አገር በማወክና ህዝብን በማመስ መታወቅ የሚፈልግ ሽፍታ ብቻ ነው !!
( ከቀለሙ በለጠ በህር ዳር ) 01-20-17

አይጋ ፎረም

ሰሞኑን የሀሳብ ልዩነቶችን

በሰለጠነ መንገድ ማስተናገድ በመቻሉ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ስራችን

ፍሬ ማፍራት መጀመሩ የልብ ልብ ሰጥቶኛል ፡፡ በርቱ

!!!

ማለት እፈልጋለሁ ፡፡

17 ለንባብ ባበቃው መጣጥፍ የአቶ ሲሳይ መንግስቴ አዲሱን
በሚል ርዕሰ-ጉዳይ ስሜ ጎደፈ !!
ቃላት በመደርደር
ባላፈርሽ ‘’

የባጡን

ይባላል ፤

አይጋ ፎረም

በ01-17-

‘’ የሞኝ ዘፈን ሁል ጊዜ አበባየ ነው’’ !!

፤ማንነቴ ተምታታ !! ፤ማስፈራሪያ ደረሰብኝ !!! ፤ ወዘተ…..

የመሳሰሉ

የቆጡን ሲዘባጥሩ ተደምጠዋል፡፡ በአገራችን መጀመሪያ ባልዘፈንሽ ፤ከዘፈንሽም

ወይም

‘’ ሙቀት የሚፈራ ሰው ዳቦ ጋጋሪ መሆን የለበትም ‘’

ይላሉ

፤

ፈረንጆች ፡፡
በሀገሪቱ ቁጥር አንድ ዩኒቨርስቲ የልማታዊ አስተሳሰብ መቅረጫ ወይም መገንቢያ ተቋም ውስጥ ገብተህ ትውልድን
በልማታዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ትቀርፃለህ ተብለህ የምትጠበቀው ‘’ ምሁር ተብየ ‘’

በፌስ ቡክ ጫካ ሸፍተህ

አሉባልታ ስታቦካ ፤ የድሀ ወገንተኛ የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ስምህን ብቻ አስገብተህ ፤

ሽሮ ሽጣ በምታድር ደሀ

ዓይንህ ደም እየለበሰ ይህንንም በፌስ ቡክ ስትዘራ እየዋልክ እንዴት ነው ?
፤ ማንነቴ ተምታታ
አይደለሁም

ስለ አንተ እውነቱ ሲነገርህ ስሜ ጠፋ

!! ፈራሁ ማለት ምን ማለት ነው ፡፡ እውነቱ ዘለቀ ጋር በሀሳብ እንጅ በአካል እኔ

ማለትን ምን አመጣው፡፡ ታዲያ ታዛቢም እኮ ሀሳብህን እንጅ እየታገለህ ያለው ሌላ ምንም አይደል፡፡

ወደ ፍራቻ አንተን የጎተተህ ፀረ-ዲሞክራሲያዊ ባህ ነው፡፡
ዘመን በተፈራገጠ ቁጥር በአማራ ህዝብ ስም
ዓይነቱም ቢሆን የፖለቲካ ነጋዴ
አቶ ሲሳይ

ባተሌውን

መጀመሪያ ሞኝ ማን ነው ?

የማይነግድበት ሽፍታ

የአማራ ህዝብ

የለም ፡፡ ጥርስ ያወጣ ተቃዋሚና እንደአንተ

ለማደናገር የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም ፡፡

በአማራ ህዝብ ሀብትና ንብረት ተምሮ የሀላፌነት ቦታ ሲሰጠው

አይመጥነኝም ብሎ መሄድ ብልሀት ፤ጥበብ

ይመስልሀል ? የአኗኗር ዘይቤህን ከአማራ ህዝብ ነጥለህ አጭበርብረህ

በገዛሀት ዘመናዊ መኪና

ህዝቤ ሆይ !!

