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ከሆዴ አዯር ምሁር ይሌቅ ገጣባ አህያ ሇኢትዮጵያ ባሇ ውሇታ ነች 

አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

 
 

ማስታወሻ፤ 
ሠሊም ወገኖቼ፤ እንዯምን አሊችሁ?! ከየአቅጣጫው ከአውሮፓ፤ ከአሜሪካን፤  
ከአውስትራሌያ፤ ከመካከሊኛው ምስራቅና ከአፍሪካ አስተያየታችሁን ሇምትሇግሱኝ ወገኖቼ 
ምስጋናዬ የሊቀ ነው:: አስተያየታችሁን፤ ትችታችሁን፤ ምክራችሁን፤ እንዱሁም ስዴብና 
ማስፈራሪያ ሇምትሌኩሌኝ ጭምር ምስጋናዬ ሊቅ ያሇ ነው:: 
አስተያየታችሁ ምርኩዜ ነው: ዯከምከም ስሌ ይዯግፈኛሌ፤ ስራብ ይመግበኛሌ፤ ሲከፋኝ 
ያጽናናኛሌ፤ ስታመም ያክመኛሌ፤ እናም በምጨነቁርባቸው ጉዲዮች ሊይ ሃሳባችሁን 
ከመሰንዘር አትቆጠቡ::  
ዱሞክራሲን ወፌ ቆመች፤ ወፌ ቆመች ብሇን በሁሇት እግሯ ቆማ ዴክ ዴክ 
እንዴትሌ ሇማዴረግ፤ የማሰብ፤ የመጻፍና የመናገር መብት የግዴ ይሊሌና::  
 
በዚች መጣጥፌ በተቻሇኝ መጠን ከቅዴመ ፍርዴ፤ (prejudice) ሇመራቅ የተቻሇኝን 
ያህሌ ጥሪያሇሁ፤ ፍጹማዊ ነው ባሌሌም:: ያገኘኋቸውን መጻሕፍት፤ የሕይወት ገጠመኝና 
ሌምድችን ከማከሌ ባሻገር፤ የተሇያዩ ጥያቄዎች በማንሳት ሃሳቤን አስፍሬያሇሁ፤ በአዱስ 
ዓመት መባቻ ዋዜማ፤ በሞራ የተሸፈነና በውስኪ የተጨናነቀን፤ የሆዴ አዯር ምሁር 
ጨጓራ ማስቆጣቱ ባይቀርም፤ ባንፃሩ በረሃብ ብዛት ሆደ ጩርር እያሇ ስሞታ የሚያሰማ 
ዴሃ ወገኔን በሳቅ ይታዯገው ይሆናሌ::                                                
ያም ሆነ ይህ፤ ጽሐፌ ሇሆዴ አዯር ምሁራን የሚጎረብጥ ቢሆንም፤ ሇአገሯ በዋሇችው 
ውሇታ ጀርባዋ የተገጠበ አህያን እንዯማያስከፋት እርግጠኛ ነኝ::          
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መንዯርዯሪያ: 
 
1. ምሁር፤  (ራን : ራት : ህርት) በቁሙ የተማረ፤ ትምርት የጠገበ፤ ዏዋቂ ሉቅ፤ ሌባም 
አስተዋይ :: ምሁር በኩለ ጥበብ :: ምሁራን : በኅበ : እግዚ :: ነገሩ : ኢኮነ : ከመ : 
ምሁር :: ብእሲ : ምሁር ::…   
አሇቃ ኪዲነወሌዴ ክፍላ፤ 
መጽሏፈ ሰዋሰው ወግስ፤ ወመዝገበ ቃሊት ሏዱስ:: በ1948 ዓ.ም. ካሳተሙት የአማርኛ 
መዝገበ ቃሊት የተወሰዯ :: 
 
