
1 | P a g e  
 

“ሙያዊ ጥናት” ወይስ ፖሇቲካዊ ጣሌቃ ገብነት? 
በሽር- ከየካ 

“የኢትዮጵያ  ሚዱያ  ገጽታን  የሚመሇከት”  ተብል የቀረበ ነው - ሰሞኑን  

“አፍሪካ  ሚዱያ  ባሮ ሜትር”  በሚሌ ርዕስ  በአራት  ዘርፎች  የተከፋፈሇውና  በ61 

ገጾች  ተቀምሮ  የቀረበው ጥናታዊ  ጽሑፍ ፡፡ የ”ጥናቱ“ ባሇቤት  “ፍሬዴሪክ - ኤቨርት 

ስቲፍቱንግ”  የተባሇ፣ ናሚቢያ የሚገኝና  አዱስ አበባ  ውስጥም  ቅርንጫፍ  ያሇው በጎ  

አዴራጎት ዴርጅት  መሆኑ  በሽፋን ገጹ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ ዴርጅቱ  በዓሇም፣ 

በአህጉርና  በሀገር  አቀፍ ዯረጃ  የሚታወቁ መመዘኛ መስፈርቶችን ተመርኩዞ “ጥናት” 

እንዯሚያካሂዴም ስሇማንነቱ ያስተዋወቀበት ገጽ  ያስረዲሌ፡፡ 

እርግጥም  እንዱህ ዓይነት ጥናቶች ሲካሄደ፤ የመረጃ  ምንጮቹ ገሇሌተኛነት፣ 

የአጠናን ዘዳው “ወንዜነት” ' የሀገሪቱ  ህጎችና  ላልች ተዛማጅ ጉዲዮች ከግምት  ውስጥ  

መግባታቸው አይቀርም፡፡ ይሁንና  ዴርጅቱ “አጠናሁት” ያሇው  የሀገራችን  ሚዱያ  

ጥቅሌ ገጽታ  እነዚህን ዕውነታዎች ያሊገናዘበ ከመሆኑም በሊይ፤ “ከሙያዊ  ጥናት” ይሌቅ  

ፖሇቲካዊ ጣሌቃ  ገብነት  በገሃዴ  የሚታይበት  ሆኖ አግንቼዋሇሁ፡፡ ዴርጅቱ  እንዱህ 

ዓይነቱን  በአንዴ ሀገር  የፖሇቲካ  እንቅስቃሴ  ውስጥ  በግሌጽ ጣሌቃ  የገባበት  አነሳሽ 

ምክንያቱ ምንም  ይሁን  ምን፤ “ጥናቱ” አንዴ ውጭ  ሀገር  በጎ አዴራጎት  ተቋም  

ኢትዮጵያ  ውስጥ  በህግ ያሌተፈቀደሇትን ተግባር  በማከናወን ጥሰት  ፈጽሟሌ፡፡ ታዱያ  

ሇአንባቢዎቼ  ግንዛቤ  ይረዲ  ዘንዴ፤  “ጥናቱን”  እና  የዴርጅቱን የህግ  ጥሰት በየፈርጁ  

መመሌከት በመሆኑ እንዱህ አቅርቤዋሇሁ፡፡  

አንዴ  ጥናት  ሲካሄዴ  ሇጥናቱ  አስረጅ ሆነው  የሚቀርቡት  የመረጃ  ምንጮች  

በዋነኛነት  የሚታዩ  ግብዓቶች  ናቸው፡፡ ምንጮቹ  ሇየትኛውም ወገን  የማይወግኑ 

መሆን አሇባቸው፡፡ ሆኖም  የዴርጅቱ  “ጥናት”  በዋቢነት  በአብዛኛው የተጠቀመው  

በሥርዓቱ  ሊይ ምሬት  ያሊቸውን  ግሇሰቦች ነው፡፡ በዚህ ጽሑፍ አቅራቢ  እምነት፤ በጎ  

አዴራጎት  ተቋሙ  ምናሌባትም የቀዴሞውን የቅንጅት ፓርቲ  ርዝራዦችን ሇማገዝ  

የቆመ  ነው፡፡ ምክንያቱም  በጥናቱ  ውስጥ  በአብዛኛው  ምርጫ  97ትን በመጥቀስ፤ 

በህገወጥ  መንገዴ  ሥርዓቱን  በኃይሌ   ሇመናዴ  ሲንቀሳቀሱ የነበሩ  “ወገኖችን”  

