እጅግ አሳዛኙ የኢሳት ውርደትና ውድቀት!!!
ምን ጊዜም ቢሆን ከሕዝብ ጋር ያልቆመ ወዳቂ ነው!!!
ከአራት ዓመታት በፊት ግ7 ከኦነጎች ጋር መጣመሩን ሲያስታውቅና የትግል አቅጣጫ ሲስት "የሕዝብ
ለሕዝብ በሕዝብ የተቋቋምኩና የምታገል ነኝ!" ይል የነበረው ኢሳት ከዚያ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለበትና
እንደሌለበት፣ የኢትዮጵያ ሕዝብም ምን ዓይነት እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ባሳሰብኩበት "ከዚህ በኋላ
ምን እናድርግ? መልእክት ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለአርበኞች ግንባርና ለኢሳት!" በሚል ርእስ በጻፍኩት የነጠረ
ጽሑፍ ላይ የኢሳት መጨረሻ ይሄ እንደሚሆን ተናግሬ ነበረ፡፡ ሊንኩ ይሄውላቹህ እያንዳንዷ የተናገርኩት
ነገር በእነ ብርሃኑ ነጋና በኢሳት ላይ መድረሱን ታዩበታላቹህ አንብቡት፦
https://www.satenaw.com/amharic/archives/27374
ወያኔ/ኢሕአዴግ ለውጥ የሚባል ድራማ አምጥቶ በመሪ ተዋናዩ ዐቢይ አሕመድ በኩል ኢሳትን
እንደሚደጉም ሲያስታውቅም ኢሳት ወጥመድ እንደተዘረጋለትና አገዛዙም ይሄንን የሚያደርገው ኢሳትን ወዶ
ኢሳትን ለማጠናከር በማሰብ ሳይሆን መገልገያ መሣሪያው አድርጎ ኢሳትን ከሕዝብ ጋር በማቃረን በሕዝብ
እንዲጠላ ለማድረግና እንዲህ ካደረገው በኋላም እንደሚጥለውና ኢሳትም ከሁለት ያጣ ጎመን ሆኖ
መጨረሻው ሳያምር እንደሚጠፋ በተደጋጋሚ ተናግሬ ነበር፦
http://www.ethiopanorama.com/?p=93114
አገዛዙ በዚህ ስሌቱ መሠረት ለውጥ በሚለው ድራማው ኢሳትን ማርኮ በእጁ ካደረገ ጊዜ ጀምሮ የኢሳትን
ወጭ ችሎ እስከ በቀደምለት ድረስ ሲያሠራው ቆይቷል፡፡ መጀመሪያ ላይ ግን እንደምታስታውሱት በኢሳት
ሠራተኞች መሀል መከፋፈል ተፈጥሮ ይሄ ነገር ያልጣማቸውና ሕሊናቸውን መሸጥ ያልፈለጉት፣ ነጻነታቸውን
አሳልፈው መስጠት ያልፈለጉት፣ ከሕዝብ መነጠል ያልፈለጉቱ የኢሳት ጋዜጠኞች ኢሳትን ለቀው እንዲወጡ
ሲደረግ ሆዳሞቹና አርቀው ማሰብ የማይችሉቱ ብቻ ከኢሳት ጋር ቀሩ፡፡
ነገር ግን እነኝህ ሆዳሞችና ለሕሊናቸው ያልታመኑት ከኢሳት ጋር የቀሩት ብልህ ሆዳሞች ባለመሆናቸው
በቆይታቸው መሬት እስከማግኘት ድረስ ተጠቃሚ የነበሩ ቢሆኑም በያዙት መንገድ ከአጭር ጊዜ በላይ
ሆዳቸውን መሙላት እንደማይችሉ መረዳት አልቻሉም ነበር፡፡ ለመደለያነት ሰጥተዋቸው የነበረውን
መሬትም እንደሰጧቸው የሚቀሩ አይመስለኝም፡፡ ከዚህ በኋላም እጣ ፋንታቸው ባሉበት አሜሪካ
የሱበርማርኬቶችን ካርቶን መሸከም ወይም የምግብ ቤቶችን ሳህን ማጠብ ይሆናል ማለት ነው፡፡ አገዛዙ
እዚህ ሀገር ቤት አምጥቶ በሚዲያዎቹ ካልቀጠራቸው ወይም ደግሞ እዚያው ባሉበት የሚዲያው
ኮርስፖንደንት አድርጎ ካልቀጠራቸው በስተቀር!!!
