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በፕሬስ ነጻነት ስም አመጽ ለምን? 

                                                                                                                                                     

አስራት  04/11/13 

የዚህ ጽሁፍ መነሻ ልዕልና ጋዜጣ ነች፡፡ በቁጥር 5 መጋቢት 20/2005 እትሟ በተለያዩ ርዕሶች 

ስር ሙሉ በሙሉ የስርዓት ለውጥን በሀይልና በአመጽ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባ የጦር መሪ 

ጀነራል ሁና በጦረኛ ብረኞችዋ አማካይነት እቅዱን ፤ስልቱን፤ አፈጻጸሙን በመዘርዘር የክተት ጥሪ 

ነጋሪት ጎስማለች፡፡ የትላንትዋ ፍትሕ ጋዜጣ የበቀደምዋ አዲስ ታየምስ፤ የዛሬዋ ልዕልና ጋዜጣ 

ስያሜዋ  ቢለያይም በመግቢያው ለመግለጽ እንደተሞከረው ዓላማዋም ግብዋም ፖለቲካዊ በመሆኑ 

በኢትዮጰያ በእኔ መሪነት የስርዓት ለውጥ የግዴታ መምጣት አለበት ብላ ወስናለች፡፡እንደልብዋ 

ስም እየቀያየረች የምትጽፈው ዲሞክራሲ ስላለ መሆኑን እንኩዋን ማስተዋል ተስኗታል፡፡  

እራሷን ከፍ ከፍ አድርጋም ወደ ላይ በመመንጠቅ ለሰው ልጆች ፍዳና መከራ ሲል በቀራንዮ 

ከተሰቀለው ጌታችን ኢየሰስ ክርስቶስ ጋር በማመሳሰል በክርስትና እምነት መሪውና የዓለም ቤዛ 

በሆነው ምሳሌነት ጉዞአችን እስከ ቀራኒዮም ድረስ  ነው በማለት ተሳልቃለች፡፡ ጥሬ ፍቺው 

ብንሰቀልም እንቀበላለን የሚል  በብልግና ድፍረት የተመላ እራስን ከጣሪያ በላይ አግዝፎ 

በአምላካዊ ምሳሌነት ተርታ ማስቀመጥም ለእምነቱ ክብር ካለመስጠት የመነጨ በታላቅ 

የአላዋቂነት ድፍረት የተሞላ ነው፡፡ 

ልዕልና ጋዜጣ የግል ጋዜጣ ወይንም የፕሬስ ነጻነት ምን ማለት እንደሆነ ዳርቻውስ እስከምን ድረስ 

ነው የሚለውን እውነት አውቆ ባለማወቅ ከሙያው ስነ ምግባር እጅግ በራቀና ጨለምተኛነትንና 

የአንድ ጽንፍን አመለካከት ብቻ ወድሮ በመያዝ ሌላውን ወገን በጥላቻና በጠላትነት በመፈረጅ 

ምታ ነጋሪት ክተት ሰራዊ›ት እያለች ነው። 

ልዕልና ጋዜጣ በግሉ ፕሬስ ስም ብትንቀሳቀስም የአንድ ጽንፈኛ አክራሪ ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ድርጅት ልሳን እንጂ የግል ፕሬስ የሚያሰኝ ሚዛናዊ ዘገባና  ትችት አላስነበበችንም፡፡ ጽንሰቷም 

የትላንቶቹና የዛሬውም ውልደትና ማንነቷ ሚዛናዊ ለሚባለው የግራና ቀኝ አተያይ አያበቃትም፡፡ 

የግል ፕሬስ ዓይነተኛው መለያና ባሕርይ አልነበራትም፡፡ ጋዜጣዋ ተጀምሮ እስኪጨረስ በዘለፋ፤ 

በነቀፋ፤ በስድብ፤ በአሽሙር፤ ግለሰቦችን በማጥላላትና በማዋረድ፤ የአመጽና የሁከት ቅስቀሳ 

በማድረግ ሕዝቡንም አትነሳም ወይ እስከመቼ ነው በማለት የጸንፈኛ ተቃዋሚ ፖለቲካ መድረክ 

ሁና ለመታየት ቧችራለች፡፡ ግንባር ቀደም የጵንፈኛው ተቃዋሚ ልሳንና ተሟጋች ነበረች፡፡  
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አንደበታቸው ነን፤ እንዳሻን እንሳደባለን፤ እንፈነጫለን፤ብንታሰር ጉድ ይፈላል፤ ልዩ መብት አለን 

