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 ዶ/ር መራራ ጉዲና ለምን ታሰሩ?  

 በአሁኑ ወቅት ዶክተሩን ማሰር ሀገርን  ይጠቅማል ወይስ ይጎዳል?  

 

የሚሉ ጥያቄዎች በአእምሮየ እየተመላለሱ ሲያስቸግሩኝ ለምን የሚሰማኝን እና  የማምንበትን 
ሀሳብ አላካፍልም እና አንወያይበትም በሚል ሀሳብ ይህችን አጭር ፅሁፍ አበርክቻለሁኝ፡፡ ያለው 
የወረወረ ፈሪ አይባልም ይባል የለ በባህላችን፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግስት አወዛጋቢው የፖለቲካ መምህርና ፖለቲከኛው ዶ/ር መራራ ጉዲናን 
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ  በመጣሳቸው  እስርቤት አስገብቼ ምርመራ እያካሄድኩባቸው ነው በማለት 
መንግስት በይፋ የገለፀ ሲሆን የተለያዩ ሚደያዎችም በተለይም  የኦሜሪካውያን ጥቅም ለማስከበር 
የተÌÌመው የአሜሪካ ድምፅ ራድዮ የቀን ተቀን ዜና እንደሆነ ለማናችንም ግልፅ ነው፡፡ እነዚህ በኒዮ 
ሊበራል አስተሳሰብ፤ ገንዘብ እና አመራር የሚመሩ እና የሚዘወሩ የሚድያ አውታሮች ከዚህ 
በፊትም በተደጋገሚ እንዳልኩት ለሀገራችን የዴሞክራሲ ይሁን የልማት እድገት ቅንጣት ታህል 
አስተዋፅኦ የላቸውም ሊኖራቸውም አይችልም፡፡ ምክንያቱም፤ 

1. የእነዚህ ሚድያዎች አላማ የምእራባውያን አስተሳሰብ በአለም እንዲነግስ መስራት ነው 
እናም ጋዜጠኞቹ ለሚከፈላቸው ገንዘብ ሲሉ የተወለዱበት አገር ገደል ቢገባም ግዳቸው 
አይደለም፡፡  

2. በእነዚህ ተቀጥረው የሚሰሩ ጋዜጠኞች፤ የደርግ  አባል የነበሩ ወይም ከቤተሰባቸው ውስጥ 
ወደ አሜሪካ እንዲሄዱ ድጋፍ ያደረገለቸው የደርግ ባለስልጣን ልጆች ወይም ዘመድ የሆኑ፤ 
የተወሰኑት ደግሞ የኢህአፓ የነበሩ እና በወያኔ ተሸንፈው የተበተኑ ወይም ልጆቻቸው፤ 
በኦነግ አባል የነበሩ ወይም ልጀቻቸው፤ በፊውዳሉ ጊዜ ሀገሪቱን እንደ ግል ንብረታቸው 
እንደፈለጉ ስያደርጉ የነበሩ የልጅ ልጆች ወዘተ ናቸው፡፡ በመሆኑም በወያኔ (ኢህአዴግ 
መሪነት ሀገሪቱ ስትለወጥ አይፈልጉም፡፡ እስቲ አንድ የአሜሪካ ድምጽ ጋዜጠኛ ወይም 
የጀርመን ጋዜጠኛ የህዳሴው ግድብ ህዝቡ መገደብ እንዳለበት የቀሰቀሰ ወይም ቦንድ የገዛ 
ካለ ይገለፅልን ፡፡ በተቃራኒው ግን የሀገራችን እድገት እንዲደናቅፍ ግን የውሸት መአት 
ያሰራጫሉ፡፡ ለምሳሌ በመሬት  ስለሌለው እና ቢኖር እን የማይጠቅመው የእነ ዶክተር 
ብርሀኑ ነጋ የኤርትራ በረሃ ላይ ውሎ ይዘግቡልናል፡፡ ፍሽካው ተነፍተዋል፤ ወሳኝ ምእራፍ 
ላይ ደርሰዋል እያሉ እንደ ገደል ማሚቶ እየተቀባበሉ ያስተጋባሉ፡፡ 

