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የ‘‘ዳይቨርስቲ’’ ጠላት ፪ 

ዮናስ 05/23/14 

ሀሳብን በነፃ ስለመግለፅ መብት (freedom of expression) እና ስለፕሬስ ነፃነት (Freedom 

of Press) ስናወራ በበርካታ እና በክፍል አንድ  በተመለከቱ የህግ መጣረሶች መነሻነትና 

በተለየ ተልዕኮ መነሻነት የፅንሰ ሀሳቡ መገለጫ የሆነው ብዙህነት (Diversity) ‹‹ነፃ›› ነን 

በሚሉት የሚበዙ ፕሬሶች አፈር ከድሜ መብላቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የዚህ ፅኁፍ የትኩረት 

አቅጣጫ የፕሬሱ የብዙህነት (Diversity) ጠላትነት መገለጫ የሆነውን የሥርጭት 

(Distribution) ስርዓት የተመለከተ ይሆናል፡፡ 

ሃሳብን በነፃ የመግለፅ መብት መረጃ ከማግኘት መብት ተነጥሎ የማይታይና ይህም 

በመሆኑ በህገመንግስቱ አንቀፅ 19 እኩል በእኩል ዋስትና የተሰጠው መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

መረጃ የሚለካው ደግሞ የፕሬስ ነፃነትም ሆነ ሀሳብን በነፃ የመግለፅ መብት መነሻ በሆነው 

ህብረተሰብ ወይም አንባቢያን ነው፡፡ በእርግጥ  ነፃ ነን የሚሉትንም ሆነ ሌሎቹን ፕሬሶች 

ከዚህ አግባብ (በአንባቢያን) መለኪያ ለመስፈር የህትመት ቁጥራቸው አነስተኛ ከመሆኑ 

አንፃር ተደራሽነቱም የተመጠነ በመሆኑ ላያስኬድ ቢችልም፤ ካላቸውም የህትመት 

መጠናቸው ልክ የሥርጭት ሥርዓታቸውን በማየት ማንነታቸውን መለካት ይቻላል፡፡ 

ምክንያቱ ደግሞ ብዙህነት (Diversity) የሚንፀባረቀው በተፃፈው ብቻ ሣይሆን በስብጥሩና 

በተደራሽነት ህጋዊ አግባብም ስለሚሆንና ምናልባትም ያልታየና ልብ ያልተባለው የነፃው 

ፕሬስ ነቀርሳ ይኸው ሳይሆን እንደማይቀር በሚገመተው የሥርጭት(Distribution)  

ሥርዓቱ ስለሚሆን ነው፡፡ 

‹‹ነፃ›› ነን የሚሉት ፕሬሶች በተግባር ነፃ አለመሆናቸው የሚገለፅበት በርካታ ማሳያ 

የመኖሩን ያህል ተደፈጠጥን ታፈንን ብለው ሲያወሩ እራሳቸው አፋኝ ስለመሆናቸው 

በርካታ ማሳያዎች አቅርበን ተከራክረናል፡፡ በዚህ ፅሁፍ ደግሞ የፕሬሱ አፋኝነት 

ከህትመትና ከሙያዊ ስነምግባር ብቻ የሚነሳ ሳይሆን በስርጭቱም የሚገለፅ ስለመሆኑ 

የሚያረጋግጡ በርካታ አስረጅዎች ይቀርባሉ፡፡  

ስርጭትን በተመለከተ ከፕሬስ ነፃነት አኳያና ሃሳብን በነፃ ከመግለፅ መሥፈሪያ አኳያ  

ተጣራሽነቱ እና ተጋላጭነቱ የሚነሳው ያለፈባቸውን ዘመናት ሁሉ ባህላዊ የሥርጭት 
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ስርዓትን ተከትሎ እዚህ መድረሱና በዚሁ አግባብ መቀጠሉ የመጀመሪያው ነው፡፡ 

