
በኢትዮጵያ የበይነመረብ ተጠቃሚዎች በኢንተርኔት ደህንነት ዙሪያ ያላቸውን አመለካከት 

የተመለከተ ጥናት 
 

 

መግቢያ 
 

የኢንተርኔት (በይነመረብ) ከማንኛውም የተማከለ አስተዳደር ነፃ ሆኖ ለሰው ልጆች ጥቅም አገልግሎት ላይ ከዋለ ሁለት አስርተ 

ዓመታትን በላይ አስቆጥሯል፡፡ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ብቻ ግን ኢንተርኔት ከየትኛውም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ በላይ እጅግ ከፍ 

ያለን ተፅዕኖ በሰው ልጆች ህይወት ላይ ለማሳደር በቅቷል፡፡ ከተለያዩ አገራት የአምባገነን የመንግስታት ለውጥ፣ እስከ ታዳጊዎች 

የትምህርት አቀባበልን ማሳደግ ከሞላ ጎደል ለሁሉን አቀፍ ለውጥ መንስኤ መሆኑ አልቀረም፡፡  

 

በግለሰብ ደረጃ ሆነ ለተቋማት በይነመረብ በተለያዩ አህጉራት የሚገኙ ወገኖች ከአይን ጥቅሻ የፈጠንን የግንኙነት መስመርን እውን 

ለማድረግ ችሏል፡፡ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰፊ የሆነን ለውጥ   በማምጣትም ረገድ የላቀን አስተዋፅዖ በማበርከት የላቀ አስተዋፅዖን 

ለማድረግ እንደ አብነት ከሚጠቀሱ የበይነመረብ አብይ ገፀበረከቶች መካከል የሚከተሉት ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 

 

የፖሊስ ሆነ ሌሎች ኃላፊዎችን የመብት ጥሰት ለማጋለጥ፤ የቦታ እና ጊዜ ልዩነት ሳይገድባቸው ዜጎች ለፈለጉት ዓላማ በሕብረት 

እንዲቆሙ በማስቻል፤ በቀን ለ24 ሰኣት፤ በሳምንት የ7 ቀናት የባንክ አገልግሎትን እውን ለማድረግ፤ የሕክምና ሙያተኞች እጥረት 

ባለባቸው አካባቢ በቴሌሜዲስን አማካኝነት የሰዎችን ጤና ለመጠበቅ እና የብዙዎችን ሕይወት ከሞት ለመታደግ፤ በየትኛውም የዓለም 

ክፍል የሚገኝን ወዳጅ ዘመድ በቅፅበት ውስጥ አግኝቶ ለማውጋት ሆነ ሐሳብን ለማካፈል፤ በጊዜ እና ቦታ ያልተገደበ የትምህርት 

አቅርቦትን ለማዳረስ፤ የመናገር ነፃነትን በሚገባ ለመጠቀም እና ማናቸውም አስተያየቶችን ሆነ ሐሳቦችን በስፋት ለማሰራጨት፤ 

በማንኛውም ቦታ በፈለጉት ሰዓት ሰዎች የፈለጉትን ለመሸመት ማስቻሉ፤ በአገራት መካከል ያለውን ድንበር ሆነ እንደ ውቅያኖስ ያሉ 

ተፈጥሯዊ ተግዳሮቶችን በቀላሉ ማለፍ የሚችልበትን ዕድል ለሰው ልጆች መፍጠሩ፤ ገበሬዎች ከምርታቸው ቀጥተኛ ተጠቃሚ 

እንዲሆኑ በማስቻሉ፤ የምድራችንን እውቀት አሰባስቦ በቀላሉ ሰዎች እንዲጠቀሙበት በማስቻሉ፤ ዓለማችንን አነስተኛ መንደር 

በማድረጉ  በብዙ መልኩ ሊታሰቡ የማይችሉ ነገሮችን እውን በማድረጉ ረገድ ሰፊ አስተዋፅዖን ለማበርከት ችላል፡፡ 

 

ይህ ቴክኖሎጂ ታዲያ አቻ የማይገኝለትን ዘርፍ ብዙ የሆነ ጥቅምን ለሰው ልጆች ማጐናፀፍ እንዳለ ሆኖ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን 

በተለያዩ ወገኖች ያልተገባ እርምጃ የተነሳ በተለይ ከተጠቃሚዎች አንፃር የተለየ ስጋትን መፍጠሩ አልቀረም፡፡ የኢንተርኔት 

(በይነመረብ) ተጠቃሚዎች ከጊዜ ወደጊዜ የሚቃጣባቸው ጥቃት ስፋት እና አይነት እያየለ በመሄዱ በተለይ በኢትዮጵያ ከዚህ አብይ 

ጉዳይ ጋ በተያያዘ የበይነመረብ አራማጆች (የኢንተርኔት አክቲቪስቶች) ተግባሮቻቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት የሚያጋጥሟቸውን 

ስጋቶች፣ የመብት ጥሰቶች በሚገባ በመለየት የመፍትሄ ሀሳብ መስጠት ጊዜው የሚጠይቀው ተገቢ ተግባር ነው፡፡ ስለሆነም ይህ ጥናት 

በተለይ ከኢንተርኔት ነፃነት ጋ የተያያዘው የመንግስት የተለመዱ ገደቦች፤ የኢንተርኔትን ተደራሽነት መሰናክሎች፣ በይዘት ላይ የሚደረጉ 

ገደቦች፣ የቴክኒክ ፊልተሪንግ፣ ሕጋዊ ድንጋጌዎችን እና እና የድረ ገጾች መዘጋት፣ ራስን ማዕቀብ - ሳንሱር ማድረግ፣ የተጠቃሚዎች ግለ 

መብት መጣስ፣ ህገወጥ ክትትል፣ እንደዚሁም በኦንላየን የሚደረግ ተሳትፎ የሚያስከትሏቸው ውጤቶች ለምሳሌ ለእስር መዳረግ፣ 

ከሕግ ውጪ የሚደረጉ ወከባዎችን ጨምሮ በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ የኢንተርኔት መቋረጥ፣ በኢንተርኔት ሐሳባቸውን የገለፁ ዜጎች 

ለእስር፣ ለአካላዊ ለስነልቦና ጥቃት መጋለጣቸው በተለያዩ ተቋማት በይፋ እንደመገለፁ፣ በተለይም በቅርቡ ይፋ በሆነው የበይነመረብን 

(ኢንተርኔትን) ነፃነት በተመለከተው ዓመታዊ ሪፖርት ኢትዮጵያ ከቻይና በመቀጠል ከሶሪያ እኩል የኢንተርኔት እና የሞባይል 

ተጠቃሚዎች ላይ ገደቦችን በመጣል በዓለም ሁለተኛ ደረጃን ይዛለች በመባሉ በኢትዮጵያ በተለይም ለፖለቲካ፣ ለማህበራዊ ጉዳይ 

ወይም ለአራማጅነት (activism) የሚሳተፉ የበይነመረብ (ኢንተርኔት) ተጠቃሚዎች በኢንተርኔት ደህንነት ላይ ያላቸውን አመለካከት 

መገመግም እና አሳሳቢ ለሚሉት ሥጋት መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ሐሳቦችን ለማካፈል እና በተለይ ሰፊ የሆነን ተዋስዖ በሚሻው በዚህ 

ጉዳይ ዙሪያ ውይይትን ለማጫር በማለም ጥናቱ ተዘጋጅቷል፡፡  

 

በዚሁ መሰረት በተለይ በኢትዮጵያ የሚገኙ የበይነ መረብ ተጠቃሚዎች በኢንተርኔት ደህንነት ዙሪያ ያላቸውን አመለካከት በተመለከተ 

ጥናትን በማድረግ እንዲሁም በይነመረብ ሲጠቀሙ ደህንነተቻውን ለመጠበቅ የሚያደርጉትን ጥረት በመረዳት ተያያዥ የውይይት 

ሐሳቦችን እና የተመጠኑ የመፍትሄ ሐሳቦችን ለማቅረብ በማለም ጥናቱ የኢንተርኔት ደህንነትን በተመለከተ የተጠቃሚዎችን ምላሽ 

መሰረት በማድረግ ድምዳሜውን ያቀርባል፡፡ ይህ ጥናት በሐርቫርድ ዩንቨርስቲ የበርክማን ክላየን ማዕከል ፌሎው በሆኑት አቶ 

አስማማው ሃይለጊርጊስ የተዘጋጀ ነው፡፡ 

 

ክፍል አንድ 



የኢንተርኔት ቴክኖሎጂ በይፋ አገልግሎት መስጠት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ አራት አስርተ ዓመታትን ተሻግሯል፡፡ በዋንኛነት ለህዝባዊ 

አገልግሎት በስፋት ጥቅም ላይ መዋል ከጀመረም ሶስት አስርተዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ ይህ የቅርብ ጊዜ የቴክኖሎጂ ስጦታ ግን 

በሚደንቅ ሁኔታ የሰው ልጆችን ሕይወት በአጭር ጊዜ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ለመቀየር የቻለ ነው፡፡ ለዚህም ነው ከዋንኞቹ 

የኢንተርኔት (በይነመረብ) ተመራማሪዎች አንዱ የሆኑት Steve Crocker በሰው ልጅ ረዥም ታሪክ ውስጥ በእንዲህ አይነት ፈጣን 

ሁኔታ የሰው ልጅን  ድራማዊ በሚመሰል ሁኔታ የለወጠ ሌላ ነገር የለም በማለት የኮምፒዩተሮች በኢንተርኔት አማካኝነት መልዕክት 

መለዋወጥ መቻል ያስከተለውን ለውጥ ይፋ ያደረጉት፡፡ ኢንተርኔት (በይነመረብ) የማይነካው፣ የሰው ልጅ ተግባራዊ እንቅስቃሴ አለ 

ለማለት ይቸግራል፡፡ ዜጎች ሐሳባቸውን በስፋት እንዲገልፁ በማስቻል፣ የመዝናኛ አመራጮችን በማቅረብ፣ የትምህርት አቅርቦትን 

በማፋጠን፣ የምጣኔ ሃብትን በማሳደግ፣ አማራጭ የሚዲያ ውጤቶችን በብዛት ያለገደብ አንዲሰራጩ በማብቃት፣ ገበሬዎችን 

ከምርታቸው ተጠቃሚ እንዲሁኑ በማስቻል፣ ተፈጥሮአዊ እና ሰው ሰራሽ መሰናክሎችን በቀላሉ ማለፍ የሚቻልበትን ዘዴ በማበጀት፣ 

በተለያዩ ዓለማት የሚገኙ እውቀቶችን በማሰባሰብ በፍጥነት መረጃ የሚገኝበትን መንገድ በማመቻቸት፣ በቀን የ24 ሰኣት፣ በሳምንት የ7 

ቀናት ድንበር አልባ ግብይትን እውን በማድረግ፣ የሰብኣዊ መብት ጥሰቶችን በማጋለጥ፣ ለለውጥ የሚረዱ ዘመቻዎችን ለማካሄድ ልዩ 

ጥቅምን በመስጠቱ፣ በአጭሩ ዓለምን በስፋ በማስተሳሰር ትንሽ መንደር ሆና እንድትቆጠር በማድረጉ ረገድ በርግጥም በይነመረብ አቻ 

የሌለው ቴክኖሎጂ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

 

ከጊዜ ወደ ጊዜ ለሰው ልጆች ያለው ጠቀሜታ በከፍተኛ ደረጃ እየላቀ በመምጣቱ፣ ከሰው ልጆች የማይገሰሱ መብቶች አንዱ በሆነው 

የመናገር ነፃነት ዙሪያ እያበረከተ ባለው አስተዋፅዖ በተለይም የዲሞክራሲያዊ ሥርኣት ግንባታን እውን በማድረግ፤ መንግስታት 

በሚመሩት ሕዝብ ተጠያቂ የሚሆኑበትን የላቀ ሚና ለመጫወት በማስቻሉ እና ከየትኛውም አማራጭ በተሻለ በሰው ልጆች ላይ 

የሚፈፀሙ የሰብኣዊ መብቶች ጥሰትን በማጋለጡ ረገድ ያለው ድርሻ የማይተካ በመሆኑ በተባበሩት መንግስታት የሰብኣዊ መብት 

ካውንስል አማካኝነት የኢንተርኔት ተደራሽነት ከሰብዓዊ መብቶች እንደ አንዱ ተደርጎ ሊቆጠር ችሏል፡፡ ከዚሁ ጋ በተያያዘም 

የመንግስታቱ ድርጅት የሰው ልጆች ሰብኣዊ መብት የሆነውን በይነመረብ የተለያዩ አገራት መንግስታት ከማገድ ተቆጥበው ለዜጎች 

ጥቅም በስፋት አገልግሎት ላይ እንዲውል  እንዲተጉ በተደጋጋሚ ማሳሰቡ ይታወሳል፡፡  

 

በኢትዮጵያ የበይነመረብ (ኢንተርኔት) አገልግሎት መስጠት ከተጀመረ አስር ዓመት አልፎታል፡፡ ይሁን እንጂ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 

የተጠቃሚዎቹ አሃዝ አናሳ ነበር፡፡ በ2000 ዓም የበይነመረብ ተደራሽነቱ 0.4 በመቶ ብቻ የነበር ሲሆን በ2009 ዓም ግን ተደራሽነቱ 

ወደ 15.4 በመቶ ማደጉን መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት ሶስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች አሃዝ 

በከፍተኛ ደረጃ አይሏል፡፡ ነገር ግን ወደ 100 ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ እንዳላት በሚነገርላት ኢትዮጵያ ከጎረቤት ኬኒያ አንፃር ሲመዘን 

እንኳ የበይነመረብ ተደራሽነቱ በጣም አናሳ ነው፡፡ በጥቅሉ ከሰሃራ በራሃ በታች ካሉ አገራት ጋ ሲነፃፀር ከጥቂት አገራት በቀር 

በአነስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው፡፡ ይሄም ሆኖ ግን የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ መረጃዎች መሰረት በከፍተኛ ደረጃ የበይነመረብን 

ተጠቃሚዎች ለመቆጣጠር ክትትል እና ቁጥጥር በማድረግ በዓለም የሁለተኛነትን ደረጃ ከሶሪያ እኩል ማግኘቱን የፍሪደም ሃውስ 

ሪፖርት ይፋ አድርጓል፡፡ በርግጥ በኢትዮጵያ ያለው መንግስት በይነመረብ ተዘግቶ እንደማያውቅ፣ የበይነመረብ በደልም አለመኖሩን 

በተደጋጋሚ ማስተባበሉ ይታወቃል፡፡  

 

የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ጉዳይ በበይነመረብ መታገድ (ለአጭር ጊዜ መዘጋት) የፈጠረውን ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጫና እና 

ያስከተለውን የመብት ጥሰት በዳሰሰበት ሪፖርት ላይ በኢትዮጵያ ለአራት ጊዜያት ያህል ባለፈው ዓመት ብቻ በይነመረብ አገልግሎት 

እንዳይሰጥ መደረጉን ጠቁማል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በተለያዩ ሪፖርቶች እንደተወሳው የኢትዮጵያ መንግስት ከቀዳሚዎቹ የኢንተርኔት 

ነፃነት ቀበኞች እንደመሰለፉ መጠን በተለይ በኢትዮጵያ የሚገኙ ድርዜጎች (netizens) በርግጥ የበይነመረብ ደህንነትን በተመለከተ 

ያላቸውን አመለካከት ማወቁ ጠቃሚ ነው፡፡ እዚህ ላይ የኢንተርኔት ደህንነት ሲባል ከተለያዩ ወገኖች ጋር ማናቸውንም አይነት 

ውይይት ሲያደርጉ መንግስት ላይ ወይም ሌላ መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም ሆነ ግለሰብ ላይ የመናገር ነፃነት መብቶን ተጠቅመው 

በሚሰጡት አስተያየት ከምንም አይነት ስጋት የመጠበቅ፣ በኢንተርኔት መረጃ ሲያስሱ የፈለጉትን መረጃ የማግኘት፤ በኢንተርኔት 

ማሰራጨት ለፈለጉት ማናቸውም ህጋዊ ስርጭት ከእቀባ ነፃ መሆን፤ በፖለቲካ አመለካከት ሆነ በሌላ አቋም ብቻ በበይነመረብ 

የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ያለመሰለል፤ የግለ ሚስጥርዎ/ብህትውናዎ (ፕራይቬሲ) የመጠበቅ፤ የይለፍቃልዎን (ፓስወርድ) ሆነ ሌሎች 

ሚስጥራዊ የግሎ የሆኑ ፋይሎች ያለ እርሶ ፈቃድ ለአደባባይ ያለመብቃት፤ በበይነመረብ ላይ ለማንኛውም ፖለቲካዊ ሆነ ሌሎችም 

ዓላማዎች የአራማጅነት ተግባርን ሲከውኑ በማንኛውም አካል (በመንግስት፣ በግል ተቋማት ሆነ በግለሰብ) ከሚቃጣ ያልተገባ አካላዊ 

ሆነ የሥነልቦና ጥቃት መጠበቅን ይጨምራል፡፡ 

 

