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/ክፍል አራት/ 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 
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አፍንጫ ሲመታ ያለቀሱት “ዓይኖች”— ለምን? 

በክፍል “ሶስት” ፅሑፌ ላይ አቶ ተመስገንና ጀሌዎቻቸው በህጋዊነት ሽፋን ህገ-ወጥ ተግባርን 

የሚያራምዱት የእነማንን አጀንዳ ተቀብለው እያሰራጩ ነው? የሚልና ሌሎች ጥያቄዎችን አንስቼ 

ለእዚህኛው መጣጥፌ በይደር ማቆየቴ ይታወሳል፡፡ በዚህኛው ፅሑፌ የድርጊታቸውን ምክንያታዊነት ጠቅለል 

አድርጌ እንዲህ ተመልክቼዋለሁ፡፡ እነሆ! … 

ቀደም ባሉት ፅሑፎቼ የአንድ ጋዜጣ ኤዲቶሪያል ይዘት /Editorial content/ ከገቢ ምንጩ ጋር 

እንደሚያያዝ መግለፄን የዚህ ፅሑፍ አንባቢ የሚዘነጋው አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም ለጋዜጣው ህልውና 

መቀጠልና አለመቀጠል እንዲሁም ለጋዜጠኛው የስራ ዋስትና ‹‹የገቢ ምንጩ›› ወሳኝ ድርሻ ስለሚኖረው 

ነው፡፡ እናም እንደ ፍትሕ ያሉና ያለምንም ማስታወቂያ የሚተዳደሩ ጋዜጦችን ከይዞታቸው በመነሳት 

የእነማንን አጀንዳ እያራገቡ መሆናቸውን ለመገመት ነብይ መሆንን አይጠይቅም፡፡  

  

ለዚህ አባባሌ ከመሰንበቻው ኢሳት የተባለው ቴሌቪዥን አሜሪካ ቁጭ ብሎ በሀገራችን ውስጥ 

የሚካሄዱ የህግ የበላይነት ተግባራት እንደ እግር እሳት አንገብግቦት ያወጣውን ዘገባ መጥቀስ እችላለሁ። 

ሰሞኑን አቃቤ ህግ ቀደም ሲል በጠቀስኳቸው ህገ-ወጥ የጋዜጠኝነት አሰራሮች ላይ የህግ የበላይነትን 

ለማስከበር በፍትሕና በመንፈስ መንትያው ነጋድራስ ጋዜጦች ላይ ላቀረበው አቤቱታ  ‹‹አፍንጫ ሲመታ 

ዓይን ያለቅሳል›› እንዲሉ፣ የሽብር ጣቢያው የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ መጥሪያ 

እንደደረሳቸው በምሬት ሲያትት ከርሟል፡፡ ሌሎች ከአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ጋር ግንኙነት 

ያላቸውና ሀገራቸውን በባንዳነት የሚወጥ ድረ-ገፅ ባለቤቶችም “የሀገር ውስጥ አርበኛዬ ተነካብኝ” በሚል 

ስሜት ጉዳዩን ሊያራግቡት ሞክረዋል፡፡  

  

ታዲያ ከዚህ ሰሞነኛ ክስተት የምንገነዘበው ነገር ቢኖር አፍንጫ ሲመታ የሚያለቅሱት የውጭ 

ዓይኖችና የሀገር ውስጦቹ ጨለምተኞች በአጀንዳ ቅብብሎሽ ተግባራቸውን እያካሄዱ መሆኑን ነው፡፡ እስቲ 

ጥቂት አብነቶችን ላንሳ። ሰሞኑን ኢሳት የተሰኘው የሽብር ጣቢያ ባህር ማዶ ቁጭ ብሎ በሚደልቀው የቁራ 

ጩኸት፤ ሀገር ወዳድ ዜጎች ጋዜጣውን በሃሳብ ትግል ሲሞግቱ በሌለ ዕውነታ ላይ ተመርኩዞ “በፍትሕ ጋዜጣ 

አዘጋጆች ላይ ምንትስ እየተደረገ ነው” የሚል ቅጥፈት ሲያራግብ፣ ተመስገን ደሳለኝ ደግሞ ሀገር ውስጥ ሆኖ 

“ በተለያዩ ሚዲያዎች የማሸማቀቅ፣ የመወንጀል፣ የማስፈራራት ዘመቻ ተከፍቶብናል ›› ይላል፡፡… 
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…በቃ! ዕውነታው ይኸው ነው—አንዱ ሀገር ውስጥ ሆኖ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ለእርሱ ብቻ 

