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ምርጫ፣  " ነፃ "ፕሬስና መድረክ 

ዮናስ 04/11/13 

የጽሁፌ መነሻ ቅጽ 7 ቁጥር 158 ሚያዝያ 2005 አዲስ ጉዳይ  መጽሔት ዓቢይ ጉዳይና የቃለ 

ምልልስ አምዶች መሆናቸውን ጠቅሼ የአዲስ ጉዳዩን ዓብይ ጉዳይ ከምርጫ እና   ከነፃ ፕሬስ 

አንፃር ከዚህ በቀደመው ጽሁፌ ለመቃኘት ሞክሬአለሁ፡፡ በዚህ መጣጥፌ ደግሞ በአዲስ ጉዳይ 

ቃለ ምልልስ ዓምድ ላይ ምርጫን በተመለከተ ትንሽ ተጠይቀው ብዙ ስላሉት የመድረኩ 

ሊቀመንበርና ማኒፌስቶ ከላይ ከተጠቀሰው ርዕሰ ጉዳይ አንፃር ያለውን ምልከታዬን እነሆ ለማለት 

ከመድረኩ ሊቀመንበር ቃለ ምልልስ ጀምሬያለሁ፡፡  

“ሕዝቡ በሠላማዊ እምቢተኝነት ብቻ መንግስትን መጣል ይችላል” ይላል ርዕሡ፡፡ ይህን 

የተናገሩት ደግሞ የመድረኩ ሊቀመንበር አቶ ጥላሁን አንደሻው ናቸው። ወደ ቃለ ምልልሱ ይዘት 

ስንገባ ግን ግለሠቡና ጋዜጠኛው የሚነጋገሩት ስለ ኢህአዴግ ወይም ስለገዥው ሥርዓት ሆኖ 

እናገኘዋለን፡፡ ይህ ስህተት በክፍል 1 መጣጥፌ በገለፅኩት ተጠየቅ መሠረት የግድ ነው፡፡ 

ምክንያቱም መንግድት መዋቅር ነው፡፡ ሊታደስ፣ ሊሻሻል ይችላል እንጂ እንደ ስርዓት እና 

እንደፓርቲ ሊለዋወጥ አይችልምና፡፡ የሆነ ሆኖ ጉዳዩን አዘጋጆቹ ወደፊት ይማሩበት እያልን 

በመምከር ወደ ቃለ ምልልሱ ስናመራ፡፡  

የመጀመሪያው ጥያቄ መድረክ የተሠኘው ፓርቲ ከሠሞኑ ይፋ አደረኩት ከሚለው ማኒፌስቶ 

(ከ97ቱ ቅንጅት ማኒፌስቶ የአቀማመጥና የአወቃቀር ካልሆነ በስተቀር የይዘት ልዩነት የሌለው 

ማኒፌስቶ መሆኑን ልብ ይሏል) መድረኩ ኢህአዴግ ከህዝባዊ ድርጅቶች ጋር ተነጋግሮ ችግሩን 

እንዲፈታ ጥሪ ማድረጉን የተመለከተና በዋናነት ደግሞ የህዝባዊ ድርጅትን ትርጔሜ የተመለከተ 

ነው፡፡ እናም ህዝባዊ ድርጅትን በተመለከተ ጥያቄ የቀረበላቸው አቶ ጥላሁን እንደሻው ህዝዊ 

ድርጅት የሚባለው "የህዝቡን ፍላጎትና ጥቅም የማራመድ አላማ ያለውና ህዝባዊ መሠረት ያለው 

ፓርቲ ነው" የሚል ይዘት ያለው ምላሽ ሠጡ፡፡  

የዚህኛው ትርክቴ አወራረድ የአቶ ጥላሁንን ሃሣብ በመጠቅለል በስተመጨረሻ የመሞገት ሣይሆን 

ከሰውዬው አስተያየት አንኳር የሆኑትንና ከርዕሰ ጉዳዬ ጋር የተያያዙትን ነጥቦች አንድ በአንድ 

በመልቀም የሚከናወን ነው፡፡ በዚህ አግባብ መሠረት አቶ ጥላሁን ህዝባዊ ድርጅትን በተመለከተ 

ከሠጡት ምላሽ ላይ መሠረታዊ የሆኑትን ሁለት ነጥቦች እንመልከት፡፡ “የህዝቡን ፍላጎትና ጥቅም 

የሚያራምድ” የሚለውንና “ህዝባዊ መሠረት ያለው” ፓርቲ የሚለውን ነጥብ፡፡ በነገራችን ላይ በአቶ 
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ጥላሁን አገላለጽ ኢህአዴግ ህዝባዊ መሠረት የሌለውና የህዝቡን ፍላጎትና ጥቅም የማያራምድ   

