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“ምንም እንደማይሰሩ ሰዎች እረፍት አልባ የለም” 

(None are so busy as those who do nothing) 

 

(በአዳም ጌታ e-mail-adamgeta89@yahoo.com) 

 

በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ከሚገኙ አራት ጓደኞቹ ጋር ለመገናኘት ማርክ ዙከርበርግ እ.አ.አ. 

በ2004 ዓ.ም የፈጠረው የኮሙኒኬሽን ፈጠራ ፌስ ቡክ ላለንበት የኢንፎርሜሸንና 

የኮሙኒኬሽን ዘመን ፈር የቀደደና ዛሬ ከ1.2 ቢሊዮን ሰዎች በላይ መገናኛ ሆኗል፡፡ ፌስ 

ቡክና የመሰል ድህረ-ገፆች የሉላዊነትን/ግሎባላይዜሽን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና 

ፖለቲካዊ ትስስርን ያፋጠኑና ለሠላምና ደህንነት ልማት ሚናቸውን እየተወጡ ያሉ 

የዘመናችን ቱሩፋቶች ናቸው፡፡ በትክክል ስንጠቀምባቸው ፋይዳቸው የጐላና ካዛባናቸው 

ደግሞ አደገኛ የጥፋት መሣሪያ ሆነው ሊያገለግሉ የሚችሉ ናቸው፡፡ ይህንን የገለፅኩት 

ያለምክንያት አይደለም፡፡ የብአዴን/ኢህአዴግ አመራሮች ከገጠር ወጣቶች፣ እናቶችና 

አባቶች ከከተማ ወጣቶችና አዋቂዎች ጋር በጋራ የፀረ-ድህነት እቅድን በማቀድ፣ 

በመተግበርና ተከታትሎ በመደገፍ ሌት ተቀን እየማሰኑ ያሉትን ቆርጦ በመቀጠል ፖለቲካ 

(Cut and paste) ለማጠልሸት ቆርጠው የተነሱ ፀረ-ሠላምና ፀረ-ዴሞክራሲ ኃይሎች 

ማህበራዊ ድረ-ገፆችን በአፍራሽነት በመጠቀም ስማቸውን ያለ ስም ለመስጠት የተለያየ 

ሙከራ ሲያደርጉ ስላየሁ ነው፡፡ በመሠረቱ እውነት ሲመጣ ውሸት አይቆምምና በዚህና 

በተከታታይ በምገልፀው ፅሁፍ የብአዴን አመራሮችን ማንነትና በክልሉ የተገኙ የልማት 

ውጤቶችን ማህበራዊ ድረ-ገፆችን ለክፋት ሣይሆን ለደግ እየተጠቀምኩ  አበስርበታለሁ፡፡  

የአማራ ክልል በልማት፣ በዴሞክራሲና በመልካም አስተዳደር ግንባታ ተከታታይ ለውጦች 

እያስመዘገበ ህዝቡን በተጨባጭ ለውጥ በጥረቱ ተጠቃሚ እያደረገ በየጊዜው በሚጨምር 

ከፍተኛ የእድገት ፍጥነት እየገሰገሰ መሆኑ የአደባባይ ሚስጥር ከሆነ ውሎ አድሯል፡፡ 

ለአብነት በ2005 ዓ.ም የመኸር ምርት ብቻ የአማራ ክልል ከጠቅላላ አገሪቱ ከተገኘው 

ጠቅላላ ምርት ጭማሪ 12 በመቶ የሚሆነውን(ወደ 10 ሊዮን ኩንታል) ምርት በጭማሬ 

አስገኝቷል፡፡ ይህም በ2004 ዓ.ም እንደ ሀገር ከተገኘው የምርት ጭማሪ ጋር እኩል ያህል 

ነው፡፡ ይህ ድል ዝም ብሎ የተገኘ ሣይሆን በየደረጃው ያለ የብአዴን አመራር ለህዝብ 

ባለው ክብርና ፍቅር ሌት ተቀን ወጥቶ፣ ወርዶና ፈግቶ የመጣ ስኬት ነው፡፡ የአመራሩ 

የመሪነት ጥረት ባይኖር ኖሮ በዚህ ደረጃ ሊታሰብ የሚችል አልነበረም፡፡  
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የሰሞኑ የጥቂት የፀረ-ሠላምና የፀረ-ዴሞክራሲ ኃይሎች የድንበር፣ የአመራር መተካካትና 

