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መርሳ ሚዲያ ተቋም ለትርፍ ያልተቋቋመ በኢትዮጵያ ግንባር ቀደም የሚዲያ ፖሊሲ፣ ምርምርና ጥናት እንዲሁም 

የአቅም ግንባታ ተቋም ሲሆን በጥናትና ምርምር፣ የአቅም ግንባታ እና ተቋማዊ ድጋፍ ላይ አበክሮ በመስራት ንቁና 

ጠንካራ፣ ሃላፊነት የሚሰማቸው እንዲሁም ገለልተኛ የሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ፣ የሙያ ማህበራት እና የትምህርት 

ማዕከላት እንዲፈጠሩ የሚተጋ ተቋም ነው፡፡ ሰላማዊ፣ የበለጸገና ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ነጻ እና 

ገለልተኛ የመገናኛ ብዙሃን ወሳኝ መሆናቸውን መርሳ ያምናል፡፡



መግቢያ
ምርጫ የዜጎች ዲሞክራሲያዊ መብቶች በተግባር ከሚረጋገጡባቸው ዘዴዎች መካከል አንዱ ሲሆን ዑደቱን ጠብቆ በአምስት አመት አንድ ጊዜ የሚከናዎን 

በመሆኑና የፖለቲካ-ኢኮኖሚ እንዲሁም በማህበራዊና ባህላዊ ሁኔታዎች ላይ ከሚኖረው መጠነ-ሰፊ ፋይዳ አንጻር የብዙሃን መገናኛዎች፣ ህዝብ፣ መንግስት፣ 

የፖለቲካ ድርጅቶችና የተለያዩ የሰቪክ ማህበራት እንዲሁም ሌሎች በርካታ አካላትን ትኩረት በእጅጉ ይስባል፡፡ ምርጫ ዜጎች የሚፈልጉትን ተወዳዳሪ ወይም 

የፖለቲካ ድርጅት ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ለመምረጥ ብቸኛው መሳሪያ በመሆኑ የምርጫ ሂደቱን በንቃት እየተከታተሉ መዘገብ፣ ስለእያንዳንዱ ተፎካካሪ 

እና የፖለቲካ ፓርቲ በቂ መረጃ መስጠትና ዜጎች በሚመርጡበት ጊዜ በመረጃ ላይ ተመስርተው መምረጥ የሚችሉበትን አቅም ለመፍጠር የብዙሃን 

መገናኛዎች ሚና ላቅ ያለ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር የብዙሃን መገናኛዎች ምርጫ ከመድረሱ በፊት በሰው ሃይል፣ ሎጅስቲክስና ቴክኖሎጂ መዘጋጀት አለባቸው፡፡ 

ከሰው ሃይል አንጻር የሚደረገው ዝግጅት አንድን ምርጫ ከጅምሩ እስከ ፍጻሜውና ድህረ-ምርጫው ድረስ በተደራጀ መንገድ ለመዘገብ የሚያስችል የተለያዩ 

ባለሞያዎች የተካተቱበት ቡድን ማዋቀር ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆን አለበት፡፡ በምረጡኝ ቅስቀሳ ወቅት፣ ምርጫው በሚከናወንበት ጊዜ እንዲሁም 

ምርጫው ከተካሄደ በኋላ ምክንያታቸው በግልጽ የሚታወቅ ወይም ሌላ የተደበቀ አጀንዳ ያነገቡ ግጭቶች የመነሳት እድላቸው ከፍ ያለ ነው፡፡ በተለይም እንደ 

ኢትየጵያ ባሉ ታዳጊ አገራት ምርጫን አስታከው የሚቀሰቀሱ ግጭቶች ለሰዎች ሞት፣ ንብረት ውድመት እና የተለያዩ መጠነ-ሰፊ ቀውሶች መንስኤዎች ይሆናሉ፡፡ 

የብዙሃን መገናኛዎችም በእጅጉ የሚፈተኑባቸው እንዲሁም የሚዲያ ተቋማቱ ባለማወቅ ግጭት እንዲባባስ አስተዋጾ ሊያደርጉ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች አሉ፡፡

 

በምርጫ ወቅት ሊነሱ የሚችሉ ግጭቶችን በደንብ ተረድቶ የግጭቶችን መንስኤዎችና ግጭቶች የሚያስከትሉትን መዘዝ ወገንተኝነት ባልተንጸባረቀበት እንዲሁም 

በግጭቱ ከተሳተፉ ወገኖች ያሉትን ሃሳቦች አካቶ ግጭቱን በቅጡ ለመረዳት የሚያስችል የተሟላ ዜና ለህዝብ ማቅረብ ከሚዲያዎች የሚጠበቅ ሃላፊት 

ነው፡፡ በምርጫ ወቅት የሚኖሩ ግልጽና ድብቅ ፍላጎቶችን መረዳት፣ በምርጫ የሚሳተፉ አካላት የሚያቀርቡትን ወይም የሚያስተላልፉትን ሃሳብ ማጣራት 

(መመርመር)፣ በተለያየ መልኩ የሚለቀቁ መረጃዎችን ትክክለኛነት ተገቢውን አሰራር በመከተል ማንጠርና ለመራጮች ማሳወቅ፣ ግጭቶች እንዳይባባሱ 

እንዲሁም ለግጭቶች የመፍትሄ ሃሳብ የሚጠቁሙ ዘገባዎችን ለህዝብ ማድረስ ለጀማሪም ይሁን ለነባር ጋዜጠኞች ፈታኝ ናቸው፡፡ የሚዲያ ተቋማት ለመራጮች 

በደንብ የተደራጀና ለውሳኔ የሚረዳቸውን ጥራት ያለው መረጃ ለማድረስ እንዲሁም በምርጫ ወቅት ሊነሱ የሚችሉ ግጭቶችን በቅጡ በመገንዘብ መስራት 

የሚችሉበትን አቅም ለማዳበር መርሳ ሚዲያ ኢንስቲትዩት ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል፤ ይህን የግጭት አገናዛቢ አዘጋገብ ላይ ያተኮረ ማጣቀሻ ለአብነት መጥቀስ 

ይቻላል፡፡ ይህ ማጣቀሻ ስለምርጫ፣ ግጭት፣ የግጭት አገናዛቢ አዘጋገብ እንዲሁም መረጃዎችን ለማጣራት የሚረዱ ስልቶችንና በቀላሉ የምንጠቀምባቸውን 

መገልገያዎች የያዘ በመሆኑ ለሚዲያዎችና ጋዜጠኞች በእጅጉ እንደሚጠቀም ይታመናል፡፡
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01 የምርጫ 
ዘገባ

1.1  የምርጫ ዘገባ ምንነት

1.2  የምርጫ ዑደትን መረዳት

1.3 የምርጫ ሒደት ባለድርሻ አካላትን (ተዋናዮችን) መለየት

1.4 በምርጫ ወቅት የጋዜጠኞች ግዴታዎችና ኃላፊነቶች

1.6.1 ሰዎች/ PEOPLE

1.6.2 ፓርቲዎች/ PARTIES

1.6.3 ቦታዎች/PLACES

1.6.4 ሒደት/ PROCESS

1.2.1 የቅድመ ምርጫ ወቅት

1.2.2 የምርጫ ወቅት

1.2.3 የድኅረ ምርጫ ወቅት



01 የምርጫ 
ዘገባ



የምርጫ ዘገባ 
ምንነት 

ምርጫ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ሒደት የመሠረት ድንጋይ ነው። በዚህ ሒደትም መገናኛ ብዙኃን ለዜጎች ስለምርጫ ሥርዓትና ሒደት ወቅቱን የጠበቀና ያልተዛባ 

መረጃ የመስጠት ሁነኛ ድርሻና ኃላፊነት አላቸው።

ምርጫዎች በተለምዶ ትርምሶች፣ ሊገመቱ የሚችሉና የማይችሉ ክስተቶችና አስገራሚ ኩነቶችን ያስተናግዳሉ።

የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም እጩ ተወዳዳሪዎች ወክለው ከሚወዳደሩባቸው የምርጫ ጣቢያዎችና ክልሎች ላይ የተቻላቸውን ያክል ከፍተኛ ድምፅና ድጋፍ ለማግኘት፣ 

የመገናኛ ብዙኃንን ጨምሮ የተለያዩ አማራጮችን ይጠቀማሉ።

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም የክልል ምክር ቤት ወንበሮችን በአብላጫ ድምፅ ለማግኘት እነዚህ ፓርቲዎችም ሆኑ እጩ ተወዳዳሪዎች የሚጠቀሙባቸው 

አማራጮች ትክክለኛ ወይም አከራካሪ ሊሆኑ ይችላሉ።

በዚህ ሂደትም ለመገናኛ ብዙኃን ፈታኝና አስቸጋው ስራ ያልተዛባና ሚዛናዊ ዘገባ ማቅረብ ይሆናል፡፡ ከዚህም ባሻገር በብሔራዊ የምርጫ ቦርድ የሚወጡትን 

የምርጫ ሕጎችንና የምርጫ ሰሌዳን በሚገባ ከመረዳት ጀምሮ ፍትሐዊ ሽፋንን ለተወዳዳሪዎች መስጠትና ከመቼውም ጊዜ በበለጠ መልኩ ለጋዜጠኝነት የሙያ 

ሥነምግባር በመገዛት ጋዜጠኞች አንድ አገር በምታደርገው ዲሞክራሲያዊ ጎዞ ውስጥ የበኩላቸውን ሚና ይጫወታሉ፡፡

በምርጫ ሒደትም ውስጥ ሕግና ሥርዓትን ያልተከተሉ እንቅስቃሴዎች በምርጫ አስፈፃሚውም ይሁን በተወዳዳሪዎች ሲፈፀም፣ ቢወጣተከታትሎ ሽፋን መስጠት 

ሌላኛው ጋዜጠኞች በምርጫ ወቅት ሊያደርጉት የሚገባው አስተዋጽኦ ነው።

በምርጫ ወቅት የጋዜጠኞች የዘገባ እይታና አረዳድ ሰፋ ያለ ሊሆን ይገባል። በሒደት እንደታየው ብዙዎቹ የምርጫ ዘገባዎች በትላልቅ ከተማዎች፣ አካባቢዎችና ታዋቂ 

እጩዎች በሚሳተፉባቸው ቦታዎች ላይ ያተኩራሉ። የዘገባዎቹ ሒደትም በተወሰኑት የምርጫ ሒደቶች ላይ ብቻ ያጠነጥናሉ።

ይሁን እንጂ ጋዜጠኞች በምርጫ ወቅት ዜጎች በትክክል የሚወክላቸውን ተወዳዳሪ ለመምረጥ ውሳኔ ላይ ለመድረስ የሚረዷቸውን አስፈላጊ መረጃዎች ማቅረብ 

ይጠበቅባቸዋል። 

ይሁን እንጂ ጋዜጠኞች 
በምርጫ ወቅት 
ዜጎች በትክክል 
የሚወክላቸውን 
ተወዳዳሪ ለመምረጥ 
ውሳኔ ላይ ለመድረስ 
የሚረዷቸውን 
አስፈላጊ 
መረጃዎች ማቅረብ 
ይጠበቅባቸዋል።

1.1



የምርጫ ዑደትን 
መረዳት

የምርጫ ዑደት በምርጫ ሥርዓት ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ደረጃዎችን እና ሒደቶችን የሚወክል ነው። ሒደቱም ከቅድመ ዝግጅት እስከ ድምፅ መስጫ 

ቀን ድረስ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን እና በውጤት ማረጋገጫና ማሳወቂያ እንዲሁም ከምርጫው በኋላ ቅሬታ ማዳመጥና ውሳኔ አሰጣጥ ሒደትን 

ያጠቃልላል።  የምርጫ ዑደት በሦስት ዋና ዋና ወቅቶች የተከፈለ ነው፡፡ እነዚህም የቅድመ ምርጫ ጊዜ፣ የምርጫ ጊዜ እና የድኅረ ምርጫ ጊዜ ናቸው።

1.2
የቅድመ 
ምርጫ 

ጊዜ

የድኅረ
ምርጫ 

ጊዜ

 የምርጫ 
ጊዜ



የምርጫ ዑደትን 
መረዳት

የቅድመ ምርጫ ጊዜ ወደ ምርጫ ቀን 

የሚወስዱትን ቅድመ ዝግጅቶችቢወጣ ጨምሮ 

ሁሉንም ተግባራት የሚያካትት የጊዜ ሰሌዳ 

ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ከሚከናወኑት 

ዐበይት ተግባራት መካከል የፖለቲካ ፓርቲዎች 

ምዝገባ፣ የሕግ ማዕቀፎች ዝግጅት፣ የምርጫ 

አስፈፃሚዎች ምልመላና ቅጥር፣ ሥልጠና እና 

ምደባ፣ የምርጫ ክልል ወሰን፣ የመራጮች 

ምዝገባ፣ የሲቪክ እና  የመራጮች ትምህርት፣ 

የምርጫ ጣቢያዎችን ማቋቋም እንዲሁም እጩ 

ተወዳዳሪዎችን መመዝገብ ዋና ዋናዎቹ ናቸው።

በተጨማሪም በዚህ ወቅት የምርጫ አስፈፃሚው 

አካልና ባለድርሻ አካላት የምርጫውን ሒደትና 

ድባብ ለማሻሻል የተቀናጁ ጥረቶችንና ተግባሮችን 

የሚያከናውኑበት ነው።

በምርጫ ዑደት መሠረት፣ የምርጫ ወቅት በርካታ 

ወሳኝ ተግባራት የሚከናወኑበት ጊዜ ነው:: 

የድምፅ አሰጣጥ፣ ቆጠራ፣ ውጤት አገላለጽና 

ማረጋገጥ፣ እንዲሁም የቅሬታ አቀራረብና አፈታት 

በዚህ ምዕራፍ የሚካተቱ ተግባራት ናቸው፡፡

በምርጫ ዑደት መሠረት፣ የምርጫ ወቅት በርካታ 

ወሳኝ ተግባራት የሚከናወኑበት ጊዜ ነው:: 

የድምፅ አሰጣጥ፣ ቆጠራ፣ ውጤት አገላለጽና 

ማረጋገጥ፣ እንዲሁም የቅሬታ አቀራረብና አፈታት 

በዚህ ምዕራፍ የሚካተቱ ተግባራት ናቸው፡፡

1.2
የቅድመ ምርጫ ወቅት     የምርጫ ወቅት     የድኅረ ምርጫ ወቅት     



የምርጫ ሒደት ባለድርሻ 
አካላትን (ተዋናዮችን) 
መለየት1.3

ባለድርሻ 
አካላት 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
ምርጫ ቦርድ  

የምርጫውን ሙሉ ሒደት  በገለልተኛነት 
ለማስፈጸም ሥልጣን የተሰጠው አካል 

የፌደራል መንግሥት
ምርጫዎችን ለማስፈጸም የሚውለውን 

በጀት የሚመድበው አካል 

የፖለቲካ ፓርቲዎች 
በምርጫ ላይ ለመወዳደር በምርጫ ቦርድ 

የተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች  

እጩ ተወዳዳሪዎች 
በግልና ፓርቲን ወክለው ለመወዳደር 
በምርጫ ቦርድ የተመዘገቡ እጩዎች

የምርጫ ታዛቢዎች
ነፃና ፍትሐዊ ምርጫ መካሄዱን 

ለማረጋገጥ ድምፅ የመስጠትና የቆጠራ 
ሒደቱን ለመታዘብ የሚሰየሙ አካላት

 