ተደራሽነቱ ከቁጥሩ አንፃር እንደተጠበቀ ሆኖ ከአዲስ አበባ ባሻገር ስንቶቹን የፕሬስ 

ውጤቶች በየትኞቹ የክልል ከተሞች ሊያውም መረጃው ከቸከና ወቅቱ ካለፈ በኋላ መሆኑ 

ላይ ጥርጣሬ አይገባንም፡፡  

ባልተጠና እና በዘፈቀደ ተጀምሮ በዘፈቀደ እንደሄደ እየቀጠለ የሚገኘው ይህ 

የአሰረጫጨት ስርዓት የኢንዱስትሪው ዋና አካልና ቢዝነስ ሆኖ ሳለ በጥቂት ግለሰቦች እጅ 

ላይ የተንጠለጠለ እና እንደተቋም እየተሰራበት የማይገኝ ዘርፍ እንደሆነም ማንም 

የማይክደውና እንደተቋም አለሁ የሚል አካል  እንደሌለ እሙን ነው፡፡ 

ለፕሬሱ ኢንዱስትሪ እድገት ማነቆ ከሆኑ ችግሮች መካከል በዋናነት በመጀመሪያው ረድፍ 

መቀመጥ ከተገባው ይኸው ባለቤት የሌለው የስርጭት (Distribution) ሥርዓት እንደሆነ 

ሊታወቅ ይገባል፡፡ ለኢንዱስትሪው እድገት ብቻ አይደለም ለሃገሪቱ አጠቃላይ ማህበረ 

ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገት ወሳኝ የሆነው ዘርፍ ሚናው እንዲገታ እና የኋልዮሽ 

እንዲቆዝም ካደረጉት ምክንያቶች መካከል ‹‹ነፃ›› ነን የሚሉት ፕሬሶች እንደሚሉት  

የወረቀትና የህትመት ዋጋ መናርን የመሰሉ ጉዳዮች ሳይሆኑ ዋናው ይኸው የተበላሸ እና  

በአፋኞች ታፍኖ የተያዘው የስርጭት ሥርዓት ነው፡፡ በጋዜጠኝነት ሙያ የተሰማሩቱ እና 

ለሙያው ያደሩት ለምን እንደማይናገሩት እንጃላቸው እንጂ ሙያቸውን ለህዝብ ለማድረስ 

ያልቻሉበት ምክንያትም ሆነ በማይመለከታቸው ተመዝነው ከዘርፉ እንዲያፈገፍጉ 

ምክንያት የሆናቸው ይኸው በጥቂቶች ተወጥሮ የተያዘው የሥርጭት አግባብ ነው፡፡ በዚህ 

ረገድ ደግሞ የተጠያቂነት ደረጃ ማስቀመጥ ካስፈለገ ሙያተኛው የመጀመሪያውን ድርሻ 

ሲወስድ መንግስትና በሙያው ስም ተቋቁመው የሚንቀሳቀሱ ማህበራትም የየራሳቸውን 

ድርሻ ይወስዳሉ፡፡  

በዚህም የተነሳ አሁን ያለው የስርጭት ሥርዓት በሁለት መልኩ የሚከናወን ከሆነ ይህ 

ክዋኔም በራሱ መጠነ ሰፊ የሆኑ የአፈና መንገዶችን መክፈቱ መታወቅ አለበት፡፡ 

አሁን በገበያ ላይ የምናያቸው ፕሬሶች ከሚሰራጩበት ሁለት አግባቦች አንደኛው እራሱ 

በራሱ በግሉ እንደተቋም የሥርጭት ክፍል (Department) አበጅቶ ለተመዘገቡ ደንበኞች 

የሚያዳርስበት መንገድ ሲሆን ሁለተኛ ደግሞ በአዟሪዎች በኩል የሚከናወን አካሄድ ነው፡፡  
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ይህና ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ፕሬሱ የዳይቨርስቲ ጠላት ሆኖ የሚገኝበትን አግባብ 

