
የጋዜጠኝነት ሚና  … 

  
በአንዴ ወቅት በአዱስአበባ ዩኒቨርስቲ ሁለም ዱፓርትመንቶች እርስ በእርሳቸው 

ውዴዴር አዘጋጅተው ነበር፡፡ ውዴዴሩም  ዱፓርትመንቶቹ ሇሃገራችን ያሊቸው 

ፋይዲ መሠረት በማዴረግ እንዯነበር ፈሊስፋውና ዯራሲው ስብሐት 

ገ/እግዚአብሔር  ከፃፈው መጽሐፍ አንብቤ ነበር፡፡ ተወዲዲሪዎቹ የራሳቸውን 

የትምህርት ክፍሌ / ፊዚክስ፣ ኬምስቲሪ፣ ሂሣብ፣ ባዮልጂ፣ ፍሌስፍና፣ 

ሶሲዮልጂ፣ጤና ሳይንስ፣ ኢኮኖሚክስ፣ የቋንቋዎች ጥናት ወዘተ…/ በመወከሌ 

የመከራከሪያ ሃሣባቸውን በማቅረብ ተፎካክረው ነበር፡፡  

  

እነዚህን የትምህርት ዓይነቶች የወከለት ተወዲዲሪዎች የእኔ ይበሌጣሌ፣ የሇም 

የእኔ ሇኢትዮጵያ  ጠቃሚ ነው፣ የእኔ ወቅታዊዉን የኢትዮጵያ ችግር ፈቺ ነዉ… 

እያለ  ሲከራከሩ ጋሼ “ ስብሃት ሇአብ” የኢጁኬሽን የትምህርት ክፍሌ በመወከሌ 

ያቀረቡት ሃሣብ ሁለም ሇሃገራችን ዕዴገት ብሌፅግና እንዯየአስፈሊጊነታቸው 

ጠቀሜታ አሊቸው ብሇዉ ተከራከሩ ፡፡ ነገር ግን ላልች የትምህርት ክፍልች  

እንቁሊሌ ሲሆኑ የኢጁኬሽን ትምህርት ክፍሌ ዯግሞ  በድሮ ትመሰሊሇች፡፡ ሁለንም 

 ትምህርት ትፈሇፍሊቸዋሇች  በማሇት ነበር አሸናፊ ሆነው የተሸሇሙት፡፡ 

  

አነሳሴ ዱፓርትመንቶችን ሇማወዲዯር ሳይሆን የጋዜጠኝነት ሚና በኢትዮጵያ  

ምን ይመስሊሌ የሚሇውን ከታዘብኩት ሊካፍሊችሁ ነው፡፡ ከወዱሁ ከይቅርታ 

 የምጠይቀዉ ነገር ቢኖር የተሇየ የአፃፃፍ ክህልት ወይም የጋዜጠኝነት ሙያ 

ኖሮኝ  ሳይሆን የታዘብኩትን ሇእናንተ ሇማካፈሌ ነዉ፡፡ 

  

ጋዜጠኝነት ወይም ሚዱያ ሇህብረተሰቡ ማበርከት ያሇበት ነገር ቢኖር  

ጥራታቸዉን የጠበቁና ተዓማኒነት ያሊቸውን ዜናዎች፣ መረጃዎች፣ ትምህርቶችን 

እና መዝናኛዎችን ሇሕብረተሰቡ ማቅረብ ነበር፡፡ ነገር ግን በሀገራችን 

የምንመሇከተዉ አዝማሚያ ከዚህ ተቃራኒ እየሆነ ይመስሇኛሌ፡፡ 



 

ፋይናንሺያሌ ታይምስ ከተባሇውና በስፋት ተነባቢ የሆነው የእንግሉዝ ጋዜጣ 

ከጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ ጋር በወርሃ ሰኔ ውስጥ ቃሇ ምሌሌስ አዴርጎ 

ነበር፡፡ ከቃሇምሌሌሶቹ  መካከሌ የጠቅሊይ ሚኒስትሩ  ስሌጣን መሌቀቅ ጉዲይ 

አንዯኛው ነበር፡፡ ከጋዜጣው ዴረ ገፅ እንዯተመሇከትኩት የጠቅሊይ ሚኒስትሩ 

መሌስ ስሌጣን የመሌቀቃቸውን ጉዲይ ሇፓርቲያቸው  ሃሣብ ማቅረባቸውንና 

የፓርቲውን  ውሣኔ እየጠበቁ መሆናቸውን ነበር የገሇፁት፡፡ በተጨማሪም 

የፓርቲውን ውሣኔ የማይቀበሌ ግን ካሇ ፓርቲውን መሌቀቅ እንዲሇበት ተናግረው 

ነበር፡፡ 

  

