EthioLion
የAሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ የAማርኛው ቋንቋ Aገልግሎት ምን ነካው?
የቪOኤ Aማርኛ ቋንቋ Aገልግሎት የዛሬ 25 ዓመት ወደ Iትዮጵያ ዜና ማሰራጨት
ሲጀምር በIትዮጵያ Aድማጮች መሀከል የነበረውን ደስታ ለመግለፅ ያስችግራል፡፡
ከዚያ በፊት ለስምንት ዓመታት በኮሚኒስታዊውና ወታደራዊው የደርግ መንግሥት፣
የIትዮጵያ ሕዝብ Aፉ ተለጉሞ፣ የEያንዳንዱ ግለሰብ ሕይወት Eንዲቀጥል ወይም
Eንዳይቀጥል ይወሰን የነበረው በAንድ ተራ የደርግ ካድሬ Eጅ በሆነበት ወቅት
ነበር፣ የቪOኤ የAማርኛው ቋንቋ Aገልግሎት ከተፍ ብሎ በነፍስ የደረሰው፡፡
የኮለኔል መንግሥቱ ሀይለ ማርያም መንግሥት ስለ ረሀብ ሆነ፣ ስለ ሰብዓዊ መብት
ረገጣ በኤርትራ ስለሚካሄደው ጦርነት ሆነ ከሱዳን ጋር ስለተያያዘው መቃቃር፣
ከሕዝቡ ሲደብቅ፣ ቪOኤ ግን Eየፈለፈለ ያወጣ ነበር፡፡
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የዛሬን Aያድርገውና በዚያን ጊዜ በየEለቱ ከምሽቱ ሦስት ሰዓት፣ በመላ Iትዮጵያ
ማለት ይቻላል፣ ከAሜሪካ ድምፅ ሬድዮ የAማርኛው Aገልግሎት የሚተላለፈውን
ዜናና የዜና ሀተታ ለመስማት፣ ሰው ሁሉ በየቤቱ ያለውን ሬድዮ ከፍቶ ይሰማ
ነበር፡፡
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የቪOኤ ጋዜጠኞች ጌታሁን ታምራት፣ ሱራፌል ፋንታየ፣ Aሸናፊ Aበጀ፣
ወርቃፈራሁ ከበደ፣ ይሄይስ ውሂብ፣ Aዳነች ፍስሀየ፣ ትዝታ በላቸው፣ ዮሐንስ
ሀይለየሱስ፣ ይሁንሰው መላከ፣ ዓለም መዝገበ፣ ከዚያ በኋላ የመጡ ደግሞ፣ ሰለሞን
ክፍሌ፣ Aዲሱ Aበበና ሌሎች ያስተላልፉ የነበረው ዜናና የዜና ሀተታዎች በAውነቱ
የጋዜጠኛን ሙያ በጣም የሚይስከብር ደረጃ Aድርሰውት ነበር፡፡ Eኛም Aድማጮች
Eነዚህ ዋሺንግተን የሚገኙ ዜጎቻችን የሚሰጡት Aገልግሎት በጣም Aርኪ ስለነበር፣
በጣም Eንኮራባቸው ነበር፡፡
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"ከነዚህ ጋዜጠኞች መካክል Eገሌ ዘመዴ ነው Eገሊትን Aውቃታለሁ" የሚል ሰው
ስናገኝ Eንኳን Eንቀናባቸው ነበር፡፡ የቪOኤ ጋዜጠኞች የጋዜጠኝነትን ሙያ
ከማስከበራቸውም በላይ፣ ለIትዮጵያ ሕዝብ ይሰጡት የነበረው Aገልግሎት
የማይረሳ ነው፡፡
Eንግዲህ Eንዲህ ያለውን ቪOኤ ነው የማስታውሰው፡፡ ወሬ የማያዛባ፣ የAንዱ ወገን
ቀብሮ ለሌላው ወገን ጠበቃ የማይቆም፣ ሕዝቡ ይፍረድ ብሎ የመንግሥትን ሆነ
የተቃዋሚዎችን Aቋም በትክክል የሚያሰደምጠን፡፡ Eንዲህ ያለውን ቪOኤ ነው
የማስታውሰው፡፡
Aሁን ግን ቪOኤ ምን ነካው? ሰሞኑን ከጓደኞቼ ጋር Eየተገናኘን ስንነጋገር፣
የሁላችንም Aስተያየት የተመሳሰለ ከመሆኑም በላይ፣ ሁላችንም Aንድ ድምዳሜ ላይ
ደርሰናል፡፡
ይኸውም በAሁኑ ወቅት Eንደሚታየው ቪOኤ የAማርኛው ቋንቋ Aገልግሎት
የቅንጅት ፓርቲ ጠንካራ ደጋፊ መሆኑን ነው፡፡ ከዚያም Aልፎ፣ ቪOኤ ያለጥርጥር

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
የማዳላት ዝንባሌውን Eያሳየ ያለው፣ በቅንጅት ውስጥ Eነ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ
ለሚመሩት Aንጃ ነው፡፡ በጣም የሚያሳዝን ነው፡፡
በAሜሪካ መንግሥት የሚተዳደር፣ የAሜሪካ ቀረጥ ከፋይ በሰጠው ገንዘብ የሚካሄድ
ሬዲዮ ጣቢያ፣ Eንዴት Aንድን የፖለቲካ Aንጃ ብቻ ለማገልገል ይፈቀድለታል?
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ይህ በAሜሪካ መንግሥት ሆን ተብሎ የሚገፋበት ፖሊሲ ነው ወይስ Eዚያው
በቪOኤ ውስጥ ያሉት ሰራተኞች በግላቸው የሚሰሩት ደባ ነው? Aንዱ ጭንቅላቴን
ያዞረ ጥያቄ ነው፡፡ ይን Aሁን የቪOኤ ጋዜጠኞች የሚያቀርቡልን ሚዛናዊ ያልሆነ
Aቀራረብ በቀጥታ ከዋይት ሀውሰ ቤተ መንግሥት የታዘዘ Aዲስ የAሜሪካ
መንግሥት ፖሊሲ ከሆነ፣ ይህ ማለት ደግሞ Eነ ፕሬዚደንት ቡሽ የሚፈልጉት፣ Eነ
ብርሀኑ ነጋ የIትዮጵያ መንግሥት መሪዎች Eንዲሆኑ ለማድረግ ነው ማለት ነው፡፡
Eርሱ ከሆነ ደግሞ ይገለጽልንና Eርማችንን Eናውጣ፣ ምክንያቱም Eናንተን
ከIትዮጵያ ዜና Aገልግሎትና ከዋልታ ለይተን የምናይበት ዓይን Aይኖረንም፡፡
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ለኔ ዋናው Aሳሳቢ የሆነው ጉዳይ የነብርሃኑ ነጋ ሥልጣን መያዝ ሳይሆን፣ የቪOኤ
Aማርኛው Aገልግሎት የፕሮፊሸናል ሥራውን Aለመስራቱ ነው፡፡
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ጌታቸው Aድማሱ
የቪOኤ የቀድሞ Aድማጭ

on

ቪOኤዎች Eባካችሁ ከAመታት በፊት Eንደምታደርጉት ለዚህ ወገን ለዚያ ወገን
ሳትሉ ትክክለኛውን ዜና Aቅርቡልን፡፡

Ethiopia Will Prevail!

