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በደም የተፃፈው ህገ መንግስት ያደፈው በማን ነው? 
አንቀጽ 29 ፣ የፕሬስ ቀንና ማተሚያ ድርጅት 

  
ስሜነህ 5/15/12 

 
ባለፉት ስርዓቶች የነበረው የፕሬስ አፈናና ቅድመ ምርመራ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 29 ከተገረሰሰ 

እነሆ ሁለተኛውን አስርት ዕድሜ ይዟል። የፕሬስ ነፃነት ህገ መንግስታዊ ዋስትና ከማግኘቱ ጋር 

ተያይዞም ዓለም አቀፍ የፕሬስ ነፃነት ቀን በየአመቱ ሚያዚያ 25 (ሜይ 3) በሃገራችን ኢትዮጵያ 

መከበር ከጀመረም ሰነባብቷል።  

 

የዘንድሮውና  በአዲሱ የአፍሪካ ህብረት አዳራሽ የተለያዩ አለም አቀፍ ድርጅቶችና ባለድርሻ 

አካላቶች በተገኙበት የተከበረው ዓለም አቀፍ የፕሬስ ነፃነት ቀን በተለይም ከአምናው አንፃር እጅግ 

በጣም የተሻለ መደማመጥ የሰፈነበትና በጋራ ጉዳዮች ላይ ውይይት የተደረገበት ነበር። 

 

በዓለም አቀፍ ደረጃ ለፕሬስ ነፃነት መከበር ሙያዊ ጥረት ሲያደርጉ ለተሰዉ ጋዜጠኞች የህሊና 

ፀሎት በማድረግ የተጀመረው ክበረ በዓል በርከት ያሉና ከፕሬስ ነፃነት ጋር የተያያዙ ጥናቶች 

የቀረቡበት ክርክሮችና ውይይቶች የተካሄዱበት መድረክ ነበር። የዚህ ጽሁፍ አቅራቢ ትኩረት 

ከበአሉ ኋላ አንዳንድ የግሉ ፕሬሶች እለቱን አስመልክተው ያሰፈሩትን ዘገባና ሃቁን አንጠርጥሮ 

ማውጣ  በመሆኑ እንደባለሙያ የነበረውን ሁኔታና በተለይም ከብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት 

ለቀረበው  ስታንዳርድ ውል የተሰጡ አስተያየቶችን በመንተራስ ግላዊ ምልከታዬን ማቅረብ ነው።  

 

በአሉ በተከበረበት ማግስት ለንባብ የበቃችው ፍትህ በብርሃንና ሰላም ለአሳታሚዎች የቀረበውን ውል 

ከፕሬስ ነፃነት ጋር በማያያዝ "መንግስቱ ሃይለማርያም እየመጣ ነው?" ስትል የጠየቀች ሲሆን "በደም 

የተፃፈውን ህገ መንግስት አታሚው እንዲያሳድፈው ማን ፈቀደ?" ሲል ሃተታ ያስነበበን ደግሞ 

ሰንደቅ ጋዜጣ ነው። 

 

ወደ ጽሁፌ ጭብጥ እነዚህ ሁለቱ የፍትህና የሰንደቅ ዘገባዎች ቢወስዱኝም ዕለቱን አስመልከተው 

ሌሎች ጋዜጦች ምን አሉ? ሂደቱስ እንዴት ነበር? የሚለውን በጥቂቱም ቢሆን ማየት ተገቢ ነው። 

ምክንያቱም ሁላችንም በእለቱ ባለድርሻ አካላቶች ሆነን በመድረኩ ተሰይመን ስለነበር። 

 

የሆርን ኦፍ አፍሪካ ፕሬስ ኢንስቲትዩት ዋና ስራ አስኪያጅና የሪፖርተር ጋዜጣ ስራ አስኪያጅ አቶ 

አማረ አረጋዊ የበአሉ አዘጋጅ ከሆኑት አካላት እንደተቋም አንዱ በመሆናቸውና በእለቱም ጥናት 
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ያቀረቡ በመሆኑ በዓሉን በተመለከተ የሪፖርተር ጋዜጣን ዘገባና የአቶ አማረን ጥናት በንጽጽር 

