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የኢትዮጵያ የፕሬስ ዕድገትና አብሮ መጓዝ የተሳነው ሲፒጄ 
 (BY FANOWEDY SAMARA) 

 

ኢትዮጵያ ለዘመናት ቆፍድዶ ይዟት ከነበረው አሃዳዊ አምባገነናዊ ሥርዓት ተላቃ 
በፌዴራላዊ ዴሞከራሲያዊ ስርዓት መጓዝ ከጀመረች እንሆ 20 ዓመታትን (የሽግግር 
ጊዜን ጨምሮ) አስቆጥራለች። በአገሪቱ በእነዚህ ዓመታትም በርካታ 
የኢኮኖሚ፣የፖለቲካና የማሕበራዊ ዕድገት እንዲሁም የልማት፣ የሰላምና የዴሞክራሲ   
ስኬቶች ተመዝግበዋል። 
 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ባለፉት ሃያ ዓመታት ከተቋደሱት 
የልማትና የዕድገት ቱርፋቶች መካከል የሕገ-መንግሥቱ መፅደቅና ሕገ-መንግሥታዊ 
ሥርዓቱን ተከተሎ በፖለቲካው መስክ የተመዘገበ ድል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ 
ነው።  
 

በዚህ ዘርፍ ጎልተው ከሚታዩ የሕገ-መንግስቱ ትሩፋቶች ውስጥ አበይት የሆኑትን 
ለመጥቀስ ያህል የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሉዓላዊ ስልጣን 
ባለቤቶች መሆናቸው፣ ሕገ-መንግሥቱ የሉዓላዊነት መገለጫቸው  መሆኑ፤ ሕገ-
መንግሥቱ የሀገሪቱ የበላይ ሕግ ከመሆኑ በላይ በሕገ-መንግሥቱ ከተደነገገው ሥርዓት 
ውጭ የመንግሥት ስልጣን መያዝ እንደማይቻል መደንገጉ፤ የዜጎችና የህዝቦች 
ሰብአዊና ዴሞከራሲያዊ መብቶች ሕገ-መንግሥታዊ ዋስትና ማግኘታቸው፣ 
መንግሥትና ሃይማኖት መለያየታቸውና አንዱ በሌላው ላይ ጣልቃ መግባት 
መከልከሉን እንዲሁም የመንግሥት አሰራር ለህዝብ ግልፅ በሆነ መንገድ እንዲከናወን 
የመንግሥት ሕገ-መንግስታዊ ግዴታ አድርጎ በግልፅ መቀመጡን በጥቅል ማስቀመጥ 
ይቻላል። 
 

አገሪቱ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ካስመዘገበቻቸው መሰረታዊ እመርታዎች 
መካከል ሁሉም ሰዎች በዘር፣ በብሔር፣ በብሔረብ፣ በቀለም፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ 
በሃይማኖት፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ አመጣጥ፣ በሀብት፣ በትውልድ ቦታ፣ ወይም 
ማንኛውም ዓይነት ልዩነት ሳይደረግባቸው በሕግ ፊት እኩል መሆናቸውና እኩል የሕግ 
ጥበቃ የሚደረግላቸው መሆኑ፤ የዜጎች የሃይማኖት፣ የእምነትና የአመለካከት ነፃነት 
ሕገ-መንግሥትዊ ዋስትና ማግኘቱን፤ የዜጎች የአመለካከትና ሐሳብን በነፃ የመያዝና 
የመግለፅ መብታቸው የተከበረ መሆኑ፤ የዜጎች የመደራጀት መብት የሕግ ከለላ 
ማግኘቱን፤ የዜጎች የመምረጥና የመመረጥ መብት መከበሩን፤ እንዲሁም ማንኛውም 
የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ህዝብ የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰን እስከመገንጠል 
መብቱ በማንኛውም መልኩ ያለገደብ መጠበቁን የአዲስቷ ኢትዮጵያ አዳዲሰ 
እውነታዎቸ ናቸው።   
 

በኢኮኖሚው ዘርፍም አገሪቱ አስደናቂና መላው ዓለም የመሰከረለት ስኬት 
ለማስመዝገብ ችላለች። አገሪቱ ባለፉት ሰባት ተከታታይ ዓመታት ፈጣንና ቀጣይነት 
ያለው እንዲሁም ምልአተ-ህዝቡን ከፈጣን ዕድገቱ ተጠቃሚ ያደረገ ባለ ሁለት አሃዝ 
ኢኮኖሚ በማስመዝገብ በዓለማችን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ከሚያስመዝግቡ አገሮች 
ተርታ ለመሰለፍ ችላለች። በዚህም አገሪቱ በዓለም አቀፍ መድረክ ተሰጥቷት  የነበረው 
የድህነትና የኋላቀርነት ቅጥያዋ ደረጃ በደረጃ እየተወገደ የፈጣንና ቀጣይነት ያለው 
ዕድገት መገለጫ በመሆን በዓለም አቀፍ መድረኮች በምሳሌነት ተጠቃሽ ለመሆን 
በቅታለች። 
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ኢትዮጵያ በሰብአዊ ልማት ዘርፍም አመርቂ ውጤት እያስመዘገበች እንዳለች መለው 
ዓለም የሚገነዘበው እውነታ እየሆነ መጥቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 
የልማት ፕሮግራም ጥቅምት 25 ቀን 2003 ዓ.ም ያወጣውን ዓመታዊ የሰብአዊ ልማት 
ሪፖርትን መሰረት አድርጎ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቀው ኢትዮጵያ 
በሪፖርቱ ከተካተቱ 135 አገሮች መካከል የተሻለ አፈፃፀም አስመዝግባለች፡፡ በዚህም  
የሁለተኛ  ደረጃን እንደያዘች ድርጅቱ  በመግለጫው አመልክቷል። 
 
