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ልማት - ልማታዊ መንግስት - የልማት ጋዜጠኝነት 

(የመቃወም መብት፣ መሰረቶቻችን እና የጥላቻዎቻችን ጥጎች) 

ከመፅሄት ቅዱስ  02/11/14 
(agotsee@gmail.com) 

የድጋፉን ያህል፣ ዓለማችን ተቃውሞን እያስተናገደች የኖረች ምድር  ሆና የመኖሯ ጉዳይ 

እውነት ቢሆነም እንደ አሁኑ፣ 21ኛው ክፍለ ዘመን በተቃውሞ የተጥለቀለቀችበት ዘመን 

ያለ አይመስልም። ይህ መቃወም መብት ከመሆኑና በተለያዩ መንግስታዊም ሆነ ሌላ 

ሰነዶች ዕውቅናን ከማግኘቱ፣ አለም “እየጠበበች” ብቻ ሳይሆን እየተወሳሰበች ከመሆኗ፣ 

የማንነት ጥያቄ እየጎላና የሰዎች የግልም ይሁን የቡድን ፍላጎቶች እየሰፉ ከመምጣታቸው፣ 

. . .  ወዘተ አንፃር ተቃውሞዎች በሽ በሽነታቸውም ባለፈ የዕለት ተዕለት የሰዎች 

ዕንቅስቃሴ አካል በመሆን የመገናኛ ብዙሃን ፕሮግራሞችን ማጨናነቃቸው ላይገርም 

ይችላል። ጉዳዩን ረጋ፣ ሰከን ብለው ሲያዩት ይህ ተቃውሞ እየበዛ፣ እየገዘፈና ሽፋኑ 

እየሰፋ/ድንበር የለሽ እየሆነ መምጣቱ - ጭቆና በደል፣ አምባገነናዊ አገዛዝ . . . 

እስካልተወገደና የፍትህ በር እስከተከረቸመ  ድረስ - በየትኛውም መስፈርት ቢለካና 

ቢመዘን ከመብትነቱም ባሻገር፣ ፍፁም ትክክል ነው። ችግሩ ግን ከመቃወም ድንበር አልፎ 

ወደ ጥላቻ ሲሸጋገርና ሀገርን ለሌላ ወገን አሳልፎ እስከመስጠት ድረስ፣ ለህዝቦች ሰላማዊ 

ህይወት፣ አብሮነት - - - ፀር ሲሆንና ሌላው የሰቆቃና የሰላም እጦት ምንጭ ሲሆን ነው። 

መንግስታት፣ ወደውም ይሁን ተገደው የመቃወም መብትን ቢቀበሉ እና ቢያፀድቁም፣ 

ባለመብቶቹም የተገኘውን መብት አዟዙረው በመጠቀም ወዳልተፈለገ ፅንፍ በመሄዱና 

ህዝብን ላልተፈለገ ቀውስና አለመረጋጋት እየዳረጉት በመምጣታቸው እነዚሁ የመቃወም 

መብትን የፈቀዱ መንግስታት/አገራት መልሰው እየፈትሹትና ልዩ ልዩ ማነቆዎችን 

እያበጁለት ስለመሆኑ የወቅቱ የዓለም ሁኔታ ያረጋግጣል። 

በአለማችን ላይ ከሚስተዋሉ ተቃውሞችና አስከፊ ውጤቶቻቸው ሲታሰቡ በመጀመሪያው 

ረድፍ ላይ ድቅን የሚሉት የመገናኛ ብዙሃን አውታሮችና ባለሙያዎቻቸው ይሆናሉ። 

የሚያስተምሩንና፣ የሚያሳውቁንን፣ ከቀረው አለም ጋር እጅ ለእጅ የሚያጨባብጡንን፣ - - - 

ያህል በተፃራሪው ሲያሳዝኑን፣ ሲያጋጩን፣ ወዳልተፈለገ ጥግ/ፅንፍ ወስደው ሲለጥፉንና 

ሲያጫርሱን ሁሉ እያየን ነው። የሩዋንዳውን ዘግናኝ ሁኔታ ትተን፣ በቅርቡ የሸገሯ (ኤፍ 
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ኤም) መአዛ ብሩ በዚህና መሰል ጉዳዮች ላይ ዙሪያ ያነጋገረቻቸው ኢትዮጵያዊ ምሁር 

