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ሦስቱ ቁራዎች 
 

        ገሇታው ከሣር ቤት 
 
 
ይጮኃለ፤ ዛሬም እንዯ ትናንቱ ያሊዝናለ፤ በየሜዲው፣ በየበረሃው ያንቧርቃለ -
እንዱያው ሰሚ ካገኙ። አሇመታዯሌ ሆኖ ግን ሌቦናውን ከፍቶ የሚሰማቸው፣ 
ቀሌቡን ሰጥቶ የሚያዲምጣቸው፣ እህሳ ብል ጆሮውን የሚያውሳቸው ያገኙ 
አይመስለም። እንዱያም ሆኖ ግን እንዲሇፉቱ ሁለ ዛሬም ይጮኃለ - የቁራ 
ጩኸት። የዛሬው ጩኸታቸው ከባሇፉት ጊዜያት የይዘት ማሻሻያ ይዞ ቀርቧሌ። 
የፖሇቲካ አቋምን አሉያም የፖሇቲካ ፓርቲ ፕሮግራም ሌዩነትን መነሻ 
አሊዯረጉም። 
 
ይኼ የፖሇቲካ መስመር ሇአገራችን አይበጅም፤ ይኼኛው ዯግሞ ከዛሬይቱ 
ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር አይጣጣምም ብል ሇመሞገት አሌፈቀደም። ግና 
ጩኸታቸው ዛሬም ሊይ በትዝብት ይዯመጣሌ - የሦስቱ ቁራዎች ጩኸት። ስሇ 
ቁራዎቹ ባድ ጩኸት ወዯ ኋሊ ይቆየኝና የጽሁፌ ላሊኛው መነሻ ወዯሆነኝ ጉዲይ 
ሊምራ ። 
 
ባሇፈው ዓመት አጋማሽ ሊይ ነገሩ እንዱህ ሆነ። የእንግሉዝ የዜና ማሰራጫ 
ኮርፖሬሽን /ቢቢሲ/ ኢትዮጵያን አስመሌክቶ አንዴ ዘገባ በራዱዮ፣ በቴላቪዥንና 
በዴረ ገፁም ጭምር አሰራጭቶ ነበር። 
 
እስቲ የዘገባውን ዏቢይ ጉዲይ መሇስ ብሇን እናስታውስ። ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው 
«ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ /ህወሓት/ በ1977ቱ ዴርቅ ከሇጋሾች የተሰበሰበን 
ከፍተኛ ገንዘብ ሇጦር መሣሪያ መሸመቻ አውል ነበር» የሚሌ ነው። 
 
ከሩብ ምዕተ ዓመታት በፊት በዴርቅ ሇተጎደ ኢትዮጵያውያን መርጃ እንዱውሌ 
የተሇገሰው ገንዘብ ሇጦር መሣሪያ ግዥ ውሎሌ ብል ቢቢሲ ዘገባውን ያቀረበበት 
ወቅት የራሱ የሆነ ዓሊማና ግብ እንዯነበረው ሇውዴ አንባቢዎቼ ማስታወስን 
ፈቀዴሁ። 
 
ቢቢሲ ይህን መሰሌ ዘገባውን ሇማቅረብ የመረጠበት ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ 
አራተኛውን አገራዊ ምርጫ ሉያካሂዴ የወር እዴሜ በቀረበት ወቅት እንዯነበር ሌብ 
ይሎሌ?  
 
ምናሌባትም ያኔ ምርጫው በሠሊማዊ ሁኔታ እንዱጠናቀቅ ህዝባዊ መነሳሳት 
በመታየቱ አጠቃሊይ ሂዯቱን የማኮሰስ ብልም የማጨሇም ዓሊማን ሇያዙ ቡዴኖች 
ቢቢሲ በገፀ በረከትነት ያቀረበው ስጦታ እንዯነበር የብዙዎች ግምት ሆኖ አሌፏሌ። 
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ገና ከመነሻው አንስቶ እርዲታው እስከሚከፋፈሌበት ሥፍራ ዴረስ በአካሌ 
እየተገኘና ሂዯቱን እየተከታተሇ ስሇሁኔታው ጤናማ አካሄዴ እማኝ ሆኖ የቀረበው 
የሮክ ሙዚቃ አቀንቃኙ ሰር ቦብ ጌሌድፍ ስሇወሬው ሏሰተኛነት ዯጋግሞ 
ቢያስረዲም ሰሚ ጆሮ አሊገኘም። በወቅቱ «ባንዴ ኤይዴ»ን ያስተባብር ሇነበረው 
ቦብ ጌሌድፍ የወሬው ባሇቤት ቢቢቢ የሰጠው ምሊሽ አሇ ከተባሇም ዝምታን 
መምረጥ ነው። 
 