በመዯገፍ  የገሇጻቸው  አባባልች  ስሇሚያስረደ ነው፡፡  
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የሀገራችንን  ሚዱያ ነባራዊ እውነታ አጠናሇሁ ብል የተነሳው ተቋሙ፤ ምርጫ  

97ትን  ከስዴስት ዓመታት በኋሊ በማስታወስ፤ ‘ተቃዋሚዎች ያሌተጠበቀ  ወንበር  

አግኝተው  ነበር’  በማሇት  በማያገባው ጉዲይ ገብቶ  የሀገሪቱን  ዳሞክራሲያዊ ሂዯትን  

ሇመገምገም ሞክሯሌ፡፡  ይህም  ዴርጅቱ  በወቅቱ  በሀገሪቱ  ህጋዊ አካሌ  በሆነው  

ብሔራዊ  ምርጫ  ቦርዴ  የተገሇጸውን  ቁጥር  እንዯ  ተቃዋሚው ወገን የማይቀበሇው 

መሆኑን  የሚሳይ ነው፡፡  በተሇይም  ከገሇሌተኝነት   የአጠናን  ዘዳ ወጥቶ  የወቅቱን  

ምርጫ፣ “ሀገሪቱ ካካሄዯችው ሁለ  ምርጥ  ዳሞክራሲያዊ  ምርጫ”  በሚሌ አገሊሇጽ  

ማስፈሩ፣ ተቋሙ  በህዝብ ካርዴ  የተጣለ ተቃዋሚዎችን አንዯበት  ተውሶ የተናገረ  

እስኪመስሌ ዴረስ  አግራሞትን ያጭራሌ፡፡  

በአጠናን ዘዳው  ቢያንስ  አምስት  የሚዱያ  ሙያ ተዋንያንን እንዱሁም  

አምስት  የሲቪሌ  ማህብረሰብ  ተወካዮችን በየሁሇትና ሦስት ዓመቱ  በፓናሌ  ውይይት  

እንዲሳተፈ  የሚገሌጸው የዴርጅቱ  “ጥናት”፤  በሀገሪቱ ውስጥ  በሙያው  ሊይ የተሰማሩ 

ጋዜጠኞችንና ማህበራቸውን  የሚያውቃቸው  አይመስሌም፡፡ ይህም “ጥናቱ” ሆን ብል  

በተጨባጭ  በጋዜጠኝነት  ሙያው  ሊይ ተግባራዊ  እንቅስቃሴ  የሚያዯርጉ  ባሇ ዴርሻ  

አካሊትን  በማግሇሌ፤ ማራመዴ የፈሇገውን  ፖሇቲካዊ  አጀንዲ  ያሇምንም  ሳንካ  

ሇመፈጸም  እንዱያመቸው  ከመፈሇግ  የመነጨ  ነው፡፡  በፓናሌ ውይይቱ  ሊይ 

የተጠቀሱት  ግሇሰቦችም ቢሆኑ አብዛኛዎቹ በተሇያዩ መዴረኮች “ተቃውሞአዊ ዝማሜ”  

የሚታይባቸው  ሇመሆናቸው፤  ዴርጅቱ  መሇኪያ  ነጥቦች  ብል ባስቀመጣቸው  45 

ጉዲዮች  ሊይ የሰጡት  ዴምጽ  አመሊካች  ነው፡፡ 

 ታዱያ  እንዱህ ዓይነት  ገሇሌተኛ ያሌሆኑና ወዯ  አንዴ ጎን  ያጋዯለ  የመረጃ   

ምንጮችን ተጠቅሞ  በአንዴ ሀገር  ስር - በመሰዯዴ  ሊይ የሚገኝ  ዳሞክራሲያዊ ሂዯትን  

በሚዱያ  “ጥናት “ ስም  የላሇ  ነባራዊ  ሁኔታን  አትሞ  ማሰራጨት፤ አንዴ  

በገሇሌተኝነት  “ስራውን”  ሇማከናወን ከተመዘገበ የውጭ  በጎ አዴራጎት ዴርጅት  

የሚጠበቅ  አሇመሆኑን መገንዘብ ያሻሌ፡፡ ተቋሙ “ጥናቱን”  በሚያካሂዴበት ጊዜ፤ 

በሀገሪቱ  ውስጥ  በርካታ  ጋዜጠኞችን  የሚያስተዲዴረውንና  የጉዲዩ ትሌቅ  ባሇ ዴርሻ   

አካሌ  የሆነው  መንግስትን  ቢያንስ  በፓናሌ  ውይይቱ  ወቅት አሇማሳተፉ  

ከወገንተኝነት የጸዲ  እንዲይሆን  አዴርጎታሌ፡፡ ዴርጅቱ  ይህን  ከፍተኛ ቁጥር  

ያሊቸውን   የሚዱያ  ባሇሙያዎችን  የሚያስተዲዴር አካሌ የጥናቱ  አካሌ  አዴርጎ  
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እውነታውን  ሇማወቅ  ከመሻት  ይሌቅ፤  ትክክሇኛ  ባሌሆነ  ዕይታ  “…የመንግስት 