ነው፡፡  

ህዝባዊ መሠረት ማለት ምን ማለት ነው? ህዝባዊ መሠረት ያላቸው ፓርቲዎችስ የትኞቹ ናቸው? 

የሚሉትን ጥያቄዎች ማንሳት የአቶ ጥላሁንን የህዝባዊ ድርጅት እማሬያዊ ፍችና ፍካሬያዊ 

ትርጓሜ ሚዛን ላይ አስቀምጦ ለመለካት ያስችለናል፡፡ መድረኩና በመድረኩ ጥላ ሥር 

የተሰባሰቡት ፓርቲዎች የ97ቱ ቅንጅት ፍንክትካቾችና ቅርፊቶች እንደመሆናቸው እና 

ማኒፌስቶአችን ነው ባሉት ሠነድ እንዳብራሩት ርዕዩተ ዓለማቸው ሊበራላዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ 

ሥርዓትን እንደሚከተሉና እንደሚያራምዱ ይታወቃል፡፡  

እድላችን ሆኖ በአገራችን ስለሚገኙ ብዙዎች ፓርቲዎች ምንነትና ማንነት የምናውቀው ምርጫ 

በደረሠ ጊዜ ሆነ እንጂ አብዛኞቹ በሃገሬ የሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚያራምዱት ርዕዮተ ዓለም 

ሊበራላዊ ሥርዓትን እንደሆነ ምርጫ በደረሠ ቁጥር ነግረውናል፡፡  

በዚሁ መሠረት የሊበራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን ፅንሠ ሃሣብ በጥቅሉ ስንመለከተው ሁሉም 

ነገር ነፃና ለግል ባለሃብቱ የተተወ፣ መንግሥት ሕግ ከማስከበር በዘለለ ሚና የሌለው መሆኑን 

የሚያወሣ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ጽንሠ ሃሣብ ነው፡፡  

የኢህአዴግን አብዮታዊ ዴሞክራሢያዊ ሥርዓት  ርዕዮተ ዓለም ስንፈትሸው ደግሞ ለሥር ነቀል 

ለውጥ የሚሠራ የልማታዊ መንግስትና ውገናው ለአብዛኛው ህዝብ  የሆነ የነፃ ገበያ የኢኮኖሚ 

ሥርዓትን የሚከተል ፅንሠ ሃሣብ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ አሁን ከሁለቱ ርዕዮተ ዓለሞች ወይም 

ከሊበራላዊ ዴሞክራዊያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚና ከአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ 

ለህዝብ ጥቅምና ፍላጎት የቆመው፣ ህዝባዊ መሠረትስ ያለው የትኛው ነው? የሚሉትን ጥያቄዎች 

መመለሥ ቀላል ነው፡፡  

ወደ 85 በመቶ የሚጠጋ ህዝቧ አርሦ አደር ለሆነባት ሃገር፣ የትምህርት፣ የጤናና ሌሎችም 

የማህበራዊና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አቅርቦቶች በህዝቧ ቁጥር ልክ ላልተደረሠባት ሃገር፣ 

የትራንስፖርት ንግድና ኢንዱስትሪ መርሆዎች በሚገባ ያልተገነዘቡ ወይም  መገንዘብ የማይፈልጉ 

ኪራይ ሠብሳቢ ባለሃብቶች በበዙባት ሃር፣ የመንግስት መዋቅሩና ቢሮክራሢው ገና ባልዘመነባት 

ሃገር  ላይ ሁሉን ነገር  ለግል ባለሃብቱ ማድረግ የሚያሥችል ህዝባዊ መሠረት ከወዴት ሊመጣ 

ነው?  