እየተንፈላሰስሀ

የጀመርከውን የሚያስጎመጅ የኢኮኖሚ ዕድገት ጣል አድርገህ

ዳቦ ቤትና ታክሲ ተራ መሰለፍ ምን ያደርግልሀል ?
ውጣና

ጎዳና ላይ ተሰለፍ ፤ጎዳና ላይ

ዕርድ

አንቀጥቅጥ ሰልፍ አካሂድ

!! እያሉ በፌስ ቡክ መዘባረቅ ብልሀት ነው

ጥበብ ነው ? ይህ በዕውነቱ ዕብደት

ይመስለኛል፡፡
ሲሳይ የአንተን በብአዴን ቆይታ ዝም ብየ ሳስበው

በእርግጥም

ከዘራፌው ፌውዳልም ሆነ ከቀማኘው ደርግ በኋላ

በአማራ ህዝብ ስም የሚካሄደውን ንግድ በመታገል ረገድ ብዙ ዕርቀት መጓዝ እንደሚጠይቀን

አንዱ ማሳያ

አድርጌ ወስጀዋለሁ፡፡
ሲሳይ በዚሁ መጣጥፉ በሰነዘረው አስተያየት ሲብል ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ

የሴኔት አባል ሆኜ

ሰርቻለሁ ፡፡ ያውም ተመርጨ ይህ ደግሞ ሀላፌነት እንጅ ስልጣን አይደለም ብለሀል ፡፡
በዕርግጥ በሲሳይ ቤት የሚጭበረበርና የሚቦጨቅ
ምን ለማለት ተፈልጎ ነው?

የህዝብ ሀብትና ንብረት ከሌለበት፤ ሀላፌነት ስልጣን አይደለም ፡፡

ወይስ ለሲቨል ሰርቪስ የሴኔት አባልነትህ ከአማራ ርዕሰ መስተዳደር ደብደቤ መፃፍ

ነበረበት ለማለት ፈልገህ ነው ?

ይህማ ሊደረግ አይችልም !! ተው እንጂ ሲሳይ ቢያንስ አንተ እኮ እዚያ

ዩኒቨርስቲ ነባር ታጋይ ነበርህ የትግልህን ቀጣነይት ለማረጋገጥ

ለምን ሌሎችን ለማብቃት አልሞከርክም ?

ወይስ

የድርጅትህን ባህል ረስተኸው ነው ?
ብአዴን ጠንቅቆ ያውቅሀል ኪራይ ሰብሳቢ ፍላጎትህንም ይረዳል በዚህም ምክንያት ለአንዴና መጨረሻ ጊዜ ወደ
ስልጣን እንዳትቀርብ ወስኗል፡፡ ይህ አንጅትህን ሲያሳርርህ ከፌታቸው መቆም ከማትችላቸው ፤ ነፍስና ስጋቸውን
ለአማራ ህዝብ ልማትና እድገት አሳልፈው የሰጡ ነባር ታጋዮችን ስም እያነሳህ ስትዘረጥጥ ትውላለህ ፡፡
ከስልጣን የራቅኸው

በዘቀጠ የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብና ተግባርህ ነው ፡፡

የፍትህ ምክትል ቢሮ ሀላፌነት

የተሰጠህን ስልጣን ተጠቅመህ ሀላፌነት በጎደለው መንገድ ለአንድ ጊዜ ጉዞ የሚያገለግል የአውሮፕላን ቲኬት
በትኬቱና በደረሰኙ ሁለት ጊዜ እያወራረድህ የክልሉ መሪዎች

ጭምር አፍረውብህ ከስልጣንህ አባረውሀል፡፡

አንተ የፍትህ ም/ሀላፌ ሆነህ የመንግስት ሀብትና ንብረት ከስራ ሰዓት ውጭ አይደለም ሰርግ ማጀብ ፈርማሲ መቆም
የለበትም ብለህ ዓርዓያ መሆን ስትችል የመንግስት ሀላፌዎችን ጭምር እያስገደድህ ሰርግህን ተከተሉኝ ብለሀል ፡፡
በግብር ከፍዩ አርሶ አደር የተገዛ መኪናም ከጥቅም ውጭ አድርገሀል፡፡
‘’ ህዝባችን ከማይገባው ድህነት መውጣት አለበት’’
ሆነህ ፤ ይህን ሀላፌነት የጎደለው ተግባር ከምትሰራና

ብሎ በሚያምንና በተግባር በተሰማራ ድርጅት ውስጥ

ድርጅትህን ከምታሰድብ

ምናአለበት

አግብተህ እንኳን የመንግስት ሀብት መባከኑ አልቆመም ፡፡ በየመጠጥ ቤቱ ነው
ገትረህ የምታመሽ ፡፡

ይንተ ጥቅም ቢቀር፡፡

ለዘበኛ እስኪያስቸግር ኮብራህን

ታጋይ ሲሳይ

ለመሆኑ በህወሀት ሳንባ የሚተነፍሰው የብአዴን አመራር ስትል ፤ ምን ለማለት ፈልገህ ነው ?

