
 1 

 

አፌራሽ ተግባርን መከሊከሌ ፌትሃዊ ነው  
 

                                 ላንሲ ግርማ   

 

ከማንኛውም በጎ ወይም ክፈ ዴርጊት ጀርባ ሏሣብ አሇ፡፡ በአእምሮ ውስጥ 

ያሇ አንዴ ሏሣብ ሏሣቡ የዯረሣቸውን ሠዎች ሇዴርጊት ሲያነሣሣ /ሲያዘጋጅ/ 

ወይም ሲፇፀም ሉያስከትሌ ከሚችሇው ወይም ካስከተሇው አዎንታዊ ወይም 

አለታዊ ውጤት በመነሳት በጎ ወይም ክፈ ሏሣብ ተብል ሉፇረጅ ይችሊሌ፡፡  

 

ያሇንበት ዘመን፣ የመገናኛ ቴክኖልጂ / Communication Technology / 

ዘመን ነው፡፡ እጅግ የረቀቁት የዘመኑ የመገናኛ ቴክኖልጂዎች፣ የአሇምን 

ህዝብ በአንዴ አዲራሽ የተሰበሰቡ ሰዎችን ያህሌ መረጃዎችን መሇዋወጥ 

አስችሎቸዋሌ፡፡ በማንኛውም ጉዲይ ሊይ ከአንዴ ወገን የሚተሊሇፈ 

መረጃዎችን፣ አመሇካከቶችን የትኛውም የአሇም ጠርዝ ሊይ ሆኖ ማግኘት 

የሚቻሌበት የመረጃ ዘመን ሊይ እንገናኛሇን፡፡  

 

ያሇ ነፃ የመረጃ፣ የሏሣብ ስርጭት ዳሞክራሲያዊ ስርአትን መገንባትና 

ተግባራዊ ማዴረግ፣ የተቀሊጠፇ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት መመሥረት፣ የተሟሊ 

የሣይንስና የቴክኖልጂ ሌውውጥ /Science and technology transfer/ 

ማከናወን አዯጋች ነው፡፡ ሏሣብን የመግሇፅና መረጃን የማሠራጨት ነፃነት 

ከመሠረታዊ ሠብአዊ መብቶች አንደ ሆኖ የአገራት ሕግ ውስጥ የአሇም 

አቀፌና የአሕጉራት ስምምነቶች / Convention / ውስጥ የተካተተው ሇዚህ 

ነው፡፡  

 

ታዱያ በዚህ የመረጃ ጎርፌ ዘመን ሇበጎ ተግባር የሚያነሣሡ መረጃዎችና 

አመሇካከቶችን ማግኘት የምንችሇውን ያህሌ፣ በተቃራኒው ሇእኩይ ተግባር 

የሚያነሣሡ መረጃዎችና አመሇካከቶችንም ማግኘት፣ ማሠራጨት የሚያስችሌ 

ምቹ ሁኔታ አሇ፡፡ ማሇትም፣ መረጃና አመሇካከት በጎ የሆነውን ያህሌ 

የላልችን ሠብአዊ መብቶችና ነፃነቶችን ሇመጣስ ዓሊማ ሉሠራጩና ሇሠብአዊ 

መብት ጥሰት  ሉያነሣሡ፣ ጥሰቱ እንዱፇፀም ሉያዯርጉ የሚያስችሌ ምቹ 
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ሁኔታ አሇ፡፡ በመሆኑም አገራት ከየራሣቸው ነባራዊ ሁኔታ ተነስተው በተሇይ 

የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ሇሚያሰራጩት መረጃና አመሇካከት ተጠያቂነትን 

የሚያስከትለ ሕጎችን በሥራ ሊይ አውሇዋሌ፡፡ 

 