ብዙዎቻቹህ "ኢሳት በገንዘብ እጥረት ከአየር ላይ ወረደ!" የሚለውን ወሬ እውነት አድርጋቹህ
ተቀብላቹህታል፡፡ እውነቱ ግን እሱ አይደለም፡፡ ኢሳት በገንዘብ እጥረት አገልግሎቱን ካቆመ ሁለት ዓመት
አልፎታል፡፡ ሸፍጠኛው አገዛዝ እንዴት አድርጎ ሠራላቸው መሰላቹህ ከላይ እንደገለጽኩት ለውጥ የሚባለው
ድራማው ኢሳትን ማርኮ ወጭውን ሸፍኖ ሲያሠራው ከቆየ በኋላ በመሀል ድጋፉን ድንገት በማቋረጡ
ከሳምንት በላይ ኢሳት ከአየር ወርዶ እንደነበር ታስታውሳላቹህ ብየ አስባለሁ፡፡ አገዛዙ እንደገና ድጋፉን

በመቀጠሉ ነው ኢሳት መልሶ አየር ላይ ሊወጣ የቻለው፡፡ አገዛዙ ይሄንን ያደረገበት ምክንያት ምን መሰላቹህ
ቀደም ሲል የነበረው የኢሳት የሳተላይት አካውንት በኢሳት እጅ ስለነበረ ነበር፡፡ እንደገና ወደ አየር ሲወጡ
ግን አገዛዙ ምን አደረገ መሰላቹህ እራሱ ሳተላይት ተከራይቶ የአካውንቱ አድሚን እራሱ አገዛዙ ሆኖ ነበር
እንደገና ወደ አየር እንዲወጡ አድርጓቸው ሲሠሩ የቆዩት፡፡ አገዛዙ እንዲህ ያደረገበት ምክንያት ደግሞ
ኢሳትን በፈለገ ሰዓት ከአየር ማውረድ እንዲችል ነበር፡፡ እንግዲህ በአገዛዙ እሳቤ ኢሳት አገልግሎቱን
ጨርሷልና በሕዝብም እንዲጠላ አድርጎታልና ከዚህ በኋላ ስላልፈለገው ኢሳቶች ፈጽሞ ባልጠበቁትና
ባላሰቡት ሰዓት ወርውሮ ጥሎ ሊያዋርዳቸው ችሏል!!!
ከዚህ በኋላም ኢሳት አቅም አግኝቶ እንደገና አየር ላይ ይወጣል ብየ አላስብም፡፡ ምክንያቱም እነ ብርሃኑ ነጋ
መጭው ምርጫ ተስፋ እንደሌለው ከወዲሁ ተረድተዋልና ተስፋ ለሌለው ምርጫ ብለው ያለ የሌለ
ገንዘባቸውን አውጥተው ኢሳትን እንደገና አየር ላይ ማውጣት የሚፈልጉ አይመስለኝም፡፡ ሕዝብ
እንዳይደግፋቸውም በክህደታቸው ሕዝብ አንቅሮ ተፍቷቸዋል!!!
የሆነ የሚታየኝ ሊያደርጉት የሚችሉት ነገር ግን ያባረሯቸውን የኢሳት ጋዜጠኞች ለመመለስ ጥረት ያደርጉና
ያላቸውን አውጥተው ኢሳትን መልሰው አየር ላይ በማውጣት የለውጡን ሐሰትነት ወይም ድራማነትና
የአገዛዙን ሸፍጠኝነት በማጋለጥ የሕዝብ አመኔታን መልሰው ለማግኘትና እንደገና በሕዝብ እየተደገፉ
ለመቀጠል ይሞክሩ ይሆናል ብየ አስባለሁ!!!
እንደኔ ሐሳብ ግን ከኢሳት የተባረሩት አሁን ኢትዮ 360 ላይ ያሉት ጋዜጠኞች ፈጽሞ ወደ ኢሳት መመለስ
የለባቸውም፣ ሕዝብም እነኝህን ቁማርተኞች መልሶ ወደመርዳት መመለስ የለበትም፡፡ ቁማርተኞቹ እነ
ብርሃኑ ነጋ ፈጽሞ ለሕዝብ የሚታመንና ለሕዝብ የሚሠዋ ልብ እንደሌላቸው በተደጋጋሚ በከፍተኛ ንቀት
አሳይተውናልና ለሕዝብ ባለመታመናቸውና በተራ ቁማርተኝነታቸው በገጠማቸው ኪሳራ ወድቀው መቅረት
እንጅ ፈጽሞ እንደገና መነሣት አይገባቸውምና ነው!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