የምርጫ ተቆጣጣሪዎች
ከመራጮች ምዝገባ ጀምሮ የእጩዎች 
ምዝገባ፣ የድምፅ አሰጣጥ፣ የቆጠራና 
ውጤት አገላለጽ ላይ የሚሳተፉ የምርጫ 

አስፈፃሚዎች
 

ግብረ ሠናይ ድርጅቶች
የምርጫውን ሒደት በተለያየ መንገድ የሚደግፉ      
ሀገር በቀልና የውጭ ግብረ ሠናይ ድርጅቶች፤ 

ለምርጫ ቦርድ የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርጉ እንዲሁም 
በምርጫዎች ወቅት ማኅበረሰቡ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆንና 

በዕውቀት ላይ የተመሠረተ ምርጫ እንዲያካሂድ 
ትምህርትና ግንዛቤ የሚሰጡ

ሚዲያ
ስለ ምርጫው ሒደት ሽፋን የሚሰጡ መገናኛ 

ብዙኃን - የመንግሥትና የግል ሚዲያዎች 
የመራጮችና የሥነ ዜጋ ትምህርት ብሎም 
የተለያዩ መረጃዎች ለኅብረተሰቡ በማድረስ 
ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ - ለምርጫ ክርክርና 

ለተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችና እጩዎች 
ለምርጫ ቅስቀሳ የአየር ሰዓት የሚመድቡ

 

መራጩ ሕዝብ 
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም 
በክልል ምክር ቤት የሚወክሏቸውን 
እጩዎች ለመምረጥ ዕድሜያቸው 
ድምፅን ለመስጠት የደረሱ ዜጎች



በምርጫ ወቅት 
የጋዜጠኞች ግዴታዎችና 
ኃላፊነቶች1.4
በተቻለ መጠን የዘገባዎቹ ዋና ግብ አድማጭ፣ተመልካች እንዲሁም አንባቢን ማገልገል መሆኑን ማረጋገጥ፣

የምርጫ ዘገባዎች ወደ ሕዝብ ከመድረሳቸው በፊት መረጃዎቹ በሚገባ መጣራታቸውን ማረጋገጥ፣

የሚሠሩት ዘገባዎች ምን ያክል  ተጽዕኖ ይኖራቸዋል የሚለውን ቅድመ ግምት በዘገባዎች ወቅት ማብሰልሰል፣  

ለዘገባዎች ግብዓት የሚሆኑ መረጃዎችን ለማግኘት ትክክለኛ መንገዶችን መጠቀም፣

በፍፁም ከፖለቲከኞችም ሆነ ከእጩ ተወዳዳሪዎች ምንም ዓይነት ስጦታ አለመቀበል፣

የተለየ ፍላጎት ካላቸው ጠንካራ አካላት የሚመጡ የዘገባ ቅርጽና ይዘት ለማስቀየር የሚደረጉ ጫናዎችን ተቋቁሞ ሚዛናዊ ዘገባ ማዘጋጀት፣

እውነታን ለማድበስበስ ከፖለቲካ ፓርቲዎች የሚመጡ ስጦታዎችንና ለየት ያሉ ጥቅማ ጥቅሞችን አለመቀበል፣     

በቂ ዝግጅት ማድረግ፣ 

ብዙ ጊዜ የመስክ ዘገባ ላይ ማተኮር፣

የጥላቻ ንግግሮችን ከዘገባዎች ሙሉ ለሙሉ ማስወገድ፣

ለተደራስያን በሚገባ ቋንቋና መልክ (መንገድ) ዘገባዎችን ማጠናቀር፣

ለሕዝብ ትክክለኛ መረጃ ለመስጠት እንዲሁም ለወደፊት ተአማኒ የመረጃ ምንጭ ሆኖ በሕዝብ ዘንድ ቅቡልነት 
ለማግኘት ጋዜጠኞች በምርጫ ወቅት መከተል ያለባቸው ቁልፍ መርሆች፡-



የምርጫ ሕጎችን 
መረዳት 1.5

የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማቋቋሚያ አዋጅን ጨምሮ፣ ለቦርዱ የምርጫ ሒደቱን ለመምራት የሚያስችሉት 
የተለያዩ ሕጎች ፀድቀው በሥራ ላይ ውለዋል። ከነዚህም መካከል ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡-

አዋጁ ዜጎች የሚወክሏቸውን የሚመርጡበት ሒደት ነፃ በሆነ የምርጫ አስፈፃሚ ተቋም እንዲመራ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አቋቁሟል፡፡ 

በተጨማሪም የምርጫ ቦርድ አባላትን አመላመልና አሿሿም፣ ስለቦርዱ ሥልጣንና ተግባር፣ ስለቦርዱ አባላት አሰያየምና ሥነ ምግባር የሚደነግጉ 

ክፍሎችን የያዘ ሕግ ነው፡፡

ይህ ሕግ በዋናነት ስለ ምርጫ ደንብና መርሕ፣ ስለፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ስለምርጫ ታዛቢዎችና የመራጮች ትምህርት አሰጣጥ፤ በምርጫ ስለሚነሱ 

አቤቱታዎችና ክርክሮች እንዲሁም ስለምርጫ ሥነ ምግባር የሚደነግጉ ክፍሎችን በውስጡ ይዟል። 

መመሪያው የመገናኛ ብዙኃን እና ጋዜጠኞች በምርጫ ጣቢያዎች ተገኝተው በሚዘግቡበት ወቅት ስለሚኖራቸው መብት፣ የሥነ ምግባር ኃላፊነትና      

ግዴታዎችን በዝርዝር ያብራራል። በምርጫ ጣቢያው ውስጥ በመገኘት ዘገባ ለማጠናቀር የሚዲያ ተቋማትና ጋዜጠኞች የእውቅና ጥያቄ ለቦርዱ 

ለማቅረብ ማማሏት ያለባቸውን ሰነዶችና መከተል ያለባቸውን ሒደቶችም በውስጡ ይዟል።

መመሪያው ለመራጮች ትምህርት ስለሚሰጡ የሀገር በቀል ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች፣ ትምህርቱ ስለሚሰጥበት አሠራርና ለነዚህ አካላት 

የማስተማር ፈቃድ አሰጣጥና ሥነ ምግባር ላይ ያተኩራል። 

መመሪያው ከምርጫ ቦርድ ፈቃድ አግኝተው በተወካያቸው አማካይነት ምርጫን የሚታዘቡ በሕግ የተመዘገቡ ገለልተኛና ለትርፍ ያልተቋቋሙ 

መንግሥታዊ ያልሆኑ፣ የሀገር በቀል የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች፣ የሙያ ማኅበራትና የብዙኃን ማኅበራት ፈቃድ አሰጣጥ፣ አሠራርና ሥነ 

ምግባር የሚደነግግ ሕግ ነው።                     

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1133/2011

የምርጫ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ሥነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011

የመገናኛ ብዙኃን እና የጋዜጠኞች የምርጫ አዘጋገብ የሥነ ምግባርና አሠራር መመሪያ ቁጥር 02 

የመራጮች ትምህርት ፈቃድ አሰጣጥና ሥነ ምግባር መመሪያ ቁጥር 4/2012

የሀገር ውስጥ የምርጫ ታዛቢዎች ፈቃድ አሰጣጥ፣ አሠራርና ሥነ ምግባር መመሪያ ቁጥር 5/2012 



በምርጫ ዘገባ አራቱ 
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በእያንዳንዱ የምርጫ ዘገባ ወቅት፣ ጋዜጠኞች አራቱን ፒዎች (4Ps) ማለትም people (ሰዎች)፣ places (ቦታዎች)፣ parties (ፓርቲዎች) 

እና process (ሒደት) የዘገባ ቁልፍ ግብዓቶች መሆናቸውን በሚገባ መረዳት ጥራት ያለው የምርጫ ዘገባ ለማጠናቀር ይረዳቸዋል። 

ስለዚህም እያንዳንዱ ጋዜጠኛ በምርጫ ዘገባ ወቅት እነዚህን አራቱን ግብዓቶች ለማካተት መትጋት አለበት። 

አራቱ ግብዓቶች ጋዜጠኞች ምርጫና ተያያዥ ጉዳዮችን በሚዘግቡበት ወቅት የዜናውን ቅኝትና ይዘት ለመለየት ይረዷቸዋል። ብዙውን ጊዜ ምርጫን የሚዘግቡ 

የመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች ከ4ቱ ግብዓቶች በአንዱ ወይም በሁለቱ ላይ ብቻ ትኩረት ያደረጋሉ። 

ነገር ግን ለአራቱም ግብዓቶች ተመጣጣኝና እኩል የሆነ ሽፋን መስጠት የተሟላና በሕዝብ ፍላጎት ላይ የተመሠረተ ዘገባ ለማዘጋጀት ይረዳል።

  ሰዎች/ 
PEOPLE

ሒደት/ 
PROCESS

  ፓርቲዎች/ 

PARTIES ቦታ
ዎች

/ 

PL
AC

ES

በምርጫ ዘገባ አራቱ 
ቁልፍ ግብዓቶች 



2.  PARTIES/ ፓርቲዎች

1.  PEOPLE/ ሰዎች

ሰዎች ላይ ያተኮረ የምርጫ ዘገባ በማናጠቀር ሒደት ውስጥ ጋዜጠኞች ማተኮር ያለባቸው ነጥቦች፡- 

በምርጫ ዘገባ ወቅት ለፖለቲካ ፓርቲዎች በሚሰጠው የዘገባ ሽፋን ላይ ጋዜጠኞች ትኩረት መስጠት ያለባቸው ነጥቦች፡-
• የፓርቲዎችን የምርጫ ማኒፌስቶዎች ጠንቅቆ ማወቅ፣ የፓርቲዎችን ውስጠ ደንብና መመሪያዎች በደንብ መረዳት፤ 

• ከዚህ ቀደም በነበሩት የምርጫ ጊዚያት የፖለቲካ ፓርቲዎች ቃል የገቡትን ፈጽመዋል ብሎ መመርመርና ለሕዝብ ማድረስ፤ 

• በምርጫ ሒደት ወቅት ተወዳዳሪ ፓርቲዎች በሕግ የተከለከሉ ተግባራትን ሲፈጽሙና ብልሹ አሠራሮችን ለምሳሌ የመራጮችን ድምፅ መግዛት የመሳሰሉት ተግባራት ላይ ሲሰማሩ 

በንቁ መከታተልና ለሕዝቡ በተገቢው መንገድ ማድረስ፤

• የፖለቲካ ፓርቲዎች በአመፆችና ረብሻዎች ተሳታፊ ነበሩ ወይ? በምን መልኩ? አመፅ በማስነሳት ወይስ ጥላቻና ግጭት አባባሽ ንግግሮችን በማድረግ፣ ወይስ ግጭት እንዲባባስ  

በማድረግ? አሊያም ለአመፅና ለረብሻዎች የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ? የሚለውን መርምሮ ለሕዝብ ማድረስ፤

•  በምርጫ ቅስቀሳዎች ወቅት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ቅስቀሳዎችን ሲያደርጉ የነበረው ሕጎችን ተከትለው ነበር? የሚለውን በትኩረት መከታተል፤

• ፓርቲዎች የምረጡኝ ቅስቀሳዎቻቸው ለዜጎች በበቂ ተደራሽ ነበሩ ወይ? የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ፤

• የፖለቲካ ፓርቲዎች በምርጫ ቦርድ የተያዘላቸውን በጀት በአግባቡ እየተጠቀሙበት ነውን የሚለውን መመርመር፤

• በምርጫ ቅስቀሳ ዘገባ ወቅት ነፃና ገለልተኛ ለመሆን ተገቢውን ጥረት ማድረግ፤    

• በምርጫ ዘገባ ወቅት ጋዜጠኞች በሚያጠናቅሯቸው   መረጃዎች እንዴት ሰዎች ላይ ተፅዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ? የሚለውን በሚገባ ማጤን ያስፈልጋቸዋል።

• ፓርቲን ወክለው የሚወዳደሩ እጩዎች እንዲሁም የግል ተወዳዳሪዎች የማንነት መግለጫ፣ የቀድሞ ማንነትና ብቃት መመርመርና ለሕዝብ ማድረስ፤

• የፓርቲ መሪዎች የቀድሞ ማንነት፣ የትምህርት ማስረጃና የሥራ ልምድ፣ ሀቀኝነትና መልካም ሥነ ምግባር በቂ ትኩረት ሰጥቶ መመርመርና ለሕዝብ ማድረስ፤ በቃለ 

መጠይቅ ወቅትም ስለ ግለሰቦቹ ማንነት በማጥናት በቂ ዝግጅት አድርጎ መቅረብና ተገቢ ጥያቄዎችን ማቅረብ፤ 

• የፓርቲ መሪዎችና እጩ ተወዳዳሪዎች ከዚህ ቀደም በነበራቸው የፖለቲካ፣ እንዲሁም የሥራ ዓለም በበቂ ሠርተዋል ወይ? የሚለው ላይ የሕዝብ አስተያየት መሰብሰብ፤

 ዘገባው ሒደት ላይ እንደ መገናኛ ብዙኃን ባለሙያ ለሕዝቡ መረጃ ለመስጠት በበቂ እየሠራሁ ነው ብሎ ራስን መጠየቅ ያስፈልጋል።



በምርጫ ዘገባዎች ወቅት በቦታዎች ላይ ያተኮሩ ዘገባዎች ሲዘጋጁ ከግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው ጉዳዮች፡-

በአጠቃላይ የምርጫውን ሒደትና አፈጻጸም በፍትሐዊነት ለሕዝብ ለማዳረስ ከግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው ነጥቦች፡-

• ጋዜጠኞች በምርጫ ሒደት ሽፋን እየሰጡት ያለውን ቦታ (ክልል) የብዝኃነት እንዲሁም አካባቢዎቹ ያላቸውን ምጣኔ ሀብታዊ ሁኔታ መረዳት፤  

• ጋዜጠኞች የምርጫ ክልሎችን፣ ወረዳዎችን፣ ጣቢያዎችንና፣ ቀጠናዎችን ገጽታ እንዲሁም የየአካባቢዎቹን የብዝኃነት ሀብቶች መገለጫዎችንም ጭምር በሚገባ መረዳት 

ያስፈልጋቸዋል፡፡

• የቦታዎቹ (ክልሎቹ) ነዋሪዎች ምን ዓይነት ባህልና ታሪካዊ ትውፊት እንዲሁም የሐሳብና መረጃ ልውውጥ ባህል እንዳላቸው መረዳት፤ 

• የምርጫ ዘገባ ሽፋን የሚሰጣቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎቹ ቃል የገቡትን ምን ያህል ፈጽመዋል?