ማቅረብ ሌላው ወደተነሳሁበት አቅጣጫ የሚወስደኝ መንገድ ነው። 

 

አቶ አማረ አረጋዊ የፕሬስ ነፃነትን አስመልከተው ባቀረቡት ጥናታዊ ጽሁፍ መጀመሪያ በአገራችን 

የፕሬስ ነፃነትን የሚያከብርና የሚጠብቅ ህገመንግስት መኖሩን  አረጋግጠዋል፤  አወድሰዋልም። 

 

ይህንኑም በጋዜጣቸው ርዕሰ አንቀጽ ላይ ዳግም አስፍረዋል። ምንም እንኳ አቶ አማረና ጋዜጣቸው 

ከዚህ ሁሉ መላላጥና መጋጋጥ በኋላ ህገመንግስቱ ዋስትናቸው እንደሆነ ቢቀበሉም አሁንም 

ስላልመሸና ለሌሎቹም አርአያነት ያለው  በመሆኑ በግሌ ለአቶ አማረ ምስጋና ይገባቸዋል እላለሁ።  

 

የሆነ ሆኖ ሪፖርተር በርዕሰ አንቀጹ እንዳሰፈረው |የፀረ ሽብርተኝነት ህግ ሲወጣ ከመገናኛ ብዙሀን 

ጋር ያለው ግንኙነት አከራካሪና አጨቃጫቂ፣ አወዛጋቢና አጠራጣሪ አስፈሪም አደረገው እንጂ ህገ 

መንግስቱ፣ የመረጃ ነፃነት ህጉ፣ የመገናኛ ብዙሃንም ሆነ የብሮድ ካስቲንግ ህጉ የኢትዮጵያ ፕሬስ 

ተገቢ ስራውን ከመስራት የሚያደናቅፍ ሳይሆን ድጋፍ የሚሰጥ ነው ሲል አመልክቷል። ሆኖም 

በተግባር ሲታይ መንግስት በህገ መንግስቱ የሰፈረውን ፕሬሱን እንቅፋት እንዳያጋጥመው ጥበቃ 

ይደረግለታል የሚለው ሲያደርግለት አይታይም´ ይላል። ይህን ጉዳይ ኋላ ላይ የምመለስበት ሆኖ 

ለማነፃፀር እንዲመች ከቀረቡት የጥናት ወረቀቶች  አንድ ሁለቱን እንመልከት፦ 

 

የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ደስታ ተስፋው ባቀረቡት ጥናታዊ ፅሁፍ 

ብዝሃነትን ለማረጋገጥ ሲባል የብሮድካስት ሚዲያው በክልሎችና በማህበረሰብ ደረጃ በሰፊው 

እንዲስፋፋ የተደረገ መሆኑን ገልፀው በፕሬሱ አካባቢ ግን ነፃነት እስከ ምን ድረስ ነው? የሚለው 

ጉራማይሌ መሆኑንና ትልቁ ተግዳሮት እንደነበር አንቀጽ 29ን መሰረት በማድረግ አብራርተዋል። 

 

በመቀጠል ጥናት ያቀረቡት የሆርን ኦፍ አፍሪካ ፕሬስ ኢንስቲትዩት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አማረ 

አረጋዊ በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት አንቀፅ 19 የተቀመጠው ድንጋጌ ቃል በቃል 

ተገልብጦ በህገ መንግስቱ አንቀፅ 29 መቀመጡን እንደጥሩ ጎን ገልፀው ከሁለት ሳምንት በፊት 

በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ተዘጋጅቶ የቀረበው |ስታንዳርድ ውል ´ግን ሴንሰርሺፕ በጓዳ 

በኩል መምጣቱን የሚያመላክት ነው ብለዋል። 

 

የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያውን በተመለከተም የፀደቁት ህጎች በመንግስት ቁርጠኛ አለመሆን ተግባር 

ላይ አልዋለም ሲሉ ተችተዋል። በእለቱ መነጋገሪያ ከሆኑት ነጥቦች መካከልም ዋና የነበረው ይኸው 

የአታሚ ድርጅቱ ስታንዳርድ ውል ሲሆን ብዙዎቹ ውሉን ሳንሱር ነው ሲሉ  ኮንነዋል። በዚሁ 

መሰረት ነው እንግዲህ  ከእነ ሲፒጄ ጀምሮ የአሜሪካና ጀርመን ድምፅ ሬዲዮኖችና ሌሎቹም 

የኮንትራት ውሉን አፋኝ ነው ሲሉ ያራገቡት ።ፍትህ ደግሞ ከመንግስቱ ሃይለማርያም መምጣት 

ጋር  አመሳሰለችው። የኮንትራት ውሉን በተመለከተ እና በታዳሚው ለተነሱ ጥያቄዎች በመንግስት 
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በኩል የተሰጡ ምላሾችን ወደኋላ የምመለሰበት ሆኖ ከላይ ከሰፈሩት የጥናት ወረቀቶች ጭብጥ 

በመነሳት የራሴን ምልከታ ላስቀድም። 

 

የመጀመሪያው ምልከታዬ አቶ ደስታ ተስፋው ፈተና ነው ሲሉ ያቀረቡትና ነፃነት እስከምን ድረስ 

ነው? የሚለውን የተመለከተ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የብርሃንና ሰላም ውልን የተመለከተ ነው። 

 

እንደሚታወቀው ህገ መንግስታችን የቃል ኪዳናችን ሰነድ ነው። እኛ የኢትዮጵያ ብሄሮች 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች በመፈቃቀድ ያፀደቅነው የህጎች ሀሉ የበላይ የሆነ ህጋችን ነው። ስለሆነም 

ከህገመንግስቱ መግቢያ ጀምሮ እስከ 106ኛው ያሉት አንቀጾች የማይነጣጠሉ የማይሸራረፉና ሁሉም 

በየራሳቸው እኩል ዋጋ ያላቸው ናቸው። 

 

ይህ በእንዲህ አንዳለ ግን አንዳንድ የግል ጋዜጦች እውቅና የሚሰጡት ለህገ መንግስቱ ሳይሆን ለነሱ 

ትርጉም ለተመቹት አንቀጾች ብቻ ነው። በእኔ አስተያየት ህገ መንግስቱ ተናደ፣ ተሸራረፈ፣ ተጣሰ 

ብለን ከመናገራችን በፊት ለህገ መንግስቱ ሙሉ እውቅና መስጠትን  ማስቀደም አለብን። የግድም 

ይመስለኛል። 

 

በግሉ ፕሬስ አካባቢ ያስተዋልኩት ግን ከዚህ መሰረታዊ መርሆ ያፈነገጠ ነው።  አብዛኞቹ ስለ ህገ 

መንግስቱ የሚዘምሩትና የሚጨነቁት ወይም እውቅና በመስጠት የሚከራከሩት እነሱን የተመለከተ 

አጀንዳ በተፈጠረ ጊዜና በየአመቱ ሜይ ሶስት ላይ ነው። ሌላው ያልተመቸኝና ጉራማይሌ የሆነብኝ 

ደግሞ ከአንቀጽም መርጠው ለተወሰኑት ንዑስ አንቀጾች ብቻ እውቅና በመስጠት የሚከራከሩበት 

የተፋለሰ  አመክንዮ  ነው። 

 

