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የተባበሩት የአረብ ኤምሬት በሐርጌሳ ወደብ የባህር ኃይል ሰፈር ለመመስረት ያደረገው እቅድ ወያኔን አሳስቧል
ረሀቡ አድማሱ እያሰፋ ነው
ወያኔ በተቃዋሚዎች ላይ የአሸባሪነት ክስ መሰረተ
በደቡብ ሱዳን የተከሰተው ረሀብ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ስደተኞችን ቁጥር ይጨምራል ተባለ
የወያኔ አገዛዝ የወጣቶችን የስራ አጥነት ችግር የመፍታት ባህርይ እንደሌለው ተነገረ
ከደቡብ ሱዳን ጋር ባደረገው ስምምነት የወያኔ ገዥ ቡድን መደናገጡን ያሳያል ተባለ
የየካቲት 23 ቀን የአድዋ በዓል በሚኒሊክ አደባባይ ላይከበር ይችላል ተባለ
የወያኔ ጥልቅ ተሃድሶ ተቃውሞ ገጠመው

የተባበሩት የአረብ ኤምሬትስ በሐርጌሳ ወደብ የባህር ኃይል ሰፈር ለመመስረት ያደረገው እቅድ ወያኔ አሳስቧል


የአረብ ኤሚሬትስ የባህር ኃይል ጦር ሀርጌሳ ወደብ ላይ ለማስፈር ሰሜን ሶማሌን ከሚገዛው ኃይል ጋር
ያደረገችው ስምምነት ወያኔን እንዳስጨነቀው ታወቀ፡፡ በሞቃዲሾ ሶማሊያን እየገዛ ያለው ቡድን የተደረገውን
ስምምነት እንዲቃወምና ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ክስ እንዲያቀርብ በወያኔ በኩል ግፊት እየተደረገበት
መሆኑን ለመገንዘብ ተችሏል፡፡ የአረብ አገሮች ለኢትዮጵያ አጎራባች ከሆኑ ሀገራት ጋር የሚያደርጉት የሁለትዮሽ
ስምምት ወያኔን ሁልጊዜ እያርበተበተው መሆኑን መገንዘብ ተችሏል፡፡ ከሃያ አመታት በላይ ሀርጌሳን ማዕከል
ያደረገው ያለው ቡድን ላለፉት 20 ዓመታት ሰሜን ሶማሊያን ከሶማልያ ገንጥሎ ነፃ ሀገር መሆኗን ቢያውጅም
ከወያኔ፣ ከሻዕቢያ፣ እንዲሁም ከአንዳድ የአረብ አገራት በስተቀር እውቅና ሳያገኝ የቀጠለ መሆኑ የሚታወቅ ነው፡
፡ በአሁኑ ወቅት ወያኔ የአረብ ኤሚሬትስ በሀርጌሳ ወደብ የባህር ኃይል ጦር ለማስፈር ያደረገችውን ስምምነት
ለማደናቀፍ የተለያዩ ሴራዎችን እየጎነጎነ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ አንዱ በሞቃዲሾው ቡድን በዓለም አቀፉ መድረክ
በኩል ክስ መመስረት መሆኑ በስፋት እየተነገረ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ ወያኔ ከአጣብቂኝ ውስጥ ይብስ እየከተተውና
ከአረብ ሀገራ ጋር ይበልጥ ሊያጋጨው እንደሚችል የፖለቲካ አዋቂዎች ያስረዳሉ፡፡

ረሀቡ አድማሱና እያሰፋ ነው


የተከሰተው ረሀብ አድማሱን እያሰፋና እየከረረ በመሄድ ላይ መሆኑና አስጨናቂነቱም እየጨመረ መሆኑ በስፋት
እየተነገረ ባለበት ሁኔታ የወያኔ አገዛዝ የፖለቲካ ቁማሩን በሰፊው የተያያዘው መሆኑ ታውቋል። ርሀቡ
በቆላማዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች በከረረ ሁኔታ እየተስፋፋ መሆኑን በዓለም አቀፍ ግብረ-ሰናይ ድርጅቶች ውስጥ
የሚሠሩ ባለሙያዎች እያስታወቁ ነው፡፡ በቁምቢ፣ በጭንሀክሰን፣ በሚደጋ ቶላ፣ በጉርሱም፣ መዮ ሙለቄ፣
በባቢሌ፣ በዳዋ፣ በሲረና፣ በመዳወላ፣ በአራይቱ፣ በጉጂ፣ በጉሚ፣ በአዲሎ፣ በሊበን፣ በቦረና፣ በሞያሌ፣ በኮንሶ፣

