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“የግለ ፕሬስ” ነፃ ፕሬስ ይሁን 
 

                                                ሲቲና (ከሐረር)  
  

  ሐሣብን የመግሇፅና የመቀበሌ መብት ከሰው የፈተጥራዊ ባሕሪ የመነጨ እንጂ 

በላሊ ውጫዊ ወገን የተሰጠ ወይም የሚሰጥ አይዯሇም፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ ሰብአዊ 

መብትና ነፃነት ሇመጀመሪያ ጊዜ እውቅና ያገኘው ሇዚህ መብትና ነፃነት መሠረታዊ 

እውቅና በሰጠው የሽግግር መንግስቱ እንዯ ሕገ መንግስት ይገሇግሇበት በነበረበው 

ቻርተር መሠረት በ1984 ዓ.ም በወጣው የፕሬስ ሕግ ነው፡፡ ይህን ተከትል በርካታ የግሌ 

መፅሔቶችና ጋዜጦች እንዯ አሸን እየታተሙ መሠራጨት ጀመሩ፡፡   

 

ከዚያ ቀዯም በነበሩት ሁሇት የመንግስት ሥርአቶች ኢትዮጵያውያን 

እንዯማንኛውም ሰው በነፃ የማሰብ፣ ያመኑበትን የመናገርና የመፃፍ እንዱሁም 

የመረጡትን የማዴመጥ መብት ሳይቀር በላሊ ሶስተኛ አካሌ ይወሰንሊቸው ነበር፡፡ 

በወታዯራዊው የዯርግ ሥርዓት በመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ከሚሠራጩ አመሇካከቶችና 

መረጃዎች ውጭ በአየር ሊይ የተበተኑ የውጭ የሬዱዮ ሞገድችን እንኳን እቤታችን ቁጭ 

ብሇን ማዴመጥ እንዯ ከዲተኛ ስሇሚያስቆጥር ከዴርጊቱ እንቆጠብ ነበር፡፡   

 

እንግዱህ ይህን አምባገነን የወታዯራዊ ቡዴን - አዛዥ ናዛዥ፤ ፈሊጭ ቆራጭ  

ሥርዓት የተካው የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት ከዚያም የኢፌዳሪ መንግስት ነው፡፡ 

ሐሣብን ሇመግሇፅና ሇመቀበሌ መብት ሕገ መንግስታዊ ዕውቅና የሰጠውም ይኸው 

መንግስት ነው፡፡  

 

ህዝቡ የሥሌጣን ባሇቤትነቱን የሚያረጋግጠው በዳሞክራሲያዊ መንገዴ ዴምፅን 

በሰጠው ተወካዩ ሲተዲዯርና ሐሣብን በነፃነት መግሇፅና መቀበሌ ሲችሌ ብቻ ነው፡፡ 

ሕዝብ የሥሌጣን ባሇቤት በመሆኑ፣  ይህን ሥሌጣን ሇየትኛው ወገን በውክሌና መስጠት 

እንዲሇበት ሇማወቅ መረጃ በነፃነት ማግኘት ዯግሞ ትሌቅ ፋይዲ አሇው፡፡  ህብረተሰቡ 

ይወክሇኛሌ ያሇውን ወገን “በዚህ መሌክ መተዲዯር እፈሌጋሇሁ” ብል በቀረፀው ሕገ 

መንግስት እና ላልች ከዚሁ የመነጩ ሕጎች፣ ዯንቦችና ፖሉሲዎች መሠረት 

እያስተዲዯረው መሆኑን ማወቅ የሚችሇው፣ ሐሣብን በነፃነት የመግሇጽንና የመቀበሌ 

መብትና ነፃነት - የፕሬስ ነፃነት ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ በተመሣሣይም መንግስትም 
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የውክሌና ስሌጣን የሰጠውን ሕዝብ ፍሊጏት መረዲት የሚችሇው ይሄው መብትና ነፃነት 

በተረጋገጠበት ሥርዓት ነው፡፡ የፕሬስ ነፃነት ዋነኛው የዳሞክራሲያዊ መንግስት - 

የሕዝባዊ መንግስት መገሇጫ ነው፡፡ የዚህ መብትና ነፃነት ገዯብ የሕዝብ መብትና ነፃነት 

ብቻ ነው፡፡  

 

እንግዱህ በዚህ መሠረታዊ መርሕ ነው የኢፌዳሪ መንግሥት ሐሣብን የመግሇፅ 

መብትና ነፃነትን፣ የፕሬስ ነፃነትን ያረጋገጠው፡፡ አሁን ያለት በርካታ የግሌ ጋዜጠኞችና 

መፅሔቶች መሠራጨት የቻለት ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ዯግሞ የህትመት ሚዱያውን ያህሌ 