በእነዚህ ሚድያዎች የሚሰሩ ጋዜጠኞች የልእለ ኃያልዋ አገር አሜሪካ ቅጥረኞች ስለሆኑ እና 
የአሜሪካ ጥቅም ለማስከበር የሚሰሩ ስለሆኑ እና በተሰባዊ ታሪካቸውም  እላይ እንዳልኩት ስለሆነ 
የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስከበር የሚያስችል ዘገባ ሲዘግቡ አይታይም፡፡ ለምሳሌ ዶ/ር መራራ ከእነ 



ዶር ብርሀኑ እና አና ጎሜዝ ጋር በኢትዮጵ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ለውይይት ሲቀመጡ ጋዜጤኞቹ 
እነዚህ ሰዎች ማለትም ዶር ብርሀኑ ነጋ በኢትዮጵያ መንግስት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀውንና 
ከኤርትራ መንግስት ጋር አብሮ ኢትዮጵን እየወጋ ያለውን ግንቦት ሰባት የተበለ ድርጅት መሪ 
ጋር ለምን ይወያያሉ፤ ከእንደዚህ አይነት ድርጅት መወያየት እኮ በአስቸካይ አዋጁ ክልክል ነው 
ብለው ለምን አልጠየቁም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ  የሀገራችን ዴሞክራሲ አንድ እርምጃ ወደ ኃላ 
እንዲመለስ ምክንያት ነበረች  ተብሎ በብዙዎች የሚታመንባት እና በ1997 ዓ.ም የአውሮፓ 
ህብረት ታዛቢ ቡድን መርታ የመጣችው  ወ/ሮ አና ጎሜዝ የእነ ዶር ብርሀኑን ነጋ  ህጋዊ ያልሆነ 
መንገድ እንዲከተሉ እና እርስ በእርስ እንዲጣሉ እና ቅንጅት እንዲፈረስ ከፍተኛ ሚና 
ተጫውታለች ተብላ የምትገመት ሴት እንዲሁም በዚህ ምክንያት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ብዙ 
አታካራ ያለባት ወይም የገባች ሴት ጋር በዚህ ወቅት እነ ደ/ር መራራ ማነጋገራቸው ወይም 
መመካከሩ በእርስዎ ላይ አደጋ የለውም ወይ  ብለው ጋዙጠኞቹ አይጠይቁም ወይም ሲጠይቁ 
አልሰማሁም ምክንያቱም ጉዳያቸው ስላልሆነ የእነሱ (ጋዜጠኞቹ) ጉዳይ በሀገራችን ውስጥ በምንም 
መንገድ ይሁን የምእራባውን የፖለቲካ ፍልስፍና የሚከተል መንግስት እንዲኖር ነው እና 
ስራቸው፡፡ 
 ወ/ሮ አና ጎሜዝ በሚመለከት በ1997 ዓ.ም በተካሄደው ምርጫ ባወጡት የተምታታ ሪፖርት   
የቀድሞው ጠቅላይ ሚንስትራችን ክቡር   አቶ መለስ ዜናው ለመጀመሪያጊዜ በስማቸው የፃፉት 
መልስ እና በወቅቱ በኢትዮጵያን ሄራልድ የታተመው አባሪ አድርጌዋለሁ አንባቢ ማየት 
ይችላል፡፡ 
እንግዲህ እኝህ ሴትዮ ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ የኢትዮጵያን መንግስት ለመጣል እንዲሁም ሀገራችንን 
ለመጉዳት ያልፈነቀሉት ድንጋይ አልነበረም ግን በወቅቱ የነበሩ ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ በጥብና 
በብቃት ሊመጣ ይችል የነበረውን አደጋ ቀልብሰዋል፡፡ ሁሉም ምእራብያውያን አገሮችንም 
ኢትያጵያን እንደፈለጉ ማድረግ እንደማይችሉ አስተማርዋቸው፡፡  ነገር ግን ከአቶ መለስ ህልፈት 
በኃላ ይህች ሴትዮ እንደ አዲስ ትግልዋን በመቀጠል ግማሹ ኤርትራ ድረስ በመሄድ ጦር 
እንዲመዝ እና ጫና እንዲያሳድር ግማሹ ደግሞ በሀገር ውስጥ ሰላማዊ ትግል የሚያካሂድ መስሎ 
ከአስመራ የሚመጣውን ጫና የሚደግፍና የሚያበረታታ እናም የኢትዮጵያ መንግስት በጫና 
ምክንያት ከህገመንግስታዊ ስርአቱ ውጭ መንገስት  ወደ ድርድር እንዲገባና ስልጣን 
እንዲያስረክብ  ለማድረግ የሚያስችል  ሴራ በመሸረብ እየተንቀሳሰች ነው፡፡ 
የአሁኑ ውይይትም በአውሮፓ ህብረት ያላትን ስልጣን በመጠቀም የአስመራው እና የአገር ውስጡ 
እንቅስቃሴ ምን ላይ እንደደረሰ እና የበለጠ ለማቀጣጠል ምን እናድርግ ብላ ለመመካከር 
ከአስመራ ዶ/ር ብርሀኑ ነጋ ስለ ተጥቅ ትግሉ ሁኔታ ለማስረዳት ( እንሚሉት መሬት ላ ካለ) ዶ/ር 
መራራ ጉዲና በአገር ውስጥ በሰላማዊ ሰልፍ/ ተቃውሞ እየተካሄደ ያለውን አገር የማቃጠል 
ተግባር እንዴት እየሄደ እነደ ሆነ ለማስረዳት እነዲሁም እስፖርት ከማንኛወም ሀይማኖት፤ 
ፖለቲካ፤ ዘር ወዘተ ገለልተና ነው ቢባልም ለመሮጥ ሂዶ አስቦበት ይሁን በድንገት መንገድ 
ተሳስቶ ሩጦ ወደ ፖለቲካ የገባው ለሊሳ ደግሞ ለààቅ የተጠሩ ናቸው፡፡ 
 
