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ወያኔ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ እያሴረ መሆኑ ተሰማ
እድገት የሚባለው ቧልት የስንዴ እጥረቱን አልቀረፈውም ተባለ
የአላሙዲን መታሰር ወያኔን ማሸበሩ ታወቀ
ሳዑዲ ኤምባሲ ይሠሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ሠራተኞች በደል የደረሰባቸውን በደል አሰሙ
ኢትዮጵያ ለንግድ ምቹ ካልሆኑ ሀገራት አንዷ መሆኗ ተነገረ
ወያኔ በአደገኛ ዕጽ ንግድ ከተሰማሩ አሸባሪ ቡድኖች አንዱ መሆኑ ተጋለጠ
የውጪ ምንዛሪው ጭማሪ ጦሱ እየተስተዋለ ነው
ወያኔ ወደ ሶማሊያ የገባው በአሜሪካ ግፊት ነው ተባለ
የቱርክ ራዲዮ የፖሊቲካውን ትኩርት ለማዘናጋት መሆኑ ተነገረ
ትግል እናካሂዳለን የሚሉ አወናባጆች እየበረከቱ ነው

ወያኔ በኢትዮጵያ አንድነት ሽፋን እያሴረ መሆኑ ተሰማ


ወያኔ ለሃያ ስድስት አመታት የዘራው የከፋፍለህ ግዛ አባዜ ሲሳልና ሲተባ ከርሞ ስለቱን በወያኔ-ህወሀት አንገት ላይ
ለማሳረፍ የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለያዩ አካባቢዎች እያደረጋቸው ካሉ ሕዝባዊ አመጾች ግንዛቤ ማግኘት ተችሏል፡፡
በተለያዩ አቅጣጫዎች ከተካሄዱና እየተካዱ ካሉ ሕዝባዊ አመጾች መገንዘብ የሚቻለው ሁሉም ወያኔ-ህወሀትን
የኢትዮጵያና የሕዝቧ ጠላት አድርገው መፈረጃቸው ነው፡፡ ይህ የአንድነት ድምጽ ወያኔን ስላስጨነቀው የይስሙላ
“የአንድነት” ስብሰባዎች በሚል የሕዝብን መንፈስ ለመግዛት ባለፈው በባህር ዳር፣ የኦሮሞና የአማራ ሕዝብ ስብሰባ
የሚል ተራ ጨዋታ ማካሄዱ የዚሁ ሴራ አካል መሆኑን የሚናገሩ ብዙዎች ናቸው፡፡ ወያኔ ምን ጊዜም ከባህርዩ
ወጣ ብሎ እንዲህ እንደ አሁኑ የአንድነት ስብሰባ አጋፋሪ ሲሆን፤ ከመጋረጃ በስተጀርባ ሕዝብን እርስ በእርስ
ለማጋጨት እያሴረ መሆኑ ሊሳት አይገባውም የሚሉ በርካቶች ናቸው፡፡

የወያኔ የንግድ ድርጅቶች ለኪሳራ እየተዳረጉ መሆናቸው ተነገረ


የወያኔ የንግድ ድርጅቶች በየጊዜው እየገቡ ካሉበት የኪሳራ ቀውስ ማገገም እየተሳናቸው በመሆኑ ለሽያጭ እየቀረቡ
መሆናቸው ታወቀ፡፡ የኪሳራው ወነኛ ሰበብ ወያኔ በሀገርና በሕዝብ እያደረሰ ያለው ግፍ ሲሆን ሌላው ደግሞ
በረጃጅሞቹ የወያኔ እጆች በየጊዜው ስለሚዘረፉ መሆኑን ብዙዎች ያስረዳሉ፡፡ የግንባታ ሥራ ተቋራጮች በግዴታ

