
አይናችንን ገሌጠን እንጸሌያሇን 

የኬኒያው ጆሞ ኬንያታ እንዱህ አለ ይባሌሊቸዋሌ:- 

 “አውሮፓዊያን ሚሺነሪዎች መጽሐፍ ቅደስ ብቻ ይዘው መጥተው አጎንብሳችሁ ጸሌዩ ሲለን ሇሙ መሬት በእጃችን ነበረ፡ ጸሌየን 

ስንጨርስ ሇሙ መሬታችን እነርሱ እጅ ሆኖ ፤እኛ እጅ መጽኃፍ ቅደስ ብቻ ቀርቶ ነበር” 

እኛም እንዱህ አሌን “ ሓይማኖት  በፓሇቲካ ፓሇቲካም በሃይማኖት አይገባም አለን ቀጠለና እናንተ ዝም ብሊችሁ ጸሌዩ ሲለን ፤ 

አጎንብሰን መጸሇይ ጀመርን፡፡ ቀና ስንሌ   ያለን ነገሮች በሙለ ኪሳችን የነበሩ ሳንቲሞች ሳይቀር በሙለ ሄዯው ፓሇቲከኞች ሂሳብ 

መዝገብ ውስጥ ተመዝግበው   አየናቸው ፡፡ 

እግዚአብሔርን እየፀሇየ የሚያመሌክ በትክክሇኛ ጎዲና የኖረ ህዝብ ሳይሆን ሲያጎነብስ ምግቡ የተነሳበት አማኝ የመሰሇ ረሃብተኛ 

ህዝብ ይዘን ታቅፈን ቀርተናሌ፡፡ እየመራን ያሇነው ህይወት  ግራ አጋቢ ሆኖብናሌ፡፡ ሰሞኑን በሪፖርተር ጋዜጣ ሊይ ሇንባብ 

እንዯበቃው ሰሞኑን ስሌጣናቸውን ሇሇቀቁት  የሐገራችን ፕሬዘዲንት የመኖሪያ ቤት ኪራይ ውሌ እንዱፈርስ ተዯረገ እንዲለን 

የፈረሰው ውሌ ወርሃዊ የቤት ኪራይ የኪሳችን ሳንቲሞች የት ዯርሰው ተከምረው እንዯሆኑ የሚያሳዩ ነበር  ብር 350,000.00 

ወርሃዊ ኪራይ እንዱከፈሌ ውሌ የተፈጸመበት ሲሆን አሁን ውለ ፈርሶአሌ ሲሌ አስታውቆናሌ፡፡ በመጨረሻ ሊይ እነዚህን ቁጥሮች 

እናያቸዋሇን፡፡ 

ሇጸልት ባጎነበስንበት ቀና ስንሌ   ላሊው ቀርቶ ምዴር የእግዚአብሔር እንዯሆን ስናምን ሇነበርን  ቤት መስሪያ  መሬት 

እምነታችንን የምናከናውንባቸውን ቦታዎች እስክናጣ ዴረስ ከእጃችን ርቀው ሄዯው ፓሇቲከኞችን  ስንሇምናቸው ራሳችንን 

አግኘተናቸዋሌ ፡፡  ምን ማሰብ ምን አሇማሰብ እንዲሇብን እንዱገሩን ካሌሆንም ዝም ሌንሌ ጸልቱንም ቃሊቶች ስንመርጥ 

እየተመረጡ እያጠሩ እያጠሩ እያጠሩ  በቴላቪዥን የምንሰማውን ያሇስጋት የምንናገራቸው ኪራይ ሰብሳቢ ሌማታዊ የህዲሴ 

ግዴብ ወይም ትራንስፎርሜሽን  እያሌን  ሌንዯግም ስንዘጋጅ  እራሳችንን አግኝተናሌ … 

.ከዚያ በሁዋሊ አይናችንን ገሌጠን ከመጸሇይ ውጪ ጨፍነን በምንጸሌይ ጊዜ ምን ሉዯረግ እንዯሚችሌ ወዯማናውቅበት 

ሁኔታውስጥ እራሳችንን አይተነዋሌ! አሁን ያሇን አማራጭ የሚያዯርጉትን አይናችንን አፍጥጠን ማየት ብቻ ነው! 

