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የሞኝ ዘፈን ሁል ጊዜ አበባየ!! 

ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ 01-17-17 

እንዳያልፉት የለ ያሁሉ ታለፈ !!!! አሁን ግን በእነ እውነቱ ዘለቀ/ተደፈጠጠ/ በሚል ርዕስ ታዛቢ ይናገር በተባለ 

የብዕር ስም በእሱ አገላለጽ ለእውነቱ ዘለቀ/ደፈጠጠ/ መጣጥፎች መልስ ለመስጠት አስቦ ነገር ግን የጸሀፊውን 

ማንነት ለማወቅ ባደረገው ጥረት ሳቢያ በእጅጉ የተሳሳተና የሰውን ማንነት በሚገባ ሳያውቅ ወደ መዘባረቅ ውስጥ 

የገባበት ሁኔታ በመፈጠሩ የእኔን ስም እንዲያጠፋና ታሪኬንም በእጅጉ አዛብቶ እንዳሻው እንዲተርክ አደረገው፡፡  

በዚህም ምክንያት የአቶ እውነቱ ዘለቀን ቃል እንዳለ ልዋስና አቶ ታዛቢ ሲጀምር በውሸት እንደተንደረደረ ሁሉ 

ሲጨርስም በውሸት መንገድ ላይ ሆኖ በእጅጉ ሲፍገመገም ታይቷል፡፡ በአቶ እውነቱ ጽሁፎች አሳቦ እኔን ለመወንጀል 

ውድ ጊዜውንና ያችኑ ውስን የመጻፍ ልምዱንና ክህሎቱን ያለ አግባብ ከሚያባክን እኔ ራሴ በእዚሁ ድረ-ገጽ ላይና 

እኔና አለሙ ካሳ የራያ ህዝብ የማንነት ጥያቄና የማዕከላዊ መንግስታት ምላሽ ከአጼ ዮሀንስ 4ኛ እስከ ኢህአዴግ 

በሚል ርዕስ ያዘጋጀነውን መጽሀፍ ጨምሮ በሌሎች የፕሪንት ሚዲያ ውጤቶች ላይ ያወጣኋቸውን ጽሁፎች አንብቦ 

የራሱን አቋም ማራመድ የነበረበት ይመስለኛል፡፡ 

እንደ አጋጣሚ ሆኖ በአቶ እውነቱና በእኔ ጽሁፎች መካከል በተወሰነ ደረጃ የሀሳብ መመሳል ወይም የይዘት መቀራረብ 

ሊኖር በመቻሉ ምክንያተት አቶ እውነቱ ማለት ሲሳይ ነው ሊያስብለል ግን በፍጹም አይችልም፡፡ አንደኛ ነገር እስካሁን 

ድረስ የሚሰማኝን ነገር በራሴ ስም ለየትኛውም ሚዲያ ጽሁፎቼን በመላክ ሲወጡ ቆይተዋል፤አሁን ምን አዲስ ነገር 

ተገኘና ነው ያለ ባህሪያ በብዕር ስም የምጽፈው? ሁለተኛ ነገር ከአቶ እውነቱ ጽሁፎች መረዳት የቻልሁት እሳቸውም 

የኢህዴን/ብአዴን ታጋይ እንደሆኑና ለአማራ ክልል ህዝቦች ትግል ትልቅ ዋጋ እንደሚሰጡ ተገንዝቤያለሁ፡፡  

ስለሆነም ተመሳሳይ ወይም ተቀራራቢ የሆነ እምነትና አላማ ካለ የሚጻፈው ጽሁፍም ሆነ የቃላት አጠቃቀማችን በተወሰነ 

መልኩ ቢቀራረብ እርግጠኛ ሆኖ ሲሳይ ማለት እውነቱ ነው ወይም እውነቱ ማለት ሲሳይ ነው ለማለት የሚያስደፍር 

አይደለም፡፡ በነገራችን ላይ እኔ ተማሪም አስተማሪም እንደመሆኔ መጠን በአሁኑ ወቅት ከሚገባው በላይ የስራ ጫና 

ስላለብኝ እንደዚህ ያሉ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ጊዜ በመስጠት ተከታትየ የምጽፍበት ሁኔታ ስለሌለ ነው እንጂ 

ከማህበራዊ ሚዲያዎች ራሴን ያራቅሁት አቶ ታዛቢና መሰሎቹ እንደገመቱት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ሰግቼ ወይም 

