
ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ ፤ዕርማት ከራስ አመለካከት ቢጀምርስ?? 

ከቀለሙ በለጠ - ባህር ዳር 10-09-17 

በርዕሰ -ጉዳየ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት አቶ ሲሳይ መንግስቴ በ27/01/2010 ዓ.ም ‘’ ስህተትን ለማረም አለመዘጋጀት ከሁሉ የከፋ 

ውድቀት’’   በሚል ርዕሰ- ጉዳይ ቀደም ሲል  የህወሀትና ብአዴን ስም አወጣጥን ብቻ ሳይሆን ተግባራቸውን ሳይቀር አብጠልጥለው  

ለመፃፍ ምን እንደገፋፋቸውና ስህተታቸውን እንዲያስተካክሉ የሚያግዝ መረጃ ሰጭ መጣጥፍ በዚሁ ብሎግ መለጠፌ ይታወሳል፡፡ 

 ስምን በተመለከተ ብአዴን የአማራ ክልል ህዝቦች የንቅናቄ ፓርቲ መሆኑንና ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄው የብሄራዊ ክልሉን መንግስት 

በመራባቸው ዓመታት በሁሉም መስክ ስኬታማ በሚባል ደረጃ  ጉዞ ማድረጉን  ገልጫለሁ፡፡  

ይሁን እንጅ አቶ ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ በ27/01/10 ይዘው በቀረቡት አጀንዳ በአፀፋው ሌላ እንደ ኮሶ  ከተጣባቸው የአመለካከት 

መዛነፍ ጋር ሰይፋቸውን መዘው ብቅ ብለዋል፡፡ 

በመጀመሪያ አቶ ሲሳይ መንግስቴ ባለፉት አመታት ብአዴን የሚመራው የብሄራዊ ክልሉ መንግስት ያስመዘገበውን ሁሉን አቀፍ ልማት  

እዚህም……. እዚያም……የተመዘገብ ብሎ አልፎታል ፡፡ ዕውነታው ግን አቶ ሲሳይ ከሚለው የተለየ ነው ፡፡ እዚህም እዚያብ  ተብሎ ብቻ  

የሚታለፍ  ልማት አይደለም ያስመዘገበው ፡፡  መሰረተ ሰፌ፣ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል እንደ አቅሙ ያሳተፈ፤ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው 

ልማት ነው !!!  በብአዴን የሚመራው የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ  ባለፉት የልማትና ዴሞክራሲዊ ስርዓት ዓመታት 

ያስመዘገበው፡፡ እንዴታ!! ወዴት ወዴት !! 

መግባባት ከተፈለገ በዚህ ልክ ብንግባባስ አቶ ሲሳይ ምንግስቴ አዲሱ ፡፡ ይህን መረጃ የሰጠሁህ  ብአዴን ከስሙ ባለፈ በተግባር የብሄራዊ 

ክልሉ ህገ-መንግስት ለህዝቦች  ከሚሰጠው ዕድልና ከተገባላቸው ቃል ጋር የሚጣጣም አይደለም የሚል ሙግት ስለአነሳህ ነው፡፡ 

ብአዴን የአማራ ክልል ህዝቦችን በልማትና በመልካም አስተዳደር አመራር ሲሰጥ የብሄራዊ ክልሉ ህዝቦች በህገ-መንግስታቸው 

ከሚፈቅድላቸውና ከተገባላቸው ቃል በታች ነው የሚል የሲሳይ መከራከሪያን በዚህ መስተካከል ስላለበት ነው፡፡ 

የሲሳይ ጥያቄ ከተገባላቸው ቃል የቱ ተሳካ ?  የቱ ተጓደለ ? የሚል ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር  ፡፡  ስኬቶችንም፤  ዕጥረቶችንም ፤ እጥሮቶች 

እንዴትና ? መቸ ? መስተካከል ስለሚገባቸው አግባብ በትክክል  ማስቀመጥ የሚቻልበት ዕድል ይፈጥራል፡፡ 

ታዲያ በዕውር ድንብር  አመራር ስትሰጥበት የነበርክበትን ድርጅት ስሙንና ባህሪውን እንኳ  በሚገባ ሳታጣጥምና ስትገነዘብ እኔን 

ባለመወረፍህ  የተጠቃህ ስለመሰለህ ብቻ   የብሄራዊ ክልሉ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦችን በዴሞክራሲያዊ መንገድ የሚመራን የንቅናቄ 

