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የማህበራዊ ሚዲያው እብደት !! 

                                                      ይነበብ ይግለጡ  08-17-16 

የማህበራዊ ሚዲያ (ሶሻል ሚዲያ) ፌስ ቡክ ፈጣሪ አሜሪካዊው ማርክዙበርግና ጓደኞቹ 

ሲሆኑ የተፈጠረውም በ2004 እ.ኤ.አ ነው፡፡ እንደ አዲስ የቴክኖሎጂ ግኝት ዓለምን  

በማቀራረብ ረገድ ከፍተኛ ሚናን ተጫውቷል፡፡ የሰውን ልጅ ለሚጠቅሙ መልካም 

ሥራዎች የተራራቁትን ለማቀራረብ ለማስተዋወቅ መረጃን በፍጥነት ለመለዋወጥ 

የማይታወቁትን አዳዲስ ግኝቶችን ምርምሮችን ወቅታዊ ብሄራዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፍ 

ዜናዎችን ሌሎችንም ፈጥኖ ተደራሽ በማድረግ ረገድ ዐቢይ ድርሻ ይዞ ይገኛል፡፡ 

የዚያኑም ያህል ማህበራዊ ሚዲያውን በመጠቀም ለሰው ልጅ ሠላምና አብሮነት መልካም 

ጉርብትና ፍቅር መቻቻል ተከባብሮ መኖር የማይበጁ በአበደ የጎሣና የዘር ጥላቻ የታወሩ 

ህዝብን እርስ በእርስ የሚያባሉና የሚያጋጩ ብሎም ከፍተኛ የደም መፋሰስ ሊያስከትሉ 

የሚችሉ በስድብ በንቀት በጥላቻ የተሞሉ አስነዋሪና አሳፋሪ ሥነ ምግባር የጎደላቸው 

ማመዛዘን አርቆ አስተዋይነት የጎደላቸው መልዕክቶች የሚተላለፉበትና የሚሰራጩበት 

ለሀገር ለህዝብ አደጋን የደቀነ ታላቅ አጥፊ መሣሪያ አድርገው እየሰሩበትም ነው፡፡ 

በማህበራዊ ሚዲያ የሚተላለፉ መልዕክቶች ጥቂት ከሚባለት በስተቀር በአብዛኛው 

የፈጠራና የሀሰት ወሬዎች ናቸው፡፡ ሼር ከማድረግ በፊት ማስተዋልን ማመዛዘንን 

አጥብቀው ይጠይቃሉ፡፡ ማህበራዊ ሚዲያ ፈጣን የግንኙነት መልዕክት ማስተላለፊያ 

በመሆኑ በዚህ ዘመን አንዱ ጎራ ተቃራኒውን ለማጥቃት የማጥላላት ዘመቻን በመቀስቀስ 

ሰፊ የፕሮፓጋንዳና የቅስቀሳ ሥራ ለመስራት ይጠቀምበታል፡፡ በብዙ የዓለማችን ሀገሮችም 

ታይቷል፡፡ በመንግሥታትም ሆነ በህዝቡ ውስጥ ታላቅ ፈተናም ደቅኗል፡፡ 

በአብዛኛው በእድሜ ወጣት ተጠቃሚዎች የሆኑት ለመስከን ለማመዛዘን አርቆ ትናንትንና 

ዛሬን ነገን ለመመልከት ህሊናቸው ገና ያልበቃ በጉርምስና በጀብደኝነትና በስሜታዊነት 

የተዋጡ በፌስ ቡክ መሳደብን መዝለፍን ፀያፍና ዘግናኝ ቃላትን እንደ በረዶ ማዝነብን 

መደበኛ ሥራቸው አድርገው ተያይዘውታል፡፡ ለማንም አይጠቅምም፡፡ ከባህላችንም ውጨ 

ነው፡፡ ጎሣም ብሄረሰብም አይሰደብም፡፡ 
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ይህ ዘግናኝ በጎሣና በዘር ጥላቻ የተዋጠ አደገኛ ቀውስ ትርምስ ጥፋትና እልቂትን 

