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ዮናስ ዘአይጋ ለዮናስ አፍሮ ታይምስ 
ዮናስ 

06/02/14 

 

የዚህ ፅሁፍ መነሻ ዮናስ ወልደሰንበት የተባሉትና የአፍሮ ታይምስ ጋዜጣ ምክትል ዋና 

አዘጋጅ የሆኑ ግለሰብ ‹‹ኢህአዴግ ከነፃው ፕሬስ ላይ ሰይፉን ያንሳ›› ሲሉ በጋዜጣቸው ላይ 

ያስነበቡን የቁጥር 18 ቅዳሜ ግንቦት 12 ቀን 2006 ዓ.ም መጣጥፍ ነው፡፡ የአቶ ዮናስ 

መጣጥፍ ትኩረት ያደረገው ፕሬሱን እና ፕሬሱን አስመልክቶ በፋና ብሮድካስቲንግ 

ኮርፖሬት ለሁለት ወራት ወይም ለስምንት ሣምንታት አየር ላይ የዋለውን ሞጋች 

የውይይትና የክርክር መድረክ የቀጥታ ሥርጭት ላይ ነው፡፡  

በእርግጥ አቶ ዮናስ ከዚህ መጣጥፋቸው ቀደም ብሎ በነበረው ሣምንት በጋዜጣቸው ላይ 

መድረኩን ለማሄስ ሞክረዋል፡፡ የቀደመው ሂሳቸው ግን እጅ እግር የሌለው ከመሆኑም 

በላይ የማይጨበጥና ሊሉት የፈለጉት ነገር ለእርሳቸውም ግልፅ የሆነ ስለማይመስል ብዙም 

ስሜት አልሰጠኝም ነበር፡፡ ያም ሆኖ ግን ከላይ በተጠቀሰው ቀንና ቁጥር እንዲሁም ርዕስ 

ያስነበቡን ፅሁፍ የቀደመ ስሜታቸውንም በግልፅ የሚጠቁምና ከዚያኛው በተሻለ ማንሳትና 

መጣል፤ መስጠትና መንፈግ የሻቱትን ቢያንስ የሚያረጋግጥ በመሆኑ፤ ይልቁንም 

የክርክርና የውይይት መድረኩን መሠረት በማድረግ በአይጋ ፎርም እኔም እንደ እርሳቸው 

የመጻፍና የመናገር ነጻነቴን ተጠቅሜ ሀሳብ የሰነዘርኩ በመሆኑ እና ሀሳብ ያስተላለፍኩበት 

ድረ ገጽ በግለሰቡ የተደነቆለ በመሆኑ ሃሳባቸውን በሀሳቤ ልሞግት ግድ አለኝ፡፡ 

ዮናስ አፍሮ ታይምስ ከላይ በተገለጸው ርዕስ በአፍሮ ታይምሳቸው ካስነበቡን ጉዳያቸው 

ቢያንስ እስከ 14 የሚደርሱ ዋና ዋና ነጥቦችን በመምዘዝ እና በትክክለኛ አስረጂዎች 

በመደገፍ ማናቸው ”ሰይፉን ማንሳት”  ያለባቸው እንደሆነ እንጠይቃለን፡፡ ከመጠየቃችን 

አስቀድሞ ግን የአቶ ዮናስ አፍሮ ታይምስ ”ሰይፉን ያንሳ !” ትርክት በወፍ በረር 

መመልከት ተገቢ ይሆናል፡፡ በወፍ በረር ቅኝቴ የማሰምርባቸው ነጥቦች ሰይፉን ማንሳት 

ያለበትን ፍለጋችን መጠየቂያዎቼ እንደሆኑና በእኔ የተሰመሩ (አጽንኦቶች) እንደሆኑ 

ከወዲሁ ለማስታወስ እሻላሁ፡፡ ወፍ በረራችንን እነሆ፤ 
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‹‹ሬዲዮ ፋና ለሁለት ወራት ያህል የኢትዮጵያ ነጻ ፕሬስ ችግሮች ላይ ትኩረት ያደረገ 

በሚል የተለያዩ አካላትን ጋብዞ አወያይቷል፡፡ በሚል የክርክርና የውይይት መድረኩን 

የሚያስታወሰው ዮናስ አፍሮ ታይምስ ከግሉ ፕሬስ ጋዜጠኞች ራሱን ወክሎ የተገኘው 

አናንያ ሦሪ ‹‹የግሉ ፕሬስ ጋዜጠኞች የመድረኩ (የውይይትና የክርክር) ገለልተኝነት ላይ 

እምነት ስለሌላቸው ነው ያልቀረቡት›› ብሎ መግለጹን ያወሳና ይህ ሀሳብ የእርሱም 

እንደሆነ በስመ የህዝብ ሚዲያ የመንግስት ልሳን ሆነው የሚያገለግሉት ጣቢያዎችም 

ወገንተኝነታቸውና ታማኝነታቸው ለመንግስት እስከሆነ ድረስ የግል ፕሬስ ጋዜጠኞች 

ስለምን ወደ ፍርጃና ውንጀላ መድረክ ይገባሉ?›› በማለት አመላክቷል (አረጋግጧል)፡፡ 

ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በዚሁ መድረኩ ለነጻው ፕሬስ የሚበጅ የመፍትሄ ሀሳቦችን 