ሚዱያዎች  ከምርጫ 2002  በስተቀር  የመንግስትን መሌዕክቶች ብቻ  ሲያስተሊሌፉ 

የነበሩ ናቸው…” በማሇት  ሃቁን  ሇመካዴ  አሉያም  ሇማስካዴ ሞክሯሌ፡፡  ይሁንና  

ነባራዊ ሁኔታውም ይሁን  ዓሇም  አቀፋዊ  አሰራሩ ከዚI የተሇየ  ነው፡፡  

በመጀመሪያ ዯረጃ  የተቃዋሚ ፓርቲዎች ዴምጽ በምርጫ ጊዜ ብቻ የሚሰማ 

አሇመሆኑን መሆኑን ተsሙ መረዲት አሇበት፡፡ ተቃዋሚዎች በማንኛውም  ሀገራዊ  ጉዲይ  

እንዱሁም  የራሳቸውን  ውስጣዊ  አሰራሮች  በተመሇከተም በየጊዜው  የመንግስት  

ሚዱያን ይጠቀማለ፡፡በዚህም በተሇያዩ ጊዜያት በመንግስት ሚዱያዎች የሚያስተሊሌፏቸው   

መሌዕክቶች ምስክሮች ናቸው፡፡ ተቃዋሚዎች በመንግስት  ሚዱያ  እንጠቀማሇን  ብሇው  

ጠይቀው የተከሇከለበት  ጊዜም  ሇመኖሩ   ያረጋገጠበት  ምንም ዓይነት   መንገዴ   

የሇም -  አሌተከሇከለምና፡፡ ታዱያ  እንዱህ ዓይነቱ  “አቦ - ሰጥ የጥናት  ጽሑፍ” 

