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 ቢቢሲ የሚሰራው ሇማን ነው?-ተቃዋሚዎቻችንስ?  

                                                                    

ዘአማን ብሩክ - ከአዱስ አበባ   

“… ቢቢሲ  ካሇፈው  ስህተቱ  የተማረ  አይመስሌም፡፡ ዛሬም  ሇሁሇተኛው ጊዜ 

ዯገመው፡፡ …”  ይሊሌ- ሰሞኑን በአይጋ  ፎረም  ጽረ - ገጽ  ሊይ  የቴላቪዥን  

ጣቢያውን  ሏሰተኛ  ዘገባ  አስመሌክቶ  አቶ ብርሃነ  ካሕሳይ በተባለ  ሀገር ወዲዴ  

ግሇሰብ የቀረበ  ጽሐፍ፡፡ እርግጥ  የፀሏፊው  መነሻ  ቢቢሲ  ሰሞኑን  ያስራጨው  

ሚዛናዊ  ያሌሆነ፣ ወገንተኛና የእውነት እንጥፍጣፊ  የላሇው ብልም  እንዯወትሮው  

ምንም  ዓይነት  ተጨባጭ  ማስረጃ  ሳይኖረው  የኢትዮጵያን  መንግስት  ስም 

ሇማጥፋት  የተወጠነ  አስገራሚ  ዘገባ  ነው፡፡ታዱያ  የፀሏፊውን  ትክክሇኛ  ዕይታ 

ሙለ በሙለ  በመቀበሌ፤ እኔም “ቢቢሲ  የሚሰራው  ሇማን ነው? ተቃዋሚዎቻችንስ?” 

የሚሌ ጥያቄን በማንሳት  ብዕሬን  ከወረቀት ጋር እንዱህ  አዋዴጄዋሇሁ። መሌካም  

ንባብ፡፡… 

 ሰሞነኛው  የቢቢሲ  ዘገባ  ይዘቱ  እንዯ ሁሌጊዜው  ቢሆንም፤ አቀራረቡ ግን  

ትንሽ  ቀየር ያሇ ይመስሊሌ፡፡ ይኸውም  ሇወትሮ  በእነ ሂዩማን ራይትስ ዎች  ሆን 

ተብሇው  የሚቀናበሩ  የጥሊቻ  መግሇጫዎችን  ቀዲሚ ሆኖ  ያነበንብ ነበር፡፡ በዚህም  

የአክራሪ ኒዩ - ሉበራልች አፈ - ቀሊጤ  እስከመሆን  ዴረስ የዘሇቀ ጣቢያ ነው፡፡  

የዘንዴሮው ግን የተሇየ ነው፡፡ “ጋዜጠኞቼን  ወዯ  ኢትዮጵያ  በቱሪስት  መሌክ  

በመሊክ  የምርመራ  ጋዜጠኝነትን  ዘዳ  ተጠቅሜ  ያገኘሁት  መረጃ  ነው” በማሇት  

የእርዲታ እህሌ ሇፖሇቲካ ጥቅም እየዋሇ ነው ሲሌ የተሇመዯ ቅጥፈቱን የቀጠሇው 

የየትኛውንም ተቋም መግሇጫ ሳይጠብቅ በራሱ  ተነሳሽነት መሆኑን  ይፋ  አዴርጓሌ፡፡ 

ታዱያ ይህ አባባለ  ‘ቢቢሲ  የማንን  ተግባር  እየተወጣ ነው?’  የሚሌ  ጥያቄ  ማጫሩ 

የሚቀር አይመስሇኝም። 

እንዯሚታወቀው  ቢቢሲ  በእንግሉዝ  ህዝብ ታክስ የሚተዲዯርና በዋነኛነትም  

አገሌግልት የሚሰጠው  ሇዚሁ ዜጋ ነው፡፡  ይሁንና  የዕርዲታ  እህሌ  አሰጣጥን  

በተመሇከተ  በየዓመቱ  የቤተክርስቲያን ስዕሇት ያሇበት ይመስሌ  በሀገራችን  ሊይ  
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የሚነዛው  አለባሌታ፤ ተግባሩን  እየተወጣ  ያሇው ሇላሊ  “ኃይሌ” መሆኑን  ሇመገንዘብ  

አይከብዴም።  

 እነ ሂዮማን ራይትስ ዎችን የመሳሰለ ፅንፈኛ ሃይልች የህዝቡን ለዓሊዊ  የስሌጣን  

ባሇቤትነት  በመጋፋት  የራሳቸውን ተሊሊኪዎች  (በተሇይም  የመዴረክ  አመራሮችን)  

“ዙፋን  ሇማስነገስ”  በሀገራችን  ፖሇቲካ  ውስጥ  ጣሌቃ  ሇመግባት  በተዯጋጋሚ  

ያዯረጉት  ጥረት በዳሞክራሲያዊ ምርጫ በሚያምነው ሚዛናዊው የኢትዮጵያ ህዝብ 

አማካኝነት  ከሽፏሌ፡፡ በዚህም አክራሪ  ኒዮ - ሉበራልቹን  “ከለዓሊዊ ስሌጣኔ ሊይ 

እጃችሁን አንሱ!” የሚሌ ግሌፅና የማያወሊዲ ምሊሽ ሰጥቷቸዋሌ፡፡ 

 ሆኖም  እነ ሂዮማን  ራይትስ ዎች  አርፈው  አሌተቀመጡም፡፡ የ“አንጋሽነት”  

