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         እሽ  አትበለኝ የሹም ድሮ ነኝ ?!    
 
ከተሾመ ነገራ(negerateshome@yahoo.com)  

 
ሰሞኑን የአሜሪካ ዴምፅ ሬዴዮ የአማርኛ ፕሮግራም እና የጀርመን ዴምፅ ሬዴዮ የአማርኛው አገሌግልት 
ባሰራጩት ዜናና ቃሇምሌሌስ  አዱስ ነገር የሚባሇው ሳምንታዊ የግሌ ጋዜጣ ህትመቱን ማቋረጡንና 
የጋዜጣው ዋና አዘጋጅን ጨምሮ የተወሰኑ ኤዱተሮች ሀገር ጥሇው መውጣታቸውን አስዯምጠውናሌ ፡፡ 
ዘገባውን   የሃገር ውስጥና የውጭ መገናኛ ብዙሃን ተቀባብሇው አስተጋብተውታሌ፡፡ አንዲንድቹ  የግሌ 
ጋዜጦች  ሪፖርታዥ መሰሌ ሰፊ ሃተታዎችን በማውጣት "ሇስዯተኞቹ"ጋዜጠኞች  ከንፈር መጠዋሌ፡፡ 
አንዲንድቹ የእሇቱሇት ነጠሊ አዘቅዝቀው ፎጣ ታጥቀው ቱቢት አስረውና ፅናቱን ተመኝተው 
ወዯመዯበኛ ስራቸው ተመሌሰዋሌ  ፡፡ በጣም ጥቂት ዘመዴ አዝመዴ ነን ባዮች ግን ዯረት ዯስቀዋሌ፤  
ማስሇቀስ ቢሳናቸውም እንኳ ሇራሳቸው ሀቅ ስቅ ብሇው አሌቅሰዋሌ ፡፡ ብዙዋቹ ግና በጋዜጠኞቹን 
ኩብሇሊ ዙርያ የተምታታና ያሌጠራ ብዥታ መኖሩን በሚያመሊክት መንገዴ  ብያኔያቸውን በይዯር 

ማቆየት መርጠዋሌ ፡፡  አንዲንዴ ሇሚዴያ ተቆርቋሪ ነን  ባይ  ተቋማትና ዱፕልማቶች  ግን  (  አሇም 
አቀፍ የፕሬስ ተቋም (IPI)  እና የዴንበር የሇሽ ዘጋቢዎች ተቋምን  (RSF) መሰሌ የውጭ ሃገር 
ዴርጅቶችና እና የአሜሪካ ኤምባሲ) እንዯወትሮው ወዱያ ወዱህ ዞረው ጉዲዩን ሇማጣራት አንዲችም 
ጥረት ሳያዯርጉ የኮብሊይ ጋዜጠኞቹን ስሞታ ያስዯመጠው ፕሮግራም እንዲበቃ  በብርሃን ፍጥነት 
የተዘጋጀ የጥዴፊያ መግሇጫዎችን አውጥተዋሌ፡፡ 

 
በ1997 አ ም በነፃ ጋዜጦች ሊይ የተካሄዯው "የአፈና እርምጃ " በቀጣዩ ምርጫም  አገርሽቶበታሌ  
በማሇት መግሇጫ  ያወጣው  RSF የተባሇው ተቋም ሲሆን  ይኸው ዴርጅት ሃገሪቱ ሇቀጣዩ ምርጫ 

ዝግጅት በምታዯርግበት በአሁኑ ወቅት በነፃው ፕሬስ  እንቅስቃሴ ሊይ  "አሸማቃቂ የፍርሃት ዴባብ" 
መፈጠሩ ተገቢ አይዯሇም በማሇት   

 
ከIPI ጋር  ተመሳሳይ የሆነ ኮናኝ መግሇጫ አውጥቷሌ ፡፡ የዚሁ ተቋም ሃሊፊም የጋዜጠኞቹ ከሃገር 
መውጣት የቀጣዩን  ምርጫ ነፃነት፣ ሚዛናዊነትና ዳሞክራሲያዊነት ጥያቄ ውስጥ ከቶታሌ በማሇት 
የገሇፀ ሲሆን  IPI የተባሇው ዴርጅትም በተመሳሳይ የአዱስ ነገር ጋዜጣ የስራ ባሌዯረቦች ከአገር 
መውጣት በመጪው ምርጫ ወቅት መንግስት የሚተቹትን ጋዜጠኞች ዝም ሇማሰኘት ያሇውን ፍሊጎት 
ያሳያሌ የሚሌ መግሇጫ አውጥቷሌ ፡፡ ጋዜጠኞቹ ሊዯረባቸው  ፍርሃትና ስጋት  መንግስት መተማመኛ 
ከሰጠ ስራቸውን ሇመጀመር እንዯሚችለ  የዴርጅቶች መግሇጫ  

