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የጨለማው ዘማሪዎች መናኸሪያና ደቀ-መዝሙሮቹ 

/ክፍል አንድ/ 

 

ቶሎሳ ኡርጌሳ  Utolosa@yahoo.com 

 

እንደ መግቢያ 

ከመሰንበቻው አይጋ ፎረም ድረ-ገፅ ራሱን “ግንቦት 7” እያለ የሚጠራው የአሸባሪዎች ስብስብ ያወጣውን 

እጅግ አሳፋሪ "መግለጫ” አስነብቦን ነበር፡፡ በአሸባሪው ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በሚመራው በዚህ ቡድን፤ 

"መግለጫ” ተብሎ የቀረበው ዝባዝንኬ፤ የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ቀደም ሲል ጀግናው 

የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኤርትራ ውስጥ በአሸባሪዎች  ማሰልጠኛዎች ላይ የወሰደውን ተመጣጣኝ 

እርምጃ አስመልክቶና ዓይኑን በጨው ታጥቦ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከላከው ደብዳቤ የተገለበጠ 

ነው፡፡  

አዎ! ሻዕቢያ “ሉዓላዊነቴ ተጣሰ” አለ-ተከታይ ቡችላው ብርሃኑ ነጋ ደግሞ “ሉዓላዊነቱ ተደፈረ” በማለት 

የሀገራችንና የህዝቦቿ ጠላት በመሆን በአሳፋሪ ሁኔታ ለሻዕቢያ ለመገን ደፈረ። ታዲያ ይህ የሽብር ቡድኑ 

የበበቀን ተግባር ምን ያህል በአስመራው ቡድን  ሳንባ እነደሚተነፍስና የገዛ ሀገሩን ከጠላት ጋር አብሮ 

ለማጥቃት ያሰፈሰፈ ባንዳ መሆኑን የሚያመለክት ነው፡፡  

እርግጥም የኢትዮጵያ አሸባሪዎችና ፀረ-ልማት ሃይሎች ለጊዜያዊ ተራ የፖለቲካ ጥቅም ሲሉ የማይተገብሩት 

የነውር ተግባር የለም፡፡ ሲያሻቸው የሀገራችን ጠላት ተወርዋሪ ድንጋይ ሆነው ይወነጨፋሉ፤ በል ሲላቸው 

ደግሞ የጽሁፍ ተላላኪ ሆነው በመግለጫ ስም “የጡት አባታቸውን” ኢሳያስን ለማስደሰት እዚያው ካሉበት 

ሆነው በወረቀት ላይ ያገሳሉ፡፡  

የእነዚህን ወገኖችና የሻዕቢያን ትስስር በሌላ ጊዜ የምመለስበት ቢሆንም፤ በዛሬው ፅሑፌ ግን ልክ አሸባሪው 

ቡድን ከኤርትራ መንግስት “መግለጫ” እንደኮረጀው ሁሉ፤  ሀገር ውስጥ ሆነው  የሌሎችን አጀንዳና ፍላጎት 
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እየቀዱ የሚያራግቡ አንዳንድ የግል ጋዜጦችንና የሚያቀርቧቸውን አስገራሚ አመክንዮዎች ለመመልከት 

እሞክራለሁ፡፡  

በአንድ ሳምንት ውስጥ የአሜሪካ ድምፅ አሊያም የአሸባሪ ሚዲያዎች ከራሳቸው ፖለቲካዊ ፍላጎት በመነሳት 

ውጭ ሆነው ሲያላዝኑ፣ እርሱን እንደ ወረደ ተቀብለው ያለምንም ማረጋገጫ ከሚዘምሩትና የደፈና ጥላቻ 

አቋምን ከሚያቀባበሉ ጋዜጦች ውስጥ አንዱ ፍትሕ የተሰኘው የጨለማው ዘማሪዎች መናኸሪያ “ጋዜጣ” 

