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አይከለስም 

ሰለሞን ይህደጎ  2-6-15 

 

በኢትዩጵያ ልጆች የህይወት መስዋዕትነት የተገነባው ዴሞክራሲያዊና ልማታዊ ስርዓታችን በኒዩ ሊበራሊስቶች ክስ 

አይከሰስም ለማለት ያነሳሳኝ በቅርቡ ሂዩማን ራይት ዋች የተሰኘው የምዕራባዊያንን የሊበራሊዝም አስተሳሰብ በግድ 

በአፍሪካዊያን ላይ ለመጫን የተነሳ ድርጅት በኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት ወንጀል ስለመሆኑ ያወጣውን ባለ 79 ገጽ ሪፖርት 

በመመልከቴ ነው፡፡ 

ለሰዎች ሰብዓዊ መብት መከበር ራሱን ተሟጋች በማድረግ የሚቆጥረው ድርጅቱ ምዕራባዊያን ሽብርተኝነት በመቆጣጠር 

ስም በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚወስዱትን ኢ ሰብዓዊ ድርጊት ለአፍታ ተቃውሞ አቅርቦ ባያውቅም በማደግ ላይ በምትገኘው 

ኢትዮጵያችን ላይ በየጊዜው ወፏን ዝሆን እያሳከለ በሬ ወለድ ክሶችን በማነፍነፍ እየተከታተለ በሪፖርት ስም በማውጣት 

መንግስት የአውሬ ምስል እንዲኖረው በመታተር ላይ ይገኛል፡፡ 

ሪፖርቶች ከፍተኛ ጥናት ፣አስተማማኝ የመረጃ ምንጮችን በመከተልና በሌላኛው ወገን ያለውን ምላሽ በማጠናከር አዘጋጆቹ 

ገለልተኛ ሆነው ሊያዘጋጁት የሚገባቸው ቢሆንም የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ተቋም ነኝ ባዩ ድርጅት ከአንድ ወገን ያገኘውን 

መረጃ በመንተራስና ይህንኑ በመደገፍ ሪፖርት አወጣሁ ማለቱ አስቂኝ ብቻ ሳይሆን አሳዛኝም ይሆናል፡፡ 

ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ ፣ መንግስትን የመተቸት ፣በህትመት ወይም በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች አማካኝነት የሚፈልጉትን 

የፖለቲካ አስተሳሰብ ማራመድ ህገ መንግስታዊ ጥበቃና ከለላ ባገኘባት ኢትዮጵያ ከ1984 ጀምሮ የተለያየ ቅርጽና ይዘት 

ያላቸው የህትመት ውጤቶች ለገበያ ቀርበው ህዝብ ሚዲያዎቹን መዝኖ ውጤቶቹን ባለመግዛት ከገበያ እንዲወጡ 

እያደረጋቸው እስካሁን ቆይቷል፡፡ 

ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ፣በአገሪቱ የሀይማኖት ልዩነቶች ጎልተው አገራችን እንደ ሶማሊያና ሩዋንዳ የብጥብጥ ማዕከል 

እንድትሆን ሲሰሩ የነበሩ ጋዜጠኞችም በህትመት ውጤቶቻቸው አማካኝነት የናፈቁትን አብዩት መመልከት ባለመቻላቸው 

የህትመት ስራቸውን በማቋረጥ ‹‹የኢትዮጵያ መንግስት ሊያሰራን አልቻለም››የሚል ክስ ለራሳቸው እያዘጋጁ ተሰደድን 

ማለታቸው አዲስ አይደለም፡፡ 

የአገሪቱን ህገ መንግስት አክብረው የመንግስት ጉድለቶችን ነቅሰው በማውጣት የሚሰሩ የህትመት ውጤቶች በበኩላቸው ህገ 

መንግስቱ ያቀዳጃቸውን መብት በመጠቀም በመስራት ላይ ይገኛሉ፡፡በኢትዮጵያችን ጋዜጠኝነት ወንጀል ቢሆን እነዚህ 

ጋዜጠኞች ስለምን ወንጀለኞች አይደረጉም ? እውነታው በኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት ወንጀል አለመሆኑን ቁልጭ አድርጎ 

ያሳያል፡፡ 

በኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ መንግስት ላይ ጠንከር ያለ ተገቢ ትችት በማቅረባቸው የታሰሩ፣የተሰደዱና የህትመት 

