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እንደ ማንኛውም የተኮረጀ ባህል ይኸ የተቀዳ “Hard Talk” የሚባል የጋዜጠኝነት ዘዴ
በሙታንም መቀለጃ መሳሪያ ሆኗል፡፡ የኢሕአዴጉ “ጋዜጠኛ” ስሜነህ ባይፈርስ የአማራ ብሔራዊ
ንቅናቄ መሪዎችን ያነጋገረበትን የቅዳሜ ታህሳስ ሃያ ሰባት Hard Talk
(https://www.facebook.com/AmharaPress/videos/37566552631
3859/) እጅግ ያሳዝናል፡፡ ይህ የኢሕአዴግ ጋዜጠኛ እንግዶቹ በአለፉት ሃያ ሰባት ዓመታት
በአማራ የተፈፀመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዳያነሱ በHard Talk ሥም ደጋግሞ በጥኑ
ሲታገላቸው ታይቷል፡፡
ይህ “ጋዜጠኛ” በሃያ ሰባት ዓመታት ውስጥ የጠፋውን አማራ በአሐዝ እያስደገፉ ቢነግሩትም
አሐዙን ማስተባበል ሲያቅተው በተደጋጋሚ “የበፊቱን አዝላችሁ አትሂዱ! ለወደፊቱ ዳቦ ማግኛ
ሐሳብ አምጡ !” ሌላ ጊዜም “አቢይ ይቅርታ ጠይቋል” እያለ ዳቦ የጣለለትን ዘር አጥፊ ድርጅት
ለመከላከል ሞክሯል፡፡
“አንድ አገር ሊመመሰርት የሚችል ከሁለት ነጥብ አራት እስከ ስድስት ሚሊዮን አማራ ጠፍቷል”
ተብሎ በአሐዝ እየተነገረው እንዴት ይህንን የዘር ማጥፋት ወንጀል ሁለተኛ እንዳያነሱ በHard
Talk ሥም ይጠይቃል? የጠፋውን ስድስት ሚሊዮን ሕዝብም ሳይገባው የላሰው የHard Talk
መርዝ እንደ ትንኝ ያስቆጠረው ይመስላል፡፡ ስድስት ሚሊዮን ዜጎች የጎደሉበት ሕዝብም ለወደፊቱ
ዳቦ ለማግኘት እንደ እርሱ ሰማእታትን ረስቶ እርሙን ሲቆረጥም የሚኖር መስሎታል፡፡
እንደ ስሜነህ ባይፈርስ ከናዚ የተረፉትን እስራኤላውያን “ሂትለር በእስራኤላውያን የፈጠመውን ግፍ
አዝላችሁ አትሂዱ” ብሎ ሊጠይቅ የደፈረ የHard Talk ጋዜጠኛ ባለም ይኖር ይሆን?
የእስራኤላውያን የዘር ጪፍጨፋ “እኛም ይቅር ብለናል፤ ሕዝቡም ይቅር ብሎናል” እያለ
ራሱ አስታራቂ፤ ራሱ ይቅርታ ጠያቂ፣ ራሱ ይቅርታ አድራጊ ሆኖ በቀረበ ፓስተር ፋይሉ ተዘግቶ
ነበር ወይ? የናዚ ወንጀለኞች ዛሬስ እየታደኑ ወህኒ እየወረዱ አይደለም ወይ? የእስራኤላውያን
የጪፍጨፋ ታሪክ እስከ ዳግም ምጣት በአንቀልባ የሚታዘል ታሪክ አይደለም ወይ? የአማራዎች
ህይወትስ ለመታዘል ከእስራኤላውያን ህይወት ያንሳል ወይ? “አብሮ መኖር እንዲቻል የሞቱትን
አታንሱ” እያሉ እንደ ጠላት ተቆጥሮ እንደ ቅጠል በረገፈና በተሰቃዬ ሕዝብ በHard Talk ሥም
እንደ ስሜነህ ባይፈርስ መቀለድ አግባብ ነወይ?

እንደ ቅጠል የረገፉ ወገኖቹን ዘንግቶ ወንበር ሊቆናጠጥ የሚፈልግ ድርጅት ከሸቀጥ የንግድ ድርጅት
ይለያል ወይ? የታጨደን ሕዝብ በመርሳት ሰላም ይሰፍናል ወይ? ያለፈን ትውልድ ረስቶ የወደፊት
ትውልድን ይገነባል ወይ? ከሙታን ደም ቆሞ ፍትህን ደፍጥጦ፤ ዘር አጥፊን አቅፎና ደግፎ እርቅና
ይቅር ባይነት ይኖራል ወይ?
እንኳን ሰው እንሰሳትስ ቢችሉ ለሞቱ ወገኖቻቸው የፍትህን ጥያቄ በጀርባቸው አዝለው አይዞሩም
ወይ? እንኳን ሰው አውሬስ “ያለቁ ወገኖችህን “እርሳ!” እያለ የወገኑ ደም በፈሰሰበት ምድር እንደ
ስሜነህ ባይፈርስ በሰላም ይተኛል ወይ?
በሙያ የተካነ ጋዜጠኛ የደረሰውን የዘር ማጥፋት ወንጀል መርምሮ ለዓለም ይፋ ያደርጋል፡፡ የተባረክ
ባለሙያ ጋዜጠኛ በበደኖ፣ በወልቃይት፣ ራያ፣ ጋምቤላ፣ ኦጋዴን፣ መተከል፣ ከርቸሌና ሌሎችም
ሥፍራዎች የተፈፀሙትን ዘር የማጽዳት ወንጀሎች ይመረምራል፡፡ ያልተባረከ ጋዜጠኛ ግን
ባልተካነበት የHard Talk ሥም የዘር ማጥፋት ወንጀልን አረም እያለበሰና በሙታን እየቀለደ
ሆዱን ይሞላል፡፡ ስሜነህ ባይፈርስ በኢትዮጵያ የተፈጠመውን የዘር ማጥራት ወንጀል የመረመረ
ቡሩክ ባለሙያ ሳይሆን ሳልቫጅ የHard Talkን ቆብ ደፍቶ ወንጀልን ለመደበቅ እሚሻ ያልተባረከ
ጋዜጠኛ ሆኖ ታይቷል፡፡
እኛ ቋሚ ሆነን በወደቁት ሰማእታት ዳቦ መጋገርን እናቁም፡፡ የሞቱትን አንርሳ!

