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ሚዲያውን ያቃናል የሚል ተስፋ የተጣለበት 

ምክር ቤት 
አዲስ ቶልቻ 02-05-16 

ኢትዮጵያ የራሷ ፊደል ካላቸው የዓለማችነ ጥቂት ሃገራት አንዳ ናት። በስነፅሁፍም 

ከዓለማችን ቀደምት ሃገራት ተርታ ለመሰለፍ የሚያበቋት ስራዎች ባለቤት ነች። 

ኢትዮጵያ መልዕክትን - ፍልስፍና፣ ሃይማኖት፣ ታሪክ፣ . . . በፅሁፍ ግዜና ስፍራን 

ተሻግረው እንዲተላለፉ የማደረግ በሺህ ዓመታት የሚቆጠር ታሪክ አላት። በኢትዮጵያ 

በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ዘመናዊ የህትመት ስራ መጀመሩም የታወቃል። 

ይህ የዘመናዊ ህትመት ጅማሮ በርካታ መፃህፍት፣ ጋዜጦችና መፀሄቶች ታትመው ለህዝብ 

እንዲዳረሱ ማድረግ አስችሏል።  

 

የኢትዮጵያ የህትመት ሚዲያ ስራ ከማተሚያ ቴክኖሎጂ ወደሃገሪቱ መግባት ጋር 

የተቆራኘ ነው። ወቅታዊና ተኩስ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዜናዎችንና መሰል 

መረጃዎችን ለህዝብ የሚያደረሱ ጋዜጦችና መፅሄቶች በተለየ ከጠላት ወረራ በኋላ 

ታትመው የሚሰራጩበተ ሁኔታ የተለመደ ለመሆን በቅቷል። ከሃገራችን ቀደምት 

ጋዜጦችና መፅሄቶችና መፅሄቶች መሃከል ድምፅ፣ አእምሮ፣ አዲስ ዘመን፣ ኢትዮጵያን 

ሄራልድ፣ የዛሬይቱ ኢትዮጵያ ጋዜጦች፤ መነን፣ አዲስ ሪፖርተር፣ ፀደይ፣ ጎህ፣ የካቲት . . . 

መፅሄቶች ተጠቃሸ ናቸው። 

 

የትህትመት ሚዲያን ተከተሎና ጎን ለጎን የብሮድካስት ሚዲያ አገልግሎት ማለትም 

የሬደዮና ቴሌቪኝን ስርጭት ተጀምሯል። በኢትዮጵያ የሬዲዮ ስርጭት  በ1930ዎቹ 

ሲጀመር በ1957 ዓመት ሃገሪቱ ከቴሌቪዥን ጋር ተዋውቃለች። 

 

እንግዲህ ኢተዮጵያ ከሚዲያ - ከጋዜጣ፣ መፅሄት፣ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጋር ያላት ትውውቅ 

ከከሰባት አስርት ዓመታት የማያንስ ቢሆንም፣ ባሀገሪቱ ሃሳብን የመግለጽና የፕሬስ ነፃነት 

በህግ ሳይረጋገጥ ለግማሽ ምዕተ አመት ያህል ቆይቷል። በኢትዮጵያ ሃሳብን የመገለፅ 

ነፃነትና ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት መገለጫ የሆነው፣ የፕሬሰ ነፃነት የተረጋገጠው 
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በወታደራዊው ደርግ ውድቀት ማግስት ነበር። ግንቦት 20፣ 1983 ዓ/ም የወታደራዊው 

ደርግ መንግስት ከተደመሰሰ በኋላ፣ በአንድ ወር ግዜ ውስጥ ማለትም ሰኔ 1983 ማገባደጃ 

ላይ የደርግ መንግስትን ለማስወገድ የትጥቅ ትግል ሲያካሂዱ የነበሩ፣ በውጭ ሃገር 

ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ተቃዋሚ ሃይሎችን በአንደ አዳራሽ አካቶ የተካሄደው የሃገሪቱን መፃኢ 

እጣ ፈንታ የወሰነ ኮነፈረንስ ላይ በአመዛኙ የኢትዮጵያ በሄሮችና ብሄረሰቦችን ይወክሉ 

የነበሩት ተቃዋሚ ሃይሎች ከመበታተን ይልቅ ራሳቸውን በራሳቸው እያሰተዳደሩ 

በመከባበርና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነት ያላት ሃገር መስርተው ለመኖር 

መሰማማታቸውን ተከትሎ ወደዚህ ስረአተ የሚያደረሳቸውነ የሽግግር መንግስት 

መመስረታቸው የታወሳል።  

 

ታዲያ ይህ የሽግግር መንግስት እንደህገመንግስት ይገለገልበት የነበረው “ቻርተር” የተሰኘ 

ሰነድ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ግዜ ሃሳብን የመግለፅ ነፃነትን አረጋግጧል። ይህን 

ተከትሎ 1984 አጋማሽ ላይ ለመጀመሪያ ግዜ በኢትዮጵያ ታሪክ የፕሬስ ነፃነትን ያረጋገጠ 

የፕሬስ አዋጅ ወጣ። 

 