የተሰጠ ይመስል ሌሎች ሲፅፉበት ወነጀሉን እያለ ቆርጦ ሲቀጥል፤ የአጀንዳው ባለቤት ደግሞ ሆኖ የጉዳይ 

ፈጻሚውን ወሬ ያራግባል፡፡ በአካል እንጂ በመንፈስ ያልተለያየ ቁርኝት ይሏል እንዲህም አይደል? …  

 

ታዲያ ይህ ክስተት አንድ ዕውነታን ያስታውሰኛል፡፡ ነገሩ አንድ ለጉዳዩ ቅርበት ያለው ወዳጄ 

ያጫውተኝ ነው፡፡ የጉዳዩ ስረ-ነገር ማጠንጠኛም የቪኦኤ ጋዜጠኛ /በተለይም የአማርኛው ክፍል/ እና 

የሂዩማን ራይትሰ ዎች ቁርኝት ነው፡፡ እንዴት መሰላችሁ!.. እንደ ወዳጄ ወግ ከሆነ፣ የቪኦኤ ጋዜጠኞች 

ሂዩማን ራይትስ ዎችን ተክተው የሚሰሩ ተላላኪዎች ናቸው፡፡…ግና እንዴት?— ጉዳዩ ወዲህ ነው፡፡… ገና 

ከጀምሩ እነ ቪኦኤ የተደራጁት በጋዜጠኝነት ስም ሂዩማን ራይትስ ዎችንና መሰሎቹን እንዲያገለግሉ ዞሮ 

ገጠም ክብ (close the circle) እንዲሰሩ ተደርገው ነው፡፡  

 

እንደሚታወቀው በቪኦኤ ውስጥ /በተለይም የደርግ ስርዓት ቅሪቶች በሚገኙበት በአማርኛው ክፍል/ 

ለጋዜጠኝነት ዘገባ በሚል አካባቢያዊ ሪፖርቶችን በየሀገሩ ይመድባሉ ወይም ይቀጥራሉ፡፡ ለዘጋቢዎቻቸውም 

ከየሀገራቱ ነባራዊ ሁኔታዎች ውጪ የሆኑ ፍፁማዊ /Absolute/ የሰብዓዊ መብት፣ የፕሬስ ነፃነት፣ የዴሞክራሲ 

ጉዳዮች…ወዘተ አለመከናወናቸውን የሚያትቱ ዘገባዎችን ነቅሰው እንዲልኩ ጥብቅ ትዕዛዝ ያስተላልፋሉ፡፡ 

ሪፖርተሮቹም ይህንኑ ያደርጋ፡፡ …  

ታዲያ ይህ ብቻ እንዳይመስላችሁ። የየሀገራቱ ጋዜጠኞች እነ ሂዩማን ራይትስ ዎችና መሰል አክራሪ 

ኒዩ -ሊበራሎች በየሀገሩ የፈለፈሏቸውን ተቃዋሚዎችና የየስርዓቶቹን ጠላቶች እንዲያነጋግሩ ጥብቅ ትዕዛዝ 

ይሰጣቸዋል። ከዚህ ባለፈም “ጉዳይ ፈፃሚ” የፕሬስ ውጤቶችን “የምንትስ ተሸላሚ” በማለት በየሀገራቱ 

ይሾሙዋቸዋል። እነ ሂዩማን ራይትስ ዎችም በቪኦኤ አማካኝነት ከተቃዋሚዎች እና ከእነዚህ የፕሬስ 

ውጤቶች ከሚደርሷቸው ስብቀት በተጨማሪ፣ የቪኦኤ ዘገባን በጥሬው በሪፖርትነት ይወስዷቸዋል፤ 

መዝግበውም እንዲይዟቸው ያደርጋል፡፡…  

 

