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ምን ሊይ ተጽፎ እንዲነበብኩት ሇጊዜው አሊስታውስም - ብቻ ክንዋኔው ከብዙ 

ዓመታት  በፊት የተዯረገ ነው፡፡ የዯርጊቱ አፅመ - ታሪክም በአዕምሮዬ ማስታወሻ  

መዝገብ  ሊይ እንዱህ  ተከትቦ ቀርቷሌ፡፡… |በአንዱት ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሰሊማዊ 

ሰሌፍ ሇመውጣት ይጠራራለ፡፡ ምክንያታቸው ዯግሞ ‘በሀገራችን ህግ ውስጥ ሞት ቅጣት 

መኖር የሇበትም’  የሚሌ ነው፡፡ እናም እነዚህ በቁጥራቸው በርከት ያለ የዚያች ሀገር 

ዜጎች፣ የሞት ቅጣትን የሚያወግዙ መፈክሮችን አንግበው አዯባባዩን አጥሇቀሇቁት፡፡ 

‘በእግዚአብሔር አምሳሌ የተፈጠረው የሰው ሌጅ፣ ህይወቱ ማብቃት  ያሇበት በፈጣሪው 

እጅ እንጂ፤  በህግ በተዯነገገ ቅጣት መሆን የሇበትም’ ሲለም ሇመንግስታቸው 

አቤቱታቸውን አሰሙ፡፡… 

… ይሁንና መፈክራቸውን እያስተጋቡ ሳሇ፤ ከእነርሱ ትይዩ በሆነ ቦታ ሊይ አንዴ 

የተሇየ መፈክር የያዘን ግሇሰብ ይመሇከታለ፡፡ መፈክሩም እንዱህ ይሊሌ - ‘በሀገራችን  ህግ 

ውስጥ የሞት ቅጣት  መኖር አሇበት፡፡’ እናም የሞት ቅጣትን  የሚቃወሙት  ሰዎች ግር 

ብሇው ወዯ ግሇሰቡ በመጠጋት በጥያቄ ያጣዴፉት ያዙ፡፡ ብቸኛው የሞት ቅጣትን 

የሚዯግፈው ሰው ‘የቅጣቱ መኖር ሇላች ወንጀሇኞች መቀጣጫ  ይሆናሌ’  የሚሌ አቋሙን 

በማጠናከር ምሊሽ ይሰጥ ገባ፡፡ ሰዎቹም ግሇሰቡ የእነርሱን አቋም እንዱይዝ ቢሞክሩም፤ 

ሰውዬው  ሉስማማ አሌቻሇም፡፡  በዚህ የተናዯደት  ‘የሞት ቅጣት አያስፈሌገንም’  ባዩች፤ 

ግሇሰቡን በያዙት መፈክርና  በዴንጋይ ይቀጠቅጡታሌ፤ ሰውዬውም ይሞታሌ፡፡ በዚህ 

ዴርጊታቸውም መኖር የሇበትም ያለትን የሞት ቅጣት ራሳቸው ገቢራዊ በማዴረግ 

ያቀረቡትን ጥያቄ  በአዯባባይ ሽረውታሌ፡፡´…  

ይህ እውነተኛ  ታሪክ የሚያስተምረን ነገር ቢኖር፤ አንዴ ዴርጊት ራሳችን 

ስንከውነው  ‘ትክክሌ’፣ ላልች  ሲፈጽሙት ዯግሞ ‘የተሳሳተ ነው’  የሚሌ እሳቤ፤ ስሞታ፣ 

ውግዘትና ጩኸት ተገቢ አሇመሆኑን ነው፡፡ ከሊይ በጠቀስኩት  ታሪክ ውስጥ የሞት 



ቅጣትን የሚቃወሙት ሰዎች ራሳቸው ግሇሰቡን ሲገዴለ ‘አግባብነት ያሇው’፤ መንግስት 

ዯግሞ የሀገሪቱን ሠሊምና መረጋጋት  ሇማስከበር በወንጀሇኞች  ሊይ በህግ አግባብ የሞት 

ቅጣት እንዱፈፀም የህግ ማዕቀፍ ሲያበጅ ‘አግባብነት የጎዯሇው’ ሉሆን አይችሌም፡፡ ሇዚህም 

ነው ዕውቁ የዓሇማችን ፈሊስፋ ኢማኑኤሌ ካንት “በራስህ ሊይ እንዱፈጸም የማትፈሌገው  

ነገር በላልች ሊይ አታዴርግ ወይም ራስህ እንዱሆንሌህ የምትፈሌገውን ነገር ሇላልችም 

አዴርግ” ያሇው፡፡ 

መቼም ውዴ  አንባቢዎቼ ቀዯም ሲሌ የጠቀስኩትን ታሪክ በትውስታነት ያነሳሁት 

ስሇሞት ቅጣት አስፈሊጊነትና አሊስፈሊጊነት ሊውጋችሁ ፈሌጌ እንዲሌሆነ እንዯምትገነዘቡት 

እርግጠኛ ነኝ፡፡ አዎ!  የጽሐፌ ማጠንጠኛ ሰሞኑን የፌዳራለ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት  

ሦስተኛ  ወንጀሌ ችልት በሽብርተኝነት ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸውን ሁሇት 

ሰዊዴናዊያን ጋዜጠኞች ሊይ ያሳሇፈውን የቅጣት ውሳኔ ተከትል፤ እነርሱ ሲያዯርጉት 

ትክክሌ የሚመስሊቸው  እና ላልች ሀገሮች ሲፈጽሙት ከተሇያዩ ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ 

