
የሶዶቅ ምክር 
 

መግቢያ 

ከሦስት ሺህ ዓመታት በፊት ብንጀምርስ ብለን ተነሳን፤ 

የካህኑ ሶዶቅን ምክር አስታከን። 

ትዝታና ታሪክ ወደ ኋላ ባይመልስም ጊዜን፥  

እናስተውል ዛሬ ለኢትዮጵያችን የሚሻላትን፤ 

ለሁላችንም የሚበጀንን። 

 

የሶዶቅ ምክር 

ካህኑ ሶዶቅ እና ነቢዩ ናታን ሰሎሞንን ቀብተው እንዳነገሡት1፤ 

ለቀዳማዊ ሚኒሊክም (የማክዳና የሰሎሞን ልጅ) እንዲሁ ተደረገለት። 

ያኔ (ከሦስት ሺህ ዓመታት በፊት)፥  

እንዲህ እያለ ነበረ ሶዶቅ ለቀዳማዊ ሚኒሊክ በየቀኑ የሚመክረው2፦- 

“ልጄ ሆይ፦ 

ኑሮህ በእግዚአብሔር እምነት የፀና ይሁን፤ 

ሥራህ ሁሉ ስኬታማ እንዲሆን። 

አንተ ጥሩ ስትሆን፥ ሕዝቡም አንተን ተከትሎ ጥሩ ይሆናል፤ 

ባንተ ሳቢያ ሕዝቡም አገሩም ይባረካል። 

ድሆችን ከሚጨቁኗቸው - ከግፈኞች ነፃ አውጣቸው፤ 

በቀናውም መንገድ ምራቸው፤ 

በእኩልነት ተመልከታቸው። 

ዳኝነትህም አድሎኣዊ እንዳይሆን ተጠንቀቅ፤ 

በሕግ ፊት - ማንም ከማንም እንዳይበልጥ እወቅ።” 

የሶዶቅ ልጅና ጓደኞቹም ተማክረው፥ 

ታቦቱን  አወጡ  ካገራቸው። 

ሕዝቡም እንዳያውቅ - ቅዱሱ ለቆ መሄዱን፥ 

አቻኮሉት ሰረገላውን። 

                                                 
1 መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ 1:32 
 
2 ክብረ ነገሥት - http://www.yorku.ca/inpar/kebra_budge.pdf  
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ታቦት አልባ ሆኖ የቀረን ሕዝብ፥  

