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የጣቢያውን “ዲግማዊ ሴራ” ያጋሇጠ  እማኝነት 

 
 ይትባረክ ዘርዓይ - ከናዝሬት 

      “ቢቢሲን ሇማሳመን ስንት  ቦብ ጊሌድፎች  እውነታውን መናገር  ይኖርባቸው 
ይሆን?” ይህ ግርምትን ያዘሇ ጥያቄያዊ አስተያየት  የዚህ ጽሐፍ  አቅራቢ  አይዯሇም — 
ከአንዴ  ወር በፊት አይጋ  ፎረም  የተሰኘው ዴረ - ገጽ ኢትዩጵያ ተኮር የዜና እና 
የትንታኔ ገጹ ያስፈረው  ሃቅ  እንጂ፡፡ እርግጥ የዴረ  -ገጹ አስተያየት  መነሻ  የእንግሉዝ 
ብሮዴካስት ኮርፖሬሽን (ቢቢሲ) “ኒውስ  ናይት”  በተባሇ  ፕሮግራሙ “ጋዜጠኞቼን 
በቱሪስት  መሌክ  አሰማርቼ  ያገኘሁት የምርመራ ጋዜጠኝነት  መረጃ ውጤት ነው”  
በሚሌ ያቀረበው የተሳሳተ፣ ወገንተኛ  የሆነና  ሚዛናዊነት  የጎዯሇው  መሰረተ - ቢስ  
ዘገባ ነው፡፡ 

      ጣቢያው  በኢትዮጵያ  ህዝቦችና  መንግስት  ሊይ ያሇውን የተወሊገዯ  አስተሳሰብ 
እንዱቀይር  “…ስንት  ሰር  ቦብ ጊሌድፎች  እውነታውን  መናገር  ይኖርባቸዋሌ?”  
በሚሌ  የቀረበው  የጽረ - ገጹ ፅሐፍ፤ የቢቢሲን “ቀዲማዊ ሴራን” የሚያመሊክት ነው፡፡ 
ሇመሆኑ  “ቀዲማዊው ሴራ”  ምን ይሆን? —አዎ! ይህ ሴራ  የኢትዮጵያ  ህዝብና  
መንግስት  የሚያዯርጉትን ፈጣንና  ተከታታይ የሌማት  እንቅስቃሴን ሇማዯናቀፍ ከሃያ  
አምስት  ዓመት በፊት ያሌተዯረገ ዴርጊትን እንዯተከናወነ አዴርጎ በማቅረብ የተሰነዘረ 
የጣቢያው ስም የማጥፋት ተግባር  ነው፡፡  

     ምንም  እንኳን በዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንዴ በማንነቱ “አንቱታን” የተቸረው  
የኢትዮጵያ መንግስት ስም እያሰሇሰ የራሱንና የአንዲንዴ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይልችን 
ሸውራራ ፖሇቲካዊ ምሌከታ በመያዝ ብቅ በሚሇው ጣቢያ ሉጠፋ  የሚችሌ ባይሆንም፤ 
“ቀዲማዊ ሴራው” ግን እንዱህ የተቀነባበረ  ነበር፡፡… ነገሩ ከዛሬ  አንዴ ዓመት በፊት  
የሆነ ነው፡፡… ቢቢሲ  በአንዴ ዕሇት የዜና እወጃው  “…በ1977 ዓ.ም የነበረውን ዴርቅ 
ሇመታዯግ ዓሇም አቀፍ  አርቲስቶች የሰበሰቡትን ገንዘብ በትጥቅ  ትግሌ ሊይ የነበረው  
ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት  ትግራይ (ህወሓት) ሇጦር መሣሪያ  ግዥ አውልታሌ”  ይሊሌ፡፡  