በሀመር ባኮ፣ በአፋር፣ ከብቶች በብዛት በመኖና በውሀ እጥረት እየረገፉ መሆኑን ከተለያዩ ስፍራዎች የሚደርሱ
መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ረሀቡ በአንድ በኩል ሕዝቡን ቁም ስቅሉን እያሳየ ባለበት በሌላ በኩል ደግሞ ወያኔ
በቀሰቀሰው የእርስ በእርስ ግጭት ሶማሌዎችና ኦሮሞች እየተላለቁ መሆኑ አሳሳቢ ሆኗል፡፡ መደበኛ የወታደር
የደንብ ልብስ የለበሱ ሶማሌዎች በቁምቢ፣ በጭንሀክሰን፣ በባቢሌ ወዘተ. አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ የኦሮሞ
ተወላጆችን እየገደሉ መሆናቸው ከርሀቡ ጋር በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሆነ ብዙዎች ያስረዳሉ፡፡

ወያኔ በተቃዋሚዎች ላይ የአሸባሪነት ክስ መሰረተ


ወያኔ በተቃዋሚዎቹ ላይ የአሸባሪነት ክስ መመስረቱ የቂል ልቅሶ መልሶ መልሶ እንደሆነ እየተወሳ መሆኑ ታወቀ፡
፡ የወያኔ “አሸባሪ” የሚለው ተቃዋሚዎችን የመወንጀያ ክስ ፋሽስቱ ደርግ “ፀረ-አብዮተኛ” ከሚለው ክስ ጋር
የሚዛመድና ተመሳሳይ እንደሆነ በርካቶች ፍርጥም ብለው ያስረዳሉ፡፡ ሽብርና አሸባሪነት ከተባለም ወያኔ እራሱ
ሽብር፣ እራሱ አሸባሪ መሆኑን የፖለቲካ አዋቂዎች አበክረው አስተያየታቸውን ይሰነዝራሉ፡፡ ወያኔ
የማይፈልገውንና ወያኔን የሚቃወም የሬድዮም ሆነ የቴሌቪዥን ስርጭት ማድመጥን፣ በአሸባሪነት መፈረጁን
በይፋ አትቷል፡፡ ወያኔ አሸባሪ ብሎ ከወነጀለው ድርጅት ወይም ግለሰብ ጋር የተገናኘ ሁሉም በአሸባሪነት
እተወነጀለ ነው፡፡ ዶ/ር መረራ ጉዲና በውጪ ከሚገኙ የወያኔ ተቃዋሚ የቴሌቪዥን ስርጭቶች ጋር
በመገናኘታቸው በአሸባሪነት መወንጀላቸው ሳይጀመር ያለቀ ደረቅ የቧልት ተውኔት እንደሆነ የወቅቱን
የሀገራችንን ፖለቲካ ጠንቅቀው የሚያውቁ ወገኖች አስተያየታቸውን እየሰጡ መሆኑን ተገንዝበናል፡፡

በደቡብ ሱዳን የተከሰተው ረሀብ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ስደተኞችን ቁጥር ይጨምራል ተባለ


በአፍሪካ ቀንድ በተከሰተው እጅግ አስደንጋጭ ረሀብ ወደ ኢትዮጵያ የሚሰደዱ ስደተኞች ቁጥር ከግምት በላይ
ሊሆን በሚችል ሁኔታ እንደሚጨምር ስጋት መፍጠሩ ይፋ ሆነ፡፡ ከደቡብ ሱዳን፣ ከሶማሌ፣ እንዲሁም ረሀቡ
ከከረረባቸው እራቅ ካሉ ሀገራት ሳይቀር ውሀና ግጦሽ ፍለጋ ወደ ኢትዮጵያ የሚሰደዱ ሰዎች ቁጥር በአስደንጋጭ
ሁኔታ ሊጨምር እንደሚችል ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች ስጋታቸውን እየገጹ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ
በመጠቀም የወያኔ ቡድን እንደለመደው በስደት ስም ገንዘብ ለመሰብሰብ እየቋመጠ መሆኑ እንደማያጠራጥር
ብዙዎች አስተያየታቸውን ይሰነዝራሉ፡፡

ወያኔ የወጣቶችን የስራ አጥነት ችግር ለመፍታት ባህርዩ እንዳልሆነ ተነገረ


ወያኔ በየጊዜው ቁጥሩ እያበጠ በመሄድ ላይ ያለውን የወጣቶች የስራ አጥነት ችግር ለመፍታታ ባህርዩ እንዳልሆነ
ተጋለጠ፡፡ በአሁኑ ሰዐት በሠላሳ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣትና አምራች ዜጎች በሥራ አጥነት እየተሰቃዩ ባለበት
ወያኔ አስር ቢሊዮን ብር በአነስተኛ የእደ-ጥበብ ሥራ ላይ እንዲሰማሩ ለማድረግ መመደቡን እየለፈፈ ቢሆንም፣
የወያኔን ባህርይ የሚያውቁ ሁሉ ቀልባቸውን ሊቸሩት አለመቻላቻው ታውቋል፡፡ ይህ የወያኔ ልፈፋ ባለፈው