ነው፡፡ 

 በአንዳንድ ወገኖች ፎቶውን |በሌሎች ፅሁፍ´ ላይ በመለጠፍ የሽያጭ ስራ ይተዳደራል የሚሉትን 

የጋዜጣውን ዋና አዘጋጅ ጨምሮ ሌሎች “የመናኸሪያው” ደቀ-መዝሙሮች፤ ከኒዩ-ሊበራሉም ይሁን 

ከአሸባሪዎች ሚዲያዎች እና ከእነርሱ ጋር ንክኪ ካላቸው ድረ-ገፆች ያገኙትን ነገር እንደ ገደል-ማሚቶ 

በማስተጋባት የሚታወቁ ናቸው፡፡  

በጋዜጠኝነት ስነ-ምግባር ውስጥ |ትክክለኛነት፣ ሚዛናዊነትና ርቱዓዊነት´ (Accuracy, balance and fairness) 

የሚባሉት ቁልፍ መርሆዎች ከእነዚህ ወገኖች ጋር የሚተዋወቁ አይመስሉም፡፡ “የመናኸሪያው” ደቀ-

መዝሙሮች ምንም እንኳን እንደ ምዕራቡ ሚዲያ እየሰራን ነው ቢሉም፤ በምዕራቡ ዓለም የሙያው አባቶች 

“In a newspaper business, accuracy is a twin brother of honesty” /በጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ 

ትክክለኛነት የታማኝነት መንትያ ወንድም ነው / የሚለውን አባባል ቢሰሙ የጆሮአቸው ታንቡር የሚቀደድ 

የሚመስላቸው ናቸው፡፡  

ለዚህ አባባሌ ብዙ ርቀት ተጉዤ ማስረዳት የሚጠበቅብኝ አይመስለኝም፡፡ ማንም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ 

