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የሁሇቱ ጩኸቶች ሌዩነት 
አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

የማያስዯነግጥ ጩኸትና : የሚያስዯነግጥ ጩኸት፤  
 
ሁሇቱንም ጩኸቶች፤ ከነ ምክንያትና ውጤቶቻቸው (Cause and effect) ጋር፤ ማን ? በማን 
ሊይ ጮኸ ? የት ? መቼ ? ሇምን ? እንዴት ? ውጤቱስ ? የሚለ ጥያቄዎች እያነሳን 
እናስተውሊቸው፤  
 
ፕሮፌሰር መስፍን ወሌዯማርያም « አንገት ሲዯፋ ምን ፈሰሰ? » በሚሌ ጽሁፋቸው እንዳለት፤ 
በኛ 1928-29ዓ.ም. እኤአ ሰኔ1936 በጀኔቫ፤ በወቅቱ « ሉግ ኦፍ ኔሽንስ (League of 
Nations) » የዓሇም መንግሥታት ማህበር ተብል ይጠራ በነበረው ስብሰባ ሊይ አፄ ኃይሇሥሊሤ 
ንግግር ባዯረጉበት ወቅት የፋሽስት ሙሶልኒ ተከታዮች፤ በንጉሡ ሊይ፤ መጮሃቸው አይካድም :: 
ሇምን? ብሇን ብንጠይቅ፤ ጣሉያኖች በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ የነሰነሱት መርዛማ የጋዝ ጭስና፤ 
ያዘነቡት የቦንብ ዝናብ፤ ሇዓሇም ሕዝብ ጆሮ እንዳይዯርስና: ጣሉያን ኢትዮጵያን ቅኝ ተገዢ ሇማድረግ 
ያሇመችው ሕሌም ዕውን እንዲሆንሊቸው ሲሆን፤ ይህ ጩኸት መጠኑ የበረታ ቢሆንም፤ አቶ መሇስ 
ዜናዊ የዯነገጡትን ያህሌ፤ አፄ ኃይሇሥሊሤ አሌዯነገጡም፤ ሇጥቂት ጊዜ ንግግራቸውን በማቋረጥ፤ 
ቁሌቁሌ በንቀት ተመሌክተው፤ ጥቂት ቃሊት ሇመግቢያ ያህሌ በፈረንሳይኛ ቋንቋ ከተናገሩ በኋሊ፤ በገዛ 
ብሔራዊ ቋንቋቸው በዓሇም ታሪክ የማይረሳ ንግግራቸውን በመቀጠሌ፤ የጣሌያን ፋሺስቶች በሕዝባቸው 
ሊይ ያዯረሱትን ስቃይ በዕውነት ማማ ሊይ ቆመው ከመናገራቸውም በሊይ፤ «በወቅቱ በኢትዮጵያ 
የሚነዯው እሳት ዓሇምን ሁለ እንዯሚሇበሌብ በትንቢት መሌክ አሳሰቡ እንጂ » ዯንግጠው 
አንገታቸውን አሌዯፉም:: 
ያለትም ተፈጸመ መሊው ዓሇም በ 2ኛው የዓሇም ጦርነት ተማገዯ::  
በወቅቱም የታይም መጋዚን (Time Magazine) የዓመቱ ታሊቅ ሰው ብል ሰይሟችዋሌ :: 
 
እድሜ ሇጀግኖች አያቶቻችንና አባቶቻችን፤ ጣሉያንም ኢትዮጵያን ቅኝ ተገዢ የማድረግ ሕሌሟ 
ቅዠት ሆኖ ቀረ፤ እኛም ነፃነታችን እንዯተከበረ ቆየን :: ዛሬ ግን ሇመሸጥ እያስማማነው እንገኛሇን! 
እንግዲህ እኔ ይህን የፋሽስቶች ጩኸት የማያስዯነግጥ ጩኸት እሇዋሇሁ ::  
ምክንያቱም የጮኹት እራሳቸው ግፍ ፈጻሚዎቹ ፋሺስቶች ሲሆኑ፤ ሳይዯናገጡ ሃቁን የተናገሩት አፄ 
ኃይሇሥሊሤ ነበሩና :: 
 
