ፍካሬ ዜና
ጥቅምት 3 ቀን 2010 ዓ.ም


ዘረኛው አገዛዝ ዜጎች ላይ ግፍ እየፈጸመ መቀጠል እንደማይችል ሲያውቅ ሴራ እየጎነጎነ መቆየቱ ልብ ሊባል
ይገባል ተባለ



በኢትዮጵያ የለውጥ ቧልት እንጂ ለውጥ የሌለ መሆኑ በግልጽ እየታየ ነው



ኦነግ ሰላማዊ ትግል የሚባለውን ለመታገል መሪዎቹ ሀገር ውስጥ መግባት አያስፈልጋቸውም ነበር እየተባለ
ነው



በርካቶች ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ (ትግራይ) የሚመጡት ነዳጅ እየሞሉ በመመለሳቸው ዕጥረት መከሰቱ
እየተነገረ ነው



በአጋሮ በተደረገ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ሰልፉን ለመበተን በተደረገ ተኩስ 2 ሰዎች መሞታቸው ታወቀ



በዚህ ሳምንት ከነትጥቁ ወደ ቤተ መንግሥት ያመራውን 250 ወታደር አስመልክቶ ቧልቱ ምንድነው እያሰኘ
ነው



በዚህ ወር መጨረሻ ወደ አውሮፓ የሚያቀናው አዲስ ሹም ደማቅ አቀባበል እንዲደረግለት በኤምባሲዎቹ
ከባድ ጥረት እያደረጉ መሆናቸው እየተነገረ ነው



በአዲስ አበባ ለፍትህና ለኢትዮጵያ ሲሉ ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርጉ ታፍሰው ከተወሰዱት 2500 በላይ
ወጣቶች 46ኡ ወደትግራይ መወሰዳቸው ተሰምቷል



የወያኔ ሹሞች ለሻዕቢያ የፈጠሩለት ሁኔታ በውጭው ዓለም ተቀባይነቱን እያሻሻለለት መሆኑ በገሀድ እየታየ
ነው

ዘረኛው አገዛዝ ዜጎች ላይ ግፍ እየፈጸመ መቀጠል እንደማይችል ሲያውቅ ሴራ እየጎነጎነ መቆየቱ ልብ ሊባል ይገባል ተባለ


ከስድስት ወር በፊት ዘረኛው አገዛዝ ተቃዋሚዎችን እየገደለ፣ እያሰረ፣ እያሰቃየና ለስደት እየዳረገ እድሜውን ማራዘም
እማይችልበት ሁኔታ ላይ መድረሱን በመገንዘብ ሴራ ሲጎነጉን መክረሙ ሊታወስ የሚገባው ነው ተብሏል፡፡ ዘረኛው
አገዛዝ እራሱን የለውጥ አራማጅ አድርጎ የቃላት ጨዋታውን መልቀቅ ሲጀምር ነጋዴ ፖለቲከኞች ፣ ፖለቲካን የንዋይ
ትርፍ ለመሸመቻ የሚጠቀሙበት እንደ ገደል ማሚቶ የዘረኛው አገዛዝን ጩኸት ማስተጋባቱን ተያይዘው የሽግግር፣
የዴሞክራሲያዊ ህዝባዊ መንግሥት ጥርጊያ የሚያዘጋጅ ከሁሉም ሀገር ወዳድና ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች የተውጣጣ
መንግሥት ምስረታን አጣጥለው ዘረኛው ቡድን እራሱ ያሻግረናል የሚል ቀረርቶ እያሰሙ የግርግር፣ የጨረባ
ፖለቲካቸውን በማራገብ በኢትዮጵያ ሕዝብ የዘረኝነት፣ የጉስቁልና፣ የመብት መገፈፍ፣ …ወዘተ ቁስሎቹን ዘንግተው፣
እንደ ፖለቲከኛ ቆም ብለው ማየት እንኳ አልተቻላቸውም ተብሏል፡፡ ከዚህ ዘረኛው አገዛዝ እድሜውን እንዲቀጥል
እየተሠራ ካለው ደባ ገና ከጠዋቱ ኢሕአፓ እንዲገለልና በምትኩ በጣት የሚቆጠሩትን የኢሕአፓን ስያሜ የዘረፉትን
ማሳተፍ አማራጭ መሆኑ ተይዞ በሚስጥር ሲዶለት መክረሙን ውስጥ አዋቂ ከሆኑ ወገኖች በቅርቡ መረዳት ተችሏል፡፡
ከእነዚህ ምንጮች ከተገኘው መረጃ መገንዘብ የተቻለው ኢሕአፓ እንዲገለል ከተደረገባቸው ምክንያቶች ዋነኞቹ ሁለት

