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የ”ዳይቨርስቲ” ጠላት 

ዮናስ 05/09/14 

የመንግስትና ነጻ ነን በሚሉ ጋዜጦችና ጋዜጠኞች መካከል ለምንሰማቸው ሰጣገባዎች 

ምንጭ  የመንግስት መጠን ያለፈ ቁጥጥር እንደሆነ የሚከራከሩ ወገኖች ቢኖሩም ዋና 

ምክንያት ግን አይደለም፡፡ ዋናው ምክንያት “ነፃ” ነን ባዮቹ ብቻ  ኖረው ሌላው 

እንዳይኖር መፈለጋቸው ነው፡፡ ይህን የሚፈልግ ደግሞ የስነምግባር ማኑዋል ጂኒቁልቋል 

አያሻውም፡፡ባህሪው የፕሬስ ነፃነትን ስም ይዞና ህመንግስታዊ ድንጋጌውን ከለላ አድርጎ 

ጨለማ ውስጥ ተቀምጦ መተኮስ ነው፡፡ ባለፈው ሰሞን ሀሳብን በነፃነት ስለመግለፅ መብት 

በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የሞጋች የክርክር መድረክ ላይ የሚመለከታቸው ፕሬሶች 

ያልተሳተፉበትን ምክንያት በተመለከተ ከአድማጭ ለቀረበ ጥያቄ አወያዩ ሁሉንም 

እንደጋበዙና ነገርግን ‹‹ፋና መጥተን ከተወያየን ገቢያችን ይዘጋል›› ያሉትም እንዳሉ 

መናገሩን ማስታወስ እፈልጋለሁ። ይህ አንባብያኑ የሚፈልጉትን ብቻ የሚፅፉና ተደጓሚ 

ፕሬሶች መብዛታቸውን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ በዚህ አጋጣሚ በመድረኩ ተገኝቶ ስለ ነፃ 

ፕሬስና ሀሳብን በነፃነት ስለመግለፅ መብት በነፃ መናገር ለቻለው የኢትዮ ምህዳር ጋዜጣ 

ዋና አዘጋጅ  አድናቆቴን መቸር እወዳለሁ፡፡ ቢያንስ እርሱ አፋኝ እንዳልሆነ 

አረጋግጧልና፡፡ 

የአፋኞቹ አስተሳሰብ 0 ላይ ወይ 100 ላይ ነው መቆም ያለብህ እንጂ 50 ላይ በፍፁም 

አይቻልም የሚል ነው፡፡ ይህንንም በፕሬስ ነፃነት ቀን በሚገባ አሳይተውናል፡፡ ያለፍርድ 

ውሳኔ ይወነጅላሉ ሲሉ  እነዛሚን ሬዲዮን የፈረጁት አዲስ ጉዳይ መፅሄትና መሰሎቹ፣ 

በአደባባይ የፍርድ ቤትን ውሳኔ ወደጎን መጣላቸው የዘነጉት ስመሆናቸው  ቢነገራቸውም 

ዘንግተውት ሳይሆን ሆን ብለው እንደሆነም እኛ እናውቃለን፡፡ የፍርድ ቤትን ውሳኔ 

በአደባባይ መሻር እና ከፍርድ ውሳኔ ቀድሞ የነፃነት ብይን መስጠት የጋዜጠኛ ስራ 

ሳይሆን የስርዓት አልበኞች (አናርኪስቶች) እንደሆነም አናውቃለን፡፡  

እነዚህ ፕሬሶች “መንግስት አያገባውምና ጠቅልሎ ከስራችን ገለል ይበል” ሲሉ ኃላፊነት 

ወስደው መስራት በሚችሉበት ደረጃ ላይ ስለመሆናቸው ሳያጠይቁ ነው። የመንግስትን እጅ 

ዞር እንዲል የሚሹት ሃይሎች ትክክለኞቹ ስለነፃ ፕሬስ የሚታገሉቱ ሳይሆኑ፣ ፕሬሱን  

ሊበሉ ደጅ በመጥናት ላይ የሚገኙትና በር በማንኳኳት ላይ ያሉት ናቸው፡፡ ስለሆነም 
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እንደተቋም ፕሬሱ ተደጋግፎ በሩን መዝጋት እስኪቻለው ድረስ መንግስትን ”ከደጃፌ 

