
መርህ አሌባ የፌሌስፌና ናፊቂዎች 
 

 
መቼስ ዓሇማችን በየጊዜው ከሚያጋጥሟት የተሇያዩ ፇተናዎች 

ሇመውጣትና የሰው ሌጅን ጨምሮ በውስጧ ሊለትን ፌጥረታት 

የምትሰጠውን አገሌግልት ቀጣይነት እንዱኖረው ሇማዴረግ ፌሌስፌና 

እንዱሁም በተሇያዩ ወቅቶች በፌሌስፌና የተገኙ ግኝቶችን ተጠቅሞ 

መጓዝ ሇነገ የማይባሌበት ጊዜ እንዯምንገኝ በማንኛውም አካሌ 

ሉታወቅ ይገባሌ፡፡ 

 

   ዓሇማችን መቼ እንዯተፇጠረች በራሱ የተሇያዩ የስነ ምዴር 

ፇሊስፊዎች የተሇያየ መሊ ምት ይሰጣለ፡፡ ፌሌስፌና በምዴራችን 

መች ተጀመረ የሚሇውን ጥያቄ ሲመጣ ዯግሞ የበሇጠ አከራካሪ 

ያዯርገዋሌ፡፡ አንዴ እውነት መናገር ግን ቀሊሌ ነው፡፡ ምክንያቱም 

ከሌዯተ ክርስቶስ በፉት ዓሇማችን የተሇያዩ ፇሊስፊዎችን 

እንዲስተናገዯች የሚመሰክሩ የተሇያዩ የሰው ስራ ውጤቶች 

መገኘታቸውን መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ ቢሆንም ግን ይህ የተከበረ ስራ  

በተሇያዩ መንግስታት ሲወገዝ፣ በተሇይ ዯግሞ ሇስሌጣናችን አዯጋ 

ነው በተባሇበት ሁኔታ ፇሊስፊዎቹ የገቡበት ተገብቶ ስራዎቻቸውን 

እንዱሇውጡ ወይም ዯግሞ እንዱገዯለ በመገዯዲቸው የተፇሇገውን 

ውጤት አምጥቷሌ ቢባሌም በታሰበበት ሁኔታ ተግባራዊ ሆኗሌ 

ሇማሇት ግን አያስዯፌርም፡፡ 

 

     በኢትዮጵያ ፌሌስፌና መች ተጀመረ? አሁንስ ምን ሊይ 

ይገኛሌ?  በምንሌበት ግን ሁሇትና ከዛ በሊይ ተቃራኒ ሁኔታዎች 

እንዯምንመሇከት አያጠራጥርም፡፡ በተሇይ ባሇንበት ዱሞክራሲያዊ 

ዘመን የተሰጣቸውን ነፃነት በመጠቀም በኩሌ እራሳቸው በራሳቸው 

ሊይ ከፌተኛ የሆነ ፇተና የሚጋረጥባቸው የፌሌስፌና ተቋማት ማየት 

ዯግሞ በበሇጠ መሌኩ አግራሞትን ይጨምሯሌ፡፡ 



      

 ቀዯም ብየ ሇመጥቀስ እንዯሞከርኩት ፌሌስፌና ከሌዯተ ክርስቶስ 

በፉት ሲጀመር የራሱ የሆነ መርህ( ፅንሰ ሏሳብ) ይዞ በመጓዝ 

ባሇሞያው ያመነበትን ከመናገር ወዯኋሊ የሚሌበት አንዴም ነገር 

አሌነበረም፡፡ ፌሌስፌናው በላልች ተቀዴሞ የበሇጠ ግኝት 

እስካሌተገኘ ዴረስ በራሱ ዓሇም ሊይ የመሰሇውን ይናገራሌ፣ ይሆናሌ 

ያሇውን ሏሳብ ያራምዲሌ በዘመኑ በነበሩ መንግስታት ሏሳቡን 

እንዱሇውጥ በሚገዯዴበት ጊዜም ሏሳቡ ከሚሻር ይሌቅ ህይወቱን 

መስዋእት ማዴረግ ስሇ ሚመርጥ መስዋእት ሆኗሌ፡፡ 

 