2. ምሁር፤ የተማረ፤ ፍጹም ሉቅ፤ የሚጠየቅ እንጂ የማይጠይቅ፤ መምህርና ምሁር 
ከግዕዝ የመጡ ቃልች ናቸው 
ዯስታ ተክሇወሌዴ፤ በ 1962 ዓ.ም. ካሳተሙት፤ ዏዱስ ያማርኛ መዝገበ ቃሊት 
የተወሰዯ :: 
3. Intellect (n. m).= intellectus, ከሚሌ የሊቲን ቋንቋ የተወረሰ መሆኑን 
በመግሇጽ፤ የመረዲት፤ የማወቅ፤ የማሰብ፤ የመጠየቅ፤ የማመዛዘን፤ የመወሰንና በዴርጊት 
የመግሇጽ ችልታን ያቀፈ መሆኑን ሲገሌጽ፤ 
 
4. Intellectuel, elle (adj.&n) የሚሇው ዯግሞ = intellectualis ከሚሇው የሊቲን 
ቋንቋ የተወረሰ መሆኑን በመግሇጽ ዕውቀትን፤ ብሌህነትን፤ የሞራሌና የአስተሳሰብ ብቃትን 
አጣምሮ ሇሕሉናውና ሇማሰብ ነፃነት እሴቶች የቆመ ይሇዋሌ::  
Robert ከሚሇው የፈረንሳይኛ መዝገበ ቃሊት፤ የተወሰዯ::  
 
5. intllect= (n.) የሚሇው፤ የመረዲት፤ የማወቅ፤ የመተንተን፤ የማሰብ ችልታ ያሇው፤ 
የአይምሮው የመረዲት ችልታ የዲበረ ብሌህና አዋቂ ሰው ይሌና፤ 
 
6. Itellectual= ( adj.&n) ሇሚሇው፤ ከፍተኛ የዲበረ የባህሌና የዕውቀት ችልታ 
ያሇው፤ በጣም የበሇጸገ የማሰብና የመረዲት ችልታ የተካነ ይሇዋሌ :: 
The oxford Encyclopedic English መዝገበ ቃሊት፤ የተወሰዯ:: 
 
አሁን ምሁር ሇሚሇው መጠሪያ ከሊይ ከተጠቀሱት መዝገበ ቃሊት ውስጥ መሪ የሆኑ 
ቃሊትን መርጠን እናውጣ፤ 
- ትምርት የጠገበ፤ ዏዋቂ፤ ሌባም አስተዋይ፤ ፍጹም ሉቅ፤ 
- የማሰብ፤ የመጠየቅ፤ የማመዛዘን፤ የመወሰንና በዴርጊት የመግሇጽ ችልታ፤ 
- የሞራሌና የአስተሳሰብ ብቃትን አጣምሮ ሇሕሉናውና ሇማሰብ ነፃነት እሴቶች የቆመ፤ 
- የአይምሮው የመረዲት ችልታ የዲበረ ብሌህና አዋቂ፤ 
- በጣም የበሇጸገ የማሰብና የመረዲት ችልታ የተካነ፤ የሚለትን እናገኛሇን:: 
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እዚህ ጋ ዯግሞ ከዚህ በሊይ ከተጠቀሱት መሪ ቃሊት ውስጥ: ምሁር ሇሚሇው 
መጠሪያ: አንዴ ዏረፍተ ነገር ጨምቀን እናወጣ:: 

 የተማረ፤ የሚያስብ፤ የሚጠይቅ፤ የሞራሌና የአስተሳሰብ ብቃቱን፤ አጣምሮና 
አመዛዝኖ በመጠቀም፤ በበሇጸገው የአይምሮው ክፍሌ አስቦ፤ ብሌህ ውሳኔ 
በመውሰዴ፤ የማሰብ ነፃነት እሴቶና የሰው ሌጅ መብቶች ሇመጠበቃቸውና በተግባር 
ሇመዋሊቸው የቆመ:: የሚሌ መሪ ሃሳብ እናገኛሇን:: 