የወያኔ ምርት የሆነውን መሶበ ሲሚንቶ የተሰኘውን እንዲገዙ የሚገደዱ መሆናቸው ቢታወቅም የሲሚንቶ ጥራቱ
የወረደ በመሆኑ በርካታ ህንፃዎች ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ የቢራ ፋብሪካዎቹ ዳሽን እና ራያ
የተባሉትም ከገበያው ውጪ እየወጡ መሆናቸው የሚታወቅ ነው፡፡ ዳሽን ቢራ የሚጠጡ ቱባ ወያኔዎች እንደሆኑ
የሚታወቅ ሲሆን በየመዝኛ ቦታዎች መጠቋቋሚያ በመሆናቸው ብዙዎቹ ለመተው መገደዳቸው ይሰማል፡፡ የራያ
ቢራን ከፍተኛ ድርሻ የያዘው የፈረንሳዩ ቢጂአይ ኩባንያ ቀሪውን ድርሻ በመክፈል ፋብሪካውን ለመጠቅለል
ከስምምነት ላይ መድረሱ ተሰምቷል፡፡ ይህ ሁኔታ የወያኔን ቁልቁለት መንገድ በንግድ ድርጅቶቹም መከሰቱን
ያሳያል ተብሏል፡፡

እድገት የሚባለው ቧልት የስንዴ እጥረቱን አልቀረፈውም ተባለ


ወያኔ የእድገት ቱልቱላውን በየአመቱ ቢነፋም ኢትዮጵያ ሌላ ቀርቶ በስንዴ እራሷን ያልቻለች አገር አድርጓታል
ተብሏል፡፡ በየአመቱ ከውጪ የሚገዛውና ወደ አገር ውስጥ የሚገባው የስንዴ መጠን እየጨመረ መሄዱ የግብርና
ምርትን የቁልቁል መውረድ የሚሳይ ነው የሚል አስተያየታቸውን የሚሰነዝሩ በርካቶች ናቸው፡፡ ይህ ከውጪ
የሚሸመተው ስንዴ ለወያኔ ቁንጮዎች እንደ ስኳር ለዘረፋ አመቺ በመሆኑ የግዢው አስፈጻሚዎች የወያኔ-ህወሀት
አባላት ናቸው ተብሏል፡፡ ዘንድሮም አራት መቶ ሺ ሜትሪክ ቶን ስንዴ በሦስት ነጥብ ሦስት ቢሊዮን ብር ለማስገባ
ድርድሩ ማለቁ ታውቋል፡፡

የአላሙዲን መታሰር ወያኔን ማሸበሩ ታወቀ
ምንም እንኳ የዚህ አላሚዲ የተባለው ሰው እስር ከሳዑዲ የውስጥ የፖለቲካ ሽኩቻ ጋር የተያያዘ ቢሆንም ሰውየው
የወያኔ ቀንደኛ አባል በመሆኑ

በኢትዮጵያ ላይ በርካታ በገሀድ የሚታዩና በሚስጥር የተከናወኑ በደሎችን

ማድረሱን ብዙዎች በቁጭት ያስረዳሉ፡፡ ይህ ሰው ምርጫ ተብዬው የወያኔ ጨዋታ በመጣ ቁጥር ለወያኔ በገሀድ
የገንዘብ ምጽዋት እንደሚያደርግ የሚታወቅ ነው ተብሏል፡፡ በዚህ ድርጊቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት ነው፡፡ ወያኔ
በሚሰበስባቸው የንዘብ መዋጮዎች ሌሎች ባለገንዘቦችን ለመቀስቀስ የውሸት ቃል እንደሚገባ የሚታወቅ ነው
ተብሏል፡፡ በአዲስ አበባና በተለያዩ ከተሞች ከወያኔ መሬት እየተለገሰው እያጠረ ማስቀመጡ ብዙዎችን እያስቆጣ
ያለ ጉዳይ መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ በጋምቤላ ከሳዑዲ ባገኘው ብድር ሕዝብን አፈናቅሎና የተፈጥሮ ሀብትን
አውድሞ የሩዝ እርሻ መጀመሩ ቢነገርም ከወሬ ባለፈ የዘለለ ባለመሆኑና የጋምቤላ ሕዝብ ላይ ጉዳ በማድረሱ
ወንጀለኛ መሆኑ ይጠቀሳል፡፡ ከተለያዩ አካባቢዎች በወርቅ ማውጣት ስም ከወያኔ ቁንጮዎች ጋር በዚህ ውድ
በሆነ ማዕድን ዘረፋ መሰማራቱና በየጊዜው ለብሔራዊ ባንክ ሊገባ የሚገባውን ወርቅ ሳያስገባ እንዳለ ማውጣቱ
የሚታወቅ ሲሆን ይህም ከወንጀሉ ጋር ሊደመር እንደሚገባው ብዙዎች ያስረዳሉ፡፡ አላሙዲ ከወያኔ ቁንጮዎች
ጋር የሚዶልት በመሆኑ ወያኔ እያፈሰሰ ባለው የሕዝብ ደም ተጠያቂ ነው የሚሉ በርካቶች ናቸው፡፡