አብዛኞቹ የሃገራችን ሚዱያዎች ግን ይሄንን በላሊ መንገዴ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ 

“ፓርቲዬን እሇቃሇሁ” ብሇዋሌ ብሇው መረጃው ከተሸጠ በኌሊ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ 

“ፓርቲዬን እሇቃሇሁ” አሇማሇታቸውን ስሰማ የፋይናንሻሌ ታይምስን ሙለ ዘገባ 

ተመሌክቸ በሁኔታው  እጅግ አዝኘ ነበር፡፡ሆን ተበል የተዛቡ ዘገባዎችን ማቅረብ 

የጋዘጤኝነት ሙያ የሚፈቅዴ አይመስሇኝምና፡፡ 

  

ሇነገሩ አንዲንድቹ ጋዜጦች በፊት ገፃቸው “ከገጽ 2-3 ይመሌከቱ” በማሇት 

የሚያቀርቡትን ትንተና በጉጉት ገሌጠን ስንመሇከት ውስጣቸው በውሸት የምሁር 

ትንተና (pseudo intellectual Analysis) ፣ ከመዝገበ ቃሊት በተወሰደ የቃሊት 

ትርጉሞች ማንነታቸው ወይም መጽሐፋቸው የማይታወቅ ሁለ የምሁራን ትንተና 

በማስመሰሌና ስማቸዉ እንዱጠቀስ ያሌፈሇጉት አቶ እገላ ወዘተ… በማሇት 

እያቀረቡ ጋዜጣቸውን መሙሊት የተሇመዯ አሰራራቸው ወይም “ኤዴቶሪያሌ 

ፖሉሲያቸው” ይመስሊሌ፡፡  

  

Conflict of Interest (የጥቅም መጋጨት) 

በሃገራችን የጋዜጠኝነት ሙያና የፖሇቲካ ዝንባላ መካከሌ ያሇው መስመር 

የዯበዘዘ ሳይሆን የጠፋ እስኪመስሌ ዴረስ ዘገባዎች ሚዛናዊነት ጎዴልአቸው 

ይታየኛሌ፡፡  መስከረም ሊይ  የጋዜጠኝነት ፕሬስ ካርዴ ተመዝግቦ ይወስዲሌ፣ 



ግንቦት ሊይ ዯግሞ የምረጡኝ ቅስቀሳውን ሇማካሄዴ ቀበላ ይሰሇፋሌ ፡፡ይህ 

እንዳት የነፃ ፕሬስ ዘጋቢ  ሉሆን ይችሊሌ? 

  

ስሇ አንዴ ፓርቲ አመሰራረት፣ የውስጥ አዯረጃጀት፣ የፓርቲዎቹን አመራሮች 

/ሇምሳላ የአንዴነትን ወይም የኢዳፓ/ በጥሌቀት የሚያውቅ ጋዜጠኛ 

ስሇፓርቲዎቹ ጥንካሬ እና ዯካማ ጎን በመተንተን ሇሕብረተሰቡ ትክክሇኛ መረጃ 

ቢያቀርብ የተሻሇ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

  

የጥቅም መጋጨት የሚመጣው ጋዜጠኛው የአንዴነት ወይም የኢዳፓ ፓርቲን 

ወይም አንደን ዯግፎ  አንደን የሚጠሊ ከሆነ የጋዜጠኛው ዘገባ ወይም የሚዱያው 

ተቋም ተዓማኒነት ጥያቄ ውስጥ ይገባሌ፡፡ በተግባር ግን ሲታይ የጋዜጠኞቻችን 

የፖሇቲካ አስተሳሰባቸው በሙያቸው ሊይ ተፅዕኖ እየፈጠረ ያሇ ይመስሊሌ፡፡ 

የሚዱያዎቹ መስራቾችም  ቢሆኑ ሇነገሩ አንዲንድቹ  ከእነ አፈጣጠራቸው ጀምሮ  

በጦርነቱና በአስተሳሰብ ትግለ ውስጥ ተሸናፊ የነበሩና የፕሬስ  ነፃነት መታወጅን 

ተከትል የተፈጠሩ መሆናቸው ይታወቃሌ ፡፡ በሥርዓት ሇውጥ ምክንያት ጥቅሙ 

የጎዯሇበት የሚዱያ  ተቋም ብዕር ምን ሉተፋ እንዯሚችሌ መገመት 

አያስቸግርም፡፡ ግን እስከመቼ አስተሳሰባቸውን  በነፃው ፕሬስ ሊይ ከዚያም 

አሌፈው ትክክሇኛና ወቅታዊ ኢንፎርሜሽን ፈሊጊው ሕብረተሰብ ሊይ ይጭናለ? 

