
1 
 

ኢ-ፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚዲያ ፍልስፍና ዘማሪዎች 

 
ዮናስ  02/04/14 

 

የዲሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግስት ንድፈ ሀሳብ ገና በሙከራ ላይ የሚገኝ ቢሆንም 

በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታም የሚዲያ ነፃነትን ያረጋገጠውን ህገ-መንግስት በመናድና 

ቀጣይነቱን በማረጋገጥ ሁለት ጽንፍ በቆሙ ኃይሎች መካከል መከራከሪያነቱ እንደቀጠለ 

ነው፡፡ በእነዚህና በሁለት ጎራ በተሰለፉቱ ኃይሎች በመከራከሪያነት የሚነሱ ጭብጦችን 

ከእውነታው አንጻር መመዘን የዚህ ጽሁፍ ዓለማ ቢሆንም የርዕሰ ጉዳዩን ንድፈ ሐሳባዊ 

ምንነት መጀመሪያ መመልከቱ ጠቃሚና ተገቢ ይሆናል፡፡ 

  

ልማታዊ መንግስታት፣ ልማትን የሞት ሽረት ጥያቄ ባደረጉ ሃገራት ፈጣን የኢኮኖሚ 

እድገት ማረጋገጥ ያስቻለ መሆኑን  የነታይዋንና የኮሪያን ተሞክሮ በማስታወስ አለም 

መስክሯል፡፡ በዚሁ ቅኝትም ዲሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግስታት ልማትንና ዴሞክራሲን 

የሞት ሽረት ጥያቄ በማድረግ ሁለቱንም በአንዴ የማረጋገጥ አቅጣጫን የሚከተሉ 

መንግስታት ፖለቲካ -ኢኮኖሚን የሚገልጽ ንድፈ ሀሳብ ነው፡፡ 

 

በህገ-መንግስታችንም ሆነ በየጊዜው የወጡ የሚዲያ ህጎቻችን የሚዲያ ሚናን የተመለከተ 

መሰረታዊ አቅጣጫዎች ተቀምጠዋል፡፡ የሊበራል ንድፈ-ሀሳብ የአሰራር ፍልስፍናን 

በመደገፍ በዚያኛው ጽንፍ የቆሙ ኃይሎች “የሚዲያ ሚና የሚወሰነው በባለቤቱ እንጂ 

በህግና በፖሊሲ አይደለም” ሲሉ ቢሞግቱም የሊበራል ሚዲያ ዓላማና ግብ ከሊበራል 

ፖለቲካ-ኢኮኖሚ የሚቀዳ በመሆኑ በህግና በፖሊሲ ቢጻፍም ባይጻፍም ከሥርዓቱ የተለየ 

ዓለማና ግብ የሌለው መሆኑ በተግባር የሚታይ መሆኑ አይቀሬ ነው፡፡ 

 

ስለሆነም የዴሞክራሲያዊ ልማታዊ ሥርዓትን ፍልስፍና በምትከተለው ሃገራችን የሚገኙ 

ሚዲያዎች ዓለማና ግብን ከሥርዓቱ ውጪ ማሰብና መሻት በመሰረቱ ቅዠት ነው 

የሚሆነው፡፡ በሃገራችን የፕሬስ ነጻነት መታወጅን ተከትሎ ሚዲያው ለውጥን 

የሚያበረታታና የህዝብን ችግር የማይፈታ የሆነበት ምክንያት የግል ሚዲያውን 
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የተቆጣጠሩት ኃይሎች በአምባገነኑ የአሰራር ፍልስፍና የተጠመቁ በመሆናቸውና አሁንም 

ሚዲያው ከሥርዓቱ ፖለቲካል-ኢኮኖሚ ውጭ እንዲቀዳ የሚታትሩት ኃይሎች ቁጥጥር 

ሥር በመዋሉ እንደሆነ በጉዳዩ ላይ የተሰሩ የጥናት ድርሳት ያወሳሉ፡፡ 

 

ከዚህ አንጻር የሃገራችን የመጀመሪያው የፕሬስ አዋጅ በቁጥር 32/1985 አንቀጽ 4 ‹‹ፕሬስ 

ለመሰረታዊ ነፃነት፣ ለሰላም፣ ለዲሞክራሲ፣ ለፍትህ፣ ለእኩልነት ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