እንደሚረዳው፤ አንድ መንግሰት የሚያከናውናቸውን ተግባራት መቶ በመቶ ከስህተት ይፀዳሉ ተብሎ 

አይታሰብም፡፡ መንግሰትን የመሰረቱት አካላት ሰዎች እንጂ መልዓክት ባለመሆናቸው ጥቃቅን ስህተቶች 

መፈጠራቸው ነባራዊ ሃቅ ነው፡፡  

ይሁን እንጂ ፍትሕና ደቀ-መዝሙሮቹ እዚህ ሀገር ውስጥ አንዳችም በጎ ነገር የማይሰራ ይመስል በሽውራራ 

ዕይታቸው የሚያነበንቡት ድርሳነ-ጥላቻ፣ |መናኸሪያውና ግብረ-አበሮቹ´ ትክክለኛነት የሚለውን የጋዜጠኝነት 

መርህ ጋር በግልፅ እየተጋጩ ነው፡፡ ይህም ጋዜጣው ተዓማኒነት የሌለው የአሉባልተኞች መንደር መቆዘሚያ 

መሆኑን የሚያስረዳን ዕውነታ ነው፡፡  



3 
 

ታዲያ ይህ በገሃድ የሚታይ ሃቅ ’ጋዜጣው የማንን አጀንዳ እያራመደ ነው?’ የሚል ጥያቄን ማጫሩ 

አይቀርም፡፡ እርግጥ ለአንድ ጋዜጣ በገበያ ውስጥ መቀጠልና አለመቀጠል ማስታወቂያ ወሳኝ ድርሻ አለው፡፡ 

ይሁንና የድቅድቅ ጨለማ እሳቤ ማራመጃ የሆነው ጋዜጣው፤ ላለፉት ሶስትና አራት ለሚጠጉ ዓመታት 

የሳምንት ዕትሙን ገፆች ያህል /16 ገፅ/ እንኳን የማስታወቂያ ሽያጭ ማግኘቱን በእርግጠኝነት መናገር 

የሚቻል አይመስለኝም፡፡  

ምንም እንኳን ኋላ ላይ የምመለስበት ቢሆንም፤ እዚህ ላይ እንደ እኛ ጋዜጣን ካየ በኋላ ሳንቲም ከፍሎ 

የሚመልሰ አንባቢ ባለበት ሀገር ውስጥ ቀርቶ፣ የማንበብ ባህሉ ባላቸውና ባደጉት ሀገሮች ውስጥም ቢሆን 

የጋዜጣ ሽያጭ ከድጎማ ባለፈ ጋዜጣውን በገበያው ላይ የማቆየት አቅም እንደሌለው በርካታ የመስኩን 

ምሁራኖች የሚያስማማ መሆኑን ውድ አንባቢዎቼ እንድትገነዘቡልኝ እፈልጋሁ፡፡  ታዲያ ይህን እውነታ 

አስመልክቶ ጋዜጣው በአንድ ወቅት ያቀረበውን አመክንዩ ያልሆነ አመክንዩ ማስታወሱ ጠቃሚ 

ይመስለኛል፡፡  

“ማስታወቂያ ተከለከልኩ”− እንደ ሰበብ? 

