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የመገናኛ ብዙሃን ተሞክሮና ለምርጫ ያላቸው ፋይዳ 

ሰለሞን በለጠ 

02-0-15 

በኢትዮጵያ አሁን ያለው የምርጫና የዴሞክራሲ ስርዓት ከሁለት አስርት ዓመታት ወዲህ የታየ ክስተት ቢሆንም የምርጫ ታሪክ 

ከአፄ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጀምሮ በተለይም ከአፄ ኃይለስላሴ ንግስና ጀምሮ  የታየ አሰራር ነው፡፡ በ2002 ዓ.ም. የወጣ  

ምርጫ በኢትዮጵያ የተባለ መፅሄት እንደሚያስረዳው በ1923 ዓ.ም. በአፄ ኃይለስላሴ  የንግስና ዘመን በተካሄደው የመጀመሪያው 

የፓርላማ ምርጫ ወደ ፓርላማው እንዲገቡ የተደረጉት ተወካዮች በራሳቸው በንጉሱ የተመረጡ “መሳፍንቶች፣ 

መኳንንቶች፣ፊታውራሪዎችና በወቅቱ በነበረው አሰራር ባላባት የሚባሉት ነበሩ”፡፡ 

 

ከንጉሱ ቀጥሎ ወታደራዊው ደርግ በ1966 ዓ.ም. ስልጣን ሲይዝ ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ የተጠቀመበት መንገድ ጉልበትና መሳሪያ 

ነበር፡፡ ወታደራዊው ደርግ የሚመራው መንግስት የለየለት አፋኝ በመሆኑ በአፄ ኃይለስላሴ ጊዜ ታይቶ የነበረውን የዲሞክራሲና 

የመቻቻል ጭላንጭል ጨርሶ ዘግቶታል፡፡በዚህም ምክንያት የዴሞክራሲ አካል ለሆኑት ሃሳብን በነፃ የመግለጽና የመሰብሰብ 

መብቶች ምንም ቦታ አልነበረውም፡፡ 

 

ደርግ በህዝባዊ ትግል ከተወገደ  ከ1983 ዓ.ም. በኋላ የጀመረው ህዝባዊና ዴሞክራሲዊ መንግስት ሁሉንም የኢትዮጵያ 

ብሄር፣ብሄረሰቦችና ህዝቦችን ለመወከልና ከፓርላማ ወኪልነት አስከ ቀበሌ አመራርነት ለማሳተፍ የሚያስችል አዲስ የምርጫ 

አሰራር ይዞ ብቅ አለ፡፡ 

 

በዚህም መሰረት ዕድሜው 18 ዓመት የሞላ እና በአካባቢው ሁለት ዓመት የኖረ ኢትዮጵዊ ሁሉ በምርጫ እንዲሳተፍ የሚያስችል 

አዋጅ 11/1984 በመውጣቱ ሁሉም ኢትዮጵዊ በነቂስ መመዝገብና በምርጫ መሳተፍ ቻለ፡፡ 

 

በአገራችን እስካሁን አራት ጠቅላላ ምርጫዎችና ሌሎች የአካባቢ፣የከተማ መስተዳደርና የማሟያ ምርጫዎች ተካሂደዋል፡፡ ባለፉት 

ምርጫዎች ተወዳዳሪ ፓርቲዎች የመገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም ፖሊሲና ፕሮግራሞቻቸውን ለመራጩ ህዝብ ለማድረስና 

ሕዝቡም ይበጁኛል የሚላቸውን ተወካዮቹን ለመምረጥ እንዲችል በፖሊሲ አማራጮቻቸው ላይ የተሟላ ግልጽነት እንዲይዝ 

በመንግስትና በግል ብሮድካስቱ እንዲሁም በመንግስ ሕትመት ሚዲያ ነጻ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ ተመድቦ የምርጫ ቅስቀሳዎች 

ሲከናወኑ ቆይተዋል፡፡  
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ለተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምረጡኝ ቅስቀሳ የሚውል ነጻ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ ምደባው ሲካሄድ የነበረው የተለያዩ 

አገራትን ልምድና በአገራችን በባለፉት ዓመታት የተካሄዱ ምርጫዎችን  ተሞክሮ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ከፖለቲካ ፓርቲዎች 

ጋር በመመካከር በሚወሰነው የድልድል ቀመር መሰረት ነው፡፡ከዚህም በተጨማሪ ለፓርቲዎች የክርክር መድረኮችም የአየር ጊዜ 

ተመድቦ ፓርቲዎች አማራጮቻቸውን በማቅረብ ክርክር ሲያካሂዱ ቆይተዋል፡፡ 

 

