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"የወፍ በሽታ ለያዘው - ሁሉ ቢጫ መስሎ ይታየዋል" 

(All Looks Yellow to the jaundiced eye) 

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

 

በቅርቡ "ምንም እንደማይሰሩ ሰዎች እረፍት አልባ የለም" በሚል ርዕስ በማህበራዊ ድረ-

ገፆች ሰሞኑን በብአዴን/ኢህአዴግ አመራሮች ላይ የተነዙ "የቆርጦ ቀጥል ፖለቲካ" 

አራማጆች በማጠልሸት ፖለቲካ የክልሉን ልማት ለማክሸፍ ሲነሱ ሲወድቁ በማየቴ "እውነት 

ሲመጣ ውሸት ይሸሻል" እንዲሉ የብአዴን አመራሮችን ማንነትና በክልሉ የተገኙ የልማትና 

የዴሞክራሲ ውጤቶችን በተከታታይ እንደማበስር ገልጨ ተሰናብቼ ነበር፡፡ በቃሌ መሠረት 

"የወፍ በሽታ ለያዘው - ሁሉ ቢጫ መስሎ ይታየዋል" በሚለው ርዕሴ በ"ፉክት" መጽሔት 

ቅፅ 2 ቁጥር 32 የካቲት 2006 እትም "አንድ በሉ" አምድ ላይ "የጉራማይሌ ፖለቲካ" 

በሚል ርዕስ በተመስገን ደሣለኝ በቀረበው ፅሁፍ ላይ የራሴን አስተያየት በመስጠት ያለውን 

እውነታ አሣያለሁ፡፡ 

ቆርጦ ቀጥል ፖለቲካ በአንድ ጉዳይ ላይ የተነገረን ወይም የተፃፈን ሃሣብ ሆን ብሎ 

በመሸራረፍ ከመሃሉ ቆርጦ በማውጣትና አደራደሩን በማዛነፍ ለራስ አላማ መጠቀሚያ 

አድርጐ ማቅረቢያ ስልት ነው፡፡ ይህ የቆርጦ ቀጥል ፖለቲካ ስልት ተግባራዊ የሚሆነው 

ተፅዕኖ እያሣደሩ ያሉና ወሣኝ የሆኑ የብአዴን/ኢህአዴግ አመራሮችን መልካም ስም 

በማጉደፍ ነው፡፡ የቆርጦ ቀጥል ፖለቲካ ሁሌም መንቀፍን የሚመርጥ፣ የለውጥ ኃይልን 

በመስለብ ብዙሃንን ለማደናገር የበሬ ወለደ ፈጠራን የሚያስፋፋና በችግር መነፅር 

የሚመለከት ነው፡፡ 

በሚሊዮን ኮፒ የተሸጠው "The Ultimate Secrets of Total self Confidence" የተሰኘው 

መጽሐፍ ደራሲ የሆኑት ዶ/ር ሮበርት አንቶኒ "Beyond positive Thinking" በሚሰኘው 

መፅሐፋቸው ነገሮችን የማዛባት አባዜ የሚመጣበትን ምክንያት ሲገልፁ "The most 

Corrupt thing that we can do is to judge someone to suppress another’s 

individual and take away another’s aliveness is one of the most negative and 

self-destructive behaviors a person can have" ወደ አማርኛ በግርድፉ ሲመለስ 

"የሌሎችን ሃሣብ በማዛባት የራስን ትርፍ ለማሣበጥ የሚደረግ ጥረት የሙሰኝነት ተግባር 

ነው፤ ሌሎችን የመጫንና የመርገጥ ጫፍ የወጣ አሉታዊነትና ተያይዞ የሚያጠፋ እኩይ 

ባህሪ" የሚል ነው፡፡ ከዚህ ጭብጥ ስንነሣ በማህበራዊ ድረ-ገፆች በተቀነባበረ ውሸት ሌላውን 

የመጫንና የማሸማቀቅ የሰሞኑ ሙከራ ፋይዳ ቢስና የተሻለች ኢትዮጵያን የመፍጠር 

ትግሉን ለማደናቀፍ የሚሞክር የባንዳ ተግባር ነው፡፡  
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ፀሐፊው ተመስገን ደሣለኝ በ"ፋክት" መጽሔት ገፅ 32  ህወሓት፣ ብአዴንንና ኦህዴድን 