ያልታወቀ በሽታ አራወጠው ድንገት፤ 

ተቁነጠነጠ በጭንቀት - በድብርት። 

የቤት እንስሳው - የዱር አውሬም የታቦቱ መለየት ገብቶት፥ 

ሁሉም ሲያለቅስ በያለበት፦ 

አገር ሲተራመስ - ሲብስ ጩኽት፥ 

አህያው - ከብቱ - ሲቁነጠነጥ፥ 

ውሻ ራሱን ደፍቶ ሲተክዝ፥  

ጅብም ከጩኽቱ ማላዘኑ ሲበልጥ።  

የዚያን ጊዜ፦ 

ንጉሡም (ሰሎሞን) - ቄሱም (ሶዶቅ) በድንጋጤ በድን ሁነዋል፤ 

ቤተ እስራኤል ጠባቂያቸውን (ታቦቱን) ይዘው ወደ ደቡብ ገስግሰዋል።  

ሰሎሞንም ህልሙን - ፀሐይ ከእስራኤል ወጥታ ወደ ደቡብ ስትሄድ ያየውን - አስታውሷል፤ 

የአባቱም (የዳዊት) ትንቢት ትዝ ብሎታል3። 

ይሄ ሁሉ ትዝታ - ታሪክም ነው፤ 

መቆየት ያለበትን ማቆየት ምርጫችን ነው። 

እኛም እንደ እስራኤል ልጆች እንደፈለግን እንሆን ዘንድ ተለቀቅን4፤ 

በምርጫችን ንጉሣዊ ስርዓትን ገረሰስን፤ 

ስዩመ እግዚአብሔርን ትተን - ስዩመ ጠብ መንጃን ተካን። 

ንጉሣችንን ስናባርር፥   

ቤተ እስራኤልም (ፈላሻም) ወጣ ከአገር። 

ይሄም ትዝታ - ታሪክም ነው፤ 

በአሁኑ ጊዜ ዘረኛው አይሁድ ቤተ እስራኤልን አንገላታው። 

የተከበረ የቀሳውስት - የመኳንንት የበኩር ልጅ እንዳልነበረ፥ 

ዛሬ ከሰው በታች ሆኖ ተቆጠረ። 

ትዝታና ታሪክ ወደ ኋላ አይመልስም ጊዜን፥  

ክፉውንም ደጉንም ቤተ እስራኤል ያስታውሳል - ከጥንት እስከ አሁን፤ 

የግንዱን መሠረቱን - እስራኤልን፥ 

                                                 
3 “በፊቱም ኢትዮጵያ ይሰግዳሉ፤ ጠላቶቹም አፈር ይልሳሉ።” መዝ. 72: 9 “ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች::” መዝ. 
68: 31 
 
4 “በእነርሱ ላይ እንዳልነግሥ እኔን ናቁ እንጂ አንተን አልናቁምና፥ በሚሉህ ሁሉ የሕዝቡን ቃል ስማ፤ . . . . ነገር ግን ጽኑ ምስክር 
መስክርባቸው፤ በእነርሱም ላይ የሚነግሠውን የንጉሡን ስርዓት ንገራቸው።”  ሳሙኤል ቀዳማዊ  8: 7-9 



እንዲሁም ኢትዮጵያን - ያሳደገች እናቱን (አገሩን)። 

ቤተ እስራኤል ትዝታው እየቆሬቆረው፥ 

የገዛ ዘሩ እሱን ሲያሳንሰው፥ 

ታቦቱ (ሕዝበ ክርስቲያን - ወገኑ) ተናገረው፦ 

“ከክርስቶስ ልደት በፊት እኮ ነው አገር የለቀቅከው፤ 

እባክህ ተመለስ፤ 

ታቦቱ ያለበትም (ኢትዮጵያም) አገርህ ነው፤ 

ክርስቲያንነትም ያንተው ነው።”  

ትዝታና ታሪክ ወደ ኋላ አይመልስም ጊዜን፥  

“እኛ”ታቦቱን አምጥተን፥ 

ኢትዮጵያን በስዩመ እግዚአብሔር እያስጠበቅን፥ 

አገራችንንም በቅዳሴው እየባረክን (እያስባረክን)፥ 

ጸልየን  - “ዝናቡን አዝንብልን፤ 

ወንዞቹንም እስከ ልካቸው ሙላልን” እያልን፤.....” 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ኣንዴ ሲመቸው - አንዴ ሲከፋው፥ 