ስለሆነም ኢህአዴግ  እራሣቸውን ህዝባዊ መሠረት አለን ብለው ከሚቆልሉት ጋር ቢደራደር 

የሚጠላ ያለ አይመስለኝም፡፡ ሆኖም ኢህአዴግ በፖለቲካ ፓርቲዎች ሥነ ምግባር ደንብ መሠረት 

(ሊበራላዊ ሥርዓት የሚከተሉት ሃገሮች እንደሚያደርጉት) ከመድረኩ ጋር ለመደራደር ዝግጁ 
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ቢሆንም በተደጋጋሚ እምቢኝ ያለው መድረክ ነው፡፡ እምቢተኝነቱም ህዝባዊ ዓላማና ውግንና 

የሌለው ከመሆኑ የሚመነጭ እና ትርጉሙ የሥልጣን ጥመኛ ከመሆኑ የሚነሣ በመሆኑ ነው፡፡  

ሹመት አሠጣጥን እና ሥልጣንን በተመለከተ ለአቶ ጥላሁን አዲስ ጉይይ ላቀረበው ጥያቄ አቶ 

ጥላሁን የሠጡት ማብራሪያ ደግሞ "የማይመስል ነገር ለሚስትህ አትንገራት"  የሃገሬ ተረት ዓይነት 

ነው የሆነብኝ፡፡ ይኸውም ኢህአዴግን 51 በመቶ ድምፅ ቢያገኝ 49 በመቶ የሚሆነውን 

ያልመረጠውን ህዝብ እንደሌለ የሚያደርግ ሲሆን መድረክ አሸናፊ መሆን ቢችል ለብቻው 

መንግሥት የመመሥረት ፍላጎት የለውም የሚለው ነጥብ ነው፡፡  

በሃገራችን ህገመንግስት መሠረት የሥልጣን ምንጭ ምርጫ ነው፡፡ ማንኛውም ፓርቲ 

በህገመንግስቱ አግባብ በምርጫ የሚወዳደረው ሥልጣን ለመያዝና ሃገር ለመምራት ነው፡፡ እንደ 

እቁብና የጽዋ ማህበር ስልጣን በተራ የሚዳረስ ቢሆንማ ቀድሞውኑ ምርጫ የሚባለው ጨዋታ 

ባላሥፈለገ ነበር፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ  አቶ ጥላሁን መድረክ ማሸነፍ ቢችል ሲሉ  የሥልጣን 

