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ስርአተ ፆታ - በኪነጥበብ እና መገናኛ ብዙሀን ዘርፍ 

(ክፍል ሁለት) 

                        ግርማ መንግስቴ 
(girmaexplore@gmail.com) 

በክፍል አንድ ስለ ስርአተ ፆታ ምንነት፣ አለማና ግብ፣ ዘመናዊ ገፅታን እና የሴቶች ተሳትፎን 

አለማቀፍ ደረጃ  ተመልክተናል። ቀጥለን፣ በጉዳዩ ላይ በተደረገ ውይይት መነሻነት ከባለ 

ድርሻ አካላት ተግባርና ሀላፊነት አኳያ በርእሰ ጉዳያችን ዙሪ “አሉ” የተባሉትን ጉዳዮች 

በማሳያነት እንመለከታለን። ለዚህ ፀሁፍ ዝግጅት መነሻችን በመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች 

ፅ/ቤት አማካይነት የተዘጋጀ ፓናል ውይይት መሆኑን ከወዲሁ መግለፅ ተገቢ ነው። 

ይህ፣ ቀጥሎ የምንመለከተው ፅሁፍ በፓናል ውይይቱ ወቅት የነበረውን አጠቃላይ ሂደት 

ከማንፀባረቅ ወይም መዘገብ አኳያ እንጂ ከስርአተ ፆታ/ባለድርሻ አካላት ትንተና 

(Gender/Stakeholder Analysis) አንፃር ተመዝኖ የቀረበ አይደለም፤ የጥናቶቹን ጠንካራ/ደካማ 

ጎን አለመፈተሽም እንደዛው። ጥናት አቅራቢዎቹም ከምን አኳያ እንደሄዱበት የተገለፀ ነገር 

ባለመኖሩ ፀሀፊው በጉዳዩ ላይ የሚለው ነገር የለም። የአንባቢያንም አተያይ/አረዳድ ከዚሁ ጋር 

ተያይዞ እንዲሆን ፀሀፊው በአክብሮት የጠይቃል።  

የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ሰኔ 10 እና 11/2006 ዓ.ም በአፍሮዳይት 

ኢንተርናሽናል ሆቴል (ካዛንቺዝ) በተዘጋጀ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ተጠሪዎች፣ ታዋቂ 

የኪነጥበብ ባለሞያዎች፣ የተለያዩ ተቋማት ተወካዮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች 

የተሳተፉበት፣ የተለያዩ ፕሮግራሞች/ዜና ሽፋኖች፣ የኪ(ስ)ነጥበብ ውጤቶች እና ሌሎች ተዛማጅ 

የመወያያ ርእሶች ላይ ያተኮረ  ፓናል ውይይት አካሂዷል። ለውይይቱ የመነሻ ሀሳብ ይሆኑ 

ዘንድም የተለያዩ ጥናታዊ ፅሁፎች ቀርበዋል፤ የቀረቡት ጥናቶች እንዳመለከቱት የመገናኛ 

ብዙሀን ተቋማት ለሴቶች (ስርአተ ፆታ እኩልነት) ልዩ ተኩረት (በፕሮግራሞቻቸው የተመጣጠነ 

የስርአተ ፆታ አባላትን ከአለማሳተፍ እስከ በባለሞያነትና አመራር ሰጪነት ድረስ ባሉት 

እርከኖች የእኩል ተጠቃሚነትን እድል) አለመስጠት፤ በኪነ ጥበብ ዘርፉ የሚቀርቡ ኪናዊ 

ስራዎችም የሴቶችን ስብእና ከወንዶች ማሳነስ ጀምሮ እስከ ለሴት ስርአተ ፆታ አባላት  

ዝቅተኛ ውክልና/ሚናን መስጠት ርቀት ድረስ መሄዳቸው፣ የስርአተ ፆታ እኩልነትን 
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ካለማረጋገጥ ባለፈ እየተከናወኑ ያሉ መልካም ተግባራትን ከማጨናገፍ እስከ ሂደቱን መቀልበስ 

ያነጣጠሩ ተግባራት በስፋት እየተስተዋሉ መሆናቸው ተነስቷል። በማሳያነትም ግጥሞችን፣ 

ሙዚቃዎችን፣ ፊልሞችን፣ ማስታወቂያዎች (በተለያዩ የመቅረቢያ መንገዶች (medium) 

እየቀረቡ ያሉ)ን . . . በመጥቀስ።  

የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲዋ መምህርት ወ/ሮ አጋረደች ጀማነህ እና አቶ ዳንኤል ወርቁ 

