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ይህ ፀሐፊ፤ መንግስት ከሚያቀርበው መረጃ እና ሐሳብ ተቃራኒ የሆነ መረጃ እና ሐሳብ የሚያስተናግዱ ፕሬሶች በሌሉበት 

ያደገ፡፡ በዚህ ዓይነት የፖለቲካ ምህዳር የተመላለሰ ነው፡፡ ይህ ፀሐፊ፤ ፊደል በቀኝ እጁ - ሽንብራ የገባበት የውሃ ቡትሌ 

በግራ እጁ ይዞ፤ ታላላቅ ወንድሞቹ ‹‹ፋኖ ተሰማራ›› እያሉ ሲዘምሩ ሰምቷል፡፡ የአፈናን ስርዓት በመቃወም በከተማ ይታገሉ 

የነበሩ እና ሜዳ የወጡ ወጣቶችን ትግል እየሰማ አድጓል፡፡ ይህ ጸሐፊ፤ የልጅነት ዘመኑን ያሳለፈው፤ የተለየ ሐሳብን 

ማራመድ ያስረሽን በነበረበት ዘመን ነው፡፡ የአስኳላ ትምህርት የገባው ‹‹ከዛሬ ጀምሮ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የተከለከለ 

ነው›› የሚል አዋጅ በፀናበት ዘመን ነው፡፡ ሐሳብን በነጻ መግለጽ ወንጀል ሆኖ ለእስር እና ለሞት ይዳርግ ነበረ ዘመን ነው፡፡   

ይህ ፀሐፊ፤ የሳንሱር ማህተም ተራ እንጨት በሆነበት ዘመን በመኖሩ ራሱን እንደ ዕድለኛ የሚቆጥር ነው፡፡ የብዙ ደራስያንን 

ልብ ያደማ የነበረው ያ የሳንሱር መቀስ ሳያስደንግጠው ለመጻፍ በመቻሉ የሚያኮራው ነው፡፡ ይህ ፀሐፊ፤ የልጅነት ዘመኑ 

የፖለቲካ ምህዳር ምን ያህል መጥፎ እንደ ነበር ተረድቷል፡፡ ስለዚህ የነፃነትን ጣዕም በደንብ አውቋል፡፡  

ይህ ፀሐፊ፤ ‹‹ልደት ፈቅዶለት›› የኢትዮጵያ የፕሬስ ነጻነት ልደትን ተመልክቷል፡፡ ‹‹የሕይወት ጥሪ›› ገጥሞለት፤ የኢትዮጵያን 

የፕሬስ ነፃነት በተግባር ለመፈተሽ የሚያስችል ዕድል አግኝቷል፡፡ ‹‹የታሪክ አጋጣሚ›› ሆኖለት፤ በጋዜጠኝነት ሥራ 

ተሰማርቶ፤ የፕሬስ ነፃነት ቀዳሚ ተጠቃሚ ሆኗል፡፡ ‹‹ልደት›› ወይም ‹‹የታሪክ አጋጣሚ›› በፈጠሩለት ልዩ ዕድል፤ የነፃነትን 

ልዩ ዋጋ ተረድቷል፡፡  

አንዳንዶች (የውጭ ወገኖችን ጨምሮ) ‹‹ገዢው ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ አይደለም፡፡ ለፕሬስ ነፃነት የቆመ አይደለም›› ሲሉ 

ይከሳሉ፡፡ የእኔ አስተያየት ከዚህ ይለያል፡፡ ሊጠቀሱ የሚችሉ ችግሮች እንዳሉ ሆነው፤ ገዢው ፓርቲ፤ ሐገራችን አሁን 

የምትጠቀምበት ህገ መንግስት ተረቅቆ ሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት፤ ሳንሱርን የሻረ እና ለበርካታ የግል ፕሬሶች መወለድ 