የትኛውም ቴክኖሎጂ የራሱ አሉታዊ ጎኖች እንዳሉት ሁሉ በይነመረብም አፍኝ መንግስታት ዜጎቻውን ለመሰለል እና ዝም ለማሰኘት 

በሚያደርጉት ጥረት ላልታሰበ ጉዳት ሊዳርግ ይችላል፡፡ በመሆኑም የድርዜጎች በበይነረብ ላይ በሚኖራቸው ማናቸውም ተሳትፎ 

ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው መሆኑ ይመከራል፡፡ በዚሁ መሰረት በኢትዮጵያ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች በማንኛውም ወቅት 

ኢንተርኔትን በሚጠቀሙበት ጊዜ ለደህንነታቸው ምን ያህል ትኩረትን ይቸራሉ? በይነመረብ በሚጠቀሙበት ወቅት እንደትልቅ ስጋት 

የሚወስዱዋቸው ነገሮች ምን ይሆኑ? ማህበራዊ ሚዲያን ለአራማጅነት (አክቲቪዝም)፣ ለሰብኣዊ መብት መጠበቅ፣ ወይም ለፖለቲካዊ 

https://www.theguardian.com/technology/2009/oct/23/internet-40-history-arpanet
http://www.mercurynews.com/2012/03/08/obrien-kony-2012-campaign-tests-impact-of-online-activism/
https://en.reset.org/knowledge/digital-and-online-activism
http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html
https://www.theverge.com/2016/7/4/12092740/un-resolution-condemns-disrupting-internet-access
http://www.internetworldstats.com/africa.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ethiopia0314am_sumandrecs.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/ethiopia-release-opposition-politician-held-for-facebook-posts/
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/ethiopia
https://www.bbc.com/amharic/news-41989509
http://www.un.org/africarenewal/magazine/august-november-2017/uproar-over-internet-shutdowns
https://www.project-syndicate.org/commentary/africa-internet-censorship-resistance-by-kizito-byenkya-and-alex-humphrey-2017-11
http://12mars.rsf.org/2014-en/2014/03/06/ethiopia-full-online-powers/
http://12mars.rsf.org/2014-en/2014/03/06/ethiopia-full-online-powers/
http://surveillance.rsf.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2013/03/enemies-of-the-internet_2013.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002323/232358e.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ethiopia0314am_sumandrecs.pdf


ጉዳዮች አላማ በማዋሉ በኩል የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች የሚገጥማቸው ትላልቅ ተግዳሮቶች የትኞቹ ናቸው? የሚሉትን በጥቅሉ 

ለመረዳት በማሰብ ይህ የተመጠነ ጥናት ተሰናድቷል፡፡ በተለይ ጥናቱ በዋንኛነት በኢትዮጵያ የሚገኙ የበይነመረብ ተጠቃሚዎችን  

ማእከል ያደረገ ነው፡፡ 

 

የጥናቱ ትንታኔ የቀረበው በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢ የሚገኙ ወጣቶች በኢንተርኔት አጠቃቀም ልማዳቸው በየቀኑ ኢንተርኔት ላይ 

የሚያጠፉትን ጊዜ፣ የዕድሜያቸውን ሁኔታ ስለ ኢንተርኔት ደህንነት እና ግለሰባዊ መብቶች መጠበቅ (privacy) የሚያሳስባቸው ምን 

ያህል መሆኑን፣ ከኢንተርኔት ተጠቃሚነት ጋ በተያያዘ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ፣ አራማጅ፣ የአካዳሚክ ሰው የታሰረ ወይም ዛቻ 

የደረሰበትን ማወቅ አለማወቃቸውን፣ በኢትዮጵያ የኢንተርኔት አራማጆች (አክቲቪስቶች) ተግባሮቻቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት 

የሚያጋጥሟቸውን ስጋቶች፣ የመብት ጥሰቶች የትኞቹ ስለመሆናቸው ያላቸውን ግንዛቤ በመረዳት እና መሰል መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ 

ለቀረበላቸው ጥያቄ የሰጡትን ምላሽ መሰረት በማድረግ የተዛማጅ ሌሎች ጥናቶች ላይ የሚገኙ ግኝቶችን በተገቢው መንገድ በማካተት 

ነው፡፡  

 
በኢትዮጵያ የበይነመረብ ተጠቃሚዎች በኢንተርኔት ደህንነት ዙሪያ ያላቸውን አመለካከት የተመለከተው ይህ የጥናት ሰነድ በአራት ዋና 

ዋና ክፍሎች ተከፋፍሎ የተዘጋጀ ሲሆን በክፍል አንድ አጠቃላይ መግቢያ የጥናቱ ዓላማዎችና የአጠናን ዘዴ ሲካተት - በክፍል ሁለት 

ደግሞ የተዛማጅ ድርሳናት ዳሰሳ (Literature review) በክፍል ሶስት የጥናቱ ግኝቶች ይገኛሉ፡፡ በክፍል አራት ደግሞ የጥናቱ 

ማጠቃለያ እና ሊወሰዱ የሚገቡ አጠቃላይ ምክረ ሐሳቦች ተካተው ይገኛሉ፡፡  

 

የጥናቱ ዓላማ 

 

በኢትዮጵያ ያለውን የኢንተርኔት ደህንነት በተመለከተ የተለያዩ አገር በቀል ሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋማት በመደበኛ ዓመታዊ ሪፖርታቸው 

አሊያም የተለያዩ ክስተቶችን መነሻ በማድረግ የተለያዩ ሪፖርቶችን የሚያወጡ መሆኑ ይታወቃል፡፡ በተለይ የመግለጫዎቹ ይዘት 

መንግስት የነፃነት መበታቸውን  በመጠቀማቸው ያሰራቸውን እንደ ዮናታን ተስፋዬ ያሉ ተቃዋሚዎችን እና የመብት ተሟጋቾች 

ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይለቃቸው ዘንድ የሚያሳስቡ ናቸው፡፡ በመሆኑም ኢንተርኔትን በመጠቀም የተለያዩ ሀሳቦችን በማሰራጨት ላይ 

የሚገኙ የድርዜጎች (   netizens) በዚህ በኢንተርኔት ደህንነት ዙሪያ ያላቸውን አመለካከት የተመለከተ ጥናት ማድረጉ ከፍተኛ ፋይዳ 

ይኖረዋል፡፡ በመሆኑም የጥናቱ ዋንኛ ዓላማ በተለይ በኢትዮጵያ ያሉ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች በኢንተርኔት ደህንነት ዙሪያ ያላቸውን 

አመለካከት የሚገመግም ነው፡፡ ይሁን እንጂ ጥናቱ ከዚህ ዋናው ዓላማ ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀጥሎ የቀረቡትን ዝርዝር ዓላማዎች 

አንግቧል፡፡ 

 

 የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች የኢንተርኔት ደህንነቶችን በተመለከተ ዋነኛ የመረጃ ምንጫቸው ምን ይሆን? የሚሉትንና መሰል 

ከኢንተርኔት አጠቃቀም ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ልማዶች ለይቶ ማወቅ፡፡ 

 ዜጐች ኢንተርኔት ሲጠቀሙ የብህትውና ማለትም ግለ ሚስጥራቸውን (privacy) ከመጠበቅ አንፃር ምን ያህል በቂ ዝግጅት 

አድርገዋል የሚለውን መረዳት፡፡ 

 ኢትዮጵያውያኑ ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች በብዛት ኢንተርኔት ሲጠቀሙ የሚያዘወትሩት ተግባራትን መለየት፡፡ 

 ከመዝናኛ ባሻገር ምን ያህሉ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ይሄን ቴክኖሎጂ ለተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ የሰብዓዊ መብት 

መከበር፣ የጤና ሆነ ተያያዥ ሌሎች ጠቃሚ አጀንዳዎች እየተጠቀሙበት ነው የሚለውን ለይቶ ማወቅ፡፡ 

 የበይነመረብ ተጠቃሚዎች ራሳቸውን ካላስፈላጊ ስጋት መጠበቅ የሚችሉበትን መሰረታዊ የኢንተርኔት ላይ ደህንነት 

ማስጠበቂያ ዘዴዎችን መጠቆም፡፡ 

 በተመሳሳይ ርዕስ ጥናት መስራት ለሚሹ ለመነሻ የሚሆን ጠቃሚ መረጃን ማቅረብ የሚሉት የጥናቱ ዝርዝር ዓላማዎች 

ናቸው፡፡ 

 

 
 
 
የጥናቱ አስፈላጊነት 
 

በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ የበይነመረብ (ኢንተርኔት) ተጠቃሚዎች ቁጥር እየጨመረ ነው፡፡ ከአምስት ዓመታት በፊት በተለይ በ2011 

ዓ.ም 1.1 ፐርሰንት ብቻ የነበረው የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች አሃዝ በአሁኑ ወቅት ወደ 15.4 ፐርሰንት ማደጉን የዓለም አቀፍ 

የቴሌኮሙኒኬሽን ህብረት (ITU) የተገኘው መረጃ ይጠቁማል፡፡ በዚህ መረጃ መሰረት ከአገሪቱ 100 ሚሊዮን ገደማ ከሚሆነው ህዝብ 

ውስጥ 15.037.811 የኢንተርኔት ተጠቃሚ ነው፡፡ ከዚህ ባለፈም በየጊዜው የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ቁጥር እያደገ መምጣቱ የታወቀ 

ነው፡፡ ይሁን እንጂ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች የግል ሚስጥራቸውን ለመጠበቅ፣ ካልታሰበ ጥቃት ራሳቸውን ለመከላከል (ጥቃት ሲባል 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/ethiopia-release-opposition-politician-held-for-facebook-posts/
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#et


ሐክ የመደረግ፣ የይለፍቃል (ፓስወርድ) የመስረቅ፣ በሀሰተኛ ተቋም በድረገፅ የመጭበርበር ወይም በኢንተርኔት ላይ በሰነዘሩት 

አስተያየት በማንኛውም አካል ግለሰብ ድርጅት፣ መንግስታዊ አካል፣ ባለሥልጣን፣ ሆነ ሌላ ቡድን ከሚሰነዝር ጥቃት መጠበቅን 

ይጨምራል፡፡) የተጠቃሚው ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እያደገ መሄዱ ተጠባቂ በመሆኑ እና በኢትዮጵያ ያለው መንግስትም በአገር ውስጥ 

ብቻ ሳይሆን ከአገርውጪም ያሉን ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች የሚሰልል ስለመሆኑ መረጃዎች በስፋት እየወጡ በመሆኑ ምን ያህል 

ትኩረት የበይነመረብ ተጠቃሚዎች ለድህነነታቸው አድርገዋል የሚለውን ማወቅ አስፈላጊነቱ አጠራጣሪ አይደለም፡፡ ከዚህ ባሻገርም 

በተባበሩት መንግስታት በተወሰነው መሰረት ሰዎች ልክ እንደማንኛውም የሰብዓዊ መብቶቻቸው ሁሉ ያሻቸውን በበይነመረብ 

(ኢንተርኔት) የማከናወን ፍላጐታቸውን ሲወጡ ከማንኛውም ስጋት የመጠበቅ መብት ያላቸው መሆኑን በተለይም በበይነመረብ 

ሐሳብን ለመግለፅ፣ ለመብት መከራከር፣ በሚኖረው የላቀ ድርሻ የሰብዓዊ መብት ተቀጥላ ተደርጎ የሚወሰድ በመሆኑ መንግስታት ሆነ 

ማናቸውም ተቋማት ይህንን ሰው በመሆን ብቻ የሚገኝ መብትን እንዲያከብሩ ማሳሰቡ ይታወቃል:: ስለሆነም የበይነመረብ 

(ኢንተርኔት) ደህንነት ሲባል በአጠቃላይ የድርዜጎች (netizens) ከማናቸውም ለአካላዊ ሆነ ለስነልቦናዊ ጥቃት ከሚዳርጋቸው የመብት 

ጥሰት ሆነ ሌሎች ያልተገቡ ጥቃቶች መጠበቅን የሚጨምር ነው፡፡ ስለሆነም የበይነመረብ ተጠቃሚዎች በዚህ ረገድ ምን ያሕል 

አስፈላጊውን ግንዛቤ አዳብረዋል የሚለውን የተመለከተ ጥናት በስፋት ባለመሰራቱ በዚህ ረገድ ሰፊ አስተዋፅዖ ሊኖረው ስለሚችል 

ይሕን ጥናት ማዘጋጀቱ አስፈላጊነቱን የጎላ ያደርገዋል፡፡ 

 

በአጠቃላይ ጥናቱ በዚህ ረገድ ምን ያህል በኢትዮጵያ የሚገኙ የኢንተርኔት (በበይነመረብ) ተጠቃሚዎች የራሳቸውን ደህንነት 

ለመጠበቅ የሚያደርጉት ጥረትን የተመለከተ ብዙ የተሰራ ጥናት ባለመኖሩ፤ በኢትዮጵያ ያለው መንግስት በተደጋጋሚ በኢንተርኔት 

(በይነመረብ) ዙሪያ የሚያከናውናቸው ስለላዎች፣ እቀባዎች እና ሌሎችም ጥቃቶች በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሪፖርቶች በተደጋጋሚ 

በመጋለጡ በዚህ ረገድ ያለውን የበይነመረብ ተጠቃሚዎች ግንዛቤ እና ምን ያህል ደህንነታቸው እንደሚያሳስባቸው ለመረዳት ሰፊ ስራ 

መከወን ያለበት እንደመሆኑ፤ በተለይ ከጊዜ ወደ ጊዜ በአራማጆች (አክቲቪስቶች)፣ በጦማሪዎች፣ በመብት ተሟጋቾች ላይ ያልተገባ 

እርምጃ መውሰድ በመዘውተሩ እንዲሁም ለአካላዊና ብሎም ለስነልቦና ጥቃት የተጋለጡበት ሁኔታ በተደጋጋሚ መከሰቱ፤ ከኢንተርኔት 

ተጠቃሚነት ጋር በተያያዘ በተለያዩ ወገኖች ስማቸው የሚጠፋ ሰዎች ቁጥር በመናሩ፤ በአጠቃላይ የበይነመረብ እንቅስቃሴ 

እንደማንኛውም የእለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች የላቀ ጥንቃቄን ማድረግ የሚሻ እንደመሆኑ መጠን በዚሕ ረገድ ያሉትን የግንዛቤና 

ሌሎች ችግሮች በሚገባ ተረድቶ ለችግሮቹ የመፍትሄ ሀሳብ ለመጠቆም ይህንን ጥናት ማዘጋጀቱ አስፈላጊ ሆኗል፡፡  

 

የዚህ ጥናት ማካሄድም የኢንተርኔት አጠቃቀም የደህንነት አማራጮችን ከመጠቆም ባለፈ ዜጐች በማህበራዊ ሚዲያ ሆነ በሌሎች 

የኢንተርኔት አማራጮች የዜግነት ግዴታቸውን (Civil duties) ለመወጣት በሚያደርጉት ጥረት ላልታሰበ ስጋት እንዳይጋለጡ 

ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በማስቻል በዚህ መስክ ያለውን የአቅም ውሱንነት ለመሙላት እና በተሻለ ውጤታማ መሆን 

የሚቻልበትን ዘዴ በማመላከት የላቀ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም በዚህ የጥናቱ ትኩረት ዙሪያ ጥልቅ ጥናት ለሚያጠኑ አካላት 

የመነሻ ሐሳብ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል፡፡  

 

የጥናቱ ውስንነት ማስታወሻ 

 

የዚህን ጥናት ሙሉእነት፣ አስተማማኝነትና አግባብነት ለማሳደግ የተለያዩ ጥረቶችን ለማድረግ ተሞክሯል፡፡ በጥናቱ ዐብይ ርእስ ላይ 

መሰረት ያደረጉ ጥያቄዎች ማዘጋጀትና መንደፍ፣ ለመሰረታዊ ጥያቄዎች ተገቢ ምላሽ ሊሰጡ የሚችሉ የጥናቱን ተሳታፊዎች መምረጥ፣ 

ከተሳታፊዎቹ መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስችሉ ተገቢ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎችን መምረጥና ማዘጋጀት፣ የተዘጋጁትን የመረጃ 

መሰብሰቢያ ዘዴዎች በሚገባ ለመተንተን ብቁ የሆኑን የሶፍትዌር ፍርግሞች መለየት፣ ትክክለኛ መረጃ መሰብሰብ የሚያስችሉ 

መሆናቸውን ለማረጋገጥ ቅድመ-ሙከራ ማካሄድና አስፈላጊውን ጊዜያዊ ሆነ ዘላቂ ማስተካከያ ማድረግ፣ ውጤታማ እና ተገቢ የመረጃ 

መተንተኛ ዘዴዎችን መምረጥ፣ የጥናቱን ዓላማ መሰረት ያደረገ ተገቢ ትንተናና ማብራሪያ ማቅረብ፣ እና የመፍትሄ ሀሳብ መሰንዘር ዋና 

ዋና የዚህ ጥናት ተቀዳሚ ጥረቶች አይነተኛ ማሳያ ናቸው፡፡ 

 

ከላይ የተጠቀሱት ጥረቶች የተደረጉ ቢሆንም ይህ ጥናት ከውስንነቶች ነፃ ነው ማለት አይደለም፡፡ በተለይ ይህ ጥናት በውስን የሰው 

ኃይል እና አቅም በመሰራቱ በጠቅላላ በኢትዮጵያ በሚገኙ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎችን ስለ ኢንተርኔት ደህንነት ያላቸው ግንዛቤ 

