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የጋዜጠኝነት “አልፋና ኦሜጋ”?! 
                                                                 ዘአማን በላይ 

03-04-16 

በየትኛውም ሀገር የጋዜጠኝነት አሰራር ሙያዊ ስነ-ምግባር ውስጥ ቃለ-መጠይቅ ተደራጊው 

ግለሰብ ለየትኛውም ወገን የማይወግን (neutral) መሆን ይኖርበታል፡፡ ከዚህ ውጪ አንድን 

ግለሰብ ብቻ በመጠየቅ የሚከናወን መጠይቅ በቀጥታ ከጋዜጠኛው የፖለቲካ ወገንተኝነትና 

ፍላጎት ጋር የሚያያዝ ነው፡፡  

የቪኦኤ (በተለይም የአማርኛው ክፍል) ጋዜጠኞች ግን የሚያከናውኑት የማይወግኑ 

ግለሰቦችን በማቅረበ ሳይሆን፤ የተቃውሞ ተጋሪያቸው የሆኑ ሰዎችን ካሉበት ቦታ 

አነፍንፈው በማስመጣት አሊያም ስልክ ደውለው ፀረ-ኢትዮጵያ አቋማቸውን እንዲያራግፉ 

በማድረግ ኢ-ሙያዊ ተግባርን በመፈፀም ነው፡፡  

በዚህም የተዛባ ሚዛን ያለውን ዘገባ ለአድማጮቻቸው በማቅረብ ሙያዊ ስነ-ምግባራቸውን 

ይጥሳሉ—ከቶ እነርሱ ማን ከልካይ አላቸው?...ምናልባትም ጋዜጠኞቹ ቅምሻ ዓይነት 

ዘገባዎችን በማጣቀስ “የመንግስት ደጋፊዎችንም ሃሳብ አናካትታለን” ሊሉ ይችላሉ፡፡ ይህን 

ሲከውኑ ግን አይታዩም ወይም አረሳስተው ይዘሉታል።… 

የአንድ ሬድዩ ጣቢያ ሚዛናዊነትና ርቱዕነት (balance and fairness) የሚገለፀው ሁለት 

የተለያዩ አመለካከቶች ላሏቸው ወገኖች እኩል ዕድል በመስጠቱና ባለመስጠቱ ነው፡፡ በእኔ 

እምነት፤ ቪኦኤ የሚያስተላልፋቸው ዘገባዎች እጅግ በርካታ የሆኑት (ምናልባትም ከ90 

በመቶ በላይ) የጋዜጠኛው ፖለቲካዊ ዝማሜ መገለጫ የሆኑ ናቸው፡፡  

ሌሎቹ ደግሞ አጠቃላይ ዕውቀትንና አዚህ ግባ የማይባል የኢትዮጵያ መንግስት ተግባራት 

ተጣመው የሚቀርቡበት ማደናገሪያዎች ከመሆን የሚዘሉ አይደሉም። እንግዲህ ልብ በሉ! 

“ስለ ጋዜጠኝነት መከበር” ሲ.ፒ.ጄን የመሳሰሉ ፅንፈኛ ኒዩ-ሊበራል እየጠቀሱ የሚደሰኩሩት 

የቪኦኤ ጋዜጠኞች፤ ራሳቸው በዚህ ሁኔታ የሙያውን ስነ-ምግባር የሚደፈጥጡ 

ናቸው።…እርግጥ ይህን ተቃርኖአዊ ምግባራቸውን “ሰይጣን ላመሉ ከመፅሐፍ ቅዱስ 

ይጠቅሳል” እንዲሉት ዓይነት ነው እንበለው እንዴ?... 
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ታዲያ የራሳቸው የፖለቲካ አመለካከት የታጨቁባቸውን የአንድ ወገን የጥላቻ ዘገባዎችን 

