June 15/2015
ለዶክተር ብርሃኑ ነጋ - የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር፣
ለአቶ ነዓምን ዘለቀ - የኢሳት ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስኪያጅ፤
ላለፉት ሃያ አራት አመታት የኢትዮጵያን ህዝብ ረግጦ እየገዛ ያለውን የህወሃት አገዛዝ ለማስወገድ በሚደረገው ትግል አዲስ ድምጽ
ራዲዮ ያበረከተው አስተዋጽዖ ለእናንተ መናገሩ አስፈላጊ አይሆንም። ይህ ራዲዮ ሁለታችሁም የምትመሯቸውን
ሯቸውን ድርጅቶች
መፈጠራቸውን ከማስተዋወቅ አልፎ ዛሬ ለደረሱ
ለደረሱበት ደረጃ ታላቅ አስተዋጽዖ ያበረከተ ግምባር ቀደም ጣቢያ መሆኑን የማትዘነጉት እና
ህዝብ የሚያውቀው ህቅ ነው። ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያዊያን የመናገር መብታችው እንዲከበር፣ ያልወደዱትን የመቃወም የወደዱትን
ደግሞ የመደገፍ ተፈጥሯዊ መብታቸው እንዲከበር ሁለታችሁም ህይወታችሁን የምትሰጡለት አላማችሁ መሆኑን በየተገኛችሁበት
ህዝባዊ ስብሰባ ቃል የገባችሁለት ሃቅ ነው። እነዚህ መብቶች እንዲከበሩ አዲስ ድምጽ ራዲዮ እና መስራቹ አበበ በለው ላበረከቱት
አስተዋጽዖ ሁለታችሁም መስክራችኋል። በድርጅታችሁ ስምም ሽልማት አበርክታችሁልናል።
ዛሬ የአርበኞች ግንቦት ሰባት አባላትም ህይወታቸውን
ወታቸውን ለመስጥት ተነስተዋል የተባለለት አላማም ኢትዮጵያዊያን የመናገር መብታችው
እንዲከበር ነው። ይህ መብት ሳይሸራረፍ እንዲከበር እናንተም ሆናችሁ ኢሳት በየቀኑ ለህዝብ የምታስተምሩት ጉዳይ ነው።
እነዚህን መብቶች ለማስከበር ባደረግነው ትግልም ግፈኛው የኢትዮጵያ አገዛዝ እኔ አበበ በለውን የግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር ነህ ፣
ከኤርትራው ገዥ ኢሳያስ ጋር በመሆን በኢትዮጵ
በኢትዮጵያ በህዝብ የተመረጠን መንግስት በሃይል ለመጣል ይታገላል በማለት
ማለት ሁለታችሁ
ያላችሁበት ከአስራ አምስት ጀግኖች ጋር በአንድ መዝገብ ተከሠን፤ ዶክተር ብርሃኑ በሞት፣ እኔ በአስራ ሰባት ዓመት፣
ዓመት አቶ ነዓምንን
በአስራ አራት ዓመት እንድንቀጣ መወሰኑም አይዘነጋም
አይዘነጋም።
በቅርቡ ግንቦት ሰባት ከአርበኞች ግምባር ጋር በመሆን በኤርትራው ገዥ አቶ ኢሳያስ በሚደረግ እርዳታ በትጥቅ ትግል ህውሃትን
እንዋጋለን የሚለውን እንቅስቃሴ ለህዝብ ይፋ ሲያደርግ እና በተደጋጋሚ በኢሳት ቴሌቪዥን እና ራዲዮ ህዝብ እንዲደግፈው ብቻ
በተደጋጋሚ ሲገለጽ፤ እንዲሁም ለአለፉት አርባ አመታት ኢትዮጵያን ወግተዋል አገሪቱን በሃይል ከፋፍለዋል በአንደበታቸው
ኢትዮጵያን ለመቶ ዓመት የሚያተራምስ የቤት
ት ስራ ሰጥቻታለሁ በማለት የተናገሩት ኢሳያስ ምንም የሚጸጽታቸው ነገር በኢትዮጵያ ላይ
እንዳልፈጸሙ በኢሳት መናገራቸው ይታወሳል። ይህንን የሰሙ ኢትዮጵያዊያን ድጋፋቸውን እንጅ ተቃውሟቸውን በኢሳት ማሰማት
ሲከለከሉ መስዋእትነት የከፈልንለትን የመናገር መብት በመጠቀም ተቃውሟችንን በአዲስ ድምጽ ራዲዮ እና በዳላስ ከተማ ህዝባዊ
ስብሰባ አድርገን ጥያቄ እንዳለን በይፋ በመግለጻችን ድርጅታችሁን እንደግፋለን በሚሉ እና የድርጅታችሁ አባላት ነን በሚሉ
የየከተማው ተወከዮቻችሁ እያደረሱብን ያለው
ያለውን ከኢትዮጵያዊ ጨዋነት የማይጠበቅ ስድብ እና ስም ማጥፋት እየሰማችሁት እንደሆነ
ጥርጥር የለኝም።
ይህ በጣም የሚያሳፍር ማስፈራራት እና ስም ማጥፋት ለምንታገለው አፋኝ ስርዓት በር ከመክፈቱም አልፎ የእነ እስክንድር ነጋን፣ የእነ
ርዮት አለሙን እና የሌሎችንም የመናገር መብታቸውን በመጠቀማቸው ብቻ የታሰሩትን ወገኖቻችን ያለአግባብ መታሰር ዋጋውን
የሚቀንስ እና የእናንተ ድርጅት የሚያመጣው ነጻነት ሳይሆን ሌላ አፈና ነው ብለን እንድናምን የሚጋብዝ ሆኖ ተሰምቶኛል።
ተሰምቶኛል ልክ
አይደለም ቀይሩት ያልነውን አፈና እኛ ስናደርገው ልክ ከመሰለን በአፋኞች የታፈነውን ህዝብ ነጻ ልናወጣው ሳይሆን በተራችን
ልናፍነው እንደሆነ እየነገርነው ነው።
ስለሆነም ይህን በተቃዋሚው መሃል የማይበርድ ልዮነት ሊያስነሳ የሚችል ስርዕት የጎደለው የአባሎቻችሁ እና የደጋፊወቻችሁ ስም
ማጥፋት እና ስድብ በሰለጠነ ውይይት፣ ከተቻለም በክርክር እንዲተካ ካልሆነም ደጋፊዎቻችሁ እና አባሎቻችሁ የሌሎቻችንን ሃሳብ
የመግለጽ መብት እንዲያክብሩ በግልጽ እንድትተባበሩኝ በምትታገሉለት እና የነጻ ፕሬስ ጋዜጠኞች በታሰረበት አላማ ስም እጠየቃለሁ።
ለዚህ ችግር መፍትሄ ለመስጠት በኢሳት እና በአዲስ ድምጽ በአጭር ጊዜ ቀርባችሁ ጉዳዩን መስመር እንድናስይዘው ፈጣን
ትብብራችሁን እንድታሳዩኝ በአክብሮት እጠይቃልሁ
እጠይቃልሁ።