ባቀረቧቸው የየግል ጥናቶቻቸው (ተመሳስሏቸው እንዳለ ሆኖ) አማካይነት ለማሳየት 

እንደሞከሩት በሴቶች (እናቶች፣ እህቶች፣ ልጆች . . .) ላይ እየደረሰ ያለው ስነልቦናዊ ጥቃትና 

የመብት ጥሰት ተቆጥሮ የማያልቅ ብቻ ሳይሆን ከቀድሞው አባዊ ዘመን የባሰ አፀያፊ፣ 

የሴቶችን ሰብአዊ ማንነት ፍፁም የዘነጋ ድርጊት ነው። ጉዳዩን የበለጠ የከፋ የሚያደርገው 

ደግሞ ለስርአተ ፆታ እኩልነት እውን መሆን የማይተካ ድርሻን ይወጣሉ ተብለው ተስፋ 

በተጣለባቸው ባለድርሻ አካላት እየተፈፀመ መሆኑ ነው፤ በመገናኛ ብዙሃን ተቋማትና በስነ 

ጥበብ/ኪነ ጥበብ ዘርፉ። ቀጥለን በአቅራቢዎቹ (ባስፈለገበት የቀድሞ ስራዎቻቸውንም 

እንመለከታለን) የቀረቡትን ፍሬ ሀሳቦች በጥቅስ እያጣቀስን እንመልከት፤ ከመጀመሪያው 

በመጀመር። 

አቶ ዳንኤል ወርቁ ስርአተ ፆታና ሚዲያ በኢትዮጵያ በሚል ርእስ ባቀረቡት ፅሁፍ 

“ማስታወቂያዎቻችን፣ ፊልሞቻችን፣ ሙዚቃዎቻችን፣ ግጥሞቻችን፣ በዋና ዋና ጎዳናዎች ላይ 

የምንመለከታቸው ቢል ቦርዶች” ሴቶችን በተዛባ መንገድ ነው የሚያቀርባቸው፤ “ሴቶች የቤት 

ቁሳቁሶችን፣ ከምግብና ከህፃናት ጋር የተያያዙ ነገሮችን” ሲያስተዋውቁ  ማየት የእለት ተእለት 

አሳዛኝ ተግባር ነው። እየቀረቡልን ያሉት ማስታወቂያዎች የ“ሴቶች ማንነትና ብቃት 

ውበታቸው ብቻ እንደሆነ እንዲያስቡ ተፅዕኖ’’ እያሳደሩባቸው ነው፤ በዚህ አይቆምም፣ “የኛ 

ማስታወቂያ አስነጋሪዎች ሴቶች ያዋጡናል ብቻ ሳይሆን ሴቶች ከዚህ በላይ ሊሆኑ አይችሉም 

ብለው የሚያምኑ’’ መሆናቸው ብቻ አይደለም ችግሩ፣ ችግሩን የከፋ የሚያደርገው 

“የማስታወቂያ ሰሪዎቹ፣ ወንዶቹም ሆኑ ሴቶቹ፣ ይህንኑ [የማስታወቂያ አስነጋሪዎቹን] እምነት 

እምነታቸው አድርገው መስራታቸው ነው። እነዚህ እቤታችን ድረስ እየመጡልን 

የምንመለከታቸው ማስታወቂያዎች በብሔራዊ ቴሌቪዥን እስከ መሳደብ [ድረስ] 

ይፈቀድላቸዋል። [የ]ጣቢያው ሃላፊዎች ጭምር የዚህ እምነት ተገዥዎች ናቸው።’’ አጥኝው 

“በከተማችን መንገዶች ላይ የምናያቸው የመጠጥ ማስታወቂያዎች ወሲባዊ ግነት ይታይባቸዋል 

[...]፤ እነዚህ ሁሉ ተፅእኖ ያሳድራሉ። አንዲት ህፃን እነዚህን ማስታወቂያዎች እያየች ስለራስዋ 
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ምን እያሰበች እንድታድግ ይፈለጋል?” ሲሉም በዘርፉ ያለውን የሴት ስርአተ ፆታ አባላትን 

