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መግቢያ
የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን የቁጥጥር ስርዓት ምን መምሰል አለበት በሚለው ሃሳብ ላይ የሚነሳው ክርክር በሕግ ምላሽ ያገኘው በአዲሱ የመገናኛ ብዙሃን
አዋጅ ቁጥር 1238/2021 ነው፡፡ በአስገዳጅ ሕግ ላይ ያልተመሰረተ የመገናኛ ብዙሃን የጋራ ቁጥጥር ስርዓት መዘርጋቱ የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ራሱን
በራሱ እንዲቆጣጠር እድል ሰጥቶታል፡፡ የተጋጋለ ብሔርተኝነት፣ የማህበረሰብ ግጭት እና የዜጎች መፈናቀል የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ሽግግር በተደጋጋሚ
እየፈተነ ያለ ጉዳይ ቢሆንም ሃገሪቱ ለበርካታ የማህበረሰብ አደረጃጀቶች ፈቃጅና አካታች የሆነ ምህዳር በመፍጠር ላለፉት ሦስት ዓመታት በዲሞክራሲ
ሸግግር ውስጥ በማለፍ ላይ ትገኛለች፡፡ በሂደት ላይ ያለውን አካታች የለውጥ ፕሮግራም እና የፖሊሲ ስነ ምህዳር መስፋት ተከትሎ የመገናኛ ብዙሃን
ዘርፍ ተዋንያን በሀገሪቱ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት ውስጥ ያላቸውን ሚና በማሳደግ እንዲሁም የርስ በርስ የቁጥጥር አካሉ በአገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን
የአስተዳደር ስርአት ውስጥ ያለውን የቁጥጥር ሚና ለማሳወቅ የሚረዱ የህግና የአስተዳደር እርምጃዎችን ለመውሰድ የጋራ ትብብር እያደረጉ ይገኛሉ፡፡
ለሶስት አስርት ዓመታት ያህል በአምባ ገነን የመንግስት ስርዓት ውስጥ ሆን ተብሎ ሲዳከም በቆየው የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ውስጥ እንዴት ጠንካራና
ውጤታማ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት መገንባት ይቻላል የሚለው ጥያቄ አሁንም መሰረታዊ ተግዳሮት ነው፡፡ በአሁን ጊዜም ቢሆን ቀደም ሲል የነበረውን
የተቋም ባህል በማስቀጠል ረገድ በአዲስ መልክ ጥብቅ የቁጥጥር ስርዓትን የመዘርጋት ሁኔታ ይስተዋላል፡፡ እየቀጠለ የመጣው የዘርፉ በፖለቲካ
ባለቤትነት ተፅእኖ ስር የመውደቅ ሁኔታ የዘርፉን ታአማኒነት በመሸርሸር፤ የህዝብ አመኔታን ለማግኘት የሚጓዝበትን መንገድ ይበልጥ ውስብስብ
እያደረገው ይገኛል፡፡
አዲሱ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ መገናኛ ብዙሃን ከፖለቲካ ሃይሎች ባለቤትነት ነጻ እንዲሆኑ ቢደነግግም በተግባር ግን የኢትዮጵያ መንግስት በዜና ዘጋቢ
የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ውስጥ ከፍተኛውን የባለቤትነት ድርሻ ይዞ ይገኛል፡፡ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ቢሆኑ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ
መገናኛ ብዙሃንን በገንዘብ በመደገፍ፣ በማንቀሳቀስና በመምራት ላይ ይገኛሉ፡፡
ጠንካራ፣ ሙያዊ ብቃትን የተላበሰ እና የስነ-ምግባር መርሆችን የሚያከብር የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ መፍጠር እንዲሁም በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ
የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት የመዘርጋት ሂደት ረጅም ጊዜ የሚወሰድ አድካሚ ስራ ነው፡፡
የርስ በርስ መገማገሚያ መድረክ ለመፍጠር በዘርፉ ተዋናዮችና አለም አቀፍ ባለድርሻ አካላት አማካኝነት ለአስርት አመታት ያህል ከተደረገ አድካሚ
ጥረት በኋላ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት በ2018 ዓ.ም እንዲቋቋም ተደርጓል፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ወደ 50 የሚጠጉ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት
የምክር ቤቱ አባል ሆነዋል፡፡ ነገር ግን ምክር ቤቱ አሁንም ቢሆን ስራውን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ በትግል ላይ ይገኛል፡፡
በስራ ላይ ያለ እና ተግባራዊ የሆነ የርስ በርስ የቁጥጥር ስርአት የመቋቋሙ አስፈላነት እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ምክር ቤቱ በአሁን ጊዜ ባለው አሰራርና ቁመና
ብቻ አገልግሎቱን በብቃት ሊሰጥ አይችልም፡፡ የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት ለሀገሪቱ አዲስ በመሆኑ የቁጥጥር ስርዓቱን ተግባራዊ
ለማድረግ የዘርፉ ተዋንያንን በሙሉ ቀስ በቀስ ወደ መዋቅሩ ማስገባት ያስፈልጋል፡፡ በዚህም መሰረት የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ በማረጋገጥ እንዲሁም
የሀገር ውስጥ፣ ቀጠናዊ እና አለም አቀፍ ልምዶችን በመውሰድ የርስ በርስ የቁጥጥር ስርአት በኢትዮጵያ ተግባራዊ ሊሆን እንደሚችል የጋራ መግባባት
መፍጠር ያስፈልጋል፡፡
አሁን ባለንበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት የማጠናከር ስራ ቀላል የሚባል አይደለም፡፡ በአዲሱ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ
እንደተደነገገው የስነ-ምግባር መመሪያውን ተግባራዊነት ለማስፈፀም እስከቻሉ ድረስ ከመንግስት የቁጥጥር ስርዓት ውጪ የሆኑ አማራጭ የቁጥጥር
ስርዓቶች እንዲኖሩ ይፈቀዳል እንዲሁም ይበረታታል፡፡
በአዋጁ ትርጓሜ መሰረት የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት ማለት ‹‹የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት በፈቃደኝነት ላይ ተመስርተው የሚገዙበትን፣ የሙያ ሥነ ምግባርና
የመልካም አሠራር ደንብ የሚያወጡበትን፣ የዘርፈን የሙያ ብቃት የሚያሳድጉበትን እና የተጠቃሚውን ህብረተሰብ ቅሬታዎች የሚያስተናግዱበትን
አሰራር በመዘርጋት ራሳቸውን ለህዝቡ ተጠያቂ አድርገው እርስ በእርስ የሚተራረሙበት ሂደት ነው፡፡››
ይህም የጥናት ፅሁፍ የሚዳስሰው በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የርስ በርስ መገማገሚያ ስርዓትን በመዘርጋት፣ የህዝብ ቅሬታን ተቀብሎ በማስተናገድ እና
ተጠያቂነትን በማረጋገጥ ሂደት ውስጥ እያጋጠሙ ያሉ ዋና ዋና ችግሮችንና እና ተስፋ ሰጪ እድሎችን ነው፡፡

ሪፖርት
በየካቲት ወር 2013 ዓ.ም አዲሱ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238/2013 በፀደቀበት ዕለት መርሳ ሚዲያ የተሰኘው የግብረ ሰናይ ድርጅት ከፎዮ አለም አቀፍ
የሚዲያ ድጋፍ ተቋም (FOJO/IMS) ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ የሚደረገውን
ጥረት በተመለከተ የጋራ መግባባት ለመፍጠር ከዘርፉ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዶ ነበር፡፡ በምክክር መድረኩም ታዋቂ ኤዲተሮች፣ የመገናኛ ብዙሃን
ባለቤቶች፣ ጋዜጠኞች የመገናኛ ብዙሃን የቁጥጥርና ልማት ባለሙያዎች፣ የጋዜጠኞች ማህበራት ተወካዮች፣ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች እና የመንግስት አካላት
ተገኝተው፤ ነጻነቱ የተጠበቀ እና ተግባራዊ የሆነ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓትን ለመዘርጋት በሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችና እና እድሎች ዙሪያ ምክክር አድርገዋል፡፡
በዙህ ሪፖርት ውስጥ የተካተቱ ጉዳዮችም ከምክክሩ የተገኙ ዋና ዋና ግኝቶች፣ ከመገናኛ ብዙሃን ባለድርሻ አካላት በቃለ መጠይቅ የተሰበሰቡ የጥናት ግኝቶች
እንዲሁም ከቀጠናዊ ልምዶች የተቀመሩ ምርጥ አሰራሮች ናቸው፡፡ በጥናቱ ከተካተቱት ውስጥ በኢትዮጵያ እና በኬንያ የመገናኛ ብዙሃን መሪዎች የተዘጋጁ
አምስት የጥናት ውጤቶች ይገኛሉ፡፡ እነዚህ የጥናት ውጤቶች በመገናኛ ብዙሃን ዘርፉ የጋራ መግባባት ላይ የተመሰረተ የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር
ስርዓት መገንባት አስፈላጊ መሆኑን እና በተግባራዊ አፈፃፀሙ ረገድም የሚገጥሙ ዋና ዋና ችግሮችን እና እድሎችን ያብራራሉ፡፡
በመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ላይ ተመስርቶ የተጠናው ይህ ጥናት የተሰራው ጥልቅ የሆነ የመፃህፍት ዳሳሳ በማድረግ እና የሃገር ውስጥ፣ የአፍሪካን
እና የሌሎች ባለድርሻ አካላትን ልምዶች እንዲሁም ቁልፍ ከሆኑ ባለድርሻ አካላት በቃለ መጠይቅ የተሰበሰቡ መረጃዎች መሰረት በማድረግ ነው፡፡ ሪፖርቱ
በመገናኛ ብዙሃን አመራሮች ከተፃፉ አምስት ጽሁፎች ተጨምቆ የተወሰደ ሲሆን፤ ፅሁፎቹም በኢትዮጵያ ውስጥ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ
የሚያጋጥሙ ልዩ ልዩ ተግዳሮቶች እና ምክረ ሃሳቦች ላይ ያተኮሩ ናቸው፡፡ ፃሃፊዎቹ እንደሚሉት እንዲህ አይነት ዳሰሳዎች የጥናቱን ስፋት እና ግኝት ለማዳበር ብቻ
ሳይሆን በጉዳዩ የሚደረጉ ውይይቶችንም መሰረት ለማስያዝ ይረዳሉ፡፡

2

1

ከባለድርሻ አካላት ጋር የተደረጉ ምክክሮች
የማጠቃለያ ፅሁፍ
የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ የአመራሩን
ክፍተቶች ስለመፍታት እና መሰረተ ሠፊ የሆነ ህብረትን መገንባት

ከ2012 ዓ.ም ማብቂያ ወይም እጅግ ከተደነቀው የሶስት አመቱ የሃገሪቱ ዴሞክራሲያዊ የለውጥ ሽግግር በኋላ የአፍሪካ ቀንድ
አገርዋ ኢትዮጵያ ሌላ ፈታኝ ጦርነት ገጥሟታል፡፡ ይህም ጦርነት በሰሜን ክልል በሚገኘው አማጺው ሃይል እና በኤርትራ
መንግስት በሚደገፈው የፌዴራል መንግስት መካከል የተደረገው ጦርነት ነው፡፡ በዚህ ወቅት ሁለቱም ሃይሎች ያደረጉት
ነገር ቢኖር ጊዜ ያለፈበትን ዘዴ በመጠቀም መገናኛ ብዙሃንን እንደ ጦርነት ፐሮፖጋንዳ መሳሪያ መጠቀም ነው፡፡ ጦርነቱ
እየተፋፈመ ሲሄድ በሁለቱም አካላት በኩል መደበኛ መገናኛ ብዙሃኑን እና የበየነ-መረብ ሚዲያውን ለፕሮፓጋንዳ መሳሪያነት
መጠቀሙ እያየለ መጣ፡፡ እውነት አልፎ አልፎ ብቻ የምትሰማ ሸቀጥ ሆነች፡፡ ህዝቡ የተለየዩ አመለካከቶችን እና ትርክቶችን
ለማየት እና ለመስማት የሚጠቀመቀው የፕሮፓጋንዳ ወሬ የታጨቀበትን የበየነ-መረብ ሚዲያውን በመሆኑ፤ የመረጃ መዛባት
ችግር እየሰፋ መጣ፡፡ በመደበኛው መገናኛ ብዙሃንም ሆነ በበየነ-መረብ አውታሮች የህዝብ አመኔታ የሚገኝበት እውነተኛ
ዘገባ በጣም እያነሰ መጣ፡፡
በሰሜን በኩል የነበረው ጦርነት ከመጀመሩ በፊት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የህዝብ ታዓመኒነትን በሚያሳጣ ሁኔታ ውስጥ
ሆነው ሲዘግቡ ቆይተዋል፡፡ ይህም የሆነው ለተለያዩ የማህበረሰብ ግጭቶች ምክንያት የሆነውን የጎሳ እና የብሔርተኝነት
ትርክት በተደጋጋሚ በማስተጋባታቸው ሲሆን፤ ከዚህ በተጨማሪም በጦርነቱ ወቅት የህዝቡ እምነት እየተሸረሸረ የመጣበት
ሁኔታ ተከሰተ፡፡
በዚሁ አስቸጋሪ ሰዓትም የስነ-ምግባር ደንቡን በማስከበር እና ሙያዊ ሃላፊነትን እና የመገናኛ ብዙሃን ተጠያቂነትን በማረጋገጥ
ረገድ የህዝብ አመኔታን ለማሳደግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ለመወያየት 35 የሚሆኑ የዘርፉ ባለድርሻ አካላት በሃገሪቱ መዲና
በአዲስ አባባ ምክክር አድርገዋል፡፡
የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት ትግበራ ስኬታማ የሚሆነው የዘርፉ ቁልፍ ባለድርሻ አካላት በፈቃደኝት ላይ በተመሰረተ
እና ተጠያቂነትን ባረጋገጠ ሁኔታ እምነት የሚጣልበትን መዋቅር መፍጠር ሲችሉ ነው፡፡ ተሳታፊዎቹ እንደሚስማሙት የሙያ
ብቃቱና የስነ-ምግባር ደረጃው የተረጋገጠ መገናኛ ብዙሃን ሊኖር የሚችለው የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት በጋራ ሲሰሩ እንዲሁም
ለርስ በርስ የመገማገሚያ እና የተጠያቂነት አሰራሩ ተግባራዊ ምላሽ መስጠት ሲችሉ ነው፡፡
ይሁንና የምክክሩ ተሳታፊዎች ስጋታቸውን ሲገልፁ እንደተናገሩት በእያንዳንዱ መገናኛ ብዙሃን ውስጥ ያሉ ኤዲቶሪያል
ፖሊሲዎችም ይሁኑ መላውን የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ እንዲቆጣጠር የተቋቋመው የርስ በርስ የቁጥጥር አካል፤ ህዝቡ
የሚፈልገውን ሙያዊ ብቃት ያለው፣ ስነ-ምግባርን የሚያከብር እና ሃላፊነት የሚሰማው መገናኛ ብዙሃን መፍጠር አልቻሉም፡
፡ በመሆኑም ተሳታፊዎቹ አፅንዎት ሰጥተው እንደተናገሩት፤ ብቃት ያለው የጋዜጠኝነት ሙያ እንዲኖር የመስራት ጉዳይ
ለምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር የህልውና ጉዳይ ነው፡፡

በኢትዮጵያ የርስ በርስ ቁጥጥርን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያጋጥሙ ዋና
ዋና ተግዳሮቶች
መርሳ ሚዲያ ኢንስቲትዩት በየካቲት 2013 ዓ.ም ባዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ የተገኙ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ተዋንያን፤
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት ውጤታማነት የሚፈታተኑትን ውስጣዊ እና ውጫዊ
ተግዳሮች ለመለየት ምክክር አድርገዋል፡፡ በምክክር መድረኩም በ2008 ዓ.ም የተቋቋመው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር
ቤት የስነ-ምግባር መመሪያውን በማስፈፀም፣ ቅሬታዎችን በመመርመር እና ለህዝብ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የሚያስችለው
ቁመና ላይ ለምን አልደረሰም? የሚለውን ጥያቄ በማንሳት ተወያይተዋል፡፡
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የኢትዮጵያን የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤትን ተግባራዊ ማድረግ

ፈተናዎች
በራዕይ፣ ተልዕኮ እና እሴት ላይ ግልፅነትና መግባባት አለመፈጠሩ

በጥሩ ሁኔታ የተቃኘ፣ የጋራ ስምምነት የተደረሰበት እና የታወቀ
ራዕይ፣ ተልዕኮ እና እሴት አለመኖር በተሳታፊዎቹ እና በምክር ቤቱ
አባላት የተነሳ ችግር ነው፡፡
የምክር ቤቱ አመራሮች የቅድሚያ ትኩረት ተሰጥቷቸው ሊሰሩ
የሚገቡ ስነ-ምግባርን የማስከበር፣ ሙያዊ ብቃትን የማሳደግ እና
ተጠያቂነትን የማረጋገጥ ስራዎችን ችላ ብለቸዋል፡፡
ደካማ አመራር

ተሳታፊዎቹ እንደሚሉት በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት
የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት በኩል ተጠያቂነትን በማረጋገጥ
ረገድ የሚታየው ትልቁ ክፍተት ደካማ ተቋማዊ የአስተዳደር ባህል
እንዲፈጠር አድርጓል፡፡
በባለድርሻ አካላት መካከል የጋራ መግባባት እና የባለቤትነት
ስሜትን መፍጠር አለመቻል

ዕድሎች
አስቻይ የህግና የፖሊሲ ምህዳር መፍጠር

በቅርቡ ተሻሽለው የወጡት የመገናኛ ብዙሃን ህግ እና ፖሊሲ
እንዲሁም የሲቪል ማህበራት ህጎች የሲቪል ማህበረሰቡ
በነፃነት አንዲንቀሳቀስ ሰፋ ያለ ምህዳር ፈጥረዋል፡
አስገዳጅ ያልሆነ የጋራ የቁጥጥር ስርዓት አንዲኖር የሚፈቅደው
የህግና የፖሊሲ ማዕቀፍ የርስ በርስ ቁጥጥር አካሉ የራስን የስነምግባር ደንብ ለማውጣትና ለማስፈፀም እንዲሁም የህዝብ
አመኔታና ተጠያቂነት እንዲያድግ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፡፡
የአባላት መሰረትን ማስፋት

ምክር ቤቱ በ2018 ዓ.ም ከተቋቋመ በኋላ አባላቱን ከ50 ባላይ
ለማድረስ ችሏል፡፡ ይህ ደግሞ በአንድ ፊት የምክር ቤቱን
አካታችነት እና ታአማኒነት ከፍ ሲያደርገው በሌላ በኩል ደግሞ
ከአባላት የሚገኝ የመዋጮ ገንዘብን ለማሳደግ እድል ይሰጣል፡፡
የመገናኛ ብዙሃን የልማት አጋሮች

የምክር ቤቱ የአባልነት መሠረት እየሰፋ ይገኛል፡፡ ነገር ግን ምክር
ቤቱ ውጤታማ፣ አካታች እና ተጠያቂነት ያለው እንዲሆን የአባላቱን
ቁጥር መጨመር እና በአባላቱና በዘርፉ መካከል የጋራ መግባባት
እንዲኖር አመራሩ መስራት እንዳለበት ተሳታፊዎቹ ይመክራሉ፡፡
ተሳታፊዎቹ ጨምራው እንደሚገልጹት ምክር ቤቱ ተቀባይነትን
ለማግኘት አሁን ላይ ያለው በመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶች ብቻ
የተያዘውን የአመራር ሁኔታ ማስወገድ አለበት፡፡

የምክር ቤቱን ተቋማዊ የአቅም ክፍተት ለመሙላት ድጋፍ
ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም ምክር ቤቱ ሙያዊ ብቃት
ያለው እና የስነ-ምግባር መመሪያዎችን የሚያከብር መገናኛ
ብዙሀን ለመፍጠር በሚያደርገው ጥረት ውስጥ የሃገር ውስጥና
የአለም አቀፍ የልማት ተቋማት የገንዘብ ድጋፍ እና ሌሎችን
እድሎች ሊያቀርቡ ይችላሉ፡፡
የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ራዕይና ተልዕኮውን ለማሳካት
ከመገናኛ ብዙሃን የልማት አጋሮች ጋር ስትራቴጂክ አጋርነት
ሊፈጥር ይችላል፡፡

ሀብትን በማሰባሰብ እና ከአባላት መዋጮ በመሰብሰብ ረገድ ያሉ
ክፍተቶች

በአዲሱ አዋጅ መሰረት የበየነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን
ምዝገባ መጀመሩ

የምክር ቤቱ አባላት ከሚያገኙት ገቢ ትንሿን ፐርሰንት ብቻ
ለማዋጣት ቃል ገብተው ነበር፡፡ ነገር ግን አሁን ላይ የምክር ቤቱን
መዋጮ የሚያዋጡት ሶስት የምክር ቤቱ አባላት ብቻ ናቸው::

አዲሱ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ የበየነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን
ህጋዊ ምዝገባ በማድረግ እውቅና እንዲያገኙ ይደነግጋል፡
ይህም ማለት የምክር ቤቱ አባል ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው፡፡

በደንብ ያልተደራጀ ተቋማዊ መዋቅር እና አቅም

በኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ የመገናኛ ብዙሃን መዋቅር አለመኖር
እና ነጻ ወይም ገለልተኛ አለመሆን ጉዳይ ትልቅ ችግር እንደ ሆነ ሁሉ
ምክር ቤቱም ከዚህ ችግር የነፃ አይደለም፡፡

የቀጠናዊ እና አለም አቀፍ ምርጥ ተሞክሮ መኖር

ምክር ቤቱ የርስ በርስ ቁጥጥርን ተግባራዊ ለማድረግ እና
ለማስቀጠል በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ቀጠናዊ እና አለም
አቀፋዊ እውቀቶችንና ልምዶችን በመቀመር ረገድ ልዩ ልዩ
ስራዎችን እየሰራ ይገኛል፡፡

ለአባላት ተጠያቂነት

ብዙ የጋዜጠኝነት ማህበራት እና የንግድ ዮኒየኖች አላማቸውን
የመሳት እና ተቀባይነት የማጣት ችግር ይገጥማቸዋል፡፡
ለህልውናቸውና ተግባራዊነታቸው ሲሉ አሳታፊ የሆነ የአመራር
ስርአትን ያለመከተል ችግር መኖሩ ተለይቷል፡፡ ለአባላቱ ምላሽ
ሰጪ ያልሆነ የርስ በርስ ቁጥጥር አካል የሙያ ብቃትና የስነ-ምግባር
መርሆች እንዲከበሩ መስራት ያዳግተዋል፤ ይነስም ይብዛ የርስ
በርስ የመገማገሚ ስርአቱን እንዲያከብርና ለሱም እንዲገዛ አባላቱን
ማሳመን ሊሳነው ችላል፡፡
ተሳታፊዎቹ እንደሚሉት በምክር ቤቱ የተመረጡት የአመራር አባላት
ለውስጥ ፖሊሲ እና የሕግ የበላይነት መስፈርቶች ተጠያቂ እንዲሆኑ
መደረግ አለበት፡፡
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የድርጊት መርሀ ግብር፡ በመጪ አመታት ትኩረት የሚሹ
ጉዳዮች
የምክክር መድረኩ ተሳታፊ የሆኑ የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ምክር ቤቱን ስኬታማ በሆነ መልኩ ለማቋቋም፣
ለማጠናከር፤ ገለልተኛ የርስ በርስ ቁጥጥር አካል መገንባቱን ለማረጋገጥ፤ እንዲሁም በጋራ የሚሰሩባቸውን እድሎች
መሰረት በማድረግ ልዩ ልዩ ምክረ ሃሳቦችን አንስተዋል፡፡ በመጨረሻም በመጪ አመታት ከዚህ በታች በተቀመጡ
ዋና ዋና የርስ በርስ የትብብር ትኩረቶች ላይ በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል፡፡

1. የቅሬታ አቀባበል ስርዓትን ተግባራዊ ማድረግ
ሁሉንም የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ያካተተ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊ ነው፡፡ በዚህም መሰረት
የርስ በርስ የቁጥጥር ስርአቱ የመገናኛ ብዙሃን በኃላፊነት እና በተጠያቂነት ስሜት እንዲሰሩ ለማድረግ እንዲሁም
መገናኛ ብዙሃን በሕዝቡ ዘንድ ታአማኒ እና እምነት የሚጣልባቸው ተቋማት እንዲሆኑ ለማድረግ ይጠቅማል፡
፡ እንዲህ አይነት የቅሬታ አቀባበል እና አፈታት ስርዓት ውጤታማ ከሆነ፤ መገናኛ ብዙሃንን ከተራዘመ የፍርድ
ሂደት፣ አስተዳደደራዊ እንግልት እና ቅጣት ይገላግላቸዋል፡፡
በአዲሱ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ መሰረት ስነ-ምግባርን በጣሰ መልኩ ስብእናን፣ ክብርን እና ስነ-ምግባርን
የሚነካ መረጃ በመገናኛ ብዙሃን ከተሰራጨ፤ ሕዝቡ፣ ደንበኞች እና ተገልጋዮች ቅሬታቸውን የማቅረብ መብት
እንዲኖራቸውና እና የርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓቱም ለቀረቡ ቅሬታዎች ምላሽ የመስጠት ግዴታ እንዲኖርበት
ተደርጓል፡፡ በተጨማሪም መሰረታዊ የጋዜጠኝነት መርሆ እንደሚያዘው መገናኛ ብዙሃን ለህዝብ አመለካከት፣
ትችት፣ ግብረ መልስ እና ቅሬታ ተገቢውን ምላሽ መስጠት አለባቸው፡፡
ዘርፉን በሙሉ ያካተተ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት ተግባራዊ እንዲሆን ለማድረግ ይቻል ዘንድ የኢትዮጵያ መገናኛ
ብዙሃን ምክር ቤት ለቅሬታ ሰሚ ጉባዔው ከፍተኛ ትኩረት መስጠት አለበት፡፡ በዚህ ረገድ ምክር ቤቱ 15 አባላትን
ያካተተ ፓናል ማቋቋሙን ለሕዝብ አሳውቋል፡፡ ነገር ግን አንድም የህዝብ ቅሬታን ተቀብሎ አልሰማም፡፡ ስለሆነም
የተጠያቂነት ስርዓትን ዘርግቶ በአፋጣኝ ተግባራዊ ማድረግ እንዲሁም ከህዝቡ ጋር ውይይት በማድረግ ስራውን
መጀመር ይኖርበታል፡፡
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2. አመታዊ ጠቅላላ ጉባዔ ማድረግ፣ የህግ የበላይነትን ማስፈን እና
የመተካካት ፖሊሲ
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የውስጠ ደንብ እንደሚደነግገው ምክር ቤቱ በዓመት አንድ ጊዜ አመታዊ
ጠቅላላ ጉበዔ ማድረግ አለበት፡፡ ይህም የበጀት ዓመቱ ከመጠናቀቁ በፊት በ90 ቀናት ውስጥ መካሄድ ይኖርበታል፡
፡ ይህ አይነት ጉባዔ የምክር ቤቱን አፈፃጸም ለአባላቱ ለማቅረብ፣ የኦዲት ሪፖርት ለማቅረብ፣ ምርጫ ለማኬሄድ እና
የስልጣን ዘመንን በውስጠ ደንቡ መሰረት ለማስፈፀም አስፈላጊ ነው፡፡በውይይቱ ወቅት ተሳታፊዎች እንደተናገሩት
የጠቅላላ ጉባዔው መካሄድ በምክር ቤቱ እስከተወሰነ ድረስ አባላቱን በአስቸኳይ በመጥራት አመታዊ ጠቅላላ
ጉባዔውን ማካሄድ ይኖርበታል፡፡

3. የአባልነት መዋጮን መሰብሰብ፣ በፋይናንስ ፖሊሲው መግባባት
ላይ መድረስ
የምክር ቤቱ የአባልነት መሰረት እየሰፋ ነው፡፡ ነገር ግን ስኬታማ በሆነ ሁኔታ ከአባላቱ የመዋጮ ገንዘብ
ለመሰብሰብ አልተቻለም፡፡ በውስጠ ደንቡ ውስጥ ምክር ቤቱ ገቢ ማግኘት የሚችለው ከአባላት መዋጮ፣ ከሃገር
ውስጥ ምንጭ እና ለዴሞክራሲ ተቋማት ከሚመደብ የታክስ ከፋይ ገንዘብ ብቻ ነው፡፡ እዚህ ጋር ማስታወስ
የሚገባው በምክር ቤቱ አባላት መካከል ከውጭ አካላት በሚገኝ ገንዘብ ላይ የተለያየ አቋም የሚንፀባረቅ መሆኑ
ነው፡፡ የተወሰኑት አባላት እንደሚገልፁት ምክር ቤቱ ነፃ እና ገለልተኛ ሆኖ ለመስራት እንዲችል እና ተጠያቂነትን
ለውጭ ገንዘብ አቅራቢዎች አሳልፎ ላለመስጠት ሲባል ምክር ቤቱ ገቢ ማግኘት ያለበት ከአባላቱ መዋጮ ብቻ
መሆን ይኖርበታል፡፡ ተፅዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሌሎች የምክር ቤቱ አባላት እንደሚሉት ደግሞ የምክር ቤቱ አባላት
የሚፈለግባቸውን መዋጮ ካላዋጡ እንዲሁም ከፕሮጀክት ጋር የተያያዘ የውጭ ድጋፍን ለመጠቀም እንዲቻል
በጠቅላላ ጉባዔ ሲፈቀድ ብቻ ከውጭ የሚገኝ የገንዘብ ምንጭን መጠቀም ይቻላል፡፡
በመሆኑም የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ይህን ጉዳይ ለመፍታት የአባላት መዋጮ አከፋፈል ሁኔታን ማሻሻል እና
የገቢ አሰባሰብና የገንዘብ አጠቃቀም ፖሊሲን በተመለከተም በአባላቱ መካከል ስምምነት ላይ እንዲደረስ መደረግ
ይኖርበታል፡፡

4. ተቋማዊ አቅም ግንባታ
ተሳታፊዎቹ እንደሚሉት ምክር ቤቱ የውስጥ አቅሙን ለመገንባት እና በሙያ እና ስነ-ምግባር መስፈርቶች
ዙሪያ ያሉትን የዘርፉ ክፈተቶች ለመፍታት ከሌሎች አጋር አካላት ጋር በትብብር የመስራት ዕድሎችን መፍጠር
ይኖበታል፡፡

5. እምነት እና ታዓማኒነትን መገንባት
ዘርፉን በሙሉ የሚወክል የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት ተግባራዊ የሚሆነው አባላቱ በህግ የበላይነት እንዲሁም
በማስፈፀሚያ ፖሊሲና በስነ-ስርአት ሂደቱ ላይ የጋራ መግባባት ሲፈጥሩ ነው፡፡ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የርስ
በርስ ቁጥጥር ስርአት ጠንካራ እና ተግባራዊ የሚሆነው ለአባላቱ ተጠያቂና ለመመሰረቻ ፅሁፉና ለስነ-ምግባር
መስፈርቶች ተገዢ ሲሆን እና ተቋሙ ፍትሐዊ፣ በህዝብ እምነት የሚጣልበት እና ታአማኒ ሆኖ ሲሰራ ነው፡፡
በምክር ቤቱ ተግባር እና ዋና ዋና ሃላፊነት ዙሪያ የጋራ መግባባት እና ግንዛቤ እንዲኖር ለማድረግ የባለድርሻ አካላት
እና የህዝብ ፎረም መፍጠር ለስኬታማነት ወሳኝ ነው፡፡
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ከባለድርሻ አካላት የተሰባሰቡ የጥናት ፅሁፎች
የመገናኛ ብዙሃን ቅሬታዎችና የቅሬታ አስተናጋጆች አለመመጣጠን፤
በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት ላይ ያሉ ምልከታዎች
በጌታቸው ድንቁ ፤ የቀድሞ የብርድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር

የመገናኛ ብዙሃን ተቆጣጣሪ አካላት ቅቡልነት የሚመነጨው የህዝብን ጥቅም በተሻለ መልኩ ለማረጋገጥ
በሚያበረክቱት አስተዋፅኦ ልክ ነው፡፡ በመሆኑም አብዛኞቹ የመገናኛ ብዙሃን ተቆጣጣሪ አካላት የተቋቋሙት
ከኢኮኖሚያዊ ጥቅም ይልቅ የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲባል ነው።
ስለመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር ሞዴል ሲነሳ ስምምነት የተደረሰበት አንድ አይነት የቁጥጥር አላማ፣ ስልት እና አሰራር
የለም፡፡ የተለያዩ አገራት የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥርን ሲከተሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በማበረታቻ ዘዴ ላይ
የተመሰረተ የጋራ ቁጥጥር ስርአትን ይከተላሉ፡፡ የተቀሩትም በሕግ በተቋቋመ አካል የሚመራ የቁጥጥር ስልትን
ይከተላሉ፡፡1
በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን የይዘት ቁጥጥር የሚደረገው የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን እሴትና በሰላም አብሮ
የመኖር ባህልን ለማስጠበቅ ነው፡፡ በኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ ተግባራዊ የተደረገው የመገናኛ ብዙሃን የቁጥጥር
ሞዴል የጋራ ቁጥጥር (Co-regulation) የሚባለው ሞዴል ነው፡፡ በዚህ የቁጥጥር ሞዴል ‹‹ራሱን የቻለና ገለልተኛ
የሆነ ተቋጣጣሪ አካል በሕግ የሚቋቋም ሲሆን፤ ተቋሙ ለሁሉም መገናኛ ብዙኃን የሚያገለግል የስነ-ምግባር
ደንብና የሙያ ብቃት ደረጃ የማውጣትና ይህን ደንብ በተላለፈ አካል ላይም እርምጃዎችን የመውሰድ ስልጣን
በአዋጅ ይሰጠዋል፡፡››2
የጋራ ቁጥጥር ሞዴልን የሚከተሉ አገራትም ቢሆኑ በሕጎቻቸው ውስጥ ተመሳሳይ ድንጋጌዎችና አሰራሮች
የላቸውም፡፡ በጋራ የቁጥጥር ሞዴል ውስጥ ሁልጊዜም ቢሆን የህዝብና የግሉ ዘርፍ ቅንጅት የሚኖር ቢሆንም
“የቁጥጥር ሞዴሉ ቅርጽን እንዲሁም በግል እና በመንግስት መገናኛ ብዙሃን መካከል ያለውን የኃላፊነት ሁኔታ
በተመለከተ ግን በተለያዩ የጋራ ቁጥጥር ስርዓትን በሚከተሉ አገራት ውስጥ የተለያየ አሰራር ይታያል፡፡”3
ምንም እንኳን ሁሉንም የሥነ-ምግባር ጥሰቶች እንዲታረሙ ያደርጋል ተብሎ ባይጠበቅም በቅርብ ጊዜ ተግባራዊ
የተደረገው የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙኃን አዋጅ ቁጥር 1238/2013 ለርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓትና የቁጥጥር
ስርአቱ በጋዜጠኝነት ሙያ የሚታዩ የሥነ-ምግባር ጥሰቶችን በማረም ለሚያበረክተው አስተዋፅኦ በግልፅ እውቅና
ይሰጣል፡፡
የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአቱ ጠንካራ ሆኖ እንዲወጣ የመደገፍ ሃላፊነትን ለመገናኛ ብዙኃን
ባለስልጣን ይሰጣል፡፡ በዚህም መሰረት በመገናኛ ብዙሃን አዋጁ እንደተደነገገው የባለስልጣኑ ቦርድ በየሶስት ዓመቱ
የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአቱ ያለበትን ሁኔታና አጻጸም የሚገመግም ሲሆን፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘውም ቅሬታዎችን
በመቀበልና በመመርመር ረገድ ለባለሥልጣኑ የተሰጠውን ሃላፊነት ለመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ወይም ለርስ በርስ
ቁጥጥር አካሉ እንዲተላለፍ ሊወስን ይችላል፡፡
የዚህ ድንጋጌ አላማም ለርስ በርስ የቁጥጥር አካሉ በቂ ስልጣን ለመስጠትና በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ
ውስጥ ላለፉት ጥቂት አስርት ዓመታት ሲታዩ የቆዩ የስነ-ምግባር ጥሰት ችግሮችን በብቃት እንዲፈታ ለማስቻል
ነው፡፡
በአሁን ወቅት በአንዳንድ ጋዜጠኞችና የዘርፉ ተዋንያን የሚነሳው ክርክር መንግስት የመገናኛ ብዙሃን ቅሬታዎችን
የመስማት ሃላፊነቱን ለርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓቱ አሳልፎ መስጠት ይኖርበታል የሚለው ክርክር ነው፡፡ ይሁንና
ክርክሮቹ በአብዛኛው በፅንሰ ሃሳብ ደረጃ ላይ ብቻ የተመሰረቱ ሲሆን ተጨባጭና ነባራዊ ችግሮችን፣ አሰራሮችን፣
የሀገራችንን የህግ ድንጋጌና የመገናኛ ብዙሃንን ተጠያቂነት የማረጋገጥ አቅምን ከማየት ይልቅ ግልጽ ያልሆኑ
እንዲሁም ፍጹማዊ የፕሬስ ነጻነት ፅንሰ ሃሳቦች ላይ ብቻ ያተኮሩ እና መንግስትን በሩቁ የሚል አዝማሚያም
የሚታይባቸው ናቸው፡፡
በመሆኑም ከሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ለተቆጣጣሪ አካሉ የተሰጠውን የቅሬታ ማስተናገድ ሃላፊነት ለመገናኛ
ብዙሃን ምክር ቤት ወይም መሰል የርስ በርስ የቁጥጥር አካላት እንዲተላለፍ ከመደረጉ በፊት የርስ በርስ የቁጥጥር
ስርዓት አማራጮችን ማጠናከርና በደንብ ስር እንዲሰዱ መደገፍና ማበረታታት ያስፈልጋል፡፡ ባለሥልጣኑና
መንግስትም ይህን ሚና መወጣት ይኖርባቸዋል፡፡

የመገናኛ ብዙሃን ተቆጣጣሪ አካላት እና የሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ
አትዮጵያ በፖለቲካ የለውጥ ሽግግር ላይ ትገኛለች፡፡ በመሆኑም ፖለቲካ በመገናኛ ብዙሃን አሰራር ውስጥ ጣልቃ
በመግባት ከባድ ጫና ሲፈጥር ከነበረበት ጊዜ እና ሁኔታ እየወጣን እንገኛለን፡፡ እንደ ለውጡ አንድ አካልም
የአገራችን መገናኛ ብዙኃን የፖለቲካ ምህዳራችን እንዲሰፋ እና የህዝብን ሃሳብን የመግጽ ሕገ መንግስታዊ መብት
እንዲረጋገጥ ያደረጉትን ትግል መካድ አይቻልም፡፡
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ኪሙምዌ ገፅ 2014. የሚዲያ ቁጥጥርና አፈፃፀም በዩጋንዳ፡ የጋዜጠኞች መምሪያ መፅሃፍ፡ ካምፓላ ዩጋንዳ፡ ክሊርማርክ ህትመት፡፡
ከተመሳሳይ ቦታ የተወሰደ፡፡
ፕሮሰር ቲ. 2008. የርስ በርስ ቁጥጥር፣ የጋራ ቁጥጥር እና የኦዲዮ ቪዥዋል ሚዲያ አገልግሎት መመሪያ፡ የደንበኞች ፖሊሲ ማስታወሻ፡ 31፡ 99-113.

በሃገራችን የተካሄደውን የመንግስት አስተዳደር ለውጥ ተከትሎ በአሁን ወቅት በስልጣን ላይ የሚገኘው መንግስት
የአገራችንን የፖለቲካ ምህዳር ለማስፋት እንዲሁም በመገናኛ ብዙኃን ላይ ተጽዕኖ ሲያሳድሩ የነበሩ የሕግ
ማዕቀፎችን ለማሻሻል ሰፊ ትጋት አሳይቷል፡፡
ይሁንና አበረታችና ተስፋ ሰጪ የሆኑ መልካም ለውጦችን እያየን ባለንበት ወቅት በጥቂት የመገናኛ ብዙሃን
በሚሰራጩ የግጭት ቅስቀሳ መልእክቶች ምክንያት ልዩ ልዩ ግጭቶችን ለማስተናገድ ችለናል፡፡ በአገራችን የሚገኙ
ሁሉም መገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች ያገኙትን ነፃነት በሃላፊነት ስሜት ይጠቀማሉ ለማለት አያስደፍርም። ከዚህ
ጋር በተያያዘ የሙያ ብቃት ማነስ በአመዛኙ በጋዜጠኛውና በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ በግልፅ የሚታይ ችግር ነው፡
፡ በመሆኑም ለህዝባችን የሚቀርበው መረጃ በአመዛኙ የተዛባ፣ ፖለቲካ የተቀላቀለበት እና የብሔር ወገንተኝነት
የተሞላበት ሊሆን ችሏል፡፡4
የአገራችን መገናኛ ብዙሃን በሃላፊነትና በተጠያቂነት ስሜት የመንቀሳቀስ ሁኔታ በእንጭጭ ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው፡
፡ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤትም በቅርቡ በመቋቋሙ የርስ በርስ ቁጥጥርን ውጤታማነት ወደፊት የምናየው ነው
የሚሆነው፡፡ የአገራችን መገናኛ ብዙሃን በርስ በርስ ቁጥጥር ሂደት በሌሎች አቻ መገናኛ ብዙሃን የሚወሰድባቸውን
እርምጃና የሚጣልባቸውን ቅጣት ተቀብለው ለመተግበር ምን ያህል ዝግጁ ናቸው የሚለውንም በርግጠኝነት
መገመት አይቻልም፡፡ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአውሮፓ የሚገኙና የርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓትን በመተግበር
የበርካታ አስርት አመታት ልምድ ባላቸው የመገናኛ ብዙኃንም የርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓቱ ውጤታማነት አጠያያቂ
በመሆን ላይ ይገኛል፡፡5
በመገናኛ ብዙሃን አዋጁ መሰረት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለስልጣን የመገናኛ ብዙሃንን ይዘት የመቆጣጠርና
መሰል ስልጣን የተሰጠው ሲሆን፤ ባለሥልጣኑ የተወሰነ ተግባርና ሃላፊነቱን ለርስ በርስ የቁጥጥርና የመገማገሚያ
መዋቅሮች ማስተላለፍ ወይም ማካፈል እንደሚችል በአዋጁ ተቀምጧል፡፡ የመገናኛ ብዙሃን አዋጁ የመገናኛ
ብዙሃን ባለሥልጣንን በአዲስ መልክ በማደራጀት፤ ተጠሪነቱ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሆነ፣ የህዝብን ጥቅም
ለማስጠበቅ የሚሰራ፣ ገለልተኛ ተቋም ሆኖ እንዲቋቋም አድርጓል፡፡
የመገናኛ ብዙሃን ተቆጣጣሪ አካሉ ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ላለፉት ሁለት አመታት የመገናኛ ብዙሃንን ነጻነት
ሳይጋፉ ዘርፉን ለመቆጣጠርና ለመደገፍ ብዙ ሰራዎችን ሲሰራ ቆይቷል፡፡ ባለስልጣኑ ከተለያዩ የዘርፉ አካላት ጋር
በመተባበር ነፃ እና ኃላፊነት የሚሰማው መገናኛ ብዙሃን ለመፍጠር እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡
ባለስልጣኑ ካለፈው ታሪኩ እየተማረና በመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ እያገኘ ያለውን አመኔታ ይበልጥ እያሳደገ መሄድ
ይኖርበታል፡፡ ከመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥርና ቅጣት የመጣል ስልጣን አንፃር ሲታይ የመገናኛ ብዙኃን ባለስልጣን
ከመገናኛ ብዙኃን ምክር ቤቱ የተሻለ ብቃትና አቅም አለው፡፡
በኔ እምነት በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት አስፈላጊነትና በተግባራዊ አፈፃፀሙ ወይም
በጋዜጠኞች ማህበራት በኩል ያለው የዝግጁነት ሁኔታና የምክር ቤቱ የማስፈጸም አቅም መካከል ያለው ሁኔታ
አለመጣጣም እንደሚታይበት እገነዘባለሁ፡፡ በተጨባጭም የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት የራሱ
የሆነ ጥቅሞች እና ፈተናዎች አሉት፡፡ ፔይቪ ኮርፒሳሪ የተባላው የኮሚኒኬሽን ሕግ ፕሮፌሰር እንደጻፈው፡-

በርስ በርስ የቁጥጥር ስርአት የሚነሱ ችግሮች የመገናኛ ብዙሃኑን ዘርፍ የተለየ ፍላጎት እና የህብረተሰቡን
አጠቃላይ ፍላጎት በአንድነት ቀላቅሎ የማየት ችግር እንዲሁም የሚወጡት የሙያ ብቃት ደረጃዎች ደካማ
አፈጻጸም ያላቸው፤ በዘርፉ ተዋንያን ላይ ተመስርተው የሚወጡ በመሆናቸው ነው፡፡ በተጨማሪም የርስ
በርስ ቁጥጥር ስርአት በዘርፉ ውስጥ ያሉና ተጸኖ ፈጣሪ የሆኑ ተዋንያንን ፍላጎት ለማስጠበቅ የሚረዳ
ስርአት ነው፡፡6
ምንም እንኳ በርካታ ሃገራት የመገናኛ ብዙሃንን የተጠያቂነት ስርዓት ለመገንባት እና የጋዜጠኝነት የሙያ ስነምግባር ደረጃን ለማሳደግ የራሳቸውን ሙከራ የሚያደርጉ ቢሆንም የሚያገኙት ውጤት ወይም ስኬት ግን የተለያየ
ነው፡፡ በመሆኑም በአገራችን የመገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት ላይ ሙሉ እምነት እንዳንጥል የሚያደርጉን ብዙ
ምክንያቶች ይኖራሉ፡፡ እንደ እኔ አረዳድ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የራሱን ቅቡሉነት
ለማግኘት በትግል ላይ የሚገኝ ተቋም ነው፡፡
እኔ እስከማውቀው ድረስ ቁጥራቸው የማይናቅ የመገናኛ ብዙሃን፣ እንዲሁም ኢ.ቢ.ሲን ጨምሮ ሌሎች የሕዝብ
መገናኛ ብዙሃን የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ አባል አይደሉም፡፡ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት በጠራው ስብሰባም
የመገናኛ ብዙሃን ሃላፊዎች ሳይቀሩ “በምክር ቤት ውስጥ አባል ብንሆን ምን ጥቅም እናገኛለን” የሚል ጥያቄ
መጠየቃቸውን አስታውሳለው፡፡ ይህም የሚያሳየው የመገናኛ ብዙሃኑ የሚጨነቁት የህብን ጥቅም ሰለማረጋገጥ
እና ሙያዊ ክብር ስለማግኘት ሳይሆን የምክር ቤቱ አባል በመሆን ስለሚያገኙት ጥቅም፣ ስልጠናና ሌሎች ድጋፎች
ብቻ መሆኑን ነው፡፡
4 ስከርጃል ቲ. ኤንድ አለማየሁ መ. 2021. በጎሳ ላይ የተመሰረተው ኢትዮጵያ ሚዲያ፡፡
5 ፌንግለር ኤስ. ኤብርዌይን ቲ. አልሲዩስ ኤስ. ባይስኔ ኦ. ቢችለር ኬ.ኢቲ.አል. 2015. የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር ምንያህል ውጤታማ ነው? በአውሮፓ ጋዜጠኞች ላይ ከተካሄደ ጥናት
የተገኘ ውጤት. የአውሮፓ የኮሙዩኒኬሽን ማስታወሻ 30(3) https://doi.org/10.1177/0267323114561009
6 ኮርፒሳሪ፡ ገፅ 2014. የፊንላንድ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር ሞዴልና ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት ከሕግ አንፃር፡ ሄልስንኪ ዩኒቨርስቲ፡፡
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የምክር ቤቱን የቦርድ አመራሮች ስብጥር ስናይ ምክር ቤቱ አምስት የቦርድ አባላት ያሉት ሲሆን አራቱ የመገናኛ
ብዙሃን ባለንብረቶች ናቸው፡፡1 ስለምክር ቤቱ አመራርና አስተዳደራዊ መዋቅር ነባራዊ ሁኔታ በማስብበት ወቅት
ወደፊት በመካከላቸው የጥቅም ግጭት ሊፈጠር እንደሚችል እገምታለሁ፡፡ በተጨማሪም የምክር ቤቱ አመራሮች
ለራሳቸው ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት ቅድሚያ ይሰጣሉ ወይስ ለህዝብ ጥቅም ሲሉ ለጋዜጠኝነት የሙያ ጥራት እራሳቸውን
ያተጋሉ የሚለውም አወዛጋቢ ጉዳይ ነው፡፡ ከዚህም ባሻገር የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቶች ብዙውን ጊዜ የስራ ማስኬጃ
ገቢ የሚያገኙት በአባልነት ከተመዘገቡ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት እና ባለሙያዎች በመሆኑ ፈንድ በሚያደርጓቸው
አባላቶቻቸው ላይ ምክንያታዊ የሆነ እና ወጥነት ያለው ፍርድ ለመስጠትም ያስቸግራቸዋል፡፡
አብዛኛው የርስ በርስ መገማገሚያ ስርአቶች ልዩ ልዩ አገልግሎቶችን ለመስጠት ቃል ቢገቡም አገልግሎታቸውን በብቃት
በመስጠት ረገድ ደካማ ከመሆናቸው ባሻገር ለሚቀርቡ ቅሬታዎችም ፈጣን ውሳኔ አይሰጡም፡፡ በዚህ ረገድ የአገራችን
የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አንድም ቅሬታ ያልቀረበለት በመሆኑ በዚህ ወቅት ብቃቱን ለማረጋገጥ አይቻልም፡፡
በመሆኑም ከመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ጎን ለጎን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን በለስልጣን መኖር አስፈላጊ መሆኑን
እመክራለሁ፡፡ ምክንያቱም ምክር ቤቱ ቅሬታ አቅራቢዎችን የማስተናገድ አቅም እስከሚያዳብር ድረስ ባለሥልጣኑ
አገልግሎቱን እየሰጠ እንዲቆይ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ ነው፡፡

