
1 
 

ምን ዓይነት ፕሬስ ይበጀናል? 
 

(ክፍል አንድ) 

 

መሐሪ ይፍጠር     ymehari@gmail.com 

 

 

እንደ መግቢያ 

ምናልባትም በጣት የሚቆጠሩ ወራቶችን ቢያስቆጥር ነው— በርካታ ኢትዮጵያዊያን 

ሀገራዊ ጉዳዩችን በተመለከተ አስተያየታቸውን በማስፈር እየተሳተፉ በሚገኙበት በአይጋ 

ፎረም ድረ-ገፅ ላይ “አዲስ ወይስ አሮጌ ጉዳይ?” በሚል ርዕስ የተፃፈን አስተያየት 

ካነበብኩ። ፅሑፉ “አዲስ ጉዳይ” የተሰኘው የግል መፅሔት በአንድ ጊዜ ዕትሙ ብቻ 

ያቀረባቸውን ሚዛናዊነት የጎደላቸውንና ከነባራዊው ዕውነታ ያፈነገጡ እንዲሁም 

የጋዜጠኝነት ስነ-ምግባርን ያልተከተሉ ዘገባዎችን በመሔስ ላይ ነበር ያጠነጠነው። 

በወቅቱ እኔም እንደ አንባቢ የሀገራችን የግል ሚዲያዎች ለዴሞክራሲ ባህል 

ግንባታችን የበኩላቸውን እገዛ እንደሚያደርጉ የማምንበት ቢሆንም፤ እዚህ ሀገር ውስጥ 

ምንም ነገር ያልተሰራ ይመስል ሁሌም መንግስትን በማውገዝና በማብጠልጠል፣ ከፍ 

ሲልም የራሳቸውንና የፅንፈኛ ዲያስፖራውን አቋም በማከል እንዲሁም ከሙያው ስነ-

ምግባር ውጪ በሆነ መልኩ እንደ ግንቦት ሰባት ዓይነት ባንዳ ፖለቲከኞችን አጀንዳ 

እየራቡ እንደምን ዴሞክራሲያችንን ሊያጎለብቱ ይችላሉ? የሚል ጥያቄ በውስጤ ማጫሩ 

ግን አልቀረም። አንድ የሚዲያ ተቋም የሚመራበት መርህ እንዲህ ዓይነቶቹን ከህግና 

ከስርዓት ውጪ የሆኑና ፍፁም ጭፍን ጥላቻን ብቻ የሚያነግሱ ዘገባዎችን እንዲዘገቡ 

ይፈቅዳልን? የሚለውም ጉዳይም ሌላኛው ጥያቄዬ ነበር። 

ታዲያ ለእነዚህ ጥያቄዎቼ ምላሽ ሳላገኝ ከመሰንበቻው ደግሞ “ጅራፍ ራሱ ገርፎ 

ራሱ ይጮሃል” እንዲሉ፤ በመግቢያዬ ላይ የጠቀስኩት አዲስ ጉዳይ መዕሔት “ነፃው” ፕሬስ 

የህዝቡ አፈ-ቀላጤ እንደሆነ፣ “የመንግስት” ግን መንግስትን አወዳሽ መሆኑንና ይህም 
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ተቀባይነትን እንዳሳጣው የሚያትቱ ሁለት ዘገባዎችን በቅፅ 7 ቁጥር 159 ሚያዚያ 2005 

ዓ.ም ዕትሙ ላይ አስፍሮ ተመለከትኩ። እናም እንደ ማንኛውም ዜጋ የመፅሔቱን 

ያልተገቡ ፍረጃዎች ከሆኑት ውስጥ ዋና ዋናዎቹን በጥቂቱ በመንቀስ የበኩሌን ለማለት 

ብዕሬን ለማንሳት ወደድኩ።  

እናም መፅሔቱ የማንኛውም ሚዲያ አቋም ይገለፅበታል በሚባለው ርዕሰ አንቀፁ 

እንዲሁም ከሙያው አኳያ እንደ ሌሎቹ አምዶች የፀሐፊው ማንነት በየትኛውም 

የጋዜጠኝነት ዘውግ ያልተገለፀበት /በትክክለኛም ይሁን በብዕር ስም/ ወይም ምንም ዓይነት 

መግለጫ የሌለበትና ሰርክ በየሳምንቱ ዐብይ ጉዳይ በተሰኘ አምዱ ላይ (እንደ ዝግጅት 

ክፍሉ አቋም ተደርጎ ይወሰዳል) ያቀረባቸውን “የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታ” የሆኑ 

ፅሑፎች ላይ ምልከታዬን ከመግለፄ በፊት፤ በፅሑፎቹ ውስጥ በጥቅል በሰፈሩት አንዳንድ 

ጉዳዩች ላይ ጥቂት ማለት አግባብነት ያለው ይመስለኛል። 

“ነፃ” ወይስ የግል ፕሬስ? 

 የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ “ነፃ” ፕሬስ በዓለማችን ላይ ይኖራል ብዬ አላምንም። ለዚህ 

ደግሞ “ነፃ ጋዜጠኝነት” የሚለው ሃሳብ እንደ አገባቡ እንጂ በሁለት እግሩ ቆሞ በራሱ 

የተሟላ ትርጉም ሊሰጥ አይችልም የሚሉትን ምሁራን ሃሳብ አስረጅ ማድረግ ይቻላል። 

ታቲያና ሪፕኮቫ የተሰኘችና የፓሪሱ “ኒው ታይምስ” ጋዜጣ እውቅ ኤዲተር “Newspapers 

in an Emerging Democracy” /ዴሞክራሲ በማደግ ላይ ባለበት ሀገር ውስጥ የሚገኙ 

ጋዜጦች/ በሚል ርዕስ ባሳተመችው መፅሐፍ ላይ እንደገለፀችው፤ “…ነፃ ጋዜጠኝነትን ዝም 

ብሎ በደፈናው መገንባት አይቻልም። ምንም እንኳን ጋዜጠኝነት ከፖለቲካ ቁጥጥር ነፃ 

ቢሆንም፤ ከመንግስት ህጋዊ የአሰራር ቁጥጥሮች ማለትም ከስም ማጥፋት ወይም ከስራ 

ህግ…ወዘተ. አኳያ ግን ነፃ ሊሆን አይችልም” የሚለውን ሀሳቧን እጋራለሁ። 

 እርግጥም “ነፃ ጋዜጠኝነት” ከምን አኳያ ነው “ነፃ” ሊሆን የሚችለው? የሚል ጥያቄ 

ብንጠይቅ እንኳን ምላሹ ከባድ ይሆንብናል። ለአብነት ያህል ጋዜጠኝነት ነፃ የሚሆነው 

ከህግ፣ ከኢኮኖሚ ጥገኝነት ወይስ ከጋዜጠኛው ርዕዩተ-ዓለማዊ እሳቤ? የሚል ጥያቄን 

ብናነሳ ለምላሹ ማጣፊያው ሊያጥርብን ይችላል። ምክንያቱም የየትኛውም ሀገር 

የጋዜጠኝነት ስራ ከህግ፣ ከሚዲያው ባለቤት ምጣኔ-ሐብታዊ ጥገኝነትና ፖለቲካዊ 

አስተሳሰብ ነፃ ሊሆን ስለማይችል ነው። እናም በእኔ እምነት በመፅሔቱ ርዕሰ አንቀፅም 
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ይሁን በአብይ ጉዳይ አምዶች ላይ በተለያዩ ቦታዎች ያለአግባብ የተሰደሩት “የነፃ 

ጋዜጠኝነት” ፅንሰ-ሃሳቦች አጠቃቀም ትክክል ባለመሆኑ ሊታረም ይገባል ነኝ።  

መንግስታዊ የህግ አሰራር ማዕቀፎችን ብንተወው እንኳን፤ የሰው ልጅ በተፈጥሮው 

የሚያምንበት አንድ ነገር ይኖረዋል። ይህ እምነቱ ደግሞ በሚሰራው ስራው ውስጥ 

በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንፀባረቁ አይቀርም። ጋዜጠኛ ደግሞ የሰው ልጅ ፍጡር 