መብቶች ጋር በማቆራኘት  “ትክክሌ  አይዯሇም” ባይ ነጮች  ያዥጎዯጎደት የወቀሳና 

የውግዘት  ጋጋታ አስገራሚነት ነው፡፡  

እርግጥ በአንዱት  ለዓሊዊት ሀገር የፍትሕ ሥርዓት ውስጥ ጣሌቃ በመግባት 

“በነጮቹ ጋዜጠኞች” ሊይ  ነጻና  ገሇሌተኛው ፍርዴ ቤት  ያስተሊሇፈውን ውሳኔ፤ 

የኢትዮጵያ መንግስት እንዱያስቀሇብስ የጠየቁ እንዱሁም የተሇመደትን ወቀሳና ውግዘት 

ያዘነቡ ኃይልች በርካታ ናቸው፡፡ የአሜሪካ የውጭ ጉዲይ መስሪያ ቤት፣ ራሱን 

‘የጋዜጠኞች መብት ተከሊካይ’  እያሇ የሚጠራው ሲ.ፒ.ጄ የተሰኘ አክራሪ ዴርጅት፣ 

የስዊዱን መንግስት፣ የአውሮፓ  ህብረት የጋዜጠኞች ፌዳሬሽን፣ ዴንበር የሇሽ የጋዜጠኞች 

ቡዴን፣ አምኒስቲ ኢንተርናሽናሌ፣  ሇተከሳሾቹ  ከሇሊ ሰጥቶ ወዯ ሀገር ውስጥ  

ሉያስገባቸው  የሞከረው  አሸባሪው ኦብነግ ወዘተ. በየፊናቸው ያሊወጡት የመግሇጫ  

ጋጋታ የሇም፡፡  

ታዱያ እዚህ ሊይ ‘የስሞታውና የወቀሳው ዋነኛ ተዋናይ የሆኑት ነጮች ያሰሙት 

አንዴ ዓይነት  ጩኸትና ጫጫታ፣ ሁሇቱ ፈረንጆች ወንጀሇኛ  አሇመሆናቸውን  

ስሇማያውቁ ነውን?’ የሚሌ ጥያቄ ማንሳት ተገቢ  ይመስሇኛሌ፡፡ እንዯሚታወቀው  ሁሇቱ 

ተከሳሾች  ሆን ብሇው፣ አስበውና አቅዯው  በጋዜጠኝነት ሽፋን ከስዊዱን ወዯ ሇንዯን፣ 

ከሇንዯን ወዯ ኬንያ፣ ከኬንያ ወዯ ሶማሉያ፣ ከሶማሉያ ወዯ ኦጋዳን በመግባት እንዱሁም 



የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት በሰየመው የኦብነግ  ታጣቂዎች  በመታጀብ በህገ - ወጥ 

መንገዴ ወዯ ሀገራችን ገብተዋሌ፡፡  

በዚህም ሇህዝብ ዯህንነት አስጊ የሆነ ተግባር ሇመፈጸም በማሴር የሀገሪቱን የፖሇቲካ 

ለዓሊዊነት በመጣስ ወዯ ኢትዮጵያ እንዱገቡ ፍርዴ ቤቱ በማረጋገጡ በህጉ መሰረት በ11 

ዓመት ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ የፍርዴ ቤቱ ውሳኔ የወንጀሇኞቹ ጠበቃ 

ዯንበኞቻቸው ከዚህ በፊት ተከሰው የሚያውቁ፣ መሌካም ፀባይ ያሊቸውና ቤተሰቦቻቸውን 

የሚረደ መሆናቸውን የሚገሌፅ የቅጣት ማቅሇያ አስተያየት ማቅረባቸውን ግምት ውስጥ 

ያስገባ ነው፡፡ ይህም ወንጀሇኞቹ በሀገሪቱ ህጎች መሰረት ጥፋተኛ በመሆናቸው ባሌተራዘመ 

ጊዜ ውስጥ ፍትህ ማግኘታቸውን የሚያረጋግጥ እውነታ መሆኑ አስረጅ የሚያሻው ጉዲይ 

አይመስሇኝም፡፡  

ከዚህ ተጨባጭ ሃቅ በመነሳት  “ሁሇቱ ጋዜጠኞች”  የፈጸሙት ተግባር ወንጀሌ 

መሆኑን የመግሇጫ ጋጋታው ባሇቤቶች ያጡታሌ ብዬ አሌገምትም፡፡ በእኔ  እምነት፤ 

የጩኸቱና የጫጫታው መንስኤ ‘እንዳት ነጮች በጥቁሮች ፍርዴ ቤት ውስጥ ይዲኛለ?!’ 

ከሚሌ የዘረኝነት  አስተሳሰብ እንዱሁም ነጮቹ እነርሱ  የሚያዯርጉትን ነገር፣ ላሊው 

ከሀገሩ  ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ሲተገብረው ‘ሇምን?’ እያለ  የሚያራምደትን ርዕዮተ - 

