
1 

 

 

ፍትህና አምደኞቹን በጨረፍታ (አምስት)    
   

የጥገኞች መሸሸጊያ የሆነችው ፍትህና ተለጣፊ ዓምደኞቿ   
      

ዮናስ 4/19/12 

ፍትህ ጋዜጣ ለህትመት ከበቃች እነሆ በእለተ ትንሳዔ አራት ዓመት ሞላት። የጋዜጣው ኤዲቶርያልም 

ለመላው አንባቢያኑ እናመሰግናለን ብሏል። ምስጋናውን ያቀረበው ደግሞ በሁለት ለከፈላቸው አንባቢያኖቹ 

ነው ።ስለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሲሉ የሚያነቡትን እና ለመተቸት የሚያነቡትን። እኔ ደግሞ 

ጋዜጣዋ ባላት ይዘት ምክንያት ተገድጄ በሁለተኛው ፈርጅ ውሰጥ እገኛለሁ። 

 

ፍትህ ከተመሰረተች በኋላ በነበሩት ጥቂት ወራት ለማንበብ ስል እንደማንኛውም ግለሰብ ስከታተላት 

ብቆይም በተለይ ከምርጫ 2002 በኋላ መልኳን ቀይራ የመጣችው ፍትህ የምትጻፈው ስለዴሞክራሲያዊ 

ስርዓተት ግንባታ እና ልማት ንቃትን ለመፍጠር ሳይሆን የህዝቡ ህሊና ከዚህ በተቃራኒ ይሆን ዘንድ 

የተመረጡ ስህተቶችን በመቀመርነገሮችን ሁሉ ማምታታት ብቻ ሲሆንብኝና በሌላ በኩል ደግሞ በጎ ነገሮችን 

ማድነቅና ማበረታታትን ሳጣባት፣ ከሁሉ በላይ ግን ለትችትና ለተጠያቂነት በሚዳርጋት አደገኛ ሁኔታ በሯን 

ከፍታ የምትጻፍ በመሆኗ እኔም ለመተቸት ስል ብቻ አነባት ዘንድ ህሊናዬ ፈቀደ። 

 

በዚሁ መሰረት በተለይ የፍትህ አዘጋጆችና ዓምደኞች ከእለት እለት የጥገኛ ፍላጎት ባሪያዎች፣ ከሰለማዊ 

ትግል የተፋቱና ከጎዳና ላይ ነውጥ ጋር የተጋቡ፣ ስለመድበለ ፓርቲ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ 

የሚዘምሩ መስለው ስለ ዜሮ ድምር ፖለቲካ ድቤ የሚደበድቡ፣ ፈረንጅ አምላኪዎችና በየፓርቲው 

የሚገላበጡ፣ የናወዙ ካድሬዎች መሸሸጊያ  መሆኗን ስረዳና በተጨባጭ ሳረጋግጥ ብእሬን ከወረቀት 

አገናኘሁና ፍትህና ዓምደኞቹን በጨረፍታ ስል ከግለሰቦቹ ይልቅ ሃሳባቸውን በመተቸት ለንባብ አበቃሁ። 

 

እነሆ የመፃፍ ነፃነት ለእነተመስገንና ለተቃዋሚው ጎራ ብቻ የተሰጠ ህገመንግስታዊ መብት ይመስል የእኔን 

የመፃፍ ነፃነት መቀበል አቃራቸውና ጽሁፌን የመንግስት ማስፈራሪያ አደረጉት። ዳሩ አጀንዳ መጣልና 

ማንሳት ከነሱ ያልሆነውን ሁሉ እርኩስ እንደሆነ የሚቆጥሩ የጥገኞች ስብስብ መሆኑን ቀድሜም የተረዳሁ 

በመሆኑ የመንግስት ማስፈራሪያ ነው ማለታቸው አላስገረመኝም። 

 

ይልቁንም በአራተኛ ዓመት ህትመታቸው ዕለተ ቀን ለንባብ የበቃችው ፍትህ የፍትህና ዓምደኞቿ ስብስብ 

የከሰሩ ፖለቲከኞች ስብስብ ስለመሆኑ በግልጽ  የታየበት ህትመት ሆኖ አገኘሁትና እነሆ የጨረፍታዬን 

አምስተኛ ክፍል በግሌ ለመፃፍ ስነሳ የመንግስት ማስፈራሪያ ስላለመሆኑ አንባቢያን እንደሚረዱልኝ በማመን 

ነው። ትችት የሚያቀርብባቸውን ሁሉ ከመንግሥት ጋር አያይዘው ያልሆነ ስም መለጠፍ በእኔ በመድረሱ 

ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ደርሶባቸው ያየሁት ስለሆነ ለሃሰተኛ ውንጀላቸው ቁብ የምሰጠው አይሆንም፡፡ 
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|የፍትህ መንገድ ከአሲምባ እስከ ቀራንዮ´፣ |የነፃው ፕሬስ ጉዞ እየተደመደመ ነውን?´፣  |አለውክልና ግብር 