 
አሁን ይህን መሪ ሃሳብ ውሰደና: ያገራችንን ምሁራን በሃቅ ሚዛን ሊይ አስቀምጣችሁ  
በዏይነ ሕሉናችሁ በአንክሮ በመመሌከት: ከታዘባችሁት፤ ካያችሁት፤ ከዯረሰባችሁና 
በአገርና በወገን ሊይ እየተፈጸሙ ካለ ዴርጊቶች በመነሳት፤ ምን ያህሌ ሇማሰብ ነፃነት 
እሴቶና: ሇሰው ሌጅ መብቶች መከበር፤ በዴርጊት ሇመቆማቸው መርምሩ::   
 
የናንተን ባሊውቅም: በበኩላ የራሴ የህሉና ሚዛን የሚሇኝ የሚከተሇውን ነው፤ 
 

- ሆዴ አዯር ምሁራን  
- ዲተኛ ምሁራን  
- አዴፋጭ ምሁራን  
- ኮት ገሌባጭ ምሁራን  
- አስመሳይ ምሁራን  

 
ሇዚህ ነው የዛሬው ጽሁፌ በርዕሱ የመጀመሪያውን ምዴብ ይዞ ብቅ ያሇው:: 
 
መግቢያ፤ 
 
የአይምሮ ተመራማሪዎች የሰውን ሌጅ አይምሮ (አንጎሌ) በሁሇት መንገዴ   
ይከፍለታሌ:: 
 
የመጀመሪያዎቹ የአይምሮ ተመራማሪዎች (አጥኝዎች) አይምሮን የቀኝ ክፍሌና፤  
የግራ ክፍሌ ብሇው ሲያጠኑ፤ ሇቀኙና ሇግራው የአይምሮ ክፍሌ የሚሰጡት ትንታኔ 
አሊቸው፤ ይህ የአከፋፈሌ ዘዳ ሇተነሳሁበት ጉዲይ ስሇማይጠቅመኝ እተወዋሇሁ:: 

 
ሁሇተኛዎቹ የአይምሮ ተመራማሪዎች፤ አይምሮን የታችኛውና የሊይኛው ክፍሌ በማሇት 
ከፋፍሇው ሲያጠኑ፤ ሇታችኛውና ሇሊይኛው የአይምሮ ክፍሊችን የሚሰጡት ትንታኔ፤ 
ሇተነሳሁበት ጉዲይ ገሊጭ በመሆኑ ሌጠቅሰው ወዯዴኩ::  

 
እናም፤ 
 የታችኛው የአይምሮ ክፍሊችንን (Lower part of mind) ያሌበሇጸገው የአይምሮ 

ክፍሌ (The primitive part of mind) ብሇው ሲጠሩት፤ የዴርጊት አፈጻጸሙ፤ 
የቀዴሞ የእንስሳነት ተፈጥሮ ጸባዮቻችንና፤ ዴርጊቶቻችን የሚገሇጹበት ሲሆን፤ 
እነሱም እንዯ መብሊት፤ መጠጣት፤ መጸዲዲት፤ መባዛት (ወሲብ መፈጸም)፤ መጣሊት፤ 
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መተኛት …. ወዘተ ሲሆኑ አዯራረጋችን ብዙውን ጊዜ የግብታዊነት (Imotional) 
ዴርጊቶቻችንን ባማከሇ መሌኩ የሚፈጸም ነው ይለታሌ ::  

 
 የሊይኛው የአይምሮን ክፍሌ (The Upper part of Mind) የበሇጸገው (The 

developed part of mind) የአይምሮ ክፍሌ ብሇው ሲጠሩት፤ የዴርጊት 
አፈጻጸሙ በምክንያታዊነት (Rational thinking) ሊይ የተመሰረተ ሲሆን፤ ሇምን? 
እንዳት? መቼ? በምን ምክንያት? ማን? ምን? ከማን ጋር? የት ቦታ ? ….ወዘተ 
የመሳሰለ ጥያቄዎችን በማንሳት በምክንያታዊነት ሊይ ተመርኩዞ መሌሶችን ሇማግኘት 
ይጥራሌ ይሊለ :: 

