
PENSER C’EST   SAVOIR DIRE NON !! 

ማሰብ ማለት በዯልን እንቢ ማለት ማወቅ ነው !! 

አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

  

ማስታወሻ : 

 ሃሳባቸውን በየጊዜው ሇሚያካፍለኝ ወንድሞቼና እህቶቼ በሙለ ምስጋናዬን እያቀረብኩ 
አንድ ወንድሜ « አቶ መሇስ ዜናዊን አንተ ሇማሇት እንኳን የሚቀፍ ፍጡር ሆኖ ሳሇ፤ 

ሇምን አንቱ እያሌክ ትጽፋሇህ » ? ብል ሇጠየቀኝ ጥያቄ ጥቂት ሇማሇት እወዲሇሁ :: 

አቶ መሇስ ዜናዊና መሰልቻቸውን ከተጠናወታቸው የጥሊቻ፤ የዘረኝነት፤ የስድብ፤ 
የዋሌጌነት፤ የአንባ ገነንነት፤ የነጭ አምሊኩነት፤ የዱፕልማሲ መሃይምነት፤ በጥቅለ  
የስነምባር ድህነት ሇማሊቀቅ፤ አማራጩ ኢትዮጵያዊ ጨዋነትና ክብር እንዱማሩ 
ሇማድረግ፤ እንዯነሱ በመቅሇሌ ሳይሆን፤ ከነሱ የምንሇይበትን ኢትዮጵያዊ ጨዋነትና ሰው 
አክባሪ ስነ ምግባሮችን እንዱማሩ እድለን ሇመስጠት እንጂ፤ የአቶ መሇስ ዜናዊ ሰብዕና 

ሇአንቱታ እንዯማይበቃ ከሚረደት ሰዎች አንደ ነኝ ::  

ላሊው ኢትዮጵያን የሚያህሌ ታሪካዊና ትሌቅ አገር በሕዝብ ፍሊጎት ሳይሆን በአጋጣሚ 

የሚመሩ በመሆናቸው ሇሳቸው ሳይሆን ሇአገሬ ሇኢትዮጵያ ክብር ስሌ ነው ::  

አገሬ፤ ስንዯቅ ዓሊማዬ፤ ቋንቋዬ፤ ባሕላ፤ ሃይማኖቴ፤ የአስተዲዯግ ስነስርዓራቴ እንዱሁም 
የዕውቀት ዯረጃዬ፤ ሇማንኛውም ሰው ክብር ሰጥቼ ክብርን እንድቀበሌ ያስገድደኛሌ :: 
እንግዱህ ወንድሜ የተረዲኸኝ ስሇሚመስሇኝ በዚሁ ሊብቃ፤  ሇአስተያየትህ ከሌብ 

አመሰግናሇሁ:: 



መግቢያ : 

ሰው ያሌሆነ ሰው የሰው ጥሊ፤ ላልች ያለትንና የሠሩትን ከመድገም በቀር የራሱ የሆነ 
ይህ ነው የሚሇው ፈጠራ የላሇው፤ እሱነቱን ሳይሆን ላሊው ያሇውን ሆኖ፤ የሱን እሱነት 
ውጦ በላሊው እስትንፋስ ሲያቃትት፤ የራሱ ነብስ የሲቃ ጩኸት ስትጮህ ጩኸቷን 
ሊሇመስማት ጭንቅሌቅቱን በሽንፍሊው ውስጥ ቀብሮ እያንኳረፈ፤ እሱነቱን በራሱ የዓይነ 
ሕሉና መስታወት መመሌከት ተስኖት እየተዯናበረ፤ የዘመነኞችን የጥጋብ ግሳት እያሸተተ 
አረፋ በመድፈቅ፤ በጣዕረ ሞት ገሊው ሊይ የሕግ ጥብቆ አጥሌቆ፤ የዘመነኞች ወዘና 
ሲንጠፈጠፍ የሱን አመዲምነት ያወዛ ይመስሌ፤ የሕግ ተገዢ ነኝ ይሊሌ የዯከመ አጥሙን 

