የሌባ ዓይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያደርቅ
''ማህበራዊ ድህረ ገፆች . . . በተጨባጭ የተሳሳቱ መረጃዎችን በመንዛት
በተለይም ወጣቱን ለማወናበድ . . . አክራሪዎች የሕዝቡን ትክክለኛ ብሶ
ት ያለምንም ቁጥጥር በራሳቸው የጥላቻና ፅንፈኛ መልክቶች መጠቀሚያ
በማድረግ ላይ ይገኛሉ። . . . ይህ የሚያስከትለው አሉታዊ ተፅኖ ፈጽሞ
ችላ ሊባል አይገባውም።'' ይህንን የተናገረው የሕወሐት ደመኛው ስርዓት
ጠ/ሚ ተብዬ በተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ላይ መስከረም 12 ባደረገው
ንባብ ላይ ነበር። አንድ ማህበረሰብ በማንነቱ ብቻ ተነጥሎ ሁለገብ በሆነ
የጭቆና ቀንበር ውስጥ ሲገባና በየአጋጣሚው ሆን ተብሎ መጤ እየተባለ
ሲመታ፤ ንብረቱን ሲዘረፍ፤ ተወልዶ በከበደበት አገር መጠጊያና መሸሻ አ
ጥቶ እንደ ስደተኛ ተቅበዝብዞ እንዲኖር መንግስት ነኝ በሚል የፋሺስት ጎ
ጠኛ ቡድን ሲፈረድበት በዛሬው የሰለጠነ የኢንተርኔት ነፃ መረጃ ዘመን ከ
ማሕበራዊ ድህረ ገፆች ሌላ ማን ሊጮህለት ይችላል?
እ.አ.አ. በ 1976 ዓ/ም '' የትግራይ ሕዝብ ብሔራዊ ትግል ፀረ አማራ ብ
ሔራዊ ጭቆና. . . '' የሚለውን ክፉና በጥላቻ የተውተወተበ መርዝ በ ሕ
ወሐት ዓላማና ሥራው አንቀፅ ላይ ተኮፍሶ እንዲቀመጥ በማድረግ ትግሬ
ዎች በዚሁ ተመርዘው እንዲያድጉና እንዲኖሩ ያደረገው ማን ነው? በኛ አ
ቆጣጠር በ 1983 ማእከላዊ የፖለቲካ ስልጣን ጨብጦ እስከዛሬ የሚከተሉ
ትን ተቁዋሞች መስርቶ ክልል ከሚላቸው ከአማራ የጠሩና የነጡ እንዲሆኑ
ጭፍጨፋውን የሚያካሂደው 1 ኛ/ የፌዴሬሽን ም/ቤት 2 ኛ/ የፌደራል ልዩ
ድጋፍ ቦርድ 3 ኛ/ የፌዴራል ጉዳዮች ሚ/ርና የፌዴራል ፖሊስ በባጀትና የ
ሰው ሀይል አደራጅቶ አይደለምን?
በርካታ የትግሬን የበላይነት በሚሰቀጥጥ ሁኔታ ፕሮፓጋንዳ የሚነዙት አይጋ
ፎረም፤ትግራይ ኦን ላይን፤አውራምባ ታይምስ፤ኢቢሲና የክልል ሚዲያዎችና
ሌሎችም ያልጠቀስኩዋቸው በማህበራዊ ድህረ ገፆቻቸው ከወገንተኝነት ሌላ
በተለይም ዓይን ባወጣ የአንድ ዘር የበላይነት ዙሪያ አይደለም ሲያሰለቹንና ሲ
ቀባጥሩብን የሚውሉትና የሚያድሩት? በሐምሌና በነሀሴ በጎንደርና በጎጃም
አማራው ለመሰረታዊ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቹ ሲነሳ ጦርነት ያወጁ

በት ጠ/ሚሩ አልነበሩም እንዴ? ይህንኑ የጥፋት ትእዛዛቸውን እንደ ቁም ነገ
ር ''ለአገር ሰላምና ለተጀመረው ዕድገት የተወሰደ ውሳኔ ነው'' በሚል ማር
የተለወሰ መርዛቸውን የረጩት እነ ኢቢሲና ከላይ የጠከስኩዋቸው ሚዲያ
ዎች አልነበሩምን?
አመድ አፋሽ የሆነው አማራ በልጆቹ ላይ ሕወሀት ጥይት ሲያርከፈክፍባቸው
እነዚሁ ይሉንታ የበሉና በአንድ ዘር የበላይነት የሰከሩ ጡሩንባዎች አይደሉም
''ጉድ በሉ በጎንደር ትግሬዎች አለቁ. . .'' እያሉ በሀሰት አብሮ ከዘመን ዘመን
ተዋልዶና ተደጋግፎ የኖረውን ሕዝብ ለማጣላት ተሰባስበውና ቡና አፍልተው
በሬ ወለደ ሲሉ የከረሙትና ጭራሹን '' ለወደመው የትግሬዎች ንብረት ካሳ
ይከፈል'' ብለው ሲያነበንቡ የከረሙት? በቂሊንጦ እስር ቤት ቃጠሎ ሰበብ
ተረሽነው የተገደሉት የወልቃይትና ሌሎች አማራ የፖለቲካ እስረኞች ጉዳይ
ተሸፋፍኖ ስለሌሎች እስረኞች ሞት አልነበረም እነዚሁ የውሸት ፋብሪካ ም
ንጮች ሕዝብን በሀሰትና በተሳሳተ መረጃ ሲያወናብዱ የከረሙት?