እድገት መፋጠን የቆመ ነው›› ሲል ያስቀመጠው ድንጋጌ ለዚህ ክርክር አፅንኦት ሊሰጠው 

ይገባል፡፡ 

 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ በሀገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት በሚደረገው ጥረት 

በከፍተኛ ሥነምግባር የታነጸ፣ በከፍተኛ ሙያዊ ብቃት የሚንቀሳቀስ ነፃና ፈርጀ ብዙ 

መገናኛ ብዙሃን ወሳኝ መሆኑን ያስቀመጠው  የመረጃ ነጻነትና የመገናኛ ብዙሃን አዋጅም 

በአስረጂነት ሊነሳ ይገባዋል፡፡ ይህን ያልኩበት ምክንያት አዋጁ ከላይ ከተመለከተው 

የፕሬስ አዋጅ አንቀጽ በተመሳሳይ መገናኛ ብዙሃን በህገ-መንግስቱ ለተረጋገጡ መሰረታዊ 

ነጻነቶችና መብቶች መከበር ለሰላም ለእኩልነትና ለፍትህና ለዲሞክራሲ የቆሙ 

መሆናቸውን በማገናዘብ የተረጋገጠ ነፃነት መሆኑንም በግልፅ በመደንገጉ ነው፡፡ 

  

ሌላውና ከዚሁ ጋር ለክርክራችን ማነፃፀሪያነት መነሳት የሚገባው ነጥብ ለዲሞክራሲያዊ 

ሥርዓት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሀሳቦችና አመለካከቶች በነፃ መንሸራሸራቸውን 

ለማረጋገጥ ሲባል ፕሬስ በተቋምነቱ የአሰራር ነፃነትና የተለያዩ አስተያየቶች የማስተናገድ 

ችሎታ እንዲኖረው የህግ ጥበቃ እንደሚደረግለት የሚደነግገውና በመንግስት ገንዘብ 

የሚካሄድ ወይም በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ መገናኛ ብዙሃን የተለያዩ አስተያየቶችን 

ለማስተናገድ በሚያስችለው ሁኔታ እንደሚመራ የሚደነግጉት የህገ-መንግስቱ አንቀፅ 29 

ንዑስ አንቀፅ 4 እና 5 ናቸው፡፡ 

 

እነዚህን መሰረታዊ ህገ-መንግስታዊ ድንጋጌዎች መነሻ አድርገን ከላይ በተመለከተው 

አግባብ ከሁለት ጽንፍ ለሚደረጉት ፍልሚያዎች ጥሩ ማሳያ የሚሆነንና ለመመዘን 

የሚያስችለንን አንድ የቅርብ ሁነት እዚህ ጋር ማንሳት ትርክቴን ሚዛናዊ ያደርገዋል፡፡ 
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ይህ ሁነት ጥር 17/2006 ዓ.ም የኢትዮጵያን የፕሬስ ሁኔታ በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

መንግስት ውስጥ የሚኖረውን ሚና በተመለከተ የአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ የጋዜጠኝነትና 

ኮሙኒኬሽን ትምህርት ክፍል ያዘጋጀው የአንድ ቀን የውይይት መድረክ ነው፡፡በዚህ 

መድረክ የገዢውን ፓርቲ መኖር የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችና ምሁራን እንዲሁም 

የድህረ ምረቃ ተማሪዎች ተሳታፊ የነበሩና የጥናት  ወረቀቶች ቀርበው ሞቅ ያለ ውይይት 

ቢደረግም አስገራሚው ጉዳይ ግን የዕለቱ መከራከሪያ ከነበረው ከላይ የተመለከተ አጀንዳ 

ባሻገር የተከራካሪዎቹ ርዕዮተ አላማዊ አሰላለፍና መስመር መጉላቱና ሠፊ ሰዓት መውሰዱ 

ነው፡፡ 

 

ያም ሆኖ ግን ልምድ የተወሰደበትና አነቃቂ ከመሆኑ አንፃር ግቡን የመታና አዘጋጁንም 

ግፋበት የሚያሰኝ ሲሆን ርዕዮተ አላማዊ ልዩነቱን የተመለከተውና ከአጀንዳ ያፈነገጠው 

ሃሳብ በጉንተላና በውረፋ በታጀበ ቋንቋ መቅረቡ ሊታረም የሚገባው እንደሆነ በዚህ 

አጋጣሚ  ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡ 

 

