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  ፀሃይ የምትወጣው የኔን ጥሪ ሰምታ  
 
 
 አኒሳ ዯ. (anisadejene@yahoo.com) 

አዱስ ነገርን አስመሌክቶ ተሾመ ነገራ የተባለ ተሳታፊ በቅርቡ “የሹም ድሮ ነኝ እሽ አትበለኝ!“ በሚሌ ርዕስ የሰጡት አስተያየት 

ማሇፊያ ሆኖ አግኝቸዋሇሁ፡፡ ፀሏፊው ያነሷቸውን ነጥቦች በሙለ የምጋራቸው ስሆን የእሳቸውን አስተያየት በማጠናከር 

የራሴን አስተያየት ሊክሌ ስሇወዯዴሁ ነው ይህን ጽሐፍ የሊኩሊችሁ፡፡  

 

የሹም ድሮ ነኝ እሽ አትበለኝ የሚሇው የአዱስ ነገር አቋም ያስዯነቀኝን ያህሌ የሹም ድሮ ነኝ ትናንት ማሇዲ ፀሃይ የወጣችው 

በእኔ አኩኩለ ነው የሚሌ አስተያየት በአንዲንድቹ የጋዜጣው አዘጋጆች መንፀባረቁ አስዯንቆኛሌ፡፡ እሽ አትበለኝ ማሇቱም 

ይሁን ያሌሆነውን ሆንኩ ብል ማሰቡ የመነጨው ዯግሞ ራስን ከማሳበጥና ሇራስ የተሳሳተ ግምት ከመስጠት እንዯሆነ 

በርግጠኝነት መናገር ይቻሊሌ፡፡  

 

የአዱስ ነገርን አዘጋጆች ሇስዯት ያበቁት ምክንያቶች በራሳቸው አንዯበት በተሇያዩ ሚዱያዎች ተገሌጿሌ፡፡ እነሱ ያለትንና 

የአባባሊቸውን መሠረተ ቢስነት በተመሇከተ በበቂ ሁኔታ ስሇተገሇፀ ወዯዚያ ሳሌገባ አዘጋጆቹ ምን ያህሌ ራሳቸውን አሳብጠው፣ 

ከላልች የግሌ ሚዱያዎች ሁለ ራሳቸውን በተሇየ ሁኔታ አግዝፈው ይመሇከቱ እንዯነበር በማሳየት ሊይ ሇማተኮር 

እሞክራሇሁ፡፡   

 

አቶ መስፍን ነጋሽ ኀዲር 28/2ዏዏ2 በጀርመን ዴምጽ የተናገሩትን ቃሌ በቃሌ ሌጥቀስ፡፡ “አንዴና ዋናው በመንግሥት ውስጥ 

የኛን ጋዜጣ እየተከታተሇ እኛን በከፍተኛ ቅጣት በሚያስከትለ የሕግ አንቀጾች ሇመክሰስ እየተንቀሳቀሰና እየተዘጋጀ የሚገኝ 

ኮሚቴ፣ ቡዴን እንዲሇ ተረዴተናሌ፡፡ ይህ ቡዴንም በማንኛውም ጊዜ ይህንን ክስ ሉያቀርቡብን እንዯሆነ አረጋግጠናሌ፡፡ 

የሚቀርቡት ክሶች ከውስጥ ምንጮቻችን እንዯተረዲነው ዯግሞ በብዙ ዓመታት እስር የሚያስቀጣ ከፍተኛ ወንጀሌ ተብሇው 

የሚቆጠሩ ነገሮች ናቸው፡፡”  

 

በአዱስ ዘመን ጋዜጣ ሊይ የቀረቡባቸውን ሙያዊ ትችት አስመሌክቶ ሇዚሁ ሚዱያ ሲያስረዲ  ዯግሞ ከአንዴ ትሌቅ የሚኒስቴር 

መስሪያ ቤትና በሚኒስቴር ዯረጃ ሊይ ከሚገኙ ባሇሥሌጣን የሚሊኩ እንዯሆነ መረጃ እንዲሊቸው ጠቀመው “ የጽሁፎቹ ዋና 

አሊማቸው በአዘጋጆቹ ሊይ የሽብር ወንጀሌ ክስ ሇመመስረት የሚዯረገውን ዝግጅት ሇማገዝና ሕዝቡንና የዓሇም አቀፉን 

ማኀበረሰብ ከወዱሁ ሇማዘጋጀት እንዯሆነ” ገሌፀዋሌ፡፡  

 