ይህ ጉራማይሌ ኑሮ እኮ ነው ፍቺ ያጣው። 

ዝናቡም ይዘንባል፥ ወንዙም እስከ ልኩ ይሞላል፤ 

ግን ውሃ ወደ ተጠማው ሳይደርስ ይፈሳል፤  

ሕዝቡም አገር ለቆ ይወጣል። 

የእድገታችን ማነቆ የሆነውን ነው ማወቅ ያቃተን። 

እስላምና ቢገባ ካገራችን፥ 

ሕዝቡ ተቀበለው ሰላሙን፤ 

እያስወገደ በሃይማኖቱ የሚነግደውን - ማህደረ ሰይጣኑን። 

ከመሳፍንት አገዛዝም ወጥተን፥ 

በነገሥታትም ተገዝተን፥ 

ይሄው አለን ኢትዮጵያ ተብለን፥ 

በውጪ ጠላት ሳንበገር፤ 

ክፉውንም ደጉንም እያስታወስን። 

ትዝታና ታሪክ ወደ ኋላ አይመልስም ጊዜን፥  

የቅርብ ጊዜያት ለውጦች ናቸው እኛን ያንገላቱን። 

ኃይለ ሥላሴን ገልብጠን፥  

ደርግን ተካን። 

ግን፦  



ትግሉ ስላልበቃን፥ 

እውነቶችን ከመጠን በላይ (ሕዝቡ ከሚችለው በላይ) አጉልተንና አብዝተን፥ 

ረቂቃን ርዕዮቶችን ገንብተን፥ 

ኢሕአፓ፥ ኢኮፓ፥ ማሌሪድ፥ መኢሶን፥ ወዘተ..ብለን፥ 

ገና ትግሉን ስንጅምር፥ 

ጥቃቅን የውሽት ተውሳኮች (ጀርሞች) ገቡብን። 

እኽ!.... 

ትንሿ ውሸት (የታክቲክ ጉድልት - አንጃነት) ከጉያችን ገብታ በላችን። 

በጥቃቅን የሃሳብ ልዩነቶች እርስ በርስ አጣላችን፥ 

ለታላቁም ውሸት (የሰይጣን መልእክተኛ) ዳረገችን። 

እኽ!.... 

የለየለት ዲክቴተር፦  

ተፈጥሮን በቁጥጥር ውስጥ እናደርገዋለን ብሎ የፎከረ፥ 

የልማቱን ሥራ አጣደፈ  - በጠብ መንጃው እየቆፈረ፥ 

ሰውን እየገደለና እያሰረ፥..... 

መንግሥት ለራሱ እንደ እስፖርት ቢቆጠረው ጦርነትን፦ 

ሞት ጨረሰው ወታደሩን - ሠራዊቱን፤ 

ገበሬ - ሚሊሺያውን።   

በኢኮኖሚ አደቀቃት አገሪቱን፤ 

ረሃብ ገባው ሠርቶ አዳሪ - ላብ አደሩን። 

እንዲህ እና ይህንን ይመስል ነበረ - ያ ያሳለፍነው ጊዜ፦  

ዲሞክራሲ የተቀበረበት፤ 

የመንፈሳዊያን መልእክት የታፈነበት፤ 

በኮሙኒስት - ሶሺያሊስት ስርዓት፥ 

እግዚእብሔር የለም የተባለበት። 

የኢትዮጵያም ሕዝብ ተዘናግቶ፥ 

ቅድስናውን ከታቦቱ ለይቶ፥ 

በሥራው (በኑሮው) ሁሉ በረከትን አጥቶ፥.... 

እኽ!...  

እግዚአብሔር የለም ማለትን እንደለመደ፥ 

ክብሩን ማእረጉን አጥቶ ተዋረደ፤ 

ሴቱም ወንዱም ተሰደደ። 

ትዝታና ታሪክ ወደ ኋላ አይመልስም ጊዜን፥  



ከዲክቴተር አገዛዝም ወጥተን፥ 

ደርግን በጠብ መንጂያ አባረን፥ 

ሌላ ባለ ጠብ መንጂያ ተክተን፥ 

ይኽው አለን፥ 

ዘርና ዘር ተፋጠን። 

ያ እኮ ነበረ እኛም የቆምንለት፦ 

- ፍጹም እውነት -  

- አንድነትን ማግኘት፥ 

- በነፃነት እና በእኩልነት። 

ያ እኮ ነበረ እኛም የቆምንለት፦ 

የብሔረሰቦች ሁሉ ነፃነት። 

ያንን እውነት ከጉያችን ነጥቀው ወሰዱት፥ 

ዘረኛነትን (በውስጡ ጥላቻነትን) ደረቡበት፥ 

በአንድ አገር ውስጥ ሌሎች አገሮች (ክልሎች) አበጁለት። 

አብረን እንዳልበላን - አብረንም እንዳልጠጣን፥ 

ከጥንትም ክልሎቻችሁ - አገሮቻችሁ - እንደዚህ ነበሩ፤ 

ሂዱ፤... በየክልላችሁ ተሰግሰጉ ተባልን። 

እኽ!.... 