ጊዜው ብዙም የራቀ አይመስለኝም፡፡ ምናልባትም በወፍ በረር ደምሳሳ ግምት አንድ ዓመት ሊያስቆጥር 

ቢችል ነው። ታዲያ በዚያን ወቅት እንዲህ ሆነላችሁ፡፡… ፍትህ የተባለው የጨለማው ዘማሪዎች መናኸሪያ 

ጋዜጣ ተብዬ፤ ማንኛውም ዓይነት ህግ የማይገዛው በሚመስል መልኩ እንደለመደው ጥንቆላዊ ቀመር 

አካሄድን በመጠቀም “መንግስታዊ ድርጅቶች ለፍትሕ ጋዜጣ ማሰታወቂያ አትስጡ ተብለናል፣ለዚህ ደግሞ 

በፀረ-ሰላም ሃይሎች ስለምትረዱ ነው አሉኝ” የሚል ዘገባን በርዕሰ አንቀፁ ላይ ያስነብባል። በወቅቱ ጋዜጣው 

ያለ ማስታወቂያ ሽያጭና ያለ ሌሎች ሙሉ ድጋፍ /full sponsorship/ እንዴት ገበያው ላይ ሊዘልቅ 

እንደቻለ ትንፍሽ ያለው ነገር አልነበረም− ዛሬም ድረስ ቢሆን፡፡  

እርግጥ በዓለማችን ላይ በግለሰብ ደረጃ ለንግድ ስራ የሚቋቋም ማንኛውም የሚዲያ ዓይነት ከማሳወቅ፣ 

ከማስተማርና ከማዘናናት ተልዕኮው ባሻገር፣ ከስሮ ከገበያው ውጭ እንዳይሆን ወጪውን የሚሸፍንበት ገቢ 

ከማስታወቂያ፣ ከአንባቢ ክፍያ አሊያም ከሌሎች ሙሉ ድጋፍ ማግኘት ይኖርበታል።  

ይህ ገቢውም ቢያንስ የሚዲያውን አጠቃላይ ወጪን /ማለትም የህትመት፣ የስርጭትና የቢሮ፣ የማቴሪያል፣ 

የሰራተኞች ክፍያ ወዘተ. / መሸፈን አለበት፡፡ ቢበዛ ደግሞ እነዚህን ወጪዎቹን ሸፍኖ አትራፊ መሆን 



4 
 

ይጠበቅበታል፡፡ ለምን ቢባል፤ ወጪውን በማስታወቂያ፣ በአንባቢ ክፍያ አሊያም በሌሎች ድጋፍ በማይሸፍን 

ሚዲያ፣ በኪሳራ አዙሪት ውስጥ እየተንጠራወዘ መንግስተ- ሰማያት ለመግባት ለጽድቅ ብሎ ስለማይሰራ 

በራሱ ጊዜ ከገበያው የውድድር አጥር ተዘርሮ መውጣቱ ስለማይቀር ነው፡፡  

መቼም ውድ አንባቢዎቼ የጨለማው ዘማሪዎች መናኸሪያ የሆነው ፍትሕ ጋዜጣ “ማስታወቂያ የማናወጣው 

መንግስታዊ መስሪያቤቶች ማስታወቂያ እንዳይሰጡ ስለተባሉ ነው” በሚል በወቅቱ ያቀረበውን ምክንያት 

ያልሆነ ምክንያት ‘ዓይናችሁን ጨፍኑና ላሞኛችሁ’ ዓይነት መሆኑን እንደምትገነዘቡት እርግጠኛ ነኝ፡፡ 

ይሁንና የጋዜጣው ነገር ነብር ዥጉርጉርነቱን እንደማይለቅ ፍትህም ጨለምተኝነቱን አይስትም የተባለ 

ዓይነት በመሆኑ ጋዜጣውን ከነባራዊና ሙያዊ ዕውነታዎች አኳያ መፈተሹ ተገቢ ይመስለኛል፡፡  

እስቲ በመጀመሪያ የጨለምተኞቹ መናኸሪያ በወቅቱ “የመንግሰተ ተቋማት ከለከሉኝ” ካለው ማስታወቂያ 

እንጀምርና ወደ ሌሎቹ ሙያዊ እሳቤዎች እናምራ፡፡ እዚህ ላይ ‘መንግሰት ወይም ተቋማቱ በግለሰብ ደረጃ 

ለተቋቋሙ ሚዲያዎች ማስታወቂያ የመስጠት ግዴታ አለባቸውን?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል፡፡ 

ለምላሹም የዘመናዊ ጋዜጠኝነት ሙያ አባቶች /founders of modern journalism /እየተባሉ የሚጠቀሱትን 

የአሜሪካኖችን አሰራርን ማየት ይቻላል።  

በአሜሪካም ይሁን የእነርሱን ፈለግ በተከተሉ ምዕራባዊያን ሀገራት ውስጥ ያሉ የሚዲያ ሃሳቦች ከገቢ 

ምንጫቸው ጋር በቀጥታ የሚያያዙ ሆነው እናገኛቸዋለን፡፡ በሀገራቱ ውስጥ የሚገኙት ዋና ዋና ሚዲያዎች 

/ጋዜጣ፣ ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ኢንተርኔት ወዘተ/ በታላላቅ ኩባንያዎች / conglomerates/ ባለቤትነት ስር ያሉ 

ሲሆን፣ ትልቁ የገቢ ምንጫቸውም ማስታወቂያ ነው፡፡  

ኩባንያዎቹ የየሀገራቸው ፓለቲካዊ-ኢኮኖሚ ስርዓት ተጠቃሚዎች ብቻ ሳይሆኑ፣ ራሳቸውም የስርዓቱ 

ውጤቶች ናቸው፡፡ እናም ስርዓቱን ከጥቃት ለመከላከል ማንኛውንም ነገር በሚዲያቸው ለመከወን ካላቸው 

ዝግጁነት በተጨማሪ፣ ስርዓቱን ለአደጋ የሚያጋልጥ አንዳችም ዘገባን አያስተናግዱም፡፡  

እርግጥ የሀገራቱ ዴሞክራሲ እጅግ የጎለበተና ያደገ በመሆኑ፣ የሙያውን ስነ-ምግባ በተከተለ ሁኔታ 

ግለሰቦችን የሚተቹና ለስርዓቱ አደጋ ያልሆኑ ፓርቲዎችን በተዘዋዋሪ መንገድ የሚደግፉ ሚዲያዎች የሉም 

ባይባልም፣ የሊበራል ስርዓቱን ለመናድ በጨለምተኛነት የሚሰናዱ ዘገባዎችን ግን አያቀርቡም፡፡  
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ምናልባትም ሚዲያዎቹ እንዲህ አይነቶቹን ከስርዓቱ ጋር የሚጋጩ ዘገባዎች እናቀርባለን የሚሉ ከሆነ 