ምኞታቸው ሲጨነግፍባቸው  በሦስት  ወር ሌዩነት “በሰብዓዊ መብት”  ሽፋን  በሀገራችን  

ሊይ  የውሸት  መግሇጫ ጋጋታ ያዥጎዯጉደ  ጀመር፡፡ ዋነኛ  ዓሊማቸውም ከሉበራሉዝም  

ርዕዮተ  - ዓሇም  ውጪ  በራሳቸው  ነባራዊ  ሁኔታ  ፈጣንና  ተከታታይ በሆነ  መሌኩ  

የሚያዴጉ ሀገራትን  ማጣጣሌ  በመሆኑም፤ እንዯ ቢቢሲ  ዓይነቱን  የኒዮ - ሉበራሉዝም 

አቀንቃኝ  ሚዱያዎችን በግንባር ቀዯምትነት  ሲጠቀሙ  ቆይተዋሌ፡፡ ሇዚህም  ከምርጫ  

2002  በፊትና  በኋሊ  “ጫና  መፍጠሪያ  አንዴ መቶ  መንገድች” ፣  “ሇፖሇቲካ  

መሣሪያ  የሚውሇው እርዲታ” ወዘተ. የሚለ  የሂዩማን ራይትስ ዎች  የፈጠራ  

ሪፖርቶችን ያሇ ምንም ማረጋገጫ  ቢቢሲ  ቀዲሚውን ስፍራ  ወስድ  ሲያስተጋባው  

እንዯነበር  በአብነት  ማውሳት  ይቻሊሌ፡፡ 

 ነገር ግን  ሌክ  እንዯሰሞኑ  በወቅቱ  ሂዩማን  ራይትስዎች  የተባሇው  ፅንፈኛ  

ኒዩ - ሉበራሌ ተቋም  “የኢትዮጵያ መንግስት  ዕርዲታን ሇፖሇቲካ መሳሪያነት 

እየተጠቀመበት  ነው” በማሇት ያወጣው የተሇመዯ የቅጥፈት መግሇጫን፤ ሀገራችን  

በስራው  ሊይ የተሰማሩትና በምህጻረ ቃሌ “ዲግ” (DAG)  እየተባለ የሚጠሩት ከ20  በሊይ  

የሌማት  አጋር  ቡዴን አባሊት ባዯረጉት  ጥሌቅ  የማጣራት ስራ የእርዲታ እህሌ 

ሇፖሇቲካ ጥቅም መዋለን ማረጋገጥ አሌቻሌንም፣እርዲታው ”  በማሇት  የፅንፈኛውን  

“ዴርጅት”  ውሸታምነት  የዓሇም ህዝብ  እንዱያውቀው  በአዯባባይ ተናግረዋሌ፡፡  

መቼም  የዚህ ጽሐፍ  አንባቢ  በዚህ ወቅት  የቢቢሲ  አቋም  ምን  ሉሆን  

እንዯሚችሌ  መገመቱ  አይቀርም፡፡  አዎ!  የእንግሉዝ  መንግስት  የሌማት  አጋሮቻችን 



3 
 

ጭምር  በሚገኙበት “ዲግ”  አማካኝነት  የፈጠራ  ሪፖርቱ  የተጋሇጠው  አክራሪው  ኒዩ 

- ሉበራሌ  ተቋም  ከእንግዱህ  ውሸቱ  ይፋ  መወጣቱን  ቢቢሲ  ተገንዝቧሌ፡፡  እናም  

እርሱን  አሁንም  ጠቅሶ  ዘገባ  ማቅረቡ ተቀባይነት  እንዯላሇው አውቋሌ፡፡   

ሆኖም ላሊ ዘዳ መፈሇግ ነበረበት። የሁሇቱ ተቋሞች ትስስር  “አፍንጫ  ሲመታ፣ 

ዓይን ያሇቅሳሌ”  እንዱለት  ዓይነት  በመሆኑ፤ ከእነ  ሂዩማን  ራይትስ ዎች ጋር  

ተነጋግሮ “ቱሪስት በመምሰሌ ኢትዮጵያ ውስጥ  ገብቼ  አገኘሁት”  ያሇውንና  እነ ሂዩማን 

ራይትስ ዎች  አምና ሊይ  ሞክረውት  ያሌተሳካሊቸውን  የማጥሊሊት  ዘመቻ ያሇ ሃፍረት  

ዯግሞታሌ። ይህም  ጣቢያው  ከጋዜጠኝነት ተግባሩ  ውጪ ሂዩማን ራይትስ ዎችን ተክቶ  

እየሰራና  አጀንዲውንም በዘገባ  መሌክ  እያራመዯሇት  መሆኑን  አፍ አውጥቶ የሚናገር  

ተግባር ነው፡፡ 

እርግጥ  ማንም ቢሆን  አግባብ ባሇውና  ዕውነት ሊይ  በተመረኮዘ መንገዴ  

መንግስት  መተቸት  የሇበትም የሚሌ አቋም የሚኖረው አይመስሇኝም፡፡ እንዯ ቢቢሲ  

ዓይነት “ሇጋዜጠኝነት  ጥብቅ  አሰራር  ቆመናሌ” የሚለ  ሚዱያዎች መሌሰው  

የራሳቸውን መርህ  ሲጥሱ ማየት  ከማሳዘን አሌፎ የሚያሳፍር  ተግባር  መሆኑ  ግን 

አያከራክርም፡፡   

ጣቢያው  “የኢትዮጵያ  መንግስት  ዕርዲታን  ሇፖሇቲካ  ፍጆታ  ያውሊሌ”  

በማሇት  ሂዩማን  ራይትስ ዎች  ቀዯም ሲሌ ሞክሮት  “ቀጣፊ” የተባሇበትን የውሸት ዘገባ 

ብቸኛ ምንጮች  ያዯረጋቸው ወገኖች ባገኙት  አጋጣሚ ሁለ  ሀገሪቱን  ከጀርባ በጦር  

ከመውጋት  የማይመሇሱት  ሦስት  የመዴረክና አንዴነት  አመራሮች  መሆናቸው 

እንዱሁም  ሇይስሙሊ  በጥቂት  የአየር  ሰዓት  ሽፋን  እንግሉዝ  ሇሚገኙት የኢትዮጵያ  

መንግስት  ቋሚ  መሌዕክተኛ ቡዴን ምክትሌ  ኃሊፊ ሇአምባሳዯር አብደረሺዴ ደሇኔ 

(ሇአንዴ  ሰው ብቻ መሆኑን ሌብ ይሎሌ!)  ዕዴሌ  በመስጠት በጋዜጠኝነት ሙያ የማዕዘን 

ዴንጋይ የሚባሇውን “የሚዛናዊነት”  አሰራርን ሆን ብል  በይፋ  ጥሷሌ፡፡  

ይህ ብቻ  አይዯሇም፡፡  “ቢቢሲ በምርመራ  ጋዜጠኝነት  አሰራር  ህግ መሰረት 

ሀገር ውስጥ  ከገባ  በስራው  ሊይ የተሰማሩትን የውጭ  የሌማት  አጋር  ቡዴኖችንና  

መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶችን  ሇምን  አሊነጋገረም?‘ የሚሌ ጥያቄም ስናነሳ፤ 

የምናገኘው  ምሊሽ ጣቢያው  ይዞት  የተነሳውን ዓሊማ  የሚያረጋግጥሌን  ይሆናሌ፡፡ 
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ይኸውም ገና  ከጅምሩ  የሂዩማን  ራይትስ  ዎችን  አጀንዲ  ሇማራመዴ  እንጂ፤ 

ዕውነታን  ሇመዘገብ  ወዯ ኢትዮጵያ አሇመምጣቱን ነው፡፡  ምክንያቱም  ዘገባው  

ትክክሌ  ቢሆን ኖሮ፤  ቢያንስ  በ ”ዲግ” ውስጥ  ያለትን  የእንግሉዝ መንግስት  

ተወካዮችን እንዱሁም  ጉዲዩ  የሚመሇከታቸው የተሇያዩ  የመንግስት  አካሊትንና  

የህብረተሰብ ክፍልችን ያነጋግር ነበር፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም፤ቢቢሲ ያሇውና ዕርዲታው ሇፖሇቲካ አጀንዲ የሚውሌ ቢሆን 

