
 
 
 

ሚያዚያ 24 ቀን 2007 ዓ.ም 
(ሜይ 3/2015) 

 
የሀሳብና የፕሬስ ነፃነትን ማስከበር የዜጎች ግዴታ ነው 

ሜይ 3/2015 ዓለም አቀፍ የፕሬስ ነፃነት ቀን ሲዘከር 
 
በዴሞክራሲ ራዕይ ለመዋቀር የሚፈልግ ማንኛውም ሕ/ሰብ ነፃና በራሱ የሚተማመን ፕሬስ እንዲቋቋም የግድ 
ይለዋል። ስለዚህም ነው የነፃ ፕሬስ ጋዜጠኞችና የተቋሙ ባልደረቦች በማንኛውም አምባገነን ሊደርስ የሚችል 
ቁጣ፣ ማስፈራራት፣ እስራትና ግድያ ሳይሸማቀቁ ለሙያቸው በፅናት በመቆም ለመብታቸው መታገልና ይህንን 
ተቋም መገንባት ይጠበቅባቸዋል ተብሎ የሚገለፀው። ይህ ማለት ግን ለዚህ መሠረት የሚሆነውን ዴሞክራሲያዊ 
መብታቸውን ማስከበር በነሱ ትከሻ ላይ ብቻ የሚወድቅ አይደለም። ሕብረተሰቡ በተለይም ደግሞ ይህንን 
መብት ማስከበር፣ እንዲሁም ሕገ-መንግሥቱ ከዚህ አንጻር የሚለውን በተግባር መተርጎም ዓላማዬ ነው በሚል 
ከሥልጣን የተቆናጠጠ ቡድን ደግሞ ከፍተኛ ኃላፊነት ይኖርበታል። ነገር ግን በአደባባይ የሚያወራውን በተግባር 
ለመፈፀም ዳተኛ ከሆነና እንዲያውም ለፕሮፓጋናዳ ፍጆታ ብቻ መጠቀሚያ ካደረገው ገና ከውልደቱ 
አምባገነንነት የተጠናወተው ነውና አጥብቆ መቃወምና ብሎም በቆራጥ ትግል ከሥልጣን ማስወገድ የሀገር 
ወዳዱና ለሕዝብ ቀናኢ የሆኑ ኃይሎች ሁሉ ኃላፊነትና ግዴታ ነው። 
 

ተደጋግሞ እንደተገለፀው በሀገራችን ላለፉት 24 ዓመታት በሕገ ወጥ መንገድ ከሥልጣን ላይ ተቆናጦ የሚገኘው 
የወያኔ አገዛዝ "የፕሬስ ነፃነት ጠላት ነው" ተብሎ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የተወገዘ ቡድን ነው። በአሁኑ ወቅት 
በርካታ የነፃ ፕሬስ አባላትን ለእስር በመዳረግና ሕትመቶችን በማገድ ከፍተኛ ቦታ በመያዙም ደጋፊው አሜሪካ 
ሳትቀር የወያኔ አገዛዝ መወገዙ በቅርቡ ያወጣችው መግለጫዋ በነፃ ሚዲያዎች ተዘግቦ ለንባብ መብቃቱ 
ታውቋል። 
 

የወያኔ አገዛዝ አስከፊነቱ የነፃ ፕሬስ ጠላት መሆኑ ብቻ ሳይሆን ይህንን ጠላትነቱን ለማስረገጫ ይረዳው ዘንድም 
በሚያራምደው የፖለቲካ አቋም፣ በሚከተለው ጎጠኛ ፖሊሲ በፖለቲካው መስክ የበላይነትና አሸናፊነትን 
ለመጎናፀፍ መተማመኛ ይሆነኛል ያለውን ፀረ ሽብር ሕግ መደንገጉና ተግባራዊ በማድረግ ተቃዋሚዎቹን ለማፈኛ 
መጠቀሙ ጭምር ነው። የወያኔ አገዛዝ በዚህ ብቻ የተወሰነ አይደለም። በተለይም ከነጻው ፕሬስ አባላት ባሻገር 
ፍላጎታቸውና ጥቅማቸው እንዲከበርላቸው በሚንቀሳቀሱ ሀገር ወዳድ በሆኑ ዜጎች፣ ባጠቃላይ በሕዝቡ ላይ 
መጠነ ሰፊ ሕገ ወጥ ተግባር እየፈፀመ የሚገኘውም በዚሁ ሕግ ላይ በመመስረት መሆኑ ያሰራቸውን ዜጎች 
የፍርድ ቤት ውሎ ማየት ይበቃል።  የሕግ የበላይነት ለመረገጡ ይህ ጉልህ ማስረጃ ነው። 
 