በሙሉ ለመዳሰስ የበቃ ነው የሚልን አጠቃላይ መደምደሚያ ላይ ለመድረስ የማያስችል ይሆናል፡፡  

 

የአማርኛን ቋንቋ በመረጃ ተግባቦትና ቴክኖሎጂ ወይም በጥቅሉ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ትርጓሜ ጥቅም ላይ እንዲውል የሚያስችሉ የፀና 

ብያኔ (ትርጓሜ)  ባለመኖሩ ያሉት ትርጉሞችም ለተጠቃሚው ማህበረሰብ እንግዳ እና አሻሚ በመሆናቸው በተለይ በመጠይቁ ላይ እና 

በዚህ ጥናት ላይ በርከት ያሉ የእንግሊዘኛ ቃላትን መጠቀም ወይም አማራጭ አድርጐ ማቅረቡ ለጊዜው ግድ ሆኖ ነበር፡፡ እንደ 

አስፈላጊነቱም የአማርኛ ፍቺውን እና የእንግሊዘኛውን ስያሜ እያፈራረቁ ለመጠቀም ተሞክሯል፡፡ በዚህ ረገድ ውሱን ሊባል የሚችል 

https://citizenlab.ca/2017/12/champing-cyberbit-ethiopian-dissidents-targeted-commercial-spyware/
http://www.businessinsider.com/un-says-internet-access-is-a-human-right-2016-7
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/ethiopia


ተግዳሮት ምን አልባት ከትርጓሜ አንፃር ሊኖር መቻሉን ልብ ማለት ይገባል፡፡ በአጠቃላይ ከዚህ በተሻሉ የሰው ኃይል ጊዜና አቅም 

ከኢንተርኔት ደህንነት ጋር በተያያዘ የሚወሱ መሰረታዊ ችግሮችን በስፋት ለመረዳትና የመፍትሄ ሐሳብ ማቅረብ ይቻላል፡፡  

 

የጥናቱ ዘዴ 

 
ጥናቱ የተደረገው በኢትዮጵያዊ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ማዕከል አድርጐ ነው፡፡ በመሆኑም በዋነኛነት ኑሮዋቸውን በኢትዮጵያ 

አድርገው ኢንተርኔትን የሚያዘወትሩ ሰዎች የጥናቱ ዋና አካል ሆነዋል፡፡ ጥናቱን ለማድረግ 20 ጥያቄዎችን ያካተተ መጠይቅ (ተያያዥ 

ሰነዱን እመጨረሻው ገፅ ላይ ይመልከቱ) በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችና በኢሜይል ለጥናቱ ተሳታፊ ተተኳሪዎች (ታርጌት ግሩፖች) 

ተሰራጭቷል፡፡ የመጀመሪያ ደረጃ መረጃዎች አሰባሰብ አካል በሆነው የመጠይቅ አሟላልም የጥናቱ ተሳታፊ (መረጃ ሰጭው) 

የሚፅፍበት (Open ended) ወይንም አማራጮች ቀርበውለት የሚመርጥበትን (Close ended) ሂደቶች ያካተተ ሲሆን ጥናቱ ቀዳማይ 

እና ካልአይ የመረጃ ምንጮችን በመጠቀም የተሰናዳ ነው፡፡  

 

የናሙና አመራረጥ ዘዴውም የነሲብ ናሙና (Random sampling) አመራረጥን ተከትሎ መጠይቁን ለመሙላት ፍቃደኛ የሆኑ የበይነ 

መረብ ተጠቃሚዎችን ያካተተ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ጥናት ገላጭ የምርምር ዘዴን የተከተለ ነው፡፡ ይኸውም ጥናቱ ከኢንተርኔት 

ተጠቃሚዎች በመጠይቅ አማካኝነት የሚሰበሰቡ መረጃዎችን በመተንተንና በመተርጐም የማጠቃለያና የመፍትሄ ሐሳብ በማቅረብ ላይ 

የተመሰረተ ነው፡፡  

 

በአጠቃላይ ይህን ጥናት ለማካሄድ መረጃዎች ከመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ የመረጃ ምንጮች የተሰበሰቡ ሲሆን በመረጃ አተናተኑ 

በኩል ጥናቱ ተሳታፊዎች የሰጡት ምላሽ በመቶኛ እየተሰላ በአመቺ የግራፍ አይነት የቀረበ ሲሆን ከእያንዳንዱ ግራፍ በኋላም ትንታኔ 

ቀርቧል፡፡ የተሰበሰበው መረጃም የተተነተነው በአሃዳዊ (Quantitative) እና በሐተታዊ (Qualitative) ዘዴ ነው፡፡  

 

የናሙናው ወካይነት 
 
የጥናቱ ዓላማ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎችን ደህንነት ግንዛቤ መረዳት እንደመሆኑ በጥናቱ ተሳትፎ የነበራቸው በቀጥታ የወካይነት ሚና 

ያላቸው እና በኢንተርኔት ላይ የነቃ ተሳትፎ ያላቸው እንዲሆኑ ለማድረግ መጠይቁ ከማህበራዊ ሚዲያ ባሻገር በግል የኢሜይል እና 

በሌሎችም መንገዶች ለጉዳዩ ቀጥተኛ ቅርበት ያላቸው ሰዎች የጥናቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥረት ተደርጓል፡፡ ምንም እንኳ በጥናቱ 

ከተሳተፉት ውስጥ ከሐገር ውጪ የነበሩ ቢኖሩም በአይፒ መለያቸው መሰረት ትክክለኛ ውክልና ጥናቱ እንዲኖረው በማሰብ በሐገር 

ውስጥ ብቻ የሚገኙትን በመምረጥ የጥናቱን ትክክለኛ የናሙና ወካይነት ለማረጋገጥ ተሞክሯል፡፡ 

 
የመረጃ ትንታኔ ዘዴና አንድምታ 
 
ይሄን ጥናት ለማካሄድ የተሰበሰበው መረጃ በፅሁፍ እና ትንተና በዋንኛነት በአሀዛዊ (Quantitative) እና በሀተታዊ (Qualitative) ዘዴ 

በሚገባ ለመግለፅ ተሞክሯል፡፡  በዚህ ጥናታዊ ፅሁፍ ውስጥ የሚገኙ ማናቸውም ግኝቶች ሆነ መደምደሚያዎች የሚመነጩት 

በዋነኛነት ከጥናቱ ተሳታፊዎች በተገኙ ምላሾች ከተለያዩ ምንጮች ከተሰባሰቡ የተዛማጅ ድርሳናት ዳሰሳ (Literature review) 

በመነሳት ነው፡፡ በዚሁ መሰረት በተለይ በኢትዮጵያ የሚገኙ የበይነ መረብ ተጠቃሚዎች በኢንተርኔት ደህንነት ዙሪያ ያላቸውን 

አመለካከት በተመለከተ ለቀረበላቸው መጠይቅ የሰጡትን ምላሽ መሰረት በማድረግ እንዲሁም በይነመረብ ሲጠቀሙ ደህንነታቸውን 

ለመጠበቅ የሚያደርጉትን ጥረት በመረዳት ተያያዥ የውይይት ሐሳቦችን እና የተመጠኑ የመፍትሄ ሐሳቦችን ለማቅረብ በማለም ጥናቱ 

የኢንተርኔት ደህንነትን በተመለከተ የተጠቃሚዎችን ምላሽ መሰረት በማድረግ ድምዳሜውን ያቀርባል፡፡   

 
 
 
የጥናቱ ወሰን 
ጥናቱ በዋነኛነት በኢትዮጵያ የሚገኙ የኢንተርኔት (በይነመረብ) ተጠቃሚዎች ለማንኛውም ጉዳይ ኢንተርኔትን ሲጠቀሙ በኦንላየን 

(የመስመር) ደህንነት ዙሪያ ያላቸውን አመለካከት በመረዳት ለወደፊት ደህንነታቸው የተጠበቀ ሆኖ ያለ ስጋት ተገቢውን ጥንቃቄ 

በማድረግ በይነመረብ የሚጠቀሙበትን መንገድ በማመላከቱ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡  በመሆኑም ጥናቱ በተለይም የኢንተርኔት 

ተጠቃሚዎች በከፍተኛ ደረጃ ያሳስበኛል የሚሉትን ነጥቦች በመለየት ለበይነመረብ ተጠቃሚዎች ሆነ ለተለያዩ ተቋማት በዚህ ረገድ 

መሰረታዊ የሆኑ የመፍትሄ ሐሳቦችን በማመንጨት ላይ የተወሰነ ይሆናል፡፡ 

 
 

ክፍል ሁለት 



 
የተዛማጅ ድርሳናት ዳሰሳ (Literature review)  

 
በሰው ልጆች የሳይንስና ቴክኖሎጂ የዕድገት ምዕራፍ ውስጥ የማተሚያ መሳሪያ መፈልሰፍ ሰዎች እርስ በእርስ መረጃን ለመለዋወጥ 

በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ የላቀን የእውቀት አብዮት ካስከተለበት ፈጠራ በኋላ  የምድራችንን ገፅታ ሆነ የሰው ልጅን ማናቸውንም 

የእለት ተእለት እንቅስቃሴ በመለወጡ በኩል ኢንተርኔት (በይነመረብ) የተለየ ቦታ የሚቸረው ግኝት ነው፡፡ የኢንተርኔት ግኝት ዋናው 

መሰረት እውን ሊሆን የቻለው የአሜሪካ መከላከያ ዲፓርትመንት የኒውኩሌር ጥቃትን ለመቋቋም የሚችልን የመልዕክት ልውውጥ 

ዕውን ለማድረግ የሚያስችል ግኝትን ሳይንቲስቶች ይዘው ብቅ እንዲሉ ልዩ ፕሮጀክት ይፋ ባደረገበት ወቅት ነው፡፡ ይሁን እንጂ 

በይነመረብ እንደብዙ የቴክኖሎጂ ውጤቶች የአንድ ወይ የሁለት ሳይንቲስቶች የፈጠራ ውጤት አይደለም፡፡ ይልቁንም ከ1930ዎቹ 

አንስቶ ኢንተርኔትን እውን ለማድረግ የጣሩ የበርካታ ሳይንቲስቶች፣ ፈርጋሚዎች ማለትም ፕሮግራመሮች (programmers) እና 

መሃንዲሶች (engineers) የተለያዩ ድምር ጥረቶች ውጤት ነው፡፡  

 
በይነመረብ (ኢንተርኔት) ዓለም አቀፍ የአውታሮች (ኔትወርኮች) ትስስር ሲሆን ሰፊው የዲጂታሉ ዓለም ማናቸውም መረጃ 

የሚሰራጭበት ልዩ ቴክኖሎጂ ነው፡፡ የዚህ ቴክኖሎጂ ፍጥነት አይናችንን ጨፍነን ከመግለፃችን በፊት ከአንድ አህጉር ወደ ሌላ አህጉር 

በቅፅበት መረጃዎች ለማሰራጨት ያስቻለ ነው፡፡ ኢንተርኔት በመሬት (በይነመረብ) ውስጥ፣ በባህር ውስጥ የተቀበሩ ኬብሎች፣ 

ኮምፒዩተርን ከሰርቨር (አገልጋይ ኮምፒዩተር) የሚያገኛኑ በርካታ የኤሌክትሮኒክስ ተዛማጅ ውጤቶችን ያካተተ ነው፡፡ አንድ መረጃን 

ማግኘት የፈለገ ወይም በፌስቡክ መልዕክቱን ማኖር የፈለገ ሰው ከኢንተርኔት ትስስሮሽ ባለው ኮምፒዩተሩ (ሞባይሉ) የፈለገውን መረጃ 

ሲፅፍ አስቀድሞ ይህ መረጃ ወደ የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢው ሰርቨር ይሄዳል:: (የኤሌክትሮኒክ ጥያቄ እርሶ አቅርበዋል ማለት 

ነው)፡፡ ከዛም ብቸኛው የበይነመረብ አገልግሎት አቅራቢ (ቴሌ) መልዕክቱን ወደ ዶሜን ኔም ሰርቨር (ዲኤንኤስ) ይልከዋል፡፡ 

(ዲኤንኤስ በቀላሉ የመረጃ መረብ አገልግሎት ዳይሬክተሪው አድርገን መውሰድ እንችላለን::) ከዛም በዶሜን ኔም ሰርቨር  አማካኝነት 

መልዕክቱ ወደ ሚመለከተው ድረ ገፅ የተቀመጠበት አገልጋይ ኮምፒዩተር (ሰርቨር) ይላካል፡፡ ይሄ አገልጋይ ኮምፒዩተር ለምሳሌ 

አሜሪካ ሊሆን ይችላል:: ስለዚህም መልዕክቱ በአየር፣ በመሬት ውስጥ እንዲሁም በባህር አድርጎ መረጃው ወዳለበት ሰርቨር ይጓዛል፡፡ 

ከዛም በፍጥነት የምንሻውን አገልግሎት መልሶ ይሰጠናል፡፡ ለምሳሌ አንድ አዲስ አበባ ያለ ሰው በፌስቡክ ባየው መረጃ ላይ 

አስተያየቱን መስጠት ቢፈልግ የማህበራዊ ሚዲያው /ፌስቡክ/ መለያው ውስጥ ሆኖ አጭር መልዕክት ሲፅፍ መልእክቱ (የሰጠው 

አስተያየት) ወዲውኑ ለራሱ ይታየዋል፡፡ ነገር ግን ይህ መልዕክት አስተያየት የተሰጠው ሰው መለያ ላይ ለመፃፍ እያንዳንዱ ሐሳብ 

አሜሪካ ከሚገኘው አገልጋይ ኮምፒዩተር (የፌስቡክ ሰርቨር) ደርሶ መመለስ ግድ ይለዋል፡፡ ይሄም የሚሆነው ግን ካይን ጥቅሻችን 

በሚፈጥን ጊዜ ነው፡፡ በዚህ ቅፅበት እንኳ ይህን የሚያነቡት በይነመረብ ላይ ከሆነ ለርሶ አይታወቅዎ እንጂ ይህ ጥናታዊ መረጃ 

መልዕክቱ ውቅያኖስን አቋርጠው በተዘረጉ ኬብሎች አማካኝት ወደ እርስዎ የደረሰ ነው፡፡ በሺህ ኪሎሜትር ውቅያኖስ ውስጥ 

የተዘረጉት  ፋይበር ኬብሎች የኢንተርኔት የጀርባ አጥንት ናቸው፡፡  

 

 

 

የኢንተርኔት ባለቤት ማነው? 

 

ኢንተርኔት ያልተማከለ አገልግሎት የሚቀርብበት ሲሆን አገልግሎቱ ሲታይ ከመዝናኛ እስከ ትምህርት፣ ሥራን ከማቀላጠፍ እስከ ርቀት 

ሕክምና አቅርቦት ድረስ ኢንተርኔት በሰው ልጆች ውስጥ ያለው ሚና ከፍተኛ እየሆነ ነው፡፡ ይሄ ሲታሰብ ኢንተርኔት አንድ ግዙፍ 

ተቋጣጣሪ ወይም የበላይ አካል ያለው መስሎ ሊሰማን ይችላል፡፡ እውነታው ግን ኢንተርኔት ማንም በባለቤትነት የማያስተዳድረው ልዩ 

የሳይንስና ቴክኖሎጂ ገፀ በረከት መሆኑ ነው፡፡ 

 

ከላይ እንደተገለፀው በይነመረብ የአንድ ተመራማሪ ውጤት እንዳለመሆኑ ሁሉ አንድ ባለቤት ወይም ማዕከላዊ የሆነ ተቆጣጣሪ 

የለውም፡፡ ይህን በአጭሩ ለማስረዳት በኢትዮጵያ የሚገኝ አንድ የበይነመረብ ተጠቃሚ ቢፈልግ ባረጀ ኮምፒዩተሩ አሊያ በተንቀሳቃሽ 

ስልኩ የሚፈልገውን ማግኘት ይችላል፡፡ አንተ ይህን ኋላ ቀር መሳሪያ ስለምትጠቀም፣ ወይም የዚህ አመለካከት ስለምታራምድ አሊያም 

እንዲህ ያለውን ቅድመ ሁኔታ ስላላሟላህ ኢንተርኔት ተጠቃሚ ልትሆን አትችልም ብሎ ሚያግደው አካል አይኖርም፡፡ ይህም 

መሰረታዊ የበይነመረብ መሰረተልማት እስከለ ድረስ ማንም ሊጠቀመው እንዲችል በማድረጉ ረገድ ትልቅ አስተዋጽዖን አበርክቷል፡፡ 

የበይነመረብ ለሁሉም ክፍት ስለመደረጉ ወይም በአንድ ማዕከላዊ ተቋም ቁጥጥር ውስጥ ላለመሆኑ ሌሎቹ ማሳያ ምሳሌዎች ያደጉ 

ያላደጉ አገራት ብሎ ልዩነት የለም፣ የዘር የቀለም የሃይማኖት ሆነ ሌሎች ልዩነቶችን በጭራሽ ኢንተርኔት አያስተናግድም፡፡ የተማከለ 

ባለቤት ቢኖረው ኖሮ በፖለቲካ ልዩነት ማዕቀብ እንደሚጣለው ሁሉ አገራትም የኢንተርኔት ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ክልከላ ማድረግ 

