ፍካሬ ዜና
ሚያዚያ 07 ቀን 2010 ዓ.ም.


ወያኔ ማእከላዊ እስር ቤትን አዲስ ወደ ተገነባው ማሰቃያ ስፍራ መዘዋወሩ ተጋለጠ



በሞያሌ የንፁሀንን ደም ያፈሰሱት ፍርድ የውሀ ሽታ መሆኑ እነጋጋሪ ሆኗል



ከሐረርጌ የተፈናቀሉ ወገኖች ስቃይ እና መከራ እየተፈራረቀባቸው መሆኑ ተሰማ



የዳቦ ዋጋ በሦስት ወራት ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ጭማሪ ማሳየቱ ታወቀ



ወያኔ አንዲት ነፍሰጡር ወጣት በአሰቃቂ ሁኔታ መግደሉ ተሰማ



በሙስና የታሰሩ የወያኔ-ህወሀት አባላት መፈታታቸው ተነገረ



በገንዘብ አቅርቦት ችግር ሳቢያ የህንፃ ግንባታዎች ባሉበት ደረጃ እየቆሙ መሆናቸው ተገለጸ



በቅርቡ ለወያኔ ሹማምንት ከፍተኛ የሆነ የደሞዝ ጭማሪ ለማድረግ መታቀዱ ተሰማ



በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ታጥረው የተቀመጡ መሬቶች አነጋጋሪ ሆነዋል ተባለ



ወያኔ በሕዝባዊ አመጹ ንብረታቸው ለተጎዳባው የትግራይ ተወላጆች ካሳ ለመክፈል መወሰኑ እያነጋገረ ነው



ዩኒቭርስቲዎች እየታወኩ መሆናቸው ታወቀ

ወያኔ ማእከላዊ እስር ቤትን አዲስ ወደ ተገነባው ማሰቃያ ስፍራ መዘዋወሩ ተጋለጠ
ወያኔ ማእከላዊ እስር ቤትን መዝጋቱን ማሳወቁ የፋሽስታዊነት ገጹን ለማሳመር የተደረገና የተለመደ የወያኔ ድርቅና መሆኑ
ተጋለጠ፡፡ በአሁኑ ወቅት በርካታ ወያኔ የስለላ ሠራተኞችን በተለያዩ ዘመናዊ በሚባሉ የማሰቃያ መሳሪያዎች አጠቃቀምን
ማሰልጠኑን ከውስጥ የተገኘ መረጃ ያስረዳል፡፡ በፊት ከነበሩት በኤሌክትሪክ ንዝረት ከማሰቃያ ዘዴዎች በተጨማሪ አዳዲስ
መጨመራቸውና የውሀ ውስጥ እና የድምጽ ልቀት ስቃዮችን የሚያካትት ስልጠናዎች በሰፊው መሰጠታቸውና ይህ አዲሱ
ማእከል ማእላዊ እስር ቤት ካለበት የከባድ ወንጀል ምርመራ ህንፃ ምድር ቤት ለምርመራ እና ለእስር ቤትነት የተገነባ
በመሆኑ ማእከላዊ የነበሩ እስረኞች ወደ እዚህ ስፍራ መዘዋወራቸውና አዲስ የሚባሉ ስቃዮች እየተፈጸሙባቸው መሆኑን
ከውስጥ ከደረሰን መረዳት ተችሏል፡፡ ወያኔ ሆን ብሎ የሕዝብን የትኩረት አቅጣጫ ለማምታታት የተጠቀመበት እንጂ ወያኔ
እስከ ዛሬ የሌለ ባህርይ በአንደዜ ሊያጠልቅ እንደማይችል የፖለቲካ አዋቂዎች እየገለጹ ሲሆን እዲህ ያለውን የወያኔ
የፕሮፓጋንዳ ቅርናት የሚያናፍሱ ወገኖችንም ሳያውቁ ለወያኔ አራጋቢ በመሆናቸው ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል
ተብሏል፡፡

