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መግቢያ

የሃሰተኛ መረጃ እና ሃሰተኛ ዜናዎች ስርጭት በየጊዜው እየጨመረ በመምጣቱ የበርካታ አካላትን 
ትኩረት ከሳበ ዓመታት ተቆጥረዋል። አንዳንድ አካላት ሃሰተኛ መረጃዎች ከሚያስከትሉት 
መዘዝ አንጻር ሃሰተኛ መረጃዎችን የመረጃ ወረርሽኝ እያሉ መጥራትን ይመርጣሉ፤ ሰላም 
እንዲደፈርስ ከማድረግ አንጻር፣ በብሄሮችና በተለያዩ እምነት ተካታዮች  መካከል ግጭቶች 
እንዲፈጠሩ በማድረግ በአጠቃላይ በህዝቦች ሰላማዊ ኑሮ ላይ ችግሮችን እየፈጠሩ ስለሚገኙ። 
ሃሰተኛ መረጃዎች ከሚያስከትሉት ጉዳት አንጻር  የቅድመ-መከላከያ ስራዎችን መስራት አስፈላጊ 
በመሆኑ የመገናኛ ብዙሃን፣ የቴክኖሎጂ ተቋማት፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት 
አዋጭ ነው የሚሉትን እርምጃ እየወሰዱ ይገኛሉ። በኢትዮጵያም የጥላቻ ንግግርን እና የሃሰተኛ 
መረጃ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር አዋጅ መውጣቱ ይታወሳል። አዋጁ በአንድ በኩል 
የአገር ሰላምና የሕዝቦችን ደህንነት ከማስጠበቅ አንጻር የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ ከሚወሰዱት 
እርምጃዎች መካከል አንዱ ሲሆን፤ በአንጻሩ ደግሞ በትክክል ካልተተገበረ የመናገር ነጻነት ላይ 
ጥላ ሊያጠላ ይችላል። የተቀናጀ የመከላከል ስራ መስራት የጥላቻ ንግግር እና ሃሰተኛ መረጃ 
የሚያስከትሉትን አሉታዊ ጫና ለመቀነስ ይረዳል። 

ሃሰተኛ መረጃዎች የሚያደርሱትን መጠነ-ሰፊ ጉዳት ከመቀነስና ከመከላከል አንጻር የብዙሃን 
መገናኛዎች ሚና ከፍተኛ ነው። የብዙሃን መገናኛዎች ሃሰተኛ መረጃዎች የሚያስከትሉትን 
የጥፋት ውጤት ለመቀነስ እና በሂደትም ህዝቡ በመረጃ አጠቃቀምና አረዳድ ላይ የሚኖረውን 
ንቃተ-ህሊና ከመጨመር አኳያ የሚኖራቸው ሚና የጎላ ነው። በዓለም ዓቀፍ የሚገኙ ታላላቅ 
የብዙሃን መገናኛዎች የራሳቸው የመረጃ ማጣሪያ ዴስክ በማቋቋም እየሰሩ መሆናቸው ጉዳዩ 
ምንያክል አሳሳቢና የተቀናጅ ጥረት እንደሚጠይቅ ያመላክታል። መረጃን የማጣራት ስራ ተቋማዊ 
በሆነ መልኩ በአገራችን በሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን ቢሰራ የሚኖረውን ዘርፈ-ብዙ ፋይዳ በመረዳት 
የመርሳ ሚዲያ ተቋም ለተመረጡ አራት የብዙሃን መገናኛዎች ሃቅ ማጣራትን በተመለከተ 
መሰረታዊ እውቀትና ክህሎት የሚያስጨብጡ ስልጠናዎችን ከዶቼ ቬለ አካዳሚ እና ከኮድ 
ፎር አፍሪካ  ጋር በመተባበር ሲሰጥ መቆየቱ ይታወሳል። ይህ በሃቅ ማጣራትና አሰራር ዙሪያ 
የተዘጋጀ ማጣቀሻም የዚሁ ጥረት አንድ አካል ነው።
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ምዕራፍ አንድ 
ሃሰተኛ መረጃዎች

የሃሰተኛ መረጃዎች ትርጉም፣  የሃሰተኛ መረጃዎች አይነት፣  የሃሰተኛ መረጃዎች መዘዝና ተዋናዮች 
እንዲሁም የሃሰተኛ መረጃዎች ዝግጅትና ስርጭት ሂደት በዚህ ምዕራፍ የሚዳሰሱ ነጥቦች ናቸው።

ሃሰተኛ መረጃዎች በተለያየ ጊዜ በተለያየ ቅርጽ እና ሁኔታ ሲሰራጩ የቆዩ ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ ግን 
በከፍተኛ ፍጥነት የሚዛመቱ እና መጠነ-ሰፊ የሆነ ጉዳት የሚያደርሱ በመሆኑ ከፍተኛ ትኩረትን 
ስበዋል። የማህበራዊና የኦን ላይን ሚዲያው መስፋፋቱን ተከትሎ የሃሰተኛ መረጃ የመሰራጨት አቅም 
በእጅጉ የጨመረና የፈጠነ ሆኗል። ሃሰተኛ መረጃ ከእውነተኛ መረጃ በይበልጥ የሰውን ጀሮ የሚስብ 
በመሆኑና በቀላሉ የሚረሳ ወይም የሚጠፉ ባለመሆኑ መዘዙ ከፍ ያለ ነው። ሃሰተኛ መረጃ ለተለያየ 
ዓለማ በተለያዩ አካላት የሚዘጋጅ ቢሆንም ከሞላ ጎደል ሁሉም አይነት ሃሰተኛ መረጃ በተለያዩ አካላት 
ላይ ጉዳት ያደርሳል፡ የህብረተሰቡ ሰላምና ደህንነት እንዲታወክ እንዲሁም የተቋማት መደበኛ እንቅስቃሴ 
እንዲስተጓጎል ከማድረግ አንጻር ያላቸው አሉታዊ አስተዋጾ የጎላ ነው። 

የትኛውም ትክክለኛ ያልሆነ እና ከሁለትና በላይ በሆኑ ሰዎች መካከል የሚጋራና በተለያየ መንገድ 
ጉዳት የሚያደርስ መረጃ በሃሰተኛ መረጃ ማዕቀፍ ውስጥ ሊካተት ይችላል። አንዳንድ ሰዎች በተለይ 
ባለስልጣናት ከሃሰተኛ መረጃዎች ይልቅ ሃሰተኛ ዜናዎች ማለትን ይመርጣሉ። ይህ አካሄድ በብዙ 
የሚዲያ ባለሙያዎች ዘንድ ችግር ያለበት አተያይ እንደሆነ ይገለጻል። በእርግጥ ሁሉም ሰው በፈለገውና 
በመረጠው ርዕሰ-ጉዳይ ላይ የተለያየ አንድምታ ያለው ይዘት አዘጋጅቶ ማጋራት የሚችል መሆኑ በአንድ 
በኩል ጠቃሚ ቢሆንም መረጃን ከዜና ለይቶ ከመረዳት ይልቅ ሁለቱንም በአንድ ቋት የመጨፍለቅ 
አዝማሚያ መደበኛ የዜና ተቋማትን ለመምታትና ስራዎቻቸውን ለማጣጣል ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሯል። 
ይህ አይነቱ ያልተገባ አገላለጽ በመደበኛ የሚዲያ ተቋማቱ እና ስራዎቻቸው ላይ ጥላሸት የሚቀባና 
በሂደትም ህዝቡ በሚዲያዎች ላይ የሚኖረውን አመኔታ ክፉኛ የሚሸረሽር፣ በሚዲያውና በህዝቡ 
መካከል  የሚኖረውን ግንኙነት የሚያላላ፣ በጊዜ ሂደትም የሚዲያ ተቋማቱ የውሸት ፋብሪካ ተደርገው 
እንዲሳሉ የሚያደረግ አደገኛ አገላለጽ ነው። ሃሰተኛ ዜናዎችን የሚያስተላልፉ ሚዲያዎች የሉም ማለት 
አይደለም፡ ጥቅል የሆነው አገላለጽ ጥሩ ስራ የሚሰሩትን  ሚዲያዎች ጨምሮ ጉድጓድ ውስጥ የሚከት 
ስለሆነ እንጂ። ምንም እንኳ ሃሰተኛ መረጃዎችን በአገራችን ቋንቋዎች ነጣጥሎ መጥራት የሚያስችግር 
ቢሆንም ቢያንስ በጽንስ-ሃሳብ ደረጃ ግን መረዳት ያስፈልጋል። በመሆኑም ሃሰተኛ መረጃዎችን በዋናነት 
በሶስት ከፍሎ ማየት ይቻላል። ሀሰተኛ መረጃዎችን ከፋፍሎ ለማየት የሚረዳን ዋናው ነጥብ የሃሰተኛ 
መረጃዎች መሰረታዊ አለማ ምንድን ነው የሚለው ጉዳይ ነው። በዚህ መሰረትም፡-

1፣ ሆነ ተብሎ ጉዳት ለማድረስ የሚዘጋጅና የሚሰራጭ መረጃ (Disinformation)፡- ይህ አይነቱ ሀሰተኛ 
መረጃ ሆነ ተብሎ የተወሰነ አላማ አንገቦ የሚዘጋጅ ሲሆን የመረጃው ጠንሳሽ/አመንጭ/ እንዲሁም 
መረጃውን የሚያዘጋጀው እና የሚያስራጨው አካል መረጃው ሃሰተኛ መሆኑን በደንብ ያውቃሉ። 
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ሰለዚህ ሆን ተብሎ አንድን ግለሰብ፣ ማህበረሰብ፣ ተቋም ወይም አገር ለመጉዳት የሚዘጋጅ የሃሰት 
መረጃ  ነው ።

2፣ ሃሰተኛ መሆኑ ሳይታወቅ የሚሰራጭ መረጃ (Misinformation)፡ መረጃውን የሚያሰራጩ አካላት 
መረጃው ሃሰተኛ መሆኑን ባለማወቅ በሚያሰራጩበት ጊዜ የሚፈጠር የሃሰተኛ መረጃ ፍሰትን 
የሚገልጽ ነው። ይህ ሁኔታ በአብዛኛው በብዙ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ዘንድ እንደሚስተዋል 
መጥቀስ ይቻላል፡ ምክንያቱም ሰዎች ያገኙት መረጃ እውነተኛ ይመስላቸውና ለሌሎች የማህበራዊ 
ሚዲያ ተጠቃሚዎች ያጋራሉ። ከዚህ ላይ መነሳት ያለበት ነጥብ መረጃዎን የሚያጋሩት ጉዳት 
ለማድረስ አስበው ሳይሆን ለሌሎች ሰውች መረጃው የሚኖረውን ጠቀሜታ በማሰብ ነው። 

3፣  በእውነተኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ ጎጂ መረጃ ማሰራጨት (Malinformation)፡ አውነተኛ መረጃን 
ተመርኩዞ መጠነ-ሰፊ ጉዳት ለማድረስ የሚሰራጭ መረጃን ይመለከታል። ይህን ሃሳብ በምሳሌ 
በማስደገፍ እንደሚከተለው ማብራራት አስፈላጊ ይመስላል። አንድ ባለሃብት ከአንድ በሙስና 
ከሚታማ ባለስልጣን ጋር ፎቶ ተነስቶ ቢታይ ወይም ከዚሁ ባለስልጣን ጋር በአንድ ሆቴል ምሳ 
ሲበላ በድብቅ የተነሳ ፎቶ በማህበራዊ ሚዲያ ሊንሸራሸር ይችላል። ይህንንም ተከትሎ ባለሃብቱ 
ያፈራቸውን ንብረቶች እና  የከፈታቸውን የቢዝነስ ተቋማት በሙስና የተገኙ ሃብቶች አድርጎ 
በመወስድ የማህበራዊ ዘመቻ ሰለባ የማድረግ ሂደት ነው። የዚህ አይነቱ መረጃ መነሻው ትክክለኛ 
ቢሆንም መረጃው የሰውችን ስብዕና፣ የግልና የቤተሰብ ነጻነት፣ ንብረት እና የመሳሰሉትን ለጉዳት 
ያጋልጣል።  የግል ጉዳዮች ወይም መረጃዎች ለህዝብ ጥቅምና ለመሳሰሉት በህግ ለሚደገፍ 
አላማዎች ካልሆነ በስተቀር አግባብነት በሌለው መልኩ ወደ ህዝብ አደባባይ ማውጣት ሰዎችን 
ለተለያዩ ጉዳቶች ሊያጋልጡ ይችላሉ። 

1.1. የሃሰተኛ መረጃ  አይነቶች

ከላይ  ሶስቱ ዋና ዋና የሃሰተኛና ጎጂ መረጃዎች የተጠቀሱት የመረጃዎችን አላማ መሰረት 
በማድረግ ሲሆን የሃሰተኛ መረጃዎችን አይነት ደግሞ ከዘህ በታች ዘርዘር አደርጎ መመልከት 
ተገቢ ነው። 

ሀ፣ የምጸት መረጃዎች (Satire and Parody) ፡ ምጸት አንድን ሃሳብ፣ ስራ ወይም ሰው አስቂኝ በሆነ 
መልኩ /ዘና እያደረገ/ የመተቸት ዘዴን ይገልጻል።ፓረዲ / Parody / ደግሞ የአንድን ታዋቂ ሰው 
የአነጋገር ወይም የአጻጻፍ ዘይቤ በአስቂኝ መንግድ መኮረጅ ነው። እነዚህ መረጃዎች በዋናነት 
የምናባዊ ፈጠራ ይዘት ያላቸው እና ተገቢነት የሌላቸውን ስራዎችና ባህሪያት ለማጋለጥ ወይም 
ለመንቀፍ የሚጠቅሙ ቢሆኑም በግልጽ የምጸት መረጃዎች መሆናቸው ካልታወቀ በስተቀር 
ካለው የመረጃ መጥለቅለቅ ጋር ተዳምረው ሰዎችን የማሳሳት ወይም ግራ የማጋባት ሁኔታዎችን 
ይፈጥራሉ። 

