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የሹም ልጅ ነኝና እሽ አትበሉኝ 

የኑፋቄ መንገደኞች 

(ክፍል 2) 

ዮናስ 04/23/14 

ስለ ሃሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት ወይም ስለ ነፃ ፕሬስ መታፈን ዘወትር የሚናገሩቱ 

እና ብቸኛ ጠበቃም ስለመሆናቸው ከመፃፍ የማይቦዝኑቱ ኃይሎች ቢያንስ ”መብታችን 

ታፈነ” የሚለውን ሃሳብ እንኳን የመፃፋቸው መነሻ ነፃነታቸው በመከበሩ እንደሆነ ሁሌም 

ይዘነጋሉ፤ አሊያም አንባብያንን አይረዱም ብለው አሳንሰው ይመለከታሉ፡፡ 

በራዲዮ ፋና የግሉ ሚዲያና ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብትን ተጨባጭ ቀመር 

የተመለከተው ሞጋች የክርክር መድረክ ”ታፍነናል” የሚሉቱ ብዙ ቢሉም ስለመታፈናቸው 

ያነሷቸውን ዝርዝር አስረጂዎች በክፍል አንድ መጣጥፌ መመልከቴ ይታወሳል፡፡ ለዚህና 

በይደር ባቆየሁት ትርክቴ ላይ ደግሞ የምመለከተው የግል ሚዲያውን ”የመፃፍና የመናገር 

ነፃነት ታፍኗል” የሚለውን ሃሳብ በመወገን የሚከራከሩትና በክርክራቸው የዘረዘሯቸው 

አስረጂዎች ውኃ የማያነሱ እንደሆነ በበርከታ ማሳያዎች አነሳለሁ፡፡ እነዚህ ማሳያዎች 

መሰረታዊውን የሀገራችንን ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት መከበር አስመልክቶ 

የተቀመጠውን ህግጋት ጨምሮ በተጨባጭ ያለና ”ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብታችን 

ታፍኗል” የሚሉቱ ኃይሎች በግል ሚዲያ ተከልለው ግን ደግሞ ሚናቸው የጋዜጠኝነት 

እንዳልሆነ የሚያረጋግጡት አስረጂዎች ከራሳቸው ሰሞነኛ የህትመት ውጤቶች የተገኙ 

ሲሆን፤ በሞጋች የክርክር መድረክ የቀረቡትና ሀሳብን በነፃ የመግለጽ መብት በተጨበጭ 

ከመከበር አልፎ ከማይቀለበስበት ደረጃ መድረሱን በመወገን የቀረቡ ሀሳቦችም ከግል 

ምልከታዬ ጋር ተሰናስነው ይቀርባሉ፡፡ 

በነገራችን ላይ ዛሬ የምመለከተው ሀሳብ ወይም የምወግንለት ርዕሰ ጉዳይ ሁሉንም የግል 

ሚዲያ የማይወክልና በሞጋች መድረክ ይህንኑ ሀሳብ ወግነው የሞገቱት ልሂቃንም በዚህና 

ሁሉንም የማይወክል እንደሆነ መናገራቸውን ልብ ይሏል፡፡ ያም ሆኖ ግን የሚበዙትና 

በዚሁ ማእቀፍ ውስጥ መገኘታቸውን በተመለከተ ደግሞ እምነቴን በበቂ አስረጂዎች 

የማረጋግጥ መሆኑንም ያጤኗል፡፡ 
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ባለፈው ሰሞን የሚዲያ ህግጋትንና ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎችን ጨምሮ የጋዜጠኝነትን 

መሰረታዊ የአሰራር ፍልስፍና የስነ ምግባር መርሆች መሰረት በማድረግ ሁለት ተቋማት 

ባደረጉት ጥናት የሚበዙትና በተለይ ስድስት የሚሆኑ መጽሄቶችና አንድ ጋዜጣ 

ከጋዜጠኝነትና ከነፃ ፕሬስ መርህ በማፈንገጥ አሰላለፋቸው በጽንፈኛ የፖለቲካ መስመር 

ውስጥ ስለመሆኑ ማረጋገጣቸው ይታወሳል፡፡ የዚህን ጥናት ይፋ መሆን ተከትሎ ታዲያ 

እኒሁ በጽንፈኛ አስተሳሰብ የተፈረጁትን ጨምሮ ወደዚሁ ጎራ ለመቀላቀል ያኮበኮቡ 

የፕሬስ ውጤቶች ”የጥናቱ ውጤት ምርጫ 2007ትን መሰረት አድርጎ ከወዲሁ ሊበላን 

የተዘጋጀልን የአሞራ ቀመር ነው” በማለት ሲዘምቱበትና እየዘበቱበት መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ 

