
 

1 
 

አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት … እንዳይሆን ነገሩ! 

እውነቱ ዘለቀ 01-16-17 

 

ታጋይ ካህሳይ ቃሉ የተባሉ ጽሀፊ የትግራይ ህዝብና መሪ ድርጅቱ ህወሓት ላይ ያነጣጠረ መሰረተ ቢስ ውንጀላ እስከ 

መቸ? በሚል ርዕስ እኔ በአይጋ ፎረምና በትግራይ ኦን ላይን ድረ-ገጾች ላይ ላወጣኋቸው ተከታታይ ጽሁፎች ምላሽ 

ለመስጠት የሞከሩ ሲሆን ይህንኑ ጽሁፍ በአይጋፎረም፣ በትግራይ ኦን ላይንና በቅርቡ ደግሞ በሆርን አፌይርስ ድረ-

ገጽ ላይ ፖስት አድርገውት ተመለከትሁ፡፡  

የሚገርመው ነገር እኒህ ሰው በዚሁ ጽሁፋቸው ላይ ምንም አይነት ለውጥ ሳያደርጉበትና የተለየ ሀሳብም ሳይጨምሩበት 

በተመሳሳይ ጽሁፍ እነዚህን ሶስት ማህበራዊ የመገናኛ አውታሮች ነገር ግን ለአንድ አላማ የቆሙ ለሚመስሉ ተቋማት 

ልከው ሀሳባቸው በበርካታ የድረ-ገጾቹ ተደራሲያን እንዲደርስ ለማድረግ የመቻላቸው ሚስጥር ምን እንደሆነ በቅጡ 

ባይገባኝም ተደራሲያቸው ግን በአብዛኛው ያው ተመሳሳይ የህብረተሰብ ክፍል መሆኑን የዘነጉት ይመስላል፡፡  

ይህን ያልሁበት ዋነኛ ምክንያት እኔ ይህን ጽሁፍ ጨምሮ ቀደም ሲል አንድ ሁለት ጽሁፎችን ለአይጋ ፎረም ድረ-ገጽ 

ብልክም የድረ-ገጹ አርታኢ ይኸ ምላሽ እኛን ስለማይመለከት ለትግራይ ኦን ላይን ድረ-ገጽ ቢላክ  መልካም ነው 

በማለት መልሶልኝ እንደ ነበር አስታውሳለሁ፡፡ ሆኖም ለታጋይ ካሳይና መሰሎቹ ሲሆን ግን የዚህ አይነቱ መመሪያ 

እንደማይሰራ አረጋግጫለሁ፣ ይሁን ምን ይደረጋል የተገኘውን ጠባብ መድረክም ቢሆን ተጠቅሞ መልክትን ለማስተላለፍ 

መሞከሩ በራሱ ጥሩ አማራጭ ይሆናልና ደጋግሞ በሮችን ማንኳኳቱ ተገቢ ነው ብየ ስለማምን በተባለው መልኩ ጽሁፌን 

ለማቅረብ ተገድጃለሁ፡፡ 

ይህም ሆኖ ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርሁት ለታጋይ ካህሳይ ቃሉና መሰሎቻቸው ግን የእነዚህ ድረ-ገጾች በር በሰፊው 

