
ግልፅነት ማጣት፣አንዱ መሠረታዊ ችግራችን! 

ሰለሞን ሽፈራው 12-14-17 

አብዛኛው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሚስማማበት የመገናኛ ብዙሃን ዋነኛ ተልዕኮ፤በግልፅነት ላይ የተመሰረተ የመረጃ 

ለውጥ ፍሰትን ማንቀሳቀስ ነው ማለት ይቻላል፡፡ይህን ዓለም አቀፋዊ አረዳድ ተከትለው የሚሰሩ የሚዲያ ተቋማት 

ስለመኖራቸውም መገመት አያዳግትም፡፡ይሁን እንጂ ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን ሙያ ዘርፉን የማንቀሳቀስ ተልዕኮ ለማስፈፀም 

ያለመ ስያሜ ይዘው የሚቋቋሙ ሚዲያዎች፤በግልፅነት ላይ ለተመሰረተ የመረጃ  ልውውጥ ፍሰት ባህል መዳበር አርአያ 

የመሆን አውንታዊ ሚና ለመጫወት የሚያስችል ቁመና ይኖራቸዋል ብሎ ማሰብ እንደሚያስቸግር ይታመናል፡፡ይልቁንም 

እንዲህ እንደ ኢትዮጵያ ስር የሰደደ ድህነትና ኋላ ቀርነት ተንሰራፍቶ በቆየባቸው የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ የሆኑ ታዳጊ 

ሀገራት ውስጥ፤መገናኛ ብዙሃን በሌላው ዓለም የሚታወቁበትን ያህል የሙያ ዘርፉ የሚጠይቀውን የግልፅነት መርህ እንዲከተሉ 

መጠበቅ  እንደሚያዳግት ነው ጥናታዊ መረጃዎች የሚያመለክቱት፡፡ 

 እንግዲያውስ እኔን ዛሬ ረ የግልፅነት ያለህ ያሰኘኝም በተለይ ከመገናኛ ብዙሃን የሙያ ዘርፍ ጋር ተያይዞ 

የሚስተዋል የድብብቆሽ ጨዋታ ዓይነት ዕርስ በርስ የመጠላለፍ አዝማሚያ በሰላና በጎላ መልኩ የሚስተዋልበት አግባብ 

መኖሩን መታዘቤ ነው፡፡ስለዚህም አሁን በቀጥታ የማልፈው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የፌደራል ስርዓቱን ለመናድ ያለመ የቀለም 

አብዮትን በማቀንቀን የሚታወቁት ፅንፈኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች እንደዋነኛ የወቅታዊ ፕሮፓጋንዳቸው ትኩረት 

አድርገው እየወሰዱት ስላለው፤የኢህኤደግ አባል ድርጅቶችን ዕርስ በርስ ለማጋጨት ያለመ ሚዲያ ነክ ደባ ወደ ማነሳበት ነጥብ 

ይሆናል፡፡ 

ይሄን ስልም ደግሞ ከዚህ ቀደም የሀገራችን ‹‹ነፃ ፕሬስ›› ሚዲያ ይታወቅበት የነበረውን ሁሉንም የዘመነ ኢህአዴግ 

ኢትዮጵያ ችግሮች፤ ከህወሐት ማን አለብኝነት የሚመነጩ ለማስመሰል ያለመ የተቃውሞው ጎራ ፖለቲካዊ አስተሳሰብ፤ አሁን 

ላይ መንግስት የሚያስተዳድራቸው መገናኛ ብዙሃን ጭምር አምነው እንዲቀበሉት የተፈለገ መስሎ የሚታይበት አግባብ 

ይስተዋል ጀምሯል ለማለት እንደሆነ ልብ ይባልልኝ፡፡ ስለዚህም እኔ እንደ አንድ የፌደራል ስርዓቱን ደግፎ በመፃፍ የሚታወቅ 

ዜጋ፤ ጉዳዩ በግልፅ ውይይትና ኢህአዴጋዊ የውስጥ ትግል ባህል ታይቶ ሊታረም ሲገባው፤ ጭራሽ የብሔር ተወላጅነትን 

መሰረት ባደረገ መልኩ ለማራገብ እየተሞከረ ያለበት ሁኔታ ስለሚያሳስበኝ ነው ርዕሰ ጉዳዩን አንስቼ ጥቂት ለማለት መፈለጌ፡፡ 

ስለሆነም ከዚህ መሰረተ ሃሳብ አኳያ ሲታይ የተሻለ አብነት ሊሆን የሚችል መስሎ የሚሰማኝን አንድ ሰሞነኛ ጉዳይ 

ወደማነሳበት የፅሁፌ ዋነኛ ነጥብ ልለፍና የግል ምልከታዬን ለአንባቢያን ለማካፈል ልሞክር፡፡ 

በዚህ መሰረትም፤ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በኦሮሚያ ክልል ብኖ በደሌ ዞን የተከሰተውን አካባቢያዊ የፀጥታ 