ዓሇም በዚያ ሀገር  ሊይ በሰበብ አስባቡ ሇመጫን የሚፈሌጉ በመሆናቸው ነው፡፡   

ይህን የነጮች አተያይ አንባቢዎቼ በውለ እንዱገነዘቡት ሁሇቱንም መንስዔዎች 

ቀዯም ሲሌ ከተፈጸሙ ነባራዊ  ክስተቶች ጋር በማቆራኘት ተራ በተራ እንዱህ 

እንመሇከታቸዋሇን፡፡ … እስቲ በቅዴሚያ ወንጀሇኞቹ ቀሇማቸው ነጭ ስሇ ሆነ ብቻ 

ወዯተሰነዘሩት ወቀሳዎችና ስሞታዎች  እናምራ፡፡… 

 እንዯ እውነቱ ከሆነ የአንዴን ሀገር  ለዓሊዊ ግዛት በህገ - ወጥ መንገዴ  በመጣስ 

ሀገራችን አሸባሪ ብሊ ከሰየመችው ኦብነግ ጋር መሣሪያ  ይዘው  የተማረኩት የ”ሁሇቱ 

ጋዜጠኞች” ዴርጊት ወንጀሌ መሆኑን የወቀሳ “ጫጫታ” በማሰማት ሊይ የሚገኙት  ነጮች 

ይስቱታሌ ብዬ አሌገምትም፡፡ ፈረንጆቹ ይህንን ሃቅ እስካሌሳቱ ዴረስ ዯግሞ፤ በሀገራችን 

የህፍትህ ሥርዓት ውስጥ እጃቸውን በማስገባት የህግ የበሊይነትን “በጫጫታ”  ሇማስቀሌበስ 

የመፈሇጋቸው ምስጢር  ከማንም የተሰወረ ሉሆን አይችሌም፡፡ ምክንያቱም ዓሊማቸው ያሇ 

አንዲች አሳማኝ አምክንዮ ሇነጮች ጥብቅና የመቆም አካሄዴ  በመሆኑ  ነው፡፡  



አንዴ ጥቁር ቀሇም ያሇው ጋዜጠኛ በተመሳሳይ መሌኩ የነጮችን የግዛት  

ለዓሊዊነትን ከአሸባሪዎች ጋር  በመተባበር ጥሶ ቢገኝ፤ በሀገራቸው ህግ መሰረት  

ተገቢውን ቅጣት  ውሳኔ እንዯሚያገኝ እየታወቀ፣ የኢትዩeያ ፍርዴ ቤት በሁሇቱ 

ስዊዴናዊያን ሊይ የቅጣት ዉሳኔ ማስተሊሇፉ ሇምን የ”ጫጫታ” አቧራ እንዲስነሳ ግሌጽ 

ነው፡፡ ይኸውም ጋዜጠኞቹ  ነጮች በመሆናቸው ‘ሇምን በጥቁሮች ፍርዴ ቤት ይቆማለ?’  

ከሚሌ ጊዜው  ያሇፈበት  አስገራሚ አስተሳሰብ የመነጨ ነው፡፡ 

በእኔ እምነት እንዱህ ዓይነቱ አመሇካከት ከአፍሪካ ሌሳነ- ምዴር ሇአንዳና 

ሇመጨረሻ ጊዜ ከአፓርታይዴ ሥርዓት ጋር ተቀብሯሌ፡፡ እናም ዛሬ ይህን መሰለን ፀያፍ 

አስተሳሰብ የሚሰማ አፍሪካዊ መሪም ይሁን ህዝብ አሇ ብል ማሰብ ነባራዊ ዕውነታንና 

ታሪክን አሇማወቅ ይመስሇኛሌ፡፡ ምክንያቱም በአሁኑ ወቅት አፍሪካዊያን ሇነጭም ሆነ 

ሇጥቁር ያሇ አዴሌኦ እኩሌ የሚያገሇግሌ የህግ ማዕቀፍ ቀርጸው ገቢራዊ እያዯረጉ 

በመሆናቸው ነው፡፡ በተሇይም ሀገራችን ማንኛውንም ወንጀሇኛ (ነጭም ሆነ ጥቁር)  

በእኩሌ ዓይን የምትመሇከት እንዱሁም የህግ አግባብን ተከትሊ ባሇመብት ሇሆነው ፍርዴ 

ቤት የማቅረብ ታሪክ ያሊት መሆኗን  ነጮቹ ቢገነዘቡት መሌካም ይመስሇኛሌ፡፡ 

እንኳንስ በአሁኑ ወቅት በዳሞክራሲያዊ ምርጫ ህዝቡ ለዓሊዊ ግዛቱን 

እንዱያስከብርሊት ከአዯራ ጋር የመረጠው የኢፌዳሪ መንግስት ቀርቶ፤ ቀዯምት  

አምባገነናዊ መንግስታትም ቢሆኑ ከሀገር ለዓሊዊነት ወንጀሌ ጋር በተያያዘ ተዯራዴረው 

አያውቁም፡፡ ማንኛውም የኢትዮጵያ መንግስት ነጭም ይሁን ጥቁር  በግዛት መጣስ 

ወንጀሌ  ተግባር ተጠርጥረው  በቁጥጥር ስር የዋለ ግሇሰቦችን ያሌቀጡበትን ወቅት 

ማስታወስ አስቸጋሪ ነው፡፡  

ይህ ሁኔታም ኢትዮጵያዊያን በለዓሊዊ ግዛታቸው ዙሪያ ሇሚፈጸሙ ወንጀልች 

ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጡና የህሌውናቸውም አካሌ አዴረገውት ይንቀሳቀሱ እንዯነበር  

አስረጅ ነው፡፡ እርግጥም እነርሱ ይህን በማዴረጋቸው ነው — ሀገራችን በነጮች ቅኝ ግዛት 

እጅ ሳትወዴቅ ነጻነቷን  አስጠብቃ እስከ ዛሬ ዴረስ  ሌትዘሌቅ የቻሇችው፡፡ 

የአዱሲቷ ኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ መንግስትና ህዝቡም ለዓሊዊ ግዛትን 

