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የጨለማው ዘማሪዎች መናኸሪያና ደቀ-መዝሙሮቹ 

                               /ክፍል ሁለት/ 

 

ቶሎሳ ኡርጌሳ  Utolosa@yahoo.com 

 

ማስታወቂያ አልቦነት - ለምን? 

አንድ የግል ጋዜጣ ገበያው ላይ አስተማማኝ ሆኖ ለመቀጠል በዋነኛነት ማስታወቂያ ማግኘት እንዳለበት 

ሁሉንም የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ባለሙያዎችን የሚያስማማ ጉዳይ ነው፡፡ በተለይም “News Times”  

የተባለ ጋዜጣ ዕውቅ ኤዲተርና በሙያዋም አንቱታን ያተረፈችው ታቲያና ሪፕኮቫ ”Newspaper in an 

emerging democracy” በተሰኘው መፅሐፏ ላይ ፤“ጋዜጣ ህልውናው ሳይከስም እንዲቀጥል ከተፈለገ፣ 

የገፆቹን 40 በመቶ በማስታወቂያ እንዲሁም 60 በመቶውን በተለያዩ ፅሑፎች መሸፈን ይኖርበታል” በማለት 

የገለፀችው አባባል ዓለም አቀፍ ዕውቅናን አስገኝቶላታል፡፡ ይህ የ40፡60 የማስታወቂያና የፅሑፎች ቀመር 

የቁርኝት ስሌት በዓለም ላይ ባሉ በርካታ የግል ጋዜጦች ተቀባይነት ያገኘና  ዛሬም ድረስ የሚሰራበት 

ነው፡፡  

 ከዚህ  ሙያዊ ዕይታ አኳያ ስንመለከተው እንኳን፤ ፍትሕ ጋዜጣ ባለ 16 ገፅ እንደመሆኑ መጠን፣ 6 

ገፅ ተኩል የሚጠጋውን /40%/ ማስታወቂያና 9 ተኩል የሚጠጋውን /60%/ ገፅ ደግሞ ፅሑፎችን መያዝ 

ይገባው ነበር፡፡ ሆኖም ጋዜጣው ግን 16ቱንም ገፆቹን /100%/ ሊባል በሚችል መልኩ የጭፍን ጥላቻ 

አሉባልታ መጋለቢያ ፅሑፍ አድርጎ ያለምንም ማስታወቂያ ወጪዎቹን በሙሉ እየሸፈነ ህልውናው ሳይናጋ 

ገበያው ላይ ከዘለቀ አራት ዓመቱን ሊያስቆጥር ነው፡፡  

“ማስታወቂያ ለጋዜጣ ውበት ነው” እየተባለ በሚነገርበት ዘመናዊ የጋዜጠኝነት ዓለም ውስጥ ፍትሕን “ጋዜጣ” 

ብሎ ለመጥራት በእጅጉ አስቸጋሪ ነው− ከዚህ አንፃር የሚጎደሉት በርካታ ጉዳዮች አሉና፡፡ ሆኖም የዚህ 

ፅሑፍ ዓላማ ጋዜጣውን ከዚህ አንፃር መቃኘት ባለመሆኑ ወደ ተነሳሁበት ነጥብ ላምራ፡፡ ለጋዜጣው ህልውና 

ወሳኝ መሆኑ የሚነገርለትን ማስታወቂያ ሳያገኝ በምን ገቢ እየታተመ እንደሚሰራጭ ከስራ አስኪያጁና 
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በአንድ ወቅት ደመወዜ 3 ሺህ ብር ነው በማለት ከነገሩን ከዋና አዘጋጁ በስተቀር ለማንም ግልፅ የሚሆን 

አይመስለኝም፡፡  

መቼም የፍትህ ጋዜጣ ባቤት እና ሰራተኞቹ “እኛ በመፅሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳሉት ሰየማይ ወፎች አንዘራም፤ 

አናጭድም፡፡ በክርስቶስ መና ነው የምንኖረው፡፡ የደመወዛችንና የህትመት እንዲሁም ሌሎች ወጪዎቻችን 

የሚሸፈነው በመለኮታዊ ኃይል ነው” ብለው የሚከራከሩኝ አይመስለኝም፡፡ እናም ‘የገቢያቸው ምንጭ 

ከወዴት ነው?’ የሚለው ጥያቄ በማናቸውም መስፈርቶች ምላሽ የሚያሻው ጉዳይ ነው፡፡  

እስቲ ይህን ጥያቄ ይዘን የጋዜጣውን ህልውና ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው ወደሚባለው ወደ ሌላኛው የአንባቢ 

ክፍያ ነጥብ እንዝለቅ፡፡… ዕውን ፍትሕ ከአንባቢ ክፍያ በሚያገኘው ገቢ ገበያው ላይ ቆይቶ ይሆን እንዴ?.. 