ውድመትን ሊወልድ የሚችል የማህበራዊ ድረ ገጾች አካሄድ ከወዲሁ እንዲገታ ማድረግ 

የሁሉም ሀገሬን ወገኔን ህዝቤን የጋራ ታሪካችንን አብሮነታችንን ሠላማችንን ደህንነታችንን 

እንፈልጋለን የሚል ዜጋ ሁሉ ቀዳሚ ተግባር መሆን ይገባዋል፡፡ 

ወቅቱ ለሀገር ለህዝብ ሠላም በመከባበር ላይ ለተመሠረተ ልማትና ዕድገት በጋራ ፀንቶ 

መቆም ወሣኝ የሆነበት የታሪክ ምዕራፍ ላይ ነው የምንገኘው፡፡ በማህበራዊ ሚዲያው 

በአመለካከትና በአስተሳሰብ ሁለትና ከዚያም በላይ ጎራ ለይተው አንዱ የሌላውን ብሄረሰብ 

በስድብ ናዳ የሚያጣጥሉበት የሚዘልፉበት የሚያራክሱት ነውረኛና ዘረኛ ድርጊት ብሎ 

ብሎ አንድ ደረጃ ላይ ሲፈነዳ ሀገርንም ህዝብንም ያጠፋል፤ ያወድማል፡፡ልንቆጣጠረውም 

አንችልም፡፡ ሀገርን የማፍረስ ህዝብን የማባላት ሴራና ድርጊት መቆም አለበት፡፡ 

የመንግሥት ወገን ነን የሚሉትም ሆነ በተቃዋሚው ጎራ ያሉት በእድሜም በአስተሳሰብም 

ገና ያልበሰሉ ጮርቃዎች በዘርና በጎሣ ላይ እያነጣጠሩ በየፌስ ቡኩ የሚለጥፉት ብጥስጣሽ 

ጽሁፍ ምን ያህል በአስተሳሰባቸው የወረዱ ትናንሽ ፍጡራን መሆናቸውን መረዳት 

አያዳግትም፡፡ ይህ ድርጊት ታላቅ ለሆነችው ጥንታዊቷ ሀገር ኢትዮጵና ታላቅ ለሆነው 

ህዝቧ አይመጥንም፡፡ 

ቢለያዩት የማይለያይ ቢከፋፍሉት የማይከፋፈል ፖለቲከኞች ሊያጣሉት ቢያሴሩ 

የማይጣላ በብዙ ድርና ማግ በደም በአጥንትና በደም በማህበራዊ ሕይወት የተሳሰረ የተጋባ 

የተዋለደ በእድሩም በአበልጅነቱም የተሳሰረ የአንዱን ክፉ ሌላው የማይፈልግ ነው 

የኢትዮጵያ ህዝብ፡፡ 

እንዲህ ዓይነት ፀረ ሀገርና ፀረ ህዝብ ፀረ ሠላም የሆነ የጎጠኝነት ካንሰር በሽታን ለመሸከም 

የሚችል ጫንቃ የለውም የኢትዮጵያ ህዝብ፡፡ ይህንን ሀገርና ህዝብን ጎሣን ከጎሣ ብሄርን 

ከብሄር የማናከስ የማባላት የማጋጨት እርስ በእርስ የማጫረስን የከፋፍለህና አዳክመህ 

ግዛው ፖሊሲን ወደ አፍሪካ ምድር ያመጡት ቅኝ ገዢዎች ሲሆኑ አንዱን የበላይ ሌላውን 

የበታች የማድረግ የሥነ ልቦና ጫና እንዲሰርጽ አድርገው በዚሁ መሠረት ይኸው በሽታ 

ዛሬም ሥር ሰዶ እያገረሸበት ይገኛል፡፡ 

በዚህ ተጠቃሚና አትራፊ የሚሆን አንድም ምንም ወገን የለም፡፡ የመጨረሻው ውጤት 

ታላቅ እልቂትና ውድመት የሀገር ጥፋት ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው፡፡ ማህበራዊ ሚዲያው 
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እጅግ ኃላፊነት በጎደላቸው ማስተዋልና የኢትዮጵያንና የአባቶቻቸውን የቀደመ ታሪክ 

በማያውቁ ሀገርን ሳትከፋፈል ሳትበታተን በየዘመኑ ከመጣው ወራሪ ጠላት ሁሉም 

የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች በጋራ ዘምተው እየተዋጉ እየመከቱ ድልም እያደረጉ በታላቅ 