የሰብአዊ ልማት ከሚረጋገጥባቸው የልማት ዘርፎች አንዱና ዋናው ትምህርት ነው። 
በመሆኑም አገሪቱ ለትምህርት ልማት ዘርፍ ልዩ ትኩረት ሰጥታ በመስራቷ በዘርፉ 
አመርቂ ውጤት እያስመዘገበች ትገኛለች። መንግሥት አገሪቱን ወደ ላቀ የዕድገት 
ደረጃ ለማሸጋገር ነድፎ ተግባራዊ እያደረገ ባለው የአምስት ዓመቱ የዕድገትና 
ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ላይ በግልፅ እንደተቀመጠው በ1997 ዓ.ም 16ሺህ 513 
የነበረው የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ቁጥር በ2002 ዓ.ም ወደ 25ሺህ 217 ከፍ 
ሲል የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ቁጥርም በተመሳሳይ በ1997 ዓ.ም ከነበረው 
706 በ2002ዓ.ም ወደ 1ሺህ 202 አድጓል።  
 

ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ከማስፋፋት አንፃር ደግሞ  ከአስር ዓመት በፊት 
ከሁለት ያልበለጡ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የነበሩበት አገር በአሁኑ ወቅት በከፊል 
ወደ ስራ የገቡትን ጨምሮ 22 የመንግሥት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተገንብተው 
ተግባራዊ እንቅስቃሴ የጀመሩበት ሁኔታ ተፈጥራል። መንግሥት የከፍተኛ ትምህርት 
ተቋማትን ተደራሽነት ለማረጋገጥ ትክክለኛ ፖሊሲ ነድፎ ተግባራዊ በማድረጉ     
በርከታ የግል ባለሃብቶች በዘርፉ ተሰማርተው አበረታች ውጤት እያስመዘገቡ 
ይገኛሉ። በትምህርት ዘርፍ የተገኘው ስኬት የቁጥር መስፋፋት ብቻ ሳይሆን 
ስርጭቱም  በፍትሐዊነት  እየተከናወነ ነው። 
 

ኢትዮጵያ በጤናው መስክ ባስመዘገበችው አመርቂ ውጤትም በአለም አቀፍ መድረኮች 
ሳይቀር የመልካም ተሞክሮ ተምሳሌት አገር ሆና ይህንን የስኬት ተሞክሯ ለመላው 
ዓለም እያካፈለች ትገኛለች። በአሁኑ ወቅት የስኬታማ ፖሊሷ ውጤት የሆኑ 38ሺህ 
319 ሴት የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች በሁሉም የሀገሪቱ ቀበሌዎች ተሰማርተው 
ህዝቡን እያገለገሉ ይገኛሉ። የጤና ተቋማት ግንባታና ሽፋንን በተመለከተም በ1997 
ዓ.ም 4ሺህ 211 የነበረው የጤና ኬላ ቁጥር በ2002 ዓ.ም ወደ 14ሺህ 416 ከፍ ሲል 
የጤና ጣቢያዎች ብዛት ደግሞ በ1998 ዓ.ም ከነበረው 644 በ2002 ዓ.ም ወደ 1ሺህ 
787 አድጓል። የህዝብ ሆስፒታሎች ቁጥርም በተመሳሳይ ሁኔታ በ1998 ዓ.ም 
ከነበረው 79 በ2002 ዓ.ም ወደ 111 አሻቅቧል። 
 

በመሰረተ-ልማት ዝርጋታም አገሪቱ መሰረታዊ የእመርታ ለውጥ እያሳየች ነው። 
በአገሪቱ የመንገድ ዘርፍ ልማት ፕሮግራም በ1989 ዓ.ም ሲጀመር ከነበረው 26ሺህ 
650 ኪሎ ሜትር መንገድ በ2002 ዓ.ም 48ሺህ 800 ኪሎ ሜትር ደርሷል። 
በተመሳሳይ ሁኔታ በ1998 ዓ.ም ከግማሽ ሚሊዮን በታች የነበረው የሞባይል መሥመር 
ዝርጋታ በ2002 ዓ.ም ወደ 25 ሚሊዮን አድጓል። በመሆኑም አርሶ አደሩ እና አርብቶ 
አደሩ በተዘረጋለት መንገድና የመረጃ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ምርቱን በቀላሉ ከገበያ 
ጋር ለማገናኘት ችሏል። 
 

