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"የፕሬስ ነፃነት" አቀንቃኞች አፋኝ ፕሬስ 

መሆናቸው የታየበት የፕሬስ ነፃነት ቀን 

 

ዮናስ 05/09/14 

የዚህ ጽሁፍ መነሻ ለወትሮው የፕሬስ ነፃነትን ህገ መንግስታዊ ዋስትና ከለላ አድርገው 

በሀገራችን ላይ የፕሬስ ነፃነት እንደሌለ ከመዘመር ተቆጥበው የማያውቁት "የፕሬስ 

ቤተሰቦች" "ታስረናል፣ ተሰደናል፣ ህገመንግስታዊ መብታችን ተደፍጥጧል"  ሲሉን 

ከከረሙት የፕሬስ ቤተሰቦች የሚበዙት፤ መንግስት በምላሹ ሲለን እንደነበረው ነፃ ፕሬስ 

ሳይሆኑ ከፕሬስ ባሻገር ሌላ ተልዕኮ እንዳላቸውና ይልቁንም በአፋዊ ከሚሉት በተቃራኒው 

አፋኝ ፕሬሶች ስለመሆናቸው አፋኝነታቸው ደግሞ ነፃውን ፕሬስም የሚጨምር እንደሆነ 

ማረጋገጥ የቻልኩባቸው ሰሞንኛ ክስተቶች ናቸው። 

እኒህም ዞን 9 በሚል የተሰባሰቡት ጦማርያንና ሶስት ጋዜጠኞች በመንግስት አካል ተይዘው 

መታሰራቸው፤ ይህን ተከትሎም በዛሚ 97 የቀረበው የክብ ጠረጴዛ ውይይትን ተከትሎ 

ፕሬሱ ያስነበበን ዘገባዎችና የግለሰቦቹን መታሰር በማስመልከት አለም አቀፍ የተባሉ 

ተቋማቶች የሰጧቸው አስተያየቶችና አወጧቸው የተባሉ መግለጫዎች ንዑሳን መነሻ 

ሲሆኑኝ፤ እኒህን የመከራከሪያ ማስጠንቀቂያ አዘል  መግለጫዎችና የመንግስትን የቀደሙ 

ጉዳዩን የተመለከቱ አስተያየቶች የሚያጠራና ትክክለኛውን እውነታ ያሳየኝ የፕሬስ ቀን 

ደግሞ ዋነኛው መነሻዬ እና የነገሬን አብይ ጭብጥ ያገኘሁበት መነሻ ሆኖኛል። 

ስለሆነም የዞን 9 አባላት ለምን ታሰሩ? የሚለውን በፍርድና በህግ የተያዘ ጉዳይ ከመሆኑ 

ጋር ተያይዞ በመንግስት የሚመለከተው አካል ለጊዜውም ቢሆን የተሰጠው ምላሽ 

"ህገመንግስታዊ ስርዓቱን በሃይል ለመናድና ከውጭ ሃይሎች  ጋር ሲያሴሩ ደርሸባቸዋለሁ" 

የሚለውንና  ከተለያዩ የዜና ምንጮች የተገኘውን መረጃ እንዳለ ወስደን ፤ይህን ተከትሎ 

ክብ ጠረጴዛው ምን አለ? ያለው ነገር የሚያስጠይቅና የሚያስወግዝ ነወይ? ካላስወገዘስ 

የአውጋዦቹ መነሻና መድረሻ ምንድ ነው? ካስወገዘም እንዴት? የሚሉትንና የመሳሰሉትን 

ጥያቄዎች መሰረታዊ ከሆነውና ህገመንግስቱ ካስቀመጣቸው ድንጋጌዎች አንፃር 

በመመልከት፤ ስለነፃው ፕሬስ የሚያቀነቅኑት አካላት እውነተኛ ማንነትና ተልዕኮ ምንድ 

ነው? የሚለውን ነጥብ በፕሬስ ነፃነት ቀን ከነበረው ሁነትና ከፕሬስ ነፃነት መሰረታዊ 
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መርሆዎችና ሳይንሳዊ መለኪያዎች አንፃር በመፈተሽ ለጽሁፌ የሰጠሁትን ርዕስ ተገቢነት 