     በሃገራችን የሚስተዋሇውን መርህ አሌባ የፌሌስፌና አረማመዴ 

በመተው  አሁን በዓሇም አቀፌ ዯረጃ የፌሌስፌና መርህ ከህዝቦች 

ጥቅም ይሌቅ የአገሮች ዯህንነት፣ የፖሇቲካዊ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ 

እንዱሁም ርእዮተ ዓሇምን  መሰረት ያዯረገ እንዱሆን የተገዯዯ 

ይመስሊሌ፡፡ ሇዚህ ቁሌፌ ማረጋገጫ ዯግሞ ፌሌስፌናም እንዯ ስርዓቱ 

ግራዘመምና ቀኝዘመም የተባሇ እስኪ መስሌ ዴረስ የምስራቅና 

የምዕራብ ፌሊስፊዎች እየተባሇ ጎራ ከመሇያት በተጨማሪ አንደ 

ያገኘውን ግኝት ላሊው ከማጠናከር ይሌቅ ሇማፌረስ የሚሽቀዲዯምበት 

ጊዜ ሊይ የዯረስን በመሆኑ የዚህ ቅደስ ተግባር ተጠቃሚዎች የነበሩ 

ህዝቦች ግራ የተጋቡ ቢመስለም በቆሙሇት ፖሇቲካዊ ኢኮኖሚ 

ከማመን ግን ሊንዳም ወዯኋሊ ብሇው አያውቁም፡፡ 

     

 ይህን ያክሌ ከተናገርኩኝ በጣም አሳሳቢ ወዯ ሆነብኝ የሃገራችን 

ሁኔታ ከመሸጋገሬ በፉት በዓሇም ታሪክ ሊይ የሚዱያን ፌሌስፌና 

ሁኔታ ሊስነብባችሁ ሊሰብኩት ርእስ የራሳችሁን አስተያየት 

እንዴትሰጡና የጎዯሇኝን ነገር በበሇጠ እንዴትሞለበት ትንሽ 

ጫርጫር ሊዴርግ፡፡ በ15ኛና 16ኛ ክፌሇ ዘመን የህትመት ሚዱያዎች 

በአውሮፓ መታተም ሲጀምሩ የኮሙዩኒኬሽን ጦርነት(war of 

communication) እስከ ማሇት የተዯረሰበት ጊዜ በመሆኑ ግብረ ገብ 



የጎዯሊቸው የህትመት ውጤቶችን ሇመቆጣጠር ሳንሱር እንዱካሄዴ 

ያስገዯዯ ሁኔታ ተፇጥሮ ነበረ፡፡ በ19ክ/ዘ  ግን ይህ አስተሳሰብ 

የሚያስሇውጥ ሁኔታ በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ ተፇጠረ፡፡ 

በመጠኑም ቢሆን በኢንደስትሪ እዴገት ሊይ የሚገኙ ህዝቦች 

የትምህርትና የምርምር ሁኔታዎቻቸው እየዲበረ በመምጣቱ 

የህትመትን ስራ በገዯብ ሳይሆን የሃገርን ጥቅም እንዱያስቀዴሙ 

በማስተማር ሳንሱር የሚሌ አስተሳሰብ ከሚዴያ በማስነሳት የተሇያዩ 

የምርምር ውጤቶች የያዙ መፃህፌትን ጨምሮ ጋዜጦችና መፅሄቶች 

እንዯ ፌሊጎታቸው  ውጤታችው እንዱያስብቡ እንዱነበቡ የሚፇቅዴ 

በአሜሪካ ‘‘The 1791 First Amendment’’ የሚሇው አዋጅ ተጀምሮ 

በመሊ አውሮፓ ሇማስፊፊት ዕዴሌ አግኝቷሌ፡፡ ይህን ተከትል ነው 

እንግዱህ የማስሚዱያ ዘመን(The age of mass media) ተብል 

የሚታወቅ ዘመን ከ1930ዎቹ ጀምሮ ተፇሊጊነቱ እየጨመረ የሄዯው፡፡ 

በነዚህ የመጀመርያ ጥቂት ዓስርት ዓመታት  ሚሪያዎች በፖሇቲካ 

ተፅዕኖ የተቸገሩ በመሆናቸው የርዕዮተ ዓሇም ዘመን(Age of 

Ideology) ተብል እንዱታወቅ ግዴ ሆኗሌ፡፡ 

 

