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የኢፌዴሪ መንግስት በህገ-መንግስቱ ላይ በግልፅ የተደነገጉት ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብቶች 

እውን እንዲሆኑ ከመታገሉም በላይ፣ እንዳይሸራረፉ በፅናት እየታገለላቸው መሆኑ |በክፍል አንድና ሁለት´ 

ፅሑፎቼ አስነብቤያችሁ ነበር፡፡ በተለይም ሚዲያ በሀገሪቱ የሰላም፣ የልማትና የዲሞክራሲ እመርታዎች ላይ 

የራሱን እሴት የሚጨምር መሳሪያ መሆኑን እንደሚገነዝብም እንዲሁ፡፡ ይሁንና ሚዲያ ህግና ስርዓትን 

አክብሮ ካልተንቀሳቀሰ ከጠቀሜታው ባሻገር፤ በሁለንተናዊ የዕድገትና የዲሞክራሲ ግንባታ ዓላማዎች ላይ 

ጉዳት ሊያደረስ እንደሚችል መረዳቱ አይቀሬ ነው፡  

እርግጥ የኢትዮጵያ መንግስት የሚዲያን ጉዳት ለማስቀረት ሲል ጥቅሙን የመገደብ አካሄድ 

የሚከተል አለመሆኑን ፍትሕ ጋዜጣና መሰሎቹ ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል፡፡ እንደ ሌሎቹ የዴሞክራሲ 

ግንባታ ስራዎች ሁሉ፤ ሚዲያው ነፃና ጤነኛ ሆኖ እንዲያድግ ፈርጀ ብዙ ተግባራትን ማከናወኑንም እነዚህ 

ወገኖች ሊገነዘቡት ይገባል፡፡ 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 ማጤን ያሻል፡፡ ምክንያቱም ተግባሩን የሚከውነው 

ከባህሪው በመነጨ፤ በሀገራችን በመገንባት ላይ የሚገኘው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲያብብና ከፍተኛ ደረጃ 

ላይ እንዲደርስ ካለው ፅኑ ፍላጎት ተነስቶ በመሆኑ ነው፡፡  

 ይህ ማለት ግን ሚዲያ |nÉnT´ ስላለው ብቻ የሀገሪቱን ህግና አሰራርን እንዲሁም የራሱን የስነ-

ምግባር ደንብ እየደፈጠጠ እንዳሻው ሲፈነጭ ዝም ተብሎ ይታያል ማለት አይደለም። እንደ ፍትሕ ያሉና 

ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ከጀርባ በጦር ለመውጋት የሚሹ ጋዜጦች፤ የሚዲያ ነፃነትን ጭንብል ተሸፋፍነው 

ወንጀል ለመስራት ሲሞክሩ፤ ህግና ስርዓትን ደፍቀው በማን አለብኝነት የያዙትን ቀለምና ወረቀት 

እስኪጨርሱ ድረስ እየለቀለቁ ተጠያቂነት በሌለው አኳኋን በአሉባልታ ላይ የተመሰረቱና የተዛቡ ዘገባዎችን 

ለህዝብ ሲያቀርቡ፤ የሚዲያውን ጤናማነት በሚቆጣጠሩት የሀገሪቱ ህጎች መጠየቃቸው የሚቀር 

አይመስለኝም፡፡ ለምን ቢባል፤ በማንኛውም ዴሞክራሲያዊ ሀገር ውስጥ የህግ የበላይነት ለድርድር የሚቀርብ 

ጉዳይ ባለመሆኑ፣ በሚዲያ ውስጥም የሚሰራ ሆነ ማንኛውም አካል ህጋዊ አሰራሮችን ተላልፎ ሲገኝ በህግ 

አግባብ የሚጠየቀ በመሆኑ ነው፡  

 ያም ሆነ ይህ ግን፤ |bKFL አንድና ሁለት´ ምልከታዬ ለውድ አንባቢዎቼ ለመጠቆም 

እንደሞከርኩት፤ ለይስሙላ |Hg mNGStÜ êSTÂü nW´ እያለ መልሶ ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በፀረ-ሰላም 