እናጠይቃለን። 

ከላይ በተመለከተውና ፖሊስ ባቀረበው ምክንያት ተጠርጥረው በእስር ላይ ከሚገኙት 

አባላት መካከል አንደኛው የአዲስ ጉዳይ መጽሄት ጋዜጠኛ ነው። አስማማው ኃ/ጊዮርጊስ 

የተባለው። ታዲያም ይህን ተከትሎ "ስለህግ የበላይነትና ስለ ፍትህ ቆሜያለሁ" የሚለው 

አዲስ ጉዳይ ሰሞንኛ በሆነውና ቁጥር 214 ሚያዝያ 25 ቀን 2006 ህትመቱ ላይ 

“ጋዜጠኝነት ወንጀል አይደለም’’ ሲል  ተጠርጠሪዎቹን ቀድሞ ነፃ በማውጣት የህግ 

የበላይነትን ተፃረረ። በዚህ አላበቃም፣ የጋዜጣዋን ባልደረባ የታሰረው በጋዜጠኝነቱ ይሁን፤ 

እንደማንኛውም ተጠርጣሪ ግለሰብ  ገና በምርመራ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ “ወደ አዲስ 

ጉዳይ የተወረወሩ ጦሮች! ከማስፈራራት ወደ እስር’’ በሚል ባልደረባቸውን ነፃ ለማውጣት 

ችሎት የሰየሙበትን ትርክት አስቀድመው አስነበቡን። ቀጠሉናም ዞን 9 ስለተባሉት 

ጦማሪያንም “አሳሪውን የሚያሳፍር እስር’’ በማለት ችሎት ሰየሙና ስለጦማሪያኑ ቅድስና 

አወጉን። ልብ በሉ የታሰሩት ሰዎች በመጦመራቸው ይሁን መንግስት እንዳለው 

ጡመራውን ተሸፍነው ሌላ ወንጀል ውስጥ ገብተው ይሁን ገና ፍርድ ቤቱ አላረጋገጠም። 

ችሎቱ ቀጥሎ ባለበት “የግሉን ፕሬስ የማጥፊያ ስልቶች" በማለትም በሰየመው ችሎት 

የቅጣት ውሳኔ ለመስጠት የሚያስችሉትን የክስ ዝርዝሮች ተከሳሽ ባልቀረበበት አደመጠ። 

ባልቀረበው ተከሳሽም ላይ (መንግስት) “አመታትን ያስቆጠሩ የማዳከሚያ ስልቶች’’ 

“ጋዜጠኞችንና ሚዲያውን ከፋፍሎ መግዛት፣ የፕሬስን ዓለማቀፋዊ ፍልስፍና መቀየር’’ 

“አዲሱ የጥቃት ዘመቻ’’ “የችግሩ ፈጣሪና የመፍትሄው ቁልፍ፣’’ “ዘመናዊ ቴክኖሎጂ 

ለጥቃት ማዋል’’ መጪው ምን ይዟል፣ የምዕራባውያን ትችት እና ትብብር “በሁለት ቢላዋ 

የመብላት ፖሊሲ’’፣ የሚሉና ወደ ዘጠኝ የሚደርሱ የክስ ጭብጦችን አሰማ። አሰማና 

ሲያበቃም ምንም የክስ መከላከያና መቃወሚያ ተከሳሹ (መንግስት) ባላቀረበበት ሁኔታና 

የጊዜ ቀጠሮ ባልሰጠበት አግባብ “ፀሐፍት የሚወገሩበት ሀገር’’ ሲል ብይን ሰጠ። 

በተለይ ለፈበረካቸው ዘጠኝ የሚደርሱ ክሶች ባቀረበው ማብራሪያ ጉዳዩን ከአለም የፕሬስ 

ቀን ጋር ማያያዙም ነገርዬውን ግራ የተጋባ ያደርገዋል። ግራ ያጋባኝም ነገር ይህ ነው። 

"በመላው አለም በየአመቱ ሜይ 3 (ሚያዝያ 25) የሚከበረው የዓለም የፕሬስ ቀን ዛሬ 

በኢትዮጵያ ታስቦ ይውላል። ያለመታደል ሆኖ ዛሬ ይህ የፕሬስ ቀን በኢትዮጵያ ታስቦ 

ሲውል “ሙያውን እንዴት ማሳደግ ይቻላል?’’ የሚል ሃሳብ የሚንሸራሸርበት “ለጋዜጠኞች 
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ምን አይነት የህግ ሽፋን መሰጠት አለበት? በሚል ጉዳይ ውይይት የሚካሄድበት 