    ከዚህ በታች የቀረበው ምሳሌም እንዴት የታዋቂ ሰዎችን የአጻጻፍ ዘይቤ በመኮረጅ አንባቢያንን 
ማደናገር እንደሚቻል በገልጽ የሚያሳይ ነው። ከታች በምስሉ የምትመለከቱት የጤና ሚንስትሯ 
የተከበሩ ወ/ሮ ሊያ ታደሰ የተናገሩት በማስመሰል በጊዜው የነበረውን ሁኔታ በመጠቀም አንባቢያንን 
ለማሳሳት የተቀመጠ መልዕክት ነው። ይህ አሳሳች መልዕክት በፌደራል መንግስቱና በትግራይ 
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ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት መካከል ጦርነት ከተከሰተ በኋላ ወደ ማህበራዊ ሚዲያው ብቅ ማለቱን 
ተከትሎ ምን ያክል ጊዜ ሰዎች እንዳጋሩት እና እንደወደዱት የሚገልጽ መረጃ ከምስሉ ታች 
ይታያል። የጤና ሚንስትሯ ኮቪድ-19ን ለመከላከል ደጋግመው የሚገልጹትን ሃሳብ በመወስድ 
ሰዎችን ለማምታታት የተደረገ ሙከራ ነው። በዚህ ሂደትም ሚንስትሯ በወቅቱ የነበረውን 
የጦርነት ሁኔታ እንደማያውቁ አድርጎ በመሳል የሚንስትሯን ስምና ዝና ጥላሸት ለመቀባት እና 
ለአላስፈላጊ ትችቶች እንዲጋለጡ ለማድረግ የተደረገ ሙከራ ነው።

ለ፣ ይዘቱና አርዕስቱ/ ምስሎች/ የማይገናኙበት መረጃ (False connection) ፡ በማህበራዊ ሚዲያዎች 
ላይ የሚዘዋወሩ ምስሎች ወይም አርዕስቶች ከቀረበው ይዘት አንጻር ምንም አይነት ግንኙነት 
ላይኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ በዩቲውብ ላይ የሚለጠፈው ምስል ወይም አርዕስት እና የሚቀርበው 
ወሬ/ትረካ/ በፍጹም የማይገናኙ ይሆናሉ። በፌስቡክና በሌሎችም የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ 
በመግቢያቸው የሚጠቀሙበት አርዕስት/ምስል/ ቀጥሎ ከቀረበው ይዘት ጋር የማይገናኝ ይሆናል። 
ይህ አይነቱ የማጭበርበሪያ አሰራር በስፋት በፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ በዩቲውብና በመሳሰሉት ላይ 
ይስተዋላል። ሰዎች የቀረበውን ይዘት እንዲያነቡት /እንዲያደምጡት/ ለማድረግ  በጣም ቀልብን 
የሚገዛና ትኩረትን የሚስብ አርዕስት /ምስል/ የመጠቀም ሁኔታ በእጅጉ የተለመደ ነው። በመሆኑም 
ይዘቱንና አርዕስቱን/ምስሉን/ አዛምደው በቅጡ አንብበው ሳይረዱ የተጻፈውን ካላይ በማየት ብቻ 
መረጃውን የሚያሰራጩ በርካቶች ናቸው። እንደዚህ አይነት አሰራር የአንባቢና የተመልካች ቁጥር 
ለመጨመር የሚደረግ ጎጂ አሰራር መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ከዚህ በታች የምተመለከቱት 
ምስል በፌደራል መንግስት እና ትግራይ ክልል መካከል በ2013 ዓ/ም በተፈጠረው ግጭት/ጦርነት/ 
ወቅት የትግራይ ሃይሎች መተው የጣሉት የፌደራል መንግስት የጦር አውሮፕላን ተደርጎ 
በማህበራዊ ሚዲያው በስፋት ሲዘዋወር እንደነበር ማስታወስ ይቻላል።

አዘጋጅ

 አጀንዳውን ይወስናል እንዲሁም 
ጥራትን ያስጠብቃል
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በልምምድ ላይ የነበረ አንድ የኢትዮጵያ የጦር አውሮፕላን በጥቅምት 2012 ዓ/ም በቢሾፍቱ አካባቢ የተከሰከሰ ሲሆን 
የአሰልጣኙና ሰልጣኙ ህይዎት ማለፉ ይታወሳል።

ሐ፣ አሳሳች ይዘት (misleading content) ፡ ከአንድ ጽሁፍ/ንግግር/ ላይ የተወሰነውን ክፍል ቆርጦ 
በማወጣት/በመውሰድ/ሌላ ትርጉም እና ግንዛቤ እንዲያዝበት አድርጎ ማዘጋጀት ነው። ይህም 
በአንድ ጉዳይ ላይ የተዘጋጀውን ሙሉ ጽሁፉ በማንበብ /ሙሉ ንግግር በማድመጥ/ ከሚያዘው 
ግንዛቤ የተለየ እንዲሆን ስለሚያደርገው ሰዎችን የሚያሳስትና ተገቢ ያልሆነ አረዳድ እንዲኖራቸው 
የሚያደርግ ነው። ለምሳሌ ጥቅሶችን ወይም ስታቲስቲካዊ መረጃዎችን መርጦ በመጠቀም አንድን 
ርዕሰ-ጉዳይ ወይም ሰው በተለየ መልኩ ትርጉም እንዲሰጠው የማድረግ ሂደት ነው። ምስሎችን 
በመቆራረጥ  በተመሳሳይ ሁኔታ የማሳሳት ስራዎች ይሰራሉ።

መ፣ ከአውድ ውጭ የሚወሰድ መረጃ /out of context/ ፡ አውድ ነገሮችን ለመረዳት ከፍተኛ እድል 
ይሰጣል። አንድን ሃሳብ ከቀረበበት ወይም ከተነገረበት ሁኔታ/አውድ/ ውጭ በመወስድ አሳሳች 
መልዕክት የመፍጠር ሂደት ነው። በመሆኑም ሃሳቡ ከአውዱ ተነጥሎ ስለሚቀርብ በመጀመሪያ 
ከያዘው ትርጉም የተለየ ትርጉም ይኖረዋል።  ለምሳሌ በ2012 ዓ/ም በኢትዮጵያ በተለያየ ጊዜ 
በተፈጠሩት ብሄርን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ምክንያት በርካታ ሰዎች መሞታቸው ይታወሳል። 
ከዚህ ጋር በተያያዘም የጥቃቱን እና የሟቾችን ሁኔታ ለመግለጽ የተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ 
ተጠቃሚዎች እ.ኤ.አ በ1994 በሩዋንዳ በሁቶዎች የተገደሉትን የቱቲስዎች እስከሬን ሲጠቀሙት 

እንደነበር ማስታወስ ይቻላል። ነገር ግን በኢትዮጵያና በሩዋንዳ የነበረው ሁኔታ ፈጽሞ የተለያየ 
ነው። በሩዋንዳ የተከሰተው ዘርን መሰረት ያደረገውን ጭፍጨፋ የሚያሳየው ምስል እውነት 
ቢሆንም በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ክስተት ለመግለጽ መስሎ ጥቅም ላይ የዋለበት ሁኔታ ግን 
አውዱን ያላገናዘበ ነው።
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ሠ፣ ተመሳስሎ የሚዘጋጁ/ አስመሳይ/ ይዘቶች/ Imposter Content/: ይህ ታዋቂ የጥበብ ሰዎችን፣ 
ባለስልጣናትን፣ ተቋማት፣ ጋዜጠኞችንና የመሳሰሉትን አካላት ስም፣ ምስል፣ የድርጅት፣ 
የመሳሰሉትን በመጠቀም የተለያዩ አሳሳች ይዘቶችን የማዘጋጀት ሂደትን ይገልጻል። በዚህም 
ምክንያት የተለያዩ አካላት ተመሳስለው የተከፈቱ ድረ-ገጾችን፣ የግልና የድርጅት የማህበራዊ 
ሚዲያዎችን ለማዘጋት ሲጥሩ/ ሲጠይቁ/ ወይም የእነሱ እንዳልሆኑ ሲገልጹ ማየት የተለመደ 
ክስተት ነው።

ረ፣ የተቀነባበረ ይዘት/Manipulated Content/፤ እውነተኛ መረጃን/ምስልን/ በመጠቀም ለማጭበርበርና 
ለማታለል በሚያስችል መልኩ ይዘትን አቀነባብሮ ማቅረብ ነው። ለምሳሌ ከዚህ በታች የሚታዩት 
ሁለት ምስሎች በግልጽ እንደሚያሳዩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከእሁሮ ኬንያታ ጋር 
ያደረጉትን ጉብኝት የሚያሳየውን ምስል በመነካካት ጉብኝቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 
ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ያደረጉት አስመስሎ ለማቅረብ  ጥረት ተደርጓል። 
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   ከላይ ያለው የተሳሳተ ሲሆን ከታች የሚታየው የ “✓”ምልክት ያለው ግን ትክክለኛ ነው።

ሰ፣ ሃሰተኛ የፈጠራ ይዘት/fabricated content/፡ ይህ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ሃሰተኛ መረጃን/ይዘትን/ 
አዘጋጅቶ በማህበራዊ ሚዲያውና በተለያዩ ሃሰተኛ ድረ-ገጾች ላይ ማቅረብን ይገልጻል። በመሆኑም 
የተለያዩ ጽሁፎች፣ ማስታዎቂያዎች፣ የጽሁፍ-ሰሌዳዎች፣ አጫጭር ቪዲዮዎች በሃሰተኛ 
መረጃዎች ላይ ተመስርተው በማህበራዊ ሚዲያውና በተለያዩ ሃሰተኛ ድረ-ገጾች ላይ ሊለቀቁ 
ይችላሉ።  ጠቅላይ ሚንስትር አብይ አህመድ  ጉዳት ስላጋጠማቸው ለህክምና ወደ ውጭ አገር 
ሄደዋል የሚል ጽሁፍ በማህበራዊ ሚዲያው  መናፈሱን ተከትሎ  የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት 
በይፋዊ የትዊተር ገጹ ላይ “የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ደህንነት አስመልክቶ በማህበራዊ 
ሚዲያ የሚናፈሰው ወሬ የሃሰት እንደሆነ ሁሉም ሰው እንዲገነዘብ ለማሳሰብ እንወዳለን”  የሚል 
ምላሽ እንዲሰጥበት  አድርጓል። ይህ ሃሰተኛ መረጃ በጥር ወር 2013 ዓ/ም  አካባቢ ወደ ማህበራዊ 
ሚዲያው ብቅ ያለ ሲሆን  በየጊዜው ለሚከሰተው የሃሰተኛ መረጃ  አንድ ማሳያ አድርጎ መወስድ 
ይቻላል። ይህ ምሳሌ ሙሉ በሙሉ የፈጠራ መረጃ ሲሆን በጊዜው መደናገርን ፈጥሮ እንደነበር 
ማስታወስ ይቻላል።

1.2. የሃሰተኛ መረጃዎች የዝግጅት እና የስርጭት ሂደት 

የሃሰተኛ መረጃዎች መነሻ በአብዛኛው የተደበቀና በቀላሉ ለመለየት የሚያስቸግር በመሆኑ 
መረጃዎች ለሚያስከትሏቸው መዘዞች ተጠያቂ አካላትን ማግኘትና በህግ እንዲዳኙ የማድረግ 
ሂደት ቀላል አይደለም፤ ምክንያቱም ሃሰተኛ አካውንቶችን በመጠቀም መረጃዎችን በቀላሉ 
ማሰራጭት ስለሚቻል። ሃሰተኛ መረጃዎችን ያስተላለፉና ያሰራጩ አካላትን ተከታትሎ 
የመያዝና ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ለማድረግ አልፎ አልፎ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ቢኖሩም 
በቂ እንዳልሆኑ መግለጽ ይቻላል። ከዚህ  አንጻር በብዙ አገሮች ያለው ልምድም ቢሆን ያን 
ያክል የሚያኮራ አይመስልም። የመረጃዎች ዝግጅትና ስርጭት ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን 
በመጠኑም ቢሆን መዳሰስ ያስፈልጋል።
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የሃሰተኛ መረጃዎች ዝግጅት በግልሰብ ደረጃ ብቻ የተወሰነ አይደለም። የተለያዩ አካላት በቡድን 
በመደራጀትና በመቀናጀት እንዲሁም ቦቶችን ጭምሮ በመጠቀም ሃሰተኛ መረጃዎችን በስፋት 
በማሰራጨት  ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚፈጥሩበት ሁኔታ በተደጋጋሚ ይስተዋላል። አንድ የሆነ 
አላማ ማሳካት የፈለገ ሰው ወይም ቡድን የሃሰተኛ መረጃውን ሃሳብ ያመነጫል። ይህ  መረጃ 
ግቡን ሊመታ ይችላል ተብሎ በሚታሰብበት መልክ ከተሰናዳ በኋላ በአዘጋጁ ወይም በሌላ 
ወገን ወደ ማህበራዊ ሚዲያው ይለቀቃል። በዚህ መልክ የተሰናዳው ሃሰተኛ መረጃ የማህበራዊ 
ሚዲያውን ያጥለቀልቀውና መነጋገሪያ፣ ማደናገሪያ ወይም በመረጃው አስተሳሰባቸው የተለወጡ 
አካላት ወደ አላስፈላጊ ሂደት እንዲገቡ መነሻ ይሆናቸዋል። ነገር ግን የስነ-ተግባቦት ምሁራን 
እንደሚያስቀምጡት ሁሉም የሚለቀቅ መረጃ የታሰበለትን ግብ ላይመታ ይችላል፡ ይህም 
አንድን መረጃ ወይም መልዕከት ያዘጋጀው አካል መረጃውን ከማዘጋጀት የዘለለ መረጃው ምን 
አይነት ውጤት ሊያመጣ እንደሚችል ከመገመት ውጭ እርገጠኛ መሆን ስለማይችል ነው። 
መረጃው ከተላለፈ በኋላ  በአንባቢዎች፣ ተመልካቾች እና አድማጮች በኩል የሚኖረው አቀባበል 
የተለያየ ስለሆነ ነው። የሰው ልጆች ከየትኛውም አቅጣጫ የሚለቀቅን መረጃ የሚረዱበትና 
የሚተረጉሙበት ሂደት ባላቸው የትምህርት ደረጃ፣ ባላቸው ወይም ከሌሎች ሰዎች በሰሟቸው 
ልምዶችና ተሞክሮዎች፣ ለተለያዩ ነገሮች ባላቸው ተጋላጭነት እና በመሳሰሉት ላይ በሰፊው 
የተመረኮዘ ነው።

