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መፅሐፈ ውድቀት 

ውድቀትን ካሻችሁ የሚከተሉትን ትዕዛዞቼ በጥብቅ ትተገብሩ ዘንድ ታዛቹሀል፤ ይላል የአፍሪካ 

የፖለቲካ አምላክ ወይም ሰይጣን (እንደየምርጫችሁ)፡፡ 

1. የምትናገሩት ሌላ፤ የምትሰሩት ሌላ ይሁን፤ ፈፅሞ እንዳይገናኝ፡፡ 

2. እውነትን ተጠየፉ፤ በእውነት ፈንታ ለስሜታችሁ ተገዙ፡፡ 

3. ባገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ ጥብቅናችሁ ለቡድናችሁ ብቻ ይሁን፡፡ 

4. ተጎነታተሉ፣ መከባበር መልፈስፈስ እንደሆነ እና ሳይደፈርስ እንደማይጠራ ለየጎራችሁ ስበኩ፡፡ 

5. ሁሌም እንደ አዲስ ጀምሩ፤ ከናንተ በፊት የነበረ ሰው ወይም ተቋም የሰራውን ማንኛውም 

መልካም ስራ አሻራውን እንዳይገኝ አድርጋችሁ አውድሙ፤ ባይሆን ክፉዎቹን ተግባራት ለይታችሁ 

እና አበልፅጋችሁ አስቀጥሉ፡፡ 

6. በየጎጡ ያላችሁ ፖለቲካ ቀመሶች እና ፖለቲከኞች በየራሳችሁ ቋንቋ የራሴ ላላችሁት ወገን ብቻ 

ፃፉ፤ ሀሳባችሁም አካፍሉ፤ ከቶውንም ሌሎቹ እንዳይሰሙ፤ ከሌሎች ጋር መነጋገር ነውር እንደሆነ 

ብትሰብኩ ደግሞ የበለጠ ይሆናል፡፡ 

7. ሀላፊነት የሚባል ነገር በጭራሽ እንዳትወስዱ፤ ራሳችሁ ቁጭ ብላችሁ ለሰጣችሁት የጥፋት ውሳኔ 

ተጠያቂ ከሩቅም ቢሆን አፈላልጋችሁ ክሰሱ፡፡  

8. የተወሰኑ ቡድኖች መስማማት ሌሎችን እንደሚያጠፋ ከመስበክ እንዳትቦዝኑ፣ ከሁለት በላይ 

ቡድኖች ከተስማሙ ግን ለአገር አደጋ እንዳለው የሚሰብክ ትንታኔ ስጡ፡፡ 

9. አጋጣሚውን ስታገኙ ዓለም ሁሉ የሚያውቀውን ነገር ሚድያዎችም ጭምር በመጠቀም በሰበር 

ዜና መልክ አብስሩ፤ በአንድ አገር የሚገኝ ወንዝ፣ ተራራ፣ ወይም ጫካ የዛ አገር ዜጋ ሁሉ እንደሆነ 

በአፅንኦት ግለፁ፡፡  

10. ተመሳሳይ ነገር ደጋግማችሁ እየሰራችሁ የተለየ ውጤት ጠብቁ፤ ነገሮች ሲቀያየሩ አሰራርን 

መቀየር፣ ከአድማስ ባሻገር መመልከት ባስፈለገበት ጊዜ ማስተዋል፣ አንዱ በመሰለው ከተከለው 

መንገድ ውጪ ማሰብ ክህደት እንደሆነ ተቀበሉ፤ ለተግባራዊነቱም ጠንክራችሁ ተንቀሳቀሱ፤ ክፉኛ 

የወደቁት ሁሉ የዚህ አካሄድ ተከታይ ነበሩና፡፡  
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11. ከወጠጤዎች በመማር ምክራችሁ ሁሉ እንዴት አድርጌ የቡድኔ እና የራሴ ፍላጎት ብቻ ላሳካ 

