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መንግስት ማህበራዊ ሚድያ Face – Book ቢዘጋውስ  ጥቅሙ ወይስ 

ጉዳቱ ያመዝናል? 

ሚድያ የአንድ አገር ህዝብና መንግስት የደም ስር ነው፡፡ በዘመነው ዘመን እኮ ሚድያም እንደ አራተኛው የመንግስት አካል 

ማለትም እንደ  የህግ አውጪ የህግ ተርጓሚና የህግ አስፈፃሚ አካላት እንደሚባሉት እኩል ተሰሚነትና ክብር ይሰጠው 

የሚሉ አሉ፤፤ ምክንያቱም  ሚድያ የህዝብና የመንግስት ዓይንና ጀሮ መሆኑን በመረዳት ነው፡፡ 

የሚዲያ ነገር ከተነሳማ እንደኔ የዋህ የሆኑትን ሰዎች ሚድያ ገለልተኛ ነው በሚል ትንሽ ፈሊጥ  ሚድያ ማለት መንግስት 

የሚወቀስበት ብቻ አድርጎ የሚያሳዩበት ፤ በመንግስት የሚፈፀሙትን ችግሮች ብቻ የሚያብጠለጥሉበት /sensational 

stories/ ብቻ የሚንፀባረቁበት  አደርጎ የማሰብ ሁኔታ ያለው አልያም መንግስት የሚወደውን በጎ ነገር ብቻ  በማቅረብ  

ለሞያው ክብር  ሳይሆን ለኑሮ ብቻ በማሰብ  መንግስት በስኬት በተሞሉ ብቻ የማቅረብ Success Stories  ብቻ የማቅረብ 

አባዜ የያዘን ጥቂቶች አይደለንም፡፡ ሁለቱም ማስታረቅ ግን ይቻላል፡፡ሚዛናዊ የሆነ ዘገባ በማቅረብ፡፡ይህ ሚድያ በህዝብና 

በመንግስት መካከል ያለውን ተአማኒነትን ያሳያል፡፡ ህዝብ ምን ይላል ፤ህዝብ ምን ይፈልጋል፤ መንግስትስ  የሚሉትን 

አጣምሮ መስራት ይጠይቃል፤፤ 

 ሆኖም በየተኛውም ዓለም እንደምንመለከተው ሚድያ አገሪቱን ለምትከተለው ፖለቲካ-ኤኮኖሚ socio –economy 

ይመስላልወይም  ነፀብራቅ ይሆናል  ፡፡ የአሜሪካ ሚድያዎች  የአሜሪካ ብሄራዊ ጥቅምና ክብር አሳልፈው 

አይሰጡም፡፡የአውሮፓ ሚድያዎቹም እንዲሁ የአገራቸውን ጥቅምና ክብር አሳልፈው አይሰጡም፡፡  ይህንን የተላለፈ ሚድያ 

ከተገኘ በህግ ይጠየቃል፡፡ አልያም ከአገር ጠፍቶ ይሄዳል እንደ ዊክሊክስ  ፡፡ ስለዚህ ዴሞክራሲ እንዳለ ሁኖ ህዝብ ከህዝብ 

ጋር ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር  የሚያጋጩ  ማስተላለፍ በተባበሩት መንግስታት ቻርተር  ሳይቀር ተጠያቂነት ያለው 