.እንየዋ!... 

ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት የአንባቢ ክፍያ እንኳንስ በእኛ ሀገር ቀርቶ የዳበረ አሰራር ባላቸው ባደጉት 

ሀገራት ውስጥም ቢሆን ጋዜጣን የሚደጉም እንጂ፤ ያለ ኪሳራ የሚያንቀሳቅሰው አስተማማኝ የገቢ ምንጭ 

አይደለም፡፡ በቀላል አባባል የአንባቢ ክፍያ ከማስታወቂያ ገቢ ጋር ለንፅፅር የሚቀርብ አይደለም ማለት 

ነው፡፡  

ከዚህ አኳያ ምንም እንኳን በሀገራችን የንባብ ባህል ገና በጅምር ላይ ያለ ቢሆንም፤ በአሁኑ ወቅት ያለው 

አንባቢ ጋዜጣን ለአፍታ አንብቦ ለአዟሪው የተወሰነ ሳንቲም በመስጠት የሚመልስ ነው፡፡ ገንዘብ ከፍለው 

የሚገዙ አንባቢዎች እጅግ አነስተኛ ናቸው፡፡ ይህ ሁኔታም እንኳንስ ማስታወቂያ የሌላቸውን ቀርቶ 

ማስታወቂያ የሚሰሩ በርካታ የግል ጋዜጦችንም እንኳን ሳይቀር ከገበያ ውጭ እንዲሆኑ ያደረጋቸው መሆኑ 

ይታወቃል፡፡ ታዲያ እንዲህ ዓይነት ሁኔታ ባለበት ሀገር ውስጥ ፍትሕ ጋዜጣ ከአንባቢ ክፍያ የሚያገኘው 

ገቢ ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል መገመት አያዳግትም፡፡  

ምናልባትም ከሀገራችን ነባራዊ ዕውነታ ወጥተን ፍትሕ ጋዜጣ የሚያሳትመውን ጋዜጣ እንድም ሳያስቀር 

ልቅም አድርጎ ይሸጣል ብለን በየዋህነት ብናስብ እንኳን፤ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተፈጠረው የወረቀት 

ውድነት ሳቢያ የናረውን የህትመት ዋጋ፣ የቤት ኪራይ፣ የሰራተኞች ወጪ፣ የስልክ፣ የመብራት፣ የፅህፈት 

መሳሪያ ቁሳቁስ ወዘተ. በርካታ ወጪዎች መሸፈን አይችልም። …  እናስ እነዚህን ወጪዎች ማነው 

የሚሸፍነው?... 
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ታዲያ ለጥያቄው ምላሽ ለመሻት ብዙ ምርምር አያስፈልገንም፡፡ ይኸውም በሌለ ማስታወቂያ፣ እምብዛም 

ባልዳበረ የንባብ ባህል ላለፉት አራት ዓመታት ያህል /በጣት የሚቆጠሩ ወራቶች ቢቀሩትም/ በኪሳራ እየሰራ 

መሆኑን ነው፡፡ ይህ ደግሞ ቀደም ሲል ከጠቀስኩት የጋዜጣ ህልውና ማስጠበቂያ ሙያዊ እውነታዎች ጋር 

የሚጣረስ ነው፡፡ ቢያንስ ወጪውን መሸፈን የማይችል ሚዲያ ከገበያው በኪሳራ መውጣት ሲገባው፣ እነሆ 

ፍትህ ጋዜጣ ግን ፓርቲን፣ መንግስትንና ስርዓትን በማይለይ ሁኔታ ግለሰቦችን ጭምር እያንቋሸሸ ዛሬ ላይም 

በማን አለብኝነት የጥላቻ ዝማሬን እያነበነበ ነው፡፡  

እርግጥም ይህን “ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ” ዓይነት የጋዜጣውን ተቃርኖአዊ አካሄድ ስንመለከት፤ ‘ነገሩ 

እንዴት ነው?’ ማለታችን አይቀርም፡፡ ሌላው ወጪ ቀርቶ ‘ጨለምተኞቹ ጋዜጠኞች ከኪሳቸው እያዋጡ 

የሚሰሩት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰራተኞች ናቸው’ ብለን እንኳን እንዳናስብ፤ “ሚዲያ ምግባረ-ሰናይ 

