
 በሕገ-መንግስታችን ሃሳብን በነፃ የመግለጽ እና የፕሬስ ነፃነት 

የተረጋገጠ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ነጻነቱ የተሟላ ተግባራዊ ማረጋገጫ 

እንዲያገኝ ለማድረግ ይቻል ዘንድም መንግስት ልዩ ልዩ አስቻይ ሕጎችን 

በማውጣት እና ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር ሲንቀሳቀስ ቆይቷል፡፡ 

ይህ ምቹ ሁኔታ በመፈጠሩም በኤሌክትሮኒክስና በሕትመት 

ዘርፎች በሀገራችን በሶስት እርከኖች የተደራጁ የመገናኛ ብዙሃን 

አውታሮች ለበርካታ አመታት በነፃነት በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ፡፡ 

በተለይም ደግሞ በህትመት ሚዲያው ዘርፍ የተለያዩ ይዘት ያላቸው 

በየጊዜው የሚታተሙ አያሌ ህትመቶች በስርጭት ላይ መሆናቸው 

ይታወቃል፡፡ 

ከዚህ አንጻር ከሕገ-መንግስቱና ሕገ-መንግስቱን ለማስፈጸም 

በወጡ ህጎች የተበጁ ገደቦችን በማክበር ነፃነቱን ለመጠቀምና ተግባራዊ 

ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ በርካታ ሃላፊነት የሚሰማቸው የመገናኛ 

ብዙሃን ባለሙያዎችና ድርጅቶች መኖራቸው ይታወቃል፡፡ በአንጻሩ 

ደግሞ በህገ-መንግስቱ የተበጁትን ገደቦች በማን አለብኝነት በመጣስ 

ስራዬ ብለው ብሄራዊ ደህንነትን አደጋ ላይ በሚጥል መልክ አመፅና 

ሁከትን የሚቀሰቅሱ፣ አክራሪነትንና ሽብርተኝነትን የሚያወድሱና 

የሚያበረታቱ፣ በህዝቡ መሀከል የዘርና የሃይማኖት ጥላቻን 

የሚቀሰቅሱ፣ የህዝብ መሪዎችንና የተቋማትን መልካም ስምና ዝና 

በሃሰት የሚያጠፉና የሚወነጅሉ አንዳንድ ህትመቶች መኖራኖቸው 

ይታወቃል፡፡ 

መንግስትም ሃሳብን በነጻ የመግለጽ መብትን በማበረታታት 

መገናኛ ብዙሃን በተለይም የግሉ የሕትመት ውጤቶች በዲሞክራሲ 

ስርዓት ግንባታ ሂደት ተተኪ የሌለውን ገንቢ ሚናቸውን በሃላፊነት 

ስሜት እንዲወጡ ለማስቻል ከባለድርሻ አካላቱ ጋር ተከታታይ 

የምክክር መድረኮችን በማዘጋጀት የኢንዱስትሪውን ልማት ለማፋጠን 

የሚያስችሉ አያሌ ገንቢ ርምጃዎችን ወስዷል፡፡ ይህንኑ በቀጣይ 

አጠናክሮ ለመቀጠል ያለውን ቁርጠኝነትም በተደጋጋሚ አረጋግጧል፡፡ 

በዚህ ሂደት የጨቅላውን የህትመት ኢንዱስትሪ ልማት ለማጎልበት 

በማሰብ በህትመት ሚዲያው ዘርፍ የሚታዩ አንዳንድ ፅንፍ የወጡ 

ግድፈቶችን በህጋዊና አስተዳደራዊ ርምጃ ከማረም ተቆጥቦ ሁኔታውን 

በሆደ ሰፊነት ሊከታተልና ራሱ የህትመት ሚዲያው ማህበረሰብ 

ችግሮቹን ለመቅረፍ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ በተደጋጋሚ 

ሲያሳስብ ቆይቷል፡፡ 

