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የማያዴግ ጥጃ ከማሰሪያው… 
ወንዴም  ( ከካሳንቺስ ) 

 

ዓሇም እንዯ ሸረሪት ዴር በተተበተቡ ገመድች አንዴ መንዯር እየሆነች 

መጥታሇች፡፡ በዚህም አገሮች ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚዊና ማህበራዊ የበሊይነትን 

ሇመቀዲጀት ሲለ ላት ተቀን ህብረታቸውን በማጠናከር ዯፋ ቀና ሲለ 

ይስተዋሊለ፡፡ እንዱያውም ከራሳቸው አሌፈው ጥሩ ኢኮኖሚያዊ ትስስር 

ሉፈጥሩሊቸው ከሚችለ ከአካባቢያቸው አገሮች ጋር አብሮ በጋራ በመስራት 

ተፎካካሪ ሆኖ ሇመገኘት ችግሮቻቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ በመወያየት በዘመናዊና 

በሰሇጠነ መንገዴ በመፍታት ሊይ ይገኛለ፡፡ 
 

ይህም ውጤት አስገኝቶሊቸው ሇዓሇም ኢኮኖሚ የሌማት ቁንጮ  በመሆን ዴሌን 

መቀዲጀት ጀምረዋሌ፡፡ ሇዚህም ጥሩ ተጠቃሽና ተምሳላት ተዯርገው ሉወሰደ 

የሚችለ ቻይና፣ ህንዴና የመሳሰለት አገሮች ናቸው፡፡ 
 

ቀዯም ሲሌ የህብረተሰብ ሳይንስ  ባሇሙያዎች በዴህነት ይማቅቁ ሇነበሩትና ሊለት  

የአፍሪካ፣ የእስያና የሊቲን አሜሪካ ዴሃ አገሮች በሌማት ያሇማዯግ መነሻው 

በኋሊቀርነት ባህሌ የተተበተበና ያሌተማረ ህብረተሰብ መኖሩን እንዯ ምክንያትነት 

ሲገሌፁ ሇዚህ አቋራጭ መፍትሄ የሚለትም  ከበሇፀጉት የምዕራባዊያን አገሮች 

በእርዲታ ስም ዕውቀትና ካፒታሌ ወዯ አገራቸው እንዱያስገቡ በመምከር ነበር፡፡  
 

ይሁን እንጂ የነዚሁ ሙሁራን ምክር በዴህነት ሲማቅቁ ሇነበሩትና ሊለት አገራት 

እዚህ ግባ የሚባሌ ሇውጥን ሉያመጣሊቸው አሌቻሇም፡፡ ታዴያ ይህን የተረደ 

አንዲንዴ  የሩቅ የምስራቅ  እና የሊቲን አሜሪካ አገራት የባሇሙዎቹን ምክር 

ሇጊዜው አቆይተው በራሳቸው ሇችግሮቻቸው መፍትሄ የሚሆኑ ነገሮች ማፈሊሇገን 

ጀመሩ፡፡ 
 

መነሻ መፍትሄ ያለትንም ከአገራቸው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ማጣጣም  እንዲሇባቸው 

በማመን ከአገራቸው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ሉስማማ  የሚችሌ ፖሇቲካዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊና  ማህበራዊ ፖሉሲ በመቅረፅ እና በዚህ መርህ ሊይ የጋራ መግባባትን 
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በመያዝ ትግሊቸውን ተያያዙት። በዚህም ጥረታቸው ዛሬ ዓይን ውስጥ የሚገባና 

አገሮችን የሚያማሌሌ የኢኮኖሚ ዕዴገት ሉያስመዘግቡ ችሇዋሌ፡፡ 
 

ከዚህ ያሌተማሩ የሀገሬ ፖሇቲከኞች የምዕራቡን ዓሇም ፖሇቲካ ጠንቅቀው እንኳን 

ሳይረደ በአገራችን ውስጥ ሲያቀነቅኑት ውሇው ማዯራቸው የሚገርመ ነው። 

ኧረ ሇመሆኑ የምስራቅ እስያዎቹን ተሞክሮ ሳይሰሙ ወይም ሳያውቁ ቀርተው ነው? 