አይደለም። ይልቅስ በአደባባይ መድረክ ተገኝቶ ሳይሆን ሁሉም በየቢሮው ሆኖ “በአሁኑ 

ወቅት መንግስት በጋዜጠኞች እና በፕሬስ ነፃነት ላይ እየሰነዘረ ያለው ከባድ እርምጃ መቼ 

ይቆም ይሆን?’’ በምን ሁኔታስ ከኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት ወንጀል እየሆነ መምጣቱ ይገታ 

ይሆን’’? ------- “የዓለም የፕሬስ ቀን’’ ለዚህ ሃሳብ መተንፈሻ እንኳን የበቃ አልሆነም።" 

ይላል ግራ አጋቢው የክስ ዝርዝር። ለምን መሰላችሁ ግራ አጋቢ ነው ያልኩት? የአለም 

የፕሬስ ቀን ለዚህ ሃሳብ (ለፕሬስ ነፃነት ወይም ሃሳብን በነፃነት ለመግለጽ መብት 

መተንፈሻ እንኳን እንዳይበቃ ያደረገው  ተከሳሹ ሳይሆን ከሳሾቹ(አፋኞቹ) መሆናቸውን 

በመድረኩ የታደምነው ሁሉ በግልጽ ያየነው በመሆኑ ነው። ሃሳብን በነፃነት ለመግለፅ 

መብት የሚሞግት፣ ስለ ፕሬስ ነፃነት የሚያቀነቅን ሁሉ በቅድሚያ እራሱ ለሚሞግትለትና  

ለሚዘምርለት ሃሳብ መገዛት ግድ ይለዋልና ነው። ታዲያ በዚህ ቀንና መድረክ ምን 

የተስተዋለ መሰላችሁ። በአውራምባ ታይስ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅነት  የምናውቀውና ወደ 

ዋሽንግተን ባመራ ወቅት አዲስ ጉዳይን ጨምሮ ሌላውም ያወደሰውና ጀግና በማድረግ 

ያሞካሸው ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ የጩኸት ታፔላ የተለጠፈበት ጋዜጠኛ ዳዊት ታዬ 

በአውራምባ ታይምስ ድረ ገጹ ጋዜጠኝነቱን የገፋበት በመሆኑና እንደማንኛውም ጋዜጠኛ 

ቀኑ ይመለከተዋልና የመድረኩ ታዳሚ ይሆናል። እናም እንደሌላው ሁሉ ስለ ፕሬስ 

ነፃነትና ሃሳብን በነፃነት ስለመግለጽ መብት በሚሞግቱቱ መሃል እርሱም የራሱን ሊያዋጣ 

እጁን ወደ ላይ ያነሳል። የውይይት መሪው እድሉን ቢሰጠውም ሃሳብን በነፃነት ስለመግለጽ 

መብት ቆመናል  ያሉትና እንደፕሬስ ቤተሰብ በአንድ ላይ የተገኙት ታዳሚያን 

ማይክራፎን አዟሪውን አግተው ዳዊትን በአደባባይ እንዳይናገር ቀፈደዱት። በይፋም ነፃ 

ፕሬስ ሳይሆኑ የአፋኝ ፕሬሱ ቤተሰብ እንደሆኑ አሳዩን። አንቺው ታመጪው አንቺው 

ታሮጪው እንዲሉ ቀኑ ስለፕሬስ እንዳይወራበት ያደረጉትም እነርሱው መሆናቸው ታየ። 

አዲስ ጉዳይን ጨምሮ ሃሳብን በነፃነት ስለመግለጽ መብት ቆመናል የሚሉት በይፋ 

ሲያፍኑ አየናቸው። ታዲያ በዚያ ሰሞን የዩክሬንን የቀለም አብዮት ተከትሎ ኢቲቪ እና 

ዛሚ ኤፍ ኤም ከሰሯቸው ፕሮግራሞችና የውይይት መድረኮች ምክንያት በነዚህ አፋኞች 

“አፋኝ’’ ተብለው መወገዛቸውን አነበብን። በተለይም በዛሚ ኤፍ የጋዜጠኞች ክብ ጠረጴዛ 

የቀረቡትንና የተሰጡትን ሃሳቦች የአፋኞቹ ጅራፍ ለጉድ ዠለጣቸው። ጋዜጠኞችና 

የጋዜጠኞች ማህበር ከውጭ ተቋማትና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ገንዘብና ድጋፍ ያገኛሉ 



