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                                   “በዲያስፖራ ፋኖዎች የዘቀጠው ጋዜጠኝነት”  

ያሬድ ገ/ሚካኤል / ለንደን                                                            መጋቢት 27/2005 

ለወትሮው “ ሳያጣሩ ወሬ ፤ ሳይገድሉ ጎፈሬ “ ይባል ነበር። ከተንዛዛና ከተዝረከረከ መግለጫ ይልቅ 

ምሳሌያዊ አነጋገሩ እምቅና ቁጥብ በሆነ ስርአት ሃሳብን ለመግለፅ የሚያስችል ነውና የዚህ ምንጭ 

ለሆኑት አበው ምስጋናችንን እናቀርባለን። ትርጓሜውም ውስጠ ወይራ አይደለም። አበው ልብ ያለው 

ሁሉ እንዲረዳው እንጂ ሸሸገው ያሰቀሩት ሚስጥርም የለውም ። ለዚህም ምስጋና ይገባቸዋል ። 

የዛሬዎቹን የዲያስፖራ ፋኖዎች ታሳቢ ያደረጉ ይመስልም ከዚያ ዘመን ጀምሮ ሲወርድ ሲወራረድ 

የመጣው ይትበሃል ለአሁኖቹ የሳይበር ጦረኞችና የጥላቻ አጋፋሪዎች ዘመን ያልሻረው፤ የጠራ እና 

ግልፅ የሆነ መልእክት  አለው ። 

የዲያስፖራ ፋኖዎች የወሬ ይዘታቸውን ልብ ብሎ ለሚያጤን መንግስትን /ገዢው ፓርቲን ፤  እንበለ 

ሃጢያቱም ቢሆን የሚያወግዝ እስከ ሆነ ድረስ የመንደር ጎርፍ አንቅሮ የተፋው አሰስ ገሰስም ቢሆን 

ለነሱ አስደሳች ዜና ይሆናል ፤ ወሬው የዜና ክብደት (News Value ) ይኑረው አይኑረው ለመለየት 

ምንም  መለኪያና መመዘኛ የላቸውም። ጥላቻ ይሁን እንጂ ፤ በሬ ወለደም ቢሆን ለነእርሱ አሪፍ ዜና 

ነው ። እንደ ወረደ ሳይገባቸው የሚናገሩት ወሬ የሚያጋፍሩትን ጦረኝነት ይስበክ እንጂ እውነት እና 

ንጋት እያደር ይጠራል እንዲሉ ስህተታቸው ሰሚውን ፤ የሰሚ ሰሚውን እና እንዲህ እንዲያ ተባለ 

ብሎ እነሱን በእምነት ጠቅሶ ለሚያወራም ከማፈር የሚያድን አይደለም። ሲያሻቸው ተራ 

አሉባልታውን ፈትለው ፤ ገምደው እና አጡዘው እንደ ነጠላ ዜማ  የሚቀባበሉት የሳይበር ጦረኞቻችን 

ነገ ሌላ ስንክሳር በአገሪቱ እንዲመጣም በአንድ እግራቸው ቆመው የመፀለይ ደረጃም ደርሰዋል ። 

ተራውን አሉባልታ ያውም “ሰበር ዜና” እያሉ ሲውረገረጉ የዲያስፖራ ፋኖዎች ማፈረም 

አይታይባቸውም ።  

የዜና ደረጃ ያለውን መረጃ እነርሱ እንደሰሩት ካለምንም እፍረት ፤ ለነገሩ ማፈር የሚባል ተፈጥሮ 

በአጠገባቸው ባያልፍም  ጀብደኛ እና ደፋር ናቸውና በባዶ ግንዛቤ የየሚዲያውን ዜና ጥረው ግረው 

እንዳገኙት አድርገው ሲያቀርቡ ግዳይዋን እንደጣለች አራስ ነብር ሳምንቱን ሙሉ ዙርያውን በፉከራ 

ይሽከረከራሉ። ነገር ግን እንዳወሩት፤ ቢጠበቅ  ቢጠበቅ ጠብ ያለ ነገር የለም ።በሌላ በኩል 

የሚዲያዎችን የአሰራር ስርአትና የስነምግባር ደንብ የሚያውቁ የፎቶም ሆነ የቪዲዮ ምስል፤ ምንጩን 

ጠቅሰውና አረጋግጠው እንደሚናገሩ ይታወቃል። የዲያስፖራ ፋኖዎች እንደራሳቸው አድርገው 

የሚያቀርቡት ፋይዳ ቢስ ወሬ ፤ ምስሉና አሉባልታው ሃራምባ እና ቆቦ መሆኑ ሳያንሰው ከዬት የተገኘ 

እንደ ሆነ እንኳን የማይታወቅ ፎቶ እና ቪዲዮ ከተራ ሌብነት በማያንስ በወረደ ተግባር ሲጠቀሙ 

አይሸማቀቁም ፤ በቀቢፀ ተስፋም አይተውትም ፤ ካፈርኩ አይመልሰኝ ነው ነገሩ ። መኖርያና 

መተዳደርያቸውም ነውና፤ ውሸት አካል አበጅቶ እውነት እሰኪሆን ይጥራሉ፤ ይግራሉ። 

የዲያስፖራ ፋኖዎችን ጋዜጠኞች ናቸው ብሎ ለመጥራት ከሚታወቀው የአሰራር ስርአት እና 

የስነምግባር ሂደት ውጪ አዲስ የጋዜጠኞች መስክ እና ብያኔ ከሌለ በስተቀር በምን ስም ራሳቸውን 

ጋዜጠኛ ብለው እንደሾሙ እነሱው ብቻ ናቸው የሚያውቁት። ገበያውን እስካደራላቸው የጋዜጠኝነት 

ሙያ ለጊዜው በይደር ይቆይ ። እርግጥ ነው ድንጋይ ውሃ ውስጥ ስለኖረ ብቻ ዋና አይማርም። የበለፀገ 

የሚዲያ ህግና የአሰራር ስርአት እና ስልጠና እንደ ልብ ባለበት አገር እየኖሩ የዲያስፖራ ፋኖዎቻችንን 

ካሉበት አገር ሊማሩ የማይችሉ በመሆናቸው ውሃ ውስጥ እየኖረ ዋናን ሊማር ካልቻለው ድንጋይ 

የሚለያቸው ምንም ነገር የለም ። በሚገርም ሁኔታ  የዲያስፖራ ፋኖዎች ሲሻቸው ለብቻቸው ፤ 
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ካልተደባበሩ በጋራ ሆነው  እነሱው ወሬ አቅራቢ ፤ አነሱው የረቀቀ የፖለቲካ  ኢኮኖሚ እና የሌላም 

