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የዜሮ ድምር ፖለቲካ በፈጣሪ ጉያ ውስጥ 

 

ከአብርሃም ዘ-ደብረ ብርሃን 

Aberhamisme@gmail.com 

የዜሮ ድምር ፖለቲካ  

የቄሳርን ግብር በመሠወር  

የፈጣሪን ክብር 

 በመድፈር ሲገለጥ 

     በኢትዬጵያ  ታሪክ የፖለቲካ ገጽታ ውስጥ የራሱን ግዘፈ ልዕልና ይዞ የቀጠለ እንቆቅልሽ ቢኖር 

በኃይማኖት ስም የሚፈፀም ፖለቲካዊ ድብብቆሽ ነው፡፡ ከዳማት እስከ አክሱም፣ ከአክሱም እስከ ዛጉዊ፣ 

ከዛጉዌ እስከ ሰለሞን፣  በሰለሞን ሥርዎ መንግሥት ውስጥ የዘመነ መሣፍንት የኃይማኖት ፖለቲካ /Religio 

politics/፣ ቀጥሎም በራሱ በሰለሞን ሥርዎ መንግሥት የስልጣን ሽክርክሪት እስከ ዘመነ ደርግ  የላብአደሮች  

አብዬትና ዛሬም ድረስ ፈጣሪና ፖለቲካ የጥልፍልፎሽ ጉዟቸውን እንደቀጠሉ ነው፡፡ በእነዚህ ረዥም ዘመናት 

ውስጥ በኃይማኖት ሽፋን የደረሱ ኪሣራዎችና ውድመቶች ትንሣኤ ሀብትና ትንሣኤ ቅርስ ቢታወጅላቸው 

የዛሬይቱ ኢትዬጵያ ሊኖራት ይችል የነበረውን ገጽታ መግለጽ ቀርቶ ማሰብም ይከብዳል፡፡ 

     የባለብዙ ታሪኳ ኢትዩጵያ ነባራዊ ገጽታ ለብዙዎች ትንግርት የሚፈጥርባቸው መሆኑ የሚካድ 

ባይሆንም በቀደመ ማንነቷ አይተዋት ቢሆን ኖሮ ኢትዬጵያዊነት የቱን ያህል ኩራትና ክብር እንደሆነ 

በቀላሉ መረዳት በቻሉ ነበር፡፡ ለእኛ ለኢትዬጵያውያን ኢትዩጵያዊነት ኩራት ነውና ፀረ ኢትዬጵያ አቋም 

ያላቸውን አካላት ጥቂት ወገኖቻችንን ጨምሮ ከመገዳደር ቅንጣት ታክል ወደ ኋላ አንልም፡፡ ለዚህች ድሀ 

አገር የድህነት ውርስ እንደምክንያት ከሚጠቀሱት መካከል ኃይማኖትን ሽፋን ያደረገ የፖለቲካ ድብብቆሽ 

ተጠቃሽ ነው፡፡ ከዬዴት ጉዲት፣ እስከ አህመድ ኢብን ኢብራሂም /ግራኝ/፣ከአህመድ ኢብራሂም እስከ  

ሱሰንዮስ  ዘመነ መንግስት፣ ከሱሰንዮስ  ዘመነ መንግስት እስከ ዘመነ መሳፍንት፣ ከዘመነ መሳፍንት እስከ 

አለንበት ዘመን  ድረስ በኃይማኖት ስም የሚፈጠሩና እየተፈጠሩ ያሉ እንቆቅልሾች ትክክለኛ ፍቺ 

የሚፈልጉ ጥያቄዎች ናቸው፡፡ 

      የኃላ ታሪካችን እንደሚያሳየው በኃይማኖትና በመንግሥት መካከል ያለው ውህድነት የአንድ ሳምንት 

ሁለት ገጽታ አይነት የነበረ በመሆኑ ኃይማኖት በፖለቲካ ፖለቲካ በኃይማኖት እየተዋዋጠ ለብዙ ንፁሀን 

ዜጐቻችን የጭቆና አገዛዝ መሠረት እንደነበረ ታሪክ ያስረዳናል፡፡ በዚህም  ምክንያት እስከ ቅርብ ጊዜ 

ድረስ ኢትዬጵያ  የብሔር ብሄሐረሰቦችና ህዝቦች እሥር ቤት ተደርጋ ትቆጠር ነበር፡፡ ምንም እንኳን 

የአንድ ኃይማኖት የበላይነት /State religion/ የሚከተሉ ሥርዓተ መንግሥታት ዘመናዊ የዲሞክራሲ 
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አስተዳደር ሥርዓትን በሚቃረን መልኩ የብዙ ኃይማኖት አገርነትን  መቀበል ባለመፍቀዳቸው ኢትዬጵያ 