መስዋዕትነት ጠብቀው ዛሬ ላይ አድርሰዋታል፡፡ 

በጋራ ፍቅር ተከባብረው በጀግንነት ጠብቀው ያኖሩዋትን ሀገር በፊስ ቡክ (በማህበራዊ 

ሚዲያ) እብዶች የበሬ ወለደ ወሬና አሉባልታ ህዝብን ከህዝብ ለማናቆርና ለማባላት 

መስራት ታሪክ ይቅር የማይለው ድርጊት ነው፡፡ የአባቶችን አጽም የረገጠ አሳፋሪ አስነዋሪ 

ተግባር ነው፡፡ መሰዳደብ መዘላለፍ በዘርና በጎሣ ጎራ ለይቶ መባላት የትልቅነት ሳይሆን 

የትንሽነት መገለጫ ነው፡፡ ዛሬ ዓለም በደረሰችበት ዕድገት አሳፋሪና አንገት የሚስያደፋም 

መናኛ እሳቤ ነው፡፡ 

በኢትዮጵያ ምድር የተፈጠሩ የተለያዩ ብሄር ብሄረሰቦች ሁሉም በሀገራቸው ላይ በነጻነት 

የመኖር ተዘዋውረው መሥራት የፈቀዱትን እምነት የመከተል ሀሳባቸውን በነጻነት 

የመግለጽ የመደራጀት ወዘተ…መብት አላቸው፡፡ በህግም ፊት እኩል ናቸው፡፡ በሀገራቸው 

ሰርተው ሀብትና ንብረት የማፍራት የመሸጥ የመለወጥ እኩል የመጠቀምም መብት 

አላቸው፡፡ 

አንዱ ራሱን የበላይ ሌላውን የበታች አድርጎ የሚያይበት የሚቆጥርበት አንድም ምንም 

ምክንያት የለውም፡፡ ይህን የመታበይ ባዶ ስሜት በውስጣቸው የገነቡና የሚመጻደቁ ካሉ 

የኢትዮጵያን ታሪክ በውል አያውቁትም ማለት ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ በዓለም ላይ የመጀመሪያው የሰው ዘር መገኛ መፍለቂያ ለዓለምም እናትና 

መነሻ የሆነች ምድር ናት፡፡ ጥንታዊ ሥልጣኔንም ለዓለም ያበረከተች የራሷ ፊደል ያላት 

ዛሬ ያነሰው ግዛትዋ እስከ ዐረቢያ ድረስ የሰፋ ብዙዎቹም የግብጽ ፈርኦኖች ከኢትዮጵያ 

የተወለዱ የሄዱ እንደነበር በተጨባጭ ያሉ ብዙ ሺህ ዘመናትን ያስቆጠሩ የደለቡ የታሪክ 

ድርሣናት ይዘክራሉ፡፡ ዛሬ እየተምዘገዘግንበት ያለው የአስተሳሰብ ቁልቁለት በእጅጉ 

ያሳዝናል፡፡ 

በኢትዮጵያ የነበረው የአክሱም ዘመነ መንግሥት በጥንት ዘመን በአውሮፓ ከነበሩት 

የነባይዛንቲን ኢምፓየር እኩል የተከበረ በዓለም የታወቀ ከመሆንም አልፎ የራሱ ባህር 

ኃይል የነበረው በደመወዝ የሚተዳደር ሠራዊት የገነባ የመገበያያ ገንዘብን ለመጀመሪያ 
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ጊዜ ሥራ ላይ ያዋለ ከቀይ ባህር ማዶ የመንና አካባቢውን እስከ ሰባተኛው ክፍለ ዘመን 

ያስተዳድር እንደነበር ማስረጃውን ከኢንተርኔት ማንበብ ይቻላል፡፡ 

የጎንደርን ሥልጣኔ የላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የሶፎሞርን ዋሻና ምስጢር 