፤የመብት ተሟጋቾችና የጋዜጠኛ መብት ጠበቆች እነሲፒጂ እነ ሂዩማን ራይትስ ዎች፤ አንዳንድ 

የምዕራባውያን መንግስታት ድርጅቶችና ዲፕሎማቶች ስለኛ ይጮሃሉ፤ እኛም ለአለም አቀፍ 

ሽልማት እንበቃለን ወዘተ የሚል ሕልም እንዳላቸውም የአምደኞቿ ልቅ የወጣ ድርጊት በግልጽ 

ያመለክታል። የጋዜጣው አዘጋጅና በዙሪያው የተሰለፉ አምደኞቹ  በተለያየ ግዜ በሚጽፉት 

በጥላቻና መረን በተጣባው ስድብ፤ ሕዝቡን የግድ ለሁከትና ለአመጽ መነሳት አለብህ የሚለው 

የቅስቀሳና የፕሮፖጋንዳ ስራ የጋዜጠኝነት ተግባር ነወይ? ቢባል መልሱ አይደለም ነው፡፡ በግል 

ጋዜጠኝነት ስምና ሽፋን የሚካሄድ የአክራሪ ፖለቲከኞች የተደራጀና በእቅድ የሚመራ ስራ ነው፡፡  

የመንግስትንም ሆነ የተቋማትን ጠንካራና ደካማ ጎን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ በማስረጃ መፈተሸ 

መተንተን መተቸት የሚታረምበትን መፍትሄና አቅጣጫውን ማመላከት ተገቢ የጋዜጠኝነት ስራ 

ሲሆን ይህም መንግስት ከስህተቱ እንዲማርና ራሱን እንዲፈትሸ እንዲያስተካክል ያደርገዋል፡፡ 

የሕዝቡም ብሶትና ችግር መፍትሄ እንዲያገኝ ይረዳል፡፡ የልዕልና ጋዜጣና አምደኞቹ የእለት 

ተእለት ተግባር ሲታይ ግን በመጀመሪያ ደረጃ አንድም በጎ የሚሉት በመንግስትና በሕዝብ የተሰራ 

ስራ የለም የሚል ከእውነታው የተጣላ ጭፍን መነሻና ድምዳሜ ያለው ነው። 

በሁለተኛ ደረጃ እርምት እንዲደረግ ችግሮች እንዲፈቱ መፍትሔ እንዲያገኙ የሚያደርግ 

አይደለም፡፡ በቀጥታ በኢትዮጵያ የስርአት ለውጥ በአመጽ መንገድ እንዲመጣ የሚጠይቁ 

የሚያሳስቡና የሚቀሰቅሱ ናቸው፡፡ ስለዚህም የግሉ ፕሬስና የፕሬስ ነጻነት በእነሱው የተዛባ 

ትርጉም እስካልተሰጠው ድረስ መደበኛ ተግባሩ ለሕብረተሰቡ አማራጭ የመረጃ ምንጭ በመሆን 

ወቅታዊ ዜናዎችን፤ አስተማሪና አዝናኝ የሆኑ ፖለቲካዊ፤ ኢኮኖሚያዊ፤ማሕበራዊ፤ የቴክኒዮሎጂ፤ 

የሳይንስ የምርምር የታሪክ፤ የስፖርት፤ የወጣቶች፤ የሴቶች ወዘተ.. ሁለገብ ጉዳዮችን ለሁሉም 

የህብረተሰብ ክፍል በሚመጥን መልኩ ተደራሽ እንዲሆን ማቅረብ እንጂ የአንድ ወገን ልሳንና 

አንደበት በመሆን በሌላው ወገን ላይ የማሳመጽና የጥላቻ ፖለቲካን የማራመጃ መድረክ መሆን 

ማለት አይደለም፡፡ 

የግሉ ፕሬስ በዓለም ደረጃ እየተስፋፋና እያደገ የመጣው ቀድሞ ሁለት መቶና ሶስት መቶ 

አመታት ያስቆጠሩ ጥቂት ሀገራት ቢኖሩም በተለይም በቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ወቀትና 

