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ራሱን የማይሸፍነው ሽፋን … 
 

                                                             ቴዎዴሮስ በሊይ (ከካሳንቺስ)              

 

በቅርቡ የኢትዮጵያ ቴላቪዥን “የግለ ፕሬስ ውሌዯትና እዴገት” በሚሌ ርዕስ ኢትዮጵያ ውስጥ የነፃ ፕሬስ ከተፈቀዯ 

በኋሊ ባለት አስራ ስምንት ዓመታት የነበረውን የግሌ ጋዜጦች ገፅታና አካሄዴ አስታውሶናሌ፡፡ ይህን ተከትል የተሇያዩ 

የግሌ ጋዜጦች የኢትዮጵያ ቴላቪዥን ባቀረበው ፕሮግራም ሊይ የዜጏችን፣ የጋዜጠኞችንና የፖሇቲከኞችን አስተያዬት 

ያካተቱ ዜናዎችንና ሃተታዎችን አቅርበውሌናሌ፡፡ ከእነዚህ  ጋዜጦች መሀከሌ አርብ ታህሣሥ 9 ቀን 2002 ዓ.ም 

የወጡት  የነጋዴራስና የጎግሌ ጋዜጦች እንዱሁም የቅዲሜ ታህሣሥ 1ዏ የአዱስ አዴማስ ጋዜጦች ዕትሞች ይገኙበታሌ፡፡  

 

ጏግሌ “ኢቲቪ የግሌ ፕሬስ ሊይ ባቀረበው ትችት “ከህዝብ አስተያየት” በሚሌ ርዕስ የሁሇት ጋዜጠኞችንና የስዴስት 

የአዱስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን አስተያየት አስነብቦናሌ፡፡ በእኔ አምነት ጋዜጦቹ ሰሞነኛ በሆነ አገራዊ ጉዲይ ሊይ 

የህዝብን፣ የባሇሙያዎችንና የፖሇቲከኞችን አስተያየት ጠቅሶ ዘገባዎችን ማቅረባቸው አስፈሊጊና ተገቢ ነው፡፡ ይሁን እንጂ 

መሊው ሕዝብና ባሇሙያዎች በሙለ በጉዲዩ ሊይ ተመሳሳይ አመሇካከት ያሊቸው ይመስሌ የአንዴ ወገን አመሇካከቶችን 

ብቻ ማቅረብ ከጋዜጠኝነት የሙያ ሥነ-ምግባር ጋር ግጭትን ማስከተለ አይቀርም፡፡ በተሇይ ሁለንም አመሇካከቶች 

ከወገናዊነት ውጭ እንዯያስተናግዴ በሚጠበቅ ነፃ የግሌ ሚዱያ ሲቀርብ፡፡ ነጋዴራስ ጋዜጣ “የኢቲቪ ፕሮግራም 

ሇጋዜጠኞችና በባሇሙያዎች አስተያየት” በሚሌ ርዕስ በጉዲዩ ሊይ የፊት ገፅ ዜናውን አስነብቦናሌ፡፡  የአዱስ አዴማስ 

ጋዜጣም ፖሇቲከኞችን ጠቅሶ  የዜና ዘገባ ከማቅረቡም በሊይ በውስጥ አምድቹ ሊይ በጉዲዩ ዙሪያ አስተያየቶችን ይዞ 

ወጥቷሌ፡፡  

 

እንዯዜጋ እኔም በጉዲዩ ሊይ የራሴ አስተያየት ስሊሇኝ እነዚህ ጋዜጦች ሊይ ከቀረቡት ሇግሌ እይታዬ ቅርፅ ያሰጡሌኛሌ 

ያሌኳቸውን በመነሻነት ጠቅሼ አስተያየት ሇማቅረብ ወዴጃሇሁ፡፡  

 