ወደጉዳያችንና ለማሳያ ይሆነናል ወዳልነው መድረክ ስንመለስ ገዢ ስርዓቱንና መንግስትን 

ወክለው የታደሙት አካላት ለኢትዮጵያ የሚበጀውና ተግባራዊ እየሆነ ያለው “ልማታዊ 

ዲሞክራሲያዊ መንግስታዊ ስርዓት ነው” ሲሉ ከውጭ ተሞክሮ እስከ የሃገራችን ነባራዊ 

ሁኔታ የዘለቁ በርካታ መገለጫ የሚሆኑ አብነቶች በማንሳት ሞግተዋል፡፡ የተቃዋሚውን 

ጎራና ምሁራንን ወክለው የተገኙት ደግሞ “ልማታዊ ብሎ ዴሞክራሲ” የለም ከሚል፤ 

“በሃገራችን እንዲያውም የፖለቲካ ኢኮኖሚ ሳይሆን ያለው የፖለቲካ ስልጣን ወይም ኃይል 

(Political Power) ነው” እስከሚል የዘለቀ መሟገቻ ሀሳብ ቀርቧል፡፡ 

 

ተከራካሪዎቹ ያነሷቸው በርካታ አስረጂዎች እንደተጠበቁ ሆነው በአብዛኛው የመከራከሪያ 

አጀንዳው፣ “ሚዲያው እንደሃገሪቱ ፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚገነባና የሚቀዳ ነው፡፡” በሚለውና 

“አይደለም፡፡” በሚለው ላይ የተሽከረከረ በመሆኑ በእርግጥም “የአንድ ሃገር                                                    

ሚዲያ ከስርዓቱ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ውጪ ሊገነባና ግቡን ሊመታ ይቻለዋል?” የሚለውን 

ጥያቄ በሚመልስ ቅኝት የተለያዩ አስረጅዎች በመጥቀስ ትርክቴን እቀጥላለሁ፡፡ 
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በመሰረቱ አንባቢዎቼ ለርዕሰ ጉዳዩ ከሰጠሁት ርዕስ ተነስተው “ጭብጤ በየትኛውም ሃገር 

የሚገኝ ሚዲያ ከመንግስታዊ ስርዓቱ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ውጪ የማይታሰብ ነው” የሚል 

እንደሆነ መገመት እንደማይከብዳቸው እገነዘባለሁ፡፡ 

 

ስለሆነም ይህንን ጭብጥ ወደሚያጠናክሩልኝ የመከራከሪያ ነጥቦቼ በዝርዝር ከመግባቴ 

በፊት ግን እዚያዊና በማሳያነት በወሰድነው መድረክ ላይ የመከራከሪያ ሃሳቦቹም ሆኑ 

ርዕዮተ አላማዊው ቅኝት እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የየትኛውም ሃገር ሚዲያ ይቅርና የትኛውም 

የስራ ዘርፍ ከሥርዓቱ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ውጪ በሁለት እግሩ መቆም እንደማይቻለው 

የሚያሳይ ጥሩ አስረጅ አግኝቻለሁና እንካችሁ፡፡ 

 

ጉዳዩ እንዲህ ነው፡፡ በመድረኩ ከተነሳው አጀንዳ ጋር ተቀራራቢነት ያለው የውይይት 

ሃሳብ ለማቅረብ እድሉን ካገኙት ውስጥ አንዱ የሆነው የፎርቹን ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ 

ለጋዜጠኛነት ሙያ ሉዓላዊነት በተሟገተበት ሃሳቡ በተለይም ካለው ልምድ በመነሳት 

ሳይሆን በእለቱ የተደረገውን የተካረረ ሙግት ከግንዛቤ በመክተት በሚመስል መልኩ 

ሙያውን (ጋዜጠኝነትን ማለቱ ነው) ፖለቲከኞች በራሳቸው አሰላለፍ ለማካተት 

የሚሄዱበትን ጥረት (የጥናት ሃሳቡ ወይም የክርክር መንፈሱ ከህገ-መንግስቱ አንፃር 

መቃኘት እንደነበረበት በማሳሰብ ወይም ክርክሩ ከህገ-መንግስቱ አንፃር ባለመቃኘቱ 

በመቆጨት) ይኮንናል፡፡ 

 

ይሄኔ ታዲያ ከምሁራኑ ወገን የተገኙትና የየትኛውም ሃገር ፕሬስ ከፖለቲካል ኢኮኖሚው 

ይመነጫል የሚለውን ለማሄስ “ቀድሞ ነገር በሃገራቸን ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሳይሆን ያለው 