ከማስጠበቅ አኳያ ከዚህ የተሇየ እሳቤን ይከተሊለ ማሇት አይቻሌም፡፡ የፌዳራለ መንግስት 

ካሇፉት ሥርዓቶች ጋር የሚሇያይባቸው እጅግ በርካታ ጉዲዮች ቢኖሩም፤ ከሰሞነኛው 



“ጩኸት” አንጻር የተጀመረው ፈጣንና ተከታታይ ዕዴገት እንዲይስተጓጎሌ፣ የሀገሪቱን 

ብሔራዊ ዯህንነት የማስጠበቅ ህዝባዊ ግዳታ ያሇበት እንዱሁም የሚያከናውናቸው  

ተግባራት  ከዳሞክራሲያዊ  አሰራሮች የተመሰረቱ መሆናቸውን  ብቻ  ሇአብነት ያህሌ 

መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡   

በመሆኑም  ሁሇቱ  ስዊዴናዊያን የሀገሪቱን  ብሔራዊ ዯህንነት የሚጻረሩ 

ተግባራትን  ሲፈጽሙ  በሶማላ  ክሌሌ ሌዩ የፖሉስ ኃይሌ ከአሸባሪው ኦብነግ ታጣቂዎች 

ጋር መማረካቸው ወንጀሇኛ እንዯሚያዯርጋቸው ከነጭም ይሁን ከጥቁር ሰው አዕምሮ 

የሚሰወር ጉዲይ  አይዯሇም፡፡  

ዳሞክራሲያዊው መንግስትም የሀገሪቱን የህግ የበሊይነት ማረጋገጥ ስሊሇበት 

መብታቸው ሳይጓዯሌ አግባብ ባሇው ሁኔታ ፍርዴ ቤት እንዱቀርቡ አዴርጓሌ፡፡ ይህ 

ዯግሞ  በየትኛውም ዳመክራሲያዊ  ሀገር   የሚከናወን  ተግባር ነው፡፡ ምናሌባት  ነጮቹ  

አንዴን ወንጀሇኛ ቀሇሙ ነጭ ወይም ጥቁር  በመሆኑ የሚሰጡት ቅጣት ይሇያይ ካሌሆነ 

በስተቀር፤ የህግ የበሊይነት በማንኛውም ሰው ሊይ እንጂ፤ የቀሇምን መንጣት ወይም 

መጥቆር  ከግምት  ውስጥ አስገብቶ የሚከናወን ተግባር  አይዯሇም፡፡ ይህን ሃቅ 

ሇዳሞክራሲ ሌዕሌና ቆመናሌ የሚለትና ዛሬ ‘ጥቁሮች  እንዳት ነጮችን ይቀጣለ?!’ 

በማሇት ዳሞክራሲያዊ አካሄድች እንዱቀሇበሱ  በመግሇፃጫ  ጋጋታ  የሚጠይቁት  ነጮች  

ያጡታሌ  ብል ማሰብ የዋህነት ነው፡፡  

እርግጥም የነጮቹ ፍራቻ ግሌጽ ይመስሇኛሌ፡፡ ይኸውም ‘ኢትዮጵያ የጀመረችውን 

ወንጀሇኛ የሆነን ጥቁርም ሆነ ነጭ  ፍርዴ ቤት የማቆም አካሄዴን ላልች የአፍሪካ 

ሀገራትም ይከተለታሌ’ የሚሌ ስጋት ነው፡፡ ምንም እንኳን ‘ስጋታቸው ነጮች  በጥቁሮች  

የፍርዴ ሂዯት መዲኘት አግባብ አይዯሇም’  የሚሌ ቢሆንም፤  የኢትዮጵያ መንግስት 

በ21ኛው  ክፍሇ ዘመን  ሇእንዱህ ዓይነቱ ጎታች  እና ኢ - ዳሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ቦታ 

ይሰጣሌ  ብዬ አሊስብም፡፡ ከሁለም በሊይ ዯግሞ ኢትዮጵያዊያን በህገ - መንግስታቸው 

ሊይ “ማንኛውም ሰው በህግ ፊት  እኩሌ ነው” የሚሌ ገዥ አንቀፅ ከትበው እየሰሩበት  

በመሆኑ፤ ስሇ ነጭም ይሁን ስሇ ጥቁር የበሊይነት  ሇመስማት እንዯማይፈሌጉ፣ ሀገራችንንና 

ህዝቦቿን የማያውቋት  እነዚህ ኃይልች ሉገነዘቡት ይገባሌ ባይ ነኝ፡፡  



ቀዯም ሲሌ  ሇመጥቀስ እንዯሞከርኩት ሁሇቱ ስዊዴናዊያን የተቀጡት ራሳቸውን  

ከአሸባሪዎች ጋር በማጣመር በህገ - ወጥ  መንገዴ  ወዯ ሀገር  ውስጥ በመግባታቸው  

እንጂ፤ ፕሬስን  በተመሇከተ ከዘገባ ጋር በተያያዘ  ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ሰዎቹ  በህገ - 