ያም ሆኖ ግን እነዚህኑ ዘማች የመጽሄት አምደኞች አሰላለፋቸው ከጽንፈኛ ፖለቲካ 

መስመር እንደሆነ ሁሉንም ደርድረን ገፅ በገፅ ብንመለከታቸው ተከታዮቹን ማረጋገጫዎች 

በግልፅ እንመለከታለን፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም፤ ጥናቱን ለምርጫ 2007 የተሳለ ቢላዋ ነው ሲሉ የሚከሱት እነዚህ 

የፕሬስ ውጤቶች ምርጫ 2007ን ታሳቢ ያደረገ አጀንዳ በጋራ ቀርፀው እየተንቀሳቀሱና 

በምርጫ 97 የተሞከረውን የቀለም አብዮት ተከትሎ የታሰሩ ሃይሎችን ጭምር በአዲስ 

ጋዜጣ  ቀላቅለው የተመለሱበትን ተጨባጭ ሃቅ አፍሮ ታይምስ የተባለውን ጋዜጣ በማጤን 

ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

በዚህና በተመሳሳይ አጀንዳ ላይ ከመጠመድና ምርጫ 2007ን ታሳቢ ላደረገው የቀለም 

አብዮት ዝግጅት ከመጣደፍ መዘዝ ያለፈውን ሳምንት የኛ ፕሬስና ኢትዮ ምህዳር ጋዜጦች 

በተመሳሳይ ገፅ ላይ ተመሳሳይ አጀንዳ በተመሳሳይ ርእስ ይዘው የቀረቡበትን አጋጣሚ 

በመመልከት ማንነታቸውን እና ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሀል እንዲሉ ራሳቸው አፋኝ 

ሆነው ታፈንን የማለታቸውን ገመና የሚያጋልጥ ማሳያ ነው፡፡  

እነዚህን የሚበዙ መፅሄቶች በፅንፈኛ ፖለቲካ መስመር የመሰለፍ ማረጋገጫዎች ባሳየን 

ጥናት ላይ የተጠቀሱትን ‹‹ፋክት›› ‹‹ሎሚ››፣ ‹‹አዲስ ጉዳይ››፣ ‹‹ዕንቁ›› ‹‹ቆንጆ›› እና . . . 

ወዘተ ጥናቱ ከተመለከታቸው የህትመት ጊዜ ውጪ ያሉትን (ማለትም ከህዳር 2004 እስከ 

ግንቦት 2005 ያሉትን) ትተን ሰሞንኛ የሆኑ ቢያንሱ ከየካቲት ጀምሮ እስከ ትናንት፣ እና 

ከትናንት በስቲያ ያሉትን እንመልከት፡፡ 
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የሁሉም አጀንዳ ተመሳሳይ ነው፡፡ የሃሳብ ብዝሃነት (Diversity) የላቸውም፡፡ የአዲስ አበባ 

የመሰረተ ልማት ግንባታዎች፣ ቀጣዩ ምርጫ፣ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች እሮሮ፣ 

