ፍካሬ ዜና
ጥር 5 ቀን 2011 ዓ.ም


ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከሦስት መቶ በላይ ንፁሀን ዜጎች በመከላከያ ሠራዊቱ እንደተገደሉ ከልዩ ልዩ ምንጭ
የተጠናቀረው ዘገባ ያሳያል



ዘረኛው አገዛዝ የሚቀርብበት የብቃት ማነስ ክስ እውነትነት ያለው መሆኑ እየተነገረ ነው



የህንዱ አይ. ኤል. ኤፍ. ኤስ ኩባንያ ሠራተኞች እስካሁን እንደ ታገቱ ናቸው



ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች አካባቢ ከሚገኘው መረጃ አገዛዙ የመምህራን ተወካዮችን ለመሰብሰብ ዕቅድ
መያዙ ታውቋል



የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ ነው

ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከሦስት መቶ በላይ ንፁሀን ዜጎች በመከላከያ ሠራዊቱ እንደተገደሉ ከልዩ ልዩ ምንጭ የተጠናቀረው ዘገባ ያሳያል


ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከሦስት መቶ በላይ ንፁሀን ዜጎች አጋዚ በሚባለው የዘረኛው አገዛዝ ጦር አልሞ ተኳሾች በጦር
ሜዳ መሣሪያዎች በተተኮሱ ጥይቶች ከደረታቸው በላይ እየተመቱ መገደላቸውን ከተለያዩ ምንጮች ከተጠናቀረ መረጃ
መገንዘብ ተችሏል፡፡ በወለጋ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በጉጂ፣ በሞያሌ፣ በኢሉባቦር፣ በገሀድና በሚስጥር እየተገደሉ
እንደሆነ ከዚሁ መረጃ መገንዘብ ተችሏል፡፡ ባሳለፍነው ሳምንት በምዕራብ ጎንደር፣ በመተማ፣ በገንዳ ውሀ፣ በኮኪት፣
የዘረኛው አገዛዝ የመከላከያ ጦር ከአስራ ሁለት በላይ ሰዎችን ከመግደሉም በላይ አንድ ታዳጊ የሰባት ዓመት ህፃንን
መግደሉ በአካባቢው ቁጣ መጫሩና ህዝቡን ለአመጽ እያነሳሳው መሆኑ እየተነገረ ነው፡፡ የአገዛዙ ከፍተኛ መኮንን
የሆነው ብርሃኑ ጁላ የተባለው አረመኔ የተለመደውን የወያኔን እየገደሉ ማላገጥ ሲደግመው የአካባቢውን ሕዝብ ቁጣ
ማጋሉ ታወቀ፡፡ በመጪው ሳምንት አጠቃላይ የትምህርት ማቆም አድማ በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወሎ፣ በሸዋ፣ መጠራቱ
የታወቀ ሲሆን ከዚህ ጋር በተያያዥነት የንግድና የትራንስፖርት አድማም ይኖራል ተብሎ ይታሰባል ተብሏል፡፡ በወለጋ፣
በሐረር፣ በጉጂ፣ በያቤሎ፣ በራያ፣ በዋጃ፣ በቤንሻንጉል፣ …በበርካታ ሰዎች እየታሰሩ መሆናቸውን የፖለቲካ አዋቂዎች
ከጭቃ ሳይወጡ፣ በጭቃ መዳከር እያሉት ነው።

ዘረኛው አገዛዝ የሚቀርብበት የብቃት ማነስ ክስ እውነትነት ያለው መሆኑ እየተነገረ ነው


በህክምናው እንደሚባለው እራሱን በፕላስቲክ ሰርጀሪ ኮስሞቲክ በሚባለው ለውጥ እየለወጠ የሚገኘው ዘረኛው
አገዛዝ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ጥቂት የማይባሉ ሰዎችን ከቦታ ቦታ ሲያዘዋውር መክረሙ አንዱ የብቃት ማነስ
ማጠየቂያ እንደሆነ ብዙዎች ሲያነሱ ይሰማል፡፡ ሌላው አብዛኛዎቹ ተሿሚዎች ምንም እንኳ የዶክትሬት ዲግሪ
ቢኖራቸውም በንግግርም ሆነ በጽሁፍ ሀሳባቸውን በእንግሊዘኛ መግለጽ የማይችሉ ከመሆናቸውም በላይ ደፍረው

የሚናገሩትም ቢሆኑ ለመግባባት እጅግ አስቸጋሪ በመሆኑ አስተርጓሚዎች እየተመደቡላቸው መሆኑ አስቂኝ ነው
እየተባለ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ብዙዎቹ ሚንስትሮች የተሸሙባቸውን ሥራዎች ካለማወቃቸውም በላይ
ለሥራው ያላቸው ብቃት በእጅጉ ዝቅተኛ በመሆኑ አማካሪዎች እየተቀጠሩላቸው መሆኑም እያነጋገረ ነው
ተብሏል።
የህንዱ አይ. ኤል. ኤፍ. ኤስ ኩባንያ ሠራተኞች እስካሁን እንደ ታገቱ ናቸው


