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የመረጃና የሃሳብ ነፃነት በኢትዮጵያ 

 እጀታ ተሰማ 

 03-17-15 

ሃሳብን  መግለፅ ተፍጥሯዊ መብት ነው፡፡ይሕንን በሚመለከት ዓለም አቀፍ ስምምነት በመደረሱ የመናገርና ሃሳብን የመግለፅ 

ነፃነት ዋና የሰብአዊ መብትና  የዲሞክራሲ ዋና የደም ስር ነው፡፡ስለዚህም በሰላማዊ ሰልፍ ሃሳብን መግለጽና መደገፍ ፣ አንድ 

ሰው የሚመስለውን ሃሳብ በፈለገው መንገድ መግለፅ፣ የመምረጥና የመመረጥ፣ መንግስትን የመተቸት፣ በራስ ፍቃድ የመናገር 

እና ያለመናገር ፣ ማንም ሰው ያለማንም አስገዳጅነትና ጣልቃገብነት የመሰለውን እምነት የመከተልና ማስፋፋት የመሳሰሉት 

ሁሉ ተግባራዊ የሚሆኑት የመናገርና የመረጃ ነፃነትና መብት  ተግባራዊ ሲደረግ ነው፡፡ 

ማንኛውም ሰው ያለማንም ጣልቃ ገብነት የአመለካከት እና ሐሳብን በነፃ የመያዝና የመረጠውን መንገድ በመጠቀም ሃሳቡን 

የማስተላለፍና የመግለፅ ነፃነት አለው የሚለው መብት በኢትዮጵያ ህገመንግስቱ አንቀፅ 29 ተደንግጎ ይገኛል፡፡ በእርግጥ ይህ 

መብት ገደብ ሊጣልበት እንደሚችል በህገ መንግስቱ ላይ ተገልፆ የተቀመጠ ሲሆን  ይህ ገደብ ግን መሠረታዊ የሆነውን መረጃን 

የመስጠት እና የማግኘት እንዲሁም አስተሳሰብ ላይ ወይም አመለካከት ላይ ውጤት እንደማይኖረው በህገመንግስቱ ተገልፆ 

ይገኛል፡፡ 

 

ከአስከፊው የደርግ ስርዓት መውደቅ በኋላ በኢትዮጵያ አበረታች የሆነ የመረጃ ነጻነት ትግበራ ተጀምሯል፡፡የመረጃ ነፃነት እርምጃ 

የሚጀምረው በህገ-መንግስቱ አንቀጽ 29 ላይ ከዚህ በፊት ደረግ ይጠቀምበት የነበረውን የቅድመ-ምርመራና የሳንሱር አሰራር ለማስወገድ 

መቻሉ ነው፡፡ 

ከዚህ ጊዜ በኋላ ብዘት ያላቸው ጋዜጦች፣መፅሄቶችና የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ለዜጎች መረጃን በነጻነት እያቀረቡ 

ይገኛሉ፡፡ከዚህ በፊት ምንም አይነት የንግድ ሬዲዮ ከዚህ ቀጥሎ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ከሆኑት ውስጥ የንግድ ሬዲዮና 

የማህበረሰብ ሬዲዮን ምነነትና በኢትዮጵያ ያላቸውን አጀማመርና እድገት ተራ በተራ ለማየት እንሞክራለን፡፡ 

 

  

የንግድ ሬዲዮ ዕድገት አጭር ቅኝት 

ዛሬ ዓለምን በመረጃ ያጥለቀለቀው የሬዲዮ ቴክኖሎጂ የተፈለሰፈው ማርኮኒ በተባለ ጣሊያናዊ የሬዲዮ መሃንዲስ ሲሆን 

ጊዜውም እ.ኤ.አ.በ1895 ዓ.ም.ነበር፡፡ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ ዘመናዊ የሆነ የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ ብዙሃን አመጣጥ 

ታሪክ የሚጀምረው የሬዲዮ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ መዋል ከጀመረ ከሶስት 10 አመታት በኋላ ነው፡፡ 



2 
 

በ1992 ዓ.ም.የታተመ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ልዩ መፅሄት እንደሚያስረዳው የሬዲዮ ስርጭት በኢትዮጵያ የተጀመረው በአፄ 

ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስት ሲሆን ንፋስ ስልክ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ የሬዲዮ ጣቢያ ለማቋቋም የመሰረት ድንጋይ 

የተጣለው ሐምሌ 14 ቀን 1923 ዓ.ም.ነበር፡፡ 

በወቅቱ የተቀመጠው የመሰረት ድንጋይ ላይ የሰፈረው ፅሁፍም ሬዲዮ የሚለውን ቃል “ያለ ሽቦ ቃል የሚያስተላልፍ” በሚል 

ገልፆት ስለነበረ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ጣቢያም “የንፋስ ስልክ ሬዲዮ ጣቢያ “ እየተባለ ሲጠራ ሰፈሩም “ንፋስ 

ስልክ” ተብሎ መታወቅ ጀመረ፡፡  

የንፋስ ስልክ ሬዲዮ ጣቢያም  ስርጭት የጀመረው መስከረም 2 ቀን 1928 ዓ.ም. ሲሆን በዚህ ጣቢያ አማካኝነት ለመጀመሪያ 

ጊዜ ንግግር ያደረጉትም ንጉሡ እንደነበሩ በመጽሄቱ ላይ የሰፈረው መረጃ ያስረዳል፡፡ 

ከዚህ ጊዜ ብዙም ሳይቆይ የጣሊያን ወረራ በመጀመሩ ጣሊያኖች ጣቢያውን በቁጥጥር ስር ለማዋል ቻሉ፡፡ይሁንና ከ5 

ዓመታት የአርበኝነት ተጋድሎ በኋላ የጣሊያን ጦር በሽንፈት ከኢትዮጵያ በመባረሩ ጣሊያኖች ጥለውት የሄዱትን 7.5 ኪሎዋት 

ሃይል የሚያመነጭ መሳሪያ በመጠቀም ጣቢያው ስራውን አጠናክሮ እንደቀጠለ የመፅሄቱ መረጃ ያመለክታል፡፡ 

እንዲህ ባለ መልኩ የዘለቀው የሬዲዮ ብሮድካስት  ዕድገት አገራችንን ከዘመናዊ የመገናኛ ብዙሃን ጋር ለማስተዋዎቅ የቻለ 

ቢሆንም ንጉሠነገስታዊው አፄ ኃይለሥላሴ እና ወታደራዊው ደርግ በስልጣን ላይ በቆዩባቸው በርካታ አመታት የሚጠበቀውን 

ያህል ዕድገት ሳያሳይና የህዝቡን የመረጃና የመዝናኛ ፍላጎት ለማርካት ሳይችል ቀርቷል፡፡ 

ሌላው ቀርቶ ከሰሃራ በታች ካሉት ሌሎች አገሮች ጋር ሲነፃፀር በሀገራችን ያለው የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ባለቤትነትና አሰራር 

