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ፍትህና አምደኞቹን በጨረፍታ (አራት) 
  

የዜሮ ድምር ፖለቲከኞችን ቅስም የሰበረ ጨዋታ  
 
ዮናስ 4/10/12 
 

ከአሸባሪው ድርጅት መሪ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ጀምሮ የቀድሞ ታጋዮችና የዛሬው ህግ አርቃቂዎች 

ስዬ አብርሃ፣ ገብሩ አስራት፣ አሰገደ ገብረስላሴና የመድረኩ ፓርቲ አመራርና አባላት የሆኑት፤እነ 

ፕሮፌሰርና ዶክተር... እንዲሁም የነዚሁ ግለሰቦችና የፖርቲ አመራሮች የድምጽ ማጉያ የሆኑት 

የፍትህ አዘጋጆችና አምደኞች ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ገና ከጥንስሱ ጀምሮ 

ያልሟረቱትና ያላወሩት አሉባልታ አልነበረም። 

 

ግድቡ የህዝቡን ኪስ ለማራቆት የተፈጠረና መንግስት ከተፈጠረበት ጭንቀት ለመላቀቅ በነሲብ 

የቀመረው "የማስቀየሻ አጀንዳ" ነው እስከሚል ጥግ የሚደርሱ፤ ባጠቃላይ የህዳሴው ግደብ ምናብ 

እንጂ የሚጨበጥ እንዳልሆነ በሚሰብኩ ዲስኩሮች፣ ጽሁፎች፣ መግለጫዎችና ዘገባዎች አመት ሙሉ 

ሲያደነቁረን ከርመዋል። 

 

በተለይ ፍትህና ዓምደኞቹ የዚህ ካርታ አጫዋች በመሆን ግድቡ የተሳካ እንዳይሆን ያልፈነቀሉት 

ድንጋይ፣ ያልማሱት አፈር፣ ያልበጠሱት ስርና ያልጠየቁት “አዋቂ” ያለ አይመስልም። የግድቡ 

መሰረት ከተጣለበት ጊዜ ጀምሮ አንድ ሁለት እያለ በለውጥ ታጅቦ በተጓዘ ቁጥር ፍትህና ዓምደኞቹ 

እንዲሁም የፍትህና ዓምደኞቹ አለቆች ምን ያህል ትክን እንደሚሉና አቅላቸውን ይስቱ እንደነበር 

የህዳሴው ግደብ መሰረት ከተጣለ ጀምሮ ለህትመት የበቁትን የፍትህ ጋዜጦች በመመልከት 

መገንዘብ ይቻላል። 

 

አሁን እነሆ ግድቡ አመቱን ሲያከብር የግድቡ አፈጻጻም ሰባት በመቶ ያህል መድረሱን በተጨባጭ 

የሚያሳዩ የግንባታ ሁኔታዎች በቦታው ላይ እየታየም እንኳ ቢሆን የግድቡን እርግጥ መሆን ለማመን 

የታደለው አቤቶክቻው ብቻ ነው። እነ ፕሮፌሰርና ዶክትራኑ ደግሞ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ግርግር 

ነው ሲሉ አልሰማንም አላየንም ቢሉም አንፈርድባቸውም።  

 

እዚህጋ ለጠቅላላ ግንዛቤ አንድ ነገር ተናግሬ ባልፍ ጥሩ ይመስለኛል። በተፈጥሮው የምህንድስና 

ሳይንስ በተለይም ግድብ፣ ስራው ተጠናቆ አልቆም እንኳ ቢሆን ስለማለቁና ስለመጠናቀቁ 

የማያስታውቅበት ዕድል ያለው ሳይንስ ነው። ግድብ እንደፎቅ ግንባታ አይደለም 1ኛ ፎቅን ዛሬ 

አይተን ሁለተኛውን በቀጣዩ ሳምንት እንደምንመለከተው አይነት ዓይደለም ግድብ።  አንድ 
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የሃይድሮሊክስ ምህንድስና ተማሪ የሆነ ባልንጀራዬ መምህራቸው የነገራቸውን ቀልድ መሰል እውነት 

እንዲህ ሲል አጫውቶኛል። 

 