ሲሆኑ አንደኛው ኢሕአፓ ጊዜያዊ የሽግግር መንግሥት ምስረታን ጥያቄ በምንም መልክ የሚያቆም ባለመሆኑና በሕዝብ
ደም የተነከሩና የሀገርን ሀብት የዘረፉ ቁንጮ ወያኔዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ መጠየቁን ስለማይተው መሆኑን መረዳት
ተችሏል።
ኢትዮጵያ የለውጥ ቧልት እንጂ ለውጥ የሌለ መሆኑ በግልጽ እየታየ ነው


በኢትዮጵያ የለውጥ ቧልት እንጂ ለውጥ የለም ተባለ፡፡ እስካሁን እየታየ ያለው ሕዝባዊና ያማሩ ቃላትን
ከመደርደር ውጪ፣ እሱም ለውጥ ከተባለ ነፃነቱን የተገፈፈው ህዝብ ያገኘው ምንም ዐይነት ለውጥ እንደሌለ
በርካቶች ያስረዳሉ፡፡ በዘረፋ ድርጅቶች፣ በሜቴክ፣ በዐባይ ግድብ የሥራ አመራር ቦርድ፣ በስኳር ኮርፖሬሽን
ቦርድ፣ ከዘጠናዎቹ መጨረሻ አንስቶ ሕዝብን በመጨፍጨፍ የሚታወቀው አጋዚ የሚባለው ጦር ወንጀሉ
ተዘርዝሮ ሊበተንና በወንጀል ሊጠየቁ የሚገባቸው አዛዦች፣ በጌታቸው አሰፋ ይመራ በነበረው የስለላው ቁንጮ
ኃላፊዎች፣ በሕዝብ ደምና በሙስና ከፍተኛ ወንጀል የፈጸሙ የአገዛዙ ቁንጮዎች፣ በኢትዮጵያ አየር መንገድ
ቦርድ፣ በመሳሰሉት ላይ ክስ ሊመሰረትና በቁጥጥር ስር ውለው ሊከራከሩ ሲገባቸው ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው አዲስ
ተብዬውን ዘረኛ አገዛዝ እያማከሩ መሆናቸው የግፈኛ አገዛዙን መሰሪነት የሚያሳይ ነው ተብሏል።

ኦነግ ሰላማዊ ትግል የሚባለውን ለመታገል መሪዎቹ ሀገር ውስጥ መግባት አያስፈልጋቸውም ነበር እየተባለ ነው


ኦነግ ሰላማዊ ትግል የሚባለውን ለመታገል መሪዎቹ ሀገር ውስጥ መግባት አያስፈልጋቸውም ነበር እየተባለ ነው፡፡
ብዙዎች እንደሚያስረዱት ኦነግ፣ የወያኔው ኦህዴድን በቅርቡ ፓርቲ መሆኑን ያወጀውን ከላይ እስከታች የኦነግ
አባላት ሰርገው መግባታቸውና በዚህ በኩል ዐላማቸውን ማራመድና የመገንጠል አባዜያቸውን መንዛት መቻላቻውን
በርካቶች ያስረዳሉ፡፡ ኦነግ ሰላማዊ የሚባለውን ትግል በኦህዴድ ውስጥ ሆኖ እየታገለ በመሆኑ አሁን ያለውን
የጨረባ የለውጥ ትርምስ ተጠቅሞ ተሰሚነቱን ለማስፋት ማቀዱን መገንዘብ ተችሏል፡፡ አስመራ በተደረገው ንግግር
ኦነግ አለኝ የሚለው ሰራዊቱን ከኦህዴድ የፖሊስ ኃይል ጋር በመደባለቅ ኦሮሚያ የሚባለውን ክልል የታጠቀ ኃይል
ለማግዘፍና በሂደትም የግንጠላ ዐላማውን ለመፈጸሚያነት ለመጠቀም መሆኑን በቅርቡ የግንባሩ አመራሮች ከሰጡት
ቃል መገንዘብ ተችሏል፡፡ እዚህ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን ከተለያዩ አቅጣጫዎች ከሚደርሱን መረጃዎች፣ በተለያዩ
የኦሮሚያ አካባቢዎች የሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆች ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንዳሉ መገንዘብ ተችሏል።

በርካቶች ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ (ትግራይ) የሚመጡት ነዳጅ እየሞሉ በመመለሳቸው ዕጥረት መከሰቱ እየተነገረ ነው


