
 
Eውነት ግን ይህ Aገር የማነው  
   
በትናንትናው Eለት ይህንን መጣጥፍ Eየጻፍኩ  
Eያለ ቢሮ ውስጥ ‹‹ድንገት›› መብራት ይጠፋና  
ለግማሽ ቀን ያህል ስራችን ይስተጓጎላል፡፡ Aንዱ  
ባልደረባችን ‹‹Aሀ! ለካ ዛሬ Eለቱ ዓርብ ነው››  
Aለ፡፡ ከመስከረም ወር ወዲህ በEለተ Aርብ (Eለቱ  
ጋዜጣችን ወደ ማተሚያ ቤት የምትገባበት  
ቀን መሆኑ ይታወቃልና) ክስተቱ ሁሌም  
የሚያጋጥምና የተለመደ ሆኗል፡፡ Eኔም ሆንኩ  
ባልደረቦቼ ይህንን (ሆን ተብሎ የሚደረገውን)  
ሴራ ጠንቅቀን ስለምንረዳ ማድረግ የሚገባንን  
ጥንቃቄ Aስቀድመን በመከወን ጋዜጣዋ ቅዳሜ  
ማለዳ Aንባቢ ጋር Eንድትደርስ Eናደርጋለን፡፡  
ይህ Aይነቱ ክስተት ተራ Aሊያም የAጋጣሚ  
ነገር ሊመስል ይችላል፤ግን Aይደለም፡፡ ሌላው  
ቢቀር ባለፈው ሳምንት የገባንበት Aዲሱ ቢሮ  
Eንኳን፤ ከገባንበት ቀን Aንስቶ ተመሳሳይ Eጣ  
ሊገጥመው ግድ ሆኗል፡፡ የAካባቢው ሰዎች  
Eንደነገሩኝ ከሆነ Eኛ ከመምጣታችን በፊት  
ዓርብ ብቻ ተመርጦ መብራት የሚጠፋበት  
ሁኔታ ጨርሶ Aልተለመደም፡፡    
   የዚህችን Aገር ፖለቲካዊ ሴራ በተለይ  
ደግሞ የIህAዴግ መሪዎችን ባህሪ ጠንቅቆ  
የሚያውቅ ሰው በመሰል ነገሮች ብዙ ባይደነቅም  
‹‹ይህ Aገር የማነው›› ለማለት ያህል ግን በቂ  
ግብAት ይመስለኛል፡፡ ለዚህ መጣጥፌ መነሻ  
ግን የሰሞኑን የክስና የስደት ሱናሚ ነው፡፡  
ነጻነትን ለመሸመት - ስደት 
  የሙያ Aጋራችንና ጓደኛችን Aቤ ቶኪቻው  
ባለፈው ዓርብ ወደ Aውራምባ ታይምስ  
ዝግጅት ክፍል ጎራ ብሎ ያጋጠመውን ሁሉ  
ሲያጫውተን በቀጣዮቹ ቀናት ወይ የመሰደዱ  
Aሊያም የመታሰሩን ዜና Eንደምንሰማ  
ሁላችንም Eርግጠኞች ነበርን፡፡ Eናም በማግስቱ  
ከጠረጠርነው Aንዱ (የመሰደዱን ዜና) ልንሰማ  
ግድ ሆነ፡፡ ነገስ የማን መታሰር Aሊያም  
የማን ስደት Eንሰማ ይሆን? Aዎ! ነገ ምን  
ሊፈጠር Eንደሚችል ማንም Eርግጠኛ ሆኖ  
መናገር Aይችልም፡፡  ሰው በገዛ Aገሩ የነጻነት  