ወጥነታቸው እንጂ በጻፉት ጉዲይ ውሳኔው አሌተሊሇፈባቸውም፡፡ ነገር ግን “የነጮችን 

የበሊይነት”  ሇማረጋገጥ  የሚፈሌጉ ኃይልች ሃቁን እያወቁ፣ ሁኔታውን  በማጣመም ነገሩን 

ከሚዱያ ስራ ጋር  ሇማያያዝ የመሞከራቸው ምስጢር፤ በገሃዴ ሇመናገር  የማይፈሌጉትን 

የጥቁርና የነጭ ንጽጽርን ሇመሸፈን ከመሆን የዘሇሇ ትርጉም የሚሰጠው ሆኖ 

አሊገኘሁትም፡፡  

እስቲ እዚህ ሊይ  ሇአብነት ያህሌ በሁሇት ወገኖች የወጡ ስሞታዎችን በዯምሳሳው 

እንመሌከት፡፡…አንዴን ነገር ሳያረጋግጥ ባገኘው አጋጣሚ ሁለ ሀገራችንን አስመሌክቶ 

ወረቀት  ሊይ ቀሇም መሇቅሇቅ የማይሰሇቸውና ራሱን ሇይስሙሊ ‘የጋዜጠኞች መብት 

ተከራካሪ ነኝ’ እያሇ የሚጠራው እንዱሁም የቀሇም አብዮት  አቀጣጣይ የሆነውን  

የ“ሲ.ፒ.ጄ” ን መግሇጫ ተብዬ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ የሀገራችን ሚዱያ  ነጻና  ኃሊፊነት 

የሚሰማው ሆኖ እንዱሰራ ዕገዛ የሚያዯርገውን፣ ነገር ግን ሇጎዲና ሊይ ነውጥ  አራማጆች 

ምቹ ያሇሆነውን የፀረ - ሽብርተኝነት ህግን  ሇማውገዝ በመግሇጫ አስታክኮ “… 

የኢትዮጵያ መንግስት የፀረ - ሽብርተኝነት  ህጉን በመጠቀም ነጻ ሚዱያን ቀጥቷሌ” 

በማሇት ብሶቱን ሇማስተጋባት ሞክሯሌ፡፡  

መቼም ውዴ አንባቢዎቼ የዚህን ተቋም ፍሊጎት ሳትገነዘቡት የምትቀሩ 

አይመስሇኝም፡፡ በስም ‘የጋዜጠኞች መብት  አስከባሪ’ የሆነው  ሲ.ፒ.ጄ፤ ሊዩ ሊይ 

ከሇጠፈው  ስያሜ ጋር ምንም ግንኙነት  የሇውም፡፡ እኔ እስከማውቀው ዴረስ የእንግሉዝ  

መንግስት ‘ንጉሳዊያን ቤተሰቦችን ተዲፍሯሌ’ በሚሌ እሳቤ የተዋጣሇት ሙያዊ 

(Professional) ስራዎችን የሚያከናውነውን አሌጀዚራ ቴላቪዥንን ሲያግዴ  ትንፍሽ ሉሌ 

አሌፈቀዯም፡፡  

ይህ ብቻ እንዲይመስሊችሁ፡፡ የአሜሪካ  የጦር ኃይሌ ከመስከረም አስራ አንደ 

ጥቃት በኋሊ እና በኢራቅ ቆይታው ሇዜና ፍጆታ የሚሰራጩ ዘገባዎችን በይፋ ሲገዴብ፣ 

ሆን ብል ዓሇም አቀፍ ጋዜጠኞችን ሇመግዯሌ ኢራቅ የሚገኘውን የአሌጀዚራን ቴላቪዥን  

መቀመጫው ከሆነው ሆቴለ ጋር ሲያጋይ እንዱሁም የውጭ ጋዜጠኞችን በሚታወቁ 

አካባቢዎች ሇረጅም ጊዜ በእስር ሊይ ማቆየቱን አስመሌክቶ  ምንም ዓይነት ይፋዊ 



መግሇጫ  አሊወጣም፡፡ ሀገሪቱ በዚህ ሁኔታ የፕሬስ ነጻነትን እየጣሰች መሆኗን እያወቀ፣ 

የማባባሌ ዓይነት የውስጥ ማስታወሻ ከመጻፍ በስተቀር አንዲችም ያሇው ነገር የሇም፡፡ኧረ 

ሇመሆኑ ሇሲ.ፒ.ጄ የአሌጀዚራ ቴላቪዥን ተግባር የሚዱያ ስራ አይዯሇምን?፣ በአሜሪካ 

ጦር ኃይሌ የሚገዯለትና ያሇምንም የፍርዴ ሂዯት  የሚታሰሩበት ጋዜጠኞች 

አይዯለምን?... 