ይሁን እንጂ በአየር ሞገዴ ማሇትም በሬዱዮ፣ ቴላቪዥንና ኢንተርኔት 

የሚተሊሇፌና አለታዊ ውጤት የሚያስከትሌን ዴንበር ዘሇሌ የመረጃ 

ሥርጭትን በቀሊለ መቆጣጠር አሌተቻሇም፡፡ ይህ ሁኔታ በእነዚህ የመገናኛ 

ብዙሃን አውታሮች የሚሰራጩ መረጃዎችን መቀበሌ የሚያስችለ መሣሪያዎች 

/apparatus / ሬዱዮና ቴላቪን፣ ኮምፒዩተር፣ ተንቀሣቃሽ ስሌክ… በቀሊለ 

መገኘት ከመቻለና በማንኛውም ሰው እጅ ከመግባታቸው ጋር ተዲምሮ 

የጥፊት መረጃዎች ስርጭት መስፊፊቱም መከሊከለን የበሇጠ አስቸጋሪ 

አዴርጏታሌ፡፡ 

 

ከቅርብ አመታት ወዱህ በተሇያዩ አገራት ሇተፇፀሙ የሽብር ጥቃቶችና 

የእርስ በርስ ግጭቶች፣ መንግሥታት ሊይ ሇተካሄደ ምክንያት አሌባ 

ተቃውሞዎች እና መንግሥታትን ከስሌጣን ሊወረደ አመፆች መቀስቀስ፣ 

የመረጃ ሥርጭት ከፌተኛ አስተዋፅኦ አሇው፡፡ ከአንዴ ተኩሌ አስርት 

አመታት በፉት በአጭር ጊዜ ውስጥ ሇ8ዏዏሺህ ያህሌ ንፁሃን ሠዎች ሞት 

ምክንያት የሆነውን የሩዋንዲ የእርስ በርስ ግጭት፣ በተሇያዩ አገራት በተሇይ 

የቀዴሞዋ ሶቪየት ህብረት ግዛቶች በነበሩ የምስራቅ አውሮፓ አገራት 

ምርጫን አስታከው የተቀሰቀሱና የመንግሥት ሇውጥ ያስከተለ “የቀሇም 

አብዮት” እንቅስቃሴዎችን በአስረጂነት መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ በምስራቅ አውሮፓ 

የተካሄደት የቀሇም አብዮቶች ጠንሳሽና አስፇፃሚ የነበሩት ምዕራባዊያን እና 

በእነርሱ የሚዯገፈ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ሣይቀሩ የመጀመሪያዎቹ 

የመገናኛ ቴክኖልጂ አብዮቶች ብሇዋቸዋሌ፡፡  

 

ወዯ ኢትዮጵያ ሁኔታ ስንመሇስ ሏሣብን በነፃነት የመግሇፅና የመቀበሌ 

መብትና ነፃነት በኢፋዳሪ ሕገመንግሥት ሊይ ተዯንግጎ እናገኘዋሇን፡፡ 

ይህንኑ ዴንጋጌ ሇማስፇፀምም የፕሬስ እና የመረጃ ነፃነት ሕግ ተቀርፆ ሥራ 

ሊይ ውሎሌ፡፡ በዚሁ መሠረት የሏሣብና የመረጃ ፌሠት የሚካሄደባቸው 

በርካታ የግሌ ጋዜጦችና መፅሔቶች እየታተሙ ተሠራጭተዋሌ፣ አሁንም 
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በስርጭት ሊይ ይገኛለ፡፡ ባሇፈት አምስት አመታት ዯግሞ የግሌ 

የኤፌ.ኤም.ሬዱዮ ጣቢያዎች ተቋቋመው አገሌግልት በመስጠት ሊይ ይገኛለ፡፡ 

ዴንበር ዘሇሌ አሇማቀፌ የቴላቪዥን፣ የኢንተርኔት የመረጃ ሥርጭትን 

መቀበሌ  የሚያስችለ መሣሪያዎች - የሣተሊይት አንቴናዎች፣ ኮምፒዩተሮች 

ወዘተ.. ያሇገዯብ ወዯ አገር ውስጥ ገብተው በርካቶች የአገሌግልቱ 

ተጠቃሚዎች ሆነዋሌ፡፡ ነባሩን አሇም አቀፌ የሬዱዮ ሥርጭትንም ያሇገዯብ 

በይፊ የማዲመጥ የዜጏች መብት ተረጋግጧሌ፡፡  

 

