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በህጋዊ እና ህገወጥነት መካከል ክፍት ቦታ የለም!! 

ዮናስ 

05/16/14 

ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

በክፍል አንድ ጽሁፌ የጠቃቀስኳቸው አለማቀፋዊ ድንጋጌዎችን እና ሀገ መንግስታዊ 

ነጥቦችን መነሻ አድርገን የሀገሬን ፕሬሶች ስንቃኝ ሁሉንም ፕሬሶች ጠቅልለን እየፈረጅን 

እንዳልሆነና ይህን ማድረግ በራሱ የችግሩ አካል መሆኑንም አንባቢያን መጀመሪያ 

አጽንኦት ሰጥታችሁ ትገነዘቡልኝ ዘንድ እሻለሁ፡፡ 

በዚህ ከተግባባን ከላይ ከተመለከቱት ድንጋጌዎች ባሻገር መሰረታዊ የሆኑትን የጋዜጠኝነት 

ሙያዊ መርሆችንና ግዴታዎችን ጠንቅቀው በመረዳትና በማክበር ከሚሰሩት ይልቅ 

ለአንድ አቋም ቆርበው መፈክር የሚያበዙቱ በርካታ እንደሆኑ ለመገንዘብ ብዙ መራቅ 

አያስፈልገንም፡፡  

በቅርቡ ከሚኒልክ ልደት እና ከኢኖሌ ሃውልት ጋር አያይዘው የኦሮሞን ብሄረሰብ 

በማውገዝ ተጠምደው የነበሩት ፋክትንና አዲስ ጉዳይን የመሰሉ መጽሄቶችና አፍሮ 

ታይምስን የመሳሰሉ ጋዜጦች ከአዲስ አበባና የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ልዩ ዞንን አዲስ 

ማስተር ፕላን ሽፋን አድርገው የትርምስ አጀንዳ ለቀመሩ ኃይሎች ሲያራግቡና ጉዳዩንም 

የኦሮሞን ብሄረሰብ መብት መጣስ አድርገው የተቀባበሏቸውን እና ያስተናገዷቸውን ሀሳቦች 

መመልከት በቂ ነው፡፡ 

ባልተገባ መንገድ እነዚህን የሚታገስ መንግስት ቢያንስ ባልተገባው ትዕግስቱ ለሀገሪቱ 

ጤናማና ፖለቲካዊ እድገትና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ለሚፍጨረጨሩትና ይልቁንም 

በአፍራሽ ፕሬሶቹ  ጥርስ ገብተው ዛቻ እየተሰነዘረባቸው የሚገኙ ፕሬሶችን አለመደገፉም 

የችግሩ አባባሽ ምክንያት ነው፡፡ 

ሃገርን መበጥበጥና መረበሽን ዋነኛ ግብ ያደረጉትን አፍራሽ ፕሬሶች ወደ ትክክለኞቹ 

ለመመለስ መጣር ተገቢ ቢሆንም የተገቢነቱ ልክ ላይ ሊሰመር ይገባል እንጂ ምክንያት 

የለሽ ታጋሽነት ዋጋው ከባድ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል፡፡ 
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ከላይ በተመለከተው አግባብ ጋዜጠኝነት ህጋዊነት ብቻ እና እንደሌሎች ሙያተኞች 