ለምሳሌ አንቀጽ 29 በጥቅሉ ስለፕሬስ ነፃነትና ስለ ሳንሱር ፈፅሞ የተከለከለ መሆን ይናገራል። 

ይህን ጥቅል ሃሳብ ከንዑስ አንቀፅ አንድ ጀምሮ እስከ ንዑስ አንቀፅ አምስት ያሰፈረው ህገ መንግስት 

በንዑስ አንቀጽ ስድስትና ሰባት ነፃነት እስከምን ድረስ እንደሆነም በግልፅ አስቀምጧል። በነዚህ 

ሁለት ንዑስ አንቀጾች ላይ የሰፈሩት ጉዳዮች ሰፊ ሃሳብ የያዙ በመሆናቸውም ወደፊት በግልጽ 

በሚቀመጥ  ደንብና መመሪያ ይዘረዘራሉ ይላል። 

 

በዋናነት ግን የሃገርን ደህንነት፣ የዜጎችን ሰላምና የመሳሰሉትን ጉዳዮች ለአደጋ የሚያጋልጡ 

ጽሁፎች ከመፃፍ ነፃነት ጋር የማይያያዙና የተከለከሉ ስለመሆናቸው በግልጽ ተመልከቷል። 

ህገመንግስቱ የነዚህ ሁለት ንዑስ አንቀጾች ፅንሰ ሃሳብ ዝርዝር በሌሎች መመሪያዎች የተረጋገጠ 

ይሆናል በሚለው መሰረትም በፕሬስ አዋጁና በብሮድካስት አዋጅ ላይ በዝርዝር ቀርቧል። 

 

ይህ ከሆነ ዘንዳ ህገ መንግስቱን እንደአስፈላጊነቱ የሚጠቀሙበት ፕሬሶች ፤ከፍ ሲልም ንኡስ 

አንቀጾችን  በመምረጥም ጭምር የሚገለጽ ቁማር በህገመንግስቱ ላይ የሚጫወቱት ፕሬሶች 
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በርግጥም አቶ ደስታ ተስፋው በጥናታቸው እንዳረጋገጡት ለፕሬስ ነፃነት ፈተናና  እንቅፋቶች 

ናቸው፡፡  

 

በዚህ አግባብ መሰረት ስለፕሬስ ነፃነት እጨነቃለሁ የምትለውና የአታሚውን ውል ከመንግስቱ 

ሃይለማርያም መምጣት ጋር ያመሳሰለችውን ፍትህ “ነፃነት እስከምን ድረስ ነው?” ከሚለው የአቶ 

ደስታ ተስፋው ጥናት ጋር ማነፃፀር እውነታውን ለመታዘብ ያስችለናል፡፡ ንጽጽሩም አንቀጽ 29ን 

ከንዑስ አንቀጽ አንድ እስከ አራት ብቻ ሳይሆን እስከ ሰባት መሰረት ያደረገ ነው፡፡ 

 

የመፃፍ ነፃነትን፣ የፕሬስ ነፃነትን፣ ቅድመ ምርመራ መከልከሉንና ለመሳሰሉት ጉዳዮች ዋስትና 

በሰጠው ህገ መንግስት አንቀጽ 29 ንዑስ አንቀጽ አንድ እስከ አራት በትክክል ተግባራዊ እየተደረገ 

ስለመሆኑ የትም መሄድ ሳያስፈልግ ይኸው ከነዚሁ ጋዜጦች ያሻንን እያነበብን በመሆኑ ማረጋገጥ 

እንችላለን፡፡ ገና በዳዴ ላይ ያለ ዴሞክረሲያዊ ሥርዓት እንደመሆኑ ግን ከአፈጻጸም ጋር የተያያዙ 

ተግዳሮቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ሳይዘነጋ ማለት ነው፡፡  

 

ከዚህ በተረፈ ከሀገር ደህንነትና ከዜጎች ሰላም አንፃር የቀረቡትን ንዑሳን አንቀጾች በተመለከተ 

የሀገሬ ጋዜጦች ምን ላይ እንደሚገኙ ከአቶ ደስታ ተስፋው በስተቀር የእነ አቶ አማረ ጥናት 

ያመላከተው ነገር ባለመኖሩ የፍትህ ጋዜጣን የቅርብ ጊዜ ዘገባዎች በመመልከት በደም የተፃፈውን 

ህገመንግስት ያሳደፈው ማን እንደሆነ?ሰንደቅ ላነሳው  ጥያቄ ምላሹን እንፈልግ፡፡ 

 