የአንድ ሃይማኖት ርስት እስክትመስል ድረስ ታሪካዊ ስህተት ፈጽመዋል፡፡ ይህ ታሪካዊ ስህተት ሁሉ አቀፍ 

በሆነ የነጻነት ፈለግ አራማጆች ለጊዜው የተቀለበሰ ቢሆንም ጊዜው የደርግ አዝማች ጦር የበላይነቱን 

ያረጋገጠበት ዘመን ነውና  ለሁሉም ኃይማኖቶች እውቅና በማይሠጥ በሌላ ታሪካዊ ስህተት የተተካ ሆነ፡፡ 

ይሁን እንጂ እነዚህን ታሪካዊ ስህተቶች ያረመ ሌላ ታሪካዊ ኩነት መወለዱ ለአዲሲቷ ኢትዬጵያ መፈጠር 

ሌላ የታሪክ ጅማሮ ሆኖ በግንቦት 1983 ብቅ አለ፡፡በኢትዮጵያ የኃይማኖቶች እኩልነት አህዱ ብሎ 

የጀመረው በዚህ ጊዜ ነው፡፡ 

     እንደ አገር የምንከተለው ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓት ለኃይማኖቶች እኩልነት ጽኑ መሠረት የፈጠረ 

እንደሆነ ሁሉ በኃይማኖቶች ነፃነትም ፍፁም ፍትሀዊ የሆነ አሻራውን አስቀምጧል፡፡ ሁሉም ኃይማኖቶች 

በሕግ ፊት ያላቸውን እኩልነት ያረጋገጠ ሕገ-መንግሥት በተመሣሣይ መንገድ መንግሥታዊ የኃይማኖት 

አማራጭን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዚ ጥርቅም አድርጐ ዘግቶታል፡፡ ዜጐች  ከየትኛውም ኃይማኖት ጣልቃ 

ገብነት ነፃ የሆነ ዲሞክራሲያዊ ቅርፀ መንግሥት ባለቤትና ተጠቃሚ እንዲሆኑ መንግሥትም ራሱን 

ከኃይማኖቶች ሽሚያ ነፃ እንዲያደርግ በጽኑ አለት ላይ የተመሠረተ ሕገ-መንግሥታዊ ድንጋጌ  

አስቀምጧል፡፡ እነዚህ የሕገ-መንግሥት መተክሎች በመንግሥት እና በኃይማኖቶች፣ በኃይማኖቶች  የርስ 

በርስ ግንኙነትም ጠንካራ መተማመን የፈጠሩ ለመሆናቸው የዛሬይቷን ኢትዩጵያ በጥልቀት በሚዛናዊ የሃሳብ 

ክፍል ለሚያውቃት ሁሉ ፀሀይ የሞቀው  ሀቅ ነው፡፡  

     ኢትዬጵያ የብዙ ኃይማኖቶችና ኃይማነተኞች አገር መሆኗን ያረጋገጠው ሕገ-መንግሥታችን የብሔር 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መግባቢያ ቋንቋና መተማመኛ ብሔራዊ ሰነድ መሆኑ የማይዋጥላቸው ወገኖች በአገር 

ውስጥም ከአገር ውጭም የሚገኙ መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ ‘’ አውቆ  የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም ‘’ እንዲሉ 

በጨለመተኛ ምሁራዊ ቅዠት በታጀበ የዜሮ ድምር ፖለቲካ አየተመሩ አገራችንን የሚያሳቅሉ ተቃዋሚዎች 

ቁጥር ቀላል የሚባል አይደለም፡፡ ባለፉት 21 አመታት ብቻ ታሪካቸውን ቀርቶ ስማቸውን ለማወቅ የሚቸግሩ 

ብዙ የኃይማኖት ፈለጎች የሕጋዊ ሰውነት መብት አግኝተው በምድረ ኢትዮጵያ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ፡፡ 