የለም´፣ |የእናቴን ዘመዶች ተዉአቸው!´፣ |ቤንች ማጂ ቀጣይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እጣ ፈንታ አመላካች?´፣ 

|የወጣቱ የፖለቲካ ፍዘት´፣  |ትንሳኤ  የሚያስፈልገው የኢህአዴግ ፍርሃትና የኛ ስጋት´፣” አብዮታዊነት 

ከኢትዮጲያዊነት በላይ የመኖር ዋስትና ሆኖ ከተገደድን ሃገራችን የት ነው?” እነዚህን ሁሉ በቃለ አጋኖና 

ጥያቄ ምልክት የታጀቡና እርግጠኝነት የማይታይባቸው ርዕሶች ፍትህ በሚያዚያ 5/2004 እትሟ 

አስነብባናለች። ፀሐፊዎቹ ደግሞ ዋና አዘጋጁን ጨምሮ በፍትህና ዓምደኞቹን በጨረፍታ የመጀመሪያ ክፍል 

ላይ ያስተዋወኳችሁ ዓምደኛ ተብዬ የመድረክ አባላቶች ናቸው። በዚህች ህትመት ላይ የተለየውና አዲስ 

መጤው የአዲስ አበባ ወጣቶች ፌዴሬሽን እና ፎረም የቀድሞ ፕሬዚዳንት የነበረው ሃብታሙ አያሌው ነው። 

ስለሆነም ፍትህ የጥገኞች መሸሸጊያ የተለጣፊ ዓምደኞች ባለቤት መሆኗን በማሳይበት የዛሬ ጨረፍታ 

የምጀምረው ከዚሁ ከቀድሞው የወጣቶች ፕሬዚዳንት ከነበረው ወጣት ነው። 

 

ሃብታሙ አያሌው ያስነበበን ጽሁፍ |አብዮታዊነት ከኢትዮጰያዊነት በላይ የመኖር ዋስትና ሆኖ ከተገደድን 

ሃገራችን የት ነው?´ በሚል ርዕስ የቀረበውን ነው። ያለፉት ስርዓቶችን ከግምት በመክተት፣ የኢትዮጰያ 

ብሄሮች ብሔረሰቦቸና ህዝቦቸን አጠቃላይ ባህሪ መነሻ በማድረግ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ለዚህች ሃገር አስፈላጊ 

ብቻ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ጭምር እንደሆነ እንዳላቀነቀንክ ዛሬ ለጥገኛ ፍላጎትህ ስትል ለአብዮታዊ 

ዴሞክራሲ ጽንሰ ሃሳብ ሌላ ትርጉም ሰጥተህ አቀረብከው። የአብዮታዊ ዴሞክራሲን ጽንሰ ሃሳብ ለመተንተን 

የተጠቀምክበት ዘዴ ደግሞ እንደሌሎቹ የፍትህ አምደኞች ለመልእክትህና ለጥገኛ ፍላጎትህ የተመቸውን ብቻ 

በመቆንፀል ነው። እኔ ደግሞ አንተ እራስህ ከተጠቀምክበት አዲስ ራዕይና ሌሎች ስለአብዮታዊ ዴሞክራሲ 

የሚያወሱ የገዢው ፓርቲ ሰነዶችን መሰረት በማድረግ በተለይ ካንተ ሃሳብ ጋር በቀጥታ የተገናኘውንና 

ጥገኝነትህን የሚያጋልጠውን የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ትርጓሜ እነግርሃለሁ። 

 

አብዮታዊ ማለት ስርነቀል ማለት ነው። አብዮታዊ ዴሞክራሲ ደግሞ ለስርነቀል ለውጥ የሚሰራ ርዕዮት 

ነው። ለምን ስርነቀል? ከተባለ ደግሞ ያለፍንባቸው ስርዓቶች የህልውና ጥያቄያችን የሆነውን ልማት 

መመለስ የሚችል ርዕዮት ስላልነበራቸው የሚል ምላሽ አለኝ። 

 

የባለራዕይ ወጣቶች ማህበር አመቻች ነኝ የሚለው ሃብታሙ አያሌው ስለአብዮታዊ ዴሞክራሲ ጽንሰ ሃሳብና 

አተገባበር ግንዛቤው ያለውና ከመንሸራተቱም በፊት ለተፈጻሚነቱ አምኖበት ሲንቀሳቀስ እንደነበር 

እገምታለሁ፡፡ ሆኖም አብዮታዊ ዴሞክራሲ ዛሬ ላይ ሃብታሙ ከሚለው አስተሳሰብ የተለየ ነው።  አብዮታዊ 

ዴሞክራሲ ዋናው ሃብት በልማታዊ መስመር የሚመራ ህዝብ እንጂ እነ ፍትህና መሰሎቻቸው ጭልጥ ብለው 

በመጎዱበት የጥፋት መንገድ የሚጓዝ እንዳልሆነ ነፍሱ ለውስጡ እንደምትነግረው አምናለሁ፡፡ ልማታዊ 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚን መተካት ያለበት እያንዳንዱ ሰው በልማት 

