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የኢሳት ዝግጅት ክፍል ለመንግሥቱ ኃይለማርያም በቃለ መጠይቅ ስም 

መድረክ መስጠቱን እናወግዛለን! 

     የዴሞክራሲያዊ መብት ሞልቷል፣ በሽ በሽ ነው፣ ተብሎ በሚነገርለት የምዕራቡ ዓለም ያለን 
ኢትዮጵያውያን እንደምናውቀው የሂትለርንና የናዚን ታሪክና ያንን ፋሺሽታዊ ሥርዓቱን በበጎ መልኩ እንዲታይ 
የሚያደርግ መድረክም ሆነ የስነ ጽሁፍ አሳታሚ ብቅ ቢል የዴሞክራሲ መብቱ ነው ተብሎ ዝም የሚለው 
የለም። እንዲያውም የተለያዩ የናዚ ምልክቶችን ሳይቀር በግልጽ አዳንቆ በምንም መድረክ የሚያቀርብ ፍጡር 
የለም ማለት ይቻላል። በተለያዩ ክፍለ ዓለማትም የተከለከለ ነው። ለምን ቢባል የሂትለር ናዚ ሥርዓት በሰው 
ልጅ ላይ ካደረሰው ጥፋት ጋር የሚያያዝ ስለሆነ ነው። 

     በዴሞክራሲ መብት ጨምበል በመሸፋፈን ኢትዮጵያን ለገደሉና ትውልድ ለመተሩ ፋሺሽቶችና 

ተባባሪዎቻቸው በየ ድረ-ገጹ፤ የሶሻል ሚዲያ ራዲዮ ቴሊቪዥንና መጽሐፍት አሳታሚዎች ሳይቀሩ መድረክ 

መስጠት የተለመደ በስደት ላለን ኢትዮጵያውያን የሚያሳዝን ክስተት ከሆነ ሰንበትበት ብሏል። ይህ ደግሞ 
በፋሺሽቶች ብቻ የሚደረግ ሳይሆን የዘረኛው ሥርዓትም ኢትዮጵያውያን በመተማመን በአንድነት 
እንዳንሰባስብ ለመከፋፈል የሚጠቀምበት አንዱ ዘዴ ለመሆኑ አያጠራጥርም። እንዲያውም በእውነት እንነጋገር 
ከተባለ የወያኔን ዘረኛ ሥርዓት ለመገርሠሥ ለሚደረገው ትግል በእንቅፋትነት ከመጀመሪያው ጀምሮ 
ከወያኔዎች ጋር በመተባበር የተሰለፉለት፤ ሥርዓቱም በፈጠረላቸው የዘር ድርጅቶች በመሰግሰግ ተመልሰው 

የሥልጣን ኮርቻ ላይ ለመፈናጠጥ ሲሉ ሀገር ወዳዱን በክህደት ያዳከሙትና የሚያዳክሙት እኒሁ የፋሺሽት 
ርዝራዦች ለመሆናቸው ብዙ ምሳሌ መቁጠር አያሻም።  ከሁሉም በላይ ግን ነጋ ጠባ በተለያዩ መድረኮች፣ 
ብቅ እያሉ ከወያኔ የበለጠ የሚታገሉትና ስሙን የሚያጠፉት የጨፈጨፉትን የዚያን ትውልድና ታሪኩን 
ይወክላል ብለው የሚገምቷቸውን ተቋማት ሁሉ ነው። ያንንም በማድረጋቸው ካለ አግባብና ካለፍርድ 
ላፈሰሱት ደም ተጠያቂዎች አለመሆናቸውን ያረጋገጡ ይመስላቸዋል። ከሁሉም በላይ ግን ያ ትውልድ 
መስዋዕትነት የከፈለበት ኢትዮጵያን ወዳድነት ለሚቀጥለው ትውልድ እንዳይተላለፍ ለማድረግ ነው። አዲሱ 
ትውልድ ግን እንደ ትላንት አባቶቹ ሁሉ ኢትዮጵያን ወዳድ ነውና ዕውነታውን ከውሸቱ ማበራየት 
አያቅተውም።  

     የአሲምባ ድረ-ገጽ የተቋቋመበትም አንዱ ዓላማ  ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነፃነትና ዴሞክራሲያዊ መብት 

ሲታገሉ የወደቁ ሰማዕታት ታሪካቸው እንዳይበረዝና ለሃገራቸው ያደረጉትን ተጋድሎ ዕውነታው ተሰባስቦ 
ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ለማድረግ ነው። በየጊዜውም ያ ትውልድ የቆመበትን ዓላማና 
መስዋዕትነት ጥላሸት በመቀባት የተለያዩ አጀንዳ ያላቸው የኢትዮጵያ ጠላቶች ለሚሰነዝሩት የተሳሳተ ታሪክና 
ውሸት የአቅማችንን ያክል ዕውነታውን በማቅረብ፤ ታዋቂ ፋሺሽቶችንና ከሃዲዎችን በማጋለጥ ፀሀይ 
እንዲሞቃቸውና ማንነታቸው እንዲታወቅ ከማድረግ ውደ ኋላ አላልንም ወደፊትም እንዲሁ።     