ዴህነቱ የት እንዲዯረሰን በዚህ ዘመናዊ አሇም ውስጥ ከምዴር መጨረሻ የሆንባቸው እውነታዎች መነሻቸው አንዴና አንዯ ብቻ 

ከመኆን  እንዲሊሇፉ መገንዘብ እንችሊሇን ፡፡ ይህም የሓይማኖት ቤቶች ሓይማኖተኛ ህዝባቸው ሊይ የወዯቀውን ዴህነት መነሻ 

ምክንዯያቱን በመፈሇግ ፋንተ ፓሇቲከኞቸ የሚያወርደሊቸውን ዜማ እየተከተለ ሲያዜሙ መኖራቸው ሲሆን ፡፡ ፓሇቲከኞችም ሆነ 

ሓይማኖተኞች ከስብከታቸውም ሆነ ከቲየሪዎቻቸው ቀጥል በተግባር የሚዯረጉ የጋራ ህግ ህገመንግስት በአግባቡ በስራ ሊይ 

መዋለን ባሇመቆጣጠራቸው ህግ ዘሇሌ ጉሌበተኞች ሓገርና ህዝብን ዴሃ ማዴረጋቸውን ማየት አሇመቻሌ አዯጋውን ቤታችን ውስጥ 

አዴርገውታሌ፡፡ 

 እናም ሰይጣን ወዯ ምዴሪቱ የሊካቸውን የመርገም መሌእክተኞችን ቀጥ ብሇን እያንዲንደን ጉዲዮች ካሊየን ሇማስተካከሌ 

ካሌተነሳን በብዙ እጥፍ በከፍተኛ ፍጥነት መሄዲቸው የማይቀር ስሇሆነ ጸልታችን ከቤትና ከጉዋዲችን አሌፈው ሃገር ካሌተባረከች 

በዘመናዊ አሇም ውስጥ ታሪካዊ ተጠያቂዎች እንዯሆንን ማሰብ ይኖርበናሌ፡፡ ሃገር የሚባሇው ፕሬዘዲንታችን ብቻ ሳይሆኑ 

የሚመሩት ህዝባቸውም ጭምር ሲሆን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ ሲለ የቆዩት  ፕሬዘዲንታቸን የራሳቸውን በረከት ብቻ 

ከሆነ ይዘው የሄደት ምንም እንኩዋን የሳቸው መሪ ባይሆን የክርስቲያኖች መሪ ኢየሱስ ከሄዯበት በተቃራኒ መንጎዲቸውን ግን 

መገንዘብ እንችሊሇን፡፡ ኢየሱስ እራሱን አሊስዯሰተም ኢየሱስ ሇራሱ አሌኖረም ኢየሱስ ሇዴሆች የምስራች ይዞሊቸው እራሱን 

አሳሌፎ ሰጥቶሊቸዋሌ! 

 ይሄ ሁለ ዴህነት የመጣው ከተከተሌነው ፓሇቲካና ፓሇቲከኞቻችኝ አጥበውን እንዯሆነ ማየት እንችሊሇን፡፡ አሁን ፓሇቲከኞች 

የሚሰሩትን አይናችንን ገሌጸን እያየን እንጸሌያሇን  በየትኛውም አይነትና ጎራ ሉሆኑ ይችሊለ መሰረታችን ህገመንግስት እንጂ 

የፓሇቲካ ፓርቲዎች መርሃግብር የኛ  ሉሆን አይችሌም፡፡ የኛ የሆነው እግዚአብሔር ምዴራችን የአንዴነት የፍቅር የእኩሌነት 

ዴሆች እንዯገና ዴሆች ሆነው የማይቀጥሌበት ከቀማኞች ምዴራችንን እንዱያዴን ሠይጣን የጥፋት እጁ እንዱገታ የምናዝበት ሰዓት 

ሊይ ነን፡፡ ይህም  ፓሇቲከኞቹንም ይጠቅማቸዋሌ!  

