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አሳፋሪው የዩ.ኤስ.ኤይዴ ጣሌቃ  

ገብነት በኢትዮጵያ ሚዱያ 
                               

                                   ነሲቡ ታዬ ( ከኮሌፌ ) 

  

ምርጫ 97-የ1997 ዓ.ም ምርጫ በታሪካችን ውስጥ ታሊቅ የዳሞክራሲ 

ጅምር ተስፋ ሰጪ ሆኖ ተጀመረና በክህዯትና በሽፍጥ በተሞለ በውጭ 

ኃይልች አይዞህ ባይነት ሇበትረ መንግሥት ሥሌጣን ተስፋ ባዯረጉ 

ሕሌመኞች ሁካታ፣ ግርግርና ሴራ በጏው ጅምር የታሪክ ጠባሳ እንዱጥሌ 

ሆኖ አሇፈ፡፡ ያኔም ከተቃዋሚውና ከግለ ፕሬስ ጀርባ የሚፈሰው ገንዘብ 

ከየት እንዯሚገኝ ምንጩና ዓሊማው ምን እንዯሆነ በዱሞክራሲ ሥም 

እየተነገዯና እየተቸረቸረ፣ በሰብአዊ መብት ጥበቃ ሥም የአዞ እንባ 

እየተነባና የፈጠራ ታሪክ እየተፃፈ፣ ዜና እየተሰራ፣ ሲያሻቸውም የመጽሐፍ 

ቅደስ ጥቅስ እየተጠቀሰ ሕዝቡን በብርቱካናማው አብዮት ሥር ሇማሰሇፍ 

ብዙ ተዯከመ፡፡ ተቃዋሚውንና የግለን ፕሬስ አይዞህ እያለ አጉሌ ተስፋ 

ሲቀሌቡት የኢህአዳግ መንግሥት የአንዴ ሳምንት እዴሜ ብቻ የቀረው 

ነው በሚሌ የስሜት እብዯት ተዘፍቀው በየዴራፍቱና በየመሽታ ቤቱ 

ሲዯሌቁ ከረሙ፡፡ እውነቱ ከዚህ በእጅጉ የተሇየ ከስሜታዊነት የራቀና 

በጭብጥ ሊይ የተመረኮዘ በመሆኑ የጥሊቻ መርዝና ፕሮፓጋንዲ ሲነዙና 

ሲያራግቡ የነበሩት ሁለ የሀፍረት ሰማቸውን ተከናነቡ፤ ታሪካዊ ውርዯት 

ተዋረደ፤ የከተማው ግርግርና የውጭ ኃይልች ገንዘብ እየተረጨበት 

ተቀነባብሮ በስሌትና በሴራ የተዯረገው እንቅስቃሴ ዲግም ሊያንሰራራ 

ተብረክርኮ ወዯቀ፡፡ አሸናፊው ሕዝብና መሪው ፓርቲ ኢህአዳግ ሆነ፡፡  

 

    ይህ ዴሌ ያሌተዋጣሊቸው ኢትዮጵያዊ ነን የሚለ ኃይልች 

ሇዱያስፖራው ጩኸታቸውን በማቅሇጥ ዯረታቸውን በመዴቃት 
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[በመምታት] ከእብዯት ባሌተናነሰ መሌኩ ጌቶቻቸው እግር ሥር ተዯፍተው 

በኢትዮጵያ ሊይ የኢኮኖሚ ማዕቀብ እንዱዯረግ ያሇመታከት ጮኹ፡፡ 

በዴሀው ገበሬና በሌጆቿ በአጠቃሊይም በአራቱም ማዕዘናት በሚገኘው 

ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ በ80 ሚሉዮን ወገናቸው ሊይ ነበር የዘመቱት፡፡ 

በሕይወቱ፣ በኑሮው፣ በትምህርቱ፣ በጤናው፣ በሌማቱ፣ በዱሞክራሲው ሊይ 

ነበር ሰይፍ የመዘዙት፡፡ ሞትና ጨሇማን ነበር የፈረደበት፡፡ 

 

   የኢትዮጵያን መንግሥት ኃያሊን በተባለት መንግሥታትና ተቋማት 

አማካኝነት እጁን ሸብሇው ሉቆሇምሙት አሉያም ተንበርከክሌን ሉለት 

ዯጋግመው ከጅሇውታሌ፡፡ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዲይ ባሇቤቶቹ፣ ወሳኞቹ፣ 