በተለመደ ነበር፡፡ የሆነው ሆኖ የተለያዩ አገራት ይህን ነፃ የሆነውን የቴክኖሎጂ ስጦታ እንዳሻቸው በመጠቀም ዜጎቻቸውን ለመበደል 

የሚጥሩ መኖራቸው ይታወቃል፡፡ እነዚህ በዳይ መንግስታት በአንድ አካባቢ ያለን ማህበረሰብ እንጂ በጭራሽ ከሀገራቸው ውጪ ያለ 

http://www.history.com/news/ask-history/who-invented-the-internet
https://www.webopedia.com/DidYouKnow/Internet/WhoOwnstheInternet.asp


ሰው በይነመረብ እንዳይጠቀም ማድረግ አይቻላቸውም፡፡ ከዚህ ባለፈም በይነመረብን ለማፈን እንደሚጠቀሙበት መንገድ ዜጎች የእጅ 

አዙር አገልጋይ (proxy server) በመጠቀም አገልግሎቱን ማግኘት የሚችሉበት ሰፊ ዕድል ሊኖር ይችላል፡፡ 

 

ኢንተርኔት እና ዓለም አቀፍ የመረጃ ድር 

 
በተለምዶ በተለያዩ ወገኖች ኢንተርኔት እና ዓለም አቀፍ የመረጃ ድር (World Wide Web) አንድ እንደሆኑ ተደርገው የሚወሱ 

ቢሆኑም ሁለቱ የቴክኖሎጂ ሥጦታዎች ተቀራራቢ ከመሆናቸው በቀር ፈፅሞ የተለያዩ ነገሮች ናቸው፡፡ በይነመረብ በአጭሩ የብዙ 

አውታረ መረቦች አውታረ መረብ (Network of networks) ወይም እርስበርሳቸው የተሳሰሩ ኔትዎርኮች (inter-net)  ማለት ነው።

ዓለም አቀፍ የመረጃ ድር (World Wide Web) ደግሞ የድር ጣቢያ ስብስብ ወይም በቀላሉ በበይነመረብ ተደራሽ የሆኑ 

የድረአምባዎች ህብረት ነው፡፡ ይሄ በመሆኑም ዓለም አቀፍ የመረጃ ድር የበይነመረብ ኢንተርኔት አንዱ የአገልግሎት ክፍል ብቻ 

መሆኑን መረዳት ይገባል፡፡ በይነመረብ በአንፃሩ  ከዓለምአቀፍ መረጃ ድር በጣም የሰፋ እና የአገልግሎት አድማሱ የኢሜይል 

መልዕክት፣ ማህበረ ዜና (newsgroup)፣ የፈጣን መልዕክት (instant messaging) የመወያያ (chatting), የፋይሎች 

ማስተላለፊያ/ኤፍቲፒ (FTP) ጨምሮ ሌሎች በርካታ አገልግሎትን የሚሰጥ ነው፡፡ በይነመረብ ከዓለምአቀፍ የመረጃ ድር እውን መሆን 

ሁለተ አስርተዓመታት ቀደም ብሎ በተግባር ላይ መዋሉም የሁለቱን ልዩነት ለመረዳት ይረዳል፡፡ በአጭሩ ማናቸውም ድረ ገፆች 

በዓለምአቀፍ የመረጃ ድር አማካኝነት ተደራሽ የሚሆኑ ሲሆን ድረ ገፆችን ጨምሮ ሌሎች በርካታ አገልግሎቶችን በማቅረቡ ደግሞ 

በይነመረብ የአገልግሎት ስፋቱን ሆነ አቅሙ ከዓለምአቀፍ የመረጃ ድር የላቀ መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡ 

 

የበይነመረብ አዎንታዊ ስጦታዎች 

 
በበይነመረብ አማካኝነት እጅግ ከፍተኛ የሆነን ጠቀሜታ የሰው ልጆች ለማግኘት በቅተዋል፡፡ ከጥቂት ዓመታት በፊት እንደ ሕልም 

ይቆጠሩ የነበሩ ነገሮች ሳይቀሩ በዚህ የሰው ልጅ ልዩ ፈጠራ የተነሳ እውን ሆነዋል፡፡ በአጠቃላይ ኢንተርኔት ከሰው ልጆች እንቅሳቀሴ ጋ 

በተያያዘ ሰፊ ለውጥን ያላስከተልበት ዘርፍ አለ ማለት ይቸግራል፡፡ Darrell (2015) በዚሁ መሰረት ከበይነመረብ እጅግ ሰፊ 

ጠቀሜታዎች መካከል በጣም የተወሰኑትን ብቻ ከዚህ እንደሚከተለው ለማቅረብ ተሞክሯል፡፡ 

 
ተማሪዎች የፈለጉትን መረጃ በግል ወይም በቤተ መፅሐፍት ከሚገኙ ማጣቃሻዎች መፅሐፍት ባሻገር ሰፊ እውቀትን ያለ ገደብ 
የሚሸምቱበትን ከእድሜ አቻዎቻቸው ጋር እርስ በእርስ የሚረዳዱበትን ተሰጥዖዋቸውን በሚገባ የሚያዳብሩበትን መንገድ ፈጥሯል፡፡ 
Chapman (2005፣ 342) 
 
Sujon (2007) በበኩላቸው በይነመረብ በስፋት ከሚታወቅበት ጥቅሞቹ ባሻገር በጥቅሉ ለሶስት መሰረታዊ ማህበረሰቦች መፈጠር 

መንስኤ መሆኑን በማውሳት በሳይበር ዜግነት (cyber citizenship)፣ በድርዜግነት (netizenship) እና በቴክኖሎጂ ዜግነት 

(technological citizenship) መፈጠር የተነሳ የሰው ልጆች የነበራቸው የፖለቲካ፣ የማሕበራዊ  እና የምጣኔ ሃብት ተዋሥዖ ከመቀየሩ 

ባለፈ የጋራ ማንነትን በአጭር ጊዜ በመፍጠር ለማሕበራዊ፣ ምጣኔሃብታዊ እና ፖለቲካዊ መብቶቻቸው መከበር በቦታ ርቀት ሆነ በጊዜ 

ልዩነት ያልተገደበን 

በጋራ የሚንቀሳቀሱበትን መላ እንደፈጠረላቸው ገልጸዋል፡፡  

 
የጤና ተደራሽነትና ማሳደግ ሌላኛው የበይነመረብ የላቀ ጥቅም ሲሆን አንደ ሐርቫርድ ዓለምአቀፍ የጤና ዳሰሳ ሪፖርት ከሆነ በቀላል 

የኢንተርኔት በይነመረብ ትስስሮሽ ከፍተኛ የሆነ የስፔሻሊስቶች እጥረት ባለባቸው ታዳጊ አገራት እንደታካሚው ሁኔታ በቪዲዮ 

ኮንፈረንስ፣ በኢሜይል፣ አሊያም በሌላ መሰል የኢንተርኔት መገናኛ አማራጮች ታካሚው ተገቢውን ሕክምና እንዲያገኝ በይነመረብ 

ያስችላል፡፡  

 

Atabekov እና ሌሎችም፣ (2016) የ ቁሶች (ነገሮች) የበይነመረብ ትስስሮሽ (Internet of Things) ሌላኛው ሰፊ ቦታ የሚቸረው 

የኢንተርኔት የላቀ ጠቀሜታ ነው፡፡ በዚሁ ቴክኖሎጂ የተነሳ ማናቸውም ነገሮች ማለትም እንደ ቲቪ፣ ፍሪጂ፣ ቁልፍ፣ የመብራት 

ማጥፊያና ማብሪያ ጨምሮ እንደመኪና ያሉ ግዙፉ መገልገያዎች ከኢንተርኔት ጋ ትስስሮሽ የሚፈጥሩበት መላ ነው፡፡ በዚህም ሰዎች 

ቢሮዋቸው ሆነው የቤታቸውን የመብራት ሆነ ሌሎች ሁኔታዎች የሚቆጣጠሩበት፣ ሕፃናት ከቤት ወጥተው ይሆን? ቤት ጠፍቶባቸው 

ይሆን? ቢሆን ከሚል ጭንቀት ወላጆች የሚድኑበት፣ የታማሚን ማናቸውንም እለታዊ የጤና መረጃ ያለማንም የጤና ሙያተኛ እረዳት 

ለሚፈልገው አካል በቀጥታ በመላክ የሰዎችን ጤንነት ለመቆጣጠር የሚቻልበት፤ በግብርናው ዘርፍም በተለይም ገበሬዎች ውሃ 

በሚያጠጡበት ወቅት ድንገት በሚገባ ውሃ ያልተዳረሰው ተክል ካለ ውሃ እሻለሁ በሚል ተክሎች መናገርን (በፅሁፍ መልዕክት) 

እንዲችሉ የሚያደርግ ነው፡፡ ይህ ቴክኖሎጂ በተለይ ተክሎችን ብቻ ሳይሆን ማናቸውንም ቁሶች እንዲናገሩ በማድረግ (በፅሁፍ 

መልዕክት፣ አስቀድሞ በተቀዳ የድምፅ) ሰዎች የማየት፣ የመስማት ሆነ የፈለጉትን ነገር የመቆጣጠር አቅማቸውን በከፍተኛ ደረጃ 

ያሳድጋል፡፡ (የዚህ ቴክኖሎጂን ጥቅም በቀላሉ ለማስቀመጥ አንድ ግለሰብ ቁልፍን የት እንዳለ ቢያጣ ወይ ቢጠፋበት የተንቀሳቃሽ 

ስልኩን ሰሌዳ በመጫን ብቻ ቁልፍ የት እንደለ በትክክል እንዲነገረው ማዘዝ ያስችላል፤ ሰዎች የስራ ቦታቸውን ነባራዊ ሁኔታ 

https://www.boutell.com/newfaq/misc/internetbesidesweb.html
https://retrocomputing.stackexchange.com/
https://www.gcflearnfree.org/internetbasics/what-can-you-do-online/1/
https://www.webopedia.com/DidYouKnow/Internet/Web_vs_Internet.asp
https://www.hcs.harvard.edu/hghr/print/spring-2011/telemedicine-developing/


ከሚኖሩበት አገር ሆነ ከተማ ውጪ ሆነውም ሳሉ እንኳ በቀላሉ ማወቅ ያስችላቸዋል፡፡ ከዚህ ባሻገርም የዘመነ ቤት (ስማርት ሆም) 

ማለትም ሰዎች ከቤታቸው ውጪ ሆነው ቤታቸውን ማዘዝ፣ መብራት እንዲበራ፣ ቡናው ማሽኑ እንዲያፈላላቸው ቁልፍ የሌለው 

እንግዳ ቢመጣ ያለሰው እገዛ ቤቱ እንዲከፈት በማድረግ፣ ድንገት ተከፍቶ የተረሳ ውሃ ሆነ ሌላ ነገር ቢኖር ከአፍታ በኋላ እንዲቆም 

የማድረግን ጨምሮ ቤታቸውን ከፈለጉበት ቦታ ሆነው የማዘዘን ትልቅ አቅም ይፍጥራል፡፡ 

 

ከአንድ ቤተሰብ ባለፈ ደረጃም በዘመነ ከተማ (ስማርት ሲቲ) መኪኖች እርስ በእርስ እንዳይጋጩ አደጋን ለመቀነስ፣ የተፈጥሮ ሆነ ሰው 

ሰራሽ አደጋ ድንገት ሲከሰት ጉዳዩን ማወቅ ያለባቸው ሰዎች በዛ አካባቢ ከሚገኝ ዛፍም ይሁን ሌላ ግዑዝ አካል ተገቢውን ፈጣን 

መልዕክት ሚያገኙበት፣ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሲሞላ ቆሻሻውን ማንሳት ላለበት አካል አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወሰድ በማድረግ 

በጥቅሉ አስፈላጊ የሆኑ ማናቸውንም ግዑዝ ነገሮች መልዕክት ማስተላለፍ እንዲችሉ በማድረግ ይህ ቴክኖሎጂ የሰዎችን ሕይወት ቀላል 

በማድረጉ ረገድ ብዙ ተስፋ የተጣለበት ነው፡፡ Cristian እና ሌሎችም፣ (2015) 

 

ኢንተርኔት ፈርጀ ብዙ የሀሳብ ማንሸራሸሪያ መንገዶችን በማመቻቸት ለዜጎች መረጃ ተደራሽነት ሰፊ አቅምን በመፍጠር፣ የመናገር 

ነፃነታቸውን በቀላሉ ለመተግበር በማስቻል፣ ታላላቅ የሚዲያ ተቋማት በሌሉበት አካባቢ የሚፈፀሙ ግፎችን በማጋለጥ፣ ዜጎችን 

በፈለጉት አጀንዳ ዙሪያ በማሰባሰቡ በጥቅሉ ለዲሞክራሲያዊ ሥርኣት ማበብ እና ሕዝባዊ ተሳትፎን ለማሳደግ የላቀ ጠቀሜታ አለው፡፡ 

(Ackerly 2003፣ Curran 2008፣ Castells 2009).  

 

በበይነመረብ ተማሪዎች እና መምህራን በድረ ገፅ፣ በራዲዮ፣ በዩቱዩብ፣ አማካኝነት ያውም በሺህ የሚቆጠር ኪሎ ሜትርን መጓዝ 

ሳያሻቸው የፈለጉትን ማህበረሰብ ቋንቋና አነጋገር የማድመጥ፣ ባህላቸውንና አኗኗራቸውን የማጥናት ሰፊ የሆነን እድል ከክፍላቸው 

ሳይወጡ የፈጠረላቸው ሲሆን ባሻቸው ሰአት የፈለጉትን የዓለም አካባቢ በቀላሉ ለማየትም በማስቻል ዓለምን ክፍላቸው ውስጥ 

ማስገባት አስችሏቸዋል፡፡ (Kilimci 2010፣109)  

 

እንደ ዓለም ባንክ መግለጫ ከሆነም በኬኒያ ያውም በፋይናንስ ዘርፍ ብቻ ከ 80,000 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የስራ ዕድልን የፈጠረው 

የበይነመረብ ተደራሽነት በአራት ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ በታዳጊ አገራት የሚገኙ የባንክ ተደራሽ ያልሆኑ ሰዎችን ቁጥር በ20 ከመቶ 

ለማሳነስ ችሏል፡፡ በዚህም የታዳጊ አገር ነዋሪዎችን ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በማሳደጉ ረገድ ኢንተርኔት የላቀ ቦታ ያለው መሆኑን 

መገንዘብ ይቻላል፡፡   

 

Melhem እና ሌሎችም፣ (2016) በምድራችን ላይ የሚገኙ የበይነመረብ ተጠቃሚዎችን ቁጥር ወደ 75 በመቶ በማድረስ (5.6 ቢሊዮን 

የሚደርሱ ሰዎች በይነመረብ ተጠቃሚ ማድረግ ) የምድራችንን ዓመታዊ ጠቅላላ የምርት መጠን በ2 ትሪሊዮን ዶላር ለማሳደግ እና 

140 ሚሊዮን የሚደርስ የስራ እድልን መፍጠር ይቻላል፡፡ በዚህም ሰዎች በበይነመረብ በተሳሰሩ ቁጥር የዓለማችን ኢኮኖሚ እያደገ 

እንደሚመጣ መረዳት ይቻላል፡፡ 

 

የመንግስታቱ ማሕበር የምዕተዓመቱ የልማት ግቦችን ይተከዋል የተባለውን ዘላቂ የልማት ግቦች ለማፀደቅ በተካሄደው ዓለም አቀፍ 

ጉባኤ ላይ በይነመረብ እቅዶቹን ስኬታማ ለማድረግ የላቀ ሚና እንደሚጫወት በማሳወቅ በተቻለ አቅም የብሮድባንድ ኢንተርኔት 

ትስስሮሽ እንዲስፋፋ አገራት የድርሻቸውን እንዲወጡ ከማሳሰቡ ባለፈ በይነመረብ ለዘላቂ የልማት ግቡ እውን መሆን ያለው ሚና የላቀ 

በመሆኑ ሁሉም አገራት በጋራ ሊተገብሩት ይገባል በተባለው ዘላቂ የልማት ግቡ ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል፡፡ 

 

Bukachi እና ሌሎችም፣ (2007) የሴቶችን አቅም በማሳደግ፣ መሰረታዊ የጤና ነክ መረጃዎችን በቀላሉ በማሰራጨት፣ በኤሌክትሮኒክስ 

ጋቨርንመትን አማካኝነት የዘመን አገልግሎትን በማቅረብ በይነመረብ ዜጎችን ካላስፈላጊ እንግልት ለማዳን የማይተካ ሚና ሊጫወት 

መቻሉን ገልፀዋል፡፡ 

 

ኢንተርኔት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ በመጣ ቁጥር ዓለማችን በአንፃሩ በዛው መጠን እያነሰች ትገኛለች፡፡ Summer (2012) የሠው 

ልጆች ምንም ያህል ሰፊ ርቀት በመካከላቸው ቢኖርም የኤሌክትሮኒክ መልዕክት (ኢሜይል)፣ ማህበራዊ ሚዲያን በመሳሰሉ የኢንተርኔት 

ገፀ በረከቶች በቀላሉ የልባቸውን ማውጋት፣ መረጃን መለዋወጥ፣ እንደአስፈላጊነቱ ቅጽበታዊ የድምፅወምስል መረጃን መለዋወጥ 

አስችሏል፡፡ 

 
በትርፍ ሰዓታቸው መዝናናት ከፈለጉም ኢንተርኔት ትልቁ የምድራችን መዝናኛ ማዕከል በመሆኑ ሰዎች እንደምርጫቸው ሙዚቃ፣ 

ፊልም፣ ጌም፣ ስፖርት ብቻ የመዝናኛ ጥም በቀላሉ ማርካት የሚችሉበትን እድል ፈጥሯል፡፡ Metzl (1996) በበኩላቸው በይነመረብ 