መብትና ማንነታቸውን ዝቅ አድርጎ የማየት ድርጊት በአሁኖቹ ሴቶች ላይ ብቻ ሳይሆን 

በመጪው ትውልድ ላይ ጭምር የሚያሳድሩትን አሉታዊ ተፅእኖና ክፉ ጥላ አሳሳቢነት 

በአስተያየት አስደግፈው ይጠይቃሉ። አቅራቢው ጠበቅ ያደረጉት መሰረታዊ ጉዳይና 

እንድንገነዘበው የሚሹት ማጠቃለያ ቢኖር፣  ሁሉም የድርጊቱ ተዋንያን “መደዳውን 

ህገመንግስታችንን አያውቁትም [...]፤ አልተረዱትም’’ የሚለውን ሲሆን ይህም ከሁለት አመት 

በፊት በሌላ ጥናታቸው የደረሱበትን ድምዳሜ ያስታውሰናል። 

ይህ፣ የኪ/ሥነ ጥበብ ባለሞያዎች የአገሪቱን ህገመንግስት ያለመረዳትን ችግር አቶ ዳንኤል 

ወርቁ በቅርበት የሚከታተሉት ጉዳይ ይመስላል፤ በብሄራዊ ትያትር አዳራሽ “በኢ.ፌ.ዴ.ሪ 

የፌደሬሽን ም/ቤት ለማህበራት፣ ለሚዲያና ስነጥበብ ባለሞያዎች” በተዘጋጀው ብሄራዊ 

ኮንፈረንስ ላይ ከቀረቡ የመወያያ ፅሁፎች መካከል አንዱ የሆነውና  የአመቱን የብሄር 

ብሄረሰቦችን በአል አስመልክቶ (ህዳር 15 - 16/2004  አ.ም)  በተካሄደው ውይይት ላይ 

“የኢትዮጵያ ሥነ ጽሁፍ ወቅታዊ ሁኔታ ከኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አኳያ” በሚል ርእስ 

ባቀረቡት ጥናት ላይ የሚከተለውን እናነባለን።  

. . .  ህብረተሰቡ ብትክክል ህገ መንግስቱ ምን አዲስ ነገር እንዳለው፣ ህገ መንግስቱ ምን 
እንደሚል እና ህገ መንግስቱን ማወቅ የውዴታ ግዴታው መሆኑን ገና በቅጡ አልተገነዘበም። 
እንደሌላው የህይወት ገጠመኝ ሁሉ ስለ ህግ ወይም ህገ መንግስቱ ማወቅ የሚመኘው ሲከስ ወይም 
ሲከሰስ ብቻ ነው። ይህ በተራው ህዝብ ብቻ ሳይሆን በምሁራኑም ላይ ጭምር የሚታይ እውነታ 
ነው። ደራሲውም ሆነ አርቲስቱ የዚሁ ችግር አካል በመሆናቸው በድርሰቶቻቸውም ሆነ የጥበብ 
ስራዎቻቸው ላይ የሚንፀባረቁ  ምንም አይነት [ህገ መንግስታዊ  ጭብጥ] ያለቸው ሀሳቦች የሉም። 
(ገፅ 10) ደራሲዎቻችን ኢትዮጵያውያን የሚኖሩትን ህይወት ለማየት፣ ጠልቆ  ለመረዳት እና 
ለመመርመር ፍላጎት ሲያሳዩ አይታዩም። በዚህም ነው ህገ መንግስቱ በተጨባጭ የያዛቸውን 
እውነታዎች ለመረዳት እና ለማገናዘብ የተሳናቸው እና በስራዎቻቸውም ሊያንፀባርቋቸው 
ያልቻሉት።  (ገፅ 20) 

. . . የሴቶች መብት በአንቀፅ 35 ላይ ተዘርዝሯል። . . . አንቀፅ 39 ላይ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦች 
እና ህዝቦች መብት በሚገባ ተቀምጧል። እነዚህ ሁሉ በህገ መንግስቱ ላይ ቁልጭ ብለው የሰፈሩ 
ቢሆንም ወደ ህዝቡ ቀርቶ ወደ ደራሲው ዘልቀው መግባት አልቻሉም። ስለ ብሄር፣ ብሄረሰቦች እና 
ህዝቦች ውክልና በድርሰቶቹ ያሳየና የዘመኑን መንፈስ ለመከተል የሞከረ ደራሲ ግን ማግኘት 
ይከብዳል። (ገፅ 10) ይህ ህገ መንግስቱ ይዞት የመጣውን ነፃነት የመረዳት እና የመተርጎም ነገር፣ 
የህገ መንግስቱን መርሆዎች ተከትሎ ያለመፃፍ ነገር፣ በግጥሞቻችን፣ በረጅም እና አጭር 
ልቦለዶቻችን፣ ኢልቦለዶቻችን፣ ትርጉሞቻችን፣ በፍልስፍና ቀመስም ሆነ ስነ ልቦና  ነክ . . . 
ስራዎቻችን ውስጥ ጎልቶ አይታይም፤ በኢትዮጵያ ድርሰቶች ውስጥ ይህ ነበር የሚጠበቀው። (ገፅ 
11 - 12) ከላይ ባስቀመጥነው መልኩ የህገ መንግስቱን እሴቶች፣ ህገ መንግስቱ ይዞት የመጣውን 
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መብት እና ነፃነት ተጠቅሞ ጎላ ያለ ስራ የሰራ ደራሲም ሆነ ድርሰት ለማግኘት አስቸጋሪ ነው (ገፅ 
12)። በዚህም ሆነ በዚያ [ደራሲው] ያለበትን ስርአተ ማህበር በወጉ የመረዳቱ ነገር የግድ ነው (ገፅ 
16)። መንግስት[ም] ይህን የስነ ፅሁፍ ሀይል የህገ መንግስቱን እሴቶች ወደ ህዝቡ አስርፆ 
ለማስገባት እንደ ዋንኛ መሳሪያ ሊጠቀምበት ይገባል (ገፅ 24)።  