በሀዘን እንደገለፁት ያለፈውን የኬኒያ ምርጫ ተከትሎ በተፈጠረው የርስ በርስ መተላለቅ 

የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓረቲዎችና የግሉ ሚዲያ ያደረጉት ከፍተኛ አስተዋፅኦ  ተጠቃሽ 

ነው። 

ከዚህ መረዳት የሚቻለው የመደራጀት፣ የመቃወም መብቱን ባግባቡ የማይጠቀም፣ 

የመፃፍና የመናገር ባጠቀላይ ሀሳብን የመግለፅ ነፃነትን በሽፋንነት የመጠቀም፣ ህዝብን 

የሚያስቆጣ፣ ወደ ብጥብጥ የሚያመራ - - - ወገን መኖሩንና ይህ ወገንም የተሰጠውን 

መብት ሊነፈግ መቻሉን ነው። ይህን የሰጡትን ከመንፈግ ዘንፃር ምሳሌ የሚሆኑን ሀገራት 

በርካታ ሲሆኑ የካናዳን Criminal Code (አንቀጽ 319 (ክፍል1 ና 2))፣ Supreme Court 

(Champlinsky v. New Hampshire)ን እና ሌሎች ሀገራት የጣሉትን የመብት ገደብ 

መመልከት ይቻላል። ወደ አፍሪካም ስንመጣ የምናገኘው ተመሳሳይ ነው። ጥቂት 

የማይባሉ ሀገራት “ጋዜጠኞች በህገ-መንግስቱ የተሰጣቸውን መብት ለተሳሳተ፣ ለግል 

ፖለቲካዊ አላማና ህዝብን በማጋጨት ለፀረ-ዲሞክራሲ ተግባራት አውለዋቸዋል።’’ በማለት 

ቀደም ሲል የፈቀደቋቸውንና በህገመንግስቶቻቸውም ያፀደቋቸውን “ሃሳብን የመግለፅ 

ነፃነት’’ አንቀች ዳግም ይመረምሩና ገደቦችን ይጥሉ ዘንድ “ተገደናል’’ ማለት ከጀመሩ 

የሰነበቱ ሲሆን ለዚህም ኬንያንና ደቡብ አፍሪካን መጥቀስ ይቻላል።   

የተነሳንበትን ርዕሰ ጉዳይ እናጠንክርና የ”ሀሳብን የመግለፅ”፣ “ተቃውሞ’’ንና “ጥላቻ’’ን 

ተመሰቃቅሎ እንመልከት። 

ቀደም ሲል እንደገልፅነው፣ ዘመኑ አላማችን በተቃውሞ የተጥለቀለቀችበት ፈታኝና ልዩ 

ዘመን ይመስላል። አልጀዚራን የመሳሰሉ ጣቢያዎችን ጉዳዬ ብሎ ለተመለከታቸው 

በአለማችን የቱ ጋ ሰላም እንዳለ እንኳ ለማሰብ ይቸግራል። እንቅስቃሴዎች “ሁሉ’’ 

የመቃወም መብት ድንበርን አልፈው የነውጥ ውቅያኖስ ውስጥ መስመጣቸውን በቀላሉ 

መገንዘብ አያዳግትም፤ ሁኔታዎች ምን ያህል በደም ወጀብ፣ በውድመት ማዕበል እየተናጡ 

ስለመሆናቸው ለመረዳት ጣቢያዎቹን አሁኑኑ መጎብኘትና ሂደቶችን ለይቶ ማወቅ 

ይቻላል። የጣቢያውንም ወገንተኛነት ለማረጋገጥ በቅርቡ ጓዛቸውን ጠቅለው የወጡትን 

የጣቢያው ጋዜጠኞች ቅሬታ መለስ ብሎ መመርመርም እንደዛው። ባጭሩ፣ ስሙ 

“ተቃውሞ’’ እና “መረጃን ለህዝብ ማሰራጨት፣ ማሳወቅ . . .” ይሁን እንጂ ተግባሩ 
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በመሰረታዊ/ስር በሰደደ ርእዮተ-አለማዊ ሽኩቻና ጥላቻ ላይ የተመሰረተ ነው። የግለሰቦች 

