
        ሚዲያውን የማጎልበት ስራ !! 

                                ይነበብ ይግለጡ 05-08-17 

ሚዲያው በሕገመንግስቱ የተጎናጸፈውን መብት በአግባቡ ተጠቅሞ ለሀገርና ለሕዝብ 

የሚበጁ ስራዎችን ሊሰራ እንዲችል መንግስት የተለየ ትኩረት ለዘርፉ መስጠት 

ይጠበቅበታል፡፡መገናኛ ብዙሐን ለሀገር ልማት እድገት ሰላም ለሕዝቦች በመከባበር ላይ 

የተመሰረተ አንድነት መስራት የመቻላቸውን ያህል በጽንፈኛነት የሚቆመው ሚዲያ ደግሞ 

የሀገር ሰላምና ደሕንነት የማደፍረስ በሕዝቦች መካከል መተማመን እንዳይኖር ብሎም ወደ 

ግጭትና ብጥብጥ እንዲያመሩ የማድረግ ስራዎችን ሲሰራ በሀገራችንም በውጭውም አለም 

ታይቶአል፡፡ሚዲያውን የማጎልበት ስራ የመንግስትም የሕዝብም ነው፡፡ 

ሚዲያ(መገናኛ ብዙሀን) ግዙፍ አቅም አላቸው፡፡በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ለሕብረተሰቡ 

ተደራሽ የመሆናቸውን ያህል መልእክትና ስርጭታቸው በሕዝቡ ውስጥ ከፍተኛ ተጽእኖ 

ያሳድራልአለውም፡፡ በተለይም ይህ ዘመን ከቀድሞዎቹ ዘመናት በተለየ ባሕላዊ 

የሚባለውን የሕትመት ሚዲያና የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያውን አልፎ በመሄድ አለምን 