ይሁን፤ ስለ ሌላው በተለይ ስለ ሰፊው ህዝብ ምንም ደንታ እንዳይሰጣችሁ፤ የቡድናችሁ አባላት 

ልጆችም ለተመሳሳይ ዓላማ ከወዲሁ አደራጁዋቸው፡፡ 

12. ጭፍን ጥብቅናችሁ ገደብ እንዳታበጁለት ለብሄራችሁ፣ ለሀይማኖታችሁ፣ ለጎሳችሁ፣ 

ለአካባቢያችሁ፣ ለዘመድ አዝማዳችሁ፣ ለቤተሰባችሁ ብሎም ለራሳችሁ እንዲሆን በማድረግ 

ሁሉም-ፀረ-ሁሉም የሆነ ስርዓት እንዲፈጠር ትጉ፡፡ 

13. ሁሉንም የሰው ፍጡር ወገናችሁ እንደሆነ ስበኩ ነገር ግን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከማዳላት እና 

የራሳችሁ ያልመሰላችሁን አካል ለየት ያለ ጭካኔ በሚያሳይ መንገድ ከማጥቃት ፍፁም 

እንዳትቆጠቡ፡፡ 

14. ዋነኞቹ ሙሰኞች የፀረ ሙስና ተቋማት እና ማናቸውም የፀረ-ሌብነት ትግል እንዲመሩ በርትታችሁ 

ስሩ፤ ያልተገደበ ድጋፍም ስጡዋቸው፤ ማንን እንደሚያሳድዱ ይገባቹሀልና፡፡ 

15. የምትበሉት፣ የምትለብሱት፣ የምትዝናኑበት፣ የምትነዱት፣ የምታድሩበት፣ የልጆቻችሁ ትምህርት 

ቤት እና ኑሮ ወዘተ. ከደመወዛችሁ ወይም ከሚታወቀው የገቢ ምንጫችሁ ጋር በተአምር 

የማይገናኝ ቢሆን እናንተ በህዝባዊነታችሁ አቻ አይገኝላችሁም፤ ሌቦች፣ ሙሰኞች፣ ኪራይ 

ሰብሳቢዎች ብላችሁ ሌሎችን በመክሰስ ግን እንዳትቀደሙ፤ እንዲያውም እነዚህን ቃላት እና 

ሀረጎች እናንተን የማይመለከቱ እስኪመስል ድረስ የድርጊቶቹ ተግባራዊ ምሳሌ ከመሆን አልፋችሁ 

ሌሎችን በእነዚህ ተግባራት በማሳበብ አጥቁ፡፡  

16. መማርን በየትምህርት ቤቱ በገባ እና ባለፈ ተማሪ ቁጥር ለኩ፤ ለቁጥር እንጂ ለጥራት ከቶውንም 

እንዳትጨነቁ፡፡ 

17. በከፍተኛ የትምህርት ተቋሞቻችሁ ባለ ዲግሪ የዲግሪ ተማሪን፣ ባለ ማስተርስ የማስተስ ተማሪን 

እንዲያውም ካሻችሁ ባለ ዲፕሎማ የማስተርስ ተማሪን እንዲያስተምር አድርጉ፡፡  

18. ማትሪክን ማለፍ ያቃታቸው ወይም ለፈተናው ለመቀመጥ ዝግጅቱ የሌላቸውን ወገኖቻቹ የተለየ 

የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ክፈቱላቸው፤ ከዛም በዲግሪዎች ይንበሽበሹ፤ ከተንበሸበሹ በኋላም 

ካሻቸው መሪ፣ ተመራማሪ፣ አስተማሪ፣ አረ እንዲያውም ሀኪም ወይም ፓይለት  ሆነው እንዲሰሩ 

ቅድሚያ ይሰጣቸው፡፡  
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19. በጎባጣ የትምህርት መንገድ መጥተው መምራት ወይም መስራት ያቃታቸውን ሰዎች 

ሲያጋጥሙዋችሁ እንዳትገረሙ ዋናው ነገር እምነት እንደሆነ እንደዘነጋችሁ ይነቃባቹዋልና፤ 

እንዳትሰሩ እንቅፋት ሲሆኑባችሁም ከህዝባዊነታቸው የመነጨ መሆኑን ለአፍታም እንዳትዘነጉት፤ 

ቂቂቂ... አንዳንዴ ሳቁ እንጂ እጅግ በሚያሳዝን ነገርም ጭምር፤ አረ ሁሌም ሳቁ...  