የአቶ ታዛቢና መሰሎቹን የሀሰት ውንጀላ ፈርቼ አይደልም፡፡ አቶ ታዛቢ እንደ ማስረጃ አድርጎ ለማቅረብ የሞከረው 

ሌላኛው ነገር በአንድ ወቅት የአቶ አውነቱን መጣጥፍ በእኔ ፌስ ቡክ ገጽ ላይ ፖስት ማድረጌን ነው፣ ይኸ ሰው 

ትንሽ ቀደም ብለው በእኔ ፌስ ቡክ ገጽ ላይ የተለጠፉትን መጣጥፎች ቢመለከት ኖሮ የወለተ ጴጥሮስና የየማነ ናግሽ 

ጽሁፎችንም የእኔ ተከታዮች እንዲያነቧቸው ለማድረግ ስል ፖስት አድርጌ ይመለከት ነበርና ሲሳይ ማለት ወለተ ጴጥሮስ 

ወይም የማነ ናግሽ ነው ሊል ይችል ይሆን? ይህም ሆኖ የአቶ እውነቱ ጽሁፎችም ሆኑ እኔ ቀደም ሲል እጽፋቸው 

የነበሩት መጣጥፎች አቶ እውነቱም በመልሳቸው ላይ አጽንኦት ሰጥተው እንደገለጹት፡ 

በምንም ስሌት ጸረ ተጋሩና ጸረ (ህወሀት)/ኢህአዴግ ሳይሆኑ በቀናነት ለሚመለከታቸው ሰው ህወሀት/ኢህአዴግ 

አውቆም ይሁን ሳያውቅ የሚፈጽማቸው ጉድለቶች ራሱን ብቻ ሳይሆን ሀገር እየመራ እንዳለ ገዥ ፓርቲ 

ሀገሪቱንና መላ የኢትዮጵያ ብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦችን ሊጎዳ ስለሚችል በጊዜው እንዲያርም ለመጠቆም 

ሲሆን በትግራይ ህዝብ ስም የሚነግዱ (አንዳንድ ጋጠወጥና መረን የለቀቁ) ግለሰቦችን ያልተገባ እንቅስቃሴ 

ለማጋለጥም የሚያገለግሉ ናቸው፡፡  
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ስለእኔ የትውልድ ቦታ ለመተረክ ሲሞክር ደግሞ በጥቅሉ የራያ አዘቦው ተወላጅ በማለት የራያ አዘቦ ህዝብ ሁሉ ትግሬ 

እንደሆነ አድርጎ ለማቅረብ ይሞክራል፣ በእርግጥ አቶ ታዛቢ ሰለእኔ ቅንጭብጫቢ መረጃ እንዳለው ከጽሁፉ ለመገንዘብ 

ችያለሁ፣ ምናልባትም የወሬ ምንጩ ከብአዴን ከፍተኛ አመራሮች አንዱና ለህወሀት ጥቅም ያደረ የሚባል ግለሰብ 

ሊሆን እንደሚችል ከሁኔታው መረዳት ችያለሁ፣ በእርግጠኝነት ግለሰቡ ማን እንደሆነም ወይም የመረጃ ምንጩ የቱ 

እንደሆነ ጠንቅቄ አውቃለሁ፡፡ ይህም ሆኖ አብዛኛው መረጃው በውሸት የታጀለ አላማውም የእኔን ስም ለማጠልሸት 

ሆን ብሎ የተነሳ እንደሆነ ግልጽ ነው፡፡ 

እኔ ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ ተወልጄ ያደግሁት በቀድሞው ትግራይ ክፍለ ሀገር ራያና አዘቦ አውራጃ ጨርጨር ወረዳ 

ውስጥ ትገኝ በነበረችው ሰሌን ውሀ ቀበሌ ልዩ ስሟ በደና ለኮ ከምትባል ደማቅ መንደር ውስጥ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት 

ደግሞ ይህች ቀበሌ በትግራይ ክልል ደቡባዊ ትግራይ አስተዳደር ዞን አላማጣ ወረዳ ውስጥ ትገኛለች፡፡ እና ምን 

ይጠበስ? ትግራይ ክፍለ ሀገር ውስጥ የተወለደ ሰው ሁሉ ትግሬ ነው ብሎ መደምደም እውነታውን አለማወቅ ወይም 

ሆን ብሎ ታሪክ አዛብቶም ቢሆን የትግራዋይነትን ማንነት በሌላ ሰው ላይ በግዴታ ለመጫን ከመፈለግ የመነጨ አድሀሪና 

ፍጹም ጸረ-ዴሞክራሲያዊ የሆነ ሀሳብ ይመስለኛል፡፡  

አቶ ታዛቢ ይናገር በሚገባ እንደሚያውቀው ትግራይ ውስጥ የአፋር፣ የአማራ፣ የራያ ኦሮሞ፣ የአገው፣ የኩናማና 

የኢሮብ ብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦች አሉ፣ ከእነዚህ ህዝቦች በአንዱ የተወለደ ሰው ሁሉ በምንም መልኩ ብሔሩ ትግሬ 