4 
 

የሚሉ የጋዜጠኝነት ሳይሆን የወንጃይነት ክሶች ቀረቡ። ዳሩ ግን ጦማሪያኑን በተመለከተ 

አዲስ ጉዳይ ከፍርድ ቤት በፊት በሰየመው ችሎት ነፃ ማውጣቱ ሳይዘነጋ፤ በእርግጥ በዛሚ 

የቀረቡት ታዳሚያን ወንጃይ ነበሩ ወይ? ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው። 

በዛሚ ክብ ጠረጴዛ እንደሰማነውም  “አርቲክል 19‘’ ከሚባል አንድ ተቋም 5 ጊዜ ወደ 

ኢትዮጵያ በመጣ ኬንያዊ አማካኝነት ለተወሰኑ ጋዜጠኞች ምንነቱ ያልታወቀ ስልጠና 

ተሰጥቷል። ተቋሙ በይፋ ደብዳቤ ጽፎና ከሁሉም የሚዲያ ተቋማት ተወካዮች ሳይጠይቅ 

በድብቅ የተወሰኑትን ብቻ ወደ ውጭ ሀገር እየወሰደና በውድ ሆቴሎች  በማቆየት ዳጎስ 

ያለ ገንዘብ አየሰጠ መሸኘቱ የሚያስጠረጥር እንጂ የሚያስጮህ አልነበረም። ከድርጊቱ 

ይልቅ ድርጊቱ ለምን ተገነረ ተብሎ መጮኹም የበለጠ ጥርጣሬያችንን ክፍ ያደርግብናል። 

በመንግስት ቦታ ላለና በትክክል ስለነፃው ፕሬስ ኢንዱስትሪ የሚጨነቅ ደግሞ “አርቲክል 

19’’ እነማንን ነው መርጦ እያሰለጠነ ያለው? ምንድን ናቸው? ገንዘብ የሚሰጣቸውስ 

ለምንድን ነው? ብሎ መጠየቅ ሃላፊነታቸው እንጂ የሚያስወቅጣቸው አይሆንም። 

ግብጽና ኤርትራ በግልጽ ምንም አይነት መንገድ ተጠቅመን ኢትዮጵያ ውስጥ 

ያለመረጋጋት እንፈጥራለን ባሉበት ሁኔታ፤ እነዚህ ሀገራት ከዚህ ቀደም በግልጽ  ለኢሳት 

ገንዘብ መስጠታቸውን እያወቅን፤ በዛሚ የቀረበውን ሃሳብ መቃወም ከዚያም አልፎ 

መዝለፍ፣ የአገርን ጥቅም አሳልፎ መስጠትና በሉዓላዊነታችን ላይ መደራደር እንጂ ስለነፃ 

ፕሬስ ከመታገል ጋር የሚያያይዘው አንዳች ነገር የለም። ነፃ የሆነው ሚዲያ 

ስለሉአላዊነታችን ዘብ ሲቆም የሚዋጋ ሃይል ደግሞ አፋኝ ፕሬስ እንጂ ነፃ ፕሬስ  

ሊሰኝበት የሚያስችል አንዳች ምክንያት አይኖርም።  

በአጠቃላይ የዛሚ ክብ ጠረጴዛ የፖሊስን መረጃና በግልጽ እነ ግንቦት ሰባት የተናገሩትን 

አስረጅ በማድረግ ሀገሪቱን ለማተራመስ ቅርጫት አስቀምጠው የሚለምኑ ወገኖች አንዳሉ 

የተነገረበት፤ ከእኒህም የሚበዙት በፖለቲካ ፓርቲና በጋዜጠኝነት ስም የሚንቀሳቀሱ 

ሃይሎች ስለመሆናቸው የተገለጠበት መድረክ ነው። በዚህና ሀገር ውስጥ የጎዳና ላይ ነውጥ 

እንዲካሄድ ግፊት የሚያደርጉና ገንዘብ የሚያሰባስቡ ሃይሎች መኖራቸውን፣ የጎዳና ላይ 

ነውጥ የሚናፍቁ ወገኖች ገንዘብ እንዴት እንደሚያገኙ አለም አቀፍ መረጃን መሰረት 

አድርጎ መናገር እንዴት ሆኖ ወንጃይ እንደሚሆን ግልጽ አይደለም። የሚጮኹት  

እንደሰሙት ሁሉ እኛም ሰምተናል። ነገርዬውም አፈና ስለሆነ እንጂ እኛም በሰማነው 

መሰረት በክብ ጠረጴዛው የተባለው፦ ጋዜጦች ጽንፍ መያዝ ቢችሉም በሙያው ስም 
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መጠቀም የለባቸውም የሚል ሃሳብ ነው የቀረበው።  የፈለገም ፕሬስ የተቃዋሚ ድርጅት 