ትሌቁ ችግር ራስን ከላልች ጋዜጦች በሊይ አግዝፎ ማየት ነው ያሌኩትም ሇዚሁ ነው፡፡ መንግሥት እኛን ሇመክሰስ አንዴ ሌዩ 

ኮሚቴ /ቡዴን አቋቁሞ እንቅስቃሴ ጀምሯሌ ማሇታቸው እራሳቸውን ከላልች ጋዜጦች በሊይ አግዝፎ ከማየት የመነጨ ነው፡፡ 
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የእኛ ጉዲይ የሚታየው ከላልች ፕሬሶች በተሇየ በፕሬስ ሕጉ ሳይሆን አዱስ በወጣው የፀረ-ሽብር ሕጉ ነው ማሇታቸው 

እራሳቸውን አግዝፎ ከማየት የመነጨ ነው፡፡ በጋዜጣችን ሊይ ይሰነዘሩ የነበሩት ትችቶች ይቀርቡ የነበሩት እንዯላልች 

በአንባቢያን ሳይሆን በአንዴ ትሌቅ የሚኒስትር መስሪያ ቤትና በሚኒስትር ዯረጃ በሚገኙ ባሇሥሌጣን ነበር ማሇታቸውም 

እራስን አግዝፎ ከማየት የመነጨ ነው፡፡ የጽሐፎቹን ዓሊማም ሕዝቡን ብቻ ሳይሆን ዓሇም አቀፉን ማኀበረሰብ ከወዱሁ 

ሇማዘጋጀት ነበር ማሇታቸውም ዕውነትም ራሳቸውን ምን ያህሌ አሳብጠው ኖሯሌ የሚያስብሌ ነው፡፡   

የ‹‹አዱስ ነገር›› ጋዜጣ አዘጋጆችና መሥራቾች ጋዜጣቸውን ዘግተው ሇስዯት ያበቃቸውን ምክንያት አስመሌክቶ በራሳቸው 

አንዯበት የሰማነው በመንግሥት በኩሌ የሚዯርስብንን ጫና መቋቋም ስሊሌቻሌን ነው የሚሌ ይሁን እንጂ መንግስት በበኩለ 

ውንጀሊውን አስተባብሎሌ፡፡ መረጃ ማቅረብ የሚጠበቀው ተበዯሌኩ ከሚሌ ወገን በመሆኑና ከላሊ ወገን ማግኘት ስሇማይቻሌ 

ሇጊዜው ውንጀሊቸው በማስረጃ ያሌተዯገፈ ውንጀሊ ሆኖ ከመቀጠሌ ውጪ ላሊ ሉሆን አይችሌም፡፡ 

 

ከዚያ በመሇስ ‹‹አዱስ ነገር›› ከላልች የአገራችን የፕሬስ ውጤቶች ምን የተሇየ ባህርይ ስሇነበረው ነው እነሱ እንዯሚለት 

የመንግሥትን ሌዩ ትኩረት ሉስቡ የሚችለት የሚሇው ጉዲይ ግን በዯንብ መታየት ያሇበት ይመስሇኛሌ፡፡ ይህንን ሇመመሇስ 

ዯግሞ መነሻ የሚሆነን አዘጋጆቹ ራሳቸው ያስቀመጧቸው ነጥቦች መሆን እንዲሇባቸው አምናሇሁ፡፡ ከዚህ አንፃር እንዯዋነኛ 

ምክንያት አዴርገው ያቀረቧቸው ሁሇት ሲሆኑ አንደ በአዱስ ዘመን ጋዜጣ አማካይነት የማስፈራራት ዘመቻ እንዯተከፈተባቸው 

የሚጠቁመው፣ ላሊኛው ዯግሞ በፀረ - ሽብር ሕጉ አማካኝነት በእኛ ሊይ ከበዴ ያሇ ቅጣት ሇማስፈፀም በመንግሥት እንቅስቃሴ 

ተጀምሯሌ የሚሌ ነው፡፡ 

 