ሊባል ወይም የግድ የትግርኛ ቋንቋን የሚችል ተብሎ ሊፈረጅም አይገበውም፡፡ ምክንያቱም አንድ ሰው የአፍ መፍቻ 

ቋንቋው የሚሆነው ተወልዶ ባደገበት አካባቢ ያለው ብሔር ቋንቋ ሳይሆን በዋነኛነት ወላጆቹ የሚጠቀሙበት ቋንቋ 

መሆኑን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ተወልደው ያደጉትንና የኦሮምኛ ቋንቋን መስማትም ሆነ መናገር የማይችሉትን አማሮች 

ወይም ትግሬዎች ማየት ይኖርበታል፡፡  

ከዛ ባሻገር በጥር ወር 2002 ዓ.ም የራያ-አላማጣ ወረዳና የአላማጣ ከተማ አስተዳደር በቅንጅት ባዘጋጁት የንግድ 

ትርኢትና ባዛር ላይ የራያ-አላማጣ አካባቢ ተወላጆች ሁሉ በባዛሩ ላይ እንድንገኝ በጽሁፍ ጭምር ተጋብዘን እኔና አቶ 

ከበደ ጫኔ የአማራ ክልል መንግስትንና በባህር ዳርና አካባቢው ይገኙ የነበሩትን የራያ ተወላጆች አስተባብረን የተዋጣውን 

ገንዘብ ከብር 250 ሽህ ያላነሰ ጥሬ ገንዘብ (አንድ መቶ ሽህ ብሩ የአማራ ክልል ረዕሰ መስተዳደር ጽ/ቤት የለገሰው 

ነው)፣ በርካታ መጽሀፍትንና ሶስት አዳዳስ ኮምፒተሮችን ይዘን በመሄድ ለአዘጋጅ ኮሚቴው ማስረከባችን ይታወቃል፡፡  

በበአሉ ማግስትም በተካሄደ የፓናል ውይይት ላይ ተገኝን ስለወረዳዎቹ ወቅታዊ እንቅስቃሴ በተደረገው ውይይት ላይም 

በንቃት ተሳትፈን ሁለታችንም ይጠቅማል ብለን ያመንበትን ሀሳብ ለመግለጽ ሞክረናል፣ በእርግጥ የእኔው ሀሳብ ለየት 

ያለባቸው በወቅቱ የአላማጣ ከተማ ከንቲባ የነበረው ግለሰብ በሪፖርት አቀራረቡ ላይ የራያ-አላማጣ ወጣቶች ታሪክ 

እያዛቡ ትግራዋይ አይደለንም እያሉ ነው፣ የራያ-አላማጣ ወረዳ ቀርቶ በታሪክ ከአላውሀ ምላሽ የሆነው የራያ ቆቦ 

አካባቢ የትግራይ መሬት መሆኑ እየታወቀ ይህን ማለታቸው ተገቢ አይደለም፣ በዚህም ምክንያት በህዝቡ ላይ ውዥንብር 

ፈጥረዋል፡፡ 

ህወሀትንም ከራያ ህዝብ ለመነጠል ጥረት እያደረጉ ነው በማለት የውንጀላ መአት አውርዶባቸው ስለነበረ የመናገር 

እድሉን ሳገኝ ይህንን የተሳሳተ ሀሳብ በሚያጋልጥና የራያ ህዝብ ሁሉ ከንቲባው እንዳለው ትግራዋይ አለመሆኑን ራሴን 

በምሳሌነት አንስቼ በማስረጃ አስደግፌ ጭምር አቅርቤ የነበረ መሆኑ ነው፡፡ በዚሀም ምክንያት በፓናል ውይይቱ ላይ 

የተሳተፉት የህወሀት አመራሮችና ካድሬዎች ብቻ ሳይሆኑ በህወሀት ሳንባ የሚተነፍሱ የተወሰኑ የብአዴን አመራሮችን 

ሳይቀር አስከፍቶ አንድ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራር የሆነ ሰው እንዴት እንደዚህ ይላል እስከማለት አድርሷቸው 

