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የዉይይት መነሻ  ወይስ የአቛም መግለጫ 

 

አበዱልረዛቅ  አህመድ ሙሜ     ከድሬዳዋ  10-22-16 

ይህን መልእክት ለመፃፍ ያነሳሳኝ በ6/2/2009 ዓ.ም በነጋሽ መሃመድ የተመራ ዉይይት መሰርት በማድረግ  ነዉ፡፡  

ከመነሻዉ ነጋሽ ይሁን ወይም ሬድዮ ጣብያዉ መነሻ ተብሎ የቀረበዉ የመግበያ መነደርደርያ መነሻ ሳይሆን የአቛም 

መግለጫ ነዉ የሚመስለዉ፡፡ 

አወያዩ  የሚያቀርባቸዉ ጥያቄዎች ሳይቀሩ ተሳታፊዎቹን እሱ ወደሚፈልገዉ አቀቅጣጫ እንድያመሩ  (leading  

questions) ነበር የሚያደርገዉ ፡፡ይህ ታድያ ጋዜጠኝነት ወይስ የፖለትካ ወገንተኝነት፡፡ በመስረቱ አነድ የመገናኛ ብዙሐን 

የሚያገለግለዉ ለሁሉም ማህበረሰብ ክፍል ነዉ ፡፡ለዝህም ለዝያም ሳያዳላ ማለት ነዉ ፡፡የተቛሙ ባለሞያዎች ራሳቸዉ የሆነ 

አመለካከት ወይም የፖለትካ አቛም ሊኖራቸዉ ይችላል ፡፡ይህ ባህራያዊም አስፈላጊም ይመስለኛል፡፡ይህ ሊሆን የሚችለዉ 

ግን ከስቱድዮ ዉጭ ሊሆን ይገባል የሚል እምነት አለኝ፡፡ እስቱዲዮዉ የሁሉም ሰዉ ስሜት የሁሉም ሰዎች አስተሳሰብ  

የሚንፀባረቅበት ሚዛናዊ መድረክ ሁኖ ባለሞያዎች ግን የዚህን ወይም የዚያኛዉን አቛም ሳይሆን ፍርድን ለህዝብ ወይም 

ለአድማጩ ብቻ የሚተዉበት ሁኔታ መኖር ሲገባዉ ይህ ግን እየተፈፀመ  እንዳልሆነ በረጅም ጊዜ የፕሮግራማችሁ 

ተከታታይነቴ ያረጋገጥኩት ነዉ፡፡በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ (በነገራችን ላይ እኔ ከ1965 ዓ.ም ጀምሮ የፕሮግራማቹህ 

ተከታታይ እና አድናቂ ስሆን የማንም የፖለትካ ድርጅት ደጋፊ ያልሆንኩ በኢ/ያ ሰላም አንድነት እና ዲሞክራስ የማምን 

ግለሰብ ነኝ)የምሰማቸዉ ጉዳዮች የአንድ የፖለቲካ ድርጅት አቛም እንጂ የጋዜጤኞች ስነማግባር የተከተሉ ዜናዎች ወይም 

ትንታኔዎች እዳልሆኑ ሰነባብተዋል፡፡ ኢትዮጵያ እድትበታተን፤ ብሄር ብሄርሰቦች እርስበርስ እንዲጋጩ፤ሃይማኖቶች 

በጠላትነት አይን እንዲተያዩ ፤ ኢትዮጵያ እንድትዳከም፤ የጋራ እሴቶቻችን እንዲፈራርሱ ፤ታሪካዊ ጠላቶቻችን 

የሚያልሙትን አንድነታችንን፤ሰላማችንን እና እድገታችንን የሚፃረር እንጂ ጠንካራ አንድነት ፤ሰላም እና ዘላቂ ልማት 

የድሞክራሲ ስራአት የመገንባት ትግሉን የሚደግፉ የሚያበረታቱ ወይም የሚያስተምሩ ስራዎችን ሰትሰሩ አላስተዋልኩም፡፡ 

ምክንያቱን የምታዉቁት እናተዉ ናቹሁ፡፡ 

እኔ እደሚመስለኝ የዶ ቸ ቬ ሌ ሬድዮ ጣቢያ የኢህአድግ ወይም የተቛዋሚዎች ሬዲዮ ጣቢያ አይደለም፡፡ አገልግሎቱ 

ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ይመስለኛል፡፡የተመሰረታቹሁበት አለማ ባላዉቅም፡፡ 

