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 የቀለም አብዮት ፊትአውራሪዎች!! 

                                                                     

ተክሉ 02/26/14 

ባለፉት ሃያ አመታት በግል ሚዲያው ሰፈር ብዙ ነገሮችን ታዝበናል፡፡ አንድ ሰሞን 

የፍቅር ጉዳይ ላይ አተኩረው የነበሩ መጽሔቶች ድንገት ወደ ፖለቲካ መጵሄትነት 

ተለውጠው ያሻቸውን ያቦካሉ፡፡ አንዳንድ የግል የህትመት ውጤቶች ከ97 ምርጫ በኋላ 

ሁለተኛውን ማእበላዊ አብዮት እንመራዋለን ወዲህም ህዝቡን ግራ የሚያጋባ ውዥንብር  

እየነገድን እናተርፋለን፣ እንከብራለን ብለው እየሰሩ ነው፡፡ የ97ትን ምርጫ ተከትሎ 

የተካሄደውን አንደኛውን  ነውጥ የመሩት የግል ጋዜጦች ምኒሊክ፤አስኳል፤ሳተናው፤

ኢትኦጵ፤ሀዳር፤ነጳነትና የመሳሰሉት ነበሩ፡፡ ዛሬ ደግሞ ፋክት፣ አዲስ ጉዳይ፣ ጃኖ፣ ሎሚና 

ሌሎችም መጽሄቶች በጋዜጠኝነት ሳይሆን  የአክራሪ ተቃዋሚዎች የፖለቲከ አጀንዳ 

አራማጅ ካድሬ በመሆን የቀለም አብዮት ለመምራት እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ፡፡ 

መሰረታዊ ትኩረታቸው የሀገር ሰላም፣ እድገትና የሕዝብ ተጠቃሚነት አይደለም፡፡ 

መሰረታዊ ፍላጎታቸውና አላማቸው የሚያውቁትንም፣ የማያውቁትንም፣ ድንገት ጆሯቸው 

የገባ ጉዳይንም በጥራዝ ነጠቅነት ጨልፈው  እየደባለቁ ሕዝብን ውዥንብር ውስጥ 

መክተት ነው፡፡ ይህን ውዥንብር እየቸበቸቡ  ለሕገወጥ የመንግስት ለውጥ ማነሳሳት፣

ገንዘብ መሰብሰብ፣ መክበር ነው፡፡ ገንዘብ አልጠግብ ባይነታቸው፣ ገንዘብ ይገኛል ብለው 

ከገመቱ ከህሊና ዳኝነት ውጭ መንቀሳቀሳቸው የፅንፈኛ መጠቀሚያ ለመሆን 

አጋልጧቸዋል፡፡ ለህዝብና ለሀገር ተቆርቁዋሪ በመምሰል በህዝብ ስም የሚነግዱት ለዚሁ 

ነው።  

የፕሬስ ነፃነት መከበር ለብዙዎቹ የግል ጋዜጣና መፅሄት አዘጋጆች ሕይወት መለወጥና  

መክበር  ትልቅ አስተዋፅኦ አበርክቷል፡፡ በዚህ ምክንያት የፕሬስ ነፃነት እንዲረጋገጥ 

ያደረገውን ሕገመንግስትና የፕሬስ ነፃነት አዋጅን ሊያከብሩትና ሊጠብቁት ይገባ ነበር፡፡ 

ይሁን እንጂ የፕሬስ ነፃነት መከበር በፈጠረው እድል ተጠቅመው ወሬ እየነገዱ ሕዝብን 

ግራ እያጋቡ፣በገንዘብ እየተገዙና እየተሸጡ አገርን የማተራመስ የወኪልነት ዘመቻ ከፍተው 
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ሲያበቁ “የፕሬስ ነጻነት አልተከበረም” ብለው ይታበያሉ። የፕሬስ ነጻነት ባይኖር 

እንደልባቸው ለመጻፍ፤አሳትሞ ለመሸጥም ባለበቁ ነበር:: 

