
1 
 

"የሹም ልጅ ነኝና እሽ አትበሉኝ" የኑፋቄ መንገደኞች 

ክፍል አንድ 

ዮናስ 04/16/14 

የዚህ ፅሁፍ ዓላማ የተሻለ የሚዲያ ከባቢን ለመፍጠር የማኅበረሰቡ ምንጭ የሆነው ፕሬስ 

ማኅበረሰቡን ከማገልገል አንፃር ያለበትን ደረጃ መፈተሸ የሚል ይዘት ካለው መነሻ ፋና 

ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በሞጋኝ (Hard Talk) የውይይት ፕሮግራሙ ከሰሞኑ 

ያዘጋጀውንና በቀጥታ ያስተላለፈውን ውይይት መንተራስ ነው፤ በዚሁ ውይይቱ ላይ 

ተሳታፊ ከነበሩት መካከል የኢዴፓን ፓርቲ በመወከል አቶ ሞሼ ሰሙ የተነሳውን ርዕሰ 

ጉዳይ ተንተርሰው የወገኑለትን አቋም ለማስረፅ ወይም ሃሳብን በነፃነት ስለመናገር መብት 

መከፈል ያለበትን ምንዳ ለመክፈል አለመድፈራቸው አንዱ ነው፡፡  

ሁለተኛው ደግሞ ስለ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ሌት ተቀን በመዘመርና 

ስለ"ኢትዮጵያዊነት" ብለው ብለው ከማያባሩቱ ፕሬሶች አንደኛው በክርክሩ ላይ 

የወረደበትን ውርጅብኝ በምክንያት ከማወራረድ ይልቅ በተፀናወተው የእኛ ብቻ ነን 

ትክክል በሽታ ‹‹የሹም ልጅ ነኝና እሽ አትበሉኝ›› የኑፋቄ ትርክቱን በ"ፋክት" መፅሄቱ 

ላይ ማስነበቡ ነው፡፡ ስለሆነም ወደ ጉዳያችን በቀጥታ ከማምራታችን በፊት ስለምናነሳው 

ርዕሰ ጉዳይ ጥቂትና  ተጠየቃዊ የሆኑ ሃሳቦችን መሰንዘር ጠቃሚ ይሆናል፡፡  

ሚዲያ ለአንድ ሀገር ፖለቲካዊ፣ ማኅበረሰባዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ጉልህ ሚና 

የሚጫወት መሆኑ እሙን ነው፡፡ በተለይ ደግሞ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሂደትና 

መልካም አስተዳደርን የተላበሰ የመንግሥት አስተዳደር ለመፍጠር የሚዲያ ሚና ከፍተኛ 

ነው፡፡         

አንድ ሥርዓት ዴሞክራሲያዊ መሆኑና አለመሆኑ ከሚገለጽባቸው ጉዳዮች አንዱ ዜጎች 

ሃሳባቸውን በነፃ የሚገልፁበት መብት ሲጎናፀፉ መሆኑም ላይ ልዩነት ያለው አካል 

አይኖርም፡፡ ዜጎች ሃሳባቸውን በነፃ ለመግለፅ ከሚጠቀሙባቸው መንገዶች ወይም ዘዴዎች 

ዋነኛው ደግሞ ሚዲያ ነው፡፡ 

በሃራችን የሚዲያ ነፃነት የሚገኝበትን ሁኔታ ከመመልከታችን በፊት ወይም በፋና 

ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የሞጋኝ እድምተኞች ያነሷቸውን ሃሳቦች ከመፈተሻችን በፊት 
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አንድ ሁለት ፀሃፍቶች ስለ ነጻ ፕሬስ ወይም ነፃ ሚዲያ የሰጧቸውን ብያኔዎች መመልከት 