ወይስ ላሊ ዴብቅ በፖሇቲካ ሽፋን የግሌ አጀንዲ ኖሯቸው? ከተፈጠረው የኢኮኖሚ 

ቀውስ ሇመውጣት አሇቆቻቸው ያራምደት የነበረውን የሉበራሌ አቋም ሇጊዜው ወዯ 

ጎን በመተው በዴጎማ ስም ርዮተ ዓሇሙ እየተሸረሸረ መሆኑን ተረዴተውት ይሆን? 
 

በግሌ የስሜት ገመዴ የተጠመሩ ተቃዋሚ ፓርቲ ነን ባዮች አሁን አሁን 

ስንታዘባቸው ሇኢትዮጵያ የሚበጅ  ነገር ሇመሻት የተነሱ አይመስለም፡፡ 

እንዱያውም መርህ የሚገዛቸው እና በመርህ የሚጓዙ ሆነው አይታዩም፡፡ ሇዚህም 

ጥሩ መረጃ በህዝባቸው ውስጥ ሆነው የህዝባቸውን የሌብ ትርታ አዲምጠው ህዝቡ 

ያሇበትን ዴህነት ሇማስወገዴ በጋራ ከመዋጋት ይሌቅ ድሊር ፍሇጋ አገር ሊገር 

ሲንከራተቱና ሲባትቱ ይታያለ፡፡ 
 

ይህም ሳያንሳቸው የሇጋሽ ፈጣጣ መርሃችሁን ግሇፁሌን  ብል በጥያቄ ያፋጠጣቸው 

ዕሇት ዯግሞ “እኛ መርህ የማይገዛው ፖሇቲካ የምንከተሌ ነን” ሲለ ይዯመጣለ፡፡ 

ይህ ምን ማሇት ይሆን? እንዯፈሇገ የሚገሊበጥ?  ሲመቸው ዳሞክራሲያዊ ስርዓት 

የሚከተሌ፤ ካሌተመቸው ዯግሞ ፀረ ዳሞክራሲያዊ…? አጃይብ ነው! 
 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ የውስጥ አጀንዲቸውን ሇማሳካት መርህ ነዴፈው መዴረክ 

በመፍጠር ውህዯት፣ ጥምረት፣ ስፕሪስ… እያለ አስር ዓይነት ስም እየፈጠሩ 

ሲያዯናግሩንና ሲያዯነቁሩን ይስተዋሊለ፡፡  ነገሩ የማያዴግ ጥጃ ከማሰሪያው… 

የሚባሇው እርግማን ሰኔና ሰኞ ሆኖባቸው ይሆናሌ። ስሇሆነም ይመስሊሌ 

እንዲሌተባረከ ጋብቻ ሲጣመሩ፣ ሲበተኑ፣ ሲካሰሱና ሲወነጅለ መሽቶ የሚነጋው፡፡ 
 

አሁንም ቢሆን መቼም ከእባብ እንቁሊሌ እርግብ ሉፈሇፈሌ አይችሌም። በመሆኑም 

እነዚህ የፖሇቲካ ፓርቲዎች  በግሌ የስሜት ፈረስ የሚጋሌቡ ስሇሆነ ሇአገር፣ ሇወገን 

የሚበጅ አጀንዲ ይዘው ይመጣለ ብል መጠበቅ ሞኝነት ይመስሇኛሌ። ምክንያቱም 
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አንዲንድቹ የተናገሩትን እንኳን የሚያውቁ አይመስለም፡፡ ሇምሳላ አንዴ ጋዜጣ 