በአዱስ ዘመን ጋዜጣ ሊይ ዘመቻ ተከፈተብን ያለትን በተመሇከተ እኔም የተፃፈባቸውን አንብቤዋሇሁ፡፡ የቀረቡባቸው ሙያዊ 

ትችቶች እንጂ ማስፈራሪያ ሆነው አሊገኘኋቸውም፡፡ የቀረቡትም የግሇሰብ ነፃ አስተያየት ሆነው እንጂ የመንግሥት ሆነው 

አሌነበረም፡፡ ትችቱ በአብዛኛው ሇምታቀርቡት መረጃ ምንጭ በአግባቡ ጥቀሱ፣ የግሌ አስያየትና ጭብጥን አታቀሊቅለ የሚሌ 

ነው፡፡ ይህን መሰለ ትችት አገር ጥል ሇመሰዯዴ ምክንያት ይሆናሌ ብዬ በበኩላ ሇመቀበሌ ያዲግተኛሌ፡፡ ይህን መሠለ ትችት 

ሇአንዴ ጋዜጣ ብቻ ሳይሆን ሇማንኛውም ሥራ ገንቢ በመሆኑ ሉመሠገን/ ሉበረታታ የሚገባው ተግባር እንዯሆነ ይሰማኛሌ፡፡ 

እኔ የምሠራው ሙለ በሙለ ከእንከን የፀዲ ነው ብል ማሰብ ጤነኛ ነው ባይባሌም ጉዲዩ ሇቀረበባቸው ትችት ምሊሽ በመስጠት 

እሌባት ማግኘት ሲቻሌ ሇስዯት ያበቃሌ ብል መገመት ያስቸግራሌ፡፡ በጋዜጦች ሊይ ትችት ሲቀርብ የአዱስ ነገር የመጀመሪያው 

እንዲሌነበርም ይታወቃሌ፡፡ ሇምሣላ በአውራ አምባ ታይምስ ሊይ ቀርቦ የነበረን ትችት የአውራአምባ ታይምስ ዝግጅት ክፍሌ 

በአዱስ ዘመን ጋዜጣ ሊይ ምሊሹን የሰጠበትን ሁኔታ እናስታውሣሇን፡፡ በላልች ጋዜጦችም ተመሣሣይ ነገር ሲሠራ የነበረና 

ወዯፊትም እንዯሚቀጥሌ ይታመናሌ፡፡ ስሇዚህ ‹‹ ዘመቻ ተከፍቶብን ነው›› የሚሇውን ምክንያት አስመሌክቶ ከዚህ በሊይ 

ማሇት አስፈሊጊ አይመስሇኝም፡፡ 

 

ከዚህ ይሌቅ ክብዯት የሚሰጠው ምክንያት መስል የሚታየኝ የፀረ-ሽብር ሕጉ ሰሇባ ሌንሆን ነበር የሚሇው ነው፡፡ እርግጥ 

የአዱስ ነገር ጋዜጣ አዘጋጆች ሇዚህ ማስረጃ አዴርገው ያቀረቡት አንዴም ተጨባጭ ነገር ባሇመኖሩ ሇመከራከር አስቸጋሪ መሆኑ 

አይቀርም፡፡ እነሱን ሇመክሰስ ካስፈሇገ የፕሬስ ሕጉ እያሇ ሇምን የፀረ-ሽብር ሕግ ሇእነሱ ብቻ የሚጠቀስበት ምክንያት እራስን 

ከላሊው በሊይ አዴርጐ ከማየት ውጭ ላሊ ሉሆን አይችሌም፡፡ የፀረ-ሽብር ሕጉን ክፉኛ ስያብጠሇጥለ የኖሩት የአዱስ ነገር 
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አዘጋጆች ሕጉ የተዘጋጀው የእኛን ጋዜጣ ሇማፈን ታስቦ ነው አሇማሇታቸውም ሉያስመሰግናቸው ይገባሌ ባይ ነኝ፡፡ በዚያ ሊይ  

ሇመሆኑ የፀረ - ሽብር ህጉ በአገራችን ተግባራዊ መሆን ጀምሯሌ ወይ? ብሇን ብንጠይቅ ተግባራዊ መሆን አሇመጀመሩን 

በእርግጠኝነት መናገር ይቻሊሌ፡፡ ምክንያቱም በሕጉ ሊይ በግሌጽ እንዯተመሇከተው አንዴን ቡዴን በሽብር ተግባር ጠርጥሮ 

ጉዲዩን በፍርዴ ሂዯት ሇማየት በቅዴሚያ ተጠቃሹ ቡዴን በአገሪቱ ፓርሊማ አሸባሪ ተብል መፈረጅ አሇበት፡፡ በዚህ ረገዴ 

በሽብር ተግባር በትሌቁ የተጠረጠሩ ቡዴኖች እንኳ አሽባሪ ተብሇው የተፈረጁበት ሁኔታ እስካሁን የሇም፡፡ ከዚህ አንፃር 

የ‹‹አዱስ ነገር›› ጋዜጣ አዘጋጆች ስጋት ከዬት እንዯመነጩ ሇማወቅ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው፡፡ በዚያ ሊይ በፊትም በነበረው 