ማጠቃለያ
የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአትን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት እና
ጋዜጠኞች እንደ ተቋምም ሆነ በአጠቃላይ እንደ ኢንደስትሪ ተመሳሳይ የግንዛቤ ደረጃና መረዳት አላቸው ለማለት
አይቻልም፡፡ የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአቶች ውጤታማ እንዲሆኑ የቁጥጥር ደንብና ገደቦችን
ማካተት ይኖርባቸዋል፡፡
በዘርፉ አካላት አማካኝነት ሕግን በሚተላለፉ አካላት ላይ የሚጣለው የሞራል ገደብ ሕግን የሚተላለፉ የዘርፉ
አካላትን ለዘርፉ የስነ-ምግባር ደንብ ተገዢ ሊያደርጋቸውም ላያደርጋቸው ይችላል፡፡ ስለሆነም በኔ እምነት የጋራ
የቁጥጥር ሞዴል ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን አካላት የሚመሩበትን የጋራ የብቃት ደረጃ በማውጣትና በማስፈፀም
ረገድ ለመንግስት ተቆጣጣሪ አካሉ ስልጣን የሚሰጥ በመሆኑ ተመራጭ ይሆናል፡፡ በዚህ ረገድ የመገናኛ
ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአትን ውጤታማ ለማድረግ የመገናኛ ብዙኃን ባለስልጣኑ የራሱን ስትራቴጂካዊ
እርምጃዎች ቢወስድ ክፋት ይኖረዋል ብዬ አላስብም፡፡ ለአብነት ያህል ባለሥልጣኑ በሚያወጣቸው የፈቃድ
መስጫ መስፈርቶች ውስጥ ብሮድካስተሮች በመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ የቁጥጥር አካላት ለሚወጡ የስነምግባር ደንቦችና ሕጎች መገዛት እንዳለባቸው የሚደነግጉ ግዴታዎችን ቢያካትት በጣም ጠቃሚ ይሆናል፡፡
በተጨማሪም ህግን የሚተላለፉ ባለፈቃዶችን የብሮድካስ ፈቃድ በመሰረዝ መገናኛ ብዙኃን ቅሬታዎችን በተሻለ
ሁኔታ እንዲያስተናግዱ ለማድረግ ይቻላል፡፡ በዚህ ረገድ የአሜሪካው ተቆጣጣሪ አካል FCC ጥሩ ልምዶችን
አካብቷል፡፡2 የህትመት ዘርፉም ለስነ-ምግባር ደንቡ ተገዥ ይሆን ዘንድ መሰል አሰራሮችን መከተል ያስፈልጋል፡፡
ጋዜጦችና መጽሔቶች ፈቃድ እንዲያወጡ ስለማይገደዱ የማስታወቂያ አስነጋሪዎች መልክታቸውን በማንኛውም
ጋዜጣና መፅሄት ላይ እንዲወጣ ካማድረጋቸው በፊት ጋዜጣው ወይም መጽሔቱ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት
ውስጥ መካተቱን እንዲያረጋግጡ ማድረግ ይቻላል፡፡ ለምሳሌ በህንድ፡ መንግስት የመሪነት ሚናውን በመውሰድ
‹‹
አንድ የመንግስት መስርያ ቤት ለርስ በርስ የቁጥጥር ስነ-ምግባር ደንብ ተገዥ ባልሆነ ጋዜጣ ወይም መጽሔት ላይ
ማስታወቂያውን እንዳያስነግር ክልከላ ያስቀምጣል፡፡3
በዚህ ረገድ በአገራችን የጋዜጠኝነት የስነ-ምግባር ጥሰት ሰፊ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ እያንዳንዱን የመገናኛ ብዙሃን
ለስነ-ምግባር ደንብ ተገዥ ማድረግ ከባድ ስራ እንደሚሆን አምናለሁ፡፡ በመሆኑም ለጊዜው የተሻለ መንገድ
የሚሆነው ጠንካራ ትስስር ማበጀትና ሁሉም አካል በንቃትና በመተጋገዝ የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ማድረግ ነው፡፡
የርስ በርስ ቁጥጥሩን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ከማድረጋችን በፊትም የሽግግር ጊዜ ያስፈልገናል፡፡ በሂደትም
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤትን ጨምሮ ሌሎች የርስ በርስ ቁጥጥር መዋቅሮች የስነ-ምግባር ጥሰት
የሚፈጥሩ መገናኛ ብዙሃንን በመቆጣጠርና በማረም ሂደት ለሕዝብ ታማኝና አማራጭ ተቋም መሆናቸውን
ለማረጋገጥ ጠንክረው መስራት ይኖርባቸዋል፡፡
የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣንም ምክር ቤቱን እና የጋዜጠኝነት ማህበራትን መደገፍና ማስተዋወቁን መቀጠል
ይኖርበታል፡፡ ባለሥልጣኑ በመገናኛ ብዙሃን ተቋምም ሆነ በሙያ ደረጃ ያለውን የርስ በርስ የቁጥጥር ስርአት
አፈፃፀም ውጤታማነት በየጊዜው መገምገም እና ለሙያው እድገት የሚበረክቱትን አስተዋፅኦ ለማበረታታት
የሚረዱ ስልቶችን መቀየስ ይኖርበታል፡፡

1 መርሳ ሚዲያ ኢንስቲትዩት 2019. በኢትዮጵያ ነፃ የሚዲያ ማህበራትን ማሳደግ፡ ለአዲሱ ለውጥ ፈተናዎችና ምቹ ሁኔታዎች፡ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ፡፡
2 ሁዋአንግ ገፅ 2013. የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር በአግባቡ ከተመራ ውጤታማ ስለመሆኑ፡ ኤዥያ ኢንሳይትስ ሚዲያ 40(4)፡ 315-317፡፡
3 ከተመሳሳይ ቦታ የተወሰደ፡፡

9

ከባለድርሻ አካላት የተሰባሰቡ የጥናት ፅሁፎች
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት ረጅምና አድካሚ ጉዞ
በሰብስቤ ከበደ፡ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ዋና ስራ አስፈጻሚ

በአገራችን በአሁኑ ወቅት ከኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሥልጣን ሕጋዊ ዕውቅና አግኝተው በሥራ ላይ የሚገኙ
መገናኛ ብዙሃን በሕዝብ፣ በንግድና በማህበረሰብ ባለቤትነት ሥር የተያዙ ሲሆን ብዛታቸውም 168 ደርሷል፡፡
በዚህም መሰረት በአገራችን በብሮድካስት አገልግሎት ዘርፍ 10 የህዝብ ሬዲዮ፣ 12 የህዝብ ቴሌቭዥን፣ 15 የንግድ
ሬዲዮ፣ 26 የንግድ ቴሊቪዥን፣ 53 የማህበረሰብ ሬዲዮ፣ 1 የማህበረሰብ ቴሌቭዥን ጣቢያዎች እንዲሁም 3
የትምህርት መገናኛ ሬዲዮ ጣቢያዎች በስርጭት ላይ ይገኛሉ፡፡ የህትመት መገናኛ ብዙኃንን በተመለከተም 13
ጋዜጦች እና 10 መጽሔቶች በፌዴራልና በክልል መንግሥታት ደረጃ በመታተም ላይ የሚገኙ ሲሆን 13 ጋዜጦችና
12 መጽሔቶችም በግሉ ሴክተር በመታተም ላይ ይገኛሉ፡፡
እነዚህ የመገናኛ ብዙኃን ዘርፎች ተቋቁመው በሥራ ላይ ሊውሉ የቻሉትም ለዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ወሳኝ
በሚባሉት የአገሪቱ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 29 እና የፕሬስና ሐሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት ላይ ተመስርቶ
በወጣው የመገናኛ ብዙኃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር 590/2000 መሠረት ነው፡፡
የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቶችም ሆኑ ባለሙያዎች ሕገ-መንግስቱንና የመገናኛ ብዙሃን የሕግ ማእቀፎችን መሰረት
አድርገው አገልግሎታቸውን በከፍተኛ ሙያዊ ሥነ ምግባርና ብቃት ለመስጠት የተቋቋሙ ሲሆን፤ ነፃ፣ ገለልተኛ፣
ህብራዊና ለዲሞክራሲያዊ ሒደት መጠናከር ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቶችና
የጋዜጠኞች ማህበራት ተቋቁመዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ራሱን በቻለ የሙያ ሥነ ምግባር ደንብ የሚመራ፣
ተፅዕኖ ፈጣሪና አገር አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት መመስረት አስፈላጊና ጠቃሚ ሆኖ በመገኘቱ ከብዙ
ከአድካሚ ውጣ ውረድ በኋላ የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት እውን ሊሆን ችሏል፡፡

የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት የአመሠራረት ሒደት
በአገራችን የመገናኛ ብዙኃን ምር ቤትን የመመሥረት ሀሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ መቀንቀን የጀመረው የመገናኛ
ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ 590/2000 በመረቀቅ ላይ በነበረበት ወቅት ነበር፡፡ ይህም ሊሆን የቻለው በወቅቱ
የተረቀቀው አዋጅ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤትን የማቋቋም ሥልጣን ለመንግሥት መሰጠት እንዳለበት በመጠቆሙ
ነው፡፡ በዚህም መሰረት በወቅቱ የተለያዩ የመገናኛ ብዙኃን ጋዜጠኞች፣ አሳታሚዎችና ብሮድካስተሮች በካሄዱት
ተከታታይ ውይይት ምክር ቤቱ በመንግሥት በኩል መመሥረቱ ጣልቃ ገብነትን የሚያስከትልና የሙያ ነፃነትንም
የሚገድብ መሆኑን በማውሳት ለመንግስት ስልጣን የሚሰጠው የረቂቅ አዋጁ አንቀፅ እንዲሰረዝ አድርገዋል፡፡
ከዚሁ በመነሳትም የመገናኛ ብዙኃን ምክር ቤቱ ራሱን ችሎ በዘርፉ ባለቤቶች ተሳትፎ እንዲቋቋም ልዩ ልዩ
እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቷል፡፡ በዚህም መሰረት የተለያዩ የጋዜጠኞች ማኅበራት፣ የአሳታሚዎችና የብሮድካስተሮች
ማህበራት፣ እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት በመሰባሰብ ከብዙ ውጣ ውረድና ክርክር በኋላ የኢትዮጵያ
መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤትን በ2008 ዓ.ም. ለመመሥረት ችለዋል፡፡ ይሁንና በወቅቱ የነበረው የበጎ አድራጎት
ድርጅቶችና የማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 ላይ ይታይ በነበረው የሕግ ክፍተት ምክንያት የመገናኛ ብዙሃን
ምክር ቤቱ ሊመዘገብና ሕጋዊ ሰውነት አግኝቶ ሊንቀሳቀስ አልቻለም፡፡
በመጨረሻም አገራዊ ለውጡን ተከትሎ በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ መሰረት ነባሩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና
ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 ተሻሻለ፡፡ ይህንንም ተከትሎ በፀደቀው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ
ቁጥር 1113/2011 መሠረት የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤትን ለማስመዝገብ ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ
ጥያቄ የቀረበ ሲሆን በዚህም አግባብ ምክር ቤቱ ሰኔ 7 ቀን 2011 ዓ.ም. በኤጄንሲው ተመዝግቦ ሕጋዊ ዕውቅና
ሊያገኝ ችሏል፡፡
የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ህጋዊ እውቅና አግኝቶ ወደ ሥራ በሚገባበት ወቅት በአባልነት ያቀፋቸው የመገናኛ
ብዙሃንና የጋዜጠኞች ማህበራት ቁጥር 46 ሲሆን፤ የምክር ቤቱን አባላት ስብጥርና ብዛት ስናይም፡- 10 የቴሌቪዥንና
የሬዲዮ ጣቢያ ያላቸው ድርጅቶች፣ 7 የቴሊቪዥን ጣቢያ ያላቸው ድርጅቶች፣ 7 የሬዲዮ ጣቢያ ያላቸው ተቋማት፤
18 በህትመት መገናኛ ብዙሃን ላይ የተሰማሩ፤ ሲሆኑ ከዚህ በተጨማሪም 4 የጋዜጠኞች፣ የብሮድካስተሮች እና
የአሳታሚዎች ማህበራት በአባልነት ተካተዋል፡፡
በዚህም መሠረት ምክር ቤቱ ሥራውን አጠናክሮ በመጀመር በቀዳሚነት የምክር ቤቱን የመተዳዳሪያ ደንብና
የሥነ ምግባር ደንብ በዘርፉ ከተሰማሩ ሙያተኞች ጋር ተባብሮ በማስጠናትና ተከታታይ ምክክሮችን በማድረግ
አዘጋጅቶ ለማፅደቅ ችሏል፡፡ የምክር ቤቱ አባላትም ወደውና ፈቅደው እንዲሁም በሙሉ መግባባት ተስማምተው
የሥነ ምግባር ደንቡን በፊርማቸው አፅድቀውታል፡፡
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ከላይ ለመጠቆም እንደተሞከረው በመስኩ ከፍተኛ ፋይዳ ያለውን የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የመመስረት
ሒደት ልዩ ልዩ ክርክሮችንና ውጣ ውረዶችን ያለፈ ነበር፡፡ ቀዳሚው መከራከሪያ ነጥብ የነበረው ምክር ቤቱ
በመንግሥት እውቅናና ድጋፍ ሥር ይቋቋም ወይስ ራሱን ችሎ ይቋቋም የሚለው ሲሆን፣ ከሌሎች አገራት ልምድ
እንደምንገነዘበው የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቶች በመንግስት ሥር የሚቋቋሙ አለመሆናቸውንና፤ መሰል አሰራርም
የሙያተኞችንም ሆነ የመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶችን ነፃነት የሚጋፋ በመሆኑ ከመገናኛ ብዙሃንና መረጃ ነፃነት አዋጅ
590/2000 ጭምር እንዲሰረዝ ተደርጓል፡፡
ከዚህ በተጨማሪም በምክር ቤቱ ምስረታ ወቅት ሌሎች እንቅፋቶች አጋጥመው ነበር፡፡ ከነዚህም ውስጥ በዋናነት
የሚጠቀሰው በበጎ አድራጎት ድርጅቶችና በማህበራት ኤጀንሲ ተመዝግቦ ዕውቅና የማግኘት ችግር ነበር፡፡ በዚህ
ረገድ ምንም እንኳን በወቅቱ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና የማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 በስራ ላይ ቢሆንም
አዋጁን ለማስፈፀም ሃላፊነት የተሰጠው ኤጀንሲ በአዋጁ መሰረት ምክር ቤቱን ለመመዝገብና ህጋዊ እውቅና
ለመስጠት አራት አመታትን ወስዷል፡፡ ይህ ተግዳሮት መፍትሔ አግኝቶ ምክር ቤቱ በተሟላ ሕጋዊ እውቅና
ለመንቀሳቀስ የቻለው በአገሪቱ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ ተሻሽሎ የጸደቀው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች
አዋጅ ቁጥር 1113/2011 ስራ ላይ ከዋለ በኋላ ነው፡፡
በመሆኑም የመገናኛ ብዙኃን ምክር ቤቶች መገናኛ ብዙሃን ራሳቸውን በራሳቸው ለመምራትና ለማስተዳደር የሚረዱ
ዋና ዋና ተግባራትን የሚያከናውኑ በመሆኑና በሌሎችም አገራት በሥራ ላይ የዋሉ በመሆናቸው በኛም አገር የምክር
ቤቱን አቅምና አሰራር ማጠናከር ይኖርብናል፡፡ በዚህ ረገድ ምክር ቤቱ በሁሉም መገናኛ ብዙኃን የኤዲቶሪያል
ነፃነት እንዲጠበቅ፣ የመንግሥት ጣልቃ ገብነት እንዲወገድ፣ የመገናኛ ብዙሃን አቅም፣ እድገት፣ የአገልግሎት
ብቃት ደረጃ፣ ጥራትና የሙያ ሥነ-ምግባር እንዲረጋገጥ እንዲሁም፣ ሃላፊነትና ተጠያቂነት እንዲጎለብት ማድረግ
ያስፈልጋል፡፡

የምክር ቤቱ አጠቃላይ ሁኔታ፣ የእስካሁኑ እንቅስቃሴ እና ያጋጠሙ
ተግዳሮቶች
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት በአወቃቀር ደረጃ ሦስት የሥልጣን አካላት አሉት፡፡ እነሱም ጠቅላላ ጉባዔ፣
ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እና የግልግል ዳኝነት አካል ሲሆኑ ምክር ቤቱ በዋናነት የግልግል ዳኝነት አካሉን በማቋቋም
ረገድ ልዩ ልዩ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ በዚህ ረገድ በዓለምም ሆነ በአገራችን የተከሰተው የኮቪድ
19 ወረርሽኝ የግልግል ዳኝነት አካሉን በወቅቱ በማቋቋም ወደ ስራ ለማስገባት በሚደረገው ርብርብ ላይ የራሱን
አሉታዊ ተፅዕኖ አሳድሯል፡፡ ሆኖም ችግሩን ለመፍታት በተቋቋመው አስመራጭ ኮሚቴ አማካኝነት ዕጩ የግልግል
ዳኞች ተመርጠውና ለጠቅላላ ጉባዔ አባላት ባሉበት ቦታ እንዲደርስ ተደርጎ 18 አባላትን የያዘ የግልግል ዳኝነት
አካል እንዲቋቋም ተደርጓል፡፡
በዚህ መሠረት በግልግል ዳኝነት አካሉ ውስጥ የተካተቱት አባላት ከሃይማኖት ተቋማት ምክር ቤት፣ ከጋዜጠኝነት
የትምህርት ተቋማት፣ ከኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት፣ ከመንግሥት አስፈፃሚ አካላት፣ ከሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት፣ ከታዋቂ ግለሰቦች፣ በጡረታ ከተገለሉ ዳኞች፣ ከሲቪክ ማህበራት፣ ከኢትዮጵያ የሕግ
ባለሙያዎች ማህበር፣ ከመምህራን ማህበር እና ከመገናኛ ብዙኃን ተቋማት የተውጣጡ ናቸው፡፡
የግልግል ዳኝነት አካሉ ዋና ዋና ተግባራትን ስናይም የግልግል ዳኝነቱ በጠቅላላ ጉባዔ የፀደቀውን የሥነ ምግባር
ደንብ የማስከበር፣ የሥነ ምግባር ደንቡን ጥሰት አስመልክቶ ከማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል የሚቀርብ አቤቱታ
ሲኖርም መርምሮ ውሳኔ የመስጠትና እንዲታረም የማድረግ እንዲሁም ነፃና ገለልተኛ የመገናኛ ብዙኃን እንዲስፋፋ
የማድረግ፣ የመገናኛ ብዙሃንን ነፃነት የማረጋገጥ፣ ጋዜጠኞች ከፍ ባለ ሃላፊነትና የሙያ ሥነ ምግባር ደረጃዎችን
አክብረው ሥራቸውን እዲያከናውኑ እገዛ የማድረግና መሰል ሥልጣንና ተግባሮችን የማከናወን ሃላፊነት እንዲኖሩት
ተደርጓል፡፡
ከዚህ በተጨማሪም የግልግል ዳኝነት አካሉ በምክር ቤቱ የሥነ ምግባር ደንብ ውስጥ የተካተቱት ጉዳዮችን
በማስፈፀም ረገድ ልዩ ልዩ ሃላፊነቶች ተሰጥተውታል፡፡ ለአብነት ያህልም የመገናኛ ብዙሃን ማህበራዊ ኃላፊነትን
ጠብቀው እንዲሠሩ የመደገፍ፣ የጥላቻ ንግግርና የስም ማጥፋት እንዲወገድ የመስራት፣ የአንባቢ፣ የአድማጭና
ተመልካች አስተያየት እንዲደመጥና ግብረ መልስ የመስጠት ልምድ እንዲጎለብት የመስራት፣ የሰውን የአዕምሮ
ውጤት እንደ ራስ አድርጎ ማቅረብ (ፕላጃሪዝም) እንዲቀር የማድረግ፣ የሰብዓዊ ክብር እንዲጠበቅ፣ የሕፃናትና
የአካል ጉዳተኞች መብቶች እንዲሁም የሙያው ነፃነት እንዲከበር የማድረግ የመሳሰሉት ተግባርና ሃላፊነቶች ያሉት
በመሆኑ በዚህ ረገድ የበኩሉን አስተዋፅኦ ያበረክታል፡፡
ከዚሁ ጋር በተያያዘም የግልግል ዳኝነቱ ተግባራት በብቃት መከናወን የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ የተቋቋመባቸው
ዋና ዋና አላማዎች የሆኑትን የሥነ ምግባር መርሆችን የማስከበር፣ በአድማጭ፣ ተመልካችና አንባቢ የሚቀርቡ
ቅሬታዎችን የማስተናገድ፣ በሥነ ምግባር ደንቡ ላይ የተቀመጡ ሕግጋት በአግባቡ መተግበራቸውን የማረጋገጥ፣
የሚሠሩ ዘገባዎች ከሁሉም አቅጣጫ ታይተው እንዲመዘኑ የማድረግ፣ በቅሬታ አቅራቢዎችና በመገናኛ ብዙኃኑ
መካካል የሚነሱ ቅሬታዎችን ማስተናገድ እና የመሳሰሉትን ተግባራት ውጤታማ እንዲሆኑ ብሎም የመገናኛ

11

ብዙኃን ምክር ቤቱ የተመሠረተባቸውን ዋነኛ ዓላማና ተልዕኮዎች እንዲሳኩ የበኩሉን ሚና ይጫወታል፡፡
ከዚህ በተጨማሪም የግልግል ዳኝነቱ መቋቋም ለምክር ቤቱ የሚቀርቡ ቅሬታዎች በሕግና በሥርዓቱ መሠረት
ውሳኔ እንዲያገኙ ለማድረግ፣ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ለህብረተሰቡ በወቅቱ እንዲገለፁ ለማስቻል፣ ለህዝብ የሚቀርቡ
የመገናኛ ብዙሃን ውጤቶችን በመተንተንና አዝማሚያዎችን በመቃኘት በሥነ ምግባር ደንቡ መሠረት ግብረ
መልስ እንዲያገኙ ለማድረግ፣ እንደአስፈላጊነቱም የሥነ ምግባር ደንቡን ለመከለስና የፕሬስ ነፃነትን ለማስጠበቅ
ኃላፊነቱንም ለመወጣት ያግዛል፡፡
ይሁንና ምክር ቤቱ ከላይ የተመለከቱትን ተግባርና ሃላፊነቶች በአግባቡ በማከናወን ረገድ የተለያዩ ተግዳሮቶች
እያጋጠሙት ይገኛሉ፡፡ በመሆኑም የመገናኛ ብዙኃን ምክር ቤቱ የመገናኛ ብዙሃን ራስን በራስ የማስተዳደር
ሃላፊነትን ውጤታማ ለማድረግ ልዩ ልዩ ስልቶችን ቀይሶ መስራት ይጠበቅበታል፡፡ ለአብነት ያህልም ሕዝቡ
በመገናኛ ብዙሃን በሚቀርቡ ማናቸውም የተዛቡና ቅሬታ የሚፈጥሩ መረጃዎች ላይ እንደተለመደው ወደ ፍርድ
ቤት መሄድ ሳይኖርበት ቅሬታውን ለምክር ቤቱ የማቅረብ መብት እንዳለው የማስተዋወቅና የማስረፅ ሥራን
በብቃት ማከናወን ይኖርበታል፡፡
ህብረተሰቡን በማሳተፍ መስራትም ለህብረተሰቡ ሰፊ አማራጭና እድል የሚፈጥርለት ከመሆኑም ባሻገር ምክር
ቤቱ ከመገናኛ ብዙኃን ሙያተኞችና ድርጅቶች ጋር በቅርበትና በቀጥታ ተነጋግሮ በሙያ ሥነ ምግባር ሕጉ መሠረት
ችግሮችን እንዲፈታ እድል ይሰጠዋል፡፡ በሌላም በኩል ቅሬታውን ለማስተናገድ ምንም ዓይነት ክፍያ የማይጠየቅና
ሁሉንም ዝቅተኛ የህብረተሰብ ከፍሎች ለማዳመጥ እድል ስለሚፈጥር የሕብረተሰቡን ተጠቃሚነት ያሳድጋል፡፡
ይህን እውን ለማድረግም በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎችና የማስታወቂያ ስልቶች የምክር ቤቱን ተግባርና ኃላፊነት
ለዜጎች ማስተዋወቅ እንዲሁም በውስጥ የህትመት ውጤቶች ወደ ህዝቡ ተደራሽ መሆን ያስፈልጋል፡፡
ምክር ቤቱ በእስካሁኑ የምክር ቤቱ እንቅስቃሴ የገጠሙትን ተግዳሮቶች በመፍታት መንቀሳቀስ ይኖርበታል፡፡
ከነዚህ ውስጥም የምክር ቤቱን ጽህፈት ቤት በሚገባ ማደራጀት፣ የሰው ኃይልና ግብዓቶችን ማሟላት ያስፈልጋል፡
፡ ይህን ለማሟላትም የምክር ቤቱ አባላት በሙሉ የሚጠበቅባቸውን ዓመታዊ የአባልነት መዋጮ በወቅቱ መክፈል
ይጠበቅባቸዋል፡፡ በቀጣይም ይህን ተግዳሮት ከመሻገር ባለፈ የምክር ቤቱ ሕገ ደንብ በሚፈቅደው መሠረት
የፋይናንስ ምንጭን በማሳደግ በተሟላ ቁመና ወደ ሥራ መግባት የግድ የሚል ይሆናል፡፡

በቀጣይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትኩረት የሚሹ ተግባራት
•

የምክር ቤቱን የአምስት አመት ስትራቴጂክ እቅድ ማዘጋጀት፣

•

የተመረጡ የግልግል ዳኝነት አካላት የሚመሩበትን የውስጥ አሠራር፣ መመሪያዎችና ማንዋሎች ማዘጋጀትና
ወደ ስራ እንዲገቡ ሁኔታዎችን ማማቻቸት፣

•

የምክር ቤቱን ተግባርና ኃላፊነት እንዲሁም መተዳደሪያ ደንብና የሥነ ምግባር መመሪያዎችን ለጋዜጠኞች፣
ለመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶችና ለህዝቡ በልዩ ልዩ አማራጮች ማስተዋወቅ ናቸው፡፡
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የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር፡ የትኩረት አቅጣጫውን
የሳተ፣ ያመለጡ እድሎች
በታምራት ገብረ ጊዮርጊስ፡ የአዲስ ፎርቹን ማኔጂንግ ኤዲተር

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ከተጸነሰ ከአስራ ስድስት ዓመታት፣ ከተመሰረተ ከአራት ዓመታት
እንዲሁም ሕጋዊ ምዝገባ ካገኘ ከአንድ አመት በላይ ቢሆነውም የተግባራዊነቱ ጉዳይ ግን የሩቅ ህልም ሆኖብናል፡፡
እጅግ ትልቅ ተስፋ የተጣለበትና ብዙ ግምት የተሰጠው ምክር ቤት ገና ከመነሻው እና የተግባራዊነቱ ጉዳይ በጣም
አንገብጋቢ በሆነበት ሰዓት በሞት አፋፍላይ ይገኛል፡፡

የመገናኛ ብዙሃን ዘርፉ እንግዳ ነገር የገጠመው ይመስላል
ከፍተኛ ግራ መጋባት፣ እርግጠኝነት ማጣት፣ አቅጣጫ አለመኖር እና ፍርሃት በተሞላበት አሁናዊ ሁኔታ አገራዊ፣
እውነተኛና ቀዳሚ የመረጃ ምንጭ እንደማግኘት አስቸጋሪ ነገር የለም፡፡
ከአንድ ምዕተ ዓመት በኋላ የኮቪድ-19 ስርጭት በአለም አቀፍ ደረጃ አሳሳቢ ሆኖ መጥቷል፡፡ በእያንዳንዱ ሀገርም
ትልቅ ስጋት ሆኗል፡፡ ብዙ ሚሊዮኖች በፍርሃትና እራሳቸውን በማግለል ውስጥ ሆነው፤ በማህበራዊ ሚዲያ
ላይ የሚዘዋወረውን ብቸኛ መረጃ እየሰሙ እውነተኛውን ዜና በመራብ ላይ ይገኛሉ፡፡ በዚህ ረገድ ማህበረሰቡ
ስለቫይረሱ ተፈጥሮ እና ስርጭት ያለው እውቀትና ግንዛቤ ፍርሃት የተሞላ በመሆኑ እራሱን ከዚህ አለም አቀፍ
ወረርሺኝ በአግባቡ አንዲጠብቅ ረድቶታል፡፡ ሰዎች በቫይሱ እየሙቱ፣ ቤተሰብም ዘመዶቹን እየቀበረ ይገኛል፡፡
ብዙዎችም በየቀኑ በወረርሽኙ እየተያዙ ይገኛሉ፡፡
ከዚህ አስቸጋሪ የጤና ሁኔታ ጎን ለጎንም የአገራችን የፖቲካ አለመረጋጋቱ አይሏል፡፡ በሃገሪቱ ውስጥ ተጠቃሽ ከሆኑ
ቀውሶች አንዱ እና ትልቅ ትኩረት እየሳበ የመጣው ከቅርብ ወራት ጀምሮ እየተካሄደ ያለው የትግራይ ጦርነት ነው፡
፡ በዚህ ረገድ ማህበረሰቡ እለት ተእለት እየተከሰተ ያለውን ሁኔታ ለማወቅ እንደ መረጃ ምንጭ የሚጠቀመው
ብሔረተኛ የፓርቲ አባላትና ቡድኖች የየራሳቸውን የርዕዮተ አለም ትርክት የሚያቀርቡበትን የማህበራዊ ሚዲያ
ነው፡፡ ከዚህ ባሻገር የኢትዮጵያ መደበኛ መገናኛ ብዙሃን የጦርነት ነጋሪት ከመጎሰም ባለፈ ያለፍርሃት እና
ወገንተኝነት ወቅቱን የጠበቀ ትክክለኛ መረጃ ለህዝብ ማቅረብ ተስኗቸዋል፡፡
በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች ግጭቶች እየተከሰቱ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
በመቅረብ እየሰፋ የመጣው የግጭት ሁኔታ ያሳሰባቸው መሆኑን በመጥቀስ እርሳቸው ወደስልጣን ከመጡ ከ2010
ዓ.ም ወዲህ በሃገሪቱ ውስጥ ከ130 ያላነሱ ደም አፋሳሽ ግጭቶች መከሰታቸውን ተናግረዋል፡፡
ነገር ግን በግጭት ዙሪያ ክትትል የሚያደርጉ አለም አቀፍ ተቋማት ለአብነት ያህል የትጥቅ ትግል የሚካሔድባቸው
አካባቢዎች እና የሁኔታ መረጃ አመላካች (Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)
የተሰኘውን ተቋም ባወጣው ሪፖርት መሰረት በአገሪቱ ባሳለፍነው አመት ብቻ ሞት የተመዘገበባቸው ግጭቶች
ቁጥር ከ250 በላይ ደርሰዋል፡፡
እንደ ኢትዮጵያ ባለ ጽንፍ በያዘ ህብረተሰብ ውስጥ እንደሚሰራ መገናኛ ብዙሃን ሁሉ የአገራችን መገናኛ ብዙሃንም
በሬዲዮ ሞገድም ሆነ በህትመትና በዲጂታል መድረኮች የማህበረሰቡን ፍላጎት ለሟሟላት የራሱን ትግል እያደረገ
ይገኛል፡፡
ስላቅ በሚመስል መልኩ መደበኛው መገናኛ ብዙሃን በራሱ የገበያ እንቅስቃሴ ችግር እና የህዝብ አመኔታን
በማጣት ለሁለት የተለያዩ ችግሮች ተጋልጧል፡፡ መገናኛ ብዙሃን የማህበረሰቡ ነፀብራቅ ውጤት በመሆኑ ከተሳሳተ
አመለካከት ተነስቶ እየሰፉ የመጣ የማህበረሰቡን የመከፋፈል ሁኔታን ሊያንፀባርቅ ይችላል፡፡ ህብረተሰቡን
ከሚከፋፍሉ ምክንያቶች ዋናውን ድርሻ የሚወስደው ቋንቋ እና ባህልን መሰረት ያደረገ ቁርሾ ነው፡፡ በዚህ
ረገድ ሁለቱ የመገናኛ ብዙሃን ምሁሮች ቴሬ ሴርዳል እና ሙላት አለማየው “የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን እና
ብሔርተኝነት” በሚል ርዕስ በሰሩት ጥናት ላይ እንደገለፁት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ነባራዊ ሁኔታ “በእጅጉ
የሚረብሽ” ነው ብለዋል፡፡
የአገራችን መገናኛ ብዙሃን በአንድ ወቅት እንደ መንግስት የስልጣን መሳሪያነት አልያም ከመንግስት ጋር የባላንጣ
ግንኙነት ያለው ሆኖ የሚታይበት ሁኔታ ነበር፡፡ አሁን ላይ ደግሞ መልኩን ለውጦ ለተለያዩና ብሔርተኝነት
ለተጣባቸው ማህበረሰባዊ እና ፖሊቲካዊ ሃይሎች በመሳሪነት እያገለገለ ይገኛል፡፡ በመሆኑም በቴሬ እና በሙላት
አስተያየት መሰረት መገናኛ ብዙሃን በእጅጉ እያገለገሉ የሚገኘው አጥፊነትን እና አግላይነትን ነው፡፡
ሙያዊ ሀቀኝነት፣ ገለልተኝነት እና ሃላፊነት የሚባሉ መርሆች ለፖለቲካ ወገንተኝነት ቦታ ለቀዋል፡፡ ብዙ ነባር
የመገናኛ ብዙሃን ሃላፊዎች በስልጣን ላይ ላሉ አካላት የይምሰል ወዳጅነት እያሳዩ ግልብ፣ ያልተፈተነ እና አጥፊ
የርዕዮተ አለም ምልከታቸውን በመቀበል እንደ ገደል ማሚቱ ያንኑ መልሰው ያስተጋባሉ፡፡ በተቃራኒ የቆሙ
ሰዎችን ደግሞ “ እነሱ” በሚል ስያሜ ይፈርጃሉ፡፡
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“እነሱ” ተብለው የተፈረጁት ሰዎች ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎችን የርዕዮተ አለም አተያይ የሚተቹ እና የራሳቸውን
ትርክት በማቅረብ ተፅዕኖን እምቢ የሚሉ ሰዎች ናቸው፡፡

የፖለቲካ ስልጣንን ለመያዝ በሚደረግ ይህ አይነት ትግል ውስጥ
ብቸኛዋ ተጎጅ እውነት ትሆናለች
መደበኛ መገናኛ ብዙሃን በዘርፉ የሚታወቁ የጋዜጠኝነት የሙያ ሕግንና ስነ-ምግባርን አክብሮ መስራት አለበት፡፡ ይህን
በማድረግም ጋዜጠኞቹ ሊዘግቡ የሚፈልጉትን መረጃ መመርመር፣ ማጣራት፣ መተንተን እና መተቸት ይኖርበታል፡፡
መገናኛ ብዙሃኑ በእንዲህ አይነት በህግና በስነ-ምግባር ፈንጅ በተቀበረ ስነ ምህዳር ላይ እየተጓዙም ቢሆን ትክክለኛ
አሰራርን ይዘው መጽናት ይኖርባቸዋል፡፡ አለበለዚያ አንድ ቀን በሕግ የፈንጅ ምህዳር ላይ የቆሙ እለት በተጠያቂነት
ፍርድ ቤት መቆማቸው አይቀርም፡፡ ወደ ፊትም የጋዜጠኝነት የስነ-ምግባር ፈንጅ በሚከበርበት የመገናኛ ብዙሃን
ስነ-ምህዳር ላይ በቆሙም ጊዜ ከሕግ ጥሰት ባልተናነሰ መልኩ በህዝብ የህሊና ፍርድ መቀጣታቸው አይቀርም፡፡
መገናኛ ብዙሃን በትክክለኛ የሕግ እና የስነ-ምግባር ሀዲድ ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ትክክለኛውን መስራት ያለበት
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ነበር፡፡ ይህ ምክር ቤት በ2008 ዓ.ም በተባበሩት መንግስታት የአፍሪቃ
የኢኮኖሚ ኮሚሽን አዳራሽ በይፋ ከመቋቋሙ በፊት ብዙ አስቸጋሪ ሂደቶችን አልፎ የመጣ ምክር ቤት ነው፡፡
በምስረታው ወቅት ተገኝተው በምክር ቤቱ መተዳደሪያ እና የስነ-ምግባር ደንብ ላይ ፊርማቸውን ካስቀመጡ 19ኙ
የመገናኛ ብዙሃን ተወካዮች ውስጥም አንዱ ነበርኩ፡፡
ብዙዎቻችን በዚህ ታሪካዊ ክስተት የርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓቱን ለማቋቋም ከተደረገው ረጅም እና አሰልቺ
ጉዞ በኋላ ዳግም ወደ ማይቀለበስበት ምዕራፍ ላይ እንደደረስን እናስብ ነበር፡፡ ይሁንና ዞር ብዬ ስመለከተው
ትንሽ የዋህነት የታከለበት ሃሳብ መሆኑን ተገንዝቤያው፡፡ በመሆኑም በምክር ቤቱ አወቃቀር ላይ ብቻ ትኩረት
ማድረጋችን እና የጋራ ብለን ለያዝናቸው መርሆች የመስራች አባላትን ትጋት እና ቁርጠኝነት ብቻ ተስፋ አድርገን
ወደፊት ለመጓዝ መሞከራችን ጥቅም አልባና ተራ ስራ ነበር ለማለት ይቻላል፡፡ በዚህ ረገድ በወቅቱ አቅልለን
የተመለከትነው ነገር ግለሰቦች የህዝብ ስልጣን ለመያዝ ምን ያክል ጉጉት እና ፍላጎት እንደሚያሳዩ እና ወንበር በያዙ
ማግስት ግን ሃላፊነታቸውን በራሳቸው የፍላጎት ቅኝት ውስጥ እንደሚያሰገቡ ነው፡፡ በተጨማሪም የመናኛ ብዙሃን
ምክር ቤትን ለማቋቋም አስር ዓመት ከፈጀ አስቸጋሪ ጉዞና የርስ በርስ መገማገሚያ መድረኩ ከተመሰረተ በኋላ
ምክር ቤቱ ውስጠ ደንቡ መሰረት ሃላፊነቱን ከመወጣት ውጪ ቀዳሚ ትኩረት የሚሻ ነገር የለም ብለን ማሰባችን
በወቅቱ የሰራነው ትልቁ ስህተት ሲሆን፤ ከዚህም ትልቅ ትምህርት ወስደናል፡፡
ስላቅ በሚመስል ሁኔታ የእርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓትን የማቋቋም ሃሳብ የመጣው ከመገናኛ ብዙሃን ተቋማት
አልነበረም፡፡ ይልቁንም ወደ ሃሰቡ የመጣነው አጀንዳው ለመጀመሪያ ጊዜ በ1996 ዓ.ም በመገናኛ ብዙሃን ረቂቅ አዋጅ
ውስጥ ተካቶ ለህዝብ ውይይት በቀረበበት ሰዓት ነው፡፡ አጀንዳው በወቅቱ በጊዮን ሆቴል የፌዴራል መንግስትና
የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የተሳተፉበት እና ሰፊ የቴሌቪዥን ሽፋን ያገኘ በመሆኑ የህዝብን ትኩረት የያዘ ነበር፡፡
በክርክሩ ወቅት የመንግስት ሃላፊዎች ሲደግፉት የነበረውን ሃሳብ ማለትም ጥብቅ መንግስታዊ የቁጥጥር ስርዓት
በመተው፤ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፉ ራሱን በራሱ እንዲቆጣጠር የቁጥጥር ስርዓት ማቋቋም አለበት የሚለውን ሃሳብ
ተቀብለዋል፡፡ ይህም እንደ ትልቅ ድል የተወሰደበት ጊዜ ነበር፡፡
በግትርነት የሚታወቀው መንግስት ብዙውን ጊዜ ፈቃደኝነቱን ስለማያሳይ፤ የተወሰኑ የመገናኛ ብዙሃን ተነሳሽነቱን
ወስደው በየጊዜው እየተገናኙ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ በሚቋቋምበት ሁኔታ ላይ መምከር
ጀመሩ፡፡ ይሁንና መጀመሪያ ላይ በተወሰኑ ወራት ብቻ ያልቃል የተባለው የርስ በርስ ቁጥጥርን የማቋቋም ስራ
አስራ አምስት አመት ፈጅቶ አረፈው፡፡ ይህም የምክር ቤቱን ምስረታ ከታሪካዊው የ1997ቱ ምርጫ በፊትና በኋላ
በነበረው የፖለቲካ ለውጥ ምክንያት ረጅምና ተስፋ አስቆራጭ ሂደትን እንዲያልፍ አድርጎታል፡፡
መደበኛውም ሆነ አዲሱ የመገናኛ ብዙሀን በባዶ አለም ውስጥ የሚንቀሳቀስ አይደለም፡ መገናኛ ብዙሃን ፅንፍ የያዘና
የተከፋፈለ ህብረሰብ ክፍል እና የፖለቲካ ሃይል ቀጥተኛ ነጸብራቅ ነው፡፡ የኢትዮጵያም ሁኔታ ከዚህ የተለየ አደለም፡፡
በሁሉም አባላት ዘንድ የታመነ እና ለህዝብ ገለልተኛ ዳኝነት የሚሰጥ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ማቋቋም
ቅድሚያ ተሰጥቶት የሚሰራ ስራ ነበር፡፡ ስለሆነም የመገናኛ ብዙሃን የለቤትነት እና የሽፋን መጠን ሳይታይ ሁሉም
መገናኛ ብዙሃን ወደ ምክር ቤቱ እንዲመጡ ማድረግ አስፈላጊ ነበር፡፡ በመሆኑም ማንም ወደ ኋላ እንዲቀር እና
አንድም ህጋዊ ተመዝጋቢ የሆነ የመገናኛ ብዙሃን ተቋም ሳይካተት እንዲቀር አልተፈለገም ነበር፡፡
ይህንኑ እውን ለማድረግ በምክር ቤቱ ውስጠ ደንብ እና በስነ-ምግባር ደንቡ ላይ ያሉትን በርካታ ድንጋጌዎች
በተለይም፤ የአባልነት አይነት፣ የገንዘብ ምንጭ እንዲሁም መልስ የመስጠት መብት እና ሌሎች ድንጋጌዎች ላይ
በሰፊው መወያየት ትኩረት የሚፈልግ ስራ ነበር፡፡
አባልነትን በተመለከተ ምክር ቤቱ ሲቋቋም ታስቦ የነበረው የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትን ዋነኛ እና ቋሚ አባላት
ማድረግ ነው፡፡ ምክንያቱም ከሚያሰሯቸው ጋዜጠኞች ጋር የስራ ኮንትራት ውል ስላላቸው ተስማምተው
የፈረሙትን የስነ-ምግባር ደንብ ማስፈጸም ስለሚችሉ እንዲሁም አብዛኛዎቹ መገናኛ ብዙሃን በሂሳብ ሰነዳቸው
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ውስጥ ‹‹እያደገ የሚሄድ ትርፍ›› ያላቸው፣ ለአባልነት መዋጮ የማይቸገሩ እና ምክር ቤቱ በአባላት መዋጮ ብቻ
መንቀሳቀሱ መረጋገጥ አለበት በሚሉ ምክንያቶች ነው፡፡
የምክር ቤቱን ገቢ በተመለከተ የምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባዔ ተሰብስቦ ሳይወስን ከመንግስትም ሆነ ከእርዳታ ሰጪዎች
ማንኛውንም አይነት እርዳታ መቀበል የተከለከለ ነው፡፡ ልዩ ለሆኑ ፕሮጀክቶችም ቢሆን ጠቅላላ ጉባዔው ሳይወስን
የድጋፍ ገንዘብ መቀበል አይቻልም፡፡ ለአብነት ያህል በሚዲያ ሊትረሲ ዙሪያ የግንዛቤ ማሳደጊ ዘመቻ መስራትን
እንደ ጥሩ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል፡፡
በዚህ ረገድ ምክር ቤቱ በአባላት መዋጮ ብቻ የሚተዳደር ከሆነ፤ የአባላቱን ውሳኔ ሰጭነት በማሳደግ የምክር
ቤቱን ኃላፊዎች ተጠያቂ ለማድረግ አቅም ይሰጣል፡፡ ምክንያቱም በራሱ የገንዘብ መዋጮ የሚተዳደር የህዝብ
ድርጅት ተጠያቂነትን ለሌላ አካል አሳልፎ የሚሰጥበት እድል ስለማይኖር ነው፡፡
በመሆኑም ከገቢ አሰባሰብ ጋር በተያያዘ ይኸው እንዲሆን ታስቦ የነበረ ቢሆንም አንዳንዶቻችን ከነባራዊ ሁኔታ
ምን ያክል የራቅን እንደነበረ ያሳያል፡፡
ምክር ቤቱን በአባልነት ለመቀላቀል የፈረሙ አባላት ከአመታዊ ጠቅላላ ገቢያቸው የተወሰነ መቶኛ እንዲያዋጡ
ይጠበቅ ነበር፡፡ የመዋጮው ሁኔታ የሚወሰነው እያንዳንዱ መገናኛ ብዙሃን ባለው የተቋም ስፋት እና የሃብት
መጠን ነው፡፡
የገንዘብ መዋጮ ጉዳይን በተመለከተ በምክር ቤቱ ውስጠ ደንብ ላይ ስምምነት ሊደረስ አልቻለም፡፡ ይህም
የአባልነት መስፈርትና የመዋጮ ቀመር ሁኔታ ወደፊት የአባልነት ምዝገባ ከተደረገ በኋላ እንዲወሰን በር ከፈተ፡፡
ይህም ምክር ቤቱ በውስጡ ያሉ አባላት መሰረታዊ ግዴታዎችን እንዴት እንደሚወጡ የሚያሳይ መመሪያ የሌለው
መሆኑን ያሳያል፡፡
ከአንድ ዓመት በኋላም የአባልነት ክፍያ ሁኔታን በማጥናት ምክረ ሃሳብ የሚያቀርብ የስራ ቡድን ቢቋቋምም ቡድኑ
ሰርቶ ያቀረበው ጥናት ስለሌለ ጉዳዩ በዝምታ ሊዋጥ ችሏል፡፡ በዚህም መሰረት በምክር ቤቱ ውስጠ ደንብ ላይ
በተቀመጠቀው መሰረት በአመት አንድ ጊዜ መሰብሰብ የሚገባው ጠቅላላ ጉባዔ ሳይጠራ የቀረ ሲሆን፤ በራሳቸው
ፈቃድና እና ፍላጎት ፈንድ ከሚሰጡ አባላት ውጭም ሌሎች አባላት ለምክር ቤቱ ስራ ማስኬጃ የሚሆነውን
መዋጮ ሳያዋጡ ቀርተዋል፡፡
በሚያስገርም ሁኔታም የምክር ቤቱ አመራር እንደተለመደው የእርዳታ አቅራቢዎችን ገንዘብ የመጨረሻ አማራጩ
አድርጓል፡፡ ይህም የተለመደ ነገር ሆኗል፡፡ በዚህም መሰረት የማህበራት አመራሮች አባላቶቻቸውን በጨለማ
ውስጥ ዘግተው የፕሮጀክት እቅድ በመያዝ ወደ እርዳታ አቅራቢዎች መሮጣቸውን ቀጥለዋል፡፡ ገንዘብ አንዴ
መፍሰስ ከጀመረም ተጠያቂነት የሚባል ነገር ከሰፊው አባላት በመውጣት ረጅም ኪስ ወዳላቸው ስለሚሸጋገር
ምክር ቤቱ የቁልቁለት ጉዞ መጓዝ ይጀመራል፡፡
ከአባልነት ምዝገባ በኋላ የምክር ቤቱ የመጀመሪያው ጠቅላላ ጉባኤ የተካሄደው በ2011 ዓ.ም ማብቂያ ላይ
በኢንተርኮኒንታል ሆቴል ነው፡፡ በስብሰባ ላይ ጠቅላላ ጉባዔው እንዲያፀድቀው በሚል አንደነገሩ የተሰራ ረቂቅ
የበጀት ሠነድ ቀርቦ ነበር፡፡ በረቂቁ ላይ 70 ፐርሰንት የሚሆነው የምክር ቤቱ በጀት እንዲሸፈን የታቀደው ከእርዳታ
ድርጅቶች በሚገኝ ገንዘብ ነው፡፡ በገንዘቡም ተከታታይ የምርጫ ስልጠናዎችን ለመስጠት የታቀደ ሲሆን፤ የ2012
ዓ.ም ምርጫ በመራዘሙ ስልጠናው በተያዘለት ጊዜ ሳይከናወን ቀርቷል፡፡
ይሄው ነው እንግዲህ ! ከማንኛውም ወጀብ ጋር አብረው ለመሄድ የእርዳታ ፈንድ የሚለቃቅሙ ሰዎች ባህል
ይሄው ነው፡፡
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት እንኳን ለሰፊው ማህበረሰብ ይቅርና በራሱ አባላት የተሳሳተ ግንዛቤ
ምክንያት አካሄዱን ስቶ ወደ አልታለመለት መንገድ መጓዝ ቀጥሏል፡፡ ምክር ቤቱ የስልጠና መድረክ አይደለም፡፡
የአባላቱን ፍላጎት ለማሟላት የአግባቢነት ሚና ያለው ቡድን እንዲሆን ተብሎ አልተቋቋመም፡፡ የመብት ተሟጋች
ለመሆንና ድጋፍ ለማሰባሰብም የተቋቋመ የሙያ ማህበርም አይደለም፡፡ እነዚህን የማይገናኙ ተግባራት በተሻለ
ሁኔታ ለመስራት በመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ውስጥ የተቋቋሙ ማህበራት ይበቃሉ፡፡
ምክር ቤቱ የተወሰነ ተልዕኮ ብቻ ሊኖረው ይገባል፡፡ በዚህ ረገድ የምክር ቤቱ ዋና ተልዕኮ ህብረተሰቡ በመገናኛ
ብዙሃን ተቋማት ላይ የሚያቀርበውን ቅሬታ ተቀብሎ መገናኛ ብዙሃኑ የስነ-ምግባር ደንቡን መጣስ አለመጣሱን
በመመርበርና በማጣራት ውሳኔ መስጠት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ምክር ቤቱ ሲቋቋም የታሰበው አማራጭ
የግጭት አፈታት ስርዓት በመሆን ቅሬታ ያላቸው አካላት ያቀረቡትን ቅሬታ የስነ-ምግባር ስምምነቱን በፈረሙ
አባላት ፊት መዳመጥና መፍትሔ መስጠት ነበር፡፡ ምክር ቤቱ በዘርፉ የበሰበሱ ፍሬዎችን የሚለይና የሙያ
ስታንዳርዱን የማያከብሩ መገናኛ ብዙሃንን ስም ጠርቶ በአደባባይ በመኮነን እና በማሳፈር የሚያስተካክል አካልም
መሆን ነበረበት፡፡
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ወደ ትክክለኛው ተግባሩ ከተመለሰ ምክር ቤቱ ለአመራሩም ሆነ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እጅግ አስፈላጊ
ተቋም ነው፡፡ በተለይም አስቸጋሪ ከሆነ የፖሊስ የምርመራ ጥያቄ እና አሰልቺ ከሆነ የፍርድ ቤት የክርክር ሂደት
የሚያድን አካል ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ አሰራር መገናኛ ብዙሃኑ ራሱን በማስተዳደር የራሱን የስነ-ምግባር ደንብ
ያከብራል፣ በራሱ ፍርድ ቤት አባላቱን ይዳኛል፣ የስነ ምግባር ጉባዔውን ውሳኔም ይቀበላል፡፡
በጥቅሉ ሲታይ የምክር ቤቱ አላማ መገናኛ ብዙሃን ለሕዝብ መረጃን በማሳወቅ ረገድ ያላቸውን መብት እና
በሃላፊነት በመዘገብ የዜጎችን ክብር በማስጠበቅ ረገድ ያለባቸውን ግዴታ በተመለከተ ሚዛኑን ማስጠበቅ ነው፡፡
በምክር ቤቱ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ተቋማት የሚባሉት እንባ ጠባቂና እና የስነ-ምግባር ጉባዔ አካላት በመቋቋም
ሂደት ላይ የሚገኙ ሲሆን፤ በተለይም የእንባ ጠባቂ አካሉን ለማዋቀር ጠንካራ ቁርጠኝነት አልታየም፡፡ ስለሆነም
አመራሩ ቅድሚያ ሊሰጣቸው ለሚገቡ ስራዎች ተገቢውን ትኩረት በመንፈግ፤ እርዳታ ሰጪ አካላትን የሚያስደስት
ነገር ላይ ብቻ በመሯሯጡ እና ውስጠ ደንቡን የሚጻረር ተግባር ውስጥ በመግባቱ፤ ለምክር ቤቱ ተቋማዊ መሰረት
ሊፈጥሩለት የሚችሉ እና ስኬታማ የሚደርጉትን እድሎች እንዲያጣ አድርጎታል፡፡