ኖሮ፤ አጋጣሚውን ካገኙ ሀገራቸውን ከመሸጥ የማይመሇሱት ጨሇምተኛ ተቃዋሚዎችና 

የዯርግ ስርዓት ናፋቂዎችን ብቻ በተጠቀሰው የዯቡብ ክሌሌ በዋቢነት ከመጠቀም ይሌቅ ፤

ሰሞኑን አሌጀዚራ የተሰኘው የቴላቪዥን ጣቢያ የሰራውን የሌማት ተግባራት ዘገባን 

ሇማየት በታዯሇ ነበር። ሆኖም ፍሊጎቱ ሇአንዴ አመት ያህሌ የምርመራ ጋዜጠኝነት ቢሮ 

ከተባሇው አካሌ ጋር በገንዘብ እየተሞዲሞዯ የሀገሪቱ ገፅታ ሊይ ጥሊሸት መቀበቀት 

በመሆኑ፤በክሌለ ውስጥ በመካሄዴ  ሊይ ያሇው የአሌጀዚራ ዓይነት ሌማታዊ ክንዋኔዎችን 

በተመሇከተ ነበር። 

ነገር ግን  “አውቆ  የተኛን  ቢቀሰቅሱት አይሰማም”  እንዱለ በመሆኑ፤  አመጣጡ  

ሌቦሇዲዊ  ዴርሰትን ቀምሮ  ሇመሄዴ  ስሇሆነ ይህን  ማዴረግ  አሌፈሇገም፡፡  ከዚህ 

ይሌቅ  ዘገባውን  ሆን ብል በማይታመኑ  ምንጮች (Anonymous Sources) በማጨቅ 

ብልም በስም ያሌተገሇፁ የፈጠራ ቀበላዎችንና መንዯሮችን በማካተት ተዓማኒነት የላሇው 

እንዱሁም  ከዕውነታው የራቀ  መሰረተ - ቢስ ታሪክን በማዘጋጀት የሂዩማን ራይትስ 

ዎችን  የሀገር ውስጥ ውዴቀት  በቀጣፊነት  ሉያካክስሇት  ተሯሩጧሌ - ምንም እንኳን  

ሃሳቡ  ከቀቢፀ - ተስፋነት  ሉዘሌ የማይችሌ  ቢሆንም፡፡  

ላሊው እጅግ  ያስገረመኝ ጉዲይ፤ የቢቢሲን የውሸት ዘገባ  ሲያስተዋውቅ  የነበረው  

የጣቢያው  አንባቢ  ኢትዮጵያን  “የአንዴ  ፓርቲ  ስርዓት ሀገር”  ሲሌ  ማዲመጤ ነው፡፡  

እንግዱህ  ይታያችሁ!  ይህ የአንባቢው  አባባሌ  የሏሰት  ታሪኩ  ማጠናከሪያ  መሆኑ 

ነው፡፡  ዲሩ ግን  ሀገራችን  ውስጥ  እንዱህ ዓይነት  “ስርዓት”  አሇመኖሩን  ዓሇም 

የሚያውቀው ሃቅ መሆኑም ማን በነገረው?   

የአንዴ ፓርቲ ስርዓት በሀገሪቱ ህዝቦች  መራር  ትግሌ  ግብዓተ - መሬቱ  

ከተፈፀመ  ዴፍን  20 ዓመታት  አሌፈውታሌ፡፡ በምትኩም የመዴብሇ - ፓርቲ 
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ዳሞክራሲያዊ  ስርዓት ተፈጥሮ  የሀገሪቱ  ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና  ህዝቦች  

የስሌጣናቸው ባሇቤት  ሆነዋሌ፡፡  በዚህም  ሊሇፉት  አራት ዙሮች  የመብታቸው 

ተጠቃሚ ሆነው  እጅግ   በርካታ  ቁጥር  ካሊቸው  የፖሇቲካ  ፓርቲዎች ውስጥ 

ያሻቸውን በመምረጥ፣  የማይፈሌጉትን  ዯግሞ  ዴምፃቸውን በመንፈገግ  ስሌጣናቸውን  

በዳሞክራሲያዊ መንገዴ  እየተገሇገለበት ነው፡፡  

እንዯሚታወቀው  የአንዴ ፓርቲ  ስርዓት  አምባገነናዊ  ነው፡፡ እንዱህ  ዓይነቱ  

ስርዓት  ዯግሞ  ሇቢቢሲዎች ብቸኛ  የውሸት  ምንጮቻቸው የሆኑትን የመዴረክ  

አመራሮችን  ዓይነት  ተቃዋሚ  እንዱዯራጅ የማይፈቅዴ ከመሆኑም  በሊይ፤  

ማንኛውንም ፀጉረ  - ሌውጥ ሀገር ውስጥ  ሲያገኝ  በጥብቅ  ቁጥጥርና ክትትሌ  በዓይነ - 

ቁራኛ የሚመሇከት ነው፡፡  ኢትዮጵያ ውስጥ  እንዱህ ዓይነት  ስርዓት  ቢኖር ኖሮ፤  

“በቱሪስትነት  ገብተናሌ”  ያለት  የእነ ሂዩማን ራይትስ ዎች “አምባሳዯሮች” የሀገሪቱን  

ስም  ሇማጎዯፍ የተሰሇፉ ተቃዋሚዎችን መጠየቅ ብልም የትም ቦታ  ሄዯው  እንዱዘግቡ  

አይፈቀዴሊቸውም ነበር፡፡  

ይህን እንጂ ሀገራች ውስጥ  ያሇው  መንግስትም ሆነ ስርዓቱ ዳሞክራሲያዊ 

በመሆኑ፤  ተቃዋሚዎች  ውሸትም ቢሆን  ያሻቸውን  የሚናገሩበት እንዱሁም እነርሱን 

ጨምሮ  የውጭ  ዜጎች  እንዯሌባቸው  እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን  ሉገነዘቡት በተገባ 