መሆኑን የተደነገገ ነው፡፡  ኣብዛኛውን ጊዜ በሬድዮ በቴለቪዥንና በህትመት ውጤቶች በሚተላለፉ የሚድያ 

መረቦች/Classical Medias/ የሚተላለፉ  መሰረት ያደረገ   የሚሰጠው የተጠያቂነት ቅደመ ሁኔታ ነው፡፡  

የ20 ክፍለ ዘመን የሰው ልጅ ስጦታ ማህበራዊ ሚድያ  ስንመለከተው ደግሞ የማሕበራዊ ሚድያ ፈላስፎች እጅግ 

እናመሰግናቸዋልን ከፈለሰፉት ዓላማ ሲታይ፡፡ማህበራዊ ሚድያ ከስሙ እንደምንረዳው ለማህበራዊ ግንኙነት ፤ ለበጎ 

ተግባር፤ ለትምህርትና ለጤና አገልግሎት፤ ለእርስ በርስ ግንኙነት ሃይማኖት ፆታ  ዕድሜ  ሳይገድበው በቀላል ዋጋ ለበጎ 

ተግባር ለማዋልና ለመሳሰሉ ነበር፤፤በማህበራዊ ሚድያ ይህች ሰባት አህጉር ዓለም አንድ አህጉር አድርጎ የሰው ልጅ 

ተፈጥሮን አሸንፎ የኸውላችህ ገፀ በረከት ብለው የፈለሰፉት ነበር፡፡ ለዚሁ ጥረታቸው ምስጋና ይገባቸዋል፡፡ 

ዓለማው ይህ ሁኖ ሳለ ማህበራዊ ሚድያዎች የግላቸው ያደረጉ ኩባንያዎች ግን በተለየ መልኩ ላለአስፈላጊ ጉዳይ 

መጠቀሚያ ሲያርጉትና ተጠያቀነት አልባ እያደረጉት ነው በአሁኑ ሰዓት፡፡አንዳንድ የፖለቲካ ሳይንስ ሙሁራንና የፖለቲካ 

ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ ‘’ Social Medias are already corrupted and abused by terrorist groups and neo-

liberalists.’’ ከታለመለት ዓላማ ውጭ አገልግሎት እየዋለ ነው ይላሉ፡፡   

ለዚሁም እንደአስረጅ አሸባሪዎች ከአሜሪካ ከአውሮፓ ከአውስትራልያ ከኤስያ ወጣቶችን የሚመለምሉት ለአጥፍቶ ጠፊነት 

የሚያበቁዋቸው በዚሁ ማህበራዊ ሚድያ አማካይነት ነው ይላሉ፡፡ በአሜሪካ የመስከረም 9/11 የመንታ ህንፃዎች ፤ በፈረንሳይ 
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በተደጋጋሚ እየተፈፀመ ያለው የአሸባሪዎች እንቅስቃሴ በእንግሊዝ በቤልጅም በሌሎች የአሸባሪዎች ሰለባ እየሆኑ ያሉት 