የህዳሴው ግድብ፣ የኑሮ ውድነት፣ የትምህርት ስርዓት፣ ሙስና እና የመሳሰሉትን እንደ 

ዋነኛ የሃሳብ መዘውር በመያዝ ያለ አንዳች ተጨባጭ መነሻና ያለበቂ መረጃና ማስረጃዎች 

የአንድ ወገን ማጣቀሻ ወይም የነሂዩማን ራይት ስዎችንና የአውሮፓ ህብረትን የነተቡ 

ሪፖርቶች አራግፈው በማጣቀስ፤ ከላይ የተመለከቱትን የሃሳብ መዘወሪያዎች በአሉታዊ 

መንገድ በመመልከትና መንስዔውም ስርዓቱ እንደሆነ በመስበክ የትርክታቸውን መውጪያ 

የቀለም አብዮት በማድረግ የሚጠናቀቁ እንደሆነ ከላይ በጠቀስኩላችሁ ጊዜ የወጡትን 

ከላይ የተመለከቱ መፅሄቶችና ጋዜጠኛ በመመልከት ካላረጋገጣችሁ ከምላሴ ፀጉር ይነቀል 

ስል በድፍረት እወራረዳለሁ፡፡ 

መቼም ማንኛውም እና የትኛውም ሚዲያ በማናቸውም የባለቤትነት ይዞታ ስር ሆኖ 

ሲቋቋም የኤዲቶሪያል ፖሊሲ፣ ፕሮፌሽናል መለኪያ እና የራሱ ሀሳብ የሚኖረው እንደሆነ 

ግልፅ ነው፡፡     

ታዲያ ይህ መርህ ባለበት ሁኔታ ከላይ የተመለከቱትን የፕሬስ ውጤቶች በጠቀስኩላችሁ 

ጊዜያት ሽፋን የሰጧቸውን ሃሳቦች ተመልከቱ፡፡ በአንደኛው ሳምንት ሁሉም ስለ 66ቱ 

አብዮት ያወራሉ፡፡ በሚቀጥለውም ሁሉም ስለቀለም አብዮት ይሰብካሉ፡፡ የመረጃ ሞኖፖሊ 

አለ ብለው በከሰሱበት ብእራቸው በሃሳብ ሞኖፖሊ ተዘፍቀው ይገኛሉ፡፡ በርዕሳቸውና 

በስያሜያቸው የተለያዩ ግን አንድ ደራሲ የሚፅፋቸው እንደሆኑ የሚያረጋግጡ ተመሳሳይ 

መልእክት ያላቸውን ትርክቶችም በተመሳሳይ ቀን ይበትኑልናል፡፡         

እነዚህ የፕሬስ ውጤቶች ለጋዜጠኝነት የሙያ መለኪያ መስፈርት እውቅና የማይሰጡ ብቻ 

ሳይሆን ፍላጎቱም ያላቸው እንዳልሆነ የሚያረጋግጡ ትክርቶቻቸውን በመመልከት መረዳት 

ይቻላል፡፡ በእርግጥ የትኛውም ሚዲያ የራሱ አቋም ቢኖረውምና እንደሚኖረውም ቢታወቅ 

በጥቃቅን ነገሮችም ላይ የፅንፈኛውን ጥግ ይዘው የሚሰሩ እንደሆነም እንዲሁ ሰሞነኛ 

ከሆኑቱ የህትመት ውጤቶች ያረጋግጡ፡፡ 

ከገቢያቸው ወጪያቸው የሚበልጥ መሆኑንም እንዳይረሱ፡፡ ጥያቄው ገበያ ውስጥ 

የመቆየታቸውም ምስጢር ነው፡፡ ጋዜጣ መቼም ፊቱ ይናገራል፡፡ የመሸጫ ዋጋውም ከፊት 

ገፅ ተመልክቷል፡፡ የማተሚያ ዝቅተኛ ዋጋ ከ12 ብር እንደማያንስ ለጉዳዩ ቅርበት ያለን 
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ሁሉ እናውቃለን፡፡ ታዲያ ወይ እንደነፎርቹን አሊያም እንደነሪፖርተር በማስታወቂያ 

ያልታጀቡት እነዚህ ጋዜጣ መፅሄቶች ገበያ ውስጥ የመቆየታቸው መነሻ ቢፈተሽ ምን 

ሊሆን እንደሚችል መገመት ይከብድ ይሆን? ታዲያስ የፕሬስ ድርጅቱ የጥናት ውጤት 

በውጭ ሃይሎች እና ፅንፈኛ ፖለቲከኞች ይደጎማሉ ቢል ምን የሚያስጮህ ነገር አለው?   

የፕሬስ ነፃነት አንዱ መገለጫ የፋይናንስ ግኝቱ ነው፡፡ በፋይናንስ ረገድ የራሱ ነፃነት 

ያለው ፕሬስ የሃሳብ ነፃነት ይኖረዋል፡፡ ተደጓሚ ከሆነ ደግሞ ስለሃሳብ ነፃነትና ስለሃሳብ 

ብዝሃነት ቦታ አይኖረውም፡፡ ይልቁንም የገንዘብ ደጓሚውን ሀሳብ እንዲያንፀባርቅ 

ይገደዳል፡፡ ከላይ የተመለከቱት እና ታፍነናል ሲሉ የሚጮሁት የፕሬስ ውጤቶች 

በተመሳሳይ ቀን ተመሳሳይ አጀንዳ የመለፈፋቸው ሚስጥርም ይኸው ነው፡፡  

በዴሞክራያዊ ስርዓት ውስጥ እና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መርሆች ለፕሬሶቹም ሆነ 