ዓሊማው  ሙያዊ  እሴትን  ሇመጨመር  ሳይሆን፤  በአንዴ ሀገር የውስጥ  ጉዲይ  ውስጥ 

ጣሌቃ  በመግባት  የራሱን  ዓሊማ “በሽፋንነት”  ሇማራመዴ ያሇመ  ሇመሆኑ  ቀጣዩንና 

ላሊኛውን ሃቅ መጥቀስ  ተገቢ ነው፡፡  

እንዯሚታወቀው  በየትኛውም  የዓሇማችን ክፍሌ   ሚዱያ   የሚቋቋመው  

የባሇቤቱን  አመሇካከት  ሇማንጸባረቅ  ነው፡፡እነ ቢቢሲና ሲኤንኤን  በተመሌካቾቻቸውና  

በአዴማጮቻቸው    ውስጥ ማስረጽ የሚፈሌጉትን የኒዮ - ሉበራሌ  አስተሳሰብ ሇማስረዲት  

የሚመሩበት  የራሳቸው  “ኤዱቶሪያሌ ፖሉሲ”  በመባሌ  የሚታወቅ   የስራ   መመሪያ  

አሊቸው፡፡ ይህ  መመሪያቸውም  ማስተሊሇፍ  የሚፈሌጉትን አዱሱ  የሉበራሉዝም  

አመሇካከትን የበሊይነት  ሇማመሊከት  በሚረዲ መሌኩ  የተዘጋጀ  መሆኑ   ይታወቃሌ፡፡   

ታዱያ ሌክ እንዯ   ምዕራቡ  ዓሇም  ሚዱያዎች ሁለ፤ የሀገራችንም  የህዝብ  

(የመንግስት)  መገናኛ ብዙሃን የራሳቸው  የሆነ  ኤዱቶሪያሌ  ፖሉሲዎች  ያሎቸው  እና  

በእነርሱም  የሚመሩ  መሆኑ  እየታወቀ፤ የዴርጅቱ  “ጥናት” ግን  “በመንግስት  ስር   

የሚተዲዯሩ  ሚዱያዎች  የኤዱቶሪያሌ   ነጻነት  የሊቸውም” የሚሌ  አንዴምታ  ያሇውና  

ዓሇም  አቀፉን  በነባራዊ ሁኔታ  የሳተ ግምገማ  ሇማስተሊሇፍ ሞክሯሌ፡፡  ይሁንና  

ማንኛውም  ሚዱያ  ይሁን  በውስጡ  የሚሰሩት  የመገናኛ ብዙሃን   ባሇሙያዎች  

ኤዱቶሪያሌ  ፖሉሲው  በሚፈቅዯው  መሰረት  ተግባራቸውን  ይወጣለ፡፡  ሆኖም  ይህ 

መመሪያ   የማይስማማው  ጋዜጠኛ  የሚሰራበትን ተቋም  ሇቆ፤  ወዯ ላሊ  ሚዱያ  
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ሉዛወር  ይችሊሌ -  ዓሇም  አቀፉ  ተግባራዊ  ተሞክሮ  እንዯሚያስረዲው፡፡  ዲሩ ግን  

ተቋሙ   ይህን ሃቅ  የማያውቅ  ይመስሌ፤ የሀገራችን የመንግስት  ጋዜጠኞች ነጻነት  

የላሊቸው  አዴርጎ  በማቅረብ  የሚዱያውን ተጨባጭ  ሁኔታ  የማያመሊክትና ፈፅሞ  

“ወንዜነት”  የላሇውን  “ጥናት” ማቅረቡ ከጀርባው  የተሇየ  ተሌዕኮ  ያሇው  መሆኑን  

ሇመገመት  አይከብዴም፡፡ ምክንያቱም  በጥናቱ ሊይ ዴርጅቱ ራሱ ጥርጣሬ  እንዲሇው  

በቀዲሚ  ገጾቹ ሊይ በማመሊከቱ ነው፡፡ 

በአዴራሻ  አመሊካች  ገጹ ሊይ “በዚህ ጥናት  ውስጥ  የተካተቱት  ግኝቶች፣ 

ትንታኔዎችና  ማጠቃሇያዎች  የተቋሙን አመሇካከት ሊያመሊክቱ ይችሊለ፡፡  ዴርጅቱ  

በጥናቱ  ውስጥ ስሇሚገኙት ዲታዎችም ትክክሇኛነትም  ዋስትና  አይሰጥም”  የሚሇው  

አስገራሚው የሙያ  አመሊካች  የጥናት  ወረቀት፤ በ61 ገጾች  ሙለ የሀገራችንን ጅምር  

ዳሞክራሲያዊ  ዕዴገት ጥሊሸት ሇመቀባት  መጣሩ ምን  ይለት  ግኝት  ይሆን? ተቋሙ 

ራሱ  የማያምንበትን  የጥናት  ውጤት  አትሞ  ይፋ  ማዴረጉስ ከቶ  ምን  እያዯረገ   

ነው ማሇት   ይቻሊሌ? ጥናቱን  እርሱ የማያምንበት  ከሆነስ  የእነማንን አጀንዲ  

እያራገበ ነው? 

እርግጥ  የእነዚህ  ጥያቄዎች  ምሊሽ  ግሌጽ ነው፡፡ ይኸውም  ተቋሙ  በማያገባው 

ጉዲይ  ጣሌቃ  በመግባት  የአንዴን  ሀገር  ዳሞክራሲያዊ አካሄዴ  ከመተቸት  በዘሇሇ፤ 

በህዝብ ዴምጽ  ተተፍተው  የተጣለ  ኪራይ   ሰብሳቢ ተቃዋሚዎችን  አመሇካከት  

በጥናት  ስም  እያራመዯ መሆኑ ነው፡፡ እርግጥ  ጉዲዩ  አስገራሚ  ቢሆንም፤ የሀገራችንን 

ዳሞክራሲ የመገምገም  መብት ያሇው መራጩ  ህዝብ  እንጂ  አንዴ  የውጭ  “መያዴ”  

አሇመሆኑን  ተsሙ መገንዘብ አሇበት፡፡ ሇምን  ቢባሌ፤ በመገንባት  ሊይ ያሇው  

ዳሞክራሲያችን   መተቸትም  ይሁን  መወዯስ ያሇበት  ለዓሊዊ  የስሌጣን  ባሇቤት  

በሆነው  ህዝብ ብቻ  ስሇሆነ ነው፡፡  

ህዝቡ ‘ሇጋው ዳሞክራሲዬ  ስር ይስዯዴሌኝ’ ብል  ስሌጣን  ሊይ ያሇውን  ፓርቲ  

መርጦታሌ፡፡ ታዱያ  ገዥው  ፓርቲ  ዳሞክራሲው ይበሌጥ እንዱጎሇብት አሉያም  ወዯ 

ኋሊ  እንዱመሇስ አዴርጎት ከሆነ፤ መገምገም ያሇበት  ስሌጣኑን  በሰጠው  አካሌ  እንጂ፤ 

ዴብቅ  የፖሇቲካ  አጀንዲን ይዞ  የቅጥፈት  ጥናት በሚያሰራጭ  የውጭ  ዴርጅት  

አሇመሆኑን  ማወቅ  ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህን  ዕውነታም  የሀገሪቱን  የሚዱያ ምህዲር  
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ጭራሽ  የማይመሇከት  የፈጠራ  ጥናት  ያቀረበው ተቋም  ይገነዘበዋሌ የሚሌ እምነት  