ይሁን አሁን በወጣው ሕግ በአንዴ ግሇሰብ ወይም ቡዴን ሊይ ክስ የሚመሠረትበት አካሄዴ የሚጀምረው በፖሉስ የወንጀሌ 

ምርመራ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ፖሉስ የወንጀሌ ምርመራ ውጤቱን አያይዞ ሇአቃቢ ህግ ከመራ በኋሊ ነው በፍ/ቤት ክስ 

የሚመሰረተው፡፡ በህግ ከተዯነገገውና ከተሇመዯው ከዚህ አሰራር ውጪ ታዱያ ሇአዱስ ነገር አዘጋጆች ምን የተሇየ አሰራር 

ተፈጥሮ ነው በመንግስት አንዴ ግብረሃይሌ የሚቋቋምባቸው? ይህንን በምክንያትነት ማቅረብ ምናሌባት እራስን ከላልች 

ጋዜጦች በሊይ አግዝፎ ከመመሌከት የመነጨ ሉሆን እንዯሚችሌ እገምታሇሁ፡፡ ይህም ፀሏይ ዘወትር ጐህ ሲቀዴ የምትወጣው 

የኔን ዴምጽ እየሰማች ነው ብል እንዯሚያስበው የዋሁ የሹም አውራ ድሮ  የሚቆጠር ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

እርግጥ የአዱስ ነገር አዘጋጆች ከአገር ከወጡ በኋሊ የሰጡትን አስተያየት ስንገመግመው ስጋታቸው ምናሌባት ከፕሬስ ሥራ 

በዘሇሇ በቀጥታ ከፖሇቲካ ሥራ ጋር የተያያዘ መሆኑን አመሊካች ከመሆኑም በሊይ የፖሇቲካ አካሔዲቸውም ጤነኛ አሇመሆኑን 

ፍንጭ የሚሰጡ ሆነው ነው በበኩላ ያገኘኋቸው፡፡ 

 

ሇምሳላ አቶ አብይ ተክሇማርያም ወዯፊት ሉመሇሱ ይችለ እንዯሆን ተጠይቀው ሇአንዴ የግሌ ጋዜጣ የሰጡትን መሌስ 

እንመሌከት፡፡ ‹‹ ምርጫው በምን መንገዴ ሉካሄዴ እንዯሚችሌ፣ ሇፕሬስ የሚዯረገውን ጥበቃ፣ እንዯብርቱካን ያለ እስረኞች 

መፈታታቸውንና አሇመፈታታቸውን፣ የዴህረ 97 የዳሞክራሲ ምህዲር ሸርሻሪ ሕጐችን ሁናቴ በቀጣይ ወራቶች ውስጥ 

በጥሌቀት የምመረምረው ይሆናሌ፡፡ ምናሌባትም ይህ የመንግሥት ሇውጥ ማሇት ሉሆን ይችሊሌ፤ ምክንያቱም ኢህአዳግ 

ይሇወጥ /ይሻሻሌ/ ይሆናሌ ብል ሇማሰብ የሚያስችሌ ምክንያት ያሇ አይመስሇኝም›› ነው ያለት፡፡ አባባሊቸው አንዴ የአገራችን 

የፖሇቲካ ፓርቲ ሇማንኛውም ዴርዴር ሲጋበዝ ቅዴመ ሁኔታ አዴርጐ ዘወትር የሚያቀርበው መሆኑን ብናውቅም ይህንን አቋም 

በይፋ እያራመዯ ከሚገኘው ከዚሁ ፓርቲ ጋር ተቀሊቅል በይፋ መታገሌ እየተቻሇ ከአገር የሚያሰዴዴ ምክንያት ይሆናሌ 

ሇማሇት አስቸጋሪ ነው፡፡ 

 

በእርግጥ ከአገር ሇመሰዯዴ የሚያበቃ ምክንያት ሉሆን ይችሊሌ የሚሌ የግሌ ጥርጣሬ ያሣዯረብኝ አንዴ መራራ እውነት ግን 

በአቶ አብይ አንዯበት የተነገረ ይመስሇኛሌ፡፡ ‹‹የአገራችንን አስከፊ ሁኔታ ይሇውጣሌ ብዬ በማስበው በማንኛውም ነገር ሊይ 

እሳተፋሇሁ›› ማሇታቸው ይታወሳሌ፡፡ ንግግራቸው የአመጽ መንገዴን እንዯአማራጭ ያካተተ ይመስሇኛሌ፡፡ ካሌተሳሳትኩ 

ይህችን ንግግር ቃሌ በቃሌ ከግንቦት 7ቱ መስራችና መሪ መስማቴን አስታውሳሇሁ፡፡ የአመጽ መንገዴን እንዯአማራጭ አካቷሌ 

የሚሇው ግምቴ ትክክሌ ከሆነ ዯግሞ ስዯትን መምረጣቸው ምናሌባትም ብሌህነት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ይህም የግሌ አስተያየቴ 