ከማመንጨት ይልቅ ፍጻሜውን ያደረገው ‹ፍረጃና ማጥላላት ላይ እንደነበር የሚተርኩልን 

አቶ ዮናስ አፍሮ ታይምስ፤ ኢህአዴግ ነጻ ፕሬሶችን በሙሉ የተቃዋሚዎች አገልጋይ 

አድርጎ ቢገልጽም አብዛኞቹ ነፃ ፕሬሶች የኢህአዴግን ሀሳቦችና መረጃዎች ያስነብባሉ ሲል 

ይሞግታል፡፡ ገዢው ፓርቲ  አንደ ፓርቲም ሆነ እንደ መንግስት ስብሰባና ጋዜጣዊ 

መግለጫ አዘጋጅቶ የነፃ ፕሬሶች የሚዲያ ሽፋን እንዲሰጡት ጥሪ ካስተላለፈ እንደሚዘግቡ 

ህዝብ የሚያውቀው እውነት ነው፤  ይልና ይህም የእርሱ እምነት ጭምር እንደሆነ 

በትክርቱ ይገልፃል፡፡  

የፋናውን ክርክርና የውይይት መድረክ (ሞጋች) ለማሄስ የተነሳው የዮናስ አፍሮ ታይምስ 

ትርክት ነፃ ፕሬሶች ችግር የሚያሳዩት ይስተካከል፣ ይታረም፣ የሚሉት ገዢው ፓርቲን 

ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚዎችም ሰፈር ችግር ሲታይ ከገዢው ፓርቲ ባልተናነሰ እንደሚወቅሱ 

ያለአንዳች ማሳያ ጠቃቅሶ በውይይትና ክርክር መድረኩ ላይ የግሉ ፕሬስ ችግች ተብለው 

የተነሱትና ተከራካሪዎች የተማመኑባቸውን የፕሬስን የሀሳብ ገበያ ያለመሆን፣ ኮሜርሻል 

አለመሆንና ከዚሁ ጋር ተይይዞ ለተደጓሚነት ተጋላጭ መሆኑን፣ ስርጭቱም ጢሻ ውስጥ 

መከናወኑን እና ስርጭቱን በተመለከተ የተቀመጡትን የመፍትሄ ሀሳቦች ለአፈና የሚዳርግ 

በሚል ጥርጣሬያዊ አስተያየት ለማስካድ በመሞከር የ‹‹ኢህአዴግ ከነፃው ፕሬስ ላይ 

ሰይፉን ያንሣ!›› መጣጥፋቸውን በተለይም ከመጪው ምርጫ ጋር አያይዘውና መጪውን 

ምርጫ ለማወክ የተጠነሰሰ መድረክ እንደሆነ በመግለፅ ይደመድማሉ፡፡      

አሁን በወፍ በረራችን ያሰመርንባቸው ነጥቦች ላይ አስረጅ እየጠቀስን ዮናስ አፍሮ 

ታይምስን በዮናስ ዘአይጋ ብእር እንደሚከተለው እንጠይቃለን፤ እንሞግታለንም፡፡ በሙገታ 

ስንክሳሬም የዮናስ አፍሮ ታይምስን መረጃ ግኝትና አሰፋፈር፣ የሚዛናዊነት መርሆ 
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ቀርነትን፤ መሰረት ያደረጉት የክርክርና የውይይት መድረክና የእርሳቸው ትርክት 

ተጣጥሞሽና መናበቦች ቅኝት ውስጥ ይገባሉ፡፡ ዮናስ አፍሮ ታይምስ የአፍሮ ታይምስ 

ጋዜጣ ምክትል ዋና አዘጋጅም ናቸውና እንደ ኤዲቶርያል አባልነታቸው ትርክታቸው 

ከጋዜጣዋ ከላይ የተመለከተው ቀንና ቁጥር የኤዲቶሪያል አቋም (ርዕስ አንቀጽ)ም ጋር 

በትይዩ ይፈተሻል፡፡ 

የተሰመረባቸውን እና ከላይ የተመለከቱ የዮናስ አፍሮ ታይምስን የትኩረት አቅጣጫዎች 

በቅደም ተከተል ስንቃኝ የአፍሮ ታይምሱ ዮናስ የሚገልጹበት የመጀመሪያው ነጥብ 

በመጀመሪያው ረድፍ ከተሰመረበት ሃረግ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ይኸውም የክርክሩን እና 

