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በድህረ-ቅኝ ግዛት አፍሪካ ህዝቦች ላይ የምዕራባውያኑ ሃያላን መንግስታት እጅ 

አዙር ጭቆና ይገለፅባቸዋል ተብለው ከሚጠቀሱት የሰለጠነው ዓለም ተቋማዊ ተፅዕኖች 

አንዱና ምናልባትም ዋነኛው ሚዲያ ነው፡፡ ‹‹አይ ያለው ማማሩ፤ ያጣ መደበሩ!›› እንዲል 

የሀገሬ አራዳ፤ አርበሰፊውን ዓለማችንን እንዳሻቸው አድርገው ለማሰስና ለመዳሰስ 

የሚያስችል ረጃጅም እጅ ያላቸው ታላላቅ የምዕራባውያን ሀገራት መገናኛ ብዙሃን 

ተቋማት፤ በተለይም የድህረ-ቅኝ አገዛዝ አፍሪካን አጠቃላይ ገፅታ አሉታዊ ምስል ለማላበስ 

ያለመ ዘገባን በማቅረብ ረገድ ‹‹የተካኑ›› ተደርገው ይወሰዳሉ፡፡  

ከዚሁ የምዕራባውያንኑ ባለፀጋ ሀገራት አፍሪካንና አፍሪካውያን ህዝቦችን የድንቁርና 

ምንጭ አድርጎ የመቁጠር ትምክህተኛ አስተሳሰብ የተነሳም፤ መላውን የአለም ማህበረሰብ 

አንዳች አይነት የጋራ ህልውና ፈተና ላይ የሚጥል ገፅታ ያላቸውን ጠንቀኛ ክስተቶች 

ሁሉ፤ ከመከረኛዋ አህጉራችን እንደተገኙ አድርገው ሲያቀርቧቸው ማድመጥ የተለመደ 

ጉዳይ ነው ማለት ይቻላል፡፡ በዚህ ረገድ የሚነሳውን ቅሬታ ተራ የ‹‹ፓን አፍሪካኒዝም›› 

አቀንቃኞች ውንጀላ እንደሆነ አድርጎ የሚቆጥረው አንባቢ ካለም ደግሞ፤ አንዳንድ 

የቅሬታችንን ምክንያታዊነት የሚያመለክቱ ተጨባጭ እውነታዎችን ለአብነት ያህል 

ማስታወስ አይገድም፡፡ 

ስለሆነም፤ እኔ በዚህ መጣጥፌ ካነሳሁት መሰረተ ሃሳብ አኳያ የተሻለ ምሳሌ ተደርጎ 

ሊወስድ ይችላል የምለው ምክንያታዊ መከራከሪያ ነጥብ፤ በመላው የሰው ዘር የቅርብ ጊዜ 

ታሪክ ቀዳሚ ስፍራ የሚሰጠው ዓለም አቀፋዊ የጤና ችግር እንዳስከተለ የሚታመንበትን 

የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ቫይረስን ዘመን አመጣሽ ወረርሽኝ ጨምሮ፤ ሌሎችም እንደ ኢቦላና 

ወባ ዓይነቶቹ በገዳይነታቸው አሁንም ድረስ የዓለማችንን የህክምና ሳይንስ ሊቃውንት 

እንቅልፍ እንደነሱ ያሉ የህይወት ፀረ ወረርሽኞች ሁሉ፤ መገኛ ምንጫቸው እዚቺው 

አህጉራችን አፍሪካ ውስጥ እንደሆነ አድርገው ራሳቸው ፈረነረጆቹ የሚያስረዱበት አግባብ 



ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም፤ እነርሱ ራሳቸው በሳይንሳዊ ቤተ ሙከራ ሳይፈጥሩት 

እንዳልቀሩም ጭምር የሚገመተውን የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ወረርሽኝ (ቫይረስን) ኮንጎ 

ብራዛቢል ውስጥ ባለ የአፍሪካ ምድር ነው የተገኙ እያሉ ሊያሳምኑን ሲሞክሩ 

የሚስተዋሉበት አግባብ፤ እውን ተጨባጭነት ባለው ማረጋገጫ የተደገፈ ነውን? ወይስ 

የቀድሞ ቅኝ ግዛታቸውን የሁሉም ዓይነት መጥፎ ነገሮች መገኛ አህጉር እንደሆነች 

አድርገው በማቅረብ ገፅታዋን ይበልጥ ለማጨለም? የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ወገኖች ጥቂት 