ሳዑዲ ኤምባሲ ይሠሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ሠራተኞች በደል የደረሰባቸውን በደል አሰሙ



በቅርቡ ከሥራ የተባረሩ አዲስ አበባ የሚገኘው የሳዑዲ ኤምባሲ የፀጥታ ሠራተኞች

ኤምባሲው በግፍ

ያባረራቸው መሆኑን መግለጻቸው ታወቀ፡፡ እነዚህ በቁጥር አምስት የሚደርሱ ሠራተኞች የሳዑዲ ኤምባሲ በአዲስ
አበባ ለፀጥታ ሥራ የተቀጠሩና ላለፉት ሃያ አምስት አመታት ሲያገለግሉ መቆየታቸውን የሚገልጹት ኤምባሲው
በድንገት እነዳሰናበታቸውና የመጨረሻውን ወር ደሞዛቸውንና የአገልግሎት ካሳ እንዳልከፈላቸው በማንሳት
ኤምባሲውን እንደሚከሱ መዛታቸው ታውቋል፡፡ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች እንሚሉት እነዚህ የሳዑዲ የፀጥታ
ሠራተኞች መሆናውን ሚያስረዱት የወያኔ-ህወሀት አባላት ሊሆኑ እንደሚችሉና መባረራቸውም ምናልባት
ከሳዑዲና ከወያኔ የፖለቲካ መሻከር ጋር ይያያዛል ተብሏል፡፡

ኢትዮጵያ ለንግድ ምቹ ካልሆኑ ሀገራት አንዷ መሆኗ ተነገረ


በቅርቡ የዓለም ባንክ ይፋ ያደረገው ለንግድ አመቺነት ያለቸው አገራት ቅደም ተከተል፣ ኢትዮጵያ ተመጨረሻዎቹ
ተርታ መሆኗን ይፋ አድርጓል፡፡ ይህ ይፋ የሆነው ጥናት ካለፈው አመት ጋር ሲነፃፀር ሁለት ደረጃዎችን ዝቅ ማለቷ
የታወቀ ቢሆንም ለጥናቱ ቅርብ ከሆኑ ወገኖች መረዳት የተቻለው የወጣው የእርከን ደረጃ ከአንድ መቶ ዘጠና
ሀገራት አንድ መቶ ስልሳ አንድ ላይ መሆኗን ቢጠቅስም ሀቁ በሰማንያ አምስትና በዘጠና መሀል መሆኗን ለማወቅ
ተችሏል፡፡ በርካታ ባለ ገንዘቦች በኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ለመጀመር ገንዘባቸው አፍስሰው አንቅስቃሴ ከጀመሩ
በኋላ ለወያኔ ቁንጮዎች የእጅ መንሻ እንዲከፉሉ ስለሚገደዱ የጀመሩትን ሥራ እየጣሉ የወጡ መሆናቸውን
የሚያስረዱ ወገኞች እንደሚሉት ኢትዮጵያ ከሰሀራ በታች ከሚገኙ ሀገራት ለንግድ ሥራ አደገኛ ከሆኑ አገራት
ከመጨረሻዎቹ አንዷ መሆኗን ይናገራሉ፡፡