ህወሀት ዴሞክራቲክ ድርጅትነቱን ጥያቄ ውስጥ ልታስገባ ? ወይስ በብአዴንና በህወሀት መካከል የሚና እንጅ ፤
የዓላማ ልዩነት አለ ብለህ ልትሞግት ነው ፡፡ ለነገሩ አንተ በስርዓቱ ውስጥ ቁመናህ እንጅ ልብህ መቸ ነበረ ?
ቁመናህም ኪራይ ሲጠፋ አብሮ ገሸሽ ብሏል፡፡
መሸነፍ በአንተ አልተጀመረም ትግሉ በርካታ ታጋዮች የተፈተኑበት አልፎ ተርፎም የተሸነፉበት ነው ፡፡ እንዳንተ ግን
የዘቀጡ ጥቂት ቢሆኑ ነው ፡፡ ድርጅትህ ለህዝባዊ አላማው ሲል ለአንተ የተከፈለልህን

ዋጋ የትኛውም ታጋይ ዕድል

አላገኘም ፡፡ ከ4ኛ ከፍል ተነስተህ በአገሪቱ አንቱ ከተሰኘ ዩኒቨርስቲ መምህርነት አድርሶሀል ፡፡
ድርጅትህ ለአንተ የግል ህይወት ብሎ ሳይሆን አገር ለመቀየር ሀገርን በዓለም መድረክ ወደፌት እንድትመጣ ካለው
ፍላጎት መሆኑን አትርሳ !!

ነግር ግን አንተ በመልካም ስራህ ለልማትና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በምትከፍለው

ዋጋ ሳይሆን መታወቅ የምትፈልገው አገር በማመስና ህዝብን ከህዝብ በማስተላለቅ ነው፡፡ የአማራና ትግራይ
ወንድማማች ህዝቦች መካከል አቧራ በማስነሳት የሚገኝ ኪራይ ይኖራል ብለህ ከንቱ አትደከም ፡፡
ምንም እንኳ ያኔ የትግል ስም ባይኖርህም
፡፡

አንድ ነገር ላስታውስህ

በ1998 ዓ.ም

ሰሞኑን የውቤ በረሀ ስም ይዘህ ብቅ ብለሀል፡፡

እውነቱ ዘለቀ ብለህ

አንድ እጅግ የተመሰገነና ትሁት ቢሮ ሀላፌ

በሀገሪቱ ከፍተኛ ውጤት አስመዘገበ ፡፡ በዛን ወቅት

ድርጅቱ ጠቅላላ ጉባኤ አደረገና

የሚመራው ተቋም

ይህ አባል

የማዕከላዊ

ኮሚቴነት ይጠቆማል ፡፡
የድሮው ሲሳይ የአሁኑ እውነቱ

ያቀረብከውን የተቃውሞ ሀሳብ ታስታውሳለህ ??

የድርጅት አባል አይደለም ፤

ደብዳቤ መተርጎም ሳይችል ቀርቶ ተማሪዎችን ለሁከት ዳርጓል ወዘተተ .. ተጨባጭ ያልሆነ የተቃውሞ ሀሳብ ፡፡
ፈላጭ ቆራጭ አይነት ኋላ ቀር አስተሳስብ አራምደህ ነበር ፡፡
ፖለቲከኛ ማለት ምን ማለት ነው ? እስከሚገባን ጊዜ ድረስ ፤ ስራውን የሚያሸንፍ ፤ ታታሪ፤
የሆነ ፤ማለት ነው ፡፡ የሚል የድጋፍ ሀሳብ አሽንፎ ግለሰቡ

በስራው አርዓያ

እጅግ በአብላጫ ድምፅ ነው የማህከላዊ ኮሚቴ አባል

የሆነው፡፡ አመራሩ በአሁኑ ሰዓት እንደ አንተ የድርጅቱ ማፈሪያ አይደለም የድርጅቱ ጠንካራ አገልጋይ የህዝብ ልጅ
ነው ፡፡ በስምሪት ደረጃም State minister /ሆኖ ህዝባዊ ሀላፌነቱን እየተወጣ ነው፡፡ እንጅማ ያንተ ፍላጎት
ብአዴንን ያለ ተኪ ለማስቀረት ነበር ጥረትህና ሙከራህ፡፡
በዚህ አጋጣሚ