ነው፡፡  
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አንዴና ሁሇት የአዱስ ነገር አንባቢያን በጋዜጣው ሊይ የታዘቡትን ገንቢ ትችት በጋዜጣ ሊይ ማስፈራቸው እንዳት ሇስዯት እንዯ 

ምክንያት ሉቀርብ ይችሊሌ? ምክንያት አዴርገው ያቅርቡት እንጂ እንዳትስ አሣማኝ ሉሆን ይችሊሌ? እንዯ እኔ እንዯእኔ 

ምክንያቱ ላሊ ይመስሇኛሌ፡፡ ጥርጣሬዬም መነሻውን የሚያዯርገው ከስዯት በኋሊ ከሰጧቸው አስተያየቶች ነው፡፡ 

 

የመጀመያው ግምቴ አሁን ያሇው የፖሇቲካ ሁኔታ ሇአዱስ ነገር ምቹ ሁኔታ ይፈጥራሌ የሚሌ እምነት ከማጣት የመነጨ ነው፡፡ 

የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎች ሰሊማዊ ትግለን እየመረጡ መሄዲቸውና ስነ-ምግባርን የተሊበሰ የፖሇቲካ አካሄዴ እየመረጡ 

መምጣታቸው የአመፅ ትግሌ መምረጣቸውን በይፋ ያሳወቁትን እነ ግንቦት 7ትን ያበረታታ ሇነበረው ጋዜጣ ምቾትን የሚሰጥ 

አሌሆነም፡፡ በአንዲንዴ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ውስጥ የተፈጠረው ትርምስና በየጊዜው እየተሇዋወጠ ያሇው ውስጣዊ ፖሇቲካዊ 

ክስተትም ጋዜጣውን አቋም ሇመውሰዴ እንዲስቸገረው አጽንኦት ሰጥቶ ጋዜጣውን የተከተታተሇ ሁለ የሚረዲው ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

ላሊኛው ግምቴ ጋዜጣው የመጀመሪያ ምእራፍ ግዲጁን አጠናቅቆ በጽሁፉ ጥሊሽት ሲቀባው የኖረውን መጪውን ምርጫ 

ተቀባይነት ሉያሳጣ ይችሊሌ ብል ያመነበትን የመጨረሻ እርምጃ ሇመውሰዴ አስቦ ያዯረገው ከሆነስ የሚሌ ነው፡፡ ሇዚህም 

አስረጅ የሚሆነው በራስ ፍሊጐት ስዯት ከመረጡበት ጊዜ አንስቶ እየሰጡት ያሇው መግሇጫ ነው፡፡ በተሇይም ወዯሥራው 

ሇመመሇስ ሉሟሊሌን ይገባሌ በሚሌ ያስቀመጡዋቸውን ቅዴመ - ሁኔታዎች ስንመሇከት ጋዜጣው በርግጥም ራሱን ከነፃ 

ፕሬስነት ወዯ አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲነት ካሸጋገረ የቆየ መሆኑን የምናጤን ሲሆን ይህም የምእራፍ አንዴ ተሌእኮውን  በሚገባ 

አጠናቅቆ ወዯ ላሊኛው ምእራፍ መሸጋገሩን አመሊካች ነው እሊሇሁ፡፡ በይፋ የምዯግፈው ፓርቲ ‹‹ መዴረክ ›› ን ነው በማሇት 

በጋዜጣው አቋሙን በግሌጽ የነገረንን ያህሌ አሁን በስዯት ሊይ ሆኖ የፓርቲውን እምነቶች በተግባር ይዞ ይንቀሳቀሳሌ ሇማሇት 

አስቸጋሪ የሚያዯርገው የአዱስ ነገር አዘጋጆች ከ “መዴረክም” የተሇየ አቋም ይዘው ብቅ ማሇታቸው ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

 

እርግጥ በበኩላ የአዱስ ነገር ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ አቶ ታምራት ነገራ የብፁዕ አቡነ ጳውልስን ስም በማጥፋት ክስ 