ወያኔ በአደገኛ ዕጽ ንግድ ከተሰማሩ አሸባሪ ቡድኖች አንዱ መሆኑ ተጋለጠ


ጫት በአሜሪካና በአውሮፓ አገራት ወደ አገራቸው እንዳይገባ የተከለከለው ከአደንዛዥ እጾች አንዱ

ነው

ተብሏል፡፡ በአንደዛዥ እጽ አዘዋዋሪነት ከሚታወቁት አሸባሪ ከሚባሉ ድርጅቶች ከታሊባንና ከኤይ ሲስ ተርታ
ወያኔ መሰለፉ ሊነገር ይገባዋል ተባለ፡፡ በይፋ በየአመቱ ከጫት የወጪ ንግድ የሚገባው አይነገርም፡፡ ይህ የሆነበት
ደግሞ የጫት አዘዋዋሪቱን ልክ እንደ ሀሺሽና ሺሻ፣ የተቆጣጠሩት የወያኔ ቁንጮዎች በመሆናቸው ነው ተብሏል፡፡
በቅርቡ የባህር ዳር ከተማ ጭት በሚነግዱና በሚቅሙ ላይ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችለውን ህግ ማጽደቁን
ይፋ ማድረጉ የተነገረ ሲሆን ይህን ህግ የሚጥሱት የወያኔ-ብአዴን ሹሞች ናቸው ተብሏል፡፡ ባለፈው ወያኔ በሐረር
ባደረሰው የደም መፋሰስ ወደ ሀርጌሳ ይላክ የነበረው ጫት ለረጅም ጊዜ ተስተጓጉሎ የነበረ ሲሆን በቅርቡ ሊጀምር
መሆኑ ታውቋል፡፡ በሀርጌሳ የሚገኘው መንግስት ተብዬ ከወያኔ ጋር በመሆን የተከሰተውን ግጭት ለማባባስ
በሀርጌሳና ባካባቢው ይኖሩ የነበሩ በርካታ ኢትዮጵያውንን መግደሉና ማባረሩ የሚታወቅ ነው፡፡ ይህ ያደረሰው
በደል እንደዘበት ተቆጥሮ የጫት መላክ ላይ ስምምነት መደረሱ መገለጹ ብዙዎችን ማሳዘኑን ተረድተናል፡፡

የውጪ ምንዛሪው ጭማሪ ጦሱ እየተስተዋለ ነው

የውጪ ምንዛሪ ዋጋ ጭማሪን ተከትሎ ዘርፈ ብዙ ቀውስ እየተከሰተ መሆኑን መገንዘብ ተችሏል፡፡ ቀደም ሲልም
ተሟጦ የነበረው የውጪ ምንዛሪ በአሁኑ ወቅት ለአዋይ የሚባለውን ያህል እንኳ አለመኖሩን ብዙዎች ያስረዳሉ፡፡
ቀድም ሲል የውጪ ምንዛሪ ሲመናመን ከመድሀኒት አስመጪዎች በስተቀር ለሌሎች በንግድ ሥራ ለተሠማሩ
ይከለል እንደነበር የሚታወስ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት ግን ለመድሀኒት እንኳ የሚሰጥ የውጪ ምንዛሪ አለመኖሩ
በሀገሪቱ ውስጥ ለህይት አስፈላጊ የሆኑ መድሀኒቶች ከገበያ ጠፈተዋል ባላል፡፡ ይህ ሁኔታ የወያኔን የቁልቁል ጉዞ
እያፋጠነው መሆኑን የሚገልጹ ወገኖች እንደሚሉት እጥረቱ በዚህ ከቀጠለ ወያኔን አፍገምግሞ ይደፋዋል ይላሉ፡፡
ወያኔ በየአመቱ መክፈል የሚገባውን እዳ መክፈያ የውጪ ምንዛሪ በማጣቱ ለከፍተኛ ቀውስ ተዳጓል ይባላል፡፡
ብቸኛው የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት የሚሰጠው ኢትዮ ቴሌኮም የሚባለው ድርጅት ከውጪ
ለሚያስገባቸው ዘመናዊ መሳሪያዎች የውጪ ምንዛሪ በማጣቱ አገልግሎቱ እየተከሰተ ያለው የመቆራረጥ ችግር
በከፋ ሁኔታ እንደሚቀጥል በይፋ ማሰወቁን መረዳት ተችሏል፡፡
ወያኔ ወደ ሶማሊያ የገባው በአሜሪካ ግፊት ነው ተባለ