ይህን ተከተሎ አንድ ዓመት በማይሞላ ግዜ ውስጥ በርካታ የግል መፅሄቶችና ጋዜጦች 

ታትመው መሰራጨት ጀመሩ። በሃገራችን ሚዲያ ለመጀመሪያ ግዜ ከመንግስት ቁጥጥር 

ነፃ ወጥቶ በግለሰቦች ፈቃደና ውሳኔ መመራት የጀመረው በዚህ ግዜ ነበር። የፕሬስ ነፃነት 

መረጋገጡን ተከትሎ የወጡትን በርካታ መፅሄትና ጋዜጦች መረጃ ተጠምቶ የኖረው ህዝብ 

ሳይመርጥ የተሰጠውን ሁሉ እያገላበጠ ያነብ ያዘ። ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ጤና፣ ወሲብ፣ 

ትእንግርት ነክ ወሬዎች . . . ላይ የሚያተኩሩትን መፅሄቶችና መፃህፍት ሳይመርጥ 

እያግበሰበሰ ያነብ የነበረው ህዝብ፣ ትንሽ ቆይቶ ጎርባጮቹን እየተፋ “ጤናማ ናቸው” 

ያላቸውን አየመረጠ ማንበብ ያዘ። አንዳንዶቹ የማህበረሰቡን ነባር ባህላዊ እሴቶች፣ ወግና 

ስነምግባር የሚጥሱና የሚያረክሱ ስለነበሩ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ እንዲቆሙ 

እስከመጠየቀ የደረሰበት ሁኔታ እንደነበረ እናስታውሳለን። 

 

በ1987 ዓ/ም የኢፌዴሪ ህገመንግስት በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ዳብሮ 

ሲፀድቅ በሽግግር መንግስቱ ቻርተር ለመጀመሪያ ግዜ በሃገሪቱ የተከበረውን ሃሳብን 

በነፃነት የመገለፅ ነፃነትና የዚህ ነፃነት መገለጫ የሆነው የፕሬስ ነጻነት በህገመንግስቱ 
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ተረጋገጠ። ህገመንግስቱ በአንቀፅ 29 “የአመለካከትና ሃሳብን በነፃ የመያዝና የመግለፅ 

መብት” በሚል ርዕስ ስር ይህን መብት የሚያረጋግጡ ድጋጌዎች አስፈሯል። የዚህ አንቀፅ 

ድንጋጌ፤ 

 

ማንኛውም ሰው ያለምንም ጣልቃ ገብነት ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት አለው። ይህ ነፃነት 

በሃገር ውስጥም ሆነ ከሃገር ውጭ ወሰን ሳየደረግበት በቃልም ሆነ በፅሁፍ ወይም 

በህትመት፣ በስነጥበብ መልክ ወይም በመረጠው በማንኛውም የማሰራጫ ዘዴ ማንኛውንም 

አይነት መረጃና ሃሳብ የመሰብሰብ፣ የማቀበልና የማሰራጨት ነፃነቶችን ያካትታል። 

 

የፕሬስና የሌሎች መገናኛ በዙሃን፣ እንዲሁም የስነጥበብ ፈጠራ ነፃነት ተረጋግጧል። 

የፕሬስ ነፃነት በተለይ የሚከተሉትን መብቶች ያጠቃልላል። 

 ሀ. የቅድሚያ ምርምራ በማንኛውም መልኩ የተከለከለ መሆኑን፤ 

 ለ. የህዝብን ጥቅም የሚመለከት መረጃ የማግኘት እድልን። 

 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርአት አሰፈላጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሃሳቦችና አመለካከቶች በነፃ 

ማንሸራሸራቸውን ለማረጋገጥ ሲባል ፕሬስ በተቋምነቱ የአሰራር ነፃነትና የተለያዩ 

አሰተያየቶች የማስተናገድ ችሎታ እነዲኖረው የህግ ጥበቃ ይደረግለታል። 

 

በመንግስት ገንዘብ የሚካሄድ ወይም በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ መገናኛ በዙሃን የተለያዩ 

አስተያየቶችን የማሰተናገድ ቸሎታ እነዲኖረው የህግ ጥበቃ የደረግለታል። 

 

በመንግስት ገንዘብ የሚካሄድ ወይም በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ መገናኛ በዙሃን የተለያዩ 

አሰተያየቶችን ለማስተናገድ በሚያስችለው ሁኔታ እንዲመራ ይደረጋል። 

 

እነዚህ መብቶች ገደብ ሊጣልባቸው የሚችለው ሃሳብና መረጃ የማግኘት ነፃነት 

በአሰተሳሰባዊ ይዘቱና ሊያስከተለው በሚችለው አስተሳሰባዊ ወጤቱ ሊገታ አይገባውም 

በሚል መርህ ላይ ተመስርተው በሚወጡ ህጎች ብቻ ይሆናል። የወጣቶችን ደህንነት፣ 

የሰውን ክብርና፣ መልካም ስም ለመጠበቅ ሲባል ህጋዊ ገደቦች በአነዚህ መበቶች ላይ 
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ሊደነገጉ ይችላል። የጦር ቅስቀሳዎች፣ እንዲሁም ሰብአዊ ክብርን የሚነኩ የአደባባይ 

መገለጫዎች በህግ የሚከለከሉ ይሆናል።  

ይላል። 

 

እንግዲህ በዚህ አኳኋን ቀደም ሲል እንደተገለፀው በሃገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪያ ግዜ ሃሳብን 

የመግለፅ ነፃነትና የፕሬስ ነፃነት መረጋገጡን ተከትሎ በርካታ መፅሄቶችና ጋዜጦች 

ታትመው ለመሰራጨት በቅተዋል። ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ህዝቡ በመጀመሪያ አንዱን 