 
ይጠቁም እንጂ ባሇፈው ማክሰኞ ሇንባብ ሇበቃው ሇአውራምባ ታይምስ ጋዜጣ የአዱስ ነገር   ባሇቤት 
የነበረው አሳታሚ አብይ ተክሇ ማርያም ግን ብርቱካን ሚዯቅሳ የምትፈታ ከሆነ ፣ ላሊ ነፃ የምርጫ 
አስፈፃሚ ተቋም ከተቋቋመ  እና ገዲቢ ናቸው የሚሊቸው ሶስቱ ህጎች የሚሻሩ ከሆነ ብቻ ጓዯኞቹ 
ወዲገር ሉመሇሱ ጋዜጣዋም ስራ  ሌትጀምር እንዯምትችሌ አስታውቋሌ፡፡ ከነዚሀ መግሇጫዎች ብዙም 
ያሌተሇየው የአሜሪካ ኤምባሲ መግሇጫም ወከባና ማስፈራሪያ አገር አስሇቅቆናሌ የሚሇው የጋዜጠኞቹ 
እሮሮ አሳስቦኛሌ የሚሌ ይዘት ነው ያሇው  ፡፡  

 
የጋዜጣዋ አዘጋጆች "ጋዜጣው መታተም ከጀመረ ግዜ ጀምሮ ከመንግስት የሚዯርስብንን  ጫናና ወከባ 
መቋቋም አሌቻሌንም ፣ ካሇፉት አራትና አምስት ወራት ወዱህ ጋዜጠኞቻችንን ሇሸማቀቅና በርካታ 
ማስፈራሪያና ማስጠንቀቂያ አዘሌ ፅሑፎች በመንግስታዊው አዱስ ዘመን ጋዜጣ ሊይ ወጥተዋሌ፤ 
በመንግስት ቴላቪዥን አማካይነትም በጋዜጣችን ሊይ ያነጣጠረ የፕሮፓጋንዲ ዘመቻ ሉከፈትብን 
መሆኑን መረጃ ዯርሶናሌ፤ የሃገሪቱ የዯህንነት ተቋም በመረጃ ምንጮቻችንና ጋዜጠኞቻችን ሊይ 
ስሌኮችን በመጥሇፍም ጭምር ክትትሌ ያዯርጋሌ ፣ ከአንዴ ከፍተኛ የዯህንነት ባሇስሌጣንም የስሌክ 
ማስጠንቀቅያ ተሰጥቶናሌ፣  በአዱሱ  የፀረ ሽብርተኛነት ህግ ከባዴ የወንጀሌ ክስ ሉመሰረትብን ዝግጅት 
እየተዯረገ መሆኑን በታማኝ ምንጮቻችን ተነግሮናሌ ፡፡ ስሇሆነም  በነፃነት መስራት የማንችሌበትና  
ዯህንነታችንም አዯጋ ሊይ ሉወዴቅ የሚችሌበት ሁኔታ እየተቃረበ መምጣቱን ስሊረጋገጥን ከሀገር 
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ሇመውጣት ተገዴዯናሌ " ማሇታቸውን ሶስት ተከታታይ ፕሮግራሞች ከፈጀው የቪኦኤ  መርድ  
መረዲት ችያሇሁ   ፡፡ 