ሌላም ባለሙያ ፤ ከህግ አወጪው ትርጉም በላይ እነሱ አዋቂ መስለው የመላምት ተንታኝ ፤ እነሱው 

ከሳሽ ፤ እነሱው ጠበቃ ፤ እነሱው ዳኛ ፤ እነሱው ፈራጅ እና ይግባኝ ባይ ሆነው ጋዜጠኛ ነን እያሉ 

በዚህ ክቡር በሆነው ሙያ ስም ራሳቸውን ሸሽገው ይኖራሉ ፤ ለማያውቅሽ ታጠኚ ነው ብሂሉ። 

በዲያስፖራ ፋኖዎች የተዘበራረቀ አሉባልታ አይሉት ተራ የመንደር ወሬ፤ ዜና ለመሆን አንድም 

መስፈርት የማያሟላን ነገር እውነተኛ መረጃ አድርገው እንዲቀበሉ ግዴታ የተጣለባቸውም አሉ። 

አይፈረድባቸውም የመረጃውን ተአማኒነት ከጠየቁም በዘመቻ ይብጠለጠላሉ ። ለመንገድ ግንባታ 

በደማሚት የሚናድን የድንጋይ ተራራን እያዩ ፤ የዲያስፖራ ፋኖዎች በለመዱት ማደናበርያ ፤ 

አካባቢው በቦምብ ፍንዳታ ተናጠ ቢሉ ፤ ነገሩ ደማሚት እንጂ ቦምብ አይደለም ብለው እነዚህ ዜጎች 

ሊከራከሩ አይችሉም። ከደፈሩም  ማእረጋቸው ይገፈፋል ፤ ይወገዛሉ ፤ ውጉዝ ከመአርዮስ ሆነው 

ይጣላሉ። እንግዲህ ሳያጣሩ ወሬ እንዲህ ነው ።    

የጎፈሬው ጉዳይ በባህላችን እና በታሪካችን የምናውቀው አንዳች ግዳይን ከመጣል እና የተለየ ጀብዱን 

ከመፈፀም ጋር የሚያያዝ መለያ ነበር። ለአገሩ ክብር እና ነፃነት መጠበቅ አጥንቱን ለከሰከሰና ደሙን 

ላፈሰሰ ዜጋ የሚሰጥ መለያ -የጀግንነት መታወቂያ ነው ። ዛሬ አሜሪካና አውሮፓ የከተማ ዱር ውስጥ 

መሽገው ያሉ የዲያስፖራ ፋኖዎቻችን ፤  የመድረክ ላይ ተውኔተኞች ፤ እንበለ እውቀት ያልገባቸውን 

እንደ ገባቸው አድርገው ሲዘባርቁ ፤ የሚያውቅ ሰው ፤ ታሪኩን በአይኑ ያየ እና ያነበበ ይታዘበኛል 

ብለው አያሰቡም ። የጉዳዩ ሊቀጠበብት ሆነው መድረክ ላይ አካኪ ዘራፍ ሲሉ ወይ ኢትዮጵያ ብሎ 

ከማዘን ውጪ ማንም ምንም አይልም ፤ ይዘለፋል ፤ ይዋረዳልና ። ካለስራቸው ፤ ካለጀግንነታቸው 

ጀግና ተሰኝተው ስንቶቹ የዲያስፖራ ፋኖዎቻችን የጀግና ትርጉምን እንዳቃለሉ እናውቃለን ። 

የመድረክ ላይ ዳንኪራ መቺዎች ከአንደበታቸው መርገምት እንጂ በረከት የማይወጣውን ፤ እነርሱ 

ብቻ ኢትዮጵያዊ ፤ የኢትዮጵያዊነት ማእረግ ሰጪ ባለስልጣናት ሆነውም ይገኛሉ ። እነ ምን ተስኖት 

እነርሱ  ካሻቸው 80 ሚሊዮን ህዝብን ኢትዮጵያዊነቱን ሊነሱት ይችላሉ ። እነርሱ በዋሽንግተን ዲሲ 

እና ጥቂት አውሮፓ ከተሞች ዱር መሽገው ስለፎከሩ ጀግና ብለን ከሰየምን እንግዲያውስ የኢትዮጵያን 

