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ከሁሉም የከፋው ውድቀት ስህተትን ለማረም ዝግጁ አለመሆን ነው!! 

ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ 

መስከረም 27/2010 ዓ.ም 

ቀደም ባለው ሳምንት በብአዴንና ህወሀት ስያሜና ይዘት ዙሪያ አጫጭር መጣጥፎችን በአይጋ ፎረም ድረ ገጽ ላይ 

በተከታታይ በመላክ ማስነበቤ ይታወቃል፣ ይህን ተከትሎ እስካሁን ድረስ በስልክና በኢሜይል ያስተናገድኋቸው በርካታ 

አስተያየቶች  እንደተጠበቁ ሆነው መታሰቢያ መ. የተባለ ጸሀፊ መስከረም 22፣ 2010 ዓ.ም እንዲሁም ቀለሙ በለጠ-

ከባህር ዳር በ10-05-17 በተረዱት ልክና በመሰላቸው መንገድ መልስ ለመስጠት ሞክረዋል፡፡  

እነዚህ ሁለት ጽሀፍት የእኔን ጽሁፍ ይዘት በተገነዘቡበት መጠን ወይም አግባብ መልስ ይሆናል ያሉትን ማቅረባቸው ባልከፋ ነበር፣ 

ይሁን እንጂ አሳዛኙ ነገር የሁሉቱም መልስ እኔ በማስረጃ አስደግፌና በምሳሌ አጠናክሬ ያቀረብሁትን ምክረ-ሀሳብ በተጨባጭ 

ማስረጃና ምሳሌ አስደግፈው ከመሞገት ይልቅ የማይገናኝ ነገር አውገርግረው ሲሻቸው በገሀድ የሚታወቀውን እውነት ጭምር 

በመካድ ሲፈልጉ ደግሞ እንደወትሯቸው ሁሉ የግል ስብዕናን ለማጠልሸት በማሰብ ፍየል ወዲያ ቁዝምዝም ወዲህ የሆነ መልስ 

መስጠታቸው ነው፡፡ 

መታሰቢያ መ. የተባሉት ጸሀፊ በዋነኛነት ትኩረታቸው ከርዕሱ ጀምሮ ከህወሀት ስያሜ ጋር ተያይዞ በቀረበው አስተያየት ላይ 

የሚያጠነጥን ቢሆንም በብአዴን ላይ የቀረበው ሀሳብ ግን በአብዛኛው የተመቻቸው መሆኑን ሀሳባቸውን በሚከተለው መልኩ 

በመግለጽ ጭምር ነው ለመንደርደር የሞከሩት “(አቶ ሲሳይ) በመጀመሪያው ፅሁፋቸው በብአዴን ስያሜ፣ በክልሉ መዝሙር 

እና የብሄረሰብ ምክር ቤቶች ስልጣን ዙሪያ ያነሱት ሀሳብ ሊታይ የሚገባው ነው የሚል እምነት ቢኖረኝም …፡፡” በማለት ቢያንስ 

በብአዴን ስያሜና አደረጃጀjት ዙሪያ በተነሱት ዋና ዋና ነጥቦች ላይ መስማማታቸውን በማያሻማ አኳኋን አስፈረዋል፡፡  

እኝሁ ጸሀፊ ሀሳባቸውን አጠናክረው በመቀጠልም “የብአዴን ስያሜ በግልፅ የአንድን ብሄር (ብሄረ አማራ) ስም የሚያመለክት 

ስለ ሆነ እና ይህ ደግሞ በተጨባጭ በክልሉ ያለውን ብዝሀነት እና የብአዴን ውስጣዊ ብዝሀነት የማያሳይ እንደሆነ ሁላችንም 