ሆኖም አንዳንድ በዘርፉ የተሰማሩ የመገናኛ ብዙሃን 

ባለሙያዎችና ድርጅቶች ሁኔታውን ከማሻሻል ይልቅ በየጊዜው ሕገ-

መንግስቱንና ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በሃይል ለመናድ የዓመጽ 

ቅስቀሳና የሐሰት ወሬዎች በመንዛት ሕገ-መንግስታዊው ስርዓት በሃይል 

እንዲፈርስና ህዝቡ በመንግስት ላይ ያለአግባብ አመኔታ እንዲያጣ 

የሚያደርጉ የወንጀል ተግባሮቻቸውን ገፍተው ቀጥለውበታል፡፡ 

የጥቃታቸው ሰለባ የሆነው ሕዝብም በእነዚህ የህትመት ውጤቶች 

የህግ ከለላ በተሰጣቸው ጥቅሞቹ ላይ ያለማቋረጥ የሚደርሰውን ጥሰት 

ለማስቆም መንግስት ሕጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ በተለያዩ መንገዶች 

ሲጠይቅ ቆይቷል፡፡  

የህግ የበላይነትን የማስከበር ሃላፊነት ያለበት መንግስት ከክስ 

መለስ የተሻሉ ናቸው ያላቸውን አማራጮች አሟጦ በመጠቀም 

ህትመቶቹ ምግባራቸውን እንዲያርቁ ለማድረግ ያላሰለሰ ጥረት 

አድርጓል፡፡ ሆኖም ግን አንዳንድ ሕትመቶች የመንግስትን ቻይነትና 

ትዕግስት ከመጤፍ ባለመቁጠር የሚፈጽሙትን የህግ ጥሰት አባብሰው 

ቀጥለዋል፡፡ ስለሆነም በተመረጡና ለሌሎች አስተማሪነታቸው 

በታመነባቸው ፋክት፣ ጃኖ፣ ሎሚ፣ አዲስ ጉዳይ፣ እና እንቁ የሚባሉ 

መጽሄቶችን እንዲሁም አፍሮ ታይምስ የሚባለውን ጋዜጣ 

በሚያሳትሙ ተጠርጣሪ አሳታሚዎችና ድርጅቶች ላይ የአገሪቱ ህግ 

በሚደነግገው መሠረት በአቃቤ ህግ የወንጀል ክስ ተመስርቶባቸዋል፡፡ 

ክስ የማቅረቡ ሂደትም በተደጋጋሚ ሕጉን በማንአለብኝነት በጣሱ እና 

በሚጥሱ አሳታሚዎች እና የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቶች ላይ 

ይቀጥላል፡፡ 

በመጨረሻም መንግስት የህትመት ኢንዱስትሪውን ልማትና 

የስራ ነፃነት ለማጎልበት ከዘርፉ አካላት ጋር የጀመረውን አጋርነት 

አጠናክሮ እንደሚቀጥል በዚህ አጋጣሚ እያረጋገጠ በሃገራችን 

በማይቀለበስ ሁኔታ የተረጋገጠውን የመናገርና ሃሳብን በነፃ የመግለጽ 

እንዲሁም የሚዲያ ነጻነትን አድማስና ይዘት ለማበልጸግ በተጀመረው 

ጥረት ዙሪያ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ሃላፊነት እንዲወጡ 

የፍትህ ሚኒስቴር በአጽንኦት ያስታውቃል፡፡ 

****                   ****                      **** 

ሕገሕገሕገሕገ-መንግስታዊመንግስታዊመንግስታዊመንግስታዊ ስርዓቱንስርዓቱንስርዓቱንስርዓቱን በአመፅበአመፅበአመፅበአመፅ ለመናድለመናድለመናድለመናድ የሚደረግየሚደረግየሚደረግየሚደረግ ሴራሴራሴራሴራ መቆምመቆምመቆምመቆም አለበትአለበትአለበትአለበት! 