ይህ በእውነት ውስጥ የጸደቀ ውሽት -  እውነተኛ ተንኮል፥ 

ከመሃላችን ገብቶ ሰረሰረን፤ 

ግድያና እልቂት አስከተለብን። 

ግን ሕዝቡ በዚህ ታላቅ ውሸት ቢታፈን፥ 

ማን አለ ታሪካዊ ፍቅራችንን የሚቀማን? 

ሃይማኖታችን (እስላም - ክርስቲያን) በዘር ከፋፍሎ አላስቀመጠን፥...  

ማነው ማዘናጋት የሚችል - የኢትዮጵያን ማንነቷን - አንድነቷን። 

ሕዝቡ በመሰናክሎች ብዛት ግራ ተጋብቶ፥ 

በራሱም ላይም ተቆጥቶ፥ 

ባሳለፈው ሃይማኖት አልባነትም ተፀፅቶ፥ 

ሃይማኖቱን (እውነቱን) ይዟል - አጥብቆና አብዝቶ። 

የሕዝቡ ሃይማኖተኛነት ይህንን አሳጣው - ያንንም አስገኘለት ለማለት አይደለም፤ 

ጊዜ ጠብቆ ይመጣል ሁሉም። 

ውሽትን ታቅፎ ለቆየ - በጊዜአዊ አሸናፊነት፥ 



እጅግ ታላቅ ይሆናል የሚከተለው ውድቀት። 

ወሳኝ ታክቲክ መስሎት የውሽት መሳሪያን የሚጠቀም፥ 

ለጊዜው ቢያሽንፍም፥ 

መጨረሺያው አያምርም። 

ባለ ጠብ መንጂያ ቢራገጥም፥ 

እናት (ኢትዮጵያ) ጡቶቿን ከልጆቿ አትደብቅም፤ 

እኛ - ቤተ እስራኤሎች - እኛ ስደተኞች (ዲያስፖራዎች) - አሳዳጊያችንን - እናታችንን - አገራችንን አንረሳም። 

ተደብቆ ቢቆይም፥  

ምን ጊዜም እውነት ከሕዝቡ አይጠፋም። 

በእግዚእብሔር ለሚያምንም - ለማያምንም፥ 

ለታጋይ ሁሉ - በውስጥም በውጪም፥  

በጦር ግንባር ለተሰማራ - ለሠራዊቱም፥  

ለኢትዮጵያ ወዳጅ - ለሁሉም፦ 

ያ የምንፈልገው፥ 

እኩልነትና ነፃነት፥ ብሎም ሰላም፥ ፍቅርና አንድነት በቀላሉ አይገኝም። 

ምክር እንምከር - ያሳለፍነው ስህተት እንዳይደጋገም፥ 

ድክመታችን ካልታወቀ መድኃኒቱ አይገኝም። 

አሉታዊነት ወደ ኋላ ያስቀረናል፤ 

ውሸት ትግላችንን ያሰናክልብናል። 

ዘረኛነታችን (የትግራይ፥ የአምሃራይ ፥ የኦሮማይ፥ ወዘተ..) ያጠፋናል፤ 

ክፋት፥ ምቀኝነት፥ ጀብደኛነት፥ ራስ ወዳድነትና ስግብግብነት ያጣላናል፤ 

አሁንም በትግል ሰብአዊ መብትን (ዲሞክራሲን) መቀዳጀትና መለማመድ ያሻል።  

አሊያም፥ ምን መንግሥት ቢቀያየር፥ 

ከኋላ ተራጋጭ አይጠፋም የሚያስቸግር። 

“አንቺ የድል ኮከብ፥ ከመንደር ያለሺው፥ 

ወጣ በይ ከጓዳ፥ ወገንሽን እዪው፤ 

ብርሃን ሰጪ አካል መሆንሺን አትርሺው፤ 

ተደበቆ ኑሮ፥ መሸነፍን ፍሪው፤ 

ድሉ የሕዝብ እስኪሆን ተስፋሽን አታጥፊው፥”5 

 

