
የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ (VOA) 

የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል!

                    የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ (  ነጋሪተ ወግ)      የአማርኛው ዝግጅት ክፍል በሀገራችን እየተደረገ የለውን
            ሕዝባዊ ተቃውሞ በንቃት እየዘገበ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ለዚህም በግሌ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ፡፡ ጥሩ ጀምሮ

             በኋላ ላይ በወያኔ ደጋፊ ነጭ የሥራ ኃላፊዎቹ ትዕዛዝና ክልከላ ዘገባውን እንደተወው እንደ የጀርመን ድምፅ
 ራዲዮ (  ነጋሪተ ወግ)         ሳያቋርጥና ሳያፈገፍግ ወይም ሞያዊ ክህደት ሳይፈጽሙ ከብዙኃን መገናኛ የሚጠበቅበትን
         ሞያዊ ግዴታውን ለመወጣት የተቻለውን ያህል ጥረት እያደረገ ይገኛልና ምስጋና ይገባዋል፡፡

                ይሁንና ይህ የአሜሪካ ድምፅ የአማርኛው ዝግጅት ክፍል (   ትግርኛውና ኦሮምኛውም እንደዚያው
 እንደሆነ እገምታለሁ)          የኢትዮጵያ ሕዝብ እያደረገ ያለውን ወቅታዊ ሕዝባዊ ተቃውሞና ሕዝቡ 1 ኛ.

 ዲሞክራሲያዊ (  መስፍነ ሕዝባዊ)          እና ሰብአዊ የሆነውን የመቃወም መብቱን በሰላማዊ ሰልፍ ባሰማ ጊዜ ምላሹን
         ጥይት በማድረግ በግፍ የፈጀውን አገዛዝ የመከላከል መብት ያለው በመሆኑ፡፡ 2 ኛ.    በሀገርና በሕዝብ ላይ
            ጥፋት ደግሶ በሰፊው ሲንቀሳቀስ ከቆየና ካለ የጥፋት ኃይል እራሱንና ሀገሩን የመታደግ የዜግነት ግዴታ

 ስላለበት፡፡ 3 ኛ.        ሉዓላዊ ሥልጣን የሕዝብ በመሆኑ ሕዝብ የማይመስለውን፣ የማይስማማውን፣
   የማይመቸውን፣ ያልወደደውን አገዛዝ "አልፈልግህም!"       የማለትና አገዛዙ ሕዝብ ባቀረበለት ጥያቄ መሠረትም

        ሥልጣንን ለሕዝብ የማያስረክብ ከሆነ በኃይል ማስወገድ መብት ያለው በመሆኑ፡፡

                   በእነኝህ ሦስት ዐበይት ምክንያቶች ሕዝቡ በወያኔና ሲቪል (ሕዝባዊ)    ሰላዮቹ ወይም መረጃ
           አቀባዮቹ፣ ጠቋሚ አሳፋኞቹ ላይ መስሎ የታየውንና የወሰደውን የአጸፋ እርምጃ በተመለከተ የአሜሪካ ድምፅ

         ራዲዮ በጋዜጠኞቹ እያዘጋጀ ባቀረባቸው ዘገባዎቹ ያላስተዋለውንና የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ሊያስጠይቀው
      የሚገባውን እጅግ ከባድና አሳሳቢ ስሕተት ፈጽሟል፡፡

                      ከቀረቡ ዝግጅቶች ጥቂቶቹም ለምሳሌም ጋዜጠኛ ጽዮን ግርማ ከአረና ትግራይ አመራር ጋር "መተማ
 ላይ የተፈጸመ"          በማለት ባቀረበችው ዘገባዋ፣ የጣቢያው የመቀሌ ዘጋቢ ግርማይ ገብሩ ጳጉሜ 2, 2008 ዓ.ም.

"          ምንም ዓይነት ወንጀል ሳይኖርባቸው በትግሬነታቸው ብቻ ጥቃት የተፈጸመባቸው የትግራይ ተወላጆች" ሲል
           ጥቃት ተፈጸመብን ካሉ አስመሳይና አሳሳች የወያኔ ጀሌዎች ጋር ከመቀሌ የሠራው ፍጹም ሚዛናዊነትን

            ያልጠበቀና የአንድ ወገን ድምፅ ብቻ የተሰማበት ዘገባ፣ አቶ ሰሎሞን አባተ በተለያዩ ጊዜያት ያቀረባቸው
   ዘገባዎችን መጥቀስ ይቻላል፡፡

          "      በእነኝህ ዘገባዎች የተፈጸመው ስሕተት ምንድን ነው?"     የተባለ እንደሆነ ጋዜጠኞቹ በዘገባዎቻቸው ላይ
 በተደጋጋሚ "    ጥቃት የተፈጸመባቸው የትግራይ ተወላጆች!"      የሚል ቃል በመጠቀም ሕፃናት ልጆቻቸውን