በመሆኑም አንድን ሃሰተኛ መረጃ ሰዎች በሶስት አይነት መንገድ ሊቀበሉት ይችላሉ፡- 
የመጀመሪያው የተለቀቀውን ሃሰተኛ መረጃ ያለምንም ጥርጣሬ መረጃውን አዘጋጅቶ ያሰራጨው 
አካል በሚፈልገው መንገድ የሚረዱና የሚገነዘቡ ሰዎች አሉ (Dominant/Prefered Reading)። 
እነዚህ ሰዎች አንድም በመረጃው አደገኝነት ላይ ቅንጣት ጥርጣሬ ስለሌላቸው (መረጃው አደገኛ 
መሆኑን እያወቁ መረጃው የሚፈልጉትን አላማ እንዲመታላቸው ከመሻት አንጻር) አንድም 
የሚተላለፈው መረጃ የሚያደርሰውን መዘዝ ካለመረዳት መረጃውን በማጋራት በርካታ አካላት 
ጋር እንዲደርስ የማድረግ ስራ ይሰራሉ። በሁለተኛው ረድፍ የሚገኙ ሰዎች የተለቀቀውን መረጃ 
ሙሉ በሙሉ ከመቀበል ይልቅ የተወሰነውን የመረጃው ክፍል የመቀበልና ሌላውን የመረጃው 
ክፍል ያለመቀበል/ውድቅ/ የሚያደርጉ ናቸው( Negotiated Reading)። በሶስተኛ ደረጃ የሚገኙት 
ሰዎች ደግሞ በመጀመሪያው ረድፍ ከሚገኙት በተቃራኒ የቆሙ ናቸው። የተለቀቀውን መረጃ 
ሙሉ በሙሉ ውድቅ የሚያደርጉ ናቸው /Oppositional Reading/። መረጃውን ሙሉ በሙሉ 
በሚቀበሉትና በሚቃሙት መካከል አንድ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ ፤ ይህም አንዳቸው 
መረጃውን ደግፈው ሲያጋሩና ሲያስተላልፉ ሌሎቹ ደግሞ ይኸውን መረጃ ትክክል እንዳልሆነ 
በመግለጽና በመቃወም ማጋራታቸው ነው። በሁለተኛው ረድፍ የሚገኙትም ቢሆን መረጃውን 
ከማጋራት ላይቆጠቡ ይችላሉ።  በዚህ ሁኔታ አንድ ሃሰተኛ መረጃ በፍጥነት እየተላለፈ ለበርካታ 
ምናልባትም በወል ቁጥራቸው ወደማይታወቅ ታዳሚያን  እንዲደርስ ይደረጋል።

1.3. የሃሰተኛ መረጃ ተዋናዮች 

የሃሰተኛ መረጃዎችን በማዘጋጀትና በማሰራጨት ረገድ የተለያዩ አካላት ተሳታፊ ናቸው። 
መረጃውን ከማሰራጨት አንጻር በተለያየ የእውቀትና የልምድ ደረጃ  ላይ የሚገኙ አካላት 
በመደገፍና በመቃወም ሊያስተላልፉት እንደሚችሉ ከፍ ብሎ በተቀመጠው ርዕሰ-ጉዳይ ላይ 
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በደንብ ተብራርቷል። በመሆኑም ሃሰተኛ መረጃውን በማሰራጭት ከመረጃው አዘጋጆች ውጭ 
ያሉት ሰዎች ሚና ከፍተኛ መሆኑን በመጥቀስ  ወደ ዋናዎቹ ተዋናዮች ማለፍ ተገቢ ይሆናል።

	ግለሰቦች፡- አንዳንድ ግለሰቦች ሃሰተኛ መረጃ አቀነባብረው በማሰራጨት ትኩረትን ለማግኘት 
ይሞክራሉ። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚሳተፉ ግለሰቦች በተጠቃሚዎች መካከል ልዩነትን 
የሚፈጥር እና ስሜት ቀስቃሽ የሆኑ መረጃ በመልቀቅ ትኩረትን ለማግኘት ጥረት የሚያደርጉ 
ናቸው።

	ለገንዘብ የሚሰሩ አካላት፡- እነዚህ አካላት በዋናነት ለሚያዘጋጁት ይዘት በርካታ ተጠቃሚ 
በማፍራት በሂደት ማስታወቂያዎችን እና ስፖንሰር በመሳብ ትርፍ ማግኘት የሚፈልጉ ናቸው። 
በዚህ ስራ የሚሳተፉ አካላት  የሚያዘጋጁት መረጃ ዋና አለማ የታዳሚ ቁጥር በመጨመር ገቢ 
ማስገኘት እስከሆነ ድረስ ወደ ማህበራዊ ሚዲያው የሚለቀቀው መረጃ ችግር ያለበትና ሰዎችን 
የሚያሳስት ይሆናል። ከላይ በ 1.1 ስር ከተዘረዘሩት የተወሰኑትን እንደ ሁኔታው ተጠቅሞ 
መረጃን በማዘጋጀት የተጠቃሚ ቁጥር በመጨመር ከሚገኘው ገንዘብ ለመጠቀም ቀንና ለሊት 
የሚተጉ የሃሰተኛ መረጃ ፋብሪካዎች በርካታ ናቸው። ነገር ግን ሁሉንም አካላት የሃሰተኛ መረጃ 
አምራቾች አድርጎ መውሰድ ደግሞ ትልቅ ስህትተ ነው፡ ምክንያቱም በከፍተኛ ጥረትና ትጋት 
እውነተኛ ይዘቶችን አዘጋጅተው በማህበራዊና በኦን ላይ ሚዲያ ላይ በመጫን ገንዘብ ለማግኘት 
የሚታትሩት በርካቶች ስለሆኑ። 

	አክቲቪስቶች እና ብሎገሮች፡ የተለያየ ዓላማን አንግቦው በየጎራው ተሰልፈው በታዳሚያን አመለካከት 
ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር የሚሰሩ ናቸው። አነዚህ አካላት በርካታ ቁጥር ያለው የማህበራዊ ሚዲያ 
ተከታይ ያላቸው ከመሆኑ አንጻር በተለያዩ ርዕሰ-ጉዳዮች ላይ የሚያስተላልፉት የተዛባ መረጃ 
የሚፈጥረው ተጽዕኖ ቀላል እንዳልሆነ መግለጽ ይቻላል።  ነገር ግን ሁሉም አክቲቪስቶችና 
ብሎገሮች ሃሰተኛ መረጃን አንደሚያስተላልፉ አድረጎ መረዳት ደግሞ ስህተት ነው።

	ፖለቲከኞች ፣ መንግስት እና የተለየ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ቡድኖች ሃሰተኛ መረጃ 
ከማሰራጨት አንጻር ከፍተኛ ሚና ይኖራቸዋል። የዘመኑ የፖለቲካ ትግል በፊት ለፊት የመድረክ 
ክርክር ብቻ ሳይወሰን ዘመኑ ያፈራውን የሰነ-ተግባቦት ዘዴ በመጠቀም ጭምር የሚካሄድ ነው። 
ፖለቲከኞች በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሃሳባቸውን እየጻፉ በቀላሉ ለተከታዮቻቸው እና 
ለማህበራዊ ሚዲያ ታዳሚያን ያሥተላልፋሉ። ግራም- ነፈሰ ቀኝ የፖለቲካ ስራ አሻጥርና ብዙ 
ቁማሮች ያሉበት በመሆኑ ፖለቲከኞች የሚጽፏቸው መረጃዎች የአንድ ወገን ፍላጎትና አተያይን 
የሚገልጹ በመሆኑ ሰዎችን የማሳሳት እድላቸው ከፍተኛ ነው፤ በተለይ ደግሞ ተከታዮቻቸውንና 
ደጋፊዎቻቸውን። 

የመንግስት ባለስልጣናትም ቢሆን ያልተሰራውን እንደተሰራ(አጋነው) የሚያቀርቡ፣ ዛሬ 
የተናገሩትን ነገ የሚሽሩ፣ ህዝብን በሃሰተኛ መረጃ የሚሸነግሉ፣ የተቋሞቻቸውን ስምና ዝና 
ለመጠበቅ ሲሉ ትክክለኛ መረጃ በመስጠት ፈንታ ነገሩን አድበስብሰው ማለፍን የሚመርጡ 
በርካቶች በመሆናቸው ሃሰተኛ መረጃዎችን በማዘጋጀትና በተለያየ መልኩ አንዳንዴም በግላቸው 
የማህበራዊ ሚዲያ ሰራዊት አማካኝነት በማስተላለፍ ተሳትፏቸው የላቀ ነው። በተጨማሪም 
የተለያየ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው በግልጽ በፖለቲካ የመጫወቻ ሜዳው ላይ የማይታዩ እና 
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ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው የሚታገሉ አካላትንም ጭምር መጥቀስ ያስፈልጋል። አንዱ የጻፈውን 
መረጃ እረስ በእርስ በመቀባበል እና በመወዳደስ የጋራ አጀንዳ አድርገው በብዙዎች ዘንድ 
ተቀባይነት እንዲኖረው የሚሰሩ ብዙዎች ናቸው፤ በዚህ ሂደትም ጥሬውን ከብስሉ በመቀላቀል 
እና የሚያስተላልፉት መረጃ ሊያስከትል የሚችለውን መዘዝ ከእቁብ ሳይቆጥሩ ህዝብን በሃሰተኛ 
መረጃ የሚያደነዝዙ ሰዎች ቁጥር የሚናቅ አይደለም።

1.4.  የሃሰተኛ መረጃዎች መዘዝ

ሃሰተኛ መረጃዎች የሚያስከትሉት ጉዳት እጅግ ከፍተኛ ነው። በተለያየ ጊዜ አመጽ በመቀስቀስ በርካታ 
ንብረት እንዲወደም፣ ከምንም በላይ እጅግ ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ህይዎት በከንቱ እንዲያልፍ 
ምክንያት ሲሆኑ ይስተዋላል። በተለይ ደግሞ ብሄርን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ ስር በሰደደበት፣ የመቻቻልና 
የማስተዋል ጥበብ  በሂደት እየተሸረሸረ በሄደበት፣  ልዩ ፍላጎታቸውን ለማራመድ ተግተው በድብቅ 
ሴራ የሚጎነጉኑ ግፈኞች በተበራከቱበት ሁኔታ፣ በስራ አጥነትና በተለያዩ የኑሮ ጫናዎች የተማረረ 
በሚሊዎኖች የሚቆጠር ወጣት ባለበት ሁኔታ፣ አስቸጋሪ አዝማሚያዎችን ቀድሞ በመገንዘብ በከፋ 
መልኩ ከመከሰታቸው በፊት የመቀልበስ ስራ ለመስራት አቅምና ዝግጁነት  ጠንካራ ባልሆነበት ሁኔታ፣ 
ተገቢውን መረጃ  ከመንግስት አካላት በአጭር ጊዜ ማግኘት አዳጋች  ሆኖ በቆየበት፣ የዳበረና ጠንካራ 
የሚዲያ አሰራር በሌለበት፣ ሚዲያዎች የመንግስትን ፊትና ይሁንታ አይተው ለመንቀሳቀስ በሚዳዱበት 
እንዲሁም በተለያዩ ውስጣዊና ውጫዊ ጫናዎች ተወጥረው በሚፍጨረጨሩበት፣ ሃሰተኛ መረጃዎቸን 
በተደራጀ መልክ የማጣራት ስራና ልምድ ገና በእንጭጩ የሚገኝ በመሆኑ የሃሰተኛ መረጃዎችን መጠነ-
ሰፊ ጉዳት መረዳት ይህን ያክል የተወሳሰብ ፍልስፍና አይሆንም።

በመሆኑም ሃሰተኛ መረጃዎች የህዝብን አብሮ የመኖር እሴት የሚሸረሽሩ፣ ተከባብሮ እና ተዋዶ ለመኖር 
የሚረዱ አስተሳሳሪ ድሮች መንምነው እንዲቆረጡ የሚያደርጉ፣ የህዝብን ሰላምና ደህንነት በማወክ  ወደ 
ተስፋ መቁረጥና ባስ ሲልም መረር ወዳለ ሁኔታ የሚገፋፉ ሁኔታዎችን እንዲፈጠሩ በማድረግ ረግድ 
አሉታዊ ተጽዕኗቸው ከፍተኛ ነው። 

የሃሰተኛ መረጃዎችን መዘዝ እንደሚከተለው በተጨባጭ ምሳሌ ማስረዳት ተገቢ ነው። በ2011 ዓ/ም 
ጥቅምት ወር ላይ የተፈጸመው አሳዛኝ ክስተት ሃሰተኛ መረጃዎች የሚያስከትሉትን ጉዳት ለመረዳት 
አይነተኛ ማሳያ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው፡ አንድ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ ለሚሰራው ምርምር ግብዓት 
የሚሆን መረጃ ለመሰብሰብ ወደ በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ጎንጂ ቆለላ ወረዳ ወደ አዲስ አለም 
ከተማ ያመራል። ይህ ተመራማሪ ብቻውን አልነበረም፤ ይልቁንም መረጃውን ለመሰብሰብ ከሚያግዘው 
ጓደኛውና ለዚሁ ስራ ከወረዳው ከተመደበ የላብራቶሪ ቴክኒሻን ጋር እንጂ። የሚሰበሰበው መረጃ በአዲስ 
አለም ከተማ የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ምራቅና አይነምድር መውሰድ ነበር። እነዚህ ሰዎች 
ከተማሪዎች አስፈላጊውን ናሙና እየወሰዱ በነበረበት ወቅት ግን አንድ ያልታሰበ ነገረ ተፈጠረ። 
ባለሙያዎቹ ለተማሪዎች ክትባትና በመርፌ እየወጉ መድሃኒት እየሰጧቸው ስለሆነ ተማሪዎች 
እየታመሙና እየሙቱ እንደሆነ ተደርጎ በተወሰኑ የከተማ ወጣቶች ዘንድ ሃሰተኛ ወሬ ተናፈሰ። ይህንን 
ሃሰተኛ ወሬ ተከትሎ በመቶዎች የሚቆጠር የከተማው ህዝብ ወደ ት/ቤቱ በመሄድ መረጃ ከተማሪዎች 
እየሰበሰቡ የነበሩትን ሁለት ባለሙያዎች በድንጋይ በመውገር  የገደላቸው ሲሆን ከወረዳው የተላከው 
የላብራቶሪ ቴክኒሻን ክፉኛ ተጎድቶ ሆስፒታል ገብቶ እንደነበር የሚታወስ ነው። በዚህ ሃሰተኛ መረጃ 
ምክንያት ብዙ ተስፋ የሰነቁት ተመራማሪዎች በአጭሩ ተቀጩ። ሃሰተኛ መረጃዎች ለተቋማት ንብረት 
ውድመትም መንስኤ የሚሆኑባቸው አጋጣሚዎችም በርካታ ናቸው።  
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 ምዕራፍ ሁለት 
ሃሰተኛ መረጃን ለማጣራት የምንጠቀምባቸው መገልገያዎች

በዚህ ምዕራፍ የተለያዩ ሃሰተኛ መረጃዎችን ለማጣራት የሚያገለግሉ መገልገያዎች እና ስልቶች 
ይዳሰሳሉ። በአብዛኛው መገልገያዎች በይነመረብ ላይ በነጻ የሚገኙ ስለሆነ ስለአጠቃቀማቸው የተወሰነ 
የክህሎት ስልጠና የወሰደ ማንኛውም ሰው በማህበራዊ ሚዲያና በድረ-ገጾች የሚለቀቁ ሃሰተኛ መረጃዎችን 
ማጣራት የሚችልበት እድል በሰፊው እየተፈጠረለት ይገኛል። ነገር ግን ስለ መገልገያዎች ከማውራታችን 
በፊት በተወሰነ መጠን የማህበራዊ ሚዲያ መረጃዎችን ማጣራት ለምን ያስፈልጋል የሚለውን ማየት 
ተገቢ ነው።

2.1. ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማጣራት የሚያስፈልገው ለምንድን ነው?