የተለያዩ መንገዶችን እየተጓዘ ከዛሬው ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡ዘርፉ የተጓዘበትን መንገድ የወሰኑት በተለያዩ ጊዜያት የነበሩ 

መንግስታት ሲሆኑ እነዚህ መንግስታት በነበሩባቸው ጊዜያት የሚከተሉትን ፍልስፍናና ያላቸውን ርዕዮተዓለም መገናኛ ብዙሃኑ 

ላይ በመጫን አስገዳጅ አሰራሮችን አስፍነው ቆይተዋል፡፡ 

የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ ብዙሃን አመጣጥ ከጀመረበት ከአፄ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ የነበረውን ሁኔታ ስንቃኝ  

በእርሳቸው ዘመን የነበረው የመገናኛ ብዙሃን ሁኔታ  “ሰማይ አይታረስ ንጉስ አይከሰስ” የሚለውን ዘውዳዊ እና ንጉሰ ነገስታዊ 

አሰራር ለዘላለም አስጠብቆ ለማቆየት ሲተጋ የነበረ መገናኛ ብዙሃን እናገኛለን፡፡ ይህ ሚዲያ ንጉሱን ፍፁም አምላካዊ አድርጎ 

የሚስልና ለንጉሱ፣ቤተሰቦቻቸውና ባለሟሎቻቸው ፍፁም መታዘዝን የሚሰብክ ነገር ግን ደሃው ህዝብ በፍትህ 

እጦት፣በአስተዳደራዊ በደልና በጉቦ ሲሰቃይ ምንም ትንፍሽ የማይል እና የለየለት የንጉሱ አጫፋሪ እና ወገንተኛ ነበረ፡፡ 

በደርግ ጊዜ የነበረውንም ሁኔታ ስንመለከት ከዘውዳዊው የአገዛዝ ስርዓት የተለየ አልነበረም፡፡በዚህ ስርዓት ወቅት የነበሩት 

መገናኛ ብዙሃን አሰራራቸው እንደ አፄ ኃይለሥላሴ ሁሉ የደርጉን አምባገነናዊ ስርአት ጠብቀው ለማቆየት የሚያስችሉ 

ፕሮግራሞች የሚለቀቅባቸው የፕሮፓጋንዳ መሳሪዎች እንደነበሩ የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ፡፡እንደ ልዩ መታዎቂያ በደርግ ጊዜ 

የነበረው አሰራር በጠንካራ ቅድመ ምርመራ (censor) የተገደበ በመሆኑ ለመገናኛ ብዙሃን  እድገት ይሄ ነው የሚባል 

አስተዋጽኦ ሳያበረክት አልፏል፡፡ 
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ደርግ በቆየባቸው 17 ዓመታት ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ከመንግስት ሬዲዮና ቴሌቪዥን በተጨማሪ የዓለም አቀፍ ሉተራን 

ፌዴሬሽን አብያተ ቤተክርስቲያናት እና ተልዕኮ የወንጌል ድምጽ ሬዲዮ በስራ ላይ ነበር፡፡ይሁንና የደርግ አምባገነናዊ አሰራር 

እያየለ በመምጣቱ እነዚህ ሬዲዮዎች እንዲወረሱና የኢትዮጵያ ሬዲዮ አካል እንዲሆኑ በመደረጉ በወቅቱ የነበረው የግል 

ባለሃብቶች ተሳትፎ ጨርሶ ተዘግቷል (የብሮድካስት ሁኔታ በኢትዮጵያ፤አጋጣሚዎችና ፈተናዎች፡ፓኖስ፡1999)፡፡ 

የሬዲዮ ስርጭት አገልግሎት በሀገሪቱ ረዘም ያለ ታሪክ ያለው ቢሆንም አምባገነን በሆኑት የደርግና የአፄ ኃይለሥላሴ  

መንግስታት  መዳፍ ስር ለረጅም ጊዜ በመቆየቱ የሚገባውን እድገት ሳያሳይ ቆይቷል፡፡ከዚህ አንፃር በኢትዮጵያ የመገናኛ 

ብዙሃን ትንሳዔ ማንሰራራት የሚጀምረው በ1983 የተካሄደውን የመንግስት ለውጥ ተከትሎ ነው፡፡ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ለዘርፉ 

እድገት የሚበጅ ሁነኛ ስርዓትና መደላድል ብቅ ማለት ጀመረ፡፡የኢሕአዴግ መንግስት ካለው ህዝባዊነትና ዴሞክራሲያዊነት 

አንጻር መገናኛ ብዙሃን የህዝብ አገልጋዮች ናቸው የሚል አቋምና አመለካከት ስላለው ለመገናኛ ብዙኃን እድገት የሚበጁ ብዙ 

መዋቅራዊና ተቋማዊ ለውጦችን አካሂዷል፡፡ከዚህ አንፃር በሀገራችን የሚዲያ ታሪክ ልዩ ምዕራፍ መከፈት የጀመረው አምባገነኑ 

የደርግ ስርዓት ከተወገደ በኋላ ነው፡፡ በወቅቱ የተቋቋመው የሽግግር መንግስት ቻርተር በ1985 ዓ.ም. ያወጣው የፕሬስ 

ነጻነትን ያረጋገጠ አዋጅ የሚዲያ  ቅድመ ምርመራ  አሰራርን በማስወገድ የሚዲያ ነጻነትን በሀገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪየ ጊዜ 

