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እውነት ግን ለፕሬስ ነፃነት ተገቢ ክብር ያልሰጠ ማነው? 

 ኢዛና ዘመንፈስ  06/10/14 

ለ23ኛ ጊዜ የተከበረው የግንቦት 20 ታሪካዊ ድል ካጐናፀፈን የስር ነቀል ለውጥ ትሩፋቶች 

መካከል የፕሬስ ነፃነት አንዱ ነው፡፡ እንዲያውም የፕሬስ ነፃነት በይፋ ስለመፈቀዱ 

የሚደነግገው ሕግ የወጣው ገና በሽግግር መንግስቱ ዘመን 1985 ዓ.ም እንደነበር ሲታወስ 

መንግሥት ሃሳብን በነፃ ለመግለጽ የዜጐች መብት መረጋገጥ ምን ያህል ቁጥርጠኛ አቀም 

ይዞ እንደተነሳ መገንዘብ ይቻላል፡፡  

በእርግጥም ደግሞ የህዝባዊ ትግሉ መሰረታዊ ጥያቄዎች ምላሽ ከሚያገኙባቸው ዋና ዋና 

መርሆዎች አንዱና ምናልባትም ቀዳሚ ጉዳይ ዲሞክራሲን በዚች አገር ህዝቦች ዘንድ 

ማስፈን የሚያስችል ምቹ ሁኔታ መፍጠር እንደመሆኑ መጠን ይሄ መንግስት ገና ከሽግግሩ 

ወቅት ቻርተር ጀምሮ ሃሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት እንዲረጋገጥ በማድረግ ረገድ 

ያሳየው ቁርጠኝነት ተገቢነቱ የሚያከራክር አልነበረም፡፡  ይሁን እንጂ የፕሬስ ነፃነት 

ሕጋዊ ዋስትና እንደተሰጠው አዋጅ መውጣቱን ተከትሎ እንደአሸን የፈሉት የግል 

ጋዜጦችና መጽሔቶች ገና ከመነሻው የተያያዙት ተመሳሳይ ቅንጅት አዲሱ የታሪክ 

ምዕራፍ የከፈተልንን ስር ነቀል የስርዓት ለውጥ ሂደት ይበልጥ አጠናክሮ ማስቀጠል 

ስለሚቻልበት ሀገራዊ የጋራ ጉዳይ የሚፃፍ አልነበረም፡፡ ይልቁንስ በተቃራኒው ተሰልፈው 

የወደቀውን የአገዛዝ ስርዓት ለመመለስ ያለመ ትምክህተኝነት የተጠናወተውን የጥላቻ 

ፖለቲካ ከማራገብን የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ አድርገው ሲቆጥሩት ተስተዋሉ የግሉ ፕሬስ 

ውጤቶች፡፡  

በዚህ መሰረትም ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አንድ የሚዲያ 

ተቋም የተፈጠረው  «ነፃ»  ፕሬስ ለዚች ሀገር ህዝቦች የጋራ ጥቅምና ዘላቂ ህልውና 

መረጋገጥ አንዳች በጐ አስተዋጽኦ ሊያበረክት ቀርቶ የለውጥ ሂደቱን ወይም 

ሕገመንግስታዊ ስርዓቱን በህብረተሰቡ ዘንደ አመኔታ ለማሳጣት በጭፍን የጥላቻ ስሜት 

የተቃኘ አፍራሽ ፕሮፖጋንዳቸውን ቋቅ እስኪለን ድረስ ሲግቱን የቆዩ ጋዜጦችና 

መጽሔቶችን እያሳተመ አሰራጭቷል፡፡ ይህን ላለፉት 20 ዓመታት ሀገራችን ኢትዮጵያ 

የመጣችበትን ፈርጄ ብዙ የለውጥ ንቅናቄ በእጅጉ ሲፈታተነው የቆየና አሁንም ድረስ 

አሉታዊ ሚናውን ከመወጣት ያልቦዘነ የግሉ ፕሬስ ሚዲያ ውጤቶች ታሪካዊ ስህተት 
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ለማስተባበል የሚቃጣው ዜጋ ቢገኝ እርሱ በእርግጥም የጥላቻ ፖለቲካ ወልዶ ያሳደገው 