በመሆኑም እስካሁን በተካሄዱት ምርጫዎች ነጻ የአየር ሰአት ድልድል፣ አጠቃቀም እና በአጠቃቀም ላይ የተስተዋሉ ችግሮች 

እንዲሁም የዘንድሮ ምርጫ ነጻ የአየር ሰዓት እና የጋዜጣ አምድ ድልድልና አጠቃቀሙን የተሻለ ለማድረግ የተከናወኑ ስራዎችን 

በሚመለከት  የተዘጋጀው ጽሁፍ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡  

 

አለም አቀፍ ተሞክሮ 

 

ባለፉት ምርጫዎች የተካሄደው ነጻ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ ምደባ የተለያዩ አገራትን ተሞክሮ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት 

የተከናወነ ነው፡፡  

በአለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ልምዶች እንደሚያሳዩት ለምርጫ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች የብሮድካስት ሚዲያ ነጻ የአየር ሰአት 

የማይመድቡና የሚመደቡ  አገራት እንዳሉ መገንዘብ ይቻላል፡፡  

ነጻ የአየር ጊዜ የማይመድቡና የክፍያ የምርጫ ቅስቀሳን የሚፈቅዱ 

በአሜሪካ፣ በካናዳና በሌሎች በተወሰኑ አገራት ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ነጻ የአየር ጊዜ አይመደብላቸውም፡፡ በእነዚህ አገራት 

ፓርቲዎች በክፍያ የምርጫ ቅስቀሳ ማድረግ እንደሚችሉ በምርጫ ህጋቸው ደንግገው ይገኛሉ፡፡ በአሜሪካ የምርጫ ህግ 

እያንዳንዱ ብሮድካስተር ለምርጫ የሚወዳዱሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በክፍያ ማስተናገድ እንዳለባቸው ይደነግጋል፡፡  

በህጉ መሰረት ፓርቲዎች መክፈል እስከቻሉ ድረስ ብቻ የአየር ሰአት ማግኘት ይችላሉ፡፡ በህጉ በብሮድካስተሮች ላይ የተጣለው 

ግዴታ ለአንድ ፓርቲ በክፍያ የመደቡትን የአየር ሰአት መጠን ለሌላው ፓርቲም መክፈል እስከ ቻለ ድረስ መመደብ 

እንደሚኖርባቸው ነው፡፡  

በካናዳ የምርጫ ህግ እያንዳንዱ ብሮድካስተር ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በክፍያ የሚጠቀሙት በፌደራል አጠቃላይ 

ምርጫ የ390 ደቂቃ የአየር ጊዜ ዝግጁ ማድረግ እንዳለባቸው ይደነግጋል፡፡ የአየር ጊዜ ክፍፍሉ በፓርቲዎች ስምምነት መካሄድ 

እንደሚችልና ካልተስማሙ ደግሞ በብሮድካስት ገላጋይ (Broadcasting Arbitrator) ውሳኔ እንዲሰጥበት ይደነግጋል፡፡  

የእነዚህ ሀገራት አሰራር የሚተችበት ዋናው ምክንያት የመወዳደሪያ ሁኔታውን የሚወስነው የፓርቲዎች የገንዘብ አቅም በመሆኑ 

የገንዘብ አቅም የሌላቸው ፓርቲዎች ተጠቃሚ የማያደርግ መሆኑ ነው፡፡ 

 

ነጻ የአየር ሰአት የሚመድቡና በክፍያ የሚካሄድ የምርጫ ቅስቀሳን የሚከለክሉ  
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እንግሊዝ፣ አየርላንድ፣ ቤልጀም፣ደቡብ አፍሪካ እና የመሳሰሉት በክፍያ የሚካሄድ የብሮድካስት ሚዲያን ቅስቀሳ ሙሉ በሙሉ 

ይከለክላሉ፡፡በአንጻሩ ብሮድካስተሮች ለተወዳዳሪ ፓርቲዎች ነጻ የአየር ጊዜ መመደብ እንዳለባቸው በህጋቸው ደንግገዋል፡፡ 

ኢትዮጵያ ነፃ የአየር ሰአት ከሚመድቡ ሃገራት ትመደባለች፡፡ ይህም መራጩ ህዝብ የተለያዩ ፓርተዎችን  አማራጮች 

እንዲያወቅ ሰፊ እድል የሚሰጥ ከመሆኑም በላይ የገንዘብ አቅም ያላቸውም ሆነ የሌላቸውም ፓርቲዎች  ሚዲያን ፍትሃዊ በሆነ 

መልኩእንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል፡፡ከዚህ በተጨማሪም የፖለቲካ ምህዳሩን ያሰፋዋል፡፡ 