ይህ አቶ ዳንኤል ከሁለት አመት በፊት ባቀረቡት ጥናት ውስጥ የምናገኘው ሲሆን ከዛሬው 
ጥናታቸው ጋር በትይዩነት ስናስተያየው የሚነግረን ነገር ቢኖር ምንም አይነት ለውጥ አለመኖሩን 
ነው።  

ወደ ዛሬው የአቶ ዳንኤል ፅሁፍ እንመለስ።   

በሁለት ክፍለ ጊዜ የቀረበው የአቶ ዳንኤል ፅሁፍ በርካታ በሚዲያው (ገለፃቸው ወደ 
ማስታወቂያዎቹ ቢያጋድልም) ዘርፍ ያሉትን ህፀፆች በስፋት የነካካ ሲሆን በርካታ ነጥቦችንም 
አካትቷል። “ባህላችንን ያላገናዘቡ የአረብ አገራት ማስታወቂያዎችና ህፃናትን በተሳሳተ መንገድ 
የሚቀርፁ ምስሎች ይቀርባሉ፤ በራስዋ የማትተማመን፣ ጥገኛ፣ ልበሙሉነት የጎደላት፣ አሻሻጭ፣ 
ዝቅተኛነት የሚሰማት” ሴት፣ “የሴቶችን እኩልነት መርህ የሚፃረሩ፣ ለወሲብ ቀስቃሽነት የታለሙ፣ 
የአንድ [ወንድ] ፆታ የበላይነት የሚታይባቸውና እሱንም የሚያበረታቱ ይዘቶች ያሉዋቸው ስራዎች 
በቴሌቭዥን፣ ሬዲዮ፣ ጋዜጦች . . .’’ ሲቀርቡ ማየት የተለመደ ነው። የበለጠ አሳሳቢው “በጉዳዩ 
ራሳቸው ሴቶች ተሳታፊ መሆናቸው፣ [...]፣ ተምረዋል የምንላቸውና አንድና ሁለት ዲግሪ ያላቸው 
ሴቶች” ሁሉ ቀዳሚውን ስፍራ ይዘው መገኘታቸው ነው። እንደ አቶ ዳንኤል ገለፃ በፅሁፋዊ 
የፈጠራ ስራዎቻችን ውስጥም የሚስተዋለው ከዚህ ቢብስ እንጂ አያንስም። “በገፀባህሪይነት የሚሳሉ 
ሴቶች የሚሳሉበት መንገድ፤ ይወክሉት ዘንድ የሚሰጣችው ሚና . . .” የሴቶችን እኩልነት፣ 
ተሳታፊነት፣ ተጠቃሚነት፣ ጠንካራ አርአያነት . . . የማያረጋግጡና በተፃፃሪው የቆሙ ናቸው። 
“ፀሀፍት፣ ደራሲያን፣ ገጣሚያን [. . .] እንባላለን እንጂ አመለካከታችን ገና አልተቀየረም፤’’ ይህ 
ያውቃል፣ ሌላውንም ያሳውቃል ተብሎ በሚጠበቀው የህብረተሰብ ክፍል ላይ የሚስተዋለው ስር 
የሰደደ ችግር መወገድ ያለበት ቁልፍ “የአመለካከትና ህገ መንግስቱን ያለመረዳት/ያለማወቅ 
ችግር፣ ሀላፊነት የጎደለው፣ የሴቶችን ስብእና ዝቅ የሚያደርግ አጥፊ ተግባር በመሆኑ ሁላችንም 
ልንታገለው ይገባል።” በማለት በክፍል አንደ ፅሁፋቸው ላይ የደረሱበትን ማጠቃለያ ያፀናሉ። ይህ 
በደራሲያን ዘንድ የአመለካከት ለውጥ አለመኖሩን የሚያመለክት ሀሳብ በ2004 አ/ም ከደረሱበት፣ 
 