ልሳን ነኝ ብሎ ራሱን ይፋ ማድረግ እንጂ በመገናኛ ብዙሃንና ሃሳብን በነፃነት በመግለጽ 

መብት ስም ማጭበርበር የለበትም የሚል የመከራከሪያ ሃሳብም ቀርቦ ሲሟገቱበት 

አድምጠናል። አክቲቪዝምና ጋዜጠኝነት መለያየት አለባቸው የሚሉ ሃሳቦችንም  በክብ 

ጠረጴዛው  የውይይት መድረክ ሰምተናል። ይህ ደግሞ ትክክልና በእርግጥም ነፃ የሆኑት 

ሁሉ የሚቀበሉት ነው። ይልቁንም ይህን ለምን ተባልን በማለት ዛሚን የሰደቡትና 

ያዋረዱት ነፃ አለመሆናቸውን  ይልቁንም አፋኝ ፕሬሶች እንደሆኑ ማረጋገጥ ተችሎናል። 

የፕሬስ ነፃነትን በተመለከተ ወደኋላ ተመልሷልና ተንጋዶ የበቀለ ነው፣ የሚሉና መሰል 

ውግዘቶች አሁንም እየተደመጡ ቢሆንም ሚስጥሩ አፈና ስለሆነ እንጂ ይህን የሚሉት 

እውነታው ጠፍቷቸው አይመስለኝም። በዚህች ሀገር የፕሬስ ነፃነት ቀን ማክበር 

የተጀመረው የፕሬስ ነፃነትን የሚያስከብረው የነፃው ፕሬስ አዋጅ ከወጣበት 1985 ዓ.ም 

ጀምሮ መሆኑ ይታወቃል። በዚህ ሰዓት ደግሞ ፕሬሱን የጠለፉትና የተሸነፈውን አስተሳሰብ 

ለመመለስ የተንደፋደፉት የደርግ ካድሬዎች መሆናቸውም ግልፅና የማይዘነጋ ነው። 

በእርግጥ ልምድ ያለው ጋዜጠኛ በወቅቱ ከየትም ሊመጣ አለመቻሉን በደርጉ ውስጥ ደግሞ 

የሃሳብ ልዩነት ያልነበረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በደርግ ካድሬዎች ተጠልፏል የሚለውን 

መከራከሪያ የማይቀበሉ ቢኖሩም፤ ዋናውና ከአጀንዳችን ጋር የሚያያዝልን በዚያም ተባለ 

በዚህ የአጀማመሩን መልክና አሁን በደረሰበት ደረጃና ወደኋላ ተመልሷል ሲሉ 

ለሚከራከሩት ወገኖች የሚሆነው የመነሻ ነጥብ  ነው። እንዲህ በጠለፋ የጀመረው ነፃ ፕሬስ   

እስከ ምርጫ 97 ተንደፋድፎ ጥሩ አንሰራርቶ እና በሙያተኞችም መታገዝ ጀምሮ 

እንደነበር ይታወቃል። በዛ ወቅት  ትግሉ መሸነፋቸውን በፕሬስ ለማካካስ በሚሰሩ 

ሃይሎችና በሙያተኛ ለሚሰራ ነፃ ፕሬስ ከለላ በሚሰጡ ሃይሎች መካከል ነበር።ይህ 

ተስተካክሎ ደህና በሚባል ደረጃ ላይ እንዲደርስ ከተቋማት ግንባታ ጀምሮ ሙያተኞችን 

የሚያፈሩ ዩኒቨርስቲዎች ተገንብተው እሰየው ብለን ሳናበቃ ከሰሞኑ ደግሞ የተለያዩ 

አካላት ጣልቃ ገብተው በጋዜጠኛው ስም የሚነግዱበት ዋና አዘጋጁ አሜሪካ ሆኖ እዚህ ባለ 

"ፌክ" ዋና አዘጋጅ የሚታተሙ ፕሬሶች እየፈሉ ስለመምጣታቸው ይታወቃልና በፕሬስ 

ነፃነት ስም የፕሬስ አፈና ቢደረግ ለማያውቁት ካልሆነ በስተቀር ለምናውቀው 

አይገርመንም።  
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በሰሞኑ የፕሬስ ነፃነት ክብረ በዓል ቀንም የተመለከትነው ይህንኑ ነበር። ፕሬሱ እራሱን 