በዚሁ ማህበራዊ ሚድያ አመካይነት  ነው፡፡ ለዚሁ ነው የፈረንሳይ መንግስት ሆነ ሌሎች የአውሮፓ ህብረት አገሮች ከፀረ 

አሸባሪ ሕግ በተጨማሪ በማህበራዊ ሚድያ ላይ ከፍተኛ የሰለጠነና የረቀቀ ቁጥጥር ለማድረግ ጥረት  በማድረግ ላይ 

የሚገኙት፡፡ 

 የኒዮ-ሊበራል አቀኝቃኞች የቀለም አብዮት ለማካሄድ የሚጠቀሙት ዘዴም ይህ ነው፡፡የኒዮ ሊበራል ሃይሎች የኒዮሊበራል 

ርእዮት የማይከተሉ አገሮችን ሰላማቸውና ልማታቸውን የሚቀለብሱት ከሲቪክ ማህበራትና ተቃዋሚ ፖለቲካ ደርጅቶች 

በተጨማሪ በበሬ ወለደ ፕሮፐጋንዳ ህዝብ ከህዝብ ጋር የሚያጋጩት ማህበራዊ ሚድያዎች በመጠቀም  የወጣቱን ስነ 

ልቦናዊ አስተሳሰብ በመስለብ ነው፡፡በኤስያ በደቡብ ኮርያ በፊሊፕንስ  በደቡብና በላቲን አሜሪካ በኣፍሪካና በዓረቡ ምድር፤ 

በአፍሪካ በቀድሞ የሶቬት ህብረት ሪፑብሊክ የነበሩ አገሮች ቢከሽፍም በሩስያና በቻይና የተፈጠሩትን ያለመረጋት በዚሁ 

የማሕበራዊ ሚድያ በመጠቀም ነው፡፡ ይህ የሚድያ ዘርፍ ተጠያቂነት ስሌለው ለመከላከል የረቀቀ ቴክኖሎጂ ሰለሚፈልግ 

በአጭር ሴኮንዶች ዓለምን የሚያዳርስ በመሆኑ ምክንያት የተጧጧፈ ዘመቻ ይከፍቱበታል፡፡  

የዓረቡ ምድር በእሳት እየተናወጠ ያለው እውነትነት የሌለውን በአሸባሪዎችና በኒዮሊበራል ሃይሎች የተጠለፈውን 

የማህበራዊ ሚድያ በመጠቀም ነው፡፡በዓረቡ ክፍል መሬት በእሳት እየተጠበሰች ያለችው ለህዝቦችዋ የእለት ተዕለት ሰቆቃና 

ስደት ሞትና እንግልት ንብረት መውደብ ከተማ እንደ ከተማ ሲፈራርስ የምንመለከተው የዚሁ የማህበራዊ ሚድያ ውጤት 

ነው፡፡ 

ታድያ የማህበራዊ ሚድያ ይህንንና ያለተገለፁት የሰይጣን ተግባራት ለማከናወን ጥቅም ላይ ከዋለ በአገራችን ለምን አስፈላጊ 

ሆነ ? በአሁኑ ዘመን ከድህነት አረንቋ ለመውጣት ደፋ ቀና ስንል የነበረንን መጥፎ ገፅታ በአንዴ እየተቀረፈ በመሄድ ላይ 

ባለበት ወቅት ለ25 ዓመታት የተገነባውን የአገራችን መልካም ገፅታና ፈጣን ዕድገት ለመቀልበስ የአሸባሪዎችና የኒዮሊበራል 

ሃይሎች እንዲሁም የስትራተጅክ ጠላቶች መሳርያ በመሆን በሰው ህይወት በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት አስከትሏል፡፡ 