ወያኔ ወደ ሶማሊያ ብዙ ሺ ጦር ማስገባቱ የተዘገበ ሲሆን ማስገባት የተገደደው በአሜሪካ ግፊት መሆኑ ሊጋለጥ
ችሏል ። የሶማሊያ መንግስት ተብዬው ሀይል ሆነ የአፍሪካ አንድነት ጦር አልሸባብን በማሸነፍ ደረጃ ወደፊት
ሊገፉ ካልመቻላቸው ባሻገር በቦታው ያሉም ልዩና ባለችሎታ የተባሉትም የአሜሪካ ወታደሮች ጥቅማቸው ይህን
ያህል ባለመሆኑ ተጨማሪ የጭዳ ሀይል ተፈልጎ ወያኔ በመስማማት በአብዛኛው ወጣት የሆኑ ወታደሮችን ወደ
ሶማሊያ ማስገባቱ ሊታወቅ ተችሏል ።የወያኔ ጦር ሰፈር የተፈናቀሉ ሶማሊዎች ሰፈርን ይመስላል ያሉ ታዛቢዎች
በዘመቻው ከወደ አሜሪካ የሚመጣውን ክፍያ የወያኔ ከፍተና መኮንኖች ሲበሉት ወታደሮቹ ግን ተጠቃሚ
አለመሆናቸው ተነግሯል ።ይህ በዚህ እንዳለ የአፍሪካ አንድነት ጦር የተባለውም ለአል ሸባብ የጦር መሳሪያ
ጥይትም እየሸጠ ከመሆኑ በላይ የሞቃዲሾንም የሽርሙጥና ንግድ እያካሄደ ነው ተብሎ ይወቀሳል ። ወያኔ
ለማይመለከተው ጦርነት ለትርፍ ሲል ዜጎችን እያስጨረሰ መሆኑ ሲታወቅ ከወያኔ እየከዱ ወደ የመን ይኮበልሉ
የነበሩ ወታደሮች የየመን ሁኔታ በመበላሸቱ ይህም አማራጭ ዝግ ሆኖባቸዋል ተብሏል ።

የቱርክ ራዲዮ የፖሊቲካውን ትኩርት ለማዘናጋት መሆኑ ተነገረ


ገዢዎች ሕዝብን በባሕልም መስክ በመቆጣጥር ሊያዳክሙ ጥረት ማድረጋቸው የሚጠበቅ ሲሆን ወያኔ ለስልጣን
ከበቃ ጀምሮ በተለይ ወጣቱን በአልባሌ ልምዶች ተብትቦ ለማዳከም ሲዘምት የቆየ ሲሆን አሁን ደግሞ በቱርክ
ተባባሪነት የጀመረው የቃና ቴሌቪዥን ይህንን ተልእኮ ሊያሟላ እየረዳው ነው ተብሎ ተጋልጧል ። ቃና ቴሌቪዝን
በኤርትራም በሳምንት ሶስት ቀን መተላፈፉም ተጠቅሷል ። ቱርክ በተሳፊነት በአፍሪካ ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረገች
ሲሆን ከወያኔ ጋር ተወዳጅታ ቅድመ አያቶቿ ያልቻሉትን የበላይነት ለመይውዝ ዘመቻ መክፈቷ ለማንም ዜጋ
ምስጢር አይደለምም ተብሏል ። በቃና ቴሌቪዝን የሚተላለፉ ተከታታይ ፕሮግራሞች/ትዕይንቶች የሰዉን ቀልብ
ለመያዝ በመቻላቸው የሕዝብ ትኩረት ወደ ሀገሩ አቢይ ጉዳዮች ሳይሆን ወደ ስርጭቱ ታሪኮች እንዲሆን
በማድረግ በእጅ አዙርም ቢሁን ለወያኔም ለሻዕቢያም በመጥቀም ላይ መሆናቸው ተተችቷል ። ይህን ተቋም
ልመፎካከር አቅም የላቸውም የተባሉት ሀገር በቀል ሱኒማን ቪዲዮ ሰራተኞችም ለኪሳራ ተዳርገዋል ተብሏል።