ነውና ይህ ተፈጥሮአዊ ሁኔታ ይመለከተዋል። ሌላው ቢቀር ይህ ያገጠጠ ዕውነታ ባለበት 

ዓለም ውስጥ ስለ ጋዜጠኝነት “ነፃነት” በደፈናው ማውራት የዋህነት ይመስለኛል። በሌላ 

በኩልም “ነፃነት” አንፃራዊ ነው። ፍፁማዊ ነፃነት /Absolute freedom/ የሚባል ነገር 

በዓለም ላይ የለም። የተግባሩ ፈፃሚዎች የሰው ልጆች እንደመሆናቸው መጠን፤ ስህተት 

መፈጠሩ የግድ ስለሆነ ነፃነት የህግ ማዕቀፍ ይበጅለታል። የጋዜጠኝነት ነፃነትም ከዚህ 

ተለይቶ የሚታይ አይደለም።…በጥቅሉ እነዚህ ሃቆች የሚያመላክቱን ነገር ቢኖር በዓለም 

ላይ መረን የለቀቀ የጋዜጠኝነት አሰራር የሌለ መሆኑን ነው። 

እናም በዓለማችን ላይ ያለው “ነፃ” ፕሬስ ሳይሆን የግል ፕሬስ መሆኑን መገንዘብ 

ያስፈልጋል። እኛም ሀገር ውስጥ ያሉት የግል እንጂ “ነፃ” ፕሬስ አለመሆናቸውን ማወቅ 

ይኖርባቸዋል። ይህ ዕውነታም ‘ፕሬስ ባለቤትነቱ የማን ነው?’ ወደሚለው ጥያቄ 

ይወስደናል። በዓለም ላይ ያሉት ፕሬሶች በዋነኛነት የግል፣ የህዝብ (የመንግስት) አሊያም 

የማህበረሰብ ተብለው የሚከፈሉ ናቸው። እነዚህ አመዳደቦች የፕሬሱን ባለቤት 

የሚያመላክቱ ናቸው። ባለቤትነቱ ቀደም ሲል ከጠቀስኳቸው ምድቦች ውስጥ የሚወድቅ 

ማንኛውም ፕሬስ የገንዘብ ምንጩም በዚያው ልክ ይወሰናል ማለት ነው—የፕሬሱን 

የርዕዩተ-ዓለም ዝማሜም እንዲሁ። 

ፕሬስ ሀገራዊ ወይስ ዓለም አቀፋዊ? 

አዲስ ጉዳይ መፅሔት የግለሰብ መብት ተሟጋች የነበሩትን አሜሪካዊውን ቶማስ 

ጀፈርሰንን በዐብይ ጉዳይ አምዱ ጠቅሶ “እውነትን ለማግኘት የሚረዳው ብቸኛውና 

ብልሃተኛው ፖሊሲ የሃሳቦችንና የመረጃውን ገበያ ያለመንግስት ጣልቃ ገብነት መተው 

ነው።… በኢትዮጵያ ያለው ተቃራኒ እውነታ ጀፈርሰን መንግስታት እንዲኖራቸው 

ከሚያልመው ነጻ ፕሬስ የተለየ ነው…” በማለት የኢትዮጵያ መንግስት በአሜሪካውያን 
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የተሰፋውን የፕሬስ ጥብቆ ቢበቃውም ባይበቃውም የግድ መልበስ አለበት ሲል ለመሞገት 

ሞክሯል። 

ምንም እንኳን ሀገራችን ውስጥ የሃሳቦችና የመረጃ ገበያው በህግ ተደንገጎ 

ለጋዜጠኛው የተተወ ቢሆንም፤ ቀደም ሲል የተጠቀሰው የዝግጅት ክፍሉ ጮርቃ እሳቤ ግን 

አግባብነት የጎደለው ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታዎችንም ከግምት ውስጥ 

ያላስገባ ጭምር ነው። እንደሚታወቀው የማንኛውም ሀገር ፕሬስ የሚገነባው ከዚያ ሀገር 

ነባራዊ ሁኔታ አኳያ እንጂ፤ የምዕራቡን ዓለም አሠራር እንዳለ ገልብጦ በማምጣት 

አይደለም። እንዲህ ዓይነቱ አካሄድ አንድን ብሎን በማይገጥመው አቃፊው ውስጥ የግድ 

ደብድቦ የማስገባት አሊያም 36 ቁጥር ጫማ ለሚጫማ ሰው 44 ቁጥር የመግዛት ያህል 

የሚቆጠር ነው። ጉዳዩ ፈረንጆቹ እንደሚሉት “Think Globally, act locally” (ወፍ 

እንዳገሩ ይጮሃል) እንዲሉት ዓይነት መሆኑ ነው። 

የመፅሔቱ ጀፈርሰናዊ እሳቤ ‘እኛም ለምን እንደ ምዕራቡ ሚዲያ አንሆንም’ የሚል 

ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ያልተቃኘ ፈረንጅ አምላኪነትንም በውስጡ ይዟል። 