የእነዚህ መጽሔቶች አሳታሚዎችና አዘጋጆች ሕዝባዊና ሀገራዊ ሃላፊነት የማይሰማቸው 

እጅግ ከሙያው ስነምግባር የራቁ፤ ሕዝብን ለከፋችግር ለመዳረግ የሚተጉ፣ ከመረረ 

መሰረተ ቢስ የጥላቻ ባህር ውስጥ ተዘፍቀው የሚዳክሩ ናቸው፡፡ አሁንም ተራ የመንደር 

አሉባልታና የሰዎችን መንፈስ ይስባል፣ ይገዛል ያሉትን ከወዲያም ከወዲህም የቃረሙትን 

ወሬ፣ ዜና ትንተና መጣጥፍ ብለው ሲያቀርቡ አንዳችም ሃፍረት አይሰማቸውም፡፡ 

ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ ሰላም፣ እድገት አስበው አያውቁም፡፡ ለዚህ የሚመጥን እውቀቱም 

ክህሎቱም የላቸውም፡፡ ለገነዘብ፣ ለጥቅምና ርካሽ ዝና ያደሩ የሌሎች መጠቀሚያ 

መሳሪያዎች ናቸው፡፡ የሌሎችን ሃሳብ እንደወረደ ተቀብለው እንደቧንባ የሚስተላልፉ 

ቱቦዎች።   

የመፅሄቶቹ አዘጋጆች ተጽፎ የተሰጣቸውን  አንብበው ከሀገር ሰላምና ደህንነት፣ 

ከሀይማኖት፣ ከብሔረሰብ፣ ከግለሰቦችና ከቡድን ሰብአዊ መብትና ክብር አንጻር ምን 

ይፈጥራል? ምን ያመጣል? የሚለውን የመገምገም  ሙያዊ ሃላፊነት ዘንግተውታል፡፡ 

ገንዘብ እስካገኙ ድረስ ማንም ፅፎ የሠጣቸውን የራሳቸው ፅሁፍ አስመስለው ፎግራፋቸውን  

ለጥፈው አሳትመው ሲያሰራጩ አንዳች ሃፍረት አይሰማቸውም፡፡ የፕሬስ ነጻነት ማለት 

ለእነሱ ይኸው ነው፡፡ እውቀት አልቦነታቸው  የፕሬስ ነፃነትን የሚያህል ታላቅ 

ዴሞክራሲያዊ መብት የግል ፍላጎታቸው ማሳኪያ  አድርገው በብቸኛ ባለቤትነት 

ሊፈነጩበት፣ ሊሳለቁበት፣ ሊነግዱበት፣ ሊያተርፉበት  ዛሬም  እየተክለፈለፉ ይገኛሉ፡፡  

በእነዚህ  መጽሄቶች ዘንድ  የጋዜጠኝነት ሙያ ክብርና ሞገሱ ዘቅጦ ተዋርዶ የመጨረሻው 

ግብአቱ ላይ ደርሷል፡፡ ፅሁፍ አትመው የሚያወጡት፣ ቃለ መጠይቅ የሚሰሩት፣ ዜና 

የሚያሰራጩት በጥቅማጥቅምና በገንዘብ ተደራድረው ነው፡፡ እነዚህ መፅሄቶች አንድን 

ግለሰብ ወይም ድርጅት  ከጣራ በላይ አግዝፈው ካሞገሱ፣ ከግለሰቡ ወይንም ከድርጅቱ 

የሞቀ ገንዘብ አግኝተዋል ማለት ነው፡፡ “የፕሬስ ነጻነት መብት ማለት ምንድነው?” 

ተብለው ቢጠየቁ ምናልባት ከጥቂቶች በስተቀር አብዛኛዎቹ ይናገሩት ነገር፣ ይሰጡት 

ምላሽ የላቸውም፡፡ ብሩህ ተስፋ የሰነቁ ስለሀገርም ስለሕዝብም ደግ የሚመኙም አይደሉም፡
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፡ የእነሱ ተልእኮ ግልጵ ነው፡፡ የቀለም አብዮት የተሰኘ ሕገወጥ የመንግስት ለውጥ 