ዛሬም ድረስ በፅሁፎቻችን ውስጥ የሚንፀባረቁት የተለመዱ እና በዘልማድ ያገኘናቸው ሀሳቦች 
ናቸው። ለምሳሌ ዛሬም ድረስ የሚታተሙ መፃህፍት ላይ ስለሴቶች የሚባሉት፣ ወይንም ሴቶች 
የሚሳሉበት መንገድ ከቀድሞ አባቶቻችን ፅሁፎች በቀጥታ የተቀዱ እስኪመስሉን ድረስ 
ተመሳሳይነት አላቸው። ደራሲው ህገ መንግስቱ መኖሩን እንጂ ምን እንደሚል አልተረዳውም። 
[ለመረዳት ለፈለገ ደራሲ ግን] የሴቶች መብት በአንቀፅ 35 ላይ ተዘርዝሯል (ገፅ 10)። [. . .] 
በታሪኮቻችን ውስጥም እንደ ልብ የሚጫወቱ፣ ደፋሮች እና ሀይለኞች ሆነው የሚቀርቡልን ወንድ 
ህፃናት ሲሆኑ ሴት ህፃናት በአብዛኛው የችግር ሰለባዎች ናቸው። በብዙ ድርሰቶቻችን ውስጥ ዛሬም 
ድረስ ሴቶች የወሲብ እቃዎች፣ ደካሞች እና ካለ ወንድ ብቻቸውን መቆም እንደማይችሉ 
ተደርገው ነው የሚሳሉት። ይህ ደግሞ በዘፈን ድርሰቶቻችን ውስጥ፣ በትያትር ድርሰቶቻችን 
ውስጥ፣ በፊልም ድርስቶቻችን ውስጥ ሁሉ የሚታይ ነው (ገፅ 26)።   
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   ከሚለው ድምዳሜ የተለየ አይደለም። ይህን፣ የፈጠራ ስራ(ሰ)ዎቻችንን (ሴቶችን 

ከመግለፅ/መሳልአኳያ) ከጥንታዊነት፣ ዘልማድዊነት ወዘተ አስተሳሰቦች አለመውጣትን በተመለከተ 

ወ/ሮ አጋረደችም የሚስማሙበት ሀሳብ ነው።  

   አቶ ዳንኤል ይህንን ሲሉ “ፀጥ’’ ብለው አይደለም፤ በርካታ ተጠቃሽ ሰዎች/ባለሞያዎችን (ስማቸው 

የተጠቀሰ) ከአንጋፋ የማስታወቂያ ባለሞያዎች፣ ከዕውቅ የድሮው ዘመን እስከ ዛሬ ያሉ የየዘርፉ 

ፀሀፍት (ገጣሚያን (ደራሲያን))ን፣ ድምፃውያንን፣ የዛሬው ዘመን የማስታወቂያ (አሰሪ፣ ሰሪ፣ ተባባሪ) 

ባለሞያዎችን አንድ፣ ሁለት . . . እያሉ በመዘርዘር ነው። ወ/ሮ አጋረደችም  በ”ስርአተ ፆታ እና 

ኪነ ጥበብ በኢትዮጵያ” ፅሁፋቸው በተመሳሳይ። 

በቋንቋና ስነፅሁፍ፣ በመገናኛ ብዙሀን፣ በሴቶች ጉዳይ . . . ዘረፍ የተለያዩ ጥናቶችን በማቅረብ 

እሚታወቁትና በአሁኑ ወቅት በGender and Media የጥናት መስክ 3ኛ (PhD) ዲግሪያቸውን 

በማጠናቀቅ ላይ ወደሚገኙት የአዲሰ አበባ ዩኒቨርሲቲዋ መምህርት ወ/ሮ አጋረደች ጀማነህ ጥናት 

እንምጣ። ወ/ሮ አጋረደች በጠቀስናቸው (በተለይ በሚዲያው እና ሴቶች) ዘርፎች በተለያዩ ጊዜያት 

የተለያዩ ጥናቶችን ያቅርቡ እንጂ የሚደርሱባቸው ማጠቃለያዎች ብዙም የተራራቁ አይመስሉም፤ 

ተቋማቱም ብዙም ለውጥ ያልታየባቸው ናቸው፤ የአጥኝዋን የተለያዩ ጊዜ ስራዎች (ለምሳሌ 

ከእውቁ የስነ ፅሁፍ መምህር፣ ደራሲ፣ የወግ አባት፣ ሃያሲና ጋዜጠኛ መስፍን ሀብተ ማሪያም ጋር 

(በ1987 አ/ም) በመሆን ያዘጋጁትን፣ “ለመካከለኛ ጋዜጠኝነት የተዘጋጀ” ጥራዝ ይመለከቷል) 