20. የፖለቲካ ድርጅቶች ሆይ፤ ካድሬ ስትመለምሉ ከተማሪ ሰነፉን፣ ከገበሬ ታካቹን፣ ከሰራተኛ 

አልምጡን፣ ከነጋዴ አጭበርባሪውን፤ ብቻ ምናለፋችሁ ፖለቲከኛ ካልሆነ ወይም ፖለቲካው የነቀዘ 

ካልሆነ በስተቀር ኑሮውን የማያሸንፍ፤ ለይታችሁ ይሁን፡፡    

21. እናንተ ምሁር ነን፣ ቀና ነን የምትሉም በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከፖለቲካ ራቁ፣ ጨምላቆቹ 

ሲያጨማልቁት እየተከተሉ ማላዘኑን ግን ጠበቅ አድርጋችሁ ያዙት፡፡  

22. ሚኒስትር ሆናችሁ ከማይታወቅ ተቋም የማስተርስ ዲግሪ ይዘዋል የሚል ወረቀት ሲሰጣችሁ 

"ከእንግዲህ የትም ሂጄ መስራት እችላለሁ" ብላችሁ አጠገባችሁ ላለ ሁሉ መንገሩን እንዳትዘነጉ፤ 

ከዚህ በላይ የአገር ክብር እና አርአያነት ማሳያ ከየትም ስለማይገኝ፡፡ 

23. ሙያተኞችንና አዋቂዎችን አንኳስሱ፤ በክፍያም ደቁሱ፤ ደላሎች እና ሙሰኛ ሀላፊዎች ባሳዩት 

ፈጣን የኑሮ ለውጥ የአገርን እድገት እና የብዝሀኑን ተጠቃሚነት ለኩ፡፡  

24. እንዳሻቸው ሲዘርፉ እና ሲያዘርፉ የነበሩትን ሀላፊዎች በመረጡት ሰዓት የመረጡትን ነገር (ስልጣን 

መልቀቅን ጨምሮ) ቢያደርጉ ድጋፋችሁ በእጥፍ ይሰጣቸው፤ ምስጋናችሁም እንዳይለያቸው፤ 

የጀግና ስም ቢሰጣቸውም ያስኬዳል፡፡ 

25. ያልወደዳችሁትን ወገን የሚጎዳ እስከሆነ ድረስ በዓለም ላይ ሊደረግ የማይችል ነገርም ቢሆን 

ቢነገራችሁ ለመቀበል እና ለሌላውም ለማስተላለፍ ደቂቃ እንዳይወስድባችሁ፡፡  

26. የግላችሁን ፍላጎት የምታረካ ቅንጣት የምታህል ጥቅም እስካገኛችሁ ድረስ ወገን፣ አገር፣ እውነት 

እና እምነት የሚባሉ ነገሮች ፈፅሞ ትዝ እንዳይሉዋችሁ፤ በሌላ አባባል እናንተ የክትፎ ምሳ 

እንድትበሉ ሲባል ሌላውን ወገን እንደ በሬው ቢታረድ ቁብ እንዳትሰጡት፤ እስከአሁን 

ካደረጋችሁት በበለጠ እና በተደራጀ መንገድ የዚህ አስተሳሰብ ተከታይ እንዲበዛ ስሩ፡፡  

27. ሀላፊ ከሆናችሁ ዋናው ትኩረታችሁ ስብሰባ ላይ ማውራት ብቻ ይሁን፤ የተቀረው ጊዜ 

ለመጠጣት፣ ለማማት እንዲሁም ሌሎች አልባሌ ነገሮችን ለመፈፀም ተጠቀሙበት፤ ካሻችሁ 

ቅድሚያ ለከንቱ ተግባራቱ በመስጠት ስብሰባውን በሁለተኛነት መመልከት ትችላላችሁ፡፡  
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28. በተለይ ሀላፊነታችሁ ከፍ ባለ ቁጥር ንባብን አጥብቃችሁ ተጠየፉ፤ ውሸት፣ ጉራ፣ ግምት፣ ሀሜት 