ምክንያት የሆነ የፕሬስ ህግ እንዲረቀቅ እና ሥራ ላይ እንዲውል የበኩሉን ሚና የተጫወተ ፓርቲ ነው፡፡ ዘለፋ እና ስድብ 

የሚቀናቸውን እንደ አሸን የፈሉ ፕሬሶች በህገ ወጥ ክበብ ጭምር ሲንቀሳቀሱ እያየ በመታገስ ለመኖር የሞከረ ፓርቲ 

መሆኑን ይቀበላል፡፡  

የሰላም እና መረጋጋት ወሳኝ አንጅዳ በሆነበት፤ በኃይል የተሸፈው ወገን በቁጣ ይገነፍል በነበረበት፤ የሰከነ ነገር 

በማይታይበት፤ ህብረተሰቡ ለተለያዩ ውዥንብሮች ተጋላጭ በነበረት፤ በነፃነት፣ በነውር እና በህገ - ወጥነት መሐል ያለው 

ድንበር ተለይቶ ወይም ደምቆ ባልተሰመረበት፤ የፕሬስ የአሰራር ባህል እና ታሪክ መጥፎ ገጽታ ጎልቶ በወጣበት ዘመን 

ጭምር ለነፃነቱ መከበር በጽናት የቆመ ፓርቲ መሆኑን ያምናል፡፡ ስለዚህ የተጠቀሰው ዓይነት ክስ ይበዛበታል፡፡  

የሪፐብሊኩን መሪዎች ማንቋሸሽ እንደ ጀግንነት ይታይ በነበረበት በዚያ ዘመን፤ ለዲሞክራሲያዊ እሴቶች ተቃራኒ የሆነ 

አስተሳሰብ በሰፈነበት ‹‹የዕብደት›› ዘመን፤ ራሱ ድርጅቱ ከወጣበት ማህበረሰብ በሚወረሱ መዋቅራዊ መሰናክሎች ውስጥ 

በነበረበት ዘመን፤ ከራሱ ጉድሎች ጭምር እየታገለ የፕሬስ ነፃነት ተከብሮ እንዲዘልቅ ትልቅ ትግል ያደረገ ፓርቲ ሆኖ 



ይታየኛል፡፡ የአፈናውን ስርዐት ለመገርሰስ ከተደረገው ፈታኝ ትግል በበለጠ ትዕግስት ነፃነቱ እንዲጠበቅ ለማድረግ የታገለ 

ይመስለኛል፡፡ ስለዚህ የተጠቀሰው ዓይነት ክስ ይበዛበታል፡፡  

የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ አባዱላ ገመዳ፤ የመንግስት ሚዲያዎች ለምክር ቤቱ ክንውኖች በሚሰጡት ሽፋን ደስተኛ 

እንዳልሆኑ ሲገልፁ፤ ‹‹ሚዲያዎች ሁሌም አበረታች ነው አትበሉ፡፡ ጉድለቶችን እየነቀሳችሁ እንዲስተካከሉ ለማድረግ 

መስራት አለባችሁ›› ብለው ነበር፡፡ በቅርቡም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ውይይት 

ሲያደርጉ፤ ‹‹ይህ ህዝብ እንዲህ ዓይነት በደል ተሸክሞ በሰላማዊ መንገድ ችግሩን ለማስተካከል እና ተጽዕኖ ለማሳደር 

ያልተንቀሳቀሰው ለምድን ነው?›› የሚል ጥያቄ አንስተው ሲወያዩ በቴሌቭዥን መስኮት ተመልክተናል፡፡  

ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በግሉም ሆነ በመንግስት ሚዲያዎች ላይ የሚያነሷቸው ቅሬታዎችን ስመለከት፤ ገዢው 