በአንድ ሃገር የሆነ ቦታ ላይ የተሰራውን ግድብ ለመመረቅ የሄደ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን  ግድቡ 

ላይ ቆሞ የታለ ግድቡ? ብሎ መሃንዲሶቹን ቢጠይቅ የቆምክበት መሬት ምን ሆነና። ብለው 

መልሰውለታል አለኝ።  ግድቡ ባለስልጣኑ የቆመበት ተራራ ነበርና። 

 

ስለሆነም እንደፎቅ ግንባታ ብዙ ለአይን የሚታይ ነገር የምንጠብቅና የግድብን ሳይንሳዊ ባህሪ 

ለማንረዳ ብዙ ግለሰቦች የነዚህ ሰዎች ዲስኩር እውነት ሊመስለን ይችላል። እነሱም ቢሆኑ ይህንኑ 

የግደብን መሰረታዊ ባህሪ ጠንቅቀው ስለሚረዱት ነው ማስቀየሻ ነው፣ ምናብ ነው የሚሉና 

የመሳሰሉትን አሉባልታ ሲዘምሩ ውለው የሚያድሩት ።በተለይ ከፍትህ አምደኞችም በላይ፣ 

ከመድረከ አመራር አባላትና ከዲያስፖራው ተላላኪም በላይ፣ ተላላኪው ተመስገን ለጉዳዩ ልዩ 

ትኩረት ሰጥቶ ቢችል የግድቡ ግንባታ ግስጋሴውንና በመጨረሻም ስኬታማ ፍጻሜውን ማዬትም 

መስማትም እስካለመፈለግ የሚደርስ የክፉ ምኞት ደዌ የተጣባው ይመስላል። የዛሬው አጀንዳዬም 

የግድቡን አንደኛ ዓመት የግንባታ ሂደት በተመለከተ የተዘጋጀውን ልዩ ክብረበዓልና  ከዝግጅቶቹም 

መካከል የነተመስገንና የፍትህ አምደኞችን ቅስም የሰበረውን በባልስልጣናትና በአርቲስቶች መካከል 

የተካሄደውን የእግር ኳስ ጨዋታ የተመለከተ ነው። 

 

ተመስገን ደሳለኝ የእኛስ ጠቅላይ ሚኒስትር ማነው? ሲል ርዕስ በሰጠው ሰፊ ሃተታው “በመንግስት 

ባለስልጣናትና በኢትዮጵያ በሚገኙ ዲፕሎማቶች መሃከል ሊደረግ የነበረው የእግር ኳስ ጨዋታ 

ተሰርዞ በአምባገነኖቹ ባለስልጣናትና በካድሬ አርቲስቶቻችን መካከል ተካሂዷል ”ብሎ ዲፕሎማቶቹ 

ለምን አልተጫወቱም ሲል? ላነሳው የራሱ ጥያቄ እራሱ መልስ ሰጥቷል። ዲፕሎማቶቹን 

ወደተመለከተው የተመስገን ምላሽ ወደኋላ ልመለስበትና ወደ አርቲስቶቹና ባለስልጣናቱ ተጫዋቾች 

ልመጣ፤ 

 

የተመስገንና መሰሎቹ ትልቅ ችግርና መታበይ ራሳቸውን ሰማይ የነካ ተራራ የማሳከላቸው በሽታ 

ለቤተሰብ የሚሆን አመራር እንኳ መስጠት የማይችሉ መሆናቸውን ያስመሰከረ ጉዳይ መሆኑን 

ያለመረዳታቸው ነው። በተለይ ተመስገን ብዙ ጊዜ ከፍተኛ የመንግሥት አመራሮችን በጋጠወጥነት 

በመዝለፍና ሃገርና ህዝብን በመናቅና በማዋረድ እራሱንና መሰሎቹን  በምድር ላይ አቻ የሌላቸው 

የበቁ ሊቀ ሊቃውንት እንደሆኑ አድርጎ የሚቆጥር ደፋር የጨለማ ሽምጥ ጋላቢ ነው፡፡   

 