 ከፍትህከፍትህከፍትህከፍትህ ሚኒስቴርሚኒስቴርሚኒስቴርሚኒስቴር የተሰጠየተሰጠየተሰጠየተሰጠ መግለጫ    መግለጫ    መግለጫ    መግለጫ     

((((ከመሰናዶ በቀር ከዚህ በታች ያለው የጽሁፍ ዝግጅት ሙሉ ለሙሉ ከሰንደቅ ጋዜጣ ላይ የተቀዳ መሆኑን ኢ.ኤም.ኤፍ ለአንባቢዎች ማሳወቅ ይፈልጋል)ከመሰናዶ በቀር ከዚህ በታች ያለው የጽሁፍ ዝግጅት ሙሉ ለሙሉ ከሰንደቅ ጋዜጣ ላይ የተቀዳ መሆኑን ኢ.ኤም.ኤፍ ለአንባቢዎች ማሳወቅ ይፈልጋል)ከመሰናዶ በቀር ከዚህ በታች ያለው የጽሁፍ ዝግጅት ሙሉ ለሙሉ ከሰንደቅ ጋዜጣ ላይ የተቀዳ መሆኑን ኢ.ኤም.ኤፍ ለአንባቢዎች ማሳወቅ ይፈልጋል)ከመሰናዶ በቀር ከዚህ በታች ያለው የጽሁፍ ዝግጅት ሙሉ ለሙሉ ከሰንደቅ ጋዜጣ ላይ የተቀዳ መሆኑን ኢ.ኤም.ኤፍ ለአንባቢዎች ማሳወቅ ይፈልጋል) 



“ከፖለቲካከፖለቲካከፖለቲካከፖለቲካ ፍላጐትፍላጐትፍላጐትፍላጐት የመነጨየመነጨየመነጨየመነጨ ነውነውነውነው” 

በእዚህ ሀገር ውስጥ ሰው ሽብርተኛ 

ሳይሆን ሽብርተኛ ይባላል። 

አሁንም መጽሔትና ጋዜጦች 

የሰውን በደል በመዘገባቸው 

ሽብርተኛ ተብለዋል። የክሱንም 

ይዘት ከተመለከትከው 

“ሊበሏት ያሰቧትን አሞራ 

ጅግራ ናት ይሏታል” 

እንደሚባለው ነው። 

  

እነዚህ መጽሔትና ጋዜጦች 

በሕዝቡ ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃና በደል የሰብአዊ መብት ጥሰት 

በተመለከተ መረጃ ይሰጣሉ። እንዳይደርስም ያስተምራሉ። ይህ ጥፋት 

አይደለም። እነሱ መክሰስ ስራቸው ነው። እየተደረገ ያለውም ከፖለቲካ 

ፍላጐት የመነጨ እንጂ በሕግ አግባብ የሚያስከስስ ጉዳይ የለም። ነገም 

ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደሚዘጉ ይታወቃል። አሁንም 

በመኢአድ እና በአንድነት ፓርቲዎች ላይ እየታየ ያለው ሁኔታ 

ከመዘጋት ብዙ የሚርቅ አይደለም። 

 

“ሁሉምሁሉምሁሉምሁሉም ባይሆኑባይሆኑባይሆኑባይሆኑ ጫፍጫፍጫፍጫፍ የረገጡየረገጡየረገጡየረገጡ ዘገባዎችዘገባዎችዘገባዎችዘገባዎች አሉአሉአሉአሉ” 