ድንበር እና ሉአላዊነት ለማስከበር በዱር በገደሉ የተዋደቁ ፤ የኢትዮጵያ ምርጥ ልጆች ደም 

ከፈጣሪያቸው ዘንድ ላለመጮሁ ምንም ዋስትና የለንም ። መድረክ ላይ ከ20 በላይ ልዩ ጠባቂ ተቀጥሮ 

ስለዘለሉ ፤ በሊሞዚን ስለፈሰሱ ፤ ማክዶናልና ፒዛ ስላገላበጡ አይደለም ጀግንነት ፤ ሰውን ስላዋረዱ 

አይደለም ጀግንነት ፤ ካለ እውቀት መዘባረቅ አይደለም ጀግንነት ።  

የዩቲዩብ አርበኞች በእርግጥ ከዩቲዩብ የሚለቃቅሟትን የሰው ስራ እየከተፉና እየበለቱ ፤ እነርሱ ብቻ 

ያንን መረጃ አዋቂ ፤ በቂ ጥናት ና መረጃ ሳይኖራቸው የድፍረታቸው ድፍረት ለመተንተን ሲወጡ የበቁ 

አዋቂ ይመስላሉ ። ነገሩ ጋኖች አለቁና ምንቸት ጋኖች በመሆናቸው ያሳዝናል ፤  ወሬያቸው ግን 

የተማረ ፤ ያነበበ ፤ ማድመጥና መፃፍ የቻለውን በቁሙ ያቀለለ ፤ ተማርኩ ያለውን እንደማያውቅ 

አድርጎ የመዘነ ፤ ያታለሉት ማንንም ሳይሆን በየመድረኩ ስር ስራ ፈቶ ምንም ለውጥ ላያመጣ አገጩን 

በእጁ ደግፎ እያንቀላፋ የሚሰማቸውን ነው። የዩቲዩብን ፊልሞች ፈልጎ የማግኘት እና የማየት እውቀት 

ያለው ፤ ትርጉሙን መረዳት የሚችለው፤ እራሱን ዝቅ አድርጎ ለመድረክ ተዋናዮች ግዳይ ሆነ ። ሙሉ 

የዩቲዩብን ቪዲዮ አይቶ ትርጉሙን ተረድቶ ሳለ ፤ ቅንጫቢው ተዘውሮ ፤ ተበራርዞ እና ከመሰረታዊ 

ሃሳቡ ፍፁም ተገንጥሎ  ሲቀርብለት ሳያወላውል ይቀበላል። ታዲያ የዲያስፖራ ፋኖዎቻችን እንዴት 

አይዘብቱ ፤ እንዴት ካለነሱ ሌላ አዋቂ እንደሌሌ አድርገው አይቆጥሩ። 

አንዳንዱ የፕሮፌሰር እና የዱክትርና ማእረግ አላቸው ተብለው ፤ የመድረክ ተዋናዩ ግራ እያጋባ 

ሲፎክር ፤ የሰሙት ጉዳይ ሁሉ ዛሬ የሆነ ይመስላቸውና በሰሙት ሁሉ በአርምሞ ይደነቃሉ ። 
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እራሳቸውን ከመድራኪው ይልቅ ዝቅ አድረገው እንዲያዩ ፤ የተማሩት ትምህርት ያልገባቸውን 

በተጠየቅ መንገድ ማረጋገጥ እንዲችሉ አድረጎ ቢያሰለጥናቸውም ፤ አይጠይቁም ፤ ይፈራሉ ። 

ካልሆነም በመድረክ ተዋናዩ እና በኢሳትኛ  ክብራቸውን ሊነጠቅ ይችላል። ካስፈለገም ትምህርታቸው 

ውሸት መሆኑን ፤ ኮርጀው እና የሰው ወረቀት ገልብጠው እንደተመረቁ ይፋ ይሆንና ይዋረዳሉ። 

“ጀግና” የተባሉቱ የረባ ቁምነገር ሳይኖራቸው ፤ ሳይገድሉ ባለጎፈሬ የሆኑቱ ፤ ከከንቱ ውዳሴ ጋር 

አብረው ይኖራሉ። ኢትዮጵያም ወደፊት ትራመዳለች። 

 