እርግጥ በምዕራቡ ዓለም ውስጥ ያለው ፕሬስ ከሶስቱ መንግስታዊ መዋቅሮች ቀጥሎ ጥሩ 

ጡንቻ ያለው “ተቆጣጣሪ” (Watch dog) ወይም አራተኛው የመንግስት መዋቅር (The 

fourth estate) ተመስሎ ተግባሩን ሊከውን ይችላል። በየፕሬሶቹም ግለሰቦችን ወይም 

ፓርቲዎችን የሚቃወሙ ወይም የሚደግፉ ዘገባዎች ሊስተናገዱ ይችላሉ። ይሁንና 

ዘገባዎቹ የሊበራል ስርዓቱን ልዕልና የሚያውጁ እንጂ በምንም ዓይነት መልኩ ስርዓቱን 

ለአደጋ የሚያጋልጡ ሆነው የሚዘጋጁ አይደሉም። ይህም የሊበራል ፕሬስ ዘገባዎች 

ከሀገራቱ ፖለቲካል-ኢኮኖሚ ሁኔታ አንፃር ተቃኝተው የሚቀርቡ መሆናቸውን ያስረዳናል። 

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚገነዘበው፤ የሀገራችን የግል ፕሬስ ሁለት 

አስርታትን አስቆጥሮ ገና የአንድ ጣት ዕድሜን ብቻ ነው ያከለው። በመሆኑም ከዛሬ 200 

ዓመት በፊት ተቋቋሙት የእነ ጀፈርሰን ፕሬሶች ጋር “እኩል ካልሆንን” የሚል ስሌት 

መቀመር፤ ፉክክሩን የዔሊና የጥንቸል ከማስመሰል ውጪ ረብ ያለው ነገር የሚያስገኝ 

አይመስለኝም። 

ከዚህ በተጨማሪም ማንኛውም ሚዲያ የተገነባበት ማህበራዊ-ኢኮኖሚ አውድ 

(Socio-Economic Context) ነፀብራቅ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። እናም በሀገራችን 

ውስጥ እየተገነባ ያለውን ስርዓት ቅጥ ባለው መንገድ መረዳት ተገቢ ነው። አሁን እየተገነባ 
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ያለው ስርዓት ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ እንጂ፤ ሊበራሊዝም አይደለም። ስለሆነም 

መፅሔቱም ሆኑ ሌሎች የሃሳቡ አራማጆች እርግጥም ለህዝብ እናስባለን የሚሉ ከሆነ መሆን 

የሚገባቸው የስርዓቱ ነፀብራቅ ነው። በሊብራሊዝም ስርዓት ውስጥ ልማታዊ አስተሳሰብ 

ያለው ፕሬስ እንደማይገነባ ወይም ቢገነባም ጠብ የሚል ነገር እንደማያመጣ ሁሉ፤ 

በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥም የሊበራሊዝም አቀንቃኝ የሆነ ሚዲያ ቢገነባ 

ምናልባትም ከአደናቃፊነት የዘለለ ሌላ ፋይዳ ላይኖረው ይችላል። ይህ ማለት ግን 

በሀገራችን ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓይ ውስጥ የግል ሚዲያዎች አያስፈልጉም እያልኩ 

እንዳልሆነ ሊታወቅልኝ ይገባል። ይልቁንም የግሉ ፕሬስ ከፍፁም ጥላቻና ፅንፈኝነት 

እንዲሁም ህገ-ወጥ ከሆነ ጥቅም ናፋቂነት ተላቅቆ ሀገራዊ በሆነ መንገድ ተግባሩን 

ካከናወነ፤ በመካሄድ ላይ ላለው የሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታ 

ስር መስደድ የበኩሉን ጠጠር ሊወረውር መቻሉ አያጠራጥርም።   

ራስን አወዳሽ ፕሬስ 

ከዚሁ የመፅሔቱ ዐብይ ጉዳይ አምድ ሳንወጣ፤ መፅሔቱ በአንድ በኩል ሚዛናዊነት 

አለመኖሩ ማንን ይጎዳል? እያለ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ባልተጨበጠ ማስረጃ አሊያም 

የጥናት ውጤት ላይ ሳይሞረከዝ በሌለ ማንነቱ ራሱን የህዝብ ዋስና ጠበቃ አድርጎ 

በመመፃደቅ የመንግስትን ፕሬሶች “ንጉስ አወዳሽ” የሚል ታፔላ ለጥፎባቸዋል። ራሱንና 

የቅርብ አጋሮቹን “ነፃ ፕሬስ” እያለ የሚጠራው መፅሔቱ በአስገራሚ ሁኔታ  “ነፃው ፕሬስ 

ለህዝብ፣ የመንግስት ፕሬስ ደግሞ ለመንግስት ወግነው የመረጃ ጦርነት ውስጥ ገብተዋል…” 