በሞያሌ የንፁሀንን ደም ያፈሰሱት ፍርድ የውሀ ሽታ መሆኑ እነጋጋሪ ሆኗል
ወያኔ በሞያሌ አረመኔ አልሞ ተኳሽ ጦሩን አሰማርቶ ከአስር በላይ የሚሆኑ የንፁሀንን ህይወት መቅጠፉን የለበጣ ይቅርታ
መጠየቁ የሚታወስ ነው፡፡ ከዚሁ ከለበጣ ይቅርታው ጋር በተያያዥነት ይህን አረመኔ ድርጊት የፈጸሙትን ማሰሩንና
ለመጀመሪያ ጊዜ በጦር ፍርድ ቤት የቅጣት ውሳኔ እንደሚያስተላልፍ የገባውን ቃልም እንዳጠፈው ለማወቅ ተችሏል፡፡
ወገኖቻቸውን ያጡት ከቀን ቀን ውሳኔ ለመስማት እየጓጉ በመሆናቸው በተለያየ መንገድ ይህን ጉዳይ በተመለከተ ከአሁን
በኋላ እንኳን ድምጽ አውጥቶ መናገር ሲያኮተመትሙ ቢገኙ የእነሱንም ደም ለማፍሰስ ከተለያዩ አቅታጫዎች ዛቻዎች
እየተሰነዘሩባቸው መሆናቸውንም ተረድተናል፡፡ ውሳኔ ከተባለ በጉደር አባትና ልጁን ቅጥር ግቢያቸውን ዘልቀው ገብተው
የገደሉ፣ በወለጋ አንዲት እናትን እገደሉት ልጇ አስከሬን ላይ አስቀምተው በዱላ የቀጠቀጡ የአጋዚ አረመኔዎች፣ በጎንደር የ14
አመት ህፃኗን ጨምሮ የበርካቶችን ህይወት ያጠፉት የአጋዚ አረመኔዎች፣ በደብረ-ዘይት በኢሬቻ በእሩምታ ተኩስ በርካቶችን
የጨፈጨፉ፣ በሐረርጌ

በጨለንቆ ቤቶችን ያቃጠሉ፣ ሕዝቡን በጦር ሜዳ መትየስ መሳሪያዎች የመተሩ፣ በወልዲያ

በክርስትና እምነት ተከታዮች ላይ ተኩስ ከፍተው የበርካቶችን ደም ያፈሰሱ፣ በጋምቤላ፣ በኦጋዴ፣ በባህር ዳር፣ በጂማ፣
ወዘተ. ሕዝብ የጨፈጨፉ ሁሉ፣ በአርሲ የዛሬ ሁለት አመት አራት ወንድማማቾችን የገደሉ የአጋዚ አረመኔዎች፣ በማእከላዊ
የፖለቲካ እስረኞችን ሌት ተቀን እጅግ ዘግናኝ ሰቆቃ እየፈጸሙ የሚገኙትን፣ ሲጠቃለልም የወያኔ የእስቸኳይ አዋጅ መሪ ነኝ
የሚለው ሲራጅ ፈርጊሳ፣ ሳሞራ ዩኑስ፣ ስብሀት ነጋ፣ በረከት ስምዖን፣ ወዘተ. ተጠፍረው ፍትህ አደባባይ በቀረቡ ነበር
ተብሏል፡፡