ከላይ በጥቂቱ ለመዘረዘር የተሞከሩት የሀገሪቱ የልማትና የዕድገት ስኬቶች እንዲሁም 
መሰረታዊ የለውጥ እመርታዎች አገሪቱ የምትከተላቸው ተጨባጭና አገር በቀል 
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ፖሊሲዎች ውጤቶች ናቸው።  ዓለም በኢኮኖሚና በፋይናንስ ቀውስ በምትናወጥበት 
ወቅት ኢትዮጵያ የያዘችውን የዕደገት ፍጥነትና አቅጣጫ ይዛ የመቀጠሏ ምስጥርም 
የፖሊሲዎቿ ትክክለኛነት ማረገጋገጫ ነው። 
 

ለመግቢያ ያህል ከላይ የተጠቀሱ እውነታዎች አጠር ባለ መልኩ ካነሳን የፅሑፉ 
ትኩረት ወደሆነው የሀገሪቱ የፕሬስ ዕድገት እንሸጋገር። በአገሪቱ የፕሬስ(ሚዲያ) 
ነፃነተና ዕድገት ለመጀመሪያ ጊዜ ሕገ-መንግስታዊ ዋስትና ያገኘው በኢፌዴሪ ሕገ-
መንግስት ነው። ያውም ባለፉት 16 የሕገ-መንግስት ዓመታት። በእነዚህ ዓመታት  
አገሪቱ እየገነባች ካለው የዴሞክራሲ ስርዓት ጎን ለጎን የሚዲያው ኢንዱስትሪ 
ለመገንባት የተለያዩ  የሕግ ማዕቀፎች ተቀርፀው ተግባራዊ በመሆነ ላይ ናቸው። 
አበረታች ውጤትም አስመዝግበዋል። 
 
የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር 590/2000 የሚዲያ ኢንዱስትሪው 
ከመገንባት አንፃር በኢፌዴሪ መንግሥት ከተወሰዱ መልካም እርምጃዎች ግንባር 
ቀደም ተጠቃሽ ነው። አዋጁ በሕገ-መንግስቱ የተረጋገጡ የፕሬስና የሌሎች መገናኛ 
ብዙሃን ተቋሞች ነፃነቶችና መብቶች ለማረጋገጥ ዓይነተኛ መሳሪያም ነው። ይህ አዋጅ 
መነሻ ካደረጋቸው መሰረታዊ ዓላማዎች መካከል ዜጎች የሚደርጉት ነፃ የሐሳብና 
የመረጃ ልውውጥ እንዲሁም በመገናኛ ብዙሃን የአሰራር ነፃነት ላይ መሰናክል የነበሩ 
ተቋማዊና መዋቅራዊ ችግሮችን በማስወገድ በነፃ ሐሳብን የመገለፅና የመገናኛ ብዙሃን 
ነፃነት የማስከበር አስፈላጊነትን በዋናነት ይገኝበታል። 
 

በአዋጁ የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት በሚያብራራው አንቀፅ አራት ንኡስ አንቀፅ ሶስት ላይ 
ማንኛውም የመንግስት አካላት መጋናኛ ብዙሃን ማሕበራዊ ተግባራቸውን ለመወጣት 
ሀ) ዜና ወይም መረጃን የመሰብሰብ፣ የመቀበልና የማሰራጨት፣ ለ) በልዩልየዩ ጉዳዮች 
ላይ አስተያየት ወይም ትችት የማቅረብ ወይም፣ ሐ) የተለያዩ ሌሎች ዘዴዎችን 
በመጠቀም የህዝብን አስተያየት በመቅረፅ ሂደት የመሳተፍ መብታቸውን ማክበር 
እንዳለበት ይደነግጋል። ይህም የኢፌዴሪ መንግሥት ለሚዲያው ኢንዱስትሪ ዕድገት 
መረጋገጥ ቁልፍ የሕግ ከለላ ማበጀቱን ከአዋጁ መንፈስ በግልፅ መረዳት ይቻላል። 
 

በተመሳሳይ ሁኔታ የአዋጁ አንቀፅ 12/1 በአዋጁ በተለየ ሁኔታ ከልተደነገገ በስተቀር 
ማንኛው ሰው ከማንኛውም መንግሥታዊ አካል መረጃን የመጠየቅ፣ የማግኘትና 
የማስተላለፍ መብት እንዳለው ይደነግጋል። በዚሁ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ ሁለት ይህ 
መረጃ የማግኘት መብት በማንኛውም የመንግስታዊ አካል እጅ የሚገኝ ሰነድ 
የመመልከት ወይም ማስታዎሻዎችን የመውሰድ ወይም ጥቅሶችን የመገልበጥ 
እንዲሁም ሰነዱን በሚገኝበት መልክ ትክክለኛ ግልባጭ የመውሰድ መብትን 
ያካትታል። 
 

በነገራችን ላይ መብትና ግዴታ (ገደብ) የአንድ እውነታ ሁለት ገፅታዎቸ ናቸው ማለት 
ይቻላል። በመሆኑም የፕሬስ ነፃነትም በተለያዩ ምክንያቶች ሊገደብ ይችላል። ለምሳሌ 
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሲቪልና የፖለቲካዊ መብቶች ስምምነት አንቀፅ 19 
ንኡስ አንቀፅ ሶስት ላይ በግልፅ እንደተቀመጠው የፕሬስ ነፃነት የሰው ክብርንና 
መልካም ስምን ለመጠበቅ እንዲሁም ብሔራዊ ደህንነትንና  ማሕበራዊ ጤንነትን 
ለመጠበቅና ለማስጠበቅ ሲባል በፕሬስ ነፃነት ላይ እገዳ ሊጣል እንደሚችል 
ያስቀምጣል። ስለሆነም በኢፌዴሪ የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ አንቀፅ 
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12/1 ‘በአዋጁ በተለየ ሁኔታ ከልተደነገገ በስተቀር’ የሚለው አገላለፅ የተለየ ሕጋዊ 
ጫና ተደርጎ መወሰድ የለበትም።  
 

የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ እንዳለ ሆኖ የኢፌደሪ የብሮድካስት አገልግሎት 
አዋጅ ቁጥር 533/1999ም እነዚህ በሕገ-መንግስቱ የተዘረዘሩ የመረጃ ነፃነቶች 
ለማስጠበቅና በአገባቡ ለመጠቀም በሚያስችል መልኩ የተዘጋጀ የሕግ ማዕቀፍ ነው። 
የአዋጁ ዓላማ በሚብያራራው አንቀፅ ስድስት ላይ የብሮድካስት ባለስልጣን ዓላማ 
ለፖለቲካዊ፣ ለማሕበራዊና ለኢኮኖሚያዊ ዕድገት አስተዋፅኦ የሚያደርግ፣ ጥራቱ 
የተጠበቀ፣ ቀልጣፋና አስተማማኝ የብሮድካስት አገልግሎት እንዲስፋፉ ለማድረግ 
እንደሆነ በግልፅ ተደንግጓል።  
 

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ አዋጅ አንቀፅ 16/2 ላይም ማንኛውም የመንግስት 
የብሮድካስት አገልግሎት ሀ/የመንግስት ፖሊሲዎችንና ስትራቴጅዎችን እንዲሁም 
የልማት፣ የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር እንቅስቃሴዎችን በማቅረብ የህዝቡን 
ተሳተፎ ያዳብራል፣ ለ/ህዝቡን የሚያሳውቁ፣ የሚያስተምሩና የሚያዝናኑ ፕሮግራሞችን 
ያቀርባል፤ሐ/በእኩልነት ላይ የተመሰረተ የህዝቦችን አንድነት የሚያንፀባርቁ 
ፕሮግራሞችን ያቀርባል፤ መ/ የሕዝቡን ባህላዊና ጥበባዊ እሴቶች ያስተዋውቃል፣ 
ያጎለብታል፣ ሠ/በአገሪቱ ሕገ-መንግስትና የምርጫ ሕግ መሰረት የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ 
ድርጅቶችን በፍትሓዊነት ያገለግላል ይላል። 
 
በተመሳሳይ ሁኔታ የዚህ አዋጅ አንቀፅ 30 የሚከለተሉት መሰረታዊ መርሆዎችን 
አስቀምጧል። እነዚህም ሀ) ማንኛውም ለስርጭት የሚቀርብ ፕሮግራም የተለያዩ 
አመለካከቶችን በማንፀባረቅ ሕብረተሰቡን በአጠቃላይ እንዲያገለግል ሚዛናዊ ሆኖ 
መቅረብ እንዳለበት፤ ለ) ማንኛውም ለስርጭት የሚቀርብ ፕሮግራም ይዘቱና ምንጩ 
ትክክለኛ መሆኑ መረጋገጥ እንደሚየስፈልግ፤ እንዲሁም ሐ) ማንኛውም ዜና ከአድልዎ 
የፀዳ፣ ትክክለኛና ሚዛናዊ መሆን እንዳለበት ይደነግጋል። 
 
እስካሁን በዝርዝር ያየናቸው ጉዳዮች በአገራችን ተጨባጭ የሚዲያው አካባቢ (Media 
Environment) እንዲሁም የመረጃና ሓሳብን በነፃነት የመግለፅ ሁኔታዎች ምን 
እንደሚመስሉ በተወሰነ መልኩም ቢሆን የአገሪቱን አጠቃላይ ምስል የሚያመላክቱ 
ናቸው። እላይ ከተዘረዘሩት ሕጎችና የሕግ ማዕቀፎች በመነሳት በአገሪቱ ለሚዲያው 
ኢንዱስተሪ የተመቻቸ ሕገ-መንግስታዊና ሕጋዊ ማዕቀፎች እንዳሉ እንገነዘባለን። 
ሕጋዊ ማዕቀፎች መኖራቸው ብቻ ሳይሆን የኢፌዴሪ መንግስትም ለሚዲያው ዕድገትና 
መስፋፋት ቁርጠኝነት እንዳለው በርካታ አብነቶችን ማንሳት ይቻላል፤ ተገቢም ነው። 
ይህን አገላለፅ የበለጠ ተጨባጭ ለማድረግ በመንግስት በኩል ከተደረጉና እየተደረጉ 
ካሉ በርካታ ጥረቶች ሁለት ዓበይት ጉዳዮችን ብቻ እንይ-ከ1983 ዓ.ም በኋላ 
የተመዘገቡና በስራ ላይ ያሉ የመገናኛ ብዙሃን እንቅስቃሴና የመንግስት መስሪያ ቤቶች 
ወቅታዊ መረጃ ለሚዲያው ተደራሽ ለማድረግ እያከናወኑት ያለ ተግባርን። 
 