እነዚህ ጥቂት ተጨባጭ  ሃቆች የሚያመሊክቱት፤ የሲ.ፒ.ጄ  ጉዲይ ከጋዜጠኝነት 

ሙያ ጋር  የተያያዘ ሳይሆን፤ ፍሊጎቱ  ፖሇቲካዊና ርዕዮተ-ዓሊማዊ መሆኑን ነው፡፡ ሇም 

ቢባሌ፤ ከተቋሙ ጋር  ተመሳሳይ  ርዕዮተ - ዓሇም  የሚያራምደ ሀገሮች ፕሬስን  

ሲረግጡና ጋዜጠኞችን  ሲገዴለ ብልም ያሇፍርዴ  ሲያስሩ ዝምታን እየመረጠ፣ ሀገራችን 

የህግ አግባብን ተከትሊ በወሰነችው ውሳኔ ሊይ ሇመጮህ መፈሇግ በምንም ዓይነት  ስላት “ 

የጋዜጠኞች  ተቆርቋሪ” ሉያስብሌ የሚያስችሌ  ባሇመሆኑ ነው፡፡ ሇዚህም ነው የአሜሪካን 

ምስጢራዊ  ሰነድችን ሳይቀር ቦርቡሮ በማውጣት  የሚታወቀው  “ዊክሉክስ” የተሰኘው 

ዴረ - ገጽ፤ በቅርቡ ሲ.ፒ.ጄን ‘የእናንተ ስራ ሇጋዜጠኞች መቆርቆር አሇመሆኑን 

እናውቃሇን’ በማሇት እውነተኛ ስራው ላሊ  መሆኑን ያጋሇጠው፡፡ 

 ይህን ዓሇም ያወቀውን የሲ.ፒ.ጄን ተግባር እዚህ ሊይ ሌተወውና የአሜሪካው 

የውጭ ጉዲይ መስሪያ ቤት ወዯ አወጣውና ከበርካታ ወቀሳዎች ጋር “ከአንዴ ወንዝ 

የተቀዲ”  ወዯሚመስሇው  መግሇጫ ሌውሰዲችሁ፡፡  የውጭ ጉዲይ መስሪያ ቤቱ 

“…በኢትዮጵያ ያሇውን የፍርዴ አሰጣጥ  ሂዯት፣ የሀገሪቱ  መንግስት በሽበርተኝነት ሊይ 

ያሇውን  ህጋዊ ስጋት  እንዱሁም ሀገሪቷ ብሔራዊ  ዯህንነቷን ሇመጠበቅ  ሊሊት ፍሊጎት 

ዕውቅና ይሰጣሌ፤ ይሁንና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እያካሄዴን ባሇነው  የሰብዓዊ 