ውይይቱን መሰረታዊ አቅጣጫና ርዕስ ጉዳይ የሳተ መረጃና ፍረጃ መሆኑ ሲሆን የአፍሮ 

ታይምሱ ዮናስ ወልደሰንበት ለስምንት ሣምንታት አየር ላይ የዋለውን የክርክርና 

የውይይት መድረክ ሳይሰሙት ቀርተው የተፈጠረ ነው እንዳይባል እንደ ጋዜጠኛ ሳይሰሙ 

ሊያሄሱ አይሞክሩምና ይህ ግምት ውድቅ ይሆናል፡፡ ታዲያ መነሻው ምን ይሆን? ከተባለ 

ደግሞ ከታች በሚመለከቱት አስረጂዎች የጽንፈኛው ቤተሰብ አባል ከመሆናቸው 

የሚመነጭ መሆኑን መረዳት አይከብድም፡፡ ምክንያቱ ደግሞ በክርክሩና የውይይት 

መድረኩ አዘጋጅ በተደጋጋሚ ”የተሻለ እና በህዝብ ስለ ህዝብ የሚሰራ የግል ሚዲያ ከባቢ 

መፍጠር” አላማን ያደረገ መሆኑ ተገልጿልና፡፡ ይህን ለማረጋገጥም የጣቢያውን ድረ ገጽ 

መክፈትና ከአርካይቭ ቋቱ እንደገና መስማት ብቻ በቂ ነው፡፡ ነገርየው አየር ላይ ውሏልና 

እንደ ፕሬሱ መለስ ብሎ ለማመሳከር እድል የለም ከሚል የተሳሳተ አመለካከት የመነጨ 

በመሆኑ መድረኩ ”የነጻውን ፕሬስ ችግር ብቻ ትኩረት ያደረገ ነው” ብለው የአፍሮ 

ታይምሱ ዮናስ ስህተታቸውን እና ማንነታቸውን አንድ ብለው ማስቆጠር ጀመሩ፡፡ 

ዮናስ አፍሮ ታይምስ ሁለት ብለው ስህተታቸውንም ሆነ ጀርባቸውን ያስመዘገቡበት ነጥብ 

ደግሞ ከመድረኩ ተወካዮች ስብጥር ጋር የተያያዘው አስተሳሰባቸው በተንጸባረቀበትና 

ከግሉ ፕሬስ ጋዜጠኞች ራሱን ወክሎ የተገኘው አናንያ ሦሪ በሚል የተሰመረባቸው ሃረጋት 

ነው፡፡ ቀድሞ ነገር አናንያ ሦሪ ጋዜጠኛ እንዳልሆነ፤ የነበረ እንኳ ቢሆን በመድረኩ 

በተሳተፈ ወቅት ሥራው ጋዜጠኛ እንዳልሆነና ራሱም የጋዜጠኞች ማህበራት ተወካዮችም 

በተለይ በሰባተኛው ሣምንት የክርክርና የውይይት መድረክ ላይ መናገራቸውን 

ስለማድመጣችን አቶ ዮናስ ቢክዱምና ሁለተኛው ያስቆጠሩት የጀርባ ተልእኮ ለመሆኑ 

ባይገርመንም እሳቸው ግን ካልገመቱት ማጥ ውስጥ ስለመግባታቸው እንመሰክራለን፡፡ 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ ጉዳዩ ተፈጥሯአዊና አመክንዮአዊ ነውና ነፃ የሚባል ነገርና ማንም 



4 
 

ከምንም ነፃ እንደማይሆን እየታወቀና እንደ ጋዜጠኛ ሊኖር የሚገባውና ሊኖርም ግድ 

የሚለው የሚዛናዊነት መርህ መሆኑን እያወቁት፤ ይህንንም በክርክርና ውይይት መድረኩ 

አናንያ ሦሪ ጋዜጠኛ እንዳልሆኑና ራሳቸውን ወክለው እንደተገኙ ራሳቸው ባረጋገጡበት 

አግባብ፤ ነፃ ብሎ ነገር እንደሌለ የፕሬሱ ችግር ከተባለም መነሻው ነፃንና የግልን ደባልቆ 

የመጠቀም ጉዳይ መሆኑን፤ ቀደም ብሎ እሳቸው መሳተፍ የጀመሩ ለታ (በስምንቱ 

መድረክ አልተገኙም) መግለጻቸው እውነት ሆኖ፤ ዮናስ አፍሮ ታይምስ የትርክቱን ርዕስ 

”ነጻ” ሲል ጀምሮ በትርክቱ ሂደት ነጻና የግልን ደበላልቆ መጠቀሙ ተልእኮውንና 

ጀርባውን ያሳበቀ ሦስተኛው ነጥብ እንዲሆን አስችሏል፡፡  

በነገራችን ላይ አናንያ ሦሪ መድረኩ ላይ ጋዜጠኛ ሆኖ ባይገኝምና በስራው ላይ 

አለመሆኑን ቢገልጽም በሙያው ውስጥ ያለፈና የነበረ መሆኑን፤ የወደፊቱንም እርሱ 

የሚያውቀው ሆኖ በመድረኩ ስለመካፈሉ ብቻ ሳይሆን፤ ስላነሳቸው ገንቢ አስተያየቶቹ 

ከልብ የመነጨ አድናቆቴንና እግረ መንገዱንም ሲከራከርለት የነበረው ፕሬስ (መነሻው 

መንግስት ነው ቢልም) መነሻው ማንም ይሁን ማን ‹‹ጽንፈኛው የግል ፕሬስ የጽንፈኛው 

የመንግስት ፕሬስ ልጅ ነው›› ሲል ቢያንስ የግሉን ፕሬስ ጽንፈኝነት በማረጋገጡና 

በማመኑ፤ ይልቁንም የፕሮግራሙ አዘጋጅ ያልተሳከለትንና ለግሉ ፕሬስ ያቀረበውን 

ያልተሳካ ጥሪ ሀላፊነት ወስዶ ባይሳካለትም ለመጋበዝ ላደረገው ጥረት፤ በጥረቱም 

ካተረፈው እምቢታቸው ማንነታቸውን እንድናረጋግጥ እድል በመስጠቱም ያለኝን ከፍ ያለ 

ምስጋና በዚሁ አጋጣሚ ልገልጽለት እወዳለሁ፡፡ 

ይህን ብዬ ወደዮናስ አፍሮ ታይምስ አራተኛ መገለጫ ስናመራ ጉዳዩ ከፋና ብሮድካስቲንግ 

ኮርፖሬት ልዕልና ጋር የተያያዘና የአፍሮ ታይምሱ ዮናስ ፅንፍ ጋዜጣ ውስጥ የሚገኙ 

ጽንፈኛ ጋዜጠኛ መሆናቸውን ያረጋገጡበትን ነጥብ እናገኛለን፡፡ ይህም በስመ የህዝብ 

ሚዲያ የመንግስት ልሳን ሆነው የሚያገለግሉት (ፋናን ለማለት ነው) በሚል 

ወገንተኝነታቸው ለመንግስት እስከሆነ ድረስ የግል ፕሬስ ጋዜጠኞች ስለምን ወደ ፍረጃና 

ውንጀላ መድረክ (ፕሬሱን በተመለከተ ለስምንት ሣምንታት የተደረገውን ክርክርና 

የውይይት ሞጋች ፕሮግራምን ለማለት ነው)  ይገባሉ? ሲሉ መጠየቃቸው ነው፡፡ በዚህና 

የአንገባምን ምላሽ  በሰጡበት አራተኛ መገለጫቸው ውስጥ ድርብ ድርብርብ  

መገለጫዎችም ይገኛሉ፡፡ 

ይኸውና ዋናው መገለጫ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትን ማነው የመንግስት ያደረገው? 

