የኢሣት ነበልባል በሁሉ ሥፍራ ይንደድ!!
እኛ በአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ውስጥ የምንገኝ በቅድሚያ ይህንን አጋጣሚ
በመጠቀም የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን(ኢሣት) መቋቋምን አስመልክቶ የተወሰደውን
እርምጃ ከልብ የምናደንቅ መሆናችንን ለመግለጽ እንወዳለን፡፡ ይህ ታላቅ ራዕይ ተግባራዊ
እንዲሆን ያደረጉትን የአማካሪዎች ቦርዱን ፣ የፕሮግራም አዘጋጆችን ፣ አርታኢዎችን እና
በአጠቃላይ በኢሣት ሥራ ላይ ላለፉት ቀናትና ሳምንታት እንዲሁም ወራት ደከመኝ ሰለቸኝ
ሳይሉ ይህ የቴሊቪዥን ጣቢያ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ‹‹ምርጫ›› ከመደረጉ በፊት ተግባራዊ
እንዲሆን ላደረጉት አስተዋጽዖና መስዋዕትነት ያለንን ታላቅ ምስጋና በከፍተኛ ወገናዊ ኩራት
ለመግለጽ እንወዳለን፡፡
የተከናወነው ይህ ክቡር ተግባር ለዘመናት በመረጃ እጥረት ሲሰቃይ ለነበረው
የኢትዮጵያ ሕዝብ ታላቅ ገጸበረከት ነው፡፡ ለነጻነታችን በምናደርገው ትግል እያንዳንዳችን
ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የምናበረከተው አስተዋጽዖ አስፈላጊነት እንደተጠበቀ ሆኖ በአሁኑ
ወሳኝ ወቅት የኢሣት አገልግሎት መጀመር የነጻነት ትግሉን ወደ ላቀ ደረጃ የማሳደግ ታላቅ
የሆነ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ እንዳለው እሙን ነው፡፡
አገራችን ኢትዮጵያ ለበርካታ ዓመታት በጨለማ ውስጥ እንደቆየች ሁላችንም
የምናውቀው እውነታ ነው፡፡ በተለይም ባለፉት ሁለት ዓስርተ ዓመታት ቀሪው የዓለማችን
አገራት እርስበርስ እየተሳሳቡና እየተዋሃዱ ሲሄዱ በአገራችን ግን ሁኔታው እየከፋ ፤
ጨለማውም ወደ ድቅድቅነት እየተለወጠ ነው የመጣው፡፡ ኢሣት የጀመረው ይህ ፕሮግራም
ግን የአገራችንን ሕዝብ ወደ መረጃ ብርሃን የሚያመጣው ሲሆን ይህም ሕዝባችን በሌሎች
አገራት የሚካሄደውን ብቻ ሳይሆን በዚያው በአገሩ ውስጥ እየተፈጸመ ስላለው ጉዳይ
ባይተዋር እንዳይሆንና የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረዉ በር ከፋች የሆነ ተግባር ነው፡፡
ይህ በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ‹‹ኢሣት›› የተባለው በአማርኛችን ‹‹እሣት›› የሚል
ተዛማጅና ምጸታዊ ትርጉም ሲኖረው ለእኛ ኢትዮጵያውያን ታላቅ ምሳሌያዊ ትርጉም ያለው
መጠሪያ ነው፡፡ በአፍሪካም ሆነ በኢትዮጵያችን የኤሌክትሪክ ኃይል ባልደረሰባቸው በርካታ
ቦታዎች እሳት ለአካባቢው ብርሃን በመስጠት የሚሰጠውን አገልግሎት ሁላችንም የምናውቀው