በሞት አፋፍ ሊይ በሸንበቆ ከዘራ ዯግፎ ::  

አንዯበቱ በግፍ ማነቆ ታንቃ ህቅ ስትሌ ብሶቱን ውጦ በላልች ቋንቋ ሲያንቧርቅ፤ ሌቡ 
የመጨረሻዋን የዯም ጠብታ ስታሇቅስ ሊሇመስማት ጆሮውን ዯፍኖ፤ የጋሪ ፈረስ ሆኖ፤ 
ሲስቡት ተስቦ፤ ሲገርፉት ተገርፎ፤ ሲነጥቁት ተነጥቆ፤ ሲያስሩት ታስሮ፤ ሲገለት ተገል 

ይኖራሌ፤ እንቢ !! ማሇትን ፈርቶ :: ይህ ሌበ ሙት ነሆሇሌ መብቱን ተገፎ ምሌምሌ 

ገሊውን ራቁቱን ቆሞ ::           

እናም ተረዲ፤  

ማሰብ ማለት በዯልን በዝምታ አልቀበልም  እንቢ ማለትን ማወቅ ነው !!  

ወያኔዎች ሇዘረፋ እንጂ አገር ሇማስተዲዯር አሌመጡም፤ ያውም ከተራበ ወገናቸው 
ነጥቀው የሚበለ፤ በውስጣቸው ርህራሄ ያሌተጠፈጠረ የገዛ ወገኖቻቸውን ሇስሌጣን ሲለ 
በረሃብ የፈጁ፤ በነፃ አገር እየኖሩ ዛሪም ከሃያ ዓመት በዃሊ እንኳን የአንድ ክፍሇ ሃገር 
የትግራይ (ህወሃት) ነፃ አውጪ ድርጅት ነን የሚለ ናቸው :: ታዱያ በኢትዮጵያ ስም 
የሌመና አቁማዲ ይዞ ሌመና እየተቀፈፈ፤ ከኛ አሌፎ የሌጅ ሌጆቻችን ሉከፍለት 
የማችለት ብድር በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም እየተነከሩ፤ (በወርቁ ዘር ! እንዯሳቸው አባባሌ)  

በትግራይ ስም የሚበሊው እስከመቼ ነው ?!   

በ21ኛው ክፍሇ ዘመን መባቻ፤ በጀርመን የዘር ግንብ በሕዝብ ፍቅር ሲናድ፤ ወያኔዎች 
በትግራይ ሕዝብና፤ በቀሪው ኢትዮጵያዊ ወገኖቹ መሃሌ አሳፋሪ የዘር ግንብ ሇመገንባት 
ዯፋ ቀና ይሊለ፤ የትግራይ ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን እኛ ቀሪው የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ዛሬ የምንጠይቃቸው ከራስ አሌፎ ሇሌጅ ሌጅ የሚተርፍ ቂምና ጥፋት ከመድረሱ በፊት 

አስበው፤ አብረውን እንዱነሱ ነው ::  

ማሰብ ማለት አሳፋሪ የዘረኝነት ግንብ በመሃላችን ሲገነባ እንቢ ማለትን ማወቅ ነው !! 

 



አበው « ዝቅዝቅ የዶሮ ሸክም !! » እንዱለ ፤ ትናንት የቅኝ ተገዢ የነበሩ እንዯ ሕንድ፤ 
የአረብ አገሮችና ቻይና ጭምር በነፃነቷ ከራሷ አሌፋ ሇቀሪው ዓሇም በምሳላነት 
የምትጠቀስው የኢትዮጵያ፤ ሌጆች « መሬት ሊራሹ !! » በሚሌ መፈክር በዯማቸው 
የዋጁትን መሬት ከድሃ ገበሬው እየነጠቀ በዶሊር ቸብችቦ አገራችንን የነዚህ ዝርክርክ 
አገሮች የቆሻሻ መጠራቀሚያ ከማድረጉ በፊት በአንድነት ሇራሳችን፤ ሇሌጆቻችን፤ 

ሇአገራችን ክብር ስንሌ በጋራ እጅ ሇእጅ በመያያዝ፤ እንቢ ማሇት አሇብን ::  

ማሰብ ማለት አገር ሲሸጥ እንቢ ማለትን ማወቅ ነውና !! 

