


ፎዮ ዋናው ጽ / ቤት በሚገኝበት ስዊድን እንዲሁም በዓለም ዙሪያ በአምስት አህጉራት ውስጥ የረጅም ጊዜ 
አመለካከቶችን እና የመገናኛ ብዙሃን ግልፅ ባለቤትነት ያላቸው እንዲሁም ቋሚ እና ዘላቂ ለውጥ ማምጣት 
የሚቻልበትን አቀራረብ የሚያውቁ ብሄራዊ ወይም አካባቢያዊ አጋሮች ጋር ለመስራት የምንመርጥባቸው 
ክልሎች / ሃገራት ናቸው፡፡ ካርታው እስከዛሬ የሰራንባቸውን እና አሁን የምንሰራባቸው ሁሉንም ሀገራት እና 

አካባቢዎችን ያሳያል፡፡

1

ማውጫ

ምዕራፍ 1 
የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት

የአርታዒያን መልዕክት 
እና ምስጋና
መግቢያ

የመገናኛ ብዙሃን ህግ

ራስ ገዝ ደንቦች

የሚዲያ ማሻሻየ በኢትዮጵያ - በሂደት 
ላይ
ክቡር ገና በኢትዮጵያ የፕሬስ ነፃነት ጉዞ ላይ 
ያሉትን መሰናክሎች ቢጠቅሱም በአሁኑ 
ጊዜ ያለው የህግ ማሻሻያዎች የነፃነት አየር 
ሀገሪቱ ወደተሻለ እና ነፃ ማህበረሰብ 
ወደመሆን የምታደርገው ጉዞ ምልክት 
እንደሆነ ተስፋ አድርገዋል፡፡

ለፕሬስ ነጻነት የሚደረጉ ህጋዊ 
አካሄዶች 
ጋዜጠኞችን ሲያንገላታና ሲያስር እንዲሁም 
ነጻ የመረጃ ፍሰትን ሳንሱር ሲያደርግና 
ሲያፍን የቆየውን ጨቋኝ የህግ ማዕቀፍ 
በተሻለ ለውጥ ለማስኬድ / ትራንስፎርም 
ለማድረግ ስለሚሰራው የመገናኛ ብዙሃን 
ህግ የስራ ቡድን አመሰራረትና የስራ 
አካሄድ ማብራሪያ የሰጡት ሶሎሞን ጎሹ 
እና ምስጋናው ሙሉጌታ ናቸው።   

የሚዲያ ማሻሻያ በለውጥ ጊዜ፡ ምን 
ይጠበቃል?
ታምራት ገ/ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ውስጥ 
እየተካሄደ ያለው ዴሞክራሲያዊ 
ሂደትጋዜጠኞችን በስነምግባር ደንቦች 
ተጠያቂ  በሚያደርግ የመገናኛ ብዙሃን 
ምክር ቤት እንዴት ተጠቃሚ 
እንደሚሆንበዚህም ሂደት የህዝቡን 
አመኔታ እንደሚያተርፍ ፅፏል፡፡

የጥናት ትኩረት: ደቡብ አፍሪካ
ፓም ስቴይን ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ፍርድ 
ቤቶች የፕሬስ ነፃነትን የተከላከሉባቸውን 
ጉዳዮች በመጥቀስ ፅፈዋል፡፡ 

የጥናት ትኩረት 1 ኬንያ: መገናኛ 
ብዙሃንን መጠበቅ እና ማጠናከር 
ዶ/ር ሀሮን ምዋንጊ በኬንያ የመገናኛ 
ብዙሃን ራስ አስተዳደር ተግዳሮቶች ላይ 
የራሳቸውን ዕይታዎች ያጋሩናል፡፡

የጥናት ትኩረት 3 ምዕራብ አፍሪካ፡ 
ራስን-ገዝ ደንብ ለፖለቲካዊ ግጭት እና 
ለገንዘብ እጥረት ተጋላጭ ሲሆን 
ደ/ር ሬኖድ ዴ ላ ብሮስ በኮትዲቯር እና 
መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብክ ያሉትን የራስ 
ገዝ መመሪያ ተግዳሮቶች ላይ ሐሳባቸውን 
ሰንዝረዋል

የጥናት ትኩረት  2 ደቡብ አፍሪካ፡ 
ህዝቡን አጋር አድርጎ መገናኛ ብዙሃንን 
መምራት
ሄዘር ሮበርትሰን የደቡብ አፍሪካ ፕሬስ 
ምክር ቤት ዋና ዳይሬክተር የሆኑትን ላቲፋ 
ሞባራ ስለ ደቡብ አፍሪካ መገናኛ ብዙሃን 
ራስ ገዝ አስተዳደር ሂደት ጥያቄዎችን 
ጠይቀዋቸው ነበር፡፡  ጋዜጠኞች በከበባ ውስጥ

በፈቃዱ ኃይሉ ከመንግስት አካላትም ሆነ 
ከማህበራዊ ትስስር ገፆች የሚነሱ ጥቃቶች 
እንዴት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃንን 
ዕውነትን የመናገር ኃይል እንዳዳከሙት 
ይናገራል፡፡

ምዕራፍ 2 

ምዕራፍ 3  

የመገናኛ ብዙሃን ዕውቀት
የማህበራዊ ሚዲያ ጦርሜዳ 
ብርሃን ታዬ እንደጻፈችው በነጻነት 
ለመናገርና ለመደራጀት የማህበራዊ 
ሚዲያው ለኢትዮጵያውያን የፈጠረው 
መድረክ ቢኖርም ለወንጀል እንዲሁም 
የንግድና ፖለቲካ ስጋቶች ተጋላጭ 
አድርጓቸውል። 

እንዴት የፕሮፓጋንዳ አስተጋቢ መሆን 
ይቻላል 
ኢቫ ቶርስለንድ የተሳሳተ ዲጂታል መረጃ 
በሚታይበት ጊዜ የመናገር እና 
የዴሞክራሲን ነጻነት ለመጠበቅ የመገናኛ 
ብዙሃን እና የመረጃ መሰረተ ትምህርት 
አስፈላጊነት ላይ ትኩረት አድርገዋል

ምዕራፍ 5   

የመገናኛ ብዙሃንን ገበያ 
ጠብቆ ማቆየት
በአዲስ መልክ የማሰቢያ ጊዜ
ጌታቸው ተ. አለሙ የኢትዮጵያ የቆዩ እና 
ባህላዊ መገናኛ ብዙሃን አዳዲስ የገበያ 
ጥናት ስልቶችን ፣ ተመልካች እና ተጠቃሚ 
ጥናቶችን እና የተጠቃሚ ፍላጎቶችን 
ለሟሟላት ዘርፈ ብዙ መድረኮችን 
መፍጠር እንዳለባቸው ይናገራል፡፡

የዲጂታል ተጽዕኖ በጎላበት ዘመን 
የሚድያን ስኬት ማረጋገጥ
ክሪስቶፈር ጄ ሃጀኪ ሚድያው 
የተጋፈጣቸውን የኢኮኖሚ ተግዳሮቶች 
ከውስጥ በተነሱ ስትራቴጂዎች እና የቢዝነስ 
ሞዴል ፈጠራዎችን በማቅረብ መፍትሔ 
ያስቀምጣሉ።  

ስኬታማ ጋዜጦችን ለመፍጠር 
የሚጠቅሙ 7 መንገዶች
ማይክ ሮበርትሰን አርታዒዎች 
አንባቢዎቻቸው ህትመቶቻቸውን ፣ 
የሞባይል መተግበሪያዎችን ወይም 
ዲጂታል ህትመቶችን በተቻለ አቅም 
ለረጅም ጊዜ እንዲያነቡና እንዲጠቀሙ 
ምን ማድረግ እንዳለባቸው ፅፏል፡፡ 

ምዕራፍ 6 

ምዕራፍ 4
ውክልና
የመደብ ደረጃን መበጣጠስ
ሰላም ሙሴ እና ቤተልሔም ነጋሽ ሴቶች ፣ 
የተለያዩ የብሔር እና ቋንቋ ቡድኖች 
እንዲሁም አካል ጉዳተኞች በኢትዮጵያ 
መገናኛ ብዙሃን ውስጥ እንዲወከሉ 
መከራከሪያዎቻቸውን ያቀርባሉ፡፡

የዚምባብዌ ሴቶችን ድምጽ ለማሰማት 
የተሰራ ስራ
አቢጌል ጋማና ሴቶች በመረጃ ምንጭነት 
በሚድያው ሽፈን ማግኘታቸውን እና የጾታ 
ጉዳዮች የዜና ሽፋን የሚያገኙባቸውን 
አዳዲስ መንገዶች በተመለከተ ጽፋለች። 

ላርስ ታለርት የስዊድኑ ፎዮ ሚዲያ 
ኢንስቲትዩት የመገናኛ ብዙሃንን ማሻሻያ 
ለምን በዓለም አቀፍ ደረጃ 
እንደሚየስተዋውቅ  እና በኢትዮጵያ ውስጥ 
ስለሚጫወተው ሚና  ፅፏል፡፡
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ፎዮ ዋናው ጽ / ቤት በሚገኝበት ስዊድን እንዲሁም በዓለም ዙሪያ በአምስት አህጉራት ውስጥ የረጅም ጊዜ 
አመለካከቶችን እና የመገናኛ ብዙሃን ግልፅ ባለቤትነት ያላቸው እንዲሁም ቋሚ እና ዘላቂ ለውጥ ማምጣት 
የሚቻልበትን አቀራረብ የሚያውቁ ብሄራዊ ወይም አካባቢያዊ አጋሮች ጋር ለመስራት የምንመርጥባቸው 
ክልሎች / ሃገራት ናቸው፡፡ ካርታው እስከዛሬ የሰራንባቸውን እና አሁን የምንሰራባቸው ሁሉንም ሀገራት እና 

አካባቢዎችን ያሳያል፡፡

1

ማውጫ

ምዕራፍ 1 
የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት

የአርታዒያን መልዕክት 
እና ምስጋና
መግቢያ

የመገናኛ ብዙሃን ህግ

ራስ ገዝ ደንቦች

የሚዲያ ማሻሻየ በኢትዮጵያ - በሂደት 
ላይ
ክቡር ገና በኢትዮጵያ የፕሬስ ነፃነት ጉዞ ላይ 
ያሉትን መሰናክሎች ቢጠቅሱም በአሁኑ 
ጊዜ ያለው የህግ ማሻሻያዎች የነፃነት አየር 
ሀገሪቱ ወደተሻለ እና ነፃ ማህበረሰብ 
ወደመሆን የምታደርገው ጉዞ ምልክት 
እንደሆነ ተስፋ አድርገዋል፡፡

ለፕሬስ ነጻነት የሚደረጉ ህጋዊ 
አካሄዶች 
ጋዜጠኞችን ሲያንገላታና ሲያስር እንዲሁም 
ነጻ የመረጃ ፍሰትን ሳንሱር ሲያደርግና 
ሲያፍን የቆየውን ጨቋኝ የህግ ማዕቀፍ 
በተሻለ ለውጥ ለማስኬድ / ትራንስፎርም 
ለማድረግ ስለሚሰራው የመገናኛ ብዙሃን 
ህግ የስራ ቡድን አመሰራረትና የስራ 
አካሄድ ማብራሪያ የሰጡት ሶሎሞን ጎሹ 
እና ምስጋናው ሙሉጌታ ናቸው።   

የሚዲያ ማሻሻያ በለውጥ ጊዜ፡ ምን 
ይጠበቃል?
ታምራት ገ/ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ውስጥ 
እየተካሄደ ያለው ዴሞክራሲያዊ 
ሂደትጋዜጠኞችን በስነምግባር ደንቦች 
ተጠያቂ  በሚያደርግ የመገናኛ ብዙሃን 
ምክር ቤት እንዴት ተጠቃሚ 
እንደሚሆንበዚህም ሂደት የህዝቡን 
አመኔታ እንደሚያተርፍ ፅፏል፡፡

የጥናት ትኩረት: ደቡብ አፍሪካ
ፓም ስቴይን ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ፍርድ 
ቤቶች የፕሬስ ነፃነትን የተከላከሉባቸውን 
ጉዳዮች በመጥቀስ ፅፈዋል፡፡ 

የጥናት ትኩረት 1 ኬንያ: መገናኛ 
ብዙሃንን መጠበቅ እና ማጠናከር 
ዶ/ር ሀሮን ምዋንጊ በኬንያ የመገናኛ 
ብዙሃን ራስ አስተዳደር ተግዳሮቶች ላይ 
የራሳቸውን ዕይታዎች ያጋሩናል፡፡

የጥናት ትኩረት 3 ምዕራብ አፍሪካ፡ 
ራስን-ገዝ ደንብ ለፖለቲካዊ ግጭት እና 
ለገንዘብ እጥረት ተጋላጭ ሲሆን 
ደ/ር ሬኖድ ዴ ላ ብሮስ በኮትዲቯር እና 
መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብክ ያሉትን የራስ 
ገዝ መመሪያ ተግዳሮቶች ላይ ሐሳባቸውን 
ሰንዝረዋል

የጥናት ትኩረት  2 ደቡብ አፍሪካ፡ 
ህዝቡን አጋር አድርጎ መገናኛ ብዙሃንን 
መምራት
ሄዘር ሮበርትሰን የደቡብ አፍሪካ ፕሬስ 
ምክር ቤት ዋና ዳይሬክተር የሆኑትን ላቲፋ 
ሞባራ ስለ ደቡብ አፍሪካ መገናኛ ብዙሃን 
ራስ ገዝ አስተዳደር ሂደት ጥያቄዎችን 
ጠይቀዋቸው ነበር፡፡  ጋዜጠኞች በከበባ ውስጥ

በፈቃዱ ኃይሉ ከመንግስት አካላትም ሆነ 
ከማህበራዊ ትስስር ገፆች የሚነሱ ጥቃቶች 
እንዴት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃንን 
ዕውነትን የመናገር ኃይል እንዳዳከሙት 
ይናገራል፡፡

ምዕራፍ 2 

ምዕራፍ 3  

የመገናኛ ብዙሃን ዕውቀት
የማህበራዊ ሚዲያ ጦርሜዳ 
ብርሃን ታዬ እንደጻፈችው በነጻነት 
ለመናገርና ለመደራጀት የማህበራዊ 
ሚዲያው ለኢትዮጵያውያን የፈጠረው 
መድረክ ቢኖርም ለወንጀል እንዲሁም 
የንግድና ፖለቲካ ስጋቶች ተጋላጭ 
አድርጓቸውል። 

እንዴት የፕሮፓጋንዳ አስተጋቢ መሆን 
ይቻላል 
ኢቫ ቶርስለንድ የተሳሳተ ዲጂታል መረጃ 
በሚታይበት ጊዜ የመናገር እና 
የዴሞክራሲን ነጻነት ለመጠበቅ የመገናኛ 
ብዙሃን እና የመረጃ መሰረተ ትምህርት 
አስፈላጊነት ላይ ትኩረት አድርገዋል

ምዕራፍ 5   

የመገናኛ ብዙሃንን ገበያ 
ጠብቆ ማቆየት
በአዲስ መልክ የማሰቢያ ጊዜ
ጌታቸው ተ. አለሙ የኢትዮጵያ የቆዩ እና 
ባህላዊ መገናኛ ብዙሃን አዳዲስ የገበያ 
ጥናት ስልቶችን ፣ ተመልካች እና ተጠቃሚ 
ጥናቶችን እና የተጠቃሚ ፍላጎቶችን 
ለሟሟላት ዘርፈ ብዙ መድረኮችን 
መፍጠር እንዳለባቸው ይናገራል፡፡

የዲጂታል ተጽዕኖ በጎላበት ዘመን 
የሚድያን ስኬት ማረጋገጥ
ክሪስቶፈር ጄ ሃጀኪ ሚድያው 
የተጋፈጣቸውን የኢኮኖሚ ተግዳሮቶች 
ከውስጥ በተነሱ ስትራቴጂዎች እና የቢዝነስ 
ሞዴል ፈጠራዎችን በማቅረብ መፍትሔ 
ያስቀምጣሉ።  

ስኬታማ ጋዜጦችን ለመፍጠር 
የሚጠቅሙ 7 መንገዶች
ማይክ ሮበርትሰን አርታዒዎች 
አንባቢዎቻቸው ህትመቶቻቸውን ፣ 
የሞባይል መተግበሪያዎችን ወይም 
ዲጂታል ህትመቶችን በተቻለ አቅም 
ለረጅም ጊዜ እንዲያነቡና እንዲጠቀሙ 
ምን ማድረግ እንዳለባቸው ፅፏል፡፡ 

ምዕራፍ 6 

ምዕራፍ 4
ውክልና
የመደብ ደረጃን መበጣጠስ
ሰላም ሙሴ እና ቤተልሔም ነጋሽ ሴቶች ፣ 
የተለያዩ የብሔር እና ቋንቋ ቡድኖች 
እንዲሁም አካል ጉዳተኞች በኢትዮጵያ 
መገናኛ ብዙሃን ውስጥ እንዲወከሉ 
መከራከሪያዎቻቸውን ያቀርባሉ፡፡

የዚምባብዌ ሴቶችን ድምጽ ለማሰማት 
የተሰራ ስራ
አቢጌል ጋማና ሴቶች በመረጃ ምንጭነት 
በሚድያው ሽፈን ማግኘታቸውን እና የጾታ 
ጉዳዮች የዜና ሽፋን የሚያገኙባቸውን 
አዳዲስ መንገዶች በተመለከተ ጽፋለች። 

ላርስ ታለርት የስዊድኑ ፎዮ ሚዲያ 
ኢንስቲትዩት የመገናኛ ብዙሃንን ማሻሻያ 
ለምን በዓለም አቀፍ ደረጃ 
እንደሚየስተዋውቅ  እና በኢትዮጵያ ውስጥ 
ስለሚጫወተው ሚና  ፅፏል፡፡
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የአርታዒ መልዕክት እና ምስጋና
ርዕሱ እንደሚያመለክተው ይህ መጽሔት ለኢትዮጵያ ጋዜጠኞች እና በለውጥ ጊዜ ስላለ የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ ዙሪያ ዕውቀት ለመጨበጥ 
ለሚሹ ማንኛውም ሰው ወሳኝ አስተያየቶችን እና ጠቃሚ ነጥቦችን ለመጠቆም የተዘጋጀ ነው፡፡ ደቡብ አፍሪካዊ አርታዒ ስሆን አብዛኛውን 
የሕይወት ጊዜዋን የአፍሪካ ጉዳይ ዘጋቢ በመሆን በጋዜጠኝነት ልምድ ያላት እና እ.ኤ.አ ከመስከረም 2018 ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት 
በፎዮ ሚዲያ ኢንስቲትዩት የተመደበችው ግሩም ልምድ ያላት የስዊድን ጋዜጠኛ ማሪካ ግሪሼል ይህንን መጽሔት እንዳርም ተመድቤ ነበር፡፡ 

ማሪካ ከኑቢያ ሚዲያ እና ኮሙኒኬሽን ጋር በመተባበር ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች ለተውጣጡ ጋዜጠኞች በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ፡ በፕሬስ 
ነፃነት ፣ ራስ ገዝ አስተዳደር ፣ የመገናኛ ብዙሃን ቢዝነስ ሞዴሎች ፣ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት እንዲሁም የስነ-ፆታ በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ 
ውክልና ዙሪያ የተለያዩ ሴሚናሮችን አዘጋጅተዋል፡፡ እነዚህ ሴሚናሮች ሚያዝያ 1 -2 ፣ 2011 በአዲስ አበባ በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ 
ኢኮኖሚክ ኮሚሽን (UNECA) በተዘጋጀ እና “ጋዜጠንነትን እና ዴሞክራሲን በተግባር - የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ በለውጥ ጊዜ” በሚል ርዕስ 
በተዘጋጀ ስኬታማ ኮንፈረንስ ተጠናቀዋል፡፡ 

የዚህ መጽሔት ይዘት እና የጸሐፊዎቹ ስብስብ ቅንጅት የተጀመረው እ.ኤ.አ በየካቲት 2019 መጀመሪያ አካባቢ በአንድ ሆቴል የቦርድ ክፍል 
ውስጥ በብዙ የኢትዮጵያ ቡና ብርታት ሰጪነት በነበረ ስብሰባ ነበር፡፡ ይህ መጽሔት ይህን ቅርፅ እንዲይዝ የተሳተፉት የኑቢያ ሚዲያ እና 
ኮሙኒኬሽን ዋና ስራ አስኪያጅ ሀድራ አህመድ ፣ ምክትል ስራ አስኪያጅ ንጉሱ ሶሎሞን ፣ የስነ-ፆታ ባለሞያዋ ሰላም ሙሴ ፣ ማሪካ ግሪሼል 
እና እኔ ነበርን፡፡ ስለዚህ የዚህ መጽሔት ጅማሮ የሶስት ሀገር ዜጎች የኢትዮጵያ ፣ ስዊድን እና ደቡብ አፍሪካ ጋዜጠኞች የቡድን ጥረት ነበር፡
፡ በዚህ መጽሔት ላይ በመፃፍ የተሳተፉት አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ቢሆኑም እንደ ዚምባብዌ ፣ ኬንያ እና ደቡብ አፍሪካ ካሉ ሃገራት የመጡ 
ጋዜጠኞች እና ባለሞያዎች እንዲሁም ከአህጉራችን ውጪ የተሳተፉ ጥቂት ፀሐፍያን ሲኖሩ መጽሔቱ ዓለም አፍሪካዊ መነሻ ኖሮት አለም 
አቀፋዊ ተቀባይነት እንዲኖረው ያደርጉታል፡፡ 

ይህ መጽሔት ዕውን እንዲሆን የረዱ የተወሰኑ ድርጅቶችን እና ግለሰቦችን ማመስገን እሻለሁ፡፡ ላርስ ታለርት ፣ ማሪካ ግሪሼል እና ታታሪውን 
የፎዮ ቡድን ፣ ለትርፍ ባልቆመው ሊናስ ዩኒቨርሲቲ የሚደገፈውን የስዊድን መገናኛ ብዙሃን እድገት ኢንስቲትዩት ማመስገን እሻለሁ፡፡ አኔት እና 
የአዲስ አበባ ስዊድን ኤምባሲ ሰራተኞችን ፤ የ ኑቢያ ሚዲያ እና ኮሙኒኬሽኖቹ ሀድራ አህመድ ፣ ንጉሱ ሶሎሞን እና ሰላም ሙሴ ፤ መፅሔቱ 
ውስት ያሉትን ፎቶዎች ያነሳልን ሚኪ ተወልደ ፤ መጽሔቱን በሚያምር ዲዛይኑ ያስዋበልን ኢዛት አማኑኤል ፤ እንግሊዝኛ ፅሁፎችን ወደ አማርኛ 
የተረጎመልን ቢንያም ጌታነህ ፤ በመጨረሻም ለዚህ መጽሔት ስኬት ጠንክረው ሲሰሩ የነበሩ ጋዜጠኞችን እና ፀሐፊዎችን አመሰግናለሁ፡፡ 

የናንተው - የመረጃ ፍሰትን ነፃ ከማድረግ ጋር
ሄዘር ሮበርትሰን 

ሚያዝያ 6  2011 ዓ.ም.
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መግቢያ

ላርስ ታለርት የስዊድኑ ፎዮ ሚዲያ ኢንስቲትዩት የመገናኛ ብዙሃንን ማሻሻያ ለምን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደሚያስተዋውቅ  እና በኢትዮጵያ 
ውስጥ ስለሚጫወተው ሚና  ፅፏል፡፡

የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ ማለት ህግጋቱን ማሻሻል ማለት አይደለም፡፡ ነገር ግን የጋዜጠኝነትን መሠረታዊ ባህል ማሻሻል እንጂ፡፡ እንዲሁም 
በመገናኛ ብዙሃን ፣ በመንግስት ፣ በሲቪል ማህበራት አና ዓለም አቀፍ ባለድርሻ አካላት ጋር ያለውን ግንኙነት ማሻሻል ጭምር፡፡ 
ዕውነትን መፈለግን መሰረት ባደረገ ሙያዊ ብቃት የተሻለ ጋዜጠንነትን ስለመፍጠር ነው፡፡  ዕውቁ ኬንያዊ ጋዜጠኛ ሊነስ ካይካይ እንዳለው  
”ምናልባትም ለመልካም ጋዜጠኝነት ዋነኛው ስጋት መንግስት ነው፡፡ ምናልባትም ለመልካም ጋዜጠኝነት ዋነኛው ስጋት መጥፎ ጋዜጠኝነት 
ነው፡፡”

የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ ማለት መንግስታት ጋዜጠኝነት ሁልጊዜም ቢሆን ፍፁም ትክክል ፣ በገንቢ የኃሳብ ልውውጦች አሰራሩን እና የመገናኛ 
ብዙሃን ራስ ገዝነት አወቃቀር ዙሪያ መሳተፍ ፣ ስነ ስርዓት እና ሙያዊ ብቃት ማለት እንዳልሆነ ከመረዳት ይጀምራል፡፡ አቅም ማሳጣትን 
፣ መዝጋትን እንዲሁም ሥልጣኑን በአግባቡ አለመጠቀምን ግን አያካትትም፡፡ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ማለት ሴት ጋዜጠኞችን 
የመተንኮስ ወይም በብሔር ላይ የተመሠረተ ብጥብጥን የመቀስቀስ መብት ማለት አይደለም፡፡  ነገር ግን በሥልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ከራሳቸው 
ግላዊ ጥቅም ይልቅ ሰፊውን ህዝብ ፣ ድሃውን ፣ የተቸገረውን ሰው ማገልገላቸውን ማረጋገጥ እና ተጠያቂ ማድረግ ማለት ነው፡፡ አንድ 
የተሳሳተ ነገር ሲታይ ፣ ወይም በተሻለ ሁኔታ መሰራት የሚችል ነገር ላይ የራስን ግላዊ አስተያየት መስጠት መቻል ማለት ነው፡፡ የሥልጣንን 
ያለአግባብ አጠቃቀም ወይም ሙስና ሲኖር ያለምንም ፍራቻ ሪፖርት ማድረግ መቻል ማለት ነው፡፡ ለዚህም ነው የስዊድኑ ፕሬስ እንባ ጠባቂ 
ኦላ ሲግቫርድሰን ስዊድን ለምን ነፃ ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት አንቀፅ ባለቤት እንደሆነች ሲያስረዱ  ብዙ ጊዜ  ”ምክንያቱም ሙስናን 
ለመዋጋት ምርጡ አማራጭ ነው” የሚሉት፡፡ 

የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ እና ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት መከባበር ላይም ያውጠነጥናል፡፡ ለወጣት ፣ ብቁ እና ችሎታው ላላቸው  
በጋዜጠኝነት ኮሌጅ ላሉ ሴት ጋዜጠኞች የሚሰጥ ክብር፤ ዘገባ ላይ ለሚቀርቡ ሰዎች የሚሰጥ ክብር ፤ እና ከሁሉም በላይ ሁሉም ጋዜጠኞች 
ዘንድ ሊኖር የሚገባው እና በሃላፊነት ሊያዝ የሚኖርበት ክብር ፡ እውነትን መናገር ፡ መሠረት ያላቸው መረጃዎች ላይ መመርኮዝ እና ህገወጥ 
የሃይል ምዝበራ ሲኖር ማጋለጥ ማለት ነው፡፡ የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ እና ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ማለት በነፃነት የማውራት ነፃነት 
ብቻ ማለትም አይደለም፡፡ በእኩል ደረጃ የማድመጥ ግዴታ ማለትም ነው፡፡ በተለይም እርስ በእርሱ የሚጋጭ ፣ ግራ የተጋባ አስተያየት የያዘ 
ሰው ሲያጋጥም፡፡ የጋራ መከባበር እና መስማማት በህብረት አዳዲስ መፍትሄዎችን መፍጠር የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ እና ኃሳብን በነፃነት 
የመግለፅ መብት ዋና የመፍትሄ ሃሳቦች ናቸው፡፡

የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ ብሔራዊ ጉዳይ ብቻም አይደለም፡፡ ሁሉንም ይመለከታል ፤ በተለይም ጥቂት አለም አቀፍ የማህበራዊ ትስስር 
ኩባንያዎች የዴሞክራሲ ንግግሩን በሚመሩበት እና በሚያቀናጁበት በዲጂታል መገናኛ ብዙሃን ገፅታ ላይ ፤ አለም አቀፍ የቴሌኮም 
ኩባንያዎች የመገናኛ ብዙሃን ባለቤትነት ላይ በይበልጥ እየተሳተፉ በመጡበት ፣ አንዳንዴም የመንግስታትን ባለስልጣናት መረጃዎችን ገሃድ 
በሚያወጡበት ጊዜ ላይ ፣ ቀድመው ዴሞክራሲያዊ የነበሩ ሃገራት አሁን አሁን ፀረ-ዴሞክራሲ የሆኑትን ኃይላት እየተቀላቀሉ የሰርቪላንስ 
አሰራርን በመተግበር መገናኛ ብዙሃንንን ”የህዝብ ጠላት” እያሉ በሚፈርጁበት፡፡ ጋዜጠኝነት ከባድ ኃላፊነት አለው፡፡ ነገር ግን ከዴሞክራሲ 
የበለጠ እና ጥራቱን በጠበቀ ጋዜጠኝነት የህዝቡን ፍላጎት ከማገልገል የበለጠ አፋጣኝ ነገር የለም፡፡ 

ፎዮ ሚዲያ ኢንስቲትዩት ነጻ ፣ ገለልተኛ እና ሙያዊ ብቃት ያለው ጋዜጠኝነትን በስዊድን እና በመላው አለም ለማበልፀግ እና ለማጠንከር 
እየሰራ ያለ ድርጅት ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን አጋሮቻችን እያደረጉ ባሉት ጥራቱን የጠበቀ ጋዜጠኝነትን ለማበልፀግ እንዲሁም ለሁሉም ምቹ የሆነ 
እና የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት የተከበረበት አካባቢ የመፍጠር ጥረት አጋዥ እና ረዳት መሆ በመቻላችን ትልቅ ክብር ይሰማናል፡፡ ባለፉት ጥቂት 
አመታት የገነባነው አብሮ የመስራት ግንኙነት ጎልብቶ በመገናኛ ብዙሃንን ማሻሻያ እና ጥራት ያለው ጋዜጠኝነት ላይ ባለን የጋራ አቋም ወደ 
ረጅም ጊዜ አጋርነት እንደሚሸጋገር ተስፋ አለን፡፡
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የአርታዒ መልዕክት እና ምስጋና
ርዕሱ እንደሚያመለክተው ይህ መጽሔት ለኢትዮጵያ ጋዜጠኞች እና በለውጥ ጊዜ ስላለ የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ ዙሪያ ዕውቀት ለመጨበጥ 
ለሚሹ ማንኛውም ሰው ወሳኝ አስተያየቶችን እና ጠቃሚ ነጥቦችን ለመጠቆም የተዘጋጀ ነው፡፡ ደቡብ አፍሪካዊ አርታዒ ስሆን አብዛኛውን 
የሕይወት ጊዜዋን የአፍሪካ ጉዳይ ዘጋቢ በመሆን በጋዜጠኝነት ልምድ ያላት እና እ.ኤ.አ ከመስከረም 2018 ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት 
በፎዮ ሚዲያ ኢንስቲትዩት የተመደበችው ግሩም ልምድ ያላት የስዊድን ጋዜጠኛ ማሪካ ግሪሼል ይህንን መጽሔት እንዳርም ተመድቤ ነበር፡፡ 

ማሪካ ከኑቢያ ሚዲያ እና ኮሙኒኬሽን ጋር በመተባበር ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች ለተውጣጡ ጋዜጠኞች በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ፡ በፕሬስ 
ነፃነት ፣ ራስ ገዝ አስተዳደር ፣ የመገናኛ ብዙሃን ቢዝነስ ሞዴሎች ፣ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት እንዲሁም የስነ-ፆታ በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ 
ውክልና ዙሪያ የተለያዩ ሴሚናሮችን አዘጋጅተዋል፡፡ እነዚህ ሴሚናሮች ሚያዝያ 1 -2 ፣ 2011 በአዲስ አበባ በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ 
ኢኮኖሚክ ኮሚሽን (UNECA) በተዘጋጀ እና “ጋዜጠንነትን እና ዴሞክራሲን በተግባር - የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ በለውጥ ጊዜ” በሚል ርዕስ 
በተዘጋጀ ስኬታማ ኮንፈረንስ ተጠናቀዋል፡፡ 

የዚህ መጽሔት ይዘት እና የጸሐፊዎቹ ስብስብ ቅንጅት የተጀመረው እ.ኤ.አ በየካቲት 2019 መጀመሪያ አካባቢ በአንድ ሆቴል የቦርድ ክፍል 
ውስጥ በብዙ የኢትዮጵያ ቡና ብርታት ሰጪነት በነበረ ስብሰባ ነበር፡፡ ይህ መጽሔት ይህን ቅርፅ እንዲይዝ የተሳተፉት የኑቢያ ሚዲያ እና 
ኮሙኒኬሽን ዋና ስራ አስኪያጅ ሀድራ አህመድ ፣ ምክትል ስራ አስኪያጅ ንጉሱ ሶሎሞን ፣ የስነ-ፆታ ባለሞያዋ ሰላም ሙሴ ፣ ማሪካ ግሪሼል 
እና እኔ ነበርን፡፡ ስለዚህ የዚህ መጽሔት ጅማሮ የሶስት ሀገር ዜጎች የኢትዮጵያ ፣ ስዊድን እና ደቡብ አፍሪካ ጋዜጠኞች የቡድን ጥረት ነበር፡
፡ በዚህ መጽሔት ላይ በመፃፍ የተሳተፉት አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ቢሆኑም እንደ ዚምባብዌ ፣ ኬንያ እና ደቡብ አፍሪካ ካሉ ሃገራት የመጡ 
ጋዜጠኞች እና ባለሞያዎች እንዲሁም ከአህጉራችን ውጪ የተሳተፉ ጥቂት ፀሐፍያን ሲኖሩ መጽሔቱ ዓለም አፍሪካዊ መነሻ ኖሮት አለም 
አቀፋዊ ተቀባይነት እንዲኖረው ያደርጉታል፡፡ 

ይህ መጽሔት ዕውን እንዲሆን የረዱ የተወሰኑ ድርጅቶችን እና ግለሰቦችን ማመስገን እሻለሁ፡፡ ላርስ ታለርት ፣ ማሪካ ግሪሼል እና ታታሪውን 
የፎዮ ቡድን ፣ ለትርፍ ባልቆመው ሊናስ ዩኒቨርሲቲ የሚደገፈውን የስዊድን መገናኛ ብዙሃን እድገት ኢንስቲትዩት ማመስገን እሻለሁ፡፡ አኔት እና 
የአዲስ አበባ ስዊድን ኤምባሲ ሰራተኞችን ፤ የ ኑቢያ ሚዲያ እና ኮሙኒኬሽኖቹ ሀድራ አህመድ ፣ ንጉሱ ሶሎሞን እና ሰላም ሙሴ ፤ መፅሔቱ 
ውስት ያሉትን ፎቶዎች ያነሳልን ሚኪ ተወልደ ፤ መጽሔቱን በሚያምር ዲዛይኑ ያስዋበልን ኢዛት አማኑኤል ፤ እንግሊዝኛ ፅሁፎችን ወደ አማርኛ 
የተረጎመልን ቢንያም ጌታነህ ፤ በመጨረሻም ለዚህ መጽሔት ስኬት ጠንክረው ሲሰሩ የነበሩ ጋዜጠኞችን እና ፀሐፊዎችን አመሰግናለሁ፡፡ 

የናንተው - የመረጃ ፍሰትን ነፃ ከማድረግ ጋር
ሄዘር ሮበርትሰን 

ሚያዝያ 6  2011 ዓ.ም.
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መግቢያ

ላርስ ታለርት የስዊድኑ ፎዮ ሚዲያ ኢንስቲትዩት የመገናኛ ብዙሃንን ማሻሻያ ለምን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደሚያስተዋውቅ  እና በኢትዮጵያ 
ውስጥ ስለሚጫወተው ሚና  ፅፏል፡፡

የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ ማለት ህግጋቱን ማሻሻል ማለት አይደለም፡፡ ነገር ግን የጋዜጠኝነትን መሠረታዊ ባህል ማሻሻል እንጂ፡፡ እንዲሁም 
በመገናኛ ብዙሃን ፣ በመንግስት ፣ በሲቪል ማህበራት አና ዓለም አቀፍ ባለድርሻ አካላት ጋር ያለውን ግንኙነት ማሻሻል ጭምር፡፡ 
ዕውነትን መፈለግን መሰረት ባደረገ ሙያዊ ብቃት የተሻለ ጋዜጠንነትን ስለመፍጠር ነው፡፡  ዕውቁ ኬንያዊ ጋዜጠኛ ሊነስ ካይካይ እንዳለው  
”ምናልባትም ለመልካም ጋዜጠኝነት ዋነኛው ስጋት መንግስት ነው፡፡ ምናልባትም ለመልካም ጋዜጠኝነት ዋነኛው ስጋት መጥፎ ጋዜጠኝነት 
ነው፡፡”

የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ ማለት መንግስታት ጋዜጠኝነት ሁልጊዜም ቢሆን ፍፁም ትክክል ፣ በገንቢ የኃሳብ ልውውጦች አሰራሩን እና የመገናኛ 
ብዙሃን ራስ ገዝነት አወቃቀር ዙሪያ መሳተፍ ፣ ስነ ስርዓት እና ሙያዊ ብቃት ማለት እንዳልሆነ ከመረዳት ይጀምራል፡፡ አቅም ማሳጣትን 
፣ መዝጋትን እንዲሁም ሥልጣኑን በአግባቡ አለመጠቀምን ግን አያካትትም፡፡ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ማለት ሴት ጋዜጠኞችን 
የመተንኮስ ወይም በብሔር ላይ የተመሠረተ ብጥብጥን የመቀስቀስ መብት ማለት አይደለም፡፡  ነገር ግን በሥልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ከራሳቸው 
ግላዊ ጥቅም ይልቅ ሰፊውን ህዝብ ፣ ድሃውን ፣ የተቸገረውን ሰው ማገልገላቸውን ማረጋገጥ እና ተጠያቂ ማድረግ ማለት ነው፡፡ አንድ 
የተሳሳተ ነገር ሲታይ ፣ ወይም በተሻለ ሁኔታ መሰራት የሚችል ነገር ላይ የራስን ግላዊ አስተያየት መስጠት መቻል ማለት ነው፡፡ የሥልጣንን 
ያለአግባብ አጠቃቀም ወይም ሙስና ሲኖር ያለምንም ፍራቻ ሪፖርት ማድረግ መቻል ማለት ነው፡፡ ለዚህም ነው የስዊድኑ ፕሬስ እንባ ጠባቂ 
ኦላ ሲግቫርድሰን ስዊድን ለምን ነፃ ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት አንቀፅ ባለቤት እንደሆነች ሲያስረዱ  ብዙ ጊዜ  ”ምክንያቱም ሙስናን 
ለመዋጋት ምርጡ አማራጭ ነው” የሚሉት፡፡ 

የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ እና ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት መከባበር ላይም ያውጠነጥናል፡፡ ለወጣት ፣ ብቁ እና ችሎታው ላላቸው  
በጋዜጠኝነት ኮሌጅ ላሉ ሴት ጋዜጠኞች የሚሰጥ ክብር፤ ዘገባ ላይ ለሚቀርቡ ሰዎች የሚሰጥ ክብር ፤ እና ከሁሉም በላይ ሁሉም ጋዜጠኞች 
ዘንድ ሊኖር የሚገባው እና በሃላፊነት ሊያዝ የሚኖርበት ክብር ፡ እውነትን መናገር ፡ መሠረት ያላቸው መረጃዎች ላይ መመርኮዝ እና ህገወጥ 
የሃይል ምዝበራ ሲኖር ማጋለጥ ማለት ነው፡፡ የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ እና ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ማለት በነፃነት የማውራት ነፃነት 
ብቻ ማለትም አይደለም፡፡ በእኩል ደረጃ የማድመጥ ግዴታ ማለትም ነው፡፡ በተለይም እርስ በእርሱ የሚጋጭ ፣ ግራ የተጋባ አስተያየት የያዘ 
ሰው ሲያጋጥም፡፡ የጋራ መከባበር እና መስማማት በህብረት አዳዲስ መፍትሄዎችን መፍጠር የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ እና ኃሳብን በነፃነት 
የመግለፅ መብት ዋና የመፍትሄ ሃሳቦች ናቸው፡፡

የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ ብሔራዊ ጉዳይ ብቻም አይደለም፡፡ ሁሉንም ይመለከታል ፤ በተለይም ጥቂት አለም አቀፍ የማህበራዊ ትስስር 
ኩባንያዎች የዴሞክራሲ ንግግሩን በሚመሩበት እና በሚያቀናጁበት በዲጂታል መገናኛ ብዙሃን ገፅታ ላይ ፤ አለም አቀፍ የቴሌኮም 
ኩባንያዎች የመገናኛ ብዙሃን ባለቤትነት ላይ በይበልጥ እየተሳተፉ በመጡበት ፣ አንዳንዴም የመንግስታትን ባለስልጣናት መረጃዎችን ገሃድ 
በሚያወጡበት ጊዜ ላይ ፣ ቀድመው ዴሞክራሲያዊ የነበሩ ሃገራት አሁን አሁን ፀረ-ዴሞክራሲ የሆኑትን ኃይላት እየተቀላቀሉ የሰርቪላንስ 
አሰራርን በመተግበር መገናኛ ብዙሃንንን ”የህዝብ ጠላት” እያሉ በሚፈርጁበት፡፡ ጋዜጠኝነት ከባድ ኃላፊነት አለው፡፡ ነገር ግን ከዴሞክራሲ 
የበለጠ እና ጥራቱን በጠበቀ ጋዜጠኝነት የህዝቡን ፍላጎት ከማገልገል የበለጠ አፋጣኝ ነገር የለም፡፡ 

ፎዮ ሚዲያ ኢንስቲትዩት ነጻ ፣ ገለልተኛ እና ሙያዊ ብቃት ያለው ጋዜጠኝነትን በስዊድን እና በመላው አለም ለማበልፀግ እና ለማጠንከር 
እየሰራ ያለ ድርጅት ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን አጋሮቻችን እያደረጉ ባሉት ጥራቱን የጠበቀ ጋዜጠኝነትን ለማበልፀግ እንዲሁም ለሁሉም ምቹ የሆነ 
እና የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት የተከበረበት አካባቢ የመፍጠር ጥረት አጋዥ እና ረዳት መሆ በመቻላችን ትልቅ ክብር ይሰማናል፡፡ ባለፉት ጥቂት 
አመታት የገነባነው አብሮ የመስራት ግንኙነት ጎልብቶ በመገናኛ ብዙሃንን ማሻሻያ እና ጥራት ያለው ጋዜጠኝነት ላይ ባለን የጋራ አቋም ወደ 
ረጅም ጊዜ አጋርነት እንደሚሸጋገር ተስፋ አለን፡፡
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6

የሚዲያ ማሻሻያ በኢትዮጵያ - በሂደት 
ላይ
ክቡር ገና በኢትዮጵያ የፕሬስ ነፃነት ጉዞ ላይ 
ያሉትን መሰናክሎች ቢጠቅሱም በአሁኑ ጊዜ ያለው 
የህግ ማሻሻያዎች የነፃነት አየር ሀገሪቱ ወደተሻለ 
እና ነፃ ማህበረሰብ ወደመሆን የምታደርገው ጉዞ 
ምልክት እንደሆነ ተስፋ አድርገዋል፡፡

በኢትዮጵያ ባለፉት ዘመናት፡ በደርግ (እ.ኤ.አ 1974 – 1987) 
ጋዜጠኞች እና አርታኢያን የመሪው ሰራተኛ መንግስት አፈ ቀላጤ 
ሆነው በሚያገለግሉበት ጊዜ ፣ ኋላም በጋዜጠኞች ላይ የሚደርስ 
ጥቃት እና እንግልት በተንሰራፋበት በኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ 
ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) ዘመነ መንግስትም (እ.ኤ.አ 
1988-2018) አጭር ዕድሜ ያላቸው አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን 
ነፃነት አጋጣሚ ብልጭታዎች ታይተው ነበር፡፡ አሁን ደግሞ ከ ሃያ 
ሰባት ዓመታት በኋላ ነገሮች በድጋሚ እየተቀየሩ ነው፡፡ አለም አቀፍ 
የፕሬስ ነጻነት ልምድ ወደተሻለ ሳይሆን ወደ አነሰ ነፃነት እያዘገመ 
ባለበት ጊዜ በአብይ አህመድ ከሚመራው ሁለተኛው የኢህአዴግ 
ምዕራፍ ጋር የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት እንዴት ማደግ እንደሚችል 
መገመት ከባድ ነው፡፡

ልክ እንደዛሬው በደርግም ሆነ በኢህአዴግ ዘመነ መንግስታት 
መጀመሪያ ላይ የተሻለ እና ትልቅ የሆነ የመናገር ነጻነት በመገናኛ 
ብዙሃን ዘንድ ነበር፡፡ ጋዜጦች ኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩት ማህበራዊ 
እና ኢኮኖሚያዊ ሂደቶች ላይ ግልፅ የሆኑ ዘገባዎችን ይዘው ይወጡ 
ነበር፡፡ በመረጃዎች ላይ የነበረው ለቀቅ ያለ የሳንሱር መላላት 
መገናኛ ብዙሃን በህብረተሰባዊ እና ፖለቲካዊ ክዋኔዎች ላይ በጉልህ 
እንዲሳተፉ አበረታቷቸው ነበር፡፡ ነገር ግን በጊዜ ሂደት ቁጥጥሮች 
እና እገዳዎች ተግባራዊ ሆነዋል፡፡

ሦስት ዓይነት የመገናኛ ብዙሃን መቆጣጠሪያ መንገዶች 
ተተግብረዋል፡፡ የመጀመሪያው ሳንሱር ሲሆን በአብዛኛው 
ራስን ለመጠበቅ እና ከመንግስት የሚመጡ አስገዳጅ ግፊቶችን 
ለማስወገድ ራስን ሳንሱር ማድረግ ነበር፤ ሁለተኛው ደግሞ 
አካላዊ ግዳጅን ያካትታል፡፡ ለምሳሌ ፀረ-ሽብርተኝነት ህጎች ፣ 
ክትትል ፣ ማስፈራራት ፣ እስር እና የመሳሰሉት፤ ሦስተኛው ደግሞ 
የላቀ ወይም የተሻሻለ አስተዳደራዊ ማስገደድ ሲሆን ፡ ውስን 
የማስታወቂያ ገቢ ፣ የመረጃ አቅርቦትን መገደብ ፣ ለህትምት 
ከፍተኛ ወጪን ማስከፈልን ያካትታል፡፡ በዚህም ምክንያት ህይወት 
ለጋዜጠኞች ከባድ እና የማይገፋ እንዲሁም ከፍተኛ ሙያዊ ብቃትን 
እና ገለልተኝነትን ለመጠበቅ ሳይችሉ ቀርተዋል፡፡

አሁንም የግሉ የህትመት መገናኛ ብዙሃን የህዝቡን ፍላጎት 
ወይም ጥቅም ጠባቂ እና የመንግስት እቅስቃሴዎች ተቆጣጣሪ 
፣ አንዳንዴም የዜጎችን ዴሞክራሲያዊ መብት በማስጠበቅ 
የመንግስት አስተዳደራዊ ጥሰቶችን በማጋለጥ እንደ “አራተኛ 
ምሶሶ”(አራት ምሶሶዎች ከሚባሉት ቤተክርስቲያን ፣ መንግስት 
፣ ሕዝብ እና መገናኛ ብዙሃን አንዱ) ለመንቀሳቀስ ከፍተኛ ጥረት 
አድርጓል፡፡ ጋዜጠኞች በተቻላቸው መጠን የመንግስትን እና 
የገዢውን ፓርቲ ርዕዮተ ዓለም መፈብረኪያ ሞተር ከመሆን እና 
ፖሊሲዎቻቸውን መተግበሪያ የፕሮፓጋንዳ መሣሪያ ላለመሆን 
ተከላክለዋል፡፡ በዚህ እይታ የኢትዮጵያ ህትመት መገናኛ ብዙሃን 
ቁጥጥሮችን እና ክልከላዎችን በመቋቋም እንዲሁም የተለያየ 
ይዘት ወይም ቅርፅ እንዲያበለፅጉ የራሳቸውን ሚና ተጫውተዋል፡
፡ በተቃራኒው የፓርቲ እና የመንግስት ጋዜጦች ዘገባዎቻቸውን 
የራሳቸውን ፖለቲካዊ ትረካ ወደሚያንፀባርቁ ጠባብ አጀንዳዎች 
ገድበዋል፡፡

እንደ ኬንያ እና ደቡብ አፍሪካ ካሉ የፕሬስ ባለሙያዎች ጋር ሲነፃፀር 
የህትመት መገናኛ ብዙሃን በአንፃራዊነት ደካማ እና ባለ ዝቅተኛ 
ተፅዕኖ ሆነው ቀርተዋል፡፡ የባለሙያነት መተባበርም በጋዜጠኞ 
መሃል በጣም ዝቅተኛ ነበር፡፡ ጋዜጠኞች በእርስ በእርስ ጉዳይ ፣ 
በሲቪል ማህበረሰብ ብሎም በአጠቃላይ ህዝቡ መካከል በጣም 
አነስተኛ ርህራሄ ወይም መግባባት ነበር፡፡ የኢትዮጵያ የፕሬስ 
ባለሙያዎች በደህንነት ስጋት ፣ አነስተኛ እውቅና እና ዝቅተኛ ክፍያ 
ውስጥ ተጠምደው ቆይተዋል፡፡ የስርጭት ዘርፉን በተመለከተ 
ግን ፣ የራዲዮም ሆነ የቴሌቪዥን ሥርጭት ጣቢያዎች ሙሉ 
በሙሉ በመንግስት ቁጥጥር ስር ውለው ነበር፡፡ በ1999 የራዲዮ 
ስርጭት ዘርፉ ለተወሰኑ እና ለተመረጡ የግል ባለሃብቶች በጥብቅ 
የአሰራር መመሪያዎች ስር እንዲሁም የቴሌቪዥን ስርጭትን 
በ2014 በማስከተል ተፈቅዷል፡፡ በነዚህ አመታት 65 የሬዲዮ 
ስርጭቶች በአማካይ በቀን ለ16 ሰዓታት በ30 የኤፍ ኤም ቻናሎች 
እና እንግሊዝኛን ጨምሮ በ9 ቋንቋዎች አገልግሎት ይሰጡ ነበር፡፡ 
በአሁኑ ጊዜም 18 የግል እና 11 የህዝብ 
የቴሌቪዥን አሰራጮች ሲኖሩ እስከ ቅርብ ጊዜም ፖለቲካዊ ይዘት 
ያላቸውን ጉዳዮች ከማሰራጨት ታቅበው በአጠቃላይ ከሃገሪቱ 
ከገዢው አቋም ጋር የሚራመዱ ጉዳዮችን ብቻ ያሰራጩ ነበር፡፡ 
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ምንም እንኳን አንዳንድ ታዛቢዎች በቀናነት የግል የቴሌቪዥን 
ስርጭት የመንግስቱን እንደሚተካ ቢገምቱም ነገር ግን የመንግስት 
መገናኛ ብዙሃን በአንፃራዊ ሁኔታ በደንብ የተደራጁ እና ወሳኝ 
የመንግስት ድጋፍ ስላላቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ጫናውን 
ተቋቁመው መዝለቅ ይችላሉ፡፡ በዚህ አካባቢ ትክክለኛ ነገሮችን 
ለማድረግ ያለው ብልህ መንገድ መንግስት የራሱን የሬዲዮ እና 
ቴሌቪዥን አገልግሎቶችን የራሱ የመንግስት አካል ከማድረግ ይልቅ 
የህዝብ አገልግሎት አቅራቢ ወደማድረግ እንዲቀይር ማድረግ ነው፡፡
ወደኋላ መለስ ብለን ስንመለከት፡ ዐቢይ አህመድ ወደ ጠቅላይ 
ሚኒስተርነት ከመጣ በኋላ የዱሮው ታላቁ ኢህአዴግ ወደ ታሪክነት 
እየተቀየረ መምጣቱ ጆሮ የሚስብ “የመገናኛ ብዙሃን ቅድመ ዐቢይ 
ኢህአዴግ እንዲፈረካከስ ምን ሚና ተጫውቷል?” የሚል አከራካሪ 
ጥያቄ እንደሚያስነሳ ተስፋ ይደረጋል፡፡ 

ሁለት ዋና ዋና ክዋኔዎች እርስ በእርስ ተገናኝተው ነበር፤ አንደኛው 
በከፍተኛ ፖለቲካዊ መረጃዎች የኃይል ስርጭት ፣ ጭቆናዊ ተጋድሎ 
፣ እና ሌሎች በብሎግ ፣ የቪዲዮ ብሎግ ፣ ዲጂታል ስርጭት 
እና ዩቱዩብ የተሳሳተ መረጃዎችን የሚያስፋፉ እና ለዘላለም 
የኢትዮጵያን ብም የአለምን የፖለቲካ ገፅታ የቀየረው ፌስቡክን 
ያካተተው ተወንጫፊ የማህበረሰባዊ ትስስር ገፆች እና ብሔራዊ 
ጋዜጠኝነት ነው፡፡ 

ሌላኛው ደግሞ ህዝባዊ ውይይቶችን በሚቀሰቅሱ አከራካሪ 
ጉዳዮች ላይ ያሉ መረጃዎችን ለኢትዮጵያውያን ተደራሽ ያደረጉ 
በዳያስፖራው የሚመራ የቴሌቪዥን ስርጭት ናቸው፡፡ በኢህአዴግ 
መፈረካከስ ሂደት ላይ የማይናቅ የማቀጣጠል ሚና ተጫውተዋል፡
፡ እነዚህ ሁለት ምክንያቶች የቀድሞውን የኢህአዴግ አስተዳደር 
ውድቀት አፋጥነዋል፤ ነገር ግን በተጨማሪም በሰፋ መጠን የአገር 
በቀል የመገናኛ ብዙሃን ባለሞያዎችን እድገት አፋጥኖ ነበር፡፡ 
ይህ ሁኔታ ለምን ያህል ጊዜ ሊቆይ ይችላል?

በመጀመሪያ በፌዴራል ደረጃ ፡ የኢትዮጵያ ፕሬስ ህግ የመገናኛ 
ብዙሃን ገለልተኝነት ላይ ትኩረት እንደሰጠ መገንዘብ ያስፈልጋል፡
፡ ይህም ለኢህአዴግ መንግስት እንደ ትልቅ እርምጃ እና ከህገ 
መንግስቱ ወሳኝ ስኬቶች እንደ አንዱ ይቆጠራል፡፡ ይህም 
እንዲመዘገቡ ከማድረግ በተጨማሪ ሳንሱርን በመከልከል ወይም 
ማንኛውንም ዓይነት ሳንሱር የሚያደርጉ አካላት እንዳይኖሩ 
አድርጓል፡፡ ህግጋቱ ማንኛውም የመገናኛ ብዙሃን ያለ ፍርድ ቤት 
ማስጠንቀቂ እና ትዕዛዝ እንዳይዘጉ አግደዋል፡፡ እነዚህ ሁሉ ህጎች 
ቀስ በቀስ ተገድበው ነበር፤ አሁን ህግ አውጪው አካል ኃሳብን 
በነፃነት የመግለፅን መብት ፣ የፕሬስን እና መረጃን የማግኘትን 
ነፃነት በማስጠበቅ ረገድ ወሳን ሚና እንደሚጫወት ይጠበቃል፡፡ 
ከዛም ሀገሪቱ የአለም አቀፉን የፕሬስ ነፃነት ደረጃ ላይ ትደርሳለች፡፡

በሁለተኛ ደረጃ ፡ የኢኮሚው እውነታዎች ተፅዕኖ በአዲስ ሁኔታ 
እየተሻሻለ ባው መገናኛ ብዙሃን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን 
ይቀጥላል፡፡ የጋዜጦች እና መጽሔቶች ጠቅላላ ችግር የሚሆነው 
በራሳቸው ጥንካሬ ስራቸውን ማከናወን ያለመቻላቸው ነው፡፡ 
እንዳይዘጉም ሲባል ብዙዎች የውጪ የገንዘብ እርዳታን ይፈልጋሉ 
ወይም የአሰራር ሂደታቸውን ይቀይራሉ፡፡ አንድ እርግጥ የሆነ ነገር 
ቢኖር የህትመት ፕሬስ በከፍተኛ ሁኔታ እውቅና እያገኘ በመጣውና 
ተጨማሪ ገቢን በሚስበው ቴሌቪዥን መሸፈኑ አይቀርም፡፡ 

በሦስተኛ ደረጃ፡ ሁልጊዜም ቢሆን መንግስት ከፈለጋቸው 
የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ወሳኝ ይዘት ያላቸውን መረጃዎች 
እንዲያፀዱ እና አሳልፈው እንዲሰጡ የሚያስገድዱ ህጎችን 
ሊያስተላልፍ የሚችልባቸው አጋጣሚዎች ይኖራሉ፡፡ ይህም ነፃ 
እና ገለልተኛ ፕሬስ ልምድ በሌላት እና ፌስቡክ ለጦማሪያን ዋነኛ 
እና ወሳኝ መስመር በሆነባት ሀገር ለ ኃሳብን በነፃ የመግለፅ ህግ 
ማነቆ መሆኑ አይቀርም፡፡ የአለም አቀፉ ዴሞክራሲያዊ ግንኙነት 
ለሚያሳስባቸው ሰዎች ይህ አሉታዊ አመለካከት ነው፡፡

በመጨረሻም፡ ቀድሜ እንደጠቀስኩት ይህ አዲስ መገናኛ ብዙሃንን 
ነፃ የማድረግ ሙከራ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚዘልቅ መገመት 
ከባድ ነው፡፡ ነገር ግን የፕሬስ ነፃነት ተመልሶ መምጣት ኢትዮጵያ 
ወደ ተሻለ ህብረተሰብነት እየተሸጋገረች እንደሆነ ጠቋሚ ነው፡፡ 
ለማጠቃለልም፡ ሁላችንም የተሻለ መገናኛ ብዙሃን መኖር የሚቻል 
ብቻ ሳይሆን ለጤናማ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትም አስፈላጊ መሆኑን 
ልንረዳ ያሻል፡፡ ቢታገሉለትም የማይቆጭ ነው፡፡ 
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የሚዲያ ማሻሻያ በኢትዮጵያ - በሂደት 
ላይ
ክቡር ገና በኢትዮጵያ የፕሬስ ነፃነት ጉዞ ላይ 
ያሉትን መሰናክሎች ቢጠቅሱም በአሁኑ ጊዜ ያለው 
የህግ ማሻሻያዎች የነፃነት አየር ሀገሪቱ ወደተሻለ 
እና ነፃ ማህበረሰብ ወደመሆን የምታደርገው ጉዞ 
ምልክት እንደሆነ ተስፋ አድርገዋል፡፡

በኢትዮጵያ ባለፉት ዘመናት፡ በደርግ (እ.ኤ.አ 1974 – 1987) 
ጋዜጠኞች እና አርታኢያን የመሪው ሰራተኛ መንግስት አፈ ቀላጤ 
ሆነው በሚያገለግሉበት ጊዜ ፣ ኋላም በጋዜጠኞች ላይ የሚደርስ 
ጥቃት እና እንግልት በተንሰራፋበት በኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ 
ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) ዘመነ መንግስትም (እ.ኤ.አ 
1988-2018) አጭር ዕድሜ ያላቸው አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን 
ነፃነት አጋጣሚ ብልጭታዎች ታይተው ነበር፡፡ አሁን ደግሞ ከ ሃያ 
ሰባት ዓመታት በኋላ ነገሮች በድጋሚ እየተቀየሩ ነው፡፡ አለም አቀፍ 
የፕሬስ ነጻነት ልምድ ወደተሻለ ሳይሆን ወደ አነሰ ነፃነት እያዘገመ 
ባለበት ጊዜ በአብይ አህመድ ከሚመራው ሁለተኛው የኢህአዴግ 
ምዕራፍ ጋር የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት እንዴት ማደግ እንደሚችል 
መገመት ከባድ ነው፡፡

ልክ እንደዛሬው በደርግም ሆነ በኢህአዴግ ዘመነ መንግስታት 
መጀመሪያ ላይ የተሻለ እና ትልቅ የሆነ የመናገር ነጻነት በመገናኛ 
ብዙሃን ዘንድ ነበር፡፡ ጋዜጦች ኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩት ማህበራዊ 
እና ኢኮኖሚያዊ ሂደቶች ላይ ግልፅ የሆኑ ዘገባዎችን ይዘው ይወጡ 
ነበር፡፡ በመረጃዎች ላይ የነበረው ለቀቅ ያለ የሳንሱር መላላት 
መገናኛ ብዙሃን በህብረተሰባዊ እና ፖለቲካዊ ክዋኔዎች ላይ በጉልህ 
እንዲሳተፉ አበረታቷቸው ነበር፡፡ ነገር ግን በጊዜ ሂደት ቁጥጥሮች 
እና እገዳዎች ተግባራዊ ሆነዋል፡፡

ሦስት ዓይነት የመገናኛ ብዙሃን መቆጣጠሪያ መንገዶች 
ተተግብረዋል፡፡ የመጀመሪያው ሳንሱር ሲሆን በአብዛኛው 
ራስን ለመጠበቅ እና ከመንግስት የሚመጡ አስገዳጅ ግፊቶችን 
ለማስወገድ ራስን ሳንሱር ማድረግ ነበር፤ ሁለተኛው ደግሞ 
አካላዊ ግዳጅን ያካትታል፡፡ ለምሳሌ ፀረ-ሽብርተኝነት ህጎች ፣ 
ክትትል ፣ ማስፈራራት ፣ እስር እና የመሳሰሉት፤ ሦስተኛው ደግሞ 
የላቀ ወይም የተሻሻለ አስተዳደራዊ ማስገደድ ሲሆን ፡ ውስን 
የማስታወቂያ ገቢ ፣ የመረጃ አቅርቦትን መገደብ ፣ ለህትምት 
ከፍተኛ ወጪን ማስከፈልን ያካትታል፡፡ በዚህም ምክንያት ህይወት 
ለጋዜጠኞች ከባድ እና የማይገፋ እንዲሁም ከፍተኛ ሙያዊ ብቃትን 
እና ገለልተኝነትን ለመጠበቅ ሳይችሉ ቀርተዋል፡፡

አሁንም የግሉ የህትመት መገናኛ ብዙሃን የህዝቡን ፍላጎት 
ወይም ጥቅም ጠባቂ እና የመንግስት እቅስቃሴዎች ተቆጣጣሪ 
፣ አንዳንዴም የዜጎችን ዴሞክራሲያዊ መብት በማስጠበቅ 
የመንግስት አስተዳደራዊ ጥሰቶችን በማጋለጥ እንደ “አራተኛ 
ምሶሶ”(አራት ምሶሶዎች ከሚባሉት ቤተክርስቲያን ፣ መንግስት 
፣ ሕዝብ እና መገናኛ ብዙሃን አንዱ) ለመንቀሳቀስ ከፍተኛ ጥረት 
አድርጓል፡፡ ጋዜጠኞች በተቻላቸው መጠን የመንግስትን እና 
የገዢውን ፓርቲ ርዕዮተ ዓለም መፈብረኪያ ሞተር ከመሆን እና 
ፖሊሲዎቻቸውን መተግበሪያ የፕሮፓጋንዳ መሣሪያ ላለመሆን 
ተከላክለዋል፡፡ በዚህ እይታ የኢትዮጵያ ህትመት መገናኛ ብዙሃን 
ቁጥጥሮችን እና ክልከላዎችን በመቋቋም እንዲሁም የተለያየ 
ይዘት ወይም ቅርፅ እንዲያበለፅጉ የራሳቸውን ሚና ተጫውተዋል፡
፡ በተቃራኒው የፓርቲ እና የመንግስት ጋዜጦች ዘገባዎቻቸውን 
የራሳቸውን ፖለቲካዊ ትረካ ወደሚያንፀባርቁ ጠባብ አጀንዳዎች 
ገድበዋል፡፡

እንደ ኬንያ እና ደቡብ አፍሪካ ካሉ የፕሬስ ባለሙያዎች ጋር ሲነፃፀር 
የህትመት መገናኛ ብዙሃን በአንፃራዊነት ደካማ እና ባለ ዝቅተኛ 
ተፅዕኖ ሆነው ቀርተዋል፡፡ የባለሙያነት መተባበርም በጋዜጠኞ 
መሃል በጣም ዝቅተኛ ነበር፡፡ ጋዜጠኞች በእርስ በእርስ ጉዳይ ፣ 
በሲቪል ማህበረሰብ ብሎም በአጠቃላይ ህዝቡ መካከል በጣም 
አነስተኛ ርህራሄ ወይም መግባባት ነበር፡፡ የኢትዮጵያ የፕሬስ 
ባለሙያዎች በደህንነት ስጋት ፣ አነስተኛ እውቅና እና ዝቅተኛ ክፍያ 
ውስጥ ተጠምደው ቆይተዋል፡፡ የስርጭት ዘርፉን በተመለከተ 
ግን ፣ የራዲዮም ሆነ የቴሌቪዥን ሥርጭት ጣቢያዎች ሙሉ 
በሙሉ በመንግስት ቁጥጥር ስር ውለው ነበር፡፡ በ1999 የራዲዮ 
ስርጭት ዘርፉ ለተወሰኑ እና ለተመረጡ የግል ባለሃብቶች በጥብቅ 
የአሰራር መመሪያዎች ስር እንዲሁም የቴሌቪዥን ስርጭትን 
በ2014 በማስከተል ተፈቅዷል፡፡ በነዚህ አመታት 65 የሬዲዮ 
ስርጭቶች በአማካይ በቀን ለ16 ሰዓታት በ30 የኤፍ ኤም ቻናሎች 
እና እንግሊዝኛን ጨምሮ በ9 ቋንቋዎች አገልግሎት ይሰጡ ነበር፡፡ 
በአሁኑ ጊዜም 18 የግል እና 11 የህዝብ 
የቴሌቪዥን አሰራጮች ሲኖሩ እስከ ቅርብ ጊዜም ፖለቲካዊ ይዘት 
ያላቸውን ጉዳዮች ከማሰራጨት ታቅበው በአጠቃላይ ከሃገሪቱ 
ከገዢው አቋም ጋር የሚራመዱ ጉዳዮችን ብቻ ያሰራጩ ነበር፡፡ 

7
ምንም እንኳን አንዳንድ ታዛቢዎች በቀናነት የግል የቴሌቪዥን 
ስርጭት የመንግስቱን እንደሚተካ ቢገምቱም ነገር ግን የመንግስት 
መገናኛ ብዙሃን በአንፃራዊ ሁኔታ በደንብ የተደራጁ እና ወሳኝ 
የመንግስት ድጋፍ ስላላቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ጫናውን 
ተቋቁመው መዝለቅ ይችላሉ፡፡ በዚህ አካባቢ ትክክለኛ ነገሮችን 
ለማድረግ ያለው ብልህ መንገድ መንግስት የራሱን የሬዲዮ እና 
ቴሌቪዥን አገልግሎቶችን የራሱ የመንግስት አካል ከማድረግ ይልቅ 
የህዝብ አገልግሎት አቅራቢ ወደማድረግ እንዲቀይር ማድረግ ነው፡፡
ወደኋላ መለስ ብለን ስንመለከት፡ ዐቢይ አህመድ ወደ ጠቅላይ 
ሚኒስተርነት ከመጣ በኋላ የዱሮው ታላቁ ኢህአዴግ ወደ ታሪክነት 
እየተቀየረ መምጣቱ ጆሮ የሚስብ “የመገናኛ ብዙሃን ቅድመ ዐቢይ 
ኢህአዴግ እንዲፈረካከስ ምን ሚና ተጫውቷል?” የሚል አከራካሪ 
ጥያቄ እንደሚያስነሳ ተስፋ ይደረጋል፡፡ 

ሁለት ዋና ዋና ክዋኔዎች እርስ በእርስ ተገናኝተው ነበር፤ አንደኛው 
በከፍተኛ ፖለቲካዊ መረጃዎች የኃይል ስርጭት ፣ ጭቆናዊ ተጋድሎ 
፣ እና ሌሎች በብሎግ ፣ የቪዲዮ ብሎግ ፣ ዲጂታል ስርጭት 
እና ዩቱዩብ የተሳሳተ መረጃዎችን የሚያስፋፉ እና ለዘላለም 
የኢትዮጵያን ብም የአለምን የፖለቲካ ገፅታ የቀየረው ፌስቡክን 
ያካተተው ተወንጫፊ የማህበረሰባዊ ትስስር ገፆች እና ብሔራዊ 
ጋዜጠኝነት ነው፡፡ 

ሌላኛው ደግሞ ህዝባዊ ውይይቶችን በሚቀሰቅሱ አከራካሪ 
ጉዳዮች ላይ ያሉ መረጃዎችን ለኢትዮጵያውያን ተደራሽ ያደረጉ 
በዳያስፖራው የሚመራ የቴሌቪዥን ስርጭት ናቸው፡፡ በኢህአዴግ 
መፈረካከስ ሂደት ላይ የማይናቅ የማቀጣጠል ሚና ተጫውተዋል፡
፡ እነዚህ ሁለት ምክንያቶች የቀድሞውን የኢህአዴግ አስተዳደር 
ውድቀት አፋጥነዋል፤ ነገር ግን በተጨማሪም በሰፋ መጠን የአገር 
በቀል የመገናኛ ብዙሃን ባለሞያዎችን እድገት አፋጥኖ ነበር፡፡ 
ይህ ሁኔታ ለምን ያህል ጊዜ ሊቆይ ይችላል?

በመጀመሪያ በፌዴራል ደረጃ ፡ የኢትዮጵያ ፕሬስ ህግ የመገናኛ 
ብዙሃን ገለልተኝነት ላይ ትኩረት እንደሰጠ መገንዘብ ያስፈልጋል፡
፡ ይህም ለኢህአዴግ መንግስት እንደ ትልቅ እርምጃ እና ከህገ 
መንግስቱ ወሳኝ ስኬቶች እንደ አንዱ ይቆጠራል፡፡ ይህም 
እንዲመዘገቡ ከማድረግ በተጨማሪ ሳንሱርን በመከልከል ወይም 
ማንኛውንም ዓይነት ሳንሱር የሚያደርጉ አካላት እንዳይኖሩ 
አድርጓል፡፡ ህግጋቱ ማንኛውም የመገናኛ ብዙሃን ያለ ፍርድ ቤት 
ማስጠንቀቂ እና ትዕዛዝ እንዳይዘጉ አግደዋል፡፡ እነዚህ ሁሉ ህጎች 
ቀስ በቀስ ተገድበው ነበር፤ አሁን ህግ አውጪው አካል ኃሳብን 
በነፃነት የመግለፅን መብት ፣ የፕሬስን እና መረጃን የማግኘትን 
ነፃነት በማስጠበቅ ረገድ ወሳን ሚና እንደሚጫወት ይጠበቃል፡፡ 
ከዛም ሀገሪቱ የአለም አቀፉን የፕሬስ ነፃነት ደረጃ ላይ ትደርሳለች፡፡

በሁለተኛ ደረጃ ፡ የኢኮሚው እውነታዎች ተፅዕኖ በአዲስ ሁኔታ 
እየተሻሻለ ባው መገናኛ ብዙሃን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን 
ይቀጥላል፡፡ የጋዜጦች እና መጽሔቶች ጠቅላላ ችግር የሚሆነው 
በራሳቸው ጥንካሬ ስራቸውን ማከናወን ያለመቻላቸው ነው፡፡ 
እንዳይዘጉም ሲባል ብዙዎች የውጪ የገንዘብ እርዳታን ይፈልጋሉ 
ወይም የአሰራር ሂደታቸውን ይቀይራሉ፡፡ አንድ እርግጥ የሆነ ነገር 
ቢኖር የህትመት ፕሬስ በከፍተኛ ሁኔታ እውቅና እያገኘ በመጣውና 
ተጨማሪ ገቢን በሚስበው ቴሌቪዥን መሸፈኑ አይቀርም፡፡ 

በሦስተኛ ደረጃ፡ ሁልጊዜም ቢሆን መንግስት ከፈለጋቸው 
የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ወሳኝ ይዘት ያላቸውን መረጃዎች 
እንዲያፀዱ እና አሳልፈው እንዲሰጡ የሚያስገድዱ ህጎችን 
ሊያስተላልፍ የሚችልባቸው አጋጣሚዎች ይኖራሉ፡፡ ይህም ነፃ 
እና ገለልተኛ ፕሬስ ልምድ በሌላት እና ፌስቡክ ለጦማሪያን ዋነኛ 
እና ወሳኝ መስመር በሆነባት ሀገር ለ ኃሳብን በነፃ የመግለፅ ህግ 
ማነቆ መሆኑ አይቀርም፡፡ የአለም አቀፉ ዴሞክራሲያዊ ግንኙነት 
ለሚያሳስባቸው ሰዎች ይህ አሉታዊ አመለካከት ነው፡፡

በመጨረሻም፡ ቀድሜ እንደጠቀስኩት ይህ አዲስ መገናኛ ብዙሃንን 
ነፃ የማድረግ ሙከራ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚዘልቅ መገመት 
ከባድ ነው፡፡ ነገር ግን የፕሬስ ነፃነት ተመልሶ መምጣት ኢትዮጵያ 
ወደ ተሻለ ህብረተሰብነት እየተሸጋገረች እንደሆነ ጠቋሚ ነው፡፡ 
ለማጠቃለልም፡ ሁላችንም የተሻለ መገናኛ ብዙሃን መኖር የሚቻል 
ብቻ ሳይሆን ለጤናማ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትም አስፈላጊ መሆኑን 
ልንረዳ ያሻል፡፡ ቢታገሉለትም የማይቆጭ ነው፡፡ 
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የጋዜጠኞች ጥቃት
በፍቃዱ ኃይሉ ከመንግሥት አካላትም ይሁን 
የማኅበራዊ ድረ ገጽ ተሳዳቢዎች የሚነሱ ጥቃቶች 
እንዴት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኀንን እውነትን 
ለኀያላን የመናገር አቅማቸውን እንዳዳከሙት 
ይናገራል፡፡

ሕዳር 2011 ኢትዮጵያ  አንፃራዊ የጋዜጠኝነት ነፃነት እያየች 
በነበረበት ወቅት እና ከ1997 ወዲህ በአገሪቱ ውስጥ ለመጀመሪያ 
ጊዜ ከሥራቸው ጋር በተያያዘ የታሰሩ ጋዜጠኞች በሌሉበት ጊዜ 
ስድስት ጋዜጠኞች በጋምቤላ ክልል አቦቦ ወረዳ ውስጥ ታፍነው 
ተወስደው ነበር፡፡ መታሰቢያ ካሳዬ - የሳምንታዊው አዲስ አድማስ 
ጋዜጣ ጋዜጠኛ ከታፈኑት ጋዜጠኞ ውስጥ አንዷ ነበረች፡፡ ክስተቱን 
ስትናገር በእንባ ታጅባ ነው፡፡ “በጣም ያስፈራ ነበር” በማለት በቀላሉ 
ገልጻዋለች፡፡

ጋዜጠኞቹ የደንብ ልብስ በለበሱ የክልል የፀጥታ ኃይሎች ነበር 
ታፍነው ነበር የተወሰዱት፡፡ ጋዜጠኞቹ የአካባቢው ነዋሪዎች፣ 
ሠራተኞች እና ባለሀብቶች በአካባቢው አስተዳደር ላይ በነበራቸው 
ቅሬታ ዙሪያ ዘገባዎችን በመሰብሰብ የመስክ ሥራ ላይ ነበሩ፡፡ 
የታፈኑትም ባለሥልጣናቱን ስለቀረበባቸው ቅሬታ መልስ እንዲሰጡ 
ከጠየቁ በኋላ ነበር፡፡ ማስፈራሪያ ደርሷቸው፣ ተደብድበው፣ ላፕቶፕ 
ኮምፒውተሮቻቸውን እና የቀረጿቸውን ሥራዎች ተቀምተው 
በመጨረሻም የሰበሰቧቸው መረጃዎች በሙሉ አንዲጠፉ 
ተደርጎባቸው ነበር፡፡ ከሰዓታት አፈና እና ማስፈራራት በኋላ ሲለቀቁ 
የሙያ መሣሪያዎቻቸውን ሁሉ ትተው ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል፡፡ 
ይህንን አፈና ያዘዙት እና የፈፀሙት ባለሥልጣናት አንዳቸውም ቢሆኑ 
ተጠያቂ አልተደረጉም፡፡ ከዛም ባለፈ የነዋሪዎቹ ቅሬታዎችም ሪፖርት 
ሳይደረግ ቀርቷል፡፡ 

የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ጥቃት ደረጃ መገናኛ ብዙኀኑ እንዳላቸው 
እውነትን ለኀያላን የመናገር አቅም ደካማ አይደለም፡፡ እንዲያውም 
የጥቃት ደረጃው ለመገናኛ ብዙኀኑ ድክመት ግብዓት ሆኗል፡፡  
ጋዜጠኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ ሁልጊዜም ቢሆን አስጊ እና ጋዜጠኞችን 
ወደ ሌሎች የሥራ ዘርፎች ለመቀላቀል የሚገፋፋ ወይም በሕዝብ 
ግንኙነት ቦታዎች እንዲገደቡ የሚያደርግ ሥራ ነው፡፡ በዚህም 
ምክንያት እንደ ተርዬ ስክየርዳል እ.አ.አ.በ2016 ያወጣው የኢትዮጵያ 
ሪፖርት መሠረት “የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች አጭር ሙያዊ ልምድ -  
በአማካይ (ልምዳቸው ብቻ) 5.2 ዓመታት ነው።” 

ከጥቅምት 1985ቱ የፕሬስ ነፃነት አዋጅ ጀምሮ ኢትዮጵያዊ 
ጋዜጠኞች ከመንግሥትም ሆነ መንግሥታዊ ካልሆኑ አካላት 
ጥቃቶችን ያስተናግዱ ነበር፡፡ አንዳንድ ጋዜጠኞች ሀገራቸውን ጥለው 
ሲሰደዱ የተወሰኑት ደግሞ ታስረው ነበር፡፡ ሌሎቹ ደግሞ በፍርሐት 
ተሸማቅቀው እንዲሁም አስደንጋጭ ተፅዕኖው  ብዙዎችን ራሳቸውን 
ሳንሱር እንዲያደርጉ አስገድዷቸዋል፡፡ 

የጥቃት ዓይነቶቹ ከማሥፈራራት፣ ስድቦች፣ የኢንተርኔት ዛቻ፣ 
ፆታዊ ጥቃት፣ የግድያ ዛቻዎች፣ ማሰቃየት ጀምሮ እስከ እስር ድረስ 
ይዘልቃሉ፡፡ ባለፉት 3 ዐሥርት ዓመታት መንግሥትን በከፍተኛ ሁኔታ 
በመተቸት የሚታወቀው እና ከ8 በላይ የኅትመት መገናኛ ብዙኀን 
ውጤቶች አርታኢ እና መሪ የነበረው እስክንድር ነጋ ከእነዚህ የጥቃት 
ዓይነቶች አብዛኞቹ ደርሰውበታል፡፡ እስክንድር የጥቃቶቹን ዓይነቶች 
በሁለት የተለያዩ ወቅቶች ይከፋፍላቸዋል፤ ቅድመ 2010 እና ድኅረ 
2010 በማለት።፡ እንደ እስክንድር ገለጻ አዲሱ አመራር ሁሉንም 
የታሰሩ ጋዜጠኞች ለመፍታት እና ነጻ ምኅዳር ለመፍጠር ቃል ገብቶ 
ሥልጣን ላይ ከወጣ በኋላ “ዛቻዎቹን እንዴት መቋቋም እንደሚቻል 
መማር አስቸጋሪ የሆነበት አዲስ ሁኔታ ተፈጥሯል” ሲል ያስረዳል፡፡
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የጋዜጠኞች ጥቃት
በፍቃዱ ኃይሉ ከመንግሥት አካላትም ይሁን 
የማኅበራዊ ድረ ገጽ ተሳዳቢዎች የሚነሱ ጥቃቶች 
እንዴት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኀንን እውነትን 
ለኀያላን የመናገር አቅማቸውን እንዳዳከሙት 
ይናገራል፡፡

ሕዳር 2011 ኢትዮጵያ  አንፃራዊ የጋዜጠኝነት ነፃነት እያየች 
በነበረበት ወቅት እና ከ1997 ወዲህ በአገሪቱ ውስጥ ለመጀመሪያ 
ጊዜ ከሥራቸው ጋር በተያያዘ የታሰሩ ጋዜጠኞች በሌሉበት ጊዜ 
ስድስት ጋዜጠኞች በጋምቤላ ክልል አቦቦ ወረዳ ውስጥ ታፍነው 
ተወስደው ነበር፡፡ መታሰቢያ ካሳዬ - የሳምንታዊው አዲስ አድማስ 
ጋዜጣ ጋዜጠኛ ከታፈኑት ጋዜጠኞ ውስጥ አንዷ ነበረች፡፡ ክስተቱን 
ስትናገር በእንባ ታጅባ ነው፡፡ “በጣም ያስፈራ ነበር” በማለት በቀላሉ 
ገልጻዋለች፡፡

ጋዜጠኞቹ የደንብ ልብስ በለበሱ የክልል የፀጥታ ኃይሎች ነበር 
ታፍነው ነበር የተወሰዱት፡፡ ጋዜጠኞቹ የአካባቢው ነዋሪዎች፣ 
ሠራተኞች እና ባለሀብቶች በአካባቢው አስተዳደር ላይ በነበራቸው 
ቅሬታ ዙሪያ ዘገባዎችን በመሰብሰብ የመስክ ሥራ ላይ ነበሩ፡፡ 
የታፈኑትም ባለሥልጣናቱን ስለቀረበባቸው ቅሬታ መልስ እንዲሰጡ 
ከጠየቁ በኋላ ነበር፡፡ ማስፈራሪያ ደርሷቸው፣ ተደብድበው፣ ላፕቶፕ 
ኮምፒውተሮቻቸውን እና የቀረጿቸውን ሥራዎች ተቀምተው 
በመጨረሻም የሰበሰቧቸው መረጃዎች በሙሉ አንዲጠፉ 
ተደርጎባቸው ነበር፡፡ ከሰዓታት አፈና እና ማስፈራራት በኋላ ሲለቀቁ 
የሙያ መሣሪያዎቻቸውን ሁሉ ትተው ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል፡፡ 
ይህንን አፈና ያዘዙት እና የፈፀሙት ባለሥልጣናት አንዳቸውም ቢሆኑ 
ተጠያቂ አልተደረጉም፡፡ ከዛም ባለፈ የነዋሪዎቹ ቅሬታዎችም ሪፖርት 
ሳይደረግ ቀርቷል፡፡ 

የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ጥቃት ደረጃ መገናኛ ብዙኀኑ እንዳላቸው 
እውነትን ለኀያላን የመናገር አቅም ደካማ አይደለም፡፡ እንዲያውም 
የጥቃት ደረጃው ለመገናኛ ብዙኀኑ ድክመት ግብዓት ሆኗል፡፡  
ጋዜጠኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ ሁልጊዜም ቢሆን አስጊ እና ጋዜጠኞችን 
ወደ ሌሎች የሥራ ዘርፎች ለመቀላቀል የሚገፋፋ ወይም በሕዝብ 
ግንኙነት ቦታዎች እንዲገደቡ የሚያደርግ ሥራ ነው፡፡ በዚህም 
ምክንያት እንደ ተርዬ ስክየርዳል እ.አ.አ.በ2016 ያወጣው የኢትዮጵያ 
ሪፖርት መሠረት “የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች አጭር ሙያዊ ልምድ -  
በአማካይ (ልምዳቸው ብቻ) 5.2 ዓመታት ነው።” 

ከጥቅምት 1985ቱ የፕሬስ ነፃነት አዋጅ ጀምሮ ኢትዮጵያዊ 
ጋዜጠኞች ከመንግሥትም ሆነ መንግሥታዊ ካልሆኑ አካላት 
ጥቃቶችን ያስተናግዱ ነበር፡፡ አንዳንድ ጋዜጠኞች ሀገራቸውን ጥለው 
ሲሰደዱ የተወሰኑት ደግሞ ታስረው ነበር፡፡ ሌሎቹ ደግሞ በፍርሐት 
ተሸማቅቀው እንዲሁም አስደንጋጭ ተፅዕኖው  ብዙዎችን ራሳቸውን 
ሳንሱር እንዲያደርጉ አስገድዷቸዋል፡፡ 

የጥቃት ዓይነቶቹ ከማሥፈራራት፣ ስድቦች፣ የኢንተርኔት ዛቻ፣ 
ፆታዊ ጥቃት፣ የግድያ ዛቻዎች፣ ማሰቃየት ጀምሮ እስከ እስር ድረስ 
ይዘልቃሉ፡፡ ባለፉት 3 ዐሥርት ዓመታት መንግሥትን በከፍተኛ ሁኔታ 
በመተቸት የሚታወቀው እና ከ8 በላይ የኅትመት መገናኛ ብዙኀን 
ውጤቶች አርታኢ እና መሪ የነበረው እስክንድር ነጋ ከእነዚህ የጥቃት 
ዓይነቶች አብዛኞቹ ደርሰውበታል፡፡ እስክንድር የጥቃቶቹን ዓይነቶች 
በሁለት የተለያዩ ወቅቶች ይከፋፍላቸዋል፤ ቅድመ 2010 እና ድኅረ 
2010 በማለት።፡ እንደ እስክንድር ገለጻ አዲሱ አመራር ሁሉንም 
የታሰሩ ጋዜጠኞች ለመፍታት እና ነጻ ምኅዳር ለመፍጠር ቃል ገብቶ 
ሥልጣን ላይ ከወጣ በኋላ “ዛቻዎቹን እንዴት መቋቋም እንደሚቻል 
መማር አስቸጋሪ የሆነበት አዲስ ሁኔታ ተፈጥሯል” ሲል ያስረዳል፡፡
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ሴቶች ከወንዶች በበለጠ ብዙ ጊዜ በጋዜጠኞች ላይ የሚደርስን 
ጥቃት ይሸከማሉ፡፡ ሴት ጋዜጠኞች ብዙ ጊዜ ዕውቀታቸውን 
የሚያኮስስ የበላይነት ጥቃት ቃለመጠይቅ ከሚያደርጉላቸው 
ሰዎች ይደርስባቸዋል፡፡ ከዛም በባሰ ለ አራት አመታት 
እንደታሰረችው የቀድሞ የጋዜጣ ባለ ዓምድ ርዕዮት አለሙ ስቃይ 
ይደርስባቸዋል፡፡ በተመሳሳይም ከማሰቃየት በተጨማሪም ታዋቂ 
በሆነው የ ዞን 9 ጦማሪያን ጉዳይ ተከላካዮች ማህሌት ፋንታሁን 
እና ኤዶም ካሳዬ በታዋቂው የእስር ቦታ ማዕከላዊ (አሁን 
ተዘግቷል) እ.ኤ.አ በሚያዝያ 2014 በወንድ መርማሪዎች ፊት 
ራቁታቸውን እንዲቀርቡ ተገድደው ነበር፡፡

የአዲስ ስታንዳርድ ከፍተኛ ዘጋቢ የሆነችው ማህሌት ፋሲል 
“የመንግስት ባለስልጣናትን ጨምሮ ብዙ ቃለመጥይቅ 
የሚደረጉ ወንዶች ሴት ጋዜጠኞችን ይንቃሉ፡፡ በሚያሳፍር ሁኔታ 
በቃለ መጠይቁ መሀል ለማሽኮርመም ይሞክራሉ፡፡ ብዙዎቹ  
የሚያገኙት አዲስ ነገር ካለ ሊደውሉልኝ ቃል በመግባት ስልኬን 
ይጠይቁኛል፡፡ ከዛም ይከታተሉኛል፡፡ አንዳንዶቹ ደግሞ ልፈልግ 
አልፈልግ እንኳን በቅጡ ሳየረዱ ስራዬን ለቅቄ የተሻለ ክፍያ 
የማገኝበትን ስራ ከእነሱ ጋር እንድጀምር ያቀርቡልኛል፡፡ ቃለ 
መጠይቁን ትተን ሻይ ቡና ወይም እራት አብረን እንብላ የሚሉ 
ጥያቄዎች የተለመዱ ክስተቶች ናቸው” ትላለች፡፡ በተጨማሪም 

በቅድመ 2010 ወቅት እስክንድር ማስፈራራት፣ የግድያ 
ዛቻዎች፣ እስር (ለ9  ጊዜ ያህል) በመንግሥት አካላት አማካኝነት 
አጋጥመውታል፡፡ ቢሆንም በድኅረ 2010 እስክንድር “ጥቃቶቹ 
የሚመጡት መንግሥታዊ ካልሆኑ አካላት ነው፡፡ በማኅበራዊ 
ድረ ገጾች ወጣት የአመፅ ቡድኖችን ተቃውሜ በምጽፋቸው 
ጽሑፎች ምክንያት ማንነታቸው ያልታወቁ ሰዎች የግድያ ዛቻዎን 
ይልኩልኛል፡፡ አይቼና ንቄ ማለፍ ይኑርብኝ ወይም በቁም ነገር 
ዛቻውን መመልከት እነዳለብኝ እና እንደሌለብኝ ለማወቅ እንኳ 
አስቸጋሪ ነው” ይላል፡፡

እኔ ራሴም እንደ ጦማሪነቴ እነዚህ ጥቃቶች አጋጥመውኛል፡
፡ ማኅበራዊ ድረገጾች መንግሥታዊ ላልሆኑ አካላት በፈጣን 
ዘመቻዎች፣ ስድቦች እና በሚልኳቸው ግላዊ እና አካላዊ ጥቃት 
ዛቻዎች ጋዜጠኞችን እና ጦማሪያንን ዝም የሚያስብሉበት መድረክ 
ሰጥተዋቸዋል፡፡

በቅርቡ የካቲት 2011 ከአዲስ አበባ ወጣ ብላ በምትገኘው ለገጣፎ 
ከተማ የሚካሄደውን “የህገወጥ ቤቶች” ማፍረስ ዘመቻ ለመዘገብ 
የሄዱት የመረጃ ቲቪ ካሜራ ማን እና ዘጋቢ ሃብታሙ ኦዳ እና ፋሲል 
አረጋይ በፖሊስ ተይዘው የነበረ ሲሆን ከተለቀቁም በኋላ በረባሽ 
ሰዎች ተደብድበው ነበር፡፡

TextSoleyana Shimeles, blogger and human rights activist.
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“የተሳሳተ መልዕክት እንዳላስተላልፍ ስል ብቻ ለቃለ መጠይቅ 
ከመሄዴ በፊት ስለምለብሰው ልብስ የምጨነቅባቸው ጊዘያት አሉ፡፡ 
“ ስትል ትናገራለች፡፡

የህትመት ሥራው እ.ኤ.አ በ2016 በነበረው ቀውስ ስራው የቆመው 
የአዲስ ስታንዳርድ ዋና አርታዒ ፀዳለ ለማ በመንግስት በኩል ያለው 
ሁኔታ የተሻሻለ ሲሆን በማህበራዊ ትስስር ገፆች ያለው ትንኮሳ ግን 
የጋዜጠኞችን ደህንነት እያሰጋ መሆኑን ትናገራለች፡፡ “አንዳንድ ጊዜ 
የጋዜጠኞቻችንን ደህንነት አደጋ ውስጥ ላለመጣል ስንል እውነታ 
እንደታፈነ ቢገባንም የአንዳንድ ታሪኮችን ምርመራ እና ዘገባ ስራ 
ግን እናቆማለን፡፡ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ጋዜጠኞች ወደ አንድ ቦታ 
ሄደው ስለተፈጠረ ነገር ሄደው ለመዘገብ እንዳይችሉ የሚያደርግ 
ትረካዎችን የመጠምዘዝ መርዛማ አካሄድ አላቸው፡፡ “ ስትል 
አክላለች፡፡

በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ዘጋቢ በመሆን የሚሰሩ የውጪ 
ሀገር ጋዜጠኞችም በተለይም ከዋና ከተማው ለዘገባ ወጥተው 
በሚጓዙበት ጊዜ ተለይተው በተደጋጋሚ አጫጭር እስሮች 
አጋጥሟቸዋል፡፡ 

እ.ኤ.አ ሰኔ 2011 ላይ ሁለት የስዊድን ጋዜጠኞች ማርቲን ሺብዬ 
እና ዮሃን ፒርሰን በኦጋዴን ሶማሌ ክልል የነበረውን የስዊድን 
የነዳጅ ማውጫ ድርጅት እንቅስቃሴዎች ሊመረምሩ በክልሉ 
ተገኝተው ነበር፡፡ ኬንያ ላይ በዘይት ማውጫው አካባቢ ይፈፀማል 
የሚባለውን በደል ከኢትዮጵያ ሶማሌ ስደተኞች ሰምተው ነበር፡
፡ ከኢዮጵያ መንግስት ስለ አካባቢው ለጋዜጠኞች መረጃ ማግኘት 
አስቸጋሪ ስለነበር በወቅቱ “አሸባሪ ድርጅት” ተብሎ የተሰየመው 
የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃነት ግንባር (ኦብነግ) ሠራዊት አባላት ጋር 
በመሆን የኢትዮጵያን ድንበር አቋርጠው ገቡ፡፡ በዚህም ምክንያት 
በክልላዊ መንግስቱ ጦር ዒላማ ውስጥ ገብተው በትከሻቸው እና 
በእጃቸው ላይ በጥይት ተመትተው ተይዘው ታሰሩ፡፡ በ “ፀረ-
ሽብርተኝነት” ህጉም መሰረት ተከስሰው “ጥፋተኛ” ሆነስ ስለተገኙ 
የ11 ዓመት አስከፊ እስራት ተፈረደባቸው፡፡ በመጨረሻም ከ438 
ቀናት የእስር ቆይታ በኋላ “በምህረት” ተለቀቁ፡፡ ይሁን እንጂ እ.ኤ.አ 
በ2018 መጨረሻ አካባቢ መንግስት ኦብነግን ከሽብርተኛ ዝርዝር 
ውስጥ አውጥቶታል፡፡ 

በአሁኑ እስክንድር ነጋ ድህረ 2018 ብሎ በሚጠራው ጊዜ መገናኛ 
ብዙሃንን የሚመለከቱ ህጎች እና ደንቦች እ.ኤ.አ ከሐምሌ 2018 

Tsedale Lemma, editor in chief of Addis Standard.