ገዥዎቹ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ብቻ እንጂ የውጭ ኃይልች 

አይዯለም፡፡ ከቶውንም ሉሆኑ አይችለም፡፡ እንዱህ ዓይነት ብሔራዊ 

ክብርንና ኩራትን አሳሌፎ የመስጠት፣ በውስጥ ጉዲያችን በፀጥታና 

በዯህንነት ነጥቦቻችን ከቶውንም በዴርዴር አንቀርብም፡፡ የሚንበረከክ፣ 

ክንደም የሚታጠፍ፣ በዴህነታችንም የተነሳ ልላነትንና ባርነትን 

የምንፈቅዴ አይዯሇንም፡፡ የእርዲታ ገንዘባችሁን ይዛችሁ ወዯምትሄደበት 

መሄዴ መብታችሁ ነው የሚሇው የፀና የመንግሥት አቋም የውጭ 

ኃይልችን አሳፍሮ አንገታቸውን ሉያስዯፋቸው በቅቷሌ፡፡  

 

       የ1997 ዓ.ምህረቱ ብሔራዊ ምርጫ ዛሬም ትምህርት ያሌሆናቸው፣ 

ዛሬም ዓሊማቸውን ሇማሳካት በገንዘብ በገዟቸው አንዲንዴ ተቃዋሚ 

ኃይልችና የግለ ፕሬስ ተዋናዮች አማካይነት ሉጋሌቡ የሚሹ፣ ሁከትና 

ትርምስ ማየት የሚመኙ፣ የኢትዮጵያን ሚዱያ እንዲሻቸው ሉፈነጩበት 

በገንዘብ ኃይሌ አንበርክከው ሉጫወቱበት የወሰኑ ዩ.ኤስ.አይዴን የመሳሰለ 

ኃይልች አይናቸውን በጨው ታጥበው እየተንቀሳቀሱ ይገኛለ፡፡ የዚህ 

ስውር ዓሊማ፣ ግብና ተሌዕኮ ግሌፅ ነው፡፡ ምርጫ 2002ትን ተከትል 

ትርምስና ሁከት፣ አሇመረጋጋት እንዱፈጠር የታቀዯ ይመስሊሌ፡፡ ራሱን 

ችል የመንግሥት ዝምታም አስገራሚ ነው፡፡ ዝምታው ግን የግዴ ሉያበቃ 
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ይገባሌ፡፡ እንዯመንግሥት ማሇት ያሇበትን ማሇት አሇበት፡፡ የድሊሩ 

ምስጢርና ውሻ በበሊበት ይጮኻሌ! 

 

ዩ.ኤስ.ኤይዴ ገና 10 ወራት የቀረው “መጪው የ2002 ምርጫ አሳስቦኛሌ፣ 

የዱሞክራሲው ማዕቀፍ ጠቧሌ፣ ተቃዋሚዎች በጠባብ ሜዲ ሉወዲዯሩ 

አይችለም፣ የፀዯቀው መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ሕግ አያሰራም፣ 

”የራሳቸው ም/አምባሳዯር ዳቦራ ማሊክ ያዯነቁትንና የፀዯቀውን “የፕሬስ 

ሕግ ብዙ አያሰራም፣ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ሕግ ይጣሳሌ፣ ወዘተ.” 

እያሇ በተዯጋጋሚ በየኤምባሲው ከተቃዋሚ ኃይልችና ከአንዲንዴ የግለ 

ፕሬስ ባሇቤቶችና ጋዜጠኞች ጋር ይመክራሌ፤ ይዘክራሌ፡፡  

 