ሙያው ከሚጠይቀውም መስፈርት የዘለለ ኃላፊነትና የሃገርን ጥቅም የተሸከመ ሙያ ነው፡፡ 

ህጋዊ አካሄድን የመከተል ብቻ ሳይሆን ህግንና ህጋዊነትን በራሱ ላይ መጫን ግዴታው 

የሆነ ሙያ መሆኑም ሊታወቅ ይገባል፡፡  

ያም ሆኖ ግን በአንድ አቋም ቆርቦ መፈክር ማሰማት ወንጀል እንዳልሆነ በአፍራሽነት 

የተሰማሩቱ የሁልጊዜ መከራከሪያቸው ሆኖ እንደቀጠለ ነው፡፡  ጉዳያቸውንም ሲያጠናክሩ 

ፕሬሱ ነፃ መሆን የሚገባው ከማነው? በማለት ይጠይቃሉ፡፡ አንዳንዴም ስለ 

አፍራሽነታቸው መነሻው የመንግስት ፍልስፍና ነው ሲሉም ይከራከራሉ፡፡ ፍልስፍናውም 

አውራ ፕሬስ የመፍጠር ነው ይላሉ፡፡ ይህንንም ሲያብራሩ ሀገራዊ ጥቅም የመንግስት 

(የአገዛዝ) ጥቅም እንደሆነ በመግለፅ ነው፡፡ 

አንዳንዶቹም የግሉ ሚዲያ ችግር ከላይ የተመለከቱት የሙያ እና ህጋዊነት ሳይሆን 

የሀገሪቱ ፖለቲካ ስርዓት አለመረጋጋት ውጤት መሆናቸው ነው ሲሉም ይከራከራሉ፡፡ 

የትም አለም የፖለቲካ ትግል በጋዜጣ መካሄዱን በማውሳትም የተጠያቂነታቸውን ደረጃ 

ለማቅለል የሚሹቱ እነዚህ ተከራካሪዎች የህትመት ቁጥራቸውን ዋቢ በማድረግም (ትንሽ 

መሆናቸውን ቢበዛ ከስድስት ሺህ ኮፒ አለመብለጣቸውን) መንግስትን ለማፍረስ እየሰሩ 

ነው ብሎ መከራከር ተገቢ አለመሆኑን ያሰምራሉ፡፡ 

በህግና በመርህ የሚሰሩት አንዳንዶቹም የተነከሰባቸውን ጥርስ በመፍራት ይሁን በሌላ 

መነሻ ሁሉም በራሱ ፍላጎትና ጥቅም እየታገለ ባለበት ሀገር ላይ ፕሬሶቹም የህብረተሰቡ 

ነፀብራቅ ናቸውና ፅንፍ መያዛቸው ሊካበድ አይገባም ሲሉ፡፡ የሁሉም ሀገር ሚዲያ በዚህ 

ዓይነት ትግል ያለፈ መሆኑን ከግምት በመክተት መንግስት ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር 

የመታገስ አቅሙ ከፍተኛ መሆን አለበት ሲሉም ያወሳሉ፡፡  

ለአንድ አቋም ቆርቦ መፈክር ማሰማት ወንጀልም ሀጢያትም እንዳልሆነ ብንገነዘብም 

ቢያንስ በመርህ ደረጃ የጋዜጠኝነት ዋና መመዘኛ በሆነው ተአማኒነት ላይ ጥያቄ ማስነሳቱ 

አይቀሬ እንደሆነ የሚገነዘቡት ሀይሎች ከሙያው የተአማኒነት መርህ በላይ ለአንድ አቋም 

መቁረብና መፈክር ማሰማት የመገዛታቸውና ተገዝተው ሲያበቁም መከራከራቸው በራሱ 

ከሙያው ባሻገር ላሉ ተልዕኮዎች መሰለፋቸውን የሚያረጋገጥ መከራከሪያ ነው፡፡      

ፕሮፌሽናሊዝም ውስጥ ተአማኒነት ዋናውና የመስፈሪያው ልክ ቢሆንም በውስጡ በርከት 

ያሉና መሰረታዊ የሆኑ መርሆዎችም መኖራቸው ሊታወስ ይገባል፡፡ የሆነ ሀሳብ ማራመድ 
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በእርግጥ ለብቻው ወንጀል ሊሆን አይችልም፤ ወንጀል ነው ብሎም የተከራከረ አካል ያለ 

አይመስለኝም፡፡ ሀሳብ አይደለም መንግስት መፍረስ አለበት ብሎ ማወጅና መዘገብም 

ወንጀል እንዳልሆነ ጠንቅቀን እንገነዘባለን፡፡ ችግሩና ወንጀል የሚሆነው መፍረስ አለበት 

የምንለውን መንግስት ለማፍረስ የምንከተለው መንገድ ህግን የጣሰና በህገ መንግስቱ   

የተመለከቱ ድንጋጌዎችን የተፃረረ እንደሆነ ነው፡፡  

ያሻንን ሀሳብ እንዳሻን መግለፅ እንችላለን ሲሉ የነፃነትን ልክ የሚጥሱት ፕሬሶች 

መንግትስን የራሱን ልእልና ለማስረፅ ከሚያደርገው ጥረት ጋር በማያያዝ እርሱስ? ሲሉ 

በመጠየቅ መስመሩን ለማለፍ ቢጣጣሩም፤ እውነታው መንግስት የራሱን ልእልና 

በማህበረሰቡ ውስጥ ማስረፅ መብቱ መሆኑና፤ መብቱ የማይሆነው ያለፍላጎትና በአስገዳጅ 

መንገድ ልዕልናውን ለማስረፅ የሻ ጊዜ ብቻ መሆኑን አለመገንዘባቸው ወይም ለመገንዘብ 

አለመሻታቸው ነው፡፡ 

ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት መነሻ በምርጫ ላሸነፈው ስርዓት ይልቁንም ሀሳብን በነፃ 