አሇኝ፡፡  

ታዱያ  እዚህ ሊይ  የውጭ  ዜጎች  ወይም  ዴርጅቶች በሀገሮች የፖሇቲካ 

እንቅስቃሴ ውስጥ  ያሊቸውን  መብት  እንዱሁም  የጥናቱን  ባሇቤት  ህጋዊነት  

መመሌከት  ወሳኝ  ጉዲይ ነው፡፡ እንዯሚታወቀው በየትኛውም  ሀገር ውሰጥ  አንዴ  

የውጭ ዜጋ ወይም  ዴርጅት “ተግባሩን ሇማከናወን”  ሇሚንቀሳቀስበት  ሀገር  ዜጎች  

ፖሇቲካዊ መብት  መከራከር አይችሌም፡፡ ምክንያቱም  በየትኛውም ሀገር ውስጥ  

የፖሇቲካ  መብቶች  ሇሀገሪቱ  ዜጎች  ብቻ  የተሰጡ  በመሆናቸው፣  የውጭ  ዜጋ  

ወይም ዴርጅት  በፖሇቲካ እንቅስቃሴያቸው  ውስጥ  ጣሌቃ  ገብቶ መሳተፍም ሆነ 

ሇመብታቸው መከራከር ስሇማይችሌ ነው፡፡ 

ከዚህ  ነባራዊ  እውነታ  በመነሳትም  የሀገራችን  የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና 

ማህበራት  አዋጅ፤ በውጭ ዜጎች  ወይም በውጭ ዜጎች  ገንዘብ  የሚንቀሳቀሱ ተቋማት  

በሀገሪቱ የፖሇቲካ   ጉዲዮች  የመሳተፍ  ምንም ዓይነት መብት  የላሊቸው  መሆኑን  

ዯንግጓሌ፡፡ ተቋማቱ  በሚዱያ  ሞኒተሪንግም  ይሁን  በአዴቮኬሲ ስራዎች  ውስጥ  

እንዯማይገቡ በገሃዴ  ተገሌጿሌ፡፡  ይሁንና  “የጥናቱ”  ባሇቤት  ይህን ህግ  በመጣስ  

የኢትዮጵያን  ሚዱያ  ከነባራዊው እውነታ  ባፈነገጠ  መሌኩ  ሇመዲሰስ ሞክሯሌ፡፡ 

ይህም ዴርጅቱ  ሀገራችን  ውስጥ ቅርንጫፍ  ያሇው  እንዯመሆኑ  መጠን፣ ሀገሪቱ  

የምትመራባቸው ህጎችን አክብሮ ከመንቀሳቀስ ይሌቅ፤ህግን ተሊሌፎ የኒዩ-ሉበራሌ 

አስተሳሰቡን በሀገራችን ሊይ በግዴ ሇመጫን  ፍሊጎት   ያሇው   መሆኑን  የሚያመሊክት 

ነው፡፡  

ዴርጅቱ የሀገሪቱን የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችንና ማህበራት አዋጅን አክብሮ  

ከመንቀሳቀስ ይሌቅ፤  ‘ህጉ በሀገሪቱ  ውስጥ  የሚንቀሳቀሱ ዴርጅቶችና  ማህበራት  

ሇምን 10 በመቶ  ብቻ  ከውጭ  የገንዘብ  ዴጋፍ  እንዱያገኙ ይዯረጋሌ?  የሚሌ  

ዴንጋጌ  አስተሊሇፈ’ የሚሌ  የኪራይ  ሰብሳቢ አመሇካከቱን  ሇማንጸባረቅ  በመሞከር  

የመብት  ተሟጋች  ሇመሆን  ጥረት  አዴርጓሌ፡፡ ይህ  የተቋሙ “የአዞ እንባ” ከራሱ 

ጥቅም በስተቀር፤ ሇኢትዮጵያዊያን ህዝብ ከመርህም  ይሁን ከጠቀሜታ  አኳያ  ምንም 

ፋይዲ  የሇውም፡፡ ምንም  እንኳን  ይህ ዴርጅት “በውጭ እርዲታ  እጦት  ምክንያት 

የኢትዮጵያ ሚዱያ ሴቶች ማህበር የሰራተኞ ቁጥሩን ቀንሷሌ” የሚሌ መሰረተ - ቢስ  
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ክርክር በ”ጥናት”  መሌክ  ሇማካሄዴ  ቢሞክርም፤ ፍሊጎቱ በማህበራት ሽፋን የፖሇቲካ  