ገና የምርጫው ጊዜ ሳይዯርስ ምንም ሳይጀመር ከአሁኑ ዩ.ኤስ.ኤይዴ 

ትንቢት እየተናገረ ነው፡፡ ምርጫው ሚዛናዊ አይሆንም እያሇ ነው፡፡ ሇዚህ 

ጥናት (survey) አካሂጃሇሁ ባይ ነው፡፡ የተሇመዯው የጥናቱ ምንጮች 

የተቃዋሚ ፖሇቲካ ዴርጅት መሪዎች፣ የግለ ፕሬስ ጋዜጣ ባሇቤቶችና 

አንዲንዴ ጋዜጠኞች፣ የሲቪክ ማኅበራት መሪዎች ነን የሚለ ግሇሰቦች 

ናቸው፡፡ በየኤምባሲው ምሣ ወይንም እራት ይጋብዛለ፡፡ ወይንም በየሆቴለ 

ይገናኛለ፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ተሰርቷሌ የሚለት አንዴም ነገር 

የሇም፡፡ ሌማቱን፣ ትምህርቱን፣ በገሀዴ የሚታየውን  የመዯራጀትና ሀሳብን 

በነፃነት የመግሇፅ መብትን እነሱ እያዩም አያዩትም፡፡ ሰፊ የማጥሊሊት 

ዘመቻ ያካሂዲለ፡፡ በየኤምባሲው አሁንም ይመክራለ፡፡ ያመሻለ፡፡ 

ያነጋለ፡፡ እስቲ ዩ.ኤስ.ኤይዴ አሁን ስሇኢትዮጵያ ከኢትዮጵያውያን በሊይ 

ምን አስጨነቀው? ከየትኛው ክሌሌ የተገኘስ ኢትዮጵያዊ ነው? እውንስ 

ሇኢትዮጵያ አዝነውና ተቆጭተው ነውን? በቀጥታ ዩ.ኤስ.ኤይዴ 

በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዲይ የኢትዮጵያን የሚዱያ ኃይልች ተጠቅሞ ጣሌቃ 

መግባት፣ ገንዘብ እንካችሁ ብል የግለን ሚዱያ መጠቀም ሇምን ፈሇገ? 

ሇኢትዮጵያ ዳሞክራሲና ሰብአዊ መብት መከበር፣ የሕግ የበሊይነት 

መስፈን፣ የሌማቱ መፋጠን፣ የሰሊምና መረጋጋት መጏሌበት ይበሌጥ 

የሚጥረውና የሚጨነቀው የኢትዮጵያ መንግሥትና የኢትዮጵያ ሕዝብ 
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ነው? ወይንስ ዩ.ኤስ.ኤይዴና አጫፋሪዎቹ ናቸው?  ዯሞ ያ መከረኛ 

ምርጫ 2ዏዏ2 ዯረሰ፡፡ ስሇዚህም የግለን ሚዱያ አባሊት ዩኤስኤይዴ 

በዯምበሌ ድም ስብሰቦ “በምርጫው ዙሪያ ሥሩ ፤ተንቀሳቀሱ፣ ጊዜ የሇም 

በገንዘብ ሌንረዲችሁ ፈቃዯኛ ነን፡፡ ድሊር አሇ አስባችሁ ምን ሇመስራት 

እንዯምትፈሌጉ በጋር ንገሩን ” አሇ ዩ ኤስ ኤይዴ፡፡ “የምርጫው ጉዲይ 

የራሳችን የውስጥ ጉዲይ ስሇሆነ የገንዘብ እርዲታ አያስፈሌገንም፡፡ በራሳችን 

አቅም መስራት እንችሊሇን፡፡ ሇምን ጣሌቃ መግባት አስፈሇጋችሁ” ተባለ፡፡ 

” “የሇም በሥሌጠናው መስክ እናግዛችሁ ብሇን ነው አለ፡፡”  

 