     በወቅቱ  ገንዘቡን የማሰባሰብ ስራ  የመሩት  እነ ሰር ቦብ ጊሌድፍና  ጥቂት  
የማይባለ አርቲስቶች  በጣቢያው  ሊይ ተቃውሞአቸውን ያቀርባለ፡፡ በተሇይ  ሰር  
ጊሌድፍ “ዘገባው ስም ማጥፋት  ነው…”  በማሇት በበቂ መረጃ ሊይ ተመስርተው  
ሽንጣቸውን ገትረው ይከራከራለ — ውንጀሊው ፈጽሞ መሰረተ  ቢስና ስም የማጥቆር 
መሆኑንም ጭምር በመግሇጽ። ታዱያ ቢቢሲ  ያቀረበው  ዘገባ የተሳሳተ  መሆኑን ራሱ 
በማመን፤ሰር ጊሌድፍን  ይቅርታ  ይጠይቃሌ፡፡ የጉዲዩ  ባሇቤት  የሆኑትን  የኢትዮጵያን 
ህዝብና  መንግስት  ግን ምንም  ያሇው  ነገር አሌነበረም፡፡ ዋናው ቁም ነገር እውነቱ 
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መጋሇጡ ስሇነበር ቢቢሲ ይበሇውም አይበሇውም ብዙዎቻችን ሇቦብ ጊሌድፍ የቀረበው 
ይቅርታ “ሇእኛም ነው” በሚሌ ሇውስጣችን ነግረን ጉዲዩን በትዝብትና በትእግሥት 
ማሇፋችን አይዘነጋም፡፡ መንግሥትም በሆዯ ሰፊነት ከዚህ ያሇፈ ያዯረገው ነገር 
አሌነበረም፡፡  እርግጥ  “ቀዲማዊ ሴራው” ተጋሌጦ የከሸፈበትና በእነ ሂዩማን ራይትስ ዎች  
የርቀት  መቆጣጠሪያ  ማሽን የሚመራውን  የአክራሪ ፖሇቲካ  እሳቤ የፈጠራ  
ሪፖርቶችን ሳያሰሌስ  የሚያነበንበው  ይህ ጣቢያ፤  በኢትዮጵያና  በህዝቦቿ  ሊይ ቂሞ  
ይዞ “ሇዲግማዊ ሴራው ይዘጋጃሌ” ብል መገመት  ያስቸግር ይሆናሌ፡፡ ምክንያቱም ከ90 
ዓመት በሊይ በመገናኛ  ብዙሃን  ስራ ሌምዴ  ያሇውና መርሁ “ማህበራዊ  ኃሊፊነት “ 
(Social responsibility) መሆኑን የሚገሌጽ ጣቢያ፤  በዚህ ዓይነቱ ኃሊፊነትና ሥነ-ምግባር 
በጎዯሇው አሰራር ውስጥ በተዯጋጋሚ  ይዘፈቃሌ ተብል ስሇማይታሰብ ነው፡፡    

     ዲሩ ግን ቢቢሲ  ሆኖ የተገኘው  ይህንኑ ነው፡፡ በተሇያዩ መብቶች ሽፋን 
የሚንቀሳቀሱ እንዯ ሂዩማን ራይትስ  ዎች እና  መሰሌ  ጽንፈኛ  “የፖሇቲካ  ዴርጅቶች”  
ተሊሊኪ  በመሆን  እንዱሁም  እጅግ  በወረዯና ከሙያው  ጋር በሚጣረስ መሌኩ “የበሬ  
ወሇዯ” ዴርሰቱን “በዲግማዊ ሴራው”  አጠናክሮ  መቀጠለ፤ ጣቢያው  ሀገራችን  ከዴህነት  
ሇመውጣትና  መካከሇኛ  ገቢ ካሊቸው  ሀገራት  ተርታ  እንዲትሰሇፍ አፍራሽ ሚና 
እየተጫወተ ሇመሆኑ  በእርግጠኝነት  መናገር  ይቻሊሌ —ምንም  እንኳን መሰረተ - ቢስ  
ውንጀሊው  ሃቁን በተጨባጭ ባረጋገጡ እማኞች ቢጋሇጥም፡፡  

አዎ ! ቢቢሲ ሌክ  እንዯ “ቀዲማዊው” ሁለ በሃሰት  የተገነባው “ዲግማዊ ሴራውም”  

ከሸፎበታሌ፡፡ በወቅቱ ጣቢያው “የምርመራ  ጋዜጠኝነት አሰራርን ተከትዬ የሰራሁት  ነው”  

በሚሌ ያቀረበው  የፈጠራ  ዘገባ፤  በዯቡብ ክሌሌ “አነጋገርኳቸው” ያሊቸው ግሇሰቦች 

ያሊለትን አስመስል አቅርቧሌ። በህዝብ ዴምጽ  ሳይሆን በውጭ  ኃይልች  “መንገስ”  

የሚፈሌጉትን እንዯ ፕሮፌሰር  በየነ ጴጥሮስ፣ ድክተር መረራ ጉዱና እና ፕሮፌሰር  

መስፍን  ወሌዯማርያም ዓይነት  ተቃዋሚ ተብዬዎችን ብቻ  በሀገር  ውስጥ የመረጃ  

ምንጭነት በማናገርም  እጅግ  በሚያስገርም  ሁኔታ “እንግሉዝ ያገኘሁትን  መረጃ  

እስክታረጋግጥ ዴረስ  ሇኢትዮጵያ የምታዯርገውን የምግብ  ዕርዲታ  ማቆም  አሇባት”  

የሚሌ ፍጹም  ፀረ - ኢትዮጵያ ህዝብ አቋም ያሇውን ዘገባ ያጠናቅራሌ፡፡  

ሆኖም በወቅቱ ሁኔታውን  እንዯሚያጣሩ ይፋ ያዯረጉት በኢትዮጵያ የእንግሉዝ  

መንግስት  የሌማት ዴጋፍ ሚኒስትር አንዴሪው ሚቼሌ የሴራው  አቀናባሪ ሇሆነው  

ሇጣቢያው “ኒውስ ናይት” ፕሮግራም ሰሞኑን እንዯገሇጹት፤ መንግስታቸው በኢትዮጵያ ሊይ 

የተሰነዘረውን ውንጀሊ በቂ ጊዜ በመስጠት አጣርቶ ሃቁ  ሊይ እንዯዯረሰ አስረዴተዋሌ፡፡ 

በዚህም የሀገሪቱ  መንግስት ዕርዲታን ሇፖሇቲካ ጥቅም ማዋለን  የሚያረጋግጥ ምንም 
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ዓይነት ማስረጃ ማግኘት አሌቻሌንም  በማሇት  ዘገባው  ስም ማጥፋት መሆኑን 