ተመስገን ደሳለኝ ህዳር 30 ገጽ 5 ላይ ሀገሩማ የኔ ነው! ሲል በፍትህ ጋዜጣ ያስነበበንን እንመልከት 

“ . . . በእንደዚህ አይነት ወቅት ከአንተ የሚጠበቀው መጨነቅ ሳይሆን የተነጠከውን ኢትዮጵያዊነት 

መልሰህ ነጥቀህ መውሰድ ነው፡፡ አሸንፈህ መንጠቅ ባትችል እንኳ ታግሎ መውደቁም ክብር ነው፡፡ 

ይሄን ለማድረግ ደግሞ ብዙ ተሞክሮዎች አሉልህ . . . .  

ፋኖ ተሰማራ ፋኖ ተሰማራ 

እንደ ሆቺሚኒ እንደቼጉቬራ ታሪክ ልትሰራ . . . . ሃገር ሌላ፣ የተወሰኑ ጉልበተኛ ሰዎች ተሰባስበው 

የመሰረቱት መንግስት ሌላ፡፡ ያውም በጉልበት የተመሰረተ፣ ልድገምልህና እነዚህ ሰዎች በአንድ 

ወቅት እንዳንተ ወጣት ነበሩ፡፡ ወጣት ብቻም ሳይሆኑ አብዮተኞች ነበሩ እናም ተሰባሰቡና አብዮት 

አስነሱ፡፡. . .”  ብሎናል፡፡ 

 

ይህ የተመስገን ጽሁፍ ኢትዮጵያዊነትህን ለማስመለስ አብዮት ማስነሳት አለብህ የሚል  የአመጽ  

ጥሪ ለወጣቱ አስተላልፏል፡፡ ይህ ብቻ አይደለም በምርጫ  ስልጣን የያዘውን መንግስት በጉልበት 

ነው  ሲል ህግ የተላለፈበትም ጽሁፍ ነው፡፡ ይህ  ነው የፕሬስ ነፃነት ማለት?  ነፃነት እስከምን 

ድረስ ነው? የሚለውስ የተለየ ይመስላል? ለኔ በርግጥም የነፃነት ጥግ ያልተለየበት፣ ስነ ምግባር 

ያልተጠበቀበት፣ ዘፈቀዳዊና ሃላፊነት የጎደለው መሆኑን ያሳየኝ ሃተታ ነው፡፡  
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ሌላ ደግሞ እንመልከት፦ 

ዳገት ላይ ሰው ጠፋ፣ መለስና ስድቦቻቸው፣ አምባገነኖች ባሉበት አገር የጀግኖች መገኛ እስር ቤት 

ነው!! ልማትና ጥፋት፣ የተሸናፊ ህዝብ እሮሮ፣ የአሸናፊ መንግስት ከበሮ ፣ልማታዊ ሎሌዎች፣ 

አንዷለም  አራጌ ይፈታ፣ መለስ ሆይ ባልተመቸው ህዝብ ላይ የተመቸው መሪ መሆን እስከመቼ? 

የኢህአዴግ ጠቅላይ ፓርቲነት እና የፓርላማው ይፍረስ ጥያቄ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አማካሪዎች 

በጨረፍታ የሚሉና መሰል ርዕሶችን ያየዙት የፍትህ የቅርብ ጊዜ ዘገባዎች በአንድም ሆነ በሌላ 

ምክንያት ህገመንግስቱን የሚጥሱ፣ የግለሰቦችን ክብር የሚያጎድፉ ጨዋነት የማይታይባቸውና ፀያፍ 

ቋንቋዎችን የቀላቀሉ ዘገባዎች ናቸው፡፡  

 