የሆነ ሆኖ ቢቢሲ ሏሰተኛ ዘገባውን በመሊው ዓሇም ካሰራጨ ከመንፈቅ ዓመት 
ቆይታ በኋሊ «የተሳስቻሇሁና ይቅርታ እጠይቃሇሁ» ማስተባበያውን አቀረበ። 
 
ዘገባው ሏሰተኛና የተዛባ ስሇመሆኑ ከእውነታው ሊይ ሇመዴረስ ምነዋ ይህን ያህሌ 
ወራት ያስፈሌገው ኖሯሌ? የዚያን ጊዜ ጥያቄዬ ነበር። 
 
እንዱህ ያሇ ቅጥፈት የተሞሊበት ዘገባን ማሰራጨት የጋዜጠኝነትን ሙያ «ከእኛ 
በሊይ ሊሳር» ብል ከሚመፃዯቅ ዓሇም ዓቀፍ መገናኛ ብዙኋን የሚጠበቅ መስል 
አሌተሰማኝም። እንዱህ ያሇ ተራ ስህተት በቢቢሲ ዯረጃ ባሇ ጎምቱ የሚዱያ ተቋም 
ይፈፀማሌ ተብልም አይታሰብም - ላሊ ተንኮሌ ከላሇ በቀር። ይኼን በዚሁ ሊብቃ። 
 
አሁን በዚህ ሰሞን ዯግሞ ይኸው የእንግሉዝ የዜና ማሰራጫ ኮርፖሬሽን /ቢቢሲ/ 
ላሊ ተመሣሣይ ዜማ ሇቋሌ፤ በግጥሙ ሊይ መጠነኛ ማሻሻያ በማዴረግ፡፡ ከባሇፈው 
ነጠሊ ዜማ የሚሇየው ቢኖር ቢቢሲ የአገሬን ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችን 
በአጃቢነት መጠቀሙ ብቻ ነው። ዋንኞቹ አቀንቃኞች ፕሮፌሰር መሥፍን 
ወሌዯማርያም፣ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እና ፕሮፌሰር መረራ ጉዱና ነበሩ፡፡ (እዚህ 
ሊይ የኢትዮጵያን አይድሌ ባሇሙያዎችን አባባሌ ሌዋስና) «አሌተሳካሊችሁም» 
ብሊችሁስ?  
 
ሦስቱም በአንዴ አዕምሮ አስበው በአንዴ አፍ እንዱህ ሲለ ጮሁ፡፡ «የኢትዮጵያ 
መንግሥት በዴርቅ ሇተጎደ ሰዎች እርዲታን እያከፋፈሇ የሚገኘው የፖሇቲካ አቋም 
ሌዩነትን መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ እርዲታ የጭቆና መሣሪያ 
ሆኖ እያገሇገሇ ነው» በሚሌ፡፡  
 
እንግዱህ ይታያችሁ። ቢቢሲ ባሇፈው ዓመት «በእርዲታ ገንዘብ የጦር መሣሪያ 
ተሸመተበት» ብል ዘገበ። የእኛዎቹ ጉድች ዯግሞ ከሰሞኑ በቢቢሲ ሌሣንነት 
ታግዘው ሰብዓዊ ዕርዲታ ሇፖሇቲካ መጠቀሚያነት ዋሇ በሚሌ ማቀንቀንን ያዙ። 
 