አሁንም ለርዕሰ ጉዳያችን ግልፅነት ጠቃሚ ይሆናል፡፡  

MC Quail የተባለ ተመራማሪ ባቀረበው ጥናት እንዳመለከተው ነፃ ፕሬስ ማለት ቅድመ 

ምርመራ የሌለበትና ሚዲያው መረጃ እንዳያሰራጭ የሚከለክል የመንግሥት ህግ የሌለበት 

እንዲሁም ሚዲያው የኢኮኖሚና የፖለቲካ ነፃነት ኖሮት አገልግሎት ለሚሰጣቸው 

ተጠቃሚዎች ጥቅም ሲባል መረጃ የማግኘት መብት ያለው ማለት ነው፡፡ ሮቨርት የተባለ 

ፀሃፍት በበኩሉ 1994 ላይ ጉዳዩን በተመለከተ ይፋ ባደረገው ጥናት የፕሬስ ነፃነት ማለት 

መንግሥታዊ ቅድመ ምርመራ ሳይኖር የመናገር፣ ብሮድካስት የማድረግና የማተም መብት 

ነው፤ መብቱ ተግባራዊ ከሆነ በኋላም ለሚፈጠሩ የህግ ጥሰቶች ህጋዊ ተጠያቂነትን የያዘ 

ነው ይላል፡፡ 

ነፃ ሚዲያ የሚለውን ህልዮት በተመለከተ ጥናት ካደረጉት  ምሁራን መካከል 

Rozumilowicz 2002 ላይ ያቀረበው ጥናት ይገኛል፡፡ ጥናቱ እንዳመለከተው ከሆነ ነፃ 

ሚዲያ የሚኖረው ከሞኖፖሊ ነፃ ሆኖ ከማንኛውም ቡድን ወይም ኃይል ቁጥጥር ነፃ ሆኖ 

ለተጠቃሚዎች በእኩልነትና በውጤታማነት ተደራሽ ሆኖ አገልግሎት መስጠት ሲችል ነው 

ብሏል፡፡             

እነዚህን መሠረታዊ የነፃ ሚዲያና ፕሬስ እንዲሁም ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት 

መነሻዎች ይዘን ወደሞጋኝ ስናመራ የውይይቱን መንፈስ በሁለት ከፍለን ለመመልከት 

እድሉ ይኖረናል፡፡ እኒሁም "ነፃው ፕሬስ ወይም ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት 

በኢትዮጵያ አልተከበረም፤ ተደፍጥጧል፤" በሚልና "ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት 

በማይቀለበስ ደረጃ መረጋገጡንና ይኸውም ህገ መንግሥታዊ ዋስትናም የተደረገለት 

መሆኑን ይልቁንም በሀገራችን ያሉ የግል ፕሬሶች ነፃ ሳይሆኑ  አፋኝ ናቸው" የሚሉት 

ሃሳቦች ናቸው፡፡  

ክርክሩ የተከናወነው ለሦስት ሣምንታት ቢሆንም የመስማት እድሉ የገጠመኝ የሁለቱን 

ነው፡፡ በእነዚህ የሁለት ሣምንታት ክርክሮች ከሞላ ጎደል ስድስት ያህል ግለሰቦች የታደሙ 

ቢሆንም ሃሳባቸው ግን ከላይ በተመለከተው አግባብ በሁለቱ ፅንሰ ሀሳቦች ላይ ያጠነጠነና 

የወገነ ነበር፤ ምንም እንኳን አገላለፃቸው ቢለያይም፡፡  
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የግል ጋዜጣ ከሚያሳትሙ ድርጅቶች ሁለት፤ በግል የተገኙ ምሁር፤ ከፓርቲዎች አንድ፤ 

ከግል ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ አንድ እንዲሁም ከመንግሥት ሁለት አካላት የተወከሉበት 

ክርክር ጥሩ የሚባሉ ሀሳቦች የተገለፁበትና በርከት ያሉ ግን ደግሞ ተሸፋፍነው የነበሩ 

ጉዳዮች ተገላልጠው የወጡበት ነበር፡፡ "ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ታፍኗል፤ ህገ 

መንግሥቱ ላይ ከመፃፉ በስተቀር በተግባር የሌለ መብት ነው" ሲሉ የመከራከሪያ 

ሃሳባቸውን ወደገለፁቱ ሳመራ በርዕሴ የተመለከተውን ዋና ፍሬ ነገር ሊያረጋግጡ የሚሉ 

ነጥቦች ላይ ብቻ የባለ ሀሳቡን ስም የምጠቅስ ሲሆን ከዚያ ውጭ ባሉ ነጥቦች ግን በጥቅሉ 

እንደ ክርክሩ መንገድ የማቀርብ መሆኑን ከወዲሁ ለማስታወስ እወዳለሁ፡፡               

ነፃ ፕሬስ ታፍኗል ወይም ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ተገድቧል የሚለውን 

አስተሳሰብ ከሚያራምዱት አንደኛው ተከራካሪ ሙግታቸውን የጀመሩት "የፕሬሱ መገለጫ 

ምንድነው? የግሉ ሚዲያ ምን ያህል ዓመት ሆነው? በምን ዓይነት ሁኔታ ውስጥ ተወለዱ?" 