ምንጭ ምርጫ እንደሆነ መቀበላቸውም አይደል? ታዲያ ይህ ከሆነ ምን  ለማለት ፈልገው 

ይመስላችኋል? ኢህአዴግን ሥልጣን አካፍለን ማለታቸው እኮ ነው፡፡ ከዚህ በላይ የአቋራጭ 

ሥልጣን መሻትና ጥማት መገለጫ ከወዴት ነው ያለው?፡፡ብለን ደግመን እንጠይቃለን።  

ይህም ይሁን አንድ ፓርቲ በመጀመሪያ ተወዳድሮ ካሸነፈ የሹመት አሠጣጡ መነሻና ምንጭ 

ደግሞ የሚከተለው አሥተዳደራዊ ሥርዓት መሆኑ ግልጽ በሆነበት ሁኔታ 49 በመቶውን ይተወዋል 

ማለት ምን ማለት ነው? በህገ መንግስቱ በተደነገገውና በምንከተለው    ፓርላሜንታዊ ሥርዓት 

መሠረት 50+1 ወይም አብላጫ ድምፅ ያገኘ ፓርቲ የመንግሥትን ሥልጣን ይረከባል፡፡ 49 

በመቶው የሚሆነውን ህዝብ ውክልና የተቀበለውና በፓርላማ መቀመጫ ያገኘው ደግሞ የመደመጥና 

የወከለውን ህዝብ ፍላጎት የማራመድ መብት አለው፡፡ በቃ ይህ ነው የፖለቲካ ሜዳው የሚፈቅደው 

ጨዋታ፡፡ ከዚህ ውጭ 49 በመቶውን ህዝብ ውክልና ላገኘው ተመራጭ ሥልጣን ሊሠጠው ይገባል 

ከተባለማ ቀድሞውኑ መወዳደር ለምን አስፈለገ?፡፡ የአቶ ጥላሁን ጨዋታ ወዲህ ነው፡፡ 

ተወዳድረው ካሸነፉ እሠየው፤ወንበሩ ላይ ለመጣበቅ ካልተቻለና ከ50+1 በታች ከሆኑ ደግሞ 

የሥልጣን አካፍሉን ጥማት ጨዋታ ውስጥ የመግባት ነው፡፡ ይህንኑ የአቋራጭ ሥልጣን ፍለጋና 

ጥማት የመድረኩ ሊቀመንበር በተከታታይ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች በሠጡት ምላሽ  የበለጠ ግልጽ 

አድርገውታል፡፡  

በመጀመሪያ ከላይ እንደተገለፀው ከተቻለ ማሸነፍ፣ ካልሆነ የስልጣን እንጋራ ጥያቄ፤ ይህስ 

ካልተሣካ? ይህ ካልሆነ ደግሞ የ1966ቱን ህዝባዊ አብዮት መድገም፡፡ ከታክሲ አሽከርካሪዎች 

እሥከ አርሦ አደሩ፣ ከከተማ እስከ ገጠር ነዋሪው ፤የዩኒቨርስቲ ተማሪው በትግሉ በመሣተፋቸው 

ነበር ፊውዳሉን ማስወገድ የተቻለው የሚሉት አቶ ጥላሁን የያኔው ትግል  "ሠላማዊ እንቢተኝነት" 
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የታከለበት ሁሉ እንደ ነበር ገልፀው ለፊውዳሉ፣ ለባለሃብቱ አልገብርም ማለት እኮ እስካልተተኮሠ 

ድረስ ሠላማዊ ነው ይሉናል፡፡ እንዳለፈው ሁሉ ለወደፊቱም የኢትዮጵያ ህዝብ አምባገነናዊ 

ሥርዓትን ሊያስወግድ ይችላል በማለትም ከንቱ ምኞት ይመኛሉ፡፡  

አቶ ጥላሁን ልክ ለቀደሙት ጥያቄዎች እንደሠጧቸው ፍካሬያዊ ፍቺ ያላቸው ማብራሪያዎች 

በዚህም ላይ የደገሙት ውስጠ ወይራ የሆነውን የቀለም አብዮት ጥሪ ነው፡፡ በዚህም በሠላማዊ 

ትግል እማሬያዊ ሽፋን ያለፈ ልምድህን ተጠቅመህ ስንጠራህ ውጣ የሚል የአብዮት ጥሪ ለተማሪው 

ለከተሜውና ለአርሦ አደሩ አቅርበው በፊውዳሉ ሽፋን ግብር አንገብርም የታክሲ አገልግሎት 

አንሰጥም በል የሚል የአመፅ ደውል ደውለዋል፡፡ ይህ ሥትራቴጂ ደግሞ በድህረ ምርጫ 97 

ቅንጅት የተጠቀመበትና ሳይተኮስ የከሸፈ መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

የህዳሴ ግድቡን ማስቀየሻ ነው በማለት፣ የሊዝ አዋጁን መሬት ነጠቃ ነው በማለት፣ አዲሡን 

የግብር ሥርዓት ቅሚያ ነው በማለት፣ የህዝብን ደህንነት አስተማማኝ ለማድረግና ልማቱን 

ለማስቀጠል የወጣውን የፀረ ሽብርተኝነት  አዋጅ አፈና ነው በማለት፤ኢንቨስትመንቱን መሬት 

ወረራ ነው በማለት ህዝቡ ከራሡ ጥቅም ጋር እንዲጋጭ ቀን ከሌት መትጋት ነው የህዝብ ውግንና? 