በአለም አቀፍ ደረጃ ነጻ የአየር ጊዜውን ለመደልደል ሁለት መርሆች አሉ፡፡እነዚህም የእኩልነት(equality) እና.የፍትሃዊነት 

(equity) መርሆዎች ናቸው፡፡ 

የእኩልነት ድልድል መርህ ለውድድሩ የቀረቡ ሁሉም የምርጫው ተወዳዳሪዎች እኩል ነጻ የአየር ጊዜ የሚያገኙበት አማራጭ 

ሲሆን ይህ አማራጭ የመድበለ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚካሄድባቸው አገራት ተመራጭ እንደሆነ 

ይገለጻል፡፡ 

የፍትሃዊነት ድልድል መርህ ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የተለያዩ አስተሳሰቦችን ለማንሸራሸር እንዲችሉ ለፖለቲካ 

ፓርቲዎች ፍትሐዊ (ምክንያታዊ) የሆነ ዕድል መስጠት አለባቸው የሚል አማራጭ ሲሆን የፓርላማ መቀመጫንና የእጩ 

ብዛትን እንደ መስፈርት ይጠቀማል፡፡  

ሁለቱንም መርሆዎች አጣምረው ተግባራዊ የሚያደርጉ አገራትም አሉ፡፡ኢትዮጵያም ሁለቱን መርሆዎች በማጣመር 

ትጠቀማለች፡፡ይህ መርህ ተግባራዊ መደረጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በቂ የአየር ሰአትና የጋዜጣ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል፡፡ 

ነፃ የአየር ሰአትና የጋዜጣ አምድ የሚደለደልባቸው  መስፈርቶች 

 

በመሆኑም የተለያዩ አገራትን ተሞክሮ ከነባራዊ ሁኔታችን ጋር በማጣጣም የፍትሃዊነትና የእኩልነት መርህን ታሳቢ ባደረጉ   

ሶስት ዋና ዋና መስፈርቶች አሉ፡፡እነሱም በፓርቲዎችና በሕዝብ ተወካዮች ም/ቤትና በክልል ም/ቤት ባላቸው የመቀመጫ 

ብዛት፣ፓርቲዎች ባቀረቡት እጩዎች ብዛት እንዲሁም ለሁሉም ፓርቲዎች እኩል የሚከፋፈል የሚሉ ናቸው፡፡ 

 

እነዚህ መስፈርቶች እስከ 2002 ሃገር አቀፍ ምርጫ ድረስ ተግባራዊ የተደረጉ ሲሆን ዘንድሮ በሚካሄደው አጠቃላይ ምርጫ 

የሴት እጩ ብዛት አራተኛ መስፈርት ሆኖ ገብቷል፡፡ የሴት እጩ ብዛት እንደ መስፈርት መካተቱ የሴቶችን በውሳኔ ሰጪነት 

የመሳተፍ እድል ከፍ የሚያደርግ ነው፡፡  

በአጠቃላይ በሃገራችን ተግባራዊ የሆነው የአየር ሰአትና የጋዜጣ አምድ ድልድል እና  መስፈርት አለም አቀፍ ተሞክሮን 

የዳሰሰ፣ፍትሃዊ ፣ ግልፅነት ያለው እና የፖለቲካ ምህዳሩን ለሁሉም ፓርቲዎች ያሰፋ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

  

በየምርጫ ዘመኑ ነጻ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ ድልድል የተካሄደበት ቀመር እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

በ1997 ዓ.ም አገራዊ ምርጫ  
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 ከጠቅላላው 10 በመቶውን ፓርላማ መቀመጫ የሌላቸው ፓርቲዎች እኩል የሚከፋፈሉበት፣ 

 63 በመቶ በምክር ቤቱ ውክልና ባላቸው ፓርቲዎች እኩል የሚከፋፈሉበት፣ 

 ቀሪው 27 በመቶ በምክር ቤቱ ውስጥ ባላቸው ውክልና መጠን የሚከፋፈሉበት አሰራር ተግባራዊ ሆኗል፡፡ 

በ2002 ጠቅላላ ምርጫ  

 55 በመቶ ፓርቲዎች በፌደራል እና በክልል ም/ቤቶች ባላቸው መቀመጫ ብዛት፣ 

 20 በመቶ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ለየምክር ቤቶቹ ባቀረቧቸው ዕጩተወዳዳሪዎች ብዛት 