ለማምጣት የሚፈልጉ አካላትን በቅጥረኝነት ማገልገል፡፡  

ለእነሱ ጋዜጠኝነት ማለት የመንደር አሉባልታ ማራገብ፣ ግብስባሽ ወሬ ማሰራጨት፣ 

ቧልትና እንቶ ፈንቶ ማዛመት ነው፡፡ ገንዘብ ከተከፈላቸው ማንኛውንም ወሬ ፅፎ 

ለማሰራጨት ዝግጁ ናቸው፡፡   

መጽሄቶቹ የማያቋርጥ አሰልቺና አደንቋሪ  ጩኸት የማሰማት ዛር የሰፈረባቸው ነው 

የሚመስሉት። ምናልባትም በእነዚሁ አደንቋሪና አደናጋሪ መፅሄቶች ምክንያት፣ “የግል 

ጋዜጠኝነት የመጨረሻው አስከፊ ደረጃ ላይ የደረሰበት ሃገር የት ነው?” ተብሎ ቢጠየቅ 

ጣቶች ሁሉ ወደኢትዮጵያ ማመልከታቸው እርግጥ ነው፡፡  

በሕዝብ ስም እየነገዱ ማትረፍ ከወንጀሎች ሁሉ የከፋ ወንጀል ነው፡፡ ራሳቸውን ጀግና፣

ለሕዝብና ለሀገር ተከራካሪ፣ የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ተማጋች፣ አድርገው ሾመዋል፡፡   

የነፃ ጋዜጠኝነትን ካባ አጥልቀው  ለተለያዩ  ጽንፈኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች፣ 

አሸባሪዎች ጭምር ግንባር ቀደም  የቅስቀሳና የፕሮፖንዳ አገልግሎት እያሰጡ ይገኛሉ፡፡  

ጃኖ፣ ሎሚ፣ ፉክት፣ አዲስ ጉዳይ፣ ቆንጆ፣ እንቁና ሌሎችም መጽሄቶች ግልጽ ተልእኮዋቸው 

የቀለም አብዮት የተሰኘውን የከተማ ነውጥ የመፍጠር ተልዕኮ ከግንቦት ሰባት፣ ከሰማያዊ 

ፓርቲና  ከአንድነት ፓርቲ ከበቂ ገንዘብ ጋር ተረክበዋል። አሳትመው የሚሰራጯቸው 

ፅሁፎች ክእነዚህ ከበስተጀርባቸው ካሉት ተዋንያን ተዘጋጀተው ይቀረቡላቸዋል፡፡ 

የመፅሄቶቹ ድርሻ የአዘጋጆቻቸውን ሥም ከነፎቶግራፉ ፅሁፉ አናት ላይ ለጥፎ አሳትሞ  

ለንባብ ማባቃት ብቻ ነው፡፡ሞቅ አድርገው ሲሰሩ ሞቅ ያለ ገንዘብ እንደሚመጣ ያውቃሉ፡

፡  

ከቅርብ ግዜ ወዲህ የግሉን ፕሬስ ተራ የተቀላቀሉት መጽሄቶች  የቀድሞዎቹ  ኢትኦጵ፣ 

ምኒሊክ፣ አስኳል፣ ሳተናው፣ ሞገድ፣ ወንጭፍ፣ ነፃነት የተሰኙ ጋዜጦች  ፈለግ ተከታዮች 

ናቸው፡፡ ቀድሞ  የነበሩት ስርአቱን ለመቀልበስ በኢሰፓ ካድሬዎች የተቋቋሙትንና 

ፈለጋቸውን ተከትለው የተፈጠሩትን አንድ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ፡፡  ይህም ከሰላም፣ 

ከመረጋጋት፣ ከሀገር ልማትና እድገት ጋር የመረረና የከረረ ጦርነት የገጠሙ መሆናቸው 

ነው፡፡ ግዳጅና አቅጣጫ የሚሰጣቸው የአሸባሪው ግንቦት 7 የፕሮፓጋንዳ ልሳን ከሆነው 
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ከኢሳት ሬድዮና ቴሌቪን ነው፡፡ አንዳንዶቹም ለኢሳት በሪፖርተርነት ያገለግላሉ፡፡ 