የነፃ ፕሬስ መከበር መሠረታዊ ለመሆኑ በቅርቡ አይኤስኤስ በሚል ምሕፃር የሚታወቀው አሸባሪ ድርጅት 
ሚያዝያ 11 ቀን 2007 ዓ.ም በሊቢያ በኢትዮጵያውያን ላይ ያደረሰውን አሰቃቂ ግድያ ፈጥኖ ላለማውገዝና 
በሳውዲ አረቢያ እንዳደረገው ሁሉ ይህንንም በዚያ ዓይነት ለመሸፋፈን ሲል በቅድሚያ የተገደሉት 
ኢትዮጵያዊያን መሆን አለመሆናቸውን አጣራለሁ በማለት የሰጠው መግለጫ የሟቾቹን ቤተሰብና ባጠቃላይ 
ሕዝባችንን ምን ያህል እንዳስቆጣ የሚታወስ ነው። ይህ መግለጫው ለራሱ ሚዲያዎች ከመድረሳቸው በፊት ይህ 
አሳዛኝና አስደንጋጭ ዜና በሚያስደንቅ ፍጥነት በተለያዩ የማኅበራዊ ሚዲያዎች (ከፌስ ቡክ አንስቶ በሌሎች 
ተመሳሳይ ተቋማት) መድረሳቸውና ሕዝብ ራሱ በተለያዩ አደባባዮች ከ30 ሰማዕታቱ መካከል የሁለቱን 
ፎቶግራፍ ይዞ ቁጭት የተሞላበት የሀዘን ለቅሶዉን በይፋ ማሰማቱ የዜና ፕሬስ የመኖር አስፈላጊነትን በሚገባ 
አሳይቷል። አገዛዙም ምንነቱና አውሬነት ተጋልጦበታል። አገዛዙ ከራሱ ቁጥጥር ውጭ ሆኖበት እንጂ ይህንን ዜና 
ከማፈንና በዚህ ተግባር የተሰማሩትን ሁሉ ዘብጢያ ከማውረድ የማይመለስ ከይሲ ቡድን መሆኑ የሚታወቅ 
ነው። 
 

በዛሬው ዕለት በዓለም አቀፍ ደረጃ የምናክበረው ዓለም አቀፍ የፕሬስ ቀን በርግጥም ካለፉት አከባበሮች ልዩ 
የሚያደርገው ዕለቱን በዜጎቻችን ላይ የደረሰውን እልቂት በሀዘንና በቁጭት በማውገዝ፤ ሰማዕታቱን በማስታወስ 
የነሱን የቅርብ ቤተሰቦችና ዘመዶች ፅናቱን እንዲያገኙ መመኘት ብቻ ሳይሆን ለዚህ ሁኔታ ያደረሰንን አገዛዝ 
በማውገዝና ከሥልጣን እንዲወገድ ትግላችንን ለመቀጠል ቃል ኪዳን በመገባትም ጭምር መሆኑ ነው። ይህ ብቻ 
አይደለም። የሀሳብ ነፃነትና የነፃ ፕሬስ ተቋማት መብት አለመከበር በአንድ ሀገር ላይ ሊያደርስ የሚችለው ጉዳት 
በቀላሉ የማይገመት በመሆኑ ጭምር ነው። ተደጋግሞ እንደተገለፀውም ይህ መብት እንዳይከበር የሚያደርጉ 

 



 

የመብት ጥሰቶችን ማጋለጥና የነፃ ፕሬስ መብት መከበር ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በጣም መሠረታዊ መሆኑንም 
አስረግጦ ለማውሳት ነው። በተለይም በኛ ሀገር የዚህ መበት መከበር ለዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ምንኛ 
አስፈላጊ እንደሆነም አፅንዖት በተሞላበት ሁናቴ ዘንድሮም ከምንጊዜውም በበለጠ ለመገልፅ ነው። 
 