ተናግረዋሌ፡፡  

በቢቢሲ የተጠቀሰውን ውንጀሊ  ሇማጣራት የእንግሉዝን የሌማት  ፕሮግራም 

ኃሊፊዎች  በዘገባው ወዯ ተጠቀሱት አካባቢዎች ተንቀሳቅሰው ጉዲዩን ማጣራታቸውን 

የገሇጹት  ሚኒስትሩ፤ ባዯረጉት ጥናትም በምግብ ዴጋፍ ሂዯቱ አንዴም ስህተት 

አሇመፈጸሙን አረጋግጠዋሌ። እርግጥ ይህ እማኝነት የእነ ሂዩማን ራይትስ ዎችን ጽንፈኛ  

የፖሇቲካ  ዝማሜ  አንግቦ ዯፋ ቀና ሇሚሇው ቢቢሲ “ምን ያሇበት ዝሊይ አይችሌም” 

እንዱለ አስቸጋሪ  ነበር ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ሇዚህም ይመስሊሌ በቃሇ - ምሌሌሱ ወቅት  

የ”ኒውስ  ናይት” ጋዜጠኛ እየመሊሇሰ “የተዯረገው ዴጋፍ  ሇፖሇቲካ  ፍጆታ  አሇመዋለን 

እርግጠኛ ነዎት?፣ ውንጀሊውን በተመሇከተ የተገኘ ማረጋገጫ የሇም? ወዘተ”  የሚለ 

ጥያቆዎችን ሲዯጋግም  የነበረው፡፡  

ይሁንና  በምህጻረ - ቃሌ “ዲግ” (DAG) እየተባሇ በሚጠራው  የኢትዮጵያ የሌማት 

አጋር ቡዴኖች ውስጥ እንግሉዝን በመወከሌ ስራውን የሚመሩት ሚኒስትር ሚቼሌ 

መሌሳቸው አጭርና ግሌጽ  ነበር፡፡ በእርሳቸው  በተግባር የተረጋገጠ ዴምዲሜ፤ 

ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዯረገው የምግብ ዕርዲታ ሇታሇመሇት  ዓሊማ ውሎሌ፤ እየዋሇም ነው፡

፡ በመሆኑም “የቀረበው ውንጀሊም መሰረት የላሇው ነው” በማሇት በሀገራችን ያሇውን 

ተጨባጭ  ሁኔታ በማያሻማ  መንገዴ  አስረዴተዋሌ፡፡  

እርግጥም ሚኒስትር ሚቼሌ የገሇጹት እውነታ የሀገራችንን መንግስት ማንነት  

በትክክሌ የሚያስረዲ መሆኑን እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻሊሌ፡፡ ምክንያቱም በአሁኑ 

ወቅት  ኢትዮጵያ  ውስጥ እነ ሂዩማ ራይትስ ዎች እና ተሊሊኪው  ቢቢሲ  

እንዯሚያስቡት  ዓይነት  ኃሊፊነት  የጎዯሇው  መንግስት  ባሇመኖሩ  ነው፡፡  

የዚህ ፅሐፍ አንባቢ እንዯሚያውቀው፤ የኢፊዳሪ መንግስት  በማንኛውም ጊዜና 

ሁኔታ የህዝቡን ጥቅሞች የሚያስቀዴም፣ የዴርጊቶቹ ሁለ ማጠንጠኛዎች  ህዝባዊ  

ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ እንዱሁም ዳሞክራሲያዊና ሰብዓዊ  ዕይታን የተሊበሱ  

ናቸው፡፡ ከዚህ ህዝባዊ ባህሪው በመነሳትም፤ በማናቸውም ወቅት  የሚያስተዲዴረውን 

ህዝብ አንደን “ዯጋፊ”፣ ላሊውን ዯግሞ “ተቃዋሚ” ብል በመፈረጅ ፍትሏዊ አገሌግልት  

ሰጪነቱን ሉያዘባ የሚችሌበት ባህሪያዊ ተፈጥሮ  ሉኖረው አይችሌም፡፡  
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የኢትዮጵያ መንግስት  ትናንት  ባሌነበረው  ማንነቱ  ዛሬ ሊይ  ሉቆም 