• የምርጫ ክልሎችን በማካለል ሒደት የመራጮችን የድምፅ እኩልነት ፍትሐዊና ውክልናን በሚያረጋግጥ መልኩ መከናወኑን መፈተሽ

• አንባቢዎች(አድማጮች) የምርጫ ሒደቱን በአግባቡ እንዲያውቁት ማድረግ ካለባቸው አካላት ውስጥ ሚዲያ ክፍተኛ ድርሻ እንዳለው መረዳት፤

• ምን ያክልያህል ዜጎች የምርጫ ካርድ አውጥተዋል፣ ከእቅድ በላይ ወይስ በታች፣ ለምን የሚሉትን ጥያቄዎች በዘገባዎች መመለሳቸውን ማረጋገጥ፤

• የምርጫ ማስፈጸሚያ የሰነድና ቁሳቁስ ድልድል በተገቢው መንገድ እየተፈጸመ መሆኑን መከታተል፤ 

• አንባቢዎች (አድማጮች) የምርጫ ቦርድን ኃላፊነቶች በሚገባ እንዲያውቁ ማድረግ፤

• የመራጮች ምዝገባ ሒደቶችም ምን ይመስላሉ፣ ዜጎች ለምርጫ ካርድ ለመውሰድ የት መሄድ አለባቸው፣ ምን ምን ማሟላትስ ይጠበቅባቸዋል? የሚሉትን በዘገባዎች 

መመለስ፤

• የምርጫ ሥራ ሒደት ከቅድመ ምርጫ እስከ ውጤት አገላለጽ ድረስ የሚካተቱ ዝርዝር ተግባራትን በጊዜ ከፋፍሎ የሚያሳየውን የጊዜ ሰሌዳ በሚገባ መረዳት፤

• በድኅረ ምርጫ ወቅት በአጠቃላይ የምርጫውን ሒደት በቦርዱ የነበሩትን ጠንካራ ጎኖች፣ ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች፣ እንዲሁም ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር የነበረውን የሥራ 

ግንኙነት አንጥሮ በማውጣት፣ ለቀጣዩ ምርጫ ራሱን ለማዘጋጀት የሚረዳውን ዘገባ ማጠናቀር፤ 

3. PLACES/ ቦታዎች

4. PROCESS/ ሒደት 



02 በምርጫ ወቅት 
ግጭትን መረዳት



ግጭት ምንድን 
ነው? 

ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች የተለያየ (በጋራ የማይጋሩትን) ዓላማ ለማሳካት የሚሞክሩበት 
ሁኔታ ግጭትን ይፈጥራል። ለውጥ ባለበት ሁኔታ ግጭት የተለመደ ነው። ነገር ግን ሁሉም ግጭቶች ግን ወደ ዓመፅ 
ይለወጣሉ ማለት አይደለም።

• ግጭት በሁለት ወገኖች መካከል የሚፈጠር ሲሆን፣ በሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነት የግጭቱን አካሄድ ይወስነዋል። በሁለቱ ወገኖች መካከል የረጅም 

ጊዜ ቂም ወይም ጠብ ካለ ግጭቱን ያለ ዓመፅ የመፍታት ዕድሉ ይቀንሳል።

• የሁለት ወገን መሠረታዊ ፍላጎቶችና እሴቶችን ያካትታል።

• ግጭት ለረጅም ጊዜ ተደብቆ ሊቆይ ይችላል። ሁለቱ ወገኖች በመካከላቸው ግጭት እንዳለ ሳያውቁ ለረጅም ጊዜ ሊቆዩ ይችላሉ።

• ሁለቱ ወገኖች ያላቸውን የመዋዕለ ንዋይ  ማንቀሳቀስ ሲጀምሩ ግጭት ይፈጠራል።

2.1
ግጭትን ለመለየት የሚያስችሉ ሐሳቦች፦



 

የግጭት ዓይነቶች

• በማሳመን ወይም ቃል በመግባት እንዲሁም መፍትሔ የሚያመጡ 
አካሄዶችን መፈለግ ያካትታል።

• ግጭቱ የተፈጠረባቸው ወገኖች እርስ በርስ እውቅና ይሰጣጣሉ፤ 
ለመጠፋፋትም አይሞክሩም።

• የሌላውን ወገን ጥቅምና ፍላጎት አያማክልም።

• ውጤቱ አንዱን ወገን የሚጫን ወይንም የሚያዋርድ፣ እርምት 
ወይንም የበቀል እርምጃ  የሚያመጣ፡፡

• በሁለቱ ወገኖች መካከል ወደፊት ግጭቶች በዚሁ መልክ 
የሚሄዱበትን ሰፊ ዕድል  የሚፈጥር።

2.2
 ገንቢ ግጭት አጥፊ ግጭት



 

 በምርጫ ወቅት የግጭት 
መንሥኤዎች2.3

በምርጫ ወቅት የግጭት መንሥኤዎች በተለያዩ መንገዶችና ሁኔታዎች ሊታዩ ይችላሉ። ምርጫ በራሱ የግጭት 
ምክንያት ሊሆን አይችልም። የግጭት መንሥኤዎች ብዙውን ጊዜ ሥር የሰደዱ ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊ ወይም 
ፖለቲካዊ ጉዳዮችእንዲሁም በሥልጣን ክፍፍል ጊዜ አለመግባባትን ተከትሎ የሚከሰቱ ናቸው።
የምርጫ ጊዜ ዓመፅ የፖለቲካ ዓላማን ወይም ፍላጎትን ለማሳካት አንድን ወገን በማስገደድ የሚመጣ የፖለቲካ ዓመፅ 

የምርጫ ውጤትን ተከትሎ አሸናፊ ወይም ተሸናፊ በመሆን የሚገኘው ወይም የሚታጣው ጥቅም መጠነ ሰፊ ሲሆን ዓመፅ ሊፈጥር 
ይችላል። ይህም ጥቅም ለአንድ ግለሰብ ወይም ፓርቲ ብቻ ሳይሆን ለተመሳሳይ ወገን፤ ጎሳ ወይም ብሔረሰብ ሲሆንና በተለይም ደግሞ 
ከፍተኛ ድህነትና እኩልነት ባልሰፈነበት ሁኔታ ሲሆን ዓመፅ ያስከትላል። 

በምርጫ ውድድር ጊዜ እጩ ተወዳዳሪዎች ወይም የፖለቲካ ፓርቲዎች ማሸነፍ ወይም መሸነፍ ይመጣል ብለው በሚጠብቁት ሁኔታ 
ዓመፅ ሊፈጠር ይችላል። የምርጫ ውጤትን መገመት በማይቻልበት እንዲሁም ውጤቱን መገመት በሚቻልበት ጊዜ ማኅበራዊ 
ግጭቶች ሊባባሱ ይችላሉ።

ከምርጫ ጋር የተያያዙ ማበረታቻዎች የዓመፅ ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ። ማለትም፣ በምርጫ ወቅት ለምርጫ ቅስቀሳ የጎሳ ወይም 
የሌላ ትስስርን ማዕከል አድርጎ ቡድኖችን በማሰባሰብና በማደራጀት የቡድን የይገባኛል ጥያቄዎች ማንሳት ዓመፅን ሊፈጥር 
ይችላል።

1
2
3

1
2
3



 

የግጭት የእድገት 
ሒደቶች2.4

ድብቅ ግጭት የሚያሰኘው ግጭት ሊያስከትሉ 

የሚችሉ ሁኔታዎች ሲኖሩና በሚመለከታቸው 

ወገኖች ሳይታወቅ  ሲቀር እንዲሁም የአንድ ወገን 

ዓላማ ከሌላ ወገን ጋር እንደሚጻረር ባለማወቅ 

ወይም ባለመረዳት የራሱን ጥቅም ለማሳካት 

ሲሞክር የሚከሰት ግጭት ነው፡፡

ሁለት ወገኖች እርስ በርስ የማይጣጣሙ ግቦች 

እንዳላቸው ሲገነዘቡ የሚፈጠር ግጭት ነው፡፡     

አንድ የተበደለ ወገን ያለበት ሁኔታ ፍትሐዊ 

እንዳልሆነ ሲገነዘብና ይህንን ሁኔታ በቀጣይንት 

ለመቋቋም እንደማይፈልግ ሲወስን አዲስ ግጭት 

ሊፈጠር ይችላል። አብዛኛውን ጊዜ አንድ ወገን 

የሌላ ወገንን የበላይ አገዛዝ  ለረጅም ጊዜ 

ተቀብሎ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን የለውጥን 

አስፈላጊነት ተገንዘቦ፣ የለውጥን ፍላጎት መግለጽ 

ሲጀምር አዲስ ግጭት ሊፈጠር ወይም ሊጀመር 

ይችላል።

አንድ ወገን ለውጥ ለማምጣት ሌላኛው ወገን 

ይህንን በመቃረን መደራጀትና መሰባሰብ ሲጀምር 

ዓመፅ አልባ ግጭት ይፈጠራል።

በዚህ የግጭት ደረጃ አንዱ ወገን ሌላውን 

ለማሳመንና አመለካከቱን ለማስቀየር ዛቻና 

ሌሎች ሙከራዎች ያደርጋል።

ይህ ዓመፅ የሚጀምረው ሁለት ወይም ከዚያ 

በላይ የሆኑ ወገኖች እርስ በርስ ላይ ኃይልን 

መጠቀም ሲጀምሩ ነው። ይህ በግጭቱ ውስጥ 

ብዙ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን የሚያመጣና እጅግ 

አጥፊ ምዕራፍ መጀመሩን ሊያመለክት ይችላል። 

ተዋናይ ወገኖች ለግጭቱ መንሥኤ የሆኑ ጉዳዮች 

ላይ መፍትሔ ማበጀትና  በዓመፁ የተጎዱ ሰዎችን 

እንዲሁም ማኅበረሰቦችን የማስታረቅ ዘዴ መፈለግ 

ይኖርባቸዋል።

2.አዲስ ግጭት (አፍላ) 3.ዓመፅ አልባ ግጭት     4.ዓመፅ1.ድብቅ ግጭት  2.አዲስ ግጭት (አፍላ) 3.ዓመፅ አልባ ግጭት     4.ዓመፅ



 

በምርጫ ወቅት የግጭት 
ተዋናዮች ትንተና2.5

በምርጫ ወቅት የግጭት ተዋናዮች እነማን ናቸው?
የፖለቲካ ፓርቲዎች እና እጩዎች
በተለይም የታጠቁ ወይም ከወታደራዊ ቡድኖች ጋር ግንኙነት ያላቸው ፓርቲዎች፤ በግጭት ጊዜ የፖለቲካ ፓርቲ እጩ ጠባቂዎች ወይም 

በዙሪያቸው ያሉ የደጋፊዎች ቡድን (በእጩው እውቅና የተሰጣቸውም ያልተሰጣቸውም) ጥቃት መፈጸማቸው የተለመደው ነው።

ዜጎች
በሌላ ወገን ደጋፊዎች ላይ ቀጥተኛ የኃይል እርምጃ የሚወስዱ

መንግሥት
እንደ ፖሊስ፣ የጦር ሠራዊት አባላት፣ ወይም ልዩ የመረጃ ደኅንነት አገልግሎት ተቋማት፣ ተቃዋሚ ቡድኖችን እና እጩዎችን ዒላማ ማድረግ

ተቃዋሚ ቡድኖች ላይ ጥቃቶች እንዳይደርሱ ተገቢውን ጥበቃ አለማድረግ

መንግሥታዊ ያልሆኑ የጸጥታ ኃይሎች
ዓማፂ ቡድኖች፣ ሚሊሻዎች

የግብረ ሰናይ ድርጅቶችና ማኅበረሰብ
የተለየ ፍላጎት ወይም ዓላማ ያላቸው ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች



 

በምርጫ ወቅት 
የግጭት ተዋናዮች 2.5

በምርጫ ሒደቱ ላይ በዓመፅ ተጽዕኖ ለማሳደር የሚፈልገው ወገን ማን ነው? 
ዓላማውስ ምንድን ነው?

ዓመፁ ስልታዊ ነው። አንድ የተወሰነ ውጤትን ለማስገኘት የተሰላ  እናም የዚህ ዓመፅ መገለጫ ስልቶችን ለመንደፍ የበላይ አመራርን የሚጠየቅ ሲሆን፤

በተመሳሳይ ሁኔታ ይህ የዓመፅ እይታ መዋቅራዊ ወይም ድርጅታዊ ገጽታ አለው። ይህ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ከፓርቲዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው 

ሚሊሻዎችና ታጣቂ ቡድኖች መካከል አዛዥን ከታዛዥ የሚያገናኝና ድርጊቶችን ለመፈጸም የሚያስፈልገውን የሎጂስቲክስ መስፈርቶች የሚያሟላ መጠነ ሰፊ 

ድርጅታዊ አወቃቀር አለው። በተጨማሪም የማኅበረሰቡን ውክልና የያዘ ያሆናል። 

መሪዎችና ድርጅታዊ አወቃቀሮች ዓመፅ ለማስነሳት የሚያስችሉ ሁኔታዎች፡- ይህም የሰው ሀብት፡ ለምሳሌ የተቸገሩና ሥራ አጥ የሆኑ ወጣቶች፣ ሊሆኑ 

ይችላሉ። ቁሳዊ ሀብቶችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለምሳሌ ገንዘብ።

• አመራር

• ድርጅታዊ

• መዋዕለ ንዋይ



 

 

የግጭት ትንተና2.6
ግጭትን እንዴት መረዳትና መተንተን ይቻላል?

በግጭቱ ቀጥተኛ ተሳታፊ አካላት እነማን ናቸው?

ሌሎች ተዋናዮችስ አሉ? ፍላጎታቸው፣ ጥቅማቸውና ፊት ለፊት የሚያንጸባርቋቸው አቋሞች ምንድን ናቸው?

ግጭቱ ቢቀጥል ተጠቃሚ ለመሆን የሚያስበው ማነው? የተሸሸጉ ጥቅሞችስ አሉ?

የግጭቱ ዕድገት ምን ይመስላል?

የግጭቱን አውድ፣ መንስኤና ውጤት ለመመርመር የሚያስችል መረጃ አለኝ?

ሁኔታው በግጭት ተሳታፊ በሆኑ አካላት እና አንዳንድ ፍላጎቶች ባሏቸው ባለድርሻ አካላት ላይ ምን ተፅዕኖ 

አሳድሯል?

ለግጭቱ መባባስ፣ መርገብ ወይም መሻሻል እንዲኖር አስተዋፅዖ ያደረጉት የትኞቹ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ?

ይህን ግጭት ለመፍታት ምን ሊያስፈልግ ይችላል?



 

የግጭት ትንተና2.6
ግጭትን ለመተንተን የሚረዱ መሰረታዊ ጥያቄዎች

ተዋናዮችን 
መለየት

ደካማ ጎናቸው ምንድን ነው? 
በቀጥታ (በተዘዋዋሪ) 
በግጭቱ የሚሳተፉ 

ሃይሎች እነማን ናቸው?