ኃይሎች አጀንዳ የሚያጥላላው ፍትሕ ጋዜጣን ህጋዊ አሰራሩ ምን እንደሚመስልና የደቀ-መዝሙሮቹን የቁራ 

ጩኸት መንስኤዎችን እንዲሁም ከሌሎች የስርዓቱ ጠላቶች ጋር ያላቸውን ቁርኝት ወደ ማሳየቱ ላቅና፡፡  
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ህገ-ወጥነትን እንደ ህጋዊነት? 

 የጨለማው ዘማሪዎች መናኸሪያ የሆነው ፍትሕ ጋዜጣ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ህጋዊ የሙያውን 

አሰራር እንዲሁም ህጋዊ የሆኑ አካሄዶችን የተከተለበትን ወቅት አላስታውስም፡፡ እንዲያውም የፀረ-ሰላም 

ኃይሎችን አጀንዳ ማሟሟቅን እንደ ህጋዊ ክንዋኔ ሳይቆጥረው የቀረ አይመስለኝም፡፡ የጋዜጣውን አሰራር 

ከሙያዊ እሳቤዎች አኳያ ስንመለከተው “የጋዜጠኝነት hሁ”/ABC’s of journaism– Accuracy, Balance 

and Clarity/የሚባሉት “ትክክለኛነት፣ ሚዛናዊነትናግልፅነት” በተገላቢጦሽ መልኩ ተገልብጠው የሚሰራባቸው 

ሆነው እናገኛቸዋለን፡፡  

 በተለያዩ ጊዜያት | የምንፅፈው የሀገሪቱ ህገ-መንግስት መፃፍ ትችላላችሁ ብሎ መብታችንን 

ስላረጋገጠልን ነው´ በሚል የሽፋን አመክንዮ፤ መልሶ ህገ-መንግስቱ የተቋቋመበትን ስርዓት ከጀርባ በጦር 

የሚወጉት እነ አቶ ተመስገን ደሳለኝና ጀሌዎቻቸው፤ ህገ-ወጥነትን በህጋዊነት ሽፋን ለማራመድ የሚሹ 

ናቸው። ይሁንና እንዲህ ዓይነቱ አስተሳሰብ | ሁለት እግር አለኝ ተብሎ ሁለት ዛፍ አይወጣም ´ እንዲሉት 

በመሆኑ | ሃይ ባይ´ የሚያስፈልገው ነው። 

 ጋዜጣው ለይስሙላም ቢሆን|ህገ-መንግስቱን አከብራለሁ´ የሚል ከሆነ፤ በህገ-መንግስቱ መሠረት 

ለወጡ አዋጆችና ደንቦች ተገዥ መሆንን ያለምንም ቅድመ-ሁኔታ መቀበል ይኖርበታል፡፡ ለአብነት ያህል 

የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነትና የፀረ-ሽብርተኝነት አዋጆቹ ህገ-መንግስቱን ተመርኩዘው የሀገሪቱ 

ሚዲያዎች ተግባራቸውን ነፃና ጤናማ በሆነ አኳኋን እንዲፈፅሙ የወጡ ህጎች ናቸው። ከዚህ አኳያ ጋዜጣው 

አዋጆቹን አክብሮ መንቀሳቀስ ይኖርበታል ማለት ነው፡ ይሁንና እነ ተመስገን ደሳለኝና ጭፍራዎቻቸው 

በየጊዜው አዋጆቹን ከማውገዝ አንስቶ በግልፅ እስከመጣስ ድረስ በርካታ ‹የጨለማ ነብይነት› ተግባራትን 

መፈፀማቸውን እንደ ዕለት እንጀራቸው ተያይዘውታል።  

 እስቲ ለውድ አንባቢዎቼ ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ጥቂት አብነቶችን ልጥቀስ። ምንም እንኳን ጋዜጣው 

