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ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ሹመት የመተካካት ሂደቱ አካል 

ነው! 

                                          ሰለሞን ሃይላይ  07/14/13 

 የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ሰሞኑን በህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት ተገኝተው ያቀረቡትን የአስር ካቢኔ አባላት ሹመትን ፓርላማው ተቀብሎ ማፅደቁ 

ይታወቃል። አቶ ኃይለማርያም በወቅቱ ሹመቱን ለምክር ቤቱ ሲያቀርቡ እንደተናገሩት፤ የካቢኔ 

አባላቱን መሾም ያስፈለገው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድን በመገምገም ቀሪውን የእቅድ ጊዜ 

በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን እንዲቻል ታሳቢ ተደርጎ ነው። እንዲሁም ገዥው ፓርቲ ባስቀመጠው 

የመተካካት መርህ መሰረት የተለያዩ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የበለጠ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ 

ባላቸው ኃላፊነቶች ላይ እንዲሰሩ ለማድረግ መሆኑን ግልፅ አድርገዋል። ይህን ዕውነታ ተከትሎም 

የመንግስት ኮሙኒኬሽን ፅህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር አቶ በረከት ስምዖንን እና የአዲስ አበባ 

ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ኩማ ደመቅሳን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖሊሲ ምርምር አማካሪ 

ሚኒስትሮች አድርገው መሾማቸው የሚታወስ ነው። 

 ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ቀሪ ጊዜያት ስኬታማነት 

እንዲሁም ኢህአዴግ ከሚከተለው የመተካካት ፖሊሲ አኳያ የሰጡትን ይህን ሹመት በተመለከተ 

በርካታ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ከራሳቸው ዕይታና ፍላጎት በመነሳት የተለያዩ መላ-ምቶችን 

ሲሰነዝሩ ሰንብተዋል። አብዛኛዎቹ ሹመቱ የሀገርን የዕድገት ትልም ዕውን ለማድረግ፣ በመተካካት 

መርህ ዴሞክራሲያዊ ባህል ስር እንዲሰድ ለማስቻል እንዲሁም የሀገሪቱን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦችን ያማከለ በመሆኑ “ይበል የሚያሰኝ ነው” ሲሉ፤ ጥቂቶቹ ግን በተሰጠው ሹመት ምክንያት 

የስራ ኃላፊዎች ከአንድ ኃላፊነት ወደ ሌላ መዛወራቸው ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጠቀሱት 

ዕውነታ ጋር በሚጣረስ መልኩ በድክመት እንደሆነ አስመስለው ለማቅረብ ሞክረዋል። ከእነዚህ 

መገናኛ ብዙሃን ውስጥ ከራሱ ፍላጎት በመነሳት በርዕሰ አንቀፁ ይህን አቋም ያንፀባረቀው ሪፖርተር 

ጋዜጣ ተጠቃሽ ነው። 

 እርግጥ ጋዜጣው በርዕሰ አንቀፁ ላይ ያሻውን አቋም መያዘ ይችላል፤ መብቱም ነው። ግና 

የሚያዙት አቋሞች እንደ አንድ የሚዲያ ተቋም ሚዛናዊና ዕውነታን መመርኮዝ ያለባቸው 

ይመስለኛል። ምክንያቱም ቢያንስ ከሚዲያ ንድፈ-ሃሳብ አኳያ የራስን ውስጣዊ ፍላጎት ተነስቶ 

ህዝብን በሚያደናግር ሁኔታ በደፈናው መፃፍ ተዓማኒነትን ሊያሳጣ ስለሚችል ነው። እኔ በበኩሌ 

በአቶ አማረ አረጋዊ ማኔጂንግ ዳይሬክተርነት የሚመራው ሪፖርተር ጋዜጣ የተገነዘብኩት ነገር፤ 
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“ምንጮቼ ነገሩኝ” እያለ በተለይም እንደ አዲስ አበባ መስተዳድር ሹመት ዓይነቶችን ‘አቶ እገሌ 

በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ ከንቲባ ሊሆኑ ነው፣ እነ እገሌ ደግሞ በሚኒስትር ማዕረግ 