እንዲገባህ የምፈልገው ብአዴን ምን ያክል ዲሞክራት ድርጅት እንደሆነ እንድትረዳው ነው ፡፡ በዛን

ወቅት አንተ በድርጅቱ ተጠልለህ ጠንካራ ሰዎች ድርጅቱን እንዳይቀላቀሉ ትከራከር ነበር ፡፡ ድርጅትህ ዛሬን

የሚጠነቀቅ ነገን አሻግሮ በዛሬ መነፀሩ የሚያይ ነበርም አሁንም ነው፡፡

ትግልና አታጋይ

እስካለ ጊዜ ድረስ አንተም

ሚመጥንህን ማግኘትህ አይቀርም !!
ሀሳቤን ላጠቃልል ስል

አንድ ነገር ትዝ አለኝ ፡፡ 16ኛው ክፍለ ዘመን ነው ፡፡ በኢራን ፡፡

ኢራናዊያንን በዕውቀት

ጫፋቸው የሚደርስ አልነበረም ይባላል ፡፡ ምናልባት ጀርመኖች ፡፡ ኦመር ካያም በኮከብ ቆጠራና ስነፁሁፍ ፤
ችሎታው ተወዳዳሪ ያልነበረው ሊቅ ነበር ፡፡ ኦመር ካያም ፈላስፋም ነበር ፡፡ ከእለታት አንድ ቀን በሚኖርበት ከተማ
የሚገኝ ስመ ጥር ዩኒቨርሲቲ ዋናው በር
ካያም

በዩኒቨርሲቲው በር

በኩል ካያም ያቋርጣል ፡፡

ድንጋይ የተሸከመች አህያ በዱላ የሚቀጠቅጥ ሰው ያያል ፡፡ ሰውየው አህያዋን

በቀጠቀጣት ቁጥር ይባስ ብላ ድንጋዩን እንደተሸከመች ዩኒቨርስቲው በር ላይ ትተኛለች ፡፡ ጅራቷን በጥርሱ ይነክሳታል
፡፡
ካያም ጠጋ ብሎ ለምን አህያዋን እንዲህ ትቀጠቅጣታለህ ይለላል ፡፡ ዩኒቨርስቲው ውስጥ በእርጅና ምክንያት የተጎዳ
አንድ ህንጸ ለመጠገን ጫራታ አሸንፌ ለጥገና የሚያገለግለኝን ድንጋይ ለማስገባት ፈልጎ አህያዋ አሻፈረኝ አልገባም
ማለቷን ለካያም ይነግረዋል ፡፡
ኦማር ካያም ፈጠን ብሎ ወደ አህያዋ ጀሮ ጠጋ አለና የሆነ ነገር ሹክ ሲላት አህያዋ ፈትለክ ብለ ተነሳችና ወደ
ዩኒቨርስቲው ተንደርድራ ገባች ፡፡ በዚህ ወቅት የአህያዋ ባለቤት ጌታየ ምን ብለዋት ነው ?

እባክዎ ይንገሩኝ

ተመልሸ ተጨማሪ ድንጋይ ለማስገባት በኋላ እምቢ እንዳትለኝ ፡፡ ብሎ ካያምን ይለምነዋል ፡፡ ዝም ብለሽ ግቢ
ከአንቺ ያልተሻሉ አንዳንድ ‘’ምሁር ነን ‘’ ባይ

አሉበት ፤

ከእነሱ አታንሽም ብሏት ነው ፡፡ ይባላል ሲሳይ

አይነቶቹ የእሷ ቢጤ ማለት ነው፡፡
አዲስ አበባ ዩኖቨርስቲ የሀገሪቱ

The cream mind ዜጎች መፍለቁያና መገኛ ነው ፤በአስተሳሰብና በተግባር

የልማትና ዲሞክራሲ ስርዓት አገልጋዮች የልማታዊ አስተሳሰብ ቀራፂ መዋያና ማደሪያ እንጅ ከዚህ ውጭ አገር
በማወክና ህዝብን በማመስ መታወቅ ለሚፈልጉ ዋልጌዎች ጥግ መስጠት የለበትም እላለሁ ፡፡
So Long !!!