ወያኔ የራሱን ዘረኝነት ወርቅ ቀብቶ፤ በመጀመሪያ አማርኛ ተናጋሪውን ትምክተኛ፤ ቀጥል  
ኦሮምኛ ተናጋሪውን ሽብርተኛ፤ አስከትልም ጉራጊኛ ተናጋሪውን አሻጥረኛ፤ በማሇት 

ስሌጣኑን፤ መሬቱን፤ የአገሪቱን ሃብት፤ ኢኮኖሚውን በአንድ ዘር እሌፍም ብል በአንድ 
የማፍያ አጋሚዶ ቡድን ጠቅሌል በመያዝ ሕዝቡንና አገሪቱን አራቁቶና አዯህይቶ ብልም 
ሇባዕድ ሸጦ አገር አሌባ አርጎ ሳያስቀረን፤ አንደን ነጥል ሲመታ፤ ላሊው ነግ በኔ 

በማሇት በአንድሊይ ሇአገራችን፤ ሇመብታችንና ሇሰብዕናችን በጋራ ዘብ መቆም አሇብን :: 

ማሰብ ማለት ግፍ በወገኖቻችን ላይ ሲሠራ እንቢ ማለትን ማወቅ ነው !!  

የአንድ አገር ትሌቁ ሃብቷና የመኖሯ ህሌውና ሕፃናትና ወጣቱ ትውሌድ መሆኑን 
ባሇመዘንጋት ወያኔ በዶሊር የሚቸበችባቸውን ኢትዮጵያዊ ሕፃናትን መታዯግ፤ ወጣቱን 
ትውሌድ : ሇአገሩና ሇወገኑ ብልም ሇራሱ ህሌውና ሲሌ : የወያኔን ጭቆና እንዲሇፉት 
ወጣቶች በጋራ በመታገሌ : ሇድሌ እንዱበቃ መርዲት እንጂ: አገር ጥል እንዱሰዯድ 
ማድረግ : ወያኔ « ሂድ አትበሇው ግን እንዱሄድ አድርገው » ብል ያወጣውን የዘረኝነት 
መፈክሩን መካፈሌ ስሇሚሆን : ወጣቱ አገሩን ጥል እንዲይሰዯድ: እኛም ሁኔታዎችን 

በማመቻቸት አብረናቸው ሇአገራችንና ሇሕዝባችን ሇመዋዯቅ መዘጋጀት አሇብን ::        

ማሰብ ማለት ሕፃናት አይሸጡም ወጣቱ አይሰዯድም እንቢ ማለትን ማወቅ ነው !! 

ወያኔ ብዕርን እንዯጦር ይፈራሌ፤ ብዕር በሕዝብ ሊይ እስትንፋስን እፍ በማሇት : ሕይወት 
እንዯሚዘራና ሇመብቱ እንዱቆም ስሇሚያዯርግ፤ ወያኔ ዯግሞ : ሕዝብን በዝምታ ባሕር 
ውስጥ ዘፍቆ : በፍራቻ አፍኖ መግዛት የዘውትር ህሌሙ በመሆኑ : ብዕርን ይፈራሌ 
ይረግማሌም :: ብዕር ሊነሱ በብዕር መመሇስ ስሇማይሆንሊቸው በብዕር ሇተጻፈ መሌሳቸው 
የጠመንጃና የታንክ ጥይት ነው : አስተሳሰባቸው በዘረኝነት የታጠረ ነውና ::                                         
ሆዲም ምሑር ተብዬዎችን : በዶሇዶመ ብዕር የታሪክ ዱሪቶ እንዱዯርቱሊቸው : ከሕዝብ 
ከዘረፉት ሃብት ፍርፋሪ : እየወረወሩሊቸው ሲዯነቁለ ቢውለም፤ የኢትዮጵያ ታሪክ : 
በብርቅዬ ሌጆቿ ዯም የተጽፈ በመሆኑ መዯሇዙ ቸግሯቸዋሌ ::                           
« አክሱም ሇናንተ ምናችሁ ነው ? » እንዲሊለን አስመሳዩ መሪ : ሰሞኑን በዓባይ ስም 
ሲምለ ስንሰማ : የማሰብ ችልታቸው ከቁመታቸው ዘሌግ እንዯማይሌ መገንዘብ ችሇናሌ: :  