ነው፡፡ በቁጥቋጦ አካባቢ ወይም ጫካ ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ እሣት ከነጣቂ አውሬ እና
ሊጎዱን ከሚችሉ ሁሉ መከላከያ ይሆነናል፡፡እሣት ምግባችንን ለማብሰል ሲበርደንም
እንዲሞቀን ዓይነተኛ መሣሪያ ነው፡፡ባካባቢያችንም ያለውን ቁሻሻ ሁሉ ለማቃጠልና አመድ
ለማድረግ የሚያገለግለን ሲሆን ከጥንት ዘመን ጀምሮ እሣት ለሰው ልጆች ይህ ነው ተብሎ
የማያልቅ ጥቅም ሲሰጥ ቆይቷል፡፡
የዛሬይቱን ኢትዮጵያ ስንመለከት በቴሌቪዥንና ሬዲዮ ጋዜጠኞች ፣ ሪፖርተሮች
፣በድረገጽ አዘጋጆች እንዲሁም በመገናኛ ብዙሃን ባለሞያዎች ላይ ባጠቃላይ የሚደርሰው

ከፍተኛ ጭቆና እና ጫና ሥራቸውን ባግባቡ እንዳያከናውኑ በማድረጉ አገሪቱ ከሌላው
የዓለም ክፍል እንድትለይ አድርጓታል፡፡ኢትዮጵያውያን ባሁኑ ጊዜ የሚደርሳቸው ዜና ከፍተኛ
ሳንሱር የተደረገበት ብቻ ሳይሆን ውሸት የተሞላበት የፈጠራ ፕሮፓጋንዳም ጭምር ነው፡፡
ለዚህም ነው እነዚህን የኢሣት ባለራዕዮችን ልናመሰግናቸው የምንወደውና ይህም የተጀመረው
እሳት በጨለማ ውስጥ ለሚገኘው ሕዝባችን ታላቅ ብርሃን እንዲሆን ከጎናቸው ልንቆም
ይገባል የምንለው፡፡
ይህ እሣት የሚሰጠው ሙቀት ለጥቂቶች ብቻ ሳይሆን ለበርካታዎች በ’ብርድ’
ሲንከራተቱ ለነበሩና መሄጃው ለጠፋባቸው ኢትዮጵያውያን ‘ሙቀት’ ከመስጠት አልፎ
ለሁላችንም መንገድ የሚያሳይና ከሌላው የዓለም ኅብረተሰብ ጋር እኩል እንድንራመድ
የሚያስችለን
ነው፡፡ከችግራችን
ተላቅቀን
መፍትሔ
ለማግኘት
የምንችለውና
ነጻ
ወደሚያውጣው እውነት መድረስ የምንችለው የሚመራን ብርሃን (እሣት) ሲኖረን ነው፡፡
ይህ እሣት በእነዚህ ኢትዮጵያውን ተለኩሷል፡፡ተግባሩም አምባገነናዊ በሆነው አገዛዝ
የደረሰውን ሰቆቃ ፣ የዘር ጥላቻ ፣ የአመጽ ተግባራት በሙሉ ማጋለጥ ሲሆን ኢትዮጵያውያን
በሙሉ ይህ እሣት በአገራችን ብርሃኑን እንዲያበራና ጮራው በሁሉ ቦታ እንዲደርስ በየጊዜው
ማገዶ ልንጨምርበት ይገባል፡፡ ይህም ማገዶ ገንዘብ ነው!! ይህ እሣት የተጀመረው ለእኛ
ስለሆነ ተገቢውን መዋጮ ማድረግ የእኛ ኃላፊነት ነው፡፡ በየወሩ ሳናቋርጥ ተገቢውን መዋጮ
በማድረግ ይህ በሳተላይት ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አገልግሎቱን የሚሰጥ የዜና አውታር
እንዲሆን መደገፍ ይገባናል፡፡ይህ የቴሌቪዥን ጣቢያ ስርጭቱን ከጀመረ ሦስት ሳምንታትን
ያስቆጠረ ሲሆን ገና ከጅምሩ ‹‹ነጣቂውን አውሬ›› እስከሞት ማስፈራት ጀምሯል፡፡ ይህ
‹‹አውሬ›› ም ሕዝባችንን በጨለማ ውስጥ በማቆየት አገራችንን ለመከፋፈልና በሙሉ ቁጥጥሩ
ሥር ለማድረግ የሚጥር ሲሆን ሰዎች ብርሃንን ሲያገኙ እውነትን እንደሚያገኙና ወደ
አንድነት እንደሚመጡ ስለሚያውቅ ይህ እንዳይሆን በተቻለው ሁሉ ኢትዮጵያውን በጭለማና
በብርድ እንዲኖሩ የሚጥር ኃይል ነው፡፡
