የአቶ ዐቢይ የድምፅ ቅጅ ሆን ተብሎ የተለቀቀ ትክክለኛ ቅጅ ስለመሆኑ!!!
"አቶ ዐቢይ አሕመድ በብልጽግና የሥራ አስፈጻሚ ስብሰባ ላይ የተናገረው ንግግር ነው!" ተብሎ ሰኞ
አመሻሽ ላይ የተለቀቀው የድምፅ ቅጅ ማንም በስርቆት ያወጣው መረጃ ሳይሆን እራሱ አገዛዙ በስርቆት
የተቀዳ እንዲመስል አድርጎ የድምፅ ጥራቱን በማውረድ ከስብሰባው ቀድቶ ያሰራጨው ትክክለኛ የድምፅ
ቅጅ ነው!!!
ለዚህም ማረጋገጫው፦
1ኛ. እነ አቶ ዐቢይ አሕመድ ሥልጣን አሳልፈው እንደማይሰጡ ሲናገሩ የመጀመሪያው ባለመሆኑ፡፡ ማለትም
አቶ ዐቢይ አሕመድ የወልመል ግድብን ሲመርቅ ባደረገው ንግግሩ፣ አቶ ሽመልስ አብዲሳም በ"ቁማሩን
በላነው!" ንግግሩ ላይ የተናገሩትና ያረጋገጡት ጉዳይ በመሆኑ!!!
2ኛ. የተበለሻሸው የምርጫው ሒደት የሚያረጋግጠው ይሄንን በመሆኑ!!!
3ኛ. አገዛዙ ትናንትና "ንግግሩ ከሌላ ንግግር ቃላት ተቆርጦ እደተወሰደ ተቀጣጥሎ የተቀነባበረ ሐሰተኛ
ንግግር ነው!" ብሎ በራሱ ሚዲያዎች ለማስተባበል በሞከረበት ማስተባበያው ላይ "የንግግሩ ቃላት
እየተቆረጡ የተወሰደባቸው ንግግሮች ናቸው!" ብሎ ለማስረጃነት ያቀረባቸውን የአቶ ዐቢይ ንግግሮች
የድምፅ ቶን (የቁጣ ድምፀትና ግለት) እና "በስርቆት የተቀዳ!" የተባለውን የአቶ ዐቢይ ንግግር የድምፅ ቶን
አስተውሎ ለመረመረው ጨርሶ የማይገናኝ ወይም የተራራቁ ከመሆናቸውም በላይ "ቃላቶቹ ተቆርጠው
የተወሰዱባቸው ንግግሮች ናቸው!" ተብለው የቀረቡ ንግግሮች በድምፅ ቅጅው ላይ ያሉ ቃላቶችን 90%
ንግግር ያሳዩ ወይም የገለጹ ባለመሆናቸውና አዳዲስ ወይም በአቶ ዐቢይ የቀደሙ ንግግሮች ላይ የተነገሩ
ቃላት ባለመሆናቸው!!!
አገዛዙ በሚዲያዎቹ ለማስተባበል በሞከረበት ዘገባ ለማድረግ የሞከረው በድምፅ ቅጅው ሦስት አራት
አረፍተነገሮች ላይ የተባለችን ተመሳሳይ አንዲት ቃል የተናገረበትን የቪዲዮ ንግግር በማሳየት ሦስትና አራቱን
የድምፅ ቅጅ አረፍተነገሮች ከሌላ ንግግር ተቆራርጦ ተወስዶ የተቀጣጠለ እንደሆነ እንድናስብ ለማድረግ
የሚሞክር ቀሽም ማስተባበያ ነው በሚዲያዎቹ ያሰራጨው!!!
ከላይ እንደገለጽኩት አገዛዙ ይሄንን ያደረገው እሱ እራሱ ለሴራው ሆን ብሎ ሆኖ ሳለ ለማስተባበል
የተጨነቀና የተቸገረ መስሎ የታየበት ምክንያት ለፖለቲካዊ ሴራው የድምፅ ቅጅውን ሆን ብሎ ያሰራጨው
እራሱ መሆኑ እንዳይታወቅ ለማድረግ ነው ሌላ አይደለም!!!
አገዛዙ ይሄንን የድምፅ ቅጅ በስርቆት የተቀዳ አስመስሎ ያሰራጨበት ምክንያትና ዓላማ ደግሞ አገዛዙ
አጭበርብሮ የሚያሸንፍበትን የመጭውን ምርጫ ውጤትን ሕጋዊ ተቀባይነት እንዲያጣ ለማድረግ ነው!!!
ይሄንን ስላቹህ ብዙዎቻቹህ "እንዴ! ምን ሆነሃል? አገዛዙ እንዴት እንደዚህ አድርጎ በራሱ ላይ ያሴራል?"
የሚል ጥያቄ እንደምታነሡ እርግጠኛ ነኝ!!!

ነገሩ እንዴት መሰላቹህ ወያኔ ኩሊዎቹን ወይም ፍጹም ታማኝ አገልጋዮቹን እነ ዐቢይ አሕመድን መጭውን
ምርጫ አጭበርብረው ሥልጣን የያዙ መሆናቸውን በሚያሳምን መልኩ አረጋግጦ ከቆየ የለውጥ ድራማውን
ሲጨርስ እስከአሁን ድራማ ሲተውንብን እንደነበረ በማያስታውቅ መልኩ በፈለገ ጊዜ በእነ አሜሪካ ማዕቀብ
ተጽእኖ በመንበርከክ ወይም ምርጫ በማጭበርበራቸው ምክንያት ተብሎ እነ ዐቢይን ዞር ሲያደርጋቸው
"በሕዝብ የተመረጠን መንግሥት አስወገዱ!" የሚል አግባብነት ያለው ትችት ወቀሳና ውንጀላ
እንዳይሰነዘርባቸው ከወዲሁ ለመከላከልና አግባብነት ባለው ምክንያት እነሱ ዞር የተደረጉ በማስመሰል
ከየብሔረሰቡ ያዘጋጃቸውን ሌሎች አሻንጉሊቶቹን ይዞ ወደ ሥልጣን ለመመለስ እንዲመቸው ነው!!! ግልጽ
ሆኖላቹሃል???
እስከአሁን እንዳያቹህት አገዛዙ ከምርጫ ቦርድ ጋር ተመሳጥሮና ተናቦ "ተመልካች ታዛቢ ምን ይለኛል?"
ብሎ ሳይፈራና ሳያፍር በግልጽ በሚያስቀምጣቸው መሰናክሎችና በሚፈጽማቸው መተላለፎች እንዲሁም
ግድፈቶች የምርጫውን ሒደት አንድ ምርጫ ሊያሟላ የሚገባውን ዝቅተኛ መስፈርት እንኳ ጨርሶ ሊያሟላ
በማይችል መልኩ የምርጫውን ሒደት ብልሽትሽቱ እንዲወጣ እያደረገ ሲያበላሸው የቆየውም ለዚህ ነው፡፡
ማለትም "ምርጫው ፈጽሞ ነጻ፣ ፍትሐዊና ተአማኒ አይደለም!" ተብሎ ተቀባይነት እንዲያጣ ለማድረግ
ነው!!!
ይሄው ነው! ገብቷቹሃል ብየ ተስፋ አደርጋለሁ!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