ነውጥና ሁከት ውስጥ እየከተታት ያለው ማሕበራዊ ሚዲያ(ሶሻል ሚዲያ) የነገሰበት ዘመን 

ነው፡፡ 

መልእክት በማስተላለፍ ረገድ የመፍጠኑን ያህል ጥላቻና የሐሰት ዜናዎችን በስፋት 

በማዳረስ የሰዎችን ልቦናና አስተሳሰብ በተመጠኑ ቃላት በመመረዝ በስሜታዊነት 

በማስነሳት ረገድ የሚጫወተው ሚና ገዝፎ ይታያል፡፡ ማሕበራዊ ሚዲያውን የሚጠቀመው 

በአብዛኛው ወጣቱ የሕብረተሰብ ክፍል ነው፡፡መልእክቶቹን ከፍቶ ለማንበብ ለኢንተርኔት 

አነስተኛ ሳንቲሞችን ከመክፈል ውጭ የሚጠየቀው ሌላ ክፍያ የለም፡፡ይህ ደግሞ 

ማሕበራዊ ሚዲያን ለመጠቀም በአለማችን የሚኖሩ ሰዎች በቀላሉ ወደ ማሕበራዊ ሚዲያ 

በስፋትና በብዛት መቀላቀል የቻሉበት ምስጢር ነው፡፡ ሳንቲሞችና የተወሰኑ ብሮች እስከ 

አምስት ብርም ድረስ መያዝ ከበቂ በላይ ሊሆን ይችላል አንብበው ለመውጣት፡፡ 

በዚህ መልኩ የሚተላለፉት ለሀገርና ለሕዝብ የማይጠቅሙ ጥላቻን የሚያሰራጩ መንፈስን 

በቀላሉ ሊለውጡ የሚችሉ የተለያዩ አይነት መልእክቶች በየሀገራቱ ሰላምና መረጋጋትን 

እንዲደፈርስ እያደረጉት ይገኛሉ፡፡ለመንግስታት ፈተና የሆነው አዲሱ የስነልቦና ፈታኝ 



ትግልና የዘመኑ ሽምቅ ውጊያ የሚካሄድበት አውድማ ማሕበራዊ ሚዲያው ነው የሆነው፡፡ 

ለዚህ ነው ቱርክና አንዳንድ ሀገሮች ማሕበራዊ ሚዲያውን እስከ መዝጋት ድረስ 

የተራመዱት፡፡የማሕበራዊ ድረገጽን በመጠቀም ረገድ አልቃይዳና አይሲስ አልሻባብ 

እንዲሁም የተለያዩ የማፍያ ድርጅቶችም የወንጀል ስራዎቻቸውን በስፋት እያካሄዱበት 

ይገኛሉ፡፡ማሕበራዊ ሚዲያ አለምን እንደ አንድ መንደር የማቀራረቡን ያህል ለአለምም 

ትልቅ ፈተና ሁኖ ነው የመጣው፡፡ 

ለጥፋትና ለሕገወጥ ስራዎች ዋነኛ መነሻ በመሆን ላይ ይገኛል፡፡ወሰንና ድንበር አልባ 

በመሆኑም የሕግ ተጠያቂነት የለበትም፡፡በዚህም የተነሳ ለረዥም ግዜ በአለም ላይ ጸንቶ 

የኖረውን የመገናኛ ብዙሀን ስራ ጥያቄ ውስጥ እንዲወድቅ አድርጎታል፡፡እየተፈታተነውም 

ይገኛል፡፡ከሰሞኑ በእኛው ሀገር የፕሬስ ነጻነት በአል በሚከበርበት ሰአት ከተሳታፊዎቹ 

የቀረበው ጥያቄ የሕትመት ሚዲያው ስራ በማሕበራዊ ሚዲያ ስራዎች በመዋጡ 

የሕልውናችን ጉዳይ አሳሳቢ የሆነበት ደረጃ ላይ ይገኛል የሚል ነበር፡፡እውነት ነው፡፡ 

የማሕበራዊ ሚዲያውን የፈጠራ ወሬና ፈጣን ስርጭት ለመግታት መገናኛ ብዙሀን 

የሕትመቱም ሆነ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያው ረዥም ርቀት ሄደው በሕብረተሰቡ ዘንድ 

ተቀባይነትን የሚያስገኝ ተአማኒ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ሕብረተሰቡን ሕይወቱን 

ትክክለኛ ችግሩን መፍትሔዎቹንም በተጨባጭ የማሳየት ስራ እስካልተሰራ ድረስ አሁንም 

ሕብረተሰቡ የማሕበራዊ ሚዲያ ምርኮኛ ከመሆን የሚወጣበት ምንም መንገድ የለም፡፡ 

አማራጭ የመረጃ ምንጭ ስለሚፈልግ፡፡ 

ማሕበራዊ ሚዲያው በሁለት መስመር ጽሁፍ ቃላትና ፎቶ በመለጠፍ የሚያሰራጨውን 

የተዛነፈና በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ዘንድ የሚደርስ የፈጠራ ወሬ ለማጋለጥ ተመጣጣኝ 

