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ማህበራዊ ሚድያዎች የኢንቴርኔት ጥቅም አጨናጋፊዎች 

ገ/ሂወት እንተሃዉ 10-10-16 

በአሁኑ ጊዜ አገራችን የኢንቴርኔት ኮሙኒኬሽን ጥቅሞችን ተቋዳሽ ለመሆን የኢንቴርኔት ጀርባ አጥንት በሆነው 

መሰረተ-ልማት መጠነ-ሰፊ ኢንቨስትመንት እያከናወነች ትገኛለች፡፡ አገራችን ይሄንን መሰረተ-ልማት ለማስፋፋት 

በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ ኢንቨስት አድርጋለች፡፡ ኢንቨስትመንቱም የኢንቴርኔት ተደራሽነትና ተጠቃሚነት 

በአገራችን በእጅጉ እንዲያሻቅብ አድርገዋል፡፡ በዚህ መሰረትም የኢንቴርነት ሽፋን በአገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ 

ፐርሰንቱ እየጨመረ ይገኛል፡፡ World Internet States የተባለ አለምቀፍ ተቋም Africa 2016 

Population and Internet Users Statistics for 2016 በሚል ርእስ ባወጣው ሪፖርት 

በኢትዮጵያ አጠቃላይ የኢንቴርነት ተጠቃሚ ቁጥር 4,288,023 ሲሆን፤ ከአጠቃላይ ህዝብ በፐርሰንት ሲሰላ 

4.2 % መድረሱን ያስቀምጣል፡፡ ከዚህ አጠቃላይ ኢንቴርኔት ተጠቃሚ በቁጥር 3,700,000 ፌስቡክ ተጠቃሚ 

መሆኑን ያስቀምጣል፡፡ ስለሆነም አገራችን ውስጥ ካለው ኢንቴርኔት ተጠቃሚ 86.3 ፐርሰንቱ ፌስቡክ ተጠቃሚ 

መሆኑ ነው፡፡ በአገራችን የኢንቴርኔት ተደራሽነት (ሽፋን) ለማሳደግ አቅም የፈቀዱ ስራዎች እየተሰሩ ቢገኙም 

የተጠቃሚ ቁጥር ግን  በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡      

ማህበራዊ ሚድያዎች ታሪካዊ አመሰራረታቸው ግለ-ሰቦች ማህበራዊ ግንኝነት መመስረት፣ ማጠናከርና በማህበራዊ 

ጉዳዮች የነቃ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ለመርዳት ነው፡፡ ማህበራዊ ሚድያዎች ግለ-ሰቦች የሌላውን መብት ሳይነኩ 