የሚያሰራጩትን እነዚህን ኃይሎች፤ ሲ.ፒ.ጄ ተብዬው ድርጅት በጋዜጠኝነት 

የሚያወቃቸው አይመስልም። ምክንያቱ ሌላ እንዳይመስላችሁ—የእነ ቪኦኤ ጋዜጠኞች 

በገሃድ ከሚያከናውኑት የጋዜጠኝነት ሽፋናቸው በተጨማሪ፤ ሲ.ፒ.ጄንና ሂዩማን ራይትስ 

ዎችን ለመሳሰሉ አክራሪ ኒዩ-ሊበራሎች ሚጢጠዬ ለመነሻ የሚሆን ውሸት የማቀበል 

ስራንም ስለሚያከናውኑ ነው። 

እዚህ ላይ አንድ ወዳጄ የነገረኝን ሃቅ ላስታውስ። በጓደኛዬ እምነት (ኋላ ላይም እኔን ከእነ 

ሂዩማን ራይትስ ዎች ሪፖርት ተብዬዎች ታዝቤ እውነት መሆኑን እንዳረጋገጥኩት) እነ 

ቪኦኤ የፅንፈኛ ኒዩ-ሊበራል ኃይሎች የመረጃ ምንጮች ናቸው።  

ግና እንዴት?—ነገሩ ወዲህ ነው።…ገና ከጅምሩ እነ ቪኦኤ የተደራጁት በጋዜጠኝነት ስም 

ከእነዚህ ኃይሎች ጋር “ዞሮ-ገጠም” ክብ እንዲሰሩ ተደርገው ነው። ጉዳዩን በአጭሩ 

ለመግለፅ ያህል፤ እነ ቪኦኤ  ለጋዜጠኝነት ዘገባ በሚል አካባቢያዊ ሪፖርተሮችን በየሀገሩ 

ይመድባሉ ወይም ይቀጥራሉ።  

ለዘጋቢዎቹም በሀገራቱ ውስጥ ከነባራዊው ሁኔታ ውጪ የሆኑና እንኳንስ በእኛ ሀገር ውስጥ 

ቀርቶ በዴሞክራሲ ዳብረዋል በሚባሉት ሀገራት ውስጥም ቢሆን ሊገኙ የማይችሉ ፍፁማዊ 

(absolute) የሰብዓዊ መብት፣ የፕሬስ ነፃነት፣ የዴሞክራሲ ጉዳዩችን…ወዘተ. 

አለመከናወናቸውን የሚያትቱ ዘገባዎችን ነቅሰው እንዲልኩ ጥብቅ ትዕዛዝ ያስተላልፋሉ። 

ሪፖርተሮቹም ይህንኑ ያደርጋሉ።… 

 …እነ ሂዩማን ራይትስ ዎች፣ ሲ.ፒ.ጄና አምንስቲ ኢንተርናሽናልን የመሳሰሉ አክራሪ ኒዩ-

ሊበራሎችም፤በየሀገሩ ከፈለፈሏቸው ተቃዋሚዎችና “ጉዳይ ፈፃሚ” የፕሬስ ውጤቶች 

ከሚደርሷቸው ስብቀቶች በተጨማሪ የቪኦኤን ዘገባ በሪፖርትነት ይቀርቡላቸዋል፤ 

መዝግበውም ይይዟቸዋል። ከዚያም ከእነርሱ አመለካከት ውጪ በራሳቸው የልማት 

አማራጭ ማደግ በጀመሩ እንደ ኢትዮጵያ ዓይነት ሀገራት ላይ በየሁለት ወሩ የመግለጫ 

ጋጋታ ያወጣሉ። መግለጫውን ደግሞ ተላላኪዎቹ የቪኦኤ ጋዜጠኞች ቅድሚያውን ወስደው 

ያነበንቡታል።  

በዚህም የመግለጫው የመጀመሪያና የመጨረሻ ተወናዮች ዋሽንግተን የሚገኙት ጋዜጠኞች 

ይሆናሉ። በጋዜጠኝነት ስም የሰላይነት “አልፋና ኦሜጋ” ይላል እንዲህ ነው፡፡ ታዲያ 
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እንዲህ ዓይነቱን “ድንቅ ተላላኪ” ማነው የጋዜጠኝነት ስነ-ምግባርን አጉድለሃል ብሎ 

