
 

 
 

ጃስ በተባሉበት መጮህ !! 
                                      ተከስተ ኃይሉ 

05/07/14 

                                                                           
ዓለም በሁለት ርዕዮት ዓለማዊ ጎራ በምሥራቅና ምዕራብ ተከፍላ ከሁለተኛው የዓለም 

ጦርነት በኋላ ተፋጠው ቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ተብሎ በሚጠራው ውስጥ ኖረዋል፡፡  

ሶሻሊዝምና ኮሚኒዝምን የሚያራምደው ምሥራቁ ዓለም የቀድሞዋን ሶቪየት ህብረት፣ 

ቻይናን፣ ምሥራቅ ጀርመንን፣ ቼኮዝሎቫኪያን፣ ሀንጋሪን፣ ቡልጋሪያን፣ ፓላንድን፣ ኩባን፣ 

ሰሜን ኮሪያንና ሌሎችንም የላቲን አሜሪካና የአፍሪካ አገሮችን ሲያካትት መሬትም  

ሀብትም የሕዝብና የመንግሥት ነው፤ የሥልጣን ባለቤት ሕዝብ ነው የሚል አቅዋም ይዘው 

ፀኑ፡፡  

ምዕራቡ ዓለም ደግሞ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሣይ፣ ጣሊያን፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ 

ጃፓንና ሌሎች በካፒታሊዝምና በአምፔሪያሊዝም በኋላም በኒዮ ሊበራሊዝም ፍልስፍና 

በነጻ ገበያ ውድድር መሬትና ሐብት በሕዝብና በመንግሥት መያዝ የለበትም፤ መሸጥ 

መለወጥ አለበት፤ በከበርቴዎችና በባለ ሀብቶች ሥር መሆን ይገባዋል በሚል ሕዝብን 

ከሀብቱ፣ ከንብረቱና ከመብቱ አርቀው፣ በሠራተኛነት ቀጥረው 99 በመቶ የአገሩ  ሕዝብ 

በፍጹም ድህነት አንድ በመቶ ደግሞ የናጠ የሆነበት ነው፡፡  

የዓለምን ሀብትና ንብረት ፖለቲካና ኢኮኖሚ በድንበር ዘለል ዓለም አቀፍ ኩባንያዎችና 

ኮርፖሬሽኖች መላውን ዓለም በሥራቸው እየተቆጣጠሩ ዛሬም አሉ፡፡ 

ይህንን የዓለምን የተፈጥሮ ሀብት በየአገራቱ ለመቆጣጠርና ከእነሱ ፈቃድ ውጪ ሳይወጣ 

ለመምራት የአውሮፓ ህብረት የቀድሞ ቅኝ ገዢዎችን ስብስብን ፈጥረው ጥቅማቸውን 

በጋራ የጦር ኃይል ቃል ኪዳን ድርጅታቸው (ኔቶ) የሚያስጠብቁበት፡፡ 

ለእነሱ አልንበረከክም፤ ብሔራዊ ጥቅሜን አሳልፌ አልሰጥም ያሉ በርካታ የአፍሪካና 

የላቲን አሜሪካን አገራትና መንግሥታትን ለማስወገድ ከቻሉ በመፈንቅለ መንግሥት 



 

 
 

ካልሆነም የጦር ኃይል እያዘመቱ በመደብደብ ያሻቸውን ሲሰሩ ኖሩ፤ አሁንም እየሰሩ 

ነው፡፡ 

 

ይህንን ለማሳካትም በዓለም አገራት ባሉ ኤምባሲዎቻቸውና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ስም 