Eጦትና የረዳት Aልባነት ስሜት ሲሰማው፤  
መንግስት ለራሱ ህዝብ Aለኝታና ጥላ ከለላ  
ከመሆን ይልቅ የስጋትና የፍርሀት ምንጭ  
ሲሆን፣ ዜጎቹ ነጻነት ፍለጋ ሌላ መሸሸጊያ  
መፈለጋቸው ተፈጥሮAዊ ነው፡፡ ታዋቂው  
ጣሊያናዊ ጋዜጠኛና ጸሐፊ Iታሎ ካልቪኖ  
Eንዳለው “The ideal place for me is the  
one in which it is most natural to live  
as a foreigner” ነውና፡፡  ሰው በAገሩ Eንደ  
ዜጋ ሊያገኝ የሚገባውን ተፈጥሮAዊ ነጻነት  
Eንዳያጣጥም ገዢዎቹ ጋሬጣ ሲሆኑበት Eንደ  
ጣሊያናዊው ጋዜጠኛ ‹‹መወለድ ቋንቋ ነው››  
ብሎ ከባEድ መንግስታት ነጻነት ለመሸመት  
ስደትን Aማራጭ ቢያደርግ የማያስወቅስ ውሳኔ  
ነው፡፡ ለመሆኑ Iትዮጵያ የማን ናት? 
የጋዜጠኝነት ሙያ፣ ‹‹ህገመንግስታዊ  
መብት›› ወይስ ‹‹ወንጀል›› 
  ይህችን Aጭር መጣጥፍ ስሞነጫጭር በርካታ  
Aስጨናቂ ነገሮች በAEምሮዬ Eየተመላለሱ  
ነበር፡፡ በዛሬዋ Iትዮጵያ የጋዜጠኝነት ሙያ ፤  
በAንድ በኩል ‹‹ህገመንግስታዊ መብት›› በሌላ  
በኩል ደግሞ ‹‹ወንጀል›› Eንደሆነ በግልጽ  
Eየተነገረን ነው፡፡ መብት Aሊያም ወንጀል  
መሆኑ የሚወሰነው IህAዴግ ለግለሰቡ  
(ለጋዜጠኛው) ባለው Aዎንታዊ Aሊያም  
Aሉታዊ Aመለካከት ብቻ ነው፡፡ ከወራት በፊት  
‹‹Eከሌ  የታሰረው በጋዜጠኝነት ሙያው  
በሰራው ስራ ሳይሆን፣ ከጋዜጠኝነት ሙያው  
ውጪ በሽብር ድርጊት በመሳተፉ ነው›› የሚል  
ዜና ነበር የሚስተጋባው፡፡ Aንድ የዋህ ጋዜጠኛ  
በዚህ Aባባል ተታልሎ፤ ‹‹በጋዜጠኝነቴ  
በሰነዘርኩት ትችት የማልታሰር ከሆነና ሙያዬ  
Eውነትም ህገመንግስታዊ ከለላ Aለው››  
ብሎ መንግስትን የማያስደስት መጣጥፍ  
ካሰፈረ ከላይ የጠቀስነው Aባባል ይቀየርና  
‹‹የጋዜጠኝነትን ሙያና ሀሳብን በነጻነት  
የመግለጽ መብትን Eንደሽፋን በመጠቀም…››  
በሚል ርEስ ስክሪፕቱ ተቀይሮና ፕሮዳክሽኑ  
ተሰናድቶ በEነ Aቶ ሽመልስ በኩል ለሚዲያ  
ፍጆታ ይውላል፡፡ 
Eስክንድርን በቃሊቲ 
    ባለፈው ቅዳሜ ታዋቂው ጋዜጠኛና የፖለቲካ  
ተንታኝ Eስክንድር ነጋን ለመጎብኘት ወደ  



ቃሊቲ Aቅንቼ ነበር፡፡ Aዲሱ ዓመት 2004 ከገባ  
ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ Aይኑን ማየቴ ነበር፡፡  
ለወትሮው በAገራዊና Aለማቀፋዊ የማይጠገብ  
ትንታኔው የሚማርከኝ Eስክንድር ቃሊቲ  
ሳገኘው በዝምታ ተውጧል፡፡ በመጠኑም ቢሆን  
ገጽታው ላይ የመጎሳቆል ነገር ቢስተዋልበትም፣  
ደብዘዝ ባለው ፈገግታው ውስጥ ግን Eልህና  
ቁጭት ይታይበታል፡፡ ‹‹Eንግዲህ ለታሪክ  
ካላቸው ጠቀሜታ Aንጻር፤ Eየቀረቡብን ያሉ  
ማስረጃዎች ሙያዊ ግዴታችሁን በመጠቀም  
በጥልቀት ብትመረምሯቸው መልካም ነው››  
Aለኝ፡፡ በስፍራው የነበሩ ሲቪል የለበሱ ‹‹የወህኒ  
ቤቱ ጠባቂዎች›› ግን ይህ Aይነቱ ውይይት  
ከዚህ በላይ Eንዲቀጥል መልካም ፈቃዳቸው  
Aልነበረም፡፡ ‹‹ይህንን ትታችሁ በማህበራዊና  
ቤተሰባዊ ጉዳዮች ዙሪያ ብትወያዩ Aይሻልም››  
የሚል ቀጭን ትEዛዝ ሰጡን፡፡  
  በEርግጥ Eስክንድር ይህ Aይነቱ Eስርና  
መጎሳቆል ሊመጣ Eንደሚችል ጠንቅቆ  
ያውቃል፡፡ ቀደም ብሎም ተዘጋጅቶበታል፡ 
፡ ከመጠየቂያው ቅጥር ግቢ ወጥቼ ትንሽ  
Eንደተራመድኩ ባለቤቱ AለምAቀፍ ተሸላሚዋ  
ሰርካለም ፋሲል፤ Eስር ቤት ከተወለደው  
ልጇ ናፍቆት Eስክንድር ጋር ተመለከትኳት፡ 
፡ Eናም ስምንት ወራት በትዝታ ወደ ኋላ  
ተጉዤ Eስክንድር በመጋቢት ወር የነገረኝን  
Aስታወስኩ፡፡ ‹‹መታሰር ብቻ ሳይሆን ከዛም  
በላይ ዋጋ ሊያስከፍለኝ የሚችልን ነገር  
ለመቀበል ወስኛለሁ፤ ውሳኔው ደግሞ የብቻዬ  
Aይደለም፡፡ ከባለቤቴ ጋር ነው የወሰንነው፡፡  
የEሷ ጠንካራ ድጋፍም Aለኝ፡፡ ልጄን በጣም  
ነው የምወደው ባየሁት ቁጥር በጣም ነው  
የምንሰፈሰፈው፡፡ ያለብኝን የዜግነት ኃላፊነት  
በመወጣቴ ምክንያት መከፈል ያለበት  
መስዋEትነት ካለም ለመክፈል ዝግጁ ነኝ››  
ነበር ያለው በወቅቱ፡፡ Eኔ ግን የEስክንድርን  
Aንድና ብቸኛ ልጅ ሳየው፣ ቀድሞ ወደ  
ህሊናዬ የመጣው Eዚያው ቃሊቲ መወለዱ  
ነው፡፡ Eስር ቤት የተወለደው ይህ ሕፃን፣  
Eድገቱን የሚጨርሰው Eዚያው Eስር ቤት  
በመመላለስ ነው ማለት ነው፡፡ በመወለድ  
ያገኘው ዜግነታዊ ‹‹መብቱስ›› Eስር ቤት  
መመላለስ ብቻ ነው? ለመሆኑ ይህ ልጅ፣  