በዚህ ኢትዮጵያ ባረጋገጠችው ነፃ መረጃን የማስተሊሇፌና የመቀበሌ ነፃነት፣ 

ሕዝቡና አገሪቷ ተጠቃሚ ሆነዋሌ፡፡ የዛኑ ያህሌ ሕዝቡ ሇተዛባና ሇሏሰተኛ 

መረጃዎች የተጋሇጠበት አጋጣሚዎችም ነበሩ፡፡ የ1997ቱን ምርጫ ተከትል 

በአዱስ አበባና በላልች ጥቂት የአገሪቱ ዋና ዋና ከተሞች 

ሕገመንግሥታዊውን ሥርዓት በኃይሌ ሇማፌረስ የተሞከረበትን ሁከት 

በመቀስቀስ ረገዴ የተዛቡና ሏሰተኛ መረጃዎች ስርጭት ከፌተኛ አስተዋጽኦ 

ነበራቸው፡፡  

 

በፕሬስ እና በመረጃ ነፃነት ሕጉና በላልች የአገሪቱ ሕጎች ሊይ በተዯነገገው 

መሠረት አለታዊ ውጤት የሚያስከትለ የተዛቡና ሏሰተኛ መረጃዎችን 

ያሠራጩ የፕሬስ ውጤቶች በፌ/ቤት ክስ ተመስርቶባቸው የቅጣት እርምጃ 

ተወስድባቸዋሌ፡፡ ዴንበር ዘሇሌ የተዛቡና ሏሠተኛ የመረጃ ሥርጭቶችን 

በአገሪቱ ሕጎች መሠረት መከሊከሌ፣ አጥፉዎችን መቅጣት ግን ቀሊሌ 

አሌነበረም፡፡ በቅርቡ በ1977 ዓ.ም ተከስቶ በነበረው ረሃብ ሕወሓት 

በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ሇተረጂዎች እንዱያዲርስ በረዴኤት ዴርጅቶች 

የተሰጠውን የእርዲታ እህሌና ገንዘብ 95 በመቶውን ሇመሣሪያ ግዥ 

አውልታሌ የሚሌ ቢቢሲ ያሰራጨውን መሠረተ ቢስና ሏሰተኛ ዘገባ ሇዚህ 

አስረጂነት መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ ከ25 ዓመታት በፉት የነበረን ሁኔታ አንስቶ 

የራሣቸው የፖሇቲካ አሊማ ያሊቸውን ወገኖች በመጥቀስ የቀረበው ሏሰተኛ 

ዘገባ ዘንዴሮ እንዱሠራጭ የተዯረገው፣ ሕዝብ በገዢው ፓርቲ ሊይ እምነት 

እንዱያጣ በማዴረግ መጪውን ምርጫ ሇማሰናከሌ ያሇመ መሆኑ ብዙም 

አጠራጣሪ አይዯሇም፡፡ አሜሪካና ላልች ምዕራባውያን አጋሮቿ ከእነርሱ ጋር  

የማይጣጣም ፖሉሲ የሚከተለ መንግሥታትን እራሳቸው በጠነሰሷቸውና 
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በሚዯገፎቸው መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች እንዱሁም በሚዱያዎቻቸው 

ታግዘው ምርጫን አስታከው በ “ቀሇም አብዮት” ያስፇፀሟቸውን የመንግሥት 

ሇውጦች ሇዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡   

 

በቅርቡ ጠቅሊይ ሚ/ር መሇስ ዜናዊ ሇውጭ አገር ጋዜጠኞች በሰጡት ጋዜጣዊ 

መግሇጫ ሊይ ኢትዮጵያውያን አዴማጮችን ኢሊማ አዴርጎ በአማርኛ ቋንቋ 

የሚቀርበውን የአሜሪካ ዴምፅ ፕሮግራም እንዲይሠራጭ የመገዯብ ፌሊጎት 

መኖሩንና ይህንኑ ሇማስፇፀም የመሣሪያዎች ሙከራ እየተካሄዯ መሆኑን 

የገሇፁትም፣ ምዕራባውያን የራሣቸውን ጥቅም ሇማስጠበቅ የተዛባና ሏሰተኛ 

መረጃ በማሰራጨት ሕገወጥና ኢ ዳሞክራሲያዊ በሆነ የአመፅ መንገዴ 

የመንግሥት ሇውጥ ሇማምጣት የሚያካሂደትን ጣሌቃ ገብነት ሇመከሊከሌ 

ነው፡፡ 

 

