
የኢሳትን ሚና እየተወጣ የሚገኘው “ቪኦኤ” 

                                                      ዘአማን በላይ 07-28-16 

ኢሳት የተሰኘው ጣቢያ የሀገራችንን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችን በማጋጨት 

ሰላማቸውን ለማደፍረስ የሚሰራ እንዲሁም በህዝብ ተወካዩች ምክር ቤት በአሸባሪነት 

የተፈረጀው ግንቦት ሰባት የተሰኘ ቡድን ልሳን ነው። በአንፃሩ ደግሞ የአሜሪካ ድምፅ 

ሬድዩ (ቪኦኤ) በተለይም አማርኛው ክፍል የአሜሪካ መንግስት ከዜጎቹ በሚሰበስበው ግብር 

የተቋቋመና የዋሽንግተንን አስተዳደር ፍላጎት ተመርኩዞ የሚሰራ ተቋም ነው።  

ይሁንና በተለያዩ ወቅቶች የሚያሰራጫቸው ዜናዎችና ፕሮግራሞች ከአሸባሪው ቡድን 

ልሳን ጋር ምንም ዓይነት ልዩነት አይስተዋልበትም። በእኔ እምነት ለዚህ ዋነኛ ምክንያት 

የሆነው በቪኦኤ (በተለይ የአማርኛው ክፍል) ውስጥ የሚገኙት “ጋዜጠኞች” ከኢትዮጵያ 

መንግስት ጋር የሚቃረን የፖለቲካ አስተሳሰብ ስላላቸውና ይህንኑ ፖለቲካዊ ልዩነታቸውን 

ጋዜጠኝነትን ሽፋን በማድረግ እየተጠቀሙበት በመሆኑ ነው። እርግጥም በዚህ ክፍል 

ውስጥ የተሰገሰጉት “ፖለቲከኛ ጋዜጠኞች” የያኔው ኢህአፓ ባለሟሎች፣ ያለፈው ስርዓት 

አቀንቃኞች እንዲሁም በምርጫ 97 ወቅት የነውጠኛውና በዘር ጥላቻ ላይ የተመረኮዘ  

ፖለቲካን ሲያራምድ የነበረውን ቅንጅትንና አመራሮቹን እነ ዶክተር ብርሃኑ ነጋን (የዛሬው 

የአሸባሪው የግንቦት ሰባት መሪን) አስተሳሰብ በማጋፈር በህግ ጥላ ስር የዋሉ ግለሰቦች 

ጭምር ያሉበት በመሆኑ የጥላቻ ፖለቲካቸውን ለማራመድ ጋዜጠኝነት ምቹ መሸሸጊያ 

ሆኗቸዋል። 

ለነገሩ ኢሳት የተሰኘው የሽብርተኞች ልሳን የሌለን ቅጥፈት እየሰበቀ ቢያወራ ከተቋቋመት 

ዓላማ አኳያ ሲታይ ምንም ማለት አይደለም። እንበልና አንድ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖር 