 25 በመቶ ሁሉም ለምርጫ ውድድር የተመዘገቡ ፓርቲዎች እኩል የሚከፋፈሉበት፣ 

 

2007 ጠቅላላ ምርጫ  

 40 በመቶ ፓርቲዎች በፌደራል እና በክልል ም/ቤቶች ባላቸው መቀመጫ ብዛት፣ 

 40 በመቶ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ለየምክር ቤቶቹ ባቀረቧቸው ዕጩ ተወዳዳሪዎች ብዛት 

 10 በመቶ ሁሉም ለምርጫ ውድድር የተመዘገቡ ፓርቲዎች እኩል የሚከፋፈሉት፣ 

 10 በመቶ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ለየምክር ቤቶቹ ባቀረቧቸው ሴት ዕጩ ተወዳዳሪዎች ብዛት 

የፍትሀዊነትን መርህ በሚከተሉ ሃገራት ፓርቲዎች በፌደራል እና በክልል ም/ቤቶች ያላቸው የመቀመጫ ብዛት ከ80-90 

በመቶ ድርሻ ይኖረዋል፡፡ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ ለመቀመጫ ብዛት 85 በመቶ ትሰጣለች፡፡ይህ የሚደረገው ደግሞ የህዝብ 

ምርጫን/ድምፅን በማክበር ነው፡፡ 

በሃገራችን በ2007 የቀመር ድልድል መሰረት ፓርቲዎች በፌደራል እና በክልል ም/ቤቶች ላላቸው መቀመጫ ብዛት  

የተመደበው 40 በመቶ ብቻ ነው፡፡ይህ ፐርሰንት ከአለም አቀፍ ተሞክሮ ኣንፃር አነስተኛ ነው፡፡ከ2002 ከተመደበው 55 

በመቶ አንፃርም ስናወዳድረው በ15 በመቶ ያነሰ ነው፡፡ 

ምንም እንኳን ይህ አቀማመጥ አለም አቀፍ ልምዱን ያልተከተለ እና ኢህአዲግን የሚጎዳው ቢሆንም ለዲሞክራሲ 

መጎልበትና የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት የተደረገ መሆኑ ግንዛቤ ሊያዝበት ይገባል፡፡ 

 

ባለፉት ምርጫዎች የተመደበው ነጻ የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ 

በምርጫ ጊዜ የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም መመሪያንና የድልድል መስፈርቶችን መሰረት በማድረግ ባለፉት ምርጫዎች 

በመንግስትና በግል የብሮድካስት አገልግሎት ጣቢያዎች እና በመንግስት አሳታሚዎች ላይ ነጻ የአየር ጊዜና የጋዜጣ አምድ 

ተመድቦ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፖሊሲና ፕሮግራሞቻቸውን ለመራጩ ሕዝብ ሲያቀርቡ መቆየታቸዉ ይታወሳል፡፡ 

በዚሁ መሰረት ለተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተመደበውን ነጻ የአየርጊዜና የጋዜጣ አምድ እንዲ የገንዘብ ተመን በየምርጫ 

ዘመኑ በሚከተለው ሰንጠረዥ ቀርቧል፡፡ 
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ከ1997 እስከ 2007 ድረስ በየምርጫ ዘመኑየአየር ሰአቱ እየጨመረ መምጣቱን መገንዝብ ይቻላል፡፡በ1997 በአጠቃለይ 

179 የአየር ሰአት ተመድቦ የነበረ ሲሆን በ2007 ወደ 600 ከፍ ብሏል፡፡የ421 ሰአት ጭማሪ አለው፡፡ ይህም መንግስት 

የፖለቲካፓርቲዎችን ተሳትፎ ለማሳደግ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል፡፡ 

 

ከላይ በሰንጠረዡ እንደተመለከትው በ2002 አጠቃላይ ምርጫ መንግስት በቂ የአየር ሰአትና የጋዜጣ አምድ መድቦ 

ነበር፡፡አፈፃፀሙ ሲታይ  ገዥ ፓርቲ በተነጻጻሪ ከሌሎቹ የተሻለ የተጠቀመ ሲሆን  ተቃዋሚ እና አጋር  ፓርቲዎች 

ዝቅተኛ/ደካማ አጠቃቀም ነበራቸው፡፡ይህም ጠንካራ ፓርቲዎች ያልተገነቡ መሆኑን ያመላክታል፡፡ 
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179