ባለው አስተዋጽኦና በዚሁ አስተዋጽኦ መጠን ብቻ ተጠቃሚ እንዲሆን ነው ይላል። የኪራይ ሰብሳቢነት 

ፖለቲካል ኢኮኖሚን መናድና አራጋቢዎቹን ማጋለጥ ዴሞክራሲን ብሎም የህዝቦች ዴሞክራሲያዊ መብትን 

እውን ለማድረግና በአስተማማኝ መሰረት ላይ ለመኖር ወሳኝ መሆኑን አጥብቆ ያምናል አብዮታዊ 

ዴሞክራሲ። 
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የሆነው ሆነና እኔን የገረመኝ ወደ ዜሮ ድምር ፖለቲካው ካምፕ ለመቀላቀል አማራጩ ያወደሱትን ማዋረድ 

ነው በሚል ክፉ አመል የወጣቶች ማህበርና ፎረም ነፃ ማህበር ነው ፣በነፃነት ሊንቀሳቀስ ይገባል፤ የሚሉና 

ወዘተረፈ ጥያቄ በማንሳትህ እና ከአብዮታዊነት ኢትዮጰያዊነትን በማስቀደምህ ለመወገድ እንደበቃህ 

በማስረዳት ዛሬ ለወጣቱ የምትቆረቆር መለህ ሌላ ጭምብል አጥልቀህ ብቅ አልክ ። በዚህ ሳታበቃ ደግሞ 

በተለይ ለወጣቱ በሚል የሆነ ጥሪ አስተላለፈክ። 

 

አሁን አንተ ትክክለኛው የጥገኞችና የዜሮ ድምር ፖለቲካ ልክፍተኞች ወቅታዊ ማሳያ የምትሆን 

ይመስለኛል። አሁን የባለራዕይ ወጣቶች ማህበር አመቻች መሆንህን ሰማን። ይህንን ነው ጥሩ የዜሮ ድምር 

ፖለቲካ ማሳያ ነው የምለው። የስልጣን ጥምህ የባለራዕይ ወጣቶች ማህበር ወደሚባል መራህ። ቂምህ ደግሞ 

አብዮታዊ ዴሞክራሲን ለማዋረድ አደረሰህ። ዳሩ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ነው ያንተን ኪራይ ሰብሳቢነት  

አጋልጦ ለመወገድ ያበቃህ። በሌላ በኩል ደግሞ ባለራዕይ ለመሆን ከመታመን ቢጀመረም ባለራዕይና ለውጥ 

ፈላጊ ወጣት ለመሆንም የዓላማ ቁርጠኝነትን እንደሚጠይቅ አለመገንዘብህ ደግሞ በጣም ያሳንስሃል፡፡ 

 

በሌላ በኩል "የፍትህ መንገድ ከአሲምባ እስከቀራንዮ"፣ ለማለት የተደረሰው ርዕሱ ለንባብ የበቃበት እለት 

ቀራንዮ ስለሆነ ብቻ እራስን ከቀራንዮው ንጉስ ጋር ለማመሳሰል ታስቦ ይሆን እንዴ? የሚል ሃሳብ 

አጫረብኝና ሃሳቡ በራሱ ዘገነነኝ፡፡ አሲምባና የአሲምባ አባላቶች ከነተመስገን ስብስብ ጋርስ ምን ያገናኛቸው 

ይሆን? ሚስጥሩ መታበይ ነው፤አለያም የነውጠኝነትና የባዶ ስሜት ነጸብራቅ ነው ሊሆን የሚችለው ብለን 

ለጊዜው እንለፈው። የፍትህን የአራት ዓመታት ጉዞ ሳነብ አንድም ሰውን ከተጫነው የሃጢያት ቀንበር 

ለማላቀቅ እራሱን የሰዋውን አምላክ ታሪክ ለማመሳሰል በመንጠራራት የተደረሰ ልብወለድ ጽሁፍ የማነብ 

መሰለኝ፤ በሌላ በኩል ደግሞ አንድ በድቅደቅ ጨለማ ውስጥ የወደቀችን ስፒል በዳበሳ ለመፈለግ ሜዳውን 

ሁሉ በእጁ የሚቧጥጥና መያዣ መጨበጫው የጠፋውን ሰው ታሪክም መሰለኝ። ነገር ግን ማምታታትን 

የለመደችው ፍትህና አምደኞቿን ከነቃሁባቸው በጣም ቆይቻለሁና እምብዛም አልገረመኝም። ከዚህ አለፍ 

ሲል ደግሞ በሱ የማስመሰል ብሶት ውስጥ ሌሎቹን በመንከር ያ የተመኘውና ያልሆነለትን ዓመጽ መቀስቀስ 

ነው። “ሁሉን ከመጀመራችን በፊት የሚመጣብንን ሁሉ ቀድመን እናውቅ ነበር” ሲል እራሱን የነቢይ 

ተምሳሌት የሚያደርገው ተመስገን ዳር ዳር ብሎ አልቀረም በቅዱስ መጽሓፍ እንደተመለከተው 

እስራኤላውያንን በእግዜአብሔር ትእዛዝና መሪነት ከግብጽ ፈርኦኖች የባርነት አገዛዝ ነጻ ካወጣቸውና 

መሪያቸው ከነበረው ሙሴ ጋር እራሱን አመሳስሎና ጭራሹንም/ሙሴ አከል አድርጎ/ አቅርቧል። 

 