የፖለቲካ ቀውስና ከፍተኛ ግጭቶችን በምታስተናግድ አገር ውስጥ ትክክለኛ መረጃን በማሰራጨት፣ ስነ-ምግባርን
በማክበርና በሃላፊነት በመዘገብ ረገድ መገናኛ ብዙሃን የሚጫወቱት ሚና ምን ይሁን የሚለው ጉዳይ ለብዙ
ዜጎች አሳሳቢ ነገር ሆኗል፡፡ ምክር ቤቱም መገናኛ ብዙሃን ስነ-ምግባሩን ለማክበር በገቡት ስምምነት እና ራሳቸው
ባስቀመጧቸው እሴቶች መሰረት መስራታቸውን በተመለተ የህዝቡን ፍላጎት ማረጋገጥ ከቻለ የህዝብ የእርካታ
ማጣት ችግር ስር እንዳይሰድ ያደርጋል፡፡

እንደ እኔ ዕምነት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት በዋነኝነት የተቋቋመበትን ዋና ተልዕኮ ለማሳካት
የተቸገረው የኮር አመራሩ የመርህ ቀውስ ውስጥ በመግባቱ ነው፡፡ አመራሩ በምክር ቤቱ የማቋቋሚያ ህግ መሰረት
አባላትን ለማገልገል ካስቀመጠው በተቃራኒ፤ ትኩረቱንና ተጠያቂነቱን የገንዘብ ድጋፍ ላደረጉለት አካላት እንዲሆን
አድርጓል፡፡ ምክር ቤቱ የተልዕኮ ትኩረቶቹን በመተውና የአባላቱን ፍላጎት በመርሳት የእርዳታ ድርጅቶችን
ወደሚያስደስት ተግባር ስለዞረ እያደር የአባላቱን ምኞት ለማሳካት ሳይችል ቀርቷል፡፡ በመሆኑም በሚያሳዝን
ሁኔታ አመራሮችም ሆኑ አባላቱ በተመሳሳይ መንገድ በመጓዝ ላይ አይገኙም፡፡
አመራሩ ምክር ቤቱን ከሃዲዱ አሽቀንጥሮ ጥሎታል፡፡ ስለሆነም የምክር ቤቱ መዳረሻ ሆኖ ያገኘነው ነገር ቢኖር፤
ብዙዎቻችን ገና ባቡሩን ስንሳፈር እንደረስበታለን ካልነው በጣም የተለየ ነው፡፡
በዚህ ረገድ የምክር ቤቱ አባላት የርስ በርስ የቁጥጥር አካሉን አመራር ወደ ትክክለኛው መንገድ መመለስ
አለመቻላቸው እጅግ የሚያሳዝንና የሚያስቆጭ ነገር ነው፡፡ አመራሩ ሰፊ ሰዓቱን እና ጉልበቱን በጣም አስፈላጊ
ለሆነው ነገር እንዲሰጥ በማድረግ ረገድ ከብዙሃን አባላት በኩል ትርጉም ያለው ተጽዕኖ ሲያደረግ አይታይም፡
፡ በዚህ ረገድ ምክር ቤቱ ሲቋቋም አባላቱ የተስማሙበት ዋናው አላማ ሁለቱ የምክር ቤት የቅሬታ ሰሚ አካላት
ቅሬታ ያላቸው የማህበረሰብ ክፍሎችን በመስማት ብይን እንዲሰጡ ማድረግ ነው፡፡
ይሁንና በምክር ቤቱ አባላት በኩል ምንም አይነት የሃሳብ ልዩነት የማይታየው ራሱን የቻለ አስገራሚ ምክንያት
በመኖሩ ሲሆን፤ ይኸውም አብዛኛዎቹ አባላት የገንዘብ መዋጮ ግዴታቸውን ስላልተወጡ አመራሩ ዋናውን
የምክር ቤቱን ተልዕኮ ባያስፈፅም እንኳ ተጠያቂ ለማድረግ ስለሚቸገሩ ነው፡፡ ከዚህ በተቃራኒው ግን ከዕርዳታ
ሰጪዎች የተገኘ ገንዘብን እንደ ኪራይ ሰብሳቢ ለመሰብሰብ መሞከር የተለመደ ተግባር ነው፡፡
ይህም ካለፈው ድርጊታችን ጋር ተመሳሳይ ሆነ ነገር ነው፣ ተመሳሳይ ነገር!
በከንቱ መልፋት ይልሃል ይሄ ነው፡፡ ያሳዝናል፣ ያስቆጫልም፡፡
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የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ሥርዓት በኢትዮጵያ፡
የአሳታፊነት አካሄድ
በፋሲካ ታደሰ እና አስራት ስዩም፡- የኢትዮጵያ አርታኢያን ማህበር

የመገናኛ ብዙኃን የርስ በርስ ቁጥጥር የመነጨው የዘርፉ ባለሙያዎች በጋራ የሚተዳደሩበትን የሥነ ምግባር እና
የሙያ ብቃት ደረጃ በማዘጋጀት ራሳቸውን በራሳቸው መምራት እንዲሁም ተገቢ ካልሆነ የመንግስትና ሌሎች
አካላት ጣልቃ ገብነት ነጻ ሆነው መስራት የሚችሉበትን ሁኔታ መፍጠር ይኖርባቸዋል ከሚል ፅንሰ ሀሳብ ነው፡፡
የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር ስራ በኢትዮጵያ የሚከናወነው ራሱን ችሎ በመንግስት በተዋቀረ ተቆጣጣሪ አካል ነው፡
፡ በመሆኑም የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት በ2008 ዓ.ም እስከሚቋቋም ድረስ የመገናኛ ብዙሃን የርስ
በርስ የቁጥጥር ሥርዓት ፅንሰ ሃሳብ ብዙዎችን ግራ ሲያጋባ ቆይቷል፡፡ የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት
ልዩ ልዩ ችግሮችን በተለይም በመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ የረጅም ጊዜ ችግር ሆነው የቆዩትን የባለሙያዎች ብቃት ማነስ
እና በሁለት ተቃራኒ ጽንፍ የመቆም ችግሮችን ይፈታል የሚል ትልቅ ተስፍ ተጥሎበት ነበር፡፡ ይሁንና በመገናኛ
ብዙሃን ዘርፍ ውስጥ በሚታየው ያለመተማመንና የዘርፉ ባለሙያዎች የሃሳብ ጽንፍ መርገጥ ምክንያት የመገናኛ
ብዙሃን ምክር ቤቱ በአገራችን የመገናኛ ብዙሃን ሥነ ምህዳር ውስጥ የሚታየውን ችግር ለመፍታት እንዳይችል
አድርጎታል፡፡
የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ከተቋቋመ አራት ዓመት ቢሞላውም የተሰጠውን ስልጣንና ተግባር በማስከበር
ረገድ እንዲሁም ሊመለከታቸው የሚገቡ ቅሬታዎችን ተቀብሎ በማስተናገድ ረገድ በፍጥነት ወደ ስራ ለመግባት
አልቻለም፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በቅርቡ ተዘጋጅቶ ለአፈፃፀም በበቃው የምርጫ ዘገባ የአዘጋገብ የስነ ምግባር
ኮድ የማርቀቅ ሂደት ላይ የራሱን ተሳትፎ ለማድረግ አልቻለም፡፡ በመሆኑም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ
የመሪነቱን ሚና ወስዶ መመሪያውን ለማዘጋጀት ችሏል፡፡ ስለሆነም ምክር ቤቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዲሆን ከተፈለገ
የራሱን አቅም ማጠናከርና በመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት ውስጥ ጠንካራ ተዋናይ ሆኖ
መውጣት ይኖርበታል፡፡
የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ መቋቋም በራሱ ትክክለኛ አቅጣጫን የተከተለ ትልቅ እርምጃ ነው፡፡ ይሁንና በመገናኛ
ብዙሃን ዘርፍ ውስጥ የሚስተዋሉት የጋራ መግባባት አለመኖር፣ በርስ በርስ የቁጥጥር ፅንሰ ሃሳብ ላይ በቂ ግንዛቤ
ያለመያዝ፣ የምክር ቤቱ ሚናን በተመለከተም ግልጽነት ያለመፈጠር እና ሌሎች መሰል ችግሮች በጊዜና በፍጥነት
ካልተፈቱ ምክር ቤቱን ለቀጣይ ትግል የሚዳርጉት ይሆናሉ፡፡
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መግቢያ
አስራ ዘጠኝ የሚሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት እና የጋዜጠኞች የሙያ ማህበራት ከብዙ ውጣ ውረዶች በኃላ
በአንድ ቅዳሜ ዕለት 2008 ዓ.ም ስምምነታቸውን በፊርማቸው በማረጋገጥ የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙኃን ምክር
ቤት የሚሰኘውንና ከፊቱ ብዙ ስጋቶች የሚጠብቁትን ሕጋዊ የርስ የርስ ቁጥጥር አካል ሊመሰርቱ ችለዋል፡፡
በመሆኑም ምክር ቤቱ በሃገሪቱ የመጀመሪያው የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ የቁጥጥር አካል ሆኖ ሊጠቀስ ችሏል፡፡
በመሆኑም በተባባሩት መንግታት የኢኮኖሚ ኮሚሽን አዳራሽ በተደረገው የምስረታ ጉባኤ ላይ የምክር ቤቱ
መተዳደሪያ ደንብና የጋዜጠኝነት ሙያ ስነ ምግባር መመሪያ ሊፀድቅ በመቻሉ ለአስር ዓመታት ሲከናወን የቆየው
የመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች አሰልቺ ስብሰባ ማብቂያ ሊያገኝ ችሏል፡፡
ለአስር አመታት ሲካሄድ የቆየው አድካሚ የውይይት ሂደት የጋራ የርስ በርስ ቁጥጥር አካል እንዲፈጠርና መግባባት
ላይ እንዲደረስ ያስቻለ ሲሆን፤ የመገናኛ ብዙኃን ምክር ቤቱ በተመሰረተበት እለት የተደረገው ስብሰባም በምክር
ቤቱ መተዳደሪያ ደንብ ላይ ከባድ ክርክር እንዲደረግና መግባባት ላይ እንዲደረስ ያስቻለ ነበር፡፡ በምክር ቤቱ
መተዳደሪያ ደንብ ላይ በተደረገው ውይይት የተነሱት ሁለቱ አከራካሪ ጉዳዮች ከምክር ቤቱ የገንዘብ ምንጭ እና
የአባልነት ሁኔታ ጋር የተያያዙ ሲሆን በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የተንፀባረቀው አቋምም በመገናኛ ብዙኃን ባለቤቶች
እና በባለሙያዎች መካከል ያለው የፍላጎት እና የአቋም ልዩነት ምን ያህል ጽንፍ የያዘ እንደ ሆነ በግልፅ የሚያሳብቅ
ነበር፡፡
የሆነው ሆኖ በዚያች ዕለት በምክር ቤቱ አባልነት ላለመታቀፍ ወስነው ሲሸሹ የነበሩትን ጨምሮ ሁሉም የአገራችን
መገናኛ ብዙሃን ተቋማት በአንድነት ቆመው ለረጅም ጊዜ በመንግስት ላይ የሚያነሱትን የተቂነት አመለካከት
በማስወገድ እና በመንግስት ስር የነበሩትን የተለያዩ የሬጉላቶሪ ስልጣኖች መልሰው በመውሰድ በትክክለኛው
አቅጣጫ ትክክለኛና ወሳኝ እርምጃ ለመውሰድ ችለዋል። ይህም ሁኔታ በበርካታ ጎኑ ሲታይ እንደ ትልቅ ድል
ሊወሰድ የሚችል ሲሆን፤ በሌላም በኩል ከ10 ዓመታት በላይ የምክር ቤቱን ምስረታ ሲያደናቅፍ የነበረው
መንግስት ሳይሆን ራሱ የመገናኛ ብዙኃን የጋራ አንድነት አለመጠናከር መሆኑ የሚያሳዝን ጉዳይ ሆኖ ይገኛል፡፡
መንግስትም ቢሆን በምክር ቤቱ የምስረታ ሂደት መደናቀፍ ላይ እጁ የለበትም ለማለት አይቻልም፡፡ ምክር ቤቱ
ከተመሰረተ በኋላም ቢሆን የምክር ቤቱ መቋቋም ሕጋዊ እንዳይሆንና ለተጨማሪ ሁለት ዓመታት እንዲጓተት
የመንግስት ባለስልጣናት አስተዋፅኦ አድርገዋል፡፡ በተጨማሪም አስቂኝ በሆነ ሁኔታ የቀድሞ የሲቪል ማህበራት
እና የበጎ አድራጎት ኤጀንሲ ከዚያ በፊት የመዘገባቸው እንደ የኢትዮጵያ የባንኮች ማህበርና መሰል የዘርፍ ማህበራት
መኖራቸውን እያወቀ፤ ሆነ ብሎ እንደማያውቅ በመምሰል በድንገት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤትን
ለመመዝገብ የሚያስችል የሕግ ድንጋጌ የለም ብሎ እንቅፋት በመፍጠሩ ምክር ቤቱ ለተጨማሪ ሁለት አመታት
ሳይመዘገብ እንዲቀር አድርጓል፡፡
የሆነው ሆኖ ምክር ቤቱ ተመዝግቦ ሙሉ የሕግ እውቅና ካገኘም በኋላ ለተጨማሪ ዓመታት ያለ ተጨባጭ
እንቅስቃሴ ሊቀመጥ ችሏል፡፡ ይህም የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙኃን ዘርፍ ተፅዕኖ ፈጣሪ፣ ሙያዊ ብቃት ያለው፣
ገለልተኛ እና ታማኝ የርስ በርስ ቁጥጥር አካል ተቋቁሞ ለማየት የነበረውን ተስፋና ህልምን ያዘገየ ሆኗል፡፡
በመጨረሻም የመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች ከጅምሩ ሊገነዘቡት የሚገባው አበይት ጉዳይ የርስ በርስ ቁጥጥር
መዋቅር የመፍጠር እና የማቋቋም ግዙፍ ሃላፊነት ለአንድ ተቋም ብቻ የማይተው መሆኑ ሲሆን ምናልባትም የዘርፉ
አካላት ስለመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር አሰራር የነበራቸው ግንዛቤ ከመሰረቱ የተሳሳተ ሊሆን ይችላል፡፡
የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት ጽንሰ ሃሳብ
ከረጅም ጊዜ በፊት ጀምሮ በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ውስጥ የተሰማራን ግለሰቦች የመገናኛ ብዙሃን
የቁጥጥር ስራን ሙሉ በሙሉ ለመንግስት አሳልፎ መስጠት በራሱ አንዳች ችግር እንደሚኖረው እና በዚህም ረገድ
ልንጫወት የሚገባን ሚና መኖሩን እንገነዘብ ነበር፡፡ በመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ውስጥ የልተመጣጠነ የአቅም ልዩትና
ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት መኖሩ በግልጽ የሚታይ ሀቅ ነው፡፡ በመሆኑም በመገናኛ ብዙሃን ተቋማት መካከል በገሃድ
የሚታየው የጥቅም ግጭት የዘርፉን የርስ በርስ መቆጣጠሪያ ስርዓት ለአስር ዓመታት ያህል ባለበት እንዲቆም
አድርጎታል፡፡ የአገሪቱ ባለስልጣናት በመገናኛ ብዙሃን ላይ የነበራቸው አሉታዊ አመለካከት እንዲሸፈን በማድረግ
ረገድ ዘርፉ ሊመሰገን የሚገባውን ተግባር ያከናወነ ቢሆንም የርስ በርስ ተቆጣጣሪ አካል ይቋቋም ዘንድ የጋራ
መግባባትን በመገንባት ረገድ ጉድለት ይታይበታል፡፡
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን የርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓትን የሚረዳበት መንገድ እና በተጨባጭ ከአገሪቱ ነባራዊ
ሁኔታ አንጻር ያለው አረዳድም ትልቁ ችግር ነው፡፡ በዚህ ረገድ የርስ በርስ የቁጥጥር ስርአት እንደ አማራጭ
የግጭት አፈታት ስርዓት ብቻ የሚወስድ ሳይሆን ወደ ግጭት የሚወስድን የስነ ምግባር ጥሰትና እና የሙያ ብቃት
ችግርንም ለማረም የሚያገለግል አሰራር ነው፡፡ በተመሳሳይም የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት ዋና አላማ በመገናኛ
ብዙሃን ላይ የሚቀርብ ቅሬታን መርምሮ ፍትሃዊ ዳኝነት መስጠት ሳይሆን፤ በመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች ላይ
የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ማስቀረት ነው፡፡
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ስለየርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት ሲታሰብ በዋናነት መጠየቅ ያለበት ጉዳይ አብዛኛው የሙያ ስነ-ምግባር ጥሰት
የሚመነጨው ከየት ነው የሚለው ነው፡፡ ያለጥርጥርም አብዛኛው ቅሬታ የሚመነጨው ተቀዳሚ የዜና ይዘት
ከሚመረትባቸው የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ነው፡፡ ስለሆነም ዜና የሚያሰራጩ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ለርስ
በርስ ቁጥጥር ስርዓቱ መሰረትና ቁልፍ አካል ናቸው፡፡ በተያያዘም የአርታኢያን እና ረዳት አርታኢያን ስራዎች ወሳኝ
ውጊያ የሚካሄድባቸው ሲሆኑ፣ በይዘት አርትዖት ሂደት የሙያ ብቃት ደረጃና የስነ ምግባር ጥሰቶች እንዳይፈፀሙ
ይዘትን አጣርተው ለማሳለፍ በግንባር ቀደምትነት የሚሰለፉ ወታደሮች ናቸው፡፡
ጋዜጠኝነት ለየት ያለ ሙያ ነው፡፡ ጋዜጠኞች በሕግ ጥበቃ በተደረገለት የሙያ ነጻነት ውስጥ ሆነው የሚንቀሳቀሱ
ከሆነ እያንዳንዱ የዜናና የይዘት ምርት ሂደት በታወቁ የስነ ምግባር ስታንዳርዶች የሚመሩ ይሆናል፡፡ ይህም
የዘርፉ ባለሙያዎችን ማለትም የሪፖርተሮችን፣ የአዘጋጆችንና የመገናኛ ብዙሃን አመራሮችን ግንኙነት መዋቅራዊ
እና ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ በመሆኑም ሪፖርተሮች ለሰሩት ዜና ሃላፊነት የሚወስዱ ሲሆን
አዘጋጆችም በማንኛውም ደረጃ የጥራት ቁጥጥር የማድረግ ሃላፊነት አለባቸው፡፡ በተመሳሳይም የመገናኛ ብዙኃን
አመራሮች የዜናውን የምርት ሂደት ቀጣይነት የማረጋገጥ ሃላፊነት ይኖርባቸዋል፡፡
ስለሆነም በዜና ይዘት ምርት ሂደት ውስጥ የሚሳተፍ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ነጻነትና የተጠያቂነት መጠን
ይኖርበታል፡፡ የስነ-ምግባር መርሆችና እና የሙያ ብቃት ደረጃ ጉዳዮች የሚነሱትም እዚህ ጋር ነው፡፡ የመገናኛ
ብዙሃን አመራሮች የዜና አዘጋጆችን አፈጻጸም እንደሚገመግሙ ሁሉ፤ አዘጋጆችም የሪፖርተሮችን ስራ
በሚገመግሙበት ሰዓት ተጨባጭ የስነ-ምግባር ደረጃዎችን ይገመግማሉ፡፡ እንደዚህ አይነት ተዋረዳዊ የቁጥጥር
ስርዓትም የሙያውን ነጻነት ለማረጋገጥ፣ ለዘርፉ የተሰጠውን የሕግ ከለላ የሚጋፋን አካል ለመቀልበስና የሕዝብን
ጥቅም ያረጋገጠ የጋዜጠኝነት ሙያ እንዲጠናከር ለማድረግ ይጠቅማል፡፡
ከዚህ በተጨማሪም የመገናኛ ብዙሃን በተቋም ደረጃ የሙያ ብቃት ደረጃዎችን ሊያረጋግጡ የሚችሉበት አንዱ
መንገድ የአዘጋጆች ስብሰባ በማካሄድ ነው፡፡ የአዘጋጆች የስብሰባ ስርአት እንደ መገናኛ ብዙሃኑ ሁኔታ የተለያየ
ቢሆንም አላማው ግን በእያንዳንዱ የዜና ዝግጅት ሂደት ግምገማ በማድረግ የጋራ ሃላፊነትና ተጠያቂነትን መውሰድ
ነው፡፡ የአዘጋጆች ስብሰባ የዜና ሪፖርቶች የሚታቀዱበት፣ የሚገመገሙበትና እና የሪፖርቶቹ ሃሳብ የሚዳብርበት
ስብሰባ ነው፡፡ በመሆኑም በማንኛውም የመገናኛ ብዙሃን ውስጥ የአዘጋጆች ስብሰባ የሚከናወነው የጥራት
ቁጥጥርን ለማረጋገጥ ነው፡፡
የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥርን ለማጠናከር የሚቻልበት ሌለው መንገድም በተቋም ደረጃ የጥራት ማረጋገጫ
ስርዓትን በመዘርጋት ነው፡፡ ይህም የሚሆነው በመገናኛ ብዙሃን ተቋም ውስጥ የሕዝብ እንባ ጠባቂ ሆኖ የሚወክል
ሰው በመመደብ ሕዝቡ በዜናና ዘገባ ላይ ያለውን ቅሬታ ለተቋሙ የሚያቀርብበትን መንገድ በመፍጠር ነው፡፡
እምባ ጠባቂው ተወክሎ በሚሰራበት የመገናኛ ብዙሃን ተቋም በተሰራጨ ዜናና ዘገባ ላይ ቅሬታ ሲቀርብለት
የቅሬታውን እውነተኛነት ለማረጋገጥ መረጃ በሚመረምርበት ወቅት በተቻለ መጠን ገለልተኛ መሆን ይኖርበታል፡
፡ በዚህ ረገድ በተቋም ውስጥ የሚቋቋሙ የእንባ ጠባቂዎች መኖር ጥሩ ውጤት ስለማስገኘቱ ተጫባጭ ልምዶች
ምስክር ይሆናሉ፡፡
ይህ አሰራር ቅሬታ ያቀረቡ ሰዎች በውሳኔ አሰጣጥ ሂደቱ ላይ እምነት እንዲኖራቸው ከማድረጉም ባሻገር
የሪፖርተሮች እና የአዘጋጆች ስራም ስለሚገመገም በይዘት ማምረት ሂደት ላይ ንቁ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል፡፡
በተጨማሪም አሰራሩ ሲዘረጋ በይዘት ምርት ስራ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች ስህተት መስራትና የሙያ ስነ-ምግባር
መመሪያን መተላለፍ ምን እርምጃ እንደሚያስከትል ይገነዘባሉ፡፡ ይሁንና መሰል አሰራር በመዘርጋት ረገድ ከገንዘብ
ዕጥረት ጋር ትንቅንቅ ውስጥ ለሚገኙ በርካታ መገናኛ ብዙኃን አዳጋች ይሆናል፡፡ ምክንያቱም ይህን ለማድረግ
ቢያንስ በጅማሮው ደረጃ ገለልተኛ ባለሙያ በመቅጠር እና ለትግበራውም የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ማደራጀት
ስለሚያስገድድ ነው፡፡
በተቋም ደረጃ የሚከናወን የርስ በርስ ቁጥጥር ጥራትንና ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የሚያስችል ስርአት ሲሆን፤
በዘርፍ ደረጃ የሚከናወነው የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት ደግሞ አጠቃላይ የመገናኛ ብዙሃን በለሙያዎች
ተስማምተው ያፀደቁትን የስነ-ምግባር መመሪያ እና የሙያ ብቃት ደረጃ አክብረው መስራታቸውን ለማረጋገጥ
የሚከናወን የርስ በርስ መገማገሚ ስርዓት ነው፡፡ የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር አሰራር በመገናኛ ብዙሃን
ባለሙያዎች ማህበራት የተለመደ አሰራር ነው፡፡
እንደ ንግድ ማህበራት ሁሉ የጋዜጠኝነት የሙያ ማህበራትም የአባላቶቻቸውን መሰረታዊ ጥቅም ለማስከበር
የሚንቀሳቀሱ ቢሆንም የዘርፉን የሙያ ስነ-ምግባር በማሳደግ ረገድም ከፍተኛ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ፡፡ የሙያ
ማህበር ስብሰቡም የዘርፉን የስነ-ምግባር ኮድና የጋዜጠኝነት የሙያ ብቃት ደረጃ በመቅረጽ የባለሙያዎችን አቅም
ለማሳደግና ለማበረታት ያስችላሉ፡፡
ተቀባይነትን ያተረፉ መሰል ማህበራት በመገናኛ ብዙሃን የተሰራጩና ቅሬታ ያስነሱ ዘገባዎችን በተመለከተ
እንዲሁም ቅሬታ የተነሳባቸው የማህበር አባላትን ለመደገፍም ሆነ ለማግለል ብሎም የማስተካከያ እርምጃ ወስዶ
እንዲያስተካክሉ ተጽዕኖ ለመፍጠር እንደ ትልቅ መሳሪያ ያገለግላሉ፡፡ በማህበሩ የወጣውን የስነ-ምግባር መመሪያ
በተደጋጋሚ የሚጥሱ አባላትንም እስከ ማባረር ሊደርሱ ይችላሉ፡፡
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ከላይ በተቋምና በሙያ ማህበር ደረጃ ያለውን መቆጣጠሪያ ስርአት ለመቃኘት የተሞከረ ሲሆን፤ በሶስተኛ ደረጃ
የምናገኘው መቆጣጣሪያ ስርአትም ‹ሥነ-ምግባር› በሚል አንድ ሃላፊነት ስር የሚጠቃለለው የመገናኛ ብዙሃን የርስ
በርስ ቁጥጥር ስርአት ነው፡፡ ይህ መድረክ ከመገናኛ ብዙኃንም አልፎ ሰፊውን የሲቪል ማህበረሰብ፣ የመገናኛ
ብዙሃን ባለድርሻ አካላትን እና መንግስትንም አካቶ የርስ በርስ ቁጥጥር ስራን የሚሰራ ተቋም ነው፡፡
የርስ በርስ የቁጥጥር ተቋም በዘርፍ ደረጃ የሚገኙ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት በርስ በርስ የመቆጣጠያ ስርዓት
ውስጥ በመወከልና በቀላሉ ተዓማኒ፣ ገለልተኛ እና አካታች ሆኖ በመውጣት ከመገናኛ ብዙሃን የስነ-ምግባርና
ሙያዊ የብቃት ደረጃ ጋር የሚገናኙ ጉዳዮችን በሙሉ ለመገመገምና ለማረም ያስችላል፡፡
ይህን ለማድረግም ለሁሉም አይነት መገናኛ ብዙኃን እና ለተለያዩ የዘገባ ይዘቶች የሚያገለግልና በዜና ዝግጅት
ሂደት ውስጥ ያለውን መስተጋብር ከሙያ አንጻር የሚቃኝ የጋዜጠኝነት የስነ-ምግባር መመሪያ ማውጣት አስፈላጊ
እንደ ሆነ ያሳያል፡፡
የርስ በርስ የቁጥጥር ተቋሙ እነዚህን መመሪያዎችና የሙያ ብቃት ደረጃዎች የማስተዋወቅና የማሰራጨት ሃላፊነት
አለበት፡፡ በተጓዳኝም የዜጎችን የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም ባህልና ግንዛቤ በማሳደግ ዙሪያ የጎላ ሚና መጫወት
ይኖርበታል፡፡ ይህ አሰራር የርስ በርስ ቁጥጥር አካላትን ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ለተገናኙ ችግሮች መፍትሔ ሰጪ
እንዲሆኑና በገለልተኛ የዳኝነት ቡድን ወይም እምባ ጠባቂ ተቋም አማካኝነትም አማራጭ የግጭት አፈታት ዘዴን
ለማቅረብ ጥሩ እድል እንዲያገኙ ያደርጋል፡፡
በዚህ ረገድ የስነ-ምግባር ዳኝነት ቡድኑ አላማውን በትክክል ለመወጣት የሚችለው የተለያየ ሙያ ባላቸው እና
የሕዝብ ክብርን ባተረፉ ታዋቂ ግለሰቦች መዋቀር ሲችል ነው፡፡
አስተማማኝ መሠረት መጣል
ውጤታማ የሆኑ የርስ በርስ መቆጣጠሪያ ስርአቶች ካሉ ስኬታማ የሆኑ የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር አካል
መፈጠሩ ዕሙን ነው፡፡
በአንፃሩም በመገናኛ ብዙኃን ደረጃ ቁጥጥር የሚደረግበት ጠንካራ የርስ በርስ መገማገሚያ ስርዓት በሌለበት ሁኔታ
እንዲሁም በጋዜጠኝነት ማህበራት በኩል የሙያ ስታንዳርድ ባልተቀመጠበት ሁኔታ ዘርፉን ሙሉ በሙሉ ያቀፈ
የርስ በርስ የቁጥጥር ተቋም ማቋቋምም ሆነ ስኬታማ ማድረግ ያስቸግራል፡፡
በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ በዘርፍም ሆነ በተቋማት ደረጃ የሚገኙ የርስ በርስ የመቆጣጠርያ ስርዓቶች ውስጥ
የሚታዩ ችግሮች በጣም ግልጽ ናቸው፡፡ በተቋማት ደረጃ የሚታዩ አንዳንድ ችግሮች በዘርፍ ደረጃም ይታያሉ፡፡
በምሳሌነት ለመጥቀስ ያህል በአብዛኛው የመገናኛ ብዙኃን ተቋማት ውስጥ እንደ የሙያ ብቃት ደረጃ መመሪያ ሆኖ
የሚያገለግልና መገናኛ ብዙሃንን ያማከለ የስነ-ምግባር ደንብ እና ኤዲቶሪያል ፖሊሲ የለም፤ ቢኖርም በመገናኛ
ብዙኃን በለሙያዎች ዘንድ አይታወቅም ለማለት ይቻላል፡፡
ይህ ደግም የጥራት ደረጃን ከማስጠበቅ አንጻር ውድቀትን ያመጣል፡፡ ምክንያቱም ተጨባጭ የብቃት ደረጃ
አለመኖር የዜና ይዘቶችን ከመመዘን ጋር በተያያዘ በዜና ክፍል ውስጥ ተደጋጋሚ ክርክርና አለመግባባቶችን
ሊፈጥር ይችላል፡፡ በመሆኑም የሚከተሉትን ጥያቄዎች መጠየቅ ወሳኝ ጉዳይ ይሆናል፡፡ አዲስ ምሩቅ ሪፖርተሮችና
ጋዜጠኞች ተቀጥረው የሚያገለግሉበትን የመገናኛ ብዙኃን ተቋም የስነ-ምግባር ደንቦችና ፖሊሲዎች በአግባቡ
ተረድተው ይሰራሉ? ምን ያህል የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የራሳቸውን የስነ ምግባር ደንብና ኤዲቶሪያል ፖሊሲ
አውጥተዋል? በምን ያህል ተቋማት ውስጥ የዜና ይዘት ምርትና ሂደት የሚመራበት መመሪያ አለ? ምን ያህል
ተቋማት በአግባቡ የአዘጋጆች ስብሰባ ያካሂዳሉ? ምን ያህል ተቋማት ከተለመደው የግብአትና መሰል አጀንዳ
ወጥተው የአዘጋጆችን ስብሰባ ይዘት ለማቀድና ያዘጋጁትን ይዘት ለመገምገም ይጠቀሙበታል? ምን ያህል ተቋማት
ገለልተኛ የሆነ እንባ ጠባቂ ባለሙያ ቀጥረዋል? ምን የህል የመገናኛ ብዙኃን ባለቤቶች ወይም ስራ አስኪያጆች
በተቋማቸው ውስጥ እንባ ጠባቂ ሆነው ከማገልገል ራሳቸውን ቆጥበዋል? ከላይ ለተጠቀሱት ጥያቄዎች የሚሰጠው
ምላሽ በተቋም ደረጃ ለሚገኝ የግምገማና የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓትም የራስ ምታት ነው፡፡
በኢትየጵያ መገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ከሚታዩ ችግሮች ውስጥ አንዱ የኤዲቶሪያል ነፃነት ጉዳይ ነው፡፡ የመገናኛ
ብዙሃን ባለቤቶችና ሃላፊዎች የፖለቲካና የንግድ ፍላጎታቸውን በልባቸው ደብቀው በሪፖርተሮች እና በአርታኢያን
የኤዲቶሪያል ነጻነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ፡፡ የመገናኛ ብዙኃን ባለቤቶችና ሃላፊዎች በሪፖርተሮችና በአርታኢያን
ኑሮ ላይ የመወሰን ስልጣናቸውን በመጠቀምም በአዘጋጆች ቡድኑ ላይ ተፅዕኖ በማሳደር የራሳቸውን የገንዘብ
ፍላጎት ወይም የግል ጥቅም ያሳካሉ፡፡
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ታዳጊ ኢንደስትሪ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከጋዜጠኝነት ስራቸው ይልቅ ለሙያ ነጻነታቸው
ለሚታገሉ እና ከስራ መልቀቅ ለሚፈልጉ ጋዜጠኞች እንኳ በቂ የስራ እድል የሚሰጥ አይደለም፡፡ ይህ ደግሞ
የኤዲቶሪያል አባላት የባለቤቶችንና የሃላፊዎችን ያልተገባ ውሳኔ እንዲቀበሉ ስለሚያደርጋቸው ተገቢ የጥራት
ቁጥጥር እና የይዘት ግምገማ እንዳይኖር ያደርጋል፡፡
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በሙያ ማህበራት ደረጃ ያለው የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓትም ቢሆን ከዚህ ብዙ የተለየ አይደም፡፡ በእርግጥ
የኢትዮጵያ የጋዜጠኞች ማህበራት ተቋማዊ አቅም ከመገናኛ ብዙኃን ተቋማት ጋር ሲነፃፀር ያነሰና ደካማ ነው፡፡
በተጨማሪም በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉ ማህበራት የጋዜጠኛ ማህበረሰብን እምነትና ተቀባይነት በእጅጉ ያጡ ናቸው፡
፡ በዚህም ምክንያት እነዚህ የጋዜጠኝነት ማህበራት በስነ-ምግባርና በሙያ ብቃት ደረጃ ላይ መሰራት የሚገባውን
ስራ ለመስራት ፍላጎት እንዲያጡ ማድረጉን መገመት ይቻላል፡፡
የጋዜጠኝነት ማህበራቱ ዘርፉ በአጠቃላይ የሚመራበትን የስነ-ምግባር መመሪያ እና የጋራ መተዳደሪያ ደንብ
በማዘጋጀት ረገድ ሚናቸውን ተወጥተዋል ለማለት አይቻልም፡፡ በዚህ ረገድ አመርቂ ስራዎችን ለመስራት
ከቻሉ እንደ ጋዜጠኛና ለጋዜጠኝነት ሙያ ጥብቅና እንደ ቆመ አካል የሙያ ስነ-ምግባር እንዲያድግ ለማድረግና
የተቋቋሙበትን አላማ ግብ እንዲመታ ለማድረግ ይረዳቸዋል፡፡ በሌላም በኩል የጋዜጠኞች ማህበራት የኢትዮጵያ
መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤትን በመሳሰሉ ዘርፉን ሙሉ በሙሉ በሚወክሉ የርስ በርስ ቁጥጥር አካላት ውስጥ ወሳኝ
ሚና መጫወት አለባቸው፡፡
በመጨረሻም መሰረታዊ የሆነ የባህል እና የባህሪ ለውጥ ካልመጣ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤትና መሰል
ተቋማት የመቆየት እድል አይኖራቸውም፡፡ በተመሳሳይም በላይኛው የርስ በርስ ቀጥጥር አካል (ወይም በምክር
ቤቱ) እና በታችኛው የርስ በርስ ቁጥጥር መዋቅር (ወይም የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት እና የሙያ ማህበራት)
መካከል ያለውን ንጽጽር ተመሳሳይ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡
በዚህ ረገድ የምክር ቤቱ አንዱ ውድቀት ተደርጎ የሚወሰደው የተለያዩ የጋዜጠኝነት የስነ-ምግባር ደንቦች ሲወጡ
ያደረገው ተሳትፎ ደካማ መሆኑ ነው፡፡ ለምሳሌ የምርጫ ዘገባ አዘጋገብን በተመለከተ በወጣው የስነ-ምግባር
ደንብ ላይ ውይይት በሚደረግበት ወቅት ከጀርባ በመቀመጡ ለትችት ተዳርጎ ነበር፡፡ እንደ አንድ አንድ የዘርፉ
ባለሙያዎች ቅሬታም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የራሱን የምርጫ ዘገባ የአዘጋገብ መመሪያ ይዞ እንዲወጣ
ያደረገው የምክር ቤቱ ዝምታ ነው፡፡
የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንም ቢሆን የጋዜጠኞችን የስነ-ምግባር መመሪያ ለማውጣት ማቀዱ ሆነ ብሎ
የምክር ቤቱን ስልጣንና ሃላፊነት በመንጠቅ ለመንግስት ተቆጣጣሪ አካል ሊሰጥ እና ምክር ቤቱ የተቋቋመበትን
አላማ በሙሉ ገደል ሊከት የሚችል ነው ፡፡
የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ልክ እንደ ሌሎች ተቋማት ሁሉ ከአመራር ውክልና ጋር የተያየዙ መዋቅራዊ ችግሮች
አሉበት፡፡ ውክልናን በተመለከተ መገናኛ ብዙኃንን ወክለው በምክር ቤት ውስጥ የተወከሉት ባለቤቶች ሲሆኑ
ከፍተኛ አዘጋጆች አንድም ውክልና አላገኙም፡፡
በምክር ቤቱ ውስጥ ከፍተኛ የአባልነት ቁጥር ያላቸው የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት እንደ መሆናቸው መጠን ምክር
ቤቱም ሆነ የምክር ቤቱ አመራር ቦርድ የተያዘው በመገናኛ ብዙኃን ባለቤቶች ወይም ሃላፊዎች ብቻ ነው፡፡
የአመራሮች ቡድንም ከሚኖረው ስትራቴጂክ ጥቅም አንፃር ለሙያ ስነ-ምግባር እና ደረጃ ብዙም ትኩረት ላይሰጥ
ይችላል፡፡ ይህም ሁኔታ ከጅምሩ የክርክር እና ያለመግባባት ምንጭ ሆኖ ቆይቷል፡፡ ምክንያቱም የመገናኛ ብዙሃን
ባለቤቶች ተቋማችንን መወከል አለብን የሚል አቋም ይዘው ስለነበር ነው፡፡
ምክር ቤቱን ከመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ጋር ሙሉ በሙሉ የሚያመሳስለው አንዱ ሁኔታ የኢትዮጵያ መገናኛ
ብዙኃን ምክር ቤት እስከአሁን ድረስ አንድም እንባ ጠባቂ ወይም የስነ-ምግባር ፍርድ ሰጪ አካል በተሟላ ቁመና
አለማቋቋሙ ነው፡፡ ይህም የሚያመለክተው የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት አላማቸውን ለማሳካት እንዳልቻሉ ሁሉ
ምክር ቤቱም የተቋቋመበትን ዋና አላማ በመዘንጋቱ ተግባርና ሃላፊነቱን ሊያሳካ አለመቻሉን ነው፡፡

የወደፊት አቅጣጫዎች
የመገናኛ በዙኃን ምክር ቤት በመገናኛ ብዙሃን ተቋማት በተሰራጨ ይዘት ላይ የሚቀርብ ቅሬታን ተመልክቶ ብይን
የሚሰጥ የዳኞች ስብስብን መምረጡን በቅርቡ አስታውቋል፡፡ የዳኞች ጉባኤ የተዋቀረውም ከለጋሽ ድርጅቶች
እርዳታ መገኘቱን ተከትሎ ነው፡፡ ስለሆነም ምክር ቤቱ ወደ ትክክለኛ መንገድ ለመግባት ዘግይቷል ተብሎ ሊወቀስ
አይገባውም፡፡ በመሆኑም ምክር ቤቱን በተቻለ አቅም በፍጥነት ማጠናከርና እና ቀጣይነቱን ማረጋገጥ ቀጣዩ የቤት
ስራ ሊሆን ይገባል፡፡
ምክር ቤቱም ሆነ የመገናኛ ብዙኃን ተቋማት ሊያሟሏቸው ከሚገቡ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ እምነት እንዲጣልባቸው
በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ ነው፡፡ ምክር ቤቱ በጀማሪ ባለሙያዎችና በነባር ባለሙያዎች መካከል እንደ ድልድይ ሆኖ
ማገልገል ይኖርበታል፡፡ ምክር ቤቱና የሙያ ማህበራት የስነ-ምግባር መመሪያዎችን በማዘጋጀት እንዲሁም የመገናኛ
ብዙሃን ባለሙያዎች የጋዜጠኝነት ስነ-ምግባርና የሙያ ብቃት ደረጃዎችን አክብረው እንዲሰሩ ተከታታይ የሆኑ
ስልጠናዎችን በመስጠት የዘርፉ ሙያዊ ብቃት እንዲረጋገጥ መስራት ይኖርባቸዋል፡፡
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የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር በኢትዮጵያ፡ የአገራት ልምዶች
በሀሮን ምዋንጊ፣ የኬንያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የቀድሞ ዋና ዳይሬክተር

የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር ጽንሰ ሃሳብና ምክንያታዊነት ለብዙ ጊዜ ሲያወዛግብ ቆይቷል፡፡ ይህ ውዝግብ
የመነጨውም የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር ያስፈልጋልን? አስፈላጊ ከሆነስ መቆጣጠር የሚቻለው እንዴት ነው?
ቁጥጥሩ የሚደረገውስ በማን አማካኝነት ነው? ከሚሉ መሰረታዊ ጥያቄዎች ነው፡፡ እውነት የመጀመሪያዋ
የጦርነት ሰለባ ነች፡፡ ይህ በመሆኑም ኢትዮጵያ ከጥቂት ጊዜ በፊት ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎቿ ልዩ ልዩ ግጭቶችን
ለማስተናገድ በቅታለች፡፡ የእውነተኛነት መርህ ወደ አእምሯችን የሚመጣበት ዋነኛው ምክንያትም ከመገናኛ
ብዙሃን ዋነኛ ሚናዎች አንዱ እውነትን መናገር በመሆኑ ነው፡፡ እውነትን መናገር ማለት እውነትን በስልጣን ላይ
ለተቀመጡ አካላት መናገር፣ መንግስትና አመራሩ የሚወስኑትን ውሰኔ፣ የሚተገብሩትንም ሆነ የማይተገብሩትን
ስራ እና በአጠቃላይ ከዲሞክራሲ፣ ከሕግ፣ ከሰው ልጆች መብትና ነጻነት መከበር አንጻር የሚኖረውን የመንግስት
አፈጻጻም ተጠያቂነት የሰፈነበት እንዲሆን ማድረግ ማለት ነው፡፡
ይሁንና ኢትዮጵያን ጨምሮ አያሌ የአፍሪካ ሃገራትን በአንክሮ ስንመለከት አበሳቸውን እያዩ የሚገኙት ከብሔር
እና ከስልጣን ጋር በተያያዘ ቁርሾና ትግል መዘዝ ውጤት ነው፡፡ በሚደንቅ ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ
ያለው ነገር መገናኛ ብዙሃንን እና ዜጎቿን ብቻ ሳይሆን፤ የሃገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ለመረዳት የሚፈልጉ የአለም አቀፍ
ማህበረሰቦችንም ያስገረመ ጉዳይ ነው፡፡
በዚህ ረገድ በኢትዮጵያ ውስጥ ለተከሰተው ችግር እንደ ዋነኛ ምክንያት ተደርገው ተቀባይነት እያገኙ የመጡት
ጉዳዮች የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የተከፋፈሉ እና ጽንፍ የረገጡ መሆን፣ ሙያዊ መርህን የማይከተከል፣ ሃላፊነት
የማይሰማው፣ ስነ-ምግባር የሌለው፣ እንዲሁም ለሰፊው ህዝብ ሳይሆን ለብሔር ፍላጎት የወገነ የመገናኛ ብዙሃን
መኖር ናቸው፡፡
ከነዚህ ምክንያቶች ውስጥ ጥቂቶቹ በተጨባጭ ማስረጃ ሊረጋገጡ የማይችሉ ቢሆንም፤ በኢትዮጵያ መገናኛ
ብዙሃን ሲሰራጩ ከነበሩ እና ከመገናኛ ብዙሃን ተመልካቾች፣ ከምሁራን፣ ከፖለቲከኞች እና ከተንታኞች ጋር
ሲደረጉ ከነበሩ ቃለመጠይቆችና የሃሳብ ልውውጦች እንደምንረዳው በብሔራዊም ሆነ በክልል መገናኛ ብዙሃን
ውስጥ ብሔርተኝነት ዋናው የዜና አሰራር እና የአጀንዳ ቅኝት መፍጠሪያ ሆኖ የተሰራበት መሆኑን ነው፡፡ በአፍሪካ
የግጭት ታሪኮች ውስጥ ብሔርተኝነት ትልቅ ሚና ያለው በመሆኑ ከብሔር ጋር የተያያዙ የመገናኛ ብዙሃን
ውጤቶች በኢትዮጵያ ሰለምና መረጋጋት ላይ የሚጋርጡት መዘዝ እጅግ አደገኛ ነው፡፡ ስለሆነም በዚህ አውድ
ውስጥ ሆኖ የኢትዮጵያን የመገናኛ ብዙሃን ሚና እና የቁጥጥር ሁኔታን የተመለከቱ ወሳኝ ጥያቄዎችን በማንሳት
ምላሽ መስጠት ይገባል፡፡
መገናኛ ብዙሃንን መቆጣጠር ያስፈልጋልን? መልሱ አዎ ከሆነ ቁጥጥሩ ምን መምሰልና እንዴ መከናወን አለበት?
ኢትዮጵያ መከተል ያለባት የርስ በርስ ቁጥጥርን ነው ወይስ የመንግስት ቁጥጥርን ወይስ ሁለቱንም በጋራ ማከናወን
ይኖርባታል? እንደ ኢትዮጵያ በተከፋፈለ እና በተቧደነ አገር ውስጥ የሁለቱ ሞዴሎች ጥቅምና ጉዳት ምን ይመስላል?
በማንኛውም የቁጥጥር ስርዓት ውስጥ የጋዜጠኞች፣ የመገናኛ ብዙሃን እና የመንግስት ሚናስ ምንድነው? የሚሉትን
ጥያቄዎች በዚህ ጽሁፍ ለመመለስ ይሞከራል፡፡ በተጨማሪም ጽሁፉ የመገናኛ ብዙሃን የቁጥጥር ተቋምን አቋቋም፣
አተገባበር እና አሰራር በተመለከተ ከኬኒያ የሚዲያ ምክር ቤት ምርጥ ልምዶችን በመቀመር ያቀርባል፡፡
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የአትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር ተሞክሮ
አምባ ገነን መንግስት ወይም የይምሰል ዴሞክራሲ ስርአት ባለበት አገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር ስርዓት
አንዱ አወዛጋቢ ጉዳይ ነው፡፡ ምክንያቱም የቁጥጥር ስርአቱ እንደ መንግስት ተልዕኮ አስፈጻሚ መሳሪያ የሚታይ
በመሆኑ ነው፡፡ የማርክሲዝም ፈላስፋው ሉዊስ አልቱዘር (1918-1990) ይህን ሁኔታ እንደ መንግስት የርዕዮተ
አለም ማስፈፀሚያ መሳሪያ ይቆጥረዋል፡፡1 ይህም የጨቋኝ መንግስት መሳሪያ ከሆኑት ጋር በንጽጽር የሚቀርብ
ነው፡፡ የመንግስት የርዕዮተ አለም መሳሪያ በመሆን ረገድ መገናኛ ብዙሃን እንደ ዋና ተዋናይ የሚጫወቱት ሚና
የመንግስትን የርዕዮተ አለም ትርክት ማደለብ እና መረጃን በመጠቀም መንግስት ግብ እንዲመታለት የሚፈልገውን
ነገር ማሳካት ሲሆን፤ የጨቋኝ መንግስት መሳሪያ የሚለው አነጋገርም መገናኛ ብዙሃን አካላዊ ግጭትና ትርምስን
እስከ መፍጠር ጥቅም ላይ እንደሚውል የሚያሳይ ነው፡፡
ነገር ግን በትግራይ፣ በኦሮሚያ እና በሌሎች ክልሎች በተከሰተው ግጭት ምክንያት የኢትዮጵያ መንግስት
ዲሞክራሲያዊ ያልሆኑ መንግስታት የሚከተሉትን ሁለት አይነት የመገናኛ ብዙሃን ርዕዮተ አለማዊ መሳሪያዎች
በተግባር ላይ አውሏል፡፡ እነዚህም መገናኛ ብዙሃንን ለመንግስት የጭቆና መሳሪያ እና የርዕዮተ አለማዊ መሳሪያ አርጎ
መጠቀም ናቸው፡፡ መንግስት ለብዙሃኑ ሕዝብ መድረስ ያለበትን መረጃ በማፈንና በሚሰጣቸው መግለጫዎችም
ወንጀለኞች የሚላቸው ሃይሎች በመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ላይ የተነሱ መሆናቸውን በሚያረጋግጥ መልኩ
በማቅረብ ተፈታታኝ ሃይሎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ተጠቅሞበታል። ይህ ሁኔታም በጣም ውስብስብ እና ይህ
ጽሁፍ ሊዳስሰው ኪሚችለው በላይ ነው፡፡
ከዚህ ጋር ተያይዞ ሳይጠቀስ የማያልፈው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አቢይ አህመድ አሊ ሚያዝያ 2/2010 ወደ
ስልጣን ሲመጡ ሃገሪቱ ፖለቲካዊ ለውጥ ታመጣለች ተብሎ ብዙ ተስፋ ተጥሎባት ነበር፡፡ ይህም ተስፋ ሊፀነስ
የቻለው በባዶ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድ ስልጣን እንደያዘ ጋዜጠኞችን፣ ጦማሪያንን፣ ተቀዋሚ
ፖለቲከኞችን እና የፖለቲካ እስረኞችን ከእስር ቤት ስለፈታ እና የተዘጉ ዌብ-ሳይቶች እንዲከፈቱ በማድረግ የተሻለ
የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት እንዲኖር በማድረጉ ነው፡፡ በተጨማሪም በስደት ላይ የነበሩ ፖለቲከኞች እና ጋዜጠኞች
ወደ ሃገራቸው መመለስ እና በአንድ ወቅት የመንግስት ተቃዋሚ የነበሩ ግለሰቦች ቁልፍ የመንግስት ኃለፊነቶች ላይ
መሾማቸውም ለውጥ መኑሩን ያረጋገጡ ክስተቶች ነበሩ፡፡ ይሁንና የቅርብ ጊዜ ክስተቶች በተለይ በትግራይ አካባቢ
ከተከሰተው ግጭት በኋላ የፕሬስ ነጻነት በእጅጉ እያሽቆለቆለ የሚገኝበትና ለዚሁ ተብሎ የተቋቋመ ኮሚቴም
አምባገነናዊ በሆነ ሁኔታ መገናኛ ብዙሃንን ሳንሱር እስከማድረግ የደረሰበት አጋጣሚ ተፈጥሯል፡፡
አርቲክል 19 የተሰኘው ተቋም በ2009/2010 ሪፖርቱ ላይ እንዳመለከተው ‹‹ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አቢይ አህመድ
ወደ ስልጣን ከመመጣታቸው በፊት በኢትዮጵያ ሀሳብን በመግለጽ ነጻነት ላይ ይታይ የነበረው አፈና እንደ ጥሩ
ምሳሌ ሆኖ ይጠቀስ የነበረ ሲሆን፤ በ2009 ዓ.ም የወጣውን የጸረ-ሽብር ህግ በመጠቀምም ተቃውሞዎችና ልዩ
ሃሳቦች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እንዳይሰሙ ይታፈኑ ነበር፡፡››2 በተጨማሪም ጆን ሃራልድ ሳንዴ ሊይ እና ብሩክ
መስፍን፡ የኢትዮጵያ የፖለቲካና የምጣኔ ሃብት ትንተና በተሰኘ ጽሁፋቸው ውስጥ እንዳስቀመጡት የኢትዮጵያ
መገናኛ ብዙሃን ሁሌም በከባድ ችግር እንደተፈተነ ነው፡፡ አክለው እንደፃፉትም ‹‹አብዛኛዎቹ የመንግስት ተቃዋሚ
ጋዜጣ ኤዲተሮች እና ጋዜጠኞች ወይ ታስረዋል ወይም ከሃገር ውጪ ኮብልለዋል፣ አልያም የማተሚያ ቤቶች
ህትመት ስለሚከለክሏቸው ተዘግተዋል፡፡ በርካታ ታዋቂ ጋዜጠኞች በሽብር ወንጀል ተከሰው ታስረዋል፣ እውነታው
ግን ከስራቸው ጋር የተገናኘ ነበር፡፡ ኢትዮጵያ በስደት ላይ ያሉ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ጋዜጠኞች ካላቸው የአለም
ሃገራት አንዷ ስትሆን በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ጋዜጠኞችም የታሰረባት ሀገር ናት፡፡››3
ሊይ እና ብሩክ መስፍን አክለው እንደጻፉት ‹‹በመዲናዋ እና በዋና ከተሞች ላይ ብቻ ተወስኖ የሚንቀሳቀሰውና
ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ 4 መራሹን መንግስት በግልጽ ይተች የነበረው የግሉ መገናኛ ብዙሃን ዘርፍ እንደ አማራጭ የመረጃ
ምንጭ ሆኖ በማገልገል የተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎችን ምልከታ እያካተተ ይሰራጭ ነበር፡፡ ይህም ተከታታይ ለሆነና
ሆን ተብሎ ለሚከናወን ከባድ የመንግስት ትንኮሳ፣ ጥቃት፣ እስር እና ወከባ ዳርጎታል፡፡5 የሊይ እና ብሩክ መስፍን
ጽሁፍ የወጣው ከአገራዊ ለውጡ በፊት ነው፡፡ በመሆኑም ብዙ አስተያየት ሰጪዎች ከለውጡ በኋላ ለመገናኛ
ብዙሃን እና ሃሳብን ለመግለጽ ነጻነት አዲስ ምዕራፍ ተከፍቷል ብለው ያስባሉ፡፡ ይሁንና በተለይ በትግራይ ክልል
ከተከሰተው ግጭት ጋር ተያይዞ መንግስት መገናኛ ብዙሃንን ያስተናገደበት አግባብ የሚያመላክተው መንግስት
የፕሬሱን ነጻነት ለማስቀጠል ትግስት ማጣቱን ስለሆነ መንግስት ሕገ-መንግስታዊ ወዳልሆነው አፈና ተመልሷል
የሚሉ አዳዲስ አስተሳሰቦች ተንፀባርቀዋል፡፡ ይህም የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥርን ከባድ ያደርገዋል፡፡
1

አልቱዘር ሎዊስ (1970) ርዕዮተ አለምና እና የርዕዮተ ዓለም መንግስት አካላት፤ ሌኒን፣ ፍልስፍና እና ሌሎች ጽሁፎች፣ ወርሃዊ የፕሬስ ዳሰሳ፡ የሚገኘውም በበየነ-መረብ አድራሻ

https://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1970/ideology.htm
2 አንቀጽ 19 (2018)፡ ሃሳብን የመግጽ አጀንዳ ሪፖርት 2017/2018: ሃሳብን የመግለጽ ነጻነት በአለም ዙሪያ፤ ለንደን: አንቀጽ 19 ገጽ 52፤ የሚገኘውም በበየነ-መረብ አድራሻ https://
www.article19.org/wp-content/uploads/2018/12/XPA-Report_A19.pdf
3 ሊ. ጆን ሀራልድ ሳንዴ እና መስፍን ብሩክ (2018) ኢትዮጵያ: የፖለቲካ ኢኮኖሚ ትንተና፤ ኦስሎ፡ የኖርዌይ አለም አቀፍ ጉዳዮች ኢንስቲቱውት ገጽ 18፡፡
4 የኢትዮጵያ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር መንግስት ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ፈረሰበት ዓመት ምህረት 2011 ድረስ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በብቸኝነት ተቆጣጥሮት ነበር፡፡ በስርአቱ
የብሔር ፌደራሊዝም እንደ ፖለቲካ ውህደት ተደርጎ ይታይ የነበረ ሲሆን፤ አራት የብሔር ድርጅቶችን ማለትም የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር፣ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የኦሮሞ
ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችን ዲሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ ወደ አንድ ያመጣ ነበር፡፡ ኢ.ህ.አ.ዴ.ግን የማፍረስ ስራ የተመራው ቀደም ሲል የፓርቲው ሊቀመንበር
በነበረው በጠቅላይ ሚኒስቴር አቢይ አህመድ ሲሆን፤ በኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ስር የነበሩትን ዋና ዋና ፓርቲዎች አንድ ላይ በማዋሀድ ኢዲስ የብልጽግና ፓርቲ እንዲመሰረት ተደርጓል፡፡ አዲስ
በተቋቋመው ፓርቲ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ነፃነት ግንባር አልተካተተም፡፡
5 ሊ. ጆን ሀራልድ ሳንዴ እና መስፍን ብሩክ (2018) ኢትዮጵያ: የፖለቲካ ኢኮኖሚ ትንተና፤ ኦስሎ፡ የኖርዌይ አለም አቀፍ ጉዳዮች ኢንስቲትዩት ገጽ.18.
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በኢትዮጵያ ሕገ-መንግስት ነጻ መገናኛ ብዙሃን እንዲኖር እና ማንኛውም አይነት የቅደመ ምርመራ ወይም ሳንሱር
እንደተከለከለ ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው፡፡ በመገናኛ ብዙሃን እና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር
590/2000 እንደተቀመጠው “ነጻ፣ ገለልተኛ እና ብዝሃነት ያለው የመገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ከፍተኛ የስነምግባር ደረጃ እና ሙያው ብቃትን የተጎናጸፈ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ከፍተኛ
ሚና አላቸው፡፡

በሕገ-መንግስቱ በአንቀፅ 29 እንደተደነግገው፡1.

ማንኛውም ሰው ያለምንም ጣልቃ ገብነት የመሰለውን አመለካከት ለመያዝ ይችላል፡፡

2.

ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት ሃሳቡን የመግለጽ ነጻነት አለው፡፡ ይህ ነጻነት በሃገር ውስጥም
ሆነ ከሃገር ውጪ ወሰን ሳይደረግበት በቃልም ሆነ በጽሁፍ ወይም በህትመት በስነ-ጥበብ መልክ ወይም
በመረጠው በማንኛውም የማሰራጫ ዘዴ ማንኛውንም አይነት መረጃና ሃሳብ የመሰብሳብና የመቀበል
የማሰራጨት ነጻነቶችን ያካትታል፡፡

3.

የፕሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም የስነ-ጥበብ ፈጠራ ነጻነት ተረጋግጧል፡፡ የፕሬስ ነጻነት በተለይ
የሚከተሉትን መብቶች ያካትታል፡-

4.

ሀ. የቅድመ ምርመራ በማንኛውም መልኩ የተከለከለ ነው፤

5.

ለ. የህዝብ ጥቅምን የሚመለከት መረጃ የማግኘት ዕድል፤

6.

ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሀሳቦችንና አመለካከቶች በነፃ መንሸራሸራቸውን
ለማረጋገጥ ሲባል ፕሬስ በተቋምነቱ የአሰራር ነጻነትና የተለያዩ አስተያየቶችን የማስተናገድ ችሎታ እንዲኖረው
የሕግ ጥበቃ ይደርግለታል፡፡

7.

በመንግስት ገንዘብ የሚካሄድ ወይም በመንግስት ቁጥጥር ሥር ያለ መገናኛ ብዙሃን የተለያዩ አስተያየቶችን
ለማስተናገድ በሚያስችለው ሁኔታ እንዲመራ ይደረጋል፡፡6

ይሁንና የመገናኛ ብዙሃንና መረጃ ነጻነት አዋጅ የመረጃ፣ ሃሰብን የመግለጽ እና የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት ላይ
ገደብ ለኖር እንደሚችልም ይገልጻል፡፡ ‹‹ሃሳብን በመግለፅና በመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ላይ ገደብ ሊጣል የሚችለው
የወጣቶችን ደህነት፣ የግለሰቦችን ክብርና ዝና፣ ብሔራዊ ደህንነትን፣ የህዝብ አስተዳደር ስርዓትን እና ሌሎች
መሰረታዊ መብቶችን ከማስጠበቅ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይቸላል፡፡›› ይህ ድንጋጌም መንግስት ለብዙ አመታት ሲያደርግ
እንደቆየው ሁሉ ሃሳብን የመግለፅና የመገናኛ ብዙሃን ነጻነትን የመገደብ መብት እንዳለው የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ይህ
እርስ በርሱ የተጣረሰ ድንጋጌም ብዙ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ ነው፡፡ ዘነበ በየነ እንደሚለው ‹‹ሰዎች ሃሳባቸውን
በነጻት የመግለጽ መብታቸውን እና ሌሎች ሕጋዊ እና ወሳኝ እሴቶቻቸውን ሚዛን በጠበቀ መልኩ ለመጠቀም ሁል
ጊዜ ትግል ያደርሉ፡፡7 በአጭሩ ሕገ-መንግስቱ የፕሬስ ነጻነትን የሚያረጋግጥ ቢሆንም የመገናኛ ብዙሃንን በነፃነት
የመዘገብ መብት የሚጎዱ ክልከላዎች ተከስተዋል፡፡ በትግራይ ክልል የተከሰተው ግጭት በመገናኛ ብዙሃን ነጻነትና
ቅደመ ምርመራ በማድረግ መካከል ያለውን ትግል የሚያሳይ ሲሆን፤ ምንም ያህል ሕገ-መንግስታዊ ድንጋጌዎች
ቢኖሩም መንግስት ሕጋዊና እና ሕገ-መንግስታዊ ድንጋጌዎችን በመጠቀም የቅድመ ምርመራ ወይም ሳንሱር
እንደሚያደርግ ማረጋገጫ ነው፡፡
ይሁንና በአሁን ወቅት የሚታዩ ውስን ለውጦች ተስፋ ሰጪ ይመስላሉ፡፡ በ2011 ዓ.ም አገሪቱ ቀድም ሲል የነበረውን
ጨቋኝ የበጎ አድራጎትና የሲቪል ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001ን በመሻር በሲቪል ማህበራት አዋጅ 1113/2012
ተክታለች፡፡ በ2001 የወጣው የበጎ አድራጎትና ሲቪል ማህበራት አዋጅ በጥር 20 ቀን 2012 ዓ.ም እንዲሻሻል
ተደርጓል፡፡ በቀድሞው አዋጅ መሰረት በሲቪል ማህበራትነት ሊቋቋሙ የሚችሉት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
ብቻ ሲሆኑ እነዚህም ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን ብቻ የተመሰረቱና ከውጭ ሀገራት የሚያገኙት ገንዘብም
ከገቢያቸው ከ10 ፐርሰን መብለጥ አይኖርበትም፡፡ ይህ ሕግ ከውጭ የሚገኘውን ገቢ በመወሰን የመገናኛ ብዙሃንን
አቅም እንዳያድግ አድርጎታል፡፡ በሃገሪቱ ውስጥ ጥቂት ሃብት መኖሩ እየታወቀ መገናኛ ብዙሃን የገንዘብም ሆነ
የስልጠናና የሙያ ድጋፍ እንዳያገኙ ሕጉ ከልክሏል፡፡ በመሆኑም የተሻሻለው የሲቪል ማህበራት አዋጅ ከውጭ
ሃገራት የሚገኝ ገቢ ላይ የተጣለውን ገደብ ያነሳ ሲሆን ለመገናኛ ብዙሃንም አዲስ የድጋፍ በር ከፍቷል፡፡ በዚህ
ረገድ ብዙ የአፍሪካ ሃገራት የውጭ አገር የገንዘብ ድጋፍን ለመቀበል በሮቻቸውን መክፈታቸው እንደ ጥሩ እድል
የተወሰደ ቢሆንም የመገናኛ ብዙሃን ዘርፉን ምን ያህል ጠቅሞታል የሚለውን የሚያመላክት ነገር ግን የለም፡፡

የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር፡ ውጫዊ ምልከታዎች
የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር በቅርብ ጊዜ የተጀመረ አዲስ አሰራር ሳይሆን ከመቶ ዓመታት በፊት የተጀመረ ነው፡
፡ ምሁራን እንደሚያስረዱት የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር የተጀመረው ከህትመት ውጤቶች የማተሚያ ድርጅቶች
እድገት ጋር ተያይዞ ነው፡፡ የህትመት ማተሚያ ድርጅቶች መረጃን በነፃነት በማምረት እና በማሰራጨት ሂደት
6
7

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት፡ አዋጅ 1/1987 ገፅ 9-10.
በየነ ዘነበ (2011) በኢትዮጵያ የሚዲያ አጠቃቀም እና ሚዲያን ለማይገባ ነገር ማዋል፡ በፎርትነር፣ ሮበርት ኤስ. እና ፒ. ማርክ ፋክለር፡ (ኢዲኤስ) አለም አቀፍ ኮሙዩኒኬሽን እና

የመገናኛ ብዙሃን ስነ-ምግባር መማሪያ መፅሀፍ፤ ለንደን፡ በላክዌል (ገጽ.700–734) ገፅ.714.
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መልካም እድልን መፍጠር የቻሉ ሲሆን፤ በተጓዳኝም የህትመት ፀሃፊዎች የሚያስከስስና ተቃውሞ አለበት ተብሎ
የታሰበ ይዘት ሲያሳትሙም ጽኑ ቅጣት ይጣልባቸው ነበር፡፡
ከአደጉ አገራት ተሞክሮ በመነሳት ሕገ-መንግስታዊ ወይም መደበኛ ቁጥጥር እና የርስ በርስ መቆጣጠርያ ስርአቶችን
በሁለት ምሳሌዎች ማየት እንችላለን፡፡ በአሜሪካ ውስጥ መንግስት የብሮድካስት መገናኛ ብዙሃንን መቆጣጠር
የጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1900ዎቹ ጀምሮ ነው፡፡ የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥሩ ሲከናወን
የነበረውም በሶስት የፌዴራል መንግስት አካላት ነበር፡፡
•

የፌዴራል ንግድ ኮሚሽን፡- ይህ ኮሚሽን የተቋቋመው በ1914 ሲሆን አላማውም የአሜሪካን ሸማች ፍላጎት
ማስጠበቅ ነበር፡፡ የድርጅቱ ድረ-ገጽ እንደሚያስረዳው የኮሚሽኑ አላማ ሸማቹን ኢ-ፍትሃዊ እና አሳሳች ከሆነ
የገበያ ውድድር መጠበቅ፣ የንግድ ውድድር ፀር የሆኑትን ውህደትና የንግድ አሰራሮች መዋጋትና የህዝብ
ፖሊሲ ውጤቶችን በመተግበር ነፃ የንግድ ውድድርን ማበረታታት ነው፡፡1

•

የፌዴራል ሬዲዮ ኮሚሽን፡- ይህ ኮሚሽን በሬዲዮ አዋጅ ቁጥር 1927 መሰረት የሬዲዮ ኮሙዩኒኬሽንን
ለመቆጣጠር የተቋቋመ አካል ሲሆን ኮሚሽኑ የተቋቋመበት ምክንያትም ቀደም ሲል የገመድ አልባ የሬዲዮ
ኮሙዩኒኬሽንን ለመምራት የወጡ ህጎች መሻርን ተከትሎ የተፈጠሩ ክፍተቶችን በሕግ ለመምራት ነበር፡፡

•

የፌዴራል ኮሙዩኒኬሽን ኮሚሽን፡- የ1934ቱ የኮሙዩኒኬሽን አዋጅ መውጣቱን ተከትሎ የፌዴራል
ኮሙዩኒኬሽን ኮሚሽን ቀደም ሲል የነበረውን የፌዴራል ሬዲዮ ኮሚሽንን በመተካት ሊቋቋም ችሏል፡፡
የፌዴራል ኮሙዩኒኬሽን ኮሚሽን ሬዲዮን፣ ቴሌቪዥንን፣ የገመድ እና ሳተላይት መገናኛ አውታሮችን እና
የቴሌ ኮሙዩኒኬሽን ድርጅቶችን በገለልተኝነት ለመቆጣጠር የተቋቋመ ድርጅት ነው፡፡2 በተለይም የፌዴራል
ኮሙዩኒኬሽን ኮሚሽን የብሮድባንድ፣ የአገልግሎትና፣ የዕቃ አቅርቦት ውድድር፣ ፈጠራ እና ኢንቨስትመንትን
የማበረታታት እና እያደገ በመጣው የኮሙዩኒኬሽን አብዮት ውስጥ ተገቢ የውድድር መድረክ በመፍጠር
የሃገሪቱን እድገት የመደገፍ፣ በሃገር ውስጥም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ እና ጥራት ያለው ሞገድ
አጠቃቀም እንዲኖር ማበረታታት፣ የመገናኛ ብዙሃን የቁጥጥር ስርዓቶችን በመከለስ ቴክኖሎጂዎች
ከብዝሃነት ጋር አብሮ እንዲያድጉ ማድረግ እንዲሁም የሃገሪቱ የኮሙዩኒኬሽን አውታሮች የሚጠናከሩበትን
አመራር የመስጠት ተልዕኮ ያለው ተቋም ነው፡፡3 በአሜሪካ የብሮድካስት ዘርፉ በፌዴራል ኮሙዩኒኬሽን
ኮሚሽን ቁጥጥር የሚደረግበት ሲሆን፤ የህትመት መገናኛ ብዙሃኑ ግን በፈርስት አሜንድመንት ሕግ መሰረት
መሰረታዊ ነፃጻነት እንዲኖረው4 እና የአገር ምስጥራዊ ሰነድን አሳልፎ መግለፅ እና የሀሰት ወይም በግለሰብ
ላይ ጉዳት የሚያደርስ መረጃን በተመለከተ ግን ፍፁም የሚባል ነጻነት እንዳይኖራቸው ተደርጓል፡፡

በዩናይትድ ኪንግደም የኮሙዩኒኬሽን ቢሮ የተሰኘው አካል የብሮድካስት መገናኛ ብዙሃንን እንዲሁም መደበኛ
እና ተንቀሳቃሽ ስልክን የመቆጣጠር ሕጋዊ ስልጣን አለው፡፡ የኮሙዩኒኬሽን ቢሮው ፕሮግራምና ይዘትን
ይቆጣጠራል፣ የመገናኛ ብዙሃን ሕግን ከጣሱም የገንዘብ መቀጮ ሊጥልና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ሕገ ወጥ የሆኑ
የግልና የንግድ ብሮድካስተሮችን ሊዘጋ ይችላል፡፡5 ከዚህ ባሻገር የሕትመት መገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር ለርስ በርስ
ቁጥጥር አካል የተተወ ነው፡፡ የ2012ቱ የሎርድ ሌቬሰን6 ሪፖርት በአውሮፓ አቆጣጠር በ1991 መጀመሪያዎቹ
ላይ ፕረስን ለመቆጣጠር በጋዜጦች አማካኝነት የተቋቋመው የፕረስ ቅሬታ ኮሚሽን በሌላ ተቋም እንዲተካ
ምክረ ሃሳቡን ማቅረቡን ተከትሎ ሁለት ተቆጣጣሪ አካላት እንዲፈጠሩ ተደርጓል፡፡ አንዱ ገለልተኛ የሆነ የፕሬስ
ስታንዳንዳርድ ድርጅት (the Independent Press Standards Organisation) ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ
ገለልተኛ የፕረስ ሞኒተር አካል (the Independent Monitor for the Press) ነው፡፡ ገለልተኛ የፕሬስ
ስታንዳንዳርድ ድርጅት የሚቆጣጣረው ብሔራዊ ጋዜጦችን እና ሌሎች መገናኛ ብዙሃንን ሲሆን ሁለተኛው ተቋም
የሚቆጣጠረውም ጥቂት መገናኛ ብዙሃንን ብቻ ነው፡፡

1
2
3
4

https://www.ftc.gov ላይ ይመልከቱ፡፡
https://www.fcc.gov ላይ ይመልከቱ፡፡
‹ምን እናድርግ›፤ ‘በኤፍ.ሲ.ሲ የድረ-ገጽ ክፍል ላይ https://www.fcc.gov/about-fcc/what-we-do ላይ ይመልከቱ፡፡
የአሜሪካው ፈረስት አሜንድመንት ህግ ሃሳብን ለመግለፅ መብትና ለመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ጥበቃ የሚያደርግ ሲሆን እንደሚከተለው ይነበባል፤ ‹‹ኮንግረሱ ሃይማኖት ስለማቋቋምና

በነጻነት ስለማምለክ፣ ሃሳብን የመግለፅ ነፃነትን ወይም የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን የሚገድብ፣ የሰዎችን በሰላማዊ ሁኔታ መሰብሰብን እና ቅሬታን ለማሰማት የቅሬታ ፊርማ በማሰባሰብ
ለመንግስት ማቅረብን የሚከለከሉ ህጎችን ማውጣት አይችልም፡፡›› ይህም መገናኛ ብዙሃኑ በነጻነት እንዲዘግቡ ትልቅ ነጻነት ሰጥቶታል፡፡
5 የኦፍኮምን ድረ ገጽ በ https://www.ofcom.org.uk ላይ ይመልከቱ፡፡
6 የሌቪሰን ምርመራ የአለም አቀፍ ስልኮችን በመጥለፍ የሚዘጋጁ ዜናዎችን ቅሌት ተከትሎ የተጀመረ ሲሆን፤ በምርመራው ኒውስ ኦፍ ዘ ወርልድ የብሪቲሽ የንጉስ ቤተሰቦችን፣ ታዋቂ
ሰዎችን፣ ፖለቲከኞችንና ሌሎች ከዜናው ጋር የተያያዙ ሰዎችን ጨምሮ የልዩ ልዩ ሰዎችን ስልክ ከመጥለፉ ጋር ተያይዞ፤ የብሪቲሽን መገናኛ ብዙሃን ባህል፣ ስርአቶች እና ስነ-ምግባርን
ለመመርመር በ2003 የተቋቋመ ህዝባዊ ምርመራ ነው፡፡ የጋዜጣው ሰራተኞች የተከሰሱት ስልክ በመጥለፍ ብቻ ሳይሆን ለፖሊስ ጉቦ በመስጠትና ያልተገባ ተፅዕኖ በማሳደር ወንጀል
ጭምር ነው፡፡ የሌቪሰን ሪፖርት የታተመው በታህሳስ 2004 ዓ.ም ነው፡፡ ከሌሎች ጉዳዮች በተጨማሪ ሪፖርቱ የፕሬስ ቅሬታ ኮሚሽን በቂ አለመሆኑን እና ፕሬስን የሚቆጣጠር አዲስ
ገለልተኛ አካል መቋቋም እንዳለበት ውሳኔ አስተላልፏል፡፡ የሌቪሰን ሪፖርት አራቱን ቅፆች በ https://www.gov.uk/government/publications/leveson-inquiry-report-into-theculture-practices-and-ethics-of-the-press ላይ ይመልከቱ፡፡
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የሌቪሰን ጥናት እንደሚያመለክተው የፕሬስ ቅሬታ ኮሚሽኑ ምንም እንኳን ‹‹የጋዜጠኝነት ሙያ የጥራት መስፈርት
የማውጣት፣ የጥራት ደረጃዎችን የማስተዋወቅ፣ ጋዜጠኞችን የማሰልጠን፣ በፕረስ ተቋማት ላይ የሚቀርቡ
ቅሬታዎችን የመመርመርና ውሳኔ የመስጠት፣ በአጠቃላይም የጋዜጠኝነት የጥራት ደረጃን የማረጋገጥ ሃላፊነት
የነበሩት ቢሆንም ኮሚሽኑ ሃላፊነቱን ለመወጣት ብቁ አልነበረም››፡፡7
በኬንያ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ የሚተዳደረው በሁለት ሕጋዊ ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤቶች ነው፡፡ እነዚም የኬኒያ
ሚዲያ ካውንስል እና የኬኒያ ኮሙዩኒኬሽን ባለስልጣን ናቸው፡፡ የኬኒያ ሚዲያ ካውንስል የተቋቋመው በ2013ቱ
የሚዲያ ካውንስል ማቋቋሚያ ሕግ ሲሆን የኬኒያ ኮሙዩኒኬሽን ባለስልጣን የተቋቋመውም በ2013 ተሻሽሎ
በወጣው የኬኒያ ኢንፎርሜሽን እና ኮሙዩኒኬሽን አዋጅ ነው፡፡ የኬኒያ ሚዲያ ካውንስል ሃላፊነት የሚዲያ
ነጻነትን ማስጠበቅ፣ ማሳደግ እና ለጋዜጠኝነት ሙያ የጥራት ደረጃ ማስቀመጥ ሲሆን፤ የኮሙዩኒኬሽን ባለስልጣኑ
ሃላፊነትም የብሮድካስቲንግ፣ የመልቲ ሚዲያ፣ የቴሌኮሚኒኬሽን፣ የፖስታ አገልግሎት፣ የኤልክትሮኒክ ግብይት፣
የኢንፎርሜሽን እና ኮሙዩኒኬሽን ዘርፍ እድገትን ማሳለጥ ነው፡፡ ቢሆንም ሁለቱም የቁጥጥር አካላት አሁን በስራ
ላይ ያለው ኢዲስ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት የተቋቋሙ አካላት ናቸው፡፡ ለምሳሌ የሚዲያ ካውንስሉ እንደ የርስ
በርስ ቁጥጥር አካል የተቋቋመው በአውሮፓ አቆጣጠር በ2004 ዓ.ም ሲሆን የተቋቋመውም በመገናኛ ብዙሃን
ባለድርሻ አካላት ነው፡፡ ስለሆነም ካውንስሉ በ2007ቱ የሚዲያ ሕግ መሰረት ህጋዊ ዕውቅና አግኝቷል፡፡8
እንደ አንድ የርስ በርስ ቁጥጥር አካል የኬንያ ሚዲያ ካውንስል ከመገናኛ ብዙሃን እንደስትሪው ውጪ ብዙም
የማይከበርና ጥርስ እንደሌለው ውሻ ይታይ የነበረ ተቋም ነበር፡፡ ካውንስሉ ከፍተኛ የሆነ የሀብት ችግር የነበረበትና
ፕሮግራሞቹን እንኳ መደጎም የማይችል አካል ነበር፡፡ የሆነ ሆኖ ህጋዊ አካል ከሆነ በኋላ የስራ ማስኬጃ በጀቱን
ከመንግስት እንዲያገኝ ተደርጓል፡፡ ለካውንስሉ እድገት ምክንያት ተደርጎ የሚቆጠረው በሕጋዊ ማዕቀፍ ውስጥ
መግባቱና ከመንግስት በጀት በማግኘት የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ለማቀድና ለማስፈጸም በመቻሉ ነው፡፡ በዚህም
መሰረት ካውንስሉ በኬንያ የጋዜጠኝነት ሙያ የስነ-ምግባር ደንብ በማውጣት ለማስፈፀም እንዲሁም የቅሬታ
ኮሚሽኑን ለመደገፍ ችሏል፡፡
የኬኒያ የሚዲያ ካውንስል ውስጥ መሰረታዊና ቁልፍ የሆኑ ማስፈፀሚያዎች የስነ-ምግባር ደንቡ እና የቅሬታ
ኮሚሽኑ ናቸው፡፡ መሰረታዊ የሆኑትም የመገናኛ ብዙሃኑን ነጻነት እና ገለልተኝነት የሚያስጠብቁ፣ የጋዜጠኞችን
መብትና ጥቅም የሚያረጋግጡ፣ የጋዜጠኞችን እና የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትን የሙያ ብቃት ደረጃ የሚቆጣጠሩና
የሚያሳድጉ በመሆኑ ነው፡፡9
በአጠቃላይ ከልዩ ልዩ አገራት የተገኙ ልምዶችን ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር በመቀመር ስናይ የጋራ ቁጥጥር
ስርአት ወይም የመንግስት ተቆጣጣሪና የርስ በርስ ተቋጣጣሪ አካላትን በጋራ መተግበር ተመራጭ መሆኑን ነው፡፡
ምክንያቱም በበርካታ የዓለም ሀገራት የብሮድካስት መገናኛ ብዙሃኑ በሕግ በተቋቋመ የቁጥጥር አካል የሚተዳደር
ሲሆን የህትመት መገናኛ ብዙሃኑ ደግሞ በራሱ ባለድርሻ አካላት በተቋቋመ የርስ በርስ ቁጥጥር አካል ይተዳደራል፡፡
ይህን ካልን ዘንድ የኬንያን ልምድ እንደ ምሳሌ ብንወስድ ውስን ሃብት ባላቸው አገራት እና በአሁን ወቅት
በኢትዮጵያ እንደሚታየው የተከፋፈለና ዋልታ ረገጥ የመገናኛ ብዙሃን በሚገኙባቸው አገራት ውስጥ በሕግ የተቋቋ
የቁጥጥር ስርአትን ወይም የጋራ የቁጥጥር ስርዓትን መከተል በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ምንም እንኳ በመንግስት በጀት
ቢተዳደር በሕግ የተቋቋመ የቁጥጥር አካል ሙሉ በሙሉ ገለልተኛ እንዲሆን ከተደረገ የሕዝብን፣ የጋዜጠኛውንና
የባለቤቶችን ጥቅም ለማረጋገጥ የሚሰራ ይሆናል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በሲቪል ማህበራት ሕግ የተቀመጠቀው
ገዳቢ የፋይናንስ አሰባሰብ ስርአት በመሻሩ የርስ በርስ ተቆጣጣሪ አካሉ ልክ እንደ ኬንያ ሚዲያ ካውንስል የፕሬስ
ነጻነትን እና ሃሳብን የመግለጽ መብትን እያረጋገጠ የጋዜጠኞችን ሃቀኝነት እና የሙያ ጥራት ለማሳደግ የሚውል
የገንዘብ ማሰባሰቢያ ስርዓት ሊዘረጋ ይገባል፡፡ ይህም ለመገናኛ ብዙሃን ነፃነት የተሰጠውን ዋስትና በማረጋገጥ ሕገመንግታዊነትን በእጅጉ ያጠናክራል፡፡ ምክንያቱም በሕገ-መንግስቱ ድንጋጌ መሰረት የፕሬስ ነጻነት መረጋገጡ ‹‹ነፃ፣
ገለልተኛ እና ብዝሃነቱ የተረጋገጠ መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ውስጥ
ከፍተኛ ሚና ሊጫወት የሚችልና ከፍ ያለ ስነ-ምግባር እና ሙያዊ ብቃት ያለው መገናኛ ብዙሃን እንዲፈጠርና
እንዲጠናከር ያደርጋል፡፡››
የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር በማንኛውም ቅርጽና ሞዴል ቢከናወን ተቀባይነት ወይም ተገቢነት ይኖረዋል፡፡
በተጨማሪም ቁጥጥሩ በማንኛውም አካል ይከናወን፤ ይህ አካል ሃላፊነቱን ማከናወን ያለበት በሀገሪቱ ውስጥ
ባሉ ሕጎች እንዲሁም ከሀገሪቱ የልማት፣ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍና የነባራዊ ሁኔታ ጋር
በተጣጣመ መልኩ መሆን ይኖርበታል፡፡
7

አንቀጽ 19(ኤን.ዲ) የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር በዩናይትድ ኪንግደም፡ አንቀፅ 19 [ኦላይን] የሚገኘው በ https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/uk-media-

regulation.pdf ላይ ነው፡፡15 አንቀጽ 19ን ይመልከቱ (2014) የኬንያ የሕግ እና ተቋማዊ ማዕቀፍ በመገናኛ ብዙሃን ነጻነት ላይ ያስከተለው ተጽእኖ፤ ናይሮቢ: አንቀጽ 19 ምስራቅ አፍሪካ፡:
8 ስለኬኒያ ሚዲያ ካውንስል በኤም.ሲ.ኬ. ድረገጽ ላይ በ https://www.mediacouncil.or.ke/en/mck/index.php/about-us/who-we-are ይመልከቱ፡፡
9 ስለኬኒያ ሚዲያ ካውንስል በኤም.ሲ.ኬ. ድረገጽ ላይ በ https://www.mediacouncil.or.ke/en/mck/index.php/about-us/who-we-are ይመልከቱ፡፡
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የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት በኢትዮጵያ፡
እድሎችና ፈተናዎች
በሰለሞን ጎሹ፣ የሚዲያ ህግ ሪፎርም ቡድን መሪ

መግቢያ
የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት በተረጋገጠባቸው ሀገራት የሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትና ግለሰቦች የዘርፉን የርስ
በርስ ቁጥጥር ስርአት በማጎልበት ገለልተኛ፣ ጠንካራና በኃላፊነት ስሜት የሚሰራ እንዲሁም የህዝብን ጥቅም
የሚያረጋግጥ መገናኛ ብዙሃን በመገንባት ረገድ የሚያደርጉት አስተዋፆ ከፍተኛ ነው፡፡
የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት ለኢትዮጵያ አዲስ ክስተት ነው ለማለት ይቻላል፡፡ በዚህም መሰረት
የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ባለድርሻ አካላትና አለም አቀፍ ተቋማት ባደረጉት ጥረት የኢትዮጵያ መገናኛ
ብዙሃን ምክር ቤት በ2008 ዓ.ም ሊቋቋም ችሏል፡፡ ይሁንና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ቢመሰረትም
በሀገሪቱ የሕግና የቁጥጥር ማዕቀፍ ምክንያት የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአቱ እስካሁን ተግባራዊ ሊደረግ አልቻለም፡፡
በአሁኑ ወቅት የመገናኛ ብዙሃን ዘርፉ በኢትዮጵያ የተደረገውን ሁሉን አቀፍ የፖሊሲ፣ የሕግና የአስተዳደር ለውጥ
እንደ እድል በመጠቀም ራስን በራስ ለመቆጣጠር የሚያስችል የጋራ ምክር ቤት ለማቋቋምና ለማጠናከር ልዩ ልዩ
ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡
ይሁን እንጂ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፉ የርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ በሚንቀሳቀስበት ወቅት
በባለድርሻ አካላት በኩል ልዩ ልዩ ብዥታዎች ሲነሱ ይስተዋላል፡፡ ለአብነት ያህልም በአገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን
ሥነ-ምህዳር ውስጥ ከሚታየው መከፋፈል አንፃር ዘርፉ ራሱን በራሱ የማስተዳደሩ ወይም የአፈፃፀሙ ሁኔታ ላይ
ጥያቄ ይነሳል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የመገናኛ ብዙሃን ረቂቅ አዋጁ ለሀገሪቱ የሕግ አውጭ አካል ቀርቦ ለመፅደቅ
በመጠባበቅ ላይ በሚገኝበት ወቅትም ቢሆን የሕግ አውጪዎችና ባለድርሻ አካላት ራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳይ
ወደ መሬት ማውረድ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ልዩ ልዩ ጥያቄዎችን በማንሳት በመከራከር ላይ ይገኛሉ፡፡ በተግባራዊ
አፈፃፀሙ ላይም አሉታዊ ተፅእኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ ጉዳዮችን በማንሳት በመሞገት ላይ ይገኛሉ፡፡

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ነባራዊ ሁኔታ
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ለበርካታ አመታት በመንግስት ቁጥጥር ስር የቆየ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ከሳንሱር ነፃ
የሆነው በሽግግሩ ወቅት ማለትም ከ1984-1987 ዓ.ም ባለው እና የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ
ግንባር (ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ) ስልጣን በያዘበት ወቅት ነው፡፡1
በሽግግሩ ወቅት የተሻለ የፖለቲካ ምህዳር ይኖራል የሚል በጎ ተስፋ በመጣሉ ከሽግግሩ ወቅት በኋላ በነበሩ ጥቂት
ዓመታት ውስጥ ሃሳብን የመግለፅና የፕሬስ ነፃነትን በተሻለ ሁኔታ ለማጣጣም ተችሏል፡፡ በእርግጥም በ1985 ዓ.ም
የወጣው የፕሬስ አዋጅ ዜጎች የመገናኛ ብዙሃን ባለቤት እንዲሆኑ በመፍቀዱ የግል ጋዜጦችና መፅሔቶች ታይቶ
በማይታወቅ ሁኔታ ሊስፋፉ ችለዋል፡፡2 ይህ በመሆኑም ከ1985-1990 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ ከ200 ጋዜጦችና
ከ87 መፅሔቶች በላይ በቀድሞው የማስታወቂያ ሚኒስቴር ሊመዘገቡ ችለዋል፡፡3
ይሁንና መንግስት አፋኝ ህጎችንና ፖሊሲዎችን በማውጣቱ ከጅምሩ ታይቶ የነበረው የፕሬስ ነፃነት ብዙም ሳይቆይ
ሊከስም ችሏል፡፡ ተያያዥ የቁጥጥር፣ የአስተዳደር እና የፖለቲካ እርምጃዎችም የመገናኛ ብዙሃኑን አቅም በማዳከም
በነፃነት እንዳይንቀሳቀሱ አድርጓል፡፡ ይህም መሰረታዊ የሆነውን ሃሳብን የመግለፅ መብትና የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት
እንዲገደብ አድርጓል፡፡
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አንድሪያስ እሸቴ፡ ‹‹ሰብዓዊ መብትን እና ዴሞክራሲያዊ ሕገ-መንግስትን በኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ ማድረግ›› የሀሳብ ማስታወሻ፡ ቅጽ 21(1993) ገጽ 10፡፡
ሺመልስ ቦንሳ፡ “የኢትዮጵያ የግል ፕሬስ ሁኔታ” በባህሩ ዘውዴ እና ሲግፈሪድ ፓወሰዋንግ (መጽሃፍ ውስጥ) ኢትዮጵያ፡ ከታች የሚነሳ የዴሞከራሲ ማነቆ (2002) ገጽ 184-165፡፡
ብርሃኔ ገብረ ማረያም፡ “የኢትዮጵያ የመናኛ ብዙሃን ነጻነት ችላ መባሉና የደፊቱን ለመገመት የማይቻል መሆኑ” ኖርድ-ሱድ አክቱኤል፡ ቅጽ 4 (2002)፡ p. 642፡፡