ለመብት ተሟጋቾች፣ ለሲቪል ማህበራት፣ መብታቸውን ለተነጠቁ ሰዎች ድምፃቸው መሰማት በሚኖረው የላቀ ጠቀሜታ የተነሳ  

አምስተኛው መንግስት ሊሰኝ እንደሚገባው ገልፀዋል፡፡ Dutton (2009)  አራተኛው መንግስት ከሚባለው ሚዲያ ጋ በመተባበር  

ዜጎች መንግስትን ተጠያቂ ለማድረግ ለሚያደርጉት ጥረት የላቀ አቅምን በይነመረብ እንደሚፈጥርላቸው ዘርዝረዋል፡፡   

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/04/15/massive-drop-in-number-of-unbanked-says-new-report
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51924#.Whzc8WhSzIU


 

በቀን የ24 ሰዓት በሳምንት የ7 ቀናት የባንክ አገልግሎትን በብዙ አገራት እውን ለማድረግ ሆነ ድንበር አልባውን የኢኮሜርስ ግብይትን 

ለማከናወን የተቻለው በኢንተርኔት የተነሳ ነው፡፡ ሰዎች ያሻቸውን መረጃ በቀላሉ ለማግኘት፣ ገበያ መሄድ ሳያስፈልግ ዋጋን 

ለማወዳደር፣ የተለያዩ ተቋማትን መሰረታዊ የሆኑ መረጃዎች (ተልዕኮዋቸውን፣ ስልክ ቁጥሮች ሆነ አድራሻቸውን) በፍጥነት ለማግኝት፣ 

ሰዎች ስለሚጓዙበት ቦታ ዝርዝር መረጃን አስደቅሞ ለማወቅ፣ ለትምህርት ሆነ ለጠቅላሉ እውቀት የሚረዱ ጠቃሚ ማብራሪያዎች እና 

የመልቲ ሚዲያ አጋዥ ዶክመንቶችን ለማሰባሰብ፣ የጉዞ ትኬት (የአውሮፕላን ሆነ የባስ) በኢንተርኔት አማካኝነት በመግዛት 

ስለሚያስችል በይነመረብ መተኪያ የሌለውን ጊዜያችንን ከመቆጠብ ባለፈ ጉልበትን፣ ሆነ ገንዘብን የሚቆጥብ መሆኑ እንዳለ ሆኖ 

ተጠቃሚዎችን ካላስፈላጊ እንግልት ይታደጋል፡፡ 

 

በማንኛውም ጉዳይ ላይ በሚደረስ ስምምነት በጋራ ለመቆም፣ ጭቆናን ለማስቆም፣ አምባገነኖችን ከስልጣን ለማውረድ፣ በአካባቢ ጉዳይ 

ሆነ በጤና ዙሪያ ግንዛቤን ለመፍጠር፣ በይነመረብ የቦታ ወሰን፣ የጊዜ ገደብ የሌለበት የምንጊዜም እጅግ በጣም ሰፊው ሕዝባዊ 

አደባባይ በመሆን የሰው ልጆች ለአንድ ዓላማ እንዲቆሙ የሚያስችል በጣም ቀላል እና ርካሽ አማራጭን ለማቅረብ በቅቷል፡፡ Fulya 

እና ሌሎችም፣ (2016) 

 

ኢንተርኔት ግብይትን ቀልጣፋ እና ውጤታማ በማድረግ የሰዎችን ግንኙነት ቀልጣፋ በማድረግ ለብዙ ሰዎች የስራ እድልን በመፍጠር 

በጥቅሉ ዓለምን በእጃችን መዳፍ ውስጥ ያስገባናት ያህል ነገሮችን በጣም በቀላሉ ለማግኘት ሆነ ለመከወን በማስቻሉ ከፍተኛ የሆነን 

ጠቀሜታ እየፈጠረ ነው፡፡ በአጠቃላይ በይነመረብ ድንበር፣ ዘር፣ ቀለም የማይገድበው የ21ኛው ክ/ዘመን የሰው ልጆች ሕዝባዊ 

አደባባይ፣ አቻ የለሽ የእውቀት መሸመቻ እንዲሁም በገንዘብ፣ በእውቀት በማሀበራዊና ፖለቲካዊ ደረጃ፣ በብሄር ሆነ በሌሎችም 

ምክንያች የተነሳ በአንድ ቦታ መገናኘት የማይችሉን ሰዎች በቀላሉ ባሉበት ሆነው የቦታ ርቀት ሆነ የተሳታፊዎች ብዛት ሳይገድባቸው 

እንዲገናኙ እና ሀሳብ እንዲለዋወጡ በማድረጉ ደረጃም የላቀ ቦታ ሚቸረው ነው፡፡ 

 

የበይነመረብ ሌላኛው ገፅታ 

 
ኢንተርኔት ልክ እንደ ባለሁለት ስለት ጐራዴ ነው፡፡ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነውን ያህል ተገቢው ጥንቃቄ ካልተደረገ በቀር 

የሚያስከትለው ጉዳት እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡ Toby እና ሌሎችም፣ (2012) በበይነመረብ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች በተቻለ 

አቅም መሰረታዊ የሆነን ጥንቃቄ ያደረጉ ዘንድ ምሁራን እና የደህንነት ሙያተኞች ይመክራሉ፡፡  Martha (2012) በይነመረብ በነፃነት 

መድረክነቱ ያበረከተው አስተዋፅዖ ከፍተኛ መሆኑ እንዳለ ሆኖ በአግባቡ እንዲተዳደር ካልተደረገ በቀር ሊያስከትለው የሚችለው ጉዳት 

በቀላሉ የሚገመት አለመሆኑን ጠቅሰዋል፡፡ Soleyman እና ሌሎችም፣ (2016) የኢንተርኔት ሱሰኛ መሆን፣ ጊዜን የተለያዩ ነገሮችን 

በመመልከት ማባከን እና የስራ ውጤታማነትን መቀነስ የኢንተርኔት ላይ ደህንነት አለመጠበቅ ደግሞ ሌላኛው ትልቁ የኢንተርኔት ጉዳት 

ነው፡፡ በዚሕ ረገድ በተለይ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ለቫይረስ እና ለሌሎችም የ መስመር  (ኦንላየን) ጥቃቶች ተጋላጭ መሆናቸው 

ሰዎች በተለየ አቅም ሁሌም ኢንተርኔትን ሲጠቀሙ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዲኖርባቸው መንስኤ መሆኑ አልቀረም፡፡ Hilts 

(2008) 

 

በካስፐርኪ የኢንተርኔት ደህንነት እና በአንቲ ቫይረስ የሶፍት ዌር ኢንጅነሮች በተደረገ ጥናት 31 በመቶ የሚሆኑ የማህበራዊ ሚዲያ 

ተጠቃሚዎች ከሚያውቁት ሰው የቀረበን የጓደኝነት ጥያቄ በአዎንታ ይቀበላሉ፡፡ እንዲህ አይነቱ ልማድ እንደ ተጠቃሚው ሁኔታ 

ለመረጃ ስርቆት እና ጥቃት ሊያጋልጣቸው ይችላል፡፡ ሐሰተኛ መረጃዎች በስፋት እየተሰራጩ ሰዎችን ለተለያዩ ስህተቶች ሊያጋልጡበት 

የሚችሉበት ዕድልም ሌላኛው የኢንተርኔት አሉታዊ ጐኑ ነው፡፡ Earchmer (446) ሌላኛው ትልቁ የኢንተርኔት ላይ የደህንነት ስጋት 

ደግሞ የአካባቢ ተቆርቋሪዎች የመብት ተሟጋቾች የፆታ እኩልነት አራማጆች በማህራዊ ሚዲያ በሚያቀርቡት ሐሳብ የተነሳ በግል 

ካምፓኒ ባለቤቶች በተራ ግለሰቦች ወይም በሙስና በተሳተፉ ኃላፊዎች የተለያየ አይነት ጥቃቶች ሊደርስባቸው መቻሉ ነው፡፡ Fulya 

sen እና Furkan (2005) 

 

በአጠቃላይ በአሁኑ ወቅት በይነመረብን መሰረት ያደረጉ የጥቃት ምንጮች በዋንኛነት በሁለት ይከፈላሉ፡፡ ቀዳሚዎቹ የሥጋት 

ምንጮች ተደራጅተው ሆነ አሊያም በተናጥል የሚንቀሳቀሱ የበይነመረብ ተጠቃሚዎች ለማጭበርበር የተለያዩ ዘዴዎችን የሚጠቀሙ 

ወንጀለኞች እንዲሁም  ከመንግስታዊ ተቋማት፣ ከታዋቂ ግለሰቦች ከግል ሆነ ከማንኛውም ተቋማት ሌላው ቀርቶ ከተራ የኢንተርኔት 

ተጠቃሚዎች ሳይቀር ሚስጢራዊ መረጃን የሚመነትፉ ሰርጎገቦች (hackers) የብዙዎች ስጋት ናቸው፡፡ Patrick (2002) ከእነሱ 

ውጪም በፖለቲካ ብልሹ አሰራራቸው የተጋለጠባቸው፣ አካባቢን በመበከል ወይም በሌላ ድርጊታቸው ጥፋታቸው የተጋለጠባቸው 

ሌሎች ወገኖችም የበይነመረብ ተጠቃሚዎችን ሊያጠቁ ጥረት ያደርጋሉ፡፡ ይሁን እንጂ እነዚህን ሰርጎ ገቦች ለመከላከል ብዙ 

አማራጮች መኖራቸው ይታወቃል፡፡ በተለይ አንዳንዶቹ ሊፈጥሩ የሚችሉትን ሥጋት መሰረታዊ ቅድመ ጥንቃቄዎችን በማድረግ 

በቀላሉ መከላከል ይቻላል፡፡ሁለተኛዎቹ እና ከፍ ያለን ስጋት በዜጎች ደህንነት ላይ በመጋረጥ አቻ የሌላቸው ደግሞ የተለያዩ  አገራት 

http://drlowenstein.com/2014/05/19/the-negative-effects-of-internet-addiction/
https://itstillworks.com/internet-effects-learning-6375006.html
https://usa.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/top-10-internet-safety-rules-and-what-not-to-do-online
https://securingtomorrow.mcafee.com/consumer/consumer-threat-notices/10-tips-stay-safe-online/


መንግስታት ናቸው፡፡ በተለይ ኢንተርኔትን ጥቅም ላይ ከዋለበት በጎ ተግባር በተቃራኒው ዜጎችን ለማጥቂያነት ሆነ በስፋት ለመሰለል 

በማዋሉ በኩል መንግስታት የበይነመረብ ደህንነት ዋንኛው የሥጋት ምንጭ ለመሆን መቻላቸው በርካታ ጥናቶች ይጠቁማሉ፡፡  

 

ኢንተርኔት (በይነመረብ) ከመነሻው አንስቶ የሰው ልጆች ያሻቸውን የሚናገሩበት ምናባዊ የነፃነት አደባባይ (ቨርቹዋል ፐብሊክ ስኩዌር) 

እንዲሆን በርካታ ምሁራን የተቻላቸውን ጥረት ለማድረግ ችለዋል፡፡ በዚህም እስከዛሬ በምድራችን ላይ ከተከሰቱ ግኝቶች በእጅጉ 

በተለየ ኢንተርኔት ከማንኛውም ወገን የተማከለ ቁጥጥር ነፃ ሆኖ በሌላ አነጋገር አገልግሎቱ በሚሰጥበት ቦታ የሚገኝ ማንኛውም ሰው 

በይነመረብን ያለ አንዳች ገደብ እንዲጠቀም በማስቻሉ ረገድ በበርካታ ሳይንቲስቶች እና የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች ብዙ ተግባራት 

ቢከናወኑም ኢንተርኔትን  ነፃ አድርጐ የማስኬዱ ጉዳይ ከፍ ያለ ስጋት ተጋርጦበታል፡፡ ለዚሕ ደግሞ በዋነኛነት የተለያዩ አገራት 

መንግስታት ተጠያቂ ናቸው፡፡ Clark እና ሌሎችም፣ (2017) በተለይ ደግሞ የአምባገነናዊ አገዛዝን የመሰረቱ መሪዎች ኢንተርኔትን 

ከነፃነት አደባባይነቱ ወደ እስር (አደን) ሜዳነት ለማሸጋገር እየተጉ ስለመሆኑ የተለያዩ መረጃዎች ይፋ ሆነዋል፡፡ በይነመረብ በተለይ 

የሐሳብ ነፃነት መግለጫ ልዩ ምልክት ተደርጐ ከመወሰድ ወደ ስጋት ምንጭነት እንዲያሽቆለቁል እየተደረገ ነው፡፡ በዚሕ የተነሳም 

የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች በእለት ተዕለት ሕይወታቸው ከኢንተርኔት ሐክሮች (ሰርጐገቦች) የዜጐችን ነፃነት ከሚጋፍ አምባገነናዊ 

ስርዓት አራማጆች ራሳቸውን የመጠበቅ ከፍ ያለ ሥጋት ተጋርጦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ኢንተርኔት ተዘርዝሮ የማያልቅ ጥቅም 

ቢኖረውም በጥንቃቄ ጥቅም ላይ ካልዋለ በቀር አደጋው የከፋ መሆኑን መገንዘቡ ተገቢ ነው:: Beinett (2003)  

 

በተለያዩ አገራት የሚወሰዱትን በይነመረብን የማፈን ድርጊት የተባበሩት መንግስታት በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲያወግዝ መቆየቱ 

ይታወቃል፡፡ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል አገራት ዘንድ የፀደቀው እና የሰው ልጆች የማይነጠሉ ማለትም ሰው በመሆን ብቻ 

የሚገኙትን መብቶች በሚዘረዝረው የሁሉን አቀፍ የሰብዓዊ መብት መግለጫ በአንቀጽ ፲፱ «እያንዳንዱ ሰው የሐሳብና ሐሳቡን 

የመግለጽ መብት አለው። ይህም መብት ያለጣልቃ ገብነት በሐሳብ የመጽናትንና ዜናን ወይም ሐሳቦችን ያላንዳች የድንበር ገደብ 

የማግኘትን የመቀበልን ወይም የማካፈልን ነጻነትም ይጨምራል።» ይላል በዚሁ መሰረት ምንም እንኳ ኢንተርኔት ድንጋጌው ይፋ 

በሆነበት ወቅት በጥቅም ላይ ባለመዋሉ በግልፅ በድንጋጌው ውስጥ ባይካተትም ሰዎች ሐሳባቸውን የኢንተርኔት ገፀ በረከት በሆኑት 

በማሕበራዊ ሚዲያ፣ በኢሜል፣ በጡመራ መድረክ (ብሎግ)፣ በኤሌክትሮኒክስ የመወያያ ፎረሞች፣ እና በሌሎችም መንገዶች 

ሐሳባቸውን መግለፅ የሚችሉበት ዕድል በስፋት ስለተመቻቸላቸው የመንግስታቱ ድርጅት ማንም ሰው ከኢንተርኔት ውጪ በጋዜጣ፣ 

በራዲዮ አሊያ በሌላ መንገድ መልዕክቱን የማሰራጨት መብቱ እንደሚጠበቅለት ሁሉ ኢንተርኔትን በመጠቀም ሀሳቡን የመሰራጨት 

መብቱ በመንግስታት እንዲጠበቅለት የውሳኔ ሐሳብን አሳልፎል፡፡ በዚህ ብቻ ሳይገታም ዜጎች ሐሳባቸውን እንዳያሰራጩ፣ 

መንግስታቸው ላይ ያላቸውን ቅሬታ እንዳይገልፁ ለማድረግ የተለያዩ አገራት ኢንተርኔትን በመዝጋት የሚወሰዱትን አፈና ኮንኗል፡፡     

 

የኢትዮጵያ መንግስት እና የኢንተርኔት ነፃነት 

 

በኢትዮጵያ ኢንተርኔት ተጠቃሚ ነው የሚባለው ካለው የአገሪቱ የህዝብ ቁጥር 15 በመቶ ያህሉ ነው። ይህን በቁጥር ስናስቀምጠው 

15.5 ሚሊዮን ይሆናል። የፌስቡክ ተጠቃሚ ህዝብ ቁጥር አራት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ነው። የኢንተርኔት ተጠቀሚዎች ቁጥር በ16 

ዓመታት ውስጥ ከ10 ሺ ወደ 15.5 ሚሊዮን ማደጉን መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተለይ የጥራት ችግር፣ የትስስሮሽ (ኮኔክሽን) መቆራረጡ 

እንዳለ ሆኖ መሆኑ ነው፡፡ ከጎረቤት ኬኒያ አንጻር ሲታይ የኢንተርኔት ተደራሽነቱ በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው፡፡ በኬንያ 

48 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ ነው ያላት ከእዚህ ውስጥ 43 ሚሊዮኑ ወይም 90 በመቶው የኢንተርኔት ተጠቃሚ ነው። የኬኒያ 