በጉዲዩ ሊይ አስተያዬታቸውን የሰነዘሩ የተቃዋሚ ፖሇቲከኞችን በተመሇከተ ብዙም መናገር ያሇብኝ አይመስሇኝም፡፡ 

በኢቲቪ ፕሮግራም የተሊሇፉ የመጥፎ ዘገባ ናሙናዎች  ሊይ የሰፈሩ እጅግ አሳፋሪ ኢ- ዳሞክራሲያዊና ፀረ -ፕሬስ 

ፅሁፎችና ንግግሮች ባሇቤቶች በመሆናቸው በወንጀሌ ተጠያቂ የነበሩና የተቀጡ፣ ሇቅጣት ባይዲረጉም እንኳ ከሞራሌ 

ተጠያቂነት በማያመሌጡ ፖሇቲከኞች የተሰጡ አስተያዬቶች ነበሩ ፡፡ አስተያዬቶቹ  ሚዛናዊ ይሆናለ ብል መጠበቅ 

የዋህነት ይመስሇኛሌ፡፡ ፕሮግራሙን ፀረ - ፕሬስ ፕሮፓጋንዲ በማሇት ያዋዯቁት እነዚህ ግሇሰቦች የሰጡት አስተያዬት 
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የቀዴሞው ተግባራቸውን አስመሇክቶ ተፀፃች ህሉና የላሊቸው መሆናቸውን ከማሳየት ያሇፈ ፋይዲ ያሇው ነገር 

ተናግረዋሌ አሌሌም፡፡    

 

በጎግሌ ታህሣሥ 9፣ 2ዏዏ2 ዕትም ሊይ ከቀረቡት 8 አስተያየት ሠጪዎች መካከሌ ከአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ 

በጋዜጠኝነት የተመረቁት ጋዜጠኛ ዘሊሇም እና የሣራን አስተያየት፣ ከነጋዴራስ ዜና ሊይ ዯግሞ የአዱስ አዴማስን ከፍተኛ 

አዘጋጅ  አቶ ሰሇሞን ገ/እግዚአብሔር የሠጡትንና እንዱሁም አዱስ አዴማስ ከጠቀሣቸው የተቃዋሚ ፖሇቲከኞች 

አስተያዬትም የተወሰኑትን እጠቅሳሇሁ፡፡  

 

ጏግሌ የጠቀሳቸው ጋዜጠኛ ዘሊሇም የግለን ፕሬስ በተመሇከተ ከኢቲቪ ፕሮግራም ሁሇት ነገሮችን እንዯተገነዘቡ ገሌፀው 

፣ “በምርጫ 97 አካባቢና ከዚያ በፊት የነበሩት ጋዜጦች ሙለ በሙለ ከሙያ መርሕ ውጭ አዴሎዊ እንዯነበሩና 

በአሁኑ ሰዓት ዯግሞ ምርጫ 2ዏዏ2 እየተቃረበ ሲመጣ መንግስት ነፃ ፕሬሱ ሊይ ያሇውን ሽምቀቆ እያጠበቀ” መጥቷሌ 

ብሇውናሌ፡፡ ጋዜጠኛው ማብራሪያቸውን በመቀጠሌ በምርጫ 97 አካባቢ የነበሩ ጋዜጦች የተሇያዩ ዴርጅቶች ሌሣን 

እንዯነበሩና የአሁኖቹ ግን የኢህአዳግ ዯጋፊዎች የሆኑ ጭምር እንዯሚያነቧቸው ገሌፀው፣ “ እንዯዚህ ዓይነት ፕሮግራም 

በቴላቪዥን መተሊሇፉ በራሱ የግሌ ፕሬስን የሚያሸማቅቅ ዛቻ ነው፡፡” በማሇት አስተያየታቸውን  አጠቃሇዋሌ፡፡  

 

