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        ምን ዓይነት ፕሬስ ይበጀናል? 
                                    (ክፍል ሁለት) 

 

 

   መሐሪ ይፍጠር    ymehari@gmail.com 

 

 በክፍል አንድ ፅሑፌ ላይ አዲስ ጉዳይ መፅሔት በዐብይ ጉዳይ አምዱና በርዕሰ 

አንቀፁ ላይ የሀገራችንን የፕሬስ ይዞታ አስመልክቶ ያቀረባቸውን ጉዳዮች አስመልክቶ፤ 

ከልማታዊ ዴሞክራሲያዊ እሳቤዎችና ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት ጥቅል ሃቆችን፣ 

“የነፃ” ወይም የግል ፕሬስ አግባቦችን፣ ፕሬስ ሀገራዊ ወይስ አለም አቀፋዊ እንዲሁም 

አወዳሽ ፕሬስ በሚሉ ጭብጦች ዙሪያ ግንዛቤ ለማስጨበጥ መሞከሬ ይታወቃል። ቀጣዩና 

የመጨረሻው ክፍል ደግሞ እነሆ።…  

ስሜታዊነት ለማን ይጠቅማል? 

 አንድ የሚዲያ ተቋም በሚፅፋቸው ዘገባዎች ቸኩሎ መንግስትን ለማብጠልጠል 

ባለው ውስጣዊ ግልብ የጥላቻ ስሜት ሳቢያ ግምት ውስጥ መግባት ያለበት አይመስለኝም። 

አሳፋሪ በሆነ ሁኔታም ከራሱ ዘገባ ጋር መቃረን የለበትም። መፅሔቱ ግን ያደረገው ይህንን 

ነው—በአንድ በኩል መንግስት የራሱን ሚዲያ በማቴሪያልና በሰው ሃይል እያደረጀ ነው 

እያለ፤ በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስት ሚዲያዎች የተሟላ ሎጀስቲክስ የሌላቸው፣ 

ስርጭታቸው ዓለም የዘነጋውን ቴክኖሎጂ የሚጠቀሙ፣ የመረጃ መቀበያና መለኪያ 

ዘዴያቸው ኋላ ቀር የሆነ፣ ሳቢነት የሌላቸው…እንዲያውም በመኖርና ባለመኖር መካከል 

ያሉ ናቸው በማለት ከቀዳሚ እሳቤው ጋር ይጣረሳል። 

 ይህ ብቻ አይደለም። መንግስትን በአሉባልታ ለመወንጀል ሲል ከሙያው ስነ-

ምግባራዊ አሰራር ባፈነገጠ አሳፋሪ ሁኔታ “…ይነገራል፣ ይወራል፣ ይባላል…” በማለት 

በጥርጣሬ የታጀሉ ቃላቶችን ተጠቅሟል። እነዚህን አስገራሚ አባባሎች ስንመለከት ደግሞ 

በሶስት የመፅሐት ገፆች ዘገባ ውስጥ በብቸኛ ምንጭነት ሁለት ቦታ ብቻ የተጠቀሱትና 

“ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ምሁር…” በሚል 
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የቀረበው አስተያየትም የፀሐፊው ስሜት ማራገፊያ እንጂ፤ የተባሉት ግለሰብ ጉዳዩን 

ስለመናገራቸው ማንም እርግጠኛ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ተናገሩ የተባሉት ግለሰብ 

ከሙያውም አኳያ ይሁን ስለ የልማት ኮሙኒኬሽን (Development communication) 