ሀይማኖትን ሽሽፋን ያደረገ ሴራ፣ ርእዮተ አለማዊ ሽኩቻ፣ ስግብግብነት፣ እርካታ ማጣት . 

. . ለአለማችን ውጥንቅጥ መውጣት ግንበር ቀደም ተጠቃሽ ናቸው። የሚያሳዝነው፣ ይህን 

ነውጥ እንደ ተቀደሰ ተግባርና መልካም የህዝብ ለህዝብ ተስተጋብሮ ልምዱን በሰላም 

ለሚኖሩ ሌሎች አገሮች ለማስተላለፍ በአንዳንድ መገናኛ ብዙሀንና ግለሰብ/ቡድኖች በኩል 

የሚደረገው ያላሰለሰ ጥረት ነው። 

በርካታ ጥናቶችና ባደጉ አገራት የሚካሄዱ የህዝብ አስተያየቶች እንደሚያመለክቱት 

የህዝቦች በሰላም አብሮ የመኖር፣ መቻቻልና መተሳሰብ፣ የዳበረ ባህልና የጋራ ታሪክ 

በመሸርሸር ላይ ነው፣ ይህም የነባሩ አንዋርዋር ተገዳዳሪ የሆነው “ዘመናዊነት’’ (በተለይም  

“ድህረ ዘመናዊነት” የሚባለው)  ያመጣው ጣጣ ሲሆን መገለጫውና መሰራጫውም መገናኛ 

አውታሮች የፕሮግራሞቻቸው ይዘቶች ናቸው። ከዘመን አመጣሹ ድረገፅ ጀምሮ በየስርቻው 

ባለሞያ ባልሆኑ ጋዜጠኞች የሚዘጋጁ ፅሁፎች ድረስ አምዶቻቸው በግጭት ቃላት፣ ጥላቻ 

አነጋገሮች፣ ዘረኛ አስተሳሰቦች . . . የታመቁ መሆናቸው ለዘመኑም   ሆነ ለመጪው 

ትውልድ በሰላም አብሮ አለመኖር የመርዝ ብልቃጥ ወይም ጊዜ ጠብቆ የሚፈነዳ ቦምብ 

ሆነው በማገልገል ላይ መሆናቸው ሁነኛ ማሳያ ነው። 

ይህንን አስተሳሰብ ይዘን ወደኛ አገር ስንመጣም የምናገኘው “ቁም ነገር’’ ቢኖር ይኸው 

ነው። ሀገሪቷ ያልነበራትን “የመፃፍና የመናገር መብት’’ በፈቀደች ማግስት ጀምሮ 

እየተፃፉልንና እያነበብናቸው ያሉት “ፍሬ ነገራት’’ ሁሉ፣ በመቶኛ ቢሰሉ፣ ከሲሶ በላይ 

የሆኑት የታቀፏቸው ቃላትም ሆኑ የሚያስተጋቧቸው መልእክቶች በሰላም የሚያኑዋኑሩ 

አይደሉም። ከቅርቡ፣ ከምርጫ 97 እንኳን ብንጀምር፣ ሲሰበኩ የነበሩት (በተለይ ዛሬ ላይ 

ሆነንና ራሳቸው የድርጊቱ ባለቤቶች በሚያደርጉት የርስ በርስ መገላለጥ ሂደተ ባሳዩን 

መንገድ ስንመረምራቸው) በዲሞክራሲያዊ ምርጫ፣ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅና የመቃወም 

