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"የዋህ" ነብሰ ገዳይ 
 
ስሜነህ 5/17/12 
 

የአህያ ልጅ ጅብ የሚሆንበት፣ የበግ ልጅ ተኩላ የሚሆንበት ምንም አይነት ተፈጥሮአዊም ሆነ 

ባዮሎጂካዊ ምክንያት በሌለበት ሁኔታ ውስጥ የማይገናኙ ነገሮች ሲገናኙ፣ የማይዳቀሉ ነገሮች 

ሲዳቀሉ፤ ፈረንጆቹ (0ximogo) ወደእኛ ስንመልሰው የማይመስል ነገር ይሉታል። 

 

"የዋህ" ነብሰ ገዳይ ብንባል በኛ ባህልና አውድ (Context) እንዳው ነገሩ የማይመስልና የማይጣጣም 

ስለሚሆንብን አይዋጥልንም። ነገሬ በደም የተፃፈው ህገመንግስት ያደፈው በማን ነው? ስል 

ካቀረብኩት የቀጠለና የፕሬስ ቀንን እና የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤትን የህትመት ውል 

የተመለከተ ነው።  

 

ሚያዚያ 25/ 2004 ዓ.ም  አለም አቀፍ የፕሬስ ነፃነት ቀን በተከበረበት የአፍሪካ ህብረት አዲሱ 

አዳራሽ አከራካሪ የነበረውና ሰፊ ሰዓት የወሰደው አጀንዳ የንግድ ድርጅት በሆነው ብርሃንና ሰላም 

ማተሚያ ድርጅት የቀረበው ስታንዳርድ ውል ሲሆን ከውሉም በተለይ አንቀጽ 10.1 እና 10.2 ሰፊ 

ሰዓት ወስደው ክርክር ተካሂዶባቸዋል። 

 

አታሚው በአሳታሚው እንዲታተም የቀረበለትን የፅሁፍ ሰክሪፕት ህግን የሚተላለፍ ስለመሆኑ 

ለማመን በቂ ምክንያት ካለው  አላትምም የማለት መብት እንዳለው በውሉ አንቀጽ 10.1 ላይ 

ተመልክቷል። 

 

አታሚው አሳታሚው የህግ ተጠያቂነት የሚያስከትል የህትመት ይዘት የማውጣት ዝንባሌ ያለው 

መሆኑን ለማወቅ በቂ ምክንያት  ካለው በማናቸውም ጊዜ ውሉን ለማቋረጥ ወይም ለመሰረዝ 

 እንደሚችልም በአንቀጽ 10.2 ላይ ተቀምጧል። 

 

ለክርክሩ መነሻ የሆኑት ምክንያቶች እንግዲህ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ከደንበኞቹ 

ስለሚኖረው የስራ ግንኙነት ባዘጋጀው የኮንትራት ውል ውስጥ   የተጠቀሱት እነዚህ ሁለት ነጥቦች 

ናቸው። በመሰረታዊነት የእኔን ቀልብ የሳበውና ህሊናዬን የገዛው ግን ከውሉ በስተጀርባ የነበሩት 

ጉዳዮች ናቸው። 

 