 አገራችን ከምትከተለው ርእዮተ ዓለምና እየመጣ ያለው ለውጥ ፈጣን የዕድገት ጎዳና ከእርሻ መር እድገት ወደ ኢንዱስትሪ 

መር የዕድገት ሽግግር አንድ እርምጃ ወደ ፊት መራመዳችን ራስ ምታት የሆነባቸው ቅጥረኞች የአገራችን ህዝቦቻችን 

አብሮነት የማይዋጥላቸው ህዝቡ በትጥቅ ትግሉና በምርጫ ካርድ የቀጣቸው ባንዳዎች በሚፈፅሙት የማህበራዊ ሚድያ 

ቅስቀሳና የፋይናስ ድጋፍ አርሶ አደሮች ለፍተው ጥረው ግረው ያፈሩትን ሃብት ፤ንብረት፡ ግለሰቦች ላይ ታች ብለው ቆላ ደጋ 

ወጥተው ነግደው  ያካበቡትን ሃብት እንደ ጉንበት ጉም በኖ ሲጠፋ ፤የአገር ውስጥና የውጭ ኢንቨስተሮች ራሳቸውን 

ተጥቅመው ሰፊ የስራ ዕድል በመፍጠር በሺዎች ለሚቆጠሩ ዜጎቻችን የስራ ዕድል ፈጥረው የቴክኖሎጂ ሽግግር እየተፈጠረ 

ባለበት ወቅት ማቃጠሉ የስንቱን ሰራተኛ ሰራ አጥ ከማድረጋቸው በላይ ከሰራተኛው በስተጀርባ ያለው ቤተሰብም ጦም 

አዳሪ ማድረጋቸው በጣም የሚያስቆጭና ሰይጣናዊ ተግባር ነው፤ 

እኛ ኢትዮጵያውያን ከሌሎች የዓለም ህዝቦች  የምንለየው ብዙ እሴቶች አሉን፡፡ታላላቆችን ማክበር፤በሁሉም ሃይማኖቶች 

ተከታዮች ተከባብሮ መኖርን በደጉም በክፉም ከራስ በላይ ጎረቤቱን ጓደኛውን የመውደድ ልምድ በተለይም ‘የሰው ገንዘብ 

አትመኝ’ ’ አትግደል’ ጠላትህን እንደራስህ  ውደድ፤የሚወድህ ብትወድ ምን ታተርፋለህ?’ የሚሉትን ፈሪሃ እግእዚአብሄርን 

ያደረብን ህዝቦች ነን፡፡በኢትዮጵያውን ህዝብ መካከል ዘንድ መሰረታዊ ጠላትነት የሚባል ነገር አልነበረምም 

አይኖርምም፡፡ታድያ የአሁኑ ትውልድ የኢትዮጵያ የህልውና ዘመን እንደ ህዝብ እንደ መንግሰትም እንደ እምነትም ከ3000 
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ዓመት በላይ ዕድሜ ያስቆጠረ ነፃ ህዝብ በደም ሓረግ የተሳሰረ ለአገሩና ለህዝቦች ነፃነት በአንድ ጉድጓድ የተቀበረ ህዝብ ዛሬ 

በማህበራዊ ሚድያ ሰበብ በሚነዛውን መርዝ ሰለባ መሆኑ እጅጉን አሳፋሪ ተግባር ነው፡፡በተለይም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 

ሃይማኖት ከኔ በላይ ለአሳር የሚለው የጎንደርና የጎጃም ወጣት የአርዮስ ልጆች በማህበራዊ ሚድያ በፈጠሩት መርዛማ 

ቅስቀሳ  በክርስትያን ወገኖቹ በትግራይ ተወላጆች ላይ ኢ-ሰብአዊ ተግባር መፈፀሙ ምን ይባላል?ንብረት ቢወድም መተካት 

ይቻላል፡፡ጤናና ሰላም ካለ፡፡የሰው ህይወት ግን መተኪያ የለውም፡፡ከአይ ኤስ አይ ኤስ ተግባር የከፋ እጅግ ዘግናኝ የሆነ 

ተግባር በወገን ላይ ተፈፅመዋል በሚድያ ይፋ ባይሆንም፡፡ 

እንደ እኛዎቹ የማህበራዊ ሚድያ ሰለባ የሆነችው ግብፅ እንመለከት፡፡ ግብፅ በብራዘርስ ሁድናበምራባውያን የሲቪክ 

ማህበረሰብ ድርጅቶችና በሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች የሁሴን ሙባረክ ስርዓት ለመጣል በማህበራዊ ሚድያ አመካኝነት 