አሉት የተባለው ፍሬ ሃሳብ እንዲባል የተፈለገና ሚዛን የማይደፋ በመሆኑ ነው። 

 በቅድሚያ በየትኛውም የጋዜጠኝነት አሰራር “አንድ ስማቸውን ለመግለፅ ያልፈለጉ 

ምሁር” የሚለው የምንጭ አጠቃቀም አጠራጣሪና ጋዜጠኛው የሚፈልገውን ሃሳብ ወይም 

ስሜቱን በዘገባው ውስጥ እንዳሻው እንዲዶለው ዕድል የሚሰጥ ነው። በመሆኑም ጋዜጠኛው 

ስማቸውን መግለፅ ያልፈለጉት ግለሰብ የሚናገሩትን ነገር የሚገልፁለት ሌላ ሰው ካላገኘ 

በስተቀር እንዲህ ያለውን ምንጭ እንዲጠቀም አይመከርም። ከዚህ አኳያ በመፅሔቱ ውስጥ 

ስማቸው እንዳይገለፅ የተባሉት ግለሰብን አባባል ማለትም በእርሳቸው ዕይታ መንግስት 

ሚዲያውን እንዴት አድርጎ እንደያዘው የተመለከተን ዳራ በርካታ ግለሰቦች ሲሉት የነበረና 

አሁንም እየተባለ ያለ ጉዳይ በመሆኑ ማንም ስሙን  በመግለፅ ሊለው የሚችል ነው። 

ከዚህ በተጨማሪም ስለ ልማት ኮሙኒኬሽን (DC) በጉዳዩ ዙሪያ እውቀት ያለውን ሰው 

ስሙን ጠቅሶ ማናገር ሲቻል ዝግጅት ክፍሉ ግን ሆን ብሎ አጠራጣሪ ምንጭ ተጠቅሟል።

እናም በእኔ እምነት የአምዱ ፀሐፊ ይህን በግልፅ ሊባል የሚችል ነገርን በስም በተጠቀሰ 

ምንጭ መጠቀም ሲገባው ስሜን እንዳትጠቅስ ተብያለሁ በሚል የራሱን ስሜት ለመዘርገፍ 

አውሎታል እንድል አስገድዶኛል። 

 ያም ሆነ ይህ ግን ምናልባትም የፀሐፊው ምንጭ በተጠቀሱበት አግባብ በትክክል 

ብለውት ከሆነ፤ “መንግስት እንደሚለው ነፃው ፕሬስ የልማት ጋዜጠኝነት ጥላቻ ያለበት 

አይደለም” የሚለው ምልከታቸው በፍፁም የተሳሳተ ብቻ ሳይሆን አንድ ምሁርም የሚጠበቅ 

አይመስለኝም። የልማት ኮሙኒኬሽን ንድፈ-ሓሳብ በግልፅ እንደሚያስረዳው፤ የልማት 

ጋዜጠኝነት መንግስትና ህዝብ በጋራ ተቀናጅተው ከሰሩ ሶስተኛው ዓለም በልማት ጎዳና 

የማይጓዝበት ምንም ምክንያት የለም። ይህም መንግስትና ህዝብ ከፍተኛ የልማት ስራ 

ሲያከናውኑ ሂደቱ በልማት ጋዜጠኝነት (Development Journalism) የስኬት ዘገባ መደገፍ 

እንደሚኖርበት ያስረዳናል።  

ይህ ማለት ግን መፅሔቱና ግብረ-አበሮቹ እንደሚያስወሩት ሳይሆን በልማት 

ጋዜጠኝነት ውስጥ የህዝብን ጥቅም ባማከለ መልኩ መነቀፍ ያለበት ጉዳይ ዝም ተብሎ 

የሚታይ አይደለም፤ ይዘገባል። ይሁንና ዊልበርና ሽራም የተሰኙ  የመስኩ ምሁራን 
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እንደሚሉት የዘርፍ ዘገባ ከአጠቃላይ ጥላቻ (General Negative) የራቀ መሆን 

ይኖርበታል። የልማት ጋዜጠኝነት እንደ ሀገራችን ያሉ በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገሮች 

ህዝቦችን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ሁነቶችን የማስታወቅ፣ የማስተማርና 

የማነሳሳት ተግባራትን ያነገበ ነው። እነዚህ ህዝቦች ካሉበት የድህነት አዙሪት ቀለበት 

(Vicious circle of poverty) ነፃ እንዲሆኑና በኢኮኖሚ ራሳቸውን እንዲችሉ ያደርጋል። 

ህዝብን ከድህነትና ከኋላ ቀርነት ለማላቀቅ፣ ፈጣን ሀገራዊ ለውጥን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ 

ትክክለኛ የልማት ሃሳቦችን ህዝቡ እንዲገነዘባቸው፣ እንዲያምንባቸውና በአተገባበራቸውም 

በንቃት እንዲሳተፍ የሚያደርግ እንዲሁም አዎንታዊ የልማትና የዴሞክራሲ የለውጥ 

እሴትንም የሚገነባ የጋዜጠኝነት ዘርፍ ነው።…አዎ! እርግጥም የመንግስት ሚዲያዎች 

የሚከውኑት እነዚህን ሀገራዊ ጉዳዮች እንጂ፤ መፅሔቱ በስሜት ተነሳስቶ እንዳለው 

“የአወዳሽነት” ተግባርን አይደለም። እናም መፅሔቱ በመንግስት ሚዲያ ላይ ላቀረበው 

ያልተገባና አስነዋሪ ብያኔ “ከመጠምጠም መማር ይቅደም” ማለት ሳይሻል የሚቀር 

አይመስለኝም።  

በአንፃሩ ደግሞ የሀገራችን የግል ፕሬሶች ባልተፈጠሩበት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ 

