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ያምናል።ተአማኒነት ያለው መረጃ ለሴቶችና ለወንዶች ትክክለኛ ውሳኔ እንዲወስኑ ለማሰቻል የሚረዳ መሆኑንም ይገነዘባል።ይህ መመሪያም 
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ተእለት ሥራ እንደማጣቀሻ እንዲውል ሆኖ የተዘጋጀም ነው።
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ታሪክ የጦርነት ታሪክ ሲሆን፤ለአሁኑ ትውልድ/ወጣቱ መጥፎ ጠበሳ ትቶ አልፏል። እንዲሁም የሃገሪቱ መልካ-ምድራዊ 

አቀማመጥና የቀጠናው የፖለቲካ ሁኔታ ለግጭቶች ሌሎች መንስኤዎች ናቸው። 

ስለዚህም እንደዚህ ለግጭት ተጋላጭ በሆነች እና የብሔር ፖለቲካ በተንሰራፋባት ሃገር፣ ጋዜጠኞች ስለ ግጭት ተኮር 

አዘጋገብ ምንነት እንዲሁም እንዲህ ዓይነቱ አዘጋገብ ከሙያዊ ብቃት እና ኃላፊነት ጋር ስለ ሚተገበርበት መንገዶች 

ያለቸው ግንዛቤ እጅግ ወሳኝ ነው። ጋዜጠኞች ግጭትን በሚዘግቡበት ጊዜ ሁሉ ዘገባቸው ግጭቱን የሚያረግብ ወይም 

የሚያባብሰ ስለመሆኑ ራሳቸውን መጠየቅ አለባቸው። በእርግጥም ጋዜጠኞች ግጭት ተኮር ዘገባን በሚገባ መገንዘብ 

እና ተግባራዊ ማድረግ መቻላቸው፤ በማህበረሰቡ ውስጥ የሚነሱ ግጭቶችን መንስኤ እና ምንነት ለማቃለል እንዲሁም 

በህብረተሰቡ ላይ ሊደርሱ የሚችሉ አስከፊ ውጤቶችን ለመቀነስ ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይችላል።

እዚህ ላይ በአግባቡ መታየት ያለበት ጉዳይ አለ። ይህም በአንድ አካባቢ ግጭት ሲከሰት ይህንን ዜና ለመዘገብ ጋዜጠኞች 

ያላቸው ቅድመ ዝግጅትና ፍላጎት ምን ይመስላል የሚለው ነው። ብዙ ጊዜ ጋዜጠኞች በአካባቢያቸውም ሆነ ሌላ ቦታ 

ግጭት እና ብጥብጥ ሲከሰት፣ ክስተቱን ቶሎ ዘግቦ ለተደራሸ በፍጥነት ለማቅረብ ከፍተኛ ጥድፊያ ያሳያሉ። ይህ ዝንባሌና 

ፍላጎት በአብዛኛው የዓለም ክፍል የሚገኙ ጋዜጠኞች መለያ ባህሪያቸው ነው። ይህ የሆነበት ምክንያትም እንደ ግጭት 

ያሉ አስደንጋጭ እና በድርጊት የተሞሉ ክስተቶች የተደራሾችን ቀልብ በቀላሉ የሚስቡ በመሆናቸው እና ብዙ የዜና 

ማሰራጫ አውታሮች ለእንደነዚህ ዓይነት ዘገባዎች ትኩረት በመስጠታቸው ነው። ምንም እንኳ እንዲህ ዓይነቱ አቀራረብ 

በዋነኛነት ተደራሾች በሰሙት ዜና ፍርሃት እንዲሰማቸውና ስጋት እንዲፈጠርባቸው ቢያደርገም፤ ሊከስቱ የሚችሉ 

አደጋዎችን ለመከላከል የመፍትሄ ሃሳቦችን ሊያመላክት ይችላል። ለምሳሌ ሀ እና ለ በተባሉ አካባቢዎች በድንበር ግጭት 

ምክንያት መተላለፊያ መንገድ ተዘግቷል እንበል። መንገድ በመዘጋቱ ምክንያት ህዝቡ መንቀሳቀስ ባለመቻሉ በገበያ ላይ 

ልዩ ልዩ ሸቀጣ ሸቀጦች እጥረት ሊከሰት ይችላል ተብሎ የተዘገበ ሪፖርት፣ ተደራሾች ሁኔታውን ተገንዝበው ወዲያውኑ 

ለጎጆአቸው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ለማሟላት እንዲያቅዱ ያስችላቸዋል። ነገር ግን አንዳንድ ግዜ የግጭትና የብጥብጥ 

ዘገባዎች ከመጠን በላይ በአስፈሪ ሁኔታ ተለጥጠው ለተደራሹ ይቀርቡለትና ብዙ ትርጉም ሳይሰጡ አደጋውን የበለጠ 

ከማባባሳቸውም በላይ አንዳንዶች ይህን አጋጣሚ ለራሳቸው የፖለቲካ ትርፍ ማግኛ ያደርጉታል።

ስለ መመሪያው

1. https://acleddata.com/analysis-search/?_sf_s=Ethiopia&_sft_post_tag=ethiopia; https://ucdp.uu.se/
exploratory



ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ የግጭት አዘጋገብ መመሪያ ለመገናኛ ብዙኃን 5

ሌላው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ አንዳንድ ጊዜ ጋዜጠኞች የግጭትና ብጥብጥ ዜናዎችን ለሙያቸው ስኬታማነት 

እንደ አቋራጭ መንገድ በማሰብ አነፍንፎ ለማግኘት እና ቶሎ ለመስራት ቅድሚያ ሲሰጡ መታየታቸው ነው። ይህ ደግሞ 

ብዙ ተደራሽ ለማግኘት፤ እንዲሁም በግል ደግሞ ታዋቂ ሆነው ለዕድገት መወጣጫ መሰላል ዋጋ ያስገኝልናል ከሚል እሳቤ 

የሚመነጭ ነው። ይህ ዓይነቱ እሳቤና የዜና ዝግጅት ፍፁም መጥፎ ነው ባይባልም፤ ጋዜጠኞች ስለ ግጭት ተኮር ዘገባ በቂ 

ግንዛቤ እና የተሟላ ዕውቀት እና ክህሎቶች ከሌላቸው ተደራሾች ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ሊፈጥር ይችላል። የትኛውንም 

የጋዜጠኝነት ሥነ-ምግባር መጣስ በተለያዩ ባለድርሻ አካላት ላይ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል ሁሉ ግጭትን በተሳሳተ 

መንገድ መዘገብም ሁኔታውን ለመቀልበስና ለማስተካከል በማይቻልበት ደረጃ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። ስለሆነም 

ጋዜጠኞች ግጭቱን እና/ ወይም ብጥብጡን የሚዘግቡበት መንገድ ሁኔታውን ሊያለሳልስ ወይም ሊያባብስ ይችላል። ለዚህ 

ጥሩ ምሳሌዎች የሚሆኑት በሩዋንዳና እና በቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ ውስጥ ብዙኀን መገናኛ ቀድሞውኑ የነበረውን ግጭት 

ይበልጥ በማጋጋል ወደ ከፋ ብጥብጥ እና የዘር ማጥፋት በማሸጋገር በድምሩ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ህይወታቸውን 

ያጡባችው አሳዛኛ አጋጣሚዎች ናቸው።

ሌላው ኢትዬጵያን ጨምሮ በብዙ ቦታዎች ሰለ ግጭት አዘጋገብ ሲነሳ የሚገባውን ያህል ትኩረት ያላገኘው ወሳኝ ጉዳይ 

የብዙኀን መገናኛ ስርዓተ-ፆታን ያላገናዘበ የግጭት እና ብጥብጥ አዘጋገብ ነው። በዓለም ዙሪያ በመገናኛ ብዙኃን ተቋማት 

ውስጥ ሴቶች እንደ ባለሙያም ሆነ እንደ ዜና ርዕሰ ጉዳይ ያላቸው ውክልና ከወንዶች አንጻር በጣም አነስተኛ ነው። 

አሁንም ድረስ የመገናኛ ብዙኃን ተቋማት ይህን የስርዓተ-ፆታ ክፍተት ለመቅረፍ አልቻሉም። የዓለም አቀፉ የመገናኛ 

ብዙሃን ክትትል ፕሮጀክት በ2015 እ.ኤ.አ ባዘጋጀው ሪፖርት ላይ ሴቶችን በተመለከተ በመገናኛ ብዙኃን የሚሰጠው 

ሽፋን 24% ብቻ እንደሚይዝ አረጋግጧል።2 በተመሳሳይ መልኩ በኢትዮጵያም ስለግጭትና ብጥብጥ በሚቀርቡ ዜናዎች፣ 

ሴቶች እና የሴቶች ድምጾች የተወከሉባቸው ዜናዎች 25% ብቻ እንደሆኑ ተጠቁሟል።3 ይህ መረጃ የሚያሳየን ሴቶች 

ብዙውን ጊዜ “የወንዶች ጉዳይ” ተብሎ ከሚታሰበው የግጭት እና የብጥብጥ ዜና እንዴት እንደሚገለሉ ነው። እነዚህ 

ምልከታዎች በልማዳዊ እና ባህላዊ የስርዓተ-ፆታ ሚናዎች ዙሪያ ባሉ የተዛቡ አስተሳሰቦች ላይ የተመረኮዙ ሲሆኑ፤ 

የጋዜጠኞችን ጨምሮ ማህበረሰቡ ሴቶች እና ወንዶች የሚተረኩበትን እና የሚቀርቡበትን መንገድ ይወስናሉ።

መረጃዎችን ለህዝቡ በሰፊው ለማቅረብ መገናኛ ብዙኃን አስፈላጊ መሳሪያዎች ናቸው። በተለይም በእንደዚህ 

ዓይነት መረጃ በብርሃን ፍጥነት በሚጓዝበት ዘመናዊ ጊዜ፣ መገናኛ ብዙኃን ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ አላቸው። ሰዎች 

በአካባቢያቸው፤ በሃገራቸው ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ስለተከናወኑ ነገሮች በየዕለቱ የሚተላለፉ ዜናዎችን ማዳመጥና 

ማወቅ ይፈልጋሉ። ይህም ማለት በየትኛውም ማስተላለፊያ ዘዴ ማለትም በምስል፤ በድምፅ፤ ወይም በህትመት መልክ 

ለህብረተሰቡ የሚደርሱ ዜናዎች ቢያንስ በሦስት መንገዶች ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳርፋሉ ማለት ነው። 

እነዚህም፡-

1ኛ- አዳዲስ መረጃዎችን ለሰዎች ማድረስ.

2ኛ- ከዚህ በፊት የነበረን የሚታወቅ መረጃ ወይም አስተሳሰብ ማስቀጠል እና

3ኛ- ተደራሾችን አዳዲስ አዎንታዊ እይታ እና የአመለካከት ይዘት ያላቸውን መረጃዎች በማቅረብ መሞገት።

2. https://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2020/2/infographic-visualizing-the-data-
womens-representation

3. Mulatu Alemayehu Moges. (2019). Rapid Assessment on Ethiopia Media During the Transitional Period, 
UNESCO, Addis Ababa, Ethiopia.https://en.unesco.org/sites/default/files/rapid_assessment_of_ethiopian_
media_during_the_transition_period.pdf
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የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ የአቀራረብ ዘዴዎች ብዙ ጊዜ የተለመዱ ሲሆኑ፤ ሦስተኛው ግን ብዙም ያልተለመደ እና በተለይ 

የቆዩ የስርዓተ-ፆታ ደንቦችን እና ሚናዎችን የሚሞግቱ መረጃዎችን በማቅረብ ረገድ ምንም ያህል ያልተሰራበት አቀራረብ 

ነው። ስለሆነም በበርካታ ዘገባዎች እንደሚታየው ሴቶች በግጭት ጊዜ የነቃ ተሳትፎ የሌላቸውና ተጎጂዎች እንደሆኑ፤ 

በሂደቱም ላይ ጠንከር ያሉ አስተያየቶችን ማቅረብ ወይም የመፍትሄ ሃሳብ ማመንጨት እንደሚችሉ ሳይሆን እጅግ 

አነስተኛ ሚና ብቻ እንዳላቸው ተደርገው ይሳላሉ።በሌላ በኩል ደግሞ ወንዶችን በግጭትና ብጥብጥ ጊዜ ዋና ተዋናዮች/

ተሳታፊዎች አድርጎ ከመሳል ባለፈ የግጭቱ እና ብጥብጡ ተጎጂዎች ወይም ከአደጋው በህይወት የተረፉ ተደርገው 

አይቀርቡም። ምንም እንኳን እነዚህ ሁለት የተለያዩ የጅምላ ፍረጃ አመለካከቶች በሴቶች እና በወንዶች ዙሪያ ባሉ 

አረዳዶች ላይ የየራሳቸው ተፅዕኖ ቢያሳድሩም፤ የትኛውንም ስርዓተ-ፆታ ንቁ እና አዎንታዊ ሚናዎች የሚያጣጥሉም ሆነ 

የሚሳንሱ የጅምላ ፍረጃዎች ግን ከባድ አሉታዊ ተፅዕኖ አላቸው። ስለዚህም ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ የግጭት አዘጋገብ 

አስፈላጊነት እስከዛሬ የነበሩትን የተዛቡ ትርክቶች እና ጅምላ ፍረጃዎች ለመለወጥ ብቻ ሳይሆን፤ የሁሉንም ባለድርሻ 

አካላት ታሪኮች ሚዛኑን በጠበቀ መልኩ የመንገር የጋዜጠኝነት ሙያዊ ሥነ-ምግባርም ጉዳይ ነው። በተጨማሪም ሴቶችን 

በውሳኔ ሰጪነት እንዲካተቱ የማድረግ ሂደትንም ይመለከታል። 

የኢትዮጵያ የብሮድካስት ህግ በዘገባዎች ውስጥ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች የሚመጡ የተለያዩ አስተያየቶችን ማካተት 

ስለሚኖረው ጠቀሜታ ይገልፃል።4 ከዚህ አኳያ ይህ ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ የግጭት ዘገባ መመሪያ ተዘጋጅቷል። ይህ 

መመሪያም ጋዜጠኞች እና ሌሎች የመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች በስርዓተ-ፆታ እና ግጭት ዙሪያ ያላቸውን ግንዛቤ 

ለማሳደግ፣ ግጭቶች እንዴት በሴቶች እና ወንዶች ላይ የተለያየ ጉዳት እንደሚያደርሱ በጥልቀት መተንተን እንዲችሉ 

አቅጣጫ ለመስጠት እና የጋዜጠኝነትን ሥነ-ምግባር በጠበቀ መልኩ ስርዓተ-ፆታ ተኮር ዘገባ እንዴት እንደሚዘገብ 

ለማሳየት ተዘጋጅቷል። 

የዚህ መመሪያ አላማ ምንድን ነው?

ይህ መመሪያ ጋዜጠኞች ግጭት ተኮር ዘገባ በሚያዘጋጁበት ጊዜ ሴቶች እና ወንዶችን በተገቢው ሁኔታ እና የጋዜጠኝነት 

ሥነ-ምግባር በተሞላበት መልኩ እንዲያቀርቡ እና እንዲወክሉ ለማገዝ ያለመ ነው። እንዲሁም መመሪያው የመገናኛ 

ብዙኃን ባለሙያዎች ከግጭት ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ዘገባዎች በሚያጠናቅሩበት ጊዜ ስርአተ-ፆታ ላይ የተመረኮዙ 

ጅምላ ፍርጃዎችን፣ የተዛቡ ስርአተ-ፆታዊ አስተሳሰቦችን እና ስርዓተ-ፆታዊ አድልዎችን መቀነስ እንዲችሉ እገዛ 

ያደርጋል። በተጨማሪም ስርዓተ-ፆታን ያማከለ የግጭት ዘገባ ምንነት እና አስፈላጊነት እንዲሁም ጉዳት ሊያስከትሉ 

የሚችሉ የግጭት ዘገባ አቀራረቦችን ለመቀነስ የሚያስችሉ ጠቃሚ ማብራሪያዎችን ይሰጣል። 

ይህ መመሪያ ለምን አስፈለገ?

መገናኛ ብዙኃን ብዙውን ጊዜ ሴቶችን በማካተት እና ውክልና በመስጠት እንዲሁም ለወንዶችም ሆነ ለሴቶች ሚዛናዊ 

የሆነ የስርዓተ-ፆታ ውክልና በመስጠት ዙሪያ ደክመው ይታያሉ። ይህ መመሪያ ጋዜጠኞች እና ሌሎች የብዙኃን መገናኛ 

ባለሙያዎች ስለስርዓተ-ፆታ ያላቸውን ግንዛቤ ለማሳደግ እና ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ አሰራር ይበልጥ እንዲያጎለብቱ 

ለማድረግ አስፈላጊነቱ የጎላ ነው። እንዲሁም መመሪያው ግጭቶች እና ብጥብጦች በሚነሱባቸው ጊዜያት ስርዓተ-

ፆታን ያገናዘቡ ዘገባዎች ለምን እንደሚያስፈልጉ አጉልቶ በማስቀመጥ፣ ይህን ግብ ለማሳካት አስፈላጊ ወደሆኑ ተግባራዊ 

እርምጃዎች በቀላሉ ይጠቁማል።

4.  የብሮድካስት ህጉ 533/1999 አንቀጽ 30 -እንዳሰፈረው ማንኛውም ለስርጭት የሚቀርብ ፕሮግራም የተለያዩ አመለካከቶችን በማንጸባረቅ 
ሕብረተሰቡን በአጠቃላይ እንዲያገለግል ሚዛናዊ ሆኖ መቅረብ አለበት።
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ይህ መመሪያ የተዘጋጀው ለማን ነው?

መመሪያው ለጋዜጠኞች፣ አርታኢዎች፣ የብዙኃን መገናኛ ባለሙያዎች እና ሌሎች ስለ ስርዓተ-ፆታን ያማከለ የግጭት 

ዘገባ ያላቸውን ግንዛቤ ለማሳደግ ፍላጎት ላላቸው ባለድርሻ አካላት የተዘጋጀ ነው። በተለይም ይህ መመሪያ የግጭት 

እና ብጥብጥ ጉዳዮችን የሚዘግቡ ጋዜጠኞችን ይመለከታል። እነዚህ ጋዜጠኞች በማንኛውም ዓይነት የመገናኛ ብዙኃን 

ተቋማት ማለትም በጋዜጣ፣ በሬዲዮ፣ በቴሌቪዥን እና በይነ መረብ ላይ የሚሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ።

በተጨማሪም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤቶች ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ የግጭት አዘጋገብ ላይ 

ትምህርት ስለማይሰጡ፤ ይህ መመሪያ ለጋዜጠኝነት መምህራንና አሰልጣኞች ስርዓተ-ፆታን ከግምት ውሰጥ ያስገባ 

የግጭት ዘገባን ለማስተማር ዋቢ ማጣቀሻ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።

ይህ መመሪያ መቼ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል?