አትድረስ” ብሎ በአደባባይ መጮህ ጤናማነት ሳይሆን በተቃራኒው አፈና ነው፡፡  

በዚህች ሀገር ጋዜጠኛ ማነው? ለሚለው ጥያቄ መልሱ በህግ ተቀምጧል፡፡ በዚህ አግባብ 

በሙያው ምክንያት በፃፈውና በተናገረው የታሰረ ካለ ጩኸቱ ትክክለኛና መልስ የሚያሻው 

ነው፡፡ ከዚህ ባሻገር ግን አሁን በተጨባጭና በተግባር እያየነው ያለው በመኪና ሰው 

የገጨም ጭምር “ጋዜጠኛ እስከሆነ ድረስ መጠየቅ የለበትም” የሚል የተበላሸ አስተሳሰብና 

አመለካከት ነው፡፡  

በህግ ከተደነገገው ውጪ መንግስት ተፅዕኖ ለማሳደር ከሞከረ፣ ፕሬሱ ብቻ ሳይሆን ሁሉም 

ዜጋ ሃይ ሊለውና ሊጮህበት ይገባል፡፡ በዚያው ልክ በጋዜጠኝነት ካባ የሚፈተፍቱ 

ኃይሎችም ከመናከሳቸው በፊት ሊቆሙ ይገባል፡፡ በዚህ ሰዓት እየተፈራ ያለውና ሊደፈር 

ያልቻለው ኃይል በጋዜጠኝነት ካባ የሚፈተፍተው አንጂ መንግስት እንዳልሆነ በሚገባ 

ይታወቃል፡፡  

የጋዜጠኝነት ተልእኮ አጀንዳ መቅረጽ እንጂ የፍርድ ቤት ስራ እንዳልሆነ ይታወቃል፡፡ 

ጋዜጠኝነት ፓርላማ፣ ፍርድ ቤት፣ ፖሊስ አንዳልሆነ የትኛውም ህብረተሰብ ተገንዝቦ 

ቡችሎቹ መናከስ ሳይጀምሩ ባሉበት ሃይ ሊላቸው ጊዜው አሁን  ነው፡፡ 

በዚህች ሀገር እየጮሁ በሚገኙት በተለይም ፋክትና አዲስ ጉዳይ የሚባሉት መፅሄቶችና 

ሌሎች መሰል ጋዜጦች፣  ራሳቸው ፖሊስ፣ አቃቤ ሕግ ዳኛም ሆነው የሽፋንና የፊት 

ገፃቸው (cover and front page) ላይ የአንድ ግለሰብ ነጻ አስተያየት የሚያወጡ 

የሚያወጡ መሆኑ የተለመደ ነው። ይህም  ከግል እምነቱና ፍላጎቱ በመነሳት አንድ 

ግለሰብ የሰጠው አስተያየት እንደ ትልቅ ተጨባጭ ሃቅ የፊት ገጽ (front pages) ወይም 

የሽፋን ገፅ (cover page) ላይ የሚወጣበት ብቸኛዋ ሀገር የኛይቱ እንድትሆን አድርጓል፡፡ 

ከዚህ ባለፈ ከአንድ እስከ አርባ ባለው ገጽ የግለሰቦች አስተያየት የሚሰፍርባቸው 

መጽሄትና ጋዜጦች በዚህ ዘመን ከኛ ሀገር ውጪ የትም እንደሌለ ብዙዎቹ የመሰከሩት 

ነው፡፡ከዚህ በላይ  በነጻ ፕሬስ ስም የፕሬስ አፈና መገለጫ አይገኝም፡፡ 

የነጻነት መነሻው ከማንኛውምና ከማናቸውም ተጽእኖ ራስን በማላቀቅ ለሃሳብ የበላይነት 

መገዛትና ውይይትን ማክበር ነው፡፡ ያንተ ሀሳብ ምንም ይሁን ምን ሊደመጥ አይገባም 

ብሎ ሰብሳቢው የሰጠውን እድል ተሰብሳቢው የሚነፍግበት አሰራር የአፈናውን ጥግ 

የሚያሳይና ቡችሎቹ አድገው በመናከስ ደረጃ ላይ እየደረሱ ስለመሆናቸው የሚያመላክት 

ነው፡፡ 
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በየትኛውም ሀገር ያለ ሚዲያና የሚዲያው ፍልስፍና ጭምር የሚያዘውና መርሁ 