ሊያስማማን የሚችል ነው፡፡ ስለዚህ ፀሀፊው እንዳሉት ብአዴን የአማራ ክልል ህዝቦች (ብሄር/ብሄረሰቦች/) ዲሞክራሲያዊ 

ንቅናቄ/ድርጅት ቢባል የሚጠቅም እና በመሬት ላይ ያለውን እውነታ የሚገልፅ እንጂ  የሚጎዳ አይደለም፡፡” በማለት ጭምር 

የእኔን ሀሳብ በሚገባ እንደሚጋሩ ያረጋግጣሉ፡፡ በእርግጥ የዚህ አይነቱን አቀራረብ ፈረንጆቹ ሁለት ስለት ያለው ሀሳብ/ድርጊት 

(Double Standard) ይሉታል፣ ምክንያቱም በእኔ ጽሁፍ ላይ የቀረበው ሀሳብ ለብአዴንም ሆነ ለህወሀት እኩል የሚሰራ 

ሆኖ ሳለ በብአዴን ላይ የቀረበውን ደግፎ በህወሀት ላይ ሲሆን መቃወም የሚያስተዛዝብ ይሆናልና ነው፡፡ በእርግጥም አቶ መታሰቢያ 

ያልተዋጠላቸው ነገር በህወሀት ስያሜና አደረጃጀት ላይ የተነሳው ሀሳብ ነው፡፡  

ይህንንም የተቃውሞ ሀሳባቸውን እንዲህ በማለት ይገልጻሉ “ህወሓት (ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ) በምንም መልኩ የአንድ 

ብሄር ወኪል ብቻ እንደሆነ የሚያሳይ ስያሜም ታሪክም የለውም፡፡ ከፈለጉ የቅርብ ጊዜ ሰነዶቹን ይቅርና የ1968ቱ የህወሓት 

ማኒፌስቶም ጭምር መመልከት ይችላሉ፡፡ በህወሓት ስያሜ ውስጥ "ትግራይ" የሚለውን ቃል ቦታ/ክልሉን የሚወክል ነው እንጂ 

የትግራይ ብሄር የሚወክል አይደለም፡፡” በማለት እርግጠኛ በመሆን ጭምር ሀሳባቸውን አስፍረዋል፡፡  

አቶ መታሰቢያ አንድ የዘነጉት ትልቅ ነገር ቢኖር የትግራይ ተወላጅ ወጣት ምሁራን ቀደም ሲል ጀምሮ ብሔራችን ትግሬ ሳይሆን 

ትግራይ ነው በማለት በ1950ዎቹ በስፖርታዊ መድረኮች ላይ ሳይቀር ተቃውሟቸውን በአደባባይ መግለጻቸውን ሲሆን በ1994 

ዓ.ም ተሻሽሎ የወጣው የክልሉ ህገ-መንግስትም በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ብሔረሰቦችን ዘርዝሮ ሲያሰቀምጥ የትግራይ፣ የኢሮፕና 

የኩናማ ብሔረሰቦች በማለት ማስፈሩ እውነታው እሳቸው ከሚሉት በተቃራኒው መሆኑን በግልጽ ስለሚያስገነዝብ ህወሀት ብሔርን 

ሳይሆን አካባቢነ ነው በማለት ያነሱት የመከራከሪያ ሀሳብ ብዙም ውሀ የሚያነሳ ሆኖ አናገኘውም፡፡  
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በአጠቃላይም ህወሀት የትግራይ ብሔር ህዝብ ወኪል መሆኑን በበርካታ ማስረጃዎች ማረጋገጥ የሚቻል ቢሆንም በአሀኑ ወቅት 