ምክትል ከንቲባ ይሆናሉ’ በማለት ያወጣቸው ከነበሩት የተሳሳቱ ዘገባዎች በመነሳት ጋዜጣው 

ሁሉንም ነገር ከሽያጭ ጋር ለማገናኘት እየሞከረ መሆኑን ነው። ለነገሩ ያልተጣሩ ጉዳዮችን 

በዜናነት አትሞ ለህብረተሰቡ ማሰራጨት አግባብም፣ ትክክልም፣ ህጋዊም አይመስለኝም። እንደ እኔ 

ዓይነት የዋህ አንባቢንም ውዥንብር ውስጥ የሚከት ነው። እናም በጋዜጣው ቦታ ሆኜ ለማፈር 

ተገድጃለሁ። በእኔ እምነት ሰሞነኛውን ሹመት ተከትሎም ጋዜጣው የያዘው አቋምም ካለፈው 

በነሲብ የመፃፍ ስህተቱ አለመማሩን የሚያመላክት ነው።   

 እስቲ ለማንኛውም ጉዳዩ ለውድ አንባቢዎቼ ግልፅ ይሆን ዘንድ ሪፖርተር ጋዜጣ ሰሞኑን 

ርዕሰ አንቀፁ ላይ “መንግስትንም ፓርላማንም በነካ እጃችሁ በርቱ ተበራቱ እንላለን” በሚል ርዕስ 

ያሰፈረውን ከሃቅ የራቀን ትንታኔ ቀንጭቤ እንካችሁ ልበል።…ብዙውን ጊዜ ለመንግስት መመሪያ 

ለመስጠት የሚቃጣው የሪፖርተር ርዕሰ አንቀፅ የፀሐፊውን ውስጣዊ እምነት ተከትሎ እንዲህ 

ይላል “…ከአመራር ለውጡ ጋር ግን የተቋማት ግንባታና ሥርዓት የማስያዝ ተግባር ተያይዞ 

መታየት አለበት እንላለን፡፡ ሁሉንም ባንዘረዝርም ለማሳያ ያህል አንዱን መሥሪያ ቤት ወይም 

ተቋም እንዳስስ፡፡ መንግሥት በአዋጅ፣ በበጀት፣ በሠራተኛና በቢሮ ያደራጀው የመንግሥት 

ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት አለው፡፡ በተግባር ሲታይ ግን መንግሥት ኮሙዩኒኬት 

አያደርግም።በአጭሩ ኮሙዩኒኬሽን የለውም፡፡  

እንኳን የሚያስወቅስ ነገር አጋጥሞት ይቅርና መንግሥትን በመደገፍ አሳማኝ መረጃና 

ማስረጃ ሲሰጥ አይታይም፡፡ አሳምኖ ደጋፊ ሊፈጥር ቀርቶ መንግሥት ራሱ እየሠራው ያለውንና 

ያስገኘውን አዎንታዊ ውጤትም በትክክለኛ ይዘት፣ ስፋትና ጥልቀት ለኢትዮጵያ ሕዝብም፣ 

ለዓለምም ኮሙዩኒኬት ለማድረግ ችሎታ የሚያንሰው ተቋም ነው፡፡በመሆኑም መንግሥት 

በኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት በከፍተኛ ባለሥልጣን ደረጃ ሹም ሽር ሲያደርግ ለተቋሙ 

አዲስ አሠራር፣ አዲስ ተልዕኮና አዲስ ሥርዓት ማስረፅና ተግባር ላይ ማዋል አለበት፡፡ በአዲስ 

አመራር አዲስ ሲስተም ተከትሎ የሚጓዝ ተቋም እንዲሆን ማለት ነው፡፡ “አይዞን፣ ጎበዝ፣ አበረታች፣ 

ተደናቂ፣ ተመስጋኝ፣ አርኪና አስደሳች…” በማለት ብቻ የሚታወቅ ተቋም ሳይሆን በዘመናዊ ዌብ 

ሳይት፣ በፌስቡክ፣ በትዊተርና በመሰል የቴክኖሎጂ ግብዓቶች እየታገዘ አገርንና ሕዝብን ለዓለም 

የሚያስተዋውቅ ይደረግ፡፡ ግልጽ፣ ፈጣን፣ ሀቀኛና ተጠሪነቱም ለመንግሥትና ለሕዝብ ብቻ የሆነ፣ 

ማንም የማያባብለውና የማያሽከረክረው ተቋም መሆን አለበት እንላለን፡፡ መንግሥት ጅምሩን 

ስላሳየም በርታ ተበራታ፣ በነካ እጅህም ቀጥል እንላለን፡፡ በሌሎቹም ተቋማት እንደዚሁ፡፡…” 
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እንግዲህ ይህ በጋዜጣው “ለማሳያነት” ተብሎ የቀረበው ‘ምንም አልተሰራም’ ዓይነት ደፈናዊ 