ፖለቲካ ፓርቲ  አይ  ! የድርጅቱ ስምም ሆነ የክልል ህዝብ መዝሙር ሌሎችን  ብሄር ብሄረሰቦችን አያካትትም በሚል  ተጨማሪ ስህተት 

ውስጥ ዘቅተሀል፡፡ 



የብሄራዊ ክልሉ መዝሙር ማጠንጠኛ ስንኞች ; 

‘’ የአማራነት ክብር ደማቅ አርማ ይዘን’’: 

 የመጀመሪያው ስንኝ ‘’ ይዘን’’  የሚለው የስንኙ ቤት መምቻ  ቃል  አንድን  ህዝብ ብቻ ሳይሆን  ብዝሀነትን   በሚያሳይ መንገድ ነው 

የተገለፀው ፡፡  ይህ ማለት ደግሞ ብሄራዊ ክልሉ የሰፌው የአማራ ህዝብ መኖሪያ ቢሆንም  የኦሮሞ ፤ የአገው እና የቅማንት ህዝቦችም 

ራሳቸውን ነፃነት አክብረውና አስከብረው በጋራና በፍቅር የሚኖሩ መሆኑን ጭምር በሁለተኛው የመዝሙሩ ስንኝ  ቤት መድፌያ ፤  

‘’ በፍቅር በአንድነት አብረን እንኖራለን ይላል’’ ፡፡ 

ታዲያ ይህን ንባቤ ቃል ለመተንተንና ለመረዳት ጊዜም ፍላጎትም ያላሳደረው አቶ ሲሳይ  በድጋሜ ችግር ውስጥ ጠልቆ ሲዳክር 

ይስተዋላል፡፡በፍቅር በአንድነት አብረን እንኖራለን እኮ ነው ያለው ፡፡ ከዚህ ውጭ ብዘሀነትን እንዴት መግለፅ ይቻላል፡፡ 

ሌላው ሲሳይ  መንግስቴ- አዲሱ  ገንዘብ ልታደርገው የሚገባህ ነገር ቢኖር  ነፃ የሀሳቦችን ፍሰት ፈቅድህ  በሀሳቦች ላይ  መስማት አልያም 

አለመስማማት የሚያስችልህን ትንተና ይዘህ መቅረብ ነው፤ የሚያስፈልገው ፡፡ ከዚያ ውጭ  እገሌ አባ መሉ ይህን  ሀሳብ ያራመደው   

አለቆችህን ለማስደሰት ነው ፤ ለመሆኑ አንተ ስምህ ማን ይባላል ? የብአዴን አባል ነህ ደጋፌ  ?  ወዘተ.. መዘላበድ  ጠቀሜታው አይታየኝም 

፡፡   

  አለቃን ለማስደሰትና ለማስከፋት መስራትን ምናልባት ጥያቄውን ባነሳህበት  ልክ ማየት ተገቢ ይመስለኛል ፡፡ የማነኛውም ሰው አለቃው 

ስራው ነው፡፡ ሌላው ነገር ስራውን ተከትሎ የሚመጣ ጉዳይ ነው ፡፡ ስራን  ተከትሎ የሚመጣ  ውጤት ወይም ችግር  ካለ በሀላፊነት 

መቀበል ተገቢና ልናዳብረው  የሚገባ ባህል ነው ፡፡ አንተ እንዲህ ዓይነት ተረት- ተረት የመሰለ ፌውዳላዊ የመሪና ተመሪ  ስራ አመራር 

አተያይ ውስጥ ገብተህ መዘላበድ  ምን ይባላል፡፡   

 ፌዴሞክራሲያዊው  ስርዓት   ከሀገራችን በረጅም ጊዜ ትግል ላይመለስ ተዘርራል  ፡፡ እንዳንተ አይነቱ እያገረሸበት እንጅ ፡፡ ይህ ትችትህ 

ምናልባትም በየጊዜው ብዕርህን ስለምታነሳበት ብአዴን ባህሪውን ሳታውቀው አብረህ መቆየትህን ነው የሚያስረዳው  ፡፡ ለአለቃ ብድግ 

ቁጭ ማለት ምናልባትም የግለሰቦች ባህሪ ይኖር ከሆነ አንተ ታውቃለህ እንጂ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚያምነውና የሚመራው የብአዴን 