የሆነ የማሕበራዊ ሚዲያ መገንባት ግድ ይላል፡፡የዘመኑ እድገት የፈጠረውን ማሕበራዊ 

ሚዲያ ምእራባውያን የሚፈልጉት መረጃ ለማግኘትና የፈለጉትንም መልእክት በአለም 

ለማሰራጨት ሲሉ በሰፊው ይጠቀሙበታል፡፡ፈጣሪውም ተጠቃሚውም እነሱው ናቸው፡፡ 

ምስጢር የተባሉትን የተቀናቃኞቻቸውን እንቅስቃሴ በፊስ ቡክ በትዊተር በሁዋትስ አፕ 

በሜሴንጀር ሌሎችንም በመጠቀም የኢሜል መልእክቶችን ይጠልፉበታል፡፡ጉዳዩ ከግለሰብ 

ምስጢር እስከ መሪዎች  የግል ምስጢርና የመልእክት ልውውጥ ድረስ ሊሄድ ይችላል፡፡ 

ይሄንን አይነቱን ጉዳይ ሲያገኝ ዋና የተባለው ሚዲያ(ሜን ስትሪም ሚዲያው) ሌሊትና ቀን 



ማስተጋባቱን አጀንዳ አድርጎ መጠቀሙን ይቀጥላል፡፡ምርኮኛ ሆነ ማለት ነው የማሕበራዊ 

ሚዲያው፡፡ 

የአሜሪካን ፕሬዚደንትነት እጩና ለማሸነፍ ተቃርበው የነበሩት ሂላሪ ክሊንተን የውድቀትና 

የመሸነፍ ምስጢር በኢሜል መልእክታቸው የተጠለፈውና የተገኘው ኤፍቢአይ ራሱ 

ሊገልጸው ያልደፈረው መረጃ ነው፡፡ 

በማህበራዊ ድረ ገጽ ወሬና መረጃ በሐሰት ስሜቱ የደፈረሰውን ሰው ለመመለስ ሰፊ 

ድካምን ይጠይቃል፡፡ጽንፍ ወደወጣ አካሄድ ማሕበራዊ ሚዲያው እየተመመ የሚሄደው 

ተለዋዋጭና ወቅታዊ ሁኔታዎችን ተንተርሶ በመሆኑ ይህንን በማጤን እግር በእግር 

በመከታተል ተገቢና በሳል ትንተና ለሕብረተሰቡ መስጠት ከመገናኛ ብዙሀን ይጠበቃል፡፡ 

የመከላከያው መንገድ ይሀው ብቻ ነው፡፡የማሕበራዊ ድረገጽ አሉቧልተኞችና ተራ 

መንደርተኞችም አሉ፡፡አስተሳሰባቸው እጅግ የወረደና የተንከባለለ በሚጽፉትም ሀሳብ 

ሊያፍሩ አንገታቸውን ሊደፉ የሚገባቸው ሞልተው ተርፈዋል፡፡ 

የመገናኛ ብዙሐን በተለይም የግሉ ፕሬስ በሀገር ደረጃ ማደግ የነበረበትን መድረስ 

የነበረበትን ያህል ለመራመድ አልበቃም፡፡ በአማራጭ መረጃ ምንጭነቱ ተጠቃሚው 

መንግስትም ሕዝብም ነበር የሚሆነው፡፡ለእድገቱ መቀጨጭና ለሕልውናው መጥፋት 

የተለያዩ ምክንያቶች ተጠቃሽ ናቸው፡፡የቢሮክራሲው ጣልቃ ገብነት፤ግብርና ታክስ 

መጨመርና ከአቅሙ በላይ መሄድ፤በሕትመት ወረቀት መወደድና መናር ብዙዎች ከገበያ 

በጫና መውጣታቸው፤ተወዳዳሪ ለመሆን የሚያስችላቸው የፋይናንስ አቅም 

ማጣታቸው፤ከመንግስትም ሆነ ከግለሰቦች በሚመጡ ተደራራቢ ክሶችና ቅጣቶች፤ዘርፉ 

ካለበት የተለያየ ጫና በመነሳት በዘርፉ ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈልጉ ዜጎች ፍላጎት 

ማጣትና መሸሽ፤የገበያ ስርጭቱ ከአዲስ አበባ ከተማ ውጭ ለማለፍ አለመቻሉ በገበያው 

ተፎካካሪ ሁነው ለመቆየት አላስቻላቸውም፡፡  

በመንግስት በኩል የግሉን የሚዲያ ዘርፍ ለማገዝና ለማበረታታት የሚደረግ ድጋፍ 

በማስታወቂያም ሆነ የሕትመት ዋጋን በመቀነስ ረገድ እስከዛሬ አልታየም፡፡ሊደረግ ግን 

ይገባው ነበር፡፡የግሉን ሚዲያ ከማበረታታት አንጻር፡፡ ሌላው መንግስት እንደ መንግስት 

ሁሉንም የግል ሚዲያ እንደ አፍራሽ ከሚቆጥርበት ከሚያይበት 25 አመታት ሙሉ 

በመደጋገም ከሚያነሳው እይታና ትንተና ዛሬም መላቀቅ አለመቻሉ፣በፕሬስ በአሉ ስብሰባ 



ላይ በተሳታፊዎች ተደጋግሞ ተነስቶአል፡፡ከተቸከለ የትላንት አስተሳሰብ መውጣት በአዲስ 

መንፈስና የለውጥ ስሜት ማሰብ እንደሚገባው የተገለጹበት ሁኔታዎች ነበሩ፡፡ 

ትላንትን እያነሱ ማውገዙ ለዛሬው ሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ ምላሽ ሊሆን አይችልም፡፡ 