ተረት ተረቶች አልሣካ ሲላቸው የአማራ ህዝብ እንዲህ ተባለ እያሉ የብአዴን ማዕከላዊ 

ኮሚቴ ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ አለምነው መኮንን በተራ አሉባልታዎች ያለ ስማቸው ስም 

እየሰጡ የህዝብ መሪን ሲተቹ ዝም ብዬ ስለማላይ የራሴን ሃሣብ ለማስቀመጥ 

እንደረደራለሁ፡፡  

የህልም እንጀራ ተመጋቢ (virtual eaters) ጥቂት ግለሰቦች ከኢትዮ-ሱዳን ድንበር ጋር 

አያይዘው የፈጠራ ድርሰታቸው አልሣካ ሲል በቅርቡ መልካቸውን ቀይረው «የአማራ ህዝብ 

በአደባባይ ተሰደበ» በሚል የማደናገሪያ አጀንዳቸውን እየነዙ ይገኛሉ፡፡ በማህበራዊ ድረ-

ገፆች በጣም ተራ የሆነ አሉባልታ የሚነዙት እነማን ናቸው የሚለውን ለማጥናት 

ሞክሬያለሁ፡፡ እነዚህ ጥቂት ግለሰቦች የኪራይ ሰብሰቢነትን ተግባርና አመለካከት ተሸካሚ 

መሆናችሁን ሃሳቡ የቀረበበትን አግባብና ጭብጥ በማዛባት ሆን ብላችሁ ሌላ መልዕክት 

በሚያስተላልፍ መልኩ በቆርጦ ቀጥል ፖለቲካ (cut and paste) ለጥፋት አቀነባብራችሁ 

በመልቀቅ ህዝብን የማደናገርና ግራ የማጋባት አባዚያችሁን ተረድቻለሁ፡፡ ይህ የእናንተ 

የጥፋትና የክፋት ኃይሎች ታክቲክ ነው፤ አንድን አላማ ለማስፈፀም የምትጠቀሙበት 

ታክቲክ፣ ለማስደንበርና ለማስደንገጥ የሚደረግ ውዥንብርና ዘመቻው በምንም ታምር 

ህዝባዊ አላማን የማይወክልና ሊወክል የማይችል ነው፡፡ 

አቶ አለምነው መኮንን የተሟላ የአመራር ብቃት ካላቸው፣ በክልሉ ለውጥ ለማየት  

ከሚማስኑ፣ መልካም እሴትን በመገንባት ለቀጣዩ ትውልድ የተሻለ ደረጃ ላይ ያለች አማራ 

ክልልን የማስረከብ ውስጣዊ ስሜትና ተግባር ከተሞሉ አመራሮች መካከል አንዱ ነው፡፡ 

የአማራ ህዝብ የሚቆረቆርለትን፣ በመስኖ፣ በተፈጥሮ ሀብት ሥራው፣ በእንስሣት ልማቱ፣ 

በጥቃቅንና አነስተኛ፣ በከተማ ልማትና መልካም አስተዳደር ማን ከጐኑ እንደተሠለፈና 

ታግሎ የሚያታግለው፣ ወጣቱ ሥራ ተፈጥሮለት ተስፋው እንዲለመልም ማን እየሠራ 

እንደሆነ ያውቃል፡፡ 

ህዝባችን እንደከዚህ በፊቱ ተራ አሉባልታችሁን እያየና እየሰማ ዝም ብሎ የሚያልፍ 

“Reserved” የሆነ አይደለም፡፡ ድህነት ከሃገር ውጪ ባሉ ጥቂት የፀረ-ሠላምና የፀረ-

ዴሞክራሲ ኃይሎች ተራ ወሬና ውንጀላ ሣይሆን በተጨባጭ የልማት ተግባር እንደሚወገድ 

ካወቀ ውሎ አድሯል፤ ጥሪትም አፍርቷል፡፡ የአማራ ህዝብ የሀገሪቱን የልማትና 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታን በትክክል የተገነዘበና የበኩሉን አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ 