ያከናወኑትን ትልልቅ አጀንዳዎች በምናምንቴዎቹ ለመዋጥ የተለያዩ ዉግዘቶችን ካስነበበ 

በሁዋል የብአዴን ማ/ኮ/ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ አለምነው መኮንን "የአማራን ህዝብ እንዲህ 

አለ…" በማለት ወሬውን "ረጅም እድሜ ከተመኘለት ኢሣት" እንዳገኘው አስቀምጧል፡፡ 

ሂስ የማድረግ ሥራ ለኔ ግሩም ሥራ ነው፡፡ ብአዴን/ኢህአዴግ ሂስን እንደ እገዛ የሚቆጥር 

በየጊዜው የሠራቸውን ሥራዎች፣ ያስገኛቸውን ውጤቶች በተገቢው ሚዛን እየለካ፣ ጉዞውን 

በየጊዜው እየገመገመ፣ ከጠንካራም ሆነ ደካማ ጐኑ ጠቃሚ ትምህርቶችን እየወሰደ 

በግምገማ መስታወት ራሱን እያጠራ የሚሄድ ታዳጊ ድርጅት ነው፡፡ የፀሐፊው አቀራረብ 

ግን በሂስ መልክ ሳይሆን የነቆርጦ ቀጥል ፖለቲካ የማጠልሸት ታክቲክ የገደል ማሚቶ ሆኖ 

የቀረበ እንጂ፡፡ እንደ ምንጭ የተጠቀሰው ኢሣት በኤርትራ መንግስት ፋይናንሰ የሚደረግና 

በሃገራችን ላይ የሟርት ዜናዎችን አቀነባብሮ የሚለቅ ቴለቪዥን ነው፡፡ ከቴሌቪዥኑ 

ባለንብረቶችና የገንዘብ ድጋፍ አድራጊዎች ስሜት፣ አዕምሮ፣ አስተሣሠብና ፍላጐት ጋር 

ተያይዞ የማተራመስና የማሸበር የበሬ ወለደ ወሬዎች በኢሣት እንደሚነዙ ፀሐፊው ለማወቅ 

ይሳነዋል ብዬ አልጠረጥርም ግን ደግሞ የአንድ ሣንቲም ሁለት ገፅታዎች ቢሆኑስ? ማን 

ያውቃል!? 

ህወሓት የተሣካ ህዝባዊ የትጥቅ ትግል በማካሄድ ከሌሎች ዴሞክራሲያዊ ድርጅቶች ጋር 

በመሆን የደርግን ፀረ-ዴሞክራሲያዊ አገዛዝ ለመገርሰስ ግንባር ቀደም ሚናን የተጫወተ 

የትግራይ ህዝብን ከድህነትና ኋላቀርነት ተላቆ ስር ነቀል ለውጥ በትግራይ ክልል 

እንዲመጣ እየሠራ ያለ ድርጅት ነው፡፡ ብአዴን ለዘመናት በስሙ ሲነገድበት የኖረን 

የአማራ ሰፊ ህዝብን ከድህነት ለማላቀቅ አኩሪ ልማታዊ እና ዴሞክራሲያዊ ተግባራትን 

እያከናወነ ያለ ድርጅት ነው፡፡ ኦህዴድ ከደርግ ውድቀት በኋላ ኦነግ የኦሮሞ ህዝብን ትግል 

በጠባብ ብሔርተኛ መስመር ለመምራት ያደረገውን ሙከራ በአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ 

መስመሩ ያመከነ የኦሮሞ ህዝብ የዴሞክራሲያዊ እድገት ተጠቃሚ እንዲሆን አኩሪ ተግባር 

የፈፀምና አመራር እየሰጠ ያለ ድርጅት ነው፡፡ ታዲያ ፀሐፊው ይህን ለምን ዘነጋ!?  