አበው ሲተርቱ ሳይቃጠል በቅጠል ይላሉ እና እኛም ተያይዘን ሳንነድ እሳቱን አብረን እናብርድ እላለሁ።
“I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death your right to say it”. Voltaire

አበበ በለው
የአዲስ ድምጽ ራዲዮ መስራች፤ ከ9ኙ የኢሳት መስራቾች አንዱ

ግልባጭ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ለአዲስ ድምጽ ራዲዮ የድጋፍ ኮሚቴ
ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ
ለኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ
ለኢትዮጵያ የሽግግር ምክር ቤት
ለኢትዮጵያ ነጻ ጋዜጠኞች ማህበር
ለፕሮፊሰር አለማየሁ ገ/ማሪያም
ለዳኛ ብርቱካን ሚዲቅሳ
ለዳኛ ወልደሚካኤል መሸሻ
ለዳኛ ፍሬህይውት ሳሙዔል
ለጋዜጠኛ ሙሉጌታ ሉሌ
ለጋዜጠኛ አብራሃ በላይ
ለጋዜጠኛ ክንፉ አሰፋ
ለጋዜጠኛ አበበ ገላው
ለጋዜጠኛ አዲሱ አበበ
ለጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና
ለጋዜጠኛ ሰርካለም ፋሲል
ለጋዜጠኛ ሄኖክ አለማየሁ
ለጋዜጠኛ ሃብታሙ አሰፋ

ማሳሰብያ፣ ይህ መልእክት ለመገናኛ ብዙሃን እንዳይውል አዲስ ድምጽ ራዲዮ በአክብሮት ይጠይቃል።