ሇመሆኑ ፖሇቲካና ፓሇቲካ ምንዴን ነው ? 

ፖሇቲካና ፓሇቲከኛ  



 የሃገርን ስሌጣን ይዞ ህዝብን ሇማስተዲዯር የሚጠቀምበት የማስተዲዯር ዘይቤው ስሙ ነው 

 ሌክ ቁጥርን ማስሊት ሂሳብ እንዯሚያስተምረን ምስሌን በወረቀት ሊይ ማውጣት የሚቻሌበትን የፎቶግራፍ ጥበበ  

እንዯሚያስረዲን  የመንግስ አስተዲዯር ምን መምሰሌ እንዲሇበት ስላትን የሚፈሌግበት  ትምህርት ስሙ ነው:፡  ፖሇቲካ 

እንዯ አንዴ የትምህርት አይነት በሳይንስንት የምንማረው ማሇት ነው:: የማስተዲዯር ዘይቤዎችን መርሆዎችን ከታሪክ 

ከነባራዊ ሁኔታ ጋር በማያያዝ ጥቅምና ጉዲትን የሚመዝን ትምህርትን ሇማሇት ነው  

 የሃገርን አስተዲዯርን ሃሊፊነትን የያዘ ሰው እራሱን የሚጠራበት የሙያ መጠሪያ ነው ፖሇቲከኛ  

 የግሌ ስራን ውጤታማ ሇማዴረግ የሚኬዴ አካሄዴ ፖሇቲካ ሉሆን ይችሊሌ::ስሌጣንን ሇመያዝ  የሚዯረግን  

ውጥን/አካሄዴን በንግዴ በስፖርት በሙዚቃ ወይም በቤተክርስቲያን ሉሆን ይችሊሌ አካሄደ ራሱ ፖሉተካ ተብል 

ሉጠራ ይችሊሌ::  የአንተ አካሄዴ ከእኔ Your politics are clearly more liberal than 

mine.አይነት ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

ክርስትና ከፓሇቲካ ጋር ግንኙነት አሇው?  

በእርግጥ ክርስትና ፓሇቲካ ያሇበት እምነት ነው፡፡ ፓሇቲካ የላሇበት ሃይማኖት በምዴር ሊይ አሌነበረም መኖርም አይችሌም፡፡ 

ስርዓት ያሇው በአስተዲዯር የሚመራ እምነት ሇማሇት ነው፡፡ ሰውን ማስተዲዯር የሚችሌ ህዝብን ማስተዲዯር የሚችሌና 

በማስተዲዯር ጊዜ ሉፈጠሩ የሚችለትን ጉዲዮች በሙለ ስርዓት ባሇው መንገዴ የሚያስተናግዴ መዋቅርን መስራት የሚችሌ 

በመዋቅር የሚመራ ስሇሆነ ፓሇቲካ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡  ዱሞክራሲያዊ ነው አይዯሇም የሚሇውን በጥያቄ ውስጥ 

አስቀምጠን፡፡ 

እስኪ ትንሽ እንየው አብረሃም  ይስሃቅ ያቆብ በቤተሰብ ዯረጃ አስተዲዲሪዎች የነበሩ ሲሆን የሴፍና ሙሴ ነጻ አውጪ መሪ 

ዎች ነበሩ ፡፡ የሴፍ ከረሃብ ሙሴ ከባርነት ህዝባቸውን ነጻ አውጥተዋሌ፡ ከረሃብ ጠቅሊይ ሚኒስትር በመሆን ከ ባርነት 

የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሚሇውን ስም በማስተዋወቅ  አዝማች በመሆን  የሚወጡበትን መንገዴ የሚያቅዴ የሚያጠና 