የተከሰሱበት በጋዜጠኝነት ይሁን በሌላ በዝርዝር መረጃው 

የለኝም። በርግጥ አንዳንድ 

ጋዜጦችና መጽሔቶች በጣም 

ጫፍ በረገጠ ሁኔታ ዘገባዎች 

ይሰራሉ። አንዳንዶቹ የአንድ 

የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅት ልሳን 

እስከሚመስሉ ድረስ ዘገባ 

ያቀርባሉ። ለምሳሌ በእኛ 

ፓርቲም ላይ የሚፃፉ ነገሮች 

አሉ። ክስ ከተመሰረተባቸው 

መካከል አንዱ መጽሔት በእኛ 

ላይ ያቀረበውን ዘገባ መመልከት 

ተገቢ ነው። 

 ቀኑን በግልጽ ባላውቀውም የተቃዋሚነት ካባ ደርበው 

የኢሕአዴግ አጋር ፓርቲዎች በምክር ቤት ሲል ዘግቧል። በሰላማዊ 

መንገድ የሚታገሉ ፓርቲዎችን ጥላሸት ለመቀባት ያወጣው ዘገባ 

አሳዛኝ ነበር። ይህን መሰል ዘገባ መስራት የፖለቲካ ፓርቲዎችን 

ከሕዝብ ለመነጠል እና እነሱ የሚፈልጉትን ፓርቲ ብቻ ለመደገፍ 

መነሳታቸው ሕገ-መንግስታዊ አይደለም። ቢያንስ ደግሞ ዘገባዎቹ 

በእውነተኛ መረጃ መደገፍ ነበረባቸው። ሚዛናዊ እና ምክንያታዊ 

ካለሆነ የተበደለው ወገን ክስ ሊመሰርት ይችላል። ወገንተኝነት ከፕሬስ 

ፈጽሞ የሚጠበቅ ተግባር አይደለም። 

 

ይህም ሆኖ በአንዳንድ ጋዜጦች መነሻነት ፈጥኖ ከመክሰስ 

ማስተማር ቅድሚያ ቢሰጠው እንፈልጋለን። እንዲጠፉ አንፈልግም። 

ሕዝብ ብዙ ትምህርቶችም ከእነዚሁ ጋዜጦችና መጽሔቶች 

እንደሚያገኝም መዘንጋት የለበትም። ነገር ግን ጋዜጦችና መጽሔቶች 

የሚያዘጋጁ ባለሙያዎች የሌሎች ሰዎች ነፃነትና መብት ላይ መድረስ 

እንደሌለባቸው አጥብቆ ማሳሰብ ተገቢ ነው እንላለን። 

 

 ፕሬስ የዴሞክራሲ ሂደት አንድ ማሳያ ነው። በመሆኑም 

በዚህ ሙያ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች የሁሉንም ኅብረተሰብ 

እንዲሁም የግለሰቦችን አመለካከት ማክበር አለባቸው። ዴሞክራሲ 

የአመለካከት ልዩነቶችን ያስተናግዳል። ፕሬሱም እንደዚሁ ነው መሆን 

ያለበት። ፕሬሱም ኀሳብን በኀሳብ ነው መዳኘት ያለበት። ከዚህ ውጪ 

የመሰለውን ሊደግፍ፣ ያልመሰለውን ሊያዋርድ፣ ሊያጥላላ፣ ከሕዝብ 

ሊነጥል መብት የለውም። ይህን መስመር ፕሬሱ ሲያልፈ በሕግ አግባብ 

ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው። 

 

 ከመረጃ ውጪ የሚሰሩ ጋዜጦችና መጽሔቶችን እንዲሁም 

ግለሰቦችን ነጥለው የሚጨፈጭፉ ፀሐፊዎች በሕግ መጠየቅ ተገቢ 

መሆኑን እናምናለን። በጋዜጠኝነት ስም የግለሰቦችን ማንነት 

የሚያዋርድ የሚደፈጥጡ ሰብአዊ ክብራቸውን የሚገፉ ፓርቲዎችን 

የሚያንኳስሱ በሕግ መጠየቃቸውን እንደግፋለን። ሆኖም ግን 

ጋዜጦችና መጽሔቶችን በጅምላ መዝጋት አጥብቀን እንቃወማለን። 

 

ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በአመጽ ለመናድ የተባለው ክስ 

ፀሐፊዎቹ ነፍጥ ካነሳ ተቃዋሚ ጋር በትብብር መረጃ እየተቀባበሉ 

የሚሰሩ ከሆነ ተቀባይነት ይኖረዋል። ይህን ግን በተጨባጭ ማቅረብ 

ማሳየት ያስፈልጋል። ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ክስ ተመስርቶ ከሆነ 

 

አቶአቶአቶአቶ አበባውአበባውአበባውአበባው መሐሪመሐሪመሐሪመሐሪ 

የመኢአድየመኢአድየመኢአድየመኢአድ ሊቀመንበርሊቀመንበርሊቀመንበርሊቀመንበር 

 