ህዝብ ነው፡፡  

ብአዴን፣ መንግስታችንና ህዝባችን ድህነትን የማንበርከክ የተቀናጀና የተባበረ ኃይል 

ፈጥረዋል፤ የጥንካሬያቸውና የእድገታቸው ምንጭ እሱ ነው፡፡ ህዝባችን ህይወቱ 
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የተመሠረተው በውጭ ባሉ ግን ደግሞ የኪራይ ሰብሣቢ ፖለቲካል ኢኮኖሚ አስተሳሰብ 

የተጠናወታቸው ግለሰቦች ሣይሆን በዛሬው ድካሙና በነገ ተስፋው ነው፡፡ ከመሪ ድርጅቱ 

ብአዴን ጋር በመሆን ያልተሠሩትን ለመስራት፣ የተጓደለውን ለማሟላትና የተበላሸውን 

ለማስተካከል ኃላፊነት ወስዶ በለውጥ ሂደት ውስጥ ያለ ለአሉባልታ ጆሮውን የማሣይሰጥ 

በራሱ መደምደሚያ ላይ የሚደርስና የሚያገናዝብ ህዝብ ነው፡፡ 

የሰሞኑ የድረ-ገፆች ተራ አሉባልታ ሃሣብን መሣት “Missing the point” እና Red Herring 

fallacy የሚያስታውስ ነው፡፡ በመድረኩ አቶ አለምነው መኮንን የገለፀበትን አግባብ ዋናውን 

ጭብጥና መልዕከቱን በማዛባት ርካሽ ትርፍ ለማጋበስ የተሠራ ሴራ፡፡ የአፍራሽ ኃይሎች 

አጀንዳ መልካም እሴት መገንባትና ለቀጣዩ ትውልድ የተሻለ ደረጃ ላይ ያለች ሀገር 

የማስረከብ ጉዳይ ሣይሆን የውሸትና የማደናገሪያ አሉባልታን በመፍጠር ለማተራመስ 

እንቅልፍ ያጣችሁ በመሆናቸው የፈረንሳዮችን «ምንም እንደማይሠሩ ሰዎች እረፍት አልባ 

የለም» የሚለውን አባባል ለፅሁፌ ርዕስ ገላጭ ስለሆነ መርጫለሁ፡፡  

የአማራ ክልል ህዝቦች ከፊታችን ብዙ የፀረ-ድህነት፣ ፀረ-ድንቁርናና ፀረ-ኋላቀርነት ትግል 

የሚካሄድባቸው ሌትና ቀኖች እንዳሉ እናምናለን፡፡ የአርነት ትግሎቻችን ቱርፋቶች 

እያስቀጠልን ውጤቶቻችንን እያሰፋንና ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ እየመዘን፣ ስንዴውን 

ከእንክርዳድ እየለየን ባለማቋረጥና በሁሉም የልማትና የመልካም አስተዳደር መስኮች 

ድርብ ድርብርብ ድል በመጐናፀፍ መጭውን ብሩህ ዓለም እናያለን! በተለያዩ ፈታኝ 

መስኮች በድል እየታጀበ ያለው የኢትዮጵያ ህዳሴ በመሪው ድርጅት አውራ ፓርቲነት 

(Dominant Party) ተረጋግጦ ይቀጥላል፡፡ ክልላችን የድህነት መፈንጫ እንዳይሆን 

በአመራር ሰጭነት የላቀ ሚና እየተጫወቱ ያሉ መሪዎቻችንን ጥላሸት በመቀባትና 

የእንግርግሪያ ፖለቲካችሁን “ምንም እንደማይሠሩ ሰዎች እረፍት አልባ የለም” በሚል 

የሚመሰል የበሬ ወለደ ተረትተረት ለአፍታም ሽብርክ እንደማያደርገን እያመላከትኩ ወደ 

ህዳሴው የትግል ጉዞ ጐራ ከእኩይ ተግባራቸው ተመልሣችሁ እንድትቀላቀሉ እየጋበዝኩ 

ተሰናበትኩ፤ ቸር እንሰንብት፡፡ 

  

 