መመሪያው ግጭትን እና ሁከትን በሚመለከቱ ዜናዎች እና ፕሮግራሞች የዝግጅት ሂደት ውስጥ ባሉት የዕቅድ፣ መረጃ 

ምንጭ አሰባሰብ፣ ዝግጅት፣ ፅህፈት፣ አርትዖት (ምስልንም ያካትታል) እና ስርጭት ጊዜዎች ሁሉ ጥቅም ላይ ሊውል 

ይችላል። እንዲሁም የጋዜጠኝነትና ተግባቦት መምህራን ይህንን መመሪያ ከግጭት ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ማንኛውም 

አይነት መረጃዎች / ዜናዎች እንዴት ሰርዓተ-ፆታን ከግምት ማስገባት እንዳለባቸው ለማስተማር እና ስልጠና ለመስጠት 

ሊጠቀሙበት ይችላሉ።

ይህ መመሪያ እንዴት ተዘጋጀ?

መመሪያው የተዘጋጀው በሰላም ተኮር ጋዜጠኝነት (peace journalism)፣ በግጭት ተኮር ዘገባዎች እና በስርአተ-

ፆታ ዘርፍ በተሰማሩ ባለሙያዎች ነው። እነዚህ ባለሙያዎች በጉዳዩ ዙሪያ ጋዜጠኞችን በማሰልጠንና በማማከር ሰፊ 

ልምድ ያላቸው ናቸው። ባለሙያዎቹ ይህንን መመሪያ ለማጠናቀር የተለያዩ ፅሁፎችን፣ የቅርብ ጊዜ ጥናቶችን እንዲሁም 

የወቅቱን የብዙኃን መገናኛ ገጽታ ምልከታ እና ምዘና በጥልቀት ገምግመዋል።

እንዲሁም ማናቸውም ፍላጎት ያላችው ጋዜጠኞች ሊያነቡት እና በቀላሉ ሊረዱት እንዲችሉ በቀላል ቋንቋ፣ አወቃቀር እና 

ፍሰት ተዘጋጅቷል።
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መምሪያው ምን ምን ያካትታል?

መሰርታዊ መርሆዎች

ከዚህ በታች የተጠቀሱት ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ የግጭት ዘገባ ለማጠናቀር የሚያግዙ አቅጣጫ ጠቋሚ እና መሪ 

መርሆዎች ናቸው። በዚህ ክፍል ውስጥ ጽሁፎችን እና ዘገባዎችን በምታዘጋጁበት ጊዜ መረዳት፣ ማስታወስ፣ እንዲሁም 

ተግባር ላይ ማዋል የሚጠበቅባችሁ ስምንት ቁልፍ መርሆዎች ተካተዋል። ለመረዳት እንዲቀላችሁ እያንዳንዱ መርህ 

ከአጭር ማብራሪያ ጋር ቀርቧል።

መታወቅ ያለባቸው ነጥቦች

ስለ እያንዳንዱ መርህ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ቁልፍ ነጥቦች በዚህ ክፍል ውስጥ ተካተዋል። እነዚህ መሰረታዊ ነጥቦች 

በእያንዳንዱ መርህ ስር ይገኛሉ።

መተግበር ያለባቸው ነጥቦች

እነዚህ ከ ‘መታወቅ ያለባቸው ነጥቦች’ ክፍል በተገኘው ግንዛቤ ላይ በመመስረት መውሰድ ያለባችሁ ቁልፍ እርምጃዎች 

ናቸው። እነዚህ ነጥቦችም በእያንዳንዱ መርህ ስር ይገኛሉ።

ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች

እነዚህ ተግዳሮቶች የተጠቀሱትን መርሆዎች ለመተግበር በምትሞክሩበት ወቅት ሊያጋጥሟችሁ የሚችሉ ናቸው። 

በእያንዳንዱ መርህ ስር የተካተቱት ተግዳሮቶች ብዙ ጋዜጠኞች በተደጋጋሚ የሚያጋጥሟቸው ናቸው ሆኖም 

ጋዜጠኞች እንዳሉበት አውድ እና ሁኔታ የተለያዩ ተግዳሮቶች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ ስለሆነም ይህንን መመሪያ 

የሚጠቀሙ ጋዜጠኞች እያንዳንዱን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ ሲሞክሩ ሊያጋጥሟቸው የሚችሉ አዳዲስ ተግዳሮቶች 

ሊኖሩ እንደሚችሉ ከግምት ውስጥ በማስገባት፤ የራሳቸውን መፍትሄዎች ማዘጋጀት እንደሚጠበቅባቸው ማስታወስ 

ይኖርባቸዋል። 

ተግባራዊ መሆን የሚችሉ መፍትሄዎች 

በዚህ ስር የተዘረዘሩት መፍትሄዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ ተብለው የሚጠበቁትን ተግዳሮቶች ለመፍታት ሊያግዙ 

ወይም ሊጠቁሙ የሚችሉ ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ምክሮች የመጨረሻ መፍትሄዎች ሳይሆኑ መፍትሄ አመላካች እና 

መነሻ ነጥብ ጠቋሚ ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው። ጋዜጠኞች እንደሚያጋጥሟቸው ሁኔታዎች እና አውዶች ላይ በመመርኮዝ 

የራሳቸውን የመፍትሄ ሃሳቦች ይዘው እንዲመጡ ይመከራል።

ምሳሌዎች፡

እንደ አስፈላጊነቱ በአንዳንድ መርሆዎች ውስጥ ምሳሌዎች ተካተዋል

ሰማያዊ ገጾች፡

ሰማያዊ ገጾች በአንዳንድ መርሆዎች ስር የተካተቱ ዝርዝር መረጃዎች ሲሆኑ፤ በመርሁ ስር ስለተነሳው ፅንሰ-ሀሳብ 

ጥልቅ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ በማሰብ የተካተቱ ናቸው። እነዚህ ገጾች ስለተካተቱበት መርህ የተሻለ ዝርዝር እና ግንዛቤ 

ይሰጡ ዘንድ ሰፋ ያለ መረጃ አካተዋል አንዳንድ መርሆዎች በቂ መረጃ እና ማብራሪያ ስላላቸው፤ ሰማያዊ ገጾች 

አልተካተተላቸውም።

1
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1

መርህ

ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ 
የግጭት አዘጋገብ መርሆዎች

1
የግጭትን ውስብስብነት ተረዱ/ ትንታኔ ስጡ

“ግጭት” የሚለውን ቃል “ሁከት/ ብጥብጥ” ከሚለው ቃል ጋር ተመሳሳይ ትርጉም በመስጠት ጋዜጠኞች ሪፖርት ሲሰሩ 

ተራ እና የተለመዱ ስህተቶችን ይፈፅማሉ። በቃላት አጠቃቀም ችግር ምክንያት በዜና ዘገባ እና ሪፖርት አቀራረብ ላይ 

የተዛባ መረጃ ሲቀርብ ይታያል። ይህንን የተዛባ ዜና ያዳመጡ ሰዎች ወይም በግጭቱ ውስጥ ያሉ ቡድኖች በፍርሃት ስሜት 

በመዋጥ ችግሩ ወደ ብጥብጥ ይለወጥ ይሆን በሚል ስጋት ይሸበራሉ። ነገር ግን ግጭት እና ሁከት/ብጥብጥ የተለያየ 

ትርጉም ያላቸው ፅንሰ ሃሳቦች ናቸው። ግጭት በሰዎች/ቡድኖች መካከል በፍላጎቶች፤ በተልዕኮዎች እና ግቦች፤ በሃብት 

አጠቃቀም ልዩነት የተነሳ የሚፈጠር ልዩነት ነው። በግጭት ፅንሰ ሃሳብ የታወቀው ፕሮፌሰር ዮሐን ጋልቱንግ (2009 

እ.ኤ.አ) ስለ ግጭት ትርጉም ሲሰጥ ማህበረሰቡ ወይም ቡድኖች የየራሳቸውን አቋም ብቻ ይዘው ከሌሎች ጋር ሳይጣጣሙ 

ሲቀሩ የሚከሰት የግብ ልዩነት ሲል ይገልጸዋል። ሁከት/ ብጥብጥ የሚለው ደግሞ ቡድኖች ያልተግባቡበት ነገር ተባብሶ፣ 

እርስ በእርስ አካላዊ ወይም የቃል እርምጃ ሲወስዱ እና በዚህም ውስጥ የሕይወት መጥፋት እና ንብረት ውድመት፣, 

የሥነ-ልቦና ጫና እና በሰዎች ላይ ከፍተኛ ስቃይ ሲደርስ ነው። ግጭትን በአግባቡ መቆጣጠር ከተቻለ፤ሁኔታዎችን 

ለማስተካከል እና በማህበረሰቡ ውስጥ ዘላቂ ሰላም ለመገንባት ዕድል ይሰጣል። በሌላ በኩል ግጭት ተባብሶ ከፍተኛ ደረጃ 

ላይ ሲደርስ ሁከት/ ብጥብጥ ይቀጣጠልና ውጤቱ ከፍተኛ ጉዳት ማስከተል ይሆናል። ይህም ግጭት ከመጀመሪያው 

ካልተስተካከለ ወደ ሁከት/ ብጥብጥ ያድጋል ማለት ነው።
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መታወቅ ያለባቸው ነጥቦች

 ■ በሰዎች መካከል የማያቋርጥ ግንኙነት እስካለ ድረስ፤ ግጭት በሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ የማይቀር የሰው ልጆች 

የሕይወት አካል ነው 

 ■ በሰዎች መካከል ግጭት ቢፈጠርም፤ የንብረት መውደም እና የሰዎች ሕይወት መጥፋት ላያስከትል ይቻላል።

 ■ የተከሰተውን ግጭት ጥበብ በተሞላው አስተዳደራዊ አያያዝና የመፍትሔ አሰጣጥ ስልት እንዲወገድ ማድረግ 

ይቻላል። አንድን ግጭት ማስወገድ ከተቻለ፤ ለወደፊቱ በኅብረተሰቡ ውስጥ ሌላ ግጭት እንኳ ቢከሰት ካለፈው 

የካበተ ተሞክሮ፣ ዓቅምና ችሎታ በመጠቀም ልዩነቶችን እንዴት ማስተናገድ እንደሚቻል መረዳት እንዲሁም 

ችግሮችን ለመፍታት በጋራ ውይይት ላይ ተመርኩዞ ሁሉንም አሸናፊ የሚያደርጉ መፍትሄዎችን ማምጣትን 

ለመሳሰሉ አዎንታዊ ውጤቶች ሊያገለግል ይችላል 

 ■ የተከሰተውን ግጭት በአግባቡ ማስተካከል እና መፍትሄ መስጠት ካልተቻለ፤ ጉዳዩ ወደ ሁከት/ ብጥብጥ ያድግና 

ያልታሰበ የሕይወትና የንብረት ውድመት ከማስከተሉም በላይ በኅብረተሰቡ ውስጥ ለረዥም ጊዜ የሚዘልቅ ቁርሾ 

እና ጥላቻን ይፈጥራል።

 ■ ግጭት ሲኖር ቀድሞም ወደ ዳር ተገፍተው የነበሩ የኅብረተሰብ ክፍሎች የበለጠ ይገለላሉ። ትኩረትም አይሰጣቸውም። 

መፍትሄ በማፈላለግ ሂደት እንዲሳተፉ አይፈቀድላቸውም። በተለይ ሴቶች ሚና እና ንቃት የሌላቸው ተደርገው 

ይታያሉ። ይህም በኅብረተሰቡ ውስጥ በባህልና በልምድ ተፅዕኖዎች ምክንያት ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው የህዝብ 

እና ማህበራዊ ጉዳዮች ብዙውን ጊዜ ለወንዶች ብቻ የተተው ናቸው መገናኛ ብዙኃንም ቢሆኑ ችግሩን ተገንዝበው 

ስርዓት-ፆታ ላይ አተኩርው በተለይ ሴቶችን የሚመለከቱ ዜናዎችን በማካተት ዘገባ ከመስራት ይልቅ ችግሩን 

ሳይጋፈጡ በመሸሽ፣ ነባሩን የተዛባ የዘገባ አቀራረብ እየፈፀሙ ይጓዛሉ።

መተግበር ያለባቸው ነጥቦች 

 ■ ግጭት እና ብጥብጥ/ሁከት በሚሉት ቃላቶች መካከል ያለውን የፍች ልዩነት በዘገባችሁ ውስጥ ለይታችሁ አስቀምጡ

 ■ ግጭቱ አሁን ያለውን ሁኔታ በተጨባጭ በመረዳት፤ ዋነኛ ችግሩ ምን እንደሆነ፣ የግጭቱን መንስዔዎች እና ግጭቱ 

ወደፊት በኅብረተሰቡ ወስጥ የሚያስከትላቸውን መዘዞች በዝርዝር ዘግቡ፡

 ■ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ከመሰማራታችሁ በፊት የግጭቱን መነሻ ምክንያትና ያለፈ የታሪክ ዳራውን በደንብ እወቁ

 ■ በማህበረሰቡ ውስጥ ለግጭቱ መባባስ በአዎንታዊም ሆነ በአሉታዊ ሁኔታ አስተዋፅዎ ያደረጉ ምክንያቶችን ምን 

እንደሆኑ ለዩ

 ■ ስለግጭቱ ማብራሪያ እና የመፍትሔ ሃሳቦችን ለማግኘት የመረጃ ምንጭ የሚሆኑትን አካባቢዎች በአግባቡ ለዩ 

 ■ ሴቶችን ጨምሮ በግጭቱ የተሳተፉን ዋና ዋና ቡድኖች ከሃላፊነት ደረጃቸው ጋር ለይታችሁ እወቁ በግጭት ውስጥ ያሉ 

ቡድኖች ብዙውን ጊዜ የተደበቁ አቋሞች፣ ፍላጎቶች እና ዓላማዎች ሊኖራቸው ስለሚችል፤ ጋዜጠኞች ስለግጭቶቹ 

ጉዳይ በጥልቀት መመርመር አለባቸው

 ■ በግጭቱ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ቡድኖችን ተፎካካሪ አቋሞች እና ጎልተው የወጡ ፍላጎቶችን ለይታችሁ ተገንዘቡ 

ጋዜጠኞች የቡድኖችን ዓላማዎች እና አመለካከታቸውን መገንዘብ አለባቸው
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 ■ ግጭት እና ብጥብጥ ሴቶችን እና ወንዶችን እንዲሁም የአካል ጉዳተኛ የሆኑ ሰዎችን ጨምሮ የተገለሉ የኅብረተሰብ 

ክፍሎችን ሕይወት እንዴትና በምን መልኩ እንደሚጎዳ መገንዘብ ያስፈልጋል

 ■ በኅብረተሰቡ ውስጥ ሰዎች የተሰባጠረ ማንነት ያላቸው እና የተለያዩ መሆናቸውን መረዳት ያሰፈልጋል ይኸውም 

ሰዎች በስርዓተ-ፆታቸው፤ በመደባቸው፤ በጎሳቸው፤ በባህላቸው እና በእምነታቸው ወዘተ የሚለያዩ መሆኑን 

መገንዘብ ማለት ነው

ሊያጋጠሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች ተጨማሪ

 ■ ጋዜጠኞች የግጭትን ውስብስብ ባህርይ እና ተለዋዋጭነት ለመረዳት በቂ ዕውቀት ላይኖራቸው ይችላል

 ■ ጋዜጠኞች በተለይ ዜና የሚያጠናቅሩት ግጭቱን የተመለከተ ዘገባን ሰፋ አድርጎ ለማቅረብ የሚያግዘውን በቂ መረጃ 

ለመሰብሰብ እና ጥልቀት ያለው ትንተና ለመስጠት ጊዜ ላይኖራቸው ይችላል

 ■ መገናኛ ብዙኃኑ ግጭትን በተመለከተ ትንተና የሚሰጡ ብቁ የሆኑ ባለሙያዎች ላይኖሩት ይችላሉ

 ■ ጋዜጠኞች ለግጭቱ እና በግጭቱ ውስጥ ለተሳተፉ ቡድኖች የራሳቸው የሆነ አድልዎ ሊኖራቸው ይችላል።

 ■ ጋዜጠኞች በግጭት ወቅት መረጃ ለመሰብሰብ ጉዳዩ የሚመለከታቸውን የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ ሰዎችን በቀጥታ ማግፕት

ተግባራዊ መሆን የሚችሉ መፍትሄዎች 

 ■ ሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል ማለትም ባለሙያዎች፣ ሴቶች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች እና ሽማግሌዎች 

የግጭቱን አጠቃላይ ዳራ፣ መንስኤውን እና መዘዞች እንዲገነዘቡ በቂ ጊዜ ስጧቸው

 ■ ጋዜጠኞች የዘገቡትን ዘገባ ቶሎ ብሎ ለተደራሾች ለማስተላለፍ ከመጣደፋቸው በፊት፤ ይህን ዜና ባስተላልፍ 

በህብረተሰቡ ውስጥ ምን ችግር ያስከትላል ብለው ማስተዋል አለባቸው

 ■ የመገናኛ ብዙኃን ተቋማት ከሌሎች የመገናኛ ብዙኃን ተቋማት፣ ከሙያ ማህበራት፤ በሰላም ግንባታ እና እርቅን 

በተመለከተ ከሚሰሩ ቡድኖች ጋር እንደ አስፈላጊነቱ አውታረ መረቦችን ፈጥረው አብረው መስራት ይችላሉ

 ■ ጋዜጠኞች ሚዛናዊ ዘገባ ለማቅረብ መትጋት አለባቸው። የአንድን የፖለቲካ ቡድን አመለካከት ከመደገፍ ፍላጎት 

ነፃ መሆን አለባቸው ይልቅ ጋዜጠኞች የሚያቀርቡት ዘገባ መድሎ ያለው መስሎ ከታያቸው/ ከተጠራጠሩ፤ ለሌሎች 

ጋዜጠኞች ወይም አርታኢዎች ማሳየት እና መመካከር የተሻለ ይሆናል።
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ምሳሌዎች

ጋዜጠኞች አንድ የዜና ዘገባ ከማቅረባቸው በፊት ስለግጭቱ ትንተና መስራት አለባቸው። ለምሳሌ- በኢትዮጵያ ውስጥ 

በሚገኝ አንድ ዩንቨርሲቲ ውስጥ ግጭት ቢፈጠር ዜናውን ለመዘገብ ጋዜጠኞች ሲንቀሳቀሱ ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስ 

ማግኘት አለባቸው፡-

• የግጭቱ መንስኤ ምንድን ነው?

