ፍካሬ ዜና
ሐምሌ 8 ቀን 2010 ዓ.ም


የሰሞኑ የወያኔ እና የሻቢያ ተውኔት አነጋጋሪ መሆኑ ታወቀ



በቂሊንጦ ወህኒ ቤት የሚገኙ እስረኞች የርሀብ አድማ መምታታቸው ተነገረ



በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት በሐረርጌ በተከሰተ ግጭት በሰውና በንብረት ላይ አደጋ መድረሱ ተሰማ



በደብረማርቆስ የተከሰተው ሕዝባዊ ቁጣ ወያኔን ማደናገሩ ተጋለጠ



በመድሀኒት እጥረት ሳቢያ ለህይወት አደገኛ የሆኑ መድሀኒቶች እየተሸጡ መሆናቸው ተጋለጠ



የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በሠፈሩባቸው ቦታዎች ልዩ ልዩ በሽታዎች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ማስጠንቀቂያ
እየተሰጠ ነው



ወያኔ ቀደም ሲል በድክመት ያሰናበታቸውን እንደ ከዚህ ቀደሙ እየሾማቸው መሆኑ ተሰማ

የሰሞኑ የወያኔ እና የሻቢያ ተውኔት አነጋጋሪ መሆኑ ታወቀ፡፡


ሰሞኑን የዜና አውታሮችን ወጥሮ የያዘው የሻዕቢያ እና የወያኔ የመገባበዝ ፖለቲካ ከዛሬ አስር አመታት በፊት
በምስጢር ሲካሄድ የነበረው ሴራ ውጤት መሆኑን በርካቶች ይገልጻሉ፡፡ እነዚህ ሁለት ቡድኖች በባህርይ እና በግብር
አንድ መሆናቸው የሚታወቅ እንደሆነ የፖለቲካ አዋቂዎች በዝርዝር ያስረዳሉ፡፡ ሻዕቢያ የኤርትራን ሕዝብ አፍኖ እና
እረግጦ እየገዛ እንደሆነ ሁሉ ወያኔም በተመሳሳይ የኢትዮጵያን ሕዝብ በዘር ከፋፍሎ በግፍ እየገዛ ያለ አረመኔ ቡድን
ነው፡፡ በሁለቱም ሀገራት የፖለቲካ ነፃነት ባለመኖሩ የሰብአዊ እና የዴሞክራሲያዊ መብቶች የታፈኑ በመሆናቸው
በአንደበታቸው እና በብዕሮቻቸው የተነፈሱ ዘብጥያ እየተወረወሩ ከህሊና በላይ የሆኑ ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው፣
በእየእስር ቤቶች በሚፈጸሙባቸው ስየሎች ህይወታቸው ያለፈ፣ በየምስጢር የጉድጓድ እና የጭለማ እስር ቤቶች
የተገደሉ እና አሁንም በስቃይ ላይ የሚገኙ እንዳሉ ይታወቃልና ሁለቱም አንድ ናቸው፡፡ ሁለቱም ፀረ ሕዝብ ቡድኖች
ናቸው፡፡ የፖለቲካ አዋቂዎች የኢትዮጵያ እና የኤርትራ ህዝቦች ምን ጊዜም አንድ ናቸው በማለት አስተያየታቸውን
ይሰነዝራሉ፡፡ እነዚሁ የፖለቲካ አዋቂዎች እንደሚሉት ይህ አሁን እየተደረገ ያለው የሁለቱ ቡድኖች ይፋዊ መተቃቀፍ
ወያኔ ይስሙላ ለውጥ ባለው ሁኔታ እና ከአዲስ ሹመኛ ጋር መሆኑ ነገሩን ለማምታታት እንደረዳቸው መረዳት
መቻሉን ያስረዳሉ፡፡ በኤርትራ እና በኢትዮጵያ የዴሞክራሲያዊ ሕዝባዊ መንግሥታት እስኪቋቋሙ በሁለቱም ሀገራት
ሕዝባዊ ትግሉ ይቀጥላል፤ አሁን ወያኔ እና ሻዕቢያ ያደረጉት ያፋዊ ግንኘነት በተኮፈሱበት ኮርቻ ላይ ሰንብተው የጭቆና
ቀንበራቸውን በህዝብ ትከሻ ላይ ለማጽናት መሆኑንም እንደሚያጋልጥ በርካቶች በግርምት ሲናገሩ ይደመጣል።

