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ከፖለቲካ ፓርቲዎች ምትክነት ይልቅ  የአንድነታችንን 
ትሩፋቶች የሚያጎለብት ፕሬስ እንሻለን !! 

 

ዮናስ 

05-04-16 

ዓለም አቀፍ የፕሬስ ነጻነት ቀን በሀገራችን ለ7ኛ ጊዜ ትናንት (ሚያዝያ 25) ተከብሯል፡፡ የእለቱ መከበር 

ፋይዳና ሁሌም ልንዘነጋቸው የማይገቡን ጉዳዮችን በምክንያት ማሄስ ደግሞ የዚህ ጽሁፍ አቢይ ጭብጥ 

ነው፡፡ 

የፕሬስ ነጻነትና ዕድገት ለሀገራችን መሰረታዊ የልማትና የሠላም መሳሪያ ነው፡፡ በተለይም ዲሞክራሲና ፕሬስ 

ታፍኖባት በኖረችው ሀገራችን ዲሞክራሲዊ ስርዓት ያለፕሬስ ሁሉን አቀፍ ነጻነት ሊገነባ የማይችል መሆኑም 

እሙን ነው፡፡ ለሀገራችን ኋላ ቀርነት ዋና ምክንያት የነበረውን ብዝሃነትን ያለመቀበል ችግር የሚያርም 

ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት የፕሬስ ሚና የሚተካ አይደለም፡፡ 

የኢትዮጲያ ፕሬስ በነጻ የመናገርና ሃሳብን የመግለጽ ነጻነት የተጎናጸፈው እየተገነባ  ባለው ዲሞክራሲያዊ 

ስርዓት መሆኑንም ስለአጀንዳችን መጀመሪያ ማስመር ያስፈልጋል፡፡ ይህ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ደግሞ 

በመከባበር ላይ የተመሰረተ የህዝቦች አንድነትን በመፍጠር የተገነባ ነው፡፡ ይህ ስርዓት በሚፈለገው ፍጥነት 

እንዲገነባም የፕሬስ ነጻነትና ዕድገት አንዱ መሳሪያ ነው፡፡  

በዴሞክራያዊ ስርዓት ውስጥ እና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መርሆች ለፕሬሶቹም ሆነ ለማንኛውም ሰው 

ለፈለገው እና ለመረጠው ሀሳብ እድል የሚሰጥ ቢሆንም በየትኛውም ሃገርና በየትኛውም ሁኔታ 

በመሰረታዊነት ብሄራዊ ጥቅም የሚባል ነገር እንዳለ መገንዘብም ስለአጀንዳችን በተመሳሳይ ሊሰመርበት 

ይገባል፡፡ ከዚህ አንጻር ጎራዎቹን እና እውነታውን ስናይ፦ 

የኛዎቹ እና ታፍነናል ሲሉ በአብዛኛው የምናደምጣቸው ፕሬሶች ብሄራዊ ጥቅም የሚባል ነገር የማያውቁ 

ስለመሆናቸው ከህዳሴው ግድብ የ5ኛ ዓመት ክብረ በአል ይልቅ የ1966ቱ አብዮት ሲቀርባቸው 

ከመመልከት ማረጋገጥ ይቻላል ፡፡   
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እነዚህ ፕሬሶች የሀሳብ ብዝሃነትን የማይቀበሉ መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ከእነርሱ የተለየ አቋም 