እንዯተመሰረተበት ‹‹ ሰንዯቅ›› የተባሇው ጋዜጣ በህዲር 16/2ዏዏ2 እትሙ ሇንባብ ማብቃቱን አስታውሳሇሁ፡፡ ይሔ ዯግሞ 

በመንግስት የተፈፀመ ነው ሉባሌ አይቻሌም ወይም ዯግሞ ወዯፊት በመንግስት ክስ ሉመሰረትብን ነውና አገር ጥሇን እንጥፋ 

ሉያስብሌ አይችሌም፣፣ እኔ እስከማውቀው ዴረስ የሚያስከስስ ጉዲይ ቢያጋጥም እንኳ በአዱሱ የፕሬሰና የመረጃ ነፃነት ሕግ ሊይ 

በተቀመጠው መሠረት ተጠያቂነት ያሇበት አካሌ ተነጥል ተጠያቂ የሚሆን  እንጂ የዝግጅት ክፍለን በሙለ እንዲሌሆነ 

ይታወቃሌ፡፡ 

 

ከአዱስ ነገር ጋዜጣ አዘጋጆች አንደ የነገሩን ግን ከአገር የመውጣቱ አጀንዲ አሁን የተፈጠረ ሳይሆን በጋዜጣው ምሥረታ 

/በሚያዝያ ወር 2ዏዏዏ ዓ.ም/ ሰሞን የነበረ መሆኑን ጭምር ነው፡፡ ‹‹ከምርጫ 97 በኋሊ መዝናኛ ጋዜጣችን ሲዘጋ 

ተመሌክተናሌ፡፡ ኢትዮጵያ ሆኖ የመታገለ ውሣኔ የተወሰነው ሇሁሇት ምክንያቶች ነበር፡፡ 1) ጓዯኞቻችን፣ ፖሇቲከኞች እና 

ጋዜጠኞች ታስረው ነበር፤ እናም እነርሱ እስር ቤት ሆነው የእኛ መሄዴ ትክክሌ አንዲሌሆነ አሰብን፡፡ 2)በሀገሪቱ ዳሞክራሲን 



 5 

ሇማምጣት አጠቃሊይ የተቃውሞ ግፊት (ኃይሌ) መኖሩን አስበን ነበር›› ሲለ አቶ አብይ የነገሩንን ሳይጠቅሱ ማሇፍ ተገቢ 

አይመስሇኝም፡፡ 

 

ጉዲዩ ይህ ከሆነ ዯግሞ የጋዜጣው አዘጋጆች አገር ጥሇው በገዛ ፈቃዲቸው የወጡት የጠበቁት “የተቃውሞ ግፊት” በመብረደ፣ 

ወራት የቀሩትን 4ኛውን አገር አቀፍ ምርጫ ጥሊሽት ሇመቀባት አስበው አሉያም አንዯኛቸው እንዲለት ሇሇውጥ ይበጃሌ 

ያለትን የትግሌ አማራጭ በውጭ /በአገር ውስጥ ስሇማይመች/ ሆኖ ሇማካሄዴ ነው፡፡ ዋናው ነገር ግን መንግሥት በአሁኑ 

ወቅት ከመቼውም ጊዜ በተሻሇ ሁኔታ ከነፃው ፕሬስ ጋር ተቀራርቦ እየሠራ መሆኑ እየታወቀ አፈናና ወከባ በዝቶብን ነው 

ማሇታቸው አዋጪ አሌሆነም፡፡ 

እርግጥ “የባህር ሆደ ሲመታ የእንቁራሪት ሆዴ ይጮሃሌ” እንዱለ ባህር ሊይ በአጋጣሚ የወዯቀ አንዴ ዕቃ በውኃው ሊይ 

የሚፈጥረው ንዝረት ከባህር ወሇለ ሥር በአንዴ ጥግ የተሸጐጠችን እቁራሪት ሉሰማት ይችሊሌ፡፡ ይሄ እቃ በትክክሌ 

የተወረወረው እኔን ሇመምታት ታሌሞ ነበር፤ በተዓምር ተረፍኩ እንጂ ብትሌ አባባሎ ዕውነትነት እንዯላሇው ሲታወቅ 

የሚያተርፍሊት ትዝብትን እንጂ ላሊ ሉሆን አይችሌም፡፡  

 

እርግጥ ከስቀመጥኳቸው ግምቶች በተጨማሪም ላልች ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች ሉኖሩ ይችሊለ፡፡ ሇምሳላ የገበያ መቀዝቀዝ 