ከዛም ሲቀጥል ፍትህ በሃገራችን የዴሞክራሲ ሂደት በዚህ አራት አመት ጊዜ ውስጥ አስተዋጽኦ ማድረጓ 

የማይካድ ነው። ሲል ሊከራከር ይሞክራል። እኔ እንደማውቀውና ካንተው ፍትህ ጋር በነበረኝ የረጅም ጊዜ 

ደንበኝነት ፍትህ የአመጽ ሰባኪ ፣የፀረ ዲሞክራቶች መነኻሪያ ፣የጥገኞች መሸሸጊያ ነች። “ለተበደሉና ፍትህን 

ለተነፈጉ ድምፃቸው ሆናለች” ባልከውም አልስማማም። ከየፓርቲው የተባረሩ ጥገኛ ፍላጎት ያላቸው 

ግለሰቦችና ለሂዩማን ራይትስ ዎች ሃሰኛ ውንጀላዎች ሁሉ የገደል ማሚቶ ማስተጋቢያ ናት። የነኦነግና ሻቢያ 

የግንቦት ሰባት እና መሰል ድርጅቶች ድምፅ የነቪኦኤ ደምጽ ማጉያ ሆና እስከ ዛሬ ስለመቆየቷ ላረጋግጥልህ 
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እፈልጋለሁ። “አገራዊ አጀንዳዎችን ግራና ቀኝ ፈትሻ አደባባይ አውጥታለች” የምትለውም ሃሰት ነው። ፍትህ 

ግራና ቀኝ ፈትሻ አታውቅም፤ ፍትህ ሁሌም  የጥላቻና የጭፍን ተቃውሞ ማራመጃ ጥግ ይዛ ብቻ ነው 

ለንባብ የምትበቃው።  እራስህን  ማዋደድና መካብ ለመደብህና ዛሬ ደግሞ ለቤትህ "አሲምባ" የሚል ስያሜ 

ሰጥተህ  አረፍከው። ከዛም ይሉኝታ ያዘህ መሰል ስያሜው የ"ነፃ አውጪዎቹ" ባልደረቦችህ እንደሆነ 

ተናገርክ። እዚህ ላይ ያሳዬሃትን ትንሽ ይሉንታህን ወድጄልሃለሁ። ግን አሲምባን ባትመኘው  ይሻላል፣ 

አሲምባ የሃሰተኞች መጠራቀሚያ ያልነበረች፤ የእውነተኛ ነፃ አውጪዎች መሰብሰቢያ ሆና የዘለቀች ነበረች 

እንጂ እንዳንተ ቤት የውሸት መፈብረኪያ አልነበረችም። ቀራንዮም ሲያምርህ ይቀራል። 

 

አንተ የእነመድረክ፣ የእነብርሃኑ ነጋ፣ የእነፕሮፌሰርና የነሂውማን ራይትስዎች፣ በይበልጥም የቀለም አብዮት 

አራማጆች ሎሌ መሆንህን ዘነጋህና ዋልታ አይጋና አዲስ ዘመንን በሃሰት ለመክሰስና ለማሽሟጠጥ ሞከርክ። 

እናንተን የሚተችና በይበልጥም የሚያጋልጣችሁንና ይህንኑ የሚያንጸባርቅ ሁሉ ሌላ ስም እንደምተሰጡትና 

እንደምታጠለሹት በተደጋጋሚ ያሳያችሁት ስለሆነ ነገሩ አዲስ አይደለም፡፡  

 

የነፃው ፕሬስ ጉዞ እየተደመደመ ነው? ሲል የሚጠይቀው ደግሞ ሃይለመስቀል በሸዋምየለህ ነው። እሱም 

እንደጓደኛው በፍትህ ጋዜጣና አንዳንድ አምደኞቿ ላይ በተሰነዘረው ትችት የተነካ በመሆኑ  ይመስላል በዚህ 

ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሃሳቡን ለመወርወር የፈለገው። ነገር ግን  እዚህ ላይ ማንኛውም አንባቢ በግልጽ 