ዓባይን ሇኛ፤ ዓባይን ሇሕዝባችን ይተውሌን : እኛና ዓባይ አንድ ቋንቋ ስሇምንነጋገር 

እንግባባሇን : ቋንቋችንም አንዱት ኢትዮጵያ ብቻ ናት ::  

የምንጽፈው እንቶኔ ፍቃድ ስሇሰጠን ሳይሆን፤ መጻፍ የማሰብ ነፃነታችን ፍሬ በመሆኑ 
ሳይማር ያስተማረን ሕዝባችን ከግፍ አገዛዝ ነፃ እስከሚወጣ ሳናሰሌስ እንጽፋሇ ! ጻፉ ! 
ብዕራችን እንዯ በሊይ ዘሇቀ፤ አለሊ አባ ነጋ፤ ዘርአይ ዯረስ፤ አብዱሳ አጋ፤   
ኃይሇማርያም ማሞ፤ ገረሱ ደኪ፤ ኡመር ሰመተር፤ ሙለጌታ ቡሉ፤….ወዘተ የመሳሰለ 
ሇአገራቸውና ሇሰንዯቅ አሊማቸው የወዯቁ ጀግኖችን በመዘከር የነሱን ፈሇግ የሚከተለ 
ሺህ ወጣቶችን አገራችን ታፈራሇች: ከዚያም በወያኔ የተረገጠው ሰንዯቅ ዓሊማዋን 

በተራሮቿ ሊይ ከፍ አድርገው በኩራት ያውሇበሌቡታሌ::          

እናም፤ ማሰብ ማለት አልታፈንም እንቢ እጽፋለሁ ማለትን ማወቅ ነው !! 

 

ማሰብ ማለት አልታሰርም እንቢ ማለትን ማወቅ ነው !! 

ማሰብ ማለት በግፍ አልገዯልም አልሞትም እንቢ ማለትን ማወቅ ነው !! 

ማሰብ ማለት ግብር ለመክፈል እንዯ ወንጀለኛ የጣት አሻራ አልሰጥም እንቢ ማለትን 
ማወቅ ነው !! 

ማሰብ ማለት የአገር ሃብት አላዘርፍም እንቢ ማለትን ማወቅ ነው !! 

ማሰብ ማለት በብድር አንዘፈቅም እንቢ ማለትን ማወቅ ነው !! 

ማሰብ ማለት በልመና አንኖርም እንቢ ማለትን ማወቅ ነው !! 

ማሰብ ማለት « መከልከል ክልክል » ነው ማለትን ማወቅ ነው !! 

ማሰብ ማለት በዯልን በቃኝ እንቢ ማለትን ማወቅ ነው !! 

በመጨረሻ ማሰብ ማለት የማሰብ ነፃነቴን አላስነጥቅም እንቢ ማለትን ማወቅ ነው 

ጎበዝ ! እሰቲ ስንቶቻችን ማሰብ አንችላለን ??!! 

ማሰብ ከቻልን ወያኔን ማስወገድ አያቅተንም !! 

እናስብ ! እንተባበር ! በአንድላይ እንነሳ ! 

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ !!  

እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ !! 

ታኅሣሥ 24 ቀን 2003 ዓ.ም. (Janwary 2/ 2011) 