ያረጋገጠ አዋጅ ነበር፡፡   

በሀገር ደረጃ ሲታይ ለመገናኛ ብዙኃን ዕድገት መሠረት የሆነው አብይ ተግባር የተከናወነው በ1987 ሲሆን በዚህ አመት 

የፀደቀው ሕገ-መንግስት በአንቀጽ 29 አማካኝነት የአመለካከትና ሀሳብን በነፃ የመያዝና የመግለፅ መብትን  ለማረጋገጥ 

አስችሏል፡፡ይህም ለዘርፉ እድገት መሰናክል የነበረውን የቅድመ ምርመራ አሰራር በማስወገድ የፕሬስና ሌሎች መገናኛ ብዙሃን 

እንዲሁም የስነጥበብ ፈጠራ ነፃነትን በማረጋገጥ ለመገናኛ ብዙሃን  እድገትና መስፋፋት ወሳኝ የሆነውን የመሰረት ድንጋይ 

ለማስቀመጥ ጉልህ ድርሻ አበርክቷል፡፡  

 

በተጨማሪም የብሮድካስት አዋጅ 178/1991 የወጣ ሲሆን ለበለጠ አሰራር ሲባል በአዋጅ ቁጥር 533/1999 

ተሻሽሏል፡፡ይህም የግል ባለሃብቶች በዘርፉ ኢንቬስት እንዲያደርጉ እያስቻለና እያበረታታ ይገኛል፡፡እስከ አሁን በዘርፉ ያለው 

የባለሀብቶች ተሳትፎ አበረታች ቢሆንም በንግድ ሬዲዮ ዘርፍ ለመሳተፍ ለሚፈልጉ የግል ባለሃብቶች ፈቃድ ለመስጠት 

መቻሉና ለዘርፉ እድገት ምቹ ሁኔታዎች መፈጠራቸው ለዘርፉ የወደፊት እድገት እንደ ትልቅ እመርታ ሊወሰድ የሚችል ነው፡፡ 

የዕዝ(command) ኢኮኖሚ አሰራር ከወደቀ በኋላ እስከ 1997 ዓ.ም. አካባቢ  የነበረው የሀገራችን የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ 

ብዙሃን እድገት (የህትመት መገናኛን ጨምሮ) ለውጥ እያሳየ መጥቷል፡፡ በተለይም ከ1997 ዓ.ም. ወዲህ የመገናኛ ብዙሃን 

ተደራሽነትንና ብዝሃነትን ለማስፋት የሚረዱ አበረታች ለውጦች ተመዝግበዋል፡፡ይህንን ለውጥ መሰረት በማድረግ አምስት 

የህዝብ ሬዲዮ ጣቢያዎች ተቋቁመዋል፡፡ከዚህም በላይ አራት የንግድ ሬዲዮ ጣቢያዎችና አንድ የማህበረሰብ የኤፍ.ኤም.ሬዲዮ 

ጣቢያዎች ፈቃድ በማግኘት ወደ ስራ ለመግባት ችለዋል፡፡ 

የንግድ ሬዲዮ ፍላጎት የበለጠ በመስፋቱ በአሁኑ ሰዓት ፈቃድ የተሰጣቸው የንግድ (የግል) ሬድዮ ጣቢያዎች 7 ሲሆኑ ሁሉም 

በስራ ላይ ናቸው፡፡ ሁለቱ ጣቢያዎች በቅርብ ፈቃድ የወሰዱ ናቸው፡፡  



4 
 

የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ ብዙሃን ዘርፉ ለማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገት የበኩሉን አስተዋፅኦ እንዲያበረክት 

ለማድረግና የዘርፉን ዕድገት በተቀናጀ አካሄድ ለመምራት በማሰብ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በአዋጅ ቁጥር 

533/1999 ከተቋቋመ ወዲህ መገናኛ ብዙሃንን የበለጠ ለማሳደግ የሚረዱ አያሌ ተግባራት ተከናውነዋል፤እየተከናወኑም 

ይገኛሉ፡፡ 

ከሚከናወኑ ተግባራትም መካከል በብሮድካስት አዋጁ መሰረት በተቀመጡ የፕሮግራም ይዘት ስታንዳርድ መሰረት የክትትል 

ስራዎችን ማከናወን እና በክትትሉ ውጤት መሰረት የድጋፍ ስራ መስራት፣ለጋዜጠኞችና ሌሎች የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች   

የሚሰጡ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች፣የመገኛኛ ብዙሃን ፈቃድና ምዝገባ እንዲሁም ልዩ ልዩ የማማከርና የድጋፍ አገልግሎቶች 

ይገኙበታል፡፡ 

ባለስልጣኑ ከተቋቋመ ወዲህ በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ በንግድ የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ ብዙሃን ዘርፍ  የግል ባለሃብት የበለጠ 

እንዲሳተፍበትና የተለያዩ አማራጮችን በማቅረብ ከመረጃ ርቀው የቆዩ የተለያዩ ማህበረሰቦች መረጃ እንዲያገኙና ነፃ ሃሳብ 

በማንሸራሸር በልማት፣በዴሞክራሲና በመልካም አስተዳደር ግንባታ ዙሪያ ከፍተኛ ውጤት እንዲመዘገብ አስችሏል፡፡ 

የብሮድካስት ባለስልጣን የግል(የንግድ) የብሮድካስት አገልግሎት ለማስፋፋትና ለመደገፍ የተለያዩ ጥረቶች ቢያደርግም በዘርፉ 

ያለው የባለሃብቶች ተሳትፎ ከሚፈለገው ደረጃ ላይ እንዲደርስ ብዙ መሰራት ይኖርበታል፡፡ 

በአዲስ አበባ ለአራት እንዲሁም በባህርዳርና ሐዋሳ ከተሞች አንድ አንድ በድምሩ ስድስት አዳዲስ የንግድ ሬዲዮዎች ወደ ስራ 

ለማስገባት ታቅዶ ነበር፡፡ይሁንና በአዲስ አበባ ለቀረቡ የኤፍ.ኤም. ሬዲዮ ሞገዶች ከቀረቡ ሁለት  ብቁ ተወዳዳሪዎች  ውጪ 

ፍላጎት ኖሮት የሚወዳደርና ወደ ስራ የሚገባ ባለሃብት ባለመምጣቱ ለአዲስ አበባና ለክልሎች የቀረቡትን ሁሉንም የሬዲዮ 

ሞገዶች ስራ ላይ ማዋል አልተቻለም፡፡   

ምንም እንኳን ተወዳዳሪዎች ቢቀርቡም በአዲስ አበባ ከተማም ለቀረቡ ሞገዶችም ቢሆን በሚፈለገው ደረጃ ብቃት ያላቸው 

ተወዳዳሪዎች አልረቡም፡፡ 

 