እና ሴራ ዋነኞቹ የፖለቲካ መሳሪያዎቻችሁ ይሁኑ፡፡ 

29. ሌቦችን በየምድቡ ከፋፍሉ፤ ትናንሽ ጥቅሞችን የሚያሳድዱ እና በየመስሪያቤቱ ተወሽቀው 

ተገልጋዩን የሚያጉላሉ የህዝቡ ተቃውሞ ሲያይል ብቻ እና በየአምስት ዓመቱ ዕድል ፊትዋን 

ባዞረችባቸው ላይ የዘመቻ እርምጃ ውሰዱ፤ መካከለኞቹ እና ፖለቲከኛ ሌቦች ላይ ለማሳያ ያህል 

አንድ ወይም ሁለት ሰው በየሰባት ዓመቱ ሰዉ፤ ዋናዎቹን መጠየቅ እንዳታስቡት፤ እንዲያውም 

ተግባራቸው "ፖለቲክሊ" ታይቶ ስያሜውም ለህዝብ እና ድርጅት ክብር የተከፈለ መስዋእትነት 

ይባልላቸው፡፡  

30. የፖለቲካ አጀንዳ ሲኖራችሁ ለየብቻ በየማህበራዊ ድህረገፁ ተናቆሩበት እንጂ ተደራጅታችሁ እና 

አካታች አሰራር አበጅታችሁ እንዳትንቀሳቀሱ፤ ሰበብ እየደረደራችሁም ምንም ሳትፈይዱ 

ጉልበታችሁን አባክኑ፡፡ 

31. የፖለቲካ ድርጅት አባል ስትሆኑ የድርጅታችሁን ርእዮተ-ዓለም ለማጥራት ወይም ለማወቅ 

እንዳትጥሩ አብዮታዊ ሆነው የሀይማኖት ሰባኪ፣ ሊበራል ሆነው አፋኝ፣ ኮሙኒስት ሆነው 

ካፒታሊስት መሆን መቻል ነውና ትክክለኛው የፖለቲካ መንገድ፡፡  

32. የሀላፊነት ደረጃችሁ ቁንጮው ላይ ከሆነ ህዝብ ሲተራመስ፣ አገር ሲታመስ ወሬያችሁ ተራ እና ስለ 

ምግብ ምርጫችሁ እና ስለ ቤተሰባችሁ ይሁን፤ ጎበዝ ተማሪ እና የተሻለ ዕድል የነበራችሁ 

መሆኑንም በስፋት አብራሩ፤ ህገ መንግስታዊ ሀላፊነታችሁን ጠንቅቆ ማወቅ እና መተግበር 

በጭራሽ እንዳታስታውሱት፡፡   

33. አንዱ ላይ የሚደርሰውን በደል እናንተው ላይ እስኪደርስ ድረስ ተዝናኑበት፤ ሌሎቹም በተራቸው 

በእናንተ ላይ በሚደርሰው በደል ይዝናናሉና፡፡  

34. ዘግኛኝ የተባሉ በሌሎች የደረሱ ጉዳቶች ሁሉ እናንተ የምትፈልጉትን ስርዓተ-ፖልቲካ እንዲፈጠር 

እስካልረዱ ድረስ እንዳልነበሩ ሽምጥጥ አድርጋችሁ በመካድ የተበዳዮቹን ቆሽት በንዴት አቃጥሉ፤ 

ካስፈለጋችሁ ከፋሽስቶች የመካድ ልምድ ቅሰሙ፤ ከዛም ጠንካራ አገር የመገንባት ስራችሁ አልጋ 

በአልጋ ይሆናል፡፡   

35. ሰፊውን ህዝብ እና አገር የሚጠቅም አስተዋፅኦ ያደረገ ድርጅት ወይም ግለ ሰብ ካጋጠማችሁ 

ቅናትንና ምቀኝነትን ሰንቃቹ በቻላችሁት ሁሉ ዝመቱበት፤ ህልውናውም ተፈታተኑት፤ እሱም 
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አፀፋውን ሲመልስ ዘግናኝ የተባለ ትዕይንት ሁሉ ከማየት ባሻገር ከመርዛማ ውጤቱ 