ጽንፈኛ አስተሳሰብ ስለተጠናወተው እውነታውን መመልከት ተስኖታልና ፈጣሪ ልቦና 

እንዲሰጠው ከመመኘት በስተቀር ምንም ማድረግ አይቻልም፡፡  

ለማንኛውም ግን እኔ ዛሬም በዚህ ርእሰ ጉዳይ ዙሪያ አስተያየት ለመስጠት ብእር አነሳ 

ዘንድ ምክንያት የሆኑኝ ሁለት ሰሞነኛ ጉዳዮች ናቸው፡፡ ላለፉት ጥቂት ሳምንታት በፋና 

ብሮድካስትንግ ኮርፖሬት F.M 98.1 እና በሸገር 102.1 F.M   ሬዲዮ ጣቢያዎች ላይ 

ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ አካላት ወይም የሚዲያ ባለሙያዎች ሲወያዩበት በሰነበቱት 

የግሉ ፕሬስ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ የበኩሌን ሃሳብ ለማወጣት ነው የፈለግኩት፡፡ ስለዚህ 

የፋና ብሮድካስትንግ ኮርዓሬት የፕሮግራም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ብሩክ ከበደ 

ካለፈው ሚያዝያ ወር 2006 ዓ.ም መገባደጃ ጀምሮ «ተሟገት»  በተሰኝ የጣቢያቸው 

ሳምንታዊ ፕሮግራም ከበርካታ ባለሙያዎች ጋር ያደረጉትን ሚዲያ ነክ ውይይት 

ላስቀድምና ከዚያም ባሻገር ሬዲዮ አቶ አብዱ አል ሒጅራ የተባሉ የሕግ ምሁር ስለጉዳዩ 

የሰነዘሩትን ጠንካራ ትችት ለማየት እንሞክራለን፡፡  

በፋናው 98.1 F.M ሬዲዮ የእሁድ ምሽት ተከታታይ ሚዲያ ነክ ውይይት እንደዋነኛ 

የመከራከሪያ ነጥብ የተነሳው ርዕሰ ጉዳይ  «በሀገራችን ያለው ነፃ ፕሬስ ኢትዮጵያ አሁን 

ከምትገኝበት ፈርጄ ብዙ የእድገት ደረጃ ጋር የሚመጥን ነው ወይ?» የሚል እንደነበር 

ውይይቱን የተከታተልን ሁሉ የምናስታውሰው ይመስለኛል፡፡ በዚህ መሰረትም አወያዩ አቶ 

ብሩክ ከበደ ለውይይቱ ተሳታፊዎች ጥያቄ እያቀረቡ እያንዳንዱ ተወያይ ለጥያቄው 

የየራሱን ምላሽ ሲሰጥ መደመጡን ተከታትያለሁ፡፡ እናም ከዚህ አኳያ የውይይቱ 

ተሳታፊዎች በጉዳዩ ዙሪያ ያንፀባረቁት ሃሳብ እንደዬ መጡበት የሚዲያ ተቋም የፖለቲካ 

ወገንተኝነት የሚወሰን ሆኖ ነው ያገኘሁት እኔ፡፡  

ከዚህ አኳያም የፕሬስ ነፃነትን የማክበር አለማክበር ጉዳይ ሲነሳ በእርግጥ መወቀስ ያለበት 

አካል ማነው?  የሚል ጥያቄ ማስከተሉና ለጥያቄው አጥጋቢ ምላሽ በመስጠት ረገድ ጐራ 

ለይቶ የመወዛገቡ ሂደት አሁንም እልባት ያገኘ አይመስልም ማለት ይቻላል፡፡ እንደኔ 

የግል አስተያይ ከሆነ ግን የግንቦት 20 ታሪካዊ ድል ለመላው የአገራችን ህዝቦች የከፈተው 

አዲስ ምዕራፍ ድምር ውጤት የፈጠረልንን ፈርጄ ብዙ የስር ነቀል ለውጥ ንቅናቄ አምኖ 

መቀበል ውርደት የሚመስላቸውና ኢህአዲግ አመጣሹ ሕገመንግስታዊ ስርዓት ላጐናፀፈን 
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መብቶች ተገቢ ዕውቅና መስጠት የማይሹ Òንፈኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎች ናቸው 

በኢትዮጵያ የፕሬስ ነፃነት ላይ መቀለድ የያዙት፡፡  

ለዚህ ደግሞ ገና የፕሬስ ሕጉ አዋጅ ይፋ ከተደረገበት የሽግግር መንግስቱ ወቅት ጀምሮ 

በተለያየ ስያሜ እየታተሙ ለንባብ የበቁትን በርካታ የግል ጋዜጦችና መጽሔቶች ከአንድ 

ምንጭ የተቀዱ የሚያስመስላቸው መሰረታዊ ችግር የሁሉንም ወገን ሃሳብ በእኩልነት 

መንፈስ የሚያስተናግድ አማራጭ ሚዲያ ከመሆን ይልቅ ለጽንፈኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ልሳንነት የተፈጠሩ ናቸው ብለን እንድንደመድም የሚያስገድድ ይዘት ያላቸው 