በአሁን ወቅት በአገሪቱ ዘጠኝ የመንግሥት/የህዝብ/፣ አምስት የንግድ እንዲሁም 
ስምንት የማሕበረሰብ በድምሩ 22 የብሮድካስት አገልግሎት ተቋማት በስራ ላይ 
እንደሚገኙ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን “መገናኛ ብዙሃን” በሚል ርዕስ 
ለህትመት ያበቃው ቅፅ 1 ቁጥር 2 /2003 ዓ.ም መጸሔት የተገኘው መረጃ 
ያመላክታል። መጸሔቱ ለህትመት እስከበቃበት ድረስ ያለው የባለስልጣኑ መረጃ 
እንደሚያመላክተው ከአንድ ክልል በላይ የሚሰራጩ 77 ጋዜጦችና 90 መፅሔቶች 
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በድምሩ 167 የሕትመት ውጤቶች የተመዘገቡ ሲሆን ከእነዚህ መካከል 48 ጋዜጦችና 
38 መፅሔቶች በድምሩ 86 የሕትመት ውጤቶች ደግሞ በስራ ላይ ይገኛሉ፡፡  
 

ከ74 ሚሊየን በላይ ህዝብና የየራቸው ሃይማኖት፣ እምነት፣ ቋንቋ፣ ባህልና ወግ 
ያላቸው ከ80 በላይ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ለሚኖሩባት እትዮጵያ አሁን ያሉት 
የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት በቂ ናቸው ባይባልም ሀገሪቱ በዘርፉ እያስመዘገበች ያለችው 
ስኬት ግን ተስፋ ሰጪ ነው። ከ20 ዓመታት በፊት የግል መገናኛ ብዙሃን የሚባል 
ተቋም ይቅርና በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን መዝገበ-ቃላት ውስጥ ያልተካተተ ነገር 
ግን ሀገሪቱ እየገነባች ያለው አዲስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ተከትሎ በአጭር ጊዜ ውስጥ 
ይህን ያክል የሚዲያው ዘርፍ ዕድገት መገኘቱ በራሱ በምንም ሒሳብ ሊጣጣል የሚችል 
ስኬት አይደለም። 
 

የመገናኛ ብዙሃን ዕድገት በቁጥር ብቻ የሚለካ እንዳልሆነ ግልፅ ነው። በመሆኑም 
በተደራሽነትና በይዘትም መዳሰስ አለበት። በሚዘናዊ አቀራረብና በጥራትም እንዲሁ።  
 

በፅሐፊው እምነትና እይታ በሀገሪቱ የሚገኙ መገናኛ ብዙሃን በሁለት ፅንፍ ሊፈረጁ 
የሚችሉ ናቸው። በአንድ ፅንፍ የመንግስት የልማት ስኬቶችንና እንቅስቃሴዎችን የሆነ 
ያልሆነ ስም እየሰጡ የሚያብጠለጥሉና የሚያጣጥሉ የመገናኛ ብዙሃን ተቋሞች ሲኖሩ 
በሌላ ፅንፍ ደግሞ  የመንግስትን የልማት ስኬቶች ላይ ብቻ በመታጠር በአፈፃፀም ላይ 
ያሉ ችግሮችን እንኳን ማሳየት የማይችሉ ተቋሞች ይገኛሉ። እነዚህ የሚዲያ ተቋሞች 
እንደየቅደም ተከተላቸው የግልና የመንግስት/የህዝብ ተብለው ቢገለፁ ስሕተት 
አይሆንም።በእርግጥ ይህንን በፅንፍ የሚገለፅ የሚዲያዎች አሰላለፍ በጊዜ ሂደት 
እየተሻሻለ ያለበት ሁኔታ እንዳለ መረዳት ይቻላል። ምክንያቱ ደግሞ ተደራሹ ህዝብም 
ቢሆን ከጭፍን እይታና ምልከታ ይልቅ እውነታንና ምክንያታዊነትን ቅድሚያ እየሰጠ 
በመምጣቱ ሚዲያዎቹ ህልውናቸው ጠብቀው መቀጠል ካለባቸው የህዝቡን ፍላጎት 
ማሟላት የግድ እያላቸው በመምጣቱ ነው።  
 

ሌላው የመንግሥት ቁርጠኝነት መገለጫ ጠቅላይ ሚኒስትሩንና የመንግስት 
ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ፅሕፈት ቤትን ጨምሮ በርካታ የፌዴራል መስሪያ ቤቶች 
ተቋማዊ የሆነ ጋዜጣዊ መግለጫ የሚሰጡበት ስርዓት ዘርግተው እየተገበሩ ይገኛሉ። 
ይህ አሰራር በመሰረቱ አገሪቱ አሁን ካለችበት ድህነትና ኋላቀርነት አላቆ በዓለም አቀፍ 
መድረኮች የበለጠ ተሰሚና የተሻለ የስራ ድርሻ እንዲኖራት ካለው ቀና ፍላጎትና 
ታሪካዊ ግዴታ የሚነሳ ነው። በአሰራሩም አበረታች ውጤት እየተመዘገበ ነው። 
 