ባለስልጣኑ በ2005 ያደረገው የመገናኛ ብዙኃን ዳሰሳ ጥናት እንደሚያሳየው በግሉ ሚዲያ ዘርፍ እየቀረቡ ያሉ ርዕሰ ጉዳዮች 

አበረታች ጅማሮ አላቸው፡፡እነዚህ ሬዲዮ ፕሮግራሞች ካላቸው አበረታች አሰራሮች መካከል የአድማጭ ፍላጎት የሚዳስሱ 

ፕሮግራሞችን ማቅረባቸው፣የፕሮግራሞች አስተማሪነት፣የፕሮግራም ስርጭት ሰዓትን ለአድማጭ ምቹ 

ማድረጋቸው፣የፕሮግራሞች አጫጭር መሆንና ሳቢ አቀራረብ መያዝ እንዲሁም በተቻለ አቅም የህብረተሰቡን ችግር ለመቅረፍ 

ትኩረት ያደረጉ ፕሮግራሞች ለማሰራጨት መሞከራቸው የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 

በተጨማሪም ጥናቱ እንደሚያስረዳው እነዚህ መገናኛ ብዙሃን የተለያዩ ሃሳቦችን ማስተናገዳቸው፣የታዋቂ ሰዎችን ተሞክሮዎች 

ለወጣቶች ማቅረባቸው፣ለፈጠራ ስራዎች ሽፋን መስጠታቸው እና የተለያዩ መመሪያዎችንና ደንቦችን ለህብረተሰቡ 

ለማስተዋዎቅ ሽፋን ሰጥተው መስራታቸው እንደ ጥንካሬ የሚወሰዱ ናቸው፡፡ 
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ይሁንና አገራዊ በሚባሉ ዋና ዋና አጀንዳዎች ላይ በዜና፣በትንታኔና በሌሎች የተለያዩ ፕሮግራሞቻቸው ሰፊ ማብራሪያ ለህዝብ 

በመስጠትና የህዝቡን የመረጃ ጥማት በማርካት በኩል ሚዲያዎች (ሁሉም)በሚፈለገው ደረጃ ላይ አልደረሱም፡፡ 

የግል/የንግድ ብሮድካስቶች በአመዛኙ አገሪቱ በዋናነት ለዕድገቷ ከምትፈልጋቸው አንኳር ጉዳዮች ማለትም 

ከኢኮኖሚያዊ፣ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ጋር ሲወዳደር ወሳኝ ባልሆኑ ውይይቶች ማለትም እንደ ስፖርት፣ ሙዚቃና ስነ-

ጥበብ ባሉት ጉዳዮች የአየር ጊዜያቸውን ይሸፍናሉ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በቀረቡ አንዳንድ ኘሮግራሞች ላይ ጉዳዩ በቀጥታ 

የሚመለከታቸው አካላት አስተያየት ሳይካተትበት ስለሚቀር ገለልተኛ ያልሆነ ሃሳብ ሲንፀባረቅበትና  ትችት አዘል ኘሮግራሞች 

ለስርጭት ሲቀርቡ ይስተዋላል፡፡ 

የሚቀርቡ ዜናዎች /ፕሮግራሞች አብዛኛውን ጊዜ ስኬቶችን በሚያስተዋውቁ ሁነቶች ላይ ማተኮር፣ሚዛናዊነት የጎደለው መረጃ 

ማስተላለፍ፣በቂ የመረጃ ምንጮችን ያለመጠቀም፣የመረጃ ትክክለኛነት ችግር፣ከህብረተሰቡ ባህልና ወግ የሚቃረኑ ቃላትን 

መጠቀም፣የልጆችን ስነልቡና የሚጎዱ ይዘት ያላቸውን ፕሮግራሞች ልጆች በማይተኙባቸው ሰዓታት 

ማስተላለፍ፣ፕሮግራሞችን በተያዘላቸው ጊዜ አለማቅረብ፣በሃይማኖቶች መካከል መከባበርና መተማመን እንዳይኖር 

የሚያደርጉ መረጃዎችን ማቅረብ፣ በፍርድ ሂደት ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖ ባለመገንዘብ በፍርድ ቤት የተያዘን ጉዳይ ውሳኔ 

ከማግኘቱ በፊት ማቅረብ እና የመሳሰሉት ከ(ሁሉም) መገናኛ ብዙሃን ግድፈቶች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው፡፡  

ከዚህም በላይ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ የህግና የስነምግባር ጥሰቶችን ጨምሮ የስም፣የቁጥር፣የቃላትና አረፍተነገር ወዘተ 

ግድፈቶች እንዳሉ ሆነው በመደበኛና በስፖንሰር በሚቀርቡ ፕሮግራሞች ላይ ለማስታዎቂያ ከተመደበ ጊዜ በላይ 

መጠቀም፣የስርጭት ጊዜያቸው ከ20 ደቂቃ በታች በሆኑ ፕሮግራሞች ላይ ማስታዎቂያ ጣልቃ ማስገባት እና ማቋረጥ፣አሳሳች 

የሆነ አቀራረብ ያላቸውና የግነት መጠናቸው የናረ ማስታዎቂያዎችን ማስነገር፣ምርቶች በኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ አስገዳጅ 

ደረጃ ስለማሟላታቸው ማረጋገጫ ሳያገኙ የምርትና የአገልግሎት ማስታዎቂያ ማሰራጨት እና ማረጋገጫ የማይገኝላቸውን 

ምርቶች ብቸኛው፣የመጀመሪያው ወዘተ እያሉ ማሞካሸት የ(ሁሉም) መገናኛ ብዙሃን ችግሮች ናቸው፡፡ 

እነዚህን ችግሮች ለመፍታት እና መገናኛ ብዙኃን  ለሀገር ልማትና እድገት ያላቸውን አስተዋጽኦ በተገቢው መንገድ   

እንዲያበረክቱ  ለማስቻል   በቁርጠኛነት   እየሰራ    መሆኑን ባለሥልጣኑ በአፅዕኖት ይናገራል፡፡ 

ከዚህ አንፃር በተለያዩ ጊዜያት ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የሚሰጡ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች በተጠናከረ ሁኔታ 