ከሌላው ሳይለይና ሳይመርጥ ያነብ የነበረ ቢሆንም፣ ከራርሞ ግን ማንጓለል ጀመረ። 

አንጓሎ የማይረባውን ትቶ የረባሉ ያላቸውን ብቻ ወደማንበብ ተሸጋገረ። ይህ በርካታ 

የፕሬስ ውጤቶች ከገበያ ውጭ እነዲሆኑ ምክንያት ሆኗል። 

 

የሃገራችን ፕሬስ ላይ የነበረው ችግር የይዘትና የአረቀራብ በቃት ችግር ብቻ አልነበረም። 

በመርህ ደረጃ ከነፃ ፕሬስ የሚጠበቀውን ገለልተኝነትና ሚዛናዊነት ጠብቀው መስራት 

አለመቻል እስካሁንም ድረስ የሚታይ የሃገራችን ፕሬስ ትልቅ ችግር ነው። እንደአሸን 

ፈልተው ከነበሩት የግል ፕሬሶች መሃከል አብዛኞቹ ራሳቸውን “ተቃዋሚ ፕሬስ” በለው 

ነበር የሚጠሩት። በመሰረቱ አንድ ፕሬስ ነፃ ወይም የአንድ ወገን ልሳን እንጂ ተቃዋሚ 

ሊባል አይችልም። እናም ፕሬሶቹ የነፃ ፕሬስ ታፔላ የለጠፉ የተቃዋሚዎች ለዛውም 

የወደቀውን ደርግ ኢሰፓ ለመመለስ የሚንቀሳቀሱ ሰላማዊ ያለሆነ ፅንፈኛ ተቃዋሚ 

ቡድኖች ልሳን ነበሩ። በፕሬስ ውጤቶቹ ላይ የሚሰሩትም ነፃ ጋዜጠኞች ሳየሆኑ የተቃውሞ 

ፖለቲካ አመለካከት አራማጆች ነበሩ።  

 

ከ1983 ዓ/ም በፊት የሃገሪቱ ሚዲያ ውስንና በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ በመሆኑ 

በአጠቃላይ በሃገሪቱ የነበሩት የሚዲያ ባለሙያዎች ቁጥር  ቢበዛ ከመቶ የሚበልጥ 

አልነበረም። የነፃ ሚዲያ ባህል በሃገሪቱ ባለመጎልበቱ በቀላሉ ከሞያው ጋር ተዋድደው 

ሞያውን መቀላቀል የሚቸሉ ሰዎችም አልነበሩም። በመሆኑም በህገመንግስት 

የተረጋገጠውን የፕሬስ ነፃነት የመጠቀም አቅም የነበራቸው ዘውዳዊውንና ወታደራዊውን 

ስርአት ሲያገለግሉ የነበሩ ጥቂት በእድሜ የገፉ ጋዜጠኞች፣ የኢሰፓ ካድሬዎችና 

ወታደራዊ መኮንኖች ነበሩ። አነዚህ ደግሞ በቅድሚያ፣ አቋም ይዘው ፕሬስን አዲስ 

በመገንባት ላይ ያለውን ስርአት ለማፍረስ መሳሪያነት የመጠቀም ዓላማ ይዘው ወደስራው 
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ስለገቡ፤ በመቀጠልም፣ የተፈጠሩበት ባህል የተለያየ አመለካከትን ማስተናገድ የማይችልና 

ኢዴሞክራሲያዊ፣ ህብረተሰብን ጠላትና ወገን በሚል ፈረጆ የሚጓዝ በመሆኑ ነፃ ፕሬሰ 

የመሆን አቅምም ፍላጎትም አልነበራቸውም። 

 

ይህ ሁኔታ የሃገሪቱ የፕሬስ ሜዳ ህዝብ ነፃና ሚዛናዊ መረጃ የሚያገኝበት ሳይሆን በተሳሳተ 

መረጃ፣ የጭፍን ጥላቻ አመለካከት ጠመቃና ሰላማዊ ያልሆነ ተቃውሞ መቀሰቀሻነት 

ዳርጎታል። መንግስት ለጋው የሃገሪቱ ፕሬስ ጤናማ ሆኖ እንዲያድግና እንዲዳብር፣ 

ዴሞክራሲው እንዲጎለብት በማሰብ ህግንና የሞያውን ስነምግባር ጥሰው የሚሰሩትን የፕሬስ 

ውጤቶች በአመዛኙ በትእግስት የሚያልፍበት ሁኔታ ነበር የሚታየው። ይሁን እንጂ ከልክ 

የሚያልፉት ላይ ግን በፍርድ ቤት ክስ ተመስርቶባቸው ጥፋተኝነታቸው በማሰረጃ 

ተረጋግጦ እንዲቀጡ የተደረገበት ሁኔታ ነበረ። እነዚህ ግን እጅግ ጥቂቶች ናቸው። 

እርግጥ ፕሬስን ሰላማዊ ላልሆነ ተቃውሞ ለመጠቀም ዓላማ ወደጋዜጠኝነት ስራ የገቡ 

የጋዜጦችና መፅሄቶች ዋና አዘጋጆች በጋዜጣና በመፅሄታቸው ላይ በሰሩት ስራ ሳይሆን 

ከዚህ ውጭ ህገመንግስታዊ ስርአቱን በህገወጥ መንገድ ለመናድ በመሞከርና በመንቀሳቀስ 

ወንጀል ክስ ተመስርቶባቸው ጥፋተኝነታቸው ተረጋግጦ ቅጣት የተወሰነባቸው ሁኔታ 

መኖሩ አይካድም። 

 

በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የተቋማትንና የግለሰቦችን መልካም ስም የማጉደፍ ተግባር 