እራስን ደብቆ የማያቋርጥ የአመፃ ጥሪ ማሰማት ነው የህዝብ ውግንና? ስንል አሁንም ደግመን 

ደጋግመን መድረክን እንጠይቀዋለን፡፡ ብንጠይቀውም ፍላጎቱ በአቋራጭ ስልጣን መያዝና 

መበልፀግ በመሆኑ መስሚያ ጆሮ ይኖረዋል ብለን አንጠብቅም፡፡  

በሌላም በኩልበመድረኩ ሥር የተጠለሉ ፓርቲዎችን ስንመለከት አንዳንዶቹ ፓርቲያቸውን 

እንደግል ኩባንያቸው የሚመለከቱ ፣ህዝባዊ  ውግንናው ቀርቶ እርስ በርስ ነፃ ነው በሚሉት ፕሬስ 

ላይ የሚጠዛጠዙ፣ ህዝብን ትተው በራሣቸው እንክያ ሠላንቲያ የተጠመዱና ለዓመታት ማን እንደኔ 

የዴሞክራሲ አርበኛ እያሉ ለራሣቸው ብቻ የሚሠሩ መሆናቸውን አቶ ጥላሁን ዘንግተውት 

ይሆን?፡፡ አቶ ጥላሁንን   በግላቸው እንኳ እርሦ ብሔርን መሠረት ያደረገ ወይም ደቡብን 

መሠረት ያደረገ ፓርቲ ሊቀመንበር ሆነው ሳለ ለኢትዮጵያ ህዝብ ውግንና ሲናገሩ አለማፈርዎ 

ብንላቸው ምላሻቸው ምን ሊሆን ነው?  

መንግስትና ሥርዓትን ጠንቀቀው ያልተረዱት እንደኔ ግን አውቀው መረዳት ያልፈለጉት አቶ 

ጥላሁን በሠላማዊ እንቢተኝነት መንግስትን መጣል ይቻላል ብለው ሥለ ገዢ ሥርዓቱ ኢህአዴግ 

አሁንም መናገራቸውን ቀጥለዋል፡፡  እዚህች ጋ ሌላ ጥያቄም ማንሣት እንችላለን፡ ሠላማዊ ብሎ 

እምቢተኝነት አለ ወይ? እንቢተኝነት በራሡ ምን ማለት ነው፡፡ እንቢተኝነትንና ሰላማዊነትን 

የትኛው የተጠየቅ ህግና አመክንዮ  ይሆን የሚያገናኛቸው? በምርጫ አሸንፎ የመንግስትን ሥልጣን  

ለያዘና በህግና በህግ አግባብ ለሚሠራ መንግስት እንቢኝ ማለት ለህግ አልገዛም፣ በህግ የበላይነት 
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አልመራም ማለትስ አይደለም?፡፡ ከፍ ሲልም ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን በሃይል ለመናድ 

የመሞከር አዝማሚያ ተደርጎ  ሊወሰድ አይችልም? ወደ አቶ ጥላሁን ትርክት እንመለስ፡- 

ለአንድ ፓርቲ ወይም ፖለቲካዊ ሥርዓት መደራጀት ጉልበትና ሃይል እንደሆነ ይታወቃል፡፡ 

በየትኛውም ፖለቲካዊ ሥርዓት ውስጥ አደረጃጀት ቀዳሚና የፓርቲዎች  የህልውና ጉዳይ መሆኑም 

የፖለቲካ ሀሁ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ስለሆነም ኢህአዴግ ከፍጥረቱ ጀምሮ የተለያዩ አደረጃጀቶችን 

እየፈጠረና ጥቅም ላይ እያዋለ በመምጣቱ እስከ ዛሬ ላገኛቸው ማህበራዊ ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ፖለቲካዊ ውጤቶች ምከንያት ሆኖታል፡፡  

አሁንም ልማቱን የበለጠ ለማፋጠን፣ ችግሮች የሚስተዋልበትን መልካም  አስተዳደር ለማሳለጥና 

ለመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የሚደረገውን ፍልሚያ በአሸናፊነት ለመወጣት 