በታሕሪር አደባባይ ቢሰባሰቡም በግል ንብረት፤ በማህበራዊ ተቋማት ፤በመንግስት ተቋማት አንዳችም ጥፋት አልፈፀሙም፤፤ 

ይልቁን ይህንን አመፅ ተገን በማድረግ  ከተማውን በሌቦች እንዳይዘረፍ በየወረፋ እየጠበቁ  የህዝቡን ሰላም እንዳይናጋ 

ወጣቶች ተግተው ስርቷል፡፡ ትግላቸው በትጥቅ ሳይሆን በሰለጠና አገባብ የግል ይሁን የመንግስት አንዳችም ተቋም 

ሳይቃጠል ህዝብ ሳይሰደድ ሳይንገለታ ችግሩ በሰለጠነ መንገድ በሰከነ መንገድ ለመፍታት ችለዋል፡፡  

እኛ ወጣቶችም መማር የሚገባን ይህኑኑ ነው፡፡አርቆ አስተዋይ መሆን፤፤መንግስት መቃወም ሌላ፡፡የግልና የመንግስት 

ተቋማት መቃወም ሌላ ነው፡፡ 

ህዝብ የሚጠቀምበት የውሃ ተቋም ማጋየት ምንድነው? ዜጎች ሰርተው በሚከፈላቸው ወርሃዊ ይሁን የቀን ደመወዛችው 

ቤተሰቦቻቸውን የሚቀልቡበት የሚያስተምሩበት ፋብሪካ ፤ የሚጓዙበት ተሽከርካሪ ማቃጠሉ ዙሮ ዙሮ ጦሱ ለራሳችን 

ነው፡፡ማፍረስ ቀላል ቢሆንም መገንባቱ ግን ከዚሁ የበለጠ ከባድና ውስብስብ ነው፡፡ 

አገራችን በአሁኑ ሰዓት ባላት ምቹ የአየር ጠባይ ፤የጂኦ ፖለቲካ አቀማመጥ ለአውሮፓ ፤ ለመካለኛው ምስራቅና ለኤስያ 

ያላትን ቅርበት ፤ የታዳሽ የኤሌትሪክ ሃይል ምንጭ መሆን፤ የፖሊሲ ቀጣይነትና የማክሮ ኤኮኖሚ ቀጣይነት መኖርና ባለን 

የሰለጠነ የሰው ሃይል  የዓለም ባለሃበቶች ዓይን ከአሜሪካ እስከ ኤስያ  ድረስ እየሳበ ይገኛል፡፡ይህንን ፀጋ በረከት 

ያስቀናቸው ሃይሎች ናቸው ይህንን የማህበራዊ ሚድያ መርዝ እየረጩብን ያሉት፡፡ ወጣቱ ብሩህ ተስፋህን 

አታጨልም፡፡ሰላም ካለ ሁሉም አለ፡፡ትዕግስት መራራ ብትሆንም ፍሬዋ  ግን ጣፋጭ ነው፡፡ 

በዓለማችን ላይ በግዙፍ ኤኮኖሚ ዕድገትዋ የምትታወቀው ቻይና የዚሁ ሰለባ ለማድረግ  ካላት የህዝብ ብዛት በኒዮ ሊበራል 

ሃይሎች ያልተሞከረ ቅስቀሳ የለም፡፡ይህንን በውል የተገነዘበው  የቻይና መንግስት በመጀመሪያ   በቆራጥነት የውስጣቸውን 

ሃይልና ህብረት በማጠናከር የማህበራዊ ሚድያዎች በመዝጋትና በረቀቀ ቴክኖሎጂ በመቆጣጠር የማህበራዊ ሚድያዎች 

ሰለባ ሳትሆን እስከ አሁን ድረስ በማየቋርጥ የዕድገት ምህዋር ላይ  በፍጥነት እየተጓዘች ትገኛለች፡፡ምዕራባውያን ይህችን 

አገር ለማደካም ያልሞኮሩት ያላደረጉት ነገር የለም፡፡ነገር ግን ህዝብና መንግስት ጠንክረው በመስራታቸው ምክንያት እስከ 

አሁን ድረስ በዚሁ ግዙፍ የዓለም ህዝብ የተሸከመችው አገር  ለማህበራዊ ሚድያ  በርዋ ክፍት ባለማድረግዋ  

ነው፡፡ምክንያም መማህበራዊ ሚድያ  ካለው  ጥቅም ይልቅ በአሸባሪዎችና በኒዮሊበራልዝም አቀንቃኞች እጅ በመግባቱን 

በመጠለፉ ምክንያት ግምት ውስጥ በማስገባት ነው፡ከታለመለት ውጭ ላልተፈለገ አገልግሎት እየዋለ በመሆኑ ነው፡ 
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ሰለሆነም የኢትዮጵያ መንግሰትና ህዝብ ይህንን የማህበራዊ ሚድያ አደገኝነት በውል በማጤን ይህንን  ከጥቅሙ ይልቅ 