በምርጫ 97 አካባቢ፣ ከምርጫው በፊትና በተሇይም ከምርጫው በኋሊ ይሠራጩ የነበሩ አብዛኞቹ የግሌ ጋዜጦችን 

የዴርጅት ሌሣን መሆናቸውን በተመሇከተ ከፕሮግራሙ ያገኙትን ግንዛቤ ብዙዎች ይጋሩታሌ፡፡ የአሁኖቹ ጋዜጦች 

የኢህአዳግ ዯጋፊዎችም የሚያነቡዋቸው / የቀዴሞዎቹን ያነቡ እንዯነበር ሳይዘነጋ በመሆናቸው የኢቲቪ ፕሮግራም 

መንግሥት የነፃ ፕሬሱ ሊይ ሸምቀቆውን እያጠበቀ መምጣቱን፣ የግሌ ፕሬሱን የሚያሸማቅቅ ዛቻ…. መሆኑን 

አስገንዝቦኛሌ የሚሇው የዘሊሇም አስተያየት ግን፣ ከአንዯኛው ግንዛቤው ጋራ የሚጣረስና ምርጫ 97 አካባቢ የነበረውን 

የጋዜጦች አካሄዴ ባሇማወቅ፣ ወይም በመዘንጋት የተሰጠ አምታች አስተያዬት ሆኖ አግኝቼዋሇሁ፡፡አቶ  ዘሊሇም 

እንዲለት፣ የኢቴቪው ፕሮግራም ምርጫ 97 አካባቢ የነበረውን የግሌ ጋዜጦች ሁኔታ እንዱገነዘቡ ካዯረጋቸው ከምርጫ 

97 በኋሊ ሇተፈጠረው ቀውስ አስተዋፅኦ ማዴረጋቸውንም መገንዘብ ነበረባቸው ፡፡ በወቅቱ ቀዯም ሲሌ የመዝናኛ 

ኪነጥበብ፣ ፍቅር ሊይ የሚያተኩር ፖሉሲ የነበራቸው ጭምር የተቀሩት ጋዜጦች የፈጠሩትን መሠረት ቢስና የህዝቡን 

ግንዛቤ ያዛቡ ዘገባዎችን የመንዛት ሌክፍት ተጋብቶባቸው፣ እንዯነበር ሲታይ ዯግሞ በወቅቱ ጋዜጦቹ ያሳዩትን ዴንገተኛ 

አለታዊ የአካሄዴ ሇውጥ ያስታውሳሌ፡፡ ይህ ከሆነ በኢቲቪ የቀረበው ፕሮግራም የግሌ ጋዜጦችን የሚያሸማቅቅ ዛቻ 

ከመሆኑ ይሌቅ ሇተመሇከተው ከ97 ምርጫ በሁዋሊ በአገርና በህዝብ ሊይ የዯረሰውን ጉዲት በማሳየት ካሇፈው 

ትምህርት በመውሰዴ ረብሻና አመፅ የሚያነሳሳ ኢ- ማህበራዊና ኢ- ሙያዊ አሰራር እንዲይከተለ ሇማሳሰብ መሞከር 

ህብረተሰቡም ቢሆን ካሇፈው መጥፎ ተሞክሮ ሌምዴ ቀስሞ ከመሰረታዊ የሙያ መርሆዎች ያፈነገጡ ህትመቶችን 

ሳያሊምጥ መዋጥ የላሇበት መሆኑን በማሳወቅ ህገወጥ አመፅ ውስጥ እንዲይዘፈቁ ሇማስታወስና ሇማሳሰብ የተሰጠ መሆኑ 
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ያይሊሌ፡፡ አሁን ያለ ጋዜጦች አቶ ዘሊሇም እንዲለት ነፃና ገሇሌተኛ ከሆኑና በዚሁ አካሄዴ እንዯሚቀጥለ እርግጠኛ ከሆኑ 

ዯግሞ፣ የሚያሸማቅቃቸው አንዲችም ነገር የሇም፡፡ ነገሩ “ምን ያሇበት ምን አይችሌም” እንዯሚለት ካሌሆነ በስተቀር ፡፡ 

በመሆኑም በእኔ እምነት ይህ የአቶ ዘሊሇም አስተያየት ነፃ ፕሬስ ሇሰሊምና ሇዳሞክራሲ መጎሌበት ያሇውን ሚና 

ከሚያውቅ ወይም ያውቃሌ ተብል ሇሚታሰብ ጋዜጠኛ የሚመጥን ሆኖ አሊገኘሁትም፡፡  

 