የአንድ ለአምስት አደረጃጀትን በአባላቱ ውስጥ ፈጥሮ እየሠራ ይገኛል፡፡ በዚህም በትምህርት 

በጤናና ግብርና በመሣሠሉቱ መሠረታዊ ጉዳዮች ለይ አንዱ ካንዱ እየተማረና እየተማማረ 

ከበፊቱ የበለጠ እጥፍ ድርብ ውጤት ተገኝቶበታል፡፡  እንኳንሥ አደረጃጀት የመፍጠር አቅምና 

ፍላጎት ቀርቶ እርስ በርስም ሊያግባባ የሚችል አጀንዳና ሠነድ የሌላቸው መድረክና ስብስቡ አንድ 

ለአምስትን የኢህአዴግ ምህዳር የማጥበቢያ ታክቲክ የሚል ስያሜ  ቢሠጡት አይደንቅም፡፡  

ኢህአዴግ መድረክን ላደራጅ ያለበት ሁኔታና አግባብ ያለ አይመስለኝም፤ ሊኖርም አይችልም 

።አባላቱን ግን የማደራጀት መብት አለው፤የሚከለክለው ህግም የለም፡፡ አባላቱም በመደራጀታቸው 

ለፓርቲያቸውና ለግባቸው ያስገኘውን ጥቅም ተመልክተው እሠየው ማለት መብታቸው ነው፡፡ 

መድረክ ታዲያ ምን አገባውና የሠው ፓርቲ ውስጥ ገብቶ ለመፈትፈት እና የእርጎ ዝንብ ለመሆን 

አስከጀለው፡፡ የራሡን ጎፈሬ ሣያበጥር የሠውን ለማበጠር ምን አነሳሳው፡፡ የክስረትና የውድቀት  

ማማሃኛ  ነው ጉዳዩ፡፡  

የመድረክ ጉድ እንዲህ በቀላሉ አያልቅም። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለፓርቲዎች የሚያደርገውን 

የገንዘብ ድጎማ መነሻና ምክንያታዊነት በሚገባ የሚረዳው መድረክ፤ የገንዘብ ድጎማ በፓርላማ 

መቀመጫ፤ በእጩ ብዛትና በመሣሠሉት አለማቀፋዊ አሠራሮችና በፓርቲዎች ም/ቤት ውሣኔ 

መሠረት ድልድል የሚደረግ እንደሆነ ለምናውቀው ሠዎች "ምርጫ ቦርዱ ገንዘብ የሚደለድለው 

የኢህአዴግ ተለጣፊ ለሆኑቱ አብዝቶ፤ ለእኛ ደግሞ አሣንሦ ነው" በማለት ለሌሎች ፓርቲዎች 

ያላቸውን ንቀትና ከኛ በላይ ላሣር ትምክህት የወጠረው አስተሣሠባቸውን ያረጋግጣሉ፡፡  

ነጻ ነን የሚሉትና ከማንም በላይ ለፕሬስ ዘብ ቆመናል የሚሉቱ ሃይሎችም ሆኑ እነ መድረክ አፋኝ 

ነው ስለሚሉት የፕሬስ አዋጅና የጸረ ሽብርተኝነት ህግ ለአንባብያኖቼ ጥቂት መረጃ ልስጥ። 

በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት ሀሳብን በነፃ የመግለፅና የመገናኛ 
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ብዙሃን ነፃነት የተረጋገጠ በመሆኑ መገናኛ ብዙሃን በነፃነት ለመንቀሳቀስ ይችሉ ዘንድ የቅድሚያ 

ምርመራ ገደብ እንዳይጣልባቸው ሕገ-መንግሥቱ ዋስትና የሰጠ መሆኑን በአጽንኦት በመገንዘብ፣ 

የወጣቶችን ደህንነት፣ የሰውን ክብርና መልካም ስም፣ ብሔራዊ ደህንነትን የህዝብ ሰላምና ፀጥታን 

እንዲሁም ሌሎች ተነጻጻሪ መብቶችና ጥቅሞችን ለማስጠበቅ ሲባል በግልጽ በሚደነገጉ ሕጎች ብቻ 

ሃሳብን በነፃ በመግለጽና በመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ላይ ገደቦች እንዲጣሉ የሚያዘውን ህገ 