• ለግጭቱ መንስኤ የሆነው መዋቅራዊ አደረጃጀት ምንድን ነው?

• በውክልና ግጭቱን የሚመራ አካል ማን ነው?

• ግጭቱን እንዲከሰት የገፋፉ ልዩ ኔታዎች ነበሩ? ምሳሌ- ዓመታዊ በዓላት፤ ድርጊቶች፤ ንግግሮች ወዘተ?

• ለግጭቱ አስተዋፅዖ ሊያበረክቱ የሚችሉ በአካባቢው፣ በክልል እና በሀገር ደረጃ ያሉ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና 

ማህበራዊ ምክንያቶች ምንድን ናቸው?

• የዚህ ግጭት ዋና ተዋናዮቹ እነማን ናቸው? (ተማሪዎች፤ መምህራን፤ የአካባቢው ኅብረተሰብ፤ ፖለቲከኞች፤ ወዘተ)

• ይህን ችግር መፍትሔ ይሰጣሉ ተብለው በዋናነት እምነት የተጣለባቸው እነማን ናቸው? ሴቶች በዚህ የግለሰቦች 

ዝርዝር ውስጥ ተካትተዋልን?

• በግጭቱ ውስጥ ሴቶች እና ወንዶች ምን ሚናዎች ነበሯቸው? (እንደ ግጭት ቆስቋሾች፣ ተጎጂዎች፣ በሕይወት 

የተረፉ እና አስታራቂዎች) 

• ይህ ግጭት በቀጣይ የሚስከትላቸው መዘዞች ምን ይሆናሉ?



ጋዜጠኞች ስለ ግጭት ዜና ለመስራት ወደ ስራ ከመግባታቸው በፊት አስቀድመው ሃሳቡን ለመግለፅ የሚጠቅሙትን ቃላት 

ትርጉም በአግባቡ መረዳት እና ማወቅ አለባቸው። ለምሳሌ፦ ግጭት እና ሁከት/ ብጥብጥ የተባሉት ሁለቱ ቃላት የተለያየ 

ትርጉም ያላቸው ናቸው። ነገር ግን በርካታ ጋዜጠኞች ልዩነት እንዳላቸው ባለማወቅ ቃላቶቹ ተመሳሳይና እኩል አተረጓጓም 

አላቸው በሚል እያቀያየሩ ሲጠቀሙባቸው ይታያሉ። እነዚህ ሁለት ቃላቶች በዜና ሪፖርት አፃፃፍ አስገብተን ስንጠቀምባቸው 

የሚያስተላልፉት መልዕክት የተለያየ ይሆናል። መገናኛ ብዙኃን ለቃላት ትርጉም የመፍጠር የራሳቸው ኃይል ስላላቸው፤ 

ጋዜጠኞች ቃላትን በተገቢው አግባብ መጠቀም አለባቸው። የሚከተሉት ነጥቦች ጋዜጠኞች በዜና ታሪኮቻቸው ውስጥ ግጭት 

እና ሁከት/ብጥብጥ የሚሉትን ቃላት በአግባቡ እንዲገነዘቡ እና እንዲጠቀሙ ሊያግዙ ይችላሉ 

የጉዳት መጠን

ግጭት የሚለው ቃል በቡድኖች መካከል የንብረትም ሆነ የሕይወት ጉዳት እንዳልደረሰ የሚገልፅ ሲሆን፤ በቡድኖች መካከል 

ግን የሃሳብ ልዩነት፤ ጭቅጭቅና ንትርክ፤ በሃብት ምንጭ አጠቃቀም እንዲሁም በስልጣን ሽኩቻ የጭቅጭቅ ባህርዮች እንዳሉት 

ያሳያል። ምናልባት ጭቅጭቅ እና ንትርኩ ሳይቋረጥ እያደገ ከቀጠለ ወደ ከፋ ደረጃ ይደርስና አሉታዊ ውጤት ሊያስከትል 

ይችላል። ቢሆንም ግጭትን ለመቆጣጠር እና ተገቢ መፍትሔ ለመስጠት የመቻል ዕድሉ ሰፊ ነው። ሁከት/ ብጥብጥ የሚለውን 

ቃል ከተመለከትን ደግሞ የማጥፋት መጠኑ ከፍ ያለ ሲሆን፤ ወሰኑም አይታውቅም። እጅግ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል 

ከመሆኑም በላይ ለመቆጣጠርም አስቸጋሪ ነው። ሁከት/ ብጥብጥ በቀላሉ ለማስተካከልና የሚመጣውን ጥፋት ለመታደግ 

ዕድሉ ጠባብ ነው። 

ውጤቱ

በግጭት ምክንያት የሚደርሰውን ጥፋት በዋናነት ባለድርሻ አካላት ችግሩን ለመፍታት በሚጠቀሙበት ዘዴና አቀራረብ 

ይወሰናል። ጉዳዩ በቀና ሁኔታ በአግባቡ ከተያዘ አዎንታዊ ውጤት ያስገኛል። ወደ ከረረ ግጭት ያድግ የነበረውን ያረግበዋል። 

በአግባቡ ካልተያዘ ግን ውጤቱ ምንግዜም ቢሆን የከፋ ጉዳት ወደ ሚያስከትል ደረጃ ይሸጋገራል። ወደ ሁከት/ ብጥብጥ 

ከተሽጋገረ በኋላ ንብረት ይወድማል፤ የሰው ሕይወትም ይጠፋል በዚህ የተነሳ በማህበረሰቡ ውስጥ ለረዥም ጊዜ የሚቆይ 

ጥላቻና ቁርሾ በልቦናቸው ተፅፎ ይኖራል።

መፍትሔ አፈላላጊዎች 

ግጭቶች መፍትሔ ሊያገኙ የሚችሉት በጋራ ተገናኝቶ፤ በግልፅነት በመነጋገርና በመወያየት ነው። ለዚህ ደግሞ ፍላጎቱ ያላቸው 

አስታራቂ ሰዎች፣ ሽማግሌዎች፣ የእምነት መሪዎች፣ ሲቪክ ማህበራት እና የመሳሰሉት የመፍትሔ ሃሳብ በማምጣት ሁከት/ 

ብጥብጥ እንዲወገድ በማድረግ ስኬታማ ስራ ሊያከናውኑ ይችላሉ። በሁከት/ ብጥብጥ ጊዜ የጉዳት መጠንን ለመቀነስም ሆነ 

ለማስወገድ የፀጥታ ኃይሎች ጣልቃ ይገባሉ። በመንግስት በኩልም ከአመፀኞች ጋር በሰላማዊ መንገድ በመደራደር እና ገዢ 

የሆነ ስምምነት ላይ በመድረስ ወይም የጦርነት ማቆም ስምምነት በመፈፀም ችግሩን ማርገብ ይቻላል። በሁከት/ብጥብጥ ጊዜ 

የአስታራቂ ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች ወዘተ ሚና እጅግ አነስተኛ ነው።

ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ የግጭት አዘጋገብ መመሪያ ለመገናኛ ብዙኃን 13



ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ የግጭት አዘጋገብ መመሪያ ለመገናኛ ብዙኃን 14

የመገናኛ ብዙኃን ተፅዕኖዎች

መገናኛ ብዙኃን ግጭት ከመፈጠሩ በፊት፤ በተፈጠረበት ጊዜ እና ችግሩ ከአለፈ በኃላ በግጭቱ የተሳተፉ ቡድኖች ተቀራርበው 

ችግሩን በውይይትና በክርክር እንዲፈቱ ለማድረግ መድረኮችን በማመቻቸት አዎንታዊ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ። ሁከት/ 

ብጥብጥ በተፈጠረ ጊዜ ግን የመገናኛ ብዙኃን ችግሩን ለማቃለል እና በሁከት/ብጥብጥ ውስጥ የገቡትን አካላት ለማቀራረብ 

የሚኖራቸው አስተዋፅኦ እጅግ አነስተኛ ነው። ይልቅ በሁከት/ ብጥብጥ ጊዜ በወቅቱ የደረሰውን ውድመት እና ሌሎች ዘግናኝ 

ክስተቶችን ለተደራሾቻቸው ይዘግባሉ። በሌላ በኩል ግን መገናኛ ብዙኃን ለአንድ ቡድን የፕሮፓጋንዳ መሳሪያ ሆነውም 

ሊያገለግሉ ይችላሉ። በዚህም ጊዜ ጉዳቱ የከፋ ይሆናል ሆኖም በገለልተኝነት የሁከት/ ብጥብጥን ስፋት፣ መንስኤውን እና 

የሚያስከትለውን መዘዝ፣ ዘግናኝ የሆነውን ጭካኔ የፈፀሙት እነማን እንደነበሩ እና ለሁከት/ብጥብጥ የመፍትሔ ሃሳቦችንም 

በማሰባሰብ እውነተኛ ዘገባ በማቅረብ አዎንታዊ ሚና ሊያበረክቱ ይችላሉ። 

ሴቶች

ግጭት ከመፈጠሩ በፊት፣ ግጭት እየተካሄደ ባለበት ሁኔታ እና ችግሩ ከአለፈ በኃላ በሰላም ግንባታ ተልዕኮው ሴቶች እንደ ዋነኛ 

ተዋናዮች ተደርገው አይታዩም። ድምጻቸው ተሰሚነት ሳያገኝ፤ ሚና እንደሌላቸው ሆነው በዝቅተኛ ደረጃ ይታያሉ። በሁከት/

ብጥብጥ ጊዜ ሴቶች የጉዳቱ ተጋላጮች እንደሆኑ ተደርገው የቀርባሉ፤ እንዲሁም የጉዳቱን ግዝፈት ለማሳየት ብቻ ድምጻቸው 

ይካተታል። ሰላምን በማስፈን የሴቶች ሚና ሳይታወቅ ነገር ግን በሁከት/ብጥብጥ ጊዜ ስለመጎዳታቸው ጎላ ብሎ ይነገርላቸዋል።
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መርህ 2
የመረጃ ምንጮችን እና የዘገባ ይዘቶችን ብዝሃነት አረጋግጡ 

የዘገባዎቹ የመረጃ ምንጮች እነማን እንደሆኑ በመመልከት፤ የግጭት ታሪኩን ጥንቅር፣ የቅንብር ስልት፣ ቃና እና ይዘት 

በቀላሉ መረዳት ይቻላል ምክንያቱም የመረጃ ምንጮች ከታሪኩ አቀራረብ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስላላቸው ነው። 

አንድን ዘገባ ጋዜጠኞች በሚዘግቡበት ወቅት ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች መረጃ ከሰበሰቡ፤ የግጭቱን ሁለንተናዊ ገፅታ 

ለተደራሾች ማሳየት ይችላሉ። እንዲሁም ተደራሾች የችግሩን ምንነት፤ የግጭቱን ዋና መንስኤ እና ወደፊት ችግሩ 

ቢቀጥል የሚያስከትላቸው መዘዞችን በሚገባ እንዲገነዘቡ ያስችላቸዋል። ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች በተሟላ መልክ 

መረጃ በማሰባሰብ የሚቀርብ የግጭት ዘገባ በማኅበረሰቡ እርቅና ሰላምን ለማምጣት ለሚንቀሳቀሱ ባለድርሻ አካላት 

እንደ ግብዓት በመሆን ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል።

የመረጃ ምንጭ በአንድ ፆታ ላይ ብቻ የሚንጠለጠል ከሆነ፤ የዜና አቀራረብ እና ይዘቱ የተዛባ ይሆናል። ለምሳሌ 

በግጭቶች እና በተዛማጅ የፖለቲካ አስተያየቶች ውስጥ ወንዶች ባልተመጣጠነ ሁኔታ የመረጃ ምንጭ ሆነው በብዛት 

የመጠቀሳቸው ሁኔታ፤ ጉዳዩ ወንዶችን ብቻ የሚመለከት ያስመስለዋል በአንጻሩ ሴቶች ብዙውን ጊዜ ተጎጂዎች እና 

በሕይወት የተረፉ ሆነው በግጭት ታሪኮች ውስጥ መቅረባቸው፤ እንደ ግጭት ባሉት ማህበራዊ ክስተቶች ውስጥ ሴቶች 

ወሳኝ ሚና እንደሌላቸው እንዲቆጠር ያደረጋል ስለዚህ በመገናኛ ብዙኀን ውስጥ አሁን ያለውን የተሳሳተ የስርዓተ-ፆታ 

አመለካከት እና ውክልና በመቀየር፤ የሴቶችም ሆነ የወንዶች ድምጽ በእኩል እንደተወከለ ማረጋገጥ አስፈላጊ እና 

የጋዜጠኝነት ሥነ-ምግባርም ጉዳይ ነው።
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መታወቅ ያለባቸው ነጥቦች

 ■ የመረጃ ምንጮችን ፍላጎቶች እና በመገናኛ ብዙኃን በኩል ወደ ህዝብ እንዲደርሱላቸው የሚፈልጓቸውን መልእክቶች 

ምንነት መረዳት በጣም አስፈላጊ ከመሆኑም በላይ በታሪኩ ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል 

 ■ ዜናዎች ሲዘገቡ በጉዳዩ ላይ የተለያዩ አካላት አስተያየትን ማካተት፤ ታሪኩን ሚዛናዊ ለማድረግ እና የብዙ 

ተደራሾችን ግልፅ ያልሆኑ ጥያቄዎች ለመመለስ ያስችላል

 ■ የተለያዩ የመረጃ ምንጮችን ቃለ-መጠይቅ ስታደርጉ እና በተለያዩ የሙያ ዘርፍ ውስጥ የተሰማሩ ሴቶችን 

ስታካትቱ፤ በስርዓተ-ፆታ ዙሪያ ያለውን ያረጀ ያፈጀ አስተሳሰብ እና ተደራሾች ስለ ሴቶች ያላቸውን አመለካከት 

ለመቀየር ጉዞ ጀምራችኃል ማለት ነው

 ■ የትኛውን የመረጃ ምንጭ ለየትኛው ታሪክ እንደግብዓት መጠቀም እንዳለባችሁ ለይታችሁ ማወቅ አለባቸሁ። 

የመረጃ ምንጮች ትክክለኛ፣ ተዓማኒ፣ ገለልተኛ እና አማራጭ ምንጮች ተብለው ሊመደቡ ይችላሉ። 

 ■ የተለያየ ይዘት ያላቸው መረጃዎችን ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች፤ ሙያዊ ብቃት እና የጋዜጠኝነት ሥነ-ምግባር 

በተሞላበት መልኩ እንዴት ማሰባሰብ እንደሚቻል መገንዘብ ያስፈልጋል

መተግበር ያለባቸው ነጥቦች 

 ■ የመረጃ ምንጮቻችሁ የበርካታ ቡድኖችን የተለያዩ አስተያየቶች ምን ያህል እንደሚያንጸባርቁ ሁልጊዜ አረጋግጡ

 ■ የሴቶች ድምጽ አብዛኛውን ጊዜ በዘገባዎች ስለማይካተት፤ በተቻለ መጠን ድምፃቸውን ጎላ አድርጋችሁ አቅርቡ 

ቢያንስ ቢያንስ በዘገባዎች ውስጥ ተመጣጣኝ የሆነ ውክልና ለሴቶች ስጡ 

 ■ ሴቶች በብጥብጥ/ሁከት ውስጥ እንዴት በተለየ ሁኔታ እንደተጎዱ ዘገባ ስታዘጋጁ፤ ስለሴቶች ጉዳይ ሌላ ባለሙያ 

እነሱን ተክቶ ከሚያብራራላቸው ይልቅ ራሳቸው ጉዳቱ የደረሰባቸው ሴቶች እንዲናገሩ እድል ስጡ

 ■ የተለያዩ ቡድኖች በግጭቱ ውስጥ ያላቸውን ፍላጎቶች፣ ዓላማዎች እና አቋሞች ለመገንዘብ፤ ሁሉንም በግጭቱ 

ውስጥ ያሉ ቡድኖችን ለቃለ-መጠይቅ ጋብዟቸው እንዲሁም ሴቶች፣ አካለ ጉዳተኞች እና ሌሎች በኅበረተሰቡ ዘንድ 

የተረሱ ወገኖች በቃለ-መጠይቅ ውስጥ መካተታቸውን አረጋግጡ

 ■ የግጭቱን አጠቃላይ መንስኤ እና ውጤት ለማሳየት፤ ሰፊዉን የኀብረተሰብ ክፍል (grassroot) እንደ 

የመረጃ ምንጭ በመውሰድ መረጃ አሰባስቡ። በእዚህ የመረጃ አሰባሰብ ሂደት ውስጥ በሚገባ አስባችሁበት ሴቶች 

መካተታቸውን አረጋግጡ

 ■ በብጥብጡ ውሰጥ የነበሩ የመረጃ ምንጮችን ስታካትቱ፤ ሴቶችን እንደ ተጠቂዎች እና ጉዳተኞች ብቻ ሳይሆን 

በብጥብጡ ሂደት ውስጥ የነበራቸው ሁለንተናዊ ተሞክሮ ላይ ማተኮራችሁን እና አጠቃላይ አስተያየታቸውን 

መጠየቃችሁን አረጋግጡ 
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 ■ በመረጃ አሰባሰብ ወቅት የሚቃረኑ አስተያየቶች እና ሃሳቦች ከተለያዩ አካላት ከአጋጥማችሁ፤ እነዚህን የተለያዩ 

ሰዎች አስተያየቶች እና እይታዎች ከአውዱ ጋር በማገናዘብ ዘግቡ እንዲሁም ዘገባው በመገናኛ ብዙኃን ብዙም ሽፋን 

የማያገኙትን ሴቶችን እና ሌሎች የተገለሉ ቡድኖችን ያካተተ መሆኑን አረጋግጡ

ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች

 ■ ጋዜጠኞች በግጭት ጊዜ የተለያዩ የመረጃ ምንጮችን የማግኝት/ የመድረስ ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል

 ■ ዜና ዘጋቢ ጋዜጠኞች አስፈላጊ የመረጃ ምንጮችን በሚፈልጉት ሰዓትና ጊዜ በቀላሉ ማግኘት ካልቻሉ ቀነ-ገደቦችን 

የማሟላት ከባድ ችግር ይገጥማቸዋል

 ■ አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ጋዜጠኞችን ሆን ብለው ቀርበው አፍራሽ መልዕክታቸውን ለህዝብ እንዲያስተላልፉላቸው 

ሊገፏፏቸው ይችላሉ

 ■ ጋዜጠኞች በጣም ወሳኝና ጠንካራ ጉዳዮችን በሚዘግቡበት ጊዜ የመረጃ ምንጮቻቸውን ማንነት እንዲያሳውቁ 

ከተለያዩ ቡድኖች ቀጥተኛ እና ቀጥተኛ ያልሆነ ጫና ሊገጥማቸው ይችላል

ተግባራዊ መሆን የሚችሉ መፍትሄዎች 

 ■ ጋዜጠኞች በማኅበረሰቡ ውስጥ አውታረ መረብ መዘርጋት እና በስርዓተ-ፆታ የተከፋፈለ እና ልዩ ልዩ ሙያተኞችንም 

በቀላሉ ለማግኘት የሚያስችል የመረጃ ቋት ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል ይህንን ማድረግ በዋነኝነት የመገናኛ ብዙኃን 

ሃላፊነት ቢሆንም፤ ሂደቱን ለመጀመር ተነሳሽነቱን ግን ጋዜጠኞች መውሰድ ይችላሉ

 ■ ጋዜጠኞች በመጀመሪያ መረጃን ከትክክለኛ ምንጮች መፈለግ አለባቸው ከዚያ በኃላ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች 

ተጨማሪ ወይም ለማመሳከሪያነት የሚጠቅሙ መረጃዎችን ማሰባሰብ ይችላሉ

 ■ ጋዜጠኞች ቀድሞ የተዘጋጀ ዘገባ ውስጥ አዳዲስ ድምፆችን በማካተት እና ወቅታዊ በማድረግ ታሪኩን በየጊዜው 

ማጎልበት አለባቸው

 ■ ጋዜጠኞች ሚስጥራዊ ምንጮቻቸውን ለመጠበቅ የሚያስችሏቸውን የሥነ-ምግባር መርሆዎች እና የብዙኃን መገናኛ 

ሕግጋት መከተል አለባቸው 

 ■ በፍርድ ቤት ደረጃ ካልተጠየቁ በስተቀር፤ ጋዜጠኞች የመረጃ ምንጫቸውን በሚስጥር የመያዝ መብት አላቸው። 

በመሆኑም ጋዜጠኞች የሙያቸውን መርህ ተከትለው የመረጃ ምንጮቻቸውን በሚስጥር መጠበቅ አለባቸው።



የመረጃ ምንጮች የዜና ታሪኮች በጣም አስፈላጊ አካል ናቸው። ጋዜጠኞች ስራቸውን ለማካሄድ የመረጃ ምንጮች ሊኖራቸው 

ይገባል። ጋንስ (2003 እ.ኤ.አ) እንደገለፀው ጋዜጠኞችና የመረጃ ምንጮች ልዩ ትስስር አላቸው። አንዱ ሌላውን መደገፍ 

ይችላል፤ ነገር ግን ጋዜጠኞች አንድ መረጃ ሰጪ ለዜና የሚሆን መረጃ ሲሰጣቸው የመረጃ ሰጪውን ፍላጎት ለይተው ማወቅ 

አለባቸው። ስለዚህ ጋዜጠኞች የመረጃ ምንጮች መረጃ ሲሰጧቸው፤ “ምንጮቹ ይህንን መረጃ ለምን ለእኔ ይለቃሉ?” 

ብለው ራሳቸውን መጠየቅ አለባቸው። አንዳንድ ጊዜ የመረጃ ምንጮች መልዕክት የሚልኩት ድጋፍ ለማግኘት ወይም ሌሎች 

ተቀናቃኞቻቸውን ዝቅ ለማድረግ ይሆናል። እንዲሁም የመረጃ ምንጮች የሚልኩት መልዕክት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል 

አሉታዊ በሆነ መልኩ ሌሎችን ሊጎዳ ይችላል። ስለሆነም ጋዜጠኞች የመረጃ ምንጮቹን ትክክለኛ ፍላጎት ሊገነዘቡ ይገባል።

በተጨማሪም ጋዜጠኞች የትኞቹ የመረጃ ምንጮች ትክክለኛ፣ ገለልተኛ፣ ተዓማኒ እና አማራጭ እንደሆኑ ለይተው ማወቅ እና 

በአግባቡ መጠቀም አለባቸው።

ትክክለኛ የመረጃ ምንጮች (Right sources) ፦

ግጭቱ በሚከሰትበት ጊዜ በትክክለኛው ቦታ ላይ የነበሩ የመረጃ ምንጮች ትክክለኛ ምንጮች ሊሆኑ ይችላሉ።እነዚህ የመረጃ 

ምንጮች ስለተከሰተው ግጭት ተጨባጭ መረጃ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ከነዚህም መካከል እንደ የአይን እማኞች፤ ጉዳቱ 

የደረሰባቸው ሰዎች፤ የተጎጂ ቤተሰቦች፤ የተጎጂ ጓደኞች፤ የአካባቢው የፀጥታ አስከባሪ አካላት የነበሩና ሌሎችንም በምሳሌነት 

መጥቀስ ይቻላል።

ታዓማኒ የመረጃ ምንጮች (Credible sources) ፦

ምንም እንኳን ሁሉም ምንጮች ትክክለኛ ምንጮች ሊሆኑ ቢችሉም ብዙ ጊዜ ግን በእኩልነት ታዓማኒ ሊሆኑ አይችሉም። 

ይኸውም የሆነው አንዳንድ የመረጃ ምንጮች የበለጠ የመደመጥ ኃይል ስላላቸው ነው። ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት 

ተቀባይነት ያላችውን ታሪኮችን በተከታታይ እና በፍጥነት የመፍጠር ስልጣኑ እና የሚያሰፈልገው የሰው ኃይል ስላላቸው፤ 

ተዓማኒ የመረጃ ምንጮች ተብለው ሊገለጹ ይችላሉ (ጋንስ 2003 እ.ኤ.አ)። ብዙ ጊዜ የቀረበው መረጃ ሳይሆን መረጃው 

በማን በኩል ቀረበ የሚለው እንደ ዋና መስፈርት ይወሰዳል። ለዚህ ምሳሌ ፖሊስ አዛዦችን፣ ወንጀል መርማሪዎችን፣ የመንግሥት 

ኃላፊዎችን እና የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል።

ገለልተኛ የመረጃ ምንጮች (Neutral sources) ፦

ተዓማኒ የመረጃ ምንጮች ሙሉ በሙሉ ገለልተኛ ናቸው ብሎ መቀበል ይከብዳል። ምክንያቱም እንደዚህ ዓይነት ምንጮች ወይ

የመንግስት ተሿሚዎች አልያም የመንግስት ደጋፊዎች ናቸው። ወይም ደግሞ ከተወሰኑ ቡድኖች ጋር ቁርኝት ይኖራቸዋል። 

ስለዚህ ጋዜጠኞች ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ፖለቲካዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ትስስር የሌላችውን ወይም በፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ 

እና በግል አመለካከታቸው ተጽዕኖ ውስጥ የማይወድቁ ገለልተኛ የመረጃ ምንጮችን ቢጠቀሙ ይመረጣል። እነዚህ የመረጃ 

ምንጮች ለየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ሳይወግኑ መረጃዎችን መስጠት ይችላሉ። ለምሳሌ የሃይማኖት መሪዎች (ግጭቱ 

ሃይማኖታዊ በማይሆንበት ጊዜ)፣ ሽማግሌዎች፣ ምሁራን፣ ባለሙያዎች፣ ወዘተ ያለአድልዎ እውነታዎችን ማቅረብ ይችላሉ።

ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ የግጭት አዘጋገብ መመሪያ ለመገናኛ ብዙኃን 18
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አማራጭ የመረጃ ምንጮች (Alternative sources) ፦

እነዚህ ምንጮች ከድርጊቱ ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት ሳይኖራቸው በጉዳዩ ወይም በክስተቱ ላይ አስተያየት የሚሰጡ 

አካለት ናቸው። እነዚህ ሰዎች ራሳችውም ሆነ ቡድናቸው በግጭቱ ስላልተሳተፉ፤ ከሌሎች የመረጃ ምንጮች አንፃር ሲታዩ 

ከስሜታዊነትና ከተዛባ አስተያየት ነፃ ናቸው። እነዚህ ምንጮች አንድ ዘገባ ላይ ተጨማሪ እይታዎችን እና ምላሾችን ለየት ባለ 

አቅጣጫ ለመሰብሰብ በጣም ጠቃሚ ናቸው።

የተለያዩ የመረጃ ምንጮች (Diverse sources) ፦

እነዚህ የመረጃ ምንጮች የተለያየ አመለካከት፣ የፖለቲካ አቋም፣ የፓርቲ ትስስር፣ አስተሳሰብ ወይም ፆታ ያላቸው ናቸው። 

ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ሀሳቦችን የሚያካትቱ ታሪኮች ከሁሉም የተሻሉ እንደሆኑ ይታመናል። ምክንያቱም ብዙሃን 

መገናኛው ለተደራሹ ስለ ስለግጭቱ የተለያዩ አስተያየቶችን ሴቶችን ጨምሮ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች እያቀረበ ነው ተብሎ 

ስለሚታመን ነው።

ጋዜጠኞች ሁልጊዜም ቢሆን ከሁሉም የተሻለ የመረጃ ምንጭ የሚሆነውን አካል መለየትና ማወቅ አለባቸው። ከተለያዩ የመረጃ 

ምንጮች የተለያዩ አመለካከቶችን የማካተት ዕድል ስለሚኖረው ሁሉንም ዓይነት የመረጃ ምንጮችን ያካተተ ታሪክ ከሁሉም 

የተሻለ ሊሆን ይችላል።
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1

በግጭት ዜና ዘገባ ወቅት ስርዓተ-ፆታን ያገናዘቡ የቃለ-መጠይቅ መንገዶችን 
ተግባራዊ አድርጉ

የቃለ-መጠይቅ ጥያቄዎች ዘገባው በህዝቡ ዘንድ ሲደርስ የሚኖርው አቀባበል እና አረዳድ ላይ ተፅዕኖ ስለሚያሳድሩ፤ 

ተገቢ እና ትክክለኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። ምንም እንኳን የቃለ-መጠይቅ ጥያቄዎች ሁልጊዜም በጥንቃቄ 

የታቀዱ መሆን ቢኖርባቸውም፤ ከግጭት ጋር የተያያዙ ዜናዎችን ለማጠናቀር የሚዘጋጁ የቃለ-መጠይቅ ጥያቄዎች ግን 

ተጨማሪ ትኩረት እና ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም አንድ የተሳሳተ ጥያቄ ብዙ ያልታሰበ ጉዳት ሊያስከትል 

ይችላል። ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ ቃለ-መጠይቅ መንገዶች ሲባል በአጠቃላይ ስርዓተ-ፆታን እንደ ማህበራዊ ስርዓት 

መረዳትን፣ በስርዓተ-ፆታ ላይ ከተመረኮዙ ጅምላ ፍረጃዊ አመለካከቶች መቆጠብን እና የቃለ-መጠይቅ ጥያቄዎችን 

በምታዘጋጁበት ጊዜ ሊኖሩ የሚችሉ የተዛቡ አመለካከቶችን ማስተዋልን ያካትታሉ። የስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ የግጭት 

አዘጋገብ ማለት እነዚህን መንገዶች፤ በግጭት ዙሪያ ለሚሰሩ ታሪኮች የቃለ-መጠይቅ ጥያቄዎች ሲዘጋጁ ጀምሮ ተግባራዊ 

ማድረግ ማለት ነው ይህ ሲባል ለምሳሌ ግጭቱ በሴቶች ላይ የሚያደርሰውን ውስብስብ ተጽዕኖ በመረዳት እና በሴቶች 

ላይ ያሉ አሉታዊ ጅምላ ፍረጃዎችን ከዘገባው ውስጥ በማስወገድ፤ በግጭቱ ውስጥ ሴቶች ያላቸውን የተለያዩ ሚናዎች 

ማሳየት ማለት ነው 

መርህ 3
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መታወቅ ያለባቸው ነጥቦች

 ■ ሴቶች እና ወንዶች በኀብረተሰቡ ውስጥ ስላሏቸው ልምዶች እና ገጠመኞች ያሉት ግምቶች የሚመነጩት 

በማህበረሰቡ ውስጥ ካሉት ስርአተ-ፆታ ላይ የተመረኮዙ አመለካከቶች እና ፍረጃዎች ነው

 ■ ሴቶች በአደባባይ እንዳይናገሩ ወይም በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ አስተያየት እንዳይኖራቸው የሚያደርጉ 

ማህበራዊ ልምዶች በመኖራቸው ምክንያት ሴቶች ብዙ ጊዜ በነፃነት ለመናገር ፍቃደኛ ላይሆኑ ይችላሉ

 ■ ጋዜጠኞች በሚጠቀሙበት የመገናኛ ዘዴ ላይ በመመስረት፤ ሰዎች የተለያዩ አመለካከቶች ሊኖራቸውና 

ውሳኔዎቻቸውም በዛ ላይ ሊመሰረቱ ይችላሉ። ለምሳሌ ሰዎች ድምጻቸው እንዲቀረጽ ፍቃደኛ ሊሆኑ ይችላሉ፤ 

ነገር ግን በቪዲዮ ሲሆን ላይስማሙ ይችላሉ አንዳንዶቹ ማንነታቸው ሳይገለፅ ከቀረ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ 

ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ሰዎች እነዚህ አማራጮች መኖራቸውን ላያውቁ ስለሚችሉ ወዲያውኑ የቃለ-መጠይቅ 

ጥያቄውን ውድቅ ሊያደርጉ ይችላሉ። በተለይም ሴቶች ባህላዊ እና ማህበራዊ ተቃውሞዎችን በመፍራት ከወንዶች 

ጋር ሲነጻጸሩ በግልፅ ከመናገር የሚቆጠቡባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ

 ■ የስርዓተ-ፆታ እኩልነት መዛባትን እና ኢፍትሃዊነትን የመዋጋት ቁርጠኝነት እና ጥረት የሴቶች ብቻ ሃላፊነቶች 

ሳይሆኑ የሙሉ ማህበረሰቡ ሃላፊነቶች ናቸው 

 ■ የስርዓተ-ፆታ መስተጋብሮች እንደአካባቢው ባህልና አውድ ስለሚለያይ ሴቶችን የዘገባው ዋና ምንጭ ለማድረግ 

በምንሞክርበት ጊዜ ሊያጋጥሙ የሚችሉት ተግዳሮቶች የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። 

መተግበር ያለባቸው ነጥቦች 

 ■ ስለ ሁለቱም ፆታዎች ሊኖሯችሁ ስለሚችሉ የተዛቡ አመለካከቶች እና ጅምላ ፍረጃዎች በመገንዘብ፤ ደጋግማችሁ 

እራሳቸሁን ንቁ አድርጉ

 ■ በእናንተ እና በቃለ-መጠይቅ ተደራጊዎቹ መካከል እምነትን በቀላሉ ለመገንባት እንድትችሉ እራሳችሁን በግልጽ 

ማስተዋወቅና አላማችሁን በግልጽ ማስረዳት ያስፈልጋል። ተጠያቂዎቹ ስለጥያቄው እና መመለስ ስለሚፈልጉት 

ነገር ግልጽ እንዲሆንላቸው አስፈላጊ ከሆነ አስቀድማችሁ ጥያቄዎቹን መንገር ትችላላችሁ። ይህ ለሴቶች ብቻ 

ሳይሆን በፖለቲካ ጉዳዮች ዙሪያ መናገር ምቾት ለማይሰማቸው ሌሎች የተገለሉ የህብረተሰብ ክፍሎችም አስፈላጊ 

ተግባር ነው።
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 ■ ዘገባውን ለማተም ስለምትጠቀሙባቸው መገናኛ ብዙኃን ግልጸኝነት በተሞላው ሁኔታ ማብራራት እና የተለያዩ 

በይነ መረቦች ስላላቸው የተለዩ ባህሪዎች በሚገባ መረዳታቸውን ማረጋገጥ ተገቢ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች 

ስለዲጂታል ሚዲያ እና በኢንተርኔት ላይ መረጃ እንዴት በፍጥነት የመሰራጨት ባህሪይ እንዳለው በቂ እውቀት 

የላቸውም። ስለሆነም ፍቃዳቸውን ሲሰጡ ሁኔታውን በሚገባ ተረድተው መሆኑን እና በዚህ ምክንያት ምንም አይነት 

ጉዳት እንዳይደርስባቸው ማረጋገጥ የእናንተ ኃላፊነት ነው።

 ■ ለቃለ-መጠይቅ ፈቃደኛ ካልሆኑ ምናልባት በእናንተ በኩል መለወጥ የምትችሉትና መሀል መንገድ እነሱን መገናኘት 

የምትችሉባቸው ሁኔታዎች ካሉ በቅንነት በመጠየቅ የእነሱ አስተያየቶች አስፈላጊ መሆናቸውን በሚገባ አስምሩ።

 ■ ባለሙያዎችን እና ባለስልጣናትን ቃለ-መጠይቅ ስታደርጉ የስርዓተ-ፆታ እኩልነት መዛባት እና ኢፍትሀዊነት 

ሁሉንም ሰው የሚመለከቱ ጥያቄዎችን መሆናቸውን አመላክቱ እንደዚህ ያሉ ጥያቄዎችን ለሴት ቃለ-መጠይቅ 

ተጠያቂዎች ብቻ ከማቅረብ ይልቅ ሁሉንም ሰው የሚመለከቱ ችግሮች እንደሆኑ በመገንዘብ ወንድ ና ሴት ሳትለዩ 

ለሁሉም ቃለ-መጠይቅ ተጠያቂዎች ጥያቄዎቹን አቅርቡ

 ■ ለሴት ቃለ-መጠይቅ ተጠያቂዎች ሰርዓተ-ፆታን ተመርኩዘው ስላሏቸው ልምዶች እና ገጠመኞች ግምታዊ ድምዳሜ 

ከመስጠት ይልቅ ጥያቄዎቹን ሁሉን አቀፍ አድርጋችሁ አቅርቡ 

 ■ ዘገባዎችን ስለምትሰሩባቸው አካባቢዎች ባህል እና አውድ አስቀድማችሁ ማወቅ ይኖባችኋል፤ማወቅ ያለባችሁ ነገር 

ካለም አስቀድማችሁ መጠየቅ እና ማንበብ አስፈላጊ ነው። በዚህ መሰረትም ሰዎች ከባህላቸው እና ልምዳቸው ጋር 

ተያይዘው ሊመጡ የሚችሉ ገደቦችን ለማክበር እና መስመር ላለማለፍ ያስችላችኋል 

ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች 

 ■ ሁላችንም የማህበረሰቡ ውጤት እንደመሆናችን ከማህበረሰቡ የተማርናቸው የተለያዩ ስርዓተ-ፆታ ተኮር አድሎዊ 

አመለካከቶች እና ፍረጃዎች አሉን። እነዚህን ለውጠን ወይም አስወግደን ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ አስተሳሰብ 