እንዲረዳልኝ የምፈልገው እኔ እንደማንኛውም ነጻ ግለሰብ የጻፍኩት የግል ትዝብቴንና አስተያዬቴን መሆኑን 

ነው፡፡  ከዚህ በተጻራሪው ፍትህና አምደኞቿ አስተያዬቴንና ትዝብቴን ከሌላ ጋር በማያያዝ፤ጭራና ቀንድ 

በመቀጠልና ያልሆነ ምስል በመፍጠር አሁንም በሌላ መልኩ ህብረተሰቡን ለማደናገር ሁኔታውን 

እንድትጠቀሙበት አልፈቅድም፡፡  

 

በትክክለኛና ተጨባጭ ሁኔታዎች ላይ ተመርኩዞ ገንቢ ትችትና ነቀፋ በመንግሥትና በተቋማቶቹ ላይ 

ማቅረብ፤ችግሮችን መጠቆምና የመፍትሄ ሃሳቦችን ማመላከት ተገቢነት ያለው መሆኑን እኔም በትክክል 

የምገነዘበውና ማንም ቅን ዜጋ ሁሉ የሚደግፈው ትክክለኛ አቋም ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ግን በጭፍን ተቃውሞና 

ጥላቻ ታውሮና በይበልጥም ለሌሎች ድብቅ አጀንዳ ተፈጻሚነት መሳሪያ በመሆን መንግሥትን፤ተቋማትንና 

ባለሥልጣናትን በሃሰት መወንጀል፤ መክሰስ፤መዝለፍ፤ሁሉንም የመንግሥትና የሕዝብ ጥረቶችንና፤ መልካም 

አፈጻጸሞችንና ስኬቶችን ማጠልሸት፤ነጋ ጠባ የሁከት፤የአመጽ፤የትርምስና የብጥብጥ ስማ ነጋሪት መጎሰም 

በምንም ዓይነት መመዘኛ ቢሆን የጥሩ ጋዜጠኝነት ወይም ጸሃፊነት መለያ ሆኖ ሊወሰድ አይችልም፡፡  እኔ 

በግሌ ለሰነዘርኩት ትችትና አስተያዬት አለን የምትሉትን ተጨባጭ ሃሳብ በማቅረብ በዚያ ላይ በግልጽ 

መከራከር ግን ይቻላል፡፡   

 

ወደሃሳብ ክርክሬ ከመግባቴ በፊት ለሃይለመስቀል በሸዋም የለህ ያለኝን አድናቆት መግለጽ እፈልጋለሁ። 

አድናቆቴም አመለካከቱን በተመለከተ ሳይሆን ቢያንስ ስለሚያነሳው ሃሳብ አስረጅ በማቅረቡ ነው። ሆኖም 

ግን ሃሳቡን ለማጠናከር ሲል ከሚጠቅሳቸው የምርምር ስራዎች ላይ የሚወስዳቸው አስረጂዎች ለሱ 

የተመቹትንና ዓመለካከቱን ለማራመድ የሚያስችሉትን ብቻ በመሆኑ ደግሞ ሃሳቡን በሃሳብ ለማስረዳት 
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እሞክራለሁ። ወጣም ወረደ ግን እንደነተመስገን ተራ አሉባልታ ከመዘርዘር ይልቅ ቢያንስ ሳይንሳዊ ለመሆን 

መሞከሩ ብቻ ሊያስመሰግነው ይገባል።  

 

ሃይለመስቀል ከላይ በተጠቀሰው ርዕስ ስር ያሰፈረው ጉዳይ የልማታዊ መንግስትና የልማታዊ ጋዜጠኝነትን 

መርሆ የተመለከተና እሱ ባስቀመጣቸው አስረጂዎች ደግሞ ገዢው ፓርቲ እየተመራበት የሚገኘው 

የልማታዊ መንግስትና የልማታዊ ጋዜጠኝነት መስመር የሰላማዊ ትግልን በር የሚዘጋና የነፃውን ፐሬስ ጉዞ 

የሚገታ እንደሆነ ነው።  

 

በኔ በኩል ክርክሬን የምጀምረው |ነፃ ፕሬስ´ በአገራችን አለን? ስል ጥያቄ በማንሳት ነው። ምክንያቱም 

ፍትህን ከመድረክ ፣አንዳንዴም ፍትህን ከአዲስ አድማስ፣ ሁል ጊዜም ፍትህን ከፍኖተ ነጻነትና ከኢሳት 

መለየት ስለተሳነኝ። 

 

ነፃ ፕሬስ የለም በሚል በጨረፍታዬ ሶስተኛ ክፍል ላይ  ያሰፈርኩትን የፍሬድ ጥናታዊ ወረቀት በሙሉ 

ፍትህና አምደኞቹ እንድትመለከቱት አሁንም እጠይቃለሁ።በፍሬድ ምርምር መሰረት የኛዎቹና አብዛኞቹ 

|ነፃ´ ነን ባይ ፕሬሶች ሁሉ የሚያርፉት የአሸባሪዎች ሰለባ ሆነው የተገኙ ፕሬሶችን የተመለከተው የጥናት 

ግኝት ላይ ነው። 

 