ላሊው ከጏግሌ ጋዜጣ ሌጠቅስ የፈሇጉት ሣራ የተባለ አስተያየት ሠጪን ሃሳብ  ነው፡፡ ሣራ ስሇፕሮግራሙ 

የተሰማቸውን ሲገሌፁ “ኦነግ ውጊያውን አፋፍሞታሌ፣ የመሇስ ሣጥናኤሊዊ የዙፋን አስተዲዯር ሇመጨረሻ ጊዜ መውዯም 

አሇበት፣ የትግራዩን ገዥ ፓርቲ ሇመጣሌ ትግራይ በቀሌ ፓርቲ ተዯራጀ፣ ወያኔ ተዯናበረች፣ ተናወጠች” በሚሌ መፈክር 

መሰሌ የዜና ርዕስ (በቃሇ አጋኖ ምሌክት የታጀቡም አለበት) ርዕሰ እየጮሁ የቀረቡ ዜናዎችና እንዱሁም ውዲሴ ኮልኔሌ 

መንግሥቱ ኃይሇ ማርያም አስተያየቶቹ ሇገዢው ፓርቲ ኢህአዳግ አዯገኛ ናቸው ነበር ያለት፡፡ ሣራ ምን ሇማሇት 

እንዯፈሇጉ በግሌፅ ባይታወቅም “በአሁኑ ወቅት ከብሔረሰብ ቁጥር አኳያ በአንዴ ብሔር ሊይ የተካሄዯ ጭፍጨፋ፣ 

የመገንጠሌና ያሇመገንጠሌ ጉዲዮች አሁንም ዴረስ በቋፍ ሊይ ባለበት ሁኔታ “በአዱስአበባ ወሕኒ ቤት ኦሮሚፋ መናገር 

ተከሇከሇ፣ ትግራዮች ከመገንጠሌ ወዯ ኋሊ እንዯማይለ አስጠነቀቁ፣ አሕዳዴ እንዯአባቱ ኢሕአዳግ አማራው ሊይ 

ዘመተ” በማሇት ሇተመሌካች መሌሦ መንገር አንደ በላሊው ሊይ እንዱነሳ የተሊሇፈ ጥሪ ያስመስሇዋሌ፡፡” በማሇት 

ፕሮግራሙ የአንዲንድች ዴብቅ አሊማ ሳይሆን አይቀርም የሚሌ ስጋት እንዲሊቸው ገሌፀዋሌ፡፡   

 