የኢንተርኔት ተደራሽነት ከኢትዮጵያ ጋ ሲነፃፀር እጅግ በጣም ሰፊ ሲሆን በሁለቱ አገራት መካከል ያለው የተደራሽነት አሃዝ በመቶኛ 

ልዩነቱ 75 በመቶ ነው፡፡ ምንም እንኳ በኢትዮጵያ የሚገኙ የበይነመረብ ተጠቃሚዎቹ አሃዝ ዝቅተኛ ቢሆንም ኢንተርኔትን በመበደሉ 

ረገድ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ከዓለም ቀዳሚዎቹ አገራት ተርታ መሰለፉን ሪፖርቶች ያሳያሉ፡፡  

 
በተለይ በኢትዮጵያ የሚገኙ በርካታ ወገኞችም የሰብዓዊ መብት ተቀጥላ ተደርጎ በሚቆጠረው እና ይህንንም የተባበሩት መንግስታት 

በይፋ ያረጋገጠውን በበይነመረብ ሰዎች ሐሳብ የመሰንዘር መብታቸው እንደወንጀል ተቆጥሮ ለእስር እና ለከፋ እንግልት የተዳረጉ 

በርካታ ሰዎች መኖራቸው በተለያዩ ሪፖርቶች ይፋ ሆኗል፡፡ በኢትዮጵያ ያለው መንግስት ከሃገር ውጪም የሚገኙ አራማጆችን 

ኮምፒዩተር ሳይቀር በተደጋጋሚ ለመሰለል ጥረት ማድረጉን ክስ ቀርቦበት ይህንኑ ክስ አለማስተባበሉ እንዳለ ሆነ ከተለያዩ የበይነ 

መረብ ነፃነት ተሟጋች ተቋማት መንግስት በይነመረብን ባሻው ሰኣት እንደሚዘጋ፣ ከፍተኛ ውጪን በማውጣት የኢንተርኔት 

ተጠቃሚዎችን እንደሚሰልል የተለያዩ ሪፖርቶች ይፋ መደረጋቸው ይታወቃል፡፡ በተለይ ፕራይቨሲ ኢንተርናሽናል እና የጀርመኑ 

የበይነመረብ ላይ ነፃነት አራማጅ ድረዓምባ ያገኙት ሚስጢራዊ ሰነድ መሰረት በማድረግ ባቀረቡት ሰፊ ሪፖርት የኢትዮጵያ መንግስት 

በከፍተኛ ወጪ ዜጎቹን ለመሰልል በርካታ ቴክኖሎጂዎቹን ስለመግዛቱ አጋልጠዋል፡፡ 

 

በኢትዮጵያ ያለው መንግስት የፀረ-ሽብር አዋጁን አላግባብ በመጠቀም ጋዜጠኞችን፣ ጦማሪያንን ሆነ ተቃዋሚዎችን ለቅጣት 

እንደሚያውለው በመግለፅ የተባበሩት መንግስታት ይህንን ተገቢ ያልሆነ አካሄድ በማውገዝ መንግስት ከዚህ ድርጊቱ እንዲታቀብ 

ማሳሰቡ ይታወቃል፡፡  

https://opennet.net/
https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/global-0
http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:33084425
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/amh.pdf
http://www.businessinsider.com/un-says-internet-access-is-a-human-right-2016-7
https://www.theverge.com/2016/7/4/12092740/un-resolution-condemns-disrupting-internet-access
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#et
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ke
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/ethiopia
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/ethiopia-terrorism-verdict-for-facebook-posts-is-a-shameful-affront-to-freedom-of-expression/
http://debirhan.com/2017/05/1058-days-co-blogger-zelalem-workagegnehu-spends-ethiopias-jail-today/
https://www.undispatch.com/blogging-crime/
https://www.lawfareblog.com/dc-circuit-ethiopia-immune-hacking-suit-under-fsia
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2015/03/09/spyware-vendor-may-have-helped-ethiopia-spy-on-journalists-even-after-it-was-aware-of-abuses-researchers-say/?utm_term=.dddf39848da3
https://netzpolitik.org/2015/internet-ueberwachung-in-aethiopien-deutsches-unternehmens-trovicor-liefert-technik-zum-massenhaften-abhoeren/
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ethiopia0314_ForUpload_1.pdf
https://www.privacyinternational.org/?q=node/546
https://www.privacyinternational.org/?q=node/546
https://netzpolitik.org/2015/internet-ueberwachung-in-aethiopien-deutsches-unternehmens-trovicor-liefert-technik-zum-massenhaften-abhoeren/
https://netzpolitik.org/wp-upload/2010-01_Trovicor-Ethiopia-Customer-Presentation.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41112#.WiLB2WhSzIV


 

“ሲቲዝን ላብ” (Citizen Lab) የተባለ ካናዳ ውስጥ በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ የሚገኝ የምርምር ማዕከል፤ የኢትዮጵያ መንግስት ከሃገር 

ውጪ ማለትም በአሜሪካ ጭምር የሚኖሩን ጋጤጠኞች ኮምፒውተሮች በ “Spyware” ስፓይዌር ለመበከል ሙከራ ማድረጉን ዘግቧል፡

፡ “ሲቲዝን ላብ” በጥቃቱ የመንግስት እጅ እንዳለበትና በተለይ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጄንሲ ሰንዝሮት ሊሆን እንደሚችል 

ገልጿል፡፡ ይኸው ተቋም ይህ ጥናት በተገባደደበት ወቅት ይፋ ባደረገው ሰፊ ሪፖርት በሰሜን አሜሪካ ካናዳ እና ዩስኤ፣ በአውሮፓ 

በእንግሊዝ፣ ቤልጂየም እና በሌሎችም በርካታ አገራት የሚኖሩን ጋዜጠኞች የኢትዮጵያ መንግስት ከእስራኤል በገዛው ስፓይዌር 

ከፍተኛ ስለላን በማድረግ ላይ መሆኑን ይፋ አድርጓል፡፡ 

 

የዜጎች በነጻነት ሐሳባቸውን የመግለፅ መብት የበይነመረብ ተጠቃሚ ሲሆኑ ሆነ ከበይነመረብ ውጪ መከበር እንዳለበት የሚያሳስበው 

እና ሐሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት ላይ የተቋቋመው የተባበሩት መንግሥታት ልዩ ዘጋቢ ሆነ ሌሎችም የተባበሩት መንግስታት 

የሰብዓዊ መብቶች ኤክስፐርቶች እና ከፍተኛ ሃላፊዎች ጋዜጠኛ እና ብሎገሩ እስክንድር ነጋ የታሰረበት አግባብ የመናገር ነፃነት መብቱን 

በመጠቀሙ መሆኑን በማውሳት ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ያለው መንግስት የገባውን ዓለምአቀፋዊ  የግዴታ ህጎች የሚጥስ በመሆኑ 

ጋዜጠኛው እስክንድር እንዲፈታ ማሳሰባቸው ይታወሳል፡፡ 

 

በሌላም በኩል በዓመታዊ የሰብዓዊ መብት ሪፖርቱ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ (ስቴት ዲፓርትመንት) የኢትዮጵያን መንግስት በተመለከተ 

የሚከተለውን አስፍሯል፡፡ << የኢንተርኔት ነፃነት መንግሥት የኢንተርኔት አገልግሎትን ገድቧል፤ አገልግሎቱ እንዲቆራረጥም አድርጓል፡

፡ በተለይ የተቃውሞ ሰልፎችን ተከትሎ በኦሮሚያ እና አማራ ክልሎች በየጊዜው የማህበራዊ ሚዲያዎችን ዘግቷል፤ የኢንተርኔት 

አገልግሎትን አቋርጧል፡፡ መንግሥት በተለያዩ ጊዜያት የኢንተርኔት አገልግሎት በመላ አገሪቱ እንዲቋረጥ አድርጓል፡፡ መንግሥት ህጋዊ 

ስልጣን ሳይኖረው ግላዊ የደህረ-ገጽ ልውውጦችን በድብቅ እንደሚከታተል ተጨባጭ ዘገባዎች አሉ፡፡ በመንግሥት ባለቤትነት 

የተያዘው ኢትዮ ቴሌኮም በሀገሪቱ ብቸኛው የኢንተርኔት አገልግሎት ሰጪ ድርጅት ነው፡፡ ፓርላማዉ ግንቦት 30 የኮምፒውተር 

ወንጀል አዋጅን አጽድቋል፡፡ አዋጁ እጅግ አሻሚ እና የንግግር እና ሀሳብ የመግለጽ ነፃነትን የሚገድቡ አንቀጾች መካተታቸዉ አሳሳቢ 

ነበር፡፡ በአዋጁ ከተካተቱት ውስጥበማንኛዉም የኮምፒውተር ዘዴ ጽሑፍን፤ ቪዲዮን፤ ድምጽን ወይም ሌላ ማንኛውንም በሰዎች 

መካከል አመጽ፤ ብጥብጥ፤ ወይም ግጭት የሚቀሰቅስ ምስል ማሰራጨትን እና በማስፈራራት የተጠረጠሩት ላይ የእስር ጊዜን 

የሚጥልም አንቀጽ ይገኝበታል፡፡ >> 

 

ሪፖርቱ አክሎም መንግሥት ከጊዜ ወደ ጊዜ በተጠናከረ ሁኔታ በኢንተርኔት ላይ በርካታ ይዘቶች እንዳይታዩ ገደብ የጣለ ሲሆን፤ 

ባለስልጣናት በዜጎች የስልክ ጥሪዎች፤ አጭር የጽሑፍ መልዕክቶች እና ኢ-ሜይሎች ላይ ክትትል ያደርጋሉ፡፡ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች 

ከመንግሥት ቁጥጥር ውጭ ሆነው አገልግሎቱን እንዲያገኙ የሚያስችለውን “የቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትዎርክ” (Virtual Private 

Network) አቅራቢዎችን የሚያግድ እርምጃም ወስደዋል፡፡ በዚህም ምክንያት ሰዎች ለእስር መዳረጋቻውን ሪፖርቶች አመልክተዋል፡፡  

 

ብዙ የማህበራዊ ትስስር ድረገፆች እና መገናኛ ዘዴዎች በመደበኛው የኢንተርኔት አገልግሎት ጭምር እንዳይጎበኙ ክልከላ 

እንደሚደረገባቸው፤ በክልከላዉ ፌስቡክ፤ ትዊተር፤  ስካይፕ፤ ዋትስአፕ እና ቫይበርን የመሳሰሉ የማህበራዊ ትስስር ድረገፆች 

እንደሚገኙበት በማውሳት እንዲሁም በርካታ ሰዎች በበይነመረብ ሐሳባቸውን በመግለፃቸው ለእስር መዳረጋቸውን በማስታወስ 

በዓመታዊ ሪፖርቱ ፍሪደም ሃውስም ኢትዮጵያ መንግስት በይነመረብን በመበደሉ ከቻይና ቀጥሎ ከሶሪያ እኩል በሁለተኛነት ደረጃ 

መቀመጡን ይፋ አድርጓል፡፡ 

 

ሂዩማን ራይትስ ዎች የተሰኘው የሰብዓዊ መብት ተሟጋችም በበኩሉ የኢትዮጵያ መንግስት ያገዳቸውን ዝርዝር ድረ ዓምባዎች 

በማካተት ጭምር ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ ላይ በሃገር ውስጥ እና ከሃገር ውጭ የሚገኙ ተቃዋሚዎች እና ጋዜጠኞች ላይ በስፋት 

የሚያካሂደውን ስለላ ለማጠናከር የኢትዮጵያ መንግስት ከውጭ ሃገራት የሚገኝ ቴክኖሎጂ እንደሚጠቀም ገልፆል፡፡ በኢትዮጵያ እና 

ሌሎች 10 ሃገራት የሚገኙ የጥቃቱ ሰለባዎችን እንዲሁም የቀድሞ የደህንነት ሠራተኞችን ባካተቱ ከ100 በላይ ቃለ-መጠይቆች ላይ 

የተመሰረተ መሆኑ የተነገረለት ሪፖርቱ መንግስት የሚያካሂደው ይህ ክትትል ሃሳብን የመግለጽ፣ የመደራጀት እና መረጃ የማግኘት 

ነጻነቶችን የሚጥስ ሲሆን በተለይ ኢትዮ ቴሌኮም በተሰኘው እና ሙሉ ባለቤትነቱ በመንግስት በተያዘው ብቸኛ የቴሌኮም አገልግሎት 

ሰጭ አማካኝነት መንግስት የሞባይል እና የኢንተርኔት አገልግሎትን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩ ክትትል የማድረግ ስልጣኑን ባልተገባ 

መልኩ እንዲጠቀም ምቹ ሆኖለታል፡፡ ሲል  ያትታል፡፡ 

 

የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ጉዳይ በበይነመረብ መታገድ (ለአጭር ጊዜ መዘጋት) የፈጠረውን ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጫና እና 

ያስከተለውን የመብት ጥሰት በዳሰሰበት ሪፖርት ላይ በኢትዮጵያ ለአራት ጊዜያት ያህል ባለፈው ዓመት ብቻ በይነመረብ አገልግሎት 

እንዳይሰጥ መደረጉን ጠቁማል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በተለያዩ ሪፖርቶች እንደተወሳው የኢትዮጵያ መንግስት ከቀዳሚዎቹ የኢንተርኔት 

ነፃነት ቀበኞች (ጠላቶች) አንዱ መሆኑን ያትታል፡፡ 

 

https://citizenlab.ca/2015/03/hacking-team-reloaded-us-based-ethiopian-journalists-targeted-spyware/
https://citizenlab.ca/2017/12/champing-cyberbit-ethiopian-dissidents-targeted-commercial-spyware/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42498#.WiLcdWhSzIU
https://cpj.org/blog/2013/04/un-panel-eskinder-negas-jailing-violates-internati.php
https://et.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/188/2017/05/HRR-2016-Amharic-Translation-Selah.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/ethiopia
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ethiopia0314_ForUpload_1.pdf
http://www.un.org/africarenewal/magazine/august-november-2017/uproar-over-internet-shutdowns
https://www.project-syndicate.org/commentary/africa-internet-censorship-resistance-by-kizito-byenkya-and-alex-humphrey-2017-11
http://surveillance.rsf.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2013/03/enemies-of-the-internet_2013.pdf


የጥናቱ ግኝቶች 
 

በተሳታፊዎች ምላሽ መሰረት በዕድሜ ርከን የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች አሃዝ የላቀውን ቦታ የያዙት ከ28 አመት በላይ የሆኑት ናቸው፡፡ 

የመቶኛ ድርሻቸውም 67 በመቶ  ነው፡፡ ከ24 - 28 ዓመት ያሉ ተጠቃሚዎች በ22 በመቶ ድርሻን ሲይዙ ከ18 - 24 ያሉ የኢንተርኔት 

ተጠቃሚዎች ሲሆን የመቶኛ ድርሻቸውም 11 በመቶ ነው፡፡ 

 

 
 
 
ግራፍ 1 ፡- የጥያቄ አንድ (እድሜዎ ምን ያህል ነው?) መልሶች  

 

በዚህ ጥናት ተሳታፊ ከነበሩት ውስጥ 70 በመቶ የሚደርሱት የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ከትምህርት ቤት ውጪ ወይም ተመርቀው 

በስራ ላይ የሚገኙ ሲሆን 25 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ በትምህርት ላይ የሚገኙ ናቸው፡፡ 5 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ከትምህርት ቤት 

ውጪ ነገር ግን ስራ ያልነበራቸው መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡  

 

 
 

             ግራፍ 2 ፡- ያሉበትን ሁኔታ የሚገልፀው የቱ ይሆን? የሚለው ጥያቄ መልሶች 

11% 

22% 

67% 

የጥያቄ  አንድ ( እድሜዎ ምን ያህል ነው? ) 
መልሶች  

ከ18 በታች 

 ከ18-24 

 ከ24-28 

ከ28 ዓመት በላይ 

25% 

 70% 

5% 

ከሚከተሉት የእርስዎን ያሉበትን ሁኔታ የሚገልፀው የቱ 
ይሆን?  