ምህዳር በግድ አራተኛው የመንግስት አካል እንሁን በማለት /ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሬስ 

አራተኛው የመንግስት መዋቅር አለመሆኑን ልብ ይሏል/ በጥላቻ ጋዜጠኝነት ታውሮ 

ሀገራችን ውስጥ በመንግስት ምንም የተፈፀመ ነገር እንደሌለ በማስመሰል ማቅረብ ቀዳሚ 

ተግባሩ ነው—ምንም እንኳን ሚዛናዊ ዘገባን የሚያስነብቡ አንዳንድ የግል ፕሬሶች የሉም 

ባይባልም። እናም ምሁር ናቸው የተባሉት ግለሰብ እንደምን “ነፃው” ፕሬስ የልማት 

ጋዜጠኝነት ጥላቻ ያለበት አይደለም እንዳሉ እንኳንስ ለእኔ ለእርሳቸውም የሚገባቸው 

አይመስለኝም—ስለ ልማት ጋዜጠኝነት ያላቸውም ዕውቀት እምብዛም መሆኑ አባባላቸው 

ይመሰክራልና። ለምሳሌ ያህል አዲስ ጉዳይ መፅሔትን እንደ አብነት ብንወስድ ትችትን 

እንደ ዋነኛ ተግባሩ በማድረግ ከመፃፍ ውጪ ከላይ ከተጠቀሰው የልማት ጋዜጠኝነት 

ተግባራት ውስጥ መንግስት ያከናወነውንና በተጨባጭ የሚታየውን ጉልህ አዎንታዊ 

ተግባርን ዘግቦ ያውቃልን? ብለን ግለሰቡን ብንጠይቅ ምን ሊሉን ይሆን?.. ካሉት 40 

ገፆች ውስጥ በአንዱም ላይ እንዲህ ዓይነት ዘገባዎች የሉም። እናስ ታዲያ ለልማታዊ 

ጋዜጠኝነት የግሉ ፕሬስ ጥላቻ የለውም ማለት ከቶ ምን ማለት ይሆን?...  ከዚህ ጎን ለጎን 

አባባሉን ግለሰቡ ካላሉት ደግሞ የዘገባው ፀሐፊ የማያውቀውን ጉዳይ በስሜት ተመርቶ 
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በሌለ ማንነቱ ‘እኛ እንዲህ ነን’ ለማለት የፈለገ ያስመስልበታል። ይህ ደግሞ አንድን ዘገባ 

በማዘጋጀት ራስን በስሜታዊነት ለመካብ የሚደረግ ከንቱ ውዳሴ ነው—“ላም ባልዋለበት 

ኩበት ለቀማ” እንዲሉ አበው።   

ምን ዓይነት ፕሬስ ይበጀናል? 

ይህን ጥያቄ በቀጥታ ከመመለሴ በፊት ጥቂት ስለ ሚዲያ ባለቤትነት ማውሳት 

ወደድኩ። ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በሊብራሉም ይሁን በልማታዊ ዴሞክራሲ 