ለማንኛውም ሰው ለፈለገው እና ለመረጠው ሀሳብ እድል የሚሰጥ ቢሆንም በየትኛውም 

ሃገርና በየትኛውም ሁኔታ በመሰረታዊነት ብሄራዊ ጥቅም የሚባል ነገር እንዳለ እሙን 

ነው፡፡ የኛዎቹ እና ታፍነናል ሲሉ አፋኝ ሆነው የተገኙቱ ብሄራዊ ጥቅም የሚባል ነገር 

የማያውቁ ስለመሆናቸው ከህዳሴው ግድብ የሦስተኛ ዓመት ክብረ በዓል ይልቅ የ1966ቱ 

አብዮት ቀርቧቸው መገኘቱ ጥሩ ማረጋገጫና የገመናቸውን ጥልቀት የሚያመላክት ነው፡፡   

እነዚህ ፕሬሶች የሀሳብ ብዝሃነትን የማይቀበሉ መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ከእነርሱ 

የተለየ አቋም የሚያንፀባርቁትን ብቻ ሳይሆን ከዚያም ከዚህም ያልሆኑትን ሚዛናዊ ፕሬሶች 

እንዲጠፉ አዘውትረው መፃፋቸውም በነፃ ፕሬስ ስም አፋኝ ፕሬስ መሆናቸውን 

የሚያረጋግጥልን ሃቅ ነው፡፡ ስርጭቱም የአፋኝነታቸው ሌላኛው ማረጋገጫ ነው፡፡ የግል 

ሚዲያ ውስጥ አሳታሚ ሆነው እንደገና በአከፋፋይነት ጨዋታ ውስጥ ተሰልፈው ይገኛሉ፡፡ 

እንኳንስ በምርጫ አሸንፎ ስልጣንን የያዘ መንግስትን ይቅርና በአባቶች ብሂል እንቧይ 

ተወርውሮ እስኪመለስ ባለው ቅፅበት ውስጥም ስልጣኑን የያዘ አካል ዝቅተኛው የሆነው   

የቅቡልነት መገለጫ በስሙ መጠራት ያለበት መሆኑ ነው፡፡ 

ታዲያ ከላይ የተመለከቱትና የእነርሱ ሰፈርተኞች ከ1997 በኋላ ቢያንስ እና ሙያዊም ሆነ 

የዜግነት ግዴታቸው የሆነውን የኢፌዲሪ መንግስት በስሙ መጥራት ማቆማቸው እሙን 

ነው፡፡ ከፈለጋችሁ ተመልከቷቸው ”ፋክት”፣ አዲስ ጉዳይ ከላይ የተመለከቱት ሁሉ   

በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ሆነው ስለዴሞክራሲ እንደሚዘምሩ፣ ሀሳብን በነፃ የመግለፅ 
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መብት ተከብሮም እንዲከበር እንሰራለን እያሉ ትንሹን የህግ ግዴታ መወጣት ተስኗቸው 

መንግስትን ‹‹ወያኔ›› በማለት እየፃፉ ታገኟቸዋላችሁ፡፡ 

ስለሆነም እነዚህ ፕሬሶች በየትም ፍጪው…እና በየትኛውም አጋጣሚ መንግስት 

እንዲለወጥ በሚሰሩ እና በጋዜጠኝነት ካባ በሚንቀሳቀሱ አክቲቪስቶች የተሞሉ ናቸው 

ብለን ብንናገር ተገቢነት ይኖረናል፡፡ ስለሆነም ዋናውና አንድ የሆነው መልእክታቸው 

አብዮት አብዮት፣ ለውጥ ለውጥ የሚል መሆኑም አይገርመንም፡፡ ይህ ሰፈር ሚዛናዊ ሆኖ 

እየሰራ እና ጥልቅ መርማሪ ሆኖ እየደገፈና እየተቸ እንዲሁም መፍትሄ እያመነጨ ሳይሆን 

ያለውንም ወደኋላ እየጎተተና የዱሮውን ሥርዓት እየናፈቀ ነው፡፡ ስለሆነም ለብዝሃነት 

ጥብቅና የቆመውን ስርዓት ለመገርሰስ የተሰለፈውን ፅንፈኛ ሀይል ወግኖ እየሰራ ነው 

ብንል ከላይ በተመለከቱትና ቀጥሎም በሚመጡት አስረጂዎች ተደግፈን እንጂ ካድሬ ሆነን 

እንዳልሆነ "የሹም ልጅ ነኝና እሽ አትበሉኝ" የኑፋቄው መንገደኞች እንዲያረጋግጡልን 

እንሻለን፡ 

በፋናው ሞጋች የክርክር መድረክ ታዳሚ ከነበሩት አንደኛው ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ 