በትምህርት ላይ (2ኛ ደረጃ፣ ኮሌጅ 
ወይም ዩኒቨርሲቲ)  

ከትምህርት ቤት ውጭ (በስራ ላይ) 

ከትምህርት ቤት ውጭ (ያለስራ) 



 

ኢንተርኔት ሲጠቀሙ ምን ያህል ጊዜ ያጠፋሉ የሚለውን በተመለከተም 46 ከመቶ የሚሆኑት  የጥናቱ ተሳታፊዎች ከ2 ሰዓት በላይ 

ኢንተርኔትን መጠቀም እንደሚያዘወትሩ ሲገልፁ ከ91-120 ደቂቃን (ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት) እንዲሁም ከ61-90 

ደቂቃን (ከአንድ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ተኩል) ኢንተርኔት በመጠቀም ጊዜያቸውን የሚያጠፉት  በተመሳሳይ 12 ከመቶ ላይ 

ተቀምጠዋል፡፡ ከግማሽ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ኢንተርኔትን የሚጠቀሙ ደግሞ 25 ከመቶ ሲሆን ከ20-30 ደቂቃ ብቻ ኢንተርኔትን 

እጠቀማለሁ ያሉ የጥናቱ ተሳታፊዎች ድርሻ 5 በመቶ  ነው፡፡ በተሳታፊዎቹ ምላሽ መሰረት 95 ከመቶ የሚሆኑት ከ30 ደቂቃ በላይ 

ኢንተርኔትን እንደሚጠቀሙ ማወቅ ይቻላል፡፡  

   
ግራፍ 3 ፡- ኢንተርኔት ሲጠቀሙ ምን ያህል ደቂቃ ያጠፋሉ? የሚለው ጥያቄ መልሶች 

ኢንተርኔትን ሲጠቀሙ የሚያዘወትሩት ሶስት ተግባራትን በተመለከተ እንደ ፌስቡክ እና ቲውተር የመሳሰሉትን ማህበራዊ ሚዲያዎች 

እጠቀማለሁ የሚለው የቅድሚያን ቦታ በ95 ከመቶ ምላሽ የያዘ ሲሆን ዜና ወይም መዝናኛዎችን እከታተላለሁ የሚሉት ምላሾች ደግሞ 

75 በመቶ ናቸው፡፡ በኢንተርኔት የድምፅ ጥሪ እንደ ዋትስ አፕ እና ቫይበር ያሉትን አዘውትረው ከሚጠቀሙት የኢንተርኔት ተግባራት 

መካከል ያደረጉ የኢንተርኔት ተጠቃሚ የዚህ ጥናት ተሳታፊዎች 65 ከመቶ ናቸው፡፡  

 
 
              ግራፍ 4 ፡-ኢንተርኔት ሲጠቀሙ የሚያዘወትሩት ሶስቱ ተግባራት ምንድን ናቸው? የሚለው ጥያቄ መልሶች 
 

5% 

25% 

12% 

12% 

46% 

ከ20-30 ደቂቃ 

ከ31-60 ደቂቃ 

 ከ61-90 ደቂቃ 

ከ91-120 ደቂቃ 

ከ120 ደቂቃ በላይ 

ኢንተርኔት ሲጠቀሙ ምን ያህል ደቂቃ ያጠፋሉ?  

ኢንተርኔት ሲጠቀሙ ምን ያህል ደቂቃ ያጠፋሉ?  
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እርስዎ ኢንተርኔት ሲጠቀሙ የሚያዘወትሩት ሶስቱ ተግባራት 

ምንድን ናቸው?  
 

 
እርስዎ ኢንተርኔት ሲጠቀሙ 
የሚያዘወትሩት ሶስቱ ተግባራት ምንድን 
ናቸው?  
 



ከላይ ከቀረበው ግራፍ ማየት እንደሚቻለው በዚህ ጥናት ተሳታፊዎች ምላሽ መሰረት ማህበራዊ ሚዲያን መጠቀም፣ ዜና ሆነ የመዝናኛ 

መረጃዎችን መመልከት እና በኢንተርኔት የድምፅ ጥሪን ማከናወን ከሶስቱ ዋነኛ የኢንተርኔት ተግባራት መካከል ሲደመሩ ጌም 

መጫወት፣ ሙዚቃ ማዳመጥ፣ እስፖርትና መጦመር በበይነመረብ ተጠቃሚዎች ከሚዘወተሩ ዋና ዋና ተግባራት ውስጥ ይደመራሉ፡፡  

 

በአንድ ቀን ውስጥ ለምን ያህል ድግምግሞሽ ኢንተርኔትን እንደሚጠቀሙ በተመለከተም 86 በመቶ የሚሆኑት በቀን ውስጥ 

በተደጋጋሚ ጊዜ ኢንተርኔትን እንደሚጠቀሙ ሲያወሱ ሌሎቹ ደግሞ 7 በመቶ የሚሆኑት አንዳንድ ጊዜ ሲሉ ቀሪዎቹ 6 በመቶዎች 

ደግሞ አልፎ አልፎ ኢንተርኔትን የሚያዘወትሩ መሆናቸውን  ገልፀዋል፡፡ 

 

 
  ግራፍ 5 ፡- በቀን ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ ነው ኢንተርኔት የሚጠቀሙት?  የሚለው ጥያቄ መልሶች 
 

  
የኢንተርኔት ተደራሽ መሆን ሰብዓዊ መብት ነው ብለው ያምናሉ? የሚለውን ጥያቄ በተመለከተ 91 በመቶ የሚሆኑት አዎንታዊ ምላሽን 
ሲሰጡ የተቀሩት ግን ማለትም 9 በመቶ የሚሆኑት አይ የሚል ምላሽን ሰጥተዋል፡፡ 
 

 

ግራፍ 6 ፡- የኢንተርኔት ተደራሽ መሆን ሰብአዊ መብት ነው ብለው ያምናሉ? የሚለው ጥያቄ መልሶች 
 

 
ኢንተርኔትን ሲጠቀሙ ምን ያህል ደህንነቶ የተጠበቀ ነው ብለው ያምናሉ የሚለውን በተመለከተ 87 በመቶ የሚሆኑት በምንም መልኩ 
ደህንነቴ የተጠበቀ መስሎ አይሰማኝም ሲሉ የተቀሩት 13 በመቶ የሚሆኑት የኢንተርኔት ደህንነቴ የተጠበቀ ነው ሲሉ መልሰዋል፡፡ 
 
 

86% 

7% 

6% 

በቀን ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ ነው ኢንተርኔት 
የሚጠቀሙት?  

በተደጋጋሚ 

አንዳንድ ጊዜ 

አልፎ አልፎ 

91% 

9% 

የኢንተርኔት ተደራሽ መሆን ሰብአዊ መብት ነው 
ብለው ያምናሉ? 

አዎ 

አይደለም 



የኢንተርኔት ደህንነትን በተመለከተ ዋነኛ የመረጃ ምንጬ ጋዜጣ፣ መጽሔት፣ ራዲዮና፣ ቴሌቪዥንና ድረ ገፅ ናቸው ያሉት 52 በመቶ 
ሲሆኑ 2 በመቶ የሚሆኑት በግል ካላቸው እውቀትና ልምድ እንዲሁም 36 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ የኢንተርኔት ደህንነትን በተመለከተ 
መረጃ የሚያገኙት ጓደኞቸ ከስራ ባልደረቦች እና ከዘመዶቻቸው በሚያደርጉት ውይይት መሆኑን ጠቁመዋል፡፡  

 
 
ግራፍ 7 ፡- ስለ በይነ መረብ (ኢንተርኔት) ደህንነትን ጉዳዮች በተመለከተ ዋነኛ የመረጃ ምንጮ ምን ይሆን? የሚለው ጥያቄ መልሶች 
 

 
ስለ ኢንተርኔት ደህንነት እና ግለሰባዊ መብቶች መጠበቅ (Privace) የሚያስቦት ምን ያሕል ነው የሚለውን ጥያቄ በተመለከተም ስለ 

ኢንተርኔት ደህንነት እና ግለሰባዊ መብቶች (ግለ ሚስጥር) ስለመጠበቁ ጉዳይ በጣም እጨነቃለሁ ያሉት 64 በመቶ ሲሆኑ 24 በመቶ 

የሚሆኑት ግን ስለ ኢንተርኔት ደህንነት እና ግለሰባዊ መብቶች መጠበቅ በመጠኑ እጨነቃለሁ ብለዋል፡፡ 10 በመቶ የሚሆኑ መላሾች 

በበኩላቸው በጣም በተወሰነ ደረጃ ብቻ እንደሚያስጨንቃቸው ሲገልፁ 2 በመቶዎቹ ደግሞ ስለ ራሴ ደህንነት የግል ጉዳይ ፈጽሞ 

አልጨነቅም ሲሉ ሐሳባቸውን ገልፀዋል፡፡ በመሆኑም የጭንቀታቸው ደረጃ ይለያይ እንጂ 98 ከመቶ የሚሆኑት የኢንተርኔት 

ተጠቃሚዎች የግል ሚስጥራቸው መጠበቅ እንደሚያሳስባቸው ይፋ አድርገዋል፡፡  
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ስለ ኢንተርኔት ደህንነት እና ግለሰባዊ መብቶች መጠበቅ (privacy) 
የሚያሳስቦት ምን ያህል መሆኑን ቀጥሉ ካሉት አማራጮች በመምረጥ 

ይግለፁ?  

ስለ ኢንተርኔት ደህንነት እና ግለሰባዊ 

መብቶች መጠበቅ (privacy) 
የሚያሳስቦት ምን ያህል መሆኑን 
ቀጥሉ ካሉት አማራጮች በመምረጥ 
ይግለፁ?  



ግራፍ 8 ፡- ስለ ኢንተርኔት ደህንነት እና ግለሰባዊ መብቶች መጠበቅ (privacy) የሚያሳስቦት ምን ያህል መሆኑን ይግለፁ?  የሚለው ጥያቄ መልሶች 

 

ማህበራዊ ሚዲያን ለአካባቢያዊ ጥበቃ ለፆታ እኩልነት እና መሰል ጉዳዮች በስፋት በጥቅም ላይ በመዋሉ ረገድ የኢንተርኔት 

ተጠቃሚዎች የሚገጥማቸው ሶስት ተግዳሮቶችን በተመለከተ 90 በመቶ የሚሆኑት የሚመለከታቸውን አካል ክትትል በመፍራት፣ 74 

በመቶዎቹ ደግሞ የኢንተርኔት ተደራሽነት በበቂ ሁኔታ አለመኖርን እንደ ዋንኛ ተግዳሮት እንደሚቆጥሩት ገልፀዋል፡፡ 

 

 

 

ግራፍ 9 ፡- ማህበራዊ ሚዲያን ለአራማጅነት (አክቲቪዝም)፣ ለሰብኣዊ መብት መጠበቅ፣ ወይም ለፖለቲካዊ ጉዳዮች አላማ በማዋሉ በኩል የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች የሚገጥማቸው 
ሶስቱ ትላልቅ ተግዳሮቶች የትኞቹ ናቸው?  የሚለው ጥያቄ መልሶች 
 

ኢንተርኔትን በመጠቀም ከሚያከናውኗቸው ተግባራት በመነሳት የእኔን ተግባር በዋነኝነት ይገልፀዋል የሚሉትን በተመለከተም 81 በመቶ 
የሚሆኑት በሐገሩ ጉዳይ የሚያገባው (መረጃ ያለው ዜጋ) በሚል ራሳቸውን ሲገልፁ 14 በመቶዎች ደግሞ አራማጅ (አክቲቪስት) 
ስለመሆናቸው የተቀሩት 5 በመቶ ደግሞ ራሳቸውን እንደ ዜጋ ጋዜጠኛ (Citizene journalist) እንደ ሚቆጥሩ ተናግረዋል፡፡  
 

 

 

ግራፍ 10 ፡- በኢንተርኔትን በመጠቀም ከሚያከናውናቸው ተግባራት በመነሳት እርስዎ ይገልፀኛል የሚሉት የትኛውን ይሁን?  የሚለው ጥያቄ መልሶች 
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የኢንተርኔት ተደራሽነት አለመኖር  

የመንግስት ቁጥጥርን (ክትትልን) መፍራት  

የጊዜ ማጣት  

ማህበራዊ ሚዲያን ለአራማጅነት (አክቲቪዝም)፣ ለሰብኣዊ መብት 
መጠበቅ፣ ወይም ለፖለቲካዊ ጉዳዮች አላማ በማዋሉ በኩል 

የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች የሚገጥማቸው ሶስቱ ትላልቅ ተግዳሮቶች 
የትኞቹ ናቸው?  

14% 
5% 

81% 

በኢንተርኔትን በመጠቀም ከሚያከናውናቸው 
ተግባራት በመነሳት እርስዎ ይገልፀኛል የሚሉት 

የትኛውን ይሁን?  

አራማጅ (አክቲቪሲት)  

 ዜጋ ጋዜጠኛ (Citizen 
journalist)  

በሀገሩ ጉዳይ ያገባኛል ባይ (መረጃ 
ያለው) ዜጋ  



 
የኢንተርኔት ተጠቃሚነት ጋር በተያያዘ የአካዳሚክ ሰው የፆታ እኩልነት ተሟጋች የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ወይም የተቃውሞ ድምፅን 
የሚያሰማ የታሰረ ወይም ዛቻ የደረሰበትን ያውቃሉ ለሚለው 95 በመቶዎቹ አውቃለሁ የሚልን ምላሽ ሲሰጡ 5 በመቶዎች ግን የለም 
ሲሉ መልሰዋል፡፡ 
 

 

 

ግራፍ 11 ፡- ከኢንተርኔት ተጠቃሚነት ጋ በተያያዘ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ፣ አራማጅ፣ የአካዳሚክ ሰው ወይንም የተቃውሞ ድምጽ የሚያሰማ የታሰረ ወይም ዛቻ የደረሰበትን 
ያውቃሉን?  የሚለው ጥያቄ መልሶች 

በኢንተርኔት አማካኝነት በዋንኛነት ከሚያራምዷቸው (አላማዎች) መካከል ስለ ሰብዓዊ መብት መከበር 98 በመቶ የሚሆኑት 
ስለዲሞክራሲ 88 በመቶ እንዲሀም ስለ ፆታ እኩልነት ደግሞ 60 በመቶ የሚሆኑት ዋንኛ አትኩሮታቸው መሆኑን ሲያወሱ የአካባቢ 
እና የጤና ጉዳይም በኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ዋነኛ አጀንዳነት ከሚወሱ ዓላማዎች መካከል ተጠቃሽ ናቸው፡፡ 
 

 

 
ግራፍ 12 ፡- እርስዎ ከሚያራምዷቸው (አላማዎች) መካከል ጥቂቶቹ የትኞች ናቸው?  የሚለው ጥያቄ መልሶች 

 

95% 

5% 

ከኢንተርኔት ተጠቃሚነት ጋ በተያያዘ የሰብአዊ መብት 
ተከራካሪ፣ አራማጅ፣ የአካዳሚክ ሰው ወይንም 
የተቃውሞ ድምጽ የሚያሰማ የታሰረ ወይም ዛቻ 

የደረሰበትን ያውቃሉን?  

አዎ 
 

የለም 

ስለ ጤና 

ስለ አካባቢ ጥበቃ ጉዳይ 

ስለ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት 
መንግስት 

ስለ ፆታ እኩልነት 

ስለ የሰብአዊ መብት መከበር 

ሌሎች  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hundreds 

እርስዎ ከሚያራምዷቸው (አላማዎች) መካከል ጥቂቶቹ 
የትኞች ናቸው? 

ስለ ጤና 

ስለ አካባቢ ጥበቃ ጉዳይ 

ስለ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት መንግስት 

ስለ ፆታ እኩልነት 

ስለ የሰብአዊ መብት መከበር 

ሌሎች  



በተለይ ከኢትዮጵያ አኳያ ውጤታማ ከሚያደርጉ የበይነመረብ አማራጮች መካከል ፌስቡክ በ93.33 ቀዳሚ ተደርጐ ሲጠቀስ 
ብሎጐች ደግሞ በ54.67 ቲውተር በ29.3 በመቶ እንደ ዩቲውብ እና ፖልቶክ የመሳሰሉት ደግሞ በ 24 በመቶ የጥናቱ ተሳታፊዎች 
ውጤታማ ያደርጋሉ የሚል ተስፋ ተጥሎባቸዋል፡፡   
 

 

ግራፍ 13 ፡- በተለይ ከኢትዮጵያ አኳያ የትኞቹ የኢንተርኔት ውጤቶች ናቸው በእጅጉ ውጤታማ ያደርጋሉ ብለው የሚያምኑባቸው? የሚለው ጥያቄ መልሶች 

የኢንተርኔት ተጠቃሚ እንደመሆንዎ መጠን እርስዎ ሀክቲቪዝም / ማህበራዊ ወይም ፖለቲካዊ አላማዎችን ለማራመድ ጥቃትን 

የማያስከትሉ በሕግ ረገድ ግልጽ ያልሆኑ የዲጂታል ዘዴዎች/ ለመጠቀም ሞክረው ያውቃሉ? የሚለውን በተመለከተ ስለ ሐክቲቪዝም 

ምንም አይነት ሐሳብ (እውቀት) የለኝም በማለት 69 በመቶ የሚሆኑት የገለፁ ሲሆን የጥናቱ ተሳታፊዎች ኢንተርኔት ሲጠቀሙ 22 

በመቶ የሚሆኑት የድረ ገፅ ፓሮዲን 5 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ የቨርቹዋል ሲቲንስ በመጠቀም ሀክቲቪዝም የሚተገብሩ መሆኑን 

ገልፀዋል፡፡ ቀሪዎቹ 4 በመቶ በበኩላቸው ሌሎች አይነት የሃክትቪዝም መንገድን እንደሚያዘወትሩ ተናግረዋል፡፡  

 

 

ግራፍ 14 ፡- የኢንተርኔት ተጠቃሚ እንደመሆንዎ መጠን  ሀክቲቪዝም ለመጠቀም ሞክረው ያውቃሉ? ምላሽዖ አዎ ከሆነ በኦንላየን የሚተገብሩት ሀክቲቪዝም አካል የሆነው የቱ ነው? 
የሚለው ጥያቄ መልሶች 

 
በዲጂታል አራማጅነት (ኢንተርኔት ላይ የሚደረጉ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ያመጣል 

የሚለውን ጥያቄ በተመለከተም 87 በመቶ የሚሆኑት አዎ 

0 20 40 60 80 100

 ቲውተር  

ብሎጎች (የጡመራ መድረክ)  

ፌስቡክ  

ሌላ 

24 

29.3 

54.67 

93.33 

10 

 
በተለይ ከኢትዮጵያ አኳያ የትኞቹ የኢንተርኔት ውጤቶች ናቸው በእጅጉ 

ውጤታማ ያደርጋሉ ብለው የሚያምኑባቸው? 
 

