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አለን ለማለት አጉል መታከት 

                                                                     

መገርሳ ሁንዴ 04/08/14 

ከተፈጥሮ ሕይወት አንዱ ለውጥና የመለወጥ ሂደት ነው፡፡ ሰውም ተፈጥሮም በማያቋርጥ 

የለውጥ ሂደት ውስጥ ይጓዛሉ፡፡ ከለውጥና ከእድገት ሕግጋት ውጭ ያሉ ሁሉ ግዑዛን 

ናቸው፡፡ የሽረት ሽረት ሕግም አለ፡፡ በዲያሌክቲክስ ስንዴ ሲዘራ ይበሰብሳል እንደገናም 

ነፍስ ዘርቶ ያበቅላል፡፡ ሕብረተሰብ ሰውም በዚሁ የለውጥና የእድገት ሕግ ይመራሉ፤ 

ይራመዳሉ፡፡  

የሰው ልጅ በምድር ላይ የተጐናፀፋቸው ታላላቅ እመርታዊ ለውጦች ወይንም ተፈጥሮን 

በሚመቸው መልኩ አድርጐና ተስማሚነቱን ፈጥሮ ያመጣቸው ሥር ነቀል የሣይንሳዊም 

ሆነ የማህበራዊ ሣይንስ ዐቢይ ለውጦች በዚሁ የለውጥ ህግጋት ውስጥ የተከሰቱ ናቸው፡፡ 

የአስተሳሰብ እድገትና ምጥቀት ሳይሆን መቀጨጭና መመንመን፤ድቀትና ዝቅጠት 

ለሀገርም ለሕብረተሰብም እጅግ አደገኛው የማይሽር ፈውስም የሌለው በሽታ በመሆኑ 

ማህበራዊ ቀውስን የሚያስከትል አደጋ እስከማምጣት ይራመዳል፡፡ ዛሬ ላይ ሆኖ እጅግ 

ወደ ኋላ የቀሩና የዘቀጡ አስተሳሰቦችን አመለካከትና አሠራሮችን እንደ ታላቅነትና 

ጀግንነት ቆጥረው የሚያክላሉ ሰዎችንና ፈቀቅ ያላለ አስተሳሰባቸውን ማየት በእጅጉ 

አሳፋሪ ነው፡፡  

ለዚህ ጽሁፍ መነሻው በተለምዶ የግሉ ኘሬስ ተብሎ የሚታወቀው የሦስት ሺህ ዘመናት 

ታሪክ ባላት ሀገር 2ዐ ዓመት የማይሞላ እድሜ ያለውንና በሌላም አገላለጽ ነፃው ኘሬስ 

ተብሎ የሚጠራው መነሻውንና የደረሰበትን ደረጃ ስንቃኝ አሁን…አሁን በገሀድ እየታየ 

ያለው እውነት ወደ ጠዋት አሠራሩና ዝቅጠቱ የኋሊት መመለሱን በትክክል ሥዕሉ 

ያሳየናል፡፡ ወደ እብደቱ ዘመን እየተመለሰ መሆኑንም ሥራው ይነግረናል፡፡  

በአንድ ወቅት በኢሲኤ አዳራሽ በተደረገ የግሉ ኘሬስና የመንግሥት አካላት ውይይት ላይ 

ፅሁፍ ያቀረቡት የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የሕግ ኘሮፌሰር ሠላሙ የግሉ ኘሬስ /ነፃው 
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ፕሬስ/ በሀገሪቱ ታሪክ ከባሕላችንም አንፃር አዲስና እንግዳ መሆኑን እጅግ ብዙ 