ከሐረርጌ የተፈናቀሉ ወገኖች ስቃይ እና መከራ እየተፈራረቀባቸው መሆኑ ተሰማ
ከጨለንቆ አረመኔያዊ ጭፍጨፋ ጋር በተያያዘ ወደ ሁለት ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ከጎጇቸውና ከቀያቸው ተሰደው አንድ
እስካሁን ችግራቸውን ለመቅረፍ፣ ወደ ቀያቸው ለመመለስ ምንም ዐይነት ርምጃ ካለመወሰዱም በላይ በጠኔ እንደሚሰቃዩ
እና ምንም ዐይነት የህክምና እርዳታ እንደማያገኙ ጉዳዩን በቅርበት ከሚከታተሉ ወገኖች ለመረዳት ተችሏል፡፡ ከቀያቸው
ውጪ በሌላ አካቢ ለማስፈር በተደጋጋሚ የተሞከረውን፣ ተፈናቃዮቹ በአንድነት በመቃወም ከአያት ከቅድመ-አያቶቻቸው
ቀዬ ውጪ በሌላ አካባቢ ለማስፈር የተያዘውን እቅድ ማክሸፋቸው የሚታወቅ ነው፡፡
የዳቦ ዋጋ በሦስት ወራት ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ጭማሪ ማሳየቱ ታወቀ
ወያኔ ከውጪ የሚያስገባው የስንዴ ዋጋ በመጨመሩ እና የውጪ ምንዛሪ ዋጋ በፍጥነት እየጨመረ በመሄድ ላይ በመሆኑ
ለነጋዴዎች የሚሸጥበት ዋጋ እየጨመረ በመሄድ ላይ በመሆኑ የዱቄትና የዳቦ ነጋዴዎች ሸማቹ ሕዝብ ላይ የበኩላቸውን
ጭማሪ ማድረጋውን ሲናገሩ ይሰማል፡፡ በዚህ መሰረት በአንድ ዳቦ ከአንድ ብር እስከ ሦስት ብር ጭማሪ እየታየ መሆኑ
በርካቶች በቁጭት ሲናገሩ ይሰማል፡፡
ወያኔ አንዲት ነፍሰጡር ወጣት በአሰቃቂ ሁኔታ መግደሉ ተሰማ
የወያኔን ወታደራዊ የአስቸኳይ ገዜ የሚባለውን ተከትሎ በሐረርጌ በርካታ አካባቢዎች የሰዐት እላፊ መጣሉ የሚታወቅ
ሲሆን ይህ ደግሞ የወያኔ አረመኔ ጦር የሆነው የአጋዚ አባላትን በርካታ ወሮ በላ ተግባር እንደ ዘረፋ እና ሴት ልጅን አስገድዶ
መድፈር ወንጀሎችን እንዲፈጽሙ ምቹ እንደሆነላቸው ከተለያዩ አቅጣጫዎች ከደረሱን መረጃዎች መገንዘብ ተችሏል፡፡

ባሳለፍነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ አንዲት የሃያ ሦስት አመት ነፍሰ-ጡር ወጣት መንደሯ ውስጥ የታላቅ እህቷን መልእክት
ለመፈጸም ስትሄድ ሦስት የወያኔ ወታደሮች አስገድደው ሊደፍሯት ሲሞክሩ እርጉዝ መሆኗን በመንገር ክፉ ድርጊታቸውን
እንዳፈጽሙባት እየተማጸነች ከእጃቸው ለመውጣት እየሸሸች ባለችበት ግንባሯን በጥይት መተው ገድለዋታል፡፡ ማንም ሰው
መንቀሳቀስ ስለማችል አስከሬኗን የመንደሩ ውሾች ከጅብ እየጠበቁ ማትረፋቸውን የመንደሯ ኗሪዎች ያስረዳሉ፡፡ ድርጊቱን
ከፈጸሙት አንዱ መያዙ የታወቀ ሲሆን ለፍትህ ይቀርባል ተብሎ እንደማይታሰብ በርካቶች አስተያየታቸውን ይሰነዝራሉ፡፡
በሙስና የታሰሩ የወያኔ-ህወሀት አባላት መፈታታቸው ተነገረ
ወያኔ-ህወሀት የፖለቲካ እስረኞችን መፈታት ሰበብ አድርጎ በሙስና ዘብጥያ የወረዱ አባላቱን ከእስር መፍታቱ ታወቀ፡፡
አነዚህ የነፃ ትሬዲንግ ባለቤት ነጋ ገ/እግዚአብሔር እና የኮሜት ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ድርጅቶች ባለቤት የሆኑት
ግለሰቦች በሙስና በመታሰራቸው የዋስትና መብት እንደማይፈቀድላቸው በህግ የሰፈረ ቢሆንም ህጉ ተጥሶ ከእስር
መለቀቃቸው አንጋጋሪ መሆኑ ታውቋል፡፡ ቀድሞውኑ አብዛኛውን ጊዜ የሚያድሩትና የሚውሉት ከእስር ቤቱ ውጪ መሆኑ
የሚታወቅ እንደሆነ የሚያስረዱ ወገኖች እንደሚሉት ይህ የሰዎቹ ከእስር መፈታት የህወሀት የበላይነት አሁንም በዙፋኑ ላይ
መኮፈሱን የሚያሳይ ነው ተብሏል፡፡
በገንዘብ አቅርቦት ችግር ሳቢያ የህንፃ ግንባታዎች ባሉበት ደረጃ እየቆሙ መሆናቸው ተገለጸ
በአዲስ አበባ በርካታ ህንፃዎች አጽመ-መዋቅራቸው ተገንብቶ፣ በአሁኑ ወቅት ግንባታቸው ተቋርጦ ይታያሉ፡፡ ከእነዚህ
ውስጥ አስራ አምስት የሚሆኑ ዓለም አቀፍ ደረጃ ያላቸው ሆቴሎች እንደሚገኙባቸው ለማወቅ ተችሏል፡፡ እንደ ሰንሻይን
የተባለው የግንባታ ድርጅት ማርዮት በተባለው አሜሪካ የሚገኝ ሆቴል የሚያስተዳረው ቦሌ መድሀኔዓለም ቤተ ክርስቲያን
ፊተ ለፊት የሚገኘውና በሀዋሳ እየተገነባ ያለው ሒልተን የሚያስዳድረው እንዳሉበት ለማወቅ ተችሏል፡፡ ለግንባታዎቹ
በቋረጥ ዋና ምክንያት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በገንዘብ እጥረት ሳቢያ ግዙፍ ብድሮችን በማቆሙና ሆቴሎቹን ለማጠናቀቅ
የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ከውጪ ለማስገባት ውጪ ምንዛሪ ባለመኖሩ መሆኑን በመጥቀስ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ
ወገኖች ያስረዳሉ፡፡
በቅርቡ ለወያኔ ሹማምንት ከፍተኛ የሆነ የደሞዝ ጭማሪ ለማድረግ መታቀዱ ተሰማ
ወያኔ ከሚንስትር እስከ ዳይቶሬት ለሚገኙ ሹማምንቱ የደለበ ጭማሪ ለማድረግ ረቂቅ ማዘጋጀቱ ታወቀ፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ
በቀን ሦስቴ ቀርቶ በቀን አንዴ እንኳ ትርጉም ያለው ምግብ ዘበት እየሆነበት መሆኑ እየታወቀ እና የሥራ አጥነት ቀውሱ
ሰማይ ጥግ በደረሰበት የወያኔ ሹሞች ውስጥ ውስጡን የእራሳቸውን ኪሶች ለማጥገብ የሚያደርጉት እርምጃ የታሪክ
ድግግሞሽን ያሳያል ተብሏል፡፡ በንጉሡ ዘመን ሚንስትሮች ለእራሳቸው የደሞዝ ጭማሪ ለማድረግ ማቀዳቸው የዚያን ስርዐት
ግብዐተ-መሬት እንዳፋጠነው ሁሉ የወያኔንም ቀብር ያጣድፈዋል ተብሏል፡፡ ከተገኘው መረጃ መረዳት የተቻለው በደሞዝ
ጭማሪው የሹመኞች ደሞዝ ትንሹ ሃያ ሺ ብር ሊሆን እንደሚችል እና የሚንስትሮች ደሞዝ ከስልሳ እስከ ሰማንያ ሺ ብር
እንዲሆን ከረቂቁ መረዳት ተችሏል፡፡
በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ታጥረው የተቀመጡ መሬቶች አነጋጋሪ ሆነዋል ተባለ