ይህን አስመልከቶ ጉንጭ አልፋ የሆነ ክርክር ውስጥ መግባት ያለብን አይመስለኝም፡፡ ስለሆነም አቶ መታሰቢያ በህወሀትና በትግራይ 

ብሔር ህዝብ መካከል ያለውን ግንኑነት ለማወቅ ከፈለጉ የዚህ አይነት የተንሻፈፈ መልስ ከመስጠታቸው በፊት እንደገና ማንበብና 

መጠየቅ የሚኖርባቸው ይመስለኛል፡፡  

አሳዛኙ ነገር ደግሞ ብአዴን ላይ የያዙት ትክክለኛ አቋም ህወሀት ላይ ሲደርስ መሸርሸሩና ስህተት ሆኖ መምጣቱ ነው፣ ይህም 

ክርስቶስ ለስጋው አደላ ያስብላልና አቶ መታሰቢያ እየመረራቸውም ቢሆን ከእውነታው ጋር መታረቁ ሳይሻላቸው አይቀርም፡፡ ወደ 

አቶ ቀለሙ በለጠ ሀሳብ ስንመጣ ደግሞ ሀሳባቸው ከአቶ መታሰቢያም በባሰ ሁኔታ ውል የለሽ ከመሆኑም በላይ በጭብጥ የማይገናኝ 

አራምባና ቆቦ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡  

የእኔ ጽሁፍ አሁን ያለው የብአዴን ስያሜና አደረጃጀት የአማራ ክልል ህዝቦችን የሚወክል አይደለም ብቻ ሳይሆን በተግባርም 

እየተስተዋለ ያለው ነገር ቢያንስ ከክልሉ ህገ-መንግስት ጋር የሚጣጣም አይደለም የሚል ሆኖ ሳለ የትግል ታሪክና እዚህም እዛም 

የተመዘገቡ የልማት ውጤቶችን እዚህ ላይ አምጥቶ መዘብዘብና የግል ስብእናን ለመንካት መውተርትር ቀደም ሲል እንዳረጉት 

ሁሉ ሀሳብን በሀሳብ መሞገት ሲያቅታቸው እንዲሁ መልስ እኮ ሰጥቼ ነበር በማለት ለአለቆቻቸው በመታያነት ለማቅረብ ካልሆነ 

በስተቀር መልስ ብለው ያቀረቡት ሀሳብ ረብ እንደሌለው አንባቢ በቀላሉ የሚረዳው ይመስለኛል፡፡  

አንዳንዴ ሰው ምን ይለኝ ማለትም እኮ የወግ ነው፣ ተቃውሟቸው እኔ ባቀረብሁት ጽሁፍ ይዘት ላይ ሳይሆን እኔ ላይ መሆኑን 

ማረጋገጫው ደግሞ ከላይ በጥቅስ ውስጥ አስገብቼ እንዳቀረብሁት አቶ መታሰቢያ እኔ በብአዴን ስያሜ ላይ ያቀረብሁትን ሀሳብ 

ደግፈው ባቀረቡት የማጠናከሪያ ገለጻ ላይ ምንም ሳይሉ እንዳውም “ህወሀትን በተመለከተ አቶ መታሰቢያ ለሲሳይ በጻፉላቸው 

የመልስ ጽሁፍ ላይ በማያዳግም መንገድ ገልጸውታል”፡፡  

በሚል መልኩ ብቻ ሸፋፍነው ማለፋቸው አንድም የአቶ መታሰቢያን ጽሁፍ ይዘት በሚገባ መረዳት አልቻሉም፣ አሊያም እሳቸውን 

ለመተቸት ድፍረትና ችሎተታ አንሷው የሞራል ብቃትም ጎድሏዋል ማለት ነው፡፡ አይ ከተባለም አጋጣሚውን በመጠቀም እኔን 

ለመወረፍ እንጅ ብዕራቸውን ከወረቀት ጋር ያገናኙት ድሮም የረባ የመከራከሪያ ሀሳብ አቅርበው ተደራሲያን ስለብአዴን የተሻለ 

ግንዛቤ እንዲኖራቸው የማድረግ አቅምም ሆነ ፍላጎት እንደሌላቸው ተገንዝበዋል ያስብል ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምን ትርጉም 