ሀሳባቸውን በቀላሉ መግለፅ እንዲችሉም ተደራሽ ሚዲያዎች ናቸው፡፡ በተለይ የሙያ ማህበራት ተደራሽነታቸውና 

አገልግሎታቸው ለማስፋፋት ይረዳሉ፡፡ ይሁን እንጂ በአንዳንድ አገራት በሂደት ማህበራዊ ሚድያዎች  ከማህበራዊ 

ሚናቸው በማፈንገጥ የፖለቲካ መድረክ በመሆን አገልግለዋል እንዲሁም እያገለገሉ ይገኛሉ፡፡    

ወደ አገራቸን ሁኔታ ስመለስም ማህበራዊ ሚድያዎች በተለይ ፌስቡክ የግለ ሰቦችን ማህበራዊ ግንኝነቶች በማስፋፋት 

ጉልህ ሚና የተጫወተ ሚድያ ነው፡፡ በአገራቸን የፌስቡክ ማህበራዊ ፋይዳው እያደገ በመሄዱም የተጠቃሚ ቁጥር 

ከገዜ ወደ ግዜ እየጨመረ እንዲሄድ ችሏል፡፡ ይሁን እንጂ የተጠቃሚው ቁጥርና ሌሎች ተጨማሪ ስሌቶችን 

በማስላት በአገራቸን ፖለቲካዊ ዓላማ ባላቸው ግለሰቦችና ቡድኖች አላማቸው ለማስፋፋት ማህበራዊ ሚድያ በተለይ 

ፌስቡክ ተመራጭ ሚድያ ለመሆንም በቅቷል፡፡ የአብዛኛው ተጠቃሚ ልበ-ስስነትም የፖለቲካ አላማ ባነገቡ ግለሰቦችና 

ቡድኖች ተመራጭነቱ እንዲጨምር ምክንያት ሁኗል፡፡ በእርግጥ የፖለቲኮኞች መቀላቀል የፌስቡክ ተጠቃሚ በእጅጉ 

እንዲጨምር አድርጓል በማለት የሚከራከሩ ግለሰቦችም አሉ፡፡ 

ማኝኛውም አስተዋይ ግለሰብ መመስከር እንደሚችለው በማህበራዊ ሚድያዎች በተለይ ፌስቡክ በተቃዋሚ ሀይሎች 

ይቀርብ የነበረው ዝርዘር ፕሮፖጋንዳ ከዚህ ፀሁፍ አላማ ውጭ በመሆኑ ትኩረት ባልሰጠውም ውጤቱ ግን በሰው 

ህይወትና አካል፣ ንብረት፣ ሰላም፣ አገራዊ አንድነት፣ ወ.ዘ.ተ ከፍተኛ ችግር ያስከተለ ነበር፡፡ በዚህ ምክንያት 

ማህበራዊ ሚድያዎች ገነው በመውጣት አብዛኛው ሕ/ሰቡ ስለኢንቴርኔት ያለውን አመለካከት እንዲዛባ አድርጓል፡፡ 

በአብዛኛው ማህበረ-ሰብ ዘንድ ያለው አረዳድ ኢንቴርነት ሲባል ፌስቡክ፣ ትዊተርና መሰል ማህበራዊ ሚድያዎች 

ተደርጎ ነው የሚቆጠረው፡፡ ይባስኑም የፖለቲካ መድረክ ሆነው በማገልገላቸው ህ/ሰቡ በኢንቴርኔት ዙርያ አሉታዊ 

አመለካከት እንዲኖረው አድርጓል፡፡ ሕ/ሰቡ ስለ ኢንቴርነት ሊኖረው የሚገባው ግንዛቤ በእንጭጩ እንዲቀጭ 

በማድረግ የኢንቴርኔት ሰፊና እምቅ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዳይረዳ በማድረግ መጥፎ ዉጤት አድርሷል፡፡ 

ስለኢንቴርኔት ባህሪና ፋይዳ ግንዛቤ ያለው በጣም አነስተኛ ቁጥር ያለው ነው፡፡ ለአብነት ማህበራዊ ሚድያዎች 

በተዘጉ ጊዜ ኢንቴርነት ተዘጋ ብሎ የሚያወራ ማህበረ ሰብ ተፈጥሯል፡፡ ስለኢንቴርኔት የተፈጠረው የተዛባ ግንዛቤ 
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መነሻው ማህበራዊ ሚድያዎች ዋና አላማቸውን ስተው የፖለቲካ መድረክ በመሆናቸውና የአብዛኛው ማህበረ-ሰብ 

የኢንቴርኔት ግንዛቤም በዚህ እንዲታጠር በማድረጋቸው ነው፡፡  

ኢንቴርኔት በማህበራዊ ሚድያነት የሚያበረክተው ጥቅም እጅግ በጣም ትንሹ ነው፡፡ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ግን በጣም 

ሰፊ ነው፡፡ ኢንቴርኔት በአህኑ ግዜ ካለው ኢኮኖሚዊ ፋይዳ የተነሳ ልክ እንደ አየር ለህይወታችን አሰፈላጊ 

የሚሆንበት ደረጃ ደርሷል፡፡ ይህ የህይወታችን ምሰሶ የሆነ ጉዳይ ግን ካለው ተፈጥሯዊ ረቂቅነትና ውስብስብነት ምን 

ያህል ለህይወታችን አስፈላጊ እንደሆነ ብዙዎቻችን ሳንረዳ ቆይተናል፡፡ ከዚህ በታች ከውቅያኖስ በጭልፋ እንደሚባለው 

በትንሹም ቢሆን የኢንቴርኔት ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ለማሳየት እሞኩራለው፡፡        