የሚሉት ነጥቦች ወይም ጥያቄዎች ታይተው ነው በማለት ነው፡፡  

እኒህኑ ጥያቄዎች ራሳቸው ሲመልሱ "የዳበረ የሰው ኃይል እና የሥልጠና ተቋማት 

በሌሉበት፤ በቋንቋ ችሎታ ብቻ የተሰበሰቡ ግለሰቦች የጀመሩት ሚዲያ በመሆኑ ፍፁምነት 

ከግሉ ሚዲያ ሊጠበቅ አይገባም" ያሉት ተከራካሪ "ሙያዊ ሥነ ምግባሮችን አክብረውና 

ሚዛናዊ ሆነው እንዳይሰሩም ዋነኛው የተግዳሮት ምንጭ መንግሥት ነው" ሲሉ ጠቅሰው 

የመንግሥት አስፈፃሚ አካላት ለግሉ ሚዲያ መረጃን ማቀባቸውና መንፈጋቸው በዚያኛው 

ፅንፍ የግሉን ሚዲያ አስመልክቶ ለሚነሱት ወቀሳዎች ሰፊ ምክንያቶች ናቸው በማለት 

አቅርበዋል፡፡ 

የዚህን ተከራካሪ ሀሳብ ከሞላ ጎደል በመደገፍ ሀሳባቸውን የሰጡት ሌላው ተከራካሪ ደግሞ 

በተቃራኒው ፅንፍ የቆመው ኃይል  ወይም የግሉ ሚዲያ ነፃ ሳይሆን አፋኝ ነው ወይም 

ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት በማይቀለበስ ደረጃ ላይ መሠረቱ ተጥሏል የሚሉት 

አካላት እና የዚህን ተቃራኒ ሀሳብ ባለን ሰዎች መካከል ልዩነቱ የመጣው ሁለት 

የማይገናኙ ነገሮችን ለማገናኘት በመሞከሩ ነው፡፡  

ይህንኑ ሲያብራሩ ወይም የልዩነቱን ምንጭ ሲያፍታቱ (freedom of Speech) የመናገር 

ነፃነት እና (freedom of expression) ሀሳብን በነፃ የመግለፅን መብት ቀላቅሎ በማቅረብና 

ልዩነታቸውን ካለመረዳት ነው፡፡ ሀሳብን በነፃ የመግለፅ መብት ከመናገር ነፃነት መብት 
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የሚቀዳ ወይም የሚወለድ ነው ሲሉ ይህን ያስረዳልኛል ያሏቸውን ሦስት ተጠየቃዊ 

ሀሳቦችን ይደረደራሉ፡፡  

ንግግር የሚባለው ሁለት ምሰሶዎች ያሉት ሲሆን የመጀመሪያው (expression) የህዝቡ 

የማወቅ፣ የማድመጥ፣ የማንበብ የመሰብሰብና በማህበር የመደራጀትን መብት የሚያካትት 

ፅንሰ ሀሳብ ነው፤ ሁለተኛው ደግሞ የአንደበት ጉዳይ የሆነው  (expression) ነው፡፡ 

ተከራካሪው ከላይ ስለተነሱበት ፍሬ ነገር በሁለተኛነት ያቀረቡት አስረጅ የሕዝብ 

አስተያየትን የተመለከተ ነጥብ ነው፡፡ የሕዝብ አስተያየት መንግሥት ከሚረጨው እና 

ዜጎች በራሳቸው የሚፈጥሩት እንደሆነ የገለፁት ተሟጋች ይህን ለማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ 

"የሌለ" ያሉትን ግን አስፈላጊ ነገር እንዳለ ገልፀዋል፡፡ አስፈላጊ የሚሉትም በራሱ የቆመ፤ 

ለሁሉም አኩል እድል የሚሰጥ የመረጃ ምንጭ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ግን ከዚህ 

ተቃራኒ የሆነው የተለጣፊነት የመረጃ ምንጭ አደረጃጀት ነው፡፡ በጥቅሉ ያልተማከለ 

የሚዲያ ሥርጭት የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገለጫ ነው፤ በእኛ ሀገር ያለው "አንድ 

hegemony voice ከላይ የሚቀዳና ሕዝብ (exposed) (ያልተሳተበፈትና ያልተጋለጠበት 

በመሆኑ የሚዲያ ብዝኃነትና ሀሳብን በነፃ የመግለፅ መብት ቆሟል፡፡ "      

"ጉዳያችን ወይም ጥያቄያችን ህገ መንግሥቱ ላይ የፕሬስ ነፃነት ወይም ሀሳብን በነፃ 

የመግለፅ መብት ተፅፏል ወይም ህገ መንግሥታዊ ዋስትና ተሰጥቶታል የሚል ሳይሆን 

መረጃ የመሰብሰብ የዜጎች አቅም ከፍ ያላለ በመሆኑና መረጃ በሞኖፖል በተያዘበት ሁኔታ 

ህገ መንግሥቱ ይከስማል ነው፡፡ ይህን ደግሞ እኛ ብቻ ሳንሆን ብዙ ፀሀፍት ያረገገጡት 

ነው፡፡ "ይህን የመከራከሪያ ሀሳብ ያነሱት ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ የተባሉ ምሁር  ናቸው፡፡ 