የመሆኑ ጉዳይ ነው፡፡ ይህ ማለትም አብዛኛው የግሉ ፕሬስ ሚዲያ የሚያሳትማቸው 

ጋዜጦችና መጽሔቶች እንደስማቸው ነፃ አይደሉ ብቻ ሳይሆን ለሙያው ስነምግባር 

ቅንጣት ያህል የማይጨነቁና የጥላቻ ፖለቲከኞችን ጭፍን ተቃውሞ ካላራገቡ የፃፉ 

የማይመስላቸው መሆናቸውን ጭምር ማረጋገጥ እንደማያዳግት ያመለክታል፡፡  

ዘርፉ እንደ አንድ የሚዲያ ተቋም ለኢትዮጵያውያን ዜጎች ሃሳብን በነፃ የማንሸራሸር 

መብት አማራጭ ዕድል የሚፈጥር መድረክ መሆን ሲገባው፣ ከቶውንም ከዚህ በተቃራኒ 

ተሰልፎ የሀገራችንን የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት ለማሽመድመድ ያለመ አሉታዊ ሚና 

ሲጫወት ይታያል። ይህ የሆነበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ አብዛኛዎቹ የግል ጋዜጦችና 

መፅሔቶች ሲጀመርም ለአንድ ወገን የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈፀሚያነት በነፃ ፕሬስ ስም 

የተቋቋሙ እንጂ ለሁሉም ዜጋ ዕኩል ሃሳብን የመግለፅ ዕድል እንዲሰጡ የሚያስችል ይዘት 

ስለማይኖራቸው ይመስለኛል። 

ይህን የግሉ ፕሬስ ሚዲያ ፈዕሞ ሊስተባበል የማይችል ገመና ይበልጥ ግልፅ ለማድረግ 

ያህል አንዳንድ እጅግ በጣም ባፈጠጠና ባገጠጠ መልኩ የሚስተዋሉ እውነታዎችን ብቻ 

እንደ አብነት ነቅሰን እያወጣን እንመለከት ዘንድ መልካም ይሆናል። ከዚህ አኳያ የራሴን 

ግለሰባዊ ምልከታ ማስቀመጥ ካለብኝ፣ ለኔ ከሁሉም በላይ ጎልቶ የሚታየኝ የግሉ ፕሬስ 

ሚዲያ ችግር እንደ ስሙ ነፃ ሊሆን ካለመቻሉ የሚመነጭ ፅንፈኝነት ነው ለማለት 

እደፍራለሁ። እንዴት? ለሚለው ጥያቄም እንደሚከተለው ምላሽ ለመስጠት እሞክራለሁና 

አብረን እንቀጥል… 

ፍረጃና የግሉ ፕሬስ፣  ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ”ነፃ’’ ፕሬስ ሚዲያ 

ላይ ጎላ ብሎ ሲስተጋባ የሚደመጥ ቅሬታ ቢኖር “ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ ስልጣን 
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ይቀሙኛል ብሎ የሚፈራቸውን ተቃዋሚ ወገኖች ሽብርተኛና ፅንፈኛ የመሳሰሉትን ስሞች 

እየሰጠ ይፈርጃል። ይሄ ደግሞ በሕገ መንግስቱ ላይ የሰፈሩትን የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብቶች ጨርሶ ለማፈን ያለመ አምባገነንነት ነው’’ የሚል ነወ፡፡ እንደ እውነቱ ከሆነ 

ፍረጃን ወልደው ያሳደጉት ራሳቸው ፅንፈኞቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና እንዲሁም 

በአምሳላቸው የፈጠሩትአንዳንድ  የግል ፕሬስ ሚዲያዎች ናቸው። ምክንያቱም እነርሱ ገና 

ከውልደታቸው  ጀምሮ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን በፀረ የኢትዮጵያ አንድነት ፈርጀው 

አዲሱን የታሪክ ምዕራፍ  ’’ለዚች አገር ጥፋት የታለመ የሻዕቢያና የወያኔ ድብቅ አጀንዳ’’ 