ሃይለመስቀል እንዲህ ይላል"------ በሚዲያ የሚተላለፉት ዘገባዎች ሃልዮታዊ ልባስ ከመያዛቸው ይልቅ 

ፓርቲው ፈጽሜዋለሁ የሚላቸውን በጎ ነገሮች በመተረክ ይወሰናል።የእኒህ የፓርቲው የሚዲያ ባህል 

መገለጫዎች አሁን ባለው የፕሬስ አካሄድ ላይ ያላቸው ተጽእኖ ግልጽ ነው። ገዢው ፓርቲ የሚቆጣጠራቸው 

ሚዲያዎች ኢህአዴግ ባይኖር ሃገሪቱ ሊገጥማት ስለሚችሉት ክፉ እድሎች ከመተረክ አይቦዝኑም።  

 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ወደ ስልጣን ቢመጡ ምን ያህል ጉዳቶች ሊከሰቱ እንደሚቸሉ ስርዓቱ በሚቆጣጠራቸው 

ሚዲያዎች ሲተርክ በግልባጩ በነፃው ፕሬስ ላይ በሚተላለፉ ተገዳዳሪ  ዘገባዎች ይህን ፓርቲው እንዲፈጠር 

የሚፈልገውን ሃገራዊ መንፈስ መግራታቸው ፓርቲው ፕሬሱን እንዲያፍን እንዲገፋው ------´ በማለት 

የኦክስፎርድ ዩኒቨርስቲ መምህር የሆነችን ግለሰብ ጥናት መሰረት አድርጎ ይከራከራል። 

 

እኔ ደግሞ እልሃለሁ ሁሉም መንግስታት ልማትን ማፋጠን ይመኛሉ። ቢያንስ ፈጣን ልማትን የሚጠላ 

መንግስት የለም ማለት ይቻላል። የልማታዊ መንግስት መርሆን በተመለከተ በዚህኛው ሃሳብህና በሌላም 

ተደጋጋሚ ጉዳዮችህ ላይ እንደምሳሌ የምታነሳቸው የኮርያና ታይዋን መንግስታት እንደምትለው ልማትን 

ማፋጠን የሚፈልጉ ወይም የሚመኙ ብቻ ሳይሆኑ ልማትን የማፋጠን ጉዳይ የሞት ሽረት ጉዳይ አድርገው 

የሚያዩ ነበሩ። ሌት ተቀን ሃሳባቸውና ተግባራቸው ልማት የሆኑ የልማት አባዜ የያዛቸው መንግስታት 

እንደነበሩ ነው ድርሳናት የሚያወሱት ።   
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በዚሁ ዕሁፍ ላይ በአስረጂነት ያነሳኸው ኮሚንታንግ በኪራይ ሰብሳቢነት ተተብትቦ ሲያስተዳድራት 

የነበረችውና በህዝብ ብዛት አንደኛ የሆነችውን ቻይና ለቆ ከኛ አንድ ዞን በማትሰፋ ደሴት ላይ ለመሸጎጥ 

የተገደደበት ምክንያት እንዳልኩህ ልማት የሞት ሽረት ጉዳይ ስለነበረ ነው። ስለሆነም ቀጣይነት ያለው 

ልማት ለኛ ለኢትዮጵያውያን  የሞት ሽረት ጉዳይ እንጂ የምኞት ብቻ አይደለም። የሞት ሽረት ጉዳያችን 

በሆነው የልማት አጀንዳ ላይ የሚመጣን ደግሞ በፀረ ልማታዊነት መፈረጅ ተገቢነት ያለው ነው። ስርዓቱ 

ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ልማትን የሚያደናቅፉ ሃይሎችን መታገስ የለበትም ብዬ  አምናለሁ። 

 

ዳሩ ግን አንተ አስረጂዬ ናት ስትል ከጠቀስካት የኦክስፎርዷ መምህርት ይልቅ እኛ ለራሳችን ሚዲያ ቅርብ 

ነን። ስለሆነም የእርሷ ጥናት እንዳረጋገጠልህ ሳይሆን ሚዲያው  ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ የሚገኘው 

ትክክለኛውን የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር አቅጣጫ ተከትሎ ነው። ከዚህ በመነሳት ፀረ ልማት የሆኑና 

ኪራይ ሰብሳቢ የሆኑት ተላላኪ የተቃዋሚ ሃይሎች ስልጣን ቢያገኙ አገሪቱ ምን የከፋ ነገር ሊገጥማት 

እንደሚችል ማሳሰብ የፍልስፍናው ማዕቀፍ ነው። ጥሩ ተሞክሮዎችን ማስፋትና ደካማ ጎኖችም 

እንዲስተካከሉ መተቸት የልማታዊ ጋዜጠኝነት ፍልስፍና ምሰሶ ነው።  

 