ሰዎች መረጃ የሚያገኙባቸው ዘዴዎች በጊዜ ሂደት እየተበራከቱ መጥተዋል፡ ከተወሰኑ አስርተ-ዓመታት 
በፊት ዋና የመረጃ ምንጮች መደበኛ የብዙሃን መገናኛዎች  እንደነበሩ ይታወሳል። ምንም እንኳ የቆዩት 
ሚዲያዎች አሁንም ዜናና  የተለያዩ ፕሮግራሞችን የማድረስ ስራ እየሰሩ ቢገኙም የማህበራዊ ሚዲያ 
እና ኦን ላይን ሚዲያው ወደ መድረኩ ብቅ በማለታቸው የመረጃ ማግኛ አማራጮች ሰፋ ብለዋል። 
ከመደበኛ መገናኛዎች ይልቅ ማህበራዊ ሚዲያ እና ኦን ላይን ሚዲያዎች መረጃን በቀላሉና በፍጥነት 
ለማግኘት የተሻሉ አማራጮች በመሆናቸው  በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ መረጃዎችን ለማግኘት በእነዚህ 
ሚዲያዎች ላይ ጊዜ ያሳልፋል። ለዚህ ማመላከቻ የሚሆነው እ.ኤ.አ በ2018 በአሜሪካ የወጣ ግምታዊ 
መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ወደ 70 በመቶ አካባቢ አሜሪካውያን የሚፈልጉትን ዜና የሚያገኙት 
ከማህበራዊ ሚዲያው ነው።

የኢንተርኔት ስርጭት ከአውሮፓ ውጭ ባሉ በርካታ ታዳጊ አገራት ዝቅተኛ ቢሆንም የሚፈልጉትን 
ዜና እና መረጃ ከማህበራዊ ሚዲያ የሚያገኙ ሰዎች ቁጥር በመጨመር ላይ መሆኑን መረጃዎች 
ያመላክታሉ።  በመደበኛ መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚተገበረውን የይዘት ቁጥጥር (አንድ ይዘት ወደ ህዝብ 
ከመድረሱ በፊት ማለፍ ያለበት የአርትዖትና ሙያዊ ግምገማ) በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መተግበር 
ስለማይቻል በፍጥነትና በብዛት የሚለቀቁ መረጃዎችን ማጣራት ፋይዳው የጎላ ነው። ሁሉም ሰው 
የተለያዩ መረጃዎችን ያለምንም ተቆጣጣሪ በመሰለው መንገድ እያዘጋጀ በማህበራዊ ሚዲያው የሚለቅ 
በመሆኑ የመረጃዎችን ትክክለኛነት ማጣራት ጠቃሚ ነው። በሃሰተኛ መረጃዎች ምክንያት ህዝቡ 
ጋዜጠኝነትን ጨምሮ ሁሉንም አይነት ይዘቶች ማመን ሊያቆም ይችላል። ሃሰተኛ ዜናዎች ሰዎች ቦታ 
በሚሰጡት/ጠቃሚ ነው ብለው በሚያስቡት/ ጉዳይ ላይ አጀንዳ በማስያዝ እና መረጃን በመበከል ሰዎች 
ምክንያታዊ ሆነው እንዳያስቡ በማድረግ ረገድ የሚኖረው ተፅዕኖ ከፍተኛ ነው። ሃሰተኛ መረጃዎች 
ጥርጣሬን የሚጨምሩ በመሆኑ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚኖረውን አረዳድ በማዘባት ረገድ ሚናቸው 
ላቅ እያለ መጥቷል። ከዚህ በታች ባለው ምስል እንዴት በይዘትና ምስሎች ላይ ለውጥ ማድረግ ወይም 
መነካካት አዲስ ኣንዳልሆነ መመልከት ይቻላል።
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በይዘትና ምስሎች ላይ ለውጥ ማድረግ ወይም መነካካት አዲስ አይደለም። ከምስሉ በግልጽ መረዳት 
እንደሚቻለው ጆሴፍ ስታሊን ከጓዶቹ ጋር የሚታይ ሲሆን በጊዜ ሂደት ግን በስታሊንና በጓዶቹ መካከል 
ልዩነቶችና አለመግባባቶች መፈጠራቸውን ተከትሎ የምስሉን ይዘት በመቀየር /ጓዶቹን ከምስሎ በማውጣት/ 
ስታሊን ብቻውን እንዲታይ ተደርጓል። በመሆኑም በቡድን የተነሳ ምስል (group photo) ተቆርጦ 
የአንድን ሰው ስብዕና (personality cult) ለመገንባት በሚያስችል መንገድ እንደተዘጋጀ መረዳት ይቻላል። 

አስታውሱ!

ሃሰት ከሆነ ዜና አይደለም። ዝናችሁን ለመግንባት አመታት ፈጅቶባችኋል፤ በግዴለሽነት ትዊት 
በማድረግና ፖስት በማድረግ አታበላሹት። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በምታዩት የተለጠፈ ነገር ወይም 
ምስል እውነተኛነት፣ ትክክለኛነት ወይም ታማኝነት ጥርጣሬዎች ካሏችሁ አታጋሩት።

2.2. ሃሰተኛ መረጃዎችን ለመለየት የሚረዱ ስልቶች 
 በፖለቲካ ተጽዕኖ ለመፍጠር እንዲሁም ገቢ ለማግኘት ሲባል ሃሰተኛ መረጃዎችን እየፈጠሩ የማስተላለፍ 
ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከመምጣቱ በላይ ዳካማ የሆነ ጋዜጠኝነት በራሱ ለሃሰተኛ መረጃዎች  
አሉታዊ አበርክቶ ይኖረዋል። በመሆኑም ከዚህ በታች የተቀመጡትን ነጥቦች በመጠቀም ሃሰተኛ 
መረጃዎችን መለየት ይቻላል። 

1፣ ምንጩን መለየት (consider the source):  የአንድ ይዘት ምንጭ በማጣራት ስለይዘቱ ትክክለኛነት 
ወይም ሃስተኝነት እና ተያያዥ ነገሮች ማወቅ ይቻላል። በመሆኑም ይዘቱ የታተመበትን ድረ-ገጽ፣ 
አላማውንና እና አድራሻውን መጎብኘት ስለይዘቱ ግንዛቤ እንዲኖረን ያግዛል።

2፣ ከርዕሱ አልፎ ማንበብ (Read beyond the headline) ፡ ይዘቶችን እንዲነበቡ ወይም እንዲታዩና 
እንዲደመጡ ለማድረግ አርዕስቶች ወጣ ባላ መልኩ ሊጻፉ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜም ይዘቱ እና አርዕስቱ 
ስለማይገናኝ ከአርዕስቱ ባሻገር ያለውን ነገር ማንበብ ያስፈልጋል።

3፣ ጸሐፊውን በደንብ መለየት (Check the author)፣ ይዘቱን ያዘጋጀው ሰው ማን ነው የሚለው ጥያቄ 
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በይዘቱ ላይ ስለሚኖረን አተያይ ፍንጭ የሚሰጥ ይሆናል። አዘጋጁ ተዓማኒነት ያላው/ታማኝ/ ነው? 
አዘጋጁስ እውነተኛ ሰው ነው? 

4፣ አጋዥ ምንጮችን በደንብ ማየት/ supporting sources/ ለዋናው ይዘት እንደማስረጃ የቀረቡት 
ዝርዝር ሃሳቦች ምን ያክል አስረጅና ደጋፊ ናቸው የሚለውን ማረጋገጥ ተገቢ ነው።

5፣ ቀንና ተያያዥ መረጃዎችን ማየት (check the date) ፣ አንዳንድ ጊዜ የቆዩ መረጃዎችን አዲስ 
በማስመሰል የማተም/ የመለጠፍ/ ሁኔታዎች ስላሉ ቀኖችን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

6፣ ቀልድ/ ቧልት/ መሆንና አለመሆኑን መለየት/ check if it is a joke /: ይህንን ለማድረግ ታዲያ 
የይዘቱን ምንጭና ሌሎች ነገሮችን መመልከት ይቻላል።

7፣ የእኛን አድልዎ ማጤን/check your bias/፣ ከሚኖረን አድልዎ ነጻ ሆነን የተለያዩ ይዘቶችን 
ለመረዳትና ለመመርመር መሞከር ተገቢ ነው፡ ምክንያቱም ይዘነው የመጣነው አስተሳሰብ/belief sys-
tems/ በይዘቶች ላይ በሚኖረን አረዳድ ላይ ተጽዕኖ ስለሚፈጥር።

8፣ ባለሙያዎችን መጠየቅ/ask experts/፡ ሃሰተኛ መረጃዎች እተበራከቱ መምጣታቸውን ተከትሎ የሃቅና 
መረጃ ማጣራት ላይ አበክረው የሚሰሩ ተቋማትም ወደ መድረኩ ብቅብቅ ማለት ጀምረዋል። በመሆኑም 
በተለያዩ ይዘቶች ላይ የሚያጠራጥር ሁኔታዎች ሲኖሩ መረጃን ማጣራት የሚችሉ ባለሙያዎችን/
ተቋማትን/ መጠየቅ መፍትሄ ይሆናል።

2.3. የመረጃ ምንጮችን ማጣራት 

የማህበራዊ ሚዲያውን የሚያጥለቀልቀውን መረጃ ምንጭ ማጣራት በመረጃው ዙሪያ ያለውን እውነታ 
ለማወቅ  በእጅጉ ይረዳል። በመሆኑም ከግለሰቦች ፣ ምስሎች፣ ድረ-ገጾች እና ተንቀሳቃሽ ምስሎች/ቪዲዮ/ 
ጋር በተገናኘ ያሉትን መረጃዎች ለማጥራት የሚያገለግሎ ቴክኒኮችንና መገልገያዎችን እንደሚከተለው 
ለመዳሰስ ተሞክሯል።

2.3.1. ከሰዎች ጋር የተገናኙ መረጃዎችን ማጣራት

የሌሎችን ሰዎች ስም በመጠቀም በሚከፈቱ የማህበራዊ ሚዲያዎች ሃሰተኛ መረጃዎች የመተላለፍ 
እድላቸው ከፍተኛ ነው። ሃሰተኛ መረጃዎችን የሚለጥፉ ሰዎች የራሳቸውን ትክክለኛ ስም እና ምስል 
ከመጠቀም ይልቅ የሌሎችን ሰዎች ስሞችና የፕሮፋይል ፎቶዎችን በመጠቀም ትክክለኛ ማንነታቸውን 
በመደበቅ ጎጂ መረጃዎችን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ስለሚለጥፉና ስለሚያጋሩ የመረጃ 
ምንጮችን ማጣራት ያስፈልጋል። ይህም ማለት ማን እንደጻፈውና ማን እንዳጋራው በደንብ መመርመር 
አለብን ማለት ነው። በፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ሊንክድን፣ ኢንስትግራም እና በመሳሰሉት የማህበራዊ 
ሚዲያዎች ላይ በርካታ በሃሰተኛ አካውንት ላይ የተመሰረቱ አካውንቶች እየተከፈቱ ብሄርን ከብሄር፣ 
ሃይማኖትን ከሃይማኖት ለማጋጨት እና በጋራ አብሮ የመኖር ዕሴትን አደጋ ላይ ለመጣል ሲሞክሩ 
ብዙ ጊዜ ይስተዋላል። ዋናው ችግር እነዚህ ሃሰተኛ አካውንቶች የሚለቋቸውን መረጃዎች ትክክለኛ 
መሆናቸውን ሳያመነታ እንዳለ የሚወስደው የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ መብዛቱ ነው። በመሆኑም 
በተለያዩ ግለሰቦች ስም የሚከፈቱ አካውንቶችን ማጣራት የሚጋሩ መረጃዎችን ትክክለኛነት/ሃሰተኛነት/ 
ለማወቅ ይረዳል። በመሆኑም የሚከተሉትን ነጥቦች በደንብ በመተግበር የግለሰቦችን አካውንት እና 
ተያያዥ መረጃዎችን ማጣራት እንችላለን።  
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ራሳችሁን መጠየቅ ያለባችሁ መሰረታዊ ጥያቄዎች፡-

	በጉግል ፍለጋ  አማካኝነት ስለግለሰቡ ምን መረጃዎችን አግኝተዋል?

	የፕሮፋይል ፎቶው ከዚህ በፊት ጥቅም ላይ ውሏል?

	አካውንቱ ለምን ያክል ጊዜ በስራ ላይ ቆይቷል?

	የአካውንት ስሙ የብዕር ስም ነው? የድረ-ገጹን ዩአርኤል(URL) መመልከት

	አካውንቱ ስንት ተከታዮች አሉት? 

	አካውንቱ በየስንት ጊዜው የተለያዩ ይዘቶችን ይለጥፋል? የትኞቹ ርዕሰ-ጉዳዮች ከየት ነው ሽፋን 
የሚሰጣቸው?

	ከተለጠፉት ስር ምን አይነት መልሶች ወይም አስተያየቶች አሉ?

	ግለሰቡ በየትኞቹ ሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በንቃት ተሳትፎ ያደርጋል? ፌስቡክ፣ 
ትዊተር፣ ኢንስትግራም፣ ሊንክዲን?

	ግለሰቡን ማነጋገር ይቻል ይሆን? በኢሜል ወይም በስልክ?

	የግለሰቡ አካውንት የተረጋገጠ ነው? የተረጋገጡ አካውንቶችም ቢሆን ሊጠለፉ ይችላሉ!