ርዕዮተ - ዓሇሙን  ሇማስኬዴ ያሇመ ነው፡፡   

በመጀመሪያ  ዯረጃ ‘የውጭ  ዕርዲታ  ካሌተገኘ  ማህበራት  ሉጠናከሩ  አይችለም’ 

የሚሌ  አንዴምታ  ያሇው  መከራከሪያ ማቅረብ  ውኃ የማይቋጥር አመሇካከት  መሆኑን 

ተቋሙ  ማወቅ  ያሇበት  ይመስሇኛሌ፡፡  በማህበራት  ጥሊ ስር  ተጠሌል  ዴብቅ  

አጀንዲን በማራመዴ  በፖሇቲካዊ  መብቶች  ውስጥ  በተዘዋዋሪ  እጅን  ማስገባት  

አይቻሌም፡፡  ከጠቀሜታ  አኳያም፤ ማህበራት በስማቸው  ከውጭ  በሚገኝ   ገንዘብ 

ሇአባሊቶቻቸው የተሇያዩ  ጥቅም  በመስጠት  የኪራይ  ሰብሳቢነት  መረብ እንዱዘረጉ  

ስሇሚያዯርግ  አስፈሊጊነቱ እዚህ ግባ  የሚባሌ  አይዯሇም፡፡  

ሇነገሩ በየትኛውም ሀገር ቢሆን፤ ማህበራት  አባሊቶቻቸው የራሳቸውን መብትና  

ጥቅም  ሇማስከበር ገንዘባቸውንና ጊዜያቸውን ሰውተው  የሚያቋቋሟቸው  ዴርጅቶች 

ናቸው፡፡ በመሆኑም እንቅስቃሴያቸውን  ሇማካሄዴ  የሚያስፈሌጋቸው  ገንዘብ  ከአባሊቱ  

አቅም  በሊይ  አይሆንም፡፡ ዓሊማቸውም አባሊቶቻቸውን አዯራጅተው መብቶቻቸውን 

ማስጠበቅ እንጂ፤  ትሊሌቅ ፕሮጀክቶችን መገንባት  ባሇመሆኑ፤ ከኢትዮጵያዊያን   

የገንዘብ  አቅም ውጪ ሉሆን  አይችሌም፡፡ ሇዚህም የሀገራችን  እዴሮችና  እቁቦች  

የሚያከናውኑትን ማህበራዊ  ተግባራት  በአስረጅነት መጥቀስ  ይቻሊሌ፡፡  

ያም ሆነ  ይህ ግን፤ ‘ኢትዮጵያዊያን  ዴሆች  ስሇሆኑ  በራሳቸው ገንዘብ  

ማህበራትን ማዯራጀትና ማንቀሳቀስ  አይችለም’ የሚሌ  ክርክር መፍጠር፤ ‘ገንዘብ 

ስሇላሊቸው  ዳሞክራሲን ተግባራዊ  ማዴረግ  የሚሳናቸው  ናቸው’  የማሇት ያህሌ 

መሆኑን  ተቋሙ  ቢነገዘበው  መሌካም  ነው፡፡ አሉያ ግን  ዳሞክራሲን መተግበር  

ስሇማትችለ፣ በእኛ  ገንዘብ መብታችሁን  አስከብሩ’ ማሇት፤ ነጻ  ህዝቦችን  በሞግዚትነት  

እናስተዲዴራችሁ  ብል ከመጠየቅ  የሚተናነስ አይዯሇም፡፡ እናም “የጥናቱ”  ባሇቤት  ነኝ 

ባዩ  ዴርጅት  ጥያቄው  ‘ሇምን  በሞግዚትነት  አሌተዲዯርም  አሊችሁ?’ የሚሌ ከሆነ፤ 

እንዱህ ዓይነቱ "የዘመነ" የቅኝ  ገዥዎች  አስተሳሰብ  በኢትዮጵያዊያን  ዘንዴ  

የማይሠራ መሆኑን  የታሪክ  ዴርሳናትን  አገሊብጦ ማወቅ  ይቻሊሌ፡፡   

የተቋሙ “ጥናት” ሃሳብን በነጻነት  የመግሇጽ  መብት  ይጻረራሌ በማሇት  

አራምባና ቆቦ  የሆነ  መከራከሪያ  ያቀረበበት ላሊኛው  አዋጅ  የሀገራችንን   የፀረ  - 
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ሽብርተኝነት  አዋጅ ነው፡፡ ሆኖም አዋጁ በግሌጽ  እንዲስቀመጠው፤ ማንኛውም ሰው 

