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“ንጉስነት እንጀራዬ ነዉ” 

መሰከረም 19 ቀን 2009 ዓ.ም 

ይህ አባባል የወሰድኩት “ኣኒቲ ገል” የሚል ስያሜ የተሰጠዉና በብሔራዊ ትያትር ለረጅም ግዜ 
ከታየዉ ትርጉም ትያትር (አረቲስት አለማየሁ ታደሰ በዋና ገፀ-ባህሪ ማለትም ንጉሱን ወክሎ 
ከሚጫወትበት) የወሰድኩት ነዉ፡፡ ምክንያቱ ደግሞ ሰሞኑን ሰለኢህአዴግ በጥልቅ መታደሰ 
በተመለከተ ከሚወጡት መግለጫዎች አልጠፋ ስላለዉ ስልጣንን ለህዝብ ሳይሆን የኑሮ መተዳደርያ 
አድርጎ የመወሰድ ጉዳይ እነደትልቅ ጥፋት ተቆጥሮ በተደጋገሚ እንደዋነኛ ብልሽት መታሰቡና 
የህዳሴዉ ዋና መጠንጠኛም ይህንኑ አስተሳሰብ በመቀየር ላይ እንደሆነ በተደጋገሚ ሲነገር 
በመስማቴ ግር ቢለኝ ነዉ በርእሱ ላይ የተጠቀሰዉን ለፅሁፌ በርእስነት የመረጥኩት፡፡ 

ትያትሩ ካየሁት በጣም ረጅም ግዜ ስለሆነ ታረኩን በትክክል ማሰታወስ ባለችልም ዋናዉ ግን 
ንጉሱ የራሱን ሴት ልጅ ህግን ተላልፋ እንዳይቀበር የተከለከለዉን ሰዉ በሌሊት በደብቅ መቅበርዋ 
በመረጋገጡና ይህም አሰከሞት የሚያደርስ ቅጣት የሚያስከትልባት በመኖሩና ዉሳኔዉ ደግሞ 
የራሰዋ አባት ከሆነዉ ከንገሱ ዘንድ በመሆኑ ንጉሱ የልጁን ሂወት በራሱ ዉሳኔ ከማጣትና ንጉስ 
ሆኖ ራሱ ህጉን ቢጥስ የሚከተለዉን ነገር ክብደቱ ስላየለበት ለመወሰን ተቸግሮ ነገር ግን ህግን 
አለመፈፀም ኃላፊነቱን ያለመወጣት መሆኑን ፤ ንጉስነት እንዳሻዉ የሚያደርግበት ሳይሆን 
መኖርያዉና እንጀራዉ እንደሆነና ተገቢዉን ስራ ሲሰራ ብቻ የሚቀጥልበት ካልሆነ ግን የሚያጣዉ 
መሆኑን ለመግለፅ ነበር “ንጉስነት እንጀራዬ ነዉ” ያለዉ፡፡ 

ከዚህ የምንረዳዉ ነገር ቢኖር ማንኛዉም የፖለቲካም ይሁን በንግድ ዓለም በስልጣን ላይ ያለ ሰዉ 
በዛ ስልጣን እሰካለ ድረስ ስልጣኑን በተቀመጠለት አግባብና የስልጣን ገደብ እየተገበረ ለኑሮዉ 
የሚሆነዉን ክፍያና ጥቅማጥቅም ተጠብቆለት ሂወቱን የሚገፋበት እንጀራዉ መሆኑ ነዉ፡፡ ከዚህ 
ዉጭ ያሉ አባባሎች የማይጨበጡና ለሰዉ ግራ የሚያጋቡ ሲያለፍም የማታለያ ቃላቶች ብቻ ነዉ 
የሚሆኑት፡፡ ምክንያቱም ራሱንና ቤተሰቡን ማስተዳደርና ሂወቱን መምራት የማይችል ሰዉ 
ስለህዝብ በሚል ብቻ ይሰራል ብሎ መጠበቅ አንድም የዋህነት ነዉ አልያም የሰዉ ልጅ እዉነተኛ 
ባህሪ መፃረር ነዉ የሚሆነዉ፡፡ ምክንያቱም ሰዉ በተፈጥሮ ራሱን ይወዳል፡፡ ምንም ነገር ሲወድም 
ሆነ ሌላዉን ለመጥቀም ሲሞክር ለእርሱ ከሚሰጠዉ እርካታና ጥቅም አንፃር በማየት ብቻ ነዉ፡፡ 
እርካታዉ የህሊና ፤ የገንዘብ ፡ የሞራል፤ የዓላማ ወዘተ ሊሆን ይችላል፡፡ 