ዙሪያውን መግቢያና መውጫ አጥቶ እስከ አፍንጫቸው በታጠቁት የአጋዚ
ነፍሰ በላ አውሬዎች ጎንደርና ጎጃም እንደዚሁም ወሎና ሸዋ ተወረው ግድያ
ባደባባይ ሲፈጸምና ወጣቶች በጅምላ ሲታሰሩና በብር ሸለቆ ጦር ሰፈር ቶር
ቸር ሲገለበጡ ግን ተቆርቁዋሪ የሆኑ ማህበራዊ ድህረ ገፆች ማለትም ቤተ አ
ማራ፤መላው አማራና ሌሎችም የድረሱልኝ ዋይታ ሲያሰሙ በሕወሐቱ ጠ/ሚ
ተብዬ ስማቸው ይጠፋል ፅንፈኛና ዘረኞችም ወዘተ. ተብለው ይወቀሳሉ። ለ
መሆኑ ሰውየው በማወቅም ሆነ ወይም በምን አለብኝነት በአማራው ላይ አስ
ቸኩዋይ ወታደራዊ አዋጅ የሰጡ እለት የዘር ማጥፋትና ጄኖሳይድ ወንጀል በ
አማራው ላይ እንዲፈፀም ትእዛዝ መስጠታቸው ወደፊት ግዜው ሲደርስ እንደ
ሚያስጠይቃቸው ያውቁ ይሆን?
በኢትዮጵያ አሁን ባለው የፋሺስት አምባገነንና የአንድ ጎሳ ጠባብ አገዛዝ ውስ
ጥ ተሰግስገው ጉዳይ አስፈጻሚ በመሆን የሚያገለግሉ ትግሬ ያልሆኑ ሰዎችስ
ጠ/ሚሩን ጨምሮ ''አይነጋ መስሎዋት. . .'' እንደሚባለው ዓይናቸው እያየ፤
በሕሊናቸው የሕወሐት ፀረ ኢትዮጲያዊነትን በሚገባ እየተመለከቱ ንፁሀን
በጥይት በጠራራ ፀሀይ ተቆልተው በመላው አገሪቱ ሲጨፈለቁ፤የተቀረው ዜ
ጋ በድህነት ሲዋኝና አንድ ጎሳ ለብቻው ተጠቃሚ እንደሆነ እያወቁ፤ምን ዓ

ይነት ሕሊና ቢኖራቸው ነው ይህን የጥፋትና ሲኦል ስርዓት በታማኝነት ክፉ
ባፋቸው እየተናገሩ በማገልገል ላይ የተጠመዱት?
ጠ/ሚሩ የኮነኑት ማሕበራዊ ድሕረገፆች የሚያቀርቡት አንቂና እውነታውን
ለታፈነው ሕዝብ እንዲገለጽለት የሚያሰራጩዋቸው መረጃዎች በአብዛኛው
ለነፃነት፤ለፍትህና ዲሞክራሲ የቆሙ መሆናቸን ግን በልባቸው እንደሚያው
ቁት አልጠራጠርም፡ ግን ተምሮና ተመራምሮ ባንድ ወቅት ኮሌጅ ውስጥ
አስተማሪ የነበረ ግለሰብ በስም ብቻ በተሰጠው ስልጣን ላይ የሙጥኝ ለማ
ለት ሲል እንደዚህ ራስን አሳልፎ ለጥቅም መስጠትና አንድ መቶ ሚሊዮን
ሕዝብ ባላት አገር ለትዝብት መጋለጥና መትረፍ ግን ተገቢ አይመስለኝም፡፡
መብቱና ዜግነቱ ያልተከበሩለት ሕዝብ እስካለ ድረስ ምንግዜም በአሁኑ
የመረጃ ቴክኖሎጂ ባደገበት ዘመን ማሕበራዊ ድህረ ገፆች የመረጃ መለዋ
ወጫ መድረክ ከመሆን ይታገዳሉ የሚል የሞኝና አምባገነናዊ ይሉንታቢስ
ንግግር በዓለም መድረክ ማድረግ አሳፋሪና ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ዓይነት
አገዛዝ እንዳለ የሚያጋልጥ መሆኑን ሕወሐትና ባለስልጣኖቹ ሊገነዘቡትና
ሊያውቁት የሚገባ ሀቅ ፊታቸው ላይ አፍጦ እንደፈነዳ መረዳት ይኖርባቸ
ዋል።
አብነት ሁነኛው ነኝ!