 

አቶአቶአቶአቶ አየለአየለአየለአየለ ጫሚሶጫሚሶጫሚሶጫሚሶ 

የቅንጅትየቅንጅትየቅንጅትየቅንጅት ሊቀመንበርሊቀመንበርሊቀመንበርሊቀመንበር 



ወደፊት የምናየው ይሆናል። 

 

 የተወካዮች ም/ቤት አሸባሪ ብሎ ከፈረጃቸው ጋር አብረው 

የሚሰሩ ከሆነ ሕገ-መንግስቱን በአመጽ ለመናድ የሚለው ክስ 

ያስኬዳል። ከዚህ ውጪ ግን በራሳቸው ግንዛቤ ካለማወቅ ዘገባዎች 

አቅርበው ከሆነ ማስተማር እንጂ መክሰሱ ብዙ ተገቢነት የለውም። 
 

“ክሱክሱክሱክሱ ፈጽሞፈጽሞፈጽሞፈጽሞ ስህተትስህተትስህተትስህተት ነውነውነውነው” 

በእኛ ፓርቲ በኩል እንደነዚህ አይነት አካሄዶችን መቃወም 

ከጀመርን ቆየት ብለናል። 

ምክንያቱም በሕገ-መንግስቱ 

መሠረት የተቋቋሙና 

ለኅብረተሰቡ የመረጃ ምንጭ 

በመሆናቸው ነው። ከዚህ አንፃር 

መረጃ ለኅብረተሰቡ እያቀበሉ 

ያለበት ሁኔታ ላይ በመሆናቸው 

የተወሰደው እርምጃ ፈጽሞ 

ተቀባይነት የለውም። ከሕገ-

መንግስቱ ጋር የሚቃረን ነው። 

 መንግስት የተከተለውን አካሄድ ፓርቲያችን ያወግዛል። እንደ 

እነዚህ አይነት ነገሮች ነፃነታቸውን እስኪያገኙ ድረስ ትግላችን 

ይቀጥላል። ክሱን የምንቃወመው ከአካሄድ ተነስተን ነው። 

የመንግስትን አካሄድ ትክክል አይደለም። ኅብረተሰቡ መረጃ የማግኘት 

መብት አለው። መረጃ መስጠትን መከልከል ሕገ-መንግስቱን መቃረን 

ነው። የሚስተካከሉ ነገሮች ካሉ የብሮድካስት ባለስልጣን እና ሌሎችም 

ለዚህ ጉዳይ የተቋቋሙ መስሪያ ቤቶች አሉ። ማስተካከያ እያደረጉ 

ኅብረተሰቡ መረጃ የሚያገኝበትን ማመቻቸት እንጂ የሕገ-መንግስቱን 

አንቀጽ እየጠቀሱ ሕገ-መንግስቱን መናድ ነው። እንትንን የሚያበረታታ 

ነው እየተባለ ሁልጊዜ የሚኬድ ከሆነ ፕሬሱም የትም አይደርስም። 

አካሄዱም ፈጽሞ አምባገነናዊነትን እያጐላ ነው የሚሄደው። ከዚህ 

አንፃር አሁን እየተደረገ ያለውን እርምጃ የእኛ ፓርቲ ያወግዛል። 

 

መረጃዎች ካለምንም ቅድመ ሁኔታ መዘገብ አለባቸው። 

ወንጀል የፈፀመ ካለ በሕጉ መሰረት ሊጠየቅ ይችላል። ከዚህ ውጪ ግን 

ፕሬሱን በአጠቃላይ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ከቶ የመፈረጅ ጉዳይ ግን 

በፍፁም ፓርቲያችን ይቃወማል። ከዚህ ውጪ ፕሬሱ ላይ በቀረበው 

መረጃ ብቻ ክስ ተመስርቶም ከሆነ የተሳሳተ አካሄድ ነው። ፕሬሱም 

በመረጃ ላይ ካልተመሰረተ ግን በሕግ ሊጠየቅ ይችላል። ይህ ለሀገር 

ደህንነትም አስጊ በመሆኑ ነው። 

 