‘ፖለቲካል ፓወር ነው’ “ ሲሉ የሞገቱት ዶ/ር ዳኛቸው አሠፋ “አንተ ለሃብታም 

ስልምትፅፍ ነው” በሚል የጋዜጠኛ ታምራት ሰሃሳብን በውረፋ አጣጥለውታል፡፡ 

         

ይህን እንኪያ ሰላምቲያ እዚያው ሳለ በደንብ ለማጤን ከሞከርን ታዲያ ውጤቱ ዶ/ር 

ዳኛቸው በማወቅም ይሁን በመዘንጋት ቢዝነስና ኢኮኖሚን  መሰረት በማድረግ ለነፃ ገበያ 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ  ውግንና የሚተጋው የፎርቹን ጋዜጣ የመንግስታዊ ስርዓቱ ነፀብራቅ 

መሆኑንና ሚዲያው የሚቀዳው ከስርዓቱ ፖለቲካል ኢኮኖሚው መሆኑን ማመናቸው ነው፡፡ 
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የፓርቲ ፕሮግራማቸው ሊበራላዊ እንደሆነ የሚናገሩትና በመድረኩ የታደሙት የተቃውሞ 

ፖለቲካ አመራሮችም ሆኑ በሊበራላዊ ሥርዓት  ውግንና አቋማቸው የሚታወቁት ዶ/ር 

ዳኛቸው በመድረኩ ላይ ፕሬሱን አስመልክተው የገለጿቸውን ሃሳቦች  ወስደን ስንመዝንም 

መንግስታዊ ሥርዓቱ በሊበራል ስርዓት በሚተካ ሰዓት፣ ሚዲያውም በዚያው ቅኝት 

እንደሚገነባ እና ከዚህ ውጪ ሊሆን እንደማይችል በዘወርዋራ ማረጋገጣቸውን 

እንገነዘባለን፡፡ ለዚህም የተደበላለቀ ሃሳብና ከአጀንዳ መውጣታቸው (የርዕዮተ አለም 

አሰላለፍ ላይ ማተኮራቸው) ምክንያቱ ሚዲያው ከስርዓቱ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ውጪ ሊቆም 

ባለመቻሉ ነው፡፡ እንኳንስ መንግስታዊ ሥርዓቱን እየመራና መሬት ላይ አድርጎ እየተገበረ 

ያለው ገዢ ሥርዓቱ ቀርቶ፣ መንግስት ለመመስረት ደፋ ቀና የሚሉት ሃይሎች ሚዲያው 

ከመንግስታዊ ስርዓቱ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ውጪ ሊሆን እንደማይችል ቃል በቃል 

ባይናገሩትም በእለቱ ካቀረቡት ሙግትና መሟገቻ ሃሳብ ማረጋገጥ ተችሏል፡፡ 

 

አሁን ከላይ ከተመለከቱት ህገመንግስታዊ የሚዲያ ድንጋጌዎችና በማሳያነት ከቀረበው 

መድረክ ተነስተን ሚዲያና ፖለቲካል ኢኮኖሚን ወደተመለከተው ከንድፈሀሳብ የዘለለ 

ትልቅ ትርክታችን መሸጋገር የሚያስችለንን መንደርደሪያ በአግባቡ የጨረስን 

ይመስለኛል፡፡ ስለሆነም በአዲስ መስመር ወደዋናው ፍሬ ነገራችን እንዲህ እንመለሳለን፡፡ 

 

ፍሬ ነገሬ የየትኛውም ሃገር ሚዲያ የመንግስታዊ ሥርዓቱ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ነፀብራቅ 

መሆኑን ማውሳትና ከዚህ በተቃራኒው የተሰለፉትን የአስተሳሰብ ሃይሎች ማሄስ ቢሆንም፣ 

በሃገራችን ተጨባጭ ሁኔታ የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ፅንሰ ሃሳብ በማንኳሰስና 

የተዛባ አረዳድ እንዲኖር፣ በዚህም መቋጫ ባልተገኘለት ሙግት ውስጥ እንድንገኝ 

ምክንያት ከሆኑት ውስጥ በዚሁ ቅኝት እንመራለን የሚሉ የመንግስት ሚዲያዎች 

መሆናቸውንም  በማስረጃ ወደኋላ የሚነሳው ነጥብ መሆኑ ላይ አፅንኦት እንዲሰጠው 

እሻለሁ፡፡   

 