አይደሉምና ነው፡፡ 

ወጣም ወረደ ግን፤ በምጣኔ ሀብታዊ ዕድገትና ብልፅግናቸው ከኛ በጣም ርቀው 

የተጓዙበትን ፈርጀ ብዙ ስልጣኔ በመቀዳጀታቸው ምክንያት፤ ያሻቸውን ቢሉ አምነን 

ከመቀበል ውጪ ምርጫ የሌለን ህዝቦች አድርገው የሚቆጥሩን ባፀጋዎቹ ምዕራባውያን 

ሀገራት፤ በተለይም አፍሪካን የሚመለከቱበት መነፅር እጅጉን የተንሸዋረረ ነው ቢባል 

እውነታውን የሚገለፅ አስተያየት እንጂ ተራ ስም ማጥፋት አይደለም የሚለውን ቁልፍ 

ነጥብ ያዙልኝ፡፡ እናም ከዚሁ የምዕራቡ ዓለም ሃያላን ሃገራት መንግስታትም ሆኑ 

ባለፀጋዎቹ ዜጎቻቸውን አፍሪካንና አፍሪካውያንን አሳንሰው ከሚያዩበት ትምክህተኛ እሳቤ 

የተነሳ፤ እኛ ራሳችንም እነርሱን ከብዙ ዓይነት ነባራዊ ችግሮች የፀዱ ህዝቦች አድርገን 

ሳንወስዳቸው እንዳልቀረን ደፈሮ መናገር ይቻላል፡፡ 

ለዚህ ዓይነት ፈረንጆቹ አፍሪካዊነትን በሚገልፁበት የበላይነት ልክ ራስን ዝቅ 

አድርጎ የማየት የበታችነት ስሜት እንድንጋለጥ ሊያደርገን የቻለው ዋነኛ ምክንያትም 

ደግሞ፤ በተለይ ወደየትኛውም የዓለማችን ጥግ እንደልብ የሚደርሱበት እረጃጅም እጅ 

ያላቸው የምዕራባውያኑ ሀገራት ታላላቅ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት እያሳደሩብን ያለው 