ባህሪ አይደለም ፡፡  

የአንድ ድርጅት ወይም ግለሰብ  አላማን ማሳካት አለማሳካት አንድ ነገር ሆኖ ስም በመያዝ ብቻ የጥሩ ስም አወጣጥ ማሳያ ናቸው 

ያልካቸው ድርጅቶች አንተ ነህ ስማቸውን ያሰባሰብካቸው፡፡ ስም አወጣጥ ይችሉበታል ብለህ ያሞካሸሀቸውም አንተው ራስህ  ነህ ፡፡ 

ታዲያ ስማቸው ካማለለህ ዝንባሌህን ገዝቶታል ብሉ/ Research question  ማንሳት ምን ችግር አለው ? በእኔ እምነት ስትፈተሸም 

ከእነሱ ጓዳ የምትርቅ አይመስለኝም ፡፡  



ኢሀአፓ ፤ኦነግ  ወ.ዘ.ተ. ረፈ…. እያልክ አንተ የምታሞካሻቸውን ፅንፈኛ ቡድኖች አንተ  ኢህዴግ  ስለሚጠላቸው  ነው የሚል ሀሳብ 

ታራምዳለህ ፡፡ እነዚህ ቡድኖች እኮ   እወክለዋለሁ የሚሉትም ህዝብ የላቸውም ፡፡ ምነው ደረትህን ትደቃለህሳ !!!!  ቢሆን ኖሮማ  

ኢህዴግ  ከፀሀይ በታች ለኢትዮጲያ ህዝብ ይጠቅማል  የተባለ የፖለቲካ አማራጭ ያለው ድርጅት ካለ በጋራ ለመስራት ችግር የለበትም ፡፡  

ይህንንም በአገሪቱ ታሪክ ያልነበረ  የመልቲ ፓርቲ ሲስተም ስርዓት እንዲዘረጋ ወዶና ፈቅዶ  ህገ-መንግስታዊ ዋስትና የሰጠ ድርጅት ነው ፡፡ 

እንጅ ኢህአዴግ ለኢትዮጲያ መፃኢ ዕድል መቃናት አማራጭ ሀሳብ ያለውን  የፖለቲካ ፓርቲ አይጠላም ፡፡ ‘’ ይጠላቸዋል’’  !!  የሚለው 

ለአንተ -የተፈጠረብህ ምስል ነው ፡፡ 

 ሲሳይ አንዴ.. እዚህ.. አንዴ ..እዚያ.. ስትረግጥ ትታያለህ ፡፡ ይህን ደግሞ በተለያዩ  የመረጃ መረቦች በምትለጥፋቸው ሀሳቦችህ ማረጋገጥ 

ችያለሁ ፡፡ አንደኛ  የብሄር ፖለቲካ በማራገብ ኪራይ ለመሰብሰብ በምታደርገው መሯሯጥ አንዴ ራያ ፤ሌላ ጊዜ አማራ ፤ሲከፋህ ደግሞ 

ትግራይ ትወሸቃለህ ፡፡ ፖስት ከምታደርጋቸው መልዕክቶችም የሚሰጥህ ግብረ መልስ እንዳየሁት መሀል ሜዳ ላይ መቅረትህን ነው፡፡   

የምትንቀሳቀስበት ካርታም   ፈረንጆች  Identity Crisis / የማንነት ውዝግብ  / ውስጥ ገብተህ ስትባዝን እንድትኖር ያደርግህ እንደሆነ   

እንጂ በብሄርና ጎሳ ስም የሚገኝ ኪራ መኖሩን አያመላክትም፡፡ የእኔ ምክረ-ሀሳብ ከዚህ ብትወጣስ ፡፡  

 አሁን የቄሳር እንባ ማንባት ምን ጥቅም አለው   ለአማራ ህዝብ መቆርቆር ማለት የተሰጠህን የሀላፊነት ቦታ ጣል አድርጎ ሜዳ ሜዳውን 

መሄድ አይደለም ፡፡ የአማራን ክልል ህዝብ የፍትህ ስርዓትና አሰራር ከማሻሻል የተሻለ ምን ልማት ነበር ለአማራ ህዝብ  ፡፡ አንተ ግን 

አላደረግኋውም ጣል አድርገኋው ነው የሸሸህ ፡፡   የህዝቦችን ስስ አጅንዳ በመነካካት  ሁከት መፍጠርና እርስ በርሳቸው በማናከስ  ልማትን 

ማደናቀፍ ህዝባዊነት አይደለም  ፡፡  ስለዚህ ወንድም !! ሲሳይ  መታረም ያለበት ጉዳይ ካለ  ዕርምት ጥሩ ነገር ቢሆንም  ነገር ግን  ከራስ 

አመለካከት ቢጅምር ጥሩ ነው !!! 


