
 

                               ቁጭ በሉ መንግስት 

ከወጨፎ ኖርዌይ

Aራዶች ከተማችን ውስጥ ስለውስልትና የሚቀልዱት Aንድ ቀልድ Aለ ` Aዝግሞ በገረድኮ፣ 
Eስክትመጣ ሚስትኮ' የሚሉት።  

ልጅ፣ Aባቱን ለትምህርት ቤት Aንድ የማቀርበው የቤት ስራ Aለብኝ ብትረዳኝ ብሎ 
ይጠይቀዋል። Aባትም በደስታ ልጄ ማለት!  

ልጅ፣ ፖለቲካ ማለት ምን ማለት ነው?  

Aባት፣ ዌል! ቤታችንን Eንደ ምሳሌ Eንውሰድ። Eኔ ለምሳሌ Aባወራ Eንደመሆኔ መጠን 
ሰርቼ የማመጣው የወር ደመወዝ Aለ፤ Eኔን Eንደ ቶ፥ ብሌየር ብትወስደኝ Eናትህን 
ደግሞ ገንዘቡን ተቀብላ ቤቱን ስለምታስተዳድር Eንደ Eንግሊዙ ገንዘብ ሚንስቴር ጎርደን 
ብራውን ቁጠራት፤የAንተን ፍላጎትህን ስለምናሙዋላልህ Aንተን ህዝብ ብለን ልንጠራህ 
Eንችላለን፤ የቤት ሰራተኛችንን ደግሞ የሰራተኛው መደብ ብለን ልንጠራት Eንችላላን፤ 
ትንሹን ወንድምህን ደግሞ የወደፊቱ ተስፋ ስለሆነ የነገው Aገር ተረካቢ Aበባብለን 
ልንጠራው Eንችላለን፣ Aሁንገባህ ልጄ? ፖለቲካ ማለት Eንደዚህ ነው፣ ይለዋል።  

ልጅ፣ ርግጠኛ ሆኜ መናገር Aልችልም ግን ያልከኝን Eንዲገባኝ ለማድረግ Eሞክራለሁ 
ብሎ ምሽቱን ከAባቱ ይለያያል።  

በዚያ፥ Eለት ሌሊት ታናሽ ወንድሙ ሽንትና የተፀዳዳው ነገር ስላልተቀየረለት 
Eየቆጠቆጠው ምርር ብሎ ሲያለቅስ ታላቅ ወንድሙ ይነቃና Eናትና Aባቱን ለመቀሰቀስ 
ወደ መኝታ ቤት ሲገባ Eናት ድብን ያለ Eንቅልፍ ውስጥ ሆና መስማት Eንደማትችል 
ያውቃል፣ Aባት ደግሞ ከመኝታ ቤቱ ውስጥ የለም፤ ወደ ሰራተኛዋ መኝታ ቤት 
ሲሄድደግሞ በሩ ተዘግቶ ያገኛል፣ በቁልፍ ቀዳዳ ውስጥ Aጮልጎ ሲመለከት ለካስ ወላጅ 
Aባትከሰራተኛዋ ጋር ፈንጠዝያ ላይ ነው፣ ልጅ በመጣበት Eግሩ ወደ መኝታ ክፍሉ 
በመመለስለሊቱን Eንደምንም ብሎ ያነጋና ጠዋት ቁርስላይ፤ Aባባ፣ Aሁን ፖለቲካ ማለት 
ምን Eንደሆነ በደንብ ገባኝ ይለዋል።Aባትም፤ ` ጎበዝ ልጄ ባንተ ግንዛቤና በራስህ ቃል 
Eስቲ ፖለቲካ ምን ማለት Eንደሆነ ተንትነህ ንገረኝ' ይለዋል። ልጅም፤ ` ደህና Aባባ! ቶ፥ 
ብሌር ሰራተኛውን መደብ በሚዘውርበት ጊዜ፤ ጎርደን ብራውን ደግሞ ድምፁን Aጥፍቶ 
በተኛ ጊዜ፤ ህዝብ ደግሞ በAጠቃላይ የተገባለትን ቃልኪዳን ባልተፈፀመለት ጊዜ Eና 
የወደፊቱም ተስፋ ደግሞ ጭራሽ ጨቅይቶ Eንዲቀር በሚደረግበት ወቅት ፖለቲካ የሚለው 
ቃል ትርጉሙ ምን Eንደሆነ Aሁን ነው የገባኝ' በማለት ለAባቱ Aጠይሞ ይነግረዋል።  

