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‘’በብዙ ለመግዛት ካሰብኩት በኋላ ፤ 

መዝኜ መለስኩት ያን የሰው ገለባ ፡፡’’ 

እነዚህ ሁለት  ስንኞቹ ከአይረሴነታቸው ባሻገር ምስል ከሳች ናቸው ፡፡  ስንኞቹ ሲታወሱኝ የአይጋ ፎረሙ  ደንበኛ አቶ  ሲሳይ 

መንግስቴ አዲሱ ይከሰትልኛል ፤ ሲሳይ መንግስቴ አዲሱን ሳስብ  ሁለቱ ስንኞች ፤ ስለዚህ ምሳሌያዊ  ንግግሩ ለሲሳይ  መንግስቴ 

አዲሱ አማርኛው የህዝብ ነው፡፡ 

አባባሌን  በምክንያት ማስደገፍ ይጠበቅብኛል፡፡ ‘’ አገር በማወክና ህዝብ በማመስ መታወቅ የሚፈልግ ሽፍታ ብቻ ነው’’  

በሚል ርዕስ- ጉዳይ በ01/20/17 ለአይጋ ፎረም በፃፍኩት መጣጥፍ ሀሳቤን ለማጠናከር የሚረዱኝን  ከስሜት የፀዱ  የሀቅ 

ሰበዞች መደርደሬ ይታወሳል፡፡  

የመጣጥፌ  ማዕከላዊ ግብ  ሲሳይ መንግስቴ አዲሱን ትክክለኛ ማንነት ማጋለጥ ነበር፡፡ በሚያራምዳቸው ፀረ-ዲሞክራቲክና  

ፀረ-ልማት መርዘኛ  ሀሳቦቹ አንባቢ  እንዳይደናገርና ስለ ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ ካሉኝ በርካታ መረጃዎች በትንሹ  መረጃ 

መስጠት ነበር ፡፡  ጊዜ እስካተገኘ  ድረስ  ስህተትን ማረም ተገቢ መሆኑን ባህላችን ይፈቅዳል ፡፡  በዚህ ረገድ  አላማየን 

አሳክቻለሁ ብየ አምናለሁ፡፡ 

አቶ ሲሳይ መንግስቴ    በሲቭል ሰርቢስ ዩኒቨርስቲም ሆነ በብአዴን የትግል  ቆይታው  ከፈፀማቸው ብልሹ  ተግባራት 

ያልተናነሰ  አሁን የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ መምህር ሆኖ ለማህበራዊ ጠንቅ ሊሆኑ የሚችሉ  አስተሳሰቦችን በማህበራዊ ሚዲያ 

እየለቀቀ ስለሆነ ፤ ባለፈው መጣጥፌ  ከዚህ  ብልሽት እንዲወጣ የሚያግዙ የሀቅ ሰበዞችን ሰንዝሪያለሁ ፡፡   



   ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ በ01-25-17 ‘’ ዕውነተኛ  ትግል  የሰውን   ስም በማጥፋት ላይ አይመሰረትም ‘’  በሚል ርዕስ 

በፃፈልኝ ዘጠኝ ገፅ  መልስ  የአውሮፕላን ትኬት ማጭበርበሩን ፤ አቅም ያላቸው ግለሰቦች ወደ ፓርቲ አባልነት እንዳይቀላቀሉ 

አቅሙ በፈቀደ መጠን መከላከሉን ፤  በየኒቨርስቲ ቆይታው ለዚያውም አዲስ ህግ  ሁሉ ወጥቶ እሱ ሁለት ጊዜ መመረጡን 

ወዘተ….  በትክክል የራሱ የህይወት አሻራዎች መሆናቸውን  ተቀብሏል፡፡ ነገር ግን  ነብርን ከዥንጉርነቱ ፤አበሻን ከጥቁረቱ 

ማላቀቅ እንደማይቻለው ሁሉ  ሲሳን ከቀጣይ የጥፋት አመለካከትና ተግባር ለመመለስ ግን ሰዓት ዕላፌ መሆኑን 

ተገንዝቤያለሁ፡፡  ቀድሞውንም ትርፉን አስልቶ የገባ ነጋዴን መከራከር ትርፉ ጉንጭ ማልፋት ብቻ ነው፡፡  

በአለፈው መጣጥፌ  አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ፤ የፍልስፍና ፤ የባህል፤ የእውቀት ፤የዳይቨርስቲ  ወዘተ…  መፍለቂያና  መገንቢያ 