ስለሆነም ነፃነት እስከምን ድረስ ነው? የሚለው መታየት አለበት እላለሁ። ምክንያቱም የፍትህ 

ጋዜጣ ዜና ዘገባዎችና ሃተታዎች በጥቅል ወይ አመጽ የሚጠሩ ናቸው ወይም ሰላም የሚያደፈርሱ 

አልያም ደግሞ መሰል የሁከት ጥሪዎች የሚበዛቸው ጽሁፎች ስለመሆናቸው ከላይ በተጠቀሰው ርዕስ 

ስር የተፃፉትን ብቻ ለናሙና ያህል በማየት ብቻ መረዳት  ስለሚቻል፡፡ 

 

ሌላው እነ ፍትህ ስለፕሬስ ነፃነት ሲናገሩ ህገመንግስቱን የሚሸራርፉት ለምንድነው? የሚል ጥያቄ 

ሳነሳ ሊሆን እንደሚችል የገመትኩት ጉዳይም አለኝ፡፡ ይኸውም ፍትህ ከነፃ ፕሬስነት ይልቅ 

የፖለቲካ ፓርቲ ልሳንነቷ አድልቶብኛል፡፡ ለምን? ቢሉ የሚጽፉት ሁሉ ሽብርተኝነትንና አመጽን 

የሚያበረታቱ ከመሆናቸውም በላይ ያለምንም ማስታወቂያ እስከ ዛሬ መዝለቃቸው ጀርባቸውን 

ለመጠርጠር ስላበቃኝ፡፡ በጥርጣሬዬም ከፍትህ በስተጀርባ ግንቦት 7 የተባለው አሸባሪ ቡድን ቢኖርስ 

የምትል ነገር በአእምሮዬ ሽው አለችብኝ፤ ግን የራሴ ጥርጣሬ ነው ብያችኋለሁ፡፡ ከፈለጋችሁ 

እናንተም ሁኔታውን ሁሉ በቅን ልቦና በሚገባ ተከታተሉና ጠርጥሩ፤ተጠራጠሩ፡፡ 

 

ለዚህ ነው ስለፕሬስ ነፃነት ስንናገር ነፃነት ምን ማለት ነው?እንደምታውስ? የሚለውን አብረን 

ልንጠይቅ ይገባል፡፡ እነ አቶ አማረ እና ሌሎችም ሙያ ማህበራት በፕሬስ ቀን ክብረ በዓል ላይ 

ሲናገሩ አንዳቸውም ስለፕሬሱ ችግርና በነፃነው ፕሬስ ሽፋን የሚሰራውን ደባ ለመናገር 

አልደፈሩም። ሁሉም ጣታቸውን የቀሰሩት ግን በመንግስት ላይ ነው፡፡  

 

ያም ሆኖ እለቱ በሃዘን እና በመንፈስ ስብራት ታስቦ እንደዋለ አድርገው ያቀረቡት ጋዜጦች 

እራሳቸው ለመሰበር ተመኝተው ካልሆነ በስተቀር  ባለድርሻ አካላት የመሰላቸውን አስተያየትና 

የየራሳቸውን አቋም በማንጸባረቅ በጋራ ውይይትና ስለመከበሩ ምስክሮች ነን፡፡ ከፕሬሱ ጋር ተያይዞ 

ያሉ የአሰራር ግድፈቶችን እያረሙ ለመሄድ፤ በሕገመንግሥታዊ መርሆዎችና አተገባበር ላይ 

ይበልጥ ለመማማር በቀጣይ ተመሳሳይ የውይይት መድረኮች ቢመቻቹ ጠቃሚ እንደሚሆን በግሌ 

አምናለሁ፡፡ 
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ከዚሁ ጋር ተያይዞ የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ውልና የፕሬሱን "ቅሬታ" የተመለከተውን 

ሁለተኛውን አጀንዳዬ በቀጣዩ ጽሁፌ እመለስበታለሁ። 

 

 

 

 

 