ልማትን የሚደግፍ፣ የሚያበረታታ፣ ስለ አንድነት የሚዘምርና ስለነገ ተስፋው በአንድነት የሚቆም 

ህዝብ ሁሉ ለተመስገን የጥፋት ካድሬ ነው። ከተመስገንና መሰሎቹ ጎን የተሰለፉና እሱ 

በሚያዘጋጀው ጋዜጣ ላይ መንግሥታዊ ተቋምንና ባለሥልጣናቱን፤የመንግሥት ሕጎችን፤ 

ፖሊሲዎችን፤ስኬቶችን ብሎም የመንግሥትን ትክክለኛ የልማት አቅጣጫ ተከትሎ ለልማት ሌት 
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ከቀን የሚማስነውን ዜጋና የዚህ ጥረት አጋዥ የሆኑ ኃይሎችንና አጋሮችን ሁሉ በጅምላና በጥላቻ 

የሚዘልፍ ሃተታ የወረወረለት ደግሞ እሱ ነፃ አውጪና ዴሞክራት ነው።  

 

አርቲስቶቹ ኳስ በመጫወት ለግድቡ ግንባታ እንደዜጋ ተሳትፎ ማድረጋቸው፤ ያ ለአመጽ 

ሲመኙትና የቅጥረኛ ጉዳያቸውን ሊያስፈጽሙበት የቋመጡት ወጣት በልማት ጎዳና ከመሰለፍ አልፎ 

በአቼኖ እና አዳነ ታጅቦ አጋርነቱን   በሆታና እልልታ እንዲሁም በይቻላል ዝማሬ ድጋፉን 

በማስጋባቱ የነተመስገንና መሰሎቹ ቅስም ተሰብሯል። አንጀታቸው እርር ትክን ብሏል፡፡ ስለሆነም 

ደጋፊውን ሁሉ የጥቃቅንና አነስተኛ ካድሬና የሊግ አባል፣ አርቲስቱን ካድሬ ባለሥልጣናቱን 

አምባገነን ለማለት አበቃቸው፡፡ ይህ ደግሞ ዘለፋና ስድብ እንጂ እውቀት  አይደለም። ምንጩ 

ደግሞ ከቅስም መሰበር ጋር ተያይዞ የመጣ  ብስጭት ወለድ ነው፡፡ ባታውቁት ነው እንጂ ለሃገርና 

ለሕዝብ በባለቤትነት፤በኃላፊነትና በተቆርቋሪነት መንፈስ ቁርጠኝነትን ተላብሶ መስራት የዜግነት 

ክብር ነው፡፡  ይህን ከሆነ ካድሬነት የምትሉት አዎ እኔን ጨምሮ በዚህ ዙሪያ የተሰለፈ ማንኛውም 

ዜጋ ለሃገሩና ለወገኑ እውነተኛ ካድሬ ነው፡፡ በውጭ አገር የሚኖር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ  ሃገሩን 

በመልካም የሚያስተዋውቅ፤ለሃገሩና ለዎገኑ መለወጥና ማደግ በቅንነት የሚሰራ ከሆነ እኮ የአገሩ 

አምባሳደር ነው ይባል የለ፤ያ ማለት ነው ለኔ፡፡ 

 

ዲፕሎማቶቹ ለምን አልተጫወቱም ሲል ተመስገን ለሚያነሳው ጥያቄ መንግስት ስላልተሟሉ ነው 

ብሏል፤ ነገር ግን ይህ ሰበብ ተቀባይ አላገኘም ይልና “ዲፕሎማቶች ጨዋታው የፖለቲካ መጠቀሚያ 

ነው” በሚል ላለመጫወት መወሳናቸውን የቅርብ ምንጭ ነግሮኛል ይልና ወደራሱ መላምቶች ደግሞ 

ያመራል፡፡ የመጀመሪያው መላምታችን የሚሆነውም ይለናል ተመስገን “ጨዋታው የተዘጋጀው 

የህዳው ግድብ አንደኛ አመትን አስመልክቶ መሆኑ እና ግድቡ በአብዛኛው ኢትዮጵያውያን ዘንድ 

“የኢህአዴግ ማስቀየሻ” ስልት ተደርጎ መወሰዱን ዲፕሎማቶቹ በበቂ ሁኔታ ስለሚያውቁ የኢህአዴግ 

ተባባሪ ላለመሆን ነው ከውድድሩ ራሳቸውን ያገለሉት ልንል እንችላለን፡፡ 

 