በቅደም ተከተል ፀሐፊው ሣይገባው ለንባብ ያበቃውን አንድ እውነት ላንሣ፡፡ ባህር ዳር 

ከተማን በቃኘበት ወቅት በአንድ ጀምበር ሁለት የተለያዩ ነገሮች አስቃኘን "የአፍሪካ ውጭ 

ጉዳይ ሚኒስትሮች ዓመታዊ ስብሰባ ባህር ዳር በተካሄደበት ወቅት የተደረገውን ጥበቃ 

ከተማዋ ከሰዓታት በፊት ከባዕድ ወራሪ ጦር ነፃ የወጣች ትመስላለች" ብሎ በገለፀበት በዛው 

ጀምበር የኢህአዴግ ባለስልጣናት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከአፍ እስከ ገደፉ 

በሞላ በአንድ የመዝናኛ ምሽት ቤት እስከኩለ ሌሊት ድረስ ፀሐፊውን ጨምሮ ካለምንም 

የፖሊስና የደህንነት ጥበቃ በነፃነት ሲዝናኑ እንደነበር አስነብቧል፡፡ ይህ እኔን የሚገባኝ 
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ሚኒስትሮች ከሀገራቸው ህዝብ ጋር አብረው እንደሚዝናኑ ለህዝብ ቅርብ እንደሆኑ በከተማዋ 