አሉታዊ ተፅእኖ ነው ተብሎ ይታመናል፡፡ ይሁን እንጂ፤ አሁን አሁን እራሳቸው የምእራቡ 

ዓለም ታዋቂ ሚዲያዎችም ጭምር አንዳንድ ለማስተባበል የማያመቹ ሆነው 

የሚያገኟቸውን ስለ አፍሪካውያን ህዝቦች መልካም ገፅታ የሚያትቱ ዘገባዎችን ሲያቀርቡ 

የሚስተዋሉበት በጎ ጅምር እንዳለ ነው እኔ ራሴ የታዘብኩት፡፡ 

ለአብነት ያህልም ከሰሞኑ አንዳንድ ዓለም አቀፋዊ ሽፋን ያላቸው ታዋቂ 

የምዕራባውያን ሀገራት ሚዲያዎች ‹‹ከልዕለ ሃያሏ ሀገር ዩ.ኤ.ስ. አሜሪካ ወደ አፍሪካ 

ምድር የተዛመተው አደገኛ የሰብል ተምች ወረርሽኝ በአህጉሪቷ እየተስፋፋ ነው›› ሲሉ 

የዘገቡትን ዜና ለወትሮው ከእነርሱ ዘንድ እንብዛም የማይጠበቅ ሆኖ እንዳገኘሁት ነው 



ለመተቆም የምሻው፡፡ ይልቁንም ደግሞ በኛው የዘመን ቀመር ረቡእ ሚያዚያ 2 ቀን 

2009ዓ.ም የዓለም ምግብ ድርጅት ከአሜሪካ ወደ አፍሪካ ሀገራት የተዛመተውና ‹‹ፎል 

አርሚ ዎር›› በመባል የሚታወቀው የበቆሎ ሰብል ተባይ እያደረሰ ስላለው ጉዳት 

የገለፀበትን ዝርዝር ማብራሪያ በምንጭነት እየጠቀሱ ለጉዳዩ ተገቢ የዜና ሽፋን ሰጥተው 

ያቀረቡትን የምዕራባውያኑ ገናና የሚዲያ ተቋማት እንደ ምሳሌ ማውሳት ተገቢ 

ይመስለኛል፡፡ ለኛዎቹ መገናኛ ብዙሀንም ጭምር የውጭ ዜና ሆኖ የቀረበበት አግባብ 

እንደነበረም ነው እኔ በግሌ ያደመጥኩት፡፡ እንዴት? ብትሉኝም፤ የኢትዮጵያ ብሮድ 

ካስቲንግ ኮርፖሬሽን ራሱ ከላይ በተመለከተው ቀንና ዓ/ም ብሄራዊ ሬዲዮው ባሰራጨው 

የምሽት ዜና የዕለቱ ከውጭ የተገኘ ዘገባ አድርጎ ያስደመጠን ይህንኑ ዓለም አቀፍ 

ሚዲያዎች ከአሜሪካ ወደ አፍሪካ ሀገራት ስለተዛመተው የሰብል ወረርሽኝ  ጉዳይ የፃፉትን 

እንደነበር ማስታወስ ይበቃል፡፡  

  በዚህ መሰረትም ከአሜሪካ ወደ አህጉራችን የተዛመተው  የበቆሎ ሰብል ተባይ 

ጥቃቱን የጀመረው በተለይም ከነደቡብ አፍሪካና ከነሞዛምቢክ እንደነበር የዓለም ምግብ 

ድርጅትን በምንጭነት ጠቅሰው ያዘገቡት ሚዲያዎቹ፤አሁን ላይ ወደ ምስራቅ  አፍሪካ 

መስፋፋቱን ቀጥሎ እነ ኬኒያንና እነ ኢትዩጵያን የጥቃቱ ሰለባ እያደረገ እንደሚገኝንና 

ነው ያመለከቱት፡፡ መነሻውን አሜሪካ አድርጎ አህጉራችንን እያጠቃት ያለው አደገኛ 

የበቆሎ ሰብል ተምች የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ለማድረግ ሲባል የወረርሽኙ ተጠቂ ሀገራት 

ስለጀመሩት የመከላከል ዘመቻና እያስገኘ ስላለው ውጤትም ጭምር ዝርዝር ማብራሪያ 

የሰጡት የዓለም ምግብ ድርጅት ሃላፊው “ከደቡብ አፍሪካውያን በስተቀር የመከላከሉ ጥረት 

እንብዛም የተሳካለት ሌላ ሀገር አላጋጠመንም” ሲሉ እቅጩን እንደተናገሩም ዘገባዎቹ 

አመልክተዋል፡፡ 

ይህ የኢ.ቢ.ሲ.ዜና በተላለፈበት ሚያዝያ 2 ቀን 2009 ዓ.ም ሌላው የሀገር ውስጥ 

ሚዲያ ፋናብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ስለ ጉዳዩ ሰፋ ያለ መረጃ የተሰጠበትን ጥንቅር 

አስደምጦን እንደነበርም ማስታወስ ተገቢ ሆኖ ይሰማኛል፡፡ እናም የሬዲዮ ጣቢያው የዚያን 

ቀን ዜና አዘጋጆች፤በቅድሚያ የጅማ ፋና ኤፍ.ኤም ዘጋቢ ከስፍራው 

ያጠናቀረውን፤ከአሜሪካ የመጣው አደገኛ ተምች በምዕራብ ኦሮሚያ የጅማ ዞን ስር የሚገኙ 

3 ያህል ወረዳዎችን ስለመውረሩ የሚያትት የስልክ ሪፖርት አየር ላይ አውለው 



ካስደመጡን በሁዋላ፣በጉዳዩ ዙሪያ ተጨማሪ ማብራረያ እንዲሰጡበት፤የእርሻና ተፈጥሮ 

ሀብት ሚኒስቴሩን ዶክተር ኢያሱ አብርሃን ጋብዘው እንደነበር አይዘነጋም፡፡ 

እንግዲያውስ እኔም “ ከአሜሪካ የመጣው አደገኛ የሰብል ተምች ወረርሽኝ” ስል 

ከፅሁፌ ርዕስ ጀምሮ አሰምርበት ዘንድ  የደፈርኩት ያለ ምክንያት አይደለም፡፡ ይልቅስ 

ክቡር የግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴራችን ዶክተር ኢያሱ  አብርሃ ከፋና ኤፍ.ኤም  

98.1 ሬዲዮ ጣቢያ ጋር በነበራቸው ቆይታ መጤው የበቆሎ ሰብል ፀር የሆነ ተባይ “ 

አሜሪካን ያስመረረና ያሰለቸ አደገኛ የተምች ወረርሽኝ እንደሆነ” እየደጋገሙ በአፅንኦት 

ሲያስገነዝቡ መደመጣቸውን ስለማስታወስ ነው፡፡ የበቆሎ ሰብል ተምች ወረርሽኙ ወደ 

ሀገራችን ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ስላደረሰው ጉዳትና ጉዳቱን ለመቀነስ ሲባል መንግስት 

እያደረገ ስላለው የመከለካል ጥረት ተጠይቀው ሲመልሱም ሚኒስቴሩ “ እኛ ይሄው 

ቢራቢሮ መሰል ተባይ እንደ ደቡብ አፍሪካና ሞዛምቢክ ዓይነቶቹን የአፍሪካ ሀገራት እንደ 

መወፈራቸው ከሰማንበት ቀን ጀምሮ ስለ ጉዳዩ ተገቢውን ቅድመ ጥንቃቄ እያደረግን 

እንደመቆየታችን መጠን፤ወረርሽኙ ያን ያህልም የከፋ ጉዳት እያደረሰ ነው የሚል እምነት 

የለኝም” ብለዋል፡፡ 

 አዲስ መጤውን የሰብል ተምች ወደ ሀገራችን እንደገባ የተረጋገጠው በተለይም 

በደብብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ቤንች ማጅ ዞን ውስጥ ስለታየ እንደነበር የገለፁት 

