
                ዱላና መላ፤ ነፍጥና ፖለቲካ 

                            ለፕ/ር መስፍን ወልደ ማርያም መልስ 

ዱላና መላ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታዎች ናቸው። ነፍጥም (ጦርነት) ፖለቲካ ነው። ፖለቲካም ነፍጥ 

(ጦርነት) ነው። ፕ/ር መስፍን ዱላ የሚሉት ጦርነትን ነው። መላ የሚሉትም ፖለቲካውን ነው። የሆነው 

ሁሉ ሆኖ ግን ሁለቱ የተነጣጠሉ ክስተቶች አይደሉም። ጦርነትንና ፖለቲካን ጀርመናዊው ፈላስፋ 

ክላውስዊዝ እንዲህ ሲል ይገልፀዋል፦ war is a continuation of politics. ሩሲያዊው ፈላስፋ 

ቪላድሚር ኢሊች ሌኒን ደግሞ politics is a continuation of war ሲል የሁለቱን ግንኙነት 

ያጎላዋል።  

 

ጦርነት ፖለቲካ ነው። ፖለቲካም ጦርነት ነው ብለናል። ዳሩ ጀጀባውን ሲሏቸው አረፋውን መጨበጥ 

የሚቀናቸው ፕ/ር መስፍን ወ/ማርያም ግን አጎብዳጅ ባህሪያቸውን ለማስታመም ያመቻቸው ዘንድ 

የክስተቶቹን ተፈጥሯዊ ቁርኝት (dialectical relationship) በተቃርኖ አቁመዋቸዋል። በዘመናችን 

ጦርነትና ፖለቲካ እንደ የዘመኑ ጭብጥ ሁኔታ ሲፈራረቁ ማየት ብቻ ሳይሆን ኖረናቸዋል። በአንድ በኩል 

ሁለቱ የዓለም ጦርነቶች war is a continuation of politics የሚለውን ክስተት ሲገልጹ፤ በሌላ 

በኩል ደግሞ በአሜሪካና በሶቪየት ህብረት መሃከል ሲካሄድ የቆየው ቀዝቃዛው ጦርነት ( the cold war) 

politics is a continuation of war የሚለውን ዕውነታ ያጎላዋል። እናም ጦርነት ፖለቲካ ነው፤ 

ፖለቲካም ጦርነት ነው ሲሉ እነዚህ ሁለት ምሳሌዎች የፕሮፌሰሩን ዕይታ ሸሁራራ ያደርጉታል። 

 

                              የነፍጠኞች ፖለቲካ      

“ነፍጠኝነት ባህላችን ነው፣ፖለቲከኛነት አዲስና ባዕድ የትግል ዘዴ ነው፤ ፖለቲከኛነትና ነፍጠኝነት ተቃራኒ ተግባሮችን 

ያመለክታሉ፤ተቃራኒ ተግባሮች አብዛኛውን ጊዜ ተቃራኒ ዘዴዎች ያስፈልጋቸዋል፤ ለምሳሌ መፍጨትና ማቡካት ተቃራኒ 

ተግባሮች ናቸው፤ መፍጨት ሲበታትን ማቡካት ሰብስቦ ይይዛል፤የሚፈጭ ሰው ማቡካት ይችላል፤እንዲሁም ማቡካት የሚችል 

ሰው መፍጨት ይችላል፤ፈጪ አቡኪ መሆን የሚችለውን ያህል ወይም አቡኪ ፈጪ መሆን የሚችለውን ያህል ነፍጠኛ 

ፖለቲከኛ ወይም ፖለቲከኛ ነፍጠኛ መሆን ይችላል ወይ? መልሱ ግልጽ ነው አይችልም፤የነፍጠኛ ትግል በጠመንጃ ነው፤

የፖለቲከኛው ትግል በቃላት ነው፤ በንግግር ነው፤ በሌላ አነጋገር የነፍጠኛ በዱላ የፖለቲከኛ ትግሉ በመላ ነው፤......” 

          (መስፍን ወ/ማርያም ሀምሌ 2008 እትዮጵያን ረቪው ድረ ገጽ)  

ነፍጠኝነት ባህላችን ነው። አዎ ባህላችን ነው። እናት ኢትዮጵያ ነፃነቷን ጠብቃ የኖረችው በነፍጥ ነው። ዕድሜ 

ለአያቶቻችንና ለቅድመ አያቶቻችን አገራችን በነጻነት የኖረችው በነፍጠኞች ልጆቿ ጀብዱ ነበር። 

ፖለቲከኛነት አዲስና ባዕድ የትግል ዘዴ ነው የምትለዋ የፕ/ር መስፍን ፈጠራ ግን ውኃ አትቋጥርም። ላስረዳ። 

 የልጅ ኢያሱን አልጋ ወራሽነት የፕ/ር መስፍን ታቦት የነበሩት ተፈሪ መኮንን እንዴት ሊነጥቁ እንደ 

ቻሉ መለስ ብለን የቅርቡን ታሪካችንን እንቃኘው። አጼ ኃይለ ስላሴ ወደ ስልጣን የወጡት በነ አባ ሀና  

ሸረኛ ስብከትና በተፈሪ ዙሪያ በተኮለኮሉት መኳንንቶች የፖለቲካ ሥራ አልነበረምን?  