ማዕከል ነው ፡፡  በዚህ አንጋፋ  ዩኒቨርስቲ ውስጥ መምህር የሆኑት አቶ ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ የልማታዊና ዲሞክራሲያዊ 

አስተሳሰብ  ቀረፃና ግንባታ ላይ በሚያተኩሩ የንድፈ ሀሳብና ተግባራዊ ምርምሮች ጊዜ ከማጥፋት  ይልቅ  የፌስ ቡክ አካውንት 

ከፍተው መርዘኛ  የአሉባልታና  ህብረሰብን የሚያናቁሩ መልዕክቶችን  በመልቀቅ  ጊዜና ጉልበትህን  አታወይብ 

/Deteriorate/ የሚል ሀሳብ ሰንዝሬ ነበር፡፡ 

አቶ ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ በምላሹ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር ማለት ለአምባገነኖች የሚያገለግል አይነተኛ መሳሪያ 

መሆኑን ማን በነገረህ ?  ብሎት እርፍ !!  ደግሞስ  ኢህአዴግ  ምኑ ይጨበጣልና ነው አንዴ ሶሻሊዝም ነኝ ይላል ፤  በሌላ ጊዜ 

ደግሞ ድንገት  ነጭ ካፒታሊዝም እከተላለሁ ይላል ፤ አሁን ደግሞ ልማታዊና ዲሞክራሲያዊነትን ይሰብካል ወዘተ…  አንተስ 

ቢሆን ይህን አስተሳሰብ ሳታላምጥ እንዴት  ዋጥኸው  ሲል ጥያቄየን በጥያቄ መልሶልኛል፡፡ 

የአቶ ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ ማዕከላዊ ብልሽት እዚህ ላይ ነው፡፡ የአቶ ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ በተስፋ የለሽ  ፋላጎትና ምኞት 

መንገላታት ምናጩ የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ርዕዮተዓለም  ኋያያል መስመር ጠንቅቆ ካለመረዳትና መገንዘብ ነው፡፡ 

የልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመርን በውል መረዳትና ገንዘብ አድርጎ  ወደ ተግባር መግባት መስዋዕትነት ጠይቃል ፡፡  እጅግ 

ሀያል መስመር ነው ፡፡ ነፍስና ስጋን ለህዝብ ጥቅም አሳልፎ መስጠት ይጠይቃል ፡፡ ለአላማ መዋደቅን ይጠይቃል ፡፡ ድሮውንም 

በዕሳት ያልተፈተነና  ሜዳ ለሜዳ መጓዝ ለለመደው እንደ ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ አይነት  የስመ- ታጋይ  ትግሉ ትክክለኛ 

መስዋዕትነት በሚጠይቅበት ወቅት መሸነፍ ከፍ ሲልም ከጠላት ወገን መቆም የነበረና ያለ ነው፡፡  ይሄኔ ነው እንግዲህ የላላውን 

መወጠር የሚያስፈልገው፡፡  

<<……..ግን ያሰብከው አላማ …. 



አልኮን ብሎህ ሲከሽፍ ፤ ሁኔታው ሲጠጥር; 

ጠጣሩ እንዲላላ የላላውን ወጥር ፡፡ ››2 

 የልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመርን ፅንሰ -ሀሳብ ፤ ያውም በዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ የተበረከተ አዲስ  ገፀ- በረከት፤  አዲስ 

የፖለቲካል ኢኮኖሚ ፅንሰ- ሀሳብ ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የውይይትና የምርምር አጀንዳ ማድረግ ምኑ ነው ድፍረት 

የሚያሰኘው ?  የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን የሚጋፋው ምኑ ላይ ነው ? ይህ በዕውነቱ  አዲስ አበባ ዩኚቨርስቲ በፖለቲካል 

ኢኮኖሚ ፤ በሰነ-ሰዕብና፤  ማህበራዊ ሳይንስ ፤  በኮከብ ቆጠራና ፤ በከርሰ ምድር ሳይንስ ወዘተ…ተቆጥሮ በማያልቁ ርዕሰ-

ጉዳዮች ላይ ምርምርና ፍተሸ  ማድረግ አዲስ ስራ አይደለም ፡፡  የነበረ ፤ አሁንም የሚሰራበት እና  ወደፌትም የሚቀጥል ነው 

፡፡ ምናልባት አዲስ የሚሆነውና   የሚጠጥረው ለአቶ ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ ብቻና ብቻ ሊሆን ይችላል፡፡ 

ለመሆኑ አቶ ሲሳይ የሚያስተምረው የህግ ፤ የሰብአዊ መብትና የፌደራሊዝም  ፅንሰ ሀሳቦች አገራቸው የት ነው ?  ሰማያዊ 

ናቸው ?  ወይስ ከጠፈር ሾልከው የመጡ የማይጨበጡ  የማይዳሰሱ መናፍስት  ናቸው?     

