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የናንተን ጥይት ተኮሳችሁ ወይ ስንል ፥ በአማራ ቀለሃ ዜና ሰሩ !
በቃፍታ ሁመራ ኣከባቢ በኣማራ ገበሬዎችና በሕወሓት ጦር መካከል ጦርነት ከተጀመረ ሰንበትበት ብሏል፤ ይህም መረጃ
በማህበራዊ ድረገጽ በተከታታይ በኣማራ ኣክቲቪስቶች ሲለቀቅ ከርሟል። በግንቦት ሰባት ሚዲያ በኢሳት ሳይቀር የነጻነት
ሃይል የሆኑ የኣማራ
ገበሬዎች በቃፍታ ሁመራ እየተዋጉ እንደሆነ ተነግሮናል።ሰምተናል።የእውር ድንብር ፕሮፓጋንዳ።
ከዚሁ ጎን ለጎን ሰሞኑን በግንቦት ሰባት ላይ ዲያስፖራዎች ጥያቄ እያነሱ ነው።ግንቦት ሰባት ከወሬ ውጪ ኣንዲት ነገር
በተግባር የሰራው የለም። ችግሩ ምንድነው ኪሳችንን ማራቆት ብቻ ነው ያሉ ዲያስፖራዎች ሲጮኹ ቀሪው እያጉረመረመ
ነው።በዚህም ላይ ኤርትራ ውስጥ ግንቦት ሰባት በወታደራዊ ጥገኝነት እየኖረ በኣርበኞች ግንባር ወታደሮች ይነግዳል።
ግንቦት ሰባት በባዶ ሜዳ በፕሮፓጋንዳ የሚኖር ድርጅት ነው የሚሉ የኣርበኞች ግንባር የዲያስፖራ ኣመራሮች የኣስመራው
ጋብቻ መፍረሱን እየነገሩን ነው በኣስመራም በመዓዛው ጌጡና በብርሃኑ ነጋ ቡድኖች መካከል ቅራኔ ተፈጥሮ ኣቶ
ሙሉኣለምና ኣቶ ኣዚዝ ከዲያስፖራው ጎራ ሽምግልና ዘምተው ኣልተሳካላቸውም። የግንቦት ሰባት የሃሰት ፕሮፓጋንዳ
ራሱን ኣጣብቂኝ ውስጥ ከቶታል።
ሌላው ደግሞ የኢሳት ጋዜጠኞችና የግንቦት ሰባት ተቆርቋሪ ነን የሚሉ የተወዛገቡ ቦዘኔዎች (የብርሃኑ ፍየሎች) በከፍተኛ
የስድብ ፖለቲካ ላይ ተጠምደዋል።ይህ የስድብ ፖለቲካ የመነጨው ሃሳብን በሃሳብ ለመመለስ ኣለመቻልና እውነታን
ለመደበቅ የተሰራ ስራ ነው። ከጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ይልቅ የፖለቲካ ስነ ምግባር ላይ የተጠመዱት የኢሳት ጋዜጠኞች
ከስድብ ሰውን ከማዋረድና ከመዘርጠጥ ውጪ ኣንድም በሳል ሃሳብ በማህበራዊ ድረገጽ ሲጽፉ ኣይታይም።ይህም የፖለቲካ
ኪሳራን ያመለክታል። የግንቦት ሰባት ካድሬዎች ከድሮም ድርጅታዊ ስነስርዓትና የፖለቲካ እውቀቱ ስላሌላቸው ይህን
ያህል ትኩረት ሰጥቶ የነሱን ዝለፋና ብልግና ማዳመጥ ኣይገባም።
ውደ ቃፍታ ሁምራ ውጊያ ስንመለስ እኛ ተዋግተናል የሚሉት ግንቦት ሰባቶች ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ ነው፤ይህ
ፕሮፓጋንዳ በሻእቢያ የተዘጋጀው በሁለት ጉዳይ ነው።ከዲያስፖራው በተሰበሰበው የውጪ ምንዛሬ የደለበው ሻእቢያ
የዲያስፖራውን ኣፍ ለማዘጋትና በሃገር ቤት የኮማንድ ፖስቱን ስራ ለማጠናከር ያደረገው ሴራ ነው። ግንቦት ስባት
ብዲያስፖራው ጥያቅ ፍራቻ ብቻ የወለደው የሃሰት ፕሮፓጋንዳ የሃገር ቤቱት ትግል እንዲዳከም ከማድረጉም በላይ ወያኔ
በሰብብ ኣስባቡ የሚያድረገው ግድያና ኣፈና እንዲባባስ በር ይከፍታል። ይህች ፕሮፓጋንዳ ነገ ኣትደገምም። በተግባር
ታዩታላቹ። እየታገለ ያለ ገበሬው ሆነ ሳለ ግንቦት ስባት ድንብሮ በሻእቢያ የተሰጠውን ማላዘኑ ከተጠያቂነት ኣያድነውም።
በስተመጨረሻ ሄኖክ የሽጥላ በከተበው ጽሁፍ ልዝጋው
ሙሉቀን ተስፋው ወደ ፋሲል የኔ አለም ሰሞኑን ስልክ ደውሎ ነበር
« ጭርርርርርር ጭርርርርርርር»
ፋሲል የኔ አለም «ሄሎ »
ሙሉቀን ተስፋው « ሰላም ፋሲል ሙሉቀን ነኝ »
ፋሲል « ታዲያስ ሙሉቀን !»
ሙሉቀን « አለሁ እንደምን ነህ ፋሲል ? እኔ የምልህ የነፃነት ሃይሎች የምትሏቸው እነማንን ነው ?»
ፋሲል « የአማራ ገበሬዎችን »
ሙሉቅን « አመሰግናለሁ »
የአማራ ገበሬዎች አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከነፃነት ሃይልነት ፥ ወደ ግንቦት ሰባት ጦርነት ተሸጋገሩ ። የሚገርመው
ቃፍታ ላይ የተደረገውን ውጊያ « እነሱ እንዳሉት » የግንቦት ሰባት ታጋዮች ያደረጉት ከሆነ ፥ ከድርጅታቸው ግንቦት ሰባት
አስቀድሞ ለሙሉቀን ተስፋው መረጃውን የሰጡት ሙሉቀን ነው እንዴ የድርጅቱ መሪ ?
እየጠየቅን አይደለም?