ውስጥ መግባት፤ ወድቀው የተገኙ የሰዎችን ፎቶግራፎች፣ ከሙታን ሃውልት ላይ የተነቀሉ 

ፎቶግራፎችን በመለጠፍ ሃሰተኛ ግለ ታሪኮችን በመፃፍ የቤተሰብ ህይወትን ማናጋት 

የመሳሰሉ ተግባራት  የተለመዱ የግሉ ፕሬስ ችግሮች ነበሩ። ተበዳዮች አልፎ አልፎ 

ፕሬሶቹ ላይ ክስ የሚመሰርቱበት ሁኔታ ቢኖርም፣ አብዛኞቹ ተበዳዮች ግን ክስ 

ሳይመሰርቱ ያለፉበት ሁኔታ ነበር የሚስተዋለው። የዚህ ዋነኛ ምክንያት በምን አኳኋን የት 

ክስ መመሰረት እንደሚቻል ካለማወቅ የመነጨ ነበር። 

 

ሌላው የግል ፕሬስ ላይ ይታይ የነበረ የተለመደ ችግር ከህግ ተጠያቂነት ለማምለጥ በዋና 

አዘጋጅ ሃላፊነት ላይ ስራው ላይ የማይሳተፉና ምንም እውቀተ የሌላቸውን ሰዎቸ ትንሽ 

ገንዘብ ሰጥቶ እንዲመዘገቡ ማድረግ ነበር። ይህ ሁኔታ ቀደም ሲል የነበረውን ያህል 

ባይሆንም አሁንም ይስተዋላል። ጋዜጣው ላይ በህግ የሚያስጠይቅ ጉዳይ ተገኝቶ ዋና 
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አዘጋጁ ሲፈለግ  ፈፅሞ ጋዜጣው ላይ ሰርቶ የማያውቅ፣ ስለጋዜጠኝነት ስራ ፈፅሞ 

የማያውቅና ዋና አዘጋጅ ነህ የተባለበትን ጋዜጣ ፅህፈት ቤት እንኳን የማያውቅ ሆኖ 

የሚገኝበት ሁኔታ የተለመደ ነው። 

 

የፕሬስ ነፃነት በህገመንግስት መረጋገጡን ተከትሎ  የነበረው ይህ የተዘበራረቀ ሁኔታ 

መልክ ሳይዝ የብሮድካስት ሚዲያው፣ በተለይ የኤፍ ኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች የሃገራችንን 

ሚዲያ ተቀላቀለዋል። የህትመት ሚዲያ በባህሪው በአንድ አፍታ ሰፊ ስፍራን የሚሸፍን፣ 

መልዕክት አንዴ ከተላለፈ በኋላ መልሶ ሊሰበሰብ የማይችልበት በመሆኑ ሊያስከትለው 

የሚችለው ጥፋት አደገኛና የማይታከም ነው። በመሆኑም የብሮድካስት ፍቃድ አሰጣጥ ላይ 

ልዩ ጥንቃቄ ተደርጓል። እስካሁን ሰባት ያህል ለሚሆኑ የግል ኤፍ ኤም የሬዲዮ 

ጣቢያዎች ፍቃድ ተሰጥቶ ባለፉት ስምንት ዓመታት በስርጭት ላይ የገኛሉ። እስካሁን 

የህትመተ ሚዲያው ላይ የታየው አይነት ችግር በኤፍ ኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች ላይ 

ባይታይም፣ “አደገኛ ነገር ውስጥ ሊገቡ የሚችሉበት አጋጣሚ የለም” ብሎ መገመት 

ስህተትነቱ ያይላል። በተለይ ህጋዊ ሰውነት ባላቸው ተቋማትና ግለሰቦች መልካም ስምና 

ዝና ላይ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉበት እድል ሰፊ ነው። 

 

እንግዲህ ከላይ በአጭሩ የተነሱ የሃገራችንን ሚዲያ ችግሮች የሚዳኙ የህግ ማዕቀፎች 

አሉ። በሃገሪቱ የወንጀል ህግና በመረጃ ነፃነትና የመገናኛ በዙሃን አሰራር አዋጅ ላይ። 

ይሁን እንጂ ሚዲያው ህግን ተላልፎ ሲገኝ ፍርድ ቤት በመገተር እንዲቀጣ ከማድረግ 

ይልቅ አስቀድሞ የህግና የስነምግባር ጥሰቶች እንዳይፈፀሙ የመከላከል እርምጃ መውሰድ 

ይበልጥ የተሻለ ነው። ይህ ደግሞ በራሱ በሚዲያው ሊከናወን የሚገባ ነው። ይህን ማድረግ 

የሚያስችለው አይነተኛው አቀጣጫ በሃገር ውስጥ የሚገኙ ሚዲያዎችና የሚዲያ 

ባለሞያዎች በፍቃዳቸው የሚመሰርቱት የመገናኛ በዙሃን ወይም የሚዲያ ምክር ቤት 

ወይም ካውንስል ነው። ይህ ሚዲያው ራሱን በራሱ የሚቆጣጠርበትን ስርአት መዘርጋት 

ያስችላል። በርካታ የዳበረ የሚዲያ አሰራር ባህል ባላቸው ሃገራት ሚዲያው ራሱን በራሱ 

የሚቆጣጠረበት ካውስለቾች አሉ። 

 

