
ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ … 

                                                                  

ዘላለም ሁነኛው  11/13/13 

የቀድሞው የአውራምባ ታይምስ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ  እንዲሁም በስደት አሜሪካ 

በቆየባቸው ወቅት ደግሞ የአውራምባ ታይምስ ድረ-ገፅ ዋና አዘጋጅ አቶ ዳዊት ከበደ ወደ 

አገር ቤት ለመመለስ ስትዘጋጅም ሆነ አገር ቤት ከተመለስክ በኋላ ከተለያዩ ፕሬሶች ጋር 

ያደረግከውን ቃለ ምልልሶች አድምጫለሁ፣ አንብቤለሁ።  

አቶ ዳዊት ወደ ትውልድ አገርህ ለመመለስ ያሳለፍከውን ውሳኔ በግሌ  አደንቃለሁ፡፡ 

“ካፈርኩ አይመልሰኝ’’ እንደሚባለው አባባል አንዴ ስህተት ፈፅሜለሁ ከእንግዲህ  ባወጣ 

ያውጣ በሚል   በጭፍን ከመጓዝ ይልቅ  ወደ ልቦናህ ተመልሰህ በአገር ቤት  ትክክለኛ 

መረጃ/first hand information/  ባለበት የጋዜጠኝነት ስራህን ለማከናወን መወሰንህ  

ሚዛናዊ  (Rational) መሆንህ የሚያሳይ ነው።  ጥፋትን  በሌላ ጥፋት ለመሸፈን ጥረት 

ማድረግ ይበልጥ ወደ  አዘቅት መውርድን፤ ይበልጥ ከመስመር መውጣትን ያስከትላል 

እንጂ  ወደ መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም፡፡   እንዳንተ ያለ ቁርጥ ያለ ውሳኔ መወሰን 

የተሳናቸው ብዙ የዳያስፖራ ፖለቲከኞች   በይሉኝታ ተተብትበው  ራሳቸውን መሆን  

ሳይችሉ በመቅረታቸው  ለሌሎች መገልገያ  ሆነው ቀርተዋል፡፡  

አቶ ዳዊት ከሰጠሃቸው ቃለ-ምልልሶች የተረዳሁት ነገር ትውልድ አገርህ ለቀህ ወደ ስድት 

የሄድክበት ምክንያት  “የመንግስት አካል የሆኑ ሰዎች ስላስፈራሩኝ እንዲሁም ተመሳሳይ 

መልዕክት ያላቸው ፅሁፎች በመንግስት ጋዜጦች ላይ ታትመው በማየቴ ሁኔታዎች 

ተገጣጠሙብኝና ስራዬን ትቼ አገሬን ተሰናብቼ ለመሄድ ተገደድኩ” ብለሃል። በወቅቱ 

ውሳኔህ ትክክል መስሎህ ሊሆን ይችላል፡፡  የዳያስፖራ ፖለቲከኞች የሚያወሩትና  

በተጨባጭ የሚያራምዱት ነገሮች  እጅግ በጣም የተለያዩ መሆናቸውን አቶ ዳዊት አሁን 

በግልፅ የተረዳህ ይመስለኛል፡፡ በዳያስፖራው ፖለቲካ ውስጥ መኖርና ደጋፊ ማፍራት 

የሚቻለው  ሚዛናዊ ስለተሆነ ሳይሆን ፅንፈኛና ተናዳፊ እስከተሆነ ድረስ ብቻ ነው፡፡  

አቶ ዳዊት ከተናገርካት ነገር መካከል እጅግ የወደድኩልህ  ነገር  “ወደ አገሬ ለመመለስ 

ማንንም ማስፈቀድ፣ ከማንም መደራደር አያስፈልገኝም’’ ብለሃል በጣም የምስማማበትና 



ትክክለኛ አባባል ነው። አገራችን የጋራችን ናት፤ የጋራ አገራችንን  ደግሞ፣ በጋራ 

ልንጠብቃትና ልናለማት ይገባል፡፡ 

“ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ’’ እንደሚባለው  ሁሉም ዲያስፖራዎች  ባይሆኑም 