አይችሌም፡፡ የትናንት  ህዝባዊነቱ  ዴንገት  ተቀይሮ በተሇየ ስብዕና  ሉንቀሳቀስ 

የሚችሌበት  ምንም ዓይነት  ባህሪያዊ አመክንዩ  የሇውም፡፡ የህዝብን  “ወሳኝ ኃይሌነት”  

ጠንቅቆ  ስሇሚረዲም፤ እንኳንስ አንዯኛውን ከላሊኛው በመሇየት  በዴርቅ  ወቅት  የቀረበ 

ዕርዲታን ሇፖሇቲካ  መጠቀሚያነት ሉያውሇው  ቀርቶ፣ የጎረቤት  ሀገር ዜጎች  በረሃብ 

ሲጠቁም ተገቢውን ዴጋፍ  እንዱያገኙ የሚያዯርግ መሰረቱ ህዝብ የሆነ አካሌ ነው፡፡ 

ምንም  እንኳን  ህዝብን  በይፋ  ሇሚዘሌፉት ሇእነ ድክተር  መረራ ጉዱና፤ ነገሩ “ላባ 

እናት ሌጇን አታምንም” እንዱለት  ዓይነት ሆኖባቸው ሇቢቢሲ  በብቸኛ  ምንጭነት  

ሏሰትን ቢዯሰኩሩም፤ መንግስት  እንዯ እነርሱ ከዚህ ቀዯምም ይሁን ዛሬ  በጸረ - 

ዳሞክራሲያዊነት  ተሰሌፎ የማያውቅ መሆኑን በተረደት  ነበር፡፡  

ያም ሆነ ይህ ግን “እውነትና ንጋት እያዯር ይጠራሌ” እንዱሌ የሀገራችን  ህዝብ፣ 

በፕሮፌሰሮቹና በድክተሩ የሃሰት ጃኖ የተሸፈነው የቢቢሲ “ዲግማዊ ሴራ”  በሚኒስትር 

ሚቼሌ አማኝነት ተጋሌጦ ዕርቃኑን መቅረቱን ተጨማሪ አስረጅዎችን በመጥቀስ 

መመሌከት  እንችሊሇን፡፡ እንዯሚታወቀው የጣቢያው የሏሰት  ዘገባ “…እንግሉዝ እ.ኤ.አ 

ከ2005 ጀምሮ  በኢትዮጵያ ስታከናውን የነበረው የምግብ ዕርዲታ ውጤት አሌባ እንዯነበር 

አረጋግጫሇሁ፡፡…” በሚሌ አስገራሚ ዴምዲሜም የታጀበ ነበር፡፡  

ታዱያ እዚህ ሊይ ―ሇመሆኑ ቢቢሲ የስንት ዓመት ጥናት አዴርጎ ነው እንዱህ ዓይነት 

መቋጫ  ሊይ የዯረሰው?‖ ብሇን ስንጠይቅ፤ አንዴ እውነታ  ዓይኑን አፍጥጦና ጥርሱን 

አግጦ ፊት ሇፊታችን መጋረጡ አይቀርም፡፡ ይኸውም ጣቢያው በተሇያዩ መብቶች ስር 

አክራሪ የፖሇቲካ አራማጅ “ዴርጅቶችን” ወክል  በሌማት  አዯናቃፊነት የመሰሇፉ ሃቅ 

ነው፡፡ 

ይህን የጣቢያውን ማንነት  ሚኒስትር  ሚቼሌም ይጋሩታሌ፡፡  እርሳቸው  

ሇቢቢሲው  ጋዜጠኛ እንዯተናገሩት፤ ዘገባው የቀረበው እንግሉዝ  በዴርቁ ሳቢያ  

የተጎደትን  ሰዎች ሇመታዯግ  የምታከናውነውን ተግባር  ሇማዯናቀፍ  ነው ብሇዋሌ ፡፡ 

እርግጥ ሀገራችን ውስጥ  ባሇፉት  20 ዓመታት  ሇተከናወኑት የሌማት  ስራዎችና  

አጥጋቢ ውጤቶቻቸው መንግስት  የነዯፋቸው  ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች  ቀዲሚውን 

ዴርሻ  መጫወታቸው እሙን ነው፡፡   
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በዚህም ውጤታማ ተግባርም የምግብ እጥረት  ተጋሊጭነትን በእጅጉ መቅረፍ  