የሃይል ሚዛናቸውስ? የትኛው 
ወገን ያይላል? ሃይላቸውን/
አቅማቸውን እንዴት ነው 

የሚያሳዩት?

የድጋፍ (የሃይል) ምንጫቸው 
ከየት? ከነማን ነው?

ጠብ አጫሪ ሃይል አለ? ካለስ 
ማን ነው? ለምን? 

በግጭት ከተጠመዱት ቡድኖች 
ውጭ ለሰላም ጥሪ (ድጋፍ) 
የሚያደርጉ አካላት አሉ? 

አቅማቸውና ፍላጎታቸው እስከምን?

የግጭቱ ተዋናዮች የሃይል 
አሰላለፍ ምን ይመስላል? 



 

የግጭት ትንተና2.6
የግጭቱ አውድና መቼት (የጊዜ ሰሌዳ)

የግጭቱ ወቅታዊ ሁኔታን መመርመር

በቅርብ ጊዜያት ምን ተከሰተ? ዜማ፣ ልማድ፣ የባህርይ ለውጥ በማን? ለምን?  
የግጭቱ መንስኤ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል ግጭቱን የሚያባብሱ ወይንም የሚቀንሱ ሁኔታዎች (ክስተቶች)   
ታይተዋል? 
ግጭቱ እንዲያጭር የሚያስገድዱ ሁኔታዎች አሉ? ምንድን ናቸው?  
የሁኔታዎች ማመላከቻ አለ?

ግጭቱ ከመቼ ጀምሮ የቆየ 
ነው? ታሪካዊ ምክንያቱስ?

ምን ያህል ሰዎች ተገደሉ 
(ተፈናቀሉ) ? መቼ? የት? 
በማን?

የግጭቱ /አመጹ/ ቅርጽና 
መልክስ?

ግጭቱን የቀሰቀሱ ፖለቲካዊ፣ 
ኤኮኖሚያዊና ማህበራዊ 
ተቋማት፣ ሂደቶችና ክስተቶች



03 ግጭት አገናዛቢ 
ዘገባ



 

ግጭት አገናዛቢ 
ዘገባ ምንድን 
ነው?3.1

• ግጭቱን በተጨባጭና ግልፅ በሆነ መልኩ ለማሳየት መንሥኤዎችን እና አማራጮችን ማቅረብ፤
• የሁለት ተቃዋሚ ወገን መሪዎችን ብቻ ሳይሆን የሚመለከታቸውን አካላት ሁሉ አስተያየት መጠየቅ፤
• የተለያዩ የሥራ ድርሻ ያላቸውን የወንዶችን እና ሴቶችን ድምፅ ማካተት፤
• አድልዎን በማስወገድ በሁሉም ወገን የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን መዘገብ፤ በደሎችን ለመሸፈን 

የሚደረጉ ሙከራዎችን ማጋለጥና በሁሉም ወገኖች የሚደርሰውን ስቃይ ማሳየት፤
• ለሰላማዊ አካሄዶችና ከግጭት በኋላ ለሚፈጠሩ ዕድገቶች ትኩረት መስጠት፤
• ግጭቱን ከመተንተን አልፎ አዳዲስ ሐሳቦችን ማቅረብ፤ ግጭቱን ለመፍታት የሚሞክሩ አካላትን ማዕከል 

ማድረግ  እንዲሁም ሌሎች ግጭቶች እንዴት እንደተፈቱ መዘገብ፤ 
• ግጭትን የሚዘግብ ጋዜጠኛ ወገን ሳይዝ መፍትሔ ፍለጋ ላይ አተኩሮ መሳተፍ፤

በግጭት ውስጥ የሚገኙ ዜጎች በመረጃ ላይ የተመሠረተ ዘገባ ሲቀርብላቸው፦

የግጭቱ ምክንያት የጋራ ሆኖ ሲታይ ግጭቱ ወደ ወደ አመፅ የመቀየር ዕድሉ ይጠባል።

በሰፊው ማኅበረሰብ ዘንድ ትኩረት ያገኘ ግጭት ወደ አመፅ እንዳይቀየር በሚመለከታቸው ወገኖች ላይ ጫና ይፈጥራል።

ግጭቱን ለመፍታት ብዙ አማራጭ መንገዶች ሲፈጠሩ የአመፅ ዕድሉ ይጠባል።

ግጭት አገናዛቢ 
ዘገባ ምን ጠቀሜታ
አለው?



 

በግጭት የመፍትሔ 
ፍለጋ ሂደት የጋዜጠኞች 
ሚና እና ኃላፊነት3.2

በተቃራኒ ወገኖች መካከል የመግባቢያ መንገድ መሆን፡ጋዜጠኞች ለተቃራኒ ወገኖች ብቻ ሳይሆን በግጭቱ ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ ላልሆኑ 

ሰዎችም የመግባቢያ ዕድል ይሰጣሉ። የጋዜጠኞች ሥራ ተቃራኒ ወገኖች እርስ በርስ የሚመላለሱትን ስድብ ማቅረብ ሳይሆን ለብዙኃን በዙሪያቸው ምን እየተከናወነ 

እንደሆን ማስረዳት ነው። ተቃራኒ ወገኖች ፍላጎቶቻቸውንና እሴቶቻቸውን እንዲያብራሩ የሚያግዙ ጥያቄዎችን መጠየቅ ይኖርባቸዋል።

ግጭቶችን ለመቆጣጠርና ለመፍታት የሚያስችሉ መንገዶችን ማስተማር፡ በሌሎች ቦታዎችና ጊዜዎች የተሳኩ የሰላም ሒደቶችን 

በመዘገብ ግጭቶች ሁሉንም ወገን በሚያስደስት መልኩ መፍታት እንደሚቻል ማሳየት፤ ከዓመፅ ባሻገር አማራጮች እንዳሉ ማስተማር።

ተቃራኒ ወገኖች ግጭትን ለመፍታት የሚያስችሉ ትክክለኛና ጥበብ የተሞላባቸው ውሳኔዎችን እንዲወስኑ 
የሚያስፈልጓቸውን መረጃዎች መስጠት፡አብዛኛውን ጊዜ ግጭቱ የሚመለከታቸው ወገኖች ውሳኔን ለመወሰን በቂ መረጃ አይኖራቸውም። ከግጭቱ 

በስተጀርባ ያለውንም ታሪክ ላይረዱ ይችላሉ።

1
2
3

በሁለት ወገኖች መካከል እምነትን መፍጠር፡አለመተማመን ለግጭት ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ሲሆን፣ ጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙኃን በሁለት 

ወገኖች መካከል መተማመን እንዲኖር ሚና አላቸው። አስተያየቶችን ወይም መልዕክቶችን ከተነገሩበት አግባብ ወይም ዐውድ አውጥቶ ባለመዘገብ፤ ቀስቃሽ አባባሎችን 

ባለመጠቀም መተማመንን መፍጠር ይችላሉ።4
የተሳሳቱ አመለካከቶችን መቀነስ፡የተለያዩ ወገኖች አመለካከቶቻቸውን እንዲያብራሩ ዕድል በመስጠትና በማበረታታት የተሳሳቱ አመለካከቶችን መቀነስ 

ይገባል፡፡ ጋዜጠኞች አንድ ወገን የሌላውን ባህልና ዓላማ የሚገልጽበትን መንገድ መረዳት ይኖርባቸዋል። የተሳሳቱ አመለካከቶች ላይ በመዘገብ የተለያዩ ወገኖች 

አመለካከታቸውን እንዲያሻሽሉ ሊያበረታቱና መፍትሔ እንዲሹ ሊረዱ ይችላሉ።5



 

በግጭት የመፍትሔ 
ፍለጋ ሂደት የጋዜጠኞች 
ሚና እና ኃላፊነት3.2

ግጭትን መተንተን፡ግጭቶችን ከተለያየ አቅጣጫ በማጤን እና በተለያዩ ሰዎች ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ በማሳየት ሰዎች ግጭትን በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ 

ማስቻል፤ የጋዜጠኛ ሚና የሚፈጠረውን ነገር ብቻ መዘገብ አይደለም። ጋዜጠኞች ግጭትን በሚዘግቡበት ወቅት እየተፈጠረ ያለውን ነገር በመተንተን የሰዎችን አረዳድ 

ማስፋት የሚችሉ ጥያቄዎችን ማንሳት አለባቸው።

መሠረታዊ ፍላጎቶችን መለየት፡በአብዛኛው ጊዜ በግጭት ውስጥ ያሉ አካላት አቋማቸውን ለሕዝብ ይፋ ቢያደረጉም፣ ከእነዚህ አቋሞች ጀርባ ያለውን 

መሠረታዊ ፍላጎቶች በግልፅ ለማስረዳት ፈቃደኛ አይደሉም። በመረጃ የተደገፉ ጋዜጠኞች  እነዚህን ፍላጎቶች የሚያስረዱ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ትልቅ ሚና ሊጫወቱ 

ይችላሉ። አንድ ወገን የሌላውን ፍላጎት መማር ከቻለ እርስ በርሳቸው የመስማማት ወይም የመስማማያ መንገዶችን የመገምገም ዕድላቸው ይሰፋል።

የተለያዩ ወገኖች ስሜታቸውን እንዲገልጹ ቦታ መፍጠር፡ተቃራኒ ወገኖች  ስሜታቸውን እንዲገልጹ መፍቀድና የተሰሚነን ስሜት መፍጠር፤ 

ይህ ማለት ተቃራኒ ወገኖችን እንዲሰዳድቡ መፍቀድ ማለት ሳይሆን ስለ ብስጭታቸውና ፍርሃታቸው እንዲናገሩ መድረክ መፍጠር ማለት ነው።

የተለያዩ ወገኖች ተሰሚነትን መጨመር፡ጋዜጠኞች ለተገለሉ ወገኖች ድምፅ በመስጠት በጣም ጠቃሚ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ። ለተገለሉና ተሰሚነት 

ለሌላቸው ወገኖች ቦታ በመስጠት ከሌሎች ወገኖች በተመሳሳይ መልኩ ሚዛናዊ የሆነ የሚዲያ ሽፋን መስጠት ይችላሉ።

የጋራ መግባባትን መፍጠር፡አንድ ወገን የድክመት ምልክቶች ናቸው ብሎ የሚያስባቸውን ድርጊት እንደማይወስድ ግልጽ ነው። ይህን በማገናዘብ፣ 

ጋዜጠኞች የሚጠቀሟቸውን ቋንቋ ወደ ስምምነት እንዳያደርሱ የሚያደርግና አንባቢዎችንና ተመልካቾችን የማያሳስት መሆን አለበት።

6
7
8
9
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3.3
ሰላም ፈጣሪዎች ላይ ያተኮር ዘገባ ማቅረብ በሰላም ሥራ ውስጥ በተሳተፉ ሰዎች ላይ ዘገባዎችን በመጻፍ፣ ሰዎች ስለ ሰላም   ያላቸውንም ግንዛቤ ማሳደግና ከዓመፅ 

ሌላ አማራጮች እንዳሉ ማሳየት ይቻላል። እነዚህ ሰዎች በማኅበረሰቡ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ያላቸው ሰዎች ሊሆኑ ስለሚችል መፍትሄ ከመፈለግ አንጻር የበኩላቸውን 

ሚና ሊወጡ ይችላሉ፡፡ ዘገባው በዕለት ተዕለት ሕይወታቸው ውስጥ ለውጥ እያመጡ ስላሉ ሰዎችም ሊሆን ይችላል። ዓመፅ ሲፈጠር ጣልቃ የሚገቡ የሰላም መድረክ 

አዘጋጆችንእንዲሁም ከተለያዩ ቡድኖች የተውጣጡ ሰዎችንም ሊያካትት ይችላል።

ጋዜጠኞች ከተቃዋሚ ቡድኖች ጋር ተቀምጠው አብረው ቃለ መጠይቅ በማድረግ በጣም ጠቃሚ ዘገባዎችን መሥራት ይችላሉ። በርግጥ ከተቃዋሚ ቡድኖች መሪዎችን 

በእንደዚህ      ዓይነት ቃለ መጠይቆች ውስጥ እንዲሳተፉ ማድረግ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የተቃዋሚ ወገን አባላትን በእንደዚህ ዓይነት ቃለ መጠይቆች 

ውስጥ እንዲሳተፉ ማድረግ ይቻላል። ጋዜጠኞች እነዚህን ዘገባዎች ሲሠሩ ሰዎችን አደጋ ላይ እንዳይጥሉ መጠንቀቅ አለባቸው።

ጋዜጠኞች ሁለት ተቃዋሚ ወገኖች እርስ በርስ መጠየቅ የሚፈልጉትን ጥያቄዎች እንዲያቀርቡ አጋጣሚ መፍጠር ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ወገን ያለውን አቋም 

እንዲያስረዳ፤ ከአንድ ቡድን ጥያቄ ሰብስቦ ለሌላኛው ቡድን አባላት ምላሽ እንዲሰጡ ማቅረብ ማለት ነው። ከዚያ ለጥያቄዎቹ ምላሽ የሰጠውን አካል ለሌላኛው ወገን 

ጥያቄዎች ካለው እንዲጠይቅ ዕድሉን መስጠት ይገባል። በግጭት ውስጥ ያሉ ወገኖች በቀጥታ መግባባት በማይችሉበት ጊዜ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ እርስ በርስ እንዲነጋገሩ 

ዕድል ይሰጣል።

የጋራ ቃለ መጠይቆች

ጥያቄዎች ማለዋወጥ
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ሰላም ፈጣሪዎች ላይ ያተኮር ዘገባ ማቅረብ በሰላም ሥራ ውስጥ በተሳተፉ ሰዎች ላይ ዘገባዎችን በመጻፍ፣ ሰዎች ስለ ሰላም   ያላቸውንም ግንዛቤ ማሳደግና ከዓመፅ 

ሌላ አማራጮች እንዳሉ ማሳየት ይቻላል። እነዚህ ሰዎች በማኅበረሰቡ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ያላቸው ሰዎች ሊሆኑ ስለሚችል መፍትሄ ከመፈለግ አንጻር የበኩላቸውን 

ሚና ሊወጡ ይችላሉ፡፡ ዘገባው በዕለት ተዕለት ሕይወታቸው ውስጥ ለውጥ እያመጡ ስላሉ ሰዎችም ሊሆን ይችላል። ዓመፅ ሲፈጠር ጣልቃ የሚገቡ የሰላም መድረክ 

አዘጋጆችንእንዲሁም ከተለያዩ ቡድኖች የተውጣጡ ሰዎችንም ሊያካትት ይችላል።

ጋዜጠኞች ከተቃዋሚ ቡድኖች ጋር ተቀምጠው አብረው ቃለ መጠይቅ በማድረግ በጣም ጠቃሚ ዘገባዎችን መሥራት ይችላሉ። በርግጥ ከተቃዋሚ ቡድኖች መሪዎችን 

በእንደዚህ      ዓይነት ቃለ መጠይቆች ውስጥ እንዲሳተፉ ማድረግ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የተቃዋሚ ወገን አባላትን በእንደዚህ ዓይነት ቃለ መጠይቆች 