    ልማታዊና ዲሞክራሲያዊነትን  የተከተል የህብረተሰብ አስተሳሰብ  መገንባት ሲባል የልማት ሁሉ መነሻና መድረሻው 

በልማት ብቻ ነው !!  ብሎ የሚያምን ፤  የዜጎች ህይወት የሚለወጠው ግለሰቦች  ለልማት ባደረጉት አስተዋጽኦ ልክ ብቻና ብቻ 

የመጠቀም አስተሳሰብ ሲይዙና ይህም  በተግባር ሲተረጎም ነው፡፡  ሰው ለልማት አስተዋፅኦ ባበረከተው ልክ  የመጠቀም 

አስተሳስብን  ባህል ያደረገ ቁርጠኛ  አቋም ሲያዝ ነው፡፡ ይህ ነው የልማታዊና ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ  ማዕከላዊ ሚና ፡፡  

አቶ ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ   በዩኒቨርስቲ ለሚሰጠው ለህግ ሰብዓዊ መብትና ፌደራላዊ ስርዓት ፅንሰ ሀሳብ ትምህርት  መሬት 

ላይ እንዲያርፍ  ወይም ተግባራዊ እንዲሆን ከተፈለገ ምን አይነት የህብረተሰብ  አስተሳሰብ  መያዝ ይበጃል ብለው ያምናሉ  ?  

የልማታዊ አስተሳሰብ ልዕልና አይደለም  የሚፈለገው ?  ወይስ በኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት የተገነባ አገር አለ ?  ይህም ካለ 

መመራመር መፈተሸና ማስተማር  ይጠይቃል ?  

  የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት ደግሞ  ዘላቂውን ሀገር የመለወጥ  ትውልድ የማሻሻል ተልዕኮ  ተቃርኖ ይቆማል፡፡  በአገራችን 

ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ  ዘላቂ ጥቅምን ማረጋገጥ የሚቻለው ደግሞ በህብረተሰቡ ዘንድ ልማታዊ አስተሳሰብ ከመገንባት ውጭ 

ሊታሰብ አይችልም ብለን ውጤት አግኝተንበታል ፡፡  አለማቀፍ የኖቤል ተሸላሚ ኢኮኖሚሸስቶችም መስክረውልናል፡፡  ታዲያ 

በዚህ ላይ  መመራመር  ምኑ ነው መድብለ ፓርቲ ስርዓትን የሚጋፋው ፡፡     



አቶ ሲሳይ እኔን ከመዝለፍ ይልቅ  በአንተ የዕውቀት ደረጃ  በህብረተሰቡ ዘንድ ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ   አስተሳሰብ 

ከመገንባት የተሻለ አማራጭ   የዜጎችን ህግ ፤ሰብዓዊ መብት ስርዓት በማስከበር    የተጓዘና ውጤታማ የሆነ አገር መጥቀስ 

ብትችል አደንቅህ ነበር ፡፡  አጠገብህ ያለ መልስ ነበር  ፡፡ አንተ ግን አላደረግኸውም ፡፡ ምክንያቱም  ፍላጎትህ ሌላ ነው፡፡  

አዕምሮህን ከርስህ አሸንፎታል ፡፡ ለኪራይ አድረሀል፡፡ የአገርህንና ህዝብህን  ዘላቂና መሰረታዊ ጥቅም ገሸሽ አድርገህ  ራስህን 

ለኒዮ ሊበራል አመለካከት ( ምናልባትም   HRW እና Amnesty International  or  CPJ )  ለመሸጥ አዘጋጅተሀል፡፡ 