 አገሪቱ የጀመረችው ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ዕድገት በፅኑና በአስተማማኝ መሰረት 
ላይ ሊገነባ የሚችለው ሁለም ባለድርሻ አከላት ያልተገደበ ርብርብ ሲያደርጉ እንደሆነ 
ሳይታለም የተፈታ እውነታ ነው። የሚዲያዎች ተሳትፎም በዚሁ ማዕቀፍ ውስጥ 
የሚታይ እንደሆነ የኢፌዴሪ መንግስት በፅኑ እንደሚያምን ከፖሊሲው መረዳት 
ይቻላል። በኢትዮጵያ የዴሞክራሲያዊ ስርዓተ ግንባታ ጉዳዮች በተባለው የኢፌዴሪ 
መንግሥት ፖሊሲ በግልፅ እንደተቀመጠው ብሔራዊ የጋራ መግባባት ለመፍጠር፣ 
ህዝቡ ለልማትና ለዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንዲነሳሳና በዚሁ ተግባር ላይ በሰፊው 
እንዲሳተፍ ለማድረግ፣ ህዝብ በልማትና በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጉዳይ ላይ 
በሰፊው ይሳተፍ ዘንድ ልማትና የዴሞክራሲ ግንባታ ሂደት የሚመለከት ወቅታዊና 
ትክክለኛ መረጃ እንዲያገኝ ለማድረግ ሚዲያዎች የማይተካ ሚና እንዳላቸው በዝርዝር 
ተገልጿል። በሌላ አነጋገር በአገሪቱ እየተካሄዱ ያሉ የልማት፣ የሰላም፣ የመልካም 
አስተዳደርና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ጉዳዮችን አጠናክሮ ለመቀጠል ያለ 
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የሚዲያው ያልተገደበ ተሳትፎ  እውን ማድረግ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ በመንግሥት 
በኩል የተሻለ ግንዛቤ ተይዟል ማለት ይቻላል። በተግባር እየታየ ያለ ነውና። 
 

ይሁን እንጂ እንደ ሲ ፒ ጄ (Committee to Protect Journalists /CPJ) የመሳሰሉት 
አንዳንድ የሚዲያ ተቋሞች በአገሪቱ እየተመዘገበ ያለው የመገናኛ ብዙሃን ዕድገት 
እንደማይወጥላቸው በየጊዜው ከሚያወጡት የተሳሳተ ዘገባ በመነሳት መረዳት ይቻላል። 
በመሆኑም የሆነ ያልሆነ ሰበብ እያፈላለጉ ኢትዮጵያን ማውገዝ ስራቸው አድርገው 
ከያዙት ውለው አድረዋል። ሙያው ከሚፈቅደው ስነ-ምግባር ውጭ የተሳሳተና 
ያልተጣራ መረጃ በማሰራጨትም የሀገሪቱ ተጨባጭ እውነታ ላይ ጥላሸት እየቀቡ 
የአዲስቷ ኢትዮጵያ ትክክለኛ ምስል ጎልቶ እንዳይታይ ሲራወጡ ማየት የተለመደ 
ተግባር ሆኗል። 
 

ሲፒጄ ሰሞኑ በተከበረው የዓለም የፕሬስ ነፃነት ቀን ላይ ኢትዮጵያን አስመልክቶ 
ያሰራጨው ዘገባም ከዚሁ ከተለመደው ተግባሩ የተለየ ትርጉም የሚሰጠው አይደለም። 
ተቋሙ ኢትዮጵያን አስመልክቶ ሰሞኑ ያሰራጨው ዘገባ አገሪቱ የዓለም የፕሬስ ነፃነት 
ቀንን አፈነች የሚል ከጋዜጠኘነት ስነ-ምግባር ባፈነገጠ መልኩ እንደተለመደው 
በተሳሳተና በተዛባ አግባብ ሆን ተብሎ የተዘገበ ነበር። ዓፈና ብሎ ላቀረበው የተዛባ 
ውንጀላም መንግሥት እንደ አንድ ባለድርሻ አካል በብዓሉ መገኘቱን  መነሻ በማድረግ 
ነው። የመረጃው ምንጮች ደግሞ እነ አቶ ገብሩ ገ/ማርያም (የመድረክ ፓርቲ አባል  
)። የነገሩ ውስብስብነትና ግልፅ ፍላጎት ከዚህ ይጀምራል። ይሁን እንጂ የፅሐፊው 
ትኩረት በዋናነት በብዓሉ ወቅት በነበረው እውነታ ላይ በመሆኑ በቀጥታ ወደ ዋናው 
ጉዳይ እንቀጥል። 
 

ነገሩ እንዲህ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጋዜጠኞች ሕብረት፣የኢትዮጵያ የአካባቢ 
ጥበቃ ጋዜጠኞች ማሕበር፣ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ፕሬስ ኢንስቲትዩትና የኢፌዴሪ 
የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ፅሕፈት ቤት በጋራ በመሆን የዓለም የፕሬስ ነፃነት 
ቀንን በአንድነት ለማክበር ተስማምተው አብረው ሲሰሩ ሰነበቱ። ከነዚህ ተቋሞች 
የተውጣጣ የበዓሉ አዘጋጅ ኮሚቴም የተጣለበት ኃላፊነት ለመወጣት ተግቶ እየሰራ 
ነው። በመጨረሻም በዓሉ በሂልተን ሆቴል እንዲከበር ተወሰነና የድርጊት መርሐ-ግብር 
ተዘጋጀ፤ ስምምነትም ተደረሰበት። 
 