መንግስታዊ መርህ በማረጋገጥ፣ 

በዜጎች መሀከል በሚደረገው ነፃ የሀሳብና የመረጃ ልውውጥ እንዲሁም በመገናኛ ብዙሃን የአሰራር 

ነፃነት ላይ መሰናክል የነበረ ተቋማዊ እና መዋቅራዊ ችግሮችን በማስወገድ በነፃ ሀሳብን የመግለፅና 

የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን አስመልክቶ ያዳበርናቸውን አዎንታዊ እና ገንቢ ልምዶች የመጠበቅና 

ይበልጥ የማጠናከር አስፈላጊነት በመረዳት፣ 

በሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ስርአትን ለመገንባት የሚደረገው ጥረት ስኬታማ የሚሆነው መተኪያ 

የሌለውና ታላቅ ሚና መጫወት የሚችል ራሱን በከፍተኛ ስነምግባር በማነፅ በከፍተኛ ሙያዊ 

ብቃት የሚንቀሳቀስ ነፃና ፈርጀ ብዙ የመገናኛ ብዙሃን ሲኖር ብቻ መሆኑን በመገንዘብ፣ 

መገናኛ ብዙሀን በህገ መንግሥቱ ለተረጋገጡ መሰረታዊ ነፃነቶችና መብቶች መከበር እንዲሁም 

ለሰላምና ለእኩልነት፣ ለፍትህና ለዴሞክራሲ የቆሙ መሆኑን በመረዳት፣   

መገናኛ ብዙሃን አጋላጭ የሆኑትን ጨምሮ መረጃዎችን የመሰብሰብና የማሰራጨት መብት ያላቸው 

መሆኑን በመገንዘብ፣ በህዝቦች መካከል ነፃ የሃሳብና የመረጃ ልውውጥን የሚያመቻችና ዜጎች በነፃ 

መረጃና አስተያየትን ለመሰብሰብ፣ ለመቀበልና ለማስተላለፍ ያላቸውን መብት ሙሉ በሙሉ 

እንዲያረጋግጡ የሚያስችላቸውን ጤናማ የመረጃ ስርዓት ያልተገደበ ዴሞክራሲያዊ የህዝብ 

ውይይት መድረክ በመሆን ለሚያገለግል ነፃ የመገናኛ ብዙኃን ህልውና እጅግ አስፈላጊ መሆኑን 

በመገንዘብ፣ 

የመንግሥት ግልፅ አሰራር፣ በተለይም የማንኛውም ግለሰብ በመንግስት አካላት እጅ የሚገኙ 

መረጃዎችን የማግኘት መብት ለዴሞክራሲያዊ ህብረተሰብ ያለውን መሰረታዊ ጠቀሜታ በመረዳት፣  

በህገመንግሥቱ የተረጋገጡትን ግልፅ የመንግሥታዊ አሰራርና የተጠያቂነትን እሴቶች ለማዳበርና 

ይበልጥ ለማጠናከር እንዲሁም የህዝብ ጥቅምን የሚመለከቱ ጉዳዮች ይፋ ወጥተው ህዝብ 

እንዲወያይባቸው ለማድረግ ይቻል ዘንድ፣ የመንግሥት ኃላፊዎች ለግለሰቦችና ለመገናኛ ብዙሃን 

መረጃዎችን የማቅረብ ግዴታ በህግ እንዲጣልባቸው ለማድረግ፣  
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በስራ ላይ ያለውን የፕሬስ አዋጅ በማሻሻል በኢትዮጵያ በመካሄድ ላይ ከሚገኘው ዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት ግንባታ ጋር በማጣጣም አዲስ ህግ መተካቱ አስፈላጊ መሆኑን በመረዳት፣ ነው የፕሬስ 