መብት እንዳልተገደበ የሚያመላክቱበትን ሀሳብ የጀመሩት ‹‹እዚህ የተቀመጥነው ሰዎች 

(ተከራካሪዎቹን በተለይም በዚያኛው ፅንፍ ያሉትን ለማለት ነው) የምንለውን እንሆናለን 

ወይ? ወይስ ከምር አላምጠነዋል? (እሳቸው በእንግሊዝኛ entertain እናደርገዋለን ወይ? 

በሚል ባቀረቡት ጥያቄ ነው፡፡ 

ሃሳባቸውን ሲያወርዱም ጥያቄው በዚያኛው ፅንፍ ከተሰለፉትም በመጀመሪያው ክፍል 

ትርክቴ ላይ ለተመለከቱት ዶክተር ዳኛቸውና ሃሳባቸው የቀረበ መሆኑ ግልፅ መስሎ ታየ፡፡ 

እናም አሉ በክፍል አንድ ትርክቴ ዶክተር ዳኛቸው ስለ ሃሳብ ልዕልና የተመለከተ ሙግት 

ሲያብራሩ፡፡ 

እኚህ ሰው  የሰጡት ማብራሪያ ዶክተር ዳኛቸው የደርጉን ዘመን ጨምሮ ለበርካታ 

ዓመታት ያሳለፉባትን አሜሪካ ትወራ በየአጋጣሚው ማንፀባረቃቸውንና በአስረጂነት 

ማቅረባቸውን በማጤንና እርሳቸውም በዚያችው አገረ አሜሪካ ከእርሳቸው ላልተናነሱ 

ዓመታቶች ማሳለፋቸውንና ይልቁንም ከሚዲያ ጋር ኖረው አሁንም በዛሚ 90.7 ሚዲያ 

ውስጥ መኖራቸውን ታሳቢ በማድረግ መሆኑም ልብ ይሏል፡፡ 
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ታዲያ አሉ ይህንኑ እና ከላይ የተመለከተውን የሁለቱን ያለፈ ታሪክ መነሻ ያደረገ 