     ከኃይማኖቶች ነፃ የሆነ መንግሥት መመሥረት ለሁሉም ኃይማኖቶች መብት በእኩልነት መከበር ሕገ- 

መንግሥታዊ ዋስትና ነው፡፡ ይህ  ህገ-መንግሥታዊ ዋስትና መረጋገጡ ለኢትዬጵያና ለኢትዬጵያውያን 

የመቻቻል መሠረት ከመሆን አልፎ በአገር ውስጥ ለሚኖሩ ዜጎችም ሆነ በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና 

ትውልደ ኢትዮጵያውያን የርስ በርስ ግንኙነት ዘላቂ ሰላም ፋይዳ ይኖረዋል፡፡ ይህ ማለት ግን በኃይማኖት 

ሽፋን ለሚፈፀም ፖለቲካዊ ቁማር እውቅና ይሠጣል ማለት አይደለም፡፡ የኃይማኖት ጉዳይ የመንግሥት 

ጉዳይ አይሁን እንጅ ለኃይማኖቶች ሠላም ዘብ መቆም የመንግሥት ተፈጥሯዊ ግዴታ ነው፡፡ 

     እንደ አገር የተፈጠረውን ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት እንደ መልካም አጋጣሚ     በመጠቀም ድብቅ 

አጀንዳቸውን ለማራመድ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች አንድም በቡድን ላስቀመጡት የጥፋት ግብ መሳካት 

የሚሠሩ ሲሆን በሌላ በኩልም ተመሣሣይ የጥፋት አጀንዳ ላላቸው የውጭ ኃይላት እና ለአገር ውስጥ ስራ 

አስፈጻሚዎቻቸው  መደበቂያ ዋሻ ሆነው ማገልገላቸው አይቀርም፡፡ካለፈ ታሪካችን የምንማረውም  ሆነ አሁን 

እየሆነ ያለው ይþው ነው፡፡ የተለያዩ የኃይማኖት  ፈለግ የሚከተሉ ንፁሀን ዜጐችን በማባበልም ሆነ 
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በማታለል ራሳቸውን የኃይማኖት ሠው በማስመሠል /pretext of persenality/ ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳቸውን 

የሚያራምዱ የጀሌዎች ስብስብ በመፍጠር ለጊዜውም ቢሆን   ማደናገራቸው አይቀርም፡፡ 

     የክርስትና እምነት ተከታዬችን በመሣሪያነት ለመጠቀም የእስልምና እምነፈት ተከታዬችን አሳንሶ 

ማየትና በጣላትነት መፈረጅ፣ የእስልምና እምነት ተከታዬችን ድጋፍ ለማግኘት ክርስቲያኖችን ማጥላላትና 

ልዩ ልዩ ኮርኳሪ አጀንዳዎችን በመፍጠር  አሰላለፋቸውን የጥፋት እና የነውጥ መሳሪያ ለማድረግ የሚደረገው 

ርብርብ  ዛሬ የተፈጠረ መጤ ፖለቲካዊ ቅሰጣ ሳይሆን ታላቋን አገራችንን እና የአፍሪካን አህጉር ለሺህ 

ዓመታት የቀበረ ታሪካዊ ቁማር ነው፡፡ እንኳንስ በተለያዩ  ኃይማኖቶች መካከል ይቅርና በአንድ ኃይማኖት 

ሥር በሚኖሩ አማኞች መካከል በሚፈጠር ጥቃቅን የአተያይ ልዩነት ምክንያት አንዱን ከአንዱ በማጋጨት  

በግጭቱ ውስጥ የራስን ልእልና ለማረጋገጥ ሲባል በሺዎች የሚቆጠሩ የንጹህ ኢትዮጵያውያን ደም የፈሰሰበት 

ብዙ የእልቂት ዘመናትን አሳልፈናል፡፡ 

     በአጼ ሱሰንዮስ ዘመነ መንግስት እና የዘመነ መሳፍንትን ፍጥጫዎች ብቻ ወስደን ኃይማኖት ምን 

ያህል የፖለቲካ መሣሪያ ሆኖ እንዳገለገለ  አስረጂ መጥቀስ እንችላለን፡፡ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን 