የልማታዊ ጋዜጠኝነት ፍልስፍናችን በአብዛኛው ከሩቅ ምስራቅ ሃገራት እንዳመቀዳቱ የምንከተለው 

የልማታዊ መንግስት ፍልስፍናም እንዲሁ መነሻው ከወደዛው በመሆኑ የዚህን የሚዲያ ፍልስፍና በተመለከተ 

ከወደዛው አካባቢ ያገኘሁት አንድ ሰነድ የሚለውን ልጥቀስ።  

|A manual for news Ageney  Reporters ይላል ሰነዱ አሳታሚው ደግሞ |Indian Institute of Mass 

Communication´ የተባለ የልማታዊ ጋዜጠኝነት ማሰልጠኛ ተቋም ነው።  

 

- - - Development reporting does not mean governmental publicity in the old – fashioned sense 

of publishing the achievements of a development or its plans for further Development  in the 

sense means the whole range of economic and social change and there for development 

reporting involve s the social conscience of the reporter. 

 

Development is much more them just the pass are from poor to rich from a traditional economy 

to a sophisticated urban one It carries with it, not only the idea of economic betterment but also 

of great human dignity, security Justice, and equality - - - 

   ልማታዊ ጋዜጠኝነት እንደቀድሞው የመንግስትን እቅዶች እና የልማት ውጤቶች ብቻ በመዘገብ 

የሚወሰን ሳይሆን የጋዜጠኛውንም ሙያዊ እይታና ትችት ያካተተ ነው።ልማት የሚባለውም ከድህነት ወደ 

ብልጽግና ከኋላ ቀር ኢኮኖሚ ወደ ዘመናዊ ኢኮኖሚ የሚደረግ ሽግግር ብቻ ሳይሆን የሰብአዊ 

መብት፣የደህንነት ፣ የፍትህ እና የእኩልነት ጉዳዮችንም ያካተተ እንደሆነ ያመለክታል፡፡ 

 

በዚህ መርህ መሰረት ለሚሰሩ የመንግስት ሚዲያዎች ልማት የሞትሽረት ጉዳዩ ለሆነው ህዝብ ፀረ ልማት 

ሃይሎችን እና ጸረ ሰላም ሃይሎችን ማጋለጥ የግድ ነው። በ|ነፃው´ ፕሬስ የሚወጡ ተገዳዳሪ ዘገባዎችም 
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መነሻቸው ለውጥና ልማት ሳይሆን ቅጥረኝነት እስከሆነ ድረስ ጉዳዩ የደህንነታችን ጉዳይ በመሆኑ 

መጋለጣቸው የግድ ነው። ጉዞው የሚደመደመው ደግሞ በገዢው ፓርቲ ጫናና በኛ ነጻ አስተያየት ሳይሆን 

ህዝቡ ካለው የልማት እና የሰላም ፍላጎት ብቻ በተነሳ ምክንያት ነው። አሁንም |ነፃው´ ፕሬስ በመንገዳገድ 

ላይ የሚገኘው ጉዞው ሁሉ ልማት የሞትሽረት ጉዳይ ከሆነው ህዝብ በተቃራኒው በመሆኑ እንጂ በመንግስት 

ጫና ወይም በመንግስት ሚዲያ ዘገባ አይደለም። 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ፓርቲው በፕሬሱ ላይ ከሚወጡ ዘገባዎች እና ትንታኔዎች በመነሳት ለውይይትም ሆነ ሃገራዊ ለሆኑ ጉዳዮች 

ፕሬሱን ለማሳተፍ አለመሞከሩ በተፃፃሪው ፕሬሱ በሌላ ጽንፍ ላይ እንዲቆም መግፋቱ ቀዳሚ ጉድለት 

እንደሆነ ሞንሮኢ የተባለ ተመራማሪን በመጥቀስ ሃይለመስቀል አሁንም እየተከራከረ ነው። 

 

በርካታ ግራና ቀኝ የሚያዩትንና ሚዛናዊ ዘገባ የሚያቀርቡትን ጨምሮ ግራውን ብቻ የሚመለከቱ ፍትህን 

መሰል ፕሬሶች በሁሉም መድረኮች ላይ እንደሚሳተፉ እርግጥ ነው። ይህ ደግሞ በገዢው ፓርቲ ይሁንታ 

የሚገኝ ሳይሆን ከስርዓቱ ዴሞክራሲያዊነት የሚመነጭ ነው። በዚሁ መሰረት ስለ ጋዜጠኝነትና ሙያው 

ተፈጥረው በመስራት ላይ ከሚገኙ ፕሬሶች ዘገባ  መንግስት አሳታፊ ዴሞክራሲን እየተከተለ ስለመሆኑ 

ማረጋገጥ ይቻላል። እነፍትህ ደግሞ ልማት አላርጂካቸው በመሆኑ ቢጠሩም አይሄዱም። ጩኸት ባለበት ግን 

ሳይጠሩ ይገኛሉ። ይህም ይሁን፤ ጋዜጠኝነት ሙያና ሳይንስ እንጂ ቂም ነወይ? ሃይለመስቀል ሃሳቤን 

ያረጋግጥልኛል ሲል የጠቀሳቸው እነ ሞንሮኢ ለተሳትፎ የማይጋበዙ ፕሬሶች ጥላቻን ወደመስበክ ቂም በቀል 

እንደሚያመሩ ማረጋገጣቸውን ከዚሁ ከሃይለመስቀል ሀተታ መረዳት ይቻላል። 

 