ውዴ አንባቢዎቼ! በአፍሪካ ቀንዴ ስሊሇው ወቅታዊ ሁኔታ ጥቂት እውነታዎችን 
ሊስታውሳችሁ። 
 
መሊ ዓሇምን ክፉኛ ያሳሰበ ረሃብና ዴርቅ በአፍሪካ ቀንዴ መከሰቱ ሀቅ ነው። 
ምናሌባትም እንዱህ ዓይነቱ ክፉ ችግር በቀጣናው ሲዯርስ ከ60 ዓመታት ወዱህ 
ይኼኛው ቀዲሚው እንዯሆነ በስፋት ተነግሮሇታሌ።  
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በምሥራቅ አፍሪካ 12 ሚሉዮን የሚዯርሱ ሰዎች አስቸኳይ የምግብ ዕርዲታ የሚሹ 
ሆነው ተገኝተዋሌ። ዋነኞቹ የችግሩ ተጎጂዎች የኢትዮጵያ፣ የሶማሉያ፣ የኬንያና 
የጅቡቲ ዜጎች መሆናቸው ዯግሞ ላሊው እውነታ ነው። በአሁኑ ወቅት የበሇፀጉ 
መንግሥታትና ዓሇም ዓቀፍ ሇጋሽ ዴርጅቶች ምንም እንኳን የተጠበቀውን ያህሌ 
ባይሆንም እርዲታቸውን እየሰጡ ነው - ይኼም እርግጥ ነው። 
 
ከሁለም የከፋው በሶማሉያውያን ዜጎች ሊይ የዯረሰው ችግር ነው፡፡ ዕርዲታ 
ሰጪዎች በተገቢው ተግባራቸውን እንዲያከናውኑ በዚያች አገር ያሇው ወቅታዊ 
የፀጥታ ሁኔታ ላሊው ትሌቁ እንቅፋት ሆኗሌ። 
 
በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩ ሶማሉያውያን ቀዬያቸውን ሇቀው፤ የትውሌዴ 
መንዯራቸውን ትተው ወዯ ጎረቤት አገራት መሰዯዴን ይዘዋሌ። ቁጥሩ እንዱህ 
በቀሊለ የማይገሇፅ የሰው ህይወት ቀባሪ አጥቶ ከሜዲ ቀርቷሌ። ዕርዲታ 
ከሚያገኙበት ሥፍራ ሳይዯርሱ ከመንገዴ የቀሩ ህፃናትን ማን ይቁጠራቸው? 
የሚበጥሱት ቅጠሌና የሚጠጡት ውኃ አጥተው በበረሃ ወዴቀው የአሞራ ሲሳይ የሆኑ 
ከብትና እንስሳትን ማን አይቷቸው ይሆን? 
 
ሶማሉያውያኑ በአንዴ በኩሌ የጥይት ዴምፅ እረፍት ሲነሳቸው፤ እሱም ሳያንስ 
የሚቀምሱትና የሚሌሱት ጠፍቷቸው ጠኔው ሲጠብሳቸው፤ ሰማይ በሊያቸው ሊይ 
የተዯፋባቸው ያህሌ ሲሰማቸው፤ ሽሽትን፣ ስዯትን፣ ወዯ ጎረቤት አገራት 
መርጠዋሌ። እንዱህ ያሇውን ሰቆቃ «ረሀብ» ብሇን ብንገሌፀው እንዳት በተገባን። 
 
አቅሙን አግኝተው፣ በሇስ ቀንቷቸው የኢትዮጵያን ምዴር የረገጡ ሶማሉያውያን 
በተዘጋጀሊቸው የመጠሇያ ጣቢያዎች ሆነው አስቸኳይ የምግብና የህክምና ዕርዲታ 
እየተሰጣቸው ይገኛለ። በቅርቡ ሇሥራ ጉዲይ የኢትዮጵያ፣ ኬንያና ሶማሉያ ዴንበር 
መጋጠሚያ ወዯሆነችው ድል ኦድ በመሄዴ አጠቃሊይ ሁኔታውን ቃኝቶ የተመሇሰው 
ጋዜጠኛ ወዲጄ ያወጋኝም ይህንኑ ነው። 
 
ውዴ አንባቢዎቼ! ስሇቁራዎች ባድ ጩኸት ወዯ ኋሊ ሊይ እመሇስበታሇሁ ማሇቴን 
ዘንግቼው አይዯሇምና እነሆ:-  
 
በመሊው ዓሇም እንዯሚያጋጥመው ሁለ በኢትዮጵያም በተከሰተው የአየር ሇውጥ 
መዛባት ምክንያት 4 ነጥብ 5 ሚሉዮን የሚዯርስ ህዝብ ዕርዲታ ፈሊጊ ሆኖ 
ተገኝቷሌ። 
 
የአገሬ ተቃዋሚዎች አዘውትረው የሚጠቀሙበትን ቃሌ ተውሼ አሁን በኢትዮጵያ 
የተከሰተው ችግር «ዴርቅ» ሳይሆን «ረሀብ» ወይም «ጠኔ» ተብል ሉገሇፅ ይችሊሌ 
ብዬ አፌን ሞሌቼ ሇመናገር ዴፍረቱን አጣሇሁ - ከፍተኛ የሆነ መሠረታዊ 
የትርጉም ሌዩነት አሇውና። 
 