           ሳይቀር በመጠቀም የወያኔ ሰላይ መረጃና ወሬ አቀባይ ሆነው እየጠቆሙ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ (መስፍነ
ሕዝባዊ)           መብታቸው ይከበርላቸው ዘንድ በተለያየ መንገድ የጠየቁና የሚታገሉ ንጹሐን ዜጎችን ሲያሳፍኑ፣

          ሲያሳርዱ፣ ሲያስፈጁ፣ ሲያሳስሩና ተነግሮ የማያልቅ የግፍ ዓይነቶችን በግፈኛና አረመኔ አገዛዙ እንዲፈጸምባቸው
           ሲያደርጉ የኖሩና ይሄንን ግፍ ሲፈጽሙ የኖሩ መሆናቸው ስለሚታወቅ ሕዝብ እርምጃ የወሰደባቸው የወያኔ
          ጀሌዎች ሕዝባዊ ትግሉ እንዲኮላሽና ይህ ሕዝባዊ ትግል በዓለማቀፉ ማኅበረሰብ ዘንድ ያለዓላማው፣

         ያለተግባሩ፣ ያለአግባብ በጥፋት ተግባርነትና ዕኩይ ዓላማነት ተፈርጆ ሕገወጥና ወንጀል እንዲሰኝለት
           የሚፈልገውን ሕዝባዊ ትግል በተሳሳተ ግንዛቤ በሚሰጠው የኃያላን ሀገራት ይሁንታ ሕዝባዊ ትግሉን በፈለገው

           መንገድ ለመምታት ለማጥፋት ለመቀልበስ በማሰብ ወያኔ ራሱና ለእነኝህ ከሕዝብ ጋር ተቀላቅለው እኩይ
           ዓላማውን ለሚያስፈጽሙ እኩያን ጀሌዎቹ በሰጣቸው ስም የማጥፋትና የማጠልሸት የቤት ሥራ ሕዝባዊ ጥቃቱ

            ያነጣጠረው በትግሬ ተወላጆች ላይ እንደሆነ በሐሰት እያስወሩ እየነዙ ላሉት ሐሰተኛ ወሬ ተአማኒነት እንዲያገኝ
     የሚያስችል የስሕተት ዘገባ ይህ ራዲዮ (ነጋሪተወግ)   ጣቢያ በተደጋጋሚ ፈጽሟል፡፡

                 ይህ የአሜሪካ ድምፅ ሳያውቀውና ሳይገባው (       በእርግጥ አንዳንዱ ሆን ተብሎ የተሠራ ስሕተት እንዳለ



            መረዳት እንደሚቻል ዘገባዎቹን ልብ ብለን በመረመርን ጊዜ የሚጠቁሙ ጉዳዮች አሉና ይህ ስሕተት እንዴት
   ሊፈጠር እንደቻለ ሊመረመር ይገባል)        እየፈጸመ ያለውን ስሕተት እንዲያርም በቅርብ ላገኘው ለቻልኩት

            አንጋፋ የጣቢያው ጋዜጠኛ ለአቶ አዲሱ ከኢትዮጵያ ስልክ ደውየ እስከመናገር ድረስ ደርሻለሁ፡፡ እርግጥ ነው
            አቶ አዲሱን ካናገርኩት በኋላ የጣቢያው ስርጭት በወያኔ እየታፈነ በትክክል መስማት ባልችልም መስማት

           እስከቻልኩት ድረስ ግን ከጣቢያው የሰማሁት ተመሳሳይ ስሕተት የተፈጸመበት ዘገባ የለም፡፡ እርማቱ ተወስዶ
           ከሆነ መልካም፡፡ ይሁንና ግን ጣቢያው አስቀድሞ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ለፈጸመው ስሕተት የኢትዮጵያን
   ሕዝብ ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል!!

              ይህ ሐሰተኛ "        በትግሬ ጎሳ ላይ ያነጣጠረ ዘር የማጥፋት እርምጃና እንቅስቃሴ"   የክስ አጀንዳ (ርእሰ
ጉዳይ)           ወያኔ ሁሌም ችግር ሲገጥማት የገጠማትን ችግር ለማምለጥ የምትመዘው ካርድ ነው፡፡

   እንደምታስታውሱት ወያኔ በምርጫ 1997 ዓ.ም.       ላይ ለፈጸወሙ ውንብድና ከዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ
         ላጋጠመው ህልውናውን የሚፈታተን የመገለልና የመተፋት አደጋ የዓለም አቀፉን ማኅበረሰብ በማምታታት

     ተከልሎ ያመለጠው ይሄንን አጀንዳ በመምዘዝ ነበር፡፡
                    አሁንም ወያኔ በሕዝባዊ ተቃውሞውና ተቃውሞውን ለማዳፈን እየወሰደች ባለችው አረመኔያዊ

          ሕገወጥ እርምጃ በህልውናዋ ላይ ከባድ አደጋ ተጋርጦባታልና ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ለምትወስደው
          አረመኔያዊ ሕገወጥ የግፍ እርምጃ ይሁንታን ይሰጣትና ሕዝባዊ ተቃውሞውን ማዳፈን ማጨናገፍ ማክሸፍ