ህብረተሰቡ ውስጥ ላሉ የተለያዩ ፈርጀ ብዙ አስተሳሰቦች መድረክ ሆኖ መስራት እንጂ 

በእኛ ሃገር እንደተደረገው “ና በለው፣ ውጣና እናፍርሰው ፣ብቸኛው አማራጭህ  ስቅለትና 

ጁምአ ነው” ብሎ አመጽ መጥራት እንዳልሆነ እናውቃለን። የማያውቁትም ሊያውቁ 

ይገባል፡፡ እድሜ ለምርጫ 97! አሁን ካሉት የሚበዙትና በተለይ በኛይቱ ሀገር በመሬት 

ላይ ያለው ተጫባጭ እውነታ ብዝሀነት ሆኖ ሳለ የዚሁ ብዝሃነት መገለጫ መሆን 

የሚገባውና የፍጥረቱም መንስኤ ይኸው ብዝሃነት ሆኖ ሳለ ጫፍ የያዙት  ፕሬሶች መነሻ 

አፈና እንጂ ሌላ ሊሆን እንደማይችል አብዛኛው ህብረተሰብ ጠንቅቆ ይረዳል፡፡ 

ዲሞክራሲያዊ የንግድ ሚዲያ ተቋማት (Demokratic corporate media) በስፋት በሌለበት 

ሃገር የራሱን እውነት እየፈጠረ የመንደር የሚዲያ ስርዓት የሚከተል ሃይል መፈልፈሉ 

የሚጠበቅ ቢሆንም፣ የኛዎቹ ቡችሎች ግን የከፋና በመናከስ ደረጃ ላይ የደረሱ 

ስለመሆናቸው ህብረሰተሰቡ በሚገባ ግንዘቤ ሊይዝበት ይገባል፡፡ 

ለብዙና ለግል ፣እንዲሁም ለውጭ ፍላጎቶች (interests) ጥገኛ ያልሆነ ሚዲያ እንዲኖር 

ማገዝና መደገፍ ከመንግስት ይጠበቃለ። በተለይ በራሱ በፕሬሱ ማህበረሰብ የተቋቋመውና 

ስለ ነጻ ፕሬስ በሃቅና በህግ አግባብ የሚንቀሳቀሱትን ማህበራት መደገፍ ከመንግስት 

የሚጠበቅ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ አንዳንዴ ያለምንም ድጋፍና እገዛ ባልዘሩበት 

ለማጨድ መሻትና ምንም እንኳን ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት ባያድንም ለህግ የበላይነት 

መረጋገጥና ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መጎልበት ሚናው የጎላ መሆኑ የሚታወቀውን ሚዲያ 

ያለአንዳች ድጋፍ ህግ ተላልፈሃል ብሎ መክሰስ ቢያንስ ሞራላዊ አይሆንምና መንግስት 

ደግሞ ደጋግሞ እንዲያስብበት እንመክራለን፡፡  

ፕሬሱ የራሱ ተቋማዊ ቅርጽና ቁመና እንዲኖረው መንግስት ከደገፈው በሁለቱ መሀል 

ክፍተት ሲኖር ቢያንስ የመንግስት ውግንና ለህገመንግስቱ እንዲሆን ህብረተሰቡም ሆነ 

ባለድርሻ አካላቱ ሁሉ ግልፅ ግንዛቤ ስለሚኖራቸው ቡችሎቹ ለመናከስ ወደሚያደርሳቸው 

ሽግግር ከማምራቻታቸው በፊት ባሉበት እንዲቆሙ ግድ ይሆንባቸዋል፡፡ 

አንዳንዶች በሁለቱ መካከል ክፍተት ባጋጠመ ጊዜ “የመንግስት ውግንናው ለርዕዮተ 

አለማዊ ፍልስፍናው ይሆናል” ሲሉ ቢደመጡም እነዚህ ተከራካሪዎች ሞዴል 

በሚያደርጓቸው ሊብራላዊ ሥርዓት በገነቡ ሃገራትም ልዕልናን ( hegemony) መሻት 

ሀጢያት አይደለም፡፡ የሊብራላዊ ፍልስፍናን የተለያዩ ደርዞችና ገፆች ለይተው ሳያውቁና 

በሚገባ ሳይገነዘቡ መንግስትን “ለልእልናው ይተጋል” በማለት ቢከሱም፤ መንግስት ሊከሰስ 
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የሚገባው ልዕልናውን በመሻቱ  ሳይሆን መንግስታዊ በትረ ስልጣኑን ተጠቅሞ ልዕልናውን 

በግዴታ ለመጫን የሞከረ ጊዜ እንደሆነ በትክክል ሊታወቅ ይገባል፡፡  

እነርሱ ከሚዘምሩት ውጪ ማስተናገድ የማይፈቅዱ እና ከእነርሱ ሀሳብ ውጪ ሲስተናገድ 

የሚጮኹ ካሉ እነርሱ የብዝሃነት (diversity) ጠላት ናቸው፡፡ ጉዳያቸው የሥርዓቱ ልዕልና 

(hegemony) ሳይሆን “የሳንባውም እኛ የአየሩም እኛ”  የሚል ጠቅላይነት (totalitarian) 