ነበር፡፡  ምንም  እንኳን  የቢቢሲዎች  ነገር  አሁንም  “አውቆ  የተኛን …” እንዱለት  

ቢሆንም፤ እንዱህ ዓይነቱን  ስርዓት ከቻለ ኤርትራ  ሄዯው  ማየት  ያሇባቸው  

ይመስሇኛሌ፡፡  እነርሱ  አብጠርጥረው እንዯሚያውቁት፤ በአምባገነናዊ ስርዓት 

የምትማቅቀው ሀገርን ባህር  አቋርጠው  ወዯ ምጽዋ  ሇመዝሇቅ  የሞከሩ  ስዴስት 

እንግሉዛዊያን፤ በጸጉረ - ሌውጦች ሊይ በሚዯረግ ጥብቅ  ቁጥጥር እንዱሁም በአፈና 

መዋቅሩ ሳቢያ “ሰሊይ” ተብሇው ምን ዓይነት  ዕጣ ፈንታ  እንዯገጠማቸው  በግሌጽ  

ይመሇከቱት  ነበር፡፡ 

 ሇነገሩ የቢቢሲ  አውቆ  የመተኛት አባዜ  ሰሞኑን የመጣ  ሌማዴ አይዯሇም። 

የዛሬ ዓመት  ገዯማ  ጣቢያው  በ1977 ዓ.ም  በተከሰተው  ረሃብ በወቅቱ  የህዝቦችን  

መሰረታዊ  ጥያቄ  አንግቦ  መታገሌ ሊይ የነበረውን  ህዝባዊ ወያነ ሓርነት  ትግራይ  

(ህወሓት)  “የዕርዲታ እህሌን  ሇጦር  መሣሪያ ግዥ  አውልታሌ”  የሚሌ የፈጠራ  ዘገባ  

አቅርቦ፤  ብዙም  ሳይቆይ የዕርዲታው  አስተባባሪ  የነበሩትን  ስር ቦብ ጊሌድፍን  
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“ተሳስቻሇሁ”  በማሇት ይቅርታ ጠይቋሌ፡፡ ሆኖም ሆን  ብል  የጉዲዩ  ባሇቤት  የሆነውን  