የመጪውንና የAዲሱን ትውልድ Aስተሳሰብ  
Eንደምን ባለ መልኩ ይቀርፀው ይሆን? ከAዲሱ  
ትውልድስ ምን ይማራል፤ መሪዎቻችን ስለ  
Aዲሱ ትውልድ ግንባታ ሲያወሩ የዚህ ልጅ  
ጉዳይ Aይመለከታከታቸውም ይሆን? 
ሁለት Aመት የዘገየው ‹‹ድግስ›› 
 ከEስክንድር በተቃራኒ ነጻነትና መሸሸጊያ  
ፍለጋ ለስደት የተዳረጉት የAዲስ ነገሮቹ  
Aብይ ተክለማሪያምና መስፍን ነጋሽም፤ ያኔ  
የተደገሰላቸው ምን Eንደነበረ በሚያሳብቅ  
መልኩ ዛሬ ከሁለት Aመት በኋላ ድግሱ  
በሌሉበት Eውን ሆኗል፡፡ ሁለቱም ጋዜጠኞች  
በክሱ Eጅግ Eንደተገረሙ በፌስቡክ ገጾቻቸው  
ላይ ያሰፈሩት ሀሳብ ይመሰክራል፡፡ Aብይ  
ተክለማርያም ‹‹በማለዳ ተነስቼ ስለAገሬ  
ባሰላሰልኩና በተወያየሁ፣ Aገሬ ቃልኪዳኖቿን  
Eንድታሳካና Eምቅ Aቅሟን Eንድትጠቀም  
ባለምኩኝ፣ በAቶ መለስ ዜናዊ የሽብርተኝነት  
ክስ ተደገሰልኝ›› ብሏል፡፡ መስፍን በበኩሉ  
‹‹በAቶ መለስ መጽሐፍ መሰረት የኔ ይፋዊ  
ማንነት ተቀይሮ ወደ ተፈላጊ Aሸባሪነት  
ተለውጧል፡፡ ይህ ግን ሁላችንንም ለተሻለ  
ነገር ያነሳሳናል Eንጂ ተስፋ ይቆርጣሉ  
ብላችሁ Eንዳትጠብቁ›› በማለት ገልጾAል፡፡  
Eጅግ የሚገርመው፣ ከሁለት ዓመት  
በፊት ጠ/ሚኒስትር መለስ ስለ Aዲስ  
ነገር ጋዜጠኞች መሰደድ ተጠይቀው  
‹‹በጋዜጣ ሒስ ቀረበብን›› ብለው መሰደድ  
Aልነበረባቸውም የሚል ‹‹ምንም Aላሰብንም››  
ዓይነት Aንደምታ ያለው ማስተባበያዊ ምላሽ  
ሰጥተው ነበር፡፡ Eነሆ የAዲስ ዘመን በሂስ  
የተጀቦነ ዲያቢሎሳዊ Aቅጣጫ ዘግይቶም  
ቢሆን በገሃድ Eየታየ ነው፡፡ ለመሆኑ ይህ  
Aይነቱ የመጠፋፋት፣ የመጠላለፍና የ‹‹ሰዶ  
ማሳደድ›› ፖለቲካ ማብቂያው የት ይሆን? 


