እውነትም የትግሬ አሳላፊ!
ዛሬ እግር ጥሎኝ ማለት ይቻላል ያለወትሮየ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጋቢና የተባለ ፕሮግራም ስለአገራችን ኢትዮጵያ ጉዳይ የተለያዩ
ሰዎችን አቅርቦ ሲያወያይ ከመጀመሪያ እስከመጨረሻው በጥሞና ተከታተልኩት። አወያዮቹም ፂዮን ግርማና ሔኖክ ሰማእግዜር
የተባሉት የራዲዮኑ ጋዜጠኞች ነበሩ።
ከውይይቱ ብዙ የታዘብኩት ነገር ቢኖርም እኔ በርዕሴ ላይ ብቻ ማተኩር ስለምፈልግ የራሳችሁን ግንዛቤ እንድትወስዱ ፕሮግራሙን
ስለለጠፍኩት አይታችሁ በራሳች ህሊና እንድትታዘቡ ሁሉንም ለእናንተ እተዋለሁ።
https://www.facebook.com/voaamharic/videos/1823244734373396/
ልጅ ሆኘ ”የትግሬ አሳላፊ” ሲባል ብሰማም ነገሬ ሳልለው ሳያሳስበኝ ብዙ አመታት አለፉ። አባባሉ ጎበዝ፣ ፈጣን፣ ታማኝ ወይም
ቁጡ ሌላም ሌላም ቢሆን ጉዳየ አልነበረምና። አንድ ቀን ግን ጎረቤት ሰርግ ተደግሶ ሰርጉ ካለፈ በኋላ በድሜ የገፉ የቤተሰቡ
አባላት ስለሰርጉ ሲያወሩ ዱሮስ ቢሆን የትግሬ አሳላፊ ብለው አንድ እናት ቆጣ ብለው ሲናገሩ ሰማሁ።
ድግሱ ተደርጎ ከነበረበት ቤት ሲወያዩበት የሰማሁትን ”የትግሬ አሳላፊ” የሚል ቃል ይዠ ማብራሪያ ለመፈለግ የአባባል ዘየ አዋቂዋ
እናቴ ዘንድ ሄጀ አባባሉን እንድታብራራልኝ ጠየቅኳት። እሷም ልጀ አሳላፊነት ትልቅ ሀላፊነት ነው። አሳላፊ ማለት እኩል ለሁሉም
የሚያደላድል፣ ጥሩ አስተናጋጅ፣ ምግብና መጠጥ አቅራቢ፣ ለተጋባዡ በትክክል የሚያስተናግድ ማለት ነው። የትግሬ አሳላፊ ማለት
ግን አስተናጋጁ ለወገኑ፣ የራሴ ለሚለው ሰው የሚያደላ ሲሆንና በደጋሹ የተጠሩት እንግዶች መድልዎ ሲደረግባቸው የሚባል
አባባል ነው። ይህ ግን አባባል ነው እንጅ ሁሉም ትግሬ እንዲህ ያደርጋል ማለት አይመስለኝም አልችኝና የትግሬ አሳላፊን ትርጉም
ቀለል አድርጋ ነገረችኝ። እኔም ቀለል አድርጌ ተረድቸ ወያኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ አስተናጋጅ ሆኖ ራሱን ሹሞ አስተናጋጅ ሲሆን የቱን
ያህል አድልዎ እያደረገ እንዳለ ባውቅም፣ የወያኔን ግፈኛነት እያየሁም እንኳን የአባባሉን እውነተኛነት አስቤው አላውቅም ነበር።
ዛሬ ግን የሔኖክን አስተናጋጅነት ሳይ የትግሬ አሳላፊ ብለው የተቆጡት ያች ወይዘሮ በአይነህሊናየ ከነአባባላቸው መጡብኝ።
እውነትም የትግሬ አሳላፊ! ሔኖክ ለአሜሪካ ራዲዩ አሳላፊ ሆኖ ሲያስተናግድ አቻምየለህ ታምሩን ከአፉ ሲነጥቀው፣ ሲከለክለው፣
ከማዕዱ ሲያገለው፣ ቦታ እንዳይዝ ሲያደርገው፣ ሲያፍነውና ሲገስፀው በአጠቃላይ የአሳላፊነቱን ስልጣን ተጠቅሞ ሲጎዳው
አስተዋልኩ። አሁንም እውነትም የትግሬ አስተናጋጅ! አስተናጋጁ የራሱን ወገን ወያኔን ለማትረፍ የሌላውን የተጠቂውን ድምፅ
ሲያፍንና ተጠቂ ነኝ የሚለውን ወገን፣ በትክክል ማስተናገድ ተስኖት ሲጎዳ፣ ያለይሉኝታ በአደባባይ ሲጎዳ አየሁ።
ደግነቱ ውይይቱ በነፃው አገር መሆኑ ጠቀመ! ሔኖክ ግን እንደአያያዙ አቻሜለህን ማእከላዊ ከቶ በሌሎች ወገኖቻችን የተፈፀመውን
ግፍ በአቻምየለህ የመፈፅምና የማያስፈፅም ብቃትና ችሎታ ያለው የወያኔ ካድሬ ወይም አጋዚ እንጅ ጋዜጠኛ አይመስልም።
በነገራችን ላይ ክብር የሔኖክን በደልና አድልዎ ተቋቁሞ በትዕግስት ለተመልካችና ለአድማጩ ግንዛቤ ላስጨበጠው ወንድማችን
አቻምየለህ ታምሩ ይሁን።
ዘውዲቱ የማነ
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