ተችሎሌ፡፡ ሆኖም ከዚህ የመንግስታችን ግንባር ቀዯም ጥረት በተጓዲኝ የሀገራችን  የሌማት  

አጋር  ዴርጅቶችም የበኩሊቸውን ዴርሻ  ማበርከታቸው  አይታበይም፡፡  ሇዚህም ነው  

ሚሰተር ሚቼሌ “… ባሇፉት  20 ዓመታት  ብቻ  የህጻናትን የተመጣጠነ ምግብ እጥረት  

ተጋሊጭነት  50 በመቶ ያህሌ መቀነስ  ተችሎሌ” በማሇት ምስክርነታቸውን የሰጡት፡፡ 

ይህም እመርታም  እንግሉዝ  ሇኢትዮጵያ  የምታዯርገው  የሌማት ዴጋፍ የታሇመሇትን 

ግብ እያሳካ  መሆኑን እንዯሚያረጋግጥ አስረዴተዋሌ፡፡ 

ታዱያ እውነታው ይህ ቢሆንም፤ ጣቢያው ግን ―እንዳት የሊከኝን ሂዩማን ራይትስ  

ዎችን አሳፍራሇሁ?‖ በሚሌ ስሜት እየዯጋገመ ሚኒስትሩን ሲጠይቃቸው  መመሌከት  

በእጅጉ አግራሞትን የሚያጭር ነው፡፡ አዎ! ቢቢሲ እንዯሇመዯው ሌክ እንዯ እነ ፕሮፌሰር 

በየነ የምንፈሌገው ይህን ነውና፣ እርሱኑ በለሌኝ ወይም የምትፈሌጉትን በለ አሉያም ከነ 

ሂዩማን ራይትስ ዎች ጋር የተነጋገራችሁትን ዴገሙሌኝ” የማሇት  ያህሌ ነበር  አጠያየቁ፡

፡  

ግና ስራቸውን በተጨባጭ የመስክ ቅኝት የሚያውቁት  የእንግሉዙ ወኪሌ፤ 

ሇእውነታና ሇሀገራቸው ብሔራዊ  ጥቅም የሚሰሩ በመሆናቸው ሃቅን በውሸት  

አዴበስብሰው  ሇማሇፍ  አሌፈሇጉም፡፡ እናም እንዱህ አለ - “…እኔ ትኩረት  ሰጥቼ  

የምገሌጸው ነገር ቢኖር፣ በኢትዮጵያ መንግስት  ሊይ የቀረቡት  ውንጀሊዎች ገሇሌተኛ  

በሆነ መንገዴ  እንዱጣራ  ተዯርጎባቸው፤ መሰረት  እንዯላሊቸው  መረጋገጡን ነው፡፡…” 

ቢቢሲ “ዘገባ” ብል ያቀረበው  ነገር “ውንጀሊ “ መሆኑ  እንዯ ላልች  ሃቅን  

የማይሸሽጉ  ወገኖች ሁለ፣ በሚኒስትሩም መገሇጹን የተገነዘበው ጋዜጠኛ፣ ወዱያውኑ እጥፍ 

ብል “ውንጀሊዎቹ እኮ ረጅም  ጊዜ  ያስቆጠሩ አይዯለም፣ እ.ኤ.አ በ2009 በኋሊ የቀረቡ 

ናቸው”  በማሇት  አባባሊቸውን ሇማሇሳሇስ ቢሞክርም፤ ስሇ እውነት  እማኝነታቸውን 

እየሰጡ  ያለትን ሚኒስትር  ቀሌብ ግን ሉስብ አሌቻሇም፡፡  

ነገሩ “እውነት ትመነምናሇች  እንጂ፣ አትበጠስም” እንዱሌ ዓይነት ስሇሆነ፤ ሚስተር 

ሚቼሌ እንዯ ጣቢያው እና እንዴ አዝማቹ ሂዩማን ራይትስ ዎች  ውጭ ሀገር ሆነው  

ሳይሆን፣ ዕውነታውን ሀገር ውስጥ በተግባር እያከናወኑ በመሆናቸው “…የምትሇው  ዴርጊት  

ከሁሇት ዓመት በፊት ነው፡፡ እርሱም ቢሆን በኢትዮጵያ ማህበራዊ አገሌግልትን ሇማሳዯግ  
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የምናከናውነውን ተግባር አስመሌክቶ ከስዴስትና ከሰባት ወራት በፊት የስራ  

ኃሊፊዎቻችንን ወዯ መስክ አሰማርተንና እነርሱም ተገቢውን ማጣራት  አዴርገው  

ውንጀሊው ትክክሌ አሇመሆኑን አረጋግጠው  ተመሌሰዋሌ፡፡” በማሇት እንቅጩን  

ነግረውታሌ፡፡  

እርግጥ “የኢትዮጵያ መንግስት የዕርዲታ እህሌን ሇፖሇቲካ ፍጆታ  ያውሊሌ” 