የሚነካው?— እነ ሲ.ፒ.ጄ እጃቸውን በእጃቸው የመቁረጥ አባዜ ከሌለባቸው በስተቀር፡፡  

እዚህ ላይ ውድ አንባቢዎቼ እንዲገነዘቡልኝ የምፈለገው ጉዳይ አለ፡፡ ይኸውም በዚህ 

ሁኔታ የተላላኪነት ስራቸውን የሚያከናውኑት የጣቢያው ጋዜጠኞች፤ “ስልክ እየደወላችሁ 

የኢትዮጵያን መንግስት አውግዙ” የሚሏቸውና እነ “ምሁር እገሌ…ምንትስ” እያሉ 

የሚያቀርቧቸውንና ሌሎች ፀረ-ሀገርና ፀረ-ህዝብ ተግባራቸውን የማያካትት መሆኑ ነው፡፡                                                                                                                                                                                                                                                         

ጥቂት አብነቶችን ላንሳ። በኦነጋዊ አስተሳሰባቸውና ዜጎችን ከዜጎች ለማባላት ባላቸው ፅኑ 

ፍላጎታቸው የሚታወቁትን እነ ሲራጅ መሐመድን፣ በሀገራችን ህዝቦች በወንጀለኝነታቸው 

በጥብቅ የሚፈለጉት እነ አሸባሪው ዶክተር ብርሃኑ ነጋንና ጭፍራዎቻቸውን ባለፉት 25 

ዓመታት ያለ አቅሙ እንቶ ፈንቶ ወሬ በመቀበጣጠር የሚታወቀውን ታማኝ በየነን 

(በደርግ ወቅት ኮሚዲያን የነበረና አሁን ግን ወደ ፖለቲካ ሙሾ አውራጅነት የተቀየረ) 

ግለሰቦችን እየጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ መዓት የወረደ በማስመሰል የሚያቀርቡትን እኩይ 

ስራዎች መጥቀስ ይቻላል። 

ጋዜጠኞቹ ምንም ዓይነት ሚዛናዊ እሳቤ የሌላቸው ናቸው፡፡ የተላላኪነት ግባቸውን 

ለመምታትም ሀገር ውስጥ ያሉትን የእነ ሂዩማን ራይትስ ዎችና መሰል አኪራሪ ኒዩ 

ሊበራል ተከታይ “ቡችላዎችን” ጩኸት በሬዲዮናቸው ያስተጋባሉ፡፡ ይህ ብቻ 

እንዳይመስላቸው። ጋዜጠኞቹ ራሳቸው በጥላቻ ፖለቲካ የሚመሩና ሁልጊዜም ሁኔታዎችን 

ከሀገራችን ውድቀትና አለመረጋጋት አንፃር የሚያዩ ናቸው፡፡ እንዲያውም ከዘገባዎቻቸው 

በኋላ “ምን ያህል የኢትዮጵያን ልማት አደናቅፈናል?” የሚል ግምገማ የሚቀመጡ 

ይመስለኛል። 

ይህን አባባሌን በማስረጃ ለማስደገፍ ያህል በአንድ ወቅት ቪኦኤ የፈፀመውን አስገራሚ 

ክሰተት ከአዕምሮዬ ጓዳ ላስታውሳችሁ ወደድኩ። ነገሩ እንዲህ ነበር።…ትግራይ ክልል 

ውሰጥ እንደርታ የሚባል አካባቢ በህገ - ወጥ መንገድ ቤት የገነቡ ግለሰቦችን የተመለከተ 

ዘገባ የቪኦኤው የመቐለ ሪፖርተር ግርማይ ገብሩ የተባለ ሰው ያቀርባል፡፡  

ዘጋቢው የጋዜጠኝነት ሙያዊ አሰራር በሚፈቅደው መሰረት፤ ቤታቸው የፈረሰባቸውን 

ግለሰቦችና ጉዳዩ የሚመለከታቸውን የተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን ያነጋግራል፡፡ 

በዚህም ሚዛናዊ የሆነ ዘገባን ያቀርባሉ፡፡ በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት በጣም የሚገርመው 
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ግን ሪፖርቱ በተላለፈ ማግስት ባሉት ቀናት የዘጋቢው ስም የቪኦኤ የመነጋገሪያ አጀንዳ 