ክርክራቸውን ሲያብራሩ፡፡ 

‹‹እንደኔ እምነትና ዶክተር ዳኛቸውም በተሻለ የሚያውቃቸው በተለይም አሜሪካውያን 

የዘርፉ ተዋናዮች የሀሳብ ነፃነት መብትን በተመለከተ እንደ መብት በሁለት መንገድ 

ይከራከሩበታል፡፡ 

አንደኛው የሀሳብ ነፃነት መብትን መብት መሆኑን መነሻ ያደረገ ሲሆን በሁለተኛው 

መስመር ያሉትና (utlitarian) የሚባሉት ደግሞ የሀሳብ በነፃነትን የሚመለከቱትና 

የሚሟገቱለት ከሚያስገኘው ጥቅም ነው፡፡›› አሉና ‹‹ሰዎች የሚናገሩበት ቦታ፣ መድረክ፣ 

መረጃ ወዘተ በክፍል አንድ ትርክቴ የተመለከትናቸውና ዶክተር ዳኛቸው ሃሳብ ጋር 

የወገኑት ተከራካሪዎች ያነሷቸው ነጥቦች ሁሉ ያስፈልጓቸዋል፡፡ በዚህ ላይ እኔም 

እስማማለሁ፡፡ ልዩነታችን እና ችግሩ የሚመጣው ግን ጉዳዩ ወደ ተቋማዊነት ሲያደርጉት 

ነው፡፡ እነዚህና የእነ ዶክተር ዳኛቸው አስተሳሰብ ሀሳባቸው የሆኑት በክፍል አንድ ትርክቴ 

የተመለከቱት ተሟጋቾች ዘጠኝ ራዲዮኖች 20 ቴሌቪዥኖች መኖር አለባቸው ቢሉ 

ትክክል ይሆናል፡፡ የተለያዩ አማራጮችን እና እድሎችን ስለሚሰጥ፡፡ ነገር ግን ከዚህ 

ተነስቶ የሀሳብ ነጻነት የለም ብሎ መከራከር ተገቢነት የሌለው ካልተማከለ የሚዲያ (midia 

desenteralization) ጋር የሚያገናኘው አንዳች ዓይነት ተጠየቃዊ አግባብነት የለውም ፡፡ 

ዶክተር ዳኛቸው ሄጄሞኒክ ድምጽ ነው ያለው ብለው እና አሜሪካንን ሲጠቅሱ ሄጄሞኒክ 

ልዕልና መሆኑን እያወቁትና የአሜሪካ ሄጄሞኒክ ሰበብ አንድ መሆኑንና ይኸው ልዕልና 

የፈጠረው አንድ ሀሳብ መሆኑን እያወቁት በመሆኑ መከራከሪቸው ውሃ የማያነሳ እንደሆነ 

አብራርተዋል፡፡ በክፍል አንድ ትርክቴ የኢትዮ ምህዳሩ ዋና አዘጋጅ ሰለነሱ ሚዲያ 

ስነምግባር መመለስ አለባቸው ብለው ላነሷቸው ጥያቄዎችም መልስ የሰጡት እኚህ 

ተሟጋች ፕሬሱ የገንዘብ ችግር እንዳለበትና በጠባብ መንገድ ወከባ ውስጥ ነው የሚለው 

ላይ ተስማምተው ያም ሆኖ ግን የሚበዙቱ የሀሳብ  ብዙሃነትን ስለማያሟሉ ለእኔ በራሪ 

ወረቀቶች ናቸው ያሉ ሲሆን በዚህ መነሻ ነጻ አውጪም ወቃሽም ለመሆን እንዳልቻሉ 

በሚገባ አስቀምጠውታል፡፡ በእነ አቶ ሙሼም በኩል የሚዲያውንና የተቃዋሚውን 

የአብሮነት መነሻ  የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው በሚል የቀረበ እና በክፍል አንድ 

የተመለከተውን ትርክቴ እኚሁ ተከራካሪ የአብሮነታችሁ ነገር የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ 
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መሆኑ ቢገባኝም አለመሆን የሚቻልበት እድል መኖሩንም ልንሸፍንላቸው አይገባም 

በማለት ነው፡፡  

ከሰማንያ በላይ የሚሆኑ ፓርቲዎች ባሉበት ሀጋር ላይ፣ እንደ አሸን ፈልተው እንደ አሸን 

የሚጻፉ ፕሬሶች ባሉበት ሀገር ላይ ይልቁኑም ምርጫ በደረሰ ቁጥር እየበዙ የሚመጡ 

ፓርቲዎችና (አላማቸው ምንም ይሁን ምን) ፕሬሶች ባሉበት ሀገር ላይ የመደራጀትና 

ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት የለም ብሎ መከራከር የጸሀይ መውጪያ በምዕራብ ነው 