ውስጣዊ አስተዳደር በተፈጠረ የሥነ-መለኮት አተያይ ልዩነት ምክንያት ብቻ የአምነቱን ተከታዬች ለሦስት 

የሠነጠቀ የታሪክ አጋጣሚ እንደነበርና የዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ ክስተት መነሻ የቅኝ ገዥዎች ፖለቲካዊ ቅሰጣ 

እንደነበረ የታሪክ ምሁራን ያስረዳሉ፡፡ ችግሩን የፈጠሩት የውጭ አካላት ቢሆኑም ቅሉ እነሱ የጫሩት እሳት 

የብዙ ኢትዬጵያውያንን ህይወት የቀጠፈ ከመሆኑም በላይ አገራችንን ለለየለት ድንቁርናና ኋላቀርነት የዳረገ 

እንደነበረ ይታወቃል፡፡ 

‘’ በሬ ሆይ በሬ ሆይ ሳሩን  አየህና ገደሉን ሳታይ ‘’ እንዲሉ የወቅቱ ነገስታት እና ጸረ ኢትዮጵያ አቋም 

የነበራቸው የውጪ ኃይላት የተፈጠረውን ክፍተት እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በአገር ውስጥ እና 

በውጪ ለነበራቸው ተጽእኖ እና ለበትረ ስልጠናቸው ዘላቂነት የቱን ያህል እንደተጠቀሙበት ታሪክ 

የሚያትተውን ማየት ዛሬን በቀላሉ ለመረዳት ሰፊ እድል ይሰጣል፡፡ 

     በየዘመኑ የነበረው  የስልጣን ፍጥጫ ራሱን እንደመዥገር ከኃይማኖት ጋር ያጣበቀ መሆኑ ነገስታቱ 

ለሚከተሉት ኃይማኖት ያላቸውን ታማኝነትና ቀናኢነት ብቻ የሚያሳይ አልነበረም፡፡ የአንድ አንድ ነገስታት 

ታሪክ እንደሚያሳየው የሚከተሉትን ኃይማኖት ለበትረ ስልጣናቸው ዘላቂነት ከመጠቀማቸውም በላይ በውጪ 

የነውጥ  ኃይሎች ለመታገዝ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አማራጭ ሆኖም አገልግሏቸዋል፡፡ የእነ አፄ 

ገላውዲዎስ፣ የአፄ ሱስንዮስ፣ የእነ አህመድ ኢብን ኢብራሂም/ ግራኝ መሀመድ/ታሪክ የሚያሳየን ይህንን ሀቅ 

ነው፡፡ እንግዲህ እነዚህንና መሠል ታሪኮቻችንን ስንመለከት በኃይማኖት ሽፋን የሚፈፀሙ ፖለቲካዊ 

ቅስጣዎች የረዥም ዘመን ታሪክ ገጽታችን በመሆኑ ዛሬ ላይ መሰል ችግሮች እንዳይከሰቱ ብዙ 

እንማርበታለን፡፡ 

     ትናንተ በትናንትነቱ ትናንትናችንን የቀማን በመሆኑ የትናንንት ውበታችንን አብዝቶ ከማደብዘዙም 

በላይ የሺህ አመታት ጉስቁልና ባለቤቶች አድርጐን አልፏል፡፡ ዛሬም ድረስ ትናንትን እያጣቀሱ መቆዘም 

በትናንት ለተጐዱት ቅድመ አያቶቻችንም ሆነ የዛሬዎቹ ትውልዶች ከፀፀት ያለፈ ፋይዳ የለውም፡፡ትናንት 
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በትናንትነቱ አምልጦናል፡፡ ዛሬ የሚጠበቅብን ከትናንት የቀሰምነውን ዕውቀት ጨብጠን ዛሬን እና ነገን 