ሆኖ እርፍ ማለቱ ነው፡፡  

እርግጥ በዚያን ምሽት…ያኔ…በፅንፈኞቹ ተላላኪዎች ጓዳ ውስጥ መተረማመስ ሳይፈጠር 

የቀረ አይመስለኝም፡፡ ለወትሮው ቢሆን የዋሽንግተኖቹ ፖለቲከኛ ጋዜጠኞች እንዲህ 

ዓይነቱን ጉዳይ ሲያገኙ ቤት የፈረሰባቸውን ግለሰቦች ብቻ በማነፍነፍ ወደ ኢትዮጵያ 

ስልክ ሳይደውሉ ‘በጉዳዩ ላይ እገሌ ወደባል መስሪያ ቤት ደውለን ሊሣካልን አልቻለም፤ 

በሌላ ጊዜ እናቀርባለን።’ ብለው ካደናገሩ በኋላ የውሃ ሽታ ሆነው ይቀሩ ነበር፡፡ በዚህም 

የኢትዮጵያ መንግስት የዜጐችን መብት እንደማያስከብር አስመስለው በማቅረብ የፖለቲካ 

ፍላጐታቸውን ያራግቡና የውሸት ሪፖርት ያቀርቡበታል፡፡  

እንግዲህ የመቐለው ዘጋቢ “የፎረሽው” ይህንኑ ባለማሣካቱ ነው፡፡ እናም በየጊዜው ስለ 

ጋዜጠኝነት አሰራር የሚቦተልከው ቪኦኤ ተግባሩ እውነት መስሎት ሚዛናዊ ዘገባ ያቀረበው 

የመቐለው ሪፖርተር ተሸውዷል ማለት ይቻላል፡፡ በመሆኑም በተለመደውና የትኛው 

የቪኦኤ ተላላኪ ጋዜጠኛ እንደሚፅፈው በይፋ በማይታወቀው ከአድማጮቻችን የደረሱን 

አስተያየቶች ሽፋን፤ ሪፖርተሩና “ሚዘናዊ ዘገባው” የተለያዩ ስሞች እየተሰጧቸው 

የመቀጣጫ ያህል የውርጅብኝ ናዳ ወረደባቸው።  

በወቅቱ “አስተያየት ሰጡ” የተባሉት ግለሰቦች ከቪኦኤ ጣቢያ ‘ስለምን የኢትዮጵያ 

መንግስት ባለስልጣናት እውነቱን ይናገራሉ?’ የሚል አንድምታ ያለው አስገራሚና 

የተቀነባበረ መልዕክት ሲያስተላልፉ አመሹ። እጅግ የሚያስገርም ውርጅብኝ ነበር። 

በወቅቱ የውርጅብኙን ናዳ ዘጋቢው እንዴት እንደተቋቋመው ባላውቅም፤ ምናልባት 

ከእነማን ጋር እየሰራ እንደሆነ የተገነዘበ ይመስለኛል። 

እርግጥ በመሰንበቻው የኦሮሚያ ሁከት ወቅትም እነ ቪኦኤ ያለፈ ማንነታቸውን 

አድርሰውናል። የግለሰቦችን ስልክ ከየት እንደሚያገኙ፣ ካገኙም በኋላ ቢሆንም 

ዝንባሌያቸው ሁከትን ከማባባስ አንፃር የተቃኘ መሆኑንም ለመታዘብ የሚከብድ 

አይደለም።  

በእነርሱ የወሬ ምንጭነት እነ ሂዩማን ራይትስ ዎችና አሚኒስቲ ኢንተርናሽናልን 

የመሳሳሉ አክራሪ ኒዩ-ሊበራሎች መግለጫ ሲያወጡ ተመልክተናል። እናስ እንዲህ ዓይነቱ 

የጋዜጠኝነት ዘውግ የሙያው “አልፋና አሜጋ” ነው ወይስ የተላላኪነት ምግባር—ምላሹን 
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ለእነርሱ እተወዋለሁ። በእኔ እምነት ግን እንዲህ ዓይነቱ አሰራር የተላላኪነት እንጂ 

የጋዜጠኝነት “አልፋና ኦሜጋ” ሊባል አይችልም። 

 

 