ነዉ የኔ ጥያቄ፡፡ 

  

ብሔራዊ ጥቅም 

አንዴ ሚዱያ ሲቋቋም በዋናነት ሉኖረዉ የሚችሇዉ ዓሊማ ማሳወቅ ፣ማስተማርና 

ማዝናናት ነዉ፡፡ መኮንን ብሩ የተባለ በጥናታቸዉ እንዯገሇፁት በተሇይ በታዲጊ 

ሀገራት አንጻር ሲታይ ሚዱያ ሌማትን ሇማፋጠን ፣የዯሞክራሲ ስርዓት በመገንባት 

፣አንዴነትን በማጠናከር በኩሌ ያሇዉ ሚና ከበሇጸጉት ሀገሮች ሚዱያ ተሌዕኮና 

ባህርይ ሇየት ማሇት አሇበት ይሊለ፡፡የታዲጊ ሀገር ሚዱያ በምንም ሁኔታ “Bad 

news is good news” ወይም  “blood deserves lead” የሚሇውን የምዕራባዊያን  

ሚዱያ አመሇካከት ሙለ በሙለ በመጋራት በዋናነት ሁከት፣ አሰዯንጋጭና 



አሰቃቂ ክስተቶች ሊይ እያተኮሩ ዴርጊቶችን ብቻ እየመረጡ መዘገብ 

የሇባቸዉም፡፡  

  

 የሆነ ሆኖ አሜሪካኖች በማንኛውም አስተዲዯር ወቅት /በክሉንተን፣ በቡሽ ወይም 

በኦባማ/፣ በየትኛውም ችግር ወቅት /የኢኮኖሚ ዝቅጠት ወይም ቀዉስ፣  በርዴ ፍለ 

ወይም ስዋይን ፍለ መከሰት፣ መብራት በአጠቃሊይ ቢጠፋም (Black House 

Day) ወዘተ/ ስሇሀገራቸው መጥፎ ገጽታ ማንሳት አይፈሌጉም፡፡ ይሄን ሲሌ 

ገጽታቸውን በማይጎዲ መሌኩ ኢንቨስትጌቲቭ ጋዜጠኝነት አይሰሩም ማሇት 

አይዯሇም፡፡ የክሉንተንና የሞኒካን የጓዲ ጣጣ እንኳን ሳይቀር ወዯ አዯባባይ 

አውጥተዋሌ፡፡ነገር ግን የአሜሪካንን የሉብራሌ ሪዕዮተ ዓሇም የበሊይነትን 

አስተሳሰብን የሚቃረን ዘገባ ግን አይታይባቸዉም፡፡  

  

በእኛ ሀገር ግን ያለት ጋዜጠኞች በረሃብ፣ በጦርነት፣ በቸነፈር የሚታወቀውን 

ገጽታችንን በዛሬዉ እዉነታ በመቀየር በበጎ ጎኑ እንገንባ ሲባሌ የኢትዮጵያን 

ገጽታ መገንባት አይችሌም በማሇት የ77ቱን የተራበ ኢትዮጵያው ሌጅ ፎቶ በፊት 

ገፃቸው ይዘው ይወጣለ፡፡ ይሄ የስንቱን በውጭና በሃገር ውስጥ የሚኖር 

ኢትዮጵያዊ የሚያሸማቅቅ ክስተት መሆኑን መረዲት ተስኖት ሳይሆን የፖሇቲካ 

አስተሳሰቡ የሚታየውን ሌማት ሇመቀበሌ ስሇሚያስቸግረው ነው፡፡ ከዚያም ከየት 

ያመጣው ምሁር እንዯሆነ የማይታወቅ ይጠቅስና ገፅታ መገንባት እንዯማይቻሌ 

የተሇመዯውን ትንተናውን ያክሌበታሌ፡፡  

  

ብሔራዊ መግባባት ዯግሞ የሃገራችን  ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በሃገራዊ 