ያደላደለና የአፋኞቹንም ተልእኮ ግቡን እንዲመታ የሚያግዝ ኋለቀር አሰራር መሆኑን 

በብዙ ማሳያዎች እንደሚከተለው እናረጋግጥ፡፡ 

ሃሳብን በነፃ ስለመግለፅ መብትም ሆነ ስለ ፕሬስ ነፃነት ሲነገር የሚበዙትና በግሌ ነፃ 

መስለው አፋኝ የሆኑቱ በተለየ ህገመንግስቱ ያረጋገጣቸው ፕሬስን የተመለከቱ መብቶች 

ተግባራዊ ላለመሆናቸው ምክንያቱ መንግስትና ገዢ ስርዓቱ እንደሆነ ከመናገር አልፈው 

ሌላም ሌላም ተጨማሪ እና ወደመንግስት የሚሰነዘሩ የችግር መነሻ ምክንያቶች 

አስቀምጠው ሲያበቁ፤ እራሳቸውን ማራቃቸው በራሳቸው መፅሄት ጋዜጣ ላይ 

ከሚያቀርቧቸው ሀተታዎችና ፕሬስን በተመለከተ ሁነቶችን (events) ስንታደም ማስተዋል 

ተችሎናል፡፡ ሆኖም ግን የእነዚሁ አካል የሆኑትና በርግጥም ነፃ ሆነው ስለነፃ ፕሬስ 

የሚሞግቱቱ የተወሰኑት የፕሬስ ቤተሰቦች የመንግስትን ችግር በሁለተኛነት አስቀምጠው 

የመጀመሪያውን ድርሻ የራሳቸው ከማድረግም አልፈው የችግሩ እናትና አናት የስርጭት 

ስርዓቱ  እንደሆነ ሲናገሩ ባለማፈርና በርካታ አስረጅዎች በማቅረብ ነው፡፡  

ምንም እንኳን የሥርጭት መዋቅሩን መበላሸት ተከትሎ ለሚነሱ ህጋዊ ተጠየቆች ድርሻው 

የመንግስት ቢሆንም ፕሬሱን በተመለከተ ባለቤት ነን የሚሉትና በነፃ ፕሬስ ስም 

የሚንቀሳቀሱት ሃይሎች ለመንግስት ጥያቄውን ሲያቀርቡ ባይሰሙም(ጠብቆ ይነበብ) 

ያለመሰማታቸው መነሻ ስለተልእኳቸው የተበላሸው የሥርጭት ሥርዓት ስለተመቻቸው 

መሆኑ ይገመታል፡፡ ግምቱ ደግሞ ምክንያታዊ ነው፡፡ ይኸውም በእርግጥም ነፃ ሆነው 

ስለነፃ ፕሬስ ከሚጨነቁቱ እና በሙያው ስለሙያው ባደሩ አካላት የሚነገርና የአደባባይ 

ሚስጥር መሆኑ ነው፡፡     

የፕሬስ ሥርጭትን በተመለከተ እንደተቋም የሚሠራ ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት ተሰጥቶት ልክ 

እንደ ፕሬስ ፈቃድ የፕሬሱ ዋና አካል ለሆነው የሥርጭት ቢዝነስ ፈቃድ የሚሰጥም ሆነ 

የሚነሳ መንግስታዊ መዋቅር አለመኖሩ ዋናው የአደባባይ ሚስጥር ነው፡፡ የህግ ጥበቃ 

የሌለው መሆኑም የሥርጭቱ የሰርክ እውነታዎች የሚያረጋግጡት ነው፡፡ ከገንዘብ 

አቀባበሉና አሰራሩ ጀምሮ ህጋዊ መሰረት እንደሌለው የሚመሰክሩት ሃይሎች ፕሬሱ 

ከማተሚያ ቤት ከወጣ በኋላ የት ደርሶ እንዴት ተመላሽ እንደሚሆንና እስከነማሰሪያ 

ሲባጎው ተመልሶ አሳታሚው እንዲረከብ የሚገደድበት እውነታ መኖሩ ባለቤት የለሽና 

ህጋዊ መሰረት እንደሌለው ማሳያ ነው ሲሉ ይከራከራሉ፡፡  
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ባህላዊ ቢሆንም ሁለተኛ በሆነው የአዟሪዎች የሥርጭት አግባብ እንደሥራ ያልተወሰደና 

የገባ/ወጣ/ on/off/ መሆኑ፣ አዟሪዎቹም የሚተዳደሩበትና ሊኖሩበት የፈቀዱት የሥራ መስክ 

ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ ተጠያቂም ጠያቂም የሌለበት አግባብ እንዲፈጠር ምክንያት 

ከሆኑት ጉዳዮች ውስጥ ሌላው ተጠቃሽ ነጥብ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ማናቸውም አስተሳሰብ 