ስርዓቶች ውስጥ አንድ የፕሬስ ተቋም የሚመራው በባለቤቱ ፍላጎት ነው። ባለቤቱ 

በሚዲያው ላይ ማራመድ የሚፈልገውን ሃሳብ በኢዲቶሪያል ፖሊሲነት ቀርፆ፣ የተቀጣሪ 

ጋዜጠኞች የስራ መመሪያ እንዲሆን ያደርጋል። በመሆኑም ‘የመንግስት ፕሬሶች ወገንተኛ 

ናቸው’ የሚለው የመፅሔቱ አባባል ቦታ የሚሰጠው አይደለም። ለምን ቢባል፤ የቀረበው 

መከራከሪያ ጉንጭ አልፋ ከመሆን አልፎ የሚዲያ ባለቤትነት አሰራርን የሚያውቅ 

ባለመሆኑ ነው።  

እንደሚታወቀው አሳታሚው የፈለገውን ዓይነት ሃሳብ በነፃነት የማራመድ ህገ-

መንግስታዊ መብት አለው። ሚዲያው ንብረትነቱ በስሙ የተመዘገበው ባለቤት እንጂ 

የጋዜጠኛው አይደለም። ይህን ሁኔታ ከህዝብ /ከመንግስት/ ሚዲያዎች አኳያ መመልከት 

ይቻላል። መንግስት ሀገሪቱን እንዲመራ በህዝብ የተመረጠ አካል ነው። ይህም የዚህን 

አካል ፖሊሲዎች ህዝቡ ይበጀኛል ብሎ አምኖበት በፖሊሲው መሰረት እንዲያስተዳድረው 

ህገ-መንግስታዊ ሃላፊነትና አደራ የሰጠው መሆኑን ያመላክታል። መንግስትም የህዝቡን 

አደራ ተቀብሎ ዕድገቱን ለማሳለጥ ደፋ ቀና ይላል። በሌላ አባባል፤የመንግስት አጀንዳ 

የህዝቡ አጀንዳ ይሆናል ማለት ነው። ስለሆነም ተጠሪነታቸው ለህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት የሆኑት የህዝብ ወይም የመንግስት ሚዲያዎች ይህን ሃላፊነት የማስተጋባት መብትና 

ግዴታ አለባቸው። ከዚህ ጠቅለል ያለዕውነታም የመንግስት ፕሬሶች የአወዳሽነት ሚና 

ይጫወታሉ ተብሎ በመፅሔቱ ላይ የተገለፀው ጭፍን ሙግት ተቀባይነት የሌለው መሆኑን 

ለመረዳት አይከብድም። 

ወደ ዋናው ጥያቄ ስንመለስ ደግሞ፤ ቀደም ሲል ከጠቀስኩት ከዘርፉ ተግባራት 

በመነሳት የሚበጀን ፕሬስ የልማት ጋዜጠኝነት ዘውግ መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ 

ነው—ያሉብንን ሀገራዊ ተግዳሮቶች ለመቅረፍ የሚያገለግለን ብቸኛው መሳሪያ እርሱው 



5 
 

ነውና። ታዲያ እዚህ ላይ የግሉ ፕሬስ ምንም አይጠቅምም እያልኩ እንዳልሆነ 

ሊታወቅልኝ ይገባል። በእኔ እምነት መንግስት የዳበረ ዴሞክራሲን ለመገንባት የግሉ ፕሬስ 

ወሳኝ መሆኑን የሚገነዘብ ይመስለኛል። እንደ አንድ የዴሞክራሲ ማሳለጫ ተቋም ሆኖ 

እንዲያድግም ይሻል። በመሆኑም በሀገራችን የዳበሩ የመንግስት /የህዝብ/ እና የግል 

ሚዲያዎች እንዲኖሩ መፈለጉ አይቀሬ ነው። ይህም በህገ-መንግስቱ ላይ ሃሳብን በነፃነት 

የመግለፅ መብትን ተግባራዊ ከማድረግ የመነጨ ነው— መፅሔቱ ላይ አልተተገበረም 

ተብሎ በጭፍን ቢገለፅም። 

እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ይህ የመንግስት ቁርጠኛ አቋም የግልና የመንግስት ፕሬሶች 

ስራቸውን በነፃነትና በህጋዊ መንገድ የሚያከናውኑበትን የተስተካከለ ምህዳር በመፍጠር 

ላይ ብቻ የያጠነጠነ አይመስለኝም። ከዚህም በላይ ረጅም ርቀት ሄዶ ሚዲያውን 

ለመደገፍና ለማጠናከር ጭምር ያለመ ነው። ታዲያ እዚህ ላይ መፅሔቱ አሊያም አዘጋጁ 

ማወቅ የሚገባቸው ሃቅ ያለ ይመስለኛል። ይኸውም ፕሬሱ በነፃነትና በጤናማ አኳኋን 

እንዲያድግ ለማደረግ የሚከናወኑት ስራዎች ‘እገሌን ለመጥቀም ወይም ለመጉዳት’ 

ተብለው የሚወጠኑ አለመሆናቸውን ነው። ይልቁንም የሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ባህል ግንባታ እንዲጎለብት ከሌሎች የዴሞክራሲያዊ ግንባታ ስራዎች ባልተናነሰ መልኩ 