ሰው በኢሳት ላይ ሰፈሩ ተጠቅሶ ‘አዲስ አበባ ውስጥ እገሌ በሚባል ሰፈር ለሊቱን ፍተሻ 

ሲደረግበት አደረ’ የሚል ዲስኩር ቢሰማ፤ ሊገረም አይገባውም። ምክንያቱም ኢሳት 

የተሰኘው የእነ ብርሃኑ ነጋና የእነ ነዓምን ዘለቀ ጣቢያ፣ በድንገት ከኮሚዲያንነት ወደ 

ፖለቲከኛነት ዘው ብሎ የገባውን ታምኝ በየነ የተባለ የደርግ ባለሟልን ከነዘመዶቹ ቀጥሮ፣ 

በተጨባጭ የሌለ ነገርን እየፈጠሩ፣ እየቆረጡና እየቀጠሉ በማውራት ሽብር እንዲነዙ 

እንዲሁም አቶ ኢሳያስ አፈወርቂን የብተና አመራር ከአስመራ እየተቀበለ የሚሰራ ጣቢያ 



በመሆኑ ነው። ጣቢያው የአሸሪ ቡድን ልሳን በመሆኑ ማውራት ያለበት በቆርጦ ቀጥልነት 

ስለ ሽብርና ሁከት በመሆኑ ብዙም ሊያስገርም አይገባም። 

ይሁንና እኔን ሁሌም የሚያስገርመኝ ከአሜሪካ ህዝብ በተሰበሰበ ታክስ የሚተዳደረው 

ቪኦኤ (በተለይም የአማርኛ ክፍሉ) የማንን ሚና እየተወጣ እንደሚገኝ ነው። እናም ሁሌም 

‘ጣቢያው የአሜሪካ መንግስትን ነው ወይስ በውስጡ የተሰገሰጉና የተለያየ ፖለቲካዊ እሳቤ 

ያላቸውን ግለሰብ ጋዜጠኞችን ፍላጎትና ዓላማ ነው የሚያስፈጽመው?’ የሚል ጥያቄ 

እንዳነሳ ያደርገኛል። የኋላ ኋላ ግን ጣቢያው የኢሳትን ሚና እየተወጣ መሆኑን ለመገንዘብ 

ብዙም ጊዜ አልወሰደብኝም። በተለይም እንደ እኔ መለስ ብሎ ጣቢያው ከትናንት 

ተግባሮቹ እስከ ቅርቡ የሰሜን ጎንደር ግጭት ድረስ ሲያከናውን የነበረውን ነገሮችን 

የማቀጣጠል ስራ የቃኘ ሰው ቪኢኤ የአማርኛው ክፍል የኢሳትን ሚና እየተወጣ መሆኑን 

በቀላሉ መረዳቱ አይቀርም። 

ለማስታወስ ያህል ቪኦኤ (በተለይ የአማርኛው ክፍል) ትናንት የአረቡ ዓለምና የሰሜን 

አፍሪካው ህዝባዊ ተቃውሞ በሌለ ነባራዊ ሁኔታው ወደ ኢትዮጵያም እንዲመጣ ‘ሱባኤ’ 

ገብቷል፣ በየትኛውም የዓለም ክፍል የተከሰተው የኑሮ ውድነትን ሀገራችን ውስጥ ብቻ 

እንደተፈጠረ አስመስሎ ደስኩሯል፣ ከተጀመረ ከአምስት ዓመት በላይ የሆነውን የታላቁን 

ህዳሴ ግድብ አይሳካም እያለም አሟርቷል። 

የቪኦኤ አማርኛው ክፍል “ጋዜጠኞች” በተለያዩ ወቅቶችም የሀገራችን መምህራን 

ያነሷቸውን ፍትሐዊ ጥያቄዎች በራሳቸው ጠመዝማዛ እሳቤ ገልብጠው በማቅረብ 

ሲያቀጣጥሉ፣ ሀገራችን ያልለማና ጠፍ መሬቷን ለማልማት ደፋ ቀና ስትል የአክራሪ ኒዩ-

ሊበራሊዝም ሃይሎች አፈ-ቀላጤ በመሆን ‘የመሬት ወረራ ተካሄደ’ የሚል አፈ-ታሪክን 

ሲቀምሩ ከርመዋል።  

እነዚሁ “ጋዜጠኞች” የሃይማኖት ፖለቲካን የማራገብ ተግባራቸውንም ከመከወን 

አልቦዘኑም። የሙስሊሙን ሃይማኖት የማይወክሉ ጥቂት አክራሪዎችን በመደገፍም 

ከአወሊያው ፖለቲካዊ ትዕይንት እስከ “የሙስሊሙ ተወካይ ነን” የሚሉ የሁለት ሰው 

ጣቶችን እንኳን የማይሞሉና በወቅቱ የሽብርተኝነት ተጠርጣሪ እስከነበሩ ግለሰቦች ድረስ 

በአይዞህ ባይነትም መሰለፋቸውን እናስታውሳለን። በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይን ሙሉ 