ሁላችንም እንደምናውቀው በቅርቡ ባገራችን የተደረገው ምርጫ ሳይሆን በአቶ መለስ
የተደረገ ምልጫ ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው የሚካሄደውን ሳያውቁ ወይም እያወቁ
በግድ የማይፈልጉት እንዲያደርጉ የተገደዱበት ነው፡፡ በ1997 ሕዝባችን ከጫፍ እስከጫፍ
ተነቃንቆ በአዲስአበባ ብቻ ሁለት ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ በአገዛዙ ላይ ያለውን ተቃውሞ
ሲገልጽ ባጠቃላይ በመላው ኢትዮጵያ ደግሞ 26 ሚሊዮን መራጭ ድምጹን በመሥጠት ከአቶ
መለስ ካቢኔ እጅግ በርካታ የሆኑትን ወንበር አልባ ሲያደርጋቸው በአዲስ አበባ ደግሞ 23ቱን
መቀመጫዎች በሙሉ በመከልከል ሙልጫቸውን አስቀርቷቸዋል፡፡ በዚህ ዓመቱ ምልጫ ግን
ኢህአዴግ ከአንድ በቀር ሁሉንም ወንበሮች ለራሱ አድርጓል፡፡
ይህ ሁሉ የሆነው አቶ መለስና ህወሃት ሕዝባችንን በማስገደድ ፣ማስፈራራትና
ወደጭለማ ለመውሰድ ባደረጉት ጥረት እንደሆነ ሁላችንም የምረንዳው እውነታ ነው፡፡ ስለዚህ
አሁን ሁላችንም ይህ ሕዝባችንን ከተጫነው ጭለማ ነጻ ለማውጣትና እውነት ፣ ፍቅር ፣
ብርሃን እና ሃቅ በአገራችን በየትኛውም ሥፍራ ሁሉ እንዲሰራጭ ይህም ደግሞ ሰላምን ፣
እኩልነትን ፣ዴሞክራሲን ፣ ነጻነትን ፣ ፍትሕን ወዘተ ለሕዝባችን እንዲያመጣና በርካታ በሆኑ
የተለያዩ አበቦች (ልዩ ልዩ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች) ባሉባት ውብ የአበባ ገነት (ኢትዮጵያችን)
እንዲደርስ የድርሻችንን ተግትን መሥራት ይጠበቅብናል፡፡
እኛ በአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ውስጥ የምንገኝ አባሎቻችንም ሆነ ሌሎች
ወዳጆቻችንን እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆችን በሙሉ ይህ የተጀመረ እሣት መንደዱን
እንዲቀጥል ዕርዳታቸውን እንዲለግሱ ጥሪያችንን ከታላቅ ክብር ጋር እናቀርባለን፡፡

በድጋሚ ለኢሣት መጀመር ምክንያት ለሆኑት ሁሉ ያለንን ታላቅ አክብሮትና
ምስጋና እንገልጸለን፡፡ ፈጣሪ በሥራችሁ ሁሉ ይርዳችሁ፤ ተግባራችሁንም ከምንመኘዉ በላይ
ፍሬያማ ያድርግልን!
የእዉነት ብርሃን የሆነው አምላካችን ኢትዮጵያን ይባርክ፡፡
ከአክብሮት ሰላምታ ጋር፡
ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ
****************************************************************************************************

ለተጨማሪ መረጃ ለዋና ዳይሬክተሩ ለአቶ ኦባንግ ሜቶ
(obang@solidaritymovement.org) በመጻፍ ወይም ድረገጻችንን
(www.solidaritymovement.org) በመጎብኘት ለመረዳት ይችላሉ፡፡