ይህን በዚሁ እንግታና ለዚህ መጣጥፍ መነሻ ወደሆነው አለፍ አለፍ አድርገን ወደ ነካካነው አብይ 

አጀንዳ እንመለስ። የመጣጥፉ ዋና ማጠንጠኛ የዲያስፖራ ፋኖዎች ያዘቀጡት የጋዜጠኝነት ሙያን በ 

እነርሱ መነፅር ሳይሆን በሙያው መነፅር በአጭሩ መቃኘት ነው።  

ለመነሻ እንዲሆነን የተመድ ድንጋጌ ቁጥር 59 ፤ ፓራግራፍ 1 ላይ ፤ የተጠቀሰውን እንዳለ 

እናቀርበዋለን።  

             “Freedom of information is a fundamental human right and is  

          a touch stone To all the freedoms to which the UN is consecrated” 

 

በዚህ ድንጋጌ ላይ ማንም ልዩነት ሊኖረው አይችልም ። የመናገር እና የመረጃ ነፃነት ከሰብአዊ መብቶች 

እንደ አንዱ ቢፈረጅ ፤ ሌሎች የሰው ልጆች መብቶች የሚንፀባረቅበት የማእዘን ድንጋይ ቢሆን በዚህ 

ቅሬታ የለም። ተገቢና ትክክለኛ ብያኔ ነው። 

 

እንግዲህ በዚሁ ብያኔ ጋዜጠኛ የሚለውን ደግሞ መመልከት ይቻላል ። የህዝብ አይንና ጆሮ የሆነው 

ይህ ክቡር ሙያ ፤ መሳሪያነቱ  የሰው ልጅ የሰብአዊ ክብሩ መገለጫ ለሆነው መረጃ እና የመናገር 

መብት ነው ። ስለዚህ በዘፈቀደ የሚመራ ሳይሆን ህግና ስርአት ያለው ፤ የራሱ የስነምግባር ደንቦችና የ 

አሰራር ስርአቶች ያሉት  አሉት ። 

 

አብዛኛዎቹ የዲያስፖራ ፋኖዎቻችን ኑሮአቸው ሰሜን አሜሪካና አውሮፓ በመሆኑ ፤ ለቅርበት 

እንዲረዳ ፤ የሰሜን አሜሪካ የፕሮፌሽናል ጋዜጠኞች ማህበር የስነምግባር ደንብ በመግቢያው ያለውን 

መጥቀሱን መረጥን፦ 

 

        “... Public enlightenment is the forerunner of Justice and the foundation of  

           democracy. The duty of the Journalist is to further those ends by seeking 

           truth and providing a fair and comprehensive accounts of events and issues”  

 

የጋዜጠኛ ሃላፊነት እውነትን በማፈላለግ ሚዛናዊና ሁሉን አቀፍ መረጃዎችን ለህዝብ ማቅረብ የሚለው 

የሚደገፍ ድንጋጌ ነው። ብዙዎቹ የዲያስፖራ ፋኖዎቻችን ይህን ድንጋጌ ሌት ተቀን አይተውታል ፤ 

ሲባልም ሰምተው ይሆናል ። ለነገሩ ወግ አይቀርምና የየድረገፆቻቸው የግርጌ ማስታወሻም የሆናቸው 

አሉ ። በጀ የሚባል ነው ። አይሰሩበትም እንጂ ፤ የሃሰት ክሳቸውን ሲያቀርቡ ግን እንደ ማስረጃ 

ይጠቀሙበታል። በስራቸው መተርጎም ያልቻሉትን ፤ ከአቅም ማጣት ወይንም ከጥላቻ መውጣት 

ስላልቻሉ ሊኖሩበት አልቻሉም። ራሳቸውን አዋቂ ለማሰኘት ይህን ድንጋጌ ተደግፈው ይቀርባሉ 

እንጂ። አንዳንዱ አገር ቤት ሳሉ ጭራሽ ጋዜጠኛ መሆናቸውን የማናውቃቸው ውቅያኖስ ሲሻገሩ ፤ 
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ራሳቸውን ጋዜጠኛ ብለው በራሳቸው መሰየማቸው ግራ አጋቢ ነው ፤ የጋዜጠኝነት ሙያ “ሀሁ”  

የሚባሉትን የመረጃ ትክክለኛነት ፤ አስተማማኝነት ፤ ሚዛናዊነት (በተቻላቸው ሁሉን አቀፍ ዘገባ 

ማቅረብን) ፤ ተጨባጭነት የሚጠይቀውን መለያ ያውቃሉ ማለት አጉል ድፍረት ቢሆንም  ፤ የመኖርያ 

ህልውናቸውን ፤ እየዞሩ ገንዘብ ለማሰባሰብ የሚያስቻለቸውን ድንኳን የሚያፈርስ ነውና መርሁን 

እንደማይፈልጉት እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻላል ። በተባለ ወሬ ላይ የተመሰረተው የዲያስፖራ 

ፋኖዎች ዘገባ የጋዜጠኝነትን ሙያ ካዘቀጡ ምግባሮቹ መካከል ሊፈረጅ የሚችል ነው። 

 

