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 የመረጃ ዘመን ላይ እንገኛለን፡፡  ሳይበር (ኢንተርኔት) ለማህበራዊ ፣ ፖለቲካዊ እና 

ኢኮኖሚያዊ  ትግል የሚደረግበት አንዱ እና ዋነኛ መሳሪያ ሆኗል።   መንግስታት 

የምድር፣ የባህርና የአየር ኃይሎቻቸውን ከማፈርጠም ጎን ለጎን የሳይበር ኃይላቸውን 

ማጎልበት የሥራቸው አንድ አካል አድርገውታል።  

የመረጃ መረብና የማህበራዊ/አዲሱ ሚዲያ ገፆች ፈጣን ዕድገት የዓለማችን የዕድገት 

መገለጫ እስከ መሆን ደርሰዋል፡፡ የዓለም ሀገሮች ዕድገት ባላቸው የቴክኒዮሎጅ አቅም 

በሚለካበት በ21ኛው ክፍለ ዘመን በማህበራዊ ድረ-ገፆች የሚደረገው ፈጣን የመረጃ 

ልውውጥ  ባለ ሁለት ስለት ቢላዋ ሆኖ ብቅ ብሏል፡፡ በአግባቡ ከተጠቀምንበት ፈጣን 

ልማትና ዘላቂ ዕድገታችንን ሲያረጋግጥ  በህገ-ወጥ መንገድ ከመራነው ደግሞ በአንፃሩ 

የዕልቂትና ብተና መሳሪያ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል፡፡  

ማህበራዊ ሚዲያ ወይም አዲሱ ሚዲያ ሊሰጥ ከሚችለው ጥቅም ይልቅ በሚያስከትለው 

ጥፋት ላይ ጊዜና  ሀብታቸውን  ያባከኑ  ሀገርና ህዝቦች አሁን የሚገኙበት ደረጃ 

ትምህርት ሊወሰድበት የሚገባ ነው፡፡  ለዚህ አባባላችን ሁነኛ ማስረጃ የሚሆኑን  ብዙ 

ዕርቀት ሳንሄድ በአህጉራችን  የሰሜን አፍሪካ አገሮች (ቱኒሲያ ፤ግብፅና ሊቢያን ) ብቻ 

በምሳሌነት ወስዶ ማየቱ በቂ ነው፡፡ 



አገራችንም እያስመዘገበች የምትገኘውን ፈጣን ዕድገት ከሚወስኑት አንዱና ዋነኛው  

ተደርጎ  ባለፉት አስር አስራ አምስት አመታት መሰረተ ሰፌ የቴሌኮሙኒኬሽን ልማት 

ተከናውኗል፡፡  ይህንኑ መሰረተ-ልማት ተከትሎ   የመረጃ መረብ  በጎ ገፅታ የሆኑት 

ማህበራዊ  /ኢዲሱ ሚዲያ  (ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዩቲዩብ እና ብሎግ የመሳሰሉትን)  

ተጠቃሚ ሆነናል፡፡፡  

 ማህበራዊ/አዲሱ  ሚዲያ በዘመነ ግሎባላይዜሽን ተወዳዳሪና ተፎካካሪ  ሆነን ለመውጣት 

እያበረከተ የሚገኘው  በጎ ጎኑ  እንደተጠበቀ  ሆኖ ወጣቶችና የተቃዋሚ ፖለቲካ 

ፓርቲዎች  መሰረተ-ቢስ  አጀንዳ ሲያራምዱበት ይስተዋላል፡፡ ብሄራዊ  ጥቅማችንን 

የሚንድና  አፍራሽ አመለካከቶቻቸውን የሚያቀላጥፉበት መስክ ከሆነ ውሎ አድሯል፡፡ 

ዓለማቀፍ የመረጃ መረብ (WWW.)  ፕሮግራም የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መረጃዎችን 

ፈጥነን በመጠቀም በበዓለም የገበያ ውድድር ብርቱ ተወዳዳሪና ተፎካካሪ ሆነን እንድንወጣ 

በእጅጉ ሊያግዘን ይችላል፡፡ 

ኤሌክትሮኒክስ ቢዝነስ (E-business) ግንኙነት ከፍጥነቱና ጥራቱ ጋር እጅግ ከፍተኛ ደረጃ 

በደረሰበት ሰዓት እንገኛለን፡፡ ገዥና ሻጭ በነፃው ገበያ ውድድር የኤሌክትሮኒክስ 

ግብይትን ተጠቅመው አመታዊ የሽያጭና ትርፍ ጣሪያቸውን ከመቸውም ጊዜ በላቀ  

ያሳደጉበት ደረጃ ላይ እንገኛለን፡፡   ሁለቱ ወገኖች በኤሌክትሮኒክስ ግብይት ( E-

business ) በቀላሉ  ሊገናኙና ሊገበያዩ  የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡  የበለፀጉት  

አገሮች ሶሻል ሚዲያውን ሊያደርስ የሚችለውን አደጋ ቀንሰው የሚያበረክተውን በጎ ጎን 

ላይ ብቻ አተኩረው በመስራት  የተጨማሪ ዕውቀትና ሀብት ክምችት መሳሪያ አድርገው 

እየተጠቀሙበት ይገኛል፡፡  



ከዓለም አንድ ጫፍ ያለ አምራች በቀላል ዋጋና ፍጥነት ወደ ሌላኛው ጫፍ ያለውን 

ምርትና አገልግሎት ፈላጊዎች  ተገናኝተው  ከሚገበያዩበት  ወቅት ላይ ደርሰናል፡፡  

ካሊፎርኒያ ላይ የሚገኝ  አንድ ጀማሪ የልብ ሀኪም በኤሌክትሮ ማግኔቲክ በሚሰጠው 

የህክምና ዕርዳታ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ደንበኞቹን ማከም ችሏል፡፡ ካምፓኒው በ1998 

ዓ.ም በ46 ሀገሮች የሚገኙ ህሙማን ደንበኞቹን ከካሊፎርኒያ ቢሮው ሳይወጣ  ማከም 

ችሏል፡፡ በዚሁ ዓመት ብቻ በሰጠው ኢ-ፈውስ  ምክንያት  $ 1.2 ሚሊዮን የአሜሪካን 

ዶላር  አመታዊ ትርፍ ሰብስቧል፡፡ እንደዚሁ ካምፓኒ ዋና ስራ አስፈፃሚ አገላለፅ  ንቦች 

ማር እንደሚሰበስቡት ሁኑ የካምፓኒ ዌብ ሳይታችንም ዓለማቀፍ የንግድ ሰዎችን ይስባል 

ሲሉ ተደምጠዋል፡፡   

ሲጠቃለል ባለሁለት ስለት  ያለውን ማህበራዊ /አዲሱ  ስንጠቀም  ሁለት ነገሮችን ማሰብ 

ተገቢ ነው፡፡ አንድም  ጊዜ ፤ ጉልበትና  ውስን  ሀብታችንን  ለአዳዲስና  ተጨማሪ  

የዕውቀትና ሀብት ክምችታችንን ከማሳደግ አኳያ እየመዘን በመጠቀም አገራችን  በዘመነ 

ግሎባላይዜሽን ተወዳዳሪና ተፎካካሪ ሀገር ሁና እንድትወጣ ማስቻል ፤ አልያም ደግሞ 

በሚያስከትለው አደጋ ላይ   ተጠምደን  ለብተናና ዕልቂት ከተዳረጉት ሀገሮች ክለብ 

መቀላቀል፡፡    ምርጫው በእጃችን ነው፡፡    

 

 