በእኩል እንዳይስተናገድና ፕሬሱን ከኢላማውና ከመርሁ ውጪ ለሆነ አሰራር ከፍ ሲልም 

የዳይቨርስቲ ጠላት የሚሆንበትን አሰራር አመቻችቷል፡፡  እንዴት? ቢሉ፡- የትኛውም 

አስተሳሰብ በአንባቢው ሊለካና ሊወሰን ሲገባ ይሸጣል ወይም አይሸጥም ብሎ እዛው ውሳኔ 

የሚሰጠው በህገወጥ ያለተጠያቂነት ስርጭቱን ባፈኑት አካላት ነው፡፡ ከፍ ሲልም የዋና 

አዘጋጁና የሙያተኞቹ የሆነውን ስራ አሰራጩ ነጥቆ የፊት ገፅ ዜናና ዘገባዎች 

የሚወሰነቱም በእነዚሁ መዋቅሩን ጠፍንገው በያዙት አፋኝ አሰራጮች እንደሆነም 

ትክክለኞቹ የፕሬስ ቤተሰቦች በአደባባይ እየተናገሩት ያለ እውነታ ነው፡፡ የፊት ለፊት 

ገፁን (Front page) አሰራጩ ባዘዘው መሰረት ያስተካክላል  እምቢኝ ያለ ደግሞ 

እስከነሲባጎው የሚመለሥለት መሆኑም በእነዚሁ አካላት እየተነገረ ነው፡፡ ስለሆነም ጉዳዩ 

ከመናገር ነፃነት እና የፕሬስ ነፃነት ጋር ፊት ለፊት የመላተምና ከፍ ሲልም ለዳይቨርስቲ 

ሣይሆን ስለጥቂት ግለሰቦች ፍላጎት የሚሰራ ፕሬስ መፈልፍል ምክንያት ሆኗል፡፡  

ባለፉት አመታት አሰራጭ የነበሩ ግለሰቦች ዛሬ አሳታሚ ስለመሆናቸውም እየተነገረ ነው፡፡ 

የጋዜጣ ባለቤት የሆኑ ግለሰቦች አከፋፋይም ሆነው የሚሰሩባት ሃገር ብትኖር  የኛዋ ነች፡፡ 

ተፎካካሪ ጋዜጦችን የጋዜጣ ባለቤት እንዲያከፋፍል መፍቀድ የዳይቨርስቲ ጠላትነትን 

ከማስፋፋት ባሻገር በቢዝነሱ አለምና መርህም የማይፈቀድና ጤናማ ያልሆነ አሰራር 

ነው፡፡ 

ቀደም ብሎ የግል የሚባሉት ፕሬሶች ምንም እንኳን የመንግስት የሚባል ሚዲያ ባይኖርም 

(ያለው የህዝብ ነውና) ከዳይቨርስቲ አንፃር ሲጠየቁ መንግስት የራሱ ስላለው የሌላውን 

ድምፅ ማስተናገዳችን አያስወቅሰንም ቢሉም አሁን ደግሞ የስርጭት መዋቅሩ 

ከተቃዋሚውም እንዲመርጡ ፕሬሶችን እያስገደደ መሆኑ ከሹክሹክታ አልፎ የአዳባባይ 

ሚስጥር እየሆነ ነው፡፡ 

አንድ ፕሬስ ለሰፊ ታዳሚ ሲባል የሚዘጋጅና ግቡም አንባቢ ጋር መድረሱ እንደሆነ 

የተስማማ አካል ሥርጭትን እንደቁልፍ ተግባር እንጂ ባወጣ ያውጣው የሚቆጥር ከሆነ 

በስተጀርባ ያዘለው አንዳች ነገር መኖሩን ጥቁምታ የሚሰጥ ነው፡፡ 
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ሥርጭት (Distribution) የፕሬስ ምርትን የማምረትን ያህል ጠቃሚና በሚዲያው አለም 

ከአናት መቀመጥ ያለበት ተግባር ነው፤ የሚሉት አካላት በእርግጥም ፕሬስ ትርጉም 

የሚኖረው ህዝቡ ጋር ሲደርስ ብቻ እንደሆነ በመገንዘብና ይህም የሙያው ሀሁ እንደሆነ 

በመረዳት ነው፡፡ 

እስከዛሬ ፕሬሱን በተመለከተ የሚነሱት ችግሮች ወርደው ወርደው ማረፊያቸው ሥርጭት 

ላይ መሆኑንም ማጤን ያሻል፡፡ የሥርጭት ሥርዓቱ ዘመናዊ ስላለመሆኑ ሩቅ መሄድ 

ሳይጠበቅብን የፕሬስ ነፃነት በተከበረ  ወቅት የነበረው የሥርጭት ስርዓት ዛሬም ላይ 

እየተሰራበት የሚገኝ ከመሆኑ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ ሌላው ቢቀርና ራሱን የቻለ 

መከራከሪያዎች ያሉት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በጥራት (quality) እና ብዛት (quantity) 