ተልእኮዋቸው እሳት መጫርና እሳት ማስነሳት ነው፡፡ ይሄ የማይታወቅ መስሎአቸው ከሆነ 

ተሳስተዋል፡፡ የህዝብን ሰላምና ፀጥታ እያደፈረሱና ሁከት እንዲነሳ እየሰሩ ነግጄ አትርፌ፣ 

በልፅጌ እኖራለሁ ብለው አስበው ከሆነ ተሳስተዋል፡፡ በገንዘብ ተገዝተወ ለአሸባሪዎች  

ልሳን በመሆን የሀገር ሰላምና ፀጥታ ለማደፍረስ ሳይታክቱ እየሰሩ ባሉት ወንጀል 

የመጀመሪያዎቹ ተጠያቂዎች ከመሆን እንደማይድኑ ማስታወስ ይኖርባቸዋል፡፡ 

በተለያዩ ግዜ በልሳንነት አትመው ያሰራጩአቸው የጥላቻ መረዞች፣ የአመጽና ሁከት 

ጥሪዎች፣ ለሽብርተኞች የሰጡት ከለላና ተግባራቸውን የማግነን ስራ፣ ከሃገር ፀጥታና 

ደህንነት እንዲሁም ከብሄራዊ ጥቅም  በተቃራኒ መቆማቸው የማንነታቸው ማረጋገጫ 

ማስረጃዎች ናቸው፡፡ የየትም ሀገር የፕሬስነጻነት ሕግ የዚህ አይነት አካሄድን 

አያስተናግድም፡፡ ይሄንን አካሄድ ከፕሬስ ነፃነት ጋር የሚያገናኘው አንዳችም ነገር የለም፡

፡ 

የፕሬስና የዲሞክራሲ፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ነን የሚሉት የአገራችን ይግል 

መፅሄቶች፣ ኢትዮጵያ በመአትና በምስቅልቅል ተንጣ ማየት ይሻሉ፡፡ እልቂት እንዲፈጠር፣ 

ሥርዓተ አልበኛነት እንዲሰፍን፣ አሸባሪነት እንዲስፋፋ፣ የትርምስና የሁከት አገር 

እንድትሆን፣ ሕግና ሥርዓት እንዲጠፋ፣ ጠንክረው እየሰሩ ነው፡፡  

የዘመናችን የከተማ ሁከት ትሩፋት በግብጽን፣ ሊቢያና  ሶሪያን እንደታየው እልቂት፣ 

የዜጎች መፈናቀልና ስደት  የኢኮኖሚ ውድቀት፣ ሥርዓተ አልበኝነት፣ በመጨረሻም 

ለዓለም አቀፍ አሸባሪዎች የተመቸ  መደላድል መሆን ነው፡፡ ከዚህ ያለፈ የሚያስገኘው 

ፋይዳ የለም፡፡ በአገር ውድመትና በሕዝብ ደም እየነገዱ  መክበር የሚፈልጉ የዜግነት 

ሃላፊነት የማይሰማቸው፤ በጭፍን ጥላቻ ታውረው በቀል የተጠሙ ተቃዋሚዎች 

የሚመሯቸው የአገራችን የግል ፕሬሶች ይህንን ነው የሚመኙልን፡፡ 

ግንቦት 7ን የመሳሰሉ ቡድኖች የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው በሚል እምነት፣ የኢትዮጵያ 

ታሪካዊ ጠላት የሆነው የኤርትራ መንግስትና ሌሎች የኢትዮጵያን ውድቀት የሚጎመጁ 

አካላት ጉዳይ አስፈፃሚ ቅጥረኛ መሆንን መርጠዋ፡፡ “ቅጥረኛ ሆነው መሰለፍን መረጡ”? 