ለማምጣት ጊዜ የሚፈጅ ይሆናል በዚህ ሂደት ውስጥ መጀመሪያውኑ የያዝናቸውን አድሎዊ አስተሳሰቦችን ይበልጥ 

ሊያረጋግጡ የሚችሉ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ለምሳሌ አንዲት ሴት በአንድ ጉዳይ ላይ ቃለ-መጠይቅ 

ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆኗ ላይ ተመርኩዘን ሴቶች ብዙውን ጊዜ በቃለ-መጠይቆች ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኞች 

አደሉም የሚለውን አድሎዊ አስተሳሰብ እንደ ማረጋገጫ አርገን ልንጠቀምበት እንችላለን።

 ■ በአንዳንድ ባህሎች ውስጥ ሴቶች ከወንዶች ጋር በአደባባይ እንዲነጋገሩ አይፈቀድ ይሆናል ወይም ሴቶቹ በአጠቃላይ 

ከወንድ ጋዜጠኛ ጋር የመነጋገር ነፃነት ወይም ምቾት ላይሰማቸው ይችላል። መሪ ጋዜጠኛው ወንድ ከሆነ ይህ ሁኔታ 

ከባድ ፈተና ሊሆን ይችላል 

ተግባራዊ መሆን የሚችሉ መፍትሄዎች 

 ■ ሊኖሯችሁ ስለሚችሉ አድልዎች እና የተዛቡ አመለካከቶች ምንጊዜም ንቁ መሆን እና እንደዚህ ያሉ ክስተቶች 

በሚያጋጥሙበት ጊዜ መፍታት እንደምትችሏቸው አይነት ተግዳሮቶች አድርጋችሁ መቁጠር ሁኔታዎችን ሊያሻሽሉ 

ይችላሉ። ለምሳሌ አንዲት ሴት ለቃለ-መጠይቅ ለመቅረብ ፈቃደኛ ካልሆነች ጥያቄዎቹን እና አላማውን የበለጠ 

በማብራራት ነገሮችን ለማቅለል እና ለማመቻቸት መጣር አንድ መፍትሄ ሊሆን ይችላል።

 ■ ጋዜጠኛው ወንድ ሆኖ ለዜናው ምንጭነት የሚያነጋግራቸው ሴቶች በባህላዊ ምክንያቶች ፈቃደኛ ላይሆኑ 

በሚችሉባቸው ሁኔታዎች ሴት ጋዜጠኞችን መመደብ ወይም የአካባቢውን ሰዎች በመጠየቅ እና በማማከር ሌሎች 

አማራጮችን ማፈላለግ እና ማማከር።
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ምሳሌዎች

 ■ ከላይ እንደተጠቀሰው አላማችሁን እና ከቃለ-መጠይቅ ተጠያቂዎች ምን እንደምትጠብቁ በዝርዝር መናገር እና 

ማስረዳት ከእነሱ ምን እንደምትፈልጉ በግልጽ ያሳያቸዋል። ለምሳሌ “እኔ ከ’ሀ’ ሚዲያ የመጣሁ ጋዜጠኛ ነኝ 

እናም ባለፈው ሳምንት በአከባቢዎ በተፈጠረው ግጭት ላይ አንድ ዘገባ እየሰራሁ ነው ስለሆነ እባክዎን አንዳንድ 

ጥያቄዎችን እንድጠይቆት ፍቃደኛ ኖት?” ከማለት ይልቅ “እኔ ከ’ሀ’ ሚዲያ የመጣሁ ጋዜጠኛ ነኝ። ባለፈው 

ሳምንት በአካባቢዎ ስለተፈጠረው ግጭት ዘገባ እየሰራሁ ነው። ስለተፈጠሩት ሁኔታዎች ከአካባቢው ነዋሪዎች 

ግጭቱ እንዴት እንደተከሰተ እና መፍትሄ ይሆናሉ ብለው ስለሚያስቧቸው ነገሮች እንዲሁም አሁን ስለሚገኙባቸው 

ሁኔታዎች መረጃዎችን እየሰበሰብኩ እገኛለሁ እና እርሶንም አንዳንድ ጥያቄዎች ለመጠየቅ ፈልጌ ነበር፤ ፈቃደኛ 

ከሆኑ የቀረፃውን ሁኔታ እንደምርጫዎ ማድረግ እንችላለን።” ማለት እና ከዚያ በመልሳቸው ላይ በመመርኮዝ 

ተከታዩን እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል ይህን በማድረግዎ ከቃለ-መጠይቁ ምን ለማግኘት እንደሚሞክሩ እና 

በትክክል ምን እንደሚፈልጉ ግልጽ ግንዛቤ ይኖራቸዋል 

 ■ የሥርዓተ-ፆታ መዛባትን መዋጋት የሴት መሪዎች እና የስርዓተ-ፆታ ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን የሁሉም ሰው 

ሃላፊነት መሆን እንዳለበት ከላይ ተጠቅሷል። ስለዚህ በአንድ የስልጣን ቦታ ላይ የምትገኝን ሴት “በቅርቡ በእነዚህ 

አካባቢዎች በተከሰተው አለመረጋጋት ምክንያት በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን በተመለከተ በርካታ ሪፖርቶች 

ወጥተዋል። እንደዚህ ያሉ ችግሮችን ለመረዳት ቅርብ እንደመሆኖ እርስዎ መፍትሄ ለማፈላለግ ምን እያደረጉ 

ይገኛሉ?” ብለው ከመጠየቅ ይልቅ “በቅርቡ በእነዚህ አካባቢዎች የተከሰቱ አለመረጋጋቶችን ተከትለው ከተፈፀሙ 

ወንጀሎች መካከል በሴቶች ላይ የደረሱ በርካታ ጥቃቶች ታይተዋል። እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ እርስዎ ያሉበት/ 

የሚመሩት ተቋሞ ምን እያደረገ ይገኛል?” በሚል ቢስተካከል የተሻለ ይሆናል። በተጨማሪም እንደዚህ ያሉ 

ጥያቄዎች ግጭቶችን ለመፍታት ሃላፊነት ያለባቸው የተቋማት ሃላፊዎች ሁሉ ፆታቸው ምንም ቢሆን ሊጠየቁ 

የሚገባቸው ጥያቄዎች ናቸው።
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1

በግጭት ዜና ውስጥ የሴቶች ሚዛናዊ ውክልና መኖሩን አረጋግጡ

ምንም እንኳ ግጭትም ሆነ ብጥብጥ በወንዶች እና በሴቶች ላይ በተለያየ መልኩ ጉዳት ቢያደርሱም የመገናኛ ብዙኃን 

ግን ብዙውን ጊዜ እነዚህን ልዩነቶች የሚያሳዩበት መንገድ በባህላዊ እና ማህበራዊ የተዛቡ አመለካከቶች ተፅዕኖ ስር 

ይወድቃል ለምሳሌ፦ ወንዶች ምንጊዜም ጀግና እንደሆኑ ሴቶች ደግሞ በሚከሰት ግጭት ወይም ብጥብጥ ውስጥ ሚና 

የሌላቸው ደካሞች እና የጉዳቱ ገፈት ቀማሽ ብቻ ተደርገው ይወሰዳሉ። ወንዶች በጦርነት ጊዜ በጀግንነት ፊት ለፊት 

ቀርበው ጠላትን እንደሚፋለሙ እና ሴቶች ደግሞ ከኋላ ሆነው ስንቅ በማቀበል ድጋፍ ሰጪ ብቻ እንደሆኑ ይገለፃሉ። 

ወንዶች ስለተከሰተ ግጭት አጠቃላይ ሁኔታ ዋና የመረጃ ምንጭ ተደርገው መግለጫ እንዲሰጡ ሲደረግ ሴቶች ግን 

ድምፅ የሌላቸው እና ግፋ ቢል በብጥብጥ ጊዜ ሴት በመሆናቸው ስለደረሰባቸው አስከፊ ጉዳት ብቻ ምስክርነት እንዲሰጡ 

ይጋበዛሉ። ጋዜጠኞች ወንዶች እና ሴቶች በእነዚህ ሚናዎች እና ክስተቶች ብቻ የተወሰኑ አለመሆናቸውን መረዳት 

አለባቸው ስለዚህ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች በተለያዩ ሚናዎች ውስጥ ሊሳተፉ እንደሚችሉ መረዳት ያስፈልጋል ለምሳሌ 

ሴቶች በግጭት / በብጥብጥ ሊሳተፉ እንዲሁም በማህበረሰቡ ውስጥ በሰላም ግንባታ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ሊያደርጉ 

ይችላሉ በሌላ በኩል ደግሞ ወንዶች ረዳት የሌላቸው ተጎጂዎች እና የጥቃት ሰለባዎች ሊሆኑ ይችላሉ በኢትዬጲያ ባለፉት 

ሁለት አመታት አመፆችን፣ ብጥብጥን እና የተቃውሞ ሰልፎችን በመምራት ፊት ለፊት የወጡ ሴቶች ነበሩ። አንዳንድ 

ቦታ አስከፊ ተግባር ሲፈፅሙ ታይተዋል። በሌላ ገፅታ ደግሞ ለተከሰቱት ግጭቶች መፍትሔ ለማግኘት ሰላም እንዲሰፍን 

ለማድረግ በንቃት እየወጡ እየወረዱ የሚሰሩ በርካታ ሴቶች በሃገራችን አሉ። አሁን አሁን ደግሞ ሴቶች በግጭት ዙሪያ 

ያላቸው ሚና የበለጠ እያደገ መጥቷል።

መርህ 4
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መታወቅ ያለባቸው ነጥቦች

 ■ በተለምዶ በመገናኛ ብዙኃን ከሚንጸባረቁት የተዛቡ የሰርዓተ-ፆታ ሚናዎች ባለፈ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች በኀብረተሰቡ 

ውስጥ የተለያዩ ሚናዎች አሏቸው

 ■ ሴቶች በግጭቶች እና በብጥብጦች ወቅት ተጎጂዎች እና የጉዳቱ ገፈት ቀማሾች ብቻ ሳይሆኑ በተጋጩት ወገኖች 

መካከል መልሰው ሰላም ለማምጣት፤ ለማግባባት እና ለማወያየት በሚደረግ ሂደት ንቁ ተሳታፊዎች ናቸው

 ■ ወንዶች በግጭት እና በብጥብጥ እንዲሁም በሰላም ግንባታ ድርድሮች ውስጥ ንቁ ሚና ሲጫወቱ ይታያሉ ነገር ግን 

በብጥብጥ ጊዜ ወንዶችም ተጎጂዎች እንዲሁም ሃብት እና ንብረታቸውን የሚያጡ መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል

 ■ የተመጣጠነ የሴቶች ውክልና በኅብረተሰብ ውስጥ ሰላምን ለመገንባት እና ከዕለት ወደ ዕለት የተሻለ ሁኔታ 

በመፍጠር ረገድ አዎንታዊ አስተዋፅዖ አለው

 ■ ምንም አንኳ ሴቶች ሰላምን በመገንባት እና ለግጭቶች መፍትሔ በመስጠት ሂደት ከፍተኛ ሚና ቢኖራቸውም፤ 

ጋዜጠኞች ብዙ ጊዜ ሴቶችን እንደመረጃ ምንጭ አድርገው የግጭት ትንተና እና ጥልቅ አስተያየቶችን እንዲሰጡ 

ሲጋብዟቸው አይታዩም። ይህም በብዙኃን መገናኛ ሚዛናዊ ውክልና እንዳልተተገበረ ያሳያል።

 ■ ግጭት እና ብጥብጥ ሲኖር ሴቶች ብዙ ጊዜ የችግሩ ገፈት ቀማሽ ናቸው። ስለሆነም ሴቶች የችግሩን መንስኤ፣ 

ያስከተለውን ጉዳት፣ የመፍትሔ ሃሳቦችን በደንብ ያውቃሉ

 ■ ጋዜጠኞች አጀንዳ ቀራጮች ናቸው። ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ አንገብጋቢ ጉዳዮችን በዘገባዎቻቸው አጉልተው 

በማቅረብ፤ ለችግሮች መከሰት ተጠያቂ የሆኑ የመንግስት አካላትም ሆኑ ሌሎች ባለድርሻ ቡድኖች ተጠያቂ 

እንዲሆኑ በማጋለጥ እና በዘላቂነትም እነዚህ ግጭቶች እና ብጥብጦች እንዴት ሊወገዱ እንደሚችሉ አስተያየት እና 

የመፍትሔ ሃሳቦችን በማቅረብ ከፍተኛ ሚና የመጫወት ዕድሉ አላቸው

 ■ ሴቶችን የተመለከተ ዘገባ ሲዘጋጅ ለይስሙላ ያህል ሪፖርቱ ውስጥ ለማካተት ብቻ መሆን የለበትም። በሚዘጋጁ 

ዘገባዎች ውስጥ የሴቶችን ፍላጎት እና ትክክለኛ አመለካከታቸውን በሚያንፀባርቅ መልኩ ማስተጋባት እና በጉዳዩ 

ላይ የነበራቸውን ሚና በተገቢው ሁኔታ መግለፅ ይገባል።

 ■ ስለሴቶች የሚቀርቡ ዘገባዎች ሴቶች የሚያበረክቱትን መልካም አስተዋፅዖ እና እሴቶቻቸውን የሚያጠናክር መሆን 

ይኖረባቸዋል ስለሴቶች መዘገብ ግን ብቻውን ዋስትና አይሆንም

 ■ ስለ ግጭት እና ብጥብጥ የሚዘጋጁ ዘገባዎች ከሴቶች አኳያ ያለውን ተጨባጭ እውነታ እና የችግሩን መንስኤዎች 

በአግባቡ መዳሰስ አለባቸው።
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መተግበር ያለባቸው ነጥቦች 

 ■ ሴቶች በአካባቢያቸው ስለተከሰቱ ግጭቶች እና ብጥብጦች ምንነት፣ መንስኤዎች፣ ስላስከተሏቸው መዘዞች 

እንዲናገሩ ለመጋበዝ ከልብ የሆነ ጥረት አድርጉ 

 ■ ሴቶች ስለግጭቱ እና የመፍትሔ ሃሳቦች አስተያየት እንዲሰጡ ጥሪ አቅርቡላችው። ስለደረሰው ጥፋት እና ጉዳት 

ብቻ እንዲናገሩ አትወስኗቸው

 ■ በአጠቃላይ ስለ ግጭት ምንነት፣ መንስኤዎቹ፣ መዘዙቹ እና መፍትሄዎች ማብራሪያ እና አስተያየት እንዲሰጡ ሴት 

ባለሙያዎችን ጋብዙ

 ■ በሁሉም ዓይነት የግጭት ዘገባዎች ማለትም ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና በሌሎች የግጭት ታሪኮች 

ውስጥ ለወንዶች እና ለሴቶች ድምጽ ተመጣጣኝ ክብደት መስጠታችሁን አረጋግጡ

 ■  ለይስሙላ ያህል ብቻ የሴቶች ድምፅ አለመካተቱን አረጋግጡ እንዲሁም በተዛባ የሰርዓተ-ፆታ አስተሳሰብ 

ምክንያት ሴቶችን ይመለከታሉ ተብለው በሚታሰቡ ‘ለስላሳ’ እና ቀላል ጉዳዮች ላይ ሴቶች እንዲወያዩ በማድረግ 

እውነተኛ ያልሆነ ውክልና ከመስጠት ተቆጠቡ

 ■ ሴቶች በራሳቸው አገላለፅ ስለ ግጭት ማብራሪያ እና አስተያየት እንዲሰጡ አድርጉ

 ■ ምንጊዜም ዘገባዎች በሚዘጋጁበት ወቅት የሴቶችን ጉዳይ እና ሚናዎች ቅድሚያ ለመስጠት አጀንዳ ቅረጹ። ሴቶች 

በግጭት እና በብጥብጥ ጊዜ የገጠሟቸውን ተግዳሮቶች በደንብ አጉልታችሁ ለመዘገብ ጥረት አርጉ ይህም ሴቶች 

በግጭትና በብጥብጥ ጊዜ የሚኖራቸውን የተለያዩ ንቁ ሚናዎች ለማጉላት ብቻ ሳይሆን፤ ሁሉም ባለድርሻ አካላት 

በእርቅ ሂደት እና በሌሎች አዎንታዊ ጣልቃ ገብነቶች ንቁ ተሳታፊዎች መሆን እንዳለባቸው ለማስገነዘብም ጭምር 

ይረዳል

 ■ ሴቶች እና ከእነሱ ጋር የሚዛመዱ ጉዳዮችን በተለየ ሁኔታ እንዴት ሰላምን በመገንባት እና ለግጭቶች መፍትሔ 

በማበጀት ሚና እንዳላቸው ከተለመደው ጅምላ ፍረጃ ወጣ በማለት አሳዩ

ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች

 ■ በባህል ተፅዕኖ ምክንያት ሴቶች በአደባባይ ወጥተው ያላቸውን ሃሳብና አስተያየት መስጠት ፍላጎቱ ላይኖራቸው 

ይችላል። በተለይም እንደ ግጭት፣ የግጭት ትንተና፣ የመፍትሄ ሃሳቦች እና በመሳሰሉ ኅብረተሰቡ ትኩረት 

በሚሰጣቸው ከፍተኛ አጀንዳዎች ላይ መቅረብ ላይፈልጉ ይችላሉ።

 ■ ሴቶች በፖለቲካ ፓርቲዎች፣ በከፍተኛ ባለሙያነት እና በአመራርነት ውስጥ አነስተኛ ቁጥር አላቸው።

 ■ በመገናኛ ብዙኃን ውስጥ ያለው ሴቶችን በተዛባ መልኩ የማሳየት እና የመወከል የቆየ እና የተሳሳተ ልማድ አሁንም 

ቢሆን ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ የግጭት አዘጋገብን ኢትዮጲያ ውስጥ በሚገኙ መገናኛ ብዙኃን ውስጥ ተግባራዊ 