ሣራ ሕዝብን በሕዝብ ሊይ የሚያስነሳ ችግር እንዲይፈጠር ማሳሰባቸውና መስጋታቸው ተገቢና ሠሊም ፈሊጊው ሕዝብ 

ሁለ የሚጋራው ነው፡፡ ይሁን እንጂ የፕሮግራሙ አሊማ የግለ ፕሬስ ሠሊማዊ ዜጎች ሁለ የሚጠለትን ይሄን አዯጋ 

ሇማሣካትና ሇማውረዴ እኩይ የግሌ አሊማቸውን ወይም የሚዯግፉትን አቋም የሚያራምዴ እና ወይም በገንዘብ 

የሚዯግፋቸውን ቡዴን አሊማ ሇማሣካት፣ ምንም ችግር ሣይኖር የግጭት አውራጅ ዘመቻ ያካሂደ እንዯነበር አፍራሽ 

ገፅታቸውን ማሣየት ነው፡፡ ሇወዯፊት ተመሣሣይ ችግር ውስጥ እንዲይገቡ ቢገቡም ሕዝብ ከባሕሪያቸው ይህን የግለን 

ፕሬስ አካሄዴ ተረዴቶ  በሠሊም ሠርቶ የመኖር ፅኑ ፍሊጎቱን ሉያሳጡት ከሚፈሌጉ ወገኖች እንዱጠብቅ፣ ተዯናብሮ 

ራሱንና አገሩን የሚጏዲ እርምጃ ሇመውሰዴ እንዲይነሳ ሇማሳሰብም ነው፡፡  በእኔ እምነት አስተያየት ሰጪዋ “በቋፍ 

ያሇ” ብሇው የጠቀሱት ፤ የመገንጠሌ ጥያቄና ላልች የብሔር ብሔረሰብ መብት ጥያቄዎች በሕገመንግሥቱ ተገቢውን 

ምሊሽ አግኝቷሌ፡፡ ምናሌባት እነዚህ ጉዲዮች ሊይ ጥርጣሬ ያሊቸው ዜጏች ቢኖሩ፣ አብዛኞቹ እነዚሁ የግሌ ፕሬሶች 

የነዙት ውዥንብር ሰሇባዎች መሆናቸውን በርግጠኝነት መናገር ይቻሊሌ፡፡ ጋዜጦቹ ተከሰተ ወይም ይከሰታሌ ያለት 

የሕዝብ ሇሕዝብ ግጭት ያሌነበረ የፈጠራ ወሬ መሆኑን እና የግጭት አውርዴ ምሌጃቸው ያሇመሣካቱን ዛሬ ሊይ ዯርሰን 

በማየታችን አሁን እኩይ ገፅታቸውን በማስታወስ ያስጠነቅቃሌ እንጂ የነዙትን የመሰረተ ቢስ ሽብርና ስጋት ይዘን 

እንዴንዘሌቅ ያዯርገን ዘንዴ አይገባም ፡፡   
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ነጋዴራስ ጋዜጣም በዚሁ በኢቲቪ የቀረበ ፕሮግራም ሊይ የተሰጡ አስተያየቶችን ጠቅሦ ዜና አስነብቦናሌ፡፡ እንዯዜና 

ምንጩ ከአስተያየት ሰጪዎች መሀከሌ አንባቢ ያሊት  የአዱስ አዴማስ ጋዜጣ ከፍተኛ አዘጋጅ የሆኑት ጋዜጠኛ ሠሇሞን 

ገ/እግዚሃብሔርን መጥቀስ ወዴጃሇሁ፡፡ የወዯዴኩት ያሇምክንያት አይዯሇም፣ ጋዜጣዋ ተነባቢ በመሆኗ ብዙዎች 

አስተያየቱን ከመቀበሌና ካሇመቀበሌ ፈተና ጋር ሉፋጠጡ ይችሊለ ብዬ ስሇገመትኩ ነው፡፡  

 

ኢቲቪ ባቀረበው የግለን ፕሬስ የሚመሇከት ጋዜጠኛ ሠሇሞን ገ/እግዚአብሔር ሇነጋዴራስ በሰጡት አስተያየት፣ 

ፕሮግራሙ ሁሇት ነገር እንዯፈጠረባቸው ገሌፀው      “አንዯኛው አሣፋሪ… ሆኖብኛሌ ሁሇተኛው ዯግሞ ያስፈራሌ” 

ነበር ያለት፡፡ ይህንንም ሲያብራሩ “… የመንግስት ዕይታ እንዱህ ከሆነ የፕሬስ ነፃነት አዯጋ ሊይ ወዴቋሌ፡፡ ማሇት 

ነው፤ ምክንያቱም የፕሬስ ነፃነት የሁለም መብቶች መገናኛ ነው ተብል ይታሰባሌ፣ ይህ መብት ከተሸራረፈ ላልች 

የዳሞክራሲ መብቶችም መስፋፋትና ማዯግ አይችለም፤ ያሇችውን ትንሽ ዳሞክራሲ እንኳን ጠብቆ ማቆየት አይቻሌም፡፡ 

የሚያሣፍረው ዯግሞ የዩኒቨርሲቲ መምህራን እና የጋዜጠኛ ማህበር “ሉቀመንበር” ተብሇው የቀረቡት ሠዎች፣ 

እንዱሁም ፕሮግራሙን ሇማዘጋጀት የተሣተፉ በርካታ ጋዜጠኞች እንዱህ ከሆነ የሚያስቡት በዕውነት ያሣፍራሌ፡፡” 