ቀኑ ደረሰና የሆርን ኦፍ አፍሪካ ፕሬስ ኢንቲትዩት ማኔጀር አቶ አማረ አረጋዊ 
ታዳሚውና እንግዶች ወደ አዳራሹ  ከመግባታቸው ቀደም ብለው ወደ አዳራሹ 
በመግባት የራሳቸው አዲስ የድርጊት መርሐ-ግብር አዘጋጅተው መበተንን ተያያዙት። 
በዚሁ ድርጊታቸውን ከበዓሉ አዘጋጆች ጋር ተቃውሞ ይገጥማቸዋል-አዲስ ያዘጋጁት 
መርሐ-ግብር ከኮሚቴው እውቅና ውጭ ነውና። አቶ አማረ ያዘጋጁት አዲስ መርሐ-
ግብር ተቀባይነት እንደሌለው ከአዘጋጆች ቢነገራቸውም ይህንን ተቀብለው በዓሉን 
ሰላማዊ በሆነ አግባብ ከማክበር ይልቅ መድረኩን መበጥበጥ ቀጠሉ። 
 

ይባስ ብለውም የመድረኩ መሪ እኔ ካዘጋጀሁት ሰው ውጭ የሚሆን ከሆነ በምንም 
ሒሳብ በበዓሉ መሳተፍ አልፈልግም አሉ። የበዓሉ አስተባበሪ ኮሚቴም መድረኩን 
የሚመሩት ሰዎች አቶ አማረ በግልላቸው ባዘጋጁት ሳይሆን ኮሚቴው ተስማምቶ 
በሰየማቸው የጋራ ሰዎች መሆን እንዳለበት የጋራ አቋም ይይዛል። አቶ አማረም 
በአቋማቸው ቀጠሉበት። ይህ ሳይበቃቸውም መንግሥት በዚህ በዓል ላይ አያገባውም፤ 
ከበዓሉም መውጣት አለበት የሚል ትእዛዝ መሰል አስተያየት ሰነዘሩ። አቶ ገብሩ 
ገ/ማርያምም የአቶ አማረ አቋም ደግፈው ለማራመድ የቀደማቸው አልነበረም። 
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የአቶ አማረና የአቶ ገብሩ አቋም ከበዓሉ ዓላማ ጋር አብሮ የማይሄድ በመሆኑ በቤቱ 
ውድቅ ይደረጋል። በመቀጠልም እኛ ያልነው ብቻ የሚሆን ከሆነ በብዓሉ እንሳተፋለን 
ካልሆነ ግን መድረኩን ረግጠን ለመውጣት እንገደዳለን በማለት በአንድ ላይ መድረኩን 
ረግጠው ወጡ። 
 

የበዓሉ ተሳታፊዎችና የመድረኩ መሪዎች ደግሞ ሐሳባችሁ እስከ ፈለጋችሁት ድረስ 
መግለፅ እየቻላችሁ መድረክ ረግጣችሁ አትውጡ ብለው ለማስረዳት ቢሞክሩም አቶ 
አማረና አቶ ገብሩ ግን ፈቃደኛ አ አልሆኑም። 
  
የአቶ አማረ አረጋዊ  ድርጊት ራሱን የተለያዩ ሐሳቦችና አመለካከቶች በነፃነት 
ለማንሸራሸር እንደተቋቋመ አድርጎ  ከሚናገር የሚዲያ ተቋም ጋር አብሮ የማይሄድ 
ቢሆንም በሚገርም ሁኔታ የሌላው እምነትና ፍላጎት ተጨፍልቆ እኔ ያልኩትን ብቻ 
ካልተቀበላችሁ በሚል አቋማቸው ጸንተው አቶ ገብሩን አስከትለው መድረኩን 
አጣጥለው ወጡ።  
 
እውነታው እንዲህ ሆኖ ሰላ ነው እንግዲህ እነ አቶ አማረ መብታችን ስለታፈንን 
ክሰስልን ብለው አጀንዳው ለሲፒጄ ያቀበሉት። በእርግጥ አጀንዳው የማን እንደሆነ 
በግልፅ ለማስቀመጥ ይከብዳል-የሲፒጄ ወይስ የአቶ አማረና የአቶ ገብሩ? በጉዳዩ ላይ 
ሙሉ ግንዛቤ ለመያዝ ሁኔታው በሚገባ ማየትና መመዘን ጠቃሚ ይሆናል። በፅሐፊው 
እምነት አቶ አማረና አቶ ገብሩ አጀንዳ ለመስጠት ብቃቱም ዓቅሙም የላቸውም። 
ስለሆነም ድራማው መሆን ያለበት ሲፒጄ አስቀድሞ የሰጣቸው የቤት ስራ መሆኑን 
ነው። እነሱም የተበሉትን ትእዛዝ ሳያቅማሙ በመፈፀም ሪፖርቱን በተባሉት ጊዜና 
ወቅት አቀብለዋል። ሲፒጄም አቶ አማረና አቶ ገብሩን በምጭነት ተጠቅሞ 
የተለመደው አሉቧልታው ሙያው ከሚፈቅደው ስነ-ምግባር ውጭ ከመንግሥት በኩል 
ያለው ሁኔታ እንኳን ለማረጋገጥ ሳይሞክር አስቀድሞ የተዘጋጀ ዘገባ በሚመስል ሁኔታ 
ጊዜ ሳያጠፋ ለቆታል። 
 