ጨምሮ በብዙ መልኩ ዛሬ ያሉት ፕሬሶች የፕሬስ ነፃነት በተከበረ  ወቅት ከነበሩበት ደረጃ 

መለወጣቸውና እየተሻሻሉ መሆናቸውም ገሀድ የወጣ ሃቅ እና የሚታይ ነው፡፡ ልክ እንደ 

ፕሬሱ የጥራት አይነትና መጠን ስርጭቱም የፕሬስ ነጻነት መብት በተከበረበት ሰዓት ላይ 

የነበረበት ደረጃ  ባህሪያዊ ቢሆንም ከላይ በተመለከተው አግባብ ፕሬሱ ተለውጦ ዛሬም ከ 

20 ዓመታት በኋላ የስርጭት ስርዓቱ እንደ አጀማመሩ መቆየቱ እና መገኘቱ እንደምታው 

ከፕሬስ ነጻነት የዘለለ እና አፈና መሆኑን የሚገልጥ ሁነት ነው፡፡ 

የክፍያ ስርዓቱ ዘመናዊ የቢዝነስ ስርዓትን ያልተከተለ መሆኑንም ብዙም ሳንርቅ ግብር 

የማይከፈልበት ዘርፍ ከመሆኑ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ ግብር የማይከፈልበት የስራ ዘርፍ 

ደግሞ ተጠያቂነት የሌለበትና በህግ የማይዳኝ የስራ ዘርፍ ነው፡፡ ይህም በመሆኑ ስርጭቱን 

መከታ ያደረገ አፈናና የብዝሃነት (diversity) ጠላትነት ልኩን ቢያልፍ ሊገርመን 

አይገባም፡፡ 

ሌላውን ትተን ቢያንስ ከ 22 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ለአቅመ ንባብ የበቁ ተማሪዎች 

ባሉበት ሀገር ላይ ያሉት ጥቂት የፕሬስ ውጤቶችም በታፈነው የስርጭት ስርዓት ስር 

ወድቀው በታማኝ አንባቢ በታጠሩበት ሁኔታ ላይ ስለ ፕሬስ ነጻነት ሌላ ልላውን መዶለት 

አስመሳይነት እና ሽንገላ ነው፡፡ 

ሞኖፖሊ በራሱ በየትኛውም ዘርፍና እንቅስቃሴ ላይ ጎጂ መሆኑ ይታወቃል፡፡ግዙፍ 

ፍላጎት ባለበት ሃገርና ጥቂት ህትመት በሚወጣበት ሃገር ላይ በእንቅርት ላይ ጆሮደግፍ 

እንዲሉ ስርጭቱ በጥቂቶች መዳፍ ላይ መውደቁ ሌላው በሽታና የዳይቨርሲቲ ፀር ነው፡፡ 
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አሁን ያለው ተጨባጭ የስርጭት አግባብ የሚያረጋግጥልን ቢዝነስ ሆኖ ሳለ ከቢዝነሱ 

ባሻገር ለፖለቲካ አላማ (political purpose ) ያለው መሆኑን ነው፡፡  

ከአሰራጫቾቹ ፍላጎትና ሀሳብ ውጪ የሚወጣ ጋዜጣ ቦታ እንደሌለውና ታፍኖ እንደሚቀር 

ድህረ ምርጫ 97 የነበረውንና በእነልደቱ አያሌው ላይ የተጣለውን ህገወጥ ማእቀብ 

ማስታወስ ጠቀሚ ነው፡፡  

የዚህ አይነት ስርጭት ስርዓትም እንድምታው ከዳይቨርሲቲ ጠላትነት የዘለለ እና በዋናነት 

ደግሞ ከፕሬስ ነጻነትና ሃሳብን በነጻ ከመግለጽ መብት አንጻር የሚገለጽ ነው፡፡ 

አንድ ጋዜጠኛ ጋዜጣ የማቋቋም ባቋቋመው ጋዜጣ ያመነበትን መጻፍና የይዘት (coverage 

) መረጣ ማድረግ መብት እንዳለው በህግ የተቀመጠና ግልጽ የሆነ መብት ሆኖ ሳለ ይህን 

ከዘገብክ ይሰራጭልሃል፤ ካላደረከው ደግሞ አናሰራጭም በሚሉ አፋኞች አሁን ያለው 

ፕሬስ በተጨባጭ ነጻነቱን ተነጥቋል፡፡ 

በሌላ በኩል የህዝብን መረጃ የማግኘት መብት ከአሰራጩ ሃሳብ እየተመዘነ የሚወሰን 

መሆኑም በቀጥታ ሀሳብን በነጻ ከመግለጽ መብትና መረጃ ከማግኘት ህገመንግስታዊ 

መብቶች ጋር ፊት ለፊት የመላተምና የአፈናውን ቅጥ ማጣት የሚረጋግጥ ነው፡፡ 

በውጤቱ ደግሞ መጀመሪያ የሚጎዳውና የሚበላው ፕሬሱ ሲሆን መሰረታዊ የሆነውና 

የፕሬሱ መገለጫ የሆነው የሀሳብ ብዝሃነትም(Diversity) በቁሙ ይሞታል፡፡ የህዝብ 

የማወቅና መረጃ የማግኘት ነጻነትም ወደ መቃበር ይወርዳል፡፡ በአጠቃላይ የፖለቲካ 

ስርዓቱንም ያናጋና ወደ መቀመቅ ያወርደዋል፡፡ ምክንያቱ ደግሞ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታው ዋና አካል የሆነውና በህግ የተደነገጉ ህዝብን መነሻ ያደረጉ ሁነቶች በአሰራጩ 

