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ምንም ሊሇመተካት:መተካካት 
 

አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 
 
ሰሞኑን የአቶ መሇስ ዜናዊ መታመም ጉዲይ: በአገር ውስጥና፤ ከአገር ውጪ ባለት 
የሥርአቱ ዯጋፊዎች ዘንዴ፤ እንዱሁም የአቶ መሇስ የጡት አባቶች በሁኑት ምዕራባዊ 
አገራት፤ በአፍሪካ የዕዴሜ ሌክ ሥሌጣን ባሇቤቶች፤ የኢትዮጵያ መሬት በርካሽ 
በተቸበቸበሊቸው የአረብ አገራትና፤ በተጨማሪም የአገራችን በር ወሇሌ ተዯርጎ 
ተከፍቶሊቸው እንዯሌባቸው በሚምነሸነሹት ቻይናና ሕንድች ሳይቀር፤ የስጋት አውል 
ንፋስ አንፍሷሌ ::  
ስሜቱ እንዯሰው መሌክና ጠባይ፤ አመሇካከትና ስላት፤ አስተዋይነትና ቸሌተኝነት፤ 
የአይምሮ ምጥቀትና ጥበት፤ የኑሮ ምቾትና ስቃይ፤ ሃይማኖትና ዕምነት፤ አብሮ አዯግና 
ጓዯኝነት፤ ቀሇምና ዝርያ፤ ጥቅምና ጉዲት፤ ፖሇቲካዊ ሸፍጥና ተአማኒነት፤ ዝርፊያና 
ታማኝነት፤ ጎሳና ነገዴ፤ አብሮነትና መነጣጠሌ  …………ወዘተ ዝንጉርጉር ነው ::    
 
በሥርአቱ ዯጋፊዎች ዘንዴ፤ ስጋት፤ ጥርጣሬ፤ ፍራቻና ዴንጋጤ እየቀሊቀሇ፤ ውለ 
ያሇየሇት ትኩሳት እየፈጃቸው፤ ቁሌቁሌ ሲያስምጣቸው፤ ሽቅብ ሽቅብ ሲሊቸው፤ አካሊቸው 
ሲርዴ፤ እግራቸው ሲብረከረክ፤ አሌፎ አሌፎም ሆዲቸውን ባር ባር እያሇው በዝምታ 
ባሕር ተውጠው፤ የዘረፉትን የአገር ሃብት በየትኛው ቀዲዲ እንዯሚጨምሩ፤ በየትኛው 
ጉርጓዴ እንዯሚቀብሩ፤ ወይም ወዯ የትኛው አገር፤ በማን ስም እንዯሚያሸሹት፤ በየት 
በኩሌ ከአገር ሹሌክ ብሇው እንዯሚያመሌጡ ላት ተቀን በማሰሊሰሌ፤ ዴብሌቅሌቅ ባሇ 
ውለ በጠፋበትና፤ ባሌታወቀ ስሜት ውስጥ ሆነው ይወራጫለ፤ 
 
በአገር ውስጥና ከአገር ውጪ ያለ የሥርአቱ ተቃዋሚዎች ዯግሞ፤  
የተሇያዩ መሊምቶችን ይወነጫጭፋለ፤……………. 
 
በአገር ውስጥ የሚገኙና ሥርአቱን የሚቃወሙ ዕዴሜ ጠገብት ምሐራን ፍራቻቸውን 
ገሌጠው ኢትዮጵያ እንዯማትፈርስ ከገሇጹ በኋሊ፤………………… መፍትሄውን፤ 
በጸልት ሲዯመዴሙ፤  
 