የጅማውን አባጅፋር ቤተመንግሥት የጀጎልን ግንብ ሌሎችንም ብዙ ስለቀደምት 

ኢትዮጵያውያን አባቶች ታላቅነትና ገድል ማንሳትና መዘርዘር ይቻላል፡፡ ልዩነቶች 

ቢኖራቸውም ተግባብተው ተከባብረው ለሀገራቸውም በጋራ ቆመው የኖሩና ያለፉ ናቸው፡፡ 

ወደ ጎሣና ዘር ደረጃ መናኛ እሳቤ አሽቆልቁለው ወርደው አንሰው አልታዩም፡፡ 

አልነበሩምም፡፡ 

በተለያዩ ዘመናት የኢትዮጵያን ውድቀት ሲመኙ የነበሩት የውጭ ኃይሎች በተለይም 

ግብጾች በዚሁ መከረኛ የአባይ ውኃ የተነሳ ህዝቦችዋን ለመከፋፈል እርስ በእርስ ለማባላት 

ሁሌም ደካማና ምጽዋት ጠባቂ ሀገር ሆና እንድትኖር ያልሰሩት ያልጎነጎኑት ሴራ የለም፡፡ 

ሁለቴ ኢትዮጵያን በጦርነት ጉራና ጉንደት ላይ ገጥመው ተሸንፈዋል፡፡ 

ኢትዮጵያን በጦርነት ማንበርከክ ባለመቻላቸው በግብጹ የያኔው ፕሬዚዳንት ኮሎኔል 

ጀማል አብደል ናስር አማካይነት ኤርትራ ዐረባዊና ሙስሊም ናት በሚል ለመገንጠል 

እንዲያስችለው ጀብህ የተባለውን እስላማዊ አክራሪ ፓርቲ በኤርትራ ተወላጆች በእነ 

እድሪስ አዋቴ አማካይንት መስርቶ ኢትዮጵያን ሲወጋ እንደነበር ይታወቃል፡፡ በኋላ ነው 

ከጀብህ ውስጥ ተገንጥሎ በመውጣት ሻዕቢያ የተመሰረተው፡፡ 

ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የነበረውን ታሪክ አሁን ያለውም ትውልድ ደርሶበት እያየው ነው፡፡ ይህ 

ሁሉ ሴራና ደባ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትጠፋ እንዳትኖር ታቅዶ እጅግ ብዙ 

ሚሊዮኖች ዶላር ፈሶበት የተደረገ ቢሆንም ሁሉን ተቋቁማ አልፋ እነሱም ማመንና 

መገመት በማይችሉበት ፍጥነት የታላቁን ህዳሴ ግድብ (የአባይን ወንዝ ውኃ በመጥለፍ ) 

በአፍሪካ አንደኛ በዓለም ደረጃ ደግሞ ሰባተኛ ደረጃ የሆነውን ግድብ ሰርታ ለማጠናቀቅ 

ተቃርባለች፡፡ 

ዛሬም የኢትዮጵያ የውጭ ጠላቶች ሀገሪቱ የጀመረችውን ልማትና ዕድገት ለማስተጓጎል 

ጭርሱንም እንዲቆም ለማድረግ ያለ የሌለ አቅማቸውን በማፍሰስ የኤርትራን መንግሥት 

በመርዳትና በሱም አማካይነት ኢትዮጵያውያን ተቃዋሚዎችን በማደራጀት፣ በማሰልጠንና 
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በማስታጠቅ በአራቱም ማዕናት የሀገሪቱን ሠላምና መረጋጋት ለማደፍረስ በዜጎቿም ውስጥ 

