
1 

 

ኢ-ፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚዲያ ፍልስፍና ዘማሪዎች 

ክፍል ሁለት 
 

ዮናስ 02/06/14 
 
በክፍል አንድ ፅሁፌ ሚዲያን የተመለከቱ ህገ መንግሥታዊ ድንጋጌዎችም ሆነ 

አዋጆች መነሻነት ብሄራዊ የሚዲያ ፖሊሲያችን በመድበለ ፓርቲ ሥርዓት ማዕቀፍ 

ውስጥ ሆኖ የኅብረተሰቡን የፖለቲካ ብዙኃነት፣ ባህላዊና ኃይማኖታዊ ፈርጀ ብዙነት 

ከመቀበል የሚነሳ ነው። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖም ሚዲያው በማንኛውም 

የባለቤትነት ውስጥ ቢሆን ብሔራዊ መግባባትን ለማስረፅ መተኪያ የሌለው ቀዳሚ 

ሚና እንዲጫወት ፖለቲካል ኢኮኖሚው እና ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ 

ያስገድዳል። 

 

ይህን እውነት አስቀድማ በመገንዘብ የሚዲያ ፍልስፍናውን ገዢ ማዕቀፍ ልማታዊ 

የጋዜጠኝነት መርሆ እንዲሆን በወሰነች ጊዜ ለተለየ ጥቅምና ርዕዮተ ዓለማዊ 

ፍላጎት ከውስጥ፤ የራሳቸውን አስተሳሰብ ለመጫን የሚታትሩ የገበያ አክራሪዎች 

ደግሞ ከውጭ፤ ፍልስፍናውን ቢያጣጥሉትም ከዓመታት በኋላ ግን የዚህን ፍልስፍና 

እውነትነት ዩኔስኮ የተባለ ዓለም አቀፍ ተቋም በ2008 ይፋ ባደረገው Media 

Development indiCators በሚለው ሰነዱ አረጋግጧል። የመገናኛ ብዙኃንን 

የልማት አቅጣጫዎች በዝርዝር የሚተነተነውና በዋናነት በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት 

የተስተካከለ የመገናኛ ብዙኃን ልማት እንዲኖራቸው የሚያስችሉ አቅጣጫዎችን 

የሚያስቀምጠው ይህ / Media Development indiCators የተባለው የዩኔስኮ ሰነድ 

ሁለት ጥናትን መሠረት ያደረጉ ተያያዥ መነሻዎችን አስቀምጧል። 

 

የዓለማችን የመገናኛ ብዙኃን የመረጃ ፍሰት እንደ ሀብት ክፍፍሉ ሁሉ ፍትሃዊነት 

የጎደለው መሆኑ የመጀመሪያው መነሻ ነው፡፡ የመገናኛ ብዙኃኑ በባለቤትነትም ሆነ 

የአሠራር ፍልስፍናው በሊበራል አስተሳሰብ የሚመራና የመረጃ ፍሰቱም በዚሁ 

የሚወሰን በመሆኑ በማድረግ ላይ ባሉና በድሃ ሀገሮች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ 

መፍጠሩ ደግሞ ከአንደኛው ጋር የሚያያዝ ወይም የአንደኛው መነሻ ሌላኛው 

የሣንቲም ገጽታ የሆነ መነሻ ነው። 
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የዩኔስኮን አቅጣጫዎች ትተን እነዚህን የአንድ ሣንቲም ሁለት ገጽታ የሆኑ 

መነሻዎች ብቻ በጥልቀት ከፈተሽን ከመነሻው ተመሣሣይ እና የአንድ ሣንቲም 

ሁለት ገጽታ የሆኑ ጭብጦችን ማውጣት እንችላለን። የመጀመሪያው ጭብጥ ፍትሃዊ 

አይደለም ከተባለው የሀብት ክፍፍል የሚነሳ ነው፡፡ ይኸውም በሊበራላዊ ሥርዓት 

ውስጥ የሚዲያው ውግንና ከባለሀብቱ ጋር የመሆኑን እና ይህም ሚዲያው ከሥርዓቱ 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ ውጪ ሊሆን እንደማይችል ነው። ከመገናኛ ብዙኃን ባለቤትነት 

ጋር ከተያያዘው መነሻ የምንመዘው ሁለተኛው ጭብጥም ተመሣሣይና የሊበራላዊ 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሥርዓት አቀንቃኝ የሆኑት ሀገራት ከራሳቸው አልፎ የእነሱ 

ነፀብራቅና መገለጫ በሆነው ሚዲያዎቻቸው በኩል የገበያ አክራሪነትን በዓለም ላይ 

ለማስረፅ ያደረጉት ጥረትና በከፊልም የተሳካው እውነት ነው። 

 

