
የጠላቴ ጠላት ወዳጀ ነው! የዜሮ ድምር ፓለቲካ! 

 

መኮነን ማርየ 09-26-16 

 
በኢትዮጵያ የፓለቲካ ታሪክ ሂደት ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተንከባለለ የመቆራቆሻ ምክኒያት የሆነውና የው
ጭ ጠላቶች እንደትራስ   የሚጠቀሙበት ትልቁ ድካማችን "የጠላቴ ጠላት ወዳጀ ነው" የሚለው ያረጀና ያፈጀ ፓ
ለቲካዊ አካሂያድ ነው። ዋናምክኒያቱም ከሐገር ይልቅ በስልጣንና በበላይነት ላይ  የተመሰረተ እንደ ባህል የተወ
ሰደ የጠባቦችንና የትምክህተኛችን  ጊዚያዊአላማ መሰረት ያደረገ እና ኋላቀር ለዘመናዊ ለውጥ የማይመጥን ባህ
ላዊ አስተሳሰብ  ፓለቲካዊ ስሌት ነው። የፓለቲካውጤቱም በዜሮ የተባዛ ነው። ለዚህም እንደ ዋና ምሳሌ የሚሆኑ
ን ገሀድ መረጃዎች አሉን ከብዙ ጥቂቶችን የወደኋላ ታሪክ ስናይ: 
አፄ ዮሀንስ ቴድሮስን ለማሸነፍ ከንግሊዞች ጋር በመወገን ለንግስና በቅተዋል። አፄ ሚኒሊክ አፄ ዮሐንስን በማስገ
ደል ለንግስናበቅተዋል። ኤርትራዊያን በጣሊያን ስር  በግድም ይሁን በውድ ከጣሊያን ጋር ተሰልፈዋል። ኢህአ
ፓ ኢትዮጽያን ለመበታተንከመጣው ከሶምምሊያ ጦር ጋር በአቋም ተሰልፋለች። ሸኣቢያ ደርግን ለመጣል  በአ
ረቦች ተወልዶ አድጔል። ኤርትራ አገርከሆነች በኋላ ኢትዮጵያን ለማዳከም በግብፅ መሪነት የበድመን ጦርነት በ
ኢትዮጵያዊያን ላይ አውጃለች። በኋላም ከአልሸባብ ጋር ተሰልፋለች አሁንም አንዳንድ ከዘመኑ ጋር መለወጥ ያ
ልቻሉ ባህላዊ ኢትዮጵያዊያን ከግብፅና ከሻእብያ ጋር ኢትዮጵያንለማተማረስ ተሰልፈዋል። እነዚህ ከላይ በአ
ጭሩ ለምሳሌ ያክል የጠቀስናቸው ሁሉ የወሰዱት እርምጃ ስሜታዊና ጥቅሙናጉዳቱ በቅጡ ያልተጠና  ለጊዜው 

የጠላውን ኢትዮጵያዊ ወንድሙን ከሚጠላለት  የሩቅ ጠላት ጋር በመወገን ድል አድርጎበአቋራጭ ስልጣን ላይ ለ
መውጣትና መንቆራጠጥ ነው። ሌላ ረጅምና ለትውልድ የሚተላለፍ የተጠና ጠቃሚ እቅድየለውም። ይህም ድር
ጊት ከአንዱ ዘመንና ትውልድ ወደ ሌላው እየተላለፈ ወደ እኛ ትውልድ ወደ እነ ዶክተር ብርሃኑናተከታዮቻቸው
 ደርሷል። 

 
የድሮው  የጠላቴ ጠላት ወዳጀ ነው የሚለው አካሂያድ አሁን ባለንበት ዘመን ሳይንሳዊ እና (ስነ ልቦናዊ) የረጅምና
 የአጭር ጊዜቀመር ተደርጎለት ከዘመኑ የኢኮኖሚያዊና ፓለቲካዊ ተጠቃሚነት ክፋትና ሴራ ጋር ተደምሮ ሲነፃ
ፀር  እንደ ቀድሞው ዘመንስልጣንህን ከያስክ በኋላ ጠላትህን በል ደህናሁን  እንኳን እዚህ አደረስከኝ ከዚህ በኋላ አ
ታስፈልገኝም የምንልበት ወቅት ላይአይደለም። አሁን ያለንበት ዘመን የአንድን አገር ማእከላዊ አስተዳደር ካዳ
ከምክ በኋላ በሃይማኖት በዘርና በቋንቋ ከፋፍለህትንንሽ መንግትና የጎበዝ አለቃ በመሾምና በማዋጋት አገርና ህ
ዝብን እንዳያንሰራራ አድርገህ ማተራመስና ማፈራረስ ነው።ለምሳሌ ያክል ሳውዲ አረቢያ የራሷን ወገንና ህዝብ 