በበዓሉ ላይ ጥናታዊ ወረቀት ያቀረቡት የሆርን ኦፍ አፍሪካ ፕሬስ ኢንስቲትዩት ዋና ስራ አስኪያጅ 

አቶ አማረ አረጋዊ ስለፕሬስ ነፃነትና ተግዳሮቶች ባወሱበት ወቅት ቢያንስ ጥናታቸውን የተሟላ 

ለማድረግ ነፃው ፕሬስ አካባቢ ያሉትን ችግሮች ሳይነኩ ወይም መንካት ሳይፈልጉ አልያም ፕሬሱ 

ፍፁም ነው ብለው በማሰብ ይመስላል ችግሮችን በመንግስት ላይ በማላከክና በተለይም የቀረበውን 

የኮንትራት ውል “ሳንሱር  በጓሮ በር በኩል ገባ”  ሲሉ ገልጸውታል። በዚህ ያላበቁት አቶ አማረ 

“ከዚህ በኋላ የምንልከው ዘገባ ለህትመት እንዲበቃ ለቁልቢ ዣንጥላ መሳል ጭምር ይጠበቅብናል” 
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ሲሉም ውሉን አጣጥለውታል፡፡ በመድረኩም ሆነ በቀጣዩ ቀን በነበሩ ዘገባዎች ጋዜጦቹ ሁሉ ውሉን 

የብርሃንና ሰላም አዲስ ህግ ወይም አዋጅ ነው ብለውታል። እኔም በዘገባው መሰረት ለብርሃንና ሰላም 

ህግ ወይም አዋጅ የማውጣት ስልጣን ማን ሰጠው? የሚል ጥያቄ ለማንሳት በመገደዴ ጉዳዩን 

በጥልቀት ለመመልከት ወሰንኩ። 

 

በዚሁ መሰረት ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ለደንበኞቹ ያቀረበው የኮንትራት ውል ልክ 

ኢትዮቴሌኮም ለደንበኞቹ እንደሚያዘጋጀው ውል፣ መብራት ሃይል ከደንበኞቹ ጋር 

እንደሚፈራረመው ውል አይነት እንጂ ህግና አዋጅ አለመሆኑን ደረስኩበት።  

 

እዚህች ጋር አንድ ቀለል ያለችና የእራሴኑ ህይወት የተመለከተች ምሳሌ ትዝ አለችኝ። ምሳሌዋም 

አከራዬ ከሆኑት ወይዘሮዋ ጋር የገባኋት ውል ነች። ገና ቤቱን ለመከራየት ስስማማ በቅድሚያ  

የሶስት ወር መክፈል እንዳለብኝ ያረጋግጡልኝ ወይዘሮ መስማማቴን ካወቁ በኋላ  በቀን ምን ያህል 

ባሊ ውሃ መጠቀም እንዳለብኝ የምቀዳበትም ሰዓት ጠዋትና ማታ ብቻ እንደሆነ፣ ልብስ ማጠብ 

የምችለው በሳምንት አንድ ጊዜ መሆኑን፣ መልቀቅ የፈለግሁ ጊዜ ከወር በፊት ማሳወቅ እንዳለብኝ 

እና ድንገት የምለቅ ከሆነ ደግሞ የአንድ ወር ከፍዬ እንደምወጣ ወዘተ፤ የተመለከቱ ውለታዎች 

ቀረቡልኝና ውሉን ሁለታችንም የተስማማንበት ለመሆኑ የውል ወረቀቱ ላይ ፊርማችንን አኖርን። 

በዚህ መሰረት ይህ ውል ህግ የሚሆነው በእኔና በአከራዬ መካከል እንጂ ለእኔ የቀረበው የኪራይ ውል 

ሌላኛው ቤት ይሰራል ማለት አይደለም። እዛም ሌላ ውል ምናልባትም በከፊል ተመሳሳይ ወይም 

ደግሞ ፍፁም የማይገናኝ ውል ሊኖር እንደሚችል መገመት ይቻላል። 

 

ስለሆነም ብርሀንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ለደንበኞቹ ያቀረበው ውል ህግ የሚሆነው በውሉ 

ተስማምቶ ለሚሰራው አሳታሚና በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት መካከል እንጂ ልክ እንደ 

አዋጅና ህግ ሁሉንም ማተሚያ ቤትና አሳታሚ የሚመለከት አይደለም ማለት ነው። 

 

ማንኛውም የንግድ ድርጅት እንደ ንግድ ድርጅት የተነሳበትንና የተቋቋመበትን አላማ ለማሳካት 

ለሰራተኞቹ ከመሰረታዊው የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅና ህግ ባላፈነገጠ መልኩ የአሰራር ማንዋልና የስራ 