ብሇው፣ እንዯምሣላ የአዱስ አዴማስ ጋዜጣ ሊይ የሠፈረ “ቴላ ቀውስ አጋጠመው” የሚሌ የዜና ርዕስ በቴላቪዥን 

መስኮት መታየቱ ፕሮግራሙን በቡዴን ያዘጋጁትን ጋዜጠኞች ሙያዊ ስብዕና ጥያቄ ውስጥ እንዯሚከት ነግረውናሌ፡፡ 

ጋዜጠኛ ሠሇሞን የአንጋፋዋና ተነባባዊ አዱስ አዴማስ አዘጋጅ የኢትዮጵያ ቴላቪዥን በግለ ፕሬስ ሊይ ያቀረበውን 

ፕሮግራም አሣፋሪና አስፈሪ በማሇት የፈጠረባቸውን ሁሇት ስሜት የገሇፀቡትን አስተያየት እንመሌከት፡፡ ከፕሮግራሙ 

ሊይ ተረዲሁት የሚለት መንግስት በግለ ሚዱያ ሊይ ያሇውን እይታ ነው፡፡ “የመንግስት እይታ እንዱህ ከሆነ፣ የፕሬስ 

ነፃነት የሁለም መብቶች መገናኛ ነው ተብል ስሇሚታሰብ ይህ መብት ከተሸረሸረ ላልች ዳሞክራሲያዊ መብቶችን 

ማስፋፋትና ማሣዲግ አሇመቻለን” ነው አስፈሪ ያዯርገዋሌ ያለን፡፡ በተሇይ ኢቲቪ ያስተሊሇፈውን ፕሮግራም 

ሳይመሇከት ይህን የጋዜጠኛውን አስተያየት ያነበበ፣ ከመዯናገር በስተቀር ከአስተያየቱ ምንም የሚረዲው ነገር የሇም፡፡ 

ጋዜጠኛ ሠሇሞን ስሇየትኛው የመንግስት ዕይታ እንዲወሩ አሌገሇፁም፡፡ እርግጥ ነው የፕሬስ ነፃነት መሸራረፍ የሇበትም፡፡ 

ሕገመንግሥቱም፣ የፕሬስ ሕግን ጨምሮ ላልች ከሕገመንግሥቱ የመነጩ ሕጏች ጥበቃ የሚያዯርገውም ሇዚህ ነው፡፡ 

እና ጋዜጠኛ ሠሇሞን በፕሮግራሙ ሊይ የተመሇከቱት   የትኛው የመንግስት ዕይታ ነው ይህን አለታዊ ተፅእኖ 

የሚያስከትሇው፣  የግሌ ፕሬሶች - አብዛኞቹ ባሇፉት አመታት ሇሕዝብ ሲያቀርቡ የቆዩት መሠረተ ቢስ አስፈሪ 

ዘገባዎችንና አስተያየቶችን ሇሕዝብ በማስታወስ፣ ከግለ ፕሬስ ያሇፈ ታሪክ እንዱማር ማዴረጉ ይሆን አስፈሪው? 

ጋዜጠኛው የፕሮግራሙን አሣፋሪነት ሇማሳየት “የዩኒቨርሲቲ ምሁራን፣ የጋዜጠኛ ማህበር ፕሬዝዲንት እና ፕሮግሙን 

ሇማዘጋጀት የተሣተፉት በርካታ ጋዜጠኞች የሚያስቡት እንዱህ ከሆነ …” ብሇውናሌ፡፡ እንዳት የሚያስቡ ከሆነ? 