እየተካሄዱ ሲሆን ለሁሉም የመንግስትና የግል ጋዜጠኞች በልማታዊ ጋዜጠኝነት፣የመገናኛ ብዙሃን የህግ ማዕቀፍና 

የማስታዎቂያ አዋጅ፣የጋዜጠኝነት የስነምግባር መርሆዎች እንዲሁም የኢትዮጵያ ሕዳሴና የሚዲያ ሚና በሚሉ ርዕሶች ዙሪያ 

ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡፡ 

ባለስልጣኑ እንደሚያስረዳው የሀገራችን የመገናኛ ብዙሃን ዕድገት ገና በጀማሪ ደረጃ ላይ ያለ በመሆኑ ጥቃቅን ስህተቶች 

በተፈፀሙ ቁጥር መካሰስና ወደ ፍትህ ተቋማት መጓተት ተገቢ አካሄድ አይደለም፡፡ከዚህ ይልቅ ሆደ ሰፊ ሆኖ መተማመን፣ 

ችግሮችን በቅንነት መንፈስ ማረምና በትብብር መስራት ለሚዲያው ዕድገት አስፈላጊ ነው፡፡ 

የባለስልጣኑ የሞኒተሪንግ መረጃ እንደሚያስረዳው መገናኛ ብዙሃኑ በአንድም በሌላም መንገድ ጥቃቅንም ይሁን አቢይ 

ስህተቶችን ይፈፅማሉ፡፡እነዚህን ስህተቶች በመከታተል ወደ እርምጃ መሄድ ተቋማቱን ተስፋ የሚያስቆርጥ እንጂ ለዕድገታቸው 
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የሚበጅና የሚያነሳሳ አይሆንም፡፡ይህንን በመረዳት በጥቃቅን ስህተቶች ወደ እርምጃ ከመሄድ ይልቅ መንግስት ሆደ-ሰፊ ሆኖ 

የመመምከርና በሂደት የማስተካከል አካሄድን ይከተላል፡፡ ሆኖም ግን በብሮድካስት አዋጁና በሌሎች ህጎች የተከለከሉ በብሄር 

ብሄረሰብ፣በሃይማኖት፣በዜጎች መብት በአጠቃላይ የሃገርን ሉዓላዊነት የሚነካ ጥሰት ቢፈፀም ግን ባለስልጣኑ እርምጃ 

ለመውሰድ እንደሚገደድ ይናገራል፡፡ 

እንደባለስልጣኑ ገለፃ አሁን ያለው የንግድ ሬዲዮ ጅማሮ ጥሩ ቢሆንም ወደ ፊት የተሻለ አቅምና እውቀት ያላቸው ተወዳዳሪዎች 

በስፋት ስለሚገቡበት ዘርፉ የበለጠ እመርታ እን እንደሚያሳይ ይጠበቃል፡፡ 

ከዚህም በላይ አገሪቱ እያከናወነች ያለችው የዲጂታል ቴሌቪዥን  ሽግግር ተግባራት  ሲጠናቀቁ ብዙ አማራጭ ጣቢያዎችን 

የመጠቀም አቅምና ዕድል ይዞ  ስለሚመጣ በንግድ ቴሌቪዥን ዘርፍ የሚሳተፉ ባላሃብቶችንም ለማስተናገድ ያስችላል፡፡ይህም 

በተራው በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ የመዝናኛና የመረጃ ምንጭ ወደ ሃገሪቱ ይዞ ከመምጣቱም ባሻገር ለኤፍ.ኤም. ሬዲዮዎችም 

በተለያዩ መንገዶች የበለጠ አቅም ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል፡፡  

በሀገራችን የመረጃ ነጻነት አብይ ትኩረት ከተሰጣቸው ተግባራት አንዱ ሲሆን አገሪቱ በነደፈችው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን አቅድ ውስጥ 

ይህንን ለማጎልበትና የመገናኛ ብዙሃንን ለማስፋፋት   የሚስችሉ አሰራሮች ተቀምጠዋል፡፡ ይህም መልካም አስተዳደርን ለማጎልበትና ህገ-

መንግስታዊ የሆነውን የመረጃ ነፃነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ በማድረግ  ግልፅነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራር ተግባራዊ ለማድረግ 

እንደሚያስችል ይታመናል። 

የማህበረሰብ ሬዲዮ 

 

የማህበረሰብ ሬዲዮን  በተመለከተ የዓለም የማህበረሰብ ሬዲዮ አሰራጮች ማህበር (AMARC) እና ፓኖስ ደቡብ አፍሪካ 

እንደሚያስረዱት የማህበረሰብ ሬዲዮ ታሪካዊ ፍልስፍናና ዳራ አጀማመር በ1940 አካባቢ ሲሆን አላማው ይህንን የሬዲዮ 

ስርጭት ትኩረት ለተነፈጉ ዜጎች እና ለተጨቆኑ ህዝቦች ልሳን እና ጠበቃ ከማድረግ እና በአጠቃላይም የልማት መሣሪያ 

እንዲሆን ከማድረግ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ እንደእነሱ ገለፃ ይህ ሬዲዮ ሶስት መገለጫዎች ያሉት ሲሆን እነርሱም ለትርፍ ያልቆመ 

መሆኑ፣ የማህበረሰብ ባለቤትነት እና የማህበረሰብ ተሳትፎ እና ቁጥጥር ላይ መሰረት ማድረጉ ናቸው፡፡ 

የማህበረሰብ ሬዲዮ ምሁራን እንደሚያስረዱት የማህበረሰብ ሬዲዮ ለማህበረሰቡ አንድ ነገር ስለማከናዎን የሚናገር ሳይሆን 

ማህበረሰቡ መብቱንና ግዴታውን አውቆ እንዲሰራ እና ለአካባቢው ልማት እንዲነሳሳ ማድረግ ነው፡፡ 

ከዚህ አንፃር የማህበረሰብ ሬዲዮ ማለት በማህበረሰቡ ውስጥ ያለና ለማህበረሰቡ የሚሠራ፣ ለማህበረሰቡ የቆመ እና 

በማህበረሰቡ የሚተዳደር ማለት ነው፡፡በዚህ ምክንያት በአስተዳደሩና በፕግራም ዝግጅቱ ላይ ሰፊ የሆነ የማህበረሰቡ ተሳትፎ 

ይንፀባረቅበታል፡፡ ይህ ማህበረሰባዊ ተሳትፎ የማህበረሰብ ሬዲዮን ከሌሎች የንግድ ሬዲዮዎች ልዩ ያደርገዋል፡፡ ትኩረቱም 

በዋናነት ልማት፤ ትምህርት እና የህዝብን ውሳኔ ሰጭነት ማጎልበት እና ማህበረሰብ እና አካባቢ-ተኮር ልማትና ባህልን ማሳደግ 

ነው፡፡ 
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እንደ እነርሱ ገለጻ የማህበረሰብ የብሮድካስት አገልግሎት በዋናነት በሌሎች የብሮድካስትም ሆነ የህትመት ሚዲያዎች ትኩረት 