ብዬ ስጠይቅ የሚሰጡት የሃፍረት ምላሽ ነው፡፡ ፋና የግልና ኮርፖሬት ሚዲያ መሆኑን 
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ሩቅ ሳንሄድም ከስሙ መገንዘብ ይቻለናል፡፡ ከዚያም ዮናስ አፍሮ ታይምስ ከዚህ ቀደም 

በነበረውና መድረኩን በተመለከተው መጣጥፋቸው ላይ አሳታፊነቱን ዛሚን በመውቀስ፤ 

ልምድ ጭምር እንዲወስዱበትም በመምከር ማረጋገጣቸውን፤ በዚህ ቅኝታቸው ደግሞ 

መጠራታቸውን ተቀብለው ግን የመንግስት ያልሆነውን እንደመንግስት ሚዲያ ወስደው 

ለመገኘት ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ከመመስከር አልፈው፤ (ዋና አዘጋጅ ናቸውና 

ተቋማቸውን ይወክላሉ) የሌሎቹንም አለመገኘት በዚሁ ትርክታቸው ደግፈው፤ ፋና ጥሪ 

ከማድረግ ባሻገር ሊያስገድዳቸው አይገባምና (አይችልምምና) ዋናው ነገር መጠራታቸውን 

ከጣቢያውም አልፎ አናንያ ሶሪ ጥሪ እንዳደረገላቸውና ራሳቸው ለራሳቸው ባቀረቡት ግን 

ደግሞ ልንጋለጥ እንችላለን ወይም መሟገቻ የሚሆነን ቁመና ላይ አይደለንም ብለው 

በማመን፤ ሳይገኙ መቅረታቸውን ራሳቸውም አትተው ሲያበቁ፤ ጣቢያውን ለማራከስ 

የሄዱበት መንገድ፤ እነርሱ ለቀሩበት በምክንያትነት ካቀረቡት ነጥብ አንፃርና፤ ይልቁንም 

ፋናን የመንግስት ሲሉ የበየኑበት ሳያንሳቸው፤ ፎርቹን ጋዜጣ እና ዛሚ ኤፍኤም በዋና 

ማናጀሮቻቸው በኩል የግል ሚዲያውን ወክለው ለስምንት ሣምንታት መካፈላቸውን 

እያወቅን፤ እነርሱንም የመንግስት  ብለው ለመፈረጅ የግሉን ሚዲያ የወከለው አናንያ ሦሪ 

ብቻ እንደሆነ፤ ሊያውም እርሱ ሚዲያውን እንዳልወከለ እየተናገረ እና ያም ሆኖ 

በመድረኩ የተሳተፈውም ከነፎርቹንና ዛሚ በግማሽ ላነሰ ጊዜ መሆኑን እያወቅን 

መዘበራረቁ ይልቁንም የፍረጃውና የውንጀላው መድረክ ”ነፃ” ነኝ የሚለው አፍሮ ታይምስን 

የመሰለ የግል ፕሬስ እንደሆነ ያረጋግጥልናል፡፡  

ሁለተኛ በነገራችን ላይ የዮናስ አፍሮ ታይምስ መድረኩን የተመለከተ ትርክት ፍፁም 

መድረኩን የሚገልፅ እንዳልሆነ የዮናስ ዘአይጋን ይህንኑ የተመለከቱ እና የዳይቨርሲቲ 

ጠላት በሚሉ ርዕሶች የተፃፉ መጣጥፎች ለአንባቢያን ከአይጋ ፎረም ድረ ገፅ 

ተመልክታችሁ ትፈርዱኝ ዘንድ አቤት ብያለሁ፡፡  

የአቶ ዮናስ አፍሮ ታይምስ ችግሮች ከያዙት የተደበቀ አጀንዳ ብቻ የሚመነጭ ሳይሆን 

ከስሜታዊነት ወይም ደግሞ ካለማስተዋልም የሚመነጭ ነው፡፡ ይህንና ከአስተውሎትና 

ከስሜታዊነት የሚመነጨውን ህፀጽ ደግሞ ማረጋገጥ የምንችለው የፕሮግራሙን ርዕስና 

ርዕሰ ጉዳይ ከማዛባታቸውና ከመሳታቸው ብቻ ሳይሆን የፕሮግራሙን ቋሚ ስምና ቅርፅም 

አለማወቃቸውንም ከትርክታቸው ላይ በመግለፅ ነው፡፡ የፅሁፋቸውን ይዘትና ጭብጥ በወፍ 

በረር ካቀረብኩበትና ከላይ ከተመለከተው የፅሁፋቸው ጥቅል ጭብጥም ሆነ ከላይ 

በተጠቀሰው ቁጥርና ቀን የሰፈረውን ሙሉ ትርክታቸው ብታነቡ ፕሮግራሙን የሚጠቅሱት 
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”የውይይት መድረክ” በማለት ነው፡፡ ዳሩ ግን መድረኩ የክርክርና ውይይት እንደሆነ 