ጀምሮ በክለሳ/ማሻሻያ ላይ ናቸው፡፡ የህጎች ማሻሻያ ጋዜጠኞች 
ሥራቸውን ለመሥራት አመቺ ከባቢን መፍጠር ይኖርበታል፡
፡ ነገር ግን መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት የሚመጡ  የፕሬስ 
ነጻነት ፈተናዎችንም ማካተት አለበት፡፡ ማሻሻያዎቹ ጋዜጠኞች 
ስራዎቻቸውን ሲሰሩ ከሚደርስባቸው አደጋ እንዲጠበቁ የሚያደርግ 
ከሆነ ከዚህ በፊት ከነበረው ጨቋኝ ጊዜ የተሻለ አወንታዎ ለውጥ 
እንደሚኖረው እሙን ነው፡፡

በፍቃዱ ኃይሉ ተጫኔ ኢትዮጵያዊ ፀሃፊቸ ፣ የመብት ተሟጋች እና 
ጦማሪ ነው፡፡ እ.ኤ.አ በሚያዝያ 2014 በጦማር እንቅስቃሴአቸው 
ምክንያት ታስረው ከነበሩት የዞን 9 ጦማሪያን ውስጥ አንዱ ነው፡፡ 
የወላጆቻቸው ልጆች (Children of their Parents (2013) በሚል 
ርዕስ የፃፈው ልብ ወለድ እ.ኤ.አ 2012 ላይ የ በርት አዋርድ የአፍሪካ 
ፀሀፊ የሶስተኛ ደረጃ አሸናፊ ነበር፡፡ እ.ኤ.አ ለበ2015 ከሌሎች የዞን 
9 ጦማሪያን ጋር በመሆን የዓለም አቀፍ ፕሬስ ነፃነት አዋርድን 
ከጋዜጠኞች ጠባቂ ኮሚቴ ተቀብሏል፡፡
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ሴቶች ከወንዶች በበለጠ ብዙ ጊዜ በጋዜጠኞች ላይ የሚደርስን 
ጥቃት ይሸከማሉ፡፡ ሴት ጋዜጠኞች ብዙ ጊዜ ዕውቀታቸውን 
የሚያኮስስ የበላይነት ጥቃት ቃለመጠይቅ ከሚያደርጉላቸው 
ሰዎች ይደርስባቸዋል፡፡ ከዛም በባሰ ለ አራት አመታት 
እንደታሰረችው የቀድሞ የጋዜጣ ባለ ዓምድ ርዕዮት አለሙ ስቃይ 
ይደርስባቸዋል፡፡ በተመሳሳይም ከማሰቃየት በተጨማሪም ታዋቂ 
በሆነው የ ዞን 9 ጦማሪያን ጉዳይ ተከላካዮች ማህሌት ፋንታሁን 
እና ኤዶም ካሳዬ በታዋቂው የእስር ቦታ ማዕከላዊ (አሁን 
ተዘግቷል) እ.ኤ.አ በሚያዝያ 2014 በወንድ መርማሪዎች ፊት 
ራቁታቸውን እንዲቀርቡ ተገድደው ነበር፡፡

የአዲስ ስታንዳርድ ከፍተኛ ዘጋቢ የሆነችው ማህሌት ፋሲል 
“የመንግስት ባለስልጣናትን ጨምሮ ብዙ ቃለመጥይቅ 
የሚደረጉ ወንዶች ሴት ጋዜጠኞችን ይንቃሉ፡፡ በሚያሳፍር ሁኔታ 
በቃለ መጠይቁ መሀል ለማሽኮርመም ይሞክራሉ፡፡ ብዙዎቹ  
የሚያገኙት አዲስ ነገር ካለ ሊደውሉልኝ ቃል በመግባት ስልኬን 
ይጠይቁኛል፡፡ ከዛም ይከታተሉኛል፡፡ አንዳንዶቹ ደግሞ ልፈልግ 
አልፈልግ እንኳን በቅጡ ሳየረዱ ስራዬን ለቅቄ የተሻለ ክፍያ 
የማገኝበትን ስራ ከእነሱ ጋር እንድጀምር ያቀርቡልኛል፡፡ ቃለ 
መጠይቁን ትተን ሻይ ቡና ወይም እራት አብረን እንብላ የሚሉ 
ጥያቄዎች የተለመዱ ክስተቶች ናቸው” ትላለች፡፡ በተጨማሪም 

በቅድመ 2010 ወቅት እስክንድር ማስፈራራት፣ የግድያ 
ዛቻዎች፣ እስር (ለ9  ጊዜ ያህል) በመንግሥት አካላት አማካኝነት 
አጋጥመውታል፡፡ ቢሆንም በድኅረ 2010 እስክንድር “ጥቃቶቹ 
የሚመጡት መንግሥታዊ ካልሆኑ አካላት ነው፡፡ በማኅበራዊ 
ድረ ገጾች ወጣት የአመፅ ቡድኖችን ተቃውሜ በምጽፋቸው 
ጽሑፎች ምክንያት ማንነታቸው ያልታወቁ ሰዎች የግድያ ዛቻዎን 
ይልኩልኛል፡፡ አይቼና ንቄ ማለፍ ይኑርብኝ ወይም በቁም ነገር 
ዛቻውን መመልከት እነዳለብኝ እና እንደሌለብኝ ለማወቅ እንኳ 
አስቸጋሪ ነው” ይላል፡፡

እኔ ራሴም እንደ ጦማሪነቴ እነዚህ ጥቃቶች አጋጥመውኛል፡
፡ ማኅበራዊ ድረገጾች መንግሥታዊ ላልሆኑ አካላት በፈጣን 
ዘመቻዎች፣ ስድቦች እና በሚልኳቸው ግላዊ እና አካላዊ ጥቃት 
ዛቻዎች ጋዜጠኞችን እና ጦማሪያንን ዝም የሚያስብሉበት መድረክ 
ሰጥተዋቸዋል፡፡

በቅርቡ የካቲት 2011 ከአዲስ አበባ ወጣ ብላ በምትገኘው ለገጣፎ 
ከተማ የሚካሄደውን “የህገወጥ ቤቶች” ማፍረስ ዘመቻ ለመዘገብ 
የሄዱት የመረጃ ቲቪ ካሜራ ማን እና ዘጋቢ ሃብታሙ ኦዳ እና ፋሲል 
አረጋይ በፖሊስ ተይዘው የነበረ ሲሆን ከተለቀቁም በኋላ በረባሽ 
ሰዎች ተደብድበው ነበር፡፡

TextSoleyana Shimeles, blogger and human rights activist.
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“የተሳሳተ መልዕክት እንዳላስተላልፍ ስል ብቻ ለቃለ መጠይቅ 
ከመሄዴ በፊት ስለምለብሰው ልብስ የምጨነቅባቸው ጊዘያት አሉ፡፡ 
“ ስትል ትናገራለች፡፡

የህትመት ሥራው እ.ኤ.አ በ2016 በነበረው ቀውስ ስራው የቆመው 
የአዲስ ስታንዳርድ ዋና አርታዒ ፀዳለ ለማ በመንግስት በኩል ያለው 
ሁኔታ የተሻሻለ ሲሆን በማህበራዊ ትስስር ገፆች ያለው ትንኮሳ ግን 
የጋዜጠኞችን ደህንነት እያሰጋ መሆኑን ትናገራለች፡፡ “አንዳንድ ጊዜ 
የጋዜጠኞቻችንን ደህንነት አደጋ ውስጥ ላለመጣል ስንል እውነታ 
እንደታፈነ ቢገባንም የአንዳንድ ታሪኮችን ምርመራ እና ዘገባ ስራ 
ግን እናቆማለን፡፡ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ጋዜጠኞች ወደ አንድ ቦታ 
ሄደው ስለተፈጠረ ነገር ሄደው ለመዘገብ እንዳይችሉ የሚያደርግ 
ትረካዎችን የመጠምዘዝ መርዛማ አካሄድ አላቸው፡፡ “ ስትል 
አክላለች፡፡

በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ዘጋቢ በመሆን የሚሰሩ የውጪ 
ሀገር ጋዜጠኞችም በተለይም ከዋና ከተማው ለዘገባ ወጥተው 
በሚጓዙበት ጊዜ ተለይተው በተደጋጋሚ አጫጭር እስሮች 
አጋጥሟቸዋል፡፡ 

እ.ኤ.አ ሰኔ 2011 ላይ ሁለት የስዊድን ጋዜጠኞች ማርቲን ሺብዬ 
እና ዮሃን ፒርሰን በኦጋዴን ሶማሌ ክልል የነበረውን የስዊድን 
የነዳጅ ማውጫ ድርጅት እንቅስቃሴዎች ሊመረምሩ በክልሉ 
ተገኝተው ነበር፡፡ ኬንያ ላይ በዘይት ማውጫው አካባቢ ይፈፀማል 
የሚባለውን በደል ከኢትዮጵያ ሶማሌ ስደተኞች ሰምተው ነበር፡
፡ ከኢዮጵያ መንግስት ስለ አካባቢው ለጋዜጠኞች መረጃ ማግኘት 
አስቸጋሪ ስለነበር በወቅቱ “አሸባሪ ድርጅት” ተብሎ የተሰየመው 
የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃነት ግንባር (ኦብነግ) ሠራዊት አባላት ጋር 
በመሆን የኢትዮጵያን ድንበር አቋርጠው ገቡ፡፡ በዚህም ምክንያት 
በክልላዊ መንግስቱ ጦር ዒላማ ውስጥ ገብተው በትከሻቸው እና 
በእጃቸው ላይ በጥይት ተመትተው ተይዘው ታሰሩ፡፡ በ “ፀረ-
ሽብርተኝነት” ህጉም መሰረት ተከስሰው “ጥፋተኛ” ሆነስ ስለተገኙ 
የ11 ዓመት አስከፊ እስራት ተፈረደባቸው፡፡ በመጨረሻም ከ438 
ቀናት የእስር ቆይታ በኋላ “በምህረት” ተለቀቁ፡፡ ይሁን እንጂ እ.ኤ.አ 
በ2018 መጨረሻ አካባቢ መንግስት ኦብነግን ከሽብርተኛ ዝርዝር 
ውስጥ አውጥቶታል፡፡ 

በአሁኑ እስክንድር ነጋ ድህረ 2018 ብሎ በሚጠራው ጊዜ መገናኛ 
ብዙሃንን የሚመለከቱ ህጎች እና ደንቦች እ.ኤ.አ ከሐምሌ 2018 

Tsedale Lemma, editor in chief of Addis Standard.

ጀምሮ በክለሳ/ማሻሻያ ላይ ናቸው፡፡ የህጎች ማሻሻያ ጋዜጠኞች 
ሥራቸውን ለመሥራት አመቺ ከባቢን መፍጠር ይኖርበታል፡
፡ ነገር ግን መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት የሚመጡ  የፕሬስ 
ነጻነት ፈተናዎችንም ማካተት አለበት፡፡ ማሻሻያዎቹ ጋዜጠኞች 
ስራዎቻቸውን ሲሰሩ ከሚደርስባቸው አደጋ እንዲጠበቁ የሚያደርግ 
ከሆነ ከዚህ በፊት ከነበረው ጨቋኝ ጊዜ የተሻለ አወንታዎ ለውጥ 
እንደሚኖረው እሙን ነው፡፡

በፍቃዱ ኃይሉ ተጫኔ ኢትዮጵያዊ ፀሃፊቸ ፣ የመብት ተሟጋች እና 
ጦማሪ ነው፡፡ እ.ኤ.አ በሚያዝያ 2014 በጦማር እንቅስቃሴአቸው 
ምክንያት ታስረው ከነበሩት የዞን 9 ጦማሪያን ውስጥ አንዱ ነው፡፡ 
የወላጆቻቸው ልጆች (Children of their Parents (2013) በሚል 
ርዕስ የፃፈው ልብ ወለድ እ.ኤ.አ 2012 ላይ የ በርት አዋርድ የአፍሪካ 
ፀሀፊ የሶስተኛ ደረጃ አሸናፊ ነበር፡፡ እ.ኤ.አ ለበ2015 ከሌሎች የዞን 
9 ጦማሪያን ጋር በመሆን የዓለም አቀፍ ፕሬስ ነፃነት አዋርድን 
ከጋዜጠኞች ጠባቂ ኮሚቴ ተቀብሏል፡፡
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ለፕሬስ ነጻነት የሚደረጉ ህጋዊ አካሄዶች 
ጋዜጠኞችን ሲያንገላታና ሲያስር እንዲሁም 
ነጻ የመረጃ ፍሰትን ሳንሱር ሲያደርግና ሲያፍን 
የቆየውን ጨቋኝ የህግ ማዕቀፍ በተሻለ ለውጥ 
ለማስኬድ / ትራንስፎርም ለማድረግ ስለሚሰራው 
የመገናኛ ብዙሃን ህግ የስራ ቡድን አመሰራረትና 
የስራ አካሄድ ማብራሪያ የሰጡት ሶሎሞን ጎሹ እና 
ምስጋናው ሙሉጌታ ናቸው።

ኢትዮጵያ የፖለቲካ ምሕዳሯን በማስፋት የሰብዓዊና ፖለቲካዊ 
መብቶችን የማስጠበቅ እጅግ ወሳኝ የለውጥ መንገድ ላይ 
ትገኛለች። የጠቅላይ ሚኒስተር ዐቢይ መንግስት በሚያዝያ 
2010ዓ.ም ስልጣን ከተረከበ ጀምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ 
እስረኞችን ያስፈታ ሲሆን እንደ ጸረ-ሽብር አዋጅ፣ የ አዋጅና 
የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችአዋጆችን የመሰሉ ጨቋኝ የሆኑ 
በሕገ መንግስት የተሰጡ መብቶችን የሚጻረሩ የህግ ማዕቀፎች 

ላይ ማስተካከያ ለማድረግም ቃል ገብቷል። የሲቪል ማህበረሰብ 
ድርጅቶች አዋጅም አስፈላጊ ስራዎችን ከማሳካት የሚያጥሩ 
ነገሮችን በማስወገድ ማስተካከያ ተደርጎበት በጥር 2011 ዓ.ም 
በኢትዮጵያ ፓርላማ ጸድቋል።   

በአፍሪካ ደረጃ ሲነጻጸር እራሱ በጣም ትንሽ የመገናኛ ብዙሃን 
አማራጮች ያሏት ኢትዮጵያ ከመቶ ሚልየን በላይ የህዝብ ብዛትን 
ይዛ በመሰራጨት ላይ ያሉ የህትመት መገናኛ ብዙሃንዎቿ 30 ብቻ 
ናቸው። የመንግስት መገናኛ ብዙሃን በሰፊው መንግስትንና ገዢውን 
ፓርቲ መደገፋቸውንም ቀጥለዋል። ከዚህ በፊት የመንግስት 
ባለስልጣናት ጋዜጠኞች እና ጦማሪያንን አንገላተዋል፣ አስረዋል፣ 
እንቅስቃሴያቸውን ገድበዋል እንዲሁም ከስሰዋል። 

አዲሱ መንግስት በዚህ ወሳኝ የለውጥ ግዜ ውስጥ ይህን አሳሳቢ 
ችግር ቦታ በመስጠት እና ለመገናኛ ብዙሃን ነጻነት በመስራትም 
ቁልፍ ሚናውን እንደሚጫወት አሳውቋል። ያሉትን ነባራዊ 
ሁኔታዎችም ህጎችን በማውጣትና ተገቢ እርምጃዎችን በመውሰድ 
እንደሚያሻሽል ቃል ገብቷል። ከመገናኛ ብዙሃን ጋር የሚገናኙ የህግ 
ማዕቀፎችን የመመርመሩ ስራም ከወዲሁ ተጀምሯል።
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”

“

የመገናኛ ብዙሃን ህግ በሽግግር ወቅት 
በጥር 2011 ዓ.ም በፌደራል ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ ጽህፈት ቤት ስር 
የህግ እና የፍትህ ጉዳዬች ሪፎርም አማካሪ ካውንስልን መንግስት 
አቋቁሟል። የካውንስሉ የስራ ሃላፊነትም አሻሚ ህጎችን ለማሻሻልና 
የህግ ማዕቀፉን ለመለወጥ የሚሆኑ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን 
ለመንግስት መጠቆም ነው።  

የአማካሪ ካውንስሉ 13 ዕውቅ የህግ ባለሞያዎችን ያካተተ 
ነው። በነዚህ ህጎች ላይ ጥናቶችን በማካሄድ ለማሻሻያ የሚሆኑ 
አቅጣጫዎችን መጠቆም በሚችሉ ከህግ ባለሞያው ማህበረሰብና 
ከተለያዩ የሞያ ዘርፎች የተውጣጡ ፍቃደኛ ባለሞያዎችን ያካታተ 
የባለሞያ ቡድን በመመስረትም ስራውን ጀምሯል። ከዚህም 
በተጨማሪ ለባለሞያ ቡድኑ እና ለካውንስሉ የሚጠቅሙ ሞያዊ 
ግብዓቶችን የሚመራ ጽህፈት ቤትን አቋቋሟል።  

የመገናኛ ብዙሃን ህግ የባለሞያዎች ቡድን በነሐሴ 2010 
ዓ.ም በካውንስሉ ከተቋቋሙት የመጀመሪያዎቹ የባለሞያዎች 
ቡድን ውስጥ ነው። የተሰጠውም ሃላፊነት መገናኛ ብዙሃኑን 
በሚያስተዳድሩ ህጎች ውስጥ ያሉትን እክሎች ነቅሶ እንዲያወጣና 
በጥናት ላይ የተመሰረቱ አማራጭ ሃሳቦችን እንዲያቀርብ ነው።  
የባለሞያ ቡድኑ በመገናኛ ብዙሃኑ ዘርፍ ልዩ ክህሎትና ዕውቀት 
ያላቸው ባለሞያዎችን ያካተተ ሲሆን የመገናኛ ብዙሃን ህግ 
አጥኚዎች፣ በስራ ላይ ያሉ ጋዜጠኞች፣ የመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶች፣ 
የህግ ባለሞያዎች፣ የሲቪል ማህበረሰብ አባላት እና የስነ-ጾታ 
ባለሞያንም ይጨምራል። 

ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ አዋጆች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 
እራስን በነጻነት ከመግለጽ እና ከመገናኛ ብዙሃን መብት ጋር 
ይገናኛሉ፡፡ የባለሞያ ቡድኑ አዋጆቹ ባላቸው ፋይዳ መሰረት 
ቅድምያ የሰጠው ግን የመገናኛ ብዙሃን እና የመረጃ ነጻነትን 
ለመደንገግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር590/2008 እና የኮምፒዩተር 
ወንጀልን ለመደንገግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 958/2016ነው። 

ይህን ተከትሎም የባለሞያ ቡድኑ በመገናኛ ብዙሃን ዙሪያ ያሉ የህግ 
ክፍተቶችን ፈትሾ እና መርምሮ ዘገባውን አጠናቋል። የምርመራ 
ዘገባውም የዓለም ዓቀፍ እና ሃገራዊ የህግ ማዕቀፎችን ከግምት 
በማስገባት, የመገናኛ ብዙሃን ባለሞያዎችን በመጠየቅ እንዲሁም 
የታተሙ ጽሁፎችን እና ዘገባዎችን በማመሳከር የተዘጋጀ ነው። 
የጥናቱ ቀዳሚ ግኝቶችን በተመለከተ እንዲሁም ግብዓቶችን 
ለመጠየቅ ከመገናኛ ብዙሃን ባለሞያዎች እና ሌሎች ባለድርሻ 
አካላት ጋር የምክክር ውይይቶችም ተካሂደዋል። 

የህግ ገደቦች - በምርመራ ዘገባው የተካተቱ 
ቁልፍ ግኝቶች 
የኢፌድሪ ህገመንግስት በግልጽ በተዘርዘረ መልኩ ሃሳብን 
የመግለጽ እና የመገናኛ ብዙሃን ነጻነትን ያረጋግጣል። አንቀጽ 29 
በአለም ዓቀፍ የሲቪል እና የፖለቲካ መብቶች ስምምነት አንቀጽ 
19 የተጠቀሱትን መሰረታዊ ሃሳቦች ያካተተ ነው። ሆኖም ግን 
በዓለም አቀፍ መመዘኛዎች ሲታይ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃኑን 
የሚያስተዳድሩት ህጎች አጋጅ እንጂ አጋዥ አይደሉም።     . 

የመገናኛ ብዙሃን እና የመረጃ ነጻነትን ለመደንገግ የወጣው 
አዋጅ ቁ590/2008 የመረጃ ምንጮችን ስለመጠበቅ፣ መልስ 
የማግኘት መብት፣ ቅድመ ክልከላ፣ ስም በማጥፋት ለሚደርሱ 
ጉዳቶች የሞራል ካሳን ይመለከታል።ሆኖም ግን የምርመራ ዘገባው 
እንደሚያመለክተው ከሆነ ህጉ በዘፈቀደ የሚደረጉ እገዳዎችን 
ይፈቅዳል እነዚህም የሚያሽመደምዱ ቅጣቶችን፣ የመገናኛ ብዙሃን 
ፈቃድ እገዳዎችን፣ የውጭ ዜጎች የብዙሃን መገናኛ እንዳያቋቋሙ 
የሚከለክሉ ህጎችን እንዲሁም መንግስት በየግዜው የሚወጡ 
ህትመቶችን እንዲቆጣጠር ያስችላሉ። 

ህጉ መገናኛ ብዙሃንን በጋራ ማስተዳደርን እንዲሁም የሌሎች 
ሃገር ዜጎች የመገናኛ ብዙሃን ባለቤት እንዳይሆኑ የሚከለክል ሲሆን 
ይህም ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የሌላ ሃገር ዜግነት ያላቸውን 
ሰዎችም ይጨምራል። እነዚህ ክልከላዎች የግለሰቦች መብቶችን 
ከመርገጣቸው አልፎ የመገናኛ ብዙሃኑ ዘርፍ እንዳያድግ እንዲሁም 
በዘርፉ የሚደረግ የመዋዕለ ነዋይ ፍሰት እንዳይበረታታ አድርገዋል።  

በአዋጁ መሰረት መረጃን የማግኘት ነጻነቶች በቅድመ ሁኔታዎች 
የተሞሉ ሲሆን መረጃን ከመስጠት የመቆጠብ ተግባራት ደግሞ 
ተገቢው ቅጣት አልተጣለባቸውም። ይፋ የሚደረጉ መረጃዎች 
ዝርዝር አያሌ ነገሮችን ያካተተ ሲሆን ይህም በመንግስት እጅ 
የሚገኙ መረጃዎችን ማግኘት የሚቻልበትን መንገድ ለየት ላሉ 
ሁኔታዎች ብቻ በማስቀመጥ ግልጽ ባልሆነ መልኩ መጠነ ሰፊ 
ሆኗል።  

አዋጁ ፈቃድና ምዝገባ የሚካሄድበትን መንገድ እጅግ አክብዶታል። 
የምዝገባው ምስክር ወረቀት የሚታደስበትም ግዜ በየሶስት አመቱ 
ነው። ባለፉት ግዜያት ዕድሳት የመከልከል ተግባራትም ተካሂደዋል። 
በአዋጁ የተደነገገው ፈቃድ የመስጠቱ ስርዓት መገናኛ ብዙሃኑ ያለ 
መንግስት ፈቃድ መንቀሳቀስ የማይችልበትን ዓይነት ግንኙነት 
ፈጥሯል።  

ጽንፍ የያዙ ሃላፊነቶችና ቅጣቶችም በህጉ የቀረቡ ሲሆን የህግ 
ተጠያቂነት የሚፈጥሩ ይዘቶችን መገናኛ ብዙሃን እንዳያቀርቡና 
ለዚህ ሃላፊነትም እንዲወስዱ መገናኛ ብዙሃን ላይ የተደነገገ 
ነው። አዋጁ ሌሎችን ከሚያስቀይሙ ንግግሮች ጋር በተያያዘ 

ጽንፍ የያዙ ቅጣቶችን አስቀምጧል። ለአስተዳደራዊ ስህተቶችም 
ተገቢነት ለሌላቸው ከፍተኛ ቅጣቶችን አስቀምጧል። ከዚህም 
በተጨማሪ ጥሰቶችን በተመለከት በጣም ጥብቅ የሆኑ እገዳዎችን 
አስቀምጧል። በተቀየረው ህግ ውስጥ የነበረውን በብዙሃን መገናኛ 
ለሚደርስ ማህበረሰብን ለሚያንቋሽሽ ነገር የተቀመጠው የ 1000 
ብር (34.85 ዩኤስ ዶላር) የቅጣት ጣሪያአሁን በከፍተኛ ቁጥር  ወደ 
100,000 ብር (3489.18 ዩኤስ ዶላር) እንዲያድግ ተደርጓል። 

ህጉ ከዚህም በተጨማሪ በህግ አውጪዎች፣ ህግ አስፈጻሚዎች 
እና ህግ ተርጓሚ በሆኑ በህገ መንግስቱ ስልጣን በተሰጣቸው 
የመንግስት አካላት ላይ የሚደርስ ዘለፋን እና የሃሰት ውንጀላን 
ጉዳዩ የደረሰባቸው ግለሰቦች መክሰስ ባይፈልጉም እንኳ ተግባሩ 
በህግ የሚያስጠይቅ እንዲሆን አድርጓል። በዚህ አካሄድም 
ጋዜጠኞች እና ሊሎች የመገናኛ ብዙሃን ባልደረቦች የጥቃት ሰለባ 
የሆነ ሰው በሌለበት ሁኔታ እራሱ እንዲወነጀሉ፣ ቅጣት እና እገዳም 
እንዲደረግባቸው ሆኗል። ህገወጥ ዘለፋዎችን በተለይም የመንግስት 
አካል ላይ የሚካሄዱትን በዚህ ዙርያ ካሉ ዓለም አቀፍ ህጎች ባህሪ 
አንጻር ስናየው ይህን ክልከላ ኋላቀር እና ጨቋኝ ልንለው እንችላለን። 
እ.አ.አ በ 2000 ዓ.ም ለተባበሩት መንግስታት የሰብዓዊ መብት 
ኮሚሽን የቀረበው ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ ልዩ ሪፖር /ዘገባ/ ላይ 
ህገወጥ ዘለፋዎች የሃሳብ ነጻነትን ለማረጋገጥ ስጋት በመሆናቸው 
ሙሉበሙሉ እንዲወገዱ ጥሪ ቀርቦ ነበር።  

ጋዜጠኞች እና ሌሎች 
የመገናኛ ብዙሃን አካላት 
ተጎጂ በሌለበት ሲዘግቡ 
በስም ማጥፋት ወንጀል 
ሊከሰሱ ፣ ሊቀጡ ወይም 
ሊታሰሩ ይችላሉ፡፡
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ለፕሬስ ነጻነት የሚደረጉ ህጋዊ አካሄዶች 
ጋዜጠኞችን ሲያንገላታና ሲያስር እንዲሁም 
ነጻ የመረጃ ፍሰትን ሳንሱር ሲያደርግና ሲያፍን 
የቆየውን ጨቋኝ የህግ ማዕቀፍ በተሻለ ለውጥ 
ለማስኬድ / ትራንስፎርም ለማድረግ ስለሚሰራው 
የመገናኛ ብዙሃን ህግ የስራ ቡድን አመሰራረትና 
የስራ አካሄድ ማብራሪያ የሰጡት ሶሎሞን ጎሹ እና 
ምስጋናው ሙሉጌታ ናቸው።

ኢትዮጵያ የፖለቲካ ምሕዳሯን በማስፋት የሰብዓዊና ፖለቲካዊ 
መብቶችን የማስጠበቅ እጅግ ወሳኝ የለውጥ መንገድ ላይ 
ትገኛለች። የጠቅላይ ሚኒስተር ዐቢይ መንግስት በሚያዝያ 
2010ዓ.ም ስልጣን ከተረከበ ጀምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ 
እስረኞችን ያስፈታ ሲሆን እንደ ጸረ-ሽብር አዋጅ፣ የ አዋጅና 
የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችአዋጆችን የመሰሉ ጨቋኝ የሆኑ 
በሕገ መንግስት የተሰጡ መብቶችን የሚጻረሩ የህግ ማዕቀፎች 

ላይ ማስተካከያ ለማድረግም ቃል ገብቷል። የሲቪል ማህበረሰብ 
ድርጅቶች አዋጅም አስፈላጊ ስራዎችን ከማሳካት የሚያጥሩ 
ነገሮችን በማስወገድ ማስተካከያ ተደርጎበት በጥር 2011 ዓ.ም 
በኢትዮጵያ ፓርላማ ጸድቋል።   

በአፍሪካ ደረጃ ሲነጻጸር እራሱ በጣም ትንሽ የመገናኛ ብዙሃን 
አማራጮች ያሏት ኢትዮጵያ ከመቶ ሚልየን በላይ የህዝብ ብዛትን 
ይዛ በመሰራጨት ላይ ያሉ የህትመት መገናኛ ብዙሃንዎቿ 30 ብቻ 
ናቸው። የመንግስት መገናኛ ብዙሃን በሰፊው መንግስትንና ገዢውን 
ፓርቲ መደገፋቸውንም ቀጥለዋል። ከዚህ በፊት የመንግስት 
ባለስልጣናት ጋዜጠኞች እና ጦማሪያንን አንገላተዋል፣ አስረዋል፣ 
እንቅስቃሴያቸውን ገድበዋል እንዲሁም ከስሰዋል። 

አዲሱ መንግስት በዚህ ወሳኝ የለውጥ ግዜ ውስጥ ይህን አሳሳቢ 
ችግር ቦታ በመስጠት እና ለመገናኛ ብዙሃን ነጻነት በመስራትም 
ቁልፍ ሚናውን እንደሚጫወት አሳውቋል። ያሉትን ነባራዊ 
ሁኔታዎችም ህጎችን በማውጣትና ተገቢ እርምጃዎችን በመውሰድ 
እንደሚያሻሽል ቃል ገብቷል። ከመገናኛ ብዙሃን ጋር የሚገናኙ የህግ 
ማዕቀፎችን የመመርመሩ ስራም ከወዲሁ ተጀምሯል።

15

”

“

የመገናኛ ብዙሃን ህግ በሽግግር ወቅት 
በጥር 2011 ዓ.ም በፌደራል ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ ጽህፈት ቤት ስር 
የህግ እና የፍትህ ጉዳዬች ሪፎርም አማካሪ ካውንስልን መንግስት 
አቋቁሟል። የካውንስሉ የስራ ሃላፊነትም አሻሚ ህጎችን ለማሻሻልና 
የህግ ማዕቀፉን ለመለወጥ የሚሆኑ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን 
ለመንግስት መጠቆም ነው።  

የአማካሪ ካውንስሉ 13 ዕውቅ የህግ ባለሞያዎችን ያካተተ 
ነው። በነዚህ ህጎች ላይ ጥናቶችን በማካሄድ ለማሻሻያ የሚሆኑ 
አቅጣጫዎችን መጠቆም በሚችሉ ከህግ ባለሞያው ማህበረሰብና 
ከተለያዩ የሞያ ዘርፎች የተውጣጡ ፍቃደኛ ባለሞያዎችን ያካታተ 
የባለሞያ ቡድን በመመስረትም ስራውን ጀምሯል። ከዚህም 
በተጨማሪ ለባለሞያ ቡድኑ እና ለካውንስሉ የሚጠቅሙ ሞያዊ 
ግብዓቶችን የሚመራ ጽህፈት ቤትን አቋቋሟል።  

የመገናኛ ብዙሃን ህግ የባለሞያዎች ቡድን በነሐሴ 2010 
ዓ.ም በካውንስሉ ከተቋቋሙት የመጀመሪያዎቹ የባለሞያዎች 
ቡድን ውስጥ ነው። የተሰጠውም ሃላፊነት መገናኛ ብዙሃኑን 
በሚያስተዳድሩ ህጎች ውስጥ ያሉትን እክሎች ነቅሶ እንዲያወጣና 
በጥናት ላይ የተመሰረቱ አማራጭ ሃሳቦችን እንዲያቀርብ ነው።  
የባለሞያ ቡድኑ በመገናኛ ብዙሃኑ ዘርፍ ልዩ ክህሎትና ዕውቀት 
ያላቸው ባለሞያዎችን ያካተተ ሲሆን የመገናኛ ብዙሃን ህግ 
አጥኚዎች፣ በስራ ላይ ያሉ ጋዜጠኞች፣ የመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶች፣ 
የህግ ባለሞያዎች፣ የሲቪል ማህበረሰብ አባላት እና የስነ-ጾታ 
ባለሞያንም ይጨምራል። 

ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ አዋጆች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 
እራስን በነጻነት ከመግለጽ እና ከመገናኛ ብዙሃን መብት ጋር 
ይገናኛሉ፡፡ የባለሞያ ቡድኑ አዋጆቹ ባላቸው ፋይዳ መሰረት 
ቅድምያ የሰጠው ግን የመገናኛ ብዙሃን እና የመረጃ ነጻነትን 
ለመደንገግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር590/2008 እና የኮምፒዩተር 
ወንጀልን ለመደንገግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 958/2016ነው። 

ይህን ተከትሎም የባለሞያ ቡድኑ በመገናኛ ብዙሃን ዙሪያ ያሉ የህግ 
ክፍተቶችን ፈትሾ እና መርምሮ ዘገባውን አጠናቋል። የምርመራ 
ዘገባውም የዓለም ዓቀፍ እና ሃገራዊ የህግ ማዕቀፎችን ከግምት 
በማስገባት, የመገናኛ ብዙሃን ባለሞያዎችን በመጠየቅ እንዲሁም 
የታተሙ ጽሁፎችን እና ዘገባዎችን በማመሳከር የተዘጋጀ ነው። 
የጥናቱ ቀዳሚ ግኝቶችን በተመለከተ እንዲሁም ግብዓቶችን 
ለመጠየቅ ከመገናኛ ብዙሃን ባለሞያዎች እና ሌሎች ባለድርሻ 
አካላት ጋር የምክክር ውይይቶችም ተካሂደዋል። 

የህግ ገደቦች - በምርመራ ዘገባው የተካተቱ 
ቁልፍ ግኝቶች 
የኢፌድሪ ህገመንግስት በግልጽ በተዘርዘረ መልኩ ሃሳብን 
የመግለጽ እና የመገናኛ ብዙሃን ነጻነትን ያረጋግጣል። አንቀጽ 29 
በአለም ዓቀፍ የሲቪል እና የፖለቲካ መብቶች ስምምነት አንቀጽ 
19 የተጠቀሱትን መሰረታዊ ሃሳቦች ያካተተ ነው። ሆኖም ግን 
በዓለም አቀፍ መመዘኛዎች ሲታይ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃኑን 
የሚያስተዳድሩት ህጎች አጋጅ እንጂ አጋዥ አይደሉም።     . 

የመገናኛ ብዙሃን እና የመረጃ ነጻነትን ለመደንገግ የወጣው 
አዋጅ ቁ590/2008 የመረጃ ምንጮችን ስለመጠበቅ፣ መልስ 
የማግኘት መብት፣ ቅድመ ክልከላ፣ ስም በማጥፋት ለሚደርሱ 
ጉዳቶች የሞራል ካሳን ይመለከታል።ሆኖም ግን የምርመራ ዘገባው 
እንደሚያመለክተው ከሆነ ህጉ በዘፈቀደ የሚደረጉ እገዳዎችን 
ይፈቅዳል እነዚህም የሚያሽመደምዱ ቅጣቶችን፣ የመገናኛ ብዙሃን 
ፈቃድ እገዳዎችን፣ የውጭ ዜጎች የብዙሃን መገናኛ እንዳያቋቋሙ 
የሚከለክሉ ህጎችን እንዲሁም መንግስት በየግዜው የሚወጡ 
ህትመቶችን እንዲቆጣጠር ያስችላሉ። 

ህጉ መገናኛ ብዙሃንን በጋራ ማስተዳደርን እንዲሁም የሌሎች 
ሃገር ዜጎች የመገናኛ ብዙሃን ባለቤት እንዳይሆኑ የሚከለክል ሲሆን 
ይህም ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የሌላ ሃገር ዜግነት ያላቸውን 
ሰዎችም ይጨምራል። እነዚህ ክልከላዎች የግለሰቦች መብቶችን 
ከመርገጣቸው አልፎ የመገናኛ ብዙሃኑ ዘርፍ እንዳያድግ እንዲሁም 
በዘርፉ የሚደረግ የመዋዕለ ነዋይ ፍሰት እንዳይበረታታ አድርገዋል።  

በአዋጁ መሰረት መረጃን የማግኘት ነጻነቶች በቅድመ ሁኔታዎች 
የተሞሉ ሲሆን መረጃን ከመስጠት የመቆጠብ ተግባራት ደግሞ 
ተገቢው ቅጣት አልተጣለባቸውም። ይፋ የሚደረጉ መረጃዎች 
ዝርዝር አያሌ ነገሮችን ያካተተ ሲሆን ይህም በመንግስት እጅ 
የሚገኙ መረጃዎችን ማግኘት የሚቻልበትን መንገድ ለየት ላሉ 
ሁኔታዎች ብቻ በማስቀመጥ ግልጽ ባልሆነ መልኩ መጠነ ሰፊ 
ሆኗል።  

አዋጁ ፈቃድና ምዝገባ የሚካሄድበትን መንገድ እጅግ አክብዶታል። 
የምዝገባው ምስክር ወረቀት የሚታደስበትም ግዜ በየሶስት አመቱ 
ነው። ባለፉት ግዜያት ዕድሳት የመከልከል ተግባራትም ተካሂደዋል። 
በአዋጁ የተደነገገው ፈቃድ የመስጠቱ ስርዓት መገናኛ ብዙሃኑ ያለ 
መንግስት ፈቃድ መንቀሳቀስ የማይችልበትን ዓይነት ግንኙነት 
ፈጥሯል።  

ጽንፍ የያዙ ሃላፊነቶችና ቅጣቶችም በህጉ የቀረቡ ሲሆን የህግ 
ተጠያቂነት የሚፈጥሩ ይዘቶችን መገናኛ ብዙሃን እንዳያቀርቡና 
ለዚህ ሃላፊነትም እንዲወስዱ መገናኛ ብዙሃን ላይ የተደነገገ 
ነው። አዋጁ ሌሎችን ከሚያስቀይሙ ንግግሮች ጋር በተያያዘ 

ጽንፍ የያዙ ቅጣቶችን አስቀምጧል። ለአስተዳደራዊ ስህተቶችም 
ተገቢነት ለሌላቸው ከፍተኛ ቅጣቶችን አስቀምጧል። ከዚህም 
በተጨማሪ ጥሰቶችን በተመለከት በጣም ጥብቅ የሆኑ እገዳዎችን 
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ለሚደርስ ማህበረሰብን ለሚያንቋሽሽ ነገር የተቀመጠው የ 1000 
ብር (34.85 ዩኤስ ዶላር) የቅጣት ጣሪያአሁን በከፍተኛ ቁጥር  ወደ 
100,000 ብር (3489.18 ዩኤስ ዶላር) እንዲያድግ ተደርጓል። 

ህጉ ከዚህም በተጨማሪ በህግ አውጪዎች፣ ህግ አስፈጻሚዎች 
እና ህግ ተርጓሚ በሆኑ በህገ መንግስቱ ስልጣን በተሰጣቸው 
የመንግስት አካላት ላይ የሚደርስ ዘለፋን እና የሃሰት ውንጀላን 
ጉዳዩ የደረሰባቸው ግለሰቦች መክሰስ ባይፈልጉም እንኳ ተግባሩ 
በህግ የሚያስጠይቅ እንዲሆን አድርጓል። በዚህ አካሄድም 
ጋዜጠኞች እና ሊሎች የመገናኛ ብዙሃን ባልደረቦች የጥቃት ሰለባ 
የሆነ ሰው በሌለበት ሁኔታ እራሱ እንዲወነጀሉ፣ ቅጣት እና እገዳም 
እንዲደረግባቸው ሆኗል። ህገወጥ ዘለፋዎችን በተለይም የመንግስት 
አካል ላይ የሚካሄዱትን በዚህ ዙርያ ካሉ ዓለም አቀፍ ህጎች ባህሪ 
አንጻር ስናየው ይህን ክልከላ ኋላቀር እና ጨቋኝ ልንለው እንችላለን። 
እ.አ.አ በ 2000 ዓ.ም ለተባበሩት መንግስታት የሰብዓዊ መብት 
ኮሚሽን የቀረበው ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ ልዩ ሪፖር /ዘገባ/ ላይ 
ህገወጥ ዘለፋዎች የሃሳብ ነጻነትን ለማረጋገጥ ስጋት በመሆናቸው 
ሙሉበሙሉ እንዲወገዱ ጥሪ ቀርቦ ነበር።  

ጋዜጠኞች እና ሌሎች 
የመገናኛ ብዙሃን አካላት 
ተጎጂ በሌለበት ሲዘግቡ 
በስም ማጥፋት ወንጀል 
ሊከሰሱ ፣ ሊቀጡ ወይም 
ሊታሰሩ ይችላሉ፡፡
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፡ ዕውነታውም በህዝብ ዘንድ የሚታወቅ ሀቅ መሆኑን ፣ ሐተታው 
በሐቀኝነት ላይ የተመሰረተ  አስተያየት መሆኑን ፣ ያለ ክፋት የተፃፈ 
መሆኑን እና ከህዝብ ጥቅም ጋር ዝምድና እንዳለው ማረጋገጥ 
ነበረበት፡፡ ጋዜጣው ማክብራይድ የተፈረደበት ነፍሰ ገዳይ እና 
ወንጀለኛ መሆኑን በማረጋገጥ ተሳክቶለት ነበር፡፡

መረጃን የማግኘት መብት ልክ ሃሳብን በነፃነት እንደመግለፅ መብት 
አስፈላጊ ነው፡፡ ብዙውን ጊዜ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብትን 
የሚመለከቱ ጉዳዮች ብዙ ጊዜ ለህዝብ የተዘጉ የውይይት መድረኮችን 
ወይም ከህግ ሂደቱ ጋር የተዛመዱ ሰነዶችንም ያካትታሉ፡፡ ህዝቡ 
በመንግስት የተያዙ ሰነዶችን የማግኘት መብቱም በእኩል ደረጃ 
አስፈላጊ ነው፡፡

መረጃ ከመንግስት (እንዲሁም ከግል አካላት) የማግኘት ህገ 
መንግስታዊ መብት በ መረጃን የማግኘት መብት አንቀፅ ላይ 
በዝርዝር ተደንግጓል፡፡ ይህ አንቀፅ ህዝቡ በመንግስት የተያዙ 
መረጃዎችን እንዲያገኝ ይፈቅድለታል፡፡ አንቀፁ ጋዜጠኞች በመንግስት 
እና በግል ይዞታ ስር ያሉ መረጃዎችን እንዲያገኙ ተጠቅመውበታል፡፡

መንግስት የተጠየቀውን መረጃ ለማቅረብ ፈቃደኛ በማይሆንበት 
ጊዜ ፍርድ ቤቶች ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብትን ሙሉ 
በሙሉ ለመተግበር ሲባል የተጠየቀውን መረጃ አሳልፎ መስጠትን 
አስፈላጊነት በአፅንዖት ያስረዳሉ፡፡ እ.ኤ.አ በ2010 ሜይል እና 
ጋርዲያን የተባሉ ጋዜጦች በ2010ሩ የዓለም ዋንጫ አዘጋጅ ኮሚቴ 
ስር የነበረውን የጨረታ አሰራር በተመለከተ የሚገኙ መረጃዎችን 
ለማግኘት ጠይቀው ነበር፡፡ አዘጋጅ ኮሚቴውም የተጠየቁትን 
መረጃዎች ለማቅረብ ፈቃደኛ ባለመሆኑ ጋዜጦቹ መረጃዎቹን 
በሃይል ለማግኘት ወደ ፍርድ ቤት አቅንተው ነበር፡፡ ጋዜጦቹም 
ተሳክቶላቸው ነበር፡፡ ፍርድ ቤቱ መረጃው ወጥቶ በአዘጋጅ ኮሚቴው 
ላይ ከሚደርሰው ችግር በላይ የሀገሪቱ ህዝብ መረጃው በምስጢርነት 
ተጠብቆ መረጃን የማግኘት መብቱን ተከልክሎ የሚደርሰው ጉዳት 
የበለጠ እንደሚሆን ገልጿል፡፡ 

ግልፁን የፍትህ መርሆ የግልፅነትን አስፈላጊነት ለማስረገጥ 
በተደጋጋሚ በሚጠቀሰው አባባል ውስጥ እንዳለው "ፍትህ መከናወን 
ብቻ ሳይሆን ሲፈፀምም መታየት አለበት”፡፡ ግልፁን የፍርድ ቤት 
መርሆ ተግባራዊ ለማድረግ ፍርድ ቤቶች ህዝቦች ከዚህ በፊት 
ያልተፈቀዱላቸው የውይይት መድረኮች ላይ እንዲካፈሉ ፈቃድ 
ሰጥተዋል፡፡ ህብረተሰቡ ይህንን መብቱን ማረጋገጥ እንዲችል መገናኛ 
ብዙሃን ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል፡፡ ስለዚህ የውይይት መድረክን 
የመጠቀም ነፃነት ለባህላዊው መገናኛ ብዙሃን ብቻ የተሰጠ ሳይን 
ለቴሌቪዥን ስርጭቶችም እንዲሁ ተሰጥቷል፡፡

አሁን ላይ ፍርድ ቤቶች በማመልከቻ መሰረት መገናኛ ብዙሃን የፍርድ 
ሂደቶችን በቀጥታ እንዲያስተላልፉ ይፈቅዳሉ፡፡ ቅድመ ሁኔታው 
በከፍተኛ ደረጃ ተዋውቆ እና ትኩረት ስቦ በነበረው የቀድሞው 
የፓራ ኦሎምፒክ አትሌት ኦስካር ፒስተሪየስ ፍቅረኛውን የመግደል 
ውንጀላ ፍርድ ሂደት ላይ ተፈፅሟል፡፡ የፍርድ ሂደቱ ከመጀመሩ በፊር 
ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የዳኞቹ ፕሬዚዳንት መገናኛ ብዙሃን ሂደቱን 
በቀጥታ እንዲዘግቡ ፈቃድ ሰጥተው ነበር፡፡ ዳኛው ጠቅላላው የፍርድ 
ሂደት በሬዲዮ እንዲተላለፍ የተወሰነው ክፍል ደግሞ በቴሌቪዥን 
እንዲተላለፍ ፈቅደው ነበር፡፡ ዳኛው ፈቃድ የሰጡት በህዝቡ ፍላጎት 
መሰረት ፣ በተወሰኑ ገደቦች ስር ፣  እየተካሄደ ያለውን የፍርድ ሂደት 
መከታተል የፈለገ ከየትኛውም ቦታ ሆኖ እንዲከታተል ከማሰብ 
መሆኑን ምክንያት አድርገዋል፡፡ ዳኛው በመቀጠልም በዴሞክራሲ ገና 
ወጣት ለሆነች ሀገር ዜጎቿ እንዲህ አይነት ዓለም አቀፍ ዝና ያላቸውን 
ሰዎች የፍርድ ሂደት የመከታተል ልምድ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል 
ሲሉ ተናግረዋል፡፡

ለማጠቃለል፡ ከላይ የተጠቀሱት ምሳሌዎች የመገናኛ ብዙሃን ሃሳብን 
በነፃነት የመግለጽ ነፃነትን የሚገድቡ ገደቦን እንዲገፉ ምን ያህል 
አስፈላጊ እንደሆኑ ፣ የህዝን ፍላጎት ለመጠበቅ መተግበሪያነት ብቻ 
ሳይሆን ከዚህ በፊት ህዝቡ ሊያገኛቸው የማይችሉ መረጃዎችን 
ወደዜጎች በማምጣት ረገድ አስፈላጊ መሆናቸውን ያስረዳሉ፡፡

የጥናት ጉዳይ፡ ደቡብ አፍሪካ 

በ ፓም ስቴይን

የደቡብ አፍሪካ ህግ በደቡብ አፍሪካ ሕገ-ደንብ የሰብአዊ መብት 
ድንጋጌዎች ውስጥ በተካተቱ እሴቶች ተደግፏል፡፡ ይህም ለደቡብ 
አፍሪካ ከፍተኛ ሃሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
ባደረገበው የመገናኛ ብዙሃን ሕግ በደንብ ተገልጧል፡፡ 

ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ከፕሬስ እና ከሌሎች የመገናኛ 
ብዙሃን ነፃነት እና የህዝቡ መረጃ የማግኘት መብትን ይጨምራል፡፡ 
ማንኛውም ህገ መንግስታዊ መብት ፍፁም አይደለም፡፡  መብቶችን 
ሁሉ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ የመተርጎም ስራ ሁልጊዜ ይሰራል፡፡ 
ስለሆነም ፍርድ ቤቶች ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብትን ለማስከበር 
ሲባል ከሌሎች ጋር የሚወዳደሩ መብቶችን ለምሳሌ የሰብአዊ ክብርን 
እና የግላዊነት መብትን ማመጣጠን ነበረባቸው፡፡

መረጃን በማግኘት ጥየቃ ረገድ ፍርድ ቤቶች ተከሳሹ የምስጢራዊነት 
መብቱ እንዳይኖረው ለሚጠይቀው ከሳሽ የተፎካካሪነት መብት 
ክብደት ይሰጣሉ፤  ወይም ሀገሪቱን በሚያሳትፍበት ጊዜ ፣ 
ብሔራዊ ደህንነትን ለማስከበር ህገ-መንግስታዊ ግዴታ ነው በሚል 
መረጃዎችን ሊያቀርብ ይችላል፡፡ የደቡብ አፍሪካ ፍርድ ቤቶች 
የመገናኛ ብዙሃን በዴሞክራሲ ውስጥ የሚጫወቱትን ወሳኝ ሚና 
በተደጋጋሚ ይናገራሉ፡፡ ስለሆነም የመገናኛ ብዙሃን ተከሳሾች  በስም 
ማጥፋት ክስ ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ፣ የተጠቀሰው ሪፖርት 
ምክንያታዊ መሆኑን መገናኛ ብዙሃን ካሳዩ ከተጠያቂነት ነጻ ይሆናሉ፡፡

ለመገናኛ ብዙሃን 4 ዓይነት የስም ማጥፋት ውንጀላን መከላከያ 
መንገዶች አሉ፡ ለህዝብ ጥቅም ሲባል እውነቱን ማውጣት ፣ ጥበቃ 
የሚደረግለት አስተያየት ፣  ብቃት ያለው መብት እና ምክንያታዊነት፡
፡ ጥበቃ የሚደረግለት አስተያየትን መከላከል ለንግግር ነጻነት 
እውቅና መስጠትና በአስተያየት ላይ አስተያየት ለመስጠት ሀላፊነትን 
ለማስቀረት እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ መከላከያ ነው፡፡ 

የ McBride ክስ፡  ጥበቃ የሚደረግለት አስተያየት መከላከያ ምን 
ያህል ነጻ ንግግርን እንደሚደግፍ ጥሩ ምሳሌ ነው፡፡ እ.ኤ.አ በ 2003 
ሮበርት ማክብራይድ በአንድ ትልቅ የደቡብ አፍሪካ ማዘጋጃ ቤት 
ውስጥ ከፍተኛ የፖሊስ ሥራ ቦታን ለማግኘት ማመልከቻ አቅርቦ 
ነበር፡፡ ከ 17 አመታት በፊት ማክብራይድድ የአፍሪካ ብሄራዊ 
ኮንግረስ ሰራተኛ ሆኖ ከቡና ቤት በር ላይ በነበረ መኪና ባጠመደው 
ፈንጂ 3 የሦስት ሰዎችን ሕይወት ሲቀጥፍ ሌሎች 69 ሰዎችን 
አቁስሏል፡፡ ማክብራይድ ተከስሶ ጥፋተኝነቱም ተረጋግጦ የሞት 
ፍርድ ተፈርዶበት ነበር፡፡ በኋላ ላይ ይህ ውሳኔ ወደ የህይወት ዘመን 
እስር ተሻሽሎለታል፡፡ በአገሪቱ የእውነት እና ማስታረቅ ኮሚሽን ጊዜ 
ማክብራይድ በንፁሃን ላይ ለፈፀመው ግድያ ምህረት ተደርጎለታል፡፡

ለከፍተኛ የፖሊስነት ቦታ ስራ ያቀረበው ማመልከቻ በደቡብ 
አፍሪካ መገናኛ ብዙሃን በጥንቃቄ ተመርምሯል፡፡ አንድ ጋዜጣም 
የማክብራይድን ለፖሊስ ሃላፊነት ቦታው መታጨት ከባድ 
አስፈሪነት የሚዘረዝሩ ዘገባዎችን እና ርዕሰ አንቀፆችን ይዞ ወጥቷል፡
፡ የማክብራይድን የፈንጂ ጥፋት “የሰውነት ጭካኔ” ሲል በመግለፅ 
ወንጀለኛ እና ነፍሰ ገዳይ በመሆኑ ለቦታው በፍፁም የማይመጥን 
ሰው መሆኑን ገልጧል፡፡ ማክብራይድ በዚህ ጋዜጣ የስም ማጥፋት 
ወንጀል እንደደረሰበት በመግለፅ ካሳ ጥየቃ ወደ ፍርድ ቤት 
አምርቷል፡፡ ለገደላቸው ሰዎች ምህረት በማግኘቱም ምክንያት 
መገናኛ ብዙሃኑ አሁን እንደ ነፍሰ ገዳይ ሊጠሩት እንደማይገባ 
ተከራክሯል፡፡

የታተመውን ዘገባ ለመከላከል ጋዜጣው ሐተታው አስተያየት እንጂ 
ነባራዊ ዕውነታ እንዳልሆነ፤ ዕውነታውንም  ማረጋገጥ ነበረበት፡
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መሆኑን እና ከህዝብ ጥቅም ጋር ዝምድና እንዳለው ማረጋገጥ 
ነበረበት፡፡ ጋዜጣው ማክብራይድ የተፈረደበት ነፍሰ ገዳይ እና 
ወንጀለኛ መሆኑን በማረጋገጥ ተሳክቶለት ነበር፡፡
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የሚመለከቱ ጉዳዮች ብዙ ጊዜ ለህዝብ የተዘጉ የውይይት መድረኮችን 
ወይም ከህግ ሂደቱ ጋር የተዛመዱ ሰነዶችንም ያካትታሉ፡፡ ህዝቡ 
በመንግስት የተያዙ ሰነዶችን የማግኘት መብቱም በእኩል ደረጃ 
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መረጃ ከመንግስት (እንዲሁም ከግል አካላት) የማግኘት ህገ 
መንግስታዊ መብት በ መረጃን የማግኘት መብት አንቀፅ ላይ 
በዝርዝር ተደንግጓል፡፡ ይህ አንቀፅ ህዝቡ በመንግስት የተያዙ 
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እና በግል ይዞታ ስር ያሉ መረጃዎችን እንዲያገኙ ተጠቅመውበታል፡፡

መንግስት የተጠየቀውን መረጃ ለማቅረብ ፈቃደኛ በማይሆንበት 
ጊዜ ፍርድ ቤቶች ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብትን ሙሉ 
በሙሉ ለመተግበር ሲባል የተጠየቀውን መረጃ አሳልፎ መስጠትን 
አስፈላጊነት በአፅንዖት ያስረዳሉ፡፡ እ.ኤ.አ በ2010 ሜይል እና 
ጋርዲያን የተባሉ ጋዜጦች በ2010ሩ የዓለም ዋንጫ አዘጋጅ ኮሚቴ 
ስር የነበረውን የጨረታ አሰራር በተመለከተ የሚገኙ መረጃዎችን 
ለማግኘት ጠይቀው ነበር፡፡ አዘጋጅ ኮሚቴውም የተጠየቁትን 
መረጃዎች ለማቅረብ ፈቃደኛ ባለመሆኑ ጋዜጦቹ መረጃዎቹን 
በሃይል ለማግኘት ወደ ፍርድ ቤት አቅንተው ነበር፡፡ ጋዜጦቹም 
ተሳክቶላቸው ነበር፡፡ ፍርድ ቤቱ መረጃው ወጥቶ በአዘጋጅ ኮሚቴው 
ላይ ከሚደርሰው ችግር በላይ የሀገሪቱ ህዝብ መረጃው በምስጢርነት 
ተጠብቆ መረጃን የማግኘት መብቱን ተከልክሎ የሚደርሰው ጉዳት 
የበለጠ እንደሚሆን ገልጿል፡፡ 

ግልፁን የፍትህ መርሆ የግልፅነትን አስፈላጊነት ለማስረገጥ 
በተደጋጋሚ በሚጠቀሰው አባባል ውስጥ እንዳለው "ፍትህ መከናወን 
ብቻ ሳይሆን ሲፈፀምም መታየት አለበት”፡፡ ግልፁን የፍርድ ቤት 
መርሆ ተግባራዊ ለማድረግ ፍርድ ቤቶች ህዝቦች ከዚህ በፊት 
ያልተፈቀዱላቸው የውይይት መድረኮች ላይ እንዲካፈሉ ፈቃድ 
ሰጥተዋል፡፡ ህብረተሰቡ ይህንን መብቱን ማረጋገጥ እንዲችል መገናኛ 
ብዙሃን ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል፡፡ ስለዚህ የውይይት መድረክን 
የመጠቀም ነፃነት ለባህላዊው መገናኛ ብዙሃን ብቻ የተሰጠ ሳይን 
ለቴሌቪዥን ስርጭቶችም እንዲሁ ተሰጥቷል፡፡

አሁን ላይ ፍርድ ቤቶች በማመልከቻ መሰረት መገናኛ ብዙሃን የፍርድ 
ሂደቶችን በቀጥታ እንዲያስተላልፉ ይፈቅዳሉ፡፡ ቅድመ ሁኔታው 
በከፍተኛ ደረጃ ተዋውቆ እና ትኩረት ስቦ በነበረው የቀድሞው 
የፓራ ኦሎምፒክ አትሌት ኦስካር ፒስተሪየስ ፍቅረኛውን የመግደል 
ውንጀላ ፍርድ ሂደት ላይ ተፈፅሟል፡፡ የፍርድ ሂደቱ ከመጀመሩ በፊር 
ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የዳኞቹ ፕሬዚዳንት መገናኛ ብዙሃን ሂደቱን 
በቀጥታ እንዲዘግቡ ፈቃድ ሰጥተው ነበር፡፡ ዳኛው ጠቅላላው የፍርድ 
ሂደት በሬዲዮ እንዲተላለፍ የተወሰነው ክፍል ደግሞ በቴሌቪዥን 
እንዲተላለፍ ፈቅደው ነበር፡፡ ዳኛው ፈቃድ የሰጡት በህዝቡ ፍላጎት 
መሰረት ፣ በተወሰኑ ገደቦች ስር ፣  እየተካሄደ ያለውን የፍርድ ሂደት 
መከታተል የፈለገ ከየትኛውም ቦታ ሆኖ እንዲከታተል ከማሰብ 
መሆኑን ምክንያት አድርገዋል፡፡ ዳኛው በመቀጠልም በዴሞክራሲ ገና 
ወጣት ለሆነች ሀገር ዜጎቿ እንዲህ አይነት ዓለም አቀፍ ዝና ያላቸውን 
ሰዎች የፍርድ ሂደት የመከታተል ልምድ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል 
ሲሉ ተናግረዋል፡፡

ለማጠቃለል፡ ከላይ የተጠቀሱት ምሳሌዎች የመገናኛ ብዙሃን ሃሳብን 
በነፃነት የመግለጽ ነፃነትን የሚገድቡ ገደቦን እንዲገፉ ምን ያህል 
አስፈላጊ እንደሆኑ ፣ የህዝን ፍላጎት ለመጠበቅ መተግበሪያነት ብቻ 
ሳይሆን ከዚህ በፊት ህዝቡ ሊያገኛቸው የማይችሉ መረጃዎችን 
ወደዜጎች በማምጣት ረገድ አስፈላጊ መሆናቸውን ያስረዳሉ፡፡

የጥናት ጉዳይ፡ ደቡብ አፍሪካ 

በ ፓም ስቴይን

የደቡብ አፍሪካ ህግ በደቡብ አፍሪካ ሕገ-ደንብ የሰብአዊ መብት 
ድንጋጌዎች ውስጥ በተካተቱ እሴቶች ተደግፏል፡፡ ይህም ለደቡብ 
አፍሪካ ከፍተኛ ሃሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
ባደረገበው የመገናኛ ብዙሃን ሕግ በደንብ ተገልጧል፡፡ 

ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ከፕሬስ እና ከሌሎች የመገናኛ 
ብዙሃን ነፃነት እና የህዝቡ መረጃ የማግኘት መብትን ይጨምራል፡፡ 
ማንኛውም ህገ መንግስታዊ መብት ፍፁም አይደለም፡፡  መብቶችን 
ሁሉ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ የመተርጎም ስራ ሁልጊዜ ይሰራል፡፡ 
ስለሆነም ፍርድ ቤቶች ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብትን ለማስከበር 
ሲባል ከሌሎች ጋር የሚወዳደሩ መብቶችን ለምሳሌ የሰብአዊ ክብርን 
እና የግላዊነት መብትን ማመጣጠን ነበረባቸው፡፡

መረጃን በማግኘት ጥየቃ ረገድ ፍርድ ቤቶች ተከሳሹ የምስጢራዊነት 
መብቱ እንዳይኖረው ለሚጠይቀው ከሳሽ የተፎካካሪነት መብት 
ክብደት ይሰጣሉ፤  ወይም ሀገሪቱን በሚያሳትፍበት ጊዜ ፣ 
ብሔራዊ ደህንነትን ለማስከበር ህገ-መንግስታዊ ግዴታ ነው በሚል 
መረጃዎችን ሊያቀርብ ይችላል፡፡ የደቡብ አፍሪካ ፍርድ ቤቶች 
የመገናኛ ብዙሃን በዴሞክራሲ ውስጥ የሚጫወቱትን ወሳኝ ሚና 
በተደጋጋሚ ይናገራሉ፡፡ ስለሆነም የመገናኛ ብዙሃን ተከሳሾች  በስም 
ማጥፋት ክስ ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ፣ የተጠቀሰው ሪፖርት 
ምክንያታዊ መሆኑን መገናኛ ብዙሃን ካሳዩ ከተጠያቂነት ነጻ ይሆናሉ፡፡

ለመገናኛ ብዙሃን 4 ዓይነት የስም ማጥፋት ውንጀላን መከላከያ 
መንገዶች አሉ፡ ለህዝብ ጥቅም ሲባል እውነቱን ማውጣት ፣ ጥበቃ 
የሚደረግለት አስተያየት ፣  ብቃት ያለው መብት እና ምክንያታዊነት፡
፡ ጥበቃ የሚደረግለት አስተያየትን መከላከል ለንግግር ነጻነት 
እውቅና መስጠትና በአስተያየት ላይ አስተያየት ለመስጠት ሀላፊነትን 
ለማስቀረት እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ መከላከያ ነው፡፡ 

የ McBride ክስ፡  ጥበቃ የሚደረግለት አስተያየት መከላከያ ምን 
ያህል ነጻ ንግግርን እንደሚደግፍ ጥሩ ምሳሌ ነው፡፡ እ.ኤ.አ በ 2003 
ሮበርት ማክብራይድ በአንድ ትልቅ የደቡብ አፍሪካ ማዘጋጃ ቤት 
ውስጥ ከፍተኛ የፖሊስ ሥራ ቦታን ለማግኘት ማመልከቻ አቅርቦ 
ነበር፡፡ ከ 17 አመታት በፊት ማክብራይድድ የአፍሪካ ብሄራዊ 
ኮንግረስ ሰራተኛ ሆኖ ከቡና ቤት በር ላይ በነበረ መኪና ባጠመደው 
ፈንጂ 3 የሦስት ሰዎችን ሕይወት ሲቀጥፍ ሌሎች 69 ሰዎችን 
አቁስሏል፡፡ ማክብራይድ ተከስሶ ጥፋተኝነቱም ተረጋግጦ የሞት 
ፍርድ ተፈርዶበት ነበር፡፡ በኋላ ላይ ይህ ውሳኔ ወደ የህይወት ዘመን 
እስር ተሻሽሎለታል፡፡ በአገሪቱ የእውነት እና ማስታረቅ ኮሚሽን ጊዜ 
ማክብራይድ በንፁሃን ላይ ለፈፀመው ግድያ ምህረት ተደርጎለታል፡፡

ለከፍተኛ የፖሊስነት ቦታ ስራ ያቀረበው ማመልከቻ በደቡብ 
አፍሪካ መገናኛ ብዙሃን በጥንቃቄ ተመርምሯል፡፡ አንድ ጋዜጣም 
የማክብራይድን ለፖሊስ ሃላፊነት ቦታው መታጨት ከባድ 
አስፈሪነት የሚዘረዝሩ ዘገባዎችን እና ርዕሰ አንቀፆችን ይዞ ወጥቷል፡
፡ የማክብራይድን የፈንጂ ጥፋት “የሰውነት ጭካኔ” ሲል በመግለፅ 
ወንጀለኛ እና ነፍሰ ገዳይ በመሆኑ ለቦታው በፍፁም የማይመጥን 
ሰው መሆኑን ገልጧል፡፡ ማክብራይድ በዚህ ጋዜጣ የስም ማጥፋት 
ወንጀል እንደደረሰበት በመግለፅ ካሳ ጥየቃ ወደ ፍርድ ቤት 
አምርቷል፡፡ ለገደላቸው ሰዎች ምህረት በማግኘቱም ምክንያት 
መገናኛ ብዙሃኑ አሁን እንደ ነፍሰ ገዳይ ሊጠሩት እንደማይገባ 
ተከራክሯል፡፡

የታተመውን ዘገባ ለመከላከል ጋዜጣው ሐተታው አስተያየት እንጂ 
ነባራዊ ዕውነታ እንዳልሆነ፤ ዕውነታውንም  ማረጋገጥ ነበረበት፡
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ከእነዚህ በምርመራ ስር ያሉ በጣም ጥብቅ ህግጋቶች ውስጥ 
አንዳንዶቹ በመገናኛ ብዙሃን ላይ እና በመረጃ ነፃነት ላይ ፣ የንግድ 
ማስታወቂያዎች እና በኮምፒውተር ይፈፀማሉ ተብለው 
የሚታመኑ ወንጀሎች ላይ ናቸው፡፡ በፌዴራል ፍትህና የህግ 
ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ ስር ያለው የሚዲያ የህግ ማዕቀፍ ጥናት 
ቡድን መገናኛ ብዙሃን የሚተዳደሩባሽቸው በርካታ ህግና 
ደንቦችን በመለየት ማሻሻያ እንዲደረግባቸው እየሰራ ይገኛል፡፡ 

ነገር ግን በግልፅ እንደሚታየው ብጥናት ቡድኑ አባላት መካከል 
ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት እና ፕሬስ ፍፁም መብት 
እንደሌላቸው ባለው የጋራ  መግባባት መገናኛ ብዙሃን ነፃ የሆነ 
ዘመን አይኖራቸውም፡፡ የመገናኛ ብዙሃኑ የማሳተም እና 
የማሰራጨት መብት ከሌሎች ህጉ ሊከላከልላቸው ከሚገባ 
መሰረታዊ መብቶች ጋር አንፃራዊ ነው ብለው የሚያምኑ 
ይመስላሉ፡፡ በመገናኛ ብዙሃን የሰራ መስክ ውስጥ ያሉትን 
ባህሪያት መስመር ለማስያዝ የተተገበሩት የህግ መሳሪያዎች 
ያለምንም ጥርጥር በተለያየ መጠን እና ገደብ በቦታቸው 
ይቆያሉ፡፡ 

ከጅማሬው 1990ዎቹ መጀመሪያ አንስቶ የኢትዮጵያ መገናኛ 
ብዙሃን ጉዞ በሙያ ስነምግባር  ላይ የተመሰረተ አልነበረም፡፡ የጋራ 
ተልዕኮ ካልሆነ በቀር የተለመዱ እሴቶች እና መመሪያዎች 
ሳይኖራቸው የመገናኛ ብዙሃን መለያዎች የሚታዩት እንደ 
በከፍተኛ ሁኔታ በተጋለጠ እና ወደ ብዝሃ ገፅታ ያመዘነ 
ባህሪያቸው ነው፡ ህብረተሰቡን በማደራጀት የፓርቲ ተለእኮን 
ለማሳካት መገናኛ ብዙሃንን እንደመሳሪያ የመጠቀም አዝማምያ 
ነበር። ዜጎች ለህይወታቸው ተገቢ በሆኑ ጉዳዮች ላይ 
ለሚወስኗቸው ውሳኔዎች የተሟላ መረጃ ኖሮአቸው እንዲወስኑ 
የሚያደርጉ ተለዋዋጭ ፣ አከራካሪ ፣ የተለያዩ እና ለውጥ 
የሚያመጡ መረጃዎችን የሚያቀርቡ መድረኮች ሆነው ብዙም 
አይታዩም፡፡ 

ይህ ብዙም የሚያስገረም አይደለም፡፡ የኃይል የበላይነት ሙግት 
በከባድ ሽኩቻ የሚያዝባት ኢትዮጵያ ከባለ ሙሉ ስልጣናዊ 
የፖለቲካ ስርዓት ወደ ተፎካካሪያዊ የፖለቲካ ከባቢ አየር 
አየተሸጋገረች ያለች ሀገር ነችና፡፡ በዚህም ሙግት የተነሳ የመገናኛ 
ብዙሃን ገፅታ በእጅጉ የተከፋፈለ ነው፡፡ የሆነው ሆኖ የተለያዩት 
መገናኛ ብዙሃን ባልተረጋጋ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ 
የተንሰራፋው የተጋላጭነት መገለጫዎች ናቸው፡፡ በሽግግር 
ውስጥ ያሉ ማህበረሰባት በመገናኛ ብዙሃን ኢንዱስትሪ ውስጥ 
ቢያንስ ለሦስት ኃይሎች ተጋላጭ ናቸው፤ በመልሶ እደሳ ፣ 
መተካካት እና ለውጥ፡፡ 

ኢትዮጵያ በሽግግር ውስጥ ያለች ሀገር መሆኗ የሚታወቅ ሀቅ 
ነው፡፡ በማህበራዊ ቅሬታ እና በፖለቲካዊ ማስተካከያ ሂደት 
ውስጥ ለግማሽ ምዕተ አመት ያህል ቆይታለች፡፡ 
ሆኖምበፖለቲቻውመህዳር ላይ ወሳኝ ለውጥ የተኪያሄደው በ
1990ዎቹ መባቻ ነበር ይህም ለመገናኛ ብዙሃንና ሃሳብን በነጻነት 
ለመግለጽ ምብቶች በር ከፋች ሆⶈል፡፡
ይህ ጊዜ በሃገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በሳንሱር መልክ 
የተቀመጡ ማዕቀቦችን የሚያነሱ ህጎችን ብቻ ይዞ አልመጣም፡፡ 
በተጨማሪም በአስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ መልሰው ሊቀመጡ 
የሚችሉሳንሱሮችን በተጨማሪነት አግዷል፡፡  በእርግጥም  በ
1970ዎቹ አጋማሽ ላይ በነበረው ለውጥ  እንደሆነው ሁሉየግል 
የመገናኛ ብዙሃን መበራከት ህዝቡ ካለፉት ጊዜያት በተሻለ መልኩ  
ሃሳብን በነፃነት መግለፅንእንዲያጣጥም አድርጓል ፡፡ 
በአሁኑ ወቅትም ኢትዮጵያውያን አሁን በስልጣን ላይ ያለው 
አስተዳደር ለመሰረታዊ ግለ መብቶች አፈፃፀም የሚያስገድደውን 
ህገ መንግስታዊ ግዴታ ለማክበር በገባው ቃል መሰረት በሌላ 
ፖለቲካዊ ለውጥ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ የሚወራው ነገር በተግባር 
ሲተገበር ማየትም አስደሳች ነው፡፡ መንግስት የፖለቲካ እስረኞችን 
ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ በምህረት ነፃ አድርጓል፤ ፓርላማው 
ተቃዋሚ የፖለቲካ ሰዎችን ከ ሽብርተኝነት አራማጆች ዝርዝር 
ውስጥ ካስወጣቸው በኋላ በነፃነው ወደየቤታቸው እንዲመለሱ 
አድርጓል፤ የፖለቲካ መድረኩን የሚያጠቡ ህጎችንም ለማሻሻል 
ተነሳሽነቱንአሳይቷል፡፡ 

ታምራት ገ/ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ 
ያለው ዴሞክራሲያዊ ሂደትጋዜጠኞችን 
በስነምግባር ደንቦች ተጠያቂ  በሚያደርግ 
የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት እንዴት ተጠቃሚ 
እንደሚሆንበዚህም ሂደት የህዝቡን አመኔታ 
እንደሚያተርፍ ፅፏል፡፡

የሚዲያ ማሻሻያ በለውጥ ጊዜ፡ 
ምን ይጠበቃል?