ከትናንት ገጽታችን  የፀዳ ጊዜ ማድረግ ነው፡፡ 

     ዛሬ ሌላ ዘመን ነው፡፡ ሌላ ዘመን ይሁን እንጅ ትናንትን የወረሩ ቸነፈሮች ዛሬም አሉ፡፡ 

ትናንትናችንን  የነጠቁን እነዚያ የታሪክ ጉድፎች ዛሬም ሊያጐድፉን፣ ሌላ የሰቆቃ ዘመን ሊደግሱልን 

ዙሪያችንን ከበውናል፡፡ አንዳንዶች ከአልሸባብና ጸረ ኢትዮጵያ አቋም ካላቸው መሠሎቹ የሚወነጨፉ ፅንፈኛ 

ሮኬቶች ሲሆኑ አንዳንዶች ደግሞ ከኛዎቹ የፖለቲካ ቀሳውስትና የጥፋት ሊቃውንት የሚዘረፋ የትርምስ 

ቅኔዎች ናቸው፡፡ እነዚህ ናቸው እንግዲህ የኃይማኖት ዕኩልነት ኢትዬጵያ ውስጥ የለም፤ የእምነት ነፃነትህ 

ተገፏል፣ ህይወት ያለ ኃይማኖት ነፃነት ትርጉም የለውም፣ ጥንታዊ ኃይማኖትህ በአዲስ ኃይማኖት 

እየተለወጠብህ ነው፤ በሚሉ  መርዘኛ የፖለቲካ እባቦች ንፁሁን ዜጋ በመርዝ ፕሮፓጋንዳቸው እየነደፉ 

ለአመጽ እንዲነሳሳ ለማድረግ ይተጋሉ፡፡በዚህ ረገድ  እየተከናወኑ ያሉ አይን ያወጡ ድብቅ ሴራዎች 

አብዝተን የምንጓጓለትን የአገራችንን ህዳሴ በማደናቀፍ ለርስ በርስ መተላለቅ ይዳርጉን ካልሆነ በስተቀር 

አንዳችም አይነት ብሔራዊ  ትርፍ አይኖራቸውም፡፡  

     የዜሮ ድምር ፖለቲካ አራማጆች አገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጪ ለሚያናፍሱት አጀንዳ 