የሚያማክር የሚያዝ የሚያስኬዴ  የሚመሩትን የሚመርጥ የሚያስመርጥም ነበረ….ሙሴና የሴፍ ፖሌቲከኛ ካሌተባለ ምን 

ሉሆኑ እንዯሚችለ መገመት እራሱ ይከብዲሌ ፡፡ ወዯ ዲዊት ስንመጣ ይህን ሁለ ሙሴ ያዯረገውን  ማከናወን ብቻ ሳይሆን 

በፓሇቲካው ስራ ተጠምድ በቤተመቅዯስ የሚቆይበት ጊዜ አጥሮት አንዴ ሺ ቀን በቤተመንግሰት ከመሆን አንዴ ቀን 

በቤተመቅዯስህ ዯጃፍ በሆንኩኝ ይሌ ነበር ከመዝሙረ ዲዊት  ፡፡ መዝ 84፡10 

በላሊ ስፍራ አንዴ ሺህ ቀን ከመቇየት 
በመቅዯስህ አንዴ ቀን መዋሌ የተሻሇ ነው፤ 

በክፉዎች ቤት ከምኖር ይሌቅ 
በእግዚአብሔር ቤት ዘበኛ ሆኜ መኖርን እመርጣሇሁ። 

እንዯምታውቁት ዲዊት መቅዯስ የሚያውሌ ስራ ሳይሆን ላሊ ስፍራ ነበር የሚያውሇው ውጊያ ሲመራ ዱፕልማቶች 

ሲሌክ ህዝብ ሲያስተዲዯር መከሊከያ ሲገነባ ግብር ሲያሰባስብ ህዝብ ሲቆጥር ሲያስቆጥር ጎሌያዴን ሲጥሌ ነበር 

ንጉስ ዲዊት እንዯሌቤ የተባሇው! 