 

ሃውስ ማን ካርል የተባሉ ፀሃፊ “የህሊና ውድቀት” በሚል ፤ በእ.አ.አ 2004  ፤ ኒውዮርክ ላይ 

ባሳተሙት መፅሃፋቸው ፤ የጋዜጠኝነት ስነምግባር ደንብን ተከትሎ ያለመስራት ጋዜጠኝነት ካለ 

በቅድሚያ የህዝብን የማወቅ መብት እና ሃሳብን በነፃነት የመግለፅን ሰብአዊ መብትን ክፉኛ የሚፃረር 

አሰራር መሆኑን በአፅንኦት ተናግረዋል። ይህ አሰራር የሚዲያዎችን እና የጋዜጠኛውን ተአማኒነት እና 

ለህዝብ ተጠያቂ መሆንን የሚጋርድ እና ፀረ ዲሞክራሲያዊ አካሄድ መሆኑንም አስምረውበታል። 

 

የዲያስፖራ ፋኖዎቻችን በእርግጥ ይህ ለእነርሱ ራስ ምታት ነውና ስለመናገር ነፃነት እንጮሃለን እያሉ 

ቢደሰኩሩ ግራ አይግባን። ሲጋገር ያላማረ እንጀራ ሲበሉት ያቅራል እና እነሱው የመናገር ነፃነት ጠፋ ፤ 

ተረገጠ ፤ ተነሳ ብለው ሰርክ ቢውገረገሩ ፤ የይስሙላ እንጂ የመናገር ነፃነት ምንነት እና ፋይዳው 

በኑሮአቸው ፤ በባህርያቸው ፤ በባህላቸውም ሆነ በተፈጥሮአቸውም የለም። ይህን መብት ሰጪ እነርሱ 

ቢሆኑ ዛሬ ኢትዮጵያ አሰከ መኖርዋ አጠራጣሪ ነበር ። ፋኖዎቹ ዋና አላማቸው አሉባልታና ወሬው 

መንግስትን እና ኢትዮጵያን የሚያሳቅል ይሁን እንጂ ስሜትን ፈጥረው ስሜትን ለመንዳት ተከታይ 

ካገኙ ያ ነው ምሳቸው። ከዚህ ውጪ እዚህ ግባ የሚባል ወግ የላቸውም።  

 

መለስ ብለን ከምርጫ 97 ጋር በተያያዘ የቀረቡ ዘገባዎችን  እንመልከት ። በወቅቱ በአገር ቤት የነበሩ 

የሚዲያ ዘገባዎችን ትእግስቱ ኖሮት ለመረመረ ፤ በተለይ አሃዙን ለደመረ የጠፋው ህይወት እና 

የወደመው ንብረት ድምሩ የአዲስ አበባ ገሚሱን ህይወት እና ንብረት  እንደሸፈነ ይገነዘባል ። በተግባር 

ግን የተረዳነው አሃዝ ሌላ ነበር ። በዚህ ወቅት “ጋዜጠኛ” የሆኑትም፤ ጭራሽ የጋዜጠኝነት ሙያ 

በዞረበት ያልዞሩ ግለሰቦች “ጋዜጠኛ” የሆኑበት ዘመንም ነበር ።መጨረሻ ላይ በኮሚሲዮኑ የወጣው 

መረጃ አንዲት “ኢትኦጵ” ተብላ የምትታወቅ የወረደች ታብሎይድ ጋዜጣ ካወጣችው የአሃዝ ድምር 

እጅግ ያነሰ ነበር ።  

 

ከነዚህ መካከል ገሚሶቹ ፈልሰው አውሮፓና አሜሪካ መሽገዋል ። ካለ ሃይ ባይ እንደ ልባቸው 

ሲቀባጥሩ ፤ ሲዋሹ ፤ ሲያስዋሹ እና የውሸት ቋት ሆነው ከርመው ፤ ውቅያኖስ ተሻገሩና የወጣላቸው 

አዋቂ ሆነው ቀረቡ። በጦር ሜዳ ያላገኙትን ድል ፤ በከተማ የጅል ተስካር ይመስል ዳግማዊ ምፅአትን 
ሲመኙ ኖረው አልተሳካም ። ድሉ ርቆአቸው፤ እነሱም ተሰደዱ ፤ ኢትዮጵያም ወደፊት ተራመደች ፤ 

ብዙዎቹም በቁም ያላይዋትን ኢትዮጵያ ተመልሰው ሰላማዊ መሆንዋን ሞተው ማየት ጀመሩ። 

እንግዲህ በአገር ቤት እያሉ ስነምግባር እና የአሰራር ስርአት የማይመራቸው ግለሰቦች ናቸው ዛሬ ባህር 

ማዶ ሆነው በግልባጩ እየነገሩን ያሉት። ከእባብ እንቁላል እርግብ አይጠበቅምና ምንም አንጠብቅም 

። 

 