የተቋቋመበትን ስርዓት እስከማንቋሸሽ የደረሰባቸው ህገ-ወጥ ዘገባዎች እጅግ በርካታ ቢሆኑም፤ የቅርብ 

ጊዜያትን ለመመልከት ያህል ‹የዘፈን ፌዴራሊዝም፣ ፌዴራሊዝም እንዲህ ከሆነማ? እና ቤንች ማጂ ቀጣዩ 

የኢትዮጵያ ፖለቲካ አመልካች?... ወዘተ’ የሚሉ ስርዓቱን ለማናጋትና እምነት ለማሳጣት ሆን ተብለው 

የተሰደሩ ርዕሶችን መጥቀስ ይቻላል። እርግጥ በየትኛውም ሀገር ውስጥ ያለ ሚዲያ የተቋቋመበትን ስርዓት 

መልሶ በኋላ በጦር የመውጋት መብት የሌለው ቢሆንም፤ ፍትሕ ጋዜጣ ውስጥ የተሰገሰጉት የጨለማው 

ዘማሪዎች ስርዓትንና መንግስትን ብሎም ፓርቲን የማይለዩ ሆነው በማን አለብኝነተ መጨፈር ከጀመሩ እነሆ 

አራት ዓመታትን ይደፍነዋል፡፡  

 ታዲያ ስርዓቱን በማጥላላት ላይ የተሰለፉት እነ አቶ ተመስገን ደሳለኝ ዋነኛዎቹን የሀገራቱን ህጎች 

ከመጤፍ የሚቆጥሩ እንዳይመስሏችሁ፡፡ ልጄ! .... እነርሱ ምን ገዷቸው! ከኋላቸው እያንደረደሩ የሚገፏቸው 

‹በኃይሎች›ን አጀንዳ በማራገብ የሚያገኙትን ዳረጎት ለማን ብለው ሊያጡት ይፈለጋሉ?... አዎ! በዚህ ፅሑፍ 

አቅራቢ እምነት ዋና አዘጋጁን ጨምሮ ሌሎች ‹አስካርፍ› ለባሾች ሕገ-ወጥነትን እንደ ህጋዊነት በመቁጠር 

በሚዲያ ስራ ሽፋን ስውር ዓላማን ተቀብለው በአስፈፃሚነት የሚንቀሳቀሱ ናቸው። ለዚህ አባባሌ “በክፍል 

አራት” ላይ ‹አፍንጫ ሲመታ ያለቀሰው  ዓይን› በሚለው ንዑስ ርዕስ ስር ግላዊ ምልከታዬን የመስነብባችሁ 

ቢሆንም፤ ለአሁኑ ግን የተነሳሁበትንና ጋዜጣውና ጀሌዎቹ የሚጥሱትን የሀገሪቱን ህጎች ወደ ማመልከቱ 

ላምራ። 
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በተመስገን ደሳለኝ የጥላቻ ፊታውራሪነት ከሚጣሱት የሀገሪቱ ህጎች አንዱ የፀረ-ሽብር ህጉ ነው፡፡ 

በአዋጅ ቁጥር 652/2001 በተወካዮች ምክር ቤት የፀደቀው ይህ ህግ፤ ህዝቦች በሰላም፣ በነፃነትና በተረጋጋ 

ሁኔታ ኑሮአቸውን እንዲገፉ እንዲሁም ህገ-መንግስታዊ መብታቸው ከመሸርሸር አደጋ እንዲጠበቁ ብሎም 

ሽብርተኛነት ለሀገራችን ሁለንተናዊ ዕድገት ፀር በመሆኑ የህግ አግባብን ተከትሎ ተግባሩን ለመከላከልና 

ለመቆጣጠር ያለመ ነው። ይሁንና የተለያዩ የዳቦ ስሞች እየተለጠፉበት በጨለማው ውስጥ በሚማስኑ 

ደስኳሪዎች ይደፈጠጣል፡፡ 

 በተለይም እነዚህ ወገኖች በአሸባሪነት ተጠርጥረው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ያሉ ግለሰቦችን 