ብይን በመስጠት፣ በል ሲላቸው ደግሞ ተጠርጣሪዎቹን ከተከሰሱበት ጉዳይ ጋር ምንም 



ዓይነት ንክኪ የላቸውም እያሉ በመወሰን ህዝቡን ሲደናግሩም ነበር። አጀንዳቸው 

ኢትዮጵያ ውሰጥ አለመረጋጋት ተፈጥሮ ማየት ይመስል፤ በተለያዩ ወቅቶች የዚሁ 

ፍላጎታቸው ተቀጥላ የሆነውንና በየመስጊዱ የሚሰባሰቡ ጥቂት ግለሰቦችን በመጥቀስ 

ሃይማኖታዊ ሳይሆን ፖለቲካዊ ዓላማቸው ከግቡ ይደርስ ዘንድ ያለመታከት ሲሰሩ 

ታዝቤያቸዋለሁ—“ጋዜጠኞቹን”። 

ምን ይህ ብቻ! በአንድ ወቅት ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ውስጥ የተከሰተንና ጉዳዩ እየተጣራ 

ያለን ጊዜያዊ ችግር በማራገብ የእነ ሂዩማን ራይትስ ዎችን የቀለም አብዩት ናፋቂነት 

ወኪል ሆነውም ሰርተዋል። በዚህም ማንነታቸው በውል የማይታወቁ የባህር ዳር ዩኒቨርስቲ 

ሙስሊም ተማሪዎችን ስም በመጥቀስ በየምሽቱ “አንዲት ተማሪ እንዲህ አለች…” እያሉ 

በከፍተኛ ትምህርት ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎችን የቅብብሎሽ አጀንዳቸው ሰለባ ለማድረግ 

ባተሌ ሆነው መሰንበታቸውን አስታውሳለሁ።  

በቅርቡ ጎንደር ውስጥ በኤርትራ የመሸጉ አሸባሪዎችንና ፀረ-ሰላም ኃይሎችን ዓላማ 

ለማፈፀም ሲሉ የተደረሰባቸውን ተጠርጣሪ ግለሰቦችን በቀጥታ ስርጭት ጭምር በማነጋገር 

የተፈጠረው ግጭት እንዲባባስ የማድረግ ሚናን ተጫውተዋል። “የወልቃይት አማራ 

ማንነት ኮሚቴ ዋና ፀሐፊ ናቸው” ተብለው በቪኦኤ አማርኛው ክፍል “ጋዜጠኞች” 

በቅብብሎሽ መልክ የቀረቡት አቶ አደራጀው ዋኘው የተሰኙ ግለሰብ እነርሱ የሚፈልጉትን 

ነገር እንዲናገሩ በመሪ ጥያቄ (leading question) እንደ ቦይ ውሃ ሲነዷቸው ያዳመጠ 

ሰው፤ በቪኦኤ የአማርኛው ክፍል ውስጥ ምን ዓይነት ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያጋጭ 

የተቃርኖ ፖለቲካ እየተካሄደ መሆኑን በቀላሉ ሊረዳ ይችላል።  

እርግጥ ጣቢያው በተለይም በሰሜን ጎንደሩ ግጭት ወቅት ለህዝብ ጥቅም የሚበጅ ነገር 

ከመስራት ይልቅ ከጥንስሱ ጀምሮ ሁከትን በማባባስ ተግባር ላይ ተጠምዶ መሰንበቱን 

የታዘቡ አንዳንድ ወገኖች፤ “የጋዜጠኞቹን” ተግባር በሩዋንዳው ሁቱና ቱትሲ ወቅት ከ800 

ሺህ በላይ ዜጎች ለህልፈት እንዲዳረጉ ካደረገው “ሬዲዩ ፍራንስ ኮሊንስ” ጋር 

እስከማመሳሰል ደርሰዋል። ለእኔ ግን የጣቢያው አካሄድ የበስተመጨረሻው ሁናቴ ምን 

ሊሆን እንደሚችል ካሁኑ መተንበይ ባይቻልም፤ ተግባሩ በዚሁ ከቀጠለና “ተው” የሚለው 

ሀገርና ህዝብ ወዳድ ወገን ከሌለ ምናልባትም መዘዙ የከፋ ሊሆን የሚችል ይመስለኛል። 

እናም “ጋዜጠኞቹ” የሚጥሱትን ሙያዊ ስነምግባር እንዲሁም አብዛኛው ዘገባቸው በህግ 

የተቋቋመን መንግስት በጠብ-መንጃ አፈሙዝ ለመጣል ከሚሰራ የሽብር ቡድን ጣቢያ ጋር 



ተመሳሳይ መሆኑንና በዚህም የአማርኛው ክፍል “ጋዜጠኞች” በተባባሪነት መሰለፋቸውን 

ለጣቢያው ኃላፊዎች በማስረዳት ዓለም ወደሚያውቀው ወደ ትክክለኛው ሙያዊ አሰራር 

እንዲገቡ መነጋገር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። 

እዚህ ላይ ማንሳት የምፈልገው ነገር ቢኖር ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው የቪኦኤ አማርኛው 