ለምሳሌ ሁሉም በሚባል ደረጃ እናቱን ይወዳል፡፡ እናቱን የሚወደዉ ግን ከራሱ በላይ ለእናቱ 
በማሰቡ ሳይሆን የእናቱን ፍቅርና እንክብካቤ ካጣ በእርሱ ላይ የሚደርሰበትን ጉዳትና ባዶነት 
በሚገባ ስለሚያዉቅ ነዉ፡፡ 

ሌላም አብነት እናንሳ፡፡ የተለያዩ ሰዎች በተለያየ መንገድ እርካታ ያገኛሉ፡፡ እንዱ ሌላዉን 
በመርዳት፡ ሌላዉ ደግሞ ሌሎችን በመጉዳት፡ ሌላዉ ራሱን በማሰቃየት (ራሱን በመጠጥ ፡ በጫት 
፡ በሰጋራ ወዘተ) ድርጊቱ ቢለያይም ሁሉም ግን ከየአንዳንዱ ድርጊት የሚጠብቁት አላቸዉ የራስ 
እርካታ ማግኘትን፡፡ ሰለዚህ እያንዳንድዋ የምናደርጋት ነገር በጎም ትሁን መጥፎ ለእኛ በምላሹ 
ከምትሰጠን እረካታ የምትለካ ናት ማለት ነዉ፡፡ ስለዚህ የሁላችንም መነሻ አንድ ነዉ ለራሳችን 
ከሚሰጠን እርካታ፡፡ ታድያ ልይነቱ በሶስተኛዉ ወገን ላይ የምናሳድረዉ በጎም ይሁን መጥፎ 
ዉጤት ብቻ ይሆናል ማለት ነዉ፡፡ 
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እናም ወደ ዋነዉ ርእሴ ስመለስ የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ጥልቅ ታሃድሶ (በነገራችን ላይ ታሃድሶ በራሱ 
የትግል መሰመርን እሰከማስተካከል የሚሄድ እንጂ አሁን እንደሚባለዉ ለስልጣን ያለዉን አተያይ 
የመቀየር ጉዳይ ስላልሆነ ይህም ራሱ አጠያያቂ ያደርገዋል) አስመልክቶ ስልጣንን 
እንደመተዳደርያ መደረጉ እንደስህተት መቁጠሩ እንደኔ እነደኔ የተሳሳተ ነዉ፡፡ ይልቅ ስልጣንን 
እንደመተዳደርያ መቁጠሩ ሳይሆን ጥፋቱ ኢትዮጵያ ዉስጥ ያለዉ የስልጣን ቦታ የሚያስገኘዉ 
ህጋዊ ጥቅም መተዳደርያ ሊሆን የማያስችል ከመሆኑም በላይ ካለዉ ድህነትና ኃላቀርነት የተነሳ 
አብዛኛዉ ህዝብም መብት እንጂ ግዴታዉን ባለመረዳቱ የተነሳ የባለስልጣናትን ሰምና ክብር 
መንካት ከምንም ሳይቆጥር ስያብጠለጥላቸዉ የሚዉል በመሆኑና ባለስልጣኑም ከስቃይና ከጭንቀት 
ዉጭ ምንም ዓይነት ህጋዊ ትርፍ ስለማየስገኝለት ማንኛዉም ደህና ሰዉ የማይመኘዉና ይህንን 
ስልጣን ሆን ብለዉ የሚፈልጉት ሰዎች ካሉም ስልጣኑን የሚፈልጉት ተገቢዉን ስራ ሰርተዉ 
እንዲተዳደሩበት ሳይሆን ያንኑ ስልጣን እንደመዝረፍያ ለመጠቀም መሆኑ ነዉ ትልቁ 
ጥፋት፡፡(በእርግጥ ይህ ጉዳይ በትግሉ ያለፉትንና እድምያቸዉን ለዚሁ ዓለማ የሰዉትንአብዛኞቹ 
ባለስልጣናት አይጨምርም)፡፡  