አሊያም ካቀረቡ የሚመለከታቸው ወገኖች ይቆጣጠሯቸዋል።/በቅርቡ የሊበራል ስርዓቱን የተቃወሙ 99 

በመቶ ነን ለሚሉ ዜጎች በሀገራቱ ሚዲያዎች የተሰጣቸውን እዚህ ግባ የማይባል የዘገባ ሽፋንን ያስታውሷል!/ 

በዚህም የሚዲያዎቹ ባለቤቶችና ማስታወቂያ አስነጋሪ ድርጅቶች ስርዓቱን ከአደጋ የሚታደግ ሚናዎችን 

ይወጣሉ፡፡ በተለይም ትላልቆቹ ኩባንያዎች ማስታወቂያቸውን የስርዓቱ አደጋ የሆኑ ይዘቶችን ለሚያቀርቡ 

ሚዲያዎች ባለመስጠት ከገበያው እንዲወጡ ያደርጓቸዋል፡፡  

ይህ የምዕራቡ ዓለም ተጨባጭ የቁጥጥር ዕውነታ የሚያሳየን ሃቅ ቢኖር፣ የመንግሰትን ስራ የሚዲያዎቹ 

ባለቤቶችና ማስታወቂያ አስነጋሪ ኩባንያዎች እያከናወኑት መሆኑን ነው፡፡ በዚህ ደግሞ ሊጠቀስ የሚችለው 

አመክንዩ ዴሞክራሲው በከፍተኛ ደረጃ ማደጉ፤ መንግሰትና ባለሃብቶቹ በአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታነት 

ለስርዓቱ እንዲቆረቆሩ እንዳደረጋቸው ነው፡፡  

ምንም እንኳን ይህን መሰሉን ቁጥጥር ገና በማደግ ላይ ባለው የሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ 

ማስፈን ባይቻልም፤ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ይበልጥ ሲጎለብትና ዜጎችም መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮቸ 

ላይ የበለጠ ተመሳሳይ መግባባት ሊፈጥሩ አስራሩ በሂደት መዘርጋቱ የሚቀር አይደለም፡፡  

ታዲያ ይህን ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለውን አካሄድ ከፍትህ ጋዜጣ “ማስታወቂያ ተከለከልኩ” የቅጥፈት 

አቤቱታ አንፃር ስንመለከተው፤ የመንግስትም ይሁን የግል ተቋማት ለየትኛውም የግል ጋዜጣ ማስታወቂያ 

የመስጠት ግዴታ የሌለባቸው መሆኑን እንገነዘባለን፡፡  

በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት እርግጥም የመንግስት ተቋማት ለጋዜጣው ማስታወቂያ አንሰጥም ብለው ከሆነ፤ 

እምቢታቸው መብታቸው ከመሆኑም ባሻገር ለስርዓቱ አደጋ ነው ብለው ከሚያስቡት ነገር ስርዓቱን የመጠበቅ 

ግንዛቤያቸው እያደገ መምጣቱን የሚያመለክት ብቻ ነው፡፡  

አንድ ማስታወቂያ አስነጋሪ ተቋም በፈለገውና ባሻው ጋዜጣ ላይ መረጃ ሊያስተላልፍ የራሱ መመዘኛዎች 

አሉት፡፡ በዋነኛነት የጋዜጣው ተነባቢነትና የስርጭት ብዛት ተጠቃሾች ናቸው፡፡ ማስታወቂያ አስነጋሪው 

ተቋም የመንግስት ከሆነ ደግሞ ከእነዚህ መስፈርቶች በዘለለ ‘ጋዜጣው ምን ያህል ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን 

አክብሮ ይሰራል?’ የሚል የራሱን አተያይም ሊጨምርበት ይችላል−የተገነባበትን ስርዓት የመጠበቅና 

የማስጠበቅ ግዴታ አለበትና፡፡  
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ከዚህ በመነሳት ምናልባትም ተቋማቱ ፍትህ ጋዜጣ እነዚህ መስፈርቶች ባለማሟላቱ ማስታወቂያቸውን 

ከልክለውት ሊሆን እንደሚችል መገመት አይከብድም፡፡ ምክንያቱም የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ብርሃን 