    ለምሳሌ ከዚህ በፊት በአንድ ታዋቂ መድረክ ላይ ወይዘሮ ገነት አየለ ከሚባሉት የፋሽሽቱ መንግሥቱን 
ታሪክ ጸሐፊ ጋዜጠኛ ጋር ቃለ መጠይቅ ከአደረጉ በኋላ በተደረገ ውይይት ቀይ ሽብር ትክክለኛ መሆኑንና 
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መንግሥቱ ደግሞ ጀግና እንደሆነ ተደርጎ የወሬ ዘመቻ ሲደረግ የአሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጆች ተቃውሟችንና 

ውግዘታችንን በጊዜው አቅርበናል። በእኛ ዕምነት ወገኖቻችንን ጨፍጫፊ ሀገሩን ወዳድ ተደርጎ ሊታይ 
አይችልምና። 

    ሰሞኑን ደግሞ በሚያሳዝን ሁናቴ የኢሳት አዘጋጆች ትውልድን የመተረና ለዛሬው የዘረኖች መንጋ 
ሀገሪቱን አጋልጦ የፈረጠጠውን ፈሪ የፋሺሺቶች ቁንጮ መንግሥቱ ኃይለ ማርያምን በምዕራባውያን ዕርዳታ 
በቁሙ ከተቀበረበት የስደት ጉድጓድ አውጥተው ከዕውነተኛ የሕዝብ ወገን ከሆነው ማንዴላ እኩል ዕይታ 
እንዲኖረን ለማድረግ መድረክ መስጠታቸው የሚያሳዝን ከመሆኑም በላይ የተሰለፉበትን እውነተኛ የብር 
ቀለም አመላካች ነው። የኢሳት አዘጋጆች ያለፈው ደርግ የበሰበሰ ሥርዓት ተሳታፊዎች፣ የኢሠፓ ካርድ 
ተሸካሚዎች ካልሆኑ በስተቀር መንግሥቱ ኃይለ ማርያም በሀገራችን ላይ ያደረሰው ጉዳት ጠፍቷቸው 
አይደለም።  ከዚህ በፊት የመንግሥቱን መጽሐፍ አሳታሚ ሊበላ ያሰበው ገንዘብ መጽሐፉ በነፃ በኢንተርኔት 

ላይ ሲበተንበት የዴሞክራሲ መብቱ ተነካ ብለው ከየጉድጓዱ ብቅ እንዳሉት ማፈሪያዎች ኢሳቶችም 

የዴሞክራሲ መብታችን ነው ሊሉን ይችሉ ይሆናል። በበኩላችን በዚህ ርዕሰ አንቀጽ ከላይ እንዳመላከትነው 
እንደመንግሥቱ ኃይለማርያምና አጫፋሪዎቹ ዓይነት የዴሞክራሲ መብት ምን እንደሆነ የማይገባቸው 
ፋሺሽቶች ምንም የሚናገሩበት አፍ ሊኖራቸው አይገባም ባዮች ነን። 

     የኢሳት ዝግጅ ክፍል በዴሞክራሲ ስም ኢትዮጵያን በሬፌራንደም ለመበተን ለሚውተረተሩ ቆርጦ ቀጥል 
ኦነጎች፣ ኦብነጎችና የሸአቢያ መንግሥት ጌኛ ሆነው ነጋ ጠባ የሚያቀርቡት ፕሮግራም ሲገርመን ዛሬ ደግሞ 

የመንግሥቱ ኃይለ ማርያምን ድምፅ ማሰማታቸው ለምን ይሆን? የሚያግቸለችላቸው የፖለቲካ ስብስብ 

እያደር ማንነቱ ተጋልጦ ክስረቱ እየተበራከተ ሲመጣ የሀገር ወዳዱን ትኩረት ማርካሻ?  ወይስ በጋዜጠንነት 

ስም ተጠያቂነት በሌለበት ዓለም ገንዘብ ለማሰባሰብ ያመች ዘንድ ስሜታዊ ጭቅጭቅ በመካከላችን 

ለመፍጠር? ወንስ ደግሞ የወያኔን ሥርዓት ከሥር ለመመንገል የሚያስፈልገውን አንድነትና መተማመን 

በመካከላችን እንዳይፈጠር ለማድረግ አጀንዳ ለማስያዝ?  ለማንኛውም አሲምባዎች በበኩላችን ካለፍርድ 

በተጨፈጨፉ ወገኖቻችን ደም ላይ የኢሳት ዝግጅት ክፍል ተሳልቀዋልና እናወግዛቸዋለን።  ኢሳት የሕዝብ 
ልሳን ነው በማለት በየጊዜው ሲጠየቁ ካላቸው ገንዘብ የሚሰጡ ኢትዮጵያውያንን ሁሉ ለኢሳት የሚሰጡትን 
ገንዘብ እንዲያቅቡ እንጠይቃለን። 

ኢትዮጵያዊነት ያለጥርጥር በትግላችን ያቸንፋል! 

ለፋሺሽቶችና ግብረ-አበሮቻቸው መድረክ መስጠቱ ይቁም!  
 መንግሥቱ ኃይለ ማርያምና ግብረ-አበሮቹ ከያሉበት ተጎትተው ለፍርድ የሚቀርቡበት ቀን በቅርቡ ይመጣል! 

የኢሲምባ ድረ-ገጽ ዝግጅት ክፍል 

  (ታኅሣሥ 5 2006 ዓ.ም.) 

 