ክፍል ዜናዎችና ፕሮግራሞች ሁሉ የአሸባሪው ግንቦት ሰባት ልሳን በሆነው ጣቢያ በተለያዩ 

መንገዶች ሲቀርቡ የነበሩ መሆናቸውን ነው። ይህ የአጀንዳ አንድነትና ቅብብሎሽም ነው—

የአማርኛው ክፍል ቪኦኤ የኢሳትን ሚና ይወጣል እንድል ያደረገኝ።  

አስገራሚው ነገር ግን የቪኦኤ የአማርኛው ክፍል “ጋዜጠኞች” በሚያራምዱት የፖለቲካ 

ዝማሜ ሳቢያ ጣቢያውን እንዲቋቋም ያደረገውን መንግስት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ተፃርረው 

እየሰሩ መሆኑ ነው። እንደሚታወቀው የዋሽንግተን አስተዳደር መንግስት በሽብርተኝነትና 

በአሸባሪዎች ላይ የማያወላዳ አቋም እንዳለው ከማናችንም የተሰወረ ጉዳይ አይደለም። 

በተለይም ከመስከረም አስራ አንዱ ጥቃት በኋላ በማንኛውም ጊዜና ወቅት ሽብርተኝነትን 

ከሚያወግዙ ሀገራት ጋር እጅና ጓንት በመሆን ይህን አስከፊ ተግባር ከዓለማችን 

ለማሰወገድ በቁርጠኝነት በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። ፀረ-ሽብርተኝነትን ከሚያራምዱ እንደ 