የአዲስ አበባ አስተዳደር አንድ ይዞታ እውቅና ከተሰጠው ጊዜ አንስቶ እስከ አስራ ስምንት ወራት ባለው ጊዜ ግንባታ
መጀመር ግዴታ መሆኑን ቢያስቀምጥም በርካታ ይዞታዎች ታጥረው ይታያሉ፡፡ እነኚህ በተለያዩ ምክንያች ግንባታ መጀመር
ያልቻሉ ይዞታዎች ካርታዎቻቸው እንዲመክኑና ይዞታቸው ተመልሶ ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ እንደሚደረግ ይታወቃል፡፡
ይህ ህግ በአዲስ አበባ 54 ሄክታ መሬት በተለያዩ የከተማዋ አቅጣጫዎች በሚገኙ አስራ አንድ ቦታዎች አጥሮ ከአስራ
አምስት አመታት በላይ ያስቀመጠው አላ ሙዲን ላይ ተግባራዊ ሲሆን አይታይም፡፡ በመሀል ፒያሳ ከአዲስ አበባ ማዘጋጃ
ቤት ጎን የሚገኘውን ቦታ ተረክቦ ካጠረው ወደ አስራ ሰባት አመት እየተጠጋው መሆኑን የሚያስረዱ፣ ስውየው ሀገር ገዳይ
እንጂ አልሚ አይደም ብለው ሲከራከሩ ይደመታሉ፡፡
ወያኔ በሕዝባዊ አመጹ ንብረታቸው ለተጎዳባው የትግራይ ተወላጆች ካሳ ለመክፈል መወሰኑ እያነጋገረ ነው
በተለያዩ ወቅቶች በተከሰቱ ሕዝባዊ አመጾች የወያኔ ንብረት የሆኑት እንደ ዳሸን ቢራ፣ እንደ ሰላም ባስ የመሳሰሉት ላይ
በድንጋይ የማድቀቅና በእሳት የማጋየት እርምጃ እንደተወሰደ ሁሉ በተለያዩ አካባቢዎች የወያኔ-ህወሀትን የበላይነት ሲሰብኩና
በስለላ ተግባር በመሰማራት በርካቶችን ያሳሰሩና ያስገደሉ፣ ከሥራ ገበታቸው እና ከቤት ንብረታቸው ያፈናቀሉ የህዝብ
ጠላቶች ናቸውና ሕዝቡ የተቻለውን እርምጃ በንብረቶቻቸው ላይ መውሰዱ የሚታወስ ነው፡፡ ወያኔ የትግራይ ሕዘብ ተጠቂ
እንደሆነ በየስብስባው እየዘበዘበ ቢሆንም ሀቁ ግን የህወሀት ነፍሰ-ገዳዮችን ነጥሎ ያለመ ጥቃት መሆኑ የሚታወቅ ነው
ተብሏል፡፡ ወያኔ ንብረታቸው ለተጎዳባቸው የህወሀት አባላት ካሳ እንዲከፈላቸው ውሳኔ ማስተላለፉ ዘረኛ ውሳኔ ነው የሚል
ውግዘት እየተሰነዘረ መሆኑን መገንዘብ ተችሏል፡፡ በወያኔ ነፍሰ-ገዳዮች ለተደሉት ቤተሰቦች እና ለቀቆሰሉት በሕይወት ካሳ
አከፋፈል ስሌት መሰረት ሊከፈላቸው እንደሚገባ በርካቶች በቁጭት ያስረዳሉ፡፡
ዩኒቭርስቲዎች እየታወኩ መሆናቸው ታወቀ
ሀሮማያ ዩኒቭርሲቲና ዋቻሞ ዩኒቭርሲቲ ባሳለፍነው ሳምንት የመማር ሂደቱ መስተጓጎሉንና በርካታ ተማሪዎች ታፍሰው
መወሰዳቸውን ከሁለቱም አቅታጫዎች ከደረሱን መረዳት ተችሏል፡፡ በዋቻሞ ዩኒቭርሲቲ ከምግብ አቅርቦት ጥራት ማነስ ጋር
ተያይዞ ተማሪዎች ሌሎች ጥያቄዎቻቸውን ያነሱ መሆናቸው ሲታወቅ፣ በሀሮማያም የወያኔ ወታደሮች ዩኒቭርሲቲው ግቢ
ውስጥ ዘልቀው በመግባት ቁጥራቸው በውል ልታወቀ ተማሪዎችን አፍነው በመውሰዳቸው ያሳለፍነው እሮብ የታፈኑት
ተማሪዎች እስካልተፈቱ ወደ ክፍል ላለመግባት በተማሪዎች የተወሰደውን አድማ ተከትሎ በዩኒቭርሲቲው የሚገኙት የወያኔ
ሹሞች የተማሪዎች የመመገቢያ አዳራሹን በመዝጋታቸው ሀሙስ እለት ተማሪዎች ዩኒቭርሲቲውን እየለቀቁ በአቅራቢያው
በሚገኙ መንደሮች በየቤቱ ቁራሽ መለመን መጀመራቸውን ከስፍራው ከደረሰን መረዳት ተችሏል፡፡