መብት ስም “ተቃውሞ’’ ወይም የሃሳብ ትግል/ሙግቶች ሳይሆኑ ፍፁም ጥላቻና መርዝ 

ያዘሉ ነበሩ፤ ይዞታቸውም ከ”አትጨባበጡ፣ አትቀባበሩ፣ አብራችሁ አትብሉ . . .’’ አልፎ 

“ማስወገድ’’ ድረስ ተረማምዶ ነበር፤ ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ ባይሆንስ ኖሮ?? ይህ ዛሬም 

የለም ማለት አአቻልም። ክረቱ ረግቦ ሊሆን ይችላል እንጂ እሰጥ አገባው ተቋርጦ 

አያውቅም። አንዳንዶቹን አለፍ አለፍ እያልን እንጥቀስና ሁላችንም ራሳችንን 

እንመልከት።  
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መንግስት “የምከተለው የልማት ጋዜጠኝነትን ነው’’ ካለበት እለት ጀምሮ “የልማት 

ጋዜጠኝነት የሚባል ነገር የለም፤ ይህ የነፃውን ፕሬስ ፀረ ልማት ነው በማለት ከምድረ-ገፅ 

ለማጥፋት ሆን ተብሎ የተዘረጋ ስልት ነው” በሚል የጋራ አጀንዳ በሚመስል መልኩ 

መፈራረጅ ተጀመረ፤ ቀጥተኛ ሰለባዎቹ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ሆኑ። 

ሰሞኑን በአዲስ ዘመን ጋዜጣ አማካይነት የተሰራጨውን “መፅሄቶቹ በብዙ ባህሪያቸው 

የፅንፈኛ ፖለቲካ ፓርቲ ልሳናት ሆነዋል” ዜና ተከትሎ (አጥኚዎቹ በግልፅ ተቀምጠው 

እያለና ጥናቱን በጥናት መመከት (ተነካን ባዮቹ እንደሚሉት ማክሸፍ) እየተቻለ)፣ በጠራራ 

ፀሐይ የፈሪ ዱላው የመንግስት ጋዜጠኞች ላይ ሆኖ አረፈው - “ንኮች፣ ለሆዳቸው ያደሩ፣ 

ለፍርፋሪ የቆሙ፣ ለህዝብ ሳይሆን ለእለት እንጀራቸው ተግተው የሚሰሩ፣ ከፕሮፓጋንዳ 

ውጪ ሌላ ምንም ስራ የሌላቸው፣ ህሊና የሌላቸው ካድሬዎች፣  . . .” ለዘመናት 

ድካማቸው የተሰጠ ሽልማት ሆነ። በ“ዕውነትን ፍለጋ’’ ስም ጥላቻንና ግጭትን መዝራት 

የዘመኑ የዕውቀት መለኪያ ሆነና ቁጭ አለ (አንዳንዶቹ ተሳዳቢዎች (ለምሳሌ የአዲስ 

ጉዳይ/ፋክትን አምደኞችን ያስቧል) የዱክትርና መውሰጃ ፅሁፋቸውንው በዚሁ በስድብ 

ርእሰ ጉዳይ ሰርተው ሊገላገሉ አስበዋል ይባላል። ለነገሩ የትምህርት ጥራት  ጉዳይ . . . 

)፤ የግል ጋዜጣ ጋዜጠኛነት የእንከን የለሽ ሀገር ወዳድነትን ካባ አስደረበና ራስን በመካብ 

(self bravado እንዲሉ) ደረት አስነፋ። (ይህ ፀሃፊ እስከሚያውቀው ድረስ፣ የመንግስት 

መገናኛ ብዙሀን ጋዜጠኞች የግል ጋዜጣ ጋዜጠኞችንም ሆነ አምደኞቻቸውን  ነጥለው 

በእንዲህ አይነቱ አፀያፍ ቃላት ሲሳደቡ ተመልክቶ አያውቅም።) አንድ እንጨምር። 

መንግስት የ“ታላቁ የህዳሴው ግድብ’’ን የመሰረት ድንጋይ በመጣል የግድቡን መጀመር 

ይፋ ማድረጉን ተከትሎም በተቃውሞ/የመፃፍ/ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብትን ተገን 