ላይ ዲስፒሊን ደንቦችን ያዘጋጃል። ቅጥሩንም በቋሚ ፣በኮንትራት ወይም በሰዓት ብቻ ድርጅቱ 

ያዋጣኛል ባለው መንገድ ከሰራተኛው ጋር ይዋዋላል። ይህ ውለታ ህግ የሚሆነው ለአሰሪውና 

ሰራተኛው ብቻ እንጂ የመላው የግልም ሆነ የመንግስት ንግድ ድርጅቶችን አይደለም። በተለይም 

በአገልግሎቱ ዘርፍ የተሰማሩ ንግድ ድርጅቶች ከደንበኞቻቸው ጋር በሚያዋጣቸው መንገድ 

(አዋጭነቱ ከትርፍ ሊሆን ይችላል፣ ከህግ ተጠያቂነት ሊሆን ይችላል ሌላ ሌላም) ውል ያዘጋጃሉ 

፤ተፈራርመው በውሉ መሰረት ይሰራሉ። ባልተስማሙ ጊዜና ከውል ውጪ የሆነ አሰራር 

ባጋጠማቸው ጊዜ አንዳቸው ክስ ሊመሰርቱ ይችላሉ። የዳኝነት አካሉ ለሚሰጠው ውሳኔ ወይም 

ሸምጋዮቹ ለሚያቀርቡት ማስታረቂያ መነሻቸው የገቡት ውል ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም 

ውሉ ለሁለቱ ወገኖች ህግ ስለሆነ ማለት ነው። 
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ስለሆነም ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ለደንበኞቹ ያቀረበው ውል ህግ ሆኖ የሚሰራው 

ተስማምቶ ለተፈራረመው አካል ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ያልተስማማው ደግሞ ወደሌሎች 

ማተሚያ ቤት ሄዶ የማሳተም መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ግን እዛም ቢሆን ምን አይነት የሚለውን 

ባናውቅም የአታሚና አሳታሚ ውል እንደሚኖር አይጠረጠርም። 

 

ሳንሱር ነው ለማለት፣ የፕሬስን ነፃነትን መገደብ ነው ለማለት ያ ሁሉም የሚዘምሩለት አንቀፅ 29  

መደፈር አለበት። የሚወጣው አዋጅ ሁሉንም ማተሚያ ቤት የተመለከተና የአዋጁም ዝርዝር 

በርግጥም የፕሬስን ነፃነትን የሚገድብ ሆኖ ከተገኘ ያኔ "ሳንሱር መጣ"፣ "መንግስቱ ሃይለማርያም 

ተመለሰ"፣ "በደም የተፃፈው ህገ መንግስት በማተሚያ ቤቶች ቀለም አደፈ" ማለት ይቻል ይሆናል። 

 

ይህ ሁሉ ሆኖም ግን ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ያዘጋጀው አዲስ ስታንዳርድ ውል ህግ ነው 

እንኳ ቢባል በይዘቱ ከሳንሱርና የፕሬስን ነፃነት ከማፈን ጋር የሚያያይዘው አንዳች ነገር የለውም 

የሚል አስተያየት አለኝ። ይህን ለማለት ያስደፈረኝ በሌሎች ሃገሮች በተለይም ለፕሬስ ነፃነትና 

ለዴሞክራሲ ፈር ቀዳጅ በሚባሉት ሃገሮች የሚገኙ አሳታሚዎችም ሆኑ አታሚዎች እንዲህ አይነት 

አሰራሮችን የሚከተሉ መሆናቸውን እና የራሳችንንም የፕሬስ ህግ መነሻ በማድረግ ነው። 

 