ማብቃት በኋላ ባለው ጊዜ ነው፡፡ ምዕራባውያን በተለያዩ ሀገራት የግሉ ፕሬስ መስፋፋት አለበት 

የሚል ዓላማ ይዘው፤ ይሄንኑም የሚያስፋፋ ትምህርት የሚሰጡና በገንዘብ የሚረዱ ፤ጋዜጠኞች 

በተለያዩ ሀገራት ሲታሰሩም ድምጽ የሚያሰሙ ተቋማትን አቋቁመው መንቀሳቀስ የጀመሩት 

የራሳቸውን ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ለማስከበር ነው፡፡   
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ምእራባውያን የበላይነትና የቁጥጥር ስትራቴጂያቸውን በዓለም ዙሪያ ለማስፋት፣ ፖሊሲያቸውን 

ለማራመድ፤ የሚቃወሟቸውን በሚዲያ ዘመቻ የሕዝብ ድጋፍ ለማሳጣት፤  ሰፊ የፕሮፖጋንዳ ስራ 

ይሰራሉ። የየሀገራቱን ፖለቲካ፤ አስተዳደር፤ ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ ሕይወት፤ የቴክኒዮሎጂ ምርምር፤ 

የተፈጥሮ ሀብት፤ የመከላከያና ደህንነት አቋም፤ የመንግስትን ጥንካሬና ድክመት፤ የተቃዋሚውን 

ይዞታ ወዘተ የሚሰልሉበትና መረጃ የሚሰበሰቡት አንዱ መስክ አንዳንድ የግል ፕሬሶችን 

በመሳሪያነት መጠቀም እንደሆነ ዓለም አቀፍ ተሞክሮ ያሳያል፡፡  

በዚህም በበርካታ አጋጣሚ የፈለጉትን አሳክተዋል፡፡ የግሉ ፕሬስ ከወገንተኝነት ውጪ ሚዛናዊ ሆኖ 

የሁሉንም ወገን ስሜት በእኩልነት እስካንፀባረቀ ግዜ ድረስ ብቻ ነው ለዲሞክራሲ መጎልበት 

አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችለው፡፡ የአንድ ወገን ልሳንና ድምጽ ሆኖ በሌላው ወገን ላይ በጥላቻ 