ባይሆኑም አንዴ ሦስት የግሌ የሬዱዮ /የኤፍ.ኤም/ ጣቢያ ሥርጭት ማዴመጥ የቻሌነው 

ሇዚህ ሠብአዊ መብት ዕውቅና በሠጠው ሕገ መንግስት ነው፡፡  

 

ይህ በጎ ሆኖ ሣሇ፣ በተሇይ የኢትየጵያ የግሌ ጋዜጠኞች ይህን መብት ያሇ አግባብ 

የተጠቀሙበት ሁኔታ ይስተዋሊሌ፡፡ የተዛቡ መረጃዎችንና አመሇካከቶችን በማሠራጨት 

ሕዝብ በአንዴ ወገን ሊይ መሠረተ ቢስ ጥሊቻ /prejudice/ እንዱያዴርበት፣ አንደ 

የሕብረተሰብ ክፍሌ በላሊው ሊይ እንዱነሳሳ፣ እርስ በርስ በጥርጣሬ እንዱተያዩ በማዴረግ 

የመቻቻሌን እሴት የሚያፋሌሱ መረጃዎችና አመሇካከቶች ሲሠራጩ ቆይተዋሌ፤ 

አሁንም እየተሰራጩ ነው፡፡ የፕሬስ ውጤት ባሇቤቶቹ ያሻቸውን አመሇካከትና አቋም 

መሠረት ያዯረገ የኤዱቶሪያሌ ፖሉሲ የመቅረፅ መብት ቢኖራቸውም፤ አንዯ ነፃ ፕሬስ 

የሕዝብን ዘሊቂ ሠሊም፣ ሌማትና የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የሚያረጋግጡ ሐቀኛና 

ሚዛናዊ መረጃና አመሇካከቶችን ይዞ መውጣት ይጠበቅባቸዋሌ፣ «ነፃ ፕሬስ» 

የሚያሰኛቸውም ይሄው ነው፡፡  

 

በአጠቃሊይ «የኢትዮጵያ የግሌ ፕሬሶች፤ እንዱፈጠሩና እንዱንቀሣቀሱ 

ያስቻሇውን ሕገ መንግስትና የመንግስት ሥርዓት ሊይ አፍራሽ አካሄዴን ተከትሇዋሌ» 

ሇማሇት የሚያስዯፍር ሁኔታ ነበር፤ በቅንነት ሇታዘበው፡፡ ከሊይ እንዯተገሇፀው 

ያመኑበትን አመሇካከት የማንፀባረቅ መብት ቢኖራቸውም የሕዝብን መሠረታዊ ሰብአዊ 

መብቶችና ነፃነቶች የመጋፋት መብትና ነፃነት የሊቸውም፡፡ በሕገ መንግስቱና በፕሬስ 

ሕጉ ሊይ የተቀመጡት መመሪያዎች የሁለንም ዜጏች መብት በአግባቡ ሉያስተናግደ 

በሚችለ አኳኋን ነው፡፡ አንዴ ሰው መብቱን የሚያስከብረው የላሊውን እየረገጠ መሆን 

የሇበትም፡፡ መብትን የሚጠይቅ ሁለ ግዳታውን ማወቅ ይጠበቅበታሌና፡፡ 



 3 

 

ጋዜጠኝነት፣ እንዯማንኛውም ሙያ ሇሕዝብ ጠቃሚና አስፈሊጊ የሆኑ ቁሣዊና 

መንፈሣዊ ተጨማሪ እሴቶችን፣ ሇመፍጠር የሚያስችሌ ኢኮኖሚያዊ፣  ማህበራዊና 

ፖሇቲካዊ እሴቶችን ማስፋፋትና ማጠናከር ይጠበቅበታሌ፡፡ ከዚህ ተቃራኒ የሆኑ 

አለታዊ ውጤት የሚያስከትለ አመሇካከትና አለባሌታዎችን የሚያሰራጩ ከሆነ፣ የፕሬስ 

ባሇቤትና ጋዜጠኞች ገቢ - ትርፍና ዯመወዝ ፍትሐዊ ካሌሆነ የሙያ ሥነ ምግባር 

ከሚፈቅዯው ውጪ ጥቅም እንዱያገኙ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ ይህ ማሇት “የበሬ ወሇዯን” ዜና 