አስተሳሰብ ነው፡፡ ዴሞክራሲንና ሚዲያን የምንፈልገው፣ ካለን ላይ ለመቀነስ                                

እና ለመበላላት ሳይሆን ባለን ላይ ጨምረን ለመበልፀግ እንደሆነም መታወቅ አለበት፡፡ 

ለዚህ  ደግሞ ግልፅ መሆን እንጂ በየጥጋጥጉ መተኮስና መጮህ አስፈላጊ አይደለም፡፡ 

ለምን? ቢሉ ሰው እየኖረ ነውና፡፡ እየኖረ ያለውን ህዝብ መዋሸት ደግሞ የአፈናና ካለን 

ላይ በመቀነስ የማበላላት ስትራቴጂ ነው፡፡ 

የሚዲያው ሚና (purpose) አንድ አይነት ያልሆነውን ህብረተሰብ ማስተናገድ መሆኑን 

ተቀብለው ሲያበቁ ለዚህ ሲባል ሚዲያው ኢ-ዴሞክራሲያዊ (un democratic) የመሆን 

መብት አለው ሲሉ የሚሞግቱም እንዳሉ እያዳመጥን ነው፡፡ ለዚህና ለፀረ-ዴሞክራያዊ 

አስተሳሰብ ጥበቃ ሊደረግለት እንደሚገባ የሚከራከሩት ወገኖች   “የፖለቲካ ፓርቲዎች 

ሁሉ የሚሰሩት አስተሳሰባቸው ህብረተሰቡ ውስጥ ልዕልና (hegmony) እንዲያገኝና በዚህም 

ስልጣን ለመያዝ በመሆኑ ጸረ ዴሞክራሲያዊ ለሆነውም አስተሳሰብ ጥበቃ ሊደረግ ሲገባ 

በመንግስት በኩል  ወጥ የሆነ አስተሳሰብ በህብረተሰቡ ውስጥ ልእልና እንዲያገኝ    

ፍላጎት ከመኖሩ የተነሳ የፕሬሱ መብት እየተጣሰ ነው” በማለትም ይከራከራሉ፡፡ 

በርግጥ እንደልዕልና አረዳድ (concept) ተቀባዩ ተገዶ የማይቀበለው መሆኑ በገዢውም 

በተቃዋሚውም ዘንዳ ገዢ መስመር እንዳለ ቢያመላክትም ከላይ የተመለከተው ተጠየቅ 

ውድቅ የሚሆነው ደግሞ ዴሞክራሲን የማረጋገጥ ጉዳይ የገዢው ፓርቲ ፍላጎት ብቻ 

ሳይሆን የህብረተሰብም መሆኑ ባለፉት 22 ዓመታት መታየቱን ስናጤን ነው፡፡ የመንግስት 

ጫና ልዕልናውን በማስረፅ የሚገለፅ ነው ሲሉ የሚከራከሩት ወገኖች በዚህች ሀገር መካከለኛ 

ገቢ ያለው (middle class) ህብረተሰብ እየተፈጠረ መሆኑንም በየጋዜጦቻቸው በተደጋጋሚ 

ፅፈው አንብበናል፡፡  

ይህ ማህበረሰብ በተፈጠረበትና እድገቱም እየጨመረ በግልፅ እየታየ ባለበት ሁኔታ 

ዲሞክራሲው ወደኋላ ተቀልብሶ በገዢው ስርዓት መዳፍ ላይ ወድቋል ማለት ደግሞ 

የቡችሎቹን ስትራቴጂ መደገፍ ካልሆነ በስተቀር መንግስትን የሚያስወቅስ መከራከሪያ 

ሊሆን የሚያስችል አመክንዮአዊ መሟገቻ አይደለም፡፡ በሚጮኸው ፕሬስና በመንግስት 
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መካከል ክፍተት ባጋጠመ ጊዜ  ሽንቁሩን ለመድፈን ጠቃሚ ይሆናሉ የተባሉትና ከላይ 

የተመለከቱት ምክረ ሀሳቦች እንደተጠበቁ ሆነው፣ በመንግስት በኩል “ክፍተት ሲፈጠር 

ወደርእዮት አለሙ ይወግናል እንጂ  ለህገመንግስቱ አይገዛም” በሚል የቀረበው 

መከራከሪያም ቢሆን ውሃ የማያነሳበትን በርካታ ተጠየቆች ማቅረብ ይቻላል፡፡ 

የዴሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግስት ርዕዮትን በሚከተለው ገዢ ስርአት ፍልስፍና እና 

