የኢሳት ነገር
September 29, 2016

(አቻምየለህ)

ኢሳት “የአማራ ተጋድሎ” ወይንም Amhara Resistance የሚል አገላለጽ ላለመጠቀም ቆርቧል።
የአማራ ተጋድሎ ከተጀመረ ከሁለት ወር በላይ ሆኖታል። አማራው የሚያስተዳድረው ኢሳት ግን አንድ
ቀንም እንኳ የአማራ ተጋድሎ የሚለውን የትግል መቅድም መጠቀም አልፈለገም። የአሜሪካ ድምጽ
የአማርኛው ክፍል፣ OMN፣ Zehabesha፣ ኢትዮቱብ፣ ወዘተ… አማራው በየጎበዝ አለቃው ተደራጅቶ
ከዳር እስከዳር እያደረገው ያለውን ትግል የአማራ ተጋድሎ ወይንም Amhara Resistance ብለው
ዘግበውታል። ኢሳት ግን አማራው በአማራነቱ ተደራጅቶ ከዳር እስከዳር እያደረገው ያለውን ትግል የአማራ
ተጋድሎ ወያኔ እንደሚያደርገው “የጎንደር አመጽ»፣ “የጎጃም አመጽ” እያለ በማሳነስ የአማራውን ትግል
ይከፋፍላል። በተቃራኒው በወለጋ፣ በሐረር፣ በአርሲ፣ ወዘተ የሚካሄደውን ህዝባዊ ተቃውሞ Oromo
Protest እያለ ይዘግባል!
የሆነው ሆኖ ከዚህ ሰዓት በላይ ለአማራው የራሱ የሆነ ሜዲያ የሚያስፈልግበት ጊዜ የለም። በአማራው
ገንዘብ የሚተዳደረው ኢሳት ለአማራው የአሜሪካ ድምጽ የአማርኛው ክፍልን፣ የZehabeshaን፣
የOMNና የኢትዮቱብን ያህል ሽፋን ሊሰጠው አልቻለም። ኢሳት ከየት አምጥቶ ነው የጎንደር አመጽ
ወይንም Gondar uprising እያለ የሚዘግበው? ለምንስ አላማ ነው? ኮሎኔል ደመቀ የጎንደር አመጽ መሪ
ነኝ ብሏል? የወልቃይት የአማራ ማንነት ኮምቴ መሪው ኮሎኔል ደመቀ ያነሳው ጥያቄ የጎንደሬነት ጥያቄ ነው
ወይንስ የአማራነት ጥያቄ ነው? “ማንነታችን አማራ፣ ቋንቋችን አማራ፣ ፍላጎታችን አማራ፣ ባህላችን አማራ፣
ወዘተ…” ብሎ ትግል የጀመረውን የአማራ ተጋድሎ ምልክት ኢሳት ለምን ጉዳይ ወያኔ ወደሚፈልገው
ደረጃ አውርዶ “የጎንደር አመጽ መሪ” ሊያደርገው ፈለገ? ወያኔ አማራው የሚያደርገውን ተጋድሎ ለማሳነስ
“የአማራ ተጋድሎ” ማለት ስለማይፈልግ በአማራነት የሚደረገውን ትግል “የጎንደር አመጽ”፣ “የባህርዳር
አመጽ”፣ ወዘተ በማለት እያቃለለ ይጽፋል፣ ፕሮፓጋንዳም ይሰራል። ኢሳትም እያደረገው ያለውን ያንን
ነው።
ባጭሩ ኢሳት የአማራንው ተጋድሎ አቃልሎ ወያኔ ትግሉን ለማሳነስ በሚጠራበት አግባብ እየገለጸው
ይገኛል። ኢሳት በአማራው ትግል ላይ እየፈጠረው ያለውን አሉታዊ ሚና ብናገር ወረቀት አይበቃኝም።
ወያኔ የወሰደውን ወስዶ የተረፈውን “የአማራ ክልል” በማለት ያጠረውን ክልል ኢሳት የአማራ ክልል እያለ
በድፍረት ይጠራዋል። ወያኔ የአማራ ክልል ብሎ የፈጠረውን አካባቢ ኢሳት ተቀብሎታል። በሌላ በኩል

ደግሞ ኢሳት ስለወልቃይት ጠገዴ ያወራል። ቢያስን ኢሳት የአማራ ክልል ብሎ ከዘገበ ላይቀር ከተከዘ
በመለስ ያለውን አካባቢ “የአማራ ክልል” ብሎ በሚጠራው አካባቢ ወልቃይትን፣ ጠገዴን፣ ሁመራንና
ጠለምትን በማካተት ከወያኔ የተሻለ የአማራ ክልል ካርታ ማሳየት ይችል ነበር።
ሌላ ጊዜ ኢሳት “በአማራ ክልል በጎጃም፣ በአዊና በጎንደር…” ብሎ ዜና ይሰራል። አዊ ግን ጎጃም ውስጥ
ነው። ወያኔ አዊን ክልል የማድረግ እቅድ ስላለው አዊን ከጎጃም መነጠል ይፈልጋል። ኢሳትም ያደረገው
ይህንን የወያኔ ፍላጎት ማስተጋባት ነው።
ኢሳት ውስጥ ያሉ ሰዎች መተከል የጎጃም አካልና የአማራ መሬት እንደሆነ ያውቃሉ። ዜና ሲሰሩ ግን
“በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን” ይላሉ። ወያኔም የሚል ይህንን ነው።
ጎንደር የተካሄደውን የአማራ ተጋድሎ ኢሳት “ስብሀት ሆይ ኢትዮጵያ አትፈርስም!” ወደሚል እቃ እቃ
አወረደው። በኢሳት generosity “ወልቃይት የአማራ” የሚለው ወያኔ እንዲሰማ የማይፈልገው
የተጋድሎው መነሻ ደብዝዞ “ስብሀት ሆይ ኢትዮጵያ አትፈርስም!” ወደሚል ቅጥያ ወርዶ የወልቃይት
የአማራነት ጉዳይ non-issue ወደ መሆን ተገፋ። ብቻ ዝርዝሩ ብዙ ነው። ድምጽ ለሌለው ለአማራው
ከዚህ ወቅት በላይ የራሱ ሜዲያ የሚያስፈልግበት ጊዜ የለም! ሁላችሁም አስቡበት!!