በፕሬስ ህጉ ላይ እንደተቀመጠው አንድ ጋዜጣ ይዞት በሚወጣው ዘገባና ፅሁፍ በአንቀጽ 29 ንዑስ 

አንቀጽ  ስድስት እና ሰባት ላይ የሰፈሩትንና ሌሎችም ከሃገር ደህንነትና ሰላም ጋር፣ ከዜጎች ክብርና 

ባህል ጋር የተያያዙትን አይነኬ ጉዳዮች ተላልፎ የተገኘ እንደሆነ በየደረጃው ዋና አዘጋጅ፤ አሳታሚ፣ 

አታሚና አንዳንዴም አከፋፋዩ ተጠያቂ  ሊሆን እንደሚችል ተመልክቷል።  

 

ይህ የፕሬስ ህግ ለዋና አዘጋጁ፤ ለአታሚው፣ ለአሳታሚውና ለአከፋፋዩ ሃላፊነት ሲያስቀምጥ 

ከተጠያቂነት የሚድኑበትን አማራጭም በማስቀመጥ ነው። ለምሳሌ አሳታሚን በተመለከተ ህጉ 

ተጠያቂነትን ሲያስቀምጥ ሁለንም የኤዲቶሪያል ነፃነት(Editorial Autonomy) በመስጠት ነው። 

ለምሳሌ ዋና አዘጋጁ ሁሉንም ዘገባዎች የማንበብ ሃላፊነት ስላለበት በዛው ልክ ለሚፈጠሩ ችግሮች 

ተጠያቂ የሚሆነውም እራሱ ነው። አሳታሚው ኤዲተሮችን የማንሳትና የመሾም የህግ ስልጣን 

የተሰጠው የህግ ተጠያቂነትን የሚያስከትሉ ነገሮች ላይ ጥንቁቅ እንዲሆን ስለሚያስችለው ነው። 

 

 

 

 

በዚህ መሰረት ምንም እንኳን የተጠያቂነት ደረጃው ቢለያይም ይህ በፕሬስ ህጉ ላይ በግልጽ 

የተመለከተው ለአታሚው የተሰጠው ሃላፊነትና ተጠያቂነት ባለበት ሀገር ላይ የሚሰራ አታሚ 

ድርጅት ከተጠያቂነት ለመዳን የሚኖረው ብቸኛ አማራጭ ብርሃንና ሰላምም ሆነ ሌላውም በህግ 

የተመዘገበ አታሚ ድርጅት የህትመት ፖሊሲ (Publishing Policy) ብቻ ነው፡፡ ስለሆነም 

ለማንኛውም የንግድ ድርጅት የተሰጠውን መብት በመጠቀም ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት 
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ከወንጀል ተጠያቂነት የሚያድነውን የስታንዳርድ ውል ቢያወጣ ሊገርመን አይገባም፡፡ ለነገሩ 

የጫጫታው መነሻ በኔ ግንዛቤ ውሉ ሳይሆን ሌላ ነገር ይመስለኛል፡፡  

 

በቅርብ ጊዜ በአሜሪካ ሀገር የምትገኝ አንድ አሳታሚ ወሲብ ነክ ጽሁፎችንና ምስሎችን ያቀረበችለት 

አታሚ ድርጅት አላትምም በማለቱ “ፍፁም ነፃና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ባለበት ሀገር ላይ 

የተደረገብኝ ክልከላ ሳንሱር ነው“ ስትል ለከፍተኛው  ፍርድ ቤት ክስ መሰረተች፡፡ አታሚ ድርጅቱ 

በበኩሉ ጉዳዩ ከነፃነትና ከዴሞክራሲያዊ መብት ጋር ያልተያያዘና የድርጅቱን መልካም ስም 

ለመጠበቅ ያወጣው የአሰራር ማንዋል የማይፈቅድ መሆኑን በመጥቀስ በምላሹ አስረዳ፡፡  

 