ምንም እንኳን የኢፌዴሪ ሕገ-መንግስት የሰብዓዊ መብቶችንና ሌሎች መሰረታዊ ነፃነቶችን ለማስጠበቅ ጠንካራ
ስርዓት የዘረጋ ቢሆንም፤ አምባገነናዊ በሆነ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ አብዮታዊ ዴሞክራሲ እና የዴሞክራሲያዊ
ጠቅላይነት ርዕዮተ አለምን የሚከተለው የኢ.ህ.ዴ.ግ 4 መንግስት የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን ጨምሮ መሰረታዊና
ሰብአዊ መብቶችን ረግጧል፡፡5 በተጨማሪም በሀገሪቱ ውስጥ ገዳቢ የሆኑ አዳዲስ የሕግ፣ የአስተዳደር እና የፖለቲካ
እርምጃዎች መወሰድ ሲጀምሩ ዘርፉን የበለጠ ሊያዳክሙት ችለዋል፡፡ በመሆኑም የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ከነዚህ
ሁኔታዎች ጋር እራሱን ለማጣጣም ባለመቻሉ ለውጥና ስኬት ለማግኘት አልቻለም፡፡ ስለሆነም በኢትዮጵያ
ከወገንተኛነት በነፃ ሁኔታ በነፃነት የሚንቀሳቀሱ መገናኛ ብዙሃን በጣም ውስን ሲሆኑ፤ መገናኛ ብዙሃኑ አንድም
በመንግስት የታፈኑ፤ አልያም በፖለቲካ አጀንዳ የሚነዱ ሆነዋል፡፡
ለችግሮች በይበልጥ መወሳሰብ እንደ ምክንያት ከሚጠቀሱት ውስጥ አንዱም የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና
ጋዜጠኞች በመሰረታዊ የስነ-ምግባር መርሆችና በመገናኛ ብዙሃን የመብት ገድብ ላያ ያላቸው ግንዛቤ አናሳ መሆን
ነው፡፡ በዚህ ረገድ የግሉን መገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ስንመለከት ዘርፉ ገና በጅምሩ ከሙያ ውጪ በሆነ፣ ሃላፊነት
በማይሰማውና ስነ-ምግባር በጎደለው አሰራር ተበክሎ ነበር፡፡6 ይህ በመሆኑም መንግስትም ሆነ ገለልተኛ ታዛቢዎች
የግሉ መገናኛ ብዙሃን ከሙያና ስነ-ምግባር ውጪ ሃላፊነት በማይሰማው ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ በተደጋጋሚ
ሲገልፁ ቆይተዋል፡፡ በአንፃሩም የግሉ ፕሬስ በመንግስት ላይ ቁጡና ተቃዋሚ ነበር፡፡ ይህ ቁጡነት ከተለያዩ
ምክንያቶች የመነጨ ቢሆንም፤ በዋናነት የሚጠቀሰው ምክንያት ግን አብዛኞቹ በግል ጋዜጣና መፅሔት ውስጥ
የሚሰሩ ጋዜጠኞች በደርግ ስርአት የተሻለ ስራ የነበራቸውና በኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ዘመን ከስራ ገበታቸው የተፈናቀሉ
በመሆኑ ነው፡፡7 በመሆኑም ይህ ሁኔታ መንግስትና በግል ፕሬስ መካከል ከፍተኛ ውጥረት እንዲፈጠር አድርጓል፡
፡ ይህም ውጥረት እስከ አሁን የዘለቀ በመሆኑ መገናኛ ብዙሃን ተቋማቱ በጋራ ጥምረትና ትብብር ፈጥረው የርስ
በርስ ቁጥጥር ስርአቱን እንዳይደግፉ እና በባለቤትነት ስሜትም እንዳያስተዳድሩት እንቅፋት እየፈጠረ ይገኛል፡፡
መንግስት የግል መገናኛ ብዙሃን በተቋቋሙበት ወቅት ያሳትሟቸው የነበሩትንና የከፉ ትችትን፣ ሂሳዊ ስዕልን
አንዳንዴም አሳሳችና ክብረ-ነክ ይዘቶችን የያዙ ህትመቶችን በተወሰነ መጠን ይታገስ ነበር፡፡8 ይሁንና ብዙም ሳይቆይ
ባለሥልጣናቱ በግሉ ፕሬስ ላይ እርምጃ መውሰድ መጀሩ፡፡9 የግል ፕሬሱን ለማዳከም ሲባልም መንግስት የሕዝብ
መገናኛ ብዙሃንን እንደ ፕሮፖጋንዳ መሳሪያ በመጠቀም ጋዜጠኞችን ማጥቃትና ማሰር ጀመረ፡፡10 በውጤቱም
በ1985 ዓም የነበሩት 287 የግል ጋዜጦችና መፅሔቶች ቁጥር በ1990 ዓ.ም በአምስት ዓመታት ውስጥ ብቻ ወደ 65
ሊወርድ ችሏል፡፡11 በ1995 ዓ.ም መጨረሻም መንግስት በሚወስዳቸው ልዩ ልዩ እርምጃዎች ምክንያት ይህ ቁጥር
ወርዶ ወርዶ በጣት የሚቆጠሩ ህትመቶች ሊቀሩ ችለዋል፡፡12
ሳራህ ቫውገሃን እና ኬቲ ትሮንቮል እንደፃፉት ‹‹የግል ፕሬሱ ግነት የተመላበትና አሳሳች የህትመት ውጤቶችን
እንዲያቀርብ ያደረጉት ምክንያቶች ልምድ ማጣት፣ ከፍተኛ የፖለቲካ ፍላጎት እና ከፖለቲካ የመገለል ስሜት ሲሆኑ፤
መንግስትም ይህን ተጠቅሞ ጋዜጠኞችን በገንዘብ ለመቅጣት፣ አርታኢዎችን ለማሰር ብሎም ጋዜጦችን ለመዝጋት
ችሏል፡፡ መንግስት ይህን እርምጃ ለመውሰድ ይቻለው ዘንድም በጋዜጠኞች ላይ ሀሰተኛ መረጃን በማስተላለፍ፣
የጎሳ ጥላቻን በመንዛት ወይም የሃገርን ክብር በመጉዳት የሚሉ ተቀባይነት የሌላቸው የክስ መዝገቦችን ይከፍት
ነበር፡፡13
የኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ከተካሄደበት (1990-1992) ዓ.ም መጨረሻ እና በ1997ቱ አጠቃላይ ምርጫ መካከል
የነበሩት ዓመታት ለግል ፕሬሱ እድገት ጥሩ ጊዚያት እንደነበሩ ይወሳል፡፡ በተለይም የ1997ቱ ምርጫ አዲስ ሁኔታን
በመፍጠሩ የመንግስትም ሆኑ የግል መገናኛ ብዙሃን በምርጫው ወቅት በጣም ሰፊ ነጻነት አግኝተው የምርጫ
ቅስቀሳውንና ምርጫውን ዘግበዋል።
ይሁንና ከ1997ቱ አወዛጋቢ ምርጫ በኋላ በገበያ ላይ የነበሩ ጋዜጦች ቁጥር በእጅጉ አሽቆልቁሏል።14 መንግስትን
የሚቃወሙ ጋዜጦች በአንድ በኩል ኤዲተሮቻቸውና ጋዜጠኞቻቸው በመታሰራቸውና በመሰደዳቸው በሌላም
በኩል የመንግስት ማተሚያ ቤቶች የግል ጋዜጦችን ህትመት በመከልከላቸው ምክንያት በወቅቱ የነበሩ ጋዜጦች
ሊዘጉ ችለዋል።15 በመሆኑም ይህ ወቅትና ክስተት የጣለው ክፉ ጠባሳ እስከ ዛሬ ድረስ በመገናኛ ብዙሃን እድገት
ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ በማሳደር ላይ ይገኛል፡፡16 በዚህ ወቅትም የቀድሞ ጋዜጣቸውን በድጋሚ ለማቋቋም የሚፈልጉ
ጋዜጠኞች ፈቃድ የሚከለኩ በመሆኑ ይህ ድርጊት ከ1997ቱ አጠቃላይ ምርጫ በፊት ከነበረው በላይ መገናኛ
ብዙሃንን ያዳከመ ክስተት ሆኗል።17
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ኢህድግ ፓርቲ በ2011 ዓ.ም ፈረሰ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ከተረከበ በኋላ ብልጽግና የሚባል አዲስ ገዢ ፓርቲ ተመሰረተ፡፡
በዚህ ሁኔታ ስንመለከተው ጂንኒኮላስ፣ ባች ጄኤን፣ አብዮታዊ ዴሞክራሲ፡ አብዮታዊም ዴሞክራሲያዊም ያልሆነ፡ ከ1983 በኋላ በነበረችው ኢትዮጵያ ውስጥ የኢህድግ የአቢዮታዊ

ዴሞክራሲ አረዳድ ላይ የተደረ ጥልቅ ዳሰሳ (2003) ቅፅ 5 የምስራቅ አፍሪቃ ጥናቶች ማስታወሻ፡ 642፡፡
6 ኒኮል ስትሬምላሁ፡ “የኢትዮጵያ የፕሬስ እና የፖለቲካ ኢዲስ መዋቅር” የምስራቅ አፍሪካ ጥናቶች ማስታወሻ፡ ቅጽ 5፡ ቁጥር 4 (2011)፡ ገጽ. 716፡፡
7 ኒኮል ስትሬምላሁ “የኢትዮጵያ የፕሬስ እና የፖለቲካ ኢዲስ መዋቅር” የምስራቅ አፍሪካ ጥናቶች ማስታወሻ) ቅጽ 5፡ ቁጥር 4 (2011) ገጽ. 724፡፡
8 ብርሃኔ ገብረ ማረያም “የኢትዮጵያ የመናኛ ብዙሃን ነጻነት ችላ መባሉና የደፊቱን ለመገመት የማይቻል መሆኑ” ኖርድ-ሱድ አክቱኤል፡ ቅጽ 4 (2002)፡ ገፅ 642፡፡
9 ብርሃኔ ገብረ ማረያም “የኢትዮጵያ የመናኛ ብዙሃን ነጻነት ችላ መባሉና የደፊቱን ለመገመት የማይቻል መሆኑ” ኖርድ-ሱድ አክቱኤል፡ ቅጽ 4 (2002)፡ p. 642፡፡
10 ኒኮል ስትሬምላሁ፡ “የኢትዮጵያ የፕሬስ እና የፖለቲካ ኢዲስ መዋቅር” የምስራቅ አፍሪካ ጥናቶች ማስታወሻ፡ ቅጽ 5፡ ቁጥር 4 (2011)፡ ገጽ 642፡፡
11 ብርሃኔ ገብረ ማረያም “የኢትዮጵያ የመናኛ ብዙኃን ነጻነት ችላ መባሉና የደፊቱን ለመገመት የማይቻል መሆኑ” ኖርድ-ሱድ አክቱኤል፡ ቅጽ 4 (2002)፡ ገፅ 642፡፡
12 ሳራህ ቫውገሃን እና ኬቲል ትሮንቮል፡ የስልጣን በህል በዘመናዊቷ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ህይወት፡ (2003)፡ ገፅ 72፡፡
13 ሳራህ ቫውገሃን እና ኬቲል ትሮንቮል፡ የስልጣን በህል በዘመናዊቷ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ህይወት፡ (2003)፡ ገፅ.72፡፡
14 ተርጄ ኤስ ሴርዳል እና ቻርለስ ሙኢሩ ንጉኢጊ ‹‹ጋዜጠኝነት ትምህርት ተቋማዊ እና መንግስታዊ ማነቆዎች በምስራቅ አፍሪካ››፡ የምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ የጋዜጠኝነት ጥናት ቅጽ
28 (እትም). 1-2 (2007)፡ ገፅ 177፡፡
15 ኒኮል ስትሬምላሁ፡ “የኢትዮጵያ የፕሬስ እና የፖለቲካ ኢዲስ መዋቅር” የምስራቅ አፍሪቃ ጥናቶች ማስታወሻ፡ ቅጽ 5፡ ቁጥር 4 (2011)፡ ገጽ 717፡፡
16 ኒኮል ስትሬምላሁ፡ “የኢትዮጵያ የፕሬስ እና የፖለቲካ ኢዲስ መዋቅር” የምስራቅ አፍሪቃ ጥናቶች ማስታወሻ፡ ቅጽ 5፡ ቁጥር 4 (2011)፡ ገጽ 717፡፡
17 ኒኮል ስትሬምላሁ፡ “የኢትዮጵያ የፕሬስ እና የፖለቲካ ኢዲስ መዋቅር” የምስራቅ አፍሪቃ ጥናቶች ማስታወሻ፡ ቅጽ 5፡ ቁጥር 4 (2011)፡ ገጽ. 717፡፡
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ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ በ2010 ዓ.ም ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ የአገሪቱ የፖለቲካ ምህዳር
እንዲሰፋ ተደርጓል፣ ጋዜጠኞች ከዕስር ተፈተዋል፣ በስደት ላይ የነበሩ የፖለቲካ ሃይሎችና ጋዜጠኞችም ወደ
ሃገራቸው እንዲመለሱ ተደርጓል፡፡ ይህም ለኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ነፃነት አዲስ ምዕራፍ ከፍቷል። ከዚህም
በላይ ለዴሞክራሲ ዕድገት ማነቆ ናቸው የተባሉ ሕጎች በመሻሻላቸው ዘርፉ የተሻለ ነፃነት እንዲጎናፀፍ ሆኗል።1
በተጨማሪም ከባለፉት ሁለት አመታት በላይ ሲከናወኑ የነበሩት ሕጋዊና ፖለቲካዊ እድገቶች ለመገናኛ ብዙሃን
የሕግ ማሻሻያ ስራ እውን መሆን ተገቢውን አስተዋፅኦ አድርገዋል፡፡ በኢትዮጵያ በጣም አስፈላጊ ከሚባሉ የመገናኛ
ብዙሃን የሕግ ማሻሻያ ስራዎች ውስጥ የሚጠቀሱት የመገናኛ ብዙሃንና መረጃ ነፃነት አዋጅ እና የብሮድካስት
አገልግሎት አዋጅ ናቸው፡፡ መገናኛ ብዙሃንና መሰል ተቋማት የሚተዳደሩበትን ሕግና ፖሊሲ ማሻሻል ያስፈለገውም
ለውጡን ተቋማዊና ቀጣይ ለማድረግ ነው። ለውጡን ተከትሎ በተከናወኑ የማሻሻያ ስራዎችም የግል ህትመትና
የብሮድካስት መገናኛ ብዙሃን ቁጥር በፍጥነት ሊጨምር ችሏል፡፡ ከነዚህም መገናኛ ብዙሀን መካከል የተወሰኑት
በቅርቡ ከእስር በተለቀቁ ጋዜጠኞችና ጦማሪዎች የተቋቋሙ ሲሆኑ የተቀሩት ደግሞ ከስደት ተመላሽ በሆኑ
ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተቋቋሙ ናቸው።

የፖለቲካ፣ የሕግ እና የመገናኛ ብዙሃን ለውጥ ማዕቀፍ
ምንም እንኳ በወቅቱ ሕጋዊ ዕውቅና ባያገኝም፤ የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤትን በማቋቋም የርስ በርስ
የቁጥጥር ስርአትን ለመዘርጋት የተደረገው ጥረት ፍሬ ያፈራው አስር ዓመታትን ከፈጀ ውይይት በኋላ በ2008
ዓ.ም ነው፡፡ በዚህ ረገድ የርስ በርስ የቁጥጥር አካሉ በወቅቱ ተቋቁሞ ወደስራ እንዳይገባ በማድረግ ረገድ የዘርፉ
ተዋናዮች ድክመት የጎላ ቢሆንም፤ በሕጎች አተረጓጎም በተፈጠረው ክፍተት ምክንያት አዲስ የተዋቀረው የመገናኛ
ብዙሀን ምክር ቤት በሚመለከተው አካል ተመዝግቦ ሕጋዊ እውቅና ሊያገኝ አልቻልም፡፡ ይሁንና በአሁን ወቅት
በተለይም የመገናኛ ብዙሀን አዋጁ በፀደቀበት ወቅት የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ወደ ተጨባጭ እንቅስቃሴ
በመሸጋገር ላይ ይገኛል፡፡
አቶ ታምራት ሀይሉ እንደተናገረው “ምክር ቤቱ ወደ ተጨባጭ እንቅስቃሴ እንዳይገባ እንቅፋት የፈጠረው በሕግ
ማዕቀፎች ላይ ይታይ የነበረው ክፍተት ነው››2 በዚህም መሰረት የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ በበጎ አድራጎት
ድርጅቶችና የማህበራት ምዝገባና ቁጥጥር አዋጅ መሰረት ሊመዘገብ አልቻለም። በመጨረሻም የሲቪል ማህበራት
አዋጅ ተሻሽሎ መፅደቁን ተከትሎ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ከተቋቋመ ከአራት ዓመት በኋላ በ2011 ዓ.ም
ተመዝግቦ ሕጋዊ እውቅና ሊያገኝ ችሏል፡፡3

የሕግ ማሻሻያ ፕሮግራም እና የመገናኛ ብዙሃን ሕጎች ዝግጅት ግብረ
ሀይል
ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ የመንግስትን ስልጣን እንደያዙ አፋኝ እና በሕገ-መንግስት የተረጋገጡ መብቶችንና
ነፃነቶችን የሚጋፉ እንደ የፀረ ሽብር፣ የመገናኛ ብዙሃንና የሲቪል ማህበራት ሕጎችን ለመከለስ ቃል ገብተው ነበር።
ይህንንም ተከትሎ በሰኔ ወር 2000 ዓ.ም መንግስት በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ስር የሕግና ፍትህ ጉዳዮች
አማካሪ ምክር ቤት አቋቁሟል። የምክር ቤቱ ተልዕኮ የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ቢሮን የፍትህና የሕግ ስርዓት ማሻሻል፣
የፖሊሲ ምክረ ሀሳቦችን ለመንግስት ማቅረብ እንዲሁም መንግስት የፍትህ ስርዓቱን እንዲሁም አከራካሪ የሆኑ
ሕጎችን እንዲከልስ ምክረ ሀሳብ በማቅረብ ድጋፍ ማድረግ ነው፡፡ የሕግ እና ፍትህ ጉዳዮች አማካሪ ምክር ቤት
በአስራ ሦስት የሕግ ባለሙያዎች የተዋቀረ ሲሆን፤ የሚመራውም በኢትዮጵያ እጅግ ታዋቂ በሆነው የሕግ ባለሙያ
በፕሮፌሰር ጥላሁን ተሾመ ነው፡፡ ምክር ቤቱ የተቋቋመውም ለሶስት ዓመታት የሪፎርም ጊዜ ብቻ ሲሆን፤ እንደ
አስፈላጊነቱም የስራ ዘመኑ ሊራዘም ይችላል፡፡ ምክር ቤቱ የተቋቋመው የሕግ ማሻሻያ ስራውን ለማከናወን ሲሆን፤
ስራውን የጀመረውም የቴክኒክ ቡድን በማዋቀር ነው፡፡ የቴክኒክ ቡድኑም የሕግ ባለሙያዎችን፣ ሙሁራንን እና
ተመራማሪዎችን አካቶ የተቋቋመ ቡድን ነው። ከዚህ በተጨማሪም ምክር ቤቱ የህግ ማሻሻያ ስራውን የሚደግፍና
ለግብረ ሃይሉና ለምክር ቤቱ የቴክኒክ ግብአት የሚያቀርብ የቴክኒክ ክፍል አቋቁሟል፡፡4
የመገናኛ ብዙሃን የሕግ ዝግጅት ግብረ ሀይሉ በአማካሪ ምክር ቤቱ አማካኝነት በ2010 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ
ከተቋቋሙ አርቃቂ ቡድኖች ውስጥ አንዱ ሲሆን፤ ዋና ሃላፊነቱም የመገናኛ ብዙኋን አዋጆችና ህጎችን ክፍተት
መተንተንና በጥናት ላይ የተመሰረተ የሪፎርም ምክረ ሀሳቦችን ማቅረብ ሲሆን፤ የሕግ ዝግጅት ቡድኑ የተዋቀረውም
በምሁራን፣ በተመራማሪዎች በጋዜጠኞች እና በስነ ፆታ ሲቪል ማህበራት ነው።
ምንም እንኳን ብዙዎቹ ሕጎች በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ሀሳብን የመግለፅና የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን የተመለከቱ
አንቀፆች ቢኖራቸውም የሕግ ዝግጅት ቡድኑ በቅድሚያ ትኩረት የሰጠው ለመገናኛ ብዙሀን እና የመረጃ ነፃነት
1 የአሜሪካ ሰላም እንስቲቱውት፡ የኢትዮጵያ የለውጥ አመት (2019)፡ በ https://www.usip.org/publications/2019/04/year-change-ethiopia (20 ሐምሌ 2020) ላይ ይገኛል፡፡
2 ታምራት ሀይሉ፡ የቁም ነገር መጽሔት እና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል (ነሃሴ 11/ 2020)፡፡
3 ከአማረ አረጋዊ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት ፕሬዝዳንት እና የሪፖርተር ጋዜጣ ባለቤት (በኢትዮጵያ ታዋቂ የሆነ ሳምንታዊ ጋዜጣ ነው) ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ፡
4 መታወቅ ያለበት ነገር የህግና ፍትህ ጉዳዮች አማካሪ ምክር ቤቱ የስራ ነፃነት የተረጋገጠ መሆኑና የመገናኛ ብዙሃን ሪፎርሙ በቡድኖች ተጽዕኖ ስር ያልወደቀ መሆኑ ሲሆን፤ ነገር ግን
በከጠቅላይ አቃቤ ህግ አማካኝነት ትብብርና የድጋፍ አቅርቦት ነበረው፡፡
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አዋጅ ቁጥር 590/2000፣ ለብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 533/1999 እና ለኮምፒውተር ወንጀል አዋጅ
ቁጥር 958/2008 ነው፡፡ ለነዚህ አዋጆች የቅድሚያ ትኩረት የተሰጠበት ምክንያትም ሃሳብን የመግለጽ መብትና
የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ላይ ቀጥተኛ ተዕእኖ ያላቸው በመሆኑ ነው።
የመገናኛ ብዙሃን የሕግ ዝግጅት ቡድኑ ስራውን የጀመረው ልዩ ልዩ ጥናቶችን በመስራት ሲሆን በጥናቶቹም
በመገናኛ ብዙሃን ሕጎች የሚታዩ የይዘትና የአፈፃፀም ክፍተቶች ተለይተዋል። በጥናቱም የአገራችንና የአለም
አቀፍ ሕጎች በጥልቀት የተተነተኑ ሲሆን፣ ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋር የተደረጉ ቃለ ምልልሶች፣ የታተሙ
ጥናቶችና ሪፖርቶችም ተዳሰዋል፡፡
ጥናቱ ከመገናኛ ብዙሃን ሕግ ጋር የተያያዙ ቁልፍ ክፍተቶችንና ችግር ያለባቸው ድንጋጌዎችን የለየ ሲሆን በጥናቱ
የተለዩ ችግሮችም ለአዲሱ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ በግብአትነት አገልግለዋል፡፡ በመጨረሻም ከብዙ አካላት ጋር
ምክክር ተደርጎ ግብአቶች ከተወሰዱ በኋላ የሕግ አርቃቂ ቡድኑ አዲሱን የመገናኛ ብዙሀን አዋጅ ወደ ማርቀቅ ስራ
ሊገባ ችሏል።

በመሆኑም የመገናኛ ብዙሃን ረቂቅ አዋጅን በማዘጋጀት ሂደት ውስጥ ክለሳዎችና ማሻሻያዎች የተደረጉት ነባር
ሕጎችን፣ የጥናት ሪፖርቶችንና የተገኙ ግኝቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ሲሆን፤ አለም አቀፍ እና አህጉራዊ
የሰብዓዊ መብት የሕግ ማዕቀፎችና የሃገራት ምርጥ ተሞክሮዎችም በግብዓትነት ተወስደዋል። በዚህም መሰረት
ከመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር አንፃር የቀድሞው የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ከዴሞክራሲ ስርአት ጋር የማይጣጣሙ
ክልከላዎች የተካተቱበት በመሆኑ አዲሱ የመገናኛ ብዙሃን የሕግ ረቂቅ ለዚህ አስቻይ ምላሽ የሚሰጥ ይሆናል።
በአዲሱ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁልፍ የሕግ ማሻሻያ ከተደረገባቸው ጉዳዮች አንዱ የስም ማጥፋት ተግባር
በወንጀል እንዳያስቀጣ ማድረግ፣ የምዝገባ እና የፈቃድ መስፈርቶችን ማሻሻል፣ የመገናኛ ብዙሃን ባለቤትነት ሕግን
ማላላት፣ የብሮድካስ ቁጥጥርን ማሻሻል፣ የርስ በርስ ቁጥጥርን ማጠናከር፣ ለመረጃ ምንጮች ጥበቃ መስጠት፣
አስተዳደራዊና ሕጋዊ እርምጃዎችን ማካተት፣ የይግባኝ መብትና የፍርድ ቤት ውሳኔን ማካተት ናቸው። ይህን
በተመለከተ ፋሲካ ታደሰ ምልከታዋን ስትገልፅ ‹‹የሪፎርሙ ሂደት መልካም እድሎችን የፈጠረ ቢሆንም የሕግ
ማሻሻያውን ተፅእኖ ወደፊት የምንመለከተው ይሆናል ብላለች፡፡››5

መንግስት እና የመገናኛ ብዙሃን ተቆጣጣሪ አካል፤ የኢትዮጵያ
ብሮድካስት ባለስልጣን
የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት የገለልተኝነት መርህን የሚያረጋግጥ ሲሆን፤ መገናኛ ብዙሃንንም ፖለቲካዊ ከሆነ
የመንግስት ጣልቃ ገብነት ይጠብቃቸዋል።6 የመገናኛ ብዙሀን ሳንሱር በሚደረጉባቸው ሀገራት መገናኛ ብዙሃን
ራሳቸውን በራሳቸው ለመቆጣጠር የሚያቋቁሟቸው የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቶች ሊኖሩ አይችሉም።7
በኢትዮጵያም የርስ በርስ የቁጥጥር ስርአት በሌለበት ሁኔታ መንግስት እራሱ ባወጣቸው ሕጎች እና ተቋማት
አማካኝነት ዘርፉን በብቸኝነት ሲቆጣጠር ቆይቷል።8
በብሮድካስት ባለስልጣን የሕግና ማስታወቂያ ጉዳዮች ዳይሬክተርና የዋና ዳይሬክተሩ አማካሪ የሆኑት አቶ ግዛው
ተስፋዬ እንደገለፁት በሃገሪቱ የመገናኛ ብዙሀን ምክር ቤት መቋቋምን እንዲዘገይ ካደረጉት ምክንያቶች ውስጥ
አንዱ የመንግስት አቋም ነበር።9 በፍቃዱ10 እና ቶሌራም ይህንኑ ምክንያት ይጋራሉ።
ሎሎች ደግሞ መንግስት ሆነ ብሎ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት እንዳይኖር ክልክለሏል ሲሉ ይተቻሉ። አቶ ኤልያስ
እንደገለፀውም ‹‹መንግስት ራሱን በራሱ የሚቆጣጠር ጠንካራ መገናኛ ብዙሃን የመፍጠር ሂደቱን ለመደገፍ
ፍቃደኛነቱን አላሳየም። ይልቁንም መገናኛ ብዙሃንና የዘርፉ ተዋንያን እንዲከፋፈሉና እንዲዳክሙ አድርጓል፡፡››11
በመሆኑም ቃለ መጠይቅ የተደረገላቸው ባለሙያዎች እንደሚስማሙት ዘርፉ ራሱን በራሱ ለመቆጣጠር
የሚያስችለውን የመገናኛ ብዙሀን ምክር ቤት ባለማቋቋሙ፤ አላስፈላጊ ለሆነ የመንግስት ቁጥጥርና ገደብ
እንዲዳረግ አድርጎታል። የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት እውን ሊሆን የሚችለው የፖለቲካ ምህዳሩ
ሲሰፋና የሕግ ማሻሻያ ሲደረግ ነው። በመሆኑም በቅርቡ በፀደቀው የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲ እና ረቂቅ የመገናኛ
ብዙሃን አዋጅ ውስጥ በግልፅ እንዲካተት ተደርጓል። በሌላ በኩልም ቀደም ሲል በመንግስትና በመገናኛ ብዙሀን
5 ፋሲካ ታደሰ፣ የፎርቹን ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ እና የኢትዮጵያ አርታኢያን ማህበር የቦርድ አባል (ግንቦት 2020)፡፡
6 ሲለቪ ኮድሬይ፡ UNESCO: ሃሳብን የመግለጽ መብት፡ መረጃ እና ሚዲያ፡ በ https://www.cambridge.org/core/books/united-nations-and-freedom-of-expression-andinformation/unesco-freedom-of-expression-information-and-the-media/0580DBB3DE266A1298C77B564590C337/core-reader (16 August 2020) ላይ ይገኛል፡፡
7 ኦግኒያን ዝላቴቭ፡ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት፡ የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል›› በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፡ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ
መጽሃፍ (2008)፡ ገፅ 50፡፡
8 ሙሉቀን የወንዶሰን የካፒታል ጋዜጣ ምክትል ዋና ኤዲተር (11/ 2020)፡፡
9 ግዛው ተስፋዬ፡ በኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የህግና ማስታወቂያ ጉዳዮች ዳይሬክተር እና የዋና ዳይሬክተሩ አማካሪ (ግንቦት 22,/2020)፡፡
10 በፍቃዱ ሃይሉ፡ ጋዜጠኛ እና የዞን 9 ብሎገሮች ቡድን አባል (ነሃሴ 11/2020)፡፡
11 ኤሊያስ መሰረት፡ የኢትዮጵያ ሚዲያ ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዘዳንት (ነሃሴ 11/2020)፡፡
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መካከል የነበረው ግንኙነት የተበላሸ ሲሆን፤ እንደ አቶ ጥበቡ በለጠ እይታ አሁን ያለው ሁኔታ ከቀድሞው የተሻለ
ሆኗል። ምክንያቱም ‹‹ባለፉት ሁለት ዓመታት ለሙያው እድገት የተሻለ ትኩረት በመሰጠቱ መልካም ለውጦች
እንደተመዘገቡ ማሳያዎች ይጠቁማሉ፡፡›› ብሏል፡፡
ለርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓት ምቹ ሁኔታ አለ ብለው የሚያምኑ ሌሎች ባለሙያዎችም ጭምር ይህን ሀሳብ ይጋሩታል።
የኢትዮጵያ አርታኢያን ማህበር መስራች አባል የሆነው ብሩህ ይሁን በላይ ሃሳቡን ሲሰጥ እንደገለፀው ‹‹ከተለያዩ
የመንግስት ሃላፊዎች ጋር በተገናኘሁበት ጊዜ የምሰማው መንግስት የመገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት እንዲቋቋም ፍላጎት
ያለው መሆኑን ነው፡፡ ስለሆነም የመገናኛ ብዙሃን ይህን እድል መጠቀምና በሙያ መስፈርቶች መሰረት የርስ በርስ
የመገማገሚያ ስራዎችን መጀመር አለባቸው፡፡›› ይሁንና አቶ ተስፋለም የሚታዩት አዳዲስ ለውጦች ብዙም ውጤት
አለማምጣታቸውን አክሎ ገልጷል። ለአብነት ያህልም የፖለቲካ ምህዳሩ መስፋት የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍን እውን
በማድረግ ረገድ ያፈራው ፍሬ ብዙ አደለም ብሏል። ከዚህ በተጨማሪም አቶ ተስፋለም እንደገለፀው ‹‹በመንግስት
በኩል የመገናኛ ብዙሀን ምክር ቤትን ለመደገፍ ጥሩ ተነሳሽነት የሚታይ ሲሆን፤ በአንፃሩ በዘርፉ ውስጥ የሚገኙ
ሌሎች ተቋማትን ለመደገፍ የሚያደርገው ጥረት አናሳ ነው፡፡ አቶ ተስፋለም አክሎ እንዳለውም መንግስት ከመገናኛ
ብዙኃን ምክር ቤት ጋር ተወያይቶ የዘርፉን ዋና ዋና ማነቆዎች ለመረዳትና ለመፍታትም አልሞከረም፡፡››

የርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓት ለመገናኛ ብዙሀን እድገት ወሳኝ ከመሆኑ በተጨማሪ፤ የርስ በርስ ቁጥጥር የአፈፃፀም
መርሆች ለመንግስትም ለራሱ ጠቃሚ ነው። እንደ ኢትዮጵያ በለውጥ ሽግግር ላይ ባሉ ሃገራት ውስጥ የሚገኙ
መገናኛ ብዙሃን ከመንግስት ጋር በመቀናጀት ተቀባይነት ያላቸው የቁጥጥር ስርአቶች እንዲጠናከሩ በጋራ ቢሰሩ
ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡1 በዚህ ረገድ ኤልሳቤት እንደተናገረችው ‹‹የመገናኛ ብዙሀን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት ሲዘረጋ
መገናኛ ብዙሃንን በመቆጣጠር ረገድ መንግስት የሚኖርበትን የራስ ምታት እንደሚያቀልለት ግልፅ ነው፡፡ ቢሆንም
መንግስት በመገናኛ ብዙሃን ላይ ዕምነቱን ጥሎ የያዘውን የቁጥጥር ስራ የሚለቅ አይመስለኝም፡፡›› ብላለች፡፡
በመንግስት እና የርስ በርስ የቁጥጥር ስርአቱን በሚያስፈፅመው የመገናኛ ብዙሀን ምክር ቤት መካከል የሚኖረው
ግንኙነት ለምርጫ የሚተው አይደለም። እዚህ ላይ መጤን ያለበት የመገናኛ ብዙሀን ምክር ቤት አለ ማለት መንግስት
የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍን የሚመለከቱ ውሳኔዎችን አይወስንም፣ የመገናኛ ብዙሃን ሕጎችንም አያስፈፅምም ማለት
አይደለም። ይልቁንም የርስ በርስ የቁጥጥር አካላት መንግስት ካወጣቸው ሕጎች ጋር የሚጣጣሙ እና የማይቃረኑ
መመሪያዎችንና አሰራሮችን አውጥተው ተገዢ ለመሆን ይወስናሉ።2
የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት በማይኖርበት ጊዜ መደበኛዎቹ የመገናኛ ብዙሃን ሕጎች ከመገናኛ ብዙሃን ሥነ-ምግባርና
ሙያዊ ስታንዳርድ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ለማስፈፀሚያነት ይውላሉ። ከዚህ በተጨማሪም መደበኛ ሕጎች በርስ
በርስ የቁጥጥር ስርአት በቀጥታ በማይታቀፉ ጉዳዮች ላይም ይፈፀማሉ፡፡ ለአብነት ያህልም የመገናኛ ብዙሃን
የባለቤትነት ድንጋጌዎች፣ የፕሮግራም አዘገጃጀት፣ የመገናኛ ብዙሃን የይዘት ደረጃዎች፣ እና የመገናኛ ብዙሃን
የፈቃድ አሰጣጥ ህግና መስፈርቶች ተጠቃሽ ናቸው።
በዚህ ረገድ የመገናኛ ብዙሀን ረቂቅ አዋጅ ከመገናኛ ብዙሃን ይዘት እና ግዴታዎች ጋር የተያያዙ በርካታ
ድንጋጌዎችን አካቷል። እነዚህን ድንጋጌዎች ጠቅለል አርገን ስንመለከት በመገናኛ ብዙሀን የሚሰራጩ ፕሮግራምና
ዜናዎች ሚዛናዊ መሆን እንዳለባቸው፣ መላውን ህዝብ ለማገልገል የተለያዩ አስተያየቶችን በሚያቀርቡበት ወቅት
ከአድሏዊነት መራቅ እንዳለባቸው፣ የሚተላለፉ ዜናዎችና ፕሮግራሞች ይዘትና ምንጭ ትክክለኛ መሆናቸውን
በማረጋገጥ ረገድ ብሮድካስተሮች ያለባቸው ግዴታ፣ እንዲሁም ብሮድካስተሮች ሕግን ያከበሩና የሌሎችን መብት
የማይጋፋ ፕሮግራሞችንና ዘገባዎችን የማስተላለፍ ግዴታ እንዳለባቸው የሚያካትቱ ግዴታዎች በረቂቅ አዋጁ
ተካተዋል። እነዚህን ግዴታዎች የተመለከቱ ዝርዝር ድንጋጌዎችም በረቂቁ ተካተዋል። ለአብነት ያህልም ለአካለ
መጠን ያልደረሱ ህፃናት ላይ ተፅእኖ የሚፈጥሩ ይዘቶችንና የሃይማኖት ፕሮግራሞችን የተመለከቱ ድንጋጌዎችን
መጥቀስ ይቻላል።
በጣም ጠቃሚውም ረቂቅ አዋጁ ከነዚህ የቁጥጥር ድንጋጌዎች በተጨማሪ ለርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓት በግልፅ
እውቅና ሰጥቷል። በአዋጁ ውስጥ ከተካተቱት የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ግቦች ውስጥ አንዱ ለመገናኛ ብዙሃን
የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት መጠናከር ተገቢውን ድጋፍ ማድረግ ነው። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን
ለብሮድካስተሮች የሚያገለግል የስርጭት ጊዜና ሁኔታን የያዘ ዝርዝር የፕሮግራም አዘገጃጀት መመሪያ የማዘጋጀት
ሃላፊነት የተሰጠው ቢሆንም፤ በዝግጅት ሂደቱ፣ በአፈፀሙና በመሰል ሁኔታዎች የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአቱ
የአባላትን ተሳትፎ ማረጋገጥ እንዳለበት በረቂቅ አዋጁ ተደንግጓል፡፡
ብዙውን ጊዜ መገናኛ ብዙሃን የሚተዳደሩባቸውን መሰረታዊ ህጎችና ደንቦች በማውጣት ረገድ የመንግስት ተቆጣጣሪ
አካላት ከሌሎች የቁጥጥር አካላት የተሻለ አቅም ያላቸው ሲሆን ሌሎች የቁጥጥር አካላት በመንግስት የተደነገጉ ህጎችን
በማስፈፀምና በማዳበር ረገድ የተሻለ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ። እነዚህን ሕግና ደንቦች የማውጣት ስልጣንም ህግን
የማውጣት ስልጣን በተሰጣቸው የመንግስት የሥልጣን አካላት ማለትም በአስፈፃሚው አካል ወይም በፕረዘዳንትና
1 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ መጽሃፍ
(2008)፡ ገጽ 65፡፡
2 ሎራንት ሲንክ እና አናማሪያ ሜየር፡ “የቁጥጥር ዘዴ፡ የርስ በርስ ቁጥጥር እና የጋራ ቁጥጥር”፡ የሀንጋሪ ዋይ ቢ አለምአቀፍ ሊ እና ኢኡር ኤል (2014) ገጽ 407፡፡
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ጠቅላይ ሚኒስቴር፣ እንዲሁም በፍርድ ቤት እና በሕግ አውጪው አካል የሚከናወን ይሆናል፡፡3 በዚህ ሂደት ውስጥ
የርስ በርስ የቁጥጥር ስርአቱ ራሱን ችሎ በሚያከናውናቸው ጉዳዮች ውስጥ ተገቢውን ቦታ ዕንዲያገኝ መንግስት እጁን
ለማውጣት መወሰን ይችላል፡፡ በዚህም ጊዜ በርስ በርስ የቁጥጥር አካሉ መከናወን ያለባቸው የሕግና መሰል ተግባራት
በመንግስት ተቆጣጣሪ አካላት እንደአስፈላጊነቱ ተለይተው ሊቀመጡ ይችላሉ፡፡4
ይህን መንፈስ መሰረት በማድረግም የመገናኛ ብዙሃን ረቂቅ አዋጁ አማራጭ ድንጋዎችን ያካተተ ሲሆን በዚህም
መሰረት የባለሥልጣኑ ቦርድ በየሶስት አመቱ ግምገማ በማድረግ የእርስ በእርስ ቁጥጥር ያላቸው የመገናኛ ብዙሃን
አደረጃጀቶች አጠቃላይ አሠራርና የሥነ-ምግባር ደንብ አፈጻጸም ይዞታ ውጤታማነትና ጥንካሬ አሳማኝ ደረጃ
መድረሱን ካረጋገጠ፣ የሥነ-ምግባር ደንብን ጨምሮ በዚህ አዋጅ በተለያዩ ድንጋጌዎች ውስጥ በተዘረዘሩት ጉዳዮች
ሊይ የርስ በርስ ቁጥጥር አደረጃጀቶች በአማራጭነት እንዲወስኑ በማድረግ የባለሥልጣኑ ቦርድ ውሳኔዎቹን
በይግባኝ የመመልከት ሥልጣን እንዲኖረው ሊወስን ይችላል፡፡ ከላይ እንደተገለፀው የርስ በርስ ቁጥጥር አካሉ
መሰረታዊ አስኳል የስነ-ምግባር ደንቡ ሲሆን ይህም የጋዜጠኞችን ስነ-ምግባር ለመቆጣጠር የሚያግዝ መሳሪያ
ነው፡፡ የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ተግባራዊ በሆነባቸው አገራት መገናኛ ብዙሃን የራሳቸው የሆነ የስነምግባር ደንብ አላቸው፡፡ በሀገራችንም ምንም እንኳን ወደፊት ውጤታማ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት ሊዘረጋ
የሚችል ቢሆንም በአሁን ወቅት ግን የአገራችን መገናኛ ብዙሃን ራሱን በራሱ ለመቆጣጠር የሚያስችለውን አቅም
አልፈጠረም፡፡
የመገናኛ ብዙሃን በሃላፊነት መንፈስ መንቀሳቀሳቸውን ለማረጋገጥ ሲባል በረቂቅ የመገናኛ ብዙሃን አዋጁ ባለስልጣኑ
በብሮድካስት አገልግሎት አማካኝነት የሚተላለፉ ፕሮግራሞች የሚመሩበት የስነ-ምግባር ደንብ እንደሚያወጣ
ተደንግጓል። ይሁንና ባለስልጣኑ የስነ-ምግባር ደንቡን በሚያወጣበት ወቅት የርስ በርስ ቁጥጥር መዋቅሩን ተሳትፎ
ማረጋጥና በዝርዝር አንቀፆችና በተግባራዊ አፈፃፀሙ ዙሪያ አስተያየት እንዲሰጥ እድል መስጠት ይኖርበታል።
የመገናኛ ብዙሃን ረቂቅ አዋጁ አማራጭ ድንጋዎችን ያካተተ ሲሆን በዚህም መሰረት የባለሥልጣኑ ቦርድ በየሶስት
አመቱ ግምገማ በማድረግ የርስ በርስ ቁጥጥር ያላቸው የመገናኛ ብዙሃን አደረጃጀቶች አጠቃላይ አሠራርና የሥነምግባር ደንብ አፈጻጸም ይዞታ ውጤታማነትና ጥንካሬ አሳማኝ ደረጃ መድረሱን ካረጋገጠ፣ የሥነ-ምግባር ደንብን
ጨምሮ በዚህ አዋጅ በተለያዩ ድንጋጌዎች ውስጥ በተዘረዘሩት ጉዳዮች ላይ የርስ በርስ ቁጥጥር አደረጃጀቶች
በአማራጭነት እንዲወስኑ በማድረግ የባለሥልጣኑ ቦርድ ውሳኔዎቹን በይግባኝ የመመልከት ሥልጣን እንዲኖረው
ሊወስን ይችላል፡፡
3 ሮበርት ማኬንዚ፡ “በፈረንሳይ፣ በአሜሪካ፣ በሜክሲኮ እና በጋና መሃከል ያለውን የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር ንፅፅር›› በ http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/comlawj/
cont/6/arc/arc5.htm (11/ ነሀሴ 2020) ይመልከቱ፡፡
4 ሎራንት ሲንክ እና አናማሪያ ሜየር፡ “የቁጥጥር ዘዴ፡ የርስ በርስ ቁጥጥር እና የጋራ ቁጥጥር”፡ የሀንጋሪ ዋይ ቢ አለም አቀፍ ሊ እና ኢኡር ኤል (2014) ገጽ 407፡፡
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እንደ አንዳንድ ባለሙያዎች አስተያየት አዋጁ በስነ-ምግባር ደንቡ ውስጥ መካተት ያለባቸውን ቁልፍ ጉዳዮች
እና ቅሬታዎች የሚስተናገዱበትን አሰራር አካቶ መያዝ ይኖርበታል፡፡ በስነ-ምግባር ደንቡም የስነ-ምግባር ጥሰት
ሲፈፀም ሊወሰዱ የሚችሉ ቀላል ቅጣቶችን ማለትም ማስጠንቀቂያ የመስጠትና ጥፋትን በማመን ይቅርታ
መጠየቅን የመሳሰሉ እርምጃዎች መካተት ይኖርባቸዋል፡፡
የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የርስ በርስ ቁጥጥርን እውን ለማድረግ ቁልፍ ተቋም ነው። በረቂቅ የመገናኛ
ብዙሃን አዋጁ ዝግጅት ሂደት ውስጥ ሊሻሻሉ ይገባል ተብለው ከተለዩት ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የኢትዮጵያ
ብሮድካስት ባለስልጣንን መልሶ ማቋቋም እና ነፃነቱንና ገለልተኛነቱን ማረጋገጥ ነው፡፡ በዚህ ረገድ የሌሎች አገራት
ልምዶችና አለም አቀፍ መመዘኛዎች በግልፅ እንደሚያሳዩት የመገናኛ ብዙሃን ተቆጣጣሪ አካላት ከሕግ አስፈፃሚ
የመንግስት አካላት ነጻ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡
ከበርካታ ባለድርሻ አካላት ጋር በተደረጉት ምክክሮችም የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ገለልተኝነትን
በተመለከተ በርካታ ጥያቄዎች ተነስተዋል፡፡