ሊሰጠው ይችላል፡፡  

በጣም የሚገርመው ነገር ስያሜን በተመለከተ ኦነግን፣ ኢህአፓንና መኢሶንን ብቻ ሳይሆን ኢህአዴግን፣ ኢሰማኮንና የአኢዮጵያ 

ኢኮኖሚክ አሶሴሽንን ወዘተ. ጠቅሼ በምሳሌነት ባነሳሁበት ሁኔታ አቶ ቀለሙ ግን የመጀመሪያዎቹን የፖለቲካ ድርጅቶች (በአሁኑ 

ወቅት በአህአዴግ የሚጠሉ ስለሆነ) ብቻ በማንሳት ኢህዴንን ትቶ እነዚህን ማንሳቱ አመለካከቱ ወዴት እንዳዘነበለ ያሳያል ሲሉ 

አሁንም ምንም የማይገናኝ ነገር ለማገናኘት መሞከራቸው ነው፡፡  

እዚህ ላይ በአመለካከትም ሆነ በተግባር የዘቀጡት አቶ ቀለሙና መሰሎቻቸው መሆናቸዋን ልብ ይሏል፣ በመሆኑም አቶ ቀለሙና 

መሰሎቻቸው ናቸው በብአዴን ውስጥ ተሰግስገው ብአዴንንና የአማራ ክልል ህዝቦችን በማደናገር ጭምር ከሌላው ወገኑ ጋር 

እንዲጋጭ ብሎም ለሆድ አደሮች አሜን ብሎ እንዲገዛ ለማድረግ ሌት ተቀን የሚሰሩት፡፡ ብአዴን በሚከተለው የትግል መስመርም 

ሆነ የልማት ፕሮግራም ላይ ምንም አይነት ትችት ባልቀረበበት ሁኔታና ብአዴንንም ሆነ የአማራ ክልል ህዝቦችን እንቅስቃሴ 

የሚያዳክም አንድም ሀሳብ ባልቀረበበት አጋጣሚ ይልቁንም በክልሉ ህገ-መንግስት ላይ በግልጽ እንደሰፈረው የድርጅቱ ስያሜም 

ሆነ አደረጃጀት ሁሉን አሳታፊ እንዲሆን ምክረ-ሀሳብ በቀረበበት ጽሁፍ ላይ ተመስርቶ ሰውን ለመሳደብ መነሳት አላዋቂነትን 

ያመለክት ካልሆነ በስተቀር የሚጨምረው ነገር ያለ አይመስለኝም፡፡  
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ከዚህ ውጭ በአማራ ክልል ውስጥ የሚገኙ ብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦች በእርግጠጥም ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ ስለመሆን 

አለመሆኑ እንዲሁም ከአማራ ክልል ውጭ የሚገኙ አማሮች ያሉበት ሁኔታ ምን እንደመስልና በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ በቀጣይ 

ጽሁፌ እመለስበታለሁና እዚህ ላይ ብዙ ማለት አልፈልግም፡፡  

በዚህ አጋጣሚ አቶ ቀለሙን ግን ልመክራቸው እፈልጋለሁ፣ በእርግጥም እሳቸው እውነተኛ የብአዴን አባል ወይም ደጋፊ ከሆኑና 

በራሳቸው የሚተማመኑ ከሆነ አንድም እንደ እኔ በትክክለኛ ስማቸው ይጻፉ ሁለትም በማንኛውም ሰው አማካኝነት የሚቀርበውን 

ሀሳብ ከጽሀፊው ለይተው በአግባቡ ለመረዳት ይሞክሩና ሀሳቡን ብቻ በስሜት ተነሳስተው ሳይሆን በማስረጃ አስደግፈው ይሞግቱ፣ 

በዛን ጊዜ ጸሀፊውም ሆነ ሌሎች ተደራሲያን ይማራሉ፡፡   

 

በተረፈ ለሁላችሁም ሰላማችሁን ያብዛላችሁ! 

 