ይህንን ጉዲይ በዮሴፍ በግብፅ ሊይ የግብጽ ጠቅሊይ ሚኒስትር የነበረ  በንጉስ በሰሇሞን ወይም በነቢዩ ዲንኤሌ (120 አገሮች 

ሊይ የተሾመ) ወይም በነቢዩ ሚኪያስ ወይም በሁለም የእግዚአብሔር ሰዎች አስተዲዯሮች መሌካም እንዯሆኑ የእግዚአብሔር 

ምዴርን የመግዛት መርህን ተከትሇው ህዝባቸውን በማስተዲዯር ዋና ጉዲይ ሊይ ነበር ሲሰሩ የኖሩት፡፡ 

አዱስ ኪዲን ሊይ ከዚህ የተሇየ ነገር አናይም ፡፡ አዱሱ ነገር የእግዚአብሔር ህዝብ የእግዚአብሔርን መርህ ተከትሇው 

ባሇመሄዲቸው ምክንያት እግዚአብሔር መንግስቱን እንዯገና ሇመምራት ከህዝቡ ጋር አብሮ መሆኑን ያወጀበት ጊዜ መሆኑን 

ነው የምናገኘው፡፡ ይህም  የእግዚአብሔር መንግስት ምን ምን ማካተት እንዯሚገባው የቀዯሙት የእግዚአብሔር መንግስት 

አስመስሇው የራሳቸውን ፍሊጎት የሚያራምደበት ዘመን ማብቃቱን በማወጅ ነበር፡፡  የእግዚአብሔር መንግስት በህዝብ 

መካከሌ መሆኑን የመንግሰቱን ርእዮተ ዓሇሙን ዯግሞም ምን ምን እንዯሆነ ማወጅንም ይጨምር ነበር፡፡ ዋና ጉዲዮቹን 

የሚያስፈጸሙበትን እቅዴና አሰራር በመዘርጋቱ በዘመኑ ከነበረው መንግስታዊ ተቁዋም ሇሞት የሚያበቃ ግጭት ውስጥ ገብቶ 

ነበር፡፡ ይሁንና መንግስቱን ከመመስረት አሌመሇሰውም ሃዋሪያት ስራ ሊይ የእርሱ ተከታዮች ትምህርታቸውን ሲሰሙና 

ሲያሰሙ እነዚህ መንግስትን የሚገሇባብጡ ተብሇው ክስ ቀርቦባቸው ነበር፡፡ በሓዋሪያት ስራ 17፡6ሇ ጀምሮ እንዱህ ይሊሌ  

«እነዚህ ዓሇምን ሁለ ያወኩ ሰዎች አሁን ዯግሞ ወዯዚህ መጥተዋሌ! 7ኢያሶንም ተቀብልአቸዋሌ፤ 



‹ኢየሱስ የሚባሌ ላሊ ንጉሥ አሇ› እያለም የሮምን ንጉሠ ነገሥት ትእዛዝ ይቃወማለ።» 8ሕዝቡና 
የከተማው ባሇሥሌጣኖች ይህን በሰሙ ጊዜ ተሸበሩ። 9ኢያሶንንና ላልቹንም ዋስ አስጠርተው 

ሇቀቁአቸው። 
         ሇዚያ ዘመን ሓዋሪያት የፓሇቲካው መዋቅር የኢኮኖሚው ፍሰት ወይም የህይወት ፍሌስፍና እንዲሇ ከኢየሱስ 

አስተምህሮት የማይስማማ ስሇነበር እራሳቸው የሚገዙሇት ንጉስ እንዯነበራቸው ሓዋሪያት አስተምረው ነበር፡፡ አንባቢዎች 

እንዴንገነዘበው የሚፈሇገው እውነት የኢየሱስ ቀሊሌ የሚመስሌ የህይወት ፍሌስፍና ትሊሌቅ ነገስታትን የሚንጥ ነበር፡፡ 

ብዙዎቹ እንዯምታውቁት ንጉስ ያሇመንግስት መንግስት ያሇፍሌስፍና የሚቆሙ ጉዲዮች አይዯለም ፡፡ ሓዋሪያቶች በሄደበት 

ዘመንም ምንም የተኮሱት ጥይት የታጠቁት መሳሪያ አሌነበራቸውም፡፡ ይሁንና ያሊስፈቱት የመሳሪያ አይነት ያሊወረደት 

ስሌጣን አሌነበረም ፡፡  ሇብዙዎች የቅርብ እሩቅ የሆነ እውነት ቢሆንም …የኢየሱስ ቃልች ህያውና የሚሰሩ ኢየሱስም 

አብሮአቸው ዓሊማቸውን ሉያስፈጽም ስሇሚገኝ በዕምነት የሚነገሩ ቃሊቶች በእምነት የሚታወጁ ቃልች ማንኛውንም የፀና 

የአመጽ ጉሌበጽ የማፍረስ ብቃት ነበራቸው አሊቸው ይኖራቸዋሌም፡፡ 

የመንግስቱ አስተምህሮቶች ሰዎች ሁለ ሃጢአት ሰርተዋሌ ንሰሃ መግባት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ሌባዴርጉ ሃጢአተኛ ራስ ወዲድች 