ስለዚህም እንድን ሰዉ በዛ ከፍተኛ የመወሰን ኃላፊነት ላይ አስቀምጠህ ነገር ግን ከወር ወር 
ተረጋግቶ የማያኖረዉን ደመወዝና ጥማጥቅም እየሰጠህ ለማኖር መመኮር ድሮ አፄ ኃ/ስላሴ አሉት 
እንደሚባለዉ አንድ የወረዳ ገዢ እርሳቸዉ ጋር ቀርበዉ ደመወዝ አነሰኝ ብለዉ አቤት ቢሉ ንጉሱ 
ገርሟቸዉ “ሹመነህ የለም ወይ ምን ደመወዝ ትለምናለህ” አልዋቸዉ እንደተባለዉ (ይህ ማለት 
ከራሰህ አልፈህ ለወገኖችህ የሚሆን ሃብት ማካበት የምትችልበት ስልጣን ተሰጥቶህ ስያበቃ እዚሁ 
እኛን ታስቸግራለሀ ማለታቸዉ ነበር)፡፡  

ስለዚህ ይህ ከኃላፊነትና ከስልጣን ጋር የማይመጥን ምንም የማያስተዳድር ስልጣን ማንም 
ስለማይፈልገዉ ሁለት ጉዳቶች አሉት፡፡ አንደኛ መጀመርያዉኑ ደህና አቅምና ችሎታ ያለዉ 
በራሱ የሚተማመንና ጥሩ ስነምግባር ያለዉን ሰዉ አይጋብዝም፡፡ በመሆኑም ደካሞች እንጂ 
ጠንካሮች አይገቡበትም፡፡ 

ሁለተኛዉ በቂ መተዳደርያ ስለማይሆን ደህና የነበረዉ ሰዉም ምንም በቂ ገቢ ስለሌለዉና 
የተሰጠዉ ስልጣንና ኃላፊነት ደግሞ ከተራዉ ሰዉ ተደባልቆ መኖር የማያስችለዉ ሆኖ ሳለ 
ለደረጃዉ በሚመጥን ሆቴል ገብቶ አንድ ቀን ምግብ በሚገብ የሚጠየቀዉ ክፍያ የወር ደመወዙ 
ሩቡን የሚነጥቀዉ በሆነበት ሆነታ ሳይወድ በግዱ የባለሃብቶች ኩፐን ጥገኛ ያደርገዋል (የሳዉና ፤ 
የምግብ የልብስ ወዘተ)፡፡ እየሆነ ያለዉም ይሀዉ ነዉ፡፡ ባለስልጣኖቻችን ሲታመሙ በማን ጫማ 
ስር እንደሚወድቁ ማናችንም የምናዉቀዉ ጉዳይ ነዉ፡፡ ታድያ እንዱት ተብሎ ነዉ ይህ ስልጣንን 
እንደግል መተዳደርያ ማየት ነዉር የሚሆነዉ ይልቅ ከተባለዉ በተቃራኒ በኢትዮጵያ ስልጣን  
እንደመተዳደርያ ያለመታየቱና ይህንን መተዳደርያ ላለማጣት ሲባልም ህዝብን በህግና በአግባቡ 
ለማሰተናገድ እንዳያሰብ ማድረጉ ፤ ከዚህ ይልቅ ስልጣንን ወይ እንደመዝረፍያ ወይም 
ከበለሃብቶች ጋር የማቀራረብያ ድልድይ አድረጎ መቁጠሩ በዚህ የተነሳም ባልስጣናቱም ሆነ ህጎቹ 
በነዚህ ህገ-ወጦች እንዲሽከረከሩና የህግ የበላይነት አፈርድሜ እንዲበላ መሆኑ ነዉ ታላቅ ትኩረት 
ተሰጥቶት መገምገም ያለበት ፡፡ ብቁና ኃላፊነትን በአግባቡ የሚወጣ ሰዉ ሾሞ በቂ ክፍያና 
ጥቅማጥቅም ሰጥቶ ባለስልጣኑንና ስርዓቱን ከባለሃብቶች ምፅዋትና ጥገኝነት ማዳን ነዉ ሊተኮርበት 
የሚገባዉ፡፡ 
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እሰቲ ለንፅፅር እንዲመች እዘሁ ጎረበት ሀገር ኬንያ ያሉ የምክር ቤትና ሚኒስትሮች የሚያገኙትን 
ክፍያ እንይና የኢትዮጵያ ስልጣን ለዉረደትና ለስቃይ ካልሆነ ወይም ሆን ተብሎ ለዝርፈያ 
ካልተፈለገ በቀር ማንም ሊፈልገዉ እንደማይችል ለማየት ይረዳናል፡፡ ካንድ ምንጭ ያገኘሁትን 
እንዳለ በእንግሊዝኛ አስቀምጨዋለሁና እንየዉ፡፡ 