ሚዲያም የበኩሉን አስተዋፅኦ እንደሚያበረት ስለሚታመንበት ነው። 

ያም ሆነ ይህ የግሉ ፕሬስ እንዲዳብርና እንዲፋፋ ነፃና ጤናማ ሆኖ እንዲሁም 

ከስሜታዊነት፣ ከአሉባልተኝነትና ከጭፍን ጥላቻ ርቆ ብሎም እንደማንኛውም ሀገር ሚዲያ 

የሀገሩን ህጋዊ አሰራሮችን አክብሮ ተግባሩን ማከናወን ይኖርበታል ባይ ነኝ። አዎ! 

እርግጥም ጋዜጠኝነት ህዝብን የሚያስተምርና የሚያሳውቅ ሙያ እንደመሆኑ መጠን፤ 

“እዚህ ጋ ጥሩ ተሰርቷል፣ እዚህ ጋ ደግሞ መስተካከል ያለበት ጉዳይ አለ” እያለ ተግባሩን 

ሳይወጣ ቀርቶ፤ በአንፃሩ በፍፁም ጥላቻ ላይ ተመርኩዞ ሁልጊዜ ፅንፈኛ አስተሳሰቦችን 

ብቻ የሚያራምድ ከሆነ ህዝብን ከማደናገር ውጪ ሙያዊ ሃላፊነቱን ተወጥቷል ሊባል 

አይችልም።  

ሚዲያ የህዝብን አስተያየት የሚያስተናግድ፣ የውይይት መድረክ ሆኖ የሚያገለግልና 

ህግና ስርዓትን አክብሮ የሚሰራ ተቋም እንጂ፤ ልክ እንደ አዲስ ጉዳይ መፅሔት ዐብይ 

ጉዳይ አምድ የጋዜጠኛው ወይም የዝግጅት ክፍሉ የጥላቻ ስሜት መጋለቢያ ፈረስ ከሆነ 

ጤናማ ነው ሊባል አይችልም። የዘገባው ዕይታ የተንሸዋረረ ሊሆን ስለሚችልም 
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ሚዛናዊነትን በመሳት አሉባልታዊ ድርሳኖችን እያተመ ለማውጣት ይገደዳል። ከፍ ሲልም 

የአንዳንድ ፀረ-ሰላም ሃይሎችን አጀንዳ የራሱ አድርጎ በማቅረብ የጎላ ስህተት ሊፈፅም 

ይችላል። በዚህም ለህዝቡም ይሁን ለሀገሪቱ ረብ ያለው ተግባር አይከውንም። ታዲያ ይህን 

መሰሉ ጋዜጠኛም ይሁን የዝግጅት ክፍል ስለ “ነፃ ጋዜጠኝነት”፣ ስለ ህዝብ አገልጋይነት፣ 

ስለ ሙያዊ ፍቅር፣ ስለ ህሊናዊ ጋዜጠኝነት…ወዘተርፈ መናገር የሚችልበት ሞራላዊ 

አመክንዮ ሊኖረው አይችልም። 

እናም በእኔ እምነት ልማታዊ ጋዜጠኝነትን አጥብቆ መያዝ ያስፈልጋል። ምንያቱም 

በአሁኑ ወቅት የሀገራችንና የህዝቧ ዋነኛ ተግባር ድህነትን ማቸነፍ ነው። ድህነትን ድል 

መንሳት የሚቻለው ደግሞ የተጀመረውን ልማት ማፋጠን ነው። ልማታችን እንዲያድግ 

ህዝቡን የሚያሳውቅና የሚያነሳሳ ልማታዊ ጋዜጠኝነት መጎልበት አለበት። ልማታችን 

ሲያድግ ደግሞ ለዴሞክራሲው መጎልበት የራሱን አስተዋፅኦ ያበረክታል። ልማታችንና 

ዴሞክራሲያችን ሲያድጉ ሰላማችንም በዚያኑ መጠን አስተማማኝ ይሆናል። በመሆኑም 

በሀገር አቀፍ ደረጃ የተያዙት የዕድገት ትልሞች ዕውን ይሆኑ ዘንድ ልማታዊ ጋዜጠኝነት 

አይተኬ ነው ማለት ይቻላል። ቸር እንሰንብት። 

   

 