በኬንያ ፤ በኡጋንዳ ወይንም በሌላ የአፍሪካ አገር ይህን ያህል ሬዲዮ ፤ ቴሌቪዥን ፤ ጋዜጣ አለ ብለው 

የሚነግሩን የዲያስፖራ ፋኖዎቻችን ፤ እነዚህ ሚዲያዎች ለህዝባቸው እና ለብሄራዊ ጥቅማቸው ምን 
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ያህል ጠበቃ እንደቆሙ ግን አይነግሩንም። እስከነስያሜያቸው የጦረኝነት ፤ የጥላቻ ፤ እና የግጭት 

ተምሳሌት የሚመስሉት  አንዳንድ የአገራችን ሚዲያዎች ስምን መልአክ ያወጣዋል እንዲሉ፤ ስራቸው 

የስማቸው ቅጂ ሆኖ ይገኛል። ለህዝብ ቢወግኑ ዞሮ ዞሮ ለብሄራዊ ጥቅም መወገን ነው ። ለኢትዮጵያ 

ህዝብ የተቆረቆሩ ይመስሉና መልሰው ሊመሩት ይፈልጋሉ ፤ ሲሻቸው ህዝብ ግራ እስኪገባው ድረስ 

ለህዝብ አዛኝ ሆነው ይቀርባሉ ። ከእነሱ ውጪ ህዝብ በራሱ አምኖ የተቀበለውን ማንኛውንም ጉዳይ 

እንዴት ? ብለው ህዝብን ይሞግታሉ ። ካልሆነላቸውም ህዝብን ያጣጥላሉ። ይነቅፋሉ ። ነፍሳቸውን 

እግዚአብሄር በገነት ያኑረውና የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒሰትር ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ ፤ ከዚህ አለም 

በሞት መለየታቸውን ተከትሎ ፤ አጅግ ክፉኛ ድንጋጤ ውስጥ የገባው የኢትዮጵያ ህዝብ አደባባይ 

ወጥቶ ቢያነባ ገንዘብ ተከፍሎት ነው አሉት። እንግዲህ በሚሊዮን ለሚቆጠር ህዝብ ገንዘብ መክፈል 

የቻለች አገር ካለን ታድለናል፤ ግን አይደለም። ገንዘብ ተከፍሎት ነው ሚሊዮን ህዝብ ያነባው ለማለት 

ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም። ግን ሊያስረዱ አልቻሉም ፤ ምክንያቱም ከመነሻው ጥላቻ እና ሀሰት ነውና 

ምንነታቸው። እንጮህለታለን ፤ እንሟገትለታለን ያሉት ህዝብ አለምን በእንባው ጉድ ሲያሰኝ ፤ 

የዲያስፖራ ፋኖዎቻችን በአደባባይ አድርባይ ህዝብ አሉት ። 
 
የዲያስፖራ ፋኖዎቻችን በወል ለማን እንደሚወግኑ እንኳን የሚያውቁ አልመስልም ። ወገናዊነት ይኑር 

የሚል ስብከት ሳይሆን ፤ ለብሄራዊ ጥቅም እና ለህዝብ መቆም የማንኛውም ሚዲያ ባህርይ በመሆኑ 

ለትችት የሚያጋልጥ አይደለም። በተቻለ መጠን አውነተኛ እና ትክክለኛ እንዲሁም ሁሉን አቀፍ 

መረጃን ማቅረብ ተገቢነቱ አያጠራጥርም። ይህ አወዛጋቢ የሆነው የሚዲያዎች የስነምግባር ደንብ 

ያለው አማራጭ ሁሉን ወገን አካቶ ማቅረብ ነው። የዲያስፖራ ፋኖዎቻችን ብሄራዊ ፀር እንጂ ብሄራዊ 

ጥቅም ሊገባቸው አይችልምና ግንቦት 7ን እና መሰል ውል አልባዎችን ይህ ስነምግባር ላይመለከታቸው 

ይችላል። የሚዲያዎች እና የጋዜጠኛ ክብር ከፍና ዝቅ የሚለው በዚሁ ባሕርይ መሆኑን ሮጀር ሄይዉድ 

የተባሉ የጋዜጠኝነት ሙያ ተመራማሪ እ.አ.አ በ2002 ፤ለንደን ላይ ባሳተሙት መፅሃፋቸው 

እንደሚከተለው ያጠቃልሉታል ። 

         “...Media earns and maintains a strong reputation, in part, through a 
           Consistent implementation of ethical standards, which influence its 
           Positive with the public and within the industry...”   
 