    እዚህ ሊይ ሌብ ሉባሌ የሚገባው ነገር ቢኖር ሚዱያዎች 

ከአንዯኛው የዓሇም ጦርነት ማብቂያ አንስተው የተጠመደበት ተግባር 

በየፉናቸው የሚገኙበትን ስርዓት የማስቀጠሌ ተግባር ነው፡፡ 

ምክንያቱም የግሌም ይሁን የህዝብ ሚዴያዎች የሚያራምደት 

ርእዮተ ዓሇም ሃገራቸው ካሇችበት ተጨባጭ ሁኔታ በመነሳት መሆኑ 

ይታወቃሌ፡፡ ክሉስቶን አር ኮፕስ የተባሇ አሜሪካዊ ‘’Hollywood 

Goes to War’’ በሚሇው መፅሃፈ ሊይ እንዲስነበበው ላልች የመገናኛ 

ብዙሃን ይቅርና በፉሌም ስራ ሊይ የተሰማሩ የሆሉውዴ ባሇ ሞያዎች 

ሳየቀር በውጊያ ጊዜ በጠሊታቸው ሊይ የዯረሰውን ሽንፇትና በየቀኑ 

የምዕራብ ወታዯሮች የሚያገኙትን ዴሌ ፅንፌ ሊይ አስቀምጠው 

ፉሌም በመስራትና በማሰራጨት እንዱሁም በካፒታሉዝም ተከታዮች 



የሚታይ የህዝቦች ነፃነትና በኮምኒዝም የሚታየውን ስቃይ በህዝቦች 

መንፇስ ሊይ በማስረፅ ከፌተኛ ሚና ተጫውተዋሌ ይሊሌ፡፡ 

   ስሇዚህ ሚዱያ በማንኛውም ጊዜ ከመንግስት ጋር ያሇውን ጥሊቻ 

ወይም ክብር የሚገሌፅ ተሇጣፉ ሳይሆን የራሱ ፌሌስፌና መከተሌ 

ይኖርበታሌ፡፡ ቢሆንም ግን የሃገሪቱን ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 

ፌሌስፌና ወዯ ጎን መተው የሇበትም፡፡ መርህ አሌባ የፌሌስፌና 

አራማጆች በማሇት ሇፅሁፋ እንዯ መነሻ እንዴጠቀምበት ያስገዯዯኝ 

ነገር ታዱያ የአገራችን የግሌ ሚዱያዎች ዯጋግሜ ትዝብት ሊይ 

ካስቀመጥኩ በኋሊ ነው፡፡ በእርግጥ በማነኛውም መሌኩ ሚዱያዎች 

ሲቋቋሙ የመጀመርያ ግባቸው የተቋቋሙሇትን ዓሊማ ማሳካት ነው፡፡ 

የግሌ ሚዱያዎች ዋና ዓሊማ ዯግሞ የንግዴ በመኑ ግባቸው ትርፌ 

መሆኑ አያከራክርም፡፡ ቢሆንም ግን እንዯማንኛውም ኢትዮጵያዊ  

በአገር ጉዲይ ሊይ መዯራዯር አይገባቸውም ነበር፡፡ ምክንያቱም 

የሃገሪቱ ዜጋ ነገና ከዚያ ወዱያ ተረጋግቶ የህትመት ውጤታቸው 

ሉገዛሊቸው የሚችሇው በሀገር ውስጥ ሰሊምና መረጋጋት ሲኖር ብቻ 

ነው፡፡ ሰሊምና መረጋጋት በመፌጠር ሊይ ሚዱያዎች ከፌተኛ ሚና 

እንዲሊቸው ዯግሞ ማንም የሚገነዘበው ጉዲይ መሆኑ እሙን ነው፡፡ 

      ቀዯም ብየ ሇመጥቀስ እንዯሞከርኩት ሚዴያዎች የየራሳቸው 

ፌሌስፌናና የፌሌስፌና መርህ ቢኖራቸውም የሀገራቸውን ፖሇቲካዊ 

ኢኮኖሚ መሰረት ያዯረገ መርህ እንዯሚከተለ ሇማሳየት የሆሉውዴ 

ፉሌም ተቋም ሳይቀር ምን እንዯሰራ ጠቂሻሇሁ፡፡ አሁን ዯግሞ 

በሁሇቱ ማሇትም ግራ ዘመምና ቀኝዘመም በሚባለ አስተሳሰቦች 

የግሌና የመንግስት ሚዴያዎች አጠቃሊይ  ሚናቸው  በሁሇት ከፌል 

ያስቀምጧቸዋሌ፡፡ ይህም ስር ነቀሌ ሇውጥ ሇማምጣትና ስርዓትን 