ጋዜጠኞቹ የግለ ፕሬስ ሲያቀርብሌን የነበረውን እንዯወረዯ ከማቅረብ ያሇፈ የግሌ አስተያየታቸውን አሌሰጡበትም፡፡  

 

የዩኒቨርሲቲ ምሁራኑ በዘርፉ እንዲሇ ባሇሙያ ጥናቶችን ስሇሠሩና ተማሪዎቻቸውን ጭምሮ በላልች አጥኚዎች ሇተዘጋጁ 

ጥናቶች ቅርብ ስሇሆኑ፣ እንዱሁም በዚሁ የፕሬስ ታሪክ ውስጥ ያሇፉ በመሆናቸው በባሇሙያ አይን የታዘቡትን ነው 



 5 

የነገሩን፡፡ የጋዜጠኛ ማህበር ፕሬዝዲንት የተባሇው፣ በዚሁ የፕሬስ ታሪክ ውስጥ በጋዜጠኝነት እየሠራ በማሇፉ፣ 

እንዱያውም በአንዴ ወቅት እርሱም በዚሁ  ብሌሹ የሙያ አሰራር ውስጥ ያሇፈና ራሱንና ሙያውን በሂሳዊ እይታ ወዯ 

ውስጥ ሇማዬት የቻሇ ጋዜጠኛ በመሆኑ ስሇብሌሹው አሰራር ከማንም በሊይ ስሇሚያውቅ ይህንኑ  ያሇፈበትን ሌምደን 

ነው ያካፈሇን፡፡ እነዚህ አስተያየት ሠጪዎች ጋዜጦቹ ያሌነበራቸውን በጎ ገፅታ “ነበራቸው” ብሇው ዋሽተው 

አዴናቆታቸውን መግሇፅ ነበረባቸው? ፕሮግራሙን ያዘጋጁት ጋዜጠኞች የግለን ፕሬስ ታሪክ ሇመዲሰስ ባዘጋጁት 

ፕሮግራም ሊይ ያሌነበራቸውን አኩሪ ታሪክ “አሊቸው” ብሇው ማቅረብ ነበረባቸው? ወንጀሊቸው ምኑ ሊይ ነበር ? 