ማድረግን አስቸጋሪ ሊያደርገው ይችላል

 ■ ሴቶች ግጭትን አስመልክተው አስተያየት ሲሰጡ ከማህበረሰቡ በተለይም ከወንዶች በአደባባይ በመናገራቸው 

ማሸማቀቅ ወይም ሀሳባቸው ላይ ማሾፍን የመሳሰሉ ስነ-ልቦናዊ ጫናዎችን ሊደርሱባቸው ይችላሉ 
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ተግባራዊ መሆን የሚችሉ መፍትሄዎች 

 ■ ጋዜጠኞች ሴቶች በድፍረት ወደ መገናኛ ብዙኃን ወጥተው ጠቃሚ በሆኑ ጉዳዮች ላይ አስተያየት እንዲሰጡ 

ማበረታታት እንዲሁም ከእነሱ የተገኙትን ታሪኮች አዎንታዊ በሆነ መልኩ ለማቅረብ ጥረት ማድረግ አለባቸው

 ■ ጋዜጠኞች በማህበረሰባቸው ውስጥ እየተከሰቱ ባሉ ግጭቶች እና ብጥብጦች ዙሪያ አስተያየት እንዲሰጡ 

በየትኛውም የህዝብ ክፍል ያሉ ሴቶችን አጥብቀው መፈለግ አለባቸው

 ■ ጋዜጠኞች ወቅታዊ የግጭት እና ብጥብጥ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን ማወቅ ይኖርባቸዋል እንዲሁም በእንደዚህ ዓይነት 

ሁኔታዎች ስርዓተ-ፆታን እንዴት እንደሚወክሉ መረዳት ይኖርባቸዋል።

 ■ የመገናኛ ብዙኃን በተለይ ጋዜጠኞች የሴቶችን ድምጽ በታሪኮች ውስጥ ለማካተት አጀንዳ ቀረጸው በትኩረት መስራት 

አለባቸው 

ምሳሌዎች

 ■ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሴቶች ለማህበረሰቡ ጠቃሚ የሆኑ የሰላም ግንባታና የእርቅ ስራዎችን እያከናወኑ ይገኛሉ። 

በቀጨኔ መድሃኔ ዓለም አካባቢ በጉለሌ ክፍለ ከተማ የተደራጁ ሴቶችን በምሳሌነት ማቅረብ ይቻላል። እነዚህ ሴቶች 

መልካም ስራን ለመስራት ራሳቸው በራሳቸው ያደራጁ ቡድኖች ናቸው። በአካባቢያቸው የተጋጩ ወይም የተጣሉ 

ሰዎችን ፈልገው በማግኘት የመሸምገልና የማስታረቅ ተግባር እያከናውኑ ይገኛሉ። እ.ኤ.አ ከየካቲት 2020 እስከ 

መስከረም 2020 ድረስ 600 ሰዎችን እንዲታረቁና በሰላም አብረው እንዲኖሩ አድርገዋል። እነዚህ የተደራጁ ሴቶች 

እርቅን በማህበረሰቡ ውስጥ በማምጣት ስኬታማ ስራ ሰርተዋል። እነኝህ ሴቶች መደበኛ ትምህርት ቤት የተማሩ 

ሰዎች አይደሉም። ነገር ግን በሕይወት ዘመናቸው ያካበቱትን ተመክሮ ከኖሩበት ኅብረተሰብ የወረሱትን መልካም 

ባህል በመጠቀም ይህንንም ፀጋ በተግባር ላይ በማዋል ተጨባጭ የሆነ ስኬታማ ስራ ሰርተዋል። የተጋጩና የተራራቁ 

ሰዎችን በማቀራረብ፣ በመሸምገል እንዲታረቁ አድርገዋል። ሰላምን አስፍነዋል።

 ■ ይህ የሚያመለክተው ሰላምን በማምጣት፣ በድርድር እና በአጠቃላይ ግጭትን በመቆጣጠር ስራ ላይ ከፍተኛ 

ሚና የሚጫወቱ ሴቶች እንዳሉ ነው። ኢትዮጲያ ውስጥ ያሉ ጋዜጠኞችም እንዲህ ዓይነት አርአያነት ያለው እና 

ብዙም ስላልተባለለት ሴቶች ግጭት እና ብጥብጥን በማስወገድ ዙሪያ ያላቸውን ሚና በመዘገብ የተዛባውን ትርክት 

ለመቀየር ጥረት ማድረግ አለባቸው
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ስኬይርድል (2017 እ.ኤ.አ) በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን እና ሴቶች ላይ ባደረግው ጥናት የሴቶች ቁጥር ዝቅተኛ እንደሆነ 

አሳይቷል ምንም እንኳ መንግስት በመገናኛ ብዙኃን ውስጥ የሚሰሩ ሴት ሙያተኞች ቁጥር ከፍ እንዲል ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ 

ቢሆንም የሴት ሙያተኞች ቁጥር አሁንም ድረስ አጥጋቢ አይደለም። በተለይም በከፍተኛ የሥራ አመራር ቦታዎች ላይ ያሉ 

ሴቶች ቁጥር ሲታይ በእጅጉ አነስተኛ ነው ይህ ሁኔታ የመገናኛ ብዙኃንን ጨምሮ ብዙ ተቋማት ውስጥ ያለ ችግር ነው 

በመገናኛ ብዙኃን ውስጥ የሚሰሩ ሴቶች ቁጥር አነስተኛ ነው ማለት ብቻ ሳይሆን የነበሩትም ስራዉን ለቅቀው የሚሄዱ መሆናቸው 

ሌላው ችግር ነው።

ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ሴቶች ወደ መገናኛ ብዙኃን ቀርበው ወሳኝ በሆኑ የፖለቲካ እና መፍትሄ በሚሹ የግጭት ጉዳዮች 

ላይ አስተያየት ሲሰጡ ብዙም አይታዩም። በመገናኛ ብዙኃን የሚቀርቡ ከሆነም “ለስላሳ” በሚባሉ ነገሮች እና ቤተሰባዊ 

ጉዳዮች ዙሪያ ያላቸውን ሃላፊነት፣ ልጆቻቸውን እንዴት እንደሚንከባከቡ እና በመሳሰሉት ላይ ብቻ ያተኮሩ ናቸው። ምንም 

እንኳ ይህ ጠቃሚ አይደለም ባይባልም ችግሩ እነዚህ ሙያዎች ወይም ተግባራት የጠቀሜታቸውን ያህል ክብደት የማይሰጣቸው 

ወይም ተገቢውን ዕውቅና ያላገኙ መሆናቸው ነው

ጋዜጠኞች ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ የግጭት አዘጋገብን እንደ ዋና መመሪያ በመከተል፤ በግጭት ዘገባ ወቅት ለሴቶች የተሻለ እና 

ተመጣጣኝ ሽፋን በመስጠት ላይ የበለጠ መስራት አለባቸው ይህ የሚረጋገጠው ደግሞ ሰላምን በማምጣት ሴቶች ያላቸውን 

ከፍተኛ ድርሻ ጋዜጠኞች ሲገነዘቡ ብቻ ነው። ለግጭቶች እውነተኛ መፍትሄ እንዲመጣ የሚፈልጉ ከሆነ፤ ጋዜጠኞች ሴቶችን 

በማቅረብ ድምፃቸውን ማሰማት እና በዘገባዎች ውስጥ እንዲያካተቱ ማድረግ ይኖርባቸዋል። 

በሃገራቸው ሠላም እንዲሰፍን ለሚተጉ ጋዜጠኞች፤ የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ስሜት መረዳት እና በዘገባው ውስጥ የሁሉንም 

አካላት ድምጽ ማካተት አስፈላጊ ነው (ሊንች እና ማክጎልድሪክ 2005 እ.ኤ.አ)። መገናኛ ብዙኃን ሴቶችን ጨምሮ ለተለያዩ 

የመረጃ ምንጮች ትኩረት መስጠታቸው፤ በሰላም ግንባታ እና በግጭት አፈታቱ ላይ የራሳቸውን ድርሻ ማበርከት ለሚፈልጉ 

ሰዎች ምቹ መድረክ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል
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1

ጅምላ ፍረጃዊ አመለካከቶችን የሚያንጸባርቁ ምስሎችን አትጠቀሙ

እስኪ ለመጨረሻ ጊዜ የተመለከታችሁት ከግጭት ጋር ተያያዥነት ያለው ዜና ወይም ፕሮግራም ምን አይነት ነበር? 

ሴቶቹ ምን እያደረጉ ነበር? ወንዶቹስ? ‹የግጭት ዜና በኢትዮጵያ› ብላችሁ የጉግል ምስሎችን ብትፈልጉ፤ የምታገኟቸው 

ፎቶግራፎች በአብዛኛው በወንዶች የተሞሉ ናቸው በእነዚህ ምስሎች ወንዶች እንደ ባለሥልጣናት፣ ባለሞያዎች፣ ሁከት 

አነሳሾች፣ ሰላም አስፋኞች እና የፀጥታ ኀይሎች ሆነው ሲታዩ፤ ሴቶች ግን ምንጊዜም ተጎጂዎች እና ከጥቃት የተረፉ ሰዎች 

ብቻ እና ሌላ ሚና የሌላቸው የሚመስሉባቸው አቀራረቦችን ማስተዋል ትችላላችሁ

ብዙውን ጊዜ የግጭት ዜና ወይም ፕሮግራሞች በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት እና ቀጣይነት አግኝተው የሚገኙትን 

የስርዓተ-ፆታዊ ሚናዎችን የሚያጠናክሩ ስለ ወንዶች እና ሴቶች የተሳሳተ አመለካከትን የሚያንጸባርቁ ምስሎችን እና 

ቪዲዮዎችን ለማሳየት ይሞክራሉ ከላይ እንደተጠቀሰው በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሕትመት፣ በብሮድካስት 

ወይም በዲጂታል ሚዲያዎች ከተዘጋጁ ከግጭት ጋር የተዛመዱ የዜና ዘገባዎች መካከል በዘፈቀደ መርጠን ብንመለከት 

ወንዶች አብዛኛውን ጊዜ እንደ ግንባር ተዋጊዎች፣ የሁከት አነሳሾች፣ ሰልፈኞች፣ ባለሥልጣናት እና የበርካታ መደበኛ ወይም 

ኢመደበኛ ተቋማት መሪዎች ሆነው ይቀርባሉ። በተቃራኒው የሴቶች ምስል በግጭቶች ከተጠቁ ወይም ግጭቱን ሸሽተው 

ከሚሰቃዩ ተጎጂዎች እና በሕይወት የተረፉ ሰዎችን ከማሳየት አያልፍም። ይህ ማለት እነዚህ የጅምላ ፍረጃ አመለካከቶች 

ምንም አይነት እውነት አልያዙም ማለት አይደለም፤ምክንያቱም አብዛኛዎቹ የጅምላ ፍረጃዊ አመለካከቶች በአንዳንድ 

እውነት ላይ የተመሰረቱ ሲሆኑ ነገር ግን ያለውን እውነታ ሙሉ በሙሉ የሚያንጸባርቁ አይደሉም። በዚህ ዙሪያ የጅምላ 

ፍረጃ አመለካከት ከሚያስከትላቸው መዘዞች አንዱ እነዚህ ወደ አንድ አቅጣጫ የዘመሙ ግማሽ እውነታዎች ወይም 

የጅምላ ፍረጃዊ አመለካከቶች የመረጃ ምንጫቸው መገናኛ ብዙኃን ብቻ ለሆነ ሰዎች እንደ ሙሉ እውነታ ሊታዩ ይችላሉ። 

ይህም ለምሳሌ “ሴቶች ሁሉ ደካማ ሲሆኑ፤ ወንዶች ደግሞ ሁልጊዜም ሁከተኞች እና ኃይለኞች ናቸው” የሚለው ሀሳብ 

በኅብረተሰቡ ውስጥ ፀንቶ እንዲቆይና ሁለቱ ፆታዎች በኅብረተሰቡ ውስጥ ሊወስዷቸው ለሚችሉት የተለያዩ ሚናዎች 

እድል እንዳይኖር ያደርጋል።

መርህ 5
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መታወቅ ያለባቸው ነጥቦች፡

 ■ አንድ ማህበረሰብን ወይም ቡድንን አስመልክተው ያሉ የጅምላ ፍረጃዊ አመለካከቶች አብዛኛውን ጊዜ ቀድሞውኑ 

የነበረን መገለል እና / ወይም የተሳሳተ ግንዛቤ ጠንክሮ እንዲቀጥል ያደርጋሉ

 ■ በመገናኛ ብዙኃን ውስጥ ያሉ የጅምላ ፍረጃ አመለካከቶች ብዙውን ጊዜ ሴቶች በኅብረተሰቡ ውስጥ ያላቸውን ሚና 

ያቃልላሉ

 ■ በግጭት ዘገባ ዙሪያ ያሉ የጅምላ ፍረጃ አመለካከቶች ብዙውን ጊዜ ሴቶችን በሰላም ግንባታ እንቅስቃሴዎች እና 

ውይይቶች ላይ ምንም ድርሻ የሌላቸው የኅብረተሰብ ክፍሎች እንደሆኑ አድርገው ያቀርባሉ

 ■ በግጭት ዘገባ ውስጥ ያሉ የጅምላ ፍረጃ አመለካከቶች ብዙውን ጊዜ ወንዶችን የሁከት አነሳሾች እንዲሁም በሰላም 

ግንባታ እና ውሳኔዎች ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ መሪዎች ወይም ባለሥልጣናት አድርገው ያሳያሉ 

መተግበር ያለባቸው ነጥቦች

 ■ በግጭት ዘገባ ውስጥ ያሉትን የወንዶች እና ሴቶች ጅምላ ፍረጃ አመለካከቶች ሊሞግት የሚችል አዲስ የእይታ 

መንገድ ለማግኘት በጥልቀት አስቡ

 ■ ሴቶች በሰላም ግንባታ እንቅስቃሴዎች እና ውይይቶች ላይ ንቁ ተሳትፎ ሲያደርጉ አሳዩ

 ■ ግጭቶችን ለማቃለል ወይም ለመፍታት በሴቶች የተደረጉ ጥረቶችን ሆን ብላችሁ ፈልጉ

 ■ ወንዶች የግጭት አነሳሽ ብቻ ሳይሆን የግጭት ሰለባዎች ከመሆናቸው አንጻር የሚገጥሟቸውን ተግዳሮቶች አሳዩ

ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች

 ■ ሌሎች አዳዲስ አመለካከቶችን የያዙ ዘገባዎችን እንደ የጅምላ ፍረጃ አመለካከት ያላቸው ትረካዎች በቀላሉ 

አታገኙ ይሆናል

ተግባራዊ መሆን የሚችሉ መፍትሄዎች 

 ■ እንደ ጋዜጠኛ ዘገባችሁን አስቀድማችሁ በማቀድ፤ አዳዲስ የእይታ አቅጣጫዎችን ለማግኘት በቦታው ላይ ካሉት 

ማህበረሰቦች እና ሰዎች መረጃ አሰባስቡ

 ■ አዳዲስ አመለካከቶችን ለማሳየት ምስሎችን ማግኘት በማትችሉበት ጊዜ፤ የእናንተ ዘገባ የተጠቀሱትን የተለመዱ 

ሥርዓቶችን እና የጅምላ ፍረጃ አመለካከቶችን ከማስቀጠል ይልቅ የበለጠ እውነታ በተሞላበት መንገድ የወንዶችም 

ሆነ የሴቶችን የኑሮ ገፅታዎች በሚገባ የሚያንጸባርቅ መሆኑን አረጋግጡ 
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ስርዓተ-ፆታን እና ግጭትን ያገናዘበ ቋንቋ ተጠቀሙ

ማንኛውም ዘገባ ሲዘጋጅ የቋንቋ አጠቃቀም ወሳኝ ሚና አለው። ጋዜጠኞች ዘገባ ሲያዘጋጁ የሚጠቀሙባቸው ቃላቶች 

ወደ ተደራሾች ሲተላለፉ አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ተፅዕኖ ይፈጥራሉ። ስለዚህ ጋዜጠኞች እንደግጭት በመሳሰሉትና 