ትላንት ተራውን ለዛሬ አስረክቦ አልፎአል፡፡ጥያቄው ዛሬ ላይ ሚዲያውን ለመለወጥ 

መንግስት ራሱ ባመነበት መልኩ ምን እየተሰራ ነው ያለው የሚለው ነው፡፡ዛሬ የተተካው 

አዲስ ትውልድ የዘመኑ እድገት በሚመጥነው መልኩ አዲስ አስተሳሰብና አዲስ አሰራር 

ማየትን ነው የሚፈቅደው፡፡ለዚህ የሚመጥን ምላሽ ለመስጠት ሚዲያውም ሆነ የሚዲያው 

መሪዎች ብቁ ሁነው መገኘት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

ለግሉ ሚዲያም ሆነ ሀገር ለሚመራው መንግሰት ለሁሉም የጋራ የሆነች ሀገር ነች 

ያለችው፡፡ የሀሳብ ነጻነት የፕሬስ ነጻነት በተለይም የጋዜጠኛው የኢዲቶሪያል ነጻነት 

በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሀንና የመረጃ ነጻነት ሕግ በይፋ በተከበረበት ሁኔታ ውስጥ 

የጋዜጠኛውን ወይንም የሚዲያውን በሕግ የተከበረና እውቅና ያለውን መብት ትላንት 

በተለያየ የኃላፊነት ደረጃ የነበሩ ግለሰቦች እንዳሻቸው ሲረግጡት ሲደፈጥጡት የነበረበት 

ሁኔታ በስፋት መታየቱን ጋዜጠኞች ይገልጻሉ፡፡ሕገመንግስቱን የመጣስ ያህል መሆኑን 

በአግባቡ ኃላፊዎቹ የተረዱት አይመስልም፡፡ 

ሕጉን እንዳሻቸው ሊተረጉሙትም ይሻሉ፡፡የዚህ መሰረታዊ ችግር መነሻ በግሉም ሆነ 

በመንግስት ሚዲያው በስፋት ይታያል፡፡ግልጽነትና ተጠያቂነት እንዲሰፍን ለማድረግ 

የሚዲያ ተቋማቱም ሆኑ ጋዜጠኞች ሕገወጥ አሰራሮችን መታገል ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

የዲሞክራሲ መብት ዋነኛው መገለጫ ብዝሐነትን ያከበረና የሚያንጸባርቅ የሚዲያ ነጻነት 

መኖርና መስራት መቻሉ ነው፡፡ 

ሙስናን ኪራይ ሰብሳቢነትን የመልካም አስተዳደርና የፍትሕን መረገጥ ሚዲያው ጸንቶ 

እንዲታገልና እንዲያጋልጥ ለተቋማትም ሆነ ለጋዜጠኞች መንግስት የሕግ ጥበቃና ዋስትና 

ሊሰጣቸውም ግድ ይላል፡፡ምክንያቱም ዛሬም መንግስትን እየታገለው ያለው በተቋማትና 

በየመንግስታዊ ድርጅቶቹ ውስጥ መሽጎ የሚገኘው ሲዘርፍና ሲያዘርፍ የኖረው ወንጀሌ 

ይጋለጥብኛል ብሎ በመፍራት ሚዲያው አንድ ሪፖረት ባቀረበ ቁጥር ለማሸማቀቅ በማቀድ 

ፍርድ ቤቶች በመሄድ የተቋሙ ስም በሀሰት ጠፍቶአል የሚል ክስ በመመስረት 

ጋዜጠኞችን እየተዋጋ ያለው ኃይል ነው፡፡ይህም ቢሆን ከመጋለጥ አያድነውም፡፡ 



የሀገርና የመንግስት ገንዘብና ሀብት ሲዘርፍ ለስሙና ለክብሩ ያልተቆጨው ወሮበላ 

ዘርፈሀል ሲባል ማስረጃ ሲቀርብበት ምንተ እፍረቱን አይ አልሰረኩም ብሎ ማንገራገሩ 

ስሜ ጠፋ ብሎ የሌባ አይነደረቅ መልሶ ልብ ያደርቅ እንዲሉ መወራጨቱ መጎሸቱ 

አይቀርም፡፡የሚያወጣው ስራው ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው፡፡ሲዘርፍ ያልቆረቆረው ስሜ 