የሁለቱንም ወገኖች አቤቱታ የመረመረው ፍርድ ቤትም አሳታሚዋ ያቀረበችውን ክስ ውድቅ 

በማድረግ የአታሚ ድርጅቱ መብት መሆኑን አሳወቃት፡፡ Penjune የተባለውና በሃገረ አሜሪካ 

የሚገኘው አታሚ ድርጅት   በነፃነት አስባብ የሚመጡ ጽሁፎቹን ሁሉ ለንባብ አያበቃም። 

ይልቁንም ካዘጋጀው ስታንዳርድ በታች የሆኑትን ለአሳታሚዎቹ  እንደሚመልስ የመጽሄቱን ድረገጽ 

በመመልከት መገንዘብ ይቻላል፡፡  

 

በአንዳንድ ሀገሮች ደግሞ ለህትመት የሚቀርቡት ጽሁፎች ኩረጃና ስም አጥፊ ስላለመሆናቸው 

አረጋግጠው ጭምር የሚያትሙበት ሁኔታ መኖሩን እነ አቶ አማረና እነፍትህም ያውቁታል፡፡ በዚሁ 

መሰረት በአሜሪካና ሌሎችም ሰለጠኑ በሚባሉት ሀገሮች ፕሬሱ አካባቢ ያሉት ተግዳሮቶች 

የሞራልና ወሲብ ነክ የሆኑ ጉዳዮች የመሆናቸውን ያህል፤ በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ፕሬሱ 

አካባቢ የሚታዩት ችግሮች በአመዛኙ ከሽብርተኝነት ጋርና ፀጥታን የተመለከቱ ጉዳዮች ሊሆኑ 

ስለሚችሉ ማተሚያ ድርጅቱ በአሳታሚው በኩል የቀረበለት ስክሪፕት ህግን  የሚተላለፍ ስለመሆኑ 

በቂ ምክንያት ካለውና ተጠያቂነትን የሚያስከትል መሆኑን ከተገነዘበ አላትምም የማለት መብቱ 

የተጠበቀ ነው፡፡ 

 

እነዚህ አለም አቀፍና ሀገር አቀፍ እውነታዎችና ሃቆች ባሉበት ሁኔታ ማተሚየ ቤቱ ያዘጋጀውን 

ውል በመንተራስ የተሰማው ጫጫታ ምንድን ነው? ውሉ ያልተስማማው አሳታሚስ ለምን ሌሎች 

ማተሚያ ቤቶች ጋር አያሳትምም? የሚሉትን ጥያቄዎች ለማንሳት እንገደዳለን፡፡ 

 

የማተሚያ ድርጅቱን ውል ከመንግስቱ ሃይለማርያም መምጣት ጋር ያመሳሰለችው ፍትህና 

አምደኞቿ ጭንቀታቸው መረጃ ከማግኘትና ከማስተላለፍ ጋር የተያያዘ አይደለም፡፡ በክፍል አንድ 

ላይ ባመለከትኩትና በደረደርኳቸው ማሳያዎች መሠረት የፍትህና ሌሎች አንዳንድ የነጻው ፕሬስ 

ጋዜጦች ዘገባና ጽሁፍ ሁሉ  ተጠያቂነትን ሊስከትል የሚችል ይዘት ያለው መሆኑ ነው፡፡ ፍትህ 

እያራመደችውና እያራገበችው ያለው አጀንዳ በዋናነት የግንቦት 7፣ የኦነግ ፣የኦብነግና የሻዕቢያም 

ጭምር ስለመሆናቸው ጽሁፎቻቸውን በጥልቀትም ሳይሆን በግልቡ እንኳ በማየት ማረጋገጥ 

ይቻላል፡፡ 
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ከዚህ ጋር በተያያዘ የግንቦት 3/2004 ህትመቷ ላይ የፍትህን እና የአምደኞቿን ጫጫታ ምክንያት 