መረጃዎች እንደሚያመለከቱት፣ የሚዲያ ካውንስልን ለመጀመሪያ ግዜ  የተቋቋመው 

በአሜሪካ ነው። 2ኛ የዓለም ጦርነትን ማብቃት ተከትሎ ሚዲያዎች የህዝብ አገልጋይ 
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ከመሆን ይልቅ የማስታወቂያ ንግድ ላይ ትኩረት አደረጉ፡፡ በዚህ ወቅት ይህን ሚዲያ 

ይዘን ዴሞክራሲያችንን ማስቀጠል እንችላለን ወይ? የሚል ጥያቄ ተነሳ፡፡ ሚዲያ ትልቅ 

ማህበራዊ ሃላፊነት ያለበት ተቋም ነው፡፡ የአሜሪካ ሚዲያ ይህን ሃላፊነቱን ስለተወና በዚህ 

ሁኔታ መዝለቅ ስለሌለበት ሚዲያው ራሱን የሚቆጣጠርበት ስርአት ያበጅ፣ አለበለዚያ 

ደግሞ መንግስት ይቆጣጠረው የሚል አማራጭ ቀረበ፡፡ ሚዲያው መንግስት ጣልቃ ሳይገባ 

ራሴን እቆጣጠራለሁ የሚለውን አማራጭ ያዘ፡፡ ሚዲያ ራሱን የሚቆጣጠርበት ስርኣት 

አመጣጥ ታሪክ በአጭሩ ይህን ይመስላል፡፡ 

  

 

የሚዲያ ወይም የመገናኛ በዙሃን ምክር ቤት ወይም ካውንስል በመርህ ደረጃ ሁለት 

ተግባራት አሉት። ቀዳሚው የካውንስሉ ወይም የምክር ቤቱ አባላት ተሰማምተው ባፀደቁት 

የሰነምግባር ደንብ መሰረት የፕሬስ ውጤቶች አሳትመው ያሰራጩት ወይም ያስተላለፉት 

ጉዳይን በተመለከተ ከህዝብ የሚቀርብ የቅሬታ አቤቱታ መመርመርና እንዲታረም 

ማድረግ ነው። ሁለተኛው ተግባሩ የፕሬስ ነፃነት እንዲረጋገጥ ማድረግ ነው። አንዳንድ 

የመገናኛ ብዙሃን ካውንስሎች በአመዛኙ በቀዳሚው ተግባር ላይ የሚያተኩሩ ቢሆኑም፣ 

በመርህ ደረጃ ግን የግለሰብ መብት መከበርንና ሃሳብን የመግለፅ ነፃነት ሚዛናዊነትን 

ጠብቆ እንዲጓዝ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።  

የመገናኛ በዙሃን ምክር ቤቶች ሃላፊነታቸውን በአግባቡ ተወጥተው  የህዝብን አመኔታ 

ማትረፍ፣  ከተፅእኖ ነጻና ገለልተኛ መሆን የሚጠበቅባቸው ቢሆንም፣ በቀዳሚነት 

ጋዜጠኞች ራሳቸውን በራሳቸው የሚቆጣጠሩባቸው ተቋማት ናቸው። የመገናኛ ብዙሃን 

ምክርቤቶች የጋዜጠኝነት የሞያ ደረጃ የሚጠበቅበት የአሰራር ደንብ አዘጋጀተው ተግባራዊ 

ያደርጋሉ። ከዚህ በተጓዳኝ ህዝብ በሚዲያ የሚተላለፉ መልዕክቶች ላይ ተገቢ ያልሆነ 

ወይም አስከፊ የሆነ ነገር ሲያጋጥመው ቅሬታውን የሚያቀርብበት የአሰራር ስርአት 

ይዘረጋሉ። አነዚህ የሞያ ደረጃን መጠበቂያና የህዝብ ቅሬታ የማቅረቢያ ስርአት በሞያ 

ሰነምግባር ደንብነት የሚዘጋጅ ነው።  

የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቶች በሚዲያዎች የሚፈፀሙ ስህተቶች ወደፍርድ ቤት ከመሄድ 

ይልቅ በምክር ቤቱ መፍትሄ እንዲገኙ ማድረግ የሚያስችል ስርአትን ያመቻቻሉ። ምክር 
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ቤቶቹ ፍርድ ቤትን ባይተኩም፣ ሚዲያዎች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲቆጣጠሩ ማድረግ 

ያስችላሉ። እርግጥ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቶች ይህን ማድረግ የሚችሉት በፍቃዳቸው 

የምክር ቤቱ አባል የሆኑና ለምክር ቤቱ የስነምግባር ደንብ ለመገዛት በተስማሙ 

ሚዲያዎችና ባለሞያዎች ላይ ብቻ ነው። በአጠቃላይ የመገናኛ በዙሃን ምክር ቤቶች ህዝብ 

በሚዲያዎች የተሰሩ ጠፋቶችን ወደፍርድ ቤት መሄድ ሳያስፈልጋቸው በነጻ አቤቱታ 

ማቅረብ የሚያስቸሉ በራሳቸው በሚዲያ ተቋማት ተሚመሰረቱ ማህበራት ናቸው። 

ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት በህገመንግስት ከተረጋገጠ ገና የሁለት አስርት ዓመታት እድሜ 