	ስለህይዎታቸው/ስራቸው/ የሚገልጹ ነገሮችን ኢንተርኔት ላይ ማግኘት ይቻላል? ለምሳሌ እንደ 
ህትመቶች፣ በተለያዩ ክበባት የነበራቸው ተሳትፎ…

   መገልገያዎች

•	 የኋልዮሽ ምስል ፍለጋ (Reverse image search) ፣ ፡- ቲንአይ (Tineye)፣ ጉግል (Google)፣ 
ያንዴክስ (Yandex). እነዚህ መገልገያዎች ለማጣራት የምንፈልገውን ምስል ወደ በየነ-መረብ 
ካስገባን በኋላ ምስሉ ከአሁን በፊት አገልግሎት ላይ ዉሎ ከሆነ በማሰስ ያመጡታል። በመሆኑም 
ስለምስሎች ተያያዥ መረጃዎችን ለማግኘት ይጠቅማሉ።

•	 ስፖኪዮ (Spokeo) ፡- ስለሰዎች በበየነ-መረብና ከበየነ-መረብ ውጭ ያለውን መረጃ አደራጅቶ 
የሚያስቀምጥ ድረ-ገጽ ነው። በመሆኑም ስለተለያዩ ግለሰቦች የምንፈልገውን መረጃ በቀላሉ 
ለማግኘት ይረዳል።ግለሰቡ ራሳቸውን አሜሪካ ውስጥ አስመዝግበው ያውቃሉ? ስፖኪዮን 
በመጠቀም ስለግለሰቡ  ምን መረጃ ማግኘት እችላለሁ? ይህ መገልገያ የሚሰራው አሜሪካ ውስጥ 
ስማቸውን ያስመዘገቡ ሰዎችን መረጃ ለማግኘት ነው።

•	 የስልክ ቁጥር ማውጫ (በተለይ የቢዝነሶች)፡- ስለ ግለሰቡ/ድርጅቱ/ የተመዘገበ ነገር አገኛለሁ?

•	 ቦቶሜትር (Botometer) ፡- የአንድን የትዊተር አካውንት እንቅስቃሴ በመለካት ነጥብ የሚሰጥ 
መገልገያ ሲሆን ከፍተኛ ነጥብ ያገኘ አካውንት በቦት አማካኝነት የሚንቀሳቀስ እንደሆነ ፍንጭ 
ይሰጣል። የትዊተር አካውንቱ በቦት የሚንቀሳቀስ ነው?/ የሚታመን ነው ? 
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 2.3.2. ድረ-ገጾችን ማጣራት

ከግለሰብ አካውንቶች በተጨማሪ ሃሰተኛ ዜናዎች የትክክለኛ ዜናዎችን ቅርጽ በመያዝ ሰዎችን ሲያምታቱና 
ግራ ሲያጋቡ ማየት የተለመደ ነው። ተመሳስለው የሚከፈቱ ድረ-ገጾችን መለየት እውቀት ስለሚጠይቅ 
አብዛኛው የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ የግለሰብ አካውንቶችን ትክክለኛነት መለየት እንደሚቸገረው ሁሉ 
በሃሰተኛ ድረ-ገጾች ላይ የሚለጠፉ የተለያዩ ይዘቶችን መለየትም እንዲሁ ለበርካታ የማህበራዊ ሚዲያ 
ተጠቃሚዎች ቀላል አይደለም። ከዚህ አንጻር መደበኛ የብዙሃን መገናኛዎችና ጋዜጠኞችም በሃሰተኛ 
ድረ-ገጾች እና ይዘቶቻቸው ሰለባ የመሆን እድላቸው ሰፊ ነው። ምክንያቱም ሃሰተኛ ድረ-ገጾቹ ሲከፈቱ 
ትክክለኛና ታዋቂ ድረ-ገጾችን በመኮረጅና በማስመሰል ስለሆነ በቀላሉ ሃሰተኛ መሆናቸውን መለየት 
አይቻልም። ድረ-ገጾችን ለመለየት የተለያዩ ዘዴዎች በመጠቀም ማጣራት ያስፈልጋል። በመሆኑም 
የሚከተሉትን ጥያቄዎች በመጠየቅ የድረ-ገጾችን ትክክለኛነት ማጣራት ይቻላል።

ራሳችሁን መጠየቅ ያሉባችሁ ጥያቄዎች

	ጽሁፉ የመጣው ከየት ነው?

	ምን የጎደለው ነገር አለ?

	ማስታወቂያ አለው? የጸሀፊው ስም ተጠቅሷል?

	ሊገኙበት የሚችሉበት የስልክ ቁጥር እና ቢሯቸው የሚገኝበት አድራሻ ተቀምጧል?

	“ስለ እኛ” የሚል ክፍል አለው?

	ሁል ጊዜም ዘገባው የተጻፈበትን ቀን ተመልከቱ።

	ሁል ጊዜም የዘገባውን ዩአርኤል ተመልከቱ። 

	የዩአርኤል (URL) አድራሻው የሚጀምረው https ብሎ ነው? ከዩአርኤሉ አጠገብ የቁልፍ 
ምልክት እንዳለ እዩ፤ ይህም ድረ ገጹ አስተማማኝ መሆኑን የሚያሳይ ነው።

	ዲዛይኑ የተጨመላለቀ ከሆነ እና ዘገባዎቹ በአግባቡ ያልተጻፉ እና የቃላት አጻጻፍ ስህተት 
ያለባቸው ከሆኑ ችግር አለ ማለት ነው። ትላልቅ ፊደሎችን (capital letters) አብዝቶ 
መጠቀምም እንዲሁ ችግር መኖሩን የሚጠቁም ነው።

	ድረ-ገጹ ላይ አብዛኛውን ጊዜ ተገቢው ምንጭ ሳይኖራቸው የተጋነኑ ጽሁፎችን ያትማሉ 
ወይስ ለጠቀሱት የዜና ምንጭ ገጽ አገናኝ አያስቀምጡም?

መገልገያዎች

•	 ጉግል(Google)፡- ዘገባው ቀደም ብሎ  በተለያዩ  አካላት የተዘገበ ከሆነ  ጉግል ላይ 
መመልከት 

•	 Who.is፡- ድረ -ገጹን ያስመዘገበው ማን እና መቼ ነው የሚለውን ከማሳወቅ በተጨማሪ 
ሌሎችን ተጨማሪ መረጃዎች ስለ ድረ-ገጹ ለማግኘት ይቻላል።
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2.3.3. ምስሎችን ማጣራት

በማህበራዊ ሚዲያዎች ከሚዘዋወሩት ሃሰተኛ ይዘቶች መካከል ምስሎች ይገኙበታል። በተለያዩ አገራት 
በተለያየ ጊዜ የተከሰቱ ክስተቶችን የሚገልጹ ምስሎች በአገራችን የሚከሰቱትን የሰዎች መፈናቀል፣ 
ግድያ እና የንብረት ውድመቶች ለመግለጽ አገልግሎት ላይ ሲውሉ ማየት የተለመደ ሁኗል። በፎቶ ሾፕ 
ተመሳስለው የሚዘጋጁ ምስሎችም እንዲሁ ከፍተኛ የሃሰተኛ መረጃ ምንጭ እየሆኑ መጥተዋል፤ ነገሩን 
የሚያወሳስበው ደግሞ በፎቶ ሾፕ የሚሰሩ ምስሎችን የመለየት አቅማችን ደካማ ስለሆነ ክስተቶችን 
ለመረዳት የሚያስችሉ ታዓማኒ መግለጫዎች አድርገን ስለምንወስዳቸው ነው። ከዚህ በተጨማሪ ምስሎች 
ሰዎችን ሊያሳስቱ በሚችሉበት መንገድ እየተቀናበሩ የሚለቀቁ መሆኑ በርካታ የማህበራዊ ሚዲያ 
ተጠቃሚዎች ለሃሰተኛ መረጃዎች ተጋላጭ እንዲሆኑ አድርጓል። ስለሆነም በምስሎች አማካኝነት 
ለሃሰተኛ መረጃ የሚኖረንን ተጋላጭነት መጠን ለመቀነስ ቀጥሎ ያሉትን ነጥቦች በደንብ መረዳት 
ያስፈልጋል።

ራሳችሁን መጠየቅ ያሉባችሁ ጥያቄዎች

	ምስሉ ከዚህ በፊት ጥቅም ላይ ውሏል?

	ወጣ ያለ ነገር አለው? (አልባሳት፣ የደንብ ልብስ፣ የአየር ጸባይ፣ የጎዳና ስሞች፣ የማስታወቂያ 
ምልክቶች፣ ህንጻዎች፣ ጥላዎች፣ ነጸብራቆች…)

	የምስሉን ሜታ ዳታ (በሌላ አጠራር Exif በመባል የሚታወቀውን) ማግኘት እችላለሁ?

	መሬት ላይ አግኝቼ ላነጋግራቸው የምችላቸው ሰዎች አሉ?

	ከዚህ በፊት የሚያውቁት ነገር አለው? (ህንጻ፣ ባንዲራ፣ የደንብ ልብስ፣ ምልክቶች?)

	ምስሉ ላይ ቋንቋ ያለበት የሚታይ ነገር አለው? (የማስታወቂያ ምልክት)

	የከባቢ ሁኔታው ልክ ይመስላል? 

	የአየር ጸባዩ ልክ ነው? የጸሀይ አቅጣጫስ?

   መገልገያዎች

•	 የኋልዮሽ ምስል ፍለጋ (Reverse image search)፡- ቲንአይ (Tineye)፣ ጉግል (Google)፣ 
ያንዴክስ (Yandex)

•	 ፎቶው ተቀነባብሯል? FotoForensics.com ፣ Forensically Beta

•	 የአየር ጸባይ፡- Wolfram Alphra, Wunderground 

•	 ጂኦግራፊያዊ መረጃ፡- ጉግል ኧርዝ (Google Earth)፣ ጉግል ማፕስ (Google Maps)፣ ኦፕን 
ስትሪት ማፕ (Open Street Map) (www.openstreetmap.org)፣ ማፒለሪ (Mapillary)፣ 
ዊኪማፒያ (Wikimapia)

•	 በተጨማሪም፡- ከክልሉ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተለጠፉ ነገሮች (ኢንስታግራም፣ ፍሊከር፣ 
ትዊተር፣ ትሪፕ አድቫይዘር …)
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ድጅታል ፎረንሲክ / Digital forensics/ ዘመናዊ የፎረንሲክ ሳይንስ ሲሆን በየትኛውም የድጅታል መሳሪያ 
ላይ የሚኖረውን ማቴሪያል/መረጃ/ መልሶ ለማግኘትና ለመመርመር ያገለግላል። ይህ ስራ የሚሰራው 
ሳይንሳዊ የሆኑ የምርመራ ቴክኒኮችን በድጅታል ጉዳዮች፣ ወንጀሎችና ጥቃቶች ላይ በመተግበር ነው። 
ይህ ድጅታላዊ የሆነ የምርመራ ዘዴ የሳይበር ጥቃቶችንና ተያያዥ ጉዳዮችን ለመለየት ያለው ጠቀሜታ 
እየጎላ መጥቷል። የድጅታል ቪዝዋል ሚዲያ ዋነኛ የኮምዩኒኬሽን መሳሪያ እየሆነ ቢመጣም በይዘት 
መዛባትና ማሳሳት/conterfiting on origin and content / ሳቢያ የመረጃ አስተማማኝነቱ ጥያቄ 
ውስጥ ወድቋል። የድጅታል ምስል/ቪዲዮ/ በአይነቱ ልዩ የሆነ አዲስ የጥናት መስክ ሲሆን የምስሎችን/
ቪዲዮዎችን/ ታሪክና መረጃ  በማጥናት  የአንድን መረጃ እውነተኛነት ለማረጋገጥ ይጠቅማል።ይህ 
አሰራር በዋናነት ሶስት ዋና ዋና ችግሮችን ለመቅረፍ ይረዳል።

1፣ አንድ ምስል/ቪዲዮ/ የተነሳበትን የመሳሪያ አይነት ለማወቅ

2፣ ምስል/ቪዲዮ/የተነሳበትን ወይም የተቀረጸበትን ቦታ ለማወቅ እንዲሁም

3፣ በምስሎ/ቪዲዮ/ ላይ የተጨመረ ወይም የተቀነሰ ነገር መኖር አለመኖሩን፣ በመጀመሪያው ይዘት 
ላይ የተደረገውን የይዘት ለውጥ/መዛባት/ ለማወቅ ያገለግላል። ከታች ከምትመለከቱት ምስሎች የትኛው 
የተነካካ ይመስላችኋል?

ለምሳሌ ከላይ የተቀመጠው ምስል/a/ ጀፍሪ ዎንግ ኢን የተባለ ግለሰብ ከንግስት አሌሳቤጥ ሁለተኛ 
ሽልማት እንደተቀበለ የሚያሳይ ሲሆን ትክክለኛው ምስል ግን በ /b/ ላይ እንደሚታየው ሮዝ ብራውን 
የተሰኘ ግለሰብ የክብር ሽልማቱን ከንግስቷ ሲቀበል የሚያሳይ ነው። እንደዚህ አይነት የይዘት 
ለውጦች አዲስ አይደሉም፣ በአገራችን በተለያየ ጊዜ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ትክክለኛ ይዘቶች 
በተለያየ መንገድ እየተቀየሩና እየተዛቡ ሲዘዋወሩ መመልከት የተለመደ ሆኗል። 

በአንድ ምስል/ቪዲዮ/ ላይ  የሚገኙ በርካታ ማስረጃዎችን በሁለት ተመጋጋቢ ክፍሎች  ማስቀመጥ 
ይቻላል። 

1, የምስል/ቪዲዮ/ ትክክለኛነትን ለማረጋገጥ የሚረዱ ማስረጃዎች/ Image/video/ authenticity evidence.

	የፒክሲል ዳታ(ለምሳሌ የከለር ኢንፎርሜሽን)

	ሜታ ዳታ (ለምሳሌ መግለጫ፣ አወቃቀር፣ዋቢዎች)

A B
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	ኤግዚፍ ዳታ( የድጅታል ካሜራ ሞዴል፣ የሻተር ፍጥነት፣ የፎከስ ርዝመት)

2፣ የምስል ይዘት ማስረጃዎች/ Image content Evidence/

	የመሬት አቀማመጥ (ለምሳሌ አፓርትመንት፣ ትምህርት ቤቶች፣ ቤተ-ክርስቲያናት የመሳሰሉት 

	በግልጽ የሚታዩ ቋንቋዎች (ለምሳሌ ሱቆች፣ የመንገድ ምልክቶች፣ የተቀቡ መንገዶች)

	የመሬት ገጽታዎች ( ለምሳሌ ተራሮች፣ኮረብታዎች፣ፏፏቴዎች የመሳሰሉት)

	መንገድ ዳር ላይ የሚቀመጡ አግዳሚ ወንበሮች፣ የተለያዩ የትራፊክ ቁሳቁሶች ወዘተ

 2.3. 4. ቪዲዮ/ተንቀሳቃሽ ምስል/ ማጣራት

ሃሰተኛ መረጃዎች በተለያየ ይዘትና ቅርጽ በማህበራዊ ሚዲያው የሚሰራጩ መሆኑ ሃሰተኛ 
መረጃዎችን የመከላከል ሂደቱን ፈታኝና እልህ አስጨራሽ እያደረገው መጥቷል። በረቀቀ መንገድ 
የሚቀናበሩ ሃሰተኛ ቪዲዮዎችን ለመለየት በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ መገልገያዎችን መጠቀም ግድ 
ይለናል። በመሆኑም ከዚህ በታች በጥያቄ መልክ የተነሱትን ጥያቄዎች ራሳችንን በመጠየቅ እና 
መገልገያዎችን በመጠቀም  ቪዲዮዎችን ማጣራት ይቻላል።

  ራሳችሁን መጠየቅ ያሉባችሁ ጥያቄዎች

	ቪዲዮው ከዚህ በፊት ጥቅም ላይ ውሎ ያውቃል?