ብሎ ለሚጠይቅ  መልሱ ግልጽ ነው፡፡ የኢትዮጵያንና የህዝቧን ፈጣን የኢኮኖሚ ግስጋሴ 

እድገት መግታት፣  የፀረ ድህነት ትግል አቅሟን ማዳከም፣ በአጠቃላይ ሀገረቷ የድህነትና 
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የብጥብጥ ማዕከል እንድትሆን የሚፈልጉ መሆናቸው ነው፡፡ የግል መጽሄቶቹ ይህን 

በማስፈፀም እያገዙዋቸው ነው፡፡ 

አክራሪ ተቃዋሚዎቹና አሸባሪዎቹ ኢትዮጵያ የጀመረቻቸው ታላላቅ የልማት ፕሮጀክቶች 

የህዳሴውን ግድብ ጨምሮ ግንባታቸው እንዲስተጓጎልና እንዲቆም እየሰሩ ነው፡፡የግል 

መፅሄቶቹ ደግሞ ሕዝቡን እያደናገሩ ለልማቱ ድጋፍ እንዳያደርግ እያናጠፉ  

የቀደሞዎቹ በኢሰፓ ካድሬዎችና በደርግ የጦር መኮንኖች የተቃቋሙት ስርአቱን 

ለመቀልበስ አመፅ ሲቀሰቅሱ የነበሩት የግል ፕሬሶች ሁላችንም እንደምናውቀው 

ሕልማቸው ሳይሳካ ከሽፈው ቀርተዋል፡፡  የሀገሬ ሰው  “ከለማበት የተጋባበት” እንደሚለው 

ከቅርብ ግዜ ወህ የግሉን ፕሬስ የተቀላቀሉት መፅሄቶች የቀድሞዎቹን ፈለግ ተከትለው 

ለጥፋት እየጮሁ ነው፡፡ በ97 ምርጫ ማግስት የተፈጠረውን ለፀጥታ አስከባሪ ፖሊሶችና 

ሌሎች ንፁሃን ዜጎች ሕይወት መጥፋት፣ አካል መጉደል፤ የህዝብ የግለሰቦችና የመንግስት 

ንብረት መውደም ምክንያት የነበረውን ፀያፍ ሁከት፣ በቀጣዩ  2007ምርጫ እንደግመዋለን 

ብለው ለራሳቸው ቃል ገብተዋል፡፡ ለዚህ እየሰሩም ነው፡፡ ሕዝብ በእነዚህ ጮሌዎች ወሬ 

ተወናብዶ  ሰላሙንና ያገኘውን የልማት ውጤት እንዳያጣ፣ መጭ ተስፋው እንዳይጨልም 

መጠንቀቅ አለበት። 

 የአሸባሪዎችና የአክራሪ ተቃዋሚ ልሳን ሆነው በማገልገል ላይ የሚገኙት መፅሄቶች 

መጪው ምርጫ ገና ሳይጀመርም “ተጭበርብሯል” ለማለትም ተሰናድተዋል፡፡ የምርጫው 

ሂደት ሲጀመር የሚያሰራጩትንና የሚያናፍሱትን ዜናና ሐተታም ከወዲሁ 

ተዘጋጅተውበታል፡፡ የፈረደበት ምርጫ ቦርድ፣ የምርጫ ታዛቢዎች፣ የመንግስት ሚዲያው 

የዚሁ የተቃዋሚውና የመጽሄቶቹ  የተለመዱ ሰለባዎች ናቸው፡፡  

ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች ከወዲሁ አባላቶቼ፣ ደጋፊዎቼ፣ በገዥው ፓርቲ ካድሬዎችና የፀጥታ 

ሰራተኞች ወከባ ደርሶባቸዋል፣ ተደብድበዋል፣ ታስረዋል፣ ማስጠንቀቂያና ዛቻ 

ደርሶአቸዋል፣ ቤታቸው ተቃጥሏል፣ ተዘርፏል፣ የሚሉ ወሬዎችን በገንዘብ በገዟችው 

መፅሄቶች አማካኝነት እያሰራጩ ነው፡፡ ዛሬም እነድሮው በምርጫው ሂደት ሕዝቡ 

በትክከል ኢሕአዴግን ቢመርጥ “የተጭበረበረ ስለሆነ አንቀበልም” ለማለት ተዘጋጅተዋል፡፡ 

ጉዳዩን በሰለጠነ መንገድ እንዲጣራ ወደፍርድቤት የመውሰድ ፍላጎትም የላቸውም፡፡ ፍርድ 
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ቤቱንም አናምንም ባይ ናቸው፡፡ ይህንንም አስቀድመው ማውራት ጀምረዋል፡፡ 