ለመረዳት የሚያስችልና የቅርብ ጊዜ ምሳሌ ሊሆነን ይችላል፡፡ በሁሉም አምድ የሰፈሩት ዘገባዎችና 

ሃተታዎች ህዝብ በመንግስት ላይ አመኔታ እንዳይኖረው የሚያደርጉና ወደ አመጽ የሚገፋፉ ሲሆኑ 

ለአብነት ያህል ግን ተመስገን “የህዝብና የተቃዋሚ ፓርቲዎች መንታ መንገድ” ሲል ርዕስ የሰጠውን 

ሃተታ መመልከት ጉዳዩን የበለጠ ግልጽ ያደርግልናል፡፡ ተመስገን ለሕገመንግሥታዊ ሥርዓቱ 

በተለይም ለጠቅላይ ሚንስትሩ ያለውን ጥላቻ በዘለፋ ጭምር በማጀብ ሲገልጽ ቢቆይም ሥርዓቱን 

ይንዱልኛል ብሎ የሚያስባቸው የተቃዋሚ ፓርቲዎች እንዳሰበው ሆነው ስላልተገኙለት የትችት 

መዓቱን ባወረደባቸው በዚህ ጽሁፍ (ትችቱ ትክክል ቢሆንም) እንደምክር ያቀረበው ጽንሰ ሃሳብ ግን 

አሁንም አመጽ ነው፡፡ ከሃተታው ላይ የተወሰኑ ማሳያዎችን  እንመልከት፡፡ 

 

“……ከዚህ ውጭ ቀጣዩ ውድድር ወይም ፉክክር እንደ ቀድሞው ሁሉ በገዢው ፓርቲ እና 

በታቃዋሚዎች ብቻ የመሆን እድሉ ከቀን ወደቀን እየጠበበ ነው፡፡ ምክንያቱ ደግሞ በርካታ 

“ተቀጣጣይ ነገሮች” በህዝብና በመንግስት መካከል የከረረ ፍጥጫን እየፈጠሩ በመሆኑ ነው፡፡” ከዛም 

ተቀጣጣይ ያላቸውን ነገሮች ለተቃዋሚዎች እንደመውጫ በር እንዲህ ሲል አመላክቷቸዋል፡፡ 

 

“የመውጫ በር አለ? የመንገድ ሳይሆን የመውጫ በር ለፈለገ አለ፡፡ . . ለምሳሌ የፀረ መጅሊስ 

እንቅስቃሴ፣ የመምህራን ጥያቄ፣ የጉራፈርዳ መፈናቀል፣ የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ሳንሱር . . . 

ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ፡፡” 

 

እነዚህ የተመስገን “ተቀጣጣይ” አጀንዳዎች ደግሞ የተመስገን ብቻ ሳይሆኑ የግንቦት 7፣ የኦነግና 

የኦብነግ እንዲሁም የዜሮ ድምር ፖለቲካው ስብስቦች ሁሉ ናቸው፡፡ ለዚህ ነው የፍትህና የአምደኞቿ 

ጭንቀት የሽብር ተግባራቸውን የሚመሩበትን አካሄድ ውሉ እንዳያግድባቸው የፈጠረባቸው ስጋት 

ነው የምለው፡፡ 

 

ከዚህ በተረፈ ሲል የአመፅ ጥሪውን የሚያጠናክረው ተመስገን “ ህዝቡ ከፓርቲዎቹ ቀድሞ ወደ 

አደባባይ በመውጣት “ገለል ይሻልሃል ገለል ያለው መጥቶልሃል” ያለ እንደሆነ የሀገሪቱ እጣ ፈንታ 

የሊቢያ ወይም የሶርያ ከመሆን አይመለስም፡፡” ይህ ነወይ የፕሬስ ነፃነት? ይህ ሽብር እንጂ በፕሬስ 

ነፃነት ስም የተለቀቀ መረጃ አይደለም፡፡  ፍትህን ውል ቀርቶ ህግም የማያግዳት ሕገወጥ በመሆኗ 

ውሉን መኮነኗ በግሌ ብዙም አግራሞት የሚፈጥር አይሆንም እላለሁ፡፡ ለዚህም ነው በነፍሰ ገዳይነት 

ውስጥ ያለን የዋህነት ለመቀበል ወይም ለማገናኘት እንደሚያዳግተን ሁሉ ፤ውሉን ከህግና አዋጅ 

ጋር ለማገናኘት መሞከር አለያም የማይገናኙ ነገሮችን ማዳቀል ነው የምለው፡፡  

 