ራስን ማስተዳደር
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ከሥር የተነሳ ስላልነበረ ለሕጋዊ እና አስተዳደራዊ ችግሮች 
ተጋልጠዋል፡፡ ብዙዎቹ ለአባላቶቻቸው የማይታመኑ መሪዎች 
አሏቸው፤ ሁለተኛዎቹ የአባልነት ክፍያ መሰረታዊ 
ግዴታዎቻቸውን ማሟላት ያልቻሉ ተጓዳኝ ተሳታፊዎች ናቸው፡፡ 
ብዙ ጊዜ እነዚህ መሪዎች የራሳቸውን ግላዊ ጥቅም ለማስጠበቅ 
ሲሉ እና ከውጪ ምንጮች ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ 
ከማህበራቶቻቸው ጋር ተጣብቀው ይቆያሉ፡፡ በርግጥም,  በአንድ 
ወቅት መንግሥታዊ ያልሆኑ አካላት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ 
እንደነበሩ ሁሉ በመገናኛ ብዙኀን ኢንዱስትሪ ውስጥ የሙያ 
ማሕበራትምገንዘብ የማግኛ ምንጫቸውን ያደረቀባቸውየበጎ 
አድራጎት ድርጅቶችና ማኅበራት ሕግ ተጎጂዎች ነበሩ፡፡ በቂ የሰው 
ኃይል እና አቅም የሌላቸው እንዲሁም ለመደበኛ አባላቶቻቸው 
የማይገኙ እና ሩቅ ሆነው ቀርተዋል፡፡

ቢሆንም ግን ከእነዚህ ጥቂቶቹ ለኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር 
ቤት ምስረታ ትግል ላይ ገንቢ ሚና ተጫውተዋል፡፡ ይህ 
የኢንዱሰትሪው ራስ ገዝ አስተዳደር አካል ከተመሰረተ ከሦስት 
አመታት በኋላ እንኳን በምዝገባ ሂደት ላይ ይገኛል፡፡ ወደ 19  
የሚጠጉ የሕዝብ እና የግል መገናኛ ብዙሃን ድርጅቶች ተወካዮች 
ጥር 3 ቀን 2008 ዓ.ም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ 
ኢኮኖሚ ኮሚሽን ውስጥ በመሰባሰብ የማህበራት መተዳደሪያ 
ደንብ ላይ በመፈረም የስነምግባር ደንቡን ደግፈዋል፡፡ ለአስር 
ዓመታት ያህል ያልተፈለጉግጭቶችን ሲያስተናግድ ለነበረው 
ቀርፋፋ ሂደት መፍትሔ ያመጣ ክስተት ነበር፡፡ 

የኢንዱስትሪውመሪዎችየአባልነትእናየካውንስሉን ስራዎች 
ለመደገፍ የገንዘብድጋፍምንጭጉዳዮች ላይ የነበሯቸውን ከፍተኛ 
አለመግባባቶች አሳልፈዋል፡፡ ሙያዊ ማህበራት የምክር ቤት ሙሉ 
አባልለመሆን ሲስማሙ አባል መገናኛ ብዙሃን 
ኢንስቲትዩቶችየአመታዊትርፋቸውን አንድ ፐርሰንት እንደ 
አባልነት ክፍያ እንዲያበረክቱ መግባባት ላይ ተደርሷል፡፡ ይህም 
ለህልውናው ዋና መሰረት የሆኑት አባላት የካውንስሉን አመራር 
ተጠያቂ ማድረግ እንዲችሉ እንደ ጠንካራ መሳሪያነት ያገለግላል፡፡ 
ረዥምጊዜያስቆረጠውየጋራየመተማመንእናየመልሶማልሚያዎች
ጉድለትበካውንስሉሁለትበጣምአስፈላጊሰነዶችማለትምየመተባበ
ርእናየጋዜጠኝነትሥነምግባርመርሆዎችተደራሽ ተደርጓል፡፡ 

ምክር ቤቱን እንደ አትራፊ ያልሆነ ድርጅት ለመመዝገብ በአሁኑ 
አስተዳደር በኩል መልካም ፈቃደኝነት አለ፡፡  በመተዳደሪያ ደንቦቹ 
እና የስነ ምግባር ደንቦች ትግበራ ላይ በተጠቀሰው እና 
በጣምራነት ከህዝብ ከተገኙ አባላት ዘንድ የመገናኛ ብዙሃን 
ዕውቀትን ለማስተዋወቅ በተደረገው ጥረት የኢትዮጵያን የመገናኛ 
ብዙሃን ኢንዱስትሪ በሙያዊ ብቃት ለማደራጀት በጣም አስፈላጊ 
ነው፡፡ ይህንንም ማድረግ ታሪካዊ እና ታላቅ ስኬት ይሆናል፡፡ 

ታምራት ገ/ጊዮርጊስ በአሁኑ ጊዜ በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ በየሳምንቱ 
የሚታተመው የእንግሊዝኛ ጋዜጣ አዲስ ፎርቹን ዋና አርታኢ 
በመሆን ይሰራል፡፡ ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ ሳምንታዊ 
የአማርኛ እና እንግሊዝኛ ስርጭቶች ላይ ሲሰራ የኖረ ጋዜጠኛ ነው

የመልሶ እደሳው ኃይል “መልሰን ታላቅ እንሁን” በሚል መርሆ 
ያለፈውን ሩቅ ጊዜ ዝና መልሶ ለመላበስ መገናኛ ብዙሃንን 
የሚጠቀም ቡድን ነው፡፡ የአሁኑን ያወግዛል ፣ በፖለቲካው ስርዓት 
ውስጥ ዘለዓለማዊነትን አጥብቆ ይመኛል ፣ ወደፊቱንም ያለፉትን 
ጊዜያት ዕሴቶች እና ተቋማት በድጋሚ አጣምሮ ይዞ እስካለ ድረስ 
ጥሩ ያልሆነ መንገድ እንዳልሆነ አድርጎ ያስቀምጠዋል፡፡ አቋሙ 
የማይለወጥ ግትር ኃይል ነው፡፡
የመተካካት ኃይሉ ደግሞ የኢህአዴግ መንግስት “ዕድገታዊ 
ጋዜጠኝነት” በሚል ስያሜ ለማስተዋወቅ በሞከረው አካሄድ 
አይነት የተወገደውን የሥርዓት ዕሴት ለመተካት ይፈልጋሉ፡፡ 
መገናኛ ብዙሃኑን በመቆጣጠር እና ከነበረው አስገዳጅ እምነት ጋር 
በማጣመር በርዕዮተ አለም የተሞላ የዕውቀት ልምድ ነው፡፡ 
ከህዝቡ ጋር ባለው ግንኙነት ተመሳሳይነት ያለው ገፅታ ይዞ 
በማዕከላዊ ዘይቤ የመገናኛ ብዙሃኑን ዕሴቶች ለመወሰን ፍላጎት 
ያለው አሳታፊ ያልሆነ እይታ ነው፡፡ 

የተለዋዋጭ ኃይሉ ደግሞ መገናኛ ብዙሃኑን እንደ ማስፈፀሚያ 
መሳሪያ ብቻ ነው የሚያየው፡፡ በአሁኑ ጊዜ ከአስርት ዓመታት 
በላይ በ “ሰላማዊ ጋዜጠኝነት” ስም ሲተዋወቅ የነበረውን 
“ልማታዊ” ስያሜ ያለውን ጋዜጠኝነት ለመተካት ፍላጎቱ አለ፡፡ 
ማረጋጋት በመገናኛ ብዙሃኑ አባላት ላይ ይህንን ለማስፈፀም 
የሚፈልጉት አካላት መገናኛ ብዙሃኑን ለመሳሪያነት ለመጠቀም 
በሚፈልጉት ወይም ደግሞ ለተቀናቃኞቻቸውእንደመሳሪያነት 
በሚጠቀሙበት ኃይሎች አማካኝነት በመገናኛ ብዙሃን 
ኢንዱስትሪ ውስጥ እያደገ የመጣውን ተጋላጭነት ለማረጋጋት 
ተስፋ ያደርጋሉ፡፡ 

የአሁኑን የኢትዮጵያን መገናኛ ብዙሃን የሚገልፀው ነገር ዋልታ 
ረገጥብዝሃነት ነው፡፡ የመረጃ በስፋት ዝውውር እና በብዛት 
መጠቀም ተገድቧል፤ የጋዜጠኝነት ነፃነት በደንብ አላደገም 
እንዲሁም መገናኛ ብዙሃን (በተለይም በግል የሚተዳደሩት) 
በደንበኝነት ቁጥጥር ስር ውለው መገልገያ ሆነዋል፡፡

የለውጥ ኃይል ሊሆን የሚገባው የመገናኛ ብዙሃን ኢንዱስትሪው 
አካል ከፊል ትችቶችን ለማስተናገጃመገልገያነትስለማይጠቀሙበት 
በመጠን በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ 
የሀገሪቱንህጎችንእናበዓለምላይተቀባይነትያላቸውንየጋዜጠኝነትአ
ሠራሮችእናእሴቶችበማሟላት በሙያዊ ብቃት መላቅን ይመኛል፡፡ 
ህጋዊናስነ-ምግባርያላቸውንእሴቶችን 
በመዳሰስያሉየማህበረሰቡአባላትምርጫቸውንእንዲያሳድጉለማገ
ዝራሱን የቻለ ፣ ሙያዊእናባለ ልምድመሆን ይፈልጋል፡፡

እንዲህያለውየጋዜጠኝነትልምድተጠያቂነትበሌለበትናየመገናኛብ
ዙሃንበራሱ ፅኑእምነትእንዲኖረውለማድረግየሚያስችሉ ስልቶች 
ሳይኖሩ ሊፈጠር አይችልም፡፡ በስምግባር ጉድለት ጊዜ 
በህብረተሰቡ መመሪያ መሰረት መገናኛ ብዙሃንን ተጠያቂ 
የሚደርግ ምክንያታዊ-ህጋዊ የሆነ የህግ ባለስልጣን ሊኖር 
ይገባል፡፡ በኢንዱስትሪው ውስጥ የተቋቋሙ አባላቶቻቸው የስራ 
ዘርፋቸውን እንዲያሳድጉ የሚረዱ በሙያ ማህበራትነት የተደራጁ 
ስልጣን ያላቸው አካላት አሉ፡፡ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት 
በበኩላቸውከስነ ምግባር እና ኃላፊነት ጋር በተያያዘ በመገናኛ 
ብዙሃን ኢንዱስትሪ ውስጥ የስነምግባር ደንቦችን ለማስፈፀም 
ስልጠና የሚሰጡ እንደ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት (ሚዲያ 
ካውንስል) አይነት መድረኮችን መፍጠር ይርባቸዋል፡፡

የመገናኛ ብዙሃን ካውንስል 
የለውጥ ሃይሎች ኢንዱስትሪው ውስጥ ያላቸውን አቋም 
በማጠናከር እናም ከህዝብ አባላት እምነትና ታማኝነትን 
እንዲያድሱ በማገዝ ረገድ ጠቃሚ መሳሪያ ሊሆን ይችላል፡፡  
ባለፉትዓመታትበመገናኛብዙሃንኢንዱስትሪዎችውስጥየተቋቋሙ
በርካታየሙያማህበሮችበኢንዱስትሪውየጋራ ብልፀጋ ላይ 
የነበራቸው ተሳትፎ አናሳ መሆኑ የሚያስቆጭ ነው፡፡ ከጥቂቶች 
በስተቀር ከነዚህ ውስጥ ብዙዎቹ የህልውናቸውምክንያታዊነት 
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ከእነዚህ በምርመራ ስር ያሉ በጣም ጥብቅ ህግጋቶች ውስጥ 
አንዳንዶቹ በመገናኛ ብዙሃን ላይ እና በመረጃ ነፃነት ላይ ፣ የንግድ 
ማስታወቂያዎች እና በኮምፒውተር ይፈፀማሉ ተብለው 
የሚታመኑ ወንጀሎች ላይ ናቸው፡፡ በፌዴራል ፍትህና የህግ 
ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ ስር ያለው የሚዲያ የህግ ማዕቀፍ ጥናት 
ቡድን መገናኛ ብዙሃን የሚተዳደሩባሽቸው በርካታ ህግና 
ደንቦችን በመለየት ማሻሻያ እንዲደረግባቸው እየሰራ ይገኛል፡፡ 

ነገር ግን በግልፅ እንደሚታየው ብጥናት ቡድኑ አባላት መካከል 
ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት እና ፕሬስ ፍፁም መብት 
እንደሌላቸው ባለው የጋራ  መግባባት መገናኛ ብዙሃን ነፃ የሆነ 
ዘመን አይኖራቸውም፡፡ የመገናኛ ብዙሃኑ የማሳተም እና 
የማሰራጨት መብት ከሌሎች ህጉ ሊከላከልላቸው ከሚገባ 
መሰረታዊ መብቶች ጋር አንፃራዊ ነው ብለው የሚያምኑ 
ይመስላሉ፡፡ በመገናኛ ብዙሃን የሰራ መስክ ውስጥ ያሉትን 
ባህሪያት መስመር ለማስያዝ የተተገበሩት የህግ መሳሪያዎች 
ያለምንም ጥርጥር በተለያየ መጠን እና ገደብ በቦታቸው 
ይቆያሉ፡፡ 

ከጅማሬው 1990ዎቹ መጀመሪያ አንስቶ የኢትዮጵያ መገናኛ 
ብዙሃን ጉዞ በሙያ ስነምግባር  ላይ የተመሰረተ አልነበረም፡፡ የጋራ 
ተልዕኮ ካልሆነ በቀር የተለመዱ እሴቶች እና መመሪያዎች 
ሳይኖራቸው የመገናኛ ብዙሃን መለያዎች የሚታዩት እንደ 
በከፍተኛ ሁኔታ በተጋለጠ እና ወደ ብዝሃ ገፅታ ያመዘነ 
ባህሪያቸው ነው፡ ህብረተሰቡን በማደራጀት የፓርቲ ተለእኮን 
ለማሳካት መገናኛ ብዙሃንን እንደመሳሪያ የመጠቀም አዝማምያ 
ነበር። ዜጎች ለህይወታቸው ተገቢ በሆኑ ጉዳዮች ላይ 
ለሚወስኗቸው ውሳኔዎች የተሟላ መረጃ ኖሮአቸው እንዲወስኑ 
የሚያደርጉ ተለዋዋጭ ፣ አከራካሪ ፣ የተለያዩ እና ለውጥ 
የሚያመጡ መረጃዎችን የሚያቀርቡ መድረኮች ሆነው ብዙም 
አይታዩም፡፡ 

ይህ ብዙም የሚያስገረም አይደለም፡፡ የኃይል የበላይነት ሙግት 
በከባድ ሽኩቻ የሚያዝባት ኢትዮጵያ ከባለ ሙሉ ስልጣናዊ 
የፖለቲካ ስርዓት ወደ ተፎካካሪያዊ የፖለቲካ ከባቢ አየር 
አየተሸጋገረች ያለች ሀገር ነችና፡፡ በዚህም ሙግት የተነሳ የመገናኛ 
ብዙሃን ገፅታ በእጅጉ የተከፋፈለ ነው፡፡ የሆነው ሆኖ የተለያዩት 
መገናኛ ብዙሃን ባልተረጋጋ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ 
የተንሰራፋው የተጋላጭነት መገለጫዎች ናቸው፡፡ በሽግግር 
ውስጥ ያሉ ማህበረሰባት በመገናኛ ብዙሃን ኢንዱስትሪ ውስጥ 
ቢያንስ ለሦስት ኃይሎች ተጋላጭ ናቸው፤ በመልሶ እደሳ ፣ 
መተካካት እና ለውጥ፡፡ 

ኢትዮጵያ በሽግግር ውስጥ ያለች ሀገር መሆኗ የሚታወቅ ሀቅ 
ነው፡፡ በማህበራዊ ቅሬታ እና በፖለቲካዊ ማስተካከያ ሂደት 
ውስጥ ለግማሽ ምዕተ አመት ያህል ቆይታለች፡፡ 
ሆኖምበፖለቲቻውመህዳር ላይ ወሳኝ ለውጥ የተኪያሄደው በ
1990ዎቹ መባቻ ነበር ይህም ለመገናኛ ብዙሃንና ሃሳብን በነጻነት 
ለመግለጽ ምብቶች በር ከፋች ሆⶈል፡፡
ይህ ጊዜ በሃገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በሳንሱር መልክ 
የተቀመጡ ማዕቀቦችን የሚያነሱ ህጎችን ብቻ ይዞ አልመጣም፡፡ 
በተጨማሪም በአስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ መልሰው ሊቀመጡ 
የሚችሉሳንሱሮችን በተጨማሪነት አግዷል፡፡  በእርግጥም  በ
1970ዎቹ አጋማሽ ላይ በነበረው ለውጥ  እንደሆነው ሁሉየግል 
የመገናኛ ብዙሃን መበራከት ህዝቡ ካለፉት ጊዜያት በተሻለ መልኩ  
ሃሳብን በነፃነት መግለፅንእንዲያጣጥም አድርጓል ፡፡ 
በአሁኑ ወቅትም ኢትዮጵያውያን አሁን በስልጣን ላይ ያለው 
አስተዳደር ለመሰረታዊ ግለ መብቶች አፈፃፀም የሚያስገድደውን 
ህገ መንግስታዊ ግዴታ ለማክበር በገባው ቃል መሰረት በሌላ 
ፖለቲካዊ ለውጥ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ የሚወራው ነገር በተግባር 
ሲተገበር ማየትም አስደሳች ነው፡፡ መንግስት የፖለቲካ እስረኞችን 
ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ በምህረት ነፃ አድርጓል፤ ፓርላማው 
ተቃዋሚ የፖለቲካ ሰዎችን ከ ሽብርተኝነት አራማጆች ዝርዝር 
ውስጥ ካስወጣቸው በኋላ በነፃነው ወደየቤታቸው እንዲመለሱ 
አድርጓል፤ የፖለቲካ መድረኩን የሚያጠቡ ህጎችንም ለማሻሻል 
ተነሳሽነቱንአሳይቷል፡፡ 

ታምራት ገ/ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ 
ያለው ዴሞክራሲያዊ ሂደትጋዜጠኞችን 
በስነምግባር ደንቦች ተጠያቂ  በሚያደርግ 
የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት እንዴት ተጠቃሚ 
እንደሚሆንበዚህም ሂደት የህዝቡን አመኔታ 
እንደሚያተርፍ ፅፏል፡፡

የሚዲያ ማሻሻያ በለውጥ ጊዜ፡ 
ምን ይጠበቃል?

ራስን ማስተዳደር
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ከሥር የተነሳ ስላልነበረ ለሕጋዊ እና አስተዳደራዊ ችግሮች 
ተጋልጠዋል፡፡ ብዙዎቹ ለአባላቶቻቸው የማይታመኑ መሪዎች 
አሏቸው፤ ሁለተኛዎቹ የአባልነት ክፍያ መሰረታዊ 
ግዴታዎቻቸውን ማሟላት ያልቻሉ ተጓዳኝ ተሳታፊዎች ናቸው፡፡ 
ብዙ ጊዜ እነዚህ መሪዎች የራሳቸውን ግላዊ ጥቅም ለማስጠበቅ 
ሲሉ እና ከውጪ ምንጮች ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ 
ከማህበራቶቻቸው ጋር ተጣብቀው ይቆያሉ፡፡ በርግጥም,  በአንድ 
ወቅት መንግሥታዊ ያልሆኑ አካላት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ 
እንደነበሩ ሁሉ በመገናኛ ብዙኀን ኢንዱስትሪ ውስጥ የሙያ 
ማሕበራትምገንዘብ የማግኛ ምንጫቸውን ያደረቀባቸውየበጎ 
አድራጎት ድርጅቶችና ማኅበራት ሕግ ተጎጂዎች ነበሩ፡፡ በቂ የሰው 
ኃይል እና አቅም የሌላቸው እንዲሁም ለመደበኛ አባላቶቻቸው 
የማይገኙ እና ሩቅ ሆነው ቀርተዋል፡፡

ቢሆንም ግን ከእነዚህ ጥቂቶቹ ለኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር 
ቤት ምስረታ ትግል ላይ ገንቢ ሚና ተጫውተዋል፡፡ ይህ 
የኢንዱሰትሪው ራስ ገዝ አስተዳደር አካል ከተመሰረተ ከሦስት 
አመታት በኋላ እንኳን በምዝገባ ሂደት ላይ ይገኛል፡፡ ወደ 19  
የሚጠጉ የሕዝብ እና የግል መገናኛ ብዙሃን ድርጅቶች ተወካዮች 
ጥር 3 ቀን 2008 ዓ.ም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ 
ኢኮኖሚ ኮሚሽን ውስጥ በመሰባሰብ የማህበራት መተዳደሪያ 
ደንብ ላይ በመፈረም የስነምግባር ደንቡን ደግፈዋል፡፡ ለአስር 
ዓመታት ያህል ያልተፈለጉግጭቶችን ሲያስተናግድ ለነበረው 
ቀርፋፋ ሂደት መፍትሔ ያመጣ ክስተት ነበር፡፡ 

የኢንዱስትሪውመሪዎችየአባልነትእናየካውንስሉን ስራዎች 
ለመደገፍ የገንዘብድጋፍምንጭጉዳዮች ላይ የነበሯቸውን ከፍተኛ 
አለመግባባቶች አሳልፈዋል፡፡ ሙያዊ ማህበራት የምክር ቤት ሙሉ 
አባልለመሆን ሲስማሙ አባል መገናኛ ብዙሃን 
ኢንስቲትዩቶችየአመታዊትርፋቸውን አንድ ፐርሰንት እንደ 
አባልነት ክፍያ እንዲያበረክቱ መግባባት ላይ ተደርሷል፡፡ ይህም 
ለህልውናው ዋና መሰረት የሆኑት አባላት የካውንስሉን አመራር 
ተጠያቂ ማድረግ እንዲችሉ እንደ ጠንካራ መሳሪያነት ያገለግላል፡፡ 
ረዥምጊዜያስቆረጠውየጋራየመተማመንእናየመልሶማልሚያዎች
ጉድለትበካውንስሉሁለትበጣምአስፈላጊሰነዶችማለትምየመተባበ
ርእናየጋዜጠኝነትሥነምግባርመርሆዎችተደራሽ ተደርጓል፡፡ 

ምክር ቤቱን እንደ አትራፊ ያልሆነ ድርጅት ለመመዝገብ በአሁኑ 
አስተዳደር በኩል መልካም ፈቃደኝነት አለ፡፡  በመተዳደሪያ ደንቦቹ 
እና የስነ ምግባር ደንቦች ትግበራ ላይ በተጠቀሰው እና 
በጣምራነት ከህዝብ ከተገኙ አባላት ዘንድ የመገናኛ ብዙሃን 
ዕውቀትን ለማስተዋወቅ በተደረገው ጥረት የኢትዮጵያን የመገናኛ 
ብዙሃን ኢንዱስትሪ በሙያዊ ብቃት ለማደራጀት በጣም አስፈላጊ 
ነው፡፡ ይህንንም ማድረግ ታሪካዊ እና ታላቅ ስኬት ይሆናል፡፡ 

ታምራት ገ/ጊዮርጊስ በአሁኑ ጊዜ በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ በየሳምንቱ 
የሚታተመው የእንግሊዝኛ ጋዜጣ አዲስ ፎርቹን ዋና አርታኢ 
በመሆን ይሰራል፡፡ ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ ሳምንታዊ 
የአማርኛ እና እንግሊዝኛ ስርጭቶች ላይ ሲሰራ የኖረ ጋዜጠኛ ነው

የመልሶ እደሳው ኃይል “መልሰን ታላቅ እንሁን” በሚል መርሆ 
ያለፈውን ሩቅ ጊዜ ዝና መልሶ ለመላበስ መገናኛ ብዙሃንን 
የሚጠቀም ቡድን ነው፡፡ የአሁኑን ያወግዛል ፣ በፖለቲካው ስርዓት 
ውስጥ ዘለዓለማዊነትን አጥብቆ ይመኛል ፣ ወደፊቱንም ያለፉትን 
ጊዜያት ዕሴቶች እና ተቋማት በድጋሚ አጣምሮ ይዞ እስካለ ድረስ 
ጥሩ ያልሆነ መንገድ እንዳልሆነ አድርጎ ያስቀምጠዋል፡፡ አቋሙ 
የማይለወጥ ግትር ኃይል ነው፡፡
የመተካካት ኃይሉ ደግሞ የኢህአዴግ መንግስት “ዕድገታዊ 
ጋዜጠኝነት” በሚል ስያሜ ለማስተዋወቅ በሞከረው አካሄድ 
አይነት የተወገደውን የሥርዓት ዕሴት ለመተካት ይፈልጋሉ፡፡ 
መገናኛ ብዙሃኑን በመቆጣጠር እና ከነበረው አስገዳጅ እምነት ጋር 
በማጣመር በርዕዮተ አለም የተሞላ የዕውቀት ልምድ ነው፡፡ 
ከህዝቡ ጋር ባለው ግንኙነት ተመሳሳይነት ያለው ገፅታ ይዞ 
በማዕከላዊ ዘይቤ የመገናኛ ብዙሃኑን ዕሴቶች ለመወሰን ፍላጎት 
ያለው አሳታፊ ያልሆነ እይታ ነው፡፡ 

የተለዋዋጭ ኃይሉ ደግሞ መገናኛ ብዙሃኑን እንደ ማስፈፀሚያ 
መሳሪያ ብቻ ነው የሚያየው፡፡ በአሁኑ ጊዜ ከአስርት ዓመታት 
በላይ በ “ሰላማዊ ጋዜጠኝነት” ስም ሲተዋወቅ የነበረውን 
“ልማታዊ” ስያሜ ያለውን ጋዜጠኝነት ለመተካት ፍላጎቱ አለ፡፡ 
ማረጋጋት በመገናኛ ብዙሃኑ አባላት ላይ ይህንን ለማስፈፀም 
የሚፈልጉት አካላት መገናኛ ብዙሃኑን ለመሳሪያነት ለመጠቀም 
በሚፈልጉት ወይም ደግሞ ለተቀናቃኞቻቸውእንደመሳሪያነት 
በሚጠቀሙበት ኃይሎች አማካኝነት በመገናኛ ብዙሃን 
ኢንዱስትሪ ውስጥ እያደገ የመጣውን ተጋላጭነት ለማረጋጋት 
ተስፋ ያደርጋሉ፡፡ 

የአሁኑን የኢትዮጵያን መገናኛ ብዙሃን የሚገልፀው ነገር ዋልታ 
ረገጥብዝሃነት ነው፡፡ የመረጃ በስፋት ዝውውር እና በብዛት 
መጠቀም ተገድቧል፤ የጋዜጠኝነት ነፃነት በደንብ አላደገም 
እንዲሁም መገናኛ ብዙሃን (በተለይም በግል የሚተዳደሩት) 
በደንበኝነት ቁጥጥር ስር ውለው መገልገያ ሆነዋል፡፡

የለውጥ ኃይል ሊሆን የሚገባው የመገናኛ ብዙሃን ኢንዱስትሪው 
አካል ከፊል ትችቶችን ለማስተናገጃመገልገያነትስለማይጠቀሙበት 
በመጠን በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ 
የሀገሪቱንህጎችንእናበዓለምላይተቀባይነትያላቸውንየጋዜጠኝነትአ
ሠራሮችእናእሴቶችበማሟላት በሙያዊ ብቃት መላቅን ይመኛል፡፡ 
ህጋዊናስነ-ምግባርያላቸውንእሴቶችን 
በመዳሰስያሉየማህበረሰቡአባላትምርጫቸውንእንዲያሳድጉለማገ
ዝራሱን የቻለ ፣ ሙያዊእናባለ ልምድመሆን ይፈልጋል፡፡

እንዲህያለውየጋዜጠኝነትልምድተጠያቂነትበሌለበትናየመገናኛብ
ዙሃንበራሱ ፅኑእምነትእንዲኖረውለማድረግየሚያስችሉ ስልቶች 
ሳይኖሩ ሊፈጠር አይችልም፡፡ በስምግባር ጉድለት ጊዜ 
በህብረተሰቡ መመሪያ መሰረት መገናኛ ብዙሃንን ተጠያቂ 
የሚደርግ ምክንያታዊ-ህጋዊ የሆነ የህግ ባለስልጣን ሊኖር 
ይገባል፡፡ በኢንዱስትሪው ውስጥ የተቋቋሙ አባላቶቻቸው የስራ 
ዘርፋቸውን እንዲያሳድጉ የሚረዱ በሙያ ማህበራትነት የተደራጁ 
ስልጣን ያላቸው አካላት አሉ፡፡ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት 
በበኩላቸውከስነ ምግባር እና ኃላፊነት ጋር በተያያዘ በመገናኛ 
ብዙሃን ኢንዱስትሪ ውስጥ የስነምግባር ደንቦችን ለማስፈፀም 
ስልጠና የሚሰጡ እንደ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት (ሚዲያ 
ካውንስል) አይነት መድረኮችን መፍጠር ይርባቸዋል፡፡

የመገናኛ ብዙሃን ካውንስል 
የለውጥ ሃይሎች ኢንዱስትሪው ውስጥ ያላቸውን አቋም 
በማጠናከር እናም ከህዝብ አባላት እምነትና ታማኝነትን 
እንዲያድሱ በማገዝ ረገድ ጠቃሚ መሳሪያ ሊሆን ይችላል፡፡  
ባለፉትዓመታትበመገናኛብዙሃንኢንዱስትሪዎችውስጥየተቋቋሙ
በርካታየሙያማህበሮችበኢንዱስትሪውየጋራ ብልፀጋ ላይ 
የነበራቸው ተሳትፎ አናሳ መሆኑ የሚያስቆጭ ነው፡፡ ከጥቂቶች 
በስተቀር ከነዚህ ውስጥ ብዙዎቹ የህልውናቸውምክንያታዊነት 
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የጥናት ጉዳይ 1: ኬንያ

መገናኛ ብዙሃንን መጠበቅ እና ማጠናከር

 ዶ/ር ሀሮን ምዋንጊ በኬንያ የመገናኛ ብዙሃን ራስ 
አስተዳደር ተግዳሮቶች ላይ የራሳቸውን ዕይታዎች 
ያጋሩናል፡፡ 

በኬንያ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት እና አስተዳደር በሀገሪቱ 
ውስጥ ያለውን ፖለቲካዊ ሽግግር ያንፀባርቃል፡፡ የኬንያን የመገናኛ 
ብዙሃን ገፅታ ዕድገት ላይ ተፅዕኖ ያሳደሩት ዋና ዋና ለውጦች 
እነዚህ ነበሩ፡ እ.ኤ.አ በ1991 የጥምር ፓርቲ ዴሞክራሲ መመለስ ፣ 
በ 2002 አዲስ የፖለቲካ ዘመን እንዲስፋፋ መደረግ ፣ እና የ2010 
አዲስ ህገ መንግስት መተርጎም ናቸው፡፡ እነዚህ ሁሉ ማሻሻያዎች 
ከመገናኛ ብዙሃን ማህበረሰብ ፣ ሲቪል ማህበረሰባት እና አለም 
አቀፍ ህብረተሰብ ዘላቂነት ወዳለው ነፃ ህብረተሰብ በሚደረገው ጉዞ 
ድጋፋቸውን ለግሰውታል፡፡ 

የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት እና ሃሳብን በነፃነት የመገልፅ መብት 
ለዴሞክራሲ እንደ ቅድመ ሁኔታ ይቆጠራሉ፡፡ የልዩነት ዕሴቶች 
፣ ብዝሃነት ፣ የአርትዖት ነፃነት ፣ ተደራሽነት እና ክፍት መሆን ፣ 
እና ኃላፊነት የሚሰማው ጋዜጠኝነት አሁን በመገናኛ ብዙሃን 
ህግ የተጠበቁ ሲሆን የኬንያ የ2030 ራዕይም ምሰሶዎች 
ናቸው፡፡ እነዚህም የኬንያን መገናኛ ብዙሃን አስተዳደር ስርዓት 
በመሠረታዊነት አስተዋውቀዋል፡፡

ከ 1990 ዎቹ መጀመሪያ ላይ ከነበረው ሞገድ ጀምሮ የግል 
እና “ነፃ” የንግድ መገናኛ ብዙሃን ቁጥር በአስተማማኝ ሁኔታ 
ጨምሯል፡፡ ጋዜጠኝነት በመንግስት ቁጥጥር ስር ከዋለ አርታኢ 
ሥርዓት ወደ ሥነ ምግባራዊ/የራስ ገዝ አስተዳደር ሥርዓት እና 
በኬንያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የበላይነት በሚመራ ነፃ ህግና 
መተዳደሪ ደንብ ወዳለው ሥርዓት ተሸጋግሯል፡፡ በ2004 በነፃ ሥነ 
ምግባራዊ መመሪያነት የጀመረው ሥርዓት የኬንያን የመገናኛ 
ብዙሃን ኢንዱስትሪ መምራቱን ቀጥሏል፡፡ በ2007 ደግሞ የመገናና 
ብዙሃንን ነፃነት ለመጠበቅ እና በመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚነሱ 
ቅሬታዎችን ለመቆጣጠር ወደ  ሥነ ምግባራዊ ህግ መመሪያነት 
ተሸጋግሯል፡፡ የምክር ቤቱ ሥልጣን በ 2013 ለኢንዱስትሪው ምላሽ 
ሰጪ የሥልና ሥርዓተ-ትምህርትን በማዘጋጀት በኮሌጆች ውስጥ 
የጋዜጠኝነት ሥልጠናዎችን ወደ ማዘጋጀት ተለጥጧል፡፡

የኬንያ መገናኛ ብዙሃን ደንብ የስነምግባር 
ሥርዓት
 
የመገናኛ ብዙሃን ደንብ የስነምግባር ሥርዓቱ ዋነኛ ዓላማ የመገናኛ 
ብዙሃንን ነፃነት እና ኃላፊነት በጋዜጠኝነት ስነምግባር መርሆዎች 
በሚመሩ የአፈፃፀም ደረጃዎችን በማስቀመጥ ሚዛናዊነቱን 
መጠበቅ ነው፡፡  የዜጎች ፣ መንግስታት እና ሌሎችም አግባብ 
የሌለው የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን በሚታይበት ጊዜ የእነሱን መልካም 
ስም ወደነበረበት መመለስ ከማስቻልም በዘለለ መገናኛ ብዙሃን 
በህዝብ ዘንድ ያላቸውን ተዓማኒነት ይገነባል፡፡ ቢሆንም፡ የመገናኛ 
ብዙሃን ነፃነት ውስን በሆነባቸው ሃገራት የተቆጣጣሪ አካላት ሚና 
ጉልህ እና አስፈላጊ ይሆናል፡፡ ይህ የኬንያ መገናኛ ብዙሃን ምክር 
ቤት ዋነኛ ሥራ ሆኖ ሳለ በተጨማሪም በመገናኛ ብዙሃን እና 
በመንግስት ፣ በመገናኛ ብዙሃን እና በህዝቡ እንዲሁም በመገናኛ 
ብዙሃን መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶችን ወይም አለመግባባቶችን 
መፍታት ዋነኛ ሥልጣኑ ነው፡፡ ምክር ቤቱ ከመንግስት ባለስልጣናት 
ወደ መገናኛ ብዙሃን ላይ  ለምሳሌም ፕሬዚዳንቱ በጠቅላይ 
ሚኒስቴርነት በቆየበት ጊዜ፡ የሚመጡ ከፍተኛ ቅሬታዎችን 
ይቆጣጠራል፡፡

የራስ ገዝ አስተዳደር ሥርዓት ምሶሶዎች
 
በኬንያ ልምድ 5 ዋና ዋና አምዶች የራስ ገዝ አስተዳደሩን 
ስነምግባራዊ ስርዓት ስኬት ይወስናሉ፡፡

• የመጀመሪው የጋዜጠኞችን ፣ የመገናኛ ብዙሃን ቤቶችን 
እና የሲቪል ማህበረባት ድጋፍን ማጎልበት ነው፡፡ ይህ ሊሠራ 
የሚችለው የመገናኛ ብዙሃን ነጻነትን እና ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ 
መብትን ለመደገፍ እና ለመከላከር  አርታኢዎችን ፣ የጋዜጠኞች 
ማህበር እና የመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶች ማህበራትን ያቀፈ በደንብ 
የተደራጀ የመገናኛ ብዙሃን ባለሞያ አካላት እና ጋዜጠኞ ማህበር 
በመመስረት ነው፡፡ 

• በሁለተኛ ደረጃ የሙያ ደረጃዎችን መጠበቅ ነው፡፡ 
መመሪያዎቹ በጋዜጠኞች ተቀባይነት ሊኖረውና በደንብ ሊረዱት 
ይገባል፡፡ ይሁን እንጂ የጋዜጠኝነት የስነምግባር ደንብ በዋናነት 

Dr Haron Mwangi.
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President Uhuru Kenyatta appearing before the Media Council of Kenya’s Complaints Commission for arbitration with The Star Newspaper.

ለህዝብ ጥቅም ትኩረት መስጠት ላ እንደሚሆን ግንዛቤ መኖር 
አለበት፡፡ በኬንያ ለመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ከፍተኛው ስካት 
መንግስት ሳይሆን ሚዛናዊ ያልሆኑ ዘገባዎችን ማሰራጨት ፣ 
ጠባብ እና ረብ የለሽ ዘገባዎች ፣  በገንዘብ ምክንያት ዕውነታቸው 
የሚበረዝ እና የፖለቲካ እና የመራጮች አፈፃፀም ሂደቶችን 
የሚያካትት ዝቅተኛ ሙያዊ አፈፃፀም ነው፡፡ 

• ሶስተኛ፡ በኬንያ ውስጥ የዜና አርትዖት ጉዳዮችን 
የሚያቀናብሩ እና ለ ኬንያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አቤቱታ 
ኮሚሽን ከመድረሳቸው በፊት ለቅሬታ ማቅረባችን ምላሽ 
የሚሰጡ የህዝብ አርታኢዎች አሉ፡፡ ጥቂት የመገናኛ ብዙሃን ቤቶች 
የፕሬስ እንባ ጠባቂዎች ቢኖራቸውም፡  የአርታዒዎች ቡድን እና 
የኬንያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የአገርአቀፍ መመሪያ ሥርዓት 
መዋቅሮችን ለመገንባት በተጨማሪም እነዚህ የህዝብ አርታኤዎች 
ልምዶቻቸውን መለዋወጥ የሚችሉባቸው መድረኮችን ለማቋቋም 
በጋራ በመሥራት ላይ ይገኛሉ፡፡ 

• አራተኛው ዓምድ በህገ-መንግስቱ ውስጥ በግልፅ 
የተደነገጉ እና ግልጽ በሆኑ ህጎች የተቀመጡትን የመገናኛ ብዙሃን 
ነጻነት እና ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ለማረጋገጥ ነው፡፡ 
ከሁሉም በላይ ደግሞ በመገናኛ ብዙሃን ራስ-ደንብ ስርዓት ውስጥ 
ጣልቃ ባለመግባት መንግሥት የሕግ የበላይነትን ማክበር አለበት፡
፡ ለምሳሌ ያህል በኬንያ መንግሥት የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን እና 
ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብትን የሚያስከትሉ የፍርድ ቤት 
ውሳኔዎችን ያከብራል፡፡ ከዚህም ባሻገር መንግስት ሥራቸውን 
በቀጥታ በገንዘብ በመደገፍ የ ኬንያን መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት 
ሥራን ይደግፋል፡፡

• አምስተኛው አምድ የራስ-ገዝ ስርዓቱን ሥራ ለመደገፍ 
ጠንካራና በገንዘብ የበለፀገ ኢንዱስትሪ ነው፡፡ በኬንያ ቢያንስ 20 
በመቶ የ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት በጀት በደንበኝነት ምዝገባ እና 
በሃገር ውስጥም ሆነ በውጭ ጋዜጠኞች እውቅና ምክንያት ገቢውን 
ያገኛል፡፡ የራስ ገዝ አስተዳደር ስርዓቱ ራሱን ችሎ በሚኖርበት ጊዜ 
ከመንግስት ዝቅተኛ ተሳትፎ በበለጠ ይሠራል፡፡ በመጨረሻም ወደ 
ሥርዓቱ የሚገቡ ቅሬታዎች በአፋጣኝ በሀገር አቀፍ የፍትህ ስርአት 
ላይ የሚሰሙትን ጉዳዮች ለመቀነስ በሀገሪቱ ነጻነት እንዲስፋፋ 
የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት ይገባል፡፡ በኬንያ የመገናኛ ብዙሃን 
ምክር ቤት በመገናኛ ብዙሃን ህጎች ሂደት ውስጥ የመሪነት ሚና 
በመጫወት የመገናኛ ብዙኃንን ነጻነት ይጠብቃል፡፡ ይህም በመገናኛ 
ብዙሃን ነጻነት ላይ ጥላቻን የሚቀሰቅሱ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን 
ለማንሳት በመንግስት ፖሊሲዎች ላይ ድምፅ ማሰማትን እና 
የመገናኛ ብዙሃን ባለድርሻ አካላትን ማሳተፍን ያካትታል፡

፡ በተጨማሪም የጋዜጠኞችን "የመረጃ ምንጮችን መጠበቅ" 
መብታቸውን እና የደህንነት ጉዳዮችን በተመለከተ ጣልቃ በመግባት 
ደህንነታቸውን ይከላከላሉ እንዲሁም ይጠብቃሉ፡፡ ስለ ሙያዊ 
ተግዳሮቶች ፈጣን በሆኑ አጫጭር ኮርሶች አማካኝነት የሙያ 
ማዳበሪያዎችን ያበረታታል ፣ የሙያ ጉዳዮችን ለመወያየት የጠዋት 
ስብሰባዎችን በማዘጋጀት እንዲሁም በኮሌጆች ውስጥ ስልጠና 
መስፈርቶችን ያዘጋጃል፡፡

ለማጠቃለያ የኬንያ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት በመገናኛ ብዙሃን 
ራስ ገዝ መመሪያ የተገኘው ስኬት መንግስት በሲቪል ማህበረሰብ 
ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት እና ሀሳብን የመግለጽ ነጻነት 
እንደ መሠረታዊ መብቶችን በማክበሩ እና በዲሞክራሲ ጎዳና 
ውስጥ እንደ ማዕከላዊ መዘወሪያ ፣ የሰዎች ዕድገት እና ልማት 
ላይ ጥገኛ ነው፡፡ እንደሁም ደግሞ የጋዜጠኞች ለሙያዊ አሠራር 
እና ለትክክለኛ ቦታዎቻቸው ቁርጠኝነት ላይ የተመረኮዘ ነው፡
፡ በመጨረሻም በሲቪል ማህበረሰብ ውስጥ እንደ ሀሳብን በነፃነት 
የመግለጽ መብትን በተመለከተ የሲቪል ነጻነቶች ጉዳዮችን እና 
ማህበራትን አንድነት ለማጠናከር የጋራ ጥረት ያደርጋል፡፡ 

ዶ/ር ሀሮን ምዋንጊ የኬንያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የቀድሞ 
ዋና ስራ አስፈፃሚ ናቸው፡፡ ከናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ፣ ኬንያ በመገናኛ 
ብዙሃን ኢኮኖሚክስ እና ስራ አመራር /ፖለቲካል ኢኮኖሚክስ 
የዶክትሬት ዲግሪ ባለቤት ናቸው፡፡  
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መገናኛ ብዙሃንን መጠበቅ እና ማጠናከር

 ዶ/ር ሀሮን ምዋንጊ በኬንያ የመገናኛ ብዙሃን ራስ 
አስተዳደር ተግዳሮቶች ላይ የራሳቸውን ዕይታዎች 
ያጋሩናል፡፡ 

በኬንያ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት እና አስተዳደር በሀገሪቱ 
ውስጥ ያለውን ፖለቲካዊ ሽግግር ያንፀባርቃል፡፡ የኬንያን የመገናኛ 
ብዙሃን ገፅታ ዕድገት ላይ ተፅዕኖ ያሳደሩት ዋና ዋና ለውጦች 
እነዚህ ነበሩ፡ እ.ኤ.አ በ1991 የጥምር ፓርቲ ዴሞክራሲ መመለስ ፣ 
በ 2002 አዲስ የፖለቲካ ዘመን እንዲስፋፋ መደረግ ፣ እና የ2010 
አዲስ ህገ መንግስት መተርጎም ናቸው፡፡ እነዚህ ሁሉ ማሻሻያዎች 
ከመገናኛ ብዙሃን ማህበረሰብ ፣ ሲቪል ማህበረሰባት እና አለም 
አቀፍ ህብረተሰብ ዘላቂነት ወዳለው ነፃ ህብረተሰብ በሚደረገው ጉዞ 
ድጋፋቸውን ለግሰውታል፡፡ 

የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት እና ሃሳብን በነፃነት የመገልፅ መብት 
ለዴሞክራሲ እንደ ቅድመ ሁኔታ ይቆጠራሉ፡፡ የልዩነት ዕሴቶች 
፣ ብዝሃነት ፣ የአርትዖት ነፃነት ፣ ተደራሽነት እና ክፍት መሆን ፣ 
እና ኃላፊነት የሚሰማው ጋዜጠኝነት አሁን በመገናኛ ብዙሃን 
ህግ የተጠበቁ ሲሆን የኬንያ የ2030 ራዕይም ምሰሶዎች 
ናቸው፡፡ እነዚህም የኬንያን መገናኛ ብዙሃን አስተዳደር ስርዓት 
በመሠረታዊነት አስተዋውቀዋል፡፡

ከ 1990 ዎቹ መጀመሪያ ላይ ከነበረው ሞገድ ጀምሮ የግል 
እና “ነፃ” የንግድ መገናኛ ብዙሃን ቁጥር በአስተማማኝ ሁኔታ 
ጨምሯል፡፡ ጋዜጠኝነት በመንግስት ቁጥጥር ስር ከዋለ አርታኢ 
ሥርዓት ወደ ሥነ ምግባራዊ/የራስ ገዝ አስተዳደር ሥርዓት እና 
በኬንያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የበላይነት በሚመራ ነፃ ህግና 
መተዳደሪ ደንብ ወዳለው ሥርዓት ተሸጋግሯል፡፡ በ2004 በነፃ ሥነ 
ምግባራዊ መመሪያነት የጀመረው ሥርዓት የኬንያን የመገናኛ 
ብዙሃን ኢንዱስትሪ መምራቱን ቀጥሏል፡፡ በ2007 ደግሞ የመገናና 
ብዙሃንን ነፃነት ለመጠበቅ እና በመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚነሱ 
ቅሬታዎችን ለመቆጣጠር ወደ  ሥነ ምግባራዊ ህግ መመሪያነት 
ተሸጋግሯል፡፡ የምክር ቤቱ ሥልጣን በ 2013 ለኢንዱስትሪው ምላሽ 
ሰጪ የሥልና ሥርዓተ-ትምህርትን በማዘጋጀት በኮሌጆች ውስጥ 
የጋዜጠኝነት ሥልጠናዎችን ወደ ማዘጋጀት ተለጥጧል፡፡

የኬንያ መገናኛ ብዙሃን ደንብ የስነምግባር 
ሥርዓት
 
የመገናኛ ብዙሃን ደንብ የስነምግባር ሥርዓቱ ዋነኛ ዓላማ የመገናኛ 
ብዙሃንን ነፃነት እና ኃላፊነት በጋዜጠኝነት ስነምግባር መርሆዎች 
በሚመሩ የአፈፃፀም ደረጃዎችን በማስቀመጥ ሚዛናዊነቱን 
መጠበቅ ነው፡፡  የዜጎች ፣ መንግስታት እና ሌሎችም አግባብ 
የሌለው የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን በሚታይበት ጊዜ የእነሱን መልካም 
ስም ወደነበረበት መመለስ ከማስቻልም በዘለለ መገናኛ ብዙሃን 
በህዝብ ዘንድ ያላቸውን ተዓማኒነት ይገነባል፡፡ ቢሆንም፡ የመገናኛ 
ብዙሃን ነፃነት ውስን በሆነባቸው ሃገራት የተቆጣጣሪ አካላት ሚና 
ጉልህ እና አስፈላጊ ይሆናል፡፡ ይህ የኬንያ መገናኛ ብዙሃን ምክር 
ቤት ዋነኛ ሥራ ሆኖ ሳለ በተጨማሪም በመገናኛ ብዙሃን እና 
በመንግስት ፣ በመገናኛ ብዙሃን እና በህዝቡ እንዲሁም በመገናኛ 
ብዙሃን መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶችን ወይም አለመግባባቶችን 
መፍታት ዋነኛ ሥልጣኑ ነው፡፡ ምክር ቤቱ ከመንግስት ባለስልጣናት 
ወደ መገናኛ ብዙሃን ላይ  ለምሳሌም ፕሬዚዳንቱ በጠቅላይ 
ሚኒስቴርነት በቆየበት ጊዜ፡ የሚመጡ ከፍተኛ ቅሬታዎችን 
ይቆጣጠራል፡፡

የራስ ገዝ አስተዳደር ሥርዓት ምሶሶዎች
 
በኬንያ ልምድ 5 ዋና ዋና አምዶች የራስ ገዝ አስተዳደሩን 
ስነምግባራዊ ስርዓት ስኬት ይወስናሉ፡፡

• የመጀመሪው የጋዜጠኞችን ፣ የመገናኛ ብዙሃን ቤቶችን 
እና የሲቪል ማህበረባት ድጋፍን ማጎልበት ነው፡፡ ይህ ሊሠራ 
የሚችለው የመገናኛ ብዙሃን ነጻነትን እና ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ 
መብትን ለመደገፍ እና ለመከላከር  አርታኢዎችን ፣ የጋዜጠኞች 
ማህበር እና የመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶች ማህበራትን ያቀፈ በደንብ 
የተደራጀ የመገናኛ ብዙሃን ባለሞያ አካላት እና ጋዜጠኞ ማህበር 
በመመስረት ነው፡፡ 

• በሁለተኛ ደረጃ የሙያ ደረጃዎችን መጠበቅ ነው፡፡ 
መመሪያዎቹ በጋዜጠኞች ተቀባይነት ሊኖረውና በደንብ ሊረዱት 
ይገባል፡፡ ይሁን እንጂ የጋዜጠኝነት የስነምግባር ደንብ በዋናነት 

Dr Haron Mwangi.
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President Uhuru Kenyatta appearing before the Media Council of Kenya’s Complaints Commission for arbitration with The Star Newspaper.

ለህዝብ ጥቅም ትኩረት መስጠት ላ እንደሚሆን ግንዛቤ መኖር 
አለበት፡፡ በኬንያ ለመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ከፍተኛው ስካት 
መንግስት ሳይሆን ሚዛናዊ ያልሆኑ ዘገባዎችን ማሰራጨት ፣ 
ጠባብ እና ረብ የለሽ ዘገባዎች ፣  በገንዘብ ምክንያት ዕውነታቸው 
የሚበረዝ እና የፖለቲካ እና የመራጮች አፈፃፀም ሂደቶችን 
የሚያካትት ዝቅተኛ ሙያዊ አፈፃፀም ነው፡፡ 

• ሶስተኛ፡ በኬንያ ውስጥ የዜና አርትዖት ጉዳዮችን 
የሚያቀናብሩ እና ለ ኬንያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አቤቱታ 
ኮሚሽን ከመድረሳቸው በፊት ለቅሬታ ማቅረባችን ምላሽ 
የሚሰጡ የህዝብ አርታኢዎች አሉ፡፡ ጥቂት የመገናኛ ብዙሃን ቤቶች 
የፕሬስ እንባ ጠባቂዎች ቢኖራቸውም፡  የአርታዒዎች ቡድን እና 
የኬንያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የአገርአቀፍ መመሪያ ሥርዓት 
መዋቅሮችን ለመገንባት በተጨማሪም እነዚህ የህዝብ አርታኤዎች 
ልምዶቻቸውን መለዋወጥ የሚችሉባቸው መድረኮችን ለማቋቋም 
በጋራ በመሥራት ላይ ይገኛሉ፡፡ 

• አራተኛው ዓምድ በህገ-መንግስቱ ውስጥ በግልፅ 
የተደነገጉ እና ግልጽ በሆኑ ህጎች የተቀመጡትን የመገናኛ ብዙሃን 
ነጻነት እና ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ለማረጋገጥ ነው፡፡ 
ከሁሉም በላይ ደግሞ በመገናኛ ብዙሃን ራስ-ደንብ ስርዓት ውስጥ 
ጣልቃ ባለመግባት መንግሥት የሕግ የበላይነትን ማክበር አለበት፡
፡ ለምሳሌ ያህል በኬንያ መንግሥት የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን እና 
ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብትን የሚያስከትሉ የፍርድ ቤት 
ውሳኔዎችን ያከብራል፡፡ ከዚህም ባሻገር መንግስት ሥራቸውን 
በቀጥታ በገንዘብ በመደገፍ የ ኬንያን መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት 
ሥራን ይደግፋል፡፡

• አምስተኛው አምድ የራስ-ገዝ ስርዓቱን ሥራ ለመደገፍ 
ጠንካራና በገንዘብ የበለፀገ ኢንዱስትሪ ነው፡፡ በኬንያ ቢያንስ 20 
በመቶ የ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት በጀት በደንበኝነት ምዝገባ እና 
በሃገር ውስጥም ሆነ በውጭ ጋዜጠኞች እውቅና ምክንያት ገቢውን 
ያገኛል፡፡ የራስ ገዝ አስተዳደር ስርዓቱ ራሱን ችሎ በሚኖርበት ጊዜ 
ከመንግስት ዝቅተኛ ተሳትፎ በበለጠ ይሠራል፡፡ በመጨረሻም ወደ 
ሥርዓቱ የሚገቡ ቅሬታዎች በአፋጣኝ በሀገር አቀፍ የፍትህ ስርአት 
ላይ የሚሰሙትን ጉዳዮች ለመቀነስ በሀገሪቱ ነጻነት እንዲስፋፋ 
የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት ይገባል፡፡ በኬንያ የመገናኛ ብዙሃን 
ምክር ቤት በመገናኛ ብዙሃን ህጎች ሂደት ውስጥ የመሪነት ሚና 
በመጫወት የመገናኛ ብዙኃንን ነጻነት ይጠብቃል፡፡ ይህም በመገናኛ 
ብዙሃን ነጻነት ላይ ጥላቻን የሚቀሰቅሱ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን 
ለማንሳት በመንግስት ፖሊሲዎች ላይ ድምፅ ማሰማትን እና 
የመገናኛ ብዙሃን ባለድርሻ አካላትን ማሳተፍን ያካትታል፡

፡ በተጨማሪም የጋዜጠኞችን "የመረጃ ምንጮችን መጠበቅ" 
መብታቸውን እና የደህንነት ጉዳዮችን በተመለከተ ጣልቃ በመግባት 
ደህንነታቸውን ይከላከላሉ እንዲሁም ይጠብቃሉ፡፡ ስለ ሙያዊ 
ተግዳሮቶች ፈጣን በሆኑ አጫጭር ኮርሶች አማካኝነት የሙያ 
ማዳበሪያዎችን ያበረታታል ፣ የሙያ ጉዳዮችን ለመወያየት የጠዋት 
ስብሰባዎችን በማዘጋጀት እንዲሁም በኮሌጆች ውስጥ ስልጠና 
መስፈርቶችን ያዘጋጃል፡፡

ለማጠቃለያ የኬንያ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት በመገናኛ ብዙሃን 
ራስ ገዝ መመሪያ የተገኘው ስኬት መንግስት በሲቪል ማህበረሰብ 
ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት እና ሀሳብን የመግለጽ ነጻነት 
እንደ መሠረታዊ መብቶችን በማክበሩ እና በዲሞክራሲ ጎዳና 
ውስጥ እንደ ማዕከላዊ መዘወሪያ ፣ የሰዎች ዕድገት እና ልማት 
ላይ ጥገኛ ነው፡፡ እንደሁም ደግሞ የጋዜጠኞች ለሙያዊ አሠራር 
እና ለትክክለኛ ቦታዎቻቸው ቁርጠኝነት ላይ የተመረኮዘ ነው፡
፡ በመጨረሻም በሲቪል ማህበረሰብ ውስጥ እንደ ሀሳብን በነፃነት 
የመግለጽ መብትን በተመለከተ የሲቪል ነጻነቶች ጉዳዮችን እና 
ማህበራትን አንድነት ለማጠናከር የጋራ ጥረት ያደርጋል፡፡ 

ዶ/ር ሀሮን ምዋንጊ የኬንያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የቀድሞ 
ዋና ስራ አስፈፃሚ ናቸው፡፡ ከናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ፣ ኬንያ በመገናኛ 
ብዙሃን ኢኮኖሚክስ እና ስራ አመራር /ፖለቲካል ኢኮኖሚክስ 
የዶክትሬት ዲግሪ ባለቤት ናቸው፡፡  
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ህዝቡን አጋር አድርጎ መገናኛ ብዙሃንን 
መምራት

ሄዘር ሮበርትሰን የደቡብ አፍሪካ ፕሬስ ምክር ቤት 
ዋና ዳይሬክተር የሆኑትን ላቲፋ ሞባራ ስለ ደቡብ 
አፍሪካ መገናኛ ብዙሃን ራስ ገዝ አስተዳደር ሂደት 
ጥያቄዎችን ጠይቀዋቸው ነበር፡፡ 

ጥ፡ በአፓርታይድ አገዛዝ ዘመን የመገናኛ ብዙሃን መመሪያ ከባቢ 
እንዴት ነበር?

መ፡ የአፓርታይዱ መንግስት ዋነኛ አላማ የነበረው የአፓርታይድን 
ዘላቂነት የሚገዳደሩ እና የሚያንኳስሱ ዜናዎችን በማጥፋት ከህዝቡ 
መከላከል ነበር፡፡ ይህ ወቅት በጋዜጠኞች ላይ የእገዳ ትዕዛዞችን 
በማውጣት ፣ ጋዜጠኞች አለመረጋጋት ሲኖር ወይም የአለመረጋጋት 
ጉዳዮች ላይ እንዳይዘግቡ በመከልከል ፣ በህትመቶች መታፈን 
እና መዘጋት ፣ ጋዜጠኞች ላይ እና ሀገር ላይ በሚደረጉ የትንኮሳ 
ማስፈራሪያዎች እና ዛቻዎች በተለይም በ80ዎቹ መጀመሪያ 
በተመሰረተው “አማራጭ የመገናኛ ብዙሃን” ላይ - በእነዚህ 
ባህሪያቱ ይታወቅ ነበር፡፡

ጥ፡ ደቡብ አፍሪካ የመጀመሪያ ምርጫዋን ካደረገችበት እ.ኤ.አ 
ከ1994 በኋላ ምን ተቀየረ?

ኤ ኤን ሲ ስልጣን ላይ ሲወጣ የመገናኛ ብዙኃን ገጽታ ተቀየረ - 
ፍሪደም ሀውስ "የነጻ ፕሬስ" ደረጃን የሰጠው እና ብዙ የአፓርታይድ 
ዘመን የመገናኛ ብዙሃን ህጎች ከስልጣናት መጽሐፍት ውስጥ 
ሲወገዱ መገናኛ ብዙሃን ነፃነት አግኝተዋል፡፡ ይሁን እንጂ መገናኛ 
ብዙሃንን የመንግስትን ጉድለቶችና ብልሹ አሰራሮችን ማጋለጥ 
ሲጀምር ኤኤንሲ የመገናኛ ብዙሃን ችሎት እንዲቋቋም ጥሪ አቀረበ:: 
ይህ የፕሬስ ካውንስል የሕገ-መንግስታዊ ኮሚቴው የራሱን ቁጥጥር 
ስርዓት ተከትሎ በህዝብ ተሳትፎ እንዲካተት ቢደረግም ስጋቱ ግን 
አሁንም እየቀጠለ ይገኛል፡፡ 

ጥ፡ የደቡብ አፍሪካ የፕሬስ ምክር ቤት ከ ራስ ገዝ መመሪያ ለምን 
ወደ ጣምራ መመሪያ ተሸጋገረ ፤ በተግባርስ ምን ይመስላል?

የጣምራ መመሪያ አስተዳደር አሰራር ስርዓቱ የራስ ገዝ አስተዳደር 
ስርዓትን እንዳልተካው በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል፤ አንድ የራስ 
ገዝ አስተዳደር ስርዓት አይነት ብቻ ነው እንጂ፡፡ "ጣምራ አስተዳደር 
ደንብ" መገናኛ ብዙሃን እራሳቸውን ማስተካከል እንደሚችሉ 
ይናገራል፤ አሁን ግን ከሕዝቡ ጋር እጅ በእጅ ተቆራኝተው ይሰራሉ 

ማለት ነው፡፡ ይህንንም ፣ ከመንግስት ገለልተኛ ሆኖ ነገር ግን 
በህዝቡ አጋዥነት መስራትን ነው “ገለልተኝነት” ሲል ጣምራ 
መመሪያ አስተዳደሩ የሚገልጠው፡፡ ይህም ማለት በተግባር የፕሬስ 
ምክር ቤቱ እኩል ቁጥር ያላቸውን መገናኛ ብዙሃን እና የህዝብ 
ተወካዮችን ያካትታል ማለት ነው፡፡ የምክር ቤቱ ዋና ፀሐፊ ዳኛ 
ፊሊፕ ሌቪንሶን ተጨማሪ የህዝብን ድምፅ ይወክላሉ፡፡ የምክርቤቱ 
ዳኞች ኮሚቴ ስምንት የህዝብ ተወካይ አባላትን እና ስድስት 
የመገናኛ ብዙሃን ተወካዮችን ያካትታል፡፡ ስለዚህ የህዝብን ድምጽ 
ማስጠበቁ ጎልቶ ይታያል፡፡ 

ጥ፡ ከዚህ በፊት ለህዝብ ጥቅም ተሟጋች ነበሩ፡፡ ታዲያ ከእንባ 
ጠባቂው በተጨማሪ የዚህ ሚና መፈጠር ለምን አስፈለገ?

ከዚህ በፊት እንባ ጠባቂው ሁለት ሥራዎች ነበሩት፡ በመጀመሪያ 
በሁሉም ወገኖች ተቀባይነት ያለውን መፍትሔ ለማምጣት ጥሯል ፤ 
ስላልተሳካለትም ወደ ዳኞች ኮሚቴ ሄዷል፡፡  በመሃልም ፣ በተለይም 
እ.ኤ.አ በ2010 እና 2015 መሃል የቀረቡ ቅሬታዎች ቁጥር የትየለሌ 
ሆነ፡፡  አንድ ሰውም ብቻውን ሊቆጣጠረው አልቻለም፡፡ ከዚህ በኋላ 
ምርጫው ሁለተኛ እንባ ጠባቂ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ የአግባቢ 
እና ሽምግልና ስራዎችን መለየት ነበር፡፡ የፕሬስ ምክር ቤቱም 
ሁለተኛውን ምርጫው አድርጎ ለህዝብ ጥቅም ተከራካሪው አካል 
እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል፡፡

ጥ፡ በዋናው ዳይሬክተር ፣ በህዝብ ጥቅም ተሟጋቹ እና በፕሬስ 
እንባ ጠባቂው መካከል ያለውን ልዩነት እስቲ ያስረዱን?

ዋና ዳይሬክተር - ከባለድርሻ አካላት ጋር ያለውን ግንኙነት 
ለመጠበቅና ለማጠናከር እንዲሁም በስነምግባራዊ ጋዜጠኝነት 
እና በመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያዎች ላይ ከህብረተሰቡ ጋር 
ለመተባበር ኃላፊነት አለበት፡፡ የሕዝብ ጥቅም ተሟጋች ቅሬታ 
አቅራቢዎችን በቅሬታዎቻቸው ዙሪያ በማገዝ እና እነሱን በመወከል 
በሚመለከታቸው ጽሁፎች ላይ በመወያየት ድጋፍ መስጠት 
ኃላፊነት አለበት፡፡ እንባ ጠባቂው ደግሞ የህዝብ ጥቅም ተሟጋቹ 
ሊፈታቸው ያልቻሉ ቅሬታዎች ላይ ውሳኔ ወይም ፍርድ ይሰጣል፡፡

ጥ፡ የፕሬስ ምክርቤቱ ገቢ ከየት ነው የሚገኘው?

ገቢው ሙሉ ለሙሉ ከመገናኛ ብዙሃኑ ኢንዱስትሪ ነው የሚገኘው፡፡

ጥ፡ ምንም ዓይነት መድረክ ቢሆን ለሁሉም አይነት ጋዜጠኝነት 
አንድ አይነት ምክር ቤት እንዲኖር ይሻሉ? ለምን?

እ.ኤ.አ. በ 2014 በደቡብ አፍሪካው የዴሞክራሲ ማዕከል ዩኒቨርሲቲ 
የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲና ዲሞክራሲያዊ ፕሮጀክት (MPDP) 
በፕሬስ ምክር ቤት የመገናኛ ብዙሃን ይዘትን ለመቆጣጠር እና 
የመገናኛ ብዙሃን ተጠያቂነት ስርዓት ለመዘርጋት ያለውን አቅም  
ለመመርመር ጥያቄ ቀርቦለት ነበር፡፡ ከ MPDP ከተሰጠሰ ድጋፍ ጋር 
የብሮድካስት ቅሬታዎች ኮሚሽን (BCCSA) የሚቆጣጠረው ይዘት 
ቢሆንም የፕሬስ ምክር ቤቱ በአሁኑ ጊዜ በሁሉም የደንበኞቻቸው 
ጽሑፎች ላይ እንዲሁም በኢንተርኔት ላይ የሚቀርቡትን ዜና 
ይዘቶች ላይ ውሳኔ ይሰጣል፡፡ የብሮድካስት ፣ ህትመት እና ኦንላይን 
መገናኛ ብዙሃንን ከሚያካትተው ከናሚቢያ የስነ-ምግባር እና 
የጠባይ ደንብ ጋር ተመሳሳይ የሆነ በብሮድካስት እና ኦንላይን ይዘት 
ሥነ-ምግባር ደንብ ጥላ ስር የሚሆን መዋቅር ማቋቋም ወደፊት 
ሊያስፈልግ ይችላል፡፡ BCCSA እና PCSA ሁለቱም የየራሳቸው 
ስልጣን አላቸው፡፡ ነገር ግን ሁለቱም አንድ አይነት አላማ 
(ሥነምግባራዊ ደረጃዎችን ለመያዝ) ፣ የገንዘብ ማስገኛ ሞዴሎች 
አሏቸው፡፡ በተጨማሪም እነዚህ ድርጅቶች በሥነ-ምግባር ደንብ 
የሚመራ የአስተዳደር መንገዶች አሏቸው፡፡
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የራስ-ገዝ  አስተዳደር ለፖለቲካዊ ግጭት 
እና ለገንዘብ እጥረት ተጋላጭ ሲሆን
ደ/ር ሬኖድ ዴ ላ ብሮስ በኮትዲቯር እና 
መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብክ ያሉትን የራስ ገዝ 
መመሪያ ተግዳሮቶች ላይ ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል

የምዕራብ እና መካከለኛው አፍሪካ ሀገራት ለመገናኛ ብዙሃን 
መተዳደሪያ መንገዶች መመስረት በራስ ገዝ  አስተዳደር ፣ 
ወይም ከፖለቲካዊ ኃይል ነፃ የሆኑ ንድፈ ሃሳባዊ አካላት ምስረታ 
አማካኝነት በከፍተኛ ዘዴ የመረጡበት ክልል ነው፡፡ 

እ.ኤ.አ ከ1995 ጀምሮ  በተደጋጋሚ “መዘግየት/መንሸራተት” 
በሚያጋጥምበት ጊዜ  ጋዜጠኞች በራስ ገዝ መመሪያ ስር እንዲሆኑ 
ለመርዳት ፍላጎት ያላቸው  ብሔራዊ መገናኛ ብዙሃን ታዛቢዎች 
ምሥረታ ነበር፡፡ እ.ኤ.አ ከ ሰኔ 7 2000 ጀምሮ ኮቶኑ ቤኒን ላይ 
እነዚህ ታዛቢዎች በአፍሪካ የመገናኛ ብዙሃን ራስ ገዝ አስተዳደር 
አካላት (Network of African Bodies of Media Self-Regula-
tion (RIAAM)) የመዋቅር መረብ ውስጥ ተካትተዋል፡፡ ያለ ምንም 
ጥርጥር የሥርዓተ - ደንብ ልምድ በአካባቢው ባሉ ሀገራት ሁሉ 
እድገት አሳይቷል፡፡

በጠቅላላው ግን እነዚህ ታዛቢዎች የራሳቸው የሆነ የገቢ ምንጭ 
በማጣታቸው ተዳክመዋል፡፡ እስከዛሬም ቢሆን በውጪ የገንዘብ 
እርዳታ ላይ የተመሰረተ ገቢ ነበራቸው፡፡ የእርዳታ ሰጪው ምንጭ 
ቢደርቅ እነዚህ ታዛቢዎች የሚሰሯቸው ስራዎችም አብረው 
ይቆማሉ፡፡ ራስ-ገዝ ደንብ ማለት በእርግጥም የመገናኛ ብዙሃን 
ወይም የሙያው ድርጅት ተወካዮች በራሳቸው ሊደግፉት 
የማይችሉት ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ሥራ ነው፡፡ ሁሉንም 
ብሔራዊ ጋዜጦች ለማጥናት፣ ለምሳሌ እስከ 20 ዕለታዊ ዕትም 
በሚያሳትሙ ሀገራት ከፍተኛ ጥንቃቄን የሚጠይቅ ስራ ነው፡ ይህ 
እንቅስቃሴ ደግሞ እነዚህ አካላት የሌላቸውን አቅም የሚጠይቅ 
ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ስነምግባርን ለማበረታታት እና መገናኛ 
ብዙሃንን ለማስተካከል የሚኖራቸውን ሚና በትክክል መወጣት 
አይችሉም፡፡

እነዚህ ድርጅቶች የሚያጋጥሟቸው ውስንነቶች እና መዋቅራዊ 
ድክመቶች ቢኖሩም ይሁን እንጂ መኖራቸው ጋዜጠኞችን 
በዴሞክራሲያዊ ስርዓቶች አውድ ውስጥ እና በማህበራዊ 
ሀላፊነታቸው እንዲልቁ እና በጣም ከባድ የሆኑ ነገሮችን ለማስወገድ 
ረድቷቸዋል፡፡ አንዳንድ ሀገራት በጣም አስከፊ ፖለቲካዊ እና 
የደህንነት ሁኔታ ምክንያት የሚጠበቅባቸውን ሚና መወጣት 
አልቻሉም፡፡ የኮትዲቯር እና የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ ጉዳይ 
እንደምሳሌ መጠቀስ ይችላል፡፡

ኮትዲቯር

በሚገርም ሁኔታ የመጀመሪያው የፕሬስ ራስ ገዝ ደንብ መዋቅር 
እ.ኤ.አ በ1995 በ የፕሬስ ፣ ሥርዓት እና ዲዮንቶሎጂ ነፃነት ታዛቢ 
ባለሞያዎች የተመሰረተው በኮትዲቯር ነበር፡፡ ምንም እንኳ 
ተለዋዋጭ የፖለቲካ ሽግግር ሂደትን በተመለከተ የራሱ መሰናክሎች 
ቢኖሩትም ይህ ሙከራ ለመጀመሪያው አመት አዎንታዊ ነበረ፡፡ 

በአስቸጋሪ  ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ውጤት ምክንያት በፖለቲካዊ 
ውጥረቶች የተመሰከረላት ይህች አገር ብዙ መገናኛ ብዙሃን  
መስከረም 2002 ለተፈጠረው ችግር መንስኤ የሆነውን ውጥረት 
በመፍጠር ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል፡፡ ስለሆነም የችግሩ ከፍታ 

(ከእርስ በእርስ ጦርነት ጋር በተያያዘ ) እ.ኤ.አ. በመስከረም 2002 
እና 2004 አጋማሽ  መካከል OLPED መገናኛ ብዙሃን ጥላቻን 
እና የዘር ጥላቻን በአደባባይ እንዳያውጁ ራሱን በፈቃደኝነት 
በተጠንቀቅ ዘብ አቁሞ ነበር፡፡ እንደ ታዛቢው ገለፃ ከሆነ እነዚህን 
መገናኛ ብዙሃ ማጋለጥ ውጥረቱን ይበልጥ ያባብሰዋል፡፡ ይሁን 
እንጂ የግጭት ሁኔታው ምክንያት ኖረውም አልኖረው ይህ ውሳኔ 
በታዛቢው  ቅንጅታዊ ቅድመ ሁኔታ በደንብ መረዳት አለበት 
ምክንያቱም አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን አባላት ተወካዮች የጻፏቸው 
ፅሁፎች ወይም ቃላቶች በእሳት ላይ ነዳጅ ለመጨመር አስተዋጽኦ 
ይኖራቸዋልና፡፡

ከውስጣዊ ግጭት እና በሱ ምክንያት ከሚመጣው ሁለቱንም ዳኛ 
እና ፓርቲ የመሆን ፍላጎት በጨማሪ ልክ እንደ ሌሎች ብዙ ራስ 
ገዝ ደንብ አራማጅ አካላት OLPEDም እስካሁን እየተቸገረ ነው፡፡ 
ከተመሠረተ ከሃያ ዓመታት በኋላ እንኳን ዓላማዎቹን ለማሟላት 
የሚያስችሉ የግዴታ መንገዶች አላስፈላጊ ናቸው፡፡

መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ

የመካከለኛው አፍሪካ መገናኛ ብዙሃን ታዛቢ (OMCA) 
በመካለኛው አፍሪካ ጋዜጠኞች ህብረት የኮሙኒኬሽን ከፍተኛ 
ምክር ቤት በተቋቋመበተት ተመሳሳይ ዓመት  እ.ኤ.አ በ2005 ነበር 
የተመሰረተው፡፡ OMCA  የተቋቋመው የቀለም ፣ የተቋቋመው 
የቀለም ፣በር የተመሰረተው፡፡  ፣ ማንኛውንምውጋዜጠኛ ባለው 
ብልሹ ባህሪ ላይ ለመቅጣት ፣ እና የሙሉውንምውጋዜጠኛ 
ባለው ብልሹ ባህሪ ላይማጠናከርምውጋዜጠኛ ባለው ብልሹ 
ባህለማገልገል ነበር፡፡

ነገር ግን እንደ አለመታደል ሆኖ, ከሁለት አስርት ዓመታት 
በፖለቲካዊ-ወታደራዊ ቀውሶች ፣ በመፈንቅለ መንግስቶች  እና 
በአመፆች ምክንያት ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ተፅዕኖ ውስጥ 
ወድቋል፡፡  እ.ኤ.አ  በ2012/2013 እስከነበረው  ቀውስ ፣ በቢንጊ 
የፕሬዚዳንት ቦዚዚን ስልጣን መልቀቅ ተከትሎ በባንጉይ ሴሌካ 
አመፅ ምክንያት በነበረው አይቀሬ ለውጥ OMCA የጋዜጠኝነት 
ሙያ ፖሊስን ስራ ለማስጀመር አልቻለም፡፡ በዚህ ወቅት አድማዎች 
እና ጥላቻ ፣ ስድቦች እና የስም ማጥፋት በፕሬስ ውስጥ መደበኛ 
አሰራሮች ከመሆን አልፎም ያለጥርጥር በመካከለኛው አፍሪካ 
ህብረተሰብ የጋዜጠኝነት ሙያ ላይ የእግር እሾህ ነበር የሆነበት፡፡

እ.ኤ.አ. ከ 2014 ጀምሮ ብቻ ነው OMCA  በስራ ላይ ያሉ መገናኛ 
ብዙሃን እንቅስቃሴን የሚከታተል ሲሆን ለ HCC (Haut Conseil 
de la Communication - the High Council for Commu-
nication Matters), የህዝብ መገናኛ ብዙሃን ተቆጣጣሪ እንደ ነፃ 
ተቋም ቁልፍ ሚና ይጫወታል፡፡
ከፍተኛ የስነ-ምግባር ህግ መጣስ ሲኖር ጥፋተኛው መገናኛ 
ብዙሃን ማስጠንቀቂያ መቀበል ፣ ወይም መታገድ ፣ ወይም 
ግልፅ የመረጃ ነፃነት ህግ ጥሰት ከሆነ ጉዳዩ በቀጥታ ወደ HCC 
እንዲተላለፍ ለመወሰን የ OMCA የመገናኛ ብዙሃ ቁጥጥር ቡድን 
ዝርዝር ሪፖርት ያዘጋጃል፡፡ ለዚህ የመደበኛ ሥራ ምስጋና ይግባውና 
በመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ የመገናኛ ብዙሃን መዘግየት/
መንሸራተት ባለፉት አራት ዓመታት በከፍተኛ ቁጥር ቀንሷል፡፡
 
ዶ/ር ሬናድ ዴ ላ በሮስ በአሁኑ ጊዜ በስዊድኑ ሊናስ ዩኒቨርሲቲ 
የሚዲያ እና ጆርናሊዝም ትምህርት ክፍል ፕሮፌሰር ሆነው 
ይሰራሉ፡፡ የጥናት ፍላጎታቸውም በሚዲያ እና ጆርናሊዝም ላይ 
ያጠነጥናል፡፡
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ህዝቡን አጋር አድርጎ መገናኛ ብዙሃንን 
መምራት

ሄዘር ሮበርትሰን የደቡብ አፍሪካ ፕሬስ ምክር ቤት 
ዋና ዳይሬክተር የሆኑትን ላቲፋ ሞባራ ስለ ደቡብ 
አፍሪካ መገናኛ ብዙሃን ራስ ገዝ አስተዳደር ሂደት 
ጥያቄዎችን ጠይቀዋቸው ነበር፡፡ 

ጥ፡ በአፓርታይድ አገዛዝ ዘመን የመገናኛ ብዙሃን መመሪያ ከባቢ 
እንዴት ነበር?

መ፡ የአፓርታይዱ መንግስት ዋነኛ አላማ የነበረው የአፓርታይድን 
ዘላቂነት የሚገዳደሩ እና የሚያንኳስሱ ዜናዎችን በማጥፋት ከህዝቡ 
መከላከል ነበር፡፡ ይህ ወቅት በጋዜጠኞች ላይ የእገዳ ትዕዛዞችን 
በማውጣት ፣ ጋዜጠኞች አለመረጋጋት ሲኖር ወይም የአለመረጋጋት 
ጉዳዮች ላይ እንዳይዘግቡ በመከልከል ፣ በህትመቶች መታፈን 
እና መዘጋት ፣ ጋዜጠኞች ላይ እና ሀገር ላይ በሚደረጉ የትንኮሳ 
ማስፈራሪያዎች እና ዛቻዎች በተለይም በ80ዎቹ መጀመሪያ 
በተመሰረተው “አማራጭ የመገናኛ ብዙሃን” ላይ - በእነዚህ 
ባህሪያቱ ይታወቅ ነበር፡፡

ጥ፡ ደቡብ አፍሪካ የመጀመሪያ ምርጫዋን ካደረገችበት እ.ኤ.አ 
ከ1994 በኋላ ምን ተቀየረ?

ኤ ኤን ሲ ስልጣን ላይ ሲወጣ የመገናኛ ብዙኃን ገጽታ ተቀየረ - 
ፍሪደም ሀውስ "የነጻ ፕሬስ" ደረጃን የሰጠው እና ብዙ የአፓርታይድ 
ዘመን የመገናኛ ብዙሃን ህጎች ከስልጣናት መጽሐፍት ውስጥ 
ሲወገዱ መገናኛ ብዙሃን ነፃነት አግኝተዋል፡፡ ይሁን እንጂ መገናኛ 
ብዙሃንን የመንግስትን ጉድለቶችና ብልሹ አሰራሮችን ማጋለጥ 
ሲጀምር ኤኤንሲ የመገናኛ ብዙሃን ችሎት እንዲቋቋም ጥሪ አቀረበ:: 
ይህ የፕሬስ ካውንስል የሕገ-መንግስታዊ ኮሚቴው የራሱን ቁጥጥር 
ስርዓት ተከትሎ በህዝብ ተሳትፎ እንዲካተት ቢደረግም ስጋቱ ግን 
አሁንም እየቀጠለ ይገኛል፡፡ 

ጥ፡ የደቡብ አፍሪካ የፕሬስ ምክር ቤት ከ ራስ ገዝ መመሪያ ለምን 
ወደ ጣምራ መመሪያ ተሸጋገረ ፤ በተግባርስ ምን ይመስላል?

የጣምራ መመሪያ አስተዳደር አሰራር ስርዓቱ የራስ ገዝ አስተዳደር 
ስርዓትን እንዳልተካው በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል፤ አንድ የራስ 
ገዝ አስተዳደር ስርዓት አይነት ብቻ ነው እንጂ፡፡ "ጣምራ አስተዳደር 
ደንብ" መገናኛ ብዙሃን እራሳቸውን ማስተካከል እንደሚችሉ 
ይናገራል፤ አሁን ግን ከሕዝቡ ጋር እጅ በእጅ ተቆራኝተው ይሰራሉ 

ማለት ነው፡፡ ይህንንም ፣ ከመንግስት ገለልተኛ ሆኖ ነገር ግን 
በህዝቡ አጋዥነት መስራትን ነው “ገለልተኝነት” ሲል ጣምራ 
መመሪያ አስተዳደሩ የሚገልጠው፡፡ ይህም ማለት በተግባር የፕሬስ 
ምክር ቤቱ እኩል ቁጥር ያላቸውን መገናኛ ብዙሃን እና የህዝብ 
ተወካዮችን ያካትታል ማለት ነው፡፡ የምክር ቤቱ ዋና ፀሐፊ ዳኛ 
ፊሊፕ ሌቪንሶን ተጨማሪ የህዝብን ድምፅ ይወክላሉ፡፡ የምክርቤቱ 
ዳኞች ኮሚቴ ስምንት የህዝብ ተወካይ አባላትን እና ስድስት 
የመገናኛ ብዙሃን ተወካዮችን ያካትታል፡፡ ስለዚህ የህዝብን ድምጽ 
ማስጠበቁ ጎልቶ ይታያል፡፡ 

ጥ፡ ከዚህ በፊት ለህዝብ ጥቅም ተሟጋች ነበሩ፡፡ ታዲያ ከእንባ 
ጠባቂው በተጨማሪ የዚህ ሚና መፈጠር ለምን አስፈለገ?