ስለመሆኑ ሊያሳምኑን ያልፈነቀሉት ድንጋይ እንዳልነበር ፀሐይ የሞቀው ሀቅ ነውና። 

ከዚሁ የቅንነት ማጣት ችግር በመነጨ የጥላቻ ፖለቲካቸው እየተቧደኑ የግንቦት 20ው 

ታሪካዊ ድል ለመላው የሀገራችን ህዝቦች የከፈተውን አዲስ ምዕራፍ ለመቀልበስ ባለመ 

ጭፍን ስሜታዊነት አጠቃላይ የለውጥ ሂደቱን እንቅስቃሴ ከማጥላላትና አመኔታ ለማሳጣት 

ከመሞከር ለአንድም ቀን እንኳን ቦዝነው የማያውቁትን ያህል ሰሚ አላገኙም እንጂ፣ ሌላው 

ቀርቶ ሶስቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች “ምንም ዓይነት የመወሰን ስልጣን የሌላቸው 

የህወሐት ተለጣፊዎች ...’’ እንደሆኑ አድርገው በመፈረጅም ይታወቃሉ “ነፃው’’ ፕሬስና 

በልሳንነት የሚጠቀሙበት ፅንፈኞቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎች። ላለፉት አስርት ዓመታት 

ሀገራችን ኢትዮጵያ የመጣችበትን ነባራዊና ታሪካዊ እውነታ የሚገልፀው ሀቅ ይህ ሆኖ ሳለ 

ጭራሽ ይባስ ብለው ኢህአዴግ መራሹን መንግስት በፈራጅነት ሲወቅሱትና ሲከሰሱ ትንሽ 

እንኳን አለማፈራቸው ግን በጣም የሚያስተዛዝብ ጉዳይ ነው ማለት ይቻላል። ወጣም 

ወረደ  የመፈራረጅ አባዜ የተጠናወተውን ጭፍን ተቃውሞ በሀገራችን የፖለቲካ ታሪክ 

ውስጥ እንደ ባህል ሲቆጥሩት የሚስተዋሉት እነርሱው ራሳቸው ናቸው እንጂ ኢህአዴግ 

አይደለም በሚል ትረዱልኝ ዘንድ እየጠየቅኩ ወደቀጣዩ ንዑስ ርዕስ ልለፍ። 

ዕንፈኝነት እና የግሉ ፕሬስ፣ ከላይ በፅሁፌ መግቢያ ለማመልከት እንደ ሞከርኩት 

መሰንበቻውን በፋና ብሮዳካስቲንግ ኮርፖሬት 98.1 ሬድዮ አማካኝነት የተካሄደው ሚዲያ 

ነክ ውይይት ትኩረት ከሰጣቸው ነጥቦች ፅንፈኝነት አንዱ እንደነበረና በዚሁ ጉዳይ 

ዙሪያም ተወያዮች የየራሳቸውን አቋም ያንፀባረቁበት ሃሳብ እንደተንሸራሸረ 

ተከታትያለሁ። በዚህ መሰረትም እዚያ የፋና 98.1 F.M ሬዲዮ ቀጥታ ውይይት ላይ 

ኢህአዴግን ወክለው የተሳፉት አቶ ዛዲግ አብርሃ የግሉ ፕሬስ ሚዲያ በአብዛኛው 

የፅንፈኝነት ሰለባ ስለመሆኑ የሚያስረዳ መከራከሪያ ይዘው መቅረባቸውንና ይሄን 
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አቋማቸውን አሳማኝ ለማድረግ በምክንያት የተደገፈ ጠቃሚ ሃሳብ መሰንዘራቸውን ጭምር 

የጣቢያው አድማጮች የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። በአንፃሩ አናኒያ የተባሉ የግሉን 

ፕሬስ ወክለው የተገኙ ተወያይ የአቶ ዛዲግን መከራከሪያ ለማጣጣል ያለ የሚመስል 

ወላዋይነት የተንፀባረቀበት ተቃውሞ ሲቀርቡ መደመጣቸው አይዘነጋም። 

 

“… የግሉ ፕሬስም የመንግስት ሚዲያም ፅንፈኛ ነው’’ ሲሉ በአጭር ቃል የደመደሙት 

እኚሁ አቶ አናኒያ፣ መከራከሪያቸውን ምክንያታዊ በሆነ መልኩ ለማቅረብ አለመቻላቸው 

ግን እንዲያው ብቻ ለመቃወም ያህል ተናገሩ እንጂ ውሃ የሚያነሳ አቋም እንዳልያዙ 

ያስብቅባቸዋል። በተለይ ደግሞ “… አዲስ ዘመን ጋዜጣ ራሱ ፅንፈኛ አይደለ እንዴ?’’ 