ያስቆጠረው ሃሳብን የመግለፅ ነፃነትና  ይህ መብት ተግባራዊ የሚሆነበት የፕሬስ ነፃነት 

የህን ነፃነት ያረጋገጠውነ ህገመንግስታዊ ስርአት ከመጠበቅና ጅምሩን ዴሞክራሲ 

ከማጎልበት፣ ሰላምን ከማሰጠበቅና ልማትን ከማስቀጠል ይልቅ የማፈረስ ተግባር ላይ  

የተሰማሩበት ሁኔታ ጎልቶ ታይቷል። በዚህም ሳቢያ የተወሰኑት ህዝብ አንጓሎ ትቷቸው 

ሲከስሙ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የህግ ተጠያቂ በመሆን ህልውናቸውን ማስቀጠል ያልቻሉበት 

ሁኔታ ውስጥ ገብተዋል። አነዚህ የፕሬስ ወጤቶች በሃገር ሰላምና ልማት፣ የዴሞክራሲ 

እድገት፣ የግለሰቦች ቢዝነስና መልካም ስም ላይ አሉታዊ ተፅአኖ አሳድረዋል። እርግጥ 

የተወሰኑ የፕሬስ ወጤቶች በሁለት አስርት ዓመታት የኢትዮጵያ የፕሬስ ታሪክ ውስጥ 

አቅም በፈቀደው መጠን የሞያ ስነምግባርንና ህግን አክብረው ሰርተው የሞያ ገዴታቸውን 

ተወጥተዋል፤ ለፕሬስ እድገት መሰረት ጥለዋል። በዚህ ተግባራቸው አንጋፋ ለመባልም 

በቅተዋል። 

የኢትዮጵያ ሚዲያ ከዚህ ገና በጨቅላነቱ ከተፀናወተው ህግንና የሞያ  ስነምግባርን  

ያለማክበር ልክፍት ተላቆ፣ ህዝብና ሃገርን በተገቢው መንገድ እንዲያገለግልና 

የሚጠበቅበትን ሃላፊነት እንዲወጣ ለማስቻል ከህግ ጠበቃ ባሻገር ራሱን በራሱ 

የሚቆጣጠረበት ስርአት ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበታል። ይህም የመገናኛ በዙሃን 

ምክር ቤት እንዲቋቋም ማድረግን የሚመለከት ነው። የኢፌዴሪ መንግስት የኢትዮጵያ 

መገናኛ ብዙሃን፣ የግሉም ሆነ የህዝብ መገናኛ ብዙሃን በጋራ የፕሬስ ካውንስል 

እንዲያቋቁሙ የማድረግ አነሳሽነትን ወስዷል። ይህም በመረጃ ነፃነትና የመገናኛ ብዙሃን 

አዋጅ ረቂቂ ላይ ነበር ለመጀመሪያ ግዜ የቀረበው። 
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በኢትዮጵያ ሚዲያው በራሱ ምክርቤት ለመቋቋም  በሂደት ላይ ሳለ፣ መንግስት የሚዲያ 

ካውንስል እንዲቋቋም ያለውን ፍላጎት በተመለከተ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች 

የቀደሞው ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሽመልስ ከማል በሰጡት አስተያየት “በሃገራችነ 

ሚዲያዎች ላይ በመንግስትም ሆነ በግል ሚዲያዎች ከተአማኒነት ጋር በተያያዘ በሚፈጠሩ 

ችግሮች በሕግ የተቀመጡ ጥቅሞችንም አሳልፎ በመስጠት ከማሕበረሰብ ጋር ግጭት 

በመፍጠር የህግ አስከባሪ ጣልቃ እንዲገባ ሲያሰገድዱ ቆይተዋል፡፡ ይህ በብዛት የሚታየው 

በግሉ ሚዲያ ላይ ነው፡፡ መንግስት በዚህ ዙሪያ ያለውን ችግር ማስተካከል የሚችለው 

የግሉ ሚዲያ ተዋናዮች ምግባራቸውን በማረቅ በሚያከናውኑት ተግባር ነው የሚል ዕምነት 

አለው፡፡  ‘ራሳቸውን የሚቆጣጠሩበት ስርኣት መዘርጋት አለበት’ የሚል አቋም ይዟል፡፡ 

ለዚህም የሚዲያ ካውንስል ይቋቋም የሚለውን ሃሳብ ይደግፋል፡፡ መንግስት ይህን የፕሬስ 

ካውንስል የማቋቋም ጉዳይ በመረጃ ነጻነትና በመገናኛ ብዙሃን ረቂቅ አዋጅ ላይ አቅርቦ 

እንደነበረ ይታወሳል፡፡ ይሁን እንጂ የመገናኛ በዙሃን ካውንስሉ በመንግስት ሳይሆን 

በሚዲያው እንዲቋቋም የግሉ ሚዲያው ጠይቆ ሃላፊነተ ወስዷል፡፡” ብለው እንደነበረ 

ይታወሳል። 

በኢትዮጵያ ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የማቋቋም ሃሳብ ለመጀመሪያ ግዜ 

የቀረበው ባለፉት ሁለት ተኩል አስርት ዓመታት ከወጡ ህጎች በሙሉ በተለየ ሁኔታ 

በባለድርሻ አካላት፤ በሚዲያ ተቋማት፣ በህዝብ ግንኙነት ባለሞያዎች፣ በጋዜጠኞች 

ለዓመታት ተደጋጋሚ ውይይት ተደርጎበት ዳብሮ በባለድርሻ አካላቱ መግባባት ላይ 

ከተደረሰበት በኋላ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ የፀደቀው የመረጃ ነፃነትና የመገናኛ 