እየለወጡ በሚያቋቁሟቸው ድርጅቶች አማካይነት እንዲሁም ከየአገሪቱ በሚመለምሏቸው 

ቅጥረኛ ምሁራን በኩል መቼም የማይቆም ስለላ ያደርጋሉ፡፡ ለቀጣዩ ሥራቸውም 

ይዘጋጃሉ፡፡ 

በቅርቡ ዊክሊክስና ከአሜሪካን ከድቶ ሩሲያ የገባው የቀድሞው የሲ.አይ.ኤ ባልደረባ 

ስኖውዳን የዓለም አገራት ብቻ ሳይሆኑ መሪዎችም ጭምር ስልካቸው እየተጠለፈ 

እንደሚሰለሉ ይፋ አድርገዋል፡፡ ምዕራባውያን ይህን ሁሉ የሚያደርጉት ድንበርና ወሰን 

የለሽ በቃኝ የማይሉበት ከጥቅም ፍላጎታቸው የተነሳ ነው፡፡ 

ለእነሱ ጥቅም መከበር የቆመ መንግሥት እስከሆነ ድረስ አረመኔና አምባገነን ይሁን 

ፋሺስት ለሕዝብ ይበጅ አይበጅ ምንም ደንታ የላቸውም፡፡ ያን መንግሥት የሚጠሉትና 

ሊጥሉት የሚያሴሩት ለእነሱ አልንበረከክም፤ የአገሬን ጥቅምና ሀብት ለውጭ ዜጎችና 

ባለሀብቶች አሳልፌ አልሰጥም የሚል ሲሆን ብቻ ነው፡፡  

ለሰብዓዊ መብት፤ ለዴሞክራሲ ለህግ የበላይነት ለፕሬስና ለመናገር ነጳነት አፍአዊ ካልሆነ 

በስተቀር ምንም ትኩረት የላቸውም፡፡  

ይህን ጩኸት የሚያመጡት፣ ሰው ታሰረ፣ ህግ ተጣሰ ብለው የሚጮሁት፤ ለሕዝብ አሳቢና 

ተቆርቃሪ መስለው የሚቀርቡት አንድ የውጪ መንግሥት ለእነሱ ዘረፋና ሌብነት ተባባሪ 

አልሆንም ሲል ብቻ ነው፡፡  

ምዕራባውያን ሦስት ሺህ ኪሎ ሜትር አቋርጠው  በሌላ አገርና ሕዝብ ላይ ሠራዊት 

እያዘመቱ፤ በምድርና በባህር፣ በአየር ቦምብና ጄትና ሚሳኤል እያዘነቡ ስንትና ስንት ሺህ 

ምስኪን ንጹህ ሕዝቦችን እንደፈጁ፤ አገርና ልማት እንዳወደሙ፤ አገራትንም ተቆጣጥረው 

የተፈጥሮ ሀብታቸውን እንደዘረፉና እንደሚዘርፉ ብዙ ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል፡፡ 



 

 
 

አራቅ፤ ሊቢያ፤ አፍጋኒስታን፤ ሶማሊያ በጣም የቅርብ ጊዜዎቹ ማስረጃዎች ናቸው፡፡ ኒዮ 

ሊበራል ኃይሎች የሚቃወማቸውን መንግሥት ለመጣል የሚጠቀሙበት ግልጽና ሥውር 

መንገድን ነው፡፡  

በየአገሩ በእነሱ ቀጥተኛ ድጋፍ የሚያቋቁሟቸው ስመ ብዙ የተለያየ ድርጅቶች ዓለም 

አቀፍ ተቋማት ከአገሬው የተመለመሉና የምዕራቡ ዓለም አቀንቃኝ የሆኑ ምሁራን፤ 

መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን በዋናነትም የግሉን ሚዲያ በመጠቀም ዓለማቸውን 

ለማስፈፀም በሚሊዮኖች ዶላር በመመደብ ቀውስና ትርምስ ለመፍጠር የተቻላቸውን ሁሉ 

ያደርጋሉ፡፡ 

ወደ ግባቸው ለማምራት ሙያተኞችንም በየዘርፉ ይጠቀማሉ፡፡ የግሉ ፕሬስ ሙያው 

ያሰባሰበው ከመሆኑ ሌላ በምንም ዓይነት መንገድ በዓላማም ሆነ በእምነትም በግብም 

አይገናኝም፡፡ የተለያየ የፖለቲካ መስመርና እምነት ያላቸው ናቸው፡፡ በግል 

ከመታተማቸው ውጪ እያንዳንዱ በየፊናው በየዘርፉ ነው የሚንቀሳቀሰው፡፡  

አንዱ ጋዜጣ ወይንም መጽሄት በሌላው ጉዳይ አይገባም፡፡ ሁሉም በየራሱ መንገድ 

ይሄዳል፡፤ ለመታረምም ፈቃደኝነት የለም፡፤ ሁሉም ከእኔ በላይ አዋቂ የለም ባይ ነው፡፤ 

ይህን ስብስብ በምንም ዓይነት መንገድ መቼም አንድ አድርጎ ለመመልከት አይታሰብም፡፤  

የእያንዳንዱ የመጀመሪያ ግብ በሙያው የሥነ ምግባር ደንብ መሠረት ተመርኩዞ 

ተጨባጭና ሚዛናዊ ዜናም ሆነ ዘገባ ወይንም መጣጠፍ ማቅረብ አይደለም፡፡ ጥቂቶች 

በአግባቡ የሚሰሩ ሚዛናዊ የሆኑ ጋዜጦችና መጽሄቶች አሉ፤ የፎርቹኑ ሁሉንም በአንድ 

ላይ ማየት አይቻልም፤ አብዛኛው ግን የሙያው ሥነ ምግባር አያሳስበውም፤ የሚሰራው 

ምንም ይሁን ምን ወሬ ነግዶ ለማትረፍ ነውና፡፡ 

ስሜታዊና ኮርኩዋሪ ወሬዎችን፤ አሉባልታ፤ ስም ማጥፋት፤ መልካም ሥራን ማጠልሸት፤ 

የአገርን መልካም ገጽታና ልማትን ጥላሸት መቀባት፤ ባለሥልጣናትን መሳደብ፤ ማውገዝ 

ወዘተ ይህን ሸጠው መዓት አውርተው መዓት ተመኝተው ገንዘብ መሸቀልና መሰብሰብ 

ዋነኛ ግባቸው ነው፡፡  



 