ከጠላት ወረራ በኋላስ “የሸሸ ንጉሥ አይገዘናም” የሚለውን የሪፓብሊካኑን የነ ደጃዝማች ታከለ ወልደ 

ሐዋርያትን ትግል ለማኮላሸት ንግሡ አርበኞቹን አግልለው ባንዳዎቹን ከጎናቸው በማሰለፍ አልጋቸውን 

ማደላደል የቻሉት በፖለቲካ ትግል አልነበረምን? በዕርግጥ ፖለቲከኛነት እንደ ነፍጠኛነት የዳበረ ባህል 

ላይሆን ይችል ይሆናል። ፕ/ሩ እንደሚሉት ግን ሙሉ በሙሉ ለኢትዮጵያ ባህል እንግዳ አይደለም። 

ስለሆነም “ፖለቲከኛነት በባህላችን አዲስና ባዕድ ነበር” ብሎ ለመናገር የሚያስችል ዕውነታ የላቸውም።   

“መፍጨትና ማቡካት ተቃራኒ ተግባሮች ናቸው.......” አዎ ተቃራኒ ተግባሮች ናቸው። ወፍጮንና ጦርነትን፤ 

ማቡካትንና ፖለቲካን በንፅፅር እንያቸው። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስተር 

የነበሩት ዊንስተን ቸርችል ፈጪ/ ነፍጠኛ ነበሩ። ወታደር። በዚያኑ ወቅት የፈረንሳይ ፕሬዘዳንት የነበሩት 

ጀኔራል ደጎልም ፈጪ/ነፍጠኛ ነበሩ። ወታደር። የአሜሪካንን መንግሥት የመሩት ጀነራል አይዘናወር 

እንዲሁ ወታደር ነብሩ። ነፍጠኛ። እነዚህ ሶስት መሪዎች ፈጪዎችም (ነፍጠኛች) አቡኪዎችም 

(ፖለቲከኞች) ነበሩ።  ነፍጠኝነቱንም ፖለቲካውንም በክህሎት ተወጥተው የናዚን ቅስም የሰበሩ መሪዎች 

ነበሩ። 

  “ፈጪ አቡኪ መሆን የሚችለውን ያህል ወይም አቡኪ ፈጪ መሆን የሚችለውን ያህል ነፍጠኛ ፖለቲከኛ ወይም ፖለቲከኛ 

ነፍጠኛ መሆን ይችላል ወይ? መልሱ ግልጽ፡ነው አይችልም” ሲሉ ፕሮፌሰሩ እዚህ ላይም የተመረኮዙት የዕምባጮ 

ከዘራ አቀበቱን ሳይወጡ ተሰብሮ ሸብረክ ብለው እንዲቀሩ አድርጓቸዋል። ክዷቸዋል። ስለ ክህደት ካነሳን 

ዘንድ አንድ ያለፈ የቅርብ ታሪክ አንጥቀስ። ግንቦት 1991 ዓ.ም ለንደን  ላይ የተከናወነ ያገር ክህደት።  

     ጥ/ር መስፍን የዛሬ 25 ዓመት ለንደን ላይ ከመሰል አጋሮቻቸው ከነ ይስሃቅ ክፍሌ፣ከነ ሄኖክ 

ከፍሌ፣ ከነ እንድሪያስ እሸቴ፣ከነ አብዱል መሃመድ፣እዝቂያስ አሰፋና ጀላል አብዱላቲፍ ጋር የአሜሪካ 

ጉዳይ አስፈፃሚ በመሆን የሀገር ክህደት መፈፀማቸው ይታወሳል። ያኔ በድርድር ስም የኢትዮጵያን ጦር 

ኃይል ትጥቁን ማስፈታትና መበተን ችለው ነበር። ዛሬም ያንኑ ተልኳቸውን ለመድገም “በንግግር፣ 

በቃላት፣በመላ . .” በሚል የተንበርካኪ ስብከት የጎንደሮችን ትጥቅ ለማስፈታት “የነፍጠኞች ፖለቲካ” 

ሲሉ ትግሉን ለማኮላሸት ከጅለዋል። እዚህ ላይ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ያላወቁት ነገር ቢኖር 

ጎንደር የመይሳው ካሳ መፈጠሪያ አፈረ-መሬት መሆኑን ነው።  

The great humanistic and historical task of the oppressed (is) to liberate themselves 

and their oppressors as well እንዳለው ፓውሎ ፍሬሪ የጎንደር ህዝብ ራሱን ብቻ ሳይሆን ፕ/ር 

መስፍንንና ጮቋኞቹንም ጨምሮ ነፃ ሊያወጣቸው ታጠቅ ብሎ ተነስቷል። ጎንደሮች ከአሁን በኋላ 

በመስፍን ቃላት አይሸነገሉም። ይታጠቃሉ እንጂ ከዕንግዲህ ትጥቅ አይፈቱም። ይመክታሉ እንጂ 

ከእንግዲህ አይሸሹም። ለምን? ቢሉ ከሞት ጋር ከኖሩ ዘመናት አስቆጠረዋልና። ስለሆነም ታጠቅ ሲሉ 

ጎንደሮች ቃል እንደ ገብርዬ ዕምነት እንደ ቴወድሮስ ብለው ሊዋደቁ ተማምለዋል። 

ድል የህዝብ ነው!!! 

ሀምሌ 2008 

አብርሃም በየነ 

                             



 

   