ከላይ በተመለከተው መነሻ ርዕሰ ጉዳዩን በሁለት ደርዝ ከፍሎ መመልከት ይቻላል፡፡ 

ይኸውም “የመገናኛ ብዙሃን ከፖለቲካ ኢኮኖሚው የተለየ ህልውና አላቸው” በማለት 

የሚከራከሩ ወገኖችን የሊበራል ፖለቲካ ኢኮኖሚ አቀንቃኞች በመጀመሪያው ደርዝ፤ 

የመገናኛ ብዙሃን ሚና በፖለቲካ ኢኮኖሚው የበላይነት ካለው አስተሳሰብ የተነጠለ ህልውና 
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የላቸውም ሲሉ የሚሞግቱትን የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ አቀንቃኞችን 

ደግሞ በሁለተኛው ደርዝ አስቀምጠን መመዘን ክርክራችንን ግልፅ ያደርግልናል፡፡ 

 

በመጀመሪያው ደርዝ ላይ የተቀመጡትን ወገኖች የመከራከሪያ ሃሳብ ወይም አስረጂ 

ምክንያቶች እንኳ በጥቂቱ ብንመለከት፣ “የመገናኛ ብዙኃን ከፖለቲካ ኢኮኖሚው የተለየ 

ህልውና አላቸው” የሚለው መደምደሚያቸው አስቀድሞ የፎረሸ መሆኑን ለመረዳት 

አይከብድም፡፡ የሊበራል ፖለቲካ ኢኮኖሚ አቀንቃኝ በሆኑ ሀገራት የመገናኛ ብዙሃን 

ባለቤትነት ሙሉ በሙሉ በግሉ ባለሀብት የሚተዳደር ከመሆኑም በላይ የአሰራር 

ፍልስፍናዎቹም እንደማንኛውም የንግድ አገልግሎት የሚሰጥባቸው ተቋማት አይነት ነው፡፡ 

መሪዎቹም ይህንን የሚያምኑትና የሚቀበሉት ነው፡፡ የዚህ መስመር ዋነኛ መገለጫ 

የሆነችውን አሜሪካ ብንወስድ የመገናኛ ብዙሃንና የጋዜጠኝነት ሙያ ሚና ዜጎች ነፃ ሆነው 

ራሳቸውን በራሳቸው እንዲመሩ የሚያስችል መረጃ ማቅረብና መገናኛ ብዙሃኑም ከሃገሪቱ 

ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ነፃ ሆነው የዜጎችን መብት የሚያስጠብቅ ሚና 

ነው የተሰጣቸው፡፡ይህ የሆነው ደግሞ የሀገሪቱ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ነጭ ካፒታሊዝም ወይም 

ውግንናው ለግሉ ባለሀብት የሆነ የነፃ ገበያ የኢኮኖሚ ስርዓት በመሆኑ ነው፡፡ 

 

 በአንፃሩ መንግስታት በፖለቲካ-ኢኮኖሚው ላይ የተወሰነ ሚና በሚጫወቱባቸው እንደኛ 

ያሉ ሃገራት በህዝብና በግል ባለቤትነት የሚተዳደሩ መገናኛ ብዙሃን ጎን ለጎን 

የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ መኖሩ እንደተጠበቀ ሆኖ የመንግስት የኢኮኖሚ ተሳትፎ ልዕልና 

ባላቸው እንዲሁም በመንግስት በሚተዳደሩ የሕዝብ የመገናኛ ብዙሃን  የሚንቀሳቀሱት 

ተጨባጭ ማረጋገጫዎች አሉ፡፡ ስለሆነም ነው በእኛ ሀገር ፖለቲካ ኢኮኖሚ ማዕቀፍ ውስጥ 

መገናኛ ብዙሃኑ  “በሊበራላዊ ቅኝት ካልተመራ” የሚሉት ወገኖች “አስቀድመው ፎርሸዋል” 

የሚባሉት፡፡ ስለዚህም ነው የፖለቲካ ኢኮኖሚ መሰረታቸው ሊበራላዊ በሆኑ ሃገራት 

መገናኛ ብዙሃን  ቅኝት እንዲመሩ መሻታቸው የማይሆንና የማይመስል ነው የሚባለው፡፡ 

ምክንያቱ ደግሞ ከላይ በተመለከተው ምሳሌ መሰረት የመገናኛ ብዙሃን ባለቤትነት እና 

የአሰራር ፍልስፍናን ከሃገራቱ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ነጥሎ ማየት ስለማይቻል ነው፡፡ 