ከዚህ በፊት እንባ ጠባቂው ሁለት ሥራዎች ነበሩት፡ በመጀመሪያ 
በሁሉም ወገኖች ተቀባይነት ያለውን መፍትሔ ለማምጣት ጥሯል ፤ 
ስላልተሳካለትም ወደ ዳኞች ኮሚቴ ሄዷል፡፡  በመሃልም ፣ በተለይም 
እ.ኤ.አ በ2010 እና 2015 መሃል የቀረቡ ቅሬታዎች ቁጥር የትየለሌ 
ሆነ፡፡  አንድ ሰውም ብቻውን ሊቆጣጠረው አልቻለም፡፡ ከዚህ በኋላ 
ምርጫው ሁለተኛ እንባ ጠባቂ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ የአግባቢ 
እና ሽምግልና ስራዎችን መለየት ነበር፡፡ የፕሬስ ምክር ቤቱም 
ሁለተኛውን ምርጫው አድርጎ ለህዝብ ጥቅም ተከራካሪው አካል 
እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል፡፡

ጥ፡ በዋናው ዳይሬክተር ፣ በህዝብ ጥቅም ተሟጋቹ እና በፕሬስ 
እንባ ጠባቂው መካከል ያለውን ልዩነት እስቲ ያስረዱን?

ዋና ዳይሬክተር - ከባለድርሻ አካላት ጋር ያለውን ግንኙነት 
ለመጠበቅና ለማጠናከር እንዲሁም በስነምግባራዊ ጋዜጠኝነት 
እና በመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያዎች ላይ ከህብረተሰቡ ጋር 
ለመተባበር ኃላፊነት አለበት፡፡ የሕዝብ ጥቅም ተሟጋች ቅሬታ 
አቅራቢዎችን በቅሬታዎቻቸው ዙሪያ በማገዝ እና እነሱን በመወከል 
በሚመለከታቸው ጽሁፎች ላይ በመወያየት ድጋፍ መስጠት 
ኃላፊነት አለበት፡፡ እንባ ጠባቂው ደግሞ የህዝብ ጥቅም ተሟጋቹ 
ሊፈታቸው ያልቻሉ ቅሬታዎች ላይ ውሳኔ ወይም ፍርድ ይሰጣል፡፡

ጥ፡ የፕሬስ ምክርቤቱ ገቢ ከየት ነው የሚገኘው?

ገቢው ሙሉ ለሙሉ ከመገናኛ ብዙሃኑ ኢንዱስትሪ ነው የሚገኘው፡፡

ጥ፡ ምንም ዓይነት መድረክ ቢሆን ለሁሉም አይነት ጋዜጠኝነት 
አንድ አይነት ምክር ቤት እንዲኖር ይሻሉ? ለምን?

እ.ኤ.አ. በ 2014 በደቡብ አፍሪካው የዴሞክራሲ ማዕከል ዩኒቨርሲቲ 
የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲና ዲሞክራሲያዊ ፕሮጀክት (MPDP) 
በፕሬስ ምክር ቤት የመገናኛ ብዙሃን ይዘትን ለመቆጣጠር እና 
የመገናኛ ብዙሃን ተጠያቂነት ስርዓት ለመዘርጋት ያለውን አቅም  
ለመመርመር ጥያቄ ቀርቦለት ነበር፡፡ ከ MPDP ከተሰጠሰ ድጋፍ ጋር 
የብሮድካስት ቅሬታዎች ኮሚሽን (BCCSA) የሚቆጣጠረው ይዘት 
ቢሆንም የፕሬስ ምክር ቤቱ በአሁኑ ጊዜ በሁሉም የደንበኞቻቸው 
ጽሑፎች ላይ እንዲሁም በኢንተርኔት ላይ የሚቀርቡትን ዜና 
ይዘቶች ላይ ውሳኔ ይሰጣል፡፡ የብሮድካስት ፣ ህትመት እና ኦንላይን 
መገናኛ ብዙሃንን ከሚያካትተው ከናሚቢያ የስነ-ምግባር እና 
የጠባይ ደንብ ጋር ተመሳሳይ የሆነ በብሮድካስት እና ኦንላይን ይዘት 
ሥነ-ምግባር ደንብ ጥላ ስር የሚሆን መዋቅር ማቋቋም ወደፊት 
ሊያስፈልግ ይችላል፡፡ BCCSA እና PCSA ሁለቱም የየራሳቸው 
ስልጣን አላቸው፡፡ ነገር ግን ሁለቱም አንድ አይነት አላማ 
(ሥነምግባራዊ ደረጃዎችን ለመያዝ) ፣ የገንዘብ ማስገኛ ሞዴሎች 
አሏቸው፡፡ በተጨማሪም እነዚህ ድርጅቶች በሥነ-ምግባር ደንብ 
የሚመራ የአስተዳደር መንገዶች አሏቸው፡፡
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የራስ-ገዝ  አስተዳደር ለፖለቲካዊ ግጭት 
እና ለገንዘብ እጥረት ተጋላጭ ሲሆን
ደ/ር ሬኖድ ዴ ላ ብሮስ በኮትዲቯር እና 
መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብክ ያሉትን የራስ ገዝ 
መመሪያ ተግዳሮቶች ላይ ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል

የምዕራብ እና መካከለኛው አፍሪካ ሀገራት ለመገናኛ ብዙሃን 
መተዳደሪያ መንገዶች መመስረት በራስ ገዝ  አስተዳደር ፣ 
ወይም ከፖለቲካዊ ኃይል ነፃ የሆኑ ንድፈ ሃሳባዊ አካላት ምስረታ 
አማካኝነት በከፍተኛ ዘዴ የመረጡበት ክልል ነው፡፡ 

እ.ኤ.አ ከ1995 ጀምሮ  በተደጋጋሚ “መዘግየት/መንሸራተት” 
በሚያጋጥምበት ጊዜ  ጋዜጠኞች በራስ ገዝ መመሪያ ስር እንዲሆኑ 
ለመርዳት ፍላጎት ያላቸው  ብሔራዊ መገናኛ ብዙሃን ታዛቢዎች 
ምሥረታ ነበር፡፡ እ.ኤ.አ ከ ሰኔ 7 2000 ጀምሮ ኮቶኑ ቤኒን ላይ 
እነዚህ ታዛቢዎች በአፍሪካ የመገናኛ ብዙሃን ራስ ገዝ አስተዳደር 
አካላት (Network of African Bodies of Media Self-Regula-
tion (RIAAM)) የመዋቅር መረብ ውስጥ ተካትተዋል፡፡ ያለ ምንም 
ጥርጥር የሥርዓተ - ደንብ ልምድ በአካባቢው ባሉ ሀገራት ሁሉ 
እድገት አሳይቷል፡፡

በጠቅላላው ግን እነዚህ ታዛቢዎች የራሳቸው የሆነ የገቢ ምንጭ 
በማጣታቸው ተዳክመዋል፡፡ እስከዛሬም ቢሆን በውጪ የገንዘብ 
እርዳታ ላይ የተመሰረተ ገቢ ነበራቸው፡፡ የእርዳታ ሰጪው ምንጭ 
ቢደርቅ እነዚህ ታዛቢዎች የሚሰሯቸው ስራዎችም አብረው 
ይቆማሉ፡፡ ራስ-ገዝ ደንብ ማለት በእርግጥም የመገናኛ ብዙሃን 
ወይም የሙያው ድርጅት ተወካዮች በራሳቸው ሊደግፉት 
የማይችሉት ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ሥራ ነው፡፡ ሁሉንም 
ብሔራዊ ጋዜጦች ለማጥናት፣ ለምሳሌ እስከ 20 ዕለታዊ ዕትም 
በሚያሳትሙ ሀገራት ከፍተኛ ጥንቃቄን የሚጠይቅ ስራ ነው፡ ይህ 
እንቅስቃሴ ደግሞ እነዚህ አካላት የሌላቸውን አቅም የሚጠይቅ 
ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ስነምግባርን ለማበረታታት እና መገናኛ 
ብዙሃንን ለማስተካከል የሚኖራቸውን ሚና በትክክል መወጣት 
አይችሉም፡፡

እነዚህ ድርጅቶች የሚያጋጥሟቸው ውስንነቶች እና መዋቅራዊ 
ድክመቶች ቢኖሩም ይሁን እንጂ መኖራቸው ጋዜጠኞችን 
በዴሞክራሲያዊ ስርዓቶች አውድ ውስጥ እና በማህበራዊ 
ሀላፊነታቸው እንዲልቁ እና በጣም ከባድ የሆኑ ነገሮችን ለማስወገድ 
ረድቷቸዋል፡፡ አንዳንድ ሀገራት በጣም አስከፊ ፖለቲካዊ እና 
የደህንነት ሁኔታ ምክንያት የሚጠበቅባቸውን ሚና መወጣት 
አልቻሉም፡፡ የኮትዲቯር እና የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ ጉዳይ 
እንደምሳሌ መጠቀስ ይችላል፡፡

ኮትዲቯር

በሚገርም ሁኔታ የመጀመሪያው የፕሬስ ራስ ገዝ ደንብ መዋቅር 
እ.ኤ.አ በ1995 በ የፕሬስ ፣ ሥርዓት እና ዲዮንቶሎጂ ነፃነት ታዛቢ 
ባለሞያዎች የተመሰረተው በኮትዲቯር ነበር፡፡ ምንም እንኳ 
ተለዋዋጭ የፖለቲካ ሽግግር ሂደትን በተመለከተ የራሱ መሰናክሎች 
ቢኖሩትም ይህ ሙከራ ለመጀመሪያው አመት አዎንታዊ ነበረ፡፡ 

በአስቸጋሪ  ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ውጤት ምክንያት በፖለቲካዊ 
ውጥረቶች የተመሰከረላት ይህች አገር ብዙ መገናኛ ብዙሃን  
መስከረም 2002 ለተፈጠረው ችግር መንስኤ የሆነውን ውጥረት 
በመፍጠር ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል፡፡ ስለሆነም የችግሩ ከፍታ 

(ከእርስ በእርስ ጦርነት ጋር በተያያዘ ) እ.ኤ.አ. በመስከረም 2002 
እና 2004 አጋማሽ  መካከል OLPED መገናኛ ብዙሃን ጥላቻን 
እና የዘር ጥላቻን በአደባባይ እንዳያውጁ ራሱን በፈቃደኝነት 
በተጠንቀቅ ዘብ አቁሞ ነበር፡፡ እንደ ታዛቢው ገለፃ ከሆነ እነዚህን 
መገናኛ ብዙሃ ማጋለጥ ውጥረቱን ይበልጥ ያባብሰዋል፡፡ ይሁን 
እንጂ የግጭት ሁኔታው ምክንያት ኖረውም አልኖረው ይህ ውሳኔ 
በታዛቢው  ቅንጅታዊ ቅድመ ሁኔታ በደንብ መረዳት አለበት 
ምክንያቱም አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን አባላት ተወካዮች የጻፏቸው 
ፅሁፎች ወይም ቃላቶች በእሳት ላይ ነዳጅ ለመጨመር አስተዋጽኦ 
ይኖራቸዋልና፡፡

ከውስጣዊ ግጭት እና በሱ ምክንያት ከሚመጣው ሁለቱንም ዳኛ 
እና ፓርቲ የመሆን ፍላጎት በጨማሪ ልክ እንደ ሌሎች ብዙ ራስ 
ገዝ ደንብ አራማጅ አካላት OLPEDም እስካሁን እየተቸገረ ነው፡፡ 
ከተመሠረተ ከሃያ ዓመታት በኋላ እንኳን ዓላማዎቹን ለማሟላት 
የሚያስችሉ የግዴታ መንገዶች አላስፈላጊ ናቸው፡፡

መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ

የመካከለኛው አፍሪካ መገናኛ ብዙሃን ታዛቢ (OMCA) 
በመካለኛው አፍሪካ ጋዜጠኞች ህብረት የኮሙኒኬሽን ከፍተኛ 
ምክር ቤት በተቋቋመበተት ተመሳሳይ ዓመት  እ.ኤ.አ በ2005 ነበር 
የተመሰረተው፡፡ OMCA  የተቋቋመው የቀለም ፣ የተቋቋመው 
የቀለም ፣በር የተመሰረተው፡፡  ፣ ማንኛውንምውጋዜጠኛ ባለው 
ብልሹ ባህሪ ላይ ለመቅጣት ፣ እና የሙሉውንምውጋዜጠኛ 
ባለው ብልሹ ባህሪ ላይማጠናከርምውጋዜጠኛ ባለው ብልሹ 
ባህለማገልገል ነበር፡፡

ነገር ግን እንደ አለመታደል ሆኖ, ከሁለት አስርት ዓመታት 
በፖለቲካዊ-ወታደራዊ ቀውሶች ፣ በመፈንቅለ መንግስቶች  እና 
በአመፆች ምክንያት ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ተፅዕኖ ውስጥ 
ወድቋል፡፡  እ.ኤ.አ  በ2012/2013 እስከነበረው  ቀውስ ፣ በቢንጊ 
የፕሬዚዳንት ቦዚዚን ስልጣን መልቀቅ ተከትሎ በባንጉይ ሴሌካ 
አመፅ ምክንያት በነበረው አይቀሬ ለውጥ OMCA የጋዜጠኝነት 
ሙያ ፖሊስን ስራ ለማስጀመር አልቻለም፡፡ በዚህ ወቅት አድማዎች 
እና ጥላቻ ፣ ስድቦች እና የስም ማጥፋት በፕሬስ ውስጥ መደበኛ 
አሰራሮች ከመሆን አልፎም ያለጥርጥር በመካከለኛው አፍሪካ 
ህብረተሰብ የጋዜጠኝነት ሙያ ላይ የእግር እሾህ ነበር የሆነበት፡፡

እ.ኤ.አ. ከ 2014 ጀምሮ ብቻ ነው OMCA  በስራ ላይ ያሉ መገናኛ 
ብዙሃን እንቅስቃሴን የሚከታተል ሲሆን ለ HCC (Haut Conseil 
de la Communication - the High Council for Commu-
nication Matters), የህዝብ መገናኛ ብዙሃን ተቆጣጣሪ እንደ ነፃ 
ተቋም ቁልፍ ሚና ይጫወታል፡፡
ከፍተኛ የስነ-ምግባር ህግ መጣስ ሲኖር ጥፋተኛው መገናኛ 
ብዙሃን ማስጠንቀቂያ መቀበል ፣ ወይም መታገድ ፣ ወይም 
ግልፅ የመረጃ ነፃነት ህግ ጥሰት ከሆነ ጉዳዩ በቀጥታ ወደ HCC 
እንዲተላለፍ ለመወሰን የ OMCA የመገናኛ ብዙሃ ቁጥጥር ቡድን 
ዝርዝር ሪፖርት ያዘጋጃል፡፡ ለዚህ የመደበኛ ሥራ ምስጋና ይግባውና 
በመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ የመገናኛ ብዙሃን መዘግየት/
መንሸራተት ባለፉት አራት ዓመታት በከፍተኛ ቁጥር ቀንሷል፡፡
 
ዶ/ር ሬናድ ዴ ላ በሮስ በአሁኑ ጊዜ በስዊድኑ ሊናስ ዩኒቨርሲቲ 
የሚዲያ እና ጆርናሊዝም ትምህርት ክፍል ፕሮፌሰር ሆነው 
ይሰራሉ፡፡ የጥናት ፍላጎታቸውም በሚዲያ እና ጆርናሊዝም ላይ 
ያጠነጥናል፡፡
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Abi Fekadu senior reporter and news anchor at ARTS TV.
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Abi Fekadu senior reporter and news anchor at ARTS TV.
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የመደብ ደረጃን መበጣጠስ
ሰላም ሙሴ እና ቤተልሔም ነጋሽ ሴቶች ፣ የተለያዩ 
የብሔር እና ቋንቋ ቡድኖች እንዲሁም አካል 
ጉዳተኞች በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ውስጥ 
እንዲወከሉ መከራከሪያዎቻቸውን ያቀርባሉ፡፡

ሥርዓተ-ፆታ
ምህረት አስቻለው ፡ የቀድሞ ሪፖርተር ጋዜጣ አርታዒ እና የቢቢሲ 
የአፍሪካ ቀንድ ቢሮ የአማርኛ ፕሮግራሞች አዘጋጅ በፆታ ምክንያት 
መገለል ማለት ምን ማለት እንደሆነ በደንብ ታውቃለች፡፡ ምንም 
እንኳን በስራዋ በውሳኔ አሰጣጥ ላይ ብትሳተፍም ሴቶችን 
በተመለከተ ከተለመደው እሳቤ ወጣ ያሉ ዘገባዎችን መስራት ላይ 
ግን ሁልጊዜም ቢሆን ፈተና ያጋጥማታል፡፡ አንዳንድ ጊዜ ይሔ ፈተና 
ጉዳዩን በደንብ ካለመረዳት ሲመጣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሴት ስለሆነች 
ብቻ እንደዚህ አይነት ሴታዊ አጀንዳዎችን ብቻ እንደምትመርጥ 
ያለው ያልተስተካከለ አመለካከት ነው፡፡ 

የሴቶችን ጉዳይ በመሸፈን ረገድ መገናኛ ብዙሃን የተወሰኑ 
መሻሻሎችን እያሳዩ እንደሆነ ብትቀበልም የሴቶች ውክልና ግን 
አሁንም ዝቅተኛ ነው ፤ የሴቶች ጉዳይም በቂ ሽፋን የለውም፡፡  
የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች አልፎ አልፎ እና ወቅታዊ ከመሆናቸው 
ባሻገር ህብረተሰቡ ለሴቶች ያለውን ማህበራዊ አመለካከት 
ለመለወጥ ምንም ዓይነት ጥልቀት እንደሌላቸው ታምናለች፡
፡ ምህረት “በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ ሁልጊዜም ቢሆን የዜና እና 
ትንተና ባለሞያዎች ወንዶች ናቸው፡፡” ትላለች፡፡  ሌሎች ብዙ 
ሴቶች ጋዜጠኞች የምህረትን ዕይታዎች ይጋሩታል፡፡  በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ የፆታ ጥናት ማዕከል በእንጉዳይ አለማየሁ የተጠናቀረ 

ውክልና/መወከል ምን ማለት 
ነው?

ውክልና/መወከል ማለት
 1) ቀድሞ የነበረን ነገር እንደገና 
ማቅረብ ሲሆን
 2) ለአንድ እሳቤ ወይም ነገር ወክሎ 
መቆም (Richardson and Wearn-
ing, 2016)

አስፈላጊነቱ ለምን?

ውክልና ያለው ወይም የነበረው ነገር 
ቀጥተኛ ነፀብራቅ ሳይሆኑ ነገር ግን ብዙ 
ጊዜ በባለታሪኩ እና በአድማጩ መካከል 
ያለውን የመልዕክት ግንኙነት በከፍተኛ 
ሁኔታ የሚያበላሽ ፖለቲካ እና በተፅዕኖ 
ፈጣሪ እሳቤዎች ስር የሆነ ማለት ነው፡፡ 

ስለሆነም እንደ ጾታ ፣ ብሔር እና አካል 
ጉዳተኞች ያሉ የተለያዩ ማንነቶች 
በመገናኛ ብዙሃንና በጋዜጣዎች 
መወከላቸው ለተገፉ እና በበጎ መልኩ 
ላልተወከሉ የህብረተሰብ ክፍሎች 
ተስፈኛ እሴቶችን እና አወንታዊ 
ገፅታዎን ለማመቻቸት ብቻ ሳይሆን 
ነገር ግን የተለያዩ ድምፆች የሚሰሙበት 
ዲሞክራሲያዊ ባህል እንዲኖር አስፈላጊ 
ናቸው፡፡

Bethlehem Negash.
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ሴቶች እና መገናኛ ብዙሃን የሚል መጠይቅ ሴቶች በመገናኛ 
ብዙሃን ሥራዎች ላይ በተለይም በውሳኔ ሰጪነት ያላቸው ተሳትፎ 
አሁንም ዝቅተኛ መሆኑን በግኝቱ ውስት,ጥ አካትቷል፡፡ የኢትዮጵያ 
ጋዜጠኝነት አድማስ በ30 በመቶ የሴቶች የዜና ክፍል ተሳትፎ ብቻ 
በወንዶች ቁጥጥር ስር ነው፡፡   ይህም የኢትዮጵያን የዜና ክፍል 
አድማስ በዓለም ላይ ከሚገኙ የፆታ እኩልነት ከሌለባቸው መገናኛ 
ብዙሃን ውስጥ አንዱ ያደርገዋል፡፡ በዋና ዋና የኢትዮጵያ የመገናኛ 
ብዙሃን ድርጅቶች ውስጥ በቅጥርም ሆነ በሥራ እድገት ላይ ምንም 
አይነት አነስተኛ የሴቶች ተሳትፎ ኮታ የለም፡፡

ለምሳሌ በትልቁ እና ብሔራዊው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ 
ኮረፖሬሽን (EBC) 5 ከፍተኛ የአመራር ቦታዎች ላይ አንዲት ሴት 
ብቻ ትገኛለች፡፡  በኢቢሲ በዳይሬክተርነት ደረጃ 3 ሶቴች ይገኛሉ 
(በሴቶች ፣ ጠቅላላ አገልግሎት እና የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክፍል ሃላፊ)፡፡  
በኮርፖሬሽኑ ከሚገኙ 149 ከፍተኛ አርታዒያን እና አዘጋጆች ውስጥ 
22ቱ ብቻ ሴቶች ሲሆኑ ከነዚህም ውስጥ 82% የሚሆኑት በዝቅተኛ 
የአመራር ደረጃ (የቡድን መሪነት) ይገኛሉ፡፡ በኢትዮጵያ ፕሬስ 
ኤጀንሲ ደግሞ በከፍተኛ አመራርም ሆነ በዳይሬክተርነት ደረጃ 
ምንም አይነት ሴቶች አይገኙም፡፡ ሁለቱም ድርጅቶች በመገናኛ 
ብዙሃን ያለውን ፆታዊ እኩልነት በተመለከተ ሳይሳካላቸው ቀርቷል፡፡ 

በሁለቱም ፡ በኢቢሲም ሆነ በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ወንዶች 
ጠንካራ የሚባሉ ጉዳዮችን ማለትም ፖለቲካ ፣ ኢኮኖሚ እንዲሁም 
ሳይንስ እና ቴክኖሎጂን ሲሸፍኑ ሴቶች ግን ዝቅተኛ ግምት 
የሚሰጣቸውን የሴቶች ጉዳይ ፣ የህይወት ዘይቤ ፣ ባህል ፣ ጥበብ 
እና መዝናኛ ጉዳዮችን ይዘግባሉ፡፡ 

ጾታ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የሚሰጠው ዕይታ በብዙ 
መንገዶች የተዛባ ነው፡፡ ከቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች ፣ 
የመፅሔት ፕሮግራሞች ጀምሮ እስከ ማስታወቂያዎች እና ሙዚቃ 
ድረስ ተፅዕኖ ያላቸው መገናኛ ብዙሃን ሴቶችን እንደ መጥፎ 
ገፀባህሪይ ነው የሚስሏቸው፡፡ ወንዶች ጠንካራ መሪዎች ፣ 
ቤተሰብ አስተዳዳሪዎች ፣ ውሳኔ ሰጪዎች እና ከችግር አውጪዎች 
ተደርገው ሲሳሉ በአንፃሩ ደግሞ ሴቶች ወደ ወንዶች መደሰቻነት 
ብቻ ወርደው ፣ ደካማ ተጎጂዎች እና የቤት ውስጥ ሥራ ሰሪዎች 
ተደርገው ይሳላሉ፡፡ 

በኤፍ ኤም ራዲዮዎችም ሆነ በሳተላይት ቴሌቪዥኖች ላይ 
የሚተላለፉ የመዝናኛ ፕሮግራሞች በጣም የከፉ ተጋፊዎች ናቸው፡
፡ ሴቶች በማህበረሰቡ ውስጥ ያላቸው ደረጃ እየተሻሻለ ቢመጣም 
የቴሌቪዥን ድራማዎች ፣ አስቂኝ ተከታታይ ፊልሞች እንዲሁም 
የአማርኛ ፊልሞችን ጨምሮ ሴቶችን በአሉታዊ እና ክብር በሚነካ 
መልኩ መወከላቸውን ቀጥለዋል፡፡ 
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የመደብ ደረጃን መበጣጠስ
ሰላም ሙሴ እና ቤተልሔም ነጋሽ ሴቶች ፣ የተለያዩ 
የብሔር እና ቋንቋ ቡድኖች እንዲሁም አካል 
ጉዳተኞች በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ውስጥ 
እንዲወከሉ መከራከሪያዎቻቸውን ያቀርባሉ፡፡

ሥርዓተ-ፆታ
ምህረት አስቻለው ፡ የቀድሞ ሪፖርተር ጋዜጣ አርታዒ እና የቢቢሲ 
የአፍሪካ ቀንድ ቢሮ የአማርኛ ፕሮግራሞች አዘጋጅ በፆታ ምክንያት 
መገለል ማለት ምን ማለት እንደሆነ በደንብ ታውቃለች፡፡ ምንም 
እንኳን በስራዋ በውሳኔ አሰጣጥ ላይ ብትሳተፍም ሴቶችን 
በተመለከተ ከተለመደው እሳቤ ወጣ ያሉ ዘገባዎችን መስራት ላይ 
ግን ሁልጊዜም ቢሆን ፈተና ያጋጥማታል፡፡ አንዳንድ ጊዜ ይሔ ፈተና 
ጉዳዩን በደንብ ካለመረዳት ሲመጣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሴት ስለሆነች 
ብቻ እንደዚህ አይነት ሴታዊ አጀንዳዎችን ብቻ እንደምትመርጥ 
ያለው ያልተስተካከለ አመለካከት ነው፡፡ 

የሴቶችን ጉዳይ በመሸፈን ረገድ መገናኛ ብዙሃን የተወሰኑ 
መሻሻሎችን እያሳዩ እንደሆነ ብትቀበልም የሴቶች ውክልና ግን 
አሁንም ዝቅተኛ ነው ፤ የሴቶች ጉዳይም በቂ ሽፋን የለውም፡፡  
የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች አልፎ አልፎ እና ወቅታዊ ከመሆናቸው 
ባሻገር ህብረተሰቡ ለሴቶች ያለውን ማህበራዊ አመለካከት 
ለመለወጥ ምንም ዓይነት ጥልቀት እንደሌላቸው ታምናለች፡
፡ ምህረት “በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ ሁልጊዜም ቢሆን የዜና እና 
ትንተና ባለሞያዎች ወንዶች ናቸው፡፡” ትላለች፡፡  ሌሎች ብዙ 
ሴቶች ጋዜጠኞች የምህረትን ዕይታዎች ይጋሩታል፡፡  በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ የፆታ ጥናት ማዕከል በእንጉዳይ አለማየሁ የተጠናቀረ 

ውክልና/መወከል ምን ማለት 
ነው?

ውክልና/መወከል ማለት
 1) ቀድሞ የነበረን ነገር እንደገና 
ማቅረብ ሲሆን
 2) ለአንድ እሳቤ ወይም ነገር ወክሎ 
መቆም (Richardson and Wearn-
ing, 2016)

አስፈላጊነቱ ለምን?

ውክልና ያለው ወይም የነበረው ነገር 
ቀጥተኛ ነፀብራቅ ሳይሆኑ ነገር ግን ብዙ 
ጊዜ በባለታሪኩ እና በአድማጩ መካከል 
ያለውን የመልዕክት ግንኙነት በከፍተኛ 
ሁኔታ የሚያበላሽ ፖለቲካ እና በተፅዕኖ 
ፈጣሪ እሳቤዎች ስር የሆነ ማለት ነው፡፡ 

ስለሆነም እንደ ጾታ ፣ ብሔር እና አካል 
ጉዳተኞች ያሉ የተለያዩ ማንነቶች 
በመገናኛ ብዙሃንና በጋዜጣዎች 
መወከላቸው ለተገፉ እና በበጎ መልኩ 
ላልተወከሉ የህብረተሰብ ክፍሎች 
ተስፈኛ እሴቶችን እና አወንታዊ 
ገፅታዎን ለማመቻቸት ብቻ ሳይሆን 
ነገር ግን የተለያዩ ድምፆች የሚሰሙበት 
ዲሞክራሲያዊ ባህል እንዲኖር አስፈላጊ 
ናቸው፡፡

Bethlehem Negash.
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ሴቶች እና መገናኛ ብዙሃን የሚል መጠይቅ ሴቶች በመገናኛ 
ብዙሃን ሥራዎች ላይ በተለይም በውሳኔ ሰጪነት ያላቸው ተሳትፎ 
አሁንም ዝቅተኛ መሆኑን በግኝቱ ውስት,ጥ አካትቷል፡፡ የኢትዮጵያ 
ጋዜጠኝነት አድማስ በ30 በመቶ የሴቶች የዜና ክፍል ተሳትፎ ብቻ 
በወንዶች ቁጥጥር ስር ነው፡፡   ይህም የኢትዮጵያን የዜና ክፍል 
አድማስ በዓለም ላይ ከሚገኙ የፆታ እኩልነት ከሌለባቸው መገናኛ 
ብዙሃን ውስጥ አንዱ ያደርገዋል፡፡ በዋና ዋና የኢትዮጵያ የመገናኛ 
ብዙሃን ድርጅቶች ውስጥ በቅጥርም ሆነ በሥራ እድገት ላይ ምንም 
አይነት አነስተኛ የሴቶች ተሳትፎ ኮታ የለም፡፡

ለምሳሌ በትልቁ እና ብሔራዊው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ 
ኮረፖሬሽን (EBC) 5 ከፍተኛ የአመራር ቦታዎች ላይ አንዲት ሴት 
ብቻ ትገኛለች፡፡  በኢቢሲ በዳይሬክተርነት ደረጃ 3 ሶቴች ይገኛሉ 
(በሴቶች ፣ ጠቅላላ አገልግሎት እና የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክፍል ሃላፊ)፡፡  
በኮርፖሬሽኑ ከሚገኙ 149 ከፍተኛ አርታዒያን እና አዘጋጆች ውስጥ 
22ቱ ብቻ ሴቶች ሲሆኑ ከነዚህም ውስጥ 82% የሚሆኑት በዝቅተኛ 
የአመራር ደረጃ (የቡድን መሪነት) ይገኛሉ፡፡ በኢትዮጵያ ፕሬስ 
ኤጀንሲ ደግሞ በከፍተኛ አመራርም ሆነ በዳይሬክተርነት ደረጃ 
ምንም አይነት ሴቶች አይገኙም፡፡ ሁለቱም ድርጅቶች በመገናኛ 
ብዙሃን ያለውን ፆታዊ እኩልነት በተመለከተ ሳይሳካላቸው ቀርቷል፡፡ 

በሁለቱም ፡ በኢቢሲም ሆነ በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ወንዶች 
ጠንካራ የሚባሉ ጉዳዮችን ማለትም ፖለቲካ ፣ ኢኮኖሚ እንዲሁም 
ሳይንስ እና ቴክኖሎጂን ሲሸፍኑ ሴቶች ግን ዝቅተኛ ግምት 
የሚሰጣቸውን የሴቶች ጉዳይ ፣ የህይወት ዘይቤ ፣ ባህል ፣ ጥበብ 
እና መዝናኛ ጉዳዮችን ይዘግባሉ፡፡ 

ጾታ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የሚሰጠው ዕይታ በብዙ 
መንገዶች የተዛባ ነው፡፡ ከቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች ፣ 
የመፅሔት ፕሮግራሞች ጀምሮ እስከ ማስታወቂያዎች እና ሙዚቃ 
ድረስ ተፅዕኖ ያላቸው መገናኛ ብዙሃን ሴቶችን እንደ መጥፎ 
ገፀባህሪይ ነው የሚስሏቸው፡፡ ወንዶች ጠንካራ መሪዎች ፣ 
ቤተሰብ አስተዳዳሪዎች ፣ ውሳኔ ሰጪዎች እና ከችግር አውጪዎች 
ተደርገው ሲሳሉ በአንፃሩ ደግሞ ሴቶች ወደ ወንዶች መደሰቻነት 
ብቻ ወርደው ፣ ደካማ ተጎጂዎች እና የቤት ውስጥ ሥራ ሰሪዎች 
ተደርገው ይሳላሉ፡፡ 

በኤፍ ኤም ራዲዮዎችም ሆነ በሳተላይት ቴሌቪዥኖች ላይ 
የሚተላለፉ የመዝናኛ ፕሮግራሞች በጣም የከፉ ተጋፊዎች ናቸው፡
፡ ሴቶች በማህበረሰቡ ውስጥ ያላቸው ደረጃ እየተሻሻለ ቢመጣም 
የቴሌቪዥን ድራማዎች ፣ አስቂኝ ተከታታይ ፊልሞች እንዲሁም 
የአማርኛ ፊልሞችን ጨምሮ ሴቶችን በአሉታዊ እና ክብር በሚነካ 
መልኩ መወከላቸውን ቀጥለዋል፡፡ 
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በአብዛኛው የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎች በኅብረተሰቡ ውስጥ 
የተገነቡ የሴቶችን ሚናዎች ማጠናከር ሴቶችን ልጆችን እና 
ባሎቻቸውን በመንከባከብ ሥራቸው ብቻ በባህላዊው መቼት 
ያቀርቧቸዋል፡፡ ሴቶች ብዙ ጊዜ በ ዳይፐር ፣ የህፃናት ምግብ ፣ 
ፓስታ ፣ ዘይት ፣ የፅዳት እና የማዕድ ቤት እቃዎች ላይ የሚሰሩ 
ማስታወቂያዎች ላይ ሲታዩ (ጥቂቶች ይህንን ለመቀየር ይሞክራሉ) 
ወንዶች ገን በሱፍ ሽክ ብለው በባንክ ፣ የገንዘብ ነክ ሐዋላ 
አገልግሎት ፣ የህንፃ መሳሪያ ፣ ኢንሹራንስ ፣ ብዙ ጊዜ የሚያምር 
ሆቴል እና የግንባታ ቦታዎች ላይ የሚሰሩ ማስታወቂያዎች ላይ 
ይሳተፋሉ፡፡

በኤፍ ኤም ራዲዮ እና ሳተላይት ቴሌቪዥኖች ላይ ሙዚቃ 70% 
የዓየር ሰዓቱን ይሸፍናል፡፡ በ 2007 በፅዮን ዮሐንስ ‘ Gender 
Issues and Women’s Portrayal in Secular Amharic Songs 
Produced in Cassettes’ በሚል ርዕስ የተሰራው ጥናት የሴቶችን 
ባህሪይ በሙዚቃዎቻችን ላይ እንደ ተዓማኒ ፣ በራሳቸው መቆም 
የሚችሉ ፣ ባለ ርጋታ እና ምቹ ሳይሆን እንደ ጥገኛ ፣ የማይታመን ፣  
ተገቢ ያልሆነ ፣ ብቃት የሌላቸው ፣ ጨካኝ ፣ ግድ የለሽ ፣ ትዕቢተኛ 
፣ ቀናተኛ እና ተሸናፊዎች ተደርገው ተስለዋል፡፡ 6.9 % ከሚሆኑት 
ሴቶች በቀር የእነዚህ ፕሮግራሞች አዘጋጆች ወንዶች ናቸው፡፡ ይህም 
የሴቶች ልምድ በወንዶች እየተገለፀ እንዳለ ያሳያል፡፡

በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሴቶች ፕሮግራም ላይ የሚሰሩ የኢኮኖሚ 
ፕሮግራሞም ፣ ጥናታዊ ፊልሞን ጨምሮ ሴቶችን ከእጅ ወደ አፍ 
በሆኑ ጥቃቅን ንግዶች ላይ ብቻ የተሰማሩ ተጠቂዎች አድርገው 
ይስሏቸዋል፡፡  በዜና እና ትንታኔ ዘገባዎች ላይ ግን ወንዶች 
ብቻ ናቸው የላቀ ባለሞያ ተደርገው የሚወሰዱት፡፡  የሴቶች 
በላቀ ባለሞያነት እና በተለያዩ ቦታዎ የሚኖራቸው ውክልና 
እነዚህን አሉታዊ የተዛቡ አመለካከቶች ለመንቀል እና ለኢትዮጵያ 
ማህበረሰብ የሚኖራቸውን ከፍተኛ እና የተለያየ አስተዋፅዖ 
ለማሳየት ይረዳል፡፡ 

መገናኛ ብዙሃን አስተያየቶችን ለመቀየር ፣ ተልማዳዊ እሳቤዎችን 
፣ ፍርሃትን እና አጉል ኩራትን ለማስወገድ አይነተኛ መሳሪያዎች 
መሆን ይችላሉ፡፡    የሴቶችን የላቀ ተሳትፎ ማረጋገጥ በሥራ እና 
ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ተሳትፎ ለማድረግ አቅም የላቸውም 
የሚለውን ተፅዕኖአዊ ተረክ ለመቀየር ይረዳል፡፡
 
ብሔር እና ቋንቋ 
ቋንቋ የባህል ፣ ዕሴቶች እና ታሪክ መግለጫ መሣሪያ በመሆን 
በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ የማይናቅ ሚና እንደመጫወቱ የተለያዩ 
ቋንቋዎች ውክልና በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው፡
፡ ስለዚህ የአንዳንድ ቋንቋዎ በደንብ አለመወከል ወይም መጥፋት 
የአንድን ህብረተሰብ ማንነት የመግለፅ እና ባህሎቻቸውን ጠብቆ 
ለማቆየት ያላቸውን መብት አደጋ ላይ ይጥለዋል፡፡

የኢትዮጵያን ሁኔታ ስንመለከት የራሳቸው ልዩ ባህል ፣ ልማድ ፣ 
ቋንቋ እና ታሪክ ያላቸው ከ80 በላይ የሚሆኑ ብሔረሰቦች ሲኖሩ 
በመገናኛ ብዙሃን በተለይም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ የሚታዩት 
ግን በጣም ጥቂት ቋንቋዎች ብቻ ናቸው፡፡ ነገር ግን ባለፉት ጥቂት 
አመታት በብሔራዊ ቴሌቪዥን እና ራዲዮ ላይ ተጨማሪ ቋንቋዎች 
ቦታ እንዲኖራቸው በማድረግ የተሻሉ እድገቶች ታይተዋል፡፡ በአሁኑ 
ጊዜ የህዝብ/የመንግስት የሆኑ 9 የቴሌቪዥን እና 11 የራዲዮ 
ጣቢያዎች እንዲሁም 48 ማህበረሰባዊ ራዲዮ ጣቢያዎች በተለያዩ 
ሀገር በቀል ቋንቋዎች ፕሮግራሞቻቸውን ይሰራሉ፡፡ 

ይህም ለበለጠ የብሔር እና ቋንቋ ውክልና ተስፋ ሰጪ ጅማሬ 
መሆኑን ያመለክታል፡፡ ቢሆንም ግን የመገናኛ ብዙሃን ቤቶች የቋንቋ 
አገልግሎቶችን ማስፋት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የዜና ምንጮች 
፣ ታሪኮች እና ሌሎች ይዘቶች እንዲኖሩ ንቁ ቅስቀሳ ማድረግ 
አለባቸው፡፡ ይህ የተለያዩ ቡድኖች ላይ ሚዛናዊ የሆነ ትረካን 
በመፍጠር ራስን የመግለጽን ፖለቲካዊ መብቶችን ለማረጋገጥ 
እንደ ማቀጣጠያ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል፡፡

ለጋዜጠኞች የሚሆኑ ምክሮች
የተለያዩ ድምፆች – በሁሉም የዜና ሽፋኖች እና ሌሎች 
ፕሮግራሞች ላይ የተለያዩ ድምፆች መኖራቸውን 
ማረጋገጥ፡፡ ሥርዓተ ፆታን፣ የተለያዩ ጎሳዎችን እና 
ቋንቋዎችን እነሱን የሚመለከት ፕሮግራም ሲኖር 
ወይም ለአንዳንድ ፖለቲካዊ ጥቅሞች ወይም ጎሳዊ 
ጉዳዮች መዳሰስ አለባቸው ሲባል ብቻ መጠቀስ 
የለባቸውም፡፡ ነገር ግን ቁልፍ ብሔራዊ ጉዳዮችን 
(ሥርዓተ ፆታንም ሆነ ጎሳን አካተቱም አላካተቱም ) 
የሚዳስሱ በሉም ዜናዎች እና ፕሮግራሞች ላይ መዳሰስ 
ይኖርባቸዋል፡፡

ምስጢራዊነትን ማስወገድ – አንዳንድ ቡድኖችን 
ማካተት ስላለብን ብቻ አንጥቀሳቸው፡፡ መሰረታዊ 
የመወከል አቅማቸውን ያዳክመዋልና፡፡  ስለሆነም 
ተወካይ ቡድኖች እድሉ ስለራሳቸው ለመናገር ወይም 
ራሳቸውን ለመወከል ጊዜአቸው ሲደርስ ውክልናው 
ዓላማ ሊኖረው እና ትክክለኛ ሊሆን ይገባ፡፡

ቆም ብሎ ማሰብ – ሪፖርቱ/ፕሮግራሙ ማን ለማን 
እና ስለማ እየተናገረ ነው በሚል ተዛብቶ ይሆን? ለምን? 
የባለጉዳዩ ድምፅስ የታለ?

መጠየቅ እና መጋፈጥ – መገናኛ ብዙሃን የላይኛው 
መደብ ባስቀመጠው ደረጃ ውስጥ መጠቅለል የለበትም 
ወይም ደግሞ ሰዎ መስማት የሚፈልጉትን ብቻ 
መቀመም፤  እንዲያውም የላይኛው መደብ ን መደብ 
ተጋፍጦ እኩልነትን (የሥርዓተ ጾታ ፣ ጎሳ ፣ ቋንቋ እና 
ወዘተ. ) ፣ ዴሞክራሲን እና ኃሳብን በነጻነት የመግለፅን 
መብት እንዲያስተዋውቁ መግፋት አለበት፡፡

ወኪልነት ቁልፍ ነው – የመገናኛ ብዙሃን ሰዎች ሁሉም 
አይነት ማንነቶች በራሳቸው ምሉዕ መሆናቸውን እና 
የራሳቸው ፍላጎቶች ፣ ጥያቄዎች እና ድምፅ ወኪል 
ናቸው፡፡  ይህ ወኪልነታቸው አንሶ ሲታይባቸው ነው 
ድምፆቻቸው የሚታፈኑት እና ወደ አደገኛው “ሌሎች” 
አናሳ ምድብ ውስጥ የሚገቡት፡፡ 

የአንድ ጎን ብቻ ታሪኮችን አስወግድ – አንድ 
የዜና ዘገባ ወይም ማንኛውም ከጾታ ወይም ከተለያዩ 
ጎሳዎች ጋር የተዛመዱ ፕሮግራሞች በሚዘጋጁበት 
ጊዜ ሁሉ ታሪኮቹ በአጠቃላይ ተመጣጣኝ እና ክብደት 
እንደነበራቸው ማረጋገጥ አለበት፡፡ የመገናኛ ብዙሃ ሚና 
ሁሉንም ዜጎች  ፣ አንዱ አንዱን እንደሚበልጥ ለማሳየት 
ሳይጣደፉ ያለማዳላት መወከል ነው፡፡
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የቋንቋ ውክልና ብቻውን ሌሌች ፖለቲካዊ መብቶችን 
ባያስጠብቅም ለተለያዩ ብሔረሰባዊ ቡድች ውስጥ ራስን 
ወደ መግለጥ ነፃነት ይመራል፡፡ በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን 
ገፅታ የተለያዩ ብሔሮችን እና ቋንቋዎችን ውክልና ለማስጠበቅ 
የሚደረገውን ጥረት በመቀጠል ነገር ግን የጎሳዎች እና ቋንቋዎችን 
አሉታዊ ልማዳዊ አስተሳሰቦችን የሚያጭሩ እና በአጠቃላይ ብሔር 
ተኮር የሆኑ አሉታዊ ተፅእኖዎችን የሚያራምድ ንግግርን ማስወገድ 
አለባቸው፡፡ እንደ ጋዜጠኞች, የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እና 
ተደማጭነት ያላቸው ሰዎች ያሉ የመገናኛ ብዙሃን ዋና ተዋንያን 
ልዩነትን በማስተዋል የሁሉንም ብሔረሰባዊ መለያዎች እኩልነትን 
ማረጋገጥ አለባቸው፡፡
 
አካል ጉዳተኝነት
በኢትዮያ መገናኛ ብዙሃን አካል ጉዳተኞች በበለጠ ሁኔታ የተገለሉ 
፣ በበቂ ሁኔታ ያልተወከሉ እና በተሳሳተ ሁኔታ የተወከሉ ናቸው፡
፡ ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን እና ተያያዥ ፕሮግራሞች 
ወይም ከመንግስት አሳታፊ የትምህርት ፖሊሲዎች ጋር በተገናኘ 
ብቻ ነው መገናኛ ብዙሃን በአካል ጉዳተኝነት ዙሪያ የሚዘግብባቸው 
አጋጣሚዎች፡፡ 

ተፈራ (2005) እንደሚለው በኢትዮጵያ ውስጥ የአካል ጉዳተኞች 
እንደ ደካማ ፣ ተስፋ የለሽ ፣ ጥገኛ እና ያልተማሩ እንዲሁም 
የልግስና ዒላማዎች የማድረግ አጠቃላይ ዝንባሌ እነዚህ የተዛቡ 
አመለካከቶች የአካል ጉዳተኞችን አቅም በማሳነስ በአጠቃላይ 
አሉታዊ አመለካከት እንዲኖር ምክንያት ሆነዋል፡፡ አሁን እየተሻሻለ 
ቢመጣም የአካል ጉዳተኝነት መንስዔ ምክንያት እርግማን እና 
መጥፎ ዕድል በቤተሰብ ላይ ሲመጣ ነው የመሉ ማህበራዊ 
እምነቶች ነበሩ፡፡

እ.ኤ.አ በ2011 በዓለም ባንክ እና የዓለም ጤና ድርጅት በጣምራነት 
በታተመው የአካል ጉዳተኝነት የዓለም ሪፖረት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ወደ 15 ሚሊዮን የሚጠጉ አካል ጉዳተኛ ሰዎች እንደነበሩ 
ግምቱን አስቀምጧል፡፡ ይህም በወቅቱ ከነበረው የሀገሪቱ ህዝብ 
ብዛት ውስጥ 17.6 % ይወክላል፡፡   ምንም እንኳን ይህ ቁጥር 
በቸልተኝነት የሚታይ ባይሆንም የአካ ጉዳተኝነት ጉዳዮች ግን በበቂ 
ሁኔታ በመገናኛ ብዙሃን አልተሸፈኑም፡፡ ለምሳሌ ያህል፡ በመዓዛ 
መንክር የማስተርስ የመመረቂያ ጽሁፍ “የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
የመገናኛ ብዙሃን ለአካል ጉዳት ጉዳዮች የሰጡት ሽፋን” (እ.ኤ.አ 
2008) ግኝት መሰረት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢትዮጵያ 
(በኤሌክትሮኒክ ሚዲያዎች መካከል ባለ ትልቅ ድርሻ እና ሽፋን) 
በአንድ ዓመት ውስጥ በተካሄደ የፕሮግራም ምርመራ ወቅት 
ከአካል ጉዳት ጋር ለተያያዙ ጉዳዮች እንደ ቅደም ተከተላቸው 
1.3% እና ከ 0.51% የሽፋን ሰዓት ሰጥተዋል፡፡ ይኸው ጥናት 
እንደሚያመለክተው ሪፖርቶቹ በከፍተኛ ሁኔታ የተመሰረቱት አካል 
ጉዳተኛ ሰዎች በዕለት ተዕለት ኑሮአቸው በሚያጋጥሟቸው ፈታኝ 
ሁኔታዎች ይልቅ በስኬት (የመንግስት ፕሮግራሞች) እና ክስተቶች 
ላይ መሆኑን አትቷል፡፡  አካል ጉዳተኛ ሰዎች ህፃናትም ሆኑ አዋቂዎች 
የራሳቸውን ዕውነት ራሳቸውን ወክለው ሊናገሩ ይገባል፡፡ ነገር ግን 
በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ሪፖርቶች ላይ ጉዳዩ ከዚህ ይለያል፡፡
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ወደፊት እንዴት?
ቀደም ባሉት ጊዜያት ተገልለው የነበሩ የህብረተሰብ አካላት 
ታሪኮቻቸውን በሚዛናዊ እና ሀዘኔታ ባልተሞላበት መንገድ የመናገር 
መብቶቻቸው ላይ ለኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን አካላት ስልጠና 
መሠጠት የግድ አስፈላጊ ነው፡፡ የዜና ዘጋቢ ተቋሞችም የፆታዊ እና 
ብሔር ተኮር ዘገባዎቻቸው ስብጥራቸው በደንብ እንዲታይ ግድ 
ይላል፡፡  

መገናኛ ብዙሃን በሴቶች ላይ ያላቸውን አሉታዊ ልማዳዊ እሳቤዎችን 
እና በበቂ ሁኔታ አጀለመወከል ለመዋጋት እና ሥርዓተ - ፆታዊ 
እኩልነትን ለማስፈን ጠንክረው ዘመቻ የሚከፍቱ እንደ የኢትዮጵያ 
መገናኛ ብዙሃን ሴቶች ማህበር ያሉ ማህበራትን ማጠናከር 
መገናኛ ብዙሃኑን የበለጠ ተጠያቂ ለማድረግ ያገለግላል፡፡ ሌላው 
መፍትሔ ደግሞ መገናኛ ብዙሃን የሚኖራቸውን ያልተገቡ 
ውክልናዎችን ለመቆጣጠር በህግ ስልጣን የሰተሰጠውን የኢትዮጵያ 
ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አቅም መገንባት ሊሆን ይችላል፡፡ 
በመገናኛ ብዙሃን ሥራዎች ውስጥ እና በአመራር ቦታዎች የሴቶች 
ቁጥር እንዲጨምር የሚስገድዱ ደንቦች እንዲረቀቁም መታገልም 
ያግዛል፡፡

ሰላም ሙሴ በአዲስ አበባ የምትገኝ በፆታ እና ሚዲያ ላይ ትኩረት 
ሰጥታ የሚዲያ እና ኮሙኒኬሽንስ አማካሪ ናት፡፡

ቤተልሔም ነጋሽ የሚዲያ እና ኮሙኒኬሽንስ አማካሪ ስትሆን አዲስ 
አበባ ውስጥ ለሚገኝ ጋዜጣ በፖለቲካዊ ግንኙነት እና ፆታዊ ጉዳዮች 
ላይ ትፅፋለች፡፡
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በአብዛኛው የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎች በኅብረተሰቡ ውስጥ 
የተገነቡ የሴቶችን ሚናዎች ማጠናከር ሴቶችን ልጆችን እና 
ባሎቻቸውን በመንከባከብ ሥራቸው ብቻ በባህላዊው መቼት 
ያቀርቧቸዋል፡፡ ሴቶች ብዙ ጊዜ በ ዳይፐር ፣ የህፃናት ምግብ ፣ 
ፓስታ ፣ ዘይት ፣ የፅዳት እና የማዕድ ቤት እቃዎች ላይ የሚሰሩ 
ማስታወቂያዎች ላይ ሲታዩ (ጥቂቶች ይህንን ለመቀየር ይሞክራሉ) 
ወንዶች ገን በሱፍ ሽክ ብለው በባንክ ፣ የገንዘብ ነክ ሐዋላ 
አገልግሎት ፣ የህንፃ መሳሪያ ፣ ኢንሹራንስ ፣ ብዙ ጊዜ የሚያምር 
ሆቴል እና የግንባታ ቦታዎች ላይ የሚሰሩ ማስታወቂያዎች ላይ 
ይሳተፋሉ፡፡

በኤፍ ኤም ራዲዮ እና ሳተላይት ቴሌቪዥኖች ላይ ሙዚቃ 70% 
የዓየር ሰዓቱን ይሸፍናል፡፡ በ 2007 በፅዮን ዮሐንስ ‘ Gender 
Issues and Women’s Portrayal in Secular Amharic Songs 
Produced in Cassettes’ በሚል ርዕስ የተሰራው ጥናት የሴቶችን 
ባህሪይ በሙዚቃዎቻችን ላይ እንደ ተዓማኒ ፣ በራሳቸው መቆም 
የሚችሉ ፣ ባለ ርጋታ እና ምቹ ሳይሆን እንደ ጥገኛ ፣ የማይታመን ፣  
ተገቢ ያልሆነ ፣ ብቃት የሌላቸው ፣ ጨካኝ ፣ ግድ የለሽ ፣ ትዕቢተኛ 
፣ ቀናተኛ እና ተሸናፊዎች ተደርገው ተስለዋል፡፡ 6.9 % ከሚሆኑት 
ሴቶች በቀር የእነዚህ ፕሮግራሞች አዘጋጆች ወንዶች ናቸው፡፡ ይህም 
የሴቶች ልምድ በወንዶች እየተገለፀ እንዳለ ያሳያል፡፡

በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሴቶች ፕሮግራም ላይ የሚሰሩ የኢኮኖሚ 
ፕሮግራሞም ፣ ጥናታዊ ፊልሞን ጨምሮ ሴቶችን ከእጅ ወደ አፍ 
በሆኑ ጥቃቅን ንግዶች ላይ ብቻ የተሰማሩ ተጠቂዎች አድርገው 
ይስሏቸዋል፡፡  በዜና እና ትንታኔ ዘገባዎች ላይ ግን ወንዶች 
ብቻ ናቸው የላቀ ባለሞያ ተደርገው የሚወሰዱት፡፡  የሴቶች 
በላቀ ባለሞያነት እና በተለያዩ ቦታዎ የሚኖራቸው ውክልና 
እነዚህን አሉታዊ የተዛቡ አመለካከቶች ለመንቀል እና ለኢትዮጵያ 
ማህበረሰብ የሚኖራቸውን ከፍተኛ እና የተለያየ አስተዋፅዖ 
ለማሳየት ይረዳል፡፡ 

መገናኛ ብዙሃን አስተያየቶችን ለመቀየር ፣ ተልማዳዊ እሳቤዎችን 
፣ ፍርሃትን እና አጉል ኩራትን ለማስወገድ አይነተኛ መሳሪያዎች 
መሆን ይችላሉ፡፡    የሴቶችን የላቀ ተሳትፎ ማረጋገጥ በሥራ እና 
ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ተሳትፎ ለማድረግ አቅም የላቸውም 
የሚለውን ተፅዕኖአዊ ተረክ ለመቀየር ይረዳል፡፡
 
ብሔር እና ቋንቋ 
ቋንቋ የባህል ፣ ዕሴቶች እና ታሪክ መግለጫ መሣሪያ በመሆን 
በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ የማይናቅ ሚና እንደመጫወቱ የተለያዩ 
ቋንቋዎች ውክልና በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው፡
፡ ስለዚህ የአንዳንድ ቋንቋዎ በደንብ አለመወከል ወይም መጥፋት 
የአንድን ህብረተሰብ ማንነት የመግለፅ እና ባህሎቻቸውን ጠብቆ 
ለማቆየት ያላቸውን መብት አደጋ ላይ ይጥለዋል፡፡

የኢትዮጵያን ሁኔታ ስንመለከት የራሳቸው ልዩ ባህል ፣ ልማድ ፣ 
ቋንቋ እና ታሪክ ያላቸው ከ80 በላይ የሚሆኑ ብሔረሰቦች ሲኖሩ 
በመገናኛ ብዙሃን በተለይም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ የሚታዩት 
ግን በጣም ጥቂት ቋንቋዎች ብቻ ናቸው፡፡ ነገር ግን ባለፉት ጥቂት 
አመታት በብሔራዊ ቴሌቪዥን እና ራዲዮ ላይ ተጨማሪ ቋንቋዎች 
ቦታ እንዲኖራቸው በማድረግ የተሻሉ እድገቶች ታይተዋል፡፡ በአሁኑ 
ጊዜ የህዝብ/የመንግስት የሆኑ 9 የቴሌቪዥን እና 11 የራዲዮ 
ጣቢያዎች እንዲሁም 48 ማህበረሰባዊ ራዲዮ ጣቢያዎች በተለያዩ 
ሀገር በቀል ቋንቋዎች ፕሮግራሞቻቸውን ይሰራሉ፡፡ 

ይህም ለበለጠ የብሔር እና ቋንቋ ውክልና ተስፋ ሰጪ ጅማሬ 
መሆኑን ያመለክታል፡፡ ቢሆንም ግን የመገናኛ ብዙሃን ቤቶች የቋንቋ 
አገልግሎቶችን ማስፋት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የዜና ምንጮች 
፣ ታሪኮች እና ሌሎች ይዘቶች እንዲኖሩ ንቁ ቅስቀሳ ማድረግ 
አለባቸው፡፡ ይህ የተለያዩ ቡድኖች ላይ ሚዛናዊ የሆነ ትረካን 
በመፍጠር ራስን የመግለጽን ፖለቲካዊ መብቶችን ለማረጋገጥ 
እንደ ማቀጣጠያ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል፡፡

ለጋዜጠኞች የሚሆኑ ምክሮች
የተለያዩ ድምፆች – በሁሉም የዜና ሽፋኖች እና ሌሎች 
ፕሮግራሞች ላይ የተለያዩ ድምፆች መኖራቸውን 
ማረጋገጥ፡፡ ሥርዓተ ፆታን፣ የተለያዩ ጎሳዎችን እና 
ቋንቋዎችን እነሱን የሚመለከት ፕሮግራም ሲኖር 
ወይም ለአንዳንድ ፖለቲካዊ ጥቅሞች ወይም ጎሳዊ 
ጉዳዮች መዳሰስ አለባቸው ሲባል ብቻ መጠቀስ 
የለባቸውም፡፡ ነገር ግን ቁልፍ ብሔራዊ ጉዳዮችን 
(ሥርዓተ ፆታንም ሆነ ጎሳን አካተቱም አላካተቱም ) 
የሚዳስሱ በሉም ዜናዎች እና ፕሮግራሞች ላይ መዳሰስ 
ይኖርባቸዋል፡፡

ምስጢራዊነትን ማስወገድ – አንዳንድ ቡድኖችን 
ማካተት ስላለብን ብቻ አንጥቀሳቸው፡፡ መሰረታዊ 
የመወከል አቅማቸውን ያዳክመዋልና፡፡  ስለሆነም 
ተወካይ ቡድኖች እድሉ ስለራሳቸው ለመናገር ወይም 
ራሳቸውን ለመወከል ጊዜአቸው ሲደርስ ውክልናው 
ዓላማ ሊኖረው እና ትክክለኛ ሊሆን ይገባ፡፡

ቆም ብሎ ማሰብ – ሪፖርቱ/ፕሮግራሙ ማን ለማን 
እና ስለማ እየተናገረ ነው በሚል ተዛብቶ ይሆን? ለምን? 
የባለጉዳዩ ድምፅስ የታለ?

መጠየቅ እና መጋፈጥ – መገናኛ ብዙሃን የላይኛው 
መደብ ባስቀመጠው ደረጃ ውስጥ መጠቅለል የለበትም 
ወይም ደግሞ ሰዎ መስማት የሚፈልጉትን ብቻ 
መቀመም፤  እንዲያውም የላይኛው መደብ ን መደብ 
ተጋፍጦ እኩልነትን (የሥርዓተ ጾታ ፣ ጎሳ ፣ ቋንቋ እና 
ወዘተ. ) ፣ ዴሞክራሲን እና ኃሳብን በነጻነት የመግለፅን 
መብት እንዲያስተዋውቁ መግፋት አለበት፡፡

ወኪልነት ቁልፍ ነው – የመገናኛ ብዙሃን ሰዎች ሁሉም 
አይነት ማንነቶች በራሳቸው ምሉዕ መሆናቸውን እና 
የራሳቸው ፍላጎቶች ፣ ጥያቄዎች እና ድምፅ ወኪል 
ናቸው፡፡  ይህ ወኪልነታቸው አንሶ ሲታይባቸው ነው 
ድምፆቻቸው የሚታፈኑት እና ወደ አደገኛው “ሌሎች” 
አናሳ ምድብ ውስጥ የሚገቡት፡፡ 

የአንድ ጎን ብቻ ታሪኮችን አስወግድ – አንድ 
የዜና ዘገባ ወይም ማንኛውም ከጾታ ወይም ከተለያዩ 
ጎሳዎች ጋር የተዛመዱ ፕሮግራሞች በሚዘጋጁበት 
ጊዜ ሁሉ ታሪኮቹ በአጠቃላይ ተመጣጣኝ እና ክብደት 
እንደነበራቸው ማረጋገጥ አለበት፡፡ የመገናኛ ብዙሃ ሚና 
ሁሉንም ዜጎች  ፣ አንዱ አንዱን እንደሚበልጥ ለማሳየት 
ሳይጣደፉ ያለማዳላት መወከል ነው፡፡
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የቋንቋ ውክልና ብቻውን ሌሌች ፖለቲካዊ መብቶችን 
ባያስጠብቅም ለተለያዩ ብሔረሰባዊ ቡድች ውስጥ ራስን 
ወደ መግለጥ ነፃነት ይመራል፡፡ በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን 
ገፅታ የተለያዩ ብሔሮችን እና ቋንቋዎችን ውክልና ለማስጠበቅ 
የሚደረገውን ጥረት በመቀጠል ነገር ግን የጎሳዎች እና ቋንቋዎችን 
አሉታዊ ልማዳዊ አስተሳሰቦችን የሚያጭሩ እና በአጠቃላይ ብሔር 
ተኮር የሆኑ አሉታዊ ተፅእኖዎችን የሚያራምድ ንግግርን ማስወገድ 
አለባቸው፡፡ እንደ ጋዜጠኞች, የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እና 
ተደማጭነት ያላቸው ሰዎች ያሉ የመገናኛ ብዙሃን ዋና ተዋንያን 
ልዩነትን በማስተዋል የሁሉንም ብሔረሰባዊ መለያዎች እኩልነትን 
ማረጋገጥ አለባቸው፡፡
 
አካል ጉዳተኝነት
በኢትዮያ መገናኛ ብዙሃን አካል ጉዳተኞች በበለጠ ሁኔታ የተገለሉ 
፣ በበቂ ሁኔታ ያልተወከሉ እና በተሳሳተ ሁኔታ የተወከሉ ናቸው፡
፡ ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን እና ተያያዥ ፕሮግራሞች 
ወይም ከመንግስት አሳታፊ የትምህርት ፖሊሲዎች ጋር በተገናኘ 
ብቻ ነው መገናኛ ብዙሃን በአካል ጉዳተኝነት ዙሪያ የሚዘግብባቸው 
አጋጣሚዎች፡፡ 

ተፈራ (2005) እንደሚለው በኢትዮጵያ ውስጥ የአካል ጉዳተኞች 
እንደ ደካማ ፣ ተስፋ የለሽ ፣ ጥገኛ እና ያልተማሩ እንዲሁም 
የልግስና ዒላማዎች የማድረግ አጠቃላይ ዝንባሌ እነዚህ የተዛቡ 
አመለካከቶች የአካል ጉዳተኞችን አቅም በማሳነስ በአጠቃላይ 
አሉታዊ አመለካከት እንዲኖር ምክንያት ሆነዋል፡፡ አሁን እየተሻሻለ 
ቢመጣም የአካል ጉዳተኝነት መንስዔ ምክንያት እርግማን እና 
መጥፎ ዕድል በቤተሰብ ላይ ሲመጣ ነው የመሉ ማህበራዊ 
እምነቶች ነበሩ፡፡

እ.ኤ.አ በ2011 በዓለም ባንክ እና የዓለም ጤና ድርጅት በጣምራነት 
በታተመው የአካል ጉዳተኝነት የዓለም ሪፖረት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ወደ 15 ሚሊዮን የሚጠጉ አካል ጉዳተኛ ሰዎች እንደነበሩ 
ግምቱን አስቀምጧል፡፡ ይህም በወቅቱ ከነበረው የሀገሪቱ ህዝብ 
ብዛት ውስጥ 17.6 % ይወክላል፡፡   ምንም እንኳን ይህ ቁጥር 
በቸልተኝነት የሚታይ ባይሆንም የአካ ጉዳተኝነት ጉዳዮች ግን በበቂ 
ሁኔታ በመገናኛ ብዙሃን አልተሸፈኑም፡፡ ለምሳሌ ያህል፡ በመዓዛ 
መንክር የማስተርስ የመመረቂያ ጽሁፍ “የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
የመገናኛ ብዙሃን ለአካል ጉዳት ጉዳዮች የሰጡት ሽፋን” (እ.ኤ.አ 
2008) ግኝት መሰረት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢትዮጵያ 
(በኤሌክትሮኒክ ሚዲያዎች መካከል ባለ ትልቅ ድርሻ እና ሽፋን) 
በአንድ ዓመት ውስጥ በተካሄደ የፕሮግራም ምርመራ ወቅት 
ከአካል ጉዳት ጋር ለተያያዙ ጉዳዮች እንደ ቅደም ተከተላቸው 
1.3% እና ከ 0.51% የሽፋን ሰዓት ሰጥተዋል፡፡ ይኸው ጥናት 
እንደሚያመለክተው ሪፖርቶቹ በከፍተኛ ሁኔታ የተመሰረቱት አካል 
ጉዳተኛ ሰዎች በዕለት ተዕለት ኑሮአቸው በሚያጋጥሟቸው ፈታኝ 
ሁኔታዎች ይልቅ በስኬት (የመንግስት ፕሮግራሞች) እና ክስተቶች 
ላይ መሆኑን አትቷል፡፡  አካል ጉዳተኛ ሰዎች ህፃናትም ሆኑ አዋቂዎች 
የራሳቸውን ዕውነት ራሳቸውን ወክለው ሊናገሩ ይገባል፡፡ ነገር ግን 
በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ሪፖርቶች ላይ ጉዳዩ ከዚህ ይለያል፡፡
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ወደፊት እንዴት?
ቀደም ባሉት ጊዜያት ተገልለው የነበሩ የህብረተሰብ አካላት 
ታሪኮቻቸውን በሚዛናዊ እና ሀዘኔታ ባልተሞላበት መንገድ የመናገር 
መብቶቻቸው ላይ ለኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን አካላት ስልጠና 
መሠጠት የግድ አስፈላጊ ነው፡፡ የዜና ዘጋቢ ተቋሞችም የፆታዊ እና 
ብሔር ተኮር ዘገባዎቻቸው ስብጥራቸው በደንብ እንዲታይ ግድ 
ይላል፡፡  

መገናኛ ብዙሃን በሴቶች ላይ ያላቸውን አሉታዊ ልማዳዊ እሳቤዎችን 
እና በበቂ ሁኔታ አጀለመወከል ለመዋጋት እና ሥርዓተ - ፆታዊ 
እኩልነትን ለማስፈን ጠንክረው ዘመቻ የሚከፍቱ እንደ የኢትዮጵያ 
መገናኛ ብዙሃን ሴቶች ማህበር ያሉ ማህበራትን ማጠናከር 
መገናኛ ብዙሃኑን የበለጠ ተጠያቂ ለማድረግ ያገለግላል፡፡ ሌላው 
መፍትሔ ደግሞ መገናኛ ብዙሃን የሚኖራቸውን ያልተገቡ 
ውክልናዎችን ለመቆጣጠር በህግ ስልጣን የሰተሰጠውን የኢትዮጵያ 
ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አቅም መገንባት ሊሆን ይችላል፡፡ 
በመገናኛ ብዙሃን ሥራዎች ውስጥ እና በአመራር ቦታዎች የሴቶች 
ቁጥር እንዲጨምር የሚስገድዱ ደንቦች እንዲረቀቁም መታገልም 
ያግዛል፡፡

ሰላም ሙሴ በአዲስ አበባ የምትገኝ በፆታ እና ሚዲያ ላይ ትኩረት 
ሰጥታ የሚዲያ እና ኮሙኒኬሽንስ አማካሪ ናት፡፡

ቤተልሔም ነጋሽ የሚዲያ እና ኮሙኒኬሽንስ አማካሪ ስትሆን አዲስ 
አበባ ውስጥ ለሚገኝ ጋዜጣ በፖለቲካዊ ግንኙነት እና ፆታዊ ጉዳዮች 
ላይ ትፅፋለች፡፡
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የዚምባብዌ ሴቶችን ድምጽ ለማሰማት 
የተሰራስራ

አቢጌል ጋማና ሴቶች በመረጃ ምንጭነት 
በሚድያው ሽፈን ማግኘታቸውን እና የጾታ ጉዳዮች 
የዜና ሽፋን የሚያገኙባቸውን አዳዲስ መንገዶች 
በተመለከተ ጽፋለች።

ኤዲተሩ የ’እኛ’ን ታሪኮች ለማሳተም ቃል ስለገባልን እና በተሰጠን 
ደማቅ አቀባበል እየተቃቀፍን እና በሳቅ እንደተሞላን ነበር ከዜና 
ክፍሉ የወጣነው። በሴቶች ላይ የሚደርስ ወሲባዊ ፣ አካላዊና 
ስነልቦናዊ ጥቃቶች የተመለከቱ ታሪኮች ተጨቁነው የቆዩበት አስከፊ 
ተረክ ቢሆንም ጉዳዩ ከዚህ በላይ ግን የዚምባብዌ ሴቶች ምን ያህል 
ተገቢ ባልሆነ የሚድያ ሽፋን የተነሳ መከራ እንደሚያዩ የሚያነሳ 
የተለመደው ጉዳይ ነበር። 

እንደ  ጀንደር ሚድያ ኮኔክት (ሴቶች ድምጻቸውን በሚድያ 
እንዲያሰሙ ለማስቻል የሚሰራ ተቋም ነው) የበላይ ሃላፊነቴ 
አንዲት በብሶት የተሞላች የፓርላማ አባልን ሃራሬ ከሚገኝ የጋዜጣ 
ኤዲተር ጋር በማጣመር በቀድሞ ባለቤትዋ ለአደባባይ የቀረበውን 
የአንድ ወገን ሃሳብ ብቻ የተሞላበት የትዷሯን እንከን የተመለከተ 
ጉዳይ ለማስተባበል ሞክረን ነበር። ስሜት ኮርኳሪ የሆኑና ትኩረት 
የሚስቡ ጽሁፎችን በትልቅ ደረጃ ያሉ ግለሰቦች ህይወት ዙሪያ 
በማቅረብ የሚታወቀው ይህ ጋዜጣ የሷን ታሪክ እንዲያቀርብ 
ይህችን የፓርላማ አባል ማሳመን ሰዓታትን ፈጅቶ ነበር። 

 
ዚምባብዌ የጾታ እኩልነትን የመስበክ ነጻነት ዘመቻን ከጀመረች 
40  ዓመታት ገደማ በኋላም ሴቶች አሁንም ቢሆን በማህበራዊ 
፣  ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ተሳትፎዎች ወደኋላ የቀሩ ሲሆን 
በሚድያው የሚሰጠው ሽፋን ደግሞ ይህንን ዝቅተኛ ተሳትፎ 
የሚያንጸባርቅ ነው።  ጀንደር ሚድያ ኮኔክት ላለፉት ሶስት 
ዓመታት ዚምባቤያውያን የሴቶችን ድምጽ ለማሰማት ሚድያውን 
እንዲጠቀሙ ለማድረግ እና ሚድያው ከጾታ ጋር የሚገናኙ 
ጉዳዮችን በጥንቃቄ ሽፋን እንዲሰጥ ለማገዝ ሲሰራ ቆይቷል። ፍሬው 
የሚያረካ የልፋት ጊዜን ያሳለፍን ቢሆንም አሁንም በመስራት ላይ 
የምንገኝባቸውን ክፍተቶች በተመለከተ ግን ልብ የሚሰብሩ ሃቆች 
አሉ።

በሚድያው ዘርፍ ብዙ ነገሮች የተቀየሩ ቢሆንም አንድ ነገር ግን 
አሁንም እንደነበረ ያለ ይመስላል ይህም የበላይነትን የተቆናጠጠው 
የወንዶች ድምጽ ነው።16 ሚሊየን ህዝብ ብዛት ካለው የሃገሪቱ 
ህዝብ ሴቶች አብዛኛውን ማለትም  52 በመቶውን የያዙ ቢሆንም 
በሚገርም ሁኔታ ግን የዚምባብዊ ወንዶች በወሳኝ ሃገራዊ ጉዳዮች 
ላይ አሁንም የሚድያው ዋነኛ ድምጽ መሆናቸውን ቀጥለዋል።  

ለምንድነው የምንሰራው?
የሴቶች መብቶች እና ጉዳዮቻቸው በሚድያው ሽፋን እንዲያገኙ 
ከማስደረግ በተጨማሪ ጀንደር ሚድያ ኮኔክት የዜና ክፍሎች 
የጾታ መድልዖን እና ጾታን መሰረት አድርገው የሚሰጡ ስሞች 
ላይ ተጠንቅቀው እንዲሰሩ በማድረግ እንዲሁም ለትውልድ 
ሲተላለፉ የመጡ አድልዓዊ ተግባራት በመደበኛው ሚድያ ተቋማት 
ትኩረት እንዲሰጥባቸው ለማድረግ ብሎም የሚድያ ሃላፊዎች 
ፖሊሲዎቻቸውን በመፈተሽ ለጾታ ጉዳይ ትኩረት እንዲሰጡ 
ለማስቻል ነው። የሚድያ ተቋማት ሴቶችን እንደ ዜና ምንጭነት 
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ለመጠቀም የሚገጥሟቸው ችግሮች ላይም ከዜና ክፍሎቻቸው ጋር 
ሰርተናል። 

የዜና ክፍሎቹም የሴቶችን ድምጽ ለማካተት በቂ ጥረት እያደረጉ 
አለመሆናቸውን አምነዋል። ልምምዱም በቋሚነት በስራ ቦታቸው 
ላይ ጉዳዩን የሚያነሱ የዜና ክፍል የጾታ ሻምፒዮኖች ትስስርን 
በመፍጠር በአዎንታዊ መልኩ ተጠናቅቋል። 

ስልጠና ፣ ሴት የመረጃ ምንጮችን ማዘጋጀት
የዜና ክፍሎች ስራዎችን ለማቀናጀት ከፖለቲከኞች እስከ ማህበራዊ 
ሰራተኞች በተለያዩ የስራ መስኮች ላይ ያሉ ሴቶችን ታላሚ ባደረገ 
መልኩ ለተተኪ ዜና ዘጋቢዎች የስልጠና መርሃግብር ሰጥቷል። 
ስልጠናውም ሚድያውን ማካተት ላይ ያሉባቸው ችግሮችን 
፣  የመገናኛ አውታሮችን መለየት እና ከሚድያ ጋር ለመስራት 
የሚያስፈልጉ ክህሎቶችን ያካተተ ነበር። መሰረት ያደረገውም 
ውይይቶች ላይ ፣  ሃሳቦችን ለታዳሚ ማቅረብ እንዲሁም ቃለ 
መጠይቆችን ማካሄድና የንግግር ክህሎትን የመሳሰሉ ተግባራዊ 
መልመጃዎች ላይ ነው።  

እንደ እሷ ሃሳብ
የመጀመሪያውን ዙር ስልጠና እና የዜና ክፍሎችን የማካተት 
ተግባራትን ተከትሎ ጀንደር ሚድያ ኮኔክት በዚምባብዌ 
የመጀመሪያ የሆነውን የተሟላ የዜና ምንጭ የሆኑ ሴቶች መረጃን 
አሰባስቦ አሳትሟል።  ይህም በመላው የአፍሪካ ደቡባዊ ክፍል 
በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ ያሉ ባለሞያዎችን የያዘ ነው።

“እንደ እሷ ሃሳብ” ስንል የሰየምነው ይህ የመረጃ ማውጫ 
በየቦታቸው ላይ በተለያየ የስልጣን ደረጃ ያሉ ሴቶችን በማክበር 
ለኛ እንዲያቀርቡ ባስተላለፍንላቸው ጥሪ መሰረት ስለነዚህ ሴቶች 
ባገኘናቸው ግላዊ መግለጫዎች የተዘጋጀ ነው። የደረሱን መረጃዎች 
የተለያየ ዘር ካላቸው ፣ የተለያዩ የዕድሜ ክልሎች ፣ የኑሮ ደረጃዎች 
እንዲሁም ከተለያዩ ቦታዎች ሲሆን ስለ ሴት የመረጃ ምንጮችም 
የመጀመሪያው ማመሳከሪያ ለመሆን ችሏል። 

የዜና ክፍሎቹም ከዚህ ቀደም በአንዳንድ ዘርፎች ላይ ተመሳሳይ 
የመረጃ ማውጫዎች እንደነበሯቸው ቢናገሩም ነገር ግን 
በየጊዜው የማይታደሱ ወይም ጾታን ያላማከሉ እንዲሁም የዜና 
ምንጮቻቸውን ‘መጠበቅ’ በሚፈልጉና ለማጋራት ፈቃደኛ ባልሆኑ 
ጋዜጠኞች የተያዙ ነበሩ።

ይህ የመረጃ ማውጫ በስራ ላይ የዋለው ለዜና ክፍሎች ቢሆንም 
ተጽዕኖው ሃገራዊ ሆኖ በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ ያሉ ሴቶችን 
ለማግኘት በኮሌጅ እና ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ጥናት ለሚያደርጉ 
ተማሪዎች የማመሳከሪያና የመረጃ ምንጭ መሆን ችሏል።

ከዚህም በተጨማሪ የመረጃ ማውጫው ከጾታ ጉዳዮች ጋር የሚሰሩ 
የመንግስት ተቋማት ትኩረትም ወስዷል።  አንዳንዶቹ ተቋማት 
እንደውም ከዚህ የገዘፈ የመረጃ ማውጫ ለማዘጋጀት ቀናነት 
ያሳዩ ሲሆን ጀንደር ሚድያ ኮኔክትም ከነዚህ ተቋማት ጋር አብሮ 
የሚሰራባቸውን መንገዶች እየፈለገ ይገኛል።  

Abigail Gamanya.