የኢትዮጵያን  መንግስት ምንም ዓይነት  ይቅርታ  ሇመጠየቅ አሌፈሇገም፡፡  

 ይህም  ጣቢያው ሇእነ ሂዩማነ ራይትስ ዎች ያሇውን ታማኝነት ሇመግሇጽ  

የተጠቀመበት የወገንተኝነት  ዘዳ  እንዯሆነ ከማንም  የተሰወረ  ጉዲይ አይዯሇም፡፡ 

ታዱያ ይህ  ተግባሩ “እውን ቢቢሲ  ሚዱያ ነው  ወይስ  ‘ሇትርፍ  ያሌተቋቋመ’  ሲቪክ 

ማህበር?”  አያስብሌም  ትሊሊችሁ?- አዎ!  ጣቢያው  በእንግሉዝ  ህዝብ  ግብር 

እየተዲዯረ፣  በተግባር ግን “ኃሊፊነቱ የተወሰነ  የእነ ሂዩማን ራይትስ ዎች  የግሌ  

ማህበር” ሊሇመሆኑ  ማንም በእርግጠኝነት ሉናገር አይችሌም፡፡  

 ስሇ ቢቢሲ  ይህን  ያህሌ  ካሌኩ  ዘንዲ፤ የፈጠራው  ታሪኩ  ብቸኛ  ምንጭ  

በመሆን ራሳቸው ጠቋሚና መሌስ  ሰጪ  የማዴረግ ዴራማን  ወዯ ከወኑት  የሀገራችን  

ተቃዋሚ  ተብዬዎችና  በህዝብ  ካርዴ  ስሇተተፉት  ጉዯኞች  ሊምራ፡፡ ሇህዝባቸው  

ሳይሆን  ከመዴረኩ  ጀርባ ሆኖ  ዴራማውን ሇፈበረከው  ሂዩማን ራይትስ ዎች  ታማኝ  

ተሊሊኪ  ሆነው  ሇዓመታት  ያገሇገለት እነዚህ  ስሇማያውቁት የኒዩ-ሉበራሌ አጀንዲ 

የሚቀሇቀምደ ወገኖች፤  የሌቦሇዴ  ዘገባው  ስጋ  የሇበሱ ገጸ - ባህሪያት ሆነው ብቅ  

ብሇዋሌ፡፡ ስማቸውም  ፕሮፌሰር  በየነ ጴጥሮስ፣ ድክተር  መረራ ጉዱና  እና ፕሮፌሰር  

መስፍን ወሌዯማርያም  ይሰኛሌ፡፡ እርግጥ  እነዚህን  የጨሇማ  ዓሇም  ሰዎችን  ማንነት  

ሇማወቅ  ሉቅ  መሆን  የሚያስፈሌግ አይመስሇኝም፡፡ ማንነታቸውን ሇባዕዲን  ያዯረው  

ፀረ - ሀገር  ተግባራቸው  በይፋ  ይናገራሌና፡፡ 

 የዚህ ጽሐፍ  አንባቢ እንዯሚያውቀው፤ እነዚህ ሦስት  የመዴረክና  የአንዴነት  

አመራር ተብዬዎች ሇህዝባቸው  ከአመፅና  ከሁከት  ቆስቋሽነት አስተሳሰብ ውጪ  ጠብ 

የሚሌ  አንዲች ነገር  ሉያመጡሇት ስሊሌቻለ፤  ከምርጫ  97 ጀምሮ  በህዝቡ  ሚዛናዊ 

ውሳኔ  በዝረራ ተሸንፈው እስካሁን ዴረስ ከወዯቁበት  መነሳት የተሳናቸው ጉድች ናቸው፡፡ 

ታዱያ  ከወዯቁበት ሇመነሳትም ሀገራቸውን በመካዴ የሂዩማን ራይትስ ዎች ተሊሇኪ 

መሆንን  የመረጡና  በሰሊማዊው ምህዲር  ውስጥ  እየተንቀሳቀሱ የውሸት ወሬ 

አቀባይነትና ጆሮ  ጠቢነትን  በፖሇቲካ ስሌትነት  ይዘው  የሚንቀሳቀሱ ፀረ - ህዝብ  

ኃይልች መሆናቸው  ከማንም  የተሰወረ  ሃቅ አይዯሇም፡፡ 
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 ‘ምናሌባት  አክራሪ  ኒዩ - ሉበራልቹ  ስሌጣን  ሊይ ያወጡን  ይሆናሌ’  በሚሌ  

‘ሊም አሇኝ በሰማይ …’  ዓይንት ቅዥት  ሀገር ውስጥ  ቁጭ  ብሇው  የማያቀነባብሩት  