ሙግት ለምን በመንግስት ኮሙኒኬሽን መስሪያ ቤት ላይ እንደተነጣጠረ የሚያውቁት የርዕሰ 

አንቀፁ ፀሐፊ ቢሆኑም፤ እኔ ግን ከፅሑፉ የተረዳሁት ነገር ቢኖር ጋዜጣው ትናንትንና ዛሬን በራሱ 

ጊዜ ደፍጥጦ በመሻር ነገን ብቻ የሚያልም መሆኑን ነው። እርግጥ ነገን ማለም ማንም አይጠላም። 

ይሁንና ህልሙን ከሚዲያ አኳያ ስንመለከተው መሆን ያለበት ሀገራዊ ነው። የሚዲያውን ባለቤት 

ውስጣዊ የሽያጭ አሊያም የሌላ ፍላጎትን ለማንፀባረቅ ተብሎ ብቻ የሚታሰብ ከሆነ ሚዲያው ሙሉ 

ለሙሉ የተጣለበትን የማህበራዊ ሃላፊነት ሚና ተወጥቷል ሊባል ስለማይችል ነው።  

ያም ሆነ ይህ ግን በእኔ እምነት የአቶ አማረ ጋዜጣ በርዕሰ አንቀፁ ላይም በዜናው ላይ 

እንደለመደው በተሳሳተ ሁኔታና ያለ አንዳች አስረጅ ሶስት ነገሮችን በማስፈር ህዝብን ለማደናገር 

ጥሯል ባይ ነኝ። አንድም ‘መንግስት የኮሙኒኬሽን ፅሕፈት ቤት ቢኖረውም፣ በተግባር ሲታይ ግን 

መንግስት ኮሙኒኬሽን የለውም’ በማለት፤ ሁለትም መንግስት በፅሕፈት ቤቱ በከፍተኛ አመራር 

ደረጃ ያደረገው የሃላፊዎች የስራ ለውጥ ‘መስሪያ ቤቱ ምንም ስላልሰራ ነው’ የሚል አስገራሚ 

ድምዳሜ ነው። ሶስትም የጋዜጣው ርዕሰ አንቀፅ ፀሐፊ የህዝብና የመንግስት ተቀርቋሪ እንደሆኑ፣ 

ፅሕፈት ቤቱ ግን የመንግስትና የሕዝቡ አደራ እንደሌለበት በገደምዳሜውም ቢሆን ሊነግሩን 

መፈለጋቸው ነው።…እስቲ ለማንኛውም እነዚህን ሶስት አስገራሚና ከእውነት የራቁ ብያኔዎችን 

በርዕሰ አንቀፁ ውስጥ ለይስሙላም ቢሆን ከተደነቀሩ አንዳንድ ሚዛን የሚደፉ እሳቤዎች ጋር 

እያሰባጠርን እንመልከታቸው። 

በመጀመሪያ ደረጃ አንድ መንግስት የኮሙኒኬሽን ስራ የሚከውንለትን ፅህፈት ቤት አቋቁሞ 

ሲያበቃ፤ እንዴት ኮሙኒኬት እንደማያደርግ የሚያውቁት የርዕሰ አንቀፁ ባለቤት ብቻ ናቸው። 

ምክንያቱም በዓለም ላይ ኮሙኒኬት የማያደርግ መንግስት ታይቶም ሆነ ተሰምቶ ስለማይታወቅ 

ነው። እንኳንስ ዓለም እንደ አንድ መንደር በተመሰለችበት በዛሬው ሉላዊነት (Globalization) 

ዘመን ቀርቶ፣ ያኔ ድሮ መልዕክቶች ሰው በሚሰበሰብባቸው ግድግዳዎች ላይ በሚለጠፉበት ጥንታዊ 

ዘመን የነበሩ መንግስታት እንኳን ኮሙኒኬት ያደርጉ ነበር። እናስ የርዕሰ አንቀፁ ፀሐፊ 

“…በአጭሩ መንግስት ኮሙኒኬት አያደርግም…” ማለታቸው የጤነኝነት ይሆን?—ያጠራጥራል። 

እንደሚታወቀው ፅሕፈት ቤቱ በተቋቋመበት አጭር ጊዜ ውስጥ ከላይኛው እስከታችኛው 

የመንግስት መዋቅር ድረስ ኮሙኒኬተሮችን አሰልጥኖ በመመደብ የመንግስትን ፖሊሲዎችና 

ስትራቴጂዎችን ለማስተዋወቅና ህዝቡም ሆነ ማናቸውም ወገኖች ተገቢውን መረጃ እንዲያገኙ 

ጥረት አድርጓል። በእነዚህ ኮሙኒኬተሮች አማካኝነትም ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እስከ ቀበሌ 