ድርጅት አይደለም” ከሚሉ ዓለም አቀፋዊ የመስኩ ምሁራን ጋር መጋጨት ይሆንብናል፡፡  

አዎ! ዕውቁ የማስ ኮሙኒኬሽን ምሁር ጆሴፍ ዶሚኒክ “Media is not a charity organztion. It is a profit 

making institution” /ሚዲያ ምግባረ-ሰናይ ድርጅት ሳይሆን፤ ትርፍ የሚያስገኝ ተቋም ነው /እንዳለው ሁሉ፤ 

እኔም የፍትህ ጋዜጣ ትርፍ ምኑ ላይ ነው?፣ የተጓዘባቸውን የፍፁም ጥላቻ ዓመታት በኪሳራ ሊዘልቅ 

የቻለውስ ምግባረ-ሰናይ ድርጅት ስለሆነ ነውን? የሚሉ ጥያቄዎችን ለማንሳት እገደዳለሁ፡፡  

እርግጥም ፍትህ ጋዜጣ ምግባረ-ሰናይ ድርጅት ሆኖ ከሆነ፤ ዓላማውን በማሳወቅ በዚያው አግባብ ተመዝግቦ 

መንቀሳቀስ እንጂ፣ ሃሳብነ በነፃነት የመግለፅ ጥላን ተከትሎ “የሌሎችን ዓላማ” ገቢራዊ ማድረግ ያለበት 

አይመስለኝም፡፡ ለፅ ጥላን ተከትሎ የሌሎችን ዓላማ ገቢራዊ ማድረግ ያለበት አይመስለኝም፡፡ ያም ሆነ ይህ 

ግን ከተነሳሁበት ነጥብ አኳያ አሁን የቀረን የመጨረሻው ነገር ቢኖር በሌሎች ሙሉ ድጋፍ በገበያ መቆየት 

የሚለው ሙያዊ እሳቤ ነው፡፡ እርግጥም ይህ ነጥብ የጋዜጣውን የገቢ ምንጭ የሚያመላክት ይመስለኛል፡፡ 

ግን እንዴት? … እስቲ ወደ ጉዳዩ ልውሰዳችሁ፡፡ … 

እንደሚታወቀው አንድ ለንግድ የተቋቋመ ሚዲያ ማስታወቂያም ከሌለው፣ ከአንባቢው የሚያገኘው ክፍያም 

ለስራ ማስኬጃ እንኳን የማይበቃው ከሆነ፤ ያለው አማራጭ በሌሎች ሙሉ ድጋፍ ገበያው ላይ መቆየት ነው፡፡ 

ታዲያ ለእንዲህ ዓይነቱ ሚዲያ ድጋፍ የሚያደርጉ ወገኖች ወይም ኃይሎች የሃሳብ የበላይነትን ለመቀዳጀት 

የራሳቸውን አጀንዳ በህብረተሰቡ ውስጥ ለማስፈፀም የመፈለጋቸው ጉዳይ የሚያጠያይቅ አይደለም፡፡ ይህም 



4 
 

ሚዲያው እያተመ የሚያሰራጨው ወይም ለአየር የሚያበቃው የፅሁፍ ይዘት /content/ ከገንዘብ ምንጩ ጋር 

በቀጥታ እንዲያያዝ የሚያደርገው መሆኑ ይታመናል፡፡  

ታዲያ ይህን ሃቅ ከፍትህ ጋዜጣ አንፃር ስንመለከተው፣ ጋዜጣው በየጊዜው የሚያስራጫቸው በሐሜት 

የታጨቁ የፅሑፍ ይዘቶች የገንዘብ ምንጩ ጠቋሚዎች መሆናቸውን ለመገንዘብ አያዳግትም፡፡ በዚህች ሀገር 

ውስጥ አንዳችም በጎ ነገር በመንግስትና በስርዓቱ የማይፈፀም እስኪመስል ድረስ፤ በ16 ገፆቹ በየሳምንቱ 

ሳያሰልስ ስርዓቱን በማጥላላት እንዲሁም በሚያቀርባቸው ግልፅና ድብቅ የአመፅ ጥሪዎች የዚህ ዕውነታ 

አስረጂዎች ናቸው፡፡  

ሌላው ቀርቶ በተለያዩ ጊዜያት ካቀረባቸው ፅሁፎች መካከል “እኛም ከአንተ ጋር ነንና ተነሳ፣ አይዞህ 

አድርገው” በማለት ሰሚ አልባ የሆነው የአመፅ ጥሪ፣ በፍርድ ቤት ጉዳያቸው በተያዘ ግለሰቦች ጉዳይ ጣልቃ 

በመግባት “የእገሌ ቃል” እያለ ህግን መፃረሩ፣ “የሃውልቱ ስር ፖለቲካ” በሚል ርዕስ በየትኛውም ሀገር ክልክል 

የሆነውን የገዛ ሀገርን መከላከያ ሰራዊት ክብርና ዝናን የሚጋፋ ብሎም በህዝቦች ክንድ የወደቀን ስርዓት 