ሁለተኛው መላምት ደግሞ ዲፕሎማቶቹ “የአባይ ግድብን አስመልክቶ ከኢትዮጵያ መንግስት 

ባለስልጣናት ጋር ኳስ መጫወቱ፣ ግብጽን ጨምሮ ከአባይ ተፋሰስ ሀገራት ጋር ውዝግብ ውስጥ 

ይከተናል በሚል ይመስለኛል የሰረዙት” ይለናል ተመስገን ደሣለኝ የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ፡፡ 

 

ለዚህ ነው ባንተ የሚመጣ ለውጥ የለም፤ ራስህን አታሳብጥ፣ አትቆልል የምንልህ፡፡ 

እያየን ያለነው እኮ የህዳሴውን ግድብ እውን መሆን የሚያስመሰክር ጅምር ግንባታና የተጠናቀቁ 

ሥራዎች ነው። ከ3 ሺህ በላይ ሠራተኛ   ከግንባታው ሥፍራ ቀን ከሌት እየለፋ መሆኑን እኮ 

በተጫባጭ እያየን ነው፡፡ የሚታይ ነገር ባለበት ሁኔታ ዛሬም አይንህን በጨው አጥበህ “ግድቡ 

ማስቀየሻ ነው” ማለትህ አያሳፍርህም ይሆን? ያንተ ለራስህ ሳያሳፍርህ በድፍረት “በአብዛኛው 

ኢትዮጵያውያን ዘንድ” ብለህ ደግሞ መቀጠልህ ነው ውርደቱ፡፡ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ዳሩ የት 

ስታውቃቸው ነው።  
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“ማስቀየሻ ስለሆነ ትተነዋል” አሉ  ወደሚል መላምት ያመራህ ኧረ ከቶ ምን ይሆን? ፡፡ ለኔ ግን 

ይህች  መላምት ትርጉም ሰጥታኛለች። ምንጮችህ ያንተ ቀጣሪዎችና ጋላቢዎች ከሆኑ  ልክ ነህ 

።አንድና ያው ስለሆናችሁና ፍላጎታችሁም የቀለም አብዮት አውርድ ጥሪና መማጸን በመሆኑ 

መላምትህ ትክክል ነው ልልህ እችላለሁ፡፡ አንተና አምደኞችህ ነገራችሁ ሁሉ ብስሉን ከጥሬው 

ያለየና የመንደር ወሬ በመሆኑ ደግሞ የሚሰማችሁ የለም፡፡ 

 

“መቼም የሃገሬ አርቲስቶች “መፍሰሻ ቦይ” ሁሌም ይገርመኛል፡፡ ለእነሱ አዛዡ ኢህአዴግ ይሁን 

እንጂ፣ ትዕዛዙ እውነትም ይሁን ውሸት ግድ አይሰጣቸውም፡፡ ስለትራንስፎርሜሽን እንዲያ የባጥ 

የቆጡን እየለፈለፉ ሲመናቸኩ ቢከርሙም እስካሁን ድረስ ጠብ ያለ ነገር አላየንም፡፡ አሁን ደግሞ...” 

ይላሉ ተመስገንና አምደኞቹ፡፡ 

 