(አሁን ወረዳ) ድረስ ሰንሰለት በመፍጠር ተገቢው መረጃ ለባለ ድርሻ አካላት እንዲደርስ ማደረግ 

ችሏል። ታዲያ እዚህ ላይ ፅሕፈት ቤቱ ሁሉንም ዮሙኒኬሽን መንገዶችን ሙሉ በሙሉ 
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ተጠቅሞባቸዋል እያልኩ አለመሆኑ ሊታወቅልኝ ይገባል። እርግጥም መስሪያ ቤቱ ከተቋቋመ ገና 

ሶስት ዓመቱ ብቻ መሆኑና ስራውንም የሚሰሩት ሰዎች እንጂ መልዓክት ባለመሆናቸው ስራዎቹ 

‘ሙሉዕ በኩሉሄ’ ናቸው ብሎ ለመናገር አያስደፍርም። መስሪያ ቤቱም እንከን የለብኝም የሚል 

አይመስለኝም። በተለይም በሀገራችን ውስጥ ሚታየው የሰለጠነ የሰው ኃይል እጥረትና የማስፈፀም 

አቅም ችግር /ምንም እንኳን በሂደት እየተሻሻለ ቢሆንም/ ፅሕፈት ቤቱንም የሚመለከተው በመሆኑ 

ከተግዳሮቶች ነፃ ይሆናል ብሎ መገመት አይቻልም። ከዚህ አኳያ በአቶ አማረ ጋዜጣ ላይ ድፍን 

ባለ መልኩ ‘አልተሰራም’ እንደተባለው ሳይሆን፤ ዘመናዊ ዌብ ሳይት፣ ፌስቡክ፣ ትዊተርና መሰል 

የቴክኖሎጂ ግብዓቶችን በመጠቀም ረገድ የተጀመሩ አበረታች እንቅስቃሴዎች ቢኖሩም እጥረቶች 

ሊኖሩ ይችላሉ።   

ከዚህ ውጪ በተደራጀ ሁኔታ የኮሙኒኬሽን ስራን የሚከውን መስሪያ ቤትን ከመሬት 

ተነስቶ በደፈናዊ ተቃውሞ ‘ኮሙኒኬት አላደረገም’ ማለት ምን ይሉት ጋዜጠኝነት እነደሆነ 

እንኳንስ ለእኔ ለፀሐፊውም የሚገባቸው አይመስለኝም። ምክንያቱም ምንም እንኳን ጋዜጠኛ 

ባልሆንም፤ ጋዜጠኝነት ነባራዊ ሁኔታን ውጪ የማይሄድና ምክንያታዊነትን የማይጋፋ፣ ከአፍቅሮተ-

ነዋይና ከስሜታዊነት የራቀ እንዲሁም ትክክለኛ ባልሆኑ መረጃዎች ላይ መመስረት እንደማይገባው 

የሙያ ስነ-ምግባሩ የግድ የሚለው ስለሚመስለኝ ነው። 

እርግጥም ጋዜጠኝነት ነባራዊ ሁኔታን ተመልክቶ የሚሰራ ከሆነ የርዕሰ አንቀፁ ፀሐፊ 

ፊታቸው ላይ በጉልህ የሚታይ አንድ ዕውነትን በተመለከቱና ከተሳሳተ ድምዳሜያቸው በተቆጠቡ 

ነበር—በዓለም አቀፍ ደረጃ ሀገራችን እያስመዘገበች ያለችውን ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት። ግና ምን 

ያደርጋል!?...ፀሐፊው ምናልባትም በዕውቀት አጠርነት አሊያም አውቀው እንዳላወቁ በመሆን 

በየዓመቱ ሳያቋርጥ እየተመዘገበ ስላለው ዕድገት አስተዋዕኦ ያደረጉትን ጉዳዮች የሚያውቋቸው 

አይመስሉም። እርግጥ የሰውዬው ያለማወቅ መብት የተጠበቀ ቢሆንም፤ እኔ ግን ዕውነታውን 

እንዲህ ልነግራቸው እወዳለሁ።…ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያገኘው ዕውቁ የኮሙኒኬሽን ምሁር 