አመት መጨረሻና በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ተከስቶ ከነበረው ሕዝባዊ አመጽን ለማፈን በሚል የተነደፈ
መሰርይ ሴራ መሆኑ ሊታወቅ እንደሚገባው ብዙዎች ያስረዳሉ፡፡

ከደቡብ ሱዳን ጋር ያደረገው ስምምነት የወያኔ ገዥ ቡድን መደናገጡን ያሳያል ተባለ


በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ወያኔ ከደቡብ ሱዳን ጋር ያደረጋቸው ስምምነቶች እንደምታቸው የወያኔ መርበትበትን
እነደሚያሳይ እየተነገረ ይገኛል፡፡ ከዚህ ቀደም ወያኔ የአማጺው የሪክ ማቻር ደጋፊና ረዳት መሆኑ የሚታወስ
ሲሆን በአንድ ወቅትም የወያኔ አጋሰስ የሆነው ጠ/ሚኒስትር፣ የደቡብ ሱዳኑን ፕሬዚደንትን “ደደብ” ብሎ
መሳደቡም አይዘነጋም፡፡ በቅርቡ ግብፅ ከደቡብ ሱዳን ጋር የሁለትዮሽ ወታደራዊ ስምምነት በማድረጓ ወያኔን
እንቅልፍ መንሳቱ የሚታወቅ ነው፡፡ በዚህ ሳቢያ ወያኔ በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ከደቡብ ሱዳን ጋር አዲስ
የሚመስል የመለማመጥ ድርድር ማድረጉ ይፋ ሆኗል፡፡ በንግድ በኩል ወያኔ ከደቡብ ሱዳን ነዳጅ ለመግዛት
መስማማቱ ሲታወቅ፣ ነዳጁንም ለማጓጓዝ የመንገድ ግንባታ በጋራ ለማድረግ በድርድሩ ላይ መወሳቱ ታውቋል፡
፡ ከሁሉም በላይ ደቡብ ሱዳን የወያኔ ተቃዋሚ ለሆኑ ኃይሎች የመንቀሳቀሻ ቦታ እንዳትሰጥ የሚል የስምምነት
ነጥብ መኖሩ ደቡብ ሱዳን ለወያኔ የስጋት ምድር መሆኗን እንደሚያሳይ ብዙዎች ያትታሉ፡፡

የየካቲት 23 ቀን የአድዋ በዓል በሚኒሊክ አደባባይ ላይከበር ይችላል ተባለ


የፊታችን ሀሙስ የካቲት 23 ቀን የሚከበረው የአድዋ ድል በአል፣ ዘንድሮ በአዲስ አበባ በአራዳ ጊዮርጊስ በአፄ
ምንይልክ አደባባይ እንዳይከበር እንደተደረገ እየተወራ መሆኑ ታወቀ፡፡ ይህን ጉዳይ በተመለከተ አረመኔው
ስብሀት ነጋ የአድዋ የድል በዐል ሊከበር የሚገባው በአድዋ እንደሆነ ከቅል አንገት የጠበበ ጮርቃ ሀሳብ ሲሰነዝር
እንደነበር የሚታወስ ነው፡፡ በዚህ አመት በአዲስ አበባ የሚከበረው በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ እንደሆነና ዋናው
ክብረ-በዐል ግን የገዢው ጠባብ ቡድን ቁንጮዎች ከወጡበት ከተማ፣ በአድዋ ላይ እንዲሆን መደረጉ በአባት
አርበኞችና በታሪክ ምሁራን ተቃውሞ እየገጠመው መሆኑን መገንዘብ ተችሏል፡፡

የወያኔ ጥልቅ ተሃድሶ ተቃውሞ ገጠመው


ወያኔ “ጥልቅ ተሀድሶ” እያለ የመንግስት ሠራተኞችን ከሳምንት በላይ በተለያዩ ሆቴሎች በሚያካሄደው ስብሰባ
ውርጅብኝ እየወረደበት መሆኑ ታወቀ፡፡ ከተለያዩ የስብሰባ አዳራሾች ከታደሙ ሠራተኞች የተሰማው ከወያኔ
መልካም ነገር መጠበቅ ማለት ሞኝነት እንደሆነና ሙስናም ሆነ መልካም አስተዳደር ወያኔ በስልጣን እስካለ
ድረስ የሚቀጥሉ መሆናቸውን አስረግጠው በመናገር በየመድረኮቹ ላይ ተኮፍሰው የሚያወያዩ የወያኔ
ካድሬዎችን አንገት ማስደፋት ብቻ ሳይሆን አፋቸውን አንዳዘጉም መረዳት ተችሏል፡፡