አንድ ነገር ልንገራቹሁ ጨካኝ ወይም አምባገነን ወይም ሌላ ከሆነ ይህን ልያስብል የሚያስችል ኢንፎርመሽን መስጠት እንጂ 

አናንተዉ እራሳችሁ ጨካኝ፤ ሌባ ፤አምባገነን ካላቹሁ እና ቀድማቹሁ አቛም ከወሳዳቹሁ የኔን የአድማጩን አድምጦ አቛም 

የመዉሰድ መብት የተጋፋቹሁ ይመስለኛል፡፡ለምሳሌ ከተወሰኑ ዓመታት በፊት በሱማሊያ የነበረዉን ሁነታ ስተዘግቡ 

በተባበሩት መንግሰታት የሚደገፈዉ ደካማዉ የሱማሌ መግሰት እያላቹሁ ስትዘግቡ ይገርመኝ ነበር፡፡ማንን ለመስደስት ነዉ 

ደካማ የሚሉት እል ነበር ፡፡ትክክለኛ እፎርመሽን ስጡን ፤አድማጫቹሁ ቢሻዉ ደካማ ቢሻዉ ጠንካራ ይበል፡፡ ፍርዱን 

ለአድማጭ ብትተዉለትስ፡፡ አንድ የሱማሌ ተወላጅ እዝህ እኛ አካባቢ ነበር እና ለምንድን ነዉ እነዚህ ሰዎች እኛን ደካማ 

እያሉ ሞራላችንን የሚሰብሩት፡፡ አልሸባብን የሚደገፉ ያስመስላቸዋል ይለኝ ነበር፡ይህም ወደ አንድ ወገን ያጋደለ አባባል 

በመጠቀማችሁ ይመስለኛል፡፡ 

ዶ ቸ ቬ ሌዎች በጣም በጉጉት ከምጠብቃቸዉ ፕሮግራሞቻቹሁ ዉስጥ አንዱ የእሁዱ የእንወያይ ፕሮግራማቹሁ ነዉ ፡፡

ያለመታደል ሁኖ እንዲህ አይነት ፕሮግራም በኛ ሚዲያዎች ዉስጥ አይገኝም፡፡ በተለያዩ ድርጅቶች ወይም አስተሳሰቦች ላይ 

ክርክር እና ዉይይት ቢኖር ምንኛ የታደልን በሆንን ነበር፡፡ታድያ እዚህ ያለዉ የአንድ ወገን፤ የናንተዉ የሌላኛዉን  ወገን 

አቛም የሚያንፀባርቅ ከሆነና በሁለታቹሁ መካከል የሚደረግ ፉክክር ሁኖ የሚቀጥል ከሆነ ልናዉቀዉ የሚገባ ይመስለኛል፡፡

አለበለዚያ ሚድያ ወገናዊ ( partisaነ) ከሆነ ህዝባዊ ነዉ ወይስ ፖለቲካዊ የሚል ጥያቄ ያስነሳል፡፡  ከላይ የጠቀስኳቸዉ 



ጉዳዮች መነሻ የሚሆነኝ የናንተ ሬድዮ ጣቢያ ወደ አንድ ወገን ያጋደለ ነዉ ፤ሚዛናዊ አይደላቹሁም ፤ሚዲያዉን የናንተን 

የግል አቛም ለማንፀባረቅ እና ለማስፋፋት እየተጠቀማችሁበት (abuse)እያደረጋቹሀት ነዉ ለማለት ፈልጌ ነዉ፡፡ 

 

 