እንደሚቀረውም ገልፀው እድገቱን በሦስት ወቅት ደረጃ ከፍለውት ነበር፡፡  

የመጀመሪያውን የእብደት ወቅት ቀጣዩን የመረጋጋት ወቅት፤ የኋለኛውን የስክነት ወቅት 

በሚል፡፡ በመጀመሪያው የነፃው ፕሬስ የእብደት ዘመን እውቀትና ክህሎት ባለመኖሩ 

ከመንግሥት የለቀቁት ነባር ጋዜጠኞች ለግሉ ኘሬስ /ነፃው ፕሬስ/ መመስረት ጥንስስና 

መነሻ ቢሆኑም አንግበውት የመጡት የከፋና ልቅ የሆነ ጥላቻ ለሙያው ፍቅር ኖሮት 

የግሉን ኘሬስ የተቀላቀለውን ወጣት ኃይል ክፉኛ መርዞታል፡፡ 

ስለዚህም በየትኛውም መስፈርት ሊከበር የሚገባው ግልጽነት፤ ሚዛናዊነት፤ ተዓማኒነት 

በማስረጃ መስራት የሚባል ነገር ጭርሱንም አልነበረም፡፡ ታላቅ ኃላፊነትን በሚጠይቀውና 

የሀገርንና የኅብረተሰብን ሕይወትና ደህንነት በቀጥታ ጥንቃቄ በተሞላበት ኃላፊነት ሊሰራ 

የሚገባው የግሉ ኘሬስ በሚገርሙና በሚያሳፍሩ የፈጠራ ዜናዎች የተሞሉ ጋዜጦችና 

መጽሔቶችን፤ ፍፁም ጥላቻ በተሞላበት የዜጎችን መብት በሚደፍር፤ የግለሰቦችን ሰብዓዊ 

መብት በሚጥስ፤ የሀገሪቱን የመከላከያ ምስጢር ለሌላ ወገን አሳልፎ የሚሰጥ፣ ሁከትና 

ብጥብጥን በሚያስነሳ መንገድ እየተሰሩ በየቀኑ እየታተሙ አደባባዩን አጥለቀለቁት፡፡  

ይህ የመጀመሪያው የእብደት ዘመን ሰቅጣጭም ዘግናኝም ነበር፡፡ እንዲያም ሆኖ 

በመጀመሪያው ወቅት ጥቂትና የሰከኑ ጋዜጦችና መጽሔቶች የነበሩ ቢሆንም በአብዛኛው 

የተዋጡት በድንገቴዎቹ ነበር፡፡  

ሁለተኛው የመረጋጋት ወቅት ከቀድሞው ትንሽ ለውጥ ቢያሳይም በአብዛኛው ትኩረታቸው 

ገበያን በማሰብ የፈጠራ ዜና፣ ስም ማጥፋትና አሉባልታ ላይ ያተኰረ ነበር፡፡ በዚህም 

ወቅት ጥቂት የሰከኑና ተነባቢ ጋዜጦች ነበሩ፡፡ በስክነት ወቅት ደግሞ የተሻሉ ሚዛናዊና 

ጭብጥ ያላቸውን ጋዜጦች መጽሔቶች ማየት ተችሎ ነበር፡፡  

ከተለመደው በተለየ ሁኔታ የግሉ ኘሬስ ሙሉ በሙሉ ጭፍን ወገንተኛ በመሆን ያለበትን 

ሕዝባዊ ኃላፊነትና የሕግ ግዴታ በመዘንጋት እንዲሁም ገንዘብና ገበያ ብቻ በማሳደድ 

ሕብረተሰቡን ውዥንብርና ሥጋት እንዲሁም ፍርሀት ውስጥ በመክተት፣ የተቃዋሚው 

ኃይል ልሣንና ጭራሹንም ማስተባበሪያ፣ ሕብረተሰቡንም ለአመጽ ቀስቃሽ በመሆን 

የተሰለፈው በ1997 ምርጫ ወቅት ነው፡፡ አንድም ሚዛናዊ የነበረበት ወቅት አልነበረም፡፡  
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ግራና ቀኙን በመፈተሽ የሠላምና የመግባባት መንገድን ችግሮችን በመነጋገርና 