እንደነበር አስታውሳለሁ፡፡  
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ከዚህ ውጭ ያደረግሁት ንግግርም ሆነ ያሳየሁት ባህሪ የራያን ህዝብ አንጀት ቅቤ ያጠጣና ለእውነተኛ ማንነቱ ተገቢ 

የሆነ ዋጋ እንዲሰጥ አደረገ እንጂ አቶ ታዛቢ በእጅጉ አዛብቶ ለማቅረብ እንደሞከረው ሰሚ ባለማግኘቴ ስብሰባ ረግጬ 

አልወጣሁም፡፡ በእርግጥ የፓናል ውይይቱ ተጠናቆ ተሰብሳቢው ከተበተነ በኋላ የተወሰኑ የክልሉና የወረዳው አመራሮች 

ወደ ኋላ ቆይና እንረዳዳ ለማለት ሞክረው እንደነበር አይካድም፡፡  

ሆኖም በማንነት ጉዳይ ላይ መደራደርም ሆነ መረዳዳት ሊኖር አይችልም በማለት ትቻቸው ሄጃለሁ፣ ይህም ሁኔታ 

ስብሰባ ረግጦ ወጣ የሚያስብል እንዳልሆነ ማንም ሰው በቀላሉ የሚረዳው ይመስለኛል፣ መቼም እነሱ ሁሉንም ነገር 

ስብሰባ ነው ስለሚሉ ካልሆነ በስተቅር ማለቴ ነው፡፡ የሚገርመው ነገር ከዛ ጊዜ ጀምሮ የእኔ በትግሉ ውስጥ መቆየት 

የማይዋጥላቸው ከመሆኑም በላይ መልካም አስተዋፆየም አልታያቸው እያለ ይልቁንም ተቃራኒውን እየሆነ እንደመጣ 

መረዳት ቻልሁ፡፡  

ከዛም አልፎ እጃቸውን አስረዝመውም አንዳንድ ለእነሱ ቅርብ የሆኑ የብአዴን አመራሮችን በማሳመን ጭምር በእኔ 

ላይ ያልተገባ ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ጫና ለማሳደር ጥረት ማድረጋቸውን ቀጠሉበት፣ ይባስ ብለው ከላይ ርዕሱ 

የተጠቀሰው መጽሀፋችን ታትሞ ሲወጣ ለይቶላቸው ይኸው ሲሳይ በእኛ ላይ ያለውን ጥላቻ ለመግለጽ የራያን ህዝብ 

ከህወሀት ሊነጥል የሚችል መጽሀፍ ጽፎ አሳተመ ብለው ከመወንጀል ጀምሮ መጽሀፉ እንዳይሸጥ ከፊሉን በደህንነቱ 

መስሪያ ቤት ሰዎች አማካኝነት ህገወጥ በሆነ መልኩ በማገት ከፊሉን ደግሞ መጽሀፍ አዟሪዎችን በማዋከብ ጭምር 

ህዝብ ዘንድ እንዳይደርስ ለማድረግ ተሞከረ፡፡ 

ሆኖም እነሱ እንዳሰቡት ሳይሆን ቀደም ሲል የተወሰነው መጽሀፍ ከአንባቢያን ዘንድ ደርሶ ስለነበረ እየተዋዋሰና ፎቶ 

ኮፒ አያደረገ ጭምር ማንበብ ያለበት የህብረተሰብ ክፍል አንብቦ እውነታውን ማገናዘብ ከመቻሉም በላይ የድካማችን 

ፍሬ የሆነውን የራያን ማንነት ገለጻ አጣጣመ፡፡ ታዲያ የእኔ ሀሳብ በራያ ህዝብ ዘንድ ያን ያህል ተደማጭነትም ሆነ 

ተቀባይነት ከሌለው ለምን ይሆን መጽሀፋችን በነጻነት እንዳይሸጥ የአላማጣ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ሰራተኞችን ሰብስቦ 

የሲሳይን መጽሀፍ እንዳታነቡ እያለ ሲቀሰቅስና ትዕዛዝም ጭምር ሲሰጥ የነበረው? ለምንስ ይሆን አንባቢ ባያገኝም በጀት 

መድቦ ጊዜ ሰጥቶ በአንድ የወረዳው ካቢኔ አባል አማካኝነት በትግርኛ ቋንቋ መጽሀፍ አጽፎ የራያ ህዝብ እነሲሳይ 

እንደሚሉት አማራ፣ ኦሮሞ፣ አገው ወዘተ ሳይሆን ትግሬ ነው ብሎ ለመከራከር የሞከረው? 

