VOA ተመጣጣኝ እርምጃ አስፈልጓት ይሆን?
ያሬድ አለምሰገድ 03-24-16
1983 ዓ.ም እንግዳው ኢህአዴግ ጨቋኙ ደርግ ስርአት ለማስወገድ ደጅ-አፍ በረገጠበት
ማግስት ከVoice Of America/VOA/አንድ ቀልድ ተሰማ፡፡’’ኢህአዴግ አዲስ አበባን ከገባ
ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እልቂት ይስተናገዳል፤መገዳደል ይበራከታል፤ኢትዮዽያ
የምትለዋ አንድ አገር ትከፋፈላለች፤ህዝቦችዋ ለስደትና ለሞት ይዳረጋሉ፤ኢትዮዽያ
የሚለው ስም ለአንዴና ለመጨረሻ ያበቃል’’ ወዘተ. በማለት በተደጋጋሚ አሜሪካና
አውሮፓ ህብረት የሚሉትን በኛው ቋንቋ ተሰማ፡፡
በጎለጎታ ሰርጥ ውስጥ የዳከሩት ጌታ በሰወስተኛው ቀን ሲነሳ የተጋረደው እውነት ሲገለጥ
እንዳመነው ሁሉ ኢህአዴግም ለ17 ዓመት ረጂም መራራ ትግል አከናዉኖ ሲጨርስ አዲስ
አበባ በር ከፍቶ ለመግባት ይከብደዋል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነበረ፡፡ያኔ ይቅርና አዲስ አበባ
በናቅፋውና ጉና ተራራ ውስጥ የመሸገው የአህጉሩ ግዙፍ ወታደራዊ ሃይል በአንድ ቀን
ድምጥማጡን ማጥፋት የቻለ መሆኑን መዘንጋታቸው ነው፡፡
በ1990 ዓ.ም በሻብያ መንግስት የተነፋው ጥሩምባ አንገቱን በልማት ቀርቅሮ ስራ ላይ
የነበረ የኢትዮዽያ ህዝብ ሳይወድ በግድ ለጦርነት ሲገባም በተመሳሳይ መልኩ በVOA
ሬድዮ ቀረርቶ ተሰማ፡፡’’የሻብያ መንግስት 21ኛው ክፍለ ዘመን የሚፈልገው የዘመናዊ ጦር
መሳርያ ባለቤት መሆኑና ኢትዮዽያ መንግስት ራሱን ለመግደል ካልሆነ በስተቀር ሜዳ
ውስጥ እንዳይገባ ማስጠንቀቅያ የታከለበት ዜና አስነበቡ፡፡በተጨማሪም የኤርትራ
መንግስት መቐለ ከተማ ለመቆጣጠር ጥቂት ኪሎ ሜትሮች እንደቀሩት በድህረ-ገፁ
አስነበበ፡፡
ከጥቂት ግዝያት ቦሃላ ጀግናው የኢፈድሪ መከላከያ ሰራዊት ድል አድራጊነቱን
እየቀጠለበት፤የሻብያ መንግስት ከወረረው መሬት ስያፈገፍግ ከወደ አሜሪካ በአማርኛና
በትግርኛ የጩሀት ዜና ተሰማ፡፡VOA…’’የኢትዮዽያ መንግስት የኤርትራን መሬት
እየወረረች ነው፤70 ሚልዮን ህዝብ ያላት ትልቅ ሃገር ከ4 ሚልዮን ህዝብ ያላት ትንሽዋ
ሃገር መደባደብ አያሳፍርም ወይ፤የኢትዮዽያ መንግስት ወራሪ ነው…ወያነ ኤርትራን
እየወረራች ነው…የሚሉና ሌሎች መፈክሮች ማሰማት ጀመረ፡፡አሜሪካ ውስጥ የሚገኙ
ኤርትራውያን መቀስቀስና ድምፃቸው እንዲሰማ ማነሳሳት ቀጠሉበት፡፡
መቐለ ለመግባት ከጫፍ ደርሰዋል እያልክለት የነበረው መንግስት፤እንደ ፊደል ካስትሮ
የግዙፍ ጦር መሳርያ ባለቤት ነው እያልክለት የነበረው መንግስት በቀናት መካከል
ሽንፈቱን አምኖ ጎልቶ በታየበት ወቅት ኤርትራ እየተወረረች ናት ብሎ ማለት የሚያሳፍር
ከአንድ በዘመናዊ የሚድያ ቴክኖሎጂ የዳበረ በሰለጠነች አገር ውስጥ የቆመ የሚድያ
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ድርጅት ውሸትን ጎልቶ የብር-ድር ምራቅህ እስኪደርቅ ውሸት ፕሮፖጋንዳ መንዛት
አይደብርም?…ያስጠላል አንጂ፡፡
1993 ዓ.ም በትግራይ ክልል የተፈጠረው መከፋፈል ተገን በማድረግ የተሰማ
ጩሀት…ከVOA ተሰማ፡፡’’የወያኔ መንግስት ለሁለት ተከፈለ፤ከንግዲህ ሁለት ትግራይ
እናያለን፤መለስ ኤርትራዊ ነህ በሚል ለሁለት ተከፋፈሉ፤የሰማእት ሃውልቱ ለሁለት
ሊከፈል ነው ወይ…ወዘተ.እየተባለ ተዘገበ፡፡
ህወሓት አፈር ልሳ ድንጋይ ተንተርሳ በታሪክ የማይሆን አንዲሆን ፤የማይታወቅ
እንዲታወቅ፤የማይታመን እንዲታመን በተግባር ያሳየች መሆንዋን ዘንግተው ካልሆኑ