አንዲንድቹ ዯግሞ አቶ መሇስ ዜናዊ በአጋዚ ሠራዊታቸው ያስፈጇቸው እነ ሽብሬና 
አብረዋት መስዋዕት የሆኑት ወገኖቻትን ሕይወት ሳይሆን፤ የአቶ መሇስ ዜናዊ ጤንነት 
ይበሌጥ አስጨንቋቸው፤ የስሌጣን ክፍተት እንዲይፈጠር የወያኔ (ኢህአዳግ) ባሇስሌጣናት 
የአቶ መሇስን ጤንነት እንዱነግሯቸው ከመማጠናቸው በሊይ፤ የሰው ሌጆችን ግፍና፤ 
በዯሌ ወዯማያይ፤ የሳቸው ብቻ ወዯሆነው አምሊክ፤ እንዯሚጸሌዩ ተናግረዋሌ ::  
 
በኢትዮጵያ ሕዝብና፤ በራሳቸው የፖሇቲካ ዴርጅት አባሊት ጭምር ሳይቀር አፈና፤ 
እንግሌት፤ የዕዴሜ ሌክ እስራት፤ ግዴያና በጥቅለ የሰብአዊ መብት ገፈፋ የሚፈጽም 
አምባ ገነን መንግሥት፤ በስብሶ ሇመውዯቅ በሚንገዲገዴበት ወቅት ገፍቶ በመጣሌ ፋንታ 
ስሇሇሱ ጤንነት መጨነቅና መጸሇይ አሳፋሪ ነው :: 
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ያሇውን ጨቋኝና አፋኝ ሥርአት እታገሊሇሁ ከሚሌ የፖሇቲካ ዴርጅት፤ አመራር 
የምንጠብቀው፤ ከጉንጭ አሌፋ ዱስኩርና፤ ከፈራ ተባ የወረቀት ሊይ መግሇጫ ባሻገር፤   
ሕዝቡን አስተባብሮ በማዯራጅት፤ በማሰባሰብ፤ ሰሊማዊ ሰሌፍ በማዴረግ፤ የሥራ ማቆም 
አዴማ በመጥራት፤ ወሳኝ የሥርአት ሇውጥ እንዱዯረግና፤ ሇሕዝብ ፈቃዴ ተገዢ የሆነ 
ስርአት እንዱመሰረት መጣር መሆን ሲገባው፤ ሇአንባ ገነን ስርአት የአዞ እንባ ማንባት  
መሆን የሇበትም ::   
ወያኔ እራሱ ያወጣውን ሕግ እየጣሰ፤ የህግ የመሊይነት ጠፍቶ አገር እየታመሰ፤ ሠሊም 
ሳይኖር፤ ሠሊማዊ ትግሌ እያለ ሕዝቡን ማዘናጋት፤ « ሊም ባሌዋሇበት ኩበት ሇቀማ » 
ከመሆኑም በሊይ ሕዝብ ሇመብቱ ቆርጦ እንዲይታገሌ ትጥቅ እንዯማስፈታት 
ይቆጠራሌ :: 
 
አፋኙ የወያኔ አገዛዝ በፈጠረው ባድነት (vacuum) በአሁኑ ጊዜ እየገነፈሇ ያሇውን 
የሕዝብ ብሶት በትክክሇኛው ቦይ እንዱፈስ በማዴረግ ዘረኛውን አስተዲዯር ጠራርጎ 
በማስወገዴ፤ ፍትህ፤ ዕኩሌነት፤ ሠሊምና ብሌጽግና በመሊው ኢትዮጵያ እንዱሰፍን  
ሇማዴረግ የተዘጋጀ ጠንካራ የፖሇቲካ ዴርጅት ባይኖርም፤ ፍሊጎቱ ካሇ አሁንም 
ይቻሊሌ :: 
 