ጠፍቶአል ብሎ ዶሴ አዘጋጅቶ ፍርድቤት በመሄድ የመጋለጡ ስራ እንዲገታ ክትትሉ 

እንዲቆም ሌሎች ጋዜጠኞችም ስለሙስና ምዝበራ ስለመልካም አስተዳደርና የፍትሕ 

ችግር እንዳይሰሩ ለማሸማቀቅ የሚክለፈለፈው ኃይል ለሀገሪቱ ለመንግስትም ሆነ ለሕዝብ  

ጠንቅ መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡  

እንደ ሌሎች ሀገራት ሁሉ ዛሬ ሀገሪቱ በተለየ የጸረ ሙስና ትግልና ጥልቀት ያለው ተሀድሶ 

ውስጥ የምትገኝ በመሆኑ ይህ ትግል መራራና ከባድ መስዋእትነትም ሊያስከፍል የሚችል 

ስለሆነ ጋዜጠኛው የጠየቀውን መረጃ ለማግኘት በሚያደርገው ጥረት በሕጉ የተቀመጠ 

ቢሆንም የሚፈጽመው ስለሌለ ዳግም የግድ መተባበር የሚገባቸው መሆኑን የሚገልጽ 

ጥብቅ መመሪያ መንግስት ማስተላለፍ ይገባዋል፡፡አስፈላጊም ነው፡፡ 

መንግስት ይህንን ሀገራዊ የጥልቀት ተሀድሶና የዘመቻ ስራ ለማሰናከል ሙሰኞችን 

ለማጋለጥ በሚደረጉ የጋዜጠኛው የማጣራት እንቅስቃሴዎች ውስጥ መረጃ የሚከለክሉትን 

ወገኖች ፈጥኖ በሕግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ማጣራቱም በሕግ ጥላስር እንዲካሄድ ማድረግ 