በቂሊንጦ ወህኒ ቤት የሚገኙ እስረኞች የርሀብ አድማ መምታታቸው ተነገረ።


በቂሊንጦ ወህኒ ቤት ታስረው የሚገኙ እስረኞች ከሀሙስ ጀምሮ የርሀብ አድማ መምታታቸው ሲታወቅ ዐርብ
የሚፈጸምባቸውን ግፍ እና መከራ በመቃወም የኡኡታ ድምጽ ማሰማታቸውን ለጥየቃ ከሄዱ ከእስረኞች ቤተሰቦች
መረዳት ተችሏል፡፡ በአንድ ላይ ክስ ከተመሰረተባቸው የፖለቲካ እስረኞች መሀከል የተወሰኑት ተፈተው የቀሩት
በስር እንዲማቅቁ መደረጋቸው ኢፍትሀዊ መሆኑን በመጥቀስ ድምጻቸውን ለማሰማት መገደዳቸው ተነግሯል፡፡
ይህን የእስረኞቹን አድማ የአስለቃሽ ጪስ በማፈንዳት እና ጥይት በመተኮስ በየእስር ክፍላቸው በኃይል
እንዳስገቧቸው ታውቋል፡፡ ከግማሽ ቀን በላይ ወደ እስር ቤቱ እንዳይጠጉ ተገተው የቆዩ ቤተሰቦች የአስለቃሽ ጪሰ
ፍንዳታውን እንደሰሙ አካባቢውን በእምባ በተሞላ ጩኸት በማናወጻቸው በፖሊስ እየተደበደቡ ከአካባቢው
እንዲርቁ መደረጋቸውን መገንዘብ ተችሏል፡፡ ይህ ሁኔታ በቅርቡ ፖሊስ ሕዝብን ሊደበድብ እንደማይገባው
የተነገረውን የአዲሱን ሹም ባዶ ጩኸት አንዳፈረሰው ብዙዎች በቅሬታ መናገራቸው ታውቋል፡፡

በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት በሐረርጌ በተከሰተ ግጭት በሰውና በንብረት ላይ አደጋ መድረሱ ተሰማ


ባሳለፍነው ሳምንት ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ የመኖሪያ ቤቶች ቃጠሎ የተከሰቱባቸው፣ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ
የተገደሉባቸው፣ ከብቶች የተዘረፉባቸው አካባቢዎች መከራ እንደ ደረሰባቸው ከስፍራው ከደረሰን ዘገባ መገንዘብ
ተችሏል፡፡

በጭንሀክሰን፣ በጉርሱም፣ በሚኤሶ፣ በባቢሌ፣ በቱሉጉሌድ፣ በሞያሌ፣ ወዘተ. ዩኒፎርም በለበሱ

ወታደሮች ግድያ እና ዘረፋ መፈጸሙን የከካባቢዎቹ ኗሪዎች አንደበት ከተሰራጨው መረዳት ተችሏል፡፡ ከዚህ ግፍ
ጀርባ የወያኔ እጅ እንዳለ በርካቶች በእርግጠኝነት ሲያስረዱ ይደመጣሉ፡፡ የተገደሉ ሰዎች ክሠላሳ በላይ እንደሆነ
ካጠናቀርነው መረጃ መገንዘብ ተችሏል።
በደብረማርቆስ የተከሰተው ሕዝባዊ ቁጣ ወያኔን ማደናገሩ ተጋለጠ


በደብረማርቆስ ከተማ በጎዛምን ሆቴል በግፈኝነቱ በሕዝብ ቂም የተቋጠረበት በረከት ስምኦን መታየቱን ተከትሎ
የተነሳው ሕዝባዊ አመጽ ቶዮታ ቨ8 የሆነ መኪና ሰውየው የመጣበት ሊሆን እንደሚችል በመጠርጠር የከተማዋ
ወጣቶች በእሳት እንዳቃጠሏት ለማወቅ ተችሏል፡፡ የጎዛመን ሆቴልንም በድንጋይ ማድቀቃቸውን ከተለያዩ ምንጮች
የተገኘው መረጃ ያሳያል፡፡ ከዚህ ሁኔታ በቅርቡ በወያኔ እየተነገረ ያለውን፣ ያለፈውን በመርሳት፣ ለፍቅር መሰለፍ
የሚለውን ለዛ ቢስ የፖለቲካ የቃላት ጨዋታ ባዶ እንዳስቀረው እና የወያኔ ሹማምንትን ማስደንገጡን ለወያኔ ቅርብ
ከሆኑ ምንጮች ማወቅ ችለናል፡፡ የፖለቲካ አዋቂዎች ይህ በሕዝብ ላይ መከራ ያወረዱ የወያኔ ሹማምንትን እያደኑ
ሕዝባዊ ፍርድ የመውሰዱ ዘመቻ እንደሚስፋፋ ትንታኔያቸውን ሰጥተዋል።