ሲልም ታብዩዋል። ለጥቆ ደግሞ “…ዛሬ በመንግስት ሚዲያ የሚነገሩ ማናቸውም 

መረጃዎች ሁሉ በህዝብ ዘንድ ያላቸው ተዓማኒት እየጎደለ መሄድ ብቻ ሳይሆን እየጠፋ 

ነው ማለት የሚያስደፍርበት ደረጃ ላይ ደርሰናል…” በማለት በጥንቆላ መልክ ፈርጇል። 

በመጀመሪያ ደረጃ በአምዱ ላይ የቀረበውና የመንግስተ ሚዲያዎችን የሚመለከተው 

ፅሑፍ በፍፁም ጥላቻና የጨለምተኝነት ስሜት የተፃፈ በመሆኑ እንደ ጋዜጠኛ ግራና 

ቀኙን ማመዛዘን ከዝግጅት ክፍሉ የሚጠበቅ ይመስለኛል። ምናልባትም መፅሔቱ ለራሱና 

ለአጋሮቹ እንደመሰከረው ለህዝብ ሰርቶ ከሆነ እሰየው ነው። ለምን ቢባል፤ የህዝብን ወይም 

የመንግስት ሚዲያዎችን ስራ አግዟልና፣ ከፍ ሲልም የስርዓቱ ነፀብራቅ በመሆን ላይ 

ነውና።… ግና ሃቁ ይህ አይደለም። ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚገነዘበው፤ 
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በዓለም ላይ የሚገኙ የግል ሚዲያዎች ምንም እንኳን ሃሳብን ለማንሸራሸርና ትክክለኛና 

ሚዛናዊ የሆነ መረጃን ለህዝቡ በአማራጭነት እንዲያደርሱ ቢቋቋሙም፤ ዋነኛ ግባቸው 

የህልውናቸው መሰረት የሆነውን ገንዘብ ለማገኘት የአንባቢን ክፍያና የማስታወቂያ ገቢን 

የመሳሰሉ መንገዶችን በመጠቀም ገቢን መፍጠር ነው። ያለ ገንዘብ በሚዲያ ኢንዱስትሪው 

ውስጥ ሊቀጥል የሚችል ፕሬስ ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅምና።  

ዳሩ ግን እንደ መታደል ሆኖ መፅሔቱ ‘የለም እኔ ያለ ገቢ ለህዝብ ነው የምሰራው’ 

የሚል ከሆነ፤ እውነት እውነት እላችኋለሁ አባሎቹ እንደ ሰማይ ወፎች አያጭዱም፣ 

አይዘሩም—ከሰማይ በወረደ መና ነው የሚኖሩት እንድል ያስገድደኛል። የማተሚያም ሆነ 

የተለያዩ ወጪውንም የሚከፍለው በመለኮታዊ ሃይል ነው ማለት ነው። አሊያም ለትርፍ 

ያልተቋቋመ ግብረ-ሰናይ ድርጅት ነው። ይሁንና በግብረ-ሰናይ ድርጅትነት እንዳንይዘው፤ 

“ሚዲያ ለንግድ የሚሰራ ተቋም እንጂ ምግባረ-ሰናይ ድርጅት አይደለም” /Media is not a 

charity organization, it is a profit making institution/ የሚለውን የዝነኛውን የመስኩን 

ምሁር የጆሴፍ አር. ዶሚኒክን ቀኖና ዋጋ ልናሳጣው ነው። እናም መፅሔቱ እንደ ግል 

ፕሬስ ‘እኔና አጋሮቼ ለህዝብ ነው የምንሰራው’ የሚለው መታበዩ ውሃ ሊቋጥር የሚችል 

አይደለም። 

እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ሀገራችን ውስጥ ያሉት የመንግስት ወይም የህዝብ 

ሚዲያዎች የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት እና የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 

ናቸው። ተጠሪነታቸውም የህዝቡ እንደራሴ የሆኑ ግለሰቦች ለሚገኙበት ፓርላማ ነው። 

ይህም ማለት እነዚህ ሚዲያዎች ወገኝተኝነታቸው ለህዝቡና ለመንግስት ነው። እየሰሩ 

ያሉትም በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ አውድ ስር ሆነው ለተቋቋሙበት ዓላማ ነው—

በልማታዊ ጋዜጠኝነት ዘውግ። እናም ከእነርሱ ወዲያ ህዝቡን ወክሎና የህዝቡን አጀንዳ 

አንግቦ የሚሰራ ፕሬስ አላውቅም። መፅሔቱ ‘እኔና ባልደረቦቼ በዋነኛነት ለህዝብ ነው 

የምንሰራው’ የሚለው አባባሉ ለየትኛው ህዝብ እንደሆነ ለማንም ግልፅ አይደለም።  

ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ያለበት ደረጃ ድህነትን ማሸነፍ እንደሆነና ይህንንም 