ይህ በመንገድ ግንባታ የተሰማራው ድርጅት በኪሳራ ምክንያት ስምንት ወራት ሙሉ ለሠራተኞቹ ደሞዝ ሳይከፍል
ከመቆየቱም በላይ በተለያዩ ጊዜያት ሠራተኞቹ ደሞዝ እንዲከፈላቸው ጥያቄ ማቅረባቸው ሲታወቅ ይሰጣቸው
የነበረው ምላሽ ግን ከሽንገላ ያላለፈ በመሆኑ ህንዳውያን አሠሪዎች ላይ የማገት እርምጃ መውሰዳቸው የሚታወስ
ነው ተብሏል፡፡ ይህ እገታ ከአንድ ወር ተኩል በላይ የሆነው ሲሆን ኩባንያው ተጨባጭ እርምጃ መውሰድ
ባለመቻሉ እገታው እንደቀጠለ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡ በቅርቡ ኩባንያውና ሠራተኞቹ ተደራድረው ሠራኞቹ
አቅርበውት የነበረው የስምንት ወር የደሞዝ ክፍያና የሥራ ካሳ፣ በጥቅሉ 12.4 ሚሊዮን ሲሆን በድርድሩ በ5
ሚሊዮን መስማማታቸው ቢታወቅም ኩባንያው ክፍያውን ለመፈጸም ባለመቻሉ እገታው እንደቀጠለ መሆኑን
ለማወቅ ተችሏል።

ባሳለፍነው ሳምንት ከተለያዩ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከተገኘው መረጃ ዘረኛው አገዛዝ የመምህራን ተወካዮችን
ለመሰብሰብ እቅድ መያዙን ነው


የስብሰባው አስፈላጊነት ከትምህርት ሥራ ጋር ቀጥኛ ተዛምዶ ባለው ርዕስ ላይ ሳይሆን ዋነኛው ጉዳይ እየተስፋፋ
ያለውን የጎሳ ግጭት ለማስቆም መምህራንን “በሰላም ካድሬነት” ለመጠቀም ታስቦ ነው ተብሏል፡፡ በስብሰባው
መምህራን የደሞዝ ጭማሪን፣ የትምህርት ጥራትን፣ በትምህርት ቤቶች የተሰንራፋውን የሙስና ወረርሽኝን፣ ከሁሉም
በላይ ሕጋዊ ማህበራቸው የተገፈፈው የመንቀሳቀስ መብቱ እንዲከበርና አሁን በመምህራን ስም የማህበሩ መሪ ነን
የሚሉት በወያኔ የተሰየሙ በመሆናቸው እንዲሰናበቱ አንስተው መሟገታቸው አይቀርም ተብሏል።

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአዲስ አበባ በተለያዩ ተሸከርካሪዎች የተደራጀ የጎዳና ላይ ንጥቂያና ምንተፋ መበራከቱ ሰለባዎች ያስረዳሉ


በሌሊት የሚደረጉ ዘረፋዎች፣ የፖሊስ ዩኒፎርም በለበሱና የጭነት መኪና በያዙ የተደራጁ የዝርፊያ ቡድኖች
እየተካሄደ መሆኑን መገንዘብ ተችሏል፡፡ የሴት ልጆች ግድያ በሆቴል መኝታ ክፍሎች ውስጥና ሌላ ቦታ ተገድለው፣
አስከሬናቸው በአውራ ጎዳናዎች እንደሚጣልም ከዐይን እማኞች መረዳት ተችሏል፡፡ ለእንዲህ መሰል አረመኔያዊ
ግድያዎችና ዘረፋዎች ሰበቡ በሁሉም የከተማዋ አቅጣጫዎች የእርቃን ዳንኪራ ቤቶች፣ የአደንዛዥ እጾች መሸጫና
መጠቀሚያ ቤቶች፣ ለታዳጊ ወጣቶች አልኮል የሚሸጡ ቤቶች መበራከት መሆኑን በርካቶች እየተናገሩ ነው።

የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ ነው


ከተለያዩ ምንጮች ከተገኘው መረጃ መገንዘብ የተቻለው በአሁኑ ወቅት በአነስተኛ ግምት በየሳምንቱ አራት መቶ
ሰዎች ከቀያቸው እየተፈናቀሉ መሆናቸውን ነው፡፡ ከአፋር በገዳማይቱ ከኢሳ ጎሳ አባላት ጋር በተካሄደ ግጭት
ኗሪዎች ተፈናቅለዋል፤ ባሳለፍነው ሰሞን በካፋ ዞን ዴቻ ወረዳ፣ አንገላ ቀበሌ ውስጥ ባልታወቁ ታጣቂዎች 32 ሰዎች
መገደላቸውና በርካታ ሰዎች ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱን ተከትሎ ወደ ሠላሳ ሺ የሚጠጉ ሰዎች ቤት ንብረታቸውን

ትተው ወደ ከምባታና ጠምባሮ መመለሳቸው ታውቋል፡፡ ተፈናቃዮቹ ከዛሬ አስራ አምስት አመት በፊት በአካባቢው
እንዲሰፍሩ የተደረገ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ከምዕራብ ኦሮሚያ፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ከአፋር፣ ከጂግጂጋና አካባቢው፣
በተጨማሪም ከጅቡቲ የተፈናቀሉ በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወሎ፣ በሰሜን ሸዋና በዋግኽምራ የተለያዩ አካባቢዎች
እንደሚገኙ ታውቋል።