“ፍርድቤቶች ገለልተኞች እይደሉም” እያሉ፡፡  

ግንቦት 7ና ሌሎች ፅንፈኛ ተቀዋሚዎቸ በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ሳይሆን በአመጽ 

መንግስት እንቀይራለን፣ የፖለቲካ ስልጣን እንይዛለን ብለው በወሰኑት መሰረት እነሆ 

ፋክት፣ አዲስ ጉዳይ፣ እነሎሚ፣ ጃኖ . . .የተሰኙትት መፅሄቶች ይህን ለማስፈፀም ተገዝተው 

ከጎናቸው ተሰልፈዋል፡፡  

በእርግጠኝነት ኦብነግ (የኦጋዴን  ነጻ አውጪ ግንባርና) ሌሎችም የመገንጠል ጥያቄ ያነሱ 

አሸባሪ ቡድኖች የአመፅ አካሄዳቸው ሊያስከትል የሚችለውን ትርምስና አለመረጋጋት 

የሚፈጥርላቸውን ምቹ አጋጣሚ ከመጠቀም ወደኋላ እንደማይሉ ግልፅ ነው፡፡ በሶማሊያ 

የተገታውና የተመታው አልሸባብና የአልቃይዳ ሀይል የተፈጠረውን ክፍተት በመጠቀም 

የአሸባሪነት ተግባሩን ከዳር አገር ወደ መሀል ኢትዮጵያና ክልሎች ማስፋፋት 

የሚያስችለው እድል የሚያገኝ መሆኑም እርገጠኛ ነው፡፡ በአገር ውስጥ ካለው አሸባሪ ጋር 

በመቀናጀት የሰው ሐይሉን በማበራከት በሶሪያ፣ በሊቢያና በግብጽ እንደታየው በማሊና 

በናይጀሪያ እንደተከሰተው አክራሪው እስላማዊ ኃይልም እስላማዊ መንግስት የመመስረት 

አላማውን ለማስፈፀም ካደፈጠበት ወጥቶ መንቅሳቀሱን መቀጠሉ አያጠያየቅም፡፡ 

ኢህአዴግ በሕዝብ ውክልና ስልጣን እንደተረከበ ፓርቲ ኢትዮጵያን ከጠላቶችዋ  

የመጠበቅና የመከላከል እንዲሁም ከድህነት ለማውጣት  የመምራት ግዙፍ ታሪካዊና 

ሕዝባዊ ሀላፊነትን ተሸክሞ ነው ሀገሪቱን እየመራ ያለው፡፡ በመሀል አገርም ሆነ በውጭ 

አሰፍስፎ የሚገኘውና  “ስልጣን ማግኘት ካልቻልኩ ኢትዮጵያና ሕዝብዋ እሳት 

ይንደድባቸው” የሚለው ነውረኛ  ተቃዋሚና የዚህ አመለካከት አራማጆች የሆኑት የግል 

መጽሄቶች ሀገሪቱንና  ሕዝቧን ለተመኙትና ለቆሰቆሱት እሳት ቢሰጧት፣ መልሰው 

በነበረችበት ቅርጽ እንደማያገኟት መታወቅ አለበት፡፡ አገር አጥፍተው፣ ደም አፋሰው 

ለመያዝ የተመኙትን የፖለቲካ ስልጣን መቼም ሆነ መቼም አያገኙትም፡፡ይሁን እንጂ 

አካሄዳቸው ሊያስከትለው የሚችለውን ይህንን  ግዙፍ አደጋ ከጥላቻ ርቀው ማሰብና 

መገመት እንኳን አልቻሉም፡፡ ታዲያ  ከዚህ የከፋ የአገርና የህዝብ ጠላት ምንድነው?  