ጉዳቱን እያመዘነ  በምጣቱ ፤ካለን የጂኦ ፖለቲካ አቀማመጥ ለአሸባሪዎች ና ለኒዮሊበራል አቀንቃኞችና ተላላኪዎች ምቹና 

ተጋላጨ የመሆን ጉዳይ ምክንያት ፤አንድ የፓለቲካ -ኤኮኖሚ ማህበረሰብ እስኪ ፈጠር ድረስ  ቢዘጋ ወይም ይህንን 

በከፍተኛ ደረጃ ሊቆጠጣር የሚችል ቴክኖሎጂ በመፍጠር ወይም በመቅዳት  መቆጣጠር ካልተቻለ ማህበራዊ ሚድያ 

በተለይም ፌስ ቡክ /የፌዝ መጣጥፍ ቋት ቢሉት ይመረጣል/ የምንከተለው ርእዮት ዓለምና እንከን የለሹ ህገመንግስታችና 

ፌደራላዊ ሰርዓታችን  ፤በእጃቸን ውስጥ የገቡትን የልማት የሰላምና የዕድገት ስኬቶች ሊያመልጡብን ስለሆነ መንግስት 

በሰከነ መንገድ የማህበራዊ ሚድያዎች አጠቃቀምና ያለው ጉዳትና ጥቅም ወጣቱ ትውልድ ግንዛቤ እንዲጨብጥ የተለያዩ 

መድረኮችን በመፍጣር የማህበራዊ ሚድያዎች ሰለባ እንዳይሆንና በአሁኑ ወቅት በማር መሰል መርዝ የተጠቀለለ የውሸት 

በሬ ወለደ መረጃ ተሸካሚና አሰፈፃሚ  እያደረጉትን ያሉትን  አፍራሽ ሃይሎች ለመመከት የሚያስችለውን የዓቅም ግንባታ 

ስራ በተጨማሪም እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስም ለመዝጋት ከወጣቱ ጋር የጋራ መግባባት የሚደረስበት አጀንደ በማዘጋጀት 

መስራት ይገባዋል የሚል እምነት አለኝ፡፡  

 ማህበራዊ ሚድያ ተጠያቂነት የሌላቸው ምንጫቸው በቀላሉ የማይታወቅ  አንድ ሰው ከመሬት ተነስቶ ዓለምን በሙሉ 

የሚቀውጥ ፕሮፖጋንዳ በመንዛት በህዝቦች በግለሰቦች በአገሮች መካካል የጥላቻ መርዝን የሚረጭበት  ሚድያ 

ሁነዋል፡፡ስለዚህ  መንግስት ህዝብ በተለይ በተለይ ወጣቱ ትውልድ ጉልበቱ ዕውቀቱ  ክህሎቱ  ለራሱና ለወገኑ ብሎም 

ለአገሩ ጥቅም እንዲያውለው ሰላም ወሳኝ በመሆኑ መንግስት በዚሁ ዘርፍ አተኩሮ ቢሰራ አሸባሪዎችና ውድቀት እንጂ 

የዕድገት ተስፋቸውን የጨለመባቸው ፅንፈኞች ዲያስፖራና የኒዮሊበራል ርእዮተ ዓለም አቀንቃኞች እጅ ላይ የወደቀውን 

ማሕበራዊ ሚድያ መዘዙ በቀላሉ መመቋቋምምና መቆጣጠር አስቸጋሪ ይሆናል፡፡ 

ማህበራዊ ሚድያ ሰዎች ለበጎ ነገር ሲፈለስፉት ሰው ከሰው ጋር በሰላማዊ መንገድ  ለመገናኘት ወጪ ቆጣቢ ቴከኖሎጂ 

በመሆኑ ምክንያት ጓደኝነትን፤ ትምህርትን ፤ ጤናን ሌሎች ማህበራዊ ግንኙነትን  ለመፍጠር ለማጠናክር ዕድሜ ዘር 

ሃይማኖት ፆታ ሳገድበው ለሁሉም በእኩልነት የሚያገለግል ሚዲያ ተብሎ የተፈጠረ የዘመኑ የስልጣኔ ምጥቀት ማሳያ 

ነበር፡፡በመጨረሻው ግን እንዳይሆን ሁኖ ለህዝቦች ዕልቂት መፋጠን ወሳኝ  ሚና በመጫት ላይ ይግኛል፡፡In general, 

social medias are already corrupted and abused by terrorist groups and neo –liberalism approaches’ are 

used to destabilize nations ,communities, so as the government needs to ban it. 

Let’s discuss on it ! 

ገ/ፃድቃን ከበደ 

22/2/2009 ዓ/ም 

 