 
የኮሚኒዩኬሽን ጉዲዮች ፅህፈት ቤት ሚኒስትር አቶ በረከት ስምኦን መንግስት በጋዜጣው ሊይ ምንም 
ዓይነት ጫናና ግፊት አዴርጎ እንዯማያውቅ ፤ የአዱስ ነገር አዘጋጆችንም  በማናቸውም ጥፋት ሇመክሰስ  
ዕቅዴ እንዲሌነበረውና  ጋዜጣው መቼም ቢሆን የመንግስት ዒሊማ እንዲሌነበረ በመግሇፅ በማስረጃ 
ያሌተዯገፈውን የአዘጋጆቹን ስሞታ አጣጥሇውታሌ ፡፡ መንግስት ምርጫ እየተቃረበ በመጣበት በአሁኑ 
ወቅት ከግሌ ሚዱያዎች ጋር ምንም ዓይነት ግጭት የመፍጠር ዕቅዴ እንዯላሇው ያረጋገጡት  አቶ 
በረከት መንግስት በጋዜጠኞቹ ሊይ ሉያቀርብ ያሰበው አንዴም የወንጀሌ ክስ አሇመኖሩን አስታውቀዋሌ 
። 

 
እስቲ ያዱስ ነገር ጋዜጣ አዘጋጆችን እሮሮና የመንግስትን ምሊሽ በንፅፅር በማየት ስሞታቸው ውሃ ያነሳ 
እንዯሆነ ሇማየት እንሞክር ፡፡ 

 
የጋዜጣዋ አንባቢ እንዯመሆኔ በበኩላ የአዱስ ነገር ጋዜጣ አዘጋጆች ከአገር ከመውጣታቸው አስቀዴሞ 
መንግስት ጫና አዴርሶብናሌ አዋክቦናሌ፡ ይሰሌሇናሌ ወዘተ የሚሌ  ስሞታ ያቀረቡበትን አንዴም ዘገባ 
ወይም መጣጥፍ አንብቤ አሊውቅም ፡፡  

 
እስከማውቀው ዴረስ መንግስት ሇሃገሪቱ ሚዴያዎች ምቹ የስራ ዯባብ ሇመፍጠር ተከታታይ ጠቃሚ 
እርምጃዎችን ወስዶሌ፡፡ ከመንግስታዊ የስራ ክንዋኔዎች ውሳኔዎችና እርምጃዎች በስተጀርባ ያለ 
ምክንያቶችን ሇማብራራትና  ወቅታዊ  መረጃዎችን ሇህዝብ ሇማስተሊሇፍ መንግስት ባዘጋጃቸው 
ሳምንታዊ የፕሬስ ጥቆማና ማብራሪያ መዴረኮች የአዱስ ነገር ጋዜጣም ከላልች ሚዱያዎች ጋር  
ሲሳተፍ መከረሙን በሚገባ አውቃሇሁ  ፡፡ ከዚህ  በተጨማሪም  ጋዜጣው  የሀገሪቱ ጠቅሊይ  
ሚኒስትር በየሁሇት ወሩ በወቅታዊ ጉዲዮች  ሊይ ሇጋዜጠኞች  ማብራሪያ በሚሰጡበት ቋሚ መዴረክ 
ሊይም የመሳተፍ እዴሌ እንዱያገኝ መዯረጉ ይታወሳሌ ፡፡ የጋዜጣው ሪፖርተሮች በጠየቋቸው ጉዲዮች 
ሊይ ከመንግስት መስሪያቤቶችና ከፍተኛ ሃሊፊዎች መረጃ የሚያገኙበት መብትና እዴሌም ነበራቸው ፡፡  
አሌተጠቀሙበትም ወይም ሇመጠቀም አሌመረጡም እንጂ ፡፡  

 
እንዯኔ እንዯኔ እነዚህና ላልች ሇስራቸው አስፈሊጊ የሆኑ ሁኔታዎች ተመቻችተውሊቸው እያሇ   

"መንግስት በስራችን ሊይ ጫና ፈጥሮብን ቆይቷሌ" በማሇት የጋዜጣዋ አዘጋጆች  የሚያቀርቡት የሃሰት 
ውንጀሊ  ከመኮብሇሊቸው በስተጀርባ ሉገሌፁት የማይሹት ላሊ ምክንያት መኖሩን በግሌፅ አመሊካች 
ነው ፡፡    