የሃይል ሚዛኑን የተቆጣጠሩት ጥቂቶቹ ምህዳሩን በመቆጣጠር ፖለቲካውን ከጥቅምና ከዘር 

ጋር አቆራኝተውታል፡፡ እነዚህ ጥቂት ሃይሎች  የተለየ ሃሳብ አራምዳለሁ ወይም ሚዛናዊ 

ለመሆን ጥረት አደርጋለሁ የሚል ፖለቲከኛንም ሆነ ጋዜጠኛን የስም ማጥፋት ዘመቻ 

በመክፈት  በማሸማቀቅ ወደ ሽክሪክሪታቸው እንዲመለሱ አሊያም ከማህበሩ እንዲገለሉና 

ስራዎቻቸው በሌሎች ተቀባይነት እንዳይኖራቸው አበክረው ይሰራሉ፡፡ ለዚህ አባባሌ  

የአውራምባ ታይምሱ ዋና አዘጋጅ ጥሩ ማሳያ ናቸው፡፡ 

አቶ ዳዊት ጋዜጣውን ማሳተሙን አቋርጦ ወደ አሜሪካ ሲሰደድ አክራሪው የዳያስፖራው 

ፖለቲከኞች ከበሮ እየደለቁና  እቅፍ አበባ ተሸክመው የእንኳን ደህና  መጣህልን አቀባበል 

ያደረጉለት ቢሆንም የዳዊትና የአክራሪው ዳያስፖራ ፖለቲከኞች ፍቅራቸው እድሜ 

አልነበረውም፡፡  

ወትሮም የተለያዩ ሃሳቦች ተንሸራሽሮበት የማያውቀው  የዳያስፖራ ፖለቲካ  ምህዳር አቶ 

ዳዊት ስራውን ሚዛናዊ ለማድረግ ሲሞክር  ነገሮች ሁሉ ባልተጠበቀ ፍጥነት ተቀያየሩ፡፡  

አጀግነው የተቀበሉትን ጋዜጠኛን የተለያዩ ታፔላዎችን በመለጠፍ የግል ስብዕናን በሚነካና 

ከኢትዮጵያዊነት ስነ ምግባር ውጪ በሆነ ተራ  ዘለፋ ተሰማርተው እንደነበር 

የምናስታውሰው ክስተት ነበር፡፡  

በዳያስፖራው በኩል የምናየው ነገር ተቃዋሚነትንና ጋዜጠኝነትን በአንድ ላይ አጃምሎ 

ማስኬድን ነው። ጋዜጠኝነት መረጃ መስጠት ነው፤ ጋዜጠኝነት በተቻለ አቅም 

ከስሜታዊነት፣ ከወገንተኝነትና ጥቅምን ታሳቢ ከማድረግ በፀዳ መልኩ የሚካሄድ ሙያ 

ነው። 

የዳያስፖራ አክራሪ ፖለቲከኞች ሚዛናዊነት ይጎድላቸዋል እየተባሉ የሚወቀሱት፣ 

በሚዲያዎቻቸው የሚተላለፉ ዘገባዎችን ለተመለከታቸው  በጭፍን ጥላቻ ላይ የተመሰረቱ፣ 

ወገንተኝነት ክፉኛ የተጫጫናቸው እንዲሁም  የሃሰት ውንጀላዎች መፈልፈያ በመሆናቸው 

ነው፡፡   አሁን በአቶ ዳዊት ላይ የተፈፀሙ ነገሮችን ላጤናቸው፣  የዳያስፖራው ፖለቲካ 

ምን እንደሚመስል በቀላሉ መረዳት ያስችላል፡፡   



ዴሞክራሲ ሂደት ነው፤ እንኳንስ እንደኢትዮጵያ ያለ የዴሞክራሲ ስርዓት ጀማሪ የሆነች  

አገር ይቅርና የዴሞክራሲ ተምሳሌት ተደርጋ የሚቀነቀንላት አሜሪካ ሳትቀር  በዴሞክራሲ 

አተገባበር ሂደት ግድፈቶች አይታዩባትም ማለት አይቻልም፡፡  ለዚህ ጥሩ ማሳያ 

የዊሊያም አሳንጄና  የኤድዋርድ ስኖውደንን መረጃዎች  ማየቱ ተገቢ ይመስለኛል፡፡  

በተመሳሳይ በአገራችን የሰባዊና ዴሞክራሲያዊ መብት አተገባበር ላይ ፍፁም ናቸው  

የሚል እምነት የለኝም፤ ሁላችንም በተሰማራንበት መስክ እንኳን መብትና ግዴታችንን  

በወጉ ለይተን አውቀነዋል የሚለው ነገር ጥያቄ የሚያስነሳ ይመስለኛል፤ የፕሬስ ነፃነት 

ሲባልም ፍፁም ገደብ የሌለበት ነገር ተደርጎ የሚወሰድ አይደለም፡፡  

አክራሪ ፖለቲከኞች የዴሞክራሲ ስርዓት በሂደት የሚገነባ መሆኑን አጥተውት ሳይሆን 