የሚያሰጋ የፀጥታ ችግር እንደሌለ ነው፡፡  

በጉራማይሌ ፖለቲካ የቀረቡ አሉባልታዎች "ፁሁፉን ከማንበብህ በፊት የፀሐፊውን ታሪክ 

አጥና" የሚባለው አባባል አስታወሰኝ፡፡ ለነገሩ በቆርጦ ቀጥል ፖለቲካ የተዛባን ዜና እንዳለ 

ወስዶ የርካሽ ትርፍ ማጋበሻ አድርጐ መጠቀሙ ለፀሐፊው በተራ ሚዛን የሚያስቀምጠዉና 

የሚያወርደው ሆኖ አግኝቸዋለሁ፡፡ ይህ በፈጠራ ሥራ ማጠልሸት ዛሬ የተጀመረ ሣይሆን 

የተለያየ መልክና ቅርፅ እየያዘ የኢትዮጵያ ህዳሴ ትግል ለመስለብ  በክፋትና በጥፋት 

ኃይሎች ታቅዶ ብቅ ጥልም የሚል ርካሽ ትርፍ ማግኛ ዘዴ ነው፡፡ ይህ ፀሐፊውን 

በአምደኝነት ጭምብል ተጀቡኖ ህሊናውን ለኢሣት የሸጠ አድርባይ ያስመስላል፡፡  

ፀሐፊው ተመስገን ደሣለኝ ጐንደርና ባህር ዳር እንደሰነበተ ቢነግረንም ስለ ጐንደርና ባህር 

ዳር የልማት እንቅስቃሴ ያለው አለመኖሩ በአንባቢያን አዕምሮ ጥያቄ ያጭራል፡፡ እንኳን 

ባህር ዳር እና ጐንደር ለማይኖረዉ አምደኛዉ ወዳጄ  ይቅርና ለእኛ ነዋሪዎቹ አዳዲስና 

የሚያስደምሙ የልማት ሥራዎችን በየቀኑ በነዚህ ከተሞች መመልከት የተለመደ ነው፡፡ 

ከዚህ ይልቅ ሁሉንም የልማት ሥራዎች መድፈቁ "የወፍ በሽታ ለያዘው - ሁሉም ቢጫ 

መስሎ ይታየዋል" የሚለውን አባባል እንድጠቀም አስገድዶኛል፡፡ ለነገሩ ልማትን 

የማስተዋል ጉዳይ የአይን ጉዳይ ሳይሆን የሚኖሩለትን ራዕይ ለልማትና ለህዝባዊነት 

ሲያዉሉ የሚገለፅ ነው፡፡ ያዘንኩት እነዚህ ሰዎች የሚፅፉትን የሚያነብ ግን ደግሞ 

ተጨባጭ ሁኔታዉን ያላየ አንባቢ ሊኖር እንደሚችል ሣስብ ነው፡፡ ብአዴን/ኢህአዴግ 

በክልሉ ሁለንተናዊ ልማት ለማምጣት እየሠራና በመስራት ላይ ያለ ድርጅት መሆኑ ልብ 

ይሏል፡፡ የድርጅቱ ድሎች እንደሚፈልጉት አድርጐ መቅረፅና ማዛባት የመሞከር አባዜ 

የማያዋጣ ያለፈበት ፋሽን ነው፡፡  

ልማታችን ወደምንፈልገው ሊደርስ እንዲችል በጥፍራችን ቁመን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ 

ባህሪያችንን ጠብቀን ግን ደግሞ ጥቂት በውጭ የሚኖሩ ጥገኞችና የፀረ-ልማትና ፀረ-

ዴሞክራሲያዊ ተላላኪዎች ጋር ካለማቋረጥ ሰፊ ትግል እናደርጋለን፡፡ የአማራ ህዝብ 

ልማቱን የሚደግፍና ከሱም ተጠቃሚ የሆነ የተጨባጩ ሁኔታ (የStatus quo) ኃይል ነው፡፡ 

ተጨባጭ ሁኔታዉ የበለጠ ልማትና ዴሞክራሲ የሰፈነበት ሲሆን ይበልጥ እንደሚጠቀም 

ያውቀዋል፡፡ መሠል የክፋትና የጥፋት ኃይሎች በአማራው ትክሻ ተፈናጣችሁ የራሣቸውን 

ጥቅም ለማጋበሽ እንደምትንቀሳቀሱ ያውቃል፡፡ ህዝባችን ለብአዴን/ኢህአዴግ ንቁ ድጋፍ 

እየሰጠ ያለና ይህም በቆርጦ ቀጥል ፖለቲካዊ ታክቲክ የማይናጋ ነው፡፡ የፀረ-ልማት 

ኃይሎች ተረት ልማትን አያሸንፍም፤ አሉባልታዎችም በተነዙበት ቅፅበት በእውነት 

እየተቀቀሉ የአሉባልታ ቁመና ይዘዉ መቆየት ይሣናቸዋል፡፡  
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የአማራ ህዝብ ሌት ተቀን ካልሠራ የድህነት ቀለብ እንደሚሆን አውቆ በየቀኑ በድል ላይ 

እየተረማመደ ያለ ህዝብ ነው፡፡ በ2005 ዓ.ም በክልሉ በተሰራው የተፈጥሮ ሀብት ሥራ 4.5 

ሚሊዮን ህዝብ ከ50-60 ቀናት በነፃ የሠራና 1.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬትን በእፅዋት የሸፈነ 

ከዚህም ተጠቃሚነቱን እያረጋገጠ የመጣ ህዝብ ነው፡፡ ይህን ያክል ህዝብ አሳምኖ በልማት 

ሰራዊት አግባብ ድህነት ላይ ያዘመተ ፖለቲካዊ ድርጅት ከህዝብ ጋር አፍ ተልብ ሆኖ 

በመስራት የተገኘና  ብቃት ያለው አመራር በመስጥት የተገኘ ዉጤት ነዉ፡፡ የተገኘዉን 

ድል በማቀብ በ2006 ዓ.ም የተፈጥሮ ሃብት ስራዉን በዕጥፍ በማሳድግ ለተመሳሳይ ቀናት 

4.8 ሚለዮን ህዝብ በማሳተፍ 3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዕፅዋት ለማልበስ ሌት ተቀን 