በመዘገብ ህዝብንና መንግሥትን፣ ህዝብን እርስ በርሱ እንዱጋጭ በማዴረግ ርካሽንና 

የዘቀጠን ተግባር በመፈፀም ዕሇታዊ ጥቅምን ሇማግኘት መሯሯጥ ይሆናሌ፡፡ ይህ ተራ 

ዴርጊት ዯግሞ መሌካም  ነገሮችን እንዲይመሇከቱ ይጋርዲሌ፡፡ ኢ- ፍትሃዊ ባሌሆነ 

መንገዴ የተገኘ ማንኛውም ጥቅማ ጥቅም ዯግሞ ወንጀሌ ነውና በሕግ ያስጠይቃሌ፡፡   

 

የፕሬስ ነፃነት በሕግ ከተረጋገጠበት 1984 ጅምሮ ባለት አስራ ሰባት አመታት 

ያስተዋሌናቸው የግሌ ጋዜጦች የተከተለት አካሄዴ በተዯጋጋሚ የሕግን እና የሙያ 

ስነምግባርን ያሊገናዘበ መሆኑን ማንም ነፃ ህሉና ያሇው ዜጋ ሉፈርዴ የሚችሇው ሐቅ 

ነው፡፡ እንዯ ጤዛ ሇአፍታ ብሌጭ ብሇው የጠፉት፣ እንዯ ቄጤማ ሇወራት ታይተው 

የረገፉትን ማተሚያ ቤት ይቁጠራቸው፡፡ ያትሟቸው የነበሩትን አፍራሽ ሃሳቦች በዚህ 

ፅሑፍ መዲሰስ ስሇማይቻሌ፣ እንዲመቺነቱ ሇወዯፊት ሇማቅረብ ቃሌ እየገባሁ በዚህ 

ፅሑፍ መንዯርዯሪያ በሚሆን ጉዲይ ሊይ መወሰንን መርጫሇሁ፡፡       

 

አገራችን ከ1983 ዓ.ም በፊት አንዴም የጋዜጠኝነትን ሙያ የሚያስተምር ኮላጅም 

ሆነ ዩኒቨርሲት አሌነበራትም፡፡ በውጪ አገር ከተማሩ በጣት ከሚቆጠሩ ባሇሙያዎች 

በስተቀር አብዛኛው ጋዜጠኛ የጋዜጠኝነትን ሙያ የተቀሊቀሇው በሌምዴና በፍሊጏት ብቻ 

ነው፡፡ ይህ የሙያውን ሥነ ምግባር በቅጡ ያሌተረዲው “ሙያተኛ ነኝ” ባይ መብትን 

መጠቀም እንጂ የሙያውን ግዳታዎች ሇይቶ ያወቀ አሌነበረም ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

የተሳሳተ መረጃ ሇሦስተኛ ሰው አሳሌፎ መስጠት ምን ያህሌ አገርና ሕዝብን እንዯሚጏዲ 

ጠንቅቆ የተረዲው አይመስሌም፡፡  

አገሪቱ ሇነፃ ፕሬስ አዱስ በመሆኗ፣ እንዯባህሌ ስሊሌዲበረ ከዚሁ ጋር ተያይዞ 

የጋዜጠኝነት የሙያ ክህልት ብቃት ያስከተሊቸው ችግሮች መኖራቸው ሣይዘነጋ ከዚህ 

የተሇየ ምክንያትም መኖሩን የሚያመሊክቱ ሁኔታዎች አለ፡፡  
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 ዘውዲዊውና ወታዯራዊ አምባገነን ሥርአቶች ከተወገደ ገና አጭር ጊዜ በመሆኑ 

የእነዚህ ሥርዓት አራማጅና የሥርዓቱ ተጠቃሚ የነበሩ ግሇሰቦች እንዱሁም የስርዓቶቹ 

የፕሮፖጋንዲ ሠሇባ የሆኑ አፈቀሊጤዎቻቸው ከነአመሇካከታቸው እስከአሁን ያለ 

መሆናቸው ነው፡፡  ሇማንኛውም ዜጋ የተረጋገጠው የፈቀደትን አቋም መያዝና 

የፈሇጉትን አመሇካከት በሰሊማዊ መንገዴ የማራመዴ ሇሁለም ዜጏች በእኩሌነት የተሰጠ 

መብት ነው፡፡ የአሮጌዎቹ ሥርዓቶች አራማጆችና ናፋቂዎች እንኳን ያረጀ ያፈጀውን 

አመሇካከታቸውን እንዯፈሇጉ የማንፀባረቅ እዴሌ አግኝተዋሌ፡፡ መንግስትም ዜጏች 

የፈሇጉትን አመሇካከት በሰሊማዊ መንገዴ ማራመዴ እስከቻለ ዴረስ ያሇገዯብ መብትን 

አጏናፅፏሌ፡፡ ሆኖም የዴሮው ስርዓት አቀንቃኞች ግን ይህን መብት በአግባቡ 

የተጠቀሙበት አይመስለም፡፡ መብትና ግዳታቸውንም ሇይተው አሌተረደትም፡፡    

 