ፓርቲ የፕሬስ ነፃነትን ለማክበር የህሊና ዝግጅት እና ቁርጠኝነት እንዳለው ለመረዳት የሚያስችለኝን ነገር አያለሁ፡፡ 

እንዲያውም አንዳንዴ ሲከፋኝ፤ ‹‹አሁን የምንጠቀምበት ነፃነት፤ ስጦታ እንጂ ደመወዝ አይደለም›› እላለሁ - earned 

አይደለም ለማለት፡፡  

ነፃነትን የማያከብሩ የግሉ ፕሬሶች የነፃነት አርበኛ መስለው መቅረባቸው እንደሚቀፈኝ፤ ራስን ሳንሱር በማድረግ በሽታ 

የተጠቁት የመንግስት ሚዲያዎችም በዚሁ መጠን ያሳዝኑኛል፡፡ የዘንድሮውን የፕሬስ ቀን መነሻ አድርጌ ስለ ኢትዮጵያ ፕሬስ 

ሳስብ የታዩኝ እነዚህ ጉድለቶች ናቸው፡፡ በቶሎ መታረም ያለባቸው ጉድለቶች ናቸው፡፡ የሐገራችን ፕሬስ እነዚህ ጉድለቶች 

በማረም፤ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የዳበረበት፣ የህግ የበላይነት እና መልካም አስተዳደር የሰፈነበት ስርዓት እንዲዳብር 

ይበልጥ ተግቶ መስራት ይኖርበታል፡፡  

የዘንድሮውን የፕሬስ ቀን ስናከብር እየተጠቀምንበት ያለውን ነፃነት ለአደጋ የሚያጋልጡ አፍራሽ አዝማሚያዎችን ለይተን፤  

እነርሱን ለማስወገድ ጥረት ማድረግ ይኖርብናል፡፡ ቀኑን፤ ዲሞክራሲያዊ እሴቶችን ለማጠናከር የሚያስችሉ እርምጃዎችን 

ለመለየት እና አካሄዳችንን ለመፈተሽ የሚያስችል ጥሩ መድረክ አድርገን ልንወስደው ይገባል፡፡  

በእርግጥ ‹‹ይህ ነፃነት ስጦታ እንጂ ደመወዝ አይደለም›› የሚያሰኙ ነገሮች የሚታዩት በፕሬሱ ብቻ አይደለም፡፡ ነፃነቱን 

ለመጠበቅ፣ ለማጠናከር እና ለማሳደግ የሚያግዙ የአስተሳሰብ፣ የንቃት እና ትጋት ችግር በየዘርፉ ያታያሉ፡፡ ‹‹መንግስት 

አባት ነው›› ከሚል አስተሳሰብ ጀምሮ፤ የሲቪክ ተቋማትን በፖለቲካ ዓላማ እንዲታሰሩ እና በፖለቲካዊ ወገንተኝነት ታፍነው 

እንዲልኮሰኮሱ ማድረግ በተደጋጋሚ የሚታይ ችግር ነው፡፡ በዲሞክራሲያዊ መድረኮች በንቃት ተሳታፊ አለመሆን፤ 

በተደራጀ ህጋዊ እና ሰላማዊ ትግል በመንግስት ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ከመሞከር ይልቅ፤ የህግ የበላይነትን በሚሸረሽር 

ተግባር ውስጥ መዘፈቅ፤ በግርግር እና በሁከት ለመጓዝ መሞከር፤ የሌሎችን መብት ለማክበር ፈቃደኛ አለመሆን ወዘተ 

ችግሮች አሉ፡፡ እንዲህ ዓይነት አስተሳሰብ ይዘን ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ እና በነፃነቱ በአግባቡ ለመጠቀም 