ለዚህም ትንሽ ምሳሌዎችን  ልጥቀስ                        

1)በቢቾፍቱ በእሬቻ በዓል በተፈጠረዉ ጉዳት  አዲስ አበባ የሚገኘዉ ዘጋቢያችን ብላቹሁ በስልክ የሰጠዉን ዘገባ ሰማን፡፡ 

በሁለተኛዉ ይሁን በሶስተኛዉ ቀን ማህደረ ዜና በሚል ፕሮግራመቸሁ ደግሞ እጅግ የሚገርም  ተፃራሪ ነገር ሰማን፡፡ 

2) በሌላ ቀን ነጋሽ መሐመድ በሳምንቱ ይመስለኛል ቢሾፍቱ ሄዶ የተመለሰዉን ዘጋብያቹሁን ሲያነጋግር ሶሻል ሚድያ 

እንዲህ ይላል ስለዉ ነጋሽ እኔ የምነግርህ ከሶሻል ሚድያ ሳይሆን ከወኪሎቻችን የማገኘዉን ዜና ነዉ ብሎ ጠያቂዉ 

በመነሻዉ ካለዉ ፍፁም ተቃራኒ የሆነ ነገር አዳመጥን፡፡ ሁኔታዉ የሚያስደምም ብቻ ሳይሆን የሚያሳዝንም ነዉ፡፡ 

3)በፕሮግራማቹሁ የምታቀርቧቸዉ ሰዎች የተወሰነ የፖለትካ ቡድን ፍላጎት ለማሟላት የምታቀርቡ ይምሰላል፡፡ 

4)ወይም ደግሞ አንድ ከዚህ፤ ሶስት ከዝያ ወገን ታቀርቡና አወያዩ ከሦስቱ ጎን ተዳብሎ ወከባ ስትፈጥሩ ትታያላችሁ፡ 

5)በአገራችን በሚፈጠሩ ችግሮች ላይ ሚዛናዊ ወይም ደግሞ አረጋጊ ሣይሆን አባባሽ ዘገባዎችን ስትፈጥሩ ይታያል፡፡ 

ለምሳሌ በአንዳንድ አከባቢዎች በተፈጠረ የአንድ ብሄር ተወላጆችን  ጥቃት ስትዘግቡ አልተሰማም ፡፡የተፈመው ድርጊት 

ትክክል እንዳልሆነ ስታስተምሩ አይታይም፡፡ 

6)በሰሞኑ ችግር ንብረት የማዉደም ተግባር ጎጅ መሆኑን እንኳ አልተናገራቹሁም፡፡ይህን ለማለት አቛማቹሁ የማይፈቅድ 

ቢሆን እንኳ ይህንን ተግባር ሊያወግዙ የሚችሉ ምሁራንን ጋብዛቹሁ ማናገር አልፈቀዳቹሁም፡፡ 

7)እዚህ መንገድ ተዘጋ ፤እዚህ ንብረት ተቃጠለ ፤የህዳሴዉ ግድብ ቆመ፤የሚሉ ግብፅንና መሰሎቻቸዉን ለማስደስት ያለሙ 

የሚመስሉ ዘገባዎች ስታስተላለፉ እዉን ደ.ቼ ቬ.ሌ የጀርመን ነዉ ወይስ የግብፅ ሬዲዮ ጣቢያ የሚያሰኝ ስሜት 

ፈጥሮብኛል፡፡ 

8) እንዳንድ ግዜ ትንሽ እዉነት ይዛቹሁ የማጋነን ሥራ ትሰራላችሁ፡ 

9) የኢትዮጵያን ህዝቦች የሚያቀራርቡ ሳይሆን የሚያነጣጥሉ ብሎም ድግሞ ወደ እርስ በርስ ጦርነት የሚያስገቡ  ዘጋባዎችን 

ታቀርባላችሁ ወይም ይህንን የሚያራምዱላችሁን ምሁራን ብቻ ጋበዛችሁ ታናግራላቸሁ ፡፡ 

10) መንግስት የሚፈማፅቸዉን በደሎች ማንሳታቹሁና በመረጃ የተደገፈ ከሆነ የሚበረታታ ሲሆን የሚፈፅማቸዉ በጎ 

ተግባራትስ መግለፅ ሐጥያት ነዉ፡፡ 

11) መንግስት የመፈፅማቸዉን  ስህተቶች መግለፅ አንድ ነገር ሁኖ ተቃዋሚ ሐይል የሚፈጥረዉ ስህተትስ መግለፅ ለአገራችን 

ፋይዳ አይኖሮዉም ብላችሁ ታስባላችሁ፡ 

12) ባለፈዉ ጊዜ በፌስቡክ ገፃችሁ ላይ ጥላቻን የሚነዛ መልእክት አናስተናግድም እንዳላችሁት ሁሉ በሬድዮ ጣብያችሁስ 

መስራት የለበትም ትላላችሁ  

ደቼቬሌዎች አንድ ነገር ልንገራችሁ፡፡ በህዳሴዉ ግደብ ላይ አንደንድ የግብፅ ሚድያዎች ያደረጉትን ድንፋታ እና ሴራ 

ሳይነግሩን የግብፁ መሪ የሰጡትን ማስተባበያ ብቻ ገለፁልን፡፡እና ይህ የጤና ነዉ ትላላችሁ፡፡ ሁለተኛ ሌሎች ዶግሞ 

ኢትዮጵያ ከማትችለዉ ሃይል ከግብፅ ጋር ከፍተኛ ቅራኔ ዉሰጥ እየገባች ነዉ ብለዉ ስጋት ዉስጥ እድንገባ ሲያደርጉ ሳዉድ 



አረብያ እና ግብፅ ቅራኔ ዉስጥ መግባታቸዉን ግን ሳይነግሩን ቀሩ ፡፡እና ይህ ነገር ለማን ነዉ የሚበጀዉ፡፡ ሁሉንም ለምነ 

አይነገሩንም፡፡ 

እናም ዶቼቬሌዎች አላህ(ሱ.ወ.ዓ)በአገራችን ሰላም ያመጣልን ዘንድ እንፀልያለን፡፡እናንተም የአገራችን ህዝቦች ሰላምን፤ 

ልማትን እና ድሞክራሲን ለመገንባት በሚደረገዉ ትግል ከህዝባችን ጎን በመቆም ቅራኔን ክምያሰፉ፤አንድነትን ከሚሸረሽሩ፤

አገራችንን ከምያኮስሱ ስራዎች እንድትቆጠቡ እና አደብ እንድትገዙ እየተማፀንኩ አላህ(ሱ.ወ.ዓ)ኢትዮጵያን ይባርክ አላላሁ፡፡  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 