 
ባሇፈው አመት በሀገሪቱ ውስጥ በሚሰሩ ቋሚ የውጭ ሚዴያ ወኪልች ማህበር በተዘጋጀ የመሌካም 
ጋዜጠኝነት ሽሌማት አሸናፊ ሇመሆን የበቃው  ፅሁፍ  በአዱስ ነገር ጋዜጣ ሊይ ታትሞ የወጣ ፅሁፍ 
እንዯነበረ ራሳቸው አዱሰ ነገሮች በኩራት መዘገባቸው ይታወሳሌ ፡፡ ታዴያ  የእጩ አሸናፊ ፅሁፎችና 
ፎቶዎች መራጭ ቦርዴ ውስጥ ሳይቀር  በተወካዮች አማካይነት የተሳተፈና በህዝብ መገናኛ ብዙሃን 
ሽፋን  ባገኘው ስነ ስርአት ሊይም ሽሌማቱን በሰጡ  ከፍተኛ የመንግስት ባሇስሌጣን አማካይነት ተሳትፎ 
ያዯረገን መንግስት ዛሬ ተመሌሶ ያጥሊሊናሌ፣ ያሳዴዯናሌ ፣ ወከባ ይፈፅምብናሌ ብል መወንጀሌ 
እራሳቸውን አዱስ ነገሮችን ባጉራሽ  እጀ ነካሽነት  ሇትዝብት ይዲርጋቸዋሌ ፡፡   

 
 ከሁለም በሊይ ሇትዝብት የሚዲርገው ግን  በአሁኑ ወቅት ከአገር የወጡት ሁሇቱ የጋዜጣው ዋናና 

ምክትሌ አዘጋጆች ከጥቂት ሳምንታት በፊት በኢትዮጵያ ቴላቪዥን በቀረበ ፕሮግራም ሊይ “ ምንም 
አይነት የሳንሱር አሰራር አጋጥሞን  አያውቅም ፣ በስራችን  ሊይ ማንኛውም የመንግስት አካሌ ጣሌቃ 
ገብቶብን አያውቅም  እስካሁን ይህን አትሙ ያንን አታትሙ ያሇን አንዴም የመንግስት አካሌ የሇም  ፡፡ 
ኢትዮጵያ ውስጥ ከተዯረጉት ሇውጦች ዋነኞቹ  የፖሇቲካ ፓርቲዎች የመዯራጀት ነፃነት የፕሬሰ ነፃነት 
ናቸው” በማሇት በአፅንኦት እንዲሌተናገሩ  ዛሬ  ሳንሱር ዛቻና ወከባ አሊሰራ ብልን ከአገር ሇመውጣት 
ተገዯናሌ በማሇት ያሇአንዲች ሃፍረት ባዯባባይ ተጣራሽ ንግገር ማሰማታቸው ነው ፡፡ 
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ላሊው አስተዛዘዛቢ  ነገር እኒህ ክፉ የዝንጋታ ዯዌ የተጠናወታቸው የጋዜጣዋ አዘጋጆች ከሃገር 
የመውጣታችን  ምክንያቶች ናቸው በማሇት ሶስት ቀናት ሙለ ሲያያዥጎዯጉዶቸው የነበሩ ቅሬታዎችን 
ረስተው ከተሰተካከለን  እንመሇሳሇን  የሚሎቸውን ላልች የኩብሇሊ ምክንያቶች በቀናት ሌዩነት  
ይዘው ብቅ ማሇታቸው ነበረ ፡፡ አዘጋጆቹ  ወዯ ሃገር በመመሇሰ ስራቸውን ሇመጀመር  የዯረዯሩዋቸው  

ቅዴመ ሁኔታዎች ከሃገር ሇመውጣታችን ምክንያቶች ናቸው ካሎቸው" እክልች " መቅረት (" የወንጀሌ 
ክስ ዝግጅት እና አስተዲዯራዊ ወከባ ") ጋር   ጨርሶ ግንኙነት የላሊቸው  መሆናቸውን ሇመታዘብም 
ችሇናሌ፡፡  ብርቱካን ሚዯቅሳ ካሌተፈታች  ፣ ምርጫ ቦርዴ ፈርሶ እንዯ አዱስ ካሇተቋቋመ እና የበጎ 
አዴራጎት፣ የሚዴያና የፀረ ሽብርተኝነት ህግጋት ካሌተሻሩ አንመሇስም የሚለ ቅዴመ ሁኔታዎቻቸው 
ዯግሞ  ከፈጠራ የኩብሇሊ  ምከንያቶቻቸው ጋር ጨርሶ የማይያያዝ  ላሊ ፖሇቲካዊ ግብን  ሇማራመዴ 