አሸባሪዎች እንዳልሆኑ በማስመሰልና “ጋዜጣዊ ብይን” በተዘዋዋሪ በመስጠት የፍትሕ ስርዓቱን ለማደናቀፍ 

የሚያደርጉት ጥረት በጋዜጠኝነት ስም የሚነግዱት የጨለማውመናኸሪያ ደቀ-መዝሙሮች ‹ህግ ለምኔ› 

መሆናቸውን የሚያሳብቅ ነው፡፡  

 ¬ዲያ ይህን ሀቅ በተጨባጭ ዕውነታ ለማስረዳት ሩቅ መሄድ አያሻኝም፡፡ ጋዜጣው በሚያዚያ 5 ቀን 

2004 ዓ.ም ዕትሙ "ማቆሚያና ገደብ ያጣው የምስኪኗ እናቴ ዕንባ!" በሚል ያተመውና ከፍርድ በፊት 

‹አሸባሪ› አለመሆኑን ለማረጋገጥ የተሰናዳ ፅሑፍን በዋቢነት ማንሳት ይቻላል፡፡ በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት 

እነ አቶ ተመስገን ከቃሊቲ ማረሚያ ቤት አገኘሁት ያሉትን የክንፈ ሚካኤል አበበ /አበበ ቀስቶ/ የተባለ 

ተጠርጣሪን ፅሑፍ በዋነኛነት ያተመው የግለሰቡን የመፃፍ ነፃነት ለማረጋገጥ ሳይሆን፣ የፍትህ ስርዓቱን 

ተዓማኒነት ለማሳጣት ነው፡፡ ምክንያቱም በየትኛውም የዓለም ክፍል በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይን በራስ 

ብይን እየሰጡ መዘገብ /ለዚያውም በወገንተኝነት መንፈስ / እንደማይቻል እየታወቀ እንዲህ ዓይነቱ አሰራር 

ከጀርባው ድብቅ ዓላማ ያው በመሆኑ ነው፡፡  

 

በማንኛውም ጤነኛ አእምሮ ባለው ሰው እሳቤ የተጠርጣሪውን ግለሰብ ‹የኢህአዴግ ፍርድ ቤት 

ዳኞች  የሚበይኑትንና የሚያነቡትን ግፍና ጭካኔ የተሞላበትን የፍርድ ውሳኔያቸውን ለመስማት ወደዚሁ 

ፍርድ ቤት እየተመላለሰች ነው› የሚል ፅሑፍን አትሞ ማሰራጨት የግለሰቡን መብት ለማስከበር ነው ብሎ 

ሊያስብ አይችልም፡፡ ለምን ቢሉ ይህ የጋዜጣው ተግባር ቀደም ሲል የጠቀስኩትንና በፍርድ ቤት የተያዘን 

ጉዳይ የፍርዱን ሂደት በሚያዛባ መልኩ ያለመዘገብ ድንጋጌንና የፍርድ ቤቱንና የዳኞችን ነፃ አሰራር በገሃድ 

ስለሚጋፉ ነው።እናም ከዚህ አትሞ የማሰራጨት ተግባር የምንረዳው ነገር ቢኖር፤ እነ አቶ ተመስገን የፍርድ 

ቤቱን ስልጣን በመጋፋትና ‹ውሳኔ ሰጪ› በመሆን ስውር ፍላጎታቸውን ለማሳካት የማይፈነቅሉት ድንጋይ 

የሌለ መሆኑን ነው። 

  

እስቲ የሚያዚያ  ቀን ዓ/ም የጋዜጣውን ዕትም በመጥቀስ ሌላ የፀረ-ሽብር አዋጁን የሚፃረር ዘገባ 

ላስነብባችሁ፡፡ የፅሑፉ ባለቤት በአንድ ወቅት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ‹ደመወዜ ሶስት ሺህ ብር ነው፣ ከዚህ 

