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የአቶ መሇስ ሁሇት ነብሶች፤ 
አንዶ የምታጣጥር ላሊዋ የሞተች 

አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

 

 
 

 

- « የብሄር ብሄረሰቦች እኩሌነት፤ የራስን እዴሌ በራስ መወሰን እስከመገንጠሌ ! 
- ጨርቅ ሳይሆን ወርቅ ከሆነው ከትግራይ ሕዝብ በመፈጠሬ እኮራሇሁ ! 
- የኢትዮጵያ ባንዱራ ጨርቅ ነው !  
- የአዴዋ ዴሌ ሇዯቡቡ ምኑ ነው ! 
- ኢንተርሃምዌ 
- ተራ ቦዘኔ ! 
- ባሇ ሁሇት አሃዝ ዕዴገት አስመዝገበናሌ፤ 
- እዴገትና ትራንስፎርሜሽን ! 
- አውራ ፓርቲ ! 
- መተካካት፤ 
- ሌማታዊ መንግሥት፤ 
- የአባይ ህዲሴ ግዴብ፤ 
- ከነጮች ቃሌ በቃሌ የተገሇበጠ የሽብርተኛ ህግ ነው ያወጣነው፤ 
- ሕገ መንግሥቱን ሇመናዴ የተነሱ ነውጠኞች፤ 
- ነጭ ሇባሽ 
- የሻ’ቢያ ተሊሊኪዎች 
- ገበሬው ሚላንየር ሆኗሌ ! 
- አኬሌዲማ……..ወዘተ » 

 
 

እንዯ ሕዝቡ ሞትንም ሌሸውዯው ሞክሬ፤ እሱ ግን ነቃብኝ !  
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« Mentir est un métier 
Démentir c’est tout un art » 

Volinski 

« መዋሸት ሞያ ነው 
ውሸትን ማጋሇጥ ዯግም ትሌቅ ጥበብ ነው » 

ቮሇንስኪ 
 

 
ከዚህ በሊይ የጠቃቀስኳቸው፤ አቶ መሇስ ዜናዊ በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ የተጫወቷቸው 
የቁማር ጨዋታዎች ሲሆኑ፤  
በዚህ የቁማር ጫወታ ተጠቃሚ የሆኑ ጥቂት ሆዴ አዯሮች ቢኖሩም፤ ብዙ የተጎደ 
ዜጎች ሇመኖራቸው ዯግም አላ አይባሌም ::    
 
አንዱት ዕውነት የተራበች ነብስ ብዙ ዕውነት የተራቡ ወገኖቿን ነብሶች ሇመታዯግ 
የምታዯርገው የሃቅ ጩኸት፤ የጥቂት ጠግቦ አዯር ነብሶችን ሠሊም ነስታ ታሸብራሇች:: 
እየተኙ እንቅሌፍ የሊቸውም፤ ቢተኙም አብዛኛው በቅዥት የተሞሊ ነው፤ እየበለ 
አካሊቸው ቢዯሌብም፤ የሕሉናቸው መክሳት ያሳብቅባቸዋሌ፤ አይምሯቸው ባድ በመሆኑ 
ወና ወና ይሸታሌ፤ ሌባቸው በቂም ስሇተሞሊ፤ የሚረጨው ፍቅር ሳይሆን ጥሊቻን ነው፤ 
ሆዲቸው ዘወትር እህሌ ቢያስተናግዴም፤ ከተራበው ወገናቸው በበሇጠ እየበለም 
ይርባቸዋሌ፤ አንጀታቸው ሇዴሃ ወገኖቻቸው የሚያዝንበት ነቁጥ ታህሌ ሥፍራ የሇውም፤ 
ጣቶቻቸው ብዕር ከመጨበጥ ይሌቅ የጠመንጃ ቃታ ሇመሳብ ይፈጥናለ፤ ብዕርን በብዕር 
የመሞገት ባሕሌ ስላሊቸው ብዕርን በጥይት ሇመርታት ይመርጣለ :: 
 