የፈጠራ  ወሬ  የሇም፡፡ ጽንፈኞቹም  ቀዯም ሲሌ የጠቀስኩትን የፖቲካ  አጀንዲዎችን 

ሇማሳካት እነዚህን  ወገኖች  የውሸት  ጥርቅምቃሚ  አባባልችን  በመቃረም  ያሇምንም  

ተጨባጭ  ማስረጃ  የመግሇጫ ጋጋታ  ያወጣለ፡፡ ይሁንና  መግሇጫዎቹና  ሪፖርቶቹ  

እነዚህን  ወገኖች  ከመሳሇቂያነት ባሇፈ  የህሌም እንጀራቸው  የሆነውን  “ዙፋን”  

ሉያስገኝሊቸው  አሌቻሇም፡፡  ምክንያቱም  በኢትዮጵያ  ነባራዊ  ሁኔታ  በውጭ  

ኃይልች  የሚዘወር  ዳሞክራሲም  ሆነ  ስሌጣን ባሇመኖሩ ነው፡፡  

የመዴረክና  የአንዴነት  አመራሮች  የሚመሩት  የብሶት  ፖሇቲካን  በማራመዴ  

አጀንዲ በመሆኑ፤ አንዴ  ነባራዊና  ክስተት  በተፈጠረ ቁጥር  ጉዲዩን  ባሌተከተሰበት  

መሌኩ ሇእነ ሂዩማን ራይትስ ዎች ማቀበሌ “የዕሇት እንጀራቸው”  የሆነው ዛሬ  

አይዯሇም፡፡  በሚመሯቸው አባሊት  ዘንዴ  በፍጹም  አምባገነናዊነታቸው የሚታወቁትና 

“የቀሇም አብዮት  አባት” እየተባለ  የሚጠሩት  ፕሮፌሰር  በየነ እንዱሁም  

በጠባብነታቸው፣ በጭፍን  ፖሇቲከኛነታቸውና  የሀገሪቱና የህዝቦቿ  ጠሊት  ሇሆነው 

የኤርትራ  መንግስት  ጠበቃ  ሆነው  ይከራከራለ  የሚባለት  ድክተር  መረራ  የአክራሪ 

ኒዮ - ሉበራልች  “የሀገር ውስጥ  አርበኛ”  ሆነው  መስራት  ከጀመሩ  የአንዴ  ወጣት  

ዕዴሜን ቅርጥፍ  አዴርገው  የበለ ናቸው ፡፡  

የአምባገነኑ የዯርግ ስርዓት  ባሇሟሌና በአንዴ ወቅት  የላተና ኮልኔሌ መንግስቱ  

ኃይሇማርያም አማካሪ  ነበሩ  የሚባለት  የዛሬው  የአንዴነት ፓርቲ  የጎዲና  ሊይ 

ተዯባዲቢው እንዱሁም ብህዝቦች መራር ትግሌ የተገኘውን ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግሌፅ 

ጠሊት በመሆን “ህገ-አራዊት ነው” በማሇት በይፋ ሲዘሌፍት የነበሩት ፕሮፌሰር መስፍንም 

‘የጠሊቴ  ጠሊት… “ በሚሇው ብሂሌ የሚመሩና በውሸት  መረጃ አቀናባሪነት  የተሰሇፉ 

ግሇሰብ ናቸው፡፡ 

 ሇአንባቢዎቼ ግንዛቤ  ይረዲ ዘንዴ፤  እነዚህ የመዴረክ አመራሮች  በቅርብ ጊዜ  

ውስጥ  የሂዩማን ራይትስ  ዎች  ተሊሊኪ  የሆኑበትን  እንዱሁም  ውሸታቸው  

የተጋሇጠበትን  ተግባር  ማየቱ ጠቃሚ  ይመስሇኛሌ፡፡ …ጊዜው  በምርጫ  2002  

ዋዜማ  አካባቢ ነው፡፡ ሂዩማን ራይትስ ዎች   የተባሇው  አክራሪ ተቋም  “የኢትዮጵያ  
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መንግስት  ዕርዲታን  ሇፖሇቲካ  ማራመጃነት  እየተጠቀመበት ነው”  የሚሌ የተሇመዯ 