አድርጎ ጥላቻ በአካል መንቀሳቀስ ጀመረ፤ ማጋጨትና በሰላም አገር ህዝብን ጥርጣሬ 

ውስጥ መክተት የተከበረ የጋዜጠኝነት ሞያ ሆኖ አረፈው። ስለህዳሴው ግድብ ተገቢነት 

ያወራ፣ የፃፈ  . . .  ሁሉ “የገዥውን ፓርቲ እድሜ አራዛሚ’’ ሆኖ ተፈረጀ፤ መንግስትም 

“የህዝቡን ገንዘብ ይዞ ሊጠፋ” መሆኑ በ “ማስረጃ’’ ተደግፎ ቀረበ። ብዙ ብዙ ነገር ተባለ። 

አንድ የማከብረው የ“ፍትህ’’ አምደኛ ሳይቀር ከህዳሴው ጋር በተያያዘ ባቀረበው ፅሁፍ 

ወርዶ፣ ወርዶ እታች ተገኘ። አርቲስቶች ግድቡ የደረሰበትን ደረጃ ለማየት ባደረጉት 

የጉብኝት ጉዞ አለመደሰቱን ለመግለፅና ህብረታቸውንና ድጋፋቸውን መቃወሙን 

ለማስረዳት “የህዳሴው ግድብ ሲጨነግፍ ምን እንደምትሉን እያናለን’’ አለና ከግብፆች 
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በላይ ተናዶ ፃፈ (ዛሬ የግድቡ ስራ 40% አካባቢ ደርሷል)። የግድቡን “መጨንገፍ” 

መቋመጡ ብቻ ሳይሆን የተጓዙትን አርቲስቶችና የጉዞውን አዘጋጅ አካላት ሁሉ 

pessimistic ሰብእናው በፈቀደለት መሰረት በሚችለው አቅምና ባለው የእውቀት መጠን 

ሁሉ ወረደባቸው። ይህንን ሁሉ እኛም ሆንን ባለጉዳዮቹ መለስ ብለን ስናየው በተቃውሞና 

የመፃፍ ሽፋን የተሰነዘረ መሰረት የለሽ ጥላቻ መሆኑን መረዳት አያቅተንም። ሰማያዊ 

የሚባለው ፓርቲም፣ በሌለ መሰረት ላይ ቆሞ ጎንደር ላይ አደረግሁ ባለው የተቃውሞ 

ሰልፍ በቱባ ባለስልጣናቱ አማካይነት “ከኢህአዴግ ድህነት ይሻለናል) በማለት 

በመደራጀት፣ በመሰብሰብ፣  ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግና በመቃውም ስም ጥላቻን ሊዘራ 

ከበቂ በላይ ጣረ። ይህ ፓርቲ ስልጣን የያዘ ለታስ??? 

ለቀባሪ ማርዳት ይሆናል እንጂ ሌላም መጥቀስ ይቻላል፤ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 

የጋዜጠኛነት እና ኮሙዩኒኬሽን ት/ቤት “የዲሞክራሲያዊ ልማታዊ ስርዓት ለመገናኛ 

ብዙሃን ግንኙነት’’ በሚል ርዕስ ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ (በተለይ ከሰአት በኋላ) 

የታየው በፅንሰ ሀሳቦቹ ላይ መከራከር ሳይሆን የግል/ቡድን ርእዮተ-አለማዊ ጣጣን 

ማስተጋባትና እውነቱን በመካድ “ልማታዊ መንግስት’’ም ሆነ “የልማት ጋዜጠኝነት” 