እና ሽፋን ባልተሰጣቸው ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እና ማህበረሰቡ ያለበትን የመረጃ ክፍተት መሙላት ነው፡፡ 

ሬዲዮው የህዝቡ ሃብት በመሆኑ የማህበረሰቡን መረጃ የማግኘት፣ የማዝናናት እና የማስተማር ፍላጉቶች እንደ አብይ ዓላማ 

በመውሰድ  ዘወትር በትጋት ይሠራል፡፡  

የማህበረሰብ ሬዲዮ በመልክአምድራዊ ክልል ወይም አሰፋፈር ሊቋቋም የሚችል ሲሆን በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታም እንደ 

ዋግኸምራ፣ ኮሬ፣ሱዴ እና ከምባታ ማህበረሰብ ሬዲዮ ያሉት ለዚህ እንደ አብነት  ይጠቀሳሉ፡፡ ከዚህም ሌላ የማህበረሰብ ሬዲዮ 

በአሰፋፈር እና በመልክዓምድራዊ አቀማመጥ ሳይወሰን የጋራ ወይም ተመሳሳይ ፍላጎት ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች 

ማለትም ሴቶችን፣ወጣቶችን እና የአካል ጉዳት ያለባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች፣ ወዘተ ለማካተት እና የነሱን ፍላጎት እና 

ጥቅም ለማስጠበቅ ሊቋቋም ይችላል፡፡ 

በዓመታት ሂደት የማህበረሰብ ሬዲዮ የማህበረሰብ ልማት ቁልፍ መሣሪያ ሊሆን በመቻሉ ህዝቦች ራሳቸውን በማህበረሰብ 

ሬዲዮ መነጽርነት እንዲያዩ፣ ማንነታቸውን ለይተው እንዲያውቁ እና  በዚህ ሬዲዮ አማካኝነት እርስ በእርስ እንዲግባቡ፣  

ባህላቸውን ለይተው እንዲያዳብሩና የእኔነት እና የተቆርቋሪነት ስሜታቸውን በማጎልበት ለአካባቢያቸው እና ለባህላቸው 

እድገት ያልተቋረጠ ጥረት እንዲያደርጉ አስችሏቸዋል፡፡  

ከባለቤትነት አንፃር አንዳንድ ጣቢያዎች ለትርፍ ባልተቋቋሙ እና የራሳቸው አድማጮች በሆኑ ማህበራት ባለቤትነት የተያዙ 

ሲሆን ሌሎች ደግሞ በዩኒቨርሲቲዎች፣ በከተማ አስተዳደሮች፣ በሀይማኖት ተቋማት እንዲሁም በሙያ ማህበራት ባለቤትነት 

የሚተዳደሩ ናቸው፡፡ የፋይናንስ ድጋፍ የሚያገኙትም ከማህበረሰቡ ፣ ለልማት ከቆሙ እና ትርፍ ፈላጊ ካልሆኑ የዕርዳታ 

ተቋማት ነው፡፡ከዚህ ጋር በተያያዘ በሀገራችን በዩኒቨርሲቲዎች ከተቋቋሙት ሬዲዮዎች መካከል የጅማ፣ አዲስ አበባ፣ ባህርዳር፣ 

ወለጋ፣ደብረታቦር፣ ሐሮማያ እና የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ የማህበረሰብ ሬዲዮዎች ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ 

ከዚህ ጋር በተገናኘ ስኬታማ የማህበረሰብ ሬዲዮ (ቀጣይነትን ለማረጋጥ የሚያስችሉ ስልቶች) በማለት አየለ እሸቱ በ2003 

ዓ.ም. በወጣው መፅሐፍ ላይ እንደሚያስረዳው ባለፉት ሃያና ሰላሳ ዓመታት ውስጥ የማህበረሰብ ሬዲዮ ወይም የማህበረሰብ 

ብሮድካስት አገልግሎት ዕውን መሆን በዓለማችን ያሉ ማህበረሰቦችና በማደግ ላይ ላሉ ህዝቦች የልማትና እድገት ራዕያቸውን 

እንዲያሳኩ አይነተኛ ድርሻ አለው፡፡  

እንደ አየለ ገለፃ ምንም እንኳን የማህበረሰብ ሬዲዮ በቀደመው የአጀማመር ታሪኩ ህዝቦች ከጭቆና አገዛዝ፤ ከድህነትና ከብዝበዛ 

ለመላቀቅ በሚያደርጉት ትግል ውስጥ የራሱን ሚና እንዲጫወት መሠረት የተጣለ ቢሆንም ቀስ በቀስ ግን የዘርፉ ብያኔና 

ምንነት የበለጠ ሊሰፋና ሊዳብር ችሏል፡፡ በዓመታት ሂደት የማህበረሰብ ሬዲዮ ራሱን ሰለአጎለበተ በብሮድካስት አጠቃላይ 

አገልግሎት ውስጥ የራሱን ገፅታ ሊይዝ እና ከመንግስት እና ከንግድ የብሮድካስት አገልግሎቶች ጎን ለጎን በሶስተኛ አማራጭነት 

ተቀባይነት ለማግኘት በቅቷል፡፡  

ይህ ዕድገት ከማበህረሰቦች መሠረታዊ የመረጃ ፍላጎት ማደግ ጋር የተያያዘ በመሆኑ በታላላቅ  ዓለም አቀፍ የዕርዳታ ድርጅቶች፣ 

በለጋሻ ተቋማትና በመንግስት ዘንድ ተቀባይነትን አስገኝቶለታል፡፡ ይህም ዛሬ ባለንበት ዘመን የማህበረሰብ ሬዲዮ መልክና 

ስርዓትን ይዞ በሚንቀሳቀስበት መንገድ በተለያዩ ሀገራት ህጋዊ ዕውቅናን፣ የፖሊሲ ድጋፍን እና ሌሎችን እገዛዎች በማግኘት 

እየተስፋፋ ይገኛል በማለት ይገልፃል፡፡  
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በተመሳሳይ የእስያ ፓስፊክ የማህበረሰብ ሬዲዮ አሠራጮች ማህበር እንደሚያስረዳው የማህበረሰብ ሬዲዮ የገጠር ሬዲዮ፣ ነፃ 