 
 

እነሱ ከየትም ይሁን ከየት ገንዘብ ካገኙ ምንም ከመጻፍ አይመለሱም፡፤ ለነሱ በወረደ 

መልኩ የፕሬስ ነጻነት ማለት ይህ ነው፡፡ እንዲህ ዓይነት ኃላፊነትና ተጠያቂነት የሌለው 

የፕሬስ ነጻነት ደግሞ በዓለም ላይ የለም፡፤ 

የግሉን ፕሬስ ወሰን የለሽ ጥላቻ ማስተላለፊያ፤ አመጽ መቀስቀሻ፤ የጽንፈኛ ልሣን 

በማድረግ በገንዘብ ተገዝቶ መሣሪያ መሆን የቅጥረኞች ሥራ እንጂ የፕሬስ ነጻነት ማለት 

ይህ አይደለም፡፤ ያልታረመ ልቅና መረን ገደብ የለሽ የብልግና ስድብ ውርጅብኝ ታትሞ 

ለሕዝብ በሚደርስ ጋዜጣና መጽሄት ላይ እየጻፉ ማሰራጨት የፕሬስ ነጻነት አይደለም፡፡  

የህዳሴውን ግድብ መገደብ ለማሰናከል፤ ግብጽ የምታደርገውን ዘመቻ በሚደግፍ መልኩ 

ግንባታውን ማጣጣልና ማናናቅ፤ ኢህአዴግ ለፖለቲካ መጠቀሚያ ሲል የሰራው ሥራ ነው 

ብሎ መጻፍ ከግብጽና መሰሎቻቸው ጋር በመሰለፍ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም 

መጉዳትና ለጠላት በመሣሪያነት መቆም ነው!! 

ደቡብ ሱዳንና ኢትዮጵያ ደም ተቃቡ ብሎ በመሪ ርዕስ ዜና የሚጽፍ አፍሮ ታይምስን 

የመሰለ ጋዜጣ አሁንም በግብጽ ላለመታገዙ ዋስትና የለም፤ የጋምቤላ ክልል የቀድሞ 

ኃላፊ በኢህአዴግ ታፍነው ተወሰዱ፤ በሌላም ዜናው የኢህአዴግ መንግሥት መውደቅ 

አይቀሬ ስለሆነ የኢትዮጵያ የሽግግር ምክር ቤት በአሜሪካ ተሰበሰበ፤ በኋላም የሥልጣን 

ክፍተት እንዳይፈጠር መከረ በማለት የሚዘግበው ይህ ጋዜጣ ግልጽ ፖለቲካዊ ተልዕኮ ይዞ 

በልሣንነት የተሰማራ ለመሆኑ ተጨማሪ ማረጋገጫ አያስፈልግም፡፡ 

የተቋቋመውም በነዚሁ ኃይሎች የገንዘብ ድጋፍ ይህንን የመሳሰሉ ቅራቅንቦ ወሬዎችን 

እየሰበሰበ አሉባልታውን ለሕዝቡ እንዲያደርስና የሕዝቡን መንፈስ ለማፍረስ ነው፡፡  

ተጨባጭና ሚዛናዊ የሆነ ሥራን ለመሥራት ስብስቡ ብቃትና ችሎታ የሌለው ከመሆኑም 

ሌላ ፍፁም በሆነ ስሜታዊነትና የጥላቻ ፖለቲካ የተዋጠ ለመሆኑ በየጊዜው የሚያወጣቸው 

የአሉባልታ አሽሙሮችና ከቀድሞው የነፃነት ጋዜጣ የወሰደው የመጨረሻ ገፁ የመጽሐፍ 

ቅዱስ ጥቅስና ይህን ተመርኩዞ ሊሰጥ የሚሞክረው ሙትና በድን ትንተና በገሀድ ማንነቱን 

ይመሰክራል፡፡  



 

 
 