አበበ ገሊው በአሜሪካን አገር በተዯረገው የ8ቱ የበሇጸጉ አገሮችና የሇማኞች የምግብ ዋስትና ስብሰባ 
ሊይ (Alliance for food & neutration Security)፤ አቶ መሇስ ዜናዊ 70% of the 
population ብሇው፤ በተውሶ (በነጮች) ቋንቋ ንግግር እንዯጀመሩ፤ አበበ ገሊው: Meles Zenawi 
is a Dictator ! አቶ መሇስ ዜናዊ አምባገነን ገዢ ናቸው ! ብል ሲጮህ ክው ብሇው በመዯንገጥ 
አመዳቸው ቦነነ! ቀጠሌ አርጎም፤ በዚያው እሳቸው በጀመሩት የተውሶ ቋንቋ፤ ምግብ ያሇ ነፃነት ዋጋ 
የሇውም ! እስክንድር ነጋን ጨምሮ የህሉና እስረኞች በሙለ ይፈቱ ! የምንፈሌገው ነፃነት ! ነፃነት ! 
ነፃነት ነው ! ብል ሲጮህ፤ ፍጹም ያሌጠበቁት ጉዳይ ስሇሆነባቸው እንዯ ልጥ ሚስት፤ የጨው ሃውሌት 
ሆነው፤ በመቅረት፤ ተክዘው አንገታቸውን ዯፉ::                                                          
ኢትዮጵያ ግን ከአቶ መሇስ ዜናዊ ጋር አንገትዋን አብራ አሌዯፋችም፤ በፍጹም! 
  
ኢትዮጵያ እድሜ ሇአድዋና ሇማይጨው ጀግኖቿ፤ ሇአበበ ቢቂሊ፤ በመሊው ዓሇም ድሌ ሇሚያዯረጉ 
ወንዶችና ሴቶች ሯጮቿ..…ወዘተ ሰንዯቅ ዓሊማዋ ከፍ ብል እየተውሇበሇበ ሇዘሊሇም ተከብራ 
ትኖራሇች ! በሠሩት ሥራ አንገታቸውን እንዯዯፉ የሚቀሩት አቶ መሇስና ተከታዮቻቸው ብቻ ናቸው! 
አዎ ብቻ ናቸው !  
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ምነው ፕሮፌሰር መስፍን? ዯግሞ ሕዝቡ በምን እዳው ነው ከአቶ መሇስ ዜናዊ ጋር አብሮ 
የሚወቀጠው ?  
በተራበ፤ በተናቀ፤ በተሰዯበ፤ በታሰረ፤ በተፈናቀሇ፤ በተሰዯዯ……..ዝርዝሩን ሇሕዝብ ትቼዋሇሁ ::  
አቶ መሇስ ዜናዊ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያይዟቸውን ክሮች በሙለ፤ ዕትብታቸው ሳይቀር: ስንዯቅ ዓሊማ፤ 
ድንበር፤ ታሪክ፤ ቋንቋ፤ ባህሌ፤ ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን ጨምሮ፤………በጣጥሰው ከጣለ ይኸው 21 
ዓመታቸው አሇፈ:: 
     
እስቲ አሁን ዯግሞ አቶ መሇስ ዜናዊ ሇምን ዯነገጡ? የሚሇውን እናጢን፤  
አቶ መሇስ ዜናዊ በኢትዮጵያ፤ ባሇ ሁሇት አሃዝ ዕድገት አምጥተናሌ፤ (እነሱ በበለ ቁጥር የኢትዮጵያን 
ሕዝብ የሚያገሳው ይመስሌ)፤ ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍሌ ተዯርጓሌ፤ ዲሞክራሲ ሰፍኗሌ፤ ገበሬው 
ሚሉየነር ሆኗሌ….ወዘተ እያለ የውሸት አታሞ እየዯሇቁ፤ ዛሬም ከ21 ዓመታት በኋሊ አሜሪካን ድረስ 
የመጡት ሇዕርዳታና ሇሌመና አቁማዳቸውን ተሸክመው ከመሆኑም በሊይ፤ እንዯተሇመዯው የኢትዮጵያን 
ሇም መሬት ከገበሬው ነጥቀው ሇድንበር ዘሇሌ ከበርቴ ሇመቸብቸብ ሲሆን፤ በአንፃሩ ሕዝባችን ፈጣሪ 
ሇም መሬትና ውሃ ሇግሶት፤ ከራሱ አሌፎ ላሊ መመገብ ሲችሌ፤ ፍትሃዊ የሆነ የመሬት ክፍፍሌ ስሪትና፤ 
መሌካም አስተዳዯር በማጣቱ የተነሳ፤ በኑሮ ውድነት እየተሇበሇበ፤ በርሃብ አሇንጋ እየተገረፈ ይገኛሌ ::     
 
እንግዲህ የአበበ ገሊውን ጩኸት ከፋሽስቶቹ ጩኸት የሚሇየው፤ ከተበዯለ፤ ከተገፉ፤ ከተራቡ፤ ፍትህ 
ከተጓዯሇባቸውና፤ የኑሮ ውድነት ከሚጠብሳቸው፤ ወገኖቹ ጎን በመቆም፤ አድሎዊ፤ ዘረኛ፤ ሙሰኛ፤ 
ላቦችና ገዳዮችን በጉያቸው አቅፈው፤ አገር እመራሇሁ በሚለት አቶ መሇስ ዜናዊ ሊይ የተዯረገ ሲሆን፤ 
ፍትህ የተነፈጉ ዜጎች፤ ፍትህ በነፈጓቸው ሊይ ያዯረጉት ጩኸት በመሆኑ፤  
የሚያስዯነግጥ ጩኸት እሇዋሇሁ ::  
                                                               