ከዚያም ከእነርሱ አመለካከት ውጪ በራሳቸው የልማት አማራጭ ማደግ በጀመሩ ሀገራት ላይ 

በየሁለት ወሩ የመግለጫ ጋጋታ ያወጣሉ፡፡ መግለጫውን ደግሞ ተላላኪዎ የቪኦኤ ጋዜጠኞች ቅድሚያውን 

ወስደው ያነበንቡታል፡፡ በዚህም የመግለጫው የመጀመሪያና የመጨረሻ ተዋናዮች ዋሽንግተን የሚገኙት 

ጋዜጠኞች ይሆናሉ፡፡ እርግጥም በጋዜጠኝነት ስም “የተላላኪነት አልፋና ኦሜጋ” ይሏል እንዲህ ነው፡፡…  

  

እንግዲህ ይህ የዓላማ እና የተላላኪነት ሰንሰለት ትውስታ ነው — የፍትህ ጋዜጣን የሌሎች አጀንዳ 

አራጋቢነትን በተመሳሳይ መልኩ እንድመለከተው ያደረገኝ፡፡ ከሰሞኑ ቪኦኤ በደቡብ ክልል ጉራ ፈርዳ ወረዳ 

ውስጥ ደን ያቃጠሉ ጥቂት ህገ-ወጥ ግለሰቦች አካባቢውን እንዲለቁ ሲደረጉ፣ ጣቢያው ሃቁን ሳያጣራና 

ጋዜጠኞቹ በተጠናወታቸው ፀረ-ህዝባዊ ባህሪ ተሽቀዳድመው “እገሌ የሚባል ብሔረሰብ ተፈናቀለ” ሲሉ፤ 

የተመስገን ደሳለኝ ጋዜጣ ደግሞ “እገሌ የተባለ ብሔረሰብ ከደቡብ ክልል ተፈናቀለ” በማለት የቃላት ለውጥ 

እንኳን ሳያደርግ ህዝቦችን ለማጋጨት ጥሯል። እንዲያውም በተለያዩ ዘገባዎቹ ይህን ስፍራው ድረስ ሄዶ 
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ያላረጋገጠውን ወሬ አቋም በመያዝ ጭምር አሰራጭቷል፡፡ እናንተዬ ከዚህ በላይ በሚዲያ ስም ተደራጅቶ 

የጥፋት መልዕክተኝነትን የመወጣት ሴራ ከቶ የት ይገኝ ይሆን?¡…  

 

  አንድ ሰው በየዋህነት ‘ቪኦኤ አሜሪካ ስለሆነ በመረጃ እጥረት ዕውነታውን ሊያጣራ አይችልም’ ብሎ 

ቢያስብ እንኳን፤ እዚህ ሀገር ውስጥ “ሰይጣን ላመሉ ከመፅሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል” እንደሚለባው “ህገ-መንግስቱ 

ፃፍ ስላለኝ ነው” የምፅፈው የሚለው ፍትሕ ጋዜጣ፤ ከቶስ ምን ነክቶት ይሆን በፈጠራ ወሬ ቅብብሎሽ አንዱን 

ብሔረሰብ ከሌላኛው ወንድሙ ጋር ለመጋጨት መባተሉ? — ታዲያ ወዳጄ ሆይ! ይህን ጥያቄ ለመመለስ ብዙ 

አይቸገሩ፡፡ ለምን ቢሉ፤ ጋዜጣው የአጀንዳ አንድነት ያለውን ኃይል ያልተረጋገጠ የቁራ ጩኸት ካላስተጋባ 

ነገ ገበያው ላይ ሊገኝ ስለማይችል ነው፡፡  

 

ሃቁን በትህትና በተሞላበት ሁኔታ ለመግለፅ ያህል፤ የአሸባሪዎችን የቴሌቪዥን ዲስኩር፣ የአክራሪ 

ሊዮ-ሊበራሊዝም አቀንቃኞችን ምሽታዊ ማላዘን ያለምንም የፊደል ግድፈት በካርቦን ገልብጦ /carbon copy/ 

ለሀገራችን አንባቢያን “እንካችሁ” የሚለው ፍትህ ጋዜጣ “የተጣለበትን ግዴታ ለመወጣት ሲል ነው” ብል 

ከእውነቱ ብዙም የምርቅ አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም የጋዜጣውን ይዘት በመመልከት የአጀንዳው የዘር ሐረግ 