በመሆናቸው ብቻቸውን ሇምንም አይነት ንብረት ታማኞች መሆን አይችለም፡፡ ስሇዚህ ከፍተኛ ህጋዊ ቁጥጥር 

ያስፈሌጋቸዋሌ፡፡ በዴሆችና በባሇ ብዙ ሃብት ክምችት መካከሌ ያሇው ከፍተኛ ሌዩነት የራስ ወዲዴነት መጠን ብዛትና ያንን 

ዓሊማ ሇማከናወን የሚጨፈሇቁ የህግ ብዛቶችን ያስጠነቅቁናሌ፡፡  ዴሆችን ገፈዋቸዋሌ ዴሆችን ባሪያ አዴርገዋቸዋሌ ይሀ 

መቀየር አሇበት፡፡ ሇመቀየር የሚኬዴበት መንገዴ ግን በፍቅርና በፍጹም ትህትና ነው፡፡ ራስን አሳሌፎ በመስጠት እንጂ ሇራስ 

ምቾት ሲባሌ ላልች ህይወትን እንዱሰጡ ያሇማስገዯዴን እንዯ ርእዮተ አሇምን ተከትል ነው፡፡ ኢየሱስ በዚህ የተሳካሇት ንጉስ 

ሲሆን ዯቀመዝሙርቶቹም የተሳካሊቸው ነጻ  አውጪ ነበሩ ፡፡ ሓዋሪያው ጳውልስ አሇምን የነቀነቀ ትምህርትን ያቀረበ ቢሆን 

ማነንም ያሌዘረፈ ያሇውን ሁለ ሇሰው ሌጆች በመስጠት ያሳሇፈ ነበር፡፡ በመጨረሻው ዯብዲቤው ሊይ አንዴ ሌብን የሚነካ 

ዯብዲቤ ጽፎ ነበር ሇጢሞቲዎስ መጽሓፍቱንና ካፓርቱን ይዘኽሌኝ ና ሲሌ 

…. ትትት  ሰሰሰትመ…መጣ  በጢሮአዲ ትትት የተውኩትን ትትት በርኖስ ጥቅሌ መጽሓፍቱን አምጣሌኝ …ትትት….2ኛ 
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ብዙ ሺ ኪልሜትሮች አቁዋርጦ ጣሉያን ውስጥ  እንዱያመጣሇት ይሇምን ነበር፡፡ ዛሬ ጣሉያኖች ብዙ አዯባባይ ገንብተውሇት 

የሚያወዴሱት ጳውልስ ሇነጻነታቸው በብርዲቸው ተመቶሊቸዋሌ፡፡ እየተጎዲ ነጻ የሚያወጣ ንጉስ ነጻ አውጪ የማይዯበዝዝ 

ነጻነት ከክብር ጋር ማቅረብ የሚችሌ ርዕዮተ ዓሇም አሇው፡፡ ርዕዮተ ዓሇሙ ሇላሊው ሇመጎዲት መፍቀዴ እንጂ ሇራስ 

ፍሊጎትና ህሌም ላሊውን መጉዲት መርሁ ሆኖ አያውቅም ፡፡ ላሊውን በመጉዲት ርዕዮተ አሇማችሁን ሇምትጭኑ ኢየሡስ 

እንዱህ ይሊችሁአሌ ፡፡ ኢየሡስ እናንተ ሸክም የከበዲችሁ ዯካሞች እኔ አሳርፋችሁአሇሁ፡፡ ሠይፋችሁን መሌሱ ..ሰይፍ 

የሚያነሱ በሰይፍ ይጠፋለ! ሰይፋችሁ ወዯ ሰገባ ይመሇስ ዴሆችን ሇመዝረፍ የገተራችሁትን ሰይፍ መሌሱ ንሰሃ ግቡ 

የማታሸንፉት ትሌቅ አምሊክ ባትሰሙት ሉያዯቃችሁ ተዘጋጅቶአሌ፡፡ ክፉ የሰራ ከእንግዱህ ክፉ አይስራ የሰረቀ ከእንግዱህ 

አይስረቅ እርግጠኞች ሁኑ አንዴ ነብስ ነው ያሊችሁ የላልችንም ነብስ የመኖር ፍሊጎት አክብሩ ፡፡ 

በኢየሱስ ተከታዮች ዘንዴ የቃሊቶች ብርታት ይታወቅ ስሇነበር ጸሌዮ ከማንኛውም ዘመን ካፈራቸው መሳሪያዎች 

የሚበሌጠውን የማጥቂያና መከሊከያ መሳሪያ ጸልትን ቃሌ አውጥቶ መናገርን ማወጅን አዴሌኦን ጸንቶ መቃወምን 

ተቃውሞው ሰውን ክቡር ህይወት  ምን እንዯሚመስሌ ሇዓሇም አጎናጽፈዋሌ፡፡ ከቀዯሙት የእምነት አባቶች ሊይ የሰራ 

መንፈስ እንዱወርሰን እኛም እንጸሌያሇን አይናችን ከፍተን እንጸሌያሇን! 

 

ሓይማኖት ከሃይማኖትነት አሌፎ የሚሄዯው ወንጀሌ የሚሆንበት ምን ሲሆን ነው ? 