መብቶች ውይይቶች  ሊይ ግሌጽ እንዲዯረግነው፣ ሇዳሞክራሲያዊ ማህብረሰብ ነጻ ፕሬስ 

አስፈሊጊ ነው”  በማሇት  የሽብርተኝነት  ወንጀሌ  ስጋትን  ሀገራቸው ያሇ ፍርዴ  ሂዯት  

ስትከሊከሇወ ‘ትክክሌ’፣ ላሊው  ሀገር ዯግሞ በህግ  አግባብ ብሔራዊ ጸጥታውን ሲያስከብር 

‘ የተሳሳተ ነው’ ሇማሇት ሞክሯሌ፡፡  

በዚህ ጽሐፍ አቅራቢ እምነት፤ ይህ የዋሽንግተን መግሇጫ “እኛ ብቻ ነኝ እንጂ፤ 

ላሊ ሀገር  በህጋዊ መንገዴም ቢሆን ምንም ማዴረግ  አይችሌም”  የሚሌ አንዴምታ 

ያሇው ነው፡፡ ተዯጋግሞ በሚዱያዎች እንዯሚሇገሇጸው፤ ከመስከረም አስራ አንደ የሽብር 

ጥቃት ጋር  በተያያዘ የአሜሪካ  ጦር ኃይሌ በኩባዋ “ጓንታናሙ ቤይ” ውስጥ ዴብቅ  



እስር ቤትን መስርቶ  ተጠርጣሪዎችን ከሰብዓዊ መብት አያያዝ ውጭ አስከፊ ተግባር  

ሲፈጽምባቸው እንዯነበር የአዯባባይ ምስጢር ነው — የሲ.ፒ.ጄ የውስጥ ማስታወሻ 

ሊይስሙሊም ቢሆን እንዯሚገሌጸው። አሜሪካ ከሽብርተኝነት ጋር በተያያዘ የሚዱያ  

ውጤቶችን አግዲሇች፣ ጋዜጠኞችን ገዴሊሇች፣ ያሇ ፍርዴ  አስራሇች፡፡ ነገሩ ሇአንባቢዎቼ 

ግሌጽ ይሆን ዘንዴ ከእነዚህ  ጥሰቶች  ውስጥ ጥቂቶቹን  ሌግሇጽሊችሁ፡፡…  

አንዱት በአሜሪካ ዴምጽ ሬዱዮ  ‘በፓሽቶ ቋንቋ” አገሌግልት ውስጥ የምትሰራ 

ጋዜጠኛ፤ የአፍጋኒስታን ታሉባን መሪ ሙሊህ ሞሏመዴ  ኡመርን ስሊናገረች ከሀገሪቱ 

የውጭ  ጉዲይ ሚኒስቴር  በተዯረሰባት ተፅዕኖ  ስራዋን ሇመሌቀቅ ተገዴዲሇች፡፡ እ.ኤ.አ  

በህዲር  2001 በአሜሪካ መራሹ  የአፍጋኒስታን ዘመቻ፤ የአሜሪካ  ጦር ካቡሌ 

የሚገኘውን የአሌጀዚራ ጣቢያ ቢሮን መትቷሌ - ምንም እንኳን  ቢሮው ሊይ በርካታ 

የማሰራጫ  ሳተሊይቶች ተንጠሌጥሇው በግሌጽ ቢመሇከትም፡፡ ሁኔታውንም አንዴ ታዋቂ 

የአሜሪካ ጋዜጠኛና ዯራሲ  እ.ኤ.አ በሰኔ 2006 እንዯተናገረው፤ ጥቃቱ “ሇአሌጀዚራ ጣቢያ 

ግሌጽ መሌዕክት ሇማስተሊሇፍ ሆን ተብል የተፈጸመ ነው” ብሎሌ፡፡ 

ታዱያ በሀገራችን ፍርዴ ቤት ፍትሏዊ በሆነ ሁኔታ የተዲኙትን ወንጀሇኞች 

አስመሌክቶ “…ሇዳሞክራሲያዊ ማህብረሰብ ነጻ ፕሬስ አስፈሊጊ ነው፡፡…” በማሇት 

መግሇጫ ያወጣው የአሜሪካ መንግስት  ያሇ ተጨባጭ ማስረጃና ያሇ ፍርዴ  የተካሄደ 

የፕሬስ አፈናዎች  በዚህ ብቻ የሚያበቁ እንዲይመስሊችሁ፡፡ እ.ኤ.አ ሚያዚያ 8 ቀን 2003 

ማሇዲ ሊይ በአሜሪካ መራሹ የኢራቅ ዘመቻ፣ የዋሽንግተን ጦር ባግዲዴ የሚገኙትን 

የአሌጀዚራ ጣቢያን ቢሮን፣ በአቅራቢያዊ የሚገኘውን የአቡዲቢ ቴላቪዥንን እንዱሁም 

የዓሇም አቀፍ ጋዜጠኞች ማረፊያ ማዕከሌ የሆነውን የፍሌስጤሞች ሆቴሌን በታንክ አረር  

አውዴሟሌ፡፡ በዕሇቱ ጥቃትም ሁሇት ጋዜጠኞች ሲሞቱ፣ ሶስቱ ቆስሇዋሌ፡፡  

ስሇ ነጻ ፕሬስ አስፈሊጊነት በመግሇጫው ያተተው የዋሽንግተን አስተዲዯር፣ 

ጋዜጠኞችን ያሇምንም ተጨባጭ ማስረጃና የፍርዴ ሂዯት  ሇረጅም ጊዜ በእስር ሊይ 

ያቆያሌ የሚሌ ክስም ቀርቦበታሌ፡፡ በኢራቅ ዘመቻ ወቅት የአሜሪካ ኃይልች የአካባቢውን  

ፎቶ ግራፈሮችና የካሜራ ባሇሙያዎችን ማስረጃ  ሳይኖራቸው ከማሰራቸውም በሊይ፤ 

ሇ“CBS” የዜና አውታር፣ ሇሮይተርስ፣ ሇአሶሾየት ፕሬስ እና ሇአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ 

የሚሰሩና ላልች ጋዜጠኞችን ያሇ ፍርዴ ቤት ውሳኔ ሇረጅም ጊዜ በጥርጣሬ በእስር ሊይ 

እንዱቆዩ አዴርገዋሌ፡፡ 



እርግጥ ይህን የአሜሪካን ተግባር የተመሇተ እንዯ እኔ ያሇ ሰው፤ ‘አሜሪካ ራሷ 

እንዲሻት የምትጨፈሌቀውን የፕሬስ ነጻነት ነው እንዳ፣ በላልች ሀገራት በመግሇጫ  

መሌክ  ትምህርታዊ ማብራሪያ የምትሰጠው?!’ በማሇት መዯመሙ የሚቀር 

አይመስሇኝም፡፡ አዎ! ነገሩ የሚያስገርም ነው፡፡ እንዯሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት 

አሸባሪነትን ከአጋሮቹ ጋር ሆኖ እየተዋጋ ነው፡፡ ይሁንና በአሸባሪነት የሚጠረጥራቸውን 

ሰዎች፤ ጋዜጠኛ ሆኑ አሌሆኑ አግባብ ባሇው ፍርዴ ቤት ጉዲያቸው ታይቶ ውሳኔ 

እንዱያገኙ ያዯርጋሌ እንጂ፤ ከጥርጣሬ  ተነስቶ በወታዯሮቹ አይገዴሌም፤ ሰብዓዊ  

መብታቸውንም አይገፍም፡፡ የሁሇቱ ስዊዴናዊያን አያያዝና የሰሞኑ ፍትሏዊ ቅጣትም 

የዚህ ማንነቱ መገሇጫ ይመስሇኛሌ፡፡ 

ያም ሆነ ይህ ግን፤ የአሜሪካ መንግስት መግሇጫ በአንዴ ወቅት በአይጋ ፎረም 

ዴረ - ገጽ ሊይ “በሽብተኝነት ሊይ የምዕራቡ ዓሇም መንታ ገጽታ” /Western double face 

on terrorism/ በሚሌ በአንዴ ኢትዮጵያዊ የቀረበን ዓይነ - ግቡ ጽሐፍ አስታውሶኛሌ፡፡ 

እንዯ ጸሏፊው ምሌከታ፤ በኢትዮጵያም ሆነ በምዕራቡ ዓሇም በአሸባሪነት የተፈረጁ 

ቡዴኖች በእኩሌ ዓይን መታየት አሇባቸው፡፡ ምዕራባዊያን ከኢትዮጵያ ጋር አሸባሪነትን 

በጋራ እየተዋጉ ቢሆንም በግብረ - ሸበራው ስራ ሊይ የሚሳተፉ ቡዴኖች በእኩሌነት 

አይታዩም ያለት ጸሏፊው፤ ይህም የምዕራቡ ሀገራት ስሇ ሽብርተኝነት ያሊቸውን “መንታ 

ገጽታ” የሚያመሊክት መሆኑን  አስረግጠው አብራርተዋሌ፡፡ 

እርግጥም የዋሽንግተኑ አስተዲዯር በመግሇጫው በአንዴ በኩሌ “…የኢትዮጵያ 

መንግስት በሽብርተኝነት ሊይ ያሇውን ህጋዊ ስጋት ዕውቅና  እንሰጣሇን…”  እያሇ በላሊ 

በኩሌ  ዯግሞ”…ሇዳሞክራሲያዊ ማህበረሰብ ፕሬስ አስፈሊጊ ነው…”  የሚለ እርስ 

በርሳቸው የማይገናኙ አባባልችን መጠቀሙ “የመንታ ገጽታ” አካሄደ ሁነኛ አስረጅ 

ይመስሇኛሌ፡፡  

አንዴን የግብረ - ሽበራ ተግባር ሇመቆጣጠርና በእንጭጩ ሇመቅጨተ የሚዯረግ 

ህጋዊ ጥረትን የሚዯግፍ አካሌ፤ በየትኛውም አመክንዮ ጥረቱን ግንኙነት ከላሇው የሚዱያ  

አሰራር ጋር በግዴ አጣብቆ ሉሰፋው መሞከር የሇበትም— አሸባሪዎችንና ግብረ 

አበሮቻቸውን ይኮንናሌ እንጂ፡፡ በመሆኑም የኋይት ሃውሱ መግሇጫ  እውነታውን እያወቀ 

ሇነጮች  በማበር የቀረበ እንጂ፤ በምንም ዓይነት  መስፈርት  ሃቁን ያገናዘበ ነው ሉባሌ  

የሚችሌ አይመስሇኝም፡፡   



ዯጋግሜ እንዯገሇጸኩት፤ የሁሇቱ ስዊዴናዊያን የፍርዴ ሂዯት  ከሚያከናውኑት 

የሚዱያ  ስራ ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት የሇውም፡፡ ጋዜጠኛ  በመሆናቸው 