የአሮጌው ሥርዓት አቀንቃኞች አምባገነናዊ በመሆናቸው ዳሞክራሲያዊ እሴቶችን 

መቀበሌና ማክበር አይችለም፡፡ እነሱ እንዯፈሇጉ ሲያንቦጫርቁ የላሊውን መብት የነኩ 

አይመስሊቸውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ሇአምባገነኑ ወታዯራዊው ዯርግ ውዴቀት ዋነኛ 

ዴርሻ የነበረውን ኢሕአዳግን ሕያው ጠሊት አዴርገው ነው የሚመሇከቱት፡፡ ሇዚህም ነው 

የግለ ፕሬስ እንዯሌቡ መፈንጨት ከጀመረበት ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ እንዯዚህ እንዱሆን 

የፈቀዯሇትን ሕገ መንግስት ሳይቀር በአዯባባይ ሲያብጠሇጥሌ የታየው፡፡ ያሇፉት 

ሥርዓቶች ዋንኛ አቀንቃኝ የነበሩትና አሁን በተቃዋሚ ፓርቲ ስም የተዯራጁት ኃይልች 

ሥሌጣን ሊይ ያሇውን ፓርቲ በመሠረተ ቢስ ጥሊቻ ሊይ በመመስረት ርካሽ ተወዲጅነትን 

ሇማግኘት ሲጥሩ ይታያለ፡፡  

 

ይሁንና ህብረተሰቡ ከባህሪያቸውና ከዴርጊታቸው ማንነታቸውን የሇየ በመሆኑ 

ያሰቡትን ማግኘት አሌቻለም፡፡ ይህ የቁም ቅዠታቸው እውን አሇመሆኑን ሲረደት 

ሕዝብን ሇሁከትና ሇብጥብጥ ሇመቀስቀስ ሲሞክሩ ታይተዋሌ፡፡ ሊም አሇኝ… 

ምኞታቸውን  እውን ሇማዴረግ ዯግሞ ሲጠቀሙበት የነበሩት በነፃው ፕሬስ ስም 

ያቋቋማቸውን የግሌ ፕሬሶች ናቸው፡፡ እነዚህ በነፃው ፕሬስ ስም የተቋቋሙት የግሌ 

ፕሬሶች ያሇፈውን ሥርዓት ናፋቂ የሆኑትን ክፍልች ሇማርካት ሆን ተብል የተጀመሩ 

በመሆቸው ወዯ ህብረተሰቡ ሰርፀው መግባት ባሇመቻሊቸው ከጅምሩ ከስመዋሌ፡፡    
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የኢትዮጵያ የግሌ ፕሬስ አብዛኞቹ እራሳቸውን “ተቃዋሚ ፕሬስ” ብሇው ይጠሩ 

እንዯነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡ ከሊይ የገሇጽነው ሃሳብ የግለ ፕሬስ ያሇበትን 

ቦታ በግሌፅ ሉጠቁመን ይችሊሌ፡፡ በመሠረቱ ተቃዋሚ ፓርቲ እንጂ “ተቃዋሚ ፕሬስ” 

የሚባሌ ነገር የሇም፡፡ እርግጥ ፓርቲዎች የየራሳቸው ሌሣን ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡ 

የፓርቲ ሌሣን ግን ነፃ ፕሬስ አይዯሇም፡፡ እራሳቸውን  “ተቃዋሚ ፕሬስ” ብሇው ይጠሩ 

የነበሩት የግሌ ጋዜጦች ሚዛናዊነት በጏዯሇው ሁኔታ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሌሣን ሆነው 

ሲያገሇግለ ቆይተዋሌ፡፡ የግሌ ጋዜጦችም እራሳቸውን “ተቃዋሚ ፕሬስ” ብሇው 

መጥራታቸውን ከመተዋቸው በስተቀር አሁንም የሚታየው ቀዴሞ ከተጠናወታቸው አባዜ 

ብዙዎቹ የተሊቀቁ አይመስለም፡፡ ሰሊም !!   

                                          


