሌጣን ሊይ ፊጢጥ ሇማሇት ተቻኩሇዋሌ ::
- ሇምን የአገር ሃብት የዘረፉ ላቦች ሇፍርዴ አይቀርቡም ? ብሇህ እንዴትጠይቅ አይፈሌጉም ::
- ሇምን የጎሣና የዘር ፖሇቲከኞች ህዝብን ያፈናቅሊለ ? ብሇህ መጠየቅ በነሱ መስፈርት ወንጀሌ ነው ::

- ሇምን የሕዝብ አንጡራ ሃብት የሁኑ የቴላኮሚንኬሽን፤ የመብራት ሃይሌና፤ የአየር መንገዴ….ወዘተ
ይሸጣለ? ብሇህ እንዴትጠይቅ አይፈሌጉም::
- ሇምን በጠራራ ፀሏይ በአጋሚድዎች የተጠሇፉ፤ ሴት ተማሪዎቻችን፤ እስከዛሬ ተፈሌገው
አሌተገኙም ? ተብሇው እንዱጠየቁ አይፈሌጉም ::
- ከግብጽ ጋር ሇሚዯረገው የአባይ ወንዝ ግዴብ ዴርዴር፤ በውሃ ሃብት ሃይሌ ማመንጨት፤
በኢኮኖሚ፤ በዱፕልማሲ፤ በፖሇቲካሌ ሳይንስና በታሪክ፤ በአገርና ውስትና ከአገር ውጪ ያለ በሳሌ
ኢትዮጵያዊ ምሁራን እንዱሳተፉበት ሇምን አይዯረግም ? ብሇህ እንዴትጠይቅ አይፈሌጉም ……ወዘተ.
በጥቅለ ዝም እንዴትሌ ከወዱሁ የህሉና ሰሇባና ርካሽ የካዴሬዎች አሇባላና ሽሙጥ ይነዛብሃሌ፤ በነሱ
መስፈርት፤ ከአብሮነትና አንዴነት፤ ከጋራ ብሌጽግናና ወንዴማማችነት፤ ከእኩሌነትና ከነፃነት ይሌቅ
የዘርና የጎሣ ፖሇቲካ እያራገቡ፤ ጥሊቻና ቂም በመንዛት፤ የመገንጠሌ ፖሇትካን እንዯ ገዯሌ ማሚቶ
መሌሶ መሊሌሶ ዘወትር ማንቧረቅ ብቻ ምሁርነት ነው ::
ማሳረጊያ :
ማካፈሌን የማያውቀው፤ የመዯመርና የብሌጽግና ተብዬ ስብስብ፤ ሇ 30 ዓመታት የአገር ሃብት የዘረፉ፤
ህዝብ ያፈናቀለና፤ የብዙ ወገኖኖቻችንን ህይወት የቀጠፉና በወህኒ ያጎሩ፤ ሕዝቡን አዯህይተው እነሱ
የበሇጸጉበት ሥርዓት አሌበቃ ብሎቸው፤ እነሱ ሇዲግም ዘረፋና ብሌጽግና፤ እኛን ሇዲግም ባርነትና
ዴህነት ሇመዲረግ፤ ከያለበት ተጠራርተው ጥርሳቸውን ስሇው አይናቸውን በጨው ታጥበው ፤ ዲግም
ሥሌጣን ሇመያዝ ትከሻ ሇትከሻ ይተሻሻለ ::
ላሊው ሰሞኑን ያየነውና የሰማነው በጅጉ አሳፋሪ ጉዲይ፤ ወያኔ ባዯረገባቸው ወከባና እስር፤ በአውሮፓ
በአሜሪካና በአውስትራሉያ እንዱሁም በላልች አገራት የምንገኝ ኢትዮጵያውያንና ፤ ትወሌዯ
ኢትዮጵያውያን ሠሊማዊ ሰሌፍ በማዴረግ ዴምጻችንን ከፍ አዴርገን የጮህንሊቸው፤ እንዯ መረራ
ጉዱናና በቀሇ ገርባ ያለ የጎሣ ፖሇቲከኞች « ቢከፍቱት ተሌባ « ሆኖ መገኘት ነው :: በተሇይ የመረራ
ጉዱና የጎሣና የዘረኝነት ማጥ ውስጥ ገብቶ ሲዲክር ማየት፤ በእጅጉ ያሳፍራሌ :: መማር፤ ከጎሠኝነትና
ከዘረኝነት በሊይ፤ የከበረ ሰብዕናን የሚያሊብስ መሆኑን ዘንግቶ፤ ዘቅጦ በማየታችን፤ በእጅጉ አፈርን ::
ጎበዝ ! ምሁር አገር እንጂ ዘርና ጎሣ የሇውም ! በአገር ውስጥና ከአገር ውጪ በመሊው ዓሇም ያለ ሃቀኛ
ምሁራን ተገዢነታቸው ሇህሉናቸው እንጂ፤ ሇሆዲቸው ባሇመሆኑ፤ የአገራቸውን ሃብት፤ ሠሊምና
ዯህንነት፤ የህዝባቸውን ሰብአዊ መብት መከበር፤ የህግ የበሊይነትን ሇማስከበር፤ የማንንም አምባ ገነን
ተመጻዲቂ መሪ ሆነ፤ የዘርና የጎሣ ፖሇቲከኞችን መሌካም ፈቃዴ ጠያቂዎች አይዯለም፤ አይሆኑምም !!
የወያኔ (ኢህአዳግ ቁጥር 1) ሇ30 ዓመታት በዘረፋት አገራችንና፤ ባዯኸዩት ሕዝባችን ሊይ፤ የዘርና የጎሣ
ፖሇቲካ አቀንቃኞች የሆኑት፤ የኦህዳዴ ኦነግ (ኢህአዳግ ቁጥር 2) ዘራፊዎች ተረኛ በሌጻጊዎች ሇመሆን
አሰፍስፈዋሌ ::
በዘረፋ መበሌጽግ ወንጀሌ መሆኑ ሇማይገባቸው፤ ቁጥር1 እና ቁጥር 2 የላቦች ስብስብ፤ ከአሁን በኋሊ
በአገር ውስጥም ሆነ በውጨው ዓሇም ያሇን ዜጎች፤ ምሁራን፤ ገበሬ፤ ነጋዳ፤ ሠራተኛ፤ ተማሪና
አስተማሪዎች፤ በመተባበር፤ ሇአገራችንና ሇህዝባችን መብት መከበር፤ ዘብ መቆማችንን ሌንነግራቸው
ይገባሌ ::
ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ !!
እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ሕዝቧን ይባርክ !!

መጋቢት 12 ቀን 2012 (20/03/2020)