578 600

የተመደበየሬድዮናየቴሌቪዥንአየርሰዓት

የምርጫ ዘመን 

ሬዲዮ ቴሌቪዥን ጋዜጣ 

በገንዘብ ሲተመን የተመደበ በሰዓት የተመደበ ሰዓት የተመደበ ዓምድ 

1997          136 43:06 -- 27 ሚሊዮን 

2002 490 88 776 38 ሚሊዮን 

2007 500 100 700  128 ሚሊዮን 
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በአጠቃቀም የተስተዋሉ ጥንካሬዎችና  እጥረቶች 

ባለፉት ምርጫዎች ነጻ የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ አጠቃቀምን በተመለከተ የታዩ ጥንካሬዎች 

 ሚዲያው ለፖለቲካ ፓርቲዎች የተመደበውን የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ እንዲጠቀሙ ምቹ ሁኔታ የፈጠሩ 

መሆናቸው 

 ሚዲያው በሚጠይቀው የቴክኒክ መስፈርት (ፎርማት) ለማቅረብ አቅም ለሌላቸው ፓርቲዎች የስቱዲዮና የቴክኒክ 

ድጋፍ ማድረጋቸው  

 በየሚዲያ ተቋማት የምርጫን ጉዳይ የሚከታተል  የምርጫ ዴስክ ተቋቁሞ ፓርቲዎችን ሲያስተናግድ የነበረ መሆኑ 

 የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያቀርቧቸው የምረጡኝ ቅስቀሳ ይዘቶች ሕግን ተከትሎ እንዲሰራጭ ጥረት መደረጉ፣ 

በፖለቲካ ፓርቲዎች ነጻ የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ አጠቃቀም ላይ የተስተዋሉ እጥረቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

 አንዳንድ ተወዳዳሪ ፓርቲዎቹ በበቂ ሁኔታ የቅስቀሳ ፕሮግራም ወይም ጽሁፍ በወቅቱ አዘጋጅተው ያለማቅረብ 

 በአንዳንድ ፓርቲዎች የሚቀርቡ የምርጫ ቅስቀሳ ፕሮግራሞች/ጽሁፎች  የቴክኒክ መስፈርቱን ያለማሟላት 

 አልፎ አልፎ የሚቀርቡ  የምርጫ ቅስቀሳ ፕሮግራሞች/ጽሁፎች ይዘት ሕገመንግስቱን፣የምርጫ ሕጉንና ስነምግባር 

ደንቡን፣የሚዲያ ሕጎችንና ሌሎች የአገሪቱ ሕጎች ድንጋጌዎችን የሚጥሱ መሆን 

 በተላለፉ የምረጡኝ ቅስቀሳዎች  ፓርቲዎች የፖሊሲ አማራጮቻቸውን ከማስተዋወቅ ይልቅ ሌላውን  የማጥላላትና 

የጥላቻ ንግግር (hate speech) እንዲሁም የግለሰቦችን ስብዕና የማንኳሰስ ሁኔታዎች አልፎ አልፎ 

የሚስተዋሉበት መሆኑ 

 አልፎ አልፎ ከሚዲያው ኤዲቶሪያል ፖሊሲ የሚጣረሱና ሕግን የሚጥሱ የምረጡኝ ቅስቀሳ ፕሮግራሞች/ጽሁፎች 

ተስተካክለው እንዲቀርቡ በሚዲያዎች ሲጠየቅ በፓርቲዎች በኩል ፍላጎት ማጣት እና ጉዳዩን ከሳነሱር ጋር 

ማገናኘት፣  

 አንዳንድ ፓርቲዎች የራሳቸውን ችግር ከማየት ይልቅ በሚዲያዎችና በሌሎች አካላት ማሳበብ ይታያል፡፡ 

 40 በመቶ ፓርቲዎች በፌደራል እና በክልል ም/ቤቶች ባላቸው መቀመጫ ብዛት፣ 

 40 በመቶ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ለየምክር ቤቶቹ ባቀረቧቸው ዕጩ ተወዳዳሪዎች ብዛት 

 10 በመቶ ሁሉም ለምርጫ ውድድር የተመዘገቡ ፓርቲዎች እኩል የሚከፋፈሉት፣ 

 10 በመቶ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ለየምክር ቤቶቹ ባቀረቧቸው ሴት ዕጩ ተወዳዳሪዎች ብዛት 