ዊልበር ሽራም በጥናታቸው እንዳረጋገጡት፤ ለአንድ ሀገር ልማታዊ ዕድገት ኮሙኒኬሽን ወሳኝ 

ድርሻ አለው። በኮሙኒኬሽን ያልታገዘ ልማት ውጤታማ ሊሆን እንደማይችልም ጭምር ያስረዳሉ።  

ታዲያ ከዚህ ዕውነታ ስንነሳ ሀገራችን ላለፉት ዘጠኝ ተከታታይ ዓመታት ትክክለኛነታቸውን 

በተግባር ባስመሰከሩ የመንግስት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች እየተመራች በአማካይ ከ10 በመቶ 

በላይ ዕድገት አስመዝግባለች። ይህ ልማታዊ ዕድገት ደግሞ ያለ ኮሙኒኬሽን ስራ ውጤት ሊያመጣ 

ሊሆን አይችልም—ቢያንስ ዕድገቱን ለማስመዝገብ ህዝቡ በየደረጃው በልማት ስራ ውስጥ በነቂስ 

እንዲሳተፍ የተግባቦት ተግባር መከናወን ይኖርበታልና። እርግጥም ኮሙኒኬሽን በሌለበት ቦታ 

እንኳንስ የልማት ስራ ገቢራዊ ሊሆን ቀርቶ፤ ውጤቱ እንደ መፅሐፍ ቅዱሱ የባቢሎን ግንብ እነፃ 
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አንዱ አሸዋ ሲል ሌላው ውሃ ማቀበል ነው የሚሆነው። እናም ሚስተር ሽራም እንዳሉት ሀገራችን 

ውስጥ ኮሙኒኬሽን ባይኖር ኖሮ ልማቱ በተፈለገው መጠን ባልተካሄደ ነበር። ዕውነታው ግን ይህ 

አይደለም። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ሀገራችን ላስመዘገበችው ልማታዊ ዕድገት ኮሙኒኬሽን የበኩሉን 

ድርሻ ተጫውቷል። እርግጥም እዚህ ላይ ሊኖር የሚችለው ጥያቄ ‘ዕውን የጋዜጣው ርዕሰ አንቀፅ 

ፀሐፊ የኢትዮጵያን ዕድገት ያውቁታል ወይ?’ የሚል ነው። ምክንያቱም ልማቱንና ዕድገቱን 

ቢያውቁት ኖሮ ከኮሚኒኬሽን ስራ ተለይቶ የሚከናወን አለመሆኑን በተገነዘቡት ነበር። እኔ ግን 

አይመስለኝም—የፀሐፊው ግብና ዓላማ ሌላ ሊሆን ስለሚችል ነው። 

እርግጥ የርዕሰ አንቀፁ ግብና ዓለማ ሌላ ሊሆን እንደሚችል ለመገመት የማይከብደው 

ፅሕፈት ቤቱን አስመልክቶ የተገለፀው ሁለተኛው ነጥብ ነው—መንግስት በከፍተኛ ባለስልጣናት 

ደረጃ ያረደገው የስራ ለውጥ በመስሪያ ቤቱ ድክመት ምክንያት የተፈፀመ አስመስሎ ለማቅረብ 

የተሞከረው አስገራሚ ድምዳሜ። የርዕሰ አንቀፁ ድምዳሜ የቀረበው፤ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ሹመቱ የተሰጠው የዕድገትና ትራንስፌርሜሽን ዕቅዱን 

ቀሪ ዓመታት በውጤታማነት ለመፈፀምና ይበልጥ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ወዳለው ቦታ ኃላፊዎችን 