ፈቃድ በተሰጠ መረጃ ላይ ብቻ የተመሰረቱ እና ምክንያታዊ ላልሆኑ ውሳኔዎች ህዝቡን 

ያዳርሳሉ እና ነው፡፡ 

ሌሎች ማሳያዎችንም እናንሳ፤ ጋዜጣ ማሳተም ቢዝነስና በገበያ ስርዓት እንዲመራ 

የተፈቀደውና ጠያቂና ተጠያቂ ያለበት የስራ መስክ ሆኖ፤ ወደ ዋናውና ወደ ቢዝነሱ ጋር 

የሚያልፍበት ድልድይ የሆነው አሰራጭ በገበያ ስርዓት አለመውደቁ የችግሩን ጥልቀት 

የሚያሳይ ነው፡፡ በርካቶቹም እንዳረጋገጡት ለአሳታሚዎች ፈቃድ የሚሰጠው የብሮድካስት 

ባለስልጣን ለአሰራጮች አንደማይሰጥና በተጨባጭ የባለስልጣኑ ፈቃድ ያለው አሰራጭ 
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አለመኖሩን ነው፡፡ የገቢዎች  ባለስልጣንም ሰነድ በአሠራጭነት ከተመዘገበ የንግድ 

መሥክ የሚሰበስበው ግብር እንደሌለ ያረጋግጣል፡፡ ያም ሆኖ ግን ቢያንስ በመርህ ደረጃ 

የዘርፉ አብይ መለኪያዎች የሆኑት የተአማኒነት (Credibility) የይዘት (coverage) እና 

የመሳሰሉቱ ጉዳዮች መመዘን ያለባቸው በአንባቢው ሲሆን ሲወገዱም እና ከገበያው 

ሲወጡም ከአንባቢያቸው ፍላጎት አኳያ ሊሆን ሲገባው ግን እዛ ሳይደርስ መንገድ ላይ 

መቀጨቱ የወንጀልነቱን ከፍታ ያሳያል፡፡ 

ነጭ የሆነው ፕሬስ አንዱ ጋር አረንጓዴ ሌላው ጋር ቀይ መሆን ካለበትም አንባቢው ጋር 

ደርሶ እንጂ አከፋፋይ ጋር መሆኑ ብዙዎችን ሙያ እያላቸው ሙያ አልባ ያደረገ ወንጀል 

ነው፡፡  

ከሁሉ የሚልቀውንና የፕሬስ ነፃነትን በተመለከተ ከሚወራው የተገላቢጦሽ የሆነውን 

ሚስጥር ደግሞ ልንገራችሁ፡፡ 

አሁን በገበያ በስፋት የምናያቸው መፅኄቶች ባለቤቶች በሙያቸው ጋዜጠኞች 

አይደሉም፡፡ በገበያ ውስጥ የመገኘታቸው ሚስጥር አሳታሚዎቹ ዋና ስራቸው ግብር 

የማይከፈልበት የማከፋፈልና ማሰራጨት ስራ በመሆኑ ነው፡፡ በዚህ ቢያበቁ መልካም 

ነበር፤ ችግሩና የፀረነታቸው ከፍታ የሚገለፀው ደግሞ አንድ ጋዜጣ አንዲሰራጭለት የሚሰጥ 

ጋዜጣ አሳታሚ ሶስት መፅሄት እንዲወስድ ባልተፃፈ ህግ በአከፋፋዮቹ መገደዱ ነው፡፡ 

ፕሮፌሽናሎቹ ጋዜጠኞች ሰርተው አከፋፋይ በማጣት ቁጭ ያሉና ከፊሎቹም ዘግተው 

ወደቤት ስለመግባታቸው ሙያቸው በአሰራጮቹ የተሰዋባቸውን ጋዜጠኞች ጠይቀው 

ያረጋግጡ፡፡ አሁን ደግሞ ከምርጫ 2007 ጋር ተያይዞ ጎራ ተለይቶ እየተሰራና ገንዘብና 

ትዕዛዝም ከአሜሪካ እየመጣ መሆኑን እየሰማን ነው፡፡  

ፖለቲካው መንደር አካባቢ ቀርቶ በእነዚህ አካላት ጀርባቸው እየተጠና የሚገኙ ጋዜጦች 

መኖራቸውንም የችግሩ ሰለባ የሆኑቱ እና በእርግጥም ስለ ፕሬስ ነፃነት ዘብ ቆመው 

የሚፍጨረጨሩት ሁሉ እየተናገሩት እና እየታገሉት መሆኑ እሙን ነው፡፡ ከሁለት 

ፓርቲዎች እና አመራሮቻቸው ባሻገርም በየትኛውም የግል ፕሬስ ላይ እንዳይወጡ እና 

ቢወጡም አከፋፋዮቹ ከነሲባጓቸው እንደሚመልሱላቸው ማስጠንቀቂያ መሰጠቱንም 

እውነተኛዎቹ እና ማህበራቱ እየገለፁ ነው፡፡ 
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ይህን ደግሞ ከእውነተኛዎቹ እና ከማህበራቱ ባሻገር የምናረጋግጥበት ሁነኛ ማሳያም 