አንደ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ይህ ግምት ውኃ ሉቋጥር ይችሊሌ ሇማሇት የሚያስዯፍረው የመጨረሻዎቹ የአዱስ ነገር ጋዜጣ 

ሕትመቶች ቁጥር በእጅጉ መቀነሱ ነው፡፡ ይህንኑ የኮፒ ቁጥር ማሽቆሌቆሌ አስመሌክቶ በግሌ ጋዜጦች ከቀረቡት ዘገባዎች 

መካከሌ አዱስ ነገር በአንዴ ሣምንት ውስጥ አምስት ሺህ ኮፒ ቀንሶበት እንዯነበር የተገሇፀው ተጠቃሽ ነው፡፡ እርግጥ ይህንኑ 

የኮፒ ማሽቆሌቆሌ አስመሌክቶ ዋና አዘጋጆቹ ያቀረቡት ምክንያት አብዛኞቹ የጋዜጣው አከፋፋይ ዯንበኞቻቸው በአረፋ በዓሌ 

ምክንያት ወዯትውሌዴ ቀያዎቻቸው በመሄዲቸው እንዯነበር ተናግረዋሌ፡፡ ይሄን ምክንያት ትክክሌ ነው ብል ሇመቀበሌ 

አስቸጋሪ የሚያዯርገው የላልች አቻ ጋዜጦች ኮፒ ሽያጭ ተመሣሣይ እጣ ያሌዯረሰበት መሆኑ አንደ ነው፡፡ ላሊው በሥራ 

ዓሇም ሰው ወዯትውሌዴ አገሩ ሲሄዴ ወኪሌ ሳይተው ንግዴን የሚያህሌ መተዲዯሪያ እንዯቀሊሌ ነገር ዘጋግቶ ይሄዲሌ ማሇት 

በላሊውም ንግዴ ያሌተሇመዯ መሆኑም ምክንያታቸውን ሇመቀበሌ አዲጋች ያዯርገዋሌ፡፡  

ከዚህ ይሌቅ አሳማኝ ምክንያት የሚሆነው ተቃውሞን በማራገብ ሊይ በሚያተኩሩ ዘገባዎች ሊይ አንባቢያን እየተሰሊቹ 

መምጣታቸው፣ በዴርዴር ፖሇቲካ የሚያምነው የሕብረተሰብ ክፍሌ እየተጠናከረ መምጣቱ፣ አዱስ ነገር አስቀምጦት የነበረው 

“ የፖሇቲካ ምህዲሩ ጠቧሌ” የሚሇው አጀንዲ የፖሇቲካ ምህዲሩ ጠበበም ሰፋም ዋናው ጉዲይ የጠበበውን ሇማስፋት ሁለም 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ኃሊፊነትና ሚና መውሰዴ የሚሌ አዱስ አስተሳሰብ መፈጠሩ /ምናሌባትም አዱስ ነገር ባሊሰበው 

ሁኔታ እሌባት ማግኘቱ/፡ በተቃውሞ ሊይ ብቻ የተሳሇው የአዱስ ነገር ብዕር በተመሣሣይ ጉዲዮች ሊይ በማተኯሩ በአዘጋጆቹ 

ሊይ የፈጠረው መሰሊቸትና በብዕሩ ሊይ ያስከተሇው ሞት የሚለ ሉጠቀሱ ይችሊለ፡፡ በከፍተኛ መዋዕሇ ንዋይ የተመሠረተው 

ጋዜጣ ባሇቤቶች / አዘጋጆቹ ባሇቤት ካሌሆኑ/ ዋነኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ በመሆናቸውም የተነሳ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

 እነዚህ ሁለ ግምቶች ትክክሌ አይዯለም ከተባሇ ዯግሞ ላሊ ምክንያት ጊዜ ጠብቆ ሉቀርብ ይችሌ እንዯሆነ እንጂ የአዱስ ነገር 

አዘጋጆች ሇጊዜው ያቀረቧቸው ምክንያቶች ፈጽሞ ተቀባይነት የሊቸውም፡፡ በመሆኑም ከመካከሊቸው አንዲንድቹ ምናሌባትም 

አብዛኞቹ ሕሉናቸውን የሚፀፅት ምናሌባትም ዘወትር እረፍት የሚነሳቸው ስህተት መስራታቸውን በቅርቡ እንዯሚነግሩን 
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በበኩላ እጠብቃሇሁ፡፡ እውነቱ የሚታወቀውም ያኔ እንዯሚሆን አምናሇሁ፡፡ እስከዚያው ዴረስ ግን ትክክሇኛው ምክንያት 