ሀሳባቸውን ግልፅ ለማድረግም የሚያስተምሩበትን አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ያነሳሉ፡፡ ሰባት 

ዓመት በቆየሁበት ግቢ የዛሬ 40 ዓመትም (በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን) ቆይቼበታለሁ፡፡ 

ነገር ግን ብዙ ዘመን በግቢው የነበረው የመናገር ነፃነት ዛሬ ተገድቧል በማለት 

"አንዳንዶቻችን የምንናገረውም የካድሬዎችን ግልምጫ ተሻግረን ነው" ሲሉ ሞግተዋል፡፡ 

ለዚህ ሙግታቸው ኢህአዴግ ያለፈውን ሥርዓት ማንሳቱና ከዚያ የተሻለ ወይም የሚረባ 

እንደሆነ በተደጋጋሚ መናገሩ ምክንያት እንደሆናቸው የሚገልፁት ተሟጋች 

ተቃዋሚዎችንም ኢህአዴግን አይረባም ስትሉ የምትረቡበትን ምክንያት ይዛችሁ እንጂ 

የኢህአዴግን አለመርባት ምክንያት በማድረግ እንደ ፓርቲ ለመመረጥ መሻት ተገቢ 

ያልሆነና ባዶ ጩኸት እንደሆነ ሁሌም አመክራችኋለሁ ሲሉም ተደምጠዋል፡፡ 
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ቀጣዩ ተሟጋች ከትርክቴ ርዕስና ዋነኛ ጭብጥ ጋር የተያያዙት አቶ ሙሼ ሰሙ ሲሆኑ 

አቶ ሙሼ ሰሙ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ኢዴፓ) ከፍተኛ አመራር መሆናቸው 