ማቅረብ ይቻለናል፡፡ ባሳለፍናቸው ሁለት ወራት ውስጥ የፕሬሶቹ የፊት ገፅ አድማቂ 

የሆኑት ግለሰቦች እነማንና የየትኞቹ ፓርቲዎች አመራሮች ናቸው? እነመራራና ነጋሶ፣ 

እነአየለ ጫሚሶና መስፍን፣ እነልደቱና ሙሼ ሰሙን ምን ዋጣቸው? ፓርቲያቸው መቼም 

በአባላት ብዛትም ሆነ ከህብረብሄራዊነት አንፃር መኢአድን በነጠላ እንደርስበታለን  የሚል 

ተቃዋሚ ፓርቲ ካለ ይምጣ?  ታዲያ ምን እየተሰራ ነው? መልሱ አከፋፋዮች ብዝሃነትን 

ታሪክ ሊያደርጉት ወደመቃብሩ እየጎተቱት ነው የሚል ይሆናል፡፡ 

በጋዜጠኞች ማህበራት በኩል በተደረገ ጥናትና የችግሩ ሰለባ በሆኑ ጋዜጦችና ያገባኛል 

ባዮች በተደረገ ክትትል እነዚህ ሃይሎች በንግድ ህግ አለመመዝገባቸውና ግብር 

አለመከፍላቸው በጥቅሉ በገበያ ስርዓት አለመመራታቸው ብቻ ሳይሆን አድራሻም 

የሌላቸው መሆኑ የአደጋውን ስፋትና ጥልቀት ያሳየናል፡፡ ጢሻ ውስጥ የሚከናወን የሥራ 

ዘርፍ ነው፡፡ ከጭለማው ወደብርሃኑ ፤ከጢሻውም ወደ አደባባዩ ማውጣት ባለድርሻ አካላቱ 

ሁሉ የሚገደዱበት እንደሆነ ደግሞ ይታወቃል፡፡ ዝምታው መሰበር ካለበት፤ ትዕግስቱም 

መሟጠጥ ካለበት አሁን ነው፡፡ ይዘት በሙያተኛው (ዋና አዘጋጁ) ሳይሆን በነጋዴው ወይም 

የተለየ ተልእኮ ባለው አካል የሚወሰንበት  የሚዲያ ሥርዓት ያለበት ሃገር ውስጥ 

መኖራችን በእርግጥም ያስቆጫል፡፡ 

ስለዚህ ምን ይሁን? ነው፡፡ የዳይቨርስቲ ጠላቶችን ማስወገድ ዋናው ነው፡፡ ይህን 

ለማድረግም መረጃ መተመን ያለበት በአንባቢ እንጂ በአሰራጭ መሆን የለበትም፡፡ 

ይህንንም  ባለድርሻ አካላት ሁሉ ሊታገሉት እንጂ ሊደራደሩት አይገባም፡፡ አንዳንዶቹ 

በየዋህነት ሳይሆን  መውጫ መንገድ ሲያጡ "ስርጭቱ ብቻ ሳይሆን የመንግስት ስልጣንም 

በሞኖፖል ተይዟል" ሲሉ ይከራከራሉ፡፡ ዳሩ ግን የሥርጭት ሞኖፖሊ እና የሥልጣን 

ሞኖፖሊ የተለያዩ መሆናቸው ነው፡፡ በመሰረቱ የሥልጣን ሞኖፖሊ የሚል ኮንሰፕት 

የለም፡፡ የስልጣን ምንጭ ምርጫ ነው፡፡ በህዝብ ፍላጎትና ይሁንታ የተመረጠ አካል ደግሞ 

100 አመት ቢገዛ በሞኖፖሊነት አያስፈርጀውም፡፡ ስርጭቱ ግን የህዝብን ይሁንታ የሚሻ 

አይደለም፤ ቢዝነስ ነው፤ ንግድ ነው፡፡ 

"የህዝብ ሚዲያውም አፈና ያደርጋል" ተብሎም መውጫ መንገድ እየተደረገ ነው፡፡ ዳሩ 

ግን በርካታ እድሎችን ፈጥሯል፡፡ በእርግጥ በቂ ነው? አይደደለም? ብሎ መከራከር 

ይቻላል፡፡ ተገቢም ነው፡፡ 
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ዜና መፍጠርና መስራት የዋና አዘጋጅ ስራ ነው፡፡ ሸጦ ትርፍ ማግኘት ደግሞ የአከፋፋይ 