ስለሆነም ዶ/ር መራራ መታሰራቸው በኔ አምነት ትክክል ነው፡፡ እስከ ዛሬ እነደፈለጉ ሲናገሩ ነበር 
ማንም፤ ምንም አላላቸውም አሁን ግን አዋጁን ጣሱት መንግስት ለመጣል ህገመንግስታዊ ባልሆነ 
ምንገድ ከሚንቀሳቀሱ ጋር መከሩ እናመ አገር ውስጥ ያለው መንግስትም መከረባቸውና በህጉ 
መሰረት እስርቤት ከተታቸው፡፡ 
ስለሆነም የአና ጎሜዝ አዲስ ስልት ለመቀየስ የጠራችው ስብሰባ ተካፍለው ሲመለሱ ይህ! ሀገርን 
መናቅ እና ማን አለብኝነት ነው ተብለው ወህኒ ወረዱ ትክክለኛ እርምጃ፡፡ 



 
መንግስት የማንንም ጫና ሳይፈራ ማሰሩ ተገቢ ነው፤ ህገመንግስታዊም ነው ፡፡ አሁን ግን 
እንደጉደኞቻቸው ይቅርታ አስጠይቆ ቢለቃቸው መልካም ነው እላለሁኝ፡፡ ውጭ ተመልሰው 
ሄደው እንደ እነ ብርቱካን ሚደቅሳ እድሜ ለእናንተ እያሉ ካስፎከሩ መልሶ ማስገባት ነው 
ምክንያቱም ይህ ኢትዮጵያ ነው ከጥንት ጀምሮ ለውጭ የማይንበረከክ፡፡ 
 
See Also: The Late Prime Minister Meles Letter on EU Delegates Role in 2005  
 
 

http://aigaforum.com/article2016/PM-Meles-Letter-to-Editor-on-EU-EOM-2005.htm