ይታወቃል፡፡ እኒህ ሰው በዚህ የክርክር መድረክ ላይ ተገኝተው በሰጡት አስተያየት 

የሌሎቹን ተከራካሪዎች አስተያየት እንዳልተመቻቸው በሚያሳብቅ መንገድ "ድክመቶች 

ላይ ብቻ የሚሰጥ አስተያየት ጥልቅ ባህል አዳብረናል" በማለትና በተነሳው ርዕሰ ጉዳይ ላይ 

ውይይቱ ገንቢ ቢሆንም ሀሳብን በነፃነት ከመግለፅ አኳያ የነፃውን ፕሬስ ደካማ ብቻ 

ሳይሆን ጠንካራ ጎኑንም እንደሚያነሱ አስቀድመው ማሳሰቢያ ሰጡ፡፡ ሰጡና ሲያበቁም 

ነፃው ፕሬስ በመጣጣል ባህሪው ብቻ የሚነሳና ሚና የሌለው ተደርጎ ሊወሰድ አይቻልም፡፡ 

መንግሥት በየግል ፕሬሱን የሚያይበት ዓይን ከምርጫ 97 ከኋላ መበላሸቱም የነፃ ፕሬሱን 

በተመለከተ ለሚነሱት ወቀሳዎች መነሻ እንደሆነ ያወሱት እኚህ ሰው መንግሥት "የግሉ 

ሚዲያና የመንግሥት ሚዲያ ተቃቅፈው እንዲሄዱ ይፈልጋል፡፡" ዳሩ ግን ፕሬሶች 

መንግሥት መውረድ አለበት ብለው መፃፋቸው መብታቸውና ህገ መንግሥታዊ ነው፡፡ 

ዋናው ነገር መንግሥት ይውረድ የሚሉበት መንገድ ህጋዊ ነው ወይስ ህገ ወጥ የሚለው 

ጥያቄ መሆኑንም አመልክተዋል፡፡ ለኚሁ ተከራካሪ ትልቅ ጥያቄና መልስ የሚሻው 

እንደሆነ ያዳመጥነው "መንግሥት በራሱ አፍራሽ ናቸው ሲል ከሚያወራ አፍራሽ 

የሆኑትንና በማስረጃ ያገኛቸውን ፕሬሶች ለማሰር እየቻለ መታገሱ ነው፡፡ ይህን 

የሚያደርገውም በእነዚህ አስባብ ሌላውንም ለመጨፍለቅ እንዲመቸው ያስቀመጠው ሥልት 

ነው" የሚል መላ ምታዊ አስተያየታቸው ሰንዝረዋል፡፡   

የግሉን ፕሬስ ዓባይን ደግፍ ብለን ልንከራከረው አይገባም የሚሉት የኢዴፓው ጉምቱ 

አንድ ዓባይ ከሚገነባ ብዙ ሆስፒታል ይገንባልን ብለው ፕሬሶቹ የመከራከርና የመፃፍ 

መብቱ አላቸው፡፡  ግን መንግሥት የሚፈልገውን ያልዘመሩ ፕሬሶችን መፈረጅ ልማዱ 

ቢሆንም ግን ደግሞ ከመስመር ወጥተው ሀገር ለማተራመስ የሚሰሩ የሉም ማለት 

እንዳልሆነ አፅንኦት በመስጠት ተናግረዋል፡፡  

እኚህንና ከመስመር ወጡ ያሏቸውን ፕሬሶች በተመለከተ ሲያብራሩም የግል የሚባለው 

ፕሬስ የፕሮፌሽናሊዝምና የሚዛናዊነት ችግር አንዳለበት የገለፁት አቶ ሙሼ የተቃውሞ 

ፓርቲዎችን የመደገፍ ዝንባሌም ይታይባቸዋል ብለው ይህ የሆነው ደግሞ ከኅብረተረሰቡ 

አማራጭ የመስማት ፍላጎት እና የጥቅም ጉዳይ ስለሆነ ነው ይላሉ፡፡  
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"ሰርተው ራሳቸውን ለመቻል ከሚደረግ መነሻና አማራጭ ከማጣት አኳያ የተቃዋሚዎቹና 

የፕሬሶች አብሮነት በአርበኝነት ሊያስፈርጅ አይገባም" እያሉ በሙግት ላይ የሚገኙት 

ፖለቲከኛው ሰው መልሰው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሦስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ከ13 ጊዜ 