ውስጥ እንዲሳተፉ ማድረግ ይቻላል። ጋዜጠኞች እነዚህን ዘገባዎች ሲሠሩ ሰዎችን አደጋ ላይ እንዳይጥሉ መጠንቀቅ አለባቸው።

ጋዜጠኞች ሁለት ተቃዋሚ ወገኖች እርስ በርስ መጠየቅ የሚፈልጉትን ጥያቄዎች እንዲያቀርቡ አጋጣሚ መፍጠር ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ወገን ያለውን አቋም 

እንዲያስረዳ፤ ከአንድ ቡድን ጥያቄ ሰብስቦ ለሌላኛው ቡድን አባላት ምላሽ እንዲሰጡ ማቅረብ ማለት ነው። ከዚያ ለጥያቄዎቹ ምላሽ የሰጠውን አካል ለሌላኛው ወገን 

ጥያቄዎች ካለው እንዲጠይቅ ዕድሉን መስጠት ይገባል። በግጭት ውስጥ ያሉ ወገኖች በቀጥታ መግባባት በማይችሉበት ጊዜ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ እርስ በርስ እንዲነጋገሩ 

ዕድል ይሰጣል።

የጋራ ቃለ መጠይቆች

ጥያቄዎች ማለዋወጥ
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በግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑትን አካላት አንድ ዓይነት ጥያቄዎች መጠየቅ የጋራ እንዲሁም የሚለያዩበትን ሐሳቦች  ለማወቅ ያግዛል። በተለያዩ ወገኖች የሚሰጠውን 

ምላሽ አብሮ በመዘገብ ሰዎች ስለ ጉዳዩ ያላቸውን ግንዛቤ፣ የፓርቲዎቹንም አቋምና የመፍትሔ ሐሳቦችን ማስፋት ይቻላል።

የጋዜጠኞች ሚና እንዴት ግጭቶች መፈታት እንዳለባቸው መንገር አይደለም። ነገር ግን ግጭቶችን ለመፍታት የሚያስችሉ ሐሳቦችን ለይተው እንዲያውቁ በመርዳት ረገድ 

ሚና አላቸው።  ግጭቱ ውስጥ ካሉ አካላት በተለየ መልኩ በመመልከት ተቃዋሚ ወገኖች ሊያዩት በማይችሉት መንገድ ግጭቱን ለመረዳት      ዕድል ይሰጣል።

የፓርቲዎች እሴቶች ከተጋጩ፣ እነዚህን እሴቶች በማስረዳት ግንዛቤን ማስፋት ይቻላል። ተቃራኒ ወገኖች ተመሳሳይ እሴቶችን ከተጋሩ ይህንን ማስረዳት የጋራ 

ሰብአዊነታቸውን እንዲገነዘቡ በማድረግ ውጥረቶችን ለመቀነስ ቁልፍ ሚና ይጫወታል።

ሁሉንም ወገን ተመሳሳይ ጥያቄዎች 

የመፍትሔ ሐሳቦችን መፈለግ

አንዱ የሌላውን እሴት እንዲገነዘብ መርዳት
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ስለ ግጭት የሚዘግቡ ጋዜጠኞች በግጭቶች ውስጥ ያሉትን ውስብስብ ሒደቶች ታዳሚዎቻቸው በሚረዱበት መንገድና አስፈላጊ መረጃዎችን ባካተተ መልኩ ማቅረብ 

ሊከብዳቸው ይችላል። ለታዳሚዎች በሚገባ መልኩ ግጭቶችን ለማስረዳት ስንሞክር ከመጠን በላይ እንዳናቀለው መጠንቀቅ አለብን። ረዘም ያለ ጊዜ ወስዶ 

የተፈጠረውን ግጭት ማስረዳት ታዳሚዎች በበቂ መረጃ ላይ የተመሠረተ ውሳኔ እንዲወስዱ ያስችላል።

ሥራችን ስለኛ ምን እንደሚል መረዳት ይኖርብናል። ታዳሚዎችን አክብሮ በግጭት ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሐሳቦችን ግምት ውስጥ በማስገባት ሰፊ ግንዛቤ መፍጠር 

አስፈላጊ ነው። አስተያየታችን መረጃን የተመረኮዘ ሊሆን ይገባል። የአድማጮችን ልዩነት በማወቅ የምናጋራው አስተያየት የተለያዩ ማኅበረሰቦች እንዴት ሊረዱት 

እንደሚችሉት ማሰብ አለብን።

በዘገባችን ውስጥ የምንጠቀመው ቋንቋ ታዳሚዎች ስለ ግጭቱ የሚኖራቸው አረዳድ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል፡፡ በተጨማሪም በጋዜጠኛው ላይ ባላቸው አመለካከት ላይ 

ተጽዕኖ ይኖረዋል። ታዳሚዎቻችን የቋንቋ አጠቃቀማችን ስሜትን የሚቀሰቅስ ወይም ግልጽ አለመሆኑን ከተገነዘቡ በእኛ ተአማኒነት ላይና በግጭት ውስጥ ሊኖረን 

በሚችለው ገንቢ ሚና ላይ እንዲጠራጠሩ ያደረጋል ።

ተራ መለያዎችን  ማስወገድ

የግል ሐሳብን ማጋራት

ቋንቋን በጥንቃቄ መምረጥ



 

የጥላቻ ንግግርና 
ቀስቃሽ ቋንቋን 
መከላከል3.4

የጥላቻ ንግግር በግለሰብ ወይም በቡድን ሰዎችን በማንነታቸው ምክንያት ለይቶ የሚፈጸም የጥላቻ መግለጫ ነው፡፡

ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት እንዳለ ሆኖ፣ ይህ መብት ግን ፍጹም መብት እንዳለመሆኑ መንግሥት በተወሰኑ ልዩ 

ሁኔታዎችና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ሕግን መሠረት በማድረግ መብቱን ሊገድብ ይችላል።

የግጭት አገናዛቢ ዘገባ በሁለት ወገኖች መካከል ያለውን የተሳሳተ አመለካከት ይቀንሳል።

በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ ትኩረት አድርጎ መሥራት፤ የጥላቻ ንግግር ሲከሰት ለመለየትና እርምጃ ለመውሰድ ያመቻል።

በማኅበረሰቡ መካከል ስለ ጥላቻ ንግግርና ተመሳሳይ ወንጀሎች ያለውን ግንዛቤ ማስፋት።



04 ሀቅን የማጣራት 
መሠረታዊ 
ሐሳቦችና 
መተግበሪያዎች



 

፡

ሀቅ ማጣራት 
ምንድነው ?4.1

ሀቅ ማጣራት ሲባል ለብዙኃን የሚሠራጭ የማንኛውንም መረጃ ሀቀኝነት የማመሳከር ሥራ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል፡፡

መነሻው የጋዜጠኝነት ሙያ ሥነ ምግባር ቢሆንም የዘመናችን ሀቅ አጣሪዎች በተለይ ከሐሰተኛ መረጃ ወረርሽኝ መንሰራፋት 

ጋር ተያይዞ የመረጃ ቴክኖሎጂን ከሚዲያ ሥራ ጋር በማስተሳሰር (በማዋሀድ) ‹‹የሀቅ ማጣራት ጋዜጠኝነት›› ንኡስ 

ዘርፍን መሥርተው በስፋት እየሠሩ ይገኛሉ፡፡

ቁልፍ ሐሳቦች
ለብዙኃን የሚሠራጭ፡ ሀቅ የማጣራት ሥራ ጊዜ፣ ገንዘብና የሰው ኃይል የሚፈልግ በመሆኑ በስፋት ለሕዝብ ተደራሽ በሆኑ የኤሌክትሮኒክስ፣ 

የኅትመት ወይም የበይነ መረብ የተግባቦት ሥርዓቶችን በመጠቀም የሚሰራጭ መረጃን ይገልጻል፡፡

መረጃ 
ሀቀኝነቱ የሚመሳከር መረጃ ማለት በመገናኛ ብዙኃን የሚነገር ዜና ብቻ አይደለም፤ ነገር ግን በሕዝብ ዘንድ ተደማጭነት ያላቸው ግለሰቦች፣ 

ቡድኖች ወይም ተቋማት የሚያሠራጯቸው መረጃዎችንም ያጠቃልላል፡፡ ፖለቲከኞች የሚያደርጓቸው ንግግሮች ወይም ክርከሮች፣ የምርጫ 

ቅስቀሳዎችን የሚጨምር ሲሆን፣ መረጃ በጽሑፍና በድምፅ፣ በፎቶ ወይም በማንኛውም ዓይነት ተንቀሳቃሽ ምስል ሊቀርብ ይችላል፡፡ 

ሀቀኝነት
ሀቅ ማለት በማያሻማ መልኩ ማንኛውም ሰው ሊያመሳክረው የሚችል ማስረጃ ላይ የተመሠረተና የተደገፈ ኩነት ወይም ሁኔታ ነው፡፡ ግለሰቦች 

ወይም ማኅበረሰቦች በነባራዊ ሁኔታቸው ላይ የተመሠረቱ የየራሳቸው የሆኑ እውነታዎች ሊኖራቸው ቢችልም ሀቅ ግን የጋራ ተጨባጭ እውነታ ነው፡፡

መነሻው የጋዜጠኝነት 
ሙያ ሥነ ምግባር 
ቢሆንም የዘመናችን 
ሀቅ አጣሪዎች በተለይ 
ከሐሰተኛ መረጃ 
ወረርሽኝ መንሰራፋት 
ጋር ተያይዞ የመረጃ 
ቴክኖሎጂን ከሚዲያ 
ሥራ ጋር በማስተሳሰር 
(በማዋሀድ) 
‹‹የሀቅ ማጣራት 
ጋዜጠኝነት›› ንኡስ 
ዘርፍን መሥርተው 
በስፋት እየሠሩ 
ይገኛሉ፡፡



 

፡

ሀቅ ማጣራት 
ምንድነው ?4.1

ሀቅን ማጣራት ለምን ያስፈልጋል?
ሀቅን ማጣራት ሕዝብን ከስህተት ለመታደግና በትክክለኛ መረጃ ላይ የተመሠረተ የሕይወት ውሳኔን እንዲያስተላልፍ ማገዝ ነው፡፡

ዓለማችንን በእጅጉ የፈተነው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመዛመት ካስቻሉት ሁኔታዎች አንዱና ዋነኛው ምክንያት በወረርሽኙ ዙሪያ የተዛመተው 

የተሳሳተ መረጃ በመሆኑ ሀቅን የማጣራት የሞሙያ ዘርፍን አስፈላጊነት ቁልጭ አድርጎ ያሳየ ሆኖ አልፏል፡፡

ለብዙኃን የሚሠራጭ
ሀቅ የማጣራት ሥራ ጊዜ፣ ገንዘብና የሰው ኃይል የሚፈልግ በመሆኑ በስፋት ለሕዝብ ተደራሽ በሆኑ የኤሌክትሮኒክስ፣ የኅትመት ወይም የበይነ መረብ 

የተግባቦት ሥርዓቶችን በመጠቀም የሚሰራጭ መረጃን ይገልጻል፡፡

የሕይወት ውሳኔዎች
በየቀኑ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ የዓለማችን ሕዝቦች ሕይወታቸውን ለመምራት በርካታ ውሳኔዎችን ያሳልፋሉ ፡፡ ታዲያ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ሰዎች 

ከተለያዩ ምንጮች የሚያገኟቸው መረጃዎች ላይ ተመሥርተው ነው የሕይወት ውሳኔዎቻቸውን የሚያሳልፉት፡፡

ከስህተት መታደግ
የተሳሳተ መረጃ ላይ የተመሠረተ የሕይወት ውሳኔ እንደስሙ ሕይወትን አደጋ ላይ የመጣል ዕድል አለው፡፡ በመሆኑም ሀቅን ማጣራት የሕዝብን ሕይወት 

ከአደጋ ላይ ከሚጥል ስህተት የመታደግ ፋይዳ ሲኖረው፣ ይህንንም ዓለማችንን በእጅጉ ከፈተነው የኮቪድ-19 ወረርሽኝና በዚያ ዙሪያ ከገጠሙ ፈተናዎች 

መረዳት ይቻላል፡፡

ዓለማችንን በእጅጉ 
የፈተነው የኮቪድ-
19 ወረርሽኝ፣ 
በአጭር ጊዜ ውስጥ 
ለመዛመት ካስቻሉት 
ሁኔታዎች አንዱና 
ዋነኛው ምክንያት 
በወረርሽኙ ዙሪያ 
የተዛመተው የተሳሳተ 
መረጃ በመሆኑ ሀቅን 
የማጣራት የሞሙያ 
ዘርፍን አስፈላጊነት 
ቁልጭ አድርጎ ያሳየ 
ሆኖ አልፏል፡፡



 

፡

የተዛባ መረጃ ወይስ 
ሐሰተኛ ዜና?4.2

(የተሳሳተ መረጃ፣ የተዛባ መረጃና ሐሰተኛ /የውሸት ዜና)

ሐሰተኛ /የውሸት  ዜና (Fake News)  

የተሳሳተ መረጃን ለመግለጽ፣ ሀቅን ከማጣራት ሥራ ጋር ተያይዞ በተደጋጋሚ የሚነሳ ሐሳብ ነው፡፡ በተለይ ታዋቂ የዓለማችን ፖለቲከኞችና የሚዲያ ሰዎች በስፋት የሚጠቀሙበት 

ከመሆኑ አንጻር፣ በአሁኑ ሰዓት ትርጉም ሳያስፈልገው የተለያየ ቋንቋ በሚናገሩ ሰዎች ዘንድ የሚያግባባ ቃል ሆኗል፡፡ 

   ሐሰተኛ /Fake- ሐሰት የሆነ፣ ውሸት፣ ሆን ተብሎ የተፈበረከ፤

   ዜና /News- ዜና፣ አዲስ ነገር፣ በመደበኛ መገናኛ ብዙኃን የተሠራጨ የዜና ዕወጃ፤

                  

የተሳሳተ መረጃ (Misinformation) 
በስህተት የተሠራጨ የተሳሳተ መረጃ፣ ሆን ተብሎ ሳይሆን ባለማወቅ የተሠራጨ የተሳሳተ መረጃ፤

የተዛባ መረጃ (Information Disorder)
 ከሐሰተኛ ዜናም ሆነ ከተሳሳተ መረጃ በእይታው የተሻለ፣ አካታች የሆነና ከመረጃ ጋር ተያይዞ የሚታየውን የተለያየ ዓይነት መንሸዋረር በተሻለ ሁኔታ የሚገልጽ ቃል ነው፡፡ በመሆኑም 

‹‹መረጃ ተዛባ›› ሲባል ሆን ተብሎም ይሁን ባለማወቅ፣ ሐሰተኛም ይሁን እውነተኛ መረጃዎች ላይ ተመሥርቶ የሚፈጸም የመረጃ ችግርን ያካትታል፡፡

ሐሰተኛ (የውሸት) ዜናም ሆነ የተሳሳተ መረጃ የተዛባ መረጃ ነው::
የተዛባ መረጃ ግን ሐሰተኛ (የውሸት) ዜናና የተሳሳተ መረጃ ብቻ አይደለም::