ከአሜሪካ ጋር በመወገን የኢራቅን ሚሊተሪ ሀይል አስመታች። ከዚያምአልፎ ዲሞክራሲ ለኢራቅ እናመጣለን እ
ያሉና እያማለሉ ሳዳም ሁሴንን አስወገዱ። በመቀጠል መንግስት ስሌለለ የአልካይዳናየአሜሪካ የጦር አውድማ 

ሆነች። እዚህ ላይ አልቆመም ሱኒ ሙስሊምና ሸኣ ሙስሊም እንዲሁም የአይስስ አክራሪ አገሪቱንአወደሟት።  ሳ
ውዲ አረቢያና ሌሎች አረብ አገሮች በጊዚያዊ ጥቅምና ስሜት የአረብ ወንድሞቻቸውን ለማሸነፍ መነዳታቸውን
እንጅ የረጅም ጊዜ እቅዱ ከአረቦቹ እይታ ውጭና ውስጡ ለቄስ ነበረ። 

 
ልክ እንደዚሁ የሶሪያ ለውጥ ፈላጊዎች በ2011 ለሰልፍ ሲወጡ እነርሱ ያሰቡት ከአሜሪካ ዲሞክራሲ ኢምፓርት 

የሚደረግላቸውመሰላቸው እንጅ በውስጠ ሚስጥር የተሰናዳላቸውን  የረጅም ጊዜ እቅድ ፈፅሞ እንዳላወቁት አሁ
ን ለይ ለራሳቸውና ለኣለምግልፅ ነው። ሶሪያዊያን አገራቸው የጦርነት አውድማ እንደምትሆን በእርስ በርስ ጦርነ
ት እንደሚያልቁና እሩብ ፐርሰንት ህዝቧእንደሚሰደድ አስቀድመው ቢያውቁና ቆም ብለው ቢያስተውሉ ከጅም
ሩ ያስቀሩት ነበር።  

 
ስለዚህ አሁን ያለንበት ዘመንና የአለም ፓለቲካ ሚስጥራዊ አካሂያድ ተቀይሯል የጠላቴ ጠላት ወዳጀ ነው ብለህ 

እንደቀድሞውበገርነት እንዳትሞኝና እንዳታስብ ያደርግሃል። አሁን ላይ በዚህ ዘመን የጠላቴ ጠላት ወዳጀ ነው 

ብለው የሚከተሉ ህልመኞችየሚሄዱት አካሂያድ "የጠላቴ ጠላት ውስጠ ሚስጥሩና የረጅም ጊዜ ጠቀሜታው በስ



ሜቱ ለሚነዳው  ማህበረሰብ ሳይሆንለማስተር ፕላነሩ ከበስተ ኋላ እቅዱን ለሚነድፈው  መሆኑ ከወዲሁ ተረጋግ
ጧል"አረቦቹ ከእንቅልፋቸው የነቁት አሁን ነው።  መንቃታቸውን የምናውቀው በስውር ሰው ፈጠር ሽብርተኛና 

የአዞ እንባ የፓለቲካጥልቅ ሚስጥራዊ ሂደት ከ20 ዓመት በኋላ ስለገባቸው ራሳቸውን ለመከላከልና በተመሳሳይ 

መንገድ ሌላውን አገር ለማጥቃትአሁን 35 የእስልምና ተከታይ አገሮችን ኤርትራን ጨምሮ የወታደራዊ አጋርነ
ትን መስርተዋል። አላማውም የዘመኑን የፓለቲካሼር ለመቋቋም እና ችግራቸውን በጋራ ለመቅረፍ ሲሆን ከዚያ
ም ባለፈ የኢኮኖሚ ህልውናቸውን ለማስጠቅም ታስቦ ነው።አሁን አረቦች በእነርሱ ለይ የተሞከረውን ሙከራ የራ
ሳቸውን ኢኮኖሚና ጅኦ ፓለቲክስ ለማስጠበቅ በአፍሪካዊያን ላይለመፈፅም በትጋት ላይ ናቸው። ለዚህም እንደ
መሳሪያነት የሚጠቀሙበት ከራቸው ተሞክሮ የአንድን ሀገር  የውስጥ ድካምንናልዩነትን በመጠቀም ሲሆን  ለም
ሳሌ ያህል: በሱማሌ የጎሳና የስልጣን ጦርነት አልሸባብን ወለደ, በናይጀሪያ የሀይማኖት ልዮነትንተንተርሶ አተራ
ማሹ ቦኮ ሐራም ተፈጠረ, በኢራቅ የሃይማኖት ልዮነትን ሽኣና ሱኒና አልካይዳ ተፈጠረ, በሶሪያ ሀይማኖትናአካ
ባቢ መቆጣጠርን ትንተርሶ እርስ በርሳቸው እንዲተላለቁ ተደርጓል ይህ ሁሉ አተራማሽ ሃይል በድንገት የተፈጠ
ረ ሳይሆንሳይንሳዊ እቅድ ውጤት ነው። ወደ እኛ ስንመጣ ምንን ተንተርሶ  ጠላት ሊመጣ እንደሚችል ለሁላችን 