ብዙሃን አዋጅ ረቂቅ ላይ ነበረ። ረቂቅ አዋጁ የመገናኛ በዙሃን ካውንስሉ “በመንግስት 

ይቋቋማል” የሚል ሃሳብ ይዞ ነበር የቀረበው። ይሁን እንጂ በተለይ የግል የሚዲያ 

ተቋማትና ጋዜጠኞች “የፕሬስ ካውንሰሉ በመንግስት ሳይሆነ በሚዲያዎቹ ነው መቋቋም 

ያለበት” የሚል አቋም ይዘው፣ ይህ ሃሳብ ተቀባይነት በማግኘቱ የአዋጁ ድንጋጌ በመሆኑ 

የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱን የማቋቋም ሃላፊነቱን የወሰዱት የመገናኛ ብዙሃን ራሳቸው 

ናቸው። 

ለኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት  የማቋቋሙ ተግባር 

ከተጀመረ ስምንት ዓመት ገደማ አስቆጥሯል። ሚዲያው ይህን ምክር ቤት የማቋቋም 

ሃላፊነቱን ቢወስድም የማቋቋሙ ሂደት እጅግ የተጋተተ ነው። መንግስት የምክር ቤቱን 
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መመሰረት እጅግ የሚፈለገው ቢሆንም ከማበረታታትና ድጋፍ ከማደረግ ያለፈ ጣልቃ 

ሳይገባ በትእግስት ሲጠበቅ ቆይቷል። ያም ሆነ ይህ እጅግ የተጓተተው የሚዲያ ካውንስል 

የማቋቋም ሂደት በያዝነው ወር ማለትም በጥር ወር መግቢያ ላይ እውን ሆኖ የፕሬስ 

ካውንስሉ ተቋቁሟል። 

በተባበሩተ መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን የስብሰባ አዳራሽ ጥር 3 ቀን 2008 

ዓ.ም. በተካሄደው መሥራች ጉባዔ ነበር  የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት 

የተቋቋመው፡፡ መሥራች ጉባዔው የምክር ቤቱን መተዳደሪያ ደንብና የሥነ ምግባር ደንብ 

አፅድቆ፣ አምስት አባላት ያሉት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴም አዋቅሯል፡፡ 

 

በዚህ የምክር ቤቱ መስራች ጉባኤ ላይ በምስረታ ሂደቱ ላይ በባለድርሻ አካላት ዘንድ 

የሐሳብ ልዩነት አስከትለው የነበሩ ጉዳዮች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል። ከእነዚህ 

መሃከል  የምክር ቤቱ አባላት እነማን መሆን አለባቸው? የሚለውና ፣ የምክር ቤቱን 

የገንዘብ ምንጭ የሚመለከቱት ተጠቃሽ ናቸው። 

 

በምክር ቤቱ ምስረታ ሂደት የምክክር መድረክ ላይ ቀርቦ በነበረው ረቂቅ መተዳደሪያ 

ደንብ ላይ የምክር ቤቱ መደበኛ አባላት፤ የመገናኛ ብዙኃን፣ አሳታሚዎችና 

ብሮድካስተሮች፣ የጋዜጠኞች የሙያ ማኅበራትና የጋዜጠኝነት ትምህርት የሚሰጡ 

የመንግሥትና የግል ዩኒቨርሲቲዎችን የሚያጠቃልል እንዲሆን ተገልፆ ነበር፡፡ በዚህ ወቅት  

በጉዳዩ ላይ የተሰነዘሩ አስተያየቶችን መነሻ በማድረግ  ምክር ቤቱ በተመሰረተበት እለት 

ተሻሽሎ ተዘጋጅቶ የፀደቀው መተዳሪያ ደንብ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ከማሀበሩ መደበኛ 

አባለነት ውጭ እንዲሆኑ ተደርጓል ፡፡ በመሥራች ጉባዔው የጋዜጠኞች ማኅበራት፣ 

የአሳታሚዎችና የብሮድካስተሮች ልዩነትን በማገናዘብ ሥራዎች እንዲሠሩ የሚል 

አሰተያየት ቀርቧል፡፡  

 

የምክር ቤቱ የገንዘብ ምንጭ ከአባላት መዋጮ፣ ከአገር ውስጥ ለጋሾች፣ ከአገር ውስጥ 

ሕዝባዊ መዋጮና ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዴሞክራሲ ፈንድ የሚገኝ እንደሆነ 

መተዳደሪያ ደንቡ ላይ ተደንግጓል። ይሁን እንጂ በመስራች ጉባኤው ላይ  “የአገር ውስጥ 

ልግስናና ከመንግሥት የሚገኝ ድጋፍ በምክር ቤቱ ሥራ ላይ ተፅዕኖ ስለሚያሳድር 
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መቅረት አለበት” የሚል አስተያየት ቀርቧል።  ጉዳዩ በቃለ ጉባዔ ተይዞ የመጨረሻ ውሳኔ 

እንዲሰጥበት መግበባት ላይ ተደርሷል፡፡ 

 

በምክር ቤቱ የምስረታ ሂደት ላይ ተዘጋጅተው በነበሩ የምክክር መድረኮች ላይ፣ የኦንላይን 

ሚዲያዎች የምክር ቤቱ አባል የሚሆንበት አሠራርን በተመለከተ ጥያቄ ቀርቦ ነበር። ይህን 

አስመልክቶ በመሥራች ጉባዔውም ላይ የኦን ላይን ሚዲያዎች ከምክር ቤቱ አባልነት 

ውጭ የተደረጉበተ ምክንያት ምንድነው? የሚል ጥያቄ ቀርቦ ነበር። ለዚህ ጥያቄ የምክር 

ቤቱ አደራጅ ኮሚቴ ማብራሪያ ሰጥቷል። ይህም “የኦንላይን ሚዲያዎች ለሚያሠራጩት 

መረጃ የሚወስዱት ኃላፊነት ከመደበኛ ሚዲያዎች የሚለይ ነው፣  የኦላይን ሚዲያያዎችን 

የሚገዛ የሕግ ማዕቀፍ በሃገራችን ባለመኖሩ ምክንያት ለቁጥጥርና ለተዛማጅ ግንኙነትም 

አስቸጋሪ ነው” የሚል ማብራሪያ ነው።  

 