በህገመንግስቱ መካከል በተለይም ቡችሎቹ ከሚያነሷቸው የጩኸት መነሻዎች አንፃር 

ልዩነት እንደሌለ፣ ይልቁንም የርዕዮቱ መነሻና መድረሻም ህገመንግስቱ እንደሆነ 

ይታወቃል፡፡ ወይም የገዢ ስርኣቱ ርዕዮትና በትጥቅ ትግል ላይ ከነበረበት ግዜ ጀምሮ 

የነበረው የትግል ፍልስፍና እና መመሪያ በራሱ ለዚህ ህገመንግስት ጥሩ መነሻና አጋዥ 

መሆኑ ሊደበቅ አይገባም፡፡ ርዕዮቱ የህገመንግስቱ ዋነኛ ማዕቀፎች የሆኑትን 

የዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች፣ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን፣ የብሄር ብሄረሰቦችን 

መብት፣ ምርጫና የፍትህ ተቋማትን ስልጣንና ኃላፊነት የሚያቀነቅን፣ ስለ ብዝሀነት 

የሚጨነቅ፤ ለዚህም ሲባል የፕሬስ ነፃነትን በፅኑ የሚቀበልና ሀሳብን በነፃ ስለመግለፅ እና 

ስለመናገር ነፃነት የሚተጋ፣ ይህ የሆነው ደግሞ  እነርሱ እንደሚሉት ስለ ልዕልናው  

ስርጸት ቢሆንም ዞሮ ዞሮ እነዚህ የርዕዮቱ ማእቀፎች የህገመንግስቱ ዋነኛ ምሰሶዎች 

(pilars) በመሆናቸው ውግንናው ለርእዮቱ ነው፣ ወይም በገዢ ስርዓቱ ርዕዮት እና 

ህገመንግስቱ መካከል መሰረታዊና ሊታረቅ የማይችል ግጭት (apparent contradiction)  

አለ ብሎ መሞገት ለመናከስ የማቆብቆብ የቡችላ ጩኸት ካልሆነ በስተቀር ስለፕሬስ 

ነፃነት ከመጨነቅ የሚመነጭ አይደለም፡፡  

ዴሞክራሲ የህይወታችን አካል ነው፡፡ ጋዜጠኝነትም የተከበረ ሙያ ነው፡፡ ኃለፊነት 

የሚሰማው ፕሬስና  ሚናውን የተገነዘበ ፕሬስ  የህይወታችን አካል ስለሆነው  ዴሞክራሲ 

ብዙ አበርክቶ ይኖረዋል፡፡ አሁን ባለው ሁኔታ ግን የሚጮኹት ሁሉ ትክክል ስለሆኑና 

ስለፕሬስ ነፃነት  ስለሚጨነቁ ሳይሆን ለጠባብ ፍላጎታቸው ፕሬሱን ማወናበድና ማናወጥ 

የሚሹቱ ናቸው፡፡ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ  ለሃገር፣  ለማህበረሰብ፣ ለራሱ ለፕሬሱ 

ጭምርና ለማንም የማይጠቅም የአጥፍቶ መጥፋት (self destructive)  የሆነ የፕሬስ ባህሪ  

እየጎለበተ መሆኑን በግልጽ እያየን ነው፡፡  

ይህ እንዲቆም እስካሁንም በአጥፍቶ ጠፊዎቹ እንዲዘገይ የተደረገው የፕሬስ ካውንስል 

በቶሎ መቋቋም ይኖርበታል። ለዚህም እውነተኛዎቹ እና የፕሬስ ነፃነት የህልውናቸው 

መሰረት የሆኑት ሃይሎች ከባለድርሻዎች ጋር የማያቋርጥ ውይይት (dialogue) ሊያደርጉ 

እና ሊተጋገሉ ግድ የሚላቸው ሰዓት ላይ የሚገኙ እንደሆነ ሊያሰምሩበት ይገባል፡፡ 
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ተቆጣጣሪ አካላትም (regulatory bodies) ኃላፊነታቸውን በሚገባ መወጣት ያለባቸውና 