ለመከወን ልማታዊ ጋዜጠኝነት ፍቱን መድሃኒቱ መሆኑን እያወቀ፤ እንደ ምዕራቡ ዓለም 

ዓይነት ፕሬስ ሆኜ የሚሰራን ህዝብ በአሉባልታ ለመጥመድ የሚፈልግ ፕሬስ እንደምን 

የህዝቡ አገልጋይ እንደሚሆን ከተመፃዳቂው አካል በስተቀር ማንም ሊረዳው አይችልም። 

እናም እንደ ሚዲያ ባለሙያ ከተራ ዕቃ-ዕቃ ጨዋታ መውጣት ያስፈልጋል። ምክንያቱም 
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ፕሬሱን በኒዮ-ሊብራል መዘውር እያሽከረከሩ የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ህዝብ 

እናገለግላለን ማለት “ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ” እንዲሉት ዓይነት ተራ ቀልድ በመሆኑ 

ነው።  

  ምንም እንኳን መፅሔቱ “ሰይጣን ላመሉ ከመፅፍ ቅዱስ ይጠቅሳል” እንዲሉ ራሱ 

ስለሚዛናዊነት ጠቀሜታ አውርቶ፣ መልሶ ባልተመዘነና በጥላቻ በተጋረደ ዕይታ የህዝብ 

ወይም የመንግስት ሚዲያዎችን ለማጠልሸት ቢሞክርም፤ ከትዝብት ውጪ የሚያተርፈው 

ነገር ያለ አይመስለኝም። አንድ የፕሬስ ውጤት የሚፅፈው ነገር ውስጡ በሚንቀለቀለው 

የጭፍን ጥላቻ መንፈስ እየተመራ ከሆነ፤ እርሱ የግል ሚዲያ ሳይሆን የፖለቲካ ፓርቲ 

ልሳን ነው። እናም በመፅሔቱ ላይ የህዝብ ወይም የመንግስት ሚዲያዎች የተብጠለጠሉበት 

አግባብ በጥናት ላይ ያልተመሰረተ ብቻ ሳይሆን በታመቀ የጥላቻ መንፈስ የተዘጋጀ ግልብ 

ዘገባ ነው። ቢጨምቁት አንድ ጠብታ የሌለው የጨለምተኞች መዝሙር። 

ያም ሆነ ይህ ግን እስቲ በመፅሔቱ ላይ ስለ መንግስትና ስለ ሚዲያዎች ከተባሉትና 

በማስረጃ ካልተደገፉ ተራ አሉባልታዎች ውስጥ ጥቂቱንም ቢሆን እንመልከት። 

“…መንግስት ፕሬሱን ለመቃወም ብቻ እንደተፈጠረ ተቋም አድርጎ ይወስደዋል፣ …የራሱን 

አወዳሽ ሚዲያዎችን እያደራጀ ነቃሹን ያመነምናል” የሚሉ አግባብ ያልሆኑ አባባሎችንና 

ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ያፈነገጡ ፍላጎቶችን እንዲም በራስ ምናብ ውስጥ ከተሳሉ 

የተሳሳቱ ምልከታዎች ጋር ደበላልቆ በዘገባው ውስጥ አጭቋል።  

በመጀመሪያ ደረጃ መንግስት ራሱ እንዲፈጠር ያደረገውን የግል ፕሬስ መልሶ እንደ 

ተቃዋሚ የሚቆጥርበት አካሄድ አለ ብሎ ማመን በራሱ የሚያመላክው ነገር ቢኖር 

መፅሔቱ መሰል አጀንዳ የሚያራምዱ የተቃውሞው ጎራ ባለሟሎችን ሃሳብ እያራገበ 

መሆኑን ነው። ምክንያቱም በትንሹም ይሁን በትልቁ፣ በተገኘው ተባራሪ አጀንዳ ሁሉ 

እንዲህ ዓይነት ያልተገባ ስም በመለጠፍ የሚታወቁት እነርሱ በመሆናቸው ነው። እናም 

መፅሔቱ መንግስት ፕሬሱን ለመቃወም ብቻ እንደየተፈጠረ አድርጎ እንደሚቆጥረው 

ተጨባጭ ማስረጃ ሊኖረው ይገባል። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ግን በመንግስት በኩል 