በሽብርተኝነት  ወንጀሌ  ከተጠረጠረ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ የህጉ መሰረትም  በየጊዜው 

በሀገራችን  ብሔራዊ   ዯህንነት ሊይ የተቃጡ የሸብር  ጉዲቶችና ወዯፊት  ሉኖሩ  

በሚችለ  ስጋቶች  ሊይ የተንተራሰ ነው፡፡ መንግስት አዋጁን ያወጣው የሀገሪቱንና 

የህዝቡን ሁሇንተናዊ  ዯህንነት  የመጠበቅ  እንዱሁም በዓሇምና  በአህጉር  አቀፍ ዯረጃ  

ከሽብርተኝነት  አኳያ  ያሇበትን ኃሊፊነትና ግዳታ  ሇመወጣት እንጂ፤ የዜጎቹን ሃሳብን 

በነጻነት  የመግሇጽ  መብት  ሇመገዯብ  አይዯሇም፡፡ 

ይሁን እንጂ  የዴርጅቱ  “ጥናት”  የኢትዮጵያን  መንግስት  ሇማጥሊሊት  ሆን 

ተብል የተዘጋጀ በመሆኑ፤ ይህን ሃቅ  እያወቀ  ከህጉ  ዓሊማ ጋር  የማይገናኝ “ሆዴና 

ጀርባ” የሆነ ትንታኔ  በመስጠት ሊይ አተኩሯሌ፡፡ ከየት  የተገኘን መረጃ  ተመርኩዞ  

እንዯተገሇጸ ይፋ ባይሆንም ‘የጸረ-ሽብርተኝነት ህጉ ጋዜጠኞች ሃሳባቸውን በነጻነት  

እንዲይገሇጹ አዴርጓሌ’ በሚሌ  አፈ - ታሪክ  የታጀበው የተቋሙ “ጥናት”፤ ከህጉ ጋር  

ምንም  ትውውቅ  እንዯላሇው ሇመገንዘብ አይከብዴም፡፡ ላሊው ቀርቶ አዋጁ የተረቀቀው፤ 

ህዝቦች  በሰሊም፣ በነጻነትና  በተረጋጋ  ሁኔታ  እንዱኖሩ  ብልም  ህገ - መንግስታዊ  

መብቶቻቸው  ከመሸርሸር  አዯጋ  እንዱጠበቅ  ሇማዴረግ  መሆኑን  እንኳን በውሌ  

ሇማየት  የሚፈሌግ  አይዯሇም፡፡ 

ህጉ እንኳንስ የጋዜጠኞችን ሃሳብን  በነፃነት የመግሇጽ  መብት  ሉገዴብ  ቀርቶ፤ 

ጋዜጠኞች ሰሊማዊ  በሆነ  ምህዲር ነጻና ጤናማ  ሆነው  ስራቸውን  እንዱያከናውኑ 

ዴጋፍ የሚሰጥ  ነው፡፡ ይህን  እውነታ  ሊሇማየት  ዓይኑን  በጥቁር መሃረብ  የሸበበው 

የዴርጅቱ “ጥናት” ግን፤ “ሽብርተኝነትን አትከሊከለ” የሚሌ አንዴምታ  ያሇው በሚመስሌ 

አገሊሇጽ፤ አዯጋውን  ከጋዜጠኞች መብት ጋር ብቻ  ሇማስተሳሰር  መሞከሩ ሇሰሚው ግራ 

የሚያጋባ ነው፡፡ እንዯሚታወቀው ማንኛውም ሰው በሽብርተኝነትም  ሆነ  በላሊ  ወንጀሌ  

ውስጥ  ተሳታፊ  ከሆነ፤ ጋዜጠኛ፣ ኢንጂነር፣ ሃኪም  ወይም  የላሇ ሙያ  ባሇቤት  

በመሆኑ  ከተጠያቂነት ሉዴን አይችሌም፡፡ ታዱያ  “ጥናቱ” ይህን የሽብርተኝነት  አዯጋን  

ከጋዜጠኞች ጋር ብቻ  ስሇምን  ማቆራኘት  አስፈሇገው? የሚሌ ጥያቄ  ብናነሳ፤ ምሊሹ  

አሁንም “መንግስትን ሇማጥቆር” የሚሌ  ሆኖ  እናገኘዋሇን፡፡  