- እስክንዴር ነጋ ወሕኒቤት በተወሇዯ ሌጁ ዕንባ እያጠቀሰ የጻፈው ዕውነትን ነው ፤ 
- አንደዓሇም አራጌ ሇሆደ ከማዯር ይሌቅ፤ ሇሕሉናው በማዯሩ ነው የታሰረው፤ 
- ርዕዮት ዓሇሙ በተሸከመችው የውሃ እንስራ ሙለ፤ ቀሇም በጥብጣ ሃቅን 

ስሇጻፈች ነው ያሰሯት፤  
- ተመስገን ዯሳሇኝ ሇፍትህ የበሊይነት ስሇጮኸ ነው ያሰሩት…….. ወዘተ.   
- ተመስገን ሲታሰር የፍትህ አምዯኞችም አብረው የሕሉና እስረኞች ሆነዋሌ፤ 
- ተመስገን ሲታሰር የፍትህ አንባቢዎችም በሙለ አብረው ታስረዋሌ፤ 
- እኔም ይችን የወገኖቼን ሲቃ የምትናገር ጽሑፍ በመጨንቆሬ እስረኛ ነኝ፤ 
- እናም ሁሊችንም ሽብርተኞች ነን (በእነሱ አባባሌና ዴርጊት)፤  
- አዎ ፍትህ በመጥፋቷ ሁሊችንም እስረኞች ነን፤ በመሆኑም የኢትዮጵያ ሕዝብ 

በሙለ ታሰሯሌ ::   
 
እነሱም እራሳቸው በተኮሱት ጥይት ተዯናግጠው እየተሸበሩ፤ በማሸበር፤ የሚይዙትና 
የሚሇቁት ጠፍቷቸው ብቻቸውን ሊሇመውዯቅ ሳር ቅጠለን እየቧጠጡ ከውዱያ ወዱህ 
ይወራጫለ፤ መካሪዎቻቸውም ሽር ጉዴ ይሊለ፤ ሕዝቡም አዴፍጦ ኮሽ የሚሌ ነገር 
ይጠብቃሌ፤ እግዚአብሔር የጀመረውን ሥራ የመጨረስ ግዳታ አሇበት:: « ወጥተህ 
ወርዯህ የሊብህን ወዝ ትበሊሇህ » ባሇው መሠረት፤ ሁለን ከእግዚአብሔር መጠበቅ፤ 
በፈጣሪው አምሳሌ የመፈጠሩን ክብር ዝቅ ስሇሚያዯርግበት፤ የፈጠረሇትን አእምሮ 
መጠቀም የግዴ ይሇዋሌ::  
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ዕውነት በተነገራቸው ቁጥር፤ ሃቁን የነገሯቸውን ሁለ ሽብርተኛ እያለ ሇሚያስሩ 
ተሸባሪዎች፤ ዕውነትን ሇመዋጥ በስብ የተዯፈነው ጉሮሯቸው እየተናነቀ ቢያስቸግራቸውም 
ሃቁን እየነገርናቸው እራሳቸው በጣደት፤ የጥሊቻና የሽብር ብረት ዴስት ውስጥ 
እየተንፈቀፈቁ ፈሌተው እንዱተኑ ከማዴረግ አንቆጠብም ::      
 
የኛ መሳሪያ ሃቅና ብዕር እንጂ እንዯነሱ ጠብመንጃና ጥይት አይዯሇም፤ የኛ ሌብ 
ፍቅርን እንጂ እንዯነሱ ሌብ ጥሊቻን አይረጭም፤ እኛ አንዴነት፤ እኩሌነት፤ 
ወንዴማማችነትና ሠሊምን ሇሕዝባችን እንመኛሇን እንጂ፤ እንዯነሱ በዘር፤ በሃይማኖት፤ 
በጎሳና በጎጥ ከፋፍሇን ሕዝብን አናባሊም፤ አገር አንበታትንም :: 
 