ሊይ ያነበብኩትን ሊውጋችሁ፤ ኢትዮጵያ የ3 ሺ ዓመት ዕዴሜን በተመሇከተ 

በስሜት ተነዴተው ከአፋቸው ወጥቶ ሲያበቃ እንዯሌማዲቸው አሌተናገርኩም ብል 

በመካዴ ጋዜጣውን በመወንጀሌ ከጋዜጣ ጋራ ሰጣ ገባ ውስጥ የገቡበትን 

አንብቤያሇሁ። በላሊ በኩሌ ዯግሞ የፖሇቲካ ፓርቲ አውራዎች ከአፄ ሃይሇ ስሊሴ 

መንግስት ጀምሮ እስከ ዯርግ መንግስት አማካሪ፣  ሇአገር አሳቢ መስሇው በመቅረብ 

ወንበር ሲቀሊውጡና ሲያሌሙ የነበሩ፤ በወጣቱ ዯም መፈናጠጥን የሚሹ እንጂ 

ሇመጪው ትውሌዴ የሚሆን ታሪክ ሇማበርከት የሚጥሩ አይዯለም። 
 

ሇዚሀም ማረጋገጫ የፖሇቲካ ስነ ምህዲር መጥበቡ መገሇጫ አዯርገው 

የሚከራከሩበት አንደ ነጥብ ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች የተመዯበ ባጀት አሇማግኘትን 

ሲሆን፤ ሇመስፋቱ ዯግሞ የውጪና የአገር ውስጥ ስሌጠና ማግኘታቸው እንዯሆነ 

የአዯባባይ ሚስጥር ነው።  
 

በመሆኑም የአገራችን የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሲዯራጁ አፕሬቲቭ ሆነው ስሇሆነ 

በየግሊቸው በውስጣቸው ያነገቡት አጀንዲ ሳይሳካሊቸው ሲቀር በስሜት ይሰክሩና 

ቆም ብል ማሰብ ሲሳናቸው ሲፈረካከሱና የፖሇቲካው ስነ ምህዲር ጠቧሌ ሲለ 

ይዯመጣለ፡፡ 
 

ይህም አሊንስ ብሎቸው ወዯ ሌባቸው ተመሌሰው መስመር መያዝ የዲዲቸውን 

አንዲንዴ ምክንያታዊ ተቃዋሚዎችን የኢ.ህ.አ.ዳ.ግ ተሇጣፊ … ምናምን እያለ 

ስም ሲያወጡና እንዯ ቡና ሊይ ወሬ ፖሇቲካውን ሲያጎዴፉትና ሲያረክሱት  

ይስተዋሊለ፡፡ 
 

በላሊ በኩሌ ተሞከሻሽተው የተስማሙበት የግሌ አጀንዲ እዲር ሳይዯርስ የቀረ ዕሇት 

ዯግሞ ስምና ምሌክት ሲቀያይሩ ወይም የበግ ግሌገሌ እረግጦኝ ተሰበርኩ በማሇት 

ምክንያት ሲዯረዴሩ ይታያለ፡፡  እንዱያውም አስር ጊዜ ሲገሊበጡ “ያሌተገሊበጠ 

ያራሌ” የተባሇውን ተረትና ምሳላ ይፈፀም ዘንዴ የተፈጠሩ ፍጡራን ይመስሊለ፡፡ 
 

ኧረ ሇመሆኑ የፖሇቲካ ስነ ምህዲር  መመዘኛ በነሱ መሇኪያ ምን ይሆን?  የሆነ 

ፓርቲ ብዙ አባሌ ማፍራቱና የነሱ መተኛት? ወይስ ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች 
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የተወሰነው ገንዘብ አሇመሇቀቅ?  ወይ ዯግሞ ማን ያውቃሌ የአገር ውስጥና የውጪ 

ስሌጠና አሇማግኘት ይሆናሌ፡፡ አዬ ብቃት እና የፖሇቲካ ሙህርነት!  
 

ይሌቁንስ ኢ.ህ.አ.ዳ.ግ እኛን ሇማጥፋት የመያዴን፣ የፕሬስን ወዘተ ሕግ አወጣብን፤ 

በላሊ ጊዜ የፖሇቲካው ምህዲር ጠበበብን እያለ  የህዝባችንን የዋህነት በማየት 

ታሪክ ሳይሰሩ እንዯ ገበጣ ጨዋታ ጊዜና ዕዴሜያቸውን ከሚያስረዝሙ አቋማቸውን 

አስተካክሇው፣ ሇአገር የሚበጅ አማራጭ በማቅረብ ህዝቡን ቢክሱት ይበጃሌ። 
 

ከጥዋቱ ሇአገርም ሇህዝብም በማይመች ጉዟቸው ላሊውን ሲነዴፉ ሌክ 

የመኪናቸውን ውስጣዊ ይዘት ሳይፈትሹ ከአምባሳዯር ፒያሳ ሇመሄዴ ጉዞ ጀምሮ 

የቸርቸር ጎዲና ዲገትን መውጣት አቅቷቸው  እንዯሚቆሙ አንዲንዴ ታክሲዎች 

ይመስሌ በየፌርማታው እየተንጠባጠቡ ምን ሆንክ ሲባሌ ሞተር፣ ፍሪሲዮን ወዘተ 

በማሇት ምክንያት ማሰማቱን ቢተው፡፡ 
 

ተስፋ ያሌቆረጠው የአገሬን ህዝብ በማታሇሌ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ዴርጅት ነን ባዮች 