በርካታ ባለድርሻ አካላት እንደሚያነሱት የብሮድካስት አገልግሎት አዋጁና ሌሎች መመሪያዎች የቦርድ አመራሮችን
ጨምሮ የአመራሮች አሿሿምን በተመለከተ ክፍተት ያለባቸው በመሆኑ ባለስልጣኑን በነፃነትና በገለልተኛነት
እንዲሰራ አላደረጉትም፡፡ በተለይም የቦርድ አባላት የምርጫ ሂደት ግልፅና አሳታፊ ባለመሆኑ የባለስልጣኑ
ገለልተኛነት ጥያቄ ውስጥ ገብቶ ነበር፡፡ የአመራረጥ ሂደቱ የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ በበቂ ሁኔታ የማያረጋግጥና
በቦርድ አባላት ላይ የሚደርሰውን ያልተገባ ጣልቃ ገብነትና ጫና ለመከላከል የማያስችል ነው፡፡
የተሻሻለው የመገናኛ ብዙሀን አዋጅ የተቆጣጣሪ መስሪያ ቤቱን ስም፣ የአመራሮች አሿሿም ሂደት እና ስልጣንና
ተግባር ላይ ለውጥ አድርጓል። ተቆጣጣሪ አካሉ የህትመት፣ የብሮድካስትና የበየነ-መረብ መገናኛ ብዙሃንን
በመቆጣጣር ረገድ አዲስ ስልጣንና ተግባር የተሰጠው በመሆኑ ቀድሞ የነበረው የብሮድካስት ባለሥልጣንን
ስያሜ በመቀየር የመገናኛ ብዙሃን ባለሥልጣን እንዲሆን ተደርጓል፡፡ ይህም ስያሜ በሌሎች አገሮች ካሉ
ተቆጣጣሪ ተቋማት ጋር የተጣጣመ ነው። የባለስልጣኑ ገለልተኛነት ከሚረጋገጥባቸው መንገዶች አንዱም የቦርድ
አባላት በአስፈፃሚው አካል እንዳይመረጡ ማድረግና ለአስፈፃሚውም ተጠያቂ እንዳይሆኑ ማድረግ ነው፡፡
እንደሚታወሰው የማስታወቂያ ሚኒስቴር በአዋጅ ከፈረሰ በኋላ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ተጠሪነቱ
በቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሆን ተደርጎ ነበር። የህን ሁኔታ ለማሻሻልም በረቂቅ አዋጁ በአዲስ መልክ
የሚቋቋመው የመገናኛ ብዙሃን ባለሥልጣን ተጠሪነቱ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሆን ተደርጓል፡፡
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በተሻሻለው ረቂቅ አዋጅ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ቦርድ ዘጠኝ አባላትን እንዲይዝ ተደርጓል፡፡
የቦርዱ አባላት የሚመረጡትም በመገናኛ ብዙሃን ዘርፉ ውስጥ ያላቸውን ሙያና ልምድ መሰረት በማድረግ ሲሆን፤
የማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልና ተቀጣሪ ያልሆኑና ከፍተኛ የሞራል ስብዕና ያላቸው መሆን ይኖርባቸዋል።
የቦርድ አባላት በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ይሾማሉ። በተጨማሪም ረቂቅ
የመገናኛ ብዙሃን አዋጁ የቦርድ አባላት የዕጩዎች ምልመላና ሹመት ሂደት ግልፅና አሳታፊ መሆን እንዳለበት
ይደነግጋል፡፡ ከቦርድ አባላት ሁለቱ ከሲቪል ማህበራት፣ ሁለቱ ከመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ፣ እንዲሁም ሁለት አባላት
ከመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ጋር ተያያዥ ከሆኑ ተቋማት የሚወከሉ ሲሆን፤ የሕዝብ ጥቅምን ለማረጋገጥና የአባልነት
ሚዛንን ለማጣጣም ሲባልም ሌሎች ሦስት አባላት ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ይወከላሉ፡፡
ረቂቅ የመገናኛ ብዙሃን አዋጁ ጠንካራ የፖለቲካ ትስስር ያላቸው ግለሰቦች እንዳይሾሙ ክልከላ ያደርጋል። የቦርድ
አመራር አባላትንና የባለስልጣኑን አመራሮች ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ለመከላከል ሲባልም፤ የቦርድ አመራሮች
እንዲሁም የባለሥልጣኑ ዋና እና ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች ከፖለቲካ ፓርቲ አባልነት ነፃ መሆን ይኖርባቸዋል።
የባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር የሚመረጠው በቦርድ ይሆናል፡፡ የቦርድ አባላት በማንኛውም የንግድ ተፅዕኖ ውስጥ
እንዳይወድቁ ቅድመ ሁኔታዎች ሊቀመጡ ይገባል፡፡ ቦርዱና ዳይሬክተሮች ከሚቆጣጠሯቸው የመገናኛ ብዙሃን
ተቋማት ጋር ከማንኛውም አይነት የግል ጥቅም ግጭት ነፃ መሆን አለባቸው፡፡
በብሮድካስት አገልግሎት አዋጁ የቦርድ አባላት የስልጣን ጊዜን የተመለከተ ድንጋጌ አልነበረም። በተሻሻለው
የመገናኛ ብዙሀን አዋጅ መሰረት ግን የቦርድ አባላት የስልጣን ጊዜ አራት አመት ይሆናል፡፡ ይህም ሲሆን አምስቱ
አባላት ብቻ ለተጨማሪ አራት አመት በድጋሚ ሊያገለግሉ ይችላሉ፡፡ የቦርድ አባላትን በማፈራረቅ መሾም ይቻላል፡፡
ይህም የሚሆንበት ምክንያት የቦርድ አባላትን ቀጣይነት ለማረጋገጥና ተቋማዊ እውቀትና ልምድ ያላቸው የተወሰኑ
አባላት ከአዲሱ አባላት ጋር እንዲሰሩ ለማስቻል ነው፡፡ በተጨማሪም ረቂቅ አዋጁ የቦርድ አባላት የስራ ዘመን
እንዲቋረጥ የሚያደርጉ ምክንያቶችን እና በህግ ከተጠቀሱ በቂና አሳማኝ ምክንያቶች በስተቀር የቦርድ አባላትን
ከሃላፊነት ማንሳት እንደማይቻል በመግለፅ ለቦርድ አባላት ጥበቃ ያደርጋል።
የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ 533/1999 በጣም ከሚተችበት ጉዳይ አንዱ ለባለስልጣኑ ባጣም ሰፊ ስልጣንና
ተግባር በመስጠት ባለሥልጣኖች ስልጣናቸውን ያለ አግባብ እንዲጠቀሙበት እድል መክፈቱ ነው። በተጨማሪም
በብሮድካስት አዋጁ 533/1999 ላይ የተቀመጠው የባለስልጣኑ አላማ መገናኛ ብዙኃንን ወደ መቆጣጠር ያዘነበለ
ነበር፡፡ ይሁንና በረቂቅ አዋጁ በግልፅና በማያሻማ ሁኔታ ከተቀመጡ የቁጥጥር ተግባራት በተጨማሪ የባለስልጣኑ
አላማዎች ተቀይረው ለመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ አስቻይ ሁኔታ መፈጠርና የመገናኛ ብዙሃንን አቅም ወደ መገንባት
ተቀይሯል። በተለይም ለርስ በርስ ቁጥጥር ተገቢውን ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት ተደንግጓል፡፡
በዚህ ወቅት የመገናኛ ብዙሀን ምክር ቤት ከብሮድካስት ባለስልጣን ጋር በቅርበት እየሰራ ይገኛል፡፡ ወደፊትም
እንደ አስፈላጊቱ ሁለቱም አካላት የሚኖራቸውን ሃላፊነት በግልፅ ሕግ በማስቀመጥ ግንኙነታቸውን ተቋማዊ
ለማድረግ ይሞከራል፡፡
ግዛው እንደሚለው የብሮድካስት ባለሥልጣንና የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ተግባራት ተመሳሳይ ሲሆኑ
የሚተገብሩበት መንገድ ግን ይለያያሉ፡፡ ለምሳሌ ባለስልጣኑ የክትትልና ቁጥጥር ስራ የሚሰራው የህዝብን
ጥቅም ለማስከበርና የመገናኛ ብዙሃንን እድገት ለማረጋገጥና አቅሙን ለመገንት ሲሆን፤ የርስ በርስ ቁጥጥር አካሉ
የቁጥጥርና ክትትል ስራ የሚሰራው የስነ-ምግባር ደንቡ መከበሩን ለማረጋገጥ ነው፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታም ሁለቱም
አካላት የስነ-ምግባር ደንቡን ጨምሮ የይዘት መስፈርቶችን የሚገልፅ መመሪያ የሚያወጡ ሲሆን፤ በመገናኛ ብዙሃን
ምክር ቤት የሚወጡት የይዘት መመዘኛ መስፈርቶች ተፈጻሚ የሚሆኑት የምክር ቤት አባላት በሆኑ የመገናኛ
ብዙሀን ተቋማት ላይ ብቻ ሲሆን፤ በባለስልጣኑ የሚወጡት መመሪያዎች ግን በሁሉም የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት
ላይ ፈፃሚ ይሆናሉ። ይሁንና የጋዜጠኞችን የስነ-ምግባር ደንብ በማዘጋጀትና በማስፈፀም ረገድ ብቸኛ ስልጣን
የሚኖረው የመገናኛ ብዙኃን ምክር ቤቱ ሲሆን መንግስትም ቢሆን የስነ-ምግባር ጥሰትን የተመለከተ ቅሬታና
አቤቱታ የሚያቀርበው ለምክር ቤቱ ይሆናል፡፡ በዚህ ሁኔታም የባለሥልጣኑ ትኩረት ፖሊሲ፣ ስትራቴጂና ሕግ
ማዘጋጀት እንዲሁም የአገር ደህንነትን፣ የአመፅ ቅስቀሳን፣ ሀይማኖትን ማንቋሸሽ፣ ሥም ማጥፋትን እና የጥላቻ
ንግግርን የመሳሰሉትን ከባድ የሕግ ጥሰቶችን መቆጣጠር ይሆናል፡፡
እንደ አንዋር ገለፃ እነዚህን ተደጋጋፊ የሆኑ ሚናዎች ለመወጣት ‹‹የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ በመጀመሪያ በሙያው
መስፈርቶች ላይ መግባባት ላይ መድረስና በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ተግባራዊ ሊሆን የሚችል የሙያ መስፈርት
መመሪያ ማዘጋጀት ይኖርበታል። ይህም ሁኔታ መንግስትን በስነ-ምግባር ጉዳዮች ዙሪያ ከመገናኛ ብዙሃን ምክር
ቤቱ ጋር በጋራ አብሮ እንዲሰራ ያደርገዋል፡፡›› በመሆኑም ከመንግስት አመኔታና ተቀባይነትን ለማግኘት ምክር
ቤቱ ጥንካሬውን ማሳየት ይኖርበታል። እንደ ጥበቡ በቀለ እምነትም ‹‹በአሁኑ ወቅት መንግስት ዘርፉ ራሱን በራሱ
የመቆጣጠር አቅም እንዳለው ያምናል፡፡ ስለሆነም መገናኛ ብዙሃን ስራቸውን ስነ-ምግባር በተሞላበት መልኩ
መስራትና ዘርፉ ራሱን በራሱ የሚቆጣጠርበትን ስርአት ተግባራዊ ለማድረግ ጊዜው አሁን መሆኑን መቀበል
ይኖርባቸዋል፡፡››
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የርስ በርስ የቁጥጥር ስርአት በአዝጋሚና በጠበበ መልኩ ከታየና ፖለቲከኞችም መደበኛ የመቆጣጠሪያ መሳሪያቸው
ሃይሉን እንዳጣ የሚያስቡ ከሆነ ሌሎች የቁጥጥር አማራጮች በመደበኛው የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ የህግ ስርአቱ ላይ
አደጋ እንደደቀኑ ሊቆጥሩ ይችላሉ፡፡ በፍላጎት ላይ በተመሰረተው የቁጥጥር ስርአትና በመንግስት የቁጥጥር ስርአት
መካከል ያለው ግንኙነት እንደ የደምስር ግንኙነት ወይም እንደ ሙቀት መቆጣጠሪያ የተሳሰረ ነው፡፡ የሕግ ስርአቱ
በሚገነባባት ወቅት የመገናኛ ብዙሃን ዘርፉም የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአቱ እንዲሻሻል የራሱን ግፊት ያደርጋል፡፡
1
በመገናኛ ብዙሃን የተፈፀሙ ተጨባጭ ስእተቶች ወይም የግለሰብ መብት ጥሰቶች እንዲታረሙ በሚደረግበት
ጊዜ ፍርድ ቤቶች በጋዜጠኞች ላይ ከሚወስዷቸው እርምጃዎች ይልቅ የርስ በርስ የቁጥጥር አካላት የሚሰጧቸው
ቅጣቶች የሚፈጥሩት ጫና አነስተኛ ነው፡፡2 አልፎ አልፎም በመንግስት ተቆጣጣሪ አካላትና በዘርፉ የቁጥጥር
አካላት መካከል አለመግባባት ቢፈጠር እንኳ በመደበኛው ፍርድ ቤት የሚፈታ ይሆናል፡፡3

አዋጅ ቁጥር 590/2000 በአገሪቱ ፓርላማ ከመፅደቁ በፊት፤ በመጀመሪያው ረቂቅ ውስጥ ሀያ ዘጠኝ አባላት
ያሉት የመገናኛ ብዙሀን ምክር ቤት መቋቋም አለበት ይል ነበር፡፡ ‹‹እነዚህ አባላትም የተካተቱት ከመንግስት፣
ከመገናኛ ብዙሃንና ከሲቪል ማህበረሰብ›› ተወካዮች ሲሆን፤ ስልጣንና አሰራራቸውም በመንግስት እንደሚወሰን
ይደነግጋል።4 ይሁንና የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት በሕግ አስገዳጅ መሆን የለበትም
በሚል ቅሬታቸውን አቅርበዋል፡፡ አክለውም በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት መመስረት
እንዳለበት ጠቁመዋል፡፡ በመሆኑም ዘርፉ መገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም ባሰማው ጠንካራ ተቃውሞ በህግ አስገዳጅ
የሆነ ምክር ቤት አንዳይቋቋም ለማድረግ ችሏል፡፡
የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሀን ምክር ቤት በአሁን ወቅት ወደ አዲስ ጎዳና የሚያመራበት እጅግ ወሳኝ ሰዓት ላይ
ይገኛል። ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ከመንግስት ተቆጣጣሪ አካላት ጋር ያደረገውን ተከታታይ
ግጭት ግምት ውስጥ አስገብተን ስናየው በሕግ አስገዳጅነት ያለው የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት እንዳይቋቋም
የተደረገውን ጥረት እንገነዘባለን፡፡ የመገናኛ ብዙሃን አባላትም ይህን መሰል ተቋም ለመፍጠር የራሳቸው የሆነ
ተቀባይነት ያለው ምክንያት አላቸው፡፡ ይሁንና በአሁን ወቅት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ውጤታማ ስራዎችን
ባለመስራቱ ህዝቡም ሆነ መንግስት በርስ በርስ የቁጥጥር ስርአት ላይ ያላቸው ዕምነት በፍጥነት እንዲቀንስ
ያደርጋል፡፡ ግንቦት 2006 ዓ.ም በግዮን ሆቴል በተከበረው የአለም አቀፍ የፕረስ ነፃነት ቀን ላይ በሚኒስትር ማዕረግ
የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ፅህፈት ቤት ኃላፊ ሚስትር የነበሩት አቶ ሬድዋን ሁሴን እንደተናገሩት የርስ በርስ
የቁጥጥር አካል ተቋቁሞ የሚጠበቅበትን ተግባር ለመወጣት ካልቻለ መንግስት የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤትን
በሕግ ለማቋቋም ይገደዳል ብለዋል፡፡
በአሁን ወቅት ዘርፉ በሕግ የሚቋቋም የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት እንዳይኖር አቋም ይዞ ይታያል። ይሁንና በኬንያ
ውስጥ በፈቃደኝነት ተቋቁሞ የነበረው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል ውጤታማ ሳይሆን መቅረቱን ከልምዳቸው እንገነዘባለን፡
፡ በመሆኑም የባለቤትነት ስሜትና ቁርጠኝነት ካልታከለበት የምክር ቤቱ ተግባራት አላስፈላጊ ሆነው ሊታዩ ይችላሉ፡፡

የሕግ ማዕቀፎች እና የፈታኝ ሁኔታዎች ትንተና
በ1987 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስታዊ ሥርአት ሲመሰረት ሕገ-መንግስቱ
በቀዳሚነት ካደረጋቸው ለውጦች ውስጥ አንዱ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብትና ለመገናኛ ብዙሃን ነፃነት
የተደረገው ጥበቃ ነው፡፡
በተለይም በሕገ መንግስቱ ውስጥ ዘርዘር ባለ ሁኔታ የተቀመጠው የአንቀፅ 29 ድንጋጌ ሃሳብን ለመግለፅ መብትና
ለመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ሰፊ ጥበቃ ይሰጣል።5 ይህ ድንጋጌ መገናኛ ብዙሃን በዴሞክራሲ ሂደት ያላቸውን ሚናና
አስተዋፅኦ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለመገናኛ ብዙሃን የተለየ ትኩረት የሚሰጥ ሲሆን፤ የመገናኛ ብዙሃን የአሰራር
ነፃነቱ ተጠብቆና ልዩ ልዩ አስተያየቶችን የማስተናገድ ችሎታ እንዲኖረው ልዩ ጥበቃ ሊደረግለት እንደሚገባ
ያስቀምጣል፡፡6 ከዚህ በተጨማሪም ሕገ መንግስቱ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን የገዢው ፓርቲ የፕሮፓጋንዳ መሳሪያ
ሆነው እንዳያገለግሉ ልዩ ልዩ አመለካከቶችን የማስተናገድ ግዴታ እንዳለባቸው ያስቀምጣል፡፡7 ምንም እንኳን ሕገ
መንግስቱ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ላይ ገደቦችን ቢጥልም ገደቦቹ ከዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብ ግንባታ አኳያ
አስፈላጊና ተመጣጣኝ ከሆኑ መስፈርቶች ጋር የተያያዙ ውስን ገደቦች ላይ ብቻ የተወሰነ ነው።8
በሕገ መንግስቱ ለመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ሠፊና ጠንካራ ጥበቃ ቢደረግም ሕገ መንግስቱን ለማስፈፀም የወጡ ዝርዝር
ሕጎች ማለትም የመገናኛ ብዙሀን እና የመረጃ ነፃነት አዋጅ፣ የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ፣ ለመገናኛ ብዙሃን
አስፈላጊ የሆኑ የወንጀል እና የፀረ ሽብር አዋጆች እና መሰል ማስፈፀሚያ ህጎች ገለልተኛ መገናኛ ብዙሃን እንዳይስፋፉና
1 ቶርብጆርን ቮን ክሮግ፡ “ራስህን ተቆጣጠር ወይም እኛ ይዘትህን እንቆጣጠርልሃለን” ሃገራት ቁጥጥርን እንደ ማስፈራሪያ ይጠቀሙታል ቁጥጥር ሃሳብን ለመግለፅ መብት ስጋት ነውን?”
በማሪያ ኤዲስትሮም፣ አንድሪው ቲ ኬንዮን እና ኤቫ-ማሪያ ስቨንሰን (ዕትም) መስመሮችን ማደብዘዝ፡ ገበያ መር እና ዲሞክራሲ መር ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት (2016) ገፅ 165–166፡፡
2 ኒክሎስ ሃራስዘቲ “የርስ በርስ ቁጥጥር ጥቅም: የመብትና ሃለፊነትን ሚዛን ማስጠበቅ”, በአደሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (እትም) የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መመሪያ መጸሃፍ (2008) ገፅ 11፡፡
3 ሮበርት ማኬንዚ፡ “በፈረንሳይ፣ በአሜሪካ፣ በሜክሲኮ እና በጋና መሃከል ያለውን የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር ንፅፅር›› በ http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/comlawj/
cont/6/arc/arc5.htm (11/ ነሀሴ 2020) ይመልከቱ፡፡
4 ትሬሲ ጄ ሮስ “የዲሞክራሲ ቅምሻ: የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነጻነት አዋጅ” ፔን ስቴት የህግ ሪቪው፡ ቅጽ 114, (2010) ገጽ 1055–1056፡፡
5 የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት አዋጅ ቁጥር 1/1995 የፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር (21 ነሃሴ 1995) አንቀጽ 29፡፡
6 የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 29ን ይመልከቱ፡፡
7 ተመሳሳይ አንቀጽ ላይ ይመልከቱ፡፡
8 ተመሳሳይ አንቀጽ ላይ ይመልከቱ፡፡
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በሀገሪቱ ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት እንዳይረጋገጥ የሚያደርጉ መሰረታዊና አፋኝ የሆኑ የሕግ ይዘት ነበራቸው።
እነዚህ ሕጎች በግጭት ቀስቃሽ ንግግሮች፣ በሀሰተኛ መረጃ፣ በስም ማጥፋትና በጥላቻ ንግግር ላይ ከፍተኛ የሆነ
የወንጀል ክልከላዎችን የሚያስቀምጡ ሲሆን፤ እነዚህ ክልከላዎችም ከባድ የገንዘብ ቅጣትና ሃሳብን የመግለፅና
የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን ለሚያሳጡ ሌሎች ቅጣቶችን ያስከትላሉ፡፡ በመሆኑም ለትርጉም በተጋለጠ ሁኔታ
የተቀመጡት እነዚህ የሕግ ገደቦች ጋዜጠኞችንና ፖለቲከኞችን ለማሰር በጥቅም ላይ ውለዋል።
በዚህ ረገድ ሲታይ የሕግና የቁጥጥር ማዕቀፎች የመገናኛ ብዙሃንን እድገትና ውጤት ክፉኛ ጎድተውታል፡፡
በተለይም ከ1999 ዓ.ም በኋላ የወጡ ሕጎች የመገናኛ ብዙሃን በፍራቻ እንዲቀፈደዱና ራሳቸውን በቅድመ ምርመራ
ውስጥ እንዲከቱ በማድረግ በመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ላይ አስደንጋጭ ውጤት አምጥተዋል፡፡ በተጨማሪም የሲቪል
ማህበረሰብ አዋጁ በሚያስቀምጠው የገንዘብ ገደብና የቁጥጥር ስርአት መጥበቅ ምክንያት የመገናኛ ብዙሃን
ማህበራት ክፉኛ ሊዳከሙ ችለዋል፡፡ በዚህም መሰረት ነባር የሕግ እና የቁጥጥር ማዕቀፎች የርስ በርስ የቁጥጥር
ስርአቶች እንዲፈጠሩ አስቻይ ሚና የሚጫወቱ አልነበሩም፡፡

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት ተቋማዊ ችግሮች
የርስ በርስ ቁጥጥር አካሉ ዋና ዋና ሃላፊነቶች ቅሬታዎችን መቀበል፣ በመገናኛ ብዙሃንና በቅሬታ አቅራቢው
መካከል አስታራቂ ሆኖ ማገልገል፣ የስነ-ምግባር መመሪያዎችንና ህጎችን በሚጥስ መገናኛ ብዙሃን ላይ ፍትሀዊ
እርምጃ የመውሰድ፣ የስነ-ምግባር መርሆዎችን የሚጥሱ መገናኛ ብዙሃንን መለየት፣ የመገናኛ ብዙሀን ዝንባሌዎችን
በመተንተንና በመተቸት በስነ-ምግባር መስፈርቶች ላይ አቅጣጫ መስጠት፣ የጋዜጠኞች የሙያ ብቃት ደረጃዎችን
መወሰን፣ እና የመገናኛ ብዙሃን ነፃነቶችን ማስጠበቅ ናቸው፡፡9 በጥቅሉ የርስ በርስ የቁጥጥር አካላት ሚና
የጋዜጠኝነት የሙያ ስነ-ምግባር መርሆችንና የሙያ ብቃት ደረጃዎችን ማውጣትና ጋዜጠኞችና መገናኛ ብዙሃን
ለነዚህ የስነ-ምግባር መርሆች ተገዢ እና ተጠያቂ የሚሆኑበትን ስርአት መዘርጋት ነው።10
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት የርስ በርስ መቆጣጠሪያ ሥርዓትን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ በኢትዮጵያ
ዋነኛው ተቋም ነው። ምክር ቤቱ አስር ዓመታትን ካስቆጠረው የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች፣ ማህበራትና አለም
አቀፍ አጋሮች የጋራ ጥረት በኋላ በ2008 ዓ.ም ሊቋቋም ችሏል።11
ይሁንና ምክር ቤቱ በሚመለከተው አካል በወቅቱ ባለመመዝገቡ እንዲሁም በጋዜጠኞችና በመገናኛ ብዙሃን
ባለቤቶች መካከል ባለውና ከስልጣንና መዋጮ ጋር ተያይዞ በሚነሳው ውስጣዊ ግጭት ምክንያት ወደ ተጨባጭ
እንስቃሴ መሸጋገር አልቻለም፡፡
ሌሎች የርስ በርስ የቁጥጥር አካላት እንደሚያደርጉት ሁሉ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤትም በፈቃደኝነት
ላይ የተመሰረተ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአትን በመዘርጋት ዘርፉን በሙሉ ያቀፈ የተጠያቂነት ስርአትና የስነ-ምግባር
መመሪያ በማውጣት ተግባራዊ ያስደርጋል፡፡ ምክር ቤቱ አሁን በሚገኝበት ደረጃ ትኩረት ሊሰጣቸው በሚገቡ
በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ የተለያዩ አመለካከቶች ይንፀባረቃሉ፡፡

የስነ-ምግባር እና የሙያ ብቃት ደረጃዎች
የስነ-ምግባርና የሙያ ብቃት መስፈርቶችን የሚያከብር መገናኛ ብዙሃን ማግኘት እንግዳ በሆነበት አገር የኢትዮጵያ
መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የላቀ የጋዜጠኝነት ሙያ እንዲኖር መንገድ ለመጥረግ የሚያደርገው ርብርብ ተስፋ
ሰጪ ነው፡፡ ቢሆንም ከችግሩ ጥልቀት አንፃር በአጭር ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀንንና የጋዜጠኞችን
የስነ-ምግባርና የሙያ ብቃት ደረጃ ማሳደግ ለምክር ቤቱና ለአባላቱ አስቸጋሪ ተግባር ይሆንበታል በማለት ብዙዎቹ
ስጋታቸውን ሲገልፁ ይስተዋላል፡፡
ከበርካታ ችግሮች ውስጥ አንዱ የሆነውና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን መገለጫ የሆነው የዘርፉ ባለሙያዎች
የሙያ እጥረት ነው፡፡ በውጤቱም የዘርፉ እድገት እያሽቆለቆለ የመጣ ሲሆን፤ ዘርፉ ሙያና ስነ-ምግባር በሌላቸው
ጋዜጠኞች መመራቱም ሰፊውን ህዝብ ፍርሃት ውስጥ የከተተ ሆኗል።
ይህ ሁኔታም ጋዜጠኛና የዞን 9 ብሎገር መስራች አባል የሆነው በፍቃዱ በሰጠው ሃሳብ ውስጥ ይንፀባረቃል። አቶ
በፍቃዱ እንደገለፀው ‹‹የጦርነት ቅስቀሳ የሚያስነግሩ፣ የፈጠራ ዜና የሚያሰራጩና ወሲብ ነክ ይዘቶችን የሚያሰራጩ
ሃላፊነት የማይሰማቸው መገናኛ ብዙሃን ነበሩ፡፡››
ከዚህ በተጨማሪም ስኬታማ የሆነ የርስ በርስ ቁጥጥር ስራ ሊኖር የሚችለው ሙያዊ ብቃትን ያሟሉ የመገናኛ
ብዙሃን ሲኖሩ ነው፡፡ በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ዳይሬክተር የሆነችው
አስመረት ኃ/ሥላሴ እንደገለፀችው ‹‹እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሙያዊ ብቃትን ያሟሉ መገናኛ ብዙሃን አልነበረንም።
9 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ
መጽኃፍ (2008)፡ ገጽ 50፡፡
10 ኤ ፑዳፓት፡ ሃሳብን ለመግለጽ ነጻነትን ለመጠበቅ የርስ በርስ ቁጥጥር አስፈላጊነት፡ ቅጽ 9 (በራዚሊያ ዩኔስኮ ቢሮ ብራዚሊያ 2011) በ www.unesco.org/new/en/communicationand-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/the-importance-of-self-regulation-of-the-media-in-upholdingfreedom-of-expression (16 ነሀሴ 2020) ይመልከቱ፡፡
11 ዩኤን ኦርግ ጥር 12, 2016 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ታሪካዊ የሆነውን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ምስረታ ኮንፍረንስ አዘጋጀ፡፡
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ሙያዊ ብቃትን ያሟሉት በጣም ጥቂት የሚሆኑት ናቸው፡፡ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ስኬታማ የሆነ የርስ በርስ ቁጥጥር
ስርዓት መዘርጋት አይቻልም፡፡ ምክንያቱም ሙያዊ ብቃት ያለው መገናኛ ብዙሃን መኖሩ አንዱና መሰረታዊው
መመዘኛ በመሆኑ ነው፡፡››1
ከዚህ ባሻገርም በሀገሪቱ ጋዜጠኞችን የሚያስተሳስር የጋራ ዕሴት የለም፡፡ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዳይሬክተር
የነበረው ቶሌራ ፍቅሩ እንደሚለው ‹‹እስካሁን ሁላችንም ተግባብተን የምንሰራበት ሙያዊ የብቃት ደረጃ የለንም፡፡››
ቀለል ባለ መልኩ ለማስቀመጥ የርስ በርስ የቁጥጥር አካላት የስነ-ምግባር ደንብ በማዘጋጀትና በማስፈፀም
ዝቅተኛውን የስነ-ምግባር ደረጃና የሙያ መስፈርት ለማሳካት ይሞክራሉ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታም የኢትዮጵያ
መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ከአባላቱ ጋር አስፈላጊውን ምክክር በማድረግ ዘርፉ የሚመራበትን የስነ-ምግባር
ደንብ አውጥቷል፡፡ የምክር ቤቱ አባላትም በስነ-ምግባር ደንቡና እምባ ጠባቂ በሚመራው የቅሬታ ሰሚ ኮሚሽን
ግልፅነትና ተጠያቂነት በሰፈነበት ሁኔታ ለመመራት በግልፅ ተስማምተዋል፡፡2
የስነ-ምግባር ደንብ ትኩረቱን የሚያደርገው በዘርፉ ተቀባይነት ባገኙ ዋና ዋና መርሆች ላይ ሲሆን እነዚህም
ለዕውነት ተገቢውን ቦታ መስጠት፣ የህዝብን ዕውነተኛ መረጃ የማግኘት መብት፣ ሚዛናዊ አስተያየተና ትችት
የመስጠት መብት፣ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ተጨባጭ ዘገባ፣ ፍትሀዊ የመረጃ አሰባሰብ መከተል፣ ስዕተትን
ለማረም ፈቃደኛ መሆን፣ እና ምስጢራዊ የመረጃ ምንጮችን ያለመግለፅ ናቸው፡፡3
ከዚህ በተጨማሪም የስነ-ምግባር ደንቡ የጥቅም ግጭትን የሚያስወግዱ እና ጋዜጠኞች ከማስታወቂያ ድርጅቶችና
ከንግድ ጋር በተያያዘ ተፅእኖ ውስጥ እንዳይገቡ የሚደነግጉ ድንጋጌዎችን ማካተት ይኖርበታል፡፡ የመገናኛ ብዙሃን
ውጤቶችም ከድርጅቶች ሊቀበሉ ስለሚችሉት ስጦታና ለዝግጅት ያወጧቸውን ወጪዎች ለመሸፈን ስለሚቀበሉት
ክፍያ የሚደነግጉ ሕጎችን ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል፡፡4
በየትኛውም መለኪያ ሲለካ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ያዘጋጃቸው ደንቦች ከአለም አቀፍ አሰራር
ጋር የተጣጣሙ ናቸው፡፡ ይሁንና ምን ያህል አባላት የስነ-ምግባር ደንቦችን ያውቋቸዋል በሚለው ጉዳይ ዙሪያ
በርካታ ሰዎች ጥያቄ አላቸው፡፡ ይህን ብዥታ ለማጥራትም የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ በስነ-ምግባር ደንቡ ላይ
ተከታታይ የሆነ ስልጠና ለመስጠት በዝግጅት ላይ የሚገኝ መሆኑን የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ዋና ሃላፊ አቶ
አማረ አረጋዊ ተናግረዋል፡፡
ውጤታማ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት ለመዘርጋት የመጀመሪያው እርምጃ የሚሆነው የሥነ-ምግባር ደንብ
ማዘጋጀት ሲሆን የቁጥጥር አካሉን ማቋቋምም የደንቡን መከበር ለመከታተልና ደንቡን በጣሱት ላይም እርምጃ
ለመውሰድ አስፈላጊ ጉዳይ ነው፡፡5 የስነ-ምግባር ደንብ በራሱ አስገዳጅነት ያለው የሕግ ሰነድ አደለም፤ ምክር ቤቱም
ቢሆን እንደ መደበኛው ፍርድ ቤት አስገዳጅ ውሳኔ ሰጪ አካል አደለም፡፡ በመደበኛው ፍርድ ቤት ከሚሰጠው
ፍትህን የማስከበርና የቅጣት ውሳኔ በተለየ ሁኔታ በርስ በርስ የቁጥጥር አካል የሚሰጠው ውሳኔ ከእርማት፣
የጋዜጠኝነትን መስፈርትና ደረጃ እንዲሁም የሕዝብን ትክክለኛ መረጃ የማግኘት መብት እንዲበር ከማስደረግ ጋር
የተያያዙ ናቸው፡፡ ይሁንና እነዚህ ውሳኔዎች ቅሬታ አቅራቢውን አካል ወደ ፍርድ ቤት ከመሄድ አያግዱትም፡፡6
እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የዜጎችን፣ የተቋማትንና የመንግስት ባለስልጣናትን ቅሬታ ተቀብሎ የሚያስተናግድ ብቃት
ያለው አሰራር አልተዘረጋም፡፡ ይሁንና በተሰራጨው መረጃ በአግባቡ አልተስተናገድኩም ወይም የተሰራጨው
መረጃ ትክክለኛ አደለም የሚል ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል በመገናኛ ብዙሃን ላይ ያለውን ቅሬታ ለኢትዮጵያ
መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ማቅረብ የሚችልበትን አሰራር አቋቁሟል፡፡ የምክር ቤቱን አደረጃጀት ስናይ የራሱ
የስነ-ምግባር ፓናል ያለው ሲሆን፤ ፓናሉ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ተቀዳሚ ስራ የሆነውን በመገናኛ ብዙሃን
ላይ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ተቀብሎ የመመርመርና ውሳኔ የመስጠት ሃላፊነትን ይዞ ይሰራል፡፡
ቅሬታዎችን መሰረት በማድረግ የሚደረጉ ውይይቶች እና በምክር ቤቱ አባላት የወጡ የስነ-ምግባር ደንብ፣ ህጎችንና
መመሪያዎችን መሰረት በማድርግ የሚሰጡ ውሳኔዎች ሙያውን በማሳደግ ረገድ ትልቅ ግብአት እንደሚሆኑ ተስፋ
ይደረጋል፡፡ አብዛኛዎቹ ተስፋ እንደሚደርጉትም ከሙያው ጋር የተያያዙ ጉዳዮች በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን
ምክር ቤት መፍትሄ የሚያገኙ ይሆናል፡፡ ስለሆነም ምክር ቤቱ ከስነ-ምግባር እና ከሙያ ጥሰት ጋር ተያይዞ
በሚቀርቡ ቅሬታዎችን በመቀበል ስራውን መጀመር እንደሚኖርበት ብዙዎቹ ይስማማሉ፡፡ ይህም በቅሬታ
አቀራረብና አፈታት ሂደት የህዝቡን የነቃ ተሳትፎ ይፈልጋል፡፡ በመሆኑም ህብረተሰቡ ያለውን ቅሬታ እንዲያቀርብ
የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ማበረታታት ይኖርበታል፡፡ በሌሎች አገራት ወገንተኛ የሆነ፣ ትክክለኛና ሚዛናዊ
ያልሆነ መስተንግዶ፣ የግል መብትን መጣስና የመሳሰሉትን በተመለከተ በመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚቀርብ ቅሬታን
ለርስ በርስ ቁጥጥር አካላት ማቅረብ የተለመደ አሰራር ነው፡፡ እንደ የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዋና አዘጋጅ ተስፋለም
ወልደየስ አነጋገር ‹‹በብሮድካስት መገናኛ ብዙሃን በተሰራጨ ይዘት ላይ ያለን ቅሬታ ለመንግስት ተቆጣጣሪ አካል
ማቅረብ የተለመደ አሰራር ሲሆን በአንፃሩ ቅሬታን ለርስ በርስ ቁጥጥር አካል ማቅረብ አልተለመደም፡፡››
1 አስምረት ሃይለ ሥላሴ፡ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ዳይሬክተር (2020)፡፡
2 የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 11 እና 17፡፡
3 ኤ ፑዳፓት፡ ሃሳብን የመግለጽ ነጻነትን ለማረጋገጥ የርስ በርስ ቁጥጥር አስፈላጊነት፡ ቅጽ 9 (በራዚሊያ ዩኔስኮ ቢሮ ብራዚሊያ 2011) በ www.unesco.org/new/en/communicationand-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/the-importance-of-self-regulation-of-the-media-in-upholdingfreedom-of-expression (16 ነሀሴ 2020) ይመልከቱ፡፡
4 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ
መጽኃፍ (2008)፡ ገጽ 65፡፡
5 ዊሊያም ጎር፡ “የርስ በርስ ቁጥጥር አካላት፡ የሙያ ስነ ምግባር መከበሩን ማረገጋገጥ” በአንድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ ቁጥጥር መመሪያ መጽሐፍ (2008)፣ ገፅ. 33፡፡
6 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ መጽኃፍ
(2008)፡ ገጽ 60፡፡

37

የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት የዘርፉን ሙያ ከማሳደጉም በላይ በመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ እንደ አማራጭ የግጭት
መፍቻ ዘዴ የሚያገለግል ሲሆን፤ ትክክለኛ ፍርድ ለመስጠት ገለልተኛ ባልሆነ ፍርድ ቤት ከሚጣል ከባድ ቅጣት
ለመከላከልም ይረዳል፡፡ በግልፅ የተቀመጠ የስነ-ምግባር ደንብን አክብሮ መንቀሳቀስም የሕግ ጣልቃ ገብነትን
እና በከፍተኛ የህግ እርምጃ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት የሚቀንስ ይሆናል፡፡7 በተመሳሳይም የኢትዮጵያ መገናኛ
ብዙሃን ምክር ቤት ሃላፊነትን ወስዶ ቅሬታዎችን በመመርመር እና በዘገባዎች ላይ የዕርምት እርምጃ መውሰድ
ከቻለ መገናኛ ብዙሃንን ከተራዘመ የችሎት ሂደትና ከከባድ የገንዘብ መቀጮ በመከላከል ለመርዳት ይችላል፡፡
የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የስነ-ምግባር ፓናል 15 አባላት ያሉት ሲሆን፤ ከሕግ አስፈጻሚ፣ ከሕግ ተርጓሚ
እና ከሕግ አውጪ የመንግስት አካላት የተውጣጡ ናቸው፡፡ በተጨማሪም የግልና የመንግስት መገናኛ ብዙሃን፣
የጋዜጣኞች ማህበራት፣ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች፣ የንግድ ምክር ቤት፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ከፍተኛ
ትምህርት ተቋማት እና ታዋቂ ግለሰቦች በስነ-ምግባር ፓናል ውስጥ ውክልና አላቸው፡፡ ይሁንና የመንግስት ውክልና
መካተቱ ብዙም አሳማኝ አደለም፡፡ የመንግስት ሃላፊዎች ውክልና ሊኖራቸው የሚችል ቢሆንም የተሳትፏቸው
መጠን ሊገደብና ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር በስምምነት ሊወሰን ይገባል፡፡8
መንግስት በስነ-ምግባር ፓናል ውስጥ ከመወከሉ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ኢንደስተሪ ውስጥ
የተከፋፈለ አቋም አለ፡፡ የተወሰኑ ሰዎች የስነ-ምግባር ፓናሉ ማካተት ያለበት ከመገናኛ ብዙኃን የተወጣጡ
ባለሙያዎችን፣ የህግ ባለሙያዎችን፣ የሲቪል ማህበራትን እና መንግስትን መሆን አለበት ሲሉ፤ ሌሎች ደግሞ
የመንግስትን ውክልና ይቃወማሉ፡፡ መከራከርያ ምክንያታቸውም መንግስት በመገናኛ ብዙሃን ላይ ክስና ቅሬታ
የሚያቀርብ ዋነኛው አካል እንደመሆኑ መጠን በፓናሉ ውስጥ ዳኝነት ሰጪ ሆኖ መቀመጥ የለበትም የሚል ነው፡
፡ በተጨማሪም ብዙዎቹ እንደሚስማሙት ከመንግስት መገናኛ ብዙሃን ውክልና በተጨማሪ የመንግስት አካላትም
የሚወከሉ ከሆነ የመንግስት ውክልና ለከት ያጣ ይሆናል ሲሉ፤ በአንፃሩም ሌሎች ወገኖች መንግስት እንደ አንድ
የመገናኛ ብዙሃን ባለቤት እና አድማጭ ተመልካች ሊተው የማይገባ አስፈላጊ ባለድርሻ አካል ነው ይላሉ፡፡ በዚህ
ጎራ ያሉት ሰዎች ሁሉን አካታች የሆነ ፓናል ለመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ውጤታማነት ጠቃሚ መሆኑን አንስተው
ይከራከራሉ፡፡ ከዚህም በላይ ለትክክለኛ አፈፃፀምና የራስን ጥቅም ከማስጠበቅ አንጻር መንግስትን በፓናሉ ውስጥ
ማካተት አስፈላጊ ነው፡፡ በተጨማሪም ሊሰመርበት የሚገባው መንግስት በፓናሉ ውስጥ ካልተካተተ የመገናኛ
ብዙሃን ምክር ቤቱን እንደ ስጋት በመመልከት የራሱን የቁጥጥር አሰራር ሊዘረጋና የምክር ቤቱን ተግባራት ከጥቅም
ውጪ ሊያረጋቸው ይችላል፡፡ በተጨማሪም የመንግስት ውክልና መኖር በመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ገለልተኝነት
ላይ ጥርጣሬ ሊፈጥር ይችላል፡፡ ይሁንና በምክር ቤቱ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት መንግስት በምክር ቤቱ ላይ
የበጀት ወይም የአስተዳደር ቁጥጥር የለውም፡፡
በዚህም መሰረት በአጠቃላይ መግባባት የተደረሰበት ሃሳብ የዳኝነት አካሉን ሳይጨምር በስነ-ምግባር ፓናሉ ውስጥ
የመንግስት ውክልና መኖር እንዳለበት ነው፡፡ ይህም ቢሆን ምክር ቤቱ በፈቃደኛነት ላይ የተመሰረተ የርስ በርስ
ቁጥጥር አካል በመሆኑ መንግስት በፓናሉ ውስጥ የሚወከለው ግብዣውን ለመቀበል ፍቃደኛ ከሆነ ብቻ ይሆናል፡፡
ለኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት እንደ ትልቅ ተግዳሮት ተደርጎ ከሚቆጠረው
ውስጥ አንዱ ለምክር ቤቱ ውሳኔዎች ተገዢ የመሆን ጉዳይ ነው፡፡ በዚህ ረገድ አስምረት ስጋትዋን ስትገልፅ
‹‹
የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አባላት ለስነ-ምግባርና ለሙያ መመዘኛዎች ተገዢ ይሆናሉን በማለት ትጠይቃለች፡
፡ በሌሎች አገራት አንድ የመገናኛ ብዙሃን ለርስ በርስ ቁጥጥር አካላት የስነ-ምግባር ደንብ ተገዢ ካልሆነ የተለያዩ
ማህበራትና እና ህበረተሰቡ በዛ መገናኛ ብዙሃኑ ላይ ጫና ያሳድርበታል፡፡ ይሁንና ይህ ሁኔታ በኢትዮጵያ የዳበረ
አይደለም፡፡ ሌላው ቢቀር ለህዝብ በስም ጠቅሶ ማሳወቅ እንኳ ቀላል ነገር አደለም፡፡›› በማለት ተናግራለች፡፡
የርስ በርስ ቁጥጥር አካሉን የስነ-ምግባር መስፈርት በማያከብር መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚጣለው ቅጣት
ተመጣጣኝነት በራሱ አከራካሪ ነው፡፡ በአጠቃላይ በርስ በርስ የቁጥጥር አካል የሚጣለው መቀጫ በህግ በተቋቋመ
ተቆጣጣሪ አካል ወይም በፍርድ ቤት ከሚጣለው መቀጫ አንፃር ሲታይ የላላ ነው፡፡ በርስ በርስ የቁጥጥር አካል
የሚጣለው ትልቁ ቅጣት ‹‹መልስ የመስጠት መብትን ማስከበር›› ሲሆን በዚህ ቅጣት መሰረት ጥፋት የፈፀመው
መገናኛ ብዙሃን ጥፋተኛነቱን በህትመቱ እንዲያሳትም ወይም እንዲያሰራጭ ይገደዳል፡፡ ይህም አሰራር አርታኢው
ለባልደረቦቹ፣ ለጓደኞቹና ለአንባቢዎቹ የተሳሳተና ደካማ ውሳኔ መወሰናቸውንና ማክበር የነበረባቸውን
መመዘኛዎችም አለማክበራቸውን እንዲያምን ያስገድደዋል፡፡9
በተጨባጭ ሁኔታ ስናየው የስነ-ምግባር ደንብ በኢትዮጵያ ጋዜጠኞች እንብዛም እየተከበረ አይደለም፡፡ በዚህ
ረገድ ፀሃፊና በዲስ አባባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሙዩኒኬሽን ትምህርት ቤት የመገናኛ ብዙሃን ስነ-ምግባር
ባለሙያ የሆነው ደ\ር ተሻገር ሽፈራው እንደሚለው ‹‹የሙያ ደረጃዎችና መርሆዎች በሁሉም መገናኛ ብዙሃን ላይ
ተግባራዊ የሚሆኑ ሲሆን፤ የአርትኦት ፖሊሲዎች እና የስነ-ምግባር ደንቦችም የዘርፉን ሙያ መልክ ለማስያዝ
አስፈላጊ ናቸው፡፡››10
7 ያቩዘ ባይዳር “የጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ማውጣት፡ የርስ በርስ ቁጥጥር ዋና ስራ”, በአንድሊን እና ጆን ስሚዝ (እትም) ውስጥ፡ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ መጻፍ (2008), ገጽ. 29፡፡
8 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ
መጽኃፍ (2008)፡ ገጽ 57፡፡
9 ዊሊያም ጎር፡ “የርስ በርስ ቁጥጥር አካላት፡ የሙያ ስነ ምግባር መከበሩን ማረገጋገጥ” በአንድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ ቁጥጥር መመሪያ መጽሐፍ (2008)፣ ገፅ.
36፡፡
10 ዶ/ር ተሻገር ሺፈራው ደራሲ እና በአዲስ አባባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና የሚዲያ ስነ ምግባር ባለሙያ (2020)፡፡
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የርስ በርስ የቁጥጥር ስራ በተናጠል ወይም በጋራ ሊሰራ የሚችል ሲሆን፤ በመገናኛ ብዙሃኑ ላይ የሚቀርቡ
ቅሬታዎችን በመመርመር የሚሰጡ ውሳኔዎችም ሙያውን ለማሳደግ ይረዳሉ፡፡ ይህም ይበልጥ ውጤታማ ሊሆን
የሚችለው እያንዳንዱ መገናኛ ብዙሃን የራሱን ውስጣዊ የርስ በርስ መቆጣጠሪያ መንገድ መዘርጋት ሲችል ነው፡
፡ ከዚህ በተጨማሪም በመገናኛ ብዙሃን ተቋም ውስጥ የስነ-ምግባርና የሙያ ብቃት ደረጃዎችን ማስተማር
የባለሙያዎችን ተነሳሽነት ለማሳደግ ይረዳል፡፡1 ይህን ተግባራዊ ማድረጊያ አንዱ መንገድም የተዘጋጁ የዜና ይዘቶችን
በሚገባ የሚመረምር ገለልተኛ የሆነ እንባ ጠባቂ እንዲሰየም ማድረግ ነው፡፡ የተወሰኑ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት
ለአንባቢዎች ቅሬታ ምላሽ ለመስጠትና ገለልተኛነታቸውን ለማረጋገጥ ሲሉ በራሳቸው ተነሳሽነት የእንባ ጠባቂ
ሰይመው ይንቀሳቀሳሉ፡፡ እንባ ጠባቂው በስነ-ምግባር ደንቡ ላይ ተመስርቶ የሚያቀርበው ትንተና ሊታተምና
በብሮድካስትም ሊሰራጭ ይችላል፡፡ ይህም የስነ-ምግባር ደንቡ ይከበር ዘንድ በተግባር ላይ መሆኑን ለማሳወቅ
ከመጥቀሙም ባሻገር ጋዜጠኞች ስነ-ምግባርን ልማድ እንዲያደርጉት በማድረግ ተቋማዊ ባህል እንዲፈጠር
ያደርጋል፡፡2
እንባ ጠባቂው የዜና ውጤቶችን በሚያነቡ፣ በሚያዳምጡ እና በሚመለከቱ እንዲሁም የዜና ውጤቶችን በሚሰሩ
ጋዜጠኞች መካከል ውይይቶች እንዲካሄዱ አቀራርቦ የማወያየት ስራ ይሰራል፡፡ የዚህ ሃሳብ አላማም ከደንበኞች
ጋር በመቀራረብና እራስን የመተቸትን ልምድ በማዳበር የመገናኛ ብዙሃኑን የዜና ውጤት ታአማኒነት ማሳደግ
ነው፡፡ በተጨማሪም እንባ ጠባቂው በመገናኛ ብዙሃን ውጤቱ የወጡ ህጎችና ልማዶች መከበራቸውን ማረጋገጥ
እና በተወሰነ ደረጃ ውስጣዊ የጥራት ቁጥጥር ስራ መስራት ይኖርበታል፡፡3 በዚህ ረገድ ጥሩ ስም ያላቸው ጋዜጦች
ምርጫቸውንና መልካም ስነ-ምግባርን የሚያረጋግጡበት ጠንካራ መመሪያዎች አሏቸው፡፡
የሙያ ብቃት መመሪያዎች በመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ውስጥ ሊካተቱ ይችላሉ፡፡ በዚህ
ረገድ የሙያ ብቃት መመሪያዎች የተለያዩ ጉዳዮችን ያካትታሉ እነዚህም፡-ትክክለኛነት፣ አለማዳላት፣ ፍትሃዊነት፣
የግለሰብ ስብዕናን አለመንካት፣ ጉዳትን ማስወገድ፣ በምርጫ ወቅት የመገኛ ብዙሃን ኃላፊነት፣ የጥቅም ግጭትን
ማስወገድ፣ እንዲሁም ከግጭት፣ ከወጣቶች፣ ከሀይማኖት፣ ከወንጀልና ከወሲብ ነክ ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ዝርዝር
መመሪያዎችን ያካትታሉ፡፡4
በኢትዮጵያ የሚገኙ አብዛኛው መገናኛ ብዙሃን የሙያ ስነ-ምግባር መመሪያ እና ኤዲቶሪያ ፖሊሲ የላቸውም፡፡
ስራቸውን በሚሰሩበት ጊዜም በአመዛኙ የስነ-ምግባር መመሪያዎችን አያከብሩም፡፡ እንደአጠቃላይ ሲታይ እነዚህ
ተቋማዊ ስነ ስርአቶችና ልምምዶች የዘርፉን ሙያ ለማሳደግ በሚደረገው ርብርብ ውስጥ ወሳኝ ሚና አላቸው፡፡
በመሆኑም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት እንደ ዝቅተኛ መነሻ መስፈርት ሊያገለግል የሚችል እና የውስጥ
የጥራት ቁጥጥር ስርአትን ለማረጋገጥ የሚያስችል አደረጃጀትና ሞዴል ማንዋል በማዘጋጀት አባላቱ እንዲተገብሩት
ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ረገድ አባላት የሆኑ መገናኛ ብዙሃንን ሊያግዝ ይገባል፡፡ እንባ ጠባቂና በፎርቹን ጋዜጣ
ውስጥ አሰልጣኝ የሆነው ጥበቡ በቀለ እንደሚለው ‹‹የመገናኛ ብዙሃን ደረጃውን የጠበቀ የአርትኦት ፖሊሲን
በመተግበር፣ የቅሬታ አፈታት ስነ ስርአትን እና የጋዜጠኞችን ተጠያቂነት በማረጋገጥ ረገድ ያላቸው ውስጣዊ የአቅም
ብቃት ደካማ ነው፡፡ ስለሆነም ብዙዎቹ የሚታገሉት ውስጣዊ የቁጥጥር አሰራሮችን ለመዘረጋትና ጋዜጠኞቻቸውን
በስነ-ምግባር መርሆች ዙሪያ ለማሰልጠን ነው፡፡››
በሌላ በኩልም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የላቀ ስራ በመስራት እና ለሙያ ደረጃዎች ተገዥ በመሆን
ጥራቱን የጠበቀ የጋዜጠኝነት ስራ ለሰሩ ግለሰቦች በሽልማት መልክ ዕውቅና መስጠትና ማበረታታት ይኖርበታል፡
፡ የአሃዱ ሬዲዮ ዳይሬክተር የሆነው ጥበቡ በለጠም በዚህ ሀሳብ እንደሚስማማ ሲናገር ‹‹ሙያዊ ኃላፊነቶችን
በማክበር የተሻለ ስራ የሚሰሩ ግለሰቦች እውቅና ሊሰጣቸው ይገባል፡፡›› ምክንያቱም ማበረታቻ ከሌለ ሙያዊ
አሰራሮች ወደ ጎን ሊገፉ ይችላሉ ብሏል፡፡ እንደ በፍቃዱ እምነትም ‹‹ነጻ የሆኑና ወገንተኛ ያልሆኑ ጥቂት የመገናኛ
ብዙሃን ውጤቶች አስፈላጊ እንዳልሆኑ ተደርገው ሊቆጠሩ ይችላሉ፡፡››
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ግለሰብ ባለሙያዎችን ከመሸለም በተጨማሪ የተሻለ የሙያ እድገትን
ለማምጣት ሲባል እንደ ተቋም ለመገናኛ ብዙሃን እውቅናና ማበረታቻ መስጠት ይኖርበታል፡፡ ይህን ለማድረግም
የመገናኛ ብዙሃን የአድማጭ ተመልካች ጥናትን ጨምሮ ሌሎች የተለያዩ አሰራሮችን በመከተል ማከናወን ይቻላል፡
፡ የአድማጭ ተመልካች ጥናት የመገኛ ብዙሃንን ለመሸለም እንደ መስፈርት ከማገልገሉም በላይ በስራ ጥራት ላይ
በመመስረት የማስታወቂያ ገቢን በፍትሃዊነት ለማከፋፈል ይረዳል፡፡
የመገናኛ ብዙሃን አዝማሚያን፣ ስነ-ምግባር እና የሙያ ብቃት ደረጃዎችን ለመተንተንና ለመገምገም የሚረዱ
ቋሚ የውይይትና የክርክር መድረኮችን ማዘጋጀት እንደ መነሻ ሊያገለግሉ ይችላሉ፡፡ በዚህ ረገድ ጥበቡ በለጠ
እንደሚለው ‹‹የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባዎችንና የመገናኛ ብዙሃንን ዕጥረትና ጥንካሬ
የሚያሳዩ የመገማገሚያ መድረኮችን በማዘጋጀት አንዱ ከሌላው የሚማማርባቸውን ዘዴዎች መቀየስ ይኖርበታል፡
፡›› ጥበቡ በለጠ አክሎ እንዳለውም የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ተግባርና ሃላፊነቱን በትክክል በመረዳትና አብሮ
የመስራት ባህልን በማሳደግ ረገድ የራሱ የሆነ ድክመት አለበት፡፡ በመሆኑም ‹‹ምክር ቤቱ እነዚህን ችግሮች ይፈታል
ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ›› በማለት ምላሹን ሰጥቷል፡፡
1 ያቩዘ ባይዳር “የጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ማውጣት፡ የርስ በርስ ቁጥጥር ዋና ስራ” በአንድሊን እና ጆን ስሚዝ (እትም) ውስጥ፡ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ መጻፍ (2008), ገጽ. 29፡፡
2 ያቩዘ ባይዳር “የጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ማውጣት፡ የርስ በርስ ቁጥጥር ዋና ስራ” በአንድሊን እና ጆን ስሚዝ (እትም) ውስጥ፡ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ መጻፍ (2008), ገጽ. 29፡፡
3 ቬሮኒክ ዝላቴቭ “እንባ ጠበቂ፡ በዜና ውጤቶች ውስጥ የርስ በርስ ቁጥጥር” በአንድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ፡ (እትም) የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ መጽሐፍ (2008) ገጽ. 71፡፡
4 ኤ ፑዳፓት፡ ሃሳብን የመግለጽ ነጻነትን ለመጠበቅ የርስ በርስ ቁጥጥር አስፈላጊነት፡ ቅጽ 9 (በራዚሊያ ዩኔስኮ ቢሮ ብራዚሊያ 2011) በ www.unesco.org/new/en/communicationand-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/the-importance-of-self-regulation-of-the-media-in-upholdingfreedom-of-expression (16 ነሀሴ 2020) ይመልከቱ፡፡
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በተመሳሳይ ሁኔታም እንደ በፍቃዱ ገለፃ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት እውነተኛነትን፣ የስነ-ምግባር
ደረጃዎችን፣ የሙያ ነፃነትን እና ልህቀትን ማበረታታት ይኖርበታል፡፡ ይሁንና ምክር ቤቱ ብቻውን በሃገሪቱ ሙያዊ
አሰራር ላይ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣል ብሎ ማሰብ ከተጨባጭነት የራቀ ነው የሚሆነው፡፡
ቢሆንም ግን በርካታ ሰዎች የምክር ቤቱ መቋቋም የጋዜጠኝነትን የሙያ ብቃት ደረጃ ለማሳደግ አስፈለጊ መሳሪያ
እንደሆነ ተስፋ ያደርጋሉ፡፡ በዚህ ረገድ እንደ የአዋሽ ኤፍ.ኤም ሬዲዮ ፐሮግራም ዳይሬክተር አንዋር አብራር እይታ
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት በመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ውስጥ ያሉ ነበራዊ ችግሮችን ለመፍታት በጊዜው
የመጣ አስፈላጊ አካል ነው፡፡ ‹‹የኢትየጵያ መገናኛ ብዙሃን መሰረቱ በእንከን የተሞላ ነው፡፡ ስለሆነም እንደኔ እምነት
የርስ በርስ ቁጥጥሩ ለነዚህ ችግሮች መፍትሔ የሚሆን ሲሆን፤ ሃላፊነት የሚሰማው፣ በሙያ ላይ የተመሰረተና
ጣንካራ የመገናኛ ብዙሃን በሃገሪቱ ውስጥ በመገንባት ረገድ ፈጣን ለውጥ ለማምጣትም ያስችላል፡፡5