 

፡

4.3
የሀቅ ማጣራት ባለሙያዎች በተለይ ከማኅበራዊ ሚዲያ መስፋፋት ጋር ተያይዞ የመረጃ መዛባት በተለያየ አቀራረብና ቁመና እየመጣ ስለመሆኑ 
ይመሰክራሉ፡፡ ምንም እንኳን አብዛኛው የተዛባ መረጃ ሆን ተብሎ የሚሠራጭና ትክክል ያልሆነ መረጃ እንደሆነ ቢታወቅም፣ ባለማወቅ ትክክል ያልሆነ 
መረጃን የሚያስፋፉ ተጠቃሚዎች ቁጥራቸው ትንሽ ያለመሆኑንም ያምናሉ፡፡ በዚህ ረገድ ቢያንስ ሦስት የተዛባ የመረጃ ዓይነቶች እንዳሉ ይገልጿል፡፡ 
እነሱም፡- 

የተሳሳተ መረጃ (Misinformation)
በስህተት የተሠራጨ ትክክል ያልሆነ መረጃ፤ ሆን ተብሎ ሳይሆን ባለማወቅ የተሠራጨ ትክክል ያልሆነ መረጃን ይገልጻል፡፡

ሐሰተኛ መረጃ (Disinformation)
ሆን ተብሎ ሕዝብን ለማሳሳት የተዘጋጀና የተሠራጨ ትክክል ያልሆነ /የሀሰት መረጃ ነው፡፡

አደናጋሪ መረጃ (Malinformation)
ሆን ተብሎ ሕዝብን ለማሳሳት የተዘጋጀና የተሠራጨ ነገር ግን ትክክለኛ  (እውነተኛ) መረጃ ሲሆን መረጃው የሚቀርብበት አግባብ፣ ጊዜና ቦታ 

መረጃው ያተኮረበትን አካል (ተቋም) ለመጉዳት ወይም ሌላ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ግብን ማሳካት ታሳቢ ያደረገ ነው፡፡

የተዛባ የመረጃ 
ዓይነቶች ምን ምን 
ናቸው?
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4.3
በሦስቱ የተዛባ የመረጃ ዓይነቶች መካከል ያለው ልዩነት በሁለት ሐሳቦች የሚጠቃለል ሲሆን፣ እነሱም የመረጃው ትክክለኛነትና 
የምንጩ ዓላማ (ሆን ብሎ ለማሳሳት የቀረበ) ናቸው፡፡

ቁልፍ ሐሳቦች

የመረጃው ትክክለኛነት
መረጃው በጥሬው ሲታይ ትክክል መሆኑንና አለመሆኑን ይመለከታል፡፡ ይህ ማለት መረጃው የቀረበበትን ወቅት፣ 
ቦታም ሆነ አጠቃላይ ዐውድ መመርመር ሳያስፈልግ፣ መረጃውን በጥሬው ትክክለኛነቱን ማረጋገጥ ነው፡፡

የምንጩ ዓላማ
የመረጃ ምንጮች የሚያቀርቡት መረጃ ግልጽም ይሁን ድብቅ፣ የተለየ ዓላማ አለው፡፡ ነገር ግን ዓላማ አዘል መረጃ 
ሁሉ መጥፎ ነው ማለት አይደለም፤ ዋናው ጉዳይ የመረጃ ምንጮች ሆን ብለው ሕዝብን ለማሳሳት፣ ለማደናገር፣ 
ለማሸበር ወይም ለሌላ አፍራሽ ተልዕኮ ይዘው ያሠራጩት ያለመሆኑን ማረጋገጥ ነው፡፡

በሦስቱ የተዛባ 
የመረጃ ዓይነቶች 
መካከል ያለው ልዩነት 
በሁለት ሐሳቦች 
የሚጠቃለል ሲሆን፣ 
እነሱም የመረጃው 
ትክክለኛነትና የምንጩ 
ዓላማ (ሆን ብሎ 
ለማሳሳት የቀረበ) 
ናቸው፡፡

የተዛባ የመረጃ 
ዓይነቶች ምን ምን 
ናቸው?
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4.3
የመረጃ መዛባትን እንዴት መለየት ይቻላል?
ሀቅ ማጣራት ሕዝብን ከተሳሳተ የሕይወት ውሳኔ መታደግ ቢሆንም በሌላ በኩል ደግሞ ጊዜና ገንዘብ 
እንዲሁም የሰው ኃይልንም የሚፈልግ ተግባር ነው:: ይህ ማለት ሀቅ አጣሪዎች ሁለት ነገሮችን ልብ 
ሊሉ ይገባል ማለት ነው:: እነሱ ሀቅን ወደማጣራት ሒደት ከመግባታቸው በፊት ልብ ሊሏቸው የሚገቡ 
መረጃዎች፡- 

በስፋት ለሕዝብ ተደራሽ መሆናቸውን (4.1 ሥር… ቁልፍ ሐሳቦች… ለብዙኃን የሚሠራጭን…
ይመልከቱ)፤
ለሕዝብ ወሳኝ መሆናቸውን፡በሁለት መንገድ መለየት ይቻላል፡-

• ከግብረ መልስ፡ ለመረጃው የተሰጠውን ግብረ መልስ፤ በተለይ በማኅበራዊ 
   ሚዲያ ከሆነ በተጋራው (ሼር)፣ በተወደደው (ላይክ)፣ በአስተያየቱ (ኮሜንት)፡ 
   በውይይት (ዲያሎግ) ማግኘት፤ 
• ከርዕሰ ጉዳዩ፡ የይዘቱን ምንነት ከርዕሰ ጉዳዩ መረዳት፤ አነጋጋሪ፣አወዛጋቢ፣አንቀሳቃሽ፤ 

የተዛባ የመረጃ 
ዓይነቶች ምን ምን 
ናቸው?
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የተዛባ የመረጃ 
ዓይነቶች ምን ምን 
ናቸው?4.3

የተዛቡ መረጃዎች መሆናቸውን፡ ከመረጃው አቅራቢ/ምንጭ ጀምሮ ይዘቱና አቀራረቡ ስለሀቀኝነቱ 
ጥርጣሬ የሚያጭሩ ሲሆን፤

አቀራረብ
መረጃው በተደራሲው ላይ የሚፈጥረው ስሜት፡-ሐዘንን፣ ደስታን፣ ቁጣን፣ ቁጭትን፣ አግራሞትን 
የሚፈጥር…ወዘተ ሲሆን፤

ይዘት 
ይዘቱ የተጋነነ፣ የማይጠበቅ፣ የሚያወዛግብ፣ የሚጋጭ፣ የማይታመን...ወዘተ ሲሆን፤

ምንጭ 
ያልተረጋገጠ የድረ ገጽ ወይም ማኅበራዊ ሚዲያ  አካውንት፤ አላጋጭ (ፓሮዲ)፣ ስላቅ (ሳታየር)፣ 

ቁልፍ ሐሳቦች

መረጃዎች ሀቅን ወደ ማጣራት ሒደት ውስጥ ከመግባታቸው በፊት በቂ ግብረ መልስ ያላቸው መሆኑን፣ ርዕሰ ጉዳዮቹና ይዘቶቹ በሕዝብ 

ሕይወት ላይ ተፅዕኖ ፈጣሪ መሆናቸውን፣ አቀራረባቸው ስሜት ቀስቃሽ መሆኑን፣ እንዲሁም ምንጫቸው ያልተረጋገጠ የድረ ገጽ ወይም 

የማኅበራዊ ሚዲያ አካውንት መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡

መረጃዎች ሀቅን ወደ 
ማጣራት ሒደት 
ውስጥ ከመግባታቸው 
በፊት በቂ ግብረ መልስ 
ያላቸው መሆኑን፣ 
ርዕሰ ጉዳዮቹና 
ይዘቶቹ በሕዝብ 
ሕይወት ላይ ተፅዕኖ 
ፈጣሪ መሆናቸውን፣ 
አቀራረባቸው ስሜት 
ቀስቃሽ መሆኑን፣ 
እንዲሁም ምንጫቸው 
ያልተረጋገጠ የድረ 
ገጽ ወይም የማኅበራዊ 
ሚዲያ አካውንት 
መሆኑን ማረጋገጥ 
ያስፈልጋል፡፡
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4.4
የተዛባ መረጃ በተናጠል በድረ ገጾች ወይም በማኅበራዊ ሚዲያ አካውንቶች ሊሠራጭ እንደሚችል ሁሉ፣ በዘመቻ መልክ በቡድን በመሆን ቁጥራቸው በዛ 

ያሉ ድረ ገጾችና አካውንቶች አንድ የተዛባ መረጃ ተፈጥሮና አቀራረብ ያለውን ይዘት በማሠራጨትና በማባዛት/ማስተጋባት ላለሙለት ዓላማ ማዋልም 

እየተለመደ መጥቷል፡፡ 

ይህ ዓይነቱ ዘመቻ በዋነኛነት በመረጃ መረቡ አማካይነት የሚከናውን በመሆኑ የሀቅ ማጣራት ባለሙያዎች የተቀናጁ ተፈጥሯዊ ያልሆኑ የመረጃ መረብ 

እንቅስቃሴዎች (Coordinated Inauthentic Behaviors) ብለው ይጠሯቸዋል፡፡ ይህ ተፈጥሯዊ ያልሆነ ባሕርይ የተዛባ መረጃን 

የማሠራጫ መንገድ ከመሆኑ ባሻገር በራሱ እንደ አንድ የተዛባ የመረጃ ዓይነት ሊታይ ይችላል፡፡

 

የተቀናጀ የተዛባ መረጃ ዘመቻ በተሻለ የሚታወቅበት ጉዳይ ይዘትን፣ ቡድንን፣ ተቋምን፣ ግለሰብን ወይም የማኅበራዊ ሚዲያ አካውንትን ማባዛት/

ማስተጋባት ወይም እንዲናኝ የማድረግ ሲሆን፣ ይህም በዘመቻ ድግምግሞሽን በመፍጠር በሕዝብ ዘንድ ተቀባይነትን ማግኘት ወይም እንዳገኘ ማስመሰል 

ነው፡፡ የተቀናጀ የተዛባ መረጃ በሌላ መልኩ ጊዜው ያፈራውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም የዘመናዊ ማኅበራዊ ሚዲያ አልጎሪዝምን (ቀመርን) ጭምር 

የማታለልና የሚያስተጋባውን ይዘት ወይም ነገርን (entity) ቀዳሚ ቦታ እንዲያገኝ የማስቻል አቅም ላይ ደርሷል፡፡

የተቀናጀ የተዛባ 
መረጃ የማሠራጨት 
ዘመቻ



 

፡

 

፡ 4.4
የተቀናጀ የተዛባ መረጃ ዘመቻ መሆኑን ለማረጋገጥ የሚከተሉትን ጥያቄዎች 

 በዚያ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ተመሳሳይ ትርክት ሲሠራጭ ይታያልን?

 ትርክቱን ያስጀመረው የትኛው የመረጃ ምንጭ ነው?

 ትርክቱን እያስተጋቡ ያሉት ምንጮችስ የትኞቹ ናቸው?

 ሌላ ተመሳሳይ ትርክት ወይም ግንኙነትስ አላቸውን?

 ትርክቱ በማን ላይ ያነጣጠረ ነው? አንድምታውስ?

 ቅንጅት ይታያልን?

የተቀናጀ የተዛባ 
መረጃ የማሠራጨት 
ዘመቻ



 

፡ 

፡ 4.4
ተፈጥሯዊ ያልሆነ እንቅስቃሴው (ባሕርይ) 
መደበኛ የማኅበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ የተደራጀ አመራር ሳይኖረውና አቅጣጫ ሊያሳየው(ሊፈጥርለት) የማይችል ለአንድ ዓላማ የመቀናጀትና የመንቀሳቀስ 

መልክን ማሳየት፤   

                      

የተቀናጀ ዘመቻ
 በዘመቻ መልክ በቡድን በመሆን ቁጥራቸው በዛ ያሉ ድረ ገጾችና  አካውንቶች የተዛባ መረጃ ተፈጥሮና አቀራረብ ያለውን አንድን ይዘት፣  በማሠራጨት፤

ማሠራጨት
በተለያዩ ድረ ገጾችና አካውንቶች በመናበብ መረጃን በፍጥነት ማድረስ፤

ማስተጋባት
በጥምረቱ የይዘቶችንና የግለሰቦችን ሰብዕና መገንባት፣ መናኘት/ማጋራት(ሼር፣ሪትዊት፣ ፎሎው፣ ላይክ በማድረግ)፤

የተቀናጀ የተዛባ መረጃ 
ዘመቻ ዋነኛ መገለጫ 
የሆነው ተፈጥሯዊ 
ያልሆነ እንቅስቃሴው 
(ፀባይ) ሁሌም 
ባይሆን በአብዛኛው 
የመጨረሻ ውጤቱ 
መረጃን ማዛባት ነው፡፡

ቁልፍ ሐሳቦች

የተቀናጀ የተዛባ መረጃ ዘመቻ ዋነኛ መገለጫ የሆነው ተፈጥሯዊ ያልሆነ እንቅስቃሴው (ፀባይ) ሁሌም ባይሆን በአብዛኛው የመጨረሻ 

ውጤቱ መረጃን ማዛባት ነው፡፡ 

የተቀናጀ የተዛባ 
መረጃ የማሠራጨት 
ዘመቻ



 

፡ 

፡ 4.4
 አርቴፊሻል የማኅበራዊ ሚዲያ አካውንቶችና ቦቶች

የተቀናጀ የተዛባ መረጃ ዘመቻ በፍጥነት የማሠራጨትና የማስተጋባት ግቡን ለመምታት/ለመግታት በርካታ የማኅበራዊ ሚዲያ አካውንቶችን ባካተተ መልኩ መከናወን 

አለበት፡፡ በመሆኑም ቀደም ሲል ዘመቻው በአብዛኛው በተደራጁ የማኅበራዊ ሚዲያ ሠራዊት የሚከወን ነበር፡፡ 

የማኅበራዊ ሚዲያ ሠራዊት በመረጃ ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች የተዋቀሩ ሆነው፣ አንድ ባለሙያ በተለይ በርካታ የሐሰት አካውንቶች እያንቀሳቀሰ ዘመቻውን ያካሂድ 

ነበር፡፡ ነገር ግን ዘመኑ ያመጣው የመረጃ ቴክኖሎጂ ዕድገት አርቴፊሻል የማኅበራዊ ሚዲያ አካውንቶች ወይም ቦቶችና ሳይቦርጎችን ወደዚህ ሥራ እንዲገቡ አስችሏል፡፡ 

‹‹ቦት›› ባጭሩ የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ማኅበራዊ ሚዲያ ላይ እውነተኛ ተጠቃሚ መስሎና አካውንት ፈጥሮ መረጃ እንዲያሠራጭ የጻፉት የኮምፒተር ፕሮግራም 