ውስጥ ከሺህ ብር በላይ የሆነውን ግብር እከፍላለሁ› በማለት “ምስኪንነታቸውን” የገለፁት /ቂ.ቂ.ቂ…/፣ ነገር 

ግን በሌለ የማስታወቂያ ገቢ  በመኪና ከነጀሌዎቻቸው እንደልባቸው እንደሚንደላቀቁ የሚነገርላቸው ዋና 

አዘጋጁ ተመስገን ደሳለኝ ናቸው፡፡ ይህ የጨለምተኞቹ ‹ፊታውራሪ› ከዚህ ቀደም እስክንድር ነጋን ሳስበው 
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ሳስበው…፩› በሚል ጽሑፍ የግለሰቡን የሽብርተኝነት ተጠርጣሪነትን በማጣጣል ከጋዜጠኝነት ስነ-ምግባር 

ውጪ ቅድመ-ብይን ለመስጠት ሞክረው ነበር። 

  

ግለሰቡ በወቅቱ ‹ ለምን እንዲህ ዘገቡ?፣ ከህግ አግባብ አንፃር ትክክል አይደሉም ብሎ የጠየቃቸው 

አካል ባለመኖሩ ቀደም ሲል በጠቀስኩት ዕለት ሁለተኛውን ክፍል ‹እስክንድር ነጋን ሳስበው…፪› በሚል ርዕስ 

ድብቅ ዓላማቸውን ተፈፃሚ ለማድረግ ተሯሩጠዋል፡፡ ራሳቸውን በጋዜጠኝነት ስም ጀቡነው በምግባር 

ከጋዜጠኝነት መርሆዎች ጋር የማይተዋወቁት የጋዜጣው ዋና አዘጋጅ፣ በዚህ ጭፍን ፅሑፍ እንዲህ በማለት 

ከሽብር ተጠርጣሪው ግለሰብ ጋር በቃሊቲ ተነጋገርኩ ይሉናል፡፡…  

 

ተጠርጣሪ — ‹…ክሱ ምንም ይሁን ምን አያሳስበኝም፡፡ አሸባሪ አለመሆኔን ታውቃለህ፡፡…› 

አቶ ተመስገን— ‹አውቅሃለሁ ፡፡ ለሀገርህ ከላይ ታች ስትል በቅጡ እንዳልኖርክም አውቃለሁ፡፡…›  

  

እንግዲህ አቶ ተመስገን ምን ምን ዓይነት የህግ ጥሰት እያከናወኑ እንደሆነ ልብ በሉልኝ!— 

ተጠርጣሪው ‹አሸባሪ አይደለሁም› ብለው የራሳቸውን አተያይ ሲገልጹ፤ አቶ ተመስገን ደግሞ ልክ የአቶ 

ክንፈ ሚካኤልን ጽሑፍ አትመው እንዳሰራጩት ዓይነት በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ በሚዲያ ላይ ብይን 

እየሰጡ መሆናቸውን። እዚህ ላይ ‹ዋና አዘጋጁ አንድን በወንጀል ተጠርጥሮ ውሳኔ ያላገኘ ዜጋ በጋዜጣቸው 

የምስክር ቃል በመስጠት የፍትህ ስርዓቱን ጥላሸት የመቀባት መብት አላቸው ወይ?› የሚል ጥያቄ ማንሳት 

ይቻላል፡፡ እርግጥም ነፍጥ ያነገበ የፖለቲካ ኃይል አሊያም ለዚያ ቡድን ‹‹በተላላኪነት›› የሚያገለግል 

‹‹የውስጥ አርበኛ›› ካልሆነ በስተቀር፣ በሀገሪቱ ህግና ስርዓት የሚመራ ‹‹ጋዜጠኛ ነኝ›› ባይ ግለሰብ እንዲህ 

ዓይነቱን ህግን የመፃረር ተግባር ሊፈፀም ይእላል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው፡፡ 