የኢንቴርኔት ሁነኛ ሚና የመረጃ ልውውጥ ማቀላጠፍ ነው፡፡ በኢ-ሜይል ወይም በሌላ ዘዴ ሰዎች ከርቀት በማገናኘት 

ፈጣን የመረጃ ልውውጥ በመሀላቸው እንዲኖር በመርዳት ወጪና ግዜ በመቆጠብ ትልቅ ሚና ይጫወታል፡፡ 

በአገራችን በአሁኑ ግዜ በኤንቴርነት በታገዘ ስራቸውን የሚያከናውኑ ተቋመት እየተበራከቱ መጥቷል፡፡ ባንኮች 

በኢንቴርኔት የታገዘ አገልግሎት በመስጠት በባንኮቹና በኛ ተጠቃሚዎች እያመጣ ያለው ፋይዳ ማንም የሚመሰክርለት 

ሐቅ ነው፡፡ አንዳንድ ዘመናዊ የማምረቻ ኢንዱስትሪዎች የምርት ስርአታቸው እጅግ ውስበስብና ዘመናዊ ከመሆኑ 

የተነሳ በኢንቴርኔት መረጃ በሚለዋወጡ ኮምፒውተሮች ወይም መሰል መሳርያዎች እየተደገፈ ይገኛል፡፡ ዘመናዊ የሆኑ 

አገልገሎት ሰጪ የንግድ ተቋማትም በእጅጉ ኢንቴርኔት ላይ ጥገኛ የሆኑ በርካታ ናቸው፡፡ ነጋዴዎች ከንግድ ስራቸው 

ጋር በተያያዘ ማንኛውም የመረጃ ልውውጥ በኢንቴርኔት እየታገዘ መጥቷል፡፡ በቂ ባይሆንም መንግስታዊ የአስተዳደር 

ተቋማት ፖሊሲዎች፣ አጀንዳዎች፣ ውሳኔዎች በህዝቡ ዘንድ ተደራሽ እንዲሆኑ ኢንቴርኔት የራሱ የሆነ ሚና 

እየተጫወተ ይገኛል፡፡ ትምህርት (e-education)፣ ጤና(e-health)ና ሌሎች አገልግሎቶች ኢንቴርኔት ታግዞ 

መስጠት ተጀምሯል፡፡ የኢንቴርኔትና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ኢንዱስትሪው የስራ ዕድል በመፍጠርም የራሱ የሆነ 

ሚና እየተጫወተ ይገኛል፡፡ ከዚህ መረዳት እንደሚቻለው ኢንቴርኔት የቅንጦት አለመሆኑ ነው፡፡ በአገራችን አንቴርኔት 

ወደ ፊት ፋይዳውና በህይወታችን ያለው ወሳኝነቱ ይበልጥ እየሰፋ እንደሚሄድ እሙን ነው፡፡  

ይሁን እንጂ ከቅርብ አመታት ወዲህ አንዳንድ አቅጣጫ የሚያስቀይሱ ሁኔታዎች ተፈጥሯል፡፡ በህ/ሰቡ ዘንድ ያለው 

የኢንቴርኔት ንቃተ-ህሊና ገና ስር ባልሳደበበት ማህበራዊ ሚድያዎች ለፖለቲካ በመጠቀም በእንቅርት ላይ ጀሮ ደግፍ 

እንደሚባለው የኢንቴርኔት ጥቅም በአግባቡ እንዳንረዳ ምክንያት ሁኗል፡፡ ማህበራዊ ሚዳያዎችም ቢሆን 

አገልገሎታቸው ወዳልተፈለገ አቅጣጫ በማዘንበሉ የሚፈለገውን ጥቅም ሳናገኝባቸው ቀርተናል፡፡ ከላይ ለመጥቀስ 

እንደተመኮረው አገራችን የኢንቴርኔት ጥቅም በመረዳት በቢልዮን ዶሎሮች የሚቆጠር ገንዘብ በማፍሰስ መሰረተ-

ልማት ዘርግታለች፡፡ አሁንም ቢሆን የኢንቴርኔት ተደራሽነት ለማስፋፋት ተጨማሪ በርካታ የአገር ሀብት ኢንቨስት 

እያደረገች ነው፡፡ ይሁን አንጂ ከተዘረጋው መሰረተ-ልማት ማግኘት ያለብን ጥቅም እያገኘን አለመሆናችን ግልፅ ነው፡፡ 

የፈሰሰው የህዝብ ሀብት የታቀደለትን ጥቅም መስጠት እንዲችል ብዙ የቤት ስራ እንዳለን ግልፅ ነው፡፡ 

ለማጠቃለል በህይወት ለመኖር ከብክለት የፀዳ አከባቢ መኖር እንዳለበት፤ ህይወታችን ለማስቀጠልም ኢንቴርኔት እንደ 

አከባቢያችን እኩል ትኩረት ሰጥተን የምንከባከብበት ጊዜ ላይ እንገኛለን፡፡  

                                                        