ሊታወቅ የሚገባውና በዚህም የፕሮግራሙ ቅርጽ አወያዩ ሊከራከርና ሊሞግት 

ስለሚፈቅድለት መብቱ እንጂ እንደ መንግስት ወጋኝ ሊያስፈርጀው ባልተገባ ነበር፡፡  

ያም ሆኖ ግን ዮናስ አፍሮ ታይምስ እንደ ስያሜያቸው ጋዜጠኛ ከሆኑና በትክክልም 

አዳምጠው የሰጡት አስተያየት ከሆነ የፕሮግራሙ ቅርፅ ለአወያዩ የሚሰጠውን የመሞገት 

ነጻነት ይረዱታል ብዬ አስባለሁ፡፡ ግን ጉዳዩ ግምቱ ከላይ እንደተመለከተው ካለማድመጥና 

ካለማወቅ ሳይሆን ፅንፈኝነት ነበርና የፍረጃው መድረክ የእነርሱ እንደሆነ ከፊሉን  የቅኝት 

ጉዟችንን እንኳን ሳናዳርስ በሚገባ አረጋግጠውልናል፡፡ የእርሳቸው አይነቶቹም ሆኑ ሌሎች 

በፅንፍ ካምፕ ውስጥ የነበሩት አድማጭ መሰል ጽንፈኞችም በመልዕክት ውይይቱ ላይ 

ባስተላለፏው ሀሳቦች አወያዩን የተመለከቱበት አግባብ ስለፕሪግራሙ ቅርፅ  ካለማወቅና 

አስቀድሞ በስሜታዊነት ተናግረው ለማናገር የሄዱበት አግባብ እንደሆነ ውይይቱን 

የተከታተለ ሁሉ ይገነዘበዋል ብዬ አስባለሁ፡፡ እዚህ ጋር ”ወደፍረጃና ውንጀላ መድረኩ 

ለምን ሲባል እንሄዳለን” ብለው ለማሳጣት የሚሞክሩት ዮናስ አፍሮ ታይምስና 

መሰሎቻቸውም የቁመናቸውን ደረጃ ስለሚገነዘቡትና የፍረጃውም መድረክ እነርሱ 

ስለመሆናቸው ጠንቅቀው ስለሚያውቁት እንጂ ፕሮግራሙ የቀጥታ ስርጭት መሆኑንም 

አጥተውት እንዳልሆነ ፕሮግራሙን ያደመጠና የዮናስ አፍሮ ታይምስ ‹‹… ሰይፉን 

ያንሣ!›› ዛቻ መሰል ትርክት ያነበበ ሁሉ እንዲገነዘበው እሻለሁ፡፡ ወደ አምስተኛው 

መገለጫ እንዝለቅ፡፡ 

ይህና በአምስተኛ ደረጃ የሚመዘገበው የዮናስ አፍሮ ታይምስ ቅጥፈት ገዢው ፓርቲ እንደ 

ፓርቲም ሆነ እንደ መንግስት የሚዲያ ሽፋን እንዲሰጠው በጠየቀ ጊዜ ‹‹ነፃው›› ፕሬስ 

የሚዘግብ እንደሆነ እና ይህንኑም ህዝብ የሚያውቀው እውነት እንደሆነ የተገለፀበት ጉድ 

ነው፡፡ የገዢው ፓርቲ ይቅር የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው ስንቶቹ የሚዲያ ሽፋን 

ይሰጣሉ? ብለን ስንጠይቅ ህዝብ የሚያውቀው እውነት ዮናስ አፍሮ ታይምስ ከሚሉትና 

ከላይ ከተመለከተው የተገላቢጦሹን ነው፡፡ ይህን ሃቅ ለማስረገጥ የመንግስትን መግለጫና 

መሰል ጉዳዮች የተመለከቱ የግሉ ፕሬስን እይታዎች ትተን የህዝብ ስለሆኑት ትልልቅ 

ፕሮጀክቶች ያለውን እይታ ከተሞክሮዬ አንፃር እናንሳ፤    

የስኳር ፕሮጀክቶችን፣ የባቡር ግንባታ ስራዎችን፣ የሜጋ ፕሮጀክቶችን እና መሰል 

የግብርና ልማት እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ በተደረጉ ተደጋጋሚ የሚዲያ ጉዞዎች ላይ 

የመሳተፍ እድሉ ገጥሞኛል፡፡ ታዲያ በዚህ የሚዲያ ጉዞ ጥሪ ከሚቀርብላቸው የግል 
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ሚዲያዎች አብዛኞቹ ቢገኙም በዋናነት ስለቀለም አብዮት ሱስ የተጠመዱቱ ፋክትና 