ሬዲዮ፣ አማራጭ ሬዲዮ እና ዝነኛ ትምህርታዊ ሬዲዮ በሚሉት  አገላለፆች የሚታወቅ ነው፡፡ እነዚህ ሬዲዮዎች በአብዛኛው 

ራቅ ባሉ የገጠር አካባቢዎች እና በትላልቅ ከተሞች እምብርት ላይ የሚገኙ ናቸው፡፡ከእነሱ የሚሰራጨው የሬዲዮ ሞገድም 

አካባቢውን በሙሉ የሚሸፍን ወይም የተወሰነ ኪሎ ሜትር ብቻ የሚያካትት ሊሆን ይችላል፡፡ 

የማኅበረሰብ ሬዲዮ በኢትዮጵያ እየተስፋፋ የሚገኝ ሲሆን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን መረጃ እንደሚያስረዳው በአሁኑ 

ወቅት 19 የማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎች በተለያዩ ክልሎች ውስጥ ተቋቁመው አብዛኛዎቹ የስርጭት ተግባራት እያከናወኑ 

ይገኛሉ፡፡ 

እንደ ባለስልጣኑ መረጃ እነዚህ ሬዲዮዎች ዋነኛ የመረጃ ምንጭ የሆኑት የህዝብ እና የንግድ ብሮድካስት አገልግሎት 

ስርጭቶች(ኤፍ.ኤም.እና ቴሌቪዥንን ጨምሮ)  በማይደርሱባቸው  አካባቢዎች  ለሚገኙ ዜጎች እና የገጠር አካባቢ ነዋሪዎች 

የልማት፣የዴሞክራሲ እና የመልካም አስተዳደር ግንባታ መረጃዎችን እያደረሱ ይገኛሉ፡፡ 

እነዚህ የሬዲዮ ተቋማት የህብረተሰቡን ንቃተ-ህሊና በማሳደግ ለዴሞክራሲያዊ አሰራር መጎልበት እና ለመልካም አስተዳደር 

መስፈን የበኩላቸውን አስተዋፅኦ እያበረከቱ ናቸው፡፡አንዳንድ የማህበረሰብ ሬዲዮዎችም ከዚህ በላይ የሆነ አገልግሎት 

እየሰጡና አብሮ የመኖር ባህልን እያዳበሩ ይገኛሉ፡፡ለአብነት ያህልም የኮሬ ማህበረሰብ ሬዲዮ ያከናወናቸው እና እያከናወናቸው 

ያሉ ተግባራት በእጅጉ የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 

የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚናገሩት ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ ኮሬ ላይ የቦረናና የጉጂ ጎሳዎች በውሃ፣በግጦሽ እና በሌሎች 

የተፈጥሮ ሃብቶች አጠቃቀም ችግሮች እና ሽሚያ ምክንያት አልፎ አልፎ ግጭቶች ይፈጠሩ ነበር፡፡ነገር ግን የኮሬ ማህበረሰብ 

ሬዲዮ በሚያስተላልፋቸው ሰላምን ፣ ልማትን፣ ማህበራዊ ግንኙነትን እና እርቅን የሚያጎለብቱ ፕሮግራሞች ምክንያት 

የተፈጠረውን አለመግባባት ለማስወገድ እና ሰላምን ለማጠናከር አስችሏል፡፡ 

ይሁን እንጂ የባለስልጣኑ የሞኒተሪንግ መረጃ እንደሚያሳየው የማኅበረሰብ ሬዲዮዎች በሀገራችን የሚገኙ የብሮድካስት እና 

የህትመት ሚዲያዎች ከሚያጋጥሟቸው ማንኛውም አይነት ችግሮች የፀዱ አይደሉም፡፡ከችግሮቻቸውም መካከል ቋሚና 

መደበኛ የሆነ የፕሮግራም መርሃ-ግብር እንዲሁም ጣቢያው የሚመራበት የኤዲቶሪያል ፖሊሲ አለመኖሩ፣ ፕሮግራሞቻቸውና 

ዜናዎቻቸው የስኬት ታሪኮችን ብቻ ማጉላታቸው፣ሚዛናዊነት የጎደለው መረጃ ማስተላለፍ፣ከህብረተሰቡ ወግ እና ባህል 

ያፈነገጡ ቃላትን መጠቀም፣ የልጆችን እና በአጠቃላይም የማህበረሰቡን ስነ-ልቡና የሚጎዱ ፕሮግራሞችን ማስተላለፍ 

ከሚስተዋሉባቸው ችግሮች መካከል ይጠቀሳሉ፡፡ 

ከዚህም ሌላ እንደ ባለስልጣኑ  ገለፃ የማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎች በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ አገልግሎት በሚሰጡ አማተር 

ጋዜጠኞች የሚንቀሳቀሱ በመሆናቸው እነዚህ  የበጎ ፈቃድ ሰራተኞች በየጊዜው ሲለቁ የሰው ሃይል እጥረት መከሰት፣የመሳሪያ 

አያያዝ እና የአሰራር ቴክኒክ ልምድ ማነስ፣ የፋይናንስ  እና የቀጣይነት ችግሮች እንዲሁም የህብረተሰቡ ግንዛቤ ውሱን መሆን 

አዘውትረው ከሚያጋጥሟቸው  ችግሮች ውስጥ ዋናዎቹ ናችው፡፡ 
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እነዚህ  ተቋማት ተጠናክረው የሚፈለገው ደረጃ ላይ እንዲደርሱ የሁሉም አጋር አካላት ድጋፍና ተሳትፎ ወሳኝ 

ነው፡፡ለማህበረሰብ ሬዲዮዎች ዕድገት ያላሰለሰ ጥረት ከሚያደርጉት አጋር አካት መካከል የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን 