በራሱ ሊመራ የሚችልበትና እራሱን በራሱ ተቆጣጥሮ ከመንግስትና ከህግ አካላት ጋር ሰጣ 

ገባ የማይገባበትን የፕሬስ ካውንስል ማቋቋም ተስኖት 8 አመት እንደቆየ ከመድረኩ 

ሰማን። አገሪቱ ውስጥ ያሉ ፖለቲከኞችን እና የውጭ ሃይሎችን አሸንፈው በራሳቸው 

መቆም እንዳልቻሉም ከራሳቸውና በተለይም ስለነፃ ፕሬስ የምር ከሚጨነቁቱ አደመጥን። 

ሌላው ቀርቶ ስለ ፕሬስ ነፃነትም ሆነ ስለ ሃሳብን በነፃ የመግለጽ መብት እንጨነቃለን ሲሉ 

የምንሰማቸው ፕሬሶች በጋዜጠኝነት መሰረታዊ ፍልስፍና ላይ እራሱ የተለያዩ 

አመለካከቶች የተከማቹበት እንደሆነም በዚያው ቀናችን ነው ባሉት “የአፈና ቀናቸው” 

ተመለከትን፤ አደመጥን። ካውንስሉ 8 አመት የፈጀበት ሚስጥርም ይኸው የተለያየ 

ፍልስፍና ወደ መሃል እንኳ መምጣት የተሣነው በመሆኑም እንደሆነ ተገንዘብን ።ሌላው 

ችግር ስለፕሬስ ነፃነት እንጨነቃለን የሚሉቱ በአፋኝ ፕሬስና በፖለቲከኞቹ መጠለፋቸው 

ነው፡፡ ፖለቲከኞቹ የፕሬሱ አካል ስለመሆናቸው አዲስ ጉዳይን እና ፋክት የተሠኙትን 

ብቻ አንስቶ መመልከት በቂ ነው፡፡ ህዝብ ላይ ለመድረስ ፕሬስ አስፈላጊ ቢሆንም ዋና 

መንገድ አድርጐ ፕሬሱን መጥለፍ ግን ኪራይ ሰብሳብነት መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡  