ፅንፈኛ ተቃዋሚ መሆንን የጥቅም ምንጭ፣ የአቋራጭ የስልጣን መፈናጠጫ  መሰላል፣ 

የቪዛ መለመኛ ወዘተ አድርገው ስለሚወስዱት ነው፡፡ እነዚህ ፅንፈኛ ፖለቲከኞች 

ለመሰንበት ብለው  የመንግስትን ማንኛውንም  አካሄድ አፈርዲሜ  በማስበላት የሚታዩና 

የሚጨበጡ እውነታዎችን በአደባባይ  በመካድ ህሊናቸውን ለማይገባ ነገር ሲሸጡ  

ይታያሉ፡፡  በእርግጥ እንዲህ ያለውን  ተራ አካሄዳቸውን ህብረተሰቡ  ስለተረዳው ጆሮ 

የሚሰጣቸው አይኖርም፡፡ 

ከላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት  በጀማሪ የዴሞክራሲ ስርዓት ውስጥ የአፈፃፀም ግድፈት 

የለም ሁሉም ነገር በተቀመጠለት መረሃ ግብር መሰረት  የሚካሄድ ነው ብሎ የሚያስብ 

የዋህ ያለ አይመስለኝ፡፡ በአገራችን በርካታ መልካም ነገሮች  አሉ፤ ነገር ግን ሁሉም ነገር 

ፍፁም ነው ማለት አይደለም፤  ለአገራችን የሚበጃት መልካም ጅምሮቻችንን ማጠናከርና 

ለድክመቶቻችን ደግሞ መፍትሄ መፈለግ  እንጂ የ”በሬ ወለደ” ዜና አሁን ላይ ለማንም 

አይበጅ፡፡ 

አንዳንድ  የዳያስፖራ ፖለቲከኞች  የቋመጡለትን አቋራጭ የስልጣን መሰላል 

ያስጨብጠናል ብለው ያሰቡትን አካሄድ  ምንም ይሁን ምን ከመፈፀምና ከማስፈፀም 

ወደኋላ እንደማይሉ መሪዎቻቸው በአደባባይ ሲናገሩ ተደምጠዋል፡፡ ለዚህ ጥሩ ማሳያ 

የሚሆኑት  የግንቦት ሰባቱ መሪ በቅርቡ ቃል በቃል የኢትዮጵያን መንግስትን በሃይል 

ለመጣል ከሚሰሩ ማንኛቸውም ቡድኖች ጋር እንደሚተባበሩ በይፋ ሲናገሩ ነበር፡፡   



ዶ/ር ብርሃኑ የግል የስልጣን ጉጉታቸውን ለማርካት  አገርንና ህዝብን በእጅጉ ሊጎዳ 

ከሚችል  “የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” በሚል እጅግ በወረደ አስተሳሰብ በአለም አቀፉ  

ህብረተሰብ የተወገዘውን ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ጋር ሳይቀር እየተባበርን እየሰራን ነው 

ሲሉ ተደምጠዋል፡፡  የግንቦት ሰባቱ መሪ  በእንዲህ ያለ  የማይገባ አካሄድ ውስጥ 

መዘፈቃቸው ትዝብት ላይ ጣላቸው እንጂ ወደተመኙለት የለመለመ የስልጣን መስክ 

የሚያደርሳቸውን ፈረስ ሊያስገኝላቸው አልቻለም፡፡  

“እኔ ከሞትኩ ----’’ አይነት አስተሳሰብ የተጠናወታቸው  እነዚህ ፅንፈኛ ፖለቲከኞች 

አካሄዳቸውን በእጅጉ ሊፈትሹት ይገባል፡፡  ምክንያቱም አገርና ህዝብ ከሌለ የተቋመጠለት 

ስልጣን ቢመጣስ ምን ሊፈይድ? የአገራችንን  ድህነትና ውድቀት ዘውትር ከሚናፍቁ  

ነውጠኛ መንግስታት ጋር ሴራ መጎንጎን “ የእናት ጡት ነካሽ”  መሆን  ነው፡፡  

አንዳንድ የሰባዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉ ተቋማት በተለይ  እንደ ጋዜጠኞች መብት 