ሃይማኖተኛችና የኃይማኖቶች ጠበቃ ይምሠሉ እንጅ ለማንኛውም ኃይማኖት ቁብ የማይሰጡ ግዴለሾች 

ናቸው፡፡ የቀደሙ የፖለቲካ ቅድመ አያቶቻቸው በሄዱበት መንገድ ለመጓዝ የሚዳዱት በቅናት የበገነ 

ፖለቲካዊ በቀላቸውን በመወጣት መቋጫ ወደሌለው የርስ በርስ መተላለቅ ሊዳርጉን ካልሆነ በስተቀር 

ከያዙት የጥፋት ውጥን እፍኝ የሚሞላ ትርፍ እንደማይገኝ ህሊናቸው ያውቀዋል፡፡ 

     ያደገ ዲሞክራሲ ያራምዳሉ የሚባሉት አውሮፖውያንና ሰሜን አሜሪካ ለኃይማኖት እኩልነትና ነፃነት 

ያላቸው ሀጋዊ አተያይ ኢትዬጵያ ውስጥ ካለው ህጋዊ አተያይ የተለየ አይደለም፡፡ እንደውም የኢትዬትያን 

የሕግ ማዕቀፍ ከአፈጻጸሙ ሳንነጥል በጥልቀት ከመረመርነው የተሻለና የተለጠጠ በተለይም ለርስ በርስ 

መቻቻል ተገቢውን ትርጉም የሰጠ ነው፡፡ ሕገ-መንግሥታችን ከሚደነግገው መርሆ ባሻገር ኃይማኖቶች 

ኃይማኖታቸውን በሚያራምዱበት እና ኃይማኖታዊ ክብረ በዓላትን በሚያከብሩበት ወቅት ያለውን አጠቃላይ 

ድባብ ለተመለከተ የሁሉም ኃይማኖቶች እና የተከታዮቻቸው በጎ ፍቃድ ካልታከለበት በስተቀር በፍጹም 

ሊከናወኑ የማይገባቸው ክዋኔዎች አንዳሉ መታዘብ ይቻላል፡፡ከዚህም ባሻገር ከድምጽ አጠቃቀም ጋር 

ያለውን ብቻ መዘን አገራችን ለኃማኖት ነጻነት ምን ያህል ትኩረት እንደሰጠች እና የዜጎች የርስ በርስ 

መቻቻል የቱን ያህል የሰለጠነ እንደሆነ መመልከት የአገራችንን የመብት አከባበር ጥግ ሰልጥነዋል ከሚባሉት 

አገሮች ይልቅ የተሻለ እንደሆነ ያሳያል፡፡ 

      ብዙ አገሮች ከድምጽ ብክለት/sound pollution/ ጋር ተያይዞ የራሳቸው ድንጋጌና የቁጥጥር ሥርዓት 

ያላቸው ሲሆን ኢትዬጵያ ውስጥ ግን እንዲህ አይነት የህግ እንቅፋት አስቀምጦ ከመቆጣጠር ይልቅ ለህዝቡ 

የርስ በርስ መቻቻል ቅድሚያ የሠጠ አሰራር ነው ያለው፡፡የህጉ አለመኖር ለዘመናዊት ኢትዬጵያ የራሱ የሆነ 

አሉታዊ ተፅዕኖ ቢኖረውም በኛ አገር ያለው የኃይማኖት ነፃነት ምን ያህል የተለቀቀ እንደሆነ ማሣያ ነው፡፡ 

ከዚህ ባሻገር ከቤተ እምነቶች መዳረሻ ጋር ተያይዞ ሁሉም ኃይማኖቶች የየራሳቸውን ማምለኪያ ሥፍራ 

ከማስፋፋት አንፃር የተሻለ የሕግ  ድጋፍ መኖሩ ኢትዬጵያ ውስጥ ያለው የኃይማኖት ነፃነት ምን ያህል 
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የተሻለ እንደሆነ አስረጂ ነው፡፡ የዜሮ ድምር ፖለቲከኞች ይህንን ያፈጠጠ እውነት ነው  ረግጠው ‘’ ሙግቴን 

ቀሙኝ ‘’ አይነት ቅሰጣቸውን በማራመድ የሚያደናብሩን፡፡ 

     የእምነት ነፃነት ከህሊና ነፃነት ተለይቶ የማይታይ የሰብአዊ መብት አካል ነው፡፡ ይሁን እንጂ 

በእምነት ሽፋን ለሚፈፀም ማንኛውም  አይነት የሕግ ጥሰት ከለላ ሊሆን አይገባም፣  መሆንም የለበትም፡፡ 

በእምነት ነፃነት የሚፈፀሙ ወንጀሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ መልካቸውን እየቀየሩ መምጣታቸውና በሽፋን ደረጃም 

እየሠፋ መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ ፈጣሪ በሚመሰገንባቸው የኃይማኖት ማዳረሻዎች ሳይቀር ኃይማኖታዊ 

ስብስብን ለአመጽ መሣሪያ የማድረግ ዝንባሌ መነሻው ‘’ የአረቦች ፀዳይ ‘’ ናፋቂ ፖለቲካኞችና ከአመፁ 

በስተጀርባ የሚገኝን ፍርፋሪ በመልቀም ሰይጣናዊ ተልዕኳቸውን ለማሣካት የታተሩ ድንፈኛ ቡድኖች ውጥን 

እንደሆነ ይታወቃል፡፡ውጥናቸውን ለማሳካትም ያልሞከሩት ነገር የለም፡፡በፍጹም መቻቻል የምትታወቀዋን 

አገራችንን የጥፋት አውድማ ለማድረግ አብያተ ክርስትያናትን እና አብያተ መስጊዶችን 

አቃጥለዋል፡፡ለትውልድ ቅርስነት የሚያገለግሉ ብዙ ሀብቶችን አውድመዋል፡፡የጥንታዊ አባቶችን መቃብር 

በማፈራረስ ዱካቸው እንዲጠፋ አድርገዋል፡፡ከዚህም አልፈው የብዙ ንጹሀን ደም በማፍሰስ እና በዘላቂ 

የጥፋት ግባቸው ኢትዮጵያ የምትባል አገር ከምድረ ገጽ የምትጠፋበትን አጀንዳ ይዘው በመንቀሳቀስ 

ለማንም ርህራሄ እንደሌላቸው አሳይተዋል፡፤ይህንን እና መሰል የትርምስ አጀንዳቸውን ሲያራምዱ እና አለም 

አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችን በግላጭ ሲጥሱ ያልኮነነ  አንደበት እና ሚዲያ በጥፋተኞች ላይ ህጋዊ 

