
የተማረ ሰው ሻማ ነው – ኮሮና መቅሰፍት ነው (B.K) 
 
የተማረ ሰው እንደ ሻማ እየነደደ ለሌሎች ያበራል እንጂ መኪና ሲለዋውጥ፣ ቪላ ሲያማርጥ 

አይኖርም። እርሱ ለኑሮው ስኬት ብቻ ሌት ተቀን ተደፍቶ ያጠና - ሰርተፊኬት፣ ዲፕሎም - አንደኛ፣ 
ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ ዲግሪ የተሸለመ ሁሉ በወገኑ ፊት እንደ ሻማ ብርሃን መሆን 

ካልቻለ "ትምህርት ቤት ተመላልሶ ነበር" ይባላል እንጂ በመርህ ደረጃ ምሁርነትን አይለብስም። 
እንደው በተለምዶ አንገቱን በከረባት አቆልምሞ ጸዳ ያለ ሸማ የለበሰን ሰው ለማህበራዊና ፖለቲካዊ 

ፍጆታ ተብሎ "ምሁር" ተብሎ ይጠራ እንደሆን እንጂ - ሻማ - መሆን ያልቻለ ግለሰብ ምሁር 
አይደለም። ምሁር ተብዬው ወቅቱን በአግባቡ ተጠቅሞ ምርቱን ከሚያፍሰው ታራሪ ገበሬ መሻሉን 

በተግባር ካላሳየ "ጨለማ ምሁር" ሆኗል። ከንቱ ምሁር አዳዲስ አውቶሞቢል ቢያሽከረክርም ሆነ 

ያማረ ቪላ ውስጥ ቢኖር ምናልባት "ሙሰኛ" (corrupted) ሆኖ እንጂ "አብሪ " (enlighted) ሆኖ 
አይደለም። 
 
ለወገናቸው አብርተው ባለፉ፣ ኃይማኖተኞች፣ ሳይንሳዊ ትንግርት፣ አመርቂ የፖለቲካ ሃሳብ ወይም 
አልሚ ምጣኔ ኃብታዊ ቀመር ባመጡ አብሪ ምሁራን መሠረት ላይ ነው አውሮፓ የተነጠፈችው። ዛሬ 

እነሱ surprise, will you marry me, እያሉ ቢያሽሞነሙኑም ሆነ mothers day, lovers 
day, እያሉ ቢዝናኑ አስቀድሞ አብሪ ምሁሮቻቸው ባነጠፉላቸው የተሻለ ዓለም ላይ ቆመው ነው። 
እኛ ዛሬ በልተን ነገ የማንበላ ዜጎች መቀናጣት አምሮን ቶክ ሾዉ ላይ እንዳየናቸው ተዋንያን 
ብንሽኮረመም አንዳች ፋይዳ አንጨምርም። 
 

ዛሬ ቀላል ቁጥር ያልሆነ ምሁር ተብዬ "ምሁር" ትምህርቱን ገዝቶ ነው ምሁር የተባለው። ይህ ዓይነቱ 
ምሁር ቆንጆ መኪና ያሽከረክራል፣ ያማረ ቪላ ቤት ውስጥ ይኖራል። ይህ ድርጊት በኢሕአዴግ ዘመን 
ቅዱስ ነው። ዶክተር አብይ በሙሰኛው ኢሕአዴግ ዘመን ያደጉ ወጣት ናቸው። ለዚህ ነው እንጂ 
ምሁርነትን መኪና ከመንዳትና ቀበሌ ወይም ክልል ከማስተዳደር ጋር ያወዳደሩት፣ ቀድሞማ ምሁራን 
ጧፎች ነበሩ። ከአመራር ችሎታቸው ባሻገር ግንባራቸውን ለጥይት ሰጥተው ሕዝባዊ መንግሥት 
እንዲመሠረት ከአምባገነኖች ጋር ከፍተኛ ትንቅንቅ አድርገው የተሰዉት ምሁራን ብዙ ናቸው። ዶክተር 

አብይ የሚያውቁት "ዶክተር እገሌ" የተባለ ባለሥልጣን ባለመኪናና ባለቪላ መሆኑን ነው። 

ይህ "ዶክተር" የትግራይን ሕዝብ በጦር ማግዶ ነው ታዋቂ ባለ ኃብት የሆነው (the end justify 
the means)። ኢሕአዴግ በቀላሉ ማስትሬት የመቀርጨም እንዲሁም ዘርፎ፣ ባልጎ፣ ሞስኖ ባለ 
ኃብት የመሆን ስልት አስተማሪ ነው። 
 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ - ታዋቂ ባለሃብት ላይ የሙጥኝ ብለው ባለገንዘብ የሆኑ ጥገኞችን እንደ ምሳሌ 
አንስተዋል። በኢሕአዴግ ዘመን በማደጋቸው ይህም ትክክል መስሏቸው ነው። የምጣኔ ሃብት 