 
 ቀጠሌ በማዴረግ የሰው ሌጅ ምክንያታዊ (Rational) እና ስሜታዊ (Imotional) 

ተሰጥኦ’ቹን አጣምሮ በመጠቀም ሇችግሮች እንዯ አመጣጣቸው በመሌክ በመሌኩ፤ 
መሌስ መስጠት ይኖርበታሌ ይለናሌ:: 

 
ሇዚህ እንዯማስረጃ የሚሰጡት: ምክንያታዊነት አስተሳሰብ: (Rational Thinking) 
ብቻውን የሰውን ሌጅ ከቃሊት ዴርዯራ፤ ከንዯፈ ሃሳብ ቅመራ በስተቀር፤ በዴርጊት 
ሇመተርጎም ወኔ ስሇሚያንሰው: የግዴ ከስሜኔታዊ (Imotional) ክፍለ ስሜቱን ቆጣ 
የሚያዯርጉ: ቅመማ ቅመም በማከሌ፤ ከቃሊት ዴርዯራ ወዯ ተግባር መሸጋገር 
ይኖርበታሌ ሲለ፤ 
በተቃራኒው ስሜታዊ (Imotional) ተሰጥኦ’ቹን ብቻ በመጠቀም፤ የሊይኛው ወይም 
የበሇጸገው የአይምሮውን ክፍሌ፤ ጓዲ ባሇመዲበሱ የተነሳ፤ ከዴርጊት በፊት መዯረግ 
የሚገባቸውን ቅዯመ ጥናትና ዝግጅቶች ባሇማዴረጉ፤ የሰው ሌጅ በተግባር አፈጻጸሙ ሊይ 
ችግር ይገጥመዋሌ ይለናሌ::  
 
አሊስፈሊጊ ፍትጊያን በማስወገዴ፤ የሚባክንን: ዕውቀት፤ ጉሌበት፤ ጊዜንና ሃብትን 
በመቆጠብ: ሰው ወዯ ሻሌ ያሇ ዕመርታ መሸጋገር እንዯሚችሌ በማስረዲት፤ 
 
እሌፍ ብሇውም፤ በአንዴ ጉዲይ ሊይ አሸናፊና ተሸናፊ ፍሇጋ፤ አሊስፈሊጊ ፉክክር ወይም 
ፍሌሚያ ከማዴረግ ይሌቅ፤ በጋራ በመመካከር፤ በመጠያየቅ፤ተዯማምጦ: ሇጥያቄዎች 
መሌስ አብሮ መሻት፤ ተገቢ መሆኑን ያክለና፤ 
አንዴን ጉዲይ በተሇያየ አቅጣጫ ተመሌክቶ በማጥናት፤ አፈጣጠሩን፤ አመጣጡን፤ 
እዴገቱንና ሇሰው ሌጅ ያሇውን ጥቅምና ጉዲት በመተንተን ግንዛቤን ማስጨበጥ ይቻሊሌ 
ይለናሌ :: 
 
እንግዱህ ይህን ሁለ መታከቴ ጥቂት ጥያቄዎችን ሇማንሳት ነው፤ 
 ኢትዮጵያ በዚህ አስቸጋሪና ቀውጢ ወቅት በእርግጥ ቆራጥ ምሁራን አሎት ? 
 ካለ የት ናቸው ? 
 ምን እየሠሩ ነው ? 
 ምን ይጠብቃለ ? 
 እስከመቼ ? 
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- አያት ቅዴም አያቶቹ የዯም መስዋእትነት ከፍሇው ያቆዩሇትን ነፃነት የሚያስገፍፍ 
ምሁር በርግጥ ምሁር ነው? 