የተወሰነባቸው ምንም ዓይነት ቅጣት የሇም፡፡ የተያዙትና  የቅጣት ውሳኔው የተሊሇፈባቸው 

የሀገራችንን  ለዓሊዊ  የፖሇቲካ ነጻነት በመጋፋት በአሸባሪዎች እየታገዙ በህገ - ወጥ 

መንገዴ ወዯ ኢትዮጵያ  መግባታቸው ነው፡፡ የአሜሪካ መንግስት ግን ይህን እውነታ ወዯ 

ጎን ብል፤ ጉዲዩን በግዴ ከጋዜጠኝነት ስራ ጋር ሇማቆራኘት መሞከሩ ከቶ ምን ይለት 

አስተያየት በፍፁም ሉገባኝ የሚችሌ ጉዲይ አይዯሇም፡፡  

ሀገራችን እነዚህን ሰዎች በጋዜጠኝነት ተግባራቸው  ሳይሆን፤  በህገ -ወጥ  ዴርጊት 

የተሰማሩትን ስዊዴናዊያን በአጭር ጊዜ ፍትህ እንዱያገኙ ማዴረጓ፣ በዴብቅ እስር ቤቶች  

ሳይሆን፤ ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ ቤተሰቦቻቸው እንዱጎበኛቸው መፍቀዶ እንዱሁም 

ዓሇም አቀፍ ህግጋትን ተከትሊ የፍርዴ ውሳኔ እንዱያገኙ ማዴረጓ ይሆን እንዳ— 

ዋሽንግተኖችን እንዱህ ያበሳጫቸው?... እርግጥም ቀዯም ሲሌ የጠቀስኳቸውና 

በአፍጋኒስታንና በኢራቅ  በውጭ ሀገር ጋዜጠኞች ሊይ ካካሄዶቸው ሙያዊና ሰብዓዊ 

መብቶች ጥሰት አንጻር፤ አሜሪካ “በህግ የተዯገፈም ቢሆን፤ ማንኛውም ነገር እኔ ሳዯርገው 

እንጂ፤ ላሊው ወገን ሲከውነው ተቀባይነት የሇውም” የሚሌ የውስጥ ህግ ያወጣች 

ያስመስሌባታሌ፡፡  

ይሁንና ሀገራት በእንዱህ ዓይነቱ የህግ የበሊይነት ማስከበር ስራዎች ተግተው ሲሰሩ 

ማበረታታት የሚጠበቅባት ይህች ሀገር፤ “እኔ ህገ - ወጥ ተግባር ብፈጽምም ትክክሌ ነኝ፣ 

እናንተ ግን ህግን ተመርኩዛችሁም ቢሆን የምታከናውኑት ዴርጊት  እገላ ከሚባሌ ሙያ 

ጋር  የሚገናኝ ስሇሆነ አግባብ የሇውም” ማሇቷ ተገቢነት የጎዯሇው ብቻ  ሳይሆን፣ ኢ- 

ዳሞክራሲያዊም አስተሳሰብ ጭምር ይመስሇኛሌ፡፡  

በጥቅለ በሁሇቱ ስዊዴናዊያን ሊይ የተሊሇፈው ቅጣት “ጫጫታ”  መንስዔዎች 

“ነጮች እንዳት  በጥቁሮች  ይዲኛለ?!”  የሚሌና  ከዘመኑ  አስተሳሰብ ጋር የማይሄዴ  

አመሇካከት እንዱሁም “እኛ ብቻ ነን ትክክሌ”  በሚሌ ክንዋኔውን ከሰብዓዊ  መብትና 

ከጋዜጠኝነት ሙያ ጋር በኃይሌ  ሇማገናኘት መጣር ናቸው፡፡  

ሆኖም እንዱህ ዓይነቶቹ አስተሳሰቦች፤ የአንዴን ሀገር የፍትህ ሥርዓት  ተጻርሮ 

በመቆም፤ የሀገሪቱን ለዓሊዊ ነጻነት የመገፋት፣ ምናሌባትም  በሰሞታ አቅራቢዎቹና  



በላሊው ሀገር መካከሌ ሉኖር የሚችሇውን  የፈካና ዘመናትን ያስቆጠረ ግንኙነት 

የሚያቆረፍዴ እንጂ፤ ላሊ ረብ ያሇው ጥቅም የሚያስገኝ አይመስሇኝም፡፡ በመግሇጫ ስም 

የሚካሄደ ፍትህን የመቀሌበስ አካሄድችን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይቀበሊሌ ብል ማስብም፤ 

ስሇ ሀገሪቱ ታሪካዊ ሁኔታ በውሌ ካሇማወቅ የመነጨ ሉሆን ስሇሚችሌ እውነታውን ዞር 

ብል መመሌከት ጠቃሚ ይመስሇኛሌ፡፡  