እኛ በሥጋችን ያሌዯሊን ሰዎች የፈጣሪን (የእግዚአብሔርን) ዴርሻ ወስዯን፤ በነብስ 
የዲኝነት ወንበር ሊይ ቂጢጥ ብሇን፤ የእከላን ነብስ ይማር፤ የእከላ ነብስ አይማር 
ብሇን ፍርዴ ሇመስጠት ብቃት፤ ዕውቀትና ቅዴስናው ስሇላሇን ፍርደን ሇፈጣሪ ትተናሌ:: 
እግዚአብሔር የዴርሻውን እየሠራ ነው፤ የቀረው የኛ የሰዎቹ ዴርሻ ነው፤ የኛንም ዴርሻ 
እግዚአብሔር እንዱሠራሌን እጃችንን አጣምረን የምንጠብቅ ከሆነ በስንፍናችን 
ይቀጣናሌ፤ ቅጣቱም እጅግ የከፋ ይሆናሌ:: የመረረ ሕይወትን የምንገሊገሌበትና ከቁም 
እስር የምንወጣበት ጊዜው አሁን መሆኑን አብስሮናሌ፤ ሁሊችንም የዜግነት ዴርሻችንን 
በመወጣት ያሇውን አስከፊ ሁኔታ የመሇወጫው ጊዜ አሁን ነው:: ከአሁን በኋሊ 
ከጨሇመ ተመሌሶ አይነጋም::  
ተመስገን ዯሳሇኝም ያሇው ይኸንኑ ነው፤ « እኔ የምችሇውን አዴርጌያሇሁ የቀረው 
የሕዝብ ፋንታ ነው » ብል ምኞቱንና ማሳሰቢያውንም ትቶሌን ታስሯሌ ::  
ታዱያ ሕዝቡ ዴርሻውን ሇመወጣት የሚጠብቀው ምንዴነው ?  
 
የአቶ መሇስ ዜናዊ ነብስና፤ አቶ መሇስ ዜናዊ በአጋዚ ሠራዊታቸው ያስፈጇቸው፤   
ወንዴሞቻችንና እህቶቻችን፤ ነብሶች፤ በፈጣሪ የፍርዴ ሚዛን ሊይ ሲመዘኑ፤ የትኛው 
እንዯ ድሮ ሊባ እንዯሚቀሌ? የትኛው እንዯብረት እንዯሚከብዴ? የመንግሥተ ሰማያት 
በር ሇማን ወሌሌ ብል እንዯሚከፈት? የመንግሥተ ሰማያት በርና መስኮት በማን ሊይ 
ክርችም ብሇው እንዯሚዘጋ? የአንዴዬ ፋንታ ነው :: ወሬ በቃ ሇተግባር እንነሳ!    
አቶ መሇስ ዜናዊ፤ በአጋዚ ሠራዊታቸው ያስጨረሷቸው ወገኖቻችንን ቤተሰቦች እንባ 
የምናብስበት ጊዜው አሁን ነው፤ እነሱን የምንክሳቸው ሇሞቱበት አሊማ በመቆም፤ 
በመቃብራቸው ሊይ የዱሞክራሲን ሰንዯቅ ስናውሇበሌብ ብቻ ነው፤ እናም ጊዜው አሁን 
ነው !  
 
በእርገጠኝነት መናገር የሚቻሇው፤ በአቶ መሇስ ዜናዊ ሞት፤ የሚዴኑ ነብሶች እንዲለ 
ሁለ፤ በአቶ መሇስ ዜናዊ ሞት፤ የሚሞቱ ነብሶችም ይኖራለ:: ግን ግዳሇም፤ ሇፍርዴ 
አንቸኩሌ፤ ዯግሞስ ማን ፈራጅ አዴርጎን ? 
 
ነገር ግን፤ በርሃብና በችጋር ከተጎሳቆሇው ሰውነታችን፤ ሇአቶ መሇስ ዜናዊ ሇቅሶ 
የምናዋጣው የዕንባ ጎርፍ፤ ከጨሰው ኑሮ ተርፎን የምናዋጣው ገንዘብ የሇንም::    
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በበሊ አንጀታቸው የሳቸው ሹመኞች፤ በጋን የሚቀዲ ዕንባ እያፈሰሱ፤ የሳቸው ሌማታዊ 
ላቦች፤ ከዘረፉት የሕዝብ ሃብት እየገመሱ አዋጥተው ይሸኟቸው::  
ሇቀብሩ የዯረቀ ሰውነታችን፤ ሇአርባና ሇተዝካሩም አይወዛምና፤ ከወዱሁ ከጠወሇገው 
ሰውነታችን የሚፈሌቅ የእንባ ምንጭ፤ ከተራቆተው ኪሳችን የሚዋጣ ሳንቲም የሇምና  
አስቡበት ::  
የቄሳርን ሇቄሳር፤ የሕዝቡን ሇእግዚአብሔር፤ እግዚአብሔርም ሇሕዝቡ፤ 
ሕዝብም ሇአገሩ፤ ብሇናሌና !      
 