እንዲያው እውነት እንናገር ከተባለ የነማን “መፍሰሻ ቦይ” ይሆን የሚገርመው? ኢህአዴግ አዘዘም 

አላዘዘ ስለትራንስፎርሜሽን እቅዱ መዘመር፦ ልማትን መደገፍ፣ ተነሳሽነትን መፍጠር እና ጥሩ 

ስሜት ማሳደር ነው ለአንተና ለመሰሎችህ ግርምትን የፈጠረብህ?  አንተና አምደኞችህ አላችሁ 

አይደለም እንዴ ደመኛ የሃገርና የሕዝብ ጠላቶች ለሆኑ ኃይሎች ተላላኪና ቃል አቀባይ ሆናችሁ 

የተሰጣችሁን ሁሉ የምትተፉት፡፡ አመጽ ካልተነሳ ብሎ ከሰኞ እስከ ሰኞ መዘመር ነው መመናቸክ 

ወይስ ስለልማት መዘመር? ብታውቁት ኖሮማ ከሁሉም ቀድማችሁ እውነትና ውሸቱን ማጣራትና 

ትክክለኛውን በማወቅ ለሌሎች ማሳወቅ የአርቲስቶች ጉዳይ ሳይሆን የጋዜጠኝነት ስራ ነበር፡፡ የሆነ 

ሆኖም የተያዘው እቅድ ይሳካ ዘንድ ለተነሳሽነትና ለአንድነት መዘመር የሁሉም ቅን ዜጋ የተቀደሰ 

ተግባርና ሃላፊነትንም የመወጣት ጉዳይ ነው፡፡ ለነገሩ በቅርብ ጊዜ ባንተው ተጽፎ በፍትህ ጋዜጣ 

ላይ ከወጣው  ሃተታህ እንዳረጋገጥኩት ላንተ አርቲስት ማለት ምንም ባልተፈጠረበት ሁኔታና 

ከንጹህ ሕሊናው ጋር የተጣላ እንዲያም ሲል በምናብህ በፈጠርከው ዓለም ውስጥ ሆኖ “ኧረ ጥራኝ 

ዱሩ፤ ኧረ ጥራኝ ጫካው፣ ፋኖ ተሰማራ፣ አካኪ ዘራፍ፤ወንድ አይደለህም ወይ…. “ የሚሉና 

የመሳሰሉትን ጦርነት ቀስቀቃሽ ዜማ የሚዘምር ነው፡፡ 

 

ስለልማት የሚናገር፣ ስለልማት የሚዘምር በትክክል ያንተ ብእር ሰለባ ነው፡፡ ልማት የሚሰራ 

ባለሀብት በብእርህ እርግማን ይወርድበታል፡፡ ቦንብ የወረወረ፣ ህይወት የቀጠፈ፣ ለልማት እንቅፋት 

የሆነው ሁሉ ግን ባንተ ይጀግናል፤ይከበራል ይሞገሳል፡፡ታዲያማ አንተና አምደኞችህ መፍሰሻ 

ቦያችሁ እጅግ ብዙ ነው፡፡ ስለትራንስፎርሜሽኑ ያቀነቀኑቱ አርቲስቶች ዛሬ ደግሞ ስለ ታላቁ 

የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ቢዘምሩ በኔ አስተያየት  ብዙም እንዳልሰሩ ነው የምቆጥረው። በዚህች 

ሀገር  ያልተዘመረለት ልማት ብዙ ስለሆነ፡፡ ይሄ ላንተ መፍሰሻው የበዛ ቦይ ነው፡፡ አምደኞችህና 

አንተ የአረቡ አለም አብዮት በዚህች ሀገር ይከሰት ዘንድ ለወጠናችሁት ሴራ ስትሉ ጥላሸት 

ያልቀባችሁት የልማት አጀንዳና አዋጅ ብዛቱን ታስታውሱት ይሆን?ገና ባልታሰበ ጉዳይ ላይም 

ሊወጣ የሚችል አዋጂ ነው ብላችሁ መዘባረቃችሁ አይቀርም፡፡  
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የግብር አሰባሰብ ሥርዓቱን ነጣቂ ስትሉት፣ የታክሲ ስምሪት ሥርዓቱን አፈና ስትሉት፣ የሊዝ 