ተቋማዊ ተግዳሮቶች
የባለቤትነት ስሜት፣ ቁርጠኝነት እና ትብብር
በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ሲታይ የርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓቱ ተቋማዊ ችግሮች በሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት
መካከል የባለቤትነት ስሜት፣ ቁርጠኝነትና ትብብር አለመኖር ነው፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ የተጻፉ በርካታ ትንተናዎች
እንደሚያመለክቱት የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት ውጤታማ መሆን የሚችለው በዋነኝነት የዘርፉ ባለድርሻ አካላት
ሙሉ ቁርጠኝነት እና ትብበር ሲኖር ነው፡፡
የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት ቀደም ብሎ እንዳይቋቋም ካደረጉት ምክንያቶች አንዱ በመገናኛ ብዙሃን መካከል
ያለው ግንኙነት ደካማ በመሆኑ ነው፡፡ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ፕሬዘዳንት ኤልያስ መሰረት ይህን
አስመልክቶ ሲናገር ‹‹በመገናኛ ብዙሃኑ መካከል ያለው ግንኙነት የጠላትና የተቀናቃኝ አይነት ነው፡፡›› ቶሌራም
ይህንኑ ሃሳብ በመጋራት ሲናገር በዘርፉ ተዋናዮች መካከል የመተጋገዝ ልምድ፣ የዲሞክራሲያዊ ውይይትና አንድነት
አይታይም ብሏል፡፡ ጥበቡም ይህን ሃሳብ ደግፎ ሲናገር ‹‹በመገናኛ ብዙሃን መካከል ያለው ትስስር በጣም የላላ ሲሆን
በመካከላችንም ጥርጣሬና መፈራረጅ ይታያል፡፡ በጋራ በሚያሳስቡን ጉዳዮች ላይም በትብብር አንሰራም ብሏል፡፡
››6
እነዚህ ችግሮች ቢኖሩም እንኳ የመገናኛ ብዙሃን ሙያዊ ብቃትን፣ ታኣማኒነትን እና ሀቀኝነትን የማረጋገጥ አላማ
ይዘው ከተነሱ እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ተቋማዊ አቅሙንና እና የሙያ ብቃቱን ተፈጻሚ ለማድረግ
ቁርጠኝነቱን ካሳየ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዘሀን ባለድርሻ አካላት መሃከል የሚኖረውን ትብብር እንደሚያሳድገው
ትልቅ ተስፋ አለ፡፡
የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት ውስጥ ቁልፍ የሆነው ጉዳይ በርስ በርስ ቁጥጥር ውስጥ የሚካተቱ አካላት ተሳትፎ
በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ መሆኑ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ድጋፍ በሌለበት ሁኔታ የቁጥጥር ስርአቱ ታአማኒነትና
ነዋሪነት አደጋ ውስጥ ይገባል፡፡7

የአባልነት ስብጥር
እንደ መርህ ከሆነ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት ይበልጥ ውጤታማ የሚሆነው በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ ያሉ
ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ማለትም አሳታሚዎችን፣ የመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶችን፣ አርታኢያንን፣ ጋዜጠኞችን፣
የሙያ ማህበራትን እና የመላውን ሕዝብ ተወካዮች በአግባቡ ማሳተፍና ማካተት ሲችል ነው፡፡8 የአባላቱም ስብጥር
የሃገሪቱን ነባራዊ ሁኔታና ታሪክ ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን ይኖርበታል፡፡
ምንም እንኳን በ2008 ዓ.ም የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱን ለማቋቋም ተግዳሮት በሆኑ ጉዳዮችና መፍትሄዎች ላይ
መግባባት የተደረሰ ቢሆንም፤ በአሁን ጊዜም ቢሆን በምክር ቤቱ ባለድርሻ አካላት መካከል ያልተፈቱ ጉዳዮች አሉ፡
፡ ለአብነት ያህል በመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት መተዳደሪያ ደንብ ውስጥ የአባላት ስብጥር አካታችነትና የሂደቱን
ግልፀኝነት በተመለከተ ጥያቄዎች ይነሳሉ፡፡ ይህን አስመልክቶ በስራ ላይ ያለው አመራር እንደሚገልው ምክር ቤቱ
የተቋቋመው በግልፅና ሁሉንም ባካተተ ሁኔታ ነው፡፡
በዚህም መሰረት ሃያ አራት ከሚሆኑት የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትና የጋዜጠኞች ማህበራት ውስጥ አስራ ዘጠኙ
የመገናኛ ብዙሃን የስነ-ምግባር ደንብን ለማክበርና እና በምክር ቤቱ የውስጠ ደንብ ተገዢ ለመሆን በ2008 ዓ.ም
ተስማምተዋል፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮም በህግ መሰረት የተመዘገቡ 29 የሕዝብና የንግድ መገናኛ ብዙሃን ድርጅቶችና
የሙያ ማህበሮች፣ እንዲሁም አዲስ የተቋቋሙ በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት በአባልነት ወደ ምክር ቤቱ
ተቀላቅለዋል፡፡ የምክር ቤቱ ፕረዘዳንት አማረ አረጋዊ እንደሚለው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ሃምሳ
ሁለት የተመዘገቡ አባላት አሉት፡፡9 የምክር ቤቱ አብዛኛው አባላት የተውጣጣቱት ከመገናኛ ብዙሃን ሲሆን፤ ከዚህ
በተጨማሪም ምክር ቤቱ የመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶች፣ አሳታሚዎችና ጋዜጠኞች ያቋቋሟቸው ማህበራትንም
በአባልነት ያካትታል፡፡
5
6
7
8

አንዋር አብራር የአዋሽ ኤፍ ኤም ሬዲዮ ፕሮግራም ኤዲተር (ነሀሴ 2020)፡፡
ጥበቡ በለጠ የአሃዱ ሬዴዮ ስራ አሰኪያጅ (ሐምሌ 15/ 2020)፡፡
በረከት ሺመልስ (2017) የሚዲያ ካውንስሉ ሚና እና ቀጣይነት፡ ሙኒች፡ ግሪን ቬርላግ፣ ህትመቱ የሚገኘው https://www.grin.com/document/372372 (16 ነሀሴ 2020)፡፡
ሲልቪ ኩደሬይ ዩኔስኮ: ሃሳብን የመግጽ፣ መረጃ የማግኘት እና የሚዲያ ነጻነት፡ በttps://www.cambridge.org/core/books/united-nations-and-freedom-of-expression-

and-information/unesco-freedom-ofexpression-information-and-the-media/0580DBB3DE266A1298C77B564590C337/core-reader (16 ነሀሴ 2020). የተገኘ
9 ከአቶ አማረ አረጋዊ የምክር ቤቱ ዋና ሰብሳቢ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ፣ (ሐምሌ 10/2020)፡፡
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ቢሆንም እንደ ታምራት ገ/ጊዮርጊስ የምክር ቤቱ አደራጅ ኮሚቴ አባልና ሳምንታዊ የእንግሊዝኛ ህትመት የሆነው
የፎርቹን ጋዜጣ ማኔጂንግ ኤዲተር ገለፃ በኦሮሚያ እና በትግራይ ክልል የሚገኙ የተወሰኑ የመገናኛ ብዙሃን
ተቋማት በተለያየ ምክንያት እስከ አሁን ድረስ የምክር ቤቱ አባል አልሆኑም፡፡ በተጨማሪም የበየነ-መረብ መገናኛ
ብዙሃን የአባልነት ሁኔታን በተመለከተ ግልፅነት ይጎድላል፡፡ በዚህ ረገድ እንደ ምክር ቤቱ የመመስረቻ ፅሁፍ
መደበኛው የመገናኛ ብዙሃን ማለትም የህትመት እና የብሮድካስት መገናኛ ብዙሃን የምክር ቤቱ አባል እንደሚሆኑ
በግልፅ ሲጋብዝ፤ የበየነ-መረብ መገናኛ ብዙሃንን ግን ወደ ጎን ተትቷል፡፡1 ከዚህ ጋር በተያያዘም አማረ እንደሚለው
ማንኛውም በህግ የተመዘገበ የመገናኛ ብዙሃን ተቋም ‹‹ለስነ-ምግባርና ለውስጠ ደንቡ እገዛለው እስካለ ድረስ››
የአባልነት ፊርማ በመፈረም የምክር ቤቱ አባል ለመሆን ይችላል፡፡
በተለያዩ አገራት የሚገኙ የርስ በርስ የቁጥጥር አካላት ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ሁሉንም አይነት የመገናኛ ብዙሃን
በአግባቡ ለመከታተል በጥቅም ላይ እየዋሉ ይገኛሉ፡፡2 ቢሆንም በአለም ዙሪያ የሚገኙ በርካታ ተቆጣጣሪ አካላት
የተቋቋሙት የህትመት መገናኛ ብዙሃንን ለመቆጣጣር ሲሆን፤ የብሮድካስት ዘርፉ የቁጥጥር ስራ በአመዛኙ
የሚከናወነው በሕግ፣ በመመሪያና በሌሎች አሰራሮች ነው፡፡3 በዚህ ረገድ የብሮድካስት መገናኛ ብዙሃን ከህትመት
መገናኛ ብዙሃን ለየት ያለ የፈቃድ አሰጣጥ ሂደትን ስለሚከተል እና የፈቃድ አሰጣጥ ሂደቱም ለየት ያለ የግምገማ
ስርአት ስለሚፈልግ ዝርዝር ሕግ ያስፈልገዋል፡፡4
በየነ-መረብ ቴክኖሎጂና ስርጭት አለም አቀፋዊ በመሆኑ፤ የበየነ-መረብ መገናኛ ብዙሃንን መቆጣጠር አስቸጋሪ
ሊሆን ይችላል፡፡ ምክንያቱም ድረ-ገፁ የሚገኝበት ሀገር ተቆጣጣሪ አካሉና አድማጭ ተመልካቾች ከሚገኙበት
አገር ውጪ በመሆኑ እና ችግሮች የሚፈጠሩትም ተቆጣጣሪ አካላት ህጎቻቸውን ከሚያስፈፅሙበት አገር ውጪ
በሚገኙ ድረ -ገፆች አማካኝነት በመሆኑ ነው፡፡5
ይሁንና ቀደም ሲል የህትመት መገናኛ ብዙሃንን ሲቆጣጠሩ የነበሩ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቶች አሁንም በነዚሁ
ጋዜጦችና መፅሔቶች ስር የሚተዳደሩ ድረ-ገጾችን ‹‹ከወረቀት ህትመቱ›› የተለየ ይዘት ቢኖራቸውም እንኳ ክትትልና
ቁጥጥር ያደርጋሉ፡፡ እንደዚህ አይነት ድረ-ገጾች የርስ በርስ የቁጥጥር አካላት ቀደም ሲል የማይቆጣጠሯቸው
የምስልና ድምፅ ይዘቶችን ሊያሰራጩ ይችላሉ፡፡ ስለሆነም ምክር ቤቱ የጋዜጣና መፅሄት ይዘትና ምስሎችን
እንደሚቆጣጠረው ሁሉ ድምፅንም በመቆጣጠር ረገድ ቅሬታ ይቀበል ወይስ የሚለውን መወሰን ይኖርበታል፡፡6
ለዚህም መፍትሔ ለመስጠት በረቂቅ የመገናኛ ብዙሃን አዋጁ ከተደረጉ ዋነኛ ለውጦች ውስጥ አንዱ የበየነመረብ መገናኛ ብዙሃንን በቁጥጥር ስርዓቱ ስር እንዲካተት ማድረግ ይገኝበታል፡፡ በረቂቅ አዋጁ ‹‹የበየነ-መረብ
መገናኛ ብዙሀን›› የተተረጎመው ከይዘት የአርትዖት ሂደት አንጻር ነው፡፡ በትርጉሙ ከተካተቱ ቁልፍ ሃሳቦች ውስጥ
አንዱም ዋና አዘጋጁ ለይዘት አመራረጥና አደራደር ሃላፊ እንዲሆን መደረጉ ይገኝበታል፡፡ በሌላ አነጋገር ይዘት
በአንድ ግለሰብ በዘፈቀደ ተዘጋጅቶ ሊሰራጭ የማይችል ሲሆን፤ ተዘጋጅቶ የሚሰራጨውም በመገናኛ ብዙሃን
አገልግሎት አቅራቢው ቁጥጥር ስር ባለ የአሰራር ሂደት ነው፡፡ ይህ ግን ‹‹ተራ›› የማህበራዊ ድረ-ገፆች ላይ የሚካሄዱ
እንቅስቃሴዎችን ለምሳሌ ትዊት ማድረግና ፌስቡክ ላይ መልእክት ማሰራጨትን አይጨምርም፡፡ በተጨማሪም
የሚዲያ መልክ ያላቸው ሆነው የአርትኦት ሂደትን የማይከተሉ እንደ ጦማሪ የመሳሰሉት ስራዎች በቁጥጥር ስርዓቱ
ውስጥ አይካተቱም፡፡
አባልነትን በተመለከተ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት መመስረቻ ፅሁፍ ላይ እንደተመለከተው የምክር
ቤቱ አባልነት በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ በዚህም መሰረት አሳታሚዎች፣ ብሮድካስተሮች፣ የጋዜጠኞች
የሙያ ማህበራት እና የግልና የህዝብ የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤቶች የምክር ቤቱ ቋሚ አባላት ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ
አብዛኛው የምክር ቤቱ አባላት የመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶች ናቸው፡፡
በርካታ ሪፖርተሮች እና አርታኢዎች እንደሚሉት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አባልነትን በተመለከተ
በተጨባጭ የሚታይና ሊስተካከል የሚገባው ችግር አለበት፡፡ በጥቅሉ ለመናገርም ጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙሃን
ባለሙያዎች ወደ ጎን እንደተገፉ ያስባሉ፡፡ ለዚህ ማሳያ የሚሆነውም ከአምስት የስራ አሰፈፃሚ ኮሚቴ አባላት
ውስጥ አራቱ የመገናኛ ብዙኃን ባለቤቶች መሆናቸው ናቸው፡፡
ምንምእንኳን የርስ በርስ ቁጥጥር አካሉን የአባልነትና የአደረጃጀት ሁኔታን በመወሰን ረገድ ኢትዮጵያ ብቸኛ አገር
ባትሆንም፤ መሆን ከሚገባው በተቃረነ መልኩ ለምክር ቤቱ ጥቅም ሲባል የግለሰብ ባለሙያዎች አባልነት ዝቅተኛ
ቦታ እንዲይዝ ተደርጓል፡፡ ይህም የሆነው ከግለሰብ ጋዜጠኛ ይልቅ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ከፍተኛ የገንዘብ
አቅም ያላቸው እና የተሻለ መዋጮ የሚያዋጡ በመሆናቸው ነው፡፡
ሌላው ከውክልና ጋር በተያያዘ የሚነሳው አከራካሪ ጉዳይ ምክር ቤቱ ክልሎችንና የአካባቢ አስተዳደሮችን ከማካተት
አንጻር ምን ያህል አካታች ነው የሚለው ነው፡፡ ይህ ክርክር የሚነሳውም ምክር ቤቱ ተቀማጭነታቸውን አዲስ
አበባ ውስጥ ላደረጉት አባላት ብቻ የወገነ ስለሚመስል ነው፡፡ በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ የማህበረሰብ ብሮድካስት
አገልግሎት ማህበር ፕሬዘዳንት አቶ አሰግድ ሀምዛ ከመርሳ ሚዲያ ኢንስቲቱት ጋር ሐምሌ 2012 ዓ.ም ባደረገው
ቃለ ምልልስ እንደተናገረው ‹‹ምክር ቤቱ የሀገሪቱን የተለያዩ ገጽታዎች በመወከል ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉትን
የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ማካተት አለበት፡፡›› ብሏል፡፡
1 በረከት ሺመልስ (2017) የሚዲያ ካውንስሉ ሚና እና ቀጣይነት፡ ሙኒች ግሪን ቬርላግ፣ ህትመቱ የሚገኘው https://www.grin.com/document/372372 (16 ነሀሴ 2020) ገጽ 64.
2 ዊሊያም ጎር፡ “የርስ በርስ ቁጥጥር አካላት፡ የሙያ ስነ ምግባር መከበሩን ማረገጋገጥ” በአንድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ ቁጥጥር መመሪያ መጽሐፍ (2008)፣ ገፅ. 41፡፡
3 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ
መጽኃፍ (2008)፡ ገጽ 51፡፡
4 ዊሊያም ጎር፡ “የርስ በርስ ቁጥጥር አካላት፡ የሙያ ስነ ምግባር መከበሩን ማረገጋገጥ” በአንድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ ቁጥጥር መመሪያ መጽሐፍ (2008)፣ ገፅ. 41፡፡
5 ዊሊያም ጎር፡ “የርስ በርስ ቁጥጥር አካላት፡ የሙያ ስነ ምግባር መከበሩን ማረገጋገጥ” በአንድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ ቁጥጥር መመሪያ መጽሐፍ (2008)፣ ገፅ. 41፡፡
6 ዊሊያም ጎር፡ “የርስ በርስ ቁጥጥር አካላት፡ የሙያ ስነ ምግባር መከበሩን ማረገጋገጥ” በአንድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ ቁጥጥር መመሪያ መጽሐፍ (2008)፣ ገፅ. 41፡፡
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ስለየርስ በርስ ተቆጣጣሪ አካላት ተግባርና ሃላፊነት በቂ ግንዛቤ
አለመኖር
አዲስ የዲሞክራሲ ምህዳርን የሚቀላቀሉ አገራት የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአትን በሚያቋቁሙበት ጊዜ የሚገጥማቸው
ዋና ችግር የርስ በርስ ቁጥጥር ተግባራትንና አሰራሮችን በተመለከተ በቂ ልምድ አለመኖር ነው፡፡7 ይህም የኢትዮጵያ
መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አፈፃፀምን እየተፈታተኑ ካሉ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ነው፡፡ በሁሉም መመዘኛዎች
ሲታይ በኢትየጵያ ውስጥ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓትን በተመለከተ በቂ ግንዛቤ የለም፡፡ ለዚህ ሪፖርት ቃለ
መጠይቅ የተደረገላቸው ሰዎች በሙሉ እንደሚስማሙት በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት
አስፈላጊ ነው፡፡ ይሁንና አብዛኛዎቹ ተጠያቂዎች በበርካታ የርስ በርስ ቁጥጥር ጉዳዮች ላይ በቂ ግንዛቤ የሌላቸው
በመሆኑ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ የርስ በርስ ቁጥጥር እንዴት መስራት እንዳለበት ለማብራራት ትርጉም
ያለው ሃሳብ ለመሰንዘር ይቸገራሉ፡፡ በዚህ ረገድ ኤልሳቤት ሳሙኤል እንዳለችው ‹‹በመንግት አካላት በኩል እንኳ
ስለ የርስ በርስ ቁጥጥር ያለው ግንዛቤ የተሳሳተ ሲሆን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት የመንግስትን የቁጥጥር ስርዓት
አጥፍቶ በጋዜጠኞችና በመገናኛ ብዙሃን በመተካት ያለምንም ህጋዊ ገደብ ለመስራት የሚደረግ ስርአት አድርገው
ያዩታል፡፡››8 ይህን ሀሳብ በማጠናከርም ‹‹ይህን መሰል የተሳሰተ አመለካከት አሁን ባሉ የምክር ቤቱ አመራሮችም
ውስጥ እንዳለ ተመልክቻለው፡፡ ትኩረታቸው ሙያዊ አሰራርን ማጎልበት ላይ ሳይሆን በመገናኛ ብዙሃን ተቋማት
ላይ የሚቀርብ የፍርድ ቤት ክስን ማስቀረት ላይ ነው፡፡ ስለሆነም ምክር ቤቱ እራሱን የሚመመለከተው እንደ ንግድ
ማህበር ነው ብላለች፡፡››
ተስፋለምም በበኩሉ እንዳለው የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር የሙያውን ደረጃ በማስከበር ረገድ እንዴት
ይከናወናል በሚለው ዙሪያ የግንዛቤ እጥረት አለ ብሏል፡፡ ተስፋለም አክሎ ሲገልጽ ‹‹የምክር ቤቱን ሃላፊነት ከመገናኛ
ብዙሃን የሙያ ማኅበራት ጋር የመቀላቀል ችግር አለ፡፡ በመሆኑም አንዳንድ ሰዎች ጋዜጠኞች በሚታሰሩበት ጊዜ
ምክር ቤቱ የአቋም መግለጫ ደብዳቤ አላወጣም ብለውም ቅሬታ ያቀርባሉ፡፡ ተስፋለም አክሎ እንዳለውም ‹‹እኔ
እንደሚመስለኝ ብዙ መገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች ስለምክር ቤቱ ሃላፊነትም ሆነ ስለ ሚፈጽማቸው ተግባራት በቂ
ግንዛቤ የላቸውም፡፡ ይህም በከፊል የሚያያዘው በርካታ ጋዜጠኞች ሙያውን ለፓለቲካ ትግልና ለሌሎች አላማዎች
የሚጠቀሙበት በመሆኑ ነው፡፡›› ብሏል፡፡
እንደ አጠቃላይ ሲታይ ከዚህ በፊት ከነበሩ ተከታታይ ምክክሮች የምንረዳው በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ምክር
ቤት ሚናዎች ዙሪያ በመገናኛ ብዙሃን ማኅበረሰብ ዘንድ በቂ ግንዛቤ የሌለና መግባባት ላይም ያልተደረሰ መሆኑን
ነው፡፡ ምክንያቱም የመገናኛ ብዙሃን ማህበረሰብ በመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ሚናና ተግባራት ዙሪያ የጠራ
ግንዛቤ ስለሌለው ነው፡፡

የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ዕምነት የሚጣልበት
ስለመሆኑ እና ስለታአማኒቱ
የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር አካል በዘርፉ እምነት የሚጣልበት እና ታአማኒ የሆነ አሰራርን ለመዘርጋት
አስፈላጊ ተቋም ነው፡፡9 በጥሩ ሁኔታ ሚናውን የሚወጣ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የህዝብን እምነት ያገኛል፡
፡ መገናኛ ብዙሃኑም ለህዝብ ጥቅምና ለሙያው ደረጃ መሻሻል ጠንክረው የሚሰሩ ከሆነ ይበልጥ እምነትና
ታአማኒትን ለማትረፍ ይችላሉ፡፡ ይህም በተራው ምን ያህል የህብረተሰብ ክፍል የርስ በርስ ቁጥጥሩ ተጠቃሚ
ይሆናል የሚለውን የሚወስን ይሆናል፡፡
የምክር ቤቱ ታአማኒነት በብዙ ሰዎች ዘንድ ጥያቄ ውስጥ የገባ ነው፡፡ አንዳንዶች እንደሚያምኑትም አባል የሆኑ
የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የህዝብ ጥቅምን ወደ ጎን ትተው የራሳቸውን ፍላጎት ለማሟላት ይፈልጋሉ፡፡ ለምሳሌ
እንደ ኤልሳቤት ገለፃ የምክር ቤቱን እምነትና ታዓማኒነት ለማሳደግ የምክር ቤቱን አመራር ስብጥርና ብዝሃነት
እንዲሁም አፈፃፀማቸውን ማሳደግ ያስፈልጋል፡፡ በፍቃዱም ይህን ሃሳብ ሲያጠናክር በስራ ላይ ያሉት የምክር
ቤቱ አመራሮች ተመሳሳይ አስተሳሰብ ያላቸውና የህዝብ አመኔታን ያጡ ናቸው፡፡ ከዚህም በላይ የአባላቱ ቁጥር
በአብላጫው በመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶች የተያዘ ነው፡፡
ተስፋለም ስጋቱን ሲናገር ምክር ቤቱ በቀድሞው መንግስት ጊዜ የተመሰረተ በመሆኑ ታአማኒነትን በማግኘት ረገድ
ችግር ሊገጥመው ይችላል ይላል፡፡ ተስፋለም አክሎ እንደገለፀውም ‹‹በምክር ቤቱ መቋቋም ሂደት ውስጥ የተወሰኑ
ጉዳዮች ተነስተው ነበር፡፡ ለምሳሌ የተወሰኑ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ፈቃደኛ ያልነበሩ ሲሆን ሌሎች ደግሞ
ለመፈረምም እምቢተኛ ነበሩ፡፡ በተቋሙ አመሰራረት ሂደት ውስጥ ግንባር ቀደም የነበሩ ሰዎች ማንነት ላይም
ጥርጣሬ ነበር፡፡ ይህም የምክር ቤቱን ገጽታ አባላሽቶታል፡፡›› ብሏል፡፡
7 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ መጽኃፍ
(2008)፡ ገጽ 64፡፡
8 ኤልሳቤት ሳሙኤል የሚዲያ ዘርፍ አማካሪ እና ተመራማሪ (ሰኔ 18/2020)፡፡
9 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ
መጽኃፍ (2008)፡ ገጽ 46.
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ምክር ቤቱ እምነትንና አመኔታን ሊያተርፍ የሚችልበት አንዱ መንገድ የገባውን ቃል በመፈፀም ነው፡፡ እንደ
በርካታ አስተያየት ሰጪዎች ከሆነ ምክር ቤቱ አሁን ያለውን የፖለቲካ ለውጥ እንቅስቃሴ እንደ እድል ተጠቅሞ
የርስ በርስ ቁጥጥር ስራን መጀመር ይችል ነበር፡፡ ምክር ቤቱ ከተቋቋመበት ወይም ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ
ውጤታማነቱ ላይ በርካታ ጥያቄዎቸው ሲነሱ ቆይተዋል፡፡ ይሁንና የአሁኑ አመራር እንደሚለው ብዙ ችግሮች
ቢኖሩም እንኳ ምክር ቤቱ ጥሩ እድገት ላይ ይገኛል፡፡ እንደ አማረ አረጋዊ አባባል ‹‹በእንባ ጠባቂ ተቋሙ ውስጥ
የሚወከሉ ተወካዮችን ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ከሰላም ሚኒስቴር፣ ከንግድ ምክር ቤት፣ ከኢዲስ አባባ
ዩኒቨርሲቲ፣ ከህግ ባለሙያዎችና ከታዋቂ ግለሰቦች በማውጣጣት እምባ ጠባቂ አቋቁመናል፡፡ በተጨማሪም ቅሬታ
በማድመጥ ውሳኔ የሚሰጥ የስነ ምግባር ፓናል እያደራጀን እንገኛለን፡፡ የኮቪድ ጉዳይ ችግር ባይሆን ኖሮ ምክር
ቤቱ ወደ ስራ በመግባት በአጭር ጊዜ ውስጥ እውን መሆን በቻለ ነበር፡፡›› ሲሉ ተናግረዋል፡፡1
አስምረት በዚሁ ጉዳይ ላይ ሃሳቧን ስታክል ‹‹ምክር ቤቱ ታአማኒነቱን ለማሳደግ ሊሰራበት የሚገባው ሌላው
ጉዳይ ከኢኮኖሚና ፖለቲካ ተዋናዮች፣ በተለይም ከመንግስት፣ ከፖለቲካ፣ እና ከግል የኢኮኖሚ ፍላጎት ተጽዕኖ
መውጣት የሚችልበትን መንገድ መቀየስ አለበት፡፡ ምክር ቤቱ ጊዜ ሳይሰጥ ገለልተኛና ሙያዊ ተቋም አድርጎ ራሱን
ማቋቋም አለበት፡፡ አለበለዚያ ውድድር ውስጥ እንዳለ እንደ አንድ ድርጅት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡ ይህም
ደግሞ ቀጠይነቱን አደጋ ውስጥ ይከተዋል፡፡›› ብላለች፡፡

የገንዘብ ምንጭ
ለመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ውጤታማ አፈፃፀም በዋናነት እንቅፋት የሆነው የስራ ማስኬጃ ገንዘብ እጥረት ነው፡
፡ በአሁን ጊዜ የምክር ቤቱ ወጪ የሚሸፈነው በሁለት የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ነው፡፡ እነርሱም ሪፖርተር ጋዜጣ
እና ሸገር ሬዲዮ ናቸው፡፡ የቁም ነገር መጽሔት ዋና አዘጋጅና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆነው አቶ ታምራት
ሐይሉ ሲናገር የገንዘብ ችግር አሁንም ለምክር ቤቱ ስራ ማነቆ ሆኗል፡፡ ‹‹በእርግጥም ይህ ችግር ከመገናኛ ብዙሃን
አቅም ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ብዙዎቹ መደበኛ መዋጮዋቸውን እየከፈሉ አይደለም፡፡ ስለሆነም በአጭር ጊዜ ውስጥ
ስራ ለመጀመር አልተቻለም፡፡››
ታምራት ሐይሉ አክሎ እንደሚገልጸው ቢሮ ማደራጀትና ብቃት ያላቸውን ባለሙያዎች መቅጠር ብዙ ገንዘብ
ይፈልጋል፡፡ የኪራይ ወጪን ለመቀነስም ከመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ የቢሮ ቦታ እንዲሰጠን ጥያቄ አቅርበናል ብሏል፡፡
ብዙዎቹ እንደሚሉት ማንኛውም የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት መመራትና የገንዘብ ምንጩ መሸፈን ያለበት በራሱ
በመገናኛ ብዙሃኑ ብቻ ነው፡፡ የገንዘብ ምንጩም በአባላት መዋጮ ላይ የተመሰረተ ሲሆን፤ ምክር ቤቱ ከመገናኛ
ብዙሃኑ የሚሰበስበው መዋጮም በጋዜጣው ስርጭት መጠንና የንግድ እንቅስቃሴ ሊወሰን ይችላል፡፡2 የመዋጮ
ገንዘቡ የሚሰበሰበውም በርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓቱ አስፈላጊነት በማመንና በስነ-ምግባር መመሪያው ለመገዛት
ከተስማሙት የመገናኛ ብዙኃን ተቋማት አመታዊ ገቢ ነው፡፡3
በምክር ቤቱ መመስረቻ ፅሁፍ አንደተወሰነው የምክር ቤቱ ዋና ዋና የገንዘብ ምንጮች የአባላት መዋጮ፣ ከአገር
ውስጥ ለጋሾች የሚገኝ ዕርዳታ፣ የገንዘብ ማሰባሰቢያ እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዲሞክራሲ እሴቶችን
ለማጎልበት ብሎ ከሚመድበው የዴሞክራሲ ፈንድ ነው፡፡ የምክር ቤቱ የገቢ ሁኔታ በምክር ቤቱ ምስረታ ወቅት
በስፋት አከራካሪ ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ነው፡፡
ከዚህ ባልተናነሰ ሁኔታ ከውጭ አገር የሚገኝ ገቢም ትልቅ መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኖ ነበር፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ የምክር
ቤቱ አባላት የተለያየ አቋም እንዳላቸው መታወቅ አለበት፡፡ የተወሰኑ ተጽእኖ ፈጣሪ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ
ገቢ ማግኘት ያለበት ከአባላት መዋጮ ብቻ ነው የሚል ጠንካራ አቋም ነበራቸው፡፡ ለአብነት ያህል ታምራት ገብረ
ጊዮርጊስ የምክር ቤቱ አደራጅ ኮሚቴ አባልና የሳምንታዊው የእንግሊዝኛ ጋዜጣ የፎርቹን ማኔጂንግ ኤዲተር
እንደሚለው ‹‹ዘርፉ በአመት ወደ 100 ሚሊዮን ብር ያንቀሳቅሳል፡፡ ስለሆነም ከዚህ ገንዘብ ላይ አንድ ፐርሰንቱን
እንኳ ለምክር ቤቱ ብናውል በቂ ነው፡፡›› ታምራት ገብረ ጊዮርጊስ አክሎም ‹‹ይህ ሲሆን ብቻ ነው ከመንግስትና
ከዕርዳታ ሰጪዎች የገንዘብ ተፅዕኖ ለማምለጥ እና በራሱ የሚተማመን የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ለመፍጠር
የሚቻለው፡፡››4 በማለት ሃሳቡን ገልጷል፡፡
1 ከአቶ አማረ አረጋዊ፡ የምክር ቤቱ ዋና ሰብሳቢ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ (ሐምሌ 10/ 2020)፡፡
2 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ መጽኃፍ
(2008)፡ ገጽ 61-62፡፡
3 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ መጽኃፍ
(2008)፡ ገጽ 62፡፡
4 ከሳምንታዊው የፎርቹን ጋዜጣ ማኔጂንግ ኤዲተር እና የመናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አደራጅ ኮሚቴ ታምራት ገብረ ጊዮርጊስ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ፡፡
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በተጨማሪም ታምራት የገንዘብ መዋጮን የሚያየው ‹‹መገናኛ ብዙሃን ለምክር ቤቱ ያላቸውን ቁርጠኝነት እንደ
ማሳያ መንገድ›› እና ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የተሻለ መንገድ አድርጎ ነው፡፡ በታምራት አመለካከት ይህ አካሄድ
ምክር ቤቱን ንቁ የሚያደርገው ከመሆኑ በተጨማሪ ከአባላቱ የተሰበሰበውን ገንዘብ ያለአግባብ እንዳያባክነውና
እንዳያጠፋው ለአባላቱ ተጠያቂ የሚሆንበትን መንገድ የሚያበረታታ ነው፡፡
ይሁንና እያንዳንዱ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ያላቸውን የገንዘብ አቅም ግምት ውስጥ በማስገባት መዋጮው
በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የአባልነት ሁኔታን ሊያደናቅፍ ይችላል የሚል ስጋት በአንድ አንድ ሰዎች ላይ
አሳድሯል፡፡ በረቂቅ የመመስረቻ ፅሁፍ ሰነዱም መዋጮ አለማዋጣት ከአባልነት ሙሉ በሙሉ ያሰርዛል፡፡
በአንፃሩም ሌሎች አባላት ለሌሎች የገንዘብ ምንጮች እራስን ክፍት ማድረግ ብልጠት ነው የሚል አመለካከት
አላቸው፡፡ ይህንንም የሚሉት የገንዘብ መዋጮ ለማዋጣት የተቸገሩ አባላት ለምክር ቤቱ የሚኖራቸውን ቁርጠኝነት
ይቀንሰዋል የሚል ስጋት ስላላቸው ነው፡፡ ስለሆነም በአባላት መዋጮ ላይ ብቻ መተማመን ይገባል በሚለው ሃሳብ
ላይ ያላቸውን ቅሬታ ያነሳሉ፡፡
በኢትዮጵያም በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ቀጣይነት ያለው መደበኛ የገንዘብ መዋጮ ማድረግ የተለመደ
አይደለም፡፡ ስለሆነም በርካታ ሰዎች ለመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ቀጣይነት ያለው መዋጮ ስለመደረጉ ያላቸውን
ስጋት ይገልፃሉ፡፡ ስለሆነም ከውጭ የሚገኝ የገንዘብ ድጋፍን ለመቀበል ይመርጣሉ፡፡ ይሁንና ባለድርሻ አካላቱ
ሙሉ በሙሉ ከውጪ በሚገኝ የገንዘብ ምንጭ መተማመን የለባቸውም፡፡ ይልቁንም ከውጭ የሚገኝ ገንዘብን
ከአስተዳደራዊ ወጪዎች ውጪ ለሆኑና በጠቅላላ ጉባኤ አባላት ለፀደቁ የፕሮጀክት ስራዎች ማስፈጸሚያነት
እንዲውል ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
አማረ አረጋዊ እንደሚሉት የተለያዩ ድርጅቶች ምክር ቤቱን በገንዘብ ለመደገፍ ፍላጎት አሳይተዋል፡፡ አማረ
አረጋዊ አክለው እንዳሉትም ‹‹በውስጥ መተዳደሪያ ደንባችን መሰረት ከውጭ የተገኘን ገንዘብ በቀጥታ መቀብል
አንችልም፡፡ የውጭ የገንዘብ ድጋፍን መቀበል የምንችለው በምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ ያገኘን የፕሮጀክት
ስራ ለማስፈጸም የሚውል ከሆነ ብቻ ነው፡፡››
እንደ ጥበቡ በቀለ ንግግርም የገንዘብ አቅም ለምክር ቤቱ ስኬት ቁልፍ ነገር ነው፡፡ በመሆኑም ‹‹ምክር ቤቱ አስፈላጊ
በሆኑ የሃገር ውስጥና የአለም አቀፍ ባለድርሻ አካላት መደገፍ አለበት፡፡ ምክር ቤቱ አሁን ላይ ከአባላቱ ገንዘብ
እየሰበሰበ አይደለም፡፡ ከዚህ በፊት የገንዘብ ችግር ብዙ ተመሳሳይ ተቋማትን ስራ ያስቆመ ጉዳይ ነው፡፡ አሁንም
ምክር ቤቱ በተመሳሳይ ችግር ውስጥ ሲገባ ቆመን ማየት የለብንም፡፡›› በማለት ተናግሯል፡፡
የቶሌራም ሀሳብ ከጥበቡ ጋር የሚመሳሰል ሲሆን እንደ ቶሌራ አባባል ‹‹በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ማህበራት
እራሳቸውን በመቻልና ቀጣይነት ያለው የገንዘብ አቅም በመገንባት ረገድ ሊሳካላቸው አልቻለም፡፡ ስለሆነም
ምክር ቤቱ ከዚህ መጥፎ አጋጣሚ ልምድ ወስዶ የገንዘብ ምንጮችን በተመለከተ ሊያሰራ የሚያስችል መፍትሔ
ማስቀመጥ ይኖርበታል፡፡
አስተማማኝ የገንዘብ ምንጭ ለማፍራት የርስ በርስ ቁጥጥር አካሉ በተለያዩ የገንዘብ ማግኛ መንገዶች እንዲሰማራ
ማበረታታት ያስፈልጋል፡፡ እነዚህም አመታዊ ህትመት በማዘጋጀት፣ ፕሮጀክት በመንደፍና ዳታ ቤዝ በማበልፀግ፣
እንዲሁም ለተለያዩ ጉዳዮች የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዘመቻ በማካሄድ ነው፡፡5
የገንዘብ ድጋፍን በተመለከተ ግልፅ የሆነ ሪፖርት መያዝ አለበት፡፡ እያንዳንዱ የገንዘብ ምንጭ እና የእርዳታ
ገንዘብ በመዝገብ መቀመጥ ይኖርበታል፡፡ ግልጸኝነትንና ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ሲባልም መረጃው አባል ለሆኑ
ለሁሉም መገናኛ ብዙሃን ተደራሽ መሆን አለበት፡፡ የምክር ቤቱ አመታዊ ሪፖርት ከእያንዳንዱ መገናኛ ብዙሃን
የተሰበሰበውን የአባልነት መዋጮ የያዘ የፋይናንስ መግለጫ ሪፖርት ማካተት አለበት፡፡6