የዲያስፖራ ፋኖዎች ይህ መርህ ይገባቸዋል የሚል አይደለም የዚህ ፅሁፍ አላማ ፤ እንደማይገባቸው 

ይታወቃል።ነገር ግን አላማው የጋዜጠኝነት አሰራር እና የስነምግባር ደንብ በፋኖዎቻችን ምንኛ የዘቀጠ 

መሆኑን ለማመለከት ብቻ የታሰበ ነው። 

 

ጆን ኸርበርት የተባሉ ተመራማሪ “ግሎባል ጆርናሊዝም” በሚል ፤ በ2003 ፤ ለንደን ላይ ባሳተሙት 

ጥናታዊ መፅሃፋቸው እንደሚገልፁት በ3ኛ አለም አገሮች ብሄራዊ ጥቅም እና እድገትን የማስጠበቁን 

እና የማስቀጠሉን ሚና የሚያቀጭጩ ፕሬሶች እና ጋዜጠኞች መኖራቸውን በመጥቀስ ፤ ለብሄራዊ 

አለመግባባት አንዱን አፍራሽ ተግባር የሚያከናውኑት እነርሱ በመሆናቸው በህግ አግባብ ሊስተካከሉ 

እንደሚገባ ይመክራሉ። አክለውም በተለይም የተቃዋሚዎች ተቃውሞ የሰለጠነ ባልሆነበት አገር 

የሚዲያዎች ሚና ወገናዊነታቸው ከህዝብ ሳይሆን ከተቃዋሚዎች ጎራ በመሆኑ ፤ ህዝብን ለመከፋፈል 

እና ለመለያየት ፤ ለሃይማኖት ግጭትና አለመረጋጋት ፤ የልማት ስራዎችን ሁሉ ለማጠልሸት አንድ 

ፅንፍ ይዘው ቀውሱን እንደሚያራግቡት ይናገራሉ። ስለዚህ መንግስታት ሚዲያዎችን በህግ አግባብ 

የመምራት ሃላፊነት እንዳለባቸው ይመክራሉ። የመንግስት ሚዲያዎችም እኩል የመጫወቻውን ሜዳ 

ሊያመቻቹ እንደሚገባ ጭምር ነው የሚናገሩት።   
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ፋኖዎቻችን ለዩቲዩብ ምስጋና ይግባውና አንዳንዴ ፖለቲከኛ ፤ ሌላ ጊዜ ጋዜጠኛ ፤ ሌላ ጊዜ ደግሞ 

አክቲቪስት ተብለው ራሳቸውን ሲሾሙ እናያለን። ራሳቸው ዳኛ ፤ ራሳቸው ፈራጅ የሆኑም አሉ ፤ 

ማእረጉ በሽ በሽ ነው ። ከዚህ ወጣ ይሉና ቃለመጠይቅ አድርገናል ብለው ይቀርባሉ ። 

የቃለመጠይቁን ቴክኒክና ብቃት ለጊዜው ውስጡን ለቄስ ብለን እንተወው፤ አይወራምና እዚህ መድረክ 

ላይ- ምርጫቸው ላይ እናትኩር ። ቃለመጠይቅ ተደራጊው በምንም መስፈርት ሳይሆን ካለው ስርአት 

ጋር ባለው ቁርሾ ልክ ይመዘናል። ልብ በሉ ለህዝብ እናገለግላለን የሚሉ ፋኖዎች ናቸው ባለቤቶቹ። 

መቼም በትክክል የቱ ፕሮፌሰር ፤ የቱ ዶክተር ፤ የቱ ጄኔራል እና ማስረጃው ይኑረው አይኑረው ቤቱ 

ይቁጠረውና የኢትዮጵያ ህልውና መቀጠሉ የሚያቃጥላቸው ይመረጡና ለቃለመጠይቅ ይቀርባሉ። 

ኢትዮጵያ አጣብቂኝ ውስጥ ገብታ ፤ የእነርሱን እርዳታ የምትለምን የመሰላቸው ፤ ግለሰቦች ጀግና 

ሆነው ይታያሉ። 

 

 

የዲያስፖራ ፋኖዎች ላዘጋጁት የጥላቻ ዱላ በትር ሆኖ የሚያገለግላቸውን እንጂ የ ኢትዮጵያን ብሄራዊ 

ጥቅም አነሳለሁ ካሉ ይከተፋል ቃለቸው። ጥያቄው ይነሳል ፤ በጥላቻ ተጀምሮ ፋይዳ ሳይኖረው 

በጥላቻ ያልቃል። መቼም አሰገራሚው መልእክት እነርሱ ስልጣን ላይ እያሉ ለምን እንደሚናገሩት 

እንዳልሰሩ አንዳንዱን መጠይቅ ቢገባም መልሱ ግን ቀላል ነው። ከበሮ በሰው እጅ ሲያዩት ያምር 

ሲይዙት ያደናግር ነውና ለዘመናት ስልጣን ላይ ተጎልተው ያልሰሩትን አሁን ባለሙያ ሆነው ይናገራሉ 

። ስሚዝ ሃሪከን የተባሉ ፀሃፊ “ ወገናዊ ማነው “ በሚል በ 2005 እ.አ.አ ለንደን ላይ ባሳተሙት 
መፅሃፋቸው የሚከተለውን ይመክራሉ።( ትርጉም ከራሴ) 

 

             “የተወሰነ የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት ብቻ ፤ የፖለቲካ አቋማቸው ከተዛነፈ እና  
           ከስርአቶች ጋር ያፈነገጠ ግንኙነት ያላቸውን ግለሰቦች ለውስን አላማቸው 
           ማራመጃ ብቻ እንደ ተአማኒ ምንጭ አድርጎ ማቅረብ ለህዝብ የሚፈይደው  
              አንዳችም ጠቀሜታ የለውም።” 