ብቻ የፖሇቲካ ትርፍ ሇመሸመት ሲባሌ የተዛባ ትርጓሜ በመስጠት የአገርን 
መሌካም ገፅታ ማጨሇምና በጎ ሥዕሌን ማጥቆር ህሉና ሊሇው ሰው ምን ሉባሌ 
ይችሊሌ - ክፉ አሳቢ ወይንስ ሟርተኛ? 
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ዴርቁ ባስከተሇው ችግር ሇምግብ እጥረት ሇተጋሇጡ ዜጎቻችን መንግሥታትና 
ሇጋሽ ዴርጅቶች ቃሌ የገቡትን ዕርዲታ እስኪያቀርቡ ዴረስ የኢትዮጵያ መንግሥት 
ሇአስቸኳይ ጊዜ በመጠባበቂያነት ከያዘው ክምችት ውስጥ አውጥቶ እያከፋፈሇ 
ይገኛሌ - በጎ ተግባር። 
 
ዴርቁ ባስከተሇው ችግር በተፈጠረው የምግብ እጥረት ምክንያት ህይወቱ የተቀጠፈ፣ 
ከመኖሪያ ቀዬው ወዯ ላሊ ክሌሌ የተፈናቀሇ፣ መንዯሩን ሇቅቆና ዴንበር ተሻግሮ 
ወዯ ጎረቤት አገራት የተሰዯዯ ዜጋ በዛሬይቱ ኢትዮጵያ እንዯላሇ ብዙዎች 
ምስክርነታቸውን የሰጡት ጉዲይ ነውና ይኼን በዚሁ ሌሇፈው። 
 
ኢትዮጵያ ከፍተኛ የምጣኔ ሀብት ዕዴገት እያስመዘገቡ ካለ ጥቂት የአፍሪካ አገሮች 
አንዶ እንዯሆነች፤ መግሥትም በሚከተሇው ፖሉሲ አገሪቱ በትክክሇኛው የዕዴገት 
ትራክ ሊይ መሆኗን እንዯሚያሳይ በቅርቡ የአሜሪካ የውጪ ጉዲይ ሚኒስትር ሒሊሪ 
ክሉንተን ማረጋገጣቸው በአገሬ ተቃዋሚ የፖሇቲካ አመራሮች ዘንዴ ይህ እውነታ 
ምን ትርጓሜ ተሰጥቶት ይሆን? 
 
የዓሇም የምግብ ፕሮግራም ዋና ዲይሬክተር በበኩሊቸው ኢትዮጵያ ሇግብርናው 
ዘርፍ ሌዩ ትኩረት ሰጥታ እየሰራች መሆኗ የዜጎቿን የምግብ ዋስትና በአጭር ጊዜ 
ውስጥ ሇማረጋገጥ ያስችሊታሌ ማሇታቸውስ እንዳት ታይቶ ይሆን? 
 
 

 

 

 

 

የተቃዋሚ መሪዎች ይህን መሌካም ተግባር ማሞካሸት ባይጠበቅባቸውም ጠንካራ 

ጏኖች ይበሌጥ የሚጏሇብቱበትን፤ ዯካማ አሰራሮች ካለም የሚታረሙበትን 

አቅጣጫ በመጠቆም ሇአገር ዕዴገት በጏውን ማሰብ ብልም ሇህዝብ ኑሮ መሻሻሌ 

ቀናውን መመኘት ቢችለ እንዳት ጤናማ በሆነ፡፡   

 

መንግሥት በዕርዲታ እህሌ አከፋፈለ ሥርዓት ሊይ ሌዩነትን ይፈጥራሌ፤ ዕርዲታን 

ሇፖሇቲካ መሣሪያነት ይጠቀምበታሌ ብል መኯነን የጤና ይሆን? እናም 

የየኤምባሲዎችን ዯጅ እየጠኑ ዕርዲታ አትስጡ፣ አታብለና አታጠጡ ብል ዘመቻ 

ማካሄዴ በየት ዓሇም ያሇ ፈሉጥ ይሆን?  
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ዴንበር አቋርጠው ወዯ ግዛቱ የገቡ የጏረቤት አገር ዜጏችን እጆቹን ዘርግቶ 