አፍሮ ታይምስን፤ ሎሚንና እንቁ መፅሄቶች እንዲሁም አዲስ ጉዳይ እኔ በተሳተፍኩበት 

በርከት ያሉ ጉዞዎች አይቻቸው አላውቅም፡፡ ይህ ብቻ አይደለም የተገኙበት አጋጣሚ (እኔ 

ሳልኖር) ሊኖር እንኳ ቢችል ለአቴንዳንስ የተገኙ ይመስል ምንም ነገር ሲዘግቡ አይታይም 

ወይም ደግሞ ከጉዞው አላማና ግብ ውጪ የሆኑ ጉዳዮችን በእግረ መንገድ ለቃቅመው 

በመዘገብ ወጪ አውጥቶ የላካቸው መንግስትን ለማሳጣት ይጠቀሙበታል፡፡ ይህ ማለት 

ግን ስለሄዱበት ጉዳይ በጎ ነገር ያንሱ ማለት እንዳልሆነ ልብ እንዲባልልኝ እሻለሁ፡፡ 

ዋናው ፍሬ ነገር በሄዱበት ጉዳይ ላይ ቢያንስ ቅድሚያ ትኩረት ሰጥተው መረጃ ከማቀበል 

ባሻገር የሚተቸውንም ሆነ የሚነቀሰውን እንዲነቅሱ እና እንዲተቹ ይጠበቃል ማለቴ ነው፡፡ 

ያም ሆኖ ግን የህዳሴ ግድብ ሄደው ስለፕሮጀክቱ ደካማም ሆነ ጠንካራ ጎን አንድ መስመር 

ሳይተክሉ የመንገድ ላይ ገጠመኞቻቸውን ይህም ደግሞ መንግስትን ለማራከስ የሚረዳ 

ከሆነ ብቻ ነው፡፡ በጋዜጣ መፅሄታቸው ላይ ሲያትሙ ማየት የተለመደና የሚታወቅ 

እውነታ ነው፡፡ የአፍሮ ታይምሱ ዮናስም እንደምክትል ዋና አዘጋጅነቱ ስንት ጥሪ ደርሶት 

እንደዘገበና ስንትስ ጥሪ ደርሶት እንደቀረ አስረጅ ጠቅሶ ቢነግረን ይሻለው በነበር እንጂ፤ 

በደፈናው ”ህዝብ የሚያውቀው እውነት ነው” ማለቱ ህዝብን እንደማቄል የሚቆጠር ድፍረት 

ነው፡፡ 

እዚህ ጋር ከጉዳዩ ጋር የሚያያዝ አንድ የቅርብ ትውስታ እንደማሳያ እናንሳ፡፡ የግንቦት 

20 ድል በአልን 23ኛ ዓመት በዓል በማስመልከት በርከት ያሉ በመንግስትም ሆነ በገዢ 

ስርዓቱ መግለጫዎች እንደተሰጡና የተለያዩ የፓናል ውይይቶችም እንደተደረጉ  

ይታወቃል፡፡ ታዲያ በእነዚህ መድረኮችና መግለጫዎች ላይ ስንቶቹ እንደተገኙና አፍሮ 

ታይምስም ራሱ እንደነበረ የሚያውቀው ራሱ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ከተገኙት የግል 

ፕሬሶችም ሆነ ያልተገኙት ሁሉ በነሲብ እለተ በዓሉን እንዴት አድርገው ቁም ስቅሉን 

ሲያሳዩትና ሲያብጠለጥሉት እንደነበር ግንቦት 20 ሰሞን ለንባብ የበቁትን አፍሮ ታይምስና 

ሌሎችም የፕሬስ ውጤቶች በመመልከት ማረጋገጥ ስለሚቻል ህዝቡ እውነታው የቱ 

እንደሆነ ያውቀዋል፡፡ 

ዮናስ አፍሮ ታይምስ የፋናውን የውይይትና የክርክር መድረክ በተመለከተ ከሰጡት 

አስተያየት ከበድ ያለውና በእርግጥም የመድረኩን ትክክለኛነትና ሚዛናዊነት ያረጋገጠውና 

በሌላ በኩል ደግሞ የዮናስንና ጋዜጣቸውን ጀርባ የሚያጋልጠው በስድስተኛው ደረጃ ላይ 

ያሰመርኩበት የትርክታቸው ክፋይ ነው፡፡  
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ይህም በአምስተኛው ነጥብ ላይ ከላይ ያየነውንና እሳቸው ያሉትን እንዳልሆነ 

ያረጋገጥንበትን አጀንዳ እውነት ለማስመሰል ያቀረቡት አስረጅ ነው፡፡ ከበድ ያለውና  

የዞረበት ነጥብ ይህ ነው … ‹‹ነፃ›› ፕሬሶች ችግር የሚያሳዩት፣ ይስተካከል፣ ይታረም 

የሚሉት ገዢው ፓርቲን ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚዎችም ሰፈር ችግር ሲታይ ከገዢው  

ፓርቲ ባልተናነሰ ይወቅሳሉ፡፡ ባልተናነሰ  ላይ ያሰመርኩት ወድጄ አይደለም፡፡ ባልተናነሰ 

ደረጃ ቀርቶ ትንፍሽም የማይሉ እንደሆነ ለማሳየት ሲሆን፤ ተቃዋሚዎቹ ሰፈር ችግር 

ሲታይ የሚለው ላይ ያሰመርኩት ደግሞ ተቀዋሚዎቹ ሲበዛ ከችግር የፀዱ እንደሆነ 

የሚያመላክት እንድምታ  ያለው ሀረግ በመሆኑ ነው፡፡ ይህ ካልሆነ ደግሞ ተቃዋሚዎቹ 

የፓርቲ ስራ እንደማይሰሩና  ቢሰሩ ስህተት የማይቀርላቸው እንደሆነ የሚያረጋግጥ ነጥብ 

በመሆኑ ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን ባልተናነሰ መተቸቱ ቀርቶ የአቶ ዮናስ አፍሮ ታይምስ ‹‹∙∙∙ 

ሰይፉን ያንሳ›› ትርክት የቀረበበትን አፍሮ ታይምስ ሙሉ ዘገባ እንመልከት፤ ይህ ሁሉ 

ገዢው ሥርዓት ላይ የቀረበ ውግዘት ሚዛናዊነታቸውን የማያመላክትና ይልቁንም 

የሚበዛው ፕሬስ ፅንፈኛና የተቃዋሚዎች አጀንዳ አስፈፃሚ ስለመሆኑ የተረጋገጠበት 

ህትመት እንደሆነ ርዕሰ አንቀፁን ብቻ በመመልት ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