የተወሰዱ ተሞክሮዎች
የምንሰራበትን አካባቢ ዙሪያ ገባውን በደንብ በመገንዘብ 
የእያንዳንዱን አካላት ተሳትፎ በጥንቃቄ ለመቅረጽ የባለድርሻ 
አካላትን ድጋፍ ማረጋገጥ ያስፈልጋል።  በዚምባብዌ ሁኔታ 
ከፖለቲካ የጸዳን መሆናችንን እና ጣልቃ ገብነታችን ሞያዊ እና 
በአክብሮት የተሞላ መሆኑን ማሰየታችን በጣም ጠቃሚ ነበር። 

በዜና ክፍሎች ውስጥ በሰራናቸው ስራዎች የሚድያ ሃላፊዎች 
የዚምባብዌ ሴቶችን የማብቃት መርሐ ግብራችንን እንዲያግዙ 
ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ሴት ጋዜጠኞችን እና ሃላፊዎችን 
ማካተታችን ስራችንን አቅልሎልናል። 

ጀንደር ሚድያ ኮኔክት ከሌሎች ባለ ድርሻ አካላት ጋር ተጣምሮ 
የሴቶችን ድምጽ እንዲሰማ በማድረግ ፣  የሚድያ ክህሎቶችን 
በማሳደግ እና ሚድያው ሴቶች በኢኮኖሚ ፣  ማህበራዊና ፖለተካዊ 
ዘርፎች ያበረከቷቸውን አስተዋጽዖዎች ዕውቅና የሚሰጥና በዚህ 
አቅጣጫም በጥንቃቄ የሚዘግብ ለማድረግ በትጋትና በትኩረት 
ይሰራል።  

አቢጌል ጋማንያ በጾታ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረገች ጋዜጠኛና 
የሚድያ አክቲቪስት ስትሆን በዚምባብዌ የሚድያ ልማት 
ፕሮጀክቶች ላይ በመሳተፍ  ለ20  ዓመታት ገደማ ቆይታለች። 
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የዚምባብዌ ሴቶችን ድምጽ ለማሰማት 
የተሰራስራ

አቢጌል ጋማና ሴቶች በመረጃ ምንጭነት 
በሚድያው ሽፈን ማግኘታቸውን እና የጾታ ጉዳዮች 
የዜና ሽፋን የሚያገኙባቸውን አዳዲስ መንገዶች 
በተመለከተ ጽፋለች።

ኤዲተሩ የ’እኛ’ን ታሪኮች ለማሳተም ቃል ስለገባልን እና በተሰጠን 
ደማቅ አቀባበል እየተቃቀፍን እና በሳቅ እንደተሞላን ነበር ከዜና 
ክፍሉ የወጣነው። በሴቶች ላይ የሚደርስ ወሲባዊ ፣ አካላዊና 
ስነልቦናዊ ጥቃቶች የተመለከቱ ታሪኮች ተጨቁነው የቆዩበት አስከፊ 
ተረክ ቢሆንም ጉዳዩ ከዚህ በላይ ግን የዚምባብዌ ሴቶች ምን ያህል 
ተገቢ ባልሆነ የሚድያ ሽፋን የተነሳ መከራ እንደሚያዩ የሚያነሳ 
የተለመደው ጉዳይ ነበር። 

እንደ  ጀንደር ሚድያ ኮኔክት (ሴቶች ድምጻቸውን በሚድያ 
እንዲያሰሙ ለማስቻል የሚሰራ ተቋም ነው) የበላይ ሃላፊነቴ 
አንዲት በብሶት የተሞላች የፓርላማ አባልን ሃራሬ ከሚገኝ የጋዜጣ 
ኤዲተር ጋር በማጣመር በቀድሞ ባለቤትዋ ለአደባባይ የቀረበውን 
የአንድ ወገን ሃሳብ ብቻ የተሞላበት የትዷሯን እንከን የተመለከተ 
ጉዳይ ለማስተባበል ሞክረን ነበር። ስሜት ኮርኳሪ የሆኑና ትኩረት 
የሚስቡ ጽሁፎችን በትልቅ ደረጃ ያሉ ግለሰቦች ህይወት ዙሪያ 
በማቅረብ የሚታወቀው ይህ ጋዜጣ የሷን ታሪክ እንዲያቀርብ 
ይህችን የፓርላማ አባል ማሳመን ሰዓታትን ፈጅቶ ነበር። 

 
ዚምባብዌ የጾታ እኩልነትን የመስበክ ነጻነት ዘመቻን ከጀመረች 
40  ዓመታት ገደማ በኋላም ሴቶች አሁንም ቢሆን በማህበራዊ 
፣  ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ተሳትፎዎች ወደኋላ የቀሩ ሲሆን 
በሚድያው የሚሰጠው ሽፋን ደግሞ ይህንን ዝቅተኛ ተሳትፎ 
የሚያንጸባርቅ ነው።  ጀንደር ሚድያ ኮኔክት ላለፉት ሶስት 
ዓመታት ዚምባቤያውያን የሴቶችን ድምጽ ለማሰማት ሚድያውን 
እንዲጠቀሙ ለማድረግ እና ሚድያው ከጾታ ጋር የሚገናኙ 
ጉዳዮችን በጥንቃቄ ሽፋን እንዲሰጥ ለማገዝ ሲሰራ ቆይቷል። ፍሬው 
የሚያረካ የልፋት ጊዜን ያሳለፍን ቢሆንም አሁንም በመስራት ላይ 
የምንገኝባቸውን ክፍተቶች በተመለከተ ግን ልብ የሚሰብሩ ሃቆች 
አሉ።

በሚድያው ዘርፍ ብዙ ነገሮች የተቀየሩ ቢሆንም አንድ ነገር ግን 
አሁንም እንደነበረ ያለ ይመስላል ይህም የበላይነትን የተቆናጠጠው 
የወንዶች ድምጽ ነው።16 ሚሊየን ህዝብ ብዛት ካለው የሃገሪቱ 
ህዝብ ሴቶች አብዛኛውን ማለትም  52 በመቶውን የያዙ ቢሆንም 
በሚገርም ሁኔታ ግን የዚምባብዊ ወንዶች በወሳኝ ሃገራዊ ጉዳዮች 
ላይ አሁንም የሚድያው ዋነኛ ድምጽ መሆናቸውን ቀጥለዋል።  

ለምንድነው የምንሰራው?
የሴቶች መብቶች እና ጉዳዮቻቸው በሚድያው ሽፋን እንዲያገኙ 
ከማስደረግ በተጨማሪ ጀንደር ሚድያ ኮኔክት የዜና ክፍሎች 
የጾታ መድልዖን እና ጾታን መሰረት አድርገው የሚሰጡ ስሞች 
ላይ ተጠንቅቀው እንዲሰሩ በማድረግ እንዲሁም ለትውልድ 
ሲተላለፉ የመጡ አድልዓዊ ተግባራት በመደበኛው ሚድያ ተቋማት 
ትኩረት እንዲሰጥባቸው ለማድረግ ብሎም የሚድያ ሃላፊዎች 
ፖሊሲዎቻቸውን በመፈተሽ ለጾታ ጉዳይ ትኩረት እንዲሰጡ 
ለማስቻል ነው። የሚድያ ተቋማት ሴቶችን እንደ ዜና ምንጭነት 
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ለመጠቀም የሚገጥሟቸው ችግሮች ላይም ከዜና ክፍሎቻቸው ጋር 
ሰርተናል። 

የዜና ክፍሎቹም የሴቶችን ድምጽ ለማካተት በቂ ጥረት እያደረጉ 
አለመሆናቸውን አምነዋል። ልምምዱም በቋሚነት በስራ ቦታቸው 
ላይ ጉዳዩን የሚያነሱ የዜና ክፍል የጾታ ሻምፒዮኖች ትስስርን 
በመፍጠር በአዎንታዊ መልኩ ተጠናቅቋል። 

ስልጠና ፣ ሴት የመረጃ ምንጮችን ማዘጋጀት
የዜና ክፍሎች ስራዎችን ለማቀናጀት ከፖለቲከኞች እስከ ማህበራዊ 
ሰራተኞች በተለያዩ የስራ መስኮች ላይ ያሉ ሴቶችን ታላሚ ባደረገ 
መልኩ ለተተኪ ዜና ዘጋቢዎች የስልጠና መርሃግብር ሰጥቷል። 
ስልጠናውም ሚድያውን ማካተት ላይ ያሉባቸው ችግሮችን 
፣  የመገናኛ አውታሮችን መለየት እና ከሚድያ ጋር ለመስራት 
የሚያስፈልጉ ክህሎቶችን ያካተተ ነበር። መሰረት ያደረገውም 
ውይይቶች ላይ ፣  ሃሳቦችን ለታዳሚ ማቅረብ እንዲሁም ቃለ 
መጠይቆችን ማካሄድና የንግግር ክህሎትን የመሳሰሉ ተግባራዊ 
መልመጃዎች ላይ ነው።  

እንደ እሷ ሃሳብ
የመጀመሪያውን ዙር ስልጠና እና የዜና ክፍሎችን የማካተት 
ተግባራትን ተከትሎ ጀንደር ሚድያ ኮኔክት በዚምባብዌ 
የመጀመሪያ የሆነውን የተሟላ የዜና ምንጭ የሆኑ ሴቶች መረጃን 
አሰባስቦ አሳትሟል።  ይህም በመላው የአፍሪካ ደቡባዊ ክፍል 
በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ ያሉ ባለሞያዎችን የያዘ ነው።

“እንደ እሷ ሃሳብ” ስንል የሰየምነው ይህ የመረጃ ማውጫ 
በየቦታቸው ላይ በተለያየ የስልጣን ደረጃ ያሉ ሴቶችን በማክበር 
ለኛ እንዲያቀርቡ ባስተላለፍንላቸው ጥሪ መሰረት ስለነዚህ ሴቶች 
ባገኘናቸው ግላዊ መግለጫዎች የተዘጋጀ ነው። የደረሱን መረጃዎች 
የተለያየ ዘር ካላቸው ፣ የተለያዩ የዕድሜ ክልሎች ፣ የኑሮ ደረጃዎች 
እንዲሁም ከተለያዩ ቦታዎች ሲሆን ስለ ሴት የመረጃ ምንጮችም 
የመጀመሪያው ማመሳከሪያ ለመሆን ችሏል። 

የዜና ክፍሎቹም ከዚህ ቀደም በአንዳንድ ዘርፎች ላይ ተመሳሳይ 
የመረጃ ማውጫዎች እንደነበሯቸው ቢናገሩም ነገር ግን 
በየጊዜው የማይታደሱ ወይም ጾታን ያላማከሉ እንዲሁም የዜና 
ምንጮቻቸውን ‘መጠበቅ’ በሚፈልጉና ለማጋራት ፈቃደኛ ባልሆኑ 
ጋዜጠኞች የተያዙ ነበሩ።

ይህ የመረጃ ማውጫ በስራ ላይ የዋለው ለዜና ክፍሎች ቢሆንም 
ተጽዕኖው ሃገራዊ ሆኖ በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ ያሉ ሴቶችን 
ለማግኘት በኮሌጅ እና ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ጥናት ለሚያደርጉ 
ተማሪዎች የማመሳከሪያና የመረጃ ምንጭ መሆን ችሏል።

ከዚህም በተጨማሪ የመረጃ ማውጫው ከጾታ ጉዳዮች ጋር የሚሰሩ 
የመንግስት ተቋማት ትኩረትም ወስዷል።  አንዳንዶቹ ተቋማት 
እንደውም ከዚህ የገዘፈ የመረጃ ማውጫ ለማዘጋጀት ቀናነት 
ያሳዩ ሲሆን ጀንደር ሚድያ ኮኔክትም ከነዚህ ተቋማት ጋር አብሮ 
የሚሰራባቸውን መንገዶች እየፈለገ ይገኛል።  

Abigail Gamanya.

የተወሰዱ ተሞክሮዎች
የምንሰራበትን አካባቢ ዙሪያ ገባውን በደንብ በመገንዘብ 
የእያንዳንዱን አካላት ተሳትፎ በጥንቃቄ ለመቅረጽ የባለድርሻ 
አካላትን ድጋፍ ማረጋገጥ ያስፈልጋል።  በዚምባብዌ ሁኔታ 
ከፖለቲካ የጸዳን መሆናችንን እና ጣልቃ ገብነታችን ሞያዊ እና 
በአክብሮት የተሞላ መሆኑን ማሰየታችን በጣም ጠቃሚ ነበር። 

በዜና ክፍሎች ውስጥ በሰራናቸው ስራዎች የሚድያ ሃላፊዎች 
የዚምባብዌ ሴቶችን የማብቃት መርሐ ግብራችንን እንዲያግዙ 
ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ሴት ጋዜጠኞችን እና ሃላፊዎችን 
ማካተታችን ስራችንን አቅልሎልናል። 

ጀንደር ሚድያ ኮኔክት ከሌሎች ባለ ድርሻ አካላት ጋር ተጣምሮ 
የሴቶችን ድምጽ እንዲሰማ በማድረግ ፣  የሚድያ ክህሎቶችን 
በማሳደግ እና ሚድያው ሴቶች በኢኮኖሚ ፣  ማህበራዊና ፖለተካዊ 
ዘርፎች ያበረከቷቸውን አስተዋጽዖዎች ዕውቅና የሚሰጥና በዚህ 
አቅጣጫም በጥንቃቄ የሚዘግብ ለማድረግ በትጋትና በትኩረት 
ይሰራል።  

አቢጌል ጋማንያ በጾታ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረገች ጋዜጠኛና 
የሚድያ አክቲቪስት ስትሆን በዚምባብዌ የሚድያ ልማት 
ፕሮጀክቶች ላይ በመሳተፍ  ለ20  ዓመታት ገደማ ቆይታለች። 
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የመገናኛ ብዙሃን 
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የማህበራዊ ሚድያ ጦርሜዳ 
ብርሃን ታዬ እንደጻፈችው በነጻነት ለመናገርና 
ለመደራጀት የማህበራዊ ሚድያው 
ለኢትዮጵያውያን የፈጠረው መድረክ ቢኖርም 
ለወንጀል እንዲሁም የንግድና ፖለቲካ ስጋቶች 
ተጋላጭ አድርጓቸውል። 

እንደ ሌሎች ሃገሮች ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የማህበራዊ 
ሚድያው መምጣት ግለሰቦችና ህዝብ የሚገናኙበትን እና ሃሳብ 
የሚለዋወጡበትን መንገድ በእጅጉ ቀይሮታል። ስለነዚህ ለውጦች 

ከማብራራት በፊት የኢትዮጵያ የኢንተርኔት አድማስ ምን 
እንደሚመስል መቃኘት ያስፈልጋል።  

በ የካቲት 2011ዓ.ም  ወደ 35.4 ሚሊየን የሚጠጉ የሞባይል 
ተጠቃሚዎች እንዳሉ የታወቀ ሲሆን ከነዚህም ግማሽ ሚሊየን 
የሚሆኑት የሞባይል ዳታ ተጠቃሚ ናቸው። ከ14.1 ሚሊየን በላይ 
የሚሆኑ የብሮድባንድ ተጠቃሚዎች ያሉ ሲሆን 4.3 የሚሆኑት 
ደግሞ ናሮው ባንድ የሚባለውን የአነስተኛ ኢንተርኔት አገልግሎት 
ተጠቃሚ ናቸው።በአጠቃላይ ሃገሪቷ ውስጥ ከሚገኘው 108 
ሚሊየን ህዝብ ወደ 19.2 የሚጠጉ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች አሉ። 
የኢንተርኔት ግንኙነት ላይ ስላለው ጥራት መረጃዎችን መሰብሰብ 
አስቸጋሪ ቢሆንም ጥናቶች እንደሚያሳዩት ግን የግንኙነት ጥራቱ 
በየዓመቱ በ27 በመቶ መሻሻል እያሳየ ይገኛል። በእርግጥ ሁሉም 
19 ሚሊየኑ ህዝብ አስተማማኝ የኢንተርኔት አገልግሎት ያገኛል 
ወይም ኢንተርኔትን በተመሳሳይ መንገድ ይጠቀማል ማለት 
እንዳልሆነ ልብ ሊባል ይገባል። 
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ሰዎች እንዴት ኢንተርኔት እንደሚያገኙ ከጠቀስን በኋላ የማህበራዊ 
ሚድያውን ማን እንደሚጠቀመው ማየት አስፈላጊ ነው። በ 2010 
ዓ.ም ከ 4 ሚሊየን ያነሱ የማህበራዊ ሚድያ ተጠቃሚዎች የነበሩ 
ሲሆን 3.6 የሚሆኑት በዘመናዊ ተንቀሳቃሽ ስልኮች የሚጠቀሙ 
ናቸው። በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ ይህ ቁጥር ከ 50 በመቶ 
የበለጠ እድገት አሳይቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ በጥር 2011 ዓ.ም ከ 
19 ሚሊየኑ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ወደ 6.1 ሚሊየን የሚጠጉ 
የማህበራዊ ሚድያ ተጠቃሚዎች ያሉ ሲሆን ከነሱም ውስጥ 
5.6 ሚሊዮን የሚሆኑት በተንቀሳቃሽ ስልኮቻቸው ኢንተርኔትን 
የሚጠቀሙ ናቸው።  ይህም የሚያመለክተው ተንቀሳቃሽ 
ስልኮች ለኢትዮጵያ የማህበራዊ ሚድያ ግንኙነቶች የጀርባ አጥንት 
የመሆናቸውን ሃቅ ነው።  

ከሌሎች ሃገሮች ጋር በሚመሳሰል መልኩ ከፍተኛ ተቀባይነት 
ያለው የማህበራዊ ሚድያ አማራጭ ፌስቡክ ሲሆን 6.1ሚሊየን 

ተጠቃሚዎችም አሉት። ኢንስታግራም በ 360,000 ተጠቃሚዎች 
ሲከተል ትዊተር ደግሞ 70,000 ተጠቃሚዎች ብቻ አሉት። ከ70 
ፐርሰንት በላይ የሚሆኑት የፌስቡክ እና ትዊተር ተጠቃሚዎች 
ወንዶች ሲሆኑ የተቀረውን ድርሻ የያዙት ሴቶች ናቸው። 
ለኢንስታግራም ግን 36 በመቶ የኢንስታግራም አድራጊዎች 
ሴቶች ሲሆኑ 64 በመቶ የሚሆኑት ወንዶች ናቸው። በተጨማሪም 
አብዛኛውን ቁጥር የሚይዙት የማህበራዊ ሚድያው ተጠቃሚዎች 
ከ25-34 የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ስለዚህም 
አብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበራዊ ሚድያ ተጠቃሚ በከተሞች 
የሚገኙ ወጣት ወንዶች ናቸው ማለት ይቻላል። 

እንደሌሎች የማህበራዊ ሚድያ ተጠቃሚዎች ሁሉ 
ኢትዮጵያውያንም ማህበራዊ ሚድያውን የሚጠቀሙት በተለይ 
ከጓደኞቻቸው ጋር ለመገናኘት፣ መረጃዎችን ለማጋራት እና 
ለዜና ነው። ነገር ግን ከሌሎች ሃገራት በተለየ መልኩ የኢትዮጵያ 
መንግስት እርምጃዎች የማህበራዊ ሚድያውን እውቅናና ዕድገት 
ተጽዕኖ እያሳደረበት ይገኛል። ተቀባይነት ያላገኘውን የ 1997 ዓ.ም 
ምርጫ ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ጸረ-ሽብር አዋጅ 
ቁ 652/2009፣ የሚድያ ነጻነት እና የመረጃ አጠቃቀም አዋጅ ቁ 
590/2008 ፣ የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ ቁ 533/2007, የ 
ኮምፒተር ወንጀሎች ህግ እንዲሁም ሌሎች ነጻ ፕሬስን እና ሃሳብን 
የመግለጽ ነጻነትን የገደሉ ህግጋቶችና ድንጋጌዎችን አውጥቷል። 
እነዚህ ህጎችም የህትመት ፕሬሶች እንዲዘጉ፣ የግል ሚድያዎች 
ሳንሱር እንዲደረጉ፣ ጋዜጠኞች እንዲሰደዱ እንዲሁም ብዙዎች 
እንዲታሰሩ አድርገዋል።  እነዚህ ተግባራትም በብሔራዊ ሚድያዎች 
መንግስትን ብቸኛው ‘የእውነተኛ’ መረጃ ምንጭ በማስመሰል 
ተራውን ዜጋም ሆነ አክቲቪስቶችን እንዲሁም ሌሎች አማራጭ 
የመረጃ ምንጮችን የሚፈልጉ ሰዎችን ወይም ከመንግስት አጀንዳ 
ውጪ ስለሆኑ ነገሮች ለማወቅ የሚፈልጉትን ወደ ማህበራዊ 
ሚድያ ፊታቸውን እንዲያዞሩ አድርጓል። ብዙዎችም ማህበራዊ 
ሚድያውን ተጠቅመው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚስተዋሉ የዕለት 
ተዕለት ትግሎችን እና የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን በማሳየት 
በመንግስት ብቻ የሚቀርበውን የአንድ ወገን ንግርት ተገዳድረዋል። 
# #OromoProtests፣ #AmaharProtests፣ #StopCensor-
ship፣ #SomeonePleaseTellAzebMesfin፣እንዲሁም ሌሎች 
መንግስትን እና የመንግስት መዋቅርን ሲፈትኑ ከነበሩት ስመጥር 
ሃሽታጎች ውስጥ ተጠቃሽ ናቸው።

የማህበራዊ ሚድያው ለበርካታ ኢትዮጵያውያን የመናገር 
ነጻነትን ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም ይህን ነጻነት የሚገዳደሩ ጉዳዮች 
ግን አልጠፉም። እንደ አብዛኛዎቹ አምባገነን መንግስታት ሁሉ 
የኢትዮጵያ መንግስት በኢንተርኔት የሚካሄደውን የሃሳብ ልውውጥ 
በመቆጣጠር ሃሳቦች ላይ ተጽእኖ ለማሳደር ሞክሮ ነበር። የመረጃ 
መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ቢያንስ በቀድሞው መንግስት ስር ሳንሱር 
ለማድረግ ብሎም ስለ ሰብዓዊ መብት ጥሰቶች የሚያወሩትን፣ 
የተቃውሞ ጥሪ እና ቅሬታዎችን የሚያቀርቡትን ለማሰር 
የአክቲቪስቶችን፣ የጋዜጠኞችን፣ የተቃዎሚ ቡድኖችን እንዲሁም 
የግለሰቦችን የማህበራዊ ገጾች ይከታተል ነበር። በቀድሞው 
መንግስት ትዕዛዝ ብዙ ሰዎችም በማህበራዊ ሚድያ ባጋሯቸው 
ነገሮች የተነሳ ታፍነዋል፣ ተሰቃይተዋል እንዲሁም ታስረዋል። 
ከሁሉም የሚታወሰው ድርጊት ደግሞ ዮናታን ተስፋዬ ልይ 
ሽብርተኝነትን አበረታተሃል በሚል የደረሰበት ክስ ነበር። ከተወሰነ 
ግዜም በኋላ ክሱ ተለውጦ አመጽ በማነሳሳት ወንጀል በጸረ-ሽብር 
አዋጅ ሳይሆን በወንጀለኛ መቅጫ እንዲዳኝ ተደርጎ ነበር። ከዚህም 
በተጨማሪ የቀድሞው መንግስት የማህበራዊ ሚድያ ዘጋቢዎች 
በመቅጠር እንደ መደበኛ ኢንተርኔት ተጠቃሚ ሆነው ገዢውን 
ፓርቲ እንዲያወድሱ እንዲሁም በመንግስት የሚነገሩ ነገሮች ጋር 
የማይስማሙ ሰዎችን እንዲያጠቁ እና እንዲያንቋሽሹ አድርጓል። 

ነገር ግን የአብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት እና የአዲስ 
መንግስት መፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የማህበራዊ 
ሚድያ መልክ ቀይሮታል።በማህበራዊ ሚድያ ለመሳተፍ ይፈሩ 
የነበሩ ብዙሃን ሰዎች አሁን የኢንተርኔት መድረኩን ለመጠቀም 
ተበረታተዋል። ማህበራዊ ሚድያውን ዜጎችን ለመሰለል እና 
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የማህበራዊ ሚድያ ጦርሜዳ 
ብርሃን ታዬ እንደጻፈችው በነጻነት ለመናገርና 
ለመደራጀት የማህበራዊ ሚድያው 
ለኢትዮጵያውያን የፈጠረው መድረክ ቢኖርም 
ለወንጀል እንዲሁም የንግድና ፖለቲካ ስጋቶች 
ተጋላጭ አድርጓቸውል። 

እንደ ሌሎች ሃገሮች ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የማህበራዊ 
ሚድያው መምጣት ግለሰቦችና ህዝብ የሚገናኙበትን እና ሃሳብ 
የሚለዋወጡበትን መንገድ በእጅጉ ቀይሮታል። ስለነዚህ ለውጦች 

ከማብራራት በፊት የኢትዮጵያ የኢንተርኔት አድማስ ምን 
እንደሚመስል መቃኘት ያስፈልጋል።  

በ የካቲት 2011ዓ.ም  ወደ 35.4 ሚሊየን የሚጠጉ የሞባይል 
ተጠቃሚዎች እንዳሉ የታወቀ ሲሆን ከነዚህም ግማሽ ሚሊየን 
የሚሆኑት የሞባይል ዳታ ተጠቃሚ ናቸው። ከ14.1 ሚሊየን በላይ 
የሚሆኑ የብሮድባንድ ተጠቃሚዎች ያሉ ሲሆን 4.3 የሚሆኑት 
ደግሞ ናሮው ባንድ የሚባለውን የአነስተኛ ኢንተርኔት አገልግሎት 
ተጠቃሚ ናቸው።በአጠቃላይ ሃገሪቷ ውስጥ ከሚገኘው 108 
ሚሊየን ህዝብ ወደ 19.2 የሚጠጉ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች አሉ። 
የኢንተርኔት ግንኙነት ላይ ስላለው ጥራት መረጃዎችን መሰብሰብ 
አስቸጋሪ ቢሆንም ጥናቶች እንደሚያሳዩት ግን የግንኙነት ጥራቱ 
በየዓመቱ በ27 በመቶ መሻሻል እያሳየ ይገኛል። በእርግጥ ሁሉም 
19 ሚሊየኑ ህዝብ አስተማማኝ የኢንተርኔት አገልግሎት ያገኛል 
ወይም ኢንተርኔትን በተመሳሳይ መንገድ ይጠቀማል ማለት 
እንዳልሆነ ልብ ሊባል ይገባል። 
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ሰዎች እንዴት ኢንተርኔት እንደሚያገኙ ከጠቀስን በኋላ የማህበራዊ 
ሚድያውን ማን እንደሚጠቀመው ማየት አስፈላጊ ነው። በ 2010 
ዓ.ም ከ 4 ሚሊየን ያነሱ የማህበራዊ ሚድያ ተጠቃሚዎች የነበሩ 
ሲሆን 3.6 የሚሆኑት በዘመናዊ ተንቀሳቃሽ ስልኮች የሚጠቀሙ 
ናቸው። በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ ይህ ቁጥር ከ 50 በመቶ 
የበለጠ እድገት አሳይቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ በጥር 2011 ዓ.ም ከ 
19 ሚሊየኑ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ወደ 6.1 ሚሊየን የሚጠጉ 
የማህበራዊ ሚድያ ተጠቃሚዎች ያሉ ሲሆን ከነሱም ውስጥ 
5.6 ሚሊዮን የሚሆኑት በተንቀሳቃሽ ስልኮቻቸው ኢንተርኔትን 
የሚጠቀሙ ናቸው።  ይህም የሚያመለክተው ተንቀሳቃሽ 
ስልኮች ለኢትዮጵያ የማህበራዊ ሚድያ ግንኙነቶች የጀርባ አጥንት 
የመሆናቸውን ሃቅ ነው።  

ከሌሎች ሃገሮች ጋር በሚመሳሰል መልኩ ከፍተኛ ተቀባይነት 
ያለው የማህበራዊ ሚድያ አማራጭ ፌስቡክ ሲሆን 6.1ሚሊየን 

ተጠቃሚዎችም አሉት። ኢንስታግራም በ 360,000 ተጠቃሚዎች 
ሲከተል ትዊተር ደግሞ 70,000 ተጠቃሚዎች ብቻ አሉት። ከ70 
ፐርሰንት በላይ የሚሆኑት የፌስቡክ እና ትዊተር ተጠቃሚዎች 
ወንዶች ሲሆኑ የተቀረውን ድርሻ የያዙት ሴቶች ናቸው። 
ለኢንስታግራም ግን 36 በመቶ የኢንስታግራም አድራጊዎች 
ሴቶች ሲሆኑ 64 በመቶ የሚሆኑት ወንዶች ናቸው። በተጨማሪም 
አብዛኛውን ቁጥር የሚይዙት የማህበራዊ ሚድያው ተጠቃሚዎች 
ከ25-34 የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ስለዚህም 
አብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበራዊ ሚድያ ተጠቃሚ በከተሞች 
የሚገኙ ወጣት ወንዶች ናቸው ማለት ይቻላል። 

እንደሌሎች የማህበራዊ ሚድያ ተጠቃሚዎች ሁሉ 
ኢትዮጵያውያንም ማህበራዊ ሚድያውን የሚጠቀሙት በተለይ 
ከጓደኞቻቸው ጋር ለመገናኘት፣ መረጃዎችን ለማጋራት እና 
ለዜና ነው። ነገር ግን ከሌሎች ሃገራት በተለየ መልኩ የኢትዮጵያ 
መንግስት እርምጃዎች የማህበራዊ ሚድያውን እውቅናና ዕድገት 
ተጽዕኖ እያሳደረበት ይገኛል። ተቀባይነት ያላገኘውን የ 1997 ዓ.ም 
ምርጫ ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ጸረ-ሽብር አዋጅ 
ቁ 652/2009፣ የሚድያ ነጻነት እና የመረጃ አጠቃቀም አዋጅ ቁ 
590/2008 ፣ የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ ቁ 533/2007, የ 
ኮምፒተር ወንጀሎች ህግ እንዲሁም ሌሎች ነጻ ፕሬስን እና ሃሳብን 
የመግለጽ ነጻነትን የገደሉ ህግጋቶችና ድንጋጌዎችን አውጥቷል። 
እነዚህ ህጎችም የህትመት ፕሬሶች እንዲዘጉ፣ የግል ሚድያዎች 
ሳንሱር እንዲደረጉ፣ ጋዜጠኞች እንዲሰደዱ እንዲሁም ብዙዎች 
እንዲታሰሩ አድርገዋል።  እነዚህ ተግባራትም በብሔራዊ ሚድያዎች 
መንግስትን ብቸኛው ‘የእውነተኛ’ መረጃ ምንጭ በማስመሰል 
ተራውን ዜጋም ሆነ አክቲቪስቶችን እንዲሁም ሌሎች አማራጭ 
የመረጃ ምንጮችን የሚፈልጉ ሰዎችን ወይም ከመንግስት አጀንዳ 
ውጪ ስለሆኑ ነገሮች ለማወቅ የሚፈልጉትን ወደ ማህበራዊ 
ሚድያ ፊታቸውን እንዲያዞሩ አድርጓል። ብዙዎችም ማህበራዊ 
ሚድያውን ተጠቅመው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚስተዋሉ የዕለት 
ተዕለት ትግሎችን እና የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን በማሳየት 
በመንግስት ብቻ የሚቀርበውን የአንድ ወገን ንግርት ተገዳድረዋል። 
# #OromoProtests፣ #AmaharProtests፣ #StopCensor-
ship፣ #SomeonePleaseTellAzebMesfin፣እንዲሁም ሌሎች 
መንግስትን እና የመንግስት መዋቅርን ሲፈትኑ ከነበሩት ስመጥር 
ሃሽታጎች ውስጥ ተጠቃሽ ናቸው።

የማህበራዊ ሚድያው ለበርካታ ኢትዮጵያውያን የመናገር 
ነጻነትን ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም ይህን ነጻነት የሚገዳደሩ ጉዳዮች 
ግን አልጠፉም። እንደ አብዛኛዎቹ አምባገነን መንግስታት ሁሉ 
የኢትዮጵያ መንግስት በኢንተርኔት የሚካሄደውን የሃሳብ ልውውጥ 
በመቆጣጠር ሃሳቦች ላይ ተጽእኖ ለማሳደር ሞክሮ ነበር። የመረጃ 
መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ቢያንስ በቀድሞው መንግስት ስር ሳንሱር 
ለማድረግ ብሎም ስለ ሰብዓዊ መብት ጥሰቶች የሚያወሩትን፣ 
የተቃውሞ ጥሪ እና ቅሬታዎችን የሚያቀርቡትን ለማሰር 
የአክቲቪስቶችን፣ የጋዜጠኞችን፣ የተቃዎሚ ቡድኖችን እንዲሁም 
የግለሰቦችን የማህበራዊ ገጾች ይከታተል ነበር። በቀድሞው 
መንግስት ትዕዛዝ ብዙ ሰዎችም በማህበራዊ ሚድያ ባጋሯቸው 
ነገሮች የተነሳ ታፍነዋል፣ ተሰቃይተዋል እንዲሁም ታስረዋል። 
ከሁሉም የሚታወሰው ድርጊት ደግሞ ዮናታን ተስፋዬ ልይ 
ሽብርተኝነትን አበረታተሃል በሚል የደረሰበት ክስ ነበር። ከተወሰነ 
ግዜም በኋላ ክሱ ተለውጦ አመጽ በማነሳሳት ወንጀል በጸረ-ሽብር 
አዋጅ ሳይሆን በወንጀለኛ መቅጫ እንዲዳኝ ተደርጎ ነበር። ከዚህም 
በተጨማሪ የቀድሞው መንግስት የማህበራዊ ሚድያ ዘጋቢዎች 
በመቅጠር እንደ መደበኛ ኢንተርኔት ተጠቃሚ ሆነው ገዢውን 
ፓርቲ እንዲያወድሱ እንዲሁም በመንግስት የሚነገሩ ነገሮች ጋር 
የማይስማሙ ሰዎችን እንዲያጠቁ እና እንዲያንቋሽሹ አድርጓል። 

ነገር ግን የአብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት እና የአዲስ 
መንግስት መፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የማህበራዊ 
ሚድያ መልክ ቀይሮታል።በማህበራዊ ሚድያ ለመሳተፍ ይፈሩ 
የነበሩ ብዙሃን ሰዎች አሁን የኢንተርኔት መድረኩን ለመጠቀም 
ተበረታተዋል። ማህበራዊ ሚድያውን ዜጎችን ለመሰለል እና 
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ሃሳባቸውን እንዳይገልጹ ለማስፈራራት ዓላማ ይጠቀመው 
የነበረው መንግስት አሁን እራሱ በማህበራዊ ሚድያው ላይ ንቁ 
ተሳታፊ ሆኗል። እንደምሳሌም ቀድሞ ለዜና የሚበቁ የመንግስት 
ሃሳቦች በብሔራዊ የቴሌቭዢን እና ሬድዮ ጣቢያዎች ይቀርቡ 
የነበረ ሲሆን አሁን ግን ጠቅላይ ሚንስትሩ፣ ቃል ዓቀባያቸው፣ 
የጽ/ቤታቸው ባልደረቦች እና ሌሎች ቁልፍ የመንግስት ሰዎች 
ማህበራዊ ሚድያውን በተለይም ፌስቡክ እና ቲውተር በመጠቀም 
ለህብረተሰቡ የሚነገሩ በሃገሪቷ ውስጥ እየተካሄዱ ያሉ ነገሮችን 
በማሳወቅ ላይ ናቸው። ይህ ድርጊትም በመንግስት ስር ያሉትንም 
ሆነ በግል የሚንቀሳቀሱትን ሚድያዎች በእኩል ደረጃ ዜና እንዲያገኙ 
በማድረግ የተደላደለ የመጫወቻ ምህዳር ፈጥሮላቸዋል ነገር ግን 
መንግስት የማህበራዊ ሚድያውን መጠቀሙ ለሚድያው የተደላደለ 
መስክ ቢፈጥርም አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ከኢንተርኔት 
አገልግሎት ውጪ በመሆኑ መንግስት የኢንተርኔት ተጠቃሚ የሆኑ 
ዜጎች እንደሚያገኙት አይነት መረጃ ለሌሎችም እንዲደርስ ማድረግ 
አለበት። 

ያልተገባ የማህበራዊ ሚድያ አጠቃቀም 
በቅርብ እና በሩቅ ካሉ የኢትዯጵያ ጎረቤቶች አንጻር ኢንተርኔት ላይ 
ጥሶ የመግባት (ፔኔትሬሽን) አሃዝ እና ማህበራዊ ሚድያው ላይ 
ያለው የኢትዮጵያውያን ተሳትፎ በጣም ዝቅተኛ ነው። ምንም እንኳ 
ይህ ቁጥር ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ቢሆንም የማህበራዊ 
ሚድያው ተግዳሮቶችና ጥቅሞችም በሃገሪቷ ውስጥ እየተስተዋሉ 
ነው። የማህበራዊ ሚድያው ብዙዎች ድምጻቸውን እንዲያሰሙ እና 
ሃሳባቸውን እንዲገልጹ ብሎም ኢንተርኔት ላይም ሆነ ከዛ ውጪ 
እንዲደራጁ እንደማስቻሉ ሁሉ እውነተኛነታቸው ያልተረጋገጡ 
እንዲሁም ሃሰተኛ የሆኑ መረጃዎችን ጭምር እንዲሰራጩ 
አድርጓል።በዕኩይ ተግባራት፣ ለማህበራዊ ሚድያ መድረኮች እና 
በሌሎችም ምክንያቶች የተጠቃሚዎች የግል መረጃ ባልተገባ መልኩ 
ጥቅም ላይ ውሏል።   

ያልተረጋገጡ መረጃዎች እና ሃሰተኛ መረጃዎች  
ቴክኖሎጂ በተለይም የማህበራዊ ሚድያው በማወቅም ሆነ 
ባለማወቅ ሃሰተኛ መረጃ እድዲሰራጭ ጥቅም ላይ ሲውል ቆይቷል። 
ያልተረጋገጠ መረጃ ባለማወቅ የሚሰራጭ የማያስተማምን 
መረጃ ሲሆን ብዙውን ጊዜም ሚድያው የተሳሳተ መረጃን 
ሲዘግብ ወይንም ገለልተኛ በሆነ መንገድ ያልተረጋገጠ መረጃን 
ሲያቀርብ የሚፈጠር ነው። ሃሰተኛ መረጃ ደግሞ ህብረተሰቡ 
የተሳሳተ መንገድን እንዲይዝ ሆን ተብሎ የሚሰራጭ ከሃቅ የራቀ 
መረጃ ነው። ያልተረጋገጠ መረጃና ሃሰተኛ መረጃ አዲስ ክስተት 
ባይሆንም በዲጂታል ዘመን ግን በሚልዮን የሚቆጠሩ ተጠቃሚዎች 
በአንድ ግዜ መረጃዎችን በኢንተርኔት መለዋወጥ በመቻላቸው 
ያልተረጋገጡ እና ሃሰተኛ መረጃዎች መጠነ ሰፊ ተጽዕኖዎችን 
ማሳደር ችለዋል። አሳሳች እና ከእውነት የራቁ ሃሳቦችን በሚያመርቱ 
ማሽኖች፣ ለተመረጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደርሱ ለፖለቲካ 
ፍጆታ የሚውሉ ማስተዋወቂያዎች፣ ጥራትንም ሆነ እውነታን 
ያላገናዘቡ ተዛማች ሃሳቦችን የሚፈጥሩ ስሌቶች (አልጎሪዝሞች) 
ያልተረጋገጡ መረጃዎችን እና የሃሰተኛ መረጃዎችን ተጽዕኖ ሲያጎሉ 
ቆይተዋል።    

ከላይ የተጠቀሱት መንሰኤዎች እና ሌሎችም የማህበራዊ 
ሚድያውን መራጮች ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር እና ምርጫ ለማሸነፍ 
ተግባር የሚውል አዲሱ የጦርሜዳ አድርገውታል።  ለምሳሌም 
እ.ኤ.አ በ 2017 በተካሄደው የኬንያ ምርጫ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ 
ዋትስ አፕ እና ዩቲውብ በምርጫ ቅስቀሳዎች ወቅት መሪ ተጫዋቾች 
ነበሩ። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ብዛት ያለው ህዝብ ጋር ለመድረስ፣ 
ቅስቀሳቸውን ለማካሄድ ብሎም ጥላቻና መፈራራትን ለመዝራት 
እነዚህን መንገዶች ተጠቅመዋል። መደበኛው ሚድያ ለሃሰተኛ 
መረጃ የተጋለጡ አሳሳቢ ጉዳዬች ላይ በበቂ ሁኔታ ሽፋን መስጠት፣ 
ማረጋገጥ እና መዘገብ ሲያቅተው የ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ ኤን ቲቪ እና 

ሌሎችም አርማዎች ያሉባቸው ሃሰተኛ መረጃዎችን የያዙ ቪድዮዎች 
በማህበራዊ ሚድያው ላይ በስፋት ተበትነው ነበር። 

በኢትዮጵያ ሁኔታ ደግሞ የሰኔ 16 ፣ 2010 ዓ.ም የመስቀል አደባባዩ 
የቦምብ ጥቃት ከፍተኛውን ቁጥር ያስተናገደ ያልተረጋገጠ መረጃ 
እና ሃተኛ መረጃ የተዛመተበት ክስተት ሳይሆን አይቀርም።ብዙዎች 
ጥቃቱን ያደረሱ ናቸው በሚል እውነተኛነታቸው ያልተረጋገጠ 
ፎቶዎችን በማህበራዊ ሚድያዎች በማጋራት ለብዙሃን ፍትህ 
ሲጠይቁ የነበረ ቢሆንም ዘግይተውም ቢሆን እነዚህ ሰዎች 
እራሳቸው የአደጋው ተጠቂ የነበሩ ንጹሃን ዜጎች መሆንቸውን 
ተገንዝበዋል። የመደበኛ ሚድያውም ያልተረጋገጡ እና ሃሰተኛ የሆኑ 
መረጃዎችን ከማራገብ ቢቆጠብም እነዚህን በማህበራዊ ሚድያው 
የተዛመቱትን ያልተረጋገጡና ሃሰተኛ መረጃዎች መቀልበስ የሚችሉ 
ተዓማኒነት ያላቸው መረጃዎችን ማቅረብ ሳይችል ቀርቷል። 

ያልተገባ የዴታ /ጥሬ መረጃ/ አጠቃቀም 
የሶሻል ሚድያ አገልግሎት አቅራቢዎች አገልግሎቶቻቸውን 
ለተጠቃሚዎች በነጻ ለማቅረብ በቢሊየኖች የሚቆጠሩ ዶላሮች 
ወጪ ያደርጋሉ። የንግድ አሰራር /ቢዝነስ ሞዴላቸውም 
የተጠቃሚው ዴታ / ጥሬ መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው - 
ተጠቃሚዎች እና ስለነሱ ያለው መረጃ እንደ ምርታቸው ነው። ስለ 
ተጠቃሚዎች ያለው ጥሬ መረጃ እና የግል መረጃዎች ለማስታወቂያ 
ገበያው በጥቅል ይሸጣሉ ለዚህም ነው ብዙዎች ዳታን ወይም ጥሬ 
መረጃን አዲሱ ነዳጅ ሲሉ የሚጠሩት። ቀለል ያለ ምሳሌ ለመስጠት 
ያህል ፌስቡክ ላይ ሰዎች የወደዷቸው ነገሮች፣ ያጋሯቸው ልጥፎች፣ 
ምስሎች፣ ታግ ያደረጓቸው ቦታዎች፣ የሄዱባቸው ቦታዎች፣ 
የፌስቡክ ጓደኞቻቸው፣ የተለዋወጧቸው የግል ውይይቶች እና 
ሌሎችም በማህበራዊ ሚድያው ላይ ያካሄዷቸው ክንውኖች 
ሁሉ የጥሬ መረጃ ነጥቦች /ዴታ ፖይንት/ ናቸው። እነዚህ የጥሬ 
መረጃ ነጥቦች ባልተገባ መልኩ ለማስታወቂ ድርጅቶች በመሸጥ 
አስተዋዋቂዎች መድረስ የሚፈልጉትን ተጠቃሚ ኢላማ ውስጥ 
እንዲያስገቡበት ወይም ለፖለቲካ ፍጆታ ያለ ተጠቃሚው 
ፈቃድ ጥቅም ላይ ይውላሉ።  በዓለም ዙሪያ ያሉ መንግስታት 
ቀስበቀስእነዚህ አገልግሎቶች የሚሰሩባቸውን መንገዶች እያወቁ 
እና የጥሬ መረጃ /ዴታ አጠባበቅን አሳሳቢነት፣ ያልተገባ የዴታ 
አጠቃቀምን፣ የግለሰብ ሚስጥርን ከመጠበቅ ጋር ያሉ ጉዳዮችን 
ብሎም የማህበራዊ ሚድያውን የተቆጣጠሩትን የውድድር እና 
የመተማመን ጸር የሆኑ ተግባራትን እየተረዱ መጥተዋል።  

ወደ 87 ሚሊየን የሚጠጉ የፌስቡክ ተጠቃሚዎች (አብዛኛዎቹ 
በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ) ሰለባ የሆኑበት የካምብሪጅ አናሊቲካ 
ቅሌት የተባለው ፌስቡክ ያለፈቃዳቸው ካምብሪጅ አናሊቲካ 
ለተባለኩባንያ የተጠቃሚዎችን መረጃ አሳልፎ በሰጠበት ግዜ 
ነበር። ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ የሚገኘው ካምብሪጅ 
አናሊትካ የፌስቡክ ተጠቃሚዎችን መረጃ በመጠቀም የፖለቲካ 
ማስታወቂያዎችን ለየተጠቃሚው እንዲሆን አድርጎ ሲያዘጋጅ 
አብዛኛዎቹም ዶናልድ ትራምፕን ለማገዝ የተቀነባበሩ ነበሩ። 
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ተጠቃሚዎች የሚሳተፉባቸው ነገሮች ይዘት ወይም ብዙዎች 
ተራ ነገር የሚመስሏቸው የኢንስታግራም ምስሎች ተጠቃሚዎች 
ያላቸውን የመረጃ አጠቃቀሞች ለመረዳት፣ ከኢንተርኔት ውጪም 
ስለሚገዟቸው ነገሮች በተለይ ባልተገባ መልኩ ደግሞ የምርጫ 
ድምጽ አሰጣጣቸውን ሁሉ ለመረዳት ይውላሉ። መረጃን 
ከመከላከል እና የግለሰብ ሚስጥርን ከመጠበቅ ጉዮች በተጨማሪ 
እነዚህ በአገልግሎት ሰጪዎቹ የሚደረጉ ድርጊቶች፣ ለነዚህ ተግባራት 
ሲባል የተጠቃሚዎችን መረጃ የሚጠቀሙ ሶስተኛ ወገኖች እና 

እነዚህን አገልግሎቶች የሚገዙ ደንበኞች ሁሉም የስነ-ምግባር 
ጉድለት ያለባቸው ሲሆኑ እንደውም በ 21ኛው ክፍለዘመን 
ዲሞክራሲ ከተጋፈጣቸው ትልልቅ ተግዳሮቶች አንዱ ሳይሆኑ 
አይቀሩም። 

በአጠቃላይ ማህበራዊ ሚድያ በኢትዮጵያም ሆነ በተቀረው 
ዓለም ሰዎች መረጃን የሚቀበሉበትን መንገድ፣ ማህበራዊ 
እንቅስቃሴዎችን በኢንተርኔትም ሆነ ከዛ ውጪ የሚያካሂዱበትን 
እና እንደ ህዝብም እንደ ግለሰብም የሚፈጥሯቸውን ግንኙነቶች 
ለውጠዋል። የቀድሞውና የአሁኑ መንግስት ኢንተርኔትን 
በመዝጋት፣ የማህበራዊ ሚድያ ገጾችን በማገድ እንዲሁም 
በሞባይል ዴታ ኢንተርኔትን በማቋረጥ የማህበራዊ ሚድያውን 
አዎንታዊም አሉታዊም ጎኖች ላይ ምላሽ ሰጠተዋል። እስከ ቅርብ 
ግዜ ብቸኛው የመረጃ አቅራቢ የነበረው የመደበኛው ሚድያም 
ተደራሽነቱንናየመረጃ ምንጮቹን ለማስፋት ማህበራዊ ሚድያዎች 
ጋር ደጅ ለመጥናት እየተገደደ ይገኛል ነገር ግን በኢትዮጵያውያን 
የማህበራዊ ሚድያ አጠቃቀም ላይ በቂ ጥናቶች አለመኖራቸው፣ 
የዲጅታል ዕውቀት ላይ ያለው ውስንነት እንዲሁም የኢትዮጵያ 
የማህበራዊ ሚድያ ተጠቃሚውን የሚከላከል የዴታ ደህንነትን 
የተመለከተ ህግ በተለይም በ2012 ዓ.ም መራጩ ማህበረሰብ 
ካልተረጋገጡ መረጃዎች እና ከሃሰተኛ መረጃዎች እንዲሁም 
ካልተገባ የዴታ/ጥሬመረጃ/ አጠቃቀም የሚጠብቁ ህጎች አለመኖር 
በማህበራዊ ሚድያው የተጋረጠውን አደጋ አስፈሪ ያደርገዋል። 
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ሃሳባቸውን እንዳይገልጹ ለማስፈራራት ዓላማ ይጠቀመው 
የነበረው መንግስት አሁን እራሱ በማህበራዊ ሚድያው ላይ ንቁ 
ተሳታፊ ሆኗል። እንደምሳሌም ቀድሞ ለዜና የሚበቁ የመንግስት 
ሃሳቦች በብሔራዊ የቴሌቭዢን እና ሬድዮ ጣቢያዎች ይቀርቡ 
የነበረ ሲሆን አሁን ግን ጠቅላይ ሚንስትሩ፣ ቃል ዓቀባያቸው፣ 
የጽ/ቤታቸው ባልደረቦች እና ሌሎች ቁልፍ የመንግስት ሰዎች 
ማህበራዊ ሚድያውን በተለይም ፌስቡክ እና ቲውተር በመጠቀም 
ለህብረተሰቡ የሚነገሩ በሃገሪቷ ውስጥ እየተካሄዱ ያሉ ነገሮችን 
በማሳወቅ ላይ ናቸው። ይህ ድርጊትም በመንግስት ስር ያሉትንም 
ሆነ በግል የሚንቀሳቀሱትን ሚድያዎች በእኩል ደረጃ ዜና እንዲያገኙ 
በማድረግ የተደላደለ የመጫወቻ ምህዳር ፈጥሮላቸዋል ነገር ግን 
መንግስት የማህበራዊ ሚድያውን መጠቀሙ ለሚድያው የተደላደለ 
መስክ ቢፈጥርም አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ከኢንተርኔት 
አገልግሎት ውጪ በመሆኑ መንግስት የኢንተርኔት ተጠቃሚ የሆኑ 
ዜጎች እንደሚያገኙት አይነት መረጃ ለሌሎችም እንዲደርስ ማድረግ 
አለበት። 

ያልተገባ የማህበራዊ ሚድያ አጠቃቀም 
በቅርብ እና በሩቅ ካሉ የኢትዯጵያ ጎረቤቶች አንጻር ኢንተርኔት ላይ 
ጥሶ የመግባት (ፔኔትሬሽን) አሃዝ እና ማህበራዊ ሚድያው ላይ 
ያለው የኢትዮጵያውያን ተሳትፎ በጣም ዝቅተኛ ነው። ምንም እንኳ 
ይህ ቁጥር ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ቢሆንም የማህበራዊ 
ሚድያው ተግዳሮቶችና ጥቅሞችም በሃገሪቷ ውስጥ እየተስተዋሉ 
ነው። የማህበራዊ ሚድያው ብዙዎች ድምጻቸውን እንዲያሰሙ እና 
ሃሳባቸውን እንዲገልጹ ብሎም ኢንተርኔት ላይም ሆነ ከዛ ውጪ 
እንዲደራጁ እንደማስቻሉ ሁሉ እውነተኛነታቸው ያልተረጋገጡ 
እንዲሁም ሃሰተኛ የሆኑ መረጃዎችን ጭምር እንዲሰራጩ 
አድርጓል።በዕኩይ ተግባራት፣ ለማህበራዊ ሚድያ መድረኮች እና 
በሌሎችም ምክንያቶች የተጠቃሚዎች የግል መረጃ ባልተገባ መልኩ 
ጥቅም ላይ ውሏል።   

ያልተረጋገጡ መረጃዎች እና ሃሰተኛ መረጃዎች  
ቴክኖሎጂ በተለይም የማህበራዊ ሚድያው በማወቅም ሆነ 
ባለማወቅ ሃሰተኛ መረጃ እድዲሰራጭ ጥቅም ላይ ሲውል ቆይቷል። 
ያልተረጋገጠ መረጃ ባለማወቅ የሚሰራጭ የማያስተማምን 
መረጃ ሲሆን ብዙውን ጊዜም ሚድያው የተሳሳተ መረጃን 
ሲዘግብ ወይንም ገለልተኛ በሆነ መንገድ ያልተረጋገጠ መረጃን 
ሲያቀርብ የሚፈጠር ነው። ሃሰተኛ መረጃ ደግሞ ህብረተሰቡ 
የተሳሳተ መንገድን እንዲይዝ ሆን ተብሎ የሚሰራጭ ከሃቅ የራቀ 
መረጃ ነው። ያልተረጋገጠ መረጃና ሃሰተኛ መረጃ አዲስ ክስተት 
ባይሆንም በዲጂታል ዘመን ግን በሚልዮን የሚቆጠሩ ተጠቃሚዎች 
በአንድ ግዜ መረጃዎችን በኢንተርኔት መለዋወጥ በመቻላቸው 
ያልተረጋገጡ እና ሃሰተኛ መረጃዎች መጠነ ሰፊ ተጽዕኖዎችን 
ማሳደር ችለዋል። አሳሳች እና ከእውነት የራቁ ሃሳቦችን በሚያመርቱ 
ማሽኖች፣ ለተመረጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደርሱ ለፖለቲካ 
ፍጆታ የሚውሉ ማስተዋወቂያዎች፣ ጥራትንም ሆነ እውነታን 
ያላገናዘቡ ተዛማች ሃሳቦችን የሚፈጥሩ ስሌቶች (አልጎሪዝሞች) 
ያልተረጋገጡ መረጃዎችን እና የሃሰተኛ መረጃዎችን ተጽዕኖ ሲያጎሉ 
ቆይተዋል።    

ከላይ የተጠቀሱት መንሰኤዎች እና ሌሎችም የማህበራዊ 
ሚድያውን መራጮች ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር እና ምርጫ ለማሸነፍ 
ተግባር የሚውል አዲሱ የጦርሜዳ አድርገውታል።  ለምሳሌም 
እ.ኤ.አ በ 2017 በተካሄደው የኬንያ ምርጫ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ 
ዋትስ አፕ እና ዩቲውብ በምርጫ ቅስቀሳዎች ወቅት መሪ ተጫዋቾች 
ነበሩ። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ብዛት ያለው ህዝብ ጋር ለመድረስ፣ 
ቅስቀሳቸውን ለማካሄድ ብሎም ጥላቻና መፈራራትን ለመዝራት 
እነዚህን መንገዶች ተጠቅመዋል። መደበኛው ሚድያ ለሃሰተኛ 
መረጃ የተጋለጡ አሳሳቢ ጉዳዬች ላይ በበቂ ሁኔታ ሽፋን መስጠት፣ 
ማረጋገጥ እና መዘገብ ሲያቅተው የ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ ኤን ቲቪ እና 

ሌሎችም አርማዎች ያሉባቸው ሃሰተኛ መረጃዎችን የያዙ ቪድዮዎች 
በማህበራዊ ሚድያው ላይ በስፋት ተበትነው ነበር። 

በኢትዮጵያ ሁኔታ ደግሞ የሰኔ 16 ፣ 2010 ዓ.ም የመስቀል አደባባዩ 
የቦምብ ጥቃት ከፍተኛውን ቁጥር ያስተናገደ ያልተረጋገጠ መረጃ 
እና ሃተኛ መረጃ የተዛመተበት ክስተት ሳይሆን አይቀርም።ብዙዎች 
ጥቃቱን ያደረሱ ናቸው በሚል እውነተኛነታቸው ያልተረጋገጠ 
ፎቶዎችን በማህበራዊ ሚድያዎች በማጋራት ለብዙሃን ፍትህ 
ሲጠይቁ የነበረ ቢሆንም ዘግይተውም ቢሆን እነዚህ ሰዎች 
እራሳቸው የአደጋው ተጠቂ የነበሩ ንጹሃን ዜጎች መሆንቸውን 
ተገንዝበዋል። የመደበኛ ሚድያውም ያልተረጋገጡ እና ሃሰተኛ የሆኑ 
መረጃዎችን ከማራገብ ቢቆጠብም እነዚህን በማህበራዊ ሚድያው 
የተዛመቱትን ያልተረጋገጡና ሃሰተኛ መረጃዎች መቀልበስ የሚችሉ 
ተዓማኒነት ያላቸው መረጃዎችን ማቅረብ ሳይችል ቀርቷል። 

ያልተገባ የዴታ /ጥሬ መረጃ/ አጠቃቀም 
የሶሻል ሚድያ አገልግሎት አቅራቢዎች አገልግሎቶቻቸውን 
ለተጠቃሚዎች በነጻ ለማቅረብ በቢሊየኖች የሚቆጠሩ ዶላሮች 
ወጪ ያደርጋሉ። የንግድ አሰራር /ቢዝነስ ሞዴላቸውም 
የተጠቃሚው ዴታ / ጥሬ መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው - 
ተጠቃሚዎች እና ስለነሱ ያለው መረጃ እንደ ምርታቸው ነው። ስለ 
ተጠቃሚዎች ያለው ጥሬ መረጃ እና የግል መረጃዎች ለማስታወቂያ 
ገበያው በጥቅል ይሸጣሉ ለዚህም ነው ብዙዎች ዳታን ወይም ጥሬ 
መረጃን አዲሱ ነዳጅ ሲሉ የሚጠሩት። ቀለል ያለ ምሳሌ ለመስጠት 
ያህል ፌስቡክ ላይ ሰዎች የወደዷቸው ነገሮች፣ ያጋሯቸው ልጥፎች፣ 
ምስሎች፣ ታግ ያደረጓቸው ቦታዎች፣ የሄዱባቸው ቦታዎች፣ 
የፌስቡክ ጓደኞቻቸው፣ የተለዋወጧቸው የግል ውይይቶች እና 
ሌሎችም በማህበራዊ ሚድያው ላይ ያካሄዷቸው ክንውኖች 
ሁሉ የጥሬ መረጃ ነጥቦች /ዴታ ፖይንት/ ናቸው። እነዚህ የጥሬ 
መረጃ ነጥቦች ባልተገባ መልኩ ለማስታወቂ ድርጅቶች በመሸጥ 
አስተዋዋቂዎች መድረስ የሚፈልጉትን ተጠቃሚ ኢላማ ውስጥ 
እንዲያስገቡበት ወይም ለፖለቲካ ፍጆታ ያለ ተጠቃሚው 
ፈቃድ ጥቅም ላይ ይውላሉ።  በዓለም ዙሪያ ያሉ መንግስታት 
ቀስበቀስእነዚህ አገልግሎቶች የሚሰሩባቸውን መንገዶች እያወቁ 
እና የጥሬ መረጃ /ዴታ አጠባበቅን አሳሳቢነት፣ ያልተገባ የዴታ 
አጠቃቀምን፣ የግለሰብ ሚስጥርን ከመጠበቅ ጋር ያሉ ጉዳዮችን 
ብሎም የማህበራዊ ሚድያውን የተቆጣጠሩትን የውድድር እና 
የመተማመን ጸር የሆኑ ተግባራትን እየተረዱ መጥተዋል።  

ወደ 87 ሚሊየን የሚጠጉ የፌስቡክ ተጠቃሚዎች (አብዛኛዎቹ 
በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ) ሰለባ የሆኑበት የካምብሪጅ አናሊቲካ 
ቅሌት የተባለው ፌስቡክ ያለፈቃዳቸው ካምብሪጅ አናሊቲካ 
ለተባለኩባንያ የተጠቃሚዎችን መረጃ አሳልፎ በሰጠበት ግዜ 
ነበር። ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ የሚገኘው ካምብሪጅ 
አናሊትካ የፌስቡክ ተጠቃሚዎችን መረጃ በመጠቀም የፖለቲካ 
ማስታወቂያዎችን ለየተጠቃሚው እንዲሆን አድርጎ ሲያዘጋጅ 
አብዛኛዎቹም ዶናልድ ትራምፕን ለማገዝ የተቀነባበሩ ነበሩ። 
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አዎንታዊም አሉታዊም ጎኖች ላይ ምላሽ ሰጠተዋል። እስከ ቅርብ 
ግዜ ብቸኛው የመረጃ አቅራቢ የነበረው የመደበኛው ሚድያም 
ተደራሽነቱንናየመረጃ ምንጮቹን ለማስፋት ማህበራዊ ሚድያዎች 
ጋር ደጅ ለመጥናት እየተገደደ ይገኛል ነገር ግን በኢትዮጵያውያን 
የማህበራዊ ሚድያ አጠቃቀም ላይ በቂ ጥናቶች አለመኖራቸው፣ 
የዲጅታል ዕውቀት ላይ ያለው ውስንነት እንዲሁም የኢትዮጵያ 
የማህበራዊ ሚድያ ተጠቃሚውን የሚከላከል የዴታ ደህንነትን 
የተመለከተ ህግ በተለይም በ2012 ዓ.ም መራጩ ማህበረሰብ 
ካልተረጋገጡ መረጃዎች እና ከሃሰተኛ መረጃዎች እንዲሁም 
ካልተገባ የዴታ/ጥሬመረጃ/ አጠቃቀም የሚጠብቁ ህጎች አለመኖር 
በማህበራዊ ሚድያው የተጋረጠውን አደጋ አስፈሪ ያደርገዋል። 
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ፕሮፓጋንዳ ለማስተጋባት የሚጠቅሙ 5 ነፃ ዲጂታል መሣሪያዎች

1.AfricaCheck
የአፍሪካ የመጀመሪያው ዕውነታን ማረጋገጫ ድርጅት ሲሆን እ.ኤ.አ በ2012 የህዝባዊ ክርክርን ትክክለኛነት እና የፖለቲከኞችን ታማኝነት ለማረጋገጥ የተጀመረ ድርጅት ነው፡፡  አፍሪካ ቼክ ከወቅታዊ የኦንላይን መሣሪያዎች ፣ አንባቢዎች ፣ ህዝባዊ ምንጮች እና ባለሞያዎች የጋዜጠኝነት ልምዶችን 
እና ማስረጃዎችን በመሰብሰብ እና በመጠቀም በህዝባዊ ቦታዎች የሚነሱ ቅሬታዎችን እያጠና ዕውነታውን ከሐሰተኛ መረጃዎች ለይቶ ውጤቶችን የሚያሳትም ፖለቲካዊ ያልሆነ ገለልተኛ ድርጅት ነው፡፡ እንደ “The African Election Promise Tracker” ያሉ  የአፍሪካ ፖለቲካ ፓርቲዎች 
ለምርጫቸው የገቡትን ቃል መፈፀም አለመፈፀማቸውን የሚከታተል አስፈላጊ ዲጂታል መሣሪያዎች የሚገኙበት ቦታ ነው፡፡ https://africacheck.org/
2. Media Monitoring Africa (MMA)
 ሰብዓዊ መብትን የሚደግፍ ሥነ-ምግባራዊ እና ፍትሃዊ ጋዜጠንነትን የሚያበረታታ ድርጅት ነው፡፡ እንደ KnowNews የመሳሰሉ ዳውንሎድየሚደረጉ መሣሪያዎች ያሉበት ለጋዜጠኞች በጣም ጠቃሚ የሆነ ዲጂታል መሣሪያ ነው፡፡ ታማኝ የሆነ መረጃን ማጋራት ከፈለጉ ይህ መሣሪያ የሚፈልጉት 
ቦታ የታመነ ወይም የማይታመን ዜና መያዝ አለመያዙን ሊያረጋግጥልዎ ይችላል፡፡ https://www.mediamonitoringafrica.org/
3. The Amnesty YouTube Dataviewer
ይህ መሣሪያ የ YouTube ቪዲዮችን አድራሻ በማስገባት ቪዲዮው የተጫነበትን ትክክለኛ ጊዜ እና ከቪዲዮው ጋር የተያያዙ ማንኛውንም ዓይነት ምስሎች እንዲያገኙ ያስችልዎታል፡፡ YouTube ላይ ለመለየት አስቸጋሪ የሆኑት ቪዲዮው የተጫነበት ጊዜ እና ተያያዥ ምሰሎች ማግኘት የ YouTube 
ቪዲዮዎችን በቀላሉ ለመለየት በጣም አስፈላጊ ናቸው፡፡ የቪዲዮው ገፅ ላይ የማይገኘው የተጫነበት ትክክለኛ ጊዜ ምንጩን ለማወቅ ወሳን ነው፡፡ ምስሎቹም ወሳኝነታቸው ከፍተኛ ነው፡፡ ምክንያቱም ምስሎቹን ቀይረን የጎግልን ምስል መፈለጊያ ወይም TinEye ን በመጠቀም ሌላ ቦታዎች ላይ 
መገኘት አለመገኘታቸው ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በCitizen Evidence Lab ገፁ ላይ ሌሎች ዕውነታን ማረጋገጫ መሣሪያዎ አሉት፡፡ https://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
4. Tineye 
Tineye ተለዋጭ ምስል መፈለጊያ ምስሉ የት እና መቼ እንደተነሳ እና ተንኮል አዘል ፕሮፓጋንዳዎችን ለማሰራጨት የተጠለፈ መሆን አለመሆኑን ለመለየት ትክክለኛ ምንጩን እንዲያውቁ ያስችልዎታል፡፡ በ Tineye google  chrome and firefox መተግበሪያዎች አማካኝነት ምስሉ ከየት እንደመጣ 
እና እንዴት ለጥቅም እንደዋለ ማወቅ ይቻላል፡፡ https://chrome.google.com/webstore/detail/tineye-reverse-image-sear/haebnnbpedcbhciplfhjjkbafijpncjl?hl=en 
5. The Poynter Institute
የ PoynterInstitute የተለያዩ ስልጠናዎችን እና የዌብሳይት ሴሚናሮችን የሚያቀርብ የአሜሪካ የጋዜጠኝነት ስልጠና ተቋም ነው፡፡ Digital Tools to Verify Everything Online የተባለው የዌብሳይት ሴሚናር ዕውነታን ማረጋገጫ የኦንላይን መረጃዎችን ለማጣራት አንዳንድ አስፈላጊ የሆኑ 
መሣሪያዎችን ፣ ጥቆማዎችን እና ዘዴዎችን ያጋራል፡፡. https://www.poynter.org/shop/webinar/fact-check/

እንዴት የፕሮፓጋንዳ አስተጋቢ መሆን 
ይቻላል 

ኢቫ ቶርስለንድ የተሳሳተ ዲጂታል መረጃ 
በሚታይበት ጊዜ የመናገር እና የዴሞክራሲን ነጻነት 
ለመጠበቅ የመገናኛ ብዙሃን እና የመረጃ መሰረተ 
ትምህርት አስፈላጊነት ላይ ትኩረት አድርገዋል

“ምንም አይጠፋም ፣ ሁሉም ባለበት ይቆያል” የሚለው ፅሁፍ 
በፊዚክስ እና ኬምስትሪ ህጎች ላይ ካሉ ውይይቶች ውስጥ አንዱ 
ነው፡፡ አቶሞች መቼም ቢሆን ሊጠፉ አይችሉም፡፡ ባሉበት ይቆያሉ፡
፡ ቅርፃቸውን ሊቀያይሩ ፣ ሊለወጡ ፣ ሊደበቁ ወይም ሊበታተኑ 

ቢችሉም ከመኖር ግን አይጠፉም፡፡ ይህም በዲጂታል አውድ ውስጥ 
እንዳለ ግንኙነት ማለት ነው፡፡ ይቆያል ፣ ይከፋፈላል ፣ ይባዛል፡፡

ሌላው አካላዊ መገለጫ ደግሞ በቁጥጥር ስር ያለ እንቅስቃሴ ወደ 
ለቁጥጥር አስቸጋሪ ኃይል የሚቀየርበት ግራ መጋባት እና ሁካታ ነው፡
፡ ይህም የተፈጥሮ ሁኔታ ነው፡፡ ሁካታ ሁልጊዜ ያሸንፋል፡፡ በዲጂታል 
ዓለም ደሞ መለካት ወይም መቀመር በማይችሉ ዳታ እና ቀመሮች 
መሠረት ግራ መጋባት ከፍተኛውን ቦታ ይይዛል፡፡ 

ከተፈጠረበት እ.ኤ.አ 90ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ኢንተርኔት ላይ ብዙ 
ነገር ተደርጓል፡፡ ግልጽ የሆነ ፣ ዴሞክራሲያዊ ፣ ግልጽ እና የተረጋጋ 
ድርጅት ለመፍጠር የመጀመሪያው ግስጋሴ በቀመር እና የተለያዩ 
ፍላጎቶች እርስዎን - የኢንተርኔት ተጠቃሚ - በአንድ የተወሰነ 
አቅጣጫ ወደ አንድ አተገባበር እንዲገቡ ማስቻል ነበር፡፡ ለንግድ 
፣ ፖለቲካ ፣ ኃይማኖታዊ ወይም ዝም ብሎ የማይረባ ምክንያት፤ 
በተከፋፈለ የመገናኛ ብዙሃን አቅርቦት እና ግለሰባዊ አጠቃቀም 
በሰዎች እና በተቋማት መካከል ያለው ክፍተት ያድጋል፡፡ ህዝባዊነት 
በሁሉም የዓለም ማዕዘናት ላይ እንደ ገዳይ ቫይረስ እተሰራጨ ነው፡፡ 

እንደ ፍሪደም ሀውስ መረጃ የአለም ዴሞክራሲ በአሁኑ ጊዜ ረፍት 
ላይ ነው፡፡ አደገኛ ኃይሎች ደግሞ ፖለቲካዊ መብቶችን እና ሲቪል 
ነፃነቶችን እንዲከላከሉ የተቀመጡትን ተቋማት እየተገዳደሩ ይገኛሉ፡
፡ ጋዜጠኝነት በህጋዊ ትንኮሳ እና በስሜታዊ ዘመቻዎች የተዳከመ 
ነው፡፡ በአጠቃላይ ሁሉም እንደ የቴክኖሎጂ እድገትና ዝቅተኛ 
ወጪዎች ውጤት - ወደ ዲጂታል አሳታሚ እና ፕሮዲዩሰርነት 
በመምጣት የተለመደውን ህትመት ቤቱት ወደማይታመን ተቋም 
ለውጠውታል፡፡ ይህም በጋዜጠኞች ላይ ጥላቻ እና ማስጠንቀቂያዎች 
እንዲደርሱባቸው መንገድ ከፍቷል፡፡

ሁላችንም ማግለል እና xenophobia እንዲያድጉ ምቹ ሁኔታን 
የፈጠረ በከፍተኛ ሁኔታ ዋልታ ተኮር የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ 
ነው የምንኖረው፡፡ የትዊተር ማዕበል በህብረተሰቡ ውስጥ ያለውን 
ልዩነት ላይ የተመሰረተ ክርክር የተካበት ፣ አድማሳችንን አስፍተን 
ሁሉን አቀፍ ማድረግ ስንችል የራሳችንን ምስል ብቻ የምናይበት 
፣ የራሳችንን ፎቶ ብቻ የምናነሳበት ጊዜ ነው፡፡ በዚህ አውድ 
የዴሞክራሲን ፣ ነፃ ማህበረሰብን እና ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ 
መብትን መሰረታዊ መርሆዎች ማስከበር አለብን፡፡

እንደ ሰውነታችን በተለያየ ይዘት እና ቅርፅ የሚኖሩ ጥላቻን ፣ 
ትንኮሳን ፣ የተሳሳተ መረጃን እና ፕሮፓጋንዳን ለመቆጣጠር 

Ewa Thorslund.
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ሁነቶች ፣ ዩቲዩብ እና ሬዲት ን ጨምሮ 24/7 መረጃዎችን 
ከምስሎች ጋር በማዛመድ እንፈጥራለን፡፡ ነገር ግን አሳሳቹ ነገር 
- ምስሉ እንደ አንድ ክስተት በቀላሉ አእምሮአችንን እና የማሰብ 
ችሎታችን የሚኖሩበት የአንጎል ክፍል በቀላሉ ያልፈዋል፡፡ በቀጥታ 
ስሜትን ዒላማው ያደርጋል፡፡ ውጤታማ ነው፡፡ ልክ “አንድ ፎቶ ከሺ 
ቃላት በላይ ይናገራል “ እንደሚለው የዱሮ አባባል፡፡

በቅርቡ ከተካሄደው የአሜሪካን ምርጫ እና የእንግሊዝ ከአውሮፓ 
ህብረት መውጣት ክስተት የምንማረው አንድ ነገር ቢኖር 
የምርጫን ውጤት በትክክል ለመገመት እየከበደ መምጣቱን ነው፡
፡ ከዚህ በኋላ አንድ መራጭ ምርጫውን እንዴት እንደተረዳውና 
ማንን ሊመርጥ እንደሚችል መረዳት ከባድ ነው፡፡ ከመቼውም ጊዜ 
በበለጠ የማህበራዊ ትስስር ገፆች ላይ እየተሳተፍን መሆናችንን 
ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህን ነገር በእርግጠኝነት አለማወቃችን 
የሚደንቅ ነው፡፡ በዚህ የዲጂታል ዘመን እንዴት እርስ በርስ ተፅዕኖ 

አቅማችንን ማጠናከር ይኖርብናል፡፡ የተለመዱት ጠባቂዎች 
እና ኃላፊነት ያለባቸው አታሚዎች ሁሉም መረጃ በማህበራዊ 
ትስስር ገፆች በኩል ተጣርቶ በሚያልፍበት እና በሳይበር 
ሐሰተኛ ዜናዎች እንዲሁም ተንኮል አዘል ፕሮፓጋንዳ እየተዋጡ 
በሚመጡባቸው አንዳንድ ጊዜያት ጫናውን ተቋቁመን ማለፍ 
አለብን፡፡ አስተያየቶ እና ሃሳቦች ጥያቄ ሳይቀርብባቸው ሲቀሩ እና 
የተረጋገጡ እውነታዎች እና ሳይንስ ሳይታመኑ ሲቀሩ ፤ የተለመደው 
የአታሚዎች ንግድ ጉዳይ (የጋዜጣ ሽያጭ) ሲሞት ፣ የመገናኛ 
ብዙሃን አዘጋጆች የክፍያ ጣሪያዎችን ሲያስተዋውቁ “በቤት ውስጥ 
የተዘጋጁ” ዜናዎችን እና በስሜት ቁጥጥር ስር የወደቁ መረጃዎችን 
ዲጂታል መረቦች እንዲጋሩት ቦታ ይከፍታል፡፡

ዘመናዊ ትስስር መሰረቱን ያደረገው በአነስተኛ ፅሁፍ እና በብዙ 
ምስሎች በመደገፍ ነው፡፡ በሁሉም ቦታ ፣ በማስታወቂያዎች ፣ 
በተንቀሳቃሽ ስልክ ግንኙነቶች ፣ ዜናዎች ፣ የማህበራዊ ትስስር 

ፕሮፓጋንዳ ለማስተጋባት የሚጠቅሙ 5 ነፃ ዲጂታል መሣሪያዎች

1.AfricaCheck
የአፍሪካ የመጀመሪያው ዕውነታን ማረጋገጫ ድርጅት ሲሆን እ.ኤ.አ በ2012 የህዝባዊ ክርክርን ትክክለኛነት እና የፖለቲከኞችን ታማኝነት ለማረጋገጥ የተጀመረ ድርጅት ነው፡፡  አፍሪካ ቼክ ከወቅታዊ የኦንላይን መሣሪያዎች ፣ አንባቢዎች ፣ ህዝባዊ ምንጮች እና ባለሞያዎች የጋዜጠኝነት ልምዶችን 
እና ማስረጃዎችን በመሰብሰብ እና በመጠቀም በህዝባዊ ቦታዎች የሚነሱ ቅሬታዎችን እያጠና ዕውነታውን ከሐሰተኛ መረጃዎች ለይቶ ውጤቶችን የሚያሳትም ፖለቲካዊ ያልሆነ ገለልተኛ ድርጅት ነው፡፡ እንደ “The African Election Promise Tracker” ያሉ  የአፍሪካ ፖለቲካ ፓርቲዎች 
ለምርጫቸው የገቡትን ቃል መፈፀም አለመፈፀማቸውን የሚከታተል አስፈላጊ ዲጂታል መሣሪያዎች የሚገኙበት ቦታ ነው፡፡ https://africacheck.org/
2. Media Monitoring Africa (MMA)
 ሰብዓዊ መብትን የሚደግፍ ሥነ-ምግባራዊ እና ፍትሃዊ ጋዜጠንነትን የሚያበረታታ ድርጅት ነው፡፡ እንደ KnowNews የመሳሰሉ ዳውንሎድየሚደረጉ መሣሪያዎች ያሉበት ለጋዜጠኞች በጣም ጠቃሚ የሆነ ዲጂታል መሣሪያ ነው፡፡ ታማኝ የሆነ መረጃን ማጋራት ከፈለጉ ይህ መሣሪያ የሚፈልጉት 
ቦታ የታመነ ወይም የማይታመን ዜና መያዝ አለመያዙን ሊያረጋግጥልዎ ይችላል፡፡ https://www.mediamonitoringafrica.org/
3. The Amnesty YouTube Dataviewer
ይህ መሣሪያ የ YouTube ቪዲዮችን አድራሻ በማስገባት ቪዲዮው የተጫነበትን ትክክለኛ ጊዜ እና ከቪዲዮው ጋር የተያያዙ ማንኛውንም ዓይነት ምስሎች እንዲያገኙ ያስችልዎታል፡፡ YouTube ላይ ለመለየት አስቸጋሪ የሆኑት ቪዲዮው የተጫነበት ጊዜ እና ተያያዥ ምሰሎች ማግኘት የ YouTube 
ቪዲዮዎችን በቀላሉ ለመለየት በጣም አስፈላጊ ናቸው፡፡ የቪዲዮው ገፅ ላይ የማይገኘው የተጫነበት ትክክለኛ ጊዜ ምንጩን ለማወቅ ወሳን ነው፡፡ ምስሎቹም ወሳኝነታቸው ከፍተኛ ነው፡፡ ምክንያቱም ምስሎቹን ቀይረን የጎግልን ምስል መፈለጊያ ወይም TinEye ን በመጠቀም ሌላ ቦታዎች ላይ 
መገኘት አለመገኘታቸው ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በCitizen Evidence Lab ገፁ ላይ ሌሎች ዕውነታን ማረጋገጫ መሣሪያዎ አሉት፡፡ https://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
4. Tineye 
Tineye ተለዋጭ ምስል መፈለጊያ ምስሉ የት እና መቼ እንደተነሳ እና ተንኮል አዘል ፕሮፓጋንዳዎችን ለማሰራጨት የተጠለፈ መሆን አለመሆኑን ለመለየት ትክክለኛ ምንጩን እንዲያውቁ ያስችልዎታል፡፡ በ Tineye google  chrome and firefox መተግበሪያዎች አማካኝነት ምስሉ ከየት እንደመጣ 
እና እንዴት ለጥቅም እንደዋለ ማወቅ ይቻላል፡፡ https://chrome.google.com/webstore/detail/tineye-reverse-image-sear/haebnnbpedcbhciplfhjjkbafijpncjl?hl=en 
5. The Poynter Institute
የ PoynterInstitute የተለያዩ ስልጠናዎችን እና የዌብሳይት ሴሚናሮችን የሚያቀርብ የአሜሪካ የጋዜጠኝነት ስልጠና ተቋም ነው፡፡ Digital Tools to Verify Everything Online የተባለው የዌብሳይት ሴሚናር ዕውነታን ማረጋገጫ የኦንላይን መረጃዎችን ለማጣራት አንዳንድ አስፈላጊ የሆኑ 
መሣሪያዎችን ፣ ጥቆማዎችን እና ዘዴዎችን ያጋራል፡፡. https://www.poynter.org/shop/webinar/fact-check/
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ፕሮፓጋንዳ ለማስተጋባት የሚጠቅሙ 5 ነፃ ዲጂታል መሣሪያዎች

1.AfricaCheck
የአፍሪካ የመጀመሪያው ዕውነታን ማረጋገጫ ድርጅት ሲሆን እ.ኤ.አ በ2012 የህዝባዊ ክርክርን ትክክለኛነት እና የፖለቲከኞችን ታማኝነት ለማረጋገጥ የተጀመረ ድርጅት ነው፡፡  አፍሪካ ቼክ ከወቅታዊ የኦንላይን መሣሪያዎች ፣ አንባቢዎች ፣ ህዝባዊ ምንጮች እና ባለሞያዎች የጋዜጠኝነት ልምዶችን 
እና ማስረጃዎችን በመሰብሰብ እና በመጠቀም በህዝባዊ ቦታዎች የሚነሱ ቅሬታዎችን እያጠና ዕውነታውን ከሐሰተኛ መረጃዎች ለይቶ ውጤቶችን የሚያሳትም ፖለቲካዊ ያልሆነ ገለልተኛ ድርጅት ነው፡፡ እንደ “The African Election Promise Tracker” ያሉ  የአፍሪካ ፖለቲካ ፓርቲዎች 
ለምርጫቸው የገቡትን ቃል መፈፀም አለመፈፀማቸውን የሚከታተል አስፈላጊ ዲጂታል መሣሪያዎች የሚገኙበት ቦታ ነው፡፡ https://africacheck.org/
2. Media Monitoring Africa (MMA)
 ሰብዓዊ መብትን የሚደግፍ ሥነ-ምግባራዊ እና ፍትሃዊ ጋዜጠንነትን የሚያበረታታ ድርጅት ነው፡፡ እንደ KnowNews የመሳሰሉ ዳውንሎድየሚደረጉ መሣሪያዎች ያሉበት ለጋዜጠኞች በጣም ጠቃሚ የሆነ ዲጂታል መሣሪያ ነው፡፡ ታማኝ የሆነ መረጃን ማጋራት ከፈለጉ ይህ መሣሪያ የሚፈልጉት 
ቦታ የታመነ ወይም የማይታመን ዜና መያዝ አለመያዙን ሊያረጋግጥልዎ ይችላል፡፡ https://www.mediamonitoringafrica.org/
3. The Amnesty YouTube Dataviewer
ይህ መሣሪያ የ YouTube ቪዲዮችን አድራሻ በማስገባት ቪዲዮው የተጫነበትን ትክክለኛ ጊዜ እና ከቪዲዮው ጋር የተያያዙ ማንኛውንም ዓይነት ምስሎች እንዲያገኙ ያስችልዎታል፡፡ YouTube ላይ ለመለየት አስቸጋሪ የሆኑት ቪዲዮው የተጫነበት ጊዜ እና ተያያዥ ምሰሎች ማግኘት የ YouTube 
ቪዲዮዎችን በቀላሉ ለመለየት በጣም አስፈላጊ ናቸው፡፡ የቪዲዮው ገፅ ላይ የማይገኘው የተጫነበት ትክክለኛ ጊዜ ምንጩን ለማወቅ ወሳን ነው፡፡ ምስሎቹም ወሳኝነታቸው ከፍተኛ ነው፡፡ ምክንያቱም ምስሎቹን ቀይረን የጎግልን ምስል መፈለጊያ ወይም TinEye ን በመጠቀም ሌላ ቦታዎች ላይ 
መገኘት አለመገኘታቸው ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በCitizen Evidence Lab ገፁ ላይ ሌሎች ዕውነታን ማረጋገጫ መሣሪያዎ አሉት፡፡ https://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
4. Tineye 
Tineye ተለዋጭ ምስል መፈለጊያ ምስሉ የት እና መቼ እንደተነሳ እና ተንኮል አዘል ፕሮፓጋንዳዎችን ለማሰራጨት የተጠለፈ መሆን አለመሆኑን ለመለየት ትክክለኛ ምንጩን እንዲያውቁ ያስችልዎታል፡፡ በ Tineye google  chrome and firefox መተግበሪያዎች አማካኝነት ምስሉ ከየት እንደመጣ 
እና እንዴት ለጥቅም እንደዋለ ማወቅ ይቻላል፡፡ https://chrome.google.com/webstore/detail/tineye-reverse-image-sear/haebnnbpedcbhciplfhjjkbafijpncjl?hl=en 
5. The Poynter Institute
የ PoynterInstitute የተለያዩ ስልጠናዎችን እና የዌብሳይት ሴሚናሮችን የሚያቀርብ የአሜሪካ የጋዜጠኝነት ስልጠና ተቋም ነው፡፡ Digital Tools to Verify Everything Online የተባለው የዌብሳይት ሴሚናር ዕውነታን ማረጋገጫ የኦንላይን መረጃዎችን ለማጣራት አንዳንድ አስፈላጊ የሆኑ 
መሣሪያዎችን ፣ ጥቆማዎችን እና ዘዴዎችን ያጋራል፡፡. https://www.poynter.org/shop/webinar/fact-check/

እንዴት የፕሮፓጋንዳ አስተጋቢ መሆን 
ይቻላል 

ኢቫ ቶርስለንድ የተሳሳተ ዲጂታል መረጃ 
በሚታይበት ጊዜ የመናገር እና የዴሞክራሲን ነጻነት 
ለመጠበቅ የመገናኛ ብዙሃን እና የመረጃ መሰረተ 
ትምህርት አስፈላጊነት ላይ ትኩረት አድርገዋል

“ምንም አይጠፋም ፣ ሁሉም ባለበት ይቆያል” የሚለው ፅሁፍ 
በፊዚክስ እና ኬምስትሪ ህጎች ላይ ካሉ ውይይቶች ውስጥ አንዱ 
ነው፡፡ አቶሞች መቼም ቢሆን ሊጠፉ አይችሉም፡፡ ባሉበት ይቆያሉ፡
፡ ቅርፃቸውን ሊቀያይሩ ፣ ሊለወጡ ፣ ሊደበቁ ወይም ሊበታተኑ 

ቢችሉም ከመኖር ግን አይጠፉም፡፡ ይህም በዲጂታል አውድ ውስጥ 
እንዳለ ግንኙነት ማለት ነው፡፡ ይቆያል ፣ ይከፋፈላል ፣ ይባዛል፡፡

ሌላው አካላዊ መገለጫ ደግሞ በቁጥጥር ስር ያለ እንቅስቃሴ ወደ 
ለቁጥጥር አስቸጋሪ ኃይል የሚቀየርበት ግራ መጋባት እና ሁካታ ነው፡
፡ ይህም የተፈጥሮ ሁኔታ ነው፡፡ ሁካታ ሁልጊዜ ያሸንፋል፡፡ በዲጂታል 
ዓለም ደሞ መለካት ወይም መቀመር በማይችሉ ዳታ እና ቀመሮች 
መሠረት ግራ መጋባት ከፍተኛውን ቦታ ይይዛል፡፡ 