በስተቀር በአንድ ቀን ተከፋፍላ ሞተች ብለክ መዘገቡ ሞያዊ ትንታኔ አይደለም፡፡አንድ
ጋዜጠኛ ከሚያስፈልጉት ነገሮች ዋነኛው እውነትን በተግባር ማሳየት፤መረጃ በትክልል
ሰብስቦ
ባስቸካይ
ማቅረብ፤መረጃ
በማስረጃ
መደገፍ
ናቸው፡፡ካልሆነ
አሳማኝ፣ተደማጭና፣ዘመናዊ አገለግሎት ለመስጠት አዳጋች ይሆናል፡፡
እያለ እያለ እያለ ሄደና የVOA ጩሀት አሁንም ድረስ ድንበር ተሻጋሪው ውሸት በመንዛት
የኢትዮዽያ ውድቀትና ድህነት እየተመኘ ይኖራል፡፡ባሁኑ ወቅት በአንዳንድ ክልሎች
የተፈጠሩት የመልካም አስተዳደር እጦትና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግር ውጤት የፈጠራቸው
እንጂ መንግስት እንደ መንግስት የሚገለብጥ ብጥብጥ ተነሳ ብለክ ዜና ማስነበብ፤ፊትህ ላይ
እውነት ፈላጊው ማይክ አጎብሰክ መርዝ መርጨት መልካም ነው ወይ?ማሰብ መብት
ቢሆንም አለ፣አሉ አለች ብሎ ማለት ግን ማስረጃ አያስፈልገዉም ወይ?
በትክክል በVOA ሬድዮ ጣብያ ውስጥ መልካም ሰው የለም ማለቴ አይደለሁም ነገር ግን
በተለይም አንዳንድ ጋዜጠኞች የሚያሰራጩት የውሸት ፕሮፖጋንዳ ያስጠላል፡፡እንደሰው
በተሰጠክ ተፈጥሮ አማካኝነት ሰላምን መፈለግ ብቻ ሳይሆን ለሰዎች ሰላም መመኘት
በራሱ መልካም ነው፡፡VOA ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ልጆቻቸው አሜሪካ አውሮፓ ውስጥ
በዘመናዊ የተንደላቀቀ አፓርታማ ውስጥ እየተማሩ ለጊዜው ቢሆን ሰላምን ምን ያክል
ጠቃሚ መሆኑን እያጣጣሙ መሆናቸው ሙሉ እርካታ ይሰጣል ብሎ ማሰብ ጤንነት
አይመስለኝም፡፡
ለምሳሌ ባሁኑ ወቅት በፀገዴና ዳንሻ አካባቢ የሚነሱ የጥቂት ፀረ-ሰላም ሃይሎች ጥያቄ
እንጂ ህዝብ ወይም የፀገዴና ዳንሻ ህዝብ ጥያቄ በማምሰል ወደ ማይረባ የወንድማሞች
እልቂት የሚያስገባ ቅስቀሳ በስተ VOA በተደጋጋሚ እየተሰማ ይገኛል፡፡የወልቃይትና
ፀገዴ ዳንሻ ጥያቄ ማንነት ተመልሶ ያደረ መሆኑን ይቅርና የትግራይ ህዝብ መላ የአማራ
ህዝብ
በደምብ
ያውቀዋል፡፡በምኒሊክ
ዘመን
ምን
ነበረ…አማራ
ወይስ
ትግራይ፤በሃይለስላሴ…እየተባለ በትግሉ ወቅት ተሸንፈው አሜሪካ የጠፉ የደርግ ምርኮኞች
በስልክ እየደወልክ ሰዎች ድንጋይ እንዲወረውሩ ማነሳሳት ተገቢ አይመስለኝም፡፡ድንጋይ
ወርዋሪው ዶላር ያስመጣ ይሆናል መንግስት ይገለብጣል ብሎ ማሰብ ግን ጅልነት
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ነው፡፡ወያነ በነ ጋዳፊና ሙባረክ የሚመራ ሓላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር
አይደለም፡፡ወይም በናንተና በጉንበት-7 ጩሀት የምትሳለጭ የሃሌ-ሉያ መንግስት
አይደለችም፡፡ከህዝብ ተፈብርካ ለህዝብ የቆመች መሆንዋን ታቃላችሁ፡፡
ወያነ ከአንድ ሰው የወጣ የአንድ ሰው ፓርቲ አይደለም፡፡ኢህአዴግ የሚመራው መንግስት
በኢትዮዽያ ውስጥ ምን ለውጥ አስገኘ? እድገቱስ ምን ያክል አስተማማኝ ነው? ኢትዮዽያ
ድሮና ዘንድሮ?በአፍሪካ መሪዎችና ህዝቦች የሰላም ኣባት እየተባለ እየተጠራ የሚገኝ
መንግስት፤ስደተኞች በመቀበልና በመንከባከብ ስምዋን ያስጠራች እናት አገር ኢትዮዽያ
ወደ ሃላ እንድትመለስ መፈለጉ ለምንድነው?
ኢትዮዽያ ለዘላለም ትኑር!!
የኢትዮዽያ ህዝብና መንግስት
ህዳሴያችን እውን ይሆናል!!

ዋናው

ጠላት

ድህነት

ብቻ

ነው

ብለን

ተነስተናል
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