የሚሇው የውሸት  አጀንዲ  የተቀረጸው  በዛሬው  የቢቢሲ “ዘገባ” አይዯሇም— በምርጫ  

2002 አካባቢም፤ በሀገራችን የህዝቦችን ለዓሊዊ መብት በመንጠቅ “ዙፋን አውራሽ” ሆኖ  

በቀሇም አብዮት “ስሌጣን ሰጪና ነሺ” ሇመሆን ቋምጦ  ባሌተሳካሇት  በሂዩማን ራይትስ 

ዎች  እንጂ፡፡  

ታዱያ በወቅቱ ይህን ውንጀሊ  ሀገራችን ውስጥ  የሚገኙትና  ቁጥራቸው ከ26 በሊይ 

የሚሆኑ የሌማት አጋር  ቡዴኖች  (ዲግ) አጣርተው፤ “የዕርዲታ እህሌ ሇፖሇቲካ  ፍጆታ  

ስሇመዋለ ማረጋገጫ  አሊገኘንም” ይሊለ፡፡ እንዯ እውነቱ  ከሆነ፣ በዚያን ጊዜ ሇሂዩማን 

ራይትስ  ዎች  መረጃ እንዲቀበለት  እንዯ መዴረክ አመራሮች  አንጀቱ እርር ዴብን ያሇ 

ወገን  የሇም— “ ―ዲግ‖ ሇምን እውነቱን ተናገረ?”  በሚሌ ከኢትዩጵያዊያን የማይጠበቅ 

አሳፋሪ  ዱስኩር  የቆሽታቸውን የብግነት መጠን የሚያሳብቅ ነበርና፡፡  

ሇእነዚህ “የውሸት  ሉቆች”  ዛሬ በትናንት  መነፅር ተመስል የተቀመጠ ይመስሊሌ፡

፡ ሌክ ያኔ ሇሂዩማን ራይትስ  ዎች  የቅጥፈት  መረጃ በማቀበሌ ከህዝቡ ፍሊጎት  ውጪ 

ስሌጣን ያገኙ ይመስሌ እንዯባተለት ሁለ፤ አሁንም በተመሳሳይ የሀገር ክህዯት የውሸት  

ዴርሳናቸውን ሇቢቢሲም ቀምረው አነብንበዋሌ፡፡ ሆኖም የተሇመዯው አሸቃባጭነታቸው 

የጥሊቻ ፖሇቲካ አራማጅነታቸውን ከማጋሇጥ  ውጭ  ያስገኘሊቸው  አንዲችም ነገር የሇም 

- እነሆ  ዛሬም ሏሰተኛ ምስክር  ሆነው  ብቅ ማሇታቸውን  በጉዲዩ  ባሇቤት  የማያሻማ  

እማኝነት  ተሰጥቶባቸዋሌና፡፡   

ኧረ ሇመሆኑ በ”እውነት ሇምኔ” ነታቸው  የሚታወቁት የመዴረክ አመራሮች  

የሚስተር  ሚቼሌን ―እናንተም ሆናችሁ፣ ቢቢሲ ከውሸታምነት መቼ ነው የምትሊቀቁት?‖ 

የሚሌ አንዴምታ ያሇውን  እውነተኛ  እማኝነትን ሰምተው  ዯግሞ ምን ሉለን ይሆን? – 

“ያዯቆነ ሰይጣን፣ ሳያቀስ  አይተውም” እንዱለ አሁንም ዓይናቸውን በጨው  ታጥበው 

አዱስ  የፈጠራ ዴርሰት  ሉያነበንቡሌን?- እንዳታ! እነርሱን ምን ተስኗቸው?—የቅጥፈት 
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ታሪክ ባሇሟሌ አይዯለም እንዳ?- እናም እነ “አያ ምንተስኖት” ምን ይገዲቸዋሌ ያሻቸውን 

ቢሇፍፉ?... 