የደን መጨፍጨፍ የአካቢውን ደህንነት እያበላሸ ነው ተባለ


ወያኔ የህገራችንን ደን በመጨፍጨፍና የአካባቤውን ደህንነት በማበላሸት ከፍተኛ አሉታዊ ሚና በመጫወቱና
የአየር ጠባይም እንዲበላሽ በማድረጉ የተከሰተው የሙቀት መጠንከር ሁኔታ ለወባ በሽታ አመቺ ሁኔታ ፈጥሯል
ሲሉ ጉዳዩን ያጠኑ ክፍሎች በቅርቡ አስጠንቅቀዋል ። በመስፋፋትና በመጠናከር ላይ ያለው የወባ በሽታ በተለይ
ሕጻናትን እያጠቃ ነው ያሉ እነዚሁ ክፍሎች በወባ የተነሳ በኢትዮጵያ የሟች ቁጥር ይጨምራል ሲሉም
አጋልጠዋል ። መከላከያና በተመለከት ወያኔ በትግራይ ወባን ለመከላከል ጥረት ቢያደርግም በሌሎች አካባቢ ይህ
ነው የሚባል ሙከራ እንደማያደርግም የሚታወቅ ነው ተብሏል ።



ሙርሲዎች የሚደርሰው በደላ አሳሳቢ መሆኑ ተገለጸ


በዓለም አቀፍ ደረጃ በሂደት ይጠፋሉ ከሚባሉ ሕዝቦች አንዱ ሙርሲዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ጥናት ያደረጉ
ምሁሮች በቅርቡ አስታወቁ ። በቁጥር አስር ሺ ቢሆኑ ነው የተባሉ ሙርሲዎች መሬትቸውን በወያኔ ተቀምተው
አንድም የኦሞ ብሄራዊ ፓርክ ሲባል በሌላ በኩል ግልገል ግቢ በሚባሉ ግድቦችማ መፈናቀል እንደደረሰባቸውም
ከዚህ በፊትም የተጋለጠ መሆኑ የሚታወስ ነው ተብሏል ። ወያኔ እንኳን ቁጥራቸ አነስተኛ የሆኑ እንደ ሙርሲ
ዓይነቶቹን ቀርቶ በሚሊዮን የሚቆጠሩትንም ሊያጠፋ ርኩስና ዘረኛ ሀይል በመሆኑ የኢትዮጵያ ውሁዳን ሕዝብ
ለከፍተና አደጋ ተጋልጠዋል ሲሉ ታዛቢዎች አስጠንቅቀዋል ።

ትግል እናካሂዳለን የሚሉ አወናባጆች እየበረከቱ ነው


የኢትዮጵያ ሕዝብ ህብረቱንና አንደነቱን እያጠናክረ ወያኔን በጋራ በመጋፈጥና በመታገል ባለበት በሕዝብ ትግል
ሊነግዱ የሚሹ አፍራሾች አሁንም ቢሆን የልብወለድ ቡድኖችን እየፈጠሩ በዚህ በዚያ ጦር ሜዳ ወያኔን መታነው
እያሉ የሚዋሹት ለወያኔ ቢጠቅም እንጂ ምንም ፋይዳ የለውም ሲሉ ሀገር ወዳድ ክፍሎች አማረው ገልጸዋል ።
በተለይም የጎንደርን ሕዝብ ቆራጥ ትግል በሚመለከት የሕዝብን ትግል ባለቤትነት ለምትሃት ቡድኖች እየተሰጠ
የሚወጣው መግለጫ መብዛቱ ምናልባትም ወያኔ ይህን ጉዳይ ከበስተጀርባ እያስጮኸው ይሆን የሚል ጥርጣሬን
ማስነሳቱ የሚገባ ነውም መባሉ አልቀረም ። ከዚህ በፊትም የሌሉ ጦሮች የሌለ ድል ሲያበስሩንና አጉል ተስፋ
ሲግቱን የምናውቅ ነውና አሁንም አንወናበደላቸው ሲሉ ሀገር ወዳዶች ማሳሰባቸውም ሊታወቅ ተችሏል ።