በመሌካም ሁኔታ ተቀብል እያስተናገዯ የሚገኝ መንግሥት በራሱ ወገን ሊይ እንዱህ 

ዓይነት ጭካኔ፤ ይህን መሰለን አዴሎዊ ተግባር ይፈፅማሌ ተብል እንዳት 

ይታመናሌ፡፡  

 

ምኞታቸው አይስመር፣ ፍሊጏታቸው አይሳካ፣ ውጥናቸው አይስራ፣ ህሌማቸው 

አይፈታ እንጂ እንዯ እነሱ…እነሱማ ዜጏች ክፉኛ በሰቆቃ ተሸብበው በህይወትና 

ሞት መሃሌ በተገኙ ነበር፡፡  

 

የዓሇም ተሞክሮዎች እንዯሚያሳዩን በአንዴ አገር ሰው ሰራሽ ሆነ ያሌተጠበቁ 

የተፈጥሮ አዯጋዎች ሲያጋጥሙ አሉያም በዚያች አገር ወረራ ተካሂድ ለዓሊዊነቷ 

ሲዯፈርስና ነፃነቷ ጥያቄ ውስጥ ሲወዴቅ በሌዩነት ጏራ ቆመው የነበሩ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች መሊ ህዝባቸውን በአንዴነት አስተባብረው ይቆማለ፤ ሏብትና 

እውቀታቸውን በጋራ አቀናጅተው ይሰራለ፡፡ በዚህም ዜጏቻቸውን ከተጋረጡባቸው 

አዯጋዎች ይታዯጓቸዋሌ፤ የተፈፀመባቸውንም ወረራ በፅናት ታግሇው 

ይቀሇብሱታሌ፡፡  

 

ከዚያም በኋሊ ወዯቀዴሞው ሌዩነቶቻቸው ተመሌሰው ሠሊማዊ የፖሇቲካ ትግሊቸውን 

በየጏሬያቸው ሆነው ይቀጥሊለ፡፡ በሥሌጣን ሊይ ያሇን መንግሥት በኃይሌ ሇመጣሌ 

የሚታገለ ቡዴኖች እንኳን ሳይቀሩ በዚህ ወቅት አገሯዊው ችግር እስኪቃሇሌ 

ነፍጣቸውን አኑረው ሇገዥው ፓርቲ ፋታ እንዯሚሰጡት የብዙዎች አገሮች 

አማፅያን የትግሌ ሌምዴ ያስተምረናሌ፡፡  

 

ይህ በአብዛኛዎቹ አገሮች ሲሰራበት የቆየ ወዯፊትም ይበሌጡን ጏሌብት የሚቀጥሌ 

ሥሌጡን አካሄዴ እንዯሆነ የሚታመን ነው፡፡ የሚያሳዝን ሆኖ ይህን አሰራር 

ከእኛዎቹ ፖሇቲከኞች ዘንዴ ሇማየት አሌታዯሌንም - መቼም ከላሊ ፕሊኔት የመጡ 

ናቸው ካሌተባሇ በስተቀር፡፡  
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እንዯ እነሱ ፍሊጏት ቢሆን ኖሮማ በችግር ሊይ ያለ ዜጏች እስትንፋሳቸው 

ሳይቋረጥ ዘሇው ጉሮሮአቸውን ሉያንቁ፤ በቅርብ ርቀት ተጠባብቀው ዓይኖቻቸውን 

ቧጥጠው ሉያወጡ እንዯቋመጡ ቁራዎች አዴፍጠው በተቀመጡ ነበር፡፡ ሰዎች 

በጠኔ ተመትተዋሌ፤ በረሃብ ቸነፈር ተገርፈዋሌ እያለ መዓት ያወርዲለ፡፡ 

ቁራዎቹም ይጮኃለ፤ ቢቢሲም ይህንኑ ተቀብል ያስተጋባሌ፡፡  

 

መሊው የኢትዮጵያ ህዝብ ሇዘመናት አብሮት የኖረውን ዴህነት ከሊዩ ሊይ እስከ 

ወዱያኛው ሇመጣሌ ቃሌ ኪዲኑን በህብረት ያዯሰበት፤ አገራዊውን የአምስት ዓመት 

የዕዴገትና የሇውጥ ዕቅዴ ገቢራዊ ሇማዴረግ የመጀመሪያውን መንዯርዯሪያ ዓመት 

በስኬት ባጠናቀቀበት፣ ከብሌፅግናው ማማ መወጣጣት እንዯሚቻሌ ብሩህ ተስፋ 

ባየበት ዋዜማ የቢቢሲ ሰሞንኛ ድክመንተሪ ዘገባ ይፋ መሆንን አንባቢዎቼ ሌብ 

ብሇውት እንዯሚሆን እገምታሇሁ፡፡  

 