አዋጁን የአደባባይ ቅሚያ ስታደርጉት፣ የአወልያ ጉዳይ ሲነሳ ኢማም ትሆኑና ዋልድባ ሲመጣ 

ቀሲስ፤ መምህራን ሲነሱ የእውቀት አባቶች ትመስሉና መልሳችሁ ዝቋላን የአመፃ መንገድ ለማድረግ 

ስትፈልጉ ደግሞ አበምኔት። በሌላ ጊዜ ደግሞ ጋዜጠኛ፤ ዳኛ፤አቃቢ ሕግ፤ ፖሊስ፤የተቃዋሚ 

የፖለቲካ ድርጅት አመራር፤የሰብአዊ መብት ተሟጋች….. ኧረ እናንተ ያልሆናችሁት 

ያልለወጣችሁት ማልያ ከቶውኑ ከየት ተፈልጎ ይገኝ ይሆን? ከመምህሩ ደቀ መዝሙሩ የሚለውስ 

ብሂል የሚገልጸው አርቲስቶቻችንን ወይስ እናንተኑ? የምታውቁት ይመስለኛል፡፡ 

 

ዲፕሎማቶቹ የፖለቲካ መጠቀሚያ ላለመሆንና  ከሚደርስባቸው ውጪያዊ  ተጽእኖ ለመላቀቅ ሲሉ 

አልተጫወቱም በሚለው አሉባልታህ እንስማማ እንበል፡፡ በዚህ ምክንያት የሚደርስ ኪሳራ እንኳ 

ቢኖር እኮ ኪሳራው የሃገርህ ወይም ሀገሬ ነው ብለህ ዘራፍ የምትልለት ህዝብ እንጂ የማንም 

አይደለም። ባለመጫወታቸው ያተረፉት እነሱ ሳይሆኑ አንተ የሆንክ ያህል በሚመስል ስሜት ውስጥ 

ሆነህ እሰየሁ፣ አበጁ እያልክ ከራስህ ጥቅም ጋር መጋጨትህ   ቦታህ እታች መሆኑን የሚያመ ላክት 

የአንተነትህ ትክክለኛ መገለጫ ነው፡፡  

 

ቅስማቸው የተሰበረ ፀሃፊዎችና ፖለቲከኞች ካበደ ውሻ ጋር ተመሳሳይ ናቸው፡፡ የሚይዙትንና 

የሚጨብጡትን እንኳን አያውቁትም፤ የሚያነሱትንና የሚጥሉትንም እንዲሁ፡፡ የተገኘውን ሁሉ 

እየለከፉና መርዛቸውን እያስተላለፉ መንጎድ ነው ሥራቸው፡፡ መጨረሻቸው  ማላዘን  ማበጥና  

ፈንድቶ መሞት ነው፡፡ 

 

ሌላው ተመስገንና አምደኞቹ ቅስማቸው መሰበሩንና ወደማይቀረው የሽንፈታቸው ዓለም ጉዞ 

መጀመራቸውን የሚያመለክተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ  ለቀረበላቸው 

የህዝብ ጥያቄ የሰጡትን ምላሽ ተንተርሶ በተመስገን ደሳለኝ የቀረበው ትንተና ነው፡፡  

 

የኢትዮጵያ ቴሌቭዥን የህዳሴውን ግድብ ግንባታ መጀመር አንደኛ አመት አስመልክቶ እናንተ 

ስታደፈርሱት የኖራችሁትንና ሌላም ግድቡን የተመለከቱ ግልፅ ያልሆኑ ጉዳዮች ካሉ ጠቅላይ 

ሚኒስትሩ መልስ እንዲሰጡ፤ ግልጽነት በተያዘበት ጉዳይ ላይ አብሮ መስራት የሚቻልበት እድል 

ሰፊ ሊሆን እንደሚችል በማመን (ጣቢያው የመንግስት እንደመሆኑና ዋና ተልዕኮውም ስለሆነ) 

ግድቡን የተመለከተ ጥያቄ ያለው ሁሉ ከሃገር ውስጥ ከሃገር ውጪም ጥያቄውን እንዲያቀርብ እድል 

አመቻቸ፡፡ ልክ ተመስገን እደምትለን ጋዜጠኛ ከሆንክ የመድረኩ አባላት ከሆኑት አንዱን ስለምህዳር 

መጥበብ ቃለ መጠይቅ ልታደርገው ሄደህ ስለሚስቱና ልጆቹ ፣ስለ መንገድ ግንባታና ስለገበያ ሁኒታ፣ 

ስለዝናብና የበልግ ምርት እንደማትጠይቀው ሁሉ በተያዘው አጀንዳ ላይ ብቻ (በኢቲቪ በኩል 

የቀረበውን የህዝብ ጥያቄ)  ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ መስጠታቸው ምን ይገርማል፡፡ 
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አጀንዳው የህዳሴ ግድብ፤አንተ  ደግሞ  ስለ ፍትህ ፣ስለ ስደት ፣ስለ ስልጣን ዘመናቸው፣ 