የእነዚህ በምርጫ ካርዴ ተፈትኖ የወዯቀ አመሇካከት ባሇቤቶችን የፈጠራ ታሪክ 

እንዱሁም ―የምዕራቡ ዓሇም ሚዱያ ሁላም  ትክክሌ ነው‖ በሚሌ የተሳሳተ እሳቤ የተወሊገዯ 

ተቃርኖአዊ “ፍሊጎታቸውን” ሇማራመዴ የሚሹ  አንዲንዴ  የሀገራችን የግሌ ጋዜጦችም 

የቢቢሲን “ዲግማዊ ሴራ” በማዲመቅ አስተዛዛቢ ስራ አከናውነዋሌ፡፡  

ማንም የዚህ ጽሐፍ አንባቢ እንዯሚገነዘበው፤ አንዴ  ሚዱያ ዕውነታን ሳያጣራ 

ያገኘውን ሁለ መዘገብ አይጠበቅበትም፡፡ ይሁንና በሚስተር  ሚቼሌ ውንጀሊው  ውሸት  

መሆኑ የተጋሇጠውን “ዘገባ”  ሳያጣሩ አቋም ጭምር ይዘው ይከራከሩ የነበሩ ሚዱያዎች 

ምን እያከናወኑ እንዯሆነ እንኳን የሚያውቁት አይመስሇኝም፡፡ ምክንያቱም ጋዜጦቹ 

በተቃዋሚነት  ፈረስ ሽምጥ  እየጋሇቡ ሏሰትን  አባዥዎች (false multipliers)  ሆነው 

አለባሌታን ሸጠዋሌ ብዬ ስሇማምን  ነው፡፡  

በተሇይ  አውራምባ ታይምስ  የተሰኘውና  ―መንግስትን እስከተቸ ዴረስ ያገኘኸውን 

ነገር  ሇጥፍ‖ በሚሌ የውስጥ መመሪያ የሚሰራ  የሚመስሇው  የአቶ ዲዊት  ከበዯ  ጋዜጣ፤ 

አንዴ  የውጭ  ሚዱያ በጮኸ ቁጥር “በጮቤ ረጋጭነቱ” ወዯር ሊገኝነት አሌቻሌኩም፡፡  

ነገሩ እንዳት መሰሊችሁ፤ይኸው ጋዜጣ ቀረብ ባሇ አንዴ ዕትሙ ሊይ ―በምርጫ 97 

ወቅት አመፅን በማነሳሳት የተፈረዯብንና በአሜሪካ ዴምፅ አማርኛው ክፍሌ ውስጥ ያለት 

የትግሌ አጋሮቼ፤ ከእንግዱህ የኢትዮጵያን መንግስት ማጥሊሊትና መሳዯብ ብልም ማሰዯብ 

ሉያቆሙ ነው እንዳ?‖ የሚሌ አንዴምታ  ባሇው በአንዴ  ቀን ዕትሙ ሊይ፤ በሦስት  

አምድች  ከሦስት  ገፅ ተኩሌ በሊይ ቦታ ሰጥቶና  ጉዲዩን “በውስጥ ዓይን” ተመሌክቶ 

በተቆርቋሪነት መንፈስ አሊዝኗሌ፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ምንም ነገር ባሊሇበት ሁኔታም 

በርዕሰ  አንቀጹ  ሳይቀር ―ዋይ!...ዋይ!...” እያሇ ዯረቱን በመዯሇቅ “የቪኦኤን መታገዴ  

እንቃወማሇን” በሚሌ የአንዴ ወገን ወሬን ይዞ “መቦትሇኩ”  እና እንዯሃገራችን የሇቅሶ 

ሌማዴ “ፍራሽ አውርድ” ሃዘን መቀመጡ አግራሞትን  ያጭራሌ፡፡  

      ጋዜጣው ሁላም የበሊበትን የኒዮ-ሉበራሌ ወጪትን ሊሇመዴፋት የሚሰራ 

በመሆኑም፤ የቢቢሲን “ዲግማዊ ሴራ” ተቀብል  ሇማጨብጨብና  እግረ - መንገደንም 

“የጉዲይ ፈጻሚነት” ሚናውን ሇመወጣት  ያዯረገው ኢ-ሙያዊ ተግባር ላሊኛው  
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መገሇጫው  ነው፡፡ ጋዜጣው  የቢቢሲን “ዘገባ” እንዯሰማ በርዕሰ  አንቀጹ  አቋም ይዞ ሌክ 

የኢትዮጵያ  መንግስት  የዕርዲታ እህሌን ሇፖሇቲካ  ፍጆታ  ያዋሇው በማስመሰሌ፤ 

ችግሩን  አምኖ በመቀበሌ ሇመፍትሔው መሯሯጥ እንዯሚያስፈሌግ  የሚገሌጽ  

አስገራሚና “እውነት ከእነ ቢቢሲ ወዱያ ሊሳር ነው”  የሚሌ እምነቱን አስነብቦናሌ፡፡  

      እንግዱህ ጋዜጠኝነት በአውራምባ ታይምስና ይኸው ነው ማሇት ነው — 

ምክንያታዊነት በላሇው ተቃውሞና የጥሊቻ ስሜት  ተወጥሮ፣ እንዯ ጋሪ ፈረስ  ግራና 

ቀኙን ሳያዩ በጭፍን መጓዝና መነዲት፡፡ አሁን ግን እውነቱ ገሃዴ ሆኖ የቢቢሲ “ዘገባ” 