የእርስ በእርስ ግጭትና ጦርነት እንዲቀሰቀስ ለሊት ከቀን እየሰሩ ይገኛሉ፡፡  

በምሥራቅ ኢትዮጵያ ኦብነግና ኦነግን በምዕራብ ኢትዮጵያ የጋምቤላ ነጻ አውጪና 

የሲዳማ አርነት ንቅናቄን በሰሜን ምዕራብ ግንቦት ሰባትን በሰሜን ምሥራቅ አፋር ነጻ 

አውጪ ብለው የሰየሙትን እንዲሁም እስላም አክራሪውን ኃይል አልሸባብን በምስጢር 

በመርዳት በዋነኛው ጉዳይ አስፈጻሚያቸው በኤርትራው መንግሥት አማካይነት ማህበራዊ 

ሚዲዎችንና ሌሎች ሚዲዎችንም በመጠቀም ኢትዮጵያን ምስቅልቅልዋን ለማውጣትና 

ለማፈራረስ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ፡፡ 

ለዚህ ነው ማህበራዊ ሚዲያውን ኃላፊነት በጎደለው መልኩ በመጠቀም በህዝቡ ውስጥ 

ግጭትና መተላለቅ እንዲፈጠር ሆን ብለው የሚሰሩ በመንግሥት ደጋፊነት ስም የጥላቻ 

ፖለቲካን የሚያራምዱትም ሆኑ የጽንፈኛው ተቃዋሚ አጋሮች ሀገራቸውንና ህዝባቸውን 

በተመለከተ ምን ሊፈጠር ይችላል፣ የሀገሪቱስ ቀጣይ እጣ ፈንታ ወዴት ይሄዳል፣ ይህ 

ድርጊትስ ማንን ነው ተጠቃሚ የሚያደርገው፣ ውጤቱስ ምን እንዲፈጠር ያደርጋል በሚል 

በጥልቀት ማሰብ የሚገባቸው፡፡ 

ባልተገራ ብዕርና መረን በለቀቀ ጭፍን ስሜት በቁንጽል ግንዛቤ እያበዱ ሀገሪቷን 

ለማፈራረስ እሣትና ጭድ ባያቀብሉ ይመረጣል፡፡ የህዝቡንም ሠላም ባያደፈርሱት 

ይመረጣል፡፡ የሚቆሙበት መሬት እስከማጣት መድረስም ሊመጣ ይችላል፡፡ የእብደትና 

የአጉል ጭፍን ጥላቻ መጨረሻው አያምርም፡፡ አሸናፊም ተሸናፊም የለውም፡፡ ትርፉ 

ሀገርንና ህዝብን አሳልፎ ለአደጋ መስጠት ብቻ ይሆናል፡፡ 

ተከባብሮ ተደማምጦ መኖር በውስጥ ላሉ ችግሮች በመወያየት በመነጋገር በመደማመጥ 

ልዩነትን አቻችሎ ሀገርንና ህዝብን ከጥፋትና ከአደጋ መጠበቅ እየተቻለ በግትርነትና 

በአክራሪነት አቋም ሁሉም ነገር እንዲጠፋ እንዲወድም መሥራት ማንንም አይጠቅምም፡፡  

ኢህአዴግም እንደ መንግሥት በራሱ ውስጥ ሆነው በህዝብና በመንግሥት ሀብት ዘረፋ 

የከበሩትን ነውረኞች አራግፎ በመጣል ውሣኔውን በተግባር ለህዝቡ ማሳየት ሥር ነቀል 

ለውጥ ማምጣት ካልቻለ በስብሰባና በኮንፍረንስ የሚፈታ ችግር እንደሌለ ህዝብ እየገለፀ 

ስለሆነ ሠላምና መረጋጋት ሊያስገኝ የሚያስችለውን መፍትሄ ሁሉ ከህዝቡ ጋር በመሆን 

በመምከር ማምጣት ይጠበቅበታል፡፡ 
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በዙሪያው የሸረሪት ድር ሰርቶ በመሬት ሽያጭ በህዝብና መንግሥት ሀብት ዘረፋ 

የደለበውን በኢህአዴግ ስም የሚነግደውንና ከህዝብ ጋር ሆድና ጀርባ ያደረገውን የኪራይ 

ሰብሳቢውንና የሙሰኛውን ኃይል ቆርጦ ማውጣት ካልቻለ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ 

ጉዳዩን አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡ የህዝቡን ብሶት ምሬትና በደል በአግባቡ ማዳመጥ መፍትሄ 

መስጠትም ግድ ይላል፡፡ የውስጡ ችግር በአግባቡ ከተፈታ የውጭው ብዙም 

አይከብድም፡፡ 

ማህበራዊ ሚዲያው ከግልብነት ከጭፍን ጥላቻና ከእብሪት ከጀብደኝነት ከስሜታዊነት 

መውጣት መላቀቅ ስለትልቋ ሀገርና ህዝብ ማሰብ ይጠበቅበታል፡፡ ብሄረሰብን ከብሄረሰብ 

የማጋጨቱ ሴራ ድሮም በኢትዮጵያ ጠላቶች ተጠንስሶ ሲሰራበት የነበረና የኖረ መሆኑን 

በመገንዘብ ይህ ኋላ ቀር አስተሳሰብ የጎጠኝነት ስሜት ማንንም የማይጠቅም ሀገርና ህዝብን 

የሚጎዳ አብሮነትን ፍቅርን የሚያጠፋ ትልቅና ያልታሰበ አደጋን በሀገር ላይ የሚያመጣ 

መሆኑን በማወቅ ሀገርንና ህዝብን ለመታደግ ሲባል ትልቅ ጥንቃቄን ይጠይቃል፡፡ 

ከብዙ ሀገራት ውድመትና ጥፋት መማርም ተገቢ ነው፡፡ ሀገር የሚበትን ታሪክንና ህዝብን 

የሚያጠፋ አደገኛ መርዝ መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡ ሀገርንና ህዝብን የሚያህል ታላቅ 

ሀብት በመገንባት ማሳደግ ማልማት ሲቻል በአሉባልታና በወሬ እንድትጠፋ እንድትፈርስ 

ለማድረግ መጣር በኋላ ማጣፊያው ያጥራል፡፡ ሳይሆን መጀን ይላሉ የወሎ ሼሆች፡፡ 

በየማህበራዊ ሚዲያው የጥላቻን መርዝ የሚረጩና የሚነዙ እብድ ግለሰቦች ስለሀገርና 

ስለህዝብ ሠላም ሲሉ ከዚህ አስከፊና ነውረኛ ድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል፡፡ 