	የወጣ/የተቆረጠ/ ነገር አለው? (አልባሳት፣ የደንብ ልብስ፣ የአየር ጸባይ፣ የመንገድ ምልክቶች፣ 
ቋንቋ፣ ህንጻ፣ ጥላ፣የሚያንጸባርቁ ነገሮች  የመሳሰሉት)

	የምስሉን ሜታ ዳታ (meta data) (በሌላ አጠራር Exif በመባል የሚታወቀውን) ማግኘት 
እችላለሁ?

	መሬት ላይ ሰዎቹን አግኝቼ ማነጋገር እችላለሁ?

	የአየር ጸባዩ ልክ ነው? የጸሀይ አቅጣጫስ?

	የምስል/የድምጽ /ጥራት ልዩነቶች አሉ?

	ተቆርጠው ያጠሩ ቃለ- መጠይቆች አሉ? ግልጽ የአርትኦት ሥራዎች/ የተቆረጡ ነገሮች/ 
አሉት?

	በቪዲዮው/ተንቀሳቃሽ ምስል/ ውስጥ የሚነገረው ቋንቋ ምንድን ነው? የአነጋገር ዘየዎች / 
የአካባቢው አነጋገርስ/?

	ክስተቱን  የሚገልጹ ሌሎች ምስሎች ወይም ቪዲዮዎች አሉ? (የቀጥታ ስርጭት ቢሆን 
ተመራጭ ነው)

  መገልገያዎች

•	 በዝግታ እያስኬዱ ማየት፡- የአርትኦት ስራዎች/ የተነካኩ ነገሮች/ ካሉ አይቶ ለመለየት ይረዳል

•	 INVID PLUG-IN/ YOUTUBE DATA VIEWER፡ ከተነቀሻቃሽ ምስሎች ጋር የተገናኘ መረጃ 
ለማግኘት ያግዛሉ 
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•	 የኋልዮሽ ምስል ፍለጋውን (reverse image search) ከስክሪን ላይ ፎቶ ማንሳት፡- 
ቲንአይ(Tineye)፣ ጉግል (Google)፣ ያንዴክስ (Yandex)

•	 የአየር ጸባይ፡- Wolfram Alphra, Wunderground 

•	 ጂኦግራፊያዊ መረጃ፡- ጉግል ኧርዝ (Google Earth)፣ ጉግል ማፕስ (Google Maps)፣ ኦፕን 
ስትሪት ማፕ (Open Street Map) (www.openstreetmap.org)፣ ማፒለሪ (Mapillary)፣ 
ዊኪማፒያ (Wikimapia)

2.4. የተቀናጀ ሃሰተኛ እንቅስቃሴን መለየት (Coordinatated Inauthentic 
Behaviour)

ቅንጅት/coordination/ በማህበራዊ ሚዲያ ምርምር አውድ በተጠቃሚ ቡድኖች መካከል የሚታየው 
የአጠቃቀም መመሳሰልን ይገልጻል። የተቀናጀ ሃሰተኛ እንቅስቃሴን ለመለየት የሚከተሉትን ቴክኒኮች 
መከተል ያስፈልጋል።

1፣ የይዘት፡ የትርክት፣ የሃሽ ታግ እና የሚጠቀሙባቸው ምስሎች ተመሳሳይነት በይዘቱ ላይ ጥያቄ 
ያጭራል፣ ለመጠራጠርና ተጨማሪ መረጃዎችን እንድናፈላልግ መነሻ ይሆናል።

2፣ የተለጠፈበት ጊዜ፣ የተቀናጀ የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ከሚለይባቸው ነገሮች አንዱ ይዘቶች 
የሚለጠፉበት ጊዜ ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ መሆኑ ነው።

3፣ የተጠቃሚዎች ማንነት፣ ብዙ ጊዜ በተቀናጀ ሃሰተኛ መረጃ የማሰራጨት ሂደት ውስጥ የመሚሳተፉ 
አካላትን ለመለየት ከምንጠቀምበት ስልት መካከል አንዱ የሚጠቀሙበት የአካውንት ስም፣ አካውንት 
የተፈጠረበትን ጊዜ፣ እንዲሁም ስለ አካውንቱ የተቀመጠው ማብራሪያ ተመሳሳይነት ያለው መሆኑን 
በደንብ በማጤን ነው።

የተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ ፕላትፎርሞች ይህን የተቀናጀ ሃሰተኛ እንቅስቃሴ በተለያየ መልኩ ለመግታት 
ይሞክራሉ። በቡድን የሚሰሩ ሰዎች ሆነው ስለ ስራዎቻቸውና ስለ እነርሱ ሌሎች ሰዎች የተዛባ ግንዛቤ 
እንዲኖራቸው የሚያደርጉ አካላት ናቸው ሲል ፌስቡክ የተቀናጀ ሃሰተኛ እንቅስቃሴን ይበይነዋል። 
ፌስቡክ ሃሰተኛ መረጃን በማሰራጭት የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችን/ ገጾችን/ በየወሩ ያስወግዳል። ትዊተር 
በበኩሉ ይህን ሃሰተኛ የተቀናጀ እንቅስቃሴ ሲያስረዳ  ሃሰተኛ አካውንቶችን ጨምሮ ብዙ ኣከውንቶችን 
በመጠቀም፣ አውቶሜሽን/automation/ የመሳሰሉትን በመጠቀም የሃሳብ ልውውጥን አርቲፊሻል በሆነ 
መንገድ ተጽዕኖ የማሳደር ሂደት መሆኑን ይገልጻል። ይህ ተግባር ፕላትፎርሙን ለግል ጥቅም 
ለማዋልና ለተለያዩ አለማዎች ለመጠቀም የሚደረግ በመሆኑ ለጊዜው ከመታገድ እስከ መጨረሻው 
መሰረዝን ያስከትላል። 

2.5. ሃሰተኛ ቦቶችን መለየት /botspotting/

ቦት ማለት ቀድሞ የተዘጋጀን ይዘት በበየነ-መረብ አማካኝነት በራሱ የሚያሰራጭ መተገበሪያ ሶፍትዌር 
እንደሆነ በግርድፉ ማስቀመጥ ይቻላል። የተወሰኑ ቦቶች ጠቃሚ ናቸው ። ለምሳሌ ለንግግር የሚረዱ 
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ቦቶች/chat bots/፡ እነዚህ ቦቶች ቀድሞ በተዘጋጀና ፕሮግራም በተደረግ ምላሽ መሰረት በንግግር ወቅት 
ምላሽ ይሰጣሉ። ዌብ ክራውለር/web crawlers/ ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ ይዘቶችን ከዌብ ላይ በማሰስ 
ቀድቶ ያስቀምጣል። የሚቀጠሩ ቦቶች/scheduled bots/ የዚህ አይነት ቦቶች ይዘቱ የሚለጠፍበት ወይም 
የሚሰራጭበት ጊዜ ይቀጠርና በተባለው ጊዜ ይዘቱን በማሰራጨት ግልጋሎት ይሰጣሉ። በሌላ መልኩ 
አንዳንድ ቦቶች ጎጂዎች ናቸው ምክንያቱም ተገቢ ያልሆነ ይዘት ለማሰራጨት፣ መረጃ ለመመንተፍ 
እንዲሁም በሌሎች የሳይበር ወንጀል ዘርፎች ላይ ጥቅም ላይ ስለሚውሉ። ከዚህ ላይ መነሳት ያለበት 
ነጥብ በማህበራዊ ሚዲያው ጥቅም ላይ የሚውሉ አንዳንድ ቦቶች አንድን ግለሰብ/ ሃሰተኛ መረጃ/ 
በማጋነን የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲፈጠር በማድረግ ሰዎችን ያሳስታሉ። በመሆኑም በማህበራዊ ሚዲያው 
ላይ የሚሰራጩ መረጃዎችን ምንጭ ማጤን ያስፈልጋል። በቦቶች አማካኝነት የሚተላለፉ መረጃዎችን 
ለመለየት የተለያዩ ቴክኒኮችን መጠቀም ግድ ይላል። የሚከተሉት ዘዴዎች በቦቶች አማካኝነት የሚሰራጩ 
መረጃዎችን ለመለየት ይጠቅማሉ።

1፣ ስምና መለያዎች ፡ የበርካታ ቦቶች መለያዎች ስሞችንና ቁጥሮችን በአንድ ላይ አጣምረው ይጠቀማሉ። 
ምክንያቱ ደግም በኮምፒውተር አልጎሪዝም አማካኝነት የሚፈጠሩ ስለሆነ ነው። አንዳንድ መለያዎች 
ደግም ከኣካውንቱ ስም ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሊሆኑ ይችላሉ።   

2፣ የፕሮፋይል ፎቶ፣ ቦቶች የራሳቸው የሆነ ፎቶ አይጠቀሙም ይልቁንም ጥቅል የሆነ ፎቶን (generic 
image) ሊጠቀሙ ይችላሉ።

3, አካውንቱ የተከፈተበት ቀን ሌላው ተጨማሪ ፍንጭ ሊሰጠን ይችላል። አንዳንድ አመለካከቶችን 
ለማስተጋባት ሲባል ቦቶች በቅርብ ቀን የተፈጠሩ ሊሆኑ ይችላሉ።

4፣ የልጥፍ ድግግሞሽ/post frequency/ ቦቶች የሰው ልጆች ከሚለጥፉት በላይ በጣም ከፍተኛ ቁጥር 
ያለው ይዘት ይለጥፋሉ። ይህም ይዘቱን ለመጠራጠር መነሻ ሆኖ ያገለግላል።

5፣ የይዘት ልጥፍ ሁኔታ/ post pattern/, ቦት አካውንቶች ዋናውን/original content/ ከማጋራት ይልቅ 
የሌሎችን ይዘቶች በመቅዳት ማጋራትን ይመርጣሉ። ሌላው መነሳት ያለበት ነጥብ የቦት አካውንቶች 
ከተከፈቱበት ጊዜ አንጻር ሲታይ ብዙ ይዘቶችን የሚያጋሩና የሚለጥፉ/retweet/መሆናቸው ነው። 

ቦትን ለመለየት የሚጠቅሙ መገልገያዎች የሚከተሉት ናቸው። 

መገልገያዎች

	ቦቶሚትር/botometer/ 

	ቦትስንቲነለ/botsentinel/፣ 

	ፎለር ሚ /folloer.me/፣ 

	ትዊቶኖሚ/twitonomy/
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2.6. አዝማሚያዎችን/Trend/ እና ትርክቶችን /Narrative/ መለየት

ከዚህ በታች የተጠቀሱትን ጥያቄዎች በመጠየቅ ትርክቶችንና አዝማሚያዎችን መረዳት ይቻላል።

	አዝማሚያውን/ ትርክቱን/ የጀመረው ማን ነው?

	አዝማሚያውን/ ትርክቱን/ በማጉላትና በመቀባበል የበለጠ እንዲሰራጭ ያደረገው ማን ነው?

	ተያያዥነት ትርክቶች/አዝማሚያዎች/ ኦን ላይን ላይ መኖራቸውን ማረጋገጥ ?

	በአዝማሚያዎች/ትርክቶች/ኢላማ የተደረገው አካል ማን ነው?

	በአዝማሚያው ላይ ቅንጅት ይስተዋላል ወይ?

	የአዝማሚያው ስሜት ምንድን ነው?

በትዊተርና በፌስቡክ አማካኝነት የሚካሄዱ አዝማሚያዎችን/ትርክቶችን/ ለመለየት በቅደም ተከተል 
ትሩዝነስት/TruthNest/ እና ፌስቡክ ሰርችን/Facebook search/ መጠቀም ይቻላል።

2.7. ከዩቲውብ ቪዲዮዎች ላይ ምንጩን የሚጠቁሙ መረጃዎችን ማውጣት

ከ 2005 እ.ኤ.አ ጀምሮ ዩቲውብ ተጠቃሚዎችን ሲያስተምር፣ ሲያዝናና እንዲሁም ሲያነቃቃ የቆየ 
ሲሆን ወደ 5 ቢሊዎን የሚሆኑ ቪዲዮዎች በእየቀኑ ዩቲውብ ላይ ይታያሉ።በአሁኑ ጊዜ በርካታ ሰዎች 
የተለያዩ መረጃዎችን ለማግኘት በየቀኑ የሚጎበኙት ሚዲያ ሲሆን በተመልካች ብዛትም በሁለተኛ ደረጃ 
እንዲቀመጥ አድርጎታል። በዩቲውብ ላይ የሚገኝ ምንጭን  የሚጠቁም መረጃዎችን (meta data)  
እንዲሁም  የተለጠፉበትን ቻናሎች ያሳያል።
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2.8. ኤግዚፍ ቱል / Exif Tool/ 

ኤግዚፍ ቱል በርካታ ፋይሎች ላይ ምንጩን የሚገልጽ መረጃን ለማንበብና ለመጻፍ የሚያስችል የትዕዛዝ 
መተግበሪያ ነው። በነጻ የሚገኝ መገልገያ በመሆኑ በቀላሉ ከኢንተርኔት ላይ መጠቀም ይቻላል። በአንድ 
ምስል ላይ የተለያዩ መረጃዎችን ለማግኘት የሚጠቅም የኦን ላይን መገልገያ ሲሆን ምስሉ መቼ 
እንደተወሰደ፣ የተቀየረበትን ቀን እንዲሁም ሌሎችን ተያያዥ መረጃዎች ለማግኘት ይጠቅማል። 

 