ሇጊዜው ከእነሱ ጋር አብሮ ተሰዶሌ፡፡ ሇጊዜው የሚታወቀውም በስዯተኞቹ ብቻ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ 

 

አብዛኞቹ የአገሪቱ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በቅርቡ የተፈራረሙት የምርጫ ስነ - ምግባር ዯንብ በትክክሌ እንዲረጋገጠው 

ከእንግዱህ የምትኖረን ኢትዮጵያ በምርጫ 97 ሰሞን ከነበረችው የምትሇይ፣ ሇአመጽና ብጥብጥ ክፍት የሆነ መንገዴና ወዯዚያ 

የሚያሰገባ አስገዲጅ ሁኔታ የማይኖርባት ናት፡፡ የስነ ምግባር ዯንቡ በአገሪቱ የሰሇጠነ ሰሊማዊ፣ ፍትሏዊ፣ ነፃና ዳሞክራሲያዊ 

የፖሇቲካ ትግሌ ሇማካሄዴ ምቹ ሁኔታን ፈጥሯሌ፡፡ የዯንቡ መዘጋጀት የአገሪቱን የፖሇቲካ ሁኔታ በእጅጉ የሚሇውጥ ክስተት 

ሲሆን ሇማንኛውም የፖሇቲካ ኃይሌ ሰሊማዊ የፖሇቲካ ትግሌን በመምረጥና ባሇመምረጥ መካከሌ አስገዲጅ ሁኔታን የሚፈጠር 

ሉሆን እንዯሚችሌ በበኩላ እምናሇሁ፡፡ ይህም በመሆኑ ነው ውጭ ሆኖ ከመጯጯህ ምንም ነገር አይገኝም፣ መፍትሔው 

ዴርዴር ነው ያለ የፖሇቲካ ፓርቲዎች እየተበራከቱ የመጡትና  በጥርጣኔ አይን መተያየታቸውን አቁመው በጋራና አገራዊ 

ጉዲዮች ሊይ በጋራ መመካከር የጀመሩት፡፡ አለብን የሚሎቸውን ችግሮች ሁለ በጋራ ሇመፍታት የሚያስችሊቸውን አሠራር 

ዘርግተው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው በእርግጥም ሇዚች አገር ሰሊምን፣ ዳሞክራሲንና ሌማትን ሇምንናፍቅ ሕዝቦች አዱስ ተስፋ 

ሰጥተውናሌ፡፡ 

 

የስነ - ምግባር ዯንቡ መተግበር ዘርፈ - ብዙ አዎንታዊ ሇውጦችን ሉያመጣባቸው የሚችለ ላልች ጉዲዮችም አለ፡፡ ሇምሣላ 

የጋናን ሌምዴ ብንመሇከት የስነ-ምግባር ዯንቡ መተግበር ከጀመረ በኋሊ በፓርቲዎች መካከሌ በሚፈጠር አሇመግባባት ሳቢያ 

በሕግ አካሊት ሊይ ይዯርስ የነበረው የሥራ ጫና ቀንሷሌ፡፡ ይኸውም እያንዲንደ ችግር ወዯ ሕግና ፍትህ አካሊት ከማምራቱ 

በፊት በጋራ መዴረክ የሚፈታበት አሠራር በመቀየሱ ነው፡፡ 

 

በላሊ በኩሌ አንደ ፓርቲ ላሊውን እንዯፈሇገ የሚወነጅሌበት አካሄዴ አብቅቶ ሥርዓት ባሇው ሁኔታ የሚመራ የፖሇቲካ ዴባብ 

የሚፈጥር መሆኑም በሚዱያ ሊይ የሚያስከትሇው ተጽእኖ ሉኖር እንዯሚችሌም መገመት ይችሊሌ፡፡ ሁለም ነገር የሚመዘነው 

ከሰሊምና ዳሞክራሲ ጥቅም አኳያ በመሆኑ ይህ ሁኔታ የማይመቸው ፓርቲ ወይም ፕሬስ ሉኖር ቢችሌ  እንኳ ችግሩ ውስጣዊ 

በመሆኑ በአገሪቱ የተጀመረውን ሰሊማዊና ዳሞክራስያዊ አካሄዴ ሇማስሇወጥ እንዯማይችሌ በውለ ተገንዝቦ ራስን ሇመሇወጥ 

መዘጋጀቱ ይበጃሌ እሊሇሁ፡፡  ሰሊም  ሇኢትዮጵያ!  

                                               