በ97 አካባቢ የፕሬሱ የፊት ገጽ የነበሩት ከፍተኛ ስብእና የነበራቸው ከመሆኑ አንፃር ጋር 

ተያይዞ አሁን ያሉት   ፖለቲከኞች ስብእና መውረድ ያመጣውን  የገበያ ክፍተት 

ለመሙላት ስለፕሬስ እንሠራለን የሚለውን ሃይል አሸመድምዶ ፖለቲከኛው እራሱ እንደ 

ጋዜጠኛ መደረኩን እንዲይዝ ያደረገው መሆኑም አጽንኦት ሊሰጠው የሚገባው እንጂ 

ከመሬት ተነስቶ ፕሬሱ ተደፈጠጠ ሲሉ መጮህ ያስገምታል፣ ያስንቃልም፡፡  

ቀና የሆኑትና ለፕሬስ ነፃነት የሚጨነቁቱ ደግሞ በዚሁ የነፃነት ቀን ላይ መንግስትንም ሆነ 

ተቃዋሚ ሃይሎችን ዳር አደርገን ካውንስሉን ማቋቋም ባልቻልንበት ሁኔታ ወደሌላ 

ጣታችንን መቀሠር ተገቢ አይደለም፡፡ መውቀስ ከተገባም ቢያንስ ጋዜጠኛው በአስተሳሰብ 

ተፋጭቶ በመሠረታዊ የጋዜጠኝነት ፍልስፍሃዎች ላይ ገዢ አስተሳሰብ ስንይዝ እንጂ አሁን 

ባለበት ሁኔታ አንዱ አንዱን እያሳጣና እያብጠለጠለ ከፍ ሲልም እያፈነ ባለበት ሁኔታ 

ጩኸቱ የማይመስልና ሌላ ተልእኮ እንዳለው የሚያሳብቅም እንደሆነ ፤በዚያው ቀን ሲናገሩ 

መስማታችን የአዲስ ጉዳይንም ክስ ሆነ በዛሚ ላይ የተሠነዘሩ ውንጀላዎች ግራ  የሚገቡን 

ብቻ  ሣይሆን የማይገቡና የፈሪ ዱላ እንደሆኑ ያሣየናል፡፡   መሆን ከነበረበት ጥያቄው 

ከህግ አኳያ ለፕሬስ ነፃነት አመቺ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል ወይ?  ሃላፊነት የሚሠማው 
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ሙያተኛን ለማፍራት የሚያስችሉ ተቋማት ተገንብተዋል ወይ? የሚሉና ከሚዲያ   ሚና 

/Purpose/ አንፃር የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው፡፡ ዳሩ ግን በመንግስት በኩል ከህግና 