የሚያምናቸውን ህዝብ ከቁብ ባሇመቁጠራቸው የስሌጣን ጥማታቸውን ሇማርካት 

በፓርቲያቸው ውሰጥ  ሉቀመንበር፣ ተቀዲሚ ምክትሌ ሉቀመንበር፣ ምክትሌ 

ሉቀመንበር፣ ዋና ፀሓፊ፣ ረዲት ዋና ፀሓፊ ወዘተ እየተባባለ ሲሻሻሙ ይታያሌ፡፡ 

በመዝገበ ቃሊት እንኳን ሌዩነታቸው ባሌተራራቀ ቃሊት እራሳቸውን ማታሇሊቸው 

ሳያንስ  ህዝቤን ሉሸውደ ይሞክራለ፡፡ 
 

ይህም አሊንስ ብሎቸው እንታገሌሌሃሇን የሚለትን ህዝብ እረግጠው የኤንባሲዎቸን 

በር ማንኳኳታቸው ሇምን ይሆን? አንኳኩ ይከፈትሊችኋሌ የተባሇው የኤንባሲን በር 

መስሎቸው? ወይስ ኪሳቸው ጎል? ወይስ ከህዝቡ በሊይ ጌቶቻቸው እነሱ ሆነው? 

ካሌሆነም  የማያዴግ ጥጃ ከማሰሪያው… የሚሇው እርግማን ይሆናሊ ማን ያውቃሌ፡፡ 
 

ይሌቁንስ ዴህነታችንን ሇማስወገዴ  ከአገራችን  ተጨባጭና  ነባራዊ  ሁኔታ 

መነሳት አሇብን ብሇው የተነሱትን የሌባሞችን አገር  ሌምዴና ጥበብ ቀምራችሁ 

ሇህዝብ የሚጠቅም ዓሊማ ይዛችሁ ሇመሰሇፍ አሁንም ጊዜው ገና ስሇሆነ ጥሩ 

አማራጭ ይዛችሁሌን ሇመቅረብ ብትጥሩ ይበጀናሌ። 
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ይህን የከሰረ የሉበራሌ  ፖሇቲካ ኮፒ (copy) ፔስት (paste) አዴጋችሁ እርስ በርስ 

እየተባሊችሁ መከራችሁን ከምትበለና መነሻችሁ የሆነውን የግሌ ፍሊጎታችሁን ወዯ 

ጎን በመተው፤ የዝችን አገር ህዝብና ታሪክ ወዯ ኋሊ መሇስ ብሊችሁ ብትመረምሩና 

በፖሇቲካ ሙህርነታችሁ አዲዱስ እመርታዎች ብታፈሌቁበትና ሇህዝባችሁ የተሻሇ 

ነገር ብትሰሩበት የተሻሇ ይሆናሌ፡፡ አሇበሇዚያ የሰው ሌጅ መሇያ የሆነውን ታሪክ 

ሰሪነትን ሳትረደት ከንቱ እንዲታሌፉ  እሰጋሇሁ፡፡ 
 

ዕውቀት! ጥሩ መሬት ሊይ ተዘርቶ ብዙ ፍሬዎችን እንዯሚያፈራ ፍሬ ሉሆን 

ይገባዋሌ እንጂ በአሌባላ ዴንጋይ ሊይ እንዯወዯቀ ስንዳ ሉሆን አይገባውምና 

ምክንያቶችን ከመዯርዯር ሇአገር፣ ሇወገንና ሇትውሌዴ የሚጠቅም መስራቱ 

ይበጃሌና ማሰቡ ጥሩ ይሆናሌ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 


