አማራው በተዛባ ዜና እንዲዘናጋ ለምን ይደረጋል?
ትላንትና ዛሬ አይደለም። በማንነቱ ዙሪያ ከጫፍ እስከ ጫፍ አንድ ወጥ ዘመም አመለካከት
ይዞ ሳይታሰብ ብቅ ያለውን አዲስ የአማራ ትውልድ ኢሕአዴግ በስልትና ተንኮል ሊያኮላሸው ብቅ
ያለበት ዘዴው በሚቆጣጠራቸው ሚዲያዎች የጅብ ወለደ የሰላምና ልማት ወሬ ማደናገርን ስልቱ
አድርጎ ነው። ለዚህም በድኑና ወኔ ቢሱ ብአዴን ወይም አዴፓን በመሳሪያነት በመጠቀም ነው።
ይህ አሳፋሪና ከዳር እስከ ዳር የተንቀሳቀሰውን አማራ ተገኑ አድርጎ ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅት ሆኖ
መቆም የተሳነው ስብስብ አሁንም አስተዳድረዋለሁ የሚለውን አማራ እያሳሳተ ገደል እንዲገባ ሚና
መጫወቱን ቀጥሎበታል። የክልሉን የኮሚዩኒኬሽን ቢሮ በአሁኑ ወቅት በምክትልነት የምትመራው
የወያኔ አገልጋይና አባል የሆነችው ሕሊና መብርሀቱ ነች። ሰሞኑን የወያኔው የወቅቱ መሪ መቀሌ
ላይ '' የፌደራል መንግስት በተያያዘው የሙስናና የመብት ጥሴት እስር ያተኮረው የትግሬ ብሔር
በሆኑ ሀላፊዎች መሆኑ ችግር አለበት. . . '' ብሎ የተናገረው በተለያዩ ነጻና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች
በገሀድ ተገልጾ እያለ የአማራ መገናኛ ብዙሀን ስር ያሉት የደብረብርሀን ከተማና ሌሎች የዞን፤የወረዳ፤
ከተማ የአማራ ኮሚዩኒከሽን ቢሮዎች '' ዶ/ር ደብረጽዮን የትግራይ ክልል በ ኢትዮጵያ ወንጀለኞችን
ለመያዝና በሕግ ለመጠየቅ እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ እንደሚደግፉትና እንደሚተባበሩም ገለጡ''
የሚል የበሬ ወለደ የውሸት ወሬ እያናፈሱ ይገኛሉ።
ሰውዬው እኮ ያሉት '' የብረታ ብረቱ ሀላፊ የእስር ትዛዝ ስለቀረበባቸው ለመከላከያ አሳልፈን
አንሰጥም ብለን ለፌደራል ፖሊስ አስረክበናል። የመረብ ደህንነት ሀላፊው ላይ የእስራት ትዛዝ የለም
ነበርና አሳልፈን አልሰጠንም። ሁኔታው ከሕግ የበላይነት አልፎ በትግሬዎች ላይ ያነጣጠረ ዘመቻ ነው
ብለን ስለምናምን ካሁን ወዲህ ማንንም አስተላልፈን አንሰጥም። የፌደራል ፖሊስም ክልላችን ውስጥ
ገብቶ ሰው የማሰር መብት የለውም. . . የጀነራል ክንፈም ተላልፎ መሰጠት ስህተት ነበር ስለዚህ ይህን
አይነት ስህተት አንደግመውም። እየተደረገ ያለው የፌደራል መንግስት ከውጭ ሀይል ጋር ሆኖ ትግራይን
እያጠቃ ነው'' የሚልና ሌላም ዓይነት የአብይን መንግስት የመተናኮል ይዘት የነበረው መግለጫ ነበር።
ታዲያ አዴፓ ተለወጠ የሚሉን አሁን ደግሞ እንዲህ ዓይነት የውሸት ዜና በአማራ ቲቪና በክልሉ ባሉ
የኮሚዩኒኬሽን ቢሮዎች አማራውን የሚያሳስቱና ''ትግራይ ተደምራለች'' በሚል ቅጥፈት ሕዝብን ንቀው
ሲዘላብዱ ማስተካከያና እርማት ከመስጠት ይልቅ ውሸቱን እንደ ሀቅ ውጦ ጭጭ ሲል ደግሞ ምን
ብለው ስለ አዴፓ ሊሞግቱን ይነሱ ይሆን?
ትላንትና በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ 3 አማራ ተማሪዎች በማንነታቸው ተለይተው ሲገደሉና በሀሮማያ
ዩኒቨርሲቲ ደግሞ አንዲት የአማራ ተማሪን ቄሮዎች ተረባርበው ከደፈርዋት በሁዋላ በደረሰባት ጭካኔ
ስትሞት አዴፓ ምን ያደረገው አለ? ጭራሽ በአማራ ቲቪ ዜናው ላይ '' በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ በግል ሁለት
ተማሪዎች በተፈጠረ ቅራኔ ሁኔታው ወደ ሁከት ተለውጦ 3 ተማሪዎች ሲሞቱ ከሰላሳ በላይ ቆስለዋል''
የሚል ወሬ ሲያቀርብ የሞቱት አማራዎች መሆናቸውን ሆን ብሎ ሳይዘግበው አልፎታል። እንግዲህ
የአዴፓ ማንነት አማራው ስለሚደርስበት በደሎች መጮህና እቅጩን ዜና ለአማራው እንዲደርሰው
ማድረግና ግንዛቤ ተፈጥሮ አማራው ልጆቹን ወደየሚገደሉባቸው ዩኒቨርሲቲዎች እንዳይልክና በክልሉ
ባሉት ውስጥ እንዲማሩ ማድረጉን ትቶ በውሸት የሰላምና የልማት ወሬ ማድበስበስ ምን የሚሉት አባዜ
ነው? ይህን ጉዳይ የአማራው አዲስ ትውልድ እንዲያውቀውና በአጠቃላይ ባለንበት ዘመን ስለአማራው

ሁኔታ ያለምንም ፈጠራ ትክክለኛውን ዜና የሚያቀርብ አንድ ወጥ የሚሆንና ለአማራው የሚቆረቆር
የሚዲያ ተቕም ያስፈልገዋል የሚባለውም ለዚሁ ሲባል ነው። በዚህም በዚያም የተጀመሩ ጥረቶች
እንደተጠበቁ ሆነው እያንዳንዱ አማራ ባለው አቅም ለዚህ ሚዲያ እውን መሆን በገንዘብና ቁሳቁስ
እንደዚሁም መረጃ በመስጠት ሊተባበር መነሳሳት ይኖርበታል። አዴፓን መተማመን ራስን አሳልፎ
ከመስጠት ተለይቶ መታየት የለበትም።
አብነት ሁነኛው ነኝ!