በፅሐፊው እምነትና እይታ በዓሉን ለማፈን የተነሳ ሲፒጄ እንዳቀናበረው መንግሥት 
ሳይሆን አቶ አማረ አረጋዊና አቶ ገብሩ ገ/ማርያም ናቸው። እነዚህ ሰዎች ነበሩ የሌላው 
መብት በመገደብና በመጨፍለቅ በአቶ አማረ አንደበት እኛ ካልነው ውጭ መሆን 
አይችልም በማለት የበዓሉን ድባብ ያጨለሙት። በነገራችን ላይ መንግሥት በባዓሉ 
ወቅት ለተነሱ ችግሮች ተከታትሎ መፍታት ካለበት እንደ ሲፒጄ በርቀትና በስሚስሚ 
ሳይሆን ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀራርቦ መነጋገር ነው ያለበት። ካልሆነ ግን 
የመድረኩ ዓላማ ችግር ለመፍታት ሳይሆን አቶ አማረና አቶ ገብሩ ብቻ የሚያውቁት 
ሌላ ነገር ነበር ማለት ነው። 
 

 መንግሥት በሁለት ዋናዋ ምክንያቶች በሚዲያው ኢንዱስትሪ  አንድ ባለ ድርሻ 
አካል ተደርጎ መታየት አለበት። በአንድ በኩል የሚዲያው ዘርፍ ጨምሮ በአገሪቱ 
የሚካሄዱ ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ስለሚመለከተው። 
በየትኛውም ሀገር የተመቻቸ የሚድያ መልክዓ ምድር ለመፍጠር የመንግስት እጅ 
ወሳኝ ነው-ቢያንስ የተስተካከሉ ሕጎችና መመሪያዎችን በማዘጋጀት የሚዲያ ነፃነት 
መጠበቅ/ማስጠበቅ ስላለበት። በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት የራሱ የሚዲያ ተቋሞች 
ስላሉት የኢንዱስትሪው አንድ ባለ ድርሻ አካል ተደርጎ ይወሰዳል። በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ የጋዜጠኝነትና የኮሙዩኒኬሽን ትምህርት ክፍል ዲን ዶክተር ገ/መድህን 
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ስምዖንም በዓሉ በሚከበርበት ወቅት መንግሥት እንደ ባለድርሻ አካል መሳተፉ የፕሬስ 
ነፃነትን ለማረጋገጥ ሰፊ አስተዋፅኦ እንዳለው ያምናሉ። በመሆኑም አጠቃላይ 
ሚዲያውን በሚመለከቱ አጀንዳዎች ላይ መንግሥትም መሳተፍ ይችላል ማለት ነው። 
በዚህ ጉዳይ በሲፒጄ የተሰነዘረውን ወቀሳ ዋጋ ቢስ ያደርገዋል። 
 
ለዚህም ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጋዜጠኞች ሕብረትና የኢትዮጵያ የአካባቢ ጥበቃ 
ጋዜጠኞች ማሕበር በጋራ ባወጡት መግለጫ የሲፒጄን አሉቧልታ የተቃወሙት። 
እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩ እውነታዎች በማየት ብቻ የሲፒጄ አቋምና የኢትዮጵያ የፕሬስ 
እድገት አራምባና ቆቦ ናቸው ማለት ይቻላል። የኢትዮጵያ የፕሬስ ዕድገት ከጊዜ ወደ 
ጊዜ እየተሻሻለ ይሄዳል፤ ሲፒጄ ደግሞ የሀገሪቱ ጥፋት እየተመኘ ከእውነታው ጋር 
አብሮ መጓዝ ተስኖት በቆመበት ላይ ሆኖ ግራ ቀኝ ይረግጣል።  
 

የሚበጀው ግን እውነት ተናግሮ፣ ለእውነት ወግኖ፣ እውነትን መፈለግ ነው። እናም 
በእምርታ ለወጥ ጎዳና ላይ እየገሰገሰች ያለች አዲስቷን ኢትዮጵያ በማጥላላት ላይ 
ተመስርተው ትርፍ የሚሹ ኃይሎች እውነታው ባይዋጥላቸውም ሀገሪቱ አሁንም 
በጀመረችው ፈጣን የዕድገትና ብልፅግና መስመር ወደፊት በመገስገስ ላይ ናት። 
ሲፒጄም ሚዛኑ ባልጠበቀና በተሳሳተ መረጃ ትርፍ ለማግኘት ፈልጎ ከሆነ እውነትና 
ንጋት እያደረ ይጠራል ነውና ብሂሉ ምኞትና ፍላጎቱ የሚሳካለት አይሆንም።  
 
                                           Comment on fanowedy@gmail.com  