የጋራ አጀንዲ በሆኑ በሌማት፣ በሰሊምና በዱሞክራሲ ሥርዓት  በግንባታ ሊይ የጋራ 

አስተሳሰብ  መያዝና መረባረብን ይጠይቃሌ፡፡እያንዲንደ ዜጋ በሰራዉ መጠን 

ተጠቃሚ ሉሆን ይችሊሌ-ብሄራዊ ጥቅም በዚያዉ ሌክ ሉረጋገጥ ይችሊሌ የሚሌ 

መግባባት ሊይ መዴረስ ነዉ ፡፡  አንዲንድቹ ሚዱያዎች  ብሔራዊ መግባባትን 

ሂዯት ማጎሌበትና  በመሠረታዊ ጉዲዮችና ሃገራዊ መግባባት ሊይ የዯረሰች 

ኢትዮጵያን እውን ከማዴረግ ይሌቅ በየጊዜው የሕዝቦችን አንዴነት የሚያናጉ  

ቁርሾዎችንና ያሇፈውን የተዛቡ ታሪኮችን ፈሌፍል  በማውጣት የመግባባት ሂዯቱን 



ረጅም እያዯረጉት ይገኛለ፡፡ሇእነሱ ብሄራዊ መግባባት ትርጉሙ ያሇምንም ቅዴመ 

ሁኔታ ስሌጣንን ሇተቃዋሚ ማጋራት  ነዉ ብሇዉ ስሇሚያምኑ ሇብሄራዊ መግባባት 

የብዕራቸዉ ቀሇም ይዯርቃሌ ፡፡ 

  

የሃገራችን ሕዝቦች አንዴነት ባሌተጠበቀበት እና የውስጥ ችግሮቻችን 

ባሌተፈቱበት በሀገር እንዳት እዴገት ሉመጣ ይችሊሌ? እንዳት  የውጭ 

ኢንቨስትመንትን መሳብ ይቻሊሌ? እንዳት ቱሪስት ወዯ ኢትዮጵያ ይመጣሌ? 

የሀገር ውስጥም ባሇሃብት እንዳት ሃብቱን በሀገሩ ኢንቨስት ያዯርጋሌ? 

  

መቀመጫቸውን ሶማሉያ አዴርገው በኢትዮጵያ ሊይ ወቅታዊና ቀጥተኛ የዯህንነት 

አዯጋዎችን በዯቀኑበት ወቅት እንኳን አንዲንዴ የሃገራችን  ሚዱያ  ከላልች 

የኢትዮጵያ ዯህንነት ዯንታ ከማይሰጣቸው ሚዱያዎች ጋር እኩሌ ዘገባችን ምን 

እንዯሚመስሌ ዞረን ብናይ ትዝብት ነው፡፡ ይሄ ሁለ የብሔራዊ ጥቅምን 

መዘንጋት  ሇርካሽ  ፖሇቲካ ፍጆታ ተብል ፡፡ 

  

  የህዝብ ፍሊጎት 

የአሁኑ የጋዜጦች አካሄዴ የሕዝቡን ፍሊጎት ያገናዘበ ነው ማሇት ይከብዯኛሌ፡፡ 

ይህን ሇማሇት ያስዯፈረኝ መቀመጫቸው በአዱስ አበባ የሆኑ  ሚዱያዎች 

ከሚሽፍኑት ዘገባዎች ውስጥ በኢትዮጵያ የረግቢ (Rugby) ጨዋታ በጃንሜዲ 

መጀመሩ ነበር ከፍተኛ ተነባቢነት ያገኘዉ፡፡ በአንፃሩም  በእኔ አመሇካከት 

በማዯግ ሊይ ያለት ሃገሮች የሚገኙ ሚዱያዎች ሌማትን በማፋጠን የዱሞክራሲ 

ባሕለን  በማጎሌበት ሰሊምና መረጋጋትን ማዲበርና ማጎሌበት በሚችለ  ሥራዎች 

በአጠቃሊይ የአዲጊ ሃገር የጋዜጠኝነት የሙያ (Development Journalism ) 

የተጠመዯ ቢሆን በህዝቡ ዘንዴ የተመረጠ ይመስሇኛሌ ፡፡  

  

የሕዝቦችን አንዴነት ማስጠበቅ የሚያስችሌና ሌዩነታቸውን የማያከብርሊቸው 

ሚዱያ ካሌጎሇበተ አንዴ የጋራ የፖሇቲካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር ሌንወጣው 

የማንችሇው ተራራ ሉሆንብን ይችሊሌ፡፡ የሃገራችን ሕዝቦች ፍሊጎትም የእዴገትና 

የሠሊም ዜናዎችን አጋጅ የሀብትና የቆመጠጠ ዜናዎችን መስማት እንዯሚፈሌግ 



ሚዱያዎቹ ራሳቸው ከስርጭት አዴሣሳቸው (Circulation) ሇምን አነስተኛ እንዯሆነ 

ራሳቸውን ቢጠይቁ ጥሩ ነው፡፡ 

  