ከተፈጠረበት እ.ኤ.አ 90ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ኢንተርኔት ላይ ብዙ 
ነገር ተደርጓል፡፡ ግልጽ የሆነ ፣ ዴሞክራሲያዊ ፣ ግልጽ እና የተረጋጋ 
ድርጅት ለመፍጠር የመጀመሪያው ግስጋሴ በቀመር እና የተለያዩ 
ፍላጎቶች እርስዎን - የኢንተርኔት ተጠቃሚ - በአንድ የተወሰነ 
አቅጣጫ ወደ አንድ አተገባበር እንዲገቡ ማስቻል ነበር፡፡ ለንግድ 
፣ ፖለቲካ ፣ ኃይማኖታዊ ወይም ዝም ብሎ የማይረባ ምክንያት፤ 
በተከፋፈለ የመገናኛ ብዙሃን አቅርቦት እና ግለሰባዊ አጠቃቀም 
በሰዎች እና በተቋማት መካከል ያለው ክፍተት ያድጋል፡፡ ህዝባዊነት 
በሁሉም የዓለም ማዕዘናት ላይ እንደ ገዳይ ቫይረስ እተሰራጨ ነው፡፡ 

እንደ ፍሪደም ሀውስ መረጃ የአለም ዴሞክራሲ በአሁኑ ጊዜ ረፍት 
ላይ ነው፡፡ አደገኛ ኃይሎች ደግሞ ፖለቲካዊ መብቶችን እና ሲቪል 
ነፃነቶችን እንዲከላከሉ የተቀመጡትን ተቋማት እየተገዳደሩ ይገኛሉ፡
፡ ጋዜጠኝነት በህጋዊ ትንኮሳ እና በስሜታዊ ዘመቻዎች የተዳከመ 
ነው፡፡ በአጠቃላይ ሁሉም እንደ የቴክኖሎጂ እድገትና ዝቅተኛ 
ወጪዎች ውጤት - ወደ ዲጂታል አሳታሚ እና ፕሮዲዩሰርነት 
በመምጣት የተለመደውን ህትመት ቤቱት ወደማይታመን ተቋም 
ለውጠውታል፡፡ ይህም በጋዜጠኞች ላይ ጥላቻ እና ማስጠንቀቂያዎች 
እንዲደርሱባቸው መንገድ ከፍቷል፡፡

ሁላችንም ማግለል እና xenophobia እንዲያድጉ ምቹ ሁኔታን 
የፈጠረ በከፍተኛ ሁኔታ ዋልታ ተኮር የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ 
ነው የምንኖረው፡፡ የትዊተር ማዕበል በህብረተሰቡ ውስጥ ያለውን 
ልዩነት ላይ የተመሰረተ ክርክር የተካበት ፣ አድማሳችንን አስፍተን 
ሁሉን አቀፍ ማድረግ ስንችል የራሳችንን ምስል ብቻ የምናይበት 
፣ የራሳችንን ፎቶ ብቻ የምናነሳበት ጊዜ ነው፡፡ በዚህ አውድ 
የዴሞክራሲን ፣ ነፃ ማህበረሰብን እና ኃሳብን በነፃነት የመግለፅ 
መብትን መሰረታዊ መርሆዎች ማስከበር አለብን፡፡

እንደ ሰውነታችን በተለያየ ይዘት እና ቅርፅ የሚኖሩ ጥላቻን ፣ 
ትንኮሳን ፣ የተሳሳተ መረጃን እና ፕሮፓጋንዳን ለመቆጣጠር 

Ewa Thorslund.
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ሁነቶች ፣ ዩቲዩብ እና ሬዲት ን ጨምሮ 24/7 መረጃዎችን 
ከምስሎች ጋር በማዛመድ እንፈጥራለን፡፡ ነገር ግን አሳሳቹ ነገር 
- ምስሉ እንደ አንድ ክስተት በቀላሉ አእምሮአችንን እና የማሰብ 
ችሎታችን የሚኖሩበት የአንጎል ክፍል በቀላሉ ያልፈዋል፡፡ በቀጥታ 
ስሜትን ዒላማው ያደርጋል፡፡ ውጤታማ ነው፡፡ ልክ “አንድ ፎቶ ከሺ 
ቃላት በላይ ይናገራል “ እንደሚለው የዱሮ አባባል፡፡

በቅርቡ ከተካሄደው የአሜሪካን ምርጫ እና የእንግሊዝ ከአውሮፓ 
ህብረት መውጣት ክስተት የምንማረው አንድ ነገር ቢኖር 
የምርጫን ውጤት በትክክል ለመገመት እየከበደ መምጣቱን ነው፡
፡ ከዚህ በኋላ አንድ መራጭ ምርጫውን እንዴት እንደተረዳውና 
ማንን ሊመርጥ እንደሚችል መረዳት ከባድ ነው፡፡ ከመቼውም ጊዜ 
በበለጠ የማህበራዊ ትስስር ገፆች ላይ እየተሳተፍን መሆናችንን 
ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህን ነገር በእርግጠኝነት አለማወቃችን 
የሚደንቅ ነው፡፡ በዚህ የዲጂታል ዘመን እንዴት እርስ በርስ ተፅዕኖ 

አቅማችንን ማጠናከር ይኖርብናል፡፡ የተለመዱት ጠባቂዎች 
እና ኃላፊነት ያለባቸው አታሚዎች ሁሉም መረጃ በማህበራዊ 
ትስስር ገፆች በኩል ተጣርቶ በሚያልፍበት እና በሳይበር 
ሐሰተኛ ዜናዎች እንዲሁም ተንኮል አዘል ፕሮፓጋንዳ እየተዋጡ 
በሚመጡባቸው አንዳንድ ጊዜያት ጫናውን ተቋቁመን ማለፍ 
አለብን፡፡ አስተያየቶ እና ሃሳቦች ጥያቄ ሳይቀርብባቸው ሲቀሩ እና 
የተረጋገጡ እውነታዎች እና ሳይንስ ሳይታመኑ ሲቀሩ ፤ የተለመደው 
የአታሚዎች ንግድ ጉዳይ (የጋዜጣ ሽያጭ) ሲሞት ፣ የመገናኛ 
ብዙሃን አዘጋጆች የክፍያ ጣሪያዎችን ሲያስተዋውቁ “በቤት ውስጥ 
የተዘጋጁ” ዜናዎችን እና በስሜት ቁጥጥር ስር የወደቁ መረጃዎችን 
ዲጂታል መረቦች እንዲጋሩት ቦታ ይከፍታል፡፡

ዘመናዊ ትስስር መሰረቱን ያደረገው በአነስተኛ ፅሁፍ እና በብዙ 
ምስሎች በመደገፍ ነው፡፡ በሁሉም ቦታ ፣ በማስታወቂያዎች ፣ 
በተንቀሳቃሽ ስልክ ግንኙነቶች ፣ ዜናዎች ፣ የማህበራዊ ትስስር 

ፕሮፓጋንዳ ለማስተጋባት የሚጠቅሙ 5 ነፃ ዲጂታል መሣሪያዎች

1.AfricaCheck
የአፍሪካ የመጀመሪያው ዕውነታን ማረጋገጫ ድርጅት ሲሆን እ.ኤ.አ በ2012 የህዝባዊ ክርክርን ትክክለኛነት እና የፖለቲከኞችን ታማኝነት ለማረጋገጥ የተጀመረ ድርጅት ነው፡፡  አፍሪካ ቼክ ከወቅታዊ የኦንላይን መሣሪያዎች ፣ አንባቢዎች ፣ ህዝባዊ ምንጮች እና ባለሞያዎች የጋዜጠኝነት ልምዶችን 
እና ማስረጃዎችን በመሰብሰብ እና በመጠቀም በህዝባዊ ቦታዎች የሚነሱ ቅሬታዎችን እያጠና ዕውነታውን ከሐሰተኛ መረጃዎች ለይቶ ውጤቶችን የሚያሳትም ፖለቲካዊ ያልሆነ ገለልተኛ ድርጅት ነው፡፡ እንደ “The African Election Promise Tracker” ያሉ  የአፍሪካ ፖለቲካ ፓርቲዎች 
ለምርጫቸው የገቡትን ቃል መፈፀም አለመፈፀማቸውን የሚከታተል አስፈላጊ ዲጂታል መሣሪያዎች የሚገኙበት ቦታ ነው፡፡ https://africacheck.org/
2. Media Monitoring Africa (MMA)
 ሰብዓዊ መብትን የሚደግፍ ሥነ-ምግባራዊ እና ፍትሃዊ ጋዜጠንነትን የሚያበረታታ ድርጅት ነው፡፡ እንደ KnowNews የመሳሰሉ ዳውንሎድየሚደረጉ መሣሪያዎች ያሉበት ለጋዜጠኞች በጣም ጠቃሚ የሆነ ዲጂታል መሣሪያ ነው፡፡ ታማኝ የሆነ መረጃን ማጋራት ከፈለጉ ይህ መሣሪያ የሚፈልጉት 
ቦታ የታመነ ወይም የማይታመን ዜና መያዝ አለመያዙን ሊያረጋግጥልዎ ይችላል፡፡ https://www.mediamonitoringafrica.org/
3. The Amnesty YouTube Dataviewer
ይህ መሣሪያ የ YouTube ቪዲዮችን አድራሻ በማስገባት ቪዲዮው የተጫነበትን ትክክለኛ ጊዜ እና ከቪዲዮው ጋር የተያያዙ ማንኛውንም ዓይነት ምስሎች እንዲያገኙ ያስችልዎታል፡፡ YouTube ላይ ለመለየት አስቸጋሪ የሆኑት ቪዲዮው የተጫነበት ጊዜ እና ተያያዥ ምሰሎች ማግኘት የ YouTube 
ቪዲዮዎችን በቀላሉ ለመለየት በጣም አስፈላጊ ናቸው፡፡ የቪዲዮው ገፅ ላይ የማይገኘው የተጫነበት ትክክለኛ ጊዜ ምንጩን ለማወቅ ወሳን ነው፡፡ ምስሎቹም ወሳኝነታቸው ከፍተኛ ነው፡፡ ምክንያቱም ምስሎቹን ቀይረን የጎግልን ምስል መፈለጊያ ወይም TinEye ን በመጠቀም ሌላ ቦታዎች ላይ 
መገኘት አለመገኘታቸው ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በCitizen Evidence Lab ገፁ ላይ ሌሎች ዕውነታን ማረጋገጫ መሣሪያዎ አሉት፡፡ https://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
4. Tineye 
Tineye ተለዋጭ ምስል መፈለጊያ ምስሉ የት እና መቼ እንደተነሳ እና ተንኮል አዘል ፕሮፓጋንዳዎችን ለማሰራጨት የተጠለፈ መሆን አለመሆኑን ለመለየት ትክክለኛ ምንጩን እንዲያውቁ ያስችልዎታል፡፡ በ Tineye google  chrome and firefox መተግበሪያዎች አማካኝነት ምስሉ ከየት እንደመጣ 
እና እንዴት ለጥቅም እንደዋለ ማወቅ ይቻላል፡፡ https://chrome.google.com/webstore/detail/tineye-reverse-image-sear/haebnnbpedcbhciplfhjjkbafijpncjl?hl=en 
5. The Poynter Institute
የ PoynterInstitute የተለያዩ ስልጠናዎችን እና የዌብሳይት ሴሚናሮችን የሚያቀርብ የአሜሪካ የጋዜጠኝነት ስልጠና ተቋም ነው፡፡ Digital Tools to Verify Everything Online የተባለው የዌብሳይት ሴሚናር ዕውነታን ማረጋገጫ የኦንላይን መረጃዎችን ለማጣራት አንዳንድ አስፈላጊ የሆኑ 
መሣሪያዎችን ፣ ጥቆማዎችን እና ዘዴዎችን ያጋራል፡፡. https://www.poynter.org/shop/webinar/fact-check/



42

REFERENCES
i (https://freedomhouse.org/report/free-
dom-world/freedom-world-2019)
ii Freedom on the Net 2018, The Rise of Digital 
Authoritarianism, Freedom house). 
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በደንብ ተረድተነዋል ማለት አይደለም፡፡ 

የምንኖረው በቴክኖሎጂ እና በይዘት ፈጠራ እና በችርቻሮ 
እና በስርጭት ስር ባለ የእሴት ሰንሰለት ውስጥ የሚገኙትን 
ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን እና የመገናኛ ብዙሃን ዘርፉን 
የበለጠ ኃይለኛ የሆኑ አለምአቀፋዊ ተዋናዮች በሚቆጣጠሩበት 
የዲጂታል ዓለም ውስጥ ነው፡፡ የሁሉም ስራዎች ባለቤት ናቸው፡
፡ በተመሳሳይም በአለም ላይ ያሉ መንግስታት የ”ሀሰተኛ ዜና” ን 
ሽፋን በመጠቀም ተቃውሞ ለማፈን ፣ በኢንተርኔት ላይ ያለውን 
እምነት እንዲሁም የዴሞክራሲን መሠረት በማጣመም የዜጎቻቸው 
የመረጃ አጠቃቀምን ቁጥጥር እያጠበቁ ነው፡፡ የኦንላይን 
ፕሮፓጋንዳ እና ሀሰተና መረጃ የዲጂታሉን ከባቢ እና ያልተደባለቀ 
ግላዊ መረጃ ስብስብን (ብዙ ጊዜ የመረጃ ሐይቅ እንደሚባለው) 
እየመረዘውና የተለመደውን ግላዊነት ሲሰብረው ሁላችንም 
በምንኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ ትምህርት እና የመቋቋም 
አቅማችንን 

• ሕግ - ሕግ 
• በህትመት ላይ የተመሰረተ ጋዜጠኝነት እየወረደ ባለበት
• የተቀነባበሩ መፍትሔዎች ለመገናኛ ብዙሃን አድማጭ 
ተመልካች በሚቀርቡበት
• እና ከተጠቃሚ የመነጨ ይዘት - እና ግላዊ መረጃ - ወደ 
ምርት በሚለወጥበት
ማህበረሰብ ላይ የግድ ያስፈልገናል፡፡

ዲጂታልነት በብዙ መልኩ ህዝባዊ ቦታን ዴሞክራሲያዊ አድርጓል፤ 
ነገር ግን ሁሉም ሰው ኃሳብን በነፃነት የመግለጽ መሰረታዊ 
መርሆችን አደጋ ላይ ሳይጥል ህዝባዊ ውይይቶች ላይ መሳተፍ 
አለበት፡፡ ሰዎች ስለ መገናኛ ብዙሃን ያላቸው ዕውቀት ከፍተኛ 
መሆን አለበት እንዲሁም ዴሞክራሲ ዘላቂነት እንዲኖረው የመረጃ 
ምንጮችን በአፅንዖት ማወቅ አለባቸው፡፡ ነገር ግን ፕሮፓጋንዳን 
እና ሐሰተኛ ዜናና መረጃን ለመከላከል ቀላል የሚባል መፍትሔ 
የለም፡፡ በተጨማሪም ባሉት ተቋማት እና ጋዜጠኞ ላይ ተዓማኒነት 
እንዳይኖር የመራውን የማህበረሰባችንን ነባር አወቃቀር ችግሮችም 
መዋጋት አለብን፡፡ ዛሬ - መረጃ በማንኛውም ጊዜ እና በየትኛውም 
ቦታ ባለበት ጊዜ የወረስናቸውን አድሎአዊነት እና ጭፍን ኩራት 
ጥያቄ ውስጥ የማይከቱ እና ውድቅ የማያደርጉ ሌሎች እይታዎች 
፣ እውነታዎች እና ልምዶች ሳይጋለጡ በራሳችን ትንሽ የዲጂታል 
አለም ውስጥ ቆልፎ የሚያስቀምጠንን የመገናኛ ብዙሃን 
አይነት መፍጠር በጣም ቀላል ነው፡፡ የመረጃ መጠን በድንገት 
በሚያሻቅብበት በዚህ ጊዜ ዘላቂ ለመሆን ያለው ብቸኛ መንገድ 
ይህ ሊሆንም ይችላል፡፡ ወደ ማግለል እና ልዩነትን ወደማስፋት 
የምናዘግምበት መንገድም ሊሆን ይችላል፡፡

የመገናኛ ብዙሃን እና የመረጃ እውቀት ተጠቃሚ ስንሆን ብቻ 
ሳይሆን ነገር ግን በዲጂታሉ አውድ አዘጋጅ ፣ አሳታሚ እና አከፋፋይ 
ስንሆን ሊኖረን የሚገባ እጅግ አስፈላጊ ችሎታ ነው፡፡ በአንድ አመት 
ጊዜ ውስጥ ብቻ ከስልክ መልዕክት (SMS) ወደ ስናፕቻት (Snap-
chat) እና ኢንስታግራም (Instagram) ክ ብሎጎች (bloggs) ወደ 
ቪዲዮ ብሎጎች (vloggs) ተሸጋግረናል፡፡ የምስል መልዕክቶችን 
24/7 እንለውጣለን፡፡ ወቅታዊ የምንጭ ትችት ምንነትን ፅሁፎችን 
እና ምንጮችን ጥያቄ ውስጥ በማስገባት ፣ በማወዳደር እና 
በመተንተን ፋንታ አዲሱን ክስተት ማለትም የፍለጋ ምቹነትን ፣ 
ቀመርን እና ሀገር በቀል ማስታወቂያን በደንብ ተረድተን መተዋወቅ 
ይኖርብናል፡፡ በተጨማሪም የምንጮች ትችት ትርጓሜን የማራዘም 
እና የትረካን ፣ የምልክት ገለፃን እንዲሁም የድራማተርጂ እና 
የምስላዊ ዓረፍተነገር (dramaturgy and rhetoric. )የኃይል እና 
ጥቅም የመረዳት ከፍተኛ ፍላጎት አለ፡፡ ሁሉም ቦታ ታሪኮች አሉን፡

፡ በእያንዳንዱ ሴኮንድ አንድ ሰው ለማስታወቂያ ፣ ፖለቲካዊ 
ወይም ሐይማኖታዊ ጉዳዮች ስለሆነ ነገር ሊያሳምነን ይፈልጋል፡
፡ ድግግሞሹን ለማየት መቻል አስፈላጊ ነው፡፡ ይህም ሰዎች ፡ 
ወጣቶችም ሆኑ ትልልቆች ላይ መረጃን በወሳኝ ሁኔታ እንዲመለከቱ 
እናም አንዳንድ ጊዜ በተለመደውም ሆነ በዲጂታል መገናኛ ብዙሃን 
የሚያጋጥሙንን በጥንቃቄ ተቀርፀው የሚመጡ መልዕክቶችን 
እንዲኖራቸው የመፈለግን ትልቅ ፍላጎትን ያሳርፋል፡፡ 

ለምሳሌ ያህል የሀይለኛ እና ጽንፈኛ ፕሮፓጋንዳን በተመለከተ፡ 
ትስስሩ ከየትኛውም አቅጣጫ ወይም መካከል ይምጣ ፡ የወንጀል 
ማህበራት፣ ቀኝ ፅንፈኛ ፣ ግራ ፅንፈኛ  ወይም እንደ በኃይማኖታዊ 
ርዕዮተ ዓለም የታመቁ - ቢያንስ አራት ዘይቤያዊ አካባቢዎች 
ውስጥ ከታች የተጠቀሱትን የሚያካትቱ ተለዋዋጭ ነገሮች አሉ፡፡

• ከፍተኛ ተቃራኒዎች 
• ግልፅ ራስን የመከላከያ አባባል
• የዓለም በሴራዊ ማዕቀፍ ትረካዎች ውስጥ መብራራት
• እናም ከውይይት እና ውሳኔ አሰጣጥ መፍትሔዎች ጋር 
የተጣመሩ ሐሳባዊነት እና ቀጥተኛ እርምጃዎች አሉ፡፡

ይህ ወሳኝ ባህሪይ በሚያሳዝን ሁኔታ የሚልከውን አካል ለምሳሌ 
የራሳቸውን የዓለም ምስል ለማረጋገጥ ከራሳቸውን ዓውደ-ፅሁፋዊ 
አስተሳሰብ በመነሳት ከዋናው የመገናኛ ብዙሃን የተሰበሰበን ቁሳቁስ 
ከመላክ አያስቆማቸውም፡፡ ነገር ግን እነዚህን መሰረታዊ አቀራረቦች 
እና ዘዴዎች በመረዳት እውነታዎትን ለማዛባት ከሚሞክሩት 
ውሸቶች እራስን ለመከላከል ይችላሉ፡፡ 

ኢቫ ቶርስለንድ በዲጂታላይዜሽን እና ታማኝነት ጉዳዮች ላየ 
የሚያተኩሩ 4 መፃህፍት ደራሲ ናቸው፡፡ በቅርቡ በስዊድን 
መንግስት የተሰጣቸውን የስድስት ዓመት የስዊድን ሚዲያ 
ካውንስል ጠቅላላ ኃላፊነት ሥራ አጠናቀዋል፡፡ የቀድ የስዊድን አይ 
ቲ እና ቴሌኮም ኢንዱስተሪዎች የህዝብ ግንኙነት ኤክስፐርት ነበሩ ፤ 
እንዲሁም የስዊድን ኢነዱስትሪ እና ቴክኒካል ልማት ብሔራዊ ቦርድ 
የቀድሞ የክፍል ሐላፊ ነበሩ፡፡
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ተንቀሳቃሽ የዴሞክራሲ ላቦራቶሪ
በ ኢዋ ቶርስለንድ

በ 2017 ከስዊድን ብሔራዊ ቤተ-መዘክሮች አንዱ “የስራ 
ሙዚየም” በፕሮፓጋንዳ እና የምስል ኃይል ዙሪያ በተዘጋጀ 
በስዊድን መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የመማሪያ መሳሪያ ላይ 
በመመስረት - ሞባይል ዴሞክራሲ ላቦራቶሪን (ተንቀሳቃሽ 
ዴሞክራሲ ላቦራቶሪ) ዓውደ ርዕይ (ኤግዚቢሽን) ለማጀዘጋጀት 
ተነሳ፡፡ 

በሙዚየሙ ካውንስል ውስጥ ከሚገኘው የመሣሪያ ስብስቦች ጋር 
በመተባበር በሙዚየሙ ውስጥ ያለው ሰፊ ልምድ ፣ መምህራንን 
ስለ ምስላዊ ባህል እና ግንኙነት በማስተማር በዕለት ተዕለት 
ሥራቸው ለመደገፍ የሚረዱ የማስተማሪያ ትምህርታዊ ዓውደ 
ርዕይ  በመፍጠር ረገድ ፍፁማዊ መሰረትን ጥሏል፡፡ የመንግስት 
ባለስልጣናትና ብሔራዊ ሙዚየም ጥምረት በመላው ስዊድን 
ውስጥ በጥንካሬ ለመቋቋም እና በመላው ስዊድን የሚገኙ ተፈላጊ 
ቡድኖችን ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችሉ ትልልቅ አጋጣሚዎችን 
ከፍቷል.

የሞባይል(ተንቀሳቃሽ) ዴሞክራሲ ላቦራቶሪ ሃሳብ በወቅቱ ለ 
ስዊድን ሲቪል መከላከያዎች ኤጀንሲ (Civil Contingencies 
Agency) ፣ ስዊድን ብሔራዊ ቤተ-መፃህፍት እና የቆጠራ ጥናት 
ማህበር (Sensus Study Association) ቀርቦ ሁሉም በተነሳሸነቱ 
ላይ የራሳቸውን ንቁ ድርሻ ለመወጣት ወስነው ነበር፡፡ እነዚህን 
ተሳታፊ አካላት የሚያገናኛቸው ነገር ቢኖር ህዝባዊው ክርክር 
እንዴት ፀረ-ዴሞክራሲያዊ በሆኑ ኃይላት ጉዳት እየደረሰበት 
እንደነበር መረዳታቸው ነው፡፡  ነፃ እና ብዝሃነትን ያማከለ 
ማህበረሰብን በሚቃወም መልኩ በሚሰሩ አፋኝ ኃይላት እንዲሁም 
የዕውነታዎች እና የጥናቶች ዋጋ እንደምንም ሲታይ የህብረተሰቡን 
የመቋቋም ጥንካሬ አቅም ማጠናከር አስፈላጊነት ተመልክተዋል፡፡

ከመጀመሪያው ጀምሮ አላማው የነበረው በመጀመሪያው 
ዓመት ብቻ ሦስት አንድ አይነት ተንቀሳቃሽ ዓውደ ርዕዮችን 
(ላቦራቶሪዎችን) በመላው ስዊድን በሚገኙ 30 የተለያዩ ከተሞች 
ማዘጋጀት ነበር፡፡ ለመልካን ውጤት ፣ ተደራሽነት ፣ ጥራት እና 
አካባቢያዊ መልህቆች የተመረጡት ቦታዎች ክፍት ፣ ከመግቢያ 
ክፍያ ነፃ እና በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ዕለት ዕለት የሚጎበኙት 

የስዊድን የህዝብ ቤተ መፃህፍት ነበሩ፡፡ የመጀመሪ ደረጃ የመማሪያ 
መሳሪያዎች እና ዓውደ ጥናቶች (ከዓውደ ርዕዩ ጋር በተገናኘ) 
ዒላማዎች በ13 እና 19 ዓመት እድሜ ክልል የሚገኙ ወጣቶች 
ናቸው፡፡ ነገር ግን ዓውደ ርዕዩ በራሱ ለህብረተሰቡ ክፍት ስለነበር 
ማንኛውም ሰው መጥቶ ሊጠቀምበት ይችላል፡፡

ከስዊድን ውጪ ላሉ ሃገራት ተጠቃሚነት በተሰናዳው ውሸት 
ወይም ዕውነት በሚለው መማሪያ መሳሪያ አካልነት የተንቀሳቃሽ 
ዴሞክራሲ ላቦራቶሪ የስዊድን ተቋማት እና “ስዊድንን መጋራት” 
በሚል መጠሪያ ለዓለም አቀፍ ተጠቃሚ ልምዶችን እና 
መሣሪያዎችን ለማጋራት በስዊድን መንግስት ተነሳሽነት ጋር 
በመሆን ሙዚየሙ አሁን አድጓል፡፡

ዓውደ ርዕዩ ከፎዮ ሚዲያ ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ሚያዝያ 1 እና 2 . 2011 ዓ.ም 
በአዲስ አበባ ፡ ኢትዮጵያ የሚጀምር ይሆናል፡፡
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እንደምናሳድር ለመረዳት በአዲስ አመክንዮ ማስረዳት ይቻላል፡፡ 
ከዚህ በፊት ፖለቲከኞችን ፣ አስተማሪዎችን ፣ ወላጆችን እና ሌሎችን 
በመሳሰሉ ባህላዊ ባለስልጣናት ተፅዕኖ ስር በይበልጥ እንገኝ ነበር፡
፡ አሁን ግን መረጃዎችን ፣ ኃሳቦችን እና አስተያየቶችን በማህበራዊ 
ትስስር ገፆች ላይ በሚያጋሩ ሌላ አይነት ተፅዕኖ አሳራፊዎች ስር 
እንገኛለን፡፡ ስለዚህ መረጃን ከበፊቱ በበለጠ እናገኛለን ማለት 
በደንብ ተረድተነዋል ማለት አይደለም፡፡ 

የምንኖረው በቴክኖሎጂ እና በይዘት ፈጠራ እና በችርቻሮ 
እና በስርጭት ስር ባለ የእሴት ሰንሰለት ውስጥ የሚገኙትን 
ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን እና የመገናኛ ብዙሃን ዘርፉን 
የበለጠ ኃይለኛ የሆኑ አለምአቀፋዊ ተዋናዮች በሚቆጣጠሩበት 
የዲጂታል ዓለም ውስጥ ነው፡፡ የሁሉም ስራዎች ባለቤት ናቸው፡
፡ በተመሳሳይም በአለም ላይ ያሉ መንግስታት የ”ሀሰተኛ ዜና” ን 
ሽፋን በመጠቀም ተቃውሞ ለማፈን ፣ በኢንተርኔት ላይ ያለውን 
እምነት እንዲሁም የዴሞክራሲን መሠረት በማጣመም የዜጎቻቸው 
የመረጃ አጠቃቀምን ቁጥጥር እያጠበቁ ነው፡፡ የኦንላይን 
ፕሮፓጋንዳ እና ሀሰተና መረጃ የዲጂታሉን ከባቢ እና ያልተደባለቀ 
ግላዊ መረጃ ስብስብን (ብዙ ጊዜ የመረጃ ሐይቅ እንደሚባለው) 
እየመረዘውና የተለመደውን ግላዊነት ሲሰብረው ሁላችንም 
በምንኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ ትምህርት እና የመቋቋም 
አቅማችንን 

• ሕግ - ሕግ 
• በህትመት ላይ የተመሰረተ ጋዜጠኝነት እየወረደ ባለበት
• የተቀነባበሩ መፍትሔዎች ለመገናኛ ብዙሃን አድማጭ 
ተመልካች በሚቀርቡበት
• እና ከተጠቃሚ የመነጨ ይዘት - እና ግላዊ መረጃ - ወደ 
ምርት በሚለወጥበት
ማህበረሰብ ላይ የግድ ያስፈልገናል፡፡

ዲጂታልነት በብዙ መልኩ ህዝባዊ ቦታን ዴሞክራሲያዊ አድርጓል፤ 
ነገር ግን ሁሉም ሰው ኃሳብን በነፃነት የመግለጽ መሰረታዊ 
መርሆችን አደጋ ላይ ሳይጥል ህዝባዊ ውይይቶች ላይ መሳተፍ 
አለበት፡፡ ሰዎች ስለ መገናኛ ብዙሃን ያላቸው ዕውቀት ከፍተኛ 
መሆን አለበት እንዲሁም ዴሞክራሲ ዘላቂነት እንዲኖረው የመረጃ 
ምንጮችን በአፅንዖት ማወቅ አለባቸው፡፡ ነገር ግን ፕሮፓጋንዳን 
እና ሐሰተኛ ዜናና መረጃን ለመከላከል ቀላል የሚባል መፍትሔ 
የለም፡፡ በተጨማሪም ባሉት ተቋማት እና ጋዜጠኞ ላይ ተዓማኒነት 
እንዳይኖር የመራውን የማህበረሰባችንን ነባር አወቃቀር ችግሮችም 
መዋጋት አለብን፡፡ ዛሬ - መረጃ በማንኛውም ጊዜ እና በየትኛውም 
ቦታ ባለበት ጊዜ የወረስናቸውን አድሎአዊነት እና ጭፍን ኩራት 
ጥያቄ ውስጥ የማይከቱ እና ውድቅ የማያደርጉ ሌሎች እይታዎች 
፣ እውነታዎች እና ልምዶች ሳይጋለጡ በራሳችን ትንሽ የዲጂታል 
አለም ውስጥ ቆልፎ የሚያስቀምጠንን የመገናኛ ብዙሃን 
አይነት መፍጠር በጣም ቀላል ነው፡፡ የመረጃ መጠን በድንገት 
በሚያሻቅብበት በዚህ ጊዜ ዘላቂ ለመሆን ያለው ብቸኛ መንገድ 
ይህ ሊሆንም ይችላል፡፡ ወደ ማግለል እና ልዩነትን ወደማስፋት 
የምናዘግምበት መንገድም ሊሆን ይችላል፡፡

የመገናኛ ብዙሃን እና የመረጃ እውቀት ተጠቃሚ ስንሆን ብቻ 
ሳይሆን ነገር ግን በዲጂታሉ አውድ አዘጋጅ ፣ አሳታሚ እና አከፋፋይ 
ስንሆን ሊኖረን የሚገባ እጅግ አስፈላጊ ችሎታ ነው፡፡ በአንድ አመት 
ጊዜ ውስጥ ብቻ ከስልክ መልዕክት (SMS) ወደ ስናፕቻት (Snap-
chat) እና ኢንስታግራም (Instagram) ክ ብሎጎች (bloggs) ወደ 
ቪዲዮ ብሎጎች (vloggs) ተሸጋግረናል፡፡ የምስል መልዕክቶችን 
24/7 እንለውጣለን፡፡ ወቅታዊ የምንጭ ትችት ምንነትን ፅሁፎችን 
እና ምንጮችን ጥያቄ ውስጥ በማስገባት ፣ በማወዳደር እና 
በመተንተን ፋንታ አዲሱን ክስተት ማለትም የፍለጋ ምቹነትን ፣ 
ቀመርን እና ሀገር በቀል ማስታወቂያን በደንብ ተረድተን መተዋወቅ 
ይኖርብናል፡፡ በተጨማሪም የምንጮች ትችት ትርጓሜን የማራዘም 
እና የትረካን ፣ የምልክት ገለፃን እንዲሁም የድራማተርጂ እና 
የምስላዊ ዓረፍተነገር (dramaturgy and rhetoric. )የኃይል እና 
ጥቅም የመረዳት ከፍተኛ ፍላጎት አለ፡፡ ሁሉም ቦታ ታሪኮች አሉን፡

፡ በእያንዳንዱ ሴኮንድ አንድ ሰው ለማስታወቂያ ፣ ፖለቲካዊ 
ወይም ሐይማኖታዊ ጉዳዮች ስለሆነ ነገር ሊያሳምነን ይፈልጋል፡
፡ ድግግሞሹን ለማየት መቻል አስፈላጊ ነው፡፡ ይህም ሰዎች ፡ 
ወጣቶችም ሆኑ ትልልቆች ላይ መረጃን በወሳኝ ሁኔታ እንዲመለከቱ 
እናም አንዳንድ ጊዜ በተለመደውም ሆነ በዲጂታል መገናኛ ብዙሃን 
የሚያጋጥሙንን በጥንቃቄ ተቀርፀው የሚመጡ መልዕክቶችን 
እንዲኖራቸው የመፈለግን ትልቅ ፍላጎትን ያሳርፋል፡፡ 

ለምሳሌ ያህል የሀይለኛ እና ጽንፈኛ ፕሮፓጋንዳን በተመለከተ፡ 
ትስስሩ ከየትኛውም አቅጣጫ ወይም መካከል ይምጣ ፡ የወንጀል 
ማህበራት፣ ቀኝ ፅንፈኛ ፣ ግራ ፅንፈኛ  ወይም እንደ በኃይማኖታዊ 
ርዕዮተ ዓለም የታመቁ - ቢያንስ አራት ዘይቤያዊ አካባቢዎች 
ውስጥ ከታች የተጠቀሱትን የሚያካትቱ ተለዋዋጭ ነገሮች አሉ፡፡

• ከፍተኛ ተቃራኒዎች 
• ግልፅ ራስን የመከላከያ አባባል
• የዓለም በሴራዊ ማዕቀፍ ትረካዎች ውስጥ መብራራት
• እናም ከውይይት እና ውሳኔ አሰጣጥ መፍትሔዎች ጋር 
የተጣመሩ ሐሳባዊነት እና ቀጥተኛ እርምጃዎች አሉ፡፡

ይህ ወሳኝ ባህሪይ በሚያሳዝን ሁኔታ የሚልከውን አካል ለምሳሌ 
የራሳቸውን የዓለም ምስል ለማረጋገጥ ከራሳቸውን ዓውደ-ፅሁፋዊ 
አስተሳሰብ በመነሳት ከዋናው የመገናኛ ብዙሃን የተሰበሰበን ቁሳቁስ 
ከመላክ አያስቆማቸውም፡፡ ነገር ግን እነዚህን መሰረታዊ አቀራረቦች 
እና ዘዴዎች በመረዳት እውነታዎትን ለማዛባት ከሚሞክሩት 
ውሸቶች እራስን ለመከላከል ይችላሉ፡፡ 

ኢቫ ቶርስለንድ በዲጂታላይዜሽን እና ታማኝነት ጉዳዮች ላየ 
የሚያተኩሩ 4 መፃህፍት ደራሲ ናቸው፡፡ በቅርቡ በስዊድን 
መንግስት የተሰጣቸውን የስድስት ዓመት የስዊድን ሚዲያ 
ካውንስል ጠቅላላ ኃላፊነት ሥራ አጠናቀዋል፡፡ የቀድ የስዊድን አይ 
ቲ እና ቴሌኮም ኢንዱስተሪዎች የህዝብ ግንኙነት ኤክስፐርት ነበሩ ፤ 
እንዲሁም የስዊድን ኢነዱስትሪ እና ቴክኒካል ልማት ብሔራዊ ቦርድ 
የቀድሞ የክፍል ሐላፊ ነበሩ፡፡
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ተንቀሳቃሽ የዴሞክራሲ ላቦራቶሪ
በ ኢዋ ቶርስለንድ

በ 2017 ከስዊድን ብሔራዊ ቤተ-መዘክሮች አንዱ “የስራ 
ሙዚየም” በፕሮፓጋንዳ እና የምስል ኃይል ዙሪያ በተዘጋጀ 
በስዊድን መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የመማሪያ መሳሪያ ላይ 
በመመስረት - ሞባይል ዴሞክራሲ ላቦራቶሪን (ተንቀሳቃሽ 
ዴሞክራሲ ላቦራቶሪ) ዓውደ ርዕይ (ኤግዚቢሽን) ለማጀዘጋጀት 
ተነሳ፡፡ 

በሙዚየሙ ካውንስል ውስጥ ከሚገኘው የመሣሪያ ስብስቦች ጋር 
በመተባበር በሙዚየሙ ውስጥ ያለው ሰፊ ልምድ ፣ መምህራንን 
ስለ ምስላዊ ባህል እና ግንኙነት በማስተማር በዕለት ተዕለት 
ሥራቸው ለመደገፍ የሚረዱ የማስተማሪያ ትምህርታዊ ዓውደ 
ርዕይ  በመፍጠር ረገድ ፍፁማዊ መሰረትን ጥሏል፡፡ የመንግስት 
ባለስልጣናትና ብሔራዊ ሙዚየም ጥምረት በመላው ስዊድን 
ውስጥ በጥንካሬ ለመቋቋም እና በመላው ስዊድን የሚገኙ ተፈላጊ 
ቡድኖችን ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችሉ ትልልቅ አጋጣሚዎችን 
ከፍቷል.

የሞባይል(ተንቀሳቃሽ) ዴሞክራሲ ላቦራቶሪ ሃሳብ በወቅቱ ለ 
ስዊድን ሲቪል መከላከያዎች ኤጀንሲ (Civil Contingencies 
Agency) ፣ ስዊድን ብሔራዊ ቤተ-መፃህፍት እና የቆጠራ ጥናት 
ማህበር (Sensus Study Association) ቀርቦ ሁሉም በተነሳሸነቱ 
ላይ የራሳቸውን ንቁ ድርሻ ለመወጣት ወስነው ነበር፡፡ እነዚህን 
ተሳታፊ አካላት የሚያገናኛቸው ነገር ቢኖር ህዝባዊው ክርክር 
እንዴት ፀረ-ዴሞክራሲያዊ በሆኑ ኃይላት ጉዳት እየደረሰበት 
እንደነበር መረዳታቸው ነው፡፡  ነፃ እና ብዝሃነትን ያማከለ 
ማህበረሰብን በሚቃወም መልኩ በሚሰሩ አፋኝ ኃይላት እንዲሁም 
የዕውነታዎች እና የጥናቶች ዋጋ እንደምንም ሲታይ የህብረተሰቡን 
የመቋቋም ጥንካሬ አቅም ማጠናከር አስፈላጊነት ተመልክተዋል፡፡

ከመጀመሪያው ጀምሮ አላማው የነበረው በመጀመሪያው 
ዓመት ብቻ ሦስት አንድ አይነት ተንቀሳቃሽ ዓውደ ርዕዮችን 
(ላቦራቶሪዎችን) በመላው ስዊድን በሚገኙ 30 የተለያዩ ከተሞች 
ማዘጋጀት ነበር፡፡ ለመልካን ውጤት ፣ ተደራሽነት ፣ ጥራት እና 
አካባቢያዊ መልህቆች የተመረጡት ቦታዎች ክፍት ፣ ከመግቢያ 
ክፍያ ነፃ እና በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ዕለት ዕለት የሚጎበኙት 

የስዊድን የህዝብ ቤተ መፃህፍት ነበሩ፡፡ የመጀመሪ ደረጃ የመማሪያ 
መሳሪያዎች እና ዓውደ ጥናቶች (ከዓውደ ርዕዩ ጋር በተገናኘ) 
ዒላማዎች በ13 እና 19 ዓመት እድሜ ክልል የሚገኙ ወጣቶች 
ናቸው፡፡ ነገር ግን ዓውደ ርዕዩ በራሱ ለህብረተሰቡ ክፍት ስለነበር 
ማንኛውም ሰው መጥቶ ሊጠቀምበት ይችላል፡፡

ከስዊድን ውጪ ላሉ ሃገራት ተጠቃሚነት በተሰናዳው ውሸት 
ወይም ዕውነት በሚለው መማሪያ መሳሪያ አካልነት የተንቀሳቃሽ 
ዴሞክራሲ ላቦራቶሪ የስዊድን ተቋማት እና “ስዊድንን መጋራት” 
በሚል መጠሪያ ለዓለም አቀፍ ተጠቃሚ ልምዶችን እና 
መሣሪያዎችን ለማጋራት በስዊድን መንግስት ተነሳሽነት ጋር 
በመሆን ሙዚየሙ አሁን አድጓል፡፡

ዓውደ ርዕዩ ከፎዮ ሚዲያ ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ሚያዝያ 1 እና 2 . 2011 ዓ.ም 
በአዲስ አበባ ፡ ኢትዮጵያ የሚጀምር ይሆናል፡፡
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#I CHECK  

Text TextSwedish Ethiopian student exchange.

በኑቢያ ሚዲያ እና ኮሙኒኬሽን ምክትል ሥራ አስኪያጅ ንጉሱ 
ሶሎሞን አስተባባሪነት የተዘጋጀው የስዊድን እና ኢትዮጵያ 
ተማሪዎች የልምድ ልውውጥ ፕሮግራም አካል የሆነ ፕሮፓጋንዳን 
እና ሐሰተኛ መረጃን ማስወገድ የሚቻልበት ፕሮጀክት በአምስት 
ተማሪዎች ተዘጋጅቶ ነበር፡፡ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ 
ኢንስቲትዩት የመጡት አቤል ፀጋዬ ፣ ሳመራ ካህሳይ እና ሶሎሞን 
ሺፈራው ስቶክሆልም ከሚገኘው ሮያል የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት 
ከመጡት ማርከስ ሮዝ እና ሉዊ ፍራንሰን ጋር ተቀናጅተዋል፡
፡ አምስቱም ተማሪዎች የሚዲያ እና ከኮምፒውተር ሳይንስ 
ተማሪዎች ሲሆኑ በሳምንታዊ የቪዲዮ ጥሪ ምክክራቸው የመገናኛ 
ብዙሃን ዕውቀት እና አንድነትን በኢትዮጵያውያን ውስጥ ለማስረፅ 
ኃሳቦችን ተለዋውጠዋል፡፡ 

ለመጀመር ያህል የፀሐፊዎችን ታማኝነት ደረጃ እና ጠብ አጫሪ 
የሆኑ የቃላት አጠቃቀሞችን እንዴት መለየት እንደሚቻል ያሉ 
በጣም አስፈላጊ የመገናኛ ብዙሃን ዕውቀት ዘርፎችን መርምረዋል፡፡ 
ከዛም ይህንን መረጃ በተቻለ አቅም ለብዙ ሰው ተደራሽ ለማድረግ 
ኃሳቦችን አፍልቀዋል፡፡ ለምሳሌ የተንቀሳቃሽ ምስል ቪዲዮዎች 
ቀልብን የሚስቦ መሆናቸውን ተገንዝበዋል፡፡ ነገር ግን በቀላሉ 
ከአፍ የማይጠፉ ሙዚቃዎችንም በእነዚህ ቪዲዮዎች ውስጥ 
ማካተት ኢንተርኔት ባይኖር እንኳን ሰዎች በሬዲዮ እንዲደርሳቸው 
እንደሚረዳም አውርተዋል፡፡ በተጨማሪው በፎቶ የሚተላለፉ 
ታሪኮችን የያዘ እና በመንደሮች መሐል እየዞረ ስለሚታይ 
የሚኒባስ ላይ ኤግዚቢሽን ፤ ለምሳሌ አድማጮች አርታዒ ለመሆን 
የሚሞክሩበት የመገናኛ ብዙሃንን ሽፋን ዕይታ መቀየር የሚችሉ 
የቨርቱዋል ዕውነታ (VR) ፊልሞችን እና አሳታፊ ጨዋታዎች ላይም 
ተወያይተዋል፡፡ 

ተማሪዎቹ ኢትዮጵያ እና ስዊድን በብዙ መንገድ ተመሳሳይ ነገር 
እንዳላቸው አስተውለዋል፤ ለምሳሌ ፌስቡክ በሁለቱም ሀገራት 
ከፍተኛ ተፅዕኖ ፈጣሪ የማህበረሰብ ትስስር ገፅ እንደመሆኑ 
ሁለቱም ሀገራት በገፁ የሚተላለፉ ሐሰተኛ ዜና ስርጭት ችግሮች 
ጋር ይጋፈጣሉ፡፡ ቢሆንም ግን ኢትዮጵያ ከስዊድን በበለጠ በሐሰተኛ 
ዜና ስርጭት ምክንያት ከበድ ያሉ ችግሮችን እንዳስተናገደች 
ደምድመዋል፡፡ ሌላው ልዩነታቸው ደግሞ ባለቤትነት ነው፡፡ ስዊድን 
ውስጥ በመንግስት የሚመራ ምንም ዓይነት የቴሌቪዥን ቻናል 
የሌለ ሲሆን ሁሉም በህዝቡ የሚደጎሙ እና በግል ንብረትነት ያሉ 
ናቸው፡፡ በተጨማሪም በስልክ ጥሪ ብቻ በሚደረጉ ስብሰባዎች 
ዓለም አቀፍ ቡድንን ጠብቆ ማቆየት ትንሽ ትግል የሚያስፈልገው 
መሆኑንንም ትምህርት ቀስመዋል ፤ ይህ ልምዳቸው አስጨናቂ 
ቢሆንም ኋላ ላይ ውጤቱ የሚያስደስት ነው፡፡  

ተማሪዎቹ በመጨረሻ የተስማሙበት በሁለቱም ሃገራት የሚገኙ 
ወጣቶች የሚቀላቀሉት እና የሚሳተፉበት ፣ ሐሰተኛ ዘገባዎችን እና 
የሐሰት መረጃዎችን የሚያጋልጥ #ICHECK የሚባል እንቅስቃሴን 
መጀመር ነበር፡፡ የዚህ እንቅስቃሴ መለያ (አሻንጉሊት) የተለየ 
ፆታ እና ዘር የሌለው ሐሰተኛ አሉባልታዎችን እና ዜናዎችን 
በሐሰተኛነታቸው የሚያጋልጥ እናም በተለያዩ የተንቀሳቃሽ ምስል 
ቪዲዮዎች ላይ የሚታይ ጀግና (superhero) ዕውነታን አጣሪ 
ሆኗል፡፡ 
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#I CHECK  

Text TextSwedish Ethiopian student exchange.

በኑቢያ ሚዲያ እና ኮሙኒኬሽን ምክትል ሥራ አስኪያጅ ንጉሱ 
ሶሎሞን አስተባባሪነት የተዘጋጀው የስዊድን እና ኢትዮጵያ 
ተማሪዎች የልምድ ልውውጥ ፕሮግራም አካል የሆነ ፕሮፓጋንዳን 
እና ሐሰተኛ መረጃን ማስወገድ የሚቻልበት ፕሮጀክት በአምስት 
ተማሪዎች ተዘጋጅቶ ነበር፡፡ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ 
ኢንስቲትዩት የመጡት አቤል ፀጋዬ ፣ ሳመራ ካህሳይ እና ሶሎሞን 
ሺፈራው ስቶክሆልም ከሚገኘው ሮያል የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት 
ከመጡት ማርከስ ሮዝ እና ሉዊ ፍራንሰን ጋር ተቀናጅተዋል፡
፡ አምስቱም ተማሪዎች የሚዲያ እና ከኮምፒውተር ሳይንስ 
ተማሪዎች ሲሆኑ በሳምንታዊ የቪዲዮ ጥሪ ምክክራቸው የመገናኛ 
ብዙሃን ዕውቀት እና አንድነትን በኢትዮጵያውያን ውስጥ ለማስረፅ 
ኃሳቦችን ተለዋውጠዋል፡፡ 

ለመጀመር ያህል የፀሐፊዎችን ታማኝነት ደረጃ እና ጠብ አጫሪ 
የሆኑ የቃላት አጠቃቀሞችን እንዴት መለየት እንደሚቻል ያሉ 
በጣም አስፈላጊ የመገናኛ ብዙሃን ዕውቀት ዘርፎችን መርምረዋል፡፡ 
ከዛም ይህንን መረጃ በተቻለ አቅም ለብዙ ሰው ተደራሽ ለማድረግ 
ኃሳቦችን አፍልቀዋል፡፡ ለምሳሌ የተንቀሳቃሽ ምስል ቪዲዮዎች 
ቀልብን የሚስቦ መሆናቸውን ተገንዝበዋል፡፡ ነገር ግን በቀላሉ 
ከአፍ የማይጠፉ ሙዚቃዎችንም በእነዚህ ቪዲዮዎች ውስጥ 
ማካተት ኢንተርኔት ባይኖር እንኳን ሰዎች በሬዲዮ እንዲደርሳቸው 
እንደሚረዳም አውርተዋል፡፡ በተጨማሪው በፎቶ የሚተላለፉ 
ታሪኮችን የያዘ እና በመንደሮች መሐል እየዞረ ስለሚታይ 
የሚኒባስ ላይ ኤግዚቢሽን ፤ ለምሳሌ አድማጮች አርታዒ ለመሆን 
የሚሞክሩበት የመገናኛ ብዙሃንን ሽፋን ዕይታ መቀየር የሚችሉ 
የቨርቱዋል ዕውነታ (VR) ፊልሞችን እና አሳታፊ ጨዋታዎች ላይም 
ተወያይተዋል፡፡ 

ተማሪዎቹ ኢትዮጵያ እና ስዊድን በብዙ መንገድ ተመሳሳይ ነገር 
እንዳላቸው አስተውለዋል፤ ለምሳሌ ፌስቡክ በሁለቱም ሀገራት 
ከፍተኛ ተፅዕኖ ፈጣሪ የማህበረሰብ ትስስር ገፅ እንደመሆኑ 
ሁለቱም ሀገራት በገፁ የሚተላለፉ ሐሰተኛ ዜና ስርጭት ችግሮች 
ጋር ይጋፈጣሉ፡፡ ቢሆንም ግን ኢትዮጵያ ከስዊድን በበለጠ በሐሰተኛ 
ዜና ስርጭት ምክንያት ከበድ ያሉ ችግሮችን እንዳስተናገደች 
ደምድመዋል፡፡ ሌላው ልዩነታቸው ደግሞ ባለቤትነት ነው፡፡ ስዊድን 
ውስጥ በመንግስት የሚመራ ምንም ዓይነት የቴሌቪዥን ቻናል 
የሌለ ሲሆን ሁሉም በህዝቡ የሚደጎሙ እና በግል ንብረትነት ያሉ 
ናቸው፡፡ በተጨማሪም በስልክ ጥሪ ብቻ በሚደረጉ ስብሰባዎች 
ዓለም አቀፍ ቡድንን ጠብቆ ማቆየት ትንሽ ትግል የሚያስፈልገው 
መሆኑንንም ትምህርት ቀስመዋል ፤ ይህ ልምዳቸው አስጨናቂ 
ቢሆንም ኋላ ላይ ውጤቱ የሚያስደስት ነው፡፡  

ተማሪዎቹ በመጨረሻ የተስማሙበት በሁለቱም ሃገራት የሚገኙ 
ወጣቶች የሚቀላቀሉት እና የሚሳተፉበት ፣ ሐሰተኛ ዘገባዎችን እና 
የሐሰት መረጃዎችን የሚያጋልጥ #ICHECK የሚባል እንቅስቃሴን 
መጀመር ነበር፡፡ የዚህ እንቅስቃሴ መለያ (አሻንጉሊት) የተለየ 
ፆታ እና ዘር የሌለው ሐሰተኛ አሉባልታዎችን እና ዜናዎችን 
በሐሰተኛነታቸው የሚያጋልጥ እናም በተለያዩ የተንቀሳቃሽ ምስል 
ቪዲዮዎች ላይ የሚታይ ጀግና (superhero) ዕውነታን አጣሪ 
ሆኗል፡፡ 
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ምርጫ ነፃና ፍትሃዊ በሆነ መልኩ 
ለመዘገብ የሚረዱ 4 መንገዶች

በ ካትሪን ጊልደንስቴድ

ሩዋንዳ ፕሮፓጋንዳ እውነትን ሲደፈጥጥ ምን ሊፈጠር እንደሚችል 
የምታሳይ አሳዛኝ ምሳሌ ናት፡፡ ከ 800000 በላይ ሩዋንዳውያን 
ህይወታቸውን እንዲያጡ ምክንያት ለሆነው የዘር ጭፍጨፋ 
መገናኛ ብዙሃን በማሰባሰብ እና በማቀነባበር የማይናቅ ሚና 
ተጫውቷል፡፡ እ.ኤ.አ የ1994ቱን ጭካኔ የተሞላበት ክስተት ተከትሎ 
በተደረገው ጥናት  እና ትንተና ይህ የመገናኛ ብዙሃን ሚና ተለይቶ 
ወጥቷል፡፡ 

እናም ፕሮፓጋንዳ በሚነዛበት ወቅት በተለይም ምርጫ እየቀረበበ 
በመጣበት ጊዜ እንዴት በተቻለ መጠን ትክክለኛ ዘገባን ማዘጋጀት 
እንችላለን?

ጥሩ ጋዜጠኞ እና ዘጋቢዎች ሁልጊዜም ቢሆን ስልጣን ከያዙ 
ሰዎች ገለልተኛ ናቸው፡፡ ለፖለቲከኞች መልዕክት ርባና የለሽ 
ማሰራጫ ወይም ድምፅ ማጉያ ሆነው አይገኙም፡፡ በተጨማሪም 
እንደ ፕሬዚዳንት ፣ ጠቅላይ ሚኒስቴር ወይም ገዢ ፓርቲ ላሉ 
ባለስልጣናት ስንል ብቻም አይደለም ስለ ነጻነት የምናወራው፡፡ 
እናስታውስ፡ ስልጣን በእጃቸው ያለው እነሱም ተቃዋሚዎች ናቸው፡
፡ ሌሎች ተቃዋሚዎችም ቢችሉ ለመራጮቻቸው መልዕክቶቻቸውን 
ለማሰራጨት ልክ ገዢው ኃይል እንደሚያደርገው መገናኛ 
ብዙሃንን እና ጋዜጠኞችን መጠቀም ይችላሉ፡፡ የጋዜጠኞ ጠለቅ 
ያለ ፍተሻ እና ነፃነት በዓለም ላይ ከፍተኛ የፋይናንስ ፣ ባንኪንግ 
እና ንግድ ቦታዎች ላይ የሚገኙትንም ይሸፍናል፡፡ ሁሉም ምንጮች 
ጋዜጠኞችን እንዲያናግሩ ሊያነሳሱ ይገባል፡፡ ስለዚህ ሁልጊዜም 
ቢሆን የሚነገረንን ነገር ለምን እንደሚነገረን ራሳችንን መጠየቅ 
አለብን ፤ ምክንያቶቹንም መርምረን ምን እንደምናትም እና ምን 
ዓይነት ቅርፅ እንደሚኖረው በጥንቃቄ ልንወስን ይገባል፡፡ 

እነዚህን ድክመቶች ለማጥፋት እንዴት ልንሰራ እንደምንችል 
ትጠይቁ ይሆናል? እና ምርጫን በምንሸፍንበት ጊዜ ተግባራዊ 
ሊሆኑ የሚችሉ የትግበራ ስልቶችን እንዴት መተግበር እንችላለን? 
በራሳቸው ቀለም ነፃ እና ፍትሃዊ ምርጫዎች የጠንካራ ዴሞክራሲ 
ምሰሶዎች ናቸው፡፡ ስለዚህ ጋዜጠኞች እንደመሆናችን ምርጫው 
ነጻ እና ፍትሃዊ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ ምን ምን ሚና መጫወት 
እንዳለብን እራሳችንን መጠየቅ ይገባናል፡፡ በወቅቱ በሚካሄደው 
ምርጫ ጥራት ያለው የጋዜጠኝነት ሥራ መስራት ለሚፈልግ ትልቅ 
ጋዜጠኛ ፣ ጠንካራ ዘገባን ይዞ ለመቅረብ፣ ከልማዳዊ እሳቤዎች 
እና የፖለቲከኞች መጠቀሚያ ከመሆን በደንብ እና በጥሩ ሁኔታ 
እንዲርቁ የሚያግዙ አንዳንድ ጠቃሚ ምክሮች እነሆ:
 

1. ወደ ህዝቡ እንመለስ
ጥሩው ምክሬ የሚሆነው ከህዝቡ ጋር መስማማትን ወደ ህዝ 
መመለስ ነው፡፡ በዘገባችን ዜጎችን ፣ አካባቢያዊ ማህበረሰቦቻቸውን 
፣ ችግሮቻቸውን እንሸፍን፡ ነገር ግን በተጨማሪም ለሚኖሩባት 
ሀገራቸው ያላቸውን ተስፋዎች እና ህልሞችም ጭምር፡፡ ስለዚህ 
ከተቀነባበረው የፖለቲከኞች ሽፋን እና መልዕክት መንገዶቻቸው 
መራቅ ያስፈልጋል፡፡ አንድ የዴንማርክ ራዲዮ ጣቢያ ፖለቲከኞች 
የማይጋበዙበት የተዘጋጀ የፖለቲካ ፕሮራምን ማዘጋጀት ልምዱ 
አድርጎታል፡፡ ይልቁንስ የመወያያ ጉዳዮቹ የሚነሱት ተጽዕኖ 
በሚያሳርፉባቸው እና በሚመለከታቸው ሰዎች መካከል ነው፡
፡ አንድ ሆስፒታል የካንሰር ታማሚዎችን የማከም ችግር 
ካለበት ታማሚዎቹ ፣ ዘመዶቻቸው ፣ ዶክተሮቹ ፣ ነርሶቹ እና 
የጤና ባለሞያዎቹ ናቸው ችግሩ እንዴት መፈታት እንዳለበት 
የሚወያዩበት፡፡ ስለ ጉዳዩ እያደገ መምጣት ሳይሆን እንዴት 
መፈታት እንዳለበት ነው የሚገደው፡፡

ምናልባትም ተነሳሽነቱን ከአንባቢዎቻቸው ዕውቀት እና ግብኣቶችን 
በማሰባሰብ ስኬታማ ከሆነው ከደች ኦንላይን ሚዲያ De Corre-
spondent ማግኘት ይቻላል፡፡ De Correspondent አንባዎቹን 
“ከፍተኛው የጋዜጠኝነት ያልተነካ ግብዓት” ብሎ ይጠራቸዋል፡፡ 
ስለዚህ ዓለምን በተሻለ ሁኔታ ለመግለፅ ትንሽ ፖለቲከኞች እና ብዙ 
ዜጎች ያስፈልጉናል፡፡
 
2. ህዝቡን እናንቃ 
ወደሰዎች ከተመለስን በኋላ አሁን ደግሞ ማንቃት ያስፈልጋል፡
፡ ዘገባዎችን በአንድ አቅጣጫ ብቻ ከማየት ከአንባቢዎች ፣ 
ከአድማጮች እና ተመልካቾች ጋር ውይይት መጀመር ያስፈልጋል፡፡ 
የማ ህበራዊ ትስስር ገፆች ላይ ይህ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ በጣም 
ቀላል ሆኗል፡፡ ሰዎች መመለስ የሚፈልጉትን ጥያቄ እንጠይቅ፡ 
ለምርጫ ድምፅ ከመስጠታቸው በፊት እንዲሁም መልስ 
በሚሰጡበት ጊዜ በህይወታቸው ብሎም በልባቸው ውስጥ በጣም 
ሰፊ ስፍራ ያለው ነገር ምንድን ነው? በአስተያየታቸው መሰረት 
እርምጃ እየወሰድን እንደሆነ እንዲያውቁ እናድርግ፡፡ ሪፖርት 
አድርገንላቸው ሌሎች አዳዲስ ጥያቄዎችን እንጠይቅ፡፡ ከባድ 
አይደለም እንደ የአንድ ወገን ሪፖርት ሳይሆን ልክ እንደ ውይይት 
እንቁጠረው፡፡

በናይጄሪያ Trackaን አዘጋጅተዋል፡፡ Tracka ሰዎች በአካባቢያቸው 
ያሉ የካፒታል ፕሮጀክቶች ላይ እንዲሳተፉ እና እንዲተባበሩ 
ያስችላቸዋል፡፡ በጀት ያላቸውን ፕሮጀክቶች ሪፖርት የሚያደርጉ 
ንቁ ዜጎች ያሉበት መረብ ነው፡፡ ይህም የ Tracka ቡድን በ Tracka 
መተግበሪያ አማካኝነት ከዜጎች ያገኙትን መረጃ እና ማረጋገጫዎች 
በመንግሥት ውስጥ ለሚመለከታቸው አካላት በቀጥታ እንዲልክ 
ያስችለዋል፡፡ ዜጎች ቃል የተገባላቸው ፕሮጀክቶች ላይ ያለውን ሂደት 
እና ተጠያቂነት እንዲጠየቁም ያበቃቸዋል፡፡
 
3. ከልማዳዊ አስተያየቶች እና ዋልታ ተኮር ዘገባ 
እንራቅ
በአሜሪካ ጋዜጠኝነት ላይ ትግሉ የአሜሪካን ዜጎች የሚፈልጓቸው 
ጉዳዮችን በትክክለኛው መንገድ ለመዘገብ ነው፡፡ በምትኩ, መገናኛ 
ብዙሃን ሁሉም ዶናልድ ትራምፕን በሚደግፉ እና በሚቃወሙ 
ትረካዎች በሚተረጎምበት እና በሚፈረጅበት በእሱ እንዲህ አለ - 
እሷ እንዲህ አለች ወሬ ወጥመድ ውስጥ ገብተዋል.፡፡ ተመሳሳይ 
አይነት ስህተትን የትም ብንሆን አንስራ፡፡ ነባራዊው ሁኔታ ሁለት 
ቡድኖች እርስ በእርስ የሚፋተጉበት ብቻ አይደለም፡፡ መጀመሪያ 
ከሁለቱ ቡድኖች እይታ በመነሳት እንደማንዘግብ እርግጠኛ እንሁን፡
፡ ከሆነም ከጥልፍልፉ እንውጣ ፣ ራሳችንን በመሃል ወይም ከዚህ 
ሁለት ቡድን ውጪ ማን እንዳለ እንጠይቅ ፣ በዚህ የጋዜጠኝነት 
ግርዶሽ ውስጥ ሳይታዩ ወይም ሳይዳሰሱ የሚታለፉት ሰዎች እና 
ድምፆች እነማን ናቸው? እንፈልጋቸው፤ ለነሱ አስፈላጊው ነገር ምን 
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ለሁለት ተቃራኒ ፓርቲዎች የሚመርጡ 
ቤተሰቦች ወይም ጓደኞች ሊጠየቁ 
የሚችሏቸው ጥያቄዎች
1. ለማን መረጡ? ለምን?

2. ለእርስዎ በጣም አስፈላጊው ጉዳይ ምንድን ነበር?

3. ጉዳዩ ለእርስዎ በጣም አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት ምንድን 
ነው?

4. ዕይታቻችን እንደት እንዲህ የተለያዩ ሊሆኑ ቻሉ ብለው 
ያስባሉ?

5. ስለዚህ ምርጫ ከኔ ጋር ማውራት አስቸጋሪ ነበር? ከሆነ 
ለምን?

6. የእኔ እይታዎች የእርስዎ የፖለቲካ እይታ ላይ ጫና 
ፈጥሯል?

7. ብዙዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲለወጥ የሚፈልጉት ነገር 
ምንድን ነው ብለው ያስባሉ?

8. ኢትዮጵያ እየተቀየረችበት ባለው ማንኛውም አካሄድ 
ምቾት የማይሰጥዎት ምን ነገር አለ?

9. እንደ መራጭ የተዘነጉ ወይም ሰው በደንብ 
እንዳልተረዳዎት ይሰማዎታል? ከሆነስ ለምን ያህል ጊዜ?  
ይህንን በተሻለ ሁኔታ ለመቀየር ምን ማድረግ ይችላሉ?

10. ልንስማማበት የምንችለው ነገር ምንድን ነው ብለው 
ያስባሉ?

ከ ኒው ዮርክ ታይምስ ተለውጦ የተወሰደ

እንደሆነም እንጠይቃቸው፡፡ ተስፋ የሚያደርጉት ምንድን ነው? እዛ 
ለመድረስ ምን ያስፈልጋቸዋል? እዛስ ለመድረስ እርምጃ ይወስዳሉ? 
እንዴት?

ኒው ዮርክ ታይምስ ዶናልድ ትራምፕ እ.ኤ.አ በ2016 
በፕሬዚዳንትነት ከተመረጡ በኋላ ኢ-ዋልታ ተኮር የሆነ ሙከራን 
አድርጎ ነበር፡፡ ተከታታይ የሆኑ ቤተሰብ እና ጓደኛ የሆኑ ለሁለቱ 
ተቃራኒ ተመራጮት የመረጡ ሰዎች ቁጭ ብለው የሚያወሩበት 
“እኔ ክሊንተንን መርጫለሁ ፣ እናንተ ተራምፕን መርጣችኋል፤ 
እናውራበት” የሚሉ ፖድካስቶችን አዘጋጅተው ነበር፡፡ ከፕሮጀክቱ 
ውስጥ በጣም አበረታች እና አስደሳች የነበሩት የሚየቁት ጥያቄዎች 
ነበሩ፡፡ እስቲ ከጎን ያለውን ሰንጠረዥ እንመልከትና ከኢትዮጵያ 
ነባራዊ ሁኔታ አዛምደን መጠቀም ከቻልን ለሪፖርታችን እንዲመች 
አድርገን አስተካክለን እንውሰዳቸው፡፡ ያኔ ቁምነገር ያላቸውን 
ጥቆማዎች እና ሀሳቦችን ልናገኝበት የምንችንል ለሁለት ተቃራኒ 
ቡድኖች የመከራከሪያ መድረክ ማዘጋጀት እንችላለን፡፡ ዋጋ ያለው 
የጋዜጠኝነት ውጤትንም እናገኛለን፡፡

FIND MORE INFO HERE

https://medium.com/de-correspondent/rein-
venting-the-rolodex-why-were-asking-our-60-000-
members-what-they-know-9be6a857c340i
http://www.tracka.ng/
https://www.facebook.com/trackanigeria/
https://www.nytimes.com/2016/11/18/podcasts/
how-could-you-19-questions-to-ask-loved-ones-
who-voted-the-other-way.html
https://www.mycountrytalks.org/

 4. የሰዎችን ልምድ እንጂ አስተያየት አንጠይቅ 

በመጨረሻም ብልህ ጋዜጠኛ የሚጠቀመው ፣ ኢንተርኔት 
የማይፈልግ እና ለአጠቃቀም ቀላል የሆነ መሳሪያ ቢኖር፡ 
ሰዎችን አከራካሪ ስለሆነ የተጋጋለ ውይይት ስንጠይቃቸው ስለ 
ልምዶቻቸው እንጂ ስለ አስተያየታቸው አንጠይቅ፡፡ ብዙ ጊዜ ሰዎች 
አስተያየታቸውን ሲጠየቁ መሰረት የሚያደርጉት አፈ ታሪኮችን ፣ 
እምነቶችን ፣ አሉባልታን እና ፖለቲካዊ ጥልፍልፎችን ነው፡፡ ውጤቱ 
ብዙ ጊዜ እውነታን የማያንፀባርቅ ሲሆን በማንኛውም ሀገራዊ 
ክርክሮች ላይ የሚኖርን የማስጠንቀቂያ ደወል የሚያሞግስ ነው፡፡
በምትኩ የሰዎችን ልምድ ስንጠይቅ ብዙ ጊዜ ነባራዊ ሁኔታን 
የሚያሳይ - ተዓማኒ እና እውነተኛ ውጤት እናገኛለን፡፡  ብዙም ባለ 
ጠባብ እይታ አይደለም እናም ለደማቅ የምርጫ ጋዜጠኝነት ሽፋን 
እንደ መነሻ ያገለግላል፡፡
 

ካትሪን ጊልደንስቴድ በጋዜጠኝነት ከ19 ዓመታት በላይ ሰርተዋል፡
፡ እ.ኤ.አ ከ 2011 ጀምሮ በዜና ዘገባዎች ውስጥ አዳዲስ እና ገንቢ 
ዘዴዎችን በማካተት መርታለች፡፡
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ምርጫ ነፃና ፍትሃዊ በሆነ መልኩ 
ለመዘገብ የሚረዱ 4 መንገዶች

በ ካትሪን ጊልደንስቴድ

ሩዋንዳ ፕሮፓጋንዳ እውነትን ሲደፈጥጥ ምን ሊፈጠር እንደሚችል 
የምታሳይ አሳዛኝ ምሳሌ ናት፡፡ ከ 800000 በላይ ሩዋንዳውያን 
ህይወታቸውን እንዲያጡ ምክንያት ለሆነው የዘር ጭፍጨፋ 
መገናኛ ብዙሃን በማሰባሰብ እና በማቀነባበር የማይናቅ ሚና 
ተጫውቷል፡፡ እ.ኤ.አ የ1994ቱን ጭካኔ የተሞላበት ክስተት ተከትሎ 
በተደረገው ጥናት  እና ትንተና ይህ የመገናኛ ብዙሃን ሚና ተለይቶ 
ወጥቷል፡፡ 

እናም ፕሮፓጋንዳ በሚነዛበት ወቅት በተለይም ምርጫ እየቀረበበ 
በመጣበት ጊዜ እንዴት በተቻለ መጠን ትክክለኛ ዘገባን ማዘጋጀት 
እንችላለን?

ጥሩ ጋዜጠኞ እና ዘጋቢዎች ሁልጊዜም ቢሆን ስልጣን ከያዙ 
ሰዎች ገለልተኛ ናቸው፡፡ ለፖለቲከኞች መልዕክት ርባና የለሽ 
ማሰራጫ ወይም ድምፅ ማጉያ ሆነው አይገኙም፡፡ በተጨማሪም 
እንደ ፕሬዚዳንት ፣ ጠቅላይ ሚኒስቴር ወይም ገዢ ፓርቲ ላሉ 
ባለስልጣናት ስንል ብቻም አይደለም ስለ ነጻነት የምናወራው፡፡ 
እናስታውስ፡ ስልጣን በእጃቸው ያለው እነሱም ተቃዋሚዎች ናቸው፡
፡ ሌሎች ተቃዋሚዎችም ቢችሉ ለመራጮቻቸው መልዕክቶቻቸውን 
ለማሰራጨት ልክ ገዢው ኃይል እንደሚያደርገው መገናኛ 
ብዙሃንን እና ጋዜጠኞችን መጠቀም ይችላሉ፡፡ የጋዜጠኞ ጠለቅ 
ያለ ፍተሻ እና ነፃነት በዓለም ላይ ከፍተኛ የፋይናንስ ፣ ባንኪንግ 
እና ንግድ ቦታዎች ላይ የሚገኙትንም ይሸፍናል፡፡ ሁሉም ምንጮች 
ጋዜጠኞችን እንዲያናግሩ ሊያነሳሱ ይገባል፡፡ ስለዚህ ሁልጊዜም 
ቢሆን የሚነገረንን ነገር ለምን እንደሚነገረን ራሳችንን መጠየቅ 
አለብን ፤ ምክንያቶቹንም መርምረን ምን እንደምናትም እና ምን 
ዓይነት ቅርፅ እንደሚኖረው በጥንቃቄ ልንወስን ይገባል፡፡ 

እነዚህን ድክመቶች ለማጥፋት እንዴት ልንሰራ እንደምንችል 
ትጠይቁ ይሆናል? እና ምርጫን በምንሸፍንበት ጊዜ ተግባራዊ 
ሊሆኑ የሚችሉ የትግበራ ስልቶችን እንዴት መተግበር እንችላለን? 
በራሳቸው ቀለም ነፃ እና ፍትሃዊ ምርጫዎች የጠንካራ ዴሞክራሲ 
ምሰሶዎች ናቸው፡፡ ስለዚህ ጋዜጠኞች እንደመሆናችን ምርጫው 
ነጻ እና ፍትሃዊ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ ምን ምን ሚና መጫወት 
እንዳለብን እራሳችንን መጠየቅ ይገባናል፡፡ በወቅቱ በሚካሄደው 
ምርጫ ጥራት ያለው የጋዜጠኝነት ሥራ መስራት ለሚፈልግ ትልቅ 
ጋዜጠኛ ፣ ጠንካራ ዘገባን ይዞ ለመቅረብ፣ ከልማዳዊ እሳቤዎች 
እና የፖለቲከኞች መጠቀሚያ ከመሆን በደንብ እና በጥሩ ሁኔታ 
እንዲርቁ የሚያግዙ አንዳንድ ጠቃሚ ምክሮች እነሆ:
 

1. ወደ ህዝቡ እንመለስ
ጥሩው ምክሬ የሚሆነው ከህዝቡ ጋር መስማማትን ወደ ህዝ 
መመለስ ነው፡፡ በዘገባችን ዜጎችን ፣ አካባቢያዊ ማህበረሰቦቻቸውን 
፣ ችግሮቻቸውን እንሸፍን፡ ነገር ግን በተጨማሪም ለሚኖሩባት 
ሀገራቸው ያላቸውን ተስፋዎች እና ህልሞችም ጭምር፡፡ ስለዚህ 
ከተቀነባበረው የፖለቲከኞች ሽፋን እና መልዕክት መንገዶቻቸው 
መራቅ ያስፈልጋል፡፡ አንድ የዴንማርክ ራዲዮ ጣቢያ ፖለቲከኞች 
የማይጋበዙበት የተዘጋጀ የፖለቲካ ፕሮራምን ማዘጋጀት ልምዱ 
አድርጎታል፡፡ ይልቁንስ የመወያያ ጉዳዮቹ የሚነሱት ተጽዕኖ 
በሚያሳርፉባቸው እና በሚመለከታቸው ሰዎች መካከል ነው፡
፡ አንድ ሆስፒታል የካንሰር ታማሚዎችን የማከም ችግር 
ካለበት ታማሚዎቹ ፣ ዘመዶቻቸው ፣ ዶክተሮቹ ፣ ነርሶቹ እና 
የጤና ባለሞያዎቹ ናቸው ችግሩ እንዴት መፈታት እንዳለበት 
የሚወያዩበት፡፡ ስለ ጉዳዩ እያደገ መምጣት ሳይሆን እንዴት 
መፈታት እንዳለበት ነው የሚገደው፡፡

ምናልባትም ተነሳሽነቱን ከአንባቢዎቻቸው ዕውቀት እና ግብኣቶችን 
በማሰባሰብ ስኬታማ ከሆነው ከደች ኦንላይን ሚዲያ De Corre-
spondent ማግኘት ይቻላል፡፡ De Correspondent አንባዎቹን 
“ከፍተኛው የጋዜጠኝነት ያልተነካ ግብዓት” ብሎ ይጠራቸዋል፡፡ 
ስለዚህ ዓለምን በተሻለ ሁኔታ ለመግለፅ ትንሽ ፖለቲከኞች እና ብዙ 
ዜጎች ያስፈልጉናል፡፡
 
2. ህዝቡን እናንቃ 
ወደሰዎች ከተመለስን በኋላ አሁን ደግሞ ማንቃት ያስፈልጋል፡
፡ ዘገባዎችን በአንድ አቅጣጫ ብቻ ከማየት ከአንባቢዎች ፣ 
ከአድማጮች እና ተመልካቾች ጋር ውይይት መጀመር ያስፈልጋል፡፡ 
የማ ህበራዊ ትስስር ገፆች ላይ ይህ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ በጣም 
ቀላል ሆኗል፡፡ ሰዎች መመለስ የሚፈልጉትን ጥያቄ እንጠይቅ፡ 
ለምርጫ ድምፅ ከመስጠታቸው በፊት እንዲሁም መልስ 
በሚሰጡበት ጊዜ በህይወታቸው ብሎም በልባቸው ውስጥ በጣም 
ሰፊ ስፍራ ያለው ነገር ምንድን ነው? በአስተያየታቸው መሰረት 
እርምጃ እየወሰድን እንደሆነ እንዲያውቁ እናድርግ፡፡ ሪፖርት 
አድርገንላቸው ሌሎች አዳዲስ ጥያቄዎችን እንጠይቅ፡፡ ከባድ 
አይደለም እንደ የአንድ ወገን ሪፖርት ሳይሆን ልክ እንደ ውይይት 
እንቁጠረው፡፡

በናይጄሪያ Trackaን አዘጋጅተዋል፡፡ Tracka ሰዎች በአካባቢያቸው 
ያሉ የካፒታል ፕሮጀክቶች ላይ እንዲሳተፉ እና እንዲተባበሩ 
ያስችላቸዋል፡፡ በጀት ያላቸውን ፕሮጀክቶች ሪፖርት የሚያደርጉ 
ንቁ ዜጎች ያሉበት መረብ ነው፡፡ ይህም የ Tracka ቡድን በ Tracka 
መተግበሪያ አማካኝነት ከዜጎች ያገኙትን መረጃ እና ማረጋገጫዎች 
በመንግሥት ውስጥ ለሚመለከታቸው አካላት በቀጥታ እንዲልክ 
ያስችለዋል፡፡ ዜጎች ቃል የተገባላቸው ፕሮጀክቶች ላይ ያለውን ሂደት 
እና ተጠያቂነት እንዲጠየቁም ያበቃቸዋል፡፡
 
3. ከልማዳዊ አስተያየቶች እና ዋልታ ተኮር ዘገባ 
እንራቅ
በአሜሪካ ጋዜጠኝነት ላይ ትግሉ የአሜሪካን ዜጎች የሚፈልጓቸው 
ጉዳዮችን በትክክለኛው መንገድ ለመዘገብ ነው፡፡ በምትኩ, መገናኛ 
ብዙሃን ሁሉም ዶናልድ ትራምፕን በሚደግፉ እና በሚቃወሙ 
ትረካዎች በሚተረጎምበት እና በሚፈረጅበት በእሱ እንዲህ አለ - 
እሷ እንዲህ አለች ወሬ ወጥመድ ውስጥ ገብተዋል.፡፡ ተመሳሳይ 
አይነት ስህተትን የትም ብንሆን አንስራ፡፡ ነባራዊው ሁኔታ ሁለት 
ቡድኖች እርስ በእርስ የሚፋተጉበት ብቻ አይደለም፡፡ መጀመሪያ 
ከሁለቱ ቡድኖች እይታ በመነሳት እንደማንዘግብ እርግጠኛ እንሁን፡
፡ ከሆነም ከጥልፍልፉ እንውጣ ፣ ራሳችንን በመሃል ወይም ከዚህ 
ሁለት ቡድን ውጪ ማን እንዳለ እንጠይቅ ፣ በዚህ የጋዜጠኝነት 
ግርዶሽ ውስጥ ሳይታዩ ወይም ሳይዳሰሱ የሚታለፉት ሰዎች እና 
ድምፆች እነማን ናቸው? እንፈልጋቸው፤ ለነሱ አስፈላጊው ነገር ምን 
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ለሁለት ተቃራኒ ፓርቲዎች የሚመርጡ 
ቤተሰቦች ወይም ጓደኞች ሊጠየቁ 
የሚችሏቸው ጥያቄዎች
1. ለማን መረጡ? ለምን?

2. ለእርስዎ በጣም አስፈላጊው ጉዳይ ምንድን ነበር?

3. ጉዳዩ ለእርስዎ በጣም አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት ምንድን 
ነው?

4. ዕይታቻችን እንደት እንዲህ የተለያዩ ሊሆኑ ቻሉ ብለው 
ያስባሉ?

5. ስለዚህ ምርጫ ከኔ ጋር ማውራት አስቸጋሪ ነበር? ከሆነ 
ለምን?

6. የእኔ እይታዎች የእርስዎ የፖለቲካ እይታ ላይ ጫና 
ፈጥሯል?

7. ብዙዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲለወጥ የሚፈልጉት ነገር 
ምንድን ነው ብለው ያስባሉ?

8. ኢትዮጵያ እየተቀየረችበት ባለው ማንኛውም አካሄድ 
ምቾት የማይሰጥዎት ምን ነገር አለ?

9. እንደ መራጭ የተዘነጉ ወይም ሰው በደንብ 
እንዳልተረዳዎት ይሰማዎታል? ከሆነስ ለምን ያህል ጊዜ?  
ይህንን በተሻለ ሁኔታ ለመቀየር ምን ማድረግ ይችላሉ?

10. ልንስማማበት የምንችለው ነገር ምንድን ነው ብለው 
ያስባሉ?

ከ ኒው ዮርክ ታይምስ ተለውጦ የተወሰደ

እንደሆነም እንጠይቃቸው፡፡ ተስፋ የሚያደርጉት ምንድን ነው? እዛ 
ለመድረስ ምን ያስፈልጋቸዋል? እዛስ ለመድረስ እርምጃ ይወስዳሉ? 
እንዴት?