የሀገራቸው ተጨባጭ ሁኔታ ዳቦና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች የጎላባቸው እነ 

ኬንያን የመሰሉ ጎረቤትና የአፍሪካ ሀገራት (በሁለተኛው ጽንፍ የተሰለፉቱ የኒዮ 

ሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚ አቀንቃኞች መገናኛ ብዙኃንን በተመለከተ በምሣሌነት 

የሚያነሷቸው ሀገራት) የመንግሥት የኢኮኖሚ የበላይነት ከላይ የተመለከተውን 

ጥያቄ ለመመለስ ጎልቶ ሳለ የተቋቋሙት ጠንካራና ከፖለቲካል ኢኮኖሚው ውጪ 

የሆኑት ሚዲያዎቻቸው የሌሎች ሀገራትን ጥቅም በውክልና ከማስፈፀም የዘለለ ሚና 

እንዳይኖራቸው ግድ ብሏል። ይህ ደግሞ የዩኔስኮን የጥናት መነሻ በተግባር 

የሚያረጋግጥ እውነት ነው። 

 

ይህ ስለሆነም በምዕራቡ ዓለም የሚታየውን የግል መገናኛ ብዙኃን ባለቤትነት 

ሞኖፖሊ በመረጃ ፍሰት ላይ የፈጠረውን አሉታዊ ተጽዕኖ በማገናዘብ ይፋ 

የተደረገው የዩኔስኮ ሰነድ ማኅበረሰቡን በንቃትና በስፋት የሚያሳትፉ የመገናኛ 

ብዙኃንን በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ማስፋፋት የግድና ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዳይ 

እንደሆነ አጽንኦት ይሰጣል። በእነዚህና በማደግ ላይ በሚገኙ ሀገራት የሚገኙ 

መገናኛ ብዙኃኖች (አስቀድሞ በሀገራችን እየተሰራበት ባለው መንገድ) እንዲሰሩ 

እንዲህ ሲል ይመክራል። የመገናኛ ብዙኃን ሚና የዜጎች የመረጃ ልውውጥና 

የክርክር መድረክ ሆኖ ማገልገል፣ በሕዝብና በመንግሥት እንዲሁም በንግድ 
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ተቋማት መካከል ጤናማ ግንኙነት መፍጠር፣ በእውቀት ላይ በተመሰረተ የሀሳብ 

ክርክር ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ማጎልበት፣ የሕዝቡን ባህል፣ ልምድና እሴት 

መገለጫና ማሳደጊያ መድረክ ሆኖ ማገልገል፣ በመንግሥት ሥራ ግልጽነትና 

ተጠያቂነት ማሳደግ፣ የመልካም አስተዳደርና የሙስና ችግሮችን እንዲሁም የንግድ 

አሻጥሮችን ማጋለጥ፣ የኢኮኖሚ ልማትን ማፋጠንና ውጤታማነቱን ማረጋገጥ መሆን 

እንዳለበት ይዘረዘራል። 

 

ይህን በማደግ ላይ ላሉት ሀገራት የሚመክረው ዩኔስኮ፤ የሊበራል የመገናኛ ብዙኃን 

አሠራር ፍልስፍና የሚዲያ ዋነኛ ሚና የመንግሥትን የሥራ ሂደት መቆጣጠር 

መሆኑን አልተቃወመም፤ አልቀበለውም አላለምም። ለምን? ቢሉ ሀገራት 

እንዲለሙና የልማቱ ቀጥተኛና ፍትሃዊ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ካስፈለገ መገናኛ 

ብዙኃኖቻቸው እንደሀገራቸው ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሊሆኑ የሚገባቸው መሆኑን 

በጥናት በማረጋገጡ ነው። ከሀገራቸው ፖለቲካል ኢኮኖሚ ባሻገር የሚዲያ ፍልስፍና 

የሚከተሉ ሀገራትም የሊበራላዊው ሚዲያ ተጽዕኖ ሰለባና የሚኖሩትን የማይወከል፤ 

የሚሹትንም የማይጠቁም መሆናቸውም ነው ሌላኛው ምክንያት።  

 

ስለሆነም የሚለው የዩኔስኮ ሰነድ፤ በማደግ ላይ በሚገኙ ሀገራት የተቀናጀ የመገናኛ 

ብዙኃን ባለቤትነት (mexed media owner ship) ሞዴል በመከተል በሕዝብ፣ 

በግልና በማኅበረሰብ ባለቤትነት የሚተዳደሩ መገናኛ ብዙኃን እንዲጠናከሩ 

የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ መደንገግ እንዳለበት ያስቀምጣል። ይህ ምክር ደግሞ 