ኢትዮጵያ ካሉ ሀገራት ጋርም እጅግ በቀረበ ሁኔታ እየሰራ ነው። 

በአንፃሩ ደግሞ ቪኦኤ የአማርኛው ክፍል ይህን የሀገሩን ፖሊሲ እንዳላየ በማለፍ በሽብር 

የሚጠረጠሩ ሃይሎችን እያበረታታ ነው። ባይሳካለትም የሁከት ምህዳርን ለመፍጠር ጥረት 

አድርጓል። ጣቢያው አሜሪካ ውስጥ የሚጠረጠሩ የአል-ቃዒዳ ስኬቶች (ምናልባት ካሉ 

ማለቴ ነው) የማይዘገቡት ከሀገሪቱ ፖሊሲ በመነሳት መሆኑን እያወቀ፤ በኢትዮጵያ የአየር 

ሞገድ ውስጥ ተጠርጣሪ አሸባሪዎችን ማበረታታት እንዲያውም እንደ ፍርድ ቤት ብይን 

እስከ መስጠት ደርሶ “ነፃ” መሆናቸውንም የሚያውጅበት አመክንዩ እጅግ አስደማሚ ነው።  

እዚህ ላይ የቪኦኤ አማርኛው ክፍል “ጋዜጠኞች” ብዙውን ጊዜ ሲናገሩ እንደምናዳምጠው 

ተግባራቸውን ከጋዜጠኝነት መርሆዎች አኳያ እያከናወኑ መሆናቸውን የሚገልፀበተን 

አግባብ መመልከት የሚገባ ይመስለኛል። እውን ጣቢያው ከጋዜጠኝነት መርሆዎች አንፃር 

ነው የሚሰራው?—እኔ በበኩሌ አይመስለኝም።  

እንደሚታወቀው በየትኛውም ሀገር የሚከናወን የጋዜጠኝነት አሰራር ሙያዊ ስነ-ምግባር 

ውስጥ ቃለ-መጠይቅ ተደራጊው ግለሰብ ለየትኛውም ወገን ገለልተኛ መሆን ይኖርበታል። 



ከዚህ ውጪ አንድን ግለሰብ ብቻ በመጠየቅ የሚከናወን መጠይቅ በቀጥታ ከጋዜጠኛው 

የፖለቲካ ወገንተኝነትና ፍላጎት ጋር የሚያያዝ ይሆናል። የቪኦኤ አማርኛው ክፍል 

“ጋዜጠኞች” ግን የሚያከናውኑት ተግባር የማይወግኑ ግለሰቦችን በማቅረበ ሳይሆን፤ 

የተቃውሞ ተጋሪያቸው የሆኑ ሰዎችን ካሉበት ቦታ አነፍንፈው በማስመጣት አሊያም ስልክ 

ደውለው ፀረ-ኢትዩጵያ አቋማቸውን እንዲያራግፉ በማድረግ ኢ-ሙያዊ ተግባርን 

በመፈፀም ነው።  

በዚህም የተዛባ ሚዛን ያለውን ዘገባ ለአድማጮቻቸው በማቅረብ ሙያዊ ስነ-ምግባራቸውን 

ይጥሳሉ። ምናልባትም “ጋዜጠኞቹ” በቅምሻ መልክ ዘገባዎችን በማጣቀስ “የመንግስት 

ደጋፊዎችንም ሃሳብ አናካትታለን” ሊሉ ይችላሉ። ዕውነታው ግን በፍፁም ይህ አይደለም። 

ምክንያቱም የአንድ ሬድዩ ጣቢያ ሚዛናዊነትና ርትዓዊነት (balance and fairness) 

የሚገለፀው ሁለት የተለያዩ አመለካከቶች ላሏቸው ወገኖች እኩል ዕድል በመስጠቱና 

ባለመስጠቱ ነው። እናም በእኔ እምነት፤ የቪ.ኦ.ኤ አማርኛው ክፍል የሚያስተላልፋቸው 

ዘገባዎች አብዛኛዎቹ “የጋዜጠኛው” ፖለቲካዊ ዝማሜ መገለጫዎች ናቸው። ቀሪዎቹ 

ዘገባዎችም ቢሆኑ አጠቃላይ ዕውቀትንና እዚሀ ግባ የማይባሉ የኢትዮጵያ መንግስት 

ተግባራት ተጣመው የሚቀርቡበት ማደናገሪያዎች ከመሆን የሚዘሉ አይደሉም።  

በአጠቃላይ በእኔ እምነት የቪኦኤ አማርኛው ክፍል “ጋዜጠኞች” በሚያራምዱት የፖለቲካ 

አስተሳሰብ ምክንያት ሁከትን የሚያቀጣጥለውና ብሔሮችንና ብሔረሰቦችን ለማጋጨት 

የሚሰራው የሽብርተኞች ጣቢያ መንትያ ወንድም ሆኗል። የሽብርተኞችን ጣቢያ ሚና 

በመወጣትም ብሔር ብሔረሰቦችን ለማጋጨት በማለም፤ ልክ ኢሳት እንደሚለው “እገሌ 

የሚባለው ክልል ብሔረሰብ ራሱን በራሱ አያስተዳድርም” እስከማለትም ደርሷል።  

እርግጥ ኢሳት እዚህ ሀገር ውስጥ በአሸባሪነት የተፈረጀ ድርጅት ልሳን ነው፤ በአስመራ 

መንግስት ዳረጎት ሰጪነት የሚደጎም ጣቢያ መሆኑንም በአንድ ወቅት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ 

ከኤርትራ ግማሽ ሚሊዮን ዶላር ተቀብለው 200 ሺህ ዶላሩ ለኢሳት የተበጀተ መሆኑን 

በአንደበታቸው ሲናገሩ ከተለያዩ ድረ-ገፆች ላይ አድምጠናል። ታዲያ ቀደም ሲል 

ከጠቀስኳቸው ሃቆች በመነሳት የኢሳትን ሚና እየተወጣ የሚገኘው ቪኦኤ የአማርኛው 

ክፍል “በጋዜጠኞቹ” ምክንያት ለማን እየሰራ ነው ማለት ይቻላል?—ለአሜሪካ ህዝብና 

መንግስት ፍላጎት ወይስ የሀገራችን ህዝቦች በሁከት እንዲናጡ ለሚሻው የኤርትራ 

መንግስትና እርሱ ላስጠለላቸው አሸባሪዎች?—መልሱን ለዚህ ፅሑፍ አንባቢ እተወዋለሁ።  