በትዕግስት ማለፍ የማይገባቸው ሰዓት ላይ መሆናቸውን ሊናከሱ የተዘጋጁትን የቡችሎች 

ጩኸት በማጤን ሊያረጋግጡ ይገባል፡፡  

“ስለብዝሃነት ሲባል ፕሬሱ ዴሞክራቲክ እንዲሆን አይጠበቅበትም ወይም ፀረ 

ዴሞክራሲያዊ ለሆነው አስተሳሰቡ ጥበቃ ሊደረግለት ይገባል” ለተባለው መከራከሪያ፤ 

ተከራካሪዎቹ    ዴሞክራቲክ አለመሆን መብታቸው እንደሆነ ተቀብለው ሲያበቁ ዋጋ 

(cost) እንዳለውም አብረው ሊያስቡና ለዚህም ዝግጁ ሊሆኑ የሚገባ እንደሆነም ሊያጤኑት 

ይገባል፡፡  

“በዴሞክራሲያዊ ማህበረሰብ ውስጥ ፀረዴሞክራሲያዊ የሆነ ፕሬስ ቦታ ሊኖረው ይገባል፣ 

ጥበቃም ያስፈልገዋል” ብሎ መከራከር ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ቁልፉ ነጥብና 

የመጀመሪያው ትግል ከፀረዴሞክራያዊ አስተሳሰብና ይህን ከሚያራምዱ ሃይሎች ጋር እንጂ 

ለፀረዴሞክራያዊ ሀይሉ ፈቃድና ጥበቃ በማድረግ እንዳልሆነም ግንዛቤ ሊያዝ ይገባል፡፡     

ወደመደምደሚያ ሃሳባችን ስንሻገር ከጣራ በላይም ተጮኸ ከጣሪያ በታች፣ ሂዩማን ራይትስ 

ዎችም ሆነ ኢምነስቲ ኢንተርኛሽናል መግለጫ አወጡ፣ ሲፒጄም አስጠነቀቀ አልያም 

ሸለመ፤ መንግስትም የራሱን አለም አላለ፤ በዚህች ሀገር ጋዜጣ በይፋ እየተፃፈ መሆኑ 

በግልፅ ይታወቃል፡፡ ተጠያቂነቱም ካለ በህግ አግባብና በሚዲያው መርሆች መሰረት 

ከህትመት በኋላ መሆኑም እንዲሁ ይታወቃል፡፡ ይህ ደግሞ  በነሂዩማን ራይትስዎችና 

በነጆን ኬሪ፣ በነአምነስቲና ሲፒጄ ሀገራትም የነበረ ያለና የሚኖር አሰራር መሆኑም በግልፅ 

ይታወቃል፡፡ ተጠያቂ የሚሆነው በህግ ተለይቶ ተቀምጧል፡፡ ከዚያ ውጪ አሳታሚውም፣ 

ጋዜጠኛውም ሆነ አንባቢው የማይሸማቀቁበት ስርዓት በተፈጠረበት ሀገር፣ “ዲሞክራሲ 

የለም” ብሎ ከመነሻው መከራከር፤ ቢያንስ የአፈና ስትራቴጂዎችም ቢሆኑ ገበያ ላይ 

የሚውሉ ጋዜጦችንና መፅሄቶችን እንዲሁም በፕሬስ ነፃነት ቀን የነበረውን መወራወርና 

ከተሰነዘሩት ሀሳቦች ጋር መፈታተን ነው፡፡ 

የቡችሎቹን ጩኸትና መሰል መከራከሪያዎች ከላይ በተመለከቱት አግባቦች መዝነን 

ከእነርሱ ውጪ ያሉትን (የቡችሎቹ ሰለባ መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ) የሚበዙ የፕሬስ 

ውጤቶች ስንቃኝ ትልቅ ችግር ሆኖ የሚወጣው የይዘት፣ የቋንቋ ስብጥር የሌላቸውና 

የብዝሃነት (diversity) ችግር ያለባቸው መሆኑ ነው፡፡ በንብረት ይዞታና በቁጥጥር 

እንዲሁም በስርጭት ረገድም ፕሬሱ በጥቂቶች መዳፍ ላይ የዋለ  መሆኑ የጥቅም፣ 

የአመለካከት ፍላጎቶችንና ፈርጀ ብዙነትን ሊያሟላ የሚችል ሚዲያ ለመፍጠር 
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አለመቻሉም ስለፕሬስ እንጨነቃለን የሚሉቱ እና ባለድርሻ አካለቱ ሁሉ ሊያጤኑት 