 

ግና አቶ ተመስገን ጠያቂ የሌላቸው በሚመስል ሁናቴ በፍርድ ቤት ስራውስጥ ጣልቃ እየገቡ ‹‹ግላዊ 

ብይን›› መስጠታቸው ሳያንሳቸው በዚያው ፅሑፋቸው ላይ ‹‹ሀገሩን የሚወድ፣ ለሀገሩ ራዕይ ያለው እየታሰሩ 

›› በማለት ጭምር የተጠርጣሪውን አሸባሪነት በቃላት ጋጋታ ለማስረይ መጣራታቸው ከቶ ምን ዓይነት 

ጋዜጠኝነት እንደሆነ ፈፅሞ ሊገባኝ አይችልም፡፡ አንድን ተጠርጣሪ በሌለ ማንነቱ ከእነ አብዲሣ አጋ እና 

ዘርዓይ ደረስ ተርታ በማሰለፍ አንባቢን ለማምታታት መሞከርስ ምን ይሉት ማህበራዊ ኃላፊነት /Social 

responsibility/ የሚሰማው ‹‹ሙያዊ›› ምግባር ይሆን? …  

 

ያም ሆነ ይህ ግን፤ የጨለማው ዘማሪዎች መናኸሪያና ደቀ- መዝሙሮቹ ባለሟሎች የሚያከናውኑትን 

ህገ-ወጥ ተግባር እንደ ህጋዊ አሰራር የሚያዩ በመሆናቸው፤ የህግ የበላይነትን የሚያረጋግጠው አካል ምንም 

እንኳን ዘግይቶ ቢጀምርም እስካሁን ድረስ ስለምን ዝምታን እንደመረጠ ለእኔ ግልፅ አይደለም፡፡ 

ምክንያቱም xንድ ግለሰብ በየትኛውም የሙያ ዘርፍ ቢሰማራ፣ የትኛውንም ዓይነት ፖለቲካ እሳቤ ቢኖረው 

አሊያም ያሻውን የትግል ስልት ቢከተል ህግና ስርዓትን አክብሮ እስካልሰራ ድረስ በቀጥታም ይሁን 

በተዘዋዋሪ መንገድ ህጋዊ ተጠያቂነት ስላለበት ነው፡፡ በመሆኑም ሁሌም ቢሆን የህግ የበላይነት መረጋገጥ 

ይኖርበታል— በማንኛውም ጊዜና ቦታ፡፡  
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እርግጥ እዚህ ላይ አቶ ተመስገንና አጫፋሪዎቻቸው አስመልክቶ በርካታ ጥያቄዎችን ማንሳት 

ይቻላል፡፡ ይኸውም እነዚህ ወገኖች ስለምን በሽብርተኝነት የተጠረጠሩትን እንደ አቶ አንዱዓለም አራጌ፣ 

እስክንድር ነጋ፣ ክንፈሚካኤል አበበ ወዘተ… የመሳሰሉ ግለሰቦችን ደብዳቤ ከፍርድ በፊት እያተሙ 

ያሰራጫሉ ፣ ስለምን ክሱን የሚያጣጥል ዘገባ ያቀርባሉ፣ ስለምንስ የዳኞችንና የአቃቢያነ ህጎችን የስራ 

ነፃነትንና ተዓማኒነትን ለማጉደፍ ይሯሯጣሉ? ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በመፃረር ስለምን ህገ-መንግስቱን 

የሚሸረሽሩ የቁራ ጩኸታቸውን ሰሚ አልባ በሆነ ጭው ያለ በረሃ ላይ ይዘራሉ? በዓላማ ቁርኝት የእነማንን 

አጀንዳስ እያራመዱ ነው?...ወዘተርፈ…አዎ! የእነዚህን ጥያቄዎች ምላሽ ለመሻት የዚህን ፅሑፍ ቀጣይ ክፍል 

መመልከት በጄ ነው፡፡ ….  

 