አንችልም፡፡ የዲሞክራሲ ተቋማት አካባቢ እንዲህ ዓይነት ችግሮች ስመለከት፤ በመከፋት ‹‹አሁን የምንጠቀምበት ነፃነት 

ስጦታ እንጂ ደመወዝ አይደለም እላለሁ፡፡ እንዲህ ዓይነት ችግር በተለይ በፕሬሱ ዘንድ ሲንፀባረቅ በተመለከትኩ ቁጥር፤ 

ችግሩ ይበልጥ አሳሳቢ ሆኖ ይታየኛል፡፡ አደጋውም ድርስ ይሆንብኛል፡፡  

ፕሬስ ሐሳብ እና አስተያየት የሚቀርፅ ተቋም በመሆኑ፤ የተለያዩ ሐሳቦችን የማስተናገድ ሚና ያለው ተቋም በመሆኑ፤ እርሱ 

ገለልተኝነት ሲቸግረው ዲሞክራሲው ይጫጫል፡፡ አንዳንዴ ‹‹ዲሞክራት ማነው?›› ለሚለው ጥያቄ አርኪ ሆኖ የሚታየኝ፤ 



‹‹ልዩነትን የማይፈራ፤ ብዝሃነትን የሚያከብር›› የሚል መልስ ነው፡፡ ዲሞክራሲያዊነት የሐሳብ ልዩነትን አለመፍራት እና 

ማክበር ነው፡፡ ነፃነቱን የሚወድ እና የሚያከብር ሰው፤ የሌሎችን ነፃነት ያለማንገራገር ያከብራል፡፡ ነፃነት ለሌሎች በመስጠት 

የሚገኝ ክቡር እና ውድ ሐብት ነው፡፡ ነፃነትን ለሌሎች ሳንሰጥ  ልናገኘው የአንችልም፡፡ በሰጡት መጠን የሚበዛ ነገር ቢኖር 

ነፃነት ነው፡፡  

አንድ የሆነ ሰው ወይም ቡድን የሚያራምደውን አቋም ልንጠላው፣ ላንደግፈው እንችላለን፡፡ ግን ይህን የማንደግፈውን 

አቋም በህጋዊ መንገድ የመራመድ ነፃነቱን የማክበር ሆደ ሰፊነት ሊኖረን ይገባል፡፡ ይህ ነገር ከዚህም አለፍ ያለ የመንፈስ 

ጥንካሬን ይጠይቃል፡፡ የማንደግፈውን አቋም እንዳያራምድ ከመከልከል መቆጠብ ብቻ ሳይሆን፤ የሚከለክለው ሰው ቢመጣ 

ከእርሱ ጎን ለመሰለፍ ዝግጁ መሆንን ይጠይቃል፡፡ ነፃነት እንዲህ ዓይነት ብቃት ያለው ህዝብ ይጠይቃል፡፡ ታዲያ ፕሬስ 

ከዚህም የላቀ ሥነ ምግባርን ሸክም ያለበት ነው፡፡ የሌሎችን ነፃነት ማክበር እና አፈናን መቃወም ብቻ ሳይሆን፤  

ለማይደግፈው ሐሳብ መድረክ ሆኖ የማገልገል ሙያዊ ኃላፊነትም አለበት፡፡  

‹‹ሕዝባዊ መንግስት ይኸውልህ፤ ጠብቆ ማቆየቱ ከሆነልህ›› (A republic if you can keep it) የሚል ብሂል አለ፡፡  