ክሱ እያለ ያለው አካሄድ ግን ፍፁም ስህተት ነው። 

ምክንያቱም እነዚህ ፕሬሶች ሁላችንም አንብበነዋል። ሁላችንም መረጃ 

አግኝተንባቸዋል። ወደፊትም ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ነው 

የምንፈልገው። መንግስት የሚሰራውን ስህተቶች አጉልተው የሚያወጡ 

ፕሬሶች ናቸው። ስለዚህም እነዚህን ነገሮች ኅብረተሰቡ ሊጠቀምባቸው 

ይገባል። ፕሬሱ ተጠናክሮ እንዲሄድ የእኛ ፓርቲ ፍላጐት አለው። 

ከዚህ አንፃር ሲታይ አሁን መንግስት እየሄደበት ያለው አካሄድ ፍፁም 

አምባገነናዊ አካሄድ ነው የሚሆነው። በዚህም ብቻ ሳይሆን በሌሎች ኢ

-ሰብአዊ በሆኑ ጉዳዮችም ላይ እየተፈፀመ ባለው ሁኔታ እንቃወማለን። 

 

 አሁን የተደረገው በአጠቃላይ የመንግስትን እምቅ የፖለቲካ 

ፍላጐት የሚያሳይ ነው። ፖለቲካውን የሚነካካበትን ማጥፋት 

የሚፈልግ መንግስት ነው። በፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ገብቶ 

የሚጫወተውን ማንኛውንም ፕሬሱንም ጨምሮ መንግስት 

እንደማይፈልገው እናውቃለን። እኛ በተቃራኒው ፕሬሱ ጐልቶ 

እንዲወጣ ነው የምንፈልገው። እነሱ የፖለቲካ ፍላጐታቸውን ማሟያ 

ነው ያደረጉት። የእኛ ግምገማ ይህን ነው የሚመስለው። 
 

 “ማፈንማፈንማፈንማፈን የሚፈልግየሚፈልግየሚፈልግየሚፈልግ መንግስትመንግስትመንግስትመንግስት ስለስለስለስለ ሕግሕግሕግሕግ ሥርዓትሥርዓትሥርዓትሥርዓት 

አያወራምአያወራምአያወራምአያወራም” 

ግለሰብም ሆነ ተቋም በወንጀል 

ተጠርጥሮ ለፍትህ ስርዓቱ 

መቅረቡ የሕግ የበላይነትን 

ከማሳየት ውጪ የተለየ 

ትርጉም ሊሰጠው አይችልም። 

መንግስት ሕግ የማስከበር ስራ 

ይሰራል። በሕግ አግባብ 

የተጠረጠሩ ወንጀለኞችን 

መክሰስ በማንኛውም መመዘኛ 

አፈናም አምባገነናዊ አካሄድም 

 

 

ዶዶዶዶ/ርርርር ጫኔጫኔጫኔጫኔ ከበደከበደከበደከበደ 

የኢዴፓየኢዴፓየኢዴፓየኢዴፓ ሊቀመንበርሊቀመንበርሊቀመንበርሊቀመንበር 

 

 