የሚያንፀባርቁትን ብቻ ሳይሆን ከዚያም ከዚህም ያልሆኑትን ሚዛናዊ ፕሬሶች እንዲጠፉ አዘውትረው 

መፃፋቸውም በነፃ ፕሬስ ስም አፋኝ ፕሬስ መሆናቸውን የሚያረጋግጥልን ሃቅ ሲሆን ስርጭቱም 

የአፋኝነታቸው ሌላኛው ማረጋገጫ ነው፡፡ እነዚህ ወገኖች፣ የግል ሚዲያ ውስጥ አሳታሚ ሆነው እንደገና 

በአከፋፋይነት ጨዋታ ውስጥ ተሰልፈዋል፤ ይህ ሰፈር ሚዛናዊ (balance) ሆኖ እየሰራ እና ጥልቅ መርማሪ 

(critical) ሆኖ እየደገፈና እየተቸ እንዲሁም መፍትሄ እያመነጨ ሳይሆን ያለውንም ወደኋላ እየጎተተና 

የዱሮውን ሥርዓት እየናፈቀ ይገኛል፡፡   

በሁላችንም ዘንድ እንደሚታወቀው፣ የኢፌዴሪ ህገመንግስት ሁሉም ኢትዮጲያዊ ሀሳቡን የመግለጽ፣ ስለሀገሩ 

ጉዳይ መረጃ ማግኘት የሚችልበትን መብት በግልጽ አረጋግጧል፤ ማንም ኢትዮጲያዊ ያለፍርሃትና ያለቅድመ 

ምርመራ ስለራሱና ስለሀገሩ ጉዳይ በተመቸው መንገድ ሀሳቡን የመግለጽ መብቱም ህገመንግስታዊ ዋስትና 

አግኝቷል፡፡ ፕሬስ ዜጎች ይህን መብት እንዲጠቀሙበት የሚያገለግል መሳሪያ ነው፡፡ ስለዚህም ዜጎች ነጻ 

ሀሳብ እንዲያንሸራሽሩበት ይህ መሳሪያ ሁል ጊዜ ነጻ እንዲሆን ይጠበቃል፡፡  

በሀገራችን የፕሬስ መብትን ለማረጋገጥ ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፍሏል፡፡ በምትኩ ለምንገነባው 

ዲሞክራሲያዊ ስርዓትም ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል፡፡ ለምን? ምክንያቱም ለኛ ሀገር ፕሬስ ማለት በሚሊዮን 

የሚቆጠሩ ህዝቦችን ከድህነት ማውጣት ማለት ነው፤ ለኛ ፕሬስ ማለት ልማትን ስርነቀል በሆነ መንገድ 

ማረጋገጥ ማለት ነው፤ ለኛ ፕሬስ ማለት የአንድነታችንን ትሩፋቶች ማጎልበት፣ ችግሮቻችንን ለመፍታት 

የሚያስችል የህዝብ ንቅናቄ መፍጠር ማለት ነው፡፡ ለኛ ፕሬስ ማለት ሰላምና ዲሞክራሲያችንን ለማስጠበቅ 

የሚያስችል የህዝብና የመንግስት አቅምን ማስተባበር ማለት ነው፡፡  

ከሰማንያ በላይ የሚሆኑ ፓርቲዎች ባሉበት ሀገር ላይ፣ እንደ አሸን ፈልተው እንደ አሸን የሚጻፉ ፕሬሶች 

ባሉበት ሀገር ላይ ይልቁንም ምርጫ በደረሰ ቁጥር እየበዙ የሚመጡ ፓርቲዎችና (አላማቸው ምንም ይሁን 

ምን) ፕሬሶች ባሉበት ሀገር ላይ የመደራጀትና ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት (Freedom of 

expression) የለም ብሎ መከራከር የጸሀይ መውጪያ በምዕራብ ነው ብሎ ሙግት እንደመግጠም 

ይሆናል፡፡ የግል ቴሌቭዥን አለመስፋፋቱን መነሻ አድርጎ ሃሳብን በነጻ የመግለጽ መብት ተደፍጥጧል 

ማለትም አመክኗዊ አይደለም፡፡   

በኢትዮጵያ የሚዲያ ነጻነት ሙሉ በሙሉ የተረጋገጠ፣ ህገመንግስታዊ እርካብ የጨበጠ፤ ለአፈጻጸሙም 

አስተማማኝ የሆኑ ተቋማት ተገንብተው መሰረታዊ መደላድል የያዘ ነጻነት መሆኑን፤ ይህም ብቻ ሳይሆን 
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ይህን ነጻነት ወደፊትም ሊቀለበስ በማይችልበት ደረጃ ላይ ለማድረስ እለት በእለት በአድማስና በጥልቀት 

እየሰፋ የመጣና ልንጠብቀው የሚገባ መሆኑን  ሁሌም ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡ 

ሰው ግራ ቀኙን ተመልክቶ የያዘውን ሃሳብ ለማዳበርና የሚሻውን ለመቃረም የማይችልበት እንዲሁም በአፈና 

ውስጥም ሆኖ ያጎለበተውን ሃሳብ ከሌሎች ጋር ለመጋራት እና ለማስተላለፍ የማይችልበት የአፈና ሥርዓት 

በግንቦት 20 ድል ተወግዶ ብዝሃነት የሚስተናገድበት ስርአት በአስተማማኝ ሁኔታ ተገንብቷልና ይህንኑ 

መጠበቅም የፕሬሱ ሃላፊነት ሊሆን ይገባል፡፡ 

የኢፌዴሪ መንግስት የፕሬስ ነጻነትን ለማስጠበቅ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በርካታ ተግባራት 

አከናውኗል፡፡ መንግስት ሰፊ የመረጃ ምንጭ እንደመሆኑ ለመረጃ ነጻነት የሚያግዙ መሰረተ ልማቶችን 

በመገንባት፣ የአሰራር ማዕቀፎችን በየጊዜው እየፈተሸ በማሻሻል፣ የዘርፉን የሰው ኃይል በክሂሎትና 

በቴክኖሎጂ የሚደግፍ አሰራር በመዘርጋት ረጅም ርቀት ተጉዟል፡፡ በዚህም አበረታች ውጤቶች 

ተገኝተዋል፡፡ 

መንግስት የቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፉን ለማሳደግ በቢሊዮን ብር በመመደብ አስቀድሞ የጀመረው ግዙፍ ስራ 