ነው፡፡ ይህም የተቀናጀ የተዛባ መረጃ ዘመቻን ወጪ ቆጣቢና ተደራሽ እንዲሆን ከማስቻሉ ባሻገር የማኅበራዊ ሚዲያ አልጎሪዝምን (ቀመርን) ጭምር የማታለልና 

የሚያስተጋባውን ይዘት ቀዳሚ ቦታ እንዲያገኝ የማስቻል አቅም ላይ ደርሷል፡፡

የመረጃ ቴክኖሎጂ ዕድገቱ የደረሰበት ደረጃ በሺዎች የሚቆጠሩ ቦቶችን በጥቂት መቶ ዶላሮች የመግዛት ዕድልን የፈጠረ ሲሆን፣ ይህም ለተዛባ መረጃ መሠራጨት/

መስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽዖ እያደረገ ነው፡፡

የተቀናጀ የተዛባ 
መረጃ ዘመቻን ወጪ 
ቆጣቢና ተደራሽ 
እንዲሆን ከማስቻሉ 
ባሻገር የማኅበራዊ 
ሚዲያ አልጎሪዝምን 
(ቀመርን) ጭምር 
የማታለልና 
የሚያስተጋባውን ይዘት 
ቀዳሚ ቦታ እንዲያገኝ 
የማስቻል አቅም ላይ 
ደርሷል፡፡

ቦት 
በኮምፒተር ሙሉ በሙሉ የሚመራ፣ በማኅበራዊ ሚዲያ መረጃ የሚያሠራጭ ፕሮግራም፤ 

ሳይቦርግ 

በከፊል በኮምፒተር በከፊል በሰው የሚታዘዝ በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ መረጃ  የሚያሠራጭ ፕሮግራም፤                     

የተቀናጀ የተዛባ 
መረጃ የማሠራጨት 
ዘመቻ



 

፡ 

፡

ቁልፍ ሐሳቦች

ወጪ ቆጣቢና ተደራሽ ቴክኖሎጂ፡ ቦቶችና ሳይቦርጎች ርካሽ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ የተቀናጀ የተዛባ መረጃ ዘመቻን ወጪ ቆጣቢና ተደራሽ እንዲሆን 

አስችሏል፡፡ ሁሉም ቦቶችና ሳቦርጎች መጥፎ አይደሉም፡፡ ቦቶችና ሳቦርጎች የኮምፒተር ፕሮግራም እንደመሆናቸው መጠን ለማኅበራዊ አብዮት መሰል ጥሩ 

ዓላማም ሊውሉ ይችላሉ፡፡ 

4.4
ምርጫና የተቀናጀ የተዛባ መረጃ ዘመቻ  

የተቀናጀ የተዛባ መረጃ ዘመቻ ተፅዕኖ በስፋት ከተስተዋለባቸው ዘርፎች አንዱና ዋነኛው ምርጫና የፖለቲካ ፉክክር ነው፡፡ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተስተዋሉ ያሉ 

እውነቶች የሚያሳዩት፣ ባደጉትም ይሁን ባላደጉት ሀገራት ለሥልጣን የሚፎካከሩ ፖለቲከኞች፣ የሕዝብን ድምፅን ለማግኘትና ተፎካካሪያቸውን ለማዳከም የተቀናጀ 

የተዛባ መረጃ ዘመቻን ዓይነተኛ መሣሪያ አድርገው መጠቀም መጀመራቸውን ነው፡፡ የራሳቸውን የፖለቲካ አቋም ከማሥረፅ ጀምሮ በተፎካካሪያቸው ላይ የማጠልሸት 

ዘመቻ ለማካሄድ      የተቀናጀ የተዛባ መረጃ ዘመቻን በስፋት ሲተገብሩት ይስተዋላል፡፡ ለሥልጣን ከሚፎካከሩ ፖለቲከኞች ባሻገር፣ የውጪ መንግሥታትና ተቋማት 

ሳይቀሩ የተቀናጀ የተዛባ መረጃ ዘመቻን በመጠቀም የምርጫ ውጤትን የማስቀየር አቅም ማጎልበታቸው ይነገራል፡፡ ይህም የመረጃ ጦርነት እየተባለ ይገኛል፡፡ ከዚህ 

ባለፈ የምርጫ ቅስቀሳዎች ሳይቀሩ በተራቀቁ የሥነ ባሕርይ ሳይንስ (ቢሄቨሪያል ሳይንስ) ስልቶች አማካይነት ለተፈላጊው የመራጭ ክፍል እንዲደርስ ማድረግና 

መራጩን መጠምዘዝ (voter manipulation) እየተለመደ መጥቷል፡፡    

         

አሁን በሥልጣን ላይ የሌሉት ሁለት የአሜሪካ መሪዎች መራጭ በመጠምዘዝ ይከሰሳሉ፡፡ ይህም የፖለቲካ መልዕከታቸውን ጨምሮ የቅስቀሳ ሥራቸውን የሥነ ባሕርይ 

ሳይንስ ስልቶችና የተቀናጀ የተዛባ መረጃ ዘመቻን በመጠቀም በማካሄዳቸው ነው፡፡ ካምብሪጅ አናሊቲካ የተሰኘ የእንግሊዝ ተቋም ያለተጠቃሚዎች ፈቃድ ከፌስቡክ 

በገዛው የተጠቃሚዎች ግለ መረጃ  የአሜሪካ የመሪዎች ምርጫንና ብሬእግዚት የሕዝብን ውሳኔ በመጠምዘዝ ይከሰሳል፡፡  በዚህ ረገድ የሩሲያ መንግሥትም እንዲሁ 

በአሜሪካ የመሪዎች ምርጫ ጣልቃ በመግባት ይወነጀላል፡፡

የተቀናጀ የተዛባ 
መረጃ የማሠራጨት 
ዘመቻ



 

፡ 

፡ የተቀናጀ የተዛባ 
መረጃ የማሠራጨት 
ዘመቻ4.4

የመረጃ ጦርነት
የውጪ መንግሥታትና ተቋማት የተቀናጀ የተዛባ መረጃ ዘመቻን በመጠቀም የምርጫ ውጤትን ጨምሮ ማንኛውንም ዓላማ ለማሳካት ሲንቀሳቀሱ፤

የመራጮች ጥምዘዛ (voter manipulation)
ለመራጩ ባልታወቀ መልኩ የፖለቲካ መልዕከቶችን ጨምሮ የምርጫ ቅስቀሳን የሥነ ባሕርይ ሳይንስ (ቢሄቨሪያል ሳይንስ)ስልቶችና የተቀናጀ የተዛባ መረጃ 

ዘመቻን በመጠቀም የዲዴሞክራሲያዊ ምርጫዎችን ውጤት ለማስቀየር ሲተጉ፤

ሀቅን በማጣራት ሥራ ላይ የተሰማራው ኮድ ፎር አፍሪካ ተቋም፣ ባጠናው ጥናት መሠረት እ.ኤ.አ. በ2017 እና 2018 መካከል ብቻ በአሥር የአፍሪካ 

ሀገራት ምርጫ ላይ በቦት የታገዘ የተቀናጀ የተዛባ የመረጃ ዘመቻ መካሄዱን አረጋግጧል፡፡

ሀቅን በማጣራት ሥራ 
ላይ የተሰማራው ኮድ 
ፎር አፍሪካ ተቋም፣ 
ባጠናው ጥናት 
መሠረት እ.ኤ.አ. 
በ2017 እና 2018 
መካከል ብቻ በአሥር 
የአፍሪካ ሀገራት 
ምርጫ ላይ በቦት 
የታገዘ የተቀናጀ 
የተዛባ የመረጃ ዘመቻ 
መካሄዱን አረጋግጧል፡

ቁልፍ ሐሳቦች

ወጪ ቆጣቢና ተደራሽ ቴክኖሎጂ፡ ቦቶችና ሳይቦርጎች ርካሽ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ የተቀናጀ የተዛባ መረጃ ዘመቻን ወጪ ቆጣቢና 

ተደራሽ እንዲሆን አስችሏል፡፡ ሁሉም ቦቶችና ሳቦርጎች መጥፎ አይደሉም፡፡ ቦቶችና ሳቦርጎች የኮምፒተር ፕሮግራም እንደመሆናቸው 

መጠን ለማኅበራዊ አብዮት መሰል ጥሩ ዓላማም ሊውሉ ይችላሉ፡፡ 



 

፡ 

፡

ማመሳከር ከየትና 
እንዴት ይጀመራል?4.5

ሀቅን የማጣራት ሥራ ወሳኙ ምዕራፍ ማመሳከር (verification) ነው፡፡

ሀቅ አጣሪዎች ማመሳከር ሲጀምሩ አምስት ወሳኝ ጥያቄዎችን ሊጠይቁ 
ያገባል፤ እነሱም የሚከተሉት ናቸው፡-
መጃው የተገኘው ከኦሪጅናል ምንጭ መሆኑን፤
 
ምንጩ ማን ነው፤ 

መረጃው የተሠራጨበትን /የተፈጠረበትን ቀን፤

መረጃው የተሠራጨበትን ቦታ፤ እና

ለመረጃው መፈጠር መነሻ የሆነው ነገር፡፡ 



 

፡ 

፡

ማመሳከር ከየትና 
እንዴት ይጀመራል?4.5
በጥቅሉ ማመሳከር ሲባል የአንድን መረጃ ምንጭ፣ ይዘትና የተቀናጀ የዘመቻ ባሕርይ (Behavior) መመርመር 
ነው፡፡ የተለያዩ በሀቅ ማጣራት ላይ የተሰማሩ ተቋማት በማመሳከር መመሪያዎቻቸው ተመሳሳይ የትኩረት 
አቅጣጫዎችን ይወስዳሉ፤ እነሱም፡-

ተዋናዮች (ምንጮች)፡ ማኅበራዊ ሚዲያ አካውንቶች፣ ቦቶች፣ ድረ ገጾች፣ ግለሰቦችን ያጠቃልላል፡፡
• የማኅበራዊ ሚዲያ አካውንቶች ምርመራ፡ ፕሮፋይል (ፎቶ፣ ስም፣ የተፈጠረበት ቀን ወዘተ)፤

• የቦቶች ምርመራ፡ ፐሮፋይል (ፎቶ፣ ስም፣ የተፈጠረበት ቀን)፤ ቦት መሰል ባሕርይ (መረጃ የሚለቅበት ፍጥነት)፤

• የድረ ገፆች ምርመራ፡ የተረጋገጠ ድረ ገጽ ነውን፣ ደኅነቱ የተጠበቀ ገጽ ነውን፣ የፊደልና ሰዋስው ግድፈቶች አሉትን፣ የተፈጠረበት ቀን መቼ ነው፣ 

የገጹ ባለቤትስ፣ የተሟላ አድራሻን የሚያመላክቱ መረጃዎች (ስልክ ቁጥር፣ ኢሜይልና መገኛ አድራሻ)፤

• የግለሰቦች ምርመራ፡ ከማኅበራዊ ሚዲያ አካውንቶች፣ ድረ ገጾች፡ በስተጀርባ ያሉ ሰዎች ማንነት፣ ስልክ፣ ኢሜይል፣ አድራሻ፣ ማኅበራዊ ገጾች፣  

ሥራ፣ የትምህርት ደረጃ፣ ማኅበራትና የመሳሰሉትን ያካትታል

ይዘቶች፡  ፎቶዎች፣ ተንቀሳቃሽ ምስሎች (ቪዲዮዎች)፤ አኃዛዊ መረጃዎች፣ ኢንፎግራፊክስን ያጠቃልላል፡፡
• ፎቶዎች፣ ተንቀሳቃሽ ምስሎች (ቪዲዮዎች) ምርመራ፡ ጥቅም ላይ የዋለበት ዐውድ ልክ ነውን፣ መቼ ተነሣ/ተቀረፀ፣ የት ተነሣ/ተቀረፀ፣ ይዘቱ 

ተቀይሯልን (በፎቶሾፕ/ኤዲት ተደርጓልን)?  

• የአኃዛዊ መረጃዎች፣ ኢንፎግራፊክስ ምርመራ፡ የይዘቱ ምንጭ ትክክለኛ ነውን፣ ግልጽ መጣረሶችስ አሉትን?

ጥምረቶች (የተቀናጁ ዘመቻዎች)፡ ተፈጥሯዊ ያልሆነ ባሕርይን፣ የተቀናጀ ዘመቻ ይመለከታል፡፡
• የተቀናጀ ዘመቻና ተፈጥሯዊ ያልሆነ ባሕርይ ምርመራ፡ የይዘት (script) መመሳሰል(ትርክት፣ ፎቶ፣ ሀሽታግ) አለበትን፣ ይዘቱ የተሠራጨበት 

ጊዜ ምስስል (ቅንጅት) አለውን፣ የምንጮቹ (ማኅበራዊ ሚዲያ አካውንቶቹ) ስም  መመሳሰል (መቀራረብ) አለውን፣ የማኅበራዊ ሚዲያ 

አካውንቶቹ የተፈጠሩበት ቀን ተቀራራቢ ከሆነ፣ በማኅበራዊ ሚዲያ አካውንቶቹ ገጽታ /ፕሮፋይል ተመሳሳይ ገለጻ (description) 

የሚጠቀም ከሆነ፤



 

፡ 

፡ የኢንተርኔት 
መተግበሪያዎችና 
መሣሪያዎች4.6

የማመሳከርና የምርምራ ሥራ - ከሁሉ በፊት የምርመራ ወይም ሀቅ ማጣራት የጋዜጠኛውን የማገናዘብ ብቃት የሚጠይቅ ተግባር ነው፡፡ ይህም ሲባል 

የማንኛውም የምርመራ ሥራ ቁልፍ ግብዓት የባለሙያው ትክከለኛ ጥያቄዎችን የመጠየቅ ክህሎት ሲሆን መርማሪው የሚያነሣቸውን ጥያቄዎች በበቂ ሁኔታ 

ለመመለስ ግን አጥጋቢ መረጃ ማግኘት አለበት፡፡ መረጃ የመሰብሰቡን ሒደት ለማፋጠን ደግሞ የተለያዩ የመረጃ መረብ መተግበሪያዎችንና ሶፍትዌሮችን 

መጠቀም ይጠበቅበታል፡፡

የቴክኖሎጂ ዕድገቱ ለተዛባ መረጃ መሠራጨት ታላቅ አስተዋጽዖ እንዳደረገ ሁሉ፣ ለመከላከያውም (ለአጸፋውም)ለሀቅ ማጣራት ሥራም በጣም ጠቃሚ 

መተግበሪያዎችና ሶፍትዌሮችን አበርክቷል፡፡

የቴክኖሎጂ ዕድገቱ ለተዛባ መረጃ መሠራጨት ታላቅ አስተዋጽዖ እንዳደረገ ሁሉ፣ ለመከላከያውም (ለአጸፋውም) ለሀቅ ማጣራት ሥራም በጣም ጠቃሚ 

መተግበሪያዎችና ሶፍትዌሮችን አበርክቷል፡፡

 