ይችላል፡፡ዶክመንቶች ሊያሸሹ ሊሰውሩ ሊያቃጥሉም ስለሚችሉ፡፡ 

ገና ለገና ስለመስሪያቤታችን ለምን ይሄ ተጻፈ፤በሙስና እንዴት እንጠረጠራለን በሚል 

የሚጎሹትን ሹማምንቶችና ጀሌዎቻቸውን ሚዲያው ሊያባብላቸው አይችልም፡፡በሕግ ስም 

ሊያስፈራሩትም አይችሉም፡፡አንዱ ጋዜጠኛ ቢታሰር ሌላው ጋዜጠኛ ሙሰኞቹን 

የማጋለጡን ስራ ይሰራዋል፡፡እንዲህ እያለ ትግሉ ይቀጥላል፡፡ 

ስለንጹህነታቸው በማስረጃ ተደግፈው ሕትመቱ በወጣበት ጋዜጣ መልስ መስጠት ሲችሉ 

ጠበቆቻቸውን ስራ ለመስጠት በሚዲያውና በጋዜጠኛው ላይ ክስ የሚመሰርቱትን ወገኖች 

ማስታገስ ከመንግሰት ይጠበቃል፡፡ስራቸው ነው የሚያወጣቸው፡፡ንጹህ ከሆኑ ሚዲያው 

ንጹህነታቸውን መልሶ ይመሰክራል፡፡ካልሆኑም ተጠያቂ ይሆናሉ ማለት ነው፡፡ 

በመገናኛ ብዙሐን ሕጉ መሰረት ሚዲያው በአንድ ተቋም ወይም ግለሰብ ላይ የቀረበ 

ጽሁፍ ቢያስነብብ ድርጅቱ ወይንም ግለሰቡ በተመሳሳይ ሁኔታ በዛው ሚዲያ ላይ 



ተመጣጣኝ የሆነ መልስ የመስጠት በሕግ የተከበረ መብት አለው፡፡፡ይህን ከማድረግ ይልቅ 

ሚዲያውንና ጋዜጠኞችን ለማሸማቀቅ ስራም ለማስፈታት ወደ ፍርድ ቤት በመሄድ ክስ 

የሚመሰርቱት ወገኖች በመጀመሪያ ደረጃ የመገናኛ ብዙሀንና የመረጃ ነጻነት ሕጉ በዝርዝር 

ያስቀመጣቸውን ሕጎች ቢመለከቱት መልስ ያገኙበታል፡፡(ራይት ቱ ሪፕላይ) መልስ 

የመስጠት መብት ማለት ነው፡፡ 

ጉዳዩ በወጣበት በዛው ሚዲያ ላይ መልስ መስጠት ይችላሉ፡፡እንደ ትልቅ ሀገር ልጆች 

እንነጋገር ካልን የመንግስትም ሆነ የግሉ ሚዲያ በከፍተኛ ችግሮች የተተበተበ ነው፡፡የግሉ 

ሚዲያ ከነችግሮቹ የሚያወላዳ አቅም የለውም፡፡ከተወሰኑት ሶስትና አራት ጋዜጦች 

በስተቀር፡፡ 

በተለይም የመንግስት ሚዲያው መንግስት በተለየ ሁኔታ የአቅም ግንባታ አድርጎለት 

ዘመናዊ የመገናኛ ብዙሀን መሳሪያ በሀገሪቱ ገንዘብ አሟልቶለት የትም ተንቀሳቅሶ 

መስራትና መዘገብ የሚችል አቅም ፋይናንስና ትራንስፖርት እያለው ራሱ መንግስት 

በገለጸው መሰረት ለመንግስትም ለሕዝብም በሚጠቅምበት ሁኔታ አልነበረም እየሰራ 

የነበረው፡፡የሕዝቡን ችግር አንጥሮ በማውጣት ችግሮቹ የሚፈቱበትን የጋራ መግባባት 

የሚፈጠርበትን ሁኔታ ለመስራት አልቻለም፡፡አልደፈረም ነበር፡፡ 

በአጭሩ በኪራይ ሰብሳቢውና በሙሰኛው ኃይል የተጠለፈ የራሱን የመንግስትንም 

መሰረታዊ አጀንዳና ፍላጎት ለይቶ ያላወቀ በአድርባይነት የተዘነቀ ሚዲያ እንደነበር 

መንግስት በግምገማው አስምሮበታል፡፡ከዚህ ለመውጣትና ለመላቀቅ ሰፊ የውስጥ ትግል 

ማድረግ የኢትዮጵያን ሚዲያ ሙሉ በሙሉ የሚለውጥ አዲስ ፖለሲና ሪፎርም ማዘጋጀት 

አስፈላጊ መሆኑን መንግስት አምኖበት እየሰራ መሆኑን ገልጾአል፡፡ወደለውጥ ስራ መግባቱ 

ተገቢና ትክክለኛ እርምጃ ነው፡፡ 

አወዳሽ የገደል ማሚቶ ሁኖ የሚያንባርቅ አድርባይ በጥገኛና በሙሰኛው በኪራይ 

ሰብሳቢው የተጠለፈ ሚዲያ ለመንግስትም ለሕዝብም አይጠቅምም፡፡አይበጅም፡፡ሞጋች 

በማስረጃ የሚነቅፍ የሚተች የመንግስትንም ስሕተት እንዲታረም ለማድረግ ድክመትና 

ጥንካሬውን በውል ለይቶ የሚያሳይ ሚዲያና ጋዜጠኛ ነው ሀገሪቱ አጥብቃ የምትሻው፡፡ 

ይበረታታልም፡፡ 



ሚዲያው የመንግስቱም ሆነ የግሉ በየራሳቸው ማእቀፍና ተደራሽነት አዲስ ለውጥ ማድረግ 

የግድ ያስፈልጋቸዋል፡፡የግሉ ፕሬስ ማደግና መጎልበት በማስረጃ የሚተችና የሚነቅፍ 

እስከሆነ ድረስ መንግስት እራሱን እንዲያይ እንዲፈትሽ ስሕተቶቹንም እንዲያርም 

ያደርገዋል፡፡ሊበረታታ እንጂ በተጻራሪነት ሊፈረጅ በፍጹም አይገባውም፡፡በሰፊው የሀሳብ 

ገበያ ውስጥ የተሻሉ ሀሳቦች ሊንሸራሸሩ ጎልተው ሊወጡም ይችላሉ፡፡አለምን የለወጠው 

የተሻለ ሀሳብ በየግዜው መፍለቅ መቻሉ ነው፡፡ሚዲያውን የማጎልበቱ ስራ በዚህ መልኩ 

መቃኘት ይገባዋል፡፡ 

 