የሀገራችን ፕሬስ ከዓለም እኩል እንዲራመድ የተመቻቸ ሁኔታን እየፈጠረለት ይገኛል፡፡ ዘርፉ የተማረ የሰው 

ኃይል እንዲያገኝ ለከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሰጠው ትኩረትም የፕሬስ ሙያን ከልምድ ስራ ወደተሟላ 

ሙያዊ ተግባር የመቀየር ዕድል ፈጥሯል፡፡ ፕሬሱ በነጻነት የመንቀሳቀስ ዕድል እንዲያገኝም ግልጽ የህግ 

ማዕቀፎች ተዘጋጅተው ተግባር ላይ ውለዋል፡፡ በዚህም ማንም አካል ከህግ ውጪ ተጽዕኖ የሚፈጥርበት 

ዕድልን በማጥበብ ፕሬሱ ነጻ ሆኖ የሚንቀሳቀስበትን ዕድል አስፍቷል፡፡ 

በመሆኑም የሀገራችን ፕሬስ ይህን ነጻነቱን ማስጠበቅና መጠቀም ይኖርበታል፤ ነጻነቱን የሚጋፉ መንግስታዊ 

አሰራሮችና አካላት ካሉም ሊታገላቸው ይገባል፤ በተመሳሳይ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጪ የግልና የቡድን 

አጀንዳ በመጫን መሳሪያ ሊያደርጉት ከሚፈልጉ አካላትም ራሱን ነጻ ማድረግ አለበት፡፡ ለምን? ቀደም ሲል 

እንደገለፅነው በሀገራችን ፕሬስ ማለት ከድህነት ጋር መግጠም፣ ብሎም ለሀገር ዕድገት ማበር ማለት ነውና 

ነው፡፡ 

የፕሬስ ነጻትን በተመለከተ ህገመንግስታዊ ሙግት የሚገጥሙ ሃይሎች በመሰረታዊነት ሊገነዘቡት የሚገባው 

ጉዳይ ነጻነቱ ስለፕሬስ ተብሎ ሳይሆን መሰረታዊ ከሆኑ ሶስት ገጽታዎች መሆኑን ነው፡፡ ማንም ለማንም 

በፈቃዱ ሳይፈልግ የሚከለክለውና ሲፈልግ የሚቸረው እንዳልሆነ የሚያመለክተው ገጽታ የመጀመሪያው  

ነው፤ መረጃ መስጠት፣ መቀበልና ፈልጎ ማግኘትን የተመለከተው ደግሞ ሁለተኛው ገጽታ ሲሆን ይህን መረጃ 
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ሃሳብና አመለካከትን ማስተላለፍ ደግሞ ሶስተኛው ገጽታ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ነጻነት ለፕሬስ ተብሎ 