 Foller.me
 https://foller.me/

• የትዊተር አካውንቶች አድራሻ (twitter handle) በ@ የሚጀምረው መፈለጊያ ውስጥ በመክተት ‹‹Analyze››ን ይጫኑ፤

• በትዊተር የማኅበራዊ ሚዲያ ላይ የተመሠረተ መተግበሪያ ሲሆን፣ የትዊተር አካውንቶችን ለመመርመር ይጠቅማል፤

• የትዊተር አካውንቶችን ግለ መረጃ (ገጹ መቼ እንደተከፈተ፣ ምን ያህል ተከታዮች ወይም ጓደኞች እንዳሉት ያሳያል)፤

• የአካውንቶችን የትዊተር እንቅስቃሴ ትንታኔ ይሰጣል፤

• ትዊት የተደረጉ መልዕክቶችን ቁጥር፣ ርዕሰ ጉዳይ፤

• የተጋሩ የትዊተር መልዕክቶች፣ ሀሽታግና ሜንሽኖች፤

የማኅበራዊ ሚዲያ አካውንቶችንና ቦቶችን መፈተሻዎችና ምርመራዎች
        ይህ ገጽ፡-



ተመሳሳይ ግልጋሎት ያላቸው መተግበሪያዎች፡
Twitonomy: https://www.twitonomy.com/;

Followerwonk:  https://followerwonk.com/

 

፡ የኢንተርኔት 
መተግበሪያዎችና 
መሣሪያዎች4.6

የቦቶች ምርመራ

Botometer
botometer.iuni.iu.edu

• የትዊተር አካውንቶች አድራሻን (twitter handle) በ@ የሚጀምረው መፈለጊያ ውስጥ በመክተት 
‹‹ከcheck user; check follower; ወይም check friends›› ውስጥ አንዱን 
ይጫኑ፤

• የትዊተር አካውንቶችን እንቅስቃሴ ማለትም ቦት መሰል ባሕርይ (መረጃ የሚለቅበት ፍጥነት) መዝኖ ቦት 
መሆኑን የሚለካ መተግበሪያ ነው፤

•  የቦቶሜትር ልኬቱ ቀይ ቀለም የሚያሳይ ከሆነ፣ የትዊተር አካውንቱ በጣም ወደ ቦት የቀረበ ነው ማለት ነው፤
• የቦቶሜትር ልኬቱ ሰማያዊ ቀለም የሚያሳይ ከሆነ ደግሞ የትዊተር አካውንቱ ቦት የመሆን ዕድሉ በጣም አናሳ 

ነው ማለት ነው፤ 
• መረጃ የሚለቅበት ፍጥነትን በመመዘን ቦት ነው አይደለም የሚለው ሁሌም ተዐማኒ አይደለም፡፡ ምክንያቱም 

አለቃቀቁ የቦት የሚመስል ማኅበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ስለሚኖር ነው፤

ተመሳሳይ ግልጋሎት ያላቸው መተግበሪያዎች፡
Twitonomy: https://www.twitonomy.com/;

Followerwonk:  https://followerwonk.com/

ተመሳሳይ ግልጋሎት ያላቸው መተግበሪያዎች፡
Truthnest፡ https://app.truthnest.com/



 

፡ 

፡ የኢንተርኔት 
መተግበሪያዎችና 
መሣሪያዎች4.6

ድረ ገጽ መፈተሻዎች/ድረ ገጾች ምርመራ

Who.is
Whois.net or whois.icann.org

• ‹‹ሁኢዝ ሉክአፕ›› የሚባለው ሶፍትዌር እስካሁን ቴከኖሎጂ ካፈራቸው የድረ ገጽ መረጃ መሰብሰቢያዎች 

የተሻለው ነው፤

•  የአንድን ድረ ገጽ ዶሜን ስም በፍለጋ ቦታ ላይ በመጻፍ መረጃን መፈለግ፣    

•  የድረ ገጹ ባለቤትን ስም፣

•  የድረ ገጹ አድራሻ፣

•  ድረ ገጹ የተፈጠረበት ጊዜና የገጹን እንቅስቃሴ የሚያሳዩ መረጃዎች፣

•  ከድረ ገጾች ጀርባ ማን አለ? (ስልክ ቁጥር፣ ኢሜይልና አድራሻ)፤

ተመሳሳይ ግልጋሎት ያላቸው መተግበሪያዎች፡
 Netim.com፡ https://www.netim.com/

 Domain.com፡ https://www.domain.com/



 

፡ 

፡ የኢንተርኔት 
መተግበሪያዎችና 
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የግለሰቦችን የኋላ ታሪክ መፈተሻዎች/የግለሰቦች ምርመራ

Spokeo
https://www.spokeo.com/

• በተለያዩ ጊዜያት ይፋ ሆነው የወጡ የግለሰብ መረጃዎችን ከያሉበት በመሰብሰብ በማጠናቀር ያቀርባል፤

• በመረጃ መረብ ላይ የተለቀቁም ያልተለቀቁም የግለሰብ መረጃዎችን ያሳያል፣

• የተለያዩ መረጃዎችን (ስልክ፣ ኢሜይል፣ አድራሻ፣ ማኅበራዊ ገጾች፣ የፍርድ ቤት የክስ ሒደቶችን ጭምር) 

ይሰጣል፤

• ሥራ፣ የትምህርት ደረጃ፣ የቤተሰብ ሁኔታ ወዘተ፤

• አገልግሎቱ የሚከፈልበት ሲሆን፣ መቀመጫውም አሜሪካ ነው፡፡



 

፡ 

፡ የኢንተርኔት 
መተግበሪያዎችና 
መሣሪያዎች4.6

Pipl
https://pipl.com

• በተለያዩ ጊዜያት ይፋ ሆነው የወጡ የግለሰብ መረጃዎችን ከያሉበት በመሰብሰብ በማጠናቀር ያቀርባል፤

• በመረጃ መረብ ላይ የተለቀቁም ያልተለቀቁም የግለሰብ መረጃዎችን ያሳያል፤

• የተለያዩ መረጃዎችን (ስልክ፣ ኢሜይል፣ አድራሻ፣ ማህበራዊ ገፆች፣ የፍርድ ቤት የክስ ሒደቶችን ጭምር) 

ይሰጣል፡፡

• ሥራ፣ የትምህርት ደረጃ፣ የቤተሰብ ሁኔታ ወዘተ… ያሳያል፤

• አገልግሎቱ የሚከፈልበት ሲሆን፣ መቀመጫውም አሜሪካ ነው፡፡

ተመሳሳይ ግልጋሎት ያላቸው መተግበሪያዎች፡

     ይህ ገጽ፡-
  Google.com፡ https://www.google.com/

ይህ ገጽ፡- 



 

፡

 

፡

የኢንተርኔት 
መተግበሪያዎችና 
መሣሪያዎች4.6

ፎቶዎች (በጥቅም ላይ የዋሉበት ዐውድ ትክክለኛነትን መፈተሻ)

Google Images
https://www.google.com/imghp?hl=en

Tineye Images
https://tineye.com/

Yandex Images
https://yandex.com/images/

ፎቶግራፍ መፈተሻዎች



 

፡ 

፡ የኢንተርኔት 
መተግበሪያዎችና 
መሣሪያዎች4.6

 ፎቶዎችን መሠረት ያደረጉ ሦስት ዋና ዋና የመረጃ ማፈላለጊያ አውታሮች አሉ፤

•  የኋልዮሽ (Reverse image search) የፎቶ ምርመራ አውታሮች፤

•  እንዲመሳከር የሚፈለገውን ፎቶ በአውታሮቹ ውስጥ በመክተት ጠቃሚ መረጃ ማግኘት ይቻላል፤

•  የፎቶዎችን ኦሪጅናል ምንጭ፤

•  ከዚህ  በፊት ፎቶው በጥቅም ላይ ውሎ ያውቃል፣ አያውቅም?፤  

•  የፎቶ ዓይነትና ሌሎችንም መረጃዎች የሚሰጡ መተግበሪዎች ናቸው፤

•  ሜታዳታ፣ ቁልፍ ቃላትን እንዲሁም በየፎቶግራፉ ላይ ያሉ የጽሑፍ ምልክቶች (ወተር ማርክ) ይጠቀማሉ፤



 

፡

 

፡

የኢንተርኔት 
መተግበሪያዎችና 
መሣሪያዎች4.6

የፎቶግራፍ  ፎረንዚክ መፈተሻዎች
ፎቶዎች በፎቶሾፕ ሶፍትዌር ኦሪጂናል ይዘታቸውን አጥተው እንደሆነ ያረጋግጣሉ፤

Fotoforensics
http://fotoforensics.com/

• ሶፍትዌሩን በቅጡ ለመገልገል የቲቶሪያል ገጽን መመልከት ያስፈልጋል፤

• አንድ ፎቶ ኦሪጂናል ይዘቱን አጥቶ እንደሆነ በፎቶሾፕ ሶፍትዌር ያረጋግጣሉ፤

• የፎቶሾፕ ሶፍትዌር በሚመረመርው ፎቶ ላይ የራሱን አሻራ ትቶ ያልፋል፤ በመሆኑም ፎቶሾፕ/ኤዲት የተደረገ 

ምስልን ለማወቅ ያስችላል፤   

• ፎቶ ቅርፁን እንዳላጣ ይፈትሻል፤



 

፡ 

፡

 

፡ የኢንተርኔት 
መተግበሪያዎችና 
መሣሪያዎች4.6

ቪዲዮ መፈተሻዎች 
የተንቀሳቃሽ ምስሎች (ቪዲዮዎች) ምርመራ፡ 
መቼ ተቀረፀ፣ የት ተቀረፀ፣ ተቀይሯልን፣ ፎቶሾፕ/ኤዲት ተደርጓልን? የሚለውን ይፈትሻሉ፡፡

ይህ ገጽ፡-      
Youtube DataViewer
amnestyusa.org/sites/default/custom-scripts/citizen-
evidence

• በአሚኒስቲ ኢንተርናሽናል የተሠራው ዩቲዩብ ዳታ ቪዬር ለማመሳከር የተፈለገውን ቪዲዮ አድራሻ (url) 

በመፈለጊያው ውስጥ በማስገባት የቪዲዮዎችን ድንክዬዎችን (thumbnails) የኋልዮሽ (Reverse 

image search) በማድረግ ለመፈተሸ ያስችላል፤

• ቪዲዮዎች የተጫኑበትን ሰዓትም ከዩቲዩብ ዳታ ቪዬር ማግኘት ይቻላል፡፡ ይህም ተንቀሳቃሽ ምስሎች ጥቅም ላይ 

የዋሉበትን ዐውድ ትክክለኛነት ለመፈተሸ ያስችላል፡፡

• ክፍያ የማያስፈልገው መገልገያ ነው፡፡ 



 

፡ 

፡ የኢንተርኔት 
መተግበሪያዎችና 
መሣሪያዎች4.6

ይህ ገጽ፡-      
Watchframebyframe 
http://www.watchframebyframe.com/

• ‹‹ዎችፍሬምባይፍሬም›› (watchframebyframe) የተባለው ድረ ገጽ እንደ ስሙ ቪዲዮዎችን 

በቅርበት ለመመርመር የሚያገለግል መተግበሪያ ነው፤

• ቪዲዮዎች በተፈጥሯቸው የፎቶዎች/የፍሬሞች ስብስብ መሆናቸውን ባለሙያዎች ይናገራሉ፡፡ በመሆኑም 

ዎችፍሬምባይፍሬም ቪዲዮዎችን ወደ ፍሬሞች በመቀየር ለፍተሻ ያዘጋጃቸዋል፤

• ወደ ፍሬሞች የተቀየሩ ቪዲዮዎችን የኋልዮሽ (Reverse image search) በማድረግ ለመፈተሽ 

የተሻለ ዕድልን ይፈጥራል፤ወይም 

• ወደ ፍሬሞች የተቀየሩ ቪዲዮዎችን በቅርበት በመመርመር የሚጣረሱ፣ የሚጋጩ ነገሮች ካሉ - ለምሳሌ ጥላን፣ 

ቅርፅን፣ ተመጣጣኝነትን - ለመፈተሽ ያስችላል፤

•  ክፍያ የማያስፈልገው መገልገያ ነው 



 

፡ 

፡ የኢንተርኔት 
መተግበሪያዎችና 
መሣሪያዎች4.6

ይህ ገጽ፡-      
InVid and WeVerify 
https://www.invid-project.eu/

• ኢንቪድ እንደ ክሮም ዓይነት የመረጃ መረብ አሳሾች ላይ የሚጫን ተቀጥላ (Plugin) ሶፍትዌር ሲሆን፣ 

ለማመሳከር የተፈለገውን ቪዲዮ አድራሻ (url)  በመፈለጊያው ውስጥ በማስገባት የቪዲዮዎችን ድንክዬዎችን 

(thumbnails) የኋልዮሽ (Reverse image search) በማድረግ ለመፈተሸ ያስችላል፤

• ቪዲዮዎች ወደ ፍሬሞች በመቀየር የኋልዮሽ በማድረግ ለመፈተሽ የተሻለ ዕድልን ይፈጥራል፤ ወይም

•  ወደ ፍሬሞች የተቀየሩ ቪዲዮዎችን በቅርበት በመመርመር የሚጣረሱ፣ የሚጋጩ ነገሮች ካሉ - ለምሳሌ 

ጥላን፣ ቅርፅን፣ ተመጣጣኝነትን- ለመፈተሽ ያስችላል፤

• ክፍያ የማያስፈልገው መገልገያ ነው፤ 



 

፡

ማጣቀሻ    

• National Electoral Board of Ethiopia, https://nebe.org.et 

• Conflict Sensitive Reporting: A toolbox for journalists, by peter du 

toit

• Conflict Sensitive journalism project Rhodes university 

• Guidelines for Gender and Conflict-sensitive Reporting, UN Women 

• Conflict Sensitive Journalism - A handbook by Ross Howard, IMS

• Elections and Conflict Prevention, A Guide to Analysis, Planning, and 

Programming, UNDP 

• https://datajournalism.com/read/handbook/verification-3/inves-

tigating-disinformation-and-media-manipulation/the-age-of-informa-

tion-disorder

• https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/fighting-mis-

information-in-the-time-of-covid-19-one-click-at-a-time

• https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.566790 

• https://datajournalism.com/read/handbook/verification-3/inves-

tigating-disinformation-and-media-manipulation/the-age-of-informa-

tion-disorder



• https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/datajournalismcom/hand-

books/Verification-Handbook-3/the-age-of-information-disorder/002.

jpg

• https://datajournalism.com/read/handbook/verification-3/investi-

gating-platforms/11b-case-study-investigating-an-information-opera-

tion-in-west-papua

• https://datajournalism.com/read/handbook/verification-3/investi-

gating-platforms/10-tracking-actors-across-platforms

• https://datajournalism.com/read/handbook/verification-3/investi-

gating-actors-content/3-spotting-bots-cyborgs-and-inauthentic-activ-

ity

• https://www.dawn.com/news/1518967/grabyourkeyboards-inside-paki-

stans-hashtag-mills

• https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/election-disinformation.

html

• https://www.voanews.com/a/cambridge-analytica-played-roles-in-mul-

tiple-african-elections/4309792.html



 