 
- ሕዝብ በረሃብ እያሇቀ፤ የአገር ሃብት ሲዘረፍ፤ ገበሬው ከመሬቱ እየተፈናቀሇ: 

መሬት ሇባዕዲን ሲቸበቸብ እያየ፤ ዝም የሚሌ ምሁር: በርግጥ ምሁር ነው? 
 
- በጎሳ መሃረብ ዓይኑን በመጋረዴ፤ በፍርፋሪ አፉን ሇጉመው: ከአንዴ ምዕተ ዓመት 

በሊይ የቆየ አንዴነቱን አፍርሰው: ወዯ ኋሊ በመጎተት፤ በጎሳ በረት ሲያጉሩት: 
እንቢ የማይሌ ምሁር በርግጥ ምሁር ነው? 

 
- ፍትሕ ሲጓዯሌ፤ ሰብአዊ መብት ተረግጦ: የማሰብ፤ የመጻፍና የመናገር መብት 

ሲገፈፍ፤ ሇምን? የማይሌ ምሁር በርግጥ ምሁር ነው? 
 

- ሰንካሊ ስርዓተ ትምህርት በመቅረጽ፤ በቀዴሞውና ባሁኑ ትውሌዴ መሃከሌ 

አሇመግባባት እንዱፈጠር፤  ሀ ን በ፤  በ ን ሀ፤ ብሇህ በማስተማር ሰንካሊ 
አይምሮ ያሇው ትውሌዴ አፍራ ሲለት እንቢ የማይሌ ምሁር በርግጥ ምሁር 
ነው?  

 
ወዯ ጽሐፌ ርዕስ ሌመሇስና ጥቂት ብዬ ሊብቃ፤ 
በአዯዋ፤ በመተማ፤ በተንቤን፤ በኦጋዳን፤ …..ወዘተ ጥይት፤ ስንቅ፤ ዴንኳንና ላልች 
ሇጀግኖች የሚሆኑ ቁሳቁሶችን ተሸክማ: የአገሯን ዴንበር ከሰው ሌጅ ባሊነሰ: በጥይት 
ቆስሊና ሞታ፤ የቦንብ ዝናብ ዘንቦባት: የሰው ጀግና እንዲሇ ሁለ: የአህያም ጀግና: 
በተሇያዩ የጦር ሜዲዎች ሇአገሯ ስትሌ በመዋዯቅ፤ ከሰው ሌጅ ባሊነሰ መሌኩ: ዴንበርና 
ሰንዯቅ ዓሊማ አስከብራሇች:: የሚያሳዝነው በ 21ኛው ክፍሇ ዘመን መባቻ የሰው ሌጅ፤ 
ከአህያዋ ማነሱ ነው ::   
 
ጭንቅሊቱን የወያኔና የሻ’ቢያ ዕዲሪ መዲሪያ በማዴረግ: እራሱ ቆሽሾ፤ የላልችንም 
ዜጎች አይምሮ ከሚያቆሽሽ  ሆዴ አዯር ምሁር ተብዬ ይሌቅ፤ ገጣባ አህያ 
ሇኢትዮጵያ ባሇ ውሇታ ሇመሆኗ፤ የተገጠበ ጀርባዋ ይመሰክራሌ:: 
 
አትፍሩ! አገራችንና ሕዝባችንን ሇመታዯግ፤ መጭውን ትውሌዴ የአገሩ ባሇቤት 
ሇማዴረግና ኢትዮጵያዊነትን ሇማቆየት፤ ዴመትን ዴመት፤ ውሻን ውሻ ብል መጥራት 
የግዴ ይሇናሌ:: 
ሆዴ አዯርን ሆደ ይጥሇዋሌ፤ ሇህሉናው ያዯረ ሃቅን ከተዯበቀችበት ፈሌፍል በማውጣት  
አገሩንና ወገኑን ይታዯጋሌ:: 
 
አበቃሁ:: 
ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ!! 
እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ!! 
ነኅሴ 19 ቀን 2003 ዓ.ም. (August 25 / 2011) 