እነዚህ እጥረቶች በአመዛኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህግንና መመሪያን አክብረው ያለመስራት አዝማሚያ እንደነበራቸው 

ያመላክታል፡፡ህግና መመሪያ ግን በማናቸውም ሁኔታ መከበር ይኖርበታል፡፡ 
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መገናኛ ብዙኃን በዴሞክራሲዊ የምርጫ ሂደት ውስጥ የህዝብ ተሳትፎን በማበረታታት፤ህዝቡ ለድምጽ አሰጣጥ ውሳኔው 

የሚያግዙትን የተሟላ መረጃዎች በማቅረብ ተሳትፎውን በንቃት እንዲያከናውን በተጨማሪም የግንዛቤ ማዳበሪያ ትምህርቶችን 

በማስተላለፍ አብይ ሚና ይጫወታሉ፡፡ 

ይህን ሚናቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ለማስቻልና የምርጫ ዘገባዎች አቀራረብ ገለልተኛና ሚዛናዊ መሆኑን ለማረጋገጥ እንዲሁም  

የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚዛናዊ የሆነ የአየር ጊዜ እንዲያገኙ ለማድረግ የምርጫ-ነክ የመገናኛ ብዙኃን አገልግሎቶችን አግባብነት 

መከታተል፤ መቆጣጠርና ተገቢው የማስተካከያ ርምጃ የሚወሰድበት አሰራር መዘርጋት አስፈላጊ ነው፡፡ 

ምርጫን በተመለከተ ለመራጩ ህዝብ ትምህርትና ቅስቀሳ ተደራሽ በማድረግ በኩል የመገናኛ ብዙሃን ሚና ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ 

የመጣ ቢሆንም ያለፉትን ተሞክሮዎች መሰረት በማድረግ በ2007 ዓ.ም. የሚካሄደውን አገር አቀፍ ምርጫ ስኬታማ ለማድረግ 

ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን ከበፊቱ የበለጠ ቅድመ-ዝግጅትና ምርጫውን ታሳቢ ያደረገ ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

 ከዚህ አኳያ ህብረተሰቡ ስለምርጫ በቂ ግንዛቤ በመያዝ ተሳታፊ እንዲሆን ለማስቻል እነዚህ ተቋማት የመራጮችና የዕጩዎች 

ምዝገባ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ለመራጩ ህዝብ ምርጫ-ነክ ትምህርታዊ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

በኢፌዲሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ 29 ኃሳብን በነፃ የመግለጽ መብት ቢረጋገጥም ይህ ነፃነት ፍፁማዊ ባለመሆኑ በህገ 

መንግሥታችን አንቀጽ 29(6) መሠረት ገደብ ሊጣልበት የሚችል ነው፡፡ሃሳብን በነፃ በሚገለጽበት ጊዜ በተለይ በብሮድካስት 

ሚዲያው ሲሰራጭ በብሮድካስት አዋጅ አንቀጽ 3ዐ(4) የተደነገጉ ድንጋጌዎች መከበር አለባቸው ወይም ሊጣሱ አይገባም፡፡ የዚህ 

ድንጋጌ ተፈጻሚነት በምርጫ ወቅትም እንደተጠበቀ ነው፡፡ 

 

ከዚህ አንጻር ጥላቻ አዘል ቅስቀሳ (hate speech) ቅራኔ ከመፍጠር ውጪ ለዴሞክራሲዊ ስርዓት ግንባታ ፋይዳ የሌለው 

በመሆኑ እንደዚህ አይነት ቅስቀሳዎችን ከማድረግ መቆጠብና ጥላቻን የሚነዛ ወይም ህገ-ወጥ ዘገባ ለመገናኛ ብዙሃኑ 

ሲቀርብላቸው አላሰራጭም የማለት መብታቸውን መጠቀም ይኖርባቸዋል፡፡ይሁን እንጂ አላሰራጭም ያለበትን ምክንያትም 

በተቻለ መጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ ዘገባው እንዲሰራጭ ላቀረበው ተወዳዳሪ ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

ይህ አስተሳሰብ ዓለም አቀፋዊ ድንጋጌዎችን መሠረት ያደረገ በመሆኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነቱ አመዝኖ እየተሰራበት 

ይገኛል፡፡ በሀገራችን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር ሲታይ የስርጭት ጊዜ የተሰጠው የፖለቲካ ድርጅት ወይም እጩ ተወዳዳሪ 