ከላይ የተቀመጠውን አርዕስት በመጻፍ በቀላሉ የሚገኝ መገልገያ ሲሆን የምስሉን የዌብ አድራሻ/ 
URL/ ወይም በቀጥታ ከዴስክቶፕ/የእጅ ስልክ ላይ/ ምስሉን በማስገባት ዝርዝር ትንታኔዎችን ማግኘት 
ይቻላል።

2.9. ቴሌግራም አናሊቲክስ (telegram analytics)

ቴሌግራም በየወሩ ከ500 ሚሊዮን በላይ ንቁ ተጠቃሚዎች ያሉት በፍጥነትና በደህንነት ላይ አተኩሮ 
የሚሰራ ነጻ የመልዕከት መላላኪያ መተግበሪያ ነው። ይህ የማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያ እስከ 200 
ሺህ የሚደርሱ ሰዎችን የያዙ ቡድኖችን/groups/ ወይም ገደብ የሌላቸው ሰዎችን ለመድረስ የሚያስችሉ 
ቻናሎችን ለመፍጠር ያስችላል። ቴሌግራም አናሊቲክስ ከ150 ሺህ በሚበልጡ የቴሌግራም ቻናሎች ላይ 
አሃዛዊ መረጃ ያለው ፕሮጀክት ነው። እነዚህ ቻናሎች በአገር፣ በቋንቋ፣ በምድብና በጊዜ ተከፋፍለው 
በአለምአቀፍ የደረጃ ቅደም-ተከተል የተቀመጡና በቀላሉ ለማጣራት የሚያስችል መፈለጊያ ያላቸው 
ናቸው። 
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የምንፈልገውን አገር እየቀያየርን ከቴሌግራም ቻናሎች ጋር የተያያዙ መረጃዎችን ማግኘት ያስችላል። 

2.10. መረጃ ከተጣራ በኋላ የሚዘገብበት ሂደት

በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚደረግ የመረጃ ማጣራትን በተመለከተ ልንረዳው የሚገባው አብይ ጉዳይ 
ሁሉንም መረጃ ማጣራት ስለማይቻል ማጣራት የምንፈልገውን መረጃ በጥንቃቄ መምረጥ ያስፈልጋል። 
የትኛውንም መረጃ ለማጣራት ከመወሰናችን በፊት መረጃው/የሚጣራው ነገር/ ለህዝብ የሚኖረውን 
ጠቀሜታ በጥንቃቄ ማጤን ያስፈልጋል። በመሆኑም የምናጣራቸው መረጃዎች ለህዝቡ የሚኖራቸውን 
ፋይዳ በደንብ መመዘን ዋናው መስፈርት ነው። የሚጣራው መረጃ ምን ያክል በህዝቡ  ዘንድ የመነጋገሪያ 
ጉዳይ ሆኗል የሚለውን መገምገም ባለማወቅ በስራችን አማካኝነት ሃሰተኛ መረጃዎች ጎልተው እንዳይወጡ 
እና እንዳይስፋፉ ለማድረግ ያግዛል።

በማህበራዊ ሚዲያ የመረጃን ትክክለኛነት ማጣራት ሥራ መስራት በጣም ጥሩ ነው።ሃሰተኛ (ወይም 
ትክክለኛ) መሆኑን አረጋግጣችሁ ያገኛችሁትን ግኝት ምን ታደርጉበታላችሁ የሚለው ትልቅ ጥያቄ 
ነው። ጊዜ እና ጉልበት ካወጣንባቸው በኋላ ግኝቶቹን ባንጠቀምባቸው ብክነት ይሆናል (በተለይም የሃሰት 
መረጃ ካለበት)።  

የመጀመሪያው አስፈላጊ እርምጃ ያገኛነውን ነገር ሁሉ ማስቀመጥ ነው፤ ይህም ማለት አግባብነት ያላቸው 
ምስሎችን እና ቪዲዮዎችን ማለት ነው። ከዚያም ያገኛነውን ነገር መዝግቦ መያዝ። ይህም አንድ አዘጋጅ 
ወይም ጋዜጠኛ ስለ ግኝታችን ጥያቄ ቢያነሳ ለማስረዳት ሊጠቅመን ይችላል። በጣም የተሻለ የሚሆነው 



ጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙኃን ሃቅን ለማጣራት እንዲችሉ የሚያግዝ ማጣቀሻ24

ዘገባ ብንሰራበት ነው! ምክንያቱም የገመገምነው ፎቶ/ቪዲዮ/ምንጭ ሃሰተኛ ሆኖ ከተገኘ ሌሎች ሰዎች 
እንደገና ሊታለሉበት ይችላሉ፤ ምክንያቱም ለእነሱ ትክክለኛ ይመስላቸዋል! ስለዚህ ያለውን የተሳሳተ 
መረጃ ለመዋጋት መረጃችን ማሰራጨት በጣም ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ትልቁ ቁም ነገር ግልጽነት ነው! 
ተጠቃሚዎች ድምዳሜያችን ላይ እንዴት እንደደረስን ቢያውቁ ጥሩ ነው። 

እነዚህ ለኢንተርኔት፣ ለህትመት፣ ለቴሌቪዥን፣ ለድረ-ገጽ፣ ቪዲዮ፣ ወዘተ የሚያገለግሉ አቀራረቦች 
የዘገባዎቻችሁ ቋሚ አካል (“የዚህ ሳምንት ሃሰትነቱ የተረጋገጠ መረጃ”) ወይም አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ 
የሚዲያ ተቋማችሁ አልፎ አልፎ የሚያደርጋቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ ድረ-ገጻችሁ ላይ ሃሰትነታቸው 
ለተረጋገጠ መረጃዎች ብቻ የሚያገለግል የተለየ ገጽ ወደ ማዘጋጀት ሊያመራም ይችላል፤ ወይም 
ለሚዲያ ተቋማችሁ የቴሌቪዥን ተመልካቾች አንድ ምስል ወይም ቪዲዮ ሃሰት እንደሆነ ማጋለጥ 
(ወይም ቦታው የት እንደሆነ ማረጋገጥ፣ ወይም እውነትነቱን ማረጋገጥ) በሚያስፈልግበት ጊዜ የቀጥታ 
የቴሌቪዥን ስርጭት ላይ የማህበራዊ ሚዲያ ባለሞያ ጠርቶ ማነጋገር ይቻላል።

ነገር ግን አስታውሱ፡- እናንተም ራሳችሁ ጋዜጠኞች ናችሁ፤ እናም መጠበቅ እና ማጠናከር የምትፈልጉት 
የራሳችሁ ስም እና ዝና አላችሁ። መረጃ የማጣራት ስራ ፉክክር አይደለም። በዚህ ሥራ ውስጥ 
በመሳተፋችሁ ሁላችሁም ተጠቃሚ ትሆናላችሁ እንዲሁም እርስ በእርስ ትማማራላችሁ። እናም 
የሃሰት መረጃ ካስተዋላችሁ የራሳችሁ አካውንት(ቶች) ላይ ለማጋለጥ ሞክሩ፤ በተለይም ደግሞ ርዕሰ-
ጉዳዩ በሚዲያ ተቋማችሁ በኩል ሙሉ ሪፖርት መስራትን የማይጠይቅ ከሆነ። በተጨማሪም አንድ 
ነገር የሃሰት ወይም ትክክለኛ መሆኑን መቶ በመቶ እርግጠኛ እንዳልሆናችሁ መግለጽ ችግር እንደሌለው 
እንዲሁም አንዳንድ ጊዜም እንዲያውም ጥሩ እንደሆነ አስታውሱ። 

የማህበራዊ ሚዲያ መረጃን የማረጋገጥ ሥራ “ከጀርባ የሚሰራ ሥራ” ብቻ አይደለም። አንዳንድ ጊዜም 
የማጣራት ሥራው እራሱ ዘገባ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም በጣም መሳጭ ነው። ስለዚህ  በዚያ መልኩ 
መዘገብ ሊኖርባችሁ ይችላል። ይህን በምታደርጉበት ጊዜ የራሳችሁን ስም እና ዝና እንዲሁም የሚዲያ 
ተቋማችሁን ስም እና ዝና ታጎለብታላችሁ። 

በመጨረሻም የምትሰሩት ሥራ ከዚያም ያለፈ ይሆናል፡- የምትሰሩት ሥራ የተለያዩ ሰዎች ድንገት 
የገባንበትን ይህን አዲስ እና ግራ የሚያጋባ ዓለም መረዳት እንዲችሉ የሚያግዝ ይሆናል። የምትሰሩትን ሥራ 
መዘገባችሁ እነዚህን ሰዎች እንዴት በራሳቸው የማጣራት ሥራ መሥራት እንደሚችሉ ከማስተማሩም 
በላይ ስለ ማህበራዊ ሚዲያ በምን መልኩ ማሰብ እንዳለባቸውም ጭምር ያሳያቸዋል። እንዲሁም ኒውስ 
ፊዳቸው ላይ ብቅ የሚሉ ምስሎችን፣ ቪዲዮዎችን እና ዜናዎችን እንዴት ማስተናገድ እንዳለባቸው 
ያሳውቃቸዋል። እንዴት አስተዋይ እና ተጠራጣሪ መሆን እንዳለባቸውም እንዲሁ። በተጨማሪም 
“የሆነ ነገሩ… ልክ አይመስልም” የሚል የጥርጣሬ ስሜት በሚሰማቸው በማንኛውም ጊዜ ምን ማድረግ 
እንዳለባቸው ያስተምራል። ከፍተኛ ጥቅም ያለው ሥራ ማለትም ይኸው ነው። መረጃዎችን የማጣራትና 
የማረጋገጥ ስራ በሚዲያ ተቋማትም ውስጥም ይሁን በሌላ መልኩ በዘርፉ የሚሰማሩ አካላት በቡድን 
የሚሰሩት ስራ ነው። 

የመረጃን ትክክለኛነት የማጣራት ሥራችንን ውጤት መመዘገብ የምንትችልባቸው በርካታ የተለያዩ 
አቀራረቦች አሉ። የምንሰራው ለህትመት ዜና ተቋም ወይም በኢንተርኔት ላይ ከሆነ የሰበሰብነውን 
ማቴሪያል ተጠቅመን ዘገባ ልንሰራበት እንችላለን። 
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ለምሳሌ ቁርጥ ስዊድናዊቷን የአየር ንብረት አክቲቪስት ግሬታ ተንበርግን የሚመስለውን ታሪካዊ ፎቶግራፍ 
በተመለከተ ዶቸ ቨለ የተለያዩ መገልገያዎችን በመጠቀም ኢንተርኔት ላይ የዘገበው እንደሚከተለው ነበር። 
ይህን ዜና ዶቸ ቨለ በእንግሊዘኛ ቋንቋ የሰራው ሲሆን  ወደ አማርኛ ቋንቋ እንደሚከተለው ተተርጉሟል።

ግሬታ ተንበረግ በዘመናት ውስጥ የምትመላለስ ሰው ልትሆን ችላለች ሲል ትዊተር ገለጸ

በአስራዎቹ የእድሜ ክልል የምትገኘው ስዊዲናይቷ የአየር ንብረት ተቆርቋሪ አንድ መቶ ሃያ ዓመት ከሆነው ካናዳ ውስጥ 

ከተነሳ የአንዲት ሴት ልጅ ምስል ጋር በጣም ይመሳሰላል። የትዊተር ተጠቃሚዎችም በዘመናት ውስጥ የምትመላለስ 

ሰው (time traveler) ሲሉ ገልጸዋታል። የዶቸ ቨሌ ምርመራ እንደሚያሳየው የተንበርግ አምሳያ ትክክለኛ ፎቶ ነው።

በአንድ የቆየ ፎቶ ላይ የምትታየው ልጅ ተንበርግን መምሰሏ በትዊተር ተጠቃሚዎች ዘንድ መነጋገሪያ ሆኗል። የጸጉር ሹርባቸውን ጨምሮ በሁለቱ ልጆች 

መካከል ያለው ተመሳሳይነት አስገራሚ ነው። 
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አንድ የትዊተር ተጠቃሚ በተፈጠረው መመሳሰል በመገረም ያጋራው ፎቶ ነው

የመጀመሪያው ምስል በዋሽንግተን ዩኒቨርስቲ የምስል ቤተ- መጽሃፍት ስብስብ አካል ነው። ይህንን ፎቶ ያነሰው ኤርክ 

ሄግ  የሚባል ባለሙያ ሲሆን “ እ.ኤ.አ. በ1898 ሶስት ልጆች በካናዳ ዶሚንየን ክሪክ የየኩን ግዛት የወርቅ ማውጫ ላይ 

ሲሰሩ ያሳያል።” 

     ሶስቱ ልጆች ከጉድጓድ ውሃ እያወጡ ይመስላል
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ሄግ ስዊድናዊ አሜሪካዊ የፎቶግራፍ ባለሙያ ሲሆን በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻና 20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ በክሎንዲኪ 

እና አላስካ የተደረገውን የወርቅ ፍለጋ በፎቶ የሰነደ ነው።

ዋናው ቁም ነገር፡ የዶቸ ቨለ አካዳሚ በግልጽ የሚታይ ለውጥ መኖሩን ለማወቅ ባደረገው ምልከታ ፎቶው ላይ ምንም አይነት ችግር 

እንደሌለበት አረጋግጠናል። የኋልዮሽ ምስል ፍለጋ እንደሚያሳየው ምስሉ ግሬታ ተንበርግ በ2018 አካባቢ ትምህርቷን አቋርጣ የአየር 

ንብረተ ተቆርቋሪ ከመሆኗ በፊት ጥቅም ላይ የዋለ መሆኑን ያሳያል። ምስሉ በፎቶ ፎረንዚክ የታየ ሲሆን ምንም አይነት የመነካካት 

ወይም የይዘት ለውጥ አልተደረገበትም። አንድ የፌስቡክ ተጠቃሚ በታዋቂው የቱሪስት መዳረሻ የፓይክ ፓላስ ገበያ ላይ  ምስሉን 

እንዳየችው ገልጻለች። ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ምስሎ በዘመናት ውስጥ የምትመላለስ (time traveler) ከሚል አስተያየት ጋር 

ወደ ትዊተር ብቅ አለ።

 

     ከግራ ወደ ቀኝ በቅደም-ተከተል  የተንበረግ አምሳያ እና ግሬታ ተንበረግ 
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የተባለውን ነገር መለየት        መረጃ ማግኘት           መረጃን ማመሳከር  