ከንግዱህ ሊሌዯሊን፤ ሊሌተመቸንና እያሳመመን ሊሇው ምዴራዊ ኑሯችን አብረን መፍትሄ 
እናፈሊሌግ:: (እዚህ ሊይ ከመንግሥተ ሰማያቱ ይሌቅ የምዴራዊው ኑሮ ይበሌጣሌ 
ሇማሇት እንዲሌዲዲኝ ተረደኝ) ብዙው ወገናችን እየተራበ፤ እየተራቆተ፤ እየተሰቃየ፤ 
እየታሰረ፤ እየተሰዯዯ፤ እየሞተ………ወዘተ ነውና ! 
 
የሞተችው የአቶ መሇስ ዜናዊ ነብስ ገና ወዯ መሄጃዋ አሌተሳፈረችም፤ ሆኖም 
የምታጣጥረው ሁሇተኛዋ የአቶ መሇስ ነብስ ዯግሞ፤ በአቶ በረከት ስምኦንና 
በመሰልቻቸው አካሌ ሊይ ተጻራ፤ (ተጣብቃ) « ምንም የሚሇወጥ ነገር የሇም፤ እኛ 
ህውሃቶች ኃይሇማርያም ዯሳሇኝን የጋሪ ፈረስ አዴርገን እየጋሇብነው፤ መተካካት 
በሚሇው ስሌታችን ሥርአቱ እንዲሇ ይቀጥሊሌ» ብሇውናሌ:: 
 
እናም፤     
መራቡ ይቀጥሊሌ ! 
የኑሮ ውዴነቱም ይቀጥሊሌ ! 
መታሰሩም ይቀጥሊሌ ! 
መሰዯደም ይቀጥሊሌ ! 
መገዯለም ይቀጥሊሌ ! 
መዘረፉም ይቀጥሊሌ ! 
መታፈኑም ይቀጥሊሌ !………ሁለም ይቀጥሊሌ ብሇውናሌ ! ! 
  
እነዚህ ከአገራቸው ጥቅም፤ ክብርና ሌዕሌና ይሌቅ፤ ሇነጮች ጥቅም ዘብ የቆሙ፤ 
በሙስና (በንቅዘት) ተዯፍቀው፤ የአገራቸውን ሃብት እየዘረፉ በባዕዴ ባንክ የሚከምሩ፤ 
ሕዝባቸውን እያስራቡ፤ ሇቻይና፤ ሇሕዴና ሇአረብ አገሮች መሬቱን በመቸርቸር፤ ሕዝቡን 
እያስራቡ የስንዳ መሇመኛ ያዯረጉ፤ 
የሕዝባቸውን የማሰብ፤ የመጻፍ፤ የመናገር፤ የመሰብሰብና የመዯራጀት መብት የገፈፉ፤  
ወጣቱን ትውሌዴ ሇስዯት፤ ሇሥራ አጥነት፤ ሇዘማዊነትና ሇመጥፎ ሌምዴ የዲረጉ፤  
ሕዝባቸውን ነፃነት ገፈው፤ ሇባርነት፤ ሇበታችነትና ሇዝቅተኝነት የዲረጉ………ወዘተ 
የአገራቸው ጡት ነካሾችን፤ ሕዝቡ ከእንግዱህ በቃ ! ሉሊቸው ይገባሌ ::    
 

በመተማመን ተባብሮ የተነሳ ሕዝብ ያሸንፋሌ !! 
ዴሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ! 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ ! 
ነሃሴ 20 ቀን 2004 ዓ.ም. (August 26/ 2012 ) 