በመድኃኒት እጥረት ሳቢያ ለህይወት አደገኛ የሆኑ መድኃኒቶች እየተሸጡ መሆናቸው ተጋለጠ


የመድኃኒቶች እና የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች እስካሁን ከገበያ እንደጠፉ ሲሆን አንዳንድ መድኃኒቶች በጥቁር
ገበያ እየተሸጡ መሆናቸው ሲታወቅ ዋጋቸው የሚቀመስ ካለመሆኑም በላይ ብዙዎቹ መድኃኒቶች የመጠቀሚያ
ጊዜያቸው ያለፈ መሆኑን መገንዘብ ተችሏል፡፡ በርካቶች ከውጪ ወደ ሀገር በእጅጉ ውድ የሆኑ የአልኮል መጠጦች
በገፍ እየገቡ መሆናቸው ሲታወቅ መድኃኒት ግን ከገበያ የለም እየተባለ መቀጠሉ የወያኔን ፀረሕዝብነት የሚያሳይ
ነው ይላሉ፡፡

የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በሠፈሩባቸው ቦታዎች ልዩ ልዩ በሽታዎች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ማስጠንቀቂያ እየተሰጠ ነው


በሀገር ውስጥ በተከሰቱ መፈናቀሎች፣ ተፈናቃዮች በሰፈሩባቸው ቦታዎች የተለያዩ በሽታዎች ሊከሰቱ እንደሚችሉ
ተገለጸ፡፡ ከሐረርጌ ከዛሬ ሁለት አመት ጀምሮ እየተፈናቀሉ የሚገኙና የዛሬ ሦስት ወር አካባቢ ከምዕራብ እና
ምስራቅ ጉጂ የተፈናቀሉ የጌዲኦ ተወላጆች ተጠልለው የሚገኙባቸው የመጠለያ መንደሮች የውሀ እጥረት መኖሩ
እና የመጸዳጃ ቤቶች በተገቢው ሁኔታ አለመዘጋጀታቸውን፤

ህፃናት እና አረጋውያን ከምግብ እጥረት ጋር

በተያያዘ ለተለያዩ ህመሞች መጋለጣቸውን የተለያዩ የመጠለያ ጣቢያዎችን ከጎበኙ ሀኪሞች የተገኘው መረጃ
ያስረዳል፡፡ እነዚሁ ሀኪሞች ወቅቱ ክረምት ከመሆኑ ጋር በተያያዘ የኮሌራ በሽታ በቀላሉ ሊከሰትና ስርጭቱ
ሊሰፋ እንደሚችል ስጋቸውን መግለጻቸው ታውቋል፡፡

ወያኔ ቀደም ሲል በድክመት ያሰናበታቸውን እንደ ከዚህ ቀደሙ እየሾማቸው መሆኑ ተሰማ


በዚህ ሳምንት መጨረሻ ወያኔ ከዚህ ቀደም ከነበሩበት የሹመት ቦታ ያወረዳቸውን በአምባሳደርነት እየሾማቸው
መሆኑ ብዙዎችን ማሳዘኑን እና ማስገረሙን መገንዘብ ተችሏል፡፡ ከሃያ ሰባት አመታት የወያኔ የግፍ አገዛዝ ጉዞ
ወያኔ በድክመት ከነበሩበት ኃላፊነት የሚያነሳቸውን በአምባሳደርነት እየሾመ እንደሚሸኛቸው የሚታወቅ መሆኑን
የሚያስረዱ ወገኖች እንደሚሉት በአሁኑ ወቅት ይኸው ወያኔ ሹማምንቱን የማገላበጥ እርምጃ መቀጠሉ የወያኔን
የመለወጥ እንቆቅልሽነት ፍቺውን ባዶ እያደረገው ነው ተብሏል፡፡