 
በተለይ ከኢትዮጵያ አኳያ ከዚህ በታች 
ከተዘረዘሩት የትኞቹ የኢንተርኔት 
ውጤቶች ናቸው በእጅጉ ውጤታማ 
ያደርጋሉ ብለው የሚያምኑባቸው? 
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0 20 40 60 80

የድረ ገጽ ፓሮዲ /የታወቀን … 

ቨርቹዋል ሲት ኢንስ /ይህ … 

ድረ አምባ ላይ ጥቃት ማድረስ  

ስለ ሀክቲቪዝም ምንም አይነት … 

ሌላ 

 
 የኢንተርኔት ተጠቃሚ እንደመሆንዎ መጠን እርስዎ 

ሀክቲቪዝም ለመጠቀም ሞክረው ያውቃሉ? ምላሽዖ አዎ ከሆነ 

በኦንላየን የሚተገብሩት ሀክቲቪዝም አካል የሆነው የቱ ነው? 
 

 
 የኢንተርኔት ተጠቃሚ እንደመሆንዎ 
መጠን እርስዎ ሀክቲቪዝም ለመጠቀም 
ሞክረው ያውቃሉ? ምላሽዖ አዎ ከሆነ 
ከዚህ በታች ከተጠቀሰው ሀክቲቪዝም 
እርስዎ በኦንላየን የሚተገብሩት 
ሀክቲቪዝም አካል የሆነው የቱ ነው? 
 



ለውጥ ያመጣል በማለት እምነታቸውን ሲገልፁ 13 በመቶ የሚሆኑት ግን የለም ማለትም ለውጥ ያመጣል ብለው እንደማያስቡ ይፋ 

አድርገዋል፡፡  

 

 

ግራፍ 15 ፡- የዲጂታል አራማጅነት (በኢንተርኔት ላይ የሚደረጉ የማህበራዊ እና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች) በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ያመጣል ብለው ያስባሉን? የሚለው ጥያቄ 
መልሶች 

 

ኢንተርኔት ሲጠቀሙ የግል ሚስጥርዎን ከመጠበቅ አንፃር ያደረጉት ዝግጅት በቂ ነው ብለው ያምናሉ? ወይስ ከዚህ የበለጠ ማድረግ 
ይገባኛል ብለው ያምናሉ? ለሚለው 75 በመቶ የሚሆኑት በጭራሽ የግል ሚስጥራቸውን ለመጠበቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ 
አለማድረጋቸውን  
የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ እሻለሁ፡፡ ነገር ግን ይህንን እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም:: ሲያወሱ 25 በመቶዎቹ ግን አስፈላጊውን 

ጥንቃቄ ማድረጋቸውን ገልፀዋል፡፡  

 

 

ኢንተርኔት ሲጠቀሙ የግል ሚስጥርዎን ከመጠበቅ አንፃር ያደረጉት ዝግጅት በቂ ነው ብለው ያምናሉ? የሚለው ጥያቄ መልሶች 

 
 
 

አዎ የለም 

13% 

87% 

የዲጂታል አራማጅነት (በኢንተርኔት ላይ የሚደረጉ 
የማህበራዊ እና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች) በኢትዮጵያ 

ውስጥ ለውጥ ያመጣል ብለው ያስባሉን? 

የዲጂታል አራማጅነት (በኢንተርኔት 
ላይ የሚደረጉ የማህበራዊ እና 
ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች) 
በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ያመጣል 
ብለው ያስባሉን? 

0

100

በቂ አድርጌአለሁ የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ እሻለሁ፡፡ ነገር ግን 
ይህንን እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ 

አላውቅም:: 

25% 
75% 

ኢንተርኔት ሲጠቀሙ የግል ሚስጥርዎን ከመጠበቅ አንፃር 
ያደረጉት ዝግጅት በቂ ነው ብለው ያምናሉ? ወይስ ከዚህ 

የበለጠ ማድረግ ይገባኛል ብለው ያምናሉ? 

እርስዎ ኢንተርኔት ሲጠቀሙ የግል ሚስጥርዎን ከመጠበቅ አንፃር ያደረጉት ዝግጅት በቂ ነው ብለው ያምናሉ? ወይስ 
ከዚህ የበለጠ ማድረግ ይገባኛል ብለው ያምናሉ? 



ክፍል 4 
 

የጥናቱ ማጠቃለያ 
 
ከጥናቱ የተገኘው ውጤት በግልፅ እንደሚያሳየው በኢትዮጵያ የሚገኙ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች የደህንነታቸው ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ 
እንደሚያሳስባቸው ታውቋል፡፡ በተለይ የኢንተርኔት አጠቃቀም ደህንነትን በተመለከተ 98 በመቶ የሚሆኑ ተሳታፊዎች ስለ ኢንተርኔት 
ግለሰባዊ ጉዳይ መጠበቅ እስከ ተወሰነ ደረጃ እጨነቃለሁ የሚልን ምላሽ መስጠታቸው እንዲሁም 75 ከመቶ የሚሆኑት የኢንተርኔት 
ተጠቃሚዎች ሚስጥራቸው ከመጠበቅ አንፃር የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብኝ ብፈልግም እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ ግን 
አላውቅም ማለታቸው የጉዳዩን አሳሳቢነት በግልፅ ጠቋሚ ነው፡፡  
 
በአጠቃላይ ከጥናቱ ግኝት በመነሳት በብህትውና  ለማናቸውም ደህንነትን ስጋ ላይ ሊጥሉ ለሚችሉ በኢንተርኔት ለሚደረጉ ውይይቶች 

ዜጎች ግንኙነታቸውን እንደምን ማመስጠር እንደሚችሉ፣ በግለሰብ ተቋማት ሆነ በመንግሥት በድብቅ ክትትል ሊደረግበት የሚችል 

የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች መረጃቸው ያለአግባብ እንዳይመነተፍ አሊያም ተቋማዊ የኾነ የኢንተርኔት ላይ ስለላን ለመከላከል ማዳበር 

ስለሚኖርባቸው የደህንነት ክህሎት፣ መሰረታዊ የዳታ ወይም የውሂብ ደህንነት ጥበቃ እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት ሳይቀር ዜጎች 

ግለሚስጢራቸውን ለመጠበቅ እንዲችሉ ማናቸውንም የግል ግንኙነታቸውን የትኛውም አካል እንዳይሰልልባቸው ስለማድረግ እውቅና 

የተሰጠው የዳታ (ውሂብ) ማመስጠር (Data encryption) ጨምሮ በ VPN (ቨርቿል ፕራይቬት ኔትወርክ) ወይም ሃሳባዊ የግል 

ኔትዎርክ በቀጥታ ከግል ኔትወርክ ጋር እንዲገናኝ በማድረግ ኮምፒውተርን በጋራ ወይም በህዝብ ኔትወርክ አማካኝነት ውሂብ መላክን 

እና መቀበልን የሚያስችል ቴክኖሎጂን በአግባብ ስለመተርጎም፣ ጨምሮ የዜጎችን መብት የሚያስጠብቁ፣ ሰው በመሆናቸው ብቻ 

ያገኙትን መብትንም በሚገባ እንዲጠቀሙበት የሚያስችላቸውን የኢንተርኔት ላይ እንቅስቃሴን ሲያከናውኑ ማድረግ ያለባቸውን 

የደህንነት ጥንቃቄ ለመተግበር ሰፊ ክፍተት በዚህ ረገድ መኖሩን ከጥናቱ መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

 
በመሆኑም የኢንተርኔት (በይነመረብን) ነፃነት ሆነ አራማጅነትን ውጤታማ ለማድረግ የሚሰሩ ተቋማት በተለይ በዚህ ረገድ 

የድርሻቸውን ቢወጡ ይመከራል፡፡ ከዚህ ባለፈም በተናጥል በበይነመረብ ተጠቃሚዎች ሆነ በሰብዓዊ መብት ጥበቃ እና በሌሎችም 

ተቋማት መወሰድ ያለባቸውን የመፍትሄ ሐሳቦችም ከዚህ ቀጥሎ ባለው ንኡስ ርዕስ ውስጥ ተካተው ቀርበዋል፡፡  

   
የመፍትሄ ሀሳቦች 

 
የጥናቱ ዋነኛ አላማ በሆነው እና የኢንተርኔት ደህንነትን በተመለከተ የጥናቱ ተሳታፊዎች የሰጡት ምላሽ የኢንተርኔት ደህንነትን 

ለማስጠበቅ ብዙ ስራዎች መሰራት ያለባቸው መሆኑን የሚጠቁሙ ናቸው፡፡ በዚሁ መሰረት የኢንተርኔት ደህንነትን ለማስጠበቅ 

የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ለኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮችን ማመቻቸት ይኖርባቸዋል፡፡ 

የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች በተሻለ አቅም የማህበራዊ ሚዲያ የብሕትውነት ቅንብር (privacy setting) ጥብቅ በማድረግ ከጓደኞቻቸው 

በቀር ማንም የእነርሱን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ማየት እንዳይችልን ጨምሮ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መሰረታዊ የበይነመረብ ላይ 

የደህንነት መጠበቂያ ልማዶችን ማዳበር ይገባቸዋል፡፡ 

 

 ጠንካራ የይለፍ ቃል (passwords) መጠቀም - ይህም ሲባል ቢያንስ 12 ቁምፊ (ቁጥር ምልክት ፊደል) መጠቀም በተለይ 
ከይለፍ ቃሉ ከማርዘም ባሻገር አብይ ወንዑስ ፊደላት (upper and lower case characters) እና ልዩ ምልክቶችን 
በጥምረት መጠቀም ተገቢ ነው፡፡ አስፈላጊ ከሆነም የተለያዩ ሶፍትዌሮችን በመጠቀም የተወሳሰብ ነገር ግን ነሲብ የይለፍ ቃል 
አመንጪን (Passwords Generator) መተግበሩ ይመከራል፡፡ የዚህ አይነቱ የይለፍ ቃል መጠቀሚያ መንገድ አስተማማኝነቱ 
ላቅ ያለ ነው፡፡ 
 

 በጭራሽ የኢሜይልና የማህበራዊ ሚዲያ መለያዎችን (የይለፍ ቃል) አለማመሳሰል፡፡  
 

 የፀረ-ማልዌር (Anti-Malware) ሶፍትዌርን ከፀረቫይረስ ጐን ለጐን የመጠቀም ልምድን ማዳበር:: በተለይ ፀረቫይረስን 
ማዘመን እና ወቅቱን ጠብቀው ኮምፒዩተርን ስካን ማድረግ ተገቢ ነው፡፡ 
 

 ፅኑ ኬላ (Firewall) አዘውትሮ መጠቀም፡፡  
 

 የድርዜጎች (netizens) በተለይ ወቅት ዋይፋይ በሆቴልና ሌሎችም አካባቢ ሲጠቀሙ ከደህንነት ጋ የተያያዘ ማናቸውንም 
ስጋት ሆነ ሊገጥማቸው የሚችልን ያልተጠበቀ የመረጃ መመዝበር ለመከላከል የቪፒኤን (virtual private network) 
ተጠቃሚ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 
 

 ላልተጠበቀ ጥቃት ሊያጋልጣቸው የሚችልን መረጃ ለመሸሸግ ሆነ የታገዱ ግን አስፈላጊ መረጃዎችን ለመመልከት 
አዘውትረው የእጅ አዙር አገልጋይ (proxy server) መጠቀሙ ተገቢ ነው፡፡ 



 
 

 በእለት ተዕለት ሕይወታችን በሚኖረን እንቅስቃሴ ድንገት ያለአንዳች የማናውቀው ሰፈር እንደማንገባ ሁሉ የበይነመረብ 

ትስስሮሽ ስላለን ብቻ ማናቸውንም የማናቃቸውን ነገሮች፣ መልዕክቶች ለማየት ከመጣር መቆጠቡ የተሻለ ነው፡፡ በተለይ 

የሚጠቅም ነገር የተላከ በማስመሰል አንድን መረጃ ከገፅ አገናኝ አድራሻ (hyperlink address) አያይዞ መላክ አንዱ 

ለጥቃት የሚያጋልጥ ዘዴ በመሆኑ እርግጠኛ ካልሆኑ በቀር ማናቸውንም የገፅ አገናኝ አድራሻ (hyperlink address) 

በነሲብ ከማሰስ እንዲሁም መረጃ ለሚሰጡ ድረ አምባዎች ግለሚስጢርን ከማጋራት መታቀብ ይገባል፡፡  

 ከማንኛውም ወገን በተሰላ ሁኔታ የሚደርስን ጥቃት ለመከላከል በተለይ የሰብዓዊ መብት አራማጆች ማናቸውንም በበይነ 

መረብ ትስስሮሽ የሚጠቀሙባውን መሳሪያዎች ማመስጠር ይገባቸዋል፡፡ የሁሉንም መሣሪያዎቾ - የጭን ኮምፒውተሮች 

(ላፕቶፖች)፣ ተንቀሳቃች ስልኮች፣ ጡባዊ ተኮ (Tablet PC) እና የመሳሰሉት እንዲያመሰጥሩ ይመከራል፡፡ 

 

 ከማያውቁት ሰው የተለየን መልዕክት አለመክፈት:: በተለይ ተስፈንጣሪ (links) እና አታችመንት የተያያዘ ሰነድ በሚኖርበት 
ጊዜ ሊደርስ የሚችለው ጉዳት የከፋ በመሆኑ ተጠቃሚዎች የላኪውን ማንነት ካላወቁ በቀር ድንገት በሚጫኑት ሊንክ 
(ተስፈንጣሪ) አማካኝነት ሊደርስባቸው የሚችለው ያልታሰበ ጥቃት ከፍተኛ በመሆኑ በዚህ ረገድ ጥንቃቄ ማድረጉ 
ይመከራል፡፡  

 
 የማመስጠሪያ ሶፍትዌሮችን በመጠቀም የመስመር ላይ ግንኙነትዎን ሚስጥራዊ ማድረግ በተለይ ሳንሱርን ለማለፍ የሚረዱ 

እንደ ቶር ያሉ የኢንተርኔት ላይ የማንነት መሰወሪያ አማራጮች መጠቀም ተገቢ ነው፡፡ 

 
 በአጠቃላይ መሰረታዊ የኢንተርኔት ደህንነት መተግበሪያን ለመጠቀም መጣር አስፈላጊ ነው፡፡ በተለይ የዘመኑ ተንቀሳቃሽ 

ስልኮች ላልታሰበ የበይነመረብ ላይ ጥቃት ሊዳርጉን ስለሚችሉ የላቀ ጥንቃቄን ማድረግ ይገባል፡፡ መተግበሪያ 

(application) ማውረድ ካሻን  በተለይ ጉግልን ከመሳሰሉ ይፋዊ የመተግብሪያ ማውረጂያዎች ብቻ መጠቀም ይኖርብናል፡

፡ የመተግበሪያውን ደህንነት ለማረጋገጥም በመተግበሪያው ዙሪያ የተጠቃሚዎችን አስተያየት ሆነ ብዛት በጥንቃቄ 

ማስተዋሉ ተገቢ ነው፡፡ 

 
 የሰብዓዊ መብት ተከራካሪዎች፣ ጦማሪዎች፣ የፆታ እኩልነት አራማጆች፣ የዜጋ ጋዜጠኞች  (Citizen Journalists) የአካባቢ 

ተቆርቋሪዎች፣ ለማንኛውም አጀንዳ በይነመረብን የሚጠቀሙ አራማጆች ሆኑ ሌሎችም የድርዜጎች (netizens) 

ለኢንተርኔት ደህንነት ትኩረት ሰጥተው የተቻላቸውን ያህል ቅደመ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠቅባቸዋል:: 

 

በሌላም በኩል ተቋማትም በዚህ ረገድ የተለየ ሚናን መጫወት ይኖርባቸዋል፡፡ በመሆኑም የዜጎች የሰብዓዊ መብት በእለት ለእለት 

እንቅስቃሴያቸው ሆነ በበይነመረብ (ኢንተርኔት) ተሳትፎዋቸው በሚገባ ይጠበቅ ዘንድ የሚሰሩ ተቋማት የተደራጀ፣ ሁሉንአቀፍ፣ 

የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ያማከለ የበይነመረብ ደህንነት አማራጭን እና ግንዛቤ መፍጠሪያ መንገዶችን በስፋት ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡  

በዚህም የበይነመረብ ተጠቃሚዎች ግለ መብት መጣስ፣ ህገወጥ ክትትል፣ እንደዚሁም በኦንላየን (መስመር) የሚደረግ ተሳትፎ 

የሚያስከትሏቸው አላስፈላጊ ችግሮች ለምሳሌ አካላዊ ጥቃት፣ ለእስር መዳረግ፣ ከሕግ ውጪ የሚደረጉ ወከባዎች ህገወጥ ድርጊቶች 

በዜጎች ላይ ከመቃጣቱ በፊት መከላከል ይቻላል፡፡ 
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