ስራ ነው፡፡ አከፋፋይ ከዚህ ባሻገር ይዘት መረጣ ውስጥ ከገባና ዜና መረጣ ውስጥ እጁን 

ከከተተ ፀረ ህገመንግስት ከመሆኑም በላይ ለሙያውም ስድብና ውርደት ነው፡፡    

እነዚህ ሰዎች የካፒታል እጥረት ያለባቸው ከመሆኑም የሚመነጭ ችግር እንደሆነ ሊሞግቱ 

የሚሞክሩም አልታጡም፡፡ ያም ሆኖ ግን ግብር ስለማይከፍሉና ተቋም ስላልሆኑ 

ያለባቸውን እጥረት ከባንክ ተበድረው መስራት አልተቻላቸውም፡፡ ስለሆነም ስራው 

በፈቃድና በህግ የሚሰራ ሊሆን ግድ ይለዋል፡፡ ተገቢ የህግ ማዕቀፍ ማበጀትም ከመንግስት 

የሚጠበቅ ይሆናል፡፡                 

ይህ አካል እራሱን ከአከፋፋነት በላይ ለሆነ አላማ የሰጠና ፖለቲካዊ ፍላጎት ይዞ በህግ 

ከተመዘገቡ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚልቅ መዳፍ ያለውና ይህንኑም እድል የፈጠረው  

በህግ የሚመለከተው አካል ቸልተኝነት   እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል፡፡  

ክፍፍሉም እንደ ፕሬሱ  ነፃነቱን በህግ ሊገዛ ይገባል፡፡ እውነታውን የሚያስተካክል እውነት 

ያለው አካል ካለም ወደ ብርሃኑ ይምጣና ይከራከር እንጂ ጥሻ ውስጥ አድፍጦ መተኮስ 

ህገመንግስቱ ላይ መቀለድ ነው፡፡ 23 ዓመታት በጎለመሰ የፕሬስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ጫካ 

ውስጥ የሚሰራን አካል መንግስት እንዳላየ ማለፉም ሊያበቃ ይገባል፡፡ ችግሩ የሰርክ 

እውነት በመሆኑ ድርድሩን ትተን ሜዳውን እኩል ማንጠፍ ያስፈልጋል፡፡  

ፕሬሱ የሃሳብ ገበያ ይሁን ብሎ ማውራት ለብቻው አይበቃም፤ ህዝብ ይጠቀም ዘንድ 

የሃሳብ ገበያ እንዲሆን በተግባር መስራት ያስፈልጋል፡፡ 

ሚዛናዊ ዘገባ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት መስዋእትነት የሚያስከፍል ሆኗል፡፡ ይህ 

ደግሞ አሳታሚዎችን ጋዜጠኞችን ማህበራትንም ሆነ መንግስትን ሊያሳስብ ይገባል፡፡ በዚህ 

ላይ ጥናት ካልተደረገ ብሎ ሙጭጭ ማለትም የፀሃይን በምስራቅ መውጣትና በምዕራብ 

መግባት  ካልተጠና አላምንም እንደማለት ነው፡፡ የጋዜጠኝነት ትምህርት የሚሰጡ 

ተቋማትም ስርጭትን የተመለከተ ምርምር እየሰሩ በጉዳዩ ላይ ተሳታፊ መሆን አለባቸው፡፡ 

ከዚያ ባሻገር ግን በነበረው መቀጠል እንዳሳለፍናቸው አመታት የሚመች ሳይሆን ይዘውን 

የሚወርዱ እና ስርዓቱን የሚቀለብሱ መሆናቸው አፅንኦት ሊሰጠው ይገባል፡፡                                       

             