በርእሰ አንቀፁ የተመለከተው ጥቁር ገፅ ከሌላኛው ፅንፈኛ ፋክት መፅሄት ሰሞንኛ ርዕሰ 

አንቀፅ የተቀዳ ሲሆን ከዚያው ተከትሎ የሰፈረው ደግሞ የአንድነት ፓርቲ መግለጫ ነው፡፡ 

ለዚህ እኮ ነው በፋናው የክርክርና የውይይት መድረክ የሚበዙት የግል ፕሬሶች 

የተቃዋሚዎች አጀንዳ አስፈፃሚ ናቸው የተባለው፡፡ ለዚህም እኮ ነው በአንድ ደራሲ 

የሚፃፉ የሚመስሉ የፕሬስ ውጤቶች የተባለው፡፡ ለዚህም እኮ ነው በፋይናንስ ድጎማ 

የሚሰሩ ናቸው የተባለው፡፡ ኮሜርሻል የሆኑትን የግል ጋዜጦች እንመልከትና ይህን ጉዳይ 

በደንብ እንጠይቅ፡፡ ፎርቹን ሪፖርተርን አንዳንዴም አዲስ አድማስን የመሰሉ ጋዜጦች  

በቀጥታ በርእሰ አንቀፃቸው ፓርቲዎችን ወክለው ያስተላለፉትን አቋም ተመልክተን 

እናውቃለን?፡፡ ይህ ማለት የአንድነት ፓርቲ አቋም የእኛም ነው (የአፍሮ ታይምስም ነው) 

እንደማለት አይሆንም? የትኞቹን ተቃዋሚዎችስ ነው እነ አፍሮ ታይምስ ተችተው 

የሚያውቁት? አፍሮ ታይምስ ዛሬም ምርጫ 2007 ልታምስ ከተፍ እንዳለችው ሁሉ ጦቢያ 

ሆናም በምርጫ 97 ማግስት ስናውቃት ኢዴፓን በተመለከተ ስታወግዝ እና የኢዴፓ 

አመራርን ስታጠለሽ ነው፡፡ ከዚያም አልፎ በበጎ ጎን ኢዴፓን በተመለከተ የፃፈና 

የአመራሩንም ፎቶ ይዞ የወጣ የግል ጋዜጣ በጢሻ ውስጥ በተሰገሰጉት አሰራጮች ታፍኖ 
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እንደሚቀር ነው ህዝብ የሚያውቀውና በክርክር መድረኩም ተረጋግጦ ተከራካሪዎቹ 

ያመኑበት፡፡ 

አንቺው ታመጪው አንቺው ታሮጪው እንዲሉ የክርክርና የውይይት እና የክርክር 

መድረኩን “ምርጫ 2007ን ለማፈን የተጠነሰሰ ሴራ ነው“ ሲሉ ዮናስ አፍሮ ታይምስ 

ቢገልጹም  መጠየቅ ያለበት የነአፍሮ ታይምስ ከስሞ እንደገና በምርጫ ዋዜማ መከሰት 

ነው፡፡ አፍሮ ታይምስ በእርግጥም ተቃዋሚዎችን ወክሎ እንደሚሰራና ፅንፈኛ እንደሆነ 

የግንቦት 22ቱን ህትመት ሙሉ ገፅ መመልከት በቂ ቢሆንም በርእሰ አንቀፁ ላይ ደግሞ 

የበለጠ ፅንፈኛነቱንና የተቃዋሚዎች ምትክ መሆኑ የተገለጸበት በመሆኑ በጥቂቱ ጉዳዩን 

እናይና እንደመድማለን፡፡  

በአፍሮ ታይምሱ ከላይ በተመለከተ ቁጥርና ቀን የተመለከተው የአንድነት ፓርቲ መግለጫ 

‹‹የቅድመ ምርጫ አፈናው በውይይት እንዲተካ እንጠይቃለን!!›› ይላል፡፡ በዚህ መግለጫ 

ላይ የተመለከተውና እንደ አፈና የቀረበው ጋዜጠኞች እንደ ግለሰብ ስላጠፉት ጥፋት 

መታሰራቸውን የተመለከተ ሲሆን ከዚያ ውጪ ያሉት ሁሉ የህዝብ  የሆኑትን ሚዲያዎች 

የሚያራክሱ በተለይም የግል ድረ ገጽ የሆነውን አይጋ እነርሱ ያሉትን አላለምና 

የሚያጠለሹ ጂኒ ቁልቋሎች ሲሆኑ፤ ፓርቲው ራሱን ከፍ አድርጎ በህዝብ ዘንድ 

ተቀባይነትን ያተረፈ እንደሆነ የተገለፀበትም የመታበይ ትርክት ሰፍሯል፡፡ ያም ሆኖ ግን 

አንድነት ከነሰማያዊ ፓርቲ ጋር ያለውን ውዝግብና ንትርክ ሳይጨርስ ራሱን አግዝፎ  

ለማቆም መሞከሩ ቢያስተዛዝብም እርስ በርሱ በሚፋጅ አመራር ታጥሮ፤ ከሌላ ተቃዋሚ 

ፓርቲም ጋር መግባባት ተስኖት፤ ለመደራደር ያልቻለና እንደማይችልም ተቃዋሚዎቹ 

ራሳቸው እያረጋገጡልን ባለበት ሁኔታ ፓርቲው በህዘብ ዘንድ ተቀባይነትን እንዳገኘ 

መደስኮሩ የሚያሳፍር ነው፡፡ በጥቅሉ አንድነት ‹‹ስለ ጋዜጠኝነት›› ተክቶ የሚሰራ መሆኑ፤ 

ጋዜጣውም ፓርቲዎችን ተክቶ የሚሰራ መሆኑ የተገለፀበት እና እውነቱም ይህ እንደሆነ  

የታየበት እንደሆን ዮናስ አፍሮ ታይምስ ይገነዘብልን ዘንድ እንጠይቃለን ፡፡                                                    

ይህን ትርክት ከማጠናቀቄ በፊት ቅዳሜ ደረሰና የአፍሮ ታይምስን ቤተሰቦች 

ተመለከትኩ፡፡ ከተመለከትኳቸውም ውስጥ ከዚህ ከትርክቴ ጋር ተያያዥ የሆነና ጥሩ 

አስረጅ ሊሆነኝ የሚችል በተለይም የፕሬሱን ጽንፈኝነት የሚያረጋግጥ ነገር ከ“ፋክት’’ 