ከተቋማት ግንባታ አኳያ ባለፉት 8 አመታት የተለያዩ ጥረቶች የተደረጉ ቢሆንም ከሚዲያ 

ሚና / Purpose/ አኳያ ፕሬሱ ጋር ያለው ነገር ለወቀሳ የማያደርስና እራስን የሚያስገምት 

ነው፡፡ 

አንደ ሚዲያ ለህብረተሰቡና ለሃገር የሚያስፈልገው አንዳች ቁምነገር / Purpose / ስላለው 

ነው፡፡ ነገር ግን ፕሬስ የሃላፊነት / Purpose /   ጉዳይ እንደሆነ ከቁብ የገባ 

አይመስልም፡፡ በእኛ ሀገር ጋዜጠኝነት አላፊ አግዳሚውን ጨምሮ በሥርዓቱ ላይ 

የተናደደው ሁሉ ንዴቱን ለማወራረድ የተሠማራበት ዘርፍ እንደሆነ በግልጽ እየታየ ነው፡፡  

በህክምናና በህግ እንዲሁም በሌሎች የሙያ ዘርፎች ተጠያቂነት እንዳለ የሚያውቁትና 

ይህንኑም የሚጽፉት በሚዲያም ተጠያቂነት እንዳለ ታሳቢ በማድረግ ነው ስለፕሬስ ነፃነት 

መከራከር የሚጠበቅባቸው፡፡ የትኛውንም ርዕዮተ አለም አንደ ጋዜጠኛ ቢከተል 

እንደጋዜጠኛ ለመፃፍ የሚያስችል ሙያዊ ህግጋት እንዳለ ግን ልንገነዘብ ይገባል፡፡ ይህም 

ስለሆነ እና የተደራጀ የንግድ ሚዲያ(commercial media) በብዛት በሌለባት ሃገራችን 

ፕሬሱ በፖለቲከኞች እንዲጠለፍ ግድ ያለ መሆኑ ይቅርና፤ ለሌላው ነፃነት ሊሠራም 

ይቅርና የነፃነት ጠላትና አክራሪነትን በይፋ የሚደግፍ መሆኑን እናውቃለን፡፡ 

ሠላማዊ ሠልፍ በማደረግ ሱስ የተጠመዱ የሚመስሉት ተቃዋሚ ሃይሎች የቅድሚያ 

መፈክሮቻቸው ሽፋን "ነፃ ፕሬስ" የሚል የሆነበት ምክንያት ግልጽ ነው፡፡ የተለየ 

አስተሣሠብ መስተናገድ የለበትም በሚሉ የራሣቸው ሃይሎች የተያዘ መሆኑ አንድ 

ምክንያት ነው፡፡ በዚህም ሽብርተኝነትን ለማበረታታት ጐሳን ከጎሳ  ለማጋጨት 

የሃይማኖት እኩልነትን ለመናድ ተጠቀመውበታል፤ እየተጠቀሙበትም እንደሆነ 

እናውቃለን፡፡ ታማኝ አንባቢዎች ያላቸው እንደሆነም የአስተሣሰብ አንድነት ባላቸው 

የሚበዙ ፕሬሶች ማረጋገጥ ችለናል፡፡ ታማኝ አንባቢና የአስተሣሠብ ብዝሃነት የሌላቸው 

መሆኑንም ከህትመት ኮፒ ብዛታቸው መረዳት ይቻለናል፡፡ በመቶዎች የሚቆጠር ብር 

እየተሸጡ የሚገኙበት የመጽሃፍ ገበያ እንዳለ እያየን ፕሬሶቹ በ2ሺህ እና 5ሸህ ኮፒ 

የመታተማቸው ጉዳይ ተደራሽነታቸውን የሚያጋልጥ ነው፡፡ እነዚህ ደግሞ በአፋዊ 

ስለፕሬስ ነፃነት ይጮኸሉ እንጂ በአስተሳሰብ የተሸነፉ የነፃነት ጣላቶች ናቸው፡፡ 

አክቲቪስት  ሆነው አቋም ይዘው ስለሚዛናዊነት በማይጨነቁ ፀሐፊዎች የተሞሉ ናቸው፡፡  
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የአውራአምባው ዳዊት በፕሬስ ነፃነት ቀን የደረሰበትን እና ከላይ የተመለከተውን 

በማስታወስ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንዲህ አለ፦ "ወደዚህ አገር ስመጣ የተቹኝን 

ሃሣባቸውን ላከብር እንደሚገባ በመገንዘብ ነበር፡፡ እነርሱ መነሻ ያደረጉት ወደዋሽንግተን 

ሥሄድ እንደጀግና ማወደሳቸውን ነው፡፡  አውሮፕላኑ ወደአዲስ አበባ ሲዞር በተለጣፊነት 

ፈረጁኝ፡፡ ችግሩ እነርሱ  ኖረው ሌላው እንዳይኖር የሚሠራ ፕሬስ መብዛቱ ነው፡"፡ አንድ 

ፕሬስ ነፃ መሆን አለበት ሲባል በመንግስት በኩል ከተቃዋሚዎች ብቻ እንዲሆን 

እንደሚፈለገውና በሌላውም በኩል ከመንግስት ብቻ ሣይሆን ከሁለቱም መሆን ሲገባው 

በተለይ ያኛው ጽንፍ ነፃ ፕሬስ ማለት መንግስትን መቃወም ብቻ አደርጐ  ተቀብሎ 

ሲያበቃ ሌላውም እንዲቀበል ይተጋል ፡፡ይህንኑም   ህብረተሰቡ  ሳይወድ በግድ 

እንዲቀበለው የተደረገ አስተሣሠብ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ  እየተፈሩና እየተደመጡ  

ያሉት እኒሁ የነፃነት ጠላቶችና የነፃነት አፋኞች፤  ወይም በነጻፕሬስ ስም የፖለቲከኞቹ 

ሠለባ የሆኑት ፕሬሶች እንደሆኑ እናውቃለን፡፡ የፕሬሱ መድረክና የፕሬስ ነፃነቱ ቀንም 

ፕሬሶቹ በልዩነቶቻቸው ምክንያት የሚጠፋፉበትና በተለይ አፋኙ የአፈና ጉልበቱን 

ያሣየበት መድረክ ነበር፡፡  

የፕሬስ ነፃነትም ሆነ ሚዲያ የሚያስፈልገው የፕሬሱ ምንጭ የሆነው ህብረተሰብ 

የዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ ግንባታ ተሣታፊ እንዲሆኑ ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን የሙያተኛው 

ቦታ በጩኸትና በግርግር ተይዟል፡፡ ፖለቲከኞች ጋዜጠኛ ሆነው የፖለቲካ አላማቸውን 

እያራመዱበትና ሌሎች እንዳይደመጡ እያደረጉ ነው፡፡ ወደመንግስት ለመናገርና 

መንግስትን ለመውቀስ ዛሬ ማንም ችግር የሌለበት እንደሆነ እራሱን ፕሬሱን በተለይም 

ከላይ በተመለከተው አግባብ አዲስ ጉዳይን እና ፋክትና መሠሎቹን ማየት በቂ ነው፡፡ 

ችግሩ ግን እነርሱን ለመናገር እጅግ መሣቀቅ በዚህች ሃገር እንደተንሰራፋ በግልጽ እየታየ 

መሆኑ ነው፡፡ ሥርአቱ ይከላከልልኛል የህግ የበላይነትም አለ የሚለውን እስከመፍራት 

የደረሰ መሣቀቅ የኖረውም እነዚህ ነፃ ነን የሚሉትን አካላት አፈና በመሥጋት ነው፡፡  

  