አሁንም አፋኙ የወያኔ አገዛዝ በፈጠረው የመሪነት ባድነት (Leadership vacuum)  
በሕዝብ ዘንዴ ተቀባይነት ያሇው፤ የሕዝቡን የሌብ ትርታ ሉያዲምጥ የሚችሌ፤ በሕዝብ 
መሃሌ ሆኖ የህዝቡን ሙቀት የመሇካት ብቃት ያሇው፤ የማዲመጥ ችልታው የዲበረ፤ 
ትዕግሥትን የተሊበሰ፤ የመናገር ክህልት ያሇው፤ ቆራጥነትና አስተዋይነት የተካነ፤ ከምንም 
በሊይ ሇአገራችን ዯህንነትና ሇህዝቦቿ ጥቅም የሚጥር፤ ሇጋራ እሴቶቻችን ጥብቅና 
የቆመ፤ ከሌዩነታችን ይሌቅ ሇአብሮነታችን አጽንኦት የሚሰጥ፤ አስተዋይ መሪ የመኖሩ 
ወይም የማግኘቱ ጉዲይ ዋናው ሲሆን፤ ፍጹም የሇም ማሇት ግን አይቻሌም ::                   
ኢትዮጵያ ብዙ የተማሩ አስተዋይና ሇአገራቸው ከፍታኛ ፍቅር ያሊቸው ዜጎች ስሊሎት 
ፍሊጎቱና ቆራጥነቱ ካሇ አሁንም ይቻሊሌ:: 
   
በአንጻሩ የወያኔ (ኢህአዳግ) ከፍተኛ ባሇስሌጣናት የመረጡት ዝምታን፤ አሌፎ አሌፎ 
ማስተባበያን፤ አሇያም በመንግሥት ቃሌ አቀባዩ አቶ ስብሃት ነጋ በኩሌ « መሇስ ኖረ 
አሌኖረ ስርአቱ አይነቃነቅም » መሇስ ቢሞት እኛ እንተካሇ የሚሌ ዴንፋታ መሰሌ 

መግሇጫ ሲሆን፤ እኛ ዯግሞ « ጉሌቻ ቢቀያየር ወጥ አያጣፍጥም » 
የሚሇውን የቀዴሞ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄን ብሂሌ እናስታውሳቸዋሇን :: 
አቶ መሇስ ዴነው ተመሇሱም አሌተመሇሱ፤ ከአሁን በኋሊ የአቶ መሇስ ዜናዊ ጉዲይ 
« ሸክሊ ከነቃ አይሆንም ዕቃ » ነውና፤ የወያኔ (ኢህአዳግ) አባሊት ስሇ አቶ መሇስ 
ዜናዊ ጤንነት ተናገሩ አሌተናገሩ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሇሥርአቱ ያሇውን ጥሊቻና፤ 
ሇሇውጥ ያሇውን ፍሊጎት ሉያዲፍነው አይችሌም :: 
ኢትዮጵያ በሕመምተኛ ፕሪዚዲንትና በሕመምተኛ ጠቅሊይ ሚንስተር እየተመራች፤ 
የታመመች አገር ከሆነች ይኸው ዴፍን 21 ዓመታት አስቆጠረች :: 
ታዱያ ሇ21 ዓመታት ከጠሎት፤ ካዯሟት፤ ካሳመሟት፤ እየዘረፉ ካዘረፏት፤ ዜጎቿን በጎሳ፤ 
በዘርና በሃይማኖት ከፋፍሇው ከሚያምሷት አቶ መሇስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ብትገሊገሌ 
ስጋቱና ፍራቻው ምንዴነው ?! 
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እንኳን አቶ መሇስ ዜናዊ፤ ግርማዊ ቀዲማዊ ኃይሇስሊሴ፤ ስዩመ እግዚአብሔር እየተባለ፤ 
እሳቸው ከሞቱ ኢትዮጵያ ሰማዩ የሚዯፋባት፤ መሬቱ የሚገሇበጥባት፤ አገር ትሆናሇች 
የተባለትም ሞተዋሌ ! ኤሊስ !!  ኢትዮጵያ ግን፤ ብትታመምም አሁንም አሇች !! 
 