ተመስገን “የመለስ አምልኮ” ሲል ባሳተመው ሰሞነኛ መጽሐፍ  በጀርባ ሽፋን ላይ አስተያየት 

ከሰጡት መካከል ደግሞ የፍትህ ቋሚ ዓምደኛ የሆኑት ፕሮፌሰር መስፍን አንዱ ናቸው፡፡ እሳቸውም 

የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ያዘጋጀውን ውል ኮንነዋል፡፡ ለምን? ብዬ ስጠይቅ አንድ ተረት 

ትዝ አለኝ፡፡ 
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ሰውዬው ወደንስሃ ልጃቸው ይሄዱና ገንዘብ ያበድሯቸው ዘንድ ይጠይቁታል፡፡ የንስሃ ልጃቸውም 

ሊያበድራቸው የሚችለው ገንዘብ እንደሌለውና ያለውንም ቤት ሊገዛበት እንዳሰበ ያጫውታቸዋል፡፡ 

ንስሃ አባትዬው ሆዬ ገንዘቡ የግድ ያስፈልጋቸው ኖሮ ቤት ምን ያደርግልሃል?አብርሃምም ያን ያህል 

ዘመን የኖረው በድንኳን ነው ቢሉት፤ ልጅዬውም ብልጥ ነበርና ታዲያ “አብርሃም ያን ያህል ዘመን 

በድንኳን ቢኖርም እኮ ኪራይ አልከፈለም” ሲል መልሶላቸዋል፡፡  

 

ፕሮፌሰር መስፍንም ባለቀውና ኪራይ በማይከፍሉበት የመጨረሻ ዘመናቸው ላይ ቆመው እነ 

ተመስገንን ዋጋ ለማስከፈልና ቀሪ ዘመናቸውን ለማጨለም “ኧረ በለው” እያሏቸው ነው፡፡  

 

ሌላውና አቶ አማረ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያውን በተለይም የቴሌቪዥን ስርጭት ፈቃድን 

በተመለከተ በየጊዜውና በተገኘው መድረክ ሁሉ ሲያነሱት ይደመጣሉ፡፡ ይህን ጉዳይ በተመለከተ 

የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሽመልስ ከማል ግልጽ ማብራሪያ 

ሰጥተውበታል፡፡  አቶ ደስታ ተስፋውም እንደተናገሩት ለብሮድካስት ባለስልጣን እስካሁን 

የቴሌቭዥን ፈቃድን አስመልክቶ የቀረበ ጥያቄ  አንድ ብቻ መሆኑን አመልክተዋል፡፡ የቴሌቪዥን 

ስርጭትን ለማስፋፋትም አሁን በስራ ላይ ያለውን የአናሎግ ሲስተም ወደ ዲጂታል ለመቀየር 

ሥራዎች እየተከናወኑ እንደሆነና ይህም ሥራ ፈቃድ መሰጠት ከመጀመሩ በፊት መጠናቀቅ 

እንዳለበት ተመልክቷል፡፡ ሌሎችም የተቃዋሚ ፓርቲዎች እና አንዳንድ ግለሰቦች የግል 

የቴሌቭዥን ስርጭት ፈቃድ ተከልክሏል የሚሉት ውሃ የማይቋጥር ክስ እንደሆነ ከዚህ እንረዳለን፡፡  

 

  

   

 

 

 

 

 

 