አንዳንድ አሜሪካውያን የነጻነት ትርጉም የጠፋበት ትውልድ ሆኖ የታያቸውን ወጣት ለመቀስቀስ የሚሰነዝሩት ተግሳጽ እና 

ምክርን አቀላቅሎ የያዘ ብሂል ነው፡፡ ‹‹የአሜሪካ ነጻነት በምን ያህል ዋጋ እንደመጣ የማያውቁ›› ብለው የሚከሷቸውን 

ወጣቶች ለመሳሰብ የተነገረ ቃል ነው፡፡ እንደ ዶናልድ ትራምፕ ካለ ፖለቲካኛ እንዲጠበቁ የተነገረ ማሳሰቢያ ነው፡፡  

አለን ብሉም የተባሉ አሜሪካዊ ፀሐፊ አሉ፡፡ በሙያ መምህር ናቸው፡፡ ‹‹The closure of American Mind›› 

(የአሜሪካዊ ህሊና መዛግ) ሲሉ የጻፉት አንድ መጽሐፍ አለ፡፡ በዚህ መጽሐፋቸው፤ ‹‹የአሁኖቹ ወጣቶች በነጻነት ያመናሉ፡፡ 

የማንንም ነጻነት ያከብራሉ፡፡ ነጻነትን በማክበር ረገድ ቸር ዝንባሌ አላቸው፡፡ ስለዚህ መብቱ ነው (He has got his 

right/She has got her right) ማለት የሚቀናቸው ወጣቶች ናቸው፡፡ ነገር ግን፤ በነፃነት ስም የሚወዱትን ነፃነት 

የሚጎዳ እሴትን ያስተናግዳሉ፡፡ መሠረታዊ የዲሞክራሲ ስርዐት መርሆዎችን የሚጥሱ ጉዳዮችን በደንታ ቢስነት ያልፋሉ›› 

ይላሉ፡፡  

እርሳቸው እንደሚሉት፤ አሜሪካውያን ከፖለቲካ ተሳትፎ ከራቁ፤ ምርጫ የመምረጥ ፍላጎት ከሌላቸው፤ የመንግስትን አሰራር 

ለመከታተል የሚያስችል ትጋት እና ብቃት ከሌላቸው፤ ሙሉ ሰዓታቸውን ሰውተው በፖለቲካው መድረክ ውርውር በሚሉ 

ግለሰቦች እና ቡድኖች ነፃነታቸውን ሊነጠቁ ይችላሉ፡፡ ስርዐቱን አደጋ ላይ የሚጥል ተግባር እንዳይፈጽም የመከላከል ችሎታ 

አይኖራቸውም ባይ ይላሉ - አለን ብሉም፡፡  

ዲሞክራሲ የጥቂት ኤሊቶች ጨዋታ አይደለም፡፡ የአሜሪካ ፖለቲካ የተወሰኑ ፖለቲከኞች፣ ‹‹ቲንክ ታንኮች››፣ ፕሬሶች ወዘተ 

እንዳሻቸው ሊያደርጉት የሚችሉት ከሆነ፤ ህዝቡም ይህን በደንታ ቢስ ስሜት የሚመለከት ከሆነ፤ የዛሬ ወጣቶች በለጋስነት 

የሚሰጡት ነጻነት አንድ ቀን ሊጠፋ እንደሚችል እያሰቡ የሚጨነቁ ወገኖች አሉ፡፡ ህዝቡንም ለመቀስቀስ ይሞክራሉ፡፡  

‹‹የማስተምራቸው ወጣቶች ይህን አደጋ አልተገነዘቡትም›› የሚሉት አለን ብሉም፤ ‹‹ያለ - የነበረ - የሚኖር›› አድርገው 

የሚያስቡት (for granted የሚወስዱት) ዲሞክራሲያዊ ስርዓት፤ በአንድ አጋጣሚ ሊጠፋ፣ ሊፈርስ እና ሊዛነፍ 

እንደሚችል በማሰብ ይጨነቃሉ፡፡  



ታዲያ የ9/11 ክስተት ብዙ አሜሪካውያንን ከእንቅልፍ ያባነነ መሆኑን ይናገሩ የነበሩ አስተያየት ሰጪዎች፤ በዘንድሮው 

የምርጫ ውድድር የዶናልድ ትራምፕ ገንኖ መውጣትም እያሳሰባቸው ነው፡፡ የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት ሆነው፤ 

ለዲሞክራቷ የምርጫ ተወዳዳሪ ለወ/ሮ ክሊንተን ድምጼን እሰጣለሁ ሲሉ የሰማናቸው ሰዎች አብደው አይደለም፡፡ ስርዓቱ 

አደጋው ላይ መውደቁን አስበው ነው፡፡  

የምርጫ ውድድርን፤ ፖለቲከኞች የሚሸነቋቆጡበት የኮሜዲ መድረክ አድርገው የሚያዩ አሜሪካውያን በ9/11 ክስተት 

ከእንቅልፍ ነቅተው፤ እጩ ተወዳዳሪዎች በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ የሚያደርጉት ክርክር የገዛ ሕይወታቸውን የሚወስን 

ጉዳይ እንጂ ተራ ጨዋታ አለመሆኑን እንደተረዱት፤ ዛሬም የዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ አስተሳሰብን የሚቀይር ሌላ ቀስቃሽ 

ደወል ሆኖባቸዋል፡፡ የፖለቲከኞች የፖሊሲ ክርክር እንደ ዜጋ እያጣጣሙት ያለውን ነፃነት የሚነካ፣ በጣም የሚወዱትን እና 

ዓለም የሚቀናበትን ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ህይወታቸውን ሊያጠፋ ወይም ሊያለማ የሚችል ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን 