የሚባሉ መሰረታውያን “በአለም የሉም!” ማለትን የመረጠ አካሄድ ነበር የተስተዋለው። 

የሚገርመው ነገር ሁለቱም ጉዳዮች መኖራቸው ብቻ ሳይሆን “ችግር ፈቺ’’ በተለይም ኋላ 

ቀርና በማደግ ላይ ላሉ አገሮች ሁነኛ ብልሃቶች መሆናቸው በዘርፉ በተሰማሩና ጥልቅ 

ጥናትና ምርምርን ባደረጉ ወገኖች ዘንድ የተመሰከረላቸው መሆኑ ነው። የአገሮች 

ልምድም የሚያሳየው ይህንኑ ነው። 

የልማታዊ መንግስት ፅንሰ ሀሳብ ባለቤትና ዘመናዊ ቅርጽ ያስያዙት ቻርልስ ጆንሰን በ 

“Miti and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy: 1925-1975” 

(ይህን ጥቅስ ከዚህ በፊትም በሌላ ፅሁፍ ተጠቅሜበታለሁ) መፅሃፋቸው ልማታዊ መንግስት 

በችግር አረንቋ ውስጥ ላሉ ህዝቦች ከችግራቸው ፈጥነው ይወጡ ዘንድ ፍቱን መዳኒት 

መሆኑን ይገልፃሉ። ኦማን ኡዱጌጂም ይህንኑ፣ በተለይ ከአፍሪካ አንፃር፣ ሰፊ መሰረት 

ሰጥተው ያጠናክሩታል። 

በኦማኖ ጥናት መሰረት አፍሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃ በግብርናው ዘርፍ ባላት አዋጪነት፣ 

ነዳጅ ዘይትና የከበሩ ማዕድናቷ በስፋት ትታወቃለች። ይሁን እንጂ፣ እነዚህ ሁሉ 
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ወደተግባር ተለውጠውና ለኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ውለው የአፍሪካውያንን ህይወት ሊለውጡና 

ህዝቦችዋን ካሉበት ስር የሰደዱ ችገሮች ሊያወጡአቸው ቀርቶ፣ በጣም ዝቅተኛ የውስጥ 

ገቢና የውጪ ሀብት ፍሰት ያለባት፣ ለዘመናት በውጪ ዕርዳታ ላይ ጥገኛ ሆና የቆየች፣ 

ከአቅሟ ባለይ ብድር የተሸከመች፣ ከፍተኛ የስራ አጥ ቁጥር ያላትና ህዝቦቿ ለዘመናት 

በድህነት አረንቋ ውስጥ እየኖሩ ያሉባትን ወዘተ አህጉር፣ አፍሪካን ሊታደጉ አልቻሉም። 

ይህም በዚህ በ21ኛው ክ/ዘመን በተፈጠረው የግሎባላይዜሽን አለም ውስጥ አፍሪካን 

በኢኮኖሚው ዘርፍ ተወዳዳሪ እንዳትሆን አድርጓታል። በተለይ ይህ ዘርፈ ብዙ ችግር 

አፍሪካና ህዝቦቿ ከድህነት ወለል በታች እንዲኖሩ ግድ ያላቸው ከመሆኑም በላይ 

ለተለያዩ ማህበራዊ ተቋማት እጦት፣ ለመሰረታዊ አገልግሎቶች ማለትም ለጤና፣ 

ትምህርት፣ መብራት፣ መሰረተ ልማት እጥረት ወዘተ ክፉኛ አጋልጧቸዋል። ማህበራዊ 

ዋስትና የላቸውም። በአጠቃላይ፣  አፍሪካውያን በማህበረ-ኢኮኖሚያዊ የችግር አረንቋ 

ውስጥ ተዘፍቀው ይገኛሉ። የእነዚህ ውስብስብ ችግሮች በለሟ አፍሪካ ላይ መንሰራፋት 

አህጉሪቷንና ህዝቦቿን ለተለያዩ አምባገነን ስርዓቶች ለዘመናት ዳርጓቸው ኖሯል። ስለዚህ 

ከዚህ ችግር ለመውጣት አፍሪካና አፍሪካውያን በዲሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግስት 