አቶአቶአቶአቶ ረዳኢረዳኢረዳኢረዳኢ ሃለፎምሃለፎምሃለፎምሃለፎም 

የኢሕአዴግየኢሕአዴግየኢሕአዴግየኢሕአዴግ ጽጽጽጽ/ቤትቤትቤትቤት የሕዝብየሕዝብየሕዝብየሕዝብ ግንኙነትግንኙነትግንኙነትግንኙነት 

ኃላፊኃላፊኃላፊኃላፊ 



አይደለም። ማፈን የሚፈልግ ማንኛውም መንግስት ስለሕግ ስርዓት 

አይናገርም። ተጨባጭነት በሌላቸው ጉዳዮች ላይ አላስፈላጊ ገለፃዎች 

መደርደር በፍትህ ስርዓቱና በዳኝነት ሂደቱ ላይ ተፅዕኖ ማሳደር ነው። 

ይህን ጊዜ ነው ፍትህ ስርዓቱ የሚታፈነው። አባገነንነት የሚሰፍነው። 
 

“የሕዳሴውን አብዮት ለመቀልበስ ነው” የሚል ክስ ያቀረቡ 

ግለሰቦች አሉ ለተባለው፤ በእኛ በኩል ምላሽ ለመስጠት እኩያነት 

እንደሚያስፈልግ እናምናለን። ግለሰቦች ግን ለራሳቸው ከፍተኛ ግምት 

መስጠት መብታቸው በመሆኑ ይህን መብታቸውን ለምን ተጠቀሙ 

ብለን መግለጫ አንሰጥም! 

   

“መጪውንመጪውንመጪውንመጪውን ምርጫምርጫምርጫምርጫ ታሳቢታሳቢታሳቢታሳቢ ያደረገያደረገያደረገያደረገ ክስክስክስክስ ነውነውነውነው” 

ፓርቲያችን በአጠቃላይ ያለው አቋም ኀሳብን በነፃነት 

የመግለፅ መብት ተረጋግጧል ብሎ አያምንም። ከወረቀት ባለፈ 

እንደመብት የተረጋገጠ ነገር 

የለም። ለዚህ ተጠያቂው 

ገዥው ፓርቲ ነው። 

ተከሰሱ በተባሉት 

መጽሔቶችና ጋዜጦች 

የሰማነው ክስ አዲስ ዜና 

አይደለም። ከሃያ ሦስት 

ዓመታት ጀምሮ የነበረ ሂደት 

ነው። ጋዜጦች ይዘጋሉ። 

ጋዜጠኞች ይያዛሉ። ኀሳብን 

መገደብ እና ሕዝቡ ዘንድ 

ተደራሽነታቸው ሰፊ የሆኑ ጋዜጦችን መዝጋት የተለመደ ተግባር 

ነው። 
 

 

በተለይ ጠንካራ ሙግት የሚያቀርቡ፣ ተደማጭነታቸው 

ሰፊ የሆኑ ጋዜጦችና መጽሔቶችን ከምርጫው በፊት ለማስወገድ 

የተደረገ እርምጃ በመሆኑ ፓርቲያችን በጽኑ ይቃወማል። በአሁን 

ሰዓት ኢትዮጵያን የሚመጥኑ ጋዜጦች የሉም እየተባለ በአደባባይ 

እየተነገረ ጋዜጦችና መጽሔቶችን ለመክሰስ የሚደረገው ሂደት 

መታረም አለበት የሚል እምነት አለን። 

“የሕዳሴየሕዳሴየሕዳሴየሕዳሴ አብዮቱንአብዮቱንአብዮቱንአብዮቱን ለመቀልበስለመቀልበስለመቀልበስለመቀልበስ የተደረገየተደረገየተደረገየተደረገ ነውነውነውነው” 

ክሱን በሚመለከት የደረሰን ነገር የለም። ጉዳዩን 

ከመንግስት መገናኛ ብዙሐን ነው የሰማነው። ይህ ለምን እንደሆነ 

በራሱ ግራ የሚያጋባ ነው። ምክንያቱም በተለመደው አሰራር ክስ 

ሲመሰረት ተከሳሹ መጥሪያ 

ደርሶት ቃል እንዲሰጥ 

ይደረጋል። ፍትሕ ሚኒስቴር 

በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 

የሰጠው መግለጫ ከፈረሱ 

ጋሪው የቀደመበት ሁኔታ ነው 

መሆኑን ነው ያሳየን። 

 