መሇስ ዜናዊ ከላለ ኢትዮጵያ ትበታተናሇች፤ እያለ የሚያስወሩ መሇስን እንዯ ጣኦት 
ሇሚያመሌኩ የአይምሮ ስንኩሊን የምንሊቸው ቢኖር፤ ኢትዮጵያ እንዴትበታተን ላት 
ተቀን ተግቶ የሠራው ማን ሆነና ?! አሌሆን አሊቸው እንጂ ! አቶ መሇስና የቅርብ 
ጓዯኞቻቸው አይዯለም ?!  
የኢትዮጵያ ሕዝብ አርቆ አስተዋይ፤ ብሌህና ታጋሽ በመሆኑ ተንኮሊቸውን ተረዴቶ እምቢ 
በማሇቱ ተንኮሊቸው ሳይሳካ ቀረ እንጂ፤ አቶ መሇስማ ኢትዮጵያን ሇመበታተን 
ያሌፈንቀለት ዴንጋይ ያሌቆፈሩት ጉርጓዴ አሌነበረም :: 
 
በአገር ውስጥ የሚገኙና፤ ሥርአቱን ከሚቃወሙ ዕዴሜ ጠገብ ምሐራን አንደ 
ፍራቻቸውን ገሌጠው ኢትዮጵያ እንዯማትፈርስ ሲናገሩ፤  
 
« ኢትዮጵያ እንዴትፈራርስ የሚመኙ ጭንጋፍ ሌጆችም አሎት፤ ማህጸንዋ እየዯማ 
እየረገመቻቸው ሰሊምና እንቅሌፍ አጥተው አብጠው ይፈነዲለ ! ……………….. 
አንዲንድች ቢጨነግፉም፤ አንዲንድች ቢክደም፤ አንዲንድች ሆዲም ቢሆኑም፤ 
አንዲንድች ቢወሊውለም፤ ኢትዮጵያ አሁንም የሚሞቱሊት ሌጆች አሎት፤ ኢትዮጵያ 
አትፈርስም ! ……………….. ያሌበሎት፤ የሚሳሱሊት፤ ያሌሸሿት፤ አፈሯን የሙጥኝ 
ብሇው አፈርሽ እንሁን የሚሎት፤ ዴህነትም ሆነ ጭቆና ካንቺ አይሇየንም፤ የሚሎት  
ሌጆች ኢትዮጵያ ዛሬም አሎት፤ አፍራሾች ቀዴመው ይፈርሳለ ! ኢትዮዮጵያ ዛሬም 
ሌጆች አሎት ስትፈርስ ቆመው የማያዩ ! …………………………….               
ኢትዮጵያ አትፈርስም ! አፍራሾች ቀዴመው ይፈርሳለ !…………………….. ». 
(ሙለውን የፕሮፊሰር መስፈን ወሌዯማርያም ጽሁፍ በማጣቀሻው ያገኙታሌ)                
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ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ይቀጥሊሌ! መቀጠሌም አሇበት፤ ሇ21 ዓመታት ታፍኖ የቆየው 
የኢትዮጵያውያን ሌብ፤ የኢትዮጵያዊነትን ዯም እንዯገና መሌሶ መርጨቱን ይጀምራሌ፤ 
ተቋጥረው የነበሩ የዯም ስሮቻቸው ኢትዮጵያዊነትን በመሊው ዜጎች ሰውነት ውስጥ 
ተመሌሶ እየተርመሰመሰ እንዱፈስ ቦዩን ወሇሌ አርገው ይከፍታለ፤ በዚህም ኢትዮጵያና 
ኢትዮጵያዊነት እንዯገና እንዯ አባይ ወንዝ ጎርፉ ሞሌቶ ይፈሳሌ ! መሬቷም ሇምሌሞ 
ይፈካሌ፤ አብቦ ፍሬ ያፈራሌይ ! የጠሊትም ቆሽቱ ያራሌ፤ ይበግናሌ! ከአሁን በኋሊ 

ምንም ሊሇመተካት:መተካካት በቃ!  ከመሇስ ዜናዊ:ወዯ መሇስ ዜናዊ 
አንመሇስም !! ቆርጣችሁ ተነሱ የኢትዮጵያ ወጣቶች! እሌሌ በለ የኢትዮጵያ እናቶች ! 
ታዱያ ይህ እንዲይሆን ፍራቻው ምንዴነው ?!         
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