ለተሰራጨው ፕሮግራም ወይም መግለጫ ህጋዊ ሃላፊነት እንዳለበት የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ አንቀጽ 43(4) ይደነግጋል፡፡ 

በተመሳሳይ ሁኔታ ሕገ-መንግስታዊ ድንጋጌን ከማስከበር አንጻር በህግ ገደብ የተጣለባቸውን ድንጋጌዎች በመጣስ ጥላቻ-አዘል 

ቅስቀሳ ለማስተላለፍ የሚፈልግ ፓርቲ ካለ  ተስተካክሎ እስኪቀርብ ድረስ መገናኛ ብዙኀን የምርጫ ቅስቀሳ ፕሮግራሙን 

አላስተላልፍም የማለት ህጋዊ መብት አላቸው፡፡                       

 

መጪው ምርጫ የፖለቲካ ስልጣን ለመያዝ የሚደረግ  ውድድር በመሆኑ መራጩ ህዝብ ትክክለኛ መረጃ እንዲኖረው ከማስቻል 

አንጻር ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከጥላቻ የፀዳ ቅስቀሳ ማቅረብ ሕገ-መንግስታዊ ግዴታቸው በመሆኑ ፕሮግራሞቻቸውን ለማሰራጨት 
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ወደ መገናኛ ብዙኃን  በሚቀርቡበት ወቅት ልዩ ጥንቃቄ  እንዲያደርጉ ለማስቻል የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና የፓርቲ ተወካዮች 

ምርጫን አስመልክቶ ስለመገናኛ ብዙኃን  አጠቃቃም ያላቸውን ግንዛቤ ማዳበር ጠቃሚ ነው፡፡ 

 

ከዚህ አንጻር የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምርጫን የተመለከተ ጉዳይ በዋናነት የሚመለከተው ስለሆነ በስነምግባር ደንቦች ላይም 

ይሁን በሚዲያ አጠቃቀም ላይ ፓርቲዎችንና የመገናኛ ብዘሃን አካላትን ማሰልጠንና የህዝቡን ግንዛቤ በማዳበር መጪውን ምርጫ 

ሰላማዊና ፍትሃዊ ሊያደርጉ የሚችሉ አሰራሮችን ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡ 

 

ለዘንድሮው የምርጫ ቅስቀሳ የድጋፍ ቀመር በረቂቅ ደረጃ ከቀረበው ማለትም በፓርላማ መቀመጫ ላላቸው 40 በመቶ፣ ለሁሉም 

ተወዳዳሪዎች እኩል የሚከፋፈል 10 በመቶ፣ ፓርቲዎች በሚያቀርቡት ዕጩ ብዛት 40 በመቶ እንዲሁም ለሴቶች 10 በመቶ 

መሰጠቱ ካለፉት ምርጫዎች ጋር ሲነፃፀር እጅግ ላቅ ያለ ማሻሻያ መደረጉን መረዳት ይቻላል።ምርጫ ቦርድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

በፋይናንስ ድልድል ረቂቅ ቀመር ላይ ያቀረቡትን አስተያየት እና በፋይናንስ ረገድ ያለባቸው ችግር ከግምት ውስጥ በማስገባት 

የወሰደው የማስተካከያ እርምጃ ይበል የሚያሰኝ ነው። 

የብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መርጋ በቃና እንደሚያስረዱት ቦርዱ የምርጫ ህጉን መሰረት በማድረግ ለምርጫው 

ማስፈፀሚያ ግልፅነትና ቅልጥፍና አጋዥ የሆኑ በርካታ ደንቦችና መመሪያዎችን ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ከሚመለከታቸው ባለድርሻ 

አካላት ጋር ተወያይቶና ተመካክሮ ገንቢ አስተያየቶችን በማካተት በዋና ዋና የሀገሪቱ ቋንቋዎች አስተርጉሞ ለሚመለከታቸው 

ባለድርሻ አካላት አድርሷል፡፡ 

 

እንደርሳቸው ገለፃ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥና ምርጫው ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን ለማድረግ በህግ ማእቀፍና በምርጫ 

ጉዳዮች ላይ በየደረጃው ግንዛቤ ሊያዳብር የሚችል ስልጠና ተሰጥቷል።በተለይ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የተሰጡት ስልጠናዎች በጣም 

አስፈላጊ የሚባሉ ናቸው።በተጨማሪም ተመሳሳይ ስልጠናዎች ለሁሉም ባለድርሻ አካላት ተሰጥቷል። 

 