ሇማስቀጠሌ መሆኑ ነው፡፡ እዚህም ሊይ ትንሽ ሇመናገር ያክሌ እንዯነ 

ቪ .ኦ .ኤ እና ቢ. ቢ. ሲ የመሳሰለ  የህዝበና እንዯ ሲ. ኤን. ኤን  

የመሳሰለት ትሊሌቅ የግሌ ሚዱያዎች የኔዮ ሉበራሉዝም አስተሳሰብ 

በመዕራቡ ዓሇም ህሌውናው ካቆመ የህሌውናቸውም ጉዲይ አዯጋ ሊይ 



ስሇ ሚወዴቅ ሉበራሌ ስርዓቱ እንዱቆይ ብቻ ሳይሆን ያሇውም ተፀዕኖ 

እየሰፊ እንዱሄዴ አበክረው መስራታቸው የማይቀር ብቻ ሳይሆን 

ይረባራቡበታሌም፡፡ አንዴ ምሳላ ሇማስታወስ ባሇፇው ጊዜ የምዕራቡ 

ዓሇም የፊይናንስና የኢኮኖሚ ቀውስ ሲዯርስባቸው እያዩ ዝም በል 

ከማሇት አሌፇው በመንግስታት ዯረጃ አዯጋው ይፊ ከተዯረገ በኋሊም 

እንኳ ቢሆን ካፒታሉዝም የሚነሳበት መንገዴ ካሌሆነ በስተቀር 

ሇመውዯቁ ምክንያት የተበሊሸ የገንዘብ ስርዓት ነው ሇማሇት ሙለ 

በሙለ አሌዯፇሩም፡፡  በላሊ በኩሌ በህንዴና በብራዚሌ የሚገኙ 

የመንግስትና የግሌ ሚዴያዎች ዯግሞ ሉበራሌ ስርዓት በሀገራቸው 

ከገባ የህዝባቸው ነፃነትና የተጠቃሚነታቸው ጉዲይ አዯጋ ሊይ 

እንዯሚወዴቅ በመገንዘብ  ሌማታዊ መንግስት እንዱያንሰራራ ላት 

ተቀን በመስራት ሊይ ይገኛለ፡፡ ምሳላ ህንዴ የሚዱያና የህዝብ 

ግንኙነት ተቋም በመመስረት ግምባር ቀዯም አገር ናት፡፡ ይህ ተቋም 

ዋና ስራው በሃሪገቱ የሚፇጠሩ አዲዱስ ታሪኮችን ማጉሊትና ህዝቦች 

በሚፇጠርሊቸው ዱሞክራሲያዊና ሌማታዊ መንግስት ተጠቅመው 

የሚያመጧቸውን ሇውጦች በማየት በቀጣይ ሇበሇጠ ውጤት 

እንዱሰሩና በሀገሪቱ ያሇው ዴህነት በማጥፊት (ስር ነቀሌ ሇውጥ) 

ሇማስመዝገብ እንቅሌፌ አጥተው እንዱሰሩ ማነሳሳት ነው፡፡ 

       የአገራችንን አንዲንዴ የግሌ ሚዱያዎች በምታዘብበት ጊዜ 

ዯግሞ ሇላሊ ህዝብ ይቅርና ሇራሳቸው ማሰብ የተሳናቸው እስኪ መስለ 

ዴረስ ሲኳትኑ ይስተዋሊለ፡፡ የዚህ ዴምር ውጤት የህዝቡ ንቃተ 

ህሉና እየጎሇበተና የመተንተን ዓቅሙ በሚያዴግበት ወቅት ዕጣ 

ፊንታቸው ውዴቀት መሆኑ ባይዘነጋም በአሁኑ ወቅት ግን በመርህ 

ሇሚጓዙ ጋዜጠኞችን ገበያ ሲሻሙ ይታያለ፡፡  

       ሇፅሁፋ መነሻ የሆነው ጉዲይ ሁለም የግሌ ጋዜጦች ከመርህ 

ውጭ ናቸው ባሌሌም በአብዛኛው አንዴ የሚያዯርጋቸው ጉዲይ 

በሰፉው ይስተዋሊሌ፡፡ በዚህም መርሃቸው ምን ይሆናሌ ስሌ 

ሇማውጠንጠን ስሇ ተናሳሁኝ ነው፡፡ ምክንያቱም ሁላ የሚሮጡት 



ከፀና አቋማቸው ሳይሆን ከሚያገኙት ትርፌ አንፃር በመመዘን ነው፡፡ 

ጋዜጦቹ በየፉት ገፆቻቸው የሚፅፈፈዋቸው መርህ መሰሌ መፇክሮች 

በዯዛዛው ሲቃኙ ሇዚች አገር የጋራ መግባባትን ሇመፌጠር የሚሰሩ 

ያስመስሊቸዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ አንዲንድቹ መፇክሮች እንዯመጣሊቸው 