እስካሁን ስርዓት ያልተበጀለት ከሻዕቢያ ጋር ተደረገ የተባለው ስምምነት ዘርፈብዙ ቀውሶችን ሊያስከትል
እንደሚችል የፖለቲካና የኤኮኖሚ ባለሙያዎች እያስረዱ ባለበት ከወደ ትግራይ የነዳጅ በተለይም የቤንዚን እጥረት
እየተከሰተ መሆኑ ተሰማ፡፡ ኤርትራ ነዳጅ ውድ በመሆኑ ከከፍተኛ እስከ የቤት አውቶሞቢሎች መቀሌ፣ ውቅሮ፣
አዲግራት በመዝለቅ ነዳጅ እየሞሉ በመሆናቸው ሰሞኑን በትግራይ ያልታሰበ የነዳጅ እጥረት መከሰቱ አሳሳቢነቱ
ተገለጸ፡፡ ቀድሞ ወጣቶች ሥራ ፍለጋ ወደ ኤርትራ ይጓዙ እነዳልነበር አሁን ደግሞ ከኤርትራ ወደ ትግራይ ወጣቶች
እየጎረፉ መሆናቸውም ትኩረት እየሳበ መሆኑ እየተነገረ ነው ተብሏል።

በአጋሮ በተደረገ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ሰልፉን ለመበተን በተደረገ ተኩስ 2 ሰዎች መሞታቸው ታወቀ



ባሳለፍነው ማክሰኞ በአጋሮ ሕዝባዊ ተቃውሞ መከሰቱና ተቃውሞውን ለመበተን በተደረገ ተኩስ ሁለት ሰዎች
እንደተገደሉና በርካቶች እንደቆሰሉ መረዳት ተችሏል፡፡ ከዚህ አመጽ ጀርባ በአመጽ ስርዐቱን ለማስወገድ የሚፈልጉ
የሚባሉ በደፈናው መጠቀሳቸው ሲታወቅ፣ በርካቶች ኦነግን ለማንሳት መሆኑን ሲጠቁሙ ተሰምተዋል፡፡ በአመጹ
ተስተጋባ የተባለው የከተማዋ ተወላጆች ያልሆኑ የኦህዴድ ሹመኞች ከስልጣን ወርደው በአካባቢው ተወላላጆች
ይተኩ የሚል መሆኑ የአካባቢው ፖለቲካ እየተወሳሰበ መሆኑን የሚያሳይ እንደሆነ በርካቶች ያስረዳሉ።

በዚህ ሳምንት ከነትጥቁ ወደ ቤተ መንግሥት ያመራውን 250 ወታደር አስመልክቶ ቧልቱ ምንድነው እያሰኘ ነው


ረቡዕ መስከረም 29 ቀን ሙሉ ትጥቃቸውን እንደያዙ ሁለት መቶ ሃምሳ የሚሆኑ ወታደሮች ቅሬታቸውን ለማቅረብ
ወደ አራት ኪሎ ቤተመንግሥት ማምራታቸው በአንዳንዶች ዘንድ ድንጋጤን፣ በበርካቶች ደግሞ የቸከ የአዲስ
ተብዬዎቹ የፖለቲካ ቧልት እንደሆነ ሲናገሩ ተደምጧል፡፡ የወቅቱን የፖለቲካ ሁኔታን በቅጡ የሚከታተሉ የፖለቲካ
አዋቂዎች እንደሚያስረዱት ይህ ለቡራዩ ጥበቃ ከሀዋሳ መምጣቱ የሚነገርለት ጦር ከአመጣጡ አንስቶ ግርምት
መጫሩን ያስረዳሉ፡፡ የመጀመሪያው ጥያቄ ቡራዩ የተከሰተውን ሁኔታ ለማረጋጋት፣ ለፖሊስ ድጋፍ መስጠት
ከተፈለገ አዲስ አበባ ውስጥ ካለው ጦር መመደብ ይቻል እንደነበርና ከሀዋሳ ማምጣት ያስፈለገበት ጦሩ አዲስ
የተባለውን የወያኔ አገዛዝ እንዳልተቀበለው የሚያሳይ ነው እየተባለ ነው፡፡ እነዚህ የፖለቲካ አዋቂዎች እንደሚሉት
የዚህ ጦር ወደ ቤተመንግሥት መሄድ አስቀድሞ አልተሰማም የተባለው ከሀቅ የራቀና ሊታመን የማይገባው እንደሆነ
ይገልጻሉ፡፡ እነዚህ የጦሩ አባላት ተሰብስበው ሲመክሩ ወታደራዊ ደህንነቱ ምን እየሠራ እንደሆነ ጥያቄ የሚያጭር
በመሆኑ ጉዳዩ ከዚህ ቀደም እንደተደረጉት የፖለቲካ ድራማዎች ሆን ተብሎ የአዲሶቹን የፖለቲካ ጡሩምባ ነፊነትን
ለማሳየት የተደረገ ነው ይባላል፡፡ ሹመኛው ጠቅላይ ሚኒስትር ጥያቄ አቅራቢዎቹን ወታደሮች ሲያነጋግር አንድም
ጀኔራል የተገኘ አለመሆኑ የጉዳዩን ጨዋታነት የሚያሳይ እንደሆነ ብዙዎች አጠንክረው ያስረዳሉ።