ምንም እንኳን ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም « እኔን ቀሌቤን የሳበው፤ አበበ ገሊው የተናገረው 
አይዯሇም፤ » እንዲሁም « አበበ ገሊው የተናገረው እውነት መሆኑንና አሇመሆኑን ወዯጎን እንተወው » 
እያለ በወገርጋራ ቢያሌፉትም፤ አበበ ገሊው የተናገረው ዕውነት መሆኑን በጽሁፋቸው መጨረሻ ገዯማ፤ 
« በሃያ ዓመት የመሪነት ቦታ ተቀምጦ አንገቱን፤…………..በሚሌ ጀምረው………….. በድህነት፤ 
በችጋር፤ በመረጃ ማነቆ፤ በቴላቪዥን፤ የዕውቀት ጥበብን ጨምሮ፤ እስከ ኢንተርኔት አገሌግልት ድረስ 
ያለትን ችግሮችና አፈናዎች ዘርዝረዋሌ::    
ሇመረጃ  http://www.quatero.net/pdf/prof-mesfine-fete-190.pdf ይመሌከቱ:: 
 
ፕሮፌሰር መስፈን፤ ቀጠሌ አርገው የአቶ ኢሳይያስና የኤርትራውያንን በኒውዮርክ ተሰብስቦ መነጋገር 
መቻሌ ጠቅሰው፤ ሁሇት ጥያቄዎችን አንስተዋሌ፤     
1. ሇመሆኑ በኒውዮርክ የኢትዮጵያ ጠ/ሚንስትር ስብሰባ ቢጠራ ስንት ሰዎች ይገኛለ ? 
2. ከተገኙትስ ጋር የሰሇጠነ ውይይት ማድርግ ይቻሊሌ ? ሲለ:  
 
እውነቱን ሇመናገር፤ እሳቸው የሚጠለንን ያህሌ፤ እኛ ኢትዮጵያውያን አቶ መሇስ ዜናዊን በሰብዕናቸው 
እንዯ ሰው አንጠሊቸውም፤ የምንጠሊው እመራዋሇሁ በሚለት ሕዝባችንና አገራችን ሊይ የሚሠሩትን 
መጥፎ ተግባር እንጂ:: ፕሮፌሰር መስፍንም « በኢትዮጵያ ውስጥ ተዝናንቶና ኮርቶ ሉያዳምጥ 
የሚችሌበትን መድረክ በሃያ ዓመታት ውስጥ ሳያዘጋጅ መቅረቱ አንገቱን ሇመድፋቱ አስተዋጽኦ 
አድርጓሌ » ብሇዋሌ::  
አዎ ! በእጅጉ አድርጓሊ ::  
አሁንም ቢሆን ገና አሌመሸም! ግን አቶ መሇስ ዜናዊ ዛሬስ ከ 21 ዓመታት በኋሊ ሇመማር 
የአይምሯቸውን በር ከፍተዋሌ?! ወይስ የአእምሮ በርና መስኮታቸውን ክርችም አርድገው ዘግተው 
ብቻቸውን ………….? ምርጫውን ሇመራጩ ትተናሌ!     
 
አቶ መሇስ ዜናዊ ድፍረቱ የሊቸውም እንጂ፤ ቢኖራቸው ኖሮ፤ የዘር ሃረግ ሳይመዙ፤ የፓርቲ ታፔሊ 
ሳይሇጥፉ፤ የመከፋፈያ ካራቸውን ሳይወድሩ፤ በፓርሊማ እንዯተሇመዯው ጣታቸውን እየቀሰሩ 
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ሳያስፈራሩ፤ በንቀት ሳይወጠሩ፤ ሁለን አዋቂ ነኝ ሳይለ፤ በመዯጋገም በውጭም ሆነ በአገር ውስጥ 
ያሇውን ሕዝብ ሇመከፋፈሌ መሰሪ ዯባቸውን ሳይቋጥሩ፤………..ወዘተ ኢትዮጵያውያንን ጠርተው፤ ኑ 
ስሇአገራችን እንምከር፤ ሠሊም እንፍጠር ብሇው ሁለን አቀፍ ስብሰባ ቢጠሩ፤                 
በኢትዮጵያዊ ጨዋነት ያሸበረቀ፤ የወጥመድ ድር ያሌዯራበት፤ አሸናፊና ተሸናፊ የላሇበት፤ በፍቅር፤ 
በወንድማማችነት፤ በመከባበርና በመዯማመጥ ብዙ ሰው ተገኝቶ፤ እጅግ ስሌጡን የሆነ ውይይት ሉዯረግ 
እንዯሚችሌ አሌጠራጠርም:: 
  
ግን ከዯረጃ መውጫዎቹ መሃከሌ የመጀመሪያዋን እግር ማረፊያ ማን ያንጥፋት ?!                                                                                                          

 
ሰኔ 7 ቀን 2004 ዓ.ም. (June 14/2012) 

 