ተሟጋች /CPJ ያሉ ድርጅቶች አንድ ግለሰብ ወይም ጋዜጠኛ   በደረቅ ወንጀል እንኳን 

ክስ ከተመሰረተበት  ማጣራት ሳያስፈልጋቸው፣ ተከሳሹን ተሸላሚ ያደርጉታል። እነዚህ 

ድርጅቶች እስካሁን  ተሸላሚ ያደረጓቸውን ግለሰቦች ስንመለከታቸው ከሙያቸው ጋር 

ተያያዥ በሆነ(በፃፉት ወይም በተናገሩት) ነገር  የተከሰሱ ሳይሆኑ፣  በሌሎች ነገሮች 

ወንጀለኛ ተብለው በቁጥጥር ስር የዋሉ ሆነው እናገኛቸዋልን፡፡  

የሰባዊ መብት ተከራካሪ ነን የሚሉ ተቋማት አካሄድ የህግ የበላይነት/rule of law/ 

በአገራችን በሁሉም ዜጎች ላይ በእኩል  ተፈፃሚነት እንዳይኖረው ከማድረጉም ባሻገር 

የአንዲትን ሉአላዊት አገርን ማንነት አምኖ ያለመቀበል አካሄድ ይመስላል፡፡  

የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅት/CPJ/ የሽልማት መስፈርቱ መልካም የጋዜጠኝነት 

ስራ ሳይሆን  በምንም ምክንያት ይሁን ጋዜጠኛው ማረሚያ ቤት መግባቱ ብቻ በሲ ፒ ጄ 

ተሸላሚ ያደርገዋል፡፡ ይህ  ድርጅት እስካሁን ተሸላሚ ያደረጋቸውን ግለሰቦች ስንመለከት 

ሁሉም በዚህ ሂደት ውስጥ ያለፉ ሆነው እናገኛቸዋልን።   

በእኛ አገር አንድ የተለመደ አሰራር አለ፤ ይኸውም ጋዜጠኞች በማንም ላይ በፈለጉት 

ርዕሰ ጉዳይ የቻሉትን ያህል ዱላ ሲያሳርፉ ማንም የሚጠይቃቸው አካል የሌለ በመሆኑ 

ህመሙ አይሰማቸውም። በተቃራኒው ስለጋዜጠኞቹ  አንዲት ነገር  አንድ ተራ ዜጋ  

አስተያየት ከሰነዘረ ያቺ ተለቃቅማ ቪዛ መለመኛ ትደረጋለች፡፡ ይህ አይነት  አካሄድ 



ለአገራችን ፕሬስ መዳበር የሚፈይደው አንዲት ነገር ያለ አይመስለኝም፡፡  ጋዜጠኞች 

በበቂ መረጃ ላይ ተመስርተው ለሚያቀርቡት ነገር ሊከሳቸው  የሚችል አካል ያለ 

አይመስለኝም፡፡  

የአገራችን የመገናኛ ብዙሃን ወይም የፕሬስ ሕግ ጋዜጠኞች እውነተኛ መረጃ ላይ 

ተመስርተው እስከሰሩ ድረስ ከለላ እንደሚሰጥ በግልፅ ያስቀምጣል። ይህ ማለት ግን 

ጋዜጠኞች ከሕግ በላይ ናቸው ማለት አይደለም የህግ የበላይነት /Rule of Law/ ሊኖር 

የሚችለው ማንም ለሰራው ስራ  ተጠያቂነት ሲነግስ  ነው።                                                                                                               

በሃሰትኛ ወይም ያለ በቂ መረጃ ላይ  የተመሰረተ ስራ ተጠያቂነትን ቢያስከትል  የፕሬስ 

ህጉን አፋኝ ሊያስብለው አይገባም፡፡ ምክንያቱም ህጉ መብትን ከተጠያቂነት ጋር አጣምሮ  

የሚሰጥ  ነው፡፡ በአገራችን አንድ አባባል አለ “ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው” እንደሚባለው 

ሃሰተኛ መረጃ አገርንና ህዝብን ሊያጠፋ ይችላልና ነው፡፡   

ቸር እንሰንብት! 

 