የሚዘምትና አመጽ የሚቀሰቅስ፤ እልቂትንና የደም መፋሰስን የሚናፍቅና የሚሰብክ የግል ፕሬስ 

ብዙሀንነቱን የሚደፍቅ ፀረ-ዲሞክራሲ አቋም ያለው ነው፡፡  

ዲሞክራሲም ሆነ የፕሬስና የመናገር ነጻነት የሰው ልጅ ሁሉ ገዢም ሆነ ተገዢ ተቃዋሚም ሆነ 

ደጋፊ በሕግ ፊት እኩልና የማይሸራረፍ የተከበረና የማይገሰስ መብት አላቸው ብሎ የሚያምን 

እንጂ ለአንዱ መብት ቆሞ የሌላውን መብት የሚደፍቅና የሚረግጥ መርህ የላቸውም፡፡ ከእኔ ጋር 

ያልሆንክ፤ የእኔን አመለካከት የተቸህ፤ የተቃወምክ፤ ወዳጄ ሳትሆን ጠላቴ ነህ ብሎ የሚያውጅ 

አይደለም፡፡  

በፕሬስ ነጻነት ተጠቃሽ በሆነችው እንግሊዝ ባለፈው ሳምንት በፓርላማው ባቀረቡት ፕሬሱ ቁጥጥር 

ያስፈልገዋል በሚለው ሀሳብ  ጠ/ሚኒስቴር ዴቪድ ካሜሮንና የተቃዋሚው መሪ ዴቪድ ሚሊባን 

ተስማምተውበታል፡፡ የዓለም ሚዲያ ግዙፍ ሰው ሩፐርት መድሮክ በእንግሊዝ ጋዜጦች ስውር 

የስልክ ጠለፋ አዘጋጆች መሳተፋቸው በሕግ ከተረጋገጠና ቅጣት ከተጣለበት በኋላ የእንግሊዝ 

ፓርላማ ለመጀመሪያ ጊዜ የግሉን ፕሬስና የፕሬስ ነጻነትን በተመለከተ በሕግ ቁጥጥር 

የሚደረግበት መንገድ እንዲጸድቅ ጠይቀው ውሳኔው ጸድቋል፡፡  

ራሱን የቻለ ተቆጣጣሪ ነጻ ኮሚሽን እንዲሰየም  አድርገዋል፡፡ ይህ የሆነው በፕሬስ ነጻነት ስም 

የዜጎችን መብት የሚጥስ ክብርና ሕልውናቸውን የሚነካ፤መልካም ስማቸውንና ማህበራዊ 

ተቀባይታቸውን የሚያጎድፍ የወንጀል ስራ በተደጋጋሚ ሲሰራ በማገኘታቸው ነው፡፡ አዘጋጆቹ 

ከስራ ተሰናብተው የህግ ተጠየቂም ሆነዋል፡፡ እኛ ሀገር ከምዕራብ ዓለም በተቀዳውና የግሉ ፕሬስ 

በፕሬስ ነጻነት ፤ በዲሞክራሲና ሰብአዊ መብት ጥበቃ ስም፤ድምጻቸውን አጉልተው ሲያስሙ 

የነበሩት የግል ፕሬሶች በጣም ሃላፊነት ከሚሰማቸው ጥቂቶች በስተቀር ሀላፊነት የማይሰማቸው 

ነበሩ፡፡  
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ትላንትም የነበሩትና የከሰሙት ብዙዎች ዛሬም ያሉት አንዳንድ ጋዜጦችና መጽሄቶች ጋዜጠኝነት 

ሃላፊነትና ተጠያቂነት የሌለበት፤ያሻቸውን መጻፍ፣ ያሻቸውን ግለሰብም ቡድንም እንደፈለጉ 

መሳደብ ማዋረድ ተቀባይነት ማሳጣት፤ ለእነሱ የተሰጠ ልዩ መብት አድርገው በተሳሳተ መንገድ 

ሲረዱት ሊመነዝሩት ኖረዋል፡፡ ከሌላው ዜጋ የተለየ መብትና እውቅና እንደሌላቸው ሃላፊነትና 

ሚዛናዊነትን ጭብጥና እውነታ የሌለው ባዶ ፕሮፖጋንዳና የወሬ ስርጭት በህግ ፊት ተጠያቂ 

እንደሚያደርጋቸው ቢያውቁትም ግንዛቤያቸው የሳሳ ነው፡፡  

የተለየ መብት አለን፤ ምንም ብንጽፍ ለምን በሕግ እንጠየቃለን፤ ለምንሰ እንከሰሳለን ፤ለምን 

ፍርድ ቤት ጣቢያስ እንጠራለን ባይ ናቸው፡፡ ሁሉም ነገር እነሱን ለመበደል ፤ሰራ ለማስቆም፤ 

ከገበያ ለማሰወጣት፤ የተለያየ ደባና ተንኮል ተሰራብን ብለው ያምናሉ፡፡ የእነሱን ዝሆን የሚያህል 

ግዙፍ ጥፋትና ስህተት ሊያስተውሉም ሆነ ወደ ውስጥ ሊመለከቱ አይፈቅዱም፡፡ በህግ ከተጠየቁ  

ሆን ተብሎ እኛን ለማጥቃት ነው ይላሉ፡፡ የዚህ ሁሉ መነሻው ስራዬ  ብለው የያዙት በሙያው ስነ 

ምግባር የሚመራ ጋዜጠኝነትና ሚዛናዊ የመረጃ አቀራረብ ሳይሆን የአንድ ወገን የጥላቻ 

አገልጋይነት የፈጠረባቸው ስሜት ውጤት ሲሆን ሌላው እራሳቸውን  ከእውነት ከሀገርና ከሕዝብ 

በላይ አግዝፈው የመመልከታቸው በሽታ የፈጠረው ውጤት ነው፡፡  

 