ስለቤተሰባቸው እጠይቅ ነበር ብለህ ደርሰህ  ትታበያለህ፡፡ ለዚህ ነው አንተ ጋዜጠኛ 

አይደለህም፤ፍትህም ነፃ ጋዜጣ አይደለችም የምልህ። አንተም ሆኖክ አምደኞችህ 

የአሳዳሪዎቻችሁንና አይዞህ ባዮቻችሁን ፍቃድና ባዶ ዓላማ ለመፈጸምና ለማስፈጸም ብቻ 

ተማምላችሁ የተሰለፋችሁ  ናችሁ፡፡ ጋዜጣዋም በነጻ ፕሬስ ስም የተከለለች የአለቆችህ መተንፈሻ 

ግማሽ ድብቅ ልሳን ናት ፡፡  

 

ሌላው የምታሳዝነኝ ጉዳይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዳንተ የሚያስብና አንተ በምትለው የሚስማማ 

መስሎህ እራስህን መኮፈስህ ነው፡፡ ሌላው እንኳ ቢቀር አንተ ራስህ ቁጥራቸውን ጠቅሰህ  

የምትዘልፋቸው ኢትዮጵያውያን ምን ያህል እንደሚንቁህ አለመረዳትህ ነው፡፡ 

 

ህልማችሁና እንጀራችሁ ሁሉ ጥፋት በመሆኑ ትርጉም በማዛባት ፣ፊደል በማምታታት ህዝቡ ላይ 

ቁማር ለመጫወት ብትሞክሩም መቼም የሚሳካ አይሆንም፡፡  አርቲስቶቻችን  ፍሬውን ከገለባ 

እንዲለዩ ደርሰህ ምክር ለመስጠት ከመሞከር ይልቅ መጀመሪያ እራስህ ገለባው ላይ ብቻ ከመዋተት  

መቆጠብን ይጠይቅሃል፡፡ "የራሷ አሮባት የሰው ታማስላለች“ እንዲሉ የራስህን ጉድፍ ሳታነሳ ለሰው 

ጉድፍ መጨነቅህ ቅስምህ ከመሰበሩ ጋር ተያይዞ የመጣ መወናበድ ነው፡፡  

 

ስለሆነም እላችኋለሁ ለፍትህ አዘጋጆችና አምደኞች መቼም ቢሆን በልዩነታችን ውበት  የዜሮ 

ድምር ፖለቲከኞች የሚያጌጡበት ዕድል የለም፤ አርቲስቶቻችን ለችግር ፈቺ የልማት አጀንዳዎች 

እንጂ ለችግር ፈጣሪና ለሁከት አቀንቃኞች ቦታ የላቸውም ።በብዝሃነታችን ውስጥ ያለው 

የአንድነታችን ሃይል አለቶቹን ሁሉ ወደ መንገድነት እና ወደ ግድብነት ይቀይራቸዋል፡፡ በመድብለ 

ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ስርአት ጥላ ስር የሚያቆጠቁጡ አክራሪ ፓርቲዎችና ጋዜጠኞች 

ከህገመንግስታችን ብርሃን አያመልጡም፡፡ በብዝሃነታችን የተቋጠሩ ዕሴቶቻችንም በነመድረክ 

መግለጫና በነፍትህ ርዕሰ አንቀጽ አይፈቱም፡፡ የትምህርት ተቋማት ዓውደ ምርምሮች እንጂ ቤተ 

እምነቶች እንዳልሆኑት ሁሉ የሃይማኖት ተቋማትም ቤተ እምነቶች እንጂ ቅስማቸው የተሰበረና 

ክንፋቸው የተገነጠለ የዜሮ ድምር ፖለቲከኞች ፍላጎት ማራመጃ አይሆኑም፡፡ 

 

 

 

 

 

   