የሚሰጥ ሳይሆን ከእነዚህ ከላይ ከተመለከቱት ለዜጎች የተሰጡ እና በግንቦት 20 ድል የተረጋገጡ ህገ 

መንግስታዊ መብቶች የሚቀዳ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ 

የፕሬስ ነጻነት አቀንቃኝ ነን የሚሉትና ከጀርባ ሌላ ፈንጂ ያጠመዱት ኃይሎች የፕሬስ ነጻነት ተደፍጥጧል 

ቢሉም ለዜጎች መብት መረጋገጥና ለዲሞክራሲያዊ መብቶች መጠበቅ ሲባል ህገመንግስቱ ለፕሬስ ነጻነት 

አስፈላጊውን ዋስትና ሰጥቶ በተግባር ላይ አውሏል። 

ይህንን የሚደፈጥጥ ጉድጓድ ውስጥ መግባት ተገቢ ያልሆነ ምግባር በመሆኑም ህገ መንግስቱ ለፕሬስ ነጻነት 

ልዩ ጥበቃ አድርጓል፡፡ ያለመታደል ሆኖ ግን በሀገራችን የበቀለው የግል ሚዲያ ይህንን ነጻነት ሙሉ በሙሉ 

ተጠቅሞ የህብረተሰቡን የመረጃ ፍላጎት ማርካትና በህብረተሰቡ ውስጥ የተጋ የመረጃ ልውውጥ እንዳይደረግ 

የሚሰራ እና ይልቁንም የፖለቲካ ፓርቲዎችን ስራ በይበልጥ እየሰራ የሚገኝ  መሆኑ ነው ችግሩ፡፡ አሁን ያለው 

የግል ሚዲያ መብቱን በተውገረገረና በተበላሸ መልኩ እየተጠቀመው ቢሆንም በዚህ የታዳጊ ዲሞክራሲያዊ 

ስርዓት ውስጥ የመናገር ነጻነት እየተገነባ ሲመጣ የተበላሸው ሙያዊ ስነ-ምግባር እየተዋጠና እየተወገደ 

ሊመጣ እንደሚችል ቢታመንም ለዚህ ደግሞ እንቅፋት የሆኑ ኃይሎች እኩል በእኩል መስራታቸው 

እንደማይቀር በመገመት ብዙ መስራት እና ብዝሃነታችንን የሚጎዱ ጉዳዮችን ሁሉ የሚታገል ፕሬስ 

የሚያስፈልገን መሆኑ ከ7ኛው በአል  አከባበር ጋር አብሮ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ 

ህገ መንግስቱን የጻፈው የሚተረጉመው እንደሆነ በመናገር ስለ ፕሬስ ነጻነት መብት መደፍጠጥ በምክንያትነት 

ቢቀርብም የሀገሪቱ ሉዓላዊ አካል የሆኑት ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የተወከሉበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት 

በፍርድ ቤት አንድና ሁለት ዳኛ ከሚተረጉሙት የተሻለ እና በመርህም ለሌላ ሞዴል ሊሆን እንጂ የሚጥላላ 

እንዳልሆነ ግንዛቤ ሊያዝበት ይገባል፡፡ 

 በታሪካችን በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የተሻለው ዘመን ይህ እንደሆነና ይህን መካድ 

የታሪክም የእውነትም መሰረት የሌለው እንደሆነ በደማቁ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ እዚህ ላይ ልዩነት ከመጣ 

ደግሞ በጸሀይ መግቢያና መውጪያ ላይ ተለያየን ማለት ይሆናል፡፡ 

ሚዲያ ለአንድ ሀገር ፖለቲካዊ፣ ማህበረሰባዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ጉልህ ሚና የሚጫወት መሆኑ እሙን 

ነው፡፡ በተለይ ደግሞ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደትና መልካም አስተዳደርን የተላበሰ የመንግስት 

አስተዳደር ለመፍጠር የሚዲያ ሚና ከፍተኛ ነው፡፡         አንድ ስርዓት ዴሞክራሲያዊ መሆኑና አለመሆኑ 

ከሚገለጽባቸው ጉዳዮች አንዱ ዜጎች ሃሳባቸውን በነፃ የሚገልፁበት መብት ሲጎናፀፉ መሆኑም ላይ ልዩነት 
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ያለው አካል አይኖርም፡፡ ዜጎች ሃሳባቸውን በነፃ ለመግለፅ ከሚጠቀሙባው መንገዶች ወይም ዘዴዎች 

ዋነኛው ደግሞ ሚዲያ ነው፡፡ 

የሚዲያ ጉዳይ ሃሳብን በነፃ ከመግለፅና ከመናገር ነፃነት ጋር የማይነጣጠልና አንዱ ያለአንዱ ህልውና የሌለው 

መሆኑ እሙን ነው፡፡ በተለይ በማደግ ላይ ለሚገኙ ሃገራት ይቅርና አድገዋል ለሚባሉትም ጨምሮ ሚዲያ 

ያለው ሁለንተናዊ አስተዋፅኦ ቀላል የማይባል መሆኑም ይታወቃል፡፡ በዚያው ልክ ደግሞ በአንድ ሃገር 

ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገት ላይ እንዳለው አስተዋፅኦ በሥርዓት ካልተመራና በህግ አግባብ 

ካልተያዘ የነበረውን እንዳልነበር ከማድረግ ጀምሮ ሃገርን የማተራመስ አቅሙም ከፍተኛ እንደሆነ በተለያዩ 

ሃገራት ያለፉና ከሚዲያ ጋር የተያያዙ ስኬቶችንና መበላሸቶችን በማስታወስ መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

ባጠቃላይ፣ የፕሬስ ነፃነት የግንቦት 20 ድል ውጤት ነው፤ በመሆኑም በግንቦት 20 ድል የተፈጠረውን 

ብዝሃነት ፕሬሱ ሊጠብቀው ይገባል፡፡ ፕሬሱ የኢትዮጵያን ገጽታ እንጂ የሲፒጄን ገጽታ ሊላበስ አይገባም፡፡ 

7ኛው የፕሬስ ቀን ውጤትም የግንቦት 20 ድል ነውና በግንቦት 20 ድል የተፈጠረውን ህገ መንግስታዊ ስርአት 

ሊጠብቅ ይገባል፡፡ 