ኒው ዮርክ ታይምስ ዶናልድ ትራምፕ እ.ኤ.አ በ2016 
በፕሬዚዳንትነት ከተመረጡ በኋላ ኢ-ዋልታ ተኮር የሆነ ሙከራን 
አድርጎ ነበር፡፡ ተከታታይ የሆኑ ቤተሰብ እና ጓደኛ የሆኑ ለሁለቱ 
ተቃራኒ ተመራጮት የመረጡ ሰዎች ቁጭ ብለው የሚያወሩበት 
“እኔ ክሊንተንን መርጫለሁ ፣ እናንተ ተራምፕን መርጣችኋል፤ 
እናውራበት” የሚሉ ፖድካስቶችን አዘጋጅተው ነበር፡፡ ከፕሮጀክቱ 
ውስጥ በጣም አበረታች እና አስደሳች የነበሩት የሚየቁት ጥያቄዎች 
ነበሩ፡፡ እስቲ ከጎን ያለውን ሰንጠረዥ እንመልከትና ከኢትዮጵያ 
ነባራዊ ሁኔታ አዛምደን መጠቀም ከቻልን ለሪፖርታችን እንዲመች 
አድርገን አስተካክለን እንውሰዳቸው፡፡ ያኔ ቁምነገር ያላቸውን 
ጥቆማዎች እና ሀሳቦችን ልናገኝበት የምንችንል ለሁለት ተቃራኒ 
ቡድኖች የመከራከሪያ መድረክ ማዘጋጀት እንችላለን፡፡ ዋጋ ያለው 
የጋዜጠኝነት ውጤትንም እናገኛለን፡፡

FIND MORE INFO HERE

https://medium.com/de-correspondent/rein-
venting-the-rolodex-why-were-asking-our-60-000-
members-what-they-know-9be6a857c340i
http://www.tracka.ng/
https://www.facebook.com/trackanigeria/
https://www.nytimes.com/2016/11/18/podcasts/
how-could-you-19-questions-to-ask-loved-ones-
who-voted-the-other-way.html
https://www.mycountrytalks.org/

 4. የሰዎችን ልምድ እንጂ አስተያየት አንጠይቅ 

በመጨረሻም ብልህ ጋዜጠኛ የሚጠቀመው ፣ ኢንተርኔት 
የማይፈልግ እና ለአጠቃቀም ቀላል የሆነ መሳሪያ ቢኖር፡ 
ሰዎችን አከራካሪ ስለሆነ የተጋጋለ ውይይት ስንጠይቃቸው ስለ 
ልምዶቻቸው እንጂ ስለ አስተያየታቸው አንጠይቅ፡፡ ብዙ ጊዜ ሰዎች 
አስተያየታቸውን ሲጠየቁ መሰረት የሚያደርጉት አፈ ታሪኮችን ፣ 
እምነቶችን ፣ አሉባልታን እና ፖለቲካዊ ጥልፍልፎችን ነው፡፡ ውጤቱ 
ብዙ ጊዜ እውነታን የማያንፀባርቅ ሲሆን በማንኛውም ሀገራዊ 
ክርክሮች ላይ የሚኖርን የማስጠንቀቂያ ደወል የሚያሞግስ ነው፡፡
በምትኩ የሰዎችን ልምድ ስንጠይቅ ብዙ ጊዜ ነባራዊ ሁኔታን 
የሚያሳይ - ተዓማኒ እና እውነተኛ ውጤት እናገኛለን፡፡  ብዙም ባለ 
ጠባብ እይታ አይደለም እናም ለደማቅ የምርጫ ጋዜጠኝነት ሽፋን 
እንደ መነሻ ያገለግላል፡፡
 

ካትሪን ጊልደንስቴድ በጋዜጠኝነት ከ19 ዓመታት በላይ ሰርተዋል፡
፡ እ.ኤ.አ ከ 2011 ጀምሮ በዜና ዘገባዎች ውስጥ አዳዲስ እና ገንቢ 
ዘዴዎችን በማካተት መርታለች፡፡
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በአዲስ መልክ የማሰቢያ ጊዜ
ጌታቸው ተ. አለሙ የኢትዮጵያ የቆዩ እና ባህላዊ 
መገናኛ ብዙሃን አዳዲስ የገበያ ጥናት ስልቶችን ፣ 
ተመልካች እና ተጠቃሚ ጥናቶችን እና የተጠቃሚ 
ፍላጎቶችን ለሟሟላት ዘርፈ ብዙ መድረኮችን 
መፍጠር እንዳለባቸው ይናገራል፡፡

ምንም እንኳን ዓለም አቀፋዊ እና ክልላዊ መገናኛ ብዙሃን እያዩት 
ያለ ባለ መጠን ለውጥ ቢኖርም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ግን 
በቅርፅም ሆነ በስራ ሞዴል እንደነበረው ባህላዊ ሆኖ ቀርቷል፡
፡ በይዘት ፈጠራ ፣ አቅርቦት እና ክፍያ ትንሽ ነገር ብቻ ነው 
የተቀየረው፡፡ ቢሆንም ግን ይህ ማለት ምንም ዓይነት ለውጥ የለም 
ማለት አይደለም፡፡ 
በኢንተርኔት ላይም አዲስ እና አቆጥቋጭ መገናኛ ብዙሃን እየተነሳ 
ነው፡፡ ይህም ከተወሰኑ የዜና ጣቢያዎች እስከ ይዘት አጠናቃሪዎች 
፣  ከቲዩብ ጣቢያዎች እስከ ቡድን-ተኮር የማህበራዊ ትስስር መረጃ 
ገጾች ፣ ከቀጥታ ኢንተርኔት ሬዲዮ እስከ ዲጂታል መጽሔቶች 
ያዳርሳል፡፡ በዚሁ ለውጥ የመገናኛ ብዙሃን ገቢዎችን የማመንጨት 
ሂደት ላይ ለውጥ ታይቷል፡፡

በአጠቃላይ በአሁኑ ጊዜ እየተንቀሳቀሱ ያሉትን መገናኛ ብዙሃን 
በሁለት እንከፍላቸዋለን፡ የቆየ /ትውፊታዊ መገናኛ ብዙሃን እና 
አዲስ መገናኛ ብዙሃን፡፡ የመጀመሪያው ራዲዮ ፣ ቴሌቪዥን እና 

ጋዜጦችን ሲያካትት የመረጃዎቹ ተጠቃሚ በይዘት ፈጠራው 
ውስጥ በጣም ትንሽ ተሳትፎ ሲኖረው በሰፊው ዝምተኛ ሆኖ 
ይታያል፡፡ 

በተቃራኒው ደግሞ በአዲሱ መገናኛ ብዙሃን የይዘቱ ፈጠራ በሰፊው 
አሳታፊ ሲሆን የመረጃዎች ክብደት ሰንሰለት ወይም ደረጃ አነስተኛ 
ነው፡፡ እነዚህ በይዘት ፈጠራ ስራ ላይ ያሉት ልዩነቶች ማለት የሥራ 
ሞዴሎቹ ይለያያሉ ማለት ነው፡፡
 

የቆየው መገናኛ ብዙሃን እና አዲሱ መገናኛ 
ብዙሃን
የቆየው/ትውፊታዊው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃ በስራ ላይ 
ከተዋወቀበት ጊዜ ጀምሮ በስራ ሞዴሉ ላይ ትንሽ ለውጦችን 
ብቻ አይቷል፡፡ መቋቋሚያ ገንዘብ የሚገኘው ከመንግስት ሃብት 
፣ ከእርዳታ ወይም ደግሞ ከግል ለጋሾች ነው፡፡ ለቴሌቪዥን እና 
ሬዲዮ መረጃ ፎጆታ በመሳሪያዎች ውስጥ ከሚገኝ ኢንቨስትመንት 
ውጪ ዋጋ አልወጣላቸውም፡፡ ለጋዜጦች እና መጽሔቶች ዋጋቸው 
በመሸጫ ዋጋ መልክ ይወጣል፡፡

የቆየው/ትውፊታዊው መገናኛ ብዙሃን ገቢውን ከአባልነት ክፍያ ፣ 
አመታዊ ፈቃድ ክፍያ (ቴሌቪዥን) ፣ ስፖንሰር ፣ ከድርጅቶች እና 
ሌሎች ግብአቶች ፣ ከጋራ ወጪ ሽፈና ስምምነት ፣ ከአየር ሰዓት 
ሽያጭ ፣ ከጋራ ይዘት ፈጠራ ፕሮግራሞች ፣ ከሦስተኛ ወገን ይዘት 
ስርጭት እና ሌሎችም ያገኛል፡፡ ሆኖም ግን አንዳንድ ጥናቶች 
እንደሚያሳዩት ከ80 እስከ 90% የሚሆነው ከፍተኛ ገቢ የሚገኘው 
ከተለመደው ባህላዊ ማስታወቂያዎች ነው፡፡ 
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አዲሶቹ የመገናኛ ብዙሃን ደግሞ ፍፁም በተለየ የስራ ሞዴል 
ስራቸውን ያከናውናሉ፡፡ ብዙ ጊዜ የምስረታ ገንዘባቸውን 
የሚያገኙት ከግል ለጋሾች ነው፡፡ አንዳንዴም እነዚህን የኢንተርኔት 
የመገናኛ ብዙሃን መድረኮች ለመመስረት ነፃ ይሆናል፡፡ አብዛኞቹ 
አዲስ መገናኛ ብዙሃን መድረኮች ከሁለት እስከ አምስት ጋዜጠኞች 
ያሏቸው አነስተና ቡድኖች ናቸው፡፡ ወጪዎች ዌብሳይትን 
ለመፍጠር ከሚወጣ ወጪ እስከ ለይዘት ፈጠራ የሚወጣ ወጪ 
ድረስ ሲለያይ ገቢውም በዓይነት እና በመጠን ይለያያል፡፡ ገቢዎች 
ማስታወቂያዎችን ከመለጠፍ ፣ በአንድ ጠቅታ ክፍያ ፣ የአባልነት 
ምዝገባ ፣ የክፍያ ገፆች ፣ ድጎማዎች ፣ ስፖንሰርሺፕ እና ወጪ 
ማጋሪያ ዝግጅቶች ይገኛሉ፡፡ 

ምንም አንኳን አለም የይዘትን ገንዘብነት ቢረዳም ትርጉሙ ግን 
በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ከባቢ ዘንድ የሰረፀ አይደለም፡፡ የይዘት 
ጥራት አነስተኛ እንደሆነ ቀጥሎ ወጥነትም አይታይበትም፡፡ ልዩነት 
፣ ሙያዊነት ፣ ሚዛናዊነት ፣  የስነምግባር ክትትል እና ትብብር 
በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ በጣም እያነሱ ነው፡፡  ለምሳሌ፡ ስለ 
ባለስልጣናት እና ህዝባዊ አካላት ያልተረጋገጠ መረጃን ለማሰራጨት 
የቲዩብ ጣብያዎችን በስፋት መጠቀም የተለመደ ነው፡፡ ስሜታዊ 
ርዕሰ አንቀፆች እና በዘገባ ጊዜ ለሁሉም አቅጣጫ እኩል ሽፋን 
አለመስጠት በህትመት መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች ዘንድ የተለመደ 
ነው፡፡ ብዙ ጊዜ ከህብረተሰብ ባህል እና ልምዶች ጋር የሚጋጩ ይዘት 
ያላቸውን (ሙዚቃ እና ፊልሞች) ማሰራጨትም ከስርጭት መገናኛ 
ብዙሃን ዘንድ የተለመደ ነው፡፡

ጥራት ባለው ይዘት ተጠቃሚዎችን ማገልገል
ፈጠራ የታከለበት ይዘት እና የአቅርቦት መንገዶች በሁለቱም 
የመገናኛ ብዙሃን መድረኮች ብዙም አይታዩም፡፡ በጥቂት ቅርፅ 
ልዩነት ብቻ አንድ አይነት ይዘት ያላቸው ዜናዎች በሁሉም 
መድረኮች ሲሽከረከሩ በብዛት ይታያሉ፡፡ 
ደካማ የይዘት ጥራት ደካማ የመገናኛ ብዙሃን ፋይናንስ አቅምን 
ይዞ ይመጣል፡፡ ከአስቸጋሪው አካባቢ ጋር ተዳምሮ ከሁለቱም 
ማለትም ከቁጥጥር እና ከአተገባበር አንፃር ሲታይ የመገናኛ 
ብዙሃን ትርፍ ዕድገት አስቸጋሪ ነው፡፡ ይህም አብዛኞቹ መድረኮች 
ከአንድ አመት ባነሰ ጊዜ ከገበያ መውጣታቸውን ተከትሎ ለመገናኛ 
ብዙሃንን አጭር የህልውና ጊዜ ምስክር ነው፡፡

ከንግዱ እይታ አንፃር በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን እና በአለም 
አቀፉ የመገናኛ ብዙሃ እድገት መካከል አንድ ክፍተት አለ፡፡ የአለም 
አቀፉ መገናኛ ብዙሃን ወደ ዘርፈ ብዙ መድረክ ድርጅቶች ሲያድጉ 
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ግን ባለ አንድ አቅጣጫ መድረክ ብቻ 
ሆነው ቀርተዋል፡፡ የይዘት አምዶቻቸውን ዘርፈ ብዙ ለማድረግ 
የሚጥሩ እንደ ፎርቹን ፣ ሪፖርተር ፣ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን 
፣ ሆርን አፌርስ ፣ አዲስ ኢንሳይት… የተባሉ መገናኛ ብዙሃ ቢኖሩም 
ሙከራቸው ግን ወጥነት ይጎድለዋል፡፡ 

በአገሪቱ ውስጥ ያሉ ማናቸውም የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቶች 
ሁለገብ እና በተግባራዊ መልኩ ተለዋዋጭ የገበያ ስልት 
የላቸውም፡፡ ስለዚህ ምርቶቻቸውን እና አገልግሎቶቻቸውን 
ለገበያ የሚያቀርቡት ስሜታቸው በመራቸው መንገድ ብቻ ነው፡
፡ በተጨማሪም የተጠቃሚ መረጃን የገበያ ጥረቶችን ለመምራት 
ምንም ዓይነት ጥረት የለም፡፡ አንዳንዶቹ እንደ Google Analytics 
ያሉ ከአገልግሎት አቅራቢዎች የተገኙ ትንታኔ ሪፖርቶችን ይቀበላሉ፡፡ 
ሽያጮቻቸውን ለመምራት ግን አይጠቀሙባቸውም፡፡

ይህ ጉዳይ በቆዩት መገናኛ ብዙሃ ዘንድ ይብሳል፡፡ ይዘት ራሱን 
ይሸጥ የገቢያቸው ጥረት በሚለጠፉ ማስታወቂያዎች እና በሽፋን 
ሽያጭ ላይ አያደርጉምና፡፡ አብዛኞቹ የገበያ ጥናት ቡድን የላቸውም 
ቢኖራቸውም በሙሉ ጊዜ አይሰሩም፡፡ ለይቶ ማውጣት ፣ 
ማከፋፈል ፣ ዒላማ ማድረግ እና ተጠቃዎችን ማሳተፍ ለአብዛኛዎቹ 
የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን አሁንም ድረስ እንግዳ ነገር ነው፡፡ 
በውስጣቸው የያዙት አነስተኛ ቁጥር ያለው የገበያ ጥናት ሰራተኛ 

በበቂ ሁኔታ ያልሰለጠኑ ፣ ባለው ግልፅ የአሰራር መመሪያዎች 
ያልተካኑ ናቸው፡፡ ስለዚህ ሙከራቸው በአብዛኛው ተናጥላዊ ነው፡፡

የመገናኛ ብዙሃን በደንብ በግብዓቶች አለመታገዝ ለችግር 
ተጋላጭነታቸውን ከፍተኛ ያደርገዋል፡፡ ስለሆነም የአዳዲስ የአሰራር 
ዘይቤዎች ሙከራ እና ገቢዎችን ማመንጨት የተለመደ አይደለም፡፡ 
በደንብ ተንሰራፍቶ የሚገኘው እይታ የተለመደውን አሰራር ተከትሎ 
ከአደጋ መራቅ ብቻ ነው፡፡ ዕውነታው ግን የተለመደውም አሰራር 
ቢሆን ከአደጋ የፀዳ አይደለም፡፡

ብዙ ተጠቃሚዎች አብዛኛውን መረጃዎቻቸውን ከማህበረሰባዊ 
ትስስር ድረ ገፆች እያገኙ በመጡ ቁጥር ይህንን የማህበረሰባዊ 
ትስስር መገናኛ ብዙሃን ለንግድ ጥናት እንዲሁመ ገቢ ለማስገኛነት 
መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ቢሆንም ግን ይህንን ማድረግ ፣ 
የማህበራዊ ትስስር ገፆችን በመገናኛ ብዙሃን የገበያ ንግድ ጥናት 
ሙከራ ውስጥ በተሳካ ሁኔታ ማስረፅ በይዘት ፈጠራ ፣ ሰራተኛ ቅጥር 
፣ የግብዓት አመራር ፣ እና ሌሎች የሥራ ሁኔታዎች ላይ ማሻሻያን 
ወይም ማስተካከያን ስለሚያስከትል ለመቀበል ቀላል አይደለም 
(በተለይም ለቆየው የመገናኛ ብዙሃን)፡፡ 

ወደ ኢንተርኔቱ ዓለም ሙሉ በሙሉ መሸጋገር ብቻውን ለስኬት 
ማረጋገጫ አይደለም፡፡ የዲጂታሉ ዓለም ስኬት የተሻሉ እና ስኬታማ 
የሆኑ ስልታዊ ቁጥጥሮች እና በይዘት ፈጠራ ረገድም ክፍት እና አመቺ 
መሆንን ያካትታል፡፡
በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ጊዜው እየተለወጠ መምጣቱን እና 
የተለመደው የመገናኛ ብዙሃ አሰራር በፋይናንሱ ረገድ  ከዚህ 
በኋላ ሊሰራበት እንደማይችል ልንረዳ ይገባል፡፡ ወደ አዲሱ ዘመን 
ማስተካከል የመዋቅር እና የፀባይ ለውጥን ከመገናኛ ብዙሃን 
ድርጅቶች እና ሰራተኞች ይፈልጋል፡፡

የአለም አቀፉ ልምድ እንደሚያሳየው ጊዜው የመገናኛ ብዙሃን 
ድርጅቶች ወደ ዘርፈ ብዙ መድረክ ድርጅቶች የሚያድጉበት እና 
በተፈጥሮአቸው አዳዲስ ነገሮችን ወደመሞከር ማደግ አለባቸው፡
፡ መገናኛ ብዙሃን የተለመደውን ባህላዊ እና ባለ አንድ አቅጣጫ 
አቀራረብ ትተው ተጠቃሚዎች በሚፈልጉት መልክ መረጃዎችን 

አጠናቅሮ ለተለያዩ መድረኮች ግብአት የሚሆኑ ዘገባዎችን መፍጠር 
ወደሚችል ተቋማዊ መዋቅር መፍጠር አለባቸው፡፡ በተግባራዊነቱም 
ፅሁፎችን ፣ ፎቶ ፣ ድምፅ ፣ ቪዲዮ ፣ አሳታፊ ገፆችን ፣ ሰበር 
መረጃዎችን ፣ አጫጭር ዜናዎችን እና ሌሎችንም በአንድነት 
ፈጥሮ የሚያሰራጭ አሰራር እንዲኖራቸው ያሳያል፡፡ በተጨማሪም 
የተጠቃሚዎችን ባህሪይ በትንታኔያዊ መሳሪያዎች በመታገዝ 
በየጊዜው እየተረዱ እና እየተቆጣጠሩ የሚፈልጉትን አይነት ይዘት 
ያለው መረጃን ማቅረብ ማለት ነው፡፡ ይህንን ለማድረግ አለመቻል 
ዜጎችን አስፈላጊ የሚባሉ መረጃዎችን ማሳጣት ሲሆን በፕሮፓጋንዳ 
እና በተሳሳተ መረጃ ሊሞሉ የሚችሉ ክፍተቶችንም መፍጠር ማለት 
ነው፡፡

ጌታቸው ተ. አለሙ የኢንቨስትመንት አማካሪ ሲሆን የፎርቹን 
የቀድሞ ዋና አርታኢም ነበር፡፡ ለአዲስ ስታንዳርድ ፣ ኢትዮጵያ 
ኢንሳይት ፣ ኢትዮጵያ ኦብዘርቨር እና ለሌሎችም ዘገባዎችን ይሰራል፡፡
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በአዲስ መልክ የማሰቢያ ጊዜ
ጌታቸው ተ. አለሙ የኢትዮጵያ የቆዩ እና ባህላዊ 
መገናኛ ብዙሃን አዳዲስ የገበያ ጥናት ስልቶችን ፣ 
ተመልካች እና ተጠቃሚ ጥናቶችን እና የተጠቃሚ 
ፍላጎቶችን ለሟሟላት ዘርፈ ብዙ መድረኮችን 
መፍጠር እንዳለባቸው ይናገራል፡፡

ምንም እንኳን ዓለም አቀፋዊ እና ክልላዊ መገናኛ ብዙሃን እያዩት 
ያለ ባለ መጠን ለውጥ ቢኖርም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ግን 
በቅርፅም ሆነ በስራ ሞዴል እንደነበረው ባህላዊ ሆኖ ቀርቷል፡
፡ በይዘት ፈጠራ ፣ አቅርቦት እና ክፍያ ትንሽ ነገር ብቻ ነው 
የተቀየረው፡፡ ቢሆንም ግን ይህ ማለት ምንም ዓይነት ለውጥ የለም 
ማለት አይደለም፡፡ 
በኢንተርኔት ላይም አዲስ እና አቆጥቋጭ መገናኛ ብዙሃን እየተነሳ 
ነው፡፡ ይህም ከተወሰኑ የዜና ጣቢያዎች እስከ ይዘት አጠናቃሪዎች 
፣  ከቲዩብ ጣቢያዎች እስከ ቡድን-ተኮር የማህበራዊ ትስስር መረጃ 
ገጾች ፣ ከቀጥታ ኢንተርኔት ሬዲዮ እስከ ዲጂታል መጽሔቶች 
ያዳርሳል፡፡ በዚሁ ለውጥ የመገናኛ ብዙሃን ገቢዎችን የማመንጨት 
ሂደት ላይ ለውጥ ታይቷል፡፡

በአጠቃላይ በአሁኑ ጊዜ እየተንቀሳቀሱ ያሉትን መገናኛ ብዙሃን 
በሁለት እንከፍላቸዋለን፡ የቆየ /ትውፊታዊ መገናኛ ብዙሃን እና 
አዲስ መገናኛ ብዙሃን፡፡ የመጀመሪያው ራዲዮ ፣ ቴሌቪዥን እና 

ጋዜጦችን ሲያካትት የመረጃዎቹ ተጠቃሚ በይዘት ፈጠራው 
ውስጥ በጣም ትንሽ ተሳትፎ ሲኖረው በሰፊው ዝምተኛ ሆኖ 
ይታያል፡፡ 

በተቃራኒው ደግሞ በአዲሱ መገናኛ ብዙሃን የይዘቱ ፈጠራ በሰፊው 
አሳታፊ ሲሆን የመረጃዎች ክብደት ሰንሰለት ወይም ደረጃ አነስተኛ 
ነው፡፡ እነዚህ በይዘት ፈጠራ ስራ ላይ ያሉት ልዩነቶች ማለት የሥራ 
ሞዴሎቹ ይለያያሉ ማለት ነው፡፡
 

የቆየው መገናኛ ብዙሃን እና አዲሱ መገናኛ 
ብዙሃን
የቆየው/ትውፊታዊው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃ በስራ ላይ 
ከተዋወቀበት ጊዜ ጀምሮ በስራ ሞዴሉ ላይ ትንሽ ለውጦችን 
ብቻ አይቷል፡፡ መቋቋሚያ ገንዘብ የሚገኘው ከመንግስት ሃብት 
፣ ከእርዳታ ወይም ደግሞ ከግል ለጋሾች ነው፡፡ ለቴሌቪዥን እና 
ሬዲዮ መረጃ ፎጆታ በመሳሪያዎች ውስጥ ከሚገኝ ኢንቨስትመንት 
ውጪ ዋጋ አልወጣላቸውም፡፡ ለጋዜጦች እና መጽሔቶች ዋጋቸው 
በመሸጫ ዋጋ መልክ ይወጣል፡፡

የቆየው/ትውፊታዊው መገናኛ ብዙሃን ገቢውን ከአባልነት ክፍያ ፣ 
አመታዊ ፈቃድ ክፍያ (ቴሌቪዥን) ፣ ስፖንሰር ፣ ከድርጅቶች እና 
ሌሎች ግብአቶች ፣ ከጋራ ወጪ ሽፈና ስምምነት ፣ ከአየር ሰዓት 
ሽያጭ ፣ ከጋራ ይዘት ፈጠራ ፕሮግራሞች ፣ ከሦስተኛ ወገን ይዘት 
ስርጭት እና ሌሎችም ያገኛል፡፡ ሆኖም ግን አንዳንድ ጥናቶች 
እንደሚያሳዩት ከ80 እስከ 90% የሚሆነው ከፍተኛ ገቢ የሚገኘው 
ከተለመደው ባህላዊ ማስታወቂያዎች ነው፡፡ 
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አዲሶቹ የመገናኛ ብዙሃን ደግሞ ፍፁም በተለየ የስራ ሞዴል 
ስራቸውን ያከናውናሉ፡፡ ብዙ ጊዜ የምስረታ ገንዘባቸውን 
የሚያገኙት ከግል ለጋሾች ነው፡፡ አንዳንዴም እነዚህን የኢንተርኔት 
የመገናኛ ብዙሃን መድረኮች ለመመስረት ነፃ ይሆናል፡፡ አብዛኞቹ 
አዲስ መገናኛ ብዙሃን መድረኮች ከሁለት እስከ አምስት ጋዜጠኞች 
ያሏቸው አነስተና ቡድኖች ናቸው፡፡ ወጪዎች ዌብሳይትን 
ለመፍጠር ከሚወጣ ወጪ እስከ ለይዘት ፈጠራ የሚወጣ ወጪ 
ድረስ ሲለያይ ገቢውም በዓይነት እና በመጠን ይለያያል፡፡ ገቢዎች 
ማስታወቂያዎችን ከመለጠፍ ፣ በአንድ ጠቅታ ክፍያ ፣ የአባልነት 
ምዝገባ ፣ የክፍያ ገፆች ፣ ድጎማዎች ፣ ስፖንሰርሺፕ እና ወጪ 
ማጋሪያ ዝግጅቶች ይገኛሉ፡፡ 

ምንም አንኳን አለም የይዘትን ገንዘብነት ቢረዳም ትርጉሙ ግን 
በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ከባቢ ዘንድ የሰረፀ አይደለም፡፡ የይዘት 
ጥራት አነስተኛ እንደሆነ ቀጥሎ ወጥነትም አይታይበትም፡፡ ልዩነት 
፣ ሙያዊነት ፣ ሚዛናዊነት ፣  የስነምግባር ክትትል እና ትብብር 
በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ በጣም እያነሱ ነው፡፡  ለምሳሌ፡ ስለ 
ባለስልጣናት እና ህዝባዊ አካላት ያልተረጋገጠ መረጃን ለማሰራጨት 
የቲዩብ ጣብያዎችን በስፋት መጠቀም የተለመደ ነው፡፡ ስሜታዊ 
ርዕሰ አንቀፆች እና በዘገባ ጊዜ ለሁሉም አቅጣጫ እኩል ሽፋን 
አለመስጠት በህትመት መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች ዘንድ የተለመደ 
ነው፡፡ ብዙ ጊዜ ከህብረተሰብ ባህል እና ልምዶች ጋር የሚጋጩ ይዘት 
ያላቸውን (ሙዚቃ እና ፊልሞች) ማሰራጨትም ከስርጭት መገናኛ 
ብዙሃን ዘንድ የተለመደ ነው፡፡

ጥራት ባለው ይዘት ተጠቃሚዎችን ማገልገል
ፈጠራ የታከለበት ይዘት እና የአቅርቦት መንገዶች በሁለቱም 
የመገናኛ ብዙሃን መድረኮች ብዙም አይታዩም፡፡ በጥቂት ቅርፅ 
ልዩነት ብቻ አንድ አይነት ይዘት ያላቸው ዜናዎች በሁሉም 
መድረኮች ሲሽከረከሩ በብዛት ይታያሉ፡፡ 
ደካማ የይዘት ጥራት ደካማ የመገናኛ ብዙሃን ፋይናንስ አቅምን 
ይዞ ይመጣል፡፡ ከአስቸጋሪው አካባቢ ጋር ተዳምሮ ከሁለቱም 
ማለትም ከቁጥጥር እና ከአተገባበር አንፃር ሲታይ የመገናኛ 
ብዙሃን ትርፍ ዕድገት አስቸጋሪ ነው፡፡ ይህም አብዛኞቹ መድረኮች 
ከአንድ አመት ባነሰ ጊዜ ከገበያ መውጣታቸውን ተከትሎ ለመገናኛ 
ብዙሃንን አጭር የህልውና ጊዜ ምስክር ነው፡፡

ከንግዱ እይታ አንፃር በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን እና በአለም 
አቀፉ የመገናኛ ብዙሃ እድገት መካከል አንድ ክፍተት አለ፡፡ የአለም 
አቀፉ መገናኛ ብዙሃን ወደ ዘርፈ ብዙ መድረክ ድርጅቶች ሲያድጉ 
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ግን ባለ አንድ አቅጣጫ መድረክ ብቻ 
ሆነው ቀርተዋል፡፡ የይዘት አምዶቻቸውን ዘርፈ ብዙ ለማድረግ 
የሚጥሩ እንደ ፎርቹን ፣ ሪፖርተር ፣ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን 
፣ ሆርን አፌርስ ፣ አዲስ ኢንሳይት… የተባሉ መገናኛ ብዙሃ ቢኖሩም 
ሙከራቸው ግን ወጥነት ይጎድለዋል፡፡ 

በአገሪቱ ውስጥ ያሉ ማናቸውም የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቶች 
ሁለገብ እና በተግባራዊ መልኩ ተለዋዋጭ የገበያ ስልት 
የላቸውም፡፡ ስለዚህ ምርቶቻቸውን እና አገልግሎቶቻቸውን 
ለገበያ የሚያቀርቡት ስሜታቸው በመራቸው መንገድ ብቻ ነው፡
፡ በተጨማሪም የተጠቃሚ መረጃን የገበያ ጥረቶችን ለመምራት 
ምንም ዓይነት ጥረት የለም፡፡ አንዳንዶቹ እንደ Google Analytics 
ያሉ ከአገልግሎት አቅራቢዎች የተገኙ ትንታኔ ሪፖርቶችን ይቀበላሉ፡፡ 
ሽያጮቻቸውን ለመምራት ግን አይጠቀሙባቸውም፡፡

ይህ ጉዳይ በቆዩት መገናኛ ብዙሃ ዘንድ ይብሳል፡፡ ይዘት ራሱን 
ይሸጥ የገቢያቸው ጥረት በሚለጠፉ ማስታወቂያዎች እና በሽፋን 
ሽያጭ ላይ አያደርጉምና፡፡ አብዛኞቹ የገበያ ጥናት ቡድን የላቸውም 
ቢኖራቸውም በሙሉ ጊዜ አይሰሩም፡፡ ለይቶ ማውጣት ፣ 
ማከፋፈል ፣ ዒላማ ማድረግ እና ተጠቃዎችን ማሳተፍ ለአብዛኛዎቹ 
የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን አሁንም ድረስ እንግዳ ነገር ነው፡፡ 
በውስጣቸው የያዙት አነስተኛ ቁጥር ያለው የገበያ ጥናት ሰራተኛ 

በበቂ ሁኔታ ያልሰለጠኑ ፣ ባለው ግልፅ የአሰራር መመሪያዎች 
ያልተካኑ ናቸው፡፡ ስለዚህ ሙከራቸው በአብዛኛው ተናጥላዊ ነው፡፡

የመገናኛ ብዙሃን በደንብ በግብዓቶች አለመታገዝ ለችግር 
ተጋላጭነታቸውን ከፍተኛ ያደርገዋል፡፡ ስለሆነም የአዳዲስ የአሰራር 
ዘይቤዎች ሙከራ እና ገቢዎችን ማመንጨት የተለመደ አይደለም፡፡ 
በደንብ ተንሰራፍቶ የሚገኘው እይታ የተለመደውን አሰራር ተከትሎ 
ከአደጋ መራቅ ብቻ ነው፡፡ ዕውነታው ግን የተለመደውም አሰራር 
ቢሆን ከአደጋ የፀዳ አይደለም፡፡

ብዙ ተጠቃሚዎች አብዛኛውን መረጃዎቻቸውን ከማህበረሰባዊ 
ትስስር ድረ ገፆች እያገኙ በመጡ ቁጥር ይህንን የማህበረሰባዊ 
ትስስር መገናኛ ብዙሃን ለንግድ ጥናት እንዲሁመ ገቢ ለማስገኛነት 
መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ቢሆንም ግን ይህንን ማድረግ ፣ 
የማህበራዊ ትስስር ገፆችን በመገናኛ ብዙሃን የገበያ ንግድ ጥናት 
ሙከራ ውስጥ በተሳካ ሁኔታ ማስረፅ በይዘት ፈጠራ ፣ ሰራተኛ ቅጥር 
፣ የግብዓት አመራር ፣ እና ሌሎች የሥራ ሁኔታዎች ላይ ማሻሻያን 
ወይም ማስተካከያን ስለሚያስከትል ለመቀበል ቀላል አይደለም 
(በተለይም ለቆየው የመገናኛ ብዙሃን)፡፡ 

ወደ ኢንተርኔቱ ዓለም ሙሉ በሙሉ መሸጋገር ብቻውን ለስኬት 
ማረጋገጫ አይደለም፡፡ የዲጂታሉ ዓለም ስኬት የተሻሉ እና ስኬታማ 
የሆኑ ስልታዊ ቁጥጥሮች እና በይዘት ፈጠራ ረገድም ክፍት እና አመቺ 
መሆንን ያካትታል፡፡
በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ጊዜው እየተለወጠ መምጣቱን እና 
የተለመደው የመገናኛ ብዙሃ አሰራር በፋይናንሱ ረገድ  ከዚህ 
በኋላ ሊሰራበት እንደማይችል ልንረዳ ይገባል፡፡ ወደ አዲሱ ዘመን 
ማስተካከል የመዋቅር እና የፀባይ ለውጥን ከመገናኛ ብዙሃን 
ድርጅቶች እና ሰራተኞች ይፈልጋል፡፡

የአለም አቀፉ ልምድ እንደሚያሳየው ጊዜው የመገናኛ ብዙሃን 
ድርጅቶች ወደ ዘርፈ ብዙ መድረክ ድርጅቶች የሚያድጉበት እና 
በተፈጥሮአቸው አዳዲስ ነገሮችን ወደመሞከር ማደግ አለባቸው፡
፡ መገናኛ ብዙሃን የተለመደውን ባህላዊ እና ባለ አንድ አቅጣጫ 
አቀራረብ ትተው ተጠቃሚዎች በሚፈልጉት መልክ መረጃዎችን 

አጠናቅሮ ለተለያዩ መድረኮች ግብአት የሚሆኑ ዘገባዎችን መፍጠር 
ወደሚችል ተቋማዊ መዋቅር መፍጠር አለባቸው፡፡ በተግባራዊነቱም 
ፅሁፎችን ፣ ፎቶ ፣ ድምፅ ፣ ቪዲዮ ፣ አሳታፊ ገፆችን ፣ ሰበር 
መረጃዎችን ፣ አጫጭር ዜናዎችን እና ሌሎችንም በአንድነት 
ፈጥሮ የሚያሰራጭ አሰራር እንዲኖራቸው ያሳያል፡፡ በተጨማሪም 
የተጠቃሚዎችን ባህሪይ በትንታኔያዊ መሳሪያዎች በመታገዝ 
በየጊዜው እየተረዱ እና እየተቆጣጠሩ የሚፈልጉትን አይነት ይዘት 
ያለው መረጃን ማቅረብ ማለት ነው፡፡ ይህንን ለማድረግ አለመቻል 
ዜጎችን አስፈላጊ የሚባሉ መረጃዎችን ማሳጣት ሲሆን በፕሮፓጋንዳ 
እና በተሳሳተ መረጃ ሊሞሉ የሚችሉ ክፍተቶችንም መፍጠር ማለት 
ነው፡፡

ጌታቸው ተ. አለሙ የኢንቨስትመንት አማካሪ ሲሆን የፎርቹን 
የቀድሞ ዋና አርታኢም ነበር፡፡ ለአዲስ ስታንዳርድ ፣ ኢትዮጵያ 
ኢንሳይት ፣ ኢትዮጵያ ኦብዘርቨር እና ለሌሎችም ዘገባዎችን ይሰራል፡፡
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ስኬታማ ጋዜጦችን ለመፍጠር 
የሚጠቅሙ 7 መንገዶች
ማይክ ሮበርትሰን አርታዒዎች አንባቢዎቻቸው 
ህትመቶቻቸውን ፣ የሞባይል መተግበሪያዎችን 
ወይም ዲጂታል ህትመቶችን በተቻለ አቅም 
ለረጅም ጊዜ እንዲያነቡና እንዲጠቀሙ ምን 
ማድረግ እንዳለባቸው ፅፏል፡፡ 

የጋዜጦች መጥፋት አይቀሬ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የመጥፊያቸው ጊዜ 
ፍጥነት በጣም እየጨመረ ነው፡፡ ዋነኞቹ አጥፊዎችም ዲጂታል 
ወይም የማህበረሰባዊ ትስስር ገፆች አይደሉም፤ ባለቤቶች እና 
አርታዒዎች እንጂ፡፡ እነሱ ናቸው አንባቢዎቻቸውን የጣሉት እንጂ 
አንባቢዎች ጋዜጦቻቸውን አልተዉም፡፡ 
ለምሳሌ ሀገሬን ደቡብ አፍሪካን እንደምሳሌ እንውሰድ፡፡ የዕለታዊ 
የእንግሊዝኛ ጋዜጦች የፊት ገፆች በባለቤቱ አጠራጣሪ የንግድ 
ሥራዎች የተሞሉ ናቸው፡፡  የዜና አውታሮችም የሚያበሳጩ 
ሆነዋል፡፡ ከትክክለኛ ዘገባ ይልቅ ማህበረሰባዊ ትስስር ገፆች ላይ 
የሚወጡ ጊዜያዊ መርዛማ ጉዳዮች ዙሪያ በማንኛውም ተራ ሰው 
የተባሉ አሉባልታዎችን  ይመግቡን ጀምረዋል፡፡ 
ሚዛናዊነት ርቆ ከተጣለ ቆይቷል፡፡  አርታዒያን በአንድ ጉዳይ 
ላይ የመጀመሪያው ሪፖርት ለመሆን ካላቸው ጥድፊያ የተነሳ 
ትዊተር ላይ የሚገኙትን ጀማሪ የመረጃ ምንጮች ልምድ ካለው 
ሙያዊ ሥራ መለየት እስኪቅት ድረስ ክፍተት ያላቸውን ዘገባዎች 
ይዘግባሉ፡፡  ፖለቲካም በቃላት ፍልሚያ ተውጧል፡፡  አነስተኛ ድምፅ 
ባላቸው ታዋቂ ሰዎች እና የፖለቲካ ሰዎች በማህበራዊ ትስስር ገፆች 
የሚለጥፏቸው ሀሰተኛ እና ትርጉም የለሽ መረጃዎች በሚቀጥለው 
ቀን ወደ ህትመት እያመሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡ 
በዚህ የዲጂታል ጊዜ ጋዜጦች በፊት የነበራቸውን አይነት ጥንካሬ 
እንደማይኖራቸው መቀበል አለብን፡፡  ነገር ግን በራዲዮ እና 
ቴሌቪዥን መምጣት ጊዜም ይህ እውነት ነበር፡፡ ቢሆንም ጋዜጦች 
በሚታመን ዘጋቢ የተገመገሙ እና የተረጋገጡ ዜናዎችን የማቅረብ 

ዋና ጥንካሬአቸው ላይ በማተኮር ይህንን ጊዜ አልፈውታል፡፡ 
አሁንም መሆን ያለበት እንደዛ ነው፡፡ 
የአንባቢ ተሳታፊነት ቁልፍ ነገር ነው፡፡ ጋዜጦች ለማደግ 
አንባቢዎቻቸሁ ጋዜጦቻችሁን ፣ የስልክ መተግበሪያዎቻችሁን 
እና ዲጂታል እትሞቻችሁን በተቻለ መጠን እያነበቡ ረጅም ጊዜ 
እንዲያሳልፉ ማድረግ አለባችሁ፡፡ ይህንንም ማድረግ የሚቻለው 
እንደሚከተለው ነው፡

1. ስለ እናንተ አይደለም
በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ በጣም አስፈላጊ ሰዎች አንባቢዎች ናቸው፡
፡  ምን አይነት አንባቢዎች እንደሚኖሩ መለየት ፣  ፍላጎቶቻቸው 
ምን እነደሆኑ ጥናት ማድረግ እና መረዳት ያስፈልጋል ፣ ከዛም 
ሥራዎችን የደንበኞችን ፍላጎቶች መሠረት በማድረግ መቅርፅ ፡፡ 
አርታዒያን እና ባለቤቶች ይመጣሉ ይሄዳሉ ፡ አንባቢያን ሲጠፉ ግን 
የጋዜጦች ማንነትም አብሮ ይጠፋል፡፡

2. ሚናው ምን እንደሆነ ማወቅ
ስኬት የሚመጣው ባለቤቶች ፣ አታሚዎች ፣ እና አርታዒያን 
ያላቸውን እና መፈፀም ያለባቸውን የተለያዩ ሚናዎች ተረድተው 
ሲያከብሩ እና እርስ በርስ ሲደጋገፉ ብቻ ነው፡፡ ባለቤቶች 
አርታኢያንን በአንድ ሚና ላይ መድበው ሥራቸውን በሙሉ 
ስልጣን እንዲቀጥሉ ያደርጋሉ፡፡ ስኬታማ አርታኢያን ገቢ 
የማያመነጩ ስያሜዎች እና ምርቶች ጫና ተቋቁመው መዝለቅ 
እንደማይችሉ ያውቃሉ፡፡ ይህንን ውጥረት እንዴት መፍታት 
እንደሚቻል ኒው ዮርክ ታይምስ ያስቀመጠው መልስ እስከዛሬ 
ካጋጠሙኝ የተሻለው ነው፡  የአርትዖት ልህቀት ለትርፋማነት ወሳኝ 
ነው፣ ትርፋማነት ደግሞ የአርታዒያንን ልህቀት ያስቀጥላል፡፡

3. ምን ዓይነት ሥራ ውስጥ እንዳለን መረዳት
ማንኛውም ተንቀሳቃሽ የእጅ ስልክ ያለው ሰው ዜናን ወይም 
ለዜናው ያለውን የራሱን አረዳድ/ትርጓሜ ማሰራጨት ይችላል፡
፡ ስኬታማ መገናኛ ብዙሃን እንዲኖረን የዕውቀት ሥራ ላይ 
መሰማራታችንን መረዳት አለብን፡፡ ይህም ስኬታማ ሚዲያን ለይቶ 
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ያስቀምጠዋል፡፡ 

4. የአንባቢዎችን ፍላጎት ለይቶ መረዳት 

የአንባቢዎችን ፍላጎት ለመረዳት እና ለመወሰን Laddering በጣም 
ጠቃሚው የጥናት/ምርምር ዘዴ ነው፡፡ መሠረቱ ለምን ? የሚሉ 
ጥያቆዎችን ደጋግሞ መጠየቅ ነው፡፡ ጋዜጣ ለምን ያነባሉ? በየቀኑ? 
በሳምንት? ይህንን ጋዜጣ? መልሶቹ የሚከተሉትን ነገሮች በግዴታ 
ያሟላሉ

ዕምነት – “ጋዜጣውን የማነበው የተፃፈው ነገር እውነት እንደሆነ 
ስለማምን ነው”

ዕውቀት – “ዕውቀት ስለሚያስጨብጠኝ እና አንድ ርምጃ 
ስለሚያራምደኝ ጋዜጣውን አነባለሁ”

ቤተሰብ – አንድ ርምጃ መራመድ የምፈልገው ለቤተሰቤ ማሟላት 
ያለብኝ ነገር ማቅረብ ስለምፈልግ ነው፡፡ በተጨማሪም ይህ ጋዜጣ 
ወላጆቼ ፣ ባለቤቴ ፣ ልጆቼ ፣ ልጅ ልጆቼ ሊደሰቱባቸው የሚችሉ 
ጉዳዮችን ወይም አምዶችን ይዟል፡፡ 

መዝናኛ – ይህ ጋዜጣ ስለሚያዝናናኝ አነበዋለው፡፡ በትርፍ ጊዜዬ 
ምን ማድረግ እንዳለብኝ ኃሳብ ይሰጠኛል ፣ ያስቀኛልም፡፡

5. በጥልቀት መጠየቅ
ተመሳሳይ የደረጃ መጠይቅ ዘዴን በመጠቀም ነገሮችን በጥልቀት 
ለመረዳት ጥያቄዎችን መጠየቅ፡

ምን ዓይነት ዕውቀት? የቤተሰብዎ አባላት ስለምን ማወቅ 
ይፈልጋሉ? ምን ያዝናናዎታል?

ከልምዴ በመነሳት በጋዜጦች የተዘነጉ የአንባቢያን ፍላጎት ጉዳዮች 
፡  ስለ ሃገሩ መንግስት ፣ ትምህርት ፣ ጤና ፣  ንብረት እና ሰዎች 
የሚፈልጓቸው ታሪኮች (የተሻሉት በፍርድ ቤቶች ውስጥ ይገኛሉ) 
ዘገባዎች ናቸው፡፡

በእድሜ የገፉ ሰዎች ፍላጎት አብዛኛውን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ችላ 
ይባላል፡፡ ምንም እንኳ በጣም ሀብታም ቢሆኑም ረጅም ጊዜ 
የሚኖሩት ተግተው የሚያነቡት ናቸው፡፡ 

6. አክብሮት 

ሌሎች የዜና ማሰራጫዎች በሚያሰራጩት ሀሰተኛ ዜናዎች ዝናን 
ሲያገኙ ጋዜጦች ግን የሚያውቁትን እውነት ብቻ በማተም 
ራሳቸውን መለየት አለባቸው፡፡

የፕሬስ ኮድ ካለ ሰራተኞች ህጎቹን አውቀው መሰልጠን እና ማክበር 
አለባቸው፡፡ ከሌለ ደግሞ ሊኖር ያስፈልጋል፡፡ የፕሬስ ኮድ የሚኖረው 
የአንባቢዎችን ፍላጎት ለመጠበቅ ሲባል ቢሆንም በስተመጨረሻ 
ግን ጋዜጦችን ለመጠበቅ ነው፡፡ በኮዱ ለመመራት ማንገራገር 
አያስፈልግም፡፡ ሊኮራበት ያስፈልጋል፡፡  ከሌሎች ሀሰተኛ ምንጮች 
ይለያልና፡፡

ጥብቅ ትክክለኛነትን ማረጋገጫዎችን ማስተዋወቅ - የአሜሪካን 
ጋዜጦች ከፍተኛው ጥናት የሰው ስሞች እና እድሜዎችን የመሳሰሉ 
መሰረታዊ እውነታዎችን በትክክል አለማወቅ ወይም አለመጥራት 
የአንባቢዎቻቸውን  እምነት እንዲያጡ ዋነኛው ምክንያት ነበር፡፡

ከፍተኛ አርታዒያን የመጨረሻ አራሚዎች መሆን አለባቸው፡፡ እንደ፡ 
ምንጩ ማነው? ውጤቶችን ለማስተካከል መጠቀሚያ እየሆንን 
ነው? ይህንን ታሪክ ለምንድን ነው የምንዘግበው? የህዝቡን ፍላጎት 
ያማከለ ነው? የሚሉ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ማረጋገጥ አለባቸው፡፡ 

በሰራሁበት አስቸጋሪ ቦታ የፖለቲካ ተቃዋሚዎች እንዲሁም ብሎም 
በአንድ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች ተቃዋሚዎቻቸውን ለመጣል 
ወይም ራሳቸውን ለማሳደግ ሲሉ መረጃዎችን ያወጣሉ ወይም 
ይፈጥራሉ፡፡

ቅሬታዎችን ከማስተናገድ በተጨማሪ በዘገባ ውስጥ የተጠቀሱ 
ወይም ንግግራቸው የተጠቀሰላቸውን ሰዎች በየሳምንቱ እያገኘ 
ዘገባው ላይ ጥያቄ ካላቸው ወይም ችግር ካለበት የሚያጣራ 
የአንባቢ አርታዒ ማስቀመጥ ይጠቅማል፡፡

ነገር ግን በትክክል መረዳት የመጀመሪው ርምጃ ነው፡፡ የኋላ 
ታሪኩን እና ከነባራዊው ሁኔታ ጋር መግጠሙን ማረጋገጥም 
ያስፈልጋል፡፡

አንባቢዎች ስለጉዳዩ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ መጥቀስን ጨምሮ 
ለምን እንደተከሰተ በደንብ ሳይብራራ እና መፍትሔ አብሮ ካልቀረበ 
ከዚህ በኋላ ችግር እንዳለ መጠቆም ብቻውን በቂ አይሆንም 
(ለምሳሌ በመንግስት ውስጥ ያለ ሙስና) ፡፡ 

በተጨማሪም አክብሮት ማለት ባለቤቶች ፣ አታሚዎች ፣ 
አርታዒያን እና ጋዜጠኞች አስፈላጊ ሆኖ ያገኙት ነገር አንባዎች 
አስፈላጊ ነው ብለው የሚያስቡት ነገር ላይሆን እንደሚችል 
መረዳት ነው፡፡ ለመታዘዝ ጥሩ ልምምድ የለንደን ሰንዴይ ታይምስ 
የቀድሞው አርታኢ የሆነው ሃሮልድ ኢቫንስ ያለው ነው፡ ከበድ ያሉ 
ርዕሰ ጉዳዮችን ታዋቂ በሆነ ሁኔታ ያክብሩ እና ታዋቂ የሆኑ ርዕሰ 
ጉዳዮችን አክብደው ያክብሩ፡፡

7. ዘገባን በደንብ ማስረዳት
ምንም ያህል የጋዜጣው ይዘት ጥሩ ቢሆንም አንባቢዎች በደንብ 
እንዲረዱት ቀለል ተደርጎ ካልተገለፀ አንባቢዎችን ማግኘት 
አይቻልም፡፡ ጥረቶችን በሚከተሉት ነጥቦች ላይ ማድረግ ያሻል፡

• ታሪኮችን በተቻለ አቅም በጥሩ ሁኔታ ማቅረብ፡፡ 
• የተቻለውን ያህል ለታሪኩ ግብአት የሚሆኑ 
ነጥቦችን ማግኘት፡፡  ሰዎች ጊዜ ያጥራቸዋ፡፡  
የተቻለውን ያህል መረጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ እና 
በፍጥነት ማግኘት ይፈልጋሉ፡፡
• ፍጥነት - አንባቢዎች ፍላጎታቸውን ይዘው 
እንዲቀጥሉ የአጫጭር እና የረጃጅም ታሪክ 
ቅይጦችን ማቅረብ፡፡ 

በመጨረሻም፡ አዳዲስ ነገሮችን ለመሞከር መፍራት አያስፈልግም፡
፡ በተጨማሪም ግን የአንባቢያንን ይሁንታ ያላገኙ አዳዲስ ነገሮንም 
ለመተው ማንገራገር አያሻም፡፡ ዲጂታል ሚዲያው ከአንባቢያን 
ጋራ ለመገናኘት ተግባራዊ ያደረገውን ፈጠራ መጠቀም አለብን፡
፡ የሚሰራው ጥናት አንባቢዎች ጋዜጣችንን እያነበቡ ከአንድ ሰአት 
በላይ እንደቆዩ ሲያሳየን ያኔ ሚዲያው ስኬታማ ወይም አሸናፊ 
መሆኑን እንረዳለን፡፡ 

ማይክ ሮበርትሰን የደቡብ አፍሪካው ከፍተኛ ተነባቢ ጋዜጣ ዘ 
ሰንዴይ ታይምስ የቀድሞ አርታዒ እና የ Times Media Limited 
የቀድሞ ዋና ዳይሬክተር ነበር፡፡ በተጨማሪም የወቅቱ Tiso Black-
star, the owners of The Sunday Times, Business Day, 
Financial Mail, Timeslive, The Sowetan, Sunday World, 
The Herald and Daily Dispatch አርታዒ ነው፡፡
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ስኬታማ ጋዜጦችን ለመፍጠር 
የሚጠቅሙ 7 መንገዶች
ማይክ ሮበርትሰን አርታዒዎች አንባቢዎቻቸው 
ህትመቶቻቸውን ፣ የሞባይል መተግበሪያዎችን 
ወይም ዲጂታል ህትመቶችን በተቻለ አቅም 
ለረጅም ጊዜ እንዲያነቡና እንዲጠቀሙ ምን 
ማድረግ እንዳለባቸው ፅፏል፡፡ 

የጋዜጦች መጥፋት አይቀሬ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የመጥፊያቸው ጊዜ 
ፍጥነት በጣም እየጨመረ ነው፡፡ ዋነኞቹ አጥፊዎችም ዲጂታል 
ወይም የማህበረሰባዊ ትስስር ገፆች አይደሉም፤ ባለቤቶች እና 
አርታዒዎች እንጂ፡፡ እነሱ ናቸው አንባቢዎቻቸውን የጣሉት እንጂ 
አንባቢዎች ጋዜጦቻቸውን አልተዉም፡፡ 
ለምሳሌ ሀገሬን ደቡብ አፍሪካን እንደምሳሌ እንውሰድ፡፡ የዕለታዊ 
የእንግሊዝኛ ጋዜጦች የፊት ገፆች በባለቤቱ አጠራጣሪ የንግድ 
ሥራዎች የተሞሉ ናቸው፡፡  የዜና አውታሮችም የሚያበሳጩ 
ሆነዋል፡፡ ከትክክለኛ ዘገባ ይልቅ ማህበረሰባዊ ትስስር ገፆች ላይ 
የሚወጡ ጊዜያዊ መርዛማ ጉዳዮች ዙሪያ በማንኛውም ተራ ሰው 
የተባሉ አሉባልታዎችን  ይመግቡን ጀምረዋል፡፡ 
ሚዛናዊነት ርቆ ከተጣለ ቆይቷል፡፡  አርታዒያን በአንድ ጉዳይ 
ላይ የመጀመሪያው ሪፖርት ለመሆን ካላቸው ጥድፊያ የተነሳ 
ትዊተር ላይ የሚገኙትን ጀማሪ የመረጃ ምንጮች ልምድ ካለው 
ሙያዊ ሥራ መለየት እስኪቅት ድረስ ክፍተት ያላቸውን ዘገባዎች 
ይዘግባሉ፡፡  ፖለቲካም በቃላት ፍልሚያ ተውጧል፡፡  አነስተኛ ድምፅ 
ባላቸው ታዋቂ ሰዎች እና የፖለቲካ ሰዎች በማህበራዊ ትስስር ገፆች 
የሚለጥፏቸው ሀሰተኛ እና ትርጉም የለሽ መረጃዎች በሚቀጥለው 
ቀን ወደ ህትመት እያመሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡ 
በዚህ የዲጂታል ጊዜ ጋዜጦች በፊት የነበራቸውን አይነት ጥንካሬ 
እንደማይኖራቸው መቀበል አለብን፡፡  ነገር ግን በራዲዮ እና 
ቴሌቪዥን መምጣት ጊዜም ይህ እውነት ነበር፡፡ ቢሆንም ጋዜጦች 
በሚታመን ዘጋቢ የተገመገሙ እና የተረጋገጡ ዜናዎችን የማቅረብ 

ዋና ጥንካሬአቸው ላይ በማተኮር ይህንን ጊዜ አልፈውታል፡፡ 
አሁንም መሆን ያለበት እንደዛ ነው፡፡ 
የአንባቢ ተሳታፊነት ቁልፍ ነገር ነው፡፡ ጋዜጦች ለማደግ 
አንባቢዎቻቸሁ ጋዜጦቻችሁን ፣ የስልክ መተግበሪያዎቻችሁን 
እና ዲጂታል እትሞቻችሁን በተቻለ መጠን እያነበቡ ረጅም ጊዜ 
እንዲያሳልፉ ማድረግ አለባችሁ፡፡ ይህንንም ማድረግ የሚቻለው 
እንደሚከተለው ነው፡

1. ስለ እናንተ አይደለም
በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ በጣም አስፈላጊ ሰዎች አንባቢዎች ናቸው፡
፡  ምን አይነት አንባቢዎች እንደሚኖሩ መለየት ፣  ፍላጎቶቻቸው 
ምን እነደሆኑ ጥናት ማድረግ እና መረዳት ያስፈልጋል ፣ ከዛም 
ሥራዎችን የደንበኞችን ፍላጎቶች መሠረት በማድረግ መቅርፅ ፡፡ 
አርታዒያን እና ባለቤቶች ይመጣሉ ይሄዳሉ ፡ አንባቢያን ሲጠፉ ግን 
የጋዜጦች ማንነትም አብሮ ይጠፋል፡፡

2. ሚናው ምን እንደሆነ ማወቅ
ስኬት የሚመጣው ባለቤቶች ፣ አታሚዎች ፣ እና አርታዒያን 
ያላቸውን እና መፈፀም ያለባቸውን የተለያዩ ሚናዎች ተረድተው 
ሲያከብሩ እና እርስ በርስ ሲደጋገፉ ብቻ ነው፡፡ ባለቤቶች 
አርታኢያንን በአንድ ሚና ላይ መድበው ሥራቸውን በሙሉ 
ስልጣን እንዲቀጥሉ ያደርጋሉ፡፡ ስኬታማ አርታኢያን ገቢ 
የማያመነጩ ስያሜዎች እና ምርቶች ጫና ተቋቁመው መዝለቅ 
እንደማይችሉ ያውቃሉ፡፡ ይህንን ውጥረት እንዴት መፍታት 
እንደሚቻል ኒው ዮርክ ታይምስ ያስቀመጠው መልስ እስከዛሬ 
ካጋጠሙኝ የተሻለው ነው፡  የአርትዖት ልህቀት ለትርፋማነት ወሳኝ 
ነው፣ ትርፋማነት ደግሞ የአርታዒያንን ልህቀት ያስቀጥላል፡፡

3. ምን ዓይነት ሥራ ውስጥ እንዳለን መረዳት
ማንኛውም ተንቀሳቃሽ የእጅ ስልክ ያለው ሰው ዜናን ወይም 
ለዜናው ያለውን የራሱን አረዳድ/ትርጓሜ ማሰራጨት ይችላል፡
፡ ስኬታማ መገናኛ ብዙሃን እንዲኖረን የዕውቀት ሥራ ላይ 
መሰማራታችንን መረዳት አለብን፡፡ ይህም ስኬታማ ሚዲያን ለይቶ 
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ያስቀምጠዋል፡፡ 

4. የአንባቢዎችን ፍላጎት ለይቶ መረዳት 

የአንባቢዎችን ፍላጎት ለመረዳት እና ለመወሰን Laddering በጣም 
ጠቃሚው የጥናት/ምርምር ዘዴ ነው፡፡ መሠረቱ ለምን ? የሚሉ 
ጥያቆዎችን ደጋግሞ መጠየቅ ነው፡፡ ጋዜጣ ለምን ያነባሉ? በየቀኑ? 
በሳምንት? ይህንን ጋዜጣ? መልሶቹ የሚከተሉትን ነገሮች በግዴታ 
ያሟላሉ

ዕምነት – “ጋዜጣውን የማነበው የተፃፈው ነገር እውነት እንደሆነ 
ስለማምን ነው”

ዕውቀት – “ዕውቀት ስለሚያስጨብጠኝ እና አንድ ርምጃ 
ስለሚያራምደኝ ጋዜጣውን አነባለሁ”

ቤተሰብ – አንድ ርምጃ መራመድ የምፈልገው ለቤተሰቤ ማሟላት 
ያለብኝ ነገር ማቅረብ ስለምፈልግ ነው፡፡ በተጨማሪም ይህ ጋዜጣ 
ወላጆቼ ፣ ባለቤቴ ፣ ልጆቼ ፣ ልጅ ልጆቼ ሊደሰቱባቸው የሚችሉ 
ጉዳዮችን ወይም አምዶችን ይዟል፡፡ 

መዝናኛ – ይህ ጋዜጣ ስለሚያዝናናኝ አነበዋለው፡፡ በትርፍ ጊዜዬ 
ምን ማድረግ እንዳለብኝ ኃሳብ ይሰጠኛል ፣ ያስቀኛልም፡፡

5. በጥልቀት መጠየቅ
ተመሳሳይ የደረጃ መጠይቅ ዘዴን በመጠቀም ነገሮችን በጥልቀት 
ለመረዳት ጥያቄዎችን መጠየቅ፡

ምን ዓይነት ዕውቀት? የቤተሰብዎ አባላት ስለምን ማወቅ 
ይፈልጋሉ? ምን ያዝናናዎታል?

ከልምዴ በመነሳት በጋዜጦች የተዘነጉ የአንባቢያን ፍላጎት ጉዳዮች 
፡  ስለ ሃገሩ መንግስት ፣ ትምህርት ፣ ጤና ፣  ንብረት እና ሰዎች 
የሚፈልጓቸው ታሪኮች (የተሻሉት በፍርድ ቤቶች ውስጥ ይገኛሉ) 
ዘገባዎች ናቸው፡፡

በእድሜ የገፉ ሰዎች ፍላጎት አብዛኛውን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ችላ 
ይባላል፡፡ ምንም እንኳ በጣም ሀብታም ቢሆኑም ረጅም ጊዜ 
የሚኖሩት ተግተው የሚያነቡት ናቸው፡፡ 

6. አክብሮት 

ሌሎች የዜና ማሰራጫዎች በሚያሰራጩት ሀሰተኛ ዜናዎች ዝናን 
ሲያገኙ ጋዜጦች ግን የሚያውቁትን እውነት ብቻ በማተም 
ራሳቸውን መለየት አለባቸው፡፡

የፕሬስ ኮድ ካለ ሰራተኞች ህጎቹን አውቀው መሰልጠን እና ማክበር 
አለባቸው፡፡ ከሌለ ደግሞ ሊኖር ያስፈልጋል፡፡ የፕሬስ ኮድ የሚኖረው 
የአንባቢዎችን ፍላጎት ለመጠበቅ ሲባል ቢሆንም በስተመጨረሻ 
ግን ጋዜጦችን ለመጠበቅ ነው፡፡ በኮዱ ለመመራት ማንገራገር 
አያስፈልግም፡፡ ሊኮራበት ያስፈልጋል፡፡  ከሌሎች ሀሰተኛ ምንጮች 
ይለያልና፡፡

ጥብቅ ትክክለኛነትን ማረጋገጫዎችን ማስተዋወቅ - የአሜሪካን 
ጋዜጦች ከፍተኛው ጥናት የሰው ስሞች እና እድሜዎችን የመሳሰሉ 
መሰረታዊ እውነታዎችን በትክክል አለማወቅ ወይም አለመጥራት 
የአንባቢዎቻቸውን  እምነት እንዲያጡ ዋነኛው ምክንያት ነበር፡፡

ከፍተኛ አርታዒያን የመጨረሻ አራሚዎች መሆን አለባቸው፡፡ እንደ፡ 
ምንጩ ማነው? ውጤቶችን ለማስተካከል መጠቀሚያ እየሆንን 
ነው? ይህንን ታሪክ ለምንድን ነው የምንዘግበው? የህዝቡን ፍላጎት 
ያማከለ ነው? የሚሉ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ማረጋገጥ አለባቸው፡፡ 

በሰራሁበት አስቸጋሪ ቦታ የፖለቲካ ተቃዋሚዎች እንዲሁም ብሎም 
በአንድ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች ተቃዋሚዎቻቸውን ለመጣል 
ወይም ራሳቸውን ለማሳደግ ሲሉ መረጃዎችን ያወጣሉ ወይም 
ይፈጥራሉ፡፡

ቅሬታዎችን ከማስተናገድ በተጨማሪ በዘገባ ውስጥ የተጠቀሱ 
ወይም ንግግራቸው የተጠቀሰላቸውን ሰዎች በየሳምንቱ እያገኘ 
ዘገባው ላይ ጥያቄ ካላቸው ወይም ችግር ካለበት የሚያጣራ 
የአንባቢ አርታዒ ማስቀመጥ ይጠቅማል፡፡

ነገር ግን በትክክል መረዳት የመጀመሪው ርምጃ ነው፡፡ የኋላ 
ታሪኩን እና ከነባራዊው ሁኔታ ጋር መግጠሙን ማረጋገጥም 
ያስፈልጋል፡፡

አንባቢዎች ስለጉዳዩ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ መጥቀስን ጨምሮ 
ለምን እንደተከሰተ በደንብ ሳይብራራ እና መፍትሔ አብሮ ካልቀረበ 
ከዚህ በኋላ ችግር እንዳለ መጠቆም ብቻውን በቂ አይሆንም 
(ለምሳሌ በመንግስት ውስጥ ያለ ሙስና) ፡፡ 

በተጨማሪም አክብሮት ማለት ባለቤቶች ፣ አታሚዎች ፣ 
አርታዒያን እና ጋዜጠኞች አስፈላጊ ሆኖ ያገኙት ነገር አንባዎች 
አስፈላጊ ነው ብለው የሚያስቡት ነገር ላይሆን እንደሚችል 
መረዳት ነው፡፡ ለመታዘዝ ጥሩ ልምምድ የለንደን ሰንዴይ ታይምስ 
የቀድሞው አርታኢ የሆነው ሃሮልድ ኢቫንስ ያለው ነው፡ ከበድ ያሉ 
ርዕሰ ጉዳዮችን ታዋቂ በሆነ ሁኔታ ያክብሩ እና ታዋቂ የሆኑ ርዕሰ 
ጉዳዮችን አክብደው ያክብሩ፡፡

7. ዘገባን በደንብ ማስረዳት
ምንም ያህል የጋዜጣው ይዘት ጥሩ ቢሆንም አንባቢዎች በደንብ 
እንዲረዱት ቀለል ተደርጎ ካልተገለፀ አንባቢዎችን ማግኘት 
አይቻልም፡፡ ጥረቶችን በሚከተሉት ነጥቦች ላይ ማድረግ ያሻል፡

• ታሪኮችን በተቻለ አቅም በጥሩ ሁኔታ ማቅረብ፡፡ 
• የተቻለውን ያህል ለታሪኩ ግብአት የሚሆኑ 
ነጥቦችን ማግኘት፡፡  ሰዎች ጊዜ ያጥራቸዋ፡፡  
የተቻለውን ያህል መረጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ እና 
በፍጥነት ማግኘት ይፈልጋሉ፡፡
• ፍጥነት - አንባቢዎች ፍላጎታቸውን ይዘው 
እንዲቀጥሉ የአጫጭር እና የረጃጅም ታሪክ 
ቅይጦችን ማቅረብ፡፡ 

በመጨረሻም፡ አዳዲስ ነገሮችን ለመሞከር መፍራት አያስፈልግም፡
፡ በተጨማሪም ግን የአንባቢያንን ይሁንታ ያላገኙ አዳዲስ ነገሮንም 
ለመተው ማንገራገር አያሻም፡፡ ዲጂታል ሚዲያው ከአንባቢያን 
ጋራ ለመገናኘት ተግባራዊ ያደረገውን ፈጠራ መጠቀም አለብን፡
፡ የሚሰራው ጥናት አንባቢዎች ጋዜጣችንን እያነበቡ ከአንድ ሰአት 
በላይ እንደቆዩ ሲያሳየን ያኔ ሚዲያው ስኬታማ ወይም አሸናፊ 
መሆኑን እንረዳለን፡፡ 

ማይክ ሮበርትሰን የደቡብ አፍሪካው ከፍተኛ ተነባቢ ጋዜጣ ዘ 
ሰንዴይ ታይምስ የቀድሞ አርታዒ እና የ Times Media Limited 
የቀድሞ ዋና ዳይሬክተር ነበር፡፡ በተጨማሪም የወቅቱ Tiso Black-
star, the owners of The Sunday Times, Business Day, 
Financial Mail, Timeslive, The Sowetan, Sunday World, 
The Herald and Daily Dispatch አርታዒ ነው፡፡
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የዲጂታል ተጽዕኖ በጎላበት ዘመን 
የሚድያን ስኬት ማረጋገጥ
ክሪስቶፈር ጄ ሃይኪ ሚድያው የተጋፈጣቸውን 
የኢኮኖሚ ተግዳሮቶች ከውስጥ በተነሱ 
ስትራቴጂዎች እና የቢዝነስ ሞዴል ፈጠራዎችን 
በማቅረብ መፍትሔ ያስቀምጣሉ።   

ከቅርብ ግዜ ወዲህ በ አፍሪካ እና በደቡቡ የዓለም ክፍላት 
የሚወጡ ርዕሰ አንቀጾች የመደበኛ ሚድያዎች ቢዝነስ የገጠመውን 
ፈተና እና አዳዲስ አካሄዶች በዚህ ላይ ያገኙትን ድል አስነብበዋል። 
የአዳዲስ አካሄዶች ስኬት በተደጋጋሚ የሚታይ ባለመሆኑ የሚድያ 
ተቋማት ቀጣይነታቸውን ለማረጋገጥ እነዚህን ስኬቶች ለመረዳትና 
ለሃገራቸውበሚስማማ መልኩ ለመተርጎም እየተገደዱ ነው። 
እንዴት የሚድያው ቢዝነስ አሁን ባለበት ሁኔታ ለአንዳንዶች 
በጣም ምቹ ለሌሎች ደግሞ ፈተና ሊሆን ቻለ? መልሱም ያለው 
የዲጂታል ግንኙነት አብዮትን ተከትሎ የቢዝነስ ንድፎች/ሞዴሎች/ 
የሚጫወቱት ሚና ውስጥ ነው።  

የቢዝነስ ንድፍ
የቢዝነስ ንድፍ ማለት አንድ ተቋም ለደንበኞቹ ዋጋ ያለው 
ነገር የሚያቀርብበት መንገድ ነው። ለሚድያ ደግሞ ደንበኞቹ 
ታዳሚዎች እና አስተዋዋቂዎች ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ 
ተቋሙ ዋጋ ያለውን ነገር የሚያደርስበትን መንገድ እና ከዚህ ጋር 
የተያያዙ የገንዘብ ወጪ እና ገቢን ይጨምራል። የቢዝነስ ሞዴሉ 
ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ ሌሎችም ጉዳዮች ያሉ ሲሆን 
ይህም የተቋሙን አጋሮች፣ ቁልፍ እንቅስቃሴዎች፣ ግብዓቶች፣ 
የወጪ ገቢ አደረጃጀት፣ የዋጋ ዕቅድ፣ የደንበኞች ግንኙነት፣ የተመቹ 
ሁኔታዎች፣ የደንበኛ አይነቶች እና የገቢ ምንጮችን ያጠቃልላል።  
የቢዝነስ ንድፉን መረዳት ዋጋ ያለው ነገር በመፍጠር እና ዋጋ 
ያለው ነገር  የሚደርስበትን መንገድ በመወሰን የሚድያ ተቋሙን 
የገንዘብ ስኬት ለማረጋገጥ ይጠቅማል።  ከእነዚህ ጉዳዮች በግባቡ 
ካልተሰናሰሉ የቢዝነስ ንድፉ የማይመች ሊሆን ይችላል። 

ተግዳሮት

ዛሬ ላይ መጠነ ሰፊ የሆኑ አካባቢያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ 
ተጽዕኖዎች መጀመሪያውንም በጭንቅ ውስጥ ያለውን የአፍሪካን 
እና የደቡባዊው የዓለምን ሚድያ ግፊት እያደረጉበት ይገኛል። 
ዝርዝሩ ብዙ የሆነ የኢኮነሚ ተጽዕኖም ለዚህ ግፊት አስተዋጽዕ 
አለው። በ እ.ኤ.አ 2018 በደቡብ አፍሪካ በተደረገ ጥናትና ዘገባ 
ፕሮፌሰር ሄሪ ዱግሞር የዜና ሚድያ ላይ ሃገሪቷ ያላት አቋም 
ተለዋዋጭ እንደሆነ ጠቁመዋል። የህትመት ስርጭትን መዳከም፣ 
የታዳሚዎች ወደሌላ የሚድያ አማራጭ መኮብለል እንዲሁም 
ለጥናታዊ ጋዜጠኝነት የሚያስፈልገውን የግብዓት መመናመን 
ተከትሎ የሚድያ ተቋማት የሚያቀርቡትን ይዘት በገንዘብ 
የሚተምኑበት አቅም ፈተና ውስጥ ወድቋል። ከዚህም ከፍ ያሉ 
ተጽዕኖዎች በሚድያ ተቋማቱ የአስተዳደር ችግር፣ ውጤታም 
ባልሆነ የስራ አፈጻጸም እና የገንዘብ ምንጭ በማጣት ፈተናውን 
ያባብሱታል።    ምንም እንኳን እያንዳንዱ የአፍሪካ ሃገራት ያለው 
ገበያ እንደየ ሃገሩ እየተለያየ ቢሆንም ተመሳሳይ ለውጦች ግን 
በሁሉም የአህጉሪቷ ክፍሎች መከሰታቸው አልቀረም። 

መፍትሔ 
ከዚህ ቀጥሎ የቀረቡት ሃሳቦች የውስጥ ስትራቴጂ እና የቢዝነስ 
ንድፍ ጽንሰ ሃሳቦችን በመጠቀም እነዚህን ተግዳሮቶች መወጣት 
ላይ ትኩረት ያደረጉ ናቸው። ሃሳቦቹም የቀረቡት ስኬት ያስመዘገቡ 
የሚድያ ተቋማትን በተመለከተ ከተሰሩ ጥናቶች ጋር በማያያዝ 
ነው። ከእነሱ ውጪ ወዳሉ አካላት የሚመለከቱ የአፍሪካ ገለልተኛ 
የሚድያ ተቋማት ምቹ ያልሆኑ ሁኔታዎች የሚገጥሟቸው ቢሆንም 
አንዳንድ የሚድያ ተቋማት ግን ግዙፍ ተግባራትን መፈጸም ችለዋል 
ይህንንም ማድረግ የቻሉት በውስጥ አሰራራቸው ነው።  

በአነስተኛና መካከለኛ ደረጃ ላሉት ከተቋሙ ውጪ ያሉ ነገሮች 
በመሻሻላቸው የሚያገኙት የቢዝነስ ስኬት በጣም ውስን ነው።  
ተዘግተው የነበሩ የሚድያ ገበያዎች በሚከፈቱበትና ለውጥ/
ሪፎርም በሚያካሂዱበት ግዜ እንኳን ቢሆን በጥሩ መልክ ከተዘጋጀ 
የቢዝነስ ንድፍ ጋር የተቆራኘ ጠንካራ የውስጥ አስተዳደር የሌላቸው 
የሚድያ ተቋማት ከፍተኛ ደረጃ መድረስ አይችሉም። ለዚህም 
መጀመሪያውኑ ለቦታው ብቁ ሃላፊ መሸም ነው መፍትሔው። 
ከዚህ ቀጥሎ የቀረቡት ሃሳቦችም ቀጣይነትን ያረጋገጡና የቢዝነስ 
ንድፋቸውን እንዲሁም አሰራራችውን ያጋሩ የሚድያ ተቋማትን 
ተሞክሮ ይፈትሻሉ።
  

 

 
 

በዓለም ዙሪያ ሁሉ የዜና ክፍሎች ሚና እየጠበበ ቢመጣም ቅሉ 

የስራ ሞዴሎች አራት አስፈላጊ ግብዓቶች:   
የገቢ ምንጮች፡ የመገናኛ ብዙሃን ከሥራ ገቢ 
የሚያመነጩባቸው የተለያዩ መንገዶች
የወጪ መዋቅር: የመገናኛ ብዙሃን በሥራ ጊዜ 
የሚያወጧቸው ወጪዎች 
ቁልፍ ግብዓቶች: የስራ ሞዴልን በተሳካ ሁኔታ ለማንቀሳቀስ 
የሚያስፈልጉ ጠቃሚ ግብዓቶች
ቁልፍ ተግባራት: ሐሳባዊ ዕሴቶችን ለመተግበር 
የሚያስፈልጉ በጣም ጠቃሚ ተግባራት

Photo source: facebook.com/pg/decorrespondent/photos

1.ከህዝብ የሚሰበሰብ እና አባልነት፡
 De Correspondent, ታማኝ ጌዜጠኝነት እንዴት 
መልሶ እንደሚከፍል
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በገንዘብ ረገድ ስኬታማ መሆን የቻሉ መጠነ ሰፊ የምርመራ 
ዘገባ የሚያዘጋጁ የዜና ሚድያ ምሳሌዎች ግን አልጠፉም።በገቢ 
ማሰባሰቢያ በተገኘ 1ሚሊየን ፓውንድ እ.ኤ.አ 2013 የተመሰረተው 
አምስተርዳም የሚገኘው ደ ኮረስፖንደንት (ዲሲ) የአባልነት 
ክፍያዎችን ብቻ በማስከፈል  በርዕሰ ጉዳዮች ላይ ጥልቅ ዘገባ 
የሚቀርብበት ከማስታወቂያ የጸዳ መድረክ መፍጠር ችሏል።  
በማስታወቂያ የሚገኝ ነዋይን ከማሳደድ ይልቅ ይህ ተቋም 
በመፈለግ ላይ ያለው ከተለመደው የየዕለቱ የዜና መንገድ አዲስ 
አካሂድን በመፍጠር አባላቱ በዙሪያቸው ያለውን የዓለም ሁኔታ 
በተሻለ መንገድ የሚረዱበትን ሁኔታ ነው። ለተደራሽ ታዳሚዎች 
አዳዲስ ሰበር ዜናዎችን እና ትኩረት የሚስቡ ዜናዎችን ከመጋት 
ይልቅ ዲሲ ከዚህበተቃራኒ ድጎማዎችን በማድረግ ብዙም ሽፋን 
የማይሰጣቸው ነገር ግን አንባቢዎቹን የሚያስደስቱ ርዕሰ ጉዳዮች 
ላይ የምርመራ ዘገባ ይሰራል። ዲሲ የቢዝነስ ሞዴሉን የነደፈው 
በመተማመን ላይ ሲሆን የንድፉም ዙሪያ ገባ ይህንን መተማመን 
ከግምት በማስገባት የተሰራ ነው። አንባቢዎችን እንደ ባለሞያ 
የመረጃ ምንጭነት ከማነሳሳት ጀምሮ የገንዘብ አቋሙን ሙሉ 
ለሙሉ ግልጽ አድርጎ እስከማሳየት ይህን ተዓማኒነት በየአንዳንዷ 
ነጥብ ላይ አስቀምጧል። የተቋሙ የአባልነት አሰራርም የዚህ 
መተማመን መሰረት በመሆኑ ወደ 4.5 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር 
የሚጠጋ ጠቅላላ ዓመታዊ ገቢን ማስገኘት የቻሉ 60,000 አባላትን 
እንዳፈሩለት ተቋሙ ይናገራል።
 

ንድፉን እንዲሰራ ያደረገው ምንድነው?