በሚል የጥያቄ ቃና ጉዳዩን ለማድበስበስ መሞከራቸው አቶ አናኒያ ዛዲግ አብርሃ 

ያነሱትን ሃሳብ ለመቃወም የሚያስችል ምክንያታዊነት እንዳጠራቸው እንረዳ ዘንድ 

የሚያመለክት ይመስለኛል። እንዴት ብትሉኝ አዲስ ዘመን ጋዜጣን ያህል ለሁሉም ወገን 

(ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት) በሩን ክፍት አድርጎ 

የሚያስተናግድና በዚህ ረገድ ለሌላው የህትመት ሚዲያ ጥሩ ምሳሌ የሚሆን የፕሬስ 

ውጤት ስለመኖሩ እርግጠኛ አይደለሁምና ነው። 

በእርግጥ ከጭፍን ጥላቻ የመነጨ ፅንፈኝነት የተጠናወተውን የተቃውሞ ፖለቲካ የሙጥኝ 

ማለትን ለመረጡ ወገኖች ይህ የኔ አባባል ላይዋጥላቸው እንደሚችል ይገባኛል። ምክንያቱ 

ደግሞ እነርሱ ራሳቸው አዲስ ዘመን ጋዜጣን ጨምሮ የፈረጇቸውን የህዝብ ንብረት የሆኑ 

መገናኛ ብዙሃን በጠላትነት መንፈስ እያዩ ስለሚያጣጥሏቸው ነው እንጂ ሚዲያዎቹ 

የተለየ ወገንተኝነትን ስለሚያንፀባርቁ አይደለም። ደግነቱ ግን የህዝብ ንብረት ናቸው 

እንጂ የመንግስት ሚዲያ ብሎ ነገር እንደሌለ አቶ ዛዲግ አብርሃ ነግረዋቸዋል።  

 

ለዚህ አስተያየቴ የተሻለ ማረጋገጫ ማቅረብ ካለብኝም በሰሞነኛው የፋና FM.98.1 ሬዲዮ 

ሚዲያ ነክ ውይይት ላይ እንዲሳተፉ ከተጋበዙት የግሉ ፕሬስ ጋዜጠኞች ግብዣውን 

ተቀብለው የተገኙት ሁለት ወይም ሶስት ብቻ መሆናቸውን ማስታወስ ይበቃል። ሌላው 

በዚያ የቀጥታ ስርጭት ሚዲያ ነክ ውይይት ላይ የተሳተፉትና ፅንፈኝነትን በተመለከተ 

የለየለት አቋም መያዝ እንዳቃታቸው የሚያሳብቅባቸውን መወላወል የሚያንፀባርቅ 

አስተያየት ሲሰጡ የተደመጡት ደግሞ የኢዴፓው ከፍተኛ አመራር አቶ ሞሼ ሰሙ 

ናቸው።  
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ብዙውን ጊዜ ፓርቲያቸውን ወክለው መስል ውይይቶች ላይ በመሳተፍ የሚታወቁት አቶ 

ሞሼ ሰሙ፣ ልክ ከዚህ ቀደም ሲያደርጉ እንደሚታዩት ሁሉ፣ አሁንም የችግሩ ምንጭ 

ኢህአዴግ መራሹ መንግስት ነው የሚል ዓይነት እንድምታ ያለው ሃሳብ ይዘው እንደነበር 

መረዳት ይቻላል። ለአብነት አብዛኛው የግሉ ፕሬስ ሚዲያ የተቃዋሚ ፓርቲዎችን 

ፅንፈኛ አቋም የሚያራምድ ስለመሆኑ እንኳን አምነው ለመቀበል ሲቸገሩ ነው 

የተስተዋሉት አቶ ሞሼ። እንዲያውም እንደ እርሳቸው አባባል የግሉ ፕሬስ ጋዜጠኞች 

ላይ የሚስተዋለው ችግር “… ሚዛናዊ ዘገባ አለማቅረብ ወይም ወደ አንድ ወገን ይበልጥ 

የማድላት አዝማሚያ ነው እንጂ ፅንፈኝነት አይደለም’’ በአንፃሩ መንግስት ህዝቡን 

የሚፈራ ለማስመሰልም ሞክረዋል አቶ ሞሼ ሰሙ። ቀሪውን የፋና F.M 98.1 ሚዲያ ነክ 

ውይይትና እንዲሁም ይሄንኑ ውይይት እንደመነሻ አድርገው አቶ አብዱ አልሂጂራ በሸገር 

102.1 FM. ሬድዮ መንግስት ላይ የሰነዘሩትን የሰላ ትችት የሚመለከት የማጠቃለያ ሃሳብ 

ይዤ እንደምመለስ እየገለፅኩ ለዛሬው ግን እዚህ አበቃሁ። 

 

 

 

 

 

  

   