አስበው የወጡ መሆነአቸውን በግሌፅ አመሊካች ነው ፡፡ እጅግ የሚያዯንቃቸውን ድ/ረ ብርሃኑ ነጋን 
በነቢበም በምግባርም ሇመከተሌ የቆረጠ መሆኑን አገሬን ከጥፋት ሇማዲን ስሌ ሰሊማዊ ትግሌ አያዋጣም 

ካለ ንቅናቄዎች ጋርም  እሳተፋሇሁ በማሇት አሳታሚ     አብይ ተ/ማሪያም ሇአውራምባ ታይምስ 
መግሇፁ ይህንኑ ጥርጣሬ የሚያጠናክር ላሊ ማስረጃ  ነው ፡፡ 

  
 

ላሊው የጋዜጣዋ አዘጋጆች አስገራሚ ስሞታ ዯግሞ  በአዱስ ዘመን ጋዜጣ ሊይ የማጥሊሊትና 
የማስፈራራት ዘመቻ ተከፈቶብናሌ በማሇት የሚያቀርቡት  ወቀሳ ነው ፡፡  
ይህን በተመሇከተ እነ መጋቢ መስፍን ነጋሽ ጥቃት አዯረሱብን የሚለዋቸውን  ፅሁፎች ይዘትና 
ግዴፈቶቻቸውን በቅርበት  ከማየት ይሌቅ  ፀሃፊው  ወይም ከፅሁፎቹ በስተጀርባ ያሇው  ግሇሰብ 
ወይም አካሌ ማን ይሆን  በሚለ መሊምቶቻቸው ሊይ  እንዴናተኩር ነው የሚፈሌጉት ፡፡  ውል አዴሮ  
ሰዎቹን  ካገር ያስፈረጠጡ   ፅሁፎች ምን ይሆን የሚለት እያሇ  ሰዉ  የተከሳሾቹን  ፅሀፎች ይዘት  
ማየቱ ስሇማየቀር  እንዱሀ አይነቱ የክርክር ሸፍጥ እነ መጋቤ መስፍንን  ብዙ ርቀት እንዯማያራምዲቸው  
ገሌፅ ነው  ፡፡   

 
ጋዜጣቸውን አስመሌክቶ  በአዱስ ዘመን ጋዜጣ  ሊይ የቀረቡት ሂሶች በጋዜጣው ርእሰ አንቀፅ ሊይ 
የሰፈሩ ሳይሆኑ  በወቅታዊ ጉዲዮች ሊይ የዜጎችን አስተያየቶች ሇማስተናገዴ ጋዜጣው ባዘጋጀው አምዴ 
ስር የወጡ ፅሁፎች እነዯነበሩ ይታወሳሌ፡፡ ፅሁፎቹ   ከሙያ ስነ ምግባር  መስፈርቶች አንፃር  ጋዜጣው 
ያታይበታሌ በተባለ ግዴፈቶች ሊይ ያተኩሩና የግዴፈቶቹን  መንስኤዎችና  ጎጂ ውጤቶች በትንታኔ  
የሚያብራሩ በግሇሰቦች  የተፃፉ አስተያየቶች ነበሩ ፡፡ ሇአብነትም የጋዜጣዋ አዘጋጆች ዘመቻ 
ተከፍቶብናሌ ብሇው የሚያማርሩበት አንደ ፅሁፍ በአንዴ ወቅት ጊዜው ያሇፈበትና የቀረ ነው ያለትን 
የሚዛናዊነት እሴት ጋዜጣችን አትከተሌም በማሇት "አዱስ ነገር ሚዛናዊ አይዯሇችም" በሚሌ ርእሰ  
የፃፉትን ርእሰ አንቀፅ  ከሙያው አንፃር  የሚተች   አስተያየት  ነበር ፡፡  በማንኛውም ዳሞክራሲያዊ 
ስርአት መገናኛ ብዙሃን ከህዝብ  ሂስ እና ትችት የተጋረደ  አይነኬ  ተቋማት አሇመሆናቸው ይታወቃሌ 
፡፡ ተገቢ የሆነው ሙያዊና ዳሞክራሲያዊ አሰራር ተመሳሳይ ትችት የቀረበበት አውራምባ ታይምስ 
ጋዜጣ እንዲዯረገው ትችቱን ባወጣው ጋዜጣ ወይም በራሳቸው ህትመት ሊይ ምሊሽ መስጠት እንጂ 
ምናባዊ የሴራ ንዴፈ ሃሳብን በማዲወር ከክርክር መሸሽ አሌነበረም ፡፡ታዴያ ስራዬ በገዥው ፓርቲና 