አስቀድሞ በእኛ ሀገር ተግባራዊ የሆነና በህግ ማዕቀፍም ጭምር በተደነገገ ሰነድ 

የተደገፈ መሆኑን ከክፍል አንድ መጣጥፌ መግቢያ ያስታውሷል። ይህ ከሆነ ታዲያ 

ልዩነቱ ምንድን ነው? የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ነፀብራቅ 

የሆነውን ሚዲያ የማጠልሸቱ መነሻና ተጠየቅስ? የሚሉትን አንኳር ጥያቄዎች አሁን 

መመለስ የሚቻል ይመስለኛል። 

 

ተቃውሞውን፣ ማጠልሸቱንና የልዩነቱን መነሻ ወደተመለከተው የመደምደሚያችን 

የመጀመሪያ ሃሳብ ስንሻገር፦ የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሥርዓተ 

መንግሥት ባለቤት በሆነው ገዥ ሥርዓቱና በሌላኛው ወገን የሚጮኹት ኃይሎች 



4 

 

መካከል ያለው መሠረታዊ ልዩነት ለአጯጯሆቹ ያልገባቸው ከመሆኑ የሚመነጭ 

ሆኖ እናገኘዋለን። በተቃውሞው ጎራ ያለው ጽንፍ መላው ዓለም በኒዮ ሊበራሊዝም 

ጥላ ውስጥ ገብቷልና ከፖለቲካል ኢኮኖሚው ባሻገር ቢገባንም ባይገባንም ለኒዮ 

ሊበራሊዝም አንዝፈን ሲል፤ ገዥው ፓርቲ ደግሞ የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ 

ገምግመን፣ ያሉትን የልማት አማራጮች ሁሉ ፈትሸን፣ ይጠቅማል ያልነውን 

ልማታዊ አቅጣጫ በዝርዝር አጥንተንና አውቀን መርጠን ወደ ሥራ የገባን በመሆኑ 

ለኒዮ ሊበራሊዝም አንዘፍንም ይላል። 

 

ጽንፈኞቹ ደግሞ ከኪራይ ሰብሳቢነት ባህሪያቸው ተነስተው ከላይ በተመለከተው 

አግባብ የኒዮ ሊበራሊዝምን አማራጭ ይዘት በዝርዝር ሳያጠኑና በሚገባ ሳይገነዘቡ 

የኒዮ ሊበራሊዝም ገበያ መድራቱን በማየት ብቻ አሁን ድረስ ጉሮ ወሸባዬ እያሉ 

ነው።  

የዓለም ኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ በገባበት ሰአትና የሚመለከታቸው መንግሥታት ሁሉ 

ችግሩን ለመፍታት ደፋ ቀና የማለታቸውን ወሬ በሰሙ ሰዓትም የኒዮ ሊበራሊዝምን 

ዳቦ ሳያላምጡ መዋጥ ለምደዋልና በሌለ ነገር ላይ እኛም እንደ እነሱው ደፋ ቀና 

እንበል ማለታቸውንም ማስታወሱ የልዩነታቸውን ምንጭ ለማጤን ጠቃሚ ነው። 

 

እናም የዓለም ኒዮ ሊበራሎች ያደረጉትን ሁሉ ሳያስቡበትና በሚገባ ሳይገባቸው 

መድገምን እንደ ሊቅነት የመጨረሻ ጫፍ የወሰዱት የሀገራችን ጥገኞች ሊገባቸው 

በማይችል ደረጃ የልማታዊ ዴሞክራሲያዊው ፖለቲካል ኢኮኖሚ መስመር የራሱን 

በሽታ ለይቶ በማከም ላይ ሲረባረብ ሥራ የፈታ ወይም ነገሩ ሁሉ የዞረበት 

መስሏቸው ቢሞግቱ የሚገርም አይሆንም። መስመሩ ችግራችን የሥራ ዕድል ፈጠራ 

ነው፣ የቤት ልማት ነው፣ የመንገድና የትራንስፖርት አገልግሎት ነው፣ የዋጋ 

ግሽበትና የውጭ ምንዛሪ እጥረት ነው፤ ብሎ እነዚህን ከአጭርና ከመካከለኛ ጊዜ 

አኳያ ለመፍታት ሲረባረብና ሚዲያውም ይህንኑ በመደገፍ ሂደት ውስጥ የጎላ 

ሚናውን ሲጫወት ጽንፈኞቹ ፈረንጅ ያደረገውን አላደረክምና የአመራር ብቃቱ 

የለህም፤ ፍልስፍናህም ዋጋ ቢስ ነው ቢሉት የሚገርም አይደለም። ሳያላምጥ መዋጥ 

የለመደ ፍጡር ጥርስ ያለውና ጥርሱ አኝኮ ለመዋጥ የሚጠቀምበት ፍጡር ሲያይ 
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ጥርሱን ዋጋ ቢስ ግንጥል ጌጥ አድርጎ በመውሰድ ሁሉም እንደ እርሱ ሳያላምጥ 