በመደማመጥ እንዲፈቱ የተሻለ ብስለት ይዞ ሕብረተሰቡን ያረጋጋ ህዝባዊና ሀገራዊ 

ሀላፊነት የሚሰማው  የግል ጋዜጣ አልነበረም፡፡ ጭራሹንም እሣትና ቤንዚን እያርከፈከፉ፤ 

ችግሩን እያሰፋና እያባባሱ፤ የበለጠ ጥፋትና እልቂት በሀገሪቷ ላይ እንዲወርድ በመሥራት 

ጋዜጦቹ በታሪካቸው አይተው የሚያውቁትን ገበያና ብር ሰበሰቡ፡፡  

ይህች ሀገርና ሕዝቡም የእነሱ መሆኑን እስከመርሳት ተራመዱ፡፡ የሀገሪቱ ውድቀትና 

ሠላም ማጣት የእነሱም ሕይወትና ኑሮ መናጋት መሆኑንም አላስተዋሉም፡፡ ተቃዋሚውም 

ብስለትና ስክነት የሌለው፤ በግልብነት፣ በስሜታዊነትና በጭፍና ጥላቻ የሚመራ እርስ 

በእርሱም የሚባላ በመሆኑ ሀገሪቷን ያልታሰበ አደጋ ውስጥ ከተቷት፡፡ ሕግን የማስከበር 

ግዴታ ያለበት መንግሥት ከብዙ ትዕግስት በኋላ ጣልቃ ሲገባ፤ ድርጊታቸው ተጠያቂነትን 

አስከተለ፡፡  

ለሕብረተሰቡ የተሳሳተና የፈጠራ ዜና በመስጠት፣ በስሜታዊነት እንዲነሳ፣ በጥላቻ 

እንዲዋጥ በማድረግ ዋናውን ሚና የተጫወተው የግሉ ኘሬስ መሆኑን ሕብረተሰቡ 

አውቆታል፡፡ በያኔው ድርጊታቸውም እጅግ ተፀጽቷል፡፡ ለተከተሰውም ጥፋት ትልቁ 

ድርሻ የእነሱው ነው፡፡ 

የግሉ ኘሬስ ያንን የቀለም አብዮት 1997ቱ እንዲነሳና እንዲቀጣጠል ያደርጉት 

ከአውሮፖና አሜሪካ በነፃ በሚገባላቸው ገንዘብ ነበር፡፡ የቀለም አብዮቶች ሁሉ የሚመሩት 

በአድህሮት ዓለም አቀፍ ሀይላት የራሳቸውን ብሄራዊ ጥቅም በሌሎች ሀገራት ላይ 

ለማስጠበቅ ምሁራንንና የግሉን ፕሬስ በቅጥረኛነት በመግዛት የሚቀሰቅሱት አመጽና 

ሁከት ደም መፋሰስ ሲሆን አብዮት ተብሎ ሊጠራ የማይችል ፀረ ህዝብና ፀረ ሀገር ፀረ 

አብዮት ክንውን ነው፡፡ 

አብዛኛው የግሉኘሬስ ስብስብ በተቃዋሚው ኃይል ደጋፊና አባላት የተሞላ ሆኖ ፍፁም 

ጥላቻን የሚያቀነቅን ኃይል ነው፤ ጥቂት የሚባሉ በሚዛናዊነት የሚጠቀሱ ጋዜጦች ብቻ 

ነበሩ፡፡ ቀደም ሲል አብዛኛው የግል ጋዜጣና መጽሔት ያስመረረው ሕዝብ እውነቱን 

ከተረዳ በኋላ  የከፋ የገበያ እጦት ገጠማቸው፡፡  
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በተደጋጋሚ ክስና ኪሳራም የተዘጉ ይገኙባቸዋል፡፡ በጋዜጦቹ መካከል በነበረው የእርስ 