አመራር እየሰጡ ድጋፍና ክትትል እያደረጉ ከሚገኙት አመራሮች መካከል አቶ አለምነዉ 

መኮንን አንዱ ነዉ፡፡     

አቶ አለምነው መኮንን በክልሉ የአመራር ብቃት እንደወርቅ በእሣት ተፈትኖ ከመጡ 

መሪዎች፣ ድህነትንና ድንቁርናን ከክልሉ ለማስወገድ ከሚተጉ፣ ያለንን ሰፊ ጉልበትና 

የተፈጥሮ ሀብት ተጠቅመን የተቻለንን ያህል በፍጥነት መሠላሉን እንድንወጣ በውስጣቸው 

ተቀጣጣይ አጀንዳ ካላቸው ሌሎች ጓዶች ጋር በመሆን ላለፉት 24 ዓመታት ከአማራ ህዝብ 

ጋር ለለውጥ የተጋና እድገትን ያስመዘገበና በቆርጦ ቀጥል ጥበቡ ተቀነባብሮ ካልሆነ 

በስተቀር ከእርሱ አንደበት ፀያፍ መልዕክት እንደማይተላለፍ የአማራ ህዝብ በተለይ እኛ 

ወጣቶች እናውቃለን፡፡  

ለልማታችን ማደናቀፊያ የሚሆኑ ምች ማዛቢያዎችን እየጠቀሱ የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ 

አስተሣሠብ ልዕልና (Hegemony) ለማረጋገጥ ብቁ አመራር እየሰጠ  ለለውጥ የሚተጋና 

እየተጋ ያለ ድርጅትን በተራ አሉባልታ ለአፍታም ማዘናጋት አይቻልም፡፡ 

ብአዴን/ኢህአዴግ በክልሉ መሠረታዊ ጉዳይና ነባራዊውን ሁኔታ በትክክል ገምግሞ 

ህበረተሰቡን በዚያ ተጨባጭ ሁኔታ ሊደርሰበት ወደሚችለው ከፍተኛ የእድገት ደረጃ 

ለማድረስ ይታገላል፡፡ በህልምና በስሜት ላይ የተመሠረቱ የፈጠራ ውዥንብሮች ወደኋላ 

አይመልሱትም፡፡  

ያሁኑ የማህበራዊ ድረ-ገፅ ዘመቻ ለእኔ የሚያመላክተኝ ጠንካራ በሆንክ ቁጥር ለትችት 

ትጋለጣለህ፡፡ አቶ አለምነው መኮንን የማውቀው ቤልንጄየም ከሚገኘው አንትወርፕ 

ዩኒቨርስቲ ወጭው በዚሁ ዩኒቨርስቲ ተሸፍኖለት የማስተርስ ዲግሪውን በዲቨሎፕመንት 

ኢኮኖሚክስ ይዞ ወደ ሀገር ቤት እንደተመለሰ ነው፡፡ ወጣት በጣም ይወዳል፣ ሁሌም በስራ 

የተጠመደ የጊዜ ስስት ያለበት (የአቶ አለምነው የጊዜ ስስት ምንጩ የልማትና የዴሞክራሲ 

ስራ ነው)፣ ደከመኝና ሠለቸኝ የማያውቅ ለወጣቱ አርአያ የሆነ መሪ ነው፡፡ ለምን ጥቂት 

የክፋትና የጥፋት ኃይሎች ዘመቱበት ብዬ ሳስብ ነገሩ ወዲህ ነው፤ አቶ አለምነው መኮንን 

ተፅኖ ፈጣሪ ነዋ! ባልሆነ ነገር ሽብረክ አይልማ! ግንባር ቀም ነዋ! ከዚህ የበለጠ ለኢሣትና 
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ለአንዳንድ መርዶ ፀሐፊዎች የራስ ምታት የት አለና!? በጥንካሬው ባላጠፋው ነገር 

ይረባረባሉ፡፡ እንደ አንድ ተደራሲ ስታዘብ የተራ ዘመቻ ባለቤቶች የአማራን ህዝብና 

የብአዴን አመራሮችን መልካም ቁርኝት ገምግሞ ለማቅረብ የሞራል ብቃት የላችሁም፡፡ 

ዛሬም ሁሉን ቢጫ አድርጎ ከማየት አባዜ ወጥታችሁ በኢትዮጵያ ህዳሴ ትግል ዉስጥ 

የበኩላችሁን እንድትወጡ እየጋበዝኩ ልሰናበት፡፡ ቸር እንሰብት! 