Source: Joshua Masinde 1 year ago 

The 349 Kenyan MPs earn a basic salary of about Ksh 740,000  each. When 
allowances are added, their pay easily rises above KSh 1 million per month. Their 67 
senate counterparts earn KSh740,000 each. If allowances are added, they take home 
well over KSh 1 million per month. The 47 governors, who head counties, earn KSh 
1.11 million in basic pay. 

Cabinet secretaries earn KSh 1.12 million each monthly. The speaker of the National 
Assembly earns KSh 1.4 million while his senate counterpart earns KSh 1.375 million 
basic pay each month. The deputy speakers of the two houses of parliament earn KSh 
1.1 million each monthly in basic pay. Head of the judiciary, Chief justice Willy 
Mutunga earns KSh 1.38 million. The president earns KSh 1.75 million while his deputy 
earns KSh 1.488 million monthly in basic pay. 

እንግዲህ ምን ያህል እንደሚከፈላቸዉ ለማወቅ ምንዛሪዉን እንመልከት፡- 

1 USD = 101.21 KSh.  
 
740,000/101.21 = 7,311.53USD/Month 
ወደ ኢትዮጵያ ብር ሲቀየር ደግሞ  7311 x 22.00 = 160,853.66 Birr/Month 
When Alllowances are added 1,000,000/101.21 = 9880.45 USD/Month 
9880 x 22.00 = 217,369.90 Birr/Month 
 
ስለዚህ በአማካይ 217,370.00 ብር በወር ያገኛሉ ማለት ነዉ፡፡ ይህም ሆኖ ኬንያ ላይ ያለዉ 
ሙስና ምን ያህል እንደሆነ ሁላችንም እናዉቃለን፡፡ የኛ የፓርላማ አባላትና ሚኒስትሮች ደግሞ 
በወር ከ10,000 በታች የተጣራ ክፍያ ይከፈላቸዋል፡፡ ታድያ ይህ ስልጣን ነዉ መተዳደርያ ሆኖ 
እንደመተዳደደርያ መቁጠር እያስኮነነ ያለዉ፡፡ 
 