በአቶ ሰሇሞን አዕምሮ አሇማሰባቸው? ጋዜጠኛ ሠሇሞን ሇአሣፋሪነቱ ማረጋገጫ ያቀረቡት እርሳቸው ራሳቸው 

በሚያዘጋጁት ጋዜጣ - የአዱስ አዴማስ የፊት ገፅ ሊይ የሠፈረ “ቴላ ቀውስ አጋጠመው” የሚሌ የዜና ርዕስ መታየቱን  

ነው፡፡ ሆኖም ግን ይህ ርዕሱ ከመታየቱ ባሇፈ በዜናው ይዘት ሊይ የተሰጠ አንዲችም አስተያየት አሌነበረም፡፡ ይህ 

የጋዜጣዋ ዜና ርዕስ የቀረበው ፕሮራሙ የግለን ፕሬስ የሚመሇከት በመሆኑ፣ ቴላቪዥን ዯግሞ የዕይታ /visual/ 

ሚዱያ በመሆኑ፣ በግለ ፕሬስ ታሪክ ውስጥ የነበሩትንና ያለትን ጋዜጦች ምስሌ ማቅረብ ስሇነበረበት ነው፡፡ አስተያየት 

ሰጪው ጋዜጠኛ ከፕሮግራሙ ተረዲሁት ያለንና ያሌገሇፁሌን “የመንግሥት ዕይታ” ያሇችውን ትንሽ ዳሞክራሲ እንኳን 

ጠብቆ ማቆየት አያስችሌም” ብሇውናሌ፡፡ ይነበብም አይነበብም ያሇአንዲች ስንክሳር ሇአሥር ዓመታት ያሇማቋረጥ 

በብዕር ስም መጨበጫ ውሌ በላሇውና ያሇን ነገር በሙለ በመቃወም( Nihilist) አባዜ የተቃኘ የግሌ አቋሙን 

ሲሸጠሽጥ የቆዬ ጋዜጠኛ እንዯሌቡ የሚያስበውን ሇመፃፍ ፣የፃፈውንም ሇማሰራጨት የቻሇበትን ምህዲር “አንኳሶና 

አሳንሶ” “ጢኒጥ ዳሞክራሲ” ማሇቱ ከማስተዘዛብ ያሇፈ ፋይዲ አይኖረውም፡፡ በኢቴቪ ፕሮግራም በቀረበው የግሌ 

ጋዜጦች ብሌሹ አሰራር ጥብቅና የቆሙት አቶ ሰሇሞን በማንኛውም ነፃነት ላልች ተመሳሳይ ነፃነቶችን በማያስተጓጉሌ 

በሚጎዲና አፈፃፀማቸውን በሚያስቀር መንገዴ መተግበር የላሇበት መሆኑን እንዯማያውቁ ከአስተያዬታቸው መረዲት 

አያዲግትም፡፡ ይህን የሰብአዊ መብቶች አቡጊዲ መረዲት ያሌቻለና ብእር ስሇጨበጠ ብቻ በላልች መሰረታዊ ህገ 

መንግስታዊ መብቶችና ነፃነቶች ኪሳራ የሌቅና የመረን ነፃነት ሉቼንሳ የጨበጠ የሚመስሇው ጋዜጠኛ ሇጠቅሊሊ 

ማህበረሰቡ ብቻ ሳይሆን ቆሜሇታሇሁ ሇሚሇው ነፃነትም ጦሰኛ መሆኑን በጥቂቱ ተጨሌፈው በኢቴቪ የቀረቡ 

ናሙናዎች ግሩም ማሳያዎች ናቸው ፡፡ 

 

በእኔ እምነት ሇራሱና ሇሙያው ክብር ያሇው ማንኛውም ጋዜጠኛ ቢያንስ ቢያንስ የሙያውን ህዝባዊ አመኔታ ክፉኛ 

ከጎደና ከሚጎደ ብሌሹ ምግባሮች ራሱን ማራቅ ብቻ ሳይሆን አሰራሮቹን በይፋ ሇማጋሇጥ የሚያስችሇውን የሞራሌ ወኔ 

ማጣት ያሇበት አይመስሇኝም፡፡ አቶ ሰሇሞን በማንትሴ “ሀ” አንዯበት በየሳምንቱ የሚሰብኩት “የግሇኝነት” 

አስተሳሰብም እንኳ ጎረቤትን ሇመምሰሌ ብቻ በረዴፍ ተኮሌኩሇው ያሌተሊመጠ የመንጋ አሳብን ከማራመዴ በሊይ 

የሚፀዬፉት ነገር ያሇ አይመስሇኝም፡፡ የብእር ስም ጭንብሌ ሲያጠሌቁ “ዴቅዴቅ አምባገነናዊ” የሚለትን ስርአት 

የአዘጋጅነት ቆብ አጥሌቀው አዯባባይ ሲወጡ “ትንሽ ዳሞክራሲ ያሇበት” ነው ማሇታቸው በርካታ ጥያቄን 

እንዯሚያስነሳ እሙን ነው፡፡ ይህን በላሊ ርእስ በላሊ ፅሁፍ በስፋት ማየቱ የተሻሇ ነው ብዬ ስሇማምን ወዯ ተነሳሁበት 
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ጉዲይ ሌመሇስ፡፡ ያሇ ምንም ቅዴመ ምርመራ፣ የሸዋና የወሇጋ ነዋሪዎች እንኳን ይታዘቡናሌ ሳይለ “ሸዋና ወሇጋ በባሩዴ 

ጭስ እየታጠኑ ነው”  የሚሌና መሰሌ ሰቅጣጭ ወሬዎችን እስከ ማውራት የተሇጠጠ ነፃነትስ ትንሽ በሚሎት ዳሞክራሲ 

የተገኘ አይዯሇምን? እርግጥ ነው የሀገሪቱ ዳሞክራሲ መጏሌበት ይቀረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ በፕሮግራሙ የቀረበው የግለ 

ፕሬስ አካሄዴ የሀገሪቱን ዳሞክራሲ መጥበብ ሳይሆን ፕሬሱ በዳሞክራሲያዊ ነፃነቱ መጠቀም ያሇመቻለን ነው 

የሚያሳየው፡፡ ዳሞክራሲ ህዝብን የማጫረስ፣  ሠሊም የማዯፍረስ … ነፃነትን አያስገኝምና፡፡        

 

       