የሚፅፈ አንዲንድቹ ዯግሞ ሇጋዜጣቸው ጥሩ ስም እንስጥ ከሚሌ 

ግሌብ ሀሳብ በመነሳት በፉት ገፅ ሊይ የሚሇጥፈ ናቸው፡፡ምሳላ ‘‘ነጻ 

ሃሳብ ሚዛናዊ መረጃ፣ ነፃ መረጃ ነፃ ኢኮኖሚ ነጻ ሕዝብ፣ ነጻ ፕሬስ 

ነጻሃሳብ ነጻመንፇስ፣ የምንፇራው ውሸትን ብቻ ነው’’ የሚለ 

በሚታይበት ወቅት በዚች አገር የጋራ መግባባት ሊይ የሚሰሩ 

ያስመስሊቸዋሌ፡፡ ውስጣቸው ሲታይ ግን እንኳንስ ህዝብን ወዯ አንዴ 

አስተሳሰብ ሇማምጣት ቀርቶ ተመሳሳየ ሃሳብ ሇማስጨበጥ ያሌቻለ 

መሆናቸውን ከሚያዋቸው ዘገባዎች ማየት ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ ቀዯም ብየ 

ሇመጥቀስ እንዯሞከርኩት የሚዴያዎች ሚና ስርዓትን የማስቀጠሌ 

ወይም ስር ነቀሌ ሇውጥ ሇማምጣት መሆኑ ሇመግሇፅ ነው፡፡  

    ከዚሀ በመነሳት ታዱያ የአገራችን ሚዱያዎች ከየተኛው መፇረጅ 

ይቻሌ ይሆን? የፌሌስፌናቸው መነሻ የት ነው? ተብል ሲጠየቅ ንፊስ 

ባመጣሊቸው ይጮሃለ ከማሇት በስተቀር ላሊ ነገር ሇማሇት የሚቺሌ  

አካሇ የሚኖር አይመስሇኝም፡፡ ሇምሳላ በዘንዴረው ዓመት ብቻ 

የታዘብኩትን ማቅረብ በቂ ይመስሇኛሌ፡፡ እዚህ ሊየ ሃይማኖትን 

በተመሇከቱ ጉዲዮች ጠባብና የከሰሩ ፖሇቲከኞች ሉያሰኬደት 

ሇሞከሩት ስራ ሳያጅቡሊቸው በፅናት በመቆማቸው ከሌቤ 

አዯንቃቸዋሇሁ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን ጋዜጦቹ የፓርቲ ሌሳን 

እስኪመስለ ዴረስ ቆመው መቅረታቸውን ስመሇከት ዯግሞ ከሌቤ 

አዝናሇሁ፡፡ የዚሀ ዋናው ምክንያት ዯግሞ በኢዱቶርያሌ ፖሉሲያቸው 

ያሇ ክፌተትና ስራውን ሲጀምሩ የት ሇመዴረስና በምን መሌክ መሄዴ 

እንዲሇባቸው የሚያሳይ ወጥ የሆነ የፌሌስፌና መርህ የሚጎዴሊቸው 

መሆኑን ነው፡፡ ምክንያቱም ስር ነቀሌ ሇውጥ ሇማምጣት ይሰራለ 

እንዲይ ባለ አይፇሌጉትም፣ ስርዓት ሇማስቀጠሌ ይሰራለ እንዲይባለ 



ዯግሞ የሚፇሌጉት ስርዓት በየትም ዓሇም ያሇ አይመስሌም፡፡ ከሁለ 

የሚገርመው ዯግሞ አካሄዲቸው በተናጠሌ ሳይሆን ባንዴ አርእስት ሊይ 

እንዯ ዘመቻ ሲያስኬሂደት መስተዋለ ነው፡፡ 

      እዚህ ሊይ ዘንዴሮ በአገራችን የተከሰቱ ዓበይት ክንዋኔዎቸ 

ናንሳና ባገራችን የግሌ ሚዴያዎች የተሰጣቸውን መሊ ምት 

እንመሌከት፡፡ መቼስ ሁሊችንም ሇማየት እንዯምንችሇው አገራችን 

ከጊዜ ወዯ ጊዜ ተዯራራቢ ዴልች እየፇጠረችና መሌካም ዕዴልች 