በዚህ ወር መጨረሻ ወደ አውሮፓ የሚያቀናው አዲስ ሹም ደማቅ አቀባበል እንዲደረግለት በኤምባሲዎቹ ከባድ ጥረት
እያደረጉ መሆናቸው እየተነገረ ነው


በያዝነው ወር መጨረሻ የልመና አቁማዳውን ይዞ ወደ አውሮጳ የሚያቀናው የኢሕአዴግ ሹም ደማቅ አቀባበል
እንዲደረግለት የወያኔ ኤምባሲዎች በልዩ ልዩ ከተሞች ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ወደ ፍራንክፈርት ጀርመን
በአውቶቡስና ባቡር እንዲመጡ ለማድረግ እየጣሩ መሆናቸው ተነገረ። ይህን ጥረት በተመለከተ ብዙ ሺ ዶላር
ወጪን ሸፋኝ የፈረደበት የኢትዮጵያ ሕዝብ ነውም ተብሏል። ራሳቸውን ያልቻሉ ቡድኖችን ጋብዞ በመሰብሰብ ሹሙ
እስከ 40 ሚሊዮን የሕዝብ ብር አወጣ መባሉ ይታወሳል። በዚህ የድጋፍ ሰልፍ ወይም ስብሰባ በተባለው ላይ ዜጎች
ብሔራው ግዴታቸውን ሳይዘነጉ የፖለቲካ እስረኞች ሁሉ ይፈቱ፤ ከአዲስ አበባ የታፈሱ ሁሉ ይፈቱ! ዘረኞችና ነፍሰ
ገዳዮች ለፍርድ ይቅረቡ! በሙስና የተጨማለቁ በቁጥጥር ስር ይዋሉ! ቂሊንጦ፤ ዝዋይ፤ ብር ሸለቆ ይዘጉ! የወያኔ
አገዛዝ ይወገድ! ሰባዊ መብት ረገጣው ያብቃ! እና ሌሎች ወቅታዊ መፈክሮችን ይዘው እንዲገኙ ሀገር ወዳዶች ጥሪ
አድርገዋል። የአውሮጳ ሀገሮች ስደተኞች ወደ አህጉሩ እንዳይመጡ በዚያው አቆዩልን በሚል በሚሊዮን የሚቆጠር
ዶላር ለወያኔ፣ ለሱዳን፣ ለሻዕቢያም የሰጡ ቢሆንም ይህ ገንዘብ በአብዛኛው በገዢዎች የተበላ ነው ያሉ ክፍሎች
አዲስ ሹም ገንዘብ ጨምሩልን ብሎ ሊለምንና አደገ የሚለውን የወደቀ ኤኮኖሚውንም እንዲረዱ ለማድረግ ነው
የልመና ጉዞውን ያቀደው ተብሏል።

በአዲስ አበባ ለፍትህና ለኢትዮጵያ ሲሉ ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርጉ ታፍሰው ከተወሰዱት 2500 በላይ ወጣቶች 46ኡ
ወደትግራይ መወሰዳቸው ተሰምቷል


በየነች ተፈራ የተባለች ዜጋን በፈረቃ ደፍረው የገደሏት አውሬዎች ማንነታቸው እየታወቀ፤ በቡራዩ ወንጀል
የፈጸሙትም ሳይያዙ ሀገር ወዳድ ወጣቶች ከአዲስ አበባ ከ2500 በላይ ታፍሰው ዝዋይ መታገታቸው ህገ ወጥነትን
መደገፍ ነው ሲሉ ታዛቢዎች በተደጋጋሚ ተችተዋል። ለሕግ የበላይነት፣ ለፍትህና ለኢትዮጵያ ሲሉ የተሰለፉትን
ወጣቶች እንደ ወንጀለኛ ቆጥሮ ያፈሰው አገዛዝ በስየል እያሰቃየ መሆኑም ሊጋለጥ ችሏል። የታሰሩት ወጣቶች
የትምክህተኛ አማራ ድርጅቶች አባሎች ናችሁ ወይ ኢሕአፓዎች ናችሁ ወይ፤ በሚል የተጠየቁ መሆናቸው ሲነገር
ወደ 46 የሚሆኑት ደግሞ ወደ ትግራይ እስር ቤቶች መወሰዳቸውም ተነግሯል።