ፖለቲካን Eንደ ድርያ በAጠቃላይ ባንመለከተውም ፖለቲካ ውስጥ ገብተው 
ያለሙያቸውየሚዘባርቁትን ሰዎች ካየን ፖለቲካውን ከመዳራት Aልፈው ሲያረክሱት 
በድፍን AፍሪቃችንEንመለከታለን። ሀገራችን ውስጥ በግንቦት 1983 የመጣው የወያኔ 
መንግስት ገና በትረ መንግስቱን ሲጨብጥ ህዝቡን ለማረጋጋትና ተቀባይነት ለማግኘት 
ያልገባው ቃል ኪዳንና ያላበላን የመና ተስፋ የለም፣ በቀን 3 ጊዜ Eንድንበላ ከጠቅላይ 
ሚ፥ስትራችንየተገባልን ተስፋ Eንደተጠበቀ ሆኖ።  

በመከራ የፀናው ህዝባችን የጣር ወቅቱ በየጊዜው Eየተጨመረለት ሸምቀቆው Eየጠበቀበት 
በመዋቅር ማስተካከያ ሰበብ በብዙ ሺህ የሚቆጠረው ሰራተኛ መደብ ከስራው ላይ 



Eየተነቀለ፤ ያለ ጡረታና ያለበቂ ዋስትና Eየተባረረ በAሁ፥ ወቅት ይገኛል።Aባውራው 
ከስራው ላይ በሚነቀልበት ጊዜ ጣጣውን ይዞ የሚጉዋዘው Eሱ ብቻ ሳይሆን በAንድ 
Aባውራ በAማካኝ 8 ልጆች ጭምር Eንደሚሆን Aያጠራጥርም። ይህ የሰቆቃና የመከራ 
Aስተናጋጅ መንግስት በህዝብስቃይ መደሰት የጀመረው የIትዮጵያን መከላከያ ሰራዊትን፣ 
የህንፃ ኮንስትራክሽን መስሪያ ቤትን፣ የወባ ድርጅትንና ወዘተ በማፈራረስ ተለማምዶ ነው። 

በEንባ የተደራጀው መንግስት ይሄው Aሁን በAዲስ Aበባ መስተዳድር ጀምሮ፤ በፖሊስ፣ 
በመምህራንና ወዘተ ውስጥ Eንደሚቀጥል Eየነገረን ነው። የሚገርመው Aባራሪዎቹ፣ የAቅም 
ግንባታ ሚ፥ስትሩና በAጠቃላይ ነዳፊዎቹ 12ኛ ክፍልን ያልጨረሱና የኮሌጅ 
ትምህርታቸውን በተገቢው ሁኔታ ያላጠናቀቁ መሆናቸው ነው። ታዲያ Eነሱ Eከሌ12ኛ 
ክፍል Aልጨረሰምና ዝቅ ብሎ መዝገብ ቤት Aለያም ተንሳፋፊ ብሎ ለመወሰን የሞራሉ 
ብቃት Aላቸው? ድፍን የAዲስ Aበባን ሰራተኛ Eንደ ማትሪክ ተፈታኝ ውጤትተጠባባቂ 
ሁልጊዜ ግርግዳ ላይ ስሜ ተለጥፎዋል Aልተለጠፈም በሚል የሰቆቃ ህይወት የሰራኛውን 
ስነ ልብና ስነ AEምሮ መስለብ ይገባል???  

መፍትሄው፣ ቁጭ በሉውን መንግስት በስራ ማቆም Aድማና በመሳሰሉት 
ተቃውሞዎችAጥለቅልቆማንበርከክ Eና ከስልጣን ማስወገድ ነው፤ Eኔ ጋር Aልደረሱምና 
Aንገቴንቀብሬ Aሳልፌ መኖር ይሻላል ብለን ከመረጥን ግን፣ የመከራው ቀን Eየተራዘመ 
መሄዱየማይቀር ነው። የማይሰሩ ተረቶቻችንም መቀየር ያለባቸው ይመስለናል፤ ቀን 
Eስኪያልፍበትግስት ማሳለፍ፣ የሚሉት Aይነቶቹ!  

  

 