በሴፕቴምበር 1993 ዓ.ም፣ ይህ በዩኔሳኮ አቅራቢነት በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጠቅላላ ስብሰባ ላይ 
'ሜይ 3 ቀን ዓለም አቀፍ የፕሬስ ነፃነት ቀን' ተብሎ እንዲታወስ በተወሰነው መሠረት፣ ከ1994 ዓ.ም. ጀምሮ 
በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተዘከረ ይገኛል። ይህ ዕለት፣ በመላው ዓለም ለሰብዓዊና ለዴሞክራሲ መብቶች መከበር 
በሚንቀሳቀሱ ሕዝባዊና ሕዝባዊ ባልሆኑ ድርጅቶች፤ የተለያዩ ሕዝባዊ ስብሰባዎችንና ሰሚኖሮችን በማዘጋጀት 
ሲከበር ይኸው 22ኛ ዓመቱን አስቆጥሯል። የዚህ ዕለት መከበር ዋና መልዕክቱም ነፃና መድበላዊ ጠባይ ያለው 
ነፃ ፕሬስን መገንባት ምንጊዜም መሠረታዊ አድርጎ መንቀሳቀስ፤ ለሱም ሁሌም በፅናት መታገል፤ ተሳክቶ ሲገኝም 
እንደ ዐይን ብሌን መንከባከብ የማንኛውም ዜጋ ኃላፊነትና ግዴታ መሆኑን ማስታወስ ነው። 
 

ዩኔስኮ በዓለም አቀፍ ደረጃ ነፃና ቅድሚያዊ ምርመራ (ሳንሱር) የማይደረግበት የዜና አቅርቦትና ስርጭት መኖር 
ነፃነትን ለሚጎናፀፍ ሕብረተሰብ አስፈላጊ መሆኑን እንደሚያስተምረው ሁሉ እንደ ኢሕአፓ የመሰሉ ሀገር 
ወዳዶችም በኢትዮጵያ በተመሳሳይ ሁኔታ ለዚህ መብት መከበር ይንቀሳቀሳሉ። ኢሕአፓ ከተመሠረተ ከ42 
ዓመታት ጀምሮ ሲያደርጋቸው እንደነበሩት ሁሉ በቅርቡ በሳተላይት የሚያሰራጫቸው ዝግጅቶቱ የዚሁ ነጸብራቅ 
ናቸው። ማንኛውም ሕ/ሰብ ነፃነቱን የተጎናፀፈ፤ የዜና ምንጮቹ ነፃና ከማንኛውም ወገን ተፅዕኖ ከሌለባቸው 
ተቋማት የሚያገኝ ከሆነ የሥልጣን ብልሹነትንና በሙስና የሚታጀቡ ፀረ-ዴሞክራሲ ድርጊቶችን ለመቋቋም 
ብሎም ለማጋለጥ የሚቸግረው አይሆንም። ይህ ሁኔታ ተሟልቶ እንዲገኝ ብዛት ያላቸው፤ ጥራታቸውን የጠበቁ፤  
በመድበላዊ አስተሳሰብ የታነፁ፤ የፕሬስ አባላት እንዲያብቡ ማድረግ የተጣለበትን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት 
ማለት ይሆናል። ለዚህም ነው "የሀሳብ ነፃነትና የነፃ ፕሬስ መበት መከበር ልዩ መሠረታዊ መብት ነው" ተብሎ 
አፅንዖት ባለው ሁኔታ እየተገለፀ የሚገኘው። 
 

ስለሆነም በዛሬው ዕለት ይህንን አለም አቀፍ የፕሬስ ነፃነት በመላው ዓለም እንደሚደረገው ሁሉ በውስጥም ሆነ 
በውጭ ሀገር የሚገኘው ሕዝባችንም አመቺ መስሎ ባገኘው ደረጃ ሲዘክረው አስተውለናል። በሀገራችን ነፃ ፕሬስ 
ሊኖር የሚችለው፣ በደንቃራነት ከፊቱ የተደቀነውን የወያኔ አገዛዝ በማስወገድና በሱ መቃብር ላይ በሕዝብ 
የሥልጣን ምንጭነት በሚቆም ሥርዓት ላይ ነው በማለት እያሰመረ ነው የሚያከብረውም። በመሆኑም ለዚህ 
መብት መከበር ሲሉ ሕይወታቸውን ላጡ ዜጎቻችን ከፍተኛ አድናቆታችንን እየገለፅን የታሰሩት ደግሞ ያለምንም 
ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ የምናደርገውን ጥሪ ግለት በመስጠት የምንቀጥልበት መሆኑንም እንገልፃለን። 

 