አዲሱ ሹም ወደ የመን ጦርነት እነሳውዲን ደግፎ ወታደር እንዲልክ ተጠይቆ በምስጢር እየተወያዩበት ነው የሚለው መረጃ
አፈትልኳል


አዲሱ ሹም በአረቦችና አሜሪካ ግፊት የኢትዮጵያን የውጭ ፖለቲካና አሰላለፍ ቀይሮ ከሳውዲ አረቢያና ከአረብ
ኢሚሪትስ ጋር ማድረጉ የሚታወቅ ሲሆን ወደ የመን ጦርነት እነሳውዲን ደግፎ ወታደር እንደ ሱዳን እንዲልክ
ተጠይቆ በምስጢር እየተወያዩበት ነው የሚለው መረጃ አፈትልኳል። ወያኔ ለገንዘብ ሲል በአሜሪካን የጸረ ሽብር
ተብዬ ጦርነት ገብቶ ወደ ሶማሊያ ጦር በመላክ ዜጎችን እያስጨረሰ መሆኑ ይታወቃል። የአፍሪካና የተባበሩት
መንግሥታት የሰላም አስጠባቂ ጦር ተብለው የሚላኩ ወታደሮች ክፍያ በአብዛኛው በቁንጮ ወያኔዎች እንደሚዘረፍ
ይታወቃል ያሉ ታዛቢዎች፤ በሶማሊያ የተመደበው ጄኔራል ገብሬ በአሁኑ ጊዜ ባለ ሚሊዮን ብር ወያኔ መሆኑን
ያሰምሩበታል። በአሜሪካና በሳውዲ ጥምረት በየመን ሕዝብ ላይ የሚደርሰው ጥቃት ተካፋይና ተሳታፊ በመሆን
ሀገራችን መጥፎ ታሪክ እንዳይኖራት ሲሉ ሀገር ወዳድ ክፍሎች ስጋታቸውን አሰምተዋል።

የወያኔ ሹሞች ለሻዕቢያ የፈጠሩለት ሁኔታ በውጭው ዓለም ተቀባይነቱን እያሻሻለለት መሆኑ በገሀድ እየታየ ነው


የወያኔ ኢሕአዴግ ሹሞች ለሻዕቢያ ሽፋን ሰጪ ሆነው በፈጠሩት አመቺ ሁኔታ የተነሳ የኢሳያስ አምባገነናዊ አገዛዝ
ዓለም አቀፍ ውግዘቱ ተነስቶለት ይባስ ብሎም በሚቀጥለው የተባበሩት መንግሥታት የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን አባል
ሊሆን ለይስሙላ ምርጫ ቀርቧል ተብሏል። ይህ ኮሚሽን ከዚህ በፊትም ሳውዲ አረብያን መርጦ የሾመና በራሱላይ
የቀለደ ቢሆንም ዋና የሰብዓዊ መብት ረጋጭ የሆነው ሻዕቢያ በዚህ ኮሚሽን መሰየሙ አዲሱ ሹም ምን ያህል
ሻዕቢያን እንደጠቀመው ያሳያል ተብሏል። እርቅና ሰላም ከተባለና ድንበሩ ከተከፈተ ጀምሮ በመቶ ሺ የሚቆጠሩ
የኤርትራ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ መፍለሳቸው መሰደዳቸው የሚታወቅ ነው። በኢትዮጵያ ያለን ከፍተኛ ሥራ አጥነትና
የኑሮ ውድነት የሚያውቁ ሁሉ ይህ ፍልሰት ኢትዮጵያን በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዳ ነው ሲሉ ከወዲሁ አስጠንቅቀዋል።
የወያኔና የሻዕቢያም የደህንነትና የስለላ ሠራተኞች መቀናጀትም ለኢትዮጵያ መዘዝ ነው ያሉ ታዛቢዎችም ወያኔ
ሥልጣን ሲይዝ የነበረውን አስከፊ ሁኔታ መዘንጋት ስህተት ነው ብለዋል።