አሁን ባለው ሁኔታ ብቃት ያላቸው የምርጫ አስፈፃሚዎች ተመልምለውና ሰልጥነው ወደ ስራ ገብተዋል።መራጩ ህዝብ በነቂስ 

ወጥቶ የተመዘገበ ሲሆን ጠቅላላ ቁጥሩ ከ34 ሚሊዮን እንደሚበልጥ ይጠበቃል።ይህም በሀገራችን የምርጫ ታሪክ ታይቶ 

የማይታዎቅ የህዝብ ቁጥር ነው። 

 

የምርጫ ቁሳቁሶችን በተገቢው ሁኔታ አስቀድሞ ለማዘጋጀትና የምርጫ ፕሮግራሞችን ለማሳወቅ ደረገው ጥረት ምርጫውን 

ለማሳካት የሚረዳ ነው። ምርጫው ፍትሃዊና ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ያላሰለሰ ጥረት ማድረግና ለሁሉም ባለድርሻ አካላት 

በተለይም ምርጫን በተመለከተ የህብረተሰቡን ግንዘቤ ሊያዳብሩ የሚችሉ ትምህርታዊ ስልጠናዎችን በተቻለ መሰጠት አስፈላጊ 

ነው፡፡  

 

በተለይም ተወዳዳሪ ፓርቲዎች፣ህብረተሰቡና መንግስት መጪው ሀገራዊ ምርጫ በስኬት እንዲጠናቅ ለማድረግ የሚያስችል አቅም 

ስለአላቸው ከምንጊዜውም በበለጠ በትብብር መስራትና ያላቸውን አቅም በመጠቀም ምርጫን በተመለከተ የሀገሪቱን 

ዴሞክራሲያዊ አሰራር ወደፊት የሚያራምድ ተግባር ማከናወን አስፈላጊ ነው፡፡ 
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ያለፈው ምርጫ ሰላማዊና ዴሞክራሲዊ ሆኖ የተጠናቀቀው በህዝቡ የነቃ ተሳትፎ በመሆኑ ይህንን መልካም ተሞክሮ ወደፊት 

ባሉት ምርጫዎች አጠናክሮ እንዲቀጥል ይጠበቃል፡፡ 

 

ከምንም በላይ የዴሞክራሲያዊ ምርጫና የሰላም ተጠቃሚ ህዝቡ በመሆኑ ለምርጫ ያለውን ግንዛቤ በማጎልበት በመጪው አገራዊ 

ምርጫ በንቃት መሳተፍና የምርጫውን ዴሞክራሲዊነትና ሰላማዊ አካሄድ ሊፈታተኑ የሚችሉ ነገሮችን ነቅቶ በመከታተልና 

ችግሮች ሲያጋጥሙ ነቅሶ በማውጣት ወደ ህግ ፊት ማቅረብ ይጠበቅበታል፡፡ 

 

የመገናኛ ብዙሃንም የምርጫ አዘጋገብ ደንብ ቁጥር 6/2002ን መሰረት በማድረግ ህጋዊ ሃላፊነታቸውን ለመወጣት ጥረት 

ማድረግ ይኖርባቸዋል።ከሚጠበቅባቸው ሃላፊነቶች መካከል ህዝቡ ስለምርጫው፣ስለእጩዎች ማንነትና ስላቀረቡት ፕሮግራም 

በቂ መረጃና እውቀት እንዲጨብጥ በማድረግ የሚሰጠው ውሳኔ እውቀትን መሰረት ያደረገ እንዲሆን ማስቻል ይገኝበታል። 

 

ይህንንም ሲያደርጉ ከመንግስት፣ከተወዳዳሪ ፓርቲዎች እና ከማንኛውም እጩ ተወዳዳሪ  ራሳቸውን ገለልተኛ በማድረግ 

ፍትሃዊ፣ሚዛናዊና ትክክለኛ ዘገባ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል።በእጩ ተወዳዳሪዎች መካከልም አለመግባባት ሲከሰት በተቻለ መጠን 

የሁሉንም ወገኖች ሃሳብ በማካተትና ገለልተኛ በመሆን ውሳኔና ፍርዱን ለህዝብ መተው ይኖርባቸዋል። 

 

በአጠቃላይ የ2007 አ.ም. አጠቃላይ ምርጫ ዴሞክራሲያዊና የህዝብ አመኔታን ለማረጋገጥ መገናኛ ብዙሃን የማይተካ ሚና 

ይጫዎታሉ።ይህንንም ለማድረግ ሚናቸውን በአግባቡ መወጣት ይኖርባቸዋል። 

 

 