እነዚህና መጽሔቶቹ በተለይም ሎሚ ከዚሁ ጋዜጣ ጋር በሽርክና ሁና የምትሰራው ሥራ 

እንዲያም ሲል ለየዌብሣይቱ የሚልኩት የጥላቻ ዜና ከዚህም የሚያገኙት የገዘብ ጥቅም 

በሕገ ወጥነት እንዲራመድ ትልቁን አስተዋጽኦ አድርገዋል፡፡  

በቅርቡ ለታማኝ በየነ መወድስ ያቀረበው የዚሁ ጋዜጣ አንድ ፀሐፊ ምን ያህል ጨቅላ 

አስተሳሰብና ቢከፍቱት ባዶ የሆነ ተራ ስብዕና እንዳለው ራሱን መሬት አውርዶ በመጣል 

ለሣንቲም ልመና ሲል ያቀረበው አሳፋሪ አካሄድ ይህች አገር እንዴት ዓይነት ያሉ ሰዎችን 

በግል ጋዜጠኝነት ስም ይዛ እንደምትጓዝ ቁልጭ አድርጐ ያሳያል፡፡  

ይህ ጋዜጣም ሆነ መጽሔቶቹም በቀጥታ የገንዘብ ምንጫቸው እነ ታማኝ በየነ፣ አለማየሁ 

ገብረማሪያም፣ ኢሣት ሣተላይት ራዲዮና ቴሌቪዥን እና ግንቦት ሰባት በመሆናቸው ከዚህ 

በላይ ሩቅ ማስረጃ ፍለጋ አይወስደንም፡፡ በሣምንት አንዴ ሣይሆን ሁለቴ የመታተማቸው 

ሚስጥር ይኸው ነው፡፡  

እንዲህ ዓይነቱ የተላላኪነትና የቅጥረኝነት ሥራ እየተሰራ፣ ከባሕር ማዶ ጽንፈኛ ኃይሎች 

የሚገኝ ገንዘብና ከዱባይ ወደ አዲስ አበባ በሽፋን ነጋዴነት ተመላላሽ በሆኑ ዛሬም 

መጽሔት አሣታሚና አከፋፋይ በሆኑ ግለሰቦች በቀጥታ በእጃቸው በሚደርሳቸው ገንዘብ 

የጥላቻ ፖለቲካን በማስፋፋት፣ አመጽን ለመቀስቀስ ጦር ሰብቀው የተነሱ ሰዎች የግል 

ፕሬስ ምን ማለት እንደሆነ እንኳን ሰሩበት እንጂ አያውቁትም፡፡  

መብት ግዴታንም ጭምር የሚያካትት መሆኑን ቢያውቁም ጥቅም ዓይናቸውንና 

ሕሊናቸውን ጋርዶት በልተን እንሙት ብለው ተነክረውበታል፡፡ እዳውና መዘዙ ብዙ 

እንደሆነ ቢረዱም ለጊዜው እየፎከሩ፣ እየሸለሉና እያቅራሩ ይገኛሉ፡፡ ለሕዝብ ጥፋት 

እየደገሱ፣ ሠላምና ልማትን ለማጥፋት እየሰሩ ለአገርና ለወገን ተቆርቋሪ ነን ማለት 

የከንቱም ከንቱነት ነው፡፡ የሕሊና ዳኝነትም አስተዋይነትም የላቸውም፡፡ ለሕዝባችን 

እንቆረቆራለን ሲሉ ሊያፍሩም ይገባቸዋል፡፡  

ሕዝብ የእነሱን አሰስ ገሰስና ልቅምቃሚ ወሬ አይቶ ከመታዘብ ውጭ ቦታም ሥፍራም 

አይሰጠውም፡፡ ይልቁንም ይበልጥ ማንነታቸውን አውጥተው ለአደባባይ መብቃታቸው 

ድብቁን ገመናቸውን ይፋ አድርጐታል፡፡ በየወሩ ከውጭ የሚመጣ የገንዘብ እርዳታ 

ከመቀበል ውጡና ሥሩ መባላቸውም ለዚሁ ነው፡፡ ለዚህ ነው እሣትም ቢሆን ገደል 

አንመለስም እስከ ማለት የደረሱት፡፡  



 

 
 

አፍሮ ታይምስ ከፊት ለፊት እስከ መጨረሻው ገጽ ከድሮ ጋዜጦች የተቀዱ አምዶችን ይዞ 

አዲስ መፍጠር ተስኖት የጥላቻ ኘሮፖጋንዳ እየነዛ ሙሾ የሚያወርደው፤ ደረት 

የሚደልቀው፤ ፀጉር የሚነጨው ውጭ ያሉት አለቆቹ እንዲያዩለት እጃቸውንም ረዘም 

አድርገው እንዲዘረጉለት ነው፡፡  

ጌታቸውን ለማስታወስ ኢትዮ ታይምስ ቢሉት ይሻላቸው ነበር፡፡ በበሉበት ቢጮሁ 

መወድስ ቢያወርዱ፡ ጃስ እንደተባለ…ምን ለመናከስ ቢሮጡ ምን ይገርማል? ድሮም 

እንዲህ ነበሩ ዛሬም አድሮ ጥጃ…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  