በእርስ የገበያ ትንቅንቅ፤ በጥቂቶች ተገዝተው ብዙዎችን የግል ኘሬሶች ሕልውና 

እንዲያከትም ያደረጉት በሥራውም ሂደት ከመሬት ተነስተው የከበሩት አከፋፋዮች አሉ፡፡ 

እነዚህ ከማንም በላይ የሚዝቁት ገቢ የሚያገኙ ግን ደግሞ ሕጋዊ ግብርና ታክስ 

የማይመለከታቸው ናቸው፡፡ ትናንትም ዛሬም የግሉን ኘሬስ የሚያሾሩት፣ አጀንዳ 

የሚቀርፁት፣ ደጋፊያቸውን የሚያሳድጉ፣ የማይቃወምና ሚዛናዊ የሆነውን ጋዜጣና 

መጽሔት ሙሉ በሙሉ ከገበያ የሚያስወጡ ናቸው፡፡  

ዛሬም ድንገቴ ጋዜጠኛ ሆነው ሀ ቢባሉ ሁ የማይሉት ብር ቆጣሪ፤ ተቀባይና አከፋፋይ 

ጎበዞች ስንቱን ጋዜጠኛ ደም እንባ እንዳላስለቀሱት ሁሉ የቀለም አብዮት መሪ፤ ተቃዋሚ 

ፖለቲከኛና አመራር ሰጪ፤ አስተባባሪ ሆነው እየዋተቱ ነው፡፡ ጋኖች አለቁና ምንቸቶች 

ጋን ሆኑ የሚባለው ደረሰና በጌቶቻቸው እግር ተተክተናል እያሉ ይፋድዳሉ፡፡  

ከዋሽንግተን በሚሰራጨው የኢሣት ቲቪ የቀለም አብዮት ማስተባበሪያ ብር በደነዘዘ 

አዕምሮ በነፈዘ መንፈስ የሚያቃትቱ ነፍሶችን እየሰበሰቡ አዲስ ጋዜጣ በማውጣት 

አልሞትኩም ብዬ አልዋሽም እያሉ ነው፡፡ የተለመደውን ተራ  አሉባልታ፤ ቅርምራሚና 

ግብስብስ ወሬ መንዛቱን ጀምረዋል፡፡ 

የተፈለጉትና የተመለመሉትም ጠቀም ያለ ከግብጽና ከሻዕቢያ ለግንቦት ሰባትና ኢሣት 

የተላከውና በምስጢር በወኪሎቻቸው አማካይነት የገባው ገንዘብ የሚረጭላቸውም አመጽ 

እንዲቀሰቅሱ፣ ሁከትና ረብሻ እንዲያስነሱ ነው፡፡ ይህንን በፍርሀት ቢክዱም እነሱም 

ያውቁታል፡፡ ቃልም ተገብቶላቸዋል፡፡ 

የፈለጉትን ጽፈው ከመታሰራቸው በፊት ባህር ማዶ እንደሚያሻግሯቸው፤ በገንዘብ በኩል 

ምንም ችግር እንደሌለና ሳይፈሩ ያሻቸውን እንዲሰሩ፤ ቢታሰሩ እንደሚፈቱ…፡፡ ጉድ እኮ 

ነው ጎበዝ በድህነት እንዲህ ሲቀለድ፤ እነሱ ለፕሬስ ነጻነት ነው ይሉታል፡፡  

የግሉ ኘሬስ አባላት ከጋዜጦቹ መዳከም በኋላ በየፊናቸው ሰርተው ያድራሉ፡፡ ያው 

የተለመደው የባሕር ማዶ ገንዘብ በታማኝ ሰዎች እየተላከ ሥራ የፈቱት ሲደጐሙና ጊዜ 

ሲጠበቅ ቆይቶ ዛሬ ለቀጣይ ምርጫ በተሰጣቸው የቤት ሥራ የጋዜጣና መጽሔት ፈቃድ 
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እያወጡ የተለመደውንና ከጊዜና ከወቅት ከእድሜም መማር ባለመቻላቸው አተላ 

የመድፋት ሥራቸውን የተራ አሉባልታ ዘመቻቸውን ጀምረዋል፡፡  

አይዟችሁ ባዩ ግንቦት ሰባትና ሰማያዊ ፖርቲ ናቸው፡፡ ቀጥታ ትዕዛዙ የሚመጣው 

ከኢሣት ራዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው፡፡ ዛሬም ከዚህ ተላላኪነት፤ ዛሬም ከዚህ 

