
በመሸበት ማዯር… አሳፋሪ ዴርጊት 
 

ከሲቲና ( ከሐረር  )  08/01/09 

  

ሰሞኑን የማዯምጠውና የማነበው ነገር እጅጉን አስገርሞኛሌ፡፡ አንዴ አገርኛ አባባሌ 

ትዝ ይሇኛሌ «የአህያ ስጋ አሌጋ ሲለት መሬት» ህዝብና መንግስት የጣሇባቸውን አዯራ 

ወዯ ጏን ትተው፤ የግሌ ጥቅምን ማሳዯዴ ስራዬ ብሇው የተያያዙትን ሰዎች ሳስባቸው 

ከተራ ወንጀሇኝነት ተርታ የሚያስመዴባቸው ዴርጊት የፈፀሙ ይመስሇኛሌ፡፡ 

ምክንያቱም በመንግስትና በህዝብ ወጪ፣ ሇሀገርና ሇህዝብ ጠቃሚ ተሞክሮዎችን 

እንዱቀስሙ በተሊኩበት ሀገር የውሃ ሽታ ሆኖ መቅረት የግብር ከፋዩን ገንዘብ ሇፍሌሰት 

ዴጋፍ ወዯ ተመዯበ የጉዞ ወጪ መንግስታዊ ዴጎማነት የመቀየርን የዘቀጠ አዴራጎት 

አመሊካች ነው፡፡  

  

የህዝብንና የመንግስትን አዯራ ሜዲ ትቶ የግሌ ጥቅምን ማሳዯዴ ምን ይለት አባዜ 

ይሆን? እውነት እውነቱን እንነጋገር ከተባሇ የአገራችን ወቅታዊ ሁኔታን ስንመሇከትና 

እነዚህን ሰዎች የፖሇቲካ ተሣትፎ ስናይ እንኳንስ የፖሇቲካ ተፅእኖ ሉያዴርባቸው 

ይቅርና እንዱያውም ከሚገባቸው በሊይ ከፍ ከፍ ብሇው ነበር የሚሌ ቅሬታ መነሳቱ 

ሊይቀር ይችሌ ይሆናሌ፡፡  ነገሩ ከሆነ በሁዋሊ ሲታይ ይህን ያህሌ ሃሊፊነትስ ሉሸከሙ 

ይገባ ነበር ወይ ? የሚሌ ጥያቄንም ማጫሩ አይቀሩም፡፡ መንግስትም ቢሆን ፊቱ ባለት 

መረጃዎችና ማሳያዎች ሊይ ተመስርቶ ሇሃሊፊነት አብቅቷቸዋሌ ፡፡ መቼም ወዯፊት 

የሚከሰተውን ሇማወቅ “ሇምን ነቢይ አሌሆንክም” ተብል መንግስት መወቀስ ያሇበት 

አይመስሇኝም፡፡  

  

ባሇፉት ሥርዓቶች  ሰው ከአገሩ የሚሰዯዯው በነበረው የፖሇቲካ ተፅዕኖ እንጂ እንዱህ 

እንዯዛሬ የኢኮኖሚ መዯሊዴለን ሇማመቻቸት አሌነበረም፡፡  ዛሬ ማንም  የፖሇቲካ 

አስተሳሰቡን ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ ማራመዴ በቻሇበት በወጡበት መቅረት ባመሹበት 

ማዯርን ምን ይለት የሌጅ ጨዋታ ነው? አገራችን በአሁኑ ሰዓት ያረጀ ያፈጀውን 

ስርዓት ናፋቂዎችን፣ የብሔር ብሔረሰብ መብት የማይዋጥሊቸውን፣ እራሳቸውን ከሊይ 



ኮፍሰው ላሊውን አሳንሰው የሚመሇከቱትን፣ የመቻቸሌ ፖሇቲካና ኢትዮጵያና 

ኢትዮጵያዊነት የሚሇው ቃሌ መስማትም ሆነ ማየት የሚከነክናቸው ሳይቀሩ 

እንዯሌባቸው መውጣትና መግባት የሚችለባት ናት፡፡  ሠብአዊና ዳሞክራሲያዊ 

መብት የተጠበቀባት፣ የመቻቻሌ ፖሇቲካ ማራመዴ የተቻሇባት አገርም ሇመገንባት 

ችሇናሌ፡፡ በርግጥ በጅምር የዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታችን ተኩራርተን 

አሌታበይንበትም፡፡ ጠንክረን ሰርተን ፤ ክፍተታችንን ሞሌተን ወዯ ተሻሇ ዯረጃ 

ሇመሸጋገር ጥረት ከማዴረግ ውጭ !  