በላልች ተቋማት ሊይ የሰሊ ሂስ መሰንዘር ነው  እያሇ የሚኩራራ ጋዜጣ  ሂስ በዯጃፌ ዝር እንዲይሌ “ 
እሽ አትበለኝ የሹም ድሮ ነኝ” ማሇቱ አንዴም ዝቅተኛ የሙያ ግንዛቤውን አሉያም  በዳሞክራሲያዊው  
የመቻቻሌ እሴት  አሇመታነፁን  intolerance  ከማሳየት ያሇፈ ላሊ ትርጉም አይኖረውም ፡፡  

 
 እንዱያው ሇክርከር ሲባሌ ግን  መንግስት ነው የሚፅፍብን የሚሇው የአዱስ ነገሮች ስሞታ  ሌክ ነው 
ብሇን ብንነሳ ከቆመጥ  ክርክር ይሌቅ  የሃሳብ ፍሌሚያን  መርጦ በፅሁፍ  የሚከራከር  መንግስት 
ወይም  ባሇስሌጣን መኖሩ  ከማስዯስት ይሌቅ  ሇምን    እንዯሚያስከፋ አዱሰ ነገሮች ግሌፅ 
ቢያዯርጉሌኝ በወዯዴኩ  ፡፡ 

 
በሃገራችን ተቃውሞን ሇማስቀረት ሲባሌ የዯህንነት ተቋማት ዜጎችን በመሰሇሌ በማስፈራራትና 
በማሸማቀቅ ተግባር  ሊይ  የሚሰማሩበት አሰራር ከአምባገነናዊው ወታዯራዊ  አገዛዝ ጋር መቃብር 
ከወረዯ ሁሇት  አስርት አመታትን መቆጠራቸውን ምናሌባት አዱስ ነገሮች እንጂ ነፃነቱን ሲያጣጥም 
የሚውሇው  እያንዲንደ ዜጋ ግን በሚገባ ያውቀዋሌ፡፡  የመናገርና ሃሳብን በነፃ የመግሇፅ ነፃነት 
በሃገራችን  የተሟሊ ህገ መንግስታዊና ተቋማዊ ዋስትና ማግኘቱ የማይታበሌ ግዙፍ ሃቅ ነው ፡፡ ዛሬ 
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በአይነትና በይዘት በርካታ የሆኑ የፕሬስ ውጤቶች ሇስርጭት መብቃታቸው የፕሬስ  ነፃነት 
በማይቀሇበስ ዯረጃ ተግባራዊና ተቋማዊ መሰረት ያገኘ ሇመሆኑ ማረጋገጫ ነው ፡፡ 
 ህገ መንግስቱ ማንኛውንም አይነት ቅዴመ ምርመራ ያስወገዯ ከመሆኑም በሊይ ሇዜናና መረጃ 
ማሰባሰቡ ሂዯት news gathering process የተሟሊ  ህጋዊ ጥበቃ ሇመስጠት  የመረጃ ምንጮች  
ምስጢራዊነት እንዱጠበቅና ጋዜጠኞች የመረጃ ምንጮቻቸውን ማንነት ሇመግሇፅ እንዲይገዯደ 
አስፈሊጊውን ጥበቃ የሚሰጥ የህግ ዋስትናም በሃገራችን ተበጅቷሌ ፡፡ ነፍሷን ይማረውና አዱስ ነገር ራሷ 
የዚህ ነፃነት ትግበራ ማሳያ የሆነች ጋዜጣ ነበረች ፡፡  

 
 ሃቁ ይህ ሆኖ ሳሇ ሇነዚህ ህገ መንግስታዊ ትእዛዞች መከበር የቆሙ መንግስታዊ ተቋማት በዜና ዝግጅት 
ስራችን ውስጥ ጣሌቃ በመግባት ያስፈራሩናሌ በጋዜጠኞችና  በምንጮቻችን ሊይም ከትትሌ ያዯርጋለ 
በማሇት የጋዜጣው አዘጋጆች የሚሰነዝሩት ወቀሳ አንዲችም  የእውነት መሰረት እንዯላሇው  አዘጋጆቹ 
ራሳቸው እስከዛሬ  በስራቸው ውስጥ ምንም አይነት መንግስታዊ  ጣሌቃ ገብነት የማይዯረግ መሆኑን 
በማረጋገጥ  ከሳምንታት በፊት በይፋ ከሰጡት ምስክርነት የበሇጠ አስረጅ አይገኝም ፡፡ 