በላይ፤ በራዲዮ ፋና  ደግሞ ከአራት ላላነሰ ጊዜ የመደመጥ ወይም የመናገር እድል 

እንዳገኙም ሲናገሩ ሰማናቸው፡፡ እንደገና ደግሞ የፍረጃው መነሻ ኢህአዴግን እና 

መንግሥትን ለይቶ ካለማየት እንደሆነ ተናግረው ጉዳዩን ሲያብራሩ "ኢህአዴግን በምርጫ 

ነው የመጣው ብለን እንቀበልና" ሚናው የአምስት ዓመት ሲሆን መንግሥት ግን 

የሚሊኒየሙን ነው የሚያቅደው በማለት ኢህአዴግን በምርጫ እንዳሸነፈ የሚጠራጠሩ 

እንደሆነ በሚያመላክት አስረጅ ሀሳባቸው የፕሬሶቹ ድክመት ከተባለም "የሥርዓቱ 

(ኢህአዴግ) ነው" ብለዋል፡፡  

ይህን ጊዜ ታዲያ አወያዩ ከላይ በተመለከቱት ግራ የተጋቡ እና የዋዠቁ የሚመስሉ 

በጥርጣሬ የታጀቡ የመከራከሪያ ሀሳቦቻቸውን ያጠሩ ዘንድ እንዲህ ሲል ጥያቄዎች አነሳ፡፡  

እርስዎ የተቃዋሚ አባልና አመራር የሆኑት ይኼ መንግሥት መለወጥ አበት ብለው 

ስላመኑ እና ይህንንም እምነትዎን እውን ለማድረግና ማድረግም የሚችሉት በዚህ መንገድ 

ብቻ መሆኑን በመቀበል (ፓርቲ አቋቁመው) እንደሆነ ይታወቃል፤ ታዲያ በዚህ መነሻ 

በተቃዋሚ ፓርቲ እና ፕሬስ መካከል ልዩነት የለም ወይ? ፕሬሱ አማራጭ ነው ወይስ 

ፅንፈኛ? አሁን በብዛት የሚታየው ፕሬስ ማዕከላዊ አስተሳሰብ የሌለውና አማራጭ የሆኑ 

ፕሬሶችንና ማዕከላዊ አስተሳሰብ ያላቸውን ፓርቲዎች (የእርስዎንም ጨምሮ) ለማጥፋት 

የሚሰራ መሆኑን ብዙዎቹ ይናገራሉና እንዴት ያዩታል? የሚሉ የፕሬሱንና የፓርቲዎችን 

የአብሮነት ምክንያት እንዲሁም የአማራጭ መጥፋትን ለፕሬሱ ተጨባጭ ሁኔታ 

ያነሷቸውን መከራከሪያዎች የተመለከቱ ጥያቄዎች ይቀርቡላቸዋል፡፡   

"ፕሬሶቹ ከተቃዋሚዎች ጋር ሊኖራቸው የሚገባው ግንኙነት ገደብ ይገባዋል በሚለው ላይ 

መልሴ አዎ ሲሆን ጥያቄዬ የገደቡ መለኪያ ምንድነው? የሚለው ነው፡፡ ይኸውም  ችግር 

ያለባቸውን እሥር ቤት የመክተት ሚና የተሰጠው መንግሥት ሌሎቹን ደባልቆ ለመምታት 

ስለሚመቸው ነው የተዋቸው፡፡ በህገ መንግሥቱ መነሻነት ኢህአዴግን መጥላት መብቱ 

የሚሆነው ህገ መንግሥቱ  የመንግሥት እንጂ የእርሱ ባለመሆኑ ነው" የሚሉት አቶ ሙሼ 

"የመንግሥት የመረጃ አቅርቦት ሲሰፋ የፕሬሱ እና የተቃዋሚው ግንኙነት ይጠባል" የሚል 
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እምነትእንዳላቸውና ከውጭ የሚደጎሙ የእነርሱን ሀሳብ ያላንፀባረቁ ፓርቲዎችን 

ለማጥፋት የተነሱ ፕሬሶች እንዳሉም እምነታቸው እንደሆነ ሲናገሩ ተደምጠዋል፡፡      

ህገ መንግሥታዊ ነጥቦችን በማንሳት ሀሳብን በነፃነት ስለመግለፅ መብት የሚከራከሩትና 

ወለም ዘለም ቢሉም ከሞላ ጎደል "ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ተገድቧል" ከሚሉት 

ጋር በዚያው ሀሳባቸው የሚወግኑት አቶ ሙሼ የህገ መንግሥቱን ክፍል ሁለት አንቀፅ 29 

ንዑስ አንቀጽ 6 ይጠቅሳሉ፡፡  

በዚህ ንዑስ አንቀጽ እንደተገለፀው ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ ሂደት ውስጥ ገደብ ሊጣልበት 

የሚገባው ነገርን  በተመለከተ እንደ ሌሎች ሀገራት የአስተሳሰቡ ውጤት ላይ ሳይሆን 

የሚያስከትለው አደጋ ላይ መሆኑ ትክክል አይደለም፡፡ በሌሎች ሀገሮች ህገ መንግሥታት 

ውስጥ ሀሳብን በነፃነት ከመግለፅ መብት ጋር ተያይዞ የተቀመጡት ገደቦች የአስተሳሰቡ 

ውጤት ላይ ነው፤ በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ግን "ግን ፤ነገር ግን፤ ሆኖም፤" የሚሉ 

የማገጃ ቅጽሎች በማስገባትና በዚሁም መነሻ ተከታታይ ህጎች በማውጣት ሥርዓቱ የህጋዊ 

ህገ ወጥነትን (legal law lawness) መንገድን እየተከተለ ነው፡፡" ያም ሆኖ ግን "የሹም 

ልጅ ነኝና እሽ አትበሉኝ" የሚል መርህን የሚከተሉና የተለየውን ለማጥፋት የታጠቁ 

ኃይሎችን መንግሥት ሊቀጣቸው እንደሚገባ አስምረውበታል፡፡  

ነጥቤ እዚህ ጋር ነው፡፡ ወደ ኋላ ደግሞ በደንብ አሸዋለሁ፡፡ አቶ ሙሼ "የሹም ልጅ ነኝና 

እሽ አትበሉኝ" የሚሉና ካለእኛ ትክክል የለም የሚሉ፤ ፕሬሱ ይልቁንም ነፃ ሳይሆን አፋኝ 

መሆኑን በገለፁበት አንደበታቸው (በተለይም የእርሳቸውንና የፓርቲያቸውን) ሀሳቦች 

በማፈን፤ የእርሳቸውንና የጓዶቻቸውን ፎቶ ይዘው የወጡ ፕሬሶች ላይ ይደረግ የነበረውን 

የአፈና ሂደት በማስታወስ ስለመብታቸውና ስለመናገር ነፃነት በሚከራከሩበት መድረክ ላይ 

ተገኝተውም፤ ሊያውም አንዳች መብት ያለ አንዳች ምንዳ እንደማይገኝ በንድፈ ሀሳባዊ 

የፖለቲካ ወረቀቶች ማረጋገጣቸውና በተግባርም የሚያዩት ሆኖ ሳለ፤ ከላይ በተመለከተው 

የሚበዛው አስተያየታቸው ግን ፍርሃት ውስጥ መሆናቸውንና ስለሀሳብን በነፃነት የመግለፅ 

መብት መከፈል ያለበትን ምንዳ ከመክፈል ማፈግፈጋቸውን የሚያረጋግጥ መሆኑ ነው 

ችግሩ፡፡  

የሁለተኛውን አስተሳሰብ አራማጆች በምክንያት በምንፈትሸበት ወደኋላ የሚመጣው  

ትርክታችን የምናየውና አቶ ሙሼ የሹም ልጅ ከሚሏቸው ፕሬሶች ይህን ክርክር ተከትሎ 
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የጥፋት ዱላ የወረደባቸው በዚህ ውይይት ላይ ተገኝተው ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ  