         አሳፋሪ በሆነ ሁኔታ ዩኤስ ኤይዴ በመጪው ምርጫ ዙረያ 

የገንዘብ እርዲታ ሉያዯርግ ነው ተብል የተነገራቸው ትሊሌቆቹም፣ 

ትናንሾቹም የግሌ ፕሬሶች ‹‹ ምን እንዲየ ምን ›› አንዳ በጩኸት 

ተጠራርተው ዯምበሌ ዯምን ወረሩት፡፡ አዱስ ነገር ፣ ሪፖርተር፣ አዱስ 

አዴማስ፣ ሰንዯቅ፣ አውራምባ፣ ኤፍኤሞች ወዘተ .. በሙለ ሕጉ 

የኢትዮጵያን ሚዱያ የውጭ ኃይልች ፋይናንስ ማዴረግ፣ በገንዘብ ማገዝና 

መርዲት እንዯማይችለ በግሌፅ መዯንገጉን እንኳን ሺህ ጊዜ በየስብሰባው 

የሰሙት የግሌ ፕሬሶች እንዲሌሰሙ፣ እንዯማያውቁ ሆነው ገንዘብና ጥቅም 

ፍሇጋ ሇእኔ ይሰጥ! ሇእኔ ይሰጥ! ዓይነት ስግብግብ መራኮት ውስጥ ገብተው 

ታሊቅ ትዝብት አተረፉ፡፡ ሇመሆኑ ---- ሇመሆኑ የሀገር ክብር፣ የሕዝብ 

ሕሌውና ሰሊምና ፀጥታ እንዯምን በገንዘብ ይሇወጣሌ?  ገንዘብና ትርፍራፊ 

ሳንቲም ካገኙ ማንንም ከመሸጥ የማይመሇሱ፣ በገንዘብም እርስ በእርስ ሇእኔ 

ሇእኔ በሚሌ የሚጣለ፣ በፕሬሱ ስም የሚንቀሳቀሱ ኃይልችን ማየት እጅግ 

የወረዯ የዘቀጠ አሳፊሪ ተግባር ነው፡፡ ሇሁለም የ97 ዓ.ም. አይነቱን 

የጆርዱያ ግሌባጭ ‹‹ ብርቱካናማዊውን ›› አብዮት አይነት ፕሬሱን 

በመጠቀም ሇመቀስቀስ ይቻሊሌ ብሇው ያሰቡ ወገኖች ሁለ ከጅሌነት 

ያሌዘሇሇ ሀሳብ ማሰባቸውን ከወዱሁ ቢረደት የተሻሇ ነው፡፡ 

 

      ዩ ኤስ ኤይዴ በቢሉዮንና በትሪሉዮን ኳትሪሉን የሚቆጠር ገንዘብ 

ሉያንቀሳቅስ፣ ሉረጭ፣ ሉበትን ይችሊሌ፡፡  ሇእያንዲንዶ ሇሚያወጣት ገንዘብ 
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ምሊሽ ይጠብቃሌና፡፡ ሆኖም ግን የአንዱትን ለዓሊዊት ሀገር ሕግ ረግጠውና 

ጥሰው እንዲሻቸው እንዱፈነጩ የሚፈቅዴ ሕግና መንግሥት እንዯላሇ 

ሉያውቁ ይገባሌ፡፡ 

  

   መንግሥት በሕግ የበሊይነት መከበር፣ በኢትዮጵየ ብሔራዊ ጥቅም 

ፀጥታና ዯህንነት ጉዲይ ከማንም ጋር መዯራዯርም ሆነ መነጋገር 

እንዯማይቻሌ ዯግሞ ዯጋግሞ በተሇያዩ በርካታ አጋጣሚዎች 

አስመስክሯሌ፡፡ 

 

         ከሁለ የገረመኝ ነገር ቢኖር የብር አቅማዲቸው ሞሌቶ 

ሉፈስሊቸው ባዕዲን ጌቶቻቸው ተንበርክከውና አጎብዴዯው እጅ ነስተው 

የሀገራቸውን ክብርና ብሔራዊ ጥቅም ለዓሊዊነት ሇእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ 

ኃይልች አሳሌፈው ሇመስጠት በብር ጥቅም የታወሩ የግለ ሚዱያ 

ባሇቤቶችና አንዲንዴ ጋዜጠኞችን በገሀዴ ማየት መቻላ ነው፡፡ 

የኢትዮጵያን ክብርና ነፃነት እንዯ ይሁዲ በትንሽ ብር ሇመሸጥ ካሰፈሰፉ 

ኃይልች እንዳት አይነት የኢትዮጵያዊነት ሥነ ምግባርና ጨዋነት 

ይጠበቃሌ?  “መሸጥ የሇመዯ እናቱን ያስማማሌ” አይዯሌ የሚባሇው? 

 

     ሇሁለም ዩኤስ ኤይዴም፣ ሚዱያውን መጠቀም የፈሇጉ ኃይልችም 

ሁሊችሁም እንዲማራችሁ ይቀራሌ እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነፃና 

ዱሞክራሲያዊ ምርጫ በሰሊምና በተሳካ ሁኔታ እንዯሚካሄዴ በእርግጠኝነት 

መናገር ይቻሊሌ፡፡ ዩኤስኤይዴም ሆነ ላልች እንዱሁም የግለ ፕሬስ 

ተዋናዮች ምን እያዯረጉና ወዳትስ እየሄደ እንዯሆነ ዯጋግመው 

ሉያስተውለት ይገባሌ፡፡ መንግስትም የጉዲዩን ሌዩ መሌክ በቸሌታ ከማሇፍ 

ይሌቅ ትኩረት ሉሰጥበት ይገባሌ፡፡ ዩኤስኤይዴ ከዚህ አሳፋሪ የጣሌቃ 

ገብነት ጉዲይ እጁን መሰብሰብ ግዴ ይሇዋሌ፡፡ሰሊም  

 