ኢትዮጵያ፣ አለታዊ ውጤት የሚያስከትለ መረጃዎችንና አመሇካከቶችን 

የሚያሠራጩ የመገናኛ ብዙሃንን በፕሬስና የመረጃ ነፃነት ሕጉና በላልች 

ሕጎች ሊይ በተዯነገገው መሠረት በፌርዴ ቤት ውሣኔ የሚያስቀጡ ዴንጋጌዎች 

ቢኖሯትም፣ ከውጭ ሆኖ አለታዊ ውጤት የሚያስከትሌ የመረጃ እሣት 

የሚወረወረውን የአሜሪካ ዴምጽ ሬዱዮ የአማርኛ ቋንቋ ስርጭት ፕሮግራምና 

ላልች ተመሣሣይ ዓሇም አቀፌ የመገናኛ ብዙሃንን በፌ/ቤት መጠየቅ 

አትችሌም፡፡ የሬዱዮ ጣቢያውን አለታዊ ውጤት የሚያስከትሌ የመረጃ 

ስርጭት በመከሊከሌ በሕግ የተዯነገገውን ውጤት ዕውን ማዴረግ የሚያስችሊት 

ብቸኛው መንገዴ፣ ከተቻሇ /በገንዘብና በቴክኖልጂ አቅም/ ስርጭቱን ማገዴ 

/ጃም ማዴረግ/ ብቻ ነው፡፡ ይህ እርምጃ መወሰደ ተገቢና ፌትሏዊ 

የሚሆነውም ሇዚህ ነው፡፡  

 

ይህ ማሇት ግን አሁን በ1997 እንዯተሞከረው ምርጫን አስታክኮ “በቀሇም 

አብዮት” አማካኝነት የመንግሥት ሇውጥ ሙከራ ሉካሄዴ ይችሊሌ የሚሌ 

ተጨባጭ ስጋት አሇ ማሇት አይዯሇም፡፡ ሕዝቡ ምርጫ 97ትን ተከትል 

ከተቀሰቀሰው ሁከት ትምህርት ወስዶሌ፡፡ በተፍካካሪ ፓርቲዎች በኩሌም 

የሕግ የበሊይነትን የሚጥስ ማንኛውም ዴርጊት የትም እንዯማያዯርስ ካሇፇው 

ትምህርት ወስዯው ሇሠሊማዊ ምርጫ ዝግጁነታቸውን አረጋግጧሌ፡፡ 
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በአጠቃሊይ በአገሪቱ አመፅ እንዱቀሰቀስ የሚያነሳሱ ቅዴመ ሁኔታዎች የለም 

የሚባሌበት ዯረጃ ሊይ ተዯርሷሌ፡፡ 

 

ሆኖም መቼም ይሁን መቼ መንግሥት በሕግ የተዯነገጉ ጉዲዮችን የሚጥስ 

ማንኛውንም ሙከራ ወይም ዴርጊት እንዲይከናወን በመከሊከሌ የሕግ 

የበሊይነትን የማረጋገጥ ኃሊፉነት በህዝብ እንዯተጣሇበት ይታወቃሌ፡፡ ከዚህ 

አኳያ በመንግሥት የሚወሰዴ ማንኛውም እርምጃ የአገሪቱንና የሕዝቦቿን 

ሰሊምና ዯህንነት መብት የመጠበቅ ጉዲይ በመሆኑ ተገቢና ፌትሃዊነቱ 

ሇክርክር የሚቀርብ ጉዲይ አይዯሇም፡፡              

                                            