ብርግድ ብሎ የተከፈተላቸው እስኪመስል ድረስ በሶስቱም ድረ-ገጾች ላይ ያለ ምንም ማንገራገር ጽሁፋቸው ሲላክ 

አብይ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ እንዲታይ እስከ ማድረግ ይደረሳል፡፡  

ይኸ የሚሆንበት ዋነኛው ምክንያት ደግሞ ግልጽና ግልጽ ነው፣ ህወሀትንና የትግይን ህዝብ የሚያሞግስና የሚከላከል 

ጽሁፍ ያውም ታጋይ ነኝ በሚል የትግራይ ተወላጅ የተዘጋጀ የመልስ ምት ስለሆነ ነው፡፡ የሆነ ሆኖ ታጋይ ካህሳይ 

በመንደርደሪያነት ያቀረቡትን ሀሳብ ሳነብ በተወሰነም ቢሆን ሚዛናዊ የሆነ አቀራረብን ሊከተሉ ይችሉ ይሆናል ብየ ተስፋ 

አድርጌ ነበርና ንባቤን ቀጠልሁ፣ ሆኖም ያሰብሁት ነገር ትንሽ ወረድ እያለ ሲሄድ መልኩን ቀይሮ “ነብር 

ዥንጉርጉርነቱን” መቼም ቢሆን ሊቀይር እንደማይችል ለማረጋገጥ ቻልሁ፡፡ የእኔ ጽሁፎች ምን ያህል እንዳበሳጩዋቸውና 

ከአንጀታቸው ድረስ ዘልቀው እንዳንገበገቧቸው የተገነዘብሁት ከሁለት አመት በፊት በአይጋ ፎረም ድረ-ገጽ ላይ 

ያወጣሁትን ጽሁፍ ጠቅሰው በመጀመራቸውም ብቻ ሳየሆን የአቶ ተኮላን ስም ከመጥቀስ የዘለለ ቦታ ሳይሰጡ የእኔ 

ጽሁፍ ላይ በማነጣጠራቸው ነው፡፡  

ያም ሆነ ይህ ስለ ሽግግሩ ወቅት ፖለቲካዊ ሁኔታ ታጋይ ካህሳይ የሚያወቁትን ያህል ምናልባትም ከእሳቸው በተሻለ 

ሁኔታ እኔም በቦታው ስለነበርሁ ከእሳቸው ባልተናነሰ መልኩ አሊያም ጠለቅ ባለ ሁኔታ እውቀቱ እንዳለኝ ላረጋግጥላቸው 

እወዳለሁ፣ ይሁን እንጂ እውነታው ይኸ ሆኖ ሳለ ሀቁን በመሸፋፈን መጀመሩ በራሱ ተገቢ ካለመሆኑም በላይ ህወሀትንና 

የትግራይ ህዝብን ጨምሮ ለማንም አይጠቅምም የሚል እምነት አለኝ፡፡  
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እንዳወውመ ታጋይ ካህሳየ ዘንግተውት ካልሆነ በስተቀር እኔ እስከማውቀው ድረስ ደርግ ከመውደቁ በፊት እኮ ኢሰፓ 

ጭምር እንደ ፓርቲ በሚሳተፍበት የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ኢህአዴግ ጥሪ አቅርቦ ነበር፡፡ ከዚህ በላይ ስለሽግግሩ 

ወቅትም ሆነ ስለ ኢህአዴግ ጥንካሬና ድክመት ማውራት አልፈልግም፣ ይበልጥ ማወቅ የሚፈልግ ሰው ካለ ግን እንደ 

ታጋይ ካህሳይ ሁሉ ወደ አይጋ ፎረም ድረ-ገጽ ጎራ ብሎ ዝርዝሩን ይመልከት፡፡  

ሌላው ታጋይ ካህሳይም ሆኑ መሰሎቻቸው ከተሳሳተ አረዳደድ የመነሳታቸው ሁኔታ ቀጥሎ ያለውን ሀሳብ በድፍረት 

እንዲጽፉ ያደረጋቸው መሆኑ ነው፡፡ የታጋይ ካህሳይ የተሳሳተ ድምዳሜ የሚከተለውን ይመስላል፣ “የአቶ እውነቱ ሶስቱም 

ፅሁፎቻቸው ተመሳሳይ ናቸው በሳቸው እምነት ትግርኛ ተናጋሪ የሚባል ሁሉ ለኢትዮጵያ የማይጠቅምና የወረደ እንደሆነ 

አማርኛ ተናጋሪ እንኳ ቢሆን ትግራዋይ የሚለውን እውነት የሚደግፍ ከሆነ ሰይጣን እንደሆነ ለማሳየት ሲባል ሰላምወርቅ 

የተባሉ ፀሃፊ ያስቀመጧቸው ሂሶች ከማስተባበል ይልቅ ፀሃፊው የትግራይ ተወላጅ ስለመሆናቸው ለማሳመን ያልፈነቀሉት 

ድንጋይ የለም”፡፡  

ሲሉ ምኑን ከምን እንዳገናኙት በማይታወቅ አቀራረብ በውስጣቸው ተጠራቅሞ የነበረውን የጥላቻ ስሜት አጋጣሚውን 

በመጠቀም እንደወረደ ዝርግፍ አደረጉት፡፡ የሚገርመው ነገር እኔ በየትኛውም ጽሁፌ ላይ የትግራይን ህዝብና ህወሀትን 

ወይም አንዳንድ የትግራይ ተወላጅ ነን እያሉ የተሳሳተና የጥላቻ ስሜትን የሚዘራ ሀሳብ በጽሁፍ መልክ የሚያቀርቡ 

ግለሰቦችን በአንድ አይነት እይታ ፈርጃቸውም ሆነ ወቅሻቸው አላውቅም፡፡ ምክንያቱም በአንድ በኩል አብዛኛው የትግራይ 

ህዝብ እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር-ብሔረሰብ ህዝብ አሁንም ድረስ በከፋ ድህነት ድህነት ውስጥ የሚኖር፣ 