ስርዓት ውስጥ መጓዝ እንደሚጠበቅባቸው ኦማን ኡዱጌጂ  በ”A Democratic 

Developmental State in Africa?” (2005) ጥናታቸው በአጽንኦት ይመክራሉ።         

እዚህ ላይ ከዲሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግስት በመመለስ “በአለም የለም” ስለምንልለት 

ከየልማት ጋዜጠኝነት አንፃር አንድ አቢይ ጉዳይ እንጥቀስ፤ ዘርፉ እውቅናውን 

ካገኘበት1960ዎቹ ጀምሮ የአለምን ትኩረት የሳበ መሆኑን ያሳይልን ዘንድ። በአለማችን 

የተለያዩ ክፍሎች በተለያዩ ተቋማት አማካይነት በልማት ጋዜጠኝነት ስራዎቻቸው 

ውጤታማ የሆኑ ጋዜጠኞችን ማወዳደርና መሸለም የወቅቱ አብይ ጉዳይ ሆኗል። በዚሁ 

መሰረት በ2013 ውድድሩን ካደረጉት ተቋማት መካከል አንዱ The guardian ሲሆን 

በ6ኛው International Development Journalism Competition ከአለም ዙሪያ በዘርፉ 

የተሰማሩ ጋዜጠኞችን ስራዎች ያወዳደረ ሲሆን 12 ስኬታማ ጋዜጠኞችንም ለመጨረሻው 

የማጣሪያ ውድድር አሳልፏል። ይህ አይደለም የሚገርመው፤ 9ኛ ሆኖ ያሸነፈው ህንዳዊው 

ወጣት ጋዜጠኛ Ben Thurman ሲሆን አሸናፊ የሆነበት ቁንጮ ስራውም፣ ከሞኝ ደጃፍ 

ሞፈር ይቆረጣል እንዲሉ፣ “Ethiopia’s forest farmers work for a sweet future’’ 

መሆኑና በባሌው (ኦሮሚያ) ንብ አናቢ አቶ ዘውዴ የሱፍ ላይ ያጠነጠነ ስራው (ይህን 
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የልማታዊ ጋዜጠኛውን ዘገባ ከድረገፅ ማግኘት ይቻላል) መሆኑ ነው የሚገርመው። እኛ 

“የልማት ጋዜጠኝነት የሚባል ነገር የለም’’ በማለት ላይ ስንጨነቅና በባዶ ስንኮፈስ ሌሎች 

ስለእኛ ፅፈው ዶላር ከማፈስ አልፈው ዝና እየሸመቱበት ይገኛሉ። እኛ ዘርፉን ለጥላቻ 

ማቀንቀኛ መሳሪያ ስናደርገው ህዝብና ልማትን መነጣጠያ መሳሪያ አድርገን ስንጠቀምበት 

ሌሎች እኛ ላይ ቆመው እየነገሱበት ነው። ወጣቶቻችን በሙያው እንዳይሰሩበት “በፍፁም 

የለም’’ እያልን እይታቸውን በጥቁር መጋረድን፣ ሙያውን ማቀጨጭን ምርጫችን ለምን 

እንዳደረግነው ግን ለጊዜው ግልፅ አይደለም። ይህን ማድረግ መብታችን ይሆን? 

 

ዘመናችን ሰብአዊ ጉዳዮች በዝርዝር ምላሽ እየተሰጣቸው ያሉበት ዘመን ነው። “መብት” 

ከጥቅል መጠሪያነት (ተፈጥሮአዊ መብት፣ ሰብአዊ መብት) አልፎ በርካታ ዘርፎችን በስሩ 

አቅፏል። በመሆኑም በአሁኑ ዘመን የመፃፍ ነፃነት፣ የመናገር ነፃነት፣ የመቃወም መብትና 

ሌሎች ብዙ መብቶች ሁሉ ተከብረዋል። ተገቢ ነው። ችግሩ ያለው ፍንገጣው ላይ ነው። 

መቃወም ወደ ቅጥ ያጣ ዘለፋና ጥላቻ ተቀይሮ  ማየት ግን ለማንም ቢሆን አይመችም። 

በመጨረሻም 

ዛሬ ሀገራት የህግ ማእቀፎቻቸውን እየከለሱ፣ እያሻሻሉና ህጎቻቸውን እያጠበቁ ያሉበት 

አቢይ ምክንያት  ይኸው ብዙዎች ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ፣ የመቃወም . . . 