እንዲውጥ ይጠብቃልና።  

 

ወደመደምደሚያችን ሁለተኛው እውነታ ስንመጣ ደግሞ የመገናኛ ብዙኃን ነፃነትን 

ያረጋገጠውን ህገ መንግሥት ሳይቀበሉ የሚዲያ ነፃነት ተጠቃሚ የሆኑ በርካታ 

ጋዜጦች በሀገራችን የነበሩና አሁንም ያሉ የመሆናቸው እውነትነት ነው። መገናኛ 

ብዙኃን የሕዝብ የመረጃ ምንጭ የውይይትና የክርክር መድረክ ሆነው ከማገልገል 

ይልቅ ሥርዓቱን ለሚቃወሙ ወገኖች ልሣን የሚሆኑበት ሁኔታም መፈጠሩ ሌላው 

የማይካድ እውነታ ነው።  

 

አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ባዘጋጀውና ለዚህ ጽሁፍ ማሳያነት በተወሰደው መድረክ ላይ 

የፕሬስ ነፃነት እንደሌለ ሲናገሩ ለነበሩት ተፃራሪ ወገኖች አቶ ሽመልስ ከማል 

የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሚኒስትር ዴኤታ የሰጡት መልስ 

ከላይ ላነሳሁትና ለማይካደው እውነታ ጥሩ ማጠናከሪያ ነው። “ከእኛ በላይ 

የመጽሔትና የጋዜጣ ፊት በየእለቱ እየወጡ እንደልባቸው የሚያጨናንቁ ሰዎች 

ሀሳባችንን መግለጽ አልቻልንም ማለታቸው ቅጥፈትና ድፍረት ነው።” ይህ 

እንደተጠበቀ ሆኖ ግን የፕሬስ ነፃነት አፈና ሲነሳ በአከፋፋዮች አማካይነት 

የሚደረግ አፈና መቀጠሉን እና ይህም  ጥቂት መጽሔቶችንና ጋዜጦችን 

በባለቤትነት የያዙ ግለሰቦች የማከፋፈል ሥራውን በሞኖፖል ይዘው የአመለካከት 

ፈርጀ ብዙነት እንዳይኖር፣ በርካታ ህትመቶች በለጋነታቸው ለሞት እንዲበቁ 

በማድረግ የአፈና ሥራ ውስጥ መግባታቸውን በማመን አሠራራቸው በፍጥነት 

መስተካከል እንዳለበት ሚኒስትር ዴኤታው ማሳሰባቸውም እውነትና አፈናውና 

አፋኙ ወገን የትኛው እንደሆነ የሚያረጋግጥ ነው። ታፈንን፣ ተዘጋን በማለት 

የሚጮሁት ፕሬሶችም ቢሆኑ ታፍነው ከሆነና ተዘግተው ከሆነ የመታፈናቸውና 

የመዘጋታቸው መነሻ ከፖለቲካል ኢኮኖሚው ባሻገር የመቃኘታቸው የትም 

የማያደርስ አካሄድ የመሆኑን የመከራከሪያ ሀሳብ አቶ ሽመልስ እንዲህ 

ያጠናክሩታል። 
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“በአብዛኛዎቹ የህትመት ሚዲያዎች ላይ የሚታየው ማስታወቂያ እንጥል 

እቆርጣለሁ፣ ግግ እቧጥጣለሁ የሚል የአንድ ደብተራ ማስታወቂያ ነው ከዚህም ሌላ 

ማስታወቂያ የላቸውም። ኮሜርሻል አይደሉም፤ ኮሜርሻል ካልሆኑ ይደጎማሉ፤ 

በድጎማ የሚተዳደሩ ከሆነ ታማኝ አንባቢ ነው ያላቸው። ከተወሰኑ ርዕዮተ ዓለማዊ 

አጥሮች አልፈው መጓዝ አይፈልጉም። ስለሆነም የህትመት ሚዲያ እድገት ላይ 

አንድ ትልቅ ጋሬጣ የሆነው ከነፃ ሚዲያ ህግጋት ውጪ ተንጋዶ የበቀለ የሚዲያ 

አካሄድ ነው።” ብለው ነበርና እውነት አላቸው፡፡ 