አዋጁ በስራ ላይ የዋለው ። 

ወደጸረ ሽብርተኝነቱ አዋጅ ስናመራም ሕዝቦች በሰላም፣ በነፃነትና በተረጋጋ ሁኔታ ለመኖር 

ያላቸው መብት ከሽብርተኝነት አደጋ ሁልጊዜ መጠበቅ ያለበት በመሆኑ፣ 

ሽብርተኝነት ለሀገራችን ሰላም፣ ደህንነትና ዕድገት ፀር እንደሆነ፣ ለአካባቢያችንና ለዓለም ሰላም 

እና ደህንነትም ከፍተኛ ስጋት እንደሆነ ግንዛቤ የተወሰደ በመሆኑ፣፣ 

በስራ ላይ ያሉት ሕጎች በበቂ ሁኔታ ሽብርተኝነትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችሉ 

ባለመሆናቸው ጠንካራ የሕግ አቅም መፍጠር በማስፈለጉ፣  

ሽብርተኝነትን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠርና ለማምከን በቂ መረጃዎችንና ማስረጃዎችን ለማሰባሰብና 

ለማጠናቀር፣ በሽብርተኝነት የተጠረጠሩ ሰዎችን ወይም ድርጅቶችን ለሕግ ለማቅረብ የሚያስችሉ 

የተጠናከሩ የምርመራና ክስ የማቅረብ አዳዲስ ስልቶችንና ስርዓቶችን በሕግ ማቋቋም አስፈላጊ 

በመሆኑ፣ 

ሽብርተኝነትን በሚገባ ለመዋጋት የፀረ-ሽብርተኝነት ዓላማ ካላቸው የአካባቢያችን፣ የአህጉራችንና 

የሌላው የዓለም ክፍሎች መንግስታትና ሕዝቦች ጋር መተባበር እና በተለይ ከተባበሩት 

መንግስታትና ከአፍሪካ ሕብረት አባል ሀገራት ጋር የተደረጉትን ስምምነቶች ስራ ላይ ማዋል 

አስፈላጊነቱ የታመነበት በመሆኑ፣አዋጁ ማስፈለጉን የኢፌዴሪ መንግስት ይገልጻል።  

በነፃ ፕሬስ ስም ይህን ሁሉ  ያስነበበን አዲስ ጉዳይ   ነፃ ፕሬስ ታፈነ  ሲል፤  ያኛው ወይም 

ይህኛው ለጥቅሙ ወይም በነሢብ የፀረ ሽብርተኝነቱን አዋጅ ሲኮንነው፤ በሚገባ አንብበው ሳይረዱ 

አብሮ የመኮነን፣ አብሮ የማውገዝ አባዜ፤ የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታና ፖለቲካል ኢኮኖሚ 

ሳይገነዘቡ፤ የገዢ ሥርዓቱን ፖለቲካል ኢኮኖሚ ርዕዮተ አለምና የመንግስትን ፖሊሢዎችና 

ስትራቴጂዎች ጠንቅቀው ሳይረዱ የመከነ ለማለት የሚሽቀዳደሙ፤ የራሣቸው ፕሮግራምና 

ስትራቴጂ ሳይኖራቸው ቢኖራቸውም ለህዝብ ግልጽ ሳያደርጉ በሌላው ፕሮግራምና ስትራቴጂ 

ውስጥ ገብተው ለመፈትፈት የሚጣደፉ፤ ከሁሉ በላይ ደግሞ ኑሮ በየአምስት ዓመት አንዴ ይመስል 

አምስት ዓመታትን ጠብቀው አለሁ የሚሉና ከድህነት ጋር የሚታገለውን  ህዝብ ለማዘናጋት 

የማይተኙ ሃይሎች ናቸውና የሚሠማቸው የለም፡፡ በግድ ስሙን፣ ለትርምስ አጀንዳዬ መልስ ስጡኝ 

ቢሉ ደግሞ ህገ መንግስቱና ከህገመንግስቱ የመነጩት በርካታ ህጎችና የህግ አግባቦች 

አይፈቅዱላችሁምና አርፋችሁ ተቀመጡ የሚለው የሕዝቡ ምላሽ ነው። 
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