በመሰረቱ እኛ ኢትዮጵያዉያን ስለደመወዝ ያለን ግንዛቤ ችገር አለበት፡፡ ከድህንት ጋር የተያየዘ 
የአስተሳሰብ ችግርም አለብን፡፡ ብዙ ግዜ የፖሊስ ፕሮግራም የምትከታተሉ ከሆነ አብዣኞቹ 
የንግድ መጋዘኖች ሲዘረፉ በዋናኛነት ተባበሪ ሆኖዉ የሚገኙት የዛዉ ድርጅት ጥበቃዎች ናቸዉ፡፡ 
ይህንን ስንሰማ ግን ወድያዉኑ እነሱን መሳደብና እምነተ-ቢሶች አድረገን መፈረጅ እንጂ 
መሰራታዊ ችግሩን ለመመርመር እንሞክርም፡፡ የስንት ሚልዮኖች ንብረት እንዲጠብቅልን 
የምንቀጥረዉ ሰዉ ከ1,000 ብር ያልዘለለ የወር ደመወዝ እየከፈልን ማስጠበቅ እንፈልጋለን፡፡ 
ፖሊስም ምክሩን ስያስተላለልፍ በቂ ዋስ ያለዉ ሰዉ ቅጠሩ ፤ የተቀጣሪዉን የኃላ ታረክ በደንብ 
አጣሩ ይላል እንጂ ስለክፍያ ኣናሳነት አንድም ቀን ሲያነሳ ሰምቼ አላዉቅም፡፡ ኃላፊነቱና ክፍያዉ 
የሰማይና የመሬት ሆኖ በባዶ ሆዱ በብርድና በፀሓይ እየተሰቃየ ከቤተሰቡ ጋር ተለያይቶ እያደረ 
ካለ ሰዉ እየጠበቅነዉ ያለነዉ አገልግሎት የሚልዮኖች መሆኑ ሲታሰብ ምንኛ የአስተሳሰብ ችግር 
እንዳለብን ያሳያል፡፡ ልክ በቂ ክፍያ እንደከፈለ ሰዉ ደግሞ ቤታችን ሄደን ጥሩ እንቅልፍ ሲወሰደን 
የሚገርም ነዉ፡፡ ይህንኑ በሽታ ይመስለኛል መንግስታችንም የተጠናወተዉና የስንት ቢልዮን ብር 
ፕሮጀክት በፊርማቸዉ የሚያፀድቁትን ባልስለጣናት ከአስር ሺ በታች እየከፈል ንፁኅ እንዲሆኑ 
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የሚጠብቀዉ፡፡ ይገርማል፡፡ በአንድ በኩል የመላዓክት መንግሰት አይደለም የሰዉ ሰብሰብ ነዉ 
ያለን እየተባለ በሌላ በኩል ደግሞ በባዶ ሆዱ ህዘብን እንድያገለግል መጠበቅ ግራ የገባዉ ትንታኔ 
ነዉ ለኔ፡፡ ይህ በመሆኑም ቀላል የማይባል ባለስልጣን መንግሰት በህጋዊ መንገድ ሊያስጠብቅለት 
ያልቻለዉን ጥቅም በራሱ በህገ-ወጥ መንገድ ያዉም በመቶዎች እጥፍ ለማስጠበቅ በመመኮር 
የአገርና የህዝብ ሃብት በመመዝበርና በማስመዝበር ያ ለህዝብ የተባለዉ ስልጣን የግል መዝረፍያ 
መሳርያ እያደረገዉ ያለዉ፡፡ 
 
የራሱ ልጆች በአግባቡ ማስተማር ያልቻለ ባልስልጣን ፤ ከአገር ሲወጣ ከሌሎች መሰል 
ባለስልጣናት እኩል መራመድ ያልቻለና ከመሳቀቅ ያልወጣ ፤ በራስ መተማመኑ የተሸረሸረ ፤ 
በገንዘብ እጥረት ምክንያት በሚመጥነዉ ሆቴል ማረፍ ያልቻለና በሂደት ስብዕናዉ እየተቦረቦረ 
የሄደ ሰዉ ስለአገር ልዓላዊነት አፉን ሞልቶ ለመናገር ፤ስለፖሊሲ ነፃነት ደረቱን ነፍቶ ለመከራከር 
በምንም መንገድ ወኔ ሊኖረዉ አይችልም፡፡  
 