ስንመለከት እንደምንገነዘበው። የዛሬው፣ “የኪነ ጥበብ ውጤቶች ከስረአተ ፆታ እይታ አኳያ” 

ጥናታቸው እንደሚያስረዳውም መገናኛ ብዙሀኑ እንኳን ቀድመው በመሄድ ሊያስተምሩ ቀርተው 

ያለውን እውነታ እንኳን እየነገሩን አይደለም። ስንትና ስንት ጠንካራና ተጠቃሽ ሴቶች እያሉ 

ዛሬም የሚዲያው ትኩረት ወንዶች ብቻ ናቸው፤ አብዘሀነትን እና ለዩነትን (plurality and 

diversity ማለታቸው ነው) የሚያስተናገዱ ሆነው ሊገኙ አልቻሉም።  

ወ/ሮ አጋረደች በጥናታቸው የተለያዩ ዘውጎችን ማለትም ግጥሞች፣ ልቦለዶች፣ ወጎች፣ ፊልሞችኝ 

መገናኛ ብዙሀን እና የተለያዩ የምርምር ስራዎችን ያካተቱ ሲሆን በነዚህ ስራዎች አማካይነትም 

ሴቶች እንዴት እንደተሳሉ፣ የተሰጣቸው ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ . . . ቦታ ምን 

እንደሚመስል በተለያዩ ምሳሌዎች አስደግፈው ለመጠቆም ሞክረዋል። በጥናታቸው መግቢያም 

በቀድሞው ዘመን ሴቶችን በተመለከተ ማህበረሰቡ ውስጥ የነበረውን አጠቃላይ ሁኔታ የገለፁ ሲሆን 

በሂደቱም የሴቶች ህይወት ሙሉ ለሙሉ በጭቆና ስር ውሎ እንደነበርና የወንዶች የበላይነት 
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የተንሰራፋበት ክፉ ጊዜ መሆኑን ለስለስ ግን ደግሞ ጠንከር ባለ ድምፀት (በገላፃቸው  ወቅት 

የተገነዘብኩት ነው) አብራርተዋል።   

ባለፉት አባዊ ዘመናት “ፀሀፊዎቹ [በኪነጥበቡ ዘርፍ] በሙሉ ወንዶች፣ የገዥውን መደብ አስተሳሰብ 

አንፀባራቂ . . . በመሆናቸው የሴቶች ጭቆናን ሊያባብሰው፣ ሴቶችን የበታች፣ ዝቅተኛ ደረጃን 

እንዲይዙ . . . ሆነው” በፈጠራ ስራዎች ውስጥ እንዲሳሉ አስገድዷቸዋል። የአሁኑ ዘመን 

የ“ኪነጥበብ ስራዎችና የመገናኛ ብዙሀን ተቋማት የሴት እና የወንድ ስርአተ ፆታ አባላትን 

እኩልነት ሳይሆን “የሴቶችን መጠቀሚያነት፣ የወንዶችን የበላይነት የሚያንፀባርቁ መሆናቸውን”፣ 

ይህ ፀረ-እንስታዊነት ተግባርም” በቅርቡ በተደረጉ ጥናቶችም እየተጠቀሰ ይገኛል።” ሲሉም 

የድርጊቱን አለመቋጨት (የወንዶች የበላይነት እና የሴቶች የመጨቆን (ወይም፣ ተገቢውን 

የእኩልነት ስፍራ አለመያዝ) እና መፍትሄ አለማግኘት ይገልፃሉ። 

በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚታዩ ተከታታይ ድራማዎችም ላይ የሚንፀባረቀው ከኪነ ጥበብ ስራዎቹ 