የቅጥፈት  መግሇጫውን  ያወጣሌ፡፡  

 የመግሇጫውም ዋቢዎቹ  ሀገር ውስጥ  የሚገኙት  የመዴረክ አመራሮች  

መሆናቸውን  በወቅቱ  ይፋ ያዯርጋሌ፡፡ ይሁንና  ቀዯም ሲሌ  እንዯጠቀስኩት  “ዲግ”  

የተባሇው  የሌማት  ዯጋፊ ቡዴን  ዕርዲታ ሇፖሇቲካ  ፍጆታ  አሇማዋለን  በማጣራት 

ማወቁን ይፋ ያዯርጋሌ፡፡  ታዱያ  እነዚህ ወገኖች  በወቅቱ ‘ሇምን  የጡት አባታችን  

ተነካብን ‘  በሚሌ  አሳፋሪ  ፀረ  - ሀገር  አመሇካከት፤ ውሸታቸውን  ሇማዴበስበስ  

መሞከራቸው በርካታ  ሀገር ወዲዴ  ዜጎችን  ያስዯመመ ዴርጊት  ሆኖ አሌፏሌ፡፡  

እነዚህ  ወገኖች  በሰሞኑ  የቢቢሲ  የፈጠራ  ዘገባ  ሊይም፤  በውሸት  ምንጭነት  

መሳተፋቸው የሂዩማን ራይትስ  ዎችን  ቀጥተኛ ያሌሆነ  ትዕዛዝ  ሇመፈጸም  መሆኑን  

በእርግጠኝነት  መናገር  ይቻሊሌ፡፡ ሌዩነቱ  የሀገር ውስጥ  ተሊሊኪው  ቡዴን  

እንዯቀዴሞው  ሇቀጥታ  የውሽት  ዱስኩሩን ሇአክራሪው  ኃይሌ  ከመስጠት  ይሌቅ፣ 

ቢቢሲ ሇተባሇው ላሊኛው የውጭ ሀገር ተሊሊኪ  መቀሊመደ ነው፡፡ በዚህ ፀረ - ህዝብ  

ተግባራቸውም እንዲሇፉት  ጊዜያት  ሁለ፤ ‘ሇህዝቡ  ዕርዲታ  እንዲይሰጠው’ የሚሌ 

አንዴምታ ያሇውን  የፖሇቲካ  አጀንዲ  እያራመደ  የባንዲነት ተሌዕኮቸውን እየተወጡ  

ነው ማሇት  ይቻሊሌ፡፡ 

ምንም እንኳን እነዚህ ወገኖች  የሀገርን  መሌካም ስም ሇማጉዯፍ  በክህዯት ጎራ  

ተሰሌፈው  “መንግስት  ዕርዲታን  ተቃዋሚን ሇሚዯግፉ  አካሊት አይሰጥም”  የሚሌ  

ፍጹም  ከኢትዮጵያ መንግስት  ተፈጥሮአዊ ባህሪ ጋር  የማይሄዴ  መግሇጫን  “የአይጥ 

ምስክር  ዴንቢጥ”  ሆነው  ሇቢቢሲ  ቢሰጡም፤  በተጨባጭ  ሀገሪቱ  ውስጥ ያሇው 

ተግባር  ግን እነርሱ እንዯሚዘሊብደት አይዯሇም፡፡ በመጀሪያ ዯረጃ  መንግስት ሇሁለም 

የሀገሪቱ  ዜጎቹ  ኃሊፊነት  የሚሰማው  አካሌ  መሆኑን  ከጥሊቻ  አስተሳሰብ  ወጥቶ  

መገንዘብ ያስፈሌጋሌ፡፡  

 የዕርዲታ  እህሌን ዯጋፊና  ተቃዋሚ በሚሌ  እየከፋፈሇ  የሚሰጥበት  አንዲችም  

ምክንያት  የሇውም - ከህዝብ  አብራክ  የወጣና  ሇህዝብ  የወገነ  ኃይሌ ነውና፡፡አንዴ 

ዳሞክራሲያዊ መንግስትም “የመረጠኝ እና ያሌመረጠኝ” እያሇ ሞራሊዊ ሃሊፊነቱን 

የሚዘነጋ አይዯሇም።ይሌቁንም ያሌመረጠው ህዝብ ሇቀጣይ እንዱመርጠው ተግቶ 



9 
 

ይሰራሌ።የኢትዩጵያ መንግስትም ከምርጫ 97 ጀምሮ ሲያዯርግ የነበረው ይህንኑ ነው-

አዱስ አበባ ሊይ ተሸንፎ ኋሊ ሊይ ያሸነፈበትን ዕውነታ ሌብ ይሎሌ!     