ያውም ለፍርፋሪ ፡፡  የእኔ ግምገማ ይህ ነው፡፡  

 በሚያጓጓ ኢኮኖ ዕድገት ውስጥ የሚገኝን ህዝብ ከዋና መስመሩ የሚያዘናጋ  ቅስቀሳ አታድርግ  የሚል አስተያየት ሲሰነዘር ፤   

በትምህርትና  በጤና  መስክ ከተመዘገበው አበረታች ለውጥ በስተቀር የትኛው የሚያስጎመጅ   የምጣኔ ሀብታዊ ዕድገት 

ተመዝግቦ ነው እንዲህ የምትለፍፈው  ብለሀል የአገሪቱን የህዳሴ ጉዞ አጣጣልከው  ፡፡ እንዲያውም የኑሮ ውድነቱን ጠቅሰህ 

ከነባራዊ ሁኔታ ውጭ በአገራችን አብዛኛው ህዝብ ተጠቃሚ አይደለም ብለሀል፡፡ 

ድንቁርናህ  ዓይነቱ ብዙ መሆኑ ይገባኛል ፡፡  አንድ የስነ-ፁሁፍ ሊቅ  በኮከብ ቆጠራ ሳይንስ ካልተዋጣለት ዘርፉን ሊያጣጥል 

አይችልም፡፡ አንተም በተሰማራህበት ህግ ትምህርት ዘርፍ ችግር ፈች ስራ ይኑርህ አይኑርህ ባላውቅም  በምጣኔ ሀብት ዕድገትና 

ትንታኔ ላይ ግን ደንቆሮ መሆንህን ከአስተያትህ መረዳት ይቻላል ፡፡  

አገርህ  በትምህርትና ጤና መስክ አበረታች ውጤት ማስመዝገቧን  ከተረዳህ ፤ የአንድ ሀገር ሁነኛ የድህነት መፍቻ ግንባር 

ቀደም ተግባራት  ትምህርትና ጤና ዘርፎች መሆናቸውን መለየት ከተሳነህ መቸስ ምን ይባላል ?   ትምህርትና ጤና ላይ 

መስራት ማለት የሰው ሀብትን ማልማት ማለት አይደለም ? ትምህርትና ጤና ላይ መስራት ማለት የአንድን ህብረተሰብ 

የማምረት አቅም ማሳደግ ማለት አይደለም ?   የማማረት አቅም ከማሳደግ ውጭ ልማት ማለት ምን ተብሎ ሊተረጎም ይችላል? 

እዚህ ላይ ራስህን ቆም ብለህ ፈትሽ አቶ ሲሳይ መንግስቴ ዩኒቨርስቲ ውስጥ መኖር ዕድል ሳይሆን መማርንም ተማር አለበለዚያ   

/ The University pass through the Student , or the student pass throught the University ?/ 

እንዳይሆንብህ ፡፡ 

ለመጨመር ያክል በተለይም  አገራችን ከመጀመሪያው ተሀድሶ እንቅስቃሴ በኋላ በሀሪቱ በተመዘገበው የማህበረ-ኢኮኖሚ 

ለውጥ የዓለማችን መሪዎችን፤ ፖለቲከኞችንና ዓለማቀፍ የኢንቨሰትመንት አንቀሳቃሾችን ቀልብ መሳብ ጀምራለች፡፡ 



 በዓለም መድረክ ከምትታወቅበት ድህነትና ኋላ ቀርነት አዙሪት ፤ ከተመፅዋቾች ረድፍ ወጥታ የጥንታዊ ስልጣኔና የረጅም ጊዜ 

የነፃነት ታሪኳን ጠቅሳ የህዳሴ ጉዞ ጀምራለች፡፡  

  ዓለማችን በኢኮኖሚ ቀውስ በምትናጥበት ወቅት እንኳ ኢትዮጲያ በታሪኳ ከአነስተኛና ጥቃቅን እስከ  እጅግ ግዙፍ 

ፕሮጅክቶችን ጀምራ በስኬት ጉዞ ላይ ነች፡፡    ”ግሎባላይዜሽን አፍሪካን ይዘነጋታል ”  ብለው የሚያሟርቱ የፖለቲካና 

ኢኮኖሚ ተንታኞች ባይታጡም በተግባር ግን ኢትዮጲያ የዓለም ኢንቨስትመንት መዳረሻ ሆና ፈር ቀዳጅ ተግባር እያከናወነች 

ትገኛለች፡፡  

 ኢትዮጲያ ከአሜሪካ ፤ቱርክ ፤ቻይና ህንድና  ወዘተ.. ባለሀብቶችን ትኩረት መሳቧ ያለምክንያት አይደለም፡፡ በመቶ  ቢሊዮን 

ብር ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ፈቃድ ይዘው ወደ ስራ መግባታቸውን  የኢትዮጲያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ መረጃ 

ይጠቅሳል፡፡ በገሪቱ በሀይድሮ ፓዎር፤በቴሌኮሙኒኬሽን ፤በባቡር ትራንስፖርት ወዘተ….እያስመዘገበች ያለችውን አቅም  

ለመቀበል ምነው መረረህ ??? 