የመግለፅ መብት ህገመንግስታዊ ዋስትናና ጥበቃ  ላደረገ ስርዓት እውቅና ከመስጠት 

ይጀምራል፡፡ ያልተረጋጋ ፖለቲካዊ ስርዓት መገለጫው ምን እንደሆነ በተሟጋቾቹ 

ባይዘረዘርም ባልተረጋጋ ስርዓት ውስጥ ይባስ አለመረጋጋት ለመፍጠር መሞከር ከላይ እና 

በመግቢያዬ አካባቢ ከተመለከቱት የህዝብ፣ የሃገር የብሄር በሄረሰብ ወዘተ ጥቅም ጋር 

መጋጨትና በአለም አቀፍ ድንጋጌዎችም ከተቀመጡት አሰራሮች ጋር መላተም ነው፡፡ 

ባልተረጋጋ ፖለቲካ ውስጥ አለመረጋጋት መፍጠር ነፃ መሆንም አይደለም፡፡ የነፃነትን ልክ 

ማለፍ እንጂ፡፡  

በህጋዊ እና ህገ ወጥነት መካከል ክፍት ቦታ የለም ሲባል ህጋዊ ከሆነ ህጋዊ ነው፤ 

ህገወጥም ከሆነ እንደዚያው ነው፤ የወንጀል ትንሽና ትልቅ የለውም ማለት እንደሆነ ግልፅ 

ከሆነልን፤ የጋዜጦችን ቁጥር ከግምት አስገብቶ ሀገር የማፍረስ ወንጀልን ለማቅለል 

መሞከር ከምክንያታዊነት ማፈንገጥ ነው፡፡ ህዝብን በህዝብ ላይ፣ ጎሳን በጎሳ ላይ፣ 

ሃይማኖትን በሃይማኖት ላይ የሚያነሳሳ መልእክት ፅፎ ለሰርጭት ካበቃ በኋላ ወንጀሉን 

ከተደራሽነት አንፃር መመዘን በሞራልም በተጠየቅም ሆነ በህግ ውድቅ ነው፡፡ ጉዳዩ 

የህዝብ ጆሮ ጋር መድረስ አለመድረሱ ሳይሆን ማነሳሳቱ ስለመሆኑ ለመረዳት የህግ 

ባለሙያ መሆንን አይጠይቅም፡፡  
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ከዚህ ባሻገር የመንግስት ታጋሽነት ዝቅተኛ ደረጃ ከፍ ማለት አለበት የሚለውም የተጠየቅ 

ችግር ያለበት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ህግንና ህጋዊነትን እንደአስፈላጊነቱ ከመጠቀም 