ከየት እየተመዘዘ በዘገባ መልክ እንደሚለጠፍ ቅኝቱ ስለሚናገር ነው— ‹‹ዘር ከልጓም ይጠቅሳል›› እንዲሉ 

አበው፡፡  

 

በአንድ ወቅት ከ20 አመታት በላይ በእንቶ ፈንቶ ወሬ ጊዜውን ያቃጠለውን ታማኝ በየነን 

የአሸባሪው ቴሌቪዥን በአማተር ፖለቲከኛነት አሰልፎ የማያውቀውን ፖለቲካ ሲያስቀባጥረው፣ የእርሱን 

የሴራ ትንታኔ ተከትለው አቶ ተመስገን በጋዜጣቸው ላይ የሚያስተጋቡ ከሆነ፤ የማን ጉዳይ ፈፃሚ 

መሆናቸውን ማጤን ያለባቸው ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም አሜሪካ ውስጥ የአል-ቃኢዳን የሽብር ዲስኩር 

በሚዲያ ማስተጋባት እንደማይቻለው ሁሉ፤ ኢትዮጵያ ውስጥም በአሸባሪነት የተፈረጁ ድርጅቶችን አጀንዳ 

እንደ ገደል-ማሚቶ በሚዲያ ማስተጋባት ዓይን ያወጣ የህግ ጥሰት በመሆኑ ነው፡፡… 

 

ለነገሩ እነ አቶ ተመስገን የሰሜን አፍሪካው ነውጥ እኛ ሀገር ውስጥም እንዲደገም የአመፅ ቅስቀሳ 

ስራን አቶ እስክንድር ብርሃኑ ነጋ / በመሃበል ላይ “ብርሃኑ” የሚለው ስም የገባው በስህተት በስህተት ስለሆነ 

ይቅርታ ጠይቃለሁ/  እና በመሰሎቻቸው ሲያራግቡ የነበሩ በመሆናቸው ጉዳዩን ከመጤፍ ላይቆጥሩት 

ይችላሉ፡፡  

 

ዳሩ ግን በህጋዊ የአሰራር ማዕቀፍ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ህገ-ወጥነትን ማራመድ በየትኛውም ሀገር 

ውስጥ የሌለ ብቻ ሳይሆን፣ በማንኛውም መስፈርት ቅቡል ሊሆን የሚችል የሚችል አለመሆኑን መገንዘብ 

ተገቢ ይመስለኛል፡፡ ስለሆነም በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት፤ ፍትህ ጋዜጣ ከሁለት አማራጮች ጋር ተፋጥ-

ጧል። እናም አንዱን መምረጥ ይኖርበታል— ህግና ስርዓትን አክብሮ፣ ገለልተኛ ሆኖና ለሙያው ስነ-ምግባር 

ተገዝቶ መወጣት አሊያም የአሸባሪዎች አጀንዳ ማራመጃ ሆኖ መቀጠል፡፡  
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     አዎ! ምርጫው የማንም አይደለም—የጨለማው ዘማሪዎች እንጂ። ከዚህ ውጪ እነርሱ ከልሂቅ እስከ 

ደቂቅ ድረስ በመሳደብ ፣ በማንቋሸሽ እና ጥላሸት በመቀባት ለይስሙላ “ህገ-መንግስቱን ተማምነን ነው 

የምንፅፈው ” እያሉ እየፃፉ፤ሌሎች ደግሞ እንደ እነርሱው ህገ-መንግስቱ የሰጣቸውን መብት ተመቅመው 

“የለም ህግና ስርዓትን አክብራችሁ ፃፉ” በማለት መልሰው ሲሞግቷቸው “የነፃው ፕሬስ ጉዞ እየተደመደመ 

ነውን?” እያሉ ማላዘን ስንዝር የማያስኬድ አመክንዩ መሆኑን ማወቅ አለባቸው። አንድም ጋት እንኳን 

ቢሆን…  

 

 