ፕሬሱን ለመቃወም ብቻ የተፈጠረ አድርጎ የተገለፀ ነገር ባለመሆኑ አባባሉ አሉባልታን 

መሰረት ያደረገ ብቻ ነው—ምንም ዓይነት ማረጋገጫ ሊኖረው አይችልምና።  



8 
 

እንደ እውነቱ ከሆነ ግን የኢፌዴሪ መንግስት በህገ-መንግስቱ ላይ በግልፅ 

የተደነገጉት ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብቶች እውን እንዲሆኑ ከመታገሉም በላይ፣ 

እንዳይሸራረፉም በፅናት ታግሎላቸዋል፤ እየታገለላቸውም ነው። በተለይም ሚዲያ በሀገሪቱ 

የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ እመርታዎች ላይ የራሱን እሴት የሚጨምር መሳሪያ 

አድርጎ ነው የሚመለከተው፡፡ ይሁንና ሚዲያ ህግና ስርዓትን አክብሮ ካልተንቀሳቀሰ 

ከጠቀሜታው ባሻገር፤ በሁለንተናዊ የዕድገትና የዴሞክራሲ ባህል ግንባታ ዓላማዎች ላይ 

ጉዳት ሊያደረስ እንደሚችል መረዳቱ አይቀሬ ነው፡  

እርግጥ የኢትዮጵያ መንግስት የሚዲያን ጉዳት ለማስቀረት ሲል ጥቅሙን 

የመገደብ አካሄድ እንደማይከተል መፅሔቱና መሰሎቹ ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል፡፡ 

እንደ ሌሎቹ የዴሞክራሲ ግንባታ ስራዎች ሁሉ፤ ሚዲያው ነፃና ጤነኛ ሆኖ እንዲያድግ 

ፈርጀ ብዙ ተግባራትን ማከናወኑንም ማጤን ያስፈልጋል፡፡ የቅርብ ጊዜውን ትውስታ 

ብናነሳ እንኳን ሚዲያ ለሀገራችን የዴሞክራሲ ግንባታ ጤነኛ በሆነ አኳኋን ሙያዊ 

ሃላፊነቱን እንዲወጣ የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ 590/2000 ´ማውጣቱን 

መጥቀስ ይቻላል፡፡  

ታዲያ መንግስት ሚዲያው ነፃና ጤነኛ በሆነ አኳኋን እንዲያድግና እንዲመነደግ 

የሚያደርጉ ስራዎችን የሚፈፀመው ለማንም ብሎ አለመሆኑን መገንዘብ ያሻል፡፡ 

ምክንያቱም ተግባሩን የሚከውነው ከባህሪው በመነጨ፣ በሀገራችን ውስጥ በመገንባት ላይ 

የሚገኘው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲያብብና ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ካለው ፅኑ 

ፍላጎት ተነስቶ በመሆኑ ነው፡፡  

 ይህ ማለት ግን ሚዲያ እንደ ማንኛውም የሙያ ዘርፍ የሥራ ነፃነት ስላለው ብቻ 

የሀገሪቱን ህግና አሰራርን እንዲሁም የራሱን የስነ-ምግባር ደንብ እየደፈጠጠ እንዳሻው 

ሲፈነጭ ዝም ተብሎ ይታያል ማለት አይደለም። እናም አንዳንድ የግል ፕሬሶች ህገ-

መንግስታዊ ስርዓቱን ከጀርባ በጦር ለመውጋት ሲፈልጉ፣ የሚዲያ ነፃነትን ጭንብል 

ተሸፋፍነው ወንጀል ለመስራት ሲሞክሩ እንዲሁም ህግና ስርዓትን ደፍቀው በማን 

አለብኝነት የያዙትን ቀለምና ወረቀት እስኪጨርሱ ድረስ እየለቀለቁ ተጠያቂነት በሌለው 

አኳኋን በአሉባልታ ላይ የተመሰረቱና የተዛቡ ዘገባዎችን ለህዝብ ሲያቀርቡ ብሎም የፀረ 

ሰላምሃይሎችንና የአሸባሪዎችን አጀንዳ ሲያራግቡ የሚዲያውን ጤናማነት በሚቆጣጠሩት 

የሀገሪቱ ህጎች መጠየቃቸው የሚቀር አይመስለኝም፡፡ ለምን ቢባል፤ በማንኛውም 
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ዴሞክራሲያዊ ሀገር ውስጥ የህግ የበላይነት ለድርድር የሚቀርብ ጉዳይ ባለመሆኑ፣ በሚዲያ 