 ለመሆኑ በሚታይና በሚጨበጥ ሁኔታ፣ ቀድሞ ከነበሩት መንግስታትም በላይ ኢትዮጵያ 

እንደአሁኑ ወቅት ከፍተኛ  የኢኮኖሚ እድገት እመርታ ያስመዘገበችበት ወቅት 



7 
 

አልነበረም፡፡ ይሄንን የተገኘ እድገትና ለውጥ ጠብቀን ሀገሪቱን የበለጠ ለማሳደግ ነው 

መሰራት ያለበት ወይንስ ጭራሹን ለማውደምና ለማጥፋት ነው?  

ኢሕአዴግን መደገፍ አለመደገፍ መብት የማንኛውም ዜጋ መብት ነው፡፡ ኢሕአዴግን 

ስለጠሉ የሀገርን ህልውናና ደህንነት አደጋ ውስጥ ለመጣል ከጠላት ጋር መሰለፍና መሳሪያ 

መሆን  ግን ሌላ ጉዳይ ነው፡፡    

አሁን ያሉት ተቃዋሚ ኃይሎች አገር የመምራት እድላቸው ከዜሮ በታች ነው፡፡ ይህ 

የሆነው የሃገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ ፖሊሲ የሌላቸው፣ ወደፊት ከማራመድ ይልቅ 

ድሮ ሞቶ የተቀበረውን ሥርአት ለመመለስ የሚመኙ በመሆናቸው ነው፡፡ ስለዚህም 

የእነርሱ አካሄድ የበላይነት ቢያገኝ ሀገሪቱ ወደ ያልተጠበቀ አቅጣጫ ልታመራም መቻሏ 

ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡  

የግል መጽሄቶቹም ሆኑ አንዳንድ ጋዜጦች፣ ሀገሪቱ ቀድሞም ሆነ ዛሬ በሰሜን፣ በምእራብ፣

በደቡብና በምስራቅ ያለችበትን ሁኔታ በተለይም በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ እየተስፋፋ 

የመጣውን የአለምአቀፍ አሸባሪነት አደጋ በውል እያወቁ ይህን ሀገራዊ የጥፋት ስእል 

እንዲፈጠር መሳርያ ሆነው ማገልገላቸው አሳዛኝ ነው፡፡ የቆሙት መቻቻልና መደማመጥ 

ለሰፈነበት ሰላማዊ የፖለቲካ ስልጣን ውድድርና ሽግግር ሳይሆን  ለአጥፍቶ ጠፊነት 

አፍራሽ ዓላማ ነው።  በዚህ ድርጊታቸው የታሪክም የሕግም ተጠያቂ መሆናቸው አይቀሬ 

መሆኑን ግን ሊያስቡበት ይገባል፡፡ 

የሀገርን ሕልውናና ጥቅምን፣ የህዝብን ሰላምና አብሮነት የሚያናጋ ጋዜጠኝነትም ሆነ 

የፕሬስ ነጻነት በዓለማችን ታይቶ አያውቅም፡፡  ስለዲሞክራሲ እያወሩ የሀሳብ ልዩነትን 

እንደወንጀል ከሚቆጥሩ አምባገነኖች ጋር የዓላማ ተጋሪና አስፈጻሚ ሆኖ መገኘት 

ኢትዮጵያን መታደግ ሳይሆን ማጥፋትና ማውደም ነው፡፡ ይህ የጥፋት ሀይል በመሆኑ 

በፕሬስ ነጻነት፣ በዲሞክራሲና በሰብአዊመብት ስም እያላዘነ እየነገደና እየሸቀለ፣ በገንዘብ 

እየተገዛ፣ በኢትዮጵያና በሕዝቧ ላይ መአት ለማዝነብ ሲያክላላ እንዳሻህ ፈንጭ ብሎ 

መተው ተገቢ አይደለም፤ ይህን የማድረግ መብትና ነፃነት ስለሌለ፡፡ ሕዝብ የሀገሩን 

ሰላምና እድገት አጥብቆ እንደሚወድ፣ ለዚህም ዘብ እንደሚቆም አስታውሰው ከቀለም 

አብዮት ፊታውራሪነታቸው ቢታቀቡ  ለእነርሱም ለሃገርም መልካም ነው፡፡  
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