ለመመደብ እንዲሁም ፓርቲያቸው ኢህአዴግ ባለው የመተካካት መርህ መሰረት መሆኑን ከገለፁ 

በኋላ መሆኑ ደግሞ ግምቴን በበለጠ ያጠናክረዋል።  

የጋዜጣው ማኔጂንግ ዳይሬክተር አቶ አማረ አረጋዊ ነባር ታጋይ የነበሩ ሰው ናቸው። 

የዛሬን አያድርገውና ከትግሉ በኋላም ቢሆን በመንግስት የተለያዩ መዋቅሮች ውስጥም ሰርተዋል። 

እናም እርሳቸው የሚመሩት ጋዜጣ ስለ መተካካትና የተሻሉ ሰዎችን ይበልጥ ስትራቴጂካዊ ወደ 

ሆነ ቦታ ስለ መመደብ አያውቅም ማለት ሞኝነት ይመስለኛል። ለነገሩ እንዲህ ዓይነቱን እሳቤ 

የማስብ ማሞ ቂሎ ዓይነት ጅል አይደለሁም። ያም ሆነ  ይህ ግን እዚህ ላይ በአንድ በኩል 

‘መንግስት በነካ እጁ ይበርታ፣ ይበራታ ምንትስ’ እየተባለ በሌላ በኩል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 

ያሉትን ሃቅ ወደ ጎን በማለት፣ የራስን ያልተገባ ብያኔ ሰጥቶ ‘ሹም ሽሩ የተካሄደው በድክመት ነው’ 

ማለትን ምን አመጣው?...እርግጥም ጤነኛ የሆነ ሰውና ነገሮችን በቀጥተኛ መልካቸው የሚመለከት 

ሰው አንድን የመንግስት ተቋም በራሱ ጊዜ ያለ ማስረጃ ‘ምንም አልሰራም’ ብሎ ከፈረጀ በኋላ 

ተመልሶ የሌለን ነባራዊ ሁኔታን በራሱ ጊዜ እየደመደመ የሚጠቅስ ከሆ፣ነ ሁለት ነገሮችን 

መጠርጠር ያስፈልጋል—አንድም ሹም ሽሩን ተሞርኩዞ የራሱን ድብቅ አጀንዳ ለማራመድ 

ይፈልጋል፣ አሊያም ‘አውቆ የተኛን…’ እንዲሉ ሃቁን ለመስማት አይፈልግም። ዳሩ ግን የዚህ 

ፅሑፍ ዓላማ የፀሐፊውን ድብቅ አጀንዳ መመርመር አይደለም። ይሁንና ሰውዬው አውቀው 

ከተኙበት አልጋም ይሁን ከሚፅፉበት ጠረጴዛ ላይ ተቀስቅሰው ዕውነቱን እንዲያውቁ ማድረግ 

ተገቢና ትክክል ይመስለኛል። 
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እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) 

ባሳለፋቸው ረዥምና ጠመዝማዛ የትግል ጉዞዎቹ እያዳበራቸው የመጡ የአመራር መተካካት 

መርሆዎች አሉት። ከእነዚህ መርሆዎች ውስጥ በዴሞክራሲያዊ መንገድ የድርጅቱን አመራሮች 

የሚያሸጋሽግበት የመተካካት አሠራር አንዱ ነው። በዚህ መሰረትም የመጀመሪያው የአመራር 

መተካካት አሰራርን በአምስት ዓመት የስልጣን ዘመን ውስጥ እንዲካሄድ ተግባር ላይ ማዋል 

ከጀመረ ሁለት ዓመት ተቆጥሯል—በ2003 ዓ.ም.። ታዲያ ይህ የመጀሪያው የመተካካት ምዕራፍ 

እንደነበር አይዘነጋም።  

ሁለተኛው ዙር የመተካካት ሂደቱ ደግሞ በአምስት ዓመቱ አጋማሽ ማለትም ከየካቲት 

2005 ጀምሮ እስካሁን ድረስ በመተግበር ላይ ይገኛል። በዚህ የመተካካት መርህ መሰረትም 

በመጀመሪያው ረድፍ ላይ የሚገኙት የድርጅቱ አንጋፋ ባለስልጣናት ወደ ቀጣዩ ረድፍ አማካሪ 

በመሆን ይቀጥላሉ። ይህ ማለት ግን እነዚህ ነባር አመራሮች በፖርቲም ይሁን በመንግስት ስራ 

ውስጥ አይቀጥሉም ማለት እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል። ለዚህም ይመስለኛል ከእነዚህ አንጋፋ 

ባለስልጣናት መካከል አቶ በረከት ስምዖንና አቶ ኩማ ደመቅሳ በአማካሪነት ይበልጥ ስትራቴጂካዊ 

ጠቀሜታ ወዳለው ሌላ ስራ የተሸጋገሩት። አዎ! ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ሹመት የመተካካት 