ያም ሆነ ይህ ተቃዋሚዎቹ “የቁራ ጩኸት” የሇየሇት ቅጥፈት መሆኑም  

ተረጋግጧሌ፡፡  ራሳቸው ፕሮፌሰር  በየነ “ይዯግፈኛሌ” እያለ  የሚዯሰኩሩበት  ነገር ግን  

በምርጫ  2002  የተሸነፉበት በዯቡብ ክሌሌ  የሚገኘው የትውሌዴ መንዯራቸው ነዋሪዎች  

ሳይቀሩ፤“መንግስት  ዕርዲታ  የሚያከፋፍሇው  ዯጋፊና  ተቃዋሚ እያሇ  አይዯሇም፡፡  

ሇሁሊችንም  የሚዯርሰንን ያህሌ  ያሇምንም  አዴሌኦ እየሰጠን  ነው”  ብሇዋሌ፡፡  

በወሊይታና በላልች  የክሌለ አካባቢዎችም  ተመሳሳይ ዓይነት  የህዝብ አስተያየት 

ተዯምጧሌ፡፡ ታዱያ ፕሮፌሰር ተብዬዎቹ  ጨሇምተኛ  ተቃዋሚዎች  የት ባዩት  

እውነት ነው እንዱህ ዓመታቸውን ጠብቀው  የተሊሊኪነት  ስራቸውን ሇመከወን  

ዓይናቸውን በጨው  ታጥበው  የሚዋሹት?…  

ታዱያ እዚህ ሊይ ኒዩ-ሉበራልች የሀሰት አታሞአቸውን በዯሇቁ ቁጥር አብሮ “አሸሸ 

ገዲሜ” በሚሌ ዘፈኑ የሚታወቀው የአውራምባ ታይምስ ጋዜጠኛ ተብዬና 97 ዓ.ም ሊይ 

ተቸንክሮ የቆመው ተቃዋሚ ፖሇቲከኛው አቶ ዲዊት ከበዯ በቅጥፈት አዲማቂነቱ ሳይጠቀስ 

የሚታሇፍ አይዯሇም። ሰሞኑን የእነ ቢቢሲን “ትክክሇኛነት” አስመሌክቶ በርዕሰ አንቀፁ 

አቋሙ አዴርጎና በፊቸር ፅሁፉ የዘገባ ሃቀኝነት በጥፍን ጥሊቻ ሇመመስከር መሞከሩ  

ዛሬም እንዯሇመዯው እውነታን ሳይሆን ስሜቱን ሇመዘርገፍ መሯሯጡን የሚያሳብቅበት 

ነው። 

 

 በተቃዋሚነት ጭንብሌ ተጀቡኖ የጥሊቻ ፖሉቲካን በማራመዴ ነገሮችን ሳያጣራ 

ህዝብን ሇማሳሳት መጣር ምን ዓይነት ጋዜጠኝነት መሆኑ ሇዚህ ፅሁፍ አቅራቢ ግሌፅ 

ባይሆንም፤ ነገሩን በጥሞና ሇሚያስበው ሰው ግን ግሇሰቡ ከዚህ ቀዯም የአክራሪ ኒዩ-

ሉበራልች “ጉዲይ ፈፃሚ” በመሆን ተሸሊሚ ስሇሆኑ የበለበትን ወጪት ሊሇመስበር 

የሚያዯርጉት ርብርብ መሆኑን ሇመረዲት አያዲግትም። 

እርግጥ የዚህ ጽሐፍ  አንባቢ የውሸቱ “አዝማች”  እነማን እንዯሆኑ ተንዝቧሌ 

የሚሌ እምነት አሇኝ-ተሊሊኪዎቹም ሇእነማን እንዯሚሰሩ ጭምር። አዎ! በተሊሊኪነት 

የተሰሇፉት  የውጭው  ቢቢሲም  ይሁን፤ የሀገር ውስጥ “አርበኞቹ” የመዴረክና የአንዴነት  
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አመራሮች  እንዱህም በፕሬሱ ውስጥ የተወሸቁ አንዲንዴ ወገኖች የሚሰሩት እነ ሂዩማን 

ራይትስ ዎችን ሇመሳሰለ ፅንፈኛ አክራሪዎች ዴብቅ የፖሇቲካ  አጀንዲን  ሇማስፈጸም 

ነው፡፡ ይሁንና “እውነትና ንጋት  እያዯር ይጠራሌ” እንዱለ፤ የእነዚህ  ኃይልች  

የትናንት ቅጥፈታቸው በራሳቸው በይቅርታና ውሸት እንዯተጋሇጠው  ሁለ፤ ሰሞነኛው  

የፈጠራ  ሌቦሇዴ  ዴርሰታቸውም  እርቃኑን የሚወጣበት ጊዜ ሩቅ  የሚሆን 

አይመስሇኝም፡፡             

 