ርምጃ ሲወሰድ ጀሮ ጭው በሚያደርግ የውዥንብር ፕሮፓጋንዳ አለምን እና የአለም መንግስታትን 

ከማወናበድ አልፈው ተበዳይ አገራችንን በጥቁር መዝገብ እንድትጻፍ አብዝተው ይወተውታሉ፤ይዶልታሉ፡፡ 

     የዓለም ምስጢራዊ ሥነ-ምህዳር በውል ያልተገለጠላቸው  የሠው ልጆች ሰብአዊ አዕምሮ ሊረዳው 

በሚችል መጠን የዚህን ዓለም ነገር ይመረምራሉ፡፡ በተረዱት መጠን ይጽፋሉ፣ ያስተምራሉ፣ ለትውልድ 

በሚመጥን ልክ በድንጋይ ቅርጽ፣ በብራና ጽሁፍ፣ በወረቀትና ዘመን በፈጠራቸው ልዩ ልዩ የቴክኖሎጂ 

ውጤቶች የታሪክ ቅሪቶችን ለትውልድ ያስተላልፋሉ፡፡ ከክርስቶስ ልደት በፊት የኖረው ታላቁ ባለሀሣብ 

ኮንፊሽየስ ለታላቋ ቻይና ታላቅ መሆን ከዘመናት በፊት ትቶት በሄደው  አዕምሮታዊ ቅርሶቹ ለዜጎች 

የሚጠቅም እሴቱን አስተላልፏል፡፡ይከተለው ከነበረው አንድ ደቀመዝሙሩ ለቀረበለት ጥያቄ የመለሰው 

መልስ አስተማሪ መልእክት አለው፡፡የኮንፊሽየስ ደቀመዝሙር ከሞት በኋላ ስላለ ህይወት ለጠየቀው ጥያቄ 

ኮንፊሽየስ ሲመልስ  ’የምድሩን መች ጨረሰስኩት እና ይህንን ትጠይቀኛለህ’ ሲል ነበር የመለሰለት፡፡ታዲያ 

የአገራችን ፖለቲከኞች በፈጣሪ ጉያ ውስጥ ተደብቀው የሚዶልቱትን ፖለቲካዊ ቁማር ትተው የፖለቲካ 

ፍቅራቸውን  በፖለቲካ መስመር ቢጫወቱት እና ነጻ እና ዲሞክራሲያዊ በሆነ የምርጫ ሜዳ ውስጥ ገብተው 

እድላቸውን የመሞከር ህገ መንግስታዊ አማራጭ አላቸው፡፡ይህንን ማድርግ ከቻሉ  የጸረ ኢትዮጵያ 

አራማጆች ተላላኪ እና አጫፋሪ በመሆን ኢትዮጵያውያንን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በሚያወናብድ 

የፖለቲካ ድብብቆሽ ውስጥ መግባት ለምን አስፈለጋቸው ? የቄሳርን እግር መንከስ ሲፈልጉ በፈጣሪ ጉያ 

ውስጥ መደበቅ የሚያውቁትን አለም በማያውቁት ለማጣፋት የሚደረግ ቁማር ስለሆነ ከህዳሲያችን ትከሻ 

ሊወርዱ ይገባል ማለት አለፍ ሲልም ለሉአላዊነት መከበር ህጋዊ እና ተመጣጣኝ እርምጃ በመውሰድ የብሄር 

ብሄረሰቦችን እና ህዝቦችን አጠቃላይ ደህንነት ማስከበር  ኢትዮጵያን ጨምሮ  የማንኛውም መንግስት 

ተፈጥሯዊ ግዴታ እንጂ ለድርድር የሚቀርብ መሆን የለበትም፡፡ 
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የታላቁ ባለ ሃሳብ የኮንፊሽየስን ልብ ይስጠን!! 

 