                                                 
5 ከምድራዊነታችን ባሻገር - ቅጽ ኣንድ ገጽ 94 
 



መደመደሚያ 

ከእውነት ተነስቶ የቆመ ለእውነት፥ 

ከጠብ መንጂያም በላይ፥ 

ልዩ - ታላቅ ኃይል - ፈጣሪው አለለት። 

ለዚችስ ለቅድስት አገራችን መሪ የሚሆናት፥ 

በቅዱሳን ሕዝቡ ገፋፊነት፤ 

በእገሌ ፋንታ እግዚአብሔር እንዲነግሥባት፥ 

መንፈሳዊ - ፈጣሪውን ፈሪ፥  

ሕዝቡን - አገሩን የሚያስቀድም መሪ፥ 

ይህንን ነው ማንም ታጋይ (ፖለቲከኛ) እንዲያውቅ - እንዲያስብበትም የፈለግነው። 

ይህንን ምክር ነው፥ 

የታናናሾችን ምክር ለማይሰማም፥ 

የሶዶቅ ምክር ብለን ያቀረብነው።6 

ይኸው ነው ዛሬም በየቤተ ክርስቲያኑ - በየመስጊዱ የሚሰበከው፤ 

የሶዶቅን ምክር ምስጢሩን የአገር መሪ (ተቆርቋሪ ሁሉ) ቢረዳው፥ 

መሪነቱንም እንደ ንጉሥ ዳዊት - ከእግዚአብሔር ረድኤት ጋር ቢነፅረው፥ 

ይህንን ነው ቅዱስ ሕዝብ የሚቀበለው። 

እንዲህ ሲሆን ነው አገር የሚባረከው፤ 

ረሃብና ጥማት የሚጠፋው፤ 

መሰደድም የሚቀረው። 

አንዳንድ ሰዎች መኮረጅ ይወዳሉ፥ 

የተሠራውን ስህተት መልሰው ይደግማሉ። 

በማንኛውም ሥፍራ፥ በማንኛውም ሁኔታ፥ በማንኛውም ጊዜያት (ሰዓት)፥ 

እንደ አንድ የትግል ታክቲክ - አንድን ብሔረሰብ ለይተው ቢያስጠሉበት፥ 

ጉዳት ላይ የምትወድቅ እናት ኢትዮጵያ ናት፤ 

የልጆቿን ፍቅር ነጥቀው ሲወስዱባት።  

ትግል፦ 

እውነቱን እውነት ውሽቱን ውሽት ለሚል። 

ስልጣን፦ 

አንድነትን ለሚጠብቅ የሕዝብ ወገን። 

በረከት፦ 

                                                 
6 በዚሁ ድረ ገጽ - የሙሙዬና የማማዬ ምክር የተሰኘውንም ግጥም ይመለከቷል። 
 



ፈሪሃ እግዚአብሔር ላደረበት7። 

እውቀት፦  

እግዚአብሔርን በመፍራት። 

ሃብታም - ባለ ፀጋ፦ 

በቃኝን ለሚያውቅ - ለደግ - ድሆችን ለሚያስጠጋ። 

ደስታ፦ 

በክፋት ለማይረታ። 

ሰላም፦ 

ዲሞክራሲን በፍቅር እና በአንድነት ለሚያጣጥም። 

እድገት፦   

በአዎንታዊነትና በምስጋና በረከት ሲጨመርበት። 

እና፦ 

አሁንም (በዚህ ትውልድ)፥ 

በእግዚአብሔር ቸርነት እና በጥሩ አሳቢ ሕዝባቸው፥ 

ጊዜ ነገን አርግዞ ነው የሚታየው፤ 

አሜን - መፃኢያችን ጥሩ ነው የሚሆነው። 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
7 “እናንተስ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፤ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል” ማቴ. 6: 33 