ውጤቶቻቸው እንዲታሸጉባቸው የተደረጉ የሉም፡፡ጋዜጠኝነትን እንደ ሽፋን በመጠቀም በደም የተገነባውን ስርዓት በአመጽ 



ለማፍረስና አገሪቱን ዳግም  እሳት ላይ ለመጣድ ከውስጥና ከውጪ ጸረ ሰላም ሀይሎች ጋር የሰሩና ለመስራት ላኮበኮቡ ግን 

የዛሬይቱ ኢትዮጵያችን ቦታ የላትም፡፡ 

ለሂዩማን ራይት ዋች አዲስ ሪፖርት ግብዓት የሆኑት ሰዎች ከዚህ ቀደም በተለያዩ መንገዶች ስርዓቱ እንዲፈርስ ከሚፈልጉ 

ሀይላት ጋር ከአገር ውጪና በአገር ውስጥ በመገናኘት ሲሰሩ የነበሩ ቢሆንም መንግስት በሆደ ሰፊነት ከዕኩይ ተግባራቸው 

እንዲመለሱ ታግሷቸው አልፏል፡፡አሁን እነዚህ ሰዎች በህትመት ውጤቶች፣በሶሻል ሚዲያውና በህጋዊነት የተመዘገቡ 

ፓርቲዎችን ከለላ በማድረግ ሲሰሩለት የነበረው ጥፋት የገዛ ጓደኞቻቸውን መብላት ሲጀምር የገዛ ህልማቸው አባንኗቸው 

ከአገር ኮብልለዋል፡፡ 

ዳዊት ሰለሞን ተብዬው በህገ ወጡ አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ የሶሻል ሚዲያና በፓርቲው ልሳን እየሰራ በሬ 

ወለድ ዶክመንተሪዎችን በማዘጋጀት ፣በአሜሪካን አገር ለሚገኙ የግንቦት ሰባት ራዲዩ  ጣብያዎች መረጃዎችን በማቀበል 

ሆዱን ይሞላ የነበረ ግለሰብ ነው፡፡አሁን በፍርድ ቤት ጉዳያቸው በመታየት ላይ ከሚገኘውና ራሱን ጦማሪያን በማለት 

ከሚጠራው ቡድን ጋር በመሆን በኡጋንዳ፣በኬንያና በአገር ውስጥ በአገሪቱ የቀለም አብዩት ስለሚነሳበት መንገድ 

ስልጠናዎችን ወስዷል፡፡ 

በትረያዕቆብ አበራ የተሰኘው ግለሰብ በበኩሉ ከውጪ ድርጅቶች በቀጥታ የተቀበለውን አፍራሽ ተልዕኮ ለመፈጸም ይረዳው 

ዘንድ አክራሪ ጋዜጠኞችን በዙሪያው በማሰባሰብ የጋዜጠኞች ማህበር ለማቋቋም ያደረገው ሙከራ የከሸፈበት ነው፡፡አላማው 

በአገር ውስጥ የሚሳካበት መንገድ እንደሌለ ሲገነዘብም የራሱ ጥላ አስፈርቶት አገሩን ከድቷል፡፡ 

ዘሪሁን የተባለው ሌላኛው ግለሰብ የዚሁ የጥፋት አላማን አንግቦ በምዕራባዊያን የገንዘብ ድጎማ ሊመሰረት በነበረው ማህበር 

በመስራችነትና በሀላፊነት በመመደብ በኬንያ ለዚሁ ተግባር የሚጠቅመውን ስልጠና ወስዷል፡፡ለተወሰኑ ጊዜያቶች በዝቅተኛ 

ደረጃ በጋዜጠኝነት መስራታቸውን በመጠቀም እነዚህ ሰዎች የአገራቸውን መልካም ገጽታ ለማበላሸት ታጥቀው ከሚሰሩ 

ሀይሎች ጋር በመተባበር የሰሞኑ ሪፖርት እንዲወጣና እነ ቢቢሲን የመሳሰሉ የምዕራባዊያን ልሳኖች እንዲንጫጩበት 

ምክንያት ሆነዋል፡፡በእኔ እምነት መንግስት እነዚህን የጥፋት መልእክተኞች በህጋዊ መንገድ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ 

በማድረግ ለጥፋታቸው ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት በፍርድ ቤት በኩል እንዲያገኙ መስራት አለበት፡፡ 

እንዲህ አይነት ሐሰተኞችን ምንም አያመጡም በማለት ችላ ማለት ሌሎችም የእነርሱን የጥፋት መንገድ እንዲከተሉ 

ማበረታታት ነውና ሊታሰብበት ይገባል እላለሁ፡፡ 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