 

ይሄ ለፋኖዎቻችን የሚዋጥ አይደለም። የጥላቻ ቢዝነስ ነውና ። የዘቀጠ ፖለቲካዊ ንግድ ነውና ግን 

ፕሮፌሽናሊዝም ያልዞረበት ቢዝነስ።አንድ ወታደር በሰራው ስራ ወይንም በፈፀመው ጀብዱ ማእረግ 

ሊሰጠው ይችላል። የጋዜጠኝነት ማእረጉን ከተወሰነ ስልጠና፤ ትምህርት ወይንም ልምድ አዳበረውት 

የሚሰሩት እያደር ሊዳብር የሚችል ሙያ ነው። ግለሰብ ስለዘፉ ጋዜጠኛ ፤ ማንነትን ስላዋረዱ 

አክቲቪስት ፤ ሌላም ሌላም ሸላሚና ተሸላሚ ፋኖዎቻችን ሆነዋል ። አስከዛሬ ሲለፈልፉ ከርመው 

አንዳች ያመጡት ለውጥ ወይንም ያሳደሩት ተፅእኖ የለም ። ተፅእኖ ለማምጣት በቅድሚያ ተአማኒ 

መሆን ያስፈልጋልና። ያልተገለበጠውን መኪና ገልብጠው ሰው በግፍ አሉባልታ እንዲያልቅ መመኘት 

መቼም ቢሆን ተፅእኖ ሊያመጣ አይችልም።   

 

ጋዜጠኝነት ክቡር ሙያ የሆነው የሚያስከብር ስራ በሰሩ ጋዜጠኞች እና ለውጥ ለማምጣት በቻሉ 

ሚዲያዎች አማካይነት ነው። ጋዜጠኛ የግሉ አመለካከት ሊኖረው አይገባም ማለትም አይደለም 

።ህዝብ ፊት ሲቀርብ ግን የግል አመለካከቱን እና የፖለቲካ ቁርሾውን አውልቆ መሆን አለበት።የ 

ዲያስፖራ ፋኖዎች የግርግር ( ግንቦት 7) አከርካሪ መሆናቸውን ህዝብ እያወቀው ፤ በዩቲዩብ 

መገናኛቸው ፤ አይናቸውን በጨው አጥበው ነፃ ፤ ገለልተኛ እና ሚዛናዊ ስለመሆናቸው በቀላል ቋንቋ 
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ያለመደባቸውን መፈክር ደጋግመው ይነግሩናል ። ጋዜጠኛ ስለመሆናቸው አንድም ሽታ እና ምልክት 

በሌለው ምግባራቸው ሙያውን አዋራጅ ተግባር ያከናውናሉ።ግንቦት 7 ጎሮሮአቸውን እየተናነቀው 

ቢያነበንቡ ፤ የሚጎዳ ባይኖርም ለመጥፎ ጋዜጠኝነት ጥሩ ማስተማርያ በመሆናቸው ግን ሊመሰገኑ 

ይገባቸዋል። ራሳቸውን በውጭ አገሮች ለሚኖረው ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ያልተሾሙ የ 

አካባቢ ንጉሶች እንጂ ጋዜጠኛ ብለው ባያወሩ ይከበሩ ነበር። ምፅዋትዋ እንዳትቆም ይተጋሉ። 

ራሳቸውን ለሾሙ ጃንደረቦቻችን ሌላ ምን ይባላል ጋኖች አለቁና ምንቸቶች ጋን ሆኑ እንጂ። 

 

የታወቁ የአለማችን ሚዲያዎች በፍሪላንሰርም ፤ በስተሪንገርም ተጠቅመው አለምን ሁሉ መሸፈን 

ያልቻሉ እያሉ የእኛ የዲያስፖራ ፋኖዎች አሜሪካና አውሮፓ ከቤታቸው እና ከየሬስቶራንቱ መሽገው 

መላውን ኢትዮጵያ የሚያካልል ዜና የመስራቱን ልምድ ቢያካፍሉ ይበጅ ነበር። ወጪ ቆጣቢ አሰራር 

ነበርና። አሉባልታውን ተአማኒ ለማደረግ ደግሞ ቀላል ነው። በኢሳትኛ አነጋገር  የመከላከያ ፤ የግብርና 

፤ የጋምቤላ ፤ የቤኒሻንጉል ወዘተ እያሉ የሌሉ ኢንተለጀንሶችን ፤የሌሉ ምንጮችን ማብዛት ነው ፤ 

በምንጭ ብዛት 80 ሚሊዮን ህዝብ ተጠቅሶ  ያለቀ ለት ግን ወየውላቸው። ለነገሩ ከዚያ በፊት 

ቀድመው የሚያከትሙ ቢሆኑም የዩቲዩብ ትዝታው አይለቀንም። አበቃን ። በቀጣዩ እንዲሁ 

እንገናኛለን። ቸር እንሰንብት። 

 

 

 

 

  

     

 

 

 