መደፍረስ ችግር ተከትሎ፤ ለህልፈተ ህይወት ስለተዳረጉት ሰላማዊ ሰዎች ቁጥርና ማንነት የሚያትት ዜና የዘገቡ አንዳንድ የሀገር 

ውስጥ ሚዲያዎች፤ ጉዳዩን ኃላፊነት በጎደለው መልኩ ሊያራግቡት ሞክረዋል የሚል ቅሬታ ያሰሙት፤ የኢፌዴሪ መንግስት 

የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ፅህፈት ቤት ሚኒስቴር ዶ/ር ነገሪ ሌንጮ ያኔ በሰጡት መግለጫ ላይ ሚዲያዎቹን ሕግ ፊት ቀርበው 

እንዲጠየቁ ስለማድረግ አስፈላጊነት መናገራቸው አይዘነጋም፡፡ ይሁን እንጂ ከእርሳቸው በሁዋላ ተመሳሳይ ይዘት የነበረውን 

ሌላ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የብሮድ ካስት ባለስልጣን ዋና ዳሪክተር አቶ ዘርዓይ አስገዶም፤ የሚስቴሩን ሃሳብ ለማጥላላት 



እንደሞከሩ ተደርጎ በመውሰዱ ምክንያት፤ ይሄውና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ጉዳዩን እንዳሻቸው አንሸዋርረው እየተረጎሙ ለርካሽ 

ፖለቲካዊ ትርፍ ማስገኛ ሊያደርጉት ሲጥሩ የሚስተዋሉ አካላትን አበራክቷል፡፡ 

ይሄም ደግሞ የፌደራል ስርዓቱ ምሰሶዎች ተደርገው በሚወሰዱት ክልላዊ መስተዳድሮች መካከል ጭምር አላስፈላጊ 

መቃቃርን ሊፈጥር እንዳይችል ያሰጋል፡፡ ምክንያቱም እንደዚህ ዓይነቶቹን ክፍተቶች ሁሉ እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው 

መላው የሀገራችን ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ፈርጀ ብዙ መስዋዕትነት ባስከፈላቸው የዘመናት ትግል የተቀዳጁትን ሕገ 

መንግስታዊ ድል ለመቀልበስ ሲሉ እንቅልፍ አጥተው የሚያድሩ ፅንፈኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መኖራቸው ብቻም ሳይሆን፤ 

የሚፈፅሙት ፖለቲካዊ ደባ ምን ያህል ነገሮችን የማወሳሰብ አባዜ እንደተጠናወታቸው ይታወቃልና የሚያመለክት መሆኑም 

ጭምር ይታወቃልና ነው፡፡ ስለዚህም ከላይ የተጠቆመውን የምዕራብ ኦሮሚያው ክስተት በተመለከተ ዜና የዘገቡ የሀገር ውስጥ 

ሚዲያዎች ይጠየቃሉ፤ አይጠየቁም የሚል የአቋም ልዩነት የተንፀባረቀበትን ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሰጡ የሚነገርላቸው 

ተጠቃሾቹ የፌደራሉ መንግስት ሁለት ባለድርሻ አካላት ጉዳዩን የያዙበት አግባብ ግልፅነት የጎደለውና ከለየለት የቅንነት ማጣት 

ችግር የሚመነጭ የሴራ ፖለቲካን በማውጠንጠን ተግባር ለተጠመዱት ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች አሉቧልታ የሚያጋልጥ ሆኖ 

ይሰማኛል፡፡ 

ለዚህ ስጋቴ መነሻ ከሆኑኝ ምክንያቶች መካከል አንዳንዶቹን እንደ አብነት ማቅረብም ጉዳዩን በተሻለ መልኩ 

ለአንባቢያን ግልፅ ማድረግ እንዲቻል የሚረዳ ይመስለኛል፡፡ እናም ከዚህ አኳያ ነገሩን አጋግለው ያልተገባ አሉታዊ ትርጉም 

እንዲሰጠው ያደረጉት እነማን ናቸው? የሚል ጥያቄ ማንሳት ጠቃሚ ይሆናል ባይ ነኝ፡፡ በሌላ አነጋገር፤ ማንኛውንም የመገናኛ 

ብዙሃን አውታር (ዘርፍ) የፌደራል ስርዓቱን ለቅልበሳ አደጋ የማጋለጥ አሉታዊ ሚና እንዲጫወት አድርገው ሊጠቀሙበት 

የሚሹት የቀለም አብዮት ናፋቂዎቹ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች፤ ጉዳዩን ያለቅጥ እያራገቡ ለእነርሱ አፍራሽ እንቅስቃሴ 