መብታቸውን ተጠቅመው ሀሳባቸውን የሰጡት የፎርቹን ጋዜጣ አሣታሚ እና ማኔጂንግ 

ኤዲተር አቶ ታምራት ገብረጊዮርጊስ  ናቸው፡፡ 

የሹም ልጆቹ አቶ ታምራትን ምን አሏቸው? የሚለውን ከመመልከታችን በፊት አቶ 

ታምራት በክርክር መድረኩ ላይ ምን አሉ? የሚለውን በጥቂቱ መመልከቱ ተገቢ ነው፡፡ 

ብዙ ጊዜ በመንግሥት በኩል ወይም ወደ ኋላ በማነሳውና በሁለተኛው ሀሳብ ሥር የሚገኙ 

አካላት የግሉን ሚዲያ በተመለከተ የሚያነሷቸውን ህፀፆች መነሻ በማድረግ ጋዜጠኛ 

ታምራት በሰጡት አስተያየት "የሚዲያ ግዴታ ለሀገሩ ህግና በራሱ ሙያ መገዛት ነው፡፡" 

በእርሳቸው ግንዛቤ ሚኒስትሪም ሚዲያ የሚባለው በአደረጃጀቱ የተቋማዊነት ባህሪ ያለውና 

በጊዜና በሁኔታ ውስጥ ማለፍ የሚችል እድሜ ያለው ተቋም ማለት እንደሆነ ገልፀዋል፤ 

ሚዲያው ለሚሰጠው መረጃ በኅብረተሰቡ ዘንድ የሚሰጠው ቦታና ታማኝነት እንዲሁም 

የሚሰጠው መረጃ ለውይይት ምክንያት ሲሆን ሚኒስትሪም እንደሚባል በመናገር ከዚህ 

አንፃር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የግል ሚዲያ በሁለት ከፍለው ተመልክተውታል፡፡ 

በመጀመሪያው ረድፍ የመደቡት ሚዲያ ባለው የፖለቲካ ፍላጎትና ስሜት እሱን 

ለማስፈፀም የሚሰራ አክቲቪስት ያሉትን ነው፤ ይህን መሆን መብቱና የኃላፊነቱ ደንብና 

ሥርዓትም ሊበጅለት የማይገባው የሚዲያ ዓይነት ሲሆን፤ በሁለተኛነት ያስቀመጡት 

ደግሞ በሙያተኛ የተሰራ፤ መረጃ ለመስጠት የሚሰራ እና ኃላፊነት የሚጠበቅበት የሚዲያ 

አሰላለፍን ነው፡፡  

የመጀመሪያውን አሰላለፍ ሲያብራሩም በምንም መነሻ ይሁን በምን ኢህአዴግ የፈለገውን 

በጎ ነገር ቢሰራ አንዲወድቅ የሚፈልግ ሰፊ ኃይል በመኖሩ ለዚህ የኅብረተሰብ ክፍል 

የሚሰሩ ናቸው ብለው ከሹም ልጆቹ ለዘነበባቸው የጥፋት ጥይቶች መነሻ የሆነውን ምሣሌ 

ያነሳሉ፡፡ ይኸውም ምሣሌ ከእኒሁ የሹም  ልጅ ከሆኑት በአንዱ የተፃፈና ለንባብ የበቃ 

ሲሆን አንድ ሰው ቁጭ ብሎ የፃፋቸው የሚመስሉት ማኅበረ ቅዱሣንን በተመለከተ በፋክት 

መፅሄትና አዲስ ጉዳይ  ላይ የወጡ ዘገባዎችን የተመለከተ ነው፡፡ 

የፅሁፎቹም ጭብጥ የማህበረ ቅዱሣን አባላት ኢህአዴግን አንዴት ማፍረስ እንደሚችሉ 

የመምከርና ለስቅለት ወይም ለምርጫ 2007 እንደሆነ የሚሰብክ ነው፤ ይህ በአንደኛው 
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መስመር ባስቀመጡት አክቲቪስት ፈርጅ የሚሰራ ከሆነ የማይገርም እንደሆነና 