ውስጥም የሚሰራ ሆነም ማንኛውም አካል ህጋዊ አሰራሮችን ተላልፎ ሲገኝ በህግ አግባብ 

የሚጠየቅ በመሆኑ ነው። እናም ከዚህ ጥቅል ሃቅ ውጪ የመፅሔቱ ‘መንግስት የግል 

ፕሬሱን እንደ ጠላት ያየዋል’ የሚለው ጥናት አልቦ ደፈናዊ ትችት በምንም መመዘኛ 

ተቀባይነት የለውም—“መንግስት ሆይ! እኔ የፈለኩትን ባደርግ አንተ ምን ያገባሃል?” በሚል 

ስሜት የነዳው ዕውቀት አጠር ፀሐፊ ለመሆን ካልተፈለገ በስተቀር።  

 መፅሔቱ መንግስት የራሱን ሚዲያ እያደረጀ ነቃሹን የግል ፕሬስ ያመነምናል 

የሚለው ማስረጃ አልቦና ዕውነታን የመደፍጠጥ አባባልም በስሜት ውስጥ ሰምጦ የተፃፈ 

ነው። ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ማንኛውም የፕሬስ ውጤት በባለቤቱ ርዕዩተ-

ዓለማዊ ፍላጎት የሚቃኝ ነው። መንግስት ሚዲያውን የሚጠቀመው ህዝቡ በጠላትነት 

የፈረጀውን ድህነትን ለማስወገድ የሚደረጉ ጥረቶችን ለማጉላት መሆኑ ይታወቃል። እናም 

እርግጥም መንግስት የራሱ ሚዲያዎች እንዲጎለብቱና እንዲደረጁ አድርጎ ከሆነ፤ አጠቃላይ 

ህዝቡ በሀገሪቱ የሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ተግባራት ውስጥ ይበልጥ ተሳታፊ 

እንዲሆንና በዚህም ከድህነት የሚወጣበት ጊዜ እንዲያጥር በማድረጉ ሊመሰገን እንጂ 

በጭፍን ጥላቻ ሙሾ ሊወረድበት አይገባም። ህዝባዊ ሃላፊነቱን በሚገባ ተወጥቷልና። 

 በአንፃሩም መንግስት የግሉን ሚዲያ እንደምን እንደሚያመነምን ለማንም ግልፅ 

አይደለም። ምናልባት መፅሔቱ በኪሳራ፣ በህጋዊ የአሰራር ማዕቀፍ በመደፍጠጥ አሊያም 

ከማተሚያ ቤት ጋር ባላቸው የግል ውል ምክንያት ከገበያው በራሳቸው ጊዜ የወጡትን 

አንዳንድ የግል ፕሬሶችን ችግር በመንግስት ላይ ለማላከክ ፈልጎ ከሆነ፤ በዚህ ጉዳይ 

ውስጥ መንግስት እጁን ሊያስገባ አይችልም። ምክንያቱም የፕሬሱን ኪሳራ የመሸፈን፣ 

ፕሬሱ ህጋዊውን አሰራር እንዲጥስ የማበረታታት ብሎም ከማተሚያ ቤቶች ጋር ችግር 

ሲኖር አታሚዎች ከፕሬሱ ጋር የገቡትን ውል እንዲቀይሩ የማስገደድ ተግባርም ይሁን 

ሃላፊነት ስለሌለው ነው።  

እናም የግል ፕሬሱ እንዲያድግ መንግስት አሁን እያደረገ እንዳለው ሁሉ፣ 

ለጋዜጠኞች ከለላ የሚሰጥ ህግን የማበጀት፣ አስፈላጊ ስልጠናዎችን የማዘጋጀትና ተመሳሳይ 

ተግባራትን ከመከወን በዘለለ የሚያደርገው ነገር ያለ አይመስለኝም። እናም የራስን ችግር 

በመንግስት ላይ ለማላከክ መሞከር አሳፋሪ መሆኑን መፅሔቱ ሊያውቀው ይገባል። 

በመሆኑም በእኔ እምነት የግሉ ፕሬስ እንዳይመናመን ከተፈለገ ራሱን ነፃና ጤናማ 
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በማድረግ እንዲሁም የራሱን የሥነ-ምግባር ደንቦች አክብሮ መስራት ይኖርበታል። አሊያ 

ግን “ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ” የሚለው ብሂል እውነት መሆኑ የሚቀር አይመስለኝም። 

…ውድ አንባቢዎቼ! በክፍል ሁለት ፅሑፌ ከመፅሔቱ ዘገባ አኳያ ስሜታዊነት ለማን 

ይጠቅማል? እና ምን ዓይነት ፕሬስ ይበጀናል? የሚሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ 

እሞክራለሁ።…  

 