ውሸት  ከመሆኑም በሊይ፤ በሌማት  አዯናቃፊነትም ጭምር  ተፈርጇሌ፡፡ ታዱያ 

አውራምባ ታይምስና መሰልቹ ከቶ ምን ይለ ይሆን? – “ከባሇቤቱ በሊይ ያወቀ  ቡዲ  

ነው” እንዱለት  ሆነው ―ቢቢሲና ሂዩማን ራይትስ እንጂ፤ ሚስተር  ሚቼሌ ትክክሌ 

አይዯለም‖ ይለን ይሆን ወይስ ―መዋሸት  የኤዱቶሪያሌ ፖሉሲያችን አካሌ ነው‖ በማሇት 

ዓይኔን ግንባር ያዴርገው  ብሇው መቁሇጭሇጭ? እርግጥ  የዚህ ጥያቄ  ምሊሽ የዚህ ፅሐፍ 

አቅራቢ ሉሆን አይችሌም—በጋዜጠኝነት  ስም ጋዜጣ  ውስጥ  ተወሽቀው  በአሰስ ገሰሱ 

ምክንያት  ―እምነቴ  ነው‖  እያለ የሌማት  አዯናቃፊ ተቃሞአቸውን የሚነዙት ወገኖች 

እንጂ፡፡  

        ያም ሆነ ይህ፤ ቀዯም ሲሌ “ዲግ”  ሪፖርት፣ አሁን ዯግሞ በኢትዮጵያ የእንግሉዝ 

የሌማት  ዴጋፍ  ሚኒስትር አንዴሪው ሚቼሌ ሃቀኛ  እማኝነት፤ ከውጭ  ቢቢሲ እና 

ሂዩማን ራይትስ  ከሀገር  ውስጥ ዯግሞ በአቋራጭ  የስሌጣን ኮርቻ ሊይ ሇመፈናጠጥ 

የሚሹ ጥገኛ ተቃዋሚዎች እንዱሁም የሌማት አዯናቃፊ አለባሌታዎችን እያተሙ 

የሚቸበችቡና በጋዜጠኝነት  የማይፈረጁ “ተቃዋሚዎች” የውሸት ጥሩንባ ነፊነት በአዯባባይ 

ገሃዴ  ወጥቷሌ፡፡ ይህም ትናንት  “ቀዲማዊ ሴራው” በሰር ቦብ ጊሌድፍ የተጋሇጠውና ዛሬ  

ዯግሞ በእንግሉዝ  የሌማት ትብብር  ሚኒስትር “ዲግማዊ”  ቅጥፈቱ በይፋ  የታወቀው  

ጣቢያው፤ ከእንዱህ ዓይነቱ ኃሊፊነት ከጎዯሇውና ከሙያው ሥነ -ምግባር ጋር ከሚጋጭ 

አስነዋሪ ዴርጊት  እንዱቆጠብ በቂ ምክንያት  ይሆነዋሌ በጄ ነበር፡፡ 

      ዲሩ ግን ቢቢሲ የሂዩማን ራይትስ ዎች ተሊሊኪ ከመሆኑም ባሻገር፣ ከርዕዮተ - ዓሇም 

አኳያም ዋነኛ ዓሊማው በራሳቸው የሌማት አቅጣጫ የሚያዴጉ ሀገሮችን የፈጠራ  ሪፖርት  

እየፈጠሩ ማቀጨጭ በመሆኑ፤ “ከሦስተኛ ሴራው ይታቀባሌ” ብል ማሰብ የዋህነት  

ይመስሇኛሌ፤ቀዲሚ ተግባሩ “የትም ፍጪው፣ደቄቱን አምጪው” በሚሌ መርህ የእነ ሂዩማን 



9 
 

ራይትስ ዎችን ፅንፈኛ አመሇካከት የበሊይነትን ማስረጽ ነውና፡፡ ግና ይህን መሰለን 

የቢቢሲን የተዛባ አመሇካከት ሇማረቅ ስንት ቦብ ጊሌድፎችንና አንዴሪው ሚቼልችን 

የሚመስለ የእውነት እማኞችን መቁጠር ያስፈሌገን ይሆን?...   

      እናም ነገ በላሊ የሌማት አዯናቃፊ የውሸት  ዘገባ  ሊሇመገኘቱ ማንም እርግጠኛ 

ሉሆን አይችሌም፡፡ የሀገር  ውስጥ “አጫፋሪዎቹ” ግን ቢያንስ ሇሀገርና ሇህዝብ እንዱሁም 

ሇብሔራዊ ክብር ሲለ ከፀያፍ  ተግባራቸው መታቀብ ያሇባቸው  ይመስሇኛሌ፡፡ እንዯ 

ትክክሇኛና ኃሊፊነት የሚሰማው ተቃዋሚ ቢያንስ ―በኢትዮጵያ ህዝብ የምርጫ ካርዴ  

እንጂ፤ በውጭ  ተፅዕኖና ተማጥኖ የሚገኝ ስሌጣን አሌፈሌግም‖ ብል ማሰብ የሚያስከብር 

ከመሆኑም በሊይ፤ ከእንዱህ ዓይነቱ ህዝብን “አጀብ!” ከሚያሰኝ የውሸት ቅላት 

እንዯሚያዴን መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡  

      ይሁንና ከዚህ አስተሳሰብ ውጪ ሇሂዩማን ራይትስ ዎች እና ሇቢቢሲ ያሌተፈጠረን 

ወሬ እየፈበረኩኝ በማቀበሌ ያሇ ህዝብ ፈቃዴ  ስሌጣን በቆረጣ እቆናጠጣሇሁ በሚሌ 

ቅዥት  የሌማት ዯንቃራዎች ተሊሊኪ እና ሚዛናዊ ያሌሆነ መሰረተ- ቢስ ዘገባ አራጋቢ 

ሆኖ መሰሇፍ፤ “ጨው ሇራስህ ስትሌ ጣፍጥ አሇያ …” እንዱለ፤ በፍትሏዊውና ሚዛናዊው 

የኢትዮጵያ ህዝብ ዘንዴ የሚያስከፍሇው ዋጋ ተተፍቶ መጣሌን ብቻ  መሆኑን ሰከን ብል 

መረዲት ያስፈሌጋሌ፡፡                

  