ከመሞር የሚመነጭ መርህ የለሽ አስተሳሰብ ነው፡፡  

ይህ ማለት ግን መንግስት ኮሽ ባለ ቁጥር ሰዶ ማሳደድ ውስጥ መግባት ሳይሆን ለፍርድ 

ቤት ነፃነት ሁለቱም ወገኖች አምነውና ተቀብለው መስጠት ነው፡፡ ይህ ከሆነ ደግሞ ህግን 

ከማስከበር ባሻገር የፕሬስ ነፃነት የሚጠበቅበት ሁነታ ጥሩ መሰረት ይይዛል፡፡ ስለሆነም 

የትእግስተኛነቱ ልክ ከነበረበትም መውረድ እንጂ ከፍ ይበል ብሎ መከራከር ለማስጨረስ 

ካልሆነ ለደህንነት የማያዋጣን መንገድ ነው፡፡ 

ከስርጭት ከህትመትና መሰል ጉዳዮች ጋር የተያያዙትን ጥያቄዎች መንግስት ደጉሞም 

ቢሆን መቅረፍ የሚገባውና ሊያዳምጥ ከሚገቡት የፕሬሱ ጥያቄዎች መካከል ስለመሆናቸው 

እገነዘባለሁ፡፡  

ያም ሆኖ ግን ነፃነትን ሽፋን በማድረግ ስርዓቱ በፈቀደው ልክ መጠቀምና ሃሳብን 

የመግለፅ መብት ያረጋገጠውን ስርዓት መናድ የተለያዩና የማይገናኙ ጉዳዮች ናቸው፡፡ 

የመናገር ነፃነትን መገደብም ነፃነት አይደለም፡፡ የመናገር ነፃታችንን አጣን የሚሉቱ 

ደግሞ ከእነርሱ ተቃራኒ የሆኑ ሀሳቦችን የሚገድቡና በተግባርም የማያስተናግዱ ይልቁንም 

የተለየውን አመለካከት ከማክበር ይልቅ የሚኮንኑና የሚያወግዙ መሆናቸው በግልፅ 

የምናየውና ሰሞነኛዎቹ የፕሬስ ውጤቶችን በመመልከት ማረጋገጥ የምንችለው ጉዳይ 

ነው፡፡                                           

የፕሬሱ ችግር የነፃነትን ልክ አለማወቅና አለመገንዘብ እንዳልሆነ የምንረዳው የፕሬስ 

ነፃትን በተመለከቱ ክርክሮች ላይ እነዚህ ሀይሎች የሚያቀርቧቸውና ከላይ የተመለከቱት 

መከራከሪያዎቻቸውን በሚገባ ስንመረምር ነው፡፡  

ይኸውም የነፃነትን ደረጃ መሬት ላይ አውርደውና ከአለም አቀፉ ህግጋትና ከህገ 

መንግስታዊ ድንጋጌዎች እንዲሁም ከሃገሪቱ ፌደራላዊ ስርዓት ፅንሰ ሀሳብና ከብዙህነታችን 

አንፃር ከመመልከትና ከመገንዘብ ይልቅ ጉዳዩን ሰማይ ላይ በመስቀል የማይታይና 

የማይዳሰስ (በማድረግ ለራሳቸውም ሆነ ለማንም ግልፅ እንደይሆን አድርገው ማቅረባቸውን 

ስናጤን ነው፡፡  
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ሚዲያ ዴሞክራቲክ ግን ደግሞ ኮርፖሬት እስካልሆነ ድረስ ተደጓሚ መሆኑና ነፃነቱን 

ሲጀመር እራሱ መደፍጠጡ እና ራሱን በራሱ ማጥፋቱ የግድ መሆኑ ዋናው ችግር መሆኑን 

በመገንዘብ፤ በዚያው ልክ ሚዲያውን ማገዝና ህገ መንግስቱን መሰረት ባደረጉ 

የማስታወቂያና የስፖንሰር ድልድሎች ድጋፍ ማድረግ በመንግስት በኩል የሚጠበቅ ነው፤ 

ፕሬሱም አጥብቆ መንግስትን መጠየቅና መገዳደር ከተገባው በዚህ አግባብ ሊሆን በተገባ 

ነበር፡፡ ያም ሆኖ ግን ከዚህ ይልቅ የነፃነትን ልክ ያለፈባቸው አስረጅዎች ቀርበውበት 

ሲሞግቱት የመጨረሻውን መውጪያ ከመረጃ ማግኘት ጋር ያያይዛል፡፡  

በእርግጥ ይህም ቢሆን በህገ መንግስቱ በግልፅ የተመለከተና ሀሳብን በነፃ የመግለፅና 

የመናገር ነፃነት መረጃ ከማግኘት መብት ጋር የማይነጣጠል መሆኑ በግልፅ የተደነገገ 

ቢሆንም አንዳንድ ራሳቸውን የቆለሉ እና ከኃላፊነት በመሸሽ ስልጣናቸውን የሙጥኝ 

ለማለት የሚሹ አንዳንዴም ከእውቀትና ክህሎት እጥረት  መረጃን ቀርቃሪ እንደሆኑ 

ይታወቃልና እነዚህን ማስታገስም ማከምም ከመንግስት የሚጠበቅና ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ 

የፕሬስ ነፃነት ቁስል ነው፡፡  

ያም ሆኖ ግን ባለስልጣናቱ መረጃ ስለከለከሉ ፅንፈኛ መሆን አመክንዮአዊ ካለመሆኑም 

ባሻገር በተግባር የሚታየውና አሳሳቢው ደግሞ ተከለከልን ከሚሉት መረጃ በላይ የሆነ 

ፅንፈኛነት ውስጥ መዘፈቃቸው ነው፡፡ መፈክር ማሰማት በራሱ ወንጀል ካልሆነና 

አለመሆኑም ላይ ስምምነት ስለተያዘ መፈክሩ ወደድርጊት እስኪለወጥ መንግስት ሊታገስ 

ይገባዋል ብሎ መከራከር ደግሞ የበለጠው ጉዳትና የአፍራሾቹን ልክ ያጣ ተልእኮ 

የሚያረጋግጥ ነው፡፡  

በህጋዊነትና በፅንፈኛነት መካከል ያለውን ቦታ ካለመገንዘብ ከሆነ ጥያቄው ይህን በቅጡ 

መረዳት እና ማስረዳቱ ከመንግስት ይጠበቃል ብሎ መከራከሩ ተገቢ ይሆናል፡፡ በነገራችን 

ላይ ለመንግስት አስተሳሰብና ልዕልናም እንደ ልሳን ሳይሆን እንደ ሙያ (ጋዜጠኝነት) 