ከዛ ባሻገር እኔ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ በነበርሁበት ወቅት የሁለተኛ አመት ተማሪ እያለሁ በአመራሩ እውቅናና 

በተማሪዎች ምርጫ አማካኝነት ተማሪውን በመወከል የሰኔት አባል ሆኜ እድሉን በማግኘቴ ቀደም ሲል ተገቢ አይደሉም 

ብየ አስባቸው የነበሩ ሁኔታዎችን ሁሉ በአጀንዳነት እያስያዝሁ እንዲስተካከሉ ለማድረግ ጥረት ሳደርግ የህወሀት ቀንደኛ 

ካድሬና የኮሌጁ ፕሬዚዳንት የነበረው ግለሰብ በእጅጉ ይከፋ እንደ ነበር አውቃለሁ፡፡  

በዚህም ምክንያት ምናልባትም አቶ ታዛቢ ወይም የአቶ ታዛቢ የወሬ ምንጭ በመሆን ባገለገለ የአብአዴን አማራር 

አማካኝነት ምናለበት ይኸ ልጅ ቢተወኝ የሚል ስሞታ ሳይቀር ልኮብኝ ነበር፡፡ ከዚህ ውጭ የተማሪ ተወካይነት ሀላፊነት 

እንጂ ስልጣን ሊባል አይችልም፣ በእርግጥ ለእነ አቶ ታዛቢ ሁሉም ሀላፊነት ስልጣን ነው ብለው ስለሚያምኑና ያንኑ 

ሀላፊነትም ለግል ወይም ለቡድን ጥቅም ለማዋል ስለሚፈልጉ ስልጣን እንደመውደድ አድርገው ቆጠሩት፡፡ በሀላፊነት 

ላይ በነበርሁበት ወቅት የሰራኋቸውን ስራዎች መልካምነት ወይም መጥፎነት አቶ ታዛቢን ጨምሮ በወቅቱ የኮሌጁ ተማሪ 

ለነበሩት እተወዋለሁ፡፡  

በተረፈ አቶ እውነቱ ዘለቀ የተባሉት ጽሀፊ አንደንዴ ውሸት ሲደጋገም እውነት ሊመስል ይችላልና ተጠንቀቁ! በሚል 

ርዕስ ስለ እኔ ማንነት ለማወቅ ከነበራቸው ብርቱ ፍላጎት የተነሳ ከእኔም ጭምር መረጃ ጠይቀው ያገኙትን እውነት 
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በመልሳቸው ላይ ዘርዘር ባለ መልኩ ያሰፈሩት ሀሳብ ላይ እኔም በአብዛኛው የምጋራው ስለሆነ እሳቸውን ላደረጉት 

ጥረት እያመሰገንሁ ተደራሲያንን ላለማሰልቸት ስል ሀሳቤን እዚህ ላይ ልቋጨው ወደድሁ፡፡  

በመጨረሻም አበው የጅል ዘፈን ሁል ጊዜ አበባየ ነው እንደሚሉት አቶ ታዛቢም ሆንህ መሰሎችህ ያገኛችሁትን 

አጋጣሚ በመጠቀም ስሜን ባታጠፉና ማንነቴንም አምታትታችሁ ባትገልጹ መልካም ነው፣ ከዛም አልፋችሁ 

ለማስፈራራትም ባትሞክሩ ተገቢ ይመስለኛል፣ አቶ ታዛቢ በሚገባ እንድምታውቀኝ የማንንም የማስፈራሪያ ሀሳብም ሆነ 

አስተዳደራዊ እርምጃ ፈርቼ አንገቴን እንደማልደፋ ከአንተ በላይ ምስክር የሚኖር አይመስለኝም፡፡ በአጠቀላይም እኔም 

ሆንሁ በእኛ ዘመን አብዛኛው የራያ ልጅ እረኛ ሆኖ እንደሚያድግ የታወቀ ነው፣ ይህም ሆኖ እድሉን ካገኘን 

በትምህርታችን በርተትንና ያለንን እምቅ የሆነ የተፈጥሮ አቅም ተጠቅመን የተሻለ ደረጃ ላይ መድረስ እንደምንችል 

አንደኛው ምሳሌ እኔው እንደሆንሁ ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ፡፡ 

 