የፖለቲካ ፅንፈኝነት
የርስ በርስ ቁጥጥር አካልን ስኬታማነት ለመወሰን የውስጥ የፓለቲካ ሁኔታ በብዙ መልኩ ሚና አለው፡፡ የፖለቲካ
አለመግባባት የጋዜጠኛውን ማህበረሰብ የከፋፈለው ሲሆን፤ በተመሳሳይም በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይትና
ህብረት አለመኖሩ ጋዜጠኞች ለጋራ ጥቅምና አላማቸው በጋራ አብረው እንዳይቆሙ አድርጓቸዋል፡፡7
በተለይ ደግሞ የመገናኛ ብዙሃን የአቅም ውስንነትና የጋዜጠኞች በቂ ገንዘብ የማግኘት ችግር መገናኛ ብዙሃንን
ከፖለቲካ ሃይሎች ጋር ወዳጅነት እንዲፈጥሩና የርስ በርስ ቁጥጥርን መሰረታዊ ጉዳዮች ውድቅ እንዲያደርጉ
ያስገድዳቸዋል፡፡8
ከዚህ ጋር በተያያዘ አንዋር እንደሚለው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን መዋቅር እና አፈጣጠር በራሱ የርስ በርስ
ቁጥጥርን የከበደ ያደርገዋል፡፡ ኢትዮጵያ ተጋላጭ የሆነ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ያላት ሲሆን፤ ዘርፉ ለከባድ
ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ የተጋለጠ ዘርፍ ነው፡፡9 በአሁን ወቅት የመንግስት ጣልቃ ገብነት የቀነሰ ቢሆንም
የመገናኛ ብዙሃኑ ግን የመንግስትና የሌሎች ፖለቲካ ሃይሎች ጥቅም ማራመጃ መሳሪያዎች ሆነዋል፡፡ መገናኛ ብዙሃን
5 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ
መጽኃፍ (2008)፡ ገጽ 62፡፡
6 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ
መጽኃፍ (2008)፡ ገጽ 61- 62፡፡
7 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ
መጽኃፍ (2008)፡ ገጽ 64፡፡
8 ከተመሳሳይ ቦታ የተወሰደ፡፡
9 ቲ. ኤስ. ሴርዳል “በጋዜጠኝነት መካከል ‹‹አለም አቀፍ›› እና የባህል ይዘቶች፡ የልማት ጋዜጠኝነት ፕሮግራም ማነቆዎች በምስራቅ አፍሪካ ነባራዊ ሁኔታ” የአፍሪካ ሚዲያ ጥናት
ማስታወሻ ቅፅ 1 ቁጥር 1 (2009) ገፅ. 24፡፡
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ዋልታ ረገጥ ሆነዋል ወይም ቢያንስ አንድነትን አጥተዋል፡፡ በመሆኑም በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና
ተቋማት ወገንተኛ ሆነዋል፡፡ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የመንግስትና የግል መገናኛ ብዙሃን ተቋማት በፖለቲካ
ምልከታ ለሁለት ተከፍለው ነበር፡፡ የኢትዮጵያ የህትመት መገናኛ ብዙሃን ከፊሉ በመንግስት የሚንቀሳቀሱ ሲሆን፤
ሌሎቹ ደግሞ የግል ናቸው፡፡ በመንግስትና በግል የህትመት መገናኛ ብዙሃን መካከልም ፖለቲካን መሰረት ያደረገ
ትልቅ የሀሳብ ክፍፍል እንዳለ ጥናቶች አመላክተዋል፡፡ በሚይዙት ሪፖርትና ትንተና የግሉ ህትመቶች ከተቀዋሚ
ፓርቲዎች ጋር ወዳጅ ሲሆኑ፤ የመንግስት ህትመቶች ደግሞ የገዢው ፓርቲ ደጋፊ ሆነው ይታያሉ፡፡1
የኢትዮጵያን መገናኛ ብዙሃን ከፖለቲካና ከኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች አንጻር በቅርበት ሲከታተሉ የነበሩት አብዲሳ
ዘርአይና ፍትህ አለሙ እንደሚሉት ‹‹የግሉ መገናኛ ብዙሃን ዘርፉ የመንግስት መገናኛ ብዘሃን ለገዢው መንግስት
ጭራውን ይቆላል ብሎ ሲተች፤ የመንግስ መገናኛ ብዙሃን ዘርፉ ደግሞ የግል መገናኛ ብዙሃንን የመንግስት ተቋዋሚ
ሆኖ እንደሚሰራ እና የግል ሬዲዮ ትኩረትም የማይረባ ጉዳይ ላይ ያተኮረ መሆኑን እንሰተው ይተቻቻሉ፡፡ በሁለቱ
ወገኖች መካከል የሚደረገው ይህ አይነቱ ጥቅም ላይ የተመሰረተ መተቻቸት የሃገሪቱን የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ
እንዲከፋፈልና የጋዜጠኝነት ሙያ በሰፊው ህዝብ ዘንድ ያለው አመኔታ እንዲጠፋ አድርጓል፡፡››2
በኢትዮጵያ ሕጎች መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎች የራሳቸው የሆነ የመገናኛ ብዙሃን እንዲኖራቸው አይፈቀድም፡
፡ ይሁንና ከፖለቲካ ፓርቲ ጋር ቁርኝነት ያላቸው መገናኛ ብዙሃን ተበራክተዋል፡፡ መገናኛ ብዙሃንን ለፖለቲካ
ፕሮፓጋንዳ መንዣነትና ከፍተኛ የርዕዮተ አለም ድጋፍ ማስገኛ ሁነኛ መሳሪያ አድርጎ መጠቀም እያደገ መጥቷል፡
፡ በዚህ ላይ ተጨማሪ ችግር ያስከተለው ሌላው ነገርም በስደት የነበሩና በተቃዋሚ ሃይሎች የተያዙ የሳተላይት
ቴሌዥኖች ናቸው፡፡ እነዚህ ጣቢያዎች ከተለያዩ የፖለቲካ ቡድኖች ጋር ቁርኝነት ያላቸው በመሆኑ ለሃገራቸው
ያላቸው ራዕይ የተቃረነ ነው፡፡
በአዲስ አባባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት መምህር የሆነው ዶ\ር ተሻገር ሺፈራው በሰፊው እንዳስቀመጠው ‹‹በመገናኛ
ብዙሃን መካከል ዋልታ ረገጥነት ያለ ሲሆን፤ ይህ ችግር የሚስተዋልባቸው ግማሾቹም በውጭ ሀገር የነበሩና
በአሁን ጊዜ ኢትዮጵያ ገብተው እየሰሩ በሚገኙት ላይም ነው፡፡ ይህ ደግሞ የኢትየጵያን የመገናኛ ብዙሃን ምህዳር
ከሁለት አመት በፊት ከነበረው ሁኔታ ይበልጥ ውስብስብ አድርጎታል፡፡ በመሆኑም ከተግባርም ሆነ ከመዋቅር
አንጻር ያለው አካሄድ አዲስ ቅርጽ የያዘ ሆኗል፡፡ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን በተመሳሳይና በአንድ ርዕዮተ አለም
አስተሳሰብ ታጥሮና በአንድ ጎራ ብቻ ተከልሎ የነበረበት ወቅት ሲሆን፤ በአሁን ጊዜ ግን በክልል ደረጃ ብቻ ያሉ
የመገናኛ ብዙሃን አካላት የሚሰሩት የተለያየ የፖለቲካ አቋምና ርዕዮት ይዘው ነው፡፡ በንግድ መገናኛ ብዙሃን
ላይ የምትመለከተው ባህሪ ይነስም ይብዛ ያው ተመሳሳይ ነው፡፡ አንዳዶቹ በማስታወቂያ የሚተዳደሩና የሙያ
ደረጃውን ለማክበር የተሻለ ጥረት የሚያደርጉ ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ግንኙነት
ያላቸው ናቸው፡፡ ይህም በሙያ መስፈርት ላይ ብቻ ተወስኖ የርስ በርስ ቁጥጥር አካልን ለማቋቋም እና በተመሳሳይ
ሃሳብ ተግባብቶ ለመስራት አዳጋች ያደርገዋል፡፡›› ብሏል፡፡
ዶ\ር ተሻገር በዚሁ ላይ አክሎ ሲናገርም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምህዳር መዋቅራዊ ችግር ያለበት እንደ ሆነ
ይገልጻል፡፡ ‹‹በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ውስጥ ያለው መዋቅራዊ ችግር አዳዲስ ተግዳሮቶችን የፈጠረ
ቢሆንም ከዘርፉ የሚጠበቀውን ዝቅተኛ የስነ-ምግባር እና ሙያዊ ደረጃ እያሟሉ በቀረው ላይ ደግሞ በጊዜ ሂደት
እየገነቡ ሊሄዱ ይችላሉ፡፡ አድማጭ ተመልካቹም የሚገልፀው ተመሳሳይ ልዩነቶች እንዳሉ ነው፡፡ ችግሮቹ አዲስ
ተግዳሮቶችን የፈጠሩ ቢሆንም አሁንም ቢሆን አንደማስበው የሃገሪቱ ፓለቲካዊ ሽግግር ወደ ተሻለና የተረጋጋ
የዲሞክራሲ መዳረሻ ይዞን ስለሚሄድ ያኔ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ሙያውን ያከበረ ይሆናል፡፡›› ብሏል፡፡
እንደ ጥበቡ በለጠ አነጋገርም ከላይ የቀረቡት ምክንያቶች በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ስራ ውስጥ ከፍተኛ የስነምግባርና ሙያዊ ክፍተት እንዲፈጠር አድረገዋል፡፡ የተወሰኑትን ለመጥቀስም የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ገለልተኛ
አለመሆኑ እና የሙያ ስነ-ምግባር ትኩረት አለማግኘቱ ተጠቃሽ ናቸው፡፡ እንደ አቶ አሰግድ ምልከታም ይህን ሁኔታ
ይበልጥ ያባባሰው የሃገሪቱ የፖለቲካ ስርዓት ሲሆን፤ የፖለቲካ ስርዓቱ ችግር ወደ መገናኛ ብዙሃን የተዛመተ ሆኖ
ሳለ ‹‹ቀድሞውኑ መገናኛ ብዙሃኑ እራሳቸው የፈጠሩት ችግር›› እንደሆነ ተደርጎ እንዲወሰድ ተደርጓል፡፡
የካፒታል ጋዜጣ ምክትል ዋና አዘጋጅ የሆነው አቶ ሙሉቀን ወንዶሰን የመገናኛ ብዙሃኑን የመለያየት ወይም
ያለመግባባት ጉዳይን ዘርፉ ባለው ሚና ላይ ካላቸው የግንዛቤ ልዩነት ጋር ያገናኘዋል፡፡ ‹‹መከፋፈሉና አለመተማመኑ
አሁንም ከፍተኛ ችግር ነው፡፡ የፖለቲካ ምህዳሩ ክፍት ከተደረገም ብኋላ እንኳ ልዩነታቸው የማይታረቅ ሆኖ
ይታያል፡፡ በብሔርተኝነት ዙሪያ ያሉ ልዩነቶች እየሰፉ ነው፡፡ የፖለቲካ ምህዳሩ መከፈት የመገናኛ ብዙሃንን
ድክመት ይበልጥ አጉልቶታል፡፡ የመገናኛ ብዙሃን ሃላፊነትና ተጠያቂነት በሌለበት ሁኔታ ለዘርፉ የታሻለ ነጻነትና
እራስን በራስ የመቆጣጠር እድል የሚሰጠው አዲሱ የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲና የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ላልተገባ
አላማና የህዝብን ደህንነት አደጋ ላይ ይጥላል ብዬ እሰጋለው፡፡›› ብሏል፡፡3
በሂደት ላይ ያለውን ሪፎርም ተከትሎ የመንግስት ብሮድካስት አገልገሎት ድርጅቶችን ጨምሮ ሌሎች መገናኛ
ብዙሃን በመገናኛ ብዙሃን ታሪክ እንደ ክፍተት ይታይ የነበረውን ህዝብን ያለማሳተገፍ ልምድ ቀልብሰው የተለያየ
አመለካከትና ስሜት ቀስቃሽ የሆኑ የፖለቲካ ጉዳዮችንም በፕሮግራሞቻቸው ውስጥ ማካታት ጀምረዋል፡፡
1
2

ከተመሳሳይ ቦታ ተወሰደ ገጽ 24–25.
አብዲሳ ዘርዓይ እና ፍትህ አለሙ “የጋዜጠኝነት ዘርፍ በኢትዮጵያ: ፖለቲካዊ ወገንተኝነት እና ታማኝነት አብረው የሚኖሩበት” በሀይስ ማዊንዲ፡ ማበዌዛራ (እትም) የዜና ዝግጅት

ባህል በአፍሪካ፡ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ትግል የተለመደ ዝንባሌ (2018) ገፅ 293–294፡፡
3 ሙሉቀን የወንድወሰን፣ የካፒታል ጋዜጣ ምክትል ዋና ኤዲተር ( ነሐሴ 11/ 2020).
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በፍቃዱ እንደሚለው ‹‹ባለፉት የተወሰኑ አመታት ለመገናኛ ብዙሃን የተሻለ አስቻይ ሁኔታ ተፈጥሮለታል፡፡ ነገር
ግን በመካከላቸው ያለው ልዩነትና ክፍፍል አሁንም እንዳለ ነው፡፡ በመሆኑም ታዓማኒ፣ ገለልተኛ እና ጠንከራ የርስ
በርስ ቁጥጥር አካል ለመፍጠር ቢያንስ አስር ዓመታት የሚጠይቅ ይመስለኛል፡፡ በወቅቱም ጋዜጠኞችና የመገናኛ
ብዙሃን ባለቤቶች እራሳቸው የችግሩ ሰለባ ስለሚሆኑ የርስ በርስ ቁጥጥር ውስጥ ለመግባት ፍላጎት ያሳያሉ፡፡”

ቁልፍ ተቋማት
በመገናኛ ብዙሃን ይዘት ቁጥጥርና በመገናኛ ብዙሃን አሰራር ላይ የተለያዩ ተዋንያን ሊሳተፉ ይችላሉ፡፡4 የመገናኛ
ብዙሃን ዘርፍ በፖለቲካ፣ በገበያ፣ በህዝብ እና በሙያው ፍላጎት ከፍተኛ ተጽኖ ይደረግበታል፡፡ በዚህ የቁጥጥር
ማዕቀፍ ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን አይነት፣ የመገናኛ ብዙሃን ባለቤትነት፣ የመገናኛ ብዙሃን ስርዓትና አስተዳደር፣
ታሪክ እና አውድ፣ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማዊ ሚና እና ሚናውን ለመወጣት ያለው ነጻነት፣ የገቢ ምንጭና ድጋፍ፣
የይዘት ምርትና የመገናኛ ብዙሃን ውጤት፣ ይዘትና እውነተኛ ውክልና፣ የአድማጭ ተደራሽነትና ተቀባይነት
ሁኔታና የመሳሰሉት ጉዳዮች በመገናኛ ብዙሃኑ ይዘትና አሰራር ላይ ተጽኖ ያሳድራሉ፡፡5 ተመሳሳይ ምክንያቶች የርስ
በርስ ቁጥጥር አካሉን ውጤታማነት ይወስናሉ፡፡
በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ተዋንያን ብዙ እንቅፋቶች እና ችግሮች ሲገጥሟቸው ኖረዋል፡፡ ከመንግስት ተጽእኖ ነጻ
ሆኖ በገለልተኝነት የመስራት እድል ጠባብ ስለነበረ የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥሩን የተሻለ በሚደረግበት ሂደት ውስጥ
ለመሳተፍ ከባድ ነበር፡፡ ምክንያቱም ጋዜጠኞች ከባድ ጭቆና እና ትንኮሳ ይደርስባቸው ስለነበረ ነው፡፡ ይሁንና
በሌሎች አገራት ውስጥ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት ተግባራዊ እንዲሆን እና እንዲያድግ ትግል የሚያደርጉ ቁልፍ
ተዋንያን በኢትዮጵያ ወይ ጠፍተዋል ወይም ንቁና ውጤታማ አይደሉም፡፡ በዚህ ጉደይ ላይ ግዛው እንደሚለው
‹‹
በዘርፉ የሚመለከታቸው አካላት ማለትም ጋዜጠኞች፣ የጋዜጠኞች ማህበራት፣ የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤቶችና
የመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶች በአንድነት በመቆም እና በሙያው ብቃት ደረጃ ላይ ስምምነት ለመፍጠር የሚፈለገውን
ቁርጠኝነት አያሳዩም፡፡››

መገናኛ ብዙሃንና የጋዜጠኞች ማህበራት
የጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙሃን ማኅበራት የአባላቶቻቸውን ሙያዊ እድገት ለማሳደግ ብሎም የጋዜጠኞችን መብትና
ጥቅም ለማስጠበቅ ቁልፍ አጋር አካላት ናቸው፡፡ በኢትዮጵያ በርካታ የጋዜጠኝነት ማህበራት የሚገኙ ሲሆን
የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያህል የኢትዮጵያ የነጻው ህትመት ጋዜጠኞች ማህበር (ኢ.ነ.ህ.ጋ.ማ)፤ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች
ማህበር (ኢ.ጋ.ማ)፣ የኢትዮጵያ ሴት የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር (ኢ.ሴ.ጋ.ማ)፤ እና የኢትዮጵያ የአካካቢ
ጋዜጠኞች ማህበር (ኢ.አ.ጋ.ማ) የመሳስሉ ማህበራት ይገኛሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ጥቂት የአርታኢያንና አሳታሚዎች
ነፃ ማህበራት ይገኛሉ፡፡ ይሁንና በአሁን ወቅት የሚገኙት የጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙሃን ማህበራት በቂ እንቅስቃሴ
የማያደርጉ በመሆናቸው የጋዜጠኞችን መብት ለማስጠበቅ የሚችሉ አደሉም፡፡ ማህበራቱ አባላቶቻቸውን በመወከል
ረገድ ሙሉ በሙሉ በማይችሉበት ደረጃ ላይ የደረሱ ሲሆን ይህም የሆነው ከመንግስት ጋር በመወገናቸውና
በመንግስት ተጽዕኖ ስር በመውደቃቸው ነው፡፡ ሚኪያስ በዚህ ጉዳይ ላይ እይታውን ሲገልፅ አንዳንዶቹ የሙያ
ድርጅቶች ለአባላቶቻቸው መብት ደጅ ከመጥናትና ከመሟገት ይልቅ የመንግስትን ጥቅም በማስጠበቅ ለመንግስት
አገልጋይ የሆኑና የራሳቸውን ጥቅም ብቻ የሚያስጠብቁ ናቸው፡፡6 ብሏል፡፡
ማህበራቱ በአገሪቱ ያለውን የፕሬስ ነጻነት ለማስከበር ያላቸው የአቅም ውስንነት እና ድክመት እንዳለ ሆኖ
ከመንግስት ጣልቃገብነትና ተጽዕኖም አልተላቀቁም፡፡ መንግስት የፓለቲካ ትርክትን በሚሞግቱና የተሳሳተ
አሰራርን በሚያጋልጡ የፖለቲካ እና የዲሞክራሲ ተቋማት ላይ እንደሚያደርገው ሁሉ፤ የጋዜጠኛውን እና የመገናኛ
ብዙሃን ተቋማትን መብት ለማስከበር የተደራጁ የሙያ ማህበራት ውስጥ ጣልቃ በመግባትና በማሸማቀቅ ረገድ
በመከሰስ ላይ ይገኛል፡፡ ለምሳሌ የኢትየጵያ ሴት ጋዜጠኞች ማህበር በ1995 ዓ.ም የተዘጋጀውን ረቂቅ የመገናኛ
ብዙሃን አዋጅ ተከትሎ የመንግስትን አቋም በመተቸታቸው ማህበሩ በግልፅ በመንግስት እንዲዘጋ ተደርጓል፡፡
በተጨማሪም የማህበሩ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትንም ከሌሎች መገናኛ ብዘሃን ድርጅቶች ጋር ምንም አይንት
ግንኙነት እንዳይኖራቸው አግዶ ነበር፡፡7
ተስፋለም እንደሚለውም በመገናኛ ብዙሃን ርጅቶች መካከል መተማመን አልነበረም፡፡ በባለሙያዎች መካከልም
አንድነትን የሚያጠናክር ውይይት አልነበረም፡፡ ‹‹ማህበራቱ አብረው ለመስራት ፍላጎት የላቸውም፡፡ ይልቁንም
እርስ በርሳቸው ከባድ ሹኩቻ ያደርጋሉ፡፡ ማህበራቱ ለሃገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን ስነ-ምግባር እድገት ያደረጉት
አስተዋጽኦ የለም ለማለት የሚቻል ሲሆን፤ ከተቋቋሙበት ዋና ዋና ተግባራት ማለትም የሙያና የስነ ምግባር ደረጃ
ማውጣት ውስጥ አንዱንም አላሳኩም፡፡››
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የፖቲካ ምህዳሩ በመስፋቱ የኢትዮጵያ
አርታኢያን ማህበርን (ኢ.አ.ማ)፣ የማህበረሰብ ሬዲዮ ብሮድካስተሮች ማህበር (ማ.ሬ.ብ.ማ)፣ የኢትዮጵያ መገናኛ
ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር (ኢ.መ.ባ.ማ) እና በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት እንዲቋቋሙ አስችሏል፡፡
4

ሮበርት ማኬንዚ፡ “በፈረንሳይ፣ በአሜሪካ፣ በሜክሲኮ እና በጋና መሃከል ያለውን የመገናኛ ብዙሃን ቁጥጥር ንፅፅር›› በ http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/

comlawj/cont/6/arc/arc5.htm (16/ ነሀሴ 2020) ይመልከቱ፡፡
5 ሲቦንጌሌ ሲንዳኔ “የደቡብ አፍሪካ የፕረስ ቁጥጥር እና ፕረስ ነጻነት አፈፃፀም››፡ ኮሚኒታስ ቅጽ. 23 (2018), ገጽ. 157.
6 ሚኪያስ ሰብስቤ, ዶቼ ዊሌ አካዳሚ (ሐምሌ 3, 2020).
7 ትሬሲ ጄ ሮስ “የዲሞክራሲ ቅምሻ: የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነጻነት አዋጅ” ፔን ስቴት የህግ ሪቪው፡ ቅጽ 114, (2010) ገጽ 1056–1058፡፡
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የተሻሻለው የሲቪክ ማህበረሰብ አዋጅ ማህበራት እንዲቋቋሙ ይፈቅዳል፡፡ በመሆኑም እነዚህ አዳዲስ ማህበራት
ከቀድሞዎቹ ድክመት ተምረው በተለየ ሁኔታ እንደሚንቀሳቀሱ ብዙዎች ተስፋ አድርገዋል፡፡ የፎርቹን ዋና አዘጋጅ
እና የኢትዮጵያ አርታኢያን ማህበር (ኢ.አ.ማ) ቦርድ አባል የሆነችው ፋሲካ ታደሰ ‹‹ማህበራቱ የተቋቋሙበትን
አላማ ለማሳካት ምን ያህል ይሰራሉ የሚለው ገና የሚታይ ጉዳይ ይሆናል›› በማለት ሀሳቧን ትናገራለች፡፡

የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤቶችና የመገናኛ ብዙሃን ማሰልጠኛ ተቋማት
በኢትዮጵያ የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት የቅርብ ጊዜ ታሪክ ያለው ነው፡፡ በዲግሪ ፕሮግራም ማሰልጠን እንኳን
የተጀመረው በ1994 ዓ.ም በአዲስ አባባ የኒቨርሲቲ ሲሆን በማስተርስ ዲግሪ ማስተማር የጀመረው ግን በመጋቢት
23 ቀን 1997 ዓ.ም ነው፡፡1
በፅንሰ ሃሳብ ደረጃ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የሚሰጠው የጋዜጠኝነት ትምህርትና ስልጠና ከኢትዮጵያ
የመገናኛ ብዙሃን ነባራዊ ሁኔታ ጋር የተጣጣመ መሆን ይኖርበታል፡፡ ይህም የጋዜጠኝነት ተማሪዎችን በስነምግባርና በሙያ ብቃት ደረጃ ብቁ ማድረግና የተማሪዎችን ፍላጎት ያማከለ የትምህርት ስርዓት መቅረጽን
ያካትታል፡፡ ለአብነት ያህል ከሚነሱት መከራከሪያዎች ውስጥ አንዱ በኢትዮጵያ ያለውን ሃሳብን የመግለፅ መብት
በተመለከተ ያሉትን ገደቦች፣ ወሰንና ይዘት የሚያብራራ የፅሁፍ ስብስብ የለም፡፡2
በጋዜጠኝነት ተመራቂ ተማሪዎችና በስራ ላይ ባሉ ጋዜጠኞች ዘንድ ከፍተኛ የአቅም ክፍተት አለ፡፡ አንድን ጉዳይ
መሰረት ያደረገ፣ በአንድ ጉዳይ ላይ ስፔሻላይዝ ያደረገ ዘገባ እና ትኩረቱን በልማት ጋዜጠኝነት ያደረገ ተከታታይ
ዘገባ በማቅረብ ረገድ የአቅም ክፍተት ይታያል፡፡ ቀደም ሲል መንግስት የልማታዊ ጋዜጠኝነት ጽንሰ ሃሳብን በስሩ
ላሉ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን በግልፅ ሲያስጠና የቆየ ሲሆን፤ ይህንኑ ሞዴልም በተዘዋዋሪ የግሉ መገናኛ ብዙሃን
አንዲጠቀምበት ግፊት ሲያደርግ ቆይቷል፡፡3
የምርመራ ጋዜጠኝነት ባለመኖሩ ወይም የችግሮችን ምንጭ አውቆ በመስራት ረገድ የግንዛቤ ማነስ በመኖሩ የመገናኛ
ብዙሃን ዘገባዎችን የሚሰሩትና ሽፋን የሚሰጡት ከራሳቸው ልምድና አመለካከት በመነሳት ነው፡፡ የመገናኛ ብዙሃን
ሪፖርቶች የፖለቲካ ውግንና ያላቸውና ጠባብ የፖለቲላ ፍላጎቶች ላይ የተመሰረቱ ናቸው፡፡ ብዙዎችም እነዚህን
እንደ ማስረጃ በመውሰድ ከግጭት አፈታት ጋር የተያያዙ የጋዜጠኝነት ስልጠናዎች እንዲሰጡ ይመክራሉ፡፡

የመገናኛ ብዙሃን ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች እና አማካሪ ተቋማት
ቀደም ሲል የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች መገናኛ ብዙሃንን በተመለከተ የፖሊሲ፣ የህግና የቁጥጥር ይዘቶች
ላይ አስተያየት የመስጠት እድል አልነበራቸውም፡፡ መንግስትም በመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲ ቀረጻ ሂደት ውስጥ
ከባለድርሻ አካላት ጋር ሰፊ ምክክር አያደርግም ነበር፡፡ በአሁን ወቅት ግን የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች በተወሰነ
ደረጃ የራሳቸውን ስልት በመጠቀም በመገናኛ ብዙሃንን ይከታተላሉ፤ ይደግፋሉ፡፡ ከዚህም ባሻገር ጥቂት የሲቪል
ማህበራት ሃሳብን በመግለጽ ነጻነትና የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት ላይ ቀጥተኛ የሆነ ተሳትፎ
በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡
መንግስትም ከሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ጋር መመካከር ጀምሯል፡፡ ለምሳሌ ያህል መንግስት አዲስ የመገናኛ
ብዙሃን አዋጅ ለማውጣት ሲያቅድ ከሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ጋር ምክክር አካሂዷል፡፡ በተጨማሪም ከመገናኛ
ብዙሃን ጋር በተያያዘ በመገናኛ ብዙሃን ተቆጣጣሪ አካል የአመራር ሹመት ውስጥ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች
እንዲካተቱ ለማድረግ እንዲቻል በረቂቅ የመገናኛ ብዙሃን አዋጁ ውስጥ ታሳቢ እንዲደረግ ተደርጓል፡፡
በኢትየጵያ ውስጥ ያለውን የአቅም ክፍተት ለሙሙላት የመገናኛ ብዙሃን ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች እና
የመንግስት አማካሪ ድርጅቶች ሚና እጅግ በጣም ወሳኝ ነው፡፡ በርካታ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት የኢትዮጵያ
መገናኛ ብዙሃን የሚገለፅበት መንገድ ደካማ ተቋማት መሆናቸው፣ የሃብት እጥረት ያለባቸው እና በመሰረተ
ልማት፣ በአስተዳደርና በሰው ሀይልም የአቅም ውስንነት የሚስተዋልባቸው መሆናቸውን ነው፡፡

ትብብርና እና አለም አቀፍ ድጋፍ
የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአትን እድገት ውጤታማ ለማድረግ ትብብርና እና አለም አቀፍ ድጋፍ እጅግ ወሳኝ ነው፡፡
አለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች በሽግግር ላይ ላሉ ሀገራት ወይም የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓትን በመጀመር ላይ ላሉ
አገራት ድጋፍ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ሚና መጫወት ይኖርባቸዋል፡፡4

1

ቲ. ኤስ. ሴርዳል “በጋዜጠኝነት መካከል ‹‹አለም አቀፍ›› እና የባህል ይዘቶች፡ የልማት ጋዜጠኝነት ፕሮግራም ማነቆዎች በምስራቅ አፍሪካ ነባራዊ ሁኔታ” የአፍሪካ ሚዲያ ጥናት

ማስታወሻ ቅፅ 1 ቁጥር 1 (2009) ገፅ. 23፡፡
2 ጌድዮን ቶሞቶዎስ ‹‹ሃሳብን የመግለፅ መብት በኢትዮጵያ፡ የህግ ፍልስፍና ረሀብ›› ሚዛን የህግ ሪቪው ቅፅ 4 ቁጥር 2 (2010) ገፅ 201፡፡
3 አብዲሳ ዘርዓይ እና ፍትህ አለሙ “የጋዜጠኝነት ዘርፍ በኢትዮጵያ: ፖለቲካዊ ወገንተኝነት እና ታማኝነት አብረው የሚኖሩበት” በሀይስ ማዊንዲ፡ ማበዌዛራ (እትም) የዜና ዝግጅት
ባህል በአፍሪካ፡ በማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ትግል የተለመደ ዝንባሌ (2018) ገፅ 293፡፡
4 ኦግኒያን ዝላቴቭ “የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ: የመጀመሪያው የርስ በርስ ቁጥጥር አካል” በአድሊን ሁሊን እና ጆን ስሚዝ (ዕትም) ውስጥ፣ የሚዲያ የርስ በርስ ቁጥጥር መምሪያ
መጽኃፍ (2008)፡ ገጽ 61፡፡
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እንደ ኤልያስ ገለጻ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና አለም አቀፍ ተቋማት የአቅም ግንባታ ስራዎችን ለመደገፍ
ያደረጉት ጥረት በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ ኤልያስ ሲያብራራ ‹‹ላለፉት ሶስት አመታት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ
የትብብር ስራዎች ታይተዋል፡፡ በተለይም በኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በኩል በግልፅ የሚታይ ነበር፡፡››
ይሁንና እንደ የቀድሞ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ቴሌቪዥን ዳይሬክተር ቶሌራ ፍቅሩ አተያይ ‹‹እያንዳንዱ
የመገናኛ ብዙሃን በመጀመሪያ እራሱን እንዲፈትሽና ቀጥሎም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ከሌሎች መገናኛ ብዙሃን
ጋር እንዲገማገም ይረዳ ዘንድ፤ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት የሁሉንም የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የጋራ ጥረት
በእጅጉ ይፈልጋል፡፡››

48

ማጠቃለያ እና ምክረ ሃሳቦች
ማጠቃለያ
በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ አመለካከቶች፣ ማንነቶች እና ጥቅሞችን ያስከበረ እና በህዝብ ዘንድ የተዘሩ
ትርክቶችን የሚያስተካክል ሙያዊና ሃላፊነት የሚሰማው የመገናኛ ብዙሃን ስርአት መገንባት በጣም አስፈላጊ ነው፡
፡ ይህን ለማሳካትም ቁልፍ የሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ባለድርሻ አካላትን ግንዛቤ ማሳደግ እና የመገናኛ ብዙሃኑ የርስ
በርስ የቁጥጥር ስርዓቱን ወደ ስራ ያስገቡት ዘንድ በመካከላቸው ስምምነት እንዲፈጠር መርዳት ያስፈልጋል፡፡
ምክንያቱም አንድ የርስ በርስ የቁጥጥር ስርአት እድገት ሊለካ የሚችለው ውጤታማ የርስ በርስ ቁጥጥር ስርአት
በመገንባት ረገድ በሚገኝበት አገር ውስጥ ምን ውጤት አስመዘገበ የሚለውን መሰረት አድርጎ በመሆኑ ነው፡፡

ምክረ ሃሳቦች

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ምክረ ሀሳቦች በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የመገናኛ ብዙሃን ነባራዊ ሁኔታ
ለማሻሻል የተለያዩ አካላት ትኩረት ሰጥተው ሊሠሩ የሚገቡዋቸውን ጉዳዮች የሚጠቁሙ ናቸው፡፡
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አመራር
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አመራሮች ማድረግ ያለባቸው፡-
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•

በምክር ቤቱ ውስጥ የጋዜጠኞችን መብት የሚወክል ነፃ የጋዜጠኞች ማህበር እንዲመሰረት እገዛ ማድረግ፤

•

የምክር ቤቱን ነፃነትና ህልውና ማረጋገጥ፤

•

በምክር ቤቱ ሚናና ተግባራት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድርን የውጭ ግፊት መከላከል፤

•

ምክር ቤቱ ገለልተኛ እና እምነት የሚጣልበት ውሳኔ ሰጪ ተቋም መሆኑን ለማሳየት፤ በሚከተሉት ቁልፍ
ጉዳዮች ማለትም በምክር ቤቱ አደረጃጀት፣ ሃላፊነት፣ አሰራርና ሌሎች ያልተጠቀሱ ጉዳዮች ዙሪያ ከመገናኛ
ብዙሃን አካላት ጋር የጋራ መግባባት ላይ መድረስ ይኖርበታል፤

•

ስለመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር፣ ስለአመሰራረቱና ተግባርና ሃላፊነቱ በተመለከተ በቅድሚያ በመገናኛ
ብዙሃን ዘርፍ ውስጥ ላሉ ሰዎች ብሎም ለአጠቃላይ የህብረተሰብ ክፍል የተሻለ መረዳት፣ ግልፅነትና ግንዛቤ
መፍጠር ይኖርበታል፤

•

የተቋም መዋቅርን ማሻሻል ወይም ለውጥ ማድረግ (ቢሮ ማደራጀት፣ ብቁ ባለሙያዎችን መመልመል እና
አቅምን መገንባት)፤

•

መገናኛ ብዙሃን የራሳቸው ኤዲቶሪያል ፖሊሲ እና የስነ-ምግባር ደንብ እንዲኖራቸው ማገዝ፤

•

በርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓት ምርጥ ተሞክሮ ያላቸው አገራትን በማጥናት ተሞክሮዎችን መውሰድ፤
ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማጣጣም ተግባራዊ ማድረግ፤

•

የምክር ቤቱን የአባልነት መስፈርት አካታች እንዲሆንና በጠንካራ መሰረት ላይ እንዲገነባ ማድረግ፤

•

የድርጊት መርሃ ግብሮችንና ፕሮግራሞችን በጥራትና በወቅቱ መንደፍ፤

•

የዘርፉን አፈጻጸም ለመገምገም የሚያስችል መደበኛ ሙያዊ ኮንፈረንስ ማካሄድ፤

•

መልካም አፈጻጸም ላላቸው ተቋማትና ጋዜጠኞች ዕውቅና መስጠት፤

•

መልስ የመስጠት መብት አፈፃፀምን ጨምሮ፤ የመገናኛ ብዙሃን የሕዝብ ቅሬታን ተቀብለው ለማስተናገድ
የሚያስችላቸውን ሞዴል የቅሬታ ማስተናገጃ መመሪያ ማዘጋጀት፤

•

የሌሎች ሃገራት ልምድን መሰረት ያደረገ ተጨባጭ የስነ-ምግባር ኮድ ማዘጋጀት፤

•

ለመገናኛ ብዙሃን ዘርፍና ለህዝቡ ተደራሽ መሆን፤

•

እኩልና ግልጽ ተሳትፎን ማረጋገጥ፤

•

ምክር ቤቱ ከመንግስት፣ ተቀዳሚ ባለድርሻ አካላት ከሆኑት የመገናኛ ብዙሃን አካላት፣ ከመገናኛ ብዙሃን
ዘርፍ ጋር ግንኙነት ካላቸው አካላት፣ ከአለም አቀፍ ድርጅቶች እና ሌሎች ሶስተኛ ወገኖች ጋር የሚኖረውን
ግንኙነት በግልጽ ለመለየት የሚያስችለውን የባለድርሻ አካላት ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀት፤

•

ቢያንስ ለአራት አመት የሚያገለግል ስትራቴጂክ ፕላን ማዘጋጀት፤

•

ከአባላቱ ጋር ጠንካራ ግንኙነት በመመስረት እንዲሁም ጠቃሚ መረጃ ሊገኝበት የሚችል ድረ-ገጽን
በመጠቀም በምክር ቤቱ ሃላፊነት ዙሪያ ግንዛቤ መፍጠር፤

•

አጥፊዎችን በማጋለጥ እንዲታረሙ የማድረግ ስራ ለመጀመር የእንባ ጠባቂ አካሉን በተቻለ ፍጥነት ወደ ስራ
ማስገባት፤

•

በምክር ቤቱ የስራ አፈፃፀም ውስጥ ዋነኛ ባለድርሻ አካል የሆኑት የመገናኛ ብዙሃን የተሻለ ተሳትፎ
እንዲኖራቸው ማድረግን ጨምሮ ግልፅ የሆነ ግንኙነት መኖሩን ማረጋገጥ፡፡

•

ምክር ቤቱ ተግባርና ሃላፊነቱን በአግባቡ ለመወጣት እንዲያስችለው ፅህፈት ቤቱን በብቁ ባለሙያዎች
ማደራጀት፤

•

በግጭት ነክ ዘገባ፣ በምርጫ ዘገባ፣ የዘገባ እውነተኛነትን በማጣራት እንዲሁም በጥላቻ ንግግር ላይ
መመሪያዎችንና ማንዋሎችን ማውጣት፤

•

በአግባቡ የተጠና፣ ምክረ ሃሳብና የዝንባሌ ትንተናን ያካተተ የመገናኛ ብዙሃን ክትትል ስራ መስራት፤

•

ነባር ባለሙያዎችና ምሁራንን በመጠቀም ተከታታይ ስልጠናዎችን መስጠት፡፡ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያች
መደበኛ የስልጠና ዕድሎችን ማመቻቸት፣ ስልጠናዎች ሲሰጡም ለስነ-ምግባርና በመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ላይ
ለተደረጉ የህግ ገደቦች ትኩረት መስጠት፤ እንዲሁም

•

የመገናኛ ብዙሃንን ፍላጎትና ተግዳሮቶች ለመለየት በመገናኛ ብዙሃን ነባራዊ ሁኔታ ዙሪያ ጥናት ማካሄድ
ይኖርበታል፡፡
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የምክር ቤቱ አባላት
የምክር ቤቱ አባላት እንዲያከናውኑ የሚመከሩት፡•

ለምክር ቤቱ ሙሉ ድጋፍ ማድረግ፤

•

የርስ በርስ ቁጥጥር ጽንሰ ሃሳብን ግንዛቤ ለማሳደግና ለማስተዋወቅ የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ማበርከት፤ እና

•

ወገንተኝነትን ማስወገድ እና ሙያውን ጠብቆ በመንቀሳቀስ የሕዝብን አመኔታ ማትረፍ ይኖርባቸዋል፡፡

የመገናኛ ብዙሃን ማህበራት
የመገናኛ ብዙሃን ማህበራት ማድረግ ያለባቸው፡•

ለሙያው እድገት የሚረዳ ትርጉም ያለው አስተዋፅኦ በሚያደርጉበት መንገድ መጠናከር፤ እና

•

የሙያውን የብቃት ደረጃ በማስጠበቅና ራስን በማስተዳደር ረገድ ጥሩ ወኪል ሆነው እንዲገኙ መጠናከር
ይኖርባቸዋል፡፡

የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤቶች እና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያ ማሰልጠኛ
ተቋማት
የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤቶች እና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያ ማሰልጠኛ ተቋማት የሚመከሩት፡-

•

የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን አቅም ለማሳደግ በየጊዜው ፕሮግራም መቅረጽ፤

•

በመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ውስጥ ያለውን የስልጠና ፍላጎትና የእውቀት ክፍተት መለየት፤ እንዲሁም

•

ከመገናኛ ብዙሃን ማህበራት ጋር የጠበቀ ትስስርና ትብብር ለመፍጠር እንዲረዳ የመገናኛ ብዙሃን ማህበራትን
ማጠናከርና አስቻይ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ይኖርባቸዋል፡፡

ለጋሽ ድርጅቶች
ለጋሽ ድርጅቶች የሚመከሩት፡-
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•

የርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓቱ እንዲያድግ ድጋፍ ማድረግ፤

•

የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ በዘርፉ የርስ በርስ ተቆጣጣሪ አካል በመሆኑ እና ለሙያው እድገት መጠናከርም
ወሳኝ በመሆኑ ምክር ቤቱ ስራውን በነፃነት እንዲሰራ ድጋፍ ማድረግ፤

•

በፕሮጀክት ሊደገፉ የሚገቡ የምክር ቤቱን የአቅም ግንባታ ስራዎች በፈንድ መደገፍ፣

•

በምክር ቤቱና በጋዜጠኞች ማህበራት መካከል መግባባትን ለመፍጠር እና የህዝቡን አመኔታ ከፍ ለማድረግ
የሚረዱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻዎችን እንዲሁም በመገናኛ ብዙሃን ባለድርሻ አካላት መካከል የሚካሄዱ
የምክክር መድረኮችን መደገፍና ማመቻቸት፤

•

ቀጣይነት ያለው የተቋም ግንባታ ስኬት እንዲመዘገብ በኢትዮጵያ የሚካሄደውን የሽግግር ሂደት መደገፍ፤

•

የቴክኒክ፣ የቁሳቁስ እና የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ የመገናኛ ብዙሃንን አቅም መገንባት፤

•

ለጋዜጠኞችና ለመገናኛ ብዙሃን አመራሮች ስልጠናዎችን መስጠት፣ እንዲሁም ፕሮጀክቶችን በአግባቡ
እንዲያስፈፅሙ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትን ውስጣዊ አቅም ለማጠናከር ከኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ምክር
ቤትና ታአማኒ ከሆኑ የጋዜጠኞች ማህበራት ጋር በአጋርነት መስራት፤

•

ለመገናኛ ብዙሃን ተቋማት እድገት ወሳኝ የሆኑ ድጋፎችን ለማድረግ እንዲረዳ በመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ
በአማካሪነት ከሚያገለግሉ እንዲሁም ከምርምርና ከትምህርት ተቋማት ጋር የሚኖራቸውን አጋርነት
ማጠናከር፤ እንዲሁም

•

የጋዜጠኝነት ሙያን ለማሳደግ የሚረዱ አጫጭር ስልጠናዎችን፣ በተቋማቱ ውስጥ እንዲሁም በጋዜጠኝነት
ትምህርት ቤት የሚሰጡ ስልጠናዎችን ለመስጠት የሚረዱ ካሪኩለሞችን ለማዘጋጀት ድጋፍ ማድረግ
ይኖርባቸዋል፡፡

መንግስት
መንግስት እንዲፈፅም የሚመከረው፡•

መገናኛ ብዙሃን ምህዳርን ለማስፋት መፍቀድ፣

•

የሕዝብ መገናኛ ብዙሃንን ሙያዊ ብቃት ለማሳደግ ትኩረት መስጠት፤

•

በመንግስት ስር የሚተዳደሩና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ትስስር ያላቸው መገናኛ ብዙሃን የሙያ ብቃት
ደረጃውን አክብረው እንዲሰሩ ማድረግ፤

•

የሙያ ብቃት ያለውን መገናኛ ብዙሃን ለማትጋና ለማበረታታት የሚያስችል የፖሊሲና የቁጥጥር ማዕቀፍ
መዘርጋት፤ እንዲሁም

•

በሰፊው ምክክር የተደረገባቸውንና ለመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ አስቻይ ሁኔታን እንደሚፈጥሩ በባለሙያዎች
እምነት የተጣለባቸውን የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲ እና ሕጎች ማውጣት ይኖርበታል፡፡
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የመርሳ ሚዲያ ተቋም
የመርሳ ሚዲያ ተቋም ለትርፍ ያልተቋቋመ የሚዲያ ፖሊሲ፣ ምርምርና ጥናት እና የአቅም ግንባታ ተቋም ነው፡፡
በጥናትና ምርምር፣ የአቅም ግንባታ እና ተቋማዊ ድጋፍ ላይ አበክሮ በመስራት ንቁና ጠንካራ፣ ሃላፊነት የሚሰማቸው
እንዲሁም ገለልተኛ የሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ፣ የሙያ ማህበራት እና የትምህርት ማዕከላት በአፍሪካ እንዲፈጠሩ
የሚተጋ ተቋም ነው፡፡ ይህ ተቋም ከሰሃራ በታች ባሉ አገራት በዋናነት በኢትዮጵያ ይሰራል፡፡ ሰላማዊ፣ የበለጸገና
ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ነጻ እና ገለልተኛ የመገናኛ ብዙሃን ወሳኝ ናቸው፡፡

ባለሙያዎቻችን
ድርጅታችን ከፍተኛ ልምድ ባካበቱ የሚዲያ
ባለሙያዎች፣ አሰልጣኞች፣ ተመራማሪዎች እና
የአውቀት አያያዝ ባለሙያዎች የተመሰረተና
የሚመራ ነው፡፡ ባለሙያዎቻችን ዜጎች በእውቀት
ታንጸው ራሳቸውን ማስተዳደር እንዲችሉ
ገለልተኛ መገናኛ ብዙሃን የሚኖራቸውን ሚና
ጠንቅቀው የሚያውቁና በከፍተኛ ፍላጎት
የሚያገለግሉ ናቸው፡፡

ተልዕኮ
የሚዲያ ምርምርና ስልጠና ትብብሮቻችን
የሃሳብ-ብዝነሃት፣ የተለያዩ ማንነቶችና ፍላጎቶች
የሚከበሩበትና በጠንካራ የህዝብ ውይይት
ዳብረው የተረጋጋች፣ሰላማዊና የበለጸገች አገር
መፍጠርን ታላሚ አድርገው የተቀረጹ ናቸው፡፡

የለውጥ ፍልስፍናችን
የሚዲያ ተቋማት ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ፣ ቀጣይነት ያላቸው እና ለዜጎች ህይዎት ወሳኝ
በሆኑ ጉዳዮች ላይ እንዲሰሩ ለማድረግ ጠንካራ የጋዜጠኝነት ሙያ እንዲዳብር እና የጎለበተ
ሚዲያ እንዲፈጠር ያለሰለሰ ድጋፍ ያደርጋል፡፡

የአሰራር ዘዴ
ፖሊሲ አውጭዎች በሚዲያ ቁጥጥር ማዕቀፍና የህግ ሪፎርሞች ላይ ጤናማ የፖሊሲ ውሳኔዎችን እንዲያሳልፉ
የሚረዳቸውን በጥናት ላይ የተመሰረተ መረጃ እናቀርባለን፡፡ የጋዜጠኞችን አቅም በስልጠና እንገነባለን፣ ሚዲያዎች
ቀጣይነት ባለው መልኩ እንዲሰሩ የሚያግዝ ምርምርና ጥናት እንዲሁም የሚዲያ ምክር ቤቶች፣ ህብረቶችና የስነምግባር ደንቦች እንዲፈጠሩና እንዲጎለብቱ እንሰራለን፡፡
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