በአጭር ቃሌ መንግስት በህገመንግሰት ይመራሌ፡፡ እምነት በሚመራበት መጽሐፍ ቅደስ ወይንም በእምነቱ መተዲዯሪያ 

መፅሃፍ ይመራሌ ፡፡ ይሁንና ህገመንግሰቱ የሚሇው ቀርቶ በኛ መጽሓፍ ሓገር ይመራ ሲባሌ ቤተክርስቲያን በፓሇቲካ ሳይሆን 

በመንግስት ጉዲይ  ጣሌቃ ተገባ ሉባሌ ይችሊሌ ፡፡ ፓሇቲካ የላሇው ተቁዋምም የሇም መንግስት ብቻ ሳይሆን እምነት 

ተቁዋናት ፓሇቲካ አሊቸው የሚያሳስቱ ቃሊት ሉሻሻለ ባሇስሌጣኖችም በዚህ ሰዎችን እንዲያሳስቱ መጥንቀቅ ይገባቸዋሌ፡፡ 

የሃገሪቱ ህገመንግስት ሃያማኖት በመንግስት መንግስት በሐይማኖት ጣሌቃ አይገባም ነው የሚሇው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 

ላሊው ቀርቶ ሐገር በኛ መጽሓፍ  ይመራ የሚሌ ሃሳብ ቢንሸራሸርም   ችግር የሇውም ፤ በዚህ ካሌተመራ እኔ አስገዴዲሇሁ 

ብል ግፊት ሲጀምር  አክራሪነት ተከናወነ ማሇት ነው በፓሇቲከኞቹ ሊይ ሳይሆን በህገመንግስቱ ሊይ ወንጀሌ ይሆናሌ፡፡ 



መከራከር መወያየት ይቻሊሌ ማስገዯዴ ግን ፈጽሞ ህገመንግስትን መናዴ ይሆንብናሌ፤ ህገመንግስቱን አክብሮ ግን መሻሻሌ 

ያሇበትን እንኩዋን አንስቶ ጥያቄ ማቅረብ ፊርማ ማሰባሰብ የጠያቂው ብዛትና ከላልች ህጎች ጋር ያሇው ዝምዴና ታይቶ 

ማስተካከሌ እስከሚቻሌ ዴረስ ወንጀሌ አይሆንም አሌፎ ተኬዯም አይባሌም፡፡ አንዱት ስንዝር የማስገዯዴ ቃሌ ሃይሌ 

ሇመጠቀም ማሰብ ግን ህገመንግስት በሓይሌ የማፍረስ ወንጀሌ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔርም ሊይ የሚዯረግ አመጽ 

አዴርገን ሌንገነዘበው እንችሊሇን፡፡  

መንግስትም  (ሁለም ሰው የመንግስት  አካሌ ነው ብቸኛ መንግስት የሆነ ሰው ወይም ቡዴን የሇም) ህገመንግሰትን መሰረት 

ባሊዯረገ እቆምሇታሇሁ የኔ ነው እጠብቀዋሇሁ የሚሇው ምንም ፕሮግራም አይኖረውም፡፡ የቁዋንቁዋችን ውሱንነት 

የሚያሻማው የመንግስት ማንነትና ምንነት (ሇዘመናት የመጣው ለኣሊዊ ክብር የሚካተሇቱ የሃገሪቱ ታሪክ እውነታ ቅርጽ 

ዴንበር ኅዝቡና የሇህገመንግስት መሻሻሌ ሉነኩ የማይችለ ሁኔታዎችን ሲቀር) የመንግስትን መ መዋቅር ተቀብል መንግስትን 

የሚመራው አካሌም ፓርቲ ወይም ጥምር ቡዴን  በህገመንግሰቱ የተሰጠውን የስራ ሃሊፊነት በአግባቡ ማከናወን ብቻ ነው 

ሓሊፊነቱ ፡፡  የፓርቲ ፕሮግራሞች ዋና አጀንዲ ሉሆን እይችሌም ፡፡የፓርቲ ፕሮግራም የራሱ የፓርቲ አባሊቶች ጉዲይ እንጂ 

የሃገር ጉዲይ መሆን አይችለም፡፡ የሃገር ጉዲይ ከ ህገመንግሰት  ውስጥ የሚወጡ ፓሉሲዎች ብቻ ሇጋራ ብሌጽግና 

ከህገመንግስቱ ውስጥ የሚመዘዙ ሆኔታዎች ብቻ ናቸው የመንግስት ሃሊፊነቶች! ስሇዚህ የተሇያዩ እሴቶች ያለአቸው የአንዴን 

ሃገር ህዝብ ፍሊጎት አቻችል መምራት ነው መታዘዝ ነው ሃሊፊነታቸው!   