 ትግሉ ብዙዎቹ የተሸነፉበትን ከመስመር የተገለሉበት በመሆኑ ያንተም መሸነፍ አዲስ አይደለም የሚገርመው ግን  ሽንፈትህን 

ይዘህ ገለል ማለት ሲገባህ  ያልተሸነፉትን ጥቂቶች ቆራቶች ….የህዝብ ሀብትና ንብረት ያለገደብ የሚጠቀሙ  ስልጣን 

በየተዋረድ እየቆነጠሩ የሚሰጡ፤ እኔም በዚህችው ተቆንጥሮ በሚሰጠኝ እንጀራ ሆዴን የምሞላ አድርገህ ስለኸኛል፡፡ 

ከሀ -ፐ የታገልከው የፌውዳሊዝም የስልጣን ስሪት  ባህሪና የስልጣን አተረጓጉም አባዜ ተጠናውቶህ ለመሆኑ ይህ አመለካከትህ 

አንዱና ሁነኛ ማሳያ ነው፡፡   የመንግስት ወንበር  የህዝብ ማሰቃያ ፤ ጉቦ መቀበያና የግል ህይወት መለወጫ ለማድረግ አልመህና 

አቅደህ ነው  ብአዴን ውስጥ ተወሽቀህ የኖርከው ፡፡ አልተሳካልህም እንጂ ፡፡ ኪራይ ሰብሳቢና  አስመሳይ ባህሪህ እስካሁን 

አቆይቶሀል ፡፡   

ለመሆኑ ለምንድነው አንተ ከሩብ ክፍለዘመን በላይ ታግለህ ስልጣን ሲሰጥህ ህዝብ ማገልገል አልፈልግም ያልከው ?  ስልጣን 

ይዘህ ህዝብ ማገልገል ካልፈለግህ መጀመሪያስ ምን ወደ ትግል አስገባህ ?ይህን  ለአንባቢያን ትቸዋለሁ   

ብአዴን/ኢሀአዴግ ከሚለይባቸው መሰረታዊ ከሚባሉ ባህሪዎቹ ልማትን የሞት ሽረት ያደረገ የመንግስት ስልጣን መምራትን 

ማረጋገጡ ነው ፡፡ በዚህ የድርጅትህ ባህሪ ላይ  የማይዋዥቅ እምነት ካለህ ስልጣን ያለገደብ መጠቀምና ከአለቃ ተቆንጥሮ 

የሚሰጥ ስልጣንን ምን አመጣው?  በአገራችንና በአህጉራችን ጭምር አዲስ ታሪክ እያከናወነ  የሚገኘው የኢህአዴግ /ብአዴን  



ባህሪ ሳይሆን አንተና ጥቂት አንተን መሰል ኪራይ ሰብሳቢዎች   በህዝብና በመንግስት መሰረታዊ አሰላለፍን ለማዛነፍ 

የምትረጩት   የአሉባልታ ዘመቻ ነው፡፡ 

 የህብረተሰቡን  የማሰብ ነፃነት የሚገል እንዳንተ አይነት  አመራር ተሸክመን  ቆይተናል፡፡ ሲሳይንና መሰሎቹን ማስቀጠል 

የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመርን ለአለም እያስተዋወቅ የሚገኝ ህዝብና መንግስት ባህሪ አይደለም  ፡፡  ምናልባትም የዘራፌ 

መንግስት መለያ  ካልሆነ በስተቀር  ፡፡  ስልጣን ከህዝብ በአደራ በተረከበው ኢህዴን/ብአዴን ስልጣን መያዝን እንደ አቶ ሲሳይ 

መንግስቴ ከኪራይ ለመሰብሰብ  ሆድ ለመሙላት  አድርጎ ማሰብ  ስህተት ላይ ይጥላል፡፡  

እንደ ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ በልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመር የመንግስት ስልጣንን መያዝን  ለዝርፌያ  ማዕከልነት 

ይመቻል ብሎ  አስቦ መቀላቀል ተስፋ የለሽ ፍላጎትና ምኞት ነው ፡፡ ወይንም በሀገርና ህዝብ ስም ራስን ለኒዮ ሊበራል ለመሸጥ 

የሚደረግ ሙከራ ነው መታረም አለበት ፡፡ 