  

ሇወጣቱ ጥሩ ሞዳሌና አርአያ ሉሆኑ ይችሊለ ተብሇው በህዝብና በመንግስት አዯራ 

የተጣሇባቸው ነገ የሀገር ተሰፋ ናቸው የተባለ የመንግስት ባሇስሌጣናት በወጡበት የውሃ 

ሽታ መሆናቸው አሳፋሪ ነው፡፡ የነገ ተስፋ የሆንነው ወጣቶችም በዴርጊታቸው እጅጉን 

እንዴናዝንና እንዴናፍርም አዴርገውናሌ፡፡ በሄደበት የግሌ ጥቅምና ምቾት 

አናውዟቸው ህዝብና መንግስት የጣሇባቸውን አዯራ ወዯ ጏን በመተው ዴሃ 

ሀገራቸውንና ህዝባቸውን አፍንጫችሁን ሊሱ በማሇት የግሌ ጥቅምን ማሳዯዴ አሳፋሪ 

ዴርጊት ነው፡፡ ሇነገሩ የነዚህን ሰዎች የፖሇቲካ እምነትና የፀና መሰረት አንዲሌነበረው 

ሇመረዲት ምርምር ማዴረግ ሳይጠይቅ ከምግባራቸው መናገር ይቻሊሌ «ወርቅ በእሳት 

ይፈተናሌና» እነዚህንም ሰዎች በአሜሪካ / በሰው ሀገር ምጣኔ ሀብት/ ተፈትነው 

ወዴቀዋሌ፡፡ ሀገርንና ህዝብን የሚያኮራ የነገዋ ኢትዮጵያ ተስፋ የሚሆኑ ጥሩ ስነ-

ምግባር ያሊቸው በሚሉዮን የሚቆጠሩ ወጣቶች እንዲለ ሁለ በግሌ ተራ ጥቅም የናወዙ፣ 

ጥገኝነት መሇያቸው የሆነና በወጡበት የሚያዴሩ፣ ሇአዯራ የማይበቁ፣ አመቺ በሆነበት 

ቦታ ሁለ የግሌ ምቾታቸውንና ጥማቸውን የሚያሳዴደ፣ በመህበራዊ ቀውስ የተመቱ፣ 

ጭንብሌ ሇብሰው ተራ ላብነትና የሚፈፅሙና በቀን ጅብነት የሚፈረጁ እንዲለም 

ሉታወቅ ይገባሌ፡፡  

  

እንዯነዚህ ያለ ሠዎች ወዯፊት የሚጠብቃቸውን ጠንካራ ውዴዴር ሲያስቡት እና 

ችልታቸውንና ብቃታቸውን ሲፈትሹት ከጨዋታ ውጪ ሉያዯርገቸው እንዯሚችሌ 

አስቀዴመው በመገመት ባገኙት ዕዴሌ ሁለ ሇቅዠታቸው መፍትሔ ይሆናሌ ያለትን 

አማራጭ መውሰዲቸው አሌቀረም፡፡ በርግጥም እውን ሆኖ ያየነውም ይህንኑ ነው፡፡  

  