የተላያየ የመንግሰት ተቋማት ለአንድ መንግስትና ለአንድ አገር የሚሰሩ ሆነዉ ሳለ እርስ በርስ 
ሲካሰሱ የሚዉሉበት ሚስጥር እያንዳንዳቸዉ በዉሰጣቸዉ ያለ ያለመርካት በተዘዋዋሪ ሌለዉን 
በመክሰስ ነዉ ስለሚገልፁት ብቻ ነዉ፡፡ ማእከሉ ህዝብ ቢሆን ኑሮ አንዱ ዛሬ የሰራዉን መሰረተ-
ልማት በማግሰቱ ሌላዉ የመንግሰት አካል መጥቶ ሲያስቆፍረዉ ባልተገኘ ነበር፡፡ ስለዚህ ስልጣን 
ለህዘብ የሚባለዉ ስልጣኑ ራሱ መተዳደርያዬ ነዉ ፤ የተሰጠኝ መንገስታዊና ህዝባዊ ኃላፊነት 
ካልተወጣሁኝ ደግሞ የእንጀራ ገመዴ ሊበጠስ ነዉ ብሎ ማሰብ ያለመቻሉ እንጂ እንደመተዳደርያ 
ማሰቡ አይደለም አሁንም ክፋቱ፡፡ 
 
እናም ማንም የስልጣን ቦታ በዛ ስልጣን ለሚሾም ሰዉ መተዳደርያዉ ጭምር መሆኑ አስረግጠን 
መቀበል ይኖርብናል፡፡ መቼም ባለስልጣን ሆኖ ነጋዴ እንዲሆንና ስራዉን በትረፍ ስአት እንዲሰራ 
አይጠበቅም፡፡ ስለዚህ አሁን እየተነገረ ያለዉ አባባል ትክክል ያልሆነ እና ይበልጥ ዉዥንብር 
የሚፈጥር ስለሆነ መኮነን ያለበት ስልጣንን መተዳደርያ ማድረጉ ሳይሆን መዝረፍያ ማድረጉ ሊሆን 
ይገባል፡፡ ደህናዉ ሰዉ ወደ ፖለቲካ ስልጣን እንዲመጣና የተሸለ አገልግሎት ማግኘትም 
የሚቻለዉ ስልጣኑ ራሱ የሚመጥነዉ ክፍያና ክብር ሲደረግለት ብቻ ነዉ፡፡ 
 
ድሮ ድሮ ታጋዮች የምንታገለዉ ለህዝብ ስንል ነዉ የሚል እምነት የነበራቸዉ ሲሆን በኃላ ግን 
ድርጅቱ ይህንን ወደተጨባጭነት ለማዉረድ ህዝብ ማለት ማን ነዉ? እያንዳንዱ ተጋይና ሌላዉ 
ሰዉ ተደምሮ ነዉ ህዝብ የሚባለዉ ስለዚህ ታጋዩ ራሱ የጭቆናዉ ሰለባ ስለሆነ የሚታገለዉም 
ለራሱ  ነፃነት ጭምር መሆኑ ፤ ለሌላ ሰዉ ተብሎ የሚደረግ ትግል ዘላቂነት እንደሌለዉ ፤ሁሉም 
ሰዉ የመማመር ፤ በቋንቋዉ የመጠቀም ፤ የመታከም ፤ ፍትህ ማግኘት፤ነፃነት ወዘተ ማግኘት 
የሚችለዉ ለራሱ ብሎ ሲታገል ብቻ ነዉ በማለት ለሌላ ሰዉ ሳይሆን ለራሱ መብት እየታገለ 
መሆኑ ትምህርት እየተሰጠዉ ነዉ የተወሰነ ለዉጥ የመጣዉ፡፡ ነገር ግን ይህ ለህዝብ የሚባል 
በተጨባጭ ሊገለፅ የማይችል አባባል ግን ዛሬም ድረስ እንደአስተሳሰብ በመቀጠሉ ይኸዉ ያሁን 
የተኃድሶ ዋናዉ መጠንጠኛም ስልጣንን የግል መተዳደርያ ተደረጎ መወሰዱ የሚኮንን ሆኖ 
ቀጥለዋል፡፡ 
 