ፅንፍ መያዝ አደጋው ከተቃራኒው ያልተናነሰ እንደሆነ መገንዘብ ያሻናል፡፡  

የስርዓቱን ርዕዮት አለማዊ ፍልስፍና ከህገ መንግስቱ ጋር በማምታታት ስርዓቱ ስለርእዮተ 

አለሙ ይጨነቃል ብሎም ራስን ነፃ ማውጣትም ሆነ የነፃትን ልክ መጣስ አይቻልም፡፡ 

በምርጫ ያሸነፈ ፓርቲ የሚከተለውን ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና መሰረት ያደረጉ 

ፖሊሲዎች መንደፉና እነዚህንም የሚያስፈፅምበትን ህግ እንደሚያወጣ ይታወቃል፡፡ 

ስለሆነም ርዕዮተ አለሙን ለማስፈፀም የሚወጡ ህጎችን መጣስ ፖሊሲውን እና ስርዓተ 
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መንግስቱ መሰረት የያዘበትን ህገ መንግስት መጣስ እንደሆነ ግልፅ ግንዛቤ ሊያዝበት 

ይገባል፡፡ ርዕዮት ፖሊሲ እንጂ መለኮታዊ አይደለምና፡፡                         

ፅንፈኞቹ ስርዓቱን መጥላታቸውና መናድ መሻታቸው ወንጀልም ሀጥያትም እንዳልሆነ 

በተደጋጋሚ ተገልጿል፡፡ ችግሩና ክርክሩ ይህን ለማድረግ ማንኛውንም ግርግርና ኹከት 

ከፍ ሲልም ግርግርና ኹከት በመፍጠር ለመጠቀም መሄዳቸው ሲሆን ይህን ማስወገድ 

የሚቻለው የወረቀት፣ የህትመት ዋጋና መረጃ ካለማግኘት ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን 

በመመለስ ብቻ ሳይሆን የወጡትን ህጎች በማስፈፀም መሆኑም አፅንኦት ሊያዝበት 

ይገባል፡፡ 

እስካልተወሻሸንና የክርክሩ መነሻችን ህዝብና ህዝብን ማዕከል ያደረገ እስከሆነ ድረስ 

በሌሎች ሀገራት በተነሱ ግርግሮች መንግስት ተገልብጧልና የሆነች ቦታ ላይ ግርግር  

ብናስነሳ  ተመሳሳይ እድል መፍጠር ይቻለናል ብለው የሚሰሩ ሀይሎች መኖራቸው እሙን 

ነው፡፡ እኒህ ስለ ግርግሩ የሚመረጡ የጋዜጣ ላይ እና መፅሄቶች መርዞች ወደተግባር 

ተለውጠው ህዝቡን እስኪመርዙ መንግስት ይታገስ ብሎ መከራከር ውሃ የማያነሳና ሊበሏት  

ያሰቧትን ጅግራ…እንደማለት ነው፡፡  

ከዚህ በመለስ ባሉ ጉዳዮች ላይ ደግሞ መግባባትም ሆነ መስማማት ካልተቻለ የዳኝነት 

አካላቱ ቀናና ነፃ ሆኖ በትክክለኛ ህጋዊ ትርጉም ለሚሰጠው ውሳኔ መገዛትና ነፃነቱንም 

አክብሮ መንቀሳቀስ የግድና የግድ ይሆናል፡፡  

ከሁሉ በላይ ደግሞ ስለሚዲያና የፕሬስ ነፃነት መጠየቅ (ጠብቆ ይነበብ) ካለበት መንግስት 

ሳይሆን ፕሬሱ ራሱን በራሱ የሚያርቅበት ስርዓት (ፕሬስ ካውንስል) መዘርጋት ባለመቻሉ 

ራሱ ፕሬሱ ነው፤ ሌሎቹ እንደደረጃቸው ተጠያቂነት ካለባቸው ከራሱ ከባለቤቱ በኋላ 

መሆኑም ሊሰመርበት የሚገባው ነው፡፡  

እንደ ዜጋ ሊጣስ እየተቃረበ ያለው መስመርና ልክ እንዲታውቅና ደምቆ እንዲሰመርበት 

እየጠየቅን ሊገባቸው ባልፈለጉትና አውቀው ተኝተው እኛን እንቅልፍ የሚነሱን ፅንፈኛ 

ሃይሎች ላይ ህጋዊ እርምጃ ከወዲሁ ሳይቃጠል በቅጠል እንዲወሰድልን እንሻለን፡፡        

 