ሂደቱ አንድ አካል ነው። እናም የሪፖርተሩ ርዕሰ አንቀፅ ፀሐፊ (‘ሐሰት ለጣፊ’ ብላቸው ሳይሻል 

ይቀራል?)፤ ከእውነት ጋር ካልተጣሉ በስተቀር ያሉበት ቦታ ሆነው ይህን ሃቅ ሳያላምጡ መዋጥ 

ያለባቸው ይመስለኛል።    

ያም ሆነ ይህ እስቲ ወደ ሶስተኛው የፀሐፊው አስገራሚ ነጥብ እንዝለቅ—ሰውዬው 

‘የመንግስትና የህዝብ ተቆርቋሪ እኔ ነኝ እንጂ፣ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ፅሕፈት ቤት አይደለም’ 

በማለት በገደምዳሜው ስለነገሩን ጉዳይ። እርግጥ ይህን አባባል የሚያነብ ሰው ‘ፀሐፊው የሚዲያ 

ባለሙያ ናቸው ወይስ በመንግስትና በህዝብ ስም መታበይ የሚፈልጉ ዜጋ?’ በማለት መደመሙ 

የሚቀር አይመስለኝም። ግና ጋዜጣው ለአንባቢው በይዘት ደረጃ ማህበራዊ ኃላፊነቱን መወጣት 

ይልቅ በእንዲህ ዓይነቱ ቀጭን ትዕዛዝ ሰጪነት መሰለፍን የመረጠ በመሆኑ ብዙም የሚደንቅ 

አይደለም። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ለመንግስትና ለህዝብ የሚቆረቆር ማንኛውም ሚዲያ 

የሚያዘጋጃቸው ዘገባዎች ህዝቡን ለማደናገር የማይሞክሩ እንዲሁም አብዛኛውን የገፁን ቦታ 

ከማስታወቂያ ይልቅ ህዝቡን በያስተምሩ፣ በሚያሳውቁና በሚያዝናኑ ጉዳዮች በመሸፈን 

ይኖርበታል።  

ይሁንና ጋዜጣውን ከእነዚህ ነባራዊ ሁኔታዎች አንፃር ስንመለከተው በተለይም ከቅርብ ጊዜ 

ወዲህ እንደ ሚዲያ ሃቅ ላይ ተመርኩዞ ከመፃፍ ይልቅ “ምንጮቼ ነገሩኝ” የሚሉና ኋላ ላይ ፉርሽ 

የሚሆኑ ያልተረጋገጡ መረጃዎችን ከማተም ብሎም የግል ስሜትን ከመግለፅ አሊያም ገንዘብን 
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ለመሰብሰብ ካለው ፍላጎት አኳያ ይህን ሲከውን አይታይም። ከዚህ ይልቅ የሙያውንም ሆነ 