መጽሄት አገኘሁ፡፡“የነጻው ፕሬስ ተጋድሎና የመንታ መንገድ ጉዞ“ ይላል የፅሁፉ ርዕስ። 

ቀድሞ ነገር ነፃ የሚባል ነገር እንደሌለ የዘነጋው ይህ ትርክት ስለፕሬሱ ነፃ መሆንና ስለ 

መንግስት አፋኝነት ቅራቅንቦ የሆኑ ዝርዝሮችን ካሰፈረ በኋላ ቢያንስ ከላይ 
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በተመለከተውና ከዘረዘረልን ሃሳብ ጋር ሲጋጭ አገኘሁት። ግጭቱም ፕሬሱ ስለብዝሃነት 

የማይጨነቅ መሆኑና፤ በተለይ ፋክት ጽንፈኛ መሆኗን የሚያመለክትና የመፃፍና የመናገር 

ነፃነትን ህገ መንግስቱ ካስቀመጠው ገደብ በላይ ገደብ ያደረገ እና ሃሳብን በነፃ ስለመግለጽ 

መብትና   ስለፕሬስ ነፃነት እያወራ ነፃነትን የሚገድብ ጉዳይ የተገለጸበት አስቂኝ ትንተና 

ነው። 

ከሣዑዲ ዐረቢያ ተባረው የተመለሱ እህቶቻችንን የሚያስታውሰውና ወቅቱንም ከሚዲያው 

አንፃር ለመጠየቅ የተሞከረበት አስቂኝ ትንተና እንዲህ ይላል  “--- ለህዝብ የቆሙ የነፃው 

ፕሬስ አባላት “ኢትዮጵያዊ ዋጋው ስንት ነው?’’ ብለው በጠየቁበት፤ ርዕሰ አንቀጻቸውን 

በሀዘን ጭለማ ሲያደርጉ እያየን /እያነበብን/ “የፊልም ስራ ህይወቴ ነው’’ የምትል ቀበጥ 

አርቲስት በፊት ገፃቸው ያወጡ፣ …“መንግስት ለፊልም ኢንዱስትሪው ትኩረት ሊሰጥ 

ይገባል’’ የሚል ርዕሰ አንቀጽ ይዘው የወጡ፣ “የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ 

በተያዘለት የጊዜ መርሃ ግብር ይጠናቀቃል ተባለ’’ የሚል የልማት ፕሮፓጋንዳ ዘገባን 

የያዙ ጋዜጦችና መጽሄቶችን ስናይ ነፃ ፕሬሱ በሸማቂ ነጋዴዎች ተወሯል ብንል ሆድ 

አደሮችን ያስቆጣ ይሆን? 

ግጭቱ እዚህ ጋር ነው  “ኢትዮጵያዊ ዋጋው ስንት ነው’’ ብለው የፃፉቱ ብዙ ሳይሆኑ ፋክት 

ብቻ ነች ስለሆነም ፋክትን ያልተከተለና በፋክት መንገድ ያልተጓዙ ሁሉ ትክክል 

አይደሉምና ይወገዙ ብሎ መከራከር ጽንፈኝነት ነው፤ የሃሳብ ብዝሃነት ማለት ስለ 

ልማትም  ስለ ስነ ጥበብም ሌላም ሌላም ከህዝብ ሞራል እሴት ሉዓላዊነት ጋር ተያይዞ 

በህግ ገደብ ከተደረገበት ውጪ መፃፍና መናገር ነው፤ መጻፍ ነው። ስለሆነም ሁሉም 

የየራሱን ቢልና ቢጽፍ የፊት ገጽ ቀርቶ የአደባባይ ቢድ ቦርድ ቢለጥፍ ህገ መንግስቱ 

የሁሉም ነውና፤ በህገ መንግስቱ በየትኞቹ አግባቦች የሃሳብ ነጻነት የሚገለጹ እንደሆነ 

ተመልክቷልና መብቱ እንደሆነ እየታወቀ፤ ለምን እኛ ያልነውን አላላችሁም ወይ? ብሎ 

ድፍረት ስለ ነፃነት ተጋድሎ እያደረኩ ነው ከሚል አይጠበቅም። የፕሬሱ ችግር በነጋዴ 

አለመያዙና ኮሜርሻል አለመሆኑም እንደሆነ ብዙ ባልንበት አግባብ ከእነርሱ ውጪ 

የሆኑትን  በነጋዴ ተወረዋል ብለው ሊዘባበቱ ቢሞክሩም ትክክለኛ ነው ከተባለም ነፃና 

የግል የሚባለው ኮሜርሻል የሆነው መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። 

እኒህ የነጻነት ታጋይ መሰል ፀሐፊ የህዝብ የሆኑትን ሚዲያዎች ዜና በመደጋገም ቢከሱም 

አፍሮ ታይምስ ፋክት ሲሻንም ሎሚ ወይም እንቁ ዓመት ሙሉ ተመሳሳይ አጀንዳ 

ሲያኝኩ አይደብርም? ከፕሬሱ ሰይፉን ያንሳ ብሎ ከሚጠይቅ ጋዜጠኛ አንዲት ቀበጥ 
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አርቲስት በይፋ መናገርስ ሰብዓዊና ጾታዊ መብቶችን መደፍጠጥ አይሆንም? የ“አቡጀዲ 

ግርግር“ ሲል የስነ ጥበቡን ዘርፍ ማንጓጠጥስ አፈና አይሆንም? እንግዲህን እናንተ እንዲህ 

ናችሁ ።                                               