             ትችል ዘንድ ሕዝባዊ ትግሉ የጥቂት ዓላማቸው ዘር ማጥፋት ብቻ የሆነ ወሮበሎች ሕገወጥ እንቅስቃሴ እንደሆነ
   እንዲታመንላት ከፍተኛ የዲፕሎማሲ (  የአቅንኦተ ግንኙነት)        ጥረት ላይ ትገኛለች፡፡ ይህ የወያኔ ዘመቻ ነው

          የመንግሥታቱ ድርጅትንም መጀመሪያ ላይ በነበረው ተነሣሽነት ገፍቶበት ኃላፊነቱን እንዳይወጣ አድርጎ የያዘው
ማነቆ፡፡
                       በሕዝባዊ እራስን የመከላከል የአጸፋ ሕጋዊ እርምጃ ላይ የተፈጸመ ጉዳይ ቢኖር ምንድን መሰላቹህ

   ራሱ ጣቢያውም በዘገባው "       ጥቃቱን ያደረሱት ወገኖች ጥቃቱን የፈጸሙበት ምክንያት ሲገልጹ..."  በማለት
         በተለያዩ ጊዜያት እንደዘገበው እርምጃው የተወሰደባቸው ከላይ የገለጽኩትን ወንጀል ሲፈጽሙ የኖሩ

          በመሆናቸው እንጅ ትግሬ በመሆናቸው እንዳልሆነ በግልጽ አማርኛ ተነግሯል፡፡ ለዚህ ማረጋገጫውም ትግሬ
            ባልሆኑ ወይም ሕዝብ እርምጃ የወሰደባቸው አካባቢ ተወላጆች በሆኑ የወያኔ ጀሌዎች ላይም ሁሉንም ዓይነት

       እርምጃዎችን የወሰደ መሆኑ ነው፡፡ ይሄም በዚሁ ጣቢያ ተዘግቧል፡፡
                   እናም በአንዳንድ አካባቢዎች እርምጃው ተወስዶባቸው የተገኙትና ወደፊትም የሚወሰድባቸው መቶ

            በመቶ የትግሬ ተወላጆች ሆነው ቢገኙ እንኳ ይህ የሆነው በአጋጣሚ ነው እንጅ እርምጃው የተወሰደባቸው
          ትግሬ በመሆናቸው እንዳልሆነ ላረጋግጥላቹህ እወዳለሁ፡፡ ሕዝቡ አብሮ እንደመኖሩ ማን ምን እንደሆነ

           አብጠርጥሮ አንጠርጥሮ ያውቃልና ይህ ስሕተት ሊፈጠር የሚችልበት ክፍተት ፈጽሞ የሌለ በመሆኑ በዚህ
            ጉዳይ ላይ ሥጋት ያደረበት ማንም ቢኖር ሥጋቱ አግባብነት የሌለው ነውና ሥጋቱን እንዲያነሣ እጠይቃለሁ፡፡

"       ኢትዮጵያ ውስጥ በዘር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተፈጽሟል!  እየተፈጸመም ይገኛል!"    ከተባለ ይህ ጥቃት ሲፈጸም
        የቆየውና እየተፈጸመም ያለው በግልጽ እንደሚታወቀው በአማራውና በአማራው ብቻ ነው፡፡

                        እናም ይህ ጣቢያ ከዚህ በኋላ ባለው ጊዜ ምክንያት ነው የሚሉት ምንም ይሁን ምን ጥቃቱ ተፈጸመብን
           የሚሉ አካላትን ድምፅንም የማሰማት ግዴታ ቢኖርበትም ጥናት አድርጎ ባላረጋገጠበት ወይም ጉዳዩ ፈጦ

      የሚታይ የአደባባይ እውነት ሆኖ ባላገኘበት ሁኔታ "      የሕውኃት ጀሌዎች፣ ሰላዮች፣ መረጃ አቀባዮች፣ አሳፋኞች፣
   ጠቋሚዎች፣ ነገር ሠሪዎች ናቸው!     በሚል ጥቃት የተፈጸመባቸው ግለሰቦች"     በማለት ይዘግብ እንጅ "ጥቃት

  የተፈጸመባቸው የትግራይ ተወላጆች!"         እያለ መዘገቡ ፍጹም ስሕተት ከስሕተትም አልፎ ማስተዋል የጎደለው
             በሕዝብና በሀገር ላይ የተፈጸመ የስም ማጥፋት ወንጀልም ነውና ይህ ራዲዮ ጣቢያ ከዚህ ስሕተቱ በአስቸኳይ

        ይታረም ዘንድ እንደ አንድ ስሕተቱ እንዳሳሰበው ጋዜጠኛና ጸሐፊ እጠይቃለሁ፡፡
  ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!!   ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!

  ሠዓሊ አምሳሉ ገ/  ኪዳን አርጋው
amsalugkidan@gmail.com

http://www.ethiopanorama.com
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