  

ሚዛናዊነት የጎዯሇዉ 

ዲኛ ስሇ አንዴ በፍርዴ ሂዯት ስሊሇው ጉዲይ  የመጨረሻ ውሣኔ ሇመስጠት ግራና 

ቀኝ አይቶ የሕገ መንግሥቱን የበሊይነት ባረጋገጠ መሌኩ ፍርደን ይሰጣሌ፡፡ 

ጋዜጠኛም ስሇአንዴ ክስተት ሽፋን ሲሰጥ ሚዛናዊነቱን ጠብቆ ከአዴልአዊነት ነፃ 

በሆነ መሌክ ሇሁለም የመናገር እዴሌ ሰጥቶ መሆን አሇበት፡፡ 

  

ነገር ግን በሃገራችን ያለት ሚዱያዎች ሚዛናዊነት መጠበቅ የሚያስችሌ 

አስተሳሰብ  ከእነ አፈጣጠራቸው የተሊበሱት አይመስሌም፡፡   ስሇአንዴ ግሇሰብ 

ወይም የሐይማኖት መሪ፣ የሃገር መሪ የመሳሰለትን በተመሇከተ የሚያቀርቡት 

ዘገባ ሚዛናዊነት  ብቻ ሳይሆን  የሰዎችን ክብርና ሞገስ የሚነካ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ 

የግሇሰብን ክብር የሚነካ ብቻ ሳይሆን የሃገርን ክብር የሚጎዲ መስል ይታየኛሌ፡፡ 

  

ሇምሳላ በቅርቡ በቤተክህነት አካባቢ የተከሰተውን አሇመግባባት መሠረት 

በማዴረግ የሚዘገቡት ዘገባዎች በመሠረተ ቢስ ውንጀሊዎች  የተሞለ 

መሆናቸውንና አዴልአዊነት የሚታይበት ይመስሊሌ ፡፡ በተሇያየ ጋዜጦች 

የሚወጡት መረጃዎች የተሇያየ መሆናቸው ዯግሞ ዘገባው ተዓማኒነት ጥያቄ ዉስጥ 

እንዱህ አይነት የጋዜጠኝነት ሚና ጉዲዩን ከማባባስና  በሕዝቡ ወይም በምእመኑ 

ውስጥ ውዥንብር ከመፍጠር ውጭ መረጃን ሇሕበረተሰቡ የማዲረስ ሚና 

አይኖራቸውም፡፡ ከአዴልአዊነትና ከቅዴመ ጥሊቻ (Prejudice) ነፃ የሆኑ የነፃ 

ፕሬሶች በዕውቀታቸው እና በአመራርነታቸው የተከበሩት የሃገር መሪዎችን 

በማጥሊሊት እና ክብራቸውን በሚነካ ዜማዎች  የተሞለት ዘገባዎች የዜጎችዋን   

ክብርና ሞገስ ብቻ ሳይሆን የሃገርን ክብርና ሞገስ የሚነካ ይሆናለና ቢታሰብበት፡፡ 

  

የሙያውን ክብር የሚነካ 

  



ይህን የተቋሞችንና፣ የግሇሰቦችን ክብር የሚነካ ዘገባ በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ 

በግሌ ወይም በቡዴን ተቃውሞ ሉያስነሳ እንዯሚችሌ መገመት ይቻሊሌ ፡፡ አሁን 

እየታዩ ያለት ክስተቶች ይሄን የሚያሳዩ ናቸው፡፡  እነዚህ እየተባባሱ የመጡት ህገ 

ወጥ ዴርጊቶች የሚወገዙና ወዯ ህግ መቅረብ ያሇባቸዉ ጉዲዮች ናቸዉ፡፡ 

ጋዜጠኞች  ከአዴልአዊነት፣ የሃገሪቱን ብሄራዊ ጥቅም ከሚጎዲና  የሃገርን ክብርና 

ለአሊዊነት ከሚነካ ሥራ ራሳቸውን መቆጠብ ያሇባቸው ይመስሇኛሌ፡፡  

የሕብረተሰቡን  ፍሊጎትና የሃገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ መሠረት ያዯረገ የጋዜጠኝነት 

ሙያ መበረታታትና መዯገፍ አሇበት በማሇት እሰናበታሇሁ፡፡ 

  

ተመስገን  ሞ.                                                                                  

 በፅሁፉ ሊይ ያሇዎትን አስተያየት tmotuma@yahoo.com 

 