ፍትህና ዓምደኞቹ በተለይም ሃይለመስቀል እንደሚለው ሚዲያው የመንግስትን በጎ ጎን ብቻ በማውራት 

የግሉን ፕሬስ ለመደፍጠጥ የሚሰራ ሳይሆን ትክክለኛውን የልማታዊ ጋዜጠኝነት መርሆ በመከተል ነፃው 

ፕሬስን ጨምሮ የመለወጥና በአዲስ አስተሳሰብ ጭምር የሚቀረጽበትን ሁኔታ የማመቻቸት ሃላፊነት ይዞ 

የሚሰራ ነው። የዴሞክራሲያዊና የልማታዊ መንግስት ስርዓት ከ1940ዎቹ በኋላ የመጣና የተለያዩ አገሮች 

የኢኮኖሚ ችግራቸውን ለመፍታት የተጠቀሙበት ሃልዮት መሆኑን እነ ሃይለመስቀልም መስክረዋል። 

 

የስርዓቱ መሰረታዊ መገለጫዎች ደግሞ ውግንናው ለድሃውና መካከለኛ ገቢ ላለው ዜጋ መሆኑ፣ ሃብት 

በአብዛኛው ዜጎች ቁጥጥር ስር እንዲገባ የሚታገል መሆኑ፣ ለፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል የሚሰራ መሆኑ፣ 

የቡድንና የግለሰብ መብቶችን የሚያከብር መሆኑና የመጣውን ልማት ቀጣይነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ 

የተለያዩ ስልቶችን የታጠቀ መሆኑ ነው። ከስልቶቹ አንዱ ደግሞ የልማታዊ ጋዜጠኝነት መርሆ ነው። 

 

ሌላውና እዚህጋ መጠቀስ ያለበት መሰረታዊ ጭብጥ የኛ ልማታዊ መንግስት ከሌሎች ልማታዊ መንግስታት 

አንፃር ያለው ልዩነት ልማታዊ ብቻ ሳይሆን ዴሞክራሲያዊ መሆኑ ነው። ስለሆነም ስርዓቱ ጋዜጠኞችን፣ የህግ 

ስርዓቱንና የሌሎችንም ሚና የሚያይበት የራሱ ፍልስፍና አለው። ለምሳሌ ከጋዜጠኝነት አንፃር የምንከተለው 

አስተሳሰብ የልማት ጋዜጠኝነት መሆኑ ይታወቃል። ይህን የልማታዊ ጋዜጠኝነት መስመር  የምንከተለው 
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ደግሞ እነፍትህና ዓምደኞቹ እንደሚሉት ሳይሆን ሶስት አስገዳጅ ምክንያቶች በመኖራቸው እንደሆነ ጥናቶች 

ያረጋግጣሉ ። የመጀመሪያው 

 

ህገ መንግስታዊ ምክንያት ነው። በኢፌዴሪ ህገመንግስት አንቀጽ 47 የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የመልማት 

መብት እውቅና ከማግኘቱ ጋር ይያያዛል ።ሁለተኛው ከምንከተለው ዴሞክራሲያዊና ልማታዊ መስመር 

የሚመነጨው አይዶሎጂያዊ ምክንያት ሲሆን ሶስተኛው አስገዳጅ ምክንያት የአገራችን ነባራዊ ፖለቲካል 

ኢኮኖሚን የተመለከተው ነው። በዚህ ስርዓት በአገራችን ሁሉም ዜጋ ባለው ሙያ እውቀትና ገንዘብ ለልማት 

እየተጋ እንደሚገኝ ይታወቃል ፤ስለሆነም ጋዜጠኛው ይህንን ህዝባዊ መነሳሳት ከሙያ አንፃር ማገዝ 

የሚችለው ልማታዊ በመሆን እንጂ መርዶ ነጋሪ በመሆን አይደለም። 

 

ስለሆነም እነዚህ ሶስት አስገዳጅ ምክንያቶች ልማታዊ ጋዜጠኝነትን እንድንከተል እንዳበቁት ሁሉ በሌላ 

በኩል ደግሞ እነዚሁ ምክንያቶች የነፃው ፕሬስ ጉዞን ይደመድሙት ካልሆነ በቀር እጁን የሚሰድ ሌላ አካል 

ይኖራል የሚል እምነት የለኝም። ጉራፈርዳና ፌዴራሊዝሙን ከሌሎቹ የፍትህ አምደኞች አንፃር 

በስድስተኛው ጨረፍታዬ እመለከታለሁ። 

 