በጋዜጠኝነት  ስም የተፃፈ ከሆነ ደግሞ ትክክል እንዳልሆነ ይናገራሉ፡፡  

አያይዘውም በአርበኛነት ጋዜጠኝነትና በሙያ ጋዜጠኛነት መካከል ያለው ልዩነት አንዱ 

የሙያ ግዴታው ኃላፊነት የጫነበት መሆኑና ይህ የማይገባው ሌላኛው ጽንፍ እንደሆነ 

በማውሳት የፕሬስ ነፃነት በሙያ፣ ደንብና ህግ የታጠረ ነው፡፡ እዚያኛው ፅንፍ  ውስጥ ግን 

አጥር እንደሌለ አስረጅዎች በማቅረብ ይሞግታሉ፡፡  

ታዲያ ይኼን "ታዋቂው"፣ "ዝነኛው"፣ "ደፋሩ" በማለት ራሱን በራሱ ጋዜጣና መፅሄት 

ሲያንቆለጳጵስ  የምናውቀው "ጋዜጠኛ"፤ ህግ ጥሶና ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ተዳፍሮ 

በመታሰር ዓለም አቀፍ ሽልማት በማግኘት ጀግና ለመሰኘት የሚተጋው "ጋዜጠኛ" 

ታምራት ባስቀመጠው በአንደኛው ረድፍ የሚለካ ነው፡፡  

ነገር ግን እርሱና በሁለተኛው ረድፍ ጋዜጠኛ ስም የሚንቀሳቀሰው የሹም ልጅ ስለምን 

ሲባል ተነካሁ፤ ለምንስ ሲባል የሹም ልጅ ሆኜ  ብለው እሽ ተባልኩ ብለው በፋክት ቁጥር 

41 ሚያዝያ 2006 ህትመታቸው ጋዜጠኛ ታምራትን "የቀራንዮ መንገድና የንግድ ሥራ 

ፍፁም የማይተዋወቁ ሆድና ጀርባ መሆናቸውን የሚያሳይ አስተያየት ነው" የሰጡት 

በማለት ያብጠለጥሏቸዋል፡፡  

ከዚህ የሹም ልጅ ማብጠልጠያ ሁለት መሠረታዊ ነገሮችን መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

የመጀመሪያው በእርግጥም አቶ ሙሼ ምንዳውን ለመክፈል ንፉግ ቢሆኑም የሹም ልጅ 

ነኝና እሽ አትበሉኝ የሚል የጥፋት ኃይል መኖሩንና አንዱም ይኸው ፋክትና 

በጋዜጠኝነት ካባ የሚንቀሳቀሰው አመፀኛ እንደሆነ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

ሁለተኛውና ዋናው ነጥብ ደግሞ በዚሁ የማብጠልጠያ ዘመቻው ራሱ የራሱን ማንነት 

ወይም አርበኝነት የገለፀበት ሁኔታ መኖሩ ነው፡፡ የቀራንዮ መንገድና የንግድ ሥራ ብሎ 

ታምራትን ነጋዴ ሲል ሊያሳጣው ቢሻም ሚዲያ የንግድ ኮሜርሻል ሆኖ ሳለ ኮሜርሻል 

ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት እየተደፈጠጠ መሆኑን 

የሚያመላክት ነው፡፡  
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በሌላ በኩል ደግሞ የቀራንዮ መንገድ ለአርበኞች ወይም ለመናንያን እንጂ ለጋዜጠኛ 

የማይሆን እንደሆነ፤ የቀራንዮ መንገደኛ ነኝ ብሏልና በዚህም ታምራት እርሱንና 

መሰሎቹን  በአርበኝነት ውስጥ  ቢፈርጃቸው ትክክለኛና ሊገርመን የማይገባ ነው ፡፡  

ስለሆነም ከዚህና የዚህ ተቃራኒ ከሆነው በእርግጥም ነፃ ነን የሚሉት የግል ፕሬሶች 

እንኳንስ "ሀሳብን በነፃ የመግለፅ መብት ታፍኗል" የሚል መከራከሪያ ሊኖራቸው ቀርቶ 

ይልቁንም አፋኝ መሆናቸውንና የሹም ልጅነታቸውንና አቶ ሙሼ ሰሙ እነዚህ ይጠፉ 

ዘንድ ከነፈጉን ምንዳ ጋር በርካታ ተጠየቃዊ መከራከሪያዎችን እና የራሴንም እምነት 

አካትቼ በክፍል ሁለት እመጣለሁ፡፡                                                                                                                    