አይናችንን ገሌጸን አሁን እንጸሌያሇን፡ ቁጥሮችን አንዲንዳ ያሌታዩትን ስሇሚያሳዩን እነርሱን እያሰብን እንጸሌያሇን 

ፕሬዘዲንታችን የተዘጋጀሊቸው የየወር ኪራይ ሇሃገሪቱ ህዝብ የሚያስቡ መሪዎች መኖራቸውን የሚያጠራጥር ቀመር 

አስቀምጠውሌናሌ፡፡ የሪፓርተርን ጋዜጣ ያነበበ ሰው እንዲሇው ይህ አሃዝ የሳንቲም ቤቱን አሳስተው ቢሆን ነው እንጂ 

እንዳት 350.000 ብር የወር ኪራይ ኢትዮጵያ መንግስት በግሌጽ ይህን ያህሌ ባጀት መመዯብ ይችሊሌ ብዬ ሌጠርጥር ብል 

ነበር ፡፡ ቢያስፈሌግ ቤተመንግስት ሰርተው አያስረክቡም የአንዴ አመቱን ወይም የሁሇት አመቱን ቤት ኪራይ በብዴር 

ተሰጥቶ ያለትን አይነት ምቾት የሚተካ ቤተመንግስት አይሰራም፡፡ ወይስ ሇብዴር 

አይታመኑም ይሆን? የሁሇት አመቱ ኪራይ  8 ሚሉዮን አራት መቶ ሺ ብር ነው 

ሇቤት ኪራይ ብቻ፡፡ የአጃቢ የሰራተኛ የቢሮ አስፈሊጊዎችን ወጪ ሇእዴሜሌካቸውና 

ወዯ ወራሾቻቻ የሚተሊሇፉ ሆነውም ነው ወርሃዊ ወጪዎቹ፡፡ ላሊው  ያንን ጽኁፍ 

ያነበበ እንግዱህ ቤቱን የሚያከራየው ሃገሪቱን እጅ ጠምዝዞ የሚያስፈርም ሰው አሇ 

ማሇት ነው ሲሌ ጠቁሞአሌ፡፡ 

 እንግዱህ ብዙዎች በስህተት እንዯሚተረጉሙት ይህ ፓሇቲካ ሳይሆን በጋራ 

እግዚአብሔር በሰጠንና በፈጠረን ምዴር ሊይ  አስተዲዯር ሊይ የሚሰጥ አስተያየት 

ሲሆን ኢትዮጵያ ከአዴል የጸዲች የሁለም ኢትዮጵያዊ ክብር የሚጠበቅባት ሓገር 

እንዴትሆን የሚዯረግ ጸልት ነው፡፡ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ፓሇቲካ(የማስተዲዯር 

ጥበብ) የኢትዮጵያውያን ህገመንግስት የህግ የበሊይነት የሚከበርባት ሰዎች እኩሌ 

የሚሆኑባት የኑሮ ሌዩነት የሚጠብባት ምዴር እንዱሆን እንጸሌያሇን፡፡ በዚህም ሊይ 

ፍርዴን በማጣመም የዴሆችን ጣር ሇማብዛት የሚሰራ አጋንንታዊ መዋቅር 

እንዱፈርስ እንጸሌያሇን! እመኑኝ ኢየሱስ ይህንን ጸልት ይሰማዋሌ ያዯርገዋሌ 

ያሳየናሌ! 

 

 

……..ethiochristian.net……. 

 