የሚገባ ሲሆን ህብረተሰቡም ጩኸቶቹን ሁሉ በዚህ አግባብ ሊመዝን ግድ ይለዋል፡፡ 

በርካታ የሆነውን የህብሰተብ ጥቅም የሚያስተናግድ የህትመት ሚዲያ በሀገራችን ገና 

አልተገነባም፡፡ የተደራሽነቱ ችግርም ሌላው  የፕሬሱ ዕድገት ማነቆ ነው፡፡በ100ሺህ 

የሚቆጠሩ ተማሪዎች በየአመቱ  በሚመረቁበት ሀገር ላይ በ5ሺህና በ10 ሺህ ኮፒ ብቻ 

የሚታተም ጋዜጣ ያለባት ሀገር ብትኖር የኛዋ ነች፡፡ የዚህ ሁሉ ችግር እናት ደግሞ 

ሚዲያው የንግድ (commercial media) አለመሆኑ ነው፡፡  የንግድ ሚዲያ (commercial 

media) በራሱ ለፕሬሱ የሚያተርፋቸው ብዙ ፀጋዎች አሉት፡፡ አስተሳሰብና ልዕልና 

በየደቂቃው ሊመረት (manufactured) የሚችለውና ጫፍና ጫፍ (polarized) የቆመ ሚዲያ 

ሊወገድ የሚችለው ሚዲያው የንግድ (commercial media)   ሲሆንና  በአግባቡ ሲገነባ 

እንደሆነ ምሁራኑም፣ በለፀጉ የሚባሉትና መግለጫ የሚያወጡብን ሀገራትም ተሞክሮዎች 

ያረጋግጣሉ፡፡ ይህን ወደሃገራችን ተመልሰን ስንመለከተው፦ አብዛኞቹ መፅሄትና ጋዜጦች 

በተለይም በጩኸት የሚታወቁቱ የሩብ ገፅ እንኳን ማስታወቂያ የላቸውም፡፡  ስለሌላቸውም 

መኖር እንደማይችሉ ቢታወቅም ግን እየኖሩ ነው፡፡ እንዴት? ሲባል ደግሞ ለተወሰነ አካል 

ፍላጎት እየሰሩ ይደጎማሉ ማለት ነው፡፡ ይህ ደግሞ ከነፃ ፕሬስና ሃሳብን በነፃ ከመግለፅ 

ህገመንግስታዊ መብቶች ጋር ተፃፃሪ ነው፡፡ ተፃራሪ ብቻ ሳይሆን  ወንጀልም ነው፡፡ 

አንድ ምሳሌ እምጨምር፣ ፎርቹን የተሰኘውና ሪፖርተር ጋዜጣ ጦርነት ሲያውጁ እና 

ማዕበል ሲያስነሱ አላየናቸውም? ለዚህ ደግሞ የባለቤቶቹ ርዕዮተ አለማዊ ዝንባሌ ለብቻው 

ምክንያት እንደማይሆን እርግጥ ነው፡፡ ዋናው መነሻና ምላሽ ትርፋማ ተቋም 

በመገንባታቸው ብቻ ነው፡፡ ይህንን ደግሞ ከገቢ ኮሮጇቸውና  ከገቢና ወጪ ሰነዳቸው 

ማረጋገጥ ይቻላል፡፡  

ኮሜርሻል የሆኑት ጤናማ ይሆናሉ ሲባል በአንድ ድምፅ ስለስርአቱ ይጮኻሉ ማለት 

እንዳልሆነ መቼም ግልፅ ነው፡፡ ለስርዓቱና ለህገመንግስቱ እውቅና ሰጥተው ያለውን ችግር 

ያሄሳሉ፣ ለማህበረሰቡም አጀንዳ እየቀረፁ  የመከራከሪያ መድረክ ይፈጥራሉ ማለት ነው፡፡ 

በሉዓላዊነት ማዕቀፍ ውስጥ ልዕልና ያገኘው  ህመንግስታዊ ስርአት ውስጥ ተቀምጠው 

ያሻቸውን ይፅፋሉ፣ ያሄሳሉ ማለት ነው፡፡ ከተጮኸ እና ጥያቄ ከተነሳ አይቀር መሆን 

የነበረበት እነዚህን እንዴት እናብዛ? እነዛንስ እንዴት ጥግ አስይዘን ለዴሞክራሲያዊ 

ስርአቱ አስተዋፅኦ እናበርክት? የሚል  መሆን የነበረበት፡፡  



8 
 

እራሳቸውን አጥፍተው ለማጥፋት የተዘጋጁቱ ግን ማስታወቂያ  ጉዳያቸው አይደለም። 

ዋነኛ ስራቸው የተሰጣቸውን ተልዕኮ መወጣት ነው፡፡ በዚህም የሚሹትን ያገኛሉ፡፡ ግን 

ደግሞ በሂደት ራሳቸው ጠፍተው ሌላውንም ያጠፋሉ፡፡ በነገራችን ላይ ታማኝ 

አንባቢዎቻቸው አብረዋቸው ሲጩኹ ቢውሉም “ጋዜጠኝነት ይህ ከሆነስ ይቅርብኝ” የሚል 

ህብረተሰብ  በእነርሱ ምክንያት እየተፈጠረ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ ስለሆነም የንግድ 