ወሳኝነት ባላቸው ጉዳዮች ላይ ዜና ሲያጠናቅሩ፤ የሚጠቅሙባቸውን ቃላቶች ትክክለኛ ትርጉም እና በተደራሾች ዘንድ 

ሊፈጥሩት የሚችሉትን አሉታዊ ትርጉም በሚገባ መገንዘብ አለባቸው። እንዲሁም ጋዜጠኞች የሚጠቀሙባቸው ቃላት 

ሴቶች በግጭት ታሪኮች ውስጥ የሚሰጣቸው አሳሳል ላይ ተፅዕኖ ያሳድራሉ። አሉታዊ ትርጉም የሚሰጡ ቃላት ብዙ 

የመደመጥና ቶሎ ወደ ሁሉም ኅብረተሰብ የመሰራጨት ኃይል አላቸው። ስለዚህ ሴቶችን ጨምሮ በአንዳንድ ቡድኖች 

ዙሪያ ያሉ የጅምላ ፍረጃ አመለካከቶችን ይበልጥ ሊያጎለብቱ ይችላሉ። በመሆኑም ጋዜጠኞች ግጭት በሚዘግቡበት 

ወቅት በግጭት የተሳተፉ ሰዎችንም ሆነ ግጭቱን ለመግለጽ የሚጠቀሙባቸውን ቃላት በጥንቃቄ መምረጥ አለባቸው። 

መርህ 6
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መታወቅ ያለባቸው ነጥቦች

 ■ የሰው ልጆች በተፈጥሮአቸው ግጭትን የሚያጋንኑ ስሜት ኮርኳሪ ቃላትን የማዳመጥ ጥልቅ ፍላጎት አላችው።

 ■ የጋዜጠኛ ዋና ሚና እውነተኛ፣ ገለልተኛ እና አድልዎ የሌለበት ቋንቋ በመጠቀም ህዝብን ማገልገል መሆኑን አትርሱ

 ■ አንድን ጉዳይ ለስለስ ባለ መልኩ ለማቅረብ ሲባል ጋዜጠኞች የሚጠቀሙባችው ምትክ ቃላት እና አገላለጾች 

ብዙውን ጊዜ ነገሮችን በማስረዳት ረገድ አዎንታዊ ጎን ቢኖራቸውም፤ አሉታዊ ትርጉም ሊሰጡ ወይም የጅምላ 

ፍረጃዎችን ሊያስቀጥሉ ወይም ደግሞ በተለያዩ ዐውዶች ውስጥ የተለያዩ ትርጉሞች ሊኖራቸው እንደሚችል 

መገንዘብ ያሰፈልጋል

 ■ ከአካባቢው ኅብረተሰብ ባህል አኳያ የትኞቹ ቃላት እና አገላለጾች ለወንዶች እና ለሴቶች በሚል ተመድበው 

ለማሞካሸትም ይሁን ለማንኳሳስ እንደሚያገለግሉ መገንዘብ ያስፈልጋል ለምሳሌ እንደ ጀግንነት፣ ደፋርነት፣ 

አሸናፊነት ያሉ ቃላት የወንዶች ወይም የወንድነት መገለጫ ተደርገው ሲቀርቡ፤ እንደ ሀዘን፣ ተጎጂነት፣ ተፈናቃይነት 

ያሉት ቃላት ደግሞ ለሴቶች ወይም ለሴትነት መገለጫ ይውላሉ 

 ■ አንዳንድ ቃላት፣ ሐረጎች ወይም አገላለጾች የጅምላ ፍረጃ አመለካከት እና የተዛባ ውክልና እንዲቀጥል ሊያደርጉ 

ይችላሉ። ለምሳሌ የሴቶችን ለአደጋ ተጋላጭነት ከህፃናት እና አዛውንቶች ጋር አንድ ዓይነት አድርጎ ማቅረብ፤ 

እነዚህ ሶስት የኀብረተሰብ ክፍሎች በግጭት እና ብጥብጥ ወቅት ደካሞች እና በቀላሉ ተጠቂ ናቸው የሚል መልእክት 

ያሰተላልፋል

መተግበር ያለባቸው ነጥቦች 

 ■ በዘገባዎች ውስጥ የተደራሹን ስሜት ለመቀስቀስ በማሰብ የግጭቱን ታሪክ ከማጋነን ይልቅ የጋዜጠኝነት አላማችሁን 

ማሳካት እና ምልኡ የሆነ ዘገባ ማቅረብ ላይ ትኩረት አርጉ ይህም ማለት ስሜቶችን ለመኮርኮር ሲባል በዘገባችሁ 

ውስጥ ሴቶችን መጠቀምን ያጠቃልላል

 ■ ተደራሹን ለማስደመም ሳይሆን፤ በቀጥታ የተከሰተውን ነገር ወይም ነገሮችን ለማሳወቅ ጻፉ ለማስደመም አልሞ 

መጻፍ አሉታዊ ትርጉም እና የጅምላ ፍረጃ አመለካከትን ሊያስተላልፍ ይችላል

 ■ አንድን ጉዳይ ለስለስ ባለ መልኩ ለማቅረብ ሲባል ጋዜጠኞች የሚጠቀሙባችው ምትክ ቃላት እና አገላለጾች 

በተለያየ አግባብ የተለየ ትርጉም ሊሰጡ ስለሚችሉ፤ መጠንቀቅ ያስፈልጋል በተለይ አንድን ስርዓተ-ፆታ ከፍ 

አድርገው ሌላኛውን የሚያኮስሱ ከሆነ ጭራሹን አለመጠቀም ይመከራል

 ■ በዘገባችሁ ውስጥ ያሉት አገላለጾች ወይም ሚናዎች በአካባቢው ባህል መሠረት አንድን ስርዓተ-ፆታ ብቻ 

የሚያመላክቱ ከሆነ፤ የግለሰቦችን ስም ወይም ፆታ መግለፅ ይመከራል። በተለይ ዘገባው በምስል የማይታይ 

በሚሆንበት ጊዜ እና በታሪኩ ውስጥ የተካተቱት ሴት ባለሙያዎች የያዙት የሥራ መደብ እና ማዕረግ በተለምዶ 

የወንዶች ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ፤ የግለሰቦቹን ስርዓተ-ፆታ የሚያመለክቱ መንገዶችን መፈለግ ይኖርባቹኃል

 ■ ስርዓተ- ፆታን በአንድ ሆነ በሌላ መንገድ የሚያወዳድሩ፣ የሚያመሳስሉ ወይም በሴቶች ላይ የተዛቡ አመለካከቶችን 

የሚያስቀጥሉ ቃላትን ከመጠቀም ተቆጠቡ /ከታች በሰንጠረዡ ያለውን ተመልከቱ

 ■ በዘገባዎች ቃላትን ከመጠቀም በፊት የኅብረተሰቡን ባህል መረዳት ያስፈልጋል

 ■ በማንኛውም መልኩ የሴቶችን ክብር የሚነኩ ቃላትን አትጠቀሙ።
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አይመከርም ይመከራል 

በስራ ላይ ሴት በመሆንሽ ያጋጠመሽ ችግር አለ? በስራሽ ላይ ያጋጠመሽ ችግር አለ? 

ሴቶች በቤት ውስጥ ሁሉን የስራ ሃላፊነት ተሸካሚ ስለሆኑ፤ 

አንቺ እንዴት ነው የትምህርትሽን እና ይህንን የቤት ውስጥ ስራ 

አጣጥመሽ ስኬታማ የሆንሽው? 

በትምህርትሽ እንዴት ብታጠኝ ነው ስኬታማ 

የሆንሽው?

ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች

 ■ ቋንቋ ከባህል እና እውቀት ጋር የተወሳሰበ በመሆኑ ከሥነ-ምግባር ጋር የሚሄድና የማይሄደውን ለመለየት አስቸጋሪ 

ይሆናል

 ■ የጋዜጠኞች ስለስርዓተ-ፆታን ያላገናዘቡ ቃላት ያላቸው ግንዛቤ እንዲሁም እነዚህን ቃላት በታሪኮቻቸው ውስጥ 

ላለመጠቀም ያላቸው ቁርጠኝነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ላይዳብር ይችላል ጋዜጠኞች ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ አዘጋገብ 

ዙሪያ ያላቸውን ግንዛቤ ለማሳደግ ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ይችላል

 ■ አደገኛ እና አሉታዊ ትርጉም ያስከትላሉ የሚባሉ ቃላት የትኞቹ እንደሆኑ በዝርዝር የሚያሳይ የአጻጻፍ መመሪያ 

በመገናኛ ብዙኃን ላይኖር ይችላል

ተግባራዊ መሆን የሚችሉ መፍትሄዎች 

 ■ ከስርዓተ-ፆታ ጋር በተዛመደ ስለግጭት ዘገባ የሚዘጋጅ ከሆነ፤ ሴቶችን ጨምሮ የተለያዩ የባለሙያ ቡድኖችን 

አማክሩ

 ■ ጋዜጠኞች በዘገባ አዘገጃጀት ወቅት የቋንቋ አጠቃቀም ተፅዕኖ እንዳለው ተገንዘብው፤ ሥነ-ምግባርን የተከተለ እና 

ስርዓተ-ፆታን ያገናዘበ አዘጋገብን ለማዳበር ተገቢውን ልምምድ ማድረግ አለባቸው

 ■ ጋዜጠኞች ያዘጋጁት ዘገባ እና የተጠቀሙት ቃላት፣ የአገላለጽ አግባብ ወይም ታሪኩ የሚያጠራጥራቸው ከሆነ፤ 

ዘገባውን ከማስተላለፋቸው በፊት የስረዓተ-ፆታ ሙያተኞችን ማነጋገር እና ማወያየት ይጠቅማቸዋል።



ቋንቋ ሰዎች ዕለት በዕለት የሚግባቡበት አስፈላጊ መሳሪያ ነው። ቋንቋ እንደማንኛውም ማህበራዊ ክስተት በጊዜ ሂደት የሚያድግ 

የሚሻሻልና ከጊዜው ጋር የሚመጥን ትርጉም እያበጀ የሚቀጥል ነው። ቋንቋ የባህል መሳሪያ እንደመሆኑ መጠን እንደ ደንቦች፤ 

አስተሳሰቦች እና ርዕዮተ ዓለም ያሉትን የአንድን ማህበረሰብ ማህበራዊ እና ባህላዊ ፅንሰ ሀሳቦች ለመመዘገብ እና ለመግለፅ 

ይጠቅማል። እነዚህ ፅንሰ ሃሳቦች አሉታዊም ሆነ አዎንታዊ አንድምታዎችን የመፍጠር አቅም ያላቸው ሲሆን፤ በአባባሎች፣ 

በተረት እና ምሳሌዎች፣ በዘፈኖች እና በባህላዊ አገላለጾች ውስጥ ይንጸባረቃሉ። ምንም እንኳን ግጭትን የምትዘግቡ ጋዜጠኞች 

እነዚህ አገላለጾች የግድ በቀጥታ ላያጋጥማችሁ ቢችልም፤ የቋንቋ አጠቃቀም በወንድና በሴቶች መካከል እንዴት የስርዓተ-

ፆታ መዛባትን እንደሚያስፋፋ፤ እንዲሁም የብጥብጥ ሁኔታዎችን ለማባባስ እምቅ አቅም እንዳለው መረዳት ጠቃሚ ነው። 

በእርግጥ እንደ ኢትዮጵያ ባለ የንግግር ባህል ላይ ያተኮረ ኅብረተሰብ፤ ምሳሌያዊ ንግግሮች እና አባባሎችን እያስደገፉ ልዩ ልዩ 

መልዕክቶችን ማስተላለፍ የተለመደ ነው። 

ግጭቶች እንዳይባባሱ እና ሴቶችም በትክክለኛው መንገድ እንዲዘገቡ፤ ጋዜጠኞች የሚከተሉትን ነጥቦች ቢገነዘቡ መልካም 

ነው። 

 ■ ሴቶች ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ሊፈጥሩ ወይም ሊጎዱ የሚችሉ ቃላት፣ አገላለጾች፣ ተረት እና ምሳሌዎች እንዲሁም አባባሎች 

ላይ ጥንቃቄ አድርጉ።

 ■ በኅብረተሰቡ ውስጥ የሚነገሩ ምሳሌያዊ ንግግሮች እና አባባሎችን በጥልቅ መርምሯቸው። በርካታ ሰዎች እነዚህ 

ምሳሌዎች ሴቶች እና ሌሎች የተገለሉ የኅብረተሰብ ክፍሎች ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን አሉታዊ ተፅዕኖ ሳይረዱ 

ቀርተው ሊጠቀሟቸው ይችላሉ።

 ■ ብዙ ምሳሌያዊ አነጋገሮች ሴቶች በማህበረሰቡ ውስጥ ያላቸውን አዎንታዊ ሚና ዝቅ የሚያደርጉ ናቸው።

 ■ በቃላት እና በአገላለጻቸው ላይ ጥርጣሬ ካላችሁ፤ በሌላ መቀየር ወይም ባለሙያ ማማከር ይመረጣል።

ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ እንደ ሊንች እና ማክጎልድሪክ ያሉ የሰላም ጋዜጠኝነት ፕሮፌሰሮች እና ሌሎች የግጭት ተኮር ዘገባ 

ምሁራን፤ ጋዜጠኞች ቋንቋ አጠቃቀምን በተመለከተ የሚከተሉትን ነጥቦች ከግምት እንዲያስገቡ ይመክራሉ።

 ■ አደገኛ እና አሉታዊ ትርጉም ያላቸውን ቃላቶች ከዘገባችሁ አስወግዱ /ምሳሌ፦ክፉ፤ጭካኔ፤አሰቃቂ፤አሳዛኝ/።

 ■ ተጎጂነት ላይ ብቻ የሚያተኩሩ ቃላትን አስወግዱ /ምሳሌ፦ ወደመ፤ ተከላካይ/ዋስ የሌለው፤ ረዳት የሌለው ወዘተ/

 ■ ሌሎችን የሚያጠለሹ ቃላትን አትጠቀሙ። /ምሳሌ፦ዋጋ የሌለው ድሃ/ 

 ■ በስሜት የተሞሉ ንግግሮችን አስወግዱ። 
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1

በግጭት ውስጥ ስለሚከሰቱ ፆታዊ ጥቃቶችን ዘግቡ

በስርዓተ-ፆታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት ማለት ስርአተ-ፆታዊ ማንነትን ወይም ተፈጥሮአዊ ፆታ ላይ ተመርኩዞ በአንድ 

ግለሰብ ላይ የሚደርስ ጥቃት ነው። ይህ ጥቃት በአደባባይም ሆነ በግል ቦታዎች ውስጥ የሚደርሱ አካልዊ፣ ወሲባዊ፣ 

የቃል፣ ስሜታዊ እና ሥነልቦናዊ ጥቃቶችን፣ ዛቻ፣ ማስገደድ፣ እና ኢኮኖሚያዊ ወይም ትምህርታዊ መረጃዎች እና 

እድሎችን መንፈግን ያጠቃልላል5።

በስርአተ-ፆታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት የሚለው ሀረግ ብዙውን ጊዜ በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃት ከሚለው አገላለጽ ጋር 

በተለዋዋጭነት/በተመሳሳይነት ጥቅም ላይ ይውላል። ይህም በርካታ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሴቶች ላይ ባልተመጣጠነ 

ሁኔታ በይበልጥ በፆታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት ስለሚደርስባቸው ነው። ለዚህም ዋነኛው ምክንያት አብዛኛዎቹ ባህሎች እና 

ማህበረሰቦች ሴቶችን ከወንዶች ያነሱ እና አቅመቢስ እንደሆኑ አድርገው ስለሚቆጥሩ እና በዚህም ምክንያት ሴቶች ከብዙ 

ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ዕድሎች እንዲከለከሉ ስለሚያደርጉ ነው። እነዚህን እድሎች መከልከላቸውም 

ሴቶችን በተለያዩ ማህበራዊ መዋቅሮች ከወንድ አቻዎቻቸው ዝቅ ብለው አንዲኖሩ የሚያስገድዳቸው ሲሆን ለምሳሌ 

ከኢኮኖሚ መጎልበት እና ነፃነት፣ ትምህርት፣ የጤና እንክብካቤ ተደራሽነት፣ የፖለቲካ ተሳትፎ እና ከሌሎችም ማህበራዊ 

መስተጋብሮች ተለይተው ወደኋላ እንዲቀሩ ተገደዋል። ይህም ሴቶችን ከወንዶች ይልቅ የበለጠ ለጥቃት የተጋለጡ 

ያደርጋቸዋል።  

5. https://www.womenforwomen.org/blogs/series-what-
does-mean-gender-based-violence
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መታወቅ ያለባቸው ነጥቦች፡

 ■ ፆታን መሰረት ያደረገ ጥቃት ግለሰባዊ ወይም የተናጠል ክስተት ሳይሆን፤ በስርዓተ-ፆታ መዛባት ላይ የተመረኮዘ 

መሰረታዊ የስርዓት ችግር ነው።

 ■ ፆታን መሰረተ ያደረገ ጥቃት እንደገና አስታውሶ መናገር ተጎጂዎችን በጭንቀት ውስጥ ሊጥል የሚችል እና 

ያልተፈለጉ ትውስታዎችን ቀስቃሽ ሊሆን ይችላል።

 ■ አስገድዶ መድፈር በጦርነት ወቅት ተቃዋሚ ቡድኖች “ጠላቶቻቸውን” ለመበቀል እንደ ጦር መሣሪያነት 

የሚጠቀሙት ወንጀል ነው።

መተግበር ያለባቸው ነጥቦች 

 ■ በዘገባው ላይ ፆታን መሰረት ያደረገጥቃት ከተናጠል ክስተት ይልቅ ስር የሰደደ መሰረታዊ ችግር መሆኑን ማጉላት 

ይኖርባችኋል።

 ■ ፆታን መሠረት ያደረገ ጥቃት የደረሰባቸውን ሰዎች ቃለ-መጠይቅ በምታደርጉበት ወቅት ዘገባው ምንን 

እንደሚመለከት በግልፅ በማሳወቅ እና ቃለ-መጠይቁን የመቀጠል ወይም የማቆም ሙሉ መብት እንዳላቸው 

አስረዱ፤ ማንነታቸው እንዲታወቅ/እንዲገለጽ ከፈለጉም በምን መልኩ እንዲቀርብ የመወሰን መብት እንዳላቸው 

ግለፁ፤ እንዲሁም የተወሰኑ ጥያቄዎችን ለመመለስ ፈቃደኛ አለመሆን እንዲሁም አለመቀዳት መምረጥ እንደሚችሉ 

አስረዷቸው።

 ■ ተጠቂነትን የሚያጎሉ ቃላትን፣ አገላለጾችን እና ጥያቄዎችን ከመጠቀም ተቆጠቡ።

 ■ እያንዳንዱን ጥያቄ ከመጠየቃችሁ በፊት ጥያቄውን በተሻለ መንገድ ለማቅረብ የሚቻልበት ሁኔታ መኖሩን 

አረጋግጡ።

 ■ በምንም ምክንያት የማይመቻቸው ሁኔታ ውስጥ ከሆኑ፤ ቃለ-ምልልሱን ወይም ቀረፃውን ለጊዜው በማቆም 

እስኪረጋጉ መጠበቅና አስፈላጊውን ጊዜ መስጠት ጠቃሚ ነው። ለመቀጠል ፍላጎት ከሌላቸው ደግሞ ሙሉ በሙሉ 

ማቋረጥ ይኖርባችኋል።

ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች

 ■ ፆታን መሠረት ያደረገ ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ያጋጠማቸው ጥቃት ዝርዝር ውስጥ ለመግባት 