የአሜሪካንን ግሪን ካርዴ ወይም የመኖሪያ ፍቃዴ ሇማግኘት የመንግስት ባሇሥሌጣን 

መሆን አይጠይቅም፤ የሆነ ያሌሆነውንም መቀበጣጠር አያስፈሌግም፤ መማር 

አሇመማርም ጠቀሜታው እጅግም ነው፤ ወጣትነት ሆነ አዛውንትነት መሆንም አይሻም 

ብቻ ማንም ካርደን ሲቸረው ተመሌክተናሌ፡፡ ታዱያ ይህ ከሆነ መንግስትና ህዝብ 

የሰጣቸውን አዯራ አስረከበው መሄዴና የናፈቁትነ የባርነት ኑሮ ማግኘት ሲችለ አምኖ 

የሊካቸውን ህዝብና መንግስት መክዲት ኑፏቄነት አይዯሇም? ሕገመንግስታችን 

የማንንም ዜጋ በነፃ የመንቀሳቀስ መብት ያሇቅዴመ ሁኔታ በማያሻማ መሌኩ 

አረጋግጦሊቸዋሌ፡፡ የህ ሆኖ ሳሇ ታዱያ ሕዝብና መንግስት የጣሇባቸውን አዯራ 

ሳያስረክቡ እወጡበት ማዯርን ምን አመጣው?       

  

ዴሮ ዴሮ አሜሪካ ሲታሰበን የኢኮኖሚ ማገገሚያ የአገር ቤት አኩራፊ ፖሇቲካኞች 

መገናኛና ሀገር ቤት ያሇው ስርዓት ሊይ ጫና መፍጠር እንችሊሇን ብሇው የሚያስቧት 

አገር እንዯነበረች እናስታውሳሇን፡፡ አሁን ግን ነገሮች ተሇውጠዋሌ፡፡ የሀገራችን ጅምር 

ዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አበረታች ነው፡፡ ማንም በነፃነት የፖሇቲካ አመሇካከቱን 

በሰሊማዊ መንገዴ በሀገሩ ማራመዴ የቻሇበት ስርዓት ተገንብቷሌ፡፡ ታዱያ ይህንን 

ማዴረግ በተቻሇበት በአሁኑ ወቅት አሜሪካ ዴረስ መሄዴ አያስፈሌግም፡፡ ያውም 

የህብረተሰብንና የመንግስትን አዯራ ወዯ ጏን በመተው እሄደበት መቅረት፡፡  

  

እናት ብትከሳ፣ ብትጠቁር፤ ብታጣ፣ ብትነጣ እናት እናት ናት፡፡ ስሊዯገች 

ስሇተመነዯገች የሰው ሃገር የሰው ነው፡፡ «በሰው ወርቅ ቢያጌጡ ይመሊሇጡ» ነውና ነገሩ 

በሃገራችን ብንኮራ መሌካም ይመስሇኛሌ፡፡ የሃገራችንን ዕጣ ፈንታ የምንወስነው እኛው 

ሌጆቿ ብቻ ነን፡፡ በተሇይ የነገው ተስፋዎቿ  የሆነው ወጣቶች  ትሌቁን ሚና ሌንጫወት 

ይገባናሌ፡፡ አገራችን የጀመረችውን መሌካም ነገሮች የምናጠናከርበት ክፍተቶቹን 

ተመካክረን የምንሞሊበት ጊዜ መሆን አሇበት እንጂ በመሸበት ማዯር አይበጀንም፡፡ 

በመጨረሻ የምሇው ግን እነዚህ ቀቢፀ  ተስፋዎች በወሰደት አሳፋሪ እርምጃ  ምክንያት 

መንግስት ሇወጣቱ  የሰጠውን ትኩረትና በወጣቱ ሊይ የጣሇውን ተስፋ መቼም ቢሆን 

እንዯማያጥፍ ሉያውቁት ይገባሌ፡፡ አንዲንድች በፈፀሙት አስነዋሪና አሳፋሪ ዴርጊትም 

መንግስት ሇወጣቱ እያዯረገ ያሇው መሌካምና ተስፋ ሰጪ ጅማሮዎችን ወዯ ኋሊው 

ሉቀሇበሱት እንዯማይችለ ሉረደት ይገባሌ፡፡  



ሠሊም!  

                               sofiateshome@yahoo.com                                                                    

  

 

http://us.mc11.mail.yahoo.com/mc/compose?to=sofiateshome@yahoo.com