የሀገሪቱን በቁጥር 759/2004 የፀደቀ የማስታወቂያ አዋጅ አሰራርን እየተላለፈ መሆኑን ለመገንዘብ 

አያዳግትም።  

በሚዲያ ሙያ የተሰማሩ ምሁራን እንደሚሉት አንድ ጋዜጣ ካለው አጠቃላይ የገፅ ቦታ 

ውስጥ 60 በመቶውን ለተለያዩ ይዘቶች፣ 40 በመቶውን ደግሞ ለማስታወቂያ መጠቀም 

ይኖርበታል። ከዚህ አኳያ የአቶ አማረ ሪፖርተር ምን ያህል ገፁን ለማስታወቂያ እንደሚጠቀም 

ቁጥሩንና ፍርዱን ለውድ አንባቢዎቼ እተወዋለሁ። ምንም እንኳን የሀገራችን የማስታወቂያ አዋጅ 

ከሙያው ድንጋጌ ይበልጥ ፈታ በማለት የአንድ ህትመት ሚዲያ ማስታወቂያ ከአጠቃላይ 

የህትመት ይዘቱ ከ60 በመቶ መብለጥ የለበትም ቢልም፤ ሪፖርተር ጋዜጣ ግን ይህን 

የህብረተሰቡን መብትና ጥቅም ለማስጠበቅ የተደነገገን አዋጅ በመተላለፍ በርካታ ማስታወቂያዎችን 

አጭቆ ሲሰራ ይታያል።  

ታዲያ ይህ በማስታወቂያ ሽያጭ አላስፈላጊ ትርፍን የመፈለግ አካሄድ ጋዜጣውን እንደምን 

‘የመንግስትና የህዝብ ተቆርቋሪ ነኝ’ እንዳስባለው የሚያውቁት የርዕሰ አንቀፁ ፀሐፊ ብቻ ናቸው። 

ምክንያቱም በእኔ እምነት አንድ የሚዲያ ውጤት የህዝቡ ወኪል የሆነው መንግስት ያወጣውን 

አዋጅ ተፃርሮ እየሰራ፣ በግልባጩ በሚደንቅ ሁኔታ ‘እኔ እንጂ በአዋጅ የተቋቋመው መስሪያ ቤት 

የመንግስትና የህዝብ ተቆርቋሪ አይደለም’ እያለ በራሱ ጊዜ የሚታበይ ከሆነ እርግጥም የኪራይ 

ሰብሳቢዎችን የለበጣ ድራማን እየከወነ ነው ማለት ይቻላል። ለምን ቢሉ፤ ነገርዬው የራስን ህጋዊ 

ያልሆነ ተግባር ለመሸፋፈን ዕውነታውን የማስቀየስ ብልጥ ያልሆነ የ‘ብልጣ ብልጥነት’ ዘዴ በመሆኑ 

ነው። ግና በዛሬው ዘመን ይህ ዓይነቱ አካሄድ አራዳዎች እንደሚሉት “የተበላ ዕቁብ” ስለሆነ ማንም 

በቀላሉ የሚረዳው በመሆኑ አንድም ጋት የሚያስኬድ አይመስለኝም።  

ማስታወቂያን ከህግ አግባብ ውጪ ያለ ገደብ ለመቸብቸብ ሲባል ብቻ ያልተረጋገጡና 

ህዝብን የሚያምታቱ ተባራሪ ወሬዎችን በዜናነት ማተምና በርዕሰ አንቀፅም ያልተገባ ድምዳሜ ላይ 

መድረስ ተገቢ አይደለም። እንዲያውም በህብረተሰቡ ዘንድ ተነባቢነትንና ተዓማኒነትን የሚቀንስ 

መሆኑ ከማንም የተሰወረ አይመስለኝም። እናም ጋዜጣውና ርዕሰ አንቀፅ ፀሐፊው ይህን ተግባር 

ለመፈፀም ሲሉ በድፍረትና ላለማወቅ በመፈለግ ‘መንግስት ኮሙኒኬት አያደርግም፣ የመንግስት 

ከፍተኛ አመራሮች ወደ ሌላ ስራ የተዛወሩት ምንም ስላልተሰራ ነው እንዲሁም እኔ እንጂ ሌላው 

ወገን አይቆረቆርም’ የሚሉ በመረጃ ላይ ያልተመሰረቱና ‘ከእኔ ወዲያ ላሳር’ ዓይነት አቋሞቹ 

ትክክል ያልሆኑ ብቻ ሳይሆኑ፣ ቢጨመቁ አንድ ማንኪያ ያህል ዕውነት እንኳን የማይወጣቸው 

ናቸው—ልክ ጋዜጣው እንዳተመው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳሩ ትክክል ያልሆነ የሹመት ዘገባው።  
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ያም ሆነ ይህ ግን ጋዜጣው የራሱን ስሜት እያዳመጠና ራሱን ከዳሽን ተራራ በላይ 

እየኮፈሰ ባልተረጋገጡና ሃቅ በሌላቸው ዘገባዎች ፈረስ ላይ ተቀምጦ ሽምጥ መጋለብ የሚያዋጣው 

አይመስለኝም። አንድ የህትመት ውጤት መነበብ ያለበት በትክክለኛ ዘገባዎቹ እንጂ ማስታወቂያን 

ለመሸጥ ዕውነት ላይ ያልተመሰረቱ አሉባልታዎችን በማራገብ አይደለም። እንዲህ ዓይነቱ ተግባር 

አሳፋሪ ነው፤ የሚያስተዛዝብም ጭምር። ይህን ደግሞ ከእኔ ይልቅ ጋዜጣውን የሚመሩት ግለሰቦች 

በሚገባ ይገነዘቡታል ብዬ አስባለሁ። እናም እኔም ጋዜጣውና ባለቤቱ ከዚህ የስህተት ጉዞ 

ለመውጣት ወደፊት ቆም ብለው በማሰብ ችግሮቻቸውን ይቀርፋሉ የሚል እምነትን በመሰነቅ 

ፅሑፌን በዚሁ ልቋጭ። የዚያ ሰው ይበለን።   

 

 

 

 

 

 

 