ግልፅ ነው። እኛለመቆራቆስ የሚያደርስ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ያለብን ሀገር ነን። 

 
አሁን ከአረቦች ውድቀት ቶሎ ብለን የማንማርና የማናስተውል  ከሆነ ከግብፅና ከኤርትራ ጋር  በመወገን ኢትዮ
ጵያዊዩንበጦርነት ገድለን ስልጣን ላይ እንወጣለን አገር አንድ አድርገን እንመራለን የሚሉ ህልመኞች የዘመኑን
 ፓለቲካ ሂደት ያልገባቸውበስሜትና በጥላቻ የጠላትን ሚስጥረ ሳጥናኤል ድርጊት በኢትዮጵያ ላይ ለመፈፀም ካ
ልሆነ በቀር ሌላ ፋይዳ የለውም። ስለዚህልክ እንደ ድሮው የጠላቴ ጠላት ወዳጀ ነው የሚለው ያረጀና ያለፈበት ፍ
ልስፍና ሂደት ዘመናችንን የማይመጥን የሸመገለ ናየፓለቲካ ውጤቱም በዜሮ የተባዛ ነውና ከመቸውም ጊዜ ይል
ቅ አሁን በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል። የዚህን ዘመን ተንኮልአስቀድመን ካላየንና በፍፁም አንድነት ራሳችንን ካል
ጠበቅን  የጠላታችን ጠላት የሑላችን ጠላት ሁኖ እርስ በርስእንዳየተራምሱን በማስተዋል የአገራችንን አንድነት 

ለመጠበቅ ከአረቦች ልንማር ይገባል። 

 
የጠላቴ ጠላት ወዳጀ ነው የሚለው ያረጀ ቅርብ አደር ሂደት በዚህ ዘመን ላለን ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮ
ጵያዊያን ፈፅሞየማይበጅና እንደ ሀገር በአንድነት እንዳንኖር እርስ በርሳችንን አባልተው የራሳቸውን ህልውና ለ
መጠበቅ የሚያስችል የኢትዮጵያጠላቶች እቅድ ነው። የአገራችን ምድራዊ የተፈጥሮ ሀብትና የተፈጥሮ አቀማ
መጥ በራሱ እንደ ሀገር በአንድነት እንድንኖርሳይሆን እርስ በርሳችን እንድንባላ የሚያደርግ ነው። አሁን ለምንገ
ኝበትም ድህነት የተፈጥርሮ ሀብታችን በተዛዋሪለድህነታችንና ለእርስ በርስ ጦርነቶች አስተዋፅኦ አድርጔል አ
ሁንም አልቆመም።  

 
የማናስተውልና በስሜት የምንነዳ  ከሆነ የጅብ ችኩል ቀንድ ይነክሳል እንደሚባለው አንድ ሀይማኖት እና አንድ 

ቋንቋየነበራቸው ሶሪያና ሶማሊያ እንዲህ የጦርነት አውድማ ከሆኑ ከሰማኒያ በላይ ቋንቋ ያላት ኢትዮጵያማ ያለ 

ጠንካራ  ማዕከላዊመንግስት ምን ልትሆን እንደምንችል መገመት አያቅተንም። 

 
የዚህም መፍትሄው "ታሞ ከሞማቀቅ አስቀድሞ ምጠንቀቅ" እንደሚባለው አሁን አምርረን የጠላነው መልካም  አ
ስተዳደርንከሆነ በኋላ የምናመጣው የማንመልሰው የሀገር  መከፋፈል የማናበርደው ጦርነትና እልቂት እንዳይሆ
ን ከወዲሁ ከስልፋችንበስተጀርባ ማንና ምን እንደሆነ አጥብቀን ልናስተውል ይገባል። 

 
 

 