ይሁንና  ማንም  የዚህ ጽሑፍ  አንባቢ  እንዯሚያውቀው፤ ሃሳቡን በነጻነት  

በመግሇጹና በጻፋቸው  ቃሊት  ምክንያት  የሚፈራ  ወይም የታሰረ  አንዴም  ጋዜጠኛ 
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የሇም፡፡  ዋስትናው  ህገ - መንግስቱ  በመሆኑም፤ ያሻውን  አቋም  ያራምዲሌ፡፡ ሇዚህም 

ሩቅ  ሳይኬዴ  በየሳምንቱ በሀገራችን የሚወጡትን የግሌ ጋዜጦችን መጥቀሱ  ብቻ በቂ  

ነው፡፡ በእነዚህ ጋዜጦች  ውስጥ  የሚሰሩት ጋዜጠኞች ያሇገዯብ ማናቸውንም ፖሇቲካዊ፣ 

ማህበራዊና  ኢኮኖሚያዊ  ጉዲዮችን ባሻቸው  አተያይ  እያነሱ ሲጥለ መመሌከት 

የተሇመዯ  ዴርጊት  ነውና፡፡ ጥናቱ  ግን አሁንም ይህን  እውነታ  ሇማየት  የማይፈሌግ 

በመሆኑ  ከነባራዊው  ሃቅ ውጪ  በሆኑ  አለባሌታዎች ሊይ  ጊዜውንና   ገንዘቡን  

ማባከኑ  የአክራሪ ኒዮ - ሉበራሌ  ማንነቱ መገሇጫ  እንዱሁም የኪራይ ሰብሳቢዎች  ጋሻ  

ጃግሬ  ሇመሆኑ  ጥርጥር የሇውም፡፡ 

 በጥቅለ  “ፍሬዴሪክ - ኤቨርት ስቲፍቱንግ”  በመባሌ  የሚታወቀው ዴርጅት 

ያወጣው  ባሇ 61 ገጽ  የአለባሌታዎች  ክምር “ሪፖርት” የሀገራችንን   ነባራዊ  ሁኔታ  

የማያመሊክት በመሆኑ፤ “ከሙያዊ ጥናት”  ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም— ፖሇቲካዊ  ጣሌቃ  

ገብነት  እንጂ። ሇዚህም ቀዯም  ሲሌ ከጠቀስኳቸው  አስገራሚ  ትንታኔዎቹ  ሇመረዲት  

አይከብዴም፡፡ መቼም የዚህ ጽሑፍ አንባቢ ሇእንዱህ ዓይነቱ  የሀገራችንን  መሌካም  

ስም  ሇማጉዯፍ  ሆን ተብል ሇሚዯረጉ  ዘመቻዎች እንግዲ  አይመስሇኝም፡፡ አንዴ ጊዜ  

ጋብ ፣ ላሊ  ጊዜ  ዯግሞ  ጋሌ  እያለ  የሚካሄደት የስም  ማጥፋት ዘመቻዎችን ከእነ 

ሲ.ፒ.ጄ፣ ቢቢሲ፣ ሂዮማን  ራይትስ ዎች  ወዘተ. ጽንፈኛ ኒዮ - ሉበራሌ  ተቋሞች  

የውሸት  ሪፖርቶችንና  ጥናቶችን ያስታውሣሌና፡፡  

ታዱያ የሰሞነኛውን ዴርጅት  የቅጥፈት  ጥናትን  ጨምሮ፤ ላልች የፈጠራ  

ወሬዎችን  ብንሰማ  ሉዯንቀን  አይገባም፡፡ ምክንያቱም የሀገራችን  የዳሞክራሲያዊ 

ሌማታዊነት አቋም ፍጹም ሉቀሇበስ የማይችሌ ዯረጃ እስኪዴረስ ዴረስ፤ የመንግስት  

ዳሞክራሲያዊነትና ሌማታዊነት እየተጠናከረ  መሄዴ  አክራሪ  የኒዮ - ሉበራሌ  

አራማጆችንና  አጫፋሪ  ኪራይ ሰብሳቢዎቻቸውን ከምንም  ነገር በሊይ  ሉያንገበግባቸውና 

ሉያወራጫቸው  ስሇሚችሌ ነው፡፡       

 

 

 