 
የአዱስ ነገር ጋዜጣ አዘጋጆች መንግስት በአዱሱ የፀረ ሽብርተኝነት ህግ ክስ ሉመሰርትብን ዝግጅት 
እያዯረገ ስሇሆነ ሃገር ሇቀን ተሰዯናሌ  በማሇት የሚያቀርቡትን   ስሞታ  እስቲ በቅርበት ሇማየት 
እንሞክር  ፡፡  ማንም እንዯሚያውቀው እስካሁን ዴረሰ ሊይ በአዱሱ የፀረ ሽብርተኛነት ህግ ሊይ  
የተመሰረተ ክሰ በማንም ሰው  አሌቀረበም፡፡  ህጉ ከህገ መንግስቱና  ከአሇም አቀፍ መሰረታዊ የሰብአዊ 
መብቶች ሀግጋት ጋር እንዱጣጣም ተዯርጎና የዲበረ ዳሞከራሲያዊ ስርአት ባሊቸው አገሮቸ ሌምዴ ሊይ 
ተመስርቶ በጥንቃቄ የተቀረፀ  በመሆኑ ምናሌባት የታዲኝነት ዯዌ ሰሇባ ከሆነ ሰው በስተቀር በፕሬስ 
ነፃነትም ሆነ በላልች የዜጎች መሰረታዊ መብቶች አፈፃፀም ሊይ የሚያስከተሇው አንዲችም አለታዊ 
ተፅእኖ ወይም ስጋት አይኖርም፡፡  በማናቸውም የአዱስ ነገር ጋዜጣ  አዘጋጅ ወይም ሪፖርተር ሊይ 
ከሽብርተኝነት ጋር የተያያዘ በፖሉስ የተከፈተ የወንጀሌ ምርመራ መዝገብ አሇ ሲባሌ አሌሰማንም ፡፡ 
ቢኖር ኖሮ እንኳንስ ዘንቦብሽ ነውና አዱስ ነገሮችም ሆኑ ወዲጆቻቸው  ሳይዘገቡ ሳያወግዙ ያሇፉታሇ 
ብዬ አሊስብም ፡፡ በሃገራችን የወንጀሌ ህግ ስርአት መሰረት በማንም ተጠርጣሪ ሊይ የፖሉስ ምርመራ 
ሳይከናወን የማንኛውም አይነት  የወንጀሌ ክስ ዝግጅት (የአሸባሪነት ክስንም ያካትታሌ) እንዯማይዯረግ 
ይታወቃሌ፡፡ ስሇሆነም  ከምርመራ በፊት ክስ እየተዘጋጀብን ነው  የሚሇው የአዱስ ነገሮች ስሞታ 
ከፈረሱ  በፊት ጋሪው  ይቀዴማሌ  ማሇትን ያክሌ ጨርሶ ሉታመን የማይችሌ መሰረተ ቢስ ክስ ነው፡፡  

 
በመጨረሻም በአበቃቀለ ጨቅሊ ዯረጃ ሊይ ባሇው የሃገራችን የፕሬስ ኢንደስትሪ እዴገት ውስጥ ከጊዜ 
ወዯ ጊዜ የገበያውን ውዴዴር መቋቋም እየተሳናቸው  ከህትመት የሚንጠባጠቡ  ጋዜጦችን ማየት 
የተሇመዯ ነገር ሆኖ ሳሇ ሇመገናኛ ብዙሃን  የስራ ነፃነት ምቹ የሆነ  የህግና የፖሉሲ ዴባብ በመፈጠሩ 

ሳቢያ ከ114 በሊይ የግሌ ጋዜጦችና መፅሄቶች በስርጭት ሊይ ባለባት ሃገር  የማይሸጥ ሀሳብ ሊይ 
ሙጭጭ በማሇቱ በራሱ ከህትመት የወጣ ጋዜጣን ጉዲይ ጨርሶ እንግዲ የሆነ  አዱስ ክስተት አዴርጎ 
ማራገብ  ተገቢ አይመስሇኝም ፡፡  

 