ብሎ ሙግት እንደመግጠም ይሆናል፡፡ 

የግል ቴሌቪዥን አለመስፋፋቱን መነሻ አድርጎ ሃሳብን በነጻ የመግለጽ መብት 

ተደፍጥጧል ማለትም አመክንዮታዊ አይደለም፡፡ ይልቁንም የተለያዩ ሃሳቦችን በሚገባ 

ለመገንባትና ህዝቡን ለማሳተፍ አቅም ያለው ፕሬስ መሆኑ እየታወቀ ግማሽ ሙሉ 

ብርጭቆውን ለመሙላት ነው የምንሰራው ማለት ተገቢነት የሌለው መሆኑን የገለጹት 

ሌላኛው ተሟጋች፡፡ ይልቁንም በመንግስት በኩል ያለው አቋም ብርጭቆውን እንስበረው 

የሚል ነው ብለዋል፡፡ ክርክሩም እንዲሰበር በሚሻውና አይሆንም በሚለው መሃከል ነው፡፡ 

በዓመት ከአምስት ያላነሰ ማስታወቂያ የሚያወጡ ጋዜጣና መጽሄቶች ውድ በሆነው የግብጽ 

ሻማል ሼክ የመዝናኛ ስፍራ ድረስ ሄደው የሚዝናኑ አሳታሚዎች ስለመኖራቸው የሀገሪቱ 

የፋይናንሻል ዳታ እንደሚያመለክት የጠቆሙት እኚህ ተከራካሪ ከሁሉ በላይ አቶ ሙሼ 

ሠሙ፣ አቶ ልደቱ አያሌውና ኤዴፓ አፋኝ ስለሆነው የኢትዮጵያ ፕሬስ ባህሪ ጥሩ 

መግለጫ እንደሆኑም ምርጫ 97ን ተከትሎ የነበረውን የፕሬሱን የጥፋት ዘመቻ 

በማስታወስ ሞግተዋል፡፡ 

በኢትዮጵያ የሚዲያ ነጻነት ሙሉ በሙሉ የተረጋገጠ፣ ህገ መንግስታዊ እርካብ የጨበጠ፤ 

ለአፈጻጸሙም አስተማማኝ የሆኑ ተቋት ተገንብተው መሰረታዊ መደላድል የያዘ ነጻነት 

መሆኑን፤ ይህም ብቻ ሳይሆን ይህን ነጻነት ወደፊትም ሊቀለበስ በማይችልበት ደረጃ ላይ 

ለማድረስ እለት በእለት በአድማስና በጥልቀት እሰፋ የመጣና ልንጠብቀው የሚገባ መሆኑን 

ካለመቀበል በዚህ  ነጻነት ላይ ሙግት መግጠም ሊሆን የሚችለው እውነትን መሸምጠጥ 

ነው፡፡ 

ሰው ግራ ቀኙን ተመልክቶ የያዘውን ሃሳብ ለማዳበርና የሚሻውን ለመቃረም የማይችልበት 

እንዲሁም በአፈና ውስጥም ሆኖ ያጎለበተውን ሃሳብ ከሌሎች ጋር ለመጋራት እና 
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ለማስተላለፍ የማይችልበት የአፈና ሥርዓት መወገዱን መካድም እውነትን መሸምጠጥ 

ነው፡፡ 

የፕሬስ ነጻትን በተመለከተ ህገመንግስታዊ ሙግት የሚገጥሙ ሃይሎች በመሰረታዊነት 

ሊገነዘቡት የሚገባው ጉዳይ ነጻነቱ ስለፕሬስ ተብሎ ሳይሆን መሰረታዊ ከሆኑ ሦስት 

ገጽታዎች መሆኑን ነው፡፡ ማንም ለማንም በፈቃዱ ሳይፈልግ የሚከለክለውና ሲፈልግ 

የሚቸረው እንዳልሆነ የሚያመለክተው ገጽታ የመጀመሪያው ገጽታ ነው፡፡ መረጃ 

የመስጠት፣ የመቀበልና ፈልጎ የማግኘትን የተመለከተው ደግሞ ሁለተኛው ገጽታ ሲሆን 

ይህን መረጃ ሃሳብና አመለካከትን ማስተላለፍ ደግሞ ሦስተኛው ገጽታ ነው፡፡ 

ስለሆነም ይህ ነጻነት ለፕሬስ ተብሎ የሚሰጥ ሳይሆን ከእነዚህ ከላይ ከተመለከቱት ለዜጎች 

የተሰጡ መብቶች የሚቀዳ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ 

የፕሬስ ነጻነት አቀንቃኝ ነን የሚሉትና ከጀርባ ሌላ ፈንጂ ያጠመዱት ኃይሎች የፕሬስ 

ነጻነት ተደፍጥጧል ቢሉም ለዜጎች መብት መረጋገጥ ሲባልና ለዴሞክራሲያዊ መብቶች 

መጠበቅ ሲባል ህገመንግስቱ ለፕሬስ ነጻነት ዋስትና ሰጥቶ መንግስትም ምንም እንኳ 

መርሁና ተፈጥሮውም ቢሆን ባይፈልግም እንኳ መጣስ እንደማይችል ተገንዝቦ በተግባር 

እያረጋገጠ ነው፡፡ 

ይህንን የሚደፈጥጥ ጉድጓድ ውስጥ መግባት ተገቢ ያልሆነ ምግባር በመሆኑም ህገ 

መንግስቱ ለፕሬስ ነጻነት ልዩ ጥበቃ አድርጓል፡፡ ያለመታደል ሆኖ ግን በሀገራችን 

የበቀለው የግል ሚዲያ ይህንን ነጻነት ሙሉ በሙሉ ተጠቅሞ የህብረተሰቡን የመረጃ 

ፍላጎት ማርካትና በህብረተሰቡ ውስጥ የተጋ የመረጃ ልውውጥ እንዳይደረግ የሚሰራ እና 

ይልቁንም የፖለቲካ ፓርቲዎችን ስራ በይበልጥ እየሰራ የሚገኝ ሆኗል፡፡ አሁን ያለው 

የግል ሚዲያ መብቱን በተውገረገረና በተበላሸ መልኩ እተጠቀመው ቢሆንም በዚህ የታዳጊ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ የመናገር ነጻነት እየተገነባ ሲመጣ የተበላሸው ምግባር 