በመስራች ጉባኤው ላይ  የምክር ቤቱ የሥነ ምግባር ደንብ ላይ ውይይት ተካሂዷል፡፡ 

በደንቡ አንቀጽ 3 “የጥላቻ ንግግር”፣ አንቀጽ 4 “ሀቀኝነት” አንቀጽ 6 “ማኅበራዊ ኃላፊነት”፣ 

አንቀጽ 11 “መረጃ ለማግኘት ገንዘብ መክፈል” በሚል የተገለፁ ሃሳቦች “ለአሻሚ ትርጓሜ 

የተጋለጡና አደናጋሪ በመሆናቸው ተከልሰው እንዲታዩ” የሚል  ማሳሰቢያ ቀርቦ 

ተቀባይነት አግኝቷል። 

 

መሥራች ጉባዔው ውይይት የተደረገበትን የመገናኛ በዙሃን ምክር ቤት የመተዳደሪያ 

ደንቡን የሥነ ምግባር ደንቡን አፅድቆ ደንቦቹን የተቀበሉ አባላት ፊርማቸውን አኑረዋል፡፡ 

እነዚሁ አባላት ብቻ የመምረጥ መብታቸውን በመጠቀም የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን 

መርጠዋል፡፡ ፊርማቸውን ካስቀመጡ መሥራች አባላት መካከል የኢትዮጵያ 

ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ፣ የኢትዮጵያ ሴት 

ጋዜጠኞች ማኅበር፣ ፎርቹን ጋዜጣ፣ አዲስ አድማስ ጋዜጣ፣ ሸገር ኤፍኤም ሬዲዮ፣ ዛሚ 

ኤፍኤም ሬዲዮ፣ ካፒታል ጋዜጣ፣ ሪፖርተር ጋዜጣ፣ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማኅበር፣ 

የኢትዮጵያ የአካባቢ ጥበቃ ጋዜጠኞች ማኅበር፣ ዋቢ አሳታሚዎች ማኅበር፣ ከሀ እስከ ፐ 

መጽሔት፣ የኢትዮጵያ የስፖርት ጋዜጠኞች ማኅበር፣ ኢትዮ ቻናል ጋዜጣ፣ ቁም ነገር 

መጽሔትና የኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲ ይገኙበታል፡፡ 
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ድምፅ የመስጠት ሥልጣን ያላቸው አባላት በሰጡት ድምፅ መሠረት ወ/ሮ መዓዛ ብሩ፣ 

አቶ ታምራት ኃይሉ፣ አቶ አማረ አረጋዊ፣ አቶ አብርሃም ገብረ መድኅንና አቶ መሠረት 

አታላይ የመገናኛ በዙሃን ምክር ቤቱ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አባል ሆነው 

ተመረጠዋል፡፡ ሥራ አስፈጻሚው ኮሚቴውም አቶ አማረ አረጋዊን ሊቀመንበር፣ ወ/ሮ 

መዓዛ ብሩን ምክትል ሊቀመንበር፣ አቶ አብርሃም ገብረ መድኅንን ዋና ጸሐፊ አድርጎ 

መርጧል፡፡ 

 

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት ሊቀመንበር ሆነው የተመረጡት አቶ አማረ 

አረጋዊ በእለቱ ባደረጉት ንግግር “ምክር ቤቱ ሕዝቡን፣ የሚዲያ ባለቤቱንና ጋዜጠኛውን 

ለማገልገል የተቻለውን ያህል ጥረት ያደርጋል።” በማለት የምክር ቤቱ ተግባር ከጋዜጠኛው 

እንዲሁም ከሕዝቡ ጋር የተገናኘ የሦስትዮሽ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ የመንግሥት 

ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌታቸው ረዳ  ደግሞ መንግሥት በዚህ 

ሒደት አራተኛው ባለድርሻ አካል እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ 

 

መንግስት የሃገሪቱ ሚዲያው የሞያውን ስነምግባር አክብሮ የሃገሪቱን ዴሞከራሲ 

እንዲጎለብት፣ በሃገሪቱ ሰላም እንዲሰፍንና የተጀመረው ልማት ቀጣይነት እንዲረጋገጥ 

ማድረግ በሚችል አኳኋን እንዲሰራ ከፍተኛ ፈላጎት አለው። መንግስት “የመገናኛ ብዙሃን 

ምክር ቤት ይህ እንዲሆን በማድረግ ረገድ ትልቅ ድርሻ አለው” በሎ ስለሚያምን የምክር 

ቤቱን መቋቋም ይደግፋል። መንግስት የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ፣ ከአፈጣጣሩ 

በአመዛኙ መጉበጥ የሚታይበትን የግል ሚዲያ የሞያ ሰነምግባርና ህግ እንዲያከብር 

በማድረግ ያቃናዋል፣ ሚዲያው የሚጠበቅበትን ድርሻ እንዲወጣ ያስችላል ብሎ ተስፋ 

ያደረጋል።   

 

 

              

  

 

 