ዲሲ የሚቀጥራቸው ጋዜጠኞች በጥልቀት መዘገብ የሚችሉ 
እና አባላቱን የሚያሳትፉ ወጣ ያለ ችሎታ ያላቸው ናቸው። 
እነዚህ ዘጋቢዎችም ተቋሙ ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጣቸው ሃብቶቹ 
ናቸው።የምርመራ ዘገባ ላይ የሚውል ከፍተኛ አቅም ያለው 
ክህሎት ውስን ቢሆንም ዲሲ ግን ምርጥ ጋዜጠኞችን ያካተተ 
ቡድን መፍጠር ችሏል። በዚህ ከማስታወቂያ ነጻ በሆነ አቀራረብ 
ቀልብን የሚስቡ ርዕሰ ዓንቀጾችን ከመፍጠር ይልቅ ቋሚ 
ትኩረታቸውን ጥራት ባለው ዘገባ አድርገዋል። ዲሲ በስራ ላይ 
የሚያውለው የኤዲቶሪያል አስተዳደር መዋቅር ውሳኔ አሰጣጥን 
ወደታችኛው እርከን በማውረድ ጋዜጠኞች የዜና ክፍሎችን እና 
ሽፋን የሚያገኙ ታሪኮችን መፍጠርን እንዲመሩ ይፈቅዳል። ዲሲ 
ትኩረቱን ያደረገው አባላቱ ዋጋ የሚሰጧቸው ነገሮች ላይ ነው። 
ይህንንም የሚያደርገው አባላቱ የሚፈልጓቸው ዕርሰ ጉዳዮች 
ላይ በማተኮርጥናቶችን በማካሄድ፣ ጥልቀት ባለው መንገድ 
በጻፍና አርታኢ በማድረግ ነው። የዘገባ ሽፋን የሚያገኙ ነገሮችን 

በማዘጋጀት ወቅት ድርሻ እንዲኖራቸው በማድረግ፣ የታተሙ 
ጉዳዮች ላይ የሚኖሩ ውይይቶች ላይ እንዲወያዩ በማድረግ 
እንዲሁም ተቋሙን እንዲለግሱ በማድረግ አባላቱን በተለያየ 
መንገድ ያሳትፋል።ተቋሙ በኢንተርኔት ከደንበኞቹ ጋር መስተጋብር 
የሚፈጥርበት መንገድም ወሳኝ ሃብቱ ነው። ከተጠቃሚዎች ጋር 
መስተጋብር መፍጠር የሚያስችሉ ቁልፍ የሆኑ ሞያዊ ክህሎቶች 
ከቋሚ ክትትል (ሞኒተሪንግ) እና ቴክኒካዊ ድጋፍ ጋር በጣም 
አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። 

2.በማሌዥያ የይዘት ባዶነትን መሙላት: BFM 
Business Radio

በተለያዩ የገበያ ውድድሮች እንደታየው በማደግ/በመለወጥ 
ላይ ላሉ ጣቢያዎች ራሱ የራድዮ ቢዝነስ ንድፍ እንዲያድጉ 
የሚያስችል ነው። የሃገር ውስጥ ራድዮ ጥሩ ቢዝነስ ሊሆን 
ይችላል በዛ ላይ የመነሻና ማንቀሳቀሻ ወጪው አነስተኛ ነው፣ 
ብዙ ቦታ አያስፈልገውም፣ በአነስተኛ ገንዘብ ብዙ ሰዎች ጋር 
ለመድረስ የሚያስችል ነው በተለይም ደግሞ የዲጅታል ሚድያው 
ተጽዕኖ ባልደረሰባቸው ቦታዎች።የራድዮ ጣብያ ስኬት ማዕከሉን 

የሥራ ሞዴሉ ገፅታ
ገቢ

78% የአባልነት ክፍያ
14% የመፅሐፍ ሕትመት 
5.6% የንግግር ክፍያዎች

የወጪ መዋቅር
45.4% አርታዒያን እና ነፃ ፀሐፊያን
17.9% ቴክኖሎጂ
8.8% የገፅታ ግንባታ ደምወዝ እና ወጪ
-ሌሎች እዚህ ያልተጠቀሱ ትናንሽ ወጪዎች

ቁልፍ ግብዓቶች 
አርታዒያን
የኦንላይን መድረክ

ቁልፍ እንቅስቃሴዎች
-ጥልቀት ያላቸው እና ጉዳዮችን ማጥናት እና መፃፍ
-ከአባላት ጋር ያለ ግንኙነት
-ጸሐፊያን የዜና መድረክን የሚያንቀሳቅሱበት መዋቅርን ማደራጀት
-የመፅሐፍ ህትመትን ማመቻቸት 
-የኦንላይን መድረኩን ማዘጋጀት እና ጠብቆ ማቆየት

የቢዝነስ ሞዴሉ ገፅታ
ገቢ
        45% ማስታወቂያ 
        40% የፕሮግራም ስፖንሰር 
        10% ዝግጅቶች  
         5% ዲጂታል
የወጪ መዋቅር
         65% ሠራተኛ    
         5% ስርጭት.
         ሌሎች ያልተጠቀሱ ወጪዎች
ቁልፍ ግብዓቶች
         ሰዎች  
         ስቱደዮዎች
         መሣሪያዎች
ቁልፍ እንቅስቃሴዎች

ጥናት ፣ ፕሮዳክሽን እና የይዘት ቀረባ
ቀጥታ ሽያጭ ፣ እና የማስታወቂያ መፍትሄ ልማት
ዝግጅቶችን ማዘጋጀት

Photo source: http://www.rnadia.com
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የዲጂታል ተጽዕኖ በጎላበት ዘመን 
የሚድያን ስኬት ማረጋገጥ
ክሪስቶፈር ጄ ሃይኪ ሚድያው የተጋፈጣቸውን 
የኢኮኖሚ ተግዳሮቶች ከውስጥ በተነሱ 
ስትራቴጂዎች እና የቢዝነስ ሞዴል ፈጠራዎችን 
በማቅረብ መፍትሔ ያስቀምጣሉ።   

ከቅርብ ግዜ ወዲህ በ አፍሪካ እና በደቡቡ የዓለም ክፍላት 
የሚወጡ ርዕሰ አንቀጾች የመደበኛ ሚድያዎች ቢዝነስ የገጠመውን 
ፈተና እና አዳዲስ አካሄዶች በዚህ ላይ ያገኙትን ድል አስነብበዋል። 
የአዳዲስ አካሄዶች ስኬት በተደጋጋሚ የሚታይ ባለመሆኑ የሚድያ 
ተቋማት ቀጣይነታቸውን ለማረጋገጥ እነዚህን ስኬቶች ለመረዳትና 
ለሃገራቸውበሚስማማ መልኩ ለመተርጎም እየተገደዱ ነው። 
እንዴት የሚድያው ቢዝነስ አሁን ባለበት ሁኔታ ለአንዳንዶች 
በጣም ምቹ ለሌሎች ደግሞ ፈተና ሊሆን ቻለ? መልሱም ያለው 
የዲጂታል ግንኙነት አብዮትን ተከትሎ የቢዝነስ ንድፎች/ሞዴሎች/ 
የሚጫወቱት ሚና ውስጥ ነው።  

የቢዝነስ ንድፍ
የቢዝነስ ንድፍ ማለት አንድ ተቋም ለደንበኞቹ ዋጋ ያለው 
ነገር የሚያቀርብበት መንገድ ነው። ለሚድያ ደግሞ ደንበኞቹ 
ታዳሚዎች እና አስተዋዋቂዎች ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ 
ተቋሙ ዋጋ ያለውን ነገር የሚያደርስበትን መንገድ እና ከዚህ ጋር 
የተያያዙ የገንዘብ ወጪ እና ገቢን ይጨምራል። የቢዝነስ ሞዴሉ 
ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ ሌሎችም ጉዳዮች ያሉ ሲሆን 
ይህም የተቋሙን አጋሮች፣ ቁልፍ እንቅስቃሴዎች፣ ግብዓቶች፣ 
የወጪ ገቢ አደረጃጀት፣ የዋጋ ዕቅድ፣ የደንበኞች ግንኙነት፣ የተመቹ 
ሁኔታዎች፣ የደንበኛ አይነቶች እና የገቢ ምንጮችን ያጠቃልላል።  
የቢዝነስ ንድፉን መረዳት ዋጋ ያለው ነገር በመፍጠር እና ዋጋ 
ያለው ነገር  የሚደርስበትን መንገድ በመወሰን የሚድያ ተቋሙን 
የገንዘብ ስኬት ለማረጋገጥ ይጠቅማል።  ከእነዚህ ጉዳዮች በግባቡ 
ካልተሰናሰሉ የቢዝነስ ንድፉ የማይመች ሊሆን ይችላል። 

ተግዳሮት

ዛሬ ላይ መጠነ ሰፊ የሆኑ አካባቢያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ 
ተጽዕኖዎች መጀመሪያውንም በጭንቅ ውስጥ ያለውን የአፍሪካን 
እና የደቡባዊው የዓለምን ሚድያ ግፊት እያደረጉበት ይገኛል። 
ዝርዝሩ ብዙ የሆነ የኢኮነሚ ተጽዕኖም ለዚህ ግፊት አስተዋጽዕ 
አለው። በ እ.ኤ.አ 2018 በደቡብ አፍሪካ በተደረገ ጥናትና ዘገባ 
ፕሮፌሰር ሄሪ ዱግሞር የዜና ሚድያ ላይ ሃገሪቷ ያላት አቋም 
ተለዋዋጭ እንደሆነ ጠቁመዋል። የህትመት ስርጭትን መዳከም፣ 
የታዳሚዎች ወደሌላ የሚድያ አማራጭ መኮብለል እንዲሁም 
ለጥናታዊ ጋዜጠኝነት የሚያስፈልገውን የግብዓት መመናመን 
ተከትሎ የሚድያ ተቋማት የሚያቀርቡትን ይዘት በገንዘብ 
የሚተምኑበት አቅም ፈተና ውስጥ ወድቋል። ከዚህም ከፍ ያሉ 
ተጽዕኖዎች በሚድያ ተቋማቱ የአስተዳደር ችግር፣ ውጤታም 
ባልሆነ የስራ አፈጻጸም እና የገንዘብ ምንጭ በማጣት ፈተናውን 
ያባብሱታል።    ምንም እንኳን እያንዳንዱ የአፍሪካ ሃገራት ያለው 
ገበያ እንደየ ሃገሩ እየተለያየ ቢሆንም ተመሳሳይ ለውጦች ግን 
በሁሉም የአህጉሪቷ ክፍሎች መከሰታቸው አልቀረም። 

መፍትሔ 
ከዚህ ቀጥሎ የቀረቡት ሃሳቦች የውስጥ ስትራቴጂ እና የቢዝነስ 
ንድፍ ጽንሰ ሃሳቦችን በመጠቀም እነዚህን ተግዳሮቶች መወጣት 
ላይ ትኩረት ያደረጉ ናቸው። ሃሳቦቹም የቀረቡት ስኬት ያስመዘገቡ 
የሚድያ ተቋማትን በተመለከተ ከተሰሩ ጥናቶች ጋር በማያያዝ 
ነው። ከእነሱ ውጪ ወዳሉ አካላት የሚመለከቱ የአፍሪካ ገለልተኛ 
የሚድያ ተቋማት ምቹ ያልሆኑ ሁኔታዎች የሚገጥሟቸው ቢሆንም 
አንዳንድ የሚድያ ተቋማት ግን ግዙፍ ተግባራትን መፈጸም ችለዋል 
ይህንንም ማድረግ የቻሉት በውስጥ አሰራራቸው ነው።  

በአነስተኛና መካከለኛ ደረጃ ላሉት ከተቋሙ ውጪ ያሉ ነገሮች 
በመሻሻላቸው የሚያገኙት የቢዝነስ ስኬት በጣም ውስን ነው።  
ተዘግተው የነበሩ የሚድያ ገበያዎች በሚከፈቱበትና ለውጥ/
ሪፎርም በሚያካሂዱበት ግዜ እንኳን ቢሆን በጥሩ መልክ ከተዘጋጀ 
የቢዝነስ ንድፍ ጋር የተቆራኘ ጠንካራ የውስጥ አስተዳደር የሌላቸው 
የሚድያ ተቋማት ከፍተኛ ደረጃ መድረስ አይችሉም። ለዚህም 
መጀመሪያውኑ ለቦታው ብቁ ሃላፊ መሸም ነው መፍትሔው። 
ከዚህ ቀጥሎ የቀረቡት ሃሳቦችም ቀጣይነትን ያረጋገጡና የቢዝነስ 
ንድፋቸውን እንዲሁም አሰራራችውን ያጋሩ የሚድያ ተቋማትን 
ተሞክሮ ይፈትሻሉ።
  

 

 
 

በዓለም ዙሪያ ሁሉ የዜና ክፍሎች ሚና እየጠበበ ቢመጣም ቅሉ 

የስራ ሞዴሎች አራት አስፈላጊ ግብዓቶች:   
የገቢ ምንጮች፡ የመገናኛ ብዙሃን ከሥራ ገቢ 
የሚያመነጩባቸው የተለያዩ መንገዶች
የወጪ መዋቅር: የመገናኛ ብዙሃን በሥራ ጊዜ 
የሚያወጧቸው ወጪዎች 
ቁልፍ ግብዓቶች: የስራ ሞዴልን በተሳካ ሁኔታ ለማንቀሳቀስ 
የሚያስፈልጉ ጠቃሚ ግብዓቶች
ቁልፍ ተግባራት: ሐሳባዊ ዕሴቶችን ለመተግበር 
የሚያስፈልጉ በጣም ጠቃሚ ተግባራት
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1.ከህዝብ የሚሰበሰብ እና አባልነት፡
 De Correspondent, ታማኝ ጌዜጠኝነት እንዴት 
መልሶ እንደሚከፍል
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በገንዘብ ረገድ ስኬታማ መሆን የቻሉ መጠነ ሰፊ የምርመራ 
ዘገባ የሚያዘጋጁ የዜና ሚድያ ምሳሌዎች ግን አልጠፉም።በገቢ 
ማሰባሰቢያ በተገኘ 1ሚሊየን ፓውንድ እ.ኤ.አ 2013 የተመሰረተው 
አምስተርዳም የሚገኘው ደ ኮረስፖንደንት (ዲሲ) የአባልነት 
ክፍያዎችን ብቻ በማስከፈል  በርዕሰ ጉዳዮች ላይ ጥልቅ ዘገባ 
የሚቀርብበት ከማስታወቂያ የጸዳ መድረክ መፍጠር ችሏል።  
በማስታወቂያ የሚገኝ ነዋይን ከማሳደድ ይልቅ ይህ ተቋም 
በመፈለግ ላይ ያለው ከተለመደው የየዕለቱ የዜና መንገድ አዲስ 
አካሂድን በመፍጠር አባላቱ በዙሪያቸው ያለውን የዓለም ሁኔታ 
በተሻለ መንገድ የሚረዱበትን ሁኔታ ነው። ለተደራሽ ታዳሚዎች 
አዳዲስ ሰበር ዜናዎችን እና ትኩረት የሚስቡ ዜናዎችን ከመጋት 
ይልቅ ዲሲ ከዚህበተቃራኒ ድጎማዎችን በማድረግ ብዙም ሽፋን 
የማይሰጣቸው ነገር ግን አንባቢዎቹን የሚያስደስቱ ርዕሰ ጉዳዮች 
ላይ የምርመራ ዘገባ ይሰራል። ዲሲ የቢዝነስ ሞዴሉን የነደፈው 
በመተማመን ላይ ሲሆን የንድፉም ዙሪያ ገባ ይህንን መተማመን 
ከግምት በማስገባት የተሰራ ነው። አንባቢዎችን እንደ ባለሞያ 
የመረጃ ምንጭነት ከማነሳሳት ጀምሮ የገንዘብ አቋሙን ሙሉ 
ለሙሉ ግልጽ አድርጎ እስከማሳየት ይህን ተዓማኒነት በየአንዳንዷ 
ነጥብ ላይ አስቀምጧል። የተቋሙ የአባልነት አሰራርም የዚህ 
መተማመን መሰረት በመሆኑ ወደ 4.5 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር 
የሚጠጋ ጠቅላላ ዓመታዊ ገቢን ማስገኘት የቻሉ 60,000 አባላትን 
እንዳፈሩለት ተቋሙ ይናገራል።
 

ንድፉን እንዲሰራ ያደረገው ምንድነው?

ዲሲ የሚቀጥራቸው ጋዜጠኞች በጥልቀት መዘገብ የሚችሉ 
እና አባላቱን የሚያሳትፉ ወጣ ያለ ችሎታ ያላቸው ናቸው። 
እነዚህ ዘጋቢዎችም ተቋሙ ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጣቸው ሃብቶቹ 
ናቸው።የምርመራ ዘገባ ላይ የሚውል ከፍተኛ አቅም ያለው 
ክህሎት ውስን ቢሆንም ዲሲ ግን ምርጥ ጋዜጠኞችን ያካተተ 
ቡድን መፍጠር ችሏል። በዚህ ከማስታወቂያ ነጻ በሆነ አቀራረብ 
ቀልብን የሚስቡ ርዕሰ ዓንቀጾችን ከመፍጠር ይልቅ ቋሚ 
ትኩረታቸውን ጥራት ባለው ዘገባ አድርገዋል። ዲሲ በስራ ላይ 
የሚያውለው የኤዲቶሪያል አስተዳደር መዋቅር ውሳኔ አሰጣጥን 
ወደታችኛው እርከን በማውረድ ጋዜጠኞች የዜና ክፍሎችን እና 
ሽፋን የሚያገኙ ታሪኮችን መፍጠርን እንዲመሩ ይፈቅዳል። ዲሲ 
ትኩረቱን ያደረገው አባላቱ ዋጋ የሚሰጧቸው ነገሮች ላይ ነው። 
ይህንንም የሚያደርገው አባላቱ የሚፈልጓቸው ዕርሰ ጉዳዮች 
ላይ በማተኮርጥናቶችን በማካሄድ፣ ጥልቀት ባለው መንገድ 
በጻፍና አርታኢ በማድረግ ነው። የዘገባ ሽፋን የሚያገኙ ነገሮችን 

በማዘጋጀት ወቅት ድርሻ እንዲኖራቸው በማድረግ፣ የታተሙ 
ጉዳዮች ላይ የሚኖሩ ውይይቶች ላይ እንዲወያዩ በማድረግ 
እንዲሁም ተቋሙን እንዲለግሱ በማድረግ አባላቱን በተለያየ 
መንገድ ያሳትፋል።ተቋሙ በኢንተርኔት ከደንበኞቹ ጋር መስተጋብር 
የሚፈጥርበት መንገድም ወሳኝ ሃብቱ ነው። ከተጠቃሚዎች ጋር 
መስተጋብር መፍጠር የሚያስችሉ ቁልፍ የሆኑ ሞያዊ ክህሎቶች 
ከቋሚ ክትትል (ሞኒተሪንግ) እና ቴክኒካዊ ድጋፍ ጋር በጣም 
አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። 

2.በማሌዥያ የይዘት ባዶነትን መሙላት: BFM 
Business Radio

በተለያዩ የገበያ ውድድሮች እንደታየው በማደግ/በመለወጥ 
ላይ ላሉ ጣቢያዎች ራሱ የራድዮ ቢዝነስ ንድፍ እንዲያድጉ 
የሚያስችል ነው። የሃገር ውስጥ ራድዮ ጥሩ ቢዝነስ ሊሆን 
ይችላል በዛ ላይ የመነሻና ማንቀሳቀሻ ወጪው አነስተኛ ነው፣ 
ብዙ ቦታ አያስፈልገውም፣ በአነስተኛ ገንዘብ ብዙ ሰዎች ጋር 
ለመድረስ የሚያስችል ነው በተለይም ደግሞ የዲጅታል ሚድያው 
ተጽዕኖ ባልደረሰባቸው ቦታዎች።የራድዮ ጣብያ ስኬት ማዕከሉን 

የሥራ ሞዴሉ ገፅታ
ገቢ

78% የአባልነት ክፍያ
14% የመፅሐፍ ሕትመት 
5.6% የንግግር ክፍያዎች

የወጪ መዋቅር
45.4% አርታዒያን እና ነፃ ፀሐፊያን
17.9% ቴክኖሎጂ
8.8% የገፅታ ግንባታ ደምወዝ እና ወጪ
-ሌሎች እዚህ ያልተጠቀሱ ትናንሽ ወጪዎች

ቁልፍ ግብዓቶች 
አርታዒያን
የኦንላይን መድረክ

ቁልፍ እንቅስቃሴዎች
-ጥልቀት ያላቸው እና ጉዳዮችን ማጥናት እና መፃፍ
-ከአባላት ጋር ያለ ግንኙነት
-ጸሐፊያን የዜና መድረክን የሚያንቀሳቅሱበት መዋቅርን ማደራጀት
-የመፅሐፍ ህትመትን ማመቻቸት 
-የኦንላይን መድረኩን ማዘጋጀት እና ጠብቆ ማቆየት

የቢዝነስ ሞዴሉ ገፅታ
ገቢ
        45% ማስታወቂያ 
        40% የፕሮግራም ስፖንሰር 
        10% ዝግጅቶች  
         5% ዲጂታል
የወጪ መዋቅር
         65% ሠራተኛ    
         5% ስርጭት.
         ሌሎች ያልተጠቀሱ ወጪዎች
ቁልፍ ግብዓቶች
         ሰዎች  
         ስቱደዮዎች
         መሣሪያዎች
ቁልፍ እንቅስቃሴዎች

ጥናት ፣ ፕሮዳክሽን እና የይዘት ቀረባ
ቀጥታ ሽያጭ ፣ እና የማስታወቂያ መፍትሄ ልማት
ዝግጅቶችን ማዘጋጀት

Photo source: http://www.rnadia.com
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የሚያደርገው ከቁሳዊ ሃብት ይልቅ በሚቀጥራቸው ባለተሰጥዖ 
ባለሞያዎች፣ የማስታወቂያ ሽያጮችን በማዘጋጀት፣ አላስፈላጊ 
ወጪዎችን በመቀነስ እንዲሁም ኦሪጅናል በመሆን ነው። 

ይህ እንዳለ ሆነ በተለያዩ በማደግ ላይ ባሉ ሃገሮች የሚገኙ የሃገር 
ውስጥ ራድዮዎች ብዙውን ግዜ ገደብ ወይም ቁጥጥር አለባቸው። 
ሶማሊላንድ የሚገኝ የግል ራድዮ በርዋንዳ የዘር ፍጭት በነበረው 
ሚና የተነሳ ታግዷል። ማይናማርን በመሳሰሉ ሃገራት መንግስት 
በዘርፉ ላይ የሚያደርገውን ቁጥጥር ቀጥሏል። እንዲህም ሆኖ 
መስራት በተቻለበት ሁኔታ ሁሉ በሚድያው ምህዳር ውስጥ ወሳኝ 
ሚና ይጫወታል። ምንድነው አንድ ራድዮ ጣቢያን ስኬታማ 
የሚያደርገው? ማሌይዢያ የሚገኘው ቢ ኤፍ ኤምየተሰኘ የቢዝነስ 
ራድዮ ጣብያ የበላይ ሃላፊ የሆኑት ማሌክ አሊ እንደሚመልሱት 
ከሆነ በአንድ ገበያ ውስጥ የጎደለውን ይዘት የመለየት እና 
የመሙላት ጉዳይ (ኮንቴንት ቫከም) ነው።

የይዘት ባዶነት (ኮንቴንት ቫከም) የሚፈጠረው ገበያው ላይ ዝግጁ 
ሆኖ የቀረበ ይዘት ሳይኖር ሲቀር፣ ወይም በአንድ በተወሰነ ግዜ 
ወይንም በሚድያ ዘርፉ ላይ ለማግኘት የማይቻል ሲሆን ነው። 
ለምሳሌ በማሌይዢያ የንግድ ልውውጥ በጦፈበት ወቅት እንኳን 
የቢዝነስ ወሬዎችና ውይይቶች እንዲሁም ከቢዝነስ ጋር የተገናኙ 
ትምህርታዊ ይዘቶችን ለማግኘት አይቻልም ነበር።  በኩዋላ ለምፐር 
በንግድ ፈጠራ እና ቢዝነስ የተካኑ ኮምፒውተሮቹን በመጠቀም 
ቢዝነስ ተኮሩ የራድዮ ጣብያ ይህን የይዘት ባዶነት መሙላት 
የሚችልበት ከፍተኛ አቅም ነበረው። ቢ ኤፍ ኤምም ይህንን ዕድል 
ተጠቅሞበታል። 

የራድዮ ገበያ እድገት ደረጃዎች 

የይዘት ባዶነትን (ኮንቴንት ቫከም)ን በምናጠናበት ግዜ ገበያው 
ያለበትን የዕድገት ደረጃ መገንዘብ በጣም ጠቃሚ ነው። አሊ 
እንደለየው ከሆነ ሶስት ደረጃዎች አሉ እነሱም ያልተስተካከሉ፣ 
ዲሞግራፊን መሰረት በማድረግ የተስተካከሉ እና ፍላጎትን መሰረት 
በማድረግ የተስተካከሉ ናቸው። ቢ ኤፍ ኤም እ.ኤ.አ 2008 የ 
ማሌይዢያን ገበያ ሲቀላቀል ገበያው ሶስተኛው ደረጃ ላይ ነበር። 
ኳላ ለምፐር ካልተስተካከለ ዲሞግራፊን መሰረት በማድረግ 
ወደተስተካከለ የራድዮ ከተማ የተሸጋገረችው እ.ኤ.አ 1995 ነበር። 
እነዚህ ደረጃዎች ቀጥሎ በቀረበው አስረጅ ምስል የተገለጹ ሲሆን 
ይህም የራድዮ ቢዝነስ ፈጠራዎች ምን አይነት ራድዮ ጣቢያዎችን 
መጀመር ወይንም ማሻሻል እንዳለባቸው ለመረዳት ይጠቅማል።  

ራድዮ በቂ ባልሆነበት ሁኔታ 

እንደ አብዛኛዎቹ የመደበኛ ሚድያ አገልግሎቶች ሁሉ የታዳሚዎችን 
መከፋፈል እና ለዲጂታል ነገሮች ላይ የሚወጣው ወጪ በመጨመሩ 
ከራድዮ የሚገኙት ገቢዎችም ለመረዳት የሚያዳግቱ እየሆኑ 
መጥተዋል።እነዚህን ኪሳራዎች ለመቋቋምና የዕድገት አቅምን 
ለማሳደግ የሚድያ ተቋማት የተለያዩ ገቢዎችን ማስገኘት 
ወደሚችሉበት ደረጃ የሚያሸጋግራቸውን ንድፍ ለመፈለግ 
ተገድደዋል።ይህም በኢንተርኔት ላይም ከዛ ውጪም የሚካሄዱትን 
ገቢ የሚያስገቡ ስርጭቶችን ይጨምራል። 

African Examples
ማማ ኤፍ ኤም- ኡጋንዳ ውስጥ በኡጋንዳ የመገናኛ ብዙሃን 
ሴቶች ማህበር አማካኝነት እ.ኤ.አ በ2001 ተመስርቷል:: 
በፍላጎት ላይ የተቀረፀ ጣቢያ ሲሆን የይዘት አትኩሮቱንም 
በአካባቢው ባሉ ስኬታማ ሴቶች ላይ አድርጓል፡፡  
 ሁሙሩዛ ራዲዮ:  የዛምቢያ ራዲዮ ሲሆን እ.ኤ.አ በ2015 
ነበር የተመሰረተው፡፡ በስነ-ህዝብ ቅርፅ የተዋቀረ ወጣቶች 
ላይ የሚተኩር ራዲዮ ነው፡፡ ይዘቱም አብዛኛውን ጊዜ ወጣት 
ሰዎች ላይ ያነጣጥራል፡፡ በወጣቶች ጉዳይ ፣ ሐይማኖት ፣ 
ባህል ፣ መዝናኛ ፣ ትምህርት ፣ ጤና ፣ ቴክሎጂ እና ሙዚቃ 
ላይ ያሉ አሳታፊ ፕሮግራሞቹን አየር ላይ ያውላል፡፡ 
ክዊዘራ ራዲዮ ፡ በሰሜን ምዕራብ ታንዛኒያ እ.ኤ. አ 
በ1995 የተቋቋመ፡፡ ሰሜን ምስራቅ ታንዛኒያ ፣ የሩዋንዳን 
፣ ቡሩንዲ እና ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብክን ምስራቃዊ ክፍል 
የሚሸፍን ነው፡፡ ጣቢያው ሰዎችን ስለ ብዙ አጀንዳዎች መረጃ 
ሊያቀብል የተቋቋመ ነው፡፡ ዛሬ ላይ ጣቢያው ዜናዎችን እና 
የህብረተሰቡን አጠቃላይ ፍላጎቶች ጉዳይ ይሸፍናል፡፡

ከኢንተርኔት ውጪ የሚገኙ ገቢዎችንም ለማሳደግ ቢ ኤፍ ኤም 
ዝግጅቶችን የማስተዋወቅ ስራ መስራት የጀመረው ከዓመታት 
በፊት ነበር። አሁን ላይ ከአጠቃላይ ገቢው 10 በመቶ የሚሆነውን 
የሚያገኘው ከዚህ ዝግጅቶችን ከሚያስተዋውቅበት አሰራሩ 
ነው። ይህ ዕድገት ከገቢም በበለጠ ሶስት አይነት ጥቅም አለው 
የመጀመሪያው ዝግጅቱን ከሚያዘጋጁት ተቋማት ጋር የንግድ 
ስሙን ከፍ በማድረግእና ስፖንሰሮችን ስለሚያስገኝ ቢ ኤፍ ኤም 
ጥቅም እንዲጋራ ማስቻሉ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ቢ ኤፍ ኤም 
ጣቢያውን ተጠቅሞ በአነስተኛ ወጪ ዝግጅቱን አየር ላይ ማዋል 
መቻሉ ነው። እንዲሁም በሶስተኛነት ዝግጅቱ የተሳካ በሆነ ቁጥር የ 
ቢ ኤፍ ኤምን ብራንድ/የንግድ ስም ገጽታ ስለሚያጠናክር አዳዲስ 
አድማጮችን ለራድዮ ጣብያው ጎብኚዎችን ደግሞ ለገጸ ድሩ 
ለማግኘት ይረዳዋል።   
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Contemporary Hit Sta�ons
Pop and Pop Culture Sta�ons

News Sta�ons

STAGE 1

STAGE 2

STAGE 3

Demographic-based Format 
Gender and Age Targe�ng  

More Uniform Sound and Content 

Business Sta�ons
Women’s Talk Sta�ons

Sports Only Sta�ons

Interest-focused Format
Segmented, by-Program Targe�ng  

Slicker Sound and Content
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የቢዝነስ ሞዴሉ ገፅታ
ገቢ

70% የቲቪ ፕሮግራም ስፖንሰርሺፕ
20% የቲቪ ማስታወቂያዎች
10% ዝግጅቶች

የወጪ መዋቅር
50% አርትዖት እና ፕሮዳክሽን 
30% ሽያጭ እና ማርኬቲነገ 
-ሌሎች እዚህ ያልተጠቀሱ ትናንሽ ወጪዎች

ቁልፍ ግብዓቶች
ሰዎች (አርታዒያን ፣ አዘጋጆች እና የሽያጭ ሰራተኞች) /የዝግጅት እና 
የስርጭት መሳሪያዎች/ ስያሜ

ቁልፍ ተግባራት
የገበያ ጥናት ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት
የቀጥታ ሽያጭ ፕሮግራሞች ስፖንሰርሺፕ
ስፖንሰሮችን ተፈጥሮአዊ በሆነ ሁኔታ ከፕሮግራሞች ጋር 

3. በ ኤዲቶሪያል ረገድ የተሳካለት ዝግጅት 
ለስፖንሰርሺፕ፦ ዲ ቪ ቢ ቲቪ  
 
የራሳቸውን ይዘት ለሚቀርጹ የራድዮና ቴሌቪዥን አዘጋጆች 
የፕሮግራም ስፖንሰርሺፕ ትልቁ ገቢ ማግኛቸው ነው። በመሆኑም 
ትክክለኛው ፕሮግራም/ዝግጅት በትክክለኛ ምክንያት ከተገቢው 
ስፖንሰር ጋር ከተጣመሩ የኤዲቶሪያል ግልጽነት የተጠበቀ 
ይሆናል።  ዴሞክራቲክ ቮይስ ኦፍ በርማ ወይም ዲ ቪ ቢ በመባል 
የሚታወቀው የማይንማር የግል ቴሌቪዥን ጣብያ ከንግድ 
ከሚያገኘው አጠቃላይ ገቢ 70 በመቶውን ከ ስፖንሰርሺፕ 
የሚያገኝ ሲሆን ይህም ተቋሙ በለጋሾች ላይ ከመንጠልጠል 
እራሱን ወደሚችልበት ቁመና እንዲቀየር አግዞታል።

ለምሳሌ እ.ኤ.አ 2017 ዲ ቪ ቢ ‘ሞደርን ፋርም’ በሚል ርዕስ 
በጀመረው ትምህርታዊ ፕሮግራም በንግድ ተቋማት ሙሉ በሙሉ 
የስፖንሰር ድጋፍ ያገኘው የመጀመሪያው ክፍል እንኳን አየር 
ላይ ሳይውል ነበር። የፕሮግራሙ ይዘትም ማዳበሪያን፣ የመስኖ 
ዘዴዎችን እና የተሰበሰበ ዘር ከፍ ያለ ዋጋ የሚያወጣበትን አይነት 
ርዕሶች የያዘ ነበር። ዝግጅቱን ስፖንሰር ማድረግ የሚችሉ አካላት 
ሲታሰቡ ዲ ቪ ቢ የመዳበሪያ አምራች ኩባንያዎችን ኢላማው 
ውስጥ የሚያስገባ ይመስል ነበር። ነግር ግን ይህ እንዴት ተደርጎ 
ይተገበራል? እያንዳንዱ ክፍል ሲያልቅ የስፖንሰሩን ማዳበሪያ 
ተጠቀሙ እያለ ሊመክር ነው? ዲ ቪ ቢ ከግምት ማስገባት 
የነበረበት በእንደዚህ አይነት አቀራረብ ላይ አንድ የንግድ ስም/ 
ብራንድ የሚኖረውን ተጽዕኖ ነበር እና ማዳበሪያ መጠቀም ከግዜ 
ብዛት የሚያመጣውን ችግር፣ የውሃ ብክለትን ሊያስከትል መቻሉን 
ወይም እንስሳትና ሰዎች ላይ ሊፈጠር የሚችለውን የተቃረነ ተጽዕኖ 
ሊያስብበት ተገድዶ ነበር። ከይዘቱ አንጻር የማዳበርያ ኩባንያ 
ፕሮግራሙን ቢደግፈው በፍጹም የሚያስኬድ ሃሳብ ይመስላል ነገር 
ግን ከታዳሚው አንጻር ይህ አካሄድ የዝግጅቱን ኤዲቶሪያል ሃቀኝነት 
ወይም ተቀባይነት ጥያቄ ውስጥ የሚከተው ይሆን ነበር። 
በምትኩም የሽያጭ ቡድኑ የፕሮግራሙን ማህበራዊ ተልዕኮ እና 
ታዳሚው የሚሰጠውን ዋጋ የመሸጫ ነጥብ በማድረግ ሌሎች 
አይነት ስፖንሰሮችን ፈለገ። “አርሶ አደሮች ነገሮችን እንዴት በተሻለ 
መንገድ መስራት እንደሚችሉ በማስተማር ቤተሰቦቻቸውን በተሻለ 
መንገድ እንዲደግፉ ማስቻል” የሚለው ሃሳብ የዝግጅቱ ቋሚ 
ጭብጥ ሆነ። የንግድ ተቋማትም ይዘቱ ውስጥ ተጽዕኖ ሳያሳድሩ 
ዶላሮቻቸውን ዝግጅቱ ላይ ለማፍሰስ ተነሳሱ። የፕሮግራሙ 
ተልዕኮም የሽያጭ ቡድኑ ምን አይነት ስፖንሰር መፈለግ እንዳለበት 
አመላካች በመሆኑ የማይክሮፋይናንስ ተቋማት፣ የስፖርት 
መጠጦች እና የሶላር መብራቶች ጋር ሄደ። 

የሶማሊላንድ ምሳሌ

አንዴ ስፖንሰሮች ከተለዩ በኋላ ፈጠራ በተሞላበት መንገድ 
ስፖንሰሮቹን ፕሮግራሞቹ ውስጥ ማካተት ወሳኝ ነበር ይህም 
ስክሪፕቶቹን ለመጻፍ አንዳች ብዕር ማንሳት ሳያስፈልጋቸው 
የሚስብ እይታ ውስጥ እንዲገቡ አስችሏል።  

የገቢ ምንጭ / ፋይናንሲንግ

የፕሮግራም ስፖንሰርሺፕ ለማግኘት የተለያዩ አካሄዶች ያሉ 
ቢሆንም ለአዘጋጁም ለስፖንሰር አድራጊው አካልም ጥሩ የሚሆነው 
ግን አንድ ሙሉ ሲዝን የሚተላለፉ ክፍሎችን መወሰን ነው።  
ይህም የሚሆነው ለምሳሌ በሳምንት አንድ ክፍል እየተላለፈ 
ለስድስት ወራት የሚቆይ በጥቅሉ 24 ክፍሎች ያሉት። ለአዘጋጆቹ 
ይህ ወጪያቸውን የሚታወቅ ያደርግላቸዋል። ለስፖንሰር 
አድራጊዎቹ ደግሞ የሽያጭና የፕሮዳክሽን ቡድኖቻቸው ምርታቸው 
የሚተዋወቅበትን ቦታ፣ የንግድ ስማቸው በበለጠ እይታ ውስጥ 
የሚገባበትን እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ነገሮች በፕሮግራሙ 
የመካተታቸውን ነገር በመለየት ለስፖንሰር አድራጊው የሚኖረውን 
ዋጋ ጥንቅቅ አድርገው እንዲያቀርቡ ያስችላል። ሙሉ ሲዝን 
ስፖንሰር ማድረግ የቴሌቭዥን ጣብያው ስፖንሰሩን ከፕሮግራሙ 
ጋር አድርጎ ሲዝኑ ሲጀምር እና ሲያልቅ እየመላለሰ ለማስተዋወቅ 
ያስችለዋል። እንዲሁም ስፖንሰርነቱ በ ዩቲዩብና መሰል ዲጂታል 
መንገዶች ሲዝኑ ከማለቁም ቀደም ብሎ በተደጋጋሚ ለማሳየት 
ያስችላል።  

ኦቨር ዘ ቶፕ እና አይ ፒ ቲቪ ስርጭቶች በአፍሪካ 

የሞባይል ስርጭት እና የኢንተርኔት መሰረተ ልማቶች በአፍሪካ 
እየተስፋፉ እንደመምጣታቸው ኦቨር ዘ ቶፕ (ኦ ቲ ቲ) ወይም 
ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቲቪ (አይ ፒ ቲቪ) የቢዝነስ ንድፎች አዋጭ 
መንገዶች እየሆኑ እየመጡ ናቸው።  የ አይ ፒ ቲቪ አገልግሎቶች ከ 
የሳተላይት ወይም የገመድ (ኬብል) አገልግሎት ይልቅ ስርጭቶች 
በኢንተርኔት የሚደርሱባቸው ናቸው። ተጠቃሚዎችንም እንደነ 
ኔትፍሊክስ ያሉ አገልግሎቶችን ለመጠቀም በመምረጥ ወይም 
ሰብስክራይብ በማድረግ የቀጥታ ስርጭቶችን ወይም የመረጡትን 
ፕሮግራም በፈለጉት ግዜ እንዲመለከቱ ያስችላይል።  እ.ኤ.አ 
ከ2010 እስከ 2017 ከሰሃራ በታች ባሉ ሃገራት የሚገኙ የ ኦ ቲ ቲ 
ስርጭት ተጠቃሚ ቤተሰቦች ብዛት የ21.8 በመቶ ጥምር አማካይ 
እድገት ሲያሳይ የመደበና ቴሌቪዥን ተጠቃሚ ቤተሰቦች ብዛት ግን 
የ 3.6 በመቶ ጥምር አማካይ እድገት ብቻ ነበረው።  የብሮድካስት 

ስፖንሰርሺፕ ፕሮፖዛልን ለማቅረብ ፣ ለማስተካከል እና ለማስተዳደር 
ደህና አርትዖታዊ የአቀራረብ ሂደት መመስረት አስፈላጊ ነው፡፡ 
በሶማሊላንድ አንድ የቴሌቪዥን አሰራጪ በአካባቢያዊ ቸርቻሪዎች 
ዘንድ ጥሩ ገበያን ስለማግኘት የሚሰራን ሳምንታዊ ፕሮግራም 
ስለማዘጋጀት ሲያስብ ስለ እነዚህ ነገሮች በጥንቃቄ አስቧል፡፡ 
ዋነኛው ፅንሰ-ሀሳብ በምሽት በከተማ ዙሪያ እየዞሩ የሚጫወቱ ፣ 
የሚቀልዱ ፣ እና በዋጋ ላይ የሚከራከሩ  ወጣት ፣ ጎበዝ ፕሮግራም 
አስተናጋጆችን አሳትፏል፡፡ ሆኖም ግን የሚታወቁት ስፖንሰሮች 
ከተወሰኑ ተጠያቂነቶች ጋር መምጣት ጀመሩ፡፡ 
በእርግጥም አንዳንዱ ሱቆች ሥራዎቻቸውን የሚያሳትፉ ክፍሎችን 
ስፖንሰር ለማድረግ ፈቃደኛ ይሆናሉ፡፡ የአርትዖት አደጋ ሊሆን 
የሚችለው የፕሮግራሙ ይዘት ወገንተኛ መሆኑን እና ምናልባትም 
ትክክለኛ መረጃ ላለመሆኑ በተለይም ሥራው በተሻለው አቅሙ 
አገልግሎት እንደማይሰጥ የሚኖር ግምት ነው፡፡ ይህም የፕሮግራሙን 
ተልዕኮ ፣ የአድማጭ ተመልካቹን ህጋዊነት እና አርትዖታዊ ታማኝነትን 
ያዳክመዋል፡፡ 
ይልቁንም የሽያጭ ቡድኑ ሌሎች ተስፋ ያላቸውን ስፖንሰሮችን ፡ 
በምሽት ለመዝናናት ለሚወጡ ወጣቶች ትራንስፖርት አገልግሎት 
የሚሰጡ የታክሲ መተግበሪያዎች እና የመዝናናቱ ክፍል የሚሆኑ 
ምግብ ቤቶችን ለይቶ አስቀምጧል፡፡ 
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የሚያደርገው ከቁሳዊ ሃብት ይልቅ በሚቀጥራቸው ባለተሰጥዖ 
ባለሞያዎች፣ የማስታወቂያ ሽያጮችን በማዘጋጀት፣ አላስፈላጊ 
ወጪዎችን በመቀነስ እንዲሁም ኦሪጅናል በመሆን ነው። 

ይህ እንዳለ ሆነ በተለያዩ በማደግ ላይ ባሉ ሃገሮች የሚገኙ የሃገር 
ውስጥ ራድዮዎች ብዙውን ግዜ ገደብ ወይም ቁጥጥር አለባቸው። 
ሶማሊላንድ የሚገኝ የግል ራድዮ በርዋንዳ የዘር ፍጭት በነበረው 
ሚና የተነሳ ታግዷል። ማይናማርን በመሳሰሉ ሃገራት መንግስት 
በዘርፉ ላይ የሚያደርገውን ቁጥጥር ቀጥሏል። እንዲህም ሆኖ 
መስራት በተቻለበት ሁኔታ ሁሉ በሚድያው ምህዳር ውስጥ ወሳኝ 
ሚና ይጫወታል። ምንድነው አንድ ራድዮ ጣቢያን ስኬታማ 
የሚያደርገው? ማሌይዢያ የሚገኘው ቢ ኤፍ ኤምየተሰኘ የቢዝነስ 
ራድዮ ጣብያ የበላይ ሃላፊ የሆኑት ማሌክ አሊ እንደሚመልሱት 
ከሆነ በአንድ ገበያ ውስጥ የጎደለውን ይዘት የመለየት እና 
የመሙላት ጉዳይ (ኮንቴንት ቫከም) ነው።

የይዘት ባዶነት (ኮንቴንት ቫከም) የሚፈጠረው ገበያው ላይ ዝግጁ 
ሆኖ የቀረበ ይዘት ሳይኖር ሲቀር፣ ወይም በአንድ በተወሰነ ግዜ 
ወይንም በሚድያ ዘርፉ ላይ ለማግኘት የማይቻል ሲሆን ነው። 
ለምሳሌ በማሌይዢያ የንግድ ልውውጥ በጦፈበት ወቅት እንኳን 
የቢዝነስ ወሬዎችና ውይይቶች እንዲሁም ከቢዝነስ ጋር የተገናኙ 
ትምህርታዊ ይዘቶችን ለማግኘት አይቻልም ነበር።  በኩዋላ ለምፐር 
በንግድ ፈጠራ እና ቢዝነስ የተካኑ ኮምፒውተሮቹን በመጠቀም 
ቢዝነስ ተኮሩ የራድዮ ጣብያ ይህን የይዘት ባዶነት መሙላት 
የሚችልበት ከፍተኛ አቅም ነበረው። ቢ ኤፍ ኤምም ይህንን ዕድል 
ተጠቅሞበታል። 

የራድዮ ገበያ እድገት ደረጃዎች 

የይዘት ባዶነትን (ኮንቴንት ቫከም)ን በምናጠናበት ግዜ ገበያው 
ያለበትን የዕድገት ደረጃ መገንዘብ በጣም ጠቃሚ ነው። አሊ 
እንደለየው ከሆነ ሶስት ደረጃዎች አሉ እነሱም ያልተስተካከሉ፣ 
ዲሞግራፊን መሰረት በማድረግ የተስተካከሉ እና ፍላጎትን መሰረት 
በማድረግ የተስተካከሉ ናቸው። ቢ ኤፍ ኤም እ.ኤ.አ 2008 የ 
ማሌይዢያን ገበያ ሲቀላቀል ገበያው ሶስተኛው ደረጃ ላይ ነበር። 
ኳላ ለምፐር ካልተስተካከለ ዲሞግራፊን መሰረት በማድረግ 
ወደተስተካከለ የራድዮ ከተማ የተሸጋገረችው እ.ኤ.አ 1995 ነበር። 
እነዚህ ደረጃዎች ቀጥሎ በቀረበው አስረጅ ምስል የተገለጹ ሲሆን 
ይህም የራድዮ ቢዝነስ ፈጠራዎች ምን አይነት ራድዮ ጣቢያዎችን 
መጀመር ወይንም ማሻሻል እንዳለባቸው ለመረዳት ይጠቅማል።  

ራድዮ በቂ ባልሆነበት ሁኔታ 

እንደ አብዛኛዎቹ የመደበኛ ሚድያ አገልግሎቶች ሁሉ የታዳሚዎችን 
መከፋፈል እና ለዲጂታል ነገሮች ላይ የሚወጣው ወጪ በመጨመሩ 
ከራድዮ የሚገኙት ገቢዎችም ለመረዳት የሚያዳግቱ እየሆኑ 
መጥተዋል።እነዚህን ኪሳራዎች ለመቋቋምና የዕድገት አቅምን 
ለማሳደግ የሚድያ ተቋማት የተለያዩ ገቢዎችን ማስገኘት 
ወደሚችሉበት ደረጃ የሚያሸጋግራቸውን ንድፍ ለመፈለግ 
ተገድደዋል።ይህም በኢንተርኔት ላይም ከዛ ውጪም የሚካሄዱትን 
ገቢ የሚያስገቡ ስርጭቶችን ይጨምራል። 

African Examples
ማማ ኤፍ ኤም- ኡጋንዳ ውስጥ በኡጋንዳ የመገናኛ ብዙሃን 
ሴቶች ማህበር አማካኝነት እ.ኤ.አ በ2001 ተመስርቷል:: 
በፍላጎት ላይ የተቀረፀ ጣቢያ ሲሆን የይዘት አትኩሮቱንም 
በአካባቢው ባሉ ስኬታማ ሴቶች ላይ አድርጓል፡፡  
 ሁሙሩዛ ራዲዮ:  የዛምቢያ ራዲዮ ሲሆን እ.ኤ.አ በ2015 
ነበር የተመሰረተው፡፡ በስነ-ህዝብ ቅርፅ የተዋቀረ ወጣቶች 
ላይ የሚተኩር ራዲዮ ነው፡፡ ይዘቱም አብዛኛውን ጊዜ ወጣት 
ሰዎች ላይ ያነጣጥራል፡፡ በወጣቶች ጉዳይ ፣ ሐይማኖት ፣ 
ባህል ፣ መዝናኛ ፣ ትምህርት ፣ ጤና ፣ ቴክሎጂ እና ሙዚቃ 
ላይ ያሉ አሳታፊ ፕሮግራሞቹን አየር ላይ ያውላል፡፡ 
ክዊዘራ ራዲዮ ፡ በሰሜን ምዕራብ ታንዛኒያ እ.ኤ. አ 
በ1995 የተቋቋመ፡፡ ሰሜን ምስራቅ ታንዛኒያ ፣ የሩዋንዳን 
፣ ቡሩንዲ እና ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብክን ምስራቃዊ ክፍል 
የሚሸፍን ነው፡፡ ጣቢያው ሰዎችን ስለ ብዙ አጀንዳዎች መረጃ 
ሊያቀብል የተቋቋመ ነው፡፡ ዛሬ ላይ ጣቢያው ዜናዎችን እና 
የህብረተሰቡን አጠቃላይ ፍላጎቶች ጉዳይ ይሸፍናል፡፡

ከኢንተርኔት ውጪ የሚገኙ ገቢዎችንም ለማሳደግ ቢ ኤፍ ኤም 
ዝግጅቶችን የማስተዋወቅ ስራ መስራት የጀመረው ከዓመታት 
በፊት ነበር። አሁን ላይ ከአጠቃላይ ገቢው 10 በመቶ የሚሆነውን 
የሚያገኘው ከዚህ ዝግጅቶችን ከሚያስተዋውቅበት አሰራሩ 
ነው። ይህ ዕድገት ከገቢም በበለጠ ሶስት አይነት ጥቅም አለው 
የመጀመሪያው ዝግጅቱን ከሚያዘጋጁት ተቋማት ጋር የንግድ 
ስሙን ከፍ በማድረግእና ስፖንሰሮችን ስለሚያስገኝ ቢ ኤፍ ኤም 
ጥቅም እንዲጋራ ማስቻሉ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ቢ ኤፍ ኤም 
ጣቢያውን ተጠቅሞ በአነስተኛ ወጪ ዝግጅቱን አየር ላይ ማዋል 
መቻሉ ነው። እንዲሁም በሶስተኛነት ዝግጅቱ የተሳካ በሆነ ቁጥር የ 
ቢ ኤፍ ኤምን ብራንድ/የንግድ ስም ገጽታ ስለሚያጠናክር አዳዲስ 
አድማጮችን ለራድዮ ጣብያው ጎብኚዎችን ደግሞ ለገጸ ድሩ 
ለማግኘት ይረዳዋል።   

 

In
te

re
st

 
Fo

rm
a�

ed

Government Owned Sta�ons
General Content Sta�ons

Unforma�ed Sta�ons

Limited Thought to Format
General Public Targe�ng 

Spo�y Content

De
m

og
ra

ph
ica

lly
 

Fo
rm

a�
ed

Un
fo

rm
a�

ed

Contemporary Hit Sta�ons
Pop and Pop Culture Sta�ons

News Sta�ons

STAGE 1

STAGE 2

STAGE 3

Demographic-based Format 
Gender and Age Targe�ng  

More Uniform Sound and Content 

Business Sta�ons
Women’s Talk Sta�ons

Sports Only Sta�ons

Interest-focused Format
Segmented, by-Program Targe�ng  

Slicker Sound and Content
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የቢዝነስ ሞዴሉ ገፅታ
ገቢ

70% የቲቪ ፕሮግራም ስፖንሰርሺፕ
20% የቲቪ ማስታወቂያዎች
10% ዝግጅቶች

የወጪ መዋቅር
50% አርትዖት እና ፕሮዳክሽን 
30% ሽያጭ እና ማርኬቲነገ 
-ሌሎች እዚህ ያልተጠቀሱ ትናንሽ ወጪዎች

ቁልፍ ግብዓቶች
ሰዎች (አርታዒያን ፣ አዘጋጆች እና የሽያጭ ሰራተኞች) /የዝግጅት እና 
የስርጭት መሳሪያዎች/ ስያሜ

ቁልፍ ተግባራት
የገበያ ጥናት ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት
የቀጥታ ሽያጭ ፕሮግራሞች ስፖንሰርሺፕ
ስፖንሰሮችን ተፈጥሮአዊ በሆነ ሁኔታ ከፕሮግራሞች ጋር 

3. በ ኤዲቶሪያል ረገድ የተሳካለት ዝግጅት 
ለስፖንሰርሺፕ፦ ዲ ቪ ቢ ቲቪ  
 
የራሳቸውን ይዘት ለሚቀርጹ የራድዮና ቴሌቪዥን አዘጋጆች 
የፕሮግራም ስፖንሰርሺፕ ትልቁ ገቢ ማግኛቸው ነው። በመሆኑም 
ትክክለኛው ፕሮግራም/ዝግጅት በትክክለኛ ምክንያት ከተገቢው 
ስፖንሰር ጋር ከተጣመሩ የኤዲቶሪያል ግልጽነት የተጠበቀ 
ይሆናል።  ዴሞክራቲክ ቮይስ ኦፍ በርማ ወይም ዲ ቪ ቢ በመባል 
የሚታወቀው የማይንማር የግል ቴሌቪዥን ጣብያ ከንግድ 
ከሚያገኘው አጠቃላይ ገቢ 70 በመቶውን ከ ስፖንሰርሺፕ 
የሚያገኝ ሲሆን ይህም ተቋሙ በለጋሾች ላይ ከመንጠልጠል 
እራሱን ወደሚችልበት ቁመና እንዲቀየር አግዞታል።

ለምሳሌ እ.ኤ.አ 2017 ዲ ቪ ቢ ‘ሞደርን ፋርም’ በሚል ርዕስ 
በጀመረው ትምህርታዊ ፕሮግራም በንግድ ተቋማት ሙሉ በሙሉ 
የስፖንሰር ድጋፍ ያገኘው የመጀመሪያው ክፍል እንኳን አየር 
ላይ ሳይውል ነበር። የፕሮግራሙ ይዘትም ማዳበሪያን፣ የመስኖ 
ዘዴዎችን እና የተሰበሰበ ዘር ከፍ ያለ ዋጋ የሚያወጣበትን አይነት 
ርዕሶች የያዘ ነበር። ዝግጅቱን ስፖንሰር ማድረግ የሚችሉ አካላት 
ሲታሰቡ ዲ ቪ ቢ የመዳበሪያ አምራች ኩባንያዎችን ኢላማው 
ውስጥ የሚያስገባ ይመስል ነበር። ነግር ግን ይህ እንዴት ተደርጎ 
ይተገበራል? እያንዳንዱ ክፍል ሲያልቅ የስፖንሰሩን ማዳበሪያ 
ተጠቀሙ እያለ ሊመክር ነው? ዲ ቪ ቢ ከግምት ማስገባት 
የነበረበት በእንደዚህ አይነት አቀራረብ ላይ አንድ የንግድ ስም/ 
ብራንድ የሚኖረውን ተጽዕኖ ነበር እና ማዳበሪያ መጠቀም ከግዜ 
ብዛት የሚያመጣውን ችግር፣ የውሃ ብክለትን ሊያስከትል መቻሉን 
ወይም እንስሳትና ሰዎች ላይ ሊፈጠር የሚችለውን የተቃረነ ተጽዕኖ 
ሊያስብበት ተገድዶ ነበር። ከይዘቱ አንጻር የማዳበርያ ኩባንያ 
ፕሮግራሙን ቢደግፈው በፍጹም የሚያስኬድ ሃሳብ ይመስላል ነገር 
ግን ከታዳሚው አንጻር ይህ አካሄድ የዝግጅቱን ኤዲቶሪያል ሃቀኝነት 
ወይም ተቀባይነት ጥያቄ ውስጥ የሚከተው ይሆን ነበር። 
በምትኩም የሽያጭ ቡድኑ የፕሮግራሙን ማህበራዊ ተልዕኮ እና 
ታዳሚው የሚሰጠውን ዋጋ የመሸጫ ነጥብ በማድረግ ሌሎች 
አይነት ስፖንሰሮችን ፈለገ። “አርሶ አደሮች ነገሮችን እንዴት በተሻለ 
መንገድ መስራት እንደሚችሉ በማስተማር ቤተሰቦቻቸውን በተሻለ 
መንገድ እንዲደግፉ ማስቻል” የሚለው ሃሳብ የዝግጅቱ ቋሚ 
ጭብጥ ሆነ። የንግድ ተቋማትም ይዘቱ ውስጥ ተጽዕኖ ሳያሳድሩ 
ዶላሮቻቸውን ዝግጅቱ ላይ ለማፍሰስ ተነሳሱ። የፕሮግራሙ 
ተልዕኮም የሽያጭ ቡድኑ ምን አይነት ስፖንሰር መፈለግ እንዳለበት 
አመላካች በመሆኑ የማይክሮፋይናንስ ተቋማት፣ የስፖርት 
መጠጦች እና የሶላር መብራቶች ጋር ሄደ። 

የሶማሊላንድ ምሳሌ

አንዴ ስፖንሰሮች ከተለዩ በኋላ ፈጠራ በተሞላበት መንገድ 
ስፖንሰሮቹን ፕሮግራሞቹ ውስጥ ማካተት ወሳኝ ነበር ይህም 
ስክሪፕቶቹን ለመጻፍ አንዳች ብዕር ማንሳት ሳያስፈልጋቸው 
የሚስብ እይታ ውስጥ እንዲገቡ አስችሏል።  

የገቢ ምንጭ / ፋይናንሲንግ

የፕሮግራም ስፖንሰርሺፕ ለማግኘት የተለያዩ አካሄዶች ያሉ 
ቢሆንም ለአዘጋጁም ለስፖንሰር አድራጊው አካልም ጥሩ የሚሆነው 
ግን አንድ ሙሉ ሲዝን የሚተላለፉ ክፍሎችን መወሰን ነው።  
ይህም የሚሆነው ለምሳሌ በሳምንት አንድ ክፍል እየተላለፈ 
ለስድስት ወራት የሚቆይ በጥቅሉ 24 ክፍሎች ያሉት። ለአዘጋጆቹ 
ይህ ወጪያቸውን የሚታወቅ ያደርግላቸዋል። ለስፖንሰር 
አድራጊዎቹ ደግሞ የሽያጭና የፕሮዳክሽን ቡድኖቻቸው ምርታቸው 
የሚተዋወቅበትን ቦታ፣ የንግድ ስማቸው በበለጠ እይታ ውስጥ 
የሚገባበትን እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ነገሮች በፕሮግራሙ 
የመካተታቸውን ነገር በመለየት ለስፖንሰር አድራጊው የሚኖረውን 
ዋጋ ጥንቅቅ አድርገው እንዲያቀርቡ ያስችላል። ሙሉ ሲዝን 
ስፖንሰር ማድረግ የቴሌቭዥን ጣብያው ስፖንሰሩን ከፕሮግራሙ 
ጋር አድርጎ ሲዝኑ ሲጀምር እና ሲያልቅ እየመላለሰ ለማስተዋወቅ 
ያስችለዋል። እንዲሁም ስፖንሰርነቱ በ ዩቲዩብና መሰል ዲጂታል 
መንገዶች ሲዝኑ ከማለቁም ቀደም ብሎ በተደጋጋሚ ለማሳየት 
ያስችላል።  

ኦቨር ዘ ቶፕ እና አይ ፒ ቲቪ ስርጭቶች በአፍሪካ 

የሞባይል ስርጭት እና የኢንተርኔት መሰረተ ልማቶች በአፍሪካ 
እየተስፋፉ እንደመምጣታቸው ኦቨር ዘ ቶፕ (ኦ ቲ ቲ) ወይም 
ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቲቪ (አይ ፒ ቲቪ) የቢዝነስ ንድፎች አዋጭ 
መንገዶች እየሆኑ እየመጡ ናቸው።  የ አይ ፒ ቲቪ አገልግሎቶች ከ 
የሳተላይት ወይም የገመድ (ኬብል) አገልግሎት ይልቅ ስርጭቶች 
በኢንተርኔት የሚደርሱባቸው ናቸው። ተጠቃሚዎችንም እንደነ 
ኔትፍሊክስ ያሉ አገልግሎቶችን ለመጠቀም በመምረጥ ወይም 
ሰብስክራይብ በማድረግ የቀጥታ ስርጭቶችን ወይም የመረጡትን 
ፕሮግራም በፈለጉት ግዜ እንዲመለከቱ ያስችላይል።  እ.ኤ.አ 
ከ2010 እስከ 2017 ከሰሃራ በታች ባሉ ሃገራት የሚገኙ የ ኦ ቲ ቲ 
ስርጭት ተጠቃሚ ቤተሰቦች ብዛት የ21.8 በመቶ ጥምር አማካይ 
እድገት ሲያሳይ የመደበና ቴሌቪዥን ተጠቃሚ ቤተሰቦች ብዛት ግን 
የ 3.6 በመቶ ጥምር አማካይ እድገት ብቻ ነበረው።  የብሮድካስት 

ስፖንሰርሺፕ ፕሮፖዛልን ለማቅረብ ፣ ለማስተካከል እና ለማስተዳደር 
ደህና አርትዖታዊ የአቀራረብ ሂደት መመስረት አስፈላጊ ነው፡፡ 
በሶማሊላንድ አንድ የቴሌቪዥን አሰራጪ በአካባቢያዊ ቸርቻሪዎች 
ዘንድ ጥሩ ገበያን ስለማግኘት የሚሰራን ሳምንታዊ ፕሮግራም 
ስለማዘጋጀት ሲያስብ ስለ እነዚህ ነገሮች በጥንቃቄ አስቧል፡፡ 
ዋነኛው ፅንሰ-ሀሳብ በምሽት በከተማ ዙሪያ እየዞሩ የሚጫወቱ ፣ 
የሚቀልዱ ፣ እና በዋጋ ላይ የሚከራከሩ  ወጣት ፣ ጎበዝ ፕሮግራም 
አስተናጋጆችን አሳትፏል፡፡ ሆኖም ግን የሚታወቁት ስፖንሰሮች 
ከተወሰኑ ተጠያቂነቶች ጋር መምጣት ጀመሩ፡፡ 
በእርግጥም አንዳንዱ ሱቆች ሥራዎቻቸውን የሚያሳትፉ ክፍሎችን 
ስፖንሰር ለማድረግ ፈቃደኛ ይሆናሉ፡፡ የአርትዖት አደጋ ሊሆን 
የሚችለው የፕሮግራሙ ይዘት ወገንተኛ መሆኑን እና ምናልባትም 
ትክክለኛ መረጃ ላለመሆኑ በተለይም ሥራው በተሻለው አቅሙ 
አገልግሎት እንደማይሰጥ የሚኖር ግምት ነው፡፡ ይህም የፕሮግራሙን 
ተልዕኮ ፣ የአድማጭ ተመልካቹን ህጋዊነት እና አርትዖታዊ ታማኝነትን 
ያዳክመዋል፡፡ 
ይልቁንም የሽያጭ ቡድኑ ሌሎች ተስፋ ያላቸውን ስፖንሰሮችን ፡ 
በምሽት ለመዝናናት ለሚወጡ ወጣቶች ትራንስፖርት አገልግሎት 
የሚሰጡ የታክሲ መተግበሪያዎች እና የመዝናናቱ ክፍል የሚሆኑ 
ምግብ ቤቶችን ለይቶ አስቀምጧል፡፡ 
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ፈቃድ ለማውጣት የሚያግዱ ፖሊሲዎች በበዙባቸው አንዳንድ 
ሃገራት የቴሌቪዥን ቢዝነሱን መቀላቀል ለሚፈልጉ ኦ ቲ ቲ የተሻለ 
አማራጭ የሚሆንበት ግዜም አለ።  በሌሎች ሁኔታዎች ደግሞ 
ኦ ቲ ቲ እና አይ ፒ ቲ ቪ አሁን ላሉ ማሰራጫዎች አዲስ የቢዝነስ 
ማስፋፍያ አቅጣጫ ሊሆን ይችላል። በሁለቱም ሁኔታዎች ቢሆን 
ግን የተንቀሳቃሽ ምስል / ቪድዮ ይዘት እና የዝግጅቱ የፕሮዳክሽን 
አቅም ለአንድ የሚድያ ተቋም ዋጋ የማይገኝላቸው የመወዳደሪያ 
ነጥቦች ናቸው። 

እነዚህ አካሄዶች እየተጠናከሩ ሲሄዱ ፕሮግራሞች  ገንዘብ የማግኛ 
መንገዶችን ያማከሉ እየሆኑ ይሄዳሉ። እንደ ጅማሮው ግን 
እኚህ አዳዲስ የ አፍሪካ ኦ ቲ ቲ ተቋማት ቢዝነሳቸው ቀጣይነት 
እንዲኖረው የሚያደርጉት በቀጥታ ከማስታወቂያ የሚገኙ ገቢዎችን 
በሚያረጋግጡ ስምምነቶች ነው። ይህም ማለት እንደ ዲ ቢ ቪ 
ላይ የተደረገው ጥናት እንደሚያሳየው በፕሮግራም ስፖንሰሮች 
የማስታወቂያ ገቢን መፍጠር የሚያስችል አካሄድ መንደፍ ምትክ 
የማይገኝለት አማራጭ እንደሚሆን ነው። 

4. ዋናውን እንደገና መገንባት ፣ አዲስ ሞዴል 
መፍጠር፡ ዴዘርት ኒውስ
 
ብዙ የአፍሪካ ጋዜጣ አሳታሚዎች በሌሎች የዓለም ክፍሎች 
ከሚሠሩ አቻዎቻቸው ጋር በተመሳሳይ የእርስ በርስ ግጭት 
ያጋጥማቸዋል፡፡ ትርፍ እያሽቆለቆለ ነው ፣ ከፍተኛ ገንዘብ 
አመንጪዎች ፈተና ገጥሟቸዋል ፣ አድማጭ ተመልካቾች ደግሞ 
ወደ አዲስ መድረኮች እየፈለሱ ባለበት ጊዜ አታሚዎች በዲጂታል 
ስራዎ ላይ ፈሰስ ማድረግ አለባቸው፡፡ የትርፍ ግቦች ህልውናን 
በማስጠበቅ ግቦች ብቻ ሊተኩ ይችላሉ፡፡ ታዳሚዎች ወደ ኦንላይን 
በሚፈልሱበት ጊዜ የዜና ድረ ገፅን መጨመር ተፈጥሮአዊ እድገት 
ሊመስል ይችላል፡፡ ነገር ግን በቂ ነውን? የዲጂታል ሳንቲሞች 
የህትመት ብሮችን ይቀይራሉን? ብዙ ድርጅቶች በቂ አይደለም 
ወይም አይቀይሩም የሚሉ መልሶችን ነው ያገኙት፡፡ ወደ አዲስ 
መድረክ የሚደረግ ስልታዊ ሽግግር የጋዜጦችን መረጃ ምንጮች 
፣ እንቅስቃሴዎች ፣ እሴት ፈጠራ ፣ የወጪ መዋቅር እና የገቢ 
ምንጮችን እንደ አዲስ መፍጠርን ይጠይቃል፡፡

የሁለትዮሽ ለውጥ

እ.ኤ.አ በ2010 ደዘርት ኒውስ Deseret News (Salt Lake City, 
Utah, USA) ወደ ከፍተኛ ስኬት ያለው የህትመት እና የዲጂታል 
ቢዝነስ እየተቀየረ ነበር፡፡ ለውጡ በእርግጥም “የሁለትዮሽ ለውጥ” 
ነበር፡፡ ምን ማለት ነው? እንደ ሃርቫርድ የቢዝነስ ትምህርት ቤት 
ፕረፌሰር ክላርክ ጊልበርት ገለፃ የቢዝነስ ሞዴሎችን በተሳካ ሁኔታ  
ለማሻሻል ሁለት አይነት የለውጥ አይነቶች አሉ፡፡ 

ለውጥ 1፡ ዋናው ቢዝነስ በማስተካከል እና አሁን ያለውን የቢዝነስ 
ሞዴል ከተዘበራረቀው የገበያ ሁኔታ ጋር ያለማምደዋል
 
ለውጥ 2፡ ለወደፊቱ ተቀዳሚ የገቢ ማመንጫዎች የሚሆኑ አዲስ 
የፈጠራ ዘዴዎችን ለመፍጠር የተለየ የራሱን ድርጅት ይፈጥራል፡፡

ሁለቱንም ለውጦች የተሳኩ ለማድረግ ሌላ ሶስተኛ ነገር ያስፈልጋል፡
፡ ከሁለቱ ድርጅቶች ጋር የሚያገናኝ አወቃቀር እና ሂደትን መገንባት 
እና የጠንካራ ጎኖችን እንዲሁም የሀብት እና አቅም መጋራት 
ያመቻቻል፡፡ ይህንን ነው ጊልበርት “የችሎታዎች ልውውጥ” ብሎ 
የሚጠራው፡፡ የችሎታዎች ልውውት ሁለት የተለያዩ ድርጅቶች 
በአንድነት እንዲኖሩ ከማረጋገጥም ባለፈ የዱሮውን የቆየ ድርጅት 
በተለመዱ ተፎካካሪዎቹ ላይ አብላጫነት የሚሰጠው ሲሆን 
አዲሱን ያልተረጋጋ ቢዝነስ ደግሞ በሌሎች በጥንካሬ አነስ ያሉ 
ጀማሪዎች ላይ የበላይነት እንዲኖረው ያደርጋል፡፡ 
          
           

          Digital Revenues  

          New Non-Newspaper Business Revenues 

          Traditional Print Business Revenues 

Source:solutions.deseretdigital.com/innovationwire/
clark_gilbert_ddm_transformed. 

33% 
Revenue 

-5% Growth

33% 
Revenue

15% Growth

33% 
Revenue

5% Growth
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ማጠቃለያና የወደፊት ርምጃ
የምርመራ እና የረጅም ጊዜ ጋዜጠንነት እያንሰራራ ይገኛል፡
፡ እንዲያውም እየጨመረ ለሚሄደው የአባልነት እና የደመወዝ  
ስራ ሞዴሎች ምርጡ ቅርፅ ሊሆን ይችላል፡፡ ማስጠንቀቂያው 
ተዓማኒነት ነው፡፡ እንደ የመገናኛ ብዙሃን ባለቤትነት ወይም ሥራ 
አስኪያጅነት ተዓማኒነትን መገንባት የአመራሩ ኃላፊነት ሲሆን 
በጥብቅ የመደበኛ/ የደረጃ አሰራር ሁኔታዎች እና በአርትዖት 
ፖሊሲዎች ሊደገፍ ይገባዋል፡፡ ተዓማኒነት የመገናኛ ብዙሃ 
በሚሳተፉባቸው ስራዎች ሁሉ በተለይም የአባልነት ሥራ ሞዴል 
ለመፍጠር ለሚፈልጉት የእንቅስቃሴአቸው ሁሉ ማዕከል ነው፡፡

የሬዲዮ ሥራ - በተለይም የባህላዊ ሬዲዮ ስርጭቶች በአፍሪካ እና 
በሌሎች የዓለም ክፍሎች አስፈላጊነታቸው እንደቀጠለ ነው፡፡ ይሁን 
እንጂ ተጠቃሚዎች በተከፋፈሉ እና በተለያዩ ቁጥር የተለያዩ ዘላቂ 
የገቢ ሞዴሎች አስፈላጊ ናቸው፡፡ ከነዚህም መካከል አንዳንዶቹ 
የብሔራዊ አስተዋዋቂዎችን ለመሳብ ስፋት ላለው ታዳሚ 
በኦንላይን ማሰራጨትን ፣ ዕለታዊ ልዩ ፕሮግራሞችን ለኦንላይን 
ስርጭት እና ለገንዘብ ማግኛ ቪዲዮ መቅረፅን ፣ ለስራ - ተጠቃሚ 
ምዝገባ ክፍያ ወይም የከስራ- ለስራ የፈቃድ ጥምረቶችን ፣ 
እንዲሁም ወደ ዝግጅት ማዘጋጀት ማደግን ያካትታሉ፡፡

በሁለቱም ፣ በተለመደውም ሆነ በኦንላይን ስርጭት (በIPTV 
or OTT) በፕሮግራም ስፖንሰርሺፕ አማካኝነት የማስታወቂያ 
ገንዘብ የማግኘት ትልቅ ዕድል አለ፡፡ በአርትዖት ፅኑ ጥብቅነት ይህን 
ማድረግ ቀጥተኛና የአጭር ጊዜ መንገድ አይደለም፡፡ ነገር ግን 
ለአሰራጮች እና ለስፖንሰር አድራጊዎች ትልቅ ድል ይሆንላቸዋል፡፡ 
ከሁሉም የተሻለው መንገድ ይዘትን እና የስፖንሰርሺፕ አቀራረብን 
በጋራ ለማዳበር ቀጥታ ሽያጭ ፣ የፕሮግራም ስፖንሰሮችን እና 
አስተዳደርን ያካትታል፡፡ ይህም ትክክለኛ ስፖንሰሮች ተልዕኮን 

መሰረት ባደረገ አቀራረብ ዒላማ መደረጋቸውን ያረጋግጣል፡፡ 
የሚስብ እና ተፈጥሮአዊ የፕሮግራም ተደራሽነትን ለስፖንሰሮች 
ይፈጥራል ፤ ጥሩ የአርትዖት ፖሊሲዎችም ፀድቀዋል፡፡  ይህን አይነት 
በትብብር የሚሰሩ የሥራ ሂደቶችን ማዘጋጀት ቁልፍ ነው፡፡

ወደ ዲጂታል-መር ድርጅት ወይም ሌላ ዓይነት የሚረብሹ 
የመገናኛ ዘዴዎች መቀየር ከአዲስ የሥራ ክፍል ወይም መምሪያ 
በላይ ይወስዳል፡፡ አዲስ ስራን ለመጀመር ሌላ የተለየ ድርጅት 
ያስፈልገዋል፡፡ በተጨማሪም የቀድሞውን የመገናኛ ብዙሃን 
ሥራ ወደ አዲስነት ቀይሮ ለመገንባት ትኩረት ያስፈልገዋል፡፡ይህ 
የሁለትዮሽ ሽግግር ዘላቂነትን ለማረጋገጥ የተሻለው አቀራረብ ነው፡
፡ ሆኖም ግን ይህንን በትክክል ለማሳካት አስቸጋሪ ውሳኔዎችን ፣ 
ጠንካራ አመራር እና በሁለቱ ድርጅቶች መካከል የጋራ ጥቅምን 
ለማጎልበት አዳዲስ ሂደቶችን ያቀርባል፡፡ በመጨረሻም ከተሳካ 
ሁለቱ ድርጅቶች የመገናኛ ብዙሃ የስራ ሞዴሎቻቸውን እንደ አዲስ 
አድሰው ለወደፊት ዕድገት ያመቻቹታል፡፡

“ከማሽከርከር በፊት ትክክለኛ ሰዎችን በአውቶቡስ ውስጥ 
ማስገባት እና ትክክለኛ ቦታቸውን መስጠት ወሳኝ ነው” 
ጂም ኮሊንስ 

በላይኛው አባባል “አውቶቡሱ” የተባሉት የመገናኛ ብዙሃን ቤቶች 
ሲሆኑ “አሽከርካሪዎቹ” ደግሞ የአመራር ቡድኑ ነው፡፡ ጠንካራ 
አመራርን መገንባት የመገናኛ ብዙሃን ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን 
ለመቅረፍ ቅድመ ሁኔታ ነው፡፡ የውስጥ ስልቶችን ማዘጋጀት እና 
የሥራ ሞዴሎችን እንደ አዲስ ማዋቀር ቀላል ስራ አይደለም፡፡ 
የሥራ ለውጥ ማሻሻያን በምናስብበት ጊዜ ባለቤቶች በመጀመሪያ 
የአስተዳደር ባለሙያዎችን እና ጠንካራ የቴክኒካዊ ዕውቀት 
ያላቸው ባለሞያዎችን መቅጠር አለባቸው፡፡ “ምን መደረግ 
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ፈቃድ ለማውጣት የሚያግዱ ፖሊሲዎች በበዙባቸው አንዳንድ 
ሃገራት የቴሌቪዥን ቢዝነሱን መቀላቀል ለሚፈልጉ ኦ ቲ ቲ የተሻለ 
አማራጭ የሚሆንበት ግዜም አለ።  በሌሎች ሁኔታዎች ደግሞ 
ኦ ቲ ቲ እና አይ ፒ ቲ ቪ አሁን ላሉ ማሰራጫዎች አዲስ የቢዝነስ 
ማስፋፍያ አቅጣጫ ሊሆን ይችላል። በሁለቱም ሁኔታዎች ቢሆን 
ግን የተንቀሳቃሽ ምስል / ቪድዮ ይዘት እና የዝግጅቱ የፕሮዳክሽን 
አቅም ለአንድ የሚድያ ተቋም ዋጋ የማይገኝላቸው የመወዳደሪያ 
ነጥቦች ናቸው። 

እነዚህ አካሄዶች እየተጠናከሩ ሲሄዱ ፕሮግራሞች  ገንዘብ የማግኛ 
መንገዶችን ያማከሉ እየሆኑ ይሄዳሉ። እንደ ጅማሮው ግን 
እኚህ አዳዲስ የ አፍሪካ ኦ ቲ ቲ ተቋማት ቢዝነሳቸው ቀጣይነት 
እንዲኖረው የሚያደርጉት በቀጥታ ከማስታወቂያ የሚገኙ ገቢዎችን 
በሚያረጋግጡ ስምምነቶች ነው። ይህም ማለት እንደ ዲ ቢ ቪ 
ላይ የተደረገው ጥናት እንደሚያሳየው በፕሮግራም ስፖንሰሮች 
የማስታወቂያ ገቢን መፍጠር የሚያስችል አካሄድ መንደፍ ምትክ 
የማይገኝለት አማራጭ እንደሚሆን ነው። 

4. ዋናውን እንደገና መገንባት ፣ አዲስ ሞዴል 
መፍጠር፡ ዴዘርት ኒውስ
 
ብዙ የአፍሪካ ጋዜጣ አሳታሚዎች በሌሎች የዓለም ክፍሎች 
ከሚሠሩ አቻዎቻቸው ጋር በተመሳሳይ የእርስ በርስ ግጭት 
ያጋጥማቸዋል፡፡ ትርፍ እያሽቆለቆለ ነው ፣ ከፍተኛ ገንዘብ 
አመንጪዎች ፈተና ገጥሟቸዋል ፣ አድማጭ ተመልካቾች ደግሞ 
ወደ አዲስ መድረኮች እየፈለሱ ባለበት ጊዜ አታሚዎች በዲጂታል 
ስራዎ ላይ ፈሰስ ማድረግ አለባቸው፡፡ የትርፍ ግቦች ህልውናን 
በማስጠበቅ ግቦች ብቻ ሊተኩ ይችላሉ፡፡ ታዳሚዎች ወደ ኦንላይን 
በሚፈልሱበት ጊዜ የዜና ድረ ገፅን መጨመር ተፈጥሮአዊ እድገት 
ሊመስል ይችላል፡፡ ነገር ግን በቂ ነውን? የዲጂታል ሳንቲሞች 
የህትመት ብሮችን ይቀይራሉን? ብዙ ድርጅቶች በቂ አይደለም 
ወይም አይቀይሩም የሚሉ መልሶችን ነው ያገኙት፡፡ ወደ አዲስ 
መድረክ የሚደረግ ስልታዊ ሽግግር የጋዜጦችን መረጃ ምንጮች 
፣ እንቅስቃሴዎች ፣ እሴት ፈጠራ ፣ የወጪ መዋቅር እና የገቢ 
ምንጮችን እንደ አዲስ መፍጠርን ይጠይቃል፡፡

የሁለትዮሽ ለውጥ

እ.ኤ.አ በ2010 ደዘርት ኒውስ Deseret News (Salt Lake City, 
Utah, USA) ወደ ከፍተኛ ስኬት ያለው የህትመት እና የዲጂታል 
ቢዝነስ እየተቀየረ ነበር፡፡ ለውጡ በእርግጥም “የሁለትዮሽ ለውጥ” 
ነበር፡፡ ምን ማለት ነው? እንደ ሃርቫርድ የቢዝነስ ትምህርት ቤት 
ፕረፌሰር ክላርክ ጊልበርት ገለፃ የቢዝነስ ሞዴሎችን በተሳካ ሁኔታ  
ለማሻሻል ሁለት አይነት የለውጥ አይነቶች አሉ፡፡ 

ለውጥ 1፡ ዋናው ቢዝነስ በማስተካከል እና አሁን ያለውን የቢዝነስ 
ሞዴል ከተዘበራረቀው የገበያ ሁኔታ ጋር ያለማምደዋል
 
ለውጥ 2፡ ለወደፊቱ ተቀዳሚ የገቢ ማመንጫዎች የሚሆኑ አዲስ 
የፈጠራ ዘዴዎችን ለመፍጠር የተለየ የራሱን ድርጅት ይፈጥራል፡፡

ሁለቱንም ለውጦች የተሳኩ ለማድረግ ሌላ ሶስተኛ ነገር ያስፈልጋል፡
፡ ከሁለቱ ድርጅቶች ጋር የሚያገናኝ አወቃቀር እና ሂደትን መገንባት 
እና የጠንካራ ጎኖችን እንዲሁም የሀብት እና አቅም መጋራት 
ያመቻቻል፡፡ ይህንን ነው ጊልበርት “የችሎታዎች ልውውጥ” ብሎ 
የሚጠራው፡፡ የችሎታዎች ልውውት ሁለት የተለያዩ ድርጅቶች 
በአንድነት እንዲኖሩ ከማረጋገጥም ባለፈ የዱሮውን የቆየ ድርጅት 
በተለመዱ ተፎካካሪዎቹ ላይ አብላጫነት የሚሰጠው ሲሆን 
አዲሱን ያልተረጋጋ ቢዝነስ ደግሞ በሌሎች በጥንካሬ አነስ ያሉ 
ጀማሪዎች ላይ የበላይነት እንዲኖረው ያደርጋል፡፡ 
          
           

          Digital Revenues  

          New Non-Newspaper Business Revenues 

          Traditional Print Business Revenues 

Source:solutions.deseretdigital.com/innovationwire/
clark_gilbert_ddm_transformed. 
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ማጠቃለያና የወደፊት ርምጃ
የምርመራ እና የረጅም ጊዜ ጋዜጠንነት እያንሰራራ ይገኛል፡
፡ እንዲያውም እየጨመረ ለሚሄደው የአባልነት እና የደመወዝ  
ስራ ሞዴሎች ምርጡ ቅርፅ ሊሆን ይችላል፡፡ ማስጠንቀቂያው 
ተዓማኒነት ነው፡፡ እንደ የመገናኛ ብዙሃን ባለቤትነት ወይም ሥራ 
አስኪያጅነት ተዓማኒነትን መገንባት የአመራሩ ኃላፊነት ሲሆን 
በጥብቅ የመደበኛ/ የደረጃ አሰራር ሁኔታዎች እና በአርትዖት 
ፖሊሲዎች ሊደገፍ ይገባዋል፡፡ ተዓማኒነት የመገናኛ ብዙሃ 
በሚሳተፉባቸው ስራዎች ሁሉ በተለይም የአባልነት ሥራ ሞዴል 
ለመፍጠር ለሚፈልጉት የእንቅስቃሴአቸው ሁሉ ማዕከል ነው፡፡

የሬዲዮ ሥራ - በተለይም የባህላዊ ሬዲዮ ስርጭቶች በአፍሪካ እና 
በሌሎች የዓለም ክፍሎች አስፈላጊነታቸው እንደቀጠለ ነው፡፡ ይሁን 
እንጂ ተጠቃሚዎች በተከፋፈሉ እና በተለያዩ ቁጥር የተለያዩ ዘላቂ 
የገቢ ሞዴሎች አስፈላጊ ናቸው፡፡ ከነዚህም መካከል አንዳንዶቹ 
የብሔራዊ አስተዋዋቂዎችን ለመሳብ ስፋት ላለው ታዳሚ 
በኦንላይን ማሰራጨትን ፣ ዕለታዊ ልዩ ፕሮግራሞችን ለኦንላይን 
ስርጭት እና ለገንዘብ ማግኛ ቪዲዮ መቅረፅን ፣ ለስራ - ተጠቃሚ 
ምዝገባ ክፍያ ወይም የከስራ- ለስራ የፈቃድ ጥምረቶችን ፣ 
እንዲሁም ወደ ዝግጅት ማዘጋጀት ማደግን ያካትታሉ፡፡

በሁለቱም ፣ በተለመደውም ሆነ በኦንላይን ስርጭት (በIPTV 
or OTT) በፕሮግራም ስፖንሰርሺፕ አማካኝነት የማስታወቂያ 
ገንዘብ የማግኘት ትልቅ ዕድል አለ፡፡ በአርትዖት ፅኑ ጥብቅነት ይህን 
ማድረግ ቀጥተኛና የአጭር ጊዜ መንገድ አይደለም፡፡ ነገር ግን 
ለአሰራጮች እና ለስፖንሰር አድራጊዎች ትልቅ ድል ይሆንላቸዋል፡፡ 
ከሁሉም የተሻለው መንገድ ይዘትን እና የስፖንሰርሺፕ አቀራረብን 
በጋራ ለማዳበር ቀጥታ ሽያጭ ፣ የፕሮግራም ስፖንሰሮችን እና 
አስተዳደርን ያካትታል፡፡ ይህም ትክክለኛ ስፖንሰሮች ተልዕኮን 

መሰረት ባደረገ አቀራረብ ዒላማ መደረጋቸውን ያረጋግጣል፡፡ 
የሚስብ እና ተፈጥሮአዊ የፕሮግራም ተደራሽነትን ለስፖንሰሮች 
ይፈጥራል ፤ ጥሩ የአርትዖት ፖሊሲዎችም ፀድቀዋል፡፡  ይህን አይነት 
በትብብር የሚሰሩ የሥራ ሂደቶችን ማዘጋጀት ቁልፍ ነው፡፡

ወደ ዲጂታል-መር ድርጅት ወይም ሌላ ዓይነት የሚረብሹ 
የመገናኛ ዘዴዎች መቀየር ከአዲስ የሥራ ክፍል ወይም መምሪያ 
በላይ ይወስዳል፡፡ አዲስ ስራን ለመጀመር ሌላ የተለየ ድርጅት 
ያስፈልገዋል፡፡ በተጨማሪም የቀድሞውን የመገናኛ ብዙሃን 
ሥራ ወደ አዲስነት ቀይሮ ለመገንባት ትኩረት ያስፈልገዋል፡፡ይህ 
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62

Co
nf

er
en

ce
 d

el
ig

at
es

 a
t 

th
e 

Pr
om

ot
in

g 
Jo

ur
na

li
sm

 a
nd

 D
em

oc
ra

cy
 in

 P
ra

ct
ic

e-
 M

ed
ia

 R
ef

or
m

 in
 

a 
Ti

m
e 

of
 C

ha
ng

e 
co

nf
er

en
ce

 a
t 

th
e 

U
ni

te
d 

N
at

io
ns

 E
co

no
m

ic
 C

om
m

is
io

n 
fo

r 
Af

ri
ca

 (
U

N
EC

A)
. 

 63

DESIGN BY

 
Izzat A. Haile
Illustrator, Graphic Designer
izzatino@gmail.com

Ezra  Million
Graphic Designer
ezramillion59@gmail.com

NUBIA
MEDIA AND COMMUNICATIONS

የኑቢያ ቡድ ን

ኑቢያ ሚዲያ እና ኮሙኒኬሽን በሚዲያ ፣ ኮሙኒኬሽን እና ቴክኖሎጂ ማማከር ፣ ፕሮዳክሽን ፣ ጥናት ፣ 
ዝግጅቶች ፣ የህዝብ ግንኙነት እና ሌሎችም ስራዎች ላይ ልምድ ያለው ኢትዮጵያን መሠረት ያደረገ 
ፓን አፍሪካን ድርጅት ነው፡፡ ኑቢያ የአፍሪካን ህብረተሰብ ፣ ባህል እና ወጣቶች አንድ ላይ በማሰባሰብ 
ዓለም አቀፋዊ መድረክ ለመስጠት እና አንድ እየሆነ ወደመጣው የፖለቲካ እና መዝናኛ ዓለም አካል 
ለማድረግ ይተጋል፡፡ የኑቢያ ሰራተኞች ቡድን ከተለያዩ የትምህርት ዘርፎች እና የሙያ መስኮች ፣ 
ጋዜጠኝነት ፣ ሚዲያ ፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፣ ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴ እና ጥናት (ሪሰርች) 
ከተውጣጡ ባለሞያዎች የተዋቀረ ነው፡፡ ይህ ልዩ እና በሀገር ውስጥም ሆን አለም አቀፋዊ ሥራዎች ላይ 
ልምድ ያለው ስብስብ ድርጅቱ ጥብቅ ዕቅድ እና ክትትል ፣ እንከን አልባ አፈፃፀሞችን እና ግንኙነቶችን 
የሚጠይቁ ፕሮጀክቶችን በብቃት እንዲወጣ አስችለውታል፡፡