   

ስለመገናኛ ብዙሃን ፍልስፍና የሚከራከሩ ወገኖች ይቅሩና ማንኛውም ለአቅመ ንባብና 

ምልከታ የደረሰ ግለሰብ በአለማችን በየቀኑ ከሚከሰቱ እልፍ አእላፍ ሆነቶች የሚቀርቡልን 
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ጥቂቶቹ ስለመሆናቸው መረዳቱ አለው፡፡ ይህ የሚሆነው ደግሞ ተመርጠው የሚቀርቡት 

መረጃዎች የጋዜጠኛው ሳይሆን የባለቤቶቹ ፍላጎት ወይም የሀገሪቱ ፖለቲካል ኢኮኖሚ 

ስለሚያስገድደቸው ነው፡፡ ለምሳሌ የሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ስርዓትን በሚያራምዱ 

ሀገራት የሚገኙ የሚዲያ ተቋማት መንግስት ቀረጥ እንዲቀንስ ፣እጁንም ከኢኮኖሚ 

እንዲያወጣ የሚያስገነዝብ መረጃ ማስተላላፍ የለት ተዕለት ተግባራቸው መሆኑ 

አይቀርም፡፡ የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ በሚያራምዱ ሀገራት ደግሞ 

የህብረተሰቡ ቀዳሚ አጀንዳ የሥራ ዕድል፣ የግብርና ልማት መልካም አስተዳደርና 

የመሳሰሉት መሆናቸው አይቀሬ ነው፡፡ ስለሆነም መገናኛ ብዙሃኑ ከእነዚህ አጀንዳዎች 

ተነጥለው እንራመድ ቢሉ እንኳ አንባቢ አይንና አድማጭ ጆሮ እንዲሁም ተመልካች 

አይን ከማጣታቸውም በላይ ፋይዳ ቢስና ባዶ ጩከት መሆናቸው የሚጠበቅ ነው፡፡  

 

በኢኮኖሚ የበላይነትና በፖለቲካ አስተሳሰብ ልዕልና መካከል ያለው ቀጥተኛ ትስስር 

በመገናኛ ብዙሃንና በፖለቲካ ኢኮኖሚው ግንኙነትም በቀጥታ ይገለፃል፡፡ የመገናኛ ብዙሀን 

ባለቤቶች በህብረተብ ውስጥ ካሉት አስተሳሰቦች የሚወከሉትን የፖለቲካ ኢኮኖሚ፣ 

አንዳንዴ በግልፅ አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ቀጥታ ባልሆነ አገላለፅ ያስቀምጣሉ፡፡ ስለሆነም 

ነው በሃገሪቱም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ ባለው የመረጃ ፍሰት ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ እሴት የሌለው መረጃ ማግኘት እንዲከብድ ያደረገው፡፡  

 

ይህ እንግዲህ የትኛውም የመገናኛ ብዙሃን ፍልስፍና ከየሃገራቱ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ባሻገር 

መንገድ እንደሌለው የሚያመላክት አጠቃላይ እይታ ነው፡፡ ይህ ባለበት ሁኔታ በሃገራችን 

እየተገነባ ያለውን ፖለቲካል ኢኮኖሚ መነሻ በማድረግ የሚዲያ ፍልስፍናችንም በዚያው 

ቅኝት መሆን እንዳለበት በሚነሳው ሃሳብ ላይ “አይሆንም አይቻልምም“ የሚሉት ወገኖች 

መነሻና መድረሻ ምንድነው? ሚዲያዎቻችን በስም እንጂ “እየተገነባ ነው የሚባለውን 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ አይወክሉም” የሚባልባቸው ምክንያቶችንና   በእርግጥስ ልማታዊና 

ዴሞክራሲያዊ መንግስታዊ ሥርዓት ብሎ ነገር የለምና፤ ልማታዊ የሚባል ነገር የለም፤ 

ሊታሰብም አይገባም፤ የሚለው የመከራከሪያ ሀሳብ ውሃ የሚያነሳ ነወይ? የሚሉ ተያያዥ 

ጉዳዮችን በተለይም ከሃገራችን ፖለቲካል ኢኮኖሚ እና የሚዲያ ፍልስፍናዎቻችን አንፃር 

በወረቀትና በመሬት ላይ ያለውን እያነሳን የምንጫወትበትን  ትርክት ከፋታ በኋላ በክፍል 

ሁለት ይዘን እንገናኛለን፡፡          