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴሩ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ “እንግዲህ ይሄን አዲስ መጤ 

ተባይ ከሌሎቹ በሀገራችን አርሶ አደሮች ዘንድ ከሚታወቁት የሰብል ተምቾች ሁሉ 

የተለየና የከፋ የሚያደርገውም፤የበቆሎውን ቅጠል ብቻም ሳይሆን፤እስከታች ዘልቆ 

በመግባት ሙሽራዋን ጭምር የሚያጠቃበት አግባብ መኖሩ ነው” ሲሉ ተደምተዋል፡፡ይህ 

የአዲሱ ተምች አደገኛ ባህሪ ለኢትዮጵያዊው አርሶ አደር ህብረተሰብ የመከላከል ጥረት 

የሚያመች ሆኖ እንዳልተገኘ አክለው የገለፁጽ ዶክተር ኢያሱ “ከዚህ  የተነሳም ነው አሁን 

የወረርሽኙን መስፋፋት ለመገደብም ሆነ፤እንዲሁም ደግሞ በበቆሎ ሰብል ላይ ሊያደርስ 

የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ ሲባል የሚደረገው ዋነኛ ጥረት በኬሚካል መርጨት ተግባርን 

ያማከለ እንዲሆን መወሰናችን” የሚል ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ 

ከሀገረ አሜሪካ ስለመምጣቱ የሚነገርለት ፀረ በቆሎ የሰብል ተምች ለመጀመሪያ 

ጊዜ ከታየባቸው የደብብ ክልል አንዳንድ ዞኖችና ወረዳዎች ወጥቶ ወደ ሌላ የሀገራችን 

ክፍል እንዳይስፋፋ ለማድረግ ያለመ ጥረት ሲደረግ መቆየቱን ያስፈረዱት ሚኒስቴሩ፤ግን 

ደግሞ  ቢራቢሮ መሰሉ ተባይ ወደ አንዳንድ አዋሳኝ የኦሮሚያ ዞኖች ሳይዛመት 



እንዳልቀረ የጅማው የፋና ኤፍ ኤም ዘጋቢ ያቀረበውን ዜና በዋቢነት ጠቅሰው ሲናገሩ 

ተደምጠዋል፡፡ከአሜሪካ የመጣው የሰብል ተምች ወረርሽኝ፤በተለይም ወደ ምዕራብ 

ኢትዮጵያ አካባቢዎች የመስፋፋት አዝማሚያ በማሳየት ላይ እንደሆነ ያልሸሸጉት የእርሻና 

ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴሩ “ለምሳሌ አሁን የደረሰን ሌላ መረጃም አዲሱ ፀረ  በቆሎ ተባይ  

ጋምቤላ ውስጥ መከሰቱን ነው የሚያመለከተው” የሚል ሃሳብ አክለዋል፡፡ 

 ዶክተር ኢያሱ ባለፈው ረብዕ ግንቦት 2 ቀን 2009ዓ.ም ከተሰራጨው የፋና ኤፍ 

ኤም 98.1 ሬዲዮ ጣቢያ ዕለታዊ ዜና አዘጋጆች ጋር በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ የቀጥታ 

ውይይት ቆይታ ያደረጉበትን የስልክ ማብራሪያቸውን ሲያጠቃልሉም “ለማንኛውም ግን 

ይህን ዎል አርሚ ዎር በመባል የሚታወቅ የሰብል ተምች ወረርሽኝ የከፋ ጉዳት ሳያደርስ 

ለመቋቋም እንዲቻል አንድ ሀገር አቀፋዊ የህዝብ ንቅናቄ ፈጥረን መንቀሳቀስና በተለይም 

አርሶ አደሩ የህብረተሰብ ክፍል ተባዩን ስለሚከላከልበት ዘዴ በቂ የጋራ ግንዛቤ 

እንዲኖረው የማድረግ ስራ መስራት እንደሚጠበቅብን አምነናል” ሲሉ  ባስደመጡን 

የመጨረሻ ነጥብ እንደነበር አይዘነጋም፡፡ ስለዚህ እርሳቸው በሰጡት የስልክ ማብራሪያ ላይ 

የተጠቆመውን የዘለቄታዊ መፍትሔ ሃሳብ ወደ ተግባር መተርጎም ተችሎ፤ከሀገረ አሜሪካ 

የመጣው አደገኛ የሰብል ተምች ወረርሽኝ፤በበቆሎ አምራች ኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮች 

ዘንድ የፈጠረው ስጋት ሲወገድ የምናይበት ቀን ሩቅ እነደማይሆን ያለኝን ተስፋ እየገለፅኩ 

ፅሁፌን እንዲህ ማጠቃለሌ ነው፡፡ አበቃሁ! 

 