እያገኘች ናት፡፡ የዚህን ውጤትም የተሇያዩ ዓሇም አቀፌ ሚዱያዎች 

ሇኢትዮጵያ የሰጧት ስም መጥቀስ ተገቢ ነው፡፡ ሇምሳላ ሮይተርስ 

የተባሇ የዜና ወኪሌ “ ኢትዮጵያ ሇተከታታይ 10 ዓመታት የ10% 

ዕዴገት አስመዘግባሇች’’ ሲሌ ቢቢሲ በበኩለ የግሌገሌ ጊቤ ሶስትን 

ፕሮጀክት በዘገበበት ወቅት “የዓሇም ባንክ በኢትዮጵያ ጫና 

ሇመፌጠር ብዴር ቢከሇክሌም የግዴቡ ግንባታ ወዯኋሊ 

በማይመሇስበት ዯረጃ ዯርሷሌ” ብሎሌ፡፡ የሃገራችን የግሌ ሚዴያዎች 

ግና የሚሽቀዲዯሙት መጥፍ መጥፍውን ሇመዘገብ እንዱሁም 

በሁለም መንገዴ መንግስትን ሇመቃወም በመሆኑ እነዚህን መሇካም 

ሁኔታወችን በመተው በገፅታ ግንባታችን ሊይ በሚዘምቱብን 

ዴርጅቶች ዴረገፅ ሲያነፇንፈ ይውሊለ፡፡ 

       እዚሀ ሊይ ሌብ ሉባሌ የሚገባው ኢትዮጵያ እየሰራች ያሇቺው 

በገጠርና በከተማ ህብረተሰቡን ያሳተፇ ስር ነቀሌ ሇውጥ ሇማምጣት 

ነው፡፡ በዚህ ጉዞዋ ዯግሞ በጣም ብዙ የሚባለ ትሌሌቅ መሌካም 

ተሞክሮዎችና ዴልችን አስመስዝግባሇች፡፡ ይህ ማሇት ግን ካሁን 

በኋሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የሇም ፣ ሁለ ህዝብ አሌፍሇታሌ ፣ 

ችግሩ ሙለ በሙለ ተቀርፎሌ ማሇት አይዯሇም፡፡ እንዯ መንግስት 

የተያዘው ስትራቴጂም በቃኝ የማይሌና ባሇፇሇት ቁጥር ላሊ ፌሊጎት 

የሚጠይቅ ህብረተሰብ መፌጠር ነው የሚሇው፡፡ ስትራቴጂውን እውን 

ሇማዴረግና የነገውን የህዝብ ጥያቄ ሇመመሇስም መንግስት በተሇያየ 

ዘርፌ የተወሰኑ ክፌተቶች ቢኖሩትም በሙለ ዓቅሙ በመስራት ሊይ 



ይገኛሌ፡፡ ከወዱሁግን ጥረቱ አዋጭ መሆኑ የሚያሳዩ ምሌክቶችም 

በየጊዜው እየተነገረሇት ይገኛሌ፡፡  ስትራቴጂው በታዲሽ ሃይሌ 

መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ተስፊው የሊቀ ያዯርገዋሌ፡፡  

        በዚህ በኩሌ ታዱያ ፇተናዎች የለም ማሇቴ ሳይሆን የግሌ 

ሚዱያዎች ከሚናገሩት ግን ፌየሌ ወዱያ ቅዝምዝም ወዱህ በመሆኑ 

ሉገናኝም አይችሌም፡፡ በተሇይ በገፅታ ግንባታ አኳያ ስንመሇከት 

“የገፅታ ግንባታ ከራስ ይጀምራሌ” የሚሇውን አባባሌ እንኳ 

አያሰተውለትም፡፡ አገራችን በተዯጋጋሚ በበጎ ገፅታ ስትነሳ ቆይታ 

የመብራት እጥረት በተከሰተ ወቅት ጋዜጦች በተዯጋጋሚ ያስነብቡት 

የነበረው አንዴ ሰው አዱስ አበባ እንዲይመጣ ማስጠንቀቂያ የሚሰጡ 

እስከ ሚመስለ ዴረስ “አዱስ አበባ በጨሇማ ተውጣሇች” የሚለ 