እየተዋጠና እየተወገደ ሊመጣ እንደሚችል ቢታመንም ለዚህ ደግሞ እንቅፋት የሆኑ 

ኃይሎች እኩል በእኩል መስራታቸው እንደማይቀር በመገመት ብዙ መስራት ይጠይቃል፡፡ 

ህገ መንግስቱን የጻፈው የሚተረጉመው እንደሆነ በመናገር ስለ ፕሬስ ነጻነት መብት 

መደፍጠጥ በምክንያትነት ቢቀርብም የሀገሪቱ ሉዓላዊ አካል የሆኑት ብሄር ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች የተወከሉበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት በፍርድ ቤት አንድና ሁለት ዳኛ 
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ከሚተረጉሙት የተሻለ እና በመርህም ለሌላ ሞዴል ሊሆን እንጂ የሚጥላላ እንዳልሆነ 

ግንዛቤ ሊያዝበት ይገባል፡፡ 

የግል ራዲዮንና ቴሌቪዥንን በተመለከተ መንግስትን ወክለው የተገኙት ተሟጋቾች 

እንዳብራሩት ጉዳዩ የመሰረተ ልማት እና ነባሩን የአናሎግ ሲስተም በዲጂታል በመለወጥ 

ሂደት ነባሩን አናሎግ ለግሉ ዘርፍ ጥቅም ላይ እንዲውል ቢደረግ ኪሳራ ከመሆኑ ጋር 

የተያያዘና ከሌላው ልማት ጋር የማጣጣም ጉዳይ እንጂ አፈና ተደርጎ መወሰድ የለበትም 

ያሉ ሲሆን ህገ መንግስቱ ውስጥ ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት የሰፈረው ቃል ብቻ 

እንዲሆን ተፈልጎ ሳይሆን ትርጉም ያለውና በመራራ ትግል የተገኘው ሥርዓት ካለዚህ 

ነጻነት መጽናት እንደማይችል በመገንዘብ ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች የመሬት ባለቤት ያልሆኑበትን ሥርዓት ከዚህ ሥርዓት ጋር 

አወዳድሮ ሙግት መግጠም ያንኑ ባላባታዊ ሥርዓት ከመናፈቅ የዘለለ መነሻ የሌለው 

ሲሆን በታሪካችን በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የተሻለው ዘመን ይህ 

እንደሆነና ይህን መካድ የታሪክም የአውነትም መሰረት የሌለው እንደሆነ ሊሰመርበት 

ይገባል፡፡ እዚህ ላይ ልዩነት ከመጣ ደግሞ በጸሀይ መግቢያና መውጪያ ላይ ተለያየን 

ማለት ይሆናል፡፡ 

አቶ ሙሼ ሰሙ ህገ መንግስቱን መነሻ አድርገው የሚወጡ ህጎች ስርዓቱ ህጋዊ ህገ 

ወጥነትን ተግባር ላይ ለማዋል የተለመው  ዘዴ ነው ቢሉም እነዚህን ህግጋት ህገመንግስቱ 

ላይ ያሉትን በደረቁ የሰፈሩ መብቶች የሚያጎለብቱና መብቶቹንም በሚገባ መጠቀም 

እንዲቻል የወጡ እንጂ ሆን ተብሎ ከመሳቢያ የወጡና ተግባር ላይ የዋሉ እንዳልሆነ 

ሊሰመርበት የሚገባው ነው፤ ተቃዋሚዎችም የፕሬሱ ቤተሰብም ተካተው ሰባት ዓመት 

ያህል ተለፍቶ የተሰራ መሆኑም ሊሰመረበት ይገባል፡፡ ይልቁኑም የሙሼንና የልደቱን ፎቶ 

ይዞ የወጣ ጋዜጣ እንዳይሰራጭ የሚደረግበትን ሁኔታ እያወቁት የሹሞቹን ልጆች እሽ 

ለማለት የሚያስችል ምንዳ ለመክፈል ማፈግፈጋቸው የሚያሳዝን ይሆናል፡፡                                                                 