ለምን ይሆን ተብሎ 

ለሚነሳው ጥያቄ መንግስት ጋዜጠኞችን ከሀገር ማባረር ስልት 

አድርጐት ስለያዘው ከተከሰሱት መጽሔቶችና ጋዜጦች መካከል 

የተባለውን የክስ መግለጫ ሰምተው ቀድመው ከሀገር እንዲሸሹ 

ስለተፈለገ ነው። 
 

የተነገረው የክስ መግለጫ በእኛ ሥራ ላይ በቀጣይ 

የሚያስከትለው ነገር የለም። ዞሮ ዞሮ ከዚህ ክስ በስተጀርባ ያለው 

ፍርሀት እየተቃረበ የመጣውን በፋክት መጽሔት በተከታታይ 

እየቀረበ ያለውን “የሕዳሴው አብዮት”ን ነው። መግለጫውም 

ይህን የህዳሴውን አብዮት ለመቀልበስ የተደረገ ሙከራ ነው። 

የሕግ ክፍተት በመኖሩ የተፈፀመ ተደርጐ መወሰድ የለበትም። 

በፋክት ላይ የተዘገቡት የሐሰት ወሬዎች አይደሉም። 
 

እርምጃው ፖለቲካዊ ነው። ስርዓቱ በጣም ስለተደናገጠ 

እየተፈረካከሰ ስለሆነ መቃብሩ አፋፍ ላይ ስለቆመ የመጨረሻው 

ግብአት መሬቱን የሚያውጀውን የሕዳሴ አብዮትን ለመቀልበስ 

የተደረገ ሙከራ ነው። ይህ የአፈና ተግባር ነው። 

 

“ስለመከሰሳችንስለመከሰሳችንስለመከሰሳችንስለመከሰሳችን የምናውቀውየምናውቀውየምናውቀውየምናውቀው ነገርነገርነገርነገር የለምየለምየለምየለም” 

  ክሱን በተመለከተ የምናውቀው ነገር የለም። ከዚህ በፊት 

ከማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ ይደወልልን ነበር። እዚያ ሄደን ቃላችንን 

 

 

አቶአቶአቶአቶ ዳንኤልዳንኤልዳንኤልዳንኤል ተፈራተፈራተፈራተፈራ 

የአንድነትየአንድነትየአንድነትየአንድነት ፓርቲፓርቲፓርቲፓርቲ የድርጅትየድርጅትየድርጅትየድርጅት 

ጉዳይጉዳይጉዳይጉዳይ ኃላፊኃላፊኃላፊኃላፊ 

 

ጋዜጠኛጋዜጠኛጋዜጠኛጋዜጠኛ ተመስገንተመስገንተመስገንተመስገን ደሳለኝደሳለኝደሳለኝደሳለኝ 

የፋክትየፋክትየፋክትየፋክት መጽሔትመጽሔትመጽሔትመጽሔት ባልደረባባልደረባባልደረባባልደረባ 



እንሰጥ ነበር። 

  

እኛ አሁን መገረም ነው የፈጠረብን። ሕገ-መንግስቱን 

አከበራለሁ የሚል መንግስት በምን መልኩ ነው የክስ ዝርዝር 

ሳይደርሰን፣ መጥሪያ እጃችን ላይ 

ሳይገባ በመገናኛ ብዙሃን 

ክሳችንን የሚያሰማን። 

  

አሁን ባለው ሁኔታ ማተሚያ 

ቤት ገብተናል። 

እንደሚታወቀው ከሳምንት 

በፊት ነው ወደ ማተሚያ ቤት 

የምንገባው። ይህም የሆነበት 

ባለፉት ሃያ ሦስት ዓመት ውስጥ 

ማተሚያ ቤት ማግኘት 

ባለመቻላችን ነው። የወደፊቱን ተፅዕኖ ወደ ፊት እናየዋለን። 

  

አፍሮ ታይምስ ጋዜጣ ለመመስረት ዘጠኝ ወር ብሮድካስት 

መስሪያቤት ተመላልሰን ነው። አሁን ሥራ በጀመርን በሰባት ወራችን 

ሊዘጉት ነው። 

 

 

 

አቶአቶአቶአቶ ግዛውግዛውግዛውግዛው ታዬታዬታዬታዬ 

 የሎሚየሎሚየሎሚየሎሚ መፅሔትመፅሔትመፅሔትመፅሔት ማኔጂንግማኔጂንግማኔጂንግማኔጂንግ 

ዳይሬክተርዳይሬክተርዳይሬክተርዳይሬክተር 