ፅሁፍች በፉት ሇፉት ገፃቸው በማስፇር ነው፡፡ ከዚህ ላሊ ዯግሞ 

የግሌገሌ ጊቤ ሦስትን ግዴብ አንስተው ኬንያ በኢትዮጵያ ሊይ 

ጦርነት ሌትከፌት ትችሊሇች በማሇት መጥፍ ምኞታቸው 

አስነብበዋሌ፡፡ የኬንያና የኢትዮጵያ ጋዜጦች ስሇ ግሌገሌ ጊቤ ሦሥት 

አነሰተውና  ችግር አሇ ብሇው የተናገሩት ብዛት ቢሰሊ ከ80% ባሊነሰ 

መጠን የኢትዮጵያ ፕሮጀክት ያጣጣለት የኢትዮጵያ ጋዜጦች ነበሩ 

ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ በአንፃሩ ግን በግሌገሌ ጊቤ ፕሮጀክት መዝመት 

ማሇት በአገር ጉዲይ መዝመት በመሆኑ አንዯራዯርም ላሊ ካሇ እንጂ 

ግሌገሌጊቤ የነገ ተስፊችን በመሆኑ መንግስት እሰየው እንኳን ሰራህ 

ያለ ጋዜጦች ነበሩ፡፡ እነዚህ በአገር ጉዲይ ሊይ አንዯራዯርም 

ማሇታቸው ራሱ የሚያስመሰግናቸው ሲሆን በጣም ሉገፈበት 

ይገባሌያስብሊሌ፡፡ እንዱህ ኢትዮጵያዊነትን ብቻ ሳይሆን በውስጧ 

የሚገነቡ መሰረተ ሌማቶችንና ዱሞክራሲያዊ ሂዯትንም መዯገፌ 

ይገባሌ፡፡  

       በመነሻየ ሇመጥቀስ እንዯ ሞከርኩት በየተኛውም ዓሇም 

የሚዯረግ የሇውጥ እንቅስቃሴ የሚመራበት ፌሌስፌና አሇው፡፡ 

ፌሌስፌናው ዯግሞ እንዯየ አገሮቹ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ 



ሉሇያይ ይችሊሌ፡፡ በዚህ ውስጥ ግን ግሇሰብም ቢሆን በሚቀጥሇው 

ወር ወይም ቀን የት እንዯሚውሌእና ምን ሊይ መዴረስ እንዲሇበት 

አሌሞ ይጓዛሌ፡፡ በአገራችን ያለ የግሌ ጋዜጦች ግን መርሃቸው ምን 

እንዯሆነ ሳያሳውቁ ንፊስ ባየሇበት አቅጣጫ ሇመጓዝ በሚያዯርጉት 

ትግሌ ከቀን ወዯ ቀን ሲዘሇፇሇፈ ይስተዋሊለ፡፡ ከዚሀ ሇመውጣት 

የራሳቸው ዴርሻ ብቻ ሳይሆን የመንግስት እገዛ የሚያስፇሌጋቸው 

ይመስሇኛሌ፡፡  

      ቀጣዩ ጥረታችንና ስራቸን መጪዋ ባሇ ብሩህ ተስፊ 

ኢትዮጵያን እውን ማዴረግ፣የሁሊችን ተስማሚና ዜጎቿ ያሇፇሊቸው 

እንዴትሆን በጋራ መስራትን የምትጠብቅ ናት፡፡ በመሆኑም ስሇ 

ጭንቀትና ወቀሳ መፃፌን የሚቀናችሁ ጋዜጠኞች ምህረቱን ይስጣችሁ 

በማሇት ሇዛሬ ሊብቃ፡፡ ሰሊመ ሁኑለኝ! 

     በሚቀጥሇው የ2001 የኢትዮጵያ የታዩ መሌካም ተመኩሮዎች 

ሊይ እንጌናኛሇን     

ገ/ሄር ሙጉሊት ነኝ ከአዱስ አበባ 

For your comment contact me at gbsyhlu@yahoo.com 
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