አይፈልጉ ይሆናል፤ በተለይም ተሞክሮቸው አሰቃቂ እና ስዕላዊ ገለጻ ሲኖረው።

 ■ ፆታን መሠረት ያደረገ ጥቃት የደረሰባቸውን ሰዎች ጥቃቱን ከአደረሱባቸው ጋር ተመሳሳይ ፆታ ካላቸው ጋዜጠኞች 

እና / ወይም አስተርጓሚዎች ጋር መነጋገር ላይፈልጉ ይችላሉ። ለምሳሌ በወንዶች የተደፈሩ ሴቶች ከወንድ ጋዜጠኛ 

ወይም አስተርጓሚ ጋር መነጋገር አይፈልጉ ይሆናል።
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ተግባራዊ መሆን የሚችሉ መፍትሄዎች 

 ■ ስዕላዊ ገለጻ ያላቸውን ዝርዝሮችን እንዲናገሩ አለመገፋፋት እና አንዳንድ መረጃዎችን ሆነ ብለው እያልተናገሩ 

እንደሆነ ከተሰማችሁ፤ ቃለ-መጠይቁን ለመቀጠል ይፈልጉ እንደሆነ እና የማይመቻቸው ነገር ካለ ወይም 

ስለአንዳንድ የታሪኩ ክፍሎች ማውራት የማይፈልጉ እንደሆነ ወይም እንዴት ቃለ-መጠይቁን መቀጠል እንደሚፈልጉ 

(ለመቀጠል ከፈለጉ) በቀጥታ ጠይቋቸው።

 ■ የታሪካቸው ሙሉ ባለቤት ምንግዜም እራሳቸው እንደሆኑ እና ምን ያህል መናገር እንደሚፈልጉ ወይም የሚሰጡትን 

መረጃ እናንተ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ የመወሰን ሙሉ መብት እንዳላቸው እንዲሁም ግላዊነታቸው 

እንደሚጠበቅ አረጋግጡላቸው።

 ■ ቃለ-መጠይቅ ተደራጊዎችዎ በቃለ-መጠይቁ አካሄድ እንደተስማሙ እና ምቾት እየተሰማቸው እንደሆነ በግልጽ 

በመጠየቅ አረጋግጡ። ጥቃቱን ካደረሰባቸው ጋር ተመሳሳይ ፆታ ካለው ጋዜጠኛ ጋር ለመነጋገር የማይመቻቸው 

ከሆነ ሌሎች አማራጮችን ማዘጋጀት ይኖርባችኋል። ለምሳሌ ከእናንተ ጋር ለመነጋገር ምቾት የማይሰማቸው ከሆነ 

ጥያቄዎቹን እና መቅረጫ መሳሪያውን ምቾት ለሚሰጣቸው ሰው መስጠት አንድ አማራጭ ሊሆን ይችላል።
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1

ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ወሲባዊ ጥቃት እና አስገድዶ መድፈር ብዙውን ጊዜ በትጥቅ ግጭቶች እና በውጊያዎች ውስጥ 

ተዋጊዎች እንደ ጦር መሣሪያነት በመቁጠር ለማጥቃት ይጠቀሙባቸዋል። ሴቶች በዓለም ዙሪያ በተለያዩ ደረጃዎች የተገለሉ 

በመሆናቸው ብዙውን ጊዜ በትጥቅ ትግል ውስጥ ጥለው ለመሄድም ሆነ ለመሳተፍ አማራጮች ያጣሉ። በዚህ ምክንያት ተዋጊዎቹ፣ 

ወታደሮች እና ለተቃራኒ ወገን የሚዋጉ ሌሎች ሰዎች፤ የሌላው ቡድን ሴቶች ላይ ወሲባዊ ጥቃት በማድረስ የሚዋጉትን ቡድን ክብር 

እንደማዋረጃ መሣሪያ አርገው ይጠቀሙበታል። እንደነዚህ ያሉት ዘግናኝ ድርጊቶች በተለያዩ ባህላዊ ዐውዶች ውስጥ በተለያየ 

መንገድ ይተረጎማሉ። ለምሳሌ አስገድዶ መደፈር እንደ ትልቅ ውርደት ተደርጎ ይቆጠርና ጥፋቱ እና ሃፍረቱ በተጠቂዎቹ ሴቶች 

ላይ ይሆናል። ስለዚህ ማህበረሰባቸው በጠላት እንደተደፈሩ ሲያውቅ እነሱን ወደማግለል እና እንደጥፋተኛ መቁጠር ያመራል። ይህ 

የበለጠ እነሱ ላይ የደረሰውን ጉዳት ያባብሰዋል። ግጭትና ብጥብጥ በሚነሳበት ወቅት ኢትዮጵያም እንደዚህ ካሉ ዘግናኝ የሰብአዊ 

መብቶች ጥሰቶች እና በሴቶች ላይ ከሚፈፀሙ ጥቃቶች የነፃች አይደለችም። እ.ኤ.አ. ግንቦት 2019 በሰብዓዊ ተግባር ኔትወርክ1 

(Humanitarian Practice Network)3 የወጣው ዘገባ እንደሚያመለክተው በርካታ በሶማሊያ እና በኦሮሚያ ድንበሮች 

አቅራቢያ የሚኖሩ ሴቶች እና ልጃገረዶች ለአሰቃቂ ፆታዊ ጥቃቶች ተጋልጠው እንደነበር አስነብቧል። ጥቃቱ የቡድን አስገድዶ 

መድፈርን፣ የቤት ውስጥ ጥቃትን፣ ወሲባዊ ማሰቃየት እና ሌሎች አካላዊ ጉዳቶችን ያጠቃልላል።

በእ.ኤ.አ. በ2011 ዓ.ም War on Women፡ Time to End Sexual Violence in Conflict4 (“በሴቶች ላይ ጦርነት ፡ 

በግጭት ውስጥ ያለ የወሲብ ጥቃትን የማስቆሚያ ጊዜው አሁን ነው”) በሚል ርዕስ በኖቤል የሴቶች ኢኒሼቲቭ የተዘጋጀ አንድ እትም 

በግጭት ወቅት በሴቶች ላይ ስለሚደርሰው የወሲባዊ ጥቃት ጉዳይ እንደሚከተለው አስቀምጧል፡-

በግጭት ውስጥ ወሲባዊ ጥቃት አዲስ ክስተት አይደለም። “አስገድዶ መድፈር የጦርነትን ያህል እድሜ ያለው ነው” እንደሚባለው 

ሴቶች በዓለም ዙሪያ ለዘመናት በሰውነታቸው ላይ ሲደርስ የኖረውን ጦርነት አስተናግደዋል። ነገር ግን ከጦርነት ጋር በተያያዘ 

እ.ኤ.አ. በ1990ዎቹ በቀድሞዋ ዩጎዝላቪያና እና በሩዋንዳ የተካሄዱት ጦርነቶች በጦርነት ወቅት ሴቶች ላይ የሚደርሱትን 

ወሲባዊ ጥቃት መጠን እስከወዲያኛው የቀየሩ ክስተቶች ነበሩ። እነዚህ ግጭቶች አስገድዶ መድፈር ታስቦበት እና ስልታዊ በሆነ 

መልኩ እንደ ጦርነት ታክቲክ ጥቅም ላይ በመዋሉ “አስገድዶ መድፈር እንደ ጦር መሳሪያ” የሚለውን ቋንቋ እና አባባልን ሳይቀር 

እንዲመጣ አድርገዋል። የነዚህ አሰቃቂና የጭካኔ ድርጊቶች ተመዝግበው ሪፖርት የተደረጉ ሲሆን በሕይወት የተረፉት በቡድን 

አስገድዶ መድፈር፣ የአስገድዶ መደፈር ካምፕ፣ የአስገድዶ መድፈር ባርነት እና አስገዳጅ እርግዝና እንዳጋጠማቸው ታሪካቸውን 

ተናግረዋል።

ዘገባዎቹ ዓለም አቀፋዊ ቁጣ እና ውግዘትን ከመቀስቀሳቸውም በላይ በግጭቶች ውስጥ ያለው ወሲባዊ ጥቃት ጉዳይ ለሰላምና ደህንነት 

አስጊ ሆኖ እንዲቆጠር አበረታተዋል። ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት መድፈርን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀምን እና የአጥፊዎች 

ከቅጣት ማምለጥን ለማስቆም በአለም ዙሪያ ያሉ አክቲቪስቶች እና መብት ተሟጋቾች ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሰርተዋል። ጥረታቸው 

በተባበሩት መንግስታት (የተ.መ.ድ.) የፀጥታው ም/ቤት ውስጥ በጦርነት ጊዜ መድፈርን ለማስቆም የውሳኔ ሃሳቦች እንዲተላለፉ፣ 

በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለማስቆም አካባቢያዊ እና ብሄራዊ ዘመቻዎች እንዲደረጉ እና ከጥቃት ለተረፉ እና ለቤተሰቦቻቸው 

ድጋፍ እንዲሰጡ አድርገዋል።

ምንም እንኳን እነዚህ ጥረቶች በግጭቶች ውስጥ ስለወሲባዊ ጥቃቶች ከባድነት እና ተጽዕኖ ግንዛቤን ለማሳደግ ቢረዱም በሴቶች 

ላይ የሚደርሰው የጥቃት መጠን በምንም መንገድ እየቀነሰ አይደለም። በመላው ዓለም ከሚገኙ የግጭት ክልሎች ውስጥ ባሉ የሴቶች 

እለታዊና አሰቃቂ ተሞክሮዎች ዙሪያ አስደንጋጭ አኃዛዊ መረጃዎች እና ዘገባዎች መውጣታቸውን ቀጥለዋል። በቅርቡ እንደ ዳርፉር፣ 

ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እና በርማ ካሉ አካባቢዎች የተገኙ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት እነዚህ አሰቃቂ ተሞክሮዎች በዚህ ዓለም 

ውስጥ ላሉት ብዙ ሴቶች የእለት ተእለት ኑሮ ነው። በግልጽ እንደሚታየው አስገድዶ መድፈርን እንደ ጦር መሣሪያ ለማስቆም የበለጠ 

የተቀናጀ እና የታለመ እርምጃ ያስፈልጋል።

ስለሆነም መገናኛ ብዙኃን በግጭቶች ጊዜ ስለ ፆታዊ ጥቃት ሲዘግቡ ልዩ ትኩረት ሊሰጡት እና እንዲሁም የበለጠ ጥንቃቄ ሊያደርጉ 

ይገባል። ጋዜጠኞች ፆታዊ ጥቃቶችን እንደ ተናጠል ክስተቶች ሳይሆን እንደ ስርዓታዊ ውድቀቶች እና ችግሮች መቅረባቸውን ማረጋገጥ 

አለባቸው። የቀድሞው የተባበሩት መንግስታት ወደ ኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ተልዕኮ ምክትል ኮማንደር (MONUC) የነበሩት 

ፓትሪክ ካርማርት እንደተናገሩት “በዘመናዊው ግጭት ጊዜ ወታደር ከመሆን ይልቅ ሴት መሆን እጅግ አደገኛ ነው”። 

3. https://odihpn.org/magazine/raising-visibility-idps-case-study-gender-age-specific-
vulnerabilities-among-ethiopian-idp-adolescents/

4. http://nobelwomensinitiative.org/wp-content/uploads/2013/09/war-on-women-web.pdf
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1

የግጭቶች እና የፆታዊ ጥቃት ተጎጂዎችን ግላዊነት አክብሩ

ብጥብጥ/ሁከት በኀብረተሰቦች፣ ማኀበረሰቦች እና ግለሰቦች ላይ ከአካላዊ ጉዳቶች እስከ ስነልቦናዊ እና የስሜት ቀውስ 

ከማስከተልም አልፎ፤ ቤታቸውን እና ቤተሰቦቻቸውን በማሳጣት የተለያዩ ተፅዕኖዎችን ሊያደርሱም ይችላሉ። ሁከቱን 

የሚቀሰቅሱ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ከተለያዩ አቅጣጫዎች እና የሥልጣን ተዋረዶች ከመምጣታቸው አንጻር፤ የሁከት 

ተጎጂዎች እና በሕይወት የተረፉ ሰዎች ለሕይወታቸው ዳግም ሊፈሩ እና ሊሰጉባቸው የሚችሉ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። 

ከዚያ በተጨማሪ ተጎጂዎች እና በሕይወት የተረፉ ሰዎች በልዩ ልዩ ባህላዊ ወይም ግለሰባዊ ምክንያቶች በራሳቸው 

ማህበረሰብ ሊገለሉ እና ሊበደሉ ይችላሉ። ስለሆነም በሁከቶች እና በትጥቅ ግጭት ውስጥ በደረሰ ፆታዊ ጥቃት እና 

በተጎጂዎች ዙሪያ ዘገባ በሚፃፍበት ጊዜ የባለታሪኮቹ ግላዊነት እና ሚስጥራዊነት ከሁሉም በላይ ቅድሚያ እና ትኩረት 

ሊሰጠው ይገባል።

መርህ 8
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መታወቅ ያለባቸው ነጥቦች፡

 ■ የተለያዩ ባህሎች እና ማህበረሰቦች ፆታዊ ጥቃትን የሚረዱበት መንገድ የተለያየ ሊሆን ይችላል፡፡

 ■ ሰዎች በስምምነት/በፍቃድ ላይ የተመሠረተ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሁልጊዜ በጥልቀት ላይረዱ ይችላሉ፡፡

 ■ በስምምነት/በፍቃድ ላይ የተመሠረተ ማለት ወረቀት ላይ መፈረም ወይም በንግግር አዎንታዊ ምላሽ መስጠት ብቻ 

ማለት አይደለም፡፡

 ■ ለጋዜጠኞች መረጃ የሚሰጡ ምንጮች ከተለያዩ ዳራዎች እና የእውቀት ደረጃ ሊመጡ ስለሚችሉ ለዜናችሁ ወይም 

ለዘገባችሁ የምትጠቀሙባቸውን አንዳንድ መድረኮችን ሁልጊዜ ላይረዱ/ላያውቁ ይችላሉ፡፡

መተግበር ያለባቸው ነጥቦች 

 ■ ስለምትሰሩበት ማኅበረሰብ ባህል በደንብ እወቁ፡፡

 ■ ቃለ-መጠይቅ ተደራጊዎቹ (የጥቃት ተጎጂዎቹ) በሚረዱት ቋንቋ እና አገላለጽ ስራችሁን ወይም አላማችሁን 

በግልጽ አስረዱ፡፡

 ■ የመረጃ ምንጮቻችሁ ስለሥራችሁ ወይም ታሪኮቹን ለማቅረብ ስለምትጠቀሙባቸው መድረኮች ምንነት በቂ ዕውቀት 

ወይም ግንዛቤ ላይኖራቸው በሚችልባቸው ጊዜያት፤ ግልጽ መመሪያ እና ማብራሪያ መስጠታችሁን አረጋግጡ፡፡

 ■ ሁልጊዜ “እኔ አሁን ስለጉዳዩ ያለኝ እውቀት እና ግንዛቤ እንዳለ ሆኖ በተጎጂዎቹ ቦታ ብሆን እና አሁን እየጠየኩ 

ያለሁትን ጥያቄዎች ብጠየቅ ምን ሊሰማኝ ይችላል? ፈቃደኛ እሆናለሁ? ምቾት ይሰማኛል?” ብላችሁ እራሳችሁን 

ጠይቁ። መልሳችሁ አይ ከሆነ፤ ወደ አዎ አሰኪቀየር ድረስ ጥያቄዎቻችሁን እና አቀራረባችሁን መቀየር እና ማሻሻል 

ይኖርባችኋል፡፡

 ■ ቋንቋቸውን በደንብ የማትናገሩ ከሆነ ብቃት ያለው/ያላት አስተርጓሚ ፈልጉ፡፡ 

 ■ እነሱ የሚገኙበትን ሁኔታ ለመረዳት ሞክሩ እና እራሳችሁን በእነሱ ጫማ ውስጥ አድርጉ - ምላሾቻቸውን ወይም 

ውሳኔዎቻቸውን በጭራሽ ከራሳችሁ ጋር አታገናኙት፡፡

ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች

 ■ በተለያዩ ምክንያቶች ቃለ-መጠይቅ ተደራጊዎችዎ ቃለ-መጠይቅ ለመደረግ ወይም ታሪኮቻቸውን ለማካፈል 

ፍቃደኛ ላይሆኑ ይችላሉ፡፡

ተግባራዊ መሆን የሚችሉ መፍትሄዎች 

 ■ ያልተመቻቸው ነገር እንዳለ፤ ለምሳሌ እናንተ የበለጠ ማብራራት የምትችሉት ነገር ካለ እና ሀሳባቸውን ሊለውጡ 

ከቻሉ ብትጠይቋቸው ይመከራል፡፡
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ምሳሌዎች

 ■ አስገድዶ መድፈር በትጥቅ ግጭቶች ጊዜ ተጋላጭ የሆኑ እና የተገፉ ቡድኖችን - በተለይም ሴቶችን - ለማጥቃት 

እንደ ጦር መሣሪያ ጥቅም ላይ የሚውልበት ጊዜ በርካታ ነው። አንዳንድ ማህበረሰቦች እንደዚህ ያሉ አስገድዶ 

መድፈር የደረሰባቸውን ሰዎች የማግለል ባህል አላቸው፤በተለይም ደግሞ እርግዝና ከተከሰተ። በእንደዚህ ዓይነት 

ሁኔታዎች ተጎጂዎች ታሪካቸው በማንም ሰው እንዲታወቅ አይፈልጉም። ሆኖም ማንነታቸው ሳይታወቅ ታሪኩን 

ማጋራት ይፈልጉ ይሆናል። ስለሆነም እናንተ እንደ ጋዜጠኛ የተጎጂን ግላዊነት እና ሚስጥር የመጠበቅ ሃላፊነት 

አለባችሁ። በዘገባው ውስጥ የሚኖሩ ትናንሽ ስህተቶች እና ጥሰቶች የአንድን ሰው ምርጫ፣ ህይወት እና ክብር ሊጎዱ 

ይችላሉ። ስለሆነም የጠየቁትን እና የፈቀዱትን ብቻ ለመፈፀም የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል።

 ■ አንዳንድ የግጭት ሰለባዎች ለህይወታቸው አስጊ ሁኔታዎች ሲያጋጥሟቸው ወይም በሌላ በግል ምክንያቶች ቤታቸውን 
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