ቢቢሲ ምን ጣጣ አሇበት - ዓመት ቆይቶም ቢሆን በተዛባው መረጃው ተፀፅቻሇሁ 

በቅጥፈት ሇተሞሊው ሰሞነኛው ድክመንተሪ ዘገባውም በተሇመዯው አቀራረቡ 

የዲግም ይቅርታ መጠየቂያ ሪፖርት ስሊሇማውጣቱ እንዳት እርግጠኛ መሆን 

ይቻሊሌ፡፡  

 

በምንም መመዘኛ ተሳስቻሇሁና ይቅርታ እጠይቃሇሁ ማሇት ጨዋነት የተመሊበት 

አቀራረብ ነውና ይከበራሌ፤ ትሌቅ ዋጋም ያሰጠዋሌ፡፡ ስህተትን አምኖና ጥፋትን 

ተቀብል ይቅርታ መጠየቅ ዘመናዊነት እንዱያም ሲሌ ሥሌጡንነት ነውና፡፡  

 

“በረሃብ ሰቆቃ ሊይ ከሚገኝ ዜጋ ጉሮሮ ተነጥቆ የጦር መሣሪያ ተሸመተ፤ ሇዴርቅ 

ተጏጂዎች እርዲታ የሚከፋፈሇው በፖሇቲካ ወገንተኝነት እየተሇየ ነው” ብል 

በጭፍን መዘገብ ግን ተዓማኒነትን ያሳጣሌ፤ የሰብዓዊና የሞራሌ ጥያቄንም 

ያጭራሌ፡፡  

 

ግና እውነታው ይህ አሌነበረም፡፡ ህወሓት ያኔ እንዱያ ዓይነቱን አሳዛኝ ዴርጊት 

ፈፅሞ ቢሆን ኖሮማ ከቶ እንዳት ሇዛሬው ዴለ ሉበቃ በቻሇ ነበር፡፡  
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ግና እውነታው ይህ አሌነበረም፡፡ ህወሓት ያኔ ሇዘመናት ማንነቱ ተረስቶ፣ 

ዳሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶቹ ተረግጠው፣ በግፍ ቀንበር ሥር ሲማቅቅ የኖረን 

አርሶ አዯር ሰቆቃ ተጋርቶ የነፃነት ችቦን የሇኮሰ፣ የጭቁኖች ዴምጽ ሆኖ ከጨሇማ 

ወዯ ብርሃን ያሸጋገረ የህዝብ ሌጅ ነውና ወዲጅ በፍቅር ይቀበሇዋሌ - ቁራዎች 

ቢጎመዝዛችሁም፡፡ 

 

ሁለንም አቅጣጫዎች ፈትሾ፣ ሊይ ታቹን፣ ግራ ቀኙን መዝኖ፤ ሀቁን ከሀሰት ሇይቶ፤ 

ምለዕ መረጃዎችን ሰባስቦና የወሬ ምንጮችን ተዓማኒነት አጣርቶ፤ ሚዛናዊነትን 

በጠበቀ ሁኔታ ሇሚቀርብ ዘገባ ዘወትር ታሊቅ አክብሮት አሇኝ፡፡ መሠረተ ቢስ፣ 

ያሌተጨበጠና ያሌተረጋገጠ ወሬን ሰንቆ ማናፈስ ግና ትዝብት ሊይ ይጥሊሌ፡፡  

 

የሆነ ሆኖ ቢቢሲ ኳሲቷን ይሇጋታሌ - ሒዩማን  ራይትስ ዎች ይቀበሊሌ፣ ሦስቱ 

ቁራዎችም አፋፍሰዋት ይጮኃለ፡፡ መሌሰው ቁራዎቹ ያሊዝናለ፣ ሒዩማን ራይትስ 

ዎችም ተቀብል እሪታውን ያቀሌጠዋሌ፣ ቢቢሲም ይህንኑ ያራግባሌ፡፡ ሁለም 

እየተቀባበለ ይጫወታለ፤ ይንጫጫለ፤ ይጯጯኃለ፡፡ የመጨረሻው ዴምር 

ውጤታቸው ግን በአየር ሊይ ያሇን ጉም መዝገን ብቻ ይሆናሌ -  ሠሊም፡፡           

 

                                  

 