የሚናፍቅ ዘገባን የመሳሰሉ ፀረ-ህገ መንግስታዊ አስተያየቶችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ ይህ ድርጊቱም ጋዜጣው 

የስርዓቱ ጠላቶች አጀንዳ መፍጠሪያና ጉዳይ ፈፃሚ ሆኖ አየሰራ አይደለም ለማለት አያስደፍርም፡፡  

እርግጥ የስርዓቱ ጠላቶች ግንቦት 7፣ ኦነግ አሊያም አጋጣሚውን ቢያገኙ ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በአመፅ 

ከመናድ ወደ ኋላ የማይሉት ተቃማዊ ተብዬዎች ወይም ሌሎች ኃይሎች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ታዲያ ከጋዜጣው 

አጀንዳ በስተጀርባ ማንም ይኑር ማን፤ አንድ ሃቅን መገንዘብ ተገቢ ይመስለኛል፡፡  

ይኸውም የዘገባዎቹ ይዘቶች ሰላምን ሳይሆን አመፅን የሚሰብኩ፣ ስርዓቱን የሚያጎለብቱ ሳይሆን በደፈና ጥላቻ 

የሚያጥላሉ በመሆናቸው፤ የገቢ ምንጩም ከእነዚሁ ፀረ-ሰላም ኃይሎች እንደሚሆን ለመገመት አይከብድም፡፡ 

ጋዜጣውም ቢሆን በእነዚህ ኃይሎች የማይደጎም መሆኑን በአሳማኝ አመክንዮ ማረጋገጥ የሚችል አይመስለኝም− 

በእንካ ሰላንቲያ ዙሪያ ጥምጥም እየሄደ “ዓይኔን ግንባር ያድርገው” ለማለት ካልፈለገ በስተቀር፡፡ 

ታዲያ እንዲህ ዓይነቱ በማስታወቂያና በአንባቢ ክፍያ ሳይሆን፤ ከህገ-ወጥ ምንጮች በሚገኝ ገቢ ላይ 

የተመሰረተ ጋዜጣም የሀገራችንን ዴሞክራሲ ያጎለብታል ተብሎ አይታሰብም፡፡ ይልቁንም “ሰይጣን ላመሉ 

ከመጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል” እንዲሉ፤ እንደ ፍትህ ዓይነት በአንድ በኩል፣ በህገ-መንግስቱ በስላቅ መልክ 
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እየማሉ በሌላ በኩል ደግሞ ከሚደጉሟቸው ኃይሎች ኪራይ እየሰበሰቡ ሚዲያ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታው ላይ ሚጫወተውን ሚና መደፍጠጣቸው አይቀርም፡፡  

እናም ሚዲያው በፀረ-ሰላም ኃይሎች እየተረዳ የኪራይ ሰብሳቢዎች መፈንጫ እንዳይሆን፤ ወጪና ገቢው 

በትክክል እየተመዘገበና በየጊዜውም ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገበት ስራውን ነፃና ጤናማ በሆነ ሁኔታ 

እንዲያከናውን ማድረግ ይገባል፡፡ ውድ አንባቢዎቼ በቀጣዩ ክፍል ፅሑፌ ጋዜጣው ህገ-መንግስታዊ መብቱን 

ተጠቅሞ  ህግና ስርዓትን አክብሮ ከመስራት ይልቅ  ከፀረ-ሰላም ሃይሎች ጋር በተመጋጋቢነት ተሳስሮ በአጀንዳ 

ቀራጭነት እንደሚሰራ እንዲሁም ዋና አዘጋጁን አቶ ተመስገን ደሳለኝን ጨምሮ ሌሎች የጨለማው ደቀ-

መዝሙሮች ለምን የተመሰረቱበትን ስርዓት በደፈና ጥላቻ ተፃርረው እንደሚፅፉ የዕውነታ ሰበዞችን እየመዘዝኩ 

አወጋችኋለሁ፡፡…  

 