የሚጠቅም መርዘኛ ቅኝት እንዲላበስ ለማድረግ ያለመ አሉቧልታቸውን ያጧጡፉ ዘንድ በር ከፍቶላቸዋል፡፡ 

ከዚህ የተነሳም መዓት አውሪዎቹን የፅንፈኛ ዲያስፖራ ሚዲያዎች ጨምሮ፤ እንዲሁም ማህበራዊ ድረ ገፆችን ለመሰል 

የጥላቻ ፖለቲካ ፕሮፖጋንዳዊ ዘመቻ ሲጠቀሙባቸው የሚስተዋሉት ወገኖች ጉዳዩን በብሔር ተወላጅነት ላይ የተመሰረተ 

ቅራኔ እንዲባባስ በሚያደርግ መልኩ ሲያስጮሁት ሰንብተዋል፡፡ ይህ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች የሆኑትን ኦህዴድንና 

ህውሐትን አቃቅረው ስርዓቱን ወዳልተጠበቀ የቅልበሳ አደጋ እንዲያመራ ለማድረግ በሚፈልጉ ፅንፈኛ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች 

የተጠና ሴራ ተቀነባብሮ ሲዛመት የሰነበተ አፍራሽ ፕሮፖጋንዳ በወቅቱ እንዲስተባበልና ህብረተሰባችን ላይ አሉታዊ ብዥታ 

መፍጠር እንዳይችል የማድረግ ጥረት አለመታየቱስ ከምን የመነጨ ነው? ብለን እንድንጠይቅ የሚያስገድድ ገፅታ ያለው 

ስለመሆኑም ደፍሮ መናገር ይቻላል፡፡ 

ስለሆነም፤እንደዚህ ዓይነቱ ሀገር የመምራት ታሪካዊ ኃላፊነት እንደተሸከሙ በሚታመንባቸው የገዢው ፓርቲ አባል 

ድርጅቶች መካከል፤መሰረታዊ ቅራኔ ያለ ለማስመሰል ያለመ ጥረት በማድረግ ረገድ ለሚታወቁት፤የትምክህትና የጠባብ 

ብሔርተኝነት ፅንፈኛ አስተሳሰብ አቀንቃኝ የፓለቲካ ቡድኖች ነገር የማወሳሰብ ደባ የሚያጋልጥ የግልፅነት ማጣት ችግር 

በቸልታ ሊታለፍ እንደማይገባው ነው እኔ ላስገነዝብ የምሻው፡፡ይልቁንም ደግሞ መላው የሀገራችን ብሔሮች፤ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ዕርስ በርስ ተፈቃቅደው፤እንዲሁም ተከባብረውና ተፈቃቅረው የሚኖሩበትን ዴሞክራሲያዊ አንድነት መገንባት 

እንደሚቻል አምነው፤ለዚሁ የጋራ ግባቸው መሳካት ፅኑ መሰረት የጣሉበት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይበልጥ ስር እየሰደደ 

እንዲሄድ በማድረግ ረገድ፤የማይተካ ታሪካዊ ሚና መጫወት የነበረባቸው መገናኛ ብዙሃን ጭምር ከመሰል የግልፅነት ማጣት 



ችግር ያልፀዱ የመሆናቸው ጉዳይ አሳሳቢም፤አስተዛዛቢም ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡ከዚህ የተነሳም፤የዛሬዋ ኢትዮጵያ ውስጥ 