በቀዳሚነት ይጠቀሳል፡፡ 

ባለስልጣኑ የተቋቋመበት ዓላማ ጥራቱ የተጠበቀ፣ቀልጣፋ እና አስተማማኝ የብሮድካስት አገልግሎት እንዲስፋፋ  በመሆኑ 

የማኅበረሰብ ሬዲዮዎችን አቅም ለመገንባት እና ለሀገሪቱ እድገት የበኩላቸውን እንዲያበረክቱ ለማድረግ ሰፊ ጥረት በማድረግ 

ላይ ይገኛል፡፡ 

ከዚህ አንጻር እነዚህ ተቋማት የክሂሎት፣የቴክኒክ እና የፋይናንስ ችግራቸው እንዲፈታ ባለስልጣኑ የራሱን ባለሙያዎች በመላክ 

እና ከውጪ ያሉ ድጋፍ ሰጪ አካላትን በማፈላለግ  የመፍትሄ አቅጣጫ ለማመላከት የሚረዱ ስራዎችን እየሰራ ነው፡፡ 

ባለስልጣኑ አላማውን ለማሳካት በተያዘው አመት ብቻ (ሌሎች ሬዲዮዎችን እና ተቋማትን ሳይጨምር) ለብዙ የማኅበረሰብ 

ሬዲዮዎች የተለያዩ ስልጠናዎች፣የቴክኒክ እና የስቱዲዮ መሳሪያዎች አጠቃቀም፣የፕሮግራም አዘገጃጀት፣የመገናኛ ብዙሃን 

አሰራርና ተያያዥ ህጎች፣የስነ-ምግባር መርሆች ፣ የልማታዊ ጋዜጠኝነት አሰራር፣የሚዲያና ኮሙንኬሽን እንዲሁም የአካባቢ 

ጥበቃ ስልጠናዎች እና የማማከር ድጋፍ አገልግሎቶች ሰጥቷል፡፡ 

ሀገሪቱ ሁሉንም የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት አቅም ለመገንባት እና ለፖለቲካዊ፣ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ደጋፊ መሳሪያ 

እንዲሆኑ ፅኑ ፍላጎት አላት፡፡ከዚህም በላይ የማኅበረሰብ ሬዲዮዎች መረጃን ለሁሉም አካባቢዎች ለማድረስ መተኪያ የሌለው 

ሚና ስለሚጫዎቱ በባለስልጣኑ እየተከናወኑ የሚገኙት የአቅም ግንባታ ጥረቶች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ባለስልጣኑ 

በአፅንኦት ያስረዳል፡፡ 

እንደ ባለስልጣኑ ገለፃ የማኅበረሰብ ሬዲዮዎችን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት እንዲቻል የማህበረሰብ ሬዲዮዎች ባሉበት አካባቢ 

ያሉ የመንግስት አስፈፃሚ አካላት እገዛ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ሬዲዮዎችም ህብረተሰቡን በማነሳሳት በባለቤትነት ስሜት 

እንዲንቀሳቀስ ማድረግ እና ከሕዝቡ የሚገኘውን አስተዋፅኦ በመጠቀም ዘላቂነታቸውን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

ማህበረሰቡን በማሳተፍ ችግሮቻቸውን ለመፍታት ጥረት ካደረጉ የማኅበረሰብ ሬዲዮዎች መካከል የዋግኸምራ፣ የአርጎባ እና 

የሱዴ ሬዲዮዎች ይገኙበታል፡፡ለምሳሌ የዋግኸምራ ማህበረሰብ ሬዲዮ የበጀት ድጋፍ ከአካባቢው አስተዳደር ከማግኘቱም 

በላይ ህብረተሰቡን በማሳተፉ ምክንያት ለስቱዲዮ አገልግሎት የሚውል የኮንዶሚኒየም ቤት ለማግኘት ችሏል፡፡የአርጎባ 

ማህበረሰብ ሬዲዮም ህዝብን በማሳተፉ ከዋግኸምራ ሬዲዮ ጋር ተመሳሳይ የሆነ እርዳታ ሊያገኝ ችሏል፡፡ 

ማህበረሰብን በማሳተፍ አበረታች የሚባል ለውጥ ካመጡት መካከል በቀዳሚነት  የሚጠቀሰው የሱዴ ማህበረሰብ ሬዲዮ 

ነው፡፡ሬዲዮው የነበረበትን የገንዘብ ችግር ለማቃለል የቻለው ህብረተሰቡን በማሳተፉ፣ ህዝቡ በፈቃደኝነት አንድ አንድ ጣሳ 

እህል በማዋጣቱ  እና እህሉ ተሽጦ ጣቢያው ላጋጠሙት ችግሮች መፍቻ በመዋሉ ነው፡፡ሌሎችም ተመሳሳይ ተቋማት ይህንን 

ፈለግ መከተል እና እንደየአካባቢያቸው ተጨባጭ ሁኔታ  ያለባቸውን የፋይናንስ ችግር በማቃለል ቀጣይነታቸውን የሚፈታተኑ 

ችግሮችን ማስወገድ ይኖርባቸዋል፡፡ 

እንደ ባለስልጣኑ ገለፃ የማህበረሰብ ሬዲዮ ህብረተሰብን ለልማትና ለዲሞክራሲ ግንባታ የሚያንቀሳቅስ ትልቅ ሃብት ስለሆነ 

አጠቃቀሙን በትክክል መረዳት ያስፈልጋል፡፡ሬዲዮን ያህል ሃብት አመንጪ መሳሪያ በእጅ ተይዞ በአግባቡ ሳይሰራበት 
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በመቅረቱ ምክንያት ብቻ የገንዘብ፣የቁሳቁስ እና የሰው ሃይል ችግር አጋጠመው፣ተቋረጠ ወይም ተዘጋ መባሉ ተቀባይነት ያለው 

ነገር አይደለም፡፡ከዚህ አንፃር ሁሉም የማህበረሰብ  ሬዲዮዎች ለቀጣይነታቸው የሚያስፈልጉ ስትራቴጂክ ተግባራትን 

በተገቢው ሁኔታ በማከናወን እና ማህበረሰቡን በስፋት በማሳተፍ ዘላቂነታቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል፡፡ 

ከምንም  በላይ የማህበረሰብ ሬዲዮዎች የማህበረሰቡን ወግና ባህል የሚያንፀባርቁ ተቋማት በመሆናቸው ተተኪ ወጣት 

ጋዜጠኞችን በብዛት እና በጥራት በማሰልጠን እና ህብረተሰቡን በስፋት በማሳተፍ በነዚህ ሬዲዮዎች ዙሪያ የእኔነት እና 

የባለቤትነት  ስሜት እንዲያዳብር በማድረግ ሁሉንም ችግሮች በዘለቄታ ማቃለል ይችላሉ፡፡        

 


