
ይድረስ ለርዕዮት ዓለሙ 
ሀገረ አሜሪካ 

 
ውድ ርዕዮት … 
ሰሞኑን ለዓለም የጤና ጉባዔ (World Health Assembly) የጻፍሺውን ግልጽ ደብዳቤ 
አነበብኩት፡፡ በርግጥ በስርዓቱ በደል እንደደረሰብሽ አስባለሁ፡፡ ነገር ግን የስርዓቱ በደል ዶ/ር 
ቴዎድሮስ አድሃኖም የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ሆኖ ከመመረጡ ጋር ምን ግንኙነት፣ 
ምንስ ዝምድና አለው? ሁለተኛው ነገር አንቺ በሙያሽ መምህር እንጂ ጋዜጠኛ ነሽ እንዴ? 
በየመጽሔቱና በየጋዜጣው የጻፈ ሁሉ ጋዜጠኛ ነው ማለት ነው? እኔ ላለፉት 31 ዓመታት (ገና 
የ15 ዓመት ልጅ/ተማሪ) እያለሁ ጀምሮ በጋዜጣ፣ በሬዲዮ፣ በመጽሔት፣… ስጽፍ ነው 
የኖርኩት፡፡ አሁንም አልፎ አልፎ እጽፋለሁ፡፡ እና እኔ ጋዜጠኛ ነኝ 
ማለት ነው? 
 
ታዋቂው ጋዜጠኛና ደራሲ በዓሉ ግርማ እንደሚለው “ጋዜጠኛነት ደምና ላብን የሚጠይቅክቡር 
ሙያ ነው፡፡” አንቺ ግን ለጋዜጠኛነት ሙያና ክብር የደምም የላብም ዋጋአልከፈልሺም፡፡ 
ጠመኔ ይዘሽ እያስተማሽ በትርፍ ጊዜሽ አንዳንድ መጣጥፍ ትጽፊ ነበር፡፡በነዚያ ጽሑፎችሽ 
ኢህአዴግን በመሳደብሽ ኢህአዴግ “ጀግና (Hero) እና ጋዜጠኛ”ያደረገሽ ጸሐፊ ነሽ እንጂ 
ጋዜጠኛ ለመሆን ብዙ ብዙ ይቀርሻል፡፡ አንዳንድ ጽሑፎችሽ እንዲያውም አለማንበብሽን 
ስለሚያሳብቁ ለአቅመ-ጋዜጠኛነት የደረስሽ አይመስለኝም፡፡ጋዜጠኛ የሚሆን ሰው ከመጻፉ 
በፊት ብዙ ብዙ ማንበብ ይጠበቅበታልና አንቺም ከመጻፍሽ በፊት ብታነቢ የበለጠ ተመራጭ 
ነው፡፡ እነ ጋዜጠኛና ደራሲ ጳውሎስ ኞኞ፣ ማሞ 
ውድነህ፣… እንዲያ ነበሩ!!! 
 
ውድ ርዕዮት … 
እንዲያው ለነገሩ … እነ በዓሉ ግርማ፣ ወ/ሮ ሮማንወርቅ ካሣሁን፣ ብርሃኑ ዘርይሁን፣ፍቅሩ 
ኪዳኔ፣ ዓለም መዝገበ፣ ልዑልሰገድ ኩምሣ፣… የሚጠሩበት ስም ያለ አግባብ ተጭኖብሽ 
“ጋዜጠኛ” ስትባይ ትንሽ አይቀፍሽም? 
 
በመምህርነትሽ እድሜ ልክሽን ስትፈጊ ብትኖሪ አሁን ያለሽበት ምቹ ሁኔታ አያጋጥምሽም 
ነበር፡፡ እናም ለእስር ያበቃሽን መስዋእትነት የከፈልሺው የአሜሪካ ቪዛ ለማግኘት ነበር -ያ 
ተሳክቶልሻል፡፡ በዚህ ረገድ የነደፍሺው ስትራቴጂ (የኢህአዴግ እንከፍነት ተጨምሮበት) 
ሰርቷል፡፡ 
ትግልሽ ለሕዝብ ሰላም፣ ዴሞክራሲና እኩልነት ቢሆን ኖሮ ግን ከእስር እንደተፈታሽ እንደ 
ብርቱካን ሚደቅሳ ጓዝሽን ቀርቅበሽ፣ ሻንጣሽን ሸክፈሽ ወደ ሀገረ አሜሪካ አትሄጂም ነበር - 
እስከ ሕይወትሽ ፍጻሜ ትታገይ ነበር እንጂ!!! 
 
ውድ ርዕዮት … 
እኔ ዶ/ር ቴዎድሮስ አድሃኖምን አላውቀውም፡፡ በዘር፣ በሃይማኖትም ሆነ በጎሳ 
አንገናኝም፡፡ለሀገሪቱ የሰራውን ስራ ግን አደንቃለሁ፣ አከብራለሁ፡፡ በግልጽ ደብዳቤሽ ላይ 



ዶ/ር ቴዎድሮስ የሰራውን መጥፎ ተግባር መግለጽሺን ልብ አላልኩም፡፡ ቢኖረው ኖሮ አንቺም 
ትጠቅሺው ነበር፤ እኔም አወግዘው ነበር፡፡ 
 
በሙሰኛና አምባገነን ስርዓት ውስጥም ቢሆን እንደ ቴዎድሮስ ዓይነት ለሀገር የሚሰሩ ሰዎች 
የሉም ብሎ መደምደም ደደብነት ካልሆነ በስተቀር ሌላ ስም ሊሰጠው አይችልም፡፡በደርግም 
ጊዜ እነ ሽመልስ አዱኛ እያለቀሱ እየለመኑ የተራበ ሕዝብ እርዳታ እንዲያገኝያደርጉ ነበር፡፡ 
በብልሹ ስርዓትም ውስጥ ቢሆን በጎ ሰሪ፣ ቅን አሳቢ ግለሰቦች ምንጊዜም ይኖራሉ ማለት 
ነው፡፡ 
 
እናም… ውድ ርዕዮት ሆይ! ብዕር አንስተሽ ከመለቅለቅሽ በፊት የብእርሽ ቅርሻት 
የሚያደርሰውን የጥፋት መጠን ደግመሽ ደጋግመሽ ማሰብ ይኖርብሻል እላለሁ፡፡ ካለበለዚያ 
ዛሬ ለያዝሺው የፖለቲካ ግብ ስኬት ይረዳኛል ብለሽ የጻፍሺው ነገር ነገ በታሪክና በሕዝብ 
ፊት ተጠያቂ ያደርግሻል፡፡ “ጋዜጠኛ” ወይም ጥሩ ጸሐፊ ማለት ዛሬን ብቻ ሳይሆን ነገንም 
ግምት ውስጥ አስገብቶ ስራውን የሚሰራ ነው! ምንጊዜም አጠገብሽ ባሉ ሰዎች ተገፋፍተሽ 
ሳይሆን ራስሽ አስበሽ፣ አውጥተሽና አውርደሽ ስራሺን ብትሰሪ ደግሞ የበለጠ ራስሽን 
እንድትሆኚ ያደርግሻል፡፡ ብቃትሽንም ከፍ ያደርገዋል፡፡ ከጸጸትም ያድንሻል፡፡ አድናቆትንም 
ያተርፍልሻል እላለሁ፡፡ ምንጊዜም አክባሪሽ 
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