መርመጥመጥ ሊወጡ አልቻሉም፡፡ 2ዐ ዓመታት ሙሉ በአስተሳሰብ አለመብሰልና 

አለመለወጥ ከግዑዝነት የተለየ አይደለም፡፡ ድንጋይም ይሸብታል እኮ፡፡  

ጋዜጠኛ ነኝ በሚል ጉራ እድሜ ዘመናቸውን በስላቅ፣ በቧልትና በአሉባልታ ያሳለፉና 

የሚያሳልፉ ሰዎች በክፍሌ ሙላትና በሲሳይ አጌና የእርጥባን ገንዘብ እየተመፀወቱ በነሎሚ 

መጽሄት ንድፍ አውጪነት የጋዜጣ ፈቃድ አውጥተው ለአመጽ መቀስቀሻነት ተብሎ 

ሥምሪት ቢሰጣቸው ምንም የማይታወቅ ነገር ስለሌለ አይገርምም፡፡        

አሳፋሪው ነገር ዛሬም የትናንት የዘቀጠ ሥራቸውን እንደገድልና ጀብዱ አድርገው ሊተርኩ 

ይሞክራሉ፡፡ “ተለመደና ዘኬ በአልጫ…መምሬ ቤት ሁልጊዜ ሩጫ” ይላል የድሮ ሰው፡፡ 

በሀገርና በሕዝብ እየማሉና እየተገዘቱ ህዝብን እሣት ውስጥ ለመክተትና ልጆቹን ደም 

ለማስገበር በቅጥረኛነት ተሰልፈው እየሰሩ፤ ወሬ ነግጄ የተትረፈረፈ ብር አግበስብሳለሁ 

ብሎ ማሰብ ከንቱነት ነው፡፡  

ሻዕቢያ፤ ከግብጽ መንግሥት ተቀብሎ ለግንቦት ሰባቱ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የሰጠውና 

ዶክተሩ ራሱ ካመነው 5ዐዐ ሺህ ዶላር ውስጥ 2ዐዐ ሺህ ዶላሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ 

ተቃዋሚዎችና የግሉ ኘሬስ የተመደበ መሆኑን በይፋ ተናግሯል፡፡  

ይኸው ገንዘብ በኢትዮጵያ ውስጥ አመጽ ለማስነሳትና ለማቀጣጠል የግሉ ኘሬስ በተለያየ 

ዘዴ እንዲደርሰው ተደርጓል፡፡ በበሉበት መጮህና መናከስ የጀመሩትም ለዚህ ነው፡፡  

በተሰጣቸው ትዕዛዝ መሠረትም እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ይታወቃል፡፡  

በነፃ ኘሬስ ስም በሀገርና በሕዝብ ላይ እየዘመቱ፤ የወሬና የአሉባልታ ግብስባሽ እየሸቀጡና 

እያራገፉ፤ ለግብጽ አሽከርነት እያደሩ በደቦ ዘመቻ የከፈቱት ወገኖች ማን እንዳሰማራቸው 

ባይናገሩትም ሆዳቸው ያውቀዋል፡፡ ዛሬም የጨቀየና አስፀያፊው የባዶ ጭንቅላት ምልክት 

የሆነው ብዕራቸው ልቅና መረን የለሽነቱን ደግሞ እያቀረሸ ነው፡፡  
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በአጭሩ ነፃ ኘሬሶች ሳይሆኑ የሕዝብንና የሀገርን ሠላም ለማናጋት በጀት ተመድቦላቸው 

የሚሰሩ ቅጥረኛ ኘሬሶች ናቸው፡፡ መቻቻልን፣ መከባበርን፣ መደማመጥን ችግሮችን 

በውይይት መፍታት ሳይሆን እየሰበኩ ያሉት ጥላቻንና ጥፋትን በመሆኑ በሕዝቡ ዘንድ 

አመኔታም፣ ተቀባይነትም የላቸውም፡፡ 

 