በመልካም አስተዳደር እጦት ነእጅጉ የሚንገላታና ዴሞክራሲያዊ መብቱ የተገደበ እንሆነ ጠንቅቄ የማውቅ ሲሆን በሌላ 

በኩል እነዚህ ወገኖች በፍጹም የተለያዩ እንደሆኑ በጽናት አምናለሁና ነው፡፡  

ይህም ሆኖ በስመ የትግራይ ተወላጅነትና የህወሀት አባልነት የትግራይን ህዝብም ሆነ የህወሀትን አስተዋጽኦ ከሚገባው 

በላይ አግዝፈው ሌላው ብሔር-ብሔረሰብ ህዝብ የደርግን ሰርአት በማስወገድም ሆነ አሁን በመመዝገብ ላይ የሚገኘውን 

ዕድት በማምጣት ረገድ የነበረውን ፖለቲካዊና ወታደራዊ ሚና በእጅጉ አሳንሰው የሚጽፉትንና መሬት ላይ የሌለ ትርክት 

በመፍጠር በህዝቦች መካከል ያልተፈለገ የተቀናቃኝነትና የጥላቻ ስሜት እንዲፈጠር ለማድረግ የሚጥሩትን ከማጋለጥ 

ወደ ኋላ እንደማልል ሊገነዘቡ ይገባል፡፡    

ታዲያ ታጋይ ካህሳይ ትግርኛ ተናጋሪ የሚባል ሁሉ ለኢትዮጵያ የማይጠቅምና የወረደ ነው ብሎ አቶ እውነቱ ጻፈ 

ለማለት ምን አነሳሳቸው? ይህንንም መሰረተ ቢስ የውንጀላ ሀሳባቸውን ሲያጠናክሩ አቶ እውነቱ አንድን ብሄር (ያውም 

የትግራይን ህዝብ ማለታቸው ነው) የሚያንቋሽሽ ፅሁፍ ይዘው ወጡ በማለትም በጭፍኑ ለመወንጀል ይሞክራሉ:: እረ 

በህግ አምላክ ጓድ ካህሳይ! አሁንም ደግሜ ለታጋይ ካህሳይም ሆነ ለመሰሎቻቸው ላረጋግጥ የምፈለገው ነገር ቢኖር 

ከእሳቸው ባልተናነሰ ለትግራይ ህዝብ ከልብ የመነጨ ክብርና ምስጋና ያለኝ መሆኑን ነው፡፡ 

ታጋይ ካህሳይ እንደ እርሰዎ መጠሪያየና እንደመነገጃም ጭምር አድርጌ ባልጠቀምበትም እኔም በትግሉ ሒደት ውስጥ 

ያለፍሁበት ህይወት ይልቁንም ከህወሀት ታጋዮች ጋር መልካም የሚባል ግንኙነት ፈጥሬ የቆየሁ አሁንም ጭምር ያለሁ 

ነኝና አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ ያወም ለዚህ ሰላምና ልማት መምጣት ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት የከፈለውን የትግራይ 

ህዝብ የምሰድብበት ወይም የማንቋሽሽበት ያን ያህል የወረደ የሞራል ደረጃ ላይ አልደረስሁም ብቻ ሳይሆን አንዳችም 

የረባ ምክንያት የለኝም፡፡  

ይህንን ሀቅ ለማረጋገጥ ከፈለጉ ጽሁፎቼን መለስ ብለው ቢያዩዋቸው አንድም ቦታ ላይ የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ 

በጅምላ አልወቀስሁም አሊያም ሁሉንም የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ የህብረተሰብ ክፍል እርሰዎ ባሉት ደረጃ አላንቋሸሽሁም፡፡ 

ይልቁንም ለይቼ በትግራይ ህዝብ ስም ለመነገድ የሚሞክሩትን ግለሰቦች መጥፎ ሀሳብ ነው ለማጋለጥ የሞከርሁት፡፡ ችግሩ 
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ያለው የሚመስለኝ በታጋይ ካህሳይም ሆኑ መሰሎቻቸው አካባቢ ህወሀትንና የትግራይን ህዝብ አንድና ያው አድርጎ 

የመመልከት ሁኔታ ላይ የሚያነጣጥር ይመስለኛል፣ በመሆኑም ህወሀት ሲወቀስ ወይም ሂስ ሲደረግ የትግራይ ህዝብ 

በጅምላ የተወቀሰ አሊያም አላግባበ ሂስ የተደረገ ይመስላቸዋል፡፡  

ለማንኛውም ችግሩ የት ላይ እንዳለ ለማወቅ ከፈለጉ የእነዚህን ግለሰቦች ፌስ ቡክ ገጽ ትተን በአንዳንድ አክራሪ 

የትግራይ ተወላጆች አማካኝነት አይጋ ፎረምና ትግራይ ኦን ላይን ድረ-ገጾች ላይ የአማራ ክልልንና መሪ ድርጅቱን 

አስመልክቶ ባለፈው አመት ያወጧቸውን ጽሁፎች ብቻ ለማንበብ ጥረት ያድርጉ፡፡  

ቸር ይግጠመን! 