እንዲገነዘቡ አድርጓቸዋል፡፡  

እነዚህ ክስተቶች ‹‹መስራች አባቶች›› የሰጧቸውን ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠብቆ ለመዝለቅ የማይችሉ መሆናቸውን 

እንዳመለከቷቸው ሁሉ፤ ለቀሪው ዓለም ህዝብም ጥሩ መልዕክት ያስተላልፋሉ፡፡ እኛም ከዝንጋዔ የሚጠብቅ ልምድ 

ልናገኝበት እንችላለን፡፡  

እየተጠናከረ እንዲሄድ የምንሻውን የሐገራችንን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በንቃት እየጠበቅን መጓዝ እንዳለብን ያመለክተናል፡፡ 

‹‹መንጌ ናፈቀኝ›› ዓይነት ድምጾችን በሚጠየፍ እና መድረሻቸው ምን እንደሆነ በማስተዋል፤ የስርዓታችን ዋና መሰሶ የሆነውን 

ብዝሃነትን ሳንዘናጋ ለማክበር ያነሳሳናል፡፡  

የሐገራችን ፕሬስ በተለያዩ ዘውጎች (ጾታ፣ ዕድሜ፣ ባህላዊ እና ብሔረሰባዊ) የሚገለጥ ብዙሃነታችንን በማንፀባረቅ፤ 

ለዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ መጎልበት የበኩሉን ድርሻ መጫወት ይኖርበታል፡፡ የመገናኛ ብዙሃን መረጃ በማቅረብ፤ አጀንዳ 

በመቅረጽ፤ ሐሳብ እና አስተያየት በማሰራጨት፤ በዜጎችን ድርጊት፣ ዝንባሌ እና ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ በማሳደር የማይናቅ ሚና 

ያላቸው ናቸው፡፡  

የሁሉም ሐገር ጀማሪ ሚዲያ ድክመቶችን መሸከሙ የማይቀር ነው፡፡ ግን በሂደት ድክመታቸውን በማረም እየጠነከሩ፣ 

የነጻነት አድማሳቸውን እያሰፉ እና በይዘትም ሆነ በአቀራረብ እየተሸሻሉ የመሄድ ጉዞ እንዳላቸው እንረዳለን፡፡ የእኛ ሐገር 

ሚዲያ እንዲህ ያለ ሂደት ውስጥ መሆኑን ለመመስከር አቅማማለሁ፡፡ ሆኖም ያለ አንዳች ቅሬታ ልለው የምችለው አንድ 

ነገር አለ፡፡ የኢትዮጵያ ፕሬስ፤ ባለፉት ሁለት አስርታት የዕድሜ ዘመኑ፤ መሻሻል በሚገባው ፍጥነት የመሻሻል ባህርይ 

አላሳየም እላለሁ፡፡  

በእርግጥ፤ አሁን እንደ በፊቱ ባሩድ ባሩድ የሚል ሽታ የለውም፡፡ አንዳንድ ‹‹ፕሪሚቲቭ›› ባህሉንም አስወግዷል፡፡ ከእብደት 

ወደ ስክነት በዝግታ እያመራ ነው፡፡ የሐገራች ፕሬስ እንዲህ ዓይነት ለውጥ እያሳየ መምጣቱ የማይካድ ቢሆንም፤ በተገቢ 

ፍጥነት  ዕድሜውን የሚመጥን ደረጃ አልያዘም፡፡ ሙያን ማዕከል ያደረገ ጠንካራ ማህበር በመፍጠር፤ ሁሉም የሚቀበለው 

የሥነ ምግባር ደንብ ቀርጾ አሰራሩን ለማረቅ፤ ግድፈቶቹን ለማስተካከል እና ሙያዊ አሰራርን ለማዳበር የሚያስችል ተቋም 

መገንባት አለመቻሉን ስንመለከት ዕድገቱ ለምን እንዳዘገመ ለመረዳት እንችላለን፡፡             

 