ትቋደሳላችሁ፡፡  

36. ሌላውን ማዳመጥ፣ የተለየ እምነት ወይም ሀሳብ መስማት፣ የሌላውን ስሜት ለመረዳት 

መሞከር፣ መከባበር ምንም አይፈይዱላችሁም፤ በነሱ ምትክ ሁላችሁም የየራሳችሁ እውነት 

ይኑራችሁ፣ የሌላኛውን ሀሳብ እና እምነት የለየለት ሀሰት እንደሆነ ስበኩ፣ አንቋሽሹ፤ በተለይ 

እድሉን ስታገኙ በተግባራችሁም ምን ያህል ክፉ መሆን እንደምትችሉ ከማሳየት ወደ ኋላ 

እንዳትሉ፡፡   

37. መሰረታዊ በሚባሉ ቁጥራዊ መረጃዎች ላይ እንዳትስማሙ፤ በብሄራችሁ ህዝብ ቁጥር፣ 

በሀይማኖታችሁ አማኝ ብዛት ቁጥር፣ በበጀት ክፍፍል ድርሻ፣ በትምህርት ቤቶች ብዛት፣ በመንገድ 

ርዝመት ወዘተ. መስማማት ውጉዝ ይሁን፤ እንዲያውም ቁጥሮችን እንዳሻችሁ እየቀነሳችሁ እና 

እየጨመራችሁ ለማስፈራራት ከቻላችሁም ለማጥቃት ተጠቀሙባቸው፡፡  

38. ሁሉንም ነገር በደብተራ ተንኮል ተመልከቱት፤ ተራውን ስሜታችሁ ማስረጃን እንደሚተካ ሁሌም 

አስታውሱ፤ ትንታኔያችሁም የድብትርና ማያ እንዳይለየው፡፡ 

39. በየሚድያዎቻችሁ እውቅና የምትሰጡት እና የምታንቆለጳጵሱት ሹመኛ፣ ዘፋኝ፣ ተዋናይ እና 

ጋዜጠኛ ብቻ እንዲሆን በማድረግ የትውልድ ቀረፃውን አከናውኑ፤ በተለይ የአገር የጀርባ አጥንት 

የሆኑትን እውነተኞቹን አስተማሪዎች፣ ሀኪሞች፣ ወታደሮች፣ ዳኞች፣ ሳይንቲስቶች፣ መሀንዲሶች፣ 

ገበሬዎች እና መሰሎቻቸው አገርንና ህዝብን ለሳላሳ አመታት ሳይታክቱ ከማገልገል አንድ ነጠላ 

ዘፈን ወይም እንጉርጉሮ "መልቀቅ" እንደሚሻል በተደጋጋሚ አስረዱዋቸው፡፡  

40. አንዳንዶቻችሁ በየደረጃው ያሉ መንግስታት ሁለት እና ከዛ በላይ የስራ ቋንቋ ቢኖራቸው አገር 

እንደሚፈርስ በመስበክ በራሳችሁ ዓለም ውስጥ እንደምትኖሩ አስመስክሩ፡፡ 

41. አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ከአሁን ቀደም ከነበረው በተጨማሪ የእናንተ ቋንቋ ብቻ የስራ ቋንቋ ሲሆን 

የፍቅር እና የአንድነት የመጨረሻ መገለጫ እንደሆነ ፃፉ፣ አስተምሩ፡፡ 

42. ሌሎቻችሁ ደግሞ፤ የአባይ ግድብ ዓይነት ሌሎች ዓስር ግድቦች ስሩ የተባላችሁ ይመስል፤ 

በየደረጃው ያሉ መንግስታቶቻችን መሬት ላይ ያለውን የቋንቋ ብዝሀነት የሚያንፀባርቁት ድህነቱን 

ገፋ ካደረግነው በኋላ እንደሆነ ጥያቄው በተነሳ ቁጥር ደስኩሩ፤ በስተመጨረሻም ውሳኔ 

ባለመስጠታቹ ምን ያህል ዋጋ እንዳስከፈላችሁ ይገለጥላችዋል፡፡  
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43. በአጠቃላይ በአገራችሁ ፖለቲካ ማለት የገደል አፋፍ ላይ ጨዋታ እንደሆነ እንዲቀጥል የሚያስችል 

ስራ ሁሉ ሳትታክቱ ስሩ፡፡  

44. ይህ የመፅሀፈ ውድቀቱ አንደኛው ክፍል ብቻ መሆኑ አትዘንጉ፤ 44ቱም ትእዛዛት በሚገባ 

ከፈፀማችሁ በኋላ ሁለተኛውን ክፍል ይላክላቹዋል፡፡  

መልእክቱን ያደረሰላችሁ፤  

ገመቹ ሐጎስ ደስታ  

ጥቅምት 6፣ 2010 ዓ.ም.  

 

 

 

 

 

 

 