መብቶቻቸውን በአግባቡ መጠቀም ተስኗቸው በተቃውሞ ስልቻ ውስጥ መታጠቃቸው 

ሲሆን መለያ ባህሪያቸውም የሚጠቀሙባቸው የጥላቻ ቃላትና ሀረጋት (እዚህ ላይ 

እያወራሁ ያለሁት ሰላማዊ ዜጎችን እያሸበረና ሁለንተናዊ መብቶቻቸውን እየጣሰ እና 

በአሁኑ ሰኣት በአለም አቀፍ ደረጃ ህግ እየተረቀቀለት ስላለው “hate speech(s)” እና 

ዝርያዎቹ መሆኑን በአፅንኦት ልገልፅ እወዳለሁ)፣ የካርቱን ስእሎች . . . ናቸው። በርካታ 

ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአሁኑ ወቅት ከመስመር የወጡና እየወጡ ያሉ የመገናኛ ብዙሀን 

ባለሞያዎችን ለመግራት፣ ሞያው የሚጠይቀውን ስነምግባር ለመጠበቅ፣ ያልተዛባ መረጃን 

ለህዝብ ለማድረስ፣ ህግና ስርአት ይከበርና የሰላማዊ ህዝቦችን ሰላም ለመጠበቅ ይቻል 

ዘንድ “የጥላቻ ገለፃዎች፣ የግጭት ቃላት፣ ዘረኝነት የተሞላባቸው አገላለፆች፣ አግላይ  

አስተሳሰቦች . . . በመገናኛ ብዙሃን በስፋት እየተሰራጩና የአለማችንን ሰላም አደጋ ላይ 
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እየጣሉት ነው” በሚል፣ በርካታ ሀገራት የታሻለ ህግ ማውጣትና ቁጥጥራቸውን ማጥበቅ 

ላይ አተኩረው በመስራት ላይ ይገኛሉ። እኛም ጋር ችግሩ የለም፤ ህግም ሆነ ቁጥጥሩ 

አያስፈልግም፤ ልቅነትም ሆነ ስድነት፣ ማጋጨትም ሆነ ማበጣበጥ መብታችን ነው”  

ማለት አይቻልምና ሁሉም ወገን ከወዲሁ ሊያስብበት ይገባል። በነፃነትና ስድነት መካከል 

ሰፊ ልዩነት መኖሩን ከመገንዘብ ባሻገር በነፃነት ውስጥ ከባድ ሀላፊነት እንዳለም በደንብ 

ማወቅ ተገቢ ነው!!! 

ይህን ስንል ግን በሂደቱ ምንም አይነት ችግሮች፣ መስተካከል የሚገባቸውና ያለባቸው 

ጉዳዮች የሉም ማለት አይደለም፤ መሆን የሚገባው ልማታዊ መንግስትም ሆነ የልማት 

ጋዜጠኝነት የሚባሉ ፅንሰ ሀሳቦች የሉም ሳይሆን መኖራቸውን መቀበልና የተፈጠሩ 

ችግሮችን መለየት፣ ማሄስ እንዲሁም በጋራ ማረም ነው ።  

ባጠቃላይ፣ ለኢትያጵያ ብቻ ሳይሆን ለዘመናት በችግር አረንቋ ውስጥ ለኖረችው አፍሪካ 

የሚበጃት ልማታዊ መንግስትና ልማታዊ ጋዜጠኝነት ነው ሲል ይህ ፀሀፊ ያምናል። 

በዚህም ሁሉም ይቻላል!!!    

 

 