ጋር ተመሳሳይ መሆኑን፤ ሴቷ “ራሷን የማትችል”፣ ሴቶች “በተሳትፏቸው በቁጥር ከወንዶች እጅግ 

ያነሱ፣ በአንዳንዶቹ ድራማዎች ላይ የሴቶቹ ቁጥር የበለጠ እንኳ ቢሆን የሚጫወቱት፣ የሚሰጣቸው 

ሚና በማንኛውም መንገድ ከወንዶች ያነሰ፣ ባለትዳሮች፤ ስራ የሌላቸው ጥገኞች፣ በመሪነት/ሀላፊነት 

ደረጃ መቀመጥ የማይችሉ፣ የሞያ ብቃት የሌላቸው፣ የፍቅር ግንኙነት ላይ የበረቱ፣ አነስተኛ የስራ 

እርከን ላይ ያሉ፣  የወንዶች ታዛዥና አጋዥ፣ [. . .]” ተደርገው የተሳሉ ሲሆን በድራማዎቹ 

የሚታዩት ሴቶች “[በወንዶች ያልተለወጠና] ጥንታዊ አስተሳሰብ የተቃኙ” (ገፅ 15) ሲሉ የባለ 

ድርሻ አካላቱን ያልተገደበ ተግባር ይገልፃሉ።    

ወ/ሮ አጋረደች ሚዲውን በተመለከተም የሚከተለውን ብለዋል፤ 

ሴቶችን ለቃለ መጠይቅ እንኳን አይጋብዝም፤ ቢጋብዝ እንኳ የሚጠይቃቸው ስለግል ማንነታቸው፣ 

አስተዳደጋቸው፣ እዚህ ደረጃ እንዴት እንደደረሱ፣ ከጎናቸው ማን እንደነበ፣ ስለፍቅር ህይወታቸው፣ 

. . . እንጂ ስለአገራዊ ወይም ከስ ስላለ ማህበራዊ ጉዳይ ሲጠይቃቸው አይታይም።  እንደ ወ/ሮ 

አጋረደች በሌሎች የኪነጥበብ ዘርፎችም ያለው ሁኔታ ተመሳሳይ ነው፤ የስርአተ ፆታ እኩልነትን 

ከማስፈን ይልቅ የነበረውን ልማዳዊ አስተሳሰብ የማስቀጠል፣ የሴት ልጅ ሚና ማፍቀር፣ ልጅ 

መውለድ እና የመሳሰሉት ብቻ እንደሆነ አድርገው ማሳየትን የመረጡ ናቸው፤ ባስ ያሉትም ሴትን 

ሴተኛ አዳሪነት፣ የወሲብ ቁስ . . . አድርጎ መሳሉን የሚርጡ ናቸው። በሚዲውም ሆነ ኪነጥበቡ 
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ዘርፍ በሳል፣ አስተዋይ፣ ቁም ነገረኛ . . . ሴትን/ሴቶችን የመሳል/ማቅረብ ጎናቸው እጅግ የሳሳ 

ነው።  

በቀረቡት የመነሻ ሀሳቦችና በተደረገው ውይይት መነሻነት ከላይ የተመለከትነውን ሀሳብ እናንሳ 

እንጂ አካሄዳችን አጠቃላይ ድምዳሜ ላይ እንዳያደርሰን መጠንቀቅ ያለብን ይመስላል። እንጂ 

ምክንያቱም በዘርፉ ጠንክረው የሚሰሩ ባለሞያዎች አሉና ነው፤ በርካታ ችግሮች እየገጠሟቸው 

የሚሰሩ። ለዚህ እርግጠኝነታችን ምሳሌ ይሆነን ዘንድ አቶ ወሰን ደበበን መጥቀስ እንችላለን። 

የፊልም ስክሪፕት ደራሲና ዳይሬክተር ወሰን ደበበ በቅርቡ ከ”አዲስ ጉዳይ” ሳምንታዊ መፅሄት ጋር 

ባደረገው ቃለ ምልልስ የዘመኑ ፊልሞቻችን:-  

ህይወታችንን ያሳያ[ሉ] ለማለት አልደፍርም። የማንኖረውን ቅዠት ነው እያሳዩን ያሉት። እያሳዩን 
ያሉት [ . . . ] እጅግ የሚያማምሩ  ቆነጃጅትን ነው። [. . .]። [ባለሞያ የተባሉት] ትክክለኛ 
የኢትዮጵያን ባህል የሚያሳዩ ፊልሞችን አይፈልጓቸውም።  