ባለሙያዎች ቀድሞውንስ ስለነዚህ ጥገኛ ባለሃብቶች ለምን ያጠናሉ። ስለነዚህ (I eat, therefore I 

am) በሚለው ፍልስፍና ስለሚራመዱት ጥገኞች የሰውነት ውፍረት ክትትል ማድረግ ያለባቸው -

 የበሉት ምግብ እንዴት እንዳወፈራቸው ማወቅ የሚሹ የ neutritionሳይንስ መስክ ተመራማሪዎች 
ወይም የሠረቁት ሃብት ጸጸት አሳድሮባቸው እንደሆነና እንዳልሆነ መረዳት የሚፈልጉ የሥነ ዓዕምሮ 
ባለሙያዎች ናቸው። 
 
በእርግጥ የታዘቡት ስላለ ይመስላል ዶክተር አብይን ሳይፈልጉ አንዳንድ ምሁራኖችን ወረፍ 

እንዲያደርጉ ያስገደዳቸው። አንደኛ፣ አጠገባቸው ሽር ጉድ የሚለው ተምሯል የተባለው ምሁር - 
Black Label - ከማንቆርቆር አልያም ቁርጥ ሥጋ ከመብላት ውጭ እርባና ያለው ሥራ ሲሰራ 
አላዩትም። ሁለተኛ፣ በየስብሰባው የሚታደሙትን የውጭ ሃገር ዜግነት የታቀፉ ጥቁር ፈረንጆች 



መመልከቱ ራሱ ይከነክናል። እነዚህ ያልተወለዱበትን ሃገር የይለፍ ወረቀት የተሸከሙ ምስኪኖች 
በአስራ ሶስት ወራት ፀሃይ እምትደምቀዋ ኢትዮጵያ ተመልሰው ከሰውነታቸው ውስጥ የተሟጠጠውን 

ቪታሚን ዲ (Vitamin D) ለመተካት ፖለቲካን እንደ አቋራጭ መንገድ ተጠቅመው ካልሆነ በቀር 
አብዛኛዎቹ ውስብስብ የሆነውን የኢትዮጵያን ችግር ለመዳሰስ አቅሙም ወኔውም ያላቸው 
አይመስሉም። ሶስተኛ፣ ኢትዮጵያውያኖችን በዘር እየከፋፈሉ፣ ትዳርን ለማናጋት፣ ህብረትን ለመናድ፣ 
አብሮነትን ለማጥፋት፣ ዝንተ ዓለም የቆየን ሃገራዊ አንድነት ለመፍረስ የሚራወጡት ዘረኛ ምሁራንስ 

ምን ይባላሉ? ስለነሱ መናገር ራሱ ያሳፍራል። 
 

አሁን ሁሉንም ነገር ልንተው ይገባናል። Corona virus ወይም Covid-19 የተባለው መቅሰፍት 
ዓለምን አስደንግጧል። ያደጉትን ሃገሮች ይህን ያህል ያሽመደመደው በሽታ አፍሪካ ቢገባ መጠነ ሠፊ 
ጥቃት ሊያደርስ እንደሚችል ይታወቃል። አብሪ ምሁራን፣ ደጋግ ባለሃብቶችና አስተዋይ የፖለቲካ 
መሪዎች ዛሬ ታላቅ ሕብረት ፈጥረው ሕዝቡን ሊመጣ ካለው መቅሰፍት መታደግ አለባቸው። 
የኃይማኖት አባቶች ከምንም ጊዜ በላይ ታላቅ ኃላፊነት በትከሻቸው ላይ ወድቋል። ከሩቅ 
የሚሰነዘረውን የግብጽ ሤራና ተንኮልን እየተቋቋሙ ሕዝቡን ለማዳን ሁሉም ከልብ የሆነ መልካም 
ጥረት ሊያደርግ ይገባል። 
 
የፖለቲካው ጉዳይ የሚመለከታቸው ሁሉ እርቀ ሰላም አውርደው፣ ንሥሃ ገብተው፣ ተቃቅፈው፣ 
ተቻችለው አገሪቱን የሚያድኑበት ቀን ዛሬ ነች። ሽምቅ ውጊያ፣ መንደርን ማሸበርም ሆነ በፖለቲካ 
ጠልፎ መጣል ዛሬ ላይ ከንቱ ነው። 
 
ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሄር ትዘረጋለች። 
 