ይህ ግን ከላይ እንደተገለፀዉ ከእዉነታ ጋር የሚጋጭ በእርግጥም ስልጣን ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን 
የእንጀራም ጉዳይ ጭምር መሆኑና ይህ እንጀራነት ግን በህግና በተገቢዉ መንገድ መጠቀምን 
የሚጠይቅ ያንን ሳይወጡ ሲቀሩ ደግሞ የህግ ልጎም የሚያስፈልገዉ መሆኑ በግልፅ ማስቀመጥ ፤ 
እያንዳንዱ ዜጋ ከቀን ሰራተኛዉ ጀምሮ እሰከነጋዴዉ ድረስ እንጀራዉን አክብሮ ካልሰራ በቀር 
ለዉድቀት እንደሚዳረግ አዉቆ መስራት ሲችል እንጂ በቃላት ብቻ ለህዝብ የሚባል የማይጨበጥ 
በመፈከር እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡  
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በሚሰጠዉ ስልጣን ህዝብን ማገልግል እንዳለበት ማንኛዉም ባልስልጣን እንደማንኛዉ ተቀጣሪ 
ሰረተኛ የስራ ድርሻዉ አድረጎ የሚወሰደዉ ነዉ መሆን ያለበት ማክበር ያለበትም ለማንም ሲል 
ሳይሆን ለእንጀራዉ ሲል መሆኑ ላይ ነዉ ትረጉም የሚኖረዉ፡፡ እርግጥ ነዉ ሰዉ ዓለማም 
ይኖረዋል፡፡ ማንኛዉም ዓለማ ለማስፈፀም ግን በአግባቡ መኖርና ማሰብ መቻል የግድ ይላል፡፡ 
ምክንያቱም ዓላማም ሆነ ሌላ ነገር ካለይ እንደገለፅኩት በግላችን ከሚሰጠን እርካታ የሚመዘን 
ስለሆነ፡፡ የምንሰጠዉ አገልግሎት ሌላዉን ወገን ቢጠቅምም መነሻዉ ግን ዓላማዉ ለኛ ካለወ 
ትርጉም የሚመዘን መሆኑ ነዉ፡፡ ለዚህ ነዉ ብዙ ግዜ  በዉስጡ ያልረካ ሰራተኛ ተገልጋዩን 
ያረካል ተብሎ የማይጠበቀዉ፡፡ ራሱ ደሰተኛ ሳይሆን ለሌላዉ ደስተኛ ማድረግ የማይቻለዉም 
የሁሉም መሰረት የራሱ የእያንዳንዱ ሰዉ የግል እርካታ ስለሆነ፡፡ አለበለዝያ ከግል እርካታ ዉጭ 
የሚደረግ የታይታ ሙከራ የትም አያደርሰም፡፡ በትግሉ ወቅት እነደሚሞቱ በእርግጠኝነት 
እያወቁና ዓይናቸዉ እያየ ፈንጅ ሲረግጡ የነበሩት ራሳቸዉን ስላሳመኑትና በዛም ሰለረኩ ብቻ 
ነዉ፡፡ እናም ከራስ ስሜት ጋር ያልተያያዘ ማንኛዉም አባባል እዉነታነት የለዉም፡፡  
 
ስለሆነም ባለስለጣኖቻቸችን ንጉስነት እንጀራዬ ነዉ ብላቸሁ ተገቢዉን ስራ መስራትና ተገቢዉን 
ክፍያ መጠየቅ ይኖርባቹሃል እንጂ ይቺ ወቅቱ የወለዳት ለስልጣን ያለዉ አተያይ ችግር አለበት 
የምትል ብዙም ያማታሰኬድ ቃል ማረገቡ ፋይዳ የለዉም፡፡ እንድያዉም  የማትጨበጥና ምትሃት 
የምትመሰል ስለሆነች በህዝቡም ዘንድ ተዓማኒነት የምታሳጣ መሆንዋ አይቀርም፡፡  
 
ከዚህ ይልቅ በተግባር ማዉገዝ ያለባቸሁ ስልጣንን ለመተዳደርያ ሳይሆን ለመዝረፍያ መጠቀምን 
መሆን አለበት፡፡ 
 
ቸር ይግጠመን  
 
ኖህ ሙሴ ነኝ፡፡  
 
 