በጎላና በሰላ መልኩ ከሚስተዋሉት መሰረታዊ ችግሮቻችን መካከል አንዱ ግልፅነት መጥፋቱ እንደሆነ ይሰማኛል፡፡ 

 ከዚህ አኳያ እኛ ኢትዮጵያውያን ህዝቦች እንደ አንድ ህብረተሰብ የምንጋራውን ሀገራዊ ችግር ደረጃ በደረጃ ለማቃለል 

ይቻል ዘንድ፤የመሪ ተዋናይነቱን ገንቢ ሚና እንዲጫወቱ ታስቦ የሚቋቋሙት ሚዲያዎቻችን፤ ከቶውንም በግልፅነት ላይ 

የተመሰረተ አሰራርን ገድለው እንዲቀብሩ ስልጣን የተሰጣቸው ያህል እነርሱ ብሰው የመገኘታቸው ጉዳይ ደግሞ ለወሬ 

የማያመች ዕንቆቅልሽ ነገር ይመስለኛል፡፡እንጂማ በእግር ኳስ ጨዋታ ሰበብ ሰሞኑን ወልዲያና ዓዲግራት ላይ የተከሰተውን 

የደጋፊዎች ግጭት ጨምሮ፤ሌሎች መሰል አካባቢያዊ አለመግባባቶችን በቅርበት ተከታትሎ ትክክለኛ መንስኤያቸውን እያጣራ 

እውነቱን ህዝብ እንዲያውቀው የማድረግ ኃላፊነቱን መወጣት የነበረበት የሀገሬ ጋዜጠኛ ሳይቀር ለብሔር ተኮር ሀሜትና 

ሹክሹክታ እጅ ሲሰጥ  ማየት ምን የሚሉት ልክፍት ይሆን ወገኞቼ!? ሺህ ዘመናትን ባስቆጠረ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነት 

ታሪክ ውስጥ ስንቱን ውጣ ውረድ እያለፉ የመጡበት የጋራ ህልውና እንዳስተሳሰራቸው ተደጋግሞ 

የተነገረላቸውን፤ወንድማማች ህዝቦች  የብሔር ተወላጅነትን መሰረት ባደረገ የልዩነት ሰበብ አስባብ አቃቅረው ደም ከማቃባት 

ዕኩይ ተግባር የሚገኝን ርካሽ የፓለቲካ ትርፍ ፍለጋ እየተቧደኑ የሃኬት ሴራ በማውጠንጠን የተጠመዱ፤ጥቂት ስልጣን ናፋቂ 

ግለሰቦች ሆነ ብለው በቀደዱልን የጥፋት ቦይ እየገባን ቁልቁል ላለመፍሰስ ቀዳሚው የመፍትሔ መንገድ የግልፅነት ማጣት 

ችግራችንን ለመጋፈጥ መዳፈር ነው የሚል ፅኑ እምነት አለኝ፡፡ 

 አለበዚያ ግን ከዚህ ቀደም በአሜሪካና በሌሎች የምዕራቡ ዓለም ባላፀጋ ሀገራት ውስጥ የተሻለ ህይወት የሚኖሩ 

እንደነ ጅሐር መሐመድ ዓይነቶቹ አክራሪ የተቃውሞው ጎራ ፓለቲካዊ እንቅስቃሴ መሪ ተዋናይ ግለሰቦች፤ይታወቁበት 

የነበረውን እቺን ሀገር ከህዝቦቿ  የብሔር ብሔረሰብና እንዲሁም ደግሞ የሃይማኖት ልዩነት በሚመነጭ ሁከትና ብጥብጥ 

ለማተራመስ ያለመ የሚዲያ ላይ ውዥንብር ፈጠራ ተግባር፤አሁን እዚሁ ዓይናችን ስር ሲከውኑት የሚስተዋሉ ወገኖች 

ላለመኖራቸው ዋስትና የለንም፡፡ይህ የምንገኝበት የመረጃ ቴክኖሎጂ ዘመን ከሚጠይቀው ጥንቃቄ አንዱ፤መገናኛ ብዙሃን 

ለየሀገራቱ ህብረተሰብ የሚሰጡት ተጨባጭ ጥቅም ቀላል ያለመሆኑን ያህል፤በተለይም የግልፅነት ማጣት ተጓዳኝ ችግር ሲያሳዩ 

የሚያስከትሉት ጉዳት ቀላል አለመሆኑን መገንዘብ ነው ማለት ይቻላል፡፡ምንም እንኳን በግልፅነት ላይ የተመሰረተ አሰራርን 

መከተል፤ለማንኛውም ተቋም አስፈላጊ ነው ተብሎ ቢታመንም ቅሉ፤ግን ደግሞ የመገናኛ ብዙሃንን ያህል በውል ለታወቀ 

የግልፅነት መርህ መገዛት የሚጠበቅበት እንደማይኖር ሊሰመርበት ይገባል፡፡ ስለዚህ እንደኔ እንደኔ የሀገራችን ሚዲያዎች 

የጉዳዩን አስፈላጊነት የሚረዱበት ሙያዊ የኃላፊነት ስሜት በዚህ ልክ የተቃኘ ስፋትና ልቀት ሊኖረው ይገባል ባይ ነኝ፡፡ያን 

ለማድረግ ፍላጎቱ የሌለው የሚዲያ ተቋም ቢኖር ግን ከመሰረታዊ ተልዕኮው ጋር እንደተፋታ ሊቆጠር ይችላል፡፡ በተረፈ ለዛሬ 

እዚህ ላይ አብቅቻለሁ፡፡ መዓ ሰላማት! 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