ሚዛኑን የሚፈታተኑትንና ለዚህም ምክንያት የሆኑትን ብልሹ የሆኑ የአከፋፋዮች አፈናና 

ገበያውን የማዛባት ተግባር ውስጥ የተሰማሩትን ማስወገጃ ጊዜው አሁን ነው፡፡ ማተሚያ 

ቤት ያለውንም የጥራትና የፍጥነት ችግር እንዲሁም አፈና ማስወገጃ ጊዜውም አሁን ነው፡፡ 

ገቢዎችና ጉሙሩክ የተባለው መስሪያ ቤትም ስራውን መስራት ካለበት እኒህንም 

ምንጫቸው ባልታወቀ ገንዘብ የሚንቀሳቀሱ ሃይሎችን ለይቶ ለህግ ማቅረብ የሚገባው ጊዜ 

ቢያልፍበትም አሁንም እልረፈደበትም፡፡  

“ጥላቻ መስበክን ጨምሮ ብሄርን ከብሄር ፣ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጩ ፀረ 

ዲሞክራሲ ፕሬሶች ጥበቃ ሊደረግላቸው ይገባል” የሚለውንም መከራከሪያ እንደ ተረት 

ተረት ልንወስደው ቢገባም እራሳቸውን እንደጌታ በመቁጠር መረጃ እምቢኝ የሚሉ 

የመንግስት ሹመኞችም ሀይ ሊባሉ ከተገባ አሁን ነው፡፡  

ስለመፃፍ ነፃነት ለፀረዴሞክራሲያዊ አመለካካቶች እውቅናና ጥበቃ ሊሰጥ ይገባል የሚለው 

ጉዳይ በተለየ አፅንኦት ያሻዋል፡፡ ለምን ቢሉ? የመፃፍ ነፃነት በየትኛውም ሀገርና ሁኔታ 

የሌሎችን ህልውና እስከማጥፋት መለጠጥ ይችላል? ሽብርተኛነትን ማወደስና ማሞገስ፣ 

የተለዩ ግለሰቦችን እና ማህበራዊ ዘርፎችን ማጥቃት፣ ብሄር ብሄረሰቦችን ማዋረድና 

ማሸማቀቅ፣ የጥላቻ ንግግር ማድረግ፣ አመፅ መቀስቀስ፣ ወንጀል እንዲሰራ ማነሳሳት፣ 

ሽብርተኞችን ሰማዕት ማድረግ የመፃፍ ነፃነት ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ?  

የፋሽስቶችንና የናዚዎችን አስተሳሰብ በአደባባይ መፃፍና መናገር በጀርመን በህገመንግስቱ  

ጭምር የተከለከለ እንደሆነ ልብ ይሏል፡፡ በአይሁዶች ላይ የተፈፀመውን ግፍና በደል 

መካድ ዴሞክራሲያዊት በሆነችው ፈረንሳይ በወንጀል ያስጠይቃል፡፡ ማቀድና ማነሳሳት 

ደግሞ በህግ አስተምህሮ ያልተጠናቀቁ ወንጀሎች እንደሆኑ የተቀመጠ ሲሆን ያልተጠናቀቁ 

ወንጀሎች ስለመሆናቸውና እንደሚያስጠይቁም በተባበሩት መንግስታት ድንጋጌዎች ላይ 

በግልፅ ተቀምጧል፡፡ እነዚህ ባሉበት ሁኔታ ከላይ የተመለከቱትን ለጥጠን ጥበቃ 

ሊደረግባቸው ገባል ብሎ መከራከር  ጤናማ ባለመሆኑ ሊወገዝ ይገባል፡፡          
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ይህ ጉዳይ እንደሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ መታየትም ይገባዋል፡፡ ዛሬ አሜሪካ 

እንደሆነችው እንሁን የሚሉቱ ሁሉ የኮሙኒስት ጋዜጣ ማንበብ በአንድ ወቅት  እስከ 30 

አመት ያስቀጣ እንደነበረ ያውቁ ይሆን? በዚህ አግባብና ዴሞክራሲያችን ባለበት ደረጃ 

ቅርብና ደራሽ አደጋ  ሊያስከትሉ የሚችሉ ተግባሮች ባጋጠሙ ጊዜ መቆጣጠርና እርምጃ 

መውሰድ ፀረዴሞክሲያዊ የማያሰኝ እንደሆነ መገንዘብ ያሻናል፡፡  በዋናነት ግን የብዙህነት 

ጠላት የሆኑ ፕሬሶችን ጤነኞቹ የሚታገሉበት ሰአት አሁን እንደሆነ አጽንኦት ሊሰጠው 

ይገባል። 