እየፈነጠቀ ባለበት ሀገር ውስጥ፤ የአዘቅት አንጎራጓሪዎችን የሚከተልና መናኸሪያቸው ውስጥ የሚከትም ህሊና 

ያለው አካል ሊኖር ስለማይችል ነው፡፡  

ያም ሆነ ይህ ግን፤  ዛሬም ይሁን ነገ መንግስት ከታገለለት ዓላማ ውጪ ሆኖ ‘እገሌ ለሚባል ጋዜጣ 

ማስታወቂያ አትስጡ’ ይላል ብሎ ማሰብ ከጭፍን ጥላቻ የሚመነጭ ተለምዶአዊ የጋዜጣው አካሄድ መሆኑን 

መገንዘብ ይቻላል፡፡ ለምን ቢባል፤ በህገ መንግስቱ ላይ የሰፈሩትና ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብቶች እውን 

እንዲሆኑ የታገለው መንግስት እንጂ ፣በጋላቢዎቻቸው አማካኝነት በደመ-ነፍስ የሚቧችሩት የጋዜጣው 

ጨለምተኞች ባለመሆናቸው ነው፡፡ 

 ሆኖም እኔ እስከሚገባኝ ድረስ መንግስት እነዚህ መብቶች ተግባራዊ ከሚሆኑባቸው ወሳኝ መንገዶች ውስጥ 

አንዱ ጤናማ ሚዲያ መሆኑን የሚገነዘብ ይመስለኛል፡፡ በመሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይም ብሔራዊ 

መግባባትን ለመፍጠር ቁልፍ መሳሪያ መሆናቸውንም እንዲሁ፡፡  

ከዚህ ውጪ ያለማስታወቂያ ገቢ እንዴት ገበያው ውስጥ መዝለቅ እንደተቻለ ለመሸፈን  አመልካች ጣትን 

በቅጥፈት ወደ ማይመለከተው አካል ላይ መጠቆም፣ ቀሪዎቹ አራት ጣቶች ወደ ጋዜጣው ጨለምተኞች 

የሚያመላክቱ መሆናቸውን መዘንጋት ያለበት አይመስለኝም− ነገሩ “ዓይናችሁን ጨፍኑና ላሞኛችሁ” 

እንዲሉት ዓይነት ነውና፡፡  

እስቲ እዚህ ላይ አንድ ነጥብ ላንሳ። ጋዜጣው በተለመደው የጨለምተኝነት ስሌት ‘ማስታወቂያ ተከለከልኩ 

ካለ፤ ከሀገሪቱ ውስጥ በማደግ ላይ ባሉት የንግድና የኢንቨስትመንት ስራዎች ሳቢያ እንደ አሸን ከፈሉት 

የግል ልማታዊ ድርጅቶች ለምን ማስታወቂያ ጠይቆ አልወሰደም?’ የሚል ምክንያታዊ ተጠያቂነት ያለው 

አመክንዩ (logical reasoning) ማንሳት ይቻላል፡፡ …እናንተዬ ነገሩ እንዴት ነው − አሃ! … ለእነዚህ 

ድርጅቶችም መንግስት “አትስጡ” የሚል መመሪያ አስተላልፎላደቸው ይሆን እንዴ … ቂ.ቂ. ቂ... መቼም 

ዓይኑን በፍፁማዊ የጥላቻ መሃረብ ሸፍኖ በእውር ድንብሩ የሚጓዝ ሰው ሌላ … ሌላም ቢያስብ 

አይፈረድበትም፡፡  
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ግና ይህን መሰሉ ሰበብ “ውሸትና ስንቅ እያደር ይቀላል” እንዲሉ ዓይነት በመሆኑ፤ የጋዜጣውን ማስታወቂያ 

አልቦ፣ የሀገራችንን የንባብ ባህልንና ክፍያን እንዲሁም የሌሎች ሙሉ ድጋፍ የሚሉትን የጋዜጣን በገበያ ላይ 

የመቆየት ወሳኝ ሙያዊ እሳቤዎችን ተንተርሰን  ወደ ቁም ነገሩ ማምራት ሳይሻል የሚቀር አይመስለኝም፡፡  

 