የተባለውን ነገር ማረጋገጥ             ግኝቶችን ማተም

ምዕራፍ ሶስት 
የተቀናጀ መረጃን የማጣራት ስራ 

በዚህ ምዕራፍ ደግሞ ሃቅ የማጣራት ስራ እንዴት በተቀናጀ እና መዋቅራዊ ሂደትን በጠበቀ መልኩ 
መስራት እንደሚቻል፣  ሃቅን በምናጣራበት ጊዜ የምንከተላቸውን ወሳኝ ሂደቶች፣ በሃቅ ማጣራት 
ስራ የሚያስፈልግ ሙያ እና የሰው ሃይል እንዲሁም የተጣራውን መረጃ እንዴት መታተም እንዳለበት 
በአጭር በአጭሩ የሚገልጹ ሃሳቦች እንደሚከተለው ቀርበዋል።

ሃቅ የማጣራት ስራ  እንደሌሎች ዝግጅቶች ሁሉ ግልጽና ደረጃ በደረጃ የተቀመጠ ሂደት አለው።  ይህ 
አሰራር ሃቅ የማጣራት ሂደቱ ጥራቱን የጠበቀ፣ ግልጽ እና ተቋማዊ እንዲሆን ከማድረግ በተጨማሪ 
የዜና ክፍላችሁን ተጠያቂነት ያለው ለማድረግ ይረዳል። በመሆኑም በዚህ ክፍል እውነታን የማጣራት 
ሂደት፣ ምንጭና ጥቆማዎች፣ የስራ ፍሰት እንዲሁም ከህትመት ጋር የተገናኙ ሃሳቦች እንደሚከተለው 
ይቀርባሉ።

3.1. ሃቅን የማጣራት ሂደት 
እውነታን የማጣራት ሂደት ተያያዥ ግን የተለያዩ ደረጃዎች ያሉት ሲሆን  እውነታን  በማጣራት 
ሂደት ልንከተላቸው የሚገቡ አምስት ደረጃዎች እንደሚከተለው  ተብራርተዋል።

1፣ የተበላውን ነገር መለየት፡- በታዋቂ ሰዎችና በሚዲያ ተቋማት የተነገሩ እና የተባሉ ነገሮችን 
መፈተሽ፣ የምንጮችን ተዓማኒነት መጠየቅና የመሳሰሉትን ስራዎች የምንሰራበት የመጀመሪያው 
ሂደት ነው። 

2፣ መረጃ ማግኘት፡- ያለውን ማስረጃ መለየትና በመረጃው ዙሪያ ያለውን ዳራ መረዳት። ይህም 
የመጨረሻውን ድምዳሜ ለመወሳን ወሳኝ ሚና ይኖረዋል።

3፣ መረጃን ማመሳከር፡- በዚህ ሂደት የመረጃውን ምንጭ፣ እድሜውን፣ ዳራውን መሰረት በማድረግ 
የመረጃውን ተዓማኒነት መመዘን

4፣ የተበላውን ነገር ማረጋገጥ፡- ግኝቶችን የሚያረጋግጡ ሌሎች ምንጮን የማግኘት/ማሰባሰብ/ ስራ 
የምንሰራበት ሂደት ነው። የሚኖሩትን ልዩነቶችና መጣራሶችም ጭምር የምናብራራበት ሂደት ነው።
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5፣ ግኝቶችን ማተም፡- በማጣቀስ የተገለጡ ነገሮችንና መረጃዎችን በሙሉ ምንጫቸውን መግለጽ። 
ይህም ስሙ የተጠቀሰው ሁሉ መልስ እንዲሰጥ እድሉን ይሰጣል።

ይህ አሰራር መረጃ  የማጣራት ሂደትን የሚገልጽ ሲሆን የስራ ክፍፍልን እና ሃላፊነትን በተመለከተ 
የሚዲያ ተቋማቱ ባላቸው የሰው ሃይል እና  የመስሪያ ቁሳቁስ ተመስርተው  መዋቅራቸውን ሊዘረጉ 
ይችላሉ። ለሁሉም ድርጅቶች የሚሰራ ወጥ የሆነ መዋቅር መዘርጋት አስቸጋሪ ስለሚሆን  እያንዳንዱ 
ተቋም ባለው ባለሙያ እና ሌሎች ግብዓቶች ላይ ተመስርቶ የአሰራር መዋቅሩን መዘርጋት ይችላል።

3.2.ምንጮችና ጥቆማዎች 

መደበኛ ያልሆኑ ጥቆማዎች ለብቻቸው ቀጣይነት ያላቸው የዜና ፍንጮችን ሊሰጡን አይችሉም። 
የሃሰት መረጃ ለመባል በቂ የሆኑ የተለያዩ መረጃዎች አቅርቦት መደበኛ በሆነ መልኩ ለማግኘት የሰው 
ሰራዊትና አውቶሜትድ ድጅታል ጥቆማዎችን አጣምሮ መጠቀም ያስፈልጋል። ድጅታል ጥቆማዎች 
አብዛኛውን ጊዜ ክትትል የሚደረግባቸው ቁልፍ ቃላት/ሀረጎች ዝርዝርን እንዲሁም  ክፍት ምንጭ 
ያላቸው የኢንተለጀስ/ open source intelligence/ ይዘቶችን መሰረት በማድረግ ወጣ ባላ መልኩ 
በፍጥነት የሚዛመቱ ይዘቶችን የሚለዩ ናቸው። 

መረጃ አጣሪ የዜና ዴሰክ ፡- በሃቅ ማጣራት የስራ ሂደት ውስጥ ሊኖሩ ከሚገባቸው የስራ መደቦች 
መካከል አንዱ መረጃ አጣሪ የዜና ዴሰክ ነው። ከጠቋሚዎች ወይም ከድርጅቱ ተንታኞች የተገኙ 
ወሬዎችን እና ፍንጮችን ጥልቅ ምርምር እንዲደረግባቸውና መታተም ወደሚችሉ ዘገባዎች እንዲቀየሩ 
ለእውነታ አጣሪዎች የሚመደቡበት ስለሆነ ወሳኝ የስራ ክፍል ነው። ይህ ማለት የትኛውም መረጋገጥ 
ያለበት ነገር በዚህ የስራ ክፍል ተገምግሞ ካልጸደቀ በስተቀር ወደ ማጣራት ስራ አይገባም ማለት ነው። 

3.3. ከህትመት በፊት የሚደረግ ማረጋገጫ፣ ህትመትና የውክልና ህትመት 

እውነትን በማጣራት ስራ ላይ እውነታው ላይ መሳሳት ከህግ እና ከዝና  አንጻር  በጣም ጎጂ ነው። 
በመሆኑም ከሚያስከትለው ጉዳት  አንጻር  የተጣራው ነገር ከመታተሙ በፊት ሁለንተናዊ ግምገማ እና 
የማስተካከል ስራ በየደረጃው ባሉት ባለሙያዎችና ሃላፊዎች ሊደረግበት ይገባል። የምናጣራው ጉዳይ 
ትክክለኛና እውነተኛ፣  የሰዋሰው/ ቋንቋ/ ወጥነት እንዲኖረው እንዲሁም ለንባብ ብቁ እንዲሆን አድርጎ 
ለማዘጋጀት የሚረዳ የንዑስ አርትዖት/ግምገማ/ ማድረግ ያስፈልጋል። 

ትክክለኛነት/እውነተኛነት                   ሰዋሰው እና ቋንቋ                 ቀላል ግራፊክስ መጠቀም

በመሆኑም እውነታ የማጣራት ሰራ ተጽዕኖ እንዲፈጥር ከትክክለኛነቱ በተጨማሪ መነበብ የሚችል 
መሆን አለበት። በመሆኑም  የተጻፈበት ቋንቋ ለአንባቢዎች ምን ያክል ግልጽ እንደሆነ፣ ማስረጃው 
አንባቢዎች እንዲመለከቱት በቀላሉ የሚገኝ መሆኑን እንዲሁም የተወሳሰቡ ነገሮች የተገለጹት ለመረዳት 
ቀላል በሆነ ግራፊክስ መሆኑን በደንብ ማጤን ያስፈልጋል። እውነታን የማጣራት ስራው ተገቢ ሂደቶችን 
አልፎ ከጸደቀ እንዲታተም ይፈቀዳል። 

ህትመትና የውክልና ህትመት፡- የእውነታ አጣሪዎች ስራ ትርጉም እንዲኖረው መጀመሪያ ላይ ከተባለው 
ነገር ጋር በእኩል መጠን አንባቢዎች ጋር መድረስ አለበት። ስራው ፍጥነትና ስፋት ባለው መልኩ 
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እንዲሰራጭ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ በውክልና ማሳተምን እና በማሽን አንቀሳቃሽነት የሚከናወን 
መልዕክት ማጉላትን (machine driven amplification) ጨምሮ በርካታ ሚዲያዎች ላይ መታተም 
ይኖርበታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሊነሳ የሚችለው ጉዳይ ሁሉንም ሂደቶች እና ሙያዊ አሰራሮች 
በመከተል የተዘጋጀው ይዘት ወደ በርካታ ሰዎች እንዲደርስ ማድረግ ነው። ስለሆነም በተለያዩ የመልዕክት 
ማሰራጫ ዘዴዎች አማካኝነት ይዘቱን ተደራሽ ማድረግ የጎላ ጠቀሜታ ይኖረዋል።

3.4. የሰው ኃይል

ሃቅ የማጣራት ስራ የተለያዩ ባለሙያዎችን እና ክህሎቶችን አጣምሮ በመጠቀም የሚሰራ ነው። ከዚህ 
በተጨማሪም በየጊዜው የሚወጡ ቴክኖሎጅዎችን በመጠቀም እና የተለያዩ አሰራሮችን በስራ ላይ 
በማዋል ተለዋዋጭ ከሆነው የመረጃ ፍሰት ጋር እኩል መራመድ ያስፈልጋል።

 

ተንታኝ

ወደ ዜና ክፍሉ የሚመጡ  
የተጠኑ ነገሮችን ወደ 
ማስረጃ ይቀይራል

አርታኢ

ግድፈቶችን ያስተካክላል
ስታንዳርዶችን ያስቀምጣል

ዲዛይነር

የተወሳሰቡ ጉዳዮችን 
በምስል ያስረዳል

የምርምር ባለሙያ

በማስረጃ ዙሪያ ያለውን 
ዳራ ቆፍሮ ያወጣል

ጋዜጠኛ

ማስረጃን ወደ አሳማኝ 
ታሪክ ይቀይራል

አጎልቶ አቅራቢ

ማህበራዊ ሚዲያ ላይ 
በፍጥነትና በስፋት  

እንዲዛመት  ያደርጋል
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ሃላፊነቶች

ከላይ የተቀመጡት ሃላፊነቶች እያንዳንዳቸው በተለያየ ሰው መከናወን ባይኖርባቸውም እውነታን የማጣራት 
ስራ በጣም አስተማማኝ/ተዓማኒነት ያለው/ የሚሆነው በቡድን ተዘጋጅቶ ሲሰራጭ ነው። ድጅታል ሂደቶች ልዩ 
ክህሎቶችን ይጠይቃሉ እንዲሁም ስራው በብዙ ሰዎች ታይቶ መገምገሙ  የተወሳሰቡ ጽንስ-ሃሳቦችን ለመረዳት 
ወይም ሳይታዩ የታለፉ ነገሮችን ለማግኘት ይረዳል።

3.5. አዲስ ክህሎቶች፣ የአሰራርና የስታይል መመሪያዎች  

አዲስ ክህሎቶች፣ እውነታን ማጣራት በጋዜጠኞችና በአዘጋጆች የሚመራ የዝግጅት ስራ ነው። ነገር ግን ድጅታል 
መረጃውን ለመተንተን የፎረንሲክ መረጃ ምርምር ባለሙያ (forensic researcher) የመረጃ ትንተና በለሙያ 
(data analyst) አስፈላጊነታቸው  እየጨመረ መጥቷል። የፎረንሲክ ባለሙያው በተቋሙ ውስጥ ያሉትን የተለያዩ 
መገልገያዎች በመጠቀም በሃሰተኛ ዜናዎችና ሃሰተኛ መረጃዎች ላይ የሚኖረውን አካሄድ በመረዳት የወደፊት 
አዝማሚያ ለመገመት የሚያስችል ስራ ይሰራሉ።የመረጃ ትንተና በላሙያው በበኩሉ የተሰበሰቡ መረጃዎችን 

ተንትኖ ለሚመለከተው ባለሙያ ያቀርባል። ምንም እንኳ ሃቅ የማጣራት ሂደት በዋናነት በጋዜጠኞች እና 
መሰል ባለሙያዎች የሚሰራ ቢሆንም ከስራው ባህሪ አንጻር የመረጃ ምርምርና ትንተና እንዲሁም ሌሎች 
አስፈላጊ ባለሙያዎችን አጣምሮ መጠቀም እንደሚያስፈልግ መግለጽ ይቻላል። የባለሙያ ስብጥር ብቻ 
ሳይሆን ሃቅን ለማጣራት የምንጠቀምባቸው ቲክኒኮችና መገልገያዎች በየጊዜው የሚለዋወጡ ስለሆነ 
በዚህ ስራ ላይ የሚሰማራ ማንኛውም ባለሙያ እራሱን በየጊዜው ከአዳዲስ አሰራሮችና ሃሳቦች ጋር 
ማስተዋወቅ ይኖርበታል። 

የአሰራርና የስታይል መመሪያዎች፡  ሚዲያዎች የሚተዳደሩበት የኢዲቶርያል ፖሊሲ፣ የሰው ሃይል 
መመሪያና ሌሎችንም ሰነዶች አዘጋጅተው እንደሚጠቀሙት ሁሉ በሃቅ ማጣራት ላይ የሚሰሩ ተቋማትም 
አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎችን እና መተዳደሪያ ደንቦችን ማውጣት ይጠበቅባቸዋል። በመሆኑም የአሰራርና 
የስታይል መመሪያዎች  ምናልባት ሃቅን ከማጣራት ጋር በተያያዘ በማህበራዊ ሚዲያው የሚለቀቀውን 
ነገር ሁሉ አጣርቶ መጨረስ ስለማይቻል ክትትል የሚደረግባቸውን ቃላት፣ ሀረጎች፣ ጽንስ-ሃሳቦች፣ 
ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችን ዝርዝር ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው። ዋናው ቁም ነገር የምናጣራው ነገር ለህዝብ 
የሚኖረውን ጠቀሜታ  በጥልቀት በመገምገም የሚሰራ ስራ መሆኑ ነው።
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የመርሳ ሚዲያ ተቋም ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር በመተባበር በተለያዩ ርዕሰ-ጉዳዮች ላይ በአንድ ዓመት 410 
ጋዜጠኞችን አሰልጥኗል፡፡ በስልጠና ወቅት ከተወሰዱ ፎቶዎች መካከል የተመረጡትን እነሆ!

የፎቶ ማህደር
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