ሲል ይገልፃቸዋል። ባንፃሩ ወሰን ደበበ ኢትዮጵያዊ ቀለም ያለው ፊልም በመስራት የሚያምን 

ባለሞያ ነው፤ይሁን እንጂ አገራዊ በሆነ፣ የህብረተሰቡን ችግር የሚፈታ . . . ፊልም ስራ ላይ 

መሰማራቱ የጎዳው መሆኑን በመረጃ አስደግፎ አብራርቷል። “በገጠሪቱ ኢትዮጵያ በስፋት ችግር 

የሆነውን ያለ አቻ ጋብቻ እና አስገድዶ መድፈር የሚያሳይ ፊልም” ሰርቶ፣ ለግምገማ ለባህልና 

ቱሪዝም ሚኒስቴር አቅርቦ “እጅግ የሚገርምና የሚያምር ኢትዮጵያዊ ፊልም ነው የሰራኸው፤ 

እንዲህ አይነቶችን ፊልሞች ነው እኛ ያጣነው።” የሚል አበረታች አሰተያየትን ቢያገኝም ለህዝብ 

እይታ እንዲያቀርቡለት የጠየቃቸው ሲኒማ ቤቶች በሙሉ (ስማቸው ተዘርዝሯል) “እኛ እንደዚህ 

አይነት ፊልም አንፈልግም፤ [. . .] የሚፈለገው የፍቅርና የኮመዲ ፊልም ነው።” በማለት 

ሊያስተናግዱት ፈቃደኛ አለመሆናቸውን፣ ይህም ለኪሳራ የዳረገው መሆኑን በምሬትና ተስፋ 

መቁረጥ ስሜት ይናገራል። እዚህ ጋር፣ ያለው እውነታ ይህ ከሆነ  “ዘርፉ እንዴት የሚጠበቅበትን 

አገራዊና ሙያዊ ሀላፊነት መወጣት ይቻለዋል?” ስንል እንጠይቅ ዘንድ እንገደዳለን። “የዚህ 

አይነቱ የጥበብ ስራስ በሌሎች፣ በተረለይም ጉዳዩ በሚመለከታቸው ባለ ድርሻ አካላት 

መደገፍ/መደጎም ያለበትስ አይሆን?”ንም እናክላለን።  

ፓናል ውይይቱ ላይ የነበረው አጠቃላይ ሂደት ይህ ከላይ የተመለከትነውን ይመስላል። በጥናቶቹ 

መነሻነት በተሳታፊዎች የተካሄደው ሰፊና ጥልቅ ውይይትና በመጨረሻም የተላለፉት ውሳኔዎች 

(የጋራ መግባባት የተደረሰባቸው ነጥቦች) እንዳመለከቱት በአገራችን ያለው የስርዓተ ፆታ እኩልነት 
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በተለይም የሴት ስርአተ ፆታ አባላትን በህገ-መንግስቱ የተረጋገጡ ሁለንታናዊ መብቶች 

በማክበር/ማስከበር፣ ማወቅ/ማሳወቅና ወደ ህብረተሰቡ ሰርፀው እንዲገቡ በማድረግ በኩል ችግሮች 

መኖራቸውን ብቻ ሳይሆን የሴት ስርአተ ፆታ አባላትን ማንነት ዝቅ አድርጎ የማየቱ ሁኔታ ቅርፁን 

ቀይሮና በይዘቱ ጎልብቶ ከቀድሞው ዘመን በከፋ ሁኔታ በመስተዋል ላይ ይገኛል። ይህ ደግሞ 

መጪውን ጊዜ ብሩህ ካለማድረጉም በላይ ያልተገባ ማህበራዊ ቀውስን ይፈጥራል።   

የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ፅህፈት ቤት፣ ይህን በዘርፉ ያለውን ችግር በመገንዘብ በየጊዜው 

የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ከባለድርሻ አካላት ጋር ተከታታይ ውይይቶችን 

ሲያደርግ መቆየቱ ተጠቅሶ ምስጋናን ተችሯል። በፕሮግራሙ መክፈቻና መዝጊያ ንግግር 

ያደረጉት የፅ/ቤቱ  ሚኒስትር ደኤታ አቶ እውነቱ ብላታ እና በፅህፈት ቤቱ የሴቶች፣ ህፃናት እና 

ወጣቶች ጉዳይ ማስተባበሪያ ሀላፊና የእለቱ ፕሮግራም መሪ ወ/ሮ ምስራቅ ስንሻው አፅንኦት 

ሰጥተው እንደገለፁት የዚህ አይነቱ፣ የግንዛቤ ማስጨበጫና በዘርፉ ያሉትን ክፍተቶች ለመሙላት 

የሚያስቸሉ ፕሮግራሞች ተጠናክረው ይቀጥላሉ። በዚህም ከባለ ድርሻ አካላት ጋር የጋራ 

መግባባት ላይ ከመድረስ ባሻገር በሂደት ችግሩ ይቀረፋል ተብሎም ይጠበቃል፤ ይህም ለተሳካ 

ተግባቦት በር ከፋች መሆኑ የማይቀር ይሆናል - Effective